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.مراجعه فرماییدگروههمکاري به وب سایتبراي. پذیردمیانتشار گروه کیمیافام مقاالت شما را جهت 
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زمان داروهاتداخالت دارویی و مصرف هم

د و یا دارو با غذا مصرف شود، در مقایسه با هنگامی که یک دارو به تنهایی ناگر دو داروي متفاوت با هم تجویز شو
تواند مفید باشد و میاین امر در بسیاري از موارد . شود، ممکن است اثرات متفاوتی در دام به وجود آوردمیتجویز 

ي هااما تداخالت و ناسازگاري. ن براي باال بردن تاثیر درمان ممکن است از این ترکیبات استفاده کننددامپزشکا
وقوع ناسازگاري بین داروها موجب کاهش تاثیرپذیري دارو، نقصان سالمتی و . ناخواسته و زیانبار نیز وجود دارند

، زیرا اي روي برچسب دارو به دقت مطالعه شوندبنابراین بهتر است هشداره. نهایتا بروز اثرات سوء دارویی شود
.به دالیل متعددي تداخل کنندیکدیگرباهاداروممکن است اثر

:ي دارویی بر سه نوعندهاناسازگاري

Therapeutic (Metabolic, competitive))متابولیک یا رقابتی(ناسازگاري درمانی - 1

Incompatibility
ي مختلف در بدن، تواماًهادو یا چند دارو براي اهداف درمانی یک بیماري یا بیماريافتد کهمعموال زمانی اتفاق می

. کنندمیشوند و یا به دلیل رقابت در محل اثر خود، در سرنوشت یکدیگر ایجاد اختالل یا متعاقب یکدیگر مصرف می
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اس راه تجویز و یا شکل دارویی رخ ناسازگاري درمانی بر اس. شوداین نوع ناسازگاري، ناسازگاري درمانی نامیده می
:شوددهد که در زیر به چند نوع آن اشاره میمی
.داروهاي پیلوکارپین و آتروپین،استفاده همزمان یا متعاقب: نوع چشمی- الف
.استفاده توام یا به دنبال هم، داروهایی چون ایزوپروترنول و پروپرانولول:نوع تزریقی-ب
.هانتی اسیدها و یا مواد لبنی با تتراسیکلینکاربرد آ: نوع خوراکی-ج

Chemical Incompatibilityناسازگاري شیمیایی-2

داده و تغییراتی مانند ایجاد رسوب، تولید گاز، تغییر رنگ و نشانهنگامی که دو یا چند ماده با هم واکنش شیمیایی
، pHتواند ناشی از تغییرمیاین تغییرات . ادژالتینی شدن حاصل گردد، خود دلیلی است بر وقوع ناسازگاري بین مو

تواند در خارج میاین نوع ناسازگاري . باشد،ي شیمیایی و یا برخورد بین حالل و ماده موثرههاشالته شدن، واکنش
مانند ناسازگاري بین . در اشکال فرموله شده و در حین تزریق به داخل سرم یا بدن رخ دهد،در سرنگواز بدن

.با پنی سیلین، انسولین با سرنگ شیشه اي، دیازپام با سرنگ پالستیکی و هپارین با پروتامین% 5دکستروز

Physical, Pharmaceutical Incompatibility)دارویی(ناسازگاري فیزیکی - 3

یاورسوب،کند و موجب کاهش انحالل موادمیدر این نوع ناسازگاري، ماهیت ظاهري یا فیزیکی داروها تغییر 
موجب تشکیل یک ماده ،پرین و سالسیالت سدیمبه عنوان مثال مصرف توام آنتی. شودمیخمیري شکل شدن آنها 

موجب کاهش انحالل مواد شده ،همچنین کاربرد نیتروفورانتوئین و تتراسیکلین در سرم دکستروز. نیمه جامد گردد
.نمایدمیو ایجاد رسوب 

رقابتهمچنین شی اثر بگذارد و یا موجب کاهش یا افزایش متابولیسم کبدي شود،تواند بر جذب گوارمیتداخل دارویی
)1جدول. (ي پالسمایی باشدهابر سر اتصال به گیرنده و یا پروتئینتواندمی

و سایر موادهایی  از تداخالت دارویی بین آنتی بیوتیکهانمونه-1جدول

اثر نامطلوبتداخل داروییداروي ضد میکروب
سمیت کلیوي، مهار عصبی عضالنی...، هوشبرها، سفالوریدینهاپلی میکسیننوگلیکوزیدهاآمی

