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5 اختالالت نوروافتالمیک ایجاد شده توسط داروها

جدول 1: خالصه ای از داروهایی که باعث ایجاد اختالالت نوروافتالمیک می شوند

اختالل دارو
اختالالت عصب بینایی
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اختالالت عملکردی نوروماسکوالر و نوروپاتی های کرانیال
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سیس.پالتین،.کاربوپالتین،.وینکریستین،.وینبالستینکوری.کورتیکال
خلف��ی. انس��فالوپاتی. س��ندرم.

سیکلوسپورین،.تاکرولیموسبرگشت.پذیر

5-فلورواوراسیل،.سیتوزین.آرابینوزیدسندرم.های.مخچه.ای

Palinopsia.بتابالکرها،.توپیرامات،.ترازودون،.نفازودون،.میرتازاپین،.کلومیفن،.لیزرژیک.اس��ید.
دی.اتیل.آمید،.فن.سیکلیدین،.ماری.جوانا

هالوسیناسیون.

.لوو-دوپا
آگونیست.های.دوپامینی.)بروموکریپتین،.کابرگولین.و.روپینیرول(،

مهارکننده.های.کاتکول-اُ-.متیل.ترانسفراز.)مثل.اِنتاکاپون،.تولکاپون(.آنتاگونیست.های.
گلوتامات.)آمانتادین(،.آنتی.کولینرژیک.ها.)تری.هگزی.فنیدیل،.پروسیکلیدین(

مس��مومیت.های. و. اخت��الالت.
شبکیه.ای

مهارکننده.های.فسفودی.استراز.تیپ.5
دیگوکسین،.ویگاباترین

شیمی.درمانی:.کاربوپالتین،.سیس-پالتین،.تاموکسیفن
.بیس.فسفونات.هاالتهاب.اربیت
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گردیده.اس��ت.و.در.قس��مت.بعدی.در.مورد.ای��ن.داروها.و.
اختالالت.ایجاد.شده.به..تفصیل.گفتگو.خواهد.شد.

اختالالت عصب بینایی
نوروپاتی های ایسکمیک عصب بینایی

نوروپاتی.ایس��کمیک.قدامی.غیر.شریانی.عصب.بینایی.

)NAION(1.اختاللی.است.که.در.اثر.یک.آسیب.ایسکمیک.

ایجاد.می.شود.و.این.آسیب.ایسکمیک،.بر.شریان.های.کوتاه.

سیلیاری.خلفی.و.حلقۀ.زین-.هالر.که.سر.عصب.بینایی،.در.

قدام.المینا.کریبروزا.را.خون.رس��انی.می.کند.تاثیر.می.گذارد.
)شکل.1(.

ریس��ک.فاکتوره��ای.ایج��اد.NAION.ش��امل.م��وارد.

مرتبط.با.آترواس��کلروز.)از.قبیل.سن.باال،.فشارخون.باالی.

طوالنی.م��دت.یا.ضعیف.کنترل..ش��ده،.هایپرلیپیدمی،.آپنۀ.

انس��دادی.هنگام.خواب.و.دیابت(.و.نیز.یک.اپتیک.دیسک.

کوچ��ک.و.پر.با.یک.نس��بت.پایین.cup-to-disc.می.باش��د..

مش��خصۀ.NAION،.کاه��ش.ح��اد.یا.تحت.ح��اد.بینایی.یا.

می��دان.دید.به..صورت.یک.طرف��ه.و.بدون.درد.)هر.چند.که.

ممکن.اس��ت.به..صورت.متوالی.نیز.رخ.دهد(.می.باش��د.که.

همراه.با.نشانه.هایی.از.آسیب.عصب.بینایی.)از.قبیل.اختالل.

.دی��د.رنگ.،.کاهش.حدت.بینایی.و.نق��ص.آوران.مردمک.یا.

afferent pupillary defect(.است..در.فاز.حاد،.باید.ادم.اپتیک.

دیس��ک.مشاهده.ش��ود..در.عین..حال.که.دید.عملکردی.یا.

فانکش��نال.فرد.به.طور.مش��خص.به.وضعیت.اولیه.خود.باز.

1. Nonarteritic Anterior Ischemic Optic Neuropathy

.نمی.گردد،.تقریب��اً.در.40.درصد.از.بیماران.بینایی.تا.س��ه.
خط.بهبودی.می.یابد.

داروهای ضد فش�ارخون:.افت.ش��بانگاهی.فشارخون،.  -

به.عنوان.ریس��ک.فاکتور.بالقوه.ای.جهت.ایجاد.نقص.در.

می��دان.دید.و.پیش��رفت.آن.در.NAION.در.نظر.گرفته.

.شده.است..داروهای.خوراکی.سیستمیک.ضد.فشارخون.

در.صورت.مصرف.قبل.از.خواب،.از.طریق.کاهش.جریان.

خون.عروق.تغذیه.کنندۀ.اپتیک.دیس��ک،.ممکن.است.

باعث.افت.شبانگاهی.فشارخون.به.زیر.یک.آستانۀ.مهم.

و.حساس.ش��وند.و.یا.اینکه.زمینۀ.این.کاهش.را.فراهم.

نمایند..همچنین.مطالعات.انجام..شده.مطرح.کنندۀ.این.

نکته.هس��تند.که.مصرف.قطره.های.چشمی.بتابالکر.در.

افراد.حس��اس.و.مس��تعد.عالوه.بر.اینکه.ضربان.قلب.را.

کند.می.کند،.کاهش.ش��بانگاهی.فش��ارخون.را.تشدید.

می.کنن��د..در.عین..ح��ال.که.همچنان.نیاز.هس��ت.که.

رابطۀ.مستقیم.علیتی.به..صورت.مشخص.و.قطعی.اثبات.

شود،.نوروافتالمولوژیس��ت.ها،.عموماً.پیشنهاد.می.کنند.

که.بیمارانی.ک��ه.در.معرض.خطر.NAION.متوالی.قرار.

دارند،.از.مصرف.داروهای.ضد.فشارخون.در.هنگام.شب.
خودداری.کنند.

.:5 تی�پ  فسفودی اس�تراز  مهارکننده ه�ای   -

مهارکننده.ه��ای.PDE5.در.درمان.اخت��الالت.نعوظ.به.

کار.می.روند..س��ایر.اندیکاسیون.های.اس��تفاده.از.آن.ها.

شامل.درمان..هیپرتانسیون.شریان.ریوی.)سیلدنافیل(،.

پیش.گیری.و.درم��ان.ادم.ریوی.در.بیم��اری.ارتفاعات.

شکل 1: نمای آناتومیکی که نشان دهنده چگونگی خون رسانی عصب بینایی از جمله سر عصب بینایی می باشد که این قسمت در 
NAION درگیر می شود.
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بلند.و.درمان.Tadlafil(.BPH(.می.باش��د..اولین.مورد.از.

NAION.که.مرتبط.با.مهارکنندۀ.PDE5.بود،.در.س��ال.

2000.گزارش.شد:.از.آن.زمان.به.بعد،.در.متون.بررسی.

.ش��دۀ.مش��ابه،.مواردی.از.NAION.در.ارتباط.با.مصرف.

مهارکننده.ه��ای.PDE5.گزارش.ش��ده.اس��ت:.در.ی��ک.

مطالع��ۀ.Observational،.یک.افزایش.2.تا.4.برابری.در.

.PDE5.بعد.از.مصرف.اخیر.مهارکنندۀ.NAION.ریس��ک

مش��اهده.گردید..به.علت.بروز.ای��ن.عوارض.خطرناک،.

FDA.در.ایاالت..متحده،.در.مارس.س��ال.2014.دستور.

داد.تا.NAION.در.هشدارهای.دارویی.مربوط.به.مصرف.

مهارکننده.های.PDE5.درج.گردد..هر.چند.تا.این.تاریخ.
هی��چ.گزارش.منتش��ر.ش��ده.ای.که.یک.اثر.مس��تقیماً.
خطرن��اک.مهارکننده.های.PDE5.بر.روی.عصب.بینایی.
یا.س��اختمان.عروقی.شبکیه.را.اثبات.کند.وجود.ندارد،.
توصیه.می.ش��ود.که.ب��ه.بیماران.در.خص��وص.افزایش.
.PDE5.با.مصرف.مهارکننده.های.NAION.ریس��ک.بروز
)خصوصاً.ریس��ک.ایجاد.آن.در.چشم.سالم.دیگر.فرد.به.
دنبال.بروز.اولین.عارضه(.مش��اوره.هایی.ارائه.ش��ود..در.
عین..حال.که.افزایش.ریس��ک.در.مصرف.مهارکننده.ای.
PDE5.مس��تنداً.ثبت.گردیده.است.ولی.این.ریسک.در.

جمعیت.کلی.جامعه.همچنان.پایین.می.باشد.
اینترف�رون آلفا:.اینترفرون.آلفا.یک.علت.شناخته..شده.  -
رتینوپاتی.ایس��کمیک.می.باشد.و.با.NAION.نیز.مرتبط.
بوده.و.تظاهر.آن.به..صورت.ادم.دیس��ک.بوده.که.سپس.
به.آتروفی.پیش.روندۀ.عصب.بینایی.می.انجامد..این.نکته.
که.ای��ن.دارو.ایجاد.NAION.می.کند.یا.اینکه.ریس��ک.
ایج��اد.آن.را.در.افراد.مس��تعد.باال.می.برد.ی��ا.نه.هنوز.
مش��خص.نیست.اما.ممکن.است.تغییرات.عصب.بینایی.
)در.فق��دان.رتینوپاتی(.رخ.دهد..باید.در.مورد.ریس��ک.
درگیری.عص��ب.بینایی.با.بیمارانی.که.در.معرض.خطر.

NAION.هستند،.صحبت.نمود.

آمی�ودارون:.آمی��ودارون.ی��ک.آنتاگونیس��ت.آلف��ا.و.  -

بتاآدرنرژیک.اس��ت.ک��ه.جهت.درم��ان.آریتمی.قلبی-.

بخصوص.فیبریالس��یون.دهلیزی-.اس��تفاده.می.شود..

.corneal verticillata.عوارض.جانبی.چشمی.آن.ش��امل

در. می.باش��د..  (Anterior Optic Neuropathy) AON و.

حالی.که.هیچ.مکانیسم.پاتوفیزیولوژیک.مستقیمی.برای.

نوروپاتی.قدامی.اپتیِک.مرتبط.با.آمیودارون.مش��خص.

نگردیده.اس��ت،.رابط��ۀ.زمانی.مص��رف.دارو.با.اختالل.

بینای��ی.که.به.نفع.اختالل.عملک��رد.عصب.بینایی.بوده.

و.یافته.های.خاِص.نوروپاتی.اپتیک.مرتبط.با.آمیودارون.

نشان.دهندۀ.وجود.یک.ارتباط.علیتی.احتمالی.می.باشد..

عالی��م.و.یافته.های.AON.مرتبط.با.آمیودارون،.ش��امل.

کاهش.دوطرفه.و.تدریجی.بینایی.می.باشد.که.همراه.با.

ادم.طوالنی.مدت.دیس��ک.ب��وده.و.در.حالی.که.فرد.دارو.

مص��رف.می.کند،.ممکن.اس��ت.چندین.م��اه.ادامه.پیدا.

کند..این.ویژگی.ها.مطرح.کنندۀ.این.مس��اله.اس��ت.که.

عالوه.بر.نارس��ایی.عروقی.یا.ایسکمی،.ممکن.است.که.

س��میت.مس��تقیم.دارویی.نیز.رخ.دهد..بیمارانی.که.در.

هن��گام.مصرف.آمیودارون.دچار.AON.می.ش��وند،.باید.

جهت.ارزیابی.کامل.چشم.پزشکی.نیز.ارجاع.داده.شوند..

پزش��ک.باید.در.مورد.سایر.گزینه.های.درمان.آریتمی.با.

بیمار.صحبت.کند.زیرا.در.برخی.موارد.مش��اهده..ش��ده.
که.با.قطع.دارو،.ادم.دیسک.اپتیک.برطرف.شده.است.

نوروپاتی های توکسیک عصب بینایی
سلول.های.گانگلیونی.شبکیه.در.ناحیۀ.نوار.پاپیلوماکوالر.
از.نظ��ر.متابولیکی.فعالیت.بس��یار.باالیی.دارند.)ش��کل.2(..
میتوکندری.های.موجود.در.این.آکس��ون.ها.به.آس��یب.های.
توکس��یک.و.متابولیک.که.می.تواند.منجر.به.از.دست.رفتن.
عملکرد.بینایی.فرد.ش��ود،.حس��اس.هس��تند.)شکل.3(..از.

شکل 2. نمای شماتیک نشان دهندۀ آناتومی نوار پاپیلوماکوالر است که 
در برگیرندۀ سلول های گانگلیونی شبکیه می باشد: این سلول ها فعالیت 
متابولیکی بس�یار باالیی داشته و به آس�یب های متابولیک و توکسیک 

)HR: Horizontal Raphe( .حساس هستند

اختالالت نوروافتالمیک ایجاد شده توسط داروها
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می��ان.نوروپاتی.ه��ای.توکس��یک.عصب.بینای��ی.مرتبط.با.

دارو،.ترکیب��ات.ایجادکننده.ش��امل.اتامبوتول،.ایزونیازید.و.

Linozolid.همراه.با.نقایصی.در.نوار.پاپیلوماکوالر.می.باشند..

در.م��ورد.چن��د.داروی.ایمونوساپرس��یو.و.داروهای.درمان.
سرطان.نیز.صحبت.خواهد.شد.

اتامبوت�ول: ای��ن.آنتی.بیوتی��ک.درم��ان.عفونت.ه��ای.  -

مایکوباکتری��وم.توبرکولوزیس.)س��ل(.و.مایکوباکتریوم.

باکتریس��ید. اث��رات. ای��ن.دارو.دارای. اس��ت.. آوی��وم.

می.باش��د.ب��ه.این.ش��کل.که.مس��یر.بیوس��نتز.دیوارۀ.

س��لولی.مایکوباکتری.ه��ا.را.مهار.می.کن��د..این.دارو.و.

متابولیت.های.آن.ش��التورهایی.قوی.برای.آهن.و.مس.

می.باشند.و.فسفریالس��یون.اکسیداتیو.میتوکندریال.را.

از.طری��ق.مهار.کمپلکس.های.انتقال.الکترونِی.وابس��ته.

به.آهن.و.مس.و.آنزیم.سیتوکروم-سی.اکسیداز.مختل.

می.کند..خطر.ایجاد.نوروپاتی.توکس��یک.عصب.بینایی.

وابس��ته.به.دوز.می.باش��د.و.در.صورت.باالتر.بودن.دوز.

دارو،.ریس��ک.افزایش.خواهد.یافت..هیچ.دوز.ش��ناخته..

ش��ده.»ایمن.و.بی.خطری«.که.ریسک.را.به..طور.تمام.و.

کمال.حذف.کند،.وجود.ندارد.و.در.هنگام.شروع.درمان.

بای��د.با.بیماران.در.مورد.خط��ر.احتمالی.بروز.نوروپاتی.

اپتی��ک.صحبت.کرد..در.موارد.اختالل.عملکرد.کلیوی،.

سن.باال،.فشارخون.باال،.دیابت،.سیگار.کشیدن.و.مصرف.
الکل.نیز.ریسک.ایجاد.نوروپاتی.افزایش.خواهد.یافت.

معم��والً.س��میت.دارو.حداق��ل.3.ماه.پ��س.از.مصرف.

رخ.می.ده��د.و.هم��راه.ب��ا.عالیم��ی.از.قبی��ل.کاهش.دید.

ف��رد،.cecocentral scotoma.,dyschromatopsia.و.کاه��ِش.

contrast sensitivity.می.باش��د..یافته.های.اولیه.شامل.

اس��کوتوم.پاراس��نترال.در.میدان.بینایی،.بزرگ.شدن.نقطه.

ک��ور.)bind spot(.)ش��کل.4(.و.نیز.ضخیم.تر.ش��دن.خفیف.

.OCT.در.)RNFL(.و.مختصر.الیۀ.فیبرهای.عصبی.ش��بکیه

می.باش��د..یافته.ه��ای.تاخیری.ش��امل.رنگ.پریدگی.اپتیک.

دیسک.)اغلب.در.نواحی.تمپورال(،.Cecocentral Scotoma.و.

.VEP.هستند.)شکل.5(..در.بررسی.های.RNFL.نازک.شدِن

.P100 Amplitude.و.کاهش.Latency.ممکن.اس��ت.افزای��ِش

مشاهده.شود..بیماران.باید.به..سرعت.دارو.را.قطع.کنند.چرا.

که.س��میت.دارو.می.تواند.برای.م��دت.کوتاهی.پس.از.قطع.

دارو.پیش��رفت.کند..به..محض.قطع.دارو،.در.حدود.یک.سوم.

ت��ا.یک.دوم.از.بیم��اران.مقداری.بهب��ودی.خواهند.یافت؛.با.

این.وجود،.برگش��ت.به.میزان.دید.اولیۀ.بیمار.چندان.شایع.
نیست.و.نباید.انتظار.آن.را.داشت.

ایزونیازید:.این.آنتی.بیوتیک.به..صورت.منوتراپی.جهت.  -

درمان.س��ل.نهفته.یا.به..عنوان.بخشی.از.یک.رژیم.چند.

دارویی.برای.سل.فعال.مورد.استفاده.قرار.می.گیرد..این.

دارو.علی��ه.مایکوباکتری.های.آتیپیک.نیز.موثر.اس��ت..

نحوۀ.اثر.آن.به.این.ش��کل.اس��ت.ک��ه.تولید.میکولیک.

اس��یدها.را.مهار.می.کند؛.این.اس��یدها.اجزای.اساس��ی.

دیوارۀ.سلولی.مایکوباکتری.ها.می.باشند..تصور.می.شود.

که.مکانیسم.سمیت.این.دارو.مرتبط.با.اختالل.عملکرد.

میتوکندریال.و.نیز.مرتبط.با.کاهش.پیریدوکسین.است.

که.در.مورد.اخیر،.این.دارو.با.پیریدوکسین.فسفوکیناز.

بان��د.ش��ده.و.آن.را.غیر.فع��ال.می.کن��د..بیمارانی.که.

دچار.س��میت.ایزونیازید.هس��تند،.معم��والً.با.کاهش.

دی��د.و.نقایص.میدان.دید.مراجع��ه.می.کنند..در.موارد.

ح��اد.عصب.بینایی.ممکن.اس��ت.متورم.به.نظر.برس��د.

و.در.م��وارد.مزمن،.آتروفیک.می.باش��د..در.ارزیابی.های.

.cecocentral.چش��می،.نقایص.میدان.بینایی.به.ص��ورت
contrast.و.کاه��ش.dyschromatopsia.,bitemporal.ی��ا
sensitivity.مشاهده.می.شود..اگر.شک.به.سمیت.وجود.

داش��ته.باش��د،.باید.بالفاصله.ایزونیازی��د.را.قطع.کرد.و.

پیریدوکسین.تجویز.گردد.تا.در.ابتدا.نوروپاتی.را.تثبیت.

کند.و.سپس.آن.را.برگرداند..موارد.اپتیک.نوروپاتی.که.

ب��ا.منوتراپی.ایزونیازید.مرتبط.ب��وده،.معموالً.به.بهبود.

س��ریع.و.کامل.بینایی.فرد.می.شود..این.در.حالی.است.

ک��ه.موارد.اپتیک.نوروپاتی.توکس��یک.که.در.آن،.بیمار.

ایزونیازید.و.س��ایر.داروهای.ضد.سل.مثل.اتامبوتول.را.

مصرف.می.ک��رده،.دارای.پیش.آگهی.بینایی.ضعیف.تری.
می.باشند.

ش�کل 3. نقایص می�دان بینایی به  ص�ورت cecocentral که مش�خصۀ 
نقایص میدان دید در نوروپاتی های توکسیک و متابولیک عصب بینایی 

هستند.
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شکل 4. یافته های اولیۀ سمیت اتامبوتول.a. اسکوتوماهای پاراسنترال و بزرگ شدن  کور. b. ادم دوطرفۀ دیسک اپتیک.

شکل 5. یافته های مزمن سمیت اتامبوتول نشان دهندۀ نازک شدن RNFL در OCT است.

اختالالت نوروافتالمیک ایجاد شده توسط داروها
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Linezolid :.ای��ن.دارو.ی��ک.آنتی.بیوتیک.س��نتتیک.  -

وسیع.الطیف.اس��ت.که.جهت.درمان.عفونت.های.شدید.

گرم.مثبت.از.جمله.اس��تافیلوکوکوس.اوریوِس.مقاوم.به.

متی.س��یلین.مورد.اس��تفاده.قرار.می.گیرد.و.مکانیس��م.

اصل��ی.عم��ل.آن،.مهار.س��نتز.پروتئی��ن.در.زیر.واحد.

S23.از.زی��ر.واح��د.50S.در.ریب��وزوم.باکت��ری.اس��ت..

تصور.می.ش��ود.شباهت.س��اختمانی.میان.ریبوزوم.های.

باکتری��ال.و.میتوکندریال.زمینه.س��از.اپتیک.نوروپاتی.

مرتبط.با.Linezolid..باشد.و.این.نوروپاتی.پس.از.مصرف.

طوالنی.مدت.دارو.ب��رای.عفونت.های.مقاوم.و.مزمن،.به.

