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اين نسخه پذيرفته شده پیش از انتشار مقاله است که پس از طي فرايند داوري ،براي چاپ ،قابل پذيرش تشخیص داده شده
است .اين نسخه در مدت کوتاهي پس از اعالم پذيرش به صورت آنالين و قبل از فرايند ويراستاري منتشر میشود .نشريه
سالمند گزينه را به عنوان خدمتي به نويسندگان ارائه میدهد تا نتايج آن ها در سريع ترين زمان ممکن پس از پذيرش براي
جامعه علمي در دسترس باشد .پس از آنکه مقاله اي فرايند آماده سازي و انتشار نهايي را طي مي کند از نسخه پذيرفته شده
پیش از انتشار خارج و در يک شماره مشخص در و بسايت نشريه منتشر مي شود.
شايان ذکر است صفحه آرايي و ويراستاري فني باعث ايجاد تغییرات صوري در متن مقاله مي شود که ممکن است بر محتواي
آن تأثیر بگذارد و اين امر از حیطه مسئولیت دفتر نشريه خارج است.
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بررسي وضعیت تجویز داروهاي نامناسب براي سالمندان در نسخ پزشکان عمومي شهرستان تبریز مطابق معیار
 Beersدر سال 1397-1398

چکیده
اهداف :تجويز دارو براي سالمندان يک موضوع مهم بهداشتي است .در اين مطالعه ،وضعیت تجويز داروهاي نامناسب براي
سالمندان در نسخ پزشکان عمومي مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روشها :تعداد  16842نسخه از نسخ تجويز شده توسط پزشکان عمومي شهرستان تبريز در سال 13۹7-13۹8
مربوط به بیمه تأمین اجتماعي و بیمه سالمت انتخاب شده و  1500نسخه متعلق به سالمندان  65سال و باالتر مورد بررسي
گرفت .نامناسب بودن تجويز داروها با استفاده از معیار  Beersويرايش  201۹تعیین شده و در صورت وجود داروهاي مناسب،
جايگزين آنها پیشنهاد گرديد.
یافته ها :میانگین تعداد اقالم دارويي در هر نسخه  3/۹3±1/5قلم و میانگین تعداد داروي نامناسب در هر نسخه 0/74±0/8
بود .فراواني بیشدارويي (پليفارماسي) در  32/6درصد نسخ مورد مطالعه مشاهدهشد و  53/۹درصد نسخ نیز حاوي حداقل
يک داروي نامناسب براي سالمندان بودند .داروهاي ضدالتهابغیراستروئیدي ،ضددردها و آنتيهیستامینها به ترتیب با ،24/2
 21/4و  10/۹درصد بیشترين گروههاي داروئي تجويزي نامناسب براي سالمندان بودند .شايعترين داروهاي نامناسب تجويزي
نیز بهترتیب شامل  Ketorolac ،Glibenclamide ،Diclofenac ،Adult coldو  Diphenhydramineبودند.
نتیجهگیري :نتايج نشان داد که حدود  54درصد نسخ حاوي داروي نامناسب براي سالمندان بوده و پليفارماسي نیز در
حدود يکسوم نسخ وجود داشت .براي بهبود اين شرايط ضرورت دارد شیوههاي آموزشي دانشجويان پزشکي اصالح شده و
دورههاي آموزشي و بازآموزي متناسب طب سالمندي براي آنان و پزشکان عمومي بهصورت مستمر برگزار گردد .نظارتهاي
وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکي نیز ميتواند نقش مهمي در اصالح وضع موجود ايفا نمايد.
کلیدواژه ها :داروهاي نامناسب ،سالمندان ،پزشکان عمومي ،معیار  ،Beersتبريز
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Evaluation of inappropriate drugs prescription for elderly patients by Tabriz general
practitioners according to Beers criteria in 2019

