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پیشرفت های صورت گرفته در حوزه تشخیص 
و درمان خشکی چشم1

دکتر فرانک دبلیو. باودن 

مترجم : دکتر علی نظری نائینی

زمینه بحث
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اصلی.آن،.فقدان.هم.ایســتایی2.در.اشک.چشم.همراه.با.عالیم.چشمی.
است.و.در.آن،.عدم.ثبات.در.سیستم.اشکی.و.هایپراُسموالریتی،.التهاب.
و.آسیب.به.ســطح.چشــم.و.ناهنجاری.های.نوروسنسوری.نقش.های.

اتیولوژیک.ایفا.می.کند«.
بر.اســاس.مطالب.طرح.شــده.در.کارگاه.MGD.در.سال.2۰11:.
»اختالل.در.عملکرد.غده.میبومین3.یک.ناهنجاری.مزمن.در.نشر.غدد.
میبومین.است.که.معموالً.با.انسداد.مجرای.انتهایی.و/یا.تغییرات.کیفی.

در.ترشح.غدد.مشخص.می.شود.«
خشکی.چشم.یک.اختالل.بالینی.مهم.و.چشمگیر.است.که.میزان.
شــیوع.آن.بیشتر.از.آنچه.چیزی.اســت.که.پیش.از.این.تصور.می.شد..
این.عارضه.به.صورتی.شــایع.در.ســایر.اختالالت.چشمی.که.بیمار.به.
دنبال.درمان.آن.ها.است،.مشاهده.می.شود..خشکی.چشم.ممکن.است.
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بیماران.خشکی.چشم.دارای.عالمت،.ممکن.است.دارای.درد.چشم.
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باشــند.که.این.امر.می.تواند.در.اموری.از.قبیل.مطالعه.و.رانندگی.و.نیز.

1  Frank W. Bowden III, MD- “Advances in the Diagnosis and Treatment 
of Dry Eye Disease”- Focal PointsR -VOLUME XXXVIII NUMBER 7 
August 2020.

2  Homeostasis
3 . Meibomian Gland Dysfunction
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می.کند..در.ایاالت.متحده،.میانگین.هزینه.های.صرف.شــده.توسط.هر.

بیمار.برای.درمان.خشــکی.چشم.ساالنه.به.حدود.783.دالر.می.رسد.

که.ویزیت.مطب،.داروها،.محصوالت.چشمی.و.اقدامات.درمانی.جراحی.
را.شامل.می.شود.

.بــا.توجه.بــه.نتایج.حاصــل.از.پژوهش.هــای.گــروه.تحقیقاتی
Beaver Dam.بر.روی.بزرگســاالن.مبتال.به.این.بیماری.در.مورد.میزان.

شــیوع.عالیم.اظهار.شده.توسط.بیماران،.تخمین.زده.می.شود.که.33.

میلیون.نفر.از.مردم.آمریکا.دچار.عالیم.خشــکی.چشم.هستند..برای.

16.میلیون.نفر.بیماری.خشــکی.چشم.تشخیص.داده.شده.و.این.در.

حالی.اســت.که.احتماال.این.موضوع.در.6.میلیــون.بیماِر.عالمت.دار،.

تشخیص.داده.نمی.شــود..داده.های.جدید.به.دست.آمده.در.خصوص.

شیوع.بیماری،.تصویر.جالب.توجهی.از.این.اختالل.ارائه.می.دهد:.عالیم.

خشکی.چشم.در.تقریباً.نیمی.از.مبتالیان.به.گلوکوم،.استفاده.کنندگان.

از.لنزهای.تماســی.نرم.و.بعد.از.عمل.جراحــی.در.بیمارانی.که.تحت.

عمل.لیزیک.قرار.گرفته.اند،.مشــاهده.شده.اســت..گوپتا.و.همکاران.

اخیــراً.گزارش.داده.اند.که.8۰.درصــد.از.مبتالیان.به.کاتاراکت،.پیش.

از.عمل.جراحی.حداقل.یک.آزمون.غیرطبیعِی.مربوط.به.هوموســتاِز.

اشک.چشم.داشــته.اند..این.اطالعات،.توصیه.های.بالینی.فعلی.موجود.
.در.خصــوص.ارزیابی.عالیم.خشــکی.و.بررســی.آنالیــز.تاثیرگذاری
)Impact Analysis(.را.پیش.از.انجام.اعمال.جراحی.چشــمی.و.استقرار.

لنزهای.تماسی،.مورد.تایید.قرار.می.دهد.
داده.های.اخیر.در.مورد.شــیوع.خشکی.چشم،.تفکر.ثابت.و.مسلم.
مبنی.بر.اینکه.خشکی.چشم.اساساً.در.سالمندان.)و.با.برتری.در.جنس.
مؤنث(.مشــاهده.می.شود،.زیر.سوال.برده.است..در.حقیقت.ما.در.افراد.
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جوان،.با.شیوع.فزاینده.این.عارضه.روبرو.هستیم.و.این.امر.عمدتاً.ناشی.

از.استفاده.وسیع.جوانان.از.کامپیوتر.و.سایر.وسایل.الکترونیکی.است..

گوپتا.و.همکاران،.این.نکته.را.نیز.اظهار.داشته.اند.که.به.موارد.خشکی.

چشم.در.کودکان.توجه.نشده.است؛.آن.ها.اخیراً.گزارش.کردند.که.در.

42.درصد.از.کودکان.در.گروه.ســنی.17-4.سال،.درجات.متغیری.از.

MGD.وجود.دارد.و.این.امر.در.اغلب.موارد.بدون.عالمت.بوده.اســت..

این.یافته،.تصور.ارتباط.خشــکی.چشــِم.مرتبط.با.MGD.با.باال.رفتن.

ســن.را.به.چالش.کشیده.است..به.منظور.تشخیص.زودهنگام.آتروفی.

غدد.میبومین،.پزشــکان.باید.کودکانی.را.که.دارای.هرگونه.عالیمی.از.

بیماری.های.ســطح.چشم.هســتند،.از.نظر.وجود.شواهد.MGD.مورد.
بررسی.قرار.دهند.

تغییر افق
در.طی.25.ســال.اخیر،.با.توجه.به.شــناخت.بهتر.پاتوفیزیولوژی.
خشــکی.چشــم.که.در.ســایه.تحقیقات.بالینی.وســیع.و.گسترده.و.
فن.آوری.های.تصویربرداری.جدید.و.بدیع.حاصل.آمده،.تعریف.جدیدی.
از.این.بیماری.ارائه.شــده.است..در.ســال.1995،.ایده.رایج.و.عمومی.
ارائه.شــده.توسط.مطالعه.ای.که.مورد.حمایت.1NEI.بود،.به.این.شکل.
بود:.خشکی.چشم.یک.اختالل.در.اشک.است.که.مشخصه.آن،.کاهش.
حجم.اشک.یا.افزایش.تبخیر.سطحی.چشم.در.داخل.شیار.پلکی.است..
استفاده.از.اشک.های.مصنوعی.و.Punctal plugs.درمان.های.اصلی.این.
بیماری.به.شمار.می.رفتند..در.سال.2TFOS DEWS.،2۰۰7.اعالم.کرد.
که.بیماری.خشــکی.چشم،.دارای.یک.اتیولوژی.چند.علتی.و.همراه.با.
اختالالت.بینایی.و.آسیب.سطح.چشم.است..این.بیماری،.با.فاکتورهای.
اتیوپاتوژنیِک.عدم.ثبات.در.اشک،.التهاب.و.هایپراُسموالریتی.همراهی.
داشت..این.تعریف.از.بیماری.خشــکی.چشم،.پیچیدگی.این.اختالل.
و.نقش.مرکزی.التهاب.ســطح.چشــم.را.مورد.تایید.قرار.داد..در.سال.
TFOS DEWS II.،2۰17.شناخت.ما.را.از.خشکی.چشم.به.عنوان.یک.
طیف.بیماری.که.مشــخصه.اصلی.آن.فقدان.هوموســتاز.اشک.است.
را.دگرگون.کرده.اســت..این.نکته.مشــخص.شــد.که.ناهنجاری.های.
نوروسنســوری.نیز.یک.نقش.اتیولوژیک.ایفــاء.می.کند..این.توصیف.
بالینی.از.بیماری.خشــکی.چشــم.که.مبتنی.بر.شواهد.و.حاصل.یک.
اِجماع.همگانی.اســت،.چارچوبی.را.جهــت.درمان.هر.بیمار.خاص،.بر.
اساس.مکانیسم.های.اتیوپاتولوژیِک.توصیف.شده.در.باال.فراهم.ساخته.
است..این.رویکرد.هدف.محور،.نشان.دهنده.یک.تغییر.در.افق..فعلی.در.

زمینه.درمان.خشکی.چشم.است.

ابعاد و جنبه های کلیدی رایج
چرخه معیوب التهاب

التهاب،.یکی.از.مکانیسم.های.اصلی.بیماری.خشکی.چشم.به.شمار.
1 . National Eye Institute
2 . Tear Film & Ocular Surface Dry Eye Workshop

می.رود.چرا.که.مشخص.شد.استرس.هایپراُسموالر.وارد.شده.بر.سطح.

چشم،.به.آزاد.شدن.مدیاتورهای.التهابی.(3MMP-9, 4TNF,IL-1).منجر.

می.شــود..سایر.تحقیقات.انجام.شده.نشــان.داده.است.که.التهاب.در.

سطح.چشم.در.بیماری.خشکی.چشــم،.به.وسیله.لنفوسیت.های.T.و.

به.واسطه.آزاد.شــدن.سیتوکین.ها.ایجاد.می.شود..آسیب.وارد.شده.به.

سطح.چشم،.آبشــار.التهابی.را.ایجاد.می.کند..این.حقیقت.که.التهاب،.

هم.عامل.بیماری.خشــکی.چشم.اســت.و.هم.ناشی.از.آن،.به.معنای.

وجود.یک.چرخه.معیوب.اســت..بنابراین.کنترل.التهاب.سطح.چشم.

یک.اســتراتژی.درمانی.اساسی.و.بنیادین.در.بیماری.خشکی.چشم.به.

.A.شمار.می.رود..در.حال.حاضر.استروئیدهای.موضعی،.سیکلوسپورین

و.Lifitegrast.جهت.تغییر.در.ایمنی.ســطح.چشم.از.طریق.مهار.فعال.
شدن.لنفوسیت.های.T.مورد.استفاده.قرار.می.گیرد.

ناهنجاری های نوروسنسوری
فیبرهای.دردزا.در.قرنیه.که.از.عصب.تریژمینال.منشــأ.می.گیرد،.
پاســخی.به.تغییرات.مکانیکی،.شیمیایی.و.حرارتی.رخ.داده.در.سطح.
قرنیه.اســت..البتول.و.همکاران.اخیراً.نقش.اعصــاب.قرنیه.در.حفظ.
هوموســتاز.اشک.را.تشــریح.نموده.اند..آن.ها.تأکید.کردند.که.بیماری.
خشــکی.چشم.ممکن.اســت.به.علت.از.هم.گسیخته.شدن.قوس.های.
رفلکســِی.عصبِی.موجود.میان.ســطح.چشــم.و.مغز.ایجاد.شود..درد.
نوروپاتیک.قرنیه.ممکن.است.ناشی.از.افزایش.حساسیت.یا.عدم.تنظیم.
صحیح.فیبرهای.پیش.گانگیلونی5.دردزا.)محیطی(.در.قرنیه.یا.ملتحمه.
و.نیز.فیبرهای.پَس.گانگلیونِی6.تریژمینال.)مرکزی(.باشد..این.شناخت،.
یک.راهنمای.بالینی.جهت.انتخاب.استراتژی.های.تشخیصی.و.درمانی.
که.در.درمان.مبتالیان.به.خشــکی.چشم.نوروپاتیک.کاربرد.دارند،.در.
اختیار.ما.قرار.می.دهد..روش.میکروسکوپی.هم.کانونی7.هر.چند.که.در.
خارج.از.مراکز.دانشــگاهی.چندان.در.دسترس.نیست،.ممکن.است.در.
بیماران.دچار.دردهای.نوروپاتیک.قرنیه،.تغییراتی.را.در.شبکه.عصبی.
ناحیه.ســاب-بازاِل.قرنیه.نشان.دهد..این.یافته.ها،.توجه.پزشکان.را.به.
استراتژی.های.درمانی.معطوف.ساخته.است:.این.استراتژی.ها.عبارتند.
از:.حذف.محرک.های.آسیب.رسان،.محافظت.از.سطح.چشم.به.وسیله.
لنزهای.تماســی،.جلوگیری.از.تحریک.رشــته.های.عصبی.با.استفاده.
از.داروها.و.ترمیم.اعصاب.آســیب.دیده.قرنیه..محققان.دریافته.اند.که.
NGF8.که.یک.نوروتروفین.است،.در.تنظیم.واکنش.های.ایمنی.و.ترمیم.

