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Abstract
Background and Aim: Glaucoma is one of the most common chronic eye diseases that can
potentially result in bilateral blindness, and may also be related to psychological disturbances.
The purpose of the present study was evaluation of the relationship between glaucoma and
psychiatric disorders.
Materials and Methods: In the current article, we reviewed the available articles on
psychiatry disorders in patients with glaucoma based on specialized databases and identified
articles based on their abstracts and full-texts.
Results: Evaluation of available articles revealed that patients with glaucoma often have
coexisting psychiatric disorders such as anxiety and depression. The prevalence of anxiety
and depression in glaucoma patients in different countries is approximately between 13-33%
and 10-57%m respectively. Also, the association between Alzheimer's disease and chronic
glaucoma is heterogeneous. It should be noted that the differences in results may be attributed
to study design sand sample sizes. In connection with personality traits in glaucoma patients,
immature defense style, perfectionistic pattern, neuroticism, hypochondriacal tendencies,
irritability, and type A behavioral pattern are reported, as well.
Conclusion: According to the results, in chronic diseases such as glaucoma, psychological
factors are closely related to medical guidelines. These factors include memory deficit,
depression, anxiety, personality type, and side effects of the drugs. Increased use of immature
defense mechanisms, and accompanying depression and anxiety have been associated with
decreased quality of life in these patients. The existence of type A behavioral pattern with
high neuroticism can provide vulnerability to glaucoma.
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چکیده
مقدمه و اهداف
گلوکوم یکی از شایعترین بیماریهای مزمن چشم است که به طور بالقوه میتواند منجر به کوری دوطرفه گرردد .ایرن بیمراری ممکرن اسرت
بااختالالت روانشناختی همراه باشد .هدف مطالعه حاضر ارزیابی ارتباط بین گلوکوم و اختالالت روانپزشکی میباشد.
مواد و روشها
مطالعه حاضر به مرور مطالعات موجود در زمینه وجود اختالالت روانپزشکی در بیماران مبتال بره گلوکروم برر اسرا
اطالعاتی تخصصی میپردازد .در این راستا خالصه و متن کامل مقاالت مرتبط با موضوع مورد بررسی قرار گرفت.

دادههرای پایگراههرای

یافتهها
بررسی مقاالت موجود نشان میدهد که بیماران مبتال به گلوکوم اغلر دارای اخرتالالت روانپزشرکی همرراه شرامل اضرطرا و افسرردگی
هستند .شیوع اضطرا و افسردگی در بیماران مبتال به گلوکوم در کشورهای مختلف به ترتی حردود  23- 33درصرد و  22- 55درصرد مری-
باشد .همچنین ارتباط بیماری آلزایمر و گلوکوم مزمن در مطالعات ناهمگن گزارش شده است .باید بره ایرن نکتره توجره نمرود کره تفراوت در
نتایج ممکن است به طراحی متفاوت مطالعات و اندازه نمونههاارتباط داشته باشد.
در ارتباط با صفات شخصیتی این بیماران سبکهای دفاعی نابالغ ،الگروی کمرا گرایری ،روانرنجروری ،تحریرکپرییری خودبیمارپنرداری و
الگوی رفتاری نوع  Aگزارش شده است.
نتیجهگیری
در بیماریهای مزمن مثل گلوکوم فاکتورهای روانشناختی شامل نقص حافظه ،افسردگی ،اضطرا  ،تیپ شخصریتی و ارررات جرانبی داروهرا
ارتباط نزدیکی به رعایت از دستورات پزشکی دارد .افزایش استفاده از مکانیسمهای نابرالغ دفراعی ،افسرردگی و اضرطرا برا کراهش کیفیرت
زندگی در این بیماران همراه است .همچنین وجود تیپ رفتاری  Aهمراه با روانرنجوری باال میتواند باآسی پییری بررای گلوکروم در ارتبراط
باشد.
واژههای کلیدی
گلوکوم؛ افسردگی؛ اضطرا ؛ دمانس آلزایمر؛ شخصیت
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مقدمه واهداف
گلوکوم (آ سیاه) نوعی بیماری پیشرونده چشمی است که منجر به اپتیک نوروپاتی مشخص میگرردد و نتیجره آن مریتوانرد باعر کراهش
پیشرونده میدان بینایی شود و در نهایت منجر به نابینایی کامل بیمار گردد[2].