.صورت.تحت.حاد.ش��روع.خواهد.ش��د..م��وارد.گزارش.

.ش��ده.در.بزرگساالن.در.حاالتی.رخ..داده.که.مدت..زمان.

درمان.در.حدود.200.الی.500.روز.بوده.است..بیماران.

عموماً.کاهش.دید.یا.فتوفوبی.را.در.طی.یک.دورۀ.چند.

هفت��ه.ای.تا.چن��د.ماهه.ذکر.می.کنن��د..در.ارزیابی.های.

چشم.پزشکی.کاهش.dyschromatopsia.،VA.و.نقایصی.

.)Cecocentral.در.می��دان.دید.)از.جمله.اس��کوتوم.های

وجود.دارد..نمای.افتالموسکوپی.اپتیک.نوروپاتی.مرتبط.

با.Linezolid،.متغیر.و.متنوع.است.)شکل.6(.و.می.تواند.

شامل.ادم.خفیف.دوطرفۀ.اپتیک.دیسک،.رنگ.پریدگی.

دوطرفۀ.اپتیک.دیس��ک.و.یا.دیس��ک.های.نرمال.باشد..

در.مواردی.که.اپتی��ک.نوروپاتی.در.اوایل.دورۀ.درمانی.

ایجاد.می.ش��ود،.معموالً.فرد.به.طور.همزمان.از.داروهای.

بالقوه.نوروتوکسیک.دیگری.نیز.استفاده.می.کرده.است.

که.از.همه.ش��ایع.تر.ایزونیازی��د،.اتامبوتول.یا.ریفامپین.

هستند..این.داروها.ممکن.اس��ت.سمیت.Linezolid.را.

تشدید.نمایند..در.صورت.قطع.دارو،.پیش.آگهی.بینایی.

..20
40

معموالً.خوب.تا.متوسط.بوده.و.اکثر.بیماران.به.دید.
یا.باالتر.دست.پیدا.می.کنند.

داپس�ون:.این.دارو.یک.آنتی.بیوتیک.سولفونه.می.باشد.  -

ک��ه.در.درمان.ج��ذام،.پیش.گیری.و.درم��ان.پنومونی.

پنوموسیس��تیس،.پیش.گی��ری.از.فعال.ش��دن.مجدد.

توکسوپالس��موز.در.بیماران.دچار.نقص.سیستم.ایمنی.

و.درم��ان.پمفیگوئی��د.سیکاتریس��یل.چش��می.مورد.

اس��تفاده.قرار.می.گیرد..اثرات.آنتی.میکروبی.داپس��ون.

ب��ه.این.صورت.اس��ت.که.ای��ن.دارو.باعث.مهار.س��نتز.

ف��والت.از.طریق.مکانیس��می.مش��ابه.مکانیس��م.عمل.

آنتی.بیوتیک.ه��ای.س��ولفونامیدی.می.ش��ود..اگ��ر.چه.

مکانیس��م.نوروتوکسیس��یتِی.عصب.بینایی.در.داپسون.

هن��وز.مجهول.و.نامش��خص.اس��ت،.احتم��ال.دارد.که.

این.پدیده.با.متهموگلوبینمِی.ناش��ی.از.اکسیداس��یوِن.

هموگلوبین.توسط.داپسون.یا.ناشی.از.سمیت.مستقیم.

اکس��یداتیو.وارد.ش��ده.به.عصب.بینایی.مربوط.باش��د..

تظاه��رات.بالینی.مس��تنِد.اپتیک.نوروپات��ِی.مرتبط.با.

داپسون.به..صورت.کاهش.سریع.و.پیش.رونده.دید.بدون.

وج��ود.تغییرات.قابل..مالحظ��ه.در.ظاهر.عصب.بینایی.

اس��ت.و.پس.چند.ماه.اپتیک.آتروف��ی.رخ.خواهد.داد..

متأس��فانه.اختالل.بینایی.ناشی.از.سمیت.داپسون.پس.
از.قطع.دارو.همچنان.ادامه.می.یابد.

.Calcineurin.تاکرولیموس:.تاکرولیموس.یک.مهارکنندۀ  -

و.ی��ک.داروی.ق��وی.ایمونوساپرس��یو.اس��ت..این.دارو.

س��نتز.س��یتوکین.ها.را.مه��ار.می.کند.و.مانع.از.رش��د.

لنفوسیت.های.T.یا.T Cells.می.شود..داروی.فوق.جهت.

پیش.گی��ری.از.رد.پیوند.اعضای.توپر.و.متراکم.و.نیز.به.

.ص��ورت.موضعی.جهت.درم��ان.درماتیت.آتوپیک.مورد.

استفاده.قرار.می.گیرد..اپتیک.نوروپاتی.ناشی.از.سمیت.

تاکرولیموس.امری.نادر.بوده.و.در.متون.پزش��کی.تنها.

گزارش.های.معدودی.در.این.مورد.وجود.دارد..تظاهرات.

آن.به..صورت.کاهش.دید.بدون.درد.حاد.تا.تحت.حاد.و.

ادم.اپتیک.دیسک.بوده.که.تقلیدکنندۀ.اپتیک.نوروپاتِی.

یک.طرفه.یا.دوطرفۀ.ایسکمیک.یا.دمیلینیزان.می.باشد..

در.عین..ح��ال.تقریباً.در.تمامی.موارد،.VA.پس.از.قطع.

دارو.بهب��ود.می.یابد.و.این.مس��اله.مطرح.کنندۀ.حداقل.

یک.نقش.نس��بی.برای.سمیت.مس��تقیم.تاکرولیموس.
می.باشد.

شیمی درمانی:.بس��یاری.از.داروهای.شیمی.درمانی،.در.  -

ایج��اد.نوروپاتی.ه��ای.عصب.بینایی.دخیل.می.باش��ند..

م��واردی.از.ای��ن..دس��ت.ش��امل.عوام��ل.آلکی��الن،.

آنتی.متابولیت.ها.و.مهارکننده.های.میتوتیک.می.باشند..

ش�کل 6. اپتی�ک نوروپات�ی مرتب�ط ب�ا Linezolid ک�ه نش�ان دهندۀ 
رنگ پریدگی زودهنگام عصب بینایی چش�م راست و ادم خفیف عصب 

بینایی چشم چپ می باشد.
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س��یس.پالتین.و.کربوپالتی��ن.نیز.با.ایج��اد.ماکولوپاتی.

ارتباط.و.همراهی.داشته.اند..در.بسیاری.از.موارد،.اثرات.

جانبی.توکس��یک.این.داروها.به..محض.قطع.دارو.بهبود.
می.یابد.

ترکیب�ات پالتی�ن.مانند.س��یس.پالتین.و.کربوپالتین،.

عوام��ل.آلکی��الِن.DNA.می.باش��ند.ک��ه.در.درم��ان.انواع.

مختلفی.از.بدخیمی.ها.مورد.اس��تفاده.قرار.گرفته.و.با.ایجاد.

نوروپاتی.ه��ای.اپتیک،.کوری.کورتیکال.و.س��میت.کلیوی.

.»Optic neuritis«.ارتب��اط.دارن��د..همچنین.ک��ه.اصط��الح

در.توصی��ف.چندی��ن.مورد.از.کاهش.دی��د.در.مورد.عوامل.

آلکیالن.و.اختالل.عملکرد.عصب.بینایی.مورد.استفاده.قرار.

می.گیرد،.با.بررس��ی.این.موارد.هیچ.مدرکی.مبنی.بر.اینکه.

ای��ن.اختالالت.در.اثر.التهاب.رتروبولباِر.عصب.بینایی.ایجاد.

گردیده،.به.دس��ت.نخواه��د.آمد..اگر.چه.مکانیس��م.دقیق.

اپتیک.نوروپاتی.همچنان.ناشناخته.مانده.است،.اما.حداقل.

ظنی.قوی.در.ارتباط.با.س��میت.مس��تقیم.دارو.وجود.دارد..

بیماران.دارای.عالیمی.از.قبیل.کاهش.دید.یک.یا.دوطرفه،.

dyschromatopsia.و.از.دس��ت.رفتن.میدان.دید.مرکزی.با.یا.

بدون.ادم.دیسک.اپتیک.می.باشند.
متوترکس�ات )MTX( داروی��ی.اس��ت.ک��ه.به..صورت.
گسترده..در.ش��یمی.درمانی.مورد.استفاده.است.و.به..صورت.
منوتراپ��ی.ی��ا.به..عن��وان.ی��ک.داروی.ترکیب��ی.در.درمان.
سرطان.ها.و.اختالالت.اتوایمیون.به.کار.گرفته.می.شود..این.
دارو.به.صورت.رقابتی.دی.هیدروفوالت.ردوکتاز.)DHFR(.را.
مهار.کرده.و.در.نهایت.در.سنتز.RNA.،DNA،.تیمیدیالت.ها.
و.پروتئین.ه��ا.تداخل.ایج��اد.می.کند..دوزهای.اس��تاندارد.
MTX.به..ندرت.س��بب.نوروتوکسیس��تی.می.ش��وند؛.با.این..

وج��ود،.هنگام��ی..که.MTX.به.صورت.داخ��ل.وریدی.و.یا.با.

دوزهای.باال.به.صورت.intratecal.اس��تفاده.می.شود،.سمیت.

داروی��ی.می.تواند.رخ.دهد..عالوه.بر.ای��ن،.ترکیب.MTX.با.

یک.عامل.آسیب.رس��ان.دیگری.که.موج��ب.کاهش.میزان.

فوالت.س��رم.می.ش��ود.)مثاًل.کمبود.فوالت.در.رژیم.غذایی.

یا.نقص.مادرزادی.متابولیسم.فوالت(.نهایتاً.موجب.اختالل.

عملک��رد.میتوکندری.ها.خواهد.ش��د.و.ن��وار.پاپیلوماکوالر.

که.از.نظر.متابولیکی.فعال.اس��ت،.تح��ت.تاثیر.قرار.خواهد.

گرف��ت..بیماران.معموالً.با.عالئمی.ش��بیه.به.عالیم.س��ایر.

نوروپاتی.های.توکسیک.و.متابولیک.مراجعه.می.کنند.مانند.

کاه��ش.دید،.اختالل.میدان.دید.به..ص��ورت.cecocentral.و.

dyschromatopsia..اپتی��ک.نوروپات��ی.معموالً.با.قطع.دارو.و.

شروع.مکمل.های.فوالت.برگشت.پذیر.می.باشد.

داروی FU-5 )5- فلوئورواوراس�یل(.ی��ک.آنال��وگ.

پیریمیدین.اوراس��یل.با.فلوئورین.جانشین.شده.می.باشد.و.

با.مهار.آنزیم.تیمیدیالت.سنتتاز.و.کاهش.تشکیل.تیمیدن.

منوفس��فات.مانع.از.سنتز.DNA.می.ش��ود..این.دارو.ممکن.

است.به.تنهایی.جهت.درمان.آدنوکارسینوم.کولون.یا.رکتوم.

و.یا.در.ترکیب.با.سایر.داروها.برای.کانسر.پستان،.تخمدان،.

مع��ده،.پانکراس،.کبد.یا.س��ر.و.گردن.مورد.اس��تفاده.قرار.

گیرد..این.دارو.به..راحتی.از.سد.خونی-مغزی.عبور.می.کند؛.

با.این..وجود،.نوروتوکسیسیتی.این.دارو.با.دوزهای.معمول.و.

در.فقدان.یک.ناهنجارِی.مادرزادی.متابولیسم.پیریمیدین،.

امری.نادراس��ت..اپتیک.نوروپاتی.توکس��یِک.مستقیمی.به.

FU-5.نس��بت.داده..شده.که.عالیم.آن.شامل.کاهش.بینایی.

یک.یا.دوطرفه،.با.یا.بدون.ادم.دیس��ک.اپتیک.می.باشد..در.
صورت.قطع.دارو،.امکان.بازگشت.بینایی.فرد.وجود.دارد.

آلکالوییده��ای.گیاهی.وین.کریس��تین،.وین.بالس��تین،.

وین.دس��ین.و.وین.وِرلبی��ن.از.گیاه.»گل.تلفنی«.به..دس��ت.

.آم��ده.و.به.توبولین.متصل.ش��ده.و.س��لول.ها.را.در.مرحله.

.،ALL.متافاز.متوقف.می.کنند..از.ای��ن.داروها.جهت.درمان

س��ارکوم.اوینگ،.لنفوم.هوجکین.و.نان-.هوجکین،.سرطان.

ریه،.س��رطان.پس��تان.و.س��ارکوم.های.نس��ج.نرم.استفاده.

می.شود..در.چند.Case report.مواردی.از.اپتیک.نوروپاتی.با.

وین.کریستین.مرتبط.دانسته.شده؛.همچنین.این.دارو.یکی.

از.چند.دارویی.است.که.همزمان.با.یکدیگر.تجویز.می.شوند.

و.لذا.نقش.علیتی.مستقیم.آن.در.کاهش.بینایی.در.بهترین.
حالت،.یک.احتمال.و.فرضیه.است.

* ادم پاپی:
.)Pseudotumor Cerebri(.سندرم.س��ودوتومور.س��ربری
اختالل��ی.اس��ت.ک��ه.در.آن.ICP.در.فقدان.توم��ور،.ضایعۀ.
.PTC.افزایش.می.یابد،.از.س��ندرم.CNS.فضاگیر.ی��ا.التهاب
Idiopathic Intracranial.اولیه.ی��ا.ایدیوپاتیک،.ب��ه..عن��وان
Hypertension.نیز.یاد.می.ش��ود:.ب��ا.این..وجود.برخی.داروها.

وج��ود.دارند.که.موجب.افزایش.ICP.ش��ده.و.س��بب.ایجاد.

سندرم.های.PTC.ثانویه.می.شوند.)جدول.2(..مکانیسم.هایی.

.ICP.که.مرتب��ط.با.مصرف.این.داروها.ب��وده.و.از.آن.طریق

افزایش.می.یابد،.چندان.مش��خص.و.ش��ناخته..شده.نیست.

ولی.ش��واهدی.کاف��ی.مبنی.ب��ر.اینکه.داروه��ای.خاص.و.

شناخته.شده.ای.با.ایجاد.سندرم.PTC.مرتبط.هستند.وجود.

دارند..قوی.ترین.شواهد.موجود.مربوط.به.آنتی.بیوتیک.های.

.A.خان��واده.تتراس��یکلین،.کورتیکواس��تروئیدها.و.ویتامین

هس��تند.و.در.مورد.داروهای.ضدبارداری.نیز.شواهد.اندکی.

اختالالت نوروافتالمیک ایجاد شده توسط داروها
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در.درسترسند.
تتراس�یکلین ها:.این.گروه.از.آنتی.بیوتیک.های.وس��یع.  -
الطی��ف،.علیه.باکتری.ه��ای.گرم.مثب��ت.و.گرم.منفی.
فعالی��ت.دارن��د..تتراس��یکلین.ها.به.صورت.ش��ایعی.در.
درمان.آکنۀ.نوجوانان.اس��تفاده.می.شوند.و.بین.مصرف.
تتراس��یکلین.ها.و.ایجاد.سندرم.PTC.یک.همراهی.قوی.
و.شناخته.ش��ده..وجود.دارد.)ش��کل.7(..تتراس��یکلین.
ش��ایع.ترین.داروی.دخیل.در.این.امر.اس��ت؛.همچنین.

مصرف.ماینوس��یکلین.و.داکسی.س��یکلین.نیز.با.ایجاد.

PTC.ارتباط.داش��ته.اس��ت..این.اخت��الل.می.تواند.در.

تمامی.گروه.های.س��نی.مصرف.کنندۀ.ای��ن.دارو.ایجاد.

ش��ود..هر.چند.به.طور.معمول.3-1.ماه.طول.می.کشد.

تا.عالیم.ایجاد.ش��وند،.ام��ا.گزارش.هایی.مبنی.بر.اینکه.

عالی��م.در.ظرف.چند.روز.ت��ا.چند.هفته.پس.از.مصرف.

دارو.رخ.داده.نیز.وجود.دارند..با.وجود.اینکه.مکانیس��م.

دقیق.افزایش.ICP.ناش��ناخته.اس��ت،.شاید.یک.ارتباط.

علیتی.مستقیم.در.این.بین.وجود.داشته.باشد،.چرا.که.

عالیم.و.یافته.ها.می.تواند-.البته.نه.در.همۀ.اوقات-.پس.

از.قطع.دارو.برطرف.ش��ود.و.با.مصرف.دوبارۀ.دارو،.عود.

کند..به.نظر.می.رس��د.که.اکثر.بیم��اران.عالوه.بر.قطع.

دارو،.جهت.درم��ان.ادم.پاپی.نیازمنِد.یک.دورۀ.مصرف.
داروهای.کاهش.دهنده.ICP.می.باشند.

کورتیکوس�تروئیدها:.اغل��ب.از.ای��ن.داروه��ا.در.کنار.   -

اس��تازوالماید.جهت.درمان.بیمارانی.که.دچار.س��ندرم.

malignant PTC.ب��وده.و.به.علت.ادم.پاپی.ش��دید.دچار.

کاهش.دید.ش��ده.اند،.اس��تفاده.می.ش��ود..همچنین.در.

مواردی.که.فرد.اس��تروئیدهایی.را.که.به.مدت.طوالنی.

جهت.درمان.بیماری.های.مزمن.مصرف.می.کرده،.قطع.

کند.نیز.س��ندرم.PTC.گزارش..شده.اس��ت..این.پدیده.

در.آغاز.در.کودکانی.که.کورتیکوس��تروئیدهای.وریدی.

ی��ا.خوراکی.دریاف��ت.می.کردند.و.یا.پس.از.برداش��تن.

تومورهای.ترش��ح.کنندۀ.کورتیکوتروپی��ن.در.هیپوفیز.

مش��اهده.گردید..تصور.می.شود.که.ایجاد.PTC.به.جای.

آنکه.به.افزایش.مطلق.میزان.کورتیزول.س��رم.وابس��ته.

باش��د،.بیشتر.به.س��ازگار.ش��دن.فرد.به.مصرف.مزمن.

اس��تروئیدها.و.تاثیر.آن.بر.پاس��خ.مینرالوکورتیکوئیدی.

که.بر.روی.تولید.CSF.توس��ط.ش��بکۀ.کوروئید.اثرگذار.
است،.مرتبط.باشد.

مش�قات ویتامین A:.مص��رف.رتینوئیدهای.طبیعی.و.  -

سنتتیک.با.ایجاد.سندرم.PTC..ارتباط.قوی.و.محکمی.

دارد..ایزوترتینوئی��ن.یک.مش��تق.س��نتتیک.ویتامین.

A.اس��ت.که.جه��ت.درمان.آکنه.های.ش��دید.ندولر.که.

مق��اوم.به.درمان.معمول.هس��تند.مورد.اس��تفاده.قرار.

می.گی��رد..تِِرتینوئین.پیش.س��از.آل-ترانس.رتینوئیک.

اسید.)ATRA(.است.که.جهت.درمان.لوسمی.های.حاد.

مورد.استفاده.قرار.می.گیرد..ایزوترتینوئین.و.ترتینوئین.

ب��ا.ایجاد.س��ندرم.PTC.ارتب��اط.و.همراهی.داش��ته..و.

مانیتورین��گ.دقیق.بیماران.در.حین.مصرف.این.داروها.

جدول 2. عالیم سندرم سودوتومور سربری

نشانه هاگروه

سودوتومورس��ربرِی.
اولیه

Idiopathic Intracranial Hypertension:.بان��وان،.بیماران.

چ��اق،.اف��رادی.که.اخیراً.دچ��ار.افزایش.وزن.ش��ده.اند،.

س��ندرم.تخمدان.پلی.کیس��تیک،.کودکاِن.سن.قبل.از.
بلوغ

سودوتومورس��ربری.
ثانویه

ناهنجاری.ه��ای.وریدی.مخچه:.ترومبوز.س��ینوس.های.
Surgical.وری��دی.مغز،.ترومبوز.دوطرفۀ.ورید.ژوگوالر.یا
Ligation،.عفون��ت.ماس��توئید.یا.گ��وش.میانی،.افزایش.

فش��ار.سمت.راس��ت.قلب،.س��ندرم.س��وپریور.ونا.کاوا،.

فیس��تول.های.ش��ریانی.وریدی.ی��ا.AVF،.کاهش.جذب.

 CSF.ناش��ی.از.عفونت.اینتراکرانی��ال.قبلی.یا.خونریزی.

ساب.آراکنویید،.شرایط.مربوط.به.افزایش.انعقادپذیری.

داروها

ماینوس��یکلین،. تتراس��یکلین،. آنتی.بیوتیک.ه��ا:.
داکسی.سیکلین

.،A هایپرویتامین��وز. رتینوئیده��ا:. و. .A ویتامی��ن.

.رتینوئیک.اس��ید.(All-trans).لوس��می.پرومیلوسیتیک،.
ایزوترتینوئین،.جذب.کبدی.بیش..از.حد.

هورمون.ه��ا:.هورمون.رش��د.انس��انی،.تیروکس��ین.)در.
کودکان(،.Leuproreline acetate،.استروئیدهای.آنابولیک
قطِع.کورتیکواس��تروئیدهایی.که.فرد.به..صورت.مزمن.و.

طوالنی.مصرف.نموده.است.

