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 در بستری بیماران در باال ریسک با فوقانی گوارشی های خونریزی در وریدی پنتاپرازول متناوب و مداوم تزریق درمان تاثیر بررسی:  طرح عنوان

 زنجان ولیعصر بیمارستان

 های خونریزی. شود می عشر اثنی و معده در مخاطی زخم سبب که است موضعی آسیب و صدمه اثر در فوقانی گوارشی دستگاه ریزی خون:  مقدمه
 گذشته در. دهند می تشکیل سال 03 باالی افراد را بیماران درصد  03 تا 03 و است داخلی طب های فوریت موارد جمله از گوارش دستگاه فوقانی

 این در ما. است بوده همراه تر جوان قشر به نسبت بیشتر های جراحی به نیاز و میر و مرگ با و بوده  مخاطره پر سالمندان در گوارشی های خونریزی
 گوارشی خونریزی بیماران در پروتن پمپ های مهارکننده عنوان به پنتوپرازول وریدی منتاوب و مداوم تزریق بخشی اثر بررسی با شدیم آن بر مطالعه
 .کنیم پیشنهاد را روش ترین موثر و کرده مقایسه هم با را تزریق روش دو این معایب و مزایا شده بستری فوقانی

 صورت به ایشان در آن نوع و پپتیک زخم ابتدا. شدند تقسیم مساوی گروه دو به و انتخاب خروج و ورود های معیار اساس بر بیماران:  بررسي روش
 مجدد گوارشی زخم روز سه از پس. شدند پنتوپرازول متناوب تزریق و مداوم تزریق با های گروه از یکی وارد سپس و شده بررسی آندوسکوپیک

 به نیاز و بیمارستانی بستری مدت طول همچنین و دوگروه در پکسل دریافت میزان اطالعات. شد مقایسه گروه دو میان درمانی نتایج و شد رویت
 .شد مقایسه درمانی دوره تکمیل از پس بیماران از گروه دو هر در اورژانسی جراحی

 مشهود رگ نفر 2 و پیگمانته زخم نفر 0 تمیز، زخم نفر 82 مداوم مداوم انفوزیون گروه در درمان شروع از پس روز 0 بیماران های زخم نمای :نتایج
 به داشتند معنادار تفاوت هم با گروه دو نظر این از. بود پیگمانته زخم نفر 3 و تمیز زخم نفر 03 ترتیب به متناوب گروه در و بود خونریزی بدون

 گروه در بیمار 0. بود بیشتر متناوب تزریق گروه از معناداری طور به مداوم مداوم مداوم انفوزیون گروه در مشاهده قابل رگ با های زخم که طوری
 تفاوت نظر این از گروه دو. بود صفر متناوب گروه در آمار این که شدند درمان شروع از پس روز 0 مجدد خونریزی دچار مداوم مداوم انفوزیون
 میر و مرگ درمانی گروه دو از یک هیچ در. بودند بیشتر مجدد خونریزی دچار افراد مداوم مداوم انفوزیون گروه در که طوری به داشتند معناداری

 روز 3503±8533 مداوم مداوم انفوزیون گروه در بستری مدت طول میانگین. داشتند سل پک تزریق به نیاز نفر 82 گروه دو هر در و  نداشت وجود
 به مداوم مداوم انفوزیون گروه در بستری مدت طول و داشتند معناداری تفاوت گروه دو نظر این از که. بود روز 0503±35.8 متناوب گروه در و

 .نداشت متناوب گروه با معناداری تفاوت آماری نظر از که شدند جراحی نیازمند مداوم مداوم انفوزیون گروه در بیمار 0. بود بیشتر معناداری طور

 لذا بوده بهتر آن مداوم مداوم انفوزیون به نسبت پنتوپرازول از متناوب تزریق استفاده های پیامد ، نتایج این به توجه با:  پیشنهادات و گیري نتیجه
 انفوزیون جای به پنتوپرازول متناوب تزریق تزریق از پپتیک زخم از ناشی فوقانی گوارشی خونریزی با بیماران به درمانی رویکرد در میشود توصیه
 .شود استفاده آن مداوم مداوم

 اندوسکوپیک درمان وریدی، مداوم مداوم انفوزیون پنتوپرازول، فوقانی، گوارشی دستگاه گوارشی، خونریزی:  كلیدي هاي واژه

Abstract: 

Title: The effect of continuous and intermittent intravenous pentaprazole injection on high risk upper GI  bleeding in 
patients admitted to Valiasr Hospital in Zanjan 

Back ground: Upper gastrointestinal bleeding is caused by local injury and damage resulting in gastric mucosal lesions. 
Upper gastrointestinal bleeding is one of the urgent issues of internal medicine, and 30% to 40% of patients are over 
60 years of age. In the past, gastrointestinal bleeding has been at high risk in the elderly and has been associated with 
death and needed for more surgery than younger ones. In this study, we compared the advantages and disadvantages 
of these two methods of injection with the comparison of the efficacy of continuous and infusion protein pump 
inhibitors usage method 

Method: Patients were selected based on inclusion and exclusion criteria and divided into two equal groups. First, the 
gastrointestinal ulcer was examined endoscopically and then one of the groups was continuously injected and the 
other group was treated with infusion of pantoprazole. After three days, gastrointestinal ulcer was evaluated and the 
therapeutic results were compared between the two groups. The data on the rate of packed cell need in two groups, 
as well as the length of hospitalization and the need for emergency surgery were compared in both groups after 
completing the course of treatment. 

Results: Patients' wounds were observed 3 days after the start of treatment in the infusion group, 28 were clean 
wounds, 3 had pigmented ulcers and 8 showed no bleeding episodes. In the intermittent group, 35 had clean wounds 
and 5 had pigmented ulcers. In this regard, the two groups showed a significant difference, so that the visible vessel in 
the infusion group were significantly more than the intermittent group. Six patients in the infusion group had recurrent 
hemorrhage 3 days after initiation of treatment, which was zero in the intermittent group. The two groups had a 
significant difference in this regard, so that in the infusion group, people were more likely to have recurrent 
hemorrhage. There were no deaths in either of the two treatment groups, and in both groups, 28 patients needed to 
inject packed cell. The mean duration of hospitalization in the infusion group were significant different in this regard 



the duration of hospitalization in the infusion group was significantly longer. Three patients in the infusion group 
needed surgery, which did not have a significant difference with the intermittent group. 

Conclusion: According to these results, the outcomes of intermittent use of pantoprazole are better than its infusion. 
Therefore, it is recommended that patients with upper gastrointestinal bleeding be treated with intermittent injection 
of pentoprazole instead of the infusion. 
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