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 روکسی کلروکين سولفاتهيد
(Hydroxy chloroquine Sulfate) 

 

 (DMARD)   بیماری کننده  تعدیل  روماتیک آنتی  داروی آمینوکینولین،-4ماالریای  ضد  داروی: دارویی دسته

  (FC)فیلم  گرمی با روکش میلی 022های  قرص:فرم دارویی
 

 نحوه عملکرد دارو

 شود درون واکوئل انگل ماالریا ایجاد می pHاثر ضد ماالریای هیدروکسی کلروکین از طریق قلیایی کردن 

کاهش تولید  به اثر دارو روی سیستم ایمنی و احتماالً مربوط ی آنآرتریت روماتوئید اثر ضدو 

 باشد. های آزاد می ، کاهش کموتاکسی و مقابله با رادیکال ها لنفوسیتو کاهش حساسیت  1اینترلوکین
 

 مشخصات فارماکوکينتيکی دارو

غلظت  آنساعت پس از مصرف  3تا  1و شده هیدروکسی کلروکین از دستگاه گوارش بخوبی جذب 

لیظ غها مثل کبد، طحال، کلیه، قلب، ریه و مغز ت شود. این دارو در بعضی از بافت حداکثر خونی ایجاد می

درصد آن بصورت  02شود. تقریباً  ه متابولیزه میلاتی -های د د. قسمتی از دارو در کبد به متابولیتگرد می

بسیار آهسته است بطوریکه پس از قطع شود. سرعت دفع آن از کلیه  دست نخورده از ادرار دفع می

یابد.  وی آن افزایش میماند. با اسیدی کردن ادرار سرعت دفع کلی ها در بدن باقی می مصرف دارو ماه

 روز است. 30پالسمایی دارو تقریباً نیمه عمر 
 

 موارد مصرف هيدروکسی کلروکين

    برای پیشگیری از ابتال به ماالریا -1

 و آن به حساس سیپاروملفا پالسمودیوم با شده ایجاد ماالریای )رادیکال( کنی ریشه و  درمان -0

 ماالریای اوالهماالریه و برای درمان بالینی ماالریای ویواکس و  ومدیوپالسم

  لوپوس اریتماتوز دیسکوئید و سیستمیک -3

 )آرتریت روماتوئید( روماتوئید آرتریایتیس -4

 

  مقدار و روش مصرف دارو

 ساعت از  6فاصله ه گرم ب میلی 422گرم در ابتدا و سپس  میلی  022روز اول ، ماالریابرای درمان  -1

 شود. گرم بصورت دوز واحد مصرف می میلی 422شود. روز دوم و سوم  راه خوراکی مصرف می

                شود.  گرم در روز بمدت چندین هفته مصرف می میلی 422برای درمان لوپوس اریتماتوز  -0

 باشد. گرم در روز می میلی 422تا  022هدارنده دارو دوز نگ
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شود و درمان  گرم مصرف می میلی 622تا  422برای درمان آرتریت روماتوئید در شروع درمان  -3

                         دهـنگهدارن دوز د.ـابـی ه میـآل ادام دهـاسخ ایـه پـدن بـرای رسیـه بـهفت 10 تا 4 والًـمعم

 گرم در روز است. میلی  422تا  022

 شود.  ها تعیین می ها با توجه به وزن بدن آن هیدروکسی کلروکین در بچهدوز  -4

 شود. با یک لیوان شیر خورده مییا دوزهای دارو همراه غذا 
 

 موارد منع مصرف دارو

  در صورت وجود تغییرات میدان دید یا شبکیه -1

  آمینوکینولین بیماران حساس به ترکیبات -0

  ها مدت در بچه طوالنیدرمان  -3

  
 

 عوارض جانبی 

 نماید : از بیماران ایجاد  برخیممکن است بعضی از عوارض زیر را در 

اشتهایی، تهوع،  سهال، بیا، عوارض گوارشی )ECGسردرد، سرگیجه، سایکوز، تشنجات، ایجاد تغییرات در 

و به مدت طوالنی( که  باالهای شکمی(، آسیب غیر قابل برگشت به شبکیه )در صورت مصرف دوز  کرمپ

وزوز کردن گوش و کاهش  ، باشد و سایر پیگمانها می این اثر مربوط به توانایی دارو برای اتصال به مالنین

 وارض پوستی.همولیتیک و بعضی ع شنوایی، اگرانولوسیتوز و آنمی
 

 :ثرخل اتدا

 شود. مصرف توأم این دارو با دیگوکسین باعث افزایش غلظت خونی دیگوکسین می -1

 خونی کاهش غلظت باعث  گسترده( طیف )داروی ضدکرم  کوانتل پرازی با دارو این توأم مصرف -0

 شود. وانتل میک پرازی
 

  

  مصرف دارو در دوران حاملگی و مادران شيرده

از مصرف هیدروکسی کلروکین در دوران حاملگی باید اجتناب شود بجز در درمان ماالریا که سودمندی 

هیدروکسی کلروکین درگروه  FDA Pregnancy Categoryدارو بیشتر از خطر آن روی جنین است. در 

C ثابت نشده است. های شیرخوار شود و سالم بودن آن برای بچه قرار دارد. از شیر دفع می 
 

 مصرف دوز بيش از حد هيدروکسی کلروکين

            شوند و مصرف دوز بیش از حد  به سرعت و کامل از راه خوراکی جذب می نآمینوکینولی -4ترکیبات 

دقیقه ایجاد عالیمی مثل سردرد، سرگیجه،  32حساس در عرض درمانی در افراد  یغیر عمدی یا دوزها

 ست تنفس و ایستیکند که ممکن است با ا تشنجات می و وقیعر اختالالت بینایی، کوالپس قلبی

 قلب همراه شود.  ناگهانی
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درمان شامل خالی کردن معده با ایجاد استفراغ یا شستشوی معده، استفاده از زغال فعال شده ودرمان 

خیلی کوتاه اثر  یها از باربیتورات، حمایتی است. در صورت وجود تشنجات مربوط به تحریک مغز 

 شود. استفاده می

اگر تشنجات مربوط به آنوکسی باشد با اکسیژن درمان شود و تنفس باید بخوبی برقرار شود و در شوک 

            آمونیوم کلراید  ، شود. برای اسیدی کردن ادرار همراه با هیپوتانسیون از وازوپرسورها استفاده می

         مورد استفاده قرار گیرد تا به دفع دارو از  به مدت چند روزند میتوام( نقسگرم در روز بصورت م0)

 شود.کمک طریق ادرار 

 

 نکات آموزشی درباره این دارو

 باشد. السیپاروم مقاوم به کلروکین مؤثر نمیفیوم دهای پالسمو هیدروکسی کلروکین علیه سویه -1

ها منجر به  تصادفی این دارو توسط بچهای به این دارو حساس هستند و خوردن  ها به طور ویژه بچه -0

 مرگ شده است.

 نگهداری شود. ها دور از دسترس بچهباید  -3

 فیری باید با احتیاط زیاد مصرف شود.رو پو G6PDدر بیماران مبتال به کمبود  -4

 ضعف عضالنی، اختالالت بینایی ومشکالت شنوایی در حین درمان باید گزارش شود. -0

 باید صورت گیرد. ای دوره( بصورت CBCهای خونی) شمارش سلول، مدت درصورت مصرف طوالنی -6
 

 شرایط نگهداري دارو  

 درجه سانتی گراد نگهداری شود. 32دارو دور از نور و در دمای کمتر از 
 

 نوع بسته بندي دارو  
 عددی 12 هایجعبه حاوی بلیستر