بیماری.ها

اختالالت.اندوکرین:.بیماری.آدیسون،.هیپوپاراتیروئیدی.
هیپرکاپنی:.آپنۀ.خواب،.سندرم..هیپوونتیالسیون.ناشی.

از.چاقی.)سندرم.پیک.ویکین(
آنمی
اورمی

اختالالت.ژنتیکی:.سندرم.داون،.سندرم.ترنر.
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از.نظر.بروز.سردرد.و.عالیم.بینایی.حایز.اهمیت.فراوانی.

است..اگر.عالیم.افزایش.ICP.در.درمان.بیماران.مبتال.به.

آکنه.با.ایزوترتینویین.مشاهده.شود.توصیه.می.شود.که.

دارو.قط��ع.گردد..بیمارانی.که.ATRA.مصرف.می.کنند،.

پیش.از.قطع.این.دارو.باید.با.انکولوژیس��ت.خود.جهت.
انتخاب.سایر.داروهای.شیمی.درمانی.مشورت.کنند.

مصرف.بیش..از.حد.ویتامین.A.در.رژیم.غذایی.می.تواند.

باعث.افزایش.ICP.ش��ود..غذاهای.غنی.از.ویتامین.A.شامل.

روغن.ماهی.و.روغن.کبد.ماهی،.ش��یر.غنی.شده.با.ویتامین.

A،.انواع.هویج،.تخم.مرغ،.س��یب.زمینی.شیرین،.سبزیجات.

ب��رگ.دار،.کلم.بروکل��ی،.فلفل.دلمه.ای.قرم��ز.رنگ،.گوجه..

فرنگی،.زردآلو.و.طالبی.می.باشند..معموالً.دوزهای.چهارصد.

تا.شش��صد.هزار.واح��د.در.روز.در.توکسیس��یتی.ویتامین.

A.دخیل.می.باش��ند..این.س��ندرم.در.ص��ورت.قطع.مصرف.

ویتامین.A،.برطرف.می.شود؛.با..وجود.قطع.دارو.و.به..موازات.

طبیعی.ش��دن.سطح.س��رمی.ویتامین.A،.جهت.درمان.ادم.

پاپی.ممکن.اس��ت.بیم��اران.نیاز.به.درم��ان.دارویی.)مانند.
استازوالمید(.داشته.باشند.

داروه�ای ضدب�ارداری:.م��واردی.از.س��ندرم.PTC.در.  -

ارتب��اط.با.مص��رف.OCP.و.درمان.های.هورمونی.مربوط.

به.آن.گزارش..شده.است؛.همچنین.هنوز.هم.وجود.یک.

نقش.علیتی.مس��تقیم.اثبات.نش��ده.چرا.که.بسیاری.از.

این.بیماران.از.نظر.بروز.PTC.دارای.ریسک.فاکتورهای.

دیگ��ری.نیز.بوده.اند..ش��اید.این.احتمال.بیش��تر.وجود.

داش��ته.باش��د.که.بروز.PTC.به..طور.غیرمستقیم.ناشی.

از.افزای��ش.وزِن.مربوط.ب��ه.این.داروه��ا.و.عدم.تعادل.

الکترولیت��ی.بدن.ف��رد.و.یا.ترومبوز.س��ینوس.وریدی.

)حاصل.از.یک.وضعیت.انعقادپذیرِی.باالی.ایاتروژنیک(.

می.باش��د..عموم��اً.در.بیماران.مبتال.ب��ه.IIH،.توصیه.به.
قطع.داروهای.ضدبارداری.می.شود.
نوروپاتی های التهابی عصب بینایی

.TNF-α مهارکننده.ه��ای. .:TNF-α مهارکننده ه�ای   -

آنتی.بادی.های.مونوکلونالی.هس��تند.که.به.س��یتوکین.

پیش.التهابِی.TNF-α.متصل.ش��ده.و.مانع.از.واکنش.آن.

با.رس��پتورهایش.می.گردند..FDA.این.داروها.را.جهت.

درم��ان.مجموعۀ.وس��یعی.از.اخت��الالت.روماتولوژیک.

از.جمل��ه.آرتری��ت.روماتوئید،.پس��وریازیس.و.آرتریت.

پس��وریاتیکی،.اسپوندیلیت.آنکیلوزان.و.بیماری.التهابی.

روده.)IBD(.مورد.تایید.قرار.داده.است..تا.به.امروز،.بیش.

از.500.مورد.ع��وارض.نورولوژیک.در.ارتباط.با.مصرف.

.مهارکننده.های.TNF-α.ش��ناخته.ش��ده.است،.از.جمله
MS،.optic neuritis.،.گیلن-باره،.س��ندرم.میلر.فیش��ر،.

میلیت.عرضی،.نوروپاتی.های.محیطی.و.لکوانسفالوپاتی.

)شکل.8(..با.توجه.به.شروع.عالیم.و.یافته.های.دمیلینیزه.

.شدن.پس.از.شروع.درمان.یا.شروع.درمان.پس.از.قطع.دارو.

)re-challenge(.و.نیز.بهبود.نس��بی.ی��ا.کامل.عالیم.در.

.TNF-α.اکثر.بیم��اران.به..محض.قط��ع.مهارکننده.های

و/ی��ا.اس��تفاده.از.گلوکوکورتیکوئیدها،.ش��ک.به.وجود.

یک.رابطۀ.علیتی.وج��ود.دارد..این.نکته.که.این.داروها.

در.بیمارانی.که.مس��تعد.ایجاد.ی��ک.بیماری.اتوایمیون.

بوده.اند،.آیا.باعث.آش��کار.ش��دن.بیماری.می.ش��وند.یا.
.اینک��ه.در.بیمارانی.که.هیچ.گونه.اس��تعداد.نورولوژیکی
)CNS diathesis(.ندارند.باعث.ش��روع.فرایند.دمیلینیزه.

شدن.می.شوند،.هنوز.روشن.و.آشکار.نشده.است.
در.عی��ن..حال.که.تظاهرات.بالینی.دمیلینیزه.ش��دن.و.
optic neuritis.مرتبط.با.TNF-α.اغلب.اوقات.شبیه.به.یکدیگر.

می.باش��د،.برخی.تفاوت.ها.وجود.دارد.که.ممکن.اس��ت.در.

.،TNF-α .حداق��ل.تعدادی.از.موارِد.مرتبط.با.مهارکننده.های

نش��انگر.وجود.یک.فرایند.غیر.دمیلینیزان.)به..عبارت..دیگر.

اتیولوژی.توکس��یک.یا.ایس��کمیک.اپتیک.نوروپاتی(.باشد..

بیمارانی.که.دچار.اپتیک.نوروپاتی.مرتبط.با.مهارکننده.های.

TNF-α.می.باشند.و.دچار.کاهش.دید.می.شوند،.درد.چندانی.

ندارند،.در.معاینۀ.فوندوس.دارای.تورم.بیش��تری.در.ناحیۀ.

اپتیک.دیسک.هس��تند.و.عصب.بینایی.در.مقایسه.با.موارد.

.MRI.کالس��یک.اپتیک.نوروپاتِی.دمیلینی��زان،.در.اینجا.در

دارای.enhancement.کمتری.می.باش��د..آن.ها.دچار.نقایص.

میدان.دید.نیز.می.باش��ند.که.بیش��تر.به..صورت.central.یا.

cecocentral.می.باش��د.و.ب��ا.تجویز.کورتیکواس��تروئیدها.یا.

شکل 7. ادم پاپی دوطرفه ثانویه به مصرف سیستمیک تتراسیکلین.

اختالالت نوروافتالمیک ایجاد شده توسط داروها
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بدون.آن.ها،.میزان.برگش��ت.دید.بیماران.چندان.چشم.گیر.

و.قابل.مالحظه.نمی.باش��د.)جدول.3(..تا.به.امروز.در.ارتباط.

ب��ا.مصرف.مهارکننده.ه��ای.TNF-α،.هیچ.م��ورِد.آنتی.بادی.

مثبِت.س��رم.مثبتی.از.نظر.1NMO-ab.یا.MOG-ab2.گزارش.
نگردیده.است.

1. Neuromyelitis Optica
2. Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein

اختالالت عملکردی نوروماسکوالر و 
نوروپاتی های کرانیال

)MG( سندرم های شبه میاستنی گراو
MG.یک.اختالل.در.مس��یر.انتقال.نوروماسکوالر.است.

 –.)AchR(.که.به.علت.تخریب.رس��پتورهای.اس��تیل.کولین
که.توس��ط.س��لول.های.T.تحریک.می.گردد.– رخ.می.دهد..

ش�کل 8. یافته های MRI در اختالالت نورولوژیک مرتبط با مصرف مهارکننده های TNF α Enhancing در عصب بینایی چپ 
)a( و ضایعات مغزی )b( در مرد 42 س�اله ای که به علت آرتریت پس�وریاتیک تحت درمان با اِتانرسپت و adalimumab قرار 
داش�ت. MRI .c نش�ان دهندۀ یک ضایعۀ ادماتوز و enhancing در نخاع توراسیک )T8-9( در زن 61 ساله ای است که به علت 
 .d .قرار داش�ته و دچار عالیم میلوپاتی به ش�کل س�ریعًا پیش رونده  گردید infliximab تحت درمان با necrobiosis lipoidica

تصاوی�ر MRI مغز از ن�وع fluid-attenuated inversion recovery از زن 61 س�اله ای که به علت پس�وریازیس تحت درمان با 
اتانرسپت قرار داشته: در این تصویر، ضایعات غیراختصاصی مادۀ سفید که nonenhancing است، مشهود می باشد.
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این.رسپتورها.بر.روی.غشاِی.Postsynaptic.در.محل.اتصال.

عصب.عضله.)NMJ(.قرار.داش��ته.و.توس��ط.آنتی.بادی.های.

IgG.از.بین.می.روند..مش��خصۀ.اصل��ی.این.بیماری.ضعف.و.

خس��تگی.پذیری.عضالت.بوده.و.ممکن.اس��ت.توسط.چند.

گروه.از.داروها،.القا.ش��ده.)با.واس��طۀ.آنتی.بادی(.یا.آشکار.
شود.یا.اینکه.تشدید.گردد.

داروی. ی��ک. دارو،. ای��ن. .:)D-P( دی–پنی.س��یالمین.

مخص��وص.اخت��الالت.روماتولوژیک.اس��ت.ک��ه.در.درمان.

روماتویی��د،. آرتری��ت. قبی��ل. از. اتوایمی��ون. اخت��الالت.

اس��کلرودرمی،.س��یروز.صفراوی.اولیه،.بیماری.ویلس��ون.و.

سیس��تینوری.مورد.استفاده.قرار.می.گیرد..این.دارو.با.ایجاد.

مجموعه.ای.از.اختالالت.اتوایمیون.از.جمله.میاس��تنی.گراو.

)MG(،.لوپوس،.پمفیگوس،.تیروئیدیت.و.سندرم.گودپاسچر.

همراهی.و.ارتباط.داش��ته.اس��ت..MG.ناشی.از.D-P،.از.نظر.

تظاهرات.الکتروفیزیولوژی،.سرولوژی.و.پاسخ.فارماکولوژیک.

.MG.ب��ه.دارو،.غی��ر.قابل.افت��راق.از.نوع.اولی��ه.و.اتوایمیون

.D-P.ناشی.از.MG.در.،Primary MG.می.باش��د..در.مقایسه.با

به..هیچ..وجه.بیماری.با.تایموما.همراهی.و.ارتباطی.نداش��ته.

یا.به.تایمکتومی.پاسخ.نداده.و.به..محض.قطع.دارو،.بیماری.
بهبود.خواهد.یافت.و.تیتر.anti-AchR.کاهش.خواهد.یافت.
اس�تاتین ها:.داروهای.اس��تاتینی.گروه��ی.از.داروهای.  -
کاهندۀ.چربی.هس��تند.که.عموماً.جهت.پیش.گیری.از.
بیماری.های.قلبی-عروقی.تجویز.می.ش��وند..شایع.ترین.
عارض��ۀ.جانبی.ش��ناخته..ش��دۀ.اس��تاتین.ها،.میوپاتی.
می.باش��د.که.می.تواند.مح��دوده.ای.از.میالژی.خفیف.تا.
رابدومیولیز.بالقوه.کش��نده.را.در.برگیرد..در.عین..حال.
که.این.مکانیس��م.می.تواند.میاس��تنی.گ��راوی.را.که.از.
قبل.وجود.داش��ته.تش��دید.کند،.یک.عارض��ۀ.جانبی.
جدی��دی.که.در.مورد.این.داروها.گزارش..ش��ده،.ایجاد.
Seropositive MG.می.باش��د..در.این.م��وارد،.عالیم.در.

ظرف.چند.هفته.از.شروع.مصرف.داروی.استاتین.شروع.

.de novo.می.ش��ود..در.برخی.بیماران،.بیماری.به.صورت

)مجدداً(.ش��روع.می.ش��ود.هر.چند.که.در.حداقل.یک.

بیمار،.عود.بیماری.س��ال.ها.بع��د.از.بهبودی.کامل.فرد.

نیز.مش��اهده.شد..میاس��تنی.گراِو.ایجاد.ش��ده.در.اثر.

اس��تاتین.ها.می.تواند-.و.البته.نه.همیشه.اوقات-.با.قطع.

دارو.بهبودی.یابد.و.با.ش��روع.مجدد.همان.دارو.یا.سایر.....
استاتین.ها.نیز.ممکن.است.عود.کند.

اتص�ال  مح�ل  روی  ب�ر  مس�تقیمًا  ک�ه  داروهای�ی   -
نوروماس�کوالر اثر می گذارند..داروهای.دیگری.که.بر.

NMJ.اث��ر.می.گذارند،.می.توانند.MG.را.تش��دید.کنند..

داروهای��ی.ک��ه.ب��ر.روی.NMJ.ب��ه..طور.مس��تقیم.اثر.

می.گذارند.شامل.ترکیبات.آنتی.آریتمیک.)مثل.کینین،.

کینیدی��ن،.پروکایین.آمی��د.و.دیزوپیرامید(.و.داروهای.

آنتی.ماالری��ا.)مثل.کلروکین.و.هیدروکس��ی.کلروکین(.

و. آمینوگلیکوزی��دی. آنتی.بیوتیک.ه��ای. می.باش��ند..

کارباپنم،.داروهای.بی.هوشی.مثل.سوکسینیل.کولین.و.
سم.بوتولینوم.نیز.قادر.به.تشدید.MG.می.باشند.

م�وارد متفرقه:.داروه��ای.دیگری.که.کمت��ر.با.ایجاد،.  -

تشدید.یا.آشکار.کردن.MG.مرتبط.می.باشند.در.جدول.
شماره.1.ذکر.گردیدند.

نوروپاتی کرانیال
داروهای��ی.که.با.ایج��اد.نوروپاتی.ه��ای.کرانیال.مرتبط.
می.باشند،.ش��امل.مهارکننده.های.TNF-α.و.وین.کریستین.

می.باشند.
مهارکننده های TNF-α: این.داروها.در.پاتوژنز.سندرم.  -
گیلن.باره.و.انواع.مختلف.آن.از.قبیل.سندرم.میلر.فیشر.

ج�دول 3. خصوصیات اپتیک نوروپاتی تیپیک در مقایس�ه با اپتیک نوروپاتی 
TNF-α ناشی از

اپتیک.نوروپاتی.ناشی.از.اپتیک.نوروپاتی.تیپیکخصوصیات
TNF-α

مذکر> مونثمذکر> مونثمذکر:.مونث

65-13.)میانگین.سنی.˷.43.41-18.سالسن.)سال(
سال(

عالیم.و.یافته.های.
بینایی

2020.تا.NLP،.نقایص.

مختلف.و.متنوع.در.
میدان.دید

در.ابتدا.دید.فرد.بدتر.بوده.و.
نقایص.میدان.دید.به.صورت.

.cecocentral.یا.central

می.باشد.

%50.>37%تورم.دیسک.اپتیک

%70.-.%50%90.>درد

enhancement.در.

%50%90.>عصب.بینایی

%85.> در.عرض.3-1.میزان.بهبودی

تقریباً.%.70.در.ظرف.3.ماهماه
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)که.پیش..از.این.به.آن.اش��اره.ش��د(.دخالت.دارند..در.

سرم.بیماران.مبتال.به.این.عارضه.میزان.TNF-α.و.سایر.

س��یتوکین.ها.افزایش..یافته.و.در.بس��یاری.از.مطالعات.

مق��دار.آن.ها.با.ش��دت.بیماری.نیز.مرتبط.بوده.اس��ت..

سطح.س��رمی.TNF-α.به..موازات.بهبود.بالینی.بیماران.

ب��ه.حد.نرمال.خود.بر.می.گردد..عالیم.بیماران.با.عالیم.

مبتالیان.به.س��ندرم.گیلن.بارۀ.کالسیک.و.سندرم.میلر.

فیش��ر-.چه.از.نظر.کلینیکی.و.چه.بیوشیمیایی-.شبیه.

می.باشد..پس.از.شروع.درمان.anti-TNF-α.ممکن.است.

بیماران.دچار.آتاکس��ی.مخچه.ای.و.نیستاگموس.شوند.

که.در.نهایت.به.س��مت.کوآدری.پلژی.آرفلکسیک.شل.
.و.فلج.بولبار.دوطرفه.پیش��رفت.می.کند..آنتی.بادی.های
س��ندرم. در. آنتی.گانگلیوزی��دی. و. .Anti-GQ1b

یاف��ت.ش��ده.اس��ت. .TNF-α ب��ا. گیلن.ب��ارۀ.مرتب��ط.
فراین��د ی��ک. هیس��توپاتولوژیِک. یافته.ه��ای. .و.
demyelination/remyelination.نی��ز.مش��اهده.گردیده.

است.
وین کریستین:.این.دارو.با.ایجاد.نوروپاتی.های.محیطی.  -
از.جمله.فلج.یک.یا.چند.عدد.از.اعصاب.کرانیال.مرتبط.
می.باش��د.و.این.عوارض.تا.50.درص��د.از.بیماران.را.در.
خالل.مصرف.دارو.درگیر.می.کند..بروز.عارضه.وابس��ته.
به.دوز.می.باشد.و.فلج.اعصاب.کرانیال.پس.از.قطع.دارو،.

بهبودی.یافته.و.برطرف.می.شود.

اختالالت بینایی و سایر تظاهرات نورولوژیک
اختالالت.بینایی.با.منش��ا.کورتیکال.)هالوسیناس��یون،.
پدیده.ه��ای.مثب��ت.بینای��ی،.palinopsia(.و.س��ایر.اث��رات.
فیزیولوژیک.وارد.ش��ده.بر.انتقال.سیگنال.های.شبکیه.ای.با.

داروهای.مختلفی.ارتباط.دارند.
کوری کورتیکال

مش��خصۀ.اصلی.کوری.کورتیکال،.از.بین.رفتن.نس��بی.

ی��ا.کامل.بینایی.فرد.همراه.با.حفظ.رفلکس.های.مردمکی.و.

حرکات.اکستراآکولر.و.نرمال.بودن.معاینات.افتالموسکوپی.

می.باشد..در.بسیاری.از.موارد،.کاهش.بینایی.گذرا.می.باشد.

و.در.ظ��رف.چند.روز.از.ش��روع.داروه��ا.رخ..داده.و.حتی.در.

هنگامی.ک��ه.بیمار.همچنان.مص��رف.دارو.را.ادامه.می.دهد،.

به.آرامی.در.ظرف.چند.روز.ت��ا.چند.هفته.بهبودی.می.یابد..

همچنین.اگر.که.داروی.ایجادکنندۀ.این.عارضه.قطع.شود،.

بینایی.فرد.سریع.تر.باز.می.گردد..علیرغم.اینکه.تصور.می.شود.

مکانیس��م.های.نوروتوکسیسیتِی.این.داروها.از.طریق.آسیب.

مس��تقیم.آکسونی،.ایسکمی.عصب.بینایی.و.یا.از.بین.رفتن.

فعالیت.نوروسیناپتیک.می.باشد،.علت.دقیق.کوری.کورتیکال.

گذرا.همچنان.مجهول.و.نامش��خص.اس��ت..ه��م.در.مورد.

س��پس.پالتین.و.هم.در.مورد.کاربوپالتین.کوری.کورتیکال.
.گذرا.مشاهده..شده.و.این.عارضه.در.مورد.وین.کریستین.و.نیز
وین.بالستین.ش��یوع.کمتری.دارد..کوری.کورتیکال.ممکن.
اس��ت.با.یا.ب��دون.وجود.ش��واهدی.از.آنس��فالوپاتی.ایجاد.
شود..مکانیس��م.های.پیشنهادی.شامل.تش��نج،.دمیلینیزه.
شدن،.ایس��کمی.و.هایپومنیزیمی.ناشی.از.اختالل.عملکرد.

توبول.های.کلیوی.می.باشند.
سندرم انسفالوپاتی خلفی برگشت پذیر

سیکلوس��پورین.و.تاکرولیم��وس.ب��ا.ایج��اد.س��ندرم.

آنسفالوپاتی.خلفی.برگشت.پذیرPRES(.1(.مرتبط.می.باشند..

در.این.س��ندرم.نورولوژیک.عالیم.عصبی.از.قبیل.س��ردرد،.

