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If your child is taking anti-epileptic medication, you should always consult
his/her doctor before giving him/her any new medication. Below is a list
of some of the medications that you need to ask your child’s doctor
about before giving them to your child as they may either interact with
anti-seizure medications or lower your child’s threshold for seizures.
Keep in mind that this list does not include all the medications that your
child should avoid.

Medications that interact with seizure medications
Category

Medication

Pain killers/
Anti-inflammatory
medications

• Aspirin
It may increase the level of valproic acid (Depakene®)
in the blood which may cause toxic effects.

Antibiotics/
Antifungal
medications/
Anti-malarial
medications/
Anti-tuberculosis
medications

Blood thinners
(anticoagulants)

• Erythromycin, Clarithromycin or drugs in
the same class (such as Klacid®, Azomycin®,
Zithromax®, Erythromycin®, etc.)
They may increase the level of carbamazepine
(Tegretol®) in the blood and result in toxicity.
• Tetracycline or drugs in the same class (such as
Granudoxy®, Vibramycin®, Tetracyclin®)
They may increase the level of carbamazepine
(Tegretol®) in blood and result in toxicity.
• Fluconazole and Voriconazole (such as
Diflucan®, V-fend®, etc.)
They may increase the level of Phenytoin
(Epanutin®) in the blood and result in toxicity.
• Mefloquine (Lariam®)
It may decrease the level of valproic acid
(Depakene®) in the blood thereby increasing
your child’s risk of having seizures.
• Isoniazid
It may increase the level of phenobarbital
resulting in increased risk of toxicity.
• Coumadin®, Sintrom®
Some of the anti-epileptic medications may
affect blood levels of blood thinners thereby
decreasing their effect and increasing the
risk of thrombosis.

Medications that can lower the threshold for seizure
Category

Medication

Antibiotics/
Anti-malarial
medications

• Ciprofloxacin (Ciprofloxacin®), Penicillins like
Amoxicillin/Clavulanic acid (Augmentin®)
• Melfoquine (Lariam®) and other
anti-malarial medications
They should be used with caution in patients with
seizures or central nervous system disorders.

Anti-depressants

• Tricyclic anti-depressants such as clomipramine
(Anafranil®) and Serotonin-specific agents such
as Paroxetine (Seroxat®)
• Other antidepressants such as I
Bupropion (Wellbutrin®)

Bronchodilators
(used to relax
the tight muscles
in the lungs)

• Aminophylline

Antipyretics
(medications that
reduce fever)

• Acetaminophen suppository (Febrectol®)
suppository due to its pine oil

Antihistamines
(anti-allergic
medications)

• Dexchlorpheniramine (Polaramine®)
• Diphenhydramine (Benadryl®)

Pain killers

• Tramadol (Tramal®)

Always keep the tips below in mind:
• Avoid consuming grapefruit in all its forms while on
carbamazepine (Tegretol®). It may increase the level of the
medication in the blood. In addition, grapefruit may interact
with midazolam if the latter is administered orally and can
result in excessive levels of sedation.
• Consult your child’s pediatrician when your child has
seizures in order to prescribe the appropriate medication.
• Refer to your child’s neurologist if your child has to take
one of the drugs listed above along with the anti-epileptic
medications. The doctor will decide whether your child can
take this drug.
• Closely monitor your child’s temperature after he/she
receives vaccines, particularly measles and pertussis. Some
vaccines can cause high fever and may lead to a seizure.
• Manage your child’s fever by giving him/her antipyretic
medications such as acetaminophen (Panadol®) or
ibuprofen (Advil®).

This educational material provides general information only.
It does not constitute medical advice. Consult your health care provider
to determine whether the information applies to you.

Notes

مالحظات

تذ ّك ر النصائح التالية:

•تجنّب تناول الغريب فروت ( )grapefruitعىل أنواعه إذا كان إبنك/
إبنتك يتناول الكاربامازيبني (التيغريتول® ® )Tegretolإذ يمكن أن
يزيد مستوى الدواء يف الدم .باإلضافة إىل ذلك ،قد يتفاعل الغريب فروت
مع امليدازوالم ( )midazolamإذا أعطي هذا األخري عن طريق الفم
ويمكن أن يزيد التأثري املخدر.
•إسترش طبيب األطفال عندما يعاني إبنك/إبنتك من النوبات كي يحدد
الدواء املناسب لحالته.
•إسترش طبيب األعصاب إذا كان من الرضوري أن يتناول إبنك/إبنتك
أحد األدوية املذكورة أعاله مع األدوية املضادة للرصع .عىل الطبيب أن
يق ّرر ما إذا كان مناسبا ً إلبنك/إبنتك تناول هذا الدواء.
•يجب مراقبة حرارة إبنك/إبنتك بعد أن يتلقى اللقاحات ،وبخاصة
اللقاحات ض ّد الحصبة والشاهوق .يمكن لبعض اللقاحات أن تسبب
إرتفاعً ا يف حرارة الجسم ما قد يؤدي إىل حدوث نوبة رصع.
•حاول السيطرة عىل حرارة إبنك/إبنتك من خالل إعطائه األدوية
		
الخافضة للحرارة مثل األسيتامينوفني acetaminophen
(® )Panadolأو اإليبوبروفني .)Advil®) ibuprofen

يحتوي هذا املستند عىل معلومات عامة ال تش ّك ل نصائح طبية بأي شكل من األشكال .إسترش
املسؤول عن رعايتك الصحية ملعرفة ما إذا كان ت املعلومات الواردة هنا تنطبق عليك.

