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ידרוקסיכלורוקוין )פלקוניל( היא תרופה לטיפול במלריה ה
ולמניעתה המשמשת כטיפול נפוץ לדלקת מפרקים שגרונית, 
ולמגוון מחלות עור ומחלות  לזאבת אדמנתית מערכתית 

מפרקים אחרות. 
פלקוניל  בעזרת  הטיפול  של  ביותר  החמורה  הלוואי  תופעת 
היא פגיעה ברשתית, שעלולה להיות בלתי הפיכה. לפיכך, הכרת 
הממצאים, גורמי הסיכון ובדיקות הסקר הנחוצות על מנת למנוע ככל 

האפשר את הנזק לעין, חשובה מאוד.

שכיחות וגורמי סיכון
שכיחות הפגיעה ברשתית נעה בסדרות שונות בין 0.4% ל–4%. בחמש 
שנות הטיפול הראשונות השכיחות נמוכה מאוד ועומדת על כ–0.7%, 
אך השכיחות עולה במידה ניכרת לאחר 7-5 שנות טיפול אצל עד 
כ–1% מהמטופלים. המינון המצטבר של התרופה משפיע על שכיחות 
הפגיעה ברשתית, ונמצא כי שכיחות הפגיעה עולה במידה ניכרת לאחר 

 1,000 מתן מינון מצטבר של 
גרם. מינון מצטבר זה מתקבל 
לאחר כ–6.8 שנות טיפול במינון 

המקובל של 400 מ"ג ליום. 
שכיחות הרטינופתיה ירדה 
מאחר  נות  האחרו ים  בשנ
רושמים  אינם  שראומטולוגים 
באופן שגרתי מינון של 400 מ"ג 
ליום, אלא מתייחסים למשקל 

 ,)lean body mass הגוף האידיאלי של המטופל )משקל גוף רזה - 
בייחוד כאשר מדובר במטופלים נמוכי קומה.

ולכן  והכליות,  ידי הכבד  הידרוקסיכלורוקוין מתפנה מהגוף על 
הפרעה בתפקודי כבד או כליה עלולה להוריד את קצב פינוי התרופה 

מהגוף ולהעלות את הסיכון לרעילות.
גם גיל מבוגר הוא גורם סיכון לרעילות ברשתית בעיקר מאחר 
שחלים שינויים בשכבת הפיגמנט אפיתל עם הגיל, ואלה מקשים על 

הערכת השינויים שעלולים להיגרם מפלקוניל.

מנגנון הפעולה 
המנגנון שבאמצעותו נגרמת הרעילות ברשתית לאחר נטילת פלקוניל 
אינו לגמרי ברור. השינויים המוקדמים ביותר נצפו בציטולפסמה של 
תאי הגנגליון והפוטורצפטורים ובהמשך נצפתה מעורבות של תאי 

הפיגמנט אפיתל, שם נקשרת התרופה למלנין. נראה שבשלב זה חילוף 
החומרים בתאי הרשתית מושפע לרעה, ולפיכך נגרמים בהדרגה נזקים 

הנובעים מרעילות.
השערה נוספת, המבוססת על העובדה שהנזק מרוכז בעיקר באזור 
 CONES–מרכז הראייה, היא שקליטת האור או חילוף החומרים בתאי ה

משפיעים על הנזק לרשתית.
ויכול להימשך חודשים  מאחר שפינוי התרופה מהדם הוא אטי 

ארוכים הרי שייתכן המשך נזק הדרגתי גם לאחר הפסקת הטיפול.

 מקולופתיה בעקבות נטילת פלקוניל - 
מאפיינים קליניים

תסמינים
בשלבים הראשונים מרבית החולים לא יסבלו מתסמינים. התסמינים 
הראשונים הם קושי בקריאה, הפרעה בראיית צבעים או הפרעות 

עדינות הנובעות מסקוטומה מרכזית או פרא–מרכזית.

ממצאים בבדיקה 
• בדיקת מקטע קדמי - כלורוקוין והידרוקסיכלורוקוין יכולים לשקוע 	

באפיתל הקרנית בתבנית מפושטת או סלילית, תופעה זו יכולה לגרום 
לעתים להילות. ממצא זה אינו שכיח וחולף לאחר הפסקת הטיפול.

• יכולה להישאר תקינה לחלוטין אפילו אחרי 	 בדיקת קרקעית - 
שקיים נזק פונקציונלי עם נזק בשדה הראייה. השינויים המוקדמים 
יכולים להיות גרגור עדין או שינויים של דלדול ואבדן של הרפלקס 
הפובאלי. עם הזמן מתפתחת פיגמנטציה מרכזית המוקפת בהילה 
של דפיגמנטציה - בעיקר אינפריורית לפובאה )ומתאים לפגיעה 
Bull's eye. עם  העליונה בשדה הראייה(. תבנית זו מוכרת בשם 
החמרת הנזק לרשתית ניתן לראות דלדול נרחב של הפיגמנט אפיתל 
הגורם לפגיעה בחדות הראייה, בשדה הראייה ובראיית הלילה. בשלב 

זה התמונה הקלינית יכולה לדמות לרטיניטיס פיגמנטוזה.

