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הפרעת חיטוט בעור
תקציר:

הפרעת חיטוט בעור מוכרת שנים ארוכות ,אך נוספה לספר האבחנות של האגודה
האמריקאית ( )DSM-5 - Diagnostic and statistical manualרק במהדורה האחרונה,
כחלק מהפרעות טורדניות־כפייתיות .בשנים האחרונות זוכה הפרעה זו להכרה רבה
יותר ,הן בשל שכיחותה והן בשל ייחודה ,בכך שהיא מביאה לפגיעה גופנית ונפשית
משמעותית .במאמר זה ,נסקרת הספרות הנוגעת להפרעה זו ,וכן מובאת פרשת
חולה ,נערה שלקתה בהפרעת חיטוט בעור כחלק מפסיכופתולוגיה מורכבת יותר.
סקרים אפידמיולוגיים הראו ששכיחות הפרעת חיטוט בעור נעה בין  5%-3%בקרב
האוכלוסייה הכללית ,עם תוצאות הטרוגניות לגבי התפלגות ההפרעה לפי מין וגיל.
במחקרים אחרונים מקובל לסווג הפרעה זו תחת הפרעות של התנהגות חזרתית
הקשורה לגוף ( .)BFRB’s - body focused repetitive behaviorsבנוסף ,נמצא קשר
מנגנוני עם הפרעות דיכוי תנועה וטיקים וכן עם הפרעות השייכות לקשת טורדנית־
כפייתית.
הטיפול בהפרעה זו יכול להיות תרופתי או פסיכולוגי ,כאשר קיימות ראיות ממחקרים
לתועלת של תרופות נוגדות דיכאון וחרדה ממשפחת המעכבים הסלקטיביים של
ספיגה חוזרת של סרוטונין וכן לאנאצטילציסטאין ( .)N-Acetyl-Cysteineטיפולים
פסיכולוגיים שונים שנחקרו והוכחה יעילותם כוללים בעיקר פרוטוקולים קוגניטיביים
התנהגותיים ,שבחלקם פותחו באופן מיוחד עבור הפרעה זו.
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הפרעת חיטוט בעור
 )dermatilomaniaהיא הפרעה פסיכיאטרית שנוספה למדריך
לאבחון וסטטיסטיקה של הפרעות נפשיות של האגודה
האמריקאית לפסיכיאטריה (DSM-5 - Diagnostic and statistical
 )manual of the American psychiatric Associationבמהדורתו
האחרונה .לפי הקריטריונים האבחוניים ,ההפרעה כוללת
חיטוט חזרתי בעור המוביל לפצעים ,במקביל לניסיונות של
המטופל להפסיק את פעולת התלישה .כמו כן ,קיימת פגיעה
משמעותית בתפקוד כתוצאה מפעולה זו ,בהיעדר מצב רפואי
או נפשי אחר המהווה סיבה מספקת לחיטוט חוזר בעור [.]1
מבחינת הבנת הבסיס של ההפרעה והגדרתה ,ניתן להעלות
מספר אפשרויות תיאורטיות שונות .המאפיינים הקליניים
דומים בראש ובראשונה להפרעות נוספות של התנהגויות
חזרתיות המתמקדות בגוף (BFRB - Body Focused Repetitive
 )Behaviorsכמו טריכוטילומניה וכסיסת ציפורניים .אפשרויות
נוזולוגיות אחרות הן הכללה תחת הפרעות תנועה כמו הפרעת
טיקים או תסמונת טורט .ניתן לראות גם זיקה משמעותית
להפרעה טורדנית־כפייתית ,הכוללת גם היא הסתמנות של
פעולה חזרתית בלתי רצויה שקשה להימנע ממנה [.]2
הקושי לקבוע במדויק את ההשתייכות של ההפרעה קיים
במקרי גבול נוספים של התנהגויות שאינן רצוניות וגורמות
לסבל כמו טריכוטילומניה [ .]3יש מספר קטגוריות של תנועות

