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چکیده 

مقدمه :اندازهگیری  pHمعده در زمینههای مختلف پزشکی نظیر کنترل آسیب های وارد شده به مخاط معده در اثر استرس به ویژه در بیماران با شرایط بحرانی،
میتواند مفید باشد .بنابراین ،در مطالعهی حاضر ،اسیدیتهی معدهی بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه ( Intensive care unitیا  )ICUبا خطر باالی
خونریزی گوارشی اندازهگیری و تأثیر عوامل مختلف بر آن بررسی گردید.
روشها :در مطالعهی بالینی آیندهنگری ،ترشحات معدهی  222بیمار بستری در  ICUکه داروی سرکوب کنندهی اسید معده برای پیشگیری از زخم معده
( Stress ulcer prophylaxisیا  )SUPدریافت کردند ،در صورت داشتن لولهی نازوگاستریک آسپیره شد و با استفاده از pHمتر اندازهگیری گردید .بیماران بر اساس
نتایج این آزمایش ،به دو گروه  4 < pHیا  4 ≥ pHتقسیم شدند .همچنین ،میزان خونریزی مخفی در ترشحات آسپیره شدهی معده بررسی گردید.
یافتهها :از بین  pH 142معدهی بررسی شده طی پیگیری بیماران 26/5 ،درصد کمتر از  4گزارش شدند .امتیاز Acute physiology and chronic health evaluation
( ،)APACHEعوامل خطر اصلی خونریزی گوارشی ،نارسایی مزمن اعضا ،مولتیپلتروما ( ،)Multiple traumaتعداد عوامل خطر فرعی و وجود خون مخفی در
ترشحات آسپیره ،از جملهی سایر عواملی بودند که با  pHکمتر از  4ارتباط معنیداری را نشان دادند .پنتوپرازول تزریقی نیز نسبت به سایر داروهای  SUPمصرف شده به صورت
معنیداری با  4 > pHارتباط داشت.

نتیجهگیری :به نظر میرسد اندازهگیری  pHمعده در بیماران با خطر باالی خونریزی گوارشی و توجه بیشتر به عوامل مرتبط با اسیدیته ،میتواند به عنوان رویکرد
بالینی در راستای تجویز سرکوب کنندههای قویتر اسید معده به منظور محافظت از مخاط گوارشی و جلوگیری از بروز خونریزی گوارشی شدید در جمعیتهای آسیب
پذیر مفید باشد.
واژگان کلیدی :مراقبت ویژه ،ترشحات معده ،خونریزی گوارشی

ارجاع :عباسی سعید ،فرسایی شادی ،رفیع نظری نیلوفر ،منصوریان مرجان ،ادیبی پیمان .عوامل مرتبط با اسیدیتهی معدهی بیماران با شرایط بحرانی:
رویکردی جهت تجویز منطقی داروهای سرکوب کنندهی اسید معده .مجله دانشکده پزشکی اصفهان 7931؛ 7571-7525 :)528( 96

مقدمه

شبهرش(.)1شه شآنشر ی شکسشثدم هنشثی

آسیییییید شده بش ییییییر شثییییییسش یییی ی شب شه یییی ی شهسیییی ی

ش ش

شب شث شش هقبتشه شدیژ ش

(Intensive care unitشی ش)ICUشنیبتشثسشثدمی هنشثیی

شب شسی ی ش

(Stress related mucosal damageشیی ش)SRMDش یلی شه شآسیید ش

ث ششه شب شلط شث ال شثی د شهییآشآسید شقی ه شبه نیرتش دیل بهی ش

شهستشکسشثسشطو ش عمولشب شثدم هنشثیرا لشثیشش

تهی شICUش
شه شث د شآنشثسشرنیوهنشث یشش یمی شه ش هقبیش ش

شبس گ شگوه
هس

ش ریرشفدزیولوژیکش(نظدی شر های تشو د ی تشهلی ملشرمیلی بش

رضیوتشسسیید تشسیول گ ش یریرشدشآسید شهی شنو دلوژیییک)ش ش

پدشگد
ش

ریتشک هششلون یز شه شگوه
الیس ش
ش

ش حیوبش ش وبش( .)2ش

ط ش عر تشسیولشه شهپ شوید لش هشه شیونشه شهدیر دژنش

 -1دانشیار ،گروه بیهوشی ،دانشکدهی پزشکی و مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران
 -2استادیار ،گروه داروسازی بالینی و خدمات دارویی ،دانشکدهی داروسازی و علوم دارویی و مرکز تحقیقات علوم دارویی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران
 -3دکترای داروسازی ،گروه داروسازی بالینی و خدمات دارویی ،دانشکدهی داروسازی و علوم دارویی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران
 -4دانشیار ،گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی ،دانشکدهی بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران
 -5استاد ،گروه داخلی ،دانشکدهی پزشکی و مرکز تحقیقات گوارش ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران
Email: farsaei@pharm.mui.ac.ir

نویسندهیمسؤول :شادی فرسایی
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دشس ی شو کدب تش ض ش ح فظتش شنم یر.شآسد شثسشهیآشسرشبفی ر شب ش
ه شک هششلونش س ن تشهییلم شدشث ق ه
ثسسزهی شب شهیج بش لمشه شگوه
ش
شه شلون یز شه شگوه

