
مضادات الحموضة
الحموضة شـــعور بألـــم في الصـــدر أو الحلـــق نتيجة ارتجـــاع (صعود) 

العصارة الحامضية من المعدة إلى البلعوم.

قد تكون هذه الحالة خفيفة وعرضية لوقت معين،

أو قد تكون شديدة تستمر فترات طويلة تبع� ل�سباب المؤدية لها.

أدويــــة مسجلــة،
يمكـــن اســـتخدامها دون وصفـــة 

التخفيف من  طبية للمساعدة في 

حـــدة أعـــراض الحموضـــة، وهـــي 

متوفرة بأسماء تجارية منها:

عوامل تؤدي إلى الحموضة:

ا£غذيـة المهّيجـة
مثل: ا£كل الدهني أو المحتوي 

على مواد حمضية، والمنبهات.

تناول بعض ا£دوية
مثـــل: نابروكســـين، أســـبرين، 

أليندرونيت وغيرها.

بعض ا£مراض
مثل الســـمنة، فتق الحجاب 

الحاجز، وغيرهما.

الحمل
الحموضة  تنتهي  (قد 

بعد الوالدة).

هيدروكسيد ا£لمنيوم وهيدروكسيد المغنيسيوم.
Aluminum Hydroxide and Magnesium Hydroxide

كبريتات المغنيسيوم، بيكربونات الصوديوم، حمض الستريك.
 Magnesium Sulfat, Citric Acid, Sodium Bicarbonate

كربونات الكالسيوم، بيكربونات الصوديوم، ألجينات الصوديوم.
 Sodium Alginate, Sodium Bicarbonate, Calcium Carbonate

ماغالدريت.
Magaldrate

الضغطالتدخين
النفسي



مضادات الحموضة
نصائح حول مضادات الحموضة

إذا  وفّعالـــة،  آمنـــة  المســـجلة  الحموضـــة  مضـــادات 

اسُتخدمْت بحسب تعليمات النشرة الداخلية لها.

تختلـــف تلـــك المنتجـــات مـــن ناحيـــة المـــواد الفّعالة، 

الجرعات، ا£ضرار الجانبية وموانع االستعمال.

بعض المنتجات المحتوية على الكالســـيوم، قد تسبب 

حصوات كلوية في حاالت نادرة.

كان لديك أمراض في الكلى، 

أو ارتفاع ضغط الدم، 

أو أمراض القلب. 

كنت تتبع نظام� غذائي� 

منخفض الملح (الصوديوم).

كنت تتناول منتجات 

تحتوي على كالسيوم.

كنت تتناول أدوية 

أخرى كل يوم.

بشكل عام، يمكن أن تسبب المنتجات التي تحتوي على 

مغنيسيوم ا¾سهال، بينما تسبب المنتجات التي تحتوي 

على كالسيوم أو ألمنيوم ا¾مساك.

إذا تناولـــت كميـــات كبيرة مـــن مضـــادات الحموضة التي 

تحتوي على ألمنيوم، قد تتعرض لخطر فقدان الكالسيوم، 

ما قد يؤدي إلى ضعف العظام (هشاشة العظام).

ُيفضل غالب� تناول مضادات الحموضة مع ا£كل أو بعده 

مباشرة، وأيض� قبل النوم.

 في حال اســـتمرار أعـــراض الحرقان أو عدم االســـتجابة 

لمضادات الحموضة، يجـــب المتابعة مع طبيب مختص، 

£ن ذلك قد يتشابه مع أعراض الذبحة الصدرية

قد تتعارض مضـــادات الحموضة مع بعـــض ا£دوية، لذا 

ُيفضل الفصـــل بين ا£دويـــة بما ال يقل عن ســـاعة قبل 

االستخدام أو أربع ساعات بعد تناولها.

أخبر الطبيب أو الصيدلي قبل تناول مضادات الحموضة بانتظام إذا:


