Administration of Stress Ulcer Prophylaxis in Critical Care Unit
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Abstract
Background and purpose: Gastrointestinal complications frequently occur in patients admitted
to intensive care units (ICUs). Of these, ulceration and bleeding due to stress-related mucosal disease
(SRMD) can lengthen hospitalization and increase mortality. The purpose of this study was to evaluate
the risk factors of SRMD in patients and review the rational use of SUP drugs in ICU.
Materials and methods: The study was conducted in Sari Imam Khomeini Hospital, 20132014. We investigated 100 patients in ICU. Demographic and clinical data was recorded and the
appropriateness of SUP administration was determined according to American Society of Health-System
Pharmacists (ASHP) protocol.
Results: The patients were 51% male and 43% female. Overall 92% of the patients received
prophylaxis. 34% of the patients who were administered parenteral drugs tolerated oral medications too.
Among the patients, 31% who received prophylaxis did not have any indication for SUP. We found that
64% of the patients received SUP according to ASHP guidelines.
Conclusion: Unnecessary prophylaxis could cause adverse drug reactions, increase the risk of
hospital-acquired pneumonia, and increase the burden of treatment. The prophylactic regimen to prevent
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stress ulcer bleeding should be chosen based on risk factors and underlying diseases of patients in order to
provide the best therapy. Health care professionals should evaluate the risks and assess the need for stress
ulcer prophylaxis.
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چکیده
سابقه و هدف :بیمارانی که در بخش مراقبتهاا یژا پ یاشژری مایشانن ،بیایار یارژچ د اار م اوار ینارشای
می شنن .،زخم ی خننرژز ینارشی یابیته به ایترس می تنان ،منجر به افازاژش وانم ما،ر بیاتر ی ماری ی میار شاند.
ه،ف از اژن مطالعه ارزژابی رژیک فاکتنرها زخم ینارشی ناشی از ایترس در بیماران ی مریر بر مصارف داریهاا در
بخش مراقبت ها یژ پ میباش.،
مواد و روشها :اژن مطالعه در بیماریتان امام خمینی (رپ) یار از د ماپ  2931لغاژت د  2939انجام شا .،در اژان
مطالعه  211بیمار در بخشها مراقبتها یژ پ منرد برریی قرار یرفتن .،اواعار دمنیرافیک ی بالینی بیماران با تنجاه
به یریتول انجمن دارییازان یییتم یامت آمرژوا ( )ASHPثبت ش ،ی نحنپ تجنژز  SUPبرریی یردژ.،
یافتهها :در اژن مطالعه  12درص ،بیماران مرد بندن 31 .،درص ،از بیماران درمان یی گیرانه درژافت کردن ،ی  93درص،
بیماران که داری یی گیر به فرم تزرژقی درژافت کردن ،قادر به تحمل فرم خنراکی بندنا 92 .،درصا ،از بیماارانی کاه
داری درژافت کردن ،ان،ژوایینن درمان یی گیرانه ن،اشتن .،در کل  43درص ،از بیماران وبق یاژ،الژنها  ASHPدرماان
یی گیرانه درژافت کردن.،
استنتاج :مصرف غیر منطقی داریها ض،ترشح ایی ،مع،پ میتنان ،منجر به عنارض داریژی افازاژش خطار یننماننی
بیماریتانی ی هزژنه داریژی برا بیماران ی مراکز درمانی شند .جهت تعیین رژژم درمانی یی گیرانه زخم ینارشای ناشای از
ایترس باژ ،رژیک فاکتنرها ارزژابی ش،پ ی برحیب یضعیت بیمار فرد بهترژن درمان صانرر ییارد .متخصصاین باژا،
ارزژابی الزم را به عمل آیردپ ی نیاز به یی گیر زخم ینارشی را برآیرد کنن.،
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واژه های کلیدی :یی گیر

