
 تعرف على الفرق بین میلجا ونیوروفیت
من أھم الفیتامینات التي یحتاجھا الجسم خاصةً للحفاظ على األعصاب وكذلك تصنیع كرات الدم  12یعتبر فیتامین ب 

في ھذا المقال ، ومن أكثر أسباب اإلصابة بالتھابات األعصاب واألنیمیا 12الحمراء، لذلك یعتبر نقص فیتامین ب 
 .12الفرق بین میلجا ونیوروفیت ودور كل منھما في عالج نقص فیتامین ب سنتعرف على 

 

 مكونات میلجا ونیوروفیت:

 مكونات دواء میلجا:
ویدخل في بعض التفاعالت الكیمیائیة داخل الجسم، كذلك یحسن من سرعة  1: مشتق من فیتامین ببنفوتیامین ●

 األعصاب الناشئ عن مرض السكري. نقل اإلشارات العصبیة. لذلك یعتبر خیار مھم لعالج تلف
(بیریدوكسین): یدخل في بعض التفاعالت الكیمیائیة المھمة في الجسم وكذلك یساھم بشكل كبیر في  6فیتامین ب ●

 تنظیم عملیات األیض وتصنیع األحماض األمینیة الداخلة في تركیب النواقل العصبیة.
الخاص بكرات الدم الحمراء  DNAتكوین ال  : یساھم بشكل رئیسي في)سیانوكوباالمین( 12فیتامین ب ●

ویساھم أیضاً في تكوین األعصاب وتصنیع غالف المایلین، لذلك یعتبر خیار مھم في عالج األمراض العصبیة 
 المزمنة والحادة .

 مكونات دواء نیوروفیت:
العصبیة، لذلك  : یساھم بشكل كبیر في عملیات األیض المختلفة ویعمل على زیادة سرعة النبضات1فیتامین ب ●

 قد یؤدي نقصھ إلى اإلصابة بمرض البري بري.
 .6فیتامین ب ●
 .12فیتامین ب ●

 الفرق بین میلجا ونیوروفیت في الشكل الدوائي:
یشمل الفرق بین میلجا ونیوروفیت الشكل الصیدلي؛ حیث یتواجد دواء میلجا في صورة أقراص فقط بینما یتواجد دواء 

 .نیوروفیت في صورة أقراص وحقن

 أقراص میلجا:
 تحتوي أقراص میلجا على:

 :mg 40 بتركیز بنفوتیامین ●
 :mg 60 بتركیز 6فیتامین ب  ●
 mg 250: بتركیز 12فیتامین ب  ●

 قراص نیوروفیت:أ
 تحتوي أقراص نیوروفیت على:

 250mg :بتركیز 1فیتامین ب  ●
  100mg :بتركیز 6 فیتامین ب ●
 250µg :بتركیز 12 فیتامین ب ●



 حقن نیوروفیت:
 تحتوي أمبوالت نیوروفیت على:

 mg 150بتركیز:  1فیتامین ب ●
 mg 100بتركیز:  6فیتامین ب ●
 mg 1بتركیز:  12فیتامین ب ●

 دواعي استعمال میلجا ونیوروفیت:
 تقویة األعصاب بشكل عام. ●
 التھابات األعصاب في األطراف كالیدین والقدمین. ●
 التھاب العصب الخامس والسابع. ●
 تلف األعصاب المزمن. ●
 التھاب العصب البصري. ●
 (مرض البري بري). 1 نقص فیتامین ب ●
 .12 نقص فیتامین ب ●
 ) الذي ینتج عنھ خلل في تصنیع كریات الدم الحمراء.Pernicious anemiaمرض فقر الدم الوبیل ( ●
 ) وینتج عنھ تضخم في حجم كریات الدم الحمراء.Megaloblastic anemiaمرض فقر الدم الكبیر الكریات ( ●

 

 اض الجانبیة:األعر
بالتأكید توجد بعض األعراض الجانبیة التي تنتج عن استخدام أي دواء منھا ما ھو شائع ومنھا ما ھو نادر، والفرق بین 

