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TRATAMENTUL CU INHIBITORI DE POMPĂ DE PROTONI
ÎNTRE BENEFICII ŞI RISCURI
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PROTON PUMP INHIBITORS BETWEEN BENEFITS AND RISKS (Abstract): Proton pump
inhibitors (PPI) have been widely used since 1989 because they are highly effective for acidrelated conditions. As a class, PPIs are among the safest of pharmacologic agents. In the last years
concerns have risen regarding potential of adverse events due to PPI use. These include cancer
risk (stomach and colorectal cancer), infection risk (pneumonia, Clostridium difficile associated
diarrhea, small intestinal bacterial overgrowth, spontaneous bacterial peritonitis, interstitial
nephritis), metabolic effects on bone density with osteoporotic fractures, alteration of absorption
of vitamins and minerals and the pharmacodynamic interaction with the metabolism of other
medications by the hepatic cytochrome P450 enzyme systems (e.g., clopidogrel). Almost the
entire evidence base regarding the safety of PPI therapy is composed of retrospective nonrandomized studies that demonstrate association but not causality and are limited by potential
confounding factors. There is no evidence to support any benefit of changing existing clinical
practice for preventing any of the potential adverse effects associated with PPI therapy. Therefore,
in patients with appropriate indications for PPI, we should avoid continuous and high-dose
therapy, considering on-demand therapy in suitable patients and step-down strategy.
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Inhibitorii pompei de protoni (IPP)
reprezintă clasa de medicaţie cu cea mai
largă prescriere în gastroenterologie.
Utilizaţi în practica clinică de peste 20 de ani
(din 1989), în S.U.A. se înregistrează peste
100 milioane de reţete anual, fiind
considerată a treia clasă de medicamente ca
volum al vânzărilor [1]. IPP inactivează
ireversibil
H+ / K+ - ATP-aza
(pompa
protonică) la nivelul celulelor parietale
gastrice, determinând scăderea producţiei
zilnice de acid clorhidric cu 80-95%.
Supresia acidă se menţine 24-48 de ore, până
la sinteza de noi molecule de pompă
protonică.
Indicaţiile administrării de IPP sunt
variate şi includ afecţiuni frecvent întâlnite

în practica clinică curentă: boala de reflux
gastro-esofagian, ulcerul gastric şi duodenal,
gastritele, dispepsia funcţională. Fac parte
din toate schemele de eradicare a infecţiei cu
Helicobacter pylori, se asociază la pacienţii
aflaţi în tratament cu antiinflamatorii nonsteroidiene sau antiagregante plachetare. În
patologia chirurgicală IPP sunt folosiţi în
tratamentul hemoragiei digestive superioare
non-variceale, ulcerului peptic complicat,
pancreatitei acute, precum şi în prevenirea şi
tratarea gastritei şi ulcerului de stress la
pacienţii aflaţi în stare critică.
Dintre IPP fac parte: omeprazolul,
pantoprazolul, esomeprazolul, lansoprazolul,
dexlansoprazolul şi rabeprazolul, ultimii doi
nefiind disponibili în România. Se pot
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administra per os sau intravenos, doza
uzuală fiind de 40 mg/zi pentru omeprazol,
pantoprazol, esomeprazol şi 30 mg/zi pentru
lansoprazol.
Considerate în general medicamente
sigure şi eficace, administrarea lor nu este
însă lipsită de efecte secundare, care trebuie
cunoscute, prevenite şi tratate corespunzător.
Dintre potenţialele efecte secundare
ale IPP fac parte: riscul carcinogenetic
(cancer gastric, tumori carcinoide, cancer
colorectal), riscul infecţios (pneumonie,
diaree acută, colită pseudomembranoasă,
sindrom de suprapopulare bacteriană a
intestinului subţire, peritonită bacteriană
spontană, nefrită interstiţială), afectarea
metabolismului osos cu reducerea densităţii
minerale osoase şi creşterea riscului de
fracturi, malabsorbţia vitaminelor şi
oligoelementelor, interacţiunile cu alte
medicamente ce se metabolizează hepatic pe
calea citocromului P450 (cea mai studiată
asociere fiind între IPP şi clopidogrel). Toate
aceste potenţiale efecte secundare trebuie
privite însă cu reţinere, atât timp cât cele mai
multe au fost semnalate în urma unor studii
retrospective de tip caz-control. În lipsa
studiilor randomizate se poate demonstra
asocierea dar nu poate fi dovedită
cauzalitatea şi nu pot fi eliminaţi factorii de
risc asociaţi consumului de IPP [2].
IPP şi riscul carcinogenetic
IPP şi cancerul gastric
Pe modele animale folosirea pe termen
lung a IPP duce la creşterea concentraţiei
plasmatice a gastrinei şi aclorhidrie,
favorizând carcinogeneza gastrică, precum şi
la proliferarea celulelor enterocromafine cu
creşterea riscului de apariţie a tumorilor
neuroendocrine. La om se constată creşteri
moderate ale nivelului gastrinei şi
chromograninei A, fără modificări de tip
displazic sau neoplazic.