ضد انعقاد، افزایش بیهوشیهادي کومارول، باربیتوراتکلرامفنیکل
کاهش جذب لینکومایسینینپکت- کائولینلینکومایسین

سمیت کلیويتیامولینموننسین
کلیوي، مهار عصبی عضالنیسمیتآمینوگلیکوزیدهاهاپلی میکسین
افزایش اثر ضدانعقاديضدانعقادهاي خوراکیسولفونامیدها
هاکاهش جذب تتراسیکلیني دو و سه ظرفیتیهاکاتیونهاتتراسیکلین

توانند میبعضی از مواد غذایی . گردندمیغذا نیز بر اثر بخشی داروها موثر بوده و داروها نیز موجب تغییر در سوخت و ساز غذا 
جذب گوارشی . گرددمیاین تداخالت به صورت کاهش اثر دارو و یا ایجاد عوارض جانبی، نمایان . با داروها تداخل داشته باشند
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، متاثر )ي دو و سه ظرفیتیهااز قبیل کاتیون( ها، میزان چربی، خود غذا و یا به علت شالته شدن با یونpHتواند از طریق می
)2جدول. (شود

ارتباط تجویز خوراکی داروها با غذا خوردن-2جدول

غذاایویگرسنگباارتباطعدماستبهترغذاباهمراهاستبهتریگرسنگهنگامدر

سفالکسینکلرامفنیکل پالمیتاتماکرولیدها
کالریترومایسینداکسی سیکلینهافلوروکینولون
فلوکونازولگریزئوفولوینلینکومایسین

هتاسیلینایتراکونازولهاناغلب پنی سیلی
اسپیرامایسینکتوکونازولاغلب سولفونامیدها
اتامبوتولمترونیدازولهااغلب تتراسیکلین

:درمان ترکیبی

: )Synergism(سینرژیسم
هر یک از از جمع اثر ،این اصطالح براي بیان اثر ترکیبی دو دارو با خواص فارماکولوژیک مشابه ، زمانی که اثر ایجاد شده

به طور مثال، سولفونامیدها و تري متوپریم هر دو داراي اثراث . رودمیبه کار ،د، بیشتر باشدنتجویز گردتنهاییداروها که به 
، وقتی هر دو دارو با هم تجویز گردند، اثري به مراتب بیشتر از زمانی که هریک از داروها به طور جداگانه هستندضد باکتریایی 

.ند، ایجاد خواهند کردرومیبه کار 
ها و سمیت ودر این صورت  دوز دار. توان چند دارو را با هم تجویز کردمیبه شرطی که داروها با هم سینرژیسم باشند، 

.یابدمیکاهش نیزهرکدام از داروها
:تواند به این علل باشدمیهاسینرژیسمی بین آنتی بیوتیک

.)سولفونامیدها+تري متو پریم مانند(مهار متوالی مراحل متابولیسم -1
.)آمپی سیلین+مانند میسی لینام (مهار متوالی ساخت دیواره سلول -2
.)آمینو گلیکوزید+مانند بتاالکتام (تسهیل راه ورود یک آنتی بیوتیک توسط دیگري -3
.)اسید کالوونیک+آمپی سیلین(مهار غیر فعال شدن آنزیمی -4
.)ریفامپین+مانند اریترومایسین (ي مقاومهاجلوگیري از ظهور جمعیت-5

) :Antagonism(آنتاگونیسم 
:باشدعللاینتواند بهمیهابین آنتی بیوتیک) آنتاگونیستی(پدیده تضاد 

)کلرآمفنیکل+ ماکرولید ( رقابت براي جایگاههاي اتصال -1
)آمینوگلیکوزید+ کلرآمفنیکل (ي نفوذ پذیري هامهار مکانیسم-2

3صفحه

.مراجعه فرماییدگروههمکاري به وب سایتبراي. پذیردمیانتشار گروه کیمیافام مقاالت شما را جهت 
www.kf-group.ir
info@kf-group.ir
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4صفحه

.مراجعه فرماییدگروههمکاري به وب سایتبراي. پذیردمیانتشار گروه کیمیافام مقاالت شما را جهت 
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پنم و سفوکسیتیم همراه با داروهاي قدیمی بتاالکتام که در میای( ا بوسیله داروهاي بتاالکتام کاهش بتاالکتامازه-3
)برابر بتاالکتاماز حساس اند

