
FARMACOLOGÍA DEL APARELL DIGESTIU!!
FARMACS ANTIULCEROSOS!

1. Antiàcids!
2. Antisecretors gàstrics!
3. Protectors de la mucosa !!

ANTIÀCIDS!
Neutralitzen químicament l'àcid clorhídric!!

• Absorbibles o sistèmics:!
- Bicarbonat sòdic!
- Carbonat de calci.!!

• No absorbibles o no sistèmics:!
- Hidròxid de Mg!
- Hidròxid d'Alumini!

 -  Almagat (Almax®)!
 -  Magaldrato!!!

• Evitar els absorbibles i l'ús crònic!
• Precaució en Bicarbonat sòdic i pacients amb alteracions renals i insuficiència cardíaca.!
• Interfereixen amb l'absorció d'altres medicaments.!
• Les sals d'alumini i calci són astringents.!
• Les sals de magnesi són laxants!
• Administrar 1/2 - 1 h després de cada àpat! !

MECANISME D'ACCIÓ!
•Inhibeixen la secreció àcida!
•Alleugen el dolor !
•Afavoreixen a la cicatrització !
•Via oral/ via intrevenosa!!!!!!!!
. !

ANTISECRETORS GASTRICS : ANTAGONISTES DELS RECEPTORS H2!
• RANITIDINA, FAMOTIDINA!

• Són les drogues de primera línia en el tractament de l'úlcera pèptica.!!
MECANISME D'ACCIÓ:!

• Bloquegen l'acció de la histamina sobre les cèl·lules parietals i redueixen la secreció àcida.!
• Alleugen el dolor i generalment cicatritzen les úlceres en 4-6 setmanes.!!

VIES ADMINISTRACIÓ: oral / Intravenós, im!
DOSI:!

• RANITIDINA: 150 mg / 12h o 300mg nit!
• FAMOTIDINA: 40 mg nit!!!
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tractament de suport 
alleugeriment molèsties lleus

TIPUS!
• Antagonistes dels receptors H2 (Anti H2)!

- Ranitidina!
- Famotidina!

• Inhibidors de la bomba protònica (H + - K + -ATP 
nansa):!

- omeprazol.!
- Pantoprazol Escurcen el temps de cicatrització 

( aquest dos disminueixen el temps de 
cicatrització)!



• La seva absorció no s'altera per la presencia d'aiments!
• Major eficaçia quan s'administra despres de sopar, així es controla la gastraldia nocutna!!
PRECAUCIONS DE ADMINISTRACIO:!

1. La seva forma més habitual es la oral, i te que pendres peferentment amb els apats o a 
l'hora d'anar a dormir!

2. Respectar l´horari pactat !
3. Evitar l'aspirina, els citrics, i begudes amb gas que poden irritar l'estomac i augmentar 

làcidesa!
4. El tabac disminueix la seva activitat, Es presendivle no fumar quan es pren el medicament.!!

RAM:!
• Cefaleas, mareos!
• Toxicodermias!
• Dolor muscular!
• Náuseas, diarreas!!
ANTISECRETORS GASTRICS : INHIBIDORS DE LA BOMBA DE PROTONS!

MECANISME D'ACCIÓ!
• Per inhibició enzimatica irrebercible de la bomba de protons k/H30!
• Disminució de la secrecció àcida!!

OMEPRAZOL, LANZOPRAL !
VIA D'ADMINISTRACIÓ: oral, / intavenos!
INDICACIONS:!

• Tt simptomàtic i manteniment a llarg termini en:!
- Esofagitis per reflux esofàgic!
- Úlcera gàstrica i duodenal r / c Helicobacter pylori!
- Alteracions digestives per tto AINEs!!

PRECAUCIONS ADMINISTRACIÓ:!
• Administra pel mati en deju!
• Els IBP tenen una durada d'acció considerablement més llarga que els antagonistes H2, per 

aquest motiu s'administren una vegada al dia.!!
RAM:!

• Poc freqüents: erupció, pruïja, fotosensibilitat, astralgia, debilitat muscular, cefalea, marejos, 
somnolència, insomni, dolor abdominal, nàusees, vòmits.!!