د شن

ش جربشر ی نشلونتشنقیشش

شدشهفزهیششث د شثدم

شدش گشدش

شبه بش(3تش .)1ش

ث ف شک بنشو ح تشگوه
هیج بشدشپدش فتش لمشه شن
و بشث شهس

تش دیل بشق ثلشقبول شث ه شرییوگد ششه ش
شهستشکسشهن ی بشبه دشب شهییآش

شه شهس

ش وههرش ثو شثیسشه ث شی شبه دهی تشروه یلشلطی شثدمی تش

روه ضشر نب شبه ده شدشهزینسشه شصو تش شگد بش(7-9تش .)1ش

لون یز شه ش ریرشدشویریرشکننر ش شاد تتشثسشصیو تشآ یل ش

هرفشب ن شSUPتش سدرنشثسشpHشث الو شه ش4ش عر شهسیت شری هش

ب شثدم هنشق ثلش ش هر ش شث رتشه شهیآشآسید شهی ش ی ط شهیجی بش

کسشب شpHشکم شه ش4تشپسیدنوژنشثسش للشفع لشپسیدآشوبریلش ی ش یوبش

ر شب ش هالشهدلدستشثسشصو تشلون یز شه ش ف شنمیوبش ی شی ثنیرش

ش عر شدشب شنی ییتش لیمش

کسشث شررمشدروبشرمیمشث لدن شث شآ یششگ ی کش()Guaiac testش ثبیتش
ب ش یعش عر شآسسد ش ر شی شنمونسش ش رفوعش ش صش ش ونرش( .)4ش
ث شوورسشثسشههمدتشپیدششگدی

کسشه ش یمشو یآشروه لشهیج بشآسد شثسش

شث رش(.)11-11شهلب ستشهفزهیششpHشبهللش عر شندزش شووهنرش دنیسش ش
ث د شروه ضشر نب شبیگ

شنظد شپنو ون شدشکیی یریومشبیفدییدلش هش

شه ش لیمشهی شگوه ی شن ی شه ش

ف ههمشس بشکسش دوعشثید شکمی شه شهییآشریوه ضشب شایدشآش صی فش

شب شثدمیی هنشICUشدشه یی شآنشثیی شپیییدششآگییی شثدمیی هنتش

به ده ش SUPشگزه شش ر شهسیت.ش ط لعی تتشهیمشرنی نشثیسش نظیو ش

بس و هلعملش ه ش یفی شب شهییآش دنیسش ن شی ش یر شهسیتشکیسشیلی شه ش

ث س شهیآشریوه ضشدش زهیی شدش ع یی شهسی ف ب شه شSUPشب شثدمی هنش

آنه ش ههنم ش()Guide lineشر عسش شبه دس هنشنظ مشسیم تش
ع ب و یآش ش

ICUشب شا لشهنج مش شث رش( .)12-13ش

هسیی

آ یلی ش(American Society of Health-System Pharmacistsشیی ش

ط لع ی تش

یف ی شثییسشهنییره شگد ی

شpHش عییر شپ بهل نییر.شهیییآش

)ASHPش شث رش( .)5شب شهیآش ههنم تشدروبشارهقلشیکشر یلشلطی شش

ط لع تتشنسشونی شه شpHشگ س یکشثیسشرنیوهنشری ی شرییتشه یی ث ش

قطع شدش ی قلش(هصی )شی شبدشر لشلطی ششنییبش ش(ف ری ش)شثیسشرنیوهنش

شسییولشهی شهنیردک یآش عیر تش

یی هیتشوجییویزشStress ulcer prophylaxisش()SUPشب شثدمیی هنش
شب شICUشب شنظ شگ ف سش ر شهستش(رردلش)1ش( .)6ش

ثی
ش

( )SUPبر اساس راهنمای American Society of Health-
)ASHP( System Pharmacists

شهسی ف ب شنموبنیرش ش

(14-15تش )8شثیلستشهیآش دیل بشث لدن ش هشریتش ن سیشی شثدمی هنششب ش
لط شث د شلون یز شگوه

شدشریوگد

شه شآنشثسشک شث ب شهنیرش(.)16ش

هگی شرییستشث ی شدرییوبشههمدییتشاف ی شpHش عییر ش شث ی الو شه ش4شریییتش
پدشگد
ش

عامل خطر اصلی
تهویهی مکانیکی بیش از  88ساعت
اختالل انعقاد خون
سابقهی زخم یا خونریزی گوارشی در یک سال اخیر

شه شث د شSRMDتش ط لعسشه شهسیشدری شس ش عیرش ش شثدمی هنششثی ش

ی هیتشثح هنی ش هشریییتشپی یششلطی شثی د شSRMDشدشوجییویزشب ش
ن س شبه ده شس کوبشکننر ش شهسدرش عر شثسش نظو شپیدششگدی

عامل خطر فرعی
درمان با کورتیکواستروئیدها (مصرف بیش از  050میلیگرم هیدروکورتیزون
یا معادل آن از سایر کورتیکواستروئیدها)
آسیبهای مغزی یا طناب نخاعی
سوختگیهایی که بیش از  35درصد سطح بدن را درگیر کرده باشد
سپسیس

ث د شلون یز شه شگوه

شث س شنل ب شثوب.ش ش

ثن ث هیآتش ط لعسش شا ض شث شهرفشهنره شگد
ثدم هنشثی

شه ش

شهسیدری سش ش عیر ش ش

شب شICUشث شلطی شثی ال شلیون یز شگوه ی شط های ش

گ بیییرشدشهمینییدآتشب شآنشثییسشث سیی شه وبیی شروه ییلش

ییی شدش

لون یز شه ش ف ش عر شث شpHشآنشپ بهل سش ر .ش

ش

نارسایی کلیوی
نارسایی قلبی

روشها
هیییآش ط لعییستشثییسشصییو تشووصییدف ش-شوحیدی ی شدش قطع ی شب شث ییشش

نارسایی کبدی
بستری در  ICUبیش از یک هفته

هقبته شدیژ ش شثدم س نشهلزه هش( )شثسش یرتش یشش ی شهنجی مش
ش

مولتیپل تروما ()Multiple trauma
مصرف هپارین با دز درمانی
مصرف وارفارین

گ بیر.شثدم هنشث لغ شکسشط ش ط لعسشب شث یششICUشثیی

شثوبنیرشدش

به د شس کوبشکننر ش شهسدرش عیر شب ی فیتش ی شک بنیرتشب شصیو تشش

سابقهی مصرف  NSAIDبیش از  3ماه
بیش از  5روز  NPOبه همراه اختالل گوارشی یا بعد از عمل جراحی بزرگ
خونریزی پنهان بیش از  6روز
ICU: Intensive care unit; NSAID: Nonsteroidal
)inflammatory drugs; NPO: Nil per os (Nothing by mouth
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ق ییسش شه ث ش شبه ده شسی کوبششکننیر ش شهسیدرش عیر شدشر یلش
پدشگوی شکننر ش ش یشیسشکنی شهیدلوثی ک شپدییو
ش

