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Anti malaria agents including chloroquine and hydroxichloroquine are commonly used for rheumatic 
diseases e.g. systemic erythematous lupus or rheumatoid arthritis. One of the most important systemic side 
effects of these agents is ocular side effects (chloroquine toxicity retinopathy). Regarding to importance of 
early detection of this toxicity, the patients who take these drugs should be evaluated regularly. This article 
presents the latest recommendations on screening for chloroquine and hydroxychloroquine-induced 
retinopathy. 
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  گيري بيماران مصرف كننده داروهاي ضدماالريا  هاي جديد نحوه پي مروري بردستورالعمل
  

  ٣ و دکتر فاطمه جوادي٢نيا ، دکتر رامين نوري١فر دکتر پرويز ملکي
  

. دنشو  مي استفادهيسمي روماتيها يماريع در درمان بين به صورت شايکلروک يدروکسين و هيا شامل کلروکيماالرضد يداروها

با توجه به .  استن داروهاي از اين ناشي کلروکينوپاتيها رت ن آنيتر باشد که مهم  مير سو بر چشمين داروها تاثي عوارض ااز

مورد بررسي قرار ن ي معي زمانيها ن داروها در دورهيماران مصرف کننده اي الزم است ب،عارضهن يص زودهنگام ايت تشخياهم

   . دنشو ارايه ميماران ين بي ايريگ ي و پبررسي يها ن دستورالعمليدتري جدين مقاله مروريادر . گيرند

 ٢٨٠-٢٨٥: ٣، شماره ٢٠؛ دوره ١٣٩٣پزشکي بينا  مجله چشم.  

  

 ا ين ين نوري دکتر رام:گو پاسخ)e-mail: ramin.retin@gmail.com( 
  ١٣٩٣ آذر ١٥: دريافت مقاله        ان اير-  تهران-  تهرانيد بهشتي شهي دانشگاه علوم پزشک- هيشبکهاي  بيماريپ يفلوش - ۱

  ١٣٩٣ بهمن ٢٣: تاييد مقاله           ايران-  تهران- تهرانيد بهشتي شهي دانشگاه علوم پزشک-پزشک چشم - ارياستاد - ۲

   ايران-  تهران- دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي تهران- پژوهشگر- پزشک عمومي - ۳

مرکز تحقيقات چشم-٢٣ پالک -)خيابان امير ابراهيمي ( خيابان پايدارفرد-  بوستان نهم- پاسداران- تهران   

  

 مقدمه
ن به يکلروک يدروکسين و هيا شامل کلروکيماالرضد يداروها     

آرتريت  از جمله يسمي روماتيها يماريع در درمان بيصورت شا

از . دنشو  مي استفادهکيستميس سماتوتيد و لوپوس ارييروماتو

 که است ر بر چشمي تاثان داروهيک ايستميعوارض مهم س

با . باشد مي ن داروهاي از اي ناشنيکلروک ينوپاتي رت،ن آنيتر مهم

ماران يالزم است بعارضه ن يص زودهنگام ايت تشخيبه اهم توجه

در  .شوندبررسي ن ي معي زمانيها  در دورهن داروهايکننده ا مصرف

 يريگ يو پبررسي  يها ن دستورالعمليدتري جدين مقاله مروريا

ه يد ارايجددستورالعمل  شوند که شامل شرح داده ميماران ين بيا

و از ارايه بوده کا يمرپزشکي ا انجمن چشمشده توسط 

  . شده استنظر صرفشده منسوخ هاي قديمي  دستورالعمل

  

  يساختمان مولکول
 ين ابتدا به عنوان داروهايکلروک يدروکسين و هيکلروک     

ها  مصرف آنموارد  ، مرور زمان بهيا استفاده شدند وليضدماالر
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از قطع پس  يحت  ومتصل شدهن ين داروها به مالنيا. تر شد عيوس

آن سمي کشد و اثرات   ميها از بدن طول  پاک شدن آن،مصرف

ن از يکلروک يدروکسيهاثرات سمي . يابد ميرو ادامه از قطع داپس 

  .)۱تصوير ( ۱-۳است تر ن کميکلروک

  

