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, הן בטוחות יחסית ומפחיתות ביעילות באופן שכיח טיפולרכוסים הנמצאות כיום ביהתרופות נוגדות הפ

מנות על שתי קבוצות יהלוואי של תרופות אלה נ השפעות. *את תכיפותם של ההתקפים האפילפטיים

 השפעותהטיפול.  ראשיתבל פי רוב , ע*ראזיה(אישית )אידיוסינק *יתר-תופעות של רגישות 'אעיקריות: 

הן  . אלה שכיחות יותר, לעתים חולפות(טוקסיותרעילות )תופעות  'באלה אינן תלויות במינון התרופה. 

ההרעלה ותלויות במינון התרופה,  רעילות. התופעות הבתרופה/ות מאליהן ואינן מצריכות הפסקת הטיפול

חולים המטופלים ביותר מתרופה אחת אצל ר. ההרעלות שכיחות יותר ככל שמינון התרופה גבוה יות נגרמת

 )פוליתראפיה(. 

 העובדה שהן יעילות באופן שווהובשל רכוסים, ינוגדות הפהעיקריות, עקב ערכן הקליני הרב של התרופות 

ת הבחירה הטיפולית ביניהן נקבע)עם או בלי התפשטות כללית(,  פירכוסים חלקייםלפירכוסים כלליים ול

 במידה רבה על פי התופעות הרעילות הנגרמות על ידן. תרופות עיקריות אלה הן פנוברביטאל )

Phenobarbital-)לומינל*( פניטואין , - Phenytoin)הידנטואין*( קרבמאזפין , - Carbamazepine)טגרטול* 

קליני בעשור  טיפול. עליהן נוספות תרופות שנכנסו ל*דפאלפט(Valproic acid - וחומצה ולפרואית )

  וטופירמאט  *נירונטין(Gaba pentin - , גאבאפנטין )*לאמיקטל( - (Lamotrigineהאחרון: לאמוטריג'ין )

   Topiramate)- .)טופמאקס 

של  רעילותןהיא הוותיקה שבתרופות נוגדות הפירכוסים. רעילותה נמוכה מ ותרופה ז :*פנוברביטאל

שלישים מהמטופלים עלולים להסתמן נמנום ושינויים  אצל שני התרופות האחרות, פרט לרעילות העצבית.

ילדים התרופה. אצל  מבלי שתופסקקרים חולפות התופעות הללו יהתנהגותיים וחשיבתיים. במרבית המ

קשיים  -וכנובע מכך  ,יתר וירידה בקשב-, פעילותרדניתהתנהגות מ :תעוררלה ותהמטופלים בתרופה עלול

 בלמידה. 

 עורית והפרעה בקרישת הדם. תיפרחת מנות: יאחרות הן נדירות ביותר. עליהן נתופעות רעילות 

ולשווי המשקל. כבר  ותפגיעה במוח הקטן, האחראי ליציב ראשיתה שלהרעלה מסתמנת ה: בעת *פניטואין

 02בדם( מסתמן ניד )ריצוד גלגלי העיניים(, ברמת רעילות ) /ד"ל"גמ 02ברמה טיפולית גבולית של התרופה )

מתרחשים שינויים  ,וברמות גבוהות עוד יותר בסיס רחבעל  ,*אטאקטית נעשית( ההליכה /ד"ל"גמ

 התנהגותיים.

