
 

       

در مورد داروی تجویز شده  برای آن ها  توسط انجمن روماتولوژی ایران برای اطالع رسانی به بیماران  این نوشته 

مطالب  این نوشته  مربوط  به اطالعاتی است که تا  تاریخ نگارش موجود بوده  . به زبان فارسی تهیه شده است 

توصیه می شود که بیماران برای هر . ولی باید توجه داشت که در هر زمان ممکن است این اطالعات عوض شوند

د ، نوشته موجود در بسته بندی دارو را نیز مطالعه کرده  و دستورات پزشک و داروساز داروئی که  مصرف می کنن

همیشه در مورد عوارض احتمالی ولزوم انجام آزمایشات  درحین . چگونگی مصرف دارو رعایت نمایند  برای را 

 .مصرف دارو،  از پزشک خود سئوال کنید

                           

 سی کلروکین چیستند؟هیدروک کلروکین و

کلروکین و هیدروکسی کلروکین  داروهائی هستند که در اصل برای پیشگیری و درمان  ماالریا  به کار 

هم از  لوپوس و سایر بیماری های روماتیسمی مانند آرتریت روماتوئیدمی رفته اند ، ولی برای  درمان  

ین داروها به داروهای ضد ماالریائی معروف هستند و جزو داروهای ضد ا. آن ها استفاده می شود

 ]  [Disesae Modifying Antirheumatic Drugs(DMARDS)روماتیسمی تغییر دهنده سیر بیماری

،  استروئیدیو  داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدیمنظور از این عنوان  این است که بر خالف . هستند

 .لکه بر روی سیر بیماری  نیز تاثیر دارنداین داروها فقط عالئم بیماری را از بین نمیبرند ب

با توجه به اینکه عوارض چشمی هیدروکسی کلروکین از کلروکین کمتر است ، امروزه  بیشتر 

 .هیدروکسی کلروکین برای درمان بیماری های روماتیسمی تجویز می شود

، ولی احتماال این مکانیسم دقیق چگونگی تاثیر این داروها در بیماری های روماتیسمی معلوم نیست 

داروها با تاثیر بر روی سیستم ایمنی التهاب را کاهش داده و آسیب های ناشی از بیماری را محدود می 

تا  2ود تاثیر درمانی کلروکین و هیدروکسی کلروکین به آهستگی ظاهر می شوند و ممکن است حد  .کنند

 . ول بکشد تا  بیمار احساس بهبودی کندماه ط 3

روها موثر واقع شوند ، بشرط آن که عوارضی ایجاد نکنند برای مدت طوالنی مصرف  این اگر این دا

در صورتی که  این داروها برای چند هفته قطع شوند ، ممکن است عالئم بیماری .  داروها ادامه می یابد

 .عود کند

                                          کلروکین و هیدروکسی کلروکین     

http://iranianra.org/files/Rheumatoid%20Arthritis.pdf
http://iranianra.org/files/Lupus.pdf
http://iranianra.org/files/NSAIDs.pdf
http://iranianra.org/files/Steroids.pdf


  کلروکین و هیدروکسی کلروکینچگونگی مصرف 

 211میلی گرمی و هیدروکسی کلروکین  به صورت قرص های  051کلروکین به صورت قرص های 

این داروها را بهتر است با غذا مصرف کرد زیرا طعم آن ها تا اندازه ای تلخ .  میلی گرمی موجود است

قرص در  2تا  0مقدار مصرف کلروکین  معموال یک قرص در روز  و هیدروکسی کلروکین  . است

ممکن است بعد از مدتی مقدار دارو کم شده و گاهی به صورت یک روز درمیان تجویز . است روز 

میلی گرم بازای هر کیلوگرم وزن بدن در رزو و  4تا  3مقدار مصرف کلروکین در بچه های . شوند 

این . میلی گرم بازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز محاسبه می شود 7تا  6برای هیدروکسی کلروکین 

داروهای ضدالتهابی غیر داروها را می توان به همراه سایر داروهای ضد روماتیسمی از قبیل  

