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שאולי לב־רן

48, פנה לפסיכיאטר ב�ע  ד', ב ן
קבות פרידה מאשתו, חשש למקום 
�בודתו ומצב רוח כללי ירוד. הוא 
חשף כי ב�יותיו הקשות בזוגיות 
החלו לאחר שאשתו גילתה כי הוא 
מבלה ש�ות רבות ביום בצפייה 
בפורנוגרפיה באינטרנט ובצ'אטים 

עמיניים. וכך גילו גם במקום �בוד
עתו. ניסיונותיו החוזרים של ד' לר
עס ן את התנהגותו, כגו ן התקנת תו
עכנות החוסמות אתרים פורנוגר

פיים, לא הניבו הצלחה רבה. כ�ת, 
עמשאשתו נפרדה ממנו, מצב רו

חו הידרדר וצריכת הפורנוגרפיה 
גברה, הוא פנה לראשונה ליי�וץ 

פסיכיאטרי ולטיפול. 
עכידו�, מיניות תקינה היא מר
עכיב חיוני בחיינו; מבחינה אבו

לוציונית, המי ן נדרש להתרבות 
מי שדורש  מה  הגנום,  עוהפצת 

ביולוגיים  חיזוקים  חיים  צורים 
עבמוח; כך, בקיום יחסי מי ן ובת

גובה לגירויים מיניים, מופ�לת 
עמ�רכת הגמול — הנמצאת בא
עזורי מוח �מוקים ומטרתה האבו

בוצ�ה  כי  לשדר  היא  לוציונית 
פ�ולה חיובית שיש לחזור �ליה. 
המוליך ה�צבי )נוירוטרנסמיטר( 
ה�יקרי הפו�ל במ�רכת הגמול 
מדגימים  מחקרים  דופמי ן.  הוא 
כי ב�ת קיום יחסי מי ן )ואכילה( 

ע�ולות רמות הדופמי ן באזור מ�ר
עכת הגמול �ד פי שניים. מכא ן נו

צרות תחושות גמול ו�ונג והאדם 
מקבל חיזוק חיובי, מבי ן שביצ� 

יחזור  ובהמשך  "רצויה"  פ�ולה 
�ליה. קיימות �דויות מחקריות 
שאצל גברים מופרשת כמות רבה 
יותר של דופמי ן בתגובה לגירויים 

עמיניים, מה ש�שוי להסביר חל
קית מדו� התמכרות למי ן שכיחה 

יותר בקרבם. 
בדומה להתמכרויות לחומרים, 
ביולוגיים,  מרכיבים  בי ן  שילוב 
�ומד  וחברתיים  פסיכולוגיים 

עבבסיס ההתמכרות למי ן. מבחי
ענה ביולוגית, כאשר אדם �ם מט

)התמכרות של  גנטי מתאים  � ן 
עאחד ההורים למשל( חווה אירו
ע�י חיים קשים, כגו ן טראומה מי
ענית בילדות, �לולים להיגרם אצ

לו שינויים מוחיים המגבירים את 
הסיכו ן לפתח התמכרות. למשל, 
פגי�ה בתפקוד האמיגדלה — אזור 

עמוחי אשר אחראי בי ן היתר ל�י
עבוד ולוויסות הרגשיים — המשפי
ע�ה �ל מ�רכת הגמול במוח; ב�

קבות הפגי�ה באמיגדלה האדם 
ותכופים  חזקים  לגירויים  נזקק 

מתוג לחוש  מצליח  אינו  עיותר, 
מל מפ�ולות יומיומיות רגילות 
נ�שית  שלו  ההחלטות  וקבלת 

חו גם  נוצר  כך  פחות.  עשקולה 
סר איזו ן בי ן מ�רכת הגמול לבי ן 
מ�רכת הוויסות במוח — מ�רכת 

ערציונלית ש�יקרה באונות המצ
עחיות ותפקידה לווסת את הדח

פים הטב�יים באמצ�ות למידה, 
התבוננות וזיכרו ן — והוא הבסיס 

להתמכרויות.  
התנה פסיכולוגית,  עמבחינה 
עגות מינית כפייתית משמשת ל�

תים קרובות להרג�ת ב�יות רק� 
ענפשיות כגו ן דיכאו ן או חרדה. וכא

שר אדם נדרש להרג�ה זו באופ ן 
חוזר ונשנה, ובאינטנסיביות רבה, 

עהדבר �לול להתפתח לכדי התמכ
ערות. מבחינה חברתית, זמינות מו
עגברת של גירויים מיניים )לדוג

מה באמצ�ים טכנולוגיים( תורמת 
לחשיפה אליהם בגיל צ�יר יותר 
וכך גדל הסיכוי לפתח התמכרות. 
זאת מכיוו ן שהמוח המתפתח פגי� 
במיוחד ומ�רכת הגמול מתפתחת 
הרבה לפני מ�רכת הוויסות; מחקר 
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עמתאר קשר מובהק בי ן גיל חשי
עפה ראשונית לפורנוגרפיה ותכי
עפותה — כגו ן צפייה יומיומית בת

כנים פורנוגרפיים — לבי ן הסיכוי 
להתפתחות התמכרות למי ן. 