ایترس زخم

ارزیابي مصرف داروهای جلوگيری از زخم های گوارشي

یقنع مییینن،د .آییب ایلیه بییار یرژچ اتفاق افتاادپ ی

حرکار دیتگاپ یناری ی یردی خنن ناکاافی ی کااهش

میتنان ،منجر به آییب جزئی ی یطحی تا زخم ینارشای

درژافت مناد مغش ی دفچ مناد زائ ،ی یامنم ی کااهش

شااند کااه معماانال باا،ین ن ااانه ی ژااا همااراپ خااننرژز

ترشااح بیوربنااار ی منکاانس یتنلیاا ،یرییااتایان،ژن

میباش .،قیمت فنن،یس مع،پ از نظر آناتنمیوی بیشتر

شاند(.)1

درییر میشاند .آیایب در بخاشهاا آنتاریم معا،پ ی

وبق برریی که تنیا  Cookی همواارانش انجاام

دئندننم دژرتر ظاهر ش،پ ی معمنال زخمها عمیاقتار

ش ،بیمارانی که بیشترژن احتماام خاننرژز ینارشای

دارناا ،ی باایشتاار احتمااام خااننرژز یجااند دارد(.)2

در آنها یجند دارد شامل افراد تحات تهنژاه مواانیوی

خننرژز ینارشی ناشی از ایترس مایتنانا ،یی ارین،پ

بیش از  31یاعت کناینالیاتی (یاکت کمتر از ینجاپ

باش ،ی عناقب زژاد از جمله نایاژا،ار همندژنامیاک

هاازار ژااا  PTTدی براباار باایشتاار از کنتاارم) ی ناریاااژی

ینراخ ش،ن دیتگاپ یاناری ی نیااز بیماار باه درژافات

کلین (کراتینین یرم بیش از  1/1ژا دفچ ادرارکامتار از

خنن در یی داشته باش .)1(،با برریایهاا ان،ییاونیی

 )111ml/dمیباش .)21 3(،دژگر فاکتنرهاژی که منجاب

م خص ش 73 -211 ،درص ،بیماران بیاتر در بخاش

افزاژش خننرژز میشانن ،شاامل آیایب شا،ژ ،یار ی

مراقبتها یژ پ ( )ICUدر کامتار از  13یااعت د اار

یااتنن فقاارار یاانختگی باایش از  91درصاا ،یااطح

آییب منکنیی ناشی از ایترس مایشانن ،کاه در 1-4

ب،ن عمال جراحای مااژیر بایش از  3یااعت مصارف

درص ،منارد منجر به خننرژز آشوار میشند( .)9زخم

کنرتیونایتریئی،ها در دیز باال ی ناریااژی حااد رژان

ناشی از ایترس شاژچترژن علت خاننرژز ینارشای در

میباشن .)22(،ع،م یی گیر از زخمها ینارشی ناشای

بیماران بخش مراقبتها یژ پ ( )ICUمیباش ،ی ماری

از ایترس منجر به خننرژز هاا ینارشای ییایچ شا،پ

ی میر را نیبت به بیماران ب،ین خننرژز  1برابر افزاژش

که خطر مری ی میر در بخشها مراقبتهاا یژا پ را

ماایدهاا .)3(،منکاانس معاا،پ در معاارض  pHایاای،

افاازاژش دادپ ی ژااا ماا،ر بیااتر را در بیماریااتان زژاااد

میباش .،در حالت معمنم یینیتگی اژن بافات بیاته باه

میکن .،داریهاژی که جهات یی اگیر زخام ینارشای

تعادم باین عنامال تخرژبای (ترشاح ایای ،معا،پ ترشاح

ناشی از ایترس منرد ایتفادپ قرار میییرن ،شامل آنتای

آنزژم عفننت) ی عنامل دفاعی خنثای کننا،پ منکانس

ایی،ها مهارکنن،پ یمپ یریتنن مهارکنن،پها ییرن،پ

میباش .)4 1(،موانییم اژجاد زخم ناشی از ایترس نا،

هییتامینی ی ینکرالفیت میباش.)21(،

عاملی میباش ،ی نمیتنان بهونر دقیق باه آن دیات ژافات.

