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מבוא
דיכאון תמיד היה מזוהה עם אובדנות. אם זה כסטיגמה או הגזמה קולנועית, וגם אם זה באנשים

אמיתיים שבאמת סובלים מדיכאון אובדני. אבל מה באמת הקשר בין השניים? האם אדם חייב להיות

בדיכאון כדי לחוות אובדנות? האם כל אדם אובדני חושב ברצינות על התאבדות? הרבה אנשים

נוטים לחשוב שדיכאון פשוט גורם לאנשים להיות עצובים עד כדי כך שהם מאבדים טעם בחיים, או

גרוע יותר, שהם רק אומרים שהם אובדניים בשביל תשומת לב, ואולי זה יכול להיות נכון, אבל אני

משוכנעת שזה עמוק מזה בהרבה, ושיש השפעות של דיכאון על אובדנות שהם הרבה מתחת למה

שאפשר פשוט להסיק, וזוהי מטרת המחקר, למצוא, לבחון, ולהבין את הקשר הזה. את זה אני

אסביר באמצעות סקירה והצלבת מידע של התהליך מהשפעות כלליות של דיכאון, לאחר מכן איך הן

מתקשרות לאובדנות ואיזה דברים קיצוניים יכולים לקרות בקלות במצבים של דיכאון אובדני, אך לא

מיוחסים ונחקרים מספיק.

בחרתי לחקור על הנושא הזה כי דיכאון זה נושא שתמיד עניין אותי. שמעתי המון אנשים אומרים

שהם "בדיכאון" ו"רוצים למות", אבל בגלל שמחלות והפרעות נפשיות תמיד היו נושא שמאוד קרוב

אליי, רציתי לדעת מה באמת קורה בזמן דיכאון. אבל, בגלל שרק לסקור את הנושא של דיכאון לא

היה מספיק לי בשביל לענות על שאלת מחקר, או לפחות לא אחת שהייתה מעניינת אותי מספיק

לאורך כל השנה, רציתי לבדוק נושא יותר ממוקד בתוך דיכאון, ולבדוק גם מה הנושא שהכי מתקשר

אליו. אל אובדנות הגעתי בניסיון למצוא נושא יותר ממוקד ולבנות סביבו שאלת מחקר, בעיקר כי

נדמה לי שיש משהו עמוק באובדנות שרציתי להבין.
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סקירת נושא
דיכאון בתחילת התגלות המחלה הייתה ביוון העתיקה, אלפיים שנים לפני הספירה. שם התחילה

אמונה שאותם אנשים עם דיכאון אחוזים בכוחות מרושעים. האמונה התפשטה בעיקר בתרבויות סין

ומצריים, שם דרכי הטיפול היו מכות, הרעבה, הטבעה וקשירה כדי להוציא את השד מהגוף.

בינתיים ברומא ויוון התחילו תיאוריות חדשות שאמרו שדיכאון נגרם מתופעות ביולוגיות ועזרו

למטופלים בעזרת התעמלות, מסאז׳, דיאטות, מוזיקה, ותרופה המכילה אופיום וחלב חמור.

melaina"ביווניתמקורה"מלנכוליה",נקראההמחלההעתיקה,ביווןשםקיבלדיכאוןמכןלאחר

chole,"גלנוס,קלאודיוסשהציערפואיתלגישהמתייחסתשחורהמרהשחורה"."מרהבעברית

רופא החצר של הקיסר אורליוס, בסביבות סוף המאה השנייה לספירה. הגישה, הנקראת "ארבעת

הליחות" הציעה שיש ארבע ליחות ביולוגיות בגוף האחראיות על מצב רוח הבן אדם, מרה אדומה

(דם) אחראית על מצב רוח בוטח, מרה לבנה (ריר) אחראית על מצב רוח אדיש, מרה צהובה (מרה)

אחראית על מצב רוח חם-מזג, ומרה שחורה (מרה) אחראית על מצב רוח מלנכולי. על פי שיטה זו

האמינו שדיכאון נגרם מכמות מופרזת של מרה שחורה בגוף, ושדיכאון או ״מלנכוליה״ כולל גם פחד

לא מוסבר, כעס ואובססיות, שיטות הטיפול היו דיאטות, אמבטיות והתעמלות גופנית. לאחר מכן שוב

הוצעו דרכים אלימות יותר לטיפול הכללו הרעבה וחבטות קשות לסובלים ממלנכוליה על מנת להוציא

את המרה השחורה מהגוף.

