عوارض داروهاي مصرفي در چشم پزشكي
داروهاي رايج در درمان بيماري هاي چشمي همانطور كه مي توانند باعث بهبود
بيماريهاي چشمي شوند  ،در صورت مصرف نابجا ،خود سرانه و يا بيشتر از مقدار
تجويز شده مي توانند عوارض چشمي و در مورد بعضي از آنها عوارض عمومي وخيمي
به همراه داشته باشند  .عوارض چشمي ميتوانند موجب كاهش بينايي يا ناتواني چشمي
شديد و گاها غير قابل برگشت شوند  .قبل از بيان عوارض داروها ي چشمي كه به
طور نابجا مورد استفاده قرار ميگيرند بهتر است به چند نكته مهم اشاره شود :
 -1اگر به برچسب تمام قطره هاي چشمي دقت نماييد بر روي آنها نوشته شده است
"قطره استريل چشمي "  .آيا مي دانيد اين باور غلط در ذهن بسياري از افراد
اجتماع و حتي متأ سفانه افراد تحصيلكرده وجود دارد كه صرفا استريل بودن قطره
چشمي مجوز استفاده از آن دارودر هر بيماري چشمي مي باشد بدون توجه به اين
نكته كه هر داروئي بايد استريل و خالي از هر گونه آلودگي باشد  ،زيرا در غير
اين صورت مي تواند باعث عفونت چشمي شود  .آيا مي توانيد حدس بزنيد عدم
توجه به اين نكته چه عواقب وخيمي را ميتواند به همراه داشته باشد ؟
 -2آيا مي دا نيد با استفاده از قطره هاي چشمي شخص ديگر با آنكه عاليم بيماري
مشابه باشند عالوه بر احتمال آلوده كردن چشم شما ممكن است باعث بدتر شدن
بيماري چشمي شما و عوارض وخيم چشمي شوند ؟
 -3از آنجا كه بسياري از بيماريهاي چشمي مشابهي مبتال شديد هرگز بدون تجويز
پزشك و به طور خود سرانه از آن دارو استفاده نكنيد .
 -4از مصرف قطره أي كه بر چسب ندارد جدا" خود داري كنيد زيرا ميتواند عواقب
وخيمي به همراه داشته باشد .
 -5در صورت كدر شدن يا تغيير رنگ محلول قطره ها از مصرف آن خود داري كنيد.
 -6داروها را دور از دسترس اطفال قرار دهيد.
 -7بعد از مصرف داروها دستها را بشوييد يا دارو روي آنها باقي نماند.

 -8در صورتيكه با مصرف يك دارو چشمي ( قطره  ،پماد يا قرص ) دچار عاليم
ديگري شديد يا عالئم بيماري بدتر شد سريعا" به پزشك مراجعه كنيد زيرا
بسياري از داروها مي توانند عوارض موضعي چشمي يا عوارض عمومي در بدن
ايجاد كنند .
 -9يك اصل مهم جهت جلوگيري از بروز بسياري از عوارض جانبي ناشي از داروهاي
چشمي كه به طور موضعي ( قطره چشمي ) مصرف مي شوند پيشگيري از مصرف
مقدار اضافه است  .كه عالوه بر ضرر جاني باعث ضرر مالي نيز مي شود  .آيا مي
دانيد  :در هنگام مصرف قطره چشمي در هر بار مصرف فقط يك قطره الزم است .
زيرا حجمي كه حفره چشم مي تواند در خود نگه دارد حتي كمتر از يك قطره
است !
 -11هرگز نبايد تعداد دفعات ريختن قطره در چشم و روزهاي مصرف دارو را
خود سرانه زياد كنيد زيرا با دست خود عوارض جانبي دارو را افزايش ميدهيد
بدون اينكه نتيجه بگيريد .
 -11با مصرف بعضي از داروها ممكن است دچار ترس و حساسيت در مقابل نور
شويد جهت كاهش آن مي توانيد از عينك آفتابي استفاده كنيد.
 -12اگر بعد از مصرف دارو در مدت مشخص بهبود ي حاصل نشد يا بيماري بدتر
شد و يا در صورت بروز درد خارش و تورم چشم  ،چشم پزشك را آگاه سازيد .
 -13اگر چندين داروي موضعي مصرف ميكنيد بايد بين مصرف هر دارو با داروي
بعدي  5دقيقه فاصله بگذاريد تا داروي اول توسط داروي دوم شسته نشود .
 -14كسانيكه از لنزهاي نامرئي استفاده مي كنند در مصرف قطره هاي چشمي
احتياط كنند زيرا بعضي از قطره ها اثرات بد ي بر روي لنز نامرئي دارند .

در ادامه به عوارض داروهاي رايج در چشم پزشكي مي پردازيم :
الف -بي حس كننده هاي موضعي  :قطره تتراكائين (  : )tetracainاين قزره در
بسياري از موارد نزد افراد بعنوان قطره جوشكاري شناخته شده ا ست و جهت درمان
سوزش و درد چشم كه بدنبال جوشكاري بدون عينك محافظ رخ ميدهد و يا به علت
خاصيت ضد درد به طور خود سرانه مصرف ميشود  .آيا مي دانيد مصرف اين دارو
ميتواند باعث زخم قرنيه  ،كدورت قرنيه و پنهان كردن عالئم بعضي از بيماريهاي
خطرناك چشمي و حتي از دست رفتن چشم شود ! اين دارو به هيچ عنوان براي
مصرف خانگي نسخه نمي شود و استفاده از اين دارو بدون تجويز پزشك مطللقا"
ممنوع است
ب -ضد احتقان وحساسيت موضعي  :قطره نفازولين ( -) naphazolinنفازولين +
آنتازولين ( ) naphazolin+ antazolinآيا ميداند مصرف اين داروها در كودكان به
دليل امكان بروز ضعف سيستم عصبي مركزي و در نتيجه اغما و كاهش شديد دماي
بدن توصيه نمي شود و ممنوع است.
آيا ميدانيد از عوارض اين دارو بروز حمله آب سياه به دليل گشاد شدن قابل توجه
مردمك ( سياهي چشم ) است .
اين دارو هم چنين ميتواند باعث تحريك  ،پر خوني  ،افزايش يا كاهش فشار چشم
نيز شود .در صورت مصرف مكرر ممكن است قرمزي و آبريزش چشم بدتر شود .آيا
مي دانيد در صورت جذب عمومي دارو باعث درد قلبي  ،افزايش فشار خون و افزايش
قند خون مي شود كه در صورت بروز اين عوارض بايد دارو را بال فاصله قطع كنيد .
همچنين مصرف همزمان ازاين دارو با بعضي از داروهاي اعصاب باعث بروز بحران
افزايش فشار خون ميشود بنابراين از مصرف خود سرانه اين داروها جدا" خود داري
كنيد .

ج-قطره هاي گشاد كننده مردمك  :شامل قطره آتروپين ( ) atropineهماتروپين (
 ) homatropineفنيل افرين ( ) phenylephineتروپيكاميد () tropicamide
سيكلوپنتوالت ( )cyclopantolateميباشد.
آيا ميدانيد مصرف قطره آتروپين در شير خواران  ،منگوليسم ( سندرم داون )
ضايعات مغزي و كودكان زال ممنوع است  .اين داروها باعث بزرگ شدن سياهي
چشم و تاري ديد ميشوند و در صورت جذب عمومي دارو ميتواند باعث از دست دادن
مهارت در انجام كارها  ،اغتشاش شعور يا رفتار غير عادي  ،تب  ،قرمزي صورت ،
توهم  ،افزايش تشنگي  ،خشك شدن غير عادي دهان  ،بثورات پوستي  ،لكنت زبان ،
ضربان تند و غير عادي قلب و افزايش فشار خون شوند  .آيا ميدا نيد مصرف نابجاي
اين داروها ميتواند باعث حمله آب سياه (گلوكوم ) بازاويه بسته  ،در افراديكه داراي
سابقه فاميلي آب سياه  ،سن باالي  71سال  ،دور بيني باال  ،سابقه قرمزي و درد چشم
بدنبال گشاد شدن مردمك دارند  ،شود  .عالئم حمله حاد آب سياه شامل درد شديد
همراه با تاري ديد و قرمزي ملتحمه چشم ميباشد كه با بروز اين عالئم بايد سريعا"
به پزشك مراجعه نماييد زيرا تداوم آن مي تو اند عوارض غير قابل برگشتي به همراه
داشته باشد .
گاهي  24تا  72ساعت بعد از مصرف آتروپين و هماتروپين اگزماي حاد پوست پلك
همراه با قرمزي و ضخيم شدن جرم مانند آن رخ ميدهد  .اين داروها در درمان دراز
مدت باعث برگشتن پلك تحتاني به خارج همراه با افزايش رنگ پوست پلك ها
ميشوند .
د -داروهاي ضد ميكروبي
× قطره سولفاستاميد  11و  : )sulfacetamide ( % 21رايجترين داروي مورد مصرف
در درمان عفونت چشم است  .مصرف اين دارو باعث تاري گذرا  ،سوزش و گزش
گذراي چشم  ،حساسيت به نور  ،پر خوني چشم  ،ورم يا ساير عالئم تحريك كه قبل
از مصرف اين دارو وجود نداشته اند ( حساسيت مفرط ) ميباشد  .آيا ميدانيد بندرت
اين دارو مي تواند باعث عارضه وخيمي بنام نشانگان استيون – جانسون شود كه با