בדיקות סובייקטיביות
שדה ראייה - אבדן רגישות פרא–פובאלי הוא סימן מוקדם שעשוי 
להופיע לפני השינויים בבדיקת הקרקעית. בדיקה ממוחשבת של שדה 
הראייה הכוללת מטרה לבנה בתבנית 10-2 מספקת רזולוציה טובה 

לפגיעה מקולרית )שדה ראייה אדום לבן אינו מומלץ כבדיקת סקר(. 
בתבניות בדיקה רחבות יותר כגון 24-2 אין מספיק נקודות בדיקה 
לאזור המרכז, ולכן בתבניות אלו עלולים להחמיץ סקוטומות קטנות. 

מקולופתיה בעקבות נטילת פלקוניל 
 )הידרוקסיכלורוקוין( - אבחנה 

והמלצות עדכניות לבדיקת סקר 
ד"ר שירי שולמן

מחלקת עיניים, המרכז הרפואי תל אביב

הידרוקסיכלורוקוין 
מתפנה מהגוף על ידי 
הכבד והכליות, ולכן 
הפרעה בתפקודי כבד 
או כליה עלולה להוריד 
את קצב פינוי התרופה 
מהגוף ולהעלות את 
הסיכון לרעילות
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מסיבה זו בדיקה בתבנית 24-2 אינה מומלצת כבדיקת סקר.
עם זאת, יש ספקות לגבי השאלה אם בדיקת שדה הראייה 10-2 
אבחנה  נעשתה  לא  מן המקרים  בחלק  כבדיקת סקר.  דיה  יעילה 
של מקולופתיה בעקבות נטילת פלקוניל מאחר שבבדיקה התייחסו 
לשינויים בשדה הראייה כ"לא ספציפיים" עד אשר הנזק היה חמור. 
מסיבה זו, כאשר מאתרים נזק בשדה הראייה חשוב לחזור על הבדיקה. 
אם השינויים חוזרים על עצמם מומלץ לבצע בדיקות אובייקטיביות 
)ר' רשימה להלן(. במקרים של רעילות מתקדמת ניתן לראות נזק 
פרא–צנטרלי )בצורת טבעת או חלק מטבעת( כולל ירידה ברגישות 

המרכזית או בלעדיה.

בדיקות אובייקטיביות
SD-OCT - בשלבים מוקדמים של רעילות אפשר לצפות בהידקקות 
ואבדן של שכבת ה–IS/OS של הפוטורצפטורים )שכבת האליפסואיד( 
בצורה טבעתית פריפובאלית, כולל שימור של המבנה התקין של 
השכבה באזור הפובאה - מה שיוצר מבנה דמוי צלחת מעופפת 

)תמונות מס' 1 ו–2(
בשלבים מתקדמים יש דלדול של שכבות הרשתית החיצוניות גם 

באזור הפובאה ולעתים אף אטרופיה דיפוזית. 
 - )Fundus Autofluorescence - FAF( פונדוס אוטופלורסצנסיה
לשיטת הדמיה זו יש פוטנציאל לזהות אבנורמליות בשכבת הפיגמנט 
אפיתל. אוטופלורסצנסיה מוגברת מצביעה בדרך כלל על הצטברות 
ליפופוסין בשל הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לפגוציטוזה מוגברת 
של הקטעים החיצוניים של הפוטורצפטורים. העדר אוטופלורסצנסיה 

מצביע על אבדן תאי פיגמנט אפיתל או פוטורצפטורים.
י  י ו נ בשי לצפות  ניתן  יחסית  מוקדמים  בשלבים  כבר 
אוטופלורסצנסיה מאחר שבדיקה זו רגישה גם לשינויים קלים בשכבת 

הפיגמנט אפיתל. 