בסביבות סוף המאה התשיעית לספירה, רופא פרסי בשם רזס הציע שמלנכוליה נגרמת מתופעות

מוחיות והמליץ על טיפול בעזרת אמבטיות חמות וטיפולים מרגיעים אחרים.

יותר לכיוון ימי הביניים, הדת הנוצרית שלטה בחשיבה האירופאית על מחלות נפשיות ושוב דיכאון

קושר לשטן, שדים, מכשפות ורוחות רעות, וכן גם שיטות הטיפול חזרו לאלימות קשה, הפעם עם

מרבית החולים כלואים בבתי כלא למשוגעים, ושריפה שלהם בעודם בחיים. בתקופה זו החלו

להיעלם האמונות שגורם הדיכאון קשור לגוף.

חולשהשלמצבהוא״מלנכוליה״,נקראהאזשעדייןשדיכאון,להאמיןהתחילו19וה-18ה-במאה

במצבי הרוח ושזה לא ניתן לשינוי, אבל עדיין השתמשו בדרכי טיפול כמו הקאה, שהייה מתחת למים

ככל שניתן, ורכיבה על סוסים כדי להחזיר את המוח לסידור רגיל. היה גם מומלץ למטופלים לדבר על

הרגשות שלהם עם אנשים קרובים.

כישלוןאואובדןכמולדבריםהמחלהאתוקישרמלנכוליהעלתאוריותכתבפרוידסיגמונד,1917ב-

בהשגת מטרה מסוימת, ושהכעס הבלתי מודע הנגרם מזה הוא זה שגורם לעצב, שנאה עצמית והרס

עצמי. לעומת זאת, רופאים אחרים האמינו עדיין שמלנכוליה נגרמת מהפרעה במוח. דרכי הטיפול

בתקופה הזו לא היו אפקטיביות במיוחד, וכללו ברובן סמים.

למרות.1970ב-הבריתבארצותקליניקהעובדיידיעלהוצעהמג'ורית״דיכאונית״הפרעההמונח
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ההבנה הנרחבת הרבה יותר משנים קודמות שיש לנו על דיכאון, הגורמים לצערנו עוד לא ידועים.

אנחנו מניחים שדיכאון נגרם מהשפעות ביולוגיות, פסיכולוגיות, גנטיות, וגם חברתיות. למרות

השימוש בתרופות העוזרות לייצור דופמין וסרוטונין, בבירור זה לא עוזר לכל הסובלים מדיכאון, ועדיין

לא נמצאה שום דרך טיפול העוזרת לכולם.

אפילו שהגורמים לדיכאון לא ממש ידועים או ברורים, פסיכיאטרים הצליחו עם השנים לסווג בין

השפעות וסימפטומים, ובכך למצוא סוגים שונים של דיכאון, מה שעוזר כיום לרפואה לתת טיפולים

שונים ויותר אפקטיביים וממוקדים לסוג הדיכאון. הסוגים העיקריים כוללים:

הפרעה דיכאונית מז׳ורית (דיכאון קליני)●

הפרעה דיכאונית ממושכת●

הפרעה דו-קוטבית (מאניה-דפרסיה)●

הפרעה רגשית עונתית ('דיכאון חורף')●

דיכאון לאחר לידה●

הפרעה דיספורית קדם וסתית●

●

כמובן שקיימים עוד המון סוגים אך אלו הם הסוגים העיקריים והכי נפוצים.

של דיכאון, ממנה נובעת הסוגים(דיכאון קליני) היא הסוג הקלאסיהפרעה דיכאונית מז׳ורית

השונים וההשפעות שלה הן מצב רוח ירוד, שינוי בהרגלי אכילה או משקל (אכילה ירודה או מופרזת;

לא בהכרח נחשב הפרעת אכילה), שינוי בהרגלי שינה (בעיות להירדם, צורך בשינה יתרה), חוסר

אנרגיה, אובדן עניין בתחביבים, חוסר ריכוז ומחשבות אובדניות. הטיפול כיום בדיכאון קליני בדרך

כלל הוא עזר בפסיכולוג, ו/או תרופות נוגדות דיכאון, אך כמובן זה לא תמיד עוזר.

