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Pharmacology Ⅲ           ص/ عصام كف الغزال 

 أدوية القرحة اهلضمية
 القرحة اهلضمية

  احتت متقرح وآتكل يف جدار املعدة أو اإلثين عشر حيدث بوجود احلمض املعدي والببسني ومتتد إىل
 املخاطية أو أعمق، تتميز أبعراض مزعجة )عسر هضم، أمل(.

 .)قد تنتهي ابختالطات خطرية )نزف، انثقاب 

 كيف حتمي املخاطية األمعاء واملعدة:
 .تغطي األمعاء واملعدة من الداخل 
 .لزجة، هالمة غري منحلة، قدرة الصقة عالية، تعود للتشكل عند إصابتها 
 ببسني.حتمي من التخرب اآليل وال 
 .ختفض معدل انتشار احلمض املعدي 
  حتافظ عل طبقة منHCO3  قريبة من سطح الظهارة اخللوية  لتعديل احلمض املنتشر من ملعة

 األمعاء.
 : PGE2دور 
 . دور حيوي يف احملافظة على سالمة املخاطية 
  .تثبيط إفراز احلمض ابلتأثري املباشر على اخلالاي اجلدارية 
  املخاطية والبيكربوانت.تزيد إنتاج 
 .حتافظ على اجلراين الدموي املعدي 

 تنظيم إفراز احلمض:
  يتم التحكم ابفراز احلمض املعدي من اخلالاي اجلدارية يف بطانة املعدة بواسطة األستيل كولني واهليستامني

 والغاسرتين. E2والربوستاغالندين 
 األدنيل سيكالز الذي يقوم بتحويل الـ أنزمي  االرتباط بني اهلستامني ومستقبالته يفعلATP إىل  

cAMP لربوتون ا فيزداد تركيزه فيقوم بتنشيط الربوتني كيناز والذي بدوره يفعل مضخةH/K 
ATPASE .اليت تقوم ابفراز محض كلور املاء 
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 يتحرض افراز األستيل كولني والغاسرتين )يفرز من العفج ( بواسطة الطعام ويقومان بزايدة تراكيز 
الكالسيوم داخل اخللية اليت تقوم بتفعيل بروتني كيناز والذي بدوره ينشط مضخة الربوتون وابلتايل 

 احلمض املعدي .
 . يتثبط افراز الغاسرتين ابلسوماتوستاتني عند زايدة احلمض املعدي 
  يعمل الربوستاغالندين E2.على تثبيط األدنيل سيكالزوابلتايل تثبيط افراز احلمض  
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 العوامل الدفاعية والعوامل الضارة يف الـقرحة اهلضمية:
 إن عدم التوازن بني العوامل الدفاعية والعوامل الضارة يؤدي إىل حدوث القرحة..

   
 

عوامل 

 :القرحة اخلطورة يف تطور 
 أخرى منط احلياة فيزيولوجية

 سنة  60أكرب من 

)حيث يزيد التدخني 
النكس ويؤخر الشفاء 

ويُنقص إفراز 
 البيكربوانت(

 عوامل وراثية

  القهوة قصة سابقة لتقرح
  الكحول عفج مشوه

 
NSAIDS, 

Strees, 
Corticosteroids 

 

 

 العوامل الضارة العوامل الدفاعية 

 عوامل طبيعية

 الببسني املخاط
 احلمض املعدي (+Hالبيكربوانت)وقاء 

PG إفراغ بطيء للمعدة 
 PGنقص  املخاطية جتديد

 H.pylori 

 عوامل اجتماعية أو دوائية

 األدوية مضادات احلموضة
 الكحول مضادات اإلفراز

 التدخني مضادات االلتهاب
 Stress واقيات املخاطية

  PGمشاهبات 
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 : Duodenal Ulcerو   stomach Ulcerمقارنة بني 
 DUالقرحة العفجية    SUالقرحة املعدية 

ل حتت الزيأعلى الشرسوف  مكان األمل
 احلنجري

ميني اخلط املتوسط بني 
 السرة والشرسوف

االرتباط األمل 
 ابلطعام

 بعد الطعام بنصف ساعة
ساعة  4-3بعد الطعام بـ

،على الريق ،ساعات 
 الليل

 ضاغط أو حارق أوقارص ضاغط أوحارق أو قارص صفات األمل
 غري شائع شائع وخاصة صباحا االقياء     
 يتناول الطعام  تناول الطعامخيشى  الشهية     

 2 1 االنتشار   

 65 – 55 العمر 
 40غري شائع > 

25 – 75 
 15غري شائع > 

 اجلنس  
متساو لكن أكثر عند 
النساء بسبب تناوهلم للـ 

NSAIDS 
 أكثر قليالً عند الرجال
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 :القرحة اهلضمية أسباب
 H.pylori 
 NSAIDS 
 العامل النفسيفرط إفراز الغاسرتين أو اهليستامني أو ذايت املنشأ،  يعانون إما من البعض . 

