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 شساب GOLDEN LAX جولدن الكس

 ؟  GOLDEN LAX شساب جولدن الكسنماذا يىصف 

 شراب ، ٌحتوى على مادة ) الالكتٌلوز ( و  جولدن الكس

 . مادة مخلقة معملٌا ، و تستخدم لعالج االمساك هى 

  شراب لعالج االمساك ) عدم القدرة على أخراج الفضالت  جولدن الكسٌمكن ان ٌستخدم

بصورة طبٌعٌة ( ،أو لتنظٌم حركة األخراج فى الحاالت التى تشتكى من عدم أنتظام عملٌة 

 . االخراج

  ملٌون أمرٌكى ٌزورون الطبٌب  5جدٌر بالذكر ان االمساك هو السبب الذى ٌجعل حوالى

% من اجمالى سكان الوالٌات المتحدة ٌعانون من األمساك بشكل ما  28 سنوٌا ، و حوالى

، و فى العادة ما تزٌد فرصة حدوث االمساك كلما تقدم األنسان فى السن ، و ٌعتبر 

 سنة ( و ٌسمى 66االمساك من الحاالت الشائعة فى المرضى المسنٌن ) اكبر من 

 geriatric constipation ، و ٌمكن من الرابط هنا التعرف على أشهر أسباب االمساك.  

  حٌة ، و شراب مثالٌا فى حاالت االمساك التى تلى االجراءات الجرا جولدن الكسٌعتبر

 . األمساك نتٌجة البواسٌر ) الشرخ الشرجى أو الناسور ( أو المصاحب لها

  المرضى الذٌن ٌعانون من التلٌف الكبدى ) مشاكل فى الكبد تؤدى الى التلٌف ( ، قد تتطور

، و هى  ( HEPATIC ENCEPHALPATHY اعتالل الدماغ الكبدى أو ) لدٌهم حالة تسمى

د فى التخلص من بعض المواد الضارة أو السامة ) حالة تنتج نتٌجة فشل الكب

االمونٌا ( ، مما ٌؤدى إلى تراكم هذة المواد السامة ) االمونٌا ( داخل الجسم   خصوصا

غٌبوبة كبدٌة ،  ،مما ٌتسبب فى تأثٌرات نفسٌة و عصبٌة ، االمر الذى قد ٌنتهى إلى 

ض نسبة ) االمونٌا ( فى شراب_ ) فى جرعات مرتفعة نسبٌا ( لتخفٌ جولدن الكسٌستخدم 
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الدم مما ٌساهم فى عالج التهاب الدماغ الكبدى ، و الوقاٌة من حدوث الغٌبوبة الكبدٌة ، 

حٌث ٌعمل على تقلٌل أنتاج االمونٌا فى االمعاء )و بالتالى الحد من انطالق االمونٌا فى 

 . شكل اكثر فاعلٌة، كما ٌعمل على اخراج األمونٌا من الجسم مع البراز ب  الدورة الدموٌة(

 شراب مناسب لالستخدام على المدى الطوٌل، و مناسب لجمٌع الفئات  جولدن الكس

البكتٌرٌا النافعة فى القولون ( ، مما  ) colon flora العمرٌة، و ٌعمل على استعادة توازن

ٌحسن وظٌفة و أداء الجهاز الهضمى ) فتقل االنتفاخات و سوء و عسر الهضم ، كما ٌحسن 

 .( الجهاز ضد االصابة باالمراض ، و ٌعزز امتصاص العناصر الغذائٌة الهامةمناعة 

 قد ٌوصف هذا الدواء أحٌانا الستخدامات أخرى. 

 عهً عالج االمساك ؟  GOLDEN LAX شساب جولدن الكسكيف يعمم 

شراب ) عن طرٌق الفم ( ، ال ٌتم امتصاصة من االمعاء ) اى ال  جولدن الكسعندما ٌتم تناول 

ٌٌمتص من االمعاء الدقٌقة لٌصل إلى الدورة الدموٌة إال بنسبة ضئٌلة جدا ( ، اى ٌمكن ان نطلق 

