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Antacydy to środki pełniące rolę regulatorów kwasowości. W me-
dycynie znane są od stuleci - stosowano je na długo przed opraco-
waniem leków z grupy inhibitorów pompy protonowej oraz antago-
nistów receptora H2.

Budowa chemiczna i właściwości
Pod względem chemicznym antacydy należą do słabych zasad, 

przejściowo neutralizujących kwas solny w świetle żołądka (Webster 
2001; Guilford i Strombeck, 1996; McQuaid 2004). Chociaż ich 
głównym mechanizmem działania jest obniżenie kwasowości w 
żołądku, oddziałują także korzystnie na mechanizmy obronne ślu-
zówki tego narządu, stymulując produkcję przez nią prostaglandyn, 
zmniejszając aktywność pepsyny oraz wiążąc kwasy żółciowe w 
świetle żołądka (Papich 1993; Dowling 1995).

Antacydy różnią się między sobą pod względem chemicznym. 
Mogą zawierać w swym składzie różne kationy i aniony, które nadają 
im różne właściwości buforujące, jak i odpowiedzialne są za wystą-
pienie u pacjentów odmiennych działań niepożądanych. Głównymi 
kationami wchodzącymi w skład antacydów są: glin, wapń, magnez i 
sód. Najbardziej skutecznymi wydają się preparaty zawierające glin, 
lub magnez (Webster 2001). 

Antacydy oparte na wodorotlenku magnezu, lub wodorotlenku gli-
nu neutralizują kwas solny, a efektem reakcji jest powstanie chlorku 
magnezu, lub chlorku glinu i wody. Wodorotlenek glinu dodatkowo 
inaktywuje pepsynę, wiąże kwasy żółciowe i pobudza miejscową 
syntezę prostaglandyn (Webster 2001; Matze 1995). Głównym ob-
jawem ubocznym związanym z podawaniem wspomnianych prepa-
ratów są: zaparcia - po aplikacji antacydów opartych na glinie oraz 
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biegunki - po podaniu antacydów opartych na magnezie. Z tego też 
względu, aby uzyskać wzajemne zniesienie się tych działań niepożą-
danych i zapewnić prawidłową pracę jelit, bardzo często obie kom-
ponenty są stosowane łącznie w jednym preparacie leczniczym. 

Zarówno magnez, jak i glin są wchłaniane i wydalane przez ner-
ki. Z tego względu pacjenci z niewydolnością nerek nie powinni 
otrzymywać długotrwale preparatów zawierających te pierwiastki 
(McQuaid 2004). Możliwą komplikacją związaną z długotrwałym 
podawaniem antacydów zawierających glin jest hipofosfatemia, 
wynikająca z interakcji pomiędzy glinem, a fosforem zawartym w 
karmie, efektem czego jest zmniejszone wchłanianie w przewodzie 
pokarmowym tego ostatniego.

Antacydy zawierające wapń i sód częściej indukują niepożądane 
objawy kliniczne, aniżeli inne preparaty tej grupy. NaHCO3 reaguje 
gwałtowanie z HCl, prowadząc się do wzmożonej produkcji dwutlen-
ku węgla i chlorku sodu. Dwutlenek węgla przyczynia się do rozdęcia 
żołądka (McQuaid 2004). Dwuwęglany, które nie weszły w reakcję 
ulegają wchłanianiu i mogą prowadzić do rozwoju metabolicznej 
zasadowicy. Tego typu komplikacja może wystąpić gdy NaHCO3 po-
dawane jest w wysokich dawkach, lub u pacjentów z niewydolnością 
nerek (McQuaid 2004). Wchłaniany sód przyczynia się do zatrzy-
mania wody w organizmie, zwłaszcza u pacjentów z niewydolnością 
serca, nadciśnieniem i niewydolnością nerek. Z tego też względu 
należy unikać preparatów tej grupy u pacjentów ze wspomnianymi 
zaburzeniami (Webster 2001). 

Węglan wapnia charakteryzuje się słabszą rozpuszczalnością, ani-
żeli NaHCO3 i słabiej reaguje z HCl, przez co ilość powstającego się 
CO2 jest mniejsza i tworzy się on wolniej. Niemniej jednak związek 
ten również może prowadzić do rozszerzenia żołądka i rozwoju zasado-
wicy metabolicznej (McQuaid 2004).