این بیماری دومین عامل نابینایی پس از آ مروارید در جهان است ،اما نسبت به آ مروارید چرالش بسریار بزرگترری بررای جامعره محسرو
میشود ،زیرا نابینایی ناشی از آن قابل برگشت نیست [0].تحقیقات نشان میدهد از هر  22نفر یک نفر مبتال به گلوکوم خواهد شرد .ایرن امرر
گلوکوم را تبدیل به یک بیماری شایع میکند .تخمین زده میشود که به تعداد افراد مبتال به گلوکوم زاویه باز و زاویه بسرته از سرا  0222ترا
 0202بیست میلیون نفر اضافه خواهد شد؛ یعنی تعداد کل افراد مبتال در سا  0202به  5.97میلیون نفر خواهد رسید 3].و [2
این بیماری مزمن و پیشرونده که بیشتر موارد در سنین باال اتفاق میافتد ،غالبا دارای همراهی با اختالالت دیگرر از جملره اخرتالالت روان-
پزشکی میباشد .به علت آسی پایدار بیماری بر زندگی افراد ،این بیماران بیشتر در معرض افسرردگی ،اضرطرا  ،اسرتر  ،نوسرانات خلقری،
نقایص شناختی واختال در عملکرد روزانه قرار دارند که خود میتواند بر کیفیت زندگی آنها تاریرگیار باشرد؛ لریا در مقالره حاضرر برر اسرا
ارزیابی مقاالت موجود و مرتبط به بررسی چند اختال شایع روانپزشکی در بیماران مبتال به گلوکوم پرداخته میشود.

مواد و روشها
مقاله حاضر بدون محدودیت زمانی به مرور مطالعات موجود در زمینه وجود اختالالت روانپزشکی در بیمراران مبرتال بره گلوکروم برر اسرا
استنادات موجود و مرتبط در پایگاههای اطالعاتی تخصصی میپردازد .با استفاده از کلمات کلیدی گلوکوم ،افسرردگی و اضرطرا  ،آلزایمرر و
شخصیت جستجو به صورت جداگانه و توام در منابع تخصصی مربوطه انجام و تعداد  220مقاله مرتبط با موضروع بره دسرت آمرد کره از ایرن
تعداد  57مقاله که دارای انطباق کامل با موضوع اصلی بود ،مورد بررسی قرار گرفت.

یافتهها
بر اسا بررسیهای صورتگرفته به چند اختال شایع روانپزشکی که در بیماران مبرتال بره گلوکروم گرزارش شرده و نیرز داروهرای مرورد
استفاده در پزشکی شامل قطره های چشمی مورد مصرف در درمان گلوکوم و همچنین داروهای مورد استفاده در بیمراران برا مشرکالت روان-
شناختی که با ایجاد گلوکوم در ارتباط میباشد ،به شرح زیر است:
 -9افسردگی واضطراب و گلوکوم
افسردگی یک اختال شایع روان شناختی است که در بیماران با مشکالت مزمن فیزیکی مثل گلوکوم دیرده مریشرود [5-4].غالبرا در بیمراران
مبتال به گلوکوم ،افسردگی ارزیابینشده و ناشناخته میماند .به این نکته باید توجه نمود که گلوکوم یک بیمراری مرزمن پیشررونده مریباشرد
که غال موارد در سنین باال اتفاق میافتد و ممکن است رابطه دو سویه بین این دو بیماری وجود داشته باشرد؛ بره طروری کره مرزمن برودن
گلوکوم و از دست دادن بینایی علیرغم مصرف دارو و عوارض جانبی درمانهای دارویی ضد گلوکروم مریتوانرد باعر افسرردگی گرردد و از
سوی دیگر بیمار افسرده به دلیل عوارض مصرف داروهای ضد افسردگی دچار افزایش فشار چشم و ابتال به گلوکوم مریگرردد؛ لریا توجره بره
بیمار به منظور ارزیابی افسردگی در طی برنامه درمانی میتواند کمککننده باشد.
