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מבוא
בשנת 2005 פרסמה הרשות הלאומית למלחמה בסמים דו”ח תקופתי לפיו 11.5% מבני הגלאים 24-35 

בישראל השתמשו בשנה הקודמת בסמים העשויים מצמח הקנאביס )מריחואנה וחשיש(.
עוד ציינו בדו”ח כי הנתון במגמת עלייה.

לפי הערכתי כמטפל שיאצו וכמטפל בדיקור בקליניקה הלימודית במכללת ברושים, ובתור מי שמשתייך 
לקבוצת גילאים זו בעצמי, אני סבור כי נתון זה הוא צנוע מאד. למען האמת, כמעט ולא נתקלתי 

במטופל מקבוצת גילאים זו שלא העיד כי השתשמש בסמים קלים בשנה האחרונה. 

ואם כל זאת, מה אנחנו יודעים על השפעות המריחואנה לפי הרפואה הסינית?
אם לא כתוב דבר על הצמח )פרט לזרעיו המשמשים כצמח מרפא( בכתבים העתיקים, ולא נערך 

מחקר מודרני מסודר על מנת לחקור את האנרגטיקה של הצמח, אנחנו מוצאים את עצמנו מסתמכים 
על נסיון קליני של מטפלים בודדים. 

אין בדבריי שום כוונות זלזול בנסיונם של גדולים וחכמים ממני בתחום, אבל זה ברור שברמה 
אפידמיולוגית של )לפחות( 11.5% של חתך אוכלוסיה רחב מאד, זה לא מספיק. במיוחד לא כשהדעות 

כל כך חלוקות כמו בנושא זה.
זה ברור שמחקר זה לא מתיימר להיות מחקר קליני מסודר. התנאים בכלל לא מאפשרים את זה.

אם זאת, יש מספר שאלות הקשורות בנושא שמעסיקות אותי, ואני בטוח שלא רק אותי.

• האם עישון סמים פוגע בחומרי הגוף?
• האם זהו בהכרח הרגל מזיק?

• האם צריך לדרוש מכל מי שמבקש טיפול להפסיק לעשן סמים?
• האם נפגעת האפקטיוויות של הטיפול אצל מטופל שמעשן סמים?

בתור מי שראה יותר מטופלים המשתמשים בסמים קלים מאשר במוצרי חלב, אני תוהה האם זהו 
הסינדרום המטבולי של הדור הצעיר, או שזוהי רק טיפה בים לעומת אורח החיים המזיק שכולנו מנהלים 

בימינו?



  פרק א’ | מריחואנה במערב

הקנאביס הוא צמח שגדל בכל רחבי העולם, כעשב או כגידול חקלאי.
התעוד הראשון של שימוש בצמח הקנאביס הוא משנת 6000 לפנה”ס בסין העתיקה, שם זרעי הצמח 

שימשו כמזון. 
הצמח הגיע לאירופה באמצעות שבטים פרסיים בסביבות שנת 500 לפנה”ס והתפשט בכל יבשת 

אירופה במהלך 400 השנים העוקבות. במאות הראשונות לספירה, נעשה שימוש בצמח לצרכים 
רפואיים ביוון וברומא, ובמאה השישית לספירה הוזכרו תכונותיו האופוריות בתלמוד.

במאה ה-16 הגיע הקנאביס ליבשת אמריקה באמצעות עבדים אנגוליים שהובאו לברזיל, והורשו 
לשתול את הצמח בין שורות קני הסוכר ולעשן אותו בזמנם הפנוי. בתחילת המאה ה-17, החלו הבריטים 

והצרפתים לגדל את הצמח במאחזיהם בצפון אמריקה. בשנת 1840 נכנס הצמח לשימוש לצרכים 
רפואיים באמריקה.

הראשון שהוציא את השימוש במריחואנה מהחוק היה נפולאון בשנת 1798. כמאה שנה לאחר מכן, 
החלו מדינות אחרות באירופה, החל בטורקיה, גם לאסור או להגביל את השימוש בצמח. בשנת 1937, 

בעקבות לחץ שהפעילו מגדלי הטבק שחששו לפרנסתם בגלל הפופולאריות של השימוש במריחואנה, 
ארה”ב הכניסה את הסם לרשימת הסמים הלא חוקיים.

