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בשנים האחרונות, הולך וגובר השימוש הרפואי ב
בקנאביס במדינות רבות בעולם ובכללן גם במדינת 
משמעותית  התקדמות  חלה  במקביל,  ישראל. 
במחקר המדעי בתחום הקנאביס, המוביל לביסוס 
הקליני של צמח הקנאביס כצמח המכיל תרכובות 
בעלי השפעה רפואית מיטיבה לשלל סימפטומים. 
קנאביס מוגדר "סם מסוכן" בחוק, אך יחד עם זאת 
המערכת הרפואית מכירה בכך שקיימים שימושים 
רפואיים לקנאביס, העשויים להקל על חולים במחלות 
מסוימות. השימוש בקנאביס למטרות רפואיות הוא 
תחום מתפתח ודינמי, ודרכי ההסדרה של השימוש 
הרפואי בו נמצאים בהליכי ייצוב וגיבוש במדינות 
רבות בעולם. הגם שהקנאביס אינו רשום כתרופה 
או תכשיר, משרד הבריאות סבור, שיש להתייחס 
למוצריו המשמשים למטרות רפואיות, ככל האפשר, 

כפי שמתייחסים לתרופה או לתכשיר רשומים, 
הכוללים חומר המוגדר כסם מסוכן והחייבים בפיקוח 
ובהסדרה, לצורך הבטחת בריאות הציבור ושלומו. 
זאת, גם בהתחשב באופיו המיוחד, המבוסס על צמח 
ולא על חומרי גלם המיוצרים במעבדה או במפעל 
בצורה סדירה. במאמר נציג כיצד קנאביס ומרכיביו 
 tetrahydrocannabinol הנקראים קנבינואידים: 
)THC( cannabidiol, )CBD( מסייעים בהתמודדות 
עם תופעות הלוואי של הטיפול הכימותרפי. במאמר 
זה נגדיר: 1. מהו צמח הקנאביס; 2. פרמוקניטיקה 
של הצמח; 3. כיצד פועלת המערכת הקנבינואידית 
והאנדו-קנבינואידית; 4. תופעות הלוואי של הקנאביס; 
5. התוויות נגד; 6. אזהרות והנחיות כלליות של צמח 
הקנאביס; 7. ההיבטים האתיים של קנאביס רפואי 

בארץ; 7. קנאביס בהיבט של הסיעוד האונקולוגי.

 צמח הקנאביס
בשימוש באונקולוגיה

קתרין טוקאן

צמח הקנאביס, המערכת האנדו-
קנבינואידית והקנבינואידים 

11 סוגים  צמח הקנאביס הוא הסוג הידוע ביותר, מבין 
של צמח ממשפחת הקנאביים. הקנאביס כולל 3 מינים 
עיקריים, הנבדלים במורפולוגיית הצמח, ביחס ובכמות 

טוקאן
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הסרטן, בהנחיית ד"ר אילנה קדמון.

Cannabis sativa, אינדיקה  החומרים שבהם: סאטיבה 
.Cannabis ruderalis רודראליס ,Cannabis indica

סאטיבה הוא מין הקנאביס הנפוץ ביותר כיום בשימוש 
בעולם, הינו גבוה וצר יותר מהאינדיקה ואצבעות עלעליו 
יחסית דקות וארוכות. מקורו של הסאטיבה באזור קו 
המשווה - קולומביה, מקסיקו, תאילנד ודרום מזרח אסיה. 
האינדיקה הוא המין השני הנפוץ בעולם, צומח נמוך ורחב 
יותר מהסאטיבה ואצבעות עלעליו יחסית רחבות וקצרות. 
ואזור  מקורו של האינדיקה במדינות המזרח התיכון 
אפגניסטאן ופקיסטאן. הרודראליס הינו זן נדיר יחסית 
שמקורו ברוסיה. צומח יחסית בצורה עקבית ומושפע פחות 

מיחסי אור-חושך. מצמיח תפרחת רק בקצהו והוא בעל 
.THC אחוזים מזעריים של החומר הפסיכואקטיבי

היא מערכת העברת  המערכת האנדו-קנבינואידית 
והאדם. המערכת מורכבת  אותות בגוף בעל החיים 
מקבוצה של קולטנים, המתבטאים בין היתר במערכת 
האנדו- והפריפרית(. המערכת  )המרכזית  העצבים 
קנבינואידית נחקרה רבות, בין היתר באמצעות שיטות 
מחקרים  שונות.  ופרמקולוגיות  ביולוגיות  כימיות, 
ידי פרופסור רפאל משולם בשנות  אלו, שנערכו על 
השישים של המאה הקודמת חשפו את מעורבותם 
של הקנבינואידים במגוון רחב של תהליכים פיזיולוגים 
נוירוגנזה, בקרת  ופתולוגים, ביניהם: הולכה עצבית, 
משק האינסולין, בקרת המערכת החיסונית, למידה 
וזיכרון רוח  מצב  כאב,  תחושת  תיאבון,   מוטורית, 
.)Mechoulam, Braun & Gaoni, 1967; Mechulam, 1970(