 
: باال. کلروکين کولي کلروکين و هيدروکسي ساختمان مول-۱تصوير 

: پايين. ۳۱۵ساختمان مولکولي کلروکين با وزن مولکولي 

  ۳۳۵کلروکين با وزن مولکولي  ساختمان مولکولي هيدروکسي

  

  

  اثرات جانبي هيدروکسي کلروکين و کلروکين چيست؟
.      سازوکار ايجاد عارضه توسط اين داروها کامل مشخص نيست

 به مالنين متصل شده و منجر به ايجاد RPEذکور در داروهاي م

 که ناحيه ماکوال در آن دست نخورده RPEحلقه و پيگماتتاسيون 

در اين مرحله ممکن است ديد طبيعي بوده ولي در . شود است، مي

ميدان بينايي، اسکوتوم پاراسنترال وجود داشته باشد و موجب 

احيه مياني ماکوال رفت تدريجي، ن با پيش. دشواري خواندن شود

رويداد . دهد نيز درگير شده و آتروفي ماکوال و کاهش ديد رخ مي

Bull’s Eye۴-۷ غيرقابل برگشت است.  

شود عالمت       رسوبات قرنيه که به عنوان ورتيسالتا مطرح مي

ها را نشان  عارضه شبکيه نيست ولي احتباس اين ماده در بافت

يابد،  ر بافت چربي احتباس نميبا توجه به اين که دارو د. دهد مي

بايد مقدار مصرف دارو در افراد چاق بر اساس قد تنظيم شود که 

  ..۸پذير نمايد آل بدن را امکان تخمين وزن ايده

  

  عوامل افزايش خطر رتينوپاتي کلروکين و هيدروکسي کلروکين
   سال ۵مدت زمان استفاده از دارو بيش از . ۱

) کلروکين در مورد هيدروکسي(م  گر۱۰۰۰دوز تجمعي بيش از . ۲

يا مقدار مصرف روزانه ) در مورد کلروکين( گرم ۴۶۰يا بيش از 

گرم بر کيلوگرم   ميلي۴۰۰کلروکين بيش از  دارو در هيدروکسي

گرم روزانه   ميلي۲۵۰و بيش از ) براي افراد کوتاه قد(آل  وزن ايده

) تر راد کوتاهگرم بر کيلوگرم وزن ايده آل بدن بر اف  ميلي۳بيش از (

  .باشد

  مصرف دارو در سالمندان . ۳

  وي يا کبدييبيماري سيستميک کل. ۴

  ۹-۱۱ماکولوپاتي يا رتينوپاتي. ۵

     در سالمندان با توجه به تغييرات وابسته به سن در ماکوال، 

ارزيابي سميت دارو دشوار است و احتمال مستعد بودن شبکيه به 

هاي شبکيه،  ها و بيماري تيماکولوپا. عوارض دارو وجود دارد

 کنترانديکاسيوني براي شروع داروهاي کلروکين و

هاي سميت زودهنگام را  باشد زيرا نشانه مي کلروکين هيدروکسي

. ۱۲سازد هاي غربالگري را غيرممکن مي  و ارزيابيردهماسکه ک

عوامل ژنتيکي براي مستعد کردن بيماران براي عوارض دارويي 

  .کننده منتشر نشده است چ مطالعه اثباتپيشنهاد شده ولي هي

    

 ها در غربالگري بيماران بندي انجام آن ابزارهاي ارزيابي و زمان
     بيماران مصرف کننده داروهاي ضدماالريا قبل از شروع درمان، 

