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• H2-рецепторни антагонисти (блокери) – cimetidine, ranitidine, famotidine, nizatidine.

Резорбират се добре в СЧТ. Претърпяват „first pass” метаболизъм в черния дроб. За

разлика от PPIs, H2-блокерите се свързват в незначителна степен с плазмените

протеини. Елиминират се чрез чернодробен метаболизъм и бъбречна екскреция. Н2-

блокерите са конкурентни антагонисти на Н2-рецепторите на париеталните клетки.

Намаляват нощната секреция на HCl (стимулирана предимно от хистамин) и умерено

потискат секрецията, стимулирана от храна. НЛР включват главоболие, миалгия,

ментални промени и др. Преминават през плацентарната бариера и се излъчват с

кърмата. Рисковата категория за бременност е В, но за nizatidine е С.

• М-холинолитици – pirenzepine. Имат ограничено приложение, поради по-ниската

антисекреторна активност. Ако се приложат в дози, блокиращи секрецията на HCl,

предизвикват ксеростомия, неясно виждане, констипация, retentio urinae. Pirenzepine е

селективен M1-блокер.

Физиология на киселинната секреция от париеталните клетки

Защитни 
фактори

Агресивни 
фактори

Натрупват се в каникуларното пространство на

париеталните клетки, където се превръщат в активни

форми. В стандартни дози PPIs инхибират и базалната,

и стимулираната от храна секреция на HCl. НЛР

включват гадене, диария, хипергастринемия,

флатулация, риск от фрактури, намалена абсорбция на

вит. B12 и др. Рисковата категория за бременност е В,

но на omeprazol е С. Не се прилагат по време на

лактация.

(calcium carbonate, sodium hydrogencarbonate, aluminium hydroxide Al(OH)3, 

magnesium hydroxide Mg(OH)2)

Те са слаби бази, които реагират с HCl, образува се вода и сол. Така се

намалява стомашната киселинност и стомашното pH се повишава.

Антиацидите намаляват също и пепсиновата активност. Най-ефективни

са, ако се приложат след хранене. Al(0H)3 предизвиква констипация, а Mg-

съдържащите препарати предизвикват диария, затова се използват

комбинирани препарати (Almagel) за постигане на баланс.

Повишават защитните качества на лигавицата, посредством протекция на язвената

повърхност (sucralfate, colloidal bismuth salts) или цитопротекция (misoprostol).

Колоидалният бисмутов субцитрат, освен че предпазва мукозата от действието на

HCl, повишава секрецията на мукус чрез стимулиране синтезата на простагландин E2.

НЛР включват лош вкус, почерняване на езика и фекалиите. Misoprostol умерено

инхибира секрецията на HCl и стимулира секрецията на мукус и бикарбонати. При

бременни може да доведе до аборт, поради стимулиране на контракции (рисков

фактор Х).

(Аmoxicillin, Clarithromycin, Tetracycline, Levofloxacin, Metronidazole/Tinidazole

и Rifabutin)

• Инхибитори на протонна помпа (празоли)

PPIs – omeprazole, lansoprazole, pantoprazole,

esomeprazole. Всички препарати се прилагат

орално, но esomeprazole, lansoprazole и

pantoprazole могат да се приложат и венозно.

За максимален ефект се приемат 30-60 мин.

преди най-голямото хранене за деня.

Свързват се с H+/K+-АТФаза върху

париеталните клетки и я блокират

необратимо. Метаболизират се в черния

дроб и се екскретират с урината и фецеса.

Празолите са предлекарства, чиято обвивка

се разрушава в дуоденома под действие на

алкалното pH.

Гастро-дуоденални мукозопротектори4

Лекарства срещу Helicobacter pylori5

резултат от

нарушен

баланс между

увреждащото

действие на

агресивните

фактори и

резистентните

механизми на

защитните

фактори.

Двата главни причинителя на болестта са

инфекция с Helicobacter pylori и употребата

на НСПВЛ.

H. pylori се изолира при 90-100% от пациентите с

дуоденална язва и у 70-80% от пациентите със

стомашна. H. pylori е спираловиден,

киселинноустойчив G(-) бактерий, който се

развива в мукозния слой на стомаха.

Конвенционалният режим за ерадикация на

H. pylori включва комбинация от 2 антибиотика и

антисекреторен препарат (тройна терапия) или

колоидална бисмутова сол, 2 антибиотика и

антисекреторен препарат (четворна терапия). Най-честата

комбинация е omeprazole 20 mg, amoxicillin 1000 mg и

clarithromycin 500 mg, прилагани 2 пъти дневно p. o. за

една седмица. Лечението с антисекреторния препарат

трябва да продължи 4-6 седмици веднъж на ден.

Десетдневната секвенциална терапия включва двойна

терапия с PPIs и amoxicillin 2 пъти дневно през първите 5

дни и след това тройна терапия с PPIs, clarithromycin 500

mg и tinidazole в прием 2 пъти дневно за останалите 5 дни.