مسيّالت الدم
ّ
التخثر
(مضادات

)anticoagulants

•الكومادين® (® )Coumadinوالسنتروم® (®)Sintrom

قد تؤثر بعض األدوية المضادة للصرع على مستوى سيالن
الدم إذ أنها تخفض تأثير األدوية المسيلة مما يؤدي إلى
إرتفاع نسبة حدوث الجلطات.

األدوية التي يمكن أن تجعل إبنك/إبنتك أكثر عرضة للنوبات
الفئة

األدوية

المضادات الحيوية/
األدوية المضادة
للمالريا

•السيبروفلوكساسين (السيبروفلوكساسين
® )Ciprofloxacinوالبنسلين ()Penicillin
مثل األموكسيسيلين /وحمض الكالفولينيك
( Clavulanic acidأوغمنتين® ®)Augmentin
•الميلفوكين ( Melfoquineالالريام® ®)Lariam
وغيرها من األدوية المضادة للمالريا
ينبغي أن يتناولها بحذر ّ
كل المرضى الذين يتعرّضون لنوبات
أو يعانون من إضطرابات في الجهاز العصبي المركزي.

األدوية المضادة
لإلكتئاب

•األدوية المضادة لإلكتئاب الثالثية الحلقات مثل
®
الكلوميبرامين ( Clomipramineواألنافرانيل
® )Anafranilوالعوامل الخاصة بالسيروتونين
( )Serotoninمثل الباروكستين Paroxetine
(السيروكسات® ®)Seroxat
•مضادات أخرى لإلكتئاب مثل البوبروبيون
( Bupropionالويلبوترين® ®)Wellbutrin

موسعات القصبات
الهوائية (التي تستخدم
لترخية العضالت
المشدودة في الرئتين)

•األمينوفيلين ()Aminophylline

®

األدوية الخافضة
للحرارة Antipyretics

•تحميلة األسيتامينوفين (فيبريكتول® ®)Febrectol

مضادات الهيستامين
(األدوية المضادة
للحساسية)

•الديكسكلورفينيرامين Dexchlorpheniramine
(البوالرامين® ®)Polaramine
•الديفينهيدرامين Diphenhydramine
(البينادريل® ®)Benadryl

األدوية المسكنة لأللم

•الترامادول ( Tramadolترامال® ®)Tramal

()Antihistamines

إلحتوائها على زيت الصنوبر

إذا كان إبنك/إبنتك يتناول األدوية المضادة للصرع ،عليك دائما ً إستشارة الطبيب قبل
إعطائه أي دواء جديد .هذه قائمة ببعض األدوية التي يجب اإلستفسار من الطبيب عنها
قبل وصفها إلبنك/إبنتك إذ أنها قد تتفاعل مع األدوية المضادة للنوبات التي يتناولها
أو قد تجعله أكثر عرضة للنوبات (.)seizures
نرجو األخذ بعين اإلعتبار أن القائمة أدناه ال تدرج ّ
كل األدوية التي يجب أن يتجنّبها إبنك/إبنتك.

األدوية التي تتفاعل مع أدوية معالجة النوبات
الفئة
األدوية المسكنة
لأللم/واألدوية
المضادة لإللتهابات

المضادات الحيوية/
األدوية المضادة
للفطريات/
األدوية المضادة
للمالريا/األدوية
المضادة للسل

األدوية
•األسبرين ®Aspirin

قد يزيد هذا الدواء مستوى/كمية الفالبرويك
( Valproic acidالديباكن® ® )Depakeneفي الدم مما
قد يسبّب تأثيرات سامة.
•اإلريثروميسين ( )Erythromycinأو الكالريثروميسين
( )Clarithromycinأو أدوية من الفئة نفسها (مثل
الكالسيد® ® ،Klacidواألزوميسين® ®،Azomycin
®
والزيتروماكس® ® ،Zithromaxواإلريثروميسين
® ، Erythromycinإلخ).
قد تزيد هذه األدوية مستوى/كمية الكاربامازيبين
( Carbamazepineتيغريتول® ® )Tegretolفي الدم مما
قد يسبّب تأثيرات سامة.
•التتراسيكلين ( )Tetracyclinأو أدوية من الفئة نفسها
®
(مثل الغرانودوكسي® ® ،Granudoxyوالفيبراميسين
® ،Vibramycinوالتتراسايكلين® ®)Tetracyclin
قد تزيد هذه األدوية مستوى/كمية الكاربامازيبين
(تيغريتول® ® )Tegretolفي الدم مما يؤدي إلى التسمم.
•الفلوكونازول ( )Fluconazoleوالفوريكونازول
(( )Variconazoleمثل الديفلوكان® ®Diflucan
والفيفيند® ® ،V-fendإلخ).
قد تزيد هذه األدوية مستوى/كمية الفينيتوين Phenytoin
(اإلبانيوتن® ® )Epanutinفي الدم مما يؤدي إلى التسمم.
•الميفلوكين (الالريام® ®)Lariam
قد يخفض هذا الدواء مستوى/كمية الفالبرويك
( Valproic acidديباكين® ® )Depakeneفي الدم مما
يع ّزز خطر تعرّض إبنك/إبنتك للنوبات.
•اإليزونيازيد ()Isoniazid
قد يزيد هذا الدواء مستوى الفينوباربيتال ()phenobarbital
مما يع ّزز خطر التسمم.
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:صحة األطفال
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اإلحتياطات الضرورية
أثناء تناول األدوية
المضادة للصرع
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