אז אחרי כל כך הרבה שנים של שימוש בצמח לצרכי מזון, רפואה, דת ופנאי, מה אנחנו יודעים על 
השפעותיו?

החומר הפעיל במריחואנה נקרא דלתא--9הידרוקנאבינול )THC(. הוא משוחרר מהקנאביס באמצעות 
חימום, לכן צורת השימוש היעילה ביותר היא עישון.

החומר נאגר בשומן הגוף, ולכן זמן מחצית החיים שלו בגוף הוא ארוך יחסית, והוא יוצא מהדם רק 
אחרי 4-6 שבועות לאחר השימוש. החומר משפיע על רצפטורים קנאבינוידים, שבאופן טבעי קולטים 

נוירוטרנסמיטור שנקרא אנאנדאמיד. פעולותיו של האנאנדמיד במח הם ויסות הרגלי אכילה וייצור עצבי 
של דחפים ועונג, והוא גם קשור בזיכרון לתווך קצר. החומר הפעיל של הקנאביס מדמה את פעולת 

האנאנדמיד, ועל כן ההשפעה על הזיכרון, תחושת האופוריה ותחושת הרעב )”מאנצ’יס”(.
בניסויים קליניים על בני אדם ופרימאטים וממחקרים אחרים בנושא עולות גם ההשפעות הבאות של 

החומר:

• עלייה בקצב הלב
• התרחבות כלי דם בעיניים

• רפיון שרירים
• יובש בפה

• תחושת קור או חום בכפות הידיים והרגליים
• קואורדינציה לקויה

• שינויים בתחושת זמן ומרחב

הדעות והראיות לגבי השפעת הסם על מעגל הדופמין וייצור והפרשה של סרטונין ונוראפינפרין חלוקות. 
טרם הוכחה או נשללה רשמית תכונה ממכרת כלשהי של הסם, אך הדעה הרווחת היא שזהו סם לא 

ממכר. אין ראיות חותכות לגבי הקשר של הסם להתפרצות סכיזופרניה או מחלות נפשיות אחרות.



 פרק ב’ | מריחואנה ברפואה הסינית: יותר שאלות מתשובות

קשה להאמין שבסין העתיקה, ערס הציוויליזציה, מקום שבו כמו ילד המגלה את נפלאות העולם טעמו, 
הריחו ונגעו בכל דבר שקיים בטבע, האזכור הראשון לתכונותיו הפסיכואקטיביות של צמח הקנאביס 

הוא מהמאה ה-1 לפנה”ס בספרו הרפואי של פן טסאו צ’ינג.
ייתכן שהיו אזכורים נוספים שאבדו במהפכה התרבותית, או שאולי הסינים העתיקים, שהיו מורגלים 

בעישון אופיום ראו את האופוריה הנגרמת מעישון המריחואנה כנחותה ולא ראוייה לאזכור.
תהא הסיבה אשר תהיה, תכונותיהם של פרחי הקנאביס אינן מוזכרות בטקסטים העתיקים של הרפואה 

הסינית, ולכן כל מה שידוע לנו על האנרגטיקה הסינית של המריחואנה לקוח מנסיונם הקליני של 
מטפלים מודרניים בודדים. ומספר הדעות כמספר המטפלים.

יש הטוענים שעשיון מריחואנה מכלה יין, ויש הטוענים שהוא מחליש יאנג.
יש המייחסים לה אנרגטיקה מקררת, ויש המייחסים לה אנרגטיאה מחממת.

יש החושבים שהיא משפיעה על הכבד, ויש החושבים שהיא משפיעה על הלב.
יש המאמינים שהשימוש מכניס שדים ורוחות, ויש המאמינים שהוא עושה חורים באורה.

ואולי גם וגם. ואולי אף אחד מהם. ואולי במצבים מסויימים כך ובמצבים אחרים אחרת.