پزشکي معاينه شوند که شامل بررسي ديد، معاينه  بايد از نظر چشم

 و ماکوال را از لحاظ باشد قرنيه و فوندوس با مردمک باز مي

پيگمانتاسيون يا آتروفي در . کند تغييرات پيگمانته بررسي مي

اطراف شبکيه و تغييرات عروقي شبکيه نيز بايد مورد توجه قرار 

شود، چون  گيرد ولي معاينه فوندوس روش بازنگري محسوب نمي

به حدي ) Bull’s eyeمثل (عاليم قابل مشاهده در فوندوسکوپي 

اين معاينات براي رد . باشند برگشت نمي د که قابلديررس هستن

ماکولوپاتي که ممکن است کنترانديکاسيون شروع داروها باشد و 

در اين مرحله عالوه بر . گيرد هاي بعدي، صورت مي براي مقايسه

 و در ۲-۱۰ خودکارمعاينات کامل براي بيمار، ميدان بينايي 

زير يراي افزايش هاي ابجکتيو   صورت دسترسي، يکي از آزمون

 يا فوندوس ERGفوکال  مولتي: شود حساسيت انجام مي

. optic coherence tomography(OCT-SD)يا ) FAF(اتوفلورسانس

غربالگري  ها، اغاز برنامه در صورت طبيعي بودن معاينات و بررسي

البته . گيرد  سال پس از شروع داروها و به صورت ساالنه انجام مي۵

پزشک احتمال خطر عوارض   تشخيص چشمدر مواردي که به



  

  )۱۳۹۴ بهار( ۳ شماره -۲۰ دوره -بينا پزشكي چشم مجله

 

 ٢٨٢

، زمان شروع معاينات )مثل مواردي که قبال شرح داده شد(باالست 

در معاينات غربالگري ساليانه عالوه بر . باشد تغيير مي غربالگري قابل

، بايد يکي از ۲-۱۰پزشکي و ميدان بينايي  معاينه کامل چشم

: اسيت انجام شودراي افزايش حس بزير) ابجکتيو(هاي عيني  آزمون

  يا) FAF(  يا فوندوس اتوفلورسانسERGفوکال  مولتي

(OCT-SD) Optic Coherence Tomography.  
هاي موجود در مورد افزايش حساسيت آزمون       با وجود بحث

 در دستورالعمل اکادمي امريکا، Red Target با ۲-۱۰ميدان بينايي 

  ).۲ير تصو( کافي است White Targetانجام تست با 

  

  
 الگوريتم غربالگري بيماران مصرف کننده داروهاي کلروکين و هيدروکسي کلروکين -٢تصوير 

  

  

   Subjective غربالگري يها تست
  Automated آستانه يينايدان بيم

مشاهده  ممکن است قبل از يينايت بين رفتن حساسياز ب     

 با يينايبدان يمآزمايش . نه فوندوس ظاهر شوديرات در معاييتغ

 .باشد آزمون مناسبي براي کارکرد ناحيه ماکوال مي ۱۰-۲طرح 

 ينقاط کافداراي ) ۳۰-۲-ا ي ۲۴-۲مثل (تر  بزرگ هاي طرح

د به ي بايينايدان بير ميدر تفس. نيستند ماکوال يابي ارزي برايمرکز

ن نمودار اثرات ي چون ا، توجه نمودDeviationطرح نمودار 

 که يدر صورت. کند  ميها را حذفHazy Media ري و سامرواريد آب

د ي با، مشاهده شوديينايدان بي در ميراختصاصيرات غييهرگونه تغ

 يها  از قسمتيکيالمقدور  يو حتشده  تکرار يينايدان بيمبررسي 

 يشود برا ميفهرست ن يي که در پا(Objective)غربالگري عيني 

د در ي با،اروهان ديماران مصرف کننده اي در ب.رديمار انجام گيب

 درجه ۷ ي ال۲ر يپذ بيسآ به منطقه حساس و ۲-۱۰ يينايدان بيم

 ۴-۸زان يمه ب( آستانه فيکاهش خف نمود وويژه از مرکز توجه 

ز مثبت ين ،وسته داشته باشديپ همه  بيکه الگو يدر صورت) بل يدس

 يريپذ بيس ميدان آيکه قسمت فوقان نيشود و ا ي ميتلق

   .۱۳و۱۴ دارديتحتاندان  مي نسبت بهيتر شيب

  

