
מבט מחודש על קנביס

סולימאן חטיב' פרופ
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אקדמיה בכיכר



Natural compounds and analytical chemistry laboratory activities



. הוא מראשוני המינים שגידלו בחקלאותCannabis sativa))קנביסה

: מהודו הופץ כמקור לחומרים פסיכואקטיביים. מוצאו מאסיה המרכזית

:בסין משתמשים בו עד היום כמקור טוב לסיבים וכצמח מרפא

. עלים ותפרחות מיובשות= מריחואנה 

.שרף מפרחי נקבה והעלים העליונים= חשיש 

,זוויגיים-הפרחים חד

.דו ביתי–הצמח 

דוגמא לצמח מרפא עתיק יומין ומודרני מאוד-הקנביס

Cannabis sativa
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.  עלי ושחלות ולא את שניהם-אבקנים או נקבי–פרח המכיל או זכרי -פרח חד זוויגי

לכל צמח או פריחה זכרית או נקבית ולא שניהם-צמח דו ביתי



, שיבאהוריד האל , המקודשים על ההינדו בהודו ונפאלVedaעל פי כתבי ה 

, מהרי ההימלאיהקנביס את ה, "'אדון הבאנג"המכונה

.על מנת להביא אושר לבני האדם

בנפאל ובהודו נמכרים עלים 

קנביסותפרחות של ה

:לצרכי מרפא

, להרגעת כאבים

,  להרפיית עוויתות

להרגשה משופרת
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מתקופת הסקיטים Altaiציורים על ארונות קבורה במערות בהרי 

יה נפוץ בערבות קנביס המעידים כי שאיפת אדים של ה( הס"לפנ700-300)

ניתן על ידי הסקיטייםCannabisהשם .  רוסיה ואסיה הקטנה, מונגוליה

(שבט קטן במזרח התיכון הקדום)

קדרה לאכסון

פירות הקנביס

כלי נחושת  

לשריפת פירות  

קנביסה

קנביסכלי הנחושת עם ה

היה מתחמם בתוך מבנה קטן

דמוי אוהל עשוי מוטות באורך

מ מכוסה בעורות "ס45

בעלי חיים מתוכו ניתן היה

לשאוף את אדי

קנביסה
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:    שנה בסין נאמר8000בכתבים מלפני 

.צמח זה ניתן לאדם על ידי אלוהים על מנת שיספק לו את כל צרכיו

.בסין הוא בעיקר מקור לסיבים לייצור  נייר ובגדיםקנבוסהכיום 

הספרדים הביאו את

הצמח לאמריקה 

על מנת להפיק ממנו 

.סיבים

עישון החשיש 

והמריחואנה היה 

נפוץ בקרב אנשי 

רוח באירופה

.19-מסוף המאה ה

במאה60-משנות ה

נפוץ בקרב –20-ה

.צעירים ברחבי העולם
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חיילי נפוליאון הביאו את נוהג  

ממצרים  קנביס ה" עישון"

לאירופה

7



8



9

the type of cannabis may not be the greatest indicator of the 
effects you’ll experience.
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Origin: Cannabis sativa is found primarily 

in hot, dry climates with long sunny days. 

These include Africa, Central America, 

Southeast Asia, and western portions of 

Asia.

Plant description: Sativa plants are tall and 

thin with finger-like leaves. They can grow 

taller than 12 feet, and they take longer to 

mature than some other types of cannabis.

Typical CBD to THC ratio: Sativa often has 

lower doses of CBD and higher doses of 

THC.

Commonly associated effects of use: 

Sativa often produces a “mind high,” or an 

energizing, anxiety-reducing effect. If you 

use sativa-dominant strains, you may feel 

productive and creative, not relaxed and 

lethargic.

Daytime or nighttime use: Because of its 

stimulating impact, you can use sativa in 

the daytime.

Popular strains: Three popular sativa 

strains are Acapulco Gold, Panama Red, 

and Durban Poison.

Origin: Cannabis indica is native to 

Afghanistan, India, Pakistan, and Turkey. 