از آنجاژی که بیشتر درمانهااژی کاه بارا زخام

ت،اخار زژاد هیتن ،که منجب آییب اثر محاافظتی

ینارشی ناشی از ایترس ایتفادپ میشند تنیا

منکنس میشنن .)7(،مهمترژن عامل جهات باریز زخام

تاژیاا ،ن اا،پ ایاات بااازنگر در منااابچ باارا ارزژااابی

ناشی از ایاترس در بیمااران کام شا،ن یرفیانژن باافتی

دیزها یی نهاد اژن داریها نیاز بندپ ایت( .)29مصرف

ایاات .عااناملی مانناا ،هاژینتانیااینن کاام شاا،ن حجاام

داریهااا مهارکنناا،پ یمااپ یریتاانن ی مهارکنناا،پهااا

ماژعار ب،ن تنلی ،یاژتنکینها التهابی ی غیرپ میتناننا،

ییرناا،پ هییااتامینی ماایتنانناا ،باعااا افاازاژش یی اارفت

باعااا اژجاااد هاااژینیرفینژن در بافااتهااا اح اااژی

بیمار ها یابیته به کلیترژ،ژنم دژفیییل بیماریتانی ژا

) (Splanic Hypoperfusionشاانن .،هاژیاانیرفیاااانژن

اکتیااابی از جامعااه ی یننمااننی بیماریااتانی شاانن .،اژاان

ماایتناناا ،منجااب بهاام رژخااتن تعااادم درژافاات ی دفااچ

بیمااار هااا منجاار بااه افاازاژش دیرپ داریدرمااانی نیااز

اکیی ن در مجار دیتگاپ یاناری ی افازاژش یارعت

میشنن .)23(،با تنجاه باه لازیم باازنگر در گاننگی

اژیااومی شااند .عااایپ باار آن ماایتناناا ،یاابب کاااهش

تجاانژز ی یریتواال ایااتان،ارد یی ااگیر از زخاامهااا
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شهرام عالء و همکاران

ینارشی اژن مطالعه به منطنر برریای الگان تجانژز ی

ارتباط با بریز زخمهاا ینارشای ناشای از ایاترس باه

مصاارف داریهااا ماانرد ایااتفادپ در درمااان یی ااگیرانه

حیاب میآژن .)21(،یری نامه شامل فاکتنرها خطار ی

زخمها ینارشی ناشای از ایاترس در بیماریاتان اماام

ان،ژوایینن مصرف اژن داریهاا باه عاایپ خصنصایار

خمینی (رپ) یار در یام  2939-2931انجام یشژرفت.

دمنیرافیااک بیماااران یضااعیت تغشژااها آنااان ناانع ی
دیزاژ داری مصرفی جهت یی اگیر زخام ینارشای

مواد و روش ها
اژن تحقیق ژک مطالعه مقطعی حام نگر در خصنص
نحنپ تجنژز ی مصرف داریها یی گیر کنن،پ زخمها
ینارشی ناشی از ایاترس در بخاشهاا مراقبات یژا پ
بیماریتان امام خمینی (رپ) یار میباشا .،باا تنجاه باه
شینع ح،ید هفتاد درص ،اژان اخاتام( )9صا ،بیماار
(با ایتفادپ از ج،یم اع،اد تصادفی ی شمارپ تخت بیمار)
بیتر در بخش  ICU2ی  ICU 1بیماریاتان اماام خمینای
(رپ) یار از د مااپ یاام  2931لغاژات د مااپ یاام
 2939انتخاب ش،ن .،یریشناماههااژی (وباق یاژا،الژن
 )ASHPدر اژن خصنص تهیاه مقاژیاه ی یار شا،ن .،از
ان،ژواییننها اصالی (فااکتنر مااژیر) جهات تجانژز

