
 
 ת של למוטריג'יןיולגבי השפעות לבב FDA-אזהרת ה

 
 ואפילפסיה, המרכז הרפואי תל אביבכתבה: ד"ר לילך גולדשטיין, מומחית בנוירולוגיה 

 ערכו ואישרו: חברי ועד הליגה הישראלית למניעת אפילפסיה
 

ה הוסיף  השמות   FDA-לאחרונה  תחת  הנמכרת  למוטריג'ין  לתרופה  הנוגעת  אזהרה 
ועוד. למיקטל  למודקס  הליגה (1) למוג'ין,  של  משותף  משימה  כח  זאת,  בעקבות 

גיבש מסמך   AESוהאיגוד האמריקאי לאפילפסיה    ILAEאפילפסיה   הבינלאומית למניעת
 (2)המלצות לגבי השימוש בלמוטריג'ין. 

 
 ההנחיות וההמלצות הן:

יש להמנע משימוש בלמוטריג'ין באנשים עם הפרעות הולכה לבביות )לדוגמה,   .1

חסמי הולכה מדרגה שנייה ושלישית(, הפרעות קצב חדריות, מחלת לב איסכמיה, 

 , תסמונת ברוגדה ומחלת לב מבניתלב אי ספיקת

 60לפני התחלת טיפול בלמוטריג'ין באנשים מעל גיל    EKGמומלץ לשקול בצוע   .2

לחץ דם, היפרכולסטרולמיה ובאנשים עם גורמי סיכון קרדיווסקולרים )סכרת, יתר  

 ועישון( 

בזמן הטיטרציה של למוטריג'ין כאשר המטופל נוטל מינון    EKGניתן לבצע את ה   .3

 הלוואי הלבביות הן תלויות מינון מ"ג ליום מאחר ותופעות  25של 

לבצע   .4 בנוסף   EKGיש  הנוטל  מטופל  בכל  בלמוטריג'ין  השימוש  תחילת  לפני 

תרופה אחרת הפועלת במנגנון של חסם תעלות נתרן או תרופה נוספת הידועה  

 ולכה לבביות חדריות או עלייתיות כגורמת להפרעות ה

  60ההגעה למינון המטרה עבור חולים מעל גיל  לאחר    EKGמומלץ לחזור על   .5

רמת  או  המטרה  מינון  כאשר  במיוחד  קרדיווסקולרים  סיכון  גורמי  עם  וחולים 

בכל מקרה בו יש    EKGהתרופה בדם קרובים לגבול העליון. כמו כן יש לחזור על  

או   נתרן  תעלות  חסימת  במנגנון של  הפועלת  נוספת  בתרופה  במקביל  שימוש 

 עה כגורמת להפרעות הולכה לבביותדותרופה נוספת הי

או להפנות לייעוץ קרידאלי מטופלים הנוטלים למוטריג'ין וסובלים    EKGיש לבצע   .6

וזו-מהפרעה חדשה של אירועי סנקופה או פרה וגאלית או  -סנקופה ללא סיבה 

 אורטוסטטית ברורה

 

, לא הוסיף אזהרה דומה ולא ידוע על מדינות EMAעד כה, ארגון התרופות האירופאי  
 (1) (2)נוספות שבהן נוספה אזהרה זו. 

 
 רקע מדעי שהוביל להמלצות:

  IBלת פעילות אנטיאריתמית מסוג  הראו שלמוטריג'ין היא תרופה בע   In vitroמחקרים  
ל השייכות  התרופות  לשאר  בדומה  קלינית.  רלוונטים  התרופה  -Class IBבמינונים   ,

ודה אקטיבציה  עם  מתח  תלויות  נתרן  תעלות  לפיכך,  -מעכבת  מהירות.  אקטיבציה 
בהארכת   EKGלמוטריג'ין בעלת פוטנציאל להאטה של ההולכה החדרית, שמתבטאת ב  

התרופה בעלת פוטנציאל פרואריתמי שיכול לגרום למוות פתאומי    . בשל כךQRSמקטע  
לבבי באנשים עם מחלת לב מבנית או מחלת לב איסכמית. גם קצב לב מהיר עלול להגביר 

 (1) (2)את הסיכון להאטת ההולכה החדרית בהשפעת למוטריג'ין. 
. במחקרים בבני אדם, לא נמצא In vitroכאמור, המחקר שהוביל להוספת האזהרה נערך  

ה )משך  החדרית  בהולכה  בריאים  QRS-שינוי  בנבדקים  בלמוטריג'ין  בשימוש   )(3) 
לבבית   מחלה  וללא  אפילפסיה  עם  ספציפי  (4)ובמטופלים  באופן  שכלל  מחקר  כולל   ,

הלב  (5)קשישים   בקצב  קלה  ירידה  נרשמה  בלמוטריג'ין,  שימוש  לאחר  כי  לציין  יש   .