جدول  .1عوامل خطر اصلی و فرعی دریافت Stress ulcer prophylaxis

anti-

نقششهسدری سش ش عیر شب شهی یس پم

به آشلولیسش شن دگ سی شیکش(Nasogastricشییش ش)NGشثی هش شآسیسد ش
نموبنشو ح تش عر تشو ش سدرنشثسشاجمشنمونیسش ش211تشثیسشصیو تش
آس نشده بش ط لعسش رنر.شهیآشط حشوحقدق و شب شبهنشگ شریومشپز ل ش
هصفی نشثسش م ش193116شوصوی شگ بیر .ش
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اجمشنمونس شهیآش ط لعسشث شهس
ش

شف یولشوعدیدآشاجیمشنمونیستش

pHشهنره شگد

ش ر ش شکم ی شه ش4شثی شایافشه ی شروه یلش رد یگ ش

ع بلش 211شنف شث آد بشگ بیرش( .)6شثدم هنش د هنسشث ه شث س شروه لش

ها م ل شدشندزشب شنظ شگ ف آش هدتشولی ه

لط شهصی شدشف ر شSRMDتشب ی فتشبه دهی شSUPتش دیزهنشpHشدش

ق ه شگ فتشدشث ه شهنره ش شه ش ق بی تشنیبتش ن ش(Odds ratioشیی ش

لونش ف شو ح تشآسسد ش ش عر تشپ شگد
رمعآد
ش

ش رنرشدشهطمر تشآنشه ش

شبهب شهی تش یو بشهسی ف ب ش

)ORشثییسشهم ی ه شفوهصییلشهطمدن ی نش(Confidence intervalشی ی ش)CIش ش
95شب صرشگزه ششگ بیر.ش1/151ش>شPشثسشرنوهنشسیطحش عنیش شبه

شگ بیر.ش ش

ه شآنشر ی شکسش دیزهنشpHشقبیلشه شدریر ش شغیاهی شصیبحگ شب ش

شب ش

وم مشآ ونشه شب شنظ شگ ف سش ر .ش

سطحشکمدنسشهسیتش(ش)17-18شدشهمینیدآتشثی شب شنظی شگی ف آشایرهقلش

ش

غیظتشپمسم ی شبه دشقبیلشه شب ی فیتشب شثعیر شآنتش د هنیسشقبیلشه ش

یافتهها

ب ی فتشگ دهژشدشب شصبحگ ه شبه ده شس کوبشکننر ش شهسیدرش عیر ش

ه ش د نشثدم هنشثی

(ب شصو تشب ی فتشبه ده ش)SUPتشارهقلش5ش دی شلد شه شو یح تش

ریتش سدرنشثسشههرهفتشده بش ط لعسش رنرشکسش53شب صرشثدم هنش ی بش

عرش شثدمی شآسیسد ش یرشدشpHشآنشووسیتشبسی گ شpHسین شش یرلشpHش

دش 47شب صرش نشثوبنر.ش وستشسآشثدم هنتش18/74ش±ش/45ش54شس لشث ش

Meter 462شدشس لتشکمس ن شوجیدزهتشسنجششهی هنش ح سبسشگ بیرش(.)19ش ش

حردب ش ش18-93شس لشثوب.شس ی شهطمر تشث لدن شثدم هنشب شرردلش2ش

تشآ ی یششGuaiacش

ریتشث س ش دزهنشلون یز ش ف شگوه

ث ش د شو ح تشآسسد ش ش عر شهنج مشگ فت.شب شهیآشآ یشتش رتش
لون یز ش ف شث شهس

ش دزهنشوغدد ش نگشه شصف تش

ط لع تش

آ ر شهست .ش

ش

صی تشTraceش

دشس ی شوغدد هتشپ ش نگشوی شوی ش+4شگیزه ششگ بییر.شه شهییآش دششب ش
ی شریتشه ی ث شلیون یز ش فی شگوه ی شهسی ف ب ش

شب شث ششه ش هقبیتشهی شدییژ تش211شثدمی ش

جدول  .2مشخصات بیماران ارزیابی شده در مطالعه
بیماران ()n = 022

عوامل مورد ارزیابی

106/98

جنسیت (مرد/زن)

میانگین  ±انحراف معیار

ییر شهسییتش(.)21شب شهیییآش ط لعییستشه شنییوه شآ ی یششGuaiacش ییرلش
Humasisشس لتشکشو شک شهس ف ب شگ بیر .ش
همیندآتشریتشث س شه وب شروه لش

یی شثی شpHشو یح تش

آسسد تشهطمر تشب وگ هفدکشثدم هنش(سیآشدشرین )تشطیولشدشرییتش
ثی

شب شICUش(ر ها تش ریل لشدشو د )شرمعشآد

شدشه د ش عدی ش

Acute physiology and chronic health evaluation.ش
()APACHEتشب ش د شهدلشثییی

سن (سال)