تش��نج،.تغییر.وضعیت.ذهنی.فرد.و.اختالل.دید.ش��روعی.
.س��ریع.دارند..در.تصویربرداری.های.انجام..شده.عموماً.تورم
س��اب.کورتیکال.دیده.می.ش��ود.که.لوب.های.اکس��ی.پیتال،.
پاریت��ال.و.فرونت��ال.خلفی.را.در.برگرفته.و.می.تواند.س��اقه.
مغز.را.نیز.درگیر.کند.)ش��کل.9(..عالیم.بینایی.ایجاد.شده.
در.فرد،.به.ناحیه.ای.از.مس��یرهای.بینایی.که.درگیر.ش��ده،.
وابس��ته.می.باش��د..در.صورت.درگی��ری.کورتکس.عالیمی.
از.قبی��ل.تاری.دی��د،.هومونیموس.همی.آنوپس��یا.یا.کوری.
کورتیکال.ایج��اد.می.گردد،.در.حالی.که.دوبینی،.ناش��ی.از.
نوروپاتی.های.کرانیال.می.باش��د.که.به.علت.درگیری.س��اقۀ.
مغز.ایجاد.می.ش��ود..اگر.عامل.ش��روع.کننده.درمان.شود.یا.
داروی.ایجادکننده.حذف.گردد،.عالیم.PRES.معموالً.ظرف.

یک.هفته.از.ظهورشان.برطرف.می.شوند.
سندرم های مخچه ای:

داروهای.مرتبط.با.سندرم.های.مخچه.ای.شامل.FU-5.و.
سیتوزین.آرابینوزید.)ara-C(.می.باشد.

.،5-FU.5:.ش��ایع.ترین.نوروتوکسیسیتی.مرتبط.با-FU

یک.س��ندرم.مخچه.ای.تحت.حاد.می.باش��د.که.مش��خصه.

آن.ش��امل.آتاکس��ی.اندام.و.آتاکس��ی.در.هنگام.راه.رفتن،.

دیزآرت��ری.و.نیس��تاگموس.ایجاد.ش��ده.توس��ط.gaze.فرد.

می.باش��د..س��ایر.یافته.های.نوروافتالمیک.گزارش..شده.در.

ارتباط.با.FU-5.ش��امل.اختالل.در.convergence.)همگرایی.

.gaze palsy.واگرایی(.چشم.ها.و.نیز(.divergence.و.)و.تقارب

می.باش��د..برخالف.اپتی��ک.نوروپاتی.توکس��یِک.مرتبط.با.

1. Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome
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 FU-5.که.قباًل.در.مورد.آن.بحث.ش��د،.س��ندرم.مخچه.ای.و

gaze palsy.پ��س.از.کاه��ش.دوز.دارو.یا.قط��ع.دارو،.بهبود.

خواهند.یافت.
س�یتوزین آرابینوزید: Ara-C.یک.آنالوگ.تغییر.یافتۀ.  -
.DNA.قندِی.سیتیدین.می.باشد.که.از.طریق.مهار.آنزیِم
پلیمراز.و.نیز.قرار.گرفتن.در.داخل.DNA،.مانع.از.سنتز.
DNA.می.ش��ود..این.دارو.جهت.درمان.لنفوم.یا.لوسمی.

میلوژنیک.به..صورت.داخل.وریدی.مورد.اس��تفاده.قرار.

می.گیرد..این.دارو.از.سد.خونی-.مغزی.به..راحتی.عبور.

نمی.کند؛.همچنین،.تجویز.دوزهای.باالی.ara-c.با.ایجاد.

یک.س��ندرم.مخچه.ای.همراه.ب��وده.که.تا.80.درصد.از.

بیماران.را.درگیر.کرده.بود..س��ندرم.مخچه.ای.می.تواند.

با.نیستاگموس.ایجاد.ش��دۀ.توسط.gaze.و.فلج.اعصاب.

کرانی��ال.نیز.همراهی.داش��ته.باش��د..س��ایر.تظاهرات.

نوروافتالمیک.ش��امل.اپتیک.نوروپاتِی.پیش.روندۀ.تحت.

حاد.یک.طرفه،.ادم.پاپی.ناش��ی.از.س��ندرم.سودوتومور.

س��ربری.هم��راه.آن.و.نوروپاتی.محیط��ی.دمیلینیزان.
می.باشد.
Palinopsia

.Palinopsia.بازگشت.و.به.نظر.رسیدن.دوباره.یک.ادراک.

بینایی.پس..از.اینکه.شئ.محرک.حس.بینایی.دور.و.برطرف.

ش��ده.می.باش��د.)ش��کل.10(..این.حالت.معموالً.به..صورت.

دنباله.های.یک.س��تارۀ.دنباله.دار.یا.رد.و.اثر.تصویر.در.حالی.

.که.شیئ.از.مسیر.نگاه.فرد.عبور.می.کند.و.می.گذرد،.توصیف.

می.گردد.و.یا.اینکه.تصاویری.که.قباًل.دیده.ش��ده،.در.محل.

دیگری.دیده.می.ش��ود..این.حال��ت،.عالمتی.از.یک.بیماری.

نورولوژیک.زمینه.ای.مثل.اختالالت.توکسیک.یا.متابولیک،.

.،demyelination.،ضایعات.مغزی.ناشی.از.نئوپالس��م.،.تروما
تشنج.یا.میگرن.می.باشد.

.Palinopsia.با.مصرف.برخی.داروها.و.مواد.قاچاق.مرتبط.

می.باشد..ش��ایع.ترین.داروهای.مربوط.به.این.عارضه.شامل.

بتابالکره��ا،.توپیرام��ات،.ترازودون،.نف��ازودون،.میرتازاپین.

fluid-attenuated تصاویر س�اژیتال از نوع .a .ش�کل 9. تصویربرداری از یک بیمار مبتالبه س�ندرم انس�فالوپاتی خلفی برگش�ت پذیر
inversion recovery که نشان دهندۀ ناهنجاری سیگنالی در پونز )نوک پیکان( و هرنی تونسیالر مخچه )پیکان( می باشد. b. بیرون زدگی 

دوطرفۀ پاپیالها به داخل کرۀ چشم در همان بیمار که از نظر کلینیکی به  عنوان ادم اپتیک دیسک دوطرفه تشخیص داده  شده بود.

ش�کل 10: تصویری که نشان دهندۀ نمونه ای از Palinopsia می باشد یا به 
 عبارت  دیگ�ر پایدار ماندن تصویر بصری پ�س  از اینکه محرک خارج و 

برطرف شد.
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و.کلومیف��ن.اس��ت..مصرف.LSD،.فن.س��یکلیدین.)PCP(.و.

ماری.جوان��ا.با.پدیده.های.بینایی.نیز.همراه.بوده.اس��ت..در.

بسیاری.از.موارد،.با.قطع.مادۀ.مصرفی،.عالیم.بهبود.می.یابد؛.

همچنین،.ممکن.اس��ت.بعد.از.قط��ع.دارو،.عالیم.تا.مدتی.
باقی.بماند.

هالوسیناسیون:
تقریب��اً.تمام��ی.داروهای��ی.ک��ه.در.درم��ان.بیم��اری.
پارکینسون.)PD(.مورد.استفاده.قرار.می.گیرند،.باعث.ایجاد.
هالوسیناس��یون.یا.تش��دید.آن.ها.در.این.بیماری.می.شوند..
این.داروها.ش��امل.لِوودوپا،.آگونیست.های.دوپامینی.)مثل.
بروموکریپتین(،.کابرگولی��ن.و.روپینیرول،.مهارکننده.های.
.entacapone.مثل(.)COMT(.کاتک��ول-اُ-.متیل.ترانس��فراز
و.tolcapone(،.آنتاگونیس��ت.های.گلوتام��ات.)آمانتادی��ن(.
و. فنیدی��ل. تری.هگ��زی. )مث��ل. آنتی.کولینرژیک.ه��ا. و.
پروسیکلیدین(.می.باشد..در.مورد.سایکوِز.PD.عموماً.توصیه.
ش��ده.که.دوز.دارو.جهت.به.حداقل.رس��اندن.عالیم.کاهش.
یابد.یا.اگر.که.عالیم.بس��یار.ناتوان.کننده.باشد،.همگی.آن.ها.

را.باید.قطع.کرد.
اختالالت و توکسیسیتی های شبکیه ای:

داروهایی.که.با.اختالالت.و.توکسیسیتی.های.شبکیه.ای.

مرتبط.می.باشند،.شامل.مهارکننده.های.PDE5،.دیگوکسین،.

ویگاباتری��ن.و.داروهای.ش��یمی.درمانی.مث��ل.کاربوپالتین،.
سیس.پالتین.و.تاموکسیفن.می.باشد.

مهارکننده های PDE5..داروهایی.که.بر.روی.انتقاالت.  -

عصبی.شبکیه.آی.تاثیر.می.گذارند،.می.توانند.باعث.ایجاد.

اختالالت.بینایی.نیز.بش��وند..تمام��ی.مهارکننده.های.

PDE6.،PDE5.را.که.بر.روی.فتورس��پتورهای.مخروطی.

و.اس��توانه.ای.قرار.دارد،.مقداری.مه��ار.کرده.و.این.امر.

منجر.ب��ه.عالیم.بینایی.گذرا.و.خفیفی.می.ش��ود.که.با.

غلظت.های.پالس��مایی.ارتباط.دارد..ای��ن.امر.منجر.به.

بروز.یک.اختالل.خفیف.و.گذرا.در.افتراق.رنگ.آبی-سبز.

می.ش��ود.که.بسیاری.بیماران،.آن.را.به..صورت.دید.آبی.

)Cyanopsia(.توصی��ف.می.کنند..بیماران.مصرف.کنندۀ.

مهارکننده.های.PDE5.حساس��یت.ب��ه.نور.و.وجود.هاله..
نور.را.نیز.گزارش.کرده.اند.

دیگوکسین. این.دارو،.یک.گلیکوزید.قلبی.می.باشد.که. -

در.درمان.دیس.ریتمی.های.سوپراونتریکوالر.و.نارسایی.

احتقانی.قلبی.تجویز.می.شود..اختالالت.بینایِی.مرتبط.با.

دارو،.شامل.تاری.دید،.اسکوتوم.های.سنترال،.درخشندگی.

.زیاد.تصاویر.و.اختالل.در.درک.رنگ.ها.می.باشد..مطالعات
in vitro.نش��ان.داده.اس��ت.که.سطح.سمی.دیگوکسین.

می.تواند.منجر.به.اختالل.عملکرد.فتورسپتورها.)به..ویژه.

مخروطی.بیشتر.از.استوانه.ای(.شود..Xanthopsia.یا.دید.

زرد.ت��ا.15.درصد.از.بیماران.مس��موم.ش��ده.را.درگیر.

می.کند؛.همچنی��ن،.در.بیمارانی.که.دوزهای.درمانی.و.

ساب.توکسیک.از.دارو.را.مصرف.می.کنند.و.فرد.به.صورت.

subjective.از.تغییر.دید.رنگ.ها.ش��اکی.نیست،.نقایصی.

در.درک.افتراقی.و.دقیق.تر.محور.رنگ.های.قرمز-سبز.و.

1tritan.تش��خیص.داده..شده.است..به.دنبال.کاهش.دوز.

دارو.یا.قطع.دارو،.این.اثرات.برطرف.می.شود.
ویگاباتری�ن..ای��ن.دارو.ی��ک.مهارکنن��دۀ.انتخاب��ی.و.  -
برگش��ت.ناپذیر.GABA2.تران��س.آمیناز.می.باش��د.که.
داروی.موثری.در.درمان.تش��نج.های.مق��اوم.به.درمان.
از.نوع.complex partial.در.بزرگس��االن.و.اسپاس��م.های.
شیرخواران.می.باشد..چند.مورد.محدودیت.میدان.دید.
محیطی.با.ویگاباترین.مرتبط.بوده.اس��ت.و.هنگامی.که.
ای��ن.دارو.جهت.اس��تفاده.در.ایاالت..متحده.در.س��ال.
2009.م��ورد.تایید.قرار.گرفت،.همراه.با.آن.هش��داری.
در.مورد.ریس��ک.محدودیت.پایدار.میدان.دید.محیطی.
ک��ه.البته.وابس��ته.به.دوز.می.باش��د.نی��ز.درج.گردید..
مکانیس��م.ایجاد.این.عارضه.هنوز.کاماًل.مشخص.نشده.
اس��ت،.اما.به..احتمال..ق��وی.دربرگیرندۀ.س��میت.دارو.
نس��بت.به.فتورس��پتورهای.ش��بکیه.و.نیز.سلول.های.
افتالموسکوپی. گانگلیونی.شبکیه.می.باش��د..یافته.های.
گزارش..شده.شامل.نازک.شدگی.الیۀ.رشته.های.عصبی.
ش��بکیه.در.قسمت.نازال.آن.– که.اغلب.از.آن.به.عنوان.
»اپتیک.آتروف��ی.معکوس«.یاد.می.ش��ود-.و.تغییراتی.
در.اپی.تلی��وم.پیگمانت��ۀ.ماک��وال.می.باش��د..FDA..در.
ابتدا.برای.هر.پزش��کی.که.ب��رای.بیمارانش.ویگاباترین.
را.تجوی��ز.می.کند،.پر.ک��ردن.دوره.ای.فرم.های.ارزیابی.
چشم.پزش��کی.را.اجباری.کرد.ولی.در.سال.2016.این.
اجبار.حذف.گردید..FDA.همچنین.پیشنهاد.می.کند.که.
قبل.از.ش��روع.این.دارو.یک.معاینه.اولیه.چشم.صورت.
گیرد.و.در.سرتاسر.دوره.درمان.نیز.ارزیابی.های.متوالی.
انجام.شود؛.همچنین.دیگر.به.پر.کردن.فرم.های.رسمی.
و.اداری.نیازی.نمی.باش��د..آزمون.های.رس��می.سنجش.
می��دان.دی��د.جهت.تش��خیص.تغییرات.خفی��ف.اولیه.
چندان.مورد.اعتماد.نبوده.و.از.حساس��یت.کافی.جهت.

1...نوعی.پالستیک.شفاف
2. Gama-AminoButyric Acid
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این.امر.برخوردار.نمی.باش��ند.و.ممکن.است.به..تنهایی.

.OCT..جهت.اثبات.س��َمیِت.ویگاباتری��ن.کفایت.نکنند

می.تواند.نازک.ش��دگی.الیۀ.رشته.های.عصبی.شبکیه.را.

تشخیص.دهد.و.الکترورتینوگرافی.نیز.قادر.به.تشخیص.
مراحل.اولیۀ.ایجاد.سمیت.دارو.می.باشد.)شکل.11(..

داروهای ش�یمی درمانی:.سمیت.ش��بکیه.ای.در.برخی.  -

موارد.به.مصرف.کارپوپالتین.و.س��یس.پالتین.نس��بت.

داده..شده.است..سمیت.نسبت.داده..شده.به.این.عوامل.

آلکی��الن.با.اخت��الل.در.عملکرد.فتورس��پتورها.همراه.

می.باش��د.که.این.عارض��ه.را.از.طری��ق.ناهنجاری.های.

موجود.در.الکترورتینوگرافی.و.پاسخ.های.VEP.می.توان.

تش��خیص.داد.درحالی.ک��ه.هی��چ.اختالل.س��اختمانی.

خاصی.در.فتورس��پتورها.یا.اپی.تلیوم.پیگمانتۀ.شبکیه.

وجود.ندارد..همچنین.مواردی.از.انسداد.شریان.مرکزی.

شبکیه.و.ماکولوپاتی.در.ارتباط.با.مصرف.این.داروها.نیز.
گزارش.شده.است.

تاموکسیفن،.یک.آنتاگونیست.غیراستروئیدی.استروژن.

می.باش��د.که.به.صورت.رقابتی.به.رسپتورهای.سیتوپالسمی.

استروژن.متصل.می.شود.و.سلول.را.در.مرحلۀ.G1.از.چرخه.

سلولی.متوقف.می.کند..این.دارو.به.شکل.وسیعی.به..عنوان.

یک.درمان.تکمیلی.در.انواعی.از.س��رطان.های.پس��تان.که.

دارای.رسپتورهای.اس��تروژنی.می.باشند.مورد.استفاده.قرار.

می.گی��رد..ش��ایع.ترین.عوارض.جانبی.آن.ش��امل.س��میت.

ماکوالر.و.ش��بکیه..می.باش��د.که.در.بیمارانی.که.دوز.باالی.

دارو.را.دریافت.می.کنند،.مش��اهده.می.گردد..از.نظر.بالینی.

در.افتالموسکوپی،.اُپاس��یتی.های.refractile.سفید.رنگی.در.

ناحیۀ.پری.ماکوالر.دیده.می.شود.که.اغلب.الگوی.چشم.گاو.

]مرکز.هدف[1.دارد..ممکن.است.ادم.ماکوال.همراه.با.نواحی.

نقطه.مانندی.از.دپیگمانتاسیون.اپی.تلیوم.پیگمانتۀ.شبکیه.

نیز.مشاهده.ش��ود..از.نظر.هیستوپاتولوژیک.رسوبات.داخل.

ش��بکیه.ای.در.الیۀ.رش��ته.های.عصبی.و.الیۀ.پلکس��یفورم.

داخلی.مشاهده.می.شود.و.در.نواحی.پاراماکوالر.تعداد.آن.ها.

بسیار.زیاد.می.باشد..اثرات.دارو.ممکن.است.ناشی.از.تجمع.

غیرطبیعی.گلوتامات.در.خارج.از.س��لول.باش��د.که.این.امر.

منج��ر.به.اثرات.excitotoxic.می.ش��ود..بعد.از.قطع.دارو.ادم.

.refractile.و.عملکرد.چش��م.فرد.بهبود.می.یابد.ولی.رسوبات
باقی.خواهد.ماند.

درم��ان. جه��ت. بیس.فس��فونات.ها. اربی�ت:. الته�اب   -

بیماری.های.متابولیس��م.استخوانی.از.جمله.استئوپروز،.
bull's eye . 1: معنای تحت اللفظی آن چش��م گاو نر اس��ت ولی در اصل به معنای 

مرکز یک هدف )مثل دارت یا تیراندازی( می باشد.

بیماری.پاژه.و.هایپرپاراتیروییدیسم.اولیه.مورد.استفاده.

قرار.می.گیرد..گزارش..ش��ده.است.که.بیس.فسفونات.ها.

باعث.ایجاد.مجموعۀ.متنوعی.از.عوارض.جانبی.چشمی.

التهاب��ی.از.جمل��ه.کنژنکتیویت،.اووئیت،.اس��کلریت.و.

التهاب.اربیت.شده.اند..در.حالی.که.تنها.30.مورد.التهاب.

اربی��ت.مرتبط.با.بیس.فس��ونات.ها.در.سرتاس��ر.جهان.

گزارش..ش��ده.اس��ت،.این.عارضه.را.باید.شناسایی.کرد.

زیرا.بدون.قطع.دارو.در.اغلب.اوقات.می.توان.این.عارضه.

را.درم��ان.کرد..عالی��م.عموماً.در.ظ��رف.3.روز.درمان.

وریدی.بیس.فسفونات.یا.در.ظرف.2.الی.3.هفته.درمان.

خوراکی.مداوم.ظاهر.می.ش��وند..بیماران.معموالً.با.ادم.

پری.اربیتال.یک.طرفه،.پروپتوز،.کیموزیس.و.چش��م.درد.

مراجعه.می.کنند..هم.بیس.فسفونات.های.غیر.نیتروژنی.

)مث��اًل.اِتیدرون��ات،.clodronate.و.tiludronate(.و.ه��م.

.)zoledronate.و.risedronate.،نیتروژنی.)مثل.آلندرونات

با.این.واکنش.مرتبط.می.باش��ند.ه��ر.چند.که.در.مورد.

.zoledronate.اش��کال.نیتروژنی.قوی.تر.خصوصاً.در.مورد

.CT.موارد.بیشتری.گزارش..ش��ده.است..باید.به..سرعت

اسکن.اربیت.و.آزمایش.های.سرولوژی.مربوط.به.التهاب.

انج��ام.گی��رد..در.صورتی.که.یک.اتیول��وژی.عفونی.رد.

گ��ردد،.اربیتوپاتی.التهابی.را.در.قدم.اول،.باید.توس��ط.

گلوکوکورتیکوئیده��ا.درمان.نم��ود..عود.این.عارضه.در.

حین.taper.کردن.اس��تروئید.نشان.دهندۀ.آن.است.که.

س��رعت.taper.کردن.را.باید.آهس��ته.نم��ود..در.موارد.

مق��اوم.به.taper.کردن.اس��تروئید،.یک.NSAID.قوی.و.

سیستمیک.مثل.دیکلوفناک.یا.کتوروالک.می.تواند.مفید.

واقع.ش��ود..شروع.مجدد.با.همان.دارو.یا.بیس.فسفونات.

مشابه،.کار.صحیح.و.قابل.قبولی.می.باشد.چرا.که.شدت.

اربیتوپاتی.و.میزان.بروز.آن.در.اولین.نوبت.مصرف.دارو،.
در.باالترین.سطح.خود.قرار.دارد.