המערכת האנדו-קנבינואידית, אשר אופיינה ונחקרה 
תחילה על ידי פרופ' רפאל משולם מהדסה והאוניברסיטה 
העברית, הפכה במהרה לשטח חדש בביוכימיה ובחקר 
המוח, במסגרתו זוהו מספר מרכיבים עיקריים, הרלוונטיים 
ביותר הם הקולטנים CB1 ו-CB2. הקולטן CB1 מתבטא 
בעיקר במערכת העצבים המרכזית וכאשר מופעל, גורם 
ככל הנראה לדיכוי של שחרור נוירו-טרנסמיטורים שונים, 
כגון אצטיל-כולין ונוראדרנלין. בפריפריה ניתן למצוא ביטוי 
של CB1 בתאי מערכת החיסון, רקמות מערכת הרבייה, 
רקמות מערכת העיכול, גנגליון צוואר הרחם העליון, 
לב, כלי דם, ריאות, כבד, רקמות שומן, שלפוחית השתן 
ובבלוטת האדרנל. הקולטן CB2 מתבטא באופן בלעדי 

בפריפריה, בעיקר בתאי מערכת החיסון.
הקנבינואידים הם קבוצה מגוונת של תרכובות כימיות, 
האנדו- מקורן:  פי  על  קבוצות  לשלוש  המסווגות 
חיים,  בעלי  או  בגוף האדם  קנבינואידים המיוצרים 
הקנבינואידים הסינתטיים המיוצרים במעבדה והפיטו-
קנבינואידים המיוצרים בצמח, ומהווים את החומרים 

הפעילים בקנאביס הרפואי )משרד הבריאות, 2017(.

קנאביס רפואי
ישנן שלוש שיטות מקובלות למתן קנאביס רפואי:

תפרחות קנאביס מיובשות - מיועדות למתן שאיפתי 	 

באמצעות גליליות )כסיגריות( או באמצעות מכשיר 
אינהלציה. במתן שאיפתי, החומרים הפעילים נספגים 
דרך הריאות אל מערכת הדם באופן המהיר ביותר. 
עישון הוא הדרך המקובלת כיום למתן שאיפתי של 
קנאביס, ומאפשר באופן יעיל ומהיר ספיגה סיסטמית 
של החומרים הפעילים בקנאביס, מהריאות למערכת 
הדם ולמוח. החשיפה הכמעט מיידית למערכת 
 )CNS( central nervous system העצבים המרכזית

ותחושת ההנאה האינטנסיבית הנגרמת, עלולות 
לתרום לאפקט התמכרותי. במחקר השוואתי שערך 
 THC בשנת 2007, נצפה כי ריכוז השיא של Huestis
בדם לאחר עישון נמוך רק במעט, לעומת מתן תוך 
ורידי. מבחינת שיעור הספיגה, אין שוני משמעותי 
בין מתן שאיפתי באמצעות עישון, לבין מתן שאיפתי 
 .)Huestis et al., 2007( באמצעות מכשיר אינהלציה
בבחינת הפרופיל הפרמקוקינטי של THC לאחר מתן 
שאיפתי באמצעות עישון, נראה כי הזמינות הביולוגית 
)Bioavailability( נעה בין 56%-2%. השונות הגבוהה 
נובעת מפרמטרים בין הנבדקים וגם מפרמטרים 
של הנבדק עצמו, ביניהם: טמפרטורה ומשך חימום 
הקנאביס, פרקי הזמן בין שאיפה לשאיפה, מספר 
וסיבולת הריאה של  אורך השאיפה  השאיפות, 

.)Grotenhermen at al., 2003( המטופל

מיצוי שמן קנאביס )מהול בשמן( - מיועד למתן תת-	 

לשוני, בו החומרים הפעילים נספגים מרירית הפה 
ישירות למערכת הדם ובכך פוסחים על הפירוק 
במערכת העיכול ובכבד. היתרון העיקרי במתן תת 
לשוני, הוא היכולת לשליטה גבוהה בתהליך המינון 
ביחס למתן שאיפתי ולמתן פומי. יתרון נוסף הוא בכך, 
שבמתן תת לשוני החומרים הפעילים נספגים ישירות 
למערכת הדם ולא עוברים דרך מערכת העיכול, 
ובכך פוסחים על הכבד. המידע הפרמקוקינטי עבור 
מתן תת לשוני של קנאביס לא רב. הידע הקיים 
Sativex מתבסס בעיקר על מחקרים שנעשו במוצר 
 Delta -9-Tetrahydrocannabinol )THC( and[
Cannabidiol )CBD( oromucosal spray[ המאושר 
בקנדה לטיפול בכאב נוירופתי, המיוחס לטרשת 
 .CBD-ו THC נפוצה ומורכב מרמות כמעט זהות של
 ,2011 Karschner ועמיתיו בשנת  במחקר שערך 
נמצא כי מידת הספיגה של THC דומה וכמעט זהה 
 בין מתן תת לשוני לבין מתן פומי והינה 20%-10%

.)Karschner et al., 2011(

עוגיות קנאביס לילדים בלבד - מיועדות למתן פומי, 	 

בו החומרים הפעילים נספגים אל מערכת הדם 
דרך מערכת העיכול. במחקר שערך השוואה בין 
THC, נצפה כי  מתן שאיפתי לבין מתן פומי של 
קצב הספיגה והזמינות הביולוגית של THC במתן 
פומי נמוכה בהרבה מזו של מתן שאיפתי, ונעה בין 
2% עד 20% ועם שונות גבוהה יותר בין המטופלים 

