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האם קנביס יכול להשפיע על 
כגון  קוגניטיביים  מוח  תפקודי 
תפיסה, קשב וריכוז, זיכרון ומנת 
הרב  הפוטנציאל  למרות  משכל? 
לצרכים  ובתוצריו  בצמח  הגלום 
רפואיים, קיים חשש שהוא מעלה 
בריאותיים  לנזקים  הסיכון  את 
כגון פגיעה בתפקודי מוח, בעיקר 
בגיל ההתבגרות, שבו המוח עדיין 
מתפתח )עד תחילת שנות ה-20( 
סביבתיים.  לגורמים  יותר  ופגיע 
)פסיכוקאקטיבי(  הפעיל  החומר 
 — THC— העיקרי בצמח הקנביס
משפיע על המוח בעיקר באמצעות 
 CB1 מסוג  קולטנים  של  הפעלה 

האנדוקקנבי למערכת  קהשייכים 
נואידית במוח. מערכת זו מפושטת 

ואח נרחבים  אזורי מוח  פני  קעל 
ראית על ויסות תפקודים מוחיים, 
ובהם חשיבה, עיבוד מידע, זיכרון 
ולמידה. נמצא כי קנביס, בדומה 
המופרשים  טבעיים  לחומרים 
בגוף, מפעיל את הקולטנים מסוג 
CB1 ובכך הם מגבירים, או מאק
טים, את הפונקציות של האזורים 
האנדוקקנבינואידית  שהמערכת 

קאחראית עליהם.     בהקשר זה, מח
 THC-קר רב התמקד בהשפעת ה

קעל אזור ההיפוקמפוס במוח, הע
שיר בקולטנים מסוג CB1 והחשוב 
ועל  וזיכרון,  למידה  לתפקודי 
האונות המצחיות במוח החיוניות 
לתפקוד קוגניטיבי תקין. נמצא כי 

קבטווח המיידי )תחת השפעת החו
קמר(, חומר זה תורם לירידה בתפ

משימות,  וביצוע  תכנון  קודי 

לטווח  בזיכרון  בעיות,  בפתרון 
קצר ועוד )"תפקודים מנהלתיים" 

שחיוניים לקבלת החלטות(. 
80 החלו מצטק -כבר בשנות ה
ברות עדויות מחקריות לפגיעות 
קוגניטיביות ממוקדות אצל אנשים 
בגיל  קנביס  לצרוך  החלו  אשר 
ההתבגרות. תחילה דווחו פגיעות 
בזיכרון לטווח קצר, לא רק בשלב 
הקנביס  של  המידית  ההשפעה 

קאלא גם עד שישה שבועות מהפ
סקת השימוש בו. על בסיס נתונים 
ראשונים אלו, משנת 2000 החלו 
להתפרסם מחקרים שעקבו אחר 
נבדקים במשך עשרות שנים וניסו 
לתת מענה לשאלות: האם קנביס 
קוגניטיבית?  לפגיעה  גורם  אכן 

קהאם פגיעה זו היא קבועה או הפי
תלוי  לפתחה  הסיכון  והאם  כה? 
בגורמים כגון גיל תחילת השימוש, 
תדירות השימוש וסוג החומר? על 
המהימנות  הדרכים  שאחת  אף 

קביותר לבחון את הקשר בין שי
קמוש בקנביס לבין פגיעה קוגניטי

מחקריקאורך  בעזרת  היא  בית 
קשעוקבים אחר צרכני קנביס במ
קשך כמה שנים ומשווים את תפקו
קדם הקוגניטיבי לאלו שאינם צור

כים קנביס, במחקרים אלו קיים 
בקביעות גורם נעלם אשר עשוי 
להשפיע מראש על התוצאות: סוג 

קהקנביס שנצרך והחומרים הפעי
לים העיקריים בו. 