לא רצוניות או לא רצויות )1( :הרגל (  )habitכמו כסיסת
ציפורניים או חיטוט באף; ( )2טיקים (פשוטים ומורכבים); ()3
תנועות סטריאוטיפיות; ( )4מנייריזם; ( )5טקסים כפייתיים [.]4
ההבחנה בין קטגוריות אלו איננה תמיד ברורה וחד משמעית,
ופעמים רבות קלינאים חלוקים בדעתם לגבי האבחנה .עם
זאת ,קיימים הבדלים מסוימים הן מבחינת המופע החיצוני והן
מבחינת החוויה הסובייקטיבית (מנטלית) .מבחינה קלינית ניתן
להבחין בבדיקה במורכבות הפעולה  -האם מדובר בתנועה קצרה
ופשוטה או בתנועה ממושכת ומורכבת יותר .ניתן לקבוע גם את
המידה שבה יכול המטופל לשלוט או להימנע מביצוע הפעולה.
אומנם קשה להיפטר גם מהרגלים לא רצויים ,אך על פי רוב,
כאשר מודעים לכך ,ניתן להימנע מביצוע ההרגל .לעומת זאת,
בטיקים מטופלים רבים מדווחים על יכולת התאפקות לטווח קצר
בלבד ,אם בכלל ,גם במקרים של מודעות גבוהה .מבחינה מנטלית
יש לעמוד על מספר מרכיבים :מידת הדחף לביצוע הפעולה ,האם
הצורך נתפס כפיזיולוגי בלבד או בעל מרכיבים רגשיים של מתח
ומצוקה ,מידת ההזדהות הפנימית עם ביצועה (אגוסינטוני או
אגודיסטוני) ומידת הסבל שנגרם למטופל.
הפרעת חיטוט בעור מסווגת בספר האבחנות של האגודה
האמריקאית תחת הפרעות טורדניות–כפייתיות .בספרות
המקצועית רווח מושג של קשת טורדנית–כפייתית ( OC
 ,)spectrumשלפיו יש מנעד של הסתמנויות שונות להפרעת
בסיס של מחשבות והתנהגויות חוזרות ,הנע בין הפרעה
טורדנית–כפייתית מלאה העונה על כל הקריטריונים לבין
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מקרים חלקיים יותר כמו חיטוט בעור .עם זאת ,הפרעת חיטוט
בעור מציגה תמונה אפידמיולוגית שונה מהפרעה טורדנית
כפייתית ,כך שבחיטוט בעור השכיחות בנשים מוגברת ואילו
בהפרעה טורדנית–כפייתית השכיחות דומה בין המינים .בנוסף,
התגובה לטיפול תרופתי היא שונה בהשוואה בין ההפרעות.
אפידמיולוגיה
במאמרם של  Grantוחב' [ ,]2נאמדת שכיחות מפתיעה בגודלה
של הפרעה זו  -בין  5%-2%מהאוכלוסייה כתלות בסוג
המדגם .סקר שאלונים ממוחשב שנערך בברזיל העלה שכיחות
של  3.4%מכלל האוכלוסייה ,והשכיחות בנשים גבוהה יותר
ללא תלות בגיל [ .]5במאמרם של  Grantוחב' [ ]2ההיארעות
הסתמנה כדו־שלבית  -שכיחות מוגברת בין סוף תקופת