Abstract
Objectives: Prescribing medication for the elderly is an important health issue. In this study, the status of
prescribing inappropriate drugs for the elderly in general practitioners' prescriptions was investigated.
Methods & Materials: The sample size consisted of 16842 prescriptions of general practitioners belongs to
two insurance systems (Social Insurance and Health Insurance Organizations) in Tabriz city during 2019.
Among the sample, 1500 prescriptions were evaluated for adults 65 years and older. The Beers criterion
(version 2019) was used to assess inappropriate medications and suggestion of their alternatives if needed.
Results: The mean number of drugs in each prescription was 3.93±1.5 and the average of inappropriate
drugs in each prescription was 0.74±0.8. Polypharmacy was 32.6%, and 53.9% of the prescriptions had at
least one inappropriate medication. Non-steroidal anti-inflammatory drugs, analgesics and antihistamines
were the most inappropriate prescribed drug groups for the elderly (24.2, 21.4 and 10.9%, respectively). The
most common inappropriate prescription medications were Adult cold, Diclofenac, Glibenclamide,
Ketorolac and Diphenhydramine, respectively.
Conclusion: The results showed that about 54% of the prescriptions by general practitioners for elderly
people contained inappropriate medications and polypharmacy was present in about one third of the
prescriptions. In order to improve this condition, it is necessary to modify the educational methods of
medical students and appropriate training and continuous retraining courses in the elderly medicine field will
be provided for the students and general practitioners. Moreover, supervisions by Ministry of Health and
Medical Council of Iran can play an important role in improving the current situation.
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مقدمه
پیري پیشرونده جمعیت جهان يکي از بارزترين پديدههاي جمعیتي دهههاي اخیر است .برابر گزارش منتشر شده سازمان ملل
متحد ،تعداد جمعیت  60سال و باالتر در دنیا در سال  2017حدود  ۹62میلیون نفر بودهاست درحاليکه در سال  1۹80تنها
 382میلیون فرد مسن در سراسر جهان زندگي ميکردند .اين موضوع نشانگر افزايش بیش از  2/5برابري جمعیت سالمند در
بازه زماني  37ساله است .پیش بیني سازمان ملل اين است که تعداد افراد سالخورده تا سال  2050مجدداً دو برابر شده و
جمعیت آنان به حدود  2/1میلیارد نفر نزديک خواهدشد ( .)1در کشور ما نیز بررسي سیر تغییرات ساختاري جمعیت نشانگر
پیرتر شدن آن است بهطوريکه در سال  1335شمسي حدود  5درصد جمعیت را افراد  60سال و باالتر تشکیل ميدادند که
اينرقم در سال  13۹0و  13۹5به ترتیب به  8/2درصد و  ۹/3درصد رسید ( .)2نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسکن،
جمعیت باالي  65سال کشور را براي سال  1385حدود  5/2درصد کل جمعیت نشان داد و برآوردها حاکي از آن است که تا
سال  142۹افراد باالي  65سال بهحدود  25درصد جمعیت خواهدرسید (.)3
در دوران کهنسالي ،هزينههاي درماني بهمیزان قابل توجهي افزايش مييابد که از داليل آن ميتوان به افزايش بار بیماريها
در دوره سالمندي و در نتیجه استفاده بیشتر از خدمات درماني و داروئي ،طوالنيتر شدن زمان استفاده از خدمات سالمت
نظیر افزايش مدت بستري در بیمارستان و گرانتر بودن هزينهها در اينشرايط اشاره کرد ( .)5 ,4همچنین درصد شیوع
بیماريهاي مزمن در سنین سالمندي باالتر ميرود بهطوريکه حدود  80درصد سالمندان حداقل از يک بیماري مزمن رنج
ميبرند ( .)6مطالعهاي در کره جنوبي ( )2007نشان داد که  46/8درصد سالمندان به طور همزمان بیش از دو بیماري
داشتند ( .)7نکته مهم ديگر اينکه عوارض و تداخالت دارويي در بیماران مسن نسبت به ساير ردههاي سني بیشتر بوده و
جديتر و گاهي کشنده است .واکنشها و عوارض دارويي در حدود  %26از بیماران مسن بروز ميکند که از جمله عوامل
مرتبط به اين موضوع ،مداخله ديرهنگام تیم پزشکي براي درمان و مراقبت بیمار ،وضعیت روانياجتماعي بیمار،
ناسازگاريهاي فیزيکي و شیمیائي داروها ،خود درماني ،اطالعات علمي ناکافي پزشک ،درمان هاي موازي و همزمان توسط
پزشک ديگر ،تداخالت دارويي و تغییرات مربوط به سن در فارماکوکینتیک و فارماکودينامیک داروها است که عملکرد آنها را
در بیماران سالمند تغییر ميدهد (.)۹ ,8
بیشتر پژوهشگران استفاده از  5دارو يا بیشتر را به عنوان پليفارماسي يا بیشدارويي تعريف ميکنند .پليفارماسي بطور قابل
توجهي خطر عوارض جانبي و تداخالت دارويي ،اشتباهات دارويي ،موارد بستري در بیمارستان و هزينههاي درمان و حتي
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مرگومیر را افزايش ميدهد ( .)10در مطالعه اسکوف و همکاران ( )2011که در کشور دانمارک بر روي  250بیمار مصرف
کننده آنتاگونیستهاي ويتامینکا جهت درمان اختالالت ترومبوآمبولیک انجام شده بود 53 ،درصد افراد مورد بررسي به طور
همزمان  5قلم دارو يا بیشتر مصرف مينمودند ( .)11نتايج يک مطالعه در تايوان ( )200۹بر روي بیماران سرپائي نشانگر آن
بود که احتمال مصرف داروهاي بالقوه نامناسب (  (Potentially Inappropriate Medication: PIMدر میان بیماراني که 7
قلم دارو يا بیشتر استفاده مينمودند 1/51 ،برابر آناني بود که همزمان  3قلم يا کمتر دارو مصرف ميکردند ( .)12به طور
تقريبي يکنفر از هر سه سالمندي که دارو استفاده مينمايد دچار واکنشهاي دارويي نامطلوب ميشوند که حدود دو سوم
آنان نیز به مراقبتهاي پزشکي نیاز پیدا خواهندنمود ضمن اينکه نزديک  30درصد آنها قابل پیشگیري ميباشند (.)13
معیار  Beersبراي اولینبار در سال  1۹۹1میالدي توسط دکتر مارک بیرز و همکارانش در آمريکا منتشر شد و شامل لیستي
از داروهاي نامناسب است که بهطورکلي از تجويز آنها در سالمندان بايد خودداري نمود يا در سالمندان داراي بیماري يا
سندرم خاص با دوز کم يا با احتیاط و پايش دقیق تجويز شوند .بهعبارتي ،انتظار ميرود که اين داروها براي افراد سالمند تا
حدامکان و غیر از موارد اضطرار و عدم وجود داروي جايگزين در دسترس و بدون توجیه پزشکي منطقي تجويز نگردند (.)14
معیار  Beersدر بسیاري از کشورها جهت تخمین داروهاي نامناسب تجويزي در سالمندان به طور رايج و گسترده بکار گرفته
ميشود .در ژاپن نیز مطالعهاي در مراکز نگهداري سالمندان بر طبق اين معیار صورت گرفت و نتايج حاصله بیانگر آن بود که
حدود  21درصد سالمندان اين مراکز با داروهاي نامناسب درمان گرديدهاند ( .)15در يک مطالعه ،میانگین شیوع تجويز
داروهاي نامناسب در سالمندان هشت کشور اروپايي (شامل جمهوري چک ،دانمارک ،فنالند ،ايسلند ،ايتالیا ،هلند ،نروژ و
انگلستان)  1۹/8درصد گزارش شد ( .)16نتايج مطالعه ديگري در ايرلند ( )2013که بهصورت کوهورت گذشتهنگر بر روي
 ۹31بیمار سالمند انجام شد شیوع کلي تجويز  PIMرا  42درصد نشان داد ( .)17تجويز داروهاي نامناسب براي سالمندان در
آمريکا عالوه برآنکه هزينهاي هنگفت و بیش از هشتاد میلیارد دالري به بودجه مراقبتهاي بهداشتي تحمیل ميکند ،ساالنه
موجب مرگ ومیر يکصدهزار نفر در آن کشور ميگردد .با وجود اينکه سالمندان آمريکا فقط  13درصد جمعیت را شامل
ميشوند ،اما حدود  35درصد از کل هزينههاي دارويي به اين گروه سني تعلق دارد (.)18
نتايج يک مطالعه در آفريقاي جنوبي ( )2016بر روي بیش از  103هزار بیمار سالمند  65سال و باالتر نشان داد که براي
 68/۹درصد آنان  PIMتجويز شده بود ( .)1۹نتايج پژوهش ديگري در قبرس شمالي ( )201۹حاکي از آن بود که میزان
تجويز داروي نامناسب براي بیماران بستري در بیمارستان  16/۹درصد بوده است ( .)20در يک بررسي انجام شده در کراال
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هندوستان ( )2018از بین  275نفر بیمار سالمند مورد مطالعه 2۹/5 ،درصد آنان حداقل يک داروي نامناسب دريافت کرده
بودند .)21( .در مطالعه ديگري در هندوستان ( )2014از بین سالمندان بستري شده در بیمارستان  87/3درصد آنان حداقل
از يک داروي نامناسب استفاده ميکردند ( .)22در نتايج پژوهش ديگري ( )2013نیز گزارش شده که  40درصد بیماران
حداقل از يک داروي نامناسب و  22/61درصد از  2داروي نامناسب استفاده ميکردند (.)23
دريک مطالعه مقطعي در بیمارستان رسول اکرم (ص) شهر تهران ( ،)13۹3مشاهده گرديد که براي  22/3درصد از بیماران
حداقل يک داروي نامناسب تجويز شده است ( .)24در مطالعه والي و همکاران ( )2012نیز مشخص شد که براي 20/75
درصد بیماران داروي نامناسب تجويز شده است ( .)۹نتايج بررسي انجام شده در شهر قم ( )13۹3نیز نشان داد که  31درصد
سالمندان از  PIMها استفاده کرده بودند ( .)25در مطالعه انجام شده در اصفهان ( )2008بر روي نسخ دارويي پزشکان
متخصص مشخص گرديد که  24/4درصد آنها حاوي داروهاي نامناسب براي سالمندان بودند ( .)26در مطالعهاي که در سال
 2011در شهرستانهاي استان آذربايجان شرقي (بجز تبريز) انجام گرفت ،نشان داده شد که  30درصد بیماران سالمند
حداقل يک داروي نامناسب دريافت داشته و داروهاي گوارشي ،اعصاب و قلب و عروق بیشترين درصد تجويز را داشتند (.)27
با توجه به آنچه بیان شد روشن است که استفاده از  PIMها پديده نادري در دنیا نبوده و با وجود اينکه شواهدي از نتايج
نامطلوب استفاده از اين داروها در سالمندان وجود دارد ،ولي تجويز آنها همچنان ادامه داشته و حتّي گاهي به عنوان خط
اول درمان مورد استفاده قرار ميگیرند .هدف اين پژوهش بررسي وضعیت تجويز داروهاي نامناسب براي سالمندان در نسخ
پزشکان عمومي شهرستان تبريز مطابق معیار Beersدر سال  13۹7-13۹8بود .آگاهي از وضعیت موجود ميتواند نقاط قوت
و ضعف در مورد تجويز دارو براي سالمندان را روشنتر نموده و در نهايت منجر به افزايش کیفیت ارائه خدمات سالمت به
سالمندان و کاهش هزينههاي جامعه گردد.