FARMACS ANTIULCEROSOS: PROTECTOR DE LA MUCOSA!
• Afavoreixen els mecanismes de la cicatrització de la lesió ulcerosa: ANTIULCEROSOS 

GASTROPROTECTORS!
• TIpus!

- SULCRALFATO!
- MISOPROSTOL!!

A. SULCRALFATO!
MECANISME D'ACCIÓ:!

• Forma una capa protectora de les sals alumniniques complexes que formen un diposit sobre la 
úlcera que impedeix la erosió per es suc gàstric!

• Estimula els mecanismes protectors propis de a mucosa amb la secrecció de moc, bicarbonat i 
sintesis de prostalandines!!

PAUTES D'ADMINISTRACIÓ:!
• S'administra per via oral i en medi acid que forma un pasta viscosa!
• Per aicó es redueix la absorció de numbroso farmacs!
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• Es recoman que es separi la administració d'altres farmacs almenys de 2 o 3 hores!
• Administrar en ayunes 1 o 2 hores ABANS DELS APAT!!

RAM:!
• Restrenyiment ( mes habitual)!
• Nauseas/ cefales /exantemes (erupció cutanea)!!!

B. MISOPROSTOL:  ANALEG DE LES PROSTAGLANDINES (PG)!
MECANISME D'ACCIÓ!

• Estimula la secrecció de moc i bicarbonat!
• Inhibeix la secreccio acida gastrica tant basal com estimulada!
• S'utilitza com a medicació preventiva de les lesions gastriques per administració cronica 

d'AINE!!
PAUTES D'ADMINISTRACIÓ: S'administra per via oral 1 hora despres de el apats!!
RAM: Poc frequent: dolor abdominal, diarrea i risc d'aborto en dones embarazades!!!
TRACTAMENT DE LES ÚLCERES PER: HELICOBACTER PYLORI!
• Helicobacter pylori:!

- Gastritis crónica (100%).!
- Ulcera duodenal (90-95%)!
- Ulcera gástrica (60-70%).!!

OBJECTIU DEL TRACTAMENT!
• Aliviar el dolor !
• cicatritzar la úlcera!
• Evitar la recidiva: erradicant al helicobacter pylori (+ antibiotics)!!

PAUTES TERAPÉUTIQUES!
• Antibiòtics: combinació de diversos antibiòtics. múltiples dosi / dia durant 2-4 sem.!
• Antiulcerosos: Sales de bismut / Omeprazol.!
• Resultats: taxes d'eradicació> 90% --> (absència del HP a la mucosa 4 setmanes després de 

suspendre el tractament)!!!
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FARMACOLOGÍA DELS SINDROMES DIARREICS!!
FÀRMACS ANTIDIARREICS!

• L'objectiu prioritari del tractament de la diarrea es restablir la secrecció i absorció normal del 
transit intestinal!

• S'obte al deprimir farmacologicament la mobilitat intestinal!!
REHIDRATACIÓ ORAL: SUERO ORAL!

• La rehidratació oral no suprimeix o interrumpeix la diarrea peró constitueix l'element més 
important en el tractament de les diarres agudes agudes per restablir l'equilibrir elelctloit!

• La barreja recomenada per la OMS/UNICEF conte per litre!
• 20 grams de GLUCOSA!
• 3,5 grams de CLINA!
• 1,5 grams de CKL!
• i 2,9 grams de CITRAT TRISÓDIC o 2,5 grams de BICARBONAT SÓDIC!!
LOPERAMIDA!
• Derivat opioide!
• Redueix la motilitat i redueix la perdua de fluids i d'electrolits i augmenta la absorció d'H2O!!

ADULTS I ADOLECENTS!
- 4 mg inicialment !
- 2 mg despres de cada deposició liquida !
   fins al control de deposicions!
- No sobrepasar a 16 mg al dia!!
CONTRAINDICACIONS!