سطوح.آسیب.دیده.در.چشم.نقش.دارد..این.ماده،.یک.حمایت.تروفیک.

را.نیز.فراهم.می.آورد.و.بازگشــت.حساســیت.طبیعی.قرنیه.را.تسریع.

می.کند..گاهی.اوقات.ممکن.اســت.در.داخل.قطره.های.اشکی.از.سرم.

3 . Matrix Metalloproteinase
4 . Tumor Necrosis Factor
5 . Preganglionic
6 . Postganglionic
7  Confocal Microscopy
8 . Nerve Growth Factor
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اتولوگ.و.پالســمای.غنی.از.پالکت.از.نوعی.NGF.که.مشــتق.از.سرم.

انســانی.اســت،.به.عنوان.یک.گزینه.درمانی.در.سطح.چشم.استفاده.

شــود..اخیراً.FDA.دارویی.به.نام.آکســرویت1.را.مورد.تأیید.قرار.داده.

است:.این.دارو.که.یک.شکِل.نوترکیب.انسانی.از.NGF.است،.در.درمان.

کراتیت.نوروتروفیک.مورد.استفاده.قرار.می.گیرد..این.تأییدیه،.می.تواند.

راهی.جهت.درمان.دردهای.نوروپاتیک.قرنیه.و.بیماری.های.ســطحی.

چشم.از.طریق.بازگرداندن.ساختار.و.عملکرد.عصبی.قرنیه.به.وضعیت.
اولیه.آن.فراهم.آورد.

نحوه تشخیص خشکی چشم
جهت.تشخیص.بیماری.خشکی.چشم.در.ابتدا.باید.از.یک.پرسش.
نامه.اعتبارســنجی.شــده.در.خصوص.عالیم.بیمار.استفاده.نمود.و.در.
کنار.آن،.یک.شــرح.حال.کامل.در.مورد.وضعیت.چشمی.او.اخذ.کرد.
و.داروهــای.مصرفی.بیمار.و.ریســک.فاکتورها.را.نیز.مورد.ارزیابی.قرار.
داد..شناســایی.فاکتورهای.زمینه.ســاز.از.قبیل.مطالعه.طوالنی.مدت.
و.اســتفاده.از.وســایل.دیجیتال.و.نیز.تماس.با.استرس.های.محیطی.

تبخیری،.سرنخ.های.مفیدی.را.در.اختیار.ما.قرار.می.دهد.
در.خصوص.تســکین.عالمتهای.بیمار.توسط.قطره.های.نرم.کننده.
نیز.باید.اطالعاتی.به.دست.آورد..جهت.اثبات.و.تأیید.قطعی.تشخیص.
از.آزمون.های.مخصوص.تشــخیص.فقدان.هوموســتاز.اشک.چشم.در.

کنار.معاینه.چشم.بیمار.استفاده.می.شود.
آزمون.های.تشخیصی.مبتنی.بر.شواهد،.می.تواند.به.ما.در.تشخیص.
بیماری.خشکی.چشم.و.پایش.پیشرفت.آن.کمک.کند..این.کار.ممکن.
است.در.مستندسازی.پاسخ.بیمار.به.مداخالت.درمانی.نیز.موثر.و.مفید.
باشــد..از.دیدگاه.و.جنبه.گردش.کار.تشــخیصی،.قبل.از.آنکه.پزشک.
بیمار.را.ویزیت.کند،.این.آزمون.ها.باید.به.وســیله.تکنســین.ها.انجام.
شوند.و.ضرورت.انجام.آن.ها.از.نظر.پزشکی.از.طریق.اخذ.شرح.حال.و/
یا.پرســش.نامه.مخصوص.خشکی.چشم.مشخص.گردد.)نگاه.کنید.به.

شکل.1(.
آزمون.های.رایج.مورد.استفاده.جهت.بررسی.عدم.وجود.هوموستاز.

1  Oxervate

TearLab Osmolarity System..:در.اشــک.چشــم.عبــارت.اســت.از.
و. .InflammaDry (Quidel Corporation) (TearLab Corporation) و.

LipiView II (Johnson & Johnson)،.اینترفرومتری.الیه.اشکی.به.وسیله
Keratograph 5 (Oculus).و.LacryDiag (Quantel Medical)..در.حالــی.

که.مشخص.شده.در.خشکی.چشــم،.هایپراُسموالریتِی.الیه.اشکی.و.

اختالف.اُســموالریتِی.شدیدی.میان.دو.چشــم.وجود.دارد،.همراهی.

با.عالیم.و.یافته.های.بالینی،.امری.متنوع.و.متغیر.اســت..اســتفاده.از.

رابطه.موجود.میان.نوســاناِت.اســموالریته.در.طی.زمــان.با.یافته.ای.

بالینی،.در.امر.پایش.درمان.خشکی.چشم.موثرتر.و.مفیدتر.بوده.است..

InflammaDry.یک.معیار.کیفی.در.خصوص.MMP-9 Upregulation.را.

در.سطح.آسیب.دیده.چشم.در.اختیار.ما.قرار.می.دهد..با.این.وجود.این.

بیومارکِر.مخصوِص.التهاب،.در.افتراق.بیماری.خشــکی.چشم.از.سایر.

اختالالت.التهابی.چشــمی.مفید.نیســت..کنترل.التهاب.سطح.چشم.

در.امر.درمان.خشــکی.چشم.از.اهمیت.حیاتی.برخوردار.است؛.آزمون.

InflammaDry،.امــکان.پایِش.بیماری.خشــکی.چشــم.و.نیز.ارزیابی.

اثربخشی.درمان.های.تجویز.شده.را.فراهم.می.سازد.
عدم.ثبات.الیه.اشکی.یک.شاخص.قابل.اطمینان.جهت.تشخیص.
بیماری.خشــکی.چشم.به.حســاب.می.آید..چند.روش.وجود.دارد.که.
چندان.مورد.اســتفاده.قرار.نمی.گیرد.و.می.تــوان.این.عدم.ثبات.را.به.
وسیله.آن.ها.به.صورت.نموداری.نشان.داد..آناالیزر.HD (Keeler).جهت.
تهیه.یک.اندکس.انتشــار.عینی.2.(OSI)،.از.فــن.آوری.تصویربرداری.
شــبکیه.بــه.روش.double-pass.اســتفاده.می.کند..ایــن.روش.که.از.
نظر.بالینی.نیز.اعتبارسنجی.شــده،.از.طریق.اندازه.گیری.های.سریاِل.
OSI.در.فواصــل.5.ثانیه.ای.در.مدت.زمــان.2۰.ثانیه،.عدم.ثبات.الیه.

اشکی.را.مشــخص.می.کند..OSI.به.روش.دینامیک.)با.فاصله.زمانی(.

.Static OSI.ممکن.اســت.در.موارد.عدم.ثبات.الیه.اشــکی.سرعت.نوع

)میانگین.زمانی(.را.افزایــش.دهد..از.این.روش.می.توان.جهت.افتراق.

ناهنجاری.الیه.اشــکی.از.کدورت.محیط.در.هنگام.ارزیابی.اختالالت.
Keratograph 5M..)2.خفیف.چشمی.)بینایی(.نیز.استفاده.کرد.)شکل
(.Oculus, Inc)..یک.ایستگاه.کاری.چند.عملکردی.جهت.خشکی.چشم.

است.که.عدم.ثبات.الیه.اشــکی.را.به.صورت.نمودار.نشان.می.دهد..با.

تهیه.یک.نقشــه.منطقه.ای.از.قرنیه،.می.توان.توزیِع.از.هم.گسیختگی.

الیه.اشــکی.و.نیز.شــروع.متغیر.آن.)اندازه.گیری.های.NIKBUT3(.در.

ســطح.قرنیه.را.نشــان.داد..در.روش.اینتروفرومتری.الیه.چربی.اشک.

آنالیز.می.شــود.و.ممکن.است.بتوان.عدم.ثبات.الیه.اشکی.را.تشخیص.

داد..آزمــون.LipiView II (Johnson & Johnson).معیار.کّمی.ضخامت.

الیه.چربی.را.ارائه.می.دهد..در.صورتی.که.ضخامت.الیه.چربی.کم.تر.از.

6۰.نانومتر.باشد،.به.احتمال.قوی.MGD.نوع.انسدادی.مطرح.می.شود..

Keratograph 5M.و.LacryDiag (Medical Quantel).یک.ارزیابی.کیفی.

2 . Objective Scatter Index
3 . Noninvasive Keratographic Tear Film Break-Up Time 

*.تشخیص.فقدان.هوموستاز.چشمی
اُسموالریتی.اشک .•

Tear BUT . •
InflammaDry . •

انتشار.دینامیک . •
اینترفرومتری . •

رنگ.آمیزی.سطح.به.چشم . •
شــکل 1. پارامترهای بالینی مورد استفاده در تشخیص و پایِش 

بیماری خشکی چشم
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 شکل 2: نمایش نموداری و تصویری از تاثیر عدم ثبات الیه اشکی بر روی OSI در فواصل 0/5 ثانیه ای.

پیشرفت های صورت گرفته در حوزه تشخیص و درمان خشکی چشم

در.مــورد.الیه.چربی.بر.اســاس.اینترفرومتری.رنگــی.را.در.اختیار.ما.

قرار.می.دهــد..MGD.یک.فرایند.مزمن،.پیش.رونده.و.مخرب.اســت..

انسداد.طوالنی.مدت.غده.میبومین.به.شاخه..شاخه.شدن.غده،.آتروفی.

و.از.کار.افتادن.آن.همراه.با.کاهش.ترشــح.ِمیبوم.منجر.می.شــود..در.

آزمون.LipiView II،.عکس.برداری.مادون.قرمز.با.ترانسایلومیناســیون.

ترکیب.می.شود.و.از.این.طریق،.تصاویر.با.کیفیت.تری.از.ساختمان.غدد.
میبومین.به.دست.می.آید.

ارزیــاِب.Korb.که.جهت.بررســی.غدد.میبومین.بــه.کار.می.رود..

1 (Johnson & Johnson, Inc)(MGE)،.یک.وســیله.تشــخیصی.اســت.

که.کم.تر.مورد.اســتفاده.قرار.گرفته.و.از.نظر.بالینی.جهت.ارزش.یابی.

عملکرد.غدد.میبومین.اعتبارســنجی.شده.است..فشردن.پلک.تحتانی.

بر.روی.کره.چشــم.شــبیه.به.آن.اســت.که.فرد.با.یک.چشمک.زدن.

عمــدی.و.آگاهانه،.به.غده.فشــار.وارد.می.ســازد.و.از.این.طریق.غدد.

میبومین.فعال.شناسایی.می.شــود؛.این.کار.را.می.توان.چند.بار.انجام.

داد..دکتر.کورب.و.دکتر.بالکی.نشــان.دادند.که.بین.تعداد.غدد.فعال.

میبومین.در.پلک.تحتانی.و.شــدت.عالیم.خشــکی.چشم.یک.ارتباط.

معکوس.وجود.دارد.که.از.نظر.آماری.چشــم.گیر.و.معنادار.است..آن.ها.

متوجه.شــدند.در.مواردی.که.تعداد.غدد.فعال.موجود.در.پلک.تحتانی.

کم.تر.از.6.عدد.باشــد،.خشکی.چشــم.از.نظر.بالینی.بارز.و.قابل.توجه.

