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הקדמה
והערביות  היהודיות  הנשים  באוכלוסיית  העישון  שיעור 
בהתאמה.  ו–9.6%,   18.1% על  עמד   2016 בשנת  בישראל 
בקרב הנשים המעשנות, שיעור הנשים הצורכות פחות מ–10 
סיגריות ליום הוא למעלה מ–40% ודומה בשתי האוכלוסיות. 
שיעור הנשים המעשנות מעל ל–20 סיגריות ליום נמוך: 4.6% 

באוכלוסייה היהודית ו–10.9% באוכלוסייה הערבית ]1[. 
הסיבוכים  שעור  את  מעלים  טבק  וצריכת  עישון 
המיילדותיים. לעישון השפעות לוואי קשות על העובר ועל 
הילוד, לכן חשוב איתור הנשים ההרות המעשנות ומניעה 
שניונית של עישון בהיריון. השלכות העישון על האם כוללות 
אי פוריות וסיכון מוגבר ליתר לחץ דם, לגנחת הסימפונות 
ולסרטן הריאה ]2[. מאידך, נראה כי ההיריון עצמו הוא גורם 
להפסקת עישון: דווח כי 46% מהנשים המעשנות טרם ההיריון, 
מפסיקות לעשן טרם הכניסה להיריון או במהלך ההיריון, אך 

50%-60% מהן חוזרות לעשן תוך שנה מהלידה ]3[.
כיום לא קיימות הנחיות ברורות בישראל לגבי המשך 
טיפול ומעקב בנשים הממשיכות לעשן במהלך ההיריון. 
מטרת סקירה זו היא להעלות לתודעה את החשיבות של 
דיון עם נשים לגבי הפסקת עישון, כולל מעקב אחר השינוי 

עישון סיגריות בהיריון - מניעה וטיפול
עישון וצריכת טבק בהיריון מעלים את שיעור הסיבוכים המיילדותיים כגון 
הפלות, היפרדות שליה, לידות מוקדמות ומשקלי לידה נמוכים. לעישון 
השפעות לוואי קשות על העובר ועל הילוד, כגון מומים מלידה ועלייה 
בשכיחות זיהומים, ובנוסף השפעות ארוכות טווח כגון עלייה בסיכון לתחלואה 
קרדיווסקולרית. לכן חשובה מניעה שניונית של עישון בהיריון. אומנם 
האיגודים השונים ממליצים להעריך את מידת החשיפה לעישון טבק בפגישה 
הראשונה לתכנון היריון, כולל חשיפה לעישון סביל ומתן הדרכה לגבי השלכות 
עישון בהיריון על סיבוכי היריון ומצב העובר והילוד, בנוסף להסבר על יתרונות 
הפסקת עישון מוקדם ככל האפשר. יחד עם זאת, לא קיימות הנחיות אחידות 
של האיגודים המיילדותיים בנושא התערבות תרופתית להפסקת עישון 
בהיריון. טיפול בתחליפי ניקוטין הוכח כיעיל להפסקת העישון בהיריון והוא 

בטוח יותר מהמשך העישון.
השימוש בתחליפי ניקוטין מומלץ על ידי האיגודים הרפואיים באוסטרליה, בניו־
זילנד, באנגליה ובקנדה לנשים בהיריון שלא הצליחו להפסיק לעשן ללא טיפול 
בתרופות. האיגוד האמריקאי קובע, כי לא ניתן עדיין להעריך את היעילות 
והבטיחות של שימוש בתכשירים שהם תחליפי ניקוטין בהיריון. בסקירה זו אנו 
דנים במידע שהצטבר לגבי טיפול בתחליפי ניקוטין בהיריון לצורך הפחתה או 
הפסקת העישון, יעילות הטיפול להפחתת סיבוכי עישון וסיבוכים אפשריים 
של הטיפול. נודעת חשיבות להכרת ושקילת טיפול זה בנשים שלא הפסיקו 

לעשן למרות התערבות מכוונת להפסקת עישון.