 .)Grotenhermen et al., 2003(

תופעות הלוואי של קנאביס והתוויות נגד
לוואי,  לתופעות  לגרום  עלולה  קנאביס  של  צריכה 
המתחלקות לתופעות פיזיולוגיות כגון: סחרחורת, דופק 
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לא יציב )מואץ או איטי(, ירידה בלחץ הדם וברמת הסוכר 
בדם, תיאבון מוגבר, אדמומיות בעיניים, כאבי ראש, כאבי 
בטן, עייפות, קואורדינאציה לקויה, חוסר יציבות ויובש 
באברים ריריים כמו עיניים ופה וכן השפעות קוגניטיביות, 
כמו: אובדן זיכרונות בטווח הקצר, פגיעה בקו מחשבה רצוף 
ושינויים בתפיסת הזמן והמרחב. תופעות אלו חולפות בדרך 
כלל, זמן קצר לאחר ההסתגלות למוצר. כשקנאביס ניטל 
במתן פומי, תופעות הלוואי עלולות להימשך עד 72 שעות 
לאחר נטילת התרופה. שימוש קבוע בכמויות גבוהות, 
עלול להוביל לפגיעה ביכולות הקוגניטיביות. תופעות לוואי 
המחייבות התייחסות מיוחדת: עילפון, שינויים גדולים בלחץ 

הדם, בדופק, ברמת הסוכר בדם או בקצב הנשימה, אשר 
נובעים בדרך כלל ממינון יתר. מינון גבוה ובלתי מבוקר 
)ללא מרשם רופא( של החומר עלול במקרים מסוימים, 
אצל אנשים בעלי נטייה מוקדמת, לגרום להתפרצות 
 זמנית של מצבים פסיכוטיים, חרדה או הלוצינציות

.)Borglet et al., 2013; Pertwee, 1999(
יש להימנע משימוש בתכשיר בחולים  נגד:  התוויות 

המתמודדים עם סכיזופרניה וחולים הסובלים מהפרעה 
ביפולרית, בעיקר בשל תופעות הלוואי האפשריות של 
הקנבינואידים: דיספוריה, חרדה, תגובות של פאניקה 
ופסיכוזה )Borglet et al., 2013; Pertwee, 1999(. כמו כן, 

לפי הנחיות משרד הבריאות )2017(:
אין להשתמש בקנאביס אם המטופל עונה על אחד או . 1

יותר מהתוויות הנגד.
אין להשתמש בקנאביס רפואי תקופה ממושכת מבלי . 2

להיוועץ ברופא. 
קיימת חובה של מעקב רפואי רציף.. 3
אין להשתמש בקנאביס אם המטופלת מתכננת היריון, . 4

בהיריון או מניקה.
אין להשתמש בקנאביס אם קיימת או מתפתחת . 5

רגישות )אלרגיה( לקנאביס. 

קנאביס רפואי לטיפול בתופעות לוואי של 
טיפולים אונקולוגיים

קנאביס רפואי הוא בעצם פרחים של צמח הקנאביס, 
המוכרים בשם "מריחואנה רפואית". השימוש בקנאביס 
כתרופה היה ידוע במשך מאות שנים, אולם משנת 1940 
אסרו בחוק את השימוש בו, ולכן לא נעשו מחקרים רבים 
בשימוש בו לצורך רפואי. עם זאת, לקנאביס ישנם מספר 
יתרונות פוטנציאליים עבור חולי סרטן, במיוחד בהקשר 
לניהול סימפטומים ולמרות המיעוט בניסויים הקליניים 

התומכים בדעה זו, ישנם דיווחים רבים המחזקים דעה זו.
צמח זה נמצא היום תחת רשימת הסמים המסוכנים 
במדינת ישראל, עם זאת הוא מותר לשימוש בחולים 
אונקולוגים, משום שהוא מסייע להם בהתמודדות עם 

תופעות הלוואי של הטיפול הכימותרפי במחלת הסרטן. 
בפרק זה נציג כיצד קנאביס ומרכיביו הנקראים קנבינואידים 
)THC+CBD( עושים זאת, על ידי הצגת מחקרים מבוססים 

ראיות.

1. קנאביס רפואי לטיפול בבחילות והקאות

2015 נערכה סקירת ספרות נרחבת ושיטתית,  בשנת 
 Journal of the American Medical ב- שפורסמה 
Association אשר הציגה את תוצאות כל המחקרים שנעשו 
בנושא טיפול בבחילות והקאות בחולי סרטן. במאמר של 
Whiting ועמיתים נבחרו 28 מחקרים, בהם השוו יעילות 
 )Nabiximols/Dronabinol( בין הטיפול בקנבינואידים
נוגדות בחילות והקאות  לבין קבלת פלסבו ותרופות 
 domperidone )Motilium(, prochlorperazine מסוג: 
 - )Phenothiazines group( chlorptimazine )Largactil(
בטיפול בבחילות והקאות משניות לכימותרפיה. מחקר 
זה מצא יעילות גבוהה ומשמעותית יותר ושיפור בבחילות 
והקאות בטיפול בקנבינואידים, לעומת פלסבו ולעומת 
השימוש בתרופות האחרות בטיפול בבחילות והקאות 

.)Whiting et al., 2015(
בשנת 2016 כתב Abrams, על שילוב ומיזוג הקנאביס 
הרפואי כחלק מניהול הטיפול במחלת הסרטן, במיוחד 
בהתמודדות עם בחילות והקאות. בנוסף מציג מספר 
 Pertwe et( מחקרים אשר חקרו את נושא זה: במחקר של
al., 2010(, הוצגו שני רצפטורים של קנבינואידים הנמצאים 
בבני אדם ובחיות. הרצפטור CB1 נמצא במוח בריכוז גבוה, 
במרכז האחראי על ההקאה, והרצפטור CB2 נמצא באופן 
דומיננטי במערכת החיסונית ויש לו תפקיד חשוב בשליטה 
על זיהומים. במחקר של Ben ועמיתים )2006(, נבדקו 20 
מטופלים אשר קיבלו Marinol( Dronabinol( צורה סינתטית 
של THC וקנאביס. בתוצאות של מחקר זה נמצא, כי 5 
מתוך 20 מטופלים דיווחו על תגובה חיובית נגד הקאות. 
מסך כל המשתתפים, 4 העדיפו לעשן קנאביס, 7 העדיפו 
Dronabinol ול-9 מטופלים לא היתה העדפה מסוימת 