مطالعات اندکی ارتباط بین افسردگی و گلوکوم را مرورد بررسری قررار داده و نترایج متفراوتی را گرزارش نمرودهانرد؛ بررای مثرا در مطالعره
 Wilsonو همکاران ( )0220نشان داده شده که بیماران گلوکومی در ریسک باال برای پیشرفت افسردگی نمیباشرند] ،[7امرا بررسری دیگرر
در سا  0227حکایت از آن دارد که در افراد مبتال به گلوکوم شدید که داروهای زیادتری مصرف میکنند ،امکان پیشررفت افسرردگی وجرود
دارد [5].همچنین در مطالعه دیگری در سا  0227که با استفاده از مقیا هامیلتون بر روی بیمراران مبرتال بره گلوکروم سرودو اکسرفولیاتیو
صورت گرفته ،بیماران مبتال در مقایسه با گروه کنتر ،افسردهتر گزارش شدهاند[8].
بر اسا شواهد موجود ارتباط گلوکوم و افسردگی و اضطرا متفاوت میباشد .در برخی گزارشات به طور مشخص شیوع باالتری نسربت بره
افراد کنتر نشان داده شده است و در موارد دیگر ارتباطی نشان داده نشده است ،اما به سن باال و افزایش شدت گلوکوم بره عنروان ریسرک-
فاکتور برای افسردگی در این بیماران اشاره شده است[.].
در مطالعه انجامشده در مورد  725بیمار مبتال به گلوکوم با زاویره براز در  24مرکرز کلینیکری در امریکرا در طری دوره  4سراله ،افسرردگی در
ابتدای درمان و سپس هر  7ماه یک بار مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص شد که عالئم افسردگی در طی سا او کاهش مرییابرد ،امرا در
افراد با کیفیت زندگی مختل ناشی از کاهش بینایی ،سن کمتر ،جنسیت مون و تحصیالت کمتر ،افزایش افسردگی گزارش شده است[22].
در بررسی مقایسهای که در سا  0223تا  0227در چین بر روی  073بیمار مبتال به گلوکروم و  222بیمرار مبرتال بره کاتاراکرت انجرام شرد،
بیماران مبتال به گلوکوم نسبت به بیماران مبتال به کاتاراکت افسردگی و اضطرا بیشتری را نشان دادند [22].البته به ایرن مسرئله بایرد توجره
نمود که شیوه های متفاوت بررسی و ابزارهای مورد استفاده و حجم نمونه مطالعات میتواند دلیل تناقضات موجود باشد.
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به طور کلی بر اسا بررسی مطالعات انجامشده در بیماران گلوکومی شیوع اضطرا  %23- 33و شیوع افسردگی  %22- 55گرزارش گردیرده
است 5].و  .و  [27-20در توجیه علت اضطرا و افسردگی این افراد میتوان به تر از کوری ،هزینره سرنگین درمران شرامل درمران دارویری و
جراحی و همچنین اختال در انجام فعالیت های روزمره از جمله رانندگی و خواندن مطال و غیره اشاره نمود[28- 25].
اگرچه در مورد ارتباط بیولوژیک بین آسی شناسی چشم و افسردگی و اضطرا اطالعات کمی وجود دارد ،اما برخی شرواهد نشران مریدهرد
که کاهش جی نور به دنبا آسی شبکیه در بیماری گلوکوم میتواند منجر به اختال در سنتزمالتونین گردد کره بره نوبره خرود مریتوانرد
باع افزایش ریسک اختال خوا  ،افسردگی و اضطرا گردد[2.].
در ارتباط با روند درمان ،بدتر شدن افسردگی میتواند منجر به تشدید ناامیدی و بدبینی نسبت بره پیامردهای درمران و بره دنبرا آن کراهش
رعایت دستورات درمانی گردد؛ به طوری که بیماران از ادامه روند درمان خودداری نمایند .عالوه بر ایرن افسرردگی گراهی اوقرات برا نقرایص
شناختی همراه است که مشکالتی را در زمینه دنبا کردن دستورات پزشک ایجاد مینمایرد و در نهایرت برر کیفیرت زنردگی آنران تاریرگریار
خواهد بود 5].و  [02همچنین به این مسئله باید توجه نمود که حضور عالئم افسردگی در این بیماران با مصرف داروهای ضد گلوکوم مریتوانرد
در ارتباط باشد[02].
 - 0آلزایمر و گلوکوم
بیماری آلزایمر یک اختال نورودژنراتیو پیشرونده است که با کاهش نورونها و سیناپسهای موجود در کورتکس مغرز همرراه بروده و منجرر
به اختال شناختی و نقایص رفتاری و زوا عقل (دمانس) میگرردد [00].در چنردین مطالعره نوروپاتولوژیرک متفراوت در بیمراران مبرتال بره
گلوکوم ضایعات نورودژنراتیو در عص بینایی داخل جمجمه ،هسته جنیکولیت جانبی و کورتکس بینایی گزارش د اده شده است[05- 03].