בשלבים הראשונים אפשר לצפות בהיפר–אוטופלורסצנסיה עדינה 
פריפובאלית בצורה טבעתית. בהמשך חלים שינויי דלדול המתבטאים 
לעתים בגרגור היפראוטופלורסצנטי או היפואוטופלורסצנטי ובהמשך 
בתבניות  שונות  שיש  לציין  יש  היפואוטופלורסצנטית.  בטבעת 
האוטופלורסצנסיה הנצפות במקרים של רעילות ברשתית בעקבות 
מתן פלקוניל, אם כי מרביתן מאופיינות במיקום פרא־פובאלי ובתבנית 

הטבעתית )תמונות מס' 1 ו–2(
mfERG - הערך של mfERG באבחנה של רטינופתיה בעקבות מתן 
פלקוניל תלוי קרוב לוודאי בשלב שבו מתגלה ההפרעה. כבר בשלבים 
מוקדמים אפשר לצפות בירידה באות הנקלט בטבעות הפרא־פובאליות 
בהשוואה לטבעת המרכזית ויש עדויות לכך שבדיקה זו עשויה להיות 

רגישה יותר אף משדה ראייה 10-2. 
 ERG רק בשלבים מתקדמים נגרם נזק מפושט לפוטורצפטורים ולכן
מלא )FULL FIELD( אינה בדיקה מומלצת כבדיקת סקר שנועדה לאתר 

את הבעיה בשלב מוקדם.

המלצות עדכניות לבדיקות סקר לחולים 
המטופלים בפלקוניל

 American–ה של  מעודכנות  המלצות  פורסמו   2011 בפברואר 
Academy of Ophthalmology לגבי בדיקות מעקב לחולים המטופלים 

בפלקוניל. 
בדיקה ראשונה )BASELINE( מומלצת לצורך שלילת מקולופתיה 
קיימת )שעלולה להיות התוויית נגד לטיפול( וכן לשם השוואה לבדיקות 
בעתיד. בדיקה זו מומלצת במהלך השנה הראשונה לטיפול. אין צורך 

לעכב או להתנות תחילת טיפול בבדיקת העיניים. 
יש להתחיל בבדיקות מעקב שנתיות 5 שנים לאחר תחילת הטיפול 

)או קודם אם קיימים גורמי הסיכון שהוזכרו לעיל(.
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התמונות באדיבות ד"ר הדס נוימן

תמונות מס' 1 ו־2. תמונת 
SDOCT של עין ימין ושמאל 

של מטופלת בת 29 שטופלה 
בפלקוניל במינון של 400 מ"ג 
 SLE ליום במשך 13 שנה עקב
והתלוננה על ירידה בראיית 

לילה ועל הפרעות קלות בראייה 
המרכזית. חדות הראייה בשתי 

העיניים 6/6.
התמונה מדגימה הידקקות 

ואי סדירות של שכבת 
האליפסואיד ושכבות הרשתית 

החיצוניות סביב הפובאה 
)הפובאה שמורה ומקבלת 
צורה של צלחת מעופפת(. 
תמונת האוטופלורסצנסיה 

מדגימה היפר־אוטופלורסצנסיה 
פריפובאלית בשתי העיניים. 
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בדיקת הבסיס ובדיקות המעקב צריכות לכלול את הבדיקות 
הללו:

• בדיקת שדה ראייה ממוחשבת 10-2;	
• לעיל:	 האובייקטיביות שתוארו  הבדיקות   לפחות אחת משלוש 

.mfERG או )FAF( פונדוס אוטופלורסצנסיה ,SD-OCT 

בדיקות שאינן מומלצות כבדיקות סקר:
• שדה ראייה שאינו 10-2;	
• צילום פלורסצאין;	
• אמסלר גריד;	
• 	;Full field ERG
• 	.)SD מדור ישן )לא OCT

סבירות בינונית לרעילות - כאשר נצפה נזק במיקום חשוד בשדה 
הראייה, יש לחזור על הבדיקה. אם התוצאה עקבית יש לבצע בדיקות 
הדמיה אובייקטיביות נוספות. אם הבדיקות האובייקטיביות תקינות יש 
לעקוב לעתים קרובות. אפשר לשקול הפסקה או הפחתה של מינון 

התרופה בתיאום עם הרופא המטפל.

סבירות גבוהה לרעילות - כאשר יש נזק המרמז לרעילות, כגון 
סקוטומה טבעתית בשתי העיניים, ירידה ברגישות ב־MFERG בטבעות 
יש  פרא־פובאליות או שינויים פרא־פובאליים באוטופלורסצנסיה, 
 ERG להפסיק את הטיפול בפלקוניל. כדאי לשקול בשלב זה גם ביצוע

מלא כדי להעריך קיום נזק מפושט לפוטורצפטורים.

סיכום
פלקוניל היא תרופה בטוחה יחסית, אך עלולה לגרום לרעילות ברשתית 
אצל שיעור קטן מהחולים. חשוב לאבחן מוקדם את הנזק כדי להפסיק 

את הטיפול במקרים אלו ולמנוע נזק נוסף.
עם זאת, כדאי לשים לב להמלצות המעודכנות, מאחר שבמקרים 
רבים מבוצעות בדיקות מעקב לעתים קרובות מדי ומוקדם מדי, דבר 
המעמיס על המטופל ועל רופאי העיניים ומוביל לא אחת להפסקה 

מיותרת של נטילת התרופה. 
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תמונה מספר 3. שדות ראייה 10-2 של המטופלת לעיל