 جولدن الكس  أنة دواء ٌعمل بشكل موضعى داخل الجهاز الهضمى ، حٌث ٌمر  علٌة مجازا

حتى ٌصل إلى القولون ) االمعاء الغلٌظة ( ، و هناك تقوم البكتٌرٌا   بالجهاز الهضمى  شراب عبر

 colonic الموجودة فى القولون ) و هى بكتٌرٌا نافعة ٌتوجد فى القولون بشكل طبٌعى و تسمى

bacteria )  إلى أحماض  شراب (  جولدن الكس) المادة الفعالة فى  بتحوٌل مادة الالكتولوز

و   ،(  pyruvic acid، و ،   lactic acid السلسة ) مواد كمٌائٌة عضوٌة و تسمى عضوٌة قصٌرة

هذة المركبات ) االحماض العضوٌة الناتجة من تحول الالكتولوز بواسطة بكتٌرٌا القولون النافعة ( 

، و هو   PH ، تعمل على جعل الوسط المحٌط بالبراز داخل القولون حامضى ) تخفض ما ٌسمى بــ

داخل فراغ القولون ، ٌعمل   PH لقٌاس درجة الحموضة أو القلوٌة ( ، و هذا التحول فى الـ معٌار

على سحب الماء و السوائل من محٌط القولون إلى داخل فراغ القولون ) حٌث ٌوجد البراز ( فى 

، و نتٌجة لذلك ٌصبح البراز أكثر لٌونة و أكثر حجما  ( OSMOTIC EFFECT ) ظاهرة تعرف ب

على  جة زٌادة رطوبتة او محتواة من الماء ( ، كما ٌساعد ذلك ) أى التأثٌر األوسموزى( ) نتٌ

تحفٌز حركة العضالت الملساء ) الألرادٌة ( لجدار القولون ، مما ٌؤدى فى النهاٌة إلى أنهاء حالة 

 . األمساك و أعادة القولون إلى حالتة الطبٌعٌة ، مما ٌساهم فى تنظٌم وظٌفة االخراج

مادة حٌوٌة و هامة فى تحسٌن حالة  شراب (  جولدن الكستبر الالكتولوز ) المادة الفعالة فى ٌع

البكتٌرٌا النافعة داخل الجهاز الهضمى ) ٌمكن اعتبارة مجازا مادة مغذٌة لتلك البكتٌرٌا النافعة ، مما 

لك ٌطلق على ٌنعكس بتحسٌن أداء و حٌوٌة هذة البكتٌرٌا و ٌحسن عملٌة الهضم بشكل عام (، و لذ

، ألنة ٌعتبر مصدر مهم لحٌوٌة و نشاط بكتٌرٌا الجهاز الهضمى   PREBIOTIC الالكتولوز أنة مادة

، مما ٌنعكس بالضرورة على صحة  BIFIDOBACTERIA و LACTOBACILLI النافعة مثل بكتٌرٌا

ت ،و الجهاز الهضمى بشكل عام ، فتقل أضطرابات الجهاز الهضمى مثل األنتفاخات و الغازا

تتحسن وظٌفة الهضم و ٌتحسن امتصاص العناصر الغذائٌة الهامة ، و تزٌد مناعة الجهاز الهضمى 



 

 

و جدٌر بالذكر أٌضا ان الالكتولوز ، قد ٌساهم بشكل ما فى قمع البكتٌرٌا الضارة داخل الجهاز 

 . E COLI الهضمى مثل بكتٌرٌا الكولستٌرٌدٌوم و بكتٌرٌا ال

 انمىصً بها   GOLDEN LAXشساب جولدن الكسجسعاث 

 سنت ( و انبانغين 41أوال انمساهقين ) اكبس من 

  مل مرة واحدة فقط فى أول ٌوم  45إلى  15جرعة أبتدائٌة ) اى اول جرعة فقط ( من

 . لألستخدام

  ( مل ٌومٌا ) و ٌفضل ان تكون فى نفس الوقت من كل ٌوم 36إلى  15جرعة ٌومٌة من . 

 تسن 41إنً  7ثانيا االطفال من 

  مل 15….جرعة أبتدائٌة . 

  مل ٌومٌا 15إلى  16من …جرعة ٌومٌة . 

 سنىاث 6إنً  4ثانثا األطفال من 

  مل 16إلى  5…جرعة ابتدائٌة . 

  مل 16إلى  5….جرعة ٌومٌة . 

 األطفال أقم من سنت

  مل 5حتى …. جرعة ابتدائٌة . 

  مل 5حتى …جرعة ٌومٌة . 

