
 

 

  )Amiodarone (עצות לשימוש באמיודארון
 

תרופה הזוהי . אמיודארון הינה תרופה אשר משמשת לויסות הפרעות בקצב הלב
 ,במיעוט המטופלים, אך היא עלולה,  לטיפול בהפרעות בקצב הלביעילה ביותרה

אמיודארון משמשת לשמירה על קצב . לגרום לתופעות לוואי הדורשות מעקב רפואי
 .התרופה מסייעת בהשבת קצב הלב לקדמותו, כמו כן). קצב סינוס(לב תקין 

 
 תופעות לוואי

 
קיימות מספר , למרות שהשימוש בתרופה על פי רוב אינו גורם לתגובות בלתי רצויות

 .תופעות לוואי אשר משפיעות בדרכים שונות על איברי הגוף השונים שלנו
 

 העור
 

תופעה . אפרפר-לגוון כחולו עצבהעור עלול לשנות את , לך הטיפול באמיודוראןבמה
אך העלמותה המוחלטת עלולה לארוך , ןרוזו תיפסק לאחר הפסקת השימוש באמיוד

 .זמן רב
 

בקרם מגן , שימוש. ייתכן ותהיה רגיש יותר לכוויות שמש, בזמן שימושך באמיודארון
משום . וחבישת כובע עשוי למנוע תופעת לוואי זו  גבוהמקדם הגנה- שיזוף עם

בקרם ייתכן ויידרש להמשיך בשימוש , שאמיודארון נשארת בגוף למשך זמן ממושך
 . למשך מספר חודשים לאחר הפסקת הטיפולמגן שיזוף

 
 העיניים

 
, המשטח השקוף המכסה את האישון(עלולים להווצר משקעים זעירים בקרנית העין 

 ועצם הופעתן משקעים אלה אינם מזיקים לגוף). טח הלבן בעיןאת הקשתית ואת הש
ייתכן שתבחין בהשפעתם של משקעים אלו , עם זאת. אינו התוויה להפסקת הטיפול

מבין האנשים . במהלך נהיגה ברכב, למשל, כאשר תחשף לאור בהיר בשעות הלילה
ין שוב כי יצו. אחד מכל עשרה עלול להבחין בהילה כחלחלה, הנוטלים את התרופה

 ההתוויה להפסקת התרופה כאשר המשקעים גורמים .תופעה זו אינה מסוכנת
לכן יש לפנות .  באופן נדיר עלולה להיות פגיעה עינית חמורה.לפגיעה בחדות הראייה

 .מפטומים של הפרעות או קשיי ראייהלרופא אם יש ס



 

 
 הריאות

 
של כמה ממרכיבי ) פיברוזיס(אמיודארון עלול לגרום לבעיות הנובעות מהתעבות 

עלייך לפנות אל רופא המשפחה שלך בהקדם , אם הינך חש בקשיי נשימה. הריאות
  .האפשרי

 
 הכבד

 
אשר ניתנות למיגור , אמיודארון עלול במקרים נדירים לגרום לבעיות בתפקודי הכבד

א המשפחה שלך יוכל לוודא כי לא קיימות השפעות רופ. י הפחתת מינון התרופה"ע
 לרוב עלייה של עד פי שלוש .שליליות על הכבד באמצעות בדיקות דם שגרתיות

 .מהערכים הנורמליים אינה משמשת התווייה להפסקת התרופה
 

  עם תרופות אחרות תגובה-אינטראקציה
 

 ,ותן אתה נוטל עלול לגרום לאינטראקציה עם תרופות אחרות אהשימוש בתרופה
 ככלל עלייה במינון .אם הינך נוטל וורפארין,  שלךINR- רמות ההשפעה עללרבות 

הפרוקור גורמת להשפעה כאילו הועלה מינון הקומאדין וירידה במינון כאילו הורד 
 . INR -לכן שינויי במינון הפרוקור מצדיק עלייה בתדירות בדיקות ה. מינון זה

 
 מעקב רפואי

 
למרות שתופעות .  לטובתך בלבדושמושה, נה תרופה שימושית ביותראמיודארון הי

במהלך השימוש סדיר חשוב לבצע מעקב רפואי , הלוואי המצוינות לעיל הן נדירות
י רופא המשפחה שלך במהלך השימוש "ך להבדק מדי חצי שנה עעלי.  בתרופה

בלוטת התריס יך לבצע בדיקות דם על מנת לוודא כי תפקודי באמיודארון ויהיה על
 . כמו גם בדיקת רופא עיניים,והכבד שלך תקינים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

י החוג לאלקטרופיזיולוגיה וקיצוב של האיגוד " תורגמה והותאמה לשימוש בישראל עחוברת מידע זו
המידע בחוברת ניתן . חלק קטן מן התכנים וההמלצות אינם רלבנטיים לישראל. הישראלי לקרדיולוגיה

 .י הקרדיולוג המטפל"לצורך חינוך ומתן מידע כללי ואינו תחליף ליעוץ מקיף ומסודר ע