.)Abrams, 2016(
בניגוד לתוצאות המחקרים שחקרו את הצמח, ללא 
ליתרונותיו, חקירת הקנבינואידים  ראיות מובהקות 
הסינתטיים הראתה תוצאות משכנעות ומובהקות יותר. 
במחקר הכמותי )Tramer et al., 2001(, שכלל 30 השוואות 
 )Dronabinol/Nabilon( רנדומאליות בין קנאביס סינתטי
לבין פלסבו ותרופות נוגדות בחילה, בקרב 1366 חולי סרטן 
המקבלים כימותרפיה, נמצא כי קנבינואידים יעילים יותר 
 Abrams,( מהתרופות האחרות לטיפול בבחילות ובהקאות

.)2016
מחקר עוקבה )קוהורט( )Smith et al., 2007(, ניתח 23 
מחקרי התערבות שבצעו רנדומיזציה, והשווה בין מחקרים 
אשר בדקו קנבינואידים מול פלסבו ותרופות נוגדות הקאה. 

בתוצאות נראה כי יותר מטופלים דיווחו על היעלמות 
מוחלטת של סימפטום הבחילות וההקאות בעקבות 
הטיפול בקנבינואידים, בהשוואה לפלסבו ותרופות אחרות.

חשוב לציין, כי אף מחקר מהמחקרים שהוצגו לא השתמש 
בתרופות החוסמות קולטן 5HT3, המשמש כיום כטיפול 

הנפוץ ביותר לבחילות והקאות.
 )NCCN( National Comprehensive בהנחיות שפרסמה
נמצאים  הקנבינואידים  כי  צוין   ,Cancer Network
היום בפריצת דרך בטיפול בבחילות והקאות הנובעות 
מכימותרפיה, באנשים שקיבלו טיפול תרופתי ללא הטבה 

.)NCCN, 2017(
שני  )2015(, מתוארים   Kramer של  במאמר סקירה 
מחקרים אשר חקרו את היעילות של המריחואנה בטיפול 
בסימפטומים של בחילות והקאות. במחקר הראשון 
15 מטופלים אשר טופלו  )Chang et al., 1979( נבדקו 
 ORAL במינון גבוה. מטופלים אלה קיבלו Methotrexate-ב
THC ומריחואנה בעישון. בתוצאות נראה, כי בקרב 14 
מתוך 15 מטופלים נצפתה ירידה חדה בבחילות ובהקאות 
  THCבהשוואה לפלסבו. בנוסף מחקר זה בדק רמות
 THC בפלזמה, ונמצא קשר חיובי בין רמות גבוהות של
.)Kramer, 2015( לבין הפחתה ומניעה של בחילות והקאות

במחקר השני )Scott, 1989(, השוו בין מתן THC Oral לבין 
עישון מריחואנה, ונמצא כי עישון מריחואנה היה יעיל יותר 
לטיפול והקלה בבחילות והקאות, ואפקטיבי לפחות כמו 

.)Kramer, 2015( Oral THC
במרכז הרפואי סוראסקי בתל אביב, נערך מחקר בשיתוף 
עם האוניברסיטה העברית בירושלים שפורסם בשנת 2015, 
אשר בדק את השימוש בקנאביס אצל חולי סרטן. נבדקו 
279 חולים, שקיבלו אישור מרופא אונקולוג מוסמך לשימוש 
בקנאביס רפואי. התוצאות הראו כי 50% מהמטופלים 
דווחו באמצעות שאלון, על הפחתה בבחילות והקאות 

.)Waissengrin et al., 2015(

2. קנאביס לטיפול בחוסר תיאבון

במאמר של Abrams )2016( נסקרו שני מחקרים הבודקים 
את השפעת הקנאביס הרפואי על הגברת התיאבון. במחקר 
אחד )Strasse et al., 2006(, נבדקה היעילות של קנאביס 
 Anorexia-Cachexia רפואי בחולי סרטן הסובלים מ- 
Syndrome בשל ריבוי הקאות וחוסר תיאבון. במחקר 
השתתפו 243 מטופלים הסובלים מסינדרום זה, אשר 
קיבלו קנאביס סינתטי ופלסבו. בתוצאות של מחקר זה 
לא נראה שוני בין קבלת הפלסבו לקנאביס. במחקר אחר 
)Brisbois et al., 2011(, נבדקה השפעת הקנאביס הסינתטי 
 Megestrol בהגברת התיאבון בשילוב עם התרופה 
Megace( Acetate( המגבירה תאבון, לבין השפעת תרופה 
זו לבד בלי הקנאביס. בתוצאות נראה, כי השימוש בתרופה 
הגביר באופן משמעותי את התיאבון והעלה את המשקל 

של המטופלים, עם זאת, כאשר הוסיפו לטיפול זה קנאביס 
סינתטי, לא היתה שום הטבה מעבר למה שהיה לפני. ניתן 
להסיק משני מחקרים אלה, כי קנאביס אינו מגביר את 

 .)Abrams, 2016( התיאבון בחולים אונקולוגים
 Foltin( הוצג מחקר ,)2015( Kramer במאמר סקירה של
על  המריחואנה  השפעת  את  המנתח   )et al . ,  1986
הגוף ועל צריכת המזון. בתוצאות של מחקר זה הגיעו 
למסקנה, שבזמן צריכת קנאביס ישנה עלייה בהורמונים 
Peptide ,Tyrosine, אשר  Leptin + Ghrelin וירידה ב- 
של  המחקר  ממצאי  גם  התיאבון.  באיזון  מסייעים 
Waissengrin ועמיתים )2015(, הראו כי 60% מהמטופלים 

שהשתמשו בקנאביס דיווחו על שיפור בתיאבון.

