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עקב תופעות Domperidone (Motilium )הגבלת השימוש בתכשירי  -אזהרת בטיחות  : הנדון
 והפרעות קצב מסכנות חיים QTלוואי קרדיאליות חמורות הכוללות הארכת מקטע 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 זהרהרקע לפרסום הא

ידוע ומעודכן בעלוני התכשירים  Domperidone-המידע על הסיכון לתופעות לוואי קרדיאליות במהלך הטיפול ב

(. EMAבארץ ובעולם. למרות זאת, עדיין התקבלו דיווחי תופעות לוואי קרדיאליות ברשות התרופות האירופאית )

על מנת לצמצם את הסיכון  Domperidoneלתכשירי  נוספותפורסמו באירופה מגבלות  4102על כן באפריל 

בהמשך להמלצות אלו התקיימו דיונים במשרד הבריאות במסגרת הועדה המייעצת לבטיחות לתופעות לוואי אלו. 

  . EMA -הטיפול התרופתי, בהם הוחלט לאמץ את המגבלות שפורסמו ע"י ה

 רי הטיפול בתכשיDomperidone  סיכון לתופעות לוואי קרדיאליות חמורות כמו הארכת להגביר עלולQT ,

Torsade de pointes  .ומוות פתאומי 

  ובשילוב תרופות מאריכות ליממהמ"ג  06ומעלה, במינונים גבוהים העולים על  06הסיכון עולה בגילאי ,QT  או

 ("תגובות בין תרופתיות"פירוט בנספח )  CYP3A4 את האנזים תרופות המעכבות

 מקטע  הארכת עם אין לתת את התכשיר במטופליםQT  הפרעות אלופתח בסיכון לבמטופלים או 

 )כמואין לתת את התכשיר במטופלים עם הפרעות אלקטרוליטריות קיימות )בייחוד היפוקלמיה, היפומגנזמיה , 

: הקאות, כגוןהפרעות אלקטרוליטריות )כן יש לשים לב למצבי מחלה או תרופות המגבירים סיכון להתפתחות 

 שלשולים, נטילת משתנים(.

 :להפחתת סיכון לתופעות לוואי קרדיאליות חמורות הוספו מגבלות למתן התכשיר, בהתאם לנעשה באירופה 

o   ימים.  7ככלל, מומלץ שמשך הטיפול לא יעלה על האפשרי.  הקצר ביותריש לתת את הטיפול לפרק הזמן 

o  מינון פעמים ביום 0מ"ג עד  06-ל יוגבל מינון התכשיר בטבליות ון היעיל הנמוך ביותר.יש להשתמש במינ(   

 .ק"ג 01במבוגרים ובילדים מעל מ"ג(  01 –מקסימלי ליום  

o   בלבד בבחילות והקאותהשימוש יוגבל לטיפול 

 ®Motiliumלמידע נוסף מומלץ לעיין בעלון התכשיר 
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  מידע נוסף

 הראו קשר בין הטיפול ב םימחקרים אפדימיולוג-Domperidone  לתופעות לוואי לעליה בסיכון

 ומוות פתאומי.   QT ,Torsade de pointesקרדיאליות חמורות כמו הארכת 

  במעקב לאחר שיווק(Post marketing ) נמצאו מקרים של הארכתQT ו- torsades de pointes  בעיקר

 במטופלים עם גורמי סיכון נוספים.

 

 ת קצב מסכנות חייםוהפרעו QTהארכת מקטע צעדים להפחתת הסיכון ל

לא משך הטיפול ש ככלל, מומלץלפרק הזמן הקצר האפשרי.  Domperidone: יש לתת  הגבלת משך טיפול

  .ימים 4יעלה על 

 01-וגבל לההמינון במתן פומי .  Domperidoneיש להשתמש במינון היעיל הנמוך ביותר של   הגבלת מינון:

 Motiliumהתכשיר  .ק"ג 01מבוגרים ובילדים מעל מ"ג( ב 01 –)מינון מקסימלי ליום פעמים ביום  0מ"ג עד 

 ק"ג.  01-הרשום בישראל אינו מיועד לילדים שמשקלם נמוך מ

, או חולים בסיכון להפרעות אלה QTהארכת מקטע עם  במטופלים מותווה נגד Domperidone :התוויות נגד

מגנזמיה(, מטופלים הנוטלים תרופות במטופלים עם הפרעות אלקטרוליטריות )בייחוד היפוקלמיה, היפו

בעלי רקע קרדיאלי  מטופליםו  ברדיקרדיהמטופלים עם  פוטנטים,  CYP3A4או מעכבי  QTמאריכות 

  .משמעותי

יש לשים לב למצבי מחלה או תרופות המגבירות סיכון להתפתחות הפרעות אלקטרוליטריות )כגון  אזהרות:

 , שלשולים, נטילת משתנים וכדומה(.הקאות

העלולות להוביל להפרעות קצב )בעיקר  תרופות אחרותאין לשלב טיפול זה עם :  תגובות בין תרופתיות

 )פירוט בנספח(.  CYP3A4מעכבי כמו Domperidoneרמות תרופות שמעלות או (  QTות מקטעמאריכתרופות 

ופות העלולות יש לשים לב לנטילת תרופות המגבירות סיכון להתפתחות הפרעות אלקטרוליטריות או תר

 לגרום לברדיקרדיה.