58/85 ± 18/78

نمرهی APACHE II

10/58 ± 6/65

نمرهی SOFA

8/38 ± 0/69
تعداد (درصد)

علت بستری

شثدمیی شب شICUشدشه دیی ش عدیی ش

Sequential organ failure assessmentش()SOFAشثییسشصییو تش

تغذیه

د هنستش ح سبسشدش بتش ر.شث شوورسشثیسشهیرفشهصیی ش ط لعیسشدشه شآنش
ر ی شکسشروه یلش عیرب شبش شثی د شپنو یون شثدمی هنشICUشبل لیتش

نارسایی مزمن اعضاا

به نرتشه وب شث د شپنو ون شدش ص فشهمش نشبه ده شSUPشب شهییآش

قبل از بستری

ط لعسشث س شنگ بیر.شریتشهس

هجشهطمری تشه شپ دنیر ش شثدمی تش

هطمر تش بتش یر شب شسدیی مشHospital information systemش()HISش
ثدم س نتشپ س هنشی شس ی شهرض شودمشب ن شثدم شهس ف ب شگ بیر .ش
دششه شآ

شب شبدشث ششووصدف شدشوحیدی شهنج مشپیای فت.ش

ب شث ششووصدف تش غد ه شکم شث شهس ف ب شه شگزه ششهی ش ن سی ش

جراحی

(109 )58/5

مدیکال

(59 )09/5

تروما

(30 )16/0

دهان

(96 )88/0

گاواژ بولوس بیمارستانی

(88 )80/0

قلبی

(83 )01/5

کلیوی

(7 )3/5
(08 )10/0

مرگ و میر

APACHE II: Acute physiology and chronic health evaluation II
SOFA: Sequential organ failure assessment

ش
دزهنشهسدری سش شو ح تشآسسد ش شثدمی هنشثیسشصیو تش وسیتش
ث ه ش3/1ش±ش3/7ش د شب شثدم هنشهنره شگدی

ش یرشدشه شثیدآش741شpHش

ی لصشه ی ش کییز شدشپ هکنییرگ ش( د ی نگدآش±شهنح ی هفش عد ی )شدش

عر ش ش و بشث س شط شپ شگد

غد ه شکدف شثسشصو تشب صرشثدم هنشب شه شگ د شه هیسش رنر .ش

کم شه ش4شدش71ش و بش(9/5شب صر)شکم شه ش2/5شگیزه شش یرنر.شهییآش

ب شهث رهتشف هدهنی شثدمی هنشثی شpHشآسیسد ش شکم ی شه ش4شگیزه شش
گ بیرشدشب شث ششوحیدی تشث ه شه ی ث شروه لش ؤ شثی شpHشکم ی شه ش

شثدم هنتش196ش یو بش(ش26/5شب صیر)ش

ب شا ل شهستشکسشوم مشثدم هنشبه ده شس کوبشکننر ش شهسیدرش عیر ش
هشثسشرنوهنشSUPشب ی فتش شک بنر .ش

4تشه شن ی مشهفییزه شSTATAشنی ی سش ش11شهس ی ف ب شگ بیییر.ش دششه ی ش

ن ی شدهک د شوحیدی شبهب شه شنش نشبهبشکسشوم مشروه لشلط شهصی ش

ع بالتشلط شوعمدمشی ف سشث شلدنکشلجی دکشب شریتشث س شه وبی ش

رهبشآنه تشثی شpHشکم ی شه ش4شو یح تشآسیسد شه وبی ش
ش
SRMDشدشوع
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به نرتشه شب شهیآشثدآتشونی شه وب شهلی مالتشهنعقی ب ش(ش1/142ش=ش)Pشدش

همیندآتشه شثدآشروه لشلط شف ر شندزشونیی شن سی ی ش یز آشکیدیو تش

وعرهبشهییآشروه یلشلطی ش(ش1/132ش=ش)Pشثی شpHشکم ی شه ش4شو یح تش

قیب تش ول دسلشو د ش()Multiple traumaشدشوعرهبشهیآشروه یلشلطی تش

شبه یت.ش

شث شک هششpHشکم شه ش4شبه نرش(1/151ش>ش)Pش(رردلش.)3ش ش

آسسد ش شثدم هنشب ی فیتشکننیر ش شSUPشه وبی ش عنی شبه

ه ش عن شبه

ش
جدول  .3بررسی ارتباط متغیرها با  pHداخل معده در واکاوی دو دستهای pH
دستهها

نسبت شانس

فاصلهی اطمینان  59درصد

مقدار P

زن

گروه مبنا

-

-

مرد

1/10

()0/76-1/80

0/380

1/05

()0/78-0/36

0/085

امتیاز APACHE II

-

3/35

()1/03-11/16

0/001

امتیاز SOFA

-

1/38

()0/99-8/76

0/038

متغیر مورد بررسی
جنسیت
سن

نحوهی دریافت مواد مغذی

گاواژ

گروه مبنا

-

-

تهویهی مکانیکی بیش از  88ساعت

NPO
خیر

0/03

()0/87-5/67

0/038

گروه مبنا

-

-

بله

0/68

()0/067-0/69

0/067

خیر

گروه مبنا

-

-

بله

0/10

()0/081-0/98

0/080

خیر

گروه مبنا

-

-

بله

0/380

()0/03-3/89

0/586

اختالالت انعقادی
سابقهی زخم یا خونریزی گوارشی
ضربه به سر یا آسیب نخاعی

خیر

گروه مبنا

-

-

سپسیس

بله

0/88

()0/56-0/38

0/658

خیر

گروه مبنا

-

-

بله

0/96

()0/03-3/87

0/89

خیر

گروه مبنا

-

-

بله

0/05

()0/10-0/87

0/001

خیر

گروه مبنا

-

-

بله

0/78

()0/18-0/67

0/385

نارسایی کلیوی
نارسایی کبدی
نارسایی قلبی

خیر

گروه مبنا

-

-

بله

0/56

()0/30-0/89

0/083

خیر

گروه مبنا

-

-

بله

0/13

()0/089-0/67

0/003

درمان با کورتیکواستروئیدها (بیشتر از  050میلیگرم

خیر

گروه مبنا

-

-

هیدروکورتیزون یا معادل آن)