עישון בהיריון; סיבוכי היריון; תחליפי ניקוטין.
Smoking; Tobacco use; Pregnancy complication; Nicotine replacement therapy (NRT)
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השפעות העישון על האם והעובר
מומי  כגון  בילוד  ספציפיים  למומים  קשור  נמצא  עישון 
בילודים   .]6-4[ הכליה  של  והיפופלזיה  שסוע  חך  לב, 
בשיעור  עלייה  הלידה  לאחר  נמצאה  מעשנות,  לאימהות 
 sudden infant death( בעריסה  מוות  מתסמונת  התמותה 
בדרכי  הזיהומים  בשיעור  עלייה  נמצאה  וכן   ,)syndrome
התיכונה,  האוזן  בדלקת  הסימפונות,  בגנחת  הנשימה, 
בקומה נמוכה, בהשמנת יתר בילדות, בפגיעה במיומנויות 
עישון  הפסקת   .]11-8[ באינטליגנציה  ובהפחתה  למידה 
טרם שבוע 15 להיריון טומנת בחובה השפעה מיטבית לאם 
יש  עישון טרם השליש השלישי  להפסקת  גם  אך  ולעובר, 

תוצאות מיטיבות ]3[.
עישון של האם נמצא קשור בעלייה בסיבוכי היריון כגון 
הפלות עצמוניות, היריון חוץ–רחמי והיפרדות שליה, שליית 
פתח, פקיעת מי שפיר מוקדמת, לידות מוקדמות ומשקלי 
לידה נמוכים ]3[. מאידך, ידוע כי לעישון השפעה מגנה 
כנגד רעלת היריון )OR=0.51; CI 95%( ]7[. בנוסף, במחקר 
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Leybovitz-Haleluya וחב' ]12[  עוקבה ישראלי שפרסמו 
בשנת 2018, דווח על 242,342 ילודים מבסיס הנתונים של 
מרכז רפואי סורוקה, ונערכה השוואה בין שיעור האשפוזים 
הקרדיווסקולריים בילודים לאימהות מעשנות לעומת 
ילודים לאימהות לא מעשנות. נמצא כי חשיפה לעישון 
בהיריון קשורה לעלייה בסיכון לתחלואה קרדיווסקולרית 
.]12[ )p>0.001 ,0.6% ארוכת טווח בצאצאים )1.3% לעומת

עישון בהיריון נמצא קשור בהפחתת נפח ייצור החלב 
ובקיצור  נמוך בחלב אם  לאחר הלידה, בשיעור שומן 
משך ההנקה ]10,7[. סיבוכי עישון לאם כוללים מחלות 

תרומבואמבוליות וסיבוכים במערכת הנשימה ]1[. 
• להעריך 	 ממליצים  השונים  האיגודים  איגודים:  המלצות•

את מידת החשיפה לעישון טבק בפגישה הראשונה לתכנון 
לגבי  האישה  עם  ודיון  סביל,  לעישון  חשיפה  כולל  היריון, 
העובר  ומצב  היריון  סיבוכי  על  בהיריון  עישון  השלכות 
והילוד, והיתרונות של הפסקת או הפחתה בעישון מוקדם 
 .]14  ,13  ,3[ היריון  סיבוכי  הפחתת  לצורך  האפשר  ככל 
עם  לדון  ממליץ  וגינקולוגיה  למיילדות  הישראלי  האיגוד 
נשים להימנע מעישון כבר במהלך הייעוץ טרום ההריון ]15[.