לדיכאון קליני, הסימפטומים ודרכי(נקראה בעבר ״דיסתימיה״) בדומההפרעה דיכאונית ממושכת

הטיפול בערך אותו הדבר לשתי ההפרעות. אך בעוד שדיכאון קליני בדרך כלל מתרחש כאפיזודה

דיכאונית המאובחנת כמינימום חודשיים, הפרעה דיכאונית ממושכת נמשכת לזמן ארוך יותר (מאובחן

כמינימום שנתיים למבוגרים ומינימום שנה לבני נוער ומטה) ולעומת שמועות רבות, לא בהכרח

ברמה נמוכה מדיכאון קליני. הסובלים מהפרעה זאת בדרך כלל יסתגלו לחיי היום יום למרות

ההשפעות של ההפרעה, אך תפקודם יהיה ירוד ולעתים קרובות מלווה במחשבות אובדניות וראייה

פסימית על העתיד.

בה האנשים הקיימת בהם הפרעה זו(קרויה גם מאניה-דיפרסיה) היא הפרעההפרעה דו-קוטבית

חווים תקופות דיכאוניות, אך גם חווים תקופות של אופוריה ואנרגיה גבוהה מהרגיל. ה״מניה״ היא

בערך ההפך הגמור מדיכאון קליני; הערכה עצמית גבוהה, רצון לפעול ולבלות, פעילות ומחשבות

מהירות מהרגיל, ולקיחת סיכונים הגורמים להרס עצמי במקרים רבים. אנשים עם הפרעה דו-קוטבית

מדווחים לרוב שהמניה מרגישה נהדר, אך עוברת מהר ובדרך כלל נגררת לאפיזודה דיכאונית.
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או 'דיכאון חורף' היא הפרעה בה האדם הסובל ממנה חווה מצב רוח ירודהפרעה רגשית עונתית

בעונות מסוימות, בדרך כלל בחורף או סתיו. ההפרעה נגרמת משינוי הורמונלי המתרחש מהכמות

הירודה של האור והחום, ולכן הטיפול בה נעשה בעזרת חשיפה לאור ומזג אוויר חם, ובדרך כלל

אפקטיבי יותר מהטיפול בסוגים אחרים של דיכאון.

שינוי הרגלים הנגרם מהתינוק ומערערנגרם מהשינוי ההורמונלי שבלידה והריון,דיכאון לאחר לידה

את המצב הרגשי של נשים וגברים כמעט באותה מידה, ולחץ וחרדה מהפיכה להורים. כמובן

שקיימות סיבות שונות אך אלו הן הסיבות הנפוצות. הסימפטומים דומים לדיכאון קליני בתוספת של

חרדה ולרוב הרס עצמי והפרעות אכילה שגם פוגעים בתינוק.

וסתית שמשפיעה על הסובליםהיא מצב חמור של תסמונת קדםהפרעה דיספורית קדם וסתית

מההפרעה, בעיקר סובלות, בדרך כלל אחרי הביוץ עד סוף הווסת החודשית. הסיבה להפרעה לא

ברורה אבל השערות אומרות שכנראה יש אצל הנשים עם הפרעה זו רגישות יתרה לשינוי ההורמונלי

במחזור החודשי, וכן גם גורמים גנטיים. הסימפטומים, שבערך תואמים סימפטומים של דיכאון קליני,

קורים בדרך כלל בתקופה המסוימת בשבוע לפני הווסת, בכל חודש מחדש, אך לא מפריעים לתפקוד

בזמנים חוץ מהתקופה הזו. דיכאון כן במקרים רבים מושפע בחוסר איזון כימיקלי במוח, אבל לא ידוע

עדיין אם דיכאון נגרם מפעילות מוחית מסוימת או שהפעילות המוחית נגרמת מדיכאון. מה שכן ידוע

זה חלק מהתופעות המוחיות הנגרמות מדיכאון. המוח נעשה קטן יותר בגלל איבוד גבוה של חומר

אפור בחלקים הכוללים את האונה הקדמית וההיפוקמפוס. ההיפוקמפוס הוא חלק חשוב במוח

ללמידה, זיכרון, והעברת הורמונים האחראים על רגשות. האונה הקדמית אחראית על חשיבה

גבוהה, חישוב ותכנון. כשהחלקים האלה מאבדים חומר אפור, התפקוד שלהם מואט ויורד, ובכך

משפיע על התפקוד היום יומי של אנשים עם דיכאון קליני שמשפיע על מוחם.

