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TÜRK DAHİLİ VE CERRAHİ BİLİMLER YOĞUN BAKIM DERNEĞİ
COVID-19 HASTALIĞI TAKİP ÖNERİLERİ

KLOROKİN ve HİDROKSİKLOROKİN
Öneri: Klorokin ve türevlerinin anti-viral olarak kullanımı pre-klinik in-vitro çalışmalarla desteklenmesine,
diğer endikasyonlarda kullanımının klinik güvenilirliği bilinmesine rağmen COVID-19’lu kritik hastalarda
kullanımını destekleyecek yeterli klinik veri yoktur. Buna rağmen ülkemiz dahil birçok ulusal rehber ve uzlaşı
raporunda COVID-19 pandemisinin aciliyeti nedeniyle kullanımı desteklenen bu ilaçların, rehberlere uygun
olarak uygulanması önerilir.
Açıklama:
COVID-19 (2019-nCoV Hastalığı) tüm dünyada acil bir halk sağlığı sorunudur. Hastaların yaklaşık %15’i
hastalığın ağır formunu oluşturmaktadır. Günümüzde COVID-19 için güvenilirliği ve etkinliği kanıtlanmış
spesifik bir tedavi bulunmamaktadır. Pandeminin aciliyeti ve bilimsel verilerin kısıtlılığı nedeniyle, etkili
olabileceği yönünde sınırlı da olsa veri bulunan tedavi seçenekleri, tüm dünyada yaygın bir şekilde bu hastalar
için kullanılmaktadır. Bunların başında klorokin ve hidroksiklorokin gelmektedir.
Klorokin ve metaboliti hidroksiklorokin tüm dünyada 70 yıldan uzun süredir kullanılmaktadır ve Dünya
Sağlık Örgütü’nün temel ilaç listesinde yer almaktadır. Ucuz ve klinik güvenlik profili oturmuş bir ilaçtır. İnvitro çalışmalar geleneksel olarak malarya tedavisinde kullanılan ve immun modülatör bir ilaç olan klorokinin
SARS ilişkili Coronavirus (CoV) ve MERS-CoV gibi viral enfeksiyonlarda viral replikasyonu azaltmada etkin
olduğunu göstermiştir. Buna rağmen SARS-CoV-2 (COVID-19) pnömonisinin tedavisindeki etkinliği ve
güvenilirliği tam olarak bilinmemektedir.
Cortegiani ve ark. 1 Mart 2020’e kadar PubMed ve EMBASE veritabanında SARS-CoV-2 pnömonisinin
tedavisinde klorokin ve klorokin ilişkili formülasyonların etkinliğini ve güvenilirliğini sistematik bir
derlemede araştırmışlardır (156 kaynak PubMed, 73 EMBASE, 5 diğer kaynak). Yirmi üç tane çalışma kaydı
olmasına rağmen 6 geçerli kaynak bulunabilmiştir (1 Çin bilirkişi uzlaşı raporu, 1 Hollanda ve İtalya ulusal
rehberleri, 1 araştırma, 1 mektup, 1 editoryal). Çinli araştırmacılar klorokinin etkinliğini Vero Eb SARS-CoV2 ile enfekte edilmiş hücreleri kullanarak in-vitro olarak araştırmışlardır. Klorokin viral enfeksiyonu
endozomal pH’ı artırarak ve SARS-CoV’nin hücresel reseptörünü glikolize ederek engellemiştir. Ayrıca invivo klorokinin immun düzenleyici etkisinin antiviral etkinliğini artırabileceği belirtilmiştir. Çin’de yapılan
çok merkezli klinik bir çalışmada klorokin fosfatın COVID-19 ilişkili pnömoni tedavisinde etkinliği ve kabul
edilebilir güvenilirliği gösterilmiştir. Yüz hastadan daha fazla hasta ile yapılan bu çalışmada klorokinin
pnömoni alevlenmesini önlediği, akciğer görüntüleme bulgularında iyileşme sağladığı, virüsün
negatifleşmesini hızlandırdığı ve hastalık seyrini iyileştirdiği gösterilmiştir. Hasta sayısının az olduğu bu
çalışma birçok klinik çalışmanın başlatılmasını sağlamıştır.
Klorokin bazı ülkelerde bulunmadığından hidrosiklorokin alternatif olarak kullanılabilir. Çin’de yakın
zamanda yapılan çalışmada klorokinin ve hidrosiklorokinin değişik doz rejimlerinde fizyolojik temelli
farmakokinetik modelleri oluşturulmuştur. Bu çalışmada hidrosiklorokinin klorokinden in-vitro SARS-CoV2’yi inhibe etmede daha potent olduğu bulunmuştur. Bu bulgulara dayanarak hidrosiklorokininin günde 2 kez
400 mg yükleme dozunu takiben 200 mg günde iki kez toplamda 5 gün kullanımı, gastrointestinal yan
etkilerine göre doz modifikasyonunun yapılması önerilmiştir.
T.C. Sağlık Bakanlığı’nın 14 Nisan 2020 tarihli COVID-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) rehberinde
semptomatik olup da COVID-19 olasılığı düşünülen hastalara, hidroksiklorokin tedavisinin hemen başlanması
önerilmektedir. Ağır pnömonili olası/kesin COVID-19 olgularında hidroksiklorokin 2x400 mg yükleme
dozunu takiben, 2x200 mg tablet oral tedavinin 5 gün verilmesini; hidroksiklorokin tedavisi alırken kliniği
ağırlaşan ya da pnömoni bulguları ilerleyen olgularda tedavinin 10 güne tamamlanması önerilmektedir.
Hidroksiklorokin QT aralığını uzatıp, ventriküler taşikardiye eğilim yaratabilir. Özellikle ileri yaşlı kardiyak
komorbiditesi olan, QT’yi uzatan başka ilaç kullanan, elektrolit bozuklukları olan hastalarda bu risk daha
yüksektir. Bu nedenle COVID-19 nedeniyle hidroksiklorokin başlanacak veya almakta olan hastalarda QT
uzaması açısından risk değerlendirmesi yapılmalıdır.
Devam eden randomize kontrollü çalışmaların sonuçları klorokin ve türevlerinin (hidroksiklorokin, klorokin
fosfat vs) COVID-19’lu hastalarda kullanımı ile ilgili daha sağlam klinik veriler sunacaktır.
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