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בדיקות של תרופה הידועה כמגרה את פעילות המוח הראו הצלחה מוקדמת בהפחתת הסימפטומים של 
(. אוסף של ADHDגברים ונשים עם הפרעת קשב והיפראקטיביות ) 38קצב קוגניטיבי איטי, אצל 

היה נושא  –סימפטומים, הכוללים חולמניות מתמשכת, עייפות ואיטיות בעבודה, קצב קוגניטיבי איטי 
 או נפרד ממנו. ADHDיון בשאלה אם הוא חלק מהפרעות לד

המחקר הובל ע"י בית הספר לרפואה של ניו יורק גרוסמן ובית הספר לרפואה של הר סיני שהובילו את  
, במימון יצרנית התרופות, 2021ביוני  29-ב  Journal of Clinical Psychiatryהמחקר שפורסם בכתב העת 

Takeda Pharmaceuticals ים בהתנדבות  מקיימברידג', מסצ'וסטס. במחקר השתתפו כמה עשרות משתתפ
( או גלולת סוכר פלצבו למשך חודש. לאחר מכן Lisdexamfetamineקסאמפטמין )-מנות יומיות של ליסד

עקבו החוקרים בקפידה אחר בריאותם הפסיכיאטרית על בסיס שבועי באמצעות בדיקות סטנדרטיות  
ם מדדים אחרים לסימנים וסימפטומים של קצב קוגניטיבי איטי, הפרעת קשב והיפראקטיביות, כמו ג

לתפקוד המוח. לאחר מכן המשתתפים במחקר החליפו תפקידים: המחצית שנטלה פלצבו החלה ליטול 
קסאמפטמין, ואילו המחצית השנייה שלקחה את התרופה בשלב הראשון של -מינונים יומיים של ליסד

 המחקר החלה ליטול את הפלצבו.

סימפטומים המדווחים על עצמם, של  30%-ת ב קסאמפטמין סטימולנט הפחי-החוקרים טוענים כי ליסד
מהתסמינים של הפרעות קשב והיפראקטיביות ותיקן   40% -קצב קוגניטיבי איטי. זה גם הוריד ביותר מ

משמעותית את הגירעונות בתפקוד הביצועי המוחי, עם פחות אפיזודות של דחיינות, שיפורים בזיכרון 
 ר עדיפויות(.הדברים, וחיזוק כישורי התיעדוף )קביעת סד

המחקר הראה גם כי רבע מהשיפורים הכלליים בקצב הקוגניטיבי האיטי, כמו תחושות שעמום, קשיי 
שמירה על ערנות וסימני בלבול, נבעו משיפור בסימפטומים של הפרעת קשב וריכוז. החוקרים פירשו את 

- ית ו / או רגעים של אישקט גופני, התנהגות אימפולסיב-התוצאה בכך שירידות באירועים הקשורים לאי
 תשומת לב קשורות לחלק מהשיפורים בקצב הקוגניטיבי האיטי.

המחקר מספק ראיות נוספות לכך שקצב קוגניטיבי איטי עשוי להיות נבדל מהפרעת קשב וריכוז וכי 
 קסאמפטמין הממריץ מטפל בשני המצבים בבוגרים וכאשר הם מתרחשים יחד. -ליסד

וכחו שסטימולנטים )ממריצים( רק משפרים את תסמיני הקצב הקוגניטיבי החוקרים אומרים כי עד כה ה
 . ואילו מחקר זה מראה לראשונה שטיפולים כאלה עובדים גם אצל בוגרים. ADHDהאיטי אצל ילדים עם 

קבוצה של תסמינים הנפוצים אצל חלק -החוקרים טוענים כי קצב קוגניטיבי איטי הוא ככל הנראה תת 
פרעות פסיכיאטריות אחרות. עם זאת, עדיין לא ברור אם קצב קוגניטיבי איטי  וה ADHDמהחולים עם 

הוא מצב פסיכיאטרי מובהק בפני עצמו ואם תרופות ממריצות ישפרו את הקצב הקוגניטיבי האיטי 
בחולים ללא הפרעת קשב. מספר מומחים ביקשו לסייג את הקצב הקוגניטיבי האיטי כנפרד, אולם 

 רש מחקר נוסף בכדי ליישב את השאלה.המבקרים טוענים כי נד

לדעת החוקרים, ממצאי מחקר זה מדגישים את החשיבות של הערכת תסמינים של קצב קוגניטיבי  
 . ADHD -איטי, ותפקוד ביצועי מוחי בקרב חולים, כאשר הם מאובחנים כסובלים מ