روش مطالعه
اين مطالعه به صورت کیفي گذشتهنگر طراحي و اجرا گرديد .براي تهیه نسخ ،طي معرفي نامهاي به سازمانهاي بیمه تأمین
اجتماعي و بیمه سالمت استان آذربايجانشرقي مراجعه شد و پس از انجام هماهنگيهاي الزم با مسئولین آنها در مجموع
 16842از نسخ تجويز شده پزشکان عمومي شهرستان تبريز مربوط به زمستان  13۹7و بهار  13۹8انتخاب و از بین آنها
تعداد  1500نسخه مربوط به سالمندان (افراد  65سال و باالتر) مورد بررسي گرفت.
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تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران و در نظر گرفتن فرض ضريب اطمینان  ۹5درصد و Z(1-α/2) = 1.96 , α = 0.05

 P=1-P=0.5, d= 0.026تعیین شد .حجم نمونه با مفروضات فوق 1421عدد محاسبه شد که براي دقت بیشتر  1500نسخه
مورد مطالعه قرار گرفت.
عالوه بر اطالعات کلي بیماران (نوع بیمه ،سن و جنس) ،نام داروهاي تجويزي ،گروه دارويي ،تعداد اقالم هر نسخه و میانگین
اقالم نسخ ثبت شدند و سپس بر اساس معیار  Beersويرايش سال  ،201۹نام و تعداد داروهاي نامناسب تجويز شده براي
سالمندان بررسي و در صورت وجود داروهاي مناسب ،جايگزين آنها پیشنهاد گرديد (.)14
روش آماري
دادههاي جمعآوري شده بر حسب مورد به صورت انحراف معیار  ±میانگین و فراواني (درصد) بیان شده و به کمک نرم
افزار  SPSSنسخه  21تجزيه و تحلیل شدند .جهت بررسي وجود ارتباط معنيدار بین متغیرهاي سن ،جنس و نوع بیمه با
میزان مصرف داروهاي نامناسب در سالمندان از آزمونهاي همبستگي پیرسون و اسپیرمن استفاده شد .آزمون  tمستقل براي
مقايسه تعداد اقالم دارويي در نسخ بیمههاي سالمت و تأمین اجتماعي بکار برده شد .مقدار  p-valueکمتر از  0/05معنيدار
تلقي شد.

