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 8/20201 וזר מס' :ח

 

 ז' כסלו, תשפ"א ירושלים, 

 2020נובמבר,  23

 

 מנהלי בתי החולים הכללייםאל: 

 מנהלי בתי החולים הפסיכיאטריים      

 קופות החולים  –מנהלי האגפים הרפואיים   

 

 

 CLOZAPINE®, (LEPONEX® LOZAPINE)( הנחיות לטיפול בקלוזפין )לפונקס, לוזפין הנדון: 

 12.11.2013מיום:  39/2013נו מס' חוזר סימוכין: 

 4.5.2005מיום:  14/2005מס'  חוזרנו  

 

כל חוזר קודם והננו להביא בזאת לידיעתכם חוזר בנושא שבנדון המחליף ומבטל את חוזרנו שבסימוכין 

 בנושא. 

 

 : רקע .1

)שסעת( המאובחנים בסכיזופרניה  מטופליםיעיל לטיפול בקלוזפין קיימים מראים כי מחקריים נתונים 

 תהתחלכמו כן נמצא כי . פסיכוטי-אפקטיבית, אשר לא הגיבו לטיפול תרופתי אנטי-הפרעה סכיזובאו 

יעילות הטיפול המתאימה, משפרת את  אוכלוסייההמוקדמים לההפרעה בשלבי בקלוזפין טיפול 

מתן של התרופה דורש מעקב, בדיקות והיענות המטופל. החוזר נועד להבהיר את הנדרש ו. והדבקות ב

 . שצריך ימללשם מתן טיפול מתאים 

 

 : המטר .2

   .בקלוזפין לטיפולהנדרש  והמעקב ההתוויות פרסום

 

  הנחיות: .3

 התוויות .3.1

( עמידה לטיפול תרופתי ICD 10)עפ"י  אבחנה של סכיזופרניה או הפרעה סכיזואפקטיבית .3.1.1

ניסיון טיפולי בשני תכשירים לאחר , עפ"י אמות המידה הבאות: פסיכוזהבתכשירים נוגדי 

 במינון השווה שבועות( 10לכל ניסיון טיפולי )סה"כ שבועות  5פסיכוזה למשך -נוגדי

כלורפרומזין, שלאחריו עדיין יש תסמינים חיוביים ליממה  מ"ג 600 -ל לפחות

 . משמעותיים

 .) כקו טיפולי ראשון( מלווה בהתנהגות אובדניתהסכיזופרניה  .3.1.2
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במקרים של חולי פרקינסון עם תסמינים פסיכוטיים משמעותיים ניתן לשקול שימוש  .3.1.3

(, יש Off Labelמאחר והשימוש בתרופה במקרה זה הינו בחריגה מההתוויה )בקלוזפין. 

  .ג' )מוסדי או פרטני( 29למלא טופס 

( על רקע טיפול TDשפיתחו דיסקינזיה מאוחרת )מטופלים בניתן לשקול טיפול בקלוזפין  .3.1.4

מאחר והשימוש בתרופה במקרה זה הינו בחריגה  פסיכוטיים.-ממושך בתכשירים אנטי

  .ג' )מוסדי או פרטני( 29(, יש למלא טופס Off Labelמההתוויה )

הדרישה היא  -BENלממ"ק, ובמקרה של  2,000( מעל ANCספירת בסיס של נויטרופילים ) .3.1.5

 לממ"ק. 1,500מעל 

 

 נגד-התוויות .3.2

 אגרנולוציטוזיס שנגרמה על ידי תרופות /מטופלים עם היסטוריה של גרנולוציטופניה .3.2.1

 מח עצם.תפקוד או עם הפרעות ב למעט תכשירים כימותרפיים()

)תחלואה כפולה  ות אחרותמצבים פסיכוטיים חריפים על רקע אלכוהול או על רקע הרעל .3.2.2

  . נגד(-סכיזופרניה אינה התוויתב במטופל הלוקה

 (.Coma) תרדמתמצבי  .3.2.3

  .מחלת כיפיון )אפילפסיה( שאינה מאוזנת .3.2.4

 .מחלת כבד פעילה וחמורה .3.2.5

 )במקרים גבוליים יש להתייעץ עם רופא מומחה כליות חמורותאו /מחלות לב ו .3.2.6

 .(בתחום

 .סטוריה של אילאוס פרליטייה .3.2.7

 .המקבלים תרופות העלולות לדכא את מח העצם מטופלים .3.2.8

 לקלוזפין.ידועה רגישות יתר  .3.2.9

 חוסר אפשרות לעבור ניטור סדיר. .3.2.10

 