خواهد.بــود..از.آنجا.که.MGD.در.بیــش.از.86.درصد.از.مبتالیان.به.
1 . Meibomian Gland Evaluator

خشکی.چشم.مشاهده.شده،.تشــخیص.تغییرات.رخ.داده.در.ساختار.

غــدد.و/یا.عملکرد.آن.می.تواند.اســتراتژی.و.راهکاری.را.جهت.بهبود.
درمان.خشکی.چشم.در.اختیار.ما.قرار.دهد.

تشخیص آزمایشگاهی
در.صورتی.که.بررســی.سیستم.های.مختلف.بدن،.سوابق.پزشکی.
و.ســابقه.خانوادگِی.بیمار.مبتال.به.خشــکی.چشم.احتمال.وجود.یک.
بیماری.سیســتمیک.اتوایمون.را.مطرح.کند،.الزم.اســت.آزمون.های.
ســرولوژیِک.مخصوِص.سندرم.شــوگرن.(SS).انجام.شود..در.بیماران.
مبتال.به.خشــکی.چشــم.که.درگیر.سندرم.شــوگرن.هستند،.اغلب.
اوقات.رنگ.آمیزی.ســطح.چشــم.نامطلوب.بوده،.عالیم.شدیدتر.است.
و.در.مقایســه.با.سایر.مبتالیان.به.خشکی.چشم.پاسخ.بیمار.به.درمان.
ضعیف.تر.اســت..باید.آزمون.های.مخصوص.بررســی.اُتوآنتی.بادی.های.
ســنتی.)SSB/La.و.SSA/Ro(.و.نیــز.ANA.و.RF.انجــام.گیرد..با.این.
وجود،.در.تقریباً.5۰.درصد.از.بیماران.دچار.ســندرم.بالینی.شوگرن،.
بویژه.در.انــواع.اولیه.آن.این.مارکرها.منفی.اســت..اتوآنتی.بادی.های.
.جدیــدی.علیــه.پروتئیــن.بزاقــی-2.(SP-1)،.کربنیــک.انهیدراز-3
(CA-6).و.پروتئین.مخصوص.پاروتید.4.(PSP).شناســایی.شده.اند..ِشن.

و.همکاران.یک.مطالعه.کوهورت.که.بر.روی.29.بیمار.که.دارای.عالیم.

2 . Salivary Protein-1
3 . Carbonic Anhydrase-6
4 . Parotid-Specific Protein
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مطرح.کننده.سندرم.شوگرن.بوده.ولی.در.آن.ها.تشخیص.قطعی.نشده،.

انجام.داده.و.گزارش.دادند.که.31.درصد.از.افراد،.دارای.آنتی.بادی.های.

Ro.یا.La.بودند..این.در.حالی.اســت.که.در.76.درصد.موارد.شواهدی.

از.اتــو.آنتی.بادی.هــای.علیه.SP-1.یا.CA-6.وجود.داشــت..در.مطالعه.

دیگری.که.بر.روی.2۰.بیمار.که.دارای.معیارهای.تشــخیصی.سندرم.

شــوگرن.بوده.ولی.فاقد.آنتی.بادی.های.Ro.یا.La.بودند،.انجام.شد.در.

45.درصد.از.موارد.آنتی.بادی.علیه.بیومارکرهای.جدید.وجود.داشــت..

در.آزمــون.Sjo. (Bausch + Lomb Inc.).جهت.افزایش.حساســیت.و.

ویژگی.آزمون.در.تشخیص.سندرم.شوگرن،.مارکرهای.قدیمی.و.سنتی.

بــا.مارکرهای.جدید.در.کنار.یکدیگر.ترکیب.شــده.اند..انتظار.می.رود.

که.اتوآنتی.بادی.های.جدید.ســندرم.شــوگرن.در.مجموعه.معیارهای.
تشخیصی.سرولوژیکِی.انجمن.روماتولوژی.آمریکا.گنجانده.شود.

درمان خشکی چشم
مــا.جهت.درمــان.مؤثــر.و.کارآمد.بیماری.خشــکی.چشــم.به.
شناسایی.فاکتورهای.اتیوپاتوژنیک.مرتبط.با.آن.و.نیز.انجام.مداخالت.
.هدفمند.جهت.بازگشــت.هوموســتاز.سطح.کره.چشــم.نیازمندیم.
TFOS DEWS II.یــک.رویکرد.گام.به.گاِم.مبتنی.بر.شــدت.بیماری.

را.جهــت.درمان.بیماری.ارائه.داده.اســت.و.این.رویکرد.حاصل.توافق.
کارشناسان.خشکی.چشم.در.سطح.جهان.است.

درمان پایه
دستورالعمل.های.اولیه.پیشنهاد.شده.شامل.آموزش.بیماران.جهت.
به.حداقل.رساندن.و.اصالح.فاکتورهای.شغلی،.محیطی.و.سبک.زندگی.
می.باشــند.که.در.استرس.تبخیری.سطح.کره.چشم.نقش.دارند..عالوه.
بر.ایــن،.به.بیماران.آموزش.های.تغذیــه.ای.در.خصوص.مزایای.بالقوه.
مکمل.های.ضدالتهابِی.اســیدهای.چرب.اُمگا-3.جهت.متعادل.سازی.
اسیدهای.چرب.پیش.التهابی.اُمگا-6.موجود.در.غذا.ارائه.می.گردد..به.
آن.ها.توصیه.هایی.در.مورد.داروهای.موضعی.و.سیستمیکی.که.ممکن.
است.باعث.بی.ثباتی.سطح.کره.چشم.به.علت.کاهش.مایعات.یا.سمیت.
مــواد.نگه.دارنده.موجود.در.آن.داروها.گردند،.ارائه.می.شــود..به.آن.ها.
تأکید.می.شــود.که.حفظ.بهداشت.پلک.ها.و.اســتفاده.از.نرم.کننده.ها.
از.جمله.عناصر.کلیدی.و.پایه.در.امر.درمان.خشــکی.چشــم.به.شمار.

می.روند.
قطره های نرم کننده

هدف.از.ساخت.قطره.های.اشکی.نرم.کننده.تقلید.از.اشک.طبیعی.

است؛.با.این.وجود.در.سال.های.اخیر،.فرموالسیون.این.اشک.ها.نیز.به.

صورتی.طراحی.شــده.که.بتواند.برخی.از.کمبودهای.خاص.موجود.در.

ترکیب.اشک.چشم.را.جبران.نماید..شاید.بتوان.کمبود.آب.اشک.را.که.

همراه.با.هایپراســموالریتی.آن.است.با.مصرف.قطره.های.هایپوتونیک.

درمان.کرد.و.از.این.طریق،.اســموالریتی.محیط.به.حالت.طبیعی.باز.

گردد.و.اختالل.بینایی.فرد.به.حداقل.برســد..از.ســویی.دیگر،.جهت.

کاهش.تبخیر.اشــک.که.در.مــوارد.MGD.رخ.می.دهد،.نرم.کننده.های.

تثبیت.کننده.الیه.چربی.طراحی.شــده.که.می.توانند.به.مدت.طوالنی.

بر.روی.ســطح.چشم.باقی.بمانند؛.در.عین.حال.ممکن.است.با.مصرف.

آن.هــا.فرد.دچار.تاری.دید.شــود..در.حال.حاضــر.در.ایاالت.متحده،.

Perfluorohexyloctane.که.یک.قطره.اشکی.نرم.کننده.آلکالنی.فاقد.آب.

و.نیمه..فلورینه.جدید.اســت،.در.فاز.سوم.مطالعاتی.قرار.دارد..مشخص.

شده.که.این.دارو.به.میزان.قابل.مالحظه.ای،.مدت.زمان.تجزیه.اشک.را.

طوالنی.می.سازد.بدون.آنکه.باعث.تاری.دید.بیمار.شود..همچنین.این.

دارو.رنگ.آمیزی.قرنیه.با.فلورســین.و.نیز.عالیم.موجود.در.بیمارانی.را.

که.به.علت.MGD.دچار.تبخیر.و.در.نتیجه.خشــکی.چشم.شده.اند.را.

کاهش.می.دهد..مطالعه.دیگری.نشان.داد.که.به.نظر.می.رسد.قطره.های.

اشــکی.نرم.کننده.فاقد.مواد.نگه.دارنده.در.مقایسه.با.قطره.های.اشکی.

نرم.کننده.دارای.مواد.نگه.دارنده،.در.کاهش.التهاب.چشم.و.حفظ.سطح.

آنتی.اکسیدان.باالی.موجود.در.اشک.چشم.مبتالیان.به.خشکی.چشم.
مفیدتر.و.مؤثرتر.است.

درمان با آنتی بیوتیک:
مصرف.آنتی.بیوتیک.های.موضعی.با.فعالیت.ضد.باکتری.های.گرم.
مثبت-.هر.چند.که.Off-label.هستند-.در.درمان.بلفاریت،.یک.تکیه.گاه.
مهم.و.اساســی.به.شــمار.می.رود..عالوه.بر.این،.مهار.کولونیزاســیون.
باکتری.ها.همراه.با.تشکیل.یک.بیوفیلم.)الیه.بیولوژیکی(،.التهاب.سطح.
کره.چشم.و.حاشــیه.پلک.ها.را.نیز.کاهش.خواهد.داد..آزیترومایسین.
موضعــی.با.دوز.پایین.و.در.کوتاه.مدت،.گزینه.موثر.و.بی.خطری.بویژه.
در.امر.درمان.MGD.به.شــمار.می.آید.چرا.که.ایــن.دارو.نفوذپذیری.
بافتی.باالیی.داشته.و.دارای.اثرات.ضدالتهابی.نیز.هست..با.مصرف.دوز.
خوراکِی.پایین.داکسی.سیکلین،.ماینوســایکلین.و.آزیترومایسین.نیز.

اثرات.مشابهی.مشاهده.شده.است.
درمان انسداد و بستن پانکتوم

در.مواردی.که.به.علت.تغییر.شــکل.و.یا.اختالل.در.فرایند.بسته.

شــدن.پلک.ها.کره.چشم.پوشــیده.نمی.شود،.اســتفاده.از.روش.های.

انســدادی.معقول.به.نظر.می.رســد..این.روش.ها.از.نظر.تاریخی.شامل.

بســتن.با.patch،.تارســورافی،.پوشــاندن.چشــم.با.اتاقک.مرطوب.و.

ایمپلنت.های.پلک.فوقانی.از.جنس.طال.بوده.است..اخیراً.قرار.دادن.لنز.

اسکلرال.از.نوع.(PROSE Boston Sight).به.عنوان.جانشینی.در.جهت.

بهبودی.در.موارد.خشــکی.چشم.مقاوم.به.درمان.که.ناشی.از.نداشتن.

پوشــش.کره.چشم.اســت،.توجه.زیادی.را.در.میان.پزشکان.به.خود.
جلب.کرده.است.

بستن.پانکتوم.ها.یک.روش.قدیمی.و.اثبات.شده.در.موارد.خشکی.

چشــِم.ناشــی.از.کمبود.آب.در.اشک.اســت..وقتی.که.التهاب.سطح.

چشم.کنترل.شود،.در.آن.صورت.جهت.افزایش.حجم.اشک.می.توان.از.
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پالک.های.سیلیکونی.دائمی،.پالک.های.کالژنی.تجزیه.شدنی.و.بستن.
پانکتوم.ها.استفاده.نمود.

