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שאולי לב־רן

אלמעלה ממיליארד איש בעו
אלם מעשנים לפי נתוני ארגון הב

טבק   .)WHO( העולמי  ריאות 
התחלואה  מגורמי  לאחד  נחשב 
לכ- ואחראי  בעולם  המובילים 
5.5 מיליון מקרי מוות מדי שנה. 
של  בסיכון  נמצא  מעשן  אדם 
לאא ביחס  מוקדם  למוות   50%%
אדם שלא מעשן. הסיגריות האל
אקטרוניות נולדו כביכול כדי לש
אמש תחליף למוצרי הטבק, ובע

שור האחרון גובר השימוש בהן. 
סיג חברות  שיותר  מכיוון  אזאת 
אריות החלו לייצר יותר ויותר דג
אמים שלהן )חלק מהסיגריות האל
אקטרוניות דומות לסיגריות רגי

יומיומיים  למוצרים  וחלקן  לות 
כגון עטים ודיסק אוןאקי(, ומכיוון 

אשחלה עלייה משמעותית בפרסו
מן ושיווקן. ועם העלייה בשימוש 

אבסיגריות הללו, מתרחב גם המ
חקר על השפעותיהן. 

הסיגריה האלקטרונית אמנם 
אלא מכילה טבק אך מכילה ניקו

הפעילים  החומרים  אחד  טין — 
שבטבק. כלומר, היא לא מכילה 
את כל ה-7,0%0%0% הכימיקלים ובהם 
כ-70% חומרים הידועים כמסרטנים 
שקיימים בטבק. ולכן היא משווקת 

אכבריאה הרבה יותר מסיגריה רגי
לה ואף כאמצעי לגמילה מעישון. 
היא פועלת באמצעות אידוי נוזל. 

אבזמן השאיפה הלחץ הנוצר מפ
אעיל את המאדה שמחמם את הנו

זל ויוצר אדים דמויי עשן. אדים 
אאלו נשאפים דרך הפה בדומה לע

שן של סיגריה רגילה ולאחר מכן 
ננשפים החוצה. 

כיום קיימים מאות דגמים של 
אל עם  אלקטרוניות  אסיגריות 
מורכ הנוזלים  נוזלים.  סוגי  אפי 

בים בעיקר מניקוטין, חומרי טעם 
כגון קפה ופירות, פרופילן גליקול 

אוגליצרין צמחי — חומרים שבת
עשיית המזון מוספים בין השאר 
כדי לשמור על לחות, ולשם כך 

אהם מוספים גם לסיגריות הרגי
אלות והאלקטרוניות. על אף שפ

רופילן גליקול נתפס כבלתי מזיק 
במזון, השפעותיו בשאיפה עדיין 
ידוע  אך  לחלוטין,  ידועות  אינן 

אשהוא עלול לגרום לגירויים במ
אערכת הנשימה. ובעת חימום מש
אתחרר מהגליצרין הצמחי אקרו
אלאין — חומר מחמצן שעלול לפ

גוע ברקמת הריאה. 
בנוסף, ישנם חומרים נדיפים 

בתהליך  להשתחרר  שעלולים 
אאידוי הנוזל שבסיגריה האלקט

רונית ולהיות מסרטנים. לדוגמה, 
החומר טולואן )הידוע גם כמתיל 
בנזן, המשמש לייצור דבק ומדללי 
צבע(. הגם שלרוב ריכוז החומרים 

אהמסרטנים בסיגריות האלקטרו
אניות נמוך בהרבה מזה שקיים בסי

גריות הרגילות, יש בהן חומרים 
מזיקים נוספים, כדוגמת מתכות 

אכבדות )למשל ניקל ועופרת(, שע
לולים להיות מסרטנים בעקיפין 

אובאופן מצטבר. מתכות אלו מש
אתחררות מהסליל המשמש לחי

מום הנוזל ועלולות לפגוע בגוף 
אבמנגנונים שונים. לדוגמה, עופ

רת משחררת רדיקלים חופשיים 
וכך מגבירה תהליכי חמצון ודלקת 
בתאי הגוף ומפחיתה פעילות של 

אנוגדי חמצון. וכך היא גורמת לע
קה והרס של התאים. ניקל עלולה 
לפגוע במנגנוני התיקון של הדנ"א 
)החומר הגנטי בתא( וכך לתרום 

אלהיווצרות מוטציות גנטיות מס
ארטנות. בנוסף, ניקל פוגעת בפ
אעילות תאי מערכת החיסון שנק

ראים Natural Killer )תאי הרג 
טבעי( שבין היתר תפקידם לחסל 

תאים סרטניים. 
אכך שעל אף שהנוזל שבסיג

ריה האלקטרונית לא מכיל את 
אשלל הכימיקלים המזיקים שבט
אבק, ניתן להבין שהוא לא לגמ

רי בטוח לשימוש. ומכיוון שלא 
אתמיד קיים פיקוח הדוק על כל סו
אגי הנוזלים, תוכנם משתנה ולע
אתים לא ידוע במדויק, ומכאן הקו

שי בהערכת הנזקים הנלווים. ולכן 
אההתייחסות אל הסיגריות האל

במיעוטו"  "הרע  כאל  קטרוניות 

עלו הרגילות  לסיגריות  אביחס 
אלה להיות שגויה. בעשור האח
ארון דווחו מקרים של הרעלת ני
אקוטין חריפה, בייחוד בשל צרי

כת נוזל עם ריכוז ניקוטין גבוה 
בתדירות גבוהה, או בשל בליעת 
הנוזל במקום בעישונו )אם מכיוון 

