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 افلوكساسين
(Ofloxacin) 

 

 2داروي ضد باكتري ، فلوروكينولون نسل:  دسته دارويي

Oflofect: برند داروسازي امين
®

    

 (FCبا روكش فيلم ) ميلي گرمي 022و  222قرص:  شكل دارويي
                            

 دارو نحوه عملكرد 

يراز باكتري است . اين آنزيم در ژ – DNAنها آنزيم آكه هدف  ميباشديك فلوروكينولون  افلوكساسين

DNA باكتري ،Coiling  توقف همانند سازي  موجبرا كاتاليز مي كند و مهار شدنDNA  شده و در

. نمايدخود را اعمال مي شده و اثر ضد باكتري  DNA نهايت باعث در هم شكسته شدن پايداري

 فلوروكينولونها از جمله اوفلوكساسين باكتريسيد هستند.
 

 مشخصات فارماكوكينتيكي دارو

غلظت خوني  حداكثر است.  %89خوبي از راه خوراكي جذب شده و بهره دهي بدني آن ه ب افلوكساسين

ساعت است.  12تا 5 راه خوراكي ايجاد مي شود. نيمه عمر دارو حدودساعت پس از مصرف از  2تا  1آن 

خورده شده در عرض  داروي %92تا  55مصرف آن همراه غذا غلظت خوني آنرا تحت تأثير قرار نمي دهد. 

خورده شده بصورت متابوليت هاي  دوز %5حدود د. گردساعت بدون تغيير از طريق ادرار دفع مي  89

كه نشان دهنده  گرددافلوكساسين از مدفوع دفع مي  %9تا  8اكسايد از ادرار دفع مي شوند.  -Nدمتيله و 

وجود دارد احتمال زياد كاهش عملكرد كليه ه دفع صفراوي كم داروست. با توجه به اينكه در افراد مسن ب

شير ديل دوز بايد انجام شود. افلوكساسين از جفت عبور كرده و در در موقع مصرف در اين بيماران تعلذا 

 مادر شيرده وارد مي شود. 

 

 دارو  موارد مصرف

و ذات الريه ايجاد شده توسط هموفيلوس انفلوآنزا  COPDحمالت عفونت حاد در بيماران مبتال به  -1

 . و استرپتوكوكوس نومونيا

                التهاب مجراي ادرار ، نورهرحم ايجاد شده توسط نيسرياگ ننوره ساده مجراي ادرار و گردگ -2

  يايي گردن رحم و عفونتهاي مختلط اين موارددنوره اي و عفونت كالميغيرگ

عفونتهاي پوستي و ضمايم پوستي ايجاد شده توسط استافيلوكوك طاليي حساس به متي سيلين ،  -3

  استرپتوكوكوس پيوژن يا پروتئوس ميرابيليس 
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، زژنونتروباكترآئرا( ايجاد شده توسط سيتروباكترديورسوس،UTIsعفونتهاي ساده دستگاه ادراري ) -4

  تراكوماتيس كالميديا ميرابيليس، روتئوسـپ روژينوزا،ـئآ ودوموناسـس كلبسيالنومونيا، ريشياكلي،ـاش

  نوره و نيسرياگ

  ومونيا،ـنكلبسيال  ،ريشياكليـ، اشسيتروباكترديورسوس از يـناش ادراري دستگاه دـديـش عفونتهاي -5

  سودوموناس آئروژينوزا و پروتئوس ميرابيليس 

 عفونت پروستات ناشي از اشريشيا كلي -6

 

 مقدار و روش مصرف دارو 

 روز مي باشد. 12ميلي گرم به مدت  322تا  222ساعت  12از راه خوراكي در بزرگساالن هر دوز 

 

  موارد منع مصرف دارو 

به اين دارو و ساير فلوروكينولونها حساسيت داشته باشند منع مصرف افلوكساسين در افرادي كه 

 طوالني و در دوران شيردهي نبايد مصرف شود. QTدارد. در ضمن در صورت وجود 
 

 عوارض جانبي دارو 

 بيماران ممكن است بعضي از عوارض زير ايجاد شوند: برخيبا مصرف افلوكساسين در 

، ، خشكي دهانQT، تاري ديد، طوالني شدن فاصله سردرد، سرگيجه، بيخوابي، احساس خستگي

 ،، تبتينين خون و آلكالين فسفاتازا، كرBUN، افزايش يافتن ، درد شكمتهوع ، استفراغ، اسهال

   ، التهاب تاندون و پارگي تاندونعوارض پوستي و حساسيت به نور
 

 

  تداخل اثر         
 مانع جذب افلوكساسين مي شوند.داروهاي حاوي كاتيونهاي فلز چند ظرفيتي   -1

را در الكتروكارديوگرام طوالني مي كنند            QTداروهايي كه فاصله  بامصرف توأم افلوكساسين   -2

  مي شود. QTباعث طوالني تر شدن فاصله ، ميودارون و پروكائين آميد( آ)مثل 

 كند.مصرف توأم افلوكساسين و تئوفيلين نيمه تئوفيلين را طوالني مي   -3

 مصرف توأم افلوكساسين و وارفارين باعث تشديد اثر وارفارين مي شود.  -4

  
 

 مصرف در دوران حاملگي و شير دهي 

          افي و ـي كـات انسانـراردارد . مطالعـق Cروه ـدر گ FDA Pregnancy Categoryن در ـوكساسيـافل

وجود ندارد. افلوكساسين در دوران حاملگي فقط بايد درصورت قابل توجيه بودن اي كنترل شده 

 خطر دارو براي جنين مصرف شود.سودمندي دارو در برابر 
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مصرف .  كرده است ايجادغضروفي  -در حيوانات پستاندار باعث آرتروپاتي و گرفتاريهاي استخواني 

 اين دارو در دوران شيردهي توصيه نمي شود.

 

 نكات آموزشي درباره اين دارو   

 حمالت تشنجي و در دوران حاملگي با احتياط مصرف شود. ومبتال به نارسايي كليوي در بيماران  -1

 د.گرددارو يك ساعت قبل از غذا يا دوساعت پس از غذا با يك ليوان آب مصرف  -2

 دارو با مايعات زياد خورده شود.  -3

 افلوكساسين مصرف شوند.ساعت قبل يا بعد از  2آنتاسيدها  -4

)علف چاي ( اجتناب شود زيرا باعث  St.Joh  s Wortدر حين مصرف اين دارو از فراورده هاي  -5

 افزايش حساسيت به نور مي شود.

مصرف فلوروكينولونها همراه با خطر تاندونيت و پارگي تاندون بوده و خطر اين عارضه در بيماران  -6

 كليوي ، قلبي بيشتر است.سال ، خانم ها و بيماران  62باالي 

 
 

 مصرف دوز بيش از حد دارو 
بجز سرگيجه ميكنند، ناشي از مصرف دوز بيش از حد دارو در عرض يك ساعت فروكش  عوارض همه

خالي شده و  حاد ، معده بايد Overdoseساعت ادامه داشته باشد. براي درمان  9كه ممكن است تا 

بيمار مايعات زياد دريافت كند. افلوكساسين توسط همودياليز يا دياليز صفاقي بطور قابل توجهي از 

 د. گردخون خارج نمي 

 

 

   شرايط نگهداري دارو 

 درجه سانتي گراد نگهداري شود. 32دارو دوراز نور و در دماي كمتر از   
 

   نوع بسته بندي دارو    

 عددي 12 هايبليستر حاويجعبه   


