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 اسيد ناليديكسيك
(Nalidixic acid) 

 

 ، كينولونآنتي سپتيك ادراري:  دسته دارويي

 ميلي گرمي  055قرص :  شكل دارويي
                          

  دارو نحوه عملكرد 

نهايتاً باعث  DNA- gyraseيك ضد باكتري كينولوني است كه از طريق مهار كردن  اسيد ناليديكسيك

، نترو باكتراباكتري مي شود. اين دارو روي باكتري هاي گرم منفي مثل انواع  DNAمهار همانند سازي 

سودوموناس و باكتروئيدها پولي روي انواع  بوده، پروتئوس ولگاريس موثر مورگاني كلي، مورگانال اشريشيا

 نمي باشد. موثر مثبتعليه باكتريهاي گرم اسيد  ديكسيكنالي. بي اثر است
 

   دارو  مشخصات فارماكوكينتيكي

و به  متابوليزه شدهدر كبد قسمتي از آن  ازراه خوراكي به سرعت جذب مي شود. اسيد ناليديكسيك 

 دست نخورده همراه با يك متابوليت فعال )هيدروكسي دارويد. گرددفع مي  ادرار سرعت از

گرمي  يك دوز مصرف از پس ساعت دفع مي شوند.يك تا دو ادرار طريق از اسيد( ناليديكسيك

 .دقيقه است 05حداكثر غلظت سرمي دارو ايجاد مي شود. نيمه عمر دارو در خون ،اسيد ناليديكسيك

ميكروگرم درميلي ليتر  055تا 105درميلي ليتر و درادرارميكروگرم  05تا 05درخون حداكثر غلظت دارو

 مي شود. دارو در خون به پروتئين متصل % 05. ساعت است  6با نيمه عمر ادراري 
 

  دارو  موارد مصرف

حساس به اين  باكتريهاي گرم منفيدر درمان عفونت هاي دستگاه ادراري كه توسط  اسيد ناليديكسيك

            ، اشريشيا كليشامل  مصرف مي شود. باكتريهاي گرم منفي و حساس به آندارو ايجاد شده باشد 

 پروتئوس هستند. نترو باكتر ، انواع كلبسيال و انواع اانواع 
 

  دارو  مقدار و روش مصرف

 هفته است . 2تا  1به مدت در روز بار  4براي بزرگساالن يك گرم  دارودوز 
 

    موارد منع مصرف دارو

  و داروهاي وابسته به آن  اسيد ناليديكسيكدر بيماران آلرژيك به  -1

 فيري )اختالالت متابوليسم پورفيرين(ربيماران مبتال به پو -0

 بيماران با سابقه حمالت تشنجي -3
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    عوارض جانبي 

 :نمايداز اثرات جانبي زير را ايجاد  بعضياز بيماران  برخيممكن است در 

 تاري ،(Toxic Psychosisسمي ) سايكوز اي،تشنجات، جمجمه فشارداخل افزايش سرگيجه، سردرد،

خارش و حساسيت  بثورات پوستي،كهير، ،غتهوع و استفرا اسهال، دردشكم، رنگها، دراحساس تغيير ديد،

  .به نور
 

      تداخل اثر
كاهش  را اسيد جذب ناليديكسيك ،آلومينيوم منيزيم، زينك، آهن، مثل ظرفيتي 3و 0كاتيونهاي -1

 دهند. مي

 تئوفيلين ، غلظت خوني تئوفيلين را افزايش مي دهد. آن باهمزمان مصرف  -0

 باعث كاهش كليرنس كافئين و طوالني شدن نيمه عمر آن مي شود.اسيد ناليديكسيك  -3

 و وارفارين باعث افزايش اثر وارفارين مي شود. اسيد مصرف همزمان ناليديكسيك -0

را كاهش داده  اسيد ناليديكسيكترشح لوله اي ، و پروبنسيد اسيد م ناليديكسيكأتومصرف  -0

 در عفونتهاي دستگاه ادراري كم مي كند.را وكارايي آن 

باعث ، و ملفاالن و ساير داروهاي ضد سرطان آلكيله كننده  اسيد مصرف همزمان ناليديكسيك -6

 هموراژيك مي شود.  كوليت اولسراتيونكروز روده و ايجاد اثر سمي روي دستگاه گوارش مثل 

 .گرددمي  ينرباعث افزايش غلظت خوني سيكلوسپو، سيكلوسپورين دارو با مصرف همزمان  -7

 

  نكات آموزشي درباره اين دارو   

  ساعت بعد از مصرف  0 ساعت قبل يا 0 بايد، سه ظرفيتي  يا داروهاي حاوي كاتيونهاي دو -1

 ميل شوند. اسيد ناليديكسيك

 يا بدون غذا مصرف شود. اين دارو مي تواند همراه غذا  -2

 درصورت بروز واكنش هاي آلرژيك ، درمان با دارو بايد قطع شود. -3

 شديد اجتناب شود. نور آفتابدرحين درمان با دارو از قرار گرفتن در برابر  -4

 د. فقط براي درمان عفونت يا پيشگيري از عفونت در دستگاه ادراري حساس به آن مصرف شو -5

 

  مصرف دوز بيش از حد دارو 
داخل جمجمه اي ،  افزايش فشار  تشنجات، شامل سايكوز سمي، دارو حد از بيش دوز مصرف عالئم

دارو سريع از بدن دفع مي شود اين  و تهوع و استفراغ مي باشند. با توجه به اينكه  اسيدوزمتابوليك

تنفس مصنوعي سودمند  ساعت بيشتر ادامه نمي يابد. درمان با مايعات ، اكسيژن و  3تا  0عالئم 

 هستند. 

 مي تواند سودمند باشد. درصورت وجود تشنجات شديد، استفاده از داروهاي ضد تشنج 
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  مصرف در دوران حاملگي و شير دهي 

وارد مي شود. در دوران حاملگي فقط  نيزاز جفت عبور كرده و در شير مادر شيرده  اسيدناليديكسيك 

 است. ممنوع . مصرف دارو در دوران شيردهيگردددر صورت وجود دليل قابل توجيه مي تواند مصرف 

 

  شرايط نگهداري دارو 

 درجه سانتي گراد نگهداري شود. 33دارو دور از نور و در دماي كمتر از 

 

   نوع بسته بندي دارو 

 عددي 13 هايبليستر حاوي جعبه 


