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?אז מה זה אומר בפועל
מינון ראשוני נקבע בהתאם לרמת התמכרות. 1

ירידה הדרגתית במינון. 2

הכולל של תחליפים קצרי טווח בהתאם לקליניקה של  ' משחק עם המס. 3
המטופל

!!!גמישות. 4
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חולקו לשתי קבוצות, משתתפים1510

בקבוצת הורנקלין760◦

בקבוצת הביקורת750◦

חודשים בשנה  3-לא הפסיקו לעשן ליותר מ, סיגריות ביום10לפחות , 18מעל גיל –קריטריוני הכללה 
שלושה חודשים -אבל מוכנים להפחית ולנסות להפסיק ב, לא מוכנים להפסיק בחודש הקרוב, החולפת
הקרובים

אידוי אחרים/שימוש במוצרי טבק, הריון, מחלות ריאה ולב, מחלות פסכיאטריות–הכללה -קריטריונים לאי
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Champix (N=760) Placebo (N=750)

RR = 4.6
(95% CI: 3.5, 6.1) RR = 4.0

(95% CI: 2.9, 5.4)

RR = 3.0
(95% CI: 2.4, 3.7)

RR = 2.7
(95% CI: 2.1, 3.5)



?אז מה זה אומר פרקטית
מטופל שלא מעוניין להפסיק לעשן כעת אבל מוכן לשקול לרדת בכמות  

ולהפסיק בהמשך

אפשר להציע להתחיל טיפול תרופתי עם יעדים מוגדרים להפחתה וקביעת  
תאריך יעד להפסקה מוחלטת בהמשך

?האם ניתן לתת טיפול תרופתי רק לשם הפחתה
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משתתפים שלא רוצים להפסיק לעשן אבל מוכנים להפחית53•

ורניקלין ופלסבו למשך חודש–קבוצות 2•

דקות למטרת  20שלושה שבועות –אחת לשבוע –פגישות ייעוץ 4•
דקות למטרת הפסקה35אחרונה , הפחתה

מהכמות הראשונית50%-הפחתה ביותר מ–מטרה •

מעקב חצי שנה•



לא היה הבדל משמעותי בנסיונות להפסיק לעשן•

בקבוצת הורניקלין( 8)32%•

בקבוצת הפלסבו( 4)14%•

•OR 2.44 95% CI 0.65-9.12, p=0.187

לא היה הבדל במסוגלות עצמית•

ללא קשר  )מסוגלות עצמית הייתה גבוהה יותר –מי שהצליח להפחית •
(לאיזה טיפול הוא קיבל



?אז מה זה אומר פרקטית

–מטופל שלא מעוניין להפסיק לעשן כעת אבל מוכן לשקול לרדת בכמות 
יתכן ושווה להשקיע בו כבר עכשיו עם תמיכה התנהגותית ויעד מוגדר  

.להפחתה
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:קבוצות2•

שבועות לפני תאריך ההפסקה ואז טיפול  4-ג ל"מ21קיבלו מדבקת ניקוטין . 1

כרגיל

לא להפחית רמת ניקוטין שעלול לגרום לכל סיגריה  )התבקשו לא להפחית *

(להיות יותר מתגמלת

(וגם לא פלסבו)לא קיבלו מדבקה . 2
פגישות שבועיות  1-2–במרכז לגמילה מעישון" רגילה"כולם קיבלו תמיכה התנהגותית 

.פגישות שבועיות אחרי4-ו, לפני תאריך ההפסקה





?אז מה זה אומר פרקטית

אבל  , צריך לשקול התחלה של מדבקת ניקוטין כחלק מהתהליך ההכנה
לוודא שלא ישפיע על קבלת הטיפול הכי יעיל בשלב הגמילה
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מחקר בעבר שהיווה בסיס
מתן מדבקת ניקוטין שבועיים לפני ועל סמך התגובה להחליט על טיפול ההמשך. 1

נשארים על המדבקה–( CO-ברמת ה50%-ירידה ב)הגיבו 

מוחלפים לטיפול לורניקלין או בופרפיון–לא הגיבו 

פגרסטרום  )מכורים , בקרב גברים, שילוב של ורנקלין פלוס בופרפיון לאותם לא מגיבים היה יעיל יותר. 2
(או מעשנים יותר מחפיסה ליום, 6מעל 

שילוב של ורניקלין פלוס בופרפריון היה יעיל יותר בקרב מכורים יותר. 3

לבדוק גם בקרב אלו שכן מגיבים למדבקה, לחזור על התוצאות–המחקר הנוכחי 



מהלך המחקר
.סווגו למגיבים או לא מגיבים–כולם קיבלו מדבקת ניקוטין 

מדבקה אחת–השאר , (מדבקות2)ליום mg 3042מעל –COמינון נקבע לפי רמת 

(כולם גברים)מגיבים 52, לא מגיבים122–כ "סה174

:קבוצות2-חולקו ל–לאחר שבוע 

ורינקלין פלוס פלסבו. 1

וריקנלין פלוס בופרופיון. 2

8-11שבועות בתקופת הזמן 4הימנעות מתמשכת מעישון למשך –תוצא עיקרי 
 week continues abstinence at the 8-11 week posy quit 4שבועות מיום ההפסקה

date



–מי שבעל רמת התמכרות גבוהה 
ללא קשר אם  )שילוב היה יעיל יותר 

(הגיב או לא למדבקה
OR 3.14 95% CI 1.1-8.9, P=0.016

קיימת נטייה לכך שבקבוצה של הלא  

התועלת מהטיפול המשולב אצל  , מגיבים

אלו עם רמת התמכרות גבוהה יותר  
גבוהה



?אז מה זה אומר פרקטית

עם רמת התמכרות גבוהה מאוד שלא מגיבים מספיק  ( ?גברים)למטופלים 
כדאי לשקול הוספת בופרופיון, לטיפול
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?אז מה זה אומר פרקטית

!!!גמישות
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?אז מה זה אומר פרקטית
הטיפול התרופתי הוא כלי עזר לתהליך ההתנהגותי  •

צריך לתפוס את המטופלים כשהם מוכנים לעשות משהו  •
!לא לפספס אותם–! ולהתחיל טיפול

ולרמת  , לאפשר שילובים המותאמים אישית למטופל•
ההתמכרות שלו
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