 פעולות ובדיקות נדרשות לפני התחלת טיפול .3.3

 בדיקה רפואית הכוללת הערכה פסיכיאטרית מקיפה.  .3.3.1

תבוצע הבדיקה הפסיכיאטרית בידי פסיכיאטר מומחה במידה ומדובר בקטין,  .3.3.1.1

יש לקיים גם בדיקה מקיפה על ידי הרופא הראשוני )רופא ער. בנוסף, ולילד ולנ

 .(בקהילה , רופא פנימאיילדים, רופא משפחה

 בדיקות בסיס נדרשות:  .3.3.2

  .QTcכולל מקטע  –בדיקת אלקטרוקרדיוגרם )א.ק.ג(  .3.3.2.1

, ל"ד, רמת שומנים בדם, רמת ליפידים, רמת BMIמשקל,  –מדדים מטבוליים  .3.3.2.2

כולל ספירה מבדלת  (ד"שמונת דם שלמה )להלן: תת ,HbBA1Cגלוקוז בצום, 

 .וטסיות

 .ותפקודי כבד התפקודי כלי .3.3.2.3
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ימים לכל היותר טרם הניפוק הראשון של  10את בדיקות הבסיס הנדרשות יש לבצע תוך  .3.3.3

 התרופה.

שעליו ו המוצעת לוהאינטגרטיבית את תכנית הטיפול  מטופללהמטפל יסביר  הפסיכיאטר .3.3.4

 תד"ש לבצעאז יהיה צורך כן ש ,או דלקת גרון לדווח לרופא המטפל על כל מחלת חום

 .שאין ירידה בכדוריות דם לבנותולוודא 

-מומלץ כי בניסיון טיפולי ראשון בקלוזפין, יופסקו בהדרגה כל התרופות האנטי .3.3.5

 )מונותרפיה של קלוזפין(. מטופלה נוטלאותן האחרות פסיכוטיות 

 

 מהלך הטיפול .3.4

 מינון: .3.4.1

 מינון איטית והדרגתית. את עליש להקפיד על העל מנת להפחית תופעות לוואי,  .3.4.1.1

 .4הנחיות מפורטות בנוגע למינון מצויינות בנספח  .3.4.1.2

מרשם שוטף לקלוזפין יכול להינתן על ידי פסיכיאטר מטפל, או על ידי רופא  .3.4.1.3

בתנאי שיש מעקב  ,(בקהילה , רופא פנימאירופא ילדים ראשוני )רופא משפחה או

 פסיכיאטרי במקביל. 

עד הגעה למינון  פסיכיאטררופא על ידי  אחת לחודש מצב קליניאת ה יש לנטר .3.4.1.4

 אופטימלי.

 : מעקב נדרש ומתן מרשמים .3.4.2

המעקב ומתן  –במסגרת אשפוזית  מתבצעת התחלת טיפול בקלוזפיןמידה וב .3.4.2.1

 .ויועבר למעקב קהילתי עם השחרור מחלקת האשפוז על ידיהתכשיר ייעשה 

קיימת חשיבות לעדכון הרופאים הראשוניים בדבר הטיפול בקלוזפין ושלב 

  המעקב.

, בית מרפאה לבריאות הנפשבקהילה )במסגרת מתבצע התחלת טיפול מידה וב .3.4.2.2

יש לעדכן . באותה מסגרתהמעקב ומתן התכשיר ייעשה  מאזן, אשפוז בית וכד'(,

 הרופאים הראשוניים בדבר הטיפול והמעקב.את 

שבועי של תד"ש מעקב  הפסיכיאטר לטיפול יבצע שבועות הראשוניםה 18 משךב .3.4.2.3

 רשאי ,זמין פסיכיאטר במקרה שאין .(השבועייםהמרשמים )תן בעקבותיו ייו

לבצע את המעקב אחר  רופא פנימאי בקהילה או  או רופא ילדים רופא משפחה

תוצאת בדיקת  .ם הפסיכיאטרובתאום ע הבהדרכ, התד"ש ולהנפיק את המרשם

 חובה כילפחות  אחת לחודששעות.  48טפל תוך מהדם תובא לידיעת הרופא ה

על ידי יבוצע מטופל בהטיפול יעילות ובטיחות קליני של הניטור המעקב וה

 .פסיכיאטרה
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יתבצע על ידי  החודשיהמרשם מתן  ,לטיפול ראשוניםהשבועות ה 18לאחר  .3.4.2.4

 .בכפוף לתוצאות תד"ש שנלקח לא יותר משבעה ימים קודם לכן פסיכיאטר

רופא משפחה או רופא ילדים בהדרכה במקרה שאין פסיכיאטר זמין רשאי 

חובה לפחות חודשים  3 -אחת ל. להנפיק את המרשם ובתאום עם הפסיכיאטר

על ידי יבוצע במטופל  הטיפולניטור הקליני של יעילות ובטיחות המעקב וכי ה

 .הפסיכיאטר

שבועות לאחר הפסקת  4יש להמשיך ולבצע ניטור קליני אחר תוצאות תד"ש גם  .3.4.2.5

 הטיפול.

