
 
 איגרת לחברי הליגה נגד אפילפסיה 

 
 שלום לכולכם. 

 
כולנו מתמודדים היום עם שאלות שונות ומורכבות לגבי המשך הטיפול בחולים וחשבנו 

ית אחידה ומושכלת יותר לנכון להעביר לכם מספר מסרים שיוכלו להביא להתנהלות טיפול
 של כולנו.

 

 ויראליים:-ונזקקים לטיפולים אנטי אפילפטי בחולים שנבדקו בקורונה-טיפול אנטי 

-אפילפטיות ובין התרופות האנטי-מרובות בין התרופות האנטי אינטראקציותלאור 

מצורפת טבלה מפורטת המתייחסת ויראליות שנכנסות לשימוש בטיפול בקורונה 

. בראש הטבלה הקדמה קצרה הכוללת מספר הערות עקרוניות אלה לאינטראקציות

ליות בחולים עם אפילפסיה חדשה ובחולים שכבר מטופלים לגבי הבחירות הטיפו

 כאשר יש לשלבן עם טיפול בקורונה. באפילפסיה לגבי בחירה ושינוי של תרופות

 

  יש מקום להעביר טבלה זו למחלקות שמטפלות בקורונה במוסד בו אתם עובדים

 ולהציע את עזרתכם בסיוע לקבלת החלטות טיפוליות באפילפסיה אם נזקקים לתת

 מצוינות.הטיפול בקורונה בתרופות 

 

  מנע מבחירה בטיפול יבקורונה המלצותינו היא לנסות ולהתרופתי ללא קשר לטיפול

וצריכות להיות )שלא בגלל הגבלת גיל(  תרופתי חדש בתרופות שאינן בסל הבריאות

נתנו ימנע מחסרים בלתי צפויים שלא ייגימל כדי לה 29מיובאות מחו"ל על בסיס 

 .לגישור

 

  בדומה איננו יודעים מה יקרה בשוק הקנאביס המקומי במהלך המשבר ולכן המלצתנו

אם מנע מהתחלת טיפול בקנאביס רפואי לאפילפסיה בימים אלה. ילהלנסות ו היא

 תהיה בידינו אינפורמציה נוספת בנושא זה נעביר אליכם. 

 

  רך ניהול לחולים שמספק אינפורמציה לגבי דטלפונית חשוב שיהיה גורם זמין

 רות טלפוני,י: שהכרוכים בהם בכל יחידה או מחלקה רותים האחריםיהמרפאות והש

ניתן  – EEGווידאו  ,EEGרות וידאו, מרפאות פרונטליות, קיום או אי קיום רישומי יש

לעשות זאת דרך אתרי המרכזים הרפואיים, מענה טלפוני של המחלקות והיחידות 

 .דרך אתר אי"להשונות וגם 

  



 
אפשריות בין תרופות )ניסיוניות( עיקריות מידע בנוגע לאינטראקציות 

 אפילפטיות-לוירוס הקורונה ותרופות אנטי
 
 למניעת אפילפסיהועד הליגה הישראלית 

המרכז הרפואי נערך ע"י ד"ר דנה אקשטיין, . הוכן ע"י פרופ' שרה אייל*, ביה"ס לרוקחות, האוניברסיטה העברית
פרופ ברוריה בן זאב, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, ד"ר משה הרשקוביץ, הקמפוס הרפואי , העבריתהאונ' -הדסה

ד"ר פיראס פאהום, המרכז הרפואי תל אונ' בן גוריון, -ד"ר איריס נוימן, המרכז הרפואי סורוקה טכניון,-ם"רמב
 אונ' תל אביב -אביב

 

  מסמך זה הוכן במטרה ליידע את הצוות המטפל כיצד לשלב תרופות לאפילפסיה
מבוסס על נתונים מפרסומים מדעיים, עלוני  המסמך ולקורונה על סמך המידע הקיים כיום.

