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Abstract
Background and purpose: Proton pump inhibitors (PPIs) are one of the main therapeutic
agents for acid-dependent diseases. Inappropriate use of this group of drugs especially Intravenous form
of pantoprazole can lead to unnecessary cost. The aim of this study was to assess the IV Pantoprazole
utilization in a teaching hospital in North of Iran.
Materials and methods: This cross sectional study was performed within four months in 100
patients hospitalized in Ramsar Imam Sajjad Hospital, 2016. Demographic data, type and doses of
Pantoprazole, risk factors for stress ulcer, and other relevant clinical data were recorded. Appropriate use
of Pantoprazole was assessed according to recommendations provided by Fact Drug Information 2016,
Medscape 2016, and UpToDate 2016.
Results: Among the patients 54% had indication for receiving a PPI and only 16% had indication
for parenteral form of PPI. Oral PPIs could have been used in 73% of the patients but they received
parenteral form of Pantoprazole. In 92% of IV injections, a vial of 40 mg Pantoprazole was dissolved in
10 ml distilled water and injection was done in less than 10 seconds which was incompatible with
guidelines.
Conclusion: In current study, utilization of Pantoprazole was not compatible with guidelines in
most cases, including right indication, right preparation methods and right rate of drug administration.
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ابراهیم صالحی فر

چكیده
سابقه و هدف :مهار کنندههای پمپ پروتون ) (PPIsیکی از اصلیترین درمانها بررای بممراریهرای وابتر ب برب ا رمد
معده میباشند .مصرف نامنا ب این داروها ،بب خصوص فرر تررییری پن روپرازوب رفب افرراین هرینربهرای یمرررروری
میشود .این مطالعب با هدف ارزیابی نحوه مصرف پن وپرازوب تررییی در یک بممار ان آموزشی در شماب ایران انجا شد.
مواد و روشها :این مطالعب بب صورت میطعی از تمرماه تا آبان ماه  5931روی  511بممار بت ری در بممار ان امرا رجاد
رامتر (ع) در شماب ایران انجا شد .اطالعات دموگرافمک بمماران ،دوز و نحوه ترریق پن وپرازوب ،ریتک فاک ورهای بمماران
در خصوص اب ال بب ا رس اولتر و ایر اطالعات بالمنی مرتفط ثفت شد .ممران منا ب بودن تجرویر و مصررف پن روپرازوب برا
توصمبهای موجود در د ر ورالعم هرا شرام  Uptodate 2016 ،Fact Drug Information 2016و  Medscape 2016مرورد
ارزیابی قرار گرفت.
یافتهها :تنها  15درصد بمماران اندیکا مون دریافت داروهای مهارکننده پمپ پروتون را داش ند و صرفاً در  51درصرد
موارد نماز بب تجویر فر تررییی دارو وجود داش ب ا ت .در  39درصد بمماران ،امکان دریافت فر خوراکی وجرود داشرت،
اما فر تررییی پن وپرازوب ا فاده شد .بر خالف توصمبهای ا اندارد ،در  39درصد موارد ،هر ویاب پن وپرازوب پس از ح
شدن در  51مملیلم ر آب میطر ،در مدت کمتر از  51ثانمب بب روش بولوس ترریق شد.
استنتاج :بر ا اس این مطالعب ،کاربرد پن وپرازوب در اکثر موارد برا توصرمبهرای ککرر شرده در گایرد ینهرا در زممنرب
اندیکا مون در ت ،نحوه صحمح آماده ازی دارو و رعایت مدت زمان تجویر دارو همخوانی نداش ب ا ت.
واژه های کلیدی :پن وپرازوب ،ارزیابی نحوه تجویر و مصرف دارو ،مهارکننده های پمپ پروتون ،ترریق داخ وریدی

مقدمه
ا ررررر فاده از مهارکننررررردههای پمرررررپ پروترررررون
( )PPIs: Proton pump inhibitorsیکری از رای تررین

درمانها برای بمماریهای مرتفط با ا مد معرده میباشرد.
یکی از داروهای این د ب ،داروی پن وپرازوب می باشد

مولف مسئول :ابراهیم صالحی فر -اری :بمتت م ری دو  ،کوچب مهدیب ،اخ مان پردیس ،طفیب5