:چند نکته

oداردهاي مختلف پاتوژنهاپدیده سینرژیسمی و آنتاگونیستی بستگی به سویه.
oفهم و درك ، یستیآنتاگونی و یا مسینرژیستشخیص ي آزمایشگاهی، بهترین راه براي هابه غیر از تست

.است،مکانیسم داروهاي ضد میکروب
o با هم مصرف شوند، زیرا ممکن استآنتی بیوتیک به طور کلی نباید ناآگاهانه چند:

.دنزیاد شوجمع وبا همهااثرات سمی آنتی بیوتیک-1
.توان از آنها بهره گرفتمیسیدال وسیع الطیفی وجود دارد که یداروهاي باکتر-2
.شوند،)ثانویه(عفونت اضافه شوندهها ومقاومت باکتريد منجر بهنتوانمیترکیبات ضعیف -3

:ي پلی پپتیديهاآنتی بیوتیک
)Bکلیستین، پلی میکسین(هاپلی میکسین-1
...)ونکومایسین، آووپراسین(گلیکوپپتیدها -2
باسیتراسین-3

کنند، اثر میاثر هار روي غشاي سیتوپالسمی و غشاي خارجی باکتريبا داروهاي ضد میکروبی که بهاپلی میکسین
.سینرژیسمی دارند

ي مقاوم پروتئوس و هاي روده اي از جمله سویههابا سولفونامیدها و تري متوپریم علیه انواع باکتريهاپلی میکسین
.سودوموناس، اثر سینرژیسمی دارند

موثر است،مقاوم به چند داروه سودوموناس آئروژینازِکلیستین با ریفامپین و یا سفتازیدیم علی.
اثر سینرژیسمی دارد،ي گرم مثبتهاونکومایسین با آمینوگلیکوزیدها علیه کوکسی.
اثر سینرژیسمی دارد،ونکومایسین با ریفامپین علیه استافیلوکوك اورئوس.
دضدیت دار،با بسیاري از داروها،ونکومایسین در محیط خارج از بدن.
اغلب در ترکیبی همراه با نئومایسین و ودارد،)مانند روي(ي دو ظرفیتی هاباسیتراسین براي بروز اثر نیاز به کاتیون

.شود تا طیف ضد باکتریایی آن افزایش یابدمیتجویز هاپلی میکسین
اي ضد باکتري همراه کنند، و بعضی از داروههاي تقویت شده، تتراسیکلینهارا با سولفونامیدهاوقتی پلی میکسین

. را در مایعات بدن کاهش داده و در درمان آندوتوکسمی موثر باشدهاتواند اثر آندوتوکسین
ي دوظرفیتی، اسیدهاي چرب غیر اشباع و ترکیبات آمونیوم چهارتایی مهار هاتوسط کاتیونهااثر پلی میکسین

.شودمی
موجب ایجاد ،48با کیمیاپریم 3محلول در آب کیمیا کلیست اس یا پودرکیمیا کلیست محلولمصرف همزمان

ي کمپلکس با عوامل چندگانه هاي سیستمیک، گوارشی و بیماريهاپیک پالسمایی مناسب و سریع در مقابل عفونت
.شودمی

4صفحه
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...):لینکومایسین، کلیندومایسین(لینکوزامیدها 
این ترکیب در . دنشومیش فعالیت علیه مایکوپالسماها ترکیب با اسپکتینومایسین موجب افزایدر هالینکوزامید

.طیور براي درمان تورم روده نکروتیک و علیه مایکوپالسما کاربرد دارد
ي باکتریایی هابراي درمان و یا پیشگیري از عفونتهاکلیندامایسین اغلب با آمینوگلیکوزیدها و یا فلوروکینولون