 

 :קלוזפיןמטופל הנוטל תרופות נוספות לממתן  במידת האפשר יש להימנע .3.4.3

  .כמדכאות מח עצםנגד מוחלטת למתן תרופות הידועות -קיימת התווית .3.4.3.1

 עדיף קצרי טווח. -בעת הצורך .רצוי להימנע ממתן בנזודיאזפינים .3.4.3.2

 .5בנספח הנחיות מפורטות נוספות בנוגע למעקב ומתן מרשמים מפורטים  .3.4.3.3

 

 תופעות לוואי מסכנות חייםאחר מעקב  .3.4.4

 .2בנספח מפורטות  בהן טיפולהוהנחיות  מסכנות חיים תופעות לוואי

 ;אגרנלוציטוזיס/לויקופניה .3.4.4.1

 ;קרדיוטוקסיות .3.4.4.2

 ;עצירות .3.4.4.3

 ;שינויים מטבוליים )צורך במעקב מדדים מטבוליים( .3.4.4.4

 .פרכוסים .3.4.4.5

  .3נדרש מפורטת בנספח  טבלת ריכוז מעקב .3.4.4.6

 

 הפסקה מיידית של הטיפולמצבים המחייבים  .3.4.5

)נספח  BENכולל  (לממ"ק 1,000הופעת אגרנולוציטוזיס )נויטרופילים מתחת ל  .3.4.5.1

 .(1.7, סעיף 2

 הופעת תופעות לוואי קשות ו/או מסכנות חיים. .3.4.5.2

  אינו מבצע את בדיקות הדם השגרתיות.מטופל ש .3.4.5.3

 

 ניפוק קלוזפין .3.5

 בבתי המרקחת בקהילה או בבתי חולים. בוצעיניפוק של תכשירים המכילים קלוזפין  .3.5.1

, ידי פסיכיאטר( יבוצע רק עבור מרשם שניתן על תחילת הטיפולניפוק המרשם הראשון ) .3.5.2

 ימים לכל היותר מביצוע ספירת הדם. 10ובתוך 
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הפרטים  גם, בנוסף לפרטים הרגילים, יצויינויו עלמרשם אשר  עםרק  התכשיר יונפק .3.5.3

  : (פיזית או דיגיטלית או כחותמת , ידניתהבאים )בצורה מובנית

 ביצועה;תאריך כולל  תקינה הדםספירת  אישור כי .3.5.3.1

 ;בקלוזפין תאריך תחילת הטיפול .3.5.3.2

 שם הרופא הבודק. .3.5.3.3

 טיפול בלבד. שבועהשבועות הראשונים לטיפול ינופק התכשיר ל 18במהלך  .3.5.4

 .טיפול בלבד חודשלטיפול, ינופק התכשיר ל 19-החל מהשבוע ה

 נסיעות לחו"ל .3.6

בשל הצורך לניטור מתמיד של מי שנוטל את התרופה, על המטופל להתייעץ עם הרופא  .3.6.1

 לפני הזמנת הנסיעה על מנת להיערך לכך כראוי. המטפל 

 להיות מוגבל בהתאם למועדי ביצוע הבדיקות הנדרשות.  צפויאורך החופשה  .3.6.2

לארגן מערך  עליולתקופה ממושכת יותר, במידה ומטופל נדרש להיעדר מהארץ  .3.6.3

 .תוך תיאום מראש עם גורם מטפל בארץ היעד מקום שנוסע אליולבדיקות ומרשמים 

 

 להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.הואילו 

 ב ב ר כ ה,  

 ד"ר ורד עזרא  

 הרפואה חטיבתראש         

 מנהל הכלליההעתק : 

 המשנה למנהל הכללי

 הנהלה מורחבת

 מנהלי קופות החולים

 צ.ה.ל –קרפ"ר 

 שרות בתי הסוהר –קרפ"ר 

 משטרת ישראל –קרפ"ר 

 משרד הבריאות –רכז הבריאות, אגף תקציבים 

 יו"ר ההסתדרות הרפואית

 יו"ר ההסתדרות האחיות 

 ההסתדרות הרפואית –יו"ר מועצה מדעית 

 מנכ"ל החברה לניהול סיכונים ברפואה

 בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי

 ארכיון המדינה

 מנכ"ל חברת ענבל

 

 407675920סימוכין : 

  הרפואה וחוזרי מנכ"ל חטיבתאתר האינטרנט בו מפורסמים חוזרי 

  