بسیاری از بیماران با آلزایمر غالبا تجربه کاهش حدت بینایی را دارند که به نظر میرسد فرضیههای زیادی با مکانیسمهای ناشرناخته در ایرن
رابطه مطرح باشد .یکی از این مکانیسمها ،از دست دادن سلو های گانگلیون شبکیه میباشد [07].بر اسرا مطالعرات بافرتشناسری سراالنه
 5222سلو گانگلیونی شبکیه ناپدید میگردد ،اما در بیماری آلزایمر این کاهش سلولی به طور مشخص زیادتر میباشرد [05].بره دلیرل اینکره
سلو های گانگلیونی شبکیه اولین سلو هایی هستند که در گلوکوم از بین میروند ،ارتباط بین گلوکوم و آلزایمر را مریتروان اسرتنباط نمرود.
فرضیه ای دا بر اینکه آلزایمر یک فرم مغزی گلوکوم باشد نیز مطرح شده است[08].
در بررسی رابطه بین این دو بیماری در مطالعات زیادی مشخص گردید که در گروه بیماران مبتال به آلزایمر ،همراهری براالتری از گلوکروم در
مقایسه با گروه کنتر دیده میشود] ،[32-0.اما مطالعه مشابه ،به زیادتر نبودن ریسک آلزایمر در بیماران گلوکومی اشراره دارد [30].ایرن عقیرده
که مکانیزمهای بیولوژیکی مشابه در این بیماری وجود دارد ،به طور گسترده پییرفته شده است [33].وجود نترایج متنراقد در ایرن بررسریهرا
میتواند ناشی از حجم کم نمونه و یا کاربرد استانداردهای تشخیصی متفاوت از گلوکوم باشد.
9
همچنین عالوه بر کاهش سلو های گانگلیونی شبکیه که اشاره گردید ،این دو بیماری در شروع روند فیزیولوژیک مرر سرلو در شررایط
مشترک میباشند [34].همچنین آپولیپوپروتئین  2ای ( )ApoEبه عنوان یک ریسکفاکتور برای آلزایمر میباشد که مشخص شرده مریتوانرد
در ارتباط با افت بینایی و مقاومت در کنتر فشار چشم در گلوکوم باشد[33].
در مطالعهای که در سا  0223توسط  Inoueهمکاران انجام گردید ،بیو مارکرهای متنوعی از آلزایمرر شرامل آپولیپروپروتئینهرای ( Apo
 Apo CIII ،)AIو  po Eو  Transthyretinو ( )a2Mبه دست آمده است [35].همچنین کراهش در فشرار مرایع مغرزی نخراعی بره
عنوان یک مکانیزم مشترک در دو بیماری تحت عنوان فرضیه ای مطرح گردیده است[37].
باال بودن فشار داخل چشم و پایین بودن فشار مایع مغزی نخاعی نقش مهمی در از بین رفرتن اعصرا چشرمی در گلوکروم دارد کره توسرط
یک فشار باالی غیرعادی در مسیر صفحه مشبک ایجاد میگردد .به طرز شگفتآوری فشار مایع مغزی نخاعی در بیمراران مبرتال بره آلزایمرر
نیز پایین میباشد .عالوه بر این بتا آمیلوئید پپتید با پیشرفت آلزایمر و کاهش سلو های گانگلیونی شبکیه در ارتباط میباشد[35].
مطالعات زیادی شباهت هر دو بیماری را توصیف مینماید ،اما نمیتوان به علل بیماریها ارتباط داد؛ لیا انجام و ادامه مطالعرات ضرروری بره
نظر میرسد.