قرمزي پوست بدن كه همراه با زخم دهاني  ،ورم ملتحمه چشم  ،التهاب مخاط بيني و
ميزراه  ،تب و سر درد شديد باشد كه قبل از بروز ضايعات پوستي بروز ميكنند  .در
صورت بروز اين عالئم دارو را فورا قطع كرده به پزشك مراجعه كنيد .
× قطره كلرامفنيكل (  : ) chloramphenicolاين دارو در اثر مصرف طوالني مدت و
گاهي حتي يكبار مصرف باعث اختال الت خوني كشنده و يك نوع كم خوني شديد
شود كه با عالئم رنگ پريدگي پوست  ،گلو درد يا تب  ،خونريزي يا كبودي غير
عادي همراه با ضعف يا خستگي غير عادي شود كه نشان دهنده ضعف غير قابل
برگشت مغز ا ستخوان مي باشد كه بايد سريعا " دارو را قطع كرده و به پزشك
مراجعه كنيد  .مصرف اين دارو بخصوص در بچه ها گاهي باعث التهاب عصب بينايي و
تاري ديد مي شود كه هميشه با قطع مصرف دارو بينايي باز نمي گردد .
توجه  :اين دارو را نبايد بيشتر از يك هفته مصرف كرد .
× قطره جنتامايسين ( : ) gentamicinباعث خارش  ،قرمزي  ،ورم ملتحمه يا پلك
همراه با ضخيم شدن جرمي شكل آنها ميشود .
× پماد چشمي جنتامايسين  :ممكن است باعث تاري ديد شود .
× پماد چشمي تتراسيكلين و اريترومايسين  :مصرف اين داروها ممكن است تاري ديد
ايجاد نمايد .
ذ -داروهاي كورتيكواستروئيد موضعي  ( :بتامتازون  ،دگزامتازون  ،پردنيزولون و
هيدروكورنيزون )
آيا از عوارض وخيم اين داروها كه به طرز شايعي به طور نابجا در حالت هاي خارش و
آلرژي چشمها توسط افراد مصرف ميشود اطالع داريد ؟ اين داروها كه به شكل قطره
يا پماد مصرف ميشوند ممكن است مكانيسمهاي دفاع موضعي چشم را ضعيف كنند و
باعث كاهش بينايي و صدمه چشم به علت ز خم قرنيه شوند در اين موارد يك
بهبودي كوتاه مدت به بهاي فاجعه أي دراز مدت بدست مي آيد  .خطر بالقوه
خطرناك دسگري كه در مصرف دراز مدت اين داروها متوجه مشخص است افزايش