بله

0/99

()0/38-8/65

0/768

هپارین با دز درمانی

مولتیپل تروما ()Multiple trauma

خیر

گروه مبنا

-

-

بله

0/98

()0/76-0/85

0/333

خیر

گروه مبنا

-

-

بله

0/87

()0/56-3/38

0/76

خیر

گروه مبنا

-

-

بله

1/01

()0/01-5/85

0/856

بیش از  5روز  NPOبه همراه اختالل گوارشی یا بعد از عمل

خیر

گروه مبنا

-

-

جراحی بزرگ

بله

1/00

()0/98-3/85

0/658

تعداد عوامل خطر اصلی

-

0/07

()0/01-0/51

0/030

تعداد عوامل خطر فرعی

-

0/88

()0/00-0/85

0/001

وارفارین
سابقهی مصرف  NSAIDبیش از  3ماه

APACHE II: Acute physiology and chronic health evaluation II; SOFA: Sequential organ failure assessment; NSAID: Nonsteroidal anti)inflammatory drugs; NPO: Nil per os (Nothing by mouth
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جدول  .4ارتباط نوع ،دوز ،نحوه تجویز و طول مدت دریافت داروی  )SUP( Stress ulcer prophylaxisبا  pHداخل معده در واکاوی دو دستهای pH

متغیر مورد بررسی
نوع داروی SUP

دز مصرف رانیتیدین

دز مصرف پنتوپرازول

دستهها

نسبت شانس

فاصله اطمینان  59درصد

مقدار P

رانیتیدین خوراکی

گروه مبنا

-

-

رانیتیدین تزریقی

1/56

()0/81-0/31

0/670

پنتوپرازول خوراکی

1/89

()0/98-0/66

0/010

پنتوپرازول تزریقی

3/09

()1/89-5/70

0/010

قرص دو بار در روز

گروه مبنا

آمپول سه بار در روز

3/57

(

0/001

)0/58-6/56

آمپول دو بار در روز

1/83

()0/78-7/015

0/376

قرص  00میلیگرم روزانه

گروه مبنا

-

-

قرص  80میلیگرم روزانه

1/98

()0/98-3/56

0/780

قرص  80میلیگرم دو بار در روز

0/81

()0/87-9/63

0/185

آمپول  80میلیگرم روزانه

3/39

()1/98-5/79

0/001

آمپول  80میلیگرم دو بار در روز

0/58

()0/38-10/67

0/103

0/98

()0/01-1/890

0/678

طول مدت دریافت داروی SUP

SUP: Stress ulcer prophylaxis

ش
ریتشث س شه وب شها م ل ش عدی شSOFAشدشAPACHEش()21ش

همینیدآتشن ی ی شآ ی یششGuaiacشرییتش+شه یی ث شلییون یز ش

ث ش دزهنشpHشو یح تشآسیسد ش ش عیر تشه دی شSOFAشب ش د هی ش

ف شگوه

شنشی نشبهبشpHشکم ی شه ش4شثی شلطی شثی الو شلیون یز ش

ش

ف شگوه

شب شه وب شهست.شهگ شرسشهیآشن ی شفقیتشثی ه ش یوه بش

پ شگد

شثدمی هنشب ش ICUشدشه دی شAPACHEشب ش د شهدلشثیی

شب رسش ش1ش(1/121ش=شPتش1/22-1/78ش=شCIش

ثدم شب ش ICUشهنره شگد

ش رشکسشب شهییآش هسی تشه دی شAPACHEش

لون یز ش ف شگوه

ه وب ش ی قدمشدش عن شبه

شث شpHشث الو شه ش4شنش نشبهبش(رردلش.)3ش ش

95شب صییرتش1/34ش=ش)ORشدشب رییسش ش2ش(1/132ش=شPتش1/41-1/98ش=شCIش

ال مشثسشکک شهستشطب شآ یونشIndependent tتش دی نگدآشه دی ش

95شب صرتش1/52ش=ش)ORش عن شبه شگزه شش یر شهسیت.شال مشثیسشککی ش

 APACHEشثدم هنش صی فشکننیر ش شپن یوپ ه دلش(ش6/8ش±ش)13/3شثیسش

تشلون یز شگوه ی ش

صو تش عن شبه

شه شثدم هنش ص فشکننر ش ش هند دیریآش(ش5/9ش±ش)8/5ش

هستشب شهدچشکرهمشه شثدم هنشط ش رتشپ شگد
ث

شهوف قشندف ب .ش

ث الو شثوبش(1/111ش>ش .)Pش
ب شهیآش ط لعیستش48شب صیرشه شثدمی هنشپن یوپ ه دلشدشسی ی شآنی نش
هند دریآش هشثسشرنوهنشبه د شسی کوبششکننیر ش شهسیدرش عیر شب ی فیتش