הילדות לתחילת תקופה ההתבגרות ובין הגילים 45-30
שנים .בין השנים  2014-2012נערך סקר דומה בישראל ,בקרב
מטופלים ובני משפחה שהגיעו לקופת חולים ,רופאי משפחה
ומרפאת עור .באמצעות סקר שאלונים עלתה שכיחות גבוהה
מעט יותר של  5.4%לאורך החיים .במחקר זה לא היו הבדלים
בין המינים וגם לא בין אוכלוסייה יהודית לאוכלוסייה ערבית.
מבחינת חתך הגילים היו יותר מקרים מתחת לגיל שלושים
מאשר מעליו ,וזאת למרות שהשאלונים סווגו לנבדקים מגיל
 17שנים ומעלה בלבד .כמו כן ,נמצאה בקרב אלו שסבלו
מהפרעת חיטוט בעור שכיחות גבוהה יותר של הפרעת דיכאון,
חרדה ,הפרעה טורדנית–כפייתית ,צריכת אלכוהול והפרעה
בדימוי הגוף [ .]6תחלואה נלווית דומה נמצאה גם בברזיל [.]5
על אף השכיחות המשמעותית במדגמי אוכלוסייה ,הפנייה
לטיפול בתלונה של חיטוט בעור היא נדירה למדי ,ועל פי רוב
מגיעים לטיפול רק בעקבות הפרעה נלווית אחרת .ההפרעה
פוגעת במספר מוקדים של התפקוד היומיומי ,גורמת לתחושת
אשמה ובושה ,מביאה לבזבוז זמן ולפגיעה גופנית ניכרת.
ההימנעות מפנייה לטיפול יכולה לנבוע הן מחסמים שכיחים
העומדים בפני פנייה לטיפול בבריאות הנפש באופן כללי והן
מחסמים ספציפיים להפרעה זו .נראה כי בהפרעה זו קיימת
בקרב המטופלים תחושת בושה ,אשר מונעת מהם לפנות
לעזרה .בנוסף ,קיים חוסר מודעות בקרב רופאים ומטופלים
לכך שקיימת אבחנה כזו ולטיפולים אפשריים.
פתוגנזה ואטיולוגיה
בשנת  2002זוהה גן בודד שהיעדרו בעכברים הוביל להתנהגות
של תלישת עור ושיער .במאמר מדווח על עכברי  knockoutלגן
 hoxb8התולשים שיער ועור באופן אינטנסיבי ומתמשך ,לעצמם
ולחבריהם .המחברים בדקו האם השינוי הגנטי מוביל למחלת
עור או לחסר תחושתי מסוים ולא מצאו עדות לכך .יתר על
כן ,הם מראים שגן זה מתבטא באזורי מוח הנחשבים כשייכים
להפרעה טורדנית–כפייתית [ .]7במחקר נוירו–דימותי שנערך
לאחרונה נמצא ,כי בקבוצת הלוקים בהפרעה קיים מיתאם בין
ממצאי הדימות לתוצאות הבדיקות הקוגניטיביות .כך ,נמצא
מיתאם חיובי בין עובי הקורטקס האוקסיפיטלי השמאלי
לטרלי ליכולות אינהיביטורית במבחן לדיכוי תנועה אוטומטית
( .)SSRT - stop signal reaction timeלדעת המחברים ,תוצאות
אלו מעידות על הפגיעה האפשרית ביכולות דיכוי תנועה בקרב