3. קנאביס לטיפול בסרטן

יעילות  אחד הדברים המונעים מחוקרים לבדוק את 
ההשפעה  הינה   , י אנטי-סרטנ כטיפול  הקנאביס 
 THC הפסיכואקטיבית של צמח זה, בשל הקנבינואיד 
שנמצא בצמח זה ואחראי על תהליך הריפוי. כיום יש 
עניין בחקירת מרכיבים זהים ל-THC בצמח הקנאביס, אך 
ללא השפעות פסיכואקטיביות. קנבינואידים אלה נקראים 
CBD. במחקר שנערך בשנת 2013 על ידי Massi ועמיתיה, 
נבדקה ההשפעה של קנאביס על התפתחות מחלת הסרטן. 
 CBD במחקר זה רצו לבדוק את ההשפעה והיעילות של
 .THC-בריפוי וטיפול במחלת הסרטן כאלטרנטיבה ל
במחקר זה חקרו כמה סוגים של סרטן: שד, גליומה, 
לויקמיה, לימפומה, ריאות, מעי גס, גידולים אנדוקריניים 
ואנגיוגנזה. בתוצאות של מחקר זה נמצא, כי CBD הינו 
מעכב פוטנטי לגדילה והתפשטות של מחלת הסרטן. מה 
 CBD שמעניין במחקר זה, שהאפקט האנטי-סרטני של
ספציפי לתאים סרטניים בלבד ואינו פוגע בתאים בריאים 

.)Massi et al., 2013(
Massi ועמיתיה )2013( מזכירים מחקר נוסף  בנוסף, 
)Consroe et al., 1991(, בו נבדקה רמת הטוקסיות של 
קנאביס, ונמצא כי קנאביס הינו צמח בעל רמת טוקסיות 
נמוכה ביותר )Non-toxic(, עובדה שמחזקת את העמדה 

התומכת בשימוש בו לטיפול במחלת הסרטן.
במאמרו של Abrams )2016( נסקרו 12 מחקרים שבדקו את 
הטיפול בקנאביס רפואי כתרופה אנטי סרטנית. המחקר 
הראשון, שטען כי לקנבינואידים מנגנון פעולה אנטי 
סרטני הגיע מ-U.S National Cancer Institute. החוקרים 
 THC8+ THC9 דיווחו שקנבינואידים )Munson et al., 1975(
CBD+ עכבו את גדילה של תאי אדנוקרצינומה. מסיבות 
לא ידועות לא המחקר לא נמשך במוסד זה, עם זאת, 
חוקרים מספרד ומאיטליה המשיכו לחקור את הנושא 
 Abrams  ותרמו מאד לתחום. במחקר אחר מהסקירה של
)Velasco et al., 2014(, מצאו כי קנבינואידים יכולים לעכב 
 CBD כי הוספת ,)Scott, 1989( גליומות. ומחקר נוסף מצא
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חיזקה את הפעולה האנטי-סרטנית גם במינונים קטנים. 
בדומה לכך נמצא, כי גם השילוב בין CBD ו-THC מחזק 
את הפעולה האנטי-סרטנית ובמקביל הוא מחזק את 
פעולה זו גם בטיפול באמצעות קרינה בגליומה. במחקר 
זה הסיקו, כי שימוש בקנבינואידים יכול להיות סינרגטי עם 
 Torres( טיפול בקרינה וכימותרפיה. במחקר מעניין נוסף
THC לתרופה הכימית  et al., 2011(, הוסיפו לעכברים 
Temodal( Temozolomide( הנמצאת בשימוש לטיפול 
בגידול אגרסיבי במוח. פעולה זו החזירה את היעילות 
 של התרופה בעכברים שפיתחו עמידות לכימותרפיה

.)Abrams, 2016(
מחקר נוסף, אשר טען כי קנבינואידים יכולים לעכב את 
in-vitro, נתן לעכברים  התפתחות התאים הסרטניים 
בתנאי מעבדה קנבינואידים. בתוצאות של מחקר זה 
נצפתה הפסקה בהתפתחות של תאים סרטניים, בין היתר 
באדנוקרצינומה של הריאה, מעי גס, שד, לבלב, לימפומה, 
 McAllister, Soroceanu, & Desprez,( מלנומה ומיאלומה

.)2015
בניגוד למאמרים שהראו פעילות אנטי סרטנית של קנאביס, 
Kramer )2015( במאמרו הציג מחקרים הבודקים את הקשר 
בין עישון מריחואנה לבין התפתחות סרטן, וזאת כי העישון 
עצמו מכיל חומרים קרצינוגניים. רק מחקר אחד מבין 
חמישה מחקרים, תאר אירוע בודד היכול להצביע על קשר 
 Zhang et al.,( חיובי בין עישון מריחואנה והתפתחות סרטן
 Aldington et al., 2008;( בארבעת המחקרים האחרים .)2005
 Berthiller et al., 2008; Hashibe et al., 2006; Liang et al.,
2009( סתרו את הטענה הזו, והראו כי אין קשר בין עישון 
מריחואנה להתפתחות סרטן )Kramer, 2015(. מחקר נוסף 
מסוג case control בדק את הנושא, והראה כי מי שמעשן 
מריחואנה נמצא בסיכון גבוה לפתח סרטן ריאות, עם זאת 
היה קשה לפענח את התוצאות, משום שהנבדקים שעשנו 

