
 



GİRİŞ 

COVID-19, 11 Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemik olarak kabul 

edilmiştir. Hastalık Şiddetli Akut Solunum Sendromu Coronavirus 2’ye (SARS-CoV-2/2019-

nCoV) neden olmaktadır. Hidroksiklorokin (HCQ), COVID-19 profilaksisi veya tedavisinde 

etkinliği kanıtlanmamış olmasına rağmen ilaç seçeneklerinden biri olarak önerilmiştir. HCQ, 

antiinflamatuvar etkileri nedeniyle romatizmal hastalıkların tedavisinde yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Türkiye Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu, COVID-19 tedavisinde 

ve ayrıca profilaktik kullanım için HCQ’i önermektedir. Ancak, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve 

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği, 21 Mart 2020'de HCQ'nun profilaksi için kullanılmasına karşı 

uyarılarda bulunmuştur. HCQ, 5 yaşın altındaki çocuklarda profilaksi için önerilmemektedir. 

Retinopatisi, bilinen aşırı duyarlılığı ve hamileliği olan bireylerde kontrendikedir. Bu ilaç, QTc 

aralık uzaması ve kardiyak aritmiler de dahil olmak üzere yan etkilerin izlenmesi ile yakın tıbbi 

gözetim altında reçete edilmelidir. Duyarlı bireylerde QT aralığı uzamasına ve torsades de 

pointes'e (TdP) yol açabilmektedir. FDA, COVID-19 için HCQ'nun hastane ortamı dışında veya 

kalp ritmi problemleri riski nedeniyle klinik bir çalışmada kullanılmasına karşı uyarmaktadır. 

FDA, HCQ ile tedavi edilen COVID-19 hastalarında, genellikle azitromisin ve diğer QT uzatan 

ilaçlar ile birlikte ciddi kalp ritmi problemlerinin bildirildiğini belirtmektedir. Bu yan etki 

nispeten nadirdir, ancak COVID-19'un tedavisi için de önerilen azitromisin gibi diğer ilaçlarla 

birlikte reçete edilmesi riski artırabilmektedir. Ayrıca sııklıkla kullanılan kinolonlar, 

antihistaminikler vb. diğer birçok ilaç da kardiyak yan etki riskine katkıda bulunabilmektedir. 

Bu ilaçların kan seviyelerini artıran beta blokerler ve digoksin gibi diğer kardiyak ilaçlarla da 

etkileşime girmektedir. HCQ tedavisi alan bireylerde QTc aralığını tahmin etmek için bir 

başlangıç EKG'si olması önerimektedir. QTc aralığı için normal üst sınır kadınlar için 460 ms, 

erkekler için 450 ms'dir. 

Vaka 1: 

37 yaşında kadın hekim, taşikardi ile ani senkop atağı nedeniyle acil servise getirilmiş ve 

supraventriküler taşikardi ile sık ventriküler ekstrasistol tanısı ile yoğun bakım ünitesine (YBÜ) 

alınmıştır. Hipertansiyonu olduğu ve düzenli olarak günde bir kez 30 mg nifedipin kullandığı 

biliyordu. Kabul sabahı, COVID-19 pozitif bir hasta ile temas nedeniyle profilaksi için bir tablet 

200 mg HCQ aldı. Aynı gün idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle 500 mg po siprofloksasin aldı. 

Semptomları HCQ alımından yaklaşık 12 saat sonra başladı. Acil serviste ilk EKG'si sık 

ventriküler ekstrasistolleri olan 180/dak supraventriküler taşikardi, 506 msn uzamalı QTc 

120/dak gösterdi.. Diltizem 25 mg 1x1 iv, diazepam 5 mg 1x1 iv acil durumlarda sırası ile 

uygulandı. İzlem için yoğun bakım ünitesine transfer edildi. Monitörizasyonu sırasında 12 saat 

sonra sinüs ritmi ayarlandı ve 25 mg po 2x1 metoprolol tartrat başlandı. Kardiyak ritim holteri 

ile taburcu edildi. 24 saatlik ritim holteri sırasında, temel sinüsü en fazla 120/dk ve en az 62/dk 

kalp atış hızı izledi. Toplam 100 VES, 3 VES, 3 trigemin atımı gözlendi. Şu anda hala 25 mg 

po 2x1 metoprolol tedavisi almaktadır. 