یافتهها
از بین  1500نسخه تجويزي توسط پزشکان عمومي براي افراد  65سال و باالتر ،تعداد  876نسخه مربوط به زنان و 624
نسخه متعلق به مردان سالمند بود .میانگین سني بیماران  73/31±6/8سال بوده و از مجموع نسخ ،تعداد  80۹نسخه حاوي
اقالم دارويي نامناسب از لیست  Beersبود .ساير مشخصات کلي نسخ مورد بررسي در جدول  1آورده شدهاست.

جدول  :1اطالعات کلي نسخ مورد مطالعه
شاخص مورد بررسي در نسخ

مقدار

تعداد کل نسخ انتخاب شده

16842
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تعداد نسخ پزشکان عمومي تجويز شده براي سالمندان (درصد از کل نسخ)

(1500 )%8/۹

تعداد نسخ مربوط به بیمه سالمت (درصد از کل نسخ مربوط به سالمندان)

(571 )%38/1

تعداد نسخ مربوط به بیمه تامین اجتماعي (درصد از کل نسخ مربوط به سالمندان)

(۹2۹ )% 61/۹

میانگین تعداد اقالم دارويي در هر نسخه به طور کلي

3/۹3±1/5

میانگین تعداد اقالم دارويي در هر نسخه براي نسخ بیمه سالمت

4/10±1/5۹

میانگین تعداد اقالم دارويي در هر نسخه براي نسخ بیمه تأمین اجتماعي

3/83±1/4۹

تعداد نسخ مربوط به بیماران زن (درصد)

(876 )%58/4

تعداد نسخ مربوط به بیماران مرد (درصد)

(624 )% 41/6

تعداد نسخ حاوي اقالم دارويي نامناسب (درصد از کل نسخ مربوط به سالمندان)

(80۹ )%53/۹

میانگین تعداد داروي نامناسب در هر نسخه به طور کلي

0/74±0/8

میانگین تعداد داروي نامناسب در هر نسخه براي نسخ بیمه سالمت

0/73±0/85

میانگین تعداد داروي نامناسب در هر نسخه براي نسخ بیمه تأمین اجتماعي

0/74±0/7۹

با استفاده از آزمون  tمستقل ،در مقايسه میانگین تعداد اقالم دارويي در هر نسخه بین نسخ بیمه سالمت و تأمین اجتماعي
( )p=0/106و همچنین در مقايسه تعداد داروي نامناسب در هر نسخه بین نسخ بیمه سالمت و تأمین اجتماعي ()p=0/208
تفاوت آماري معنيداري مشاهده نگرديد.
چهاردرصد نسخ حاوي  1قلم دارو 12/8 ،درصد نسخ حاوي  2قلم 25/5 ،درصد نسخ حاوي  3قلم 25/1 ،درصد نسخ حاوي 4
قلم 16/4 ،درصد نسخ حاوي  5قلم و  16/2درصد نسخ حاوي  6قلم يا بیشتر دارو بودند .بنابراين طبق تعريف پليفارماسي يا
بیشدارويي (استفاده از  5دارو يا بیشتر) در  32/6درصد نسخ مورد مطالعه بیشدارويي به چشم ميخورد .همچنین نتايج
نشان داد که  53/۹درصد نسخ مورد بررسي حاوي اقالم دارويي نامناسب بودند .از نظر تعداد اقالم دارويي نامناسب نیز 37/8
درصد نسخ داراي يک قلم داروي نامناسب 13/1 ،درصد نسخ داراي دو قلم داروي نامناسب و  3درصد نسخ هم داراي سه يا
چهار قلم داروي نامناسب بودند .داروهاي نامناسب تجويزي در سالمندان در نسخ مورد بررسي در  15گروه درماني دستهبندي
گرديدند که در جدول  2به تفکیک آورده شده است.
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 به تفکیک گروه درماني در نسخ مورد مطالعهBeers  داروهاي تجویزي از لیست:2 جدول
داروهاي موجود در نسخههاي مورد بررسي
Indomethacin – Piroxicam – Mefenamic acid – Meloxicam – Ibuprofen –
Diclofenac – Naproxen

NSAIDs

Alprazolam – Clonazepam – Chlordiazepoxide – lorazepam –Oxazepam–
Diazepam

Anxiolytics

Expectorant
Dicyclomine – Clidinium-c – Hyoscine
Ketorolac – Adult Cold
Nortriptyline – Amitriptyline – Imipramine – Doxepin
Metoclopramide
Hydroxyzine – Chlorpheniramine – Diphenhydramine – Clemastine –
Cyproheptadine – Dimenhydrinate – Promethazine

Anti-tussives
Anti-Spasmodic
Analgesics
Antidepressants
Gastrointestinal Drugs
Antihistamines

Methocarbamol

Muscle Relaxants

Glibenclamide

Antidiabetics

Prazosin – Clonidine

Anti-Hypertensives

Zolpidem

Sedative/Hypnotics

Trihexyphenidyl

Antiparkinson Drugs

Digoxin
Phenobarbital
Trifluoperazine – Quetiapine
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دسته دارویي

Cardiac Drugs
Anti-Convulsants
Antipsychotics

در جدول  3تعداد و درصد  PIMهاي موجود در نسخ بررسيشده به تفکیک گروه درماني آورده شدهاست .بر اساس اطالعات
اين جدول ،داروهاي ضدالتهاب غیراستروئیدي ) ،(NSAIDsضددردها و آنتيهیستامینها به ترتیب با  236 ،267و  121قلم
بیشترين داروهاي تجويزي بالقوه نامناسب براي سالمندان بر مبناي لیست  Beersبودند.