W medycynie weterynaryjnej stosowanie antacydów związane 
jest z wieloma ograniczeniami (Dowling 1995). Nie opracowano 
szczegółowo dawek leków tej grupy dla małych zwierząt (Dowling 
1995). Chociaż skuteczność antacydów w redukowaniu kwaśnego 
środowiska żołądka jest podobna jak leków z grupy inhibitorów 
pompy protonowej oraz antagonistów receptora H2, ich działanie 
utrzymuje się jedynie 2-3 godziny (Webster 2001; Matz 1995). Z 
tego względu, by osiągnąć zadawalający efekt leczniczy muszą być 
podawane sześć razy w ciągu doby. Nieprzestrzeganie zalecanej 
częstotliwości podawania anatcydów może skutkować „efektem 
odbicia” – nasiloną produkcją kwasu żołądkowego i pogorszeniem 
stanu pacjenta (Guilford i Strombeck 1996;  Dowling 1995). Wzmo-
żona produkcja kwasu jest efektem ustąpienia przejściowego dzia-
łania polegającego na zapobieganiu obniżeniu pH, lub zapobieganiu 
uwalnianiu gastryny (Webster 2001). Hipergastrinemia stymuluje 
wydzielanie kwasu, w momencie ustąpienia efektu działania anta-
cydów. Zjawisko to występuje także niekiedy podczas stosowania 
leków grupy: inhibitorów pompy protonowej oraz antagonistów re-
ceptora H2 aczkolwiek dłużej utrzymujący się efekt ich działania 
minimalizuje znacznie ryzyko rozwoju tej komplikacji. Z uwagi na 
fakt, że anatacydy podwyższają pH w żołądku ich stosowanie może 
wpływać na skuteczność i biodostępność leków jednocześnie z nimi sto-
sowanych (np. digoksyny, tetracyklin, fluorochinolonów, suplemen-
tów żelaza) (Webster 2001, Dowling 1995).

Zastosowanie antacydów w praktyce klinicznej
Wpływ anatacydów na pH w żołądku oraz na stan błony śluzowej 

żołądka
U cieląt żywionych mlekiem badano wpływ podawania wodoro-

tlenku glinu oraz wodorotlenku magnezu na stan śluzówki oraz pH 
trawieńca. Antacydy podawano trzykrotnie w ciągu dnia w różnych 
dawkach. Uzyskane wyniki wskazywały, iż po pierwszym podaniu 
antacydów dochodziło do nieznacznego wzrostu pH w świetle tra-
wieńca o mniej niż jedną jednostkę pH. Dopiero po powtórnym, lub 
po trzecim podaniu preparatów obserwowano wzrost pH o 1,5-2,5 
jednostki. Dzięki takiemu działaniu preparaty te mogą być stoso-
wane w profilaktyce, jak i leczeniu owrzodzeń trawieńca (Ahmed i 
wsp. 2002).

Antacydy mogą zapobiegać rozwojowi kwasicy żwacza. Jak wyni-
ka z badań van Amstel (1983), najskuteczniejszy w tym względzie 
jest tlenek magnezu. Przy czym jego działanie może być tak silne, 
że prowadzi do rozwoju zasadowicy. Podobną skuteczność do MgO 
wykazują wodorowęglan wapnia i węglan magnezu, nie indukując 
przy tym żadnych objawów ubocznych. W przypadku pozostałych 
antacydów użytych w badaniach tj. wodorotlenku magnezu, siarczanu 
magnezu, węglanu wapnia oraz wodorotlenku glinu efekt ich działania 
był niezadawalający.

Nieco odmienne obserwacje w odniesieniu do wodorotlenku ma-
gnezu poczynili Smith i Correa (2004). Autorzy ci podawali krowom 
mlecznym wodorotlenek magnezu w formie bolusów lub granulatu, 
a następnie badali jego wpływ na pH żwacza oraz aktywność mikro-
flory żwacza. O ile związek ten niezależnie od formy podania pod-
nosił istotnie pH  żwacza, co może przemawiać za jego stosowaniem 
w zapobieganiu i leczeniu kwasicy tego narządu, to jednak istotnie 
hamował aktywność mikroflory w jego obrębie. 