Email:salehifare@yahoo.com

 .5دانشجوی دارو ازی ،کمم ب تحیمیات دانشجویی ،دانشکده دارو ازی ،واحد بمن المللی رامتر ،دانشگاه علو پرشکی مازندران ،اری ،ایران
 .9دانشمار ،گروه فارماکولوژی و م شنا ی ،دانشکده دارو ازی ،دانشگاه علو پرشکی مازندران ،اری ،ایران
 .9د مار دارو ازی بالمنی ،کمم ب تحیمیات دانشجویی ،دانشکده دارو ازی ،دانشگاه علو پرشکی مازندران ،اری ،ایران
 .5ا اد ،گروه دارو ازی بالمنی ،دانشکده دارو ازی ،دانشگاه علو پرشکی مازندران ،اری ،ایران
 .1ا ادیار ،گروه دارو ازی بالمنی ،دانشکده دارو ازی ،دانشگاه علو پرشکی مازندران ،اری ،ایران
تاریخ تصویب 5933/9/91 :
تاریخ ارجاع جهت اصالحات 5931/9/53 :
 تاریخ دریافت 5931/9/55 :
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ارزیابی مصرف پنتوپرازول تزریقی در یک بیمارستان
آموزشی در شمال ایران5931 ،

پژوهشی

هانیه احمدی و همکاران

کررب در رراب  5333بعررد از امارررازوب و نترروپرازوب بررب

تداخالت دارویی برب خصروص در بممراریهرای قلفری-

عنوان وممن داروی این خانواده وارد بازار دارویی دنمرا

عروقی( )51همراه بوده و ممکن ا ت بیدلم هرینب های

شده ا ت( .)9،5اندیکا مونهای تایمرد شرده ایرن گرروه

درمانی ،افراین یابد(.)53

رفالکررس معرردی -مررروی ،زخمهررای ناشرری از مصرررف

پن وپرازوب میباشد کب یکی از پر هرینربتررین داروهرای

 ،NSAIDsندر زولمنگر المترون ،همرراه برا داروهرای

مورد مصرف در بممار ان ها ت( .)53،58با توجب بب این

آن یبموتمک برای ریشبکن کردن هلمکوباک ر پملروری و

کب اطالعراتی در خصروص وررعمت تجرویر و مصررف

پروفمالکتی زخم گوارشی ناشی از ا رس بوده و تنهرا

پن وپرازوب در بممار ان امرا

رجاد (ع) رامترر وجرود

در موارد محدودی نماز بب درمران نگهدارنرده و طرو نی

نرردارد ،هرردف از ایررن مطالعررب ،ارزیررابی نحرروه مصرررف

مدت با آنهرا مریباشرد( .)9داروهرای مهارکننرده پمرپ

پن وپرازوب تررییی در بممار ان میکور ا ت.

پروتون ،اثربخشی به ری نتفت بب داروهرای مهارکننرده
گمرنده همت اممنی در بمماریهای مررتفط برا ا رمد معرده

مواد و روش ها
این مطالعب مشاهدهای بب صورت حاب نگر و میطعی

مخصوصاً رفالکس و زخمگوارشی داش ب و بب هممن دلم
در ایلب کشورها بب عنوان خط اوب درمانی در این نروع

طرری تمررر تررا آبرران  5931روی  511بممررار بترر ری در
ررجاد (ع) شهر ر ان رامتررر کررب فررر

بمماریها بب ویژه ازوفاژیت اروزیو بب کار مری رونرد .برا

بممار ر ان امررا

این وجود در حدود  11تا  31درصد موارد مصرف ایرن

تررییی پن وپرازوب را دریافت کرده بودنرد ،انجرا شرد.

داروها برای اندیکا رمونهرای یمرر تایمرد شرده ا رت و

اطالعررات دموگرافمررک و بررالمنی بممرراران ،بخنهررای

هرینبهای هنگف ی برای مت م درمانی کشرورهای مخ لر

بت ری شده ،دادههای مربرو برب دریافرت فرر تررییری

ایجاد میکنند( .)1،5این داروها در مصرف کوتراه مردت

شام مدت زمران مصررف ،دوز دارو و نحروه تجرویر و

عوارض اندکی داش ب و در طو نی مدت ،نگرانریهرایی

مصرف فر تررییی دارو جمعآوری گردید .توصمبهای

در خصرروص کرراهن جرریب وی اممنهررا و امررال (،)3،1

ککر شده در منابع مع فر دارویی -پرشرکی شرام ک راب

افراین اح ماب ایجاد برخی از عفونتها از جملب ا رهاب

،)91( Facts and Comparisons: Drug Information

ناشررری از کلتررر ریدیو دیفمترررم و پنومرررونی( )3،8و

 )95( Medscape 2017و  )99( Uptodate 2017برررب

تررداخالت دارویرری( )55،51را در پرری خواهنررد داشررت.