העיסוק  מרבית  שנים  במשך 
 .THC-בסגולות הקנביס התרכז ב

קאך בשנים האחרונות התגלו מר
כיבים כימיים רבים נוספים בצמח 
)שיחדיו נקראים "קנבינואידים"( 

קאשר אחד העיקריים בהם, קנבי
CBD(, הוא דווקא בעל תכוק )דיול 

נות העשויות להגן על תאי העצב 
ועל תאי המוח וכך גם לווסת את 
הפעילות הפסיכוקאקטיבית  של 
THC. זאת באמצעות שיפור המק
קטבוליזם במערכת העצבים והפח
קתת תהליכי חמצון ותהליכים דל

שפורסם  במחקר  במוח.  קתיים 
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134 צרכני קנביס בני 23-16 במק
קבחנים קוגניטיביים. ייחודו של המ

חקר היה בכך שהוא היה הראשון 
קשבדק את מרכיבי הצמח, באמצ

עות דגימות שנלקחו מכל שימוש. 

קמיד לאחר עישון הקנביס, לנבד
קקים הוקראה פסקה והחוקרים בי
קקשו מהם לשחזרה מיד בתום ההק

ראה )לבדיקת זיכרון מיידי( כדי 
לבחון כמה מלים זכרו מתוכה, וכן 
30-10 דקות מהעישון )לבק  לאחר

דיקת זיכרון מושהה(. נמצא כי אלו 
שצרכו קנביס עם ריכוז CBD נמוך 
המיידי  בזיכרון  מירידה  סבלו 
יותר מאלו שצרכו אותו  ב-40% 
 עם ריכוז  CBD  גבוה, ובירידה בזיק
55% יותר. מבק -כרון המושהה — ב
קחן זה נחשב לאחד המבחנים המד
קמים באופן הטוב ביותר את הזיכ

רון הדרוש לפעילויות יומיומיות.
בעקבותיו  ואחרים  זה  מחקר 
הראו כי ככל הנראה ריכוז גבוה 
  CBD וריכוז נמוך של THC של
לירידה  לגרום  עלולים  בקנביס 
בתפקודים קוגניטיביים מסוימים 

קאצל חלק מהאנשים, בעיקר בת
קופת ההתפתחות של המוח. נתון 

קזה חשוב במיוחד נוכח עלייה הד
רגתית בריכוז ה-THC בקנביס )פי 
שלושה או יותר בשני העשורים 
צורות  בשל  בעיקר  האחרונים(, 

קהגידול — "ביתיות" יותר והידרו
פוניות, שעשויה כאמור להשפיע 
על תפקודים קוגניטיביים בשימוש 
ממושך. עם זאת כיום רוב ריכוזי 

ה-CBD וה-THC משתנים בין זני 
קהקנביס ומרבית הצרכנים לא ייד

עו מראש איזה קנביס הם צורכים. 
לאחר הצריכה ניתן יהיה לשער 
באיזה זן מדובר שכן זן עם ריכוז
THC  גבוה יותר יעניק תחושת 

אופוריה חזקה יותר.
למעשה, למעט מחקר זה, סוג 

קהקנביס ומרכיביו לא נלקחו בחש
מב שעליהם  במחקריקאורך  קבון 

ססים את מרבית המסקנות על נזק 
קקוגניטיבי בעקבות השימוש. בש

נת 2012 פרסמה קבוצת חוקרים 
מאוניברסיטת דיוק בארה"ב בכתב 

העת  PNAS מחקר שעורר הדים 
מסיבי  שימוש  כי  שדיווח  רבים, 
או  כהתמכרות  )שהוגדר  בקנביס 
שימוש שבועי לכל הפחות( בגיל 

קההתבגרות גורם לירידה של שמו
 — )IQ( נה נקודות במנת המשכל
ויכולת  לאינטליגנציה  מדד 
שכלית הנמדד גם בשלל תפקודים 
אחרי  עקב  המחקר  קוגניטיביים. 
1,037 נבדקים מרגע היוולדם בניו 
ועד   )1973–1972 )בשנת  זילנד 
מבדקים  בעזרת   38 בני  להיותם 
חוזרים שכללו אבחון פסיכיאטרי, 

