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 يالهضم الجهاز على تؤثر التي اقيرالعق

، )ثغ٤طخ أٝ ٓشًجخ(ّٞ، ٝأُش١، ٝأُؼذحؼٝاُجِ ٢ٛ اُلْروغْ اُو٘بح اُٜن٤ٔخ ا٠ُ أسثؼخ أعضاء 

 .ٝاألٓؼبء

ػ٠ِ أًضش ٖٓ عضء ٖٓ  ٝثؼنٜب رئصش ،عضء ٖٓ اُو٘بح اُٜن٤ٔخػ٠ِ د٣ٝخ رئصش ثؼل األ 

ٖٓ ُزُي هغٔذ ٛزٙ اُؼوبه٤ش ؽغت كبػ٤ِخ اُذٝاء ػ٠ِ األعضاء أُخزِلخ  ،اُو٘بح اُٜن٤ٔخ

 اُغٜبص اُٜن٢ٔ.

 نبهعىوقيش انتي تؤثش عهً انفى واانعقبأوالً: 

 ٓبٗؼبد اُؾ٤ٜخ،. 4كبرؾبد اُؾ٤ٜخ، . 3 ٓبٗؼبد اكشاص اُِؼبة،. 2ٓغ٤الد اُِؼبة، . 1

 ٝاه٤بد األؿؾ٤خ أُخبه٤خ. . 5 

 مديالت اللعاب: . 1

٤ًٔخ اُِؼبة أُلشصح ٝرغزؼَٔ ٖٓ أعَ رؾغ٤ٖ اُٜنْ ٝاُؾ٤ٜخ  رئد١ ا٠ُ ص٣بدحٛزٙ األد٣ٝخ 

 ٗبد اُجبُؼخ.ٝالٗضالم اُغغْ اُـش٣ت ٖٓ أُش١ ك٢ اُؾ٤ٞا

ٖٓ األد٣ٝخ أُغججخ ُض٣بدح ع٤الٕ اُِؼبة ٓ٘ؾطبد اُغٜبص اُ٘ظ٤ش ٝد١ ٓضَ األعز٤َ ٤ًُٖٞ 

 .ٝاُغِغ٤الداُجٞربع٤ّٞ   ٝاُج٤ًِٞبسث٤ٖ، اٌُبسثبًٍٞ، ٣ٞدٝس

 مانعات اللعاب:. 0

ٛزٙ اُؼوبه٤ش روَِ أٝ رٞهق ع٤الٕ اُِؼبة امبكخ ُزُي رئصش ػ٠ِ اكشاص اُـذد اُز٘لغ٤خ 

٤خ، رغزؼَٔ ٛزٙ األد٣ٝخ ُٔ٘غ اكشاص اُـذد اُِؼبث٤خ ٝاُز٘لغ٤خ أص٘بء اُزخذ٣ش ثبُٔخذساد ٝاُٜنٔ

اُط٤بسح ٓضَ اال٣زش ٝاٌُِٞسٝكٞسّ خٞكبً ٖٓ ؽذٝس االخز٘بم، ٝرغزؼَٔ ك٢ ؽبالد اُزغْٔ 

 ٓضَ اُزغْٔ ثبُشفبؿ ٝاُضئجن.

 .ٝأسعٞرب٤ٖٓ ب٤ٖٓٝا٤ُٜٞع٤ ٝا٤ُٜٞع٤ٖ  ٖٓ ٛزٙ األد٣ٝخ ٓ٘ؾطبد اُغٜبص اُٞد١: األرشٝث٤ٖ

 ساتحات الذهية:. 3

د١ ا٠ُ رؾغٖ اُؾ٤ٜخ ٝاُٜنْ، ٖٝٓ ٓٔب ٣ئ اكشاصاد اُـذد اُِؼبث٤خ ٝاُٜن٤ٔخ رئد١ ا٠ُ ص٣بدح

 :أٓضِخ رُي



ع٤ٔؼٜب رؾز١ٞ ػ٠ِ ص٣ٞد ػطش٣خ ٓضَ هؾش ا٤ُِٕٔٞ ٝاُجشروبٍ  :انعطشيت يبث انبغيطتانًش   -

خالٍ رؤص٤شٛب ػ٠ِ ؽٞاط اُززٝم ثبُِغبٕ أٝ ؽ٤ش رض٣ذ اكشاصاد اُـذد اُِؼبث٤خ ٝاُٜن٤ٔخ ٖٓ 

ٜٗب٣بد األػقبة اُؾغ٤خ ك٢ أُؼذح. ٣ؾزس ٖٓ اػطبء ٛزٙ األد٣ٝخ ك٢ ؽبالد اُوشؽخ 

 ص٣بدح اُؾٔٞمخ. ٝأُؼذ٣خ، 

رؾز١ٞ ػ٠ِ ه٣ِٞذاد ٓشح ر٘جٚ ؽٞاط اُززٝم ٝاألؿؾ٤خ  غيش عطشيت:انيبث انبغيطت انًش   -

