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Emnet for det næste indlæg i e-journal club er syrepumpehæmmere og leder hen til det næste kliniske randomiserede 

forsøg SUP ICU trial. Artiklen er valgt fordi den gennem flere måneder har været blandt de 10 mest læste artikler i 

Intensive Care Medicine. Nedenstående indlæg er forfattet af førsteforfatter på artiklen og coordinating investigator 

Mette Krag.  

 

Krag M, Perner A, Wetterslev J, et al. Prevalence and outcome of gastrointestinal bleeding and use of acid 

suppressants in acutely ill adult intensive care patients. Intensive Care Med 2015; 41:833–45. 

 

Kritisk syge patienter på intensivafdeling (ITA) er i risiko for at udvikle stress ulcerationer og gastrointestinal (GI) 

blødning, og stress ulcus profylakse (SUP) med syrehæmmende medicin anbefales. Systematiske reviews har påpeget, 

at evidensen for brugen af SUP på ITA er lav, såvel kvantitativt som kvalitativt. Litteraturen vedr. GI blødning på ITA 

samt brugen af SUP er 15-20 år gammel, og hyppigheden af GI blødning samt brugen af SUP på ITA i dette årti er 

uafklaret. Formålet med ovenstående internationale observationelle studie var derfor, at undersøge prævalensen af, 

risikofaktorer for og den prognostiske betydning af GI blødning på ITA samt at undersøge den deraf afledte brug af 

SUP.  

Elleve lande, 97 afdelinger, og 1034 patienter deltog i undersøgelsen. Inklusionskriterierne var akut indlagte voksne 

patienter på ITA uden pågående GI blødning. Effektmålene var GI blødning generelt, klinisk betydende GI blødning 

samt 90 dages mortaliteten. Hyppigheden af GI blødning var 4,7% og hyppigheden af klinisk betydende GI blødning 

var 2,6%. Følgende var risikofaktorer for at udvikle klinisk betydende GI blødning: komorbidit, akut eller kronisk 

koagulopati, eksisterende leversygdom, brug af syrehæmmende medicin samt høj SOFA score. Der blev ikke påvist en 

justeret sammenhæng mellem klinisk betydende GI blødning og mortalitet, og tre ud af fire patienter blev behandlet 

med syrehæmmende medicin (hyppigst protonpumpehæmmer) under deres intensivindlæggelse.   

Hyppigheden af klinisk betydende GI blødning på ITA er således lav, patienter med høj risiko for GI blødning kan 

identificeres ved ITA indlæggelsen, den kliniske betydning af GI blødning er uafklaret, og syrehæmmende medicin 

anvendes hyppigt. Det er uvist om brugen af syrehæmmende medicin forhindrer GI blødning hos intensivpatienter, og 

samtidig har forskning indikeret øget risiko for pneumoni, Clostridium difficile infektioner og kardiovaskulære 

komplikationer ved anvendelse af SUP. Der er således behov for at få afklaret om den forebyggende behandling med 

SUP på ITA samlet set gavner eller skader patienterne, hvorfor der er grundlag for at gennemføre et randomiseret 

klinisk forsøg af SUP versus placebo hos voksne patienter på ITA: SUP ICU trial (URL: www.sup-icu.com, mail: 

contact@sup-icu.com). 

 

Artiklen er ikke ”Open Access”, men kan findes på linket: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00134-015-

3725-1 
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