מחקרים רבים מנסים למצוא את הקשר בין דיכאון לתפקוד מוחי, ולבדוק עם דיכאון הוא דבר מולד או

שזה מתפתח בהמשך החיים ולמה. נוירולוגיה וביולוגיה מקושרות לדיכאון המון, בין עם המחקרים או

עם הנסיון למציאת תרופות שיעזרו לסדר את ההורמונים, או לבדוק את ההשפעות הגופניות של

ההפרעה, שם גם נכנסת פסיכיאטריה המאבחנת ובודקת את מצב המטופלים עם הסוגים השונים של

דיכאון ונותנת תרופות או טיפול אחר לפי המטופל, טיפול אחר יכול להיות קשור בפסיכולוגיה,

הנותנת תמיכה נפשית ותהליך שיקום בהתאם. סוציולוגיה בהחלט יכולה להחשב גם כן כשבוחנים

את השפעת דיכאון על החברה מסביב לסובל מההפרעה, ואיך הסובבים לאותו אדם מקבלים ורואים

את זה.
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שאלת המחקר: האם וכיצד דיכאון משפיע על אובדנות?
בעבודה זו נבדוק את ההשפעה של דיכאון למחשבות, כוונות, ונסיונות אובדניים, ואת הקשר בין

דיכאון לאובדנות. העבודה תתחיל, לאחר השערה והסבר על שיטת המחקר, בסקירה קצרה של

אובדנות, על מנת ליישר קו עם הסקירה של דיכאון. לאחר מכן אני אבדוק את האפשרויות וההיבטים

שדיכאון יכול להשפיע בהם על אובדנות ולגרום לה. נבדוק את האפשרויות של השפעה פיזיולוגית,

נוירולוגית, חברתית, רגשית, עצבית, פסיכולוגית וכל היבט אחר שאוכל למצוא. איפה שיהיו

ההשפעות הניכרות ביותר יהיה המקום בו אתמקד בעבודה. יותר מהכל אני מעוניינת לבדוק את

הקשרים של דיכאון עם המוח והאם ואיך הפרעה דיכאונית מג'ורית פוגעת במוח או משפיעה עליו,

ואיך דיכאון משפיע גם על הגוף. ההבנה של השפעות נוירולוגיות של דיכאון ישמש כבסיס לכל חקר

שיבוא בהמשך העבודה, גם אם המחקר ייקח כיוון לא נוירולוגי. מכיוון שיש בכוונתי לשער

שההשפעות של דיכאון על אובדנות יכולות להוביל להתנהגות ומנותקת מהמציאות, נסקור גם את

הקשר בין דיכאון לפסיכוזה, הגורמים לדיכאון פסיכוטי ומה מוביל למה. אם ימצא קשר, נבדוק גם את

הקשר שבין פסיכוזה לאובדנות, איפה האלמנט האובדני בא לידי ביטוי בהפרעות פסיכוטיות,

ולחלופין איפה פסיכוזה נכנסת בניסיונות התאבדות וכוונות אובדניות. בסוף נקווה שהממצאים יהיו

מספיק כדי לענות על השאלה ונסכם אותם לכדי תשובה ברורה.
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השערה
על פי דעתי הלא מושכלת, דיכאון קשור ישירות לאובדנות. דיכאון משפיע מאוד על הוויסות הרגשי

וגורם בין היתר לרגשי נחיתות, חוסר הנאה וקושי בלתי נסבל שאפשר בקלות להניח שגורם

לאובדנות ואף התאבדות. אומנם לא כל מקרי ההתאבדות או האובדנות קורים בגלל דיכאון, אבל

השערתי היא שרובם בעקבות מחלה נפשית, אז אולי ההשפעות החברתיות בנוסף לשיבושי חשיבה

אפשריים בעקבות המחלות, דיכאון בפרט, הם הגורמים לאובדנות. נראה לי ש"שיבושי חשיבה"

יכולים להיות בהתקפים חזקים של מחשבות מציפות עד לאיבוד שליטה של ממש וסערת רגשות

הדוחקת אדם לפינה עד שזה גורם לתחושה עוצמתית שהתאבדות זו האופציה היחידה. אני משערת

ששינויים נוירולוגים הקורים עקב דיכאון גורמים לאדם לאבד את הצורך בהישרדות, ואז עם הרגשות

השליליים ו/או איבוד תחושת רגש שמתלווים לדיכאון והפרעות נפשיות אחרות, גורם זה לאובדן

הרצון לחיות ועד רצון למות.