Vaka 2: 

Daha önce başka bir hastanede COVID-19 PCR testi pozitif çıkan 58 yaşında erkek hasta, 

taşikardi, kas güçsüzlüğü ve nefes darlığı şikayeti ile acil servise başvurdu. Hipertansiyon 

öyküsü var ve Ramipril ile hidroklortiazid kullanıyor. Kabul sırasında, günde bir kez HCQ 200 

mg tb 2x1, 500 mg azitromisin ve 75 mg 2x1 oseltamivir kullanıyordu. Semptomları ilk 

dozlardan 24 saat sonra başladı. EKG'sinde QTc'nin 500 msn ve PR aralığı 134 msn uzaması 



saptandı. Enfeksiyon kliniğine yatırılarak ilaç tedavisi kesildi. Ertesi gün EKG’si, QTc'yi 134 

ms'lik PR aralığı ile 457 ms olarak gösterdi. Kardiyak durumu için stabilize edildi, ancak 

enfeksiyonu için 12 gün hastaneye yatırılması gerekiyordu ve öneriler ile taburcu edildi. 

Vaka 3: 

Komorbiditesi bilinmeyen 24 yaşındaki doktor, bulantı, halsizlik ve taşikardi şikayetleri 

nedeniyle ayakta tedavi gördü. COVID-19 şikayetlerinden sonra iki doz HCQ profilaksisine 

başlamıştır. Sinüs taşikardisi ile kalp hızı 110/dk idi ve QTc 430 msn uzamıştı. HCQ kesildi ve 

şikayetleri bir hafta içinde düzeldi. 

TARTIŞMA 

Klorokin fosfat ve hidroksiklorokin sülfat, başlangıçta sıtma tedavisi için kullanılmış olan kinin 

türevi ajanlardır. Bu ilaçların antiinflamatuvar etkinliklerinin keşfinden sonra, romatizmal 

hastalıkların tedavisinde kullanılmışlardır. Antiflamatuar etkileri ile sitokin fırtınasının 

inhibisyonu ile birlikte intraveziküler pH'ı yükselterek etkileyerek virüsün ACE-2 reseptör 

aracılı girişini inhibe ettikleri gözlenmiştir (Liu, J., Cao, R., Xu, M.  et al.  Hydroxychloroquine, 

a less toxic derivative of chloroquine, is effective in inhibiting SARSCoV-2 infection in 

vitro.  Cell Discov  6,  16 (2020) ve Colson P,  Rolain JM,  Lagier JC,  Brouqui P,  Raoult D. 

Chloroquine and hydroxychloroquine as available weapons to fight COVID-19. Int J 

Antimicrob Agents  2020; 55: 105932). Retina toksisitesi, bu ajanların uzun süreli kullanımının 

en iyi bilinen komplikasyonudur, ancak daha az sıklıkla kardiyak toksisite ve nöromiyotoksisite 

de ortaya çıkabilmektedir. HCQ kaynaklı kardiyak toksisite gelişimi için risk faktörleri arasında 

yaşlılık, kadın cinsiyet, daha uzun tedavi süresi (> 10 yıl), günlük kilogram başına yüksek doz, 

önceden var olan kalp hastalığı ve böbrek yetmezliği sayılabilir. Olgularımızda sadece bir veya 

iki doz HCQ kullanılmıştır. 

Yakın tarihli bir çalışmada yazarlar, azitromisin ile veya azitromisin olmadan hidroksiklorokin 

kullanımının, Covid-19 teşhisi ile hastaneye yatırılan hastalarda mekanik ventilasyon riskini 

azalttığına dair bir kanıt bulamamıştır. Sadece hidroksiklorokin ile tedavi edilen hastalarda 

toplam mortalitenin arttığını ilişkilendirmişlerdir 

(Joseph  Magagnoli,  Siddharth  Narendran,  Felipe  Pereira,  Tammy  Cummings,  James 

WHardin,  S Scott  Sutton,  Jayakrishna  Ambati. Outcomes of hydroxychloroquine usage in 

United States veterans hospitalized with Covid-19. MedRxiv  2020.04.16.20065920). 

Sonuç olarak, pandeminin dördüncü ayında, HCQ'nun hem tedavide hem de profilakside nasıl 

kullanılacağı konusunda tartışmalar devam etmektedir. Kullanılırsa, ilaca bağlı kardiyak 

aritmilerin gelişme riski nedeniyle hastalar yakından izlenmelidir. 
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