• אסיה
• אירופה

• אפריקה
• אמריקה

6000 לפנה”ס

4000 לפנה”ס

2727 לפנה”ס

1500 לפנה”ס

800-1200 לפנה”ס

500 לפנה”ס

430 לפנה”ס

0-100 לפנה”ס

1090

70

500-600

1798

1890

1928

המאה ה-12

המאה ה-12

המאה ה-13

1549

1606-1632

1840

1915-1927

1937

2003

1378

המאה ה-17

זרעי הקנאביס משמשים למאכל בסין

צמח הקנאביס משמש להכנת טקסטיל 
בסין ובטורקיסטן

התעוד הראשון של שימוש בזרעי קנאביס 
כצמח מרפא סיני

בסין ובפרס מגדלים את הקנאביס כגידול 
חקלאי למאכל ולטקסטיל

עלים, זרעים וגבעולים מיובשים של קנאביס 
מוזכרים בטקסטים הינדיים עתיקים כ”עשב קדוש”, 

אחד מחמשת הצמחים הקדושים בהודו

שבטים פרסיים מביאים את 
הקנאביס לצפון אירופה

תכונותיו הפסיכואקטיביות של 
הקנאביס מוזכרות בטקסט הסיני 

הרפואי של פן טסאו צ’ינג

התעוד הראשון של שימוש 
בחשיש ע”י שכירי חרב פרסיים

עישון חשיש 
צובר פופולריות 

במזה”ת

הקנאביס מגיע למצרים מסוריה

סוחרים ערבים מביאים את הקנאביס 
לחופי מוזמביק באפריקה

עבדים אנגוליים מביאים 
את הקנאביס לברזיל

הצרפתים והבריטים מגדלים 
קנאביס בשביל טקסטיל 

במאחזיהם בצפון אמריקה

הקנאביס מוזכר כצמח 
מרפא רומי

תכונותיו האופוריות של 
הקנאביס מוזכרות בתלמוד

חיילים צרפתים מביאים איתם ממצרים 
את ההרגל של עישון חשיש יומיומי. נפו

לאון מוציא את השימוש בחשיש מהחוק.

החשיש נאסר לשימוש 
ביוון ובתורכיה

נאסר השימוש 
בקנאביס לצרכי 

פנאי בבריטניה

הקנאביס משמש בסיס 
לתרופות פרמקולוגיות

מספר מדינות בארה”ב אוסרות 
את השימוש בקנאביס לצרכים 

לא רפואיים

הקנאביס מוצא מהחוק בארה”ב

קנדה הופכת למדינה הראשונה 
המציעה מריחואנה רפואית לחוליה

שיח’ עותומאני 
מוציא צו האוסר 
על אכילת חשיש

החשיש הופך לפריט 
מסחר עיקרי בין מרכז 

ודרום אסיה

הורדוטוס מדווח על שימוש לצרכי פולחן ופנאי 
בצמח הקנאביס ע”י השבטים הפרסיים באירופה



 פרק ג’ | והרי דעה נוספת: שיטת מחקר

לצורך המחקר, לקחתי 10 אנשים בגילאי 22-30 המשתמשים במריחואנה או חשיש בתדירויות שונות 
ולתקופות באורך שונה שהחלו בגילאים שונים. כולם מעשנים גם סיגריות בתדירות שונה, ולא לוקחים, 

או לקחו בעבר סמים אחרים פרט לאלכהל באופן קבוע. 

- לכל אחד בנפרד, באווירה נייטרלית, לקחתי דופק 3 פעמים:
1. דופק ראשוני לפני הכנסת חומר כלשהו לגוף

2. דופק 15 דקות לאחר עישון סיגריה רגילה
3. דופק 15 דקות לאחר עישון סיגריה עם חשיש או גראס )ג’וינט(

- את הדפקים לקחתי לפי הפרמטרים הבאים:

• מהירות כללית
• עצמה כללית בכל אחת משתי הידיים

• עומק כללי בכל אחת משתי הידיים
• איכות כללית בכל אחת משתי הידיים

• עצמה בכל אחת מ-12 העמדות המייצגות איברים
• איכות בכל אחת מ-12 העמדות המייצגות איברים

- מטרת המחקר הייתה לבדוק 2 נושאים:

1. השפעתו של שימוש כרוני בסמים קלים:
נבדק באמצעות השוואת הדפקים הראשוניים של קבוצת המחקר לדפקים של קבוצת ביקורת של 10 

אנשים מאותה קבוצת גיל שאינם משתמשים בסמים קלים ועונים על שאר הקריטריונים לפיהם בחרתי 
את קבוצת המחקר.