• התערבות•פסיכולוגית•התנהגותית•תומכת•להפסקת•עישון•	
התערבות פסיכולוגית מעלה את שיעור הנשים  בהיריון:•
שיעור  את  ומפחיתה  מתקדם  בהיריון  לעשן  המפסיקות 
הוכנסו   2010 בשנת   .]16[ נמוך  לידה  במשקל  הילודים 
מעישון  לגמילה  סדנאות  בישראל  הבריאות  שירותי  לסל 
ותרופות מרשם לגמילה מעישון. נמצא, כי ההחלטה לכלול 
מסייעת  גמילה  בסדנאות  עישון  להפסקת  התרופות  את 
איכות  ומשפרת  לעישון  הנלווית  התחלואה  בהפחתת 
חיים. ועדת סל שירותי הבריאות לשנת 2015 החליטה על 
סבסוד תחליפי ניקוטין עבור מעשנים שישתתפו בסדנאות 
המרשם  בתרופות  להשתמש  יוכלו  ולא  מעישון  גמילה 
מסיבות שונות ]1[. שתי תרופות המרשם להפסקת עישון 
 )Zyban מסחרי  )שם   Bupropion ניקוטין,  מכילות   שאינן 
מומלצות  אינן   ,)Champix מסחרי  )שם   Varenicline–ו
לגבי  מספק  מחקר  נערך  שלא  מאחר  בהיריון,  לנטילה 

היעילות והבטיחות של נטילת תרופות אלו בהיריון. 
• יעיל 	 ניקוטין  טיפול בתחליפי  כי  הוכח,  ניקוטין:• תחליפי•

עישון.  מהמשך  בטוח  הוא  וכי  בהיריון  העישון  להפסקת 
שלא  בהיריון  לנשים  מומלץ  ניקוטין  בתחליפי  השימוש 
והוא   ,]14[ בתרופות  טיפול  ללא  לעשן  להפסיק  הצליחו 
מומלץ על ידי האיגודים הרפואיים באוסטרליה, בניו–זילנד, 
באנגליה, ובקנדה ]19,17,13[. האיגוד האמריקאי קובע כי 
יעילות  להעריך  עדיין  ניתן  לא  מדעיות,  הוכחות  בהיעדר 
ובטיחות שימוש בתכשירי תחליפי ניקוטין להפסקת עישון 
בהיריון ובהנקה, וכי קיים מידע סותר לגבי יעילות הטיפול 
מעישון  ההימנעות  שיעורי  בהעלאת  ניקוטין  בתחליפי 
בהיריון ובמעקב לאחר הלידה; לכן על פי חוקרים אלה, יש 
קליני  שיקול  לאחר  רק  ניקוטין  בתחליפי  טיפול  להתחיל 
סיכוני  על  הסבר  מתן  תוך  המטופלת,  עם  ודיון  מקדים 
עישון מחד גיסא וסיכונים אפשריים של הטיפול בתחליף 

הניקוטין מאידך גיסא ]3[. 
אומנם עבודות במודלים של חיות הדגימו שינויים במערכת 
שהיו  בעוברים  הריאות  ובהתפתחות  המרכזית  העצבים 
חשופים לניקוטין ברחם )הקטנה בגודל ונפח הריאות(, אולם 

השפעות אלו של תחליפי הניקוטין לא תועדו במחקרי אדם 
שמתוכן  חי  לידות   192,498 בה  שהוכללו  בעבודה   .]21,20[
ב–2,677 נעשה שימוש בתחליפי ניקוטין בהיריון, לא נמצא 
קשר בין מומים מלידה לבין טיפול בתחליפי ניקוטין בתחילת 
ניקוטין  בין שימוש בתחליפי  נמצא קשר  לא   .]22[ ההיריון 

טרם שבוע 27 להיריון למשקלי לידה נמוכים ]23[. 
בסקירת קוקרן משנת 2015 שכללה 2,199 נשים, נמצא 
כי טיפול בתחליפי ניקוטין בהיריון העלה ב–40% את שיעור 
הנשים שהפסיקו לעשן, ללא הבדל משמעותי בבטיחות: ללא 
הבדל בשיעור ההפלות העצמוניות, בתמותת עובר ברחם, 
באשפוז בטיפול נמרץ לילוד, בתמותת ילוד או בשיעור 
הניתוחים לחיתוך הדופן )"קיסרי"( ]24[. במחקר אקראי 
מבוקר אינבו )פלצבו( שהוכללו בו 1,050 נשים הרות, 521 מהם 
סווגו באקראי לקבלת מדבקות של 15 מ"ג תחליפי ניקוטין 
ל–16 שעות. נמצאו במחקר תוצאות מיטיבות לאחר טיפול 
שנמשך חודש ימים, עם שיעורי הימנעות מוחלטת מעישון של 