جدول  :3فراواني داروهاي بالقوه نامناسب تجویزي به تفکیک گروههاي دارویي در نسخ مورد مطالعه
فراواني (درصد)

دسته دارویي

(267 )24/2

NSAIDs

(236 )21/4

Analgesics

(121 )10/۹

Antihistamines

(117 )10/6

Benzodiazepines

(۹۹ )8/۹

Antidiabetics

(57 )5/1

Anti-Spasmodics

(45 )4/08

Antidepressants

(41 )3/7

Anti-tussives

(27 )2/4

Gastrointestinal Drugs

(24 )2/1

Muscle Relaxants

(24 )2/1

Antipsychotics

(24 )2/1

Anti-Hypertensives

(۹ )0/81

Cardiac Drugs

(4 )0/36

Sedative/Hypnotics

(3 )0/2

Antiparkinson Drugs

(3 )0/2

Anti-Convulsants

(1101 )100

Total
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در نمودار  1درصد فراواني شايعترين داروهاي نامناسب تجويزي براي سالمندان بر اساس معیار  Beersآورده شدهاست .با
توجه به يافتههاي به دست آمده شايعترين داروهاي نامناسب به ترتیب شامل  Adult coldبا فراواني  14/5درصد و سپس
 Diclofenacبا فراواني  10/4درصد و  Glibenclamideبا فراواني  8/۹درصد بود.

نمودار  :1درصد فراواني شایعترین داروهاي بالقوه نامناسب تجویزي براي سالمندان در نسخ مورد بررسي
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داروهاي مناسب جايگزين براي داروهاي بالقوه نامناسب تجويزي در نسخ مورد مطالعه با استفاده از معیار  Beersدر جدول 4
آورده شدهاست (.)14
جدول  :4داروهاي مناسب جایگزین براي داروهاي بالقوه نامناسب تجویزي در نسخ مورد بررسي
داروهاي بالقوه نامناسب تجویزي

داروهاي مناسب جایگزین

ضد التهابهاي غیراستروئیدي ) :(NSAIDsاستامینوفن ،کاپسايسین ،پچ لیدوکائینNSAID ،هاي
ايندومتاسین ،پیروکسیکام ،مفنامیک اسید ،ملوکسیکام ،موضعي SNRI ،ها
ايبوپروفن ،ديکلوفناک ،ناپروکسن
)(Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitors
بنزودیازپینها :آلپرازوالم ،کلونازپام ،کلرديازپوکسايد ،بوسپیرونSSRI ،ها
لورازپام ،اگزازپام ،ديازپام

)(Selective Serotonin Reuptake Inhibitors

در افراد دچار سندرم روده تحریکپذیر:
ضد اسپاسمها :دي سیکلومین ،کلیدينیوم سي ،هیوسین

براي رفع اسهال :لوپرامید ،آلومینیوم هیدروکسايد
براي رفع يبوست :اصالح رژيم غذايي ،استفاده از ملینهايي
مانند پسیلیوم

ضد دردها :کتوروالکAdult cold ،

ضد افسردگيها :نورتريپتیلین ،آمي تريپتیلین ،ايمي
پرامین ،دوکسپین
داروهاي گوارشي :متوکلوپرامید

استامینوفن ،کاپسايسین ،پچ لیدوکائینNSAID ،هاي
موضعي SNRI ،ها
 SSRIها SNRI ،ها ،بوپروپیون
آنتاگونیستهاي سروتونین مانند اندانسترون يا گرانیسترون

آنتي هیستامینهاي نسل دوم مانند سیتريزين ،فکسوفنادين،
آنتي هیستامینهاي نسل اول :هیدروکسي زين ،نرمال سالین داخل بیني
کلرفنیرآمین ،ديفن هیدرامین ،کلماستین ،سیپروهپتادين،
کورتیکواستروئیدهاي داخل بیني مانند بکلومتازون و
ديمن هیدرينات ،پرومتازين
فلوتیکازون
شل کنندههاي عضالني :متوکاربامول

استامینوفن ،ايبوپروفن ،ناپروکسن

ضد پرفشاري خون :کلونیدين ،پرازوسین

تیازيدها ،مهار کننده هاي آنزيم مبدل آنژيوتانسین ،مهار
کننده هاي گیرنده هاي آنژيوتانسین ،بلوکه کنندههاي
طوالني اثر کانالهاي کلیسم

ضد دیابت :گلي بنکالمید

متفورمین ،سولفونیل اورههاي کوتاه اثر مانند گليکالزيد يا
گليپیزايد
15

سداتیو/هیپنوتیکها :زولپیدم

روشهاي غیردارويي ،دوکسپین ،ترازودون

ضد پارکینسونها :تري هگزيفنیديل

لوودوپا ،کاربي دوپا

ضد تشنجها :فنوباربیتال

الموتريژين ،لوتیراستام
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ارتباط میان متغیر دموگرافیک سن با میزان مصرف  PIMها با استفاده از آزمون همبستگي پیرسون و رابطه جنسیت و نوع
بیمه با میزان مصرف  PIMنیز با استفاده از آزمون همبستگي اسپیرمن بررسي شد و  p valueهاي بهدست آمده براي هرکدام
به ترتیب برابر  0/660و  0/24۹بود .لذا بین هیچکدام از متغیرهاي سن ،جنسیت و نوع بیمه با میزان تجويز  PIMارتباط
معنيداري وجود نداشت.