The plants have adapted to the often 

harsh, dry, and turbulent climate of the 

Hindu Kush mountains.

Plant description: Indica plants are short 

and stocky with bushy greenery and 

chunky leaves that grow wide and broad. 

They grow faster than sativa, and each 

plant produces more buds.

Typical CBD to THC ratio: Indica strains 

often have higher levels of CBD and less 

THC.

Commonly associated effects of use: 

Indica is sought after for its intensely 

relaxing effects. It may also reduce nausea 

and pain and increase appetite.

Daytime or nighttime use: Because of its 

deep relaxation effects, indica is better 

consumed at night.

Popular strains: Three popular indica 

strains are Hindu Kush, Afghan Kush, and 

Granddaddy Purple.
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What Is Hemp (קנבוס) ?

Unlike marijuana, hemp causes no high.

In order to be legally 
considered hemp, a cannabis 
plant’s THC levels must be 
0.3% or less. the psychoactive 
strains of cannabis contain 
THC levels that typically run 
5-25%.

Grown specifically for the 
industrial uses

paper, textiles, clothing, biodegradable plastics, paint, insulation, biofuel, food, 

and animal feed
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מספר מטופלי קנביס רפואי בישראל 
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Cannabis strains significantly vary in their chemical compositions. The 
concentration of Cannabis’s compounds depends on the plant’s tissue-
type, age, variety, growth conditions (nutrition, humidity and light 
levels),harvest time, and storage conditions.

Analyzing the chemical content of the plants is of major 

importance considering that the concentrations of these 

constituents and their interplay may determine medicinal effects 

and adverse side effects. 

Pharmacokinetics
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FDA approves cannabis-based drug CBD for epilepsy (nbcnews.com)

Can Cannabis Treat Epileptic Seizures? - Scientific American

FDAתרופה מבוססת על תמציות מקנביס רפואי מאושרת 

להפחתת התקפי אפילפסיה 

https://www.nbcnews.com/health/health-news/fda-approves-cannabis-based-drug-epilepsy-n886386
https://www.scientificamerican.com/article/can-cannabis-treat-epileptic-seizures/
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קנביס רפואי ופרקינסון

Medical Marijuana and Parkinson's Part 3 of 3 - YouTube

(3) Watch | Facebook

https://www.youtube.com/watch?v=zNT8Zo_sfwo
https://www.facebook.com/watch/?v=273021966970965
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מה שאומר שהצמח –שיתפתחו בהמשך לפרחים עסיסיים ( ניצני פרחים)שערות לבנות . 1

.נקבה

עם הזמן השקים הקטנים הללו  . שקים קטנים כאלו שבתוכם נמצאים האבקנים–אשכולות . 2

.יתפתחו ויפזרו את האבקנים על הנקבות, יגדלו

.רוב החומר הפעיל שקיים בקנאביס נמצא בפרחים של הצמחים הנקביים



Cannabis female flower
החומרים הפעילים מופרשים  

בתוך שערות בלוטיות  

(טריכומות)

, המצויות בשורש

,  באפידרמיס של העלים

בתפרחות ובכל חלקי הצמח

הטריכומות מכילות את הריכוז 

הגבוה ביותר בצמח של  

.ושרףטרפנים, קנבינואידים
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The ingredients in the cannabis plant

* Cannabinoids
THCA THC ,CBDA CBD....

CBG, CBC, CBN......

* Terpenes

* Flavonoids

ריכוז קנבינואידים מקסימלי–לבנות / טריכומות מעוננות 
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cannabinoids
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cannabinoids Paula Berman et al.

