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יואל דונחין 

32 של ארה"ב, סבל מל־ -נשיאה ה
חץ דם גבוה מאוד ואי ספיקת לב. 

גם ממחקר שערכנו ב-2003 בבית 

פאי משפחה לקרוא 21 תיאורים 
־שחיברנו על מצבים רפואיים ובי

כל

טל קסלר ושאולי לב־רן

משמעו ירד  העישון  ־שיעור 
תית בשנים האחרונות. אם בשל 

הגו לנזקים  הגוברת  ־המודעות 
בשל  או  ממנו  הנגרמים  פניים 

־המאמצים להפחתתו, כגון הגב
פי  על  ציבוריים.  במקומות  לתו 

־המרכזים לבקרת מחלות ומניע
CDC( בארה"ב, שיעור המ־ )תן 

ב-1965  מ-42.4%  ירד  עשנים 
על  בישראל,  ב-2015.  ל-15.1% 

־פי "דו"ח שר הבריאות על העי
ב-2016   ,"2016 בישראל  שון 
מבוגרים  בקרב  העישון  שיעור 
ומעלה עמד על 22.5%,   בני 21 
המספר   —  19.8% על  וב-2015 
לדגום  החלו  מאז  ביותר  הנמוך 
ה-70.  בשנות  האוכלוסייה  את 

־כלומר ניתן להבין כי חלה ירי
־דה מעודדת בשיעור העישון בק

רב האוכלוסייה הכללית )אם כי 
עדיין לא מספיק(. 

־אך מחקרים מן השנים האחרו
־נות מראים כי בקרב אנשים הסו

בלים מהפרעות פסיכיאטריות — 
כגון דיכאון, חרדה, סכיזופרניה 
פוסט־טראומטית  דחק  והפרעת 
)PTSD( — שיעור העישון ממשיך 

־להיות גבוה. לדוגמה, על פי סקי
שהתפרס נרחבת  מחקרים  ־רת 

 British מה ב-2015 בכתב העת
שכיחות   ,Medical Journal

העישון בקרב אוכלוסייה זו גבוהה 
2 עד 4 ביחס לאוכלוסייה הכ־

פי

 
כבר  שפורסם  במחקר  ללית. 
 American ב-2005 בכתב העת
Journal on Addictions, אשר 
כי  נמצא  נבדקים,   41,516 כלל 
במיוחד  גבוה  המעשנים  שיעור 
בקרב הלוקים בסכיזופרניה )עד 
שי־ וכי  מהמטופלים(,   88%
הסו בקרב  גם  נמצא  גבוה  ־עור 

 ,)60%–40%( מדיכאון  בלים 
PTSD-ו  )56%–19.2%(  חרדה 
)53%–66%(. יש לציין כי כרבע 
מהפרעה  תסבול  מהאוכלוסייה 
פסיכיאטרית כגון אחת מאלו או 

אחרות במהלך החיים. 
פסי מהפרעות  ־הסובלים 

יותר  מתקשים  גם  כיאטריות 
־להיגמל מעישון, ולפי נתוני אר

 )WHO( העולמי  הבריאות  גון 
תוחלת החיים שלהם נמוכה בעד 
האוכלוסייה  לעומת  שנה  כ-25 

־הכללית, בחלקו בשל העישון. במ
חקר שפורסם בנובמבר בכתב העת 
 ,Journal of Dual Diagnosis
שבחן 281 נבדקים שפנו למרכז 
גמילה מעישון, נמצא כי שיעור 
המעשנים בתום תוכנית הגמילה 
מתוך אלו שסבלו מתסמיני דיכאון 
וחרדה מרובים היה 57.8%. זאת 
הסובלים  בקרב   35.4% לעומת 
מתסמיני דיכאון וחרדה מעטים. 
בין השאר  תסמינים שכאלו הם 

־מצב רוח ירוד,  חוסר תקווה, רג
־זנות, רגשות אשם, הפרעות בשי

נה ושינויים בתיאבון.
־בנוסף לנזקים הגופניים הידו

עים והסיכון העולה למחלות כגון 
־סרטן ומחלות לב, הסובלים מהפ

רעות פסיכיאטריות מסתכנים גם 
בירידה בדבקות בטיפול התרופתי 
— מה שעלול להחמיר את מצבם 

־הנפשי. זאת כנראה מכיוון שהחו
מר הפסיכואקטיבי העיקרי בטבק 

־— הניקוטין — גורם לעוררות ומ
פחית רגשות שליליים כגון מתח 
וחרדה בטווח המיידי. ולכן רבים 
מהם נעזרים בו כבמעין "טיפול 

־עצמי" )בדומה לאוכלוסייה הכ
ללית( ופחות בתרופותיהם. זאת 
וחומרים פעילים  ניקוטין  ועוד, 

לפגוע  עלולים  שבטבק  נוספים 
בספיגת התרופות הפסיכיאטריות 
כיוון שהם מגבירים פעילות של 
אנזימים שגורמים לפירוק מזורז 

־שלהן, מה שפוגע ביעילותן וע
לול לגרור עלייה במינון. 