• Colitis!
• Diarrees ocasionades per microorganismes entérics (ja que pot impedir la expulsió de toxines 

bacterianes)!
• Disenteria aguda 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LA DOSIS DE MANTENIMENT!
- Es tene que reduir a 4-8 mg /dia en 
una dosi única o en dosis repetides



FARMACOLOGIA DEL RESTRENYIMENT!!
LAXANTS!
• Son els farmacs utilitzats en el tractament del restrenyiment i s'anomenen laxants o catáritics!
• Al estimular la peristalsis de grans sagments del intesti grosi o prim que afavoreixen a la 

defecació!!
INDICACIONS!
- Augmentar el consum diari de fuites i verdures i fer exercici!
- !

!
CLASSIFICACIÓ!
1. Substancies incrementadores de la masa intestinal: metilcelulosa, semillas de plantago, 

salvado!
- Prevenció!
- Tractament!

2. Agents suavitzants o lubricants del contingut fecal: el glicerol en forma de supositori actua 
com un lubricant!
- Prevenció!
- Tractament!
- Evitar l'us de olis de Parafina!

3. Agents osmotics: sals de magnesi i de sodi !
- ( fosfats, citrics, carbonats, sulfats,hidroxids, lactulosa) !
- Per via oral actua en l'intesti prim i l'acció es ràpida a tot lo llarg del intesti provocant una 

ràpida peristalsis!
4. Substancies estimulants de la mucosa intestinal: bisacodilo i senósids!

- Evacuació ràpida del tub digestiu  

PREVENCIÓ TRACTAMENT EVACUACIÓ INTESTINAL

- Pacients que no tene que fer 
esforzos durannt la defecacció

- Gent gran!
-Restablir funció intestinal 
( embaras, postpart)!
- Secundari a medicaments

- Preoperatori!
- Preparació de RX!
- Expulció de paracits!
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FARMACS ANTIHEMÉTICS!!
Farmac per eL tractament del vomit: !

- METOCLOPRAMIDA!
- ONDASENTRON!!

METOCLOPRAMIDA --> PRIMPERAN!
• Son bloquejants del receptors dopaminergics 2 a nivell del SNC!!

ADMINISTRACIÓ:!
• Via: oral / parenteral!!

" Te activitat antimética davant de vomits d'origen molt divers"!!
RAM:!
1. Ansietat, depressió, nerviosisme i insoni!
2. Sintomes amb més incapacitants amb marcada ansietat, confusió, desorientació i alucinacions!
3. En gent gran somesos a tractaments prolongats --> manifestacions extapiramidals com la 

acatisa. !
4. En nens son més freüents les distonies com: bruxisme, torticulis, espasme facial.!!

• Es tracta amb anticolinergics centrals com la ATROPINA o el DIAZEPAN!!
ONDASENTRON!
• Per l'administració farmacs molt emetizants ( acció fundamental es causa el vomit): !

- S'utilitzen per via IV en dosis unica andministrada en forma de curta infució uns 15 min 
abans d'aplicar la medicació antineoplasmatica!!

• Per prevenir vómits postoperatoris:!
- S'administren de forma preventiva 4 mg IV.!
- Quan el pacient pot començar a pendre liquids en el lpost operatori 4 mg via oral cada 12 

hores.!!
• Els més potents en quimioteràpia, radioteràpia i postoperatoris.!
• Més eficaços com a preventius.!
• Baixa toxicitat: cefalees ( analgèsics).!
• La combinació ondansentron / dexametasona proporciona la potència antiemètica més alta en 

l'actualitat!!!
FARMACS EMETITZANS!
• Farmacs on la seva funció fundamental es provocar el vomit!

- APOMORFINA!
- IPECACUANA!!

APOMORFINA!
• Es un derivat de la morfina amb menors propietats analgesiques!
• Tenen efectes estimulant en els receptors dopaminergics 2 provocant el vomit per estimulació 

central!
• Son depresors centrals se agonizan sus efectos con NOLAXONA!!
JARABE DE IPECACUANA!
• Actua tant per irritaió local com per estimulació de la zona gatillo!
• El vomit acostuma a apareixa al cap d'uns 20 minuts!
• L'administració de 200 - 300 ml liquids afavoreixen el vomit al distendre la paret gastrica
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