
1 

 

 דף מידע למטופל 

 SYNTHROID-טבליותסינתרואיד , 
לתרופה זו? יםהשמות הנוספמהם   

.: הורמון בלוטת התריסקבוצה תרפויטית  

 Levothyroxine Sodium   -  סודיום לבוטירוקסיןשם חומר הפעיל: 
 

 ?באילו מינונים קיים התכשיר
 Synthroid Tab. 50mcg, 100mcg  -מק"ג    055מק"ג,  05 טבליות סינתרואיד

 

 תרופה?הלשם מה משמשת 
לטיפול במחלות של בלוטת  משמשתחליף זה  .תחליף סינתטי להורמון הטבעי המיוצר על ידי בלוטת התריסהינו  לבוטירוקסין

 .פעילות זהה להורמון הטבעי המיוצר ע"י בלוטת התריס בעל הוא או בחוסר תפקוד של בלוטת התריס. לבוטירוקסין התריס

 :הבאיםבמצבים משמש  סינתרואיד

  )תיקון חסר הורמון טבעי כאשר אינו מיוצר בכמות מספקת על  -תת פעילות של בלוטת התריס )היפותירואידיזם

 .ידי בלוטת התריס

 מניעה של הופעה חוזרת ,כולל זפקת, גויטר )התנפחות של בלוטת התריס( או מניעה של סוגים שונים של טיפול

 .עם סרטן בבלוטת התריס בחוליםטיפול ע"י רדיויודין לו זפקת אחרי ניתוח-גויטר של

 

 מתי אין להשתמש בתרופה?
  תירוטוקסיקוזיס בלוטת התריס יצור מוגבר של הורמוני -במקרה של רעלת בלוטת התריס(). 

  מטופל ושאינ אי תפקוד של בלוטת האדרנלבמקרה של. 

 אוטם שריר הלב כגון ,לבבי חמור מצב. 

  ידועה לך רגישות יתר לאחד ממרכיבי התרופה. אםאין להשתמש בתרופה 

 הפחתהלבלוטת התריס לא תגרום  במשקל. נטילה של הורמון הפחתהללא נועדו לשמש כאמצעי  בלוטת התריס הורמוני

 .לתופעות לוואי חמורות במשקל באנשים שרמת ההורמון אצלם תקינה ואף עלולה לגרום

אם המצב קשור להיפותירואידיזם )תת פעילות של בלוטת  אבנשים וגברים, אלפריון -אין להשתמש בסינתרואיד  לטיפול באי

 התריס(.

 

 להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול:יש באילו מצבים 
 בתקופת הטיפול בתרופה יש לבצע בדיקות תקופתיות של הורמוני בלוטת התריס  –גיל מעבר, אל ווסת אם הינך ב

מינימאלי היעיל את המינון  מומלץ ליטול  .יבוד עצם ואוסטאופורוזיסלא מחשש להופעת היפרתירואידיזם הגורם

 הדרוש לתגובה קלינית ומעבדתית רצויה.

  אי ספיקת לב ,מהיר או לא סדיר לב דופק, אנגינה פקטוריס :ממחלת לב, כגון /תו/או סובל 50אם הינך מעל גיל, 

 (.טרשת עורקים -מחלת לב כלילית )הנובעת מליקוי בתפקוד כלי דם

 סימפתטיתהמערכת הפעילות את בנוסף בתרופות המעודדות  /תומטופל כליליתממחלת לב  /תאם הינך סובל 

 ומימטיות(.ת)תרופות סימפ

  צורך להתאים מינוני תרופות נוגדי סוכרת בשלוב. היתכן ויהי –אם הינך סובל/ת מסוכרת 

 

 הריון והנקה
 .ןההיריולהמשיך את הטיפול בלבוטירוקסין בזמן  יש

 בהריון.  מינוןאת הלעיתים יש צורך להעלות  יש ליידע את הרופא המטפל באם הינך בהריון או מתכננת הריון.