نتیجه گیری
ع��وارض.جانب��ی.نوروافتالمیک.داروها.ش��امل.اپتیک.
نوروپاتی.ها،.اختالالت.عملکردی.نوروماس��کوالر،.اختالالت.
بینایی.باالتر.و.التهاب.اربیت.می.باش��د..باید.قبل.از.ش��روع.
درمان،.در.مورد.آن.دس��ته.داروهایی.که.بیش��تر.با.عوارض.
جانبی.چشمی.همراه.می.باشند،.با.بیماران.در.مورد.ظرفیت.
آسیب.رس��انی.آن.داروه��ا.صحبت.نمود..ب��رای.هر.بیماری.
ک��ه.دارای.ش��کایات.بینایی.بوده.و.تصور.می.ش��ود.که.این.
ش��کایات،.عارضۀ.جانبی.داروها.می.باش��د.توصیه.می.ش��ود.
که.یک.ارزیابی.چشم.پزش��کی.کامل.و.جامع.صورت.پذیرد..

اختالالت نوروافتالمیک ایجاد شده توسط داروها
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هنگامی..که.در.مورد.وجود.یک.فرایند.نورولوژیک.محیطی.

یا.مرکزی-.که.زمینه.ساز.تغییرات.بینایی.می.باشد-.نگرانی.

و.دغدغه.هایی.وجود.دارد،.در.آن.صورت.انجام.مشاوره.های.

نوروافتالمی��ک.الزم.و.ضروری.می.باش��د..تصمیم.گیری.در.

خصوص.کاهش.دوز.دارو.یا.قطع.آن،.باید.بر.اس��اس.گفتگو.

میان.بیمار،.چشم.پزش��ک.و.مقایسۀ.ریسک.ناتوانی.دائمی.و.

پایدار.با.نتایج.درمان��ی.دارو.برای.بیماری.خاصی.که.تحت.
درمان.قرار.گرفته،.انجام.شود.

ش�کل 11. الکترورتینوگرام مولتی فوکال با فیلد باز )mf-ERG( از چش�م  چپ بیماری که ویگاباترین مصرف می کند )س�مت چپ( در 
مقایسه با بیماری که هیچ پاتولوژی چشمی  ندارد )سمت راست(. اشکال موجی مولتی فوکال نشان دهندۀ کاهش عملکرد قسمت های 
محیطی شبکیه همراه با کاهش دامنۀ امواج b می باشد )a( در مقایسه با چشم نرمال )b(. نقشه های توپوگرافی نشان دهندۀ آن است 
که عملکرد قس�مت های مرکزی ش�بکیه تا حدی سالم و دس�ت نخورده باقی  مانده ولی عملکرد قسمت های محیطی آن مختل شده 
– به همان ش�کل که در نقشه های مربوط به اشکال موجی مش�اهده گردید-)c( در مقایسه با چشم نرمال )d( نقشه های توپوگرافی 

.)f و e( اضافی در نمای مسطح و صاف
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موارد پیچیده و مشکل بالینی
دکت��ر.ِکوی��ن.ای..الی.و.دکتر.کیمبرل��ی.ام..وینگس.
دیدگاه.های.بالینی.خود.را.در.مورد.اختالالت.نوروافتالمیک.
ایجاد.ش��ده.توس��ط.داروها.به.ارزیابی.و.قضاوت.می.گذارند..
آن.ها.بدون.خواندن.این.مقاله.یا.بدون.اطالع.از.پاس��خ.های.

یکدیگر،.به.سواالت.پاسخ.می.دهند.
در.هنگام.تشخیص.اپتیک.نوروپاتی.ایسکمیک.قدامی،. ..1
توجه.به.چه.داروها.و.مکمل.هایی.حایز.اهمیت.است؟

دکت�ر الی:.من.همیش��ه.از.بیماران��م.در.مورد.مصرف.

داروهای.ضد.فش��ارخون.در.هنگام.ش��ب.س��وال.می.کنم..

اینترفرون.و.آمیودارون.داروهای.شایعی.می.باشند.که.عارضۀ.

اپتیک.نوروپاتی.ایسکمیک.قدامی.و.یا.حاالتی.شبیه.به.آن.

را.ایجاد.می.کنند..مهارکننده.های.فس��فودی.استراز.تیپ.5.

)PDE5(.مثل.س��یلدنافیل.نیز.در.این.امر.دخیل.می.باش��ند.

هر.چند.که.سابقۀ.کلینیکی.فرد-.به..جای.وجود.یک.سابقۀ.

کل��ی.از.مصرف.مهارکنن��دۀ.PDE5-.اغلب.مط��رح.کنندۀ.

کاهش.دید.فرد.بالفاصله.بعد.از.مصرف.می.باشد..مسمومیت.

با.متانول.و.اتیلن.گلیکول.می.تواند.باعث.از.دست.رفتن.دید.

ف��رد.همراه.با.ادم.عصب.بینایی.ش��ود.هر.چند.که.درگیری.

.AION.معموالً.به.جای.آنکه.یک.طرفه.باش��د.)حالتی.که.در

دیده.می.ش��ود(،.به.صورت.دوطرفه.می.باشد..علیرغم.اینکه.

آپنۀ.خواب.یک.دارو.به.شمار.نمی.رود.اما.من.از.بیمارانم.در.
مورد.این.مساله.نیز.سوال.می.کنم.

.NAION.دکت�ر وینگس: داروهایی.ک��ه.در.مبتالیان.به
مورد.س��وال.ق��رار.می.دهم،.ش��امل.این.موارد.اس��ت:.بتا-
بالکرها،.سایر.داروهای.ضد.فشارخون.باال.)خصوصاً.آن.هایی.
که.درس��ت.قبل.از.خواب.مصرف.می.شود(،.مهارکننده.های.
PDE5.مثل.س��یلدنافیل.و.هر.نوع.دارو.یا.مکمل.دیگری.که.

فرضاً.در.ایجاد.افت.شبانگاهِی.فشارخون.یا.کاهش.پرفیوژن.

چشم.یا.مغز.می.تواند.دخیل.باشد..عالوه.بر.این،.آمیودارون.

و.اینترفرون.می.تواند.در.ایجاد.نوعی.از.NAION.نقش.داشته.

باش��د..هنگامی..که.بیم��اری.مبتال.ب��ه.NAION.را.معاینه.

می.کنم،.داروهای.او.را.به..دقت.مورد.بررس��ی.قرار.می.دهم..

م��ن.در.مورد.خطرات.بالقوه.و.منافع.حاصل.از.ادامۀ.مصرف.

این.داروها.با.بیمار.و.پزش��ک.او.صحبت.می.کنم.تا.ریس��ک.
حمالت.آتی.را.بخصوص.در.چشم.دیگر.بیمار.کاهش.دهم.
.Idiopathic Intracranial( .IIH تش��خیص. هن��گام. در. ..2
Hypertension(.توجه.به.چه.داروها.و.مکمل.هایی.حایز.

اهمیت.است؟
دکت�ر الی:.من.معموالً.تتراس��یکلین.ها،.اس��تروئیدها.

)مص��رف.اخیر.آن(.و.ویتامین.A.و.مش��تقات.آن.)از.جمله.

ایزوترتینویی��ن،.آل-تران��س.رتینوییک.اس��ید(.را.مد.نظر.

قرار.می.دهم..همچنین.ذکر.ش��ده.که.ی��ک.ارتباط.قوی.و.

برجس��ته.ای.میان.IIH.و.هورمون.های.رش��د.سنتتیک.نیز.

وجود.داش��ته.اس��ت..ارتباط.و.همراهی.داروهای.هورمونی.

.IIH.ضدب��ارداری.بدون.وجود.ترومب��وز.وریدهای.مغزی.در

همچن��ان.اثبات.نش��ده.باق��ی..مانده.و.ل��ذا.هنگامی.که.این.

داروها.را.در.ش��رح..حال.مریض.می.بین��م،.فکر.می.کنم.که.

شواهد.موجود.همچنان.محل.شک.و.تردید.می.باشد.و.لذا.به.

بیماران.توصیه.نمی.کنم.که.داروهای.هورمونی.ضدبارداری.
را.به..تنهایی.قطع.کنند.

دکت�ر وینگس:.من.از.بیماران.در.مورد.مصرف.ویتامین.

A.یا.مش��تقات.آن.در.مکمل.ها.ازجمله.محصوالت.پوس��تی.
)مثل.داروهای.حاوی.رتینوییک.اسید(.سوال.می.کنم..ضمناً.
به.مصرف.لیتیوم.و.داروهای.تتراسیکلینی.نیز.توسط.بیمار.
دقت.می.کنم..ماینوس��یکلین.آنتی.بیوتیک.شایعی.است.که.
در.اینج��ا.دخیل.ب��وده.و.در.نوجوانان.جه��ت.درمان.آکنه.
مورد.اس��تفاده.قرار.می.گیرد..Taper.کردن.اس��تروئیدهای.

سیستمیک.نیز.می.تواند.با.ایجاد.ادم.پاپی.همراه.باشد.
.پروتکل.ش��ما.برای.مانیتورینگ.اپتیک.نوروپاتِی.ناشی. ..3

از.اتامبوتول.چیست؟
دکت�ر الی:.هنگامی.ک��ه.بیماری.اتامبوت��ول.را.مصرف.
می.کن��د،.من.او.را.هر.3.م��اه.یک.بار.از.طریق.آزمون.میدان.
.دی��د.و.اس��کن.OCT.از.RNFL.و.نی��ز.معاین��ۀ.فون��دوس،

Follow-up.می.کنم.

دکتر وینگس: من.در.مورد.هر.توکسین.در.میتوکندری.

ک��ه.بالقوه.ای.ب��ر.بان��دل.پاپیلوماکولر.تاثیرگذار.می.باش��د،.

مانیتورین��گ.مورد.نیاز.را.انجام.می.ده��م..من.در.ابتدا.دید.

بیم��ار،.دید.رنگ.ها،.آزم��ون.OCT،Amsler grid.از.RNFL.و.

الیۀ.س��لول.های.گانگلیونی.و.آزمون.می��دان.دید.هامفری.

)2-10(.را.در.هردو.چش��م.او.انجام.می.دهم..پیش��نهاد.من.

در.س��ه.ماهۀ.اول.این.اس��ت.که.آزمون.دید.رنگی.و.میدان.

دید.هر.ماه.انجام.ش��ود.ولی.پ��س.از.این.مدت،.بیمارانی.را.

ک��ه.در.حال.مصرف.دارو.می.باش��ند.هر.4.الی.6.ماه.ویزیت.

می.کنم.و.یک.س��ال.پس.از.قطع.دارو.نی��ز.بیمار.را.معاینه.

می.کنم..به.بیمار.آموزش.داده.می.ش��ود.که.دید.خود.را.در.

منزل.به..وس��یلۀ.یک.Amsler grid.چک.کرده.و.دید.رنگ..را.

نیز.کنترل.کند.و.درصورتی.که.تغییر.نامطلوبی.را.مش��اهده.

ک��رد،.ف��وراً.به.پزش��ک.مراجعه.کن��د..اگر.ش��ک.به.وجود.

اپتیک.نوروپاتِی.ناش��ی.از.اتامبوتول.وجود.داشته.باشد،.در.

اختالالت نوروافتالمیک ایجاد شده توسط داروها
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آن.ص��ورت.با.تی��م.بیماری.های.عفونی.ک��ه.بیمار.را.تحت.

درمان.قرار.می.دهند.مش��ورت.کرده.و.توصیه.به.قطع.دارو.

در.صورت.ام��کان.می.کنم.و.میدان.دید.و.OCT.را.تا.زمانی.

که.بیمار.به.حالت.اولیۀ.خود.بازگردد.یا.اینکه.شرایط.وی.با.

ثبات.شود،.تحت.بررسی.قرار.خواهم.داد..ضمناً.مکمل.های.

مولتی.ویتامینی.را.نیز.تجویز.خواهم.کرد..همچنین.که.من.

از.مطالعات.کلینیکی..که.اثبات.کنندۀ.موضوع.باشد.اطالعی.

ندارم،.برخی.از.ش��واهِد.in vitro.وجود.دارد.که.مکمل.های.

.AREDS2.م��س.کمک.کنن��ده.می.باش��ند.و.ویتامین.ه��ای

دارای.م��س.و.روی.می.باش��ند؛.این.فلزات.ممکن.اس��ت.با.

دارو.شالته.شوند..CDC.)مرکز.کنترل.بیماری.ها(.از.سمیت.

اتامبوتول.آگاه.اس��ت.و.پروتکل.های.اخیر.جهت.درمان.یک.

روز.در.میان،.در.امر.پیشگیری.از.اپتیک.نوروپاتِی.توکسیک.
امیدهایی.را.ایجاد.کرده.است.

ش��ما.در.بیماران��ی.ک��ه.دارای.چن��د.ریس��ک.فاکتور. ..4

واس��کولوپاتی.هستند،.چطور.می.توانید.تشخیص.دهید.

که.یک.دارو.ممکن.اس��ت.باعث.ایجاد.اپتیک.نوروپاتی.
شده.باشد.یا.نه؟

دکتر الی: در.ش��رح..حال.بیم��ار،.ارتباط.زمانی.عارضه.

.ایج��اد.ش��ده.ب��ا.مص��رف.دارو.می.توان��د.فاکت��ور.مفید.و.

کمک.کننده.ای.باش��د.هر.چند.که.همیش��ه.هم.تشخیصی.

نیست..درگیری.دوطرفه.یک.سرنخ.تشخیصی.کمک.کننده..

اس��ت.گرچ��ه.آرتریت.س��لول.های.ژان��ت.و.س��ایر.اپتیک.

نوروپاتی.ه��ای.دوطرفه.را.نیز.باید.مد.نظ��ر.قرار.داد..نمای.

ظاهری.عصب.بینایی.معموالً.چندان.کمک.کننده.نیس��ت،.

همچنی��ن.در.مورد.اپتی��ک.نوروپاتی.ایس��کمیک.)اپتیک.

نوروپاتی.ایس��کمیک.خلفی(.به..ندرت.ممکن.اس��ت.عارضه.

ب��دون.ادم.عص��ب.بینایی.ظاهر.ش��ود..به.همی��ن.نحو.نیز.

در.م��ورد.بیمارانی.که.مش��کوک.به.اپتی��ک.نوروپاتِی.حاد.

هس��تند.و.عص��ب.بینایی.آن.ه��ا.رنگ.پریده.ب��وده.یا.ظاهر.

نرمالی.دارد.و.هیچگونه.س��ند.و.مدرکی.از.ادم.قبلی.عصب.

بینایی.وجود.ندارد-در.نبود.آرتریت.سلول.های.ژانت.یا.افت.

ش��دید.فش��ارخون.سیس��تمیک.– باید.اتیولوژی.های.غیر.
واسکولوپاتیک.را.نیز.مورد.بررسی.دقیق.قرار.داد.

دکتر وینگس:.پاس��خ.به.این.سوال.بسیار.دشوار.است..

تجربۀ.من.این.است.که.در.حالی.که.فرد.همزمان.دوز.باالیی.

از.داروه��ا.را.مصرف.می.کند.)overdose(،.تقریباً.غیر.ممکن.

اس��ت.ک��ه.بتوانیم.بدون.وجود.یک.اس��کوتوم.س��نترال.یا.

cecocentral،.تش��خیص.دهیم.که.آیا.اپتیک.نوروپاتی.قبلی..

رخ..داده.است.که.دوطرفه.بوده.و.دارای.رنگ.پریدگی.قرینه.

در.قس��مت.تمپورال.می.باش��د.یا.اینکه.ادم.اپتیک.دیسک.

مش��اهده..ش��ده.اس��ت..اکثر.بیماران.من،.دارای.ریس��ک.

بنابراین. فاکتورهای.واس��کولوپاتیک.متعددی.می.باش��ند؛.

من.به.س��ایر.اج��زای.معاینات.چشم.پزش��کی.توجه.خاصی.

کرده.تا.بتوانم.تش��خیص.دهم.که.آیا.رتینوپاتی.دیابتیک.یا.

رتینوپاتی.هایپرتنسیو.نیز.وجود.دارد.یا.نه..نکتۀ.آخر.اینکه.

زمان.ایجاد.عارضه.نیز.کمک.کننده.می.باشد:.اگر.حاد.باشد،.

باید.دارو.را.قطع.و.بعد.از.مدتی.دارو.را.دوباره.ش��روع.کنیم؛.

درعین.حال.اگر.شروع.عارضه.مزمن.و.تدریجی.باشد.و.بیمار.

نیز.در.حال.حاضر.در.حال.مصرف.دارویی.اس��ت.که.بالقوه.

می.تواند.آسیب.رسان.باش��د،.در.آن.صورت.مزایا.و.خطرات.

قط��ع.دارو.را.با.بیم��ار.و.تیم.درمانی.او.در.میان.می.گذارم.و.

سبک..سنگین.می.کنم..به.طور.کلی،.در.صورتی.که.بیمارانم.

قباًل.به.اپتیک.نوروپاتی.اثبات..ش��ده.ای.مبتال.شده.باشند.به.

آن.ها.و.پزشکانش��ان.توصیه.می.کنم.که.از.مصرف.داروهای.

بالقوه.آسیب.رس��ان.دوری.کنند.چرا.ک��ه.از.نظر.تئوری،.از.

اضافه.شدن.آسیب.بیشتر.به.عارضۀ.قبلی.جلوگیری.به.عمل.
خواهد.آمد.

شایع.ترین.سناریوهای.بالینی.که.شما.در.مورد.اختالالت. ..5

نوروافتالمیک.مرتبط.با.داروها.با.آن.ها.روبرو.می.ش��وید،.
چیست؟

دکتر الی..ش��ایع.ترین.س��ناریویی.که.من.با.آن.مواجه.

ش��ده.ام،.بیماران��ی.هس��تند.که.ب��ا.حالتی.ک��ه.ظاهراً.یک.

acute NAION.اس��ت.مراجع��ه.می.کنن��د.ام��ا.آن.ها.دارای.

عارضه.ای.هس��تند.که.در.چش��م.مقابل.بیم��ار.دیگری.که.

آمیودارون.نیز.مص��رف.می.کند،.ادم.و.هایپرمی.تدریجی.یا.

تحت.بالینی.عصبی.به.نظر.می.رس��د..من.در.این.بیماران.به.

پزش��ک.بیمار.یا.متخصص.قلب.معالج.او.تذکر.می.دهم.که.
داروی.او.را.عوض.کنند.

ش��یمی.درمانی. داروه��ای. از. بس��یاری. م��ورد. در.

ایمونومودوالتور.جدیدتر،.مشاوره.های.متعددی.در.خصوص.

بیمارانی.که.اخیراً.تحت.درمان.شیمی.درمانی.قرار.گرفته.و.

دچار.تغییرات.غیراختصاص��ی.بینایی.)ازجمله.کاهش.دید.

متناوب.یا.اختالالت.مثبت.بینایی(.ش��ده.اند.صورت.گرفته.

اس��ت..در.خصوص.ماهیت.اختالالت.بینایی.بالقوۀ.ناشی.از.

برخی.از.این.داروها.مقاالت.و.مس��تندات.اندکی.در.دس��ت.

می.باش��د؛.در.مواقع��ی.که.به.این.داروها.ش��ک.می.کنم،.به.

پزشک.بیمار.پیش��نهاد.می.کنم.که.در.صورت.امکان.تغییر.
دارو.های.بیمار.ممکن.است.مفید.و.سودمند.واقع.نشود.

تع��دادی.از.بیم��اران.من.ک��ه.مبتال.به.MS.هس��تند،.
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fingolimod.مص��رف.می.کنند.و.من.آن.ها.را.از.طریق.انجام.

OCT.ماک��وال.از.نظ��ر.وجود.ش��واهد.ادم.ماک��وال.پیگیری.

خواه��م.کرد..ضمناً.در.مورد.مانیتورین��گ.اتامبوتول.با.من.

مش��اوره.هایی.نیز.ص��ورت.می.گیرد.اما.خوش��بختانه.تعداد.

اپتی��ک.نوروپاتی.ه��ای.مرتبط.ب��ا.اتامبوتول.که.مش��اهده.
کرده.ام،.چندان.زیاد.نبوده.است.

دکت�ر وینگس:.معموالً.س��ناریو.دربرگیرن��دۀ.بیماری.

موردی.اس��ت.که.بیمار.با.توجه.به.وزن.ایده.آل.،.س��هواً.دوز.

زیادت��ری.را.دریافت.کرده.یا.فردی.ک��ه.دارای.بیماری.های.

متعددی.هست.که.می.تواند.تصویر.کلینیکی.فرد.را.پیچیده.

و.دش��وار.نموده.و.باعث.تاخیر.در.تش��خیص.ش��ود..لیتیم.

نی��ز.مانند.برخی.داروهای.خاص.با.ع��وارض.نوروافتالمیک.

متع��ددی.از.جمل��ه.اخت��الالت.حرکت��ی.چش��می.)مثل.

نیس��تاگموس.روبه.پایین(.همراه.می.باش��د..من.بیماران.را.

از.نظ��ر.ادم.ماکوالی.مرتب��ط.ب��ا.fingolimod.و.رتینوپاتِی.

هیدروکس��ی.کلروکین.غربالگ��ری.می.کنم..م��ن.مواردی.از.

داروهای.شیمی.درمانی.و.روماتولوژیک.مثل.مهارکننده.های.

TNF-α.را.مش��اهده.ک��رده.ام.ک��ه.در.optic neuritis.دخیل.

بوده.ان��د..در.بیمارانی.که.دچار.س��وءتغذیه.بوده.و.مبتال.به.

عفونت.های.مایکوباکتریال.)معموالً.ناشی.از.تضعیف.سیستم.