بحث
اف شpHشو ح تشآسسد ش ش عر ش شث الو شه ش4تشثسش نظو شپدششگدی

ش

نموبنر.شنوعشبه ده شس کوبشکننر ش شهسدرش عر شندزشنقششثیسشسیزهی ش

ه شهیج بشدشووسیعسش شSRMDشب شثدمی هنشب ش عی ضشلطی شههمدیتش

ب شهفیزهیششpHشو یح تشآسیسد ش ش عییر شبه ی نر شثیسشگونیسشه شکییسش

ثسسزهی شبه بشکسشب شهیآش هس تشه شبه دهی شسی کوبششکننیر ش شهسیدرش
ش

پن وپ ه دلشوز یق شثسشصو تش عن شبه

شب شهفزهیششpHشثیسشثی الو شه ش ش

4شنقششبه ی سشهسیتش(ش1/111ش=ش.)Pشهمینیدآتشب شدشنحیو ش شوجیویزش
به ده شس کوبشکننر ش شهسدرش عر شندزشث شهفیزهیششpHشثیسشثی الو شه ش ش
4شنقشش عن شبه

عر شهس ف ب ش ش وبش()1تشه شن ی شهییآش ط لعیسشنشی نشبهبشثی شدریوبش
وجویزشبه ده شSUPتشب شثدششه شیکشری مش وه بتشpHشهنره شگدی

ش

ر شثسشهرفشب ن شث الو شه ش4شن سدر شثوب.ش ش

شبه نر شثیسشهییآشصیو تشکیسشب شثدمی هنشب ی فیتش

نحو ش شگ دهژشبه ده شلو هک شثسشدیژ ش یی شکننیر شهی شپمی ش

کننر ش ش هند دریآتشب ی فتشآ سولش هند دیرشیآشثیسش دیزهنش51ش دیی شگی مش

پ دوونش(پن وپ ه دل)ش شووهنرشب شهیآشه ش ؤ شث یر.شه شآنشری ی شکیسش

وز ی شآهی سش شد یر شسسشث شب ش د شدشب شثدم هنشب ی فیتشکننیر ش ش

ق صشپن وپ ه دلشثسش للش دکششبه شهن ییکشب شبسی

ش ی شث یرتش

پن وپ ه دلتشب ی فتشآ سولشپن یوپ ه دلش41ش دیی شگی مشوز یی شد ییر ش

ریتشگ دهژشآنشه شط ی شلولسش شNGشند شثسشهس ف ب شه ش حییولشسیریمش

د هنسشنیبتشثسشس ی شب ه ش ص ف شهیآشبه دهی تش نجی شثیسشهفیزهیشش

ث شک ثن تشهست.شب شا ل شکسشب شهیآش ط لعستشهیآشق صشب شه دنشلی بش

عن شبه شpHشثسشث الو شه ش4ش ر ششهست.شهگ شریسشطیولش یرتششب ی فیتش

شدش

به دشث شpHشو ح تشآسسد ش ش عر شه وب ش عنی شبه
(رردلش.)4ش ش

ش هشنشی نشنیرهبش

دشث شهس ف ب شه شآبشس ب شوجویزش ر شهستشکسش شووهنرشثی شپ ییره

ه ث ش شهیآشف هد ب شوأ د گاه شث یرش(.)22شه شطی فشبیگی تشریابش
ف هد ب شه شلو هک شه شبس گ شگوه ششثدم هنشب ش هیتشثح هن شثیسش
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ریتشهل ملشب شسدی مشر ی نشلونشگوه

تش ملآشهستشو شاردب ش

ط شبیر شنشرش(.)9ش

ی ف نر.شهگ شرسشهدچشوف دو شه شنظ شدقوعشآسد ش

ث شه ث ش شف هد ب شه شلو هک ش SUPشوأ د گاه شث ر شب شا ل شکیسش

ه شآنشر ی شکسشpHش عر شب شهیآش ط لعسشونی شب ش د شهدلشث س ش یر ش

ف هد بشه شوز یق شب شهیآشثدمی هنتش یییتشبسی د ث ش111شب صیرشبه نیرش

هسییتتشبس س ی شثییسشهطمر ی تشpHشب شهبه ییسش شپ ی شگد ی

(.)23شهگ شرسشال مشثسشکک شهستشهموه ش یییتشبسی د ث شثی الو شبه دهی ش

ق ییسش شآنشث شس ی ش ط لع تش و بشند شهست.شه شط فشبیگ تش یییتش

SUPش دزهنشس کوبشثدش شهسدرش عر ش هشثسشبنب لشن وههرشبه ت .ش

بس د ث شث الو شف وودریآشثسشلح ظش للشوز یق شثسشکی ش ف یسشب شهییآش

ط لعسشه شکسشثیسش ق یییسش شپ سی شف

کوبینی دل شالنزدپی ه دلش

شثدم ی شب ش

ط لعستشو شاردب ش شووهنرشووردسشکننر ش شن ی شث ر .ش

هن هلشدشوز یق شب شثدم هنشICUشپ بهل سشهسیتتشنشی نشبهبشثی شدریوبش

وجویزشبه ده ش SUPشب شثدم هنش ICUشسی لشه سیتشثی شهسی

ییتشبس د ث شث الو ش یللشوز یقی شبه دتش دیزهنشسی کوبششهسیدرشب ش

روه لشلط شهصی شدشف ر شSUPشهنج مش ش وبشدشن ی شهیآش ط لعسشندزش

ثدم هنشICUشب ی فتشکننر ش شالنزدپ ه دلشهن هلشثدش شه شف مشوز یقی ش

نسشونی شدروبشهیآشروه لشلط شثسشدییژ شهلی مالتشهنعقی ب تشن سی ی ش

به دش شث رش(.)24ش

ز آشهرض شدش ول دسلشو د ش هشثسشرنوهنشروه لش ؤ شب شکی هششpHشثیسش

ن ی شثسشبستشآ ر شه شث س شنوعشبه د شSUPش و بشهس ف ب شثی ش
وغدد هتشpHشبهللش عر شندزشنش نشبهبشونی شپن وپ ه دلشوز یقی شثی شpHش
ث ال ش4شه وب ش عن شبه

