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HOVEDBUDSKABER
Den mest frygtede bivirkning ved hydroxychloroquinbehandling er retinopati.
Ved hydroxychloroquinbehandling med < 5 mg/kg/dag er risikoen for retinopati under 1% efter ti års
behandling.
Hydroxychloroquin tåles generelt godt med sjældne bivirkninger, når retningslinjer for dosis overholdes.

Hydr oxychlor oquin (HCQ) er et såkaldt disease modifying antir heumatic dr ug, der benyttes
til behandling af bl.a. systemisk lupus er ythematosus (SLE) og r eumatoid ar tr itis (RA), hvor
det sammen med methotr exat og sulfasalazin indgår i den såkaldte tr ipelter api for RA [1].
Endvider e br uges HCQ ved andr e bindevævssygdomme og der matologiske tilstande. HCQ
tåles godt, og de gavnlige effekter af stoffet opvejer langt de r elativt få bivir kninger , der er
for bundet med behandlingen..
Behandlingen kan i meget sjældne tilfælde medfør e toksiske skader på nethinden med tab
af centr alsynet til følge. Dette medfør er bekymr inger og fr ygt hos patienter ne og påvir ker
adhær ens til behandlingen [2]. Risikoen er imidler tid r elater et til doser ingens stør r else og
var ighed og var stør r e år tilbage. Patienter nes komplians/adhær ens til or diner et HCQ er
ikke høj. Omkr ing 18% af patienter ne tager slet ikke medicinen, og 44% tager ikke medicinen
som or diner et [2].
Vi ønsker med denne ar tikel at under str ege best pr actise i br ugen af HCQ på baggr und af
den for eliggende litter atur . Vi vil beskr ive de typiske bivir kninger , der kan for ekomme ved
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br ugen af HCQ, samt fr emhæve de gavnlige effekter af behandlingen og den r elativt lave
r isiko for øjenskader , når r etningslinjer og anbefalinger for br ugen af stoffet over holdes.

VI RKNI NGSMEKANI SMER
HCQ optages godt i tar men med en biotilgængelighed på omkr ing 74%. Det har et stor t
for delingsvolumen, da det kumuler es i er ytr ocytter samt lever , lunger , nyr er og øjne.
Stoffet udskilles langsomt gennem nyr er ne med en halver ingstid på 30-50 dage.
HCQ påvir ker lysosomer og tolllike r eceptor er s (TLR) funktion [3]. HCQ er svagt basisk og
ændr er endolysosomal pH og for hindr er der med for sur ing af lysosomer ne [4, 5]. Når disse
funktioner hæmmes, påvir kes det cellulær e immunr espons, hvilket leder til adskillige
downstr eam-effekter såsom hæmning af cytokinpr oduktion og B-cellediffer entier ing og
før er til efter følgende nedsat antistofpr oduktion. Man har i fler e studier bekr æftet HCQʼs
langvar ige suppr imer ende effekt på plasmakoncentr ationen af bl.a. inter leukin-6 [6, 7]. 7].
Der er efter hånden over bevisende evidens for , at HCQ vir ker som antagonist på det TLRmedier ede immunr espons. Hypoteser ne er , at det for egår via enten ikkekompetitiv (pHændr ing) eller kompetitiv (str uktur el binding) inter aktion. Et studie har vist, at HCQ kan
binde dir ekte til nucleinsyr er , og at den str uktur elle ændr ing medfør er en masker ing af det
TLR-bindende epitop på nukleinsyr en [8].
Det er ikke under søgt, hvor dan HCQ inducer er skade på r etina, men det for modes at ske via
de samme eller lignende mekanismer som for chlor oquin (CQ). Stoffet binder til melatonin i
nethindepigmentepitelet og for år sager skade på de makulær e stave uden for fovea.
Lysosomaktivitet i nethindepigmentepitelet inhiber es og medfør er r educer et fagocytose af
afstødte fotor eceptor er , hvilket for år sager en ophobning af disse. Ophobningen får
pigmentholdige nethindepigmentepitelceller til at migr er e ind i det ydr e pleksifor me lag af
nethinden med ir r ever sibelt fotor eceptor tab og nethindepigmentepitelatr ofi til følge [9]..