راپ مصرفی عنارض احتمالی ما،ر زماان تجانژز اژان
داریها م،ر زمان بیتر

شا،ن بیماار در بخاش ICU

درجه هنشیار بیمار ) (GCSعملورد کلیاه (کلیارانس
کراتینین) یرانجام بیمار (بهباند ی تارخیص ژاا فانر
بیمار) بیماار هاا زمیناها ی نانع داریهاا مصارفی
دژگر ی احیانا یجند ت،اخل باین آنهاا ی ...باندپ کاه باه
دقت از ورژق یریش از یریتار بیمار ی م اه،پ میاتقیم
یر میش .،در نهاژت دادپها در نارمافازار  SPSS 21یارد
ش،پ ی آنالیز آمار انجام ش( ،تجزژه ی تحلیل دادپها باا
ایتفادپ از آمار تنصیفی صنرر یشژرفت).

یافته ها

داشتن عنامل زمیناها هام انن ینتیایاینن مواانیوی

درص ،آنها زن بندن .،میانگین ینی آنهاا  33±23یاام

بیش از  31یاعت کناینلنیاتی (تع،اد یاکت کمتر از

بندپ ایت .مح،یدپ ینی بیماران بین  29تا  11یام بندپ

 11111/µlژااا  PTTدی براباار باایش از کنتاارم) ی ناریاااژی

ایت 19 .درص ،افراد  GCSکمتر از  21داشاتن .،کلیارانس

کلین (کراتینین یرم بایش از  1/1 mg/dlژاا دفاچ ادرار

کراتینین بیماران باین  21تاا  271ml/minی میاانگین آن

کمتر از  )111ml/dبند .فاکتنرهاا دژگار هام انن

 211±9/1 ml/minبند 11 .درص ،افراد کلیارانس کاراتینین

آییب به یتنن فقرار مالتییل تریماا ناریااژی کبا،

زژر  211 ml/minداشتن ،که از اژن بین  21درص ،افاراد

آییب ینیتی بیش از  91درص ،از یاطح با،ن آیایب

کلیرانس زژر  11 ml/minداشتن .،میانگین م،ر بیاتر

بااه یاار همااراپ بااا  GCS ≥ 21ژااا ناااتنانی در ییااری از

هاار بیمااار  1 /7±1/7ریز بااند .بااهواانر متنیا  1ماانرد

دیتنرار یینن ،کلیه ژا کب ،یابقه زخام ژاا خاننرژز

رژیک فاکتنر زخام ینارشای ناشای از ایاترس (وباق

ینارشی در ژک یام یششته ییییس ژا شنک ییتیک

یاژ،الژن  )ASHPدر بیماران بخش مراقباتهاا یژا پ

مصرف داریها تنگ کننا،پ عاریق تیات میوریبای

بیماریااتان دژاا،پ شاا،پ ایاات .حاا،اکثر تعاا،اد رژیااک

مثباات ژااا شااک بااه عفنن ات بیااتر بااندن در بخااش

فاکتنرها در بیماران  7منرد بندپ ایت .در نمندار شمارپ 2

مراقبتها یژ پ بیش از ژک هفته خاننرژز ینهاان ژاا

فرایاناای تعاا،اد عناماال خطاار زخاام ینارشاای ناش ای از

آشااااوار باااایش از  4ریز ی درمااااان بااااا دیز باااااال

ایترس در بیماران بخاش مراقباتهاا یژا پ بیماریاتان

کنرتیونایااتریئی،ها جاازک فاکتنرهااا خطاار میناانر در

امام خمینی (رپ) یار ن ان دادپ ش،پ ایت.

