לתלות בבית המרקחת

בעריכת מגר' ברכה שטהל ,מנהלת המרכז למידע תרופתי ,מרכז רפואי רבין

תרופות העלולות להגביר סיכון לנפילות באוכלוסייה המבוגרת  -חלק א'
נפילות הן שכיחות ומאיימות על עצמאותה של האוכלוסייה המבוגרת .כ 30%-40%-מהמבוגרים בגילאים מעל  65המתגוררים בקהילה ,נופלים
מדי שנה ,והמספרים גבוהים עוד יותר בקרב הקשישים בבתי אבות .נפילות אלו מגבירות את התחלואה והתמותה והצורך במוסדות סיעודיים.
הסיכון לנפילות עולה ,ככל שהקשיש סובל ממס’ רב של בעיות ,כמו נפילות קודמות ,מגבלות תנועה ( ,)gaitהפרעות בשיווי משקל ,ירידה
קוגניטיבית ,סוכרת לא מאוזנת ,ריבוי תרופות ( )polypharmacyמעל  4תרופות ,שימוש בתרופות פסיכו-טרופיות ואחרות ,הפרעות ראייה ושמיעה,
שתיית אלכוהול ותת לחץ דם אורטו-סטטי (.)orthostatic hypotension
במידה שקיימת הצדקה רפואית אין להימנע ממתן התרופה ,אך רצוי לבחור בתרופה עם סיכון מופחת יותר לנפילות ,במינון הנמוך היעיל ,תוך
ניטור השפעתה על החולה .יש להדריך את החולה הקשיש הנזקק לתרופות העלולות לגרום לנפילות ,להימנע משינויי תנוחה חדים.
להלן רשימת תרופות העלולות להגביר את הסיכון לנפילות:

HIGH RISK DRUGS
ANTIDEPRESSANTS

הימנע מתרופות טריציקליות עם פעילות אנטי-מוסקרינית גבוהה ,כמו
ל SSRI’S-סיכון מופחת יותר לנפילות בקשישים.
* יש להתחיל במינון נמוך ולהעלות לאט לפי הצורך ,תוך ניטור מצב החולה.
* הפסקת טיפול תיעשה בהדרגה.

.Amitriptyline

MISCELENOUS
Bupropion
Mirtazapine
Nefazodone
Phenelzine
Trazodone

SSRIS/sNRIS
Citalopram
Duloxetine
Escitalopram
Fluoxetine
Fluvoxamine
Paroxetine
Sertraline
Venlafaxine

TRICYCLIC
Amitriptyline
Clomipramine
Desipramine
Doxepin
Imipramine
Maprotiline

ANTIPSYCHOTICS

הסיכון לתת לחץ דם ( )Hypotensionתלוי במנה.
רצוי להתחיל במנה נמוכה ולעלותה באיטיות.
אין להפסיק טיפול בבת אחת אלא בהדרגה ובאיטיות.
כל התרופות בקבוצה זו עלולות לגרום לתופעות אקסטר-פירמידליות ,אך אלו
פחותות יותר ב–.atypicals

ATYPICAL
Clozapine
Olanzapine
Quetiapine
Risperidone
Ziprasidone

TYPICAL
Chlorpromazine
Fluphenazine
Haloperidol
Perphenazine
Pimozide
Thioridazine
Trifluoroperazine

)ANTI-MUSCARINIC (ANTI-CHOLINERGICS

תרופות אנטי-מוסקריניות משמשות כטיפול באי שליטה במתן שתן ופרקינסון.
הן עלולות לגרום למצבי בלבול בקשישים ,במיוחד באלו עם ירידה קוגניטיבית.

Procyclidine
Tolterodine

)Benzhexol (Artane
Oxybutynin

BENZODIAZEPINES & HYPNOTICS

* יש לתת מנה מינימלית אפקטיבית.

** להימנע מבנזודיאזפינים בעלי פעולה ממושכת כמוNitrazepam, Diazepam :
*** קיימת עדיפות לתרופות מרדימות שאינן בנזודיאזפינים ,כמו ,Zopiclone
Zolpidem

Oxazepam
Triazolam
***Zolpidem
***Zopiclone

Clorazepate
**Diazepam
Lorazepam
**Nitrazepam

Alprazolam
Chlordiazepoxide
)(Nirvaxal, Librium
**Clonazepam

)DOPAMINERGIC DRUGS (ANTI-PARKINSON

התרופות עלולות לגרום לסחרחורת וישנוניות רבה המופיעה בפתאומיות או
בתחילת טיפול .יש לנטר את החולה על המינון הנמוך האופטימלי.

Pergolide
Ropinirole
Selegiline

Bromocriptine
Entacapone
Levodopa (Levopar,
)Dopicar, Sinemet
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