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 مفناميك اسيد
(Mefenamic acid) 

 

 تهاب غير استروئيديل، ضد درد و ضد ا NSAID:  دسته دارويي

 ميلي گرمي 052كپسول :  شكل دارويي
                            

 دارو نحوه عملكرد 

( COX-2,COX-1ايزوفرم هاي سيكلواكسيژناز ) غير انتخابيمهاركننده  NSAIDيك  مفناميك اسيد

تهاب و تب( و لمدياتورهاي درد و ا)است كه فعاليت آنها باعث توليد پروستاگالندين هاي مختلف 

             )مدياتور مهم چسبيدن پالكت ها و فراهم كننده زمينه ساخته شدن لخته خون( A2ترومبوكسان 

رسد  مي  نظر هب .كند مي مهار راCOX-2,COX-1غيرانتخابي  بطور  آسپيرين  مانند  اسيد  مفناميك  شود. مي

 COX-1فراهم شده و مهار  COX-2و تب بري دارو عمدتا از طريق مهار  اثرات ضد دردي، ضد التهابي كه

دردي و آسيب معدي ايجاد   اينكه بي مسئول بروز اثرات ناخواسته دارو در دستگاه گوارش باشد. با توجه به

تفسير مكانيسم از طريق مهار ايزوفرم هاي  ،هاي مختلف درجات متفاوت دارد NSAIDشده توسط 

COX .مشكل مي باشد 
 

  دارو  مشخصات فارماكوكينتيكي

       غلظت پيك پالسمايي دارو  راه خوراكي به سرعت جذب مي شود.مصرف از از  پس اسيد مفناميك

است . اثر وجود غذا در  ساعت 0دود حساعت پس از مصرف دارو ايجاد شده و نيمه عمر حذف آن  4تا  0

                   معده روي سرعت و مقدار جذب مطالعه نشده است ولي توصيه مي شود همراه غذا مصرف شود. 

سرعت و مقدار نتاسيدهاي حاوي هيدروكسيد منيزيم بطور قابل توجهي باعث افزايش آمصرف همزمان 

                 به آلبومين خون متصل مي شود. اسيد مي شود. بيش از نود درصد مفناميكمفناميك اسيد جذب 

 ي متابوليزه مي شود. متابوليت ها P450سيستم سيتوكروم  CYP2C9با ايزو آنزيم مفناميك اسيد 

دفع مي شوند. راه دفع  هگلوكورونيداسيد بصورت مفناميك حاصل از اين متابوليسم و مقداري از خود 

 نيز ترشح مي شود.  دراز جفت عبور كرده و در شير مامفناميك اسيد دارو مدفوع و ادرار است. 

 

 

 

 

 



2 

 

 دارو  موارد مصرف

 تسكين دردهاي با شدت متوسط وقتي كه طول درمان بيش از يك هفته نباشد. -1

 درمان ديسمنوره اوليه -2

 

 دارو  مقدار و روش مصرف

 ساعت . 6ميلي گرم هر  205ميلي گرم و سپس  055درد حاد ، ابتدا در 

ساعت همزمان با آغاز  6ميلي گرم هر  205ميلي گرم و سپس  055در ديسمنوره اوليه ابتدا 

 روز .  3تا  2خونريزي به مدت 

 

  موارد منع مصرف دارو

 اسيد مفناميك حساس به در بيماران  -1

  NSAIDsدر بيماران حساس به آسپيرين يا ساير  -0

 مبتال به آسم و كهيربيماران  -3

         بوده و بعد از جراحي  Bypassتسكين درد در بيماراني كه در حال آماده شدن براي عمل  -4

 باي پس

 در بيماراني كه سابقه بيماريهاي كليوي دارند -5

 

 داروعوارض جانبي 

 اسيد ايجاد شود:مفناميك در بعضي از بيماران بعضي از عوارض جانبي زير ممكن است توسط 

بثورات پوستي،  وزوزگوش، عوارض چشمي،احساس خستگي، سردرد، سرگيجه، خواب آلودگي، 

خونريزي ، گوارشي هاي زخم نفخ، يبوست،  هاضمه، اسهال، سوء استفراغ، تهوع، مخاط، خشكي خارش،

            محيطي،  ادم ،رينيت اسپاسم،وبرونك استخوان، مغز تضعيف كليوي، نارسايي گوارش، دستگاه در

  .ونيعوارض قلبي عروقي، هيپرتانس واكنش هاي آنافيالكتيك،
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   :تداخل اثر         

عث افزايش غلظت خوني ااسيد با آنتاسيدهاي حاوي هيدروكسيدمنيزيم بمفناميك مصرف توام  -1

 مي شود.مفناميك اسيد 

 با وارفارين خطر خونريزي در دستگاه گوارش را افزايش مي دهد.مفناميك اسيد مصرف توام  -2

 با ليتيم غلظت خوني ليتيم را افزايش مي دهد.مفناميك اسيد مصرف توام  -3

روزمايد و هيدروكلروتيازيد باعث كاهش اثر ناتري يورتيك مدرها وبا ف مفناميك اسيدمصرف توام  -4

 ي شود.م
 

  مصرف در دوران حاملگي و شير دهي 

قراردارد. در خانم هاي حامله براي اين  Cدر گروه  FDA Pregnancy Categoryدر  اسيد مفناميك

در مواردي مصرف شود كه دارو مطالعه كافي و خوب كنترل شده انجام نشده است و لذا بايد فقط 

         به علت احتمال بسته شدن  .توجيه باشدن در مقابل خطرات آن براي جنين قابل آسودمندي 

ن اجتناب شود. آدر جنين بهتر است در دوران حاملگي بويژه اواخر حاملگي از مصرف كانال شرياني 

در دوران شير دهي تصميم براي قطع درمان يا قطع شير دهي منوط به اهميت مصرف دارو در مادر 

 است . 
 

 رو نكات آموزشي درباره اين دا      

 دوره درمان با اين دارو نبايد بيشتر از يك هفته باشد. -1

زخم هاي گوارشي، خونريزي گوارشي، ، آسيب كبدي و كليوي، در بيماران مبتال به آسم -2

 ، مبتال به نارسايي قلبي ، حاملگي و شير دهي نبايد مصرف شود.  نهايپرتانسيو

 دارو با غذا مصرف شود. -3

 بثورات پوستي و اسهال درمان بايد قطع شود.در صورت بروز عوارضي مثل  -4

 به علت احتمال بروز سرگيجه و خواب آلودگي بايد در حين درمان از رانندگي  اجتناب شود. -0

در حين درمان همزمان با مفناميك اسيد و ليتيم بايد عاليم مسموميت با ليتيم و غلظت خوني  -6

 ليتيم زير نظر باشد.

 حوادث شديد قلبي عروقي با اين دارو آگاه باشد.بيمار بايد از احتمال بروز  -7
 

   شرايط نگهداري دارو 

 درجه سانتي گراد نگهداري شود. 35دارو دور از نور و در دماي كمتر از 

 

  نوع بسته بندي دارو 

 عددي 15هايجعبه حاوي بليستر  