عنوان ا انداردهای مصرف پن روپرازوب در نظرر گرف رب

برر رری و ارزیررابی نحرروه تجررویر و مصرررف داروهررا یررا

شرردند .دادههررا از طریررق ویریررت بممرراران و برر رری

 )DUE( Drug Utilization Evaluationیررک برنامررب

پروندههای پرشکی بب صورت حابنگر جمعآوری شرد.

مرروثر در برر رری نحرروه تجررویر و مصرررف داروهررا و

اطالعات بب د ت آمرده در نرر افررار  SPSSنترخب 99

نمررر شنا ررایی اشررکا ت موجررود در نحرروه تجررویر و

ثفررت و در  9ررطح توصررمفی و ا ر نفاطی آنررالمر دادههررا

مصرف آنها بروده و مریتوانرد منجرر برب مرداخالتی در

انجا

شد .جهت آنالمر م غمرهای کمفری از Chi-Square

جهت بهفود این روند شود( .)59،59اگرر چرب در مجمروع

و برای میایتب ممانگمن م غمرهرای کمری در دو گرروه از

داروهای  PPIکم عاررب هت ند ،امرا مصررف آنهرا برب

 Independent Sample-T-taseا ر فاده شرردp-value .

خصرروص مصرررف طررو نی مرردت بررا برخرری عرروارض

کمتر از  1/11بب عنوان اخ الف آماری معنیدار در نظرر

نظمر افراین خطر نفریت حاد بمنابمنی و نار رایی حراد و

گرف ب شد.

مرررمن کلمرروی( ،)55افررراین خطررر پنومررونی( )51و خطررر
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دارویی شام مصرف کوتاه مدت در زخمهای گوارشی،

تنهررا داروی مهارکننررده پمررپ تررییرری در ایررران،

ارزیابي مصرف پنتوپرازول تزریقي

درصد از مردان و  31/9درصد از زنان شررایط دریافرت

یافته ها
اطالعات دموگرافمک و بالمنی بمماران مورد مطالعب
در جدوب شماره  5ارائب شده ا ت .در ایرن مطالعرب 511
گرف ند کب بب ترتمب  95 ،91و 99نفر از بخنهای جراحی،
داخلی و مراقفتهای ویژه بب صورت ترتمفی وارد مطالعب
شدند .ممانگمن رنی بممراران  15/85راب برود (جردوب
شماره .)5

تعداد (درصد)

م غمر
انحراف معمار  ±ممانگمن

جنس
تشخمص

15/85 ± 53/51

حداق

51

حداکثر

39

میکر

)19( 19

مونث

)98( 98

PUD

)9(9

GERD

)9(9

خونریری GI

)8(8
)91(91

ACS

صورت  81مملیگر روزانب بلروس وریردی و تنهرا در 8
درصد موارد بب صورت انفوزیون آهت ب ( 8مملیگرر در
اعت طی 95اعت) بوده ا ت .ممانگمن مدت زمان مصررف
پن وپرازوب تررییی در بممار ان ،حدود  1روز بود.
داروی پن وپرازوب در بممراران بتر ری ثفرت شرد .در 39
درصد موارد ،ویاب پن وپرازوب برا آب میطرر آمراده و برا
روش بولوس وریدی برای بمماران تجرویر شرد (جردوب
شماره  .)9در این مطالعب همچنرمن داده هرای مربرو برب
تفرردی فررر تررییرری مهارکننررده پمررپ پروتررون بررب فررر
خوراکی در بممار ان جمع آوری شده ا ت .بمنترین
فراوانی ( 93/5درصد) در زممنب تفردی فرر تررییری برب

)98(98

خوراکی مربو بب بخن مراقفتهای ویرژه بروده ا رت.

