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האם לקנאביס יש מה להציע במאבק נגד הקורונה?
מחקר חדש מצא כי CBD, אחד החומרים הפעילים בצמח הקנאביס, מצליח לשבש
שכפול תאים שהודבקו בווריאנטים הראשונים של נגיף הקורונה ואת תוכנית בניית

החלבונים של הנגיף

אחד החומרים הפעילים בקנאביס הוא CBD. בניגוד ל-THC, החומר הפעיל בצמח שגורם לתחושה
טובה, לאופוריה, רעב אבל גם לחרדה ופסיכוזות, CBD הוא חומר אנטי-פסיכוטי שמפחית חרדה.

נוסף על כך, יש לו גם תפקיד אנטי-דלקתי חשוב ההופך אותו לפוטנציאל עבור טיפולים שונים.
.C מסוגל להתמודד, אם כי באופן מוגבל מאוד, עם נגיפים כמו הפטיטיס CBD מחקרים כבר הראו כי

והנה, בשבוע שעבר התפרסם מחקר חדש המראה כי CBD יכול להתמודד גם עם נגיף הקורונה.
במחקר, שפרטיו הובאו בכתב העת Science Advances, החוקרים הדביקו בקורונה בשלב ראשון

תאי ריאה אנושיים שגודלו בתרבית במעבדה. כדי להתרבות ולשגשג זקוק הנגיף לתאים שאותם הוא
מדביק. בעזרתם, הוא משתמש ביכולתו לשכפל את החומר הגנטי שלו כדי ליצור את החלבונים

שירכיבו את המעטפת המפורסמת שלו (כולל חלבוני הספייק המפורסמים).

אלא שמהמחקר עולה כי כשהנגיף חודר לתאים שטופלו מראש ב-CBD, הוא לא מצליח לגרום לתא
לשכפל את עצמו. למעשה, ככל שהתאים טופלו ביותר CBD, כך הנגיף מצליח פחות ופחות

במשימתו. נוסף על כך, CBD משבש את תוכנית ההדבקה הרגילה, שבה נגיף הקורונה משנה אופן
בניית החלבונים בתא, וגורם לו לבנות דווקא את החלבונים שטובים לנגיף. במקום זאת, CBD מפעיל

תוכנית פעולה אחרת בתא, שכנראה עוזרת לו להילחם בנגיף.

למרות התוצאות המרשימות, חשוב להדגיש כי הן הושגו בתרבית תאים. כדי להראות שאכן יש דברים
בגו, צריך לראות את אפקט ה-CBD גם בבעל חיים. לכן, החוקרים בדקו גם את השפעת נגיף

הקורונה על עכברים שטופלו ב-CBD ומצאו כי אלה לא הראו אף תסמים של המלחה. כשנבחן
במעבדה הנעשה בגופם של העכברים נראה היה שגם כאן - הנגיף לא הצליח להשתכפל תחת

.CBD השפעת

ומה לגבי ההשפעה של CBD וקורונה בבני אדם? הואיל והחומר משמש כיום ככלי טיפולי במקרים
מסוימים של אפילפסיה, בחנו החוקרים חולי אפילפסיה הצורכים תמיסות של CBD 100% וגילו

שהסיכוי שלהם להידבק בקורונה נמוך כמעט פי שניים משאר האוכלוסייה.

אז האם המשמעות היא שצרכני קנאביס מוגנים יותר מקורונה? נראה כי התמונה קצת יותר מורכבת
מכך ותלויה מאוד בריכוז ה-CBD שנצרך. נוסף על כך, מאחר של-THC יש פעמים רבות אפקט הפוך

מה-CBD, ייתכן שהדברים תלויים גם בריכוז של THC. כפועל יוצא מכך, עשוי להיות הבדל בין
.CBD-לבין זו שעשירה ב THC-מריחואנה שעשירה ב

עוד יודגש כי המחקר הנ"ל נערך על זני אלפא, בטא וגמא של נגיף הקורונה, ולא על שני הזנים
הנפוצים כיום, דלתא ואומיקרון. יידרש מחקר המשך כדי לבדוק אם ל-CBD יש את היכולות להתמודד

גם איתם. כך או כך, מדובר בהחלט במחקר שפותח דלת לכיוונים חדשים במאבק נגד הקורונה.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5330095/
https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abi6110
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