הלוקים בהפרעת חיטוט בעור [.]8
במחקר  MRIתפקודי מהשנה האחרונה שנבדקו בו תפקודים
ניהוליים ,נמצאה בקרב הלוקים בהפרעה תת פעילות של
אזור הכולל את הסטריאטום הדורסלי והסינגולייט הקדמי
בשני הצדדים ,וכן אזורים פרונטליים של ההמיספרה הימנית,
בהשוואה לנבדקי קבוצת הבקרה .ממצאים אלו לא עלה
מיתאם עם חומרת התסמינים או עם גיל הופעת המחלה.
אזורים אלו מעורבים הן ביצירת הרגלים והן בשליטה או
בדיכוי של תנועות [ .]9המחקרים התרופתיים להלן מבוססים
על פתולוגיה הקשורה לתהליכים סינפטיים ולחוסר איזון של
נוירוטרנסמיטורים.
בנוסף ,לעיתים קיימת הופעה של הפרעת חיטוט בעור
כתגובה לטיפול תרופתי בפסיכוסטימולנטים .קיימת סברה כי
הטיפול בפסיכוסטימולנטים גורם להעלאת הטונוס הדופמינרגי
באזורים סטריאטיים וכתוצאה מכך נפגעת יכולת עיכוב התגובה
המוטורית [ .]10לעומת זאת ,יש גם דיווחים על הפרעת חיטוט
בעור שבאה כתחלואה נלווית יחד עם הפרעת קשב ,והטיפול
בפסיכוסטימולנטים הביא להטבה בשתי ההפרעות כאחד [.]11
יתרה מכך ,לעיתים ההפרעה היא משנית למחלת עור ,להפרעה
במלחי מרה ,לאלרגיה ועוד.
מבחינה פסיכודינמית הוצעו ˆ ˆהפרעת חיטוט בעור היא שכיחה
למדי באוכלוסייה הכללית,
מספר תיאוריות אפשריות :ביטוי
ועשויה להתלוות להפרעות כמו
של זעם מודחק כלפי דמויות
דיכאון ,חרדה ושימוש בחומרים.
הוריות סמכותניות ,תיעול של
קונפליקטים
לחץ וחרדה עקב
ˆ ˆנערכו מספר מחקרים העוסקים
בדרך
שמדובר
פנימיים וכן הצעה
בבסיס הגנטי והנוירו–אנטומי
כתחליף
אוטו–ארוטי
לגירוי
של הפרעה זו .מבחינת הגדרת
[.]12
לאוננות
ההפרעה ומאפייניה בספרות,
דוגמה קלינית