שיטה
השיטה בה אשתמש למחקר שלי היא ברובה מחקר אינטרנטי וקריאה של מחקרים קודמים. רוב

המידע המופיע מיידית באינטרנט בנושאים אותם אני חוקרת הם מאתרי פסיכולוגיה וטיפול, ומנסים

להעלות מודעות וללמד דברים בסיסיים או באופן שטחי, אז אנסה לקרוא ולבסס את המחקר שלי על

Googleעםלהתנהלללמודאצטרךטיפוליים.אתריםעלולאאקדמייםמחקרים Scholarזהאך

נראה לי מנוע חיפוש שיועיל יותר לאופן העבודה שלי. בנוסף אנסה למצוא ספרים בהם מחקרים

וניסויים עדכניים ככל האפשר בנושא, ואבדוק נתונים סטטיסטיים ככל האפשר לא מאתרים עם

אינטרס מעבר להצגת הנתונים.

אני אבחון גם את האפשרות של איסוף והצלבת מידע מאנשים שמתעסקים בנושא אותם אני מכירה,

כמובן בתנאי שאוכל לבסס ולהוכיח את מה שיאמרו.

אחקור כמובן מהו הקשר.קשר בין דיכאון לאובדנות,ישאם המסקנה הראשונית תהיה ש

אנסה להבין מה גורם לאובדנות ומהקשר בין דיכאון לאובדנות,איןאם המסקנה הראשונית תהיה ש

היה קורה במידה והיה קשר בין השניים.
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מהי אובדנות?
אובדנות, בפשטות, זה רצון או מחשבה על אובדן חיים. על פי האיגוד האמריקאי לפסיכולוגיה,

אובדנות היא "סכנה להתאבדות, בדרך כלל שמתאפיינת במחשבות אובדניות, כוונות או תוכניות

אובדניות, הרבה פעמים בתוספת של תוכנית מפורטת לדרך התאבדות."

גורמים אפשריים לאובדנות כוללים בראש ובראשונה דיכאון. דיכאון הוא הגורם מספר אחת

להתאבדויות ואובדנות, עם סכיזופרניה והפרעות פסיכוטיות אחרות במקום השני. עוד סיבה

שנחשבת עיקרית להתאבדות היא "התאבדות בטעות", אבל דבר זה מתייחס להרג עצמי והרבה לא

מחשיבים אותו התאבדות בגלל שהוא נעשה ללא כוונה.

אובדנות בעקבות דיכאון יכולה להיגרם עקב עומס רגשי, אובדן תקווה, תחושה של גרימת נטל על

אנשים אחרים, השפעות סביבתיות, ואפילו השפעה פסיכולוגית של תחושת צורך באובדנות כדי

להתאים לקופסת הסטיגמה על דיכאון.

נתונים סטטיסטיים על מקרי אובדנות
בעקבותהואאחוז54%מתוכםבשנה,התאבדותמקריאלף800שקוריםמוערךהעולםברחבי

הואנשיםבקרבהאובדנותמקרימספרבינונית.עדנמוכההכנסהעםבמדינותמהם78%ו-דיכאון

זותופעהגברים.שלהםההתאבדותממקרי74%בסביבותזאת,לעומתגברים,מאשרכפול

נגרמת מכיוון שנסיונות ההתאבדות של גברים הם הרבה יותר מכוונים ובדרכים אלימות יותר

המעלות הסיכויים שלהם להצליח, לעומת נשים שנוטות יותר לנסות להתאבד בעקבות דיכאון, כוונה

לקריאה לעזרה, ובדרכים איטיות ופחות מסוכנות.