2018



קנבינואידים בטבע מצויים  

-בצמחי האך ורק 

Cannabis
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The quantities of major cannabinoids can represent upwards of 10-20% of 

the dried plant material by weight, while minor cannabinoids are typically 

less than 1% 
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Cannabinoids are being explored as pharmaceutical 

targets with potential applications in the treatment of:

• Anorexia

• emesis

• Pain 

• inflammation

• multiple sclerosis

• neurodegenerative disorders

• epilepsy

• Cancer

• cardiovascular disorders

and more…

80,000 patients in Israel

350,000 in Canada
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THC (tetrahydrocannabinol)

טטראהידרוקנאבינול

(נכון להיום)העיקרי בקנביס הפסיכואקטיביהמרכיב •

רפאל משולם ' י פרופ"ע1964בודד לראשונה ב •

.ועמיתיו ממכון וייצמן

, הורדת לחץ דם גבוה, שיכוך כאבים: פעילות רפואית•

הקטנת בחילות לאחר טיפול, גירויי תאבון, עייפות, רגיעה

,עיני במחלת הגלאוקומה-הורדת לחץ תוך, כימותרפי

.מרגיע התקפי אסטמה

בזיכרון לטווח הקצרירידה , תוקפנות, בחילה: תופעות לוואי•

,  ירידת חיוניות תאי הזרע, הפרעות בתפקוד המיני

(למעשנים)הפרעות בנשימה , ירידה בקואורדינציה מרחבית

THC
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CBD (Cannabidiol)

קנבידיול

.פסיכואקטיבימרכיב שאיננו •

.THC-מנטרל את ההשפעות הפסיכוטיות של ה•

.1940זוהה ובודד בשנת •

:THCנחשב לבעל היקף רחב יותר של יישומים רפואיים מאשר•

, איחוי שברים בעצמות,אפילפסיה ,דיכאון , בעיות שינה , הפחתת חרדה

מפחית, נגד בחילות, משכך כאבים, אנטי בקטריאלי, אנטי ויראלי, אנטי דלקתי, אנטי סכרתי

.אנטי סרטני, מקל על פסוריאזיס, משפר זרימת דם, התכווצויות ומתח בכלי דם

(Epidiolex)מוכר כתרופה נגד אפילפסיה •

, לטיפול בדלקותTHCללא , CBDשמועשר ב Avidekel""פתחו זן קנביס בשם 2012-ב•

.סוכרת ומחלות לב

.אינו משפיע לרעה על הזיכרון הקצר•
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Both CBD and THC share the exact same molecular 
formula, C21H30O2,. Their molecular mass is practically 
identical: 314.4 g/mol.

Where THC contains a cyclic ring, CBD contains a 
hydroxyl group. It is this seemingly small difference in 
molecular structure that gives the two compounds 
entirely different pharmacological properties.
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THC and CBD are present 
in cannabis in a mixture of 
acidic forms, which are 
readily de-carboxylated 
and chemically altered 
upon heating.

smoking cannabis is the 
most common form of 
consumption.



35

קנבינואידים  -חימום לצורך הפיכת הפיטו-דה קרבוקסילציה

בין אם  , קנאביס בצורתו הגולמית. לפעילים מבחינה פסיכואקטיבית

, אם בכלל, מכיל מעט מאוד רכיבים פסיכואקטיביים, יבש או טרי

.רוב הקנבינואידים בצמח מצויים בתצורתן החומציות
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:צוין מהפך בתחום הקנאביס1988בשנת 

!נמצאו בגוף האדם רצפטורים לקנבינואידים

The cannabinoid CB1 receptor is one of several receptors that 

cannabinoids can activate. However, it is perhaps the most important, 

particularly regarding its effects on mood, cognition, and pain.
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GPR3, GPR6, and GPR12
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המערכת האנדוקנבינואידית

.מערכת עצבים שראשיתה במוח

מורכבת מעשרות רצפטורים המפוזרים בכל אברי הגוף ומסייעים לוויסות ולבקרה הורמונלית של 

.תהליכים פיזיולוגיים

מחקרים הראו כי מערכת זו הינה קריטית לתפקוד השוטף של הגוף ומשפיעה באופן חד על מנעד רחב 