.)Berthiller et al., 2008( מריחואנה במחקר עשנו גם טבק

4. קנאביס לטיפול בכאב כרוני

Cichewicz )2004(, נמצא כי קנבינואידים  במחקר של 
ואופיואידים בעלי השפעה סינרגטית. כמו כן, קנבינואידים 
אינם נחסמים על ידי אנטגוניסטים של אופיואידים, אלא כל 

אחד מהם עובד על רצפטור שונה בכדי לשכך כאב.
במאמר סקירה של Whiting ועמיתים )2015(, הוצגו 28 
מחקרים הבודקים את הקשר בין כאב כרוני בסרטן לטיפול 
בקנאביס. שלושה עשר מחקרים בדקו את השפעת 
THC/CBD oromucosal spray, Sativex( Nabiximols( על 
 )THC( כאב, 4 מחקרים בדקו את יכולת עישון מריחואנה
בטיפול בכאב, 5 מחקרים בדקו את השימוש בקפסולות 
קנבינואיד סינתטי Nabilone )Cesamet(, 3 מחקרים בדקו 
את ההשפעה של Oromucosal Spray Of THC על כאב, 
2 מחקרים בדקו את Dronabinol, מחקר אחד בדק את 

 ,Vaporized Cannabis השימוש בקנאביס באמצעות אידוי
 Acid Oral THC ומחקר אחד בדק  מחקר אחד בדק 
Capsules לאחר טיפול אדג'ובנטי. קבוצת הביקורת בכל 
המחקרים הללו היתה פלסבו. בתוצאות של מחקרים אלו 
נראה שיפור בדרגות הכאב בשימוש בקנבינואידים. ממוצע 
המטופלים שדיווח על הקלה בכאב בשימוש בקנבינואידים 
לעומת פלסבו, היה לפחות 30%. הקנבינואידים הצליחו 
להוריד את רמת הכאב ולשפר את מצב השינה. סוגי הכאב 

שטופלו היו כאב נוירופתי וכאב ממקור סרטני.
מאמר סקירה נוסף )Martin-Sanchez et al., 2009(, מצא 
כי מטופלים העדיפו לקבל את הטיפול בקנבינואידים 
בנוסף,  אחרים.  טיפולים  לעומת  כאבים  להפחתת 
קנבינואידים הראו שיפור בשינה ובאיכות החיים כתוצאה 
מהטיפול בכאב והפחתתו, כמו כן הוצג כי קנבינואידים 

במינון נמוך יעילים לטיפול בכאב נוירופתי.
במחקר של Waissengrin ועמיתים )2015( נמצא, כי 76% 
מהמטופלים דיווחו באמצעות שאלון על שיפור ברמות 
הכאב. בנוסף נמצא, כי האינדיקציה השכיחה והיעילה 
ביותר בטיפול בקנאביס רפואי הינה לטיפול והקלה בכאב 

כרוני.
ניתן לראות, לפי המחקרים שהוצגו לעיל, שלקנאביס ישנה 
השפעה חיובית לטיפול בתופעות הלוואי של בחילות 
והקאות הנובעות מכימותרפיה ובכאב כרוני, עם זאת, 
לפחות לפי המחקרים שהוצגו, לא נראה קשר ישיר בין 
קנאביס רפואי לטיפול בהעלאת תאבון. יש לציין, כי לא היו 
מחקרים רבים שחקרו נושא זה. באשר לטיפול בקנאביס 
כחומר אנטי סרטני, מהמחקרים שהוצגו נראה קשר חיובי 

וחזק.

ההיבטים החוקיים והאתיים בארץ
בכל הסדר הנוגע לשימוש בקנאביס למטרות רפואיות, 
מדינת ישראל מחויבת בקיום הוראות האמנה הבינלאומית: 
"האמנה היחידה לסמים נרקוטיים" משנת 1961 וכן בקיום 
קפדני של הוראות הפקודה והתקנות: "פקודת הסמים 
המסוכנים" )נוסח חדש התשל"ג 1973(. משרד הבריאות 
משמש "סוכנות ממשלתית" בהתאם להוראות האמנה, 
בכל הנוגע לפיקוח ולהסדרת הטיפול בקנאביס למטרות 
רפואיות ולמטרות מחקר, ולשם כך הוקמה במשרד 
הבריאות היחידה לקנאביס רפואי. מדינת ישראל היא 
מהמדינות המובילות בעולם בהיקף השימוש בקנאביס 
למטרות רפואיות, ובעת הזו התגבש מתווה הסדרה לתחום 
הקנאביס לשימוש רפואי, אשר מבטיח מחד, נגישות 
ואספקה של קנאביס באיכות טובה, ומאידך פיקוח על 
מוצר המוגדר כ"סם מסוכן”. קנאביס רפואי בישראל הינו 
סם מסוכן, חל איסור בחוק על שימוש עצמי, גידול וסחר. 
עבירה על חוק זה הינה עבירה פלילית. עם זאת, יש לציין 

כי לפי פקודת הסמים המסוכנים בסעיף 12, רק אדם אשר 
קיבל אישור מרופא וממשרד הבריאות לצורכי ריפוי, יוכל 
לרכוש את הסם מספק אשר קיבל רישיון לכך מטעם 

המדינה )משרד הבריאות, 2018(. 