קשאלונים ובדיקות על שימוש בס
הגם  קוגניטיביים.  ומבחנים  מים 
את  ביקרו  אשר  חוקרים  שהיו 

קממצאי המחקר והציעו כי שלל גו
רמים סוציוקאקונומיים וסביבתיים 
)כגון שנות חינוך וסמים אחרים( 
במנת  ההבדל  על  שאחראים  הם 

קהמשכל בין הנבדקים, חוקרי המ
בחשבון  נלקחו  ציינו שאלו  חקר 
הסטטיסטיים,  במודלים  ונוטרלו 
וכי אכן התוצאות מראות כי קיים 

קקשר סיבתי בין שימוש סדיר בקנ
קביס בגיל ההתבגרות לירידה במ

נת המשכל בהמשך. 
מחקר אחר דווקא פקפק בקשר 
לירידה  קנביס  צריכת  שבין 

בתפקודים קוגניטיביים. במחקרק
אורך זה, שהוצג לראשונה בכנס 

קהאירופי למחקר בסיסי וקליני בפ
 )ECNP( סיכיאטריה ומדעי המוח

קבשנה שעברה, עקבו חוקרים מה
לונדון  של  האוניברסיטאי  קולג' 
אחר 2,235 בני 24-23 מאנגליה, 
מלידתם בתחילתם שנות ה-90 ועד 
היום. בקבוצה זו, אשר 24% מתוך 

קנבדקיה מסרו כי צרכו קנביס לפ
ני גיל 15, נמצא תחילה כי אצל 
אלו שצרכו את החומר יותר מ-100 

קפעמים חלה ירידה של כארבע נקו
קדות במנת המשכל. אך בשלב הש

ני של המחקר הראו החוקרים כי 
קירידה זו ככל הנראה קשורה בצ
קריכת האלכוהול הנלווית אצל אנ
קשים אלו ולא בצריכת הקנביס. מו

דלים סטטיסטיים הראו כי כאשר 
מנטרלים את השפעת האלכוהול 

קאצל נבדקים אלו, התוצאות המו
קבהקות על הקשר בין קנביס לירי

דה במנת המשכל נעלמות. מכאן 
הסיקו החוקרים שצריכת קנביס 

קבגיל ההתבגרות אינה גורמת ישי
רות לירידה במנת המשכל, וכי אם 
קיימת ירידה כזו היא קשורה ככל 

הנראה בגורמי סיכון אחרים. 
לגבי  הסכמה  שישנה  הגם 

קוגניטיביים  בתפקודים  ירידה 
מסוימים תחת השפעה חריפה של 
קנביס, לא ברור כמה זמן נדרש על 
מנת שהשפעה זו תפוג. בהקשר זה 
חשוב להזכיר מחקר אשר למרות 
פרסומו לפני למעלה מעשור הוא 

קעדיין נקודת מפתח בתחום. במח
חוקרים  פרסמו  אשר  זה,  קר 
בכתב  הרווארד  מאוניברסיטת 
 Archives of General העת 
Psychiatry, הושוו אנשים אשר 
פעם   5,000 לפחות  קנביס  צרכו 

קבחייהם לאלו אשר לא צרכו קנ
ביס מעולם. הגם שבשלב הראשון 

קנמצא באופן ברור שלצרכני הקנ
ביס תפקודים קוגניטיביים ירודים 
יותר )מדדים כגון יכולת הפשטה, 
שימור קשב, שטף בביטוי מילולי 
וזיכרון מילולי(, כעבור 28 ימים 
נעלמו  בו  משימוש  הינזרות  של 
הבדלים אלו בין הקבוצות. במלים 
שהגם  רושם  קיים  אחרות, 
קוגניטיביים  ליקויים  שקיימים 
קנביס  של  מידית  השפעה  תחת 
כעבור  נעלמים  הנראה  ככל  אלו 

קכמה שבועות )הזמן שלוקח לקנ
ביס להתפנות מהגוף(. 