KLI NI SKE EFFEKTER AF HYDROXYCHLOROQUI N
Ved SLE anbefales HCQ som gr undstenen i behandlingen [10]. Igennem mer e end 50 år har
indikationen for behandlingen vær et den obser ver ede gunstige effekt på ledsmer ter ,
hudaffektion og tr æthed [11], men i de seneste 10-15 år er den empir isk effekt af HCQ blevet
under støttet af betr agtelig videnskabelig evidens for behandlingens mange kliniske
effekter . Behandlingen for bedr er patienter nes over levelse [12, 13], medfør er r eduktion i
sygdomsaktivitet [14], mindsker nyr eskader [12] og r educer er r isikoen for alvor lige
komor biditeter , her under tr omboembolisk sygdom og gr aviditetskomplikationer [15, 16].
HCQ har vist sig at nedsætte både antallet og svær hedsgr aden af flar es ved SLE [17, 18] og er
associer et med laver e r isiko for infektioner [13, 19]. HCQ er også associer et med mindsket
insulinr esistens og dyslipidæmi hos både patienter med RA og patienter med SLE [20, 21].
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HCQ er således en centr al behandling, der har vær et med til at sænke dødeligheden for
disse patienter .
Den for eliggende evidens for en kar beskyttende og antiinflammator isk effekt af HCQ ved
inflammator iske sygdomme har ledt til, at nye anvendelsesmuligheder under søges inden
for bl.a. hjer tesygdomme, diabetes og cancer [22]. På tr ods af, at vi befinder os i den
biologiske behandlings ær a, vil HCQ sandsynligvis på gr und af de meget få bivir kninger , de
lave omkostninger og den eklatante effekt for blive en del af behandlingen ved
r eumatologiske og potentielt adskillige andr e sygdomme.

BI VI RKNI NGER AF HYDROXYCHLOROKI N
Almindelige bivir kninger (1-10%) af HCQ er bl.a. hovedpine, svimmelhed, r ingen for ør er ne,
kvalme, opkastning, hudkløe, hududslæt, mavesmer ter og appetitløshed. Disse for svinder
eller mindskes ofte efter kor t tids behandling. Den mest alvor lige langtidsbivir kning af HCQ
og CQ er skader på øjets nethinde. HCQ har modsat CQ en hydr oxylgr uppe (jævnfør navnet),
der r educer er HCQʼs evne til at kr ydse blod-nethinde-bar r ier en og der for medfør er laver e
nethindetoksicitet. I Danmar k br uges kun HCQ, og udfor dr inger ne med nethindeskader ses
langt sjældner e end i de lande, hvor man for tsat benytter CQ [23].

Hydroxychloroquinretinopati
For ekomsten af HCQ-r etinopati i klinisk pr aksis blev længe beskr evet som meget lav eller
ikkeeksister ende blandt fler e tusinde patienter [13, 24]. Et r eview af seks studier , hvor man i
alt inkluder ede 2.043 patienter , der havde taget HCQ i mer e end ti år viste, at kun to
patienter , svar ende til 0,1%, blev diagnosticer et med sikker påvir kning af nethinden, og seks
patienter (0,3%) blev diagnosticer et med sandsynlig HCQ-associer et r etinopati [13]. En
metaanalyse af studier publicer et i per ioden 1960-2005 om udvikling af r etinopati under
behandling med HCQ viste, at bar e 12 ud af 4.415 patienter udviklede r etinopati [25].
Udviklingen af nye oftalmologiske under søgelsesmetoder har dog ændr et denne opfattelse.
Metoder som computer styr et per imetr i og optisk kohær enstomogr afi (OCT) har muliggjor t
tidliger e detekter ing af skader som følge af br ugen af HCQ. De nye metoder har vist, at fler e
patienter , end man før tr oede, får skader på nethinden efter længer e tids br ug af HCQ,
sær ligt hvis den gives i høje doser (> 6,5 mg/kg) [26]. Dette har medfør t ændr inger i både
anbefalinger ne for doser ing og kontr ol af patienter , der får behandlingen [10, 23], for di
man med de nye metoder har kunnet konstater e, at patienter , der får den laver e dosis, slet
ikke udvikler de r etinale skader , der ses ved højer e doser inger eller lang kumulativ
behandling.
Under søgelsesmetoder ne computer styr et per imetr i og OCT anbefales nu til den
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r utinemæssige kontr ol af patienter , der er i HCQ-behandling, og metoder ne kan hjælpe med
at opdage nethindetoksicitet, før centr alsynet påvir kes. Seponer ing af behandlingen med
HCQ i disse tidlige stadier kan r educer e eller for hindr e udvikling af per manente øjenskader
[27].
Det kliniske billede af HCQ-øjenskade er kar akter istisk beskr evet som den klassiske
bilater ale »bullʼs eye«-makulopati (Fig u r 1 ). Betegnelsen henviser til en r ingfor met
per ifoveal depigmenter ing af nethinden med et nor malt udseende r etinar elief centr alt i
r ingen. Dette lær ebogsmønster bur de ikke længer e ses, da man med de anbefalede
under søgelsesmetoder kan detekter e HCQ-skader ne, længe før de bliver synlige som
mor fologiske for andr inger i nethinden.

