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שאולי לב־רן

לראשונה מאז נוסדה תחרות 
 ,ESL העולמית  המחשב  משחקי 
קרבות  משחקי  בעיקר  שכוללת 
בשנה  מארגניה  ביצעו  וספורט, 
האחרונה בדיקות שתן אקראיות 
למשתתפים. עד אירוע זה בדיקות 

עשתן אלו היו מנת חלקן של תח
רויות ספורט בלבד. מטרתן לבחון 
אם משתתפים מנסים לשפר את 
תפקודם הגופני באמצעות חומרים 

עאסורים, כגון סטרואידים המגבי
ערים בניית שרירים. בתחרות מש

חקי המחשב — אשר דורשת רמה 
מוגברת של ערנות, ריכוז, מיקוד, 
זיכרון ומהירות תגובה — חיפשו 
המארגנים שרידים של "תרופות 
חכמות", כאלו שלכאורה משפרות 
יכולות קוגניטיביות. כיום השימוש 
בתרופות אלו הולך ומתגבר בקרב 
חלקים נרחבים באוכלוסייה, אשר 

ענוטים לחשוב שבדומה לבעלי הפ
ערעה הפוגעת בתפקוד הקוגניטי

בי )כגון הפרעת קשב וריכוז( — 
גם להם התרופות יסייעו בשיפור 

עהתפקוד המוחי. אך לא רק שמח
קרים מטילים ספק ביעילותן של 
התרופות הללו כאשר אין הפרעה 
ברקע הדורשת טיפול, אלא שאף 
אליהן,  התמכרות  סכנת  קיימת 

ששכיחותה הולכת וגוברת. 
"תרו רשמי  הלא  עהמונח 

פות חכמות" מייצג קבוצה רחבה 
תרו בראשן  אשר  תרופות  עשל 
מר ללא  שנלקחות  מרשם  עפות 
עשם או ללא המלצה רפואית )למ
עשל מחברים וילדים( או אשר נר

)למשל  חוקי  לא  באופן  כשות 
עמסוחר סמים(. מדובר לרוב בת
ערופות מעוררות וממריצות, כא

לו המטפלות למשל בהפרעת קשב 
וריכוז, הכוללות חומרים פעילים 

עכגון מתילפנידאט )הקיים בתרו
עפות כגון ריטלין וקונצרטה( ואמ

פטמינים )הקיימים בתרופות כגון 
עאדרל ואטנט(; תרופות אלו  עלו

לות לא להועיל ואף להזיק לאלו 
שלא סובלים מהפרעה.

תחרויות  משתתפי  כאמור, 
נוס ותחרויות  מחשב  עמשחקי 
קוגניטי יכולות  הדורשות  עפות 
היחי אינם  פוקר(  )למשל  עביות 
בת לרעה  שימוש  עדים שעושים 

בעשור האחרון  רופות החכמות. 
הן הולכות ונעשות נפוצות בקרב 
תלמידי תיכון, סטודנטים ועובדים. 
לדוגמה, בשנת 2013 פורסם בכתב 
BMC Medicine סקר שנעע  העת

רך בקרב 1,145 רופאים מנתחים 
מארה"ב שבו כ-20% מהם דיווחו 
על שימוש בתרופות חכמות, כגון 
ריטלין, או "סמים חכמים" לשיפור 
תפקודם לפחות פעם אחת. שלא 

עבמפתיע, הרצון לתפקד טוב בע
בודה ובחיים האישיים היה הגורם 

עהעיקרי שדחף לכך. ידוע כי עוד בי
מי מלחמת העולם השנייה )וייתכן 
שאף הרבה לפני כן(, צבאות נתנו 

עלחיילים תרופות חכמות כדי להג
עביר את ערנותם ו"לעזור להם לה
עתגבר על הפחד". ובתקופה האח

רונה התגלו בחדר המלון של אנשי 
עדאעש בפרבר של פריז שרידי קפ
עטגון — סם ממריץ ממשפחת האמ
עפטמינים — לפני שביצעו את מת

קפת הטרור הרצחנית בפריז. 
עלפני כחודשיים, בעקבות השי

החכמות  בתרופות  הגובר  מוש 

עעל ידי מי שלא נזקקים להן בה
בכתב  פורסם  הרשמית,  גדרה 
Nature מאמר בנושא. צוע  העת
לפ שפורסמה  סקירה  בו  עטטה 