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

دوره بيست و ششم ،شماره  ، 931مرداد 9311

33

] [ Downloaded from jmums.mazums.ac.ir on 2023-01-07

داریها یی گیر از زخام ینارشای ناشای از ایاترس

در اژاان مطالعااه  12درصاا ،از بیماااران ماارد ی 33

ارزیابي مصرف داروهای جلوگيری از زخم های گوارشي

40

33

30

35

ش،پ ایت ی  1درص ،بیماران نیز داری یی گیر کنن،پ

25

زخم ینارشی درژافت نوردن .،در اژن مطالعه م اه،پ شا،پ

30

20

17

درص ،بیماران هم از رانیتی،ژن ی هم از ینتنیرازیم ایتفادپ

20
15

که  93درص ،بیماران میتنانیتن ،داریها یی گیر کننا،پ

10

زخم ینارشی را به فرم خنراکی تحمل کنن ،یلی فارم

0

تزرژقی برا آنها تجنژز ش 21 .،درص ،از بیماران اژان

5

نمودار شماره  :1شینع عنامل خطر زخم ینارشای ناشای از ایاترس
در بیماران بیتر در بخش مراقبت ها یژ پ بیماریتان امام خمینی
(رپ) یار

بخش د ار ناریاژی کلین ( )ClCr>05ml/minبندن ،ی
همه آنها داری یی گیر کنن،پ زخم ینارشی درژافت
کردن .،ینج بیمار مباتا باه ناریااژی کلیان

ینتانیرازیم

درژافت کردن .،هار بیماار نیاز آمیانم رانیتیا،ژن درژافات
در اژن مطالعاه  47درصا ،بیمااران جراحای مااژیر

کردناا .،در یااه ماانرد رانیتیاا،ژن  11میلااییاارم دی بااار

ش،پ بندن 93 ،درص ،مالتییل تریما ی  92درص ،آیایب

در ریز ی در دی ماانرد  11میلااییاارم یااه بااار در ریز

بااه یاار ی یااتنن فقاارار داشااتن .،هاام نااین رژیااک

مصرف ش،پ بند.

فاکتنرها مهم  SRMDمثل ینتیایینن موانیوی بایش
از  31یاعت در  13درص ،ی کناینلنیاتی در  1درصا،
بیماران دژ،پ ش .،در کل  31درصا ،از بیمااران درماان

بحث
تجنژز داریها یی گیر کنن،پ از زخمها ینارشای

یی اگیرانه زخام ینارشای ناشای از ایاترس را درژافات

ناشی از ایترس در بخش مراقبتها یژ پ نقش منثر

کردناا .،همااه بیمااارانی کااه رژیااک فاکتنرهااا مهاام

در جلنییر از آییب ناشی از ایی ،بر دیتگاپ یناری

(کناینلنیاتی ی ینتیایینن موانیوی بیش از  31یااعت)

داشته ایت ی یاژ،الژنها منجند بر تجنژز اژن داریها

داشتن ،درمان یی گیرانه درژافت کردن .،در مجمانع 43

در شراژ معین مهرتاژی ،میزنن .)21(،از ورفای مصارف

درص ،بیماران اژن بخش وباق یریتوال  ASHPداریهاا

ب،ین یجند ان،ژوایینن صحیح برا تجنژز اژن داریها

یی گیر زخم ینارشی درژافت کردن( ،ج،یم شامارپ .)2

خند بریز عنارضی را در بیماران به همراپ دارد .از جمله

در اژن مرکز درمانی از قرص ی آمینم ینتنیرازیم ی قارص

اژن عنارض میتنان به افزاژش رژیک باریز م اوار

ی آمینم رانیتی،ژن جهت یی گیر زخم ینارشای ناشای از

عفننی هم نن یننمننی یعفننت با کلیترژ،ژنم دژفییایل

ایترس ایتفادپ ش،پ ایت.