 أُخبه٤خ

 عطشيتش طشيت وانغييبث انبغيطت انعانًش   أيثهت

  انضنجبيم:

ؾز١ٞ ػ٠ِ ص٣ٞد رسائؾخ ػطش٣خ ٝهؼْ الرع ٝ  بعزٝس ٗجبد اُضٗغج٤َ رغلق ٝرطؾٖ ُٜ

 غزؼَٔ ًلبرؼ ُِؾ٤ٜخ، ٓغ٤َ ُِؼبة ٝ هبسد ُِذ٣ذإ.  ره٤بسح، 

  :انكبنًبب

أؽغبس ٓؼٔشح ه٣ِٞخ رؾجٚ أؽغبس اُ٘خ٤َ أُٞاد اُلؼبُخ رٞعذ ك٢ اُغزٝس ؽ٤ش رؾز١ٞ 

اٌُُٞٞٓجب٤ٖٓ، رغلق اُغزٝس  ٝرغؾن، ُٜب هؼْ الرع ٣٘جٚ أٜٛٔب  ه٣ِٞذاد اُغزٝس ػ٠ِ

ؽٞاط اُززٝم ٓٔب ٣٘جٚ ػٌغ٤بً ٓشًض اُِؼبة ٝاُـذد اُٜن٤ٔخ. ٣غزؼَٔ ًلبرؼ ُِؾ٤ٜخ، ٝأؽ٤بٗب 

  . ًٔو١ٞ ُِذّ

  ً  :قيءانجىص ان

 ٖعزش٤ً٘االٛٔب  أُٞاد اُلؼبُخ رٞعذ ك٢ ثزٝس ٛزا اُ٘جبد ؽ٤ش رؾز١ٞ ػ٠ِ ه٣ِٞذ٣ٖ 

 ٝاُجشٝع٤ٖ.

)ثبُغشػبد اُو٤ِِخ ٓ٘ٚ( ػ٠ِ اُغٜبص اُؼقج٢ أُشًض١ ٝاُ٘خبع اُؾ٢ًٞ  عزش٣ٖ٤ً٘ئصش اال

ًٔب ٣ئصش ػ٠ِ اُو٘بح اُٜن٤ٔخ ك٤٘ؾو ؽٞاط اُززٝم ٝاُـذد اُِؼبث٤خ ٓٔب ٣ض٣ذ ٖٓ اكشاصارٜب. 

ؾشًخ ٣غزؼَٔ ًلبرؼ ُِؾ٤ٜخ، ٓغ٤َ ُِـذد اُِؼبث٤خ ٝاُٜن٤ٔخ، ٌُٖ ثبُغشػبد األػ٠ِ ٣ض٣ذ اُ

 ك٤ئد١ ا٠ُ ؽذٝس اإلعٜبٍ.  أٝسثبؿاُذٝد٣خ ُألٓؼبء ثبُزؤص٤ش ػ٠ِ مل٤شح 

 ٣ٔزـ ثغشػخ ٖٓ األٓؼبء ٣ٝطشػ ثجو ػٖ هش٣ن اُجٍٞ ٓٔب ٣ئد١ ا٠ُ رغْٔ رشا٢ًٔ.

(ؽ 5....-5...) ثغشػخ عزش٤ًٖ٘اُغشػبد اُؼب٤ُخ ٓ٘ٚ رغجت اُزغْٔ، ؽ٤ش ٣جذأ اُزغْٔ ثبال

ك٢ اُؼنالد، ؽغبع٤خ ُِنٞء ٝاُقٞد، رؾ٘ظ ك٢ ٖٓ أػشاك اُزغْٔ أُْ ؽذ٣ذ ٝرؾ٘ظ 

 اُجِؼّٞ ٝفؼٞثخ ك٢ اُجِغ، رٌضق ك٢ اُذّ، رٞهق ػنالد اُغٜبص اُز٘لغ٢ ػٖ اُؾشًخ.