دست کاری غدد میبومین
درمان.مؤثر.و.هدفمند.خشکی.چشم.در.برگیرنده.انجام.اقداماتی.
جهت.برطرف.ســاختن.انســداد.غدد.میبومین.و/.یا.بهبود.ترشحات.
میبوم.اســت..تغییرات.فیزیکی.و.شــیمیایی.رخ.داده.در.چربی.ها.که.
باعث.می.شــود.چربی.ها.در.درجه.حــرارت.بدن،.از.یک.حالت.مایع.به.
یک.حالت.نیمه.جامد.یا.مومی.تغییر.شکل.پیدا.کنند،.باعث.ناهنجاری.
در.ترشحاِت.میبوم.می.شود..این.نکته.نیز.مطرح.گردیده.که.مکمل.های.
غذایی.حاوی.اســیدهای.چرب.ضــروری،.باعث.بهبود.کیفیت.ترکیب.
چربی.میبوم.شده.و.قطره.های.چشمی.آلکانی.نرم.کننده.نیمه.فلورینه،.
باعــث.حل.شــدن.توده.های.جمع.شــده.در.دهانــه.خروجی.غدد.و.
بهبود.ترشــح.میبوم.می.گردد..عالوه.بر.این.چند.روش.قابل.اســتفاده.
در.مطب.که.اثربخشــی.آن.ها.نیز.اثبات.شــده.جهت.برطرف.ساختن.
انســداد.غدد.میبومین.در.دسترس.پزشــکان.قرار.دارد..این.روش.ها.
شــامل.Thermopulsation.بــر.روی.پلک.ها،.درمان.پالس.دار.شــدید.
.نوری،.پروبینگ.غدد.میبومین.همراه.با.خارج.شــدن.ترشــحات.غدد

(Gland Expression).و.Microblepharoexfoliation.می.شود.

Eyelid Thermopulsation Therapy.در.حــدود.یک.دهه. .-
LipiFlow.به.وســیله.Automated Thermopulsation.اســت.که.روش
(.Johnson & Jonson, Vision Care, Inc)..بــه.عنوان.یک.گزینه.درمانی.

.MGD.مؤثر.برای.انواعی.از.خشــکی.چشــم.که.همراه.با.نوع.انسدادِی

می.باشــد،.جایگاه.خود.را.به.اثبات.رسانده.اســت..LipiFlow،.حرارت.

هدایت.شــده.ای.را.به.مدت.12.دقیقه.تولیــد.کرده.و.پلک.ها.را.تحت.

فشار.قرار.می.دهد.و.عالیم.و.یافته.های.DED.و.نیز.پارامترهای.مربوط.

به.عملکرد.MG.را.بهبود.می.بخشــد..مــدت.زمان.تأثیر.یک.بار.درمان.

با.این.روش.بر.اســاس.مدارک.موجود،.9.الی.16.ماه.اســت.و.در.طی.

ایــن.دوره.به.درمان.اضافی.دیگری.نیاز.نیســت..در.صورتی.که.حفظ.

بهداشت.پلک.ها.و.نیز.Immunomodulation.به.صورت.دقیق.و.مستمر.

انجام.شــود،.مدت.زمان.اثربخشــی.این.روش.درمانی.ممکن.اســت.

افزایش.یابد.و.اگر.در.زمان.درمان،.تعداد.غدد.ترشح.کننده.کم.بوده.و.

یا.اینکه.آتروفی.وسیع.غدد.وجود.داشته.باشد،.در.آن.صورت.این.مدت.

زمان.ممکن.اســت.کاهش.یابد..در.دو.ســال.اخیر.دو.دستگاه.پرتابل.

جهت.Thermopulsation.به.بازار.عرضه.شــده.اســت:.iLux (Alcon).و.

Tear Care (Sight Sciences)..این.دو.دســتگاه.از.نظر.اثربخشی.درمانی.

در.کوتاه.مدت.قابل.مقایســه.با.LipiFlow.می.باشــند.ولی.قیمت.آن.ها.

پایین.تر.اســت..نویسنده.این.مقاله.خود.از.این.دستگاه.ها.جهت.درمان.

.LipiFlow.متناوب.و.فاصله.داِر.غدد.میبومین.استفاده.نموده.تا.اثربخشی
را.افزایش.دهد.

روش. یــک. .IPL روش. .Intense Pulsed Light Therapy .-

درمانــی.و.نیز.یک.روش.مخصــوص.زیبایی.در.حــوزه.بیماری.های.

پوســت.می.باشد.که.به.شکل.گسترده.ای.در.دســترس.پزشکان.بوده.

و.اریتم.و.تالنژکتازی.های.پوســت.صــورت.را.کاهش.می.دهد..در.این.

روش.نورِی.مخصوص.صورت.که.Nonablative.اســت.)بافت.برداشته.

نمی.شــود(.از.طیف.نوری.فیلتر.شده.مرئی.)58۰-56۰.نانومتر(.که.به.

صورت.انتخابی.توســط.مالنین.و.هموگلوبین.جذب.می.شود،.استفاده.

می.گردد..اســتفاده.از.روش.IPL.در.ناحیــه.میانی.صورت.باعث.بهبود.

عالیم.خشــکی.چشــم.و.عملکرد.بهتِر.غدد.میبومین.در.مبتالیان.به.

روزاسه..و.بلفاریِت.Demodex.می.شود..اخیراً.یک.مطالعه.گذشته.نگر.از.

نوع.RCT.که.توسط.رانگ.و.همکاران.انجام.گرفته،.نشان.داده.است.که.

استفاده.مستقیم.از.IPL.بر.روی.پلک.چشم.ها.در.ترکیب.با.فشار.دستی.

بــر.پلک.ها/Meibomian Gland Expression،.مدت.زمان.تجزیه.اشــک.

چشم.و.نیز.نمراِت.ترشحی.MG.را.در.بیماران.تحت.مطالعه.در.مقایسه.

با.کنترل.های.ساختگی.به.میزان.چشمگیری.افزایش.می.دهد..در.این.

روش.باید.از.محافظ.های.اســکلرال.اســتفاده.نمود.ولی.پلک.ها.فاقد.

پوشــش.باشــند..همچنین.این.روش.باعث.کاهش.واسکوالریزاسیون.

در.حاشــیه.پلک.ها.می.شــود..افزایش.شــناخت.و.آگاهی.ما.از.اثرات.

فتوبیولوژیکِی.IPL،.منجر.به.گسترده.تر.شدن.استفاده.از.این.روش.در.
حوزه.درمان.خشکی.چشم.شده.است.)نگاه.کنید.به.ویدیوی.1.و.2(.

Intense Pulsed-Light Therapy VIDEO 1 

Collins Eyelid Expression After Intense Pulsed-Light Therapy 

VIDEO 2

مطالعــه.ای.که.اخیراً.توســط.ِدل.و.همکاران.انجام.شــده،.اثرات.

سینرژیک.استفاده.هم.زمان.از.روش.IPL.و.Thermopulsation.به.وسیله.

Lipiflow.را.در.مبتالیان.به.خشکی.چشم.که.دچار.MGD.و.روزاسه.ای.

چشم.می.باشند.نیز.نشان.داده.است.
پروبینگ.غــدد.میبومین:.پروبینگ.غــدد.میبومین.همراه. .-

https://www.aao.org/FPTracking%3Fpath%3Dhttp://aao-resources-enformehosting.s3.amazonaws.com/resources/FocalPointsContent/Video/FP2020_n08-v05_Collins.mp4
https://www.aao.org/FPTracking%3Fpath%3Dhttp://aao-resources-enformehosting.s3.amazonaws.com/resources/FocalPointsContent/Video/FP2020_n08-v04_Intense.mp4
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بــا.Gland Expression.به.صورت.دســتی،.در.بهبود.عملکرد.این.غدد.

اثربخش.بوده.اســت.)نگاه.کنید.به.شــکل.3.و.4.و.ویدیوهای.3.و.4(..

اســتفاده.هم.زمــان.از.روش.Thermopulsation،.باعث.افزایش.نفوذ.به.

مناطقی.از.غدد.که.دچار.انســداد.شده،.می.گردد.و.در.نتیجه.ترشح.و.
آزادسازی.میبوم.آسان.تر.انجام.خواهد.شد.

Meibomian Gland Probing VIDEO 3

Meibomian Gland Expression Following Probing VIDEO 4

ماســکین.و.همــکاران.اخیراً.نشــان.داده.اند.کــه.در.بیش.از.8۰.

درصد.از.غدد.پروبینگ.شــده،.مقاومت.موضعی.ثابت.و.شدید.پایداری.

)1FFFUR(.همراه.بــا.تندرنس.پلک.ها.و.حس.قابل.شــنیدن.یا.قابل.
(Nonfocal).لمسی.وجود.دارد..در.غددی.که.مقاومت.نرم.غیر.موضعی
داشــتند،.به.احتمال.قوی.باز.شــدن.و.آشکار.شدن.غدد.دشوارتر.بود..

1 . Fixed, Firm, Focal, Unyielding Resistance

شکل 4. میبوم ضخیم که پس از پروبینگ غده میبومین خارج شکل 3. پروبینگ غده میبومین در پلک تحتانی.
شده است.

شکل Microblepharoexfoliation 5 توسط دستگاه a :BlephEx. قبل از عمل جراحی و b. پس از عمل جراحی.

https://www.aao.org/FPTracking%3Fpath%3Dhttp://aao-resources-enformehosting.s3.amazonaws.com/resources/FocalPointsContent/Video/FP2020_n08-v02_Probing.mp4
https://www.aao.org/FPTracking%3Fpath%3Dhttp://aao-resources-enformehosting.s3.amazonaws.com/resources/FocalPointsContent/Video/FP2020_n08-v03_Expression.mp4
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همچنین.ماسکین.و.همکاران.پیشنهاد.کرده.اند.که.با.برطرف.شدن.و.

رفع.انسداد.غدد.میبومین.ممکن.است.آتروفی.غدد.نیز.از.میان.رفته.یا.

اینکه.تجدید.حیات.غدد.را.شاهد.باشیم،.چرا.که.این.پدیده.ها.از.طریق.

آنالیز.تصاویر.میبوگرافیک.که.یک.سال.پس.از.پروبینگ.گرفته.شده،.

اثبات.گردیده.اســت..یافته.های.فوق.سبب.شده.که.پزشکان.پروبینگ.

غدد.میبومین.را.در.پلک.هایی.که.دچار.انسداد.یا.آتروفی.قابل.مالحظه.
این.غدد.هستند،.در.نظر.قرار.دهند.

Microblepharoexfoliation.استفاده.از.این.روش.در.مورد. .-

پلک.ها،.روش.موثری.جهت.کاهش.التهاب.سطح.کره.چشم.در.درمان.

خشــکی.چشم.بوده.اســت..رایِنرســون.و.همکاران.اخیراً.یک.تئوری.

.DED.،وحدت.و.یگانگی.را.در.خشکی.چشم.توضیح.داده.اند.که.در.آن

نتیجه.بلفاریت.مزمن.اســت..آن.ها.نشان.دادند.که.استافیلوکوک.های.

کوآگوالز.منفی.به.شکل.مؤثری.در.حاشیه.پلک.ها.کولونیزه.شده.و.یک.
ماده.بیوفیلم.محافظتی.را.ایجاد.می.کنند.

در.داخل.این.بیوفیلم،.حداقل.باکتری.هایی.که.فعال.شدن.ژنی.را.

حس.می.کنند،.باعث.آزادســازی.فاکتورهای.ویروالنسی.التهابی.شده.

و.این.امر.منجر.به.التهاب.ســطح.کره.چشــم،.MGD.و.بی.ثباتی.الیه.
اشکی.می.شود.

محققــان.توصیه.نموده.اند.که.به.عنوان.یک.بخش.تکمیلی.در.امر.

درمان.خشــکی.چشم/بلفاریت،.از.دبریدمان.حاشیه.پلک.ها.در.فواصل.

منظم.استفاده.شود..انجام.این.کار.قبل.از.عمل.جراحی.چشم،.ممکن.

اســت.میزان.باکتری.های.موجود.در.حاشیه.پلک.ها.را.نیز.کاهش.دهد.
)نگاه.کنید.به.شکل.5(.

Microblepharoexfoliation with BlephEx VIDEO 5

مکمل های غذایی
مطالعه.اخیر.انجام.شــده.توسط.آســِبل.و.همکاران.تحت.عنوان.
1DREAM،.تصــور.ســنتی.و.رایــج.در.خصوص.مزایای.اســتفاده.از.

مکمل.های.اســید.چرب.اُمگا-3.را.جهت.بیماری.خشــکی.چشــم.به.

چالش.کشیده.است..EPA2.و.DHA3.از.جمله.اسیدهای.چرب.ضروری.

1 . Dry Eye Assessment & Management
2 . Eicosapentaenoic Acid
3 . Docosahexaenoic Acid

هستند.که.تصور.می.شــود.ضد.التهاب.بوده.و.دارای.تأثیر.مطلوبی.بر.

