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Minētās spējas piemīt apmēram 142 
preparātiem – tie ir amfetamīna atvasināju-
mi (metilfenidāts), modafenils, racetāma at-
vasinājumi (piracetāms), bēta blokatori, vin-
pocetīns, ginka ekstrakts, kofeīns, kaņepes 
preparāti, ženšeņa ekstrakts, B grupas vita-
mīni (B12, B6 vitamīns), acetilholīnesterāzes 
inhbitori (rivastigmīns, donepezils), fenibuts 
u.c. (1). Bet neviens no šiem preparātiem 
nepadara lietotāju gudrāku uz visiem lai-
kiem, efekts ir tikai tik ilgi, kamēr preparāts 
tiek lietots. Vairums šo zāļu nav pētītas jau-
niem, veseliem cilvēkiem. 

Visbiežāk studenti izvēlas dažādus pret 
recepti iegādājamus psihostimulatorus, kas 
domāti psihisku vai neirālu slimību ārstēša-
nai – modafenilu, metilfenidātu, kā arī bez-
recepšu kofeīna preparātus (1, 3). Recepšu 
psihostimulatorus studenti izvēlas biežāk, jo 

tie dod spēju ilgāk būt nomodā, ļauj efektīvi 
mācīties, koncentrēties uz mācību vielu un 
piešķir lietotājiem pārliecību (1, 4). Recep-
šu preparāti nereti tiek iegādāti internetā vai 
nelikumīgi ar draugu vai radinieku palīdzī-
bu, kam šīs zāles paraksta ārsts slimību ār-
stēšanai. Parasti šīs zāles (īpaši amfetamīna 
atvasinājumi) pakļautas stingrai uzskaitei, jo 
iekļautas kontrolējamo psihotropo vielu sa-
rakstā (1). 

Pētījumā noskaidrots, ka 1/3 studentu 
iegūst metilfenidātu bez receptes (5). Psiho-
stimulatori var izraisīt atkarību, pieradumu, 
orgānu sistēmu traucējumus, patoloģiski 
pacilātu garastāvokli un eiforiju, negatīvi ie-
tekmēt miega kvalitāti, kas savukārt izraisa 
ātru nogurdināmību un nogurumu, ko lieto-
tāji mēģina koriģēt ar vēl lielāku zāļu devu 
(1, 4). Patoloģiski pacilāts garastāvoklis ilg-

termiņā traucē mācībām (1, 4, 6).

Daži pētījumi liecina, ka psihostimulatoru 

lietotājiem nav labākas atzīmes kā nelietotā-

jiem (4).

Aptuveni 60% lietotāju atzīmējuši, ka 

viņu sekmes uzlaboja psihostimulatora me-

tilfenidāta lietošana (5). 

Kognitīvās funkcijas var uzlabot arī ar 

nefarmakoloģiskām metodēm – veselīgu dzī-

vesveidu, kas ietver fizisku, mentālu un so-

ciālu aktivitāti, līdzsvarotu diētu, atturēšanos 

no alkohola lietošanas vai lietošanu mazā 

daudzumā un labu miega higiēnu (1). 

KOGNITĪVU FUNKCIJU 
UZLABOTĀJU LIETOŠANA

Lielbritānijā un Īrijā kognitīvo funkciju 

uzlabotājus (biežāk metilfenidātu un moda-

fenilu) nemedicīniskā nolūkā lieto ap 10%, 

ASV – 17%, Brazīlijā – 4,2%, Lietuvā – 8,1%, 

Šveicē – 12%, Austrālijā – 2%, Vācijā – 2% 

studentu. Šie dati var atšķirties no realitā-

tes, jo nereti studenti slēpj savu labo atzīmju 

iemeslu pat anonīmās aptaujās (1, 2). Lieto-

tāju varētu būt līdz 34% (7). Atšķirīgi rezul-

tāti dažādās valstīs var arī liecināt, cik šādi 

līdzekļi pieejami konkrētā valstī, cik viegli tos 

iegūt nelikumīgi un cik tas varētu maksāt. 