נפיחות, אי נוחות בטנית לטיפול ב Domperidone: אין עדויות מספקות התומכות ביעילות צמצום התוויה

נשאר חיובי עבור ההתוויות טיפול  Domperidoneסיכון של  -ולכן התוויות אלה בוטלו.  מאזן תועלת וצרבות

 מאושרות. ולכן התוויות אלה נותרות בבחילות והקאות
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 : EMA-קישור להודעת ה

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

containing_medicines/human_referral_prac_000021.jsp&mid=WC0b01ac05805c516f 

 
המחלקה לניהול סיכונים ומידע תרופתי עוקבת אחר מידע בטיחותי מהארץ ומהעולם ובוחנת המלצות להמשך 

באמצעות הטופס המקוון בקישור הבא: על תופעות לוואי  אנא דווחו למשרד הבריאותשימוש בתכשירים אלו. 

dic%http://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMe

40moh.health.gov.il או ל- ADR@moh.health.gov.il  

                                                  

                            

 

 

 ב ב ר כ ה , 

  

                                                                                   

                                                                                            

 ד"ר דורית דיל נחליאלי                                                                                

 מנהלת המח' לניהול סיכונים ומידע תרופתי                                                                                   

 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/referrals/Domperidone-containing_medicines/human_referral_prac_000021.jsp&mid=WC0b01ac05805c516f
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/referrals/Domperidone-containing_medicines/human_referral_prac_000021.jsp&mid=WC0b01ac05805c516f
http://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic%40moh.health.gov.il
http://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic%40moh.health.gov.il
mailto:ADR@moh.health.gov.il
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 Domperidoneנספח : תגובות בין תרופתיות לתכשיר 

של  עלות את הסיכון לתופעות הלוואי הקרדיאליותהבין תרופתיות שעלולות ל תגובות Domperidone -ל

אנזים ה)שהינו  CYP3A4האנזים  או על רקע עיכוב QT על רקע הארכת מקטעהתכשיר. תגובות אלו הינן בעיקר 

גם ידועות כמאריכות מקטע  CYP3A4עובר מטבוליזם(. חלק מהתרופות המעכבות  Domperidomeעיקרי דרכו ה

QT . לבדוק תגובות בין תרופתיות באופן  להלן רשימת תרופות מתוך העלון לרופא. מדובר ברשימה חלקית, חשוב

 פרטני לכל מטופל. 

  QTתגובות על רקע הארכת מקטע  .0

:is contraindicatedConcomitant use of the following substances  

 Anti-arrhythmics class IA (e.g., disopyramide, hydroquinidine, quinidine)  

 Anti-arrhythmics class III (e.g., amiodarone, dofetilide, dronedarone, ibutilide, sotalol)  

 Certain antipsychotics (e.g., haloperidol, pimozide, sertindole) 

 Certain antidepressants (e.g., citalopram, escitalopram) 

 Certain antibiotics (e.g., erythromycin, levofloxacin, moxifloxacin, spiramycin) 

 Certain antifungal agents (e.g., pentamidine) 

 Certain antimalarial agents (in particular halofantrine, lumefantrine)  

 Certain gastro-intestinal medicines (e.g., cisapride, dolasetron, prucalopride) 

 Certain antihistaminics (e.g., mequitazine, mizolastine) 

 Certain medicines used in cancer (e.g., toremifene, vandetanib, vincamine) 

 Certain other medicines (e.g., bepridil, diphemanil, methadone) 
 

  יש להיזהר גם בשילוב תרופות אשר עלולות לגרום לברדיקרדיה או הפרעות אלקטרוליטריות )בייחוד
 ( , היפומגנזמיההיפוקלמיה

 
 

  CYP3A4 תגובות על רקע עיכוב. 2

 

:contraindicatedConcomitant use of the the following substances is  

): prolonging effects-regardless of their QTPotent CYP3A4 inhibitors ( 

 protease inhibitors 

 systemic azole antifungals  

 some macrolides (erythromycin, clarithromycin, telithromycin) 
 

not recommendedConcomitant use of the following substances is  

 Moderate CYP3A4 inhibitors i.e., diltiazem, verapamil and some macrolides. 

 