2. השפעתו המיידית של החומר הפעיל במריחואנה:
נבדק באמצעות השוואת הדופק לאחר סיגריה רגילה לדופק לאחר הג’וינט. זה נעשה כדי לנטרל 

בחישוב את השפעתם של הניקוטין ושל עצם שאיפת העשן על הדופק ככל האפשר, מכיוון שג’וינט 
כולל בתוכו את שני הגורמים האלה בנוסף לחומר הפעיל. הדופק נבדק 15 דקות לאחר העישון על מנת 

לתת מרווח זמן עד שהשפעת ה-THC נכנסת לפעולה.

- בנוגע לשאלות האתיות והחוקיות שמתעוררות במחקר מסוג זה:

• הנבדקים הם כולם אנשים אנונימיים שהוזמנתי לביתם לצורך ביצוע המחקר.
• לא נעשה כל שימוש בשידול. הצטרפתי לאנשים שבין כה וכה היה בכוונתם לעשן באותו זמן, ולא 

לקחתי חלק בפעולת העישון.

• את כל החומרים והעזרים לעישון סיפקו הנחקרים בעצמם.

- מגרעותיו של המחקר:

• תחושת הדופק היא סובייקטיבית, ולכן לא ייתכן מחקר אובייקטיבי המבוסס על דופק.
• מכיוון שאספקה של חומרים לצורך המחקר הייתה מעמידה אותי בתחום אפור )כהה( מבחינה חוקית, 

כל חומר שנעשה בו שימוש במהלך המחקר היה אחר, ולכן השפעותיו אחרות.

• ב-8 מתוך 10 הדפקים שנבדקו החומר שהיה בשימוש הוא חשיש, ורק באחד היה מריחואנה בגידול 
ביתי, בה אנחנו יכולים להיות בטוחים שאין “תוספי תזונה” למיניהם. החומרים האופייניים אותם 

מוסיפים למריחואנה בתהליך ייצור החשיש הם: טרפנטין, משחת נעליים, ברביטוראטים ורעל עכברים 
)בין היתר(. לכן ההשפעה הנבדקת היא לא זאת של ה-THC, אלא של כל המכלול.

• קבוצת מחקר של 10 אנשים אינה מספיקה בשביל להדגים מובהקות סטטיסטית.



 פרק ד’ | תוצאות המחקר: השפעה לתווך קצר

את ההשפעה לתווך הקצר של ה-THC בדקתי ע”י השוואה בין הדופק לאחר סיגריה לבין הדופק לאחר 
ג’וינט. הסיבה לכך היא שבתוך הג’וינט מצויים שני גורמים בעלי השפעה מהותית על הדופק מלבד 

:THC-ה

• ניקוטין, אשר ע”י כך שגורם לשחרור מהיר של אדרנלין, גורם להאצה של הדופק ועלייה של לחץ הדם.
• עצם פעולת הכנסת העשן, בה פעולת היניקה מגרה את מערכת העיכול וגורמת להפרשת מיצי קיבה, 

ובנוסף, המחסור בחמצן שנגרם כתוצאה ממנה אף הוא גורם להאצה של הדופק.
ע”י השוואת הדופק לאחר ג’וינט לדופק לאחר סיגריה, אפשר לבודד את ההשפעה של החומרים 

.THC הפעילים במריחואנה, שבעיקרם

- מהירות:

בממוצע, הייתה ירידה של 4 פעימות בדקה בקצב הלב לאחר עישון הג’וינט לעומת הקצב לאחר עישון 
סיגריה- ראה טבלה #1. 

תוצאה זו מפתיעה מכיוון שאחת התופעות הידועות, לכאורה, של מריחואנה היא האצה של הדופק. 
ייתכן שהסיבה לכך היא שהמחקרים עליהם מבוססת טענה זו אינם לוקחים בחשבון את שאיפת העשן 

כגורם להאצת הדופק. 

דווקא במחקר משנת 1944, שנקרא “דו”ח לה גארדיה”, אשר נערך על 72 אסירים אמריקאיים, שבו ניתן 
הסם בבליעה, לא ניצפו תופעות פיזיולוגיות מהותיות, כולל שינוי בדופק.

ראוי לציון שהיו נבדקים שהדופק שלהם הואץ באופן משמעותי )נבדק #4, נבדק #6(, וכאלה שהדופק 
שלהם הואט באופן משמעותי )נבדק #1, נבדק #7, נבדק #10(, כך שאין לייחס לנתון המינורי של 

הירידה בקצב משמעות מגמתית.