 ות ומאגרי מידע ואינו מהווה חוות דעת של הכותבת או של חברי וועד הליגה.התרופ

 בקורונה. המכוון  הטיפול את האפילפסיה מחולי אופן בשום למנוע לא חשוב 

 מנע במידת האפשר מפנוברביטל, פניטואין יעדיף להמאובחני אפילפסיה חדשים ב

לחולים קיימים  יראליות.ו-אנטימשמעותיות עם תרופות  וקרבמזפין מחשש לתגובות

 מקרה בכל החולה בהם מופר. בשלבים האיזון אם קלונקס או פריזיום להוסיףרצוי 

 ובנזודיאזפינים.  בנוסף בפרופופול להשתמש רצוי מונשם

  כקו שני )לאחר בנזודיאזפינים( במצבים של סטטוס אפילפטיקוס יש לשקול שימוש

היא לשיקול דעתו של הרופא לאור ביניהם /וימפט/ולפורל )הבחירה בהעמסת קפרה

 סיון קודם( יונזמינות , כרותו עם החולהיה

 ושימושן בהמשך כטיפול מונע עקב /פניטואין מנע מהעמסות של פנוברביטוןילה מומלץ

  . וריאליות-הפוטנציאל שלהן להפחית את יעילות התרופות האנטי

 

 שימושים קיימים ואינטראקציות אפשריות שם התרופה
Lopinavir/ritonavir  

 )קלטרה(
. ריטונביר מעכב את המטבוליזם של HIV-מעכבי פרוטאזות לטיפול ב

 לופינביר

השפעות של תרופות 
אפילפטיות על -אנטי

רמות התרופות 
 ויראליות-האנטי

 

 של אנזימי הכבד )קרבמזפין, פניטואין,  אינדיוסרים
, עלולים להפחית את הרמות a,b 3-1פנוברביטל, פרימידון 

שילובי קלטרה עם קרבמזפין, פניטואין, . aבדם של לופינביר
אם בכל זאת  פנוברביטל או פרימידון אינם מומלצים.

מיים ביום קלטרה פע מומלץ לתתניתנים שילובים כאלה 
ציפית )היצרן אינו מספק המלצה ספ במקום פעם אחת 

לשינוי במנה או למספר המנות היומי. בעלון התרופה 
מתוארים מספר מצבים בהם יש לתת את התרופה פעמיים 

יתכן צורך בהעלאת , ILAE-וה AAN-ביום(. על פי הנחיות ה
 .4בשילוב עם פניטואין %50-המינון של קלטרה בכ

  במידה מופחתת לעומת האינדיוסרים העיקריים שפורטו
 5, ויתכן שגם אסליקרבזפין3,1הקודם, גם אוקסקרבזפין בסעיף

( עלולים להפחית את הרמות בדם של לופינביר. 6וסנובמט
 כרגע אין הוכחות לכך.

  ברמות התרופות האנטירטרווירליות בשילוב עם  עלייהתתכן
 אנזימים כבדיים. עיכובכתוצאה מ 8או סטיריפנטול c,7ולפרואט

של תרופות השפעות 
אנטיוויראליות על 

רמות התרופות 
 האנטיאפילפטיות

 

 בשילוב קלטרה רמות הלמוטרג'ין בדם עלולות לרדת בכ-
%50d יתכן צורך כתוצאה מאינדוקציה של המטבוליזם שלו .

בשילוב עם  %50-בהעלאת המינון של למוטריג'ין בכ
את המינון של למוטריג'ין מתאימים בהתאם . 4קלטרה
וקול של מתן משולב שלו עם תרופות הגורמות לפרוט

. במטופלים 9לאינדוקציה של אנזימים בכבד, כמו קרבמזפין
 . 9,2למוטריגין בדם בשילוב זה מומלץ לבדוק רמות 

 להפחתת הרמות של  הטיפול בקלטרה עלול להביא
וב בעזרת בדיקת רמת וניתן לעק.e,2)אינדוקציה(פניטואין 

  .פניטואין בדם

 ושל  10קלטרה עלול לגרום לעליית הרמות של קרבמזפין
כתוצאה מעיכוב אנזימים כבדיים. יש לעקוב  3,1אתוסוקצימיד

  .אחר הרמות של תרופות אלו כאשר הן משולבות עם קלטרה



 
  קיימים דיווחים סותרים לגבי השפעת השילוב

. במטופלים בשילוב cלי על רמות הולפרואטהאנטירטרווירא
 . 9,2זה מומלץ לבדוק את הרמות בדם של ולפרואט

  ולהגביר קלטרה עלולה להעלות את הרמות של אוורולימוס
נסות להמנע . יש לסיבית שלהאת ההשפעה האימונוסופר

מהשילוב או להתאים את המינון של אוורולימוס כפי שמתואר 
. אינטראקציה זו אינה מוכחת אלא צפויה בשל 11בעלון שלה

 . P-gpועל  CYP3A4ההשפעה המעכבת של ריטונביר על 

 יש 13וקלונזפם 12תכן עליית הרמות בדם של קנבידיולת .
לא ם. אינטראקציות אלו אינן מוכחות אילשקול הפחתת מינונ

 .CYP3A4צפויות בשל ההשפעה המעכבת של ריטונביר על 

 לא ניתן לשלול השפעה של קלטרה על ריכוזי תרופות אנטי-
 אפילפטיות אחרות המפונות בעיקר באמצעות מטבוליזם

 . fכבדי
אינטראקציות )בעיקר( 

 פרמקודינמיות
  שילוב קלטרה עם לקוזמיד מעלה את הסיכון להארכת מקטע

PR 14,1אחר א.ק.ג. יש לעקוב. 