روی.MGD.و.خشــکی.چشم.هستند..از.ســوی.دیگر.تصور.می.شود.

اســیدهای.چرب.امگا-6.که.در.رژیم.غذایی.کشورهای.غربی.به.میزان.

فراوانی.وجود.دارد،.در.ایجاد.التهاب.نقش.دارند..این.اسیدهای.چرب،.

پیش.ســازهای.اِیکوزانوییدها.هستند.که.شــامل.پروستاگالندین.ها.و.

لوکوترین.ها.می.شوند..اســیدهای.چرب.امگا-3.به.وسیله.سوبسترای.

آراشیدونیک.اسید.برای.آنزیم.های.سیکلواکسیژناز.و.5-لیپواکسیژناز،.

یک.مهار.آنزیمی.رقابتی.ایجاد.نموده.و.در.نتیجه.تولید.اِیکوزانوییدهای.
ایجادکننده.التهاب.را.متوقف.می.سازد.

مطالعــه.DREAM.بــه.صــورت.یــک.RCT.با.مقیــاس.بزرگ.و.

چندمرکزی.و.Double-Masked.طراحی.شده.است..دو.سوم.از.بیماران،.

کپســول.های.اســیدهای.چرب.امگا-3.حاوی.4۰۰.میلی.گرم.EPA.و.

2۰۰.میلی.گرم.DHA.دریافت.نمودند..یک.سوم.از.بیماران.یک.پالسبو.

دریافت.کردند.که.حاوی.1۰۰۰.میلی.گرم.روغن.زیتون.تصفیه.شــده.

.4OSDI.بود..در.هر.دو.گروه،.در.عرض.12.ماه.)نقطه.پایانی.اولیه(.نمره

نســبت.به.وضعیت.پایه.کاهش.چشم.گیری.پیدا.کرده.بود.و.میان.دو.

گروه،.تفاوت.آماری.وجود.نداشــت..عالوه.بر.این،.در.معیارهای.مربوط.

به.نقطه.پایانی.ثانویه.که.شامل.تغییرات.رخ.داده.در.نشانه.های.خشکی.

چشم.بود.هیچ.تفاوت.آماری.معناداری.وجود.نداشت..نتیجه.به.دست.

آمده.از.این.مطالعه.این.بود.که.در.مبتالیان.به.خشکی.چشم.هیچ.گونه.

مدرک.مســتندی.در.خصوص.مفیــد.و.مؤثر.بودن.مصرف.مکمل.های.
اسید.چرب.امگا-3.در.مقایسه.با.پالسبو.وجود.نداشت.

انتقادات.وارد.شــده.بر.این.مطالعه،.عمدتاً.بر.انتخاب.روغن.زیتون.

متمرکز.بود.که.حاوی.اســیدهای.چرب.امگا-.9.بوده.و.به.عنوان.یک.

پالســبو،.دارای.خواص.ضدالتهابِی.طبیعی.هســتند..عالوه.بر.آن،.در.

مورد.معیارهای.درمانی.همراه.با.خشــکی.چشم.که.توسط.بیماران.هر.

دو.گروه.مورد.اســتفاده.قرار.می.گرفت،.هیچ.کنترلی.وجود.نداشــت..

آســِبل.و.همکاران.در.یک.مطالعه.فرعــِی.DREAM،.43.بیمار.را.که.

فراورده.امگا-3.را.مصــرف.کرده.بودند.به.صورت.تصادفی.به.دو.گروه.

تقسیم.کردند:.یک.گروه.که.مصرف.این.نوع.فراورده.ها.را.ادامه.دادند.و.

یک.گروه.که.به.جای.آن،.روغن.زیتون.مصرف.کردند؛.این.بیماران.به.

مدت.12.مــاه.دیگر.تحت.نظر.قرار.گرفتند..در.پایان.مطالعه،.با.توجه.

به.کاهش.نســبِی.OSDI.نسبت.به.وضعیت.پایه.)نقطه.انتهایی.اولیه(،.
هیچ.تفاوت.چشمگیری.در.گروه.ها.مشاهده.نشد.

نتایج.حاصل.از.مطالعه.DREAM.با.نتایج.حاصل.از.سایر.مطالعات.

بالینی.تصادفی.ســاز.شده.و.دارای.کنترل.پالسبو.که.اثربخشی.بالینی.

مکمل.هــای.امگا-3.را.نشــان.داده.اند،.در.تضاد.هســتند..اخیراً.یک.

متاآنالیز.انجام.شده.بر.روی.17.مورد.RCT.اثربخشی.مکمل.های.اسید.

چرب.امگا-.3.را.جهت.خشکی.چشم.در.مجموعه.ای.متشکل.از.3363.

بیمار.مورد.ارزیابی.قرار.داد..در.عین.حال.که.در.جمعیت.مورد.مطالعه.
4 . Ocular Surface Disease Index

پیشرفت های صورت گرفته در حوزه تشخیص و درمان خشکی چشم

https://www.aao.org/FPTracking%3Fpath%3Dhttp://aao-resources-enformehosting.s3.amazonaws.com/resources/FocalPointsContent/Video/FP2020_n08-v01_BlephEx.mp4
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DED جهت تشخیِص TFOS DEWS II شکل 6. رویکرد الگوریتمی

و.شدت.بیماری،.مونوژنیتی.وجود.نداشت،.جیانّاکار.و.همکاران.نتیجه.

گرفتند.کــه.مکمل.های.امگا-3،.هم.عالیم.و.هــم.یافته.های.بیماری.
خشکی.چشم.را.به.صورت.چشمگیری.بهبود.بخشیده.بودند.

چشم.پزشــکانی.کــه.از.مصــرف.مکمل.های.امگا-3.بــا.توجه.به.

داده.های.موجود.قویاً.حمایت.می.کنند،.احتماالً.به.تجویز.فراورده.های.

حاوی.اســیدهای.چرب.ضروری.ادامه.خواهند.داد..ما.نیاز.به.آن.داریم.

که.مطالعات.بیشتری.در.خصوص.اثربخشی.روغن.زیتون.به.عنوان.یک.

گزینه.درمانی.برای.خشکی.چشــم.انجام.گیرد..عالوه.بر.این،.از.آنجا.

که.در.میان.محصوالت.مختلف.موجود.در.بازار.هیچ.گونه.اســتانداردی.

وجود.ندارد،.ضروری.اســت.در.مطالعات.انجام.شــده.فرموالسیون.و.
دوزاژ.مناسب.مکمل.امگا-.3.مشخص.شود.

HydroEye ScienceBased Health.یــک.فرموالســیون.اختصاصی.

اســت.که.گامالینولِنیک.اســید.)GLA(.را.که.یک.اسید.چرب.امگا-6.

.(DHA,EPA).و.روغن.های.ماهی.(ALA).می.باشــد.با.روغن.تخم.کتان

ترکیــب.می.کند..جذب.ایــن.مکمــل،.تولید.پروســتاگالندین.های.

سیســتمیک.ضدالتهابــی.ماننــد.PGE-1.و.PGE-3.را.افزایش.خواهد.

داد..در.چندین.مطالعه.بالینی.این.نکته.به.اثبات.رســیده.اســت.که.
HydroEye.باعث.بهبود.استانداردها.و.عالئم.خشکی.چشم.می.گردد.

الگوریتم های خشکی چشم
به.منظور.تشویق.پزشکان.جهت.استفاده.از.روش.های.درمانی.موثر.
در.مبتالیان.به.خشکی.چشم،.سه.الگوریتم.بالینی.مبتنی.بر.شواهد.در.

طی.2.سال.اخیر.پیشنهاد.گردیده.است.
در.ســال.2۰17،.الگوریتــم.TFOS DEWS II.در.زمینه.شــدت.
بیماری.خشــکی.چشم.توصیف.گردید..هدف.از.طراحی.این.الگوریتم،.
افتــراق.میان.نوعی.از.DED.که.در.آن.کمبــود.آب.وجود.دارد.از.نوع.
تبخیرِی.DED.می.باشــد؛.این.کار.بر.اساس.یک.سری.از.سواالت.تریاژ.
و.آنالیز.ریســک.فاکتورها.انجام.شده.است..سپس.برای.تشخیص.عدم.
وجود.هوموستاز.الیه.اشــکی.و.صدمات.سطح.کره.چشم،.آزمون.های.
تشخیصی.تاییدی.و.معاینات.بالینی.مورد.استفاده.قرار.گرفته.اند.)شکل.
6(..سپس.بر.اساس.شدت.عالیم.و.یافته.های.بالینی،.درمان.های.بعدی.
گام.به.گام.پیشــنهاد.گردیده.اند..تشخیص.به.قضاوت.پزشک.بستگی.
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شکل 7. ارزیابی بیماری های سطح کره چشم و طبقه بندی آن، در انتخاب بیمار جهت الگوریتم کمک کننده است.

پیشرفت های صورت گرفته در حوزه تشخیص و درمان خشکی چشم

دارد.تا.او.در.صورتی.که.از.نظر.بالینی.مناســب.باشد،.انواع.درمان.های.
مختلف.را.به.کار.بگیرد.

در.سال.CEDARS1.،2۰17.یک.الگوریتم.مبتنی.بر.شواهد.و.توافق.

همگانی.را.جهت.درمان.خشکی.چشم.توصیف.نمود.که.در.آن.بیماران.

بر.اســاس.مکانیسم.های.اتیوپاتوژنیِک.غالب.دسته.بندی.می.شوند..این.

دســته.بندی.ها.شــامل.موارد.مرتبط.با.کمبود.آب،.تبخیری/بلفاریت،.
1 . The Cornea, External Disease, and Refractive Society

کمبود.موســین.و.مرتبط.با.Exposure.بود..روش.ها.و.درمان.های.اولیه.

و.ثانویــه.در.مورد.هر.گروه.توضیح.داده.شــد..هــدف.از.طراحی.این.

الگوریتم.مفصل.و.مشروح،.درمان.سندرم.اشک.غیرطبیعی.با.استفاده.

از.انواع.مختلف.دســته.بندی.متناسب.با.آن.است.که.اغلب.با.یکدیگر.
همپوشانی.دارند.

.ASCRS OSD.در.ســال.2۰19،.الگوریتم.قبل.از.عمــل.جراحی

توسط.کمیته.بالینی.مربوط.به.قرنیه.در.ASCRS.تهیه.و.تدوین.گردید.
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)نگاه.کنید.به.شــکل.7(..هــدف.از.طراحی.ایــن.الگوریتم.مبتنی.بر.

شــواهد.و.توافق.جمعی.این.اســت.که.ارزیابی.بیماری.های.سطح.کره.

چشــم.در.افراد.عالمت.دار.و.بدون.عالمت.مبتال.به.1OSD.قبل.از.انجام.

جراحی.های.رفراکتیو.و.کاتاراکت.آســان.تر.شود..این.الگوریتم.متکی.

بر.یک.پرسشــنامه.عالیم.خشکی.چشــم.و.نیز.ارزیابی.اُسموالریتی.و.

MMP-9.جهت.مستندســازی.احتمال.وجود.OSD.است..جهت.تایید.

OSD.از.معاینه.بالینی.ســطح.چشم.و.حاشــیه.پلک.ها.و.نیز.الگوهای.

رنگ.آمیزی.باید.استفاده.نمود..سپس.انواعی.از.OSD.که.شدید.و.قابل.

مشاهده.با.چشم.است.از.انواعی.که.از.نظر.ظاهری.چندان.قابل.رویت.

نیســتند،.مشــخص.و.متمایز.می.گردد..هدِف.این.الگوریتم،.بازگشت.

سریع.هوموستاز.الیه.اشکی.و.به.تأخیر.و.تعویق.انداختن.عمل.جراحی.

اســت.تا.جایی.که.درمــان.هدفمند.و.گام.بــه.گام.OSD.باعث.بهبود.

بیماری.شــود،.در.مراحلی.که.از.نظر.ظاهری.قابل.مشــاهده.نیست..

این.الگوریتم.از.رویکرد.درمان.مبتنی.بر.شــدت.بیماری.که.توســط.
.الگوریتم.TFOS DEWS II.حمایت.می.شــود،.بهره.می.گیرد..الگوریتم
ASCRS Preoperative OSD.با.توجه.به.گزارش.های.اخیر.در.خصوص.