ی اختام در جشب کلییم اشارپ کارد( .)2از اژان جهات

جدول شماره  :1میزان تبعیت از یاژ،الژن انجمن دارییازان آمرژوا

یی گیر کنن،پ از زخمها ینارشی مایباژا ،بار منطاق

( )ASHPدر یی گیر از زخم ینارشی ناشی از ایاترس در بخاش

صااحیحی ایااتنار باشاا .،اژاان مطالعااه در جهاات برریاای

مراقبتها یژ پ بیماریتان امام خمینی (رپ) یار
وبق یاژ،الژن هیت ژا خیر

درژافت درمان یی گیرانه
مجمنع

مجمنع

تجنژز داریها منثر بر یی گیر از زخمها ینارشای

خیر (درص)،

بلی (درص)،

(درص)،

بلی

99/7

44/9

211

در بیماریااتان امااام خمیناای (رپ) یااار بااه عناانان ژااک

خیر

41/1

211

211

94

43

211

مرکااز درمااانی دان ااگاهی در ایااتان مازناا،ران صاانرر
یشژرفت .در اژن مطالعاه م ااه،پ شا ،کاه  31درصا ،از

در مجمنع در  11درص ،بیماران از رانیتیا،ژن ی در
 17درص ،نیز از ینتانیرازیم ایاتفادپ شا،پ ایات .در 29

33
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تصمیمییر بارا تجانژز ی ژاا عا،م تجانژز داریهاا

پژوهشی

شهرام عالء و همکاران

ژک مرکز درمانی در یام  1117به عمل آما ،ماحظاه

به شاول تزرژقای درژافات کاردپ بندنا ،در حاالی کاه

شاا ،کااه  17/2درصاا ،از بیماااران داریهااا ماارتب بااا

میتنانیتن ،فرم خنراکی را تحمال کننا .)11(،در هماین

یی گیر زخمها ینارشی ناشای از ایاترس درژافات

خصاانص مطالعااه حاضاار ن ااان داد  77درصاا ،بیماااران

کردپ بندن .)27(،اژن مطالعار ن ان میدهن ،به ونر کلی

بیااتر

در ابتاا،ا یرید بااه بخااش  ICUاز نظاار میاایر

درص ،قابل تنجهی از بیماران بیتر در  ICUداریهاا

تغشژه  NPOبندن ،که  17درصا ،از آنهاا وباق تجانژز

یی گیرانه از زخمها ناشی از ایترس را درژافت مینماژن.،

یزشک در ادامه بیتر در آ یایژان  POشا،ن ،ی 11

اما اژن که از اژن بین تا ه ح ،تجانژز ژاا عا،م تجانژز

درص ،دژگر بیماران به صانرر  NPOبااقی مان،نا .،در

داریها منرد ایتفادپ جهت  SUPمنطباق باا معیارهاا

اژن بین  93درص ،از بیماران میتنانیتن ،داریها درمان

تاژی ،ش،پ تنی یاژ،الژنها معتبر بندپ ایت یری ی

یی گیرانه را باه فارم خانراکی تحمال کننا ،یلای فارم

ایت که در اژن تحقیق به دنبام یایخگنژی به آن بندژم.

تزرژقی برا آنها تجنژز ش،پ بند .مانرد حااژز اهمیات

در مطالعه حام حاضر م خص ش ،در  42درص ،افراد

دژگر تنجاه باه تعا،ژل دیز داریهاا در صانرر یجاند

که داریها یی گیر کنن،پ از زخم ینارشای درژافات

ناریاژی کلین ایت .در بیماران د ار ناریاژی کلین

کردپ بندن ،تجنژز داری وبق یریتولها  ASHPباندپ

جشب فراهمای زژیاتی حجام تنزژاچ ی شااخصهاا

ایاات ی در  92درصاا ،از ماانارد اژاان مطابقاات یجااند

فارماکنکینتیوی دژگر داریها دیتخنی تغییر مایشاند.