Remdesivir  אנלוג נוקלאוזידים ששימש בשנים האחרונות כטיפול ניסיוני
 במחלות וירליות כגון אבולה או סארס

  ,פניטואין, פנוברביטל, פרימידון, ובמידה מופחתת  קרבמזפין
, עלולים להפחית את גם אוקסקרבזפין )ואולי רופינמיד(

לא מומלץ מקור מידע יחיד,  על פיהרמות של רמדסיביר. 
, פנוברביטל או קרבמזפיןפניטואין, לשלב רמדסיביר עם 

עם רמדסיביר בשילוב על פי אותו מקור מידע, . פרימידון
ין יתכן צורך בהתאמת המנה של רמדסיביר. אוקסקרבזפ

ללא ביסוס  ,ת בלבדותאורטי ותבשלב זה האינטראקצי
 . 7אמפירי

Favipiravir )תרופה שמשמשת נגד שפעת )אביגן 
   ככל הנראה לא צפויות אינטרקציות בשילוב תרופות

 .7אנטיאפילפטיות

Chloroquine )או )ארלן 
Hydroxychloroquine 

 תרופות המשמשות נגד מלריה ומחלות דלקתיות

   כלורוקווין והידרוקסיכלורוקווין עלולים להפחית את הסף
 .15לפרכוסים

  של כלורוקווין והידרוקסיכלורוקווין עלולות לרדת הרמות
, פנוברביטל, פניטואין או בטיפול משולב עם קרבמזפין

להמנע משילובים  על פי מקור מידע יחיד, מומלץ. פרימידון
 .7אלו

 הפחית את הרמות ל יםעלול 5ואזליקרבזפין גם אוקסקרבזפין
משמעותית בהשוואה פחות האינטראקציה של תרופות אלו )

 .7קרבמזפין(. יתכן צורך בהתאמת מינוןל
  זהירות בשילוב פלבמט והידרוקסיכלורוקווין מחשש להפרעות

 . 1קצב

Nitazoxanide )וירליותתרופה שמשמשת נגד טפילי מעיים ומחלות  )אליניה 
   ככל הנראה לא צפויות אינטראקציות עם תרופות

. על פי מקור מידע יחיד, ניטזוקסניד עלול אנטיאפילטיות
פי העלון של אליניה, . על 7להעלות את הרמות של פניטואין

תתכן תחרות עם תרופות אחרות על קישור לחלבוני 
 . 16הפלסמה

Ribavirin 
 

 , הפטיטיסRSVוירליות כגון  תרופה שמשמשת נגד מחלות

  לא צפויות אינטרקציות בשימוש עם תרופות אנטי-
 .17אפילפטיות

Tocilizumab 
 )אקטמרה(

ניתן לטיפול במצבים אוטואימוניים ה IL-6אנטגוניסט לקולטנים של 
 cytokine release stormל דיכוי של שונים כול



 
   מצבים זיהומיים מפחיתים את פעילות אנזימיcytochrome 

P450 מתן טוסיליזומב צפוי להעלות את פעילות האנימים .

מאות: דוג. 18הללו ולהפחית רמות של תרופות רלוונטיות
 קרבמזפין, פניטואין, פנוברביטל.

 יש לעקוב אחר  7האינטראקציה לא צפויה להיות משמעותית(
 עדכונים(.

Atazanavir )מעכב פרוטאזות לטיפול ב )זפטייר-HIV 

   רמות האטזנביר בדם עלולות לרדת אם הוא ניתן בשילוב
 יםעלולויתכן שגם אסליקרבזפין קרבמזפין. גם אוקסקרבזפין 

רמות האטזנביר אך פחות לעומת קרבמזפין.  להפחית את
 .19,5רמות הקרבמזפין עלולות לעלות בשילוב עם אטזנביר

 אם הוא  32%-רמות הלמוטרג'ין בדם עלולות לרדת בכ
. שילוב עם אטזנביר בלבד ריטונביר-אטזנבירניתן יחד עם 

-)ירידה של כעל רמות הלמוטריג'ין לא ישפיע משמעותית 
%12)21-19,9. 