עכאשר הדחף למי ן הופך אינ
שליטה  וחסר  מופרז  טנסיבי, 

ע)אם ביחסי מי ן, אוננות, פורנו
גרפיה ו�וד(, ה�רך האבולוציוני 

עשלו נפג� והוא גורם לסבל ופו
מכיוו ן  זאת  החיים.  באיכות  ג� 
אחר  לרדוף  ממשיך  שהאדם 

עתחושת הגמול למרות הנזקים שנ
עגרמים לו בשל כך. בדומה להתמכ

רויות רבות, לא נית ן להגדיר מהי 
התמכרות למי ן מבחינה כמותית 

עואובייקטיבית, ולכ ן ל�תים הני
עסיו ן להגדיר את הגבול בי ן התנה

גות מינית "תקינה" ובי ן התמכרות 
למי ן הוא ב�ייתי. אך יש לתופ�ה 

עמאפיינים קליניים וכך נית ן לנ
עסות לאבחנה. למשל, קושי להפ
עסיק את ההתנהגות המינית הכ
עפייתית או לצמצמה למרות מאמ

צים, תנודתיות משמ�ותית במצב 
הרוח בתגובה אליה, דפוס קבו� 
של התנהגויותעסיכו ן )כגו ן קיום 
יחסי מי ן לא מוגנים �ם פרטנרים 
זרים בתדירות גבוהה(, התרגלות 

עוסבילות )�ם הזמ ן נדרשות �וצ
מת גירוי ותדירות גבוהות יותר(, 

עזמ ן רב המושק� בהשגת הפ�י
ושימוש במי ן כדי  לות המינית, 

להימלט מרגשות שליליים. 
התמכרות  ההיסטוריה  בראי 
למי ן כונתה בשלל כינויים ובהם 

ענימפומניה, דו ןעג'ואניות, התנה
עגות מינית כפייתית, מיניות אימ

פולסיבית והפר�ה היפרעמינית. 
שבו  למי ן"  "התמכרות  הביטוי 
אנו משתמשים כיום הפך בשנים 
זאת  במיוחד.  לשגור  האחרונות 

הפסי האבחנות  שספר  עמכיוו ן 
 ,DSM-כיאטריות האמריקאי, ה
2013 )המהדורה האחע -הגדיר ב
ערונה שלו( הימורים כפייתיים כה
וכך נפרצה הדרך לה עתמכרות 
עגדרת התנהגויות )ולא רק חומ

רים( כהתמכרות. במקביל �לתה 
הטכנולוגית  הנגישות  כמוב ן 

פורנוגר סרטוני  כגו ן   — עלמי ן 
פיה באינטרנט, צ'אטים מיניים, 

והפ  — מזדמ ן  מי ן  עאפליקציות 
כה את התופ�ה לנפיצה מתמיד. 

אך בניגוד להתמכרות להימורים, 
עהתמכרות למי ן �דיי ן חסרת הגד
ערה רשמית במ�רך האבחו ן הפסי

כיאטרי, ב-DSM, מה שגורר חוסר 
אחידות באבחונים. כלומר, קיימים 
למי ן  התמכרות  אבחו ן  אמצ�י 
כ-20 שאלונים  רבים — למשל, 

עפסיכיאטריים שונים — וכך יית
כ ן שאדם י�נה �ל הקריטריונים 
להתמכרות באמצ�י אחד אבל לא 

עבאחר. ההצ�ה לכלול את ההתמ
עכרות למי ן כהפר�ה רשמית בפ

 DSM-רק "הפר�ות התמכרות" ב
לא התקבלה ב-2013 בשל הי�דר 
מיד� מחקרי מספק בתחום. אך 
בשנים האחרונות החלו התלונות 
הקליניות להצטבר ומכא ן התגבר 
ה�יסוק הקליני והמחקרי בתחום. 

עהשאלונים הפסיכיאטריים בו
חנים אם האדם לוקה במאפייני 
התופ�ה כפי שתוארו קודם לכ ן, 

כגו ן קושי להפסיקה ותנודתיות 
במצב הרוח. לפי מאפיינים אלו 
סובל  מי  לחשוד  נית ן   ונוספים 
מדובר  כיום  למי ן;  מהתמכרות 
ב-3%–6% מהאוכלוסייה הבוגרת. 
בכל אופ ן, לה�דפות אישיות 

הגי בבחירת  משמ�ותי  עתפקיד 
בפוטנ ומכא ן  המיניים  ערויים 

ההתמכרות.  להתפתחות  ציאל 
במחקר שפורסם באפריל בכתב 
Neuroimage �ברו 19 גבע  ה�ת
ערים דימות תהודה מגנטית תפ