:מאוד של תהליכים ביולוגיים וכימיים כגון

בקרת המערכת  , חילוף חומרים, בקרת אינסולין, נוירוגנזה, הולכה עצבית

.מצב הרוח והזיכרון, תחושת כאב, תיאבון, למידה מוטורית, החיסונית

https://www.youtube.com/watch?v=dHzfTIVB-sM
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,  פרקינסון, כאב, קוליטיס,קרוהן, לופוס,פסוריאזיס, סכרת

אוסטאופורוזיס
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In undifferentiated neuronal cells and hippocampus cells

These lines of evidence highlight the direct association between 
mitochondrial CB1R and proper functioning of mitochondria, which has 
been suggested to participate in many pathological conditions 
(homeostasis and loss of structure or function of neurons, including 
death of neurons) 
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??מדוע קיימים בגופינו רצפטורים לקנבינואידים



(אקסוגני)אם חומר שמקורו חיצוני לגוף החי  

,נקשר לרצפטורים הקיימים על פני ממברנת תאים בגוף החי

.שנקשר לרצפטורים אלו, דומה, סימן שבגוף האורגניזם מופרש חומר אנדוגני
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גילוי האננדמיד: 1992שנת 

חומצה ארכידונית מיוצרת בגוף מחומצה  . האננדמיד הוא תוצר לוואי של חומצה ארכידונית

.חומצה לינולאית היא חומצה חיונית שחייבים לקבל מהמזון. לינולאית



The brain naturally produces a neurotransmitter

Anandamide which produces the "High" 

mimicked by   the active  ingredient of 

Marijuana the chemical called THC
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The word ananda means "divine bliss" in Sanskrit

"...האושר העילאי"
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המערכת האנדוקנבינואידית

.מערכת עצבים שראשיתה במוח

מורכבת מעשרות רצפטורים המפוזרים בכל אברי הגוף ומסייעים לוויסות ולבקרה הורמונלית של 

.תהליכים פיזיולוגיים

מחקרים הראו כי מערכת זו הינה קריטית לתפקוד השוטף של הגוף ומשפיעה באופן חד על מנעד רחב 

:מאוד של תהליכים ביולוגיים וכימיים כגון

בקרת המערכת  , חילוף חומרים, בקרת אינסולין, נוירוגנזה, הולכה עצבית

.מצב הרוח והזיכרון, תחושת כאב, תיאבון, למידה מוטורית, החיסונית

https://www.youtube.com/watch?v=dHzfTIVB-sM

ECS includes the cannabinoid receptors, their associated ligands, 
and their metabolic enzymes.



הפעיל ביותר אקסוגניההחומר 

בשרף המופק מפרחי המריחואנה הוא  

THC= קנבינול -הידרו-טטרה
Tetrahydrocannabinol

הנקשר לרצפטור  האנדוגניהחומר 

נקרא THCאליו נקשר ה 

Anandamideאנאנדמיד
והוא תוצר חומצה ארכידונית  

.(בעיקר במוח, אחת מחומצות השומן בתאים)
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:מחקרים רפואיים

:המחקר הרפואי היום מתרכז ב

כך  הקנבינואידיםמהצמח הרפואי והשארת יתר THC-סילוק כל ה•

.הפסיכואקטיבישהאפקט הרפואי יבוא לידי ביטוי ללא האפקט 

למצוא שיטת מיצוי ואנליזה הדירה וחד משמעית לכימות  •

.הקנבינואידים

שיהיה בעל התכונות  אננדאמידוTHCחומר דמוי לסנטז•

.שלהםהפסיכואקטיביותהרפואיות ללא התכונות 

51



HPLC/MS

mass spectrometry provides structural identity of 

the individual components with high molecular 

specificity and detection sensitivity.
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Terpenes



54 הטרפנים אינם ייחודיים לצמח הקנביס



• Medical 

benefits

• Synergistic 

effect



Cannabis tissue

Extraction

Chromatography

Metabolites 
content

Chlorophyll 

measurement

Terpenes

Cannabinoids
Analytics:

GC/MS/MS

HPLC/MS



רקטליים  /נרות וגינליים

לספיגה מהירה

מריחה/אכילה