 אינו מופרש לחלב אם.  לבוטירוקסין ההנקה.להמשיך את הטיפול בלבוטירוקסין בזמן אם הינך מניקה יש 

 

 ליטול את התרופה? עלי איך
 התרופה נועדה לנטילה דרך הפה.

ספיגת  ם.בוקר עם חצי כוס מילפני ארוחת ה עד שעה לפחות חצי שעה  -פעם ביום על קיבה ריקה התרופהת איש ליטול 

 לבוטירוקסין עולה אם נוטלים אותו על קיבה ריקה.

המתן יש  לתינוקות יש לתת את מלוא המנה לפחות חצי שעה לפני הארוחה הראשונה ביום. מיד לפני. את הטבליותניתן לכתוש 

 .יש לכתוש את הכדור לפני המתן -חשוב לשמור על טריות המנה. כפיות( 0-2) המנה הרצויה ולערבב עם מעט מים לכתוש את

 אין לתת את לבוטירוקסין יחד עם פורמולת התינוקות המבוססות על סויה.

 מינון
)כולל הריון(,  בריאותימצבו ה משקלו, ם לחולה באופן אישי, בהתאם לגילו,מינון לפי הוראות הרופא בלבד. המינון מותא

הדרגתי כל  נמוך אשר מעלים באופן ןבמינועל סמך בדיקות מעבדה. בדרך כלל מתחילים ו /תנוטל הינו/הבהתאם לתרופות שו

  .שבועות עד להשגת המינון הרצוי 4עד  2
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של בלוטת התריס, תת לב, תת פעילות חמורה או מתמשכת  קשישים, חולי  :באוכלוסיות מיוחדות יידרש מינון נמוך מהמומלץ

 .משמעותית זקפתמשקל או 

 אין לעבור על המנה מומלצת. יש להשתמש בתרופה זו בזמנים קצובים כפי שנקבע על ידי הרופא המטפל.

 

 את המנה?שכחתי ליטול איך עלי לנהוג אם 
תרופה בזמן הקצוב יש ליטול מנה מייד כשנזכרת, אלא אם זה בסמוך למועד הנטילה הבאה, אך בשום ה את אם שכחת ליטול

 אופן אין ליטול שתי מנות ביחד! את המנה הבאה יש לקחת במועדה.

 

 לנהוג  במצב נטילת מנת יתר? יאיך עלי
ת חולים והבא/י אריזת התרופה איתך. או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה/י מייד לחדר מיון של בי אם נטלת מנת יתר

 בנטילת מנת יתר עשויות להופיע תסמינים כגון דופק לב מוגבר, חרדה, עצבנות יתר, תנועות בלתי רצוניות.

 

 לוואי של התרופה?המהן תופעות 
או  סבול מהןיל בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע תופעות לוואי, אין זה אומר שכל מטופ 

 .מחלק מהן

נון הוגדל במהירות רבה יכאשר המ נון יתר הגורם לפעילות יתר של בלוטת התריס אויממ נובעות בדרך כלל תופעות הלוואי

  .מידי ולא בהדרגה

, או התכווצות שרירים שרירים כוללות: דופק מהיר או לא סדיר, כאבים בחזה, כאב ראש, חולשתשל התרופה תופעות הלוואי 

 ההפרע עצבנות יתר, מוגבר, צמרמורת, חוסר מנוחה, יגולגולתהקאה, אי סדירות של הווסת, לחץ תוך רעד, הסמקה, חום, 

 ., פריחה, עייפות, עליה בתאבון , ירידה במשקל, שלשולהבשינה, הזע

ית, אך התופעה עלולה להתרחש תופעת לוואי של נשירת שיער חלק לבוטירוקסיןבמשך חודשים ראשוניים של הטיפול ב

 חולפת עם הזמן. 