 European ני כשנה בכתב העת
 Neuropsychopharmacology

שאיגדה 24 מחקרים. היא בחנה 
עאת השפעת החומר הפעיל מוד

פיניל — שמטרתו להגביר ערנות 
ששמה  מהפרעה  הסובלים  אצל 
על   — )נרקולפסיה(  "נרדמות" 
תפקודים קוגניטיביים כגון ריכוז, 

עלמידה וזיכרון של אנשים ללא הפ
ערעת רקע. נמצא כי מידת ההש

פעה המיטיבה של החומר תלויה 
עבעיקר ברמת הקושי של המשי

עמות. משימה קלה למשל היא סי
דור כדורים צבעוניים בסדר מסוים 
במינימום הזזות. משימה קשה היא 
למשל כזו הבוחנת יותר מתפקוד 
קוגניטיבי אחד בועזמנית. לדוגמה, 
את היכולת להגיב במקביל לגירוי 
ויזואלי ושמיעתי. הסקירה הראתה 

עכי ככל שדרגת הקושי של המשי
עמה עלתה — כך גברה גם ההשפ

עה המיטיבה של התרופה.
פו כשנה  לפני  זאת  עלעומת 

 Journal of העת  בכתב  רסמה 
Cognitive Neuroscience מטאע

אנליזה שאיגדה 48 מחקרים )סך 
הכל 1,409 נבדקים( אשר מצאה 

סובלים מהפר עשאנשים שאינם 
עעת קשב וריכוז ומשתמשים בתרו

פות המטפלות בה מצליחים לשפר 
ערק במעט תפקוד קוגניטיבי. לדו

גמה, נמצא כי אין הבדל מובהק 

בין תוצאות מבחן שבודק מהירות 
תגובה, סינון מידע וחלוקת קשב 

עשעשו נבדקים לאחר שנטלו רי
טלין לבין כזה שהם עשו בלעדיו 
)מבחן שבו הם נתבקשו לציין צבע 
של אותיות המציינות שם של צבע 

עאחר. לדוגמה, המלה "אדום" כתו
בה בצבע כחול(.  

ניתן  ונוספים  אלו  ממחקרים 
עלהסיק שיש תרופות חכמות שע

שויות להיות יעילות עבור חסרי 
עהפרעה רק במידה כלשהי ורק לת
עפקודים קוגניטיביים מסוימים. וב

כל מקרה, כאשר לוקחים בחשבון 
את היתרונות הקלים של חלקן, 

עחשוב כמובן להכיר גם בסכנות הט
מונות בהן כאשר הן נלקחות ללא 
התוויה קלינית. ראשית, לחלקן 

עתופעות לוואי כגון שינויים במ
צב הרוח, אי שקט וחרדה, במיוחד 
אם הן נלקחות במינון גבוה. ידוע 
המעוררת  שההשפעה  לאחר  כי 
והמרוממת של חומרים ממריצים 
פגה לאחר כמה שעות, חלה לעתים 

עירידה חדה במצב הרוח. כך, לע
תים התפקוד הקוגניטיבי שהאדם 
מנסה לשפר דווקא עלול להיפגע. 
זאת מכיוון שכאשר עוברים נקודה 
מסוימת ברמת העוררות, כשהיא 

יוצ ולבסוף  מדי  גבוהה  עהופכת 
רת אי שקט וחרדה, רמת התפקוד 

עהקוגניטיבי מתחילה להיפגע; עו
עררות גבוהה מדי מתבטאת בתס

מינים גופניים וקוגניטיביים דמויי 
עחרדה )כגון דופק מהיר( שעם הז
עמן מתחילות להתלוות להם מחש

בות המפרשות אותם כחרדה וכך 
עפוגעות בחשיבה הרציונלית ובה

תמקדות במטרה. בנוסף, יש לזכור 
עכי לחלק ניכר מתרופות אלו פוט
ענציאל ממכר בשל תכונותיהן הכי
עמיות והנוירוביולוגיות ובשל הש

פעותיהן הנפשיות וההתנהגותיות; 

רבות משפיעות  חכמות  תרופות 
ישירות על המוח )מפעילות את 

עמערכת הגמול — שמטרתה האבו
בוצעה  כי  לשדר  היא  לוציונית 
פעולה חיובית שיש לחזור עליה 
ומשמשת אתר פעולה של מרבית 

ומשפי הממכרים(,  עהחומרים 
עות גם על החוויה הסובייקטיבית 
)לדוגמה משפרות זמנית את מצב 
ותורמות לתחושת ביטחון  הרוח 

עעצמי מוגבר(. כך מתגבר הפוט
נציאל הממכר שלהן.