În plus, IPP diminuă inflamaţia
asociată gastritei cu Helicobacter pylori
(considerat carcinogen de ordinul I pentru
cancerul gastric). Se consideră în prezent că
IPP nu reprezintă un factor de risc pentru

adenocarcinom sau tumorile neuroendocrine
gastrice [3].
IPP şi cancerul colo-rectal
Gastrina serică poate stimula creșterea
celulelor epiteliale normale și a celor
maligne de la nivelul colonului. Studiile pe
modele animale au demonstrat că
hipergastrinemia poate favoriza progresia
spre adenom – precursor al cancerului colorectal. Acest lucru nu este relevant însă în
administrarea la subiecţii umani, o metaanaliză recent publicată demonstrând că nu
există nici o asociere semnificativă între
utilizarea IPP şi riscul de carcinogeneză
colo-rectală [4].
IPP şi patologia infecţioasă
Utilizarea IPP se poate însoţi de
creşterea riscului de infecţii, prind scăderea
barierei acide gastrice protective.
Există un risc moderat de pneumonie
(de 1,89 ori mai mare) atât la pacienţii trataţi
în ambulator cât şi la cei spitalizaţi. O metaanaliză ce a inclus 9 studii randomizate şi
peste 120 000 de pacienţi trataţi cu IPP a
demonstrat că riscul de pneumonie este
redus la pacienţii trataţi pe termen lung, dar
creşte în cazul administrării unor doze mari
pe termen scurt [5].
De asemenea, creşte riscul de apariţie
al peritonitei bacteriene spontane la pacienţii
cirotici (la aceştia se preferă administrarea
de inhibitori ai receptorilor H2) şi al nefritei
interstiţiale acute [1].
Aclorhidria creşte riscul infecţiilor
enterice şi diareei acute de cauză infecţioasă.
Atunci când nu este imperios necesară se
recomandă oprirea administrării de IPP în
cazul unei călătorii într-o zonă endemică
pentru infecţii enterale.
Se constată creşterea frecvenţei
sindromului de suprapopulare bacteriană a
intestinului subţire la consumatorii de IPP,
ceea ce explică simptome ca diareea şi
meteorismul abdominal. Asocierea este
statistic
semnificativă
atunci
când
diagnosticul sindromului de suprapopulare
bacteriană se face prin culturi de la nivelul
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aspiratului duodenal sau jejunal, nu şi în
cazul utilizării testelor respiratorii [6].
Un subiect controversat este asocierea
dintre IPP şi infecţia cu Clostridium difficile.
Cele mai multe studii demonstrează o
asociere pozitivă. Reducerea acidităţii
gastrice favorizează supravieţuirea sporilor
Clostridium difficile şi a toxinelor sale,
inhibă funcţia de apărare a organismului şi
favorizează colonizarea tractului digestiv
superior cu germeni patogeni. Totuşi infecţia
apare de obicei la pacienţii care prezintă şi
alţi factori de risc (vârstnici, taraţi, consum
de antibiotice) asociaţi consumului de IPP.
Severitatea şi complicaţiile colitei pseudomembranoase nu sunt dependente de dozele
sau durata tratamentului cu IPP. În schimb,
consumul de IPP este factor de risc
pentru recurenţa infecţiei cu Clostridium
difficile [7]. Ghidurile actuale privind
managementul infecţiei cu Clostridium
dificile nu conţin recomandări privind
oprirea tratamentului cu IPP în cazul
apariţiei colitei pseudomembranoase [8,9].
IPP, osteoporoza şi riscul de fracturi
În 2010 FDA atrăgea atenţia asupra
creşterii riscului de osteoporoză şi fracturi la
consumatorii
de
IPP.
Mecanismele
incriminate sunt: reducerea absorbţiei
calciului prin scăderea acidităţii gastrice,
hiperparatiroidismul
secundar
hipergastrinemiei şi alterarea enzimelor implicate
în remodelarea osoasă (H+ / K+ - ATP-aza
osteoclastică).
Subiectul rămâne controversat studiile
din literatură variind de la cele care nu
evidenţiază nici o legătură până la cele care
indică o creştere cu 35% a riscului de
fracturi [10,11]. Factorii asociaţi care cresc
riscul osteoporotic la pacienţii aflaţi în
terapie cu IPP sunt: tratamentul de lungă
durată (peste 1 an), dozele mari (peste 30
mg/zi), statusul postmenopauză la femei,
terapiile asociate (corticoterapia, antipsihotice, antiparkinsoniene, antidepresive),
consumul cronic de alcool, comorbidităţile
(demenţa senilă, infarctul miocardic, boli
care evoluează cu alterarea mobilităţii) [12].

Conform recomandărilor actuale nu se
justifică suplimentarea cu calciu la pacienţii
trataţi cu IPP pentru prevenirea fracturilor şi
– dacă indicaţia terapeutică este corectă –
tratamentul antisecretor se continuă chiar în
prezenţa osteoporozei [1].