داخلی

)95(95

دوز مصرفی داروی خوراکی در بممار ان در  39درصرد

جراحی

)91(91

مراقفت های ویژه

)99(99

تروما

)95(95

ایر موارد
بخن بت ری

بب صورت  51مملیگر روزانب ،در  91درصرد مروارد برب

جرئمات مربو بب نحوه آماده ازی و روش ترریق

جدول شماره  :1ویژگی های دموگرافمک و بالمنی بمماران
ن ( اب)

همچنمن دوز مصرفی داروی تررییری در  19درصرد مروارد

;ACS: acute coronary syndrome
;GERD: gastroesophageal reflux disease
GI: gastrointestinal,
PUD: peptic ulcer disease

مرروارد 51 ،مملیگررر بررب صررورت یکفررار در روز و در 3
درصد موارد 81 ،مملیگر دو بار در روز بود .در نهایت
مدت زمان مصرف فر خوراکی داروی  PPIدر بممار ر ان
حدود  9روز بوده ا ت (جدوب شماره .)5

مصرف این دارو در بمماران با تشخمصهرای برالمنی

در حدود  95درصد از مردان و  35درصرد از زنران

نمر مورد ارزیابی قرار گرفت ،ببطوریکب ترومرا

بعد از ترخمص از بممار ان داروی خروراکی  PPIبرایشران

و شکت گی بمنترین موارد تشخمص داده شده در بممراران

تجویر شد کب ایرن گرروه عمردتاً از بخرن مراقفتهرای

مورد برر ی بود (جدوب شماره  .)5دادههای مربرو برب

ویژه ( 31/8درصد) و بخن داخلی ( 15/9درصد) ترخمص

شروع درمان با پن وپرازوب تررییی ،امکان دریافرت فرر

شده بودند .با در نظر گرف ن توصرمبهرای ککرر شرده در

خرروراکی ،دوز داروی تررییرری و مرردت زمرران مصرررف

منررابع ،تنهررا  15درصررد بممرراران ،اندیکا ررمون دریافررت

داروی تررییی نمر در فر جمعآوری اطالعات ثفت شرد

داروهای مهارکننده پمپ پروتون را داش باند کب ایرن مرورد

(جدوب شماره  .)9اطالعرات حاصر از ایرن مطالعرب نشران

در بخن مراقفتهای ویژه در درصرد برا یی از بممراران

میدهدکب در  95درصد موارد در بخن داخلی 91 ،درصد

( 88/5درصد) رعایت شده ا ت .الف رب درمرورد تجرویر

موارد در بخن جراحری و  99درصرد مروارد در بخرن

فر تررییی پن وپرازوب ،نمراز برب مصررف آن تنهرا در 51

مراقفتهررای ویررژه ،داروی پن رروپرازوب تررییرری از اب رردا

درصد موارد صحمح بوده ا ت کب این ممرران عمردتاً در

برای بمماران تجویر شده ا ت ،در حالی کرب حردود 35

بخن داخلی ( 93درصد) مشاهده شده ا ت .هرمچنرمن

مخ ل

11
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بممار ( 98درصد زن و  19درصد مرد) مرورد ارزیرابی قررار

فر خوراکی داروهای مهارکننده پمپ پروتون را داش باند.

پژوهشی

هانیه احمدی و همکاران

علیریم این کب اکثریت بمماران شرایط تحم دریافرت

مهارکننده پمپ پروتون نداش ند و در  85درصرد مروارد

فر خوراکی دارو را داش ند ،بب طور ممانگمن در حردود

از ک بمماران نمر اندیکا مونی جهت تجویر فر تررییی

 5روز فر تررییی پن وپرازوب را در بممار ر ان دریافرت

دارو وجود نداشت .بمنتررین خطرا در خصروص عرد
رعایت اندیکا

مشاهده شد .با در نظر گرف ن اخ الف قممت بتمار زیراد هرر

بحث

ویاب پن وپرازوب در میایتب با فر خوراکی (تیریفاً  91برابرر)

طی دهب اخمر ،مطالعات مخ لفری در را رر جهران

می توان بب این ن مجب ر مد کب موارد مصرف نابجای این

در رابطب با ارزیابی نحوه تجویر و مصرف منطیی داروی

دارو ،هرینبهای بتمار نگمنی را بب بممرار و متر م درمرانی

پن رروپرازوب در بممار رر انهررا انجررا شررده ا ررت کررب

تحمم میکند .بنابراین با توجب بب مشابب بودن اثربخشری

نشاندهنده مصرف نابجا ،تجرویر نامنا رب و گاهراً یمرر

فر تررییی و خوراکی پن وپرازوب ،در مواردی نمررر کرب

ررروری این دارو بوده ا ت.