אתר%20האינטרנט%20בו%20מפורסמים%20חוזרי%20חטיבת%20הרפואה%20וחוזרי%20מנכ%22ל
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 : 1נספח 

 דםמדידת רמת קלוזפין ב

מאפשרת , היעיל הטיפולי נמצא בטווח אכןתכשיר ה אם לקבוע מאפשרת התרופה בדם רמת קביעת .1

יש מקום לעלייה  בהם עמידים מקרים ולאתר בטיפול דבקות לבחון, לצורך שלא גבוה מינון ממתן להימנע

שלחלקן  תרופות מספר נוטלים מטופליםמקרים בהם ב במיוחד חשובה הרמה קביעת. מינוןב נוספת

 . קלוזפין עם קינטית-פרמקו אינטראקציה עלולה להיות

שעות  12רצוי לקחת את הדגימה כ  .לאחר הגעה למינון היעדימים  4-6לבדוק רמה בדם  מומלץלל: ככ .2

 אחרונה.ה הנטילהאחרי 

 .נ"ג/מ"ל 600ועד  נ"ג/מ"ל 350טיפולית מומלצת היא בטווח רמה  .3

 :גורמים משפיעים על רמת התרופה .4

( לשני מטבוליטים, שרק אחד מהם 3A4בעיקר, וקצת ב  1A2קלוזפין עובר פירוק בכבד )ציטוכרום  .4.1

פעיל )נורקלוזפין(. רמת קלוזפין בדם מושפעת מתכשירים המשפיעים על ציטוכרומים אלו )כגון 

 , וסימטידין(. TCAsפלובוקסמין, 

, BMIרמת התכשיר בדם מושפעת גם ממין )נשים מפרקות פחות( וגיל )צעירים מפרקים יותר(,  .4.2

 גנטיקה של מטבוליזם, עישון, תזונה ועוד.

 במהלך טיפול בקלוזפין מומלץ למדוד רמת קלוזפין בדם במצבים הבאים:  .5

 מ"ג.  600עד  400מספקת לטיפול במינון שבין קלינית בהיעדר תגובה  .5.1

 )כגון פרכוס(. תופעות לוואי לא צפויותבעת הופעת  .5.2

 .במהלך הטיפול במטופל ששינה הרגלי עישון .5.3

, Fluvoxamine ,TCAsעלולה להשפיע על רמות קלוזפין כגון שטיפול בתרופה אחרת תוספת לאחר  .5.4

cimetidine. 

 למטופלים לאחר ניתוח בריאטרי. .5.5

 .כשלמטופל יש דלקת ראות או זיהום משמעותי אחר .5.6

 .תסמינים המחשידים להרעלהבהופעה של  .5.7

 

 דגשים נוספים לגבי צורך בבדיקת רמת התרופה בדם: .6

נ"ג/מ"ל, ניתן לעלות במינון בהדרגה עד לרמה של  600מספקת ברמה של עד קלינית כשאין תגובה  .6.1

 .נ"ג/מ"ל, תוך ניטור של תופעות הלוואי 1,000
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 : 2נספח 

 מפורט, ניטור וטיפולתיאור  -בטיפול  תופעות לוואי מסכנות חיים

 

 אגרנלוציטוזיס .1

שכיחות  .ק"לממ 1,000הנויטרופילים מתחת ל  ירידה בכמותכמוגדרת  אגרנולוציטוזיס .1.1

. כאשר שיעור התמותה המדווח )כתוצאה מזיהום( נע 1%מצטברת של אגרנולוציטוזיס היא כ 

 .0.3%ל  0.1%בין 

 ההחיסונית מופחתת מאוד וישנה סכנלממ"ק העמידות  500נויטרופילים מתחת ל הרמת כאשר  .1.2

. ממ"ק(/500-מתחת ל BEN- Benign Ethnic Neutropenia)במקרה של  זיהום קטלנילמוגברת 

השבועות הראשונים  18שכיחות התופעה משתנה כתלות באורך הטיפול, רוב המקרים יופיעו ב 

 הטיפול.  בהמשךלטיפול, אך ישנם גם מקרים בהם זה יופיע 

ק יש להקפיד על ביצוע מעקב כמתואר "לממ 1,500-ירידה בנויטרופילים מתחת לכאשר יש  .1.3

 להלן. 

ווידא שתשובת ספירת הדם תקינה. נתוני  הרופא המטפללא יינתן מרשם לחולה אלא לאחר ש .1.4

ספירות הדם העוקבות ירוכזו בטבלת מעקב בתיק החולה, תוך ציון תאריכי הבדיקות. במרשם 

 התרופה תרשם כמות בהתאם למינון ומועד הביקורת.