ن،اشت ی بیماران به درماان یی اگیرانه نیااز ن،اشاتن .،در

تع،ژل دیز داری در اژن بیماران اثرار درمانی را افزاژش

بیمارانی که درمان یی گیرانه درژافت نوردنا ،در 97/1

دادپ ی از عنارض داریژی میکاه .،به خصنص در بیمااران

درص ،از منارد ع،م تجنژز داری وبق یریتول بند ی در

با حام یخیم تع،ژل دیز داریها ژاک ضاریرر ایات.

 41/1درص ،از بیماران ع،م تجانژز داری وباق یریتوال

مطالعاار یششاته ن اان دادپان،کاه تعاا،ژل دیز داری در

نبااند ی در یاقااچ بیماااران نیازمناا ،درژافاات داری جهاات

بیماران د ار ناریاژی کلین میتنانا ،عانارض عصابی

یی گیر از زخمها ینارشی بندن .،در مجمنع میتنان

مرتب با رانیتی،ژن را کاهش ده .)11 12(،داریها

یفت که در  43درصا ،از بیمااران بخاش مراقباتهاا
یژ پ بیماریتان امام خمینی (رپ) یار

باکاار در بیماااران مبااتا بااه م ااوار کلیان

-H2

نیازمناا،

تجانژز ژاا عا،م

تع،ژل دیز هیتن .،وبق نتاژج حاصل از مطالعار یی ین

تجاانژز داری جهاات یی ااگیر از زخاامهااا ینارشاای

دیز رانیتیاا،ژن در بیماااران بااا  ml/min50>ClCrباژاا،

منطبق باا یریتوالهاا منجاند باند ی در  94درصا ،از

کاااهش ژاباا .،دیز یی اانهاد شاا،پ در اژاان بیماااران 11

بیماران اژن انطباق یجند ن،اشت.

میلییرم به صنرر  IVژا  IMهر  21 -13یاعت ژا 211

انجام ش ،از میان  2113بیمار درژافتکنن،پ  SUPتنها در

در مطالعه اخیر  1بیماار مباتا باه ناریااژی کلیان

 47درص ،منارد تجنژز وبق معیارهاا  ASHPصانرر

یجند داشت (کلیارانس کاراتینین زژار  11میلایلیتار در

یرفته بند .در همین برریی م خص ش ،که هر نا13 ،

دقیقه) که آمینم رانیتی،ژن را ب،ین تع،ژل دیز درژافات

درص ،بیماران دیز منایاب از داری را جهات یی اگیر

کردپ بندن .،اژن نتیجه حواژت از مغفنم مانا،ن بیمااران

درژافاات کااردپ بندناا ،فقاا  21/3درصاا ،از بیماااران

نیازمن ،به تع،ژل دیز داری در مرکز درمانی منرد مطالعه

کان،ژ ،منایب برا درژافت  SUPبندن ،ی رژژم منایب

دارد .ننع داری منرد ایتفادپ به عننان درمان یی گیرانه

داریژای درژافاات کااردپ بندناا .،هاام نااین  74/1درصاا،

از زخمها ینارشی ناشای از ایاترس مطلاب در خانر

بیماران داری منرد ایاتفادپ در یی اگر از  SRMDرا

تنجه دژگر ایت که در اژن مطالعه ی مطالعار یی این

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران
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در مطالعااها کااه تنیاا  Zeitounی هموااارانش