اندیرکا مررون تایمررد شردهای جرهت تجویرر این د ررب

در مطالعب پمن رو نمر ن ای بمان میکند کرب در 15

دارویری وجود دارد و بممار امکان دریافت فر خوراکی

درصررد مرروارد ،بممرراران نمررازی بررب دریافررت داروهررای

را دارا میباشد ،تجویر فر خوراکی ارجح ا ت(.)95

جدول شماره  :2داده های مربو بب روند درمان بمماران با فر تررییی پن وپرازوب بب تفکمک جنتمت و بخن های مخ ل
م غمر مورد برر ی

ک

مرد

زن

(درصد)

(درصد)

بممار ان

طح

بخن داخلی

بخن جراحی

بخن مراقفتهای ویژه

طح

(درصد)

معنی داری

(درصد)

(درصد)

(درصد)

معنی داری

دریافت فر تررییی در اب دای بت ری شدن

)19( 19

)98( 98

)511( 511

1/99

)95( 95

)91( 91

)99( 99

1/91

امکان دریافت فر خوراکی در اب دای بت ری شدن

) 35( 55

) 31/9( 93

) 39( 39

1/11

) 35/9( 99

) 11/3( 95

) 38/8( 91

1/15

51mg/d IV

) 11/1( 91

) 35/5( 93

)19( 19

1/98

)18/5( 58

)55/3( 51

) 83/3( 93

1/115

81mg BD IV

)91/1( 99

) 95/5( 8

)91( 91

) 51/5( 1

)18/9( 95

) 59/5( 5

دوز داروی تررییی مصرفی

Continious

) 8( 9

) 8( 1

1/53±9/31

مدت زمان مصرف دارو (روز)

)8( 8

1/91±9/11

)91/8( 8

1/59±9/93

1

1/93±9/55

1/1

1

1/91±5/51

1/93±9/53

1/3

جدول شماره  :3دادههای مربو بب نحوه تجویر فر تررییی پن وپرازوب در بممار ان
م غمر مورد برر ی
نحوه آماده ازی
روش ترریق

مرد

زن

(درصد)

(درصد)

ک
(درصد)

با نرماب المن

) 8( 1

) 8( 9

) 8( 8

با آب میطر

) 39( 13

) 39( 91

) 39( 39

بولوس

) 39( 13

) 39( 91

) 39( 39

انفوزیون

) 8( 1

) 8( 9

طح

بخن داخلی

بخن جراحی

بخن مراقفتهای ویژه

طح

معنی داری

(درصد)

(درصد)

(درصد)

معنی داری

1/33
1/33

) 8( 8

1/15

) 91/8( 8

1

1

) 35( 99

) 511( 91

) 511( 99

) 35( 99

) 511( 91

) 511( 99

)91/8( 8

1

1

1/15

جدول شماره  :4دادههای مربو بب تفدی فر تررییی مهارکننده پمپ پروتون بب فر خوراکی
مرد

زن

ک

طح

بخن داخلی

بخن جراحی

بخن مراقفتهای

طح

(درصد)

(درصد)

(درصد)

معنی داری

(درصد)

(درصد)

ویژه (درصد)

معنی داری

)5/8( 3

) 51/8( 1

) 51( 51

1/81

) 9/9( 5

)9/8( 5

)93/5( 59

1/15

mg/d51

) 59/3( 8

)51/8( 1

) 39( 55

1/13

)9/9( 5

1

)93/5( 59

1/15

mg/BD 81

) 5/1( 5

1

) 3( 5

1/13

1

) 9/8( 5

1

1/15

5/99±9/55

9±5/13

9/93±5/9

1/58

9

5

9/95±5/9

1/11

تجویر فر خوراکی در منرب بعد از ترخمص

) 95( 53

) 35( 93

) 51( 51

1/15

) 15/9( 53

) 1.1( 9

31.8( 91

1/15

ک مدت زمان مصرف فر تررییی و خوراکی داروهای  PPIدر بممار ان (روز)

59/11±59/95

99/11±59/9

53/15±59

1/15

53/33±59/3

1/3±5/91

93/11±55/8

1/15

تفدی فر تررییی بب خوراکی در بممار ان
دوز مصرفی داروی خوراکی

مدت زمان مصرف فر خوراکی پن وپرازوب در بممار ان (روز)

جدول شماره  :5دادههای مربو بب ممران منا ب بودن تجویر داروی تررییی
مرد

زن

طح

بخن داخلی

بخن جراحی

بخن مراقفتهای ویژه

طح

(درصد)

(درصد)

(درصد)

معنی داری

(درصد)

(درصد)

(درصد)