شــیوع.باالی.خشکی.چشــِم.بدون.عالمت.یا.دارای.عالیم.مختصر.در.

میان.بیماران.قبل.از.عمل.جراحی.به.شــکل.خاصی.مناسب.و.بهنگام.
است.

درمان ها و فراورده های بیولوژیکی جدید
اخیراً.وسیله.ای.در.بازار.به.نام.(TrueTear Allergan).عرضه.شده.که.
به.صورت.اینترانازال.مورد.استفاده.قرار.گرفته.و.مکانیسم.آن،.تحریک.
عصبی.(Neurostimulation).اســت..زبانه.های.این.دستگاه.که.در.نوک.
آن.ها.ژلی.وجود.دارد،.داخل.سوراخ.های.بینی.قرار.داده.شده.و.جریان.
الکتریکی.متغیری.را.برای.فیبرهای.حسی.تریژمیناِل.موجود.در.مخاط.
این.ناحیه.تولید.می.کند.و.در.نتیجه.از.طریق.مســیرهای.ترشــحی-
حرکتی.خودکار.–(Autonomic Secretomotor).که.اساساً.پاراسمپاتیک.
هســتند-.واحد.عملکردی.اشــکی.)الکریمال(.فعال.می.شود..حجم.و.
.محتوای.اشکی.که.در.اثر.این.فرایند.افزایش.می.یابد.برخالف.اشک.های.

1 . Ocular Surface Disease

رفلکسی،.دارای.ترکیب.طبیعی.هستند.
در.ســال.های.اخیر.توجه.پزشــکان.به.اســتفاده.از.فراورده.های.
بیولوژیک.در.بیماران.مبتال.به.خشــکی.چشــم.شــدید-خصوصاً.در.
مواردی.که.همــراه.با.فیالمنت.ها.و.اروزیون.های.قرنیه.اســت-.بیش.
از.پیش.افزایش.یافته.اســت..این.محصوالت.شامل.قطره.های.اشک..از.
سرم.اتولوگ،.قطره.های.چشمِی.پالسمایِی.غنی.از.پالکت.و.قطره.های.
چشمی.ســایتوکین.های.آمنیوتیک.(RegenerEyes).است..در.ترکیب.
یک.فراورده.نگه.داری.شــده.با.ســرما.به.نــام.(Prokera Biotissue).و.
.چنــد.محصول.دهیدراته.از.جملــه.AmbioDisk (Katena Products).و
(Integra LifeSciences BioDOptix).که.به.بازار.عرضه.شده،.بافت.غشای.

آمنیوتیک2.(AMT).به.کار.رفته.است..این.فراورده.های.بیولوژیک،.دارای.

مدیاتورهای.ضد.التهابی،.فاکتورهای.رشــد.و.پروتئین.های.ماتریکس.

خارج.سلولی.هســتند.که.بازگشت.سریع.سالمت.و.یکپارچگی.سطح.

کره.چشــم.را.بهبود.می.بخشــد..نگه.داری.در.ســرما.)انجماد(،.باعث.

.AMT.می.شود.که.بازدهی.بیشتری.از.نظر.مولکول.های.بیواَکتیِو.دارای
بویژه.در.مورد.HC-HA pentraxin.را.شاهد.باشیم.

نتیجه گیری
بیماری.خشکی.چشم.شیوع.باالیی.دارد؛.در.عین.حال،.این.یافته.
توســط.بسیاری.از.چشم.پزشــکان.چندان.جدی.گرفته.نشده.و.به.آن.
کم.تر.توجه.شــده.است..افزایش.شــناخت.ما.نسبت.به.مکانیسم.های.
ایمونوپاتوژنیِک.بیماری.خشــکی.چشــم،.یک.چارچوب.و.ســاختار.
معنادار.را.ایجــاد.کرده.تا.از.این.طریق،.ارائه.یــک.رویکرِد.مبتنی.بر.
شواهد.در.خصوص.تشــخیص.و.درمان.خشکی.چشم،.آسان.تر.گردد..
الگوریتم.های.جدید.در.زمینه.DED،.یک.سری.راهنمایی.های.بالینی.را.
جهت.بهبود.درمان.بیماران.در.اختیار.ما.قرار.داده.اســت..تولید.مداوم.
فراورده.های.مخصوص.خشــکی.چشــم.و.ظهور.رویکردهای.درمانی.
هدفمند،.مواجهه.پزشــک.با.تجربیات.شــخصی.بیماران.در.خصوص.
خشکی.چشم.و.اعتماد.و.اطمینان.خاطر.او.را.در.مورد.اثربخشی.درمان.

بهبود.خواهد.بخشید.

2 .Amniotic Membrane Tissue
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بر.اســاس.تحقیق.انجام.شده.توســط.موسسه.ملی.چشم1،.نوعی.

ژن.درمانی.از.ســلول.های.عصبی.بینایی.محافظت.می.کند.و.بینایی.را.

در.مدل.های.حیوانی.)موش(.دارای.گلوکوم.حفظ.می.کند..این.یافته.ها.

دریچه.ای.است.به.توسعه.روش.های.درمانی.محافظت.عصبی.در.مقابل.
گلوکوم.که.علت.اصلی.اختالالت.بینایی.و.نابینایی.است.

گلوکوم،.ناشــی.از.تخریب.برگشــت.ناپذیر.عصب.بینایی.اســت..

مجموعه.ای.متشــکل.از.آکســون.ســلول.های.گانگلیونی.شبکیه.که.

ســیگنال.هایی.را.از.چشم.به.مغز.منتقل.می.کند.تا.بینایی.ایجاد.شود..

درمان.های.موجود.با.کاهش.فشــار.چشــم،.آهنگ.کاهش.بینایی.را.

آهسته.می.کند،.اما.برخی.از.انواع.گلوکوم..با.وجود.فشار.طبیعی.چشم،.

به.نابینایی.می.رسند..درمان.های.محافظ.عصبی.گامی.است.رو.به.جلو.

1  National Eye Institute

و.نیازهای.بیمارانــی.را.که.فاقد.گزینه.های.درمانی.هســتند.برآورده.
می.کند.

ژن درمانی راه حلی جهت محافظت از 
سلول های عصبی برای جلوگیری از کاهش 

دید در بیماری گلوکوم )آب سیاه(

ژن درمانی راه حلی جهت محافظت از سلول های عصبی برای ... 
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.،Icahn.بو.چن،.اســتاد.علوم.چشم.پزشــکی.و.عصب.شناسی.در

گفت:.مطالعه.ما.اولین.مطالعه.ای.اســت.که.نشان.می.دهد.فعال.کردن.

مســیر.CaMKII1.به.محافظت.از.سلول.های.گانگلیونی.شبکیه.در.برابر.
انواع.آسیب.ها.و.در.مدل.های.گلوکوم.کمک.می.کند.

برای.خواندن.اصل.خبر.می.توانید.بارکد.زیر.را.اسکن.کنید.

مسیر.CaMKII.فرآیندها.و.عملکردهای.اصلی.سلولی.را.در.سراسر.

بدن،.از.جمله.ســلول.های.گانگلیونی.شبکیه.در.چشم.تنظیم.می.کند..

با.این.حال،.نقش.دقیق.CaMKII.در.ســالمت.ســلول.های.گانگلیونی.

شــبکیه.به.خوبی.شــناخته.نشــده.اســت..برای.مثال،.مهار.فعالیت.

CaMKII.بسته.به.شرایط،.از.ســلول.های.گانگلیونی.شبکیه.محافظت.

کرده.یا.به.آن.ضرر.می.رساند.
محققــان.هنگام.جســتجوی.راه.هایی.برای.مداخلــه.در.این.امر،.
دریافتند.که.فعال.کردن.مسیر.CaMKII.با.ژن.درمانی.برای.سلول.های.
گانگلیونی.شــبکیه،.نقش.محافظ.را.ایفا.می.کنــد..با.انجام.ژن.درمانی.
برای.موش.ها.درســت.قبل.از.تزریق.ســم.)که.باعث.آسیب.سریع.به.
سلول.ها.می.شــود(.و.درست.پس.از.آســیب.عصب.بینایی.)که.باعث.
آسیب.کندتر.می.شود(.با.افزایش.فعالیت.CaMKII،.محافظت.قوی.تری.

از.سلول.های.گانگلیونی.شبکیه.صورت.گرفته.است.

1  Calcium/Calmodulin-Dependent Protein Kinase II

در.بین.موش.های.تحت.درمان.با.ژن.درمانی،.77.درصد.سلول.های.

گانگلیونی.شبکیه.12.ماه.پس.از.تزریق.سم.در.مقایسه.با.8.درصد.در.

موش.های.کنترل،.زنده.ماندند..شــش.ماه.پس.از.آسیب.دیدن.عصب.

بینایی،.77.درصد.از.ســلول.های.گانگلیونی.شــبکیه.زنده.ماندند.در.
حالی.که.فقط.7.درصد.در.گروه.شاهد.زنده.ماندند.

افزایش.میزان.زنده.ماندن.ســلول.های.گانگلیونی.شبکیه.با.توجه.

به.فعالیت.ســلولی.که.توســط.الکترورتینوگرام.و.الگوهای.فعالیت.در.

قشــر.بینایی.اندازه.گیری.می.شود،.با.احتمال.بیشتری.عملکرد.بینایی.
را.حفظ.می.کند.

چن.در.پایان.می.گوید:.اگر.سلول.های.گانگلیونی.شبکیه.را.در.برابر.

ســمومی.که.باعث.مرگ.سلول.ها.در.گلوکوم.می.شود.به.شکل.مستمر.

مقاوم.تر.کنیم،.این.سلول.ها.شاید.بتوانند.مدت.بیشتری.زنده.بمانند.و.
در.ضمن.عملکرد.خود.را.حفظ.کنند.

برای.خوانــدن.مقاله.این.پژوهش.می.توانید.بارکد.زیر.را.اســکن.
نمایید.
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چشم.انداز.عرصه.ی.»پزشکی.از.راه.دور«.یا.»تله.مدیسین«.در.مدت.

زمان.کوتاهی.به.طرز.چشــم.گیری.تغییر.کرده.است..در.سال.2۰15،.

فن.آوری.پزشــکی.از.راه.دور.نسبتاً.ناشناخته.بود،.زیرا.پزشکان.تمایلی.

به.مشارکت.نداشتند.و.قوانین.روشنی.نیز.در.این.زمینه.وجود.نداشت..

طی.یک.سال.گذشــته،.همه.گیری.کووید-19چشم.انداز.مراقبت.های.

بهداشــتی.ایاالت.متحده.را.تحت.تأثیر.قرار.داده.اســت..در.حالی.که.

هنوز.تعیین.تاثیر.درازمدت.این.رویکرد.ســالمتی.و.درمانی.زود.است،.

صنعت.چشم.پزشکی.از.پیشگامان.این.عرصه.بوده.است.
به.گفته.دکتر.سایا.ناگوری،.معاون.موسسه.سالمت.آسان1.و.مالک.
شــرکت.VisionMD.co،.پرســش.بزرگ.این.بود.که.چگونه.پزشکی.از.

1  SimpleHealth.com

آینده ای  امیدوارانه برای پزشکی از راه دور

آینده ای  امیدوارانه برای پزشکی از راه دور
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راه.دور.می.تواند.جایگزین.معاینه.حضوری.شــود..دکتر.ناگوری.گفت.

در.ســال.2۰15،.پزشــکی.از.راه.دور.با.موانع.قانونی،.بازپرداخت.های.

گیج.کننده/محدود.و.نرخ.پذیرش.پایین.توســط.پزشــکان.و.بیماران.
روبرو.شد..در.حال.حاضر،.یک.تحول.بزرگ.رخ.داده.است.

از.زمان.شروع.همه.گیری.کووید.19،.بیماران.و.پزشکان.از.پزشکی.

از.راه.دور.اســتقبال.کرده.اند..پزشکان.از.مارس.2۰2۰.هزینه.دریافت.

می.کنند.و.مســائل.نظارتی.دیگر.مشکل.ســاز.نیســت..ناگوری.گفت:.