 ھذه األعراض نادرة الحدوث.میلجا ونیوروفیت في األعراض الجانبیة یسیر للغایة ولكن 

 األعراض الجانبیة لدواء میلجا:
 طفح جلدي. ●
 تشنجات عضلیة. ●
 اضطراب ضربات القلب ●
 حب الشباب. ●
 التعرق. ●

 األعراض الجانبیة لدواء نیوروفیت:
 طفح جلدي. ●
 اضطراب ضربات القلب. ●
 التعرق. ●
 احمرار الجلد. ●
 الصداع. ●
 الغثیان واإلسھال. ●
 انخفاض ضغط الدم.  ●

 
 



 لفرق بین میلجا ونیوروفیت في الجرعات العالجیة:ا
 سنة. 12ین وكبار السن بشكل آمن، وال ینبغي استخدامھ مع األطفال دون یمكن استخدام دواء میلجا أو نیوروفیت للبالغ

 أقراص میلجا:
 أقراص یومیاً مع كمیة مناسبة من الماء. 3من قرص إلى 

 أقراص نیوروفیت:
 أقراص یومیاً. 3من قرص إلى 

 حقن نیوروفیت:
 اض الحادة یمكن استخدام أمبول یومیاً.، وفي حالة األعرIMأمبوالت أسبوعیاً ویتم حقنھا عضلیا  3من أمبولین إلى 

 
 تنبیھ: یجب تحدید الجرعة المناسبة من قبل الطبیب المختص أو الصیدلي.

 

 التداخالت الدوائیة المحتملة:

 تداخالت دواء میلجا:
 ).Anaphylactic shock: الذي یستخدم في عالج حاالت الحساسیة الشدیدة (أدرینالین ●
 في عالج االكتئاب وضغط الدم المنخفض.: الذي یستخدم نورادرینالین ●
 : نوع من المضادات الحیویة تستخدم في عالج اإللتھابات المعویة.السلفونامیدات ●
 : والذي یستعمل لعالج التھاب المفاصل الروماتویدي.بنسیالمین -د  ●
 : وھو دواء یستخدم في عالج مرض باركنسون.لیفودوبا ●
 الُسل. : یتم استخدامھ في عالج مرضسیكلوسیرین ●

 تداخالت دواء نیوروفیت:
 ).Anaphylactic shock: الذي یستخدم في عالج حاالت الحساسیة الشدیدة (أدرینالین ●
 : والذي یستعمل في عالج االكتئاب وضغط الدم المنخفض.نورادرینالین ●
 : وھي أحد أنواع المضادات الحیویة تستخدم في عالج اإللتھابات المعویة.السلفونامیدات ●
 : یستخدم لعالج التھاب المفاصل الروماتویدي.نسیالمینب -د  ●
 : الذي یستخدم في عالج مرض باركنسون.لیفودوبا ●
 : دواء یستخدم في عالج مرض الُسل.سیكلوسیرین ●

 
 



 موانع اإلستخدام: 

 موانع استخدام دواء میلجا:
 سنة. 12األطفال دون سن  ●
 إذا كنت تعاني حساسیة تجاه أحد مكونات الدواء. ●
 أو الرضاعة.الحمل  ●
 مشاكل في الجھاز التنفسي. ●
 اضطرابات أو مشاكل الكبد. ●
 اضطرابات في التوصیل القلبي أو فشل قلبي حاد غیر قابل للتعویض. ●
 في حالة استخدام أدویة تتعارض مع تأثیر میلجا. ●

 موانع استخدام دواء نیوروفیت:
 سنة. 12األطفال دون سن  ●
 الدواء. إذا كنت تعاني حساسیة تجاه أحد مكونات ●
 الحمل أو الرضاعة. ●
 اضطرابات في التوصیل القلبي أو فشل قلبي حاد غیر قابل للتعویض. ●
 . IVیمنع استخدام حقن نیوروفیت في األوردة  ●
 في حالة استخدام أدویة تتعارض مع تأثیر نیوروفیت. ●
 مشاكل الجھاز التنفسي. ●
 اضطرابات الكبد. ●