דופק
אחרי סיגריה

דופק
שינוי בקצבאחרי ג’וינט

110488-16

28076-4

396104+8

472104+32

57668-8

684100+16

710880-28

810092-8

96856-12

1010484-20

פעימות
בדקה

נבדק #

טבלה #1



 פרק ד’ | תוצאות המחקר: השפעה לתווך קצר

- עוצמה ואיכות כללית:

השינויים בדופק מבחימת פרמטרים אלה היו שונים ומגוונים מדי בשביל לעשות ממוצע כלשהו. בגדול, 
לא נצפיתה מגמה כלשהי.

- איברים:

האיבר היחיד בו הסתמנה מגמה כלשהי מבחינת הבדל בעוצמה ובאיכות בממוצע של כל הנבדקים הוא 
הכבד )העמדה האמצעית העמוקה ביד שמאל( - ראה טבלה #2.

ב-8 מתוך 10 הנבדקים במחקר, עוצמת הדופק של הכבד הייתה חזקה יותר לאחר הג’וינט מעוצמתו 
לאחר סיגריה.

ב-7 מתוך 10 הנבדקים במחקר, איכות הדופק של הכבד הייתה מיתרית יותר לאחר הג’וינט מאיכותו 
לאחר סיגריה. 

המיתריות בדופק של הכבד אחרי העישון היא צפוייה. הכבד תפקידו לסנן את הדם ולפרק רעלים 
המצויים בדם. הגיוני שאחרי הכנסת חומר זר כלשהו לגוף, הכבד ייכנס לפעולה ויתחיל לעשות את 

התפקיד שלשמו הוא קיים בגוף. 
מה שמעניין בתוצאה הזו הוא לראות מיהם אלה שהדופק של הכבד שלהם לא נהיה חזק יותר או מיתרי 

יותר. הם כולם משתייכים לקבוצה של 4 הנבדקים שמעשנים מריחואנה כל יום.
מה זה אומר?

אל לנו לשכוח שהדופק המיתרי הוא הדופק התקין של הכבד, וכפי שציינתי מקודם, הכבד חייב להיות 
פעיל בזמן שהוא מופצץ בחומרים זרים. 

אם כך, ההתחזקות והמיתריות הם סימנים חיוביים אחרי עישון מריחואנה. היעדר תגובה כזאת אצל 
אלה המעשנים כל יום יכולה להצביע על אחד משני גורמים:

• הכבד מותש וכבר אין לו את היכולת להתמודד עם גורמים זרים.
• הכבד במצב התמודדות כרוני עם כל אותם גורמים זרים המצויים במריחואנה, שכידוע לוקח להם זמן 

רב לצאת מהדם, ולכן הוא לא מייצר תגובה אקוטית.
בשביל לבדוק איזה מהשניים הוא הנכון, השוויתי את הדפקים של הכבד לפני הכנסת חומר כלשהו אצל 

4 המשתמשים הכרוניים לאלה של שאר הנבדקים ושל קבוצת הביקורת. 
לא היה כל הבדל מהותי, מה שמעיד שגם אם יש התשה של הכבד, היא אינה שונה מההתשה היומיות 

של התזונה ואורח החיים. לכן, המסקנה שלי היא האפשרות השנייה, שבהתמודדות כרונית מול 
החומרים האלה, הכבד כבר אינו מרגיש כשמכניסים עוד. 

דופק
אחרי סיגריה

דופק
שינוי בקצבאחרי ג’וינט

v-16 מיתרי-v מתגלגל1

v-4 מיתרי-v דק2

v-+8 דק-v ריק3

v+32 מיתרי-v ריק4

v+-8 מיתריv מתגלגל5

v-+16 דקv מיתרי6

v-28 מתגלגל-v מתגלגל7

v--8 מיתרי--v ריק8

v-12 מיתרי-v דק9

v-20 מיתרי-v דק10

איכות 
ועוצמה

נבדק #

טבלה #2



 פרק ה’ | תוצאות המחקר: השפעה לתווך ארוך

את ההשפעה לתווך הארוך של ה-THC בדקתי ע”י השוואה בין הדפקים של הנבדקים לפני הכנסת 
חומר כלשהו לבין הדפקים של קבוצת הביקורת. בהשוואה זו, התייחסתי לכל הפרמטרים של מדידת 

דופק- מהירות, עוצמה כללית, עומק, איכות כללית, עוצמה ואיכות בכל איבר בנפרד. 
לא היה כל הבדל מגמתי בולט בין הדפקים של המעשנים לבין אלה של קבוצת הביקורת פרט לאחד- 

הדופק של הלב )העמדה העליונה העמוקה ביד שמאל(. כאן ההבדל היה מאד ברור.
בכל 10 הנבדקים במחקר, הדופק בעמדה של הלב היה באיכותו ריק.