GUDRĪBAS ZĀLES VIETĀ UN NEVIETĀ
Alīna Kriviņa, klīniskā farmaceite

Katrs students grib gūt izcilas atzīmes, bet dažreiz zūd ticība, ka ar saviem spēkiem tas 
iespējams. Tiek meklēti dažādi paņēmieni, kā motivēt sevi mācīties un gūt vēlamus 
rezultātus. Viena no biežākām metodēm ir dažādu preparātu lietošana, kas palīdz uzlabot 
atmiņu un koncentrācijas spējas. Parasti šādus preparātus sauc par kognitīvo funkciju 
uzlabotājiem vai nootropiskiem līdzekļiem (angļu smart drugs, study aids, brain boosters, 
memory boosters, drive drugs) [1]. Kognitīvo funkciju uzlabotāji parasti pieder pie dažādām 
ķīmiskām zāļu grupām, un tos vieno spēja uzlabot atmiņu, koncentrācijas spējas, uzmanību, 
motivāciju un darbaspējas, daži preparāti var mazināt nogurumu, trauksmi un spriedzi (1, 2). 
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Biežāk šādus medikamentus izvēlas medicī-

nas vai farmācijas studenti (1). Preparātus 

biežāk lieto vīrieši. Iespējams, sievietes tos 

lieto retāk, jo raizējas par šo zāļu ietekmi uz 

reproduktīvo funkciju vai grūtniecību (1, 2). 

Ap 98,5% studentu lieto kofeīna pre-

parātus un dzērienus, 31% atzina, ka ir no 

tiem atkarīgi (1).

Interesanti, ka daži studenti par iemeslu 

preparātu lietošanai min ne tikai vēlmi uzla-

bot sasniegumus mācībās un pārvarēt stre-

su, bet arī “lieto tāpēc, ka visi draugi vai 

grupasbiedri lieto“ vai “eksperimenta pēc“ 

(1, 5, 7).

AMFETAMĪNA ATVASINĀJUMI
Amfetamīna atvasinājumus kognitīvo 

funkciju uzlabošanai lieto līdz 47,5% medi-

cīnas studentu (4). Šīs zāles ļoti ātri šķērso 

hematoencefālisko barjeru, darbojas arī pe-

rifēriski (4). 

Jau 1930. gadā ASV studenti izmantoja 

amfetamīnu par ‘’modrības tableti”, Lielbri-

tānijā – par ‘’pārliecības narkotiku” (8).

Metilfenidāts Latvijā ir uzskaites me-

dikaments. Pirmo reizi tas sintezēts 1944. 

gadā, kopš 1960. gada to lieto par pirmās 

kārtas medikamentu uzmanības deficīta un 

hiperaktivitātes sindroma (UDHS) un otrās 

kārtas zālēm narkolepsijas gadījumā (1, 9, 

10). Nereģistrētas indikācijas (off label) ir 

onkoloģiskiem slimniekiem ar nogurumu, 

veciem ļaudīm depresijas gadījumā, apātijas 

gadījumā Alcheimera slimniekiem (10, 11). 

Metilfenidāts, iespējams, palielina dopamī-

na (izteiktāk ietekmē šo neiromediatoru) un 

noradrenalīna daudzumu prefrontālā garozā. 

Ar to skaidrojama tā ietekme, uzlabojot uz-

manību un mazinot uztraukumu UDHS gadī-

jumā, tas arī paildzinot modrību un nomodu 

pacientiem ar narkolepsiju (1, 9, 10).

Visbiežāk neatļauti šo amfetamīna psi-

hostimulatoru lieto studenti (1, 2, 5). Pro-

tams, ir virkne pētījumu, kas pierāda, ka šis 

līdzeklis pozitīvi ietekmē vesela cilvēka atmi-

ņu, bet vēl jāpētī, cik tas ir drošs ilgtermiņā 

(3, 7, 10). Šādu pētījumu analīzi apgrūtina 

nepieciešamība precīzi vērtēt respondentu 

atmiņu, koncentrācijas spējas un motivāciju 

(10). Dažkārt lietotāji subjektīvi jūt metilfeni-

dāta ietekmi un piešķir preparātam neesošu 

ietekmi uz kognitīvo funkciju, neņem vērā 

citus faktorus vai pārmaiņas, kas varēja ie-

tekmēt mācības (10). Dažos pētījumos kon-

statēts, ka studenti ar optimālu smadzeņu 

resursu (tie, kas mācījās labi un sasniedza 

panākumus arī pirms zāļu lietošanas) jūt mi-

nimālu metilfenidāta ietekmi uz kognitīvām 

funkcijām (6).