Både OCT og computer styr et per imetr i har pr ognostiske egenskaber . Ud fr a begge
modaliteter kan man inddele den r etinale påvir kning af HCQ. Pr ogr ession i skade er således
afhængig af svær hedsgr aden af den initiale skade. Let skade set på OCT har ikke tendens til
at udvikle sig efter seponer ing, hvor imod svær skade vil pr ogr edier e også efter stop af
indtag af HCQ. Computer styr et per imetr i kan alene benyttes til vur der ing af, hvilken
svær hedsgr ad af skade der er , men viser ikke signifikante ændr inger over tid, uanset den
initiale svær hedsgr ad [28].
Risikofaktor er for udvikling af øjenskader er illustr er et i T abel 1 . Da HCQ udskilles gennem
nyr er ne, anbefales et for sigtighedspr incip ved påvir ket nyr efunktion med estimer et
glomer ulær filtr ationsr ate < 60 ml/min, også selvom der ikke er videnskabelige
under søgelser til at under støtte specifikke r ekommandationer . Det er velbeskr evet, at der
er r acemæssige for skelle i HCQʼs påvir kning af r etina, og sær ligt den asiatiske befolkning
får for andr inger , der adskiller sig fr a andr es og ofte før st ses, når der er sket signifikant
skade [29]. Der for må der ofte for etages hyppiger e øjenkontr oller hos asiater .
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Den vigtigste r isikofaktor for udvikling af HCQ-r etinopati er en høj daglig dosis baser et på
kr opsvægt [26]. Doser inger > 5 mg/kg/dag øger r isikoen for r etinopati dr amatisk, og r isikoen
er over 20% efter 20 år s behandling. Hvis man holder sig til doser inger < 5 mg/kg/dag (dvs.
en doser ing under 350 mg/dag for en per son på 70 kg), er den år lige kumulative r isiko for
en patient uden r etinopati under 1% i de før ste ti år af behandlingen og øges til kun ca. 4%
efter 20 år s behandling [23].
Der er således god evidens for den r elativt lave bivir kningspr ofil for HCQ, når
behandlingsdosis juster es efter vægt, og anbefalede kontr olunder søgelser over holdes, så
eventuelle skader på nethinden opdages, før de påvir ker patientens synsstyr ke.
På baggr und af ovenstående, har man ændr et anbefalinger ne for kontr ol af patienter , der
er i behandling med HCQ (T abel 2 ).

Et nyt studie har vist god sammenhæng mellem målinger af koncentr ationen af HCQ i
fuldblod og udviklingen af nethindeskader [30]. Målemetoden er r elativt simpel, og det er
muligt, at HCQ-koncentr ationen på længer e sigt vil blive en integr er et del af monitor er ingen
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ved HCQ-behandling. Der er endnu ikke opsat standar der for målinger af HCQkoncentr ation i blod, hvor for det for eløbig ikke anbefales som en del af r utineopfølgningen
ved HCQ-behandling.

PATI ENTERNES PERSPEKTI V
I den eur opæiske patientfor ening for patienter med SLE, Lupus Eur ope, hør er man ofte fr a
patienter , der er bekymr ede for at få synsskader af HCQ og der for enten ikke tager den
anbefalede dosis eller helt undlader at tage midlet. For at belyse emnet, har Lupus Eur ope
gennemfør t en spør geskemaunder søgelse om br ugen af HCQ med over 2.000 deltager e fr a
hele Eur opa. De pr æliminær e r esultater af under søgelsen tyder på, at patienter ne gener elt
tager for lidt HCQ i for hold til den or diner ede dosis (de fleste ligger langt under 5
mg/kg/dag), og at gr unden til dette skal findes i over vur der ingen af bivir kninger . I det
øjeblik patienter ne oplever et symptom, der fr emgår af indlægssedlen som en potentiel
bivir kning, stopper de br ugen af HCQ øjeblikkeligt; nogle uden at spør ge der es læge til r åds,
og andr e r ådgives af lægen til at stoppe, pga. lægens manglende viden om HCQ. De endelige
r esultater af hele under søgelsen vil blive fr emlagt sener e i 2020.