היא שייכת הן לקטגוריה של
הפרעות דיכוי תנועה והן
לקשת הטורדנית–כפייתית.

נדגים נקודות אופייניות במפגש
עם הפרעה זו על ידי תיאור ˆ ˆקיימים טיפולים מבוססי ראיות
מקרה קליני מהמרפאה לרפואה
להפרעת חיטוט בעור  -הוכחה
פסיכולוגית שניידר .נערה בת ,16
יעילותן של תרופות נוגדות
עם רקע של הפרעת קשב וריכוז
דיכאון וחרדה ממשפחת
וקשיים חברתיים ,פנתה לאשפוז
המעכבים הסלקטיביים של
יום להפרעות אכילה בשניידר
ספיגה חוזרת לסרוטונין ותרופות
עקב ירידה ניכרת במשקלה.
נוספות ,וכן של פרוטוקולי
במהלך הטיפול חוותה מספר
טיפולים התנהגותיים שונים.
התקפי חרדה שהובילו להפנייתה
לפסיכיאטר ילדים .בקבלתה למרפאה הפסיכיאטרית הציגה
תסמין מרכזי של הפרעה טורדנית–כפייתית מלווה בחרדה,
שהתבטאה בהנחת מלכודות מחפצים שונים בחדר ,מתוך חרדה
שמא יפלשו אליו ,וספירה כפייתית של המלכודות ומיקומן.
הוחל בטיפול קוגניטיבי־התנהגותי וטיפול משפחתי ,יחד עם
טיפול תרופתי בנוגדי דיכאון וחרדה (פלואוקסטין  20מ"ג
ליום) ,בבנזודיזפינים קצרי טווח בתקופה של מתח משמעותי
(קלונזפאם  0.25מ"ג ליום למשך שבועיים) וכן בפסיכוסטימולנט
(ליסדקסאמפטמין מזילאט-ויואנס  70מ"ג ליום).
לאורך השנתיים שבהם עברה את הטיפולים השונים שנזכרו
לעיל ,השתפר מצבה של החולה באופן משמעותי בתחומי
החרדה ,הטקסים ,היכולות החברתיות ושמירה על משקל הגוף.
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לקראת סוף הטיפול הופיעה תלונה חדשה של גירוד כפייתי
בקרקפת המוביל לתלישת עור ,ללא תלישת שיערות .הנערה
תיארה תחושת גרד המציקה לה ומובילה אותה לגירוד עד
זוב דם או עד שנוטלת גלדי עור באצבעותיה ומסירה אותם.
לאחר הפסקת הטיפול במעורר (סטימולנט) חל שיפור מסוים
בהפרעת החיטוט בעור ,אך ניסיון הפסקה של הטיפול בנוגד
הדיכאון גרם להחמרה חוזרת .הומלץ לחזור לטיפול תרופתי
וכן הופנתה להערכה וטיפול במרפאה הפסיכוסומטית בשניידר
לטיפול קוגניטיבי–התנהגותי המשלב טיפול בביופידבק.
קיימות מספר נקודות חשובות ללימוד מפרשת חולה זו.
ראשית ,מטופלת זו טופלה בשל הפרעה אחרת ,ואילו תלונה
על חיטוט בעור הופיעה בשלב מאוחר של הטיפול .ניתן לראות
זאת כתחלואה נלווית לבעייתה העיקרית ,או לחלופין ,לשים לב
לכרונולוגיה של הופעה במקביל לשיפור בבעיה העיקרית .כך
ניתן להציע ,כי הפרעת החיטוט בעור באה כביטוי חלופי לגורמי
דחק פנימיים שלא נפתרו .בנוסף ,סמיכות הופעת ההפרעה
לטיפול במעוררים (סטימולנטים) מצביעה על גורם אפשרי
נוסף .לבסוף ,ניתן לראות במקרה זה את התגובה הטובה לטיפול
תרופתי בנוגדי דיכאון וחרדה יחד עם טיפול פסיכולוגי מותאם.
טיפול תרופתי
בסקירת הספרות שערכנו ,נמצאו מספר מחקרים שנעשו על
יעילותם של טיפולים תרופתיים או פסיכולוגיים להפרעת
חיטוט בעור .בין הפרסומים ניתן למצוא מספר מחקרים
כפולי סמיות עם הקצאה אקראית ,ניסויים פרוספקטיביים
פתוחים ,פרשות חולים ומטה–אנליזות .התרופות הנבדקות
ביותר הן ממשפחת המעכבים הסלקטיביים של ספיגה
חוזרת של סרוטונין .במחקר כפול סמיות שנבחן בו הטיפול
בפלואוקסטין לעומת אינבו (פלצבו) בחולי הפרעת חיטוט
בעור ,הודגם שיפור מובהק סטטיסטית במצב הקליני הכללי
ובדיווח המטופל (הודגם שיפור קליני בעיני המטפל ובבדיקה
ויזואלית של העור ,אך לא חל שיפור בשאלון תסמניני לחיטוט
בעור) [ .]13באופן דומה ,במחקר נוסף הודגם ,כי טיפול
בציטלופרם מוביל לשיפור באיכות החיים ובמצב הכללי ,אך