21.3% בקבוצת תחליפי ניקוטין 
לעומת 11.7% בקבוצת האינבו 
]25[. לא נצפתה עלייה בשיעור 
סיבוכים סב–לידתיים בהיריון 
השימוש  בעקבות  בלידה  או 
בתחליפי ניקוטין בהיריון, אך 
תוצאות המחקר מוגבלות עקב 
בעיית התמדה בנטילת הטיפול 
לארבעה  מעבר  בהמשכיות 

שבועות ]25[. 
טיפול  על  המחקרים  רוב 
בתחליפי ניקוטין התבססו על 
טיפול במינונים קבועים )15 מ"ג 
יומי(, אף על פי שבזמן ההיריון 
של  החומרים  חילוף  עולה 
הניקוטין, ולכן יש לבצע התאמת 

מינונים ולהעלות מינון או לתת שילובי תרופות )מדבקת 
ניקוטין ותחליף ניקוטין קצר טווח כגון גומי לעיסה או לכסנית 

ניקוטין(, כדי להימנע מתסמיני גמילה במטופלות ]26[. 
במחקר אקראי מקרה–בקרה אחד ניתן לנבדקות גומי 
לעיסה עם ניקוטין 2 מ"ג במקום מדבקה, שאיפשר שימוש 
בו עד 20 פעמים ליום. הטיפול ניתן גם לנשים שהפחיתו 
בעישון ועדיין עישנו לצורך הפחתת צריכת הסיגריות 
היומית. לא נמצא הבדל בשיעורי הגמילה מעישון סיגריות, 
אך נמצא הבדל במשקלי ילודים וגיל היריון בלידה שהיו 
גבוהים יותר בנשים בקבוצת הטיפול בגומי לעיסה המכיל 
ניקוטין. יתרה מכך, שיעור הלידות המוקדמות ומשקלי לידה 
קטנים מ–2,500 גרם נמצאו גבוהים משמעותית בקבוצת 

הבקרה ]28[.

מסקנות והמלצות
עישון בהיריון קשור בסיבוכים מיילדותיים בהיריון, המשפיעים 
על העובר ועל הילוד בהמשך חייו, ומכאן החשיבות של מניעת 
עישון ראשונית ושניונית בהיריון. אין מחלוקת לגבי חשיבות 
או  היריון  הטרום  בביקור  במטופלת  העישון  סטטוס  בירור 
בביקור ההיריון הראשון כדי להעריך גורמי סיכון ולדון עמה 

עישון בהיריון קשור בסיבוכים  ˆ
מיילדותיים, המשפיעים על 

העובר ועל הילוד בהמשך חייו, 
מכאן חשיבות מניעת עישון 

ראשונית ושניונית בהיריון.

הוכח, כי טיפול בתחליפי  ˆ
 ניקוטין יעיל להפסקת 

העישון בהיריון ובטוח יותר 
מהמשך העישון.

בנשים שאינן מסוגלות להפסיק  ˆ
לעשן בהיריון, יש להעלות את 
המודעות לצורך בהמלצה על 

שימוש בתחליפי ניקוטין.
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)תרשים 1(. אם האישה ממשיכה  בחשיבות הפסקת העישון 
החולים.  בקופות  מעישון  לגמילה  תוכניות  קיימות  לעשן, 
מעניקות שירות ייחודי הכולל ליווי אינטנסיבי  אלו  תוכניות 