KONKLUSI ON
HCQ er et pr æpar at, der har mange for delagtige vir kninger for patienter med SLE og andr e
bindevævssygdomme, og når r etningslinjer ne følges, medfør er behandling med HCQ
sjældent synsskader .
Det er essentielt, at læger , der or diner er HCQ, har viden om for ekomsten og
r isikofaktor er ne for r etinopati og andr e bivir kninger , så patienter ne får den kor r ekte
infor mation og viden om der es behandling. Læger , der or diner er pr æpar atet, skal kende til
nationale og inter nationale r etningslinjer for br ugen af stoffet, og patienter ne bør
kontr oller es i henhold til disse, men samtidig ikke udsættes for uhensigtsmæssigt tætte
kontr oller og unødvendig fr ygt. HCQ tåles godt, og de gavnlige effekter af stoffet opvejer
langt de r elativt få bivir kninger , der er for bundet med behandlingen.
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SUMMARY

Hydroxychloroquine treatment rarely causes eye damage when used correctly
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Hydr oxychlor oquine (HCQ) is used in the tr eatment of r heumatologic diseases including
systemic lupus er ythematosus, r heumatoid ar thr itis and other conditions. Besides r educing
joint and skin inflammation, gr owing evidence shows other beneficial effects of HCQ, e.g. a
positive effect on car diovascular r isk, pr egnancy outcome, and flar e r eduction.
In this r eview, we wish to emphasise "best pr actice" in the use of HCQ based on the pr esent
liter atur e, to show the typical eye damage, which may occur , and to highlight which
pr ecautions should be made, so that r etinal injur y does not occur .

LI TTERATUR
1.

Danskreumatologi.dk. Reumatoid artritis. https://danskreumatologi.dk/nbv/sygdomme/ra/ (29. dec 2019).

2.

Costedoat-Chalumeau N, Houssiau F, Izmirly P et al. A prospective international study on adherence to
treatment in 305 patients with flaring SLE: assessment by drug levels and self-administered questionnaires.
Clin Pharmacol Ther 2018;103:1074-82.

3.

Wallace DJ, Gudsoorkar VS, Weisman MH et al. New insights into mechanisms of therapeutic effects of
antimalarial agents in SLE. Nat Rev Rheumatol 2012;8:522-33.

4.

Fox RI. Mechanism of action of hydroxychloroquine as an antirheumatic drug. Semin Arthritis Rheum
1993;23:82-91.

5.

Oikarinen A. Hydroxychloroquine induces autophagic cell death of human dermal fibroblasts: implications
for treating fibrotic skin diseases. J Invest Dermatol 2009;129:2333-5.

6.

Wallace DJ, Linker-Israeli M, Hyun S et al. The effect of hydroxychloroquine therapy on serum levels of
immunoregulatory molecules in patients with systemic lupus erythematosus. J Rheumatol 1994;21:375-6.

7.

Wozniacka A, Lesiak A, Narbutt J et al. Chloroquine treatment influences proinflammatory cytokine levels in
systemic lupus erythematosus patients. Lupus 2006;15:268-75.

8.

Kuznik A, Bencina M, Svajger U et al. Mechanism of endosomal TLR inhibition by antimalarial drugs and
imidazoquinolines. J Immunol 2011;186:4794-804.

9.
10.

Wetterholm DH, Winter FC. Histopathology of chloroquine retinal toxicity. Arch Ophthalmol 1964;71:82-7.
Fanouriakis A, Kostopoulou M, Alunno A et al. 2019 update of the EULAR recommendations for the
management of systemic lupus erythematosus. Ann Rheum Dis 2019;78:736-45.

11.

Wallace DJ, Gudsoorkar VS, Weisman MH et al. New insights into mechanisms of therapeutic effects of
antimalarial agents in SLE. Nat Rev Rheumatol 2012;8:522-33.