38
[
]
برخی مطالعات حکایت از آن دارد که از دست دادن بینایی در بیماران آلزایمرری ارتبراط مسرتقیم برا شردت بیمراری دارد .بررای مثرا در
بررسی انجامشده روی  70بیمار مبتال به آلزایمر مشخص گردید که بیمارانی که کاهش بینایی آنهرا تشردید مریگرردد ،توهمرات شردیدتر و
طوالنیتری داشته و زمانی که به چشمپزشک ارجاع داده میشوند ،توهمات آنان بهبود مییابد [3.].اگرچه درمان چشرمی بیمراران مبرتال بره
دمانس م مکن است مشکل باشد ،اما تجویز عینک و درمان مناس چشرمی در کنرار درمران روانشرناختی الزم اسرت صرورت گیررد .چرون
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گلوکوم با زاویه باز مزمن ،بیماری بدون عالمت میباشد ،توضیح اینکه چرا فرد مبتال در طو زندگی باید تحرت نظرر و درمران قررار گیررد را
مشکل میسازد .در بیمراریهرای مرزمن ،فاکتورهرای روانشرناختی و شخصری ارتبراط نزدیکری بره تبعیرت از دسرتورات درمرانی دارد[42].
فاکتورهایی که این پیروی از درمان را کاهش میدهد شامل نقص حافظه ،افسردگی و اختالالت اضطرابی میباشد[5- 7].
همچنین کاهش توانایی برنامهریزی در بیماران آلزایمری امکان پیگیری درمان را بدون کمک دیگران برا مشرکل روبررو مریسرازد ،حتری در
مراحل اولیه درمان بیماران غالبا زمان های مربوط به دستورات دارویی را فرامروش کررده و حتری ممکرن اسرت دوزهرای براالتری از دارو را
مصرف نمایند .در جهت رسیدن به نتایج درمانی بهتر در روند درمان گلوکوم در بیماران مبتال به آلزایمر ،همکراری و مسراعدت خرانواده ایرن
افراد کمککننده خواهد بود.
 -3شخصیت و گلوکوم
روانرنجوری  3یکی از صفات شخصیتی بنیادین است که با اضطرا  ،تر  ،بدخلقی ،نگرانری ،حسرادت ،یر  ،و احسرا تنهرایی شرناخته
میشود .واکنش افراد روانرنجور به عوامل استر زا ضعیف است و احتما اینکه اوضراع عرادی را تهدیردآمیز و ناکامیهرای کوچرک را بره
ی شدید تعبیر کنند ،زیاد است.
در مطالعات انجامشده در بیماران مبتال به گلوکوم ،به روانرنجوری باال و برونگرایی کمتر در این بیماران اشاره شده اسرت کره مریتوانرد در
پیشرفت و سرانجام بیماری تار یرگیار باشد .وجود خصوصیات شخصیتی خاص این بیماران میتواند باعر کراهش پیگیرری رونرد درمرانی و
نهایتا بدتر شدن ارتباط درمانی بیمار و سیستم بهداشتی و ضعیف شدن اررات درمانهای مربوطه گردد.
بررسی آزمون شخصیتی چندوجهی مینه سوتا در بیماران مبتال به گلوکوم برا زاویره براز ،غیرعرادی برودن زیرادتری را در سرطوح مربروط بره
کاهش سالمت و شکایات جسمانی در مقایسه با گروه کنتر نشان داده است [42].دادهها حکایت از آن دارد که این بیمراران در مقیرا هرای
هیستریا ،هیپوکوندریازیس و جنبه های مربوط به سالمت در مقایسه با گروه کنتر دارای نمرات باالتری هسرتند .بررای مثرا مطررح شردن
تشخیص گلوکوم با ایجاد حس بیمار بودن ممکن است باع شعلهور شدن تر از کوری و به دنبا آن از دست دادن توانراییهرای فیزیکری
و اقتصادی گردد.
بر اسا مطالعات  Bubellو همکاران که در سا  0224انجام گردید ،وجود تیپ رفتاری ( Aجاهطلبی ،سرختکوشری ،تمایرل بره شررکت
در فعالیتهای رقابتآمیز) که با خصوصیات استر زایی باال همراه است در بیماران مبتال به گلوکوم زیاد گرزارش گردیرده اسرت [40].وجرود
تیپ رفتاری  Aهمراه با روانرنجوری باال که در غال مطالعات به آن اشاره میگردد ،میتواند آسی پییری برای گلوکوم را فراهم نماید.
مطالعه دیگری به بررسی صفات شخصیتی بین افراد مبتال به گلوکوم پرداخته و نشان داده که افرادی که بره طرور مشرخص مکانیسرمهرای
دفاعی ناپخته (فرافکنی و پسرفت) را به میزان زیادتر به کار میبرند ،در رعایرت دسرتورات درمرانی پیوسرتگی درمرانی ضرعیفترری داشرته و
همچنین به طور مشخص رفتارهای خصمانه زیادتری از خود بروز میدهند[43].