  . استفاده کرد سولفاساالزینو   متوترکساتو داروهای زمینه ای مانند   استروئیدها،  استروئیدی

  کلروکین و هیدروکسی کلروکینعوارض جانبی 

عوارض کلروکین و هیدروکسی کلروکین  نسبت به سایر داروهای زمینه ای ضد روماتیسمی بسیار کمتر 

 . است 

بعضی از بیماران در روزهای اول مصرف دارو، حالت تهوع ، کم در  :تهوع ، کم شدن اشتها و اسهال 

ولی معموال این عوارض شدید نیستند و بعد از مدتی از بین می  شود شدن اشتها و گاهی اسهال پیدا می 

 .چون این داروها طعم تلخ دارند مصرف آن با غذا توصیه می شود. روند

 :عبارتند از کمترشایع هستند  عوارضی که

توصیه می شود از ِکِرم های ضد .  مانند کهیر و افزایش حساسیت به نور آفتاب: حساسیت های پوستی

 .این داروها ممکن است ضایعات پوستی پسوریازیس را شدیدتر کنند.  آفتاب وکاله استفاده شود

این .  در بعضی بیماران مصرف این داروها موجب تیره شدن پوست می شود  :تغییر رنگ پوست

عارضه در کسانی که پوست تیره دارند بیشتر دیده می شود و با مصرف هیدروکسی کلروکین بیشتر از 

 .کلروکین اتفاق می افتد

ناشی کلروکین و هیدروکسی کلروکین به ندرت موجب اختالل در دید می شوند که    :عوارض چشمی 

در موقع .  این عارضه  با قطع دارو کامال  برطرف می شود.  از رسوب دارو بر روی قرنیه است

مصرف دارو ، عالئمی مانند تاری دید  و حساس شدن به نور را به پزشک گزارش دهید تا معاینات 

اتفاق در قسمت عقب چشم یعنی شبکیه ممکن است اما عارضه جدی تر .  کامل چشم پزشکی انجام شود

این عارضه خیلی نادرتر است و در بیمارانی اتفاق می افتد که مقادیر  بیشتر دارو را برای مدت . بیافتد 

 . سال استفاده کنند و یا دچار نارسائی کبد و یا کلیه باشند 5طوالنی تر از 

( نه سالیا) در موقع مصرف کلروکین و هیدروکسی کلروکین انجام معاینات چشم پزشکی بطور مرتب 

 .توصیه می شود

http://iranianra.org/files/NSAIDs.pdf
http://iranianra.org/files/NSAIDs.pdf
http://iranianra.org/files/NSAIDs.pdf
http://iranianra.org/files/NSAIDs.pdf
http://iranianra.org/files/Steroids.pdf
http://iranianra.org/files/MTX.pdf
http://iranianra.org/files/SSZ.pdf


نازک شدن مو ، زنگ زدن گوش ها ، سفید شدن پوست و مو و ضعف : عبارتند از  دیگر نادر عوارض

 عضالنی  

 در موقع مصرف کلروکین و هیدروکسی کلروکینالزم احتیاط های 

  توسط چشم پزشک انجام شود  امتحان چشم پزشکی سالیانهتوصیه می شود. 

  بالمانع است مصرف این داروها  در زمان حاملگی و شیردادن. 

 از نوشیدن زیاد مشروبات الکلی باید خودداری شود. 

 انجام واکسیناسیون بال مانع است. 

  تداخل داروئی زیادی در مورد این داروها وجود ندارد ولی تمام داروهائی را که مصرف می

 .کنید به پزشک اطالع دهید

 

 (:به زبان انگلیسی ) ترنتی سایر منابع این

www.rheumatology.org 

www.rheumatology.org.au 

  

    

 

 

کپی برداری از مطالب ایه سایت با ذکر مىبع و بدون . تمام حقوق ایه سایت متعلق بً اوجمه روماتولوژی ایران است  

.اوجام تغییر در متون  بالماوع است  

www.iranianra.org                                   0931فروردیه : بازوگری شدي    

                                                                                                                                                                                    

 
  
   