בכל מקרה של מחלת חום כלשהיא )כגון דלקת גרון, דלקת שקדים, דלקת סיסטמית או הופעת  .1.5

)יש להסביר זאת למטופלים טרם התחלת  תד"ש(, יש לבצע מיידית חום מסיבה כלשהי

 הטיפול(.

לממ"ק, יש להפסיק את התרופה ולהתייעץ  50,000במקרה של ירידת תרומבוציטים מתחת ל  .1.6

 עם המטולוג בקשר לאפשרות לחזרה לניסיון טיפולי נוסף. 

 4בדיקה חוזרת תוך  קודם יש לבצעהערך המ 50%במידה ומספר הנויטרופילים יורד ביותר מ  .1.7

 ימים. 

באוכלוסיות אתניות מסויימות Benign Ethnic Neutropenia (BEN )יש לזכור כי ישנה תופעה של  .1.8

)כגון ממוצא תימני או אתיופי(. במקרה כזה ישנה רמת בסיס נמוכה של ספירת נויטרופילים 

יש  BEN(. במידה ויש חשד ל 3,000ל  1,500היינו בין  –מהנורמה  500)בדרך כלל נמוכה ב 

אינה  BENלהתייעץ עם המטולוג ולהוסיף את האבחנה לרשימת האבחנות של המטופל. 

 הוראת נגד לטיפול בקלוזפין. 

מהערך הקודם )גם אם לא הגיעו לרמה  50%במידה ומספר הלויקוציטים יורד מתחת ל  .1.9

פתולוגית( יש להתייעץ עם המטולוג. יש לזכור כי החשיבות הגדולה היא לירידה בכמות 

 הנויטרופילים.
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  :ור נויטרופיליםטני מדרג .1.10

חומרת 

 נויטרופניה
עם אבחנת 

BEN 

רמת 

 פעולות הנחיות ניטור נויטרופילים

ללא 

 נויטרופניה

 1,500מעל  BENללא 

 ק"לממ

 18פעם בשבוע עד 

שבועות, לאחר מכן 

 פעם בחודש 

 

 BEN  1,000מעל 

 ק"לממ

 

נויטרופניה 

 קלה 

ל  1,000בין  BENללא 

1,499 

 ק"לממ

פעמים בשבוע  3ניטור 

 1,500עד חזרה למעל 

, 1,500לאחר חזרה למעל 

 ניטור בתדירות רגילה 

 BEN  רמה תקינה, אין צורך

 בניטור מיוחד

 

נויטרופניה 

 בינונית

ל  500בין  BENללא 

 ק"לממ 999

 

 

ניטור יומי עד חזרה 

 1,000לרמה של מעל 

 הפסקת הטיפול בקלוזפין.

בחזרה של נויטרופילים 

, ניתן 1,000לרמה מעל 

בקלוזפין תוך לחזור לטיפול 

פעמים בשבוע עד  3ניטור 

. לאחר מכן 1,500הגעה ל 

 ניטור בהתאם למשך הטיפול

 BEN  פעמים בשבוע  3ניטור

 1,000עד חזרה למעל 

 המשך טיפול בקלוזפין.

, 1,000לאחר חזרה מעל 

 ניטור בתדירות רגילה

נויטרופניה 

 חמורה

רמה מתחת  BENללא 

 500-ל

 ק"לממ

 ניטור יומי עד חזרה

 ק"לממ 1,000למעל 

הפסקת קלוזפין מיידית. בכל 

התחלה מקרה אין לבצע 

עד  (rechallengeמחדש )

לערך  נויטורפיליםלחזרה של 

לפחות, וייעוץ  1,500של 

 המטולוגי.

 BEN  ניטור יומי עד חזרה

 ק "לממ 500למעל 

הפסקת קלוזפין מיידית. בכל 

התחלה מקרה אין לבצע 

עד  (rechallengeמחדש )

לערך  נויטורפיליםלחזרה של 

לפחות, וייעוץ  1,000של 

 המטולוגי.

 

 קרדיוטוקסיות .2

וכן לדלקת שריר הלב )מיוקרדיטיס(.  QTהטיפול בקלוזפין עלול להוביל להארכת מקטע  .2.1

 רחבת טווח מיוקרדיטיס כתוצאה מקלוזפין היא על בספרות העולמית (incidenceההיארעות )

 .(Bellissima BL et al., 2018) 0.015-8.5% ונעה בין

 ג ולוודא שאין הפרעות הולכה."אק רישום לפני התחלת הטיפול בקלוזפין יש לבצע .2.2
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על  שנהש לבצע אק"ג אחת לחודשיים בארבעת החודשים הראשונים לטיפול, ולאחר מכן פעם בי .2.3

מ"ש.  500מקסימלי הוא  QTcמקטע יתועד בתיק החולה.  QTc. אורך מקטע ה 3פי הטבלה בנספח 