  (:انكينب)االوكبنيبتىط

ا٤ٌُٗٞذ٣ٖ، أٜٛٔب: ا٤٘٤ٌُٖ،  ه٣ِٞذ٣غزؼَٔ أٝسام ٗجبد ا٤ٌُ٘ب ٣ٝؾز١ٞ ػ٠ِ ػؾش٣ٖ 

 .اُغ٤ٌٖٗٞ٘

 مانعات الذهية: . 4

ؽ٤ش ٣غجت   أٓلز٤ٖٔ اُوبث٤ِخ ُألًَ ٖٝٓ ث٤ٜ٘ب ٓ٘ؾطبد اُغٜبص اُٞد١ ٓضَ د٣ٌغب ػوبه٤ش روَِ

ا٠ُ ص٣بدح ٗؾبه اُغٜبص اُؼقج٢ أُشًض١ ٝٗؾبه اُغٜبص اُٞد١، ٓٔب  االٓل٤زب٤ٓ٘بدر٘بٍٝ 

٣ئد١ ا٠ُ ص٣بدح مشثبد اُوِت ٝ ارغبع ؽذهخ اُؼ٤ٖ، ٝهذ رغجت اُغشػبد اٌُج٤شح ٖٓ 

بُخٞف ٝاُخِو اُز٢٘ٛ ٝاُغِٞى اُؼذٝا٢ٗ ٝاُِٜٞعخ ٝامطشاة ا٠ُ اُؾؼٞس ث االٓل٤زب٤ٓ٘بد

 مشثبد اُوِت. 

 واشيات األزذية المخاطية: . 5

 رِزقن ثبُـؾبء أُخبه٢ ُِو٘بح اُٜن٤ٔخ ُٞهب٣زٚ ٖٝٓ أٓضِزٜب: 

 األ٤ُّ٘ٔٞ أُبئ٤خ. ع٤ِ٤ٌبدٓضَ  انًىاد انغشويت: -

 اُالًزٞص، اُغٌشٝص، اُ٘ؾبء، ػغَ اُ٘ؾَ. انغكشيبث: -

 ث٤بك اُج٤ل، اُغالر٤ٖ.  انبشوتين انحيىاني: -

 ص٣ذ اُض٣زٕٞ.   انضيىث اننببتيت : -

 اُقٔؾ اُؼشث٢، فٔؾ اٌُض٤شاء.  انصًغيبث: -

 .اُطش١، اُـ٤ِغ٤شٍٝ اُجبساك٤ٖثٞدسح ػشم اُغٞط،  يشكببث يتنىعت: -

 

  .العقاشير التي تؤثر رلى المعدةثانيًا: 

 ْ ا٠ُ: اُؼوبه٤ش اُز٢ رئصش ػ٠ِ أُؼذح روغ

 .ٓبٗؼبد ٝ هبسداد اُش٣ؼ1

 .األد٣ٝخ اُز٢ رئصش ػ٠ِ ؽٔٞمخ أُؼذح. 2

3  ٔ  .و٤ئبد. اُ

 .. ٓنبداد اُو٢ء4

 . . ٓنبداد  اُزؾ٘ظ5



 وطاردات الريح:  مانعات.1

٢ٛ ػجبسح ػٖ اُؼوبه٤ش اُز٢ رئخز ػٖ هش٣ن اُلْ كزغَٜ خشٝط اُـبصاد أُزشأًخ ك٢  

:ِخ ػ٠ِ ٛزٙ اُؼوبه٤شأُؼذح ٝاٌُشػ ٝاالٓؼبء ٖٝٓ األٓض  

اُض٣ٞد اُط٤بسح )ص٣ذ اُزشث٘ز٤ٖ، ص٣ذ اُ٘ؼ٘بع، ص٣ذ اُوشٗلَ، ص٣ذ اُوشكخ، ص٣ذ  -

 ا٤ُبٗغٕٞ(

 . ( ٝاُذ٤ٔ٣زٌٕٞ ٝاُغ٤ٔز٤ٌٕٞ ًبُجب٤ٌُٕٔٞخ ٝٓنبداد اُ٘لخخ )اُٜبمٔاألٗض٣ٔبد  -

 : األدوية التي تؤثر رلى حموضة المعدة .0

 :قغًيننًعذة إنً تقغى األدويت انتي تؤثش عهً حًىضت ا

 .Antacidsمضادات الحموضة . 1

٢ٛ ػجبسح ػٖ أٓالػ رؼَٔ ػ٠ِ رؼذ٣َ ؽٔل ًِٞس أُبء رؼذ٣الً ٤ٔ٤ًبئ٤بً أٝ ك٤ض٣بئ٤بً، ٤ُٝظ 

ُٜب ػالهخ ثؤ١ ٓغزوجَ، رزلبػَ ٓغ ؽٔل ًِٞس أُبء ُزؼط٢ أٓالػ اٌُِٞس ٝأُبء ٝصب٢ٗ 

ٞمخ، أًضش ٖٓ ػالط اُوشؽخ، ًٔب أٜٗب أًٝغ٤ذ اٌُشثٕٞ، رغزخذّ ٛزٙ اُؼوبه٤ش ُزؼذ٣َ اُؾٔ

ر٘وـ اُلؼب٤ُخ اُٜن٤ٔخ ألٜٗب رضجو اُججغ٤ٖ ٝٛٞ األٗض٣ْ أُغئٍٝ ػٖ ٛنْ اُجشٝر٤٘بد، ٖٓ 

