
מידע תרופתי על תרופות הנמצאות בשימוש לטיפול ב – COVID-19 בילדים

- 1 -

הערות אינטראקציות תופעות לוואי וניטור מינון תרופה

 . G6PD התרופה מותרת  לשימוש במטופלים עם חסר
יש לעקוב אחר סימני המוליזה.

מותר לכתוש. 
ניתן להזמין סירופ בהכנה רוקחית.

 התרופה עוברת מטבוליזם דרך 

יש להתייעץ עם צוות בית מרקחת ופרמקולוגיה 
קלינית טרם הטיפול לבדיקת אינטראקציות

גירוי ושטי ו-GI, דיכוי מח עצם, 
הארכת מקטע QT, המוליזה, 
קרדיומיופתיה, היפוגליקמיה, 

פגיעה בראיה )רטינופתיה תלויית 
מינון(, מיופתיה, פגיעה כבדית, 

פריחה והחמרת התקפי פסוריאזיס.             

 CBC ,Glu:ניטור

יש לתת אחרי האוכל/חלב
Loading Dose: 10 mg/kg/dose 
(Max: 400 mg /dose) twice daily
on 1st day.

Maintenance: 4.5 mg/kg/dose 
(Max: 200 mg /dose) twice daily.

5-10 ימי טיפול לפי שיקול דעת קליני 
אין צורך בהתאמות מינון באי ספיקת כליות

TAB. PLAQUENIL 200mg
Hydroxychloroquine Sulfate

התרופה משמשת למניעה וטיפול במלריה והתוויות 
ראומטולוגיות

.)RA, Lupus( 

מנגנון משוער ב COVID19: שינוי pH ע"ג ממברנת התא 

ומניעת חדירתו לתאים, עיכוב יצירת חומצות גרעין וחלבונים 
חיוניים לשכפול גנטי ולפעילות הוירולנטית 

מותר לכתוש. ניתן להזמין סירופ בהכנה רוקחית

. QT אינטראקציות עם תרופות מאריכות מקטע
התרופה עוברת מטבוליזם דרך

 CYP450 )2D6, 34A(

יש להתייעץ עם צוות בית מרקחת ופרמקולוגיה 
קלינית טרם הטיפול לבדיקת אינטראקציות

גירוי ושטי ו-GI, דיכוי מח עצם, 
הארכת מקטע QT, המוליזה, 
קרדיומיופתיה, היפוגליקמיה, 

פגיעה בראיה )רטינופתיה תלויית 
מינון(, מיופתיה, פגיעה כבדית, 

פריחה והחמרת התקפי פסוריאזיס.             
 CBC ,Glu :ניטור

יש לתת אחרי האוכל/חלב

8.3 mg/kg/dose (5 mg/kg base)
(Max: 500 mg /dose) twice daily 

5-10 ימי טיפול לפי שיקול דעת קליני

TAB. CHLOROQUINE 250 mg (155 mg base)
Hydroxychloroquine  תרופת האם של

התרופה משמשת למניעה וטיפול במלריה והתוויות 
ראומטלוגיות

 .)RA, Lupus(

מנגנון משוער ב-COVID19: שינוי pH ע"ג ממברנת התא 
ומניעת חדירתו לתאים, עיכוב יצירת חומצות גרעין וחלבונים 

חיוניים לשכפול גנטי ולפעילות הוירולנטית

אין לכתוש את הכדורים.
התמיסה הפומית מרה- ניתן לערבב עם מזונות 

מתוקים.
זונדה עשויה Polyurethane אסורה לשימוש. ניתן 

PVC-להשתמש בסיליקון ו
יש לשטוף את הזונדה עם חלב )ולא מים(

1 מ"ל תמיסה פומית מכיל:

Alcohol 42%v/v
PEG 15.3% w/v
High fructose corn syr. – 169 mg

יש להימנע משילוב עם תכשירים המכילים אלכוהול 
)SUS. FLAGYL 'לדוג(

disulfiram-like reactions מחשש ל

התרופה עוברת מטבוליזם דרך  

ובעלת קישור <99% לחלבונים
 ולכן בעלת אינטראקציות רבות. 

יש להתייעץ עם צוות בית מרקחת ופרמקולוגיה 
קלינית טרם תחילת הטיפול לבדיקת 

אינטראקציות פרטנית וכן סביב כל שינוי תרופתי.

 ,URTI ,שלשול, פריחה, בחילה
פנקריאטיטיס, היפרכולסטרולמיה, 
דיכוי מח עצם, עליה באנזימי כבד, 

TG, גלוקוז.

ניטור )לפי הצורך(:
 Glu, ,אנזימי כבד, בילירובין ,CBC

TG, כולסטרול. )לפי הספרות אחת 
למספר שבועות(

 Lopinavir-המינון נקבע על פי מרכיב ה
יש לתת אחרי אוכל.

14 days – 6 months old: 

16 mg/kg/dose twice daily

> 6 months old: 
< 15 kg: 12 mg/kg/dose twice daily 

15-25 kg: 200 mg twice daily 

26-35 kg: 300 mg twice daily 

>35 kg: 400 mg twice daily
MAX: 400 mg/dose

אין צורך בהתאמת מינון באי ספיקת כליות/כבד
5 ימי טיפול

ORAL SOL. KALETRA
Lopinavir + Ritonavir 80/20 mg/ mL

Tab. Kaletra® 100/25 mg
Tab. Kaletra® 200/50 mg

.HIV-התרופה משמשת לטיפול ב

:COVID-19 מנגנון משוער ב
מרכיב ה-Lopinavir מעכב פרוטאזות

)כמו למשל HIV-1( ובכך מונע פירוק לחלבונים 
פונקציונלים בנגיף. 