Zāles var izraisīt atkarību, taču, lietojot 

terapeitiskā devā, atkarību novēro ļoti reti. 

Metilfenidāts krietni palielina dopamīna kon-
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centrāciju smadzenēs veselam cilvēkam, 
var izraisīt eiforiju vai pat psihozi (devatka-
rīgs efekts) [1, 4]. Citas nevēlamas blaknes, 
lietojot terapeitisku devu, ir masas mazinā-
šanās, sausa mute, ēstgribas zudums, vieg-
la depresija, nervozitāte un bezmiegs, zā-
les var ietekmēt sirds un asinsvadu sistēmu 
– palielina asinsspiedienu un pulsa ātrumu 
(īpaši pacientiem ar kardiovaskulāru slimī-
bu), var veicināt psihiskas slimības recidī-
vu, piemēram, izraisīt trauksmi (4, 10, 11). 
Pacientiem ar dermatoloģiskām kaitēm var 
rasties pārmērīga svīšana un ādas čūlas. 
Var būt redzes traucējumi un vājināties dzi-
mutieksme (11). Reģistrēti pēkšņas nāves 
gadījumi bērniem un pieaugušiem, insulta 
un infarkta gadījumi pieaugušiem. Šīs zāles 
lieto piesardzīgi pacientiem ar aritmiju un 
kardiomiopātiju (11). Lietojot metilfenidātu, 
ieteicams atturēties no alkohola, jo metilfe-
nidāta stimulējoša darbība maskē alkohola 
pārdozēšanas simptomus (elpošanas nomā-
kumu) [11].

Pārdozēšanas gadījumā var novērot trī-
ci, krampjus, halucinācijas, dezorientāciju un 
iepriekš minētās blaknes (11). Pacientiem, 
kas nesen sākuši lietot šīs zāles, īpaši “neli-
kumīgi lietotāji”, toksiska ietekme vai pārdo-
zēšana var rasties daudz ātrāk, pat lietojot 

terapeitisku devu (11).

Metilfenidāts var nomākt citu zāļu (tri-

ciklisko antidepresantu, varfarīna, selektī-

vo serotonīna atpakaļsaistīšanās inhibitoru) 

metabolismu, radot lielāku blakņu un toksis-

kuma risku (11).

Neraugoties uz tik lielu pieredzi ar šīm zā-

lēm, pacients jāuzrauga, viņam regulāri jāap-

meklē ārsts un jāveic veselības pārbaude, ko 

diemžēl nedara studenti, kas šīs zāles lieto ne-

likumīgi. 

MODAFENILS
Modafenilu (nav reģistrēts Latvijā) lie-

to narkolepsijas  gadījumā (kopš 1998. gada 

reģistrēts ASV FDA) un pacientiem, kas strā-

dā maiņu darbu (indikāciju apstiprinājusi FDA 

2003. gadā), jo preparātam ir izteikta spēja 

cīnīties ar nogurumu dienas laikā un uzlabot 

intelektuālās spējas (1, 12). Nereģistrēta in-

dikācija (off label) ir UDHS, bipolāri depresīvi 

stāvokļi, patoloģisks nogurums pacientiem ar 

onkoloģisku slimību, multiplo sklerozi un Pār-

kinsona slimību (12). 