בקבוצת הביקורת, היו רק 2 נבדקים מתוך 10 עם דופק ריק בעמדה של הלב.
על פניו, זה נתון מבהיל. האם יכול להיות שכל מי שמעשן או עישן אי פעם סמים קלים נחרץ דינו 

להסתובב בעולם כל חייו עם פגיעה בתפקוד הקיסר, וכל המשתמע מכך? האם אינסומניה, חרדה, 
פלפטציות, הזעות בכפות הידיים, אי שקט ודיכאון יהפכו לשגרת חייו של כל הנוגע במריחואנה?

התשובה, ככל הנראה, היא שלא.
מתוך קבוצת הביקורת, 2 היו כאלה שעישנו באופן קבוע עד לפני חודש, ועד לפני 3 חודשים. הדופק 

בעמדת הלב שלהם היה דק, ומתגלגל תקין בהתאמה. 
התוצאה הזו סקרנה אותי, ולכן חרגתי מעט מהמסגרת המקורית של המחקר. 

לקחתי קבוצת ביקורת נוספת, המונה 10 אנשים מאותה קבוצת גיל, העונים על כל הקריטריונים של 
קבוצת הביקורת המקורית, ובנוסף עישנו באופן קבוע מריחואנה והפסיקו )כולם הפסיקו לפני יותר 

מחודש, ופחות משנה(.
רק ל-3 מתוך 10 הנבדקים בקבוצת ביקורת זו היה דופק ריק בעמדת הלב.

מה זה אומר?
יהיו המאמצים של הכבד לנקות את הדם קשים וכנים ככל שיהיו, ה-THC נאגר בגוף ברקמות השומן 

ומופרש טיפין טיפין לתוך זרם הדם במהלך חודש עד חודשיים לאחר העישון האחרון. אחד התפקודים 
החשובים ביותר של הלב הוא אחסון ה-Shen. כמובן שאין זה מן הנמנע שתפקוד זה ייפגע כאשר יש 

זרם בלתי פוסק של חומר פסיכואקטיבי ישירות לתוך זרם הדם למשך זמן כה ממושך. בנוסף, הלב, יותר 
מכל איבר אחר, תלוי באיכות הדם לשם תפקודו הפיזיולוגי התקין. כל חומר הפוגע באיכות הדם, אם כן, 

יפגע בתפקוד הלב. 
אם זאת, מה שמעניין לראות זה שעם היציאה של ה-THC מתוך זרם הדם, תפקוד הלב )לפי הדופק( 

חוזר להיות תקין, גם אצל אלה שעישנו במשך תקופה ממושכת באופן קבוע. לפיכך, הפגיעה בתפקוד 
הלב הינה פגיעה הפיכה, שתלויה רק בהימצאות החומר בתוך זרם הדם. מה שלא בדקתי זה האם 

מהרגע הראשון בו נכנס החומר לדם כבר יש לכך השלכות על תפקוד הלב לפי הדופק. מעניין יהיה 
לראות את ההשפעה על הדופק של מי שמעשן בפעם הראשונה בחייו, האם מיד הדופק בעמדת הלב 

נהיה ריק, ואם לא, כמה זמן לוקח לזה לקרות.



 פרק ו’ | מסקנות

לגבי האיכויות של הצמח והשפעותיו על הגוף, מחקר זה העלה כמה דברים מעניינים.
לפי ניתוח התוצאות של מהירות הדופק, ניתן להסיק 2 מסקנות.

מסקנה ראשונה היא שאיכות החומר מבחינת טמפרטורה היא ניטרלית. לפיכך שלא נסתמנה מגמה 
של האצה או האטה של הדופק, ניתן לומר כי לחומר אין איכות מקררת או מחממת.