 عالج القرحة :  
i. :األدوية املضادة لإلفراز املعدي 

 تستخدم أيضاً يف حاالت عسر اهلضم.و تستخدم يف الوقاية ومعاجلة القرحة اهلضمية.
 . H2 )حاصرات(معاكسات 
 .PPI مثبطات مضخة الربوتون  
 .Misoprostol مشاهبات الربوستاغالندين  
 األدوية الواقية للمخاطية . 
 ادوية اخرى 

 :H2A H2 receptor antagonist: أوالا 
  حتجب مستقبالتH2  لذلك تعاكس التأثري احملرض الطبيعي للهيستامني الداخلي على إنتاج

 احلمض املعدي..
 حرض ابلطعام للحمض ميزته ت

ُ
هاز ليس له أتثري على حركية اجلنقص اإلفراز األساسي وامل

 اهلضمي.
  من إفراز احلمض املعدي اليومي. %80-50يثبط 
 :مدة التأثري 

 Famotidine > Ranitidine – Nizatidine > Cimetidine  
 12 hr            10 hr              11 hr               5-6 hr   
  حالة الفشل الكلوي(.ُتطرح عن طريق الكلية )ضبط اجلرعة يف 

 التأثريات اجلانبية:
  طفح. –صداع  -تعب  -دوخة  -الشائعة: إسهال 
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  السيمتدين: ميتلك خواصanti-androgen  مما يسبب تثدي عند الرجال وعجز جنسي
 ولكن جبرعات عالية.

 التداخالت:
  املرتبطة بـ( نقص امتصاص األدويةPH .مثل الكيتوكوانزول واإليرتاكوانزول )منخفضة 
 السيمتدين يرتبط مع السيتوكرومP450  .ويثبطها 
  تداخالت مع مضادات الصرعPhenytoin & Carbamazepine    

Theophylline & Warfarin &   مسيتهاقالهبا مما يزيد تينقص اس. 
 بشكل جيد.إذاً: جيب جتنب املشاركة مع هذه األدوية أو ضبط جرعتها 

 احملاذير:
 .يف الفشل الكلوي املتوسط أو الشديد 

 :H2A معدل الشفاء ابستخدام
 أسابيع للوصول إىل الشفاء األفضل. 8حيتاج 
.يفيد أكثر يف حالة القرحة العفجية من القرحة املعدية 

 يتأثر الشفاء بـ: 
 مكان القرحة 
  وجود أو عدم وجودH.pylori. 
  احلامضي.كمية ومدة اإلفراز 
  وجود أو عدم وجودNSAID . 

( ابلطعام أما ليالً Bufferedإن تناول جرعة ليلية هلا أمهية خاصة ألنه خالل النهار احلموضة املعدية ُتوقى)
 .لعدة ساعات  PH  <2فقد ينخفض الـ 
 يفضل اعطائها الساعة السادسة مساء حيث أن انتاج احلمض األعظمي يكون الساعة السابعة

 مساءا
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 :Proton Pump Inhibitorsنياا: مببطات مضخة الربوتون اث
  مضخة  متنع ضخ الربوتون بتثبيط(H+\K+ ATPase ) 
  من احلمض املعدي اليومي الكلي.  %90تثبط إنتاج أكثر من 
  :أهم هذه األدوية 

Lansoprazole – Omeprazole – Pantoprazole – Rabeprazole Esomeprazole 

 الدوائية:احلركية 
.متتص من األمعاء الدقيقة 
( 2هلا نصف عمر قصري يف البالزما hr-1 ولكن بسبب حدوث تثبيط أنزميي )غري عكوس 

 ساعة. 24فإن مدة التأثري تبقى 
 ترتبط مع األنزميK+ ATPase\H+ رتباطاُ غري عكوس.ا 
 80استقالهبا كبدي ويُطرح عن طريق الكلية %. 

