
Magazyn Lekarza Okulisty 7 (3) 2013

150

lek. med. Anna Gębka
lek. med. Ewelina Serkies-Minuth 
lek. med. Rafał Ściegienny
dr n. med. Dorota Raczyńska

Katedra i Klinika Okulistyki Gdańskiego UM
kierownik: prof. dr hab. n. med. Krystyna Raczyńska

TRuDnoŚci w DiAGnosTyce i leczeniu jeDnosTRonnej 
neuRopATii neRwu wzRokoweGo u pAcjenTA  

oTRzymująceGo pRzewlekle TAkRolimus

unilATeRAl opTic neuRopAThy in A pATienT ReceivinG  
pRolonGeD TReATmenT wiTh TAcRolimus – DiAGnosTic 

AnD TheRApeuTic DifficulTies

Słowa kluczowe
Takrolimus, FK 506, neuropatia nerwu wzrokowego,  
inhibitor  kalcyneuryny,  toksyczność.

Streszczenie
Takrolimus jest lekiem immunosupresyjnym sze- 

roko stosowanym u pacjentów po przeszczepie na- 
rządów. Rzadko opisywany, neurotoksyczny wpływ 
takrolimusu na nerw wzrokowy wynika prawdopo- 
dobnie z uszkodzenia oligodendrocytów i związany  
jest  z  demielinizacją  nerwu.

Celem pracy było przedstawienie przypadku jed-
nostronnej neuropatii nerwu wzrokowego w przebiegu  
leczenia  takrolimusem  (Advagraf).

27-letni pacjent po przeszczepie nerki, leczony  
od 3 lat takrolimusem, zgłosił nagłe, jednostronne, lu- 
netowe  zwężenie  pola  widzenia  w  prawym  oku.

Oftalmoskopowo stwierdzono bladość i obrzęk 
tarczy prawego nerwu wzrokowego. Badanie rezonan- 
sem głowy i oczodołów było prawidłowe. Badanie 
wzrokowych potencjałów wywołanych wykazało ce-
chy zmian demielinizacyjnych w prawej drodze wzro- 
kowej, sugerujące neuropatię nerwu wzrokowego. Wy-
kluczono etiologię infekcyjną i autoimmunologiczną  
objawów ocznych.

Wysunięto podejrzenie jednostronnej, toksycznej 
neuropatii nerwu wzrokowego związanej z leczeniem 
takrolimusem. Celem zmniejszenia toksycznego wpły- 
wu leku, Advagraf zmieniono na Prograf (lek o krót-
szym okresie półtrwania) oraz włączono choremu  
ogólną i miejscową sterydoterapię. W trakcie 
6-miesięcznej obserwacji ostrość wzroku i pole widze-
nia pozostawały stabilne, natomiast zaobserwowano  
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Summary
Tacrolimus is an immunosuppressive drug widely 

used in administration to patients after organ trans- 
plantation. The rarely described neurotoxic effect  
of tacrolimus on the optic nerve presumably results 
from damage to oligodendrocytes and is associated  
with  demyelination  of the  optic  nerve.

The study objective was to report a case of uni-
lateral optic neuropathy in the course of tacrolimus  
(Advagraf) treatment.

A 27-year-old patient after renal transplantation,  
treated with tacrolimus for 3 years, reported a sudden 
concentric  visual  field  restriction  in  the  right  eye.

Ophthalmoscopy showed pallor and oedema of  
right optic disc. The result of magnetic resonance exa-
mination of the head and orbits was normal. Visual  
evoked potential tests revealed features of demye- 
linating lesions in the right optic pathway, which 
suggested optic neuropathy. Infectious and autoim-
mune aetiology of the ocular symptoms was exclu- 
ded.

Unilateral toxic optic neuropathy associated with  
tacrolimus treatment was suspected. In order to re-
duce its toxic effect, Advagraf was replaced by Pro-
graf (a drug with a shorter half-life) and a general  
and topical steroid therapy was introduced. During  
a 6-month observation period the visual acuity and 
visual field remained stable, whereas signs of se- 
condary atrophy were observed in the right optic  

Trudności w diagnostyce i leczeniu jednostronnej neuropatii nerwu wzrokowego... – opis przypadku



Magazyn Lekarza Okulisty 7 (3) 2013

151

cechy zaniku wtórnego prawej tarczy nerwu wzroko- 
wego.

Neuropatia nerwu wzrokowego może wystąpić 
po kilku latach terapii takrolimusem. Leczenie powi-
kłań ocznych nie doprowadziło do poprawy widzenia,  
a jedynie stabilizacji. Neurotoksyczny wpływ takro-
limusu na narząd wzroku może wystąpić pomimo  
uzyskania  terapeutycznego  stężenia  leku  we  krwi.
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disc.
Optic neuropathy may occur after several years  

of tacrolimus therapy. Treatment of ocular compli- 
cations did not lead to improved vision; it only stabi-
lized vision. The neurotoxic effect of tacrolimus on  
visual organs may occur even if therapeutic blood  
levels  of  the  drug  have  been  reached.