מאפיינים נוירולוגים ופיזיולוגים של דיכאון
מחקרים רבים נעשו בעקבות ההשפעות הנוירולוגיות והפיזיולוגיות שקורים בעקבות דיכאון, ומצאו

באופן גורף שדיכאון ממושך גורם לירידה בייצור החומר האפור במוח, והכי הרבה בקליפת המוח, מה

שמשפיע רבות על התפקוד. ייצור ירוד של חומר אפור באזורים המושפעים גורם להתדרדרות

בתפקוד והתקשורת שלהם, מה שגורם לשינוי בהתנהגות, יכולות קוגניטיביות וזיכרון. דיכאון נוטה

היפוקמפוס, הסטריאטום, קליפתהלהשפיע ברוב האנשים בעיקר על פיתול החגורה הקדמי במוח,

המוח הארובתית-מצחית, גרעיני הבסיס, האמיגדלה, האינסולה ואזורים שונים בקליפת המוח. כל

אמפתיה, שליטה עצמית, וויסותהחלטת החלטות,החלקים האלה במוח אחראים על דברים כגון

רגשי של כאב, עיבוד חוויות רגשיות, התמודדות עם קונפליקט, זיהוי ועיבוד מצבים מאיימים, מודעות

להתרחשויות סביבתיות וגופניות, תהליכי תפיסה שונים, תכנון ויכולת פעילות, מוטיבציה, זיכרון,

תזמון, יכולת ניווט, ושליטה מוטורית שונה. אחד הדברים הניכרים ביותר בדיכאון זה אובדן זיכרון

ובעיות בשליטה על מצבי רוח. רוב האנשים הסובלים מדיכאון נוטים לשכוח דברים הנשמרים בזיכרון

לטווח הקצר. דבר נוסף שנראה בבירור בהשפעות של דיכאון הוא מוטיבציה, האובדת במקרי דיכאון
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קלים עד קשים, ותורמת רבות לתחושה של ערך עצמי נמוך ואובדן תחושת סיפוק והנאה. דברים

אלה יכולים להעצים תחושות של אובדנות.

הירידה בפונקציות נוירולוגיות משתנים מאדם לאדם, וחומר אפור יכול להתחדש ולחזור לפעילותו

הרגילה במידה והאדם מצליח לצאת מהמצב הדיכאוני. את התופעה הזו אפשר לראות בבירור אצל

אנשים שנכנסו לאפיזודה דיכאונית – מדדי החומר האפור שלהם ירד, איתו תפקודם הקוגנטיבי,

רגשי והתנהגותי, אך לאט לאט חזר למדדיו הרגילים כאשר עברו האנשים את האפיזודה הדיכאונית.

לעומת זאת, קשה יותר לראות השתפרות בתפקודים הללו במקרים קשים יותר של דיכאון. ירידה

בתפקוד של הפונקציות האלה יכולה להשתנות בדרגה במהלך הדיכאון, וכן בהתאם לחומרה של

הדיכאון הקליני.

בהיבט הפיזיולוגי, לדיכאון גם יש השפעה, אפילו אם זה לא תמיד נראה לעין. דיכאון יכול לגרום

להאטה בדיבור והתנועה, כאבים בלתי מוסברים, חוסר אנרגיה, שינויי תיאבון ובעיות שינה

המתבטאות בקושי לישון ו/או צורך בשינה יתרה. שינויי התנהגות כגון התנהגות נסערת, או לחלופין

חוסר מרץ, הם עוד דבר שיכול להתלוות לדיכאון. כאבי מפרקים כרונים, כאבי גב, ראש, ובעיות עיכול

הם כולם דברים שדיכאון יכול להשפיע עליהם. דיכאון גם גורם לייצור מופחת של הורמונים

המתקשרים לרגשות חיוביים, כגון דופמין וסרוטונין, ולכן גורם ישירות לרגשות שליליים.

הכאבים ה"בלתי מוסברים" שנגרמים עקב דיכאון מג'ורי בעצם נגרמים מתופעות נוירולוגיות. דיכאון

משפיע על הורמונים רבים, וחלקם גם אחראיים על תגובות וסינון של כאבים, אז חוסר האיזון בהם

גורם לפעילות לא תקינה של מערכת העצבים, מה שיכול להסביר כאבים אקראיים. בנוסף להשפעות

הנוירולוגיות של דיכאון, גם השפעות פיזיולוגיות משתנות וקורות בהתאם לרמת הדיכאון. השפעות

פיזיולוגיות עקב דיכאון גם נוטות להתגבר כאשר ההפרעה הדיכאונית מתלווה באובדנות.

השפעות נוירולוגיות של דיכאון על אובדנות
דיכאון הוא הסיבה מספר אחת לאובדנות. הרוב המוחץ של האנשים הסובלים מדיכאון או עברו

אפיזודה דיכאונית יחשבו ברצינות על אובדן חיים לפחות פעם אחת בהשפעת ההפרעה הדיכאונית.