לא בחומרת המחלה [ .]14מחקר כפול סמיות אחר נערך על
למוטריג'ין ולא הראה כל הבדל לעומת אינבו (טבלה .]15[ )1
מעורבותה של המערכת הגלוטמטרגית בהפרעות
אובססיביות שונות ,יחד עם ההבנה של תפקידו של הגלוטמט
כנוירוטרסמיטר אקסיטטורי ,הובילו לניסיונות טיפול בתרופות
המשפיעות דרך מנגנון זה .במחקר כפול סמיות שנבחן בו
הטיפול ב־ N-Acetyl-Cysteinלעומת אינבו בהפרעת חיטוט
בעור ,הודגם שיפור מובהק בתסמינים של כפייתיות וחזרתיות
ובהערכה קלינית של המטפל ,ללא הבדל משמעותי בתפקוד
פסיכוסוציאלי [.]16
מחקרים פתוחים נערכו על תרופות רבות ממשפחת
המעכבים הסלקטיביים של ספיגה חוזרת של סרוטונין
(פלובוקסמין ,אסצטילופרם ,סרטרלין ,פלואוקסטין
וציטלופרם) [ .]17בסקירה של המחקרים הללו הודגם שיעור
תגובה בין  ,70%-40%וחלק מהמטופלים הגיעו להקלה
משמעותית בתסמינים וחלקם להפוגה מלאה .במחקר
פתוח על למוטריג'ין (תרופה המשמשת גם כנוגדת–כפיון
וגם כמייצבת מצב רוח) הודגם שיעור תגובה של  ,67%אך
כאמור לעיל תרופה זו לא הוכיחה את יעילותה כשהושוותה
לאינבו (פלצבו) .קיימים גם תיאורי פרשות חולים שטופלו
באינוזיטול ,באנטגוניסטים אופיואידיים וכן בהגברת הטיפול
בנוגדי דיכאון וחרדה באמצעות תרופות נוגדות–פסיכוזה,
שהודגם בעקבותיהם שיפור קליני [ .]18מטה אנליזות שנערכו
על הטיפולים התרופתיים השונים כללו גם את המחקרים
הפתוחים ,ולכן אינן מספקות רמת ראיות משביעת רצון.
בחלקן נמצאה תועלת בתרופות ממשפחת המעכבים
הסלקטיביים של ספיגה חוזרת של סרוטונין בלבד [ ,]19ובחלקן
לא נמצאה תועלת מובהקת בטיפול תרופתי בכלל [.]20,18
טיפולים פסיכולוגיים
טיפולים פסיכולוגיים מקובלים המיושמים ומתוארים בספרות,
מתבססים על פרוטוקולים והמשגות של טיפולים קוגניטיביים
התנהגותיים קלאסיים בשילוב אלמנטים של טיפולים אחרים.
טיפול התנהגותי בהיפוך תגובה Habit Reversal Therapy -

טבלה :1

תוצאות מחקרים אקראיים כפולי–סמיות בטיפול תרופתי להפרעת חיטוט בעור
מחקר

תרופה

)Simeon D, 1997 (13

Fluoxetine

)Bloch MR, 2001 (17

Fluoxetine

)Arbabi M, 2008 (14

Citalopram

)Grant E, 2010 (15

Lamotrigine

)Grant E, 2016 (16

N-Acetyl-Cysteine

נבדקים
 6בקבוצת המחקר,
 11בקבוצת בקרה
 4בקבוצת המחקר,
 4בקבוצת בקרה
 23בקבוצת המחקר,
 22בקבוצת בקרה
 16בקבוצת המחקר,
 16בקבוצת בקרה

CGI-I, VAS, SPTS

תוצאות
שיפור מובהק בשניים מהמדדים בממוצע
נבדקים לעומת ביקורות

מדדים

MGH-SPS, YBOCS

שיפור משמעותי ב–MGH

VAS, GHQ, Y-BOCS
SP-SAS, CGI, NE-YBOCS,
SDS, etc.

שיפור משמעותי בשתי הקבוצות ,פער מובהק
רק באיכות חיים ותסמיני OC
לא נמצא הבדל מובהק סטטיסטית בין
הקבוצות