 

 میلجا للحامل والمرضع:
 و مرضعة یمكنك أن تسألي طبیبك عن المشورة الالزمة بخصوص دواء میلجا.إذا كنِت حامالً أ ●
 مجم 25مھم للحامل أو المرضعة والجرعة اآلمنة منھ ھي  6یعتبر فیتامین ب  ●
وھو أكبر من الجرعة اآلمنة ، لذلك یمنع استخدام میلجا  6مجم من فیتامین ب  60یحتوي دواء میلجا على  ●

 خالل فترة الحمل والرضاعة.

 نیوروفیت للحامل والمرضع:
 إذا كنِت حامالً أو مرضعة یمكنك أن تسألي طبیبك عن المشورة الالزمة بخصوص دواء نیوروفیت ●
 مجم 25مھم للحامل أو المرضعة والجرعة اآلمنة منھ ھي  6یعتبر فیتامین ب  ●
ك یمنع استخدام وھو أكبر من الجرعة اآلمنة، لذل 6مجم من فیتامین ب  100یحتوي دواء نیوروفیت على  ●

 نیوروفیت خالل فترة الحمل والرضاعة.

 میلجا ونیوروفیت مع مرض السكري:
بالتأكید یمكن استخدام أي من الدوائین للوقایة من مضاعفات مرض السكري، وال فرق بین میلجا ونیوروفیت في الوقایة 

 من التھابات األعصاب الناتجة عن السكري .



 لب:میلجا ونیوروفیت مع أمراض الق
الذي یعمل على خفض مستوى الھوموسیستین في الدم مما یقلل  6تحتوي أقراص میلجا ونیوروفیت على فیتامین ب 
 فرص اإلصابة بأمراض القلب واألوعیة الدمویة.

 

 میلجا ونیوروفیت مع ضغط الدم:
الكولیسترول بالدم وبالتالي تعمل فیتامینات ب على الوقایة من ارتفاع ضغط الدم ألنھا تساھم في خفض مستوى  ●

 تمنع تصلب الشرایین الذي قد یسبب ارتفاع ضغط الدم.

 على تقلیل مستوى الھوموسیستین في الدم والذي قد یسبب ارتفاع ضغط الدم. 6كذلك یعمل فیتامین ب ●

 الفرق بین میلجا نیوروفیت في الشركة الدوائیة:
 الرائدة في مجال الصناعات الدوائیة.: شركة إیفا فارما وھي من الشركات دواء میلجا

 : شركة العامریة للصناعات الدوائیة.دواء نیوروفیت
 

 ویتضمن الفرق بین میلجا ونیوروفیت أیضاً أن أقراص نیوروفیت تكون مغلفة بطبقة سكریة.

 الخالصة:
ألعصاب وبعض یعتبر دواء میلجا ودواء نیوروفیت من أھم األدویة التي یمكن استخدامھا في عالج مشاكل ا ●

 ).Anemiaحاالت فقر الدم (
 یتوفر دواء میلجا في صورة أقراص فقط، بینما یتوفر دواء نیوروفیت في صورة أقراص أو ُحقن. ●
 سنة. 12یمتنع استخدام میلجا ونیوروفیت مع األطفال دون سن  ●
ول على المشورة یمنع استخدام میلجا ونیوروفیت خالل فترة الحمل والرضاعة ویفضل مراجعة الطبیب للحص ●

 الالزمة.
یستخدم كالً من میلجا ونیوروفیت في الوقایة من أمراض القلب واألوعیة الدمویة وكذلك التھاب األعصاب  ●

 الناتج عن مرض السكري.
الفرق بین میلجا ونیوروفیت في القدرة العالجیة غیر ملحوظ، ألن كال الدوائین لھما كفاءة عالیة خصوصاً فیما  ●

 ات األعصاب.یتعلق بالتھاب
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