לשינויים בצפיפות העצמות, אך הסתמנות קלינית )כגון  הביאתרופה עלול לטיפול ממושך באמצעות ה

 נדירה.  -רככת( 
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החניכיים משגשגות ועלולות  ילדים ייתכנו שינויים במבנה הפנים )תווי הפנים גסים יותר(. ריריותאצל 

מומלצת ת גבוה ותרופ ןאצל חולים המטופלים במינומהמטופלים בתרופה.  02% -לדמם בשכיחות של כ

 יתר על ההיגיינה בחלל הפה.-הקפדת

בדם,  *הליקוציטים: ירידה במספר ירים מאודרים עד נדיהם נד לטיפול בפניטואין המתלוויםסיבוכים 

 . *יתר של בלוטת התריס-ופעילות ,עקב זאת( מםשינויים במנגנוני הקרישה )וד

צפות יבלבד נ 0% -מכלל המטופלים בתרופה, אך ב 00%-02% -הלוואי מסתמנות ב השפעות: *קרבמאזפין

 . עזרתהתופעות רעילות המחייבות את הפסקת הטיפול ב

של  חילוף החומריםפול גורמת התרופה לשינוי בפעילותם של אנזימי הכבד המעורבים בהטי בראשית

 בהדרגה.  ולעלות ,במינון נמוך התרופה טיפול באמצעותתרופה זאת. לכן מומלץ להתחיל ב

במערכת העצבים המרכזית ותלויה במינון התרופה. היא קרבמאזפין  ידי-לנגרמת עההרעילות העיקרית 

לעתים גם רעד  .*רת, חוסר יציבות בהליכה וקושי בתיאום התנועות )קואורדינציה(מסתמנים: סחרחו

 להיעלמות התופעות. מסייעת המינון התרופ ורדתה. בכל המקרים, היוכפילות ראי

קרים אלה נדרשת הפסקת יבמ .ליקוציטיםהספרם של ימב הירידלעתים מסתמנת בתחילת הטיפול 

 )עקב דיכוי ייצורו של הדם במח העצם(.  *יה אפלאסטיתאנמ מאוד היאהתרופה. פגיעה נדירה 

לוואי חולפות. לעתים נדירות  כהשפעותמהמטופלים,  0%-20% -עוריות מסתמנות בצורה קלה ב תיפרחות

קרים אלה מומלצת הפסקה יג'והנסון(. במ-סמונת סטיבנסיהפריחה העורית מסתמנת בצורה קשה )כגון ת

חולים קשישים ובאלה אצל תרמיה )ירידה ברמת הנתרן בדם(, בעיקר מיידית של התרופה. תיתכן היפונ

 המטופלים בתרופה במינון גבוה. 

הפסקת עקב השפעות לוואי, ( נדרשת בלבד)בתרופה זאת  *: בעת טיפול מונותראפי*חומצה ולפרואית

ית. . עם זאת, לעתים נדירות בלבד גורמת התרופה לרעילות קיצונמהמטופלים 8% -4% אצלהתרופה 

 -במינון וחולפות מאליהן. השכיחות שבהן )ב , וברובן תלויותיותרהלוואי השפירות הן שכיחות ב השפעות

על  ץמהמטופלים במונותראפיה( הם תסמיני מערכת העיכול: כאבי בטן, בחילה והקאות. לכן מומל 20%

 -22%משקל מדווחת בה ביבמינון העולה בהדרגה. עלי התרופבטיפול על נטילת התרופה לאחר הארוחות ו

שינוי בפירוק המטאבולי של חומצות  ידי-להגברת התיאבון וכן ע ידי-למן המטופלים ומוסברת ע 02%

 בעבר כממס אורגני.  נעזרו בהשומן מסועפת ו-חומצת אשומן. התרופה עצמה הי

פלים(. עם מכלל המטו 44% -שינוי בפעילותם של אנזימי הכבד הוא שכיח למדי בעת נטילת התרופה )עד ל

 ים. ימשנתשגילם נמוך תינוקות אצל כבד קשה נדירה ביותר ומתרחשת בעיקר  תזאת, הרעל

כעשירית מהמטופלים נגרם רעד בגפיים. שינויים התנהגותיים נגרמים לעתים נדירות. רעילות עלולה ל

  ספרן של הטסיות(.יהארכת זמן הקרישה )הפחתת מללהיגרם גם למנגנון קרישת הדם, 


