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Active MS is associated with accelerated retinal ganglion cell/inner 
plexiform layer thinning. 

  . لطبقتي الخاليا العقدية و الضفيرية الشبكية العصبيةإن التصلب اللويحي الناشط يترافق مع ترقق متسارع  

 
لتحديد تأثير نشاط التصلب اللويحي السريري و الشعاعي على معدل ترقق طبقتي الخاليا العقدية و لغاية: ا 

  . (OCT)الضفيرية الداخلية الشبكية و طبقة األلياف البصرية بواسطة تصوير التماسك البصري المقطعي 

مريضاً مصاباً بالتصلب  164تصوير التماسك البصري المقطعي المجالي الطيفي ل أجري   :البحثطريقة 
شهراً. تم إجراء تصوير الدماغ  21.1أشهر لمتوسط متابعة مقداره  6شاهد سليم كل  59اللويحي و 

وروا التهاب المغناطيسي مع حقن المادة الظليلة بشكل مبدئي و من ثم سنوي. تم استثناء المرضى الذين ط
 العصب البصري خالل فترة المتابعة أثناء تحليل نتائج الدراسة. 

إن المرضى الذين امتلكوا معدالت سنوية أسرع لترقق طبقتي الخاليا العقدية و الضفيرية الداخلية : النتائج
)، آفات P=0.007% أسرع، 42الشبكية تمتعوا بالصفات التالية المتعلقة بنشاط التصلب اللويحي: النكس (

% أسرع، 36( T2 التسلسل ) و آفات جديدة علىP<0.001أسرع،  %54جديدة قابطة للمادة الظليلة (
p=0.02 ضى الذين % عند المر37). كان الترقق السنوي لطبقتي الضفيرية الداخلية و العقدية أسرع ب

أكثر من خمس سنوات مقابل  5% أسرع عند المرضى ذوي مدة المرض أقل من 43تطورت إعاقتهم و 
أعلى عند المرضى الذين  ة لطبقتي الشبكية المذكورتينمعدالت الترقق السنويكانت ). P=0.003سنوات (

سنوات معاً (  5من و مدة مرض أقل  T2لديهم آفات جديدة قابطة للغادولينيوم، آفات جديدة على التسلسل 
 ). P<0.001أي منها، لمرضى مع كل هذه الصفات مقارنة بالمرضى بدون % أسرع عند ا70

أو شعاعية غير عينية للمرض /يظهر مرضى التصلب اللويحي المترافق مع فعالية سريرية و: االستنتاجات
بكرة من سير المرض. ترجح ممعدالت أسرع لترقق طبقتي الضفيرية و العقدية الشبكية خاصة خالل المراحل ال

شاملة للجملة العصبية المركزية و أن  اللويحي تعكس إحداثيات مرضية نا أن التغيرات الشبكية في التصلبنتائج
و خاصة  العالج بالعوامل المحافظة للخاليا العصبيةقد يشكل وسيلة لتحديد نتائج  OCTقياس السماكة بواسطة 

 في التصلب اللويحي الحديث الناشط. 
 

 
Objective: To determine the effect of clinical and radiologic disease activity on the rate of thinning of the 
ganglion cell/inner plexiform (GCIP) layer and the retinal nerve fiber layer in patients with multiple 
sclerosis (MS) using optical coherence tomography (OCT). 
 
Methods: One hundred sixty-four patients with MS and 59 healthy controls underwent spectral-domain 
OCT scans every 6 months for a mean follow-up period of 21.1 months. Baseline and annual contrast-
enhanced brain MRIs were performed. Patients who developed optic neuritis during follow-up were 
excluded from analysis. 



 
Results: Patients with the following features of disease activity during follow-up had faster rates of 
annualized GCIP thinning: relapses (42% faster, p = 0.007), new gadolinium-enhancing lesions (54% 
faster, p < 0.001), and new T2 lesions (36% faster, p = 0.02). Annual GCIP thinning was 37% faster in 
those with disability progression during follow-up, and 43% faster in those with disease duration <5 
years vs >5 years (p = 0.003). Annual rates of GCIP thinning were highest in patients exhibiting 
combinations of new gadolinium-enhancing lesions, new T2 lesions, and disease duration <5 years (70% 
faster in patients with vs without all 3 characteristics, p < 0.001). 
 
Conclusions: MS patients with clinical and/or radiologic nonocular disease activity, particularly early in 
the disease course, exhibit accelerated GCIP thinning. Our findings suggest that retinal changes in MS 
reflect global CNS processes, and that OCT-derived GCIP thickness measures may have utility as an 
outcome measure for assessing neuroprotective agents, particularly in early, active MS. 
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