فشار داخل چشم (آب سياه ) مي باشد كه باعث كاهش تدريجي و بي سرو صداي
بينايي و در نهايت نابينايي ميشود .
اين دارو ها هم چنين باعث ايجاد يا تشديد آب مرواريد ميشوند .
ج -دارو هاي مورد استفاده در درمان آب سياه و گلوكوم :
× قطره پيلوكارپين ( : )pilocarpineمصرف اين دارو ميتواند باعث پرخوني ملتحمه
– سردرد شقيقه اي يا فوق حدقه اي ،نزديك بيني  ،كاهش بينايي در نور كم  ،اشك
ريزش  ،جدا شدن شبكيه و كدورت عدسي ( در مصرف درازمدت ) شود  .در صورت
جذب عمومي اين دارو ميتواند باعث تهوع  ،استفراغ  ،اسهال  ،بي اختياري ادرار ،
افزايش ترشح بزاق  ،تنگي نفس شود كه در صورت بروز آنها بايد دارو را قطع كرده
به پزشك مراجعه نماييد .
× قطره تيمولول  : )timolol( :آيا ميداند مصرف اين دارو ميتواند موجب واكنش هاي
شديد و حتي كشنده شود؟ عوارض چشمي آن شامل التهاب لبه پلك  ،التهاب ملتحمه
 ،كاهش ترشح اشك وبا شيوع كمتر سوزش و خارش چشم مي باشد  .عالئم جذب
عمومي دارو شامل اضطراب  ،درد قفسه سينه  ،ضربان غير عادي كوبنده  ،كاهش
ضربان قلب  ،تهوع يا استفراغ ،ورم پا يا ساق پا ( نارسايي قلبي ) ضعف يا خستگي
غيرعادي و خس خس سينه يا اشكال در تنفس بخصوص در بيماران مبتال به آسم
ميشود  .آيا مي دا نيد مصرف اين دارو در حساسيت مفرط  ،كاهش شديد ضربان قلب
آسم  ،بماريهاي مزمن انسدادي ريه ممنوع است  ،و افراد مبتال به بيماري ديابت
شيرين  ،اختالل عملكرد كبد و كليه و نارسايي عروق كرونر بايد دارو را با احتياط
مصرف كنند ؟
× قرص استازوالميد (  : ) acetazolamideدر درمانهاي كوتاه مدت عوارض جانبي
دارو شامل بي حسي و احساس سوزش دست و پا  ،از دست دادن اشتها  ،افزايش
دفعات دفع  ،خواب آلودگي و خستگي مي باشد گاهي اوقات حالت نزديك بيني نيز
ايجاد ميشود كه قابل برگشت است  .هم چنين اين دارو به طور نادر باعث كاهش
پتاسيم خون ميشود كه عالثم آن شامل  :خشكي دهان عطش  ،بي نظمي ضربان قلب ،

درد عضالت  ،تهوع يا استفراغ و نبض ضعيف ميباشد .در بيماران مبتال به ديابت بايد با
احتياط مصرف شود .زيرا باعث افزايش قند خون ميشود  .گاهي با مصرف اين دارو
احساس طعم فلزي در دهان و از دست دادن حس چشايي و بويايي نيز ديده شده ا
ست .
توجه  :مصرف اين دارو در افرادي كه سابقه حساسيت به سولفوتاميدها دارند ممنوع
است
× قطره اپي نفرين ( : ) epinephrin eبه عوارض موضعي شامل  :التهاب پلك و
ملتحمه به علت تماس دارو با ملتحمه  ،رسوب پگمان در ملتحمه و كاهش ديرد در
افرادي كه سابقه عمل آب مرواريد دارند ميباشد .
از عوارض ديگر آن سردرد  ،افزايش ضربان قلب و فشار خون ميباشد  .هم چنين
باعث اشك ريزش به محل انسداد

در سوراخ مجراي خروج اشك و رسوب پيگمان

بر روي لنزهاي نامرئي ميشود .
چ -قطره يدوكسوريدين (  : )idoxuridineآيا ميدانيد مصرف آن ميتواند باعث
اشك ريزش به علت تنگي يا انسداد سوراخ مجراي اشك شود  .عوارض ديگر اين
دارو شامل  :افزايش حساسيت چشم ها به نور  ،خارش  ،قرمزي  ،ورم  ،درد و تاري
ديد ميباشد  .گاهي عالئم حساسيت مفرط به شكل عالئم تحريك كه قبل از درمان
وجود نداشته است بروز ميكند  .آيا ميدانيد اين دارو و قدرت سرطان زائي دارد .
× قطره : )trifluridine ( t.f.t
آيا ميدانيد از عوارض اين دارو سوزش  ،تحريك  ،ا شك ريزش به علت انسداد يا
تنگي سوراخ مجراي اشك  ،ادم پلك ها  ،پرخوني ملتحمه و افزايش فشار داخل چشم
ميباشد .