بحث
هدف از اين مطالعه ،بررسي وضعیت تجويز داروهاي نامناسب براي سالمندان در نسخ پزشکان عمومي شهرستان تبريز مطابق
معیار  Beersويرايش  201۹بود .در اينمطالعه تعداد  16842نسخه مربوط به همه گروههاي سني بررسي شدند که از بین
آنها ،تعداد  1500نسخه مربوط به نسخ پزشکان عمومي تجويز شده براي افراد  65سال و باالتر بود .نتايج نشان داد که 53/۹
درصد آنها ( 80۹نسخه) حاوي داروهاي نامناسب ذکر شده در معیار  Beersبودند به طوري که  37/8درصد نسخههاي مذکور
داراي يک قلم داروي نامناسب 13/1 ،درصد حاوي دو قلم و  2/5درصد نسخ داراي سه قلم داروي نامناسب سالمندي بودند.
همچنین  0/5درصد نسخهها نیز بیشترين تعداد داروي نامناسب ( 4قلم) را داشتند .بهطور میانگین براي هر سالمند
 3/1±۹3/5قلم دارو تجويز شده بود و بیشدارويي (پليفارماسي) در  32/6درصد از نسخ مورد بررسي مشاهده گرديد.
نتايج يک مطالعه انجام شده در شهر کاشان ( )2015نشان داد که بیشدارويي در  54/5درصد سالمندان مورد بررسي وجود
داشته و  21/4درصد آنان نیز حداقل يک داروي نامناسب از لیست  Beersمصرف مينمودند .محققین مطالعه مذکور اظهار
نمودند که باالتر رفتن تعداد داروهاي مصرفي موجب افزايش شدت بیشدارويي شده و همزمان با آن احتمال اينکه داروهاي
نامناسب بیشتري توسط سالمندان استفاده شود ،وجود خواهد داشت ( .)10پژوهش انجام شده در دانمارک ( )2011نیز
میزان بیشدارويي را در  53درصد بیماراني که همزمان از داروهاي آنتاگونیست ويتامینکا براي درمان اختالالت
ترومبوآمبولیک مصرف مينمودند ،گزارش نمود (.)11
در مطالعه حاضر ،بیشترين داروهاي نامناسب تجويز شده براي سالمندان عبارت بودند از ،Diclofenac ،Adult cold
 Ketorolac ،Glibenclamideو  .Diphenhydramineاز مطالعات مشابه انجام يافته در ايران ميتوان به مطالعه حیدري و
همکاران ( )13۹3در شهر قم بر روي  1240نفر سالمند ساکن در خانههاي سالمندان ،مراجعهکنندگان به مراکز درماني
سرپايي و بیمارستانها اشاره کرد .در مطالعه مذکور که با استفاده از معیار  Beersويرايش سال  2003انجام گرفت ،براي 31
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درصد سالمندان  PIMتجويز شدهبود و ديگوکسین ،آلپرازوالم ،بیزاکوديل و کلرديازپوکسايد شايعترين داروهاي نامناسب مورد
استفاده بیماران گزارش شد .هرچند مشخص نبودن بیماران سرپايي از بیماران بستري ترخیص شده و تفکیکنشدن پزشکان
عمومي از پزشکان متخصص در مطالعه فوق ،تفسیر نتايج و نتیجهگیري دقیقتر را دشوار ميسازد ( .)25در مطالعه حاضر،
برخالف مطالعه زرگرزاده و همکاران ( )2008که در شهر اصفهان بر روي نسخ پزشکان متخصص انجام شد ( ،)26نسخ
پزشکان عمومي مورد بررسي قرار گرفت .به نظر ميرسد تجويز داروهاي موجود در لیست  Beersبراي سالمندان از سوي
پزشکان عمومي چندان منطقي نبوده و در صورت نیاز و جهت بررسي بیشتر بايستي به پزشکان متخصص ارجاع داده شوند.
در مطالعه والي و همکاران ( )2012که بر روي  212نفر از بیماران بستري ترخیص شده از بیمارستانهاي تهران صورت
گرفت ،میزان درآمد و سطح سواد با مصرف داروهاي نامناسب مورد ارزيابي قرار گرفته و رابطه معنيداري بین آنها گزارش
گرديد بهطوريکه افراد مسن با سطح درآمد باال از داروهاي نامناسب کمتري استفاده کرده بودند .هرچندکه در مطالعه مذکور
متخصص يا عمومي بودن پزشک تجويز کننده دارو مشخص نشدهاست .در مطالعه فوق ،آلپرازوالم ،کلرديازپوکسايد،
فلوکستین و اگزازپام و گروه داروئي بنزوديازپینها ( )۹و در مطالعه طالبي و همکاران ( )13۹3بنزوديازپینها ،داروهاي
ضددرد و ضدافسردگيها شايعترين داروهاي نامناسب تجويزي بودند ( .)24نتايج مطالعه انجام شده در سبزوار ( )13۹7نیز
نشان داد که مصرف  PIMها در میان سالمندان بستري در بیمارستان  31درصد بوده و بنزوديازپینها و داروهاي ضد سايکوز
پرمصرفترين داروهاي آن بیماران بودند .همچنین مصرف بیش از  5داروي همزمان براي  66درصد بیماران گزارش گرديد.