דיכאון משבש את דרך החשיבה וגורם לאדם לאבד תקווה ולראות את המציאות בצורה שונה ממה

שהיא באמת, לפעמים עד רמה של סימנים פסיכוטים. אבל יש לדיכאון השפעות קצת יותר עמוקות

קליפת המוחמרגשות עצב חזקים על אובדנות. אחד האזורים שדיכאון פוגע בו הכי הרבה הוא

הארובתית-מצחית. החלק הזה במוח אחראי על ויסות רגשות שונים, קבלת החלטות ומערכת

התגמול, והכי הרבה על עיכוב או דיכוי של פעילויות שיכולות לפגוע בנו, ובעצם מונע חיפזון ללא

המוליךזהו.GABAהנוירוטרנסמיטרשליצורהואמאודשנפגעבמוחחלקעודשקולה.מחשבה

העצבי המעכב השכיח ביותר במוח, וגם הוא אחראי על סינון של מחשבות אימפולסיביות ועוזר

להחלטת החלטות שקולה ומחושבת. אז כאשר דברים אלה נפגעים, אדם שמושפע מדיכאון נעשה

אימפולסיבי הרבה יותר כשהוא מותקף במחשבות אובדניות, והסיכויים שלו לניסיון אובדני גבוהים
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הרבה יותר. פגיעה בחלקים האלה גם גורם לאימפולסיביות קשה ולעיתים אפילו אובדן קשר עם

המציאות, או מחשבה מעוותת, מה שיכול להוביל לדיכאון פסיכוטי, דבר שלא נדיר כמו שאנשים

נוטים לחשוב.

דיכאון ופסיכוזה
דיכאון ופסיכוזה יכולים לבוא ביחד, לבד, ובעיקר להוביל אחד לשני. פסיכוזה היא מצב בו אדם יוצא

מתפישה הגיונית של המציאות, מחשבתו מתעוותת וההוא חווה קושי להבחין בין מה קורה באמת

ומה לא, עם סיכוי להזיות קשות. מאפיינים של השפעות של פסיכוזה על חייו של אדם יכולים מאוד

להידמות להשפעות שיש לדיכאון על חייו של אדם. שניהם גורמים לאובדן מוטיבציה, ריכוז, מחשבה

ברורה והיגיינה, לעיתים ריחוק חברתי ותגובה רגשית מוגזמת או לחלופין רגש מופחת מאוד.

יאובחןהדיכאוןמסויםובשלבפסיכוטים,סימפטומיםיחוומג'ורידיכאוןעםמהאנשים20%בסביבות

כדיכאון פסיכוטי. הגורם מספר אחד לפסיכוזה הוא מחלות נפשיות, ביניהם דיכאון הוא גורם חשוב,

לצד סכיזופרניה והפרעה דו-קוטבית. דיכאון תורם לפסיכוזה בדרכים רבות, יותר מזה שהוא מעוות

את המציאות עד לסימפטומים פסיכוטיים. דיכאון מדלל את קליפת המוח מאוד, וייצור מופחת של

חומר אפור הוא גורם היכול להוביל לפסיכוזה, בייחוד לצד מחלה נפשית. בדיוק כמו בדיכאון,

פסיכוזה גורמת לירידה בכמות החומר האפור במוח, אך ניסויים ומחקרים רבים תומכים בכך שגם

ההפך הוא הנכון, ומצביעים על כך שכאשר יש ירידה דרמטית בכמות החומר האפור במוח בעקבות

דיכאון, הסיכויים לדיכאון פסיכוטי או הופעה של מאפיינים פסיכוטים עולה. אין הרבה מחקר על

הנוירולוגיה של דיכאון פסיכוטי, אבל יש השערות רבות שההפרעה מתחילה כהפרעה דיכאונית או

פסיכוטית לבד, והאחר מתווסף בעקבותיה. בנוסף, יש מספיק מחקרים המראים שדיכאון ופסיכוזה

ביחד הם כמעט הבטחה גמורה לאובדנות.

אובדנות ופסיכוזה
בין אובדנות ופסיכוזה נמצא לרוב שהפרעות פסיכוטיות הן אחד הגורמים העיקריים לאובדנות.

הפרעות פסיכוטיות בדרך כלל ילוו בדרך זו או אחרת באובדנות, והתאבדות היא גם הסיבה מספר

אחת למוות מוקדם בקרב אנשים הסובלים מסכיזופרניה ומספר הפרעות פסיכוטיות אחרות.