معنی داری

اندیکا مون دریافت PPI

) 51/9( 98

) 18/5( 91

) 15( 15

1/199

) 18/5( 58

) 91( 3

) 85/8( 93

1/15

اندیکا مون دریافت فر تررییی

) 53/3( 55

) 59/9( 1

) 51( 51

1/19

) 93( 3

) 51/3( 1

) 9( 5

1/15

تعداد روزهای  POبودن بممار و دریافت فر تررییی

5/15±9/31

5/89±9/18

5/39±9/93

1/85

5/83±9/5

5/19±9/55

5/89±5/93

1/31
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میکردند (جدوب شماره .)1

رمون در بخرنهرای  CCUو POST-CCU

ارزیابي مصرف پنتوپرازول تزریقي

برآورد شده بود .با توجب بب اینکب بمماران متنتر نتفت

تررییرری بررا به رررین ن ررای

رررکوب ا ررمد ،در مرروارد

برب عروارض جرانفی ایررن د ر ب دارویری از قفمر شکتر گی

پروفمالکتی از زخم ناشی از ا رس ،بب صورت 81 mg

ا خوان لگن حتاستر هت ند ،می بایترت تجرویر ایرن

هر  8ترا  59راعت در روز اوب و راس  51 mgهرر 59

داروها با اح ما بمنتری صورت گمرد( .)91ن ای مطالعرب

اعت در روزهای بعد مریباشرد .در مطالعرب مرا تجرویر

 Gudaو همکاران ( )9115بر روی  998بممار کب طری دوره

پن وپرازوب تررییی با دوز  51مملیگر بب صورت یکفرار

 91روزه تجویر پن وپرازوب وریدی داش ند نشان داد کرب

در روز بمنترین فراوانی را داشت کب پمامد ایرن اشر فاه

 11درصرد بممراران اندیکا ررمون منا رب بررای دریافررت

مریتوانرد صررف هرینرربهرای زیراد بررا اثربخشری کرمتررر

داروی پن وپرازوب داخ وریدی را نداش ند و ایرن افرراد

باشد( .)98،95با ا ناد بب گاید ینهای مربوطرب در زممنرب

بب صورت یمر رروری دارو را دریافت میکردند(.)91

نحوه ترریق صحمح داروهرای مهارکننرده پمرپ ،جهرت

 Molloyو همکاران ( )9151در مطالعبای میطعری،

ترریق ریع پن وپرازوب میبایتت یک ویاب پن روپرازوب

نحروه تجررویر و ممررران نامنا رب بررودن مصرررف  PPIsرا

را پس از ح کردن در  51مملیلم ر آب میطر یرا نرمراب

مورد برر ی قرار دادند .اطالعات دموگرافمک و برالمنی

المن یا دکت روز ،حداق طی  9دقمیب ترریق کرد .ایرن

بمماران شام جنتمت ،ن ،مصرف الک  ،علرت مصررف

در حالی ا ت کب ترریق ریع پن وپرازوب در مطالعرب مرا

 PPIو داروهای تجویر شده برای بممار در زمران پرییرش و

در عرض کمتر از  51ثانمب انجا میشرد .ایرن ترریرق بترمار

ترخمص مدنظر قرار گرفت .برا اس منفع ( BNFفرمو ری

ریع میتواند فب افراین اح ماب وقوع واکرننهرای

ملی انگلت ان) ،در  31درصد بمماران ،همچ دلم منا رفی

حمن ترریق مانند درد ،تور

و قرمری شرود(.)91،93،91،9

برای مصرف ایرن داروهرا وجرود نداشرت( .)9هرمچنرمن

بر ا اس ن ای این مطالعب ،تجویر و ترریق پن وپرازوب در

ن ای مطالعب  Kaplanدر اب  9111نشان داد کب تنها در

درصد با یی از بمماران مطابق با توصرمبهرای ا ر اندارد

 91درصد از بمماران خرونریری قترمت فوقرانی د ر گاه

ککرر شرده در منرابع نفرروده ا رت .مرداخالتی برب منظررور

گوارش ( )UGIBو  15درصد از گروههای یمر ،UGIB

افررراین ررطح آگرراهی پرشررکان مرکررر شررام طررر

تجررویر منا ررب پن رروپرازوب صررورتگرف ررب ا ررت( .)93در

مورررروع در کمم رررب درمررران و دارو بممار ررر ان ،تهمرررب

برر ی حارر نمر تنها در  8درصد بمماران خونریری فعاب

د ر ورالعم صررحمح تجررویر پن رروپرازوب بررا مشررارکت

گوارشی تشخمص داده شده بود و در رایر بممراران تجرویر

پرشکان با تخصصهای مرتفط و فمردبکهرای دوره ای

داروهای مهارکننده پمپ پروتون با هدف پروفمالکتری

در خصرروص ممررران اثربخشرری مررداخالت انجررا شررده

از زخم ناشی از ا رس بود .با ا ناد بب منابع موجود و با

پمشنهاد میشود.