 
   (5)שלא היתה שונה בין מטופלים שטופלו בלמוטריג'ין ובקרבמזפין  PQ  (5)  (3)ובמקטע  

בלמוטריג'ין לחולים ללא את, לא נראה שיש סיכון להפרעת קצב כתוצאה משימוש  לאור ז
 מחלת לב. 

לגבי למוטריג'ין וההשפעה הפרואריתמית שלה מעלות חשש   In vitroתוצאות המחקר  
ות במנגנון של חסימת  לגבי השפעה דומה גם של שאר התרופות האנטיאפילפטיות שפועל

 תעלות נתרן.
אינטרקציה בין תרופות שונות הפועלות במנגנון של חסימת תעלות ניתן לצפות כי תהיה  

נתרן שעלולה להעלות את הסיכון להפרעה לבבית. שימוש בלמוטריג'ין במקביל לשימוש 
 ,carbamazepine, oxcarbazepine, lacosamideבחסמי תעלות נתרן אחרים )כגון:  

phenytoinכה עד  לפרואריתמיה.  הסיכון  את  להעלות  עלול  שימוש (  כי  הודגם  לא   ,
בי לב  בקוצב  לצורך  הסיכון  את  או  פתאומי  למוות  הסיכון  את  מעלה  חס בלמוטריג'ין 

 לתרופות אנטיאפילפטיות אחרות.
א לב  למחלת  סיכון  -הסיכוי  גורמי  ללא  צעירים  במטופלים  ידועה  לא  סימפטומטית 

ימלי. במבוגרים  קרדיווסקולרים )סכרת, יתר לחץ דם, היפרכולסטרולמיה ועישון( הוא מינ
סימפטומטית  - ואנשים בעלי גורמי סיכון קרדיווסקולרים, הסיכון למחלת לב א  60מעל גיל  

לפני התחלת הטיפול. שינויים בלתי ספציפים    EKGלא מאובחנת עולה ולכן מומלץ לבצע  
במקטע   שינויים  לטיפול   Tוגל    STכגון  נגד  התווית  להוות  צריכים  ולא  מדאיגים  אינם 

מדרגה בלמוטריג'י הולכה  הוא במקרה של חסמי  ביותר  זאת, הסיכון הגבוה  לעומת  ן. 
, ברוגדה  תסמונת  ושלישית,  אריתוגנית,שנייה  חדרית   Left Bundleקרדיומיופתיה 

Branch Block .   במקרה שמתגלה אחת ההפרעות הללו יש צורך בהערכה קרדיאלית
 (2) .וטריג'יןמקיפה על מנת לקבוע אם אפשר לתת בבטחה טיפול בלמ

 
למרות כל הכתוב לעיל, יש לזכור שלמוטריג'ין הינה תרופה יעילה ובטוחה ככלל ושהיא 
נותרת תרופת קו מוקדם לאוכלוסיות רבות ובעיקר לנשים בגיל הפוריות. גם באוכלוסיה 

בדמות מיעוט תופעות לוואי והשפעות המבוגרת, יש לציין שיש ללמוטריג'ין יתרונות רבים,  
על תרופות אחרות הנלקחות ע"י המטופלים ושיתרונות אלו אף הוכחו במספר עבודות  

 ואחרות(. לכן, אין לפסול את השימוש בתרופה באוכלוסיה  5מחקר )
תרופות    למשל  כמו  קשות,  עם השלכות  אחרות  אלטרנטיבות  להעדיף  לא  )ובעיקר  זו 

אינדוקציה של להנחיות הניטור    הגורמות  פניטואין(, אלא להצמד  ובפרט  אנזימי הכבד 
 המפורטות מעלה ולפעול על פיהן. 
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