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 צוות רפואי נכבד, 
 

 

    Metoclopramide (Pramin®)אזהרת בטיחות לתכשירים המכילים   :הנדון
 הגבלות חדשות להפחתת סיכון לתופעות לוואי 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רקע לפרסום אזהרה
( ביצעה סקירה נרחבת להערכת פרופיל היעילות מול הבטיחות EMAהאירופאית ), רשות התרופות 4112בחודש יולי 
והפיצה מגבלות חדשות לשימוש מושכל בתכשירים אלו. מתוצאות הסקירה עולה כי  Metoclopramideשל תכשירי 

 ך.  עולה על התועלת הצפויה בטיפול במצבים כרוניים הדורשים שימוש ממוש Metoclopramide-הסיכון בשימוש ב
לאור זאת, נערכו דיונים במשרד הבריאות במסגרת הועדה המייעצת לבטיחות הטיפול התרופתי וכן עם חברת "רפא" 

. בדיון התקבלו מרבית המגבלות שהוספו לתכשיר באירופה והעלונים יעודכנו Praminהמשווקת את התכשיר 
 בהתאם.

 
 בעיות בטיחות עיקריות 

 

 

 

 

 
 רקע לפרסום האזהרה

( מגבלות חדשות לתכשירים המכילים EMAפורסמו על ידי רשות התרופות האירופאית ) 4112לאוקטובר  42-ב

Metoclopramide המגבלות החדשות הוכנסו לאחר ביצוע סקירה נרחבת להערכת פרופיל היעילות מול הבטיחות של .

ה המייעצת לבטיחות הטיפול . לאור זאת, נערכו דיונים במשרד הבריאות במסגרת הועדMetoclopramideתכשירי 

מרבית המגבלות שהוספו לתכשיר  הוחלט לאמץ את . Praminהתרופתי וכן עם חברת "רפא" המשווקת את התכשיר 
 באירופה והעלונים יעודכנו בהתאם.

בהתאם  Metoclopramideמשרד הבריאות מעוניין לעדכן את הצוות הרפואי בנוגע למגבלות שימוש בתכשירי 

המגבלות החדשות נועדו בעיקר להפחתת הסיכון הידוע לתופעות לוואי . לאזהרות האחרונות שהופצו באירופה

אקסטרה לתופעות לוואי משמעותית נמצא סיכון מוגבר באירופה פירמידליות. מניתוח דיווחי תופעות הלוואי -אקסטרה

דווחו מקרים בנוסף, בעיקר בטיפול ממושך.  ,בקשישים Tardive Dyskinesia -סיכון מוגבר לכן בילדים, ופירמידליות 

במרבית המצבים הרפואיים ניתוח המידע העלה כי  נדירים מאוד של תופעות לוואי לבביות, בעיקר במתן תוך ורידי.

 :הדבריםעיקרי להלן הדורשים טיפול ממושך הסיכון עולה על התועלת.  

 בתכשירי שימוש Metoclopramide חריגים למקרים פרט, מומלץ אינו ימים 5 מעל (כגון :Diabetic gastroparesis ), בהתאם 

 .המטפל הרופא של דעתו לשיקול

  אין להשתמש בתכשירי ככללMetoclopramide בילדים מתחת לגיל שנה. מעל גיל שנה הטיפול לא יינתן כקו ראשון 

 ( 42במבוגרים ובילדים המינון המקסימלי ליממה )מ"ג לק"ג משקל גוף  1.0הינו  שעות. 

  עד שלוש פעמים ביום )כל צורות המתן( . , פעם למנהמ"ג  11 הינו המומלץבמבוגרים המינון 

  שלוש פעמים ביום.  , פעם עדלמנהמ"ג לק"ג משקל גוף  1.1-1.10 הינו בילדים המינון המומלץ 

 20 שיווק פתילות mg Pramin  (מצ"ב הודעת חברת רפא)  יופסק בהתאם לנעשה באירופהלמבוגרים . 

 עות לוואי. יש לתת את התכשיר במתן תוך ורידי איטי. במידה לעליה בשכיחות תופשל התכשיר נקשר  מתן תוך ורידי מהיר

 .דקות 2והתכשיר ניתן במנת דחף )בולוס(, יש לתת את מנת הבולוס לפחות במשך 

 

  עלוני התכשירים יעודנו בהתאם
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 בעיות בטיחות עיקריות 

 פירמידליות-תופעות לוואי אקסטרה

 4111. עד דצמבר Metoclopramideפירמידליות של -ממצאי הסקירה הדגישו את הסיכון הידוע לתופעות לוואי אקסטרה
 פירמידליות.-דיווחים על תופעות לוואי אקסטרה 1421התקבלו אצל יצרני התכשירים באירופה 

 
 :באירופה  מניתוח הדיווחים

  בילדים מאשר במבוגרים.  8שיעור הדיווחים המחושב גבוה פי 

 מספר מנות, אך לרב בתחילת הטיפול. נטילה של פירמידליות דווחו יותר לאחר -תופעות לוואי אקסטרה 

  של תופעות לוואייותר מתן תוך ורידי מהיר של התכשיר נקשר לשכיחות גבוהה 

  לוואי של קשישים נמצאים בסיכון גבוה יותר לפתח תופעתTardive dyskinesia,  בלתי הפיכה, לאחר שימוש
 ממושך. 

