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بروز تشنج متعاقب مصرف همزمان تئوفیلین و سیپروفلوکساسین
، یـک  )ADR(به اطالع همکاران محترم می رساند که مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسـته داروهـا   

رش مبنی بر بروز تشنج متعاقـب مصـرف همزمـان تئـوفیلین و سیپروفلوکساسـین دریافـت      امورد گز
و Chronic Obstructive Pulmonary Disease( COPD)با سابقه ساله اي65بیمار آقاي . نموده است

بوده است که متعاقب عمل جراحـی تومـور مغـزي، بـراي پیشـگیري از بـروز تشـنج         مصرف تئوفیلین
متعاقـب  یک مـاه بعـد  .دریافت می نمایدمیلی گرم فنی توئین 450میلی گرم فنوباربیتال و 100روزانه 

با مصـرف  . بار در روز  تجویز می گردددو میلی گرم 500سیپروفلوکساسین عفونت ریوي براي وي
بعـد از  . دقیقـه ادامـه مـی یابـد    10که به مدتدوز دوم سیپروفلوکساسین بیمار دچار تشنج می گردد 

از فرم خـوراکی  داروهاي فنوباربیتال و فنی توئین وبروز این عارضه سیپروفلوکساسین قطع گردیده
.دیاببه فرم تزریقی تغییر می 

ایران به منظور پیشگیري از بروز تشنج و سمیت با تئوفیلین متعاقب استفاده همزمـان بـا    ADRمرکز 
همکـاران محتـرم   توجه، مجدداًاین تداخل در منابع معتبر داروییاشاره به علیرغم سیپروفلوکساسین، 

:را به نکات زیر جلب می نماید
.هر دو داروي تئوفیلین و سیپروفلوکساسین به تنهایی می توانند باعث ایجاد حمالت تشنجی گردند-1
واکنشهاي شدید و کشنده در بیماران با مصرف همزمـان تئـوفیلین و سیپروفلوکساسـین گـزارش     -2

.صرع پایدار بوده استوتشنجدپرسیون تنفسی، این واکنشها شامل ایست قلبی، . شده است
ــین،     -3 ــه سیپروفلوکساس ــا از جمل ــی از فلوروکینولونه ــا برخ ــوفیلین ب ــان داروي تئ ــرف همزم مص

افلوکساسین و انوکساسین باعث افزایش غلظـت سـرمی تئـوفیلین و طـوالنی شـدن نیمـه عمـر حـذف         
افـزایش  ) تهوع، اسـتفراغ، تـپش قلـب و تشـنج    ( احتمال بروز عوارض جانبی تئوفیلین ،تئوفیلین گردیده

باعـث کـاهش مشـخص در    P450ایـن داروهـا از طریـق مهـار سیسـتم آنزیمـی سـیتوکروم        . دمی یاب
.کلیرانس تئوفیلین و افزایش غلظت سرمی آن می گردند

در صورتیکه بیمار ناگزیر به استفاده همزمان از تئوفیلین با این داروهـا مـی باشـد، سـطح سـرمی      -4
.و تنظیم دوز صورت گیردهتئوفیلین باید پایش شد

علیرغم مکانیسم فوق، احتمال وقوع این عارضه متعاقب مصرف دوزهاي اولیه سیپروفلوکساسـین  -5
.در بیمارانی که از تئوفیلین استفاده می نمایند وجود دارد و باید احتیاطات الزم انجام گیرد
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