  (Objective)هاي  آزمون
Spectral domain - OCT  

 باال ) رزولوشن(قدرت تمايز دتر با ي جدOCT يها لهيوس     
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Fourier)ا يSD(  ه ي در ناحشبکيه يها هي الينازکقادر به نمايش

 ن رفتنياز ب. نديرا ثابت نماسميت و بوده و ضايعه شبکيه پارافوال 

و نازک شدن  Innerا ي Outer Segment اتصال محلا قطع ي

ه يدر ناح يدار خارج  هستههيالشبکيه به ويژه  ي خارجيها هيال

 .باشدابجکتيو ب زودرس يتواند آس  مي،ال فووه يال و پر پارافووه

 ين رفتن درجاتياز ب و RPEه يت سالمت اليد به وضعين بايچن هم

باشد  ين داروها ميات سمي يها ا که از مشخصه  فووهياز فرورفتگ

    .۱۴نمودتوجه 

ر اتوفلورسانس ممکن است ي تصاو:فوندوس اتوفلورسانس   

 يواحنو  را به صورت کاهش اتوفلورسانس RPEص خاموش ينقا

ش يصورت افزاه نشان دهند که بهاي نوري  گيرنده ب زودرسيآس

در  .باشد  ميي سگمان خارجيها يدبر از تجمع ياتوفلورسانس ناش

رفتن  ني از بيناش( ن رفتن اتوفلورسانسيرفته از ب شيد پموار

ش اتوفلورسانس اطراف يهمراه با افزا) RPE هاي نوري و گيرنده

  .استمشهود 

 ،يبه صورت توپوگرافآزمايش ن يا: ERG فوکال يمولت     

تواند   ميکند و  ميفراهمرا  ي در پل خلفERG ي موضعيها پاسخ

 ينوپاتي را در رتERGافت و کاهش  ،(Objective)عيني به صورت 

 در دست يشواهد. نمايدن ثبت يکلروک يدروکسين و هيکلروک

 در ۱۰-۲لد يفوکال نسبت به ف ي مولتERGدهد   مياست که نشان

 .)۳تصوير ( تر است نترال حساسسپاراعملکرد ن رفتن يکشف از ب

ه پاراسنترال را نشان يت در ناحيکاهش حساسآزمايش، ن يا

ش يال ب فووه يپر ال و  مناطق پارافووه،ل نامشخصيداله ب .دهد يم

  .رنديگ ير قرار ميتحت تاثمحيط ا و  ه فووهياز ناح

  

  
 SD OCT MF ERG . باشد ي مغربالگريمختلف هاي  آزمايش يت نسبين که نشان دهنده حساسيکلروک يدروکسيهسميت مورد  -۳تصوير 

 ساله ۴۸ک خانم يمار يب .باشد يلد فقط در قسمت نازال مين رفتن في اگرچه از ب،تمپورال است ب هر دو طرف نازال ويدهنده اس  نشان FAFو

 وجود ندارد يينايم بيعال .نموده است سال استفاده ۲۱مدت ه ب) لوگرميگرم بر ک يليم ۸(ن روزانه يکلروک يدروکسيگرم ه يليم ۴۰۰است که  

 تا ۲۰۰۵ از  automated (2-10)يينايدان بي م.A) يينايدان بي ميبه استثنا(  است گرفته شده۲۰۰۹ر از چشم چپ در سال يهمه تصاوو 

 اسکوتوم نازال پارافووه ال اشکار شده ۲۰۰۹ در ين شده است ولييتعدار  غيرمعنيعنوان ه بموارد غيرمعمول  ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۵از سال  .۲۰۰۹

 SD OCTري تصاوC. دهد ينشان نمرا  Bulls Eye ينوپاتيرتشبکيه، نه ي فوندوس فتوگراف و معاB .ک متخصص ارجاع شده استياست و به 

فوکال  ي مولتريتصاو .D .باشد ي مي و سگمان خارجي سگمان داخليها هيال و نازک شدن ال پارافووهگيرنده نوري  يها هي اليدهنده نازک نشان

