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اثرات درمانی:
 DNA لووفلوکساســـین آنتی بیوتیکی از گروه فلوروکینولون ها ســـت که با مکانیسم جلوگیری از تکثیر
باکتری و ایجاد اختالل در همانند سازی آن موجب مهار سنتز DNA باکتری می شود و به این ترتیب از 

تکثیر باکتری جلوگیری نموده و اثرات باکتریسیدی ایجاد می کند.
موارد مصرف:

برونشـــیت مزمن باکتریال، آنفلوانزا، هموفیلیس پارا آنفلوانزا، پنومونی اکتسابی سینوزیت باکتریال، 
پیلونفریت حاد  خفیف تا متوســـط ناشی از اشرشیاکلی، پروستاتیت باکتریال مزمن، عفونت خفیف 
تـــا متوســـط دســـتگاه ادراری برخی عفونت های پوســـتی، درمان و پیشـــگیری از اســـهال مســـافرتی، 
هلیکوباکتر پیلوری۱۸، بیماری التهابی لگن خاصره، عفونت های تناسلی بانوان ١٢، انتروکولیت ١٨، التهاب 
اپیدیدیم (غیر ســـوزاکی) ١٣، ســـوزاک ١٤، عفونت لژیونال پنوموفیال ١٥، التهاب صفاق ١٩، ســـل ٦، پنومونی 

اکتسابی از جامعه در کودکان ٢، تب تیفوئیدی ٤، اندوکاردیت ١١
مزایا:

• مصرف یک بار در روز (مطلوب برای بیمار)
• اثر سریع کشندگی باکتری ها ضمن دارا بودن طیف وسیع عملکرد ١

• دارای ایمنـــی و تحمل پذیـــری بهتر ٩-٧ (یکی از فلوروکینولون های دارای حداقل احتمال بروز عوارض 

قلبی - عروقی ٥، اختالالت سیســـتم اعصاب مرکزی و فوتوتوکسیسیتی متعاقب مصرف)
• موجب تداخالت مهم دارویی کمتر در مقایســـه با ســـایر داروهای همگروه (فلوروکینولون ها) به دلیل 

نداشتن متابولیسم ماژور   
• مواجهـــه غیـــر مترقبه ارگانیســـم های مقاوم به نســـبت کمتر بـــا متعاقب مصرف لووفلوکساســـین

• طیف وسیع عملکرد بر علیه باکتری های گرم مثبت ( لووفلوکساسین در میان فلوروکینولون ها دارای 

بهترین اثر بخشی علیه استرپتوکوکوس پنومونیا می باشد.) 
• دارای اثر بخشی متوسط علیه میکروارگانیسم های بیهوازی ( اغلب کینولون ها دارای این اثربخشی به 

میزان اندک هستند.) ١٠
• دارای اثربخشی بسیار خوب علیه پاتوژن های مجاری تنفسی تحتانی٢٠ 

P-450 



نیمه عمر

لووفلوکساسین سیپروفلوکساسین
۸-۶ ساعت٤ ساعت

عملکـــرد ضعیـــف علیـــه ارگانیســـم های گـــرم مثبت
عملکرد بسیار ضعیف علیه استرپتوکوکوس پنومونیا

عملکرد بسیار خوب علیه پاتوژن های درون
سلولی آتیپیکال

عملکرد بهتر علیه ارگانیسم های گرم مثبت
عملکرد خوب علیه استرپتوکوکوس پنومونیا
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۲۱ و ۲۲ فوتوتوکسیسیتی بیشتر

موثر علیه لژیونال پنوموفیال

حداقل فوتوتوکسیسیتی

• در حال حاضر لووفلوکساسین تنها فلوروکینولون تایید شده برای درمان عفونت پنومونیای با منشاء بیمارستانی

اســـت. این آنتی بیوتیک علیه پاتوژن های تنفســـی آتیپیکال مانند لژیونال پنوموفیال، مایکوپالسما پنومونیا
وکالمیدوفیال پنومونیا و همچنین پنوموکوکسی مقاوم بسیار موثر عمل می کند. 

• لووفلوکساسین دارای فراهمی زیستی بسیار خوبی در هردو شکل دارویی مورد مصرف (خوراکی و تزریقی وریدی) است. 
• درمان تشـــدید حاد بیماری انســـداد مزمن ریوی با تجویز لووفلوکساســـین در مقایســـه با آنتی بیوتیک های

استاندارد می تواند منتج به کاهش دوره بستری شدن مبتالیان در بیمارستان شود. ٣
• لووفلوکساسین می تواند انتخاب مناسبی برای مبتالیان به بیماری های کبدی باشد (این در حالیست که سایر

فلوروکینولون ها در این افراد منع مصرف دارند.) ١٦
• لووفلوکساسین با الکل تداخل ندارد.
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مـــــزایای کــــلی لووفلوکـــساسین
در مقایسه با سیپروفلوکساسین

بزرگساالن :  ٢٥٠ تا ٧٥٠ میلی گرم یک بار در روز (مدت درمان 
بســـته به نوع عفونت و تشخیص پزشـــک متفاوت است).

درمان عفونت مقاوم هلیکوباکتر پیلوری بر پایه لووفلوکساسین (دوره ١٠ روزه- مطالعه کنترل شده):
در بیماران مبتال به هلیکوباکتر پیلوری مقاوم، درمان ســـه تایی شـــامل لووفلوکساســـین (پنتوپرازول + آموکســـی ســـیلین + 
لووفلوکساسین) دارای اثر بخشی بهتری از درمان چهارتایی (امپرازول + تتراسیکلین + مترونیدازول + بیسموت ساب سیترات) 

بود. 
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