محققین پژوهش مذکور ،طراحي و اجراي راهکارهاي پیشگیري و انجام مداخالت مؤثر در جهت بهبود اين شرايط را ضروري
بیان کردند ( .)28مشابه نتايج مطالعات مورد اشاره ،در مطالعه ما نیز بنزوديازپینها جزو شايعترين  PIMهاي تجويزي بودند.
در مطالعه ديگري که توسط قديمي و همکاران ( )2011بر روي نسخ پزشکان عمومي انجام گرفت 30 ،درصد بیماران حداقل
يک داروي نامناسب دريافت کرده و ايندومتاسین ،ديفنهیدرامین و متوکاربامول شايعترين داروهاي نامناسب در آن مطالعه
گزارش شدند ( .)27مشابه مطالعه مذکور ،در مطالعه ما نیز  NSAIDها شايعترين داروهاي نامناسب مصرفي توسط بیماران
سالمند بود .بعد از اين گروه ،ضددردها ،آنتيهیستامینها و بنزوديازپینها شايعترين داروهاي نامناسب تجويزي را تشکیل
ميدادند .مطالعهاي در اصفهان ( )2005نیز نتايجي مشابه با مطالعه حاضر داشت و آنتيهیستامینها NSAID ،ها و
بنزوديازپینها بیشترين داروهاي نامناسب تجويزي بودند ( .)2۹پژوهش نیواتا و همکاران ( )2006در ژاپن نشان داد که 21/1
درصد سالمندان با داروهاي  PIMتحت درمان قرار گرفته و داروي  Ticlopidineبه عنوان متداولترين داروي نامناسب تجويز
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شده براي آنان بود ( .)15نتايج مطالعه الحواسي و همکاران ( )201۹در عربستان سعودي نیز نشان داد که براي  57/7درصد
سالمندان حداقل يک دارو از گروه  PIMتجويز شده و داروهاي گوارشي ( 35/6درصد) و داروهاي اندوکرين ( 34/3درصد)،
شايعترين داروهاي  PIMتجويزي بودند ( .)30در مطالعه اولیوريا و همکاران ( ،)2012نیفديپین کوتاهاثر و متیلدوپا ()31؛ و
در مطالعه کوياما و همکارانش ( )2013آنتيکولینرژيکها ،بنزوديازپینها و آنتياسپاسموديکها شايعترين  PIMهاي مورد
استفاده سالمندان بودند ( .)32در مطالعه بهات و همکاران ) ،)201۹مهارکنندههاي پمپ پروتون ،بنزوديازپینها ،آلفابالکرهاي
محیطي و آنتيهیستامینهاي نسل اول متداولترين گروههاي دارويي از بین داروهاي نامناسب مورد استفاده در سالمندان
گزارش شدند ( .)33در مطالعهاي در هندوستان ( )2010که با جمعآوري اطالعات بیماران بستري در بیمارستان انجام گرفت،
آنتيهیستامینها ،آنتيکولینرژيکها ،داروهاي خوابآور (سداتیو هیپنوتیکها) و گلیکوزيدهاي قلبي ( )34و در مطالعه کانن
و همکاران ( )2006در آمريکا ،داروهاي قلبي -عروقي و ضددردها شايعترين داروهاي نامناسب تجويزي بودند ( .)35در
مطالعه ما درصد گزارششده براي داروهاي قلبيعروقي کمتر بود چراکه به نظر ميرسد در بیشتر مواقع پزشکان عمومي در
کشور ما بیماران قلبيعروقي را به پزشکان متخصص ارجاع ميدهند .همچنین در مطالعه پوگ و همکاران (،)2005
بنزوديازپینها ،ضددردها ،داروهاي ضدافسردگي و داروهاي مؤثر بر سیستم عضالنياسکلتي جزو شايعترين داروهاي نامناسب
بودهاند ( .)36در بسیاري از مطالعات فوق و مشابه مطالعه حاضر ،داروهاي ضددرد جزو داروهاي نامناسب شايعي بودند که
توسط سالمندان مصرف مي شدند .ممکن است تصمیم پزشکان براي تسکین درد سالمندان به عنوان يک عامل مؤثر در تجويز
داروهاي نامناسب از سوي آنها بوده و آموزش پزشکان جهت تجويز داروهاي مناسب کاهنده درد در سالمندان ضروري مي-
باشد .يافتههاي مطالعه ما همچنین با نتايج مطالعهاي در کره جنوبي ( )2016همخواني دارد .در مطالعه مذکور داروهاي
آنتيهیستامیني نسل اول ،داروهاي ضددرد و بنزوديازپینها جزو شايعترين دستههاي دارويي نامناسب تجويزي بودند (.)37
موضوع ديگري که بايد به آن توجه نمود آن است که سیاستهاي داروئي و يکسان نبودن نوع داروهاي مورد استفاده در
کشورهاي مختلف يکي از علل ايجاد تفاوت در نتايج مطالعات مختلف ميباشد .به عنوان نمونه داروي پروپوکسيفن در مطالعه
راجي و همکاران ( )2003در آمريکا بهعنوان يکي از شايعترين داروهاي نامناسب تجويز شده براي سالمندان گزارش شدهبود
اما اين دارو جزو داروهاي ژنريک و فهرست داروهاي رسمي ايران نميباشد ( .)38همچنین وضعیت سالمت سـالمندان هر
کشور و ساختارهاي ارائـه خـدمات بهداشتي و درماني و چگونگي ارائه خدمات از علل مهم اين تفاوتها محسوب ميشوند
( .)18در يکمقايسه کلي ميتوان گفت که داروهاي آرامبخشخوابآور بويژه بنزوديازپینها بهعنوان پرمصرفترين داروها در
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بین سالمندان کشورهاي مختلف ميباشند .اين گروه دارويي براي کمک به افراد براي مقابله با مشکالت بيخوابي ،اضطراب و
استرس ،افسردگي ،تنشهاي عضالني ،صرع ،حمالت پانیک و  ...تجويز ميشوند .در بین افراد مسن نیز استفاده از
بنزوديازپینها براي رفع اختالل بيخوابي و همچنین کاهش درد با توجه به اثرات شلکنندگي عضالني که همراه با اثرات
سداتیو آنها است ،بیشتر ديده ميشود .تعدادي از پزشکان ممکن است به دلیل عدم آگاهي کافي از عملکرد نامناسب آنها،
داروهاي مذکور را براي سالمندان تجويز کنند اما بايد در نظر داشت که استفاده طوالني مدت از آنها ميتواند منجر به
وابستگي فیزيکي ،عاليم ترک مصرف دارو و عوارض ديگر شود (.)40 ,3۹
در مطالعه حاضر نیز بر اساس دادههاي بهدستآمده ،در مجموع  1101قلم دارويي نامناسب براي سالمندان مورد بررسي
تجويز شده که قابل توجه بوده و بايستي در جهت کاهش اين آمار اقدامات متناسب انجام گیرد .به نظر ميرسد عدم آگاهي
کافي تعدادي از پزشکان عمومي از عوارض بسیار جدي داروهاي موجود در لیست  Beersو جايگزينهاي آنها ،نگذراندن
دورههاي تخصصي دارودرماني سالمندان و عدم اخذ شرح حال دارويي دقیق موجب تجويز غیر منطقي و نادرست داروها
ميشود .از اين رو تجويز محدود و منطقي آنها توسط پزشکان عمومي و کنترل دقیق و نظارت بر تجويز اينداروها توسط
کمیته هاي تجويز و مصرف منطقي دارو در دانشگاهها و نیز سازمان نظام پزشکي و  ...ضروري ميباشد.
در مطالعه حاضر ،وجود ارتباط بین متغیرهاي سن ،جنس و نوع بیمه افراد با میزان استفاده از  PIMهم مورد بررسي قرار
گرفت اما همانند مطالعه حیدري و همکاران ( ،)25والي و همکاران ( )۹و مطالعه کانن و همکاران ( )35ارتباط معنيداري
بین استفاده از  PIMو اين سه متغیر مشاهده نشد .همچنین در مقايسه بین تعداد اقالم دارويي تجويزي و تعداد داروهاي
نامناسب در نسخ مورد بررسي بیمههاي سالمت و تأمین اجتماعي تفاوت آماري معنيداري بهدست نیامد.

