
תרופות נועד לרפא מחלות אבל לפעמים:  רפי קרסו ' פרופ

.כתופעת לוואי הן עלולות לגרום לפריחות במקומות שונים בגוף 

כדי לשמוע באלו תרופות מדובר ומה ניתן לעשות נמצאת איתנו

ר מרינה לנדאו מומחית ברפואת  עור במרכז הרפואי וולפסון"הד

.ר לנדאו"שלום לך  ד

שלום:  ר מרינה לנדאו "ד

איך אני יכול לדעת אם פריחה שאני רואה:  רפי קרסו '  פרופ

היא חלק ממחלה או כתוצאה, אותה היא כתוצאה מהמחלה 

?מהטיפול כחלק מהתרופה שלקחתי

אז זהו שלפעמים זה בעיה אבחנתית מאוד:  ר מרינה לנדאו "ד

זאת אומרת קל לאבחן לפעמים פריחה אם אנחנו, מאוד קשה

לוקחים תרופה ויום יומיים אחרי זה מופיעה פריחה   שלא

אבל רוב המקרים הם. הייתה קודם ולא הייתה חלק מהמחלה
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מומחית ברפואת עור, ר מרינה לנדאו"ד
פריחות- מהמרכז הרפואי וולפסון 
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ברוב המקרים למשל אנשים נוטלים יותר מתרופה.  לא כאלה

אחת  ואז מאוד קשה לקבוע איזה מהתרופות באמת היא

התרופה

היא האשמה:  רפי קרסו '  פרופ

לפעמים התרופות ניתנות לטיפול במחלה:  ר מרינה לנדאו "ד

ואם התפרחת מחריפה אז מאוד קשה, שחלק מהמחלה יש תפרחת

לדעת אם התרופה היא זאת שגרמה להחמרת התפרחת או

אבל. שהתרופה פשוט לא עזרה למחלה והמחלה הולכת ומחריפה

כשאנחנו מדברים זאת אומרת הרבה פעמים זה  ממש חידה

כזאת שרלוק הולמסית ודורשת המון מאמצים ודורשת הרבה

פעמים שיתוף פעולה מאוד טוב מהחולה עצמו כדי לקבל באמת

דרך אגב הסטטיסטיקה.. חלק מהפריחות. את המידע המדויק

ב על כך שכשלושה  אחוז מהאנשים שמתאשפזים"מדברת בארה

בבתי חולים מתאשפזים עם תפרחות שאיכשהו קשורות לתרופות

.זאת אומרת מדובר על תופעה לגמרי לגמרי לא נדירה. שהם נטלו

בכל  עלון  לצרכן, אני חושב שבכל ליפלט:  רפי קרסו '  פרופ

שתקראי של כל  תרופה שאני מכיר לפחות כתוב תופעות אלרגיות

.ופריחה

זה נכון שכמעט כל תרופה יודעת, פריחה:  ר מרינה לנדאו "ד

לגרום לפריחות בנסיבות מסוימות  אצל אנשים מסוימים עכשיו
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שמעט מאוד מהתפרחות שנגרמות על ידי  תרופות הן במנגנון

אחת מהן אנחנו תכף נראה את זה מה שנקרא מה. אלרגי ברור

אורטיקריה זו פריחה מופיעה בדרך כלל סמוך, שנקרא אורטיקריה

אנשים, להתחלת נטילת  התרופה ובה מופיעה תפרחת מגרדת

התפרחת נשארת למספר שעות  נעלמת, רואים ממש נפיחויות

זאת תפרחת שהמנגנון.  עוד פעם מאוד מגרדת24וחוזרת  כעבור 

שלה הוא מנגנון אלרגי ברור ואם אנחנו נמשיך לקחת את

התרופה התפרחת תלך ותחמיר ויכולה לגרום אפילו לתופעה   של

שתכף אנחנו נראה את התמונות שזה ממש בצקת של, אנגיואדמה

אז פה. דרכי נשימה עליונות שיכולות לגרום לתופעה של חנק

הנה זה אנגיואדמה נפיחות, מדובר על תפרחות שהן קשורות

מאוד מאוד  גדולה

?של הלשון:  רפי קרסו '  פרופ

,של השפתיים:  ר מרינה לנדאו "ד

.של השפה התחתונה:  רפי קרסו '  פרופ

של השפתיים במקרה הזה קרוב לוודאי שגם:  ר מרינה לנדאו "ד

כ מתלוננים על קוצר"הלשון נפוחה ואנשים במקרים האלה בדר

נשימה ואם בן אדם מגיע למיון במצב קשה ויש סיפור של נטילת

כמובן שטיפול בתופעה כזאת, תרופות  הקשר פה כמעט חד ערכי

..דורשת  הפסקה
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,הפסקה מיידית של התרופה, כמובן אישפוז:  ר מרינה לנדאו "ד

דרכי הנשימה לא ייסתמו עד, וטיפול תומך כדי  שהנשימה 

האורתיקריה  זו תופעה   אלרגית יותר קלה. שהתופעה תחלוף

שבה מופיעה פריחה  שלא חייבת להיות מלווה בנפיחות של דרכי

זה ממש, זה אורטיקות,   הנה אנחנו רואים את זה פה.  נשימה

.מן גבשושיות כאלה אדומות מאוד מאוד מגרדות

סרפדת, זה בא מהשם סרפד:  רפי קרסו '  פרופ

..נכון סרפדת  בעברית:  ר מרינה לנדאו "ד

כמו אחרי שסרפד נוגע בך ויש לך את:  רפי קרסו '  פרופ

,הנקודות הקטנות והגירוד

נכון אז יכולה  להיות מכל מיני סיבות:  ר מרינה לנדאו "ד

,למשל  לתינוקות   היא לא פעם קשורה לחשיפה  לאוכל

למאכלים מסוימים אבל עדיין הסיבה הכי שכיחה לאורטיקריה

עכשיו זה מצבים  שבהם חייבים להפסיק את. זה תרופות

ולכן פה באמת מאוד מאוד חשוב לאבחן ולמצוא בדיוק, התרופה

המשך נטילת התרופה, כי המשך הטיפול, את התרופה  האשמה

.המשך החשיפה לארגן התרופתי  יכול ממש לסכן את החיים

יש תרופות  אופייניות שאת יודעת שמועדות:  רפי קרסו '  פרופ

?לגרום  לפריחות

אז קודם כל תמיד תרופות מקבוצת:  ר מרינה לנדאו "ד
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תפרחת מתרופות זה  יהיה תרופות שהן תמיד אשמות המיידיות

אבל בעצם אורטיקריה יכולה לגרום לכל סוג של, אבל יש 

.....תרופה
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