 التأثريات اجلانبية:
 غثيان. –أمل بطين  –إسهال  –الشائعة: صداع 
 50 الذي حيدث عند وتبدل احملتوى اجلرثومي لألمعاءاإلسهال: بسبب اخنفاض احلمض 

 من املرضى؛ مرتبط ابلعمر واجلرعة.  %
 التدخالت: 
تسبب هذه األدوية ارتفاع الـPH  مما يؤدي إىل تبدل امتصاص احلموض الضعيفة واألسس

 (. Griseofulvin – Intraconazole –يد مثل )أمالح احلد
ُتستقلب بدرجات متفاوتة ابلسيتوكروم  P450  
 أتثري األُمبريازول على االستقالب: يُنقص استقالب الكارابمازينب والدايزيبام والفينتوئني

 والوارفارين.
 .أتثري الالنسوبرازول على االستقالب: يزيد استقالب التيوفللني 
  البانتوبرازول على االستقالب: اليؤثر على أي من هذه األدوية.أتثري 
 .األمبريازول والبانتوبرازول اليتأثر توافرمها احليوي ابلطعام 
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 االستعماالت السريرية:
 أظهرت دراسة الـPPI : 

i. .وقت قصري للشفاء.و معدل شفاء عايل 
ii.  الراحة من األعراض أسرع من استعمالH2A. 

PPI  تشفي القرحة اهلضمية اليت ميكن أن تكون معندة حىت على اجلرعات العالية منH2A. 
 تفيد يف املعاجلة والوقاية منNSAID .احملرضة للقرحة فهي األفضل 
  تبدي فعالية مضادة للجراثيم ضدH.pylori (in vitro) 
 اثلباا: مشاهبات الربوستاغالندين 

 تنبه افراز املخاط 
  البيكربوانتتنبه افراز 
 احملافظة على اجلراين الدموي 
 احملافظة على املخاطية وجتديدها 

  Misoprostol: 
  مشاهبات صنعية للربوستاغالندينPGE1  اليت حتل حملPG  ستهلك مع املعاجلات املثبطة

ُ
الواقي وامل

 ..NSAIDمثل  PGللـ 
 اآلاثر اجلانبية واحملاذير:

 إسهال وأمل بطين.  % 10يسبب عند أكثر من 
 :ميكن ختفيف اآلاثر بـ 

 جرعة فعالة قليلة قدر اإلمكان. .1
 إعطاؤه بعد الطعام أو وقت الطعام. .2
 جتنب اإلعطاء املتزامن مع مضادات احلموضة احلاوية على املغنزيوم. .3
 إجهاض( -انثقاب رحم  –تشوهات والدية  –أتثريات جمهضة )موت اجلنني 
 االستطباابت:
اء من القرحة العفجية واملعدية.حيث على الشف 
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 الوقاية من القرحة املرتافقة معNSAID. 
.يعطى عن طريق الفم أو عن طريق املهبل لإلجهاض 

 رابعاا: األدوية الواقية للمخاطية:
 : Bismuthمركبات الـ 
 .تثبط الببسني 
  له خواص مضادة للجراثيم وخاصةHelicobacter pylori 
 يزيد افراز البيكربوانت واملخاط والربوستاغالندين 
 . يشكل حاجز من خالل تداخله مع الربوتينات السكرية يف األنسجة املخاطية املتنخرة 
 له استخدام كمضاد اسهال 
  التأثريات اجلانبية: لون الفم والرباز غامق، االستخدام املطول يسبب مسية عصبيةCNS. 

 Sucralfate:  
  :)هو عبارة عن )هيدروكسيد األملنيوم + سكاروز سلفات 

 .يشكل معقداً يلتصق مبكان القرحة ويعيق انتشار احلمض وأتثري الببسني ويسرع الشفاء 
 املخاط والبيكربوانت ينبه افراز الربوستاغالندين 
 يستعمل للوقاية من النكس.ز  يثبط الببسني 
 .يسبب اإلمساك الحتوائه على األملنيوم 
 أدوية أخرى:

a) :معدالت احلموضة 
 .)تعدل احلموضة موضعياً )عالج إضايف مساعد للقرحة 
 .أمالح املغنزيوم وأمالح األملنيوم 

b) : مضادات الغاسرتين 
  يوجد دواء واحد مماثل للسوماتوستاتني يدعىOCTYREOTIDE   ويفيد يف معاجلة فرط افراز

