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 ,בוקר טוב

לסמסטר ב' תשע"ו,  השלישיתהתקיימה הפגישה  0261 באפריל 02-, יום רביעי, האתמול

, רפאל משולםפרופ'  של סמינריון הפקולטה למדעי הבריאות. ההרצאה הועברה על ידי

 . "מבט לאחור וקדימה-קנביס"נושא: ב

 

. THC-הס, קנאביחוקר תרופות וחומרי טבע, מגלה החומר הפעיל ב כימאיהוא  משולםפרופ' 

במחלקה לחומרי טבע בבית הספר לרוקחות שבפקולטה לרפואה  פרופסור אמריטוס

,  1982–1979 האוניברסיטה בשנים רקטורם, האוניברסיטה העברית בירושלי של

לחקר הכימיה  פרס ישראל וחתן 6991משנת  דמיה הלאומית הישראלית למדעיםהאק חבר

באקדמיה הלאומית  מדעי הטבעמשמש כיו"ר החטיבה ל 0222מאז שנת ס. תש" לשנת

מאמרים מדעיים, פרקים בספרים וסקירות, רובם על  052פרסם  .הישראלית למדעים

 .הקנבינואידים מערכת

 

 להלן סיכום ההרצאה: 

ה, לא הייתה מריחואנוה חשישממנו מיוצרים ה' הכימיה של הקנביס, הצמח 12-עד לשנות ה

ידועה, והחומר הפעיל טרם בודד בצורה נקייה. למרות שהיה ברור כי מדובר על חומר 

למעשה,  ". almost all diseases affecting humans" –שמשפיע כמעט על כל המחלות 

כבר בימי קדם השתמשו בחומר כמשפיע על תחושות, וכחומר לפולחני דת )למשל, 

האשורים(. בהמשך, היוונים והרומאים עשו בו שימוש, אך זה היה חומר לא פעיל, ועיקר 

פרופ'  והחל '12-שנות הדלקתי. קנביס שימש באירופה נגד מיגרנות. ב-שימושו היה אנטי

 THC-ה –וזיהו שני חומרים בעלי עיניין  ס,קנאביצמח ההלעבוד על מרכיבי יו ועמיתמשולם 

(. מאז, חומרים אלו היו במוקד המחקר במעבדות רבות 6910-קנבידיול )ב-(, וה6911–ב)

גרם לקופים  THC-המחקרים הראשונים נעשו על קופי רזוס, ונמצא שברחבי העולם. 

פועל באופן שאינו  THC-לישנוניות ורוגע. קבוצה אנגלית שחקרה את החומר טענה שה

 –' טענה זו הופרכה, והתגלה מנגנון ספציפי 02-ספציפי על דפנות התאים. אולם בשנות ה

אזורי מח הקשורים לתנועה, רצפטורים המעבירים את פעילות החומר, ונמצאים ב

 - קואורדינציה, למידה, פעילות קוגניטיבית ועוד. זאת אומרת, זוהי מערכת ביוכימית

פרמקולוגית חדשה. התברר כי הגוף מפעיל רצפטורים אלו כאשר יש צורך בהם. הרצפטורים 

ודד את נעשו ניסיונות רבים לבנמצאים בריכוז גבוה גם במער' העצבים וגם במער' החיסונית. 

החומרים הללו, שמיוצרים במח ובמער' החיסון על מנת להפעיל את המער'. הקושי היה נעוץ 

בכך שהחומרים אלו )הנוירוטרנסמיטורים החדשים( מצויים בריכוזים נמוכים )בניגוד לצמח 

הקנביס, שם הריכוז גבוה(. זאת אומרת, הקנבינואידים האנדוגניים הללו נוצרים רק כשיש 
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חומרים כאלו, המפעילים את המע'  0' הצליחו לבודד 90בשנת  בהם צורך.

האנדוקנביקואידית, אלו חומרים שעוברים מטבוליזם מהיר, נוצרים במהירות ומתפרקים 

המתפרק לאט יותר. האנדוקנביקואידים נוצרים  THC-במהירות )ע"י אנזימים(, לעומת ה

, ושם נקשרים לרצפטורים סינפסה-סינפסה כאשר יש בהם צורך, עוברים לפרה-בפוסט

המתאימים. הם נחשבים חומרים רגולטוריים )מווסתים עודף או חוסר לנוירוטרנסמיטורים 

 קיימים(. 

מערכת מורכבת זו קשורה למחלות רבות. למשל, בנוכחות נזק מוחי )אצל עכברים(, נמצא 

יד הגנתי, שהריכוז של אחד החומרים  עולה במהירות לאחר היווצרות הנזק. ויש לכך תפק

בהקטנת הנזק. החומר מקל על תופעות לוואי )כגון הקאות( של טיפולים אונקולוגיים, משפר 

-. התרופה מאושרת לשימוש אצל אנשים הסובלים מתסמונת בתרHIVתאבון אצל חולי 

טראומה(, ויעילה במחלות מעי דלקתיות )כגון קרוהן(. הקנבידיול נמצא -חבלתית )פוסט

, אפילפסיה של (6דלקתי, יעיל במחלות אוטואימוניות )כגון סכרת סוג -כמפחית חרדה, אנטי

 החלפת מח עצם בחולי סרטן. הכאבים במהלך ילדים, ומקל על 

 

      נכחו בהרצאה:

  פרופ' רות בירק. - דיקאנית הפקולטה

ד"ר צבי קוז'ול, ד"ר שמואל שפרינגר, ד"ר ד"ר אופירה איינשטיין,  – המחלקה לפיזיותרפיה

 נועה בן עמי, פרופ' אברהם כץ. אורית עליון, פרופ' מאיר לוטן, ד"ר 

גנות, פרופ' יאיר שפירא, מר -ד"ר עו"ד רחלי ניסנהולץ - מערכות בריאות לניהולהמחלקה 

ופ' נתי קלר, ד"ר , עו"ד עופר רגב, פרופ' דני מורן, מר דני קוצ'וק, פרקורן ליאת אילן לוי, ד"ר

  , ד"ר אבי זיגדון.פרידה שור, ד"ר מיכאל דור

 . פרופ' מונה בועז, ד"ר אולגה רז, גב' אסתר גונן - המחלקה לתזונה

יצחק, ד"ר לאה פוסטיק, ד"ר מיכל איכט, ד"ר -פרופ' אסתי בן - המחלקה להפרעות תקשורת

נווט, גב' חיה  –, גב' יעל לויט שטב-מרגלית, ד"ר עדי ליפשיץ בן-אביטל טראוגב' גיל צוקרמן, 

 , ד"ר ריקי טייטלבאום סוויד. זלצברג

 ד"ר מיכל הוכהויזר. -המחלקה לריפוי בעיסוק 

 ד"ר גדי תורג'מן. -המחלקה לקדם רפואה

 ד"ר עופרי לוי, ד"ר איילה בלאו –המחלקה לסיעוד 

 מנקוחנה אוחרי –המחלקה לביולוגיה 

 ד"ר שרון ענבי גופר –המחלקה למדעי ההתנהגות 

 , 0261במאי  1 –תראה במפגש הבא נ

 בברכת חג שמח וכשר, 



 מיכל איכט