מסקנה שנייה נשענת על התווך העצום של השינויים בקצב הדופק )בין 28- ל- 32+(. השינויים האלה 
הם מהותיים ולא עקביים, מה שמראה שהחומר גורם לתנועה כאוטית של ה-Qi בגוף. יש שיקראו לזה 

רוח, ויש שיקראו לזה שדים. התנועה הכאוטית הזאת מתרחשת ברמה הנפשית, הרוחנית. תחושת 
האופוריה, ההנאה המוגברת מאכילה, ובמקרים קיצוניים - ההזיות, כולם באים מנוכחותה של אותה 
תנועה כאוטית ברמה של ה-shen/mind, ובדינמיקה של גוף ונפש, אולי דרך הקשר של ה-shen ללב, 

אותה תנועה כאוטית מועברת לגוף באמצעות הדופק.
ייתכן שמתוך אותה תנועה לא מבוקרת שמתרחשת בגוף ובנפש בהימצאות החומר בזרם הדם באה 

הפגיעה לתווך הארוך באיכות ה-Qi של הלב. הדופק הריק בעמדה העליונה העמוקה ביד שמאל אצל 
כל 10 הנבדקים מעידה על פגיעה כזאת. אם זה ברמה יינית יותר או יאנגית יותר קשה לדעת בלי 

תשאול מקיף, בהסתמך רק על נתון זה. לפי השיפור בדופק בעמדת הלב עם יציאת החומר מזרם הדם, 
ניתן לומר שהפגעיה היא באיכות הדם של הלב, מה שמשפיע באופן ישיר על איכות ה-Qi של הלב, כך 

שברמה מסויימת, הפגיעה היא גם ביין וגם ביאנג. 
גם בכבד, המצב הוא דומה. גם כאן קיימת הדואליות של יין ויאנג, שהאחד מזין ובונה את השני. פעולת 

הפצת ה-Qi של הכבד תלוייה באופן ישיר באיכות הדם שהוא מקבל. דם הכבד, שהוא החומר הייני 
המזין את הכבד, הוא שמן המנוע שלו. כשהוא לא טוב, המנוע מקרטע. פגיעה ביכולת הפצת ה-Qi של 

הכבד היא פגיעה ביאנג של הכבד, כך שגם כאן נפגעים אספקטים יינים ויאנגים כאחד.

לסיכום, מסקנתי היא שמדובר בחומר ניטרלי מבחינת טמפרטורה, הגורם לתנועה כאוטית של Qi בגוף. 
הוא פוגע בכבד ובלב באספקטים יאנגים ויינים באמצעות פגיעה באיכות הדם.



  פרק ז’ | השלכות קליניות

בפרק המבוא שאלתי את עצמי 4 שאלות שעליהן קיוויתי לענות באמצעות המחקר. להלן התשובות:

1. האם עישון סמים פוגע בחומרי הגוף?
.Qi-כן. עישון סמים פוגע בדם, ובכך גם ב •

2. האם זהו בהכרח הרגל מזיק?
• לפי תוצאות המחקר, לא הייתי ממליץ לעשן סמים באופן קבוע. לפגיעה ב-Qi של הלב יש הרבה 

השלכות שליליות, בעיקר נפשיות אבל גם פיזיות. לא נדיר לראות אנשים שמעשנים סמים הסובלים 
מחרדה, דיכאון, אינסומניה ובעיות זיכרון. חמור מכך, משוער כי יש קשר כלשהו בין עישון סמים 

להתפרצות מחלות נפש כדוגמת סכיזופרניה. אמנם מעולם לא קישרו מקרה מוות לשימוש במריחואנה, 
אבל ברמה התיאורטית, פגיעה חוזרת ונשנית לאורך זמן ב-Qi של הלב יכולה להוביל להשלכות 

פיזיולוגיות שונות מפלפטציות ועד אי-ספיקת לב. גם מבחינה מערכתית, הלב הוא הקיסר. כשהוא לא 
מתפקד, הממלכה לא מתפקדת. לפגיעה בלב יכולות להיות השפעות מערכתיות כיד הדמיון. נוסיף על 

כך את הפגיעה בכבד והפגיעה באיכות הדם. נראה שהרגל כזה הוא לא כדאי.

3. האם צריך לדרוש מכל מי שמבקש טיפול להפסיק לעשן סמים?