במקרה של הארכה יש להפחית את מינון הקלוזפין ולהתייעץ עם קרדיולוג. במקרה של הארכה 

 פעמים. 3א.ק.ג. בתדירות של -לעקוב אחר ה מומלץ QTc-הדרגתית ב

במקרים של חשד קליני למיוקרדיטיס )תופעות דמויות שפעת, ירידת ל"ד, טכיקרדיה, דיספניאה,  .2.4

. במידה ויש CK-, תד"ש וCRP, טרופונין רמת ואריתמיות( יש לבצע אק"ג ובדיקתכאבים בחזה 

 .מחלקה לרפואה דחופהחשד למיוקרדיטיס יש להפנות מיד ל

לממ"ק( בעת טיפול בקלוזפין )בד"כ החודש הראשון לטיפול(  700מקרים של אאוזינופליה )מעל 

נפריטיס. תופעה זו יכולה להיות חלק  נקשרו למיוקרדיטיס, פנקריאטיטיס, הפטיטיס, קוליטיס או

(. לכן, בהופעת אאוזנופיליה יש להעריך תסמיני רגישות DRESSמסינדרום רגישות כולל לתכשיר )

מערכתית )הופעת פריחה, סימני אלרגיה, מיוקרדיטיס או תגובה דלקתית חריפה באיבר אחר( 

נקשרת לקלוזפין ללא תופעות ובמידה ויש כאלה יש להפסיק טיפול בקלוזפין. אאוזינופיליה ה

סיסטמיות דלקתיות, לרוב חולפת עצמונית ולכן ניתן להמשיך בטיפול תוך מעקב רישום אק"ג 

וביצוע תד"ש שבועי עד חזרת ספירת אאוזינופילים לנורמה. במקרה של ספירת אאזויניפלים 

באשר להמשך  גבוהה במשך מספר שבועות, גם ללא מעורבות סיסטמית, יש להתייעץ עם המטולוג

  הטיפול או חזרה לטיפול בקלוזפין.

 

 וחסימת מעיים עצירות .3

להוביל לעצירות  ועלולהירידה בתנועתיות המעיים נגרמת מההשפעה הפריפרית של קלוזפין,  .3.1

המדווחת של  ההיארעותקולון, התנקבות המעי ומוות. -(, מגהparalytic illeusמלאה )פרליטית 

 היא בקרבהתפתחות אילאוס  (, ושלShirazi et al, 2016) 31%-היא כעצירות בקרב מטופלי קלוזפין 

4% – 8%.  

יש לשאול את  לכן .25% – 20% הוא פרליטי המפתחים אילאוס מטופליםמקרב ה תמותהשיעור ה .3.2

בי עצירות או , לגמידי חודשולאחר מכן  ,מדי שבוע השבועות הראשונים 18במהלך המטופל, 

ירידה בתדירות פעילות מעיים )ולתעד בתיק הרפואי(. בעת הצורך, ניתן להוסיף תכשיר פומי 

 לקסטיבי או אוסמוטי, או שימוש ספורדי בחוקן.

 

  ותמטבוליהפרעות  .4

 פסיכוטיים-הטיפול בקלוזפין מוביל לעלייה במשקל בשיעור גדול יותר משאר התכשירים האנטי .4.1

  .ולשכיחות גבוהה של תסמינים מטבוליים

 להתפתח בשכיחות גבוהה יותר מהאוכלוסייה הכללית בקרב מטופלי קלוזפין. עלולהסוכרת  .4.2

 HbA1Cו  לעקוב אחרי ערכי סוכר בצוםו לנטר מדדים מטבוליים, BMI-לכן, יש לעקוב אחר ה .4.3

בנספח  כמפורט בטבלה עם רופא המשפחה( בתיאום מתועדאו בקהילה )במסגרת בריאות הנפש 

3. 
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 לתופעת הלוואיהוספת טיפול מקרה של שינויים משמעותיים במדדים מטבוליים מומלץ לשקול ב .4.4

המשך הטיפול בקלוזפין, וזאת בהתייעצות בין את לשקול ובמקרים קיצוניים  תהמטבולי

  הפסיכיאטר המטפל לרופא המשפחה, תוך הערכת תועלת מול סיכון.

 

 פרכוסים .5

 3%ועולה ל  ליממהמג  150-300במינון  1%שיעור הפירכוסים כתוצאה מקלוזפין עומד על  .5.1

 נ"ג/מ"ל( 600)וברמה בדם מעל  ליממהמ"ג  600. במינון מעל ליממהמג  450במינון שמעל 

  .. קיים מתאם בין רמת התרופה בדם לסיכון לפירכוסיםשיעור הפרכוסים גבוה יותר

 או פירכוסי-יש לשקול להוסיף תכשיר אנטי .להפסיק קלוזפיןהופעת פירכוס אינה התוויה  .5.2

 .קרבמזפיןמתן יש להימנע מבכל מקרה להפחית את מינון הקלוזפין.  לחילופין ניתן 

של נוגד פרכוסים לפני  טיפול מונעשל פרכוסים בעבר יש לשקול מתן  היסטוריהבמטופלים עם  .5.3

 התחלת הקלוזפין. 