 Mg، ًشثٞٗبد أُـ٘ض٣ّٞ  Ca Co3ٛزٙ األد٣ٝخ: أٓالػ أُؼبدٕ ٓضَ ًشثٞٗبد اٌُبُغ٤ّٞ 

CO3 ّٞث٤ٌشثٞٗبد اُقٞد٣ ،NaHCo3 ّٞ٤ٛذسًٝغ٤ذ أُـ٘ض٣ ،MgoHٛ ، ٤ذسًٝغ٤ذ

، ٓض٣ظ ٖٓ ٤ٛذسًٝغ٤ذ األ٤ُّ٘ٔٞ ٝأُـ٘ض٣ّٞ)دٝاء أُبًُٞظ(، Al(oH)2األ٤ُّ٘ٔٞ 

 اُغ٤ِ٤ٌبد، اُلٞعلبربد.

 : هغ٤ٖٔا٠ُ ؽغت آ٤ُخ ػِٜٔب  Antacidsروغ٤ْ ٓنبداد اُؾٔٞمخ 

٢ٛ ٓشًجبد ه٣ِٞخ هبثِخ ُزؼذ٣َ اُؾٔٞمخ أُؼذ٣خ ٝؿبُجبً ٓب  يضبداث حًىضت كيًيبئيت: -1

 ؿ٤ش هبثِخ ُالٓزقبؿ ٝثبُزب٢ُ ٤ُظ ُٜب رؤص٤شاد عٜبص٣خ.   رؾٌَ ٓؼوذاد

ٓضَ أُخبه٤ٖ أُؼذ١  ٣خرؾٌَ ٓؾب٤َُ ؿشٝٓشًجبد ٢ٛ  يضبداث حًىضت فيضيبئيت: -0

 .آزضاص ؽٔل ًِٞس أُبء ك٢ أُؼذحػ٠ِ ٝهذ رؼَٔ 

ٛٞ رشاًْ رساد أٝ عض٣ئبد ٓبئغ ٣غ٠ٔ  االعزغزاةأٝ  االٓزضاص أٝ االدٓقبؿ: يالحظت

 ( ػ٠ِ عطؼ ٓبدح فِجخ رغ٠ٔ )أُبص(.زضأُٔ)



 تتميز هذه األدوية بأنها: 

 .Fastسرٌعة المفعول  .1

 وبالتالً لٌس لها تأثٌرات جانبٌة جهازٌة. Localتأثٌرها موضعً  .2

  

 أما سلبيات هذه األدوية فهي:

 .Shortقصٌرة المفعول  .1

حٌث تعدل الحمض دون التأثر   Only Symptomsتعالج األعراض فقط  .2

 .افرازهعلى 

تنقص االمتصاص للعدٌد من األدوٌة ألنها تغٌر من حموضة الوسط مثل  .3

 والكٌتوكونازول)مضاد فطور(. B12فٌتامٌن 

وبالتالً تسبب انتفاخ البطن مثل    Co2ومن سلبٌاتها أنها تطلق غاز   .4

 كربونات الكالسٌوم وبٌكربونات الصودٌوم.

وم مثل مركب هٌدروكسٌد تسبب االمساك بسبب احتوائها على معدن األلمنٌ .5

 األلمنٌوم.

تسبب االسهال  بسبب احتوائها على عنصر المغنزٌوم مثل هٌدروكسٌد  .6

 المغنزٌوم.

تسبب ارتفاع الضغط بسبب احتوائها على عنصر الصودٌوم مثل بٌكربونات  .7

 الصودٌوم.

قد تسبب تشكل حصى كلوٌة بسبب احتوائها على عنصر الكالسٌوم مثل  .8

 .كربونات الكالسٌوم

 زكش اآلتي:نين األيثهت عهً يضبداث انحًىضت 

 ع٤ِ٤ٌبد(: صالص٢أٓالػ أُـ٘ض٣ّٞ )أًٝغ٤ذ، ٤ٛذسًٝغ٤ذ، ًشثٞٗبد،  -1

٣زلبػَ ٓغ ؽٔل ًِٞس أُبء أُؼذ١ ٤ُؾٌَ ًِٞس أُـ٘ض٣ّٞ اُز١ ٣ؼٞد ٣ٝزلبػَ  فبألوكغيذ

ؿ٤ش ٓ٘ؾِخ. أٓب  ـ٘ض٣ّٞ اُز٢ رطشػ ثبُجشاص ًٜٞٗبشثٞٗبد أُؼ٢ ُزؾ٤ٌَ ًشثٞٗبد أُٓغ ث٤ٌ

 ًِٞس أُـ٘ض٣ّٞ اُـ٤ش ٓزلبػَ ك٢ أُؼ٢ ك٤ؼضٟ ُٚ األصش ا٤ُِٖٔ اُخل٤ق. 