 35בקבוצת המחקר,
 31בקבוצת בקרה

NE-YBOCS, CGI, cognitive
tasks

שיפור מובהק סטטיסטית בשני השאלונים
ביחס לקבוצת הבקרה

GHQ - global health questionnaire
SP-SAS- Skin Picking Symptom Assessment Scale
NE-Y-BOCS - Neurotic Excoriation Yale Brown obsessive compulsive scale
SDS - Sheehan Disability Scale
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CGI - clinical global impression
VAS - visual analogue scale
SPTS - Skin Picking Treatment Scale
MGH SPS - Massachusetts General Hospital skin picking scale
Y-BOCS - Yale Brown obsessive compulsive scale
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( )HRTמוכר כשיטה יעילה לבעיות של התנהגות חזרתית
מסוגים שונים .הטיפול כולל תיעוד עצמי ומתמקד במודעות
להתנהגות החזרתית וביכולת להתגבר על הדחף כאשר
הוא מופיע .בנוסף ,יש טיפולים עם מרכיב של התרת צימוד
( ,)decouplingהכוללים אימון למציאת פעילות אחרת היכולה
לענות על הדחף הפנימי ולהחליף את ההתנהגות המפריעה.
שני מחקרים כפולי סמיות עם הקצאה אקראית (טיפול מול
רשימת המתנה) נערכו על טיפול זה בהפרעת חיטוט בעור,
והראו תועלת לאחר תקופה קצרה וכן במהלך מעקב של
כחודשיים לאחר תום הטיפול [.]21
במחקר נוסף נבחן טיפול קוגניטיבי התנהגותי קצר מועד
שכלל מפגש קבלה וארבעה מפגשי טיפול שכל אחד מהם נמשך
 45דקות בלבד .הטיפול התמקד בשינוי של דפוסי מחשבה
והתנהגויות הקשורות לחיטוט בעור .הערכות במהלך הטיפול,
עם סיומו וחודשיים לאחר מכן ,העלו שיפור ניכר במדדים
שונים הקשורים לחומרת ההפרעה ,עם מובהקות סטטיסטית
וגודל אפקט משמעותי [.]22
בשל המרכיב הברור של חרדה ומתח בהפרעה זו ,נערכו
ניסיונות טיפוליים בהתערבויות שונות שנועדו להשפיע על
הרגשתו הכללית של המטופל ,רווחתו הנפשית והיכולת לקבל
את מצבו .מתוארים טיפולים באמצעות יוגה ,התעמלות
אירובית ,דיקור סיני ,ביופידבק ,היפנוזה ועוד .המידע המחקרי
בספרות לגבי התערבויות אלו אינו מספק ,אך מציע כיוונים
אפשריים חדשים [ .]23טיפול המשלב כלים מסוג זה יחד עם
טיפולים קוגניטיביים מסורתיים נקרא טיפול בקבלה ומחויבות
( .)ACT Acceptance and Commitment Therapyבטיפול זה עובדים
על מחשבה מסתגלת הכוללת את קבלת המצב הנוכחי ,קשיבות
(  ,)mindfulnessהגדרה של ערכים וסדרי עדיפויות ,וקבלת
מחויבות לכך .טיפול זה נחקר בפני עצמו [ ]24ובשילוב עם
טיפול בהיפוך תגובה והראה תוצאות ראשוניות חיוביות [.]25
בכתב העת "שיחות" פורסמה פרשת חולה מפורטת של
טיפול בטריכוטילומניה (הפרעת תלישת שיער) ,הדומה
בהסתמנותה הקלינית להפרעת חיטוט בעור .הטיפול המוצג
שם ניתן לילדה בת תשע וכלל עבודה התנהגותית דרך ניטור
עצמי עם משימות של שליטה עצמית ,עבודה על חיזוקים
חיוביים ודימוי עצמי ,וכן שינוי קוגניציות של מחשבות
שליליות ,דמיון מודרך ומשחקים [ .]26טיפול פסיכותרפיה
ארוך טווח בגישה דינמית עשוי להתמקד בעידון ובתיעול
של הדחפים התוקפניים ,וביישוב הקונפליקט הפנימי שהוביל
אליהם [.]27,12
בהפרעה מורכבת זו נדרש טיפול אינטגרטיבי המשלב
מעקב פסיכיאטרי וטיפול תרופתי לפי הצורך ,יחד עם
טיפולים פסיכולוגיים קלאסיים וגישות נוספות .במרפאה
הפסיכוסומטית במרכז שניידר לרפואת ילדים מטופלים ילדים
הלוקים בהפרעות פסיכוסומטיות מסוגים שונים .הפרעות אלו
באות לידי ביטוי בתלונה גופנית כלשהי שנובעת מגורמים
נפשיים ומושפעת מהם .הטיפול במרפאה משלב טיפול
קוגניטיבי התנהגותי ,היפנוזה וביופידבק ,אשר נותנים מענה
גם לחלק הפסיכולוגי וגם לחלק הגופני ,ומובאים בחשבון יחסי
הגומלין בין גוף לנפש .היפנוזה מאפשרת לילד לנצל את יכולות
הריכוז ,המחשבה והדמיון כדי להתמודד עם בעיות גופניות
ונפשיות .הגישה הישירה אל האזורים היצירתיים והפחות
מודעים של הנפש מאפשרת למטפל לעורר את כוחות הריפוי