Modafenils ir psihostimulators, nepieder 

pie amfetamīna atvasinājumiem, tāpēc tā lie-

tošana un parakstīšana nav tik strikti kontro-

lēta (1).  Šo preparātu izvēlas, jo tas uzlabo 

reakcijas laiku, pagarina modrības ilgumu, uz-
labo loģisko domāšanu un palīdz risināt prob-
lēmas (1, 3). Darbības mehānisms īsti nav 
skaidrs, iespējams, tas ietekmē neiromediato-
rus – serotonīnu, histamīnu, dopamīnu u.c. (1, 
12).

Ir dati, ka 90% gadījumu modafenils tiek 
izmantots nereģistrētu indikāciju gadījumā (8). 

Tas ir labi panesams psihostimuators, lie-
tojot terapeitiskā devā, mazāk neka 10% lie-
totāju sūdzas par galvassāpēm, sliktu dūšu un 
ēstgribas trūkumu, 5–10% lietotāju ir trauk-
sme, bezmiegs, nespēks, caureja un iesnas 
(12).

Relatīvas kontrindikācijas (var lietot, bet 
piesardzīgi) ir nieru un aknu darbības traucēju-
mi, kardiovaskulāras slimības, anamnēzē psi-
hiskas slimības (12). 

Modafenils var mazināt dažu zāļu efekti-
vitāti (opioīdi, klaritromicīns, klozapīns, rano-
lazīns, zolpidēms u.c.) [12]. Virkne zāļu var 
mazināt modafenila efektivitāti, mazinot tā 
koncentrāciju serumā (rifampīns, asinszāles 
preparāti u.c.) [12]. 

KOFEĪNA PREPARĀTI
Šie līdzekļi ir populāri, jo dod iespēju lie-

totājiem būt ilgāk nomodā, dod enerģiju, uz-
labo koncentrācijas spējas un garastāvokli, 
mazina stresu (1, 13). Šādu patīkamu stā-
vokli var sasniegt, lietojot kofeīnu – līdz 4 g 
dienā. Negatīva ietekme un blaknes rodas, 
biežāk vai ilgstoši izmantojot lielāku devu (4). 
Lietojot kofeīnu mazā devā ilgtermiņā, mazi-
nās demences un novecošanas izraisītu kog-
nitīvu funkciju pasliktināšanās risks (4). Viena 
tase kafijas satur 95 mg kofeīna, populārais 
enerģētiskais dzēriens Red bull – 110 mg, 
krūze melnās tējas – 30–80 mg (4, 13). Die-
nā pieaugušiem cilvēkiem ieteicams nepār-
sniegt 400 mg un grūtniecēm – 300 mg ko-
feīna (13).

Kofeīns ir ļoti lipofils savienojums, tas ātri 
sasniedz smadzenes, pēc 45–60 min uzsūcas 
no gremošanas trakta un pēc 1–1,5 h izplatās 
pa visu organismu, arī šķērso hematoencefā-
lisko barjeru (4, 13).



MATERIA MEDICA

19

MEDICĪNA

2021 DECEMBRIS

Pārmērīga kofeīna lietošana (vairāk par 5 g 
dienā) izraisa bezmiegu, muskuļu trīci, tahikar-
diju, trauksmi un nervozitāti, aprakstīti arī at-
karības un pierašanas gadījumi (1, 4). Lietotājs 
dzen sevi burvju lokā – jo vairāk lieto kofeīnu, 
jo lielāku nogurumu un enerģijas trūkumu jūt, 
ko atkal un atkal mēģina kompensēt  ar kofe-
īnu (13). Toksiskā devā kofeīns var izraisīt dzī-
vībai bīstamu aritmiju, stipru trauksmi (4). Tas 
piesardzīgi jālieto pacientiem ar kardiovaskulā-
ru un gremošanas trakta slimību (4).

Ļoti bieži lietotie enerģētiskie dzērieni ar 
augstu kofeīna un cukura līmeni kombinācijā 
ar alkoholu maskē alkohola pārdozēšanas sim-
ptomus (4).

Kofeīna darbības ilgums var individuāli at-
šķirties, piemēram, smēķētāji to metabolizē un 
izvada daudz ātrāk (metabolisma ātrums pie-
aug pa 50%), grūtniecēm ir otrādi – kofeīna 
darbība ilgst līdz 15 h, pacientiem ar nieru un 
aknu darbības traucējumiem arī kofeīns ilgāk 
uzturas organismā (4, 13).