  שילוב לקוזמיד עם אטזנביר מעלה את הסיכון להארכת
 .14,1. יש לעקוב אחר א.ק.גPRמקטע 

 11ריטונביר עם אוורולימוס-יש להמנע משילוב אטזנביר  .
ולימוס במידה והשילוב הכרחי יש להפחית את המנה של אוור

 כמתואר בעלון של אוולולימוס.
 13או קלונזפם 12אם אטזנביר משולב עם ריטונביר וקנבידיול ,

כן עליית הרמות בדם של התרופה האנטיאפילפטית ויש תת
 לשקול הפחתת מינונן. 

 6יתכן שסנובמט יפחית את הרמות של אטזנביר. 
 8סטיריפנטול עלול להעלות את הרמות של אטזנביר. 
  קיים דיווח מקרה על הפטוטוקסיות בשילוב ולפרואט ומעכבי

 .22פרוטאזות

 פילפטית תלוי באופי א-ויראלית על התרופה האנטי-משך הזמן להשפעת התרופה האנטי
ההשפעה: אינדוקציה של אנזימי הכבד אינה מיידית וצפויה להגיע לשיאה תוך ימים )יתכן 

זמני מחצית חיים של  3-4והשפעתו תורגש תוך גם שבוע או יותר(. עיכוב הוא מיידי 
 התרופה המושפעת.

 האנטיאפילפטית, ההשפעה על ריכוזי התרופה -בחולים המאוזנים כבר על תרופה אנטי-
 אלית מתקיימת כבר בתחילת הטיפול.ויר

 אפילפטית כאשר מופסק הטיפול האנטי-יש לזכור לאזן מחדש את רמות התרופה האנטי-
 ציה הוא כפי שתואר לגבי תחילתן.וויראלי. משך הזמן להיפוך עיכוב או אינדוק

 23אפילפטיות-מצב המחלה עצמו עלול להשפיע על רמות התרופות האנטי. 

 

 
 רננה איתן על היוזמה ועל התבנית.תודה לפרופ' *

a ב( קוהורט רטרוספקטיביclass IIחולים שטופלו בתרופות אנטי ,)- אפיליפטיות המשרות את פעילות
רטרוויראלי -פנוברביטל או קרבמזפין( אחוז הכשל בטיפול אנטי: פניטואין, EIAEDsאנזימי הכבד )

אפילפטיות שאינן משרניות -( בהשוואה אלו שטופלו בתרופות אנטי63%, 16מתוך  10היה גבוה יותר )
במחקר אחר רמות התרופות .  OR 4.58 (90% CI 1.47)4–14.25(, )%27, 75-מ 20)

)פניטואין, פנוברביטל או קרבמזפין(  EIAEDs-לים שטופלו בהאנטירטרוויראליות היו נמוכות יותר בחו
 .21לעומת כאלו שטופלו בתרופות אנטיאפילפטיות שאינן משרניות

b ימים( הפחית את ה 10מ"ג ליום למשך  300מתנדבים בריאים, פניטואין ) 12-ב-AUC ב-steady 
state %28-ושל ריטונביר ב %33-של לופינביר ב (class II)4. 

c נשאי  11-בHIV( העלה את ה 7מ"ג ליום למשך  500, ולפרואט )ימים-AUC %38-של לופינביר ב 
(class III( מתן לופינביר .)פעמיים ביום לא השפיע משמעותית על  100מ"ג(/ריטונביר ) 400 )מ"ג

 . 4(class IIIהרמות של ולפרואט )



 
d מ"ג( פעמיים ביום הפחיתו  100מ"ג(/ריטונביר ) 400ימי טיפול בלופינביר ) 10מתנדבים בריאים,  18-ב

. נדרשה הכפלת המנה של למוטריגי'ן כדי לאזן את רמותיו בדם. 50%-יג'ין בשל למוטר AUC-את ה
 . 4(class IIIהשילוב עם למוטריג'ין לא השפיע על רמות לופינביר/ריטונביר )

e מ"ג( פעמיים ביום הפחיתו  100מ"ג(/ריטונביר ) 400ימי טיפול בלופינביר ) 10מתנדבים בריאים,  8-ב
 . 4(class III) %31-של פניטואין ב testeady sta-ב AUC-את ה

f אפילפטיות בעקבות תחילת טיפול בתרופות -קיימים דיווחי מקרה על שינויים ברמות תרופות אנטי
 .4אנטירטרוויראליות
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