میلییرم خنراکی ژک بار در ریز میباش.)11(،

ارزیابي مصرف داروهای جلوگيری از زخم های گوارشي

منرد تنجه قرار یرفتاه ایات .مطالعاار باین یاامهاا

جهاات یی ااگیر از زخاام ینارش ای ناش ای از ایااترس

 2331تااا  2333ن ااان دادپاناا ،کااه در  44-47درصاا ،از

ایتفادپ ش،پ بند که اژن منرد نیز منطقی به نظر میری،

بیماران  H2باکرها در خ ایم درماان مانرد ایاتفادپ

اارا کااه ینتیایااینن موااانیوی ی کناینلنیاااتی جاازک

قرار یرفته ان .،در مرتبه بع ،در  11-11درص ،مانارد از

فاکتنرها خطر ماژیر در بریز زخمها ینارشی ناشی

ینکرالفیت ی در  9درص ،بیماران نیز از PPIها خصنصا

از ایترس میباشن .،ایتفادپ از ینکرالفیت به ونر کلای

امیرازیم ایتفادپ ش،پ بند( .)23در مطالعه حاضار در 11

به عننان داری مانثر در  SUPاز جاژگااپ ضاعی تار

درص ،منارد داری تجنژز رانیتی،ژن ی در  17درص،

برخنردار ایت( .)2در مطالعه حاضر نیز از اژن داری برا

ماانارد داری تجاانژز ینتاانیرازیم ی در  29درصاا،

اژن منظنر ایتفادپ ن ،پ بند.

منارد از هر دی داری (رانیتی،ژن ی ینتنیرازیم) باه عنانان

ارزژابیها ی برریایهاا باالینی انجاام شا،پ ن اان

داری تجنژز برا  SUPایتفادپ ش،پ بند .ایاتفادپ از

میدهن ،که یی گیر از زخم ینارشی ناشی از ایاترس

مهارکنن،پها ییرنا،پ  H2باه عنانان داری ارجاح در

در بخش مراقبتها یژ پ بیماریاتان اماام خمینای (رپ)

 SUPمنطقی ایت را که یرکنب بیش از ح ،ترشاح

یار نیبتا منطبق با یاژا،الژنهاا  ASHPباندپ ایات

ایی ،مع،پ در مصرف  PPIها محتملتر ایت نان کاه

(در  43درص ،از منارد) ی حضنر متخصصین دارییااز

ییش از اژن ذکر آن رفت احتمام بریز عنارضی هام انن

بااالینی در اجاارا یریتواالهااا داری درمااانی خصنصااا

عاانارض عفااننی (یننمااننی ی عفنناات بااا کلیااترژ،ژم

یی گیر از زخمها ینارشی ی مصرف منطقی داریها

دژفیییل) را بیشتر میکن .،اژن ریژه همانونر که دژ،پ

در بخشها مراقبتها یژ پ میتنان ،یاندمن ،باشا.،

میشند هم در مطالعار قبلی ی هم در مطالعه حاضر در

با اژن حام تجانژز داریهاا جلانییر کننا،پ از زخام

درمان بیماران لحاا شا،پ ایات ی میا،ید کننا،پهاا

ینارشی نباژ ،باه یاادیی صانرر ییارد انن عا،م

رییتنر  H2بیش از  PPIها در  SUPمنرد ایاتفادپ قارار

تبعی ات از یاژ ا،الژنهااا م ایتناناا ،منجبااار تاا،اخار

یرفته بندن .،هم نین هزژنه درمان با می،دها ییرنا،پ

داریژای ضاررها ماالی افازاژش وانم ما،ر بیاتر

 H2در مقاژیه با  PPIها یاژینتر ایت ی اژن نوته نیاز باه

یآییب باه یاامت بیماار را فاراهم آیرد ی الزم ایات

نفچ انتخاب می،دها ییرن،پ  H2به عننان انتخااب ایم در

جهت تجنژز داریها منرد ایتفادپ در درمان یی گیرانه

یی گیر از زخمها ینارشی ناشی از ایترس میباش.،

زخمها ینارشی دقت بیشتر در ارتباط با معیارها

در مطالعه حاضر در بیمارانی که تحات ینتیایاینن
مواااانیوی قااارار داشاااتن ،ی نیاااز بیماااارانی کاااه د اااار

تجاانژز ی مطابقاات داری تجاانژز ی دیز تجاانژز بااا
یاژ،الژنها صنرر یشژرد.
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