COVID-19 ve İbuprofen Kullanımı

İbuprofen; iltihap (yangı) ve orta şiddetteki ağrıların tedavisi amacıyla romatoid artrit,
osteoartrit, adet krampları veya adet öncesi ağrı ve ödeme (menstrüel ödem) karşı
kullanılmakta olan bir nonsteroid antienflamatuar ilaçtır1.
11 Mart 2020 tarihinde Lancet Respiratory Medicine dergisinde yayınlanan bir makalede
SARS-CoV-2 (Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu Koronavirüsü 2) hedef hücrelere ACE2
(Anjiyotensin-Dönüştürücü Enzim 2) aracılığıyla bağlandığı için ACE inhibitörlerinin, sartan
grubu
ilaçların,
tiazolidindionların
ve İbuprofenin
COVID-19
semptomlarını
2
kötüleştirebileceği hipotezi ortaya konmuştur . Bunun üzerine Avrupa İlaç Ajansı (EMA) 18
Mart 2020’de yayınladığı yazıda ibuprofen kullanımı ile COVID-19 semptomlarını
kötüleştirdiğine dair şu an herhangi bir bilimsel kanıt olmadığını, durumun ve konuyla alakalı
her türlü yeni bilginin incelendiğini belirtmiştir3. Yapılan açıklamada sağlık çalışanlarının ve
hastaların nonsteroid antienflamatuar ilaçların (ibuprofen gibi) ürün bilgisinde belirtildiği
şekilde kullanımının uygun olduğunu, tedavi için ibuprofen (veya diğer nonsteroid
antienflamatuarlar) kullanan hastaların, özellikle kronik hastaların, tedaviyi kesmeleri için
herhangi bir sebep olmadığı söylenmektedir3. Mevcut durumda önerilen ise bu ilaç
grubundaki ilaçların en düşük etkili dozda mümkün olan en kısa süre boyunca
kullanılmasıdır3.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO); mevcut verilere göre ibuprofen kullanımına karşı bir öneride
bulunamayacağını ve COVID-19 hastalarının tedavisinde yer alan hekimler tarafından bilinen
istenmeyen etkileri dışında ibuprofene bağlı bir negatif etki bildirilmediğini açıklamıştır4.
Türk Eczacıları Birliği; konuyla ilgili ek olarak her ilaçta olduğu gibi ibuprofenin de doktor
reçetesi ve eczacı danışmanlığında alınması gerektiğini, ilaçla ilgili sorusu olan hastaların
mutlaka hekim ve eczacılara danışmaları gerektiğini belirtmektedir ve COVID-19’dan
korunmak için her şeyden önce bilgi kirliliği yaratanlara itibar edilmemesinin önemini
vurgulamaktadır5.
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