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Cannabis Sativa L

קנאביס סאטיבה•

אינדיקהקנאביס •

רודרליסקנאביס •



HEMP   <0.3% THC





https://www.youtube.com/watch?v=PDeyNLUwf_U&index=10&list=WL


1400מערות התפילה בהודו  בנות 

:תכונות המפ

דחיית חרקים ומזיקים  -

נעו במשך השנים הרבות את השחיקה הטבעית של המקוםמ

סיבי המפ עמידים מאד-

החימר לא התקשה לחלוטין ולא שינה צורתו-גמישות-

אטימות כמעט מוחלטת לקול  -

יכולת לאגור חום-

חסינות גבוהה לאש  -



https://www.youtube.com/watch?v=PDeyNLUwf_U&index=10&list=WL




The Reefer Madness Campaign



The Reefer Madness Campaign
After the campaignBefore the campaign

Now re-named --MarihuanaHistorical Name -- Cannabis

Now called a dangerous habit forming drug
Used experimentally to treat opium drug 
addiction

It use leads to uncontrollable muscle twitching
Medically recognized as an anti-Spasmodic 
agent

Causes violent reactions, which often lead to 
acts violence and murder

Medically recognized as a sedative

Its use leads to and was the cause of insanityRecognized and was used to treat Mental Illness

Such a dangerous stimulant that its use causes 
young girls to jump out of windows

Was medically used to treat nervous Tension

A dangerous drug, as deadly as a coil rattle 
snake

A harmless medical agent that not even quacks 
wanted to use

Users were now being called drug AddictsUsers were called Patients



2ע"מלחה-הגישה משתנה באופן זמני

















106נוהל 



106נוהל -התוויות לטיפול בקנאביס

כאב•

(2018* )פיברומיאלגיה•

טרשת נפוצה•

(2013)פרקינסון•

אירוע מוחי•

פוביות, חרדה•

•PTSD

דלקת•

פסוריאזיס•

(2015)אפילפסיה•

(2018)* אוטיזם•

(1+2סוג )סכרת •

•GVHD

AIDS-מגביר תיאבון•

כמותרפיהנגד בחילות •

סכיזופרניה•

אוסטאופורוזיס•

אלצהיימר•

(2014)מחלות מעי דלקתיות •

השד, המעי הגס, המוח-סרטן•

((2013טורט •

גלאוקומה•



אנדוקנבינואידיתמערכת 
....ועוד CB1,  CB2,  GPR18, GPR55, GPR119: רצפטורים





, אלצהיימר, דמנציה, טורט, פרקינסון, אוטיזם, אפילפסיה
MS ,PTSD ,CVA ,בחילות  , גלאוקומה,  סכיזופרניה, חרדה

(.....מכל מיני סיבות)כאב , תיאבון, והקאות



,  GVHD, סכרת, לופוס, פסוריאזיס, קוליטיס, קרוהן
כאב  , פיברומיאלגיה, פרקינסון, אוסטאופורוזיס



המעברגיל -נשים וקנאביס 

שניהם  רמות אסטרוגן קשורות באופן ישיר לרמות אנדוקנבינואידים •
דבר שאינו מתרחש אצל נשים בגיל המעבר, מגיעים לרמת שיא בביוץ

חסר אנדוקנבינואידי ככל הנראה הינו גורם להפסקה מוקדמת של המחזור  •
החודשי ותחילתו של גיל המעבר

ולכן פחות  , נשים אחרי גיל המעבר בעלות רמות נמוכות של אסטרוגן•
דורשות מינון גבוה יותר מאשר נשים לפני גיל  : כתוצאה. THC-מגיבות ל