IPP şi malabsorbţia
Aciditatea gastrică este necesară
pentru absorbţia fierului şi eliberării
vitaminei B12 din proteine. Deşi pot fi
întâlnite anomalii ale tabloului hematologic
anemia este rar manifestă clinic în absenţa
altei etiologii. Au fost raportate şi cazuri de
hipomagneziemie la pacienţii trataţi cu IPP.
Nu se recomandă testarea magneziului de
rutină, la toţi pacienţii, ci doar la cei cu
factori de risc (malabsorbţie, insuficienţă
renală) [13]
IPP şi interacţiunile medicamentoase
Este cunoscut riscul hemoragic
gastroduodenal la pacienţii aflaţi în
tratament cu antiinflamatorii nonsteroide
(AINS) şi antiagregante plachetare. Atât
aspirina cât şi clopidogrelul cresc de 2-4 ori
riscul de hemoragie digestivă superioară, iar
asocierea Clopidogrel – AINS creşte acest
risc de 7,5 ori [14]. Asocierea IPP la aceşti
pacienţi scade semnificativ riscul hemoragic,
cu până la 80-90%. În 2010 Colegiul
American de Cardiologie a propus un
algoritm de asociere a IPP la tratamentul
antiagregant cu tienopiridine. Fiecare pacient
trebuie evaluat din punct de vedere al
riscului hemoragiei digestive superioare.
Dacă pacientul prezintă istoric de ulcer sau
hemoragie digestivă în antecedente sau dacă
ia concomitent tratament anticoagulant, cu
AINS sau corticosteroizi se vor administra
IPP.
Chiar în absenţa factorilor de risc
menţionaţi, dacă pacientul necesită terapie
cu două antiagregante şi este vârstnic (peste
60 de ani) sau consumator cronic de alcool
sau prezintă simptome de tip reflux gastroesofagian sau dispepsie funcţională, asocierea
IPP este de asemenea indicată [15].
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Pe de altă parte, IPP se metabolizează
pe calea citocromului P450, intrând astfel în
competiţie cu numeroase alte medicamente
care au aceeaşi cale de metabolizare.
Competiţia la nivelul CYP 2C19 este
responsabilă de scăderea eficacităţii
clopidogrelului atunci când este administrat
concomitent cu IPP, atât FDA cât şi EMEA
recomandând evitarea acestei asocieri atunci
când nu este absolut necesară.
Metabolizarea diferă de la un IPP la
altul:
omeprazolul
şi
lansoprazolul
interacţionează
cu
clopidogrelul
iar
omeprazolul, esomeprazolul şi rabeprazolul
interacţionează cu prasugrelul.
În mod practic, atunci când asociem
IPP la terapia antiagregantă, vom evita
omeprazolul şi esomeprazolul, preferând
pantoprazolul. Acesta din urmă se
metabolizează pe 2 căi, din care una
independentă de citocromul P450 şi în acest
fel interacţionează limitat cu medicaţia
antiagregantă competitivă [16].
O situaţie mai rar întâlnită în practica
clinică curentă este tratamentul concomitent
cu metotrexat. IPP inhibă o proteină
(ABCG2) implicată în transportul şi
metabolizarea metotrexatului, crescând
astfel toxicitatea acestuia. La aceşti pacienţi
se preferă înlocuirea IPP cu inhibitori
H2 [17].
CONCLUZII
IPP sunt una din cele mai utilizate
medicaţii, cu şi fără prescripţie medicală,
atât la pacienţi spitalizaţi, cât şi în
ambulator. Şi-au dovedit eficacitatea,
superioară altor tratamente antisecretorii, în
tratamentul a variate afecţiuni: ulcerul
gastric şi duodenal, boala de reflux gastroesofagian, dispepsia funcţională, sindromul
Zollinger-Ellison, eradicarea infecţiei cu
Helicobacter pylori, prevenirea hemoragiei
digestive superioare la pacienţii aflaţi în
tratament cu antiagregante plachetare sau
AINS, precum şi prevenirea/tratarea
ulcerului şi gastritei de stress la pacienţii
aflaţi în stare critică. Utilizarea lor nu este
însă lipsită de efecte secundare, dintre care
cele mai importante sunt creşterea riscului

infecţios (şi în special a infecţiei cu
Clostridium difficile), osteoporoza şi riscul
de fracturi, precum şi interacţiunile
medicamentoase (în special cu medicaţia
antiagregantă plachetară). Nu există în
prezent evidenţe care să susţină acţiuni de
prevenţie a potenţialelor efecte secundare ale
IPP (de ex. determinarea de rutină a
densităţii
minerale
osoase
sau
a
magneziului). Din aceste motive se
recomandă utilizarea judicioasă a IPP în
practica clinică, cu monitorizare atentă la
persoanele vârstnice şi tarate, reducerea
dozelor, tratament discontinuu, recurgerea la
strategia „top down”, evitarea omeprozalului
în cazul tratamentului concomitent cu
clopidogrel. În aşteptarea noilor molecule ce
vor inhiba aciditatea gastrică - compuşi
potasici care vor neutraliza pompa de
protoni prin legare competitivă – trebuie să
folosim corect IPP pentru ca beneficiile să
depăşească riscurile terapiei.
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