במטופל הסובל מאפילפסיה יש לוודא שימוש בנוגד פרכוסים ברמה טיפולית ולהתייעץ עם  .5.4

 במידת הצורך.  נוירולוג

שעות לאחר המנה האחרונה,  12לקבוע רמה בדם  מומלץבמקרה של פרכוס תחת קלוזפין  .5.5

שעות, ובמידה ואין התכווצות נוספת להפחית את המנה  24להשהות את המשך התרופה ב 

חצית המינון. במידה של ספק באשר להמשך הטיפול או לאפשרות לפרכוסים שלא הבאה למ

 על רקע הקלוזפין, מומלץ להתייעץ עם נירולוג. 

 

 אך מפריעות לתפקוד תופעות לוואי נוספות שאינן מסכנות חיים .6

כוללות: ריור  ,שאינן מסכנות חייםו( 10%תופעות לוואי נפוצות )מופיעות בשכיחות של מעל  .6.1

של תסמינים  החמרה, ולעיתים גם הופעה או )יום ולילה(, הרטבה לילית וסדציה מוגבר

 . אובססיביים

בתכנית הטיפולית. ןיש להתייחס אליה בקלוזפין, אך תופעות אלו אינן סיבה להפסקת הטיפול .6.2
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 : 3נספח מס' 

 טבלת ריכוז מעקב נדרש

 

 בסיס בדיקה

 שבועות ראשונים 18
 6כעבור 

 חודשים

אחר ל המשךבדיקות 

 השנה הראשונה
  

 1כעבור 

 חודש

 3כעבור 

 חודשים

 X תד"ש
מידי  -מדי שבוע, ולאחר מכן

 חודש

מידי 

 חודש
 מידי חודש

 אחת לשנה X     X X גלוקוז בצום

HbA1C X     X   אחת לשנה 

ליפידים 

)כולסטרול 

 וטריגליצרידים(

X       X אחת לשנה 

 אחת לשנה X   X   X כימיה

כולל  אק"ג

 מדידת מקטע

QTc 

X 
חודשים  4כל חודשיים ב 

  ראשונים
 אחת לשנה  

 חודשאחת ל X מדי שבוע X ניטור עצירות

BMI X       X אחת לשנה 

מדידת ל"ד 

 ודופק
X   X X X אחת לשנה 
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 :4נספח מס' 

 הנחיות מפורטות - מינון

 :מינון .1

ניתן לחלק את מינון איטית והדרגתית. את עליש להקפיד על העל מנת להפחית תופעות לוואי,  .1.1

 ליטול לפני השינה.עדיף המינון היומי למנות בגדלים שונים, כאשר את המנה הגדולה מביניהם 

כל יום  מ"ג 50עד , ולעלות במינון הראשון מ"ג ליום 25עד מ"ג  12.5ומלץ להתחיל במינון של מ .1.2

 . לשיקולים קליניים בהתאם

 25מ"ג ולעלות במינון בהדרגה בקצב של  12.5בילדים ומתבגרים יש להתחיל במינון של  .1.2.1

 ימים, בתלות בסבילות.  5עד  3מ"ג כל 

 מ"ג. 475עד  125מינון יומי מקובל באוכלוסיית ילדים ומתבגרים הוא בטווח  .1.2.2

יש לציין כי טרם נמצא מידע מבוסס באשר ליעילות ולבטיחות של התרופה עם זאת,  .1.2.3

 .16לדים מתחת גיל לי

מרשם שוטף לקלוזפין יכול להינתן על ידי פסיכיאטר מטפל, או על ידי רופא ראשוני )רופא משפחה  .1.3

 בתנאי שיש מעקב פסיכיאטרי במקביל.  , רופא פנימאי בקהילה(,או רופא ילדים

התרופה  תחודש מתןשעות )בין אם ההפסקה יזומה, בין אם לא(,  48בהפסקה של קלוזפין מעל  .1.4

מ"ג פעם או פעמיים ביממה הראשונה, ולאחר מכן ניתן להעלות  12.5בהדרגה. יש להתחיל ממינון 

מאשר בטיטרציה הראשונית. גם במטופל אשר עבר כבר  יותר את המינון בהדרגה, באופן מהיר

שבועי, עלייה חוזרת במינון של  תד"ש בדיקת שבועות של 18חודשי לאחר שהשלים  תד"שבדיקת ל