در نظر گرف ن شرایط بممرار ،ممرران تجرویر نابجرای ایرن
داروها در بمماران بدون خونریری گوارشی کب با هردف

سپاسگزاری

پروفمالکتی دارو را دریافت مریکردنرد ،برمنترر برود.

این میالب مربو برب پایراننامرب ررکار خرانم هانمرب

مرریترروان بررا ارایررب یررک راهنمررای منا ررب در خصرروص

احمدی دانشرجوی دارو رازی واحرد برمنالملر رامترر

اندیکا مونهرای تایمدشرده داروهرای مهارکننرده پمرپ

میباشد .از پر ن بممار ر ان امرا

رجاد (ع) شهر ر ان

پروتون بب کادر درمانی بممار ان ،ممران اش فاهات رای

رامتر بابت همکاریهای بب عم آمده تشکر و قدردانی

را تا حدود چشمگمری کاهن داد(.)98،95

میگردد.
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ممانگمن نی بمماران مورد مطالعب بمنتر از  11اب

توصمب منابع در خصروص دوز منا رب پن روپرازوب

پژوهشی

هانیه احمدی و همکاران

Downloaded from jmums.mazums.ac.ir at 15:34 +0330 on Friday October 19th 2018

References
1. Hess MW, Hoenderop JG, Bindels RJ, Drenth

10. Ho PM, Maddox TM, Wang L, Fihn SD,

JP. Systematic review: hypomagnesaemia

Jesse RL, Peterson ED, et al. Risk of adverse

induced by proton pump inhibition. Aliment

outcomes associated with concomitant use of

Pharmacol Ther 2012; 36(5): 405-413.

clopidogrel and proton pump inhibitors

2. Ament PW, Dicola DB, James ME. Reducing
adverse effects of proton pump inhibitors.
Am Fam Physician. 2012; 86(1): 66-70.
3. Molloy D,

Molloy A,

following acute coronary syndrome. JAMA
2009; 301(9): 937-944.
11. Norgard NB, Mathews KD, Wall GC. Drug

O’Loughlin C,

Interaction Between Clopidogrel and the

Falconer M, Hennessy M. Inappropriate use

Proton Pump Inhibitors. Ann Pharmacother

of proton pump inhibitors. Irish Journal of

2009; 43(7-8): 1266-1274.

Medical Science 2010; 179(1): 73-75.

12. Johnson DA, Oldfield EC. Reported Side

4. Craig DG, Thimappa R, Anand V, Sebastian

Effects and Complications of Long-term

S. Inappropriate utilization of intravenous

Proton Pump Inhibitor Use: Dissecting the

proton pump inhibitors in hospital practice—

Evidence. Clin Gastrointrol Hepatol 2013;

a prospective study of the extent of the

11(7): 458-464.

problem and predictive factors. QJM 2010;
103(5): 327-335.

13. Fahimi F, Baniasadi S, Behzadnia N,
Varahram F, Ghazi Tabatabaie L. Enoxaparin

5. Gill JM, Player MS, Metz DC. Balancing the

utilization

evaluation:

An

observational

risks and benefits of proton pump inhibitors.

prospective study in medical inpatients.

Ann Fam Med 2011; 9(3): 200-202.

Iran J Pharmaceut Res (IJPR) 2008; 11(7):

6. Yang YX, Metz DC. Safety of proton pump
inhibitor exposure. Gastroenterology 2010;
139(4): 1115-1127.
7. Johnson

DA.

Safety

77-82 (Persian).
14. Hung SC, Liao KF, Hung HC, Lin CL, Lai
SW, Lee PC, et al. Using proton pump

of

proton

pump

inhibitors correlates with an increased risk

inhibitors: current evidence for osteoporosis

of chronic kidney disease: a nationwide

and interaction with antiplatelet agents.

database-derived case-controlled study. Fam

Current gastroenterology reports 2010; 12(3):

Pract 2018; 35(2): 166-171.

167-174.