Ochronne działanie anatacydów na śluzówkę żołądka potwierdzo-
no w licznych badaniach. Preparaty te zwłaszcza oparte na glinie 
chronią przed martwicą oraz owrzodzeniami śluzówki indukowany-
mi przez liczne czynniki toksyczne, alkohol i stres. W tym względzie 
wydają się nawet bardziej skuteczne aniżeli blokery receptora H2 
(Tarnawski i wsp. 1990)

U koni przeprowadzono badania nad skutecznością antacydów 
opartych na wodorotlenku glinu, wodorotlenku magnezu i sub-
salicylanu bizmutu w niwelowaniu kwasicy żołądka oraz leczeniu 
owrzodzeń błony śluzowej żołądka. Każdy z koni użytych w badaniach 
poddawany był pięciu różnym schematom leczenia (30 g wodo-
rotlenku glinu/15 g wodorotlenku magnezu, 12 g wodorotlenku 
glinu/6 g wodorotlenku magnezu, 10.5 g subsalicylanu bizmutu, 
26.25 g subsalicylanu bizmuti, i 5% metyloceloloza jako kontrola). 

Uzyskane wyniki wskazywały, że tylko kombinacja 30 g wo-
dorotlenku glinu/15 g wodorotlenku magnezu przyczyniała się 
do znacznego wzrostu pH w żołądku i to ona charakteryzowała się 
najwyższą skutecznością w leczeniu choroby wrzodowej żołądka (Clark 
i wsp. 1996)

Schmassmann i wsp. (1994) badali wpływ podawania antacydów, 
antacydów z omeprazolem i samego omeprazolu na szybkość go-
jenia się owrzodzeń śluzówki u szczurów. Zwierzęta podzielono na 
grupy w zależności od zastosowanego schematu leczenia. Skutecz-
ność terapii określano na podstawie: zmiany rozmiarów owrzodzeń 
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mierzonych trzy razy dziennie metodą wideoendoskopii, stopnia 
kumulacji prostaglandyny (w dniu 6 obserwacja), proliferacji komó-
rek (w dniach 8 i 15 obserwacji), wysokości komórek na brzegach 
owrzodzeń (w dniu 8 obserwacji) oraz formowania się blizny na ślu-
zówce (w dniu 15 obserwacji). Podawanie samych anatacydów, jak i 
antacydów w połączeniu z omeprazolem istotnie przyspieszało go-
jenie się wrzodów zwłaszcza w ciągu pierwszych 3-8 dni obserwacji. 
W porównaniu do grupy kontrolnej preparaty te znacznie pobudzały 
proliferację komórek oraz bliznowacenie owrzodzeń. Obserwowany 
efekt w przypadku anatcydów był silniejszy aniżeli w przypadku po-
dawania samego omeprazolu.

U kotów badano wpływ  podawania Al(OH)3 na hamowanie krwa-
wienia z żołądka indukowanego kwasem acetylosalicylowym + HCl. 
Wkroplenie kwasu acetylosalicylowego do żołądka spowodowało 
wyraźny wzrost jego zawartości we krwi, co wskazuje na rozwój 
krwotocznych uszkodzeń błony śluzowej. Krwawienia zostały cał-
kowicie zniesione przez podanie do żołądka wodorotlenku glinu. 
Można zatem wnioskować, że Al (OH)3 indukował wzmożone uwal-
nianie PGE2 do podśluzówki. Wyniki wskazują, że niektóre antacy-
dy indukują uwalnianie prostaglandyn nie tylko w świetle żołądka, 
ale także w warstwie podśluzowej, a przy tym wykazują silne dzia-
łanie protekcyjne na błonę śluzową żołądka (Szelenyi i wsp. 1986)