ERG دهد يال را نشان م کاهش دامنه موج پارافووه. E نماي ک ي که در فوندوس اتوفلورسانسBulls Eyeابدي  ميشي افزا. 
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  شوند هايي که براي غربالگري اين بيماران توصيه نمي آزمون
 ثبت اطالعات ين قسمت براي ا:يفوندوس فتوگراف     

 به ينوپاتيتواند وجود رت  مي از فوندوس مهم است ويربرداريتصو

به شدت  پايهنات ي انجام آن در معا.دي نماثبتر علل را يل سايدل

ه ي توصBull’s Eye ينوپاتيرتغربالگري  ي برايشود ول  ميديتاک

  .شود ينم

     Time Domain OCT:  ن نوع ياقدرت تمايزOCT جهت 

   .ستيزودرس مشخص نجانبي رات ييص تغيتشخ

 RPE ص خاموشين تست نقاي ا:يوگرافين آنژيفلورس     

(Retinal Pigment Epithelium) د اما نسبت به کن مي ييرا شناسا

  .تر نيست  حساسعملکرديا ي يرتهاجميغهاي  آزمون

     ERGشبکيه عملکرد يک تست کلي ،ن تستي ا:لدي فول ف 

ن و يکلروکعارضه جانبي ررس ي ديليمراحل خکه است 

عملکردي رات ييدهد و به تغ  مين را نشاني کلروکيدروکسيه

بالگري غر در ين نقش کمي بنابرا،نيست ماکوال حساس يموضع

  .زودرس داردعوارض جانبي  يبرا

مار يا درک بي ي به آگاهيادين تست ارتباط زيا :ديآمسلر کر     

  .ستي مورد اعتماد نغربالگري ين برايدارد بنابرا

 ي براي کافيژگيت و وين تست حساسي ا:يتست رنگ     

 در يد رنگي با توجه به اختالل دي ولنداردغربالگري 

تواند   مينيکلروک يدروکسين و هي کلروکيهادگان داروکنن مصرف

اطالعات  مهم است که يک تست مکمل مطرح باشد وليبه عنوان 

 ي شامل اختالالت مادرزاديا نهيزمهاي  اي براي رد ناهنجاري پايه

  .مي در مردان داشته باش سبز-قرمز

     EOG :غربالگري يبه عنوان تست مورد اعتماد براآزمون ن يا 

 .نيستمطرح 
 نکته قابل توجه هنگام غربالگري توجه :هاي غربالگري      توصيه

به عوامل خطر شامل دوز روزانه، دوز تجمعي و شرايط پزشکي 

هدف تشخيص عارضه در شبکيه است قبل از . باشد اي مي زمينه

دستورالعمل . ناپذير برسد اين که وضعيت به حالت برگشت

  . ۱۵-۱۸ خالصه شده است۱غربالگري در جدول 

  

  فرآيند غربالگري کلروکين و هيدروکسي کلروکين- ۱جدول 

  فواصل زماني
 از شروع مصرف داروپس  سال ۵معاينه پايه در طول سال اول مصرف دارو و غربالگري ساليانه 

  آزمون هاي غربالگري توصيه شده
 )حساسيت پايين(باشد   ولي جهت غربالگري مورد اعتماد نمياست مهم اي همراه  معاينات شبکيه با مردمک باز براي اثبات اختالالت شبکيه:معاينه چشمي
در صورت ظاهر شدن موارد تکرار با يک آستانه پايين براي موارد غيرطبيعي و .  با هدف سفيد۱۰- ۲آزمون آستانه تفسير  :)اتوميت(خودکار ميدان بينايي 

 غير طبيعي آزمون 
  :هاي ابجکتيو زير انجام شود  يا بيشتر از آزمون يک،عالوه بر اين در صورت در دسترس بودن

SD- OCT :تواند موارد غيرطبيعي را به صورت زودرس حتي قبل از تغيير در ميدان بينايي نشان  انجام شود و ميمعمول تواند به صورت  آزمون سريع که مي

  .دهد

Mf ERG :يب را زودتر از آزمون ميدان بينايي نشان دهدبراي ارزيابي موارد مشکوک اختالل در ميدان بينايي؛ ممکن است آس.  

