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 پنتوزان پلی سولفات سدیم عوارض چشمی هشدارهای ایمنی مربوط به

سدیم  سولفات  شود.  در برطرف کننده درد و ناراحتی مثانهبه عنوان پنتوزان پلی  ستفاده می  ستیت بینابینی ا سی درمان اولیه و نگهدارنده 

 کانادا، اطالعیه ای در رابطه با عوارض چشمی مصرف بلندمدت این فرآورده به شرح زیر صادر نموده است. بهداشتسایت 

صرف  - ست. گرچه اکثر این موارد در م شده ا سدیم گزارش  سولفات  صرف بلند مدت پنتوزان پلی  مواردی از ماکولوپاتی پیگمانته در اثر م

ستداروی مذکور سال  سه بیش از ضه ام ،رخ داده ا صرف کوتاه مدت  ،مذکورا مواردی از ایجاد عار ست. اتیولوژی هم آن در م شده ا گزارش 

 ه هنوز نامشخص است اما دوز تجمعی به عنوان یک ریسک فاکتور در نظر گرفته می شود.این مسئل

 بینایی مرکزی شود. ماکولوپاتی پیگمانته ممکن است به بینایی فرد آسیب بزند و منجر به کاهش دائمی و یا از دست دادن -

 دارد. منع مصرفدارند، را ماکوال در  بیماری هرگونه سابقه ابتال بهاین دارو در افرادی که  -

  در این خصوص به همکاران محترم گروه پزشکی توصیه می شود: -

 بررسی نمایید. در بیماران مزایا و معایب مصرف این دارو را قبل از شروع درمان و نیز به صورت دوره ای، حین درمان -1

 چشمی بیمار را قبل از شروع درمان بررسی نمایید.بیماری جزئیات سوابق  -2

 در افرادی که سابقه خانوادگی بیماری های ارثی ماکوال دارند، تست های ژنتیکی را در نظر بگیرید. -3

ندوسکوپی توگرافی فووپایه ای جامع از شبکیه شامل ف رسیبربه بیمارانی که مشکالت چشمی قبلی داشتند، قبل از شروع درمان، یک  -4

 نمایید.و تصویربرداری اتوفلوئورسنس، را توصیه  اکوالرکوهرنس رنگی، توموگرافی 

خواندن، تطابق آهسته با نور کم یا کاهش یافته، تاری دید دربیماران را راهنمایی کنید تا در صورت داشتن تغییرات بینایی مانند مشکل  -5

 گزارش کنند.در اسرع وقت را  مشکلاز جمله دید تار یا موجی در نزدیکی یا در مرکز میدان بینایی، 

را در نظر بگیرید. معاینات شبکیه را پیگیری کنید، چرا که تغییرات شبکیه شد، قطع درمان  چه تشخیص ماکولوپاتی پیگمانته قطعیچنان -6

 و بینایی ممکن است حتی بعد از قطع درمان هم، پیشروی داشته باشد. 

 

 

 

 گروه ثبت و گزارش ایمنی و عوارض ناخواسته فرآورده های سالمت

 

 دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سالمت

 پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت -دارو و غذا سازمان  

ضا مي  ضه داروييشواز همکاران محترم تقا شاهده هر گونه عار صورت م شکي  د در  شتباه داروپز طريق تکميل فرم هاي زرد و  مراتب را ازو ا
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