كٜٞ ٣ؼَٔ ثطش٣وخ األًٝغ٤ذ ٣ٝغزؼَٔ ػ٠ِ ٤ٛئخ ٓؼِن ٓبئ٢ ٣ؼشف  نههيذسوكغيذثبُ٘غجخ 

 ثؾ٤ِت أُب٤ٗضا. 

بص اٌُشثٕٞ ك٢ أُؼذح ؿطِن ر بػٖ األٓالػ اُغبثوخ ثؤٜٗ رز٤ٔض كشبىنبث انًغنضيىوٓالؽظخ: 

 ؾٔٞمخ. اً ُِاسرذاد ٝغجت ٗلبخبً رُزا هذ 

رؼَٔ ثآ٤ُخ ك٤ض٣بئ٤خ ٤ٔ٤ًٝبئ٤خ ار رزلبػَ ثبُٔؼذح ُزؼط٢ ًِٞس  عيهيكبث انًغنضيىو ثالثي

رٝ  ٝٓؾغٖ ُالٗضالم ٝاالٗغ٤بث٤خ( ٝٛٞ  ػبَٓ ٓذٓـ) أُـ٘ض٣ّٞ ٝصب٢ٗ أًٝغ٤ذ اُغ٤ِ٤ٌٕٞ

ًِٞس أُبء ك٢ أُؼذح ٤ُؾِٔٚ ُِٔؼ٢ ؽ٤ش ؽٔل  ر٣ٌٖٞ ٛال٢ٓ ك٤ؼَٔ ًٔطش١ ًٔب ٣ٔزض

اُغبٗج٢ اُشئ٤غ٢ كٜٞ  ٣ٙؾقَ ُٚ رؼذ٣َ ثبإلكشاصاد أُؼ٣ٞخ ٓٔب ٣ط٤َ ٓذح اُؼَٔ أٓب رؤص٤ش

 ُز٤٤ِٖ ثبُغشػبد اٌُج٤شح. ا

 . ػغش اُٜنْ ٓغ هشؽخ ٝثذٕٝ هشؽخ االعتعًبل:

 . االخزالٍ ا١ٌُِٞ اُٞخ٤ْ يىانع االعتعًبل:

ًجذ ٣ّٝٞ اُذّ ٤ضك٢ االخزالٍ ا١ٌُِٞ  كشه ٓـ٘ ،اعٜبٍ  وانضبسة:انتبثيشاث انجبنبيت 

ٝػطؼ، ٗوـ مـو اُذّ، ٝدٝخخ، ٝمؼق  ر٘لغ٢، ٓغ أػشاك أخشٟ رؾَٔ ؿض٤بٕ، ٝهئ،

 . ٝؿ٤جٞثخ، ٝرٞهق اُوِت ػن٢ِ، ٝثوء اُوِت،

 أيالح انكبنيغىو )كشبىنبث انكبنيغىو(: -0

اٌُب٤ُغّٞ ٝصب٢ٗ أًٝغ٤ذ اُلؾْ ُٝٚ ٓنبد ؽٔٞمخ كؼبٍ ٣ؼذٍ ؽٔٞمخ أُؼذح ٤ُؼط٢ ًِٞس 

٤ٓضح رضج٤و كؼب٤ُخ اُججغ٤ٖ ٌُٖٝ ٖٓ ٓغبٝئٚ اإلٓغبى ٝهذ ٣غجت كشه ًب٤ُغّٞ اُذّ ػ٠ِ أُذٟ 

 اُط٣َٞ.

  (:األنًنيىو أيالح األنًنيىو )هيذسوكغيذ -3

 ٤ُؾٌَ ًِٞس األ٤ُّ٘ٔٞ حأُؼذ٣ؼذٍ ثجوء اُؾٔل ك٢  فيضيبئي وكيًيبئيٓنبد ؽٔٞمخ 

وذاد ؿ٤ش ٓ٘ؾِخ ك٢ األٓؼبء ثبُزلبػَ ٓغ اُلٞعلبد اُز٢ رطشػ ٓغ اُجشاص أٓب اُز١ ٣٘زظ ٓؼ

 .ك٤ض٣بئ٤بً ك٤ؼَٔ ػ٠ِ آزضاص اُججغ٤ٖ

٣ؼزجش ٤ٛذسًٝغ٤ذ األ٤ُّ٘ٔٞ ٖٓ أًضش األد٣ٝخ ك٢ ػالط اُؾٔٞمخ ٝاُوشؽخ، كؼ٘قش األ٤ُّ٘ٔٞ 

 .أُـ٘ض٣ّٞ ال ٣ٔزـ ا٠ُ اُذّ ثخالف اٌُبُغ٤ّٞ ٝاُقٞد٣ّٞ ٝ

 . كشه كٞعلبد اُذّ ػغش اُٜنْ ٓغ هشؽخ ٝثذٕٝ هشؽخ، ث:االعتعًبال



ؿ٤ش  ٢اُ٘ض٣ق أُؼذ١ أُؼ١ٞ أٝ أُغزو٤ٔ ٗوـ كٞعلبد اُذّ، يىانع االعتعًبل :