ایمنی.در.موارد.ایدز.یا.س��رطان(.می.باشند،.ترکیبات.چند.

دارویی.ازجمله.ایزونیازی��د،.linezolid.یا.اتامبوتول.می.تواند.
باعث.ایجاد.نگرانی.هایی.شوند.

در.هن��گام.ارزیاب��ی.و.ی��ا.پیگیری.بیماران��ی.که.دچار. ..6

اختالالت.نوروافتالمیک.مرتبط.با.دارو.می.باشند،.نحوۀ.

اس��تفاده.ش��ما.از.آزمون.های.تش��خیصی.)آزمون.های.

می��دان.دی��د،.OCT،.الکترورتینوگراف��ی.مولتی.فوکال.
]mf-ERG[.و.neuroimaging(.چگونه.می.باشد؟

دکتر الی:.این.امر.به.میزان.زیادی.به.ش��کایات.بیمار.و.

نواحی.بالقوه.آسیب.دیده.وابسته.است..من.در.تمامی.بیماران.

مبتال.ب��ه.اپتیک.نوروپاتی.های.مرتبط.ب��ا.دارو،.آزمون.های.

میدان.بینایی،.دید.رنگ..و.OCT RNFL.را.انجام.خواهم.داد..

در.بیمارانی.که.مبتال.به.کاهش.دید.غیر.قابل.توجیه..باشند.

که.به.نظر.نمی.رس��د.با.عصب.بینایی.ارتباطی.داشته.باشد،.

از.mf-ERG.استفاده.می.کنم.ولی.معموالً.از.این.آزمون.برای.

مانیتورینگ.اختالالت.مرتبط.با.داروها.استفاده.ای.نمی.کنم..

در.صورتی.که.وضعیت.کلینیکی.بیمار.اقتضا.کند،.به..عنوان.

بخشی.از.ارزیابی.اولیۀ.بیمار،.از.neuroimaging.نیز.استفاده.

خواهم.کرد..م��ن.در.مورد.اخت��الالت.نوروافتالمیک.ایجاد.

ش��ده.به.دنبال.مصرف.دارو.معموالً.جهت.پیگیری.بیمار.از.

neuroimaging.استفاده.ای.نمی.کنم.

دکت�ر وینگ�س:.من.در.امر.تش��خیص،.چهار.چیز.را.از.

نزدیک.مورد.توجه.قرار.می.دهم:.س��رعت.کاهش.دید.)چرا.

که.در.موارد.کاهش.دید.حاد.یا.تحت.حاد.ممکن.است.هنوز.

هیچ.یافته.ای.در.معاینات.برای.پزشک.مشهود.نباشد(؛.یک.

معاینه.و.بررس��ی.دقیق.جهت.افت��راق.نوع.و.الگوی.کاهش.

دید؛.دوز.خ��اص.دارو.برای.وزن.بدن.ف��رد.و.میزان.تحمل.

بیمار،.و.سایر.عالیم.نورولوژیک.همراه.با.کاهش.دید..سپس.

آزمون.های.هدفمندی.را.جهت.رد.کردن.س��ایر.علل.انجام.

می.دهم..به..عنوان..مثال.در.مورد.رنگ.پریدگی.یا.ادم.عصب.

بینایی.آزمون.های.میدان.دید.انجام.می.شود..در.بیمارانی.که.

دارای.دید.ضعیفی.بوده.یا.توجه.چندانی.ندارند،.ترجیحاً.از.

پریمتری.ترکیبی.استاتیک/.کینتیک.)همان.میدان..بینایی.

.Amsler grid.گلدمن(.و.جهت.ارزیابی.اس��کوتوم.سنترال.از

یا.پریمتری.استاتیک.HVF.10-2.و.در.مورد.قسمت.اعظم.

س��ایر.آزمون.های.غربالگری.برای.یافت��ن.نقایص.RNFL.از.

.OCT.24-2.در.هر.دو.چش��م.استفاده.می.کنم..سپس.HVF

از.الیۀ.س��لول.های.گانگلیونی.ماکوال.و.RNFL.و.عکس.هایی.

از.وضعی��ت.اولی��ۀ.فوندوس.تهیه.می.کن��م.و.از.آن.ها.جهت.

ارزیابی.پیش��رفت.بیماری.اس��تفاده.می.کنم..بررسی.دقیق.

macular OCT.در.رد.س��ایر.عل��ل.رتینوپاتی.ه��ای.دارای.

اس��کوتوم.مرکزی.به.ما.کمک.خواهد.کرد..در.موارد.سخت.

و.پیچی��ده.ای.که.در.آن.ها.عالیم.اولیه،.نش��ان.دهندۀ.وجود.

تغییرات.ساختمانی.نمی.باش��د.و.یا.در.مواردی.که.به.سایر.

.ERG.علل.اختالل.عملکردی.فتورس��پتورها.ش��ک.دارم.از

اس��تفاده.خواهم.ک��رد..از.نظر.کلینیکی.از.VEPs.اس��تفاده.

نمی.کنم..مهم.ترین.نکته.این.اس��ت.که.قبل.از.نسبت.دادن.

بیماری.به.س��میت.دارویی،.همواره.سایر.علل.را.رد.می.کنم.

و.MRI.از.مغ��ز.و.اربیت.-.با.و.بدون.کنتراس��ت.– و.نیز.در.

موارد.س��خت.و.پیچیده.آزمون.های.سرمی.و.یا.LP.را.انجام.
خواهم.داد.

.هنگامی.که.شما.یک.اختالل.نوروافتالمیک.را.تشخیص. ..7

می.دهید،.آیا.سیس��تم.مدیریت.ش��غلی.شما.به.شما.در.
مورد.عوارض.بالقوۀ.دارویی.آگاهی.و.هشدار.می.دهد؟

دکت�ر الی:.سیستم.مدیریت.حرفه.ای.من.و.پرونده.های.

الکترونیکی.سالمت.)EHR(.به.من.در.مورد.عوارض.دارویی.

اطالع.و.هش��دار.نمی.دهند؛.اما.در.م��ورد.تداخالت.دارویی.

.EHR.بالق��وه.اطالعات��ی.خواهن��د.داد..برخ��ی.از.فایل.های

به.ش��ما.ام��کان.خواهد.داد.ت��ا.در.م��ورد.داروهای.خاصی.

مجموعه.ای.از.س��واالت.غربالگ��ری.را.از.نظر.وجود.عوارض.

اختالالت نوروافتالمیک ایجاد شده توسط داروها
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دارویی.بالقوه.مطرح.کنید..
دکتر وینگس: خالصه.بگویم:.نه..بعالوه.سوابق.پزشکی.
الکترونی��ک.در.هنگام.تجویز.داروها.به.من.در.مورد.هرگونه.
آلرژی.دارویی.ش��ناخته..ش��ده.ی��ا.ترکیب.داروی��ی.بالقوه.
توکس��یک.هش��دار.می.دهد.و.البته.این.ام��ر.هم.به.کامل.و.
صحیح.بودن.لیس��ت.دارویی.موجود.در.چارت.الکترونیکی.

نیز.وابسته.می.باشد.
ش��ایع.ترین.تظاهرات.نوروافتالمیک.شیمی.درمانی.چه. ..8

می.باشد؟
ب��ا. مرتب��ط. نوروافتالمی��ک. تظاه��رات. الی:. دکت�ر 
ش��یمی.درمانی.در.تجربی��ات.من.نادر.بوده،.اما.ش��ایع.تر.از.
همه،.عالیم.بینایی.از.نوع.amaurosis.)کاهش.دید.متناوب(.
یا.تاری.دید.غیراختصاصی.را.که.نمی.توان.آن.را.به.اتیولوژی.

دیگری.نسبت.داد،.مشاهده.می.کنم.
دکت�ر وینگ�س:.داروهای.ش��یمی.درمانی.به..س��رعت.
در.ح��ال.پیش��رفت.و.تکامل.هس��تند.و.اغلب.بیم��اران،.با.
داروه��ای.متعددی.از.گروه.های.مختلف.س��روکار.دارند..در.
مقابل.بسیاری.از.این.داروها،.واکنش.های.ناشایعی.]در.بدن.
بیماران[.رخ.می.دهد.و.عوارض.جانبی.ش��ناخته..ش��ده..این.
داروها.عمدت��اً.برگرفته.از.چند.case report.منفرد.اس��ت-.
در.س��ایر.بیم��اران،.اپتی��ک.نوروپاتی.توکس��یک.دوطرفه،.
بیماری.demyelinating.و.نیستاگموس.را.مشاهده.می.کنم..
وین.کریس��تین.معموالً.باعث.ایج��اد.نوروپاتی.های.کرانیال.
می.ش��ود؛.س��پس.پالتین.معموالً.باع��ث.نابینای��ی.گذرای.
مغزی-با.یا.بدون.انس��فالوپاتی-.می.ش��ود؛.و.اس��تروئیدها.
)خصوص��اً.تغییر.دوزاژ.آن.ها(.باعث.افزایش.هایپرتانس��یون.
اینتراکرانیال.همراه.با.ادم.پاپی.می.ش��ود..در.حال.حاضر.به.
مهارکننده.های.سیس��تم.ایمنی.بیشتر.توجه.می.کنم؛.یکی.
از.این.داروهای.شایع،.ipilimumab.می.باشد.که.باعث.ایجاد.
واکنش.های.خطرن��اک.مرتبط.با.سیس��تم.ایمنی.از.جمله.
ادم.دوطرفۀ.اپتیک.دیس��ک.می.گردد..نکتۀ.آخر.اینکه.اکثر.
بزرگساالنی.که.به.ش��یمی.درمانی.نیاز.دارند،.دارای.ریسک.
فاکتورهای.عروقی.دیگری.هم.می.باشند.و.لذا.من.در.لیست.
تش��خیص.های.افتراقی.خود،.اپتیک.نوروپاتِی.ایسکمیک.یا.
تشدید.و.پیشرفت.بدخیمی.اولیۀ.بیمار.را.نیز.قرار.می.دهم.
.در.ی��ک.بیمار.س��رطانِی.مبتالب��ه.اپتی��ک.نوروپاتی،. ..9
توکسیس��یتِی.شیمی.درمانی.را.چگونه.می.توان.از.اثرات.

ایجاد.شده.بعد.از.رادیوتراپی.افتراق.داد؟
دکتر الی:.زمان.بندی،.یک.فاکتور.کلیدی.در.تشخیص.

اتیول��وژی.تغیی��رات.بینای��ِی.مرتب��ط.با.درمان.س��رطان.

می.باش��د-.توکسیس��یتِی.ش��یمی.درمانی،.معموالً.در.حین.

درم��ان.رخ.می.ده��د.و.در.اکثر.موارد.بع��د.از.قطع.درمان،.

تثبیت.ش��ده.یا.برط��رف.خواهد.ش��د..رادیوتراپ��ی.دارای.

اثرات.تاخیری.اس��ت.که.معموالً.36-18.ماه.بعد.از.تکمیل.

رادیوتراپی.ظاهر.می.ش��ود.و.معموالً.علیرغم.درمان،.س��یر.

پیش.رون��ده.و.توقف.ناپذی��ری.خواهد.داش��ت.)هر.چند.که.

دوزهای.باالی.اس��تروئید.و.اکس��یژن.هایپرباریک.به..عنوان.

گزینه.های.درمانی.پیشنهاد.ش��ده.اند(..لوکالیزاسیون.اشعه.

و.دوز.آن.نی��ز.از.اهمی��ت.قابل..توجهی.برخوردار.اس��ت.هر.

چن��د.این.امکان.وجود.دارد.که.حت��ی.در.دوزهای.پایین.تر.

نیز.فرد.دچار.توکسیسیتی.اشعه.شود..از.نظر.بالینی،.اپتیک.

نوروپاتِی.ناشی.از.اشعه.ممکن.است.در.ترکیب.با.رتینوپاتی.

رخ.دهد..شیمی.درمانی.با.توجه.به.نوع.داروهای.به..کار.رفته.

ممکن.اس��ت.دارای.نمای.بالینی.مش��ابهی.باشد..نکته.آخر.

اینکه،.در.اپتیک.نوروپاتی.ناش��ی.از.اش��عه،.در.MRI.اربیت.

ک��ه.با.گادولینیوم.انجام.ش��ده،.در.اغلب.م��وارد.در.تصاویر.

focal enhancement.،T1-weighted.مشاهده.خواهد.شد،.در.

حالی..که.در.اپتیک.نوروپاتِی.مربوط.به.شیمی.درمانی،.نمای.
رادیوگرافی.متنوع..می.باشد.

دکت�ر وینگ�س:.من.در.بیمارانی.که.ب��ا.دوزهای.باالتر.

اشعه.در.نزدیکی.سیستم.بینایی.تحت.درمان.قرارگرفته.اند،.

به.فکر.بروز.اپتیک.نوروپاتی.ناشی.از.اشعه.هستم؛.این.عارضه.

معموالً.ماه.ها.یا.س��ال.ها.بعد.از.درمان.رخ.می.دهد.و.بیشتر.

از.آنکه.بر.بافت.گلیال.تاثیر.داش��ته.باش��د،.ساختمان.های.

عروق��ی.را.درگیر.خواه��د.کرد..ما.در.تصاوی��ر.MRI.از.نوع.

.،fat suppression ب��ا. هم��راه. .post-contrast T1-weighted

معموالً.در.قسمت.رتروبولبار.عصب.بینایی.که.درگیر.است،.

ب��ه.علت.نکروز.لوکالیزه،.enhancement.مش��اهده.می.کنیم..

ریس��ک.radiation toxicity.در.م��ورد.بس��یاری.از.داروهای.

ش��یمی.درمانی.که.همزمان.با.پرتودرمانی.مصرف.می.شوند،.

افزایش.خواهد.یافت؛.بنابراین.مش��کل.بتوان.تشخیص.داد.

که.اساساً.کدام.درمان.عامل.ایجاد.نوروپاتی.می.باشد..با.این.

.وجود،.توکسیسیتی.ناشی.از.شیمی.درمانی،.بیشتر.دوطرفه.

اس��ت.و.تقریباً.می.تواند.به.ش��کل.هر.ی��ک.از.انواع.عوارض.

نوروافتالمی��ک.تظاهر.نماید..با.قطع.دارو.ممکن.اس��ت.این.

عارضه.بهبود.یابد.در.صورتی..که.این.حالت.معموالً.در.موارد.
اپتیک.نوروپاتِی.ناشی.از.اشعه.صدق.نمی.کند.
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آیا می دانستید که؟
Did you know?
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VISUAL FIELDS.=.میدان.بینایی
انواع اصلی آزمون میدان بینایی کدام ها هستند؟

• Confrontation	visual	fields
• Kinetic perimetry
• Static perimetry
• Amsler grids

میدان طبیعی بینایی چیست؟

60 degrees nasally.به.سمت.بینی. 
110 degrees temporally به.سمت.خارج  
75 degrees inferiorly به.سمت.پایین 
60 degrees superiorly به.سمت.باال.

زخم قرنیه
به زخم های قرنیه توجه کنید زیرا …

Corneal Ulcers
1 A corneal ulcer is infectious until proven otherwise.
2 You are never wrong to culture an ulcer.
3 Some small, peripheral ulcers can be treated empirically and closely followed.
4 Any ulcer not responding to therapy should be re-cultured.

باید به کراتیت هرپسی توجه شود زیرا . . .

Herpetic Keratitis
1 Herpes simplex typically causes episodic keratitis.
2 Herpes zoster can cause disease in face dermatomes.
3 Topical ganciclovir gel is now available for the treatment of epithelial HSV keratitis.
4 Topical steroids are used for herpetic stromal keratitis.
5 All	patients	with	VZV	eye	disease	should	receive	oral	acyclovir	(or	equivalent).
6 Oral	acyclovir	is	beneficial	only	in	certain	types	of	HSV	eye	disease.
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Causes of False-Positive Field Defects

از علل ایجاد اختالل از نوع False Positive میدان بینایی چه چیزهایست؟

Causes of False-Positive Field Defects
1 Ptosis
2 Tilted optic disc
3 Small pupil
4 Rim defect
5 Media opacities

افتادگی.پلک ..1
چرخش.سر.عصب.بینایی ..2

مردمک.تنگ. ..3
دیفکت.ناشی.از لبه.قاب.عینک ..4

تیرگی.محوطه.چشم ..5

Summary of Neuro-Ophthalmologic Visual-Field Defects

Lesion Visual Field

Optic nerve
Central and cecocentral scotomata (i.e., optic neuritis, compressive lesions)
Altitudinal defects (i.e., optic nerve head drusen, chronic papilledema, ischemic 
optic neuropathy, optic nerve colobomas)

Optic chiasm
Anterior chiasm or posterior optic nerve: junctional scotoma
Body and posterior chiasm: bitemporal hemianopia

Optic tract Incongruous homonymous hemianopia with or without central scotoma

Optic 
radiations

Internal capsule: congruous homonymous hemianopia
Temporal	lobe:	superior	quadrantanopia
Parietal	lobe:	inferior	quadrantanopia

Occipital 
lobe

Posterior: highly congruous homonymous hemianopia
Anterior: monocular contralateral temporal defect
Macular	or	extreme	temporal	fields	may	be	spared
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کونژنکتیویت های نوزادی
به شایع ترین علل آن توجه کنید:

Most Common Causes of Neonatal Conjunctivitis
1 Chemical
2 Chlamydial
3 Gonococcal
4 Bacterial
5 Herpetic

به مشکالت سیستمیک هم دقت شود:

Type Ocular Systemic
Chemical None (a self-limited entity) None

Chlamydial Chronic infection may cause corneal scarring and 
symblepharon (adhesion of eyelid to eye)

Pneumonitis and otitis 
media

Gonococcal Corneal ulceration, perforation, and endophthalmitis 
(may occur within 24 h of onset)

Meningitis, arthritis, 
sepsis, and death

Bacterial Pseudomonas sp. may cause corneal ulcer, perforation, 
and endophthalmitis Usually none

Herpetic
Recurrences throughout life may cause corneal 
scarring and profound amblyopia. Chorioretinitis and 
cataracts also may develop.

Meningitis and 
disseminated CNS 
disease (mortality rate 
can be as high as 85%)

به عوارض چشمی هم توجه کنید:

Potential Ocular Complications of Neonatal Conjunctivitis
1 Corneal scarring
2 Symblepharon
3 Corneal perforation
4 Endophthalmitis
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خشکی چشم؛
تعریف خشکی چشم چیست؟

خشکی.چشم.یا.کراتوکونژنکتیویت.سیکا.حالتی.است.که.در.آن.الیه.اشکی.غیرطبیعی.است.و.این.الیه.اشکی.غیرطبیعی.نمی.تواند.

س��طح.قدامی.قرنیه.را.به. خوبی.نمناک.و.مرطوب.س��ازد.در.نتیجه.تغییرات.ایجاد.ش��ده.در.س��طح.قرنیه.می.تواند.موجب.ناراحتی.های.
چشمی.گردد.–.از.جمله.اسکار.بوجود.آید.و.حتی.در.موارد.شدیدتر.فقدان.بینایی.و.سوراخ.شدگی.قرنیه..را.به.دنبال.دارد.

خشکی.چشم.سطح.بندی.4.مرحله.ای.دارد:
Levels of Dry Eye Severity

Dry Eye Severity 
Level 1 2 3 4+

Discomfort, 
severity, and 
frequency

Mild and/
or episodic; 
occurs under 

environmental 
stress

Moderate 
episodic or 

chronic, stress or 
no stress

Severe,	frequent,	
or constant 

without stress

Severe and/or 
disabling and 

constant

Visual symptoms None or episodic 
mild fatigue

Annoying and/or 
activity-limiting 

episodic

Annoying, 
chronic, and/or 

constant, limiting 
activity

Constant and/or 
possibly disabling

Conjunctival 
injection None to mild None to mild +/− +/++

Conjunctival 
staining None to mild Variable Moderate to 

marked Marked

Corneal staining 
(severity/
location)

None to mild Variable Marked central Severe punctate 
erosions

Corneal/tear 
signs None to mild Mild	debris,	↓	

meniscus

Filamentary 
keratitis, mucus 
clumping,	↑	tear	

debris

Filamentary 
keratitis, mucus 
clumping,	↑	tear	
debris, ulceration

Lid/meibomian 
gland

MGD variable 
present

MGD variable 
present Frequent

Trichiasis, 
keratinization, 
symblepharon

TBUT (s) Variable ≤10 ≤5 Immediate
Schirmer score 

(mm/5 min) Variable ≤10 ≤5 ≤2



دو ماهنامه پرتو بصیر - شماره 67 - سال پانزدهم ، مهر و آبان 3097

1

,Liz Meszaros 9 مارس 2018

بر.اساس.تحقیقات.انجام..شده.توسط.محققان.مشخص.

ش��ده.در.افرادی.که.در.س��ن.60.س��الگی.دچار.رتینوپاتی.

و.تغیی��رات.عروقی.هم��راه.با.آن.می.ش��وند،.احتمال.ایجاد.

مش��کالت.ش��ناختی.و.اخت��الالت.حافظ��ه.در.زمان��ی.که.

آن.ها.به.س��ن.80.سالگی.می.رس��ند.قوی.تر.خواهد.بود،.لذا.

محققان.نتیجه.گی��ری.کرده.اند.که.رتینوپات��ی-و.تغییرات.

میکروواسکوالر.همراه.با.آن-.ممکن.است.با.افزایش.سرعت.