FAF:تواند موارد غيرطبيعي را زودتر از اختالل ميدان بينايي نشان دهد ها را تاييد کند و مي  ممکن است ساير آزمون.  

  :شود آزمون هايي كه براي غربالگري توصيه نمي
  .باشد شود ولي براي غربالگري حساس نمي  مي براي مستندسازي به ويژه در معاينه پايه توصيه:فوندوس فتوگرافي

Time- domain- OCT :رزولوشن ناکافي براي غربالگري دارد.  

  . فقط در صورت نياز به تأييد تغييرات پيگمنتري استفاده مي شود:آنژيوگرافي فلورسين

ERG باشد براي ارزيابي توکسيسيتي تاييد شده مهم است ولي براي غربالگري مفيد نمي :فول فيلد.  

  .شود  فقط به عنوان آزمون کمکي استفاده مي:آمسلرگريد

  .شود  فقط به عنوان آزمون کمکي استفاده مي:آزمون رنگي

EOG:حساسيت اين آزمون جاي سئوال دارد . 
EOG :الکترواکولوگرام; FAF :فوندوس اتوفلورسانس  

mfERG :الکترورتينوگرام مولتي فوکال; SD- OCT : اسپکترال دومينOCT 

  



  

 ضدماالريا داروهاي کننده مصرف بيماران گيري پي هاي دستورالعمل -فر ملکي پرويز دکتر

 

 ٢٨٥

  عارضه شبکيه
     در موارد عارضه شبکيه، درماني به جز قطع داروهاي مذکور 

وجود ندارد اما اين داروها براي برخي بيماران، داروهاي موثر و 

 داروهاي ديگري از جمله ،مفيدي هستند که در صورت قطع

ها نيز عوارض جانبي  کورتيکواستروييدها بايد تجويز شوند که آن

دارند بنابراين هرگونه تغيير بايد با نظر متخصص خاص خود را 

  .داخلي يا روماتولوژيست باشد

 اگر :(Suggestive Finding)تظاهرات پيشنهاد کننده . ۱

 يا نتيجه بررسي (Suggestive)بيماري با تظاهرات بينايي ذهني 

مراجعه ) مثل نقص جديد ميدان بينايي پاراسنترال(برانگيز  سوال

 مثل (Subjective)هاي ذهني  آزمون. دقيق الزم استنمايد ارزيابي 

هاي تکميلي عيني   بايد تکرار و آزمونAutomatedفيلد 

(Objective) مانند mf ERG يا OCT  - SD يا FAFبايد انجام شوند .  

   اين بيماران ممکن :(Possible Toxicity)نظاهرات ممکن . ۲

  

 ماهه ۳-۶ زماني هاي است کانديد قطع دارو بوده و يا در دوره

تر مبني بر عارضه دارويي آشکار  گيري شوند تا تظاهرات بيش پي

  .شود

بيماران سميت محتمل  در: (Probable Toxicity)تظاهرات . ۳

 پاراسنترال mf ERG، از بين رفتن Bull’s Eyeمانند اسکوتوم 

هاي   يا ناهنجاريBull’s Eyeدوطرفه، دپيگمانتاسيون دوطرفه 

 يا فلورسين آنژيوگرافي قطع سريع دارو FAF ،SD OCT پارافوال در

  .الزامي است

د يمار بايبضروري باشد،  يماري کنترل بياگر ادامه دارو برا     

داشته )  ماهه۳ ي زمانيها مثل دوره(هاي متوالي و مکرر  گيري پي

 يميد دايدشبکيه و ن رفتن يرش خطر از بي پذ،ماريو در پرونده ب

پس از سه ماه و سپس ارزيابي مجدد قطع داروها  پس از .ثبت شود

  . ۱۹شود ها توصيه مي ساليانه تا زمان ثبات يافته
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