 . اُزٜبة اُضائذح اُذٝد٣خ أُؾخـ،

ٗوـ كٞعلبد  ٗغذاد ٓؼ١ٞ )ٓغ اُغشػبد اٌُج٤شح(،ا ،آغبىة : سانضبانجبنبيت و انتأثيشاث 

اُؼظْ، كشه ًبُغ٤ّٞ اُجٍٞ ٝخطش ر٤ِٖ اُؼظبّ )ك٢ أُشم٢ اُز٣ٖ  ؾبفاُذّ ٓغ ص٣بدح اسر

كشه أ٤ُّ٘ٓٞٞ اُذّ  ٣٘زظ ػ٘ٚ ر٤ِٖ ، ل اُلٞعلبد أٝ أُؼبُغخ اُط٣ِٞخ(٣ز٘بُٕٝٞ ؿزاء ٓ٘خل

ثغجت رؾٌَ ٓشًجبد ؿ٤ش ٓ٘ؾِخ  ٣وَِ آزقبؿ اُززشاع٤ٌِ٘بد، اُؼظبّ، ٝاػزالٍ دٓبؿ٢

ب٢ُ ٓغ كؼب٤ُخ ٛزٙ أُشًجبد ك٢ ٓؼبُغخ اُوشؽخ ٝثبُز األرشٝث٣ٖٝ٤زذاخَ ٓغ آزقبؿ 

 .اُٜن٤ٔخ

 

 .Hcl Secretionمثبطات إفراز حمض كلور الماء  .2 

ٌُفرز حمض كلور الماء من خالٌا موجودة فً جدار المعدة، وٌساعد حمض كلور الماء فً 

 تحول الببسٌنوجٌن إلى ببسٌن.

ٔبء أُؼذ١ ٢ٛ:أْٛ اُؼٞآَ اُز٢ رئد١ ا٠ُ ص٣بدح اٗزبط ؽٔل ًِٞس اُ  

 .الذي ٌؤثر على المستقبالت الموسكارٌنٌة األستٌل كولٌن -1

 الهستامٌن. -2

 الغاسترٌن. -3

 

لذلك ومن أجل تقلٌل انتاج حمض كلور الماء المعدي نعمل على:     

 

من خالل استخدام الحاصرات  األستيل كولين: مأماالموسكارينية  تاغالق المستقبال. 1

داي  ،Pirenzepine اٌرٌنزٌبٌن ، بوالهٌوسٌامٌن والهٌوسٌن ناألتروبٌ :الموسكارٌنٌة مثل

 .سٌكلومٌن

 :عن طرٌق أدوٌة مثلأمام الهستامين:   H2اغالق مستقبالت الهستامينية .2

، Famotidine، الفاموتٌدٌنRantidineالرانتٌدٌن ،Cimetidineالساٌمٌتٌدٌن

 Nizatidineالناٌزٌتٌدٌن



   

  آلٌة التأثٌر:

إفراز فٌقل فتمنعه من االرتباط بمستقبالته  على المستقبالت، الهستامٌن دوٌةهذه األ تنافس

وهً قادرة على تثبٌط تأثٌر  كما تنقص إفراز الببسٌن ،حمض كلور الماء المعدي

 .والبنتاغاسترٌن الهٌستامٌن

 من مركبات هذه المجموعة  :PPTs. مثبطات مضخة البروتون 3

   Omeprazolأومٌبرازول 

 Lansoprazolزول النسوبرا

 Pantoprazolبانتوبرازول 

+H)أٌون الهٌدروجٌن )بروتونتثبط هذه األدوٌة ضخ  آلية العمل:
، من جدار الخلٌة إلى 

لمعتها وبالتالً تمنع من اتحاده مع شاردة الكلور وتشكٌل حمض كلور الماء المعدي 

 وبالتالً خفض حموضة المعدة.