חווכלשהיפסיכוטיתמהפרעההסובליםמהמטופלים40%כימדווחיםבאמריקהפסיכיאטרים

מחשבות אובדניות. מחקרים מציעים שסיבות לאובדנות בקרב אנשים עם הפרעה פסיכוטית כוללות

גיל צעיר, ביחד עם מחלה נפשית, סימפטומים דיכאוניים המאוד נפוצים בקבוצות אלה, ושימוש

בסמים ואלכוהול עקב ההפרעה הפסיכוטית או מחלה נפשית. למרות שקשה לוודא את מספר מקרי

האובדנות עקב פסיכוזה, אפשר להגיד בוודאות שפסיכוזה גורמת לפחד רב אצל אדם, בעיקר

בשנתיים הראשונות של ההתקפים הפסיכוטים, ודבר זה מעלה את הסיכויים לאובדנות וניסיונות

התאבדות בזמן התקף.
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דיון
כפי ששוער יש קשר מובהק בין דיכאון לאובדנות. במהלך המחקר התברר שיש גורמים רגשיים רבים

בדיכאון הגורמים לאובדנות. לאחר מכן ההשפעות של דיכאון על המוח גורם להפרעות קוגניטיביות

המשמשות נטל וקושי על אדם מעבר למחלה הנפשית, מה שמחזק תחושה של אובדנות. על פי

ההשערה גם יש השפעות נוירולוגיות של דיכאון על אובדנות, מה שהופתעתי ושמחתי לגלות שלא

רק נכון, אלא דיכאון משפיע ישירות על דרך המחשבה, מעוות אותה עד כדי סימפטומים פסיכוטיים

שלא מקבלים מספיק תשומת לב בחברה שלנו מכיוון שקשה לאפיין אותם אחרי שאדם כבר הצליח

לקחת את חייו. בעצם דיכאון משפיע על המוח בכך שהוא משבית ופוגע בחלקים מסוימים במוח, מה

שגורם לאנשים הסובלים מדיכאון לאבד את הצורך ההישרדותי שלהם, ולנהוג באימפולסיביות

כשהחוסר באינסטינקט הישרדותי משתלט עליהם ומתערבב עם כל הרגשות השליליים שדיכאון

מביא איתו, עד שהחלקים במוח שאחראים על חשיבה הגיונית וחיבור למציאות נפגעים במהירות

גבוהה עוד יותר, ומובילים להתקפים פסיכוטים, שגם הם סיבה מאוד עיקרית להתאבדות. בגלל

שהנתונים הסטטיסטיים על מקרי התאבדות עקב פסיכוזה מבוססים על הפרעות פסיכוטיות ולא

בהכרח על התקפים פסיכוטים שמהווים סיבה גדולה להתאבדות, סביר מאוד להניח שהנתונים על

התאבדות עקב פסיכוזה הם גבוהים הרבה יותר ממה שמדווח.

סיכום
מהעבודה הזו למדתי המון, לא רק בתחום המחקר שלי. למדתי לסנן מידע טוב יותר, לקרוא

מאמרים, וגם לכתוב אותם, אפילו שאני חושבת שיכולתי לסדר את העבודה הרבה יותר טוב. בכל

זאת נהניתי, והיה לי מדהים לגלות את כל ההשפעות הנוירולוגיות שיש לדיכאון על אובדנות ועל

המוח באופן כללי, אפילו אם חצי מהזמן לא הבנתי מילה מסקירות המוח שקראתי. היה צריך לסנן

במחקר הזה כמויות של מידע שלפעמים לא הייתי בטוחה שאני אצליח להכיל, אבל בסופו של דבר

זה מרגיש שווה. למדתי גם איך לבדוק אמינות של מקורות, בעזרת ניצן כמובן, ואיך צריך לקחת

הרבה יותר אחריות על עבודות ממה שלקחתי.

החלק בעבודה שבה באמת מצאתי את הקשר הברור בין דיכאון לאובדנות שחיפשתי היה רגע כל כך

משמח, ואפילו אם יתברר שהוא כתוב לא טוב, בכל זאת אני מרגישה בהבנתי את כל מה שכתבתי

וחקרתי, ומאוד משמח אותי שבדקתי את הנושא הזה, שעניין אותי במשך כל כך הרבה זמן, ובאמת

חקרתי אותו.
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