אשהוא מגיע בבקבוקון וניתן לטפ
טפו לפה או בשל טעות, למשל של 
ילדים( או מכיוון שכמות גדולה 
שלו באה במגע עם העור )לדוגמה 
אם יש נזילה מהסיגריה(. בהמשך 

אלכך, בשנים האחרונות דווחו מק
ארים של פניות לחדרי מיון ולמרכ

זי הרעלה בעקבות הרעלת ניקוטין 
עקב שימוש בסיגריה אלקטרונית. 
על  כי  להזכיר  חשוב  בנוסף, 

הר המזיקים  שהכימיקלים  אאף 
בים שמצויים בטבק לא מצויים 
בסיגריה האלקטרונית, עדיין יש 

אבה כאמור ניקוטין בכמויות מש
תנות. ושימוש ממושך בניקוטין 
כשלעצמו מסכן את המשתמשים 
מכאן  בריאותיים.  נזקים  בשלל 
ההתייחסות  שוב חשיבות  עולה 

אלסיגריה האלקטרונית כאל מו
ניקוטין  צר שאינו חף מסכנות. 
בדומה  אשר  ממכר,  חומר  הוא 

מפ אחרים  ממכרים  אלחומרים 
אעיל את מרכז הגמול במוח. מר
עמו מוח  באזורי  נמצא  זה  אכז 

קים ומטרתו האבולוציונית היא 
לשדר כי בוצעה פעולה חיובית 
שיש לחזור עליה. המוליך העצבי 
)נוירוטרנסמיטר( העיקרי הפועל 
במערכת הגמול הוא דופמין. בעת 

אצריכת ניקוטין עולות רמות הדו
פמין באזור מערכת הגמול עד פי 
2.5. מכאן נוצרות תחושות גמול 
ועונג והאדם מקבל חיזוק חיובי, 

אמבין שביצע פעולה "רצויה" ובה
אמשך יחזור עליה. אך לאחר שי
אמוש ממושך בניקוטין, כמו בחו
אמרים ממכרים אחרים, הגוף יסת

גל ל"תחושת האופוריה" ויידרשו 
לו גירויים חזקים יותר להפרשת 

אהדופמין. וכך גובר הסיכון להת
מכר לחומרים נוספים. 

האפ הנזקים  לצד  זאת,  אעם 
שבעז הטענה  עולה  אשריים, 
אנ אלקטרוניות  סיגריות  ארת 
אשים עשויים להפסיק לעשן מו

צרי טבק או לצמצם את השימוש 
אבהם משמעותית. בסקירה שהת

פרסמה ביולי בכתב העת היוקרתי 
British Medical Journal נותחו 

חמישה מחקרים גדולים שבוצעו 
בארה"ב וכללו כ-0%0%0%,160% איש 
מעשנים — אם סיגריות רגילות 
ואם אלקטרוניות. החוקרים דיווחו 
כי עם העלייה בשימוש בסיגריות 

אהאלקטרוניות חלה ירידה הדר
גתית בעישון מוצרי טבק. נמצא 

אכי הסיכוי לנסות להיגמל מסי
גריות )מה שהוגדר כניסיון של 
24 שעות לפחות( הוא 65% בקא
ארב המעשנים גם סיגריה אלקטרו

נית, לעומת 40%% בקרב אלו שלא. 
אלו שעישנו סיגריה אלקטרונית 
היו גם בעלי סיכוי גבוה כמעט פי 
שניים להצליח להיגמל מסיגריות 
רגילות )מה שהוגדר כהפסקה של 

שלושה חודשים לפחות( לעומת 
אלו שלא.  

אלו,  ממצאים  לצד  זאת  עם 
בכ סקירה  פורסמה  אבאוגוסט 

 JAMA Pediatrics העת  תב 
מתבגרים  בקרב  כי  שמראה 
לאאמעשנים,  צעירים  ומבוגרים 

אלק בסיגריה  ראשוני  אשימוש 
את  משמעותית  הגביר  טרונית 
הסיכוי להתחיל לעשן סיגריות 
עשו  שלא  לאלו  ביחס  רגילות 
סיכוי   30%%  — כזה  שימוש 
לעומת 8%. יש לציין כי מחברי 

מח תשעה  שניתחה  אהסקירה, 
למעלה  שכללו  מובילים  קרים 
את  נטרלו  נבדקים,  מ-17,0%0%0% 

הגורמים שעלולים היו להשפיע 
על תוצאותיה )לדוגמה הבדלים 
ברקע ההתנהגותי והחברתי של 

הנבדקים(. 
אניתן להבין אם כן שגם סיג
לג עלולות  אלקטרוניות  אריות 

רום לנזקים בריאותיים, ועל אף 
שהן משווקות כ"רע במיעוטו", לא 
ברור עד כמה הדבר נכון. עוד רב 

אהנסתר על הגלוי ונדרשים מחק
ארים ארוכי טווח שיבחנו את הס

כנות הגלומות בצריכתן. 

ד"ר שאולי לב־רן הוא מנהל המרפאה 
לרפואת התמכרויות ותחלואה כפולה 

במרכז הרפואי לב השרון ומרצה בכיר 
בחוג לפסיכיאטריה בפקולטה לרפואה 

באוניברסיטת תל אביב 

עם העלייה בשימוש בסיגריות האלקטרוניות מתרחב גם המחקר על השפעותיהן, 
וההתייחסות אליהן כאל "הרע במיעוטו" ביחס לסיגריות הרגילות עלולה להיות שגויה

האם הסיגריה האלקטרונית בטוחה לשימוש?

תוכנם של נוזלי 
הסיגריות משתנה ולא 

תמיד ידוע, ומכאן הקושי 
בהערכת הנזקים הנלווים
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