 

 التأثيرات الجانبية لهذه األدوية :

،وٌستمر تأثٌرها %97هذه األدوٌة تثبط  انتاج حمض كلور الماء بنسبة عالٌة تصل حتى 

ٌؤدي إلى حدوث سوء هضم، سوء وهذا التثبٌط العالً فً انتاج الحمض  ساعة، 18حتى 

)فقر دم كبٌر B12وفٌتامٌن  ،امتصاص بعض العناصر مثل الكالسٌوم )هشاشة عظام(

الستخدام مثبطات مضخة  ص بعض األدوٌة المرافقةالخالٌا(، تقلٌل أو زٌادة امتصا

 ، زٌادة عدد البكترٌا الموجودة فً القناة الهضمٌة وحدوث اضطرابات هضمٌة.البروتون

  يضبد انحًىضت اننًىرجي يًتهك عذد ين انخىاص هي:

 رؼذ٣َ آ٢ٗ ُِؾٔل.  -1

 . كوو اُغج٤َ اُٜن٢ٔ ػ٣٠ِوزقش كؼِٚ  -2

 أُغججخ ُإلٓغبى.  ؿ٤بة اُزؤص٤شاد ا٤ُِٔ٘خ أٝ -3

 . اُؼبّ اُو١ِٞ-ػذّ اُزؤص٤ش ك٢ اُزٞاصٕ اُؾٔن٢ -4

 أال ٣طِن ؿبص صب٢ٗ أًغ٤ذ اٌُشثٕٞ ك٢ أُؼذح.  -5



 إٔ ٣خِٞ ٖٓ اُزؤص٤شاد اُغبٓخ ٝ اُـ٤ش ٓشؿٞثخ.  -6

 ٖٓ هجَ أُش٣ل.  بً ٓغزغبؿإٔ ٣ٌٕٞ  -7

 قيئات:الُم -3

 و٤ئبد ؽغت آ٤ُخ ٓلؼُٜٞب ا٠ُ: ٣ٞعذ ٓشًض اُو٢ء ك٢ اُ٘خبع أُغزط٤َ ٝروغْ أُ

 ٣ز٤ٜظ اُـؾبء أُخبه٢ ُِٔؼذح كز٘زوَ ٗجنبد ؽغ٤خ ػٖ نًقيئبث انًىضعيت )انعكغيت(:ا -

 . ٤ئ٣ؾذس اُزو هش٣ن اُؼقت اُزبئٚ ٝثذٝسٛب ا٠ُ ٓشًض اُو٢ء ٝػٌغ٤بً 

ٖٓ أٓضِخ ٛزٙ أُو٤ئبد: ٓؾٍِٞ ٓشًض ٖٓ ِٓؼ اُطؼبّ، اُزشربس أُو٢ء، األعجش٣ٖ، ثٞدسح 

 اُزٛت. ػشم

ػجبسح ػٖ ه٣ِٞذ ٖٓ ٓؾزوبد أُٞسك٤ٖ. ٣ئصش  ٝٛٞ األثٞٓٞسك٤ٖٓضَ  انًقيئبث انًشكضيت: -

 .اُزو٤ئػ٠ِ ٓ٘طوخ أُغزوجالد ا٤ٌُٔب٣ٝخ ٝثذٝسٛب ر٘جٚ ٓشًض 

رؤص٤شٛب ٓٞمؼ٢ ٝٓشًض١، ثؼذ أخزٛب ػٖ هش٣ن اُلْ ر٤ٜظ األؿؾ٤خ  انًقيئبث انًشتشكت: -

. ٖٓ أٓضِخ اُزو٤ئ٣ٌٕٞ ُٜب اُزؤص٤ش أُشًض١ ػ٠ِ ٓشًض أُخبه٤خ ُِٔؼذح، ٝثؼذ آزقبفٜب 

 انتشتبس انًقيء، انًىسفين، انغتشكنين، انكبفئين. ٛزٙ األد٣ٝخ: 

 مانعات القيء: -4

٢ٛ أد٣ٝخ رٔ٘غ ؽذٝس اُو٢ء ٝروغْ ؽغت آ٤ُخ رؤص٤شٛب ا٠ُ:   

زشٝص، اُذًغٓضَ:  اُز٢ رو٢ األؿؾ٤خ أُخبه٤خ ٝرٜذإٛب :واقيبث األغشيت انًخبطيت  -

 األ٤ُّ٘ٔٞ، ًشثٞٗبد اٌُبُغ٤ّٞ.  اُغ٤ِغش٣ٖ، عٌِبد

رٔ٘غ روِقبد أُؼذح ػٖ هش٣ن اعزشخبء اُؼنالد  :يضبداث انقيء انًىضعيت -

أُِغبء أٝ رخذ٣ش ٜٗب٣خ األػقبة اُؾغ٤خ أُٞعٞدح ك٢ أُؼذح ٓٔب ٣ئد١ ا٠ُ اُزخذ٣ش 

 .ا٤ُ٘زش٣ذ، اُج٘ضًٝبئ٤ٖ، ا٤ٓضًٝبئ٤ٖأُٞمؼ٢ ُِٔؼذح. ػوبه٤ش 

رؼَٔ ػ٠ِ رضجو ٓشًض اُزو٤ئ ٝأُشاًض اُؼقج٤خ ٓضَ  :يضبداث انقيء انًشكضيت -

 ػ٠ِ اُٞعبئو ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ األسثؼخ أُغئُٝخ ػٖ االه٤بء أُشًجبد اُز٢ رئصش