ומקיף לתהליך הגמילה. 
התוכנית כוללת לדוגמה מפגשים שבועיים בני שעה וחצי 
עם יועצים מומחים לגמילה מעישון. בחלק מקופות החולים 
קיימת תוכנית התערבות ייחודית לצמצום העישון במשפחה 
בקרב נשים בהיריון ולאחר לידה ובני זוגן. זוהי תוכנית 
אינטגרטיבית בשיתוף מערך הסיעוד והמוקד הטלפוני 
לגמילה מעישון. במסגרת התכנית מאותרות נשים מעשנות 
על ידי אחיות ליווי היריון, אחיות טיפת חלב ואחיות 
המטפלות בנשים בהיריון בסיכון גבוה. האחיות מגייסות 
ומפנות את הנשים למוקד הטלפוני לגמילה מעישון למסלול 

טיפול ייעודי ]1[. 
אם תוכניות גמילה לא צלחו, יש לשקול טיפול בתחליפי 
ניקוטין )תרשים 1(. במחקרים בבני אדם שהושווה בהם 
הטיפול בתחליפי ניקוטין בהיריון בהשוואה לאינבו, לא 
נמצאה כל השפעת לוואי על העובר או על תוצאות ההיריון, 
אולם המידע מוגבל למספר מצומצם של עבודות ]27-25[. 
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לסיכום
הסיבוכים  שיעור  את  מעלים  בהיריון  טבק  וצריכת  עישון 
המיילדותיים ולכן חשיבות מניעת עישון בהיריון. יש להמליץ 
על הפסקת עישון כבר בביקור הטרום היריון ולעקוב אחר 
האישה  אם  חוזרת.  בביקורת  להמלצות  המטופלת  היענות 
ולדון  גמילה  קבוצת  על  להמליץ  יש  לעשן,  הפסיקה  לא 

באפשרות לטיפול בתחליפי ניקוטין בהיריון. •
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תרשים 1:
המלצות לגישה לטיפול בעישון בהיריון

 המלצה להפסקת עישון
דיון לגבי סיכוני עישון בהיריון:

• משקלי לידה נמוכים	
• לידות מוקדמות	
• הפרעה קוגניטיבית בילוד	
• הפרעה להתפתחות הריאות	

• מספר סיגריות ליום	
• זמן מהקימה בבוקר עד לעישון 	

הסיגריה הראשונה
• צריכת חומרים נוספים	

• לעודד המשך הפסקת עישון	
• להדגיש חשיבות בית נקי 	

מעישון לאחר הלידה
• לוודא במעקב שאין חזרה לעישון 	

בהמשך ההיריון או לאחר הלידה

• המלצה להפסקת עישון	
• מעקב טלפוני/ביקורת חוזרת 	

לאחר שבוע
• קבוצת גמילה מעישון/קו טלפוני 	

לגמילה מעישון

עבר מיילדותי: סיבוכי עישון 
בהריונות בעבר

אם עדיין מעשנת - לדון ביתרונות 
ובחסרונות של טיפול חלופי 

בניקוטין בהיריון

 בירור סטטוס עישון במפגש מעשנת
לא מעשנת/ הפסיקה לעשןטרום/ראשון להיריון
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גישה חדשה לגילוי והשמדה של שאתות בסרטן הריאות

כרוניקה

כמו בכל מחלות הסרטן, קל יותר לטפל ולהחלים אם השאתות 
 Sci( 'מתגלות בשלבים ראשונים של המחלה. סקאפוליו וחב
 2SGT גילו נשא של גלוקוזה הנקרא )Trans Med 2018;10:eaat5933
שנמצא בשלבים הראשונים של סרטן ריאות. החוקרים הסתייעו 
בסמן רדיואקטיבי סגולי לקולטן כדי לבצע סריקת PET ולזהות 

שאתות ראשוניות. יתרה מכך, החוקרים ביצעו ניסויים בעכברים 
שבהם השתמשו בתרופה המקובלת בחולי סוכרת הנקראת 
גליפוזין, הנקשרת לאותו קולטן. הם מצאו כי תרופה זאת גם 

נקשרה לשאתות בריאות העכברים בצורה יעילה.
איתן ישראלי


