תודה על פנייתכם לאחרונה בנוגע לאלטרוקסין ).(Levothyroxine
אני מבין כי ברצונכם לקבל מידע על ריסוק הטבלייה.
עלון המידע הישראלי לרופא )(1) (Israeli Summary of Product Characteristics, SPC
כידוע ,ה SPC -כולל את המידע הרלוונטי שלהלן.

מידע קליני
מינון ואופן מתן התרופה
עקב מחסור בנתונים לא רצוי לרסק טבליות תירוקסין ואין לחצות טבליות תירוקסין שאינן מסומנות בקו
חצייה .רצוי ליטול טבליות תירוקסין על קיבה ריקה.

אזהרות ואמצעי זהירות
לתירוקסין אינדקס תרפויטי צר .מינון מתאים של תירוקסין מבוסס על הערכה קלינית וניטור של תפקודי
בלוטת התריס באמצעות בדיקות מעבדה .במהלך תקופת הטיטרציה הראשונית ,נדרש לבצע טיטרציה
זהירה של המינון ומעקב כדי להימנע ממצבים של תת או יתר מינון .התסמינים של מינון יתר של
תירוקסין דומים למאפיינים רבים של .endogenous thyrotoxicosis

פרמקוקינטיקה
ספיגה
הספיגה של תירוקסין לאחר מתן פומי אינה מלאה ומשתנה ,בעיקר כאשר ניטל עם מזון .הכמות
הנספגת גדלה במצבי צום.
עלון מידע לצרכן )(2
אין ללעוס .יש לבלוע את התרופה עם מעט מים .אין לרסק את הטבלייה ואין לחצות אותה .מומלץ ליטול
את התרופה על קיבה ריקה.
יציבות כימית וביואקוויוולנטיות
אין נתוני יציבות ספציפיים על טבליות מרוסקות ,אולם במהלך בדיקות אנליטיות/מבחני המסה ,טבליות
התמוססו בתמיסות מימיות .כתוצאה מכך הודגם כי טבליות מרוסקות המוכנסות מיד למים וניטלות
ישירות לאחר הכנת תערובות כאלו הן יציבות מבחינה כימית למשך זמן מה )לדוגמא 45 ,דקות
בטמפרטורת החדר( .לכן ,הנתונים שברשותנו תומכים רק ביציבות הכימית של טבליות אלטרוקסין
המרוסקות במים ישירות לפני השימוש .כמו כן ,יש להקפיד ליטול את כל המנה המיועדת.
שיקול דעת קליני
לאור כל הנאמר לעיל ,חשוב לציין שאף-על-פי שחברת  Aspenאינה ממליצה לרסק את הטבליות ,ידוע
שנוהגים לעשות כך במצבים מסוימים ,וכל סטייה מהמידע המצוין בעלון התכשיר נתונה לשיקול הדעת
של הרופא המטפל .יש לשקול את ההחלטה על מתן הטבליות בדרך שונה מהמידע המצוין בעלון
התכשיר אל מול הסיכון של אי מתן טיפול או שהחולה לא יקבל את המנה בשלמותה.
כפי שאתם מבינים ,אחד ההיבטים החשובים ביותר של הטיפול בהיפותירואידיזם הוא עקביות במתן
התרופה וביצוע סדיר של בדיקות תפקודי בלוטת התריס ,ובעקבות כך התאמות נדרשות של המינון.

אני מקווה שמידע זה הוא בעל ערך.
אנא ,אל תהססו לפנות שוב אם נוכל לסייע במידע נוסף.
בכבוד רב,
שירות מידע רפואי
אימייל מידע רפואיaspenglobal@professionalinformation.co.uk :
קו ישיר לשירות מידע רפואי בישראל) 1809 212 832 :שיחת חינם( או +44 1748 828 379
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