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 یو موضع کیستمیس یدهایستروئاکویکورت یهشدار درخصوص عوارض چشم

مبنی بر احتمال وقوع عوارض چشمی به  ،در پی دريافت گزارش هشدارمحترم جامعه پزشکی می رساند، ع همکاران به اطال

ستروئیدهای موضعی و سیستمیک، خاطرنشان می سازد، چنانچه بیماران مصرف ادنبال مصرف دسته دارويی کورتیکو

موضتعی يا ستیستتمیک، دچار مشتکالن بینايی شتامی تاری ديد و يا اختالل  هایستتروئیداکورتیکوکننده دستته دارويی 

شامی کاتاراکت، گلوکوم و يا بیماری نادر کوريورتینوپاتی  شمی  شکالن چ سی علی احتمالی م شدند، به منظور برر بینايی 

ستتتروئیدهای موضتتعی و اکه بعد از مصتترف کورتیکو CSCR (Central Serous Chorioretinopathy)ستتروزال مرکزی 

 . محترم چشم پزشک ارجاع داده شوندسیستمیک گزارش شده بايد به متخصصین 

ضه تاری ديد  صرف قرصعار شی از م ست،يکی از عوارض رايج نا ست حال با اين های بودزونايد ا به ندرن در اثر  ممکن ا

بودزونايد داروی جذب سیستمیک احتمال ايجاد شود. به طور کلی، به دلیی نیز آن داخی بینی يا استنشاقی اشکال مصرف 

 بودزونايد در نظر گرفت. اشکال دارويیتوان عارضه تاری ديد را برای همه میهای غیر سیستمیک، فرآوردهراه مصرف از 

بودزونايد باعث اثران بیشتتتر همچنین کاهش عملکرد کبدی با تاثیر بر متابولیستتم کبدی گلوکوکورتیکوئیدها شتتامی 

 سیستمیک آنها و افزايش احتمال عوارض جانبی آنها می شود.

سروزال مرکزی  شبکیه منجر به  CSCR (Central Serous Chorioretinopathy)کوريورتینوپاتی  شت مايع در زير  با ن

شود. اين اختالل شبکیه به استرس و استفاده از کورتیکواستروئیدها به صورن استنشاقی، داخی های آن میجداشدن اليه

ستی و  صلی، پو ست. همچنین  پری اکوالربینی، اپیدورال، داخی مف سیار مرتبط ا صرف فرم ،شواهد موجودطبق ب های م

ست احتمال ابتال به  ضعی بودزونايد ممکن ا سیار مهم  را افزايش دهد. بنابراين در موارد ايجاد CSCRمو شمی ب شکالن چ م

ست که  سته در اثرا شکان و بیماران به احتمال وقوع عوارض ناخوا صرف گلوکوکورتیکوئید پز ضعی  هایم توجه نیز مو

 باشد. در مصرف کنندگان اين دسته از داروهامشکی بینايی  ون ممکن است شروع کننده يا عامی بدتر شدنکنند، چ
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، يا www.fda.gov.irسايت مراتب از طريق و اشتباه داروپزشکی  د در صورن مشاهده هر گونه عارضه دارويیشواز همکاران محترم تقاضا می 

ايمنی و عوارض ناخواستتته فرآورده های ستتالمت  بررستتی( به گروه ثبت و 61927144-66176934و يا تماس تلفنی ) adr.ttac.irلینک مستتتقیم 

(ADR) .گزارش نمايند 

                 