ش

کم شه ش4شب شثدم هنشب ی فتشکننر ش شSUPشنش نشبهب شهستتشثیلسشثی ش
وأ د شوعرهبشآنشه شث شک هششpHشثسشکم شه ش4شندزشوأکدرش شکنر .ش

شبه ب.شهمیندآتشب شصو تشوغددی ش هند دیریآش

پد ه ونشوأ د شسآشث شهسدری سش ش عیر تشث لی شه ش ط لعی تشنشی نش

لو هک شثسشپن وپ ه دلشوز یق تش قره شpHتش1/6شدهارشهفزهیشش شی ثیرش

بهبنرشکسشهف هبش یآشقر تشهسدر شنموبنش ح وی تش عیر ش هشا ی شب ش

کسشث شب شنظ شگ ف آش ییتشبس د ث شثی الو ش یللشوز یقی شنییبتشثیسش

ا لتشپ یسشاف شنموبنرش(.)27شب شرمعدتشژهپآتشوأ د شسآشثی شو یحش

لو هک شدشقر تشه شثدشی شپن یوپ ه دلشنییبتشثیسش هند دیریآشرییتش

هسدرش عر شثی سشثسشدروبشرفونتشهیدلوثی ک شپدییو

ش فی دتشثیوب ش

س کوبشهسدرش عر تشهیآشن دجسشق ثلشووردسشهست.ش ش

هست.شب شهیآش ط لعستشهفزهیششسیآشثی شهفیزهیششهسیدرش عیر شب شهفی هبش

ط لع تشهنج مش ر شندزشن ی ش ش ثی ش بن شث شقیر تشه ی شثی الو ش

هیدلوث ک -ش نف شه وب ش ی قدمشبه سشهست شب شا ل شکسشهیآشه وب تش

به ده شProton-pump inhibitorش()PPIشنییبتشثیسشH2شثییوک ش هش

ب شهف هبشهیدلوث ک -ش ثبتش علو شگیزه شش یر شهسیت.شهمینیدآتش

نش نشبهبنرش(.)23شب ش ط لعسشه شکسشثی ش د ش41شثدمی شو د ی ش غیز ش

شث شو حشهسدرشب شآق ی نشنیبتش

وحتشدن دموو شثی

ش یر شب ش ICUشثدم سی نشط لقی ن شک نشی ش

هنج مشگ فتتشثدم هنشب شبدشگ د ش21شنف

شث ش ی هیتشیلیی نشوحیتش

SUPشث شآ سیولش هند دیریآش51ش دیی شگی مشبدشثی شب ش د شیی شکسییولش

رفونتشهیدلوث ک شه ش ی

شقو شو

ثسشل نمشه شبه سشهستشکسش دوعشث الو شس ط نش عر ش هشب ش بهنشژهپنی ش
ووردسش شکنرش( .)28ش
ط لعسش شبیگ

شندزشهفزهیششسآش هشر یلشهفیزهیششو یحشهسیدرش

ه س ه دلش41ش دی شگ مشیکشث شب ش د شقیش ه شگ ف نیر.شقبیلشه ش صی فش

عر شثسشلصوصشب ش بهنشگزه ششنموب شهستش(.)29شهییآشب شای ل ش

به دشدشه ش8شس رتشثعرشه ش ص فشبه دشثیسش یرتش3ش د ش یوهل شpHش

شث شو حشهسیدرش

هستشکسش ط لعسشه شنش نشبهب شهستشهفزهیششسآشوأ د

ش ر.شی ف سشه شنش نشبهبشکسشهفزهیششpHش عر ش

عر شنره بتشهگ شرسشث شهفزهیششسآشک هششپسیدآشثسشصو تش ی قلشه ش

ثعرشه شب ی فتشبه دشب شه شبدشگی د تشنییبتشثیسشقبیلشه شبه دشه شنظی ش

شدشسیدگ شکشیدرنش

عر ش شثدم هنشهنره شگد
آ

ش عن شبه شثوبتشهگ شرسش ق یییسش شبدشبه دشویأشد شثدشی شه سی ه دلش

نیبتشثسش هند دریآش هشب شپ دفدمکی شSRMDشنش نشبهبش( .)25ش
ط لعسش شبیگ
هن

گ س یتشآو دفدکتشرفونیتشهیدلوثی ک شپدییو
گزه شش ر شهستش( .)29ش
ب شگا ستشآو دف ش

شندزشث ش د ش121شثدم شک نریره شرمیلشر های ش

ث شنش نشبهبشکسشپن وپ ه دلشب شک هششpHش ؤ و شه شف وودیریآشدش

به دنم شدشف وودریآتش ؤ و شه شبه دنم شثوب شهستش( .)26ش

و حشهسدرشن
هیدلوث ک شپدیو

ش عیر شثیشسشرنیوهنشبلشدیشلشهصییش شکی هشش

شه شهفزهیششسآش ن ل سش ش رتشه شث ش ن لتشرفونتش
تشبلدلشهصیی شوغددی هت ش ی ش عیر شدششب شن دجیسشتش