نتیجهگیري نهایي
با توجه به دادههاي بهدستآمده در اينمطالعه ،ميتوان نتیجه گرفت که حدود  54درصد نسخ مورد بررسي پزشکان عمومي
شهرستان تبريز در سال هاي  13۹7-13۹8حاوي داروهاي نامناسب براي سالمندان بوده و پليفارماسي نیز در  32/6درصد
نسخ مشاهده گرديد .با توجه به باال بودن پليفارماسي و میزان مصرف  PIMها توسط سالمندان در اينمطالعه و مطالعات
مشابه گذشته در کشور که موجب تحمیل هزينههاي هنگفت مالي ،عوارض دارويي ،افزايش دفعات بستري و حتي مرگومیر
ناشي از مصرف اين داروها ميشود ،نیاز به تدوين و عملیاتي نمودن دستورالعملهاي علمي استفاده از داروها ،ارتقاي
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معیارهاي استفاده از آنها و بهبود آگاهي پزشکان و افزايش نظارت مسئولین مربوط وجود دارد .عالوهبراين با عنايت به افزايش
جمعیت سالمند کشور و گسترش شیوع بیماريهاي مزمن و غیرواگیر ،پیشنهاد ميشود موضوع طب سالمندي و دارودرماني
سالمندان در دانشگاههاي علوم پزشکي و همچنین در دورههاي بازآموزي گروه پزشکي مورد توجه جدي قرار گیرد.
در مطالعه حاضر فقط به استفاده از نسخ بیمه تأمین اجتماعي و بیمه سالمت بسنده شد هرچندکه با توجه به تعداد نسخ
مورد بررسي و نیز فراگیر بودن پوشش بیمهاي دو سازمان مذکور ،از تنوع قابل قبولي برخوردار است .پیشنهاد ميشود که
مطالعه مشابهي با استفاده از نسخ ساير سازمانهاي بیمهگر نیز انجام گردد .همچنین عالوه بر دانشجويان پزشکي و
داروسازي ،توجه به آموزش دانشجويان و کادر پرستاري در خصوص نحوه تجويز دارو در سالمندان و ارزيابي عملکرد آنان در
مطالعات آينده ضروري و بسیار مفید خواهد بود.

مالحظات اخالقي
پیروي از اصول اخالق پژوهش
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مطالعه حاضر با کد ( )IR.TBZMED.REC.1397.1033به تصويب کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکي تبريز
رسیده است .کلیه اطالعات نسخ مورد بررسي در اينمطالعه بهصورت محرمانه ميباشد.
حامي مالي
اين مقاله هیچگونه حامي مالي نداشته است.
مشارکت نويسندگان
همه نويسندگان در نوشتن اين مقاله سهم يکساني داشتهاند.
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تشکر و قدرداني
نويسندگان مقاله از مسئولین محترم سازمان بیمه سالمت استان آذربايجانشرقي و مديريت درمان سازمان بیمه تأمین
اجتماعي استان آذربايجانشرقي که در اجراي اين پژوهش همکاري نمودند صمیمانه سپاسگزاري مينمايند .اين مقاله از نتايج
پاياننامه دانشجويي مقطع دکتراي عمومي داروسازي که در دانشکده داروسازي تبريز با شماره -184پ ثبت و دفاع شده،
تهیه گرديدهاست.
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