 (.اُٜغزب٤ٖٓ، اُذٝثب٤ٖٓ، أُٞعٌبس٣ٖ، اُغ٤شٝر٤ٖٗٞ)

  :أُشًض٣خ ٖٓ أُشًجبد أُنبدح ُِزو٤ئ

 ( : H1يضبداث انهيغتبيين )حبصشاث  -1



ٖٓ ٛزٙ ٤ٜغزب٤ٖٓ آُنبداد ،ٝاُغ٤ٌِ٤ض٣ٖ  Diphenhydramineدا١ ك٤٘٤َ ٤ٛذسا٤ٖٓ 

ٝ راد رؤص٤شاد كؼبُخ خبفخ ُذاء اُؾشًخ  ،٘ؼبطاُٝرغجت  BBBاُغ٤َ األٍٝ رؼجش اُـ 

Motion sickness )دٝاس اُغلش(. 

 مخبٓخ ثشٝعزبد. ،صسم ،: علبف كْٖٓ آصبسٛب اُغبٗج٤خ

 :يضبداث انذوببيين -2

 ًِٞسثشٝٓبص٣ٖ ٝ  اع٤جشٝٓبص٣ٖٜٓ٘ب    Phenothiazinesاُل٤٘ٞر٤بص٣٘بد ٓضَ ٓشًجبد

 ثبؽبد اُذٓبؽ. ٓشًض اُزو٤ئ ك٢ اُ٘خبع أُغزط٤َ، ٝك٢ ك٢  Dرؾقش اُذٝثب٤ٖٓ 

ه٤بء ٣ٝغزخذّ ٓغ ٓنبداد اُغشهبٕ أُغججخ ُال I.Vرغزخذّ ؿبُجبً ؽو٘بً ك٢ اُٞس٣ذ 

 غ٤خ.لاألٓشاك اٌُجذ٣خ ٝاُؼه٤بء ك٢ ؽبُخ ُالًٔنبد اٌُِٞثشا٤ٓذ 

 ضىاد انًىعكبسين :  -3

 ُِٞهب٣خ ٖٓ داء اُغلش.  ٣S.Cؼط٠ رؾذ اُغِذ   Scopolamineعٌٞثٞال٤ٖٓ 

  ضىاد انغيشوتىنين : -4

 إ ر٘ج٤ٚ ٓغزوجالد اُغ٤ش٤ٖٗٞٗٝ ٣ئد١ ا٠ُ اُؾؼٞس ثباله٤بء 

Ondansetron  ٕٝأٝٗذاعز٤ش. 

Granisetron  ٕٝؿشا٤ٗغز٤ش. 

 ه٤بء.ٓغ ٓنبداد اُغشهبٕ أُغججخ ُال I.Vبً ؽو٘بً ك٢ اُٞس٣ذ رغزخذّ ؿبُج

 (األدوية المضادة للتذنج. مانعات التقلص )5

ٝؿ٤شٛب ٖٓ األد٣ٝخ أُنبدح ُِزؾ٘ظ  أُنبدح ُِلؼَ ا٢٘٤ٌُُٞخٞاؿ األد٣ٝخ  ٣ٌٕٞ ُٜب 

 . إلسخبء اُؼنالد أُِغبء، راد كبئذح ك٢ ػغش اُٜنْ

  األرشٝث٤ِٖلبد ٝع ٝا٤ُٜٞع٤ب٤ٖٓ ا٤ُٜٞع٤ٖٓضَ 

 ٛٞ دٝاء ٓنبد ُِزؾ٘ظ، أهشاؿ عِلبد األرشٝث٤ٖ(: Atropine sulfate) عِلبد األرشٝث٤ٖ

 ٤ٌٓشٝؿشاّ.  ..6

 . ػغش اُٜنْ، ر٤ٜٔذ ُِزخذ٣ش، رٞع٤غ اُؾذهخ :االعزؼٔبالد

 . اُٖٞٛ اُؼن٢ِ اُٞث٤َ، م٤ن اُجٞاة، رنخْ اُجشٝعزبد :ٓٞاٗغ االعزؼٔبٍ



ثوء اُوِت اُؼبثش )٣زجؼٚ رغشع اُوِت، ٝخلوبٕ  اإلٓغبى،بسح: اُغبٗج٤خ ٝ اُن اُزؤص٤شاد

 رٞعغ اُؾذهز٤ٖ ٓغ كوذ ،ٗوـ اكشاص اُوقجبد، سؿجخ ػبعِخ ُِزجٍٞ ،ٝامطشاثبد اُ٘ظْ(

 . ٝدٝخخ ه٢ء، ؿض٤بٕ، اُز٤ٌق، سٛبة اُنٞء، علبف اُلْ

 

 

 

 

 

 اٗزٜذ أُؾبمشح األ٠ُٝ.