بزرگ.ترین.تصور.اشتباهی.که.باعث.عقب.نشینی.پزشکان.می.شود.این.

اســت.که.پزشــکان.باید.به.هر.موضوعی.از.طریق.پزشکی.از.راه.دور.
رسیدگی.کنند.

کاربرد رویکرد تیمی
پزشکی.از.راه.دور.جایگزین.ویزیت.های.حضوری.بیماران.نیازمند.
مراقبت.های.مزمن.اســت..با.این.حال.به.عقیــده.دکتر.ناگوری،.برای.

مراقبت.های.حاد.مناسب.نیست.
یکی.از.بزرگ.ترین.چالش.ها،.مســلط.شــدن.کارکنان.درمانگاه.بر.
فرایند.پزشــکی.از.راه.دور.اســت..یعنی.تک.تک.اعضای.گروه.بتوانند.
به.شــکل.تقریبی.تمام.موارد.مورد.نیاز.در.طول.یک.معاینه.مجازی.را.
بــرآورده.کنند..این.امر.باعث.ایجاد.یکپارچگی.در.پزشــکی.از.راه.دور.
می.شود..دکتر.ناگوری.معتقد.اســت.که.پزشکان.باید.اعضای.گروه.را.
به.این.درک.و.شــناخت.برســانند.که.پزشکی.از.راه.دور،.در.انجام.چه.

کارهایی.توانا.و.در.انجام.کدام.کارها.ناتوان.است.

معاینات
آســیب..های.چشمی.قابل.تشــخیص.و.مدیریت.از.طریق.پزشکی.
از.راه.دور.عبارتند.از:.اپی.اســکلریت،.خشــکی.چشم،.خونریزی.زیر.

ملتحمه،.حساســیت.های.چشــمی،.التهاب.ملتحمــه،.نزدیک.بینی،.

دوربینی.و.آستیگماتیسم.و.پینگوکوال.)لکه.زردرنگ.در.چشم(..عالوه.

بر.این.می.توان.بیماران.مبتال.به.بســته.شدن.زاویه.حاد.و.جداشدگی.

شــبکیه.را.هم.مورد.آزمایش.قرار.داد..پس.از.کاهش.همه.گیری.کرونا،.

جایگاه.پزشکی.از.راه.دور.همچنان.حفظ.خواهد.شد.و.پزشکانی.که.از.

خانه.کار.می.کنند.باز.هــم.می.توانند.بیماران.حاضر.در.مطب.یا.مرکز.
آزمایش.از.راه.دور.را.ویزیت.کنند.

نوآوری ها
ســالمتی.از.راه.دور.)Telehealth(.بــه.تشــخیص.بیماری.کمک.
می.کند..فنــاوری.(Ngoggle Diagnostics) فعالیت.مغز.را.با.اســتفاده.
از.الکتروانســفالوگرافی.(EEG).از.طریــق.تحریــک.عصبی.و.بازخورد.
.VR.آن.حس.می.کند..بیمار.از.هدســت.با.عینــک.واقعیت.مجازی.یا
استفاده.می.کند.که.شامل.سنسورهای.EEG.و.اپتیکی.سفارشی.است.

و.می.تواند.پیشرفت.بیماری.را.از.راه.دور.اندازه.گیری.کند.
فیلیپ.مدیــروس،.نایب.رئیس.بخش.چشم.پزشــکی.دانشــکده.
پزشــکی.دانشــگاه.دوک.در.دورهام،.کارولینای.شمالی.و.همکارانش،.
این.فناوری.نوآورانه.را.با.هدف.اندازه.گیری.بیشــتر.زمینه.های.بینایی.
و.جلوگیری.از.پیشرفت.بیماری.طراحی.کرده.اند..در.میان.چالش.های.
مداوم.پزشــکی.از.راه.دور،.توسعه.این.فناوری.های.در.حال.رشد.برای.
ارائه.بهترین.مراقبت.از.بیماران.بسیار.مهم.است..استفاده.از.پزشکی.از.
راه.دور.در.حال.افزایش.اســت..سناریوهای.مورد.استفاده.فعلی.گرچه.
در.حال.حاضر.با.محدودیت.هایی.در.زمینه.چشم.پزشــکی.مواجه.است.

اما.به.مرور.زمان.و.با.نوآوری.های.آینده،.بسیار.بهبود.خواهد.یافت..
این.مقاله.برگرفته.از.ســخنرانی.دکتر.ناگوری.در.نشســت.ساالنه.
مجازی.سال.2۰21.انجمن.چشم.پزشکی.اوهایو.است..ناگوری.مشاور.

پزشکی.DOT Glasses.است.
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تحقیقات.جدید.نشان.می.دهد.زندگی.در.شهری.با.کیفیت.هوای.

نامناسب،.شانس.ابتال.به.دژنراسیون.ماکوال.وابسته.به.سن.(AMD).که.

یک.علت.اصلی.نابینایی.اســت.را.افزایش.می.دهد..این.مطالعه.که.در.

BJO.چاپ.شد،.نشان.داد.که.ســاکنان.مناطق.بسیار.آلوده.حداقل.8.

درصد.بیشــتر.از.ساکنان.مناطق.کم.تر.آلوده.به.AMD.مبتال.می.شوند..

AMD.زمانی.ایجاد.می.شــود.که.ماکوال،.قسمتی.از.شبکیه.که.مسئول.

دید.مرکزی.است،.آسیب.ببیند.
دکتر.راج.ماتوری،.سخنگوی.بالینی.آکادمی.چشم.پزشکی.آمریکا.
می.گویــد:.این.مطالعه.جدید.ارتباط.بین.آلودگی.هوا.و.خطر.AMD.را.
نشان.می.دهد،.اما.هنوز.مکانیسم.آن.را.نمی.دانیم..می.دانیم.که.افزایش.
آالینده.ها.پاسخ.های.التهابی.را.افزایش.می.دهند.التهاب.می.تواند.خطر.دژنراســیون.نوع.خشک.ماکوال.را.افزایش.دهد.و.

عالئم.این.بیماری.شامل.از.دست.دادن.بینایی.مرکزی،.تاری.دید.

بر اساس تحقیقات جدید، کیفیت بد هوا خطر 
AMD را افزایش می دهد

بر اساس تحقیقات جدید، کیفیت بد هوا خطر ...
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یــا.دیدن.خطوط.کج.و.معوج.اســت..در.مراحل.اولیــه.AMD،.اغلب.

افراد.هیچ.تغییری.در.بینایی.خود.مشاهده.نمی.کنند..به.همین.دلیل،.
معاینه.منظم.چشم.توسط.چشم.پزشک.بسیار.مهم.است.

اگرچه.برخی.عوامل.خارج.از.کنترل.افراد.اســت.اما.چند.تغییر.در.

شــیوه.زندگی.می.تواند.خطر.از.دست.دادن.بینایی.از.طریق.AMD.را.

کاهش.دهد..این.عادات.شــامل.نکشیدن.سیگار،.رژیم.غذایی.سالم.و.
ورزش.منظم.است.

می.دانیم.که.عوامل.ژنتیکی.می.تواند.تقریباً.نیمی.از.خطر.استحاله.

ماکوال.را.در.برخی.افراد.تسهیل.کند..این.موضوع.را.نمی.توان.تغییر.داد..

البته.در.حال.حاضر.داروهایی.برای.بررســی.این.موضوع.در.مطالعات.

تحقیقاتی.وجود.دارد..عوامل.خطرســاز.قابل.اصالح،.سیگار.کشیدن،.

فشــارخون.باال.و.کلســترول.باال.اســت..درمان.بیماری.های.چشمی.

مانند.AMD.مرطوب.با.تشــخیص.زودهنگام.موثرتر.است..پزشک.باید.

اطمینــان.حاصل.کند.که.به.طور.منظم.معاینات.جامع.چشــم.انجام.
می.شود.تا.خطر.از.دست.دادن.بینایی.کاهش.یابد.

می.توانید.با.اسکن.بارکد.زیر.به.اصل.خبر.دسترسی.داشته.باشید.
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جاناتان.شادر.دستیار.دانشگاه.علوم.بهداشت.غربی،.کالج.پزشکی.

استئوپاتی،.در.گزارشی.موردی.خبر.از.علتی.غیرمعمول.برای.یووئیت.

خلفی.واسطه.ای.داد:.جوهر.سیاهی.که.برای.ایجاد.خال.کوبی.استفاده.
می.شود،.می.تواند.علت.این.بیماری.باشد.

شادر.توضیح.داد.که.خانمی.39.ساله.با.التهاب.دو.طرفه.چشمی،.

درد،.فتوفوبی،.وجود.سلول.به.میزان.1+.در.اتاقک.قدامی.و.نیز.سلول.

در.زجاجیه.و.تــورم.در.ناحیه.Ora Serrata.مراجعه.نمود..در.حالی.که.

یافته.های.آزمایشگاهی.و.تصویربرداری.برای.یووئیت.منفی.بود،.به.نظر.

می.رســید.که.این.نوع.حاد.یووئیت.متناوب.با.»خالکوبی.سیاه.رنگ.».

مرتبط.است..جالب.اینجاســت.که.این.مشکل.با.خالکوبی.های.ایجاد.

شــده.با.استفاده.از.رنگ.های.دیگر.بر.روی.بدن.بیمار.ارتباطی.نداشت..

در.لحظه.انجام.خالکوبی.با.جوهر.ســیاه،.هیچ.تورم.یا.تحریکی.ایجاد.
نشد.

درمــان.با.پردنیزون.خوراکی.عالیم.را.برطــرف.کرد،.اما.درمان.با.

اســتروئید.توام.با.عود.بود..دکتر.شــادر.گــزارش.داد.که.این.بیمار.را.

بــا.موفقیت.درمان.کرده.اســت..وی.در.اظهار.نظــر.درباره.نادر.بودن.

ایــن.واکنش.به.جوهر.خالکوبی.ســیاه،.گفت.که.تنهــا.چند.مورد.و.

گزارش.هایی.از.یووئیت.مرتبط.با.خالکوبی.سیاه.گزارش.شده.است..وی.

اظهار.داشت:.این.یک.بیماری.با.التهاب.هم.زمان.چشم.و.پوست.است..

یک.التهاب.گرانولوماتوز.دو.طرفه،.مزمن.و.بدون.شکل.در.افرادی.است.

که.دارای.مناطق.وســیعی.از.خالکوبی.هستند.که.کاماًل.از.جوهر.سیاه.
تشکیل.شده.است.

هنگامــی.کــه.بافت.بــرداری.از.خالکوبی.ها.انجام.شــد،.واکنش.

ســارکوئید-.مانند.با.گرانولومی.حاوی.جوهر.مشــاهده.شد..درمان.بر.

اساس.سرکوب.سیستم.ایمنی.و.داروهای.بیولوژیکی.در.چنین.مواردی.

درمان.های.موفقی.هستند..این.مورد.توسط.شادر.در.انجمن.کاتاراکت.

آمریکا.و.جراحی.عیوب.انکســاری.به.عنوان.پوستر.از.23.تا.27.ژوئیه.
2۰21.ارائه.شد.

شما.می.توانید.با.اســکن.بارکد.زیر.به.اصل.خبر.دسترسی.داشته.
باشید.

گزارش موردی: خال کوبی سیاه رنگ می تواند 
سبب یووئیت با درجات متوسط شود

گزارش موردی: خال کوبی سیاه رنگ می تواند سبب یووئیت ...
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Laird Harrison

9 سپتامبر 2021 

مترجم: دکتر شیدا کاظمی

هوش.مصنوعی.پیش.بینی.روند.ســاختار.آتروفــی.در.بیماران.را.

به.شــکلی.منحصربفرد.امکان.پذیر.و.به.پزشــکان.در.تشخیص.میزان.
سودمند.بودن.دارو.در.درمان.بیماران.کمک.می.کند.

تیرنان.کینان.یکی.از.پزشــکان.فعال.در.زمینه.فرســایش.ماکوال.

وابســته.به.سنAMD(2(.در.موسســه.ملی.بهداشت.در.مریلند.آمریکا.