کاهش.قوای.ش��ناختی.اف��راد.در.طی.20.س��ال.ارتباط.و.

همراهی.داشته.باشد..آن.ها.نتایج.به..دست..آمده.را.در.نشریۀ.
Neurology.به.چاپ.رساندند.

دکتر.جنیف��ر.ای..دیل.از.دانش��گاه.جان��ز.هاپکینز.در.

بالتیم��ور،.ای��ن..طور.اظه��ار.نمود:.اختالالت.ع��روق.خونی.

کوچک.در.مغ��ز.احتماالً.همانند.اختالالت.س��رخرگ.های.

بزرگ.تر،.می.تواند.فاکتور.مهمی.در.کاهش.قوای.ش��ناختی.

بیماران.باش��د..از.آنجا.که.عروق.خونی.مغز.و.چش��م.از.نظر.

آناتومیک.ش��بیه.به.یکدیگر.هستند،.این..طور.فرض.کردیم.

که.بررس��ی.عروق.خونی.چشم.به.ما.در.درک.آنچه.در.مغز.
1. Retinopathy linked to 20-year cognitive decline -  Liz

Meszaros, MDLinx - March 09, 2018.

در.حال.رخ.دادن.است،.کمک.خواهد.کرد.
بنابرای��ن.دکتر.دیل.و.همکارانش.این.مطالعه.را.بر.روی.
Atherosclerosis Risk in.اف��رادی.که.در.پ��روژۀ.مطالعات��ی
Communities.)ریس��ک.آترواس��کلروز.در.جوامع(.ش��رکت.

داش��تند،.انج��ام.دادند.تا.این.نکت��ه.را.ارزیابی.کنند.که.آیا.

می��ان.یافته.ه��ای.عروقی.ش��بکیه.و.افزای��ش.تحلیل.قوای.

ش��ناختی.فرد.در.طول.دو.دهه.ارتباط��ی.وجود.دارد.یا.نه..

آن.ها.در.ابتدا.12137.نفر.را.که.در.سنین.50.الی.73.ساله.

بودند،.در.این.مطالعه.انتخاب.کردند.و.یک.نمرۀ.ش��ناختی.

ترکیبی.را.که.متش��کل.از.سه.آزمون.نوروسایکولوژیک.بود،.

به..عنوان.معیاری.انتخاب.نمودند:.این.آزمون.ها.در.سه..نقطۀ.
زمانی.متفاوت.در.خالل.سال.های.1992-1990.و.2013-

2011.انجام..شده.بود.
محققان.در.س��ال.های.1993.الی.1995.با.اس��تفاده.از.
عکس.برداری.فوندوس،.شبکیۀ.این.بیماران.را.مورد.ارزیابی.
ق��رار.دادند..دکت��ر.دیل.و.محققان..همکار.او.با.اس��تفاده.از.
مدل.س��ازی.خطی.مخلوط،.با.توجه.به.یافته.های.مش��اهده.
.شده.در.ش��بکیه،.تفاوت.های.موجود.در.تغییرات.شناختی.
اف��راد.را.برآورد.کردند..آن.ها.نمرات.مربوط.به.افرادی.را.که.

در.آن.ها.آزمون.های.شناختی.ناقص.بود،.حذف.کردند.
در.کل.11692.نف��ر.فاقد.رتینوپات��ی.بودند،.365.نفر.
دارای.رتینوپات��ی.خفی��ف.و.256.نف��ر.دارای.رتینوپات��ی.

متوسط.تا.شدید.بودند.
.multivariate-adjusted.محققان.بر.اس��اس.آنالیزه��ای
دریافتند.که.از.دس��ت.رفتن.یکپارچگی.سیس��تم.عروقی-
ی��ا.رتینوپاتی.و.تمامی.اجزای.همراه.آن-.با.کاهش.بیش��تر.
قوای.شناختی.فرد.در.طی.20.سال.همراهی.و.ارتباط.دارد..
تفاوت.های.موجود.در.تغییرات.ش��ناختی.رخ..داده.در.طول.
20.س��ال،.در.افرادی.که.دچار.رتینوپاتی.متوسط.تا.شدید.
بودند،.بیش��تر.از.تغییرات.رخ..داده.در.افراِد.فاقد.رتینوپاتی.
بود.)انحراف.معیار.]SD[:0/53؛.CI.95%:.0/74-.الی.0/33-(..

ارتباط رتینوپاتی با کاهش قوای شناختی در 
طی 20 سال1
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در.افراد.مبتال.به.رتینوپاتی.متوسط.تا.شدید،.این.حالت.به.

معن��ای.کاهش.میانگین.نمرات.آزمون.ها.در.طی.20.س��ال.

با.انحراف.معیار.1/22.در.مقایس��ه.با.کاهشی.دارای.انحراف.

معی��ار.فقط.0/91.در.افرادی.که.دارای.چش��م.های.س��الم.

بودن��د،.می.باش��د..بیماری.دیابت.و.ن��ژاد،.هیچ..یک.در.این.
تفاوت.های.تخمین.زده..شده.تغییری.ایجاد.نکردند.

دکت��ر.دیل.گفت:.»در.مطالعه.ای.که.پیش..از.این..جهت.

بررس��ی.این.موضوع.و.ب��ا.همین.روش.ها.انجام..ش��ده.بود،.

محقق��ان.دریافته.بودن��د.که.اثرات.دیابت.ب��ر.روی.کاهش.

قوای.شناختی.فرد.دارای.انحراف.معیار.0/21.بود..اگر.نتایج.

حاصل.از.مطالعۀ.ما.را.بتوان.مورد.تایید.قطعی.قرار.داد،.در.

آن.صورت.تفاوت.های.موجود.در.یکپارچگی.ش��بکیۀ.افراد.

خواهد.توانس��ت.که.ب��ه.ما.در.خصوص.برآورد.این.مس��اله.

که.آس��یب.عروق.بسیار.کوچک.مغز.چگونه.بر.کاهش.توان.
شناختی.افراد.تاثیرگذار.خواهد.بود،.کمک.و.یاری.نماید.«
یکی.از.محدودیت.های.این.مطالعه،..این.اس��ت.که.این.
محقق��ان.در.ه��ر.بیمار،.از.فندوس.فقط.یک..چش��م.عکس.

گرفته.بودند.
دکتر.دی��ل.و.همکارانش.نتیجه.گرفتن��د.که.در.آینده.
اندازه.گیری.های.حس��اس.و.دقیق.چش��می.با.اس��تفاده.از.
فن.آوری.های��ی.مث��ل.OCT Angiography.ممک��ن.اس��ت.
دریافتن.نش��انه.های.ضایعات.میکروواسکولر-.که.احتماالً.با.
کاهش.توان.شناختی.س��المندان.مرتبط.می.باشد-.مفید.و.

کمک.کننده.باشد.
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Liz Meszaros، 13 دسامبر 2017

Journal of.بر.اس��اس.نتایج.منتش��ر.ش��ده.در.نش��ریۀ
Ophthalmology..عالیم.خش��کی.چشم.و.یافته.های.مربوط.

ب��ه.آن.در.مبتالیان.به.اختالالت.سیس��تم.ایمنی.به.میزان.

قابل..مالحظه.و.چش��م.گیری.بیش��تر.از.بیمارانی.که.مبتال.

به.خش��کی.چشم.س��اده.(SDE:Simple Dry Eye).هستند،.
وجود.دارد.

محقق��ان.در.بیمارس��تان.Xiangue.در.ایال��ت.هون��ان.

چی��ن.مطالع��ه.ای.آینده.نگ��ر.جه��ت.آنالی��ز.خصوصیات.
.کلینیک��ی.خش��کی.چش��م.مرتب��ط.ب��ا.سیس��تم.ایمنی

(Eye IRDE: Immune-Related Dry).انجام.دادند.

این.نویس��ندگان.این..طور.نوش��تند:.»در.میان.بیماران.

دچار.س��ندرم.خش��کی.چش��م،.برخی.از.آن.ه��ا.که.دچار.

بیماری.های.ایمنی.سیس��تمیک.می.باش��ند،.از.پیچیدگی.

بیشتری.برخوردار.هستند..عالیم.و.یافته.های.خشکی.چشم.

در.این.بیماران.اغلب.ش��دیدتر.بوده،.درمان.های.انجام..شده.

1. Immune disorders increase symptoms, signs of dry eye- Liz 
Meszaros, MDLinx - December 13, 2017.

نتیجۀ.ضعیف.تری.دارد.و.پیش.آگهی.نیز.ایده.آل.نیست.«
آن.ه��ا.224.بیم��ار.مبت��ال.ب��ه.SDE.و.فاق��د.ضایعات.
سیستمیک.و.207.بیمار.مبتال.به.خشکی.چشم.را.که.دچار.
بیماری.های.سیستم.ایمنی.نیز.بودند.)گروه.IRDE(.انتخاب.
کردند..گروه.اخیر.شامل.70.بیمار.مبتال.به.سندرم.شوگرن،.
72.نفر.مبتال.به.لوپوس.سیستمیک.SLE.و.65.نفر.مبتال.به.

آرتریت.روماتویید.بود.
..TBUT.محقق��ان.هیچ.تفاوت��ی.میان.دو.گ��روه.از.نظر
)زمان.تجزیۀ.اشک:.Tear Break-Up Time(.مشاهده.نکردند.
هر.چند.که.در.هر.دو.گروه.به.ش��کل.چشمگیری.این.مقدار.
.،SDE.در.مقایس��ه.با.گروه.IRDE.کوتاه.ت��ر.بود..مبتالیان.به
س��ن.کمتری.داشتند.و.اغلب.زن.بودند.)P >0/05.برای.هر.
دو.گروه(..در.مبتالی��ان.به.IRDE،.میزان.رنگ.آمیزی.قرنیه.
و.التهاب.سطح.چشم.)P >0/05(.به.میزان.قابل.مالحظه.ای.
بیش��تر.ب��ود.و.ضمناً.TBUT.و.آزمون.ش��یرمر.I.به.ش��کل.
چش��مگیری.کوتاه.ت��ر.ب��ود.)P >0/05(..عالوه.ب��ر.این.در.
مبتالی��ان.به.IRDE،.تعداد.فیبرهای.عصبی.قرنیه.کمتر.بود.
اما.میزان.لنفوس��یت.های.لوکال.بسیار.افزایش..یافته.بودند..
.IRDE.نکتۀ.آخر.اینکه.محققان.مش��اهده.کردن��د.در.گروه
تعداد.بیش��تری.از.بیماران.دچار.خش��کی.چشم.متوسط.یا.

.)P >.0/05(.شدید.بودند
در.بیماران.گروه.IRDE.نیز.میزان.بروز.احتقان.ملتحمه.
و.واکن��ش.پاپیلری.و.هایپرپالزی.فولیکوالر.در.مقایس��ه.با.
اف��راد.گروه.SDE.باالت��ر.ب��ود.)P >0/05(..محققان.تفاوت.
چش��مگیری.را.بین.دو.گروه.از.نظر.میزان.بروز.ترش��حات.

.)P <0/05(.مشاهده.نکردند.Conjunctival Sac

نویس��ندگان.ی��ادآوری.کردن��د:.»عالی��م.و.یافته.های.

خش��کی.چشم.و.التهاب.سطح.چشم.در.گروه.IRDE.نسبت.

به.گروه.SDE.به.نحو.چش��مگیری.ش��دیدتر.بود..از.یکس��و.

می.توانیم.با.توجه.به.مس��تندات.و.شواهد.نتیجه.بگیریم.که.

بیماری.اتوایمیون.از.طریق.واکنش.ایمنی.می.تواند.به.بافت.

اختالالت سیستم ایمنی و افزایش عالیم 
خشکی چشم1
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غدۀ.اشکی.حمله.کند.و.از.این.طریق.میزان.ترشح.اشک.را.

کاهش..دهد..از.س��ویی.دیگر،.بیماری.اتوایمیون.می.تواند.به.

س��لول.های.اپی.تلیال.سطح.چشم.حمله.کند.و.واکنش.های.

التهابی.سطح.چشم.را.افزایش.داده.و.موجب.صدمه.به.غدد.

اش��کی.فرعی.و.گابلت.س��ل.ها.ش��ده.و.این.امر.خود.باعث.

ازدیاد.واکنش.های.التهابی.س��طح.چش��م.و.پیشرفت.آن.ها.

.گردد..در.نتیجۀ.این.اتفاقات،.س��لول.های.اپی.تلیال.س��طح.
چشم.آسیب..دیده.و.ترشح.موسین.کاهش.می.یابد.«

پزش��کان.باید.از.ارتباط.میان.تشدید.عالیم.و.یافته.های.

چش��می.و.بیماری.ه��ای.سیس��تمیک.سیس��تم.ایمنی.در.
بیماران.آگاه.باشند.و.هر.دوی.آن.ها.را.درمان.کنند.

آن.ها.نتیجه.گرفتند:.»پیش��رفت.اخت��الالت.اتوایمیون.

ارتباط.نزدیکی.با.بیماری.های.سطح.چشم..داشت..بنابراین،.

ضروری.اس��ت.که.در.هنگام.درمان.بیماران،.به.شکلی.فعال.

س��عی.در.بهبود.عملکرد.غدد.اشکی.و.ترشح.اشک.داشته.و.

درترمیم.س��لول.های.اپی.تلیال.سطحی.چشم.کوشش.نمود.

و.واکنش.های.التهابی.سطح.چشم.را.به.نحوی.موثر.و.فعال.

کنت��رل.ک��رده.و.بیماری.های.سیس��تمیک.اتوایمیون.را.به.
.صورت.موثر.و.سیستماتیک.درمان.کنیم.«

در.همی��ن.زمینه،.بنیاد.س��ندرم.ش��وگرن.نخس��تین.

دستورالعمل.درمانی.را.در.مورد.سندرم.شوگرن.سیستمیک.
در.نشریۀ.Arthritis Care & Research.منتشر.کرده.است.

کمیتۀ.پزش��کی.تحت.سرپرس��تی.دکتر.اس��تیون.ای..

کارس��ونس.از.بیمارس��تان.دانش��گاهی.وینتروپ،.مینه.اوال.

در.نیوی��ورک،.19.توصیه.را.در.خصوص.اس��تفاده.از.عوامل.

بیولوژی��ک،.مدیریت.و.درمان.خس��تگی.و.دردهای.التهابی.
عضالنی/اسکلتی.ارائه.دادند.

یکی.از.توصیه.های.ارائه..ش��ده،.مربوط.به.نحوۀ.صحیح.

اس��تفاده.از.rituximab..جهت.درمان.خشکی.چشم.بود..بر.

اس��اس.نظرات.این.کمیته،.rituximab.تنها.در.موارد.شدید.

و.البته.آن..هم.فقط.پس.از.مش��اوره.با.چشم.پزش��ک.مورد.
استفاده.قرار.می.گیرد.

اختالالت سیستم ایمنی و افزایش عالیم خشکی چشم
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دکتر ویلیام سی. او؛ دکتر چارلز سی. ویکوف
6 سپتامبر، 2018

رتینوپات��ی.دیابتی.)DR(.یک.علت.اصلی.کاهش.دید.و.

نابینایی.در.میان.جمعیت.بزرگ.سال.است..تظاهرات.بالینی.

اینترارتینال،. DR،.ش��امل.میکروآنوریس��م.،.خونریزی.های.

اگ��زودا.و.ادم.دیابتی��ک.ماکوال.)DME(.می.باش��د.که.مورد.
اخیر،.یکی.از.علل.اصلی.اختالل.دید.و.نابینایی.می.باشد.

به..تدریج.که.ایسکمی.زمینه.ای.شبکیه.در.DR.پیشرفت.

می.کند،.ممکن.اس��ت.چش��م.دچ��ار.رتینوپات��ی.دیابتیک.

پرولیفراتیو.)PDR(..ش��ود؛.این.عارضه.تقریباً.در.7.درصد.از.

افراد.دیابتیک.ایجاد.می.ش��ود؛.مش��خصۀ.اصلی.PDR،.رشد.

1. William C. Ou, Charles C. Wykoff. The Value of Anti-VEGF
Therapy vs PRP for Proliferative Diabetic Retinopathy - 
Medscape - Sep 06, 2018.

عروق.خونی.غیر.طبیعی.اس��ت.که.بالق��وه.دارای.یک.جزء.

فیبروتیک.می.باش��د..این.بافت.نئوواسکوالر.نابجا.در.صورت.

عدم.درمان.صحیح.و.مناس��ب،.می.تواند.منجر.به.خونریزی.
ویتره.و.کندگی.شبکیه.شود.

مطالعاتی که راه را به ما نشان دادند.
Early Treatment و. .Diabetic Retinopathy مطالع��ۀ.
Diabetic Retinopathy.ک��ه.در.دهه.70.و.80.انجام.گرفت،.

.)PRP(.نشان.دهنده.آن.بود.که.فتوکوآگوالسیون.پان.رتینال

در.چش��م.های.دچار.PDR.به.میزان.چش��مگیری.ریس��ک.

کاه��ش.ش��دید.دی��د.را.کاه��ش.می.دهد..تصور.می.ش��ود.

مکانیس��می.که.باعث.اثربخشِی.PRP.می.شود،.دربرگیرندۀ.

افزایش.اکسیژناس��یون.الیه.های.داخلی.ش��بکیه.و.کاهش.

تولید.فاکتور.رشدی.اندوتلیاِل.واسکولر-VEGF(.A(.و.سایر.

سیتوکین.هایی.اس��ت.که.باعث.ایجاد.تغییرات.پرولیفراتیو.

می.ش��وند..از.آنج��ا.ک��ه.VEGF.در.پاتوژن��ز.PDR.نقش��ی.

کلیدی.ایف��ا.می.کند،.طبیعت��اً.می.توان.نتیج��ه.گرفت.که.

آنتاگونیس��ت.های.اینتراویتریال.VEGF.می.توانند.در.درمان.
PDR.مفید.واقع.شوند.

the Diabetic) DRCR.در.ش��بکۀ.Protocol S.مطالع��ۀ
Retinopathy Clinical Research Network) که.از.2012.الی.

2015.اجرا.ش��د،.اولین.مطالع��ۀ.مهم.و.بزرگ.کلینیکی.در.

.PRP.را.با.anti-VEGF.این.گروه.از.بیماران.اس��ت.که.درمان

مقایس��ه.می.کند..پروتکل.S،.به..طور.تصادفی.394.چشم.را.

.ranibizumab.و.یا.با.PRP.انتخاب.کرد.که.در.ابتدای.کار.یا.با

تحت.درمان.قرار.گرفته.بودند.)5-3.تزریق.ماهانه.و.سپس.بر.

اساس.پیشرفت.یا.پسرفت.نئوواسکوالریزاسیون،.در.صورت.

نیاز،.درمان.مجدد.آغاز.می.ش��ود(..چش��م.های.کوهورت.با.

..ranibizumab.در.صورت.نیاز.می.توانس��تند.تزریقات.،DME

مقایسه Anti-VEGF Therapy با PRP در 
درمان رتینوپاتی پرولیفراتیو دیابتیک1
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یا.فتوکوآگوالسیون.ماکوال.را.انجام.دهند.
نتای��ج.به..دس��ت..آمده.در.طی.2.س��ال.نش��ان.داد.که.
اثربخشی.درمان.با.ranibizumab.کمتر.از.PRP.نبود.و.میزان.
بازگش��ت.بینایی.فرد.در.گروه.های.ranibizumab.و.PRP.به.
ترتیب.2/8+.و.0/2+.خط.بود..عالوه.بر.این،.چشم.های.گروه.
PRP.در.مقایس��ه.با.گ��روه.ranibizumab.دارای.کاهش.دید.

بیشتری.در.قسمت.های.محیطی.میدان.بینایی.بوده،.میزان.

بروز.DME.در.آن.ها.بیشتر.بود.و.میزان.ویترکتومی.در.آن.ها.
باالتر.بود.

از.ای��ن.مطالع��ه.و.س��ایر.مطالعات.مش��ابه.آن.می.توان.

نتیجه.گی��ری.ک��رد.ک��ه.anti-VEGF Therapy،.یک.درمان.

مناس��ب.و.ش��اید.گزینۀ.بهتری.در.مقایس��ه.با.PRP.جهت.

کنترل.PDR.می.باش��د..با.این..وجود،.در.خصوص.مقایس��ۀ.

نتای��ج.بلندم��دت.حاص��ل.از.ای��ن.دو.ن��وع.روش.درمانی.

اطالعات��ی.وجود.ندارد..با.توجه.به.تفاوت.های.بالقوۀ.موجود.

از.نظ��ر.دوام،.هزین��ه.و.ایمنی.بین.این.دو.روش،.وجود.یک.

چنین.داده.های.مقایس��ه.ای.ب��رای.این.بح��ث،.از.اهمیتی.

حیاتی.برخوردار.اس��ت..خوش��بختانه.نتایج.به..دست..آمده.

جهت.پروتکل.S.که.مش��تمل.بر.داده.های.5.سال.می.باشد.

و.اخیراً.منتشر.شده،.می.تواند.مقدمه.ای.جهت.پاسخ.به.این.
سوال.باشد.