• התשובה לשאלה זו תלוייה במידה ניכרת בגישתו האישית של כל מטפל. לטעמי, כדאי להמליץ בחום 
לכל מטופל לא לעשן סמים באופן קבוע, אלא להשתדל להמעיט בעישון ככל האפשר או להפסיק 
לגמרי. ממטופל הסובל מחרדה, דיכאון, אינסומניה, חוסר שקט, מחלה נפשית כלשהי או תופעות 

לבביות פיזיות הייתי מבקש להפסיק לגמרי לעשן סמים ומסביר שיש סיכוי שהסמים מחמירים את 
הפתולוגיה, או אפילו גורמים לה.

4. האם נפגעת האפקטיווית של הטיפול אצל מטופל שמעשן סמים?

• יש להניח שכן. ראשית כל, אם הלב הוא הקיסר, ובריאותו מכתיבה את בריאות הממלכה, איך ייתכן 
 Qi טיפול שלם כאשר תפקודו של הלב לא תקין? מעבר לכך, ידוע שריפוי תלוי בתנועה ואספקה של

ודם. איכות דם לא טובה היא מכשול ידוע להצלחה של טיפול. יכול להיות שהשלב הראשון של טיפול 
במי שמשתמש בסמים צריך להיות ניקוי וחיזוק הדם, בתנ אי שהוא מסכים להפסיק לעשן לצורך 

הטיפול. אם מטופל ממשיך להשתמש בסמים תוך כדי הטיפולים, מיותר לנקות ולחדש את הדם כל 
פעם, ופשוט צריך לנסות לעבוד סביב זה. קיים סיכוי משמעותי שהטיפול יהיה פחות אפקטיווי, אבל זה 

לא אומר שהוא לא יהיה אפקטיווי בכלל. אולי ייקח יותר זמן, או אולי תהיה הטבה פחות משמעותית.

לגבי השאלה החמישית, אני לא חושב שיש לנו עסק עם מגיפה מסוכנת בכל הנוגע לשימוש בסמים 
קלים. בסופו של דבר, אורח החיים שכמעט כולנו מנהלים מידי יום ביומו גרוע לנו הרבה יותר. הלוואי 

והמריחואנה הייתה הסכנה הגדולה ביותר לבריאותנו. לצערנו היא לא. בדמנו יש 50 כימיקלים שלא היו 
שם לפני 50 שנה, החשיפה לכל המכשירים החשמליים שסביבנו לבדה היא אתיולוגיה נאה לסטגנציה 
של הכבד, וחוסר שינה כרוני בגלל עבודה מלחיצה מזיק ללב באותה מידה, אם לא יותר, מג’וינט בסוף 

שבוע.



סיכום
הנושא של סמים, בעיקר מריחואנה, הוא אחד הנושאים החשובים ביותר והשנויים ביותר במחלוקת 
בעידן הנוכחי. והנסתר רב על הגלוי. במחקר שלי, ניסיתי לענות על שאלות שאין להן מענה מספק 

בספרות המקצועית. איך המריחואנה משפיעה? מה המשמעות של כך? הראיתי תוצאות לגבי התווך 
הקצר וגם לגבי התווך הארוך ומהן הסקתי מסקנות שאותן אפשר ליישם בקליניקה.

בעולם המערבי המודרני, יש לנו המון ידע לגבי הפתופיזיולוגיה של עישון מריחואנה. אחד היתרונות 
של מערכת רפואית ממוסדת הוא הקלות היחסית שבה היא משיגה אישורים ומימון למחקרים וניסויים 

קלינים. לצערנו, לרפואה הסינית אין את היתרון הזה. הרוב המוחלט של הידע שיש לנו מגיע מספרות 
עתיקה וניסיון קליני. מעט מאד ממחקרים וניסויים קליניים, בוודאי שלא בנושא כל כך טעון מבחינה 

אתית וחוקית.
ברור שדרוש מחקר מקצועי ומעמיק הרבה יותר בנושא. אני מקווה שעם ההתמסדות של הרפואה 

הסינית במערב, נושא זה, כמו גם נושאים אחרים ברפואה סינית, ייחקרו בצורה מקצועית ומעמיקה כבר 
בשנים הקרובות.

בינתיים, נותר רק לקוות שעניתי גם לך, הקורא/ת על כמה שאלות.
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