Viens no populārākiem kofeīnu saturošiem 
augiem ir guarāna, par ko pierādīts, ka tā uzla-
bo reaktivitāti un precizitāti, atmiņu un modrī-
bu (1).

RACETĀMI
Biežāk izmanto piracetāmu. Šās grupas 

zāles ir klasiski nootropie līdzekļi, kas uzlabo 
smadzeņu un enerģētisku vielmaiņu, paplaši-
not asinsvadus, nomācot trombocītu darbību 
(1). Parasti tie indicēti pacientiem gados, kam 
ir problēmas ar atmiņu, Pārkinsona, Alcheime-
ra slimība, vertigo, disleksija (1).

Internetā var iegadāties piracetāmu satu-
rošus uztura bagātinātājus, kuru viena tablete 
var saturēt pat 1500 mg piracetāma (dienas 
deva var pārsniegt 11 000 mg). Reģistrētiem 
preparātiem parastā deva ir 200–1200 mg 
tabletē (dienas deva ir 2400–4800 mg atkarī-
bā no klīniskā gadījuma un nieru/aknu rādītā-
jiem) [14]. 

Lietojot piracetāmu terapeitiskā devā, var 
būt šādas blaknes – nemiers, bezmiegs, uzbu-
dinājums, depresija, miegainība un masas pie-
augums (14). 

GINKA EKSTRAKTS
Ginka (Ginkgo biloba) ekstraktu jau tūk-

stošiem gadu lieto Ķīnas tautas medicīnā 
(15). Tas ir populārs arī citur pasaulē, viens 
no populārākiem augu izcelsmes līdzekļiem 
(15). 

Ekstraktu lieto pret ļoti daudzām indikāci-
jām, no kurām visas nav oficiāli apstiprinātas 
(demence, kardiovaskulāra riska profilakse, 
depresija, seksuāla disfunkcija, vertigo, glau-
koma u.c.) [15].

Ginka preparāti parasti ir bezrecepšu zā-
les vai uztura bagātinātāji, bet, piemēram, 
Francijā un Vācijā tās ir recepšu zāles, kas 
indicētas pacientiem ar garīgu atpalicību, de-
menci un mijklibošanu (15). Šim preparātam 
piemīt vazodilatējoša spēja, tas nomāc trom-
bocītu darbību – abi efekti uzlabo smadzeņu 
asinsriti, iespējams, līdzeklim piemīt antioksi-
danta īpašības (15). Neraugoties uz daudziem 
pētījumiem, joprojām ginka preparātu efekti-
vitāte atmiņas uzlabošanā veseliem cilvēkiem 
nav īsti pierādīta (15). 

Iespējamas blaknes ir galvassāpes, kuņ-
ģa un zarnu trakta kairinājums, ādas alerģis-
kas reakcijas, asiņošanas risks – īpaši lietojot 
vienlaikus ar antitrombotiskiem līdzekļiem, 
piemēram, aspirīnu vai varfarīnu (15).

B GRUPAS VITAMĪNI
Biežāk izmanto B12 un B6 vitamīnu. B12 vi-

tamīns uzlabo kognitīvās funkcijas un kavē 
smadzeņu atrofiju (1). B6 vitamīns, iespējams, 
uzlabo verbālo atmiņu, kognitīvo funkciju un 
garastāvokli (1). B6 vitamīns nodrošina dažā-
du neiromediatoru un aminoskābju sintēzi or-
ganismā (1).

VINPOCETĪNS
Vinpocetīnam piemīt neiroprotektīva dar-

bība, tas uzlabo smadzeņu metabolismu un 
smadzeņu apasiņošanu, uzlabo smadzeņu 
apgādi ar skābekli un glikozi (1). Bieži izraisa 
nemieru, bezmiegu, miegainību, sliktu dūšu. 
Lietojot ilgstoši, var mazināt asinsspiedienu 
un glikozes līmeni asinīs.
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