הקשר לסיעוד האונקולוגי
Welsh )2014(, הוצגו  במחקר האיכותני שנערך על ידי 
הדילמות מולן מתמודד הצוות הסיעודי באונקולוגיה 
והסיטואציה המסובכת להן נקלע צוות זה. הסיבה למצב 
זה היא העובדה, ששימוש בקנאביס רפואי נפוץ מאד כיום, 
בקרב מטופלים שקיבלו רישיון לשימוש בו מבחינה חוקית, 
למרות שנכון להיום, ברוב המדינות בארצות הברית הוא 
נחשב לסם מסוכן, מדורג בקבוצת הסמים המסוכנים 
בדרגה הראשונה כסם חסר תועלת רפואית, בצמוד 
להרואין ו-LSD. ניגוד זה יוצר מתח בין החולים שמבקשים 
אישור לקבלת קנאביס לצורך טיפול, לבין הרופאים נותני 
אישור זה, משום שהרופאים חוששים מתגובה נגדית 
מקרב הרשויות והמשטרה. דבר זה מונע מהרבה מטופלים 
לקבל את הטיפול בקנאביס רפואי, גם אם הם עומדים 
בקריטריונים לקבלתו. מייסדת הארגון הסיעודי לקנאביס 
 American Cannabis Nursing( ACNA בארצות הברית
Association( טוענת, שהחדשות הטובות הן, שכיום 
מחוקקים חוקים חדשים המתירים שימוש בקנאביס רפואי 
יותר מבעבר, עם זאת, עובדי הבריאות עדיין חוששים 
להתמודד עם נושא זה ומעדיפים לתפוס עמדה נמנעת. 
המאמר של Welsh )2014( מנסה לשנות גישות אלה, על 
ידי העלאת המודעות לנושא והפיכת השיח בנושא זה לשיח 
מקצועי ומבוסס ראיות. בנוסף, מטרה נוספת ועיקרית של 
הארגון, הינה להעלות את המודעות על חשיבות נושא זה 
בקרב אנשי צוות אחרים, כגון מוסדות לימודיים, כדוגמת 
בתי ספר לסיעוד בארצות הברית, החוששים לחשוף את 
תלמידיהם לנושא רגיש זה ומעדיפים להתעלם ממנו, בשל 

 .)Welsh, 2014( חשש לאיבוד המימון הממשלתי

סיכום
במאמר זה הוצג צמח הקנאביס, הוסבר על תופעות 
הלוואי הקשורות לטיפול בו והוצגו הנחיות לשימוש 
התייחסנו  ואמינה.  בטוחה  בצורה  רפואי  בקנאביס 
לטיפול באמצעות הצמח בתופעות הלוואי של הטיפול 
ירידה בתאבון  והקאות,  הכימותרפי שכללו בחילות 
וכאב כרוני ונוירופתי ומניעת מניעת התפשטות הסרטן, 
וראינו כי לצמח הקנאביס יש השפעות חיוביות בתחום 
האונקולוגי היכולות לסייע למטופלים ולשפר את איכות 
חייהם. בנוסף, התייחסנו לדבר החוק בישראל לגבי שימוש 
בקנאביס רפואי, משום שנכון להיום, קנאביס נחשב לסם 
מסוכן בארץ ומי שמשתמש בו ללא רישיון עלול לקבל 

עונש חמור. יתר על כן, השווינו בין מדיניות הקנאביס 
בישראל לעולם וראינו את השוני העצום בהתייחסות 
לצמח זה. לבסוף, הצגנו את ההיבט הסיעודי ואת הדילמות 
שמתמודד אתן הצוות הסיעודי בטיפול בקנאביס רפואי 
בארצות הברית. בנוסף, הדגשנו את הכוח שיש לנו כאנשי 
צוות סיעודי ורפואי המלווים את המטופלים לאורך כל 
התהליך, בהעלאת המודעות לגבי צריכת קנאביס רפואי, 
טיפול בצורה בטוחה ושבירת מיתוסים הקיימים בחברה 

בקרב המטופלים ואפילו בקרב אנשי הצוות עצמם.
לסיכום, יש צורך בהעמקת הידע ובחקירת השפעות 
הקנאביס על מחלת הסרטן ועל תופעות הלוואי של 
הטיפול באמצעותו, כי טמון בו פוטנציאל רב שאיננו 

חשופים ומודעים אליו מספיק ובמידה הראויה.

תודות: ברצוני להודות מקרב לב לד"ר אילנה קדמון, מנחת 

הסמינר, שלוותה אותי בסמינר ובכתיבת מאמר זה, לאורך 
כל הדרך, בלעדיה לא הייתי מגיעה לשלב זה.

ביבליוגרפיה

משרד הבריאות. )2017(. חוזר משנה למנהל כללי למשרד 
הבריאות, קנאביס רפואי - חוברת מידע ומדריך רפואי, 8 

ינואר 2017.   

משרד הבריאות )2018(. פקודת הסמים המסוכנים. נוסח 
https://www.health.gov.il/  .1973 חדש - התשל"ג 

LegislationLibrary/Samim_01.pdf

Abrams, D. I. )2016(. Integrating cannabis into clinical 
cancer care. Current Oncology, 23(2), S8.

Berthiller, J., Straif, K., Boniol, M., Voirin, N., Benhaïm-
Luzon , V ., Ayoub , W . B ., ... & Ayed , F . B . )2008(. 
Cannabis smoking and risk of lung cancer in men: a 
pooled analysis of three studies in Maghreb. Journal 
of Thoracic Oncology, 3(12), 1398-1403.

Cichewicz, D. L. (2004). Synergistic interactions be-
tween cannabinoid and opioid analgesics. Life sci-
ences, 74(11), 1317-1324.