.رودمیار ناشی از اجرام هوازي و بی هوازي به ک
اثر سینرژیسمی دارد،کلیندامایسین با مترونیدازول علیه باکتروئیدس فراژیلیس.
 دارندسینرژیسمیاثر ،هوازي گرم منفی و گرم مثبتيهاباکتريعلیه،متوکسازولاسولف+ با تري متوپریم.
دندارتیضد،ترکیب با ماکرولیدها و کلرآمفنیکلدردر شرائط آزمایشگاهی.
کنندمیجلوگیري ،از جذب لینکوزامیدها از دستگاه گوارش،پکتینوینکائول.
تجویز کرد،را نباید با داروهاي باکتریسید یا همراه با ماکرولیدهاهااین آنتی بیوتیک.
 موجب پیشگیري بهتر کوکسیدیوز و مهار کامل تورم روده 12با کیمیا مایسین 4.4مصرف همزمان کیمیا لینکو

.گرددیمنکروتیک 

):تیامولین، والنمولین(هاپلوروموتیلین
کرده و چنانچه با هم تجویز شوند، تداخل پیدا طیور با متابولیسم موننسین و سالینومایسین بدنتیامولین در

نباید این داروها را دریافت هاروز قبل و بعد از درمان با پلوروموتیلین5حیوانات حداقل . کنندمیمسمومیت ایجاد 
.ممکن است تضعیف شدید رشد، آتاکسی، فلجی و یا مرگ روي دهددر صورت مصرف، ند، کن

ي پپتیدیل ترانسفرازند و نباید همزمان با ماکرولیدها مصرف شوندهامهارکنندههاپلوروموتیلین.
به طور کلی تیامولین داراي اثرات جانبی اندکی است.

):...تیل میکوزینمایسین، تولترااریترومایسین، تایلوزین، (ماکرولیدها
 انجام شده استمطالعات اندکی در مورد تداخالت ماکرولیدها با سایر داروهاي ضد میکروب.
آنتاگونیست است،در خارج از بدن، اریترومایسین با سایر ماکرولیدها، لینکوزامیدها و کلرامفنیکل.
رود؛ هرچند میپیشگیري و درمان پریتونیت به کار براي،اریترومایسین به تنهایی و یا همراه با یک آمینوگلیکوزید

.براي این منظور به اندازه ترکیب کلیندامایسین یا مترونیدازول با یک آمینوگلیکوزید موثر نیست
تتواند سینرژیسمیهایا آمینوگلیکوزیدهافلوروکینولونباهابا توجه به نوع میکروارگانیسم، ترکیب ماکرولید ،

.باشدغیر از آن یا آنتاگونیست و 
 غیر فعال شدن کمپلکس آنزیمی سیتوکروم  باعثاریترومایسین و سایر ماکرولیدهاP450تجویز . شوندمی

از قبیل (هستند CYP3Aهمزمان اریترومایسین موجب افزایش غلظت داروهایی که عمدتا وابسته به متابولیسم   
.واهد شد، خ)تئوفیلین، میدازوالم، امپرازول و رانیتیدین

به جایگاه ممکن است بر سر نشستنزیرا را نباید همراه با کلرامفنیکل و لینکوزامیدها مصرف کرد هاماکرولید
.اگرچه اهمیت این تداخل در بدن معلوم نیست. رقابت ایجاد شود،50Sیکسان در ریبوزوم 

یابدمیي اسیدي کاهش هااثر ماکرولیدها در محیط.
ناسازگاري دارند،لیدها با بسیاري از ترکیبات داروییترکیبات تزریقی ماکرو.
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گرددمیافزایش اثربخشی آنها موجبوداشتهاثرات سینرژیسم،48با کیمیاپریم 20مصرف همزمان کیمیا اریترو.
ث موجب کنترل بهتر عفونت و کاهش عوارض بالینی -مصرف همزمان کیمیا لوزین به همراه کیمیا ساالت

.گرددمیهابیماري
 هاب موجب تحریک سیستم ایمنی براي مقابله با بیماري–مصرف همزمان کیمیا لوزین فسفات با کیمیا کارنیویت

.و اثر بخشی بهتر دارو خواهد شد

):....نئومایسین، جنتامیسین، اسپکتینومایسین(آمینوگلیکوزیدها
 افزایش سمیت کلیوي ممکن است با تجویز همزمان آمینوگلیکوزیدها و سایر داروهاي مسموم کننده بالقوه کلیه بروز

.کند
عضالنی نیز در هنگامی که آمینوگلیکوزیدها همزمان با داروهاي شل کننده عضالت و - احتمال بروز مهار عصبی