הטבעיים של הילד ולהפוך כוחות אלו לזמינים בכל עת שהוא
בוחר בכך .ביופידבק היא שיטה המשלבת טכנולוגיית מחשבים
מתקדמת עם עקרונות רפואיים .תוכנות מחשב ידידותיות,
אשר פותחו במיוחד לצורך זה ,עוזרות לילד להוריד מתח ולחץ
ולשפר את הוויסות הרגשי דרך משחק .באמצעות התוכנה ,הילד
מתרגל טכניקות הרפיה ודמיון מודרך ,תוך העמקת המודעות
האישית לתחושות הגוף ולהשפעת אופן החשיבה ותכניה על
התגובות הפיזיולוגיות .התרגול והיישום בחיי היומיום המגמה
נועדו להשיג שליטה ,ויסות ואיזון במערכות שונות בגוף.
לסיכום
הפרעת חיטוט בעור היא הפרעה שכיחה למדי באוכלוסייה
הכללית ,בין  5%-2%לפי מחקרי אוכלוסייה ,והשכיחות גבוהה
יותר בקרב מטופלים פסיכיאטריים ,ולפי חלק מהמחקרים
גבוהה יותר בנשים .הפרעה זו פוגעת הן בגופו של המטופל
והן באיכות חייו ורווחתו הפסיכוסוציאלית ,אך מעטים בלבד
פונים לקבלת תמיכה וטיפול .לאחרונה הפרעה זו קיבלה הכרה
רשמית עם הכנסתה למהדורה העדכנית של ספר האבחנות
של האגודה האמריקאית לפסיכיאטריה ( ,)DSM5עקב עניין
גובר בעולם ועיסוק מחקרי שהצדיק הגדרה עצמאית .הפרעה
זו עומדת בזיקה עם הפרעות נוספות של התנהגויות חזרתיות
הקשורות בגוף ,עם הקשת הטורדנית כפייתית ועם הפרעות
אחרות של ויסות תנועה .מחקרים התנהגותיים ,נוירולוגיים
ודימותיים נערכו על מנת לעמוד על טיבן של הזיקות הללו,
והתמונה עדיין לא הובהרה די הצורך.
הטיפול בהפרעה יכול להיות תרופתי ,מאחר שיש הוכחות
ממחקרים ליעילות של נוגדי דיכאון וחרדה ממשפחת
המעכבים הסלקטיביים של ספיגה חוזרת של סרוטונין ,וכן
ליעילות של טיפול ב .N-Acetyl-Cysteine -נחקרו בנוסף
טיפולים נוגדי פסיכוזה ,למוטריג'ין ותרופות נוספות .יעילותם
של טיפולים פסיכולוגיים והתנהגותיים אף היא נתמכת
בספרות המחקר ,בפרט פרוטוקולים ספציפיים של טיפול
קוגניטיבי התנהגותי ( )CBTוטיפול בהיפוך תגובה ()HRT
שפותחו ונבדקו בהפרעה זו .אף טיפולי 'דור שלישי' ואחרים
הוצגו ונחקרו ברחבי העולם ,כולל תרפיית קבלה ומחויבות
( ,)ACTהיפנוזה וביופידבק.
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