* نتایج به  دس�ت  آمده در طی 5 س�ال، نشان دهندۀ 
چه چیزی بود؟

-.معیارهای.اصلِی.سنجش.نتایج
پس.از.گذشت.دو.سال.از.این.تحقیق.و.به.دست.آمدن.
نتایج،.هیچ.تغییر.مهم.و.عم��ده.ای.در.پروتکل.های.درمانی.
انج��ام.نگرفت..چش��م.های.بیم��اران.حداقل.ه��ر.16.هفته.
مورد.ارزیاب��ی.قرار.می.گرفت.و.فقط.240.چش��م.)%61(،.
دورۀ.معاین��ات.5.س��اله.را.تکمی��ل.کردند..می��زان.بینایی.
بع��د.از.5.س��ال.در.ه��ر.دو.گروه.بهبود.چندانی.نداش��ت.و.
در.کوهورت.ه��ای.ranibizumab.و.PRP.به.ترتیب.به.ترتیب.

3/1+.و.3/0+.خط.بود.
-..ایمنی.درمان.ها.در.درازمدت

از.آنج��ا.ک��ه.PRP.ماهیت��اً.یک.فرایند.تخریبی.اس��ت،.

مجموع��ه.ای.از.عوارض.جانبی.از.جمله.نقص.در.میدان.دید.

و.DME.ثانوی��ه.را.در.ب��ردارد..رون��دی.که.در.طی.2.س��ال.

مش��اهده.ش��د،.عموماً.در.طی.5.س��ال.حف��ظ.گردید.و.در.

گروه.ranibizumab.در.مقایسه.با.گروه.PRP،.احتمال.شروع.

ی��ک.DME.جدید.به.ترتیب.22%.در.مقابل.38%،.احتمال.

کندگی.ش��بکیه.به.ترتی��ب.%7.در.مقابل.%18.و.احتمال.

ویترکتومی.%15.در.مقابل.%22.بود..تمامی.این.تفاوت.ها.

از.نظر.آماری.معنادار.بود.)P >0/05(..در.طی.5.س��ال.هیچ.

تفاوت.چشمگیری.بین.دو.گروه.از.نظر.میزان.بروز.خونریزی.

ویتره.مشاهده.نشد..)%58.در.مقایسه.با.%54(..نکتۀ.جالب.

.توجه.اینکه.در.گروه.ranibizumab،.مقدار.کاهش.میدان.دید.

در.طی.2.تا.5.س��ال،.بیش��تر.از.گروه.PRP.بود.که.این.امر.

توس��ط.آناالیزر.میدان.دید.هامفری.اندازه.گیری.ش��ده.بود..

بعالوه،.مقدار.تجمیعی.کاهش.میدان.دید.در.طی.5.سال.در.

.PRP.همچنان.به.نحو.چشمگیری.بیشتر.از.گروه.،PRP.گروه

...dB:.60-4.بود.)میانگین.تغییرات.ترکیبی.از.نمرات.2-30.و

330-.در.گ��روه.ranibizumab.در.مقایس��ه.با.dB.527-.در.
.)P=0/04.،PRP.گروه

.نکت��ۀ.حای��ز.اهمی��ت.اینک��ه.داروه��ای.اینتراویتریاِل
anti-VEGF.دارای.خط��رات.خاص.خ��ود.)از.قبیل.احتمال.

ایجاد.اندوفتالمیت(.می.باش��ند..در.طی.ای��ن.مطالعه،.یک.

م��ورد.اندوفتالمیت.متعاقب.تزری��ق.در.میان.جمعاً.4113.
تزریق.)0/02.درصد(.مشاهده.شد.

-.ب��ار.درمانی:.عملی.بودن،.تحمل.و.پذیرش.از.س��وی.
بیمار.و.هزینه

در.پروتکل.S،.چش��م.های.گروه.ranibizumab.در.س��ال.

اول.به..طور.متوس��ط.7/1.عدد.تزریق.و.پس.از.آن.هر.سال.

تقریباً.3.تزریق.دریافت.داش��تند.و.در.طی.5.سال.میانگین.

تجمیعِی.تزریقات،.19/2.بود..در.طی.5.س��ال،.17.درصد.از.

چش��م.ها.به.31.تزریق.یا.بیشتر.نیاز.داشتند.و.15.درصد.از.

چشم.ها.بعد.از.خاتمۀ.سال.دوم،.به.هیچ.تزریق.دیگری.نیاز.

نداشتند..این.در.حالی.بود.که.پس.از.PRP.اولیه،.49.درصد.
از.چشم.ها.در.طی.5.سال.به.PRP.اضافه.ای.نیاز.نداشتند.

.anti-VEGF Therapy.این.یافته.ها.یک.اش��کال.و.نقِص.

را.آش��کار.کرد..در.این.روش.در.مقایسه.با.PRP.-که.ممکن.

اس��ت.پس.از.یک.نوبت.درمان،.اثرات.پایایی.را.ایجاد.کند-.

نیاز.بیش��تری.به.تکرار.درمان.وج��ود.دارد..میانگین.تعداد.

ویزیت.ه��ا.در.گروه.ranibizumab.در.طی.5.س��ال،.43.عدد.

بود.یعنی.بیش��تر.از.دو.برابر.21.ویزیت.در.گروه.PRP..این.

موض��وع.در.درون.این.مس��اله.نیز.وج��ود.دارد.که.تنها.61.

درصد.از.بیماران.دورۀ.5.سالۀ.مطالعه.را.تکمیل.کردند.و.نیز.

با.در.نظر.گرفتن.داده.های.تکمیلی.احتمال.عدم.شرکت.این.
گروه.در.follow-up،.بالقوه.باالتر.از.گروه.دیگر.بود.

.،anti-VEGF.عالوه.بر.این،.هزینۀ.درمان.های.بلندمدِت

ب��ه.میزان.چش��مگیری.باالتر.از.PRP.اس��ت.ه��ر.چند.که.

مونوتراپی.با.anti-VEGF،.ممکن.است.برای.چشم.های.دچار.

مقایسه Anti-VEGF Therapy با PRP در درمان ... 
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PDR.ک��ه.هم.زمان.مبتال.به.DME.نیز.بوده.و.نیازمند.تزریق.

هستند،.همچنان.مقرون.به.صرفه.باشد.
جهت گیری های آینده: پرس�ش در م�ورد درمان 

ترکیبی
ی��ک.موض��وع.بالینی.مرتب��ط.با.این.مبح��ث.که.هنوز.
هم.نیاز.به.شفاف.س��ازی.از.طری��ق.داده.های.آینده.نگر.دارد.
این.اس��ت.که.درم��ان.ترکیبی.در.درمان.PDR.چه.نقش��ی.
را.می.توان��د.ایف��ا.کند..ای��ن.نکته.نیز.قابل..توجه.اس��ت.که.
در.پروت��کل.S،.58.درصد.از.چش��م.های.گروه.PRP،.جهت.
درم��ان.DME.حداقل.یک.تزری��ِق.ranibizumab.را.در.طی.
5.س��ال.دریافت.کرده.بودند،.اما.این.مطالعه.جهت.ارزیابی.
اثربخش��ی.درمان.ترکیبی.در.قیاس.ب��ا.مونوتراپی.طراحی.
نش��ده.بود..برخی.گزارش.ها.این.نکته.را.نیز.مطرح.کرده.اند.

که.درمان.ترکیبی.با.anti-VEGF.و.PRP.با.توجه.به.پسرفِت.

.PRP.نئوواسکوالریزاس��یون.ممکن.است.مفیدتر.و.موثرتر.از
به..تنهایی.باشد.

خارج.از.حوزۀ.پژوهش��ی،.اخیراً.بسیاری.از.متخصصان.

ش��بکیه.در.کلینی��ک.روش.درم��ان.ترکیب��ی.را.انتخ��اب.

کرده.ان��د.و.ه��دف.آن.ها.از.این.کار،.بهره.ب��رداری.از.مزایای.
.هر.دو.روش-.بخصوص.اثرات.محافظتِی.پایداِر.PRP.)از.نوع
anteriorly directed(.جه��ت.کاه��ش.هرگون��ه.اثر.منفی.بر.

میدان.بینایی.که.به..وسیلۀ.سوختگی.های.لیزری.در.نزدیکی.

posterior.pole.یا.عصب.اپتیک.ایجاد.شده-.می.باشد..با.این.

.وجود،.ب��ا.توجه.به.بار.درمانی.و.نتایج.بلندمدت.به..دس��ت.

.آمده.در.درمان.PDR.نیاز.به.آن.است.که.اطالعات.بیشتری.

در.م��ورد.ترکی��ب.PRP.با.تزریق��ات.anti-VEGF.گردآوری.
شود.
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1

Lorraine L.Janeczko. 11 سپتامبر 2018

نیویورک.)اخبار.س��المت.رویترز(-.محققان.می.گویند.

ک��ه.بازۀ.زمان��ی.ایده.آل.جهت.پروبینگ.در.مجرای.اش��کی.

کودکاِن.مبتال.به.انس��داد.م��ادرزادِی.مجرای.نازوالکریمال.

)CNLDO(2.ممکن.اس��ت.در.مقایس��ه.با.آنچه.پیش..از.این.
تصور.می.شد،.زودهنگام.تر.و.محدودتر.باشد.

محققان.در.نش��ریه.JAMA Ophthalmology.به..صورت.

آنالین.در.30.آگوس��ت.این..طور.نوشتند:.»با.توجه.به.اینکه.

می��زان.بهبودی.خودبه.خودی.پ��س.از.9.ماهگی.ثابت.باقی.

.مان��ده.و.میزان.موفقی��ت.پروبینگ.اولیه.پس.از.15.ماهگی.

کاهش.می.یابد،.پروبینگ.س��نین.9.الی.15.ماهگی.ممکن.

اس��ت.کاری.معقول.و.قابل..قبول.باش��د..ای��ن.قالب.زمانی،.

تاییدکننده.این.نکته.اس��ت.که.محدودۀ.سنی.جهت.انجام.

مداخالت.درمانی-.در.مقایسه.با.وضعیت.فعلی.که.پروبینگ.

بع��د.از.یک.س��الگی.انج��ام.می.ش��ود-.زودت��ر.و.محدودتر.
می.باشد.«

دکت��ر.برایان.ج��ی..موهنی.در.یک.مصاحب��ۀ.تلفنی.با.

اخبار.سالمت.رویترز.این..طور.گفت:.»CNLDO،.تقریباً.11.

درص��د.از.ن��وزادان.را.درگیر.می.کند..مطالعۀ.ما.نش��ان.داد.

که.متخصصان.اطفال.و.پزش��کان.ش��اغل.در.س��طوح.اولیۀ.

مراقبت.های.پزش��کی.می.توانند.ش��یرخواران.را.برای.انجام.

ی��ک.معاینۀ.5.دقیقه.ای.زودتر.به.یک.چشم.پزش��ک.ارجاع.

دهن��د.و.تصور.می.کنم.که.خانواده.ها.از.اینکه.کودکان.آن.ها.

1. Probing Congenital Nasolacrimal Obstruction May Be OK in 
9- to 15-month-Olds - Medscape - Sep 11, 2018.

2. Congenital NasoLacrimal Duct Obstruction

دیگر.مجبور.نیس��تند.ک��ه.به.مدت.طوالنی.با.یک.ترش��ح.

چسبنده.به.س��ر.برند،.احس��اس.آرامش.و.راحتی.خواهند.
داشت.«

دکت��ر.موهن��ی.و.همکارانش.مدارک.پزش��کِی.2000.

شیرخواِر.دچار.عالیم.CNLDO.را.که.مربوط.به.یک.دورۀ.10.

س��اله.بود.و.در.پایگاه.داده.های.پروژۀ.اپیدمیولوژی.روچستر.

)REP(.ثبت..ش��ده.بود،.مورد.بررسی.قرار.دادند..عالیم.این.

بیماران.در.اولین.س��ال.زندگی.آن.ها.در.هنگامی.که.در.شهر.
اُلمستد.مینه.سوتا.به.سر.می.بردند.شروع..شده.بود.

تقریباً.تمامی.بیماران،.سفیدپوست.بودند.و.تقریباً.نیمی.

از.آن.ها.مونث.بوده.و.میانگین.سنی.زمان.تشخیص.بیماری،.

1/2.بود..در.میان.آن.ها،.1958.نفر.follow-up.را.انجام.داده.

و.CNLDO.بدون.هیچ.گونه.درمانی.در.47/3.درصد.موارد.در.

س��ن.3.ماهگی.بهبود.یافته.بود.و.در.66/4.درصد.موارد.در.

6.ماهگ��ی.و.در.75/7.درصد.موارد.در.9.ماهگی.و.در.78/4.
درصد.موارد،.در.یک.سالگی.بهبود.یافته.بود.

می��زان.بهب��ودی.CNLDO.در.ط��ول.زمان.به.ش��کل.

اثربخشی پروبینگ در انسداد مادرزادی 
نازوالکریمال در سن 9 الی 15 ماهگی1

اثربخشی پروبینگ در انسداد مادرزادی نازوالکریمال در ... 
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CNLDO.در. بهب��ودی. یاف��ت.. قابل.مالحظ��ه.ای.کاه��ش.

شیرخواران.با.سن.کمتر.از.یک.ماه.در.مقایسه.با.شیرخواران.

3.ماهه،.35.درصد.س��ریع.تر.و.در.3.ماهگی.در.مقایسه.با.6.

ماهگی.43.درصد.س��ریع.تر.و.در.6.ماهگی.در.مقایسه.با.9.

ماهگی،.39.درصد.س��ریع.تر.ب��ود..با.این..وجود.تفاوت.میان.
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از.بازار.هستیم،.اما.می.خواهیم.که.با.FDA.و.سایر.نهادهای.

نظارتی.در.خصوص.انجام.تغییراتی.در.labelling-.که.ورود.

مج��دد.میکرواس��تنِت.CyPass.را.در.آینده.مورد.تایید.قرار.

خروج میکرواستنت CyPass از بازارهای 
1 Alcon جهانی توسط شرکت

Alcon از بازارهای جهانی توسط شرکت CyPass خروج میکرواستنت
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دهد-.مشارکت.و.همکاری.نماییم.«
ش��رکت.Alcon.اعالم.داش��ت.که.این.شرکت.مستقیماً.
با.چشم.پزش��کان.تماس.خواهد.گرفت.و.به.آن.ها.پیش��نهاد.

خواه��د.کرد.ک��ه.بیماران��ی.را.که.قب��اًل.از.میکرواس��تنت.
CyPass.اس��تفاده.کرده.اند.مورد.ارزیابی.ق��رار.داده.و.ضمناً.

میکرواستنت.های.استفاده..نشده.را.به.شرکت.پس.بدهند.
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گلوکوم.دومین.علت.ش��ایع.نابینایی.در.سراس��ر.جهان.

اس��ت.و.اولی��ن.مرحل��ه..درمانی.آن.درمان.دارویی.اس��ت..

تاکن��ون.گروه.ه��ای.دارویی.متع��ددی.در.درم��ان.گلوکوم.

اس��تفاده..شده.اند.که.شامل.آنالوگ.های.پروستاگلوزین.مثل.

التاناپروس��ت.بیماتوپروس��ت،.بتابلوکرها.مث��ل.تیمولول.و.

بتاکس��ولول،.مهارکننده.های.آنزی��م.کربنیک.آنهیدراز.مثل.

اس��تازوالمید.و.دورزوالمی��د.و.نی��ز.α2.آگونیس��ت.ها.مثل.

بریمونیدین.می.باش��ند.ولی.می.دانیم.ک��ه.تمام.این.داروها.

ی��ا.تولید.مایع.زاللیه.را.کم.می.کنن��د.و.یا.باز.جذب.زاللیه.

به.سیس��تم.گ��ردش.خ��ون.را.در.مس��یر.uveoscleral.زیاد.

می.کنند.و.تأثیری.روی.مس��یر.اصلی.خ��روج.زاللیه.یعنی.

ناحی��ه.Angle.و..Trabecular meshwork.که.این.مس��یر.در.

واقع.مسیر.واقعی.دچار.اختالل.در.گلوکوم.است،.ندارند..دو.

داروی.جدید.در.اواخر.س��ال.2017.توسط.FDA.،.پذیرفته.
شده.اندکه.Netarsudil.و..Vyzulta.می.باشد.

.Rock inhibitors.ج��زو.دس��تۀ.(Ropressa) Netursudil 	•

می.باشد.که.این.دسته.دارویی.با.تغییراتی.که.در.شکل.

و.حرک��ت.و.انقباضات.و.ویژگی.های.دیگر.س��لول.های.

مس��یر.conventional.خروج.زاللیه.ایجاد.می.کند.خروج.

مایع.زاللیه.را.تس��هیل.می.کند.و.س��بب.افزایش.خروج.

آن.می.ش��ود..البته.نتارس��ودیل.عالوه.بر.س��ایر.خواص.

Rock inhibitors.با.فعالی��ت.مهارکنندگی.نورایی.نوین.

ترانس��پورتر.تولید.زاللیه.را.هم.ک��م.می.کند...بنابراین.

با.چند.مکانیس��م.فش��ار.چش��م.را.پایین.م��ی.آورد..اّما.

نتارسودیل.عوارضی.مانند.قرمزی.چشم،.خونریزی.های.

س��طحی.ملتحمه.،.بلفاریت.و......دارد.و.ش��ایع.ترین.و.

مهم.ترین.عارضۀ.آن.قرمزی.چش��م.اس��ت.که.حتی.تا.

60٪.بیماران.گزارش.ش��ده.است..این.عارضه.در.غلظت.

1٪.این.دارو.کمتر.از.2٪.اس��ت.و.نیز.مصرف.یک.بار.در.

روز.آن.قرمزی.چش��م.کمتری.ایجاد.می.کند.ولی.با.این.

وجود.10٪.بیمارانی.که.حتی.نتارس��ودیل.با.غلظت.٪1.

و.فقط.یک.بار.در.روز.اس��تفاده.کرده.اند.به.علت.عارضۀ.

قرمزی.چش��م..clinical trial.را.ترک.کرده.اند..بنابراین.

با.وجود.اینکه.داروی.نتارس��ودیل.توسط.FDA،..تایید.

شده.است.ولی.هنوز.نمی.دانیم.که.آیا.در.عمل.این.دارو.

در.بیمارانی.که.ممکن.اس��ت.تا.آخر.عمر.نیاز.به.مصرف.

آن.داش��ته.باشند.قابل.تحمل.اس��ت.یا.نه..نتارسودیل.

کنتراندیکاس��یونی.برای.مصرف.ندارد.و.نیز.در.دوزهای.

داده.شده.غلظت.خونی.قابل.اندازه.گیری.پیدا.نمی.کند.

و.بنابرای��ن.نگرانی.از.بابت.عوارض.جانبی.سیس��تمیک.

این.دارو.وجود.ندارد..درضمن.نتارسودیل.در.ترکیب.با.

التاناپروس��ت.نیز.با.نام.Roclatan..وارد.بازار.شده.که.در.

مطالعات.تأثیری.بیش��تر.از.مصرف.هر.کدام.به.تنهایی.
داشته.است.

آنال��وگ. نوع��ی. ک��ه. اس��ت. .Vyzulta دیگ��ر. داروی. 	•
 Nitric.پروس��تاگلندین.اس��ت.که.از.متابولیت.های.آن
Oxide.می.باش��د.بنابراین.عالوه.بر.کاهش.فش��ار.خون.

ب��ا.افزایش.خروج.زاللیه.از.مس��یر.uveoscleral.به.علت.

تأثیرات.نیتریک.اکس��ید.در.مسیر.conventional.خروج.

زاللی��ه.و.ایج��اد.Relaxation.و.افزایش.نفوذپذیری.این.

ناحیه،.با.دو.مکانیس��م.فش��ار.چشم.را.کم.می.کند.و.در.

مطالعات.تأثیر.بیشتری.نس��بت.به.التاناپروست.داشته.

اس��ت..این.دارو.که.ب��ه.صورت.یک.ب��ار.در.روز.تجویز.

می.شود.اثرات.چشمی.دیگری.نیز.در.مطالعات.حیوانی.
 blood.افزایش.،neuroprotection.داش��ته.اس��ت،.مث��ل
Flow.در.چش��م،.تحریک.ترمیم.سلول.های.اندوتلیال..و.

خواص.ض��د.التهابی.که.باید.مطالع��ات.بعدی.با.هدف.

اثبات.این.اثرات.در.انسان.و.داشتن.کاربرد.بالینی.آن.ها.
صورت.گیرد.

داروهای جدید در درمان گلوکوم
مریم یادگاری

مرکز تحقیقات سالمت چشم بصیر، تهران، ایران .

مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران ، ایران.

داروهای جدید در درمان گلوکوم



کرمان، خیابان استقالل
کوچه شماره ۱۰ ، پالک ۶۴
تلفکس: ۲۵۲۲۶۳۰  ۰۳۴۳

kermaninfo@basirclinic.ir

تهران، بلوار کشاورز، خیابان 
جما لزاده شمالی، نبش کوچه
شیبانی، شماره ۳۵۹
تلفن: ۶۶۵۶۵۷۵۷
فکس: ۶۶۴۲۸۷۸۱
info@basirclinic.ir

w w w . b a s i r c l i n i c . i r

شیراز،
بلوار پاسداران، خیابان مبعث
نرسیده به پارک حدیث

تلفن : ۶۴۸۴۸۱۴  ۰۷۱۳ 

فکس: ۶۴۸۳۰۶۹  ۰۷۱۳ 
shirazinfo@basirclinic.ir

 ۰۷۱۳  ۸۲۳۴۶۷۸
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