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Echipa care îngrijește pacientul oncologic ar trebui să fie mai atentă la administrarea Inhibitorilor Pompei 

Protonice (IPP)?! 

 

Omeprazolul, Esomeprazolul, Dexlansoprazolul, Lansoprazolul, Pantoprazolul, etc. = Inhibitori ai Pompei Protonice. 

În ultimele două decenii îi găsim, sub diverse denumiri comerciale, pe rafturile tuturor farmaciilor. Sunt printre cele 

mai prescrise și autoprescrise medicamente. Aceste medicamente vin cu anumite riscuri, însă mediul medical este 

destul de sigur că acestea nu aduc probleme semnificative pentru sănătate. Nici din punct de vedere micronutrițional 

nu vin cu multe efecte negative. Cel mult, din cauza creșterii ph-ul gastric, IPP ar putea aduce absorbții mai reduse 

ale anumitor nutrienți precum fierul, vitamina B12, magneziul, calciul și care devin sesizabile la utilizări cu adevărat 

îndelungate sau atunci când administrarea lor este asociată unor comorbidități precum, dar nu exclusiv, disfuncțiile 

renale, anemiile, infecțiile, hipomagnezemiile, osteopenia, osteoporoza, etc. 

Preparatele IPP par atât de sigure încât, într-o lucrare recent publicată în JAMA Network Open, se arată că sunt 

administrate la circa 27% dintre pacienții cu chimioterapie intravenoasă, la 26% dintre cei cu tratemente cu inhibitori 

ai punctului de control (CPIs), la 33% dintre cei cu inhibitori de tirozinkinaze (TKIs), la 19% dintre cei cu terapie 

hormonală, la 19% dintre cazurile cu chimioterapie orală, ajungându-se în cazul capecitabinei chiar la 24%. 

Deși IPP aduc importante beneficii în plan subiectiv (cel mai mult fiind utilizate pentru combaterea pirozisului/ arsurii 

retrosternale date de refluxul acid sau epigastralgiilor/ durerilor resimțite în zona stomacului) și chiar s-a sugerat că – 

în unele condiții – pot avea efecte pozitive asociate acelora aduse de terapia anti-tumorală standard și dietele 

ketogenice, este tot mai clar faptul că pot fi generatoare și de importante inconveniente.  

Astfel, astăzi avem date destul de clare că administrarea de IPP ar trebui făcută cu mult mai mare prudență în 

anumite situații, dintre care proemină cele ale pacienților tratați cu TKIs, CPIs sau cu capecitabină. În acest sens, 

trebuie să știm cu toții că absorbția medicamentelor administrate oral este influențată de dietă și de ph-ul gastric 

precum și de microbiomul intestinal (precum în cazul CPIs). Iar Ph-ul gastic și microbiota sunt modificate în mod 

important de administrarea de IPP.  

Ținând cont în mod logic și de aceste aspecte enumerate, ar trebui ca administrarea IPP să fie mult mai limitată la 

pacienții care primesc terapii precum TKIs, CPIs sau capecitabină. La aceștia, în scopul de a ameliora pirozisul și 

epigastralgiile ar putea fi utilizate alte preparate larg disponibile pe piață precum antagoniși de H2 receptori (dar sub 

rezerva că un TKI ar trebui luat fie cu 2 ore înainte, fie la 10 ore după un astfel de medicament) dar mai ales 

medicamentele antiacide, care par a fi cea mai bună și fără restricții opțiune. 
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Dacă totuși un pacient care primește TKI este obligat să facă tratament și cu IPP, atunci inhibitorul de tirozinkinază ar 

trebui să fie administrat fie cu 2 ore înainte de inhibitorul pompei protonice, fie asociat cu o porție consistentă dintr-o 

băutură acidă precum Coca-Cola sau Pepsi-Cola. 
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