מחקרים אלו ונוספים מראים 
כי עדיין רב הנסתר על הגלוי בכל 

הנוגע להשפעתו ארוכת הטווח של 
קנביס על תפקודים קוגניטיביים. 

קעם זאת, חלקם מראים כי קיים הב
דל משמעותי בין אלו אשר החלו 
ההתבגרות  בגיל  קנביס  לצרוך 
לבין אלו שהחלו כמבוגרים, וכי 
ככל שמתחילים בגיל צעיר יותר 

קכך עולה הסיכון לפגיעה קוגניטי
קבית מתמשכת. מחקרים שהשתמ

שו בהדמיה מוחית למשל מראים 
כי אנשים שהחלו לצרוך קנביס 
בגיל ההתבגרות סובלים מירידה 
במספר סיבי המוח )ומכאן ירידה 

קבקישורים המוחיים(, בעיקר בא
קזורים הקשורים לעיבוד מידע, זי

כרון ולמידה. ייתכן שהדבר קשור 
מסוג  בקולטנים  טבעית  בירידה 
CB1 באזורי מוח אלו אצל אנשים 
מגיל  בקביעות  קנביס  הצורכים 
צעיר. ככלל, ככל שחומר זמין יותר 

קלמוח, בעיקר בתקופת התפתחו
תו, המוח באופן טבעי מקטין את 
מספר הקולטנים שלו )כדי למנוע 
השפעתקיתר(, וכך גם במקרה זה. 
THC מגביר כאמור פעילות קולק

טנים מסוג CB1, ועל כן כאשר הוא 
קזמין לאורך זמן, המוח מגיב בהפ
קחתתם — דבר המתבטא כאמור בי

רידה קוגניטיבית.  
בכל מקרה המסר לבני הנוער 
שתדחו  ככל  תחכו.  להיות:  צריך 
יקטן  כך  השימוש  תחילת  את 

קהסיכון לנזקים פוטנציאליים בה
משך. מובן שהדרך הטובה ביותר 
על  אך  מוחלטת,  הימנעות  היא 
בני  של  הגבוהה  השכיחות  רקע 

קנוער הצורכים קנביס, נראה שח
קשוב במיוחד להתרכז בחינוך המ

זה.  לגיל  המשויכים  נזקים  דגיש 
לעומת זאת, הנזקים הקוגניטיביים 
להיגרם  שעלולים  הטווח  ארוכי 
רחוקים  קנביס  בשל  למבוגרים 
ונדרשים  חדקמשמעיים,  מלהיות 
את  שיכריעו  רבים  מחקרים  עוד 

הכף. 

ד"ר שאולי לבקרן הוא מנהל המרפאה 
ותחלואה כפולה  לרפואת התמכרויות 

במערך הפסיכיאטרי במרכז הרפואי שיבא

האפשרות לנזק קוגניטיבי בעקבות שימוש בקנביס תלויה כפי הנראה בזן הצמח שנצרך 
ובמרכיביו הפעילים — חלקם עשויים להגן על תאי העצב והמוח וחלקם להזיק להם. עם זאת, 

רוב המחקרים מתעלמים מהזן שצרכו הנבדקים, וכך התוצאות עלולות לאבד מאמינותן

בשנים האחרונות עולה ריכוז החומר 
הפעיל THC - גורם הסיכון העיקרי 

לפגיעה קוגניטיבית, בייחוד אם הקנביס 
החל להילקח בגיל ההתבגרות

מה קנביס עושה למוח

ילד מטופל בשמן קנביס בקולורדו, ארה"ב צילום: אי-פי

כיצד הרכב הקנביס עשוי להשפיע על תפקוד קוגניטיבי
CBD  – מרכיב כימי בקנביס שמפחית 

תהליכי חמצון ודלקת במוח
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