در مجموع بررسیهای انجام شده در مورد خصوصیات شخصیتی بیماران مبتال به گلوکوم حکایت از خلقوخوی هیجانانگیرز ،الگروی کمرا -
گرا ،روانرنجوری ،گرایش خودبیمارپنداری ،تحریکپییری ،اضطرا و ویژگیهای رفتاری نوع  Aرا دارد .این مطالعات نشران مریدهرد کره
بیماران مبتال به گلوکوم نسبت به افراد غیررمبتال دارای نمررات پرایینترر در خصوصریات شخصریتی مثرل پایرداری ،جسرتجوی نروآوری و
خودتعالی و نمرات باالتر در اجتنا از صدمه و خودگردانی هستند[44].
 - 4کیفیت زندگی بیماران مبتال به گلوکوم
در بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتال به گلوکوم با نقصان دید مرکزی و محیطی نشان داده شد که کیفیرت زنردگی ایرن بیمراران بره جرای
خصوصیات فیزیکی آنها بیشتر تحت تاریر شرایط ذهنی و روانی آنها میباشد .همچنین افزایش مدت بیماری و افرزایش مصررف قطررههرای
چشم ی متعدد در درمان گلوکوم با افزایش میزان عالئم خشکی شدید چشم و کاهش کیفیت زندگی این بیماران در ارتباط مریباشرد 28].و - 45
[47

 - 0مصرف داروهای روانپزشکی و رابطه آن با ایجاد گلوکوم با زاویه بسته
داروهای ضد افسردگی سه حلقهای مثل ایمیپرامین و آمیتریپتیلین از جمله داروهایی هستند که به دلیل خواص آنتیکولینرژیرک مریتوانرد
باع گلوکوم با زاویه بسته شود[43].
داروهای ضد جنون کالسیک از گروه فنوتیازینی که در درمان سایکوزها از جمله اسکیزوفرنی مورد استفاده قررار مریگیررد ،از طریرق بلروک
گیرندههای اپینفرین میتواند باع ایجاد گلوکوم با زاویه بسته شود .همچنرین داروهرای مهارکننرده انتخرابی سرروتونین مثرل فلوکسرتین،
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پاروکستین که در درمان افسردگی به کار میرود و داروهای ضد اضطرابی از گروه بنزودیازپینهرا نیرز مریتوانرد باعر ایجراد ایرن بیمراری
گردد [44].در افراد مبتال به اختالالت خوردن مهارکننده های اشتها مثل توپیرامات میتواند باع این بیماری گردد[45].
 - 0اثرات جانبی روانشناختی درمانهای دارویی گلوکوم
کاربرد قطره های چشمی به شکل موضعی در درمان گلوکوم امری متداو میباشد و شامل آگونیستهرای آدر نرژیرک (مثرل دیپریوفررین،
آپراکلونیدین و غیره) ،بتابلوکرها (تیمولو و بتاکسولو ) ،آنالو های پروستاگالندین (التانوپروسرت ،تراوپروسرت و غیرره) و مهارکننردههرای
کربنیک انهیدراز (پیلوکارپین) میباشد .اگرچه داروهای ذکرشده به شکل موضعی مصرف میگردد ،ولی پتانسریل جری سیسرتمیک و ایجراد
عوارض جانبی سیستمیک را دارا میباشد [47].داروهای بتابلوکر چشمی در بیماران مبتال به دیابت ،افسرردگی ،آسرم و بیمراری قلبری بایرد برا
دقت مصرف گردد و مصرف آن در بیماری های انسدادی ریوی مزمن منع مصرف دارد.
داروهای مهارکننده کربنیک انهیدراز ،بتابلوکرها و آگونیستهای آلفرا آدرنرژیرک مریتوانرد باعر تغییررات هیجرانی ،افسرردگی و خسرتگی
گردد [45].در مطالعات قدیمیتر به ایجاد دلیریوم ( 4روانآشفتگی) توسط استازوالمید اشاره شده است[48].
شواهدی مبنی بر افزایش ریسک افسردگی در کسانی که داروهای ضد گلوکوم مصرف میکننرد ،وجرود دارد] ،[4.امرا رابطره برین اسرتفاده از
قطرههای بتابلوکر موضعی و افسردگی مورد بح میباشد [52].افسردگی ممکن است به طور مستقیم با میزان داروی جری شرده بره جریران
سیستمیک بدن و میزان انسداد مجاری بینی اشکی ارتباط داشته باشد .در بررسی انجامشرده توسرط  Zimmermanو همکراران در سرا
 2.84نشان داده شد که انسداد مجاری بینی اشکی باع کاهش میزان جی سیستمیک تیمولو مالئات به میزان  %72میگردد[52].