שבועי לאחר השלמת העלייה במינון. לאחר  תד"שבדיקת שבועות של  6התרופה מחייבת לפחות 

מכן חזרה לתדירות הניטור שהייתה לפני ההפסקה. בהפסקה מעל חודש, יש להתחיל הניטור כאילו 

   .   (. בנספח זה1.1 )בהתאם למפורט בסעיף זו התחלה מחדש של הטיפול

פר ולהמתין במינון זה מס ,ליממה מ"ג 300מינון מתאים, לרוב שבועות ל פרמומלץ להגיע תוך מס .1.5

 לוואי:  )אם אין אפשרות למדידת רמות בדם( ו/או הופעת תופעות לשיפור קליניעד להגעה שבועות 

 ;ליממה מ"ג 400-500גברים מעשנים:  .1.5.1

 ;ליממה מ"ג 400-300גברים לא מעשנים:  .1.5.2

 ;ליממה מ"ג 400-300 נשים מעשנות: .1.5.3

 ;ליממה מ"ג 200-300נשים לא מעשנות:  .1.5.4

ניקוטין עצמו אינו משפיע על רמת הקלוזפין בדם לכן במקרה של שימוש בסיגריות  .1.5.5

 אלקטרוניות או תחליפי ניקוטין, אין צורך בהתאמת המינון.

. מינון מקסימלי מ"ג ליום, בהדרגה 600חלקי, ניתן להגיע למינון של  קליניאו בשיפור  בהעדר שיפור .1.6

 . יש לתעד סיבת הגעה למינון זה( –)במקרים חריגים, עקב סכנה מוגברת לפירכוסליממה מ"ג  900 –

 :(1)ראה נספח  רמות תרופה בדםבמידה ויש אפשרות לבדוק  .1.7

 מ"ל.נ"ג/ 350-600  בטווחהיא  מומלצתרמה טיפולית  .1.7.1

ירידה במינון  למצב הקליני, , בהתאםנ"ג/מ"ל יש לשקול 600בדם של מירבית מעל רמה  .1.7.2

  ו/או תוספת תכשיר נוגד פרכוסים. 
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 ש לזכור גורמים שעלולים לשנות את רמת התרופה בדם:י .1.8

 .לגרום להרעלה עלולהרמת תרופה ו את מחלת חום מעלה .1.8.1

 רמת תרופה בדם. את עישון מוריד  .1.8.2

 רמת תרופה בדם.את עלולה להעלות של עישון הפסקה פתאומית  .1.8.3

 

 עד הגעה למינון אופטימלי. פסיכיאטררופא על ידי  אחת לחודש קליני מצבאת ה יש לנטר .2
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 5מס' נספח 

  נוספות הנחיות מפורטות

 

ניתן להיעזר בנוגדי דיכאון  ,תוך טיפול בקלוזפין , במקרה שהמטופל מפתח דיכאון מאג'ורי .1

שאין להם אינטראקציה עם תכשירים נוספים בזמן נטילת קלוזפין )כגון סרטרלין, ציטלופרם, 

 (.אסציטלופרם או ונלפקסין

עקב הסכנה להתקפים אפילפטיים והפרעות המטולוגיות, יש להימנע ממתן תרופות המורידות  .2

 .ב עם קלוזפיןובשיל ופיון )וולבוטרין(סף פירכוס כגון מפרוטילין )לודיומיל( או בופר

, אנטיהיסטמינים ACEמומלץ להימנע ממתן תרופות להורדת לחץ הדם ממשפחת מעכבי  .3

 .בשילוב עם קלוזפין וברביטורטים

במקרים חמורים של סכיזופרניה עמידה לטיפול בקלוזפין ניתן להוסיף טיפול בנזעי חשמל  .4

(ECTמספר מחקרים מבוקרים ואף מטה .)-ליזה הראו תועלת בתוספת נזעי חשמל לחלק אנ

רצוי  ECTמהמטופלים שלא הגיבו בצורה מספקת לקלוזפין בלבד. לפני ההחלטה על מתן 

 ECTלוודא שהרמה של קלוזפין בדם היא בטווח הטיפולי, כמפורט לעיל. במקרה של שילוב 

 ניתן לשקול הפחתת מינון הקלוזפין.

חודשים  6ות ממושך אצל חלק מהמטופלים ויש להמתין משך הזמן לתגובה טיפולית עלול להי .5

  תחת טיפול אופטימלי לפני הערכת התגובה לתרופה, זאת משום שמטופלים שלא הראו תגובה

 3-6במהלך שלושת החודשים הראשונים, לעתים הראו תגובה מאוחר יותר בטווח של  קלינית

 חודשים.