 انحادة  انجسعت انمعتادة نهبانغين فً حاالث اإلمساك

ٌنبغً مواصلة العالج حتى تستأنف وظٌفة  مرة واحدة ٌومٌا، و  مل بالفم ،  15الجرعة األولً : 

 .األمعاء الطبٌعٌة

 اعتالل اندماغ انكبدٌ انجسعت انمعتادة نهبانغين فً حانت 

مل بالفم  45إلى  36من …..ثم جرعة مستمرة مرات ٌومٌا ،  3 مل بالفم ،  36الجرعة األولً: 

 . مرات بالٌوم 3

 أو

مل من الماء أو المحلول الملحً، و ٌستخدم  766 تضاف إلى   شراب_ جولدن الكسمل من  300

 .ساعات 6-4كل  المخلط كحقنة شرجٌة ، 

 جسعت األطفال انمعتادة نحاالث االمساك انمزمنت

 .مة على جرعات ٌومٌامقس مل / كجم / ٌوم ، بالفم ،  3إلى  1



 

 

 . ( مل ٌومٌا 66الحد األقصى للبالغٌن )  ٌوصى عموما بعدم تجاوز 

 األعساض انجانبيت :   GOLDEN LAX شساب جولدن الكس

شراب آثار جانبٌة. أخبر طبٌبك إذا كان أي من هذه األعراض شدٌدة أو  جولدن الكسقد ٌسبب 

 : مستمرة لفترة طوٌلة

 اإلسهال .1

 غازات .2

 . ( غثٌان ) مٌل إلى القىء .3

 جولدن الكسشراب جولدن الكسإذا كان لدٌك أي من األعراض التالٌة، ٌجب التوقف عن تناول 

 : فى أقرب وقت  شراب و استشارة طبٌبك

 .آالم فً المعدة أو تقلصات .1

 .قًء .2

 نصائح و أزشاداث :  GOLDEN LAX شساب جولدن الكس

صف كوب من الماء، الحلٌب، شراب ، ٌمكن مزج الجرعة مع ن جولدن الكسلتحسٌن طعم  .1

 .أو عصٌر الفواكه

شراب بحذر فى مرضى السكر ) ٌنصح بتناول الحد االدنى  جولدن الكسٌجب ان ٌستخدم  .2

 . ( للجرعة ، القل مدة ممكنة

أشهر ، ٌستدعى عمل اختبارات لنسب المعادن  6شراب لمدة تزٌد عن  جولدن الكستناول  .3

 . واالمالح فى الجسم ، و خصوصا فى المرضى المسنٌن

شراب فى المرضى الذٌن ٌعانون من حساسٌة لسكر  جولدن الكسال ٌجب أستخدام  .4

حالتهم عدم تناول الالكتوز او الجاالكتوز ) او منتجات االلبان ( أو المرضى الذٌن تستدعى 

 . سكر الالكتوز او الجاالكتوز

 . ساعة من بداٌة االستخدام 48فى العادة ما تعود حركة االمعاء إلى طبٌعتها فى خالل  .5

 انتفاعالث مع االدويت االخسي :   GOLDEN LAXشساب جولدن الكس

شراب مع مضادات الحموضة الموضعٌة ) االشربة المضادة  جولدن الكسأّذا ما تم تناول 

جولدن حموضة مثل جفٌسكون او اٌبكوجٌل او موكسال ( ، فان ذلك قد ٌتسبب فى تقلٌل فاعلٌة لل

 . شراب ، لذا من المنصوح بة تجنب تزامن تناولهما معا الكس



 

 

 اثناء انحمم و انسضاعت :   GOLDEN LAXشساب جولدن الكس

 و  الدرسات على الحٌوانات و أجنتها لم تثبت حدوث اى مشكالت على الحمل او االجنة ،

لكن ال توجد دراسات كافٌة على أستخدام الالكتولوز فً النساء الحوامل ) البشر ( ، 

شراب أثناء الحمل فقط إذا مطلوب جدا، و ٌفضل ان  جولدن الكسٌنبغً استخدام  لذا 

 . ٌكون ذلك تحت أشراف طبى مختص

  الحذر عند ٌنبغً توخ من غٌر المعروف ما إذا كان الالكتولوز ٌفرز فً لبن األم.، لذا ً

 . شراب_ لالمهات المرضعات جولدن الكس إعطاء 

 