15. Hermos JA, Young MM, Fonda JR, Gagnon DR,

8. Kwok CS, Arthur AK, Anibueze CI, Singh S,

Fiore LD, Lawler EV. Risk of community-

Cavallazzi R, Loke YK. Risk of Clostridium

acquired pneumonia in veteran patients to

difficile infection with acid suppressing

whom

drugs and antibiotics: meta-analysis. Am J

dispensed. Clin Infect Dis 2012; 54(1): 33-42.

Gastroenterol 2012; 107(7): 1011-1019.

proton

pump

inhibitors

were

16. Zhu W, Hong K. Potential Cardiovascular

9. Laheij RJ, Sturkenboom MC, Hassing RJ,

Risks of Proton Pump Inhibitors in the

Dieleman J, Stricker BH, Jansen JB. Risk of

General Population. Int Heart J 2017; 58(2):

community-acquired pneumonia and use of

163-166.

gastric acid–suppressive drugs. JAMA 2004;
292(16): 1955-1960.

17

2931  تير، 261  شماره،دوره بيست و هشتم

17. Naunton M, Peterson GM, Deeks LS. We
have had a gutful: The need for deprescribing

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

ارزیابي مصرف پنتوپرازول تزریقي

proton pump inhibitors. J Clin Pharm Ther
2018 F; 43(1): 65-72.
18. Rafsanjani ZJ, Kamyab H, Nosrati M, Najafi

Downloaded from jmums.mazums.ac.ir at 15:34 +0330 on Friday October 19th 2018

S, Keshavarz-Bahaghighat H, Sarayani A, et al.
CP-166 Impact of guideline implementation

25. Hoorn EJ, van der Hoek J, Rob A, Kuipers EJ,
Bolwerk C, Zietse R. A case series of proton
pump inhibitor–induced hypomagnesemia.
Am J Kidney Dis 2010; 56(1): 112-116.
26. Guda

NM,

Noonan

M,

Kreiner

MJ,

on albumin and intravenous pantoprazole

Partington S, Vakil N. Use of intravenous

expenditure in a referral teaching hospital,

proton

Tehran, Iran. BMJ 2017; 24(1): A74-A75.

practice: an explanation for the shortage? Am

19. Mahmoudi L, Karamikhah R, Mahdavinia
A, Samiei H, Petramfar P, Niknam R.

pump

inhibitors

in

community

J Gastroenterol 2004; 99(7): 1233-1237.
27. Kaplan

GG,

Bates

D,

McDonald

D,

Implementation of pharmaceutical practice

Panaccione R, Romagnuolo J. Inappropriate

guidelines by a project model based: clinical

use of intravenous pantoprazole: extent of

and economic impact. Medicine (Baltimore)

the problem and successful solutions. Clin

2015; 94(42): e1744.

Gastroenterol Hepatol 2005; 3(12): 1207-1214.

20. Burnham TA. Drug Fact and Comparison.

28. Pang SH, Graham DY. Review: A clinical

USA: St Louis; A Wolters Kluwer Company;

guide to using intravenous proton-pump

2001.

inhibitors in reflux and peptic ulcers. Therap

21. Medscape Physician Compensation Report

Adv Gastroenterol 2010; 3(1): 11-22.

2017. Avalable From: https://www.medscape. com

29. Perwaiz MK, Posner G, Hammoudeh F,

2017 [cited 20/7/2016]. Accessed May 2, 2018.

Schmidt F, Neupane N, Enriquez D, et al.

22. Drug information of Pantoprazole. https://ww

Inappropriate use of intravenous PPI for

w.uptodate.com. 2017 [cited 15/07/2016].

stress ulcer prophylaxis in an inner city

Accessed May 2, 2018.

community hospital. J Clin Med Res 2010;

23. Desalegn AA. Assessment of drug use

2(5): 215-219.

pattern using WHO prescribing indicators at

30. Sohrevardi SM, Vahidi A, Mosadegh MH,

Hawassa University teaching and referral hospital,

Dehghani Tafti A, Dadollahi A. Evaluation

south Ethiopia: a cross-sectional study. BMC

of Prescriptions and Use of Intravenous

Health Services Research 2013; 13(1): 170.

Pantoprazole in General Wards and Intensive

24. Weinhouse GL, Manker S. Stress ulcer
prophylaxis in the intensive Care Unite.

Care Unit of Shahid Sadoughi Hospital in Yazd. J
Pharm Care 2016; 3(1-2): 7-10 (Persian).

Wolters Kluwer Pub; 2016.

2931  تير، 261  شماره،دوره بيست و هشتم

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

16