 الغاسرتين وقد تبني أن له دور يف منع افراز اهليسامني
 . يعطى عن طريق احلقن الوريد 
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 يستخدم كمضاد اسهال 

  :يف القرحة  NSAID Sور الـد
 مما يؤدي إىل: COX1بتأثريها على  PGE2تبدل تكوين 
  تثبيط املخاطية وإفرازHCO3. 
 .زايدة اإلفراز احلمضي 
 .زايدة فعالية مضخة الربوتون 
 .تنقص الوارد الدموي للمخاطية 

 
 :NSAIDSماذا نفعل يف قرحة 

  :الوقاية 
i.  جتنب األدويةNSAIDS. 
ii. اجلرعة العظمى املسكنة > اجلرعة املضادة لاللتهاب 
iii.  استخدامNSAIDS .األقل خطورة مثل اإليبوبروفن 
iv.  استخدام مثبطاتCOX2. 
v. .إضافة أدوية وقائية 
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Helicobacter pylori 

o  فم. –فم أو براز  –تنتقل فم 
o  تتوضع يف املخاطية وتلتصق ابخلالاي تستطيع أن تعيش يفPH  حامضية بسبب قدرهتا على

 اليت حتلمه اليوراي معطية أمونيا. Ureaseإنتاج 
o  أنزميات تؤثر على النسج.تفرز عدة 
o .تؤثر على الغاسرتين مؤدية إىل زايدة إفراز احلمض 
o :ميكن التحري عن أضدادها يف املصل  
 :الكشف عنها 

 .)ابلتنظري )فحص خزعة  نسيجيه 
 .فحص هواء الزفري كوهنا منتجة لليورايز 
 )حتري األضداد )سلبيية واجيابية كاذبة 
 مبدأ املعاجلة:

 –ثنائية  –وقد تكون أحادية  ASومضادات اإلفراز املعدي  ABمشاركة بني مضادات حيوية 
 رابعية.. –ثالثية 

 املضادات احليوية:
a) Amoxicillin فعال ضد :H.pylori 
b) Clarithromycin 10: فعال واملقاومة حبدود%. 

 .PPIترتاكم أفضل يف املخاطية بوجود                      
c) األخرى: أقل فعالية بكثري وجيب عدم استعماهلا. املاكروليدات 
d) Metronidazole.التوافر احليوي ال يتأثر بكبت احلموضة : 

 .%40املقاومة عالية حبدود                     
e)  غ ابليوم. 2الترتاسكلني : يعطى جبرعة 
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 من املعاجلات املستخدمة :

 :  ملدة أسبوعني مالات يوميا(       3ملغ  ) 057اموكسيسيللني 
 مالات يوميا(3ملغ  ) 577ميرتونيدازول :         
 :  ملغ  )مرتني يوميا( 1777اموكــسيسيلن 

 ملغ   )مرتني يوميا(     ملدة أسبوعني 257كالريرتومايسني  :
 ملغ     )مرتني يوميا( 27أومــربازول   :

 من املشاركات احلديبة للقرحة اهلضمية:
 حيوي على الشكل التايلابنتو برازول + صاد 

o ( ابنتوبرازول 5حىت 1من اليوم )ملغ مرتني / يوم 577ملغ مرتني/يوم +أموكسيسيللني  47 
o ( ابنتوبرازول 17حىت 5من اليوم )ملغ مرتني / يوم +تينيدازول  577ملغ مرتني/يوم +كالريرتومايسني  47

 ملغ مرتني /يوم 577

 مضادات إلفراز احلموضة:
H.pylori وسط احلمضي لذا فإن الـ تفضل الPH  املرتفعة يؤدي هلجرة اجلراثيم إىل ملعة

 األمعاء.
 الـPH  ( املرتفعة تتم بـPPI – H2A   الذي حيسن فعاليةAB .) 
 يف حال وجود قرحة فإنPPI  حيل حملH2A  :حيث 

i. .خيفف األمل بشكل أفضل 
ii.  يضبط الـPH .بشكل أفضل 
iii.  له خواص مضادة للجراثيمH.pylori. 
 كلPPI .متشاهبة التأثري 

 :H.pyloriاألسباب احملتملة لفشل معاجلة 
.املريض: التدخني، عدم تناول األدوية كاملة 
.املعاجلة: اآلاثر اجلانبية 
H.pylori.مقاومة للصادات احليوية : 