Hashibe, M., Morgenstern, H., Cui, Y., Tashkin, D. 
P., Zhang, Z. F., Cozen, W., ... & Greenland, S. )2006(. 
Marijuana use and the risk of lung and upper 
aerodigestive tract cancers: results of a population-
based case-control study. Cancer Epidemiology and 
Prevention Biomarkers, 15(10), 1829-1834.

ה
גי

לו
קו

ונ
א

 ב
ש

מו
שי

 ב
ס

בי
א

קנ
ה

ח 
מ

צ
טוקאן



42 | ביטאון הסיעוד האונקולוגי בישראל | כרך ל׳ חוברת מס' 2 | ספטמבר 2018 |

Huest is  M .  A .  &  Smith  M .  L .  )2007 ( .  Human 
Cannabinoid Pharmacokinetics and Interpretation of 
Cannabinoid Concentrations in Biological Fluids and 
Tissues. In: M. A. ElSohly )Eds(, Marijuana and the 
Cannabinoids. Forensic Science and Medicine )pp. 
205-235(. Totowa, New Jersey: Humana Press.

Karschner, E. L., Darwin, W. D., Goodwin, R. S., Wright, 
S., & Huestis , M. A. )2011(. Plasma cannabinoid 
pharmacokinetics following controlled oral Δ9-
tetrahydrocannabinol and oromucosal cannabis 
extract administration. Clinical Chemistry, 57(1), 66-
75. DOI: 10.1373/clinchem.2010.152439

Kramer, J. L. )2015(. Medical marijuana for cancer. CA: A 
Cancer Journal for Clinicians, 65(2), 109-122.

Martin-Sánchez , E., Furukawa , T. A., Taylor , J., & 
Martin, J. L. R. )2009(. Systematic review and meta-
analysis of cannabis treatment for chronic pain. Pain 
medicine, 10(8), 1353-1368.

Massi, P., Solinas, M., Cinquina, V., & Parolaro, 
D. (2013). Cannabidiol as potential anticancer 
drug. British Journal of Clinical Pharmacology, 75)2), 
303–312. 

McAllister , S. D., Soroceanu , L., & Desprez , P. Y. 
)2015(. The antitumor activity of plant-derived non-
psychoactive cannabinoids. Journal of Neuroimmune 
Pharmacology, 10(2), 255-267.

Mechoulam ,  R . ,  Braun ,  P .  &  Gaoni ,  Y .  )1967(. 
A  stereospecific  synthes is  of  D  1and -  D-6 
tetrahydrocannabinols. Journal of American Chemistry 
Society, 89, 4552-4554.

Mechoulam, R. )1970(. Marihuana chemistry. Review. 
Science,168, 1159-1166.

Munson, A. E., Harris, L. S., Friedman, M. A., Dewey, 
W. L., & Carchman, R. A. )1975(. Journal of National 
Cancer Institute, 55(3), 597-602.

National Comprehensive Cancer Network. (2017). 
Antiemesis guidelines version 1.2017 http://www.
osmo.org/assets/NCCN%20Guidelines_Antiemesis_
v1.2017.pdf 

Pertwee, R. )1999(. Cannabis and Cannabinoids: 
Pharmaco logy  and  Rat iona le  f o r  Cl i n i ca l 
Use. Complementary Medicine Research,6(3), 12-15. 

Scott, J. M. )1989(. Seed coatings and treatments 
and their effects on plant establishment. Advances in 
Agronomy, 42, 43-83.

Waissengrin, B., Urban, D., Leshem, Y., Garty, M., & Wolf, 
I. )2015(, Patterns of use of medical cannabis among 
Israeli cancer patients. Journal of Pain and Symptom 
Management, 29(2), 223-229.

Welsh, J. )2014(. Medical marijuana: a hazy state 
of  affairs  for  nurses . The  American  Journal  of 
Nursing, 114(8), 19-20.

Whiting, P. F., Wolff, R. F., Deshpande, S., Di Nisio, 
M., Duffy, S., Hernandez, A. V., … Kleijnen, J. )2015(. 
Journal of the American Medical Association, 313(24), 
2456-2473.

טוקאן

הנבחרת ביותר בקרב אונקולוגים בארה"ב. 
מעל 30 חברות פארמה בחרו לבסס את המחקר 

והפיתוח שלהן על בדיקה זו.
ניסיון רחב של מעל 160,000 מטופלים.

Foundation Medicine היחידה שקיבלה 
אישור FDA לבדיקה גנומית מקיפה לאבחון 

והתאמת טיפול ממוקד בסרטן

הבדיקה עם הנסיון ומאגר המידע 
הגדול בתחום ביחד עם יכולת פענוח 
ייחודית, מייצרת סיכוי גבוה ביותר 

למציאת טיפול מותאם אישית.
הבדיקה הוכיחה נתוני דיוק ורגישות 

של מעל 99%

בדיקת FoundationOne סורקת בו 
זמנית 315 גנים שונים הקשורים לסרטן 
ומזהה את כל סוגי השינויים שהתרחשו 
בדנ"א של הגידול, אשר עשויים להיות 

המניע לגדילתו.
ייחודי - מספקת מדדים להתאמת 

טיפול באימונותרפיה

המקיפה 
ביותר

המבוססת 
ביותר

האמינה 
ביותר

www.foundat ionone.co . i l
מרכז שירות למידע נוסף: 6639*

פאונדיישן וואן
הבדיקה המובילה בעולם 

לזיהוי והתאמת טיפול ממוקד למחלת הסרטן
רפואה מותאמת אישית תגביר את הסיכוי למציאת טיפול מתאים וייחודי לסרטן 