מהסובלים  רבים  מדוע  אז 
נו פסיכיאטריות  ־מהפרעות 

טים לעשן הרבה ומתקשים יותר 
־להיגמל? ככל הנראה בשל הת

חושה המתגמלת המוגברת שהם 
־חשים בעקבות העישון ובשל תס

מיני הגמילה. את שתי התופעות 
לני בעיקר  לייחס  ניתן  ־הללו 

קוטין. מעבר לכך שהוא כאמור 
יכול לשמש כמעין "טיפול עצמי" 

־— ניקוטין הוא חומר ממכר. וב
דומה לחומרים ממכרים אחרים, 
הוא  ומין,  אוכל  כגון  וגירויים 
במוח.  הגמול  מרכז  את  מפעיל 

־מרכז זה נמצא באזורי מוח עמו
קים ומטרתו האבולוציונית היא 
לשדר כי בוצעה פעולה חיובית 

שיש לחזור עליה. המוליך העצבי 
העיקרי הפועל במערכת הגמול 
הוא דופמין. בעת צריכת ניקוטין 

־עולות רמות הדופמין באזור מר
2.5. מכאן נוצ־  כז הגמול עד פי

רות תחושות גמול ועונג והאדם 
מקבל חיזוק חיובי, מבין שביצע 
יחזור  ובהמשך  "רצויה"  פעולה 
מסוימים  שאנשים  ייתכן  עליה. 

רגי ־עם הפרעות פסיכיאטריות 
שים במיוחד להשפעה "החיובית" 

־הזאת של הניקוטין. למשל, מח
הסובלים  בקרב  כי  מצאו  קרים 
מדיכאון — שאצלם נמדדה רמה 

דופ של  יותר  נמוכה  ־בסיסית 
מין — נצפתה עלייה גבוהה יותר 
ברמתו לאחר העישון לעומת אלו 

שאינם סובלים מדיכאון. 
ממושך  שימוש  לאחר  אך 
בניקוטין, כמו בחומרים ממכרים 
לתחושת  יסתגל  הגוף  אחרים, 
ה"אופוריה". דבר זה עלול לגרום 
לאדם לחפש גירויים חזקים יותר 
להפרשת הדופמין — כגון סמים 
ואלכוהול; או לגרום לו להזדקק 
למינון מוגבר של ניקוטין ולפתח 
תלות בו. ואם יופסק השימוש בו 
— יתפתחו תסמיני גמילה כגון אי 

־שקט, חרדה ומצב רוח ירוד. ובי
־חס לאוכלוסייה הכללית, הסוב

לים מהפרעות פסיכיאטריות, כגון 
דיכאון, יחוו תסמיני גמילה קשים 
יותר ולכן יתקשו יותר להיגמל. 
טרם ברור מהו המנגנון הביוכימי 

שאחראי לכך. 
זו  אוכלוסייה  זאת,  ולמרות 

לע להיגמל,  מוטיבציה  ־מביעה 
של  מזו  יותר  גבוהה  אף  תים 

־האוכלוסייה הכללית, כפי שעו
לה ממחקרים. והצלחת הגמילה 

־אף עשויה לשפר את חומרת ההפ
־רעה הפסיכיאטרית. מחקר שפו

 Annals  רסם ביוני בכתב העת
of Behavioral Medicine עקב 
3,775 נבדקים שסבלו מדר־  אחר
־גות שונות של דיכאון ופנו לתו

כנית גמילה מעישון. כעבור שנה, 
835 מתוכם הצליחו לה־  נמצא כי
תמיד בגמילה ובנוסף דיווחו על 
ירידה מובהקת בתסמיני דיכאון, 
כפי שהשתקף מתשובותיהם על 
להערכת  ומתוקף  נפוץ  שאלון 
 Beck’s Depression — דיכאון
היעל־ כי  ייתכן   .Inventory

מות תסמיני הגמילה לאחר כמה 
מעישון  הימנעות  של  שבועות 
וכך  תורמת לשיפור מצב הרוח 
ההפרעה  חומרת  את  מפחיתה 

הפסיכיאטרית.
כי  מראים  נוספים  מחקרים 

לסו שמותאם  גמילה  ־תהליך 
פסיכיאטריות  מהפרעות  בלים 

לג בתרופות  טיפול  הכולל  ־— 
־מילה מעישון או בתחליפי ניקו

טין, לצד התאמת מינון התרופות 
הפסיכיאטריות והתערבויות כגון 

־טיפול התנהגותי, "קו־חם" וקבו
צות טיפול — עשוי להיות יעיל 
עבורם ובעל השלכות בריאותיות 
ונפשיות  פיזיות  טווח,  ארוכות 
כאחת. על כן חשוב שהמטפלים 
בהם יהיו מודעים להיקף בעיית 
ולאופן  והשלכותיה,  העישון 

הטיפול האפשרי בה.

ד"ר טל קסלר היא מתמחה בפסיכיאטריה 
במרכז רפואי לב השרון; ד"ר שאולי 

לב־רן הוא סגן מנהל מרכז רפואי לב 
השרון, מנהל בו את המרפאה לרפואת 

התמכרויות ותחלואה כפולה, ומרצה בכיר 
בחוג לפסיכיאטריה בפקולטה לרפואה 

באוניברסיטת תל אביב

מחקרים מראים כי אנשים עם הפרעות כגון 
דיכאון, חרדה, סכיזופרניה ופוסט־טראומה 

נהנים יותר מעישון ומתקשים יותר להיגמל. 
מדוע זה כך וכיצד ניתן לסייע להם

מדוע הסובלים מהפרעות פסיכיאטריות מעשנים יותר

בני

רבים, גם באוכלוסייה 
הכללית, נעזרים בעישון 

כבמעין "טיפול עצמי"

נערה מעשנת בבוסטון, ארה"ב צילום: דרן מקולסטר/ ניוזמייקרס/ גטי אימג׳ס