 

 תופעות לוואי לבביות 

ירידת הכוללים ,   Metoclopramide-על תופעות לוואי לבביות חמורות במהלך הטיפול במאוד דיווחים נדירים  קיימים

במתן באוכלוסיות  להיזהריש .  ורידי בעיקר במתן תוךודום לב,  QT ,AV blockלחץ דם, סינקופה, ברדיקרדיה, הארכת 

יות לא מתוקנות, ברדיקרדיה ר, הפרעות אלקטרוליטבקצב הלבקשישים, מטופלים עם הפרעות כגון:  בסיכון גבוה

 .QTומטופלים הנוטלים תרופות אחרות הידועות כמאריכות 

 

 
 : Metoclopramideצעדים להפחתת תופעות לוואי במתן 

  .מלבד במקרים בהם התועלת עולה על הסיכון,  ימים אינו מומלץ 5מעל  שימושטיפול יינתן לזמן הקצר ביותר האפשרי

 בהתאם לשיקול דעתו של הרופא המטפל .

 טיפול ב- Diabetic gastroparesis חודשים, הארכת הטיפול בהתאם לשיקול דעתו של הרופא המטפל. 2-יינתן ל 

  מ"ג לק"ג משקל גוף  1.0הינו  שעות( 42המינון המקסימלי ליממה )במבוגרים ובילדים. 

  עד שלוש פעמים ביום )כל צורות המתן( . פעם  ,למנהמ"ג  11במבוגרים המינון המומלץ הינו 

  עות לוואי. יש לתת את התכשיר במתן תוך ורידי איטי. לעליה בשכיחות תופמתן תוך ורידי מהיר של התכשיר נקשר

 .דקות 2ר ניתן במנת דחף )בולוס(, יש לתת את מנת הבולוס לפחות במשך במידה והתכשי

  שיווק פתילותPramin 20mg שיווק פתילות (בהתאם לנעשה באירופה  למבוגרים יופסקPramin 5mg )יימשך 
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  להפחתת תופעות לוואי ומניעת טעויות מינון במתן התרופה לילדים: נוספיםדגשים 

  אין לתת תכשיריMetoclopramide הערה: בילדים מתחת לגיל שנה כאשר  מתחת לגיל שנה לטיפול בילדים(

 ג' מוסדי(. 41התועלת עולה על הסיכון ממתן התכשיר ניתן לתת במסגרת בית חולים לאחר אישור טופס 

  מעל גיל שנה הטיפול בתכשיר יינתן בהתאם למגבלות המינון והמתן ולא כקו ראשון.בילדים  

  מ"ג  1.0עד שלוש פעמים ביום ולא יעלה על  , פעםלמנה"ג משקל גוף מ"ג לק 1.1-1.10 הינו בילדים המינון המומלץ

 שעות( 42לק"ג משקל גוף ליממה )

 פתילות ילדים מכילות  Metoclopramide 0  ק"ג. 03מעל מ"ג ומיועדות לטיפול בילדים השוקלים 

  לא משווק  4118מאז ספטמבר בישראלPramin syrup  תכשיר נוזלי של ונכון להיוםMetoclopramide  כהכנה זמין

מקרים של מינוני יתר בילדים התרחשו לאור טעויות במתן של פורמולציות של בתי מרקחת עפ"י מרשם רופא . 

 . במידה ויש צורך ברור בהכנה נוזלית ולמניעת טעויות מינון בילדים:Metoclopramide נוזליות של

  1את הפורמולציה בריכוז אחיד של יש להכיןmg/ml . בלבד  

  יש לרשום את המינון הנדרש בצורה ברורה 

  לנפק יחד עם התכשיר הנוזלי מזרק מתאים למדידת הנפח הנדרש לטיפוליש 

  להקפיד על מתן הדרכה מתאימה בעת הניפוק כדי לוודא מתן מינון מדויק של התכשיר. יש 

 
 

  -להקטין את הסיכויים לתופעות לוואי, וכן לאחד את הנחיות השימוש להצעדים הנוכחים נעשים על מנת 

Metoclopramide  בארץ עם ההנחיות האירופאיות. 

 
 :  EMAקישור להודעת ה

-lopramidehttp://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/referrals/Metoc

containing_medicines/human_referral_000349.jsp&mid=WC0b01ac05805c516f 

eferrals_document/Metoclopramide_31/Whttp://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/R

C500146610.pdf 

 

אנא דווחו המחלקה לניהול סיכונים ומידע תרופתי ממשיכה לעקב אחר תופעות לוואי ומידע בטיחותי מהארץ ומהעולם. 
באמצעות הטופס המקוון בקישור הבא: על תופעות לוואי 

http://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedi

c%40moh.health.gov.il  לאו-ADR@MOH.health.gov.il   

                                                                                                                 

 ב ב ר כ ה,                                                                                                                 

          
                                                                      

                                                                      

 ד"ר דורית דיל נחליאלי                                                                                                                             

 מנהלת המחלקה לניהול סיכונים ומידע תרופתי                                                           
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