.شوند، بیشتر استمیهوشبرهاي استنشاقی تجویز 
دهدمیبیشتر رخ ،به ویژه فوروسمایدهنله،نوایی آمینوگلیکوزیدها با تجویز مدرهاي موثر بر قوسسمیت ش.
 غلظت باالي کربنی سیلین، تیکارسیلین و پیپراسیلین در هنگام نارسایی کلیوي، موجب غیرفعال شدن

.شودمیآمینوگلیکوزیدها 
نرژیسمی دارنداثر سی،آمینوگلیکوزیدها معموال با داروهاي بتاالکتام.
بنابراین هرگز نباید در یک . نددارفیزیکی يناسازگار،هاآمینوگلیکوزیدها با تعدادي از داروها از قبیل بتاالکتام

.سرنگ با هم مخلوط شوند
اغلب با سایر داروها براي پیشگیري از ظهور مقاومت کروموزومی و یا ،استرپتومایسین و دي هیدرو استرپتومایسین

.روندمیر اثر سینرژیسمی به کار به منظو
ي ترکیبی هااثر سینرژیسمی دارند و فراورده) هامانند پنی سیلین(ي موثر بر دیواره سلولی هااغلب با آنتی بیوتیک

مانند (نسبت به دارو نفوذ ناپذیرندي گرم مثبتی که هاعلیه باکتريیسینرژیسماین . آنها موجود است
.ي گرم منفی اثر سینرژیسمی ندارندهاد؛ ولی در مقابل باکتريدهمیروي ،)استرپتوکوکوس

ي گرم مثبت اثر سینرژیسمی داردهاي بتاالکتام و باسیتراسین علیه باکتريهابا آنتی بیوتیکنئومایسین .
اسمانند سودومون(ي میله اي گرم منفی هاعلیه طیف وسیعی از باکتري،ي بتاالکتامهابا آنتی بیوتیکجنتامیسین (

.ي گرم مثبت،  اثر سینرژیسمی داردهاو همچنین علیه باکتري
اثر سینرژیسمی دارد،علیه ایی کوالي و کلبسیال پنومونیه،سولفونامید+جنتامیسین اغلب با ترکیبات تري متوپریم.
نشان یستیگونآنتااثراتن،یسیترومایارونیکلیتتراسکل،یکلرامفنبامصرف همزمان آمینوگلیکوزیدهااستممکن

.دهد
 السما وبعضی دیگر از علیه مایکوپها راتواند طیف فعالیت آنمی،در ترکیب با لینکومایسیناسپکتینومایسین

.افزایش دهد، هاارگانیسم
 با همان میزان معمول دارو، سرعت اثر و قدرت اثر این داروها را 20و کیمیا سایکلین 20مصرف همزمان کیمیا نئو ،

.دهدمیابر افزایش تا چند بر
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گرددمیافزایش اثربخشی آنها موجبوداشتهاثرات سینرژیسم،48با کیمیاپریم 20مصرف همزمان کیمیا اریترو.
ث موجب کنترل بهتر عفونت و کاهش عوارض بالینی -مصرف همزمان کیمیا لوزین به همراه کیمیا ساالت

.گرددمیهابیماري
 هاب موجب تحریک سیستم ایمنی براي مقابله با بیماري–مصرف همزمان کیمیا لوزین فسفات با کیمیا کارنیویت

.و اثر بخشی بهتر دارو خواهد شد

):....نئومایسین، جنتامیسین، اسپکتینومایسین(آمینوگلیکوزیدها
 افزایش سمیت کلیوي ممکن است با تجویز همزمان آمینوگلیکوزیدها و سایر داروهاي مسموم کننده بالقوه کلیه بروز

.کند
عضالنی نیز در هنگامی که آمینوگلیکوزیدها همزمان با داروهاي شل کننده عضالت و - احتمال بروز مهار عصبی

.شوند، بیشتر استمیهوشبرهاي استنشاقی تجویز 
دهدمیبیشتر رخ ،به ویژه فوروسمایدهنله،نوایی آمینوگلیکوزیدها با تجویز مدرهاي موثر بر قوسسمیت ش.
 غلظت باالي کربنی سیلین، تیکارسیلین و پیپراسیلین در هنگام نارسایی کلیوي، موجب غیرفعال شدن

.شودمیآمینوگلیکوزیدها 
نرژیسمی دارنداثر سی،آمینوگلیکوزیدها معموال با داروهاي بتاالکتام.
بنابراین هرگز نباید در یک . نددارفیزیکی يناسازگار،هاآمینوگلیکوزیدها با تعدادي از داروها از قبیل بتاالکتام
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داراي اثر سینرژیسم بوده و موجب افزایش اثر بخشی آنها 50و کیمیا سایکلین 20استفاده همزمان کیمیا نئو ،
.گرددمی

کیمیا سایکلینو 20استفاده همزمان کیمیا نئوWS50،موجب اثر سینرژیسم و اثر بخشی بهتر آنها گردد.