12.

Alarcón GS, McGwin G, Bertoli AM et al. Effect of hydroxychloroquine on the survival of patients with

systemic lupus erythematosus: data from LUMINA, a multiethnic US cohort (LUMINA L). Ann Rheum Dis
Ugeskr Læger 2020;182:V02200115
Side 7 af 8

VIDENSKAB

2007;66:1168-72.
13.

Ruiz-Irastorza G, Ramos-Casals M, Brito-Zeron P et al. Clinical efficacy and side effects of antimalarials in
systemic lupus erythematosus: a systematic review. Ann Rheum Dis 2010;69:20-8.

14.

Bykerk V, Sampalis J, Esdaile JM et al. A randomized study of the effect of withdrawing hydroxychloroquine
sulfate in systemic lupus erythematosus. N Engl J Med 1991;324:150-4.

15.

Petri M. Use of hydroxychloroquine to prevent thrombosis in systemic lupus erythematosus and in
antiphospholipid antibody-positive patients. Curr Rheumatol Rep 2011;13:77-80.

16.

Seo MR, Chae J, Kim YM et al. Hydroxychloroquine treatment during pregnancy in lupus patients is
associated with lower risk of preeclampsia. Lupus 2019;28:722-30.

17.

Costedoat-Chalumeau N, Galicier L, Aumaître O et al. Hydroxychloroquine in systemic lupus erythematosus:
results of a French multicentre controlled trial (PLUS Study). Ann Rheum Dis 2013;72:1786-92.

18.

Tsakonas E, Joseph L, Esdaile JM et al. The Canadian Hydroxychloroquine Study Group. A long-term study of
hydroxychloroquine withdrawal on exacerbations in systemic lupus erythematosus. Lupus 1998;7:80-5.

19.

Rolain JM, Colson P, Raoult D. Recycling of chloroquine and its hydroxyl analogue to face bacterial, fungal
and viral infections in the 21st century. Int J Antimicrob Agents 2007;30:297-308.

20.

Rempenault C, Combe B, Barnetche T et al. Metabolic and cardiovascular benefits of hydroxychloroquine in
patients with rheumatoid arthritis: a systematic review and meta-analysis. Ann Rheum Dis 2018;77:98-103.

21.

Wasko MCM, Hubert HB, Lingala VB et al. Hydroxychloroquine and risk of diabetes in patients with
rheumatoid arthritis. JAMA 2007;298:187-93.

22.

Plantone D, Koudriavtseva T. Current and future use of chloroquine and hydroxychloroquine in infectious,
immune, neoplastic, and neurological diseases: a mini-review. Clin Drug Invest 2018;38:653-71.

23.

Marmor MF, Kellner U, Lai TYY et al. Recommendations on screening for chloroquine and
hydroxychloroquine retinopathy (2016 revision). Ophthalmology 2016;123:1386-94.

24.

Levy GD, Munz SJ, Paschal J et al. Incidence of hydroxychloroquine retinopathy in 1,207 patients in a large
multicenter outpatient practice. Arthritis Rheum 1997;40:1482-6.

25.

Yam JCS, Kwok AKH. Ocular toxicity of hydroxychloroquine. Hong Kong Med J 2006;12:294-304.

26.

Melles RB, Marmor MF. The risk of toxic retinopathy in patients on long-term hydroxychloroquine therapy.
JAMA Ophthalmol 2014;132:1453-60.

27.

Browning DJ, Lee C. Relative sensitivity and specificity of 10-2 visual fields, multifocal electroretinography,
and spectral domain optical coherence tomography in detecting hydroxychloroquine and chloroquine
retinopathy. Clin Ophthalmol 2014;8:1389-99.

28.

Marmor M, Hu J. Effect of disease stage on progression of hydroxychloroquine retinopathy. JAMA
Ophthalmol 2014;132:1105-12.

29.

Melles RB, Marmor MF. Pericentral retinopathy and racial differences in hydroxychloroquine toxicity.
Ophthalmology 2015;122:110-6.

30.

Petri M, Elkhalifa M, Li J et al. Hydroxychloroquine blood levels predict hydroxychloroquine retinopathy.
Arthritis Rheumatol Wiley 2020;72:448-53.

Ugeskr Læger 2020;182:V02200115

Side 8 af 8

