
 
 

 داروهای ضد اسهال
 

 گرد آورنده :

 نیلوفر پور فوالدچیدکتر 

 کارشناس واحد تحقیق و توسعه

 
 معاونت غذا و داروی استان گیالن

 واحد تحقیق و توسعه

 

 

 داروهای ضد اسهال

تواند باعث کم  یبروز اسهال و ادامه داشتن آن م

با کمک  عایبهتر است سر نیبدن شود. بنابرا یآب

آن را درمان کرد تا  ،یخانگ یروش هاداروها و 

 یشود. داروها یریشگیاز هدر رفتن آب بدن پ

درمان اسهال کاهش و  یهستند که برا یادیز

از آن مورد  یو دل درد ناش چهیعالئم دل پ

 .رندیگ یقرا م هاستفاد

 یم ریزاسهال  یها قرص یجا به بررس نیا در

 :میپرداز

 التیفنوکسید •

 نیکلومیس ید •

 تراتیساب س موتسیب •

 یب یبالدونا پ •

 دیلوپرام •

 نیوسیه •

 : التیفنوکسید

در درمان  یبه صورت کمک التیفنوکسید یدارو

مزمن و حاد )به خصوص  یاسهال ها یعالمت

اولسرز  تیکول نی( و همچنیروسیو یاسهالها

 التیفنوکسیشود. د یو مزمن مصرف م فیخف

به است احتماالً  یدیوئیاپ بیترک یکه نوع

باعث مهار حرکات  یو مرکز یصورت موضع

 .شود یروده م یدود

 

 

 



 : نیکلومیس ید

 ،یروده ا یدردها نیتسک یبرا نیکلومیس ید

دوران  یدردها ،( نوزادانکی)کول یدرد شکم

در اسهال و سندرم  یدرمان کمک و نیز یقاعدگ

نیز مورد استفاده قرار می  ریپذ کیروده تحر

 .گیرد

 

 : تراتیساب س سموتیب

 Bismuth) تراتیساب س سموتیب قرص

Subcitrateدرمان زخم معده و روده و  ی( برا

دارو  نیشوند. ا یاستفاده م یاسهال مسافرت زین

در درمان  گرید یبا داروها بیدر ترک نیهمچن

به کار  یلوریپ کوباکتریهل یگوارش یعفونت ها

 رود. یم

 

 : یب یپ بالدونا

( جزو Belladonna PB) یب یبالدونا پ یدارو

کنترل دل درد  یاست که برا یگوارش یداروها

 کیسندروم روده تحر یماریشود. ب یاستفاده م

از  یو درد شکم یروسی( ، اسهال وIBS. )ریپذ

 نیتوان ا یدرمان آن م یاست که برا یموارد

 .دارو را مصرف کرد

 

  دیلوپرام

 ضد اسهال است که در یدارو ینوع دیلوپرام

 یمدفوع در افراد زانیکاهش م یبرا یموارد 

قرار گرفته  زیلئوستومیا یکه تحت عمل جراح

 .شود  یاند استفاده م

 

  نیوسیه

و  یروده ا یدردها نیتسک یبرا نیوسیه یدارو

درمان  یبرا نیو همچن کیکول یدرد شکم

 ریپذ کیتحر در اسهال و سندرم روده یکمک

 .شود یمصرف م

 