עתרופות מעוררות, למשל כא
לו המטפלות בהפרעת קשב וריכוז 
והיפראקטיביות, פועלות בעיקר 

עבאמצעות הגברת ריכוזם ופעילו
תם של נוראדרנלין ודופמין במוח 
— מוליכים עצביים שאחראיים בין 

עהשאר להשראת מצב רוח, תחו
שת גמול וסיפוק ועוררות; עלייה 

בדופמין משפיעה גם על פעילות 
עהאונות המצחיות במוח אשר אח

מהתפקודים  גדול  לחלק  ראיות 
הקוגניטיביים. תרופות מעוררות 

ענוספות מעלות את קצב המטבו
ליזם בתוך תאי המוח, מפחיתות 
ומפחיתות  בו,  החמצון  רמת  את 

עאת פעילות המוליך העצבי המע
GABA, שלרוב מדכא את פעיע  כב

לות המוח. לא ידוע לחלוטין מדוע 
התרופות החכמות לרוב לא יצליחו 

עלשפר באופן ניכר באמצעות מנג
ענונים אלו את התפקוד הקוגניטי

בי של חסרי הפרעת רקע. כאמור, 
ייתכן שאצלם נוצרת עוררותעיתר 

שדווקא פוגעת בתפקוד זה. 
תכונות אלו לא ייחודיות רק 
לתרופות מעוררות אלא קיימות 
מוכרים  מעוררים  בחומרים  גם 
ובראשם קפאין. גם הוא גורם בין 

עהיתר להפרשת נוראדרנלין ודו
וניקוטין שנ עפמין מתאי המוח. 

חשב גם הוא חומר מעורר מחקה 
עאת פעילות המוליך העצבי אצטי

לכולין, האחראי על תקשורת בין 
תאי העצב במוח ומעביר מסרים 
ביניהם וגם מסייע בייצור מיאלין 
)שמשמש מעטפת לתאי העצב(. 
בכך שומר הניקוטין על פעילות 
תקינה של תאי העצב ומשפיע בין 
השאר על תהליכי למידה וזיכרון. 
הנזקים  את  כמובן  לציין  מיותר 

שהוא גורם. 
עהפסיכופרמקולוג הרומני קו
בש שפיתח  גיורגרה,  ערנליוס 

 Piracetam נות ה-60 חומר בשם
בחלק  בשימוש  נמצא  )שעדיין 

עממדינות אירופה לטיפול בדמנ
עציה(, שאותו תיאר כתרופה חכ

מה, אמר: "אנשים לא יחכו מיליוני 

שנה עד שהאבולוציה תציע להם 
מוח טוב יותר". ואכן, בשל חובת 

עההוכחה בעבודה, בלימודים, וב
לחצי היומיום — נראה כי רבים 

עאכן לא מחכים לאבולוציה ומח
ליטים ליטול תרופות חכמות. אך 

עהמידה שבה הן אכן חכמות, יעי
עלות ובטוחות למי שלא באמת נז

דקק להן — מאוד מוטלת בספק. 
עזאת ועוד, הנזקים האפשריים בע

קבות נטילתן, כגון תופעות לוואי 
והתמכ ופסיכיאטריות  עגופניות 
ערות, ידועים היטב. מכאן החשי
עבות שבאבחון מקצועי של הפר

עות קוגניטיביות, וכאשר אלו לא 
מאובחנות — יש להימנע מנטילת 

התרופות החכמות.

ד"ר שאולי לב־רן הוא מנהל המרפאה 
לרפואת התמכרויות ותחלואה כפולה במערך 

הפסיכיאטרי במרכז הרפואי ע"ש שיבא

השימוש ב"תרופות חכמות", מעוררות בעיקרן, הולך ומתגבר בקרב רבים שלא נזקקים להן 
מבחינה קלינית. במקרה הטוב — זה יעיל במידה מועטה. ובמקרה הרע — זה ממכר, גורם 

לתופעות לוואי, ופוגע ביכולות קוגניטיביות כגון חשיבה, ריכוז, זיכרון, למידה ומהירות תגובה 

מנסים לשפר את התפקוד המוחי — ועלולים לפגוע בו
כיצד אנשים משיגים חומרים מעוררים לשיפור התפקוד המוחי

 מקור: ארגון המחקר הבינלאומי
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כאשר העוררות הופכת גבוהה מדי 
היא יוצרת אי שקט וחרדה. וכך, 

התפקוד הקוגניטיבי מתחיל להיפגע

קיימים