):...تراسیکلین، کلرتتراسیکلینتتراسیکلین، اکسی ت(هاتتراسیکلین
توسط شیر و ،و به مراتب کمتر جذب داکسی سیکلین و مینوسیکلین از دستگاه گوارشهاجذب تتراسیکلین

.یابدمیکاهش ،ي آن، ضد اسیدها، کائولین و ترکیبات آهنهافرآورده
به تدریج اثر ،ي بنفش قرار گیرنددر مایعات انفوزیونی رقیق شوند و یا در معرض اشعه ماوراهاوقتی تتراسیکلین

به ویژه ریبوفالوین، سبب تسریع این کاهش اثر در مایعات انفوزیونی Bي گروه هاویتامین. دهندمیخود را از دست 
.خواهند شد

 ممکن است موجب بروز مسمومیت کلیوي ،هاتتراسیکلینتوسط انجام بی هوشی با متوکسی فلوران همراه با درمان
.شود

موجب کاهش نیمه عمر ،)از قبیل فنوباربیتال و فنی توئین(ي میکروزومی کبد هاهاي القاء کننده آنزیمدارو
.شوندمیپالسمایی مینوسیکلین و داکسی سیکلین 

کاهش ،را از دستگاه گوارشهاجذب تتراسیکلین،حضور غذا به جز در مورد مینوسیکلین و داکسی سیکلین
.دهدمی

ادرار قلیایی کمتر موثرند و اسیدي کردن ادرار، تاثیر ضد میکروبی آن را افزایش خواهد داددر هاتتراسیکلین.
علیه پاستورال اثر سینرژیسمی وجود دارد،و تایلوزینهابین تتراسیکلین.
تواند اثر سینرژیسمی داشته باشدمی،به دلیل افزایش ورود به باکتري،هاترکیب با پلی میکسین.
سینرژیسم دارد،در درمان باسیلوز،ن با ریفامپین و یا استرپتومایسینداکسی سیکلی.
مفید است،در درمان توکسوپالسموزیس،داکسی سیکلین با پري متامین.
ي تنفسی هااس را در بیماري- اثرات درمانی کیمیاداکسی،اس با کیمیا هگزین-مصرف همزمان کیمیاداکسی

.دهدمیچندین برابر افزایش 
با همان میزان معمول دارو، سرعت اثر و قدرت اثر این داروها را 20و کیمیا نئو 20مزمان کیمیا سایکلین مصرف ه ،

.دهدمیتا چند برابر افزایش 
 داراي اثر سینرژیسم بوده و موجب افزایش میزان اثر بخشی آنها 20با کیمیا نئو50استفاده همزمان کیمیا سایکلین ،

.گرددمی
کیمیا سایکلیناستفاده همزمانWS50گرددمی، سینرژیسم داشته و موجب اثر بخشی بهتر آنها 20با کیمیا نئو.

:فلورفنیکل
تاکنون تداخل دارویی در مورد فلورفنیکل گزارش نشده است ولی احتماال باید مشابه کلرامفنیکل باشد.
تواند دوره اثر بسیاري از داروهایی که میي میکروزومی است که هاکلرامفنیکل مهارکننده پرقدرت غیر رقابتی آنزیم

. چنانچه تجویز دارو تکرار شود، احتمال بروز اثرات جانبی بارزي وجود دارد. شوند را افزایش دهدمیهمزمان تجویز 
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تاکنون تداخل دارویی در مورد فلورفنیکل گزارش نشده است ولی احتماال باید مشابه کلرامفنیکل باشد.
تواند دوره اثر بسیاري از داروهایی که میي میکروزومی است که هاکلرامفنیکل مهارکننده پرقدرت غیر رقابتی آنزیم