Inne zastosowania antacydów
Lux i wsp. (2012) opisali przypadek siedmioletniego psa, u które-

go od sześciu miesięcy obserwowano objawy ziania, kaszlu, zmiany 
głosu oraz przejściowych wymiotów i biegunki.  Badaniem endo-
skopowym stwierdzono zapalenie przełyku i refluks żołądkowo-
-przełykowy. W bioptatach pobranych z dna żołądka i dwunastnicy 
wykazano obecność bakterii Helicobacter oraz rozpoznano limfocy-
tarne, lub plazmocytarne zapalenie jelit. W opisywanym przypad-
ku skuteczne leczenie refluksu żołądkowego i infekcji Helicobacter 
osiągnięto dzięki zastosowaniu kombinacji antacydów oraz antybio-
tyków. Tego typu terapia zaowocowała także ustąpieniem objawów 
oddechowych, które były efektem podrażnienia krtani treścią za-
rzucana z żołądka.

Wskazaniami do stosowania antacydów u psów mogą być także 
krwawienia z przewodu pokarmowego spowodowane np. podawa-
niem wysokich dawek metylpredniozlonu (Roher i wsp 1999).

Z innych mniej typowych zastosowań anatacydów wymienić nale-
ży ich wykorzystanie w terapii zatruć cynkiem u psów – zwłaszcza 
wczesnego stadium. Jak podają van der Merwe i Twade (2009), dzię-
ki zmianie pH w świetle żołądka leki te np. węglan wapnia znacznie 
zmniejszają, lub wręcz ograniczają wchłanianie cynku ze światła 
żołądka do krwi, dzięki czego zapobiegają intoksykacjom.

Podobne działanie w odniesieniu do żelaza wykazuje wodorotle-
nek magnezu. Corby i wsp. (1985) przeprowadzili badania, w któ-
rych FeSO4 podawano psom, w postaci tabletek w dawce 650 mg/
kg m.c. Następnie po upływie 30-60 minut zwierzętom podawano 
Mg(OH)2. Stężenie jonów żelaza w surowicy psów które otrzymy-
wały wodorotlenek magnezu było istotnie statystycznie niższe, 
aniżeli w grupie kontrolnej. Pomimo tego, że u zwierząt użytych w 
badaniach stwierdzono podwyższone stężenie jonów magnezu w 
surowicy, u żadanego osobnika nie stwierdzono klinicznych obja-
wów hipermagnezemii, co przemawia za bezpieczeństwem opisy-
wanego antacydu.

Podsumowanie.
Bazując na obserwacjach własnych jak i danych zgromadzonych 

w dostępnym piśmiennictwie można pokusić się o stwierdzenie, 
że antacydy to skuteczne środki, wykorzystywane w regulacji pH 
żołądka, działające ochronnie na błonę śluzową żołądka i jelit. Ich 
zastosowanie kliniczne ogranicza się nie tylko do leczenia nadkwa-
soty, choroby wrzodowej, czy refluksu żołądkowo-przełykowego, 
lecz także mogą być wykorzystywane w terapii wspomagającej róż-
nych intoksykacji. Są przy tym dobrze tolerowane przez zwierzęta i 
stosunkowo niedrogie, dzięki czemu stanowią istotna grupę prepa-
ratów stosowanych w gastroenterologii.

Summary
Antacids are weak bases that transiently neutralize gastric HCl in the 

gastric lumen. Although their principal mechanism of action is reduction 
of gastric acidity, they may also promote mucosal defense mechanisms by 
stimulating mucosal PG production, decreasing pepsin activity, and binding 
to bile acids in the stomach. In this review chemical properties as well as 
clinical application of most popular antacids in veterinary medicine were 
presented.

Keywords: antacids, animals, neutralization

Streszczenie
Antacydy to słabe zasad, neutralizujących kwas solny w świetle żołądka. 

Chociaż ich głównym mechanizmem działania jest obniżenie kwasowości 
w żołądku, oddziałują także korzystnie na mechanizmy obronne śluzówki 
tego narządu, stymulując produkcję przez nią prostaglandyn, zmniejszając 
aktywność pepsyny oraz wiążąc kwasy żółciowe w świetle żołądka. W 
niniejszy artykule przeglądowym przedstawiono chemiczne właściwości 
jak i przydatność kliniczną najpopularniejszych antacydow w medycynie 
weterynaryjnej. 

Słowa kluczowe: antacydy, zwierzęta, zobojętnianie.
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