بحث
بررسی همراهی گلوکوم و اختالالت روانپزشکی به نظر رابطهای متقابل میباشد .از طرفی دیگر ،مزمن و پیشرونده برودن گلوکروم و نراتوانی
و پیامدهای حاصل از بیماری همراه با افزایش سن میتواند منجر به اختالالت روانپزشکی گردد و از طررف دیگرر مصررف داروهرای مرورد
استفاده در درمان بیماریهای روانپزشکی و روشهای درمانی مثل الکتروشوک میتوانرد باعر گلوکروم گرردد .بررای مثرا داروهرایی برا
خواص آنتیکولینرژیک با بلوک واسطه شیمیایی استیلکولین در سیستم اعصا محیطی و مرکزی و داروی توپیرامرات کره در درمران اپری-
لپسی ،سردردهای میگرنی ،اختالالت دوقطبی ،اعتیاد به الکل و سیگار ،اختال استر پس از سرانحه و غیرره کراربرد دارد ،از طریرق مهرار
آنزیم کربنیک انهیدراز ،گیرنده های گلوتامات و کانا کلسیم و بلوک کانا های سدیم و افزایش گیرندههای گاما آمینوبوتیریرک اسرید عمرل
مینماید.
از جمله درمانهای متداو در روانپزشکی الکتروشوک میباشد .الکتروشوک میتواند با افزایش فشار داخل چشم بره میرزان  05- 78میلری-
متر جیوه همراه باشد .همچنین داروهای مورد استفاده در الکتروشوک به منظور بیهوشی میتوانرد ارررات متفراوتی روی فشرار چشرم داشرته
باشد ،برای مثا داروی شلکننده عضالت سوکسینیلکولین میتواند باع افزایش فشار داخل چشم گردد ،در صرورتی کره سرایر داروهرای
مصرفی در الکتروشوک مثل باربیتوراتها و پروپوفو میتواند باع کاهش فشار چشم گردد .همچنین با توجه به نوسان فشار خرون در طری
بیهوشی الکتروشوک و افزایش ناگهانی فشار خون میتواند باع افزایش فشار چشم گردد که خود زمینهساز پیدایش گلوکوم میباشد.
مطالعات زیادی به تشابه گلوکوم و آلزایمر اشاره دارد .نورودژنراتیو و وابسته به سن بودن دو اخرتال  ،همرراه برا کراهش سرطح بتاامیلوئیرد از
عوامل مطرح در پاتوژنز این دو اختال میباشد که میتواند باع همراهی دو اختال شرود .وجرود خصوصریات شخصریتی مشرخص ماننرد
روانرنجوری باالتر ،برونگرا بودن پایین ،توافقپییری و وجدانی بودن و رفتار تیپ  Aاز خصوصیات مطرحشده در این بیمراران مریباشرد کره
میتواند زمینهسازآسی پییری ابتال به گلوکوم باشد .جهت مشخصتر شدن وجود ارتباط همراهی گلوکروم برا اخرتالالت روانپزشرکی ادامره
مطالعات ضروری به نظر میرسد.

نتیجهگیری
در پایان باید اشاره نمود که روند درمان بیماریهای مزمن مثل گلوکوم میتواند بررای بیمراران بره دلیرل رفرت و آمرد پریدرپری بره منظرور
ویزیتهای متعدد ،هزینه های درمانی و دارویی و از همه مهمتر تر از دست دادن بینرایی و وابسرته شردن بره دیگرران ،زمینرهسراز ایجراد
اختالالت روانپزشکی و کاهش کیفیت زندگی بیماران گردد؛ لیا شناخت به موقع این اختالالت همراه با گلوکوم و درمان آن تاریر برهسرزایی
در روند درمان خواهد داشت .برای رسیدن به این مهم وجود همکاری نزدیک بین رشتهای چشمپزشکان و روانپزشکان راهگشرا خواهرد برود.
همچنین ارتباط مورر بین مراقبان بهداشتی ،بیماران و خانواده آنها توصیه میگردد.
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