מרכיב ה-Ritonavir מעכב מטבוליזם של Lopinavir ע"י 
עיכוב CYP3A4 ומעלה את רמותיו בפלזמה ואת יעילותו.

.CYP450 (2D6)

CYP450 (3A) 



הערות אינטראקציות תופעות לוואי וניטור מינון
תרופה

התרופה ניתנת במסגרת טיפול חמלה )מחקר( ע"י 
החברה, בשלב זה רק לילדים במצב קשה.

הנחיות ניטור ומידע על אינטראקציות יסופקו ע"י החברה

Loading Dose: 5 mg /kg 
(Max: 200 mg) as single dose on 1st day.
Maintenance 2.5 mg /kg 
(Max: 100 mg /dose) once daily for a total 
duration of 5 -10 days

 

IV Remdesivir

 .coronaviruses תרופת מחקר לטיפול בזיהומי
.RNA מנגנון פעילות: עיכוב סינתזת

Give intermittently in Sodium chloride 
0.9%, dilute requisite dose to a volume 
of 
<30 kg: 50 mL 
>= 30 kg: 100 mL 
With infusion fluid and give over 1 hour.

אין צורך במתן התרופה בפילטר

יש להימנע ממתן משולב עם נוגדנים מונוקלונלים
מחשש לדיכוי חיסוני מוגבר

יש להיזהר במתן משולב עם תרופות מיאלוטוקסיות 
מחשש לרעילות המטולוגית מוגברת

מערכת העצבים המרכזית:
כאב ראש

זיהומים: זיהומים בדרכי נשימה 
עליונות, נאזופרינגיטיס

המטולוגיות: נויטרופניה,
טרומבוציטפניה, לויקופניה

אחרות: יתר לחץ דם, 
Infusion related reaction

ניטור תגובת רגישות יתר )עד 
כשעה מסיום הטיפול(, ספירת דם, 
אנזימי כבד   וסימפטומים לדלקת 

אין ניסיון קליני בילדים מתחת לגיל שנתיים
<30 kg: 12 mg/kg

>=30 kg: 8 mg/kg  (max: 800 mg/dose)

מנה חד פעמית
יש לשקול סיכון מול תועלת ולהתאים את המינון להנחיות 

פרמקולוגיות בהתאם לספירת דם ותפקודי כבד

אין צורך בהתאמות מינון באי ספיקת כליות

IV ACTEMRA
 Tocilizumab 20 mg/mL

Adjunct therapy with interleukin-6 
inhibitors, like tocilizumab, may improve 
oxygenation and time to symptom 
resolution in patients with cytokine storm

המלצת היצרן לא לכתוש.
ניתן ליטול ללא קשר לאוכל.

אין לתת בסמיכות עם מוצרי חלב, משלשלים, סותרי 
חומצה או תוספי מזון )לדוג' סידן, ברזל, אלומיניום, 

מגנזיום, סלניום, אבץ וכו'(
Protocol in one registered Chinese 
trial (2000029548) specifies a baloxavir 
marboxil 80mg orally on day 1, 80 mg 
orally on day 4, and 80 mg orally on 
day 7 as needed, not to exceed 3 total 
doses. 

התרופה אינה מעכבת אנזימי ציטוכרום עיקריים. 
לא ידוע על אינטראקציות משמעותיות למעט ירידה 

ביעילות על רקע שילוב עם מלחי סידן, אלומיניום 
ומגנזיום. 

מערכת העיכול: בחילה, שלשול.
מערכת העצבים המרכזית:

כאבי ראש
אחר:

Bronchitis 
Nasopharyngitis

מאושר לטיפול בילדים מעל גיל 12 שנים.

< 80 kg: 40 mg once

>= 80 kg: 80 mg once
 להתייחס למנות חוזרות

GFR<50 mL/min-התרופה לא נבדקה ב
)severe( ובאי ספיקת כבד חמורה

TAB. XOFLUZA
Baloxavir marboxil 20 mg, 40 mg

מעכבת באופן סלקטיבי את האנזים
  cap-dependent endonuclease )CEN(

 B-ו A הנחוץ לשכפול נגיף השפעת, ופעילה נגד שפעת

COVID-19 אין מינוני ילדים שנבדקו לטיפול ב

  Ebola קיימת עבודה אחת עם מינונים לטיפול ב
)נוסה על 12 ילדים( 

המינונים לילדים מעל 45 קג' -  יותר גבוהים מהמלצות 
.COVID-19 טיפול במבוגרים עם

TAB. AVIGAN
Favipiravir 20 mg

- 2 -

הערה: המידע הקיים כיום אינו מספיק על מנת לקבוע יעילות של טיפולים תרופתיים כנגד  זיהום ב SARS-COV2 או המלצות מבוססות ראיות באוכלוסייה בכלל ובילדים  בפרט
       

המסמך בעריכת:
ד"ר אורית פלד, ד"ר רותם סולומון, גב' דה-פריס עירית, מגר' אריאלה זאיקין, ד"ר טל דה- האן, המערך לרוקחות קלינית, ארגון הרוקחות בישראל   |  מגר' מאיה ברלין, ד"ר חבצלת ירדן-בילבסקי, האיגוד הישראלי לפרמקולוגיה קלינית
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