המינון או יפסיק את הטיפול בלבוטירוקסין  במידה ומופיעות תופעות לוואי, יש לדווח לרופא המטפל. ייתכן כי הרופא יוריד

  .למספר ימים

יש לפנות לקבלת עזרה רפואית  הצוואר, בצקת של הפנים או במידה ומופיעה לאחד ממרכיבי התרופה: תופעות אלרגיות

 .מיידית

 

 תרופתיות של התרופה?-ביןהתגובות המהן 
אם הינך נוטל/ת תרופה נוספת, כולל תרופה ללא מרשם, תוספי תזונה או צמחי מרפא, עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע 

 סיכונים או אי יעילות הנובעים מתגובות בין תרופתיות, במיוחד לגבי תרופות מקבוצות הבאות:

  יהיה צורך בהעלאת והשפעתן של תרופות אלה. ייתכן  לבוטירוקסין עלול להפחית את  :תכרבסותרופות לטיפול

 .לבוטירוקסיןהשינוי מינון או ב  המינון שלהן, בעיקר בתחילת הטיפול

 להעלות את עלול להגביר את השפעתן של תרופות אלו ו לבוטירוקסין  )קומדין(: נוגדי קרישה כגון וורפרין

 אחרי הוספת הטיפול בלבוטירוקסין INR יש לנטר ולעקוב אחרי ערכי יוחד בקשישים., במהסכנה לדימומים

  .במידה ונדרשנון הוורפרין ימ להתאים, ובהמשך הטיפול בו

 יש להקפיד על הפרדה במועדי הנטילה בין התרופות הבאות:

 ראמין וכולסטיפולכולסטי, קרבונט סותרי חומצה, סוכראלפט, תרופות המכילות אלומיניום, ברזל או סידן ,

. אם ניטלים בסמוך למועד נטילתו מפחיתים את ההשפעה של לבוטירוקסין סימתיקון, קאייקסלאט, אורליסטאט

 תרופות אלה לפני שעות 4 מומלץ ליטול לבוטירוקסין

 לבוטירוקסין: תתרופות הבאות עלולות להפחית את השפע

 ברביטוראטים.רטרלין, קרבמזפיןפרופילתיואורציל, גלוקוקורטיקואידים, חוסמי בטא, ס , 

 :השפעת לבוטירוקסיןאת עלולות להגביר הבאות  תרופות 

 מ"ג, קלופיבראט 205פורוזמיד במינונים גבוהים מעל  ,סליצילטים. 

ת התריס פעילות בלוט מעקב הלהשפיע על פעילות בלוטת התריס ומצריכ עלולה ניגוד בדיקת אבחון הדורשת חומר

  ן.ירוקסילבוטהוהתאמת מינון 

יש ליידע את הרופא באם הינך מטופל/ת בתרופה זו לפי  .התריס עלול לגרום לתת או יתר פעילות של בלוטת :אמיודרון

 התחלת הטיפול בלבוטירוקסין.

, דבר שיצריך להעלות רמותיו עלולות לרדת כאשר פעילות בלוטת התריס נהית תקינה )בעזרת לבוטירוקסין( :דיגיטאליס

 .יגיטאליסמינונו של ד

כמות  את צריכת אם הינך אוכל/ת מוצרי סויה או משנה ,מהמעי, לכן לבוטירוקסין שלמוצרי סויה עלולים להפחית את הספיגה 

. מאכלים נוספים לבוטירוקסיןסויה, יש ליידע את הרופא המטפל. יתכן ויהיה צורך להתאים את המינון של  ההמזון המכיל

 מהמעי: אגוזי מלך, סיבים תזונתיים, קמח מזרעי כותנה. בוטירוקסיןל שלשעלולים להפחית את הספיגה 

 

 עלי לאחסן את התרופה? איך
 .ולחות ילדים. יש להגן מאור מעלות צלסיוס, הרחק מהישג ידם של 20יש לשמור במיכל סגור, בטמפרטורה שאינה עולה על 

 