קרובות יותר לגברים בתגובתן  ), המעבר כדי להשיג את אותה הקלה בכאב
(  לקנאביס

קנאביס מרגיע ומשפר את מצב הרוח  •

קנאביס חלופה אופטימלית לתחליפי אסטרוגן  •

קנאביס מסייע בעצירת אובדן עצם•



PMS/PMDD-וקנאביסנשים 

נאלצות  20-35בגילאים מהנשים 14%-כ•
דיספוריתואז זה כבר הפרעה בבית להישאר 

  Premenstrual dysphoric disorderPMDDקדם וסתית 

:טיפול•

תרופות נוגדות דיכאון המבוססות על עיכוב  •
SSRIסרוטונין 

טיפול פסיכולוגי•

CBDובעקר !! קנאביס•

•PMS- במידה  סימפטומים חמורים
מספקת כדי להשפיע על היבטים שונים  

בחייהן של הנשים הסובלות מהן

הווסתבדרך כלל בשבועיים שלפני קבלת •

,  עצבנות: הםהסימפטומים המרכזיים 3•
.  מתח ודיכאון

,  לחץ: כולליםרגשיים נפוצים סימפטומים •
מצבי רוח  , עייפות, שינהנדודי , חרדה

.  משתנים ותנודות בחשק המיני

הסימפטומים הגופניים נמנים כאבי בין •
,  נפיחות או רגישות בשדיים, עצירות, בטן

.כאבי פרקים או שרירים, אקנה



The ingredients in the cannabis plant

* Cannabinoids
THCA         THC ,CBDA CBD....

CBG, CBC, CBN......

* Terpenes
* Flavonoids

“The entourage effect” 





Average concentration of THC and CBD as tested by the DEA 
between 1995 and 2014





טרפנים



פלבנואידים

לתפרחת את הצבעים  מקנים 
(FLAVUS-צהוב)

ידועים  פלבונואידים 

כאנטי פטרייתיים  -

בקטריאליםאנטי -

לצמח במחזור החיים שלו עוזרים 
טבעיתעוזרים לאדם כאנטיביוטיקה 



דוגמאות לפלבנואידים

.  עגבניות וברוקולי, אוכמניות, בכרוב-( Quercetin)קוורציטין •

.ד.ל.אנטי דלקתי ונגד י

צמח קוצני  ', גדילן מצוי'ריכוז גבוה ביותר ב(  (Silymarinסילימרין •
.לבעיות כבד וכנוגד חימצון. הנפוץ מאוד בארץ

אנטי סרטני ואנטי דלקתי. בפטרוזיליה וסלרי( (Apigeninנין 'אפיג•

הפיגמנט שאחראי  ( Anthocyanin)אנתוציאנין •

לגוון הסגלגל של חצילים ואוכמניות





Start Low Go Slow

מומר הוא , העיכול והכבד' מעעובר דרך THCכאשר -אכילה

(  OH-THC-11)אקטיבית -לרכיב פעיל יותר פסיכו

!!!גלי השפעה 2שעות ולכן 4לאחר הריכוז בדםלשיא שמגיע 

גל ראשון אחרי שעתיים מהצריכה וגל השפעה נוסף כעבור שעתיים

אידוי–שאיפה 

.דרך הריאות למערכת הדם-

.השפעה מיידית-

'שע3עד :משך-

שמן מתחת ללשון

.דם' למעדרך ריריות הפה -

.  עד שעהשעה ½ השפעה אחרי כ -

.שעות5או 4–כ : משך השפעה-

וגינליםנרות 

-ורקטלים

ספיגה מהירה

אכילה/ מריחה 



תופעות הלוואי  
אדמומיות בעיניים-

יובש בגרון-

תחושת רעב-

ריחוף קל-

ירידה בלחץ דם-

סחרחורת עקב ירידה של רמת הסוכר בדם-

. התקפי חרדה וסכיזופרניה, טריגר להתפרצות פסיכוזהתופעות נוספות אפשריות 

עדיין יש צורך במחקרים להוכחתן

! מרשםתרופות 94%-קנאביס  12%



קנאביסותרופותשילוב

קיימות תרופות הגורמות לעלייה בהשפעתו של הקנאביס ויש •
הגורמות לירידה בהשפעת החומר

עם תרופות  זמנית נטילת קנאביס בו  P450מערכת אנזימים •
מהיר יותר בכבד ולכן זמן החיים  אחרות תגרום למטבוליזם 

.  שלהם יתקצר

CYP3A4-ו CYP2C9י "עבעקר THCמטבוליזם של •



:תעלה בשילוב התרופותTHCרמה של  

• CLARITHROMYCIN

• ERYTHROMYCIN

• CYCLOSPORINE

• VERAPAMIL

• ITRACONAZOLE

• VORICONAZOLE

• BOCEPREVIR

• RIFAMPIN - CYP3A4 inducer

to 40% 20%ב THCרמה של יפחית•

CYP3A4 inhibitors



!תודה על ההקשבה

מגשרת ועורכת דין, אחות, אירית אבישר

יעוץ וליווי מטופלים וצוות רפואי  

לטיפול בקנאביס

054-4222786
www.iritavisar.co.il