ک هششو حشهسدرش ش صش ر.شب ش ط لع تشهلد تشو حشهسدرش عیر ش

هگ شرسش ط لعسش شهلد تشن ی ش فی دو ش هشب شهییآش دنیسشگیزه شش

ب شهف هبش یآشکسشوغدد هتش وکیو ش عیر شدشرفونیتشنره نیرتشکی هشش

نموب شهست.شب شهیآش ط لعستشب شثدمی هنشICUشر های شهرصی بتشه ی ش

ند ف سشهستشدشا شب شث لی ش ط لعی تتشهفیزهیششو یحشهسیشدرش عیر ش

ف وودریآشوز یقی ش(ش21ش دیی شگی مشهی ش12شسی رت)شدشسوسس نییدونش

گزه شش ر شهست.شب شدهقعتشب شا لشا ض شک هششو حشهسدرش عیر ش

ش

ب شن دجسش شرفونتشهیدلوث ک شدشنسشهفزهیششفدزیولوژیکشسآش ین ل سش

ثدمی هنش ق ییییسش ییر.شن ی ی شهیییآش ط لعییسشنشی نشبهبشثدمی هن شکییسشه ش

شثیدآشهفیزهیشش

النزدپ ه دلش(31ش دی شگی م)شثی شpHش عیر شب شطی ش3ش د شپی شگدی

ش وبش(.)31شب ش ط لعسش شا ض شندزشه وب ش عنی شبه

ف وودریآشثسشرنوهنشSUPشهس ف ب شنموبنرتشنییبتشثیسشالنزدپی ه دلشثی ش

سآشدشهفزهیششpHشثیسشثی الو شه ش4شبییر شنشیر.ش هریعشثیسشریرمشویأ د ش

شثیسشpHش عیر ش ش≥ش4شونیی شب ش د شهدلش ط لعیسشبسیتش

رنیدتشث شpHشبهللش عر شندیزشن ی ی ش شی ثی شووسیتش ط لعیسشه شب ش

ویوهو شثی الو
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ش.ش فدرشلوههرشثیوبSUPشث شدروبشب ی فتشبه ده ش

لون یز شگوه

شنف ش ن ش ش ر شهسیتشکیسشثی شی ف یسشهی ش ط لعیسش ش34ه یل شث ش د ش

شو ح تشآسسد ش ش عر ش شثدمی هنشب شلطی شلیون یز شpHآ یشش

 ش.)31(ا ض شهمشلوهن شبه بش

ش شووهنرش ه ش ن سب شریتشث س شکف یتشب نشث شبه دهی ش

گوه

تشه شبیگی شپ ه هی ی ش ی شث یرشکیسشب شهییآشAPACHEه د ش

ش هشنش نشبهرشو شب شصو تشررمش سدرنشثیسشههیرهفشب ی ن تشه شSUP

ش.شنشی نشبهب شهسیت

س کوب شکننر شه شقو شو شهسدرش عر شثیسش نظیو ش ح فظیتشه ش ی ش

شپدششآگی شثرو شثدم ش هشنش نش شبهرشکسشب شAPACHETه د شث الو ش

 ش.شهس ف ب ش وب

گوه
ش

شبهللش عر شه وب ش عن شبه4شث ال شpHط لعسشث ش

هیآش هس تشوجویزشث الو شپن وپ ه دلشریتشس کوبشقو شو شو حشهسیدرش
عییر شنیییبتشثییسش هند دییریآتش یی شووهنییرشووردییسشکننییر ش شهیییآش ش

تشکر و قدردانی

 ش.ه وب شث ر

شدش193116پژدهششا ض تشن دجسش شط حشه شوحقدقی و ششثیسش یم ش ش

ث شدروبشوحقدق تشهنج مش ر تشو ش نشهر ه شهییآش ط لعیستشهیدچش

شثیریآشدسیدیستششه ش.شب شبهنشگ شریومشپز ل شهصفی نش شث ر393146

ش هشب شثدمی هنش4شثی الو شه شpHط لعییسشه ش سییدرنشثییسشهییرفشب ی ن ش

شکی ب ش ح ی مش

شهمیندآتش ط لعسش شا ض شه ش.شث س شنل ب شثوبSUPب ی فتشکننر ش ش

ام یتشبهنشیگ شرییومشپز یل شهصیفی نشدشهملی

شدشب ن شث شش هقبتشه شدیژ شدشپ سنلش ح مشآ یشگ ش

پ س

.ثدم س نشهلزه ه ش( )شهصفی نشب شهیآشپژدهششقر بهن ش شگ بب

ی شب ش سدرنشثسشهیآشهرفشب ن ش نحص شثیسش

نظ شث س شروه لش

شثسشک شث بنشن ی شهیآش ط لعسشب ش ن س ی شثدم هنشب شلطی ش.ف بشهست
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Variables Associated with Gastric Acidity in Critically Ill Patients: An Approach
to Prescribe Acid-Suppressing Medications
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Abstract
Background: Measurement of gastric pH potentially could be benefit to apply in various medical fields such as
stress-related mucosal damage (SRMD) management especially in critically ill patients. So, we designed this
study to measure gastric acidity in high-risk patients for gastrointestinal (GI) bleeding in intensive care unit
(ICU), and evaluate variables associated to gastric pH.
Methods: In a prospective clinical study, gastric secretions of 200 patients in ICU were aspirated if they
received stress ulcer prophylaxis (SUP) or had indication to receive it, and had nasogastric tube to aspirate
gastric secretion. Thereafter, the acidity of aspirated gastric juice was tested for recruited patients with the
laboratory pH-meter, and the patients were categorized to have gastric pH values < 4 or ≥ 4. Aspirated gastric
juice was also tested to determine the degree of occult bleeding.
Findings: Among 740 gastric pH tested during patients' follow-up, 26.5% were less than 4. Acute Physiology
and Chronic Health Evaluation (APACHE) score, all major risk factors of GI bleeding, chronic organ
insufficiency, multiple trauma, number of major and minor risk factors, and current occult bleeding were factors
which could predict pH < 4 in our population. Intravenous pantoprazole had also significantly effect on pH > 4
compared with other administered SUP medications.
Conclusion: It seems that measurement of gastric pH in high-risk patients for GI bleeding, and paying more
attention to the variables related to gastric acidity, is a scientific practical method for rational prescription of more
potent acid-suppressing medications to protect gastric mucosa, and prevent overt bleeding in vulnerable population.
Keywords: Intensive care unit, Gastric Juice, Gastrointestinal hemorrhage
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