. چنانچه تجویز دارو تکرار شود، احتمال بروز اثرات جانبی بارزي وجود دارد. شوند را افزایش دهدمیهمزمان تجویز 
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داروهاي ضد التهاب غیر استروئیدي ویی از این داروها شامل پنتوباربیتال، کدئین، فنوباربیتال، فنی توئینهانمونه
.تندهس

 شودمیکلرآمفنیکل در ترکیب با سولفامتوکسی پپریدازین، سبب آسیب کبدي .
 کلرآمفنیکل همچنین پاسخ کم خونی را به آهن، اسید فولیک و ویتامینB12، کندمیبا تاخیر مواجه .
تداخل دارد ،زیدهاو آمینوگلیکوها، سفالوسپورینهاکلرآمفنیکل با بسیاري از داروهاي باکتریسید  مانند پنی سیلین

.نباید استفاده کرد،از چنین ترکیباتی،و در بسیاري از موارد
50که به تحت واحد ،کلرآمفنیکل را نباید همزمان با سایر داروها از قبیل ماکرولیدها و لینکوزامیدهاS ریبوزومی

.تجویز نمود،شوندمیمتصل 
ي تهدید کننده حیات و زمانی که دفاع میزبان هال، در عفونتکلرآمفنیکل را نباید همزمان با داروهاي باکتریسیدا

.ضعیف است، مصرف کرد
ي هاآنتاگونیست است زیرا مهار ساخت پروتئین توسط کلرآمفنیکل با تولید اتولیزنهاکلرآمفنیکل با فلوروکینولون

.در تعارض است،)DNAچشاختالل در پی(هامتعاقب عمل فلوروکینولونباکتريسلولتجزیه دیوار ضروري براي 
 موجب کنترل بهتر عفونت و کاهش عوارض بالینی بیماري ،ث- با کیمیا ساالت10مصرف همزمان کیمیا فلور

.گرددمی

:سولفونامیدها و ترکیبات آنها
و همچنین بسیاري از دیگر ترکیبات هاي حاوي سولفونامید با مایعات حاوي کلسیم یا سایر الکترولیتهامحلول

.  سازگار استنا
 سولفونامیدها ممکن است با سایر داروهاي اسیدي که میل ترکیبی بیشتري به پروتئین دارند، بر سر نشستن بر

.جایگاه اتصال به پروتئین رقابت کنند
 کنندمیضد اسیدها از جذب سولفونامیدها از دستگاه گوارش جلوگیري.
 دهدمیشود و اسیدي کردن آن، خطر کریستالوري را افزایش میقلیایی کردن ادرار، موجب تسریع دفع سولفونامید.
کنند و ممکن است منجر به تظاهرات بالینی سایر میي میکروزومی کبد را مهار هابعضی از سولفونامیدها، آنزیم

.داروهایی که همزمان تجویز میگردند، شود
سینرژیسم وجود دارد)مانند تري متوپریم(هابین سولفونامیدها و دي آمینوپیریمیدین.
توسط سولفونامیدها آنتاگونیزه شود؛ اما حضور پروکائین در پنی هارسد اثر باکتریسیدال پنی سیلینمیبه نظر ن

.، اثر سولفونامیدها را آنتاگونیزه خواهد کردPABAپروکائین، به عنوان آنالوگ –سیلین 
 ایجاد طیف وسیع باکتریسیدالی .شودمیسیلین استفاده سولفونامید همراه با آمپی+ گاهی ترکیب تري متو پریم

+ ي حساس به تري متوپریم هاي چند جرمی از جمله باکتريهاتواند براي درمان عفونتمیچنین ترکیبی 
.به کار رود،ي بی هوازي حساس به آمپی سیلینهاسولفونامید و باکتري

 ایجاد پیک پالسمایی مناسب و سریع در مقابل موجب ،3با کیمیا کلیست 48مصرف همزمان کیمیاپریم
.شودمیي کمپلکس با عوامل چندگانه هاي سیستمیک، گوارشی و بیماريهاعفونت
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 موجب ایجاد اثرات سینرژیسم و افزایش میزان اثربخشی آنها ،20با کیمیا اریترو48مصرف همزمان کیمیاپریم
.گرددمی

):....کساسینانروفلوکساسین، دیفلو(هافلوروکینولون
از راه خوراکی تداخل ایجاد هاضد اسیدها شاید در جذب کینولون. به خوبی تعیین نشده اندهااحتمال بروز تداخل

.کنند
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