קודי )fMRI( — סריקה שמודדת 
עפ�ילות של אזורים מוחיים בא

מצ�ות זרימת הדם בהם — ב�ת 
פורנוגרפיות.  בתמונות  צפייה 

עככל שהתמונות תאמו את ה�ד
פותיהם האישיות )כפי שהגדירו 

עאות ן מראש( כך גברה �וצמת הפ
 Ventral ילות של אזור הקרוי�
Striatum )"סטריאטום הגחו ן"(, 

עהמהווה חלק חשוב במ�רכת הג
מול במוח. תמונות פורנוגרפיות 
אחרות ל�ומת זאת גרמו לפ�ילות 

ענמוכה בהרבה באותו אזור. כלו
עמר, נית ן להסיק מכך שה�דפה מי

נית שיכולה להגביר אצל אחד את 
עהפוטנציאל להתמכרות לא בהכ

רח ת�שה זאת אצל אחר. 
יש לציי ן כי התמכרות למי ן 
�לולה להופי� גם בשל מחלות 

עגופניות או פסיכיאטריות או לג
רום לה ן. �ל כ ן, בכל ה�רכה של 
התמכרות למי ן חשוב לבדוק אם 

ב�ק למשל,  ברק�.  קיימות  עה ן 
בות אירו� מוחי �לולות להיפג� 

עהאונות המצחיות וכך �ולה הסי
כו ן להתנהגות מינית מופרזת, שכ ן 

עאחד מתפקידי האונות הוא כא
עמור לווסת דחפים. התנהגות מי
ענית מופרזת �לולה לנבו� גם מה

תקפי מאניה של אנשים הסובלים 
עממאניהעדיפרסיה )הפר�ה דועקו
עטבית(, שכ ן היא אחד מביטויי הת
עקפים אלו. או שלחלופי ן התנה

גות מינית שכזו פוצ�ת את ה�ור 
או גורמת למחלות מי ן מידבקות, 

למשל בשל אוננותעיתר או ריבוי 
פרטנרים. התמכרות למי ן �שויה 
גם להתלוות להתמכרויות אחרות, 
כגו ן לסמים, אלכוהול והימורים. 
זאת כפי הנראה בשל מנגנונים 
שפ�ול  כגו ן  משותפים,  מוחיים 

יתר של מ�רכת הגמול. 
עהטיפול בהתמכרות למי ן כו
)תרופ ביולוגיים  מרכיבים  עלל 

וחברתיים  פסיכולוגיים  תיים(, 
בדומה להפר�ות פסיכיאטריות 
אחרות. מטרת הטיפול התרופתי 
היא להפחית את הדחף המיני או 
לווסתו. בפו�ל אי ן תרופה יי�ודית 

עלכך ומדובר ב�יקר בתרופות נוג
עדות דיכאו ן שהפחתת החשק המי
עני היא תופ�ת לוואי שלה ן. הטי
עפול הפסיכולוגיעחברתי הוא ב�י

קר קוגניטיביעהתנהגותי, שבו בי ן 
עהשאר מלמדים את המטופל לה

תמודד �ם הדחף המיני באמצ�ות 
חלופות כגו ן טכניקות רגי�ה; או 

עשמסיי�ים לו להבי ן מהיכ ן נוב
ע�ות מחשבות כגו ן "רק אחרי פו
ולהח להירג�"  אוכל  מיני  ערק ן 
עליף אות ן במחשבות אחרות. ל�

תים קרובות נדרש גם טיפול זוגי 
לשיקום המיניות ויחסי האמו ן בי ן 
בני הזוג וטיפול במחלות הנלוות 

אם ישנ ן. 
אנשים הסובלים מהתמכרות 
למי ן לרוב פונים ב�צמם לטיפול 
בשל סבלם ה�צום. אך לצ�רנו, 

ומת הולכת  ע�ל אף שההפר�ה 
עפשטת, המוד�ות לה �דיי ן נמו

כה וכך גם זמינות הטיפול �בורה; 
עברפואה הציבורית אי ן מרכזי טי

פול יי�ודיים וברפואה הפרטית 
ביותר.  מצומצמות  האפשרויות 

עהגם שנדרש �וד מחקר רב �ל בי
טויי ההפר�ה ודרכי הטיפול בה, 
ה�לאת המוד�ות אליה ושירותי 

עטיפול זמינים הם נדבך מרכזי בה
פחתת סבל של רבבות.

ד"ר שאולי לב־רן הוא מנהל המרפאה 
וע. מנהל  להתמכרויות ותחלואה כפולה 

במרכז לבריאות הנפש לב השרון

ההתמכרות למין הולכת ומתפשטת וגורמת סבל לרבבות, אך 
המודעות לה עדיין נמוכה וכך גם זמינות הטיפול. מהם גורמי 

הסיכון להפרעה ומאפייניה וכיצד ניתן לטפל בה

מין שגורם לסבל

התמכרות זו עדיין 
חסרת הגדרה 

רשמית בעולם 
הפסיכיאטריה, 
מה שמקשה על 

אבחונה

ובקרב
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