معتقد.اســت.که.اگر.طبــق.برآوردها،.تاثیر.داروهــای.در.حال.تولید.

ند.کردن.روند.پیشــرفت.بیماری.ها.تایید.شود،.اهمیت.این. فعلی.بر.ُکُ
آپیش.بینی.های.دقیق.دوچندان.خواهد.بود.

محققان.شرکت.ژنوتک.این.یافته.ها.را.در.نشست.ساالنه.ی.2۰21.
انجمن.مجازی.متخصصین.اروپایی.)EURETINA(.ارائه.داده.اند..

1  Artificial Intelligence Shows Promise for Predicting Geographic Atrophy 
in AMD - Medscape - Sep 09, 2021.

2  Age-related Macular Degeneration

کنیان.که.پژوهش.گروه.های.زیادی.را.بررســی.کــرده،.به.اخبار.

پزشکی.مداســکیپ.گفت:.بهترین.عملکرد.را.همین.گروه.تحقیقاتی.
داشته.است..

درحال.حاضــر.در.آزمایش.های.بالینی.برخی.داروها.را.باید.داخل.

زجاجیه.تزریق.کرد.که.این.شــیوه.بیمــار.را.آزار.می.دهد..با.این.حال.

انتظار.نمی.رود.این.داروها.بینایی.را.بهبود.ببخشد.و.فقط.از.بدتر.شدن.

آن.جلوگیری.می.کند..کنیان.می.گوید.اگر.راهی.برای.بیان.سودمندی.

داروها.وجود.نداشته.باشد،.بیماران.ممکن.است.تمایل.خود.به.استفاده.
از.آنها.از.دست.بدهند.

وی.افــزود:.اگر.پس.از.درمان،.روند.بزرگ.شــدن.محل.آتروفی.از.

حد.پیش.بینی.شده.کندتر.باشد،.می.توان.امیدوار.بود..روش.جایگزین.

هم.آن.است.که.درمان.را.به.مدت.شش.ماه.متوقف.کنیم.تا.نرخ.بزرگ.

شــدن.را.محاسبه.و.بعد.درمان.را.شروع.کنیم.که.در.این.صورت.شش.
ماه.را.از.دست.می.دهیم.

محققان.شــرکت.ژنوتــک.در.خلق.این.برنامه.هــوش.مصنوعی،.

مجموعه.ای.از.تصاویر.1279.چشــم.را.بکار.گرفتند.که.برای.آزمایش.

داروی.المپالیزوماب.در.ســال.2۰17.جمع.آوری.شده.بود..گرچه.آن.

آزمایش.با.شکســت.روبرو.شــده.بود،.اما.محققان.گنجینه.پرباری.از.

تصاویــر.خودنوردهی.انتهایــیFAF(.3(.و.توموگرافی.انســجام.نوری.

)OCT(.به.دســت.آوردند.که.نشــان.می.داد.چگونه.آتروفی.ها.در.طول.
زمان.تغییر.کرده.است.

ایــن.تصاویر.را.به.یک.شــبکه.عصبــی.پیچیده.)نوعــی.برنامه.

کامپیوتری(.دادند.تا.الگوهای.متفاوت.رشد.همبسته.را.جستجو.کند..

این.برنامه.برای.پیش.بینی.رشد،.الگوریتمی.ارائه.داد.و.محققان.آنرا.در.
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از.همان.آزمون.انتخاب.شده.بود.
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.خودنوردهی.انتهایی..Fundus AutoFluorescence..فاندس،.قسمتی.از.اندام.توخالی. .3
)مانند.رحم،.حفره.چشم.یا.کیسه.صفرا(.است.که.در.دورترین.قسمت.از.دهانه.قرار.دارد.

هوش مصنوعی نوید می دهد: پیش بینی 
1 AMD ساختار آتروفی در
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.رشــد.ضایعات.و.آســیب.ها.را.با.امتیــاز.۰/47.در.مقیاس.1-۰.
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تیرنــان.کنیان.نیــز.می.گوید:.بینش.مــا.و.توانایی.های.هوش.
مصنوعی.در.این.الگوریتم.ممکن.اســت.با.اســتفاده.از.اطالعات.

مربــوط.به.تاریخچه.ســیگار.کشــیدن.بیماران،.رژیــم.غذایی.و.

ژن.هــا.نیز.افزایــش.یابد،.زیرا.ایــن.عوامل.با.نرخ.رشــد.ضایعه.

مرتبط.هســتند.و.برخی.از.تیم.های.دیگــر.تحقیقاتی.فعال.روی.
الگوریتم.های.مشــابه،.از.چنین.داده.هایی.استفاده.می.کنند.

محققــان.ژنوتــک.در.آزمایشــی.جداگانه.بــا.بکارگیری.یک.

برنامه.مشــابه.و.اســتفاده.از.)FAF(.و.تصویربرداری.مادون.قرمز،.

توانســتند.در.انجــام.یک.کار.بنیــادی.یعنــی.اندازه.گیری.ابعاد.

آتروفی.به.نتایج.بســیار.دقیقی.برســند..تفاوت.بین.اندازه.گیری..

انجام.شــده.توســط.این.برنامه.و.اندازه.گیری.مســتقیم.توســط.
بود. ناچیز. بسیار. کاربر،.

دنیــل.فرارا.می.گوید:.اندازه.گیری.آســیب.ها.و.آتروفی.ها.یک.

کار.پرزحمت.اســت.و.هــدف.از.انجام.این.مطالعــه.پیدا.کردن.

راهی.برای.ســرعت.بخشــیدن.به.آن.از.طریق.اتوماسیون.است..

الگوریتم.ها.این.کارهای.خســته.کننده.را.بهتر.از.انســان.ها.انجام.
می.دهند..چون.خسته.نمی.شــوند.و.حواسشان.پرت.نمی.شود..

برای.خوانــدن.مقاله.ایــن.پژوهش.می.توانیــد.بارکد.زیر.را.
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خودنوردهی انتهایی در 
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1  Marcia Frellick. Corneal Changes May Signal Long COVID, Study 
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از.عوارض.عصبی.بعدی.بیماری.جلوگیری.کند..

به.گفته.محققان،.حداقل.یک.نفر.از.هر.1۰.نفر.آلوده.به.کووید،.به.

نوِع.درازمدت.این.بیماری.مبتال.می.شود..در.این.مقاله.کووید.درازمدت.

اینگونه.تعریف.شــده.اســت:.عالئم.و.عوارض.بیماری.بیش.از.4.هفته.

پس.از.سپری.شــدن.مرحله.حاد.همچنان.دیده.شــود..این.عالئم.با.
تشخیص.جایگزین.به.راحتی.قابل.توضیح.نیست.

پیــش.از.این.محققــان.دیگر.احتمــال.داده.بودند.کــه.بتوان.از.
آسیب.های.عصبی.در.شناسایی.کووید.درازمدت.استفاده.کرد.

بیترگن.و.همکارانش.در.بررسی.این.فرضیه،.از.یک.تکنیک.لیزری.
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همکانونی.قرنیهCCM(.2(،.با.هدف.جستجوی.آسیب.عصبی.در.قرنیه.

و.تراکم.سلول.های.دندریتیک.استفاده.کردند..این.سلول.ها.در.واکنش.
اولیه.سیستم.ایمنی،.نقشی.کلیدی.دارند.

از.)CCM(.برای.شناســایی.آســیب.عصبی.و.تغییرات.التهابی.در.

ســایر.بیماری.ها.از.جمله.دیابت.نوروپاتیک،.مولتیپل.اســکلروزیس.و.
فیبرومیالژیا.استفاده.شده..است.

آنجی.ِون،.استادیار.چشم.پزشــکی،.قرنیه،.آب.مروارید.و.جراحی.

انکســاری.در.درمانگاه.چشم.و.گوش.نیویورک.معتقد.است:.کووید.بر.

بسیاری.از.قســمت.های.بدن.تأثیر.گذاشته.است،.جای.تعجب.نیست.
که.بر.روی.چشم.هم.اثر.بگذارد..
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که.دلیل.آســیب،.کووید.درازمدت.بوده.اســت..عالوه.بر.این.من.فکر.

می.کنــم.تکنیک.)CCM(.اختصاصاً.برای.آن.دســته.بیماران.مبتال.به.
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تعداد.رشته.های.عصبی.قرنیه.افراد.فاقد.عالئم.عصبی.با.افرادی.که.

مبتال.به.کووید.19.نشده.بودند.تقریباً.در.یک.سطح.بود.اما.دسته.اول.
ســلول.های.دندریتیک.بیشتری.

داشتند.
بــرای.خوانــدن.مقاله.این.
پژوهــش.می.توانید.بارکد.زیر.را.

اسکن.نمایید.

(CCM) تصویربرداری با استفاده از میکروسکوپ همکانونی قرنیه

مطالعات نشان می دهد: تغییرات قرنیه می تواند نشانه ای از کووید درازمدت باشد
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سالمت چشم، ارتباط مستقیم با سطح سواد، 
فرهنگ و وضعیت اقتصادی خانواده دارد

گفتگو با استاد دکتر نادر نصیری
فوق تخصص چشم پزشکی

پریسا ساسانی
رونامه نگار 

بــا.دقت.بــه.حرف.های.مــن.گــوش.داد..گفتــم.می.دانم.

چشم.پزشــک.حاذقی.هســتید.و.با.عمل.های.متعدد.جراحی،.به.

انسان.های.بسیاری،.نور.دیده.بخشیده.اید..گفتم.می.دانم.دل.شما.

برای.چشم.افراد.خانواده.به.خصوص.کودکان.و.نوجوانان.می.تپد.

و.برای.آگاهی.بخشی.و.به.انجام.رساندن.مسئولیت.اجتماعی.در.

این.حوزه،.از.هیچ.کمکی.دریغ.نکرده.اید..گفتم.می.خواهم.با.شما.

دربارۀ.بیش.از.33.ســال.فعالیت.حرفه.ای.در.علم.چشم.پزشکی.

گفتگو.کنم..نشــانی.را.بی.درنگ.فرســتادید.و.گفتید:.به.پالِک.

مطب.که.رسیدی،.روبرویت.برج.بلند.گنبدی.شکلی.را.می.بینی..

آمدم.روبروی.برج.ولی.با.پالک.هم.خوانی.نداشــت..پالک.را.پیدا.

کردم.و.متوجه.شدم.شــما.از.زاویه.دید.یک.چشم.پزشک،.گنبد.
آبی.رنگ.را.نشان.کرده.اید.

دکتر.نادر.نصیری.فوق.تخصص.چشم.پزشکی.در.سال.1334.

در.تهران.متولد.شده.است.و.دوره.دبستان،.متوسطه.و.دبیرستان.

را.در.مدارس.پایتخت.گذرانده.است..سال.1352.بعد.از.دریافت.

دیپلم.تجربی.از.دبیرستان.البرز،.بدون.فوت.وقت.در.همان.سال.

در.رشته.پزشکی.در.دانشگاه.ملی.ایران.-.دانشگاه.شهید.بهشتی.

فعلی-.پذیرفته.می.شــود.و.مسیر.را.ادامه.می.دهد..این.متخصص.

چشم.پزشــکی.در.گفتگو.با.مجله.»پرتو.بصیر«،.از.مسیر.زندگی.

خود.و.چشم.پزشکی.به.عنوان.حرفه.ای.که.دوست.می..دارد.سخن.
گفت.

* برای آغاز دربارۀ مسیر علمی خود در حوزه تخصص 
چشم پزشکی بگویید.

بعد.از.پایان.تحصیالت.در.مقطع.پزشکی.به.خدمت.سربازی،.

دوره.طرح.و.خارج.از.مرکز.پزشکان.به.اقصی.نقاط.ایران.رفتم..در.

سال.1367.پس.از.پایان.این.دوران.در.امتحانات.دستیاری.رشته.

چشم.پزشــکی.قبول.و.در.بیمارستان.شهید.دکتر.لبافی.نژاد.دوره.

تخصص.و.سپس.به.مدت.2.سال.دوره.تخصصی.فلوشیپ.قرنیه.را.

به.پایان.رساندم.و.به.عنوان.عضو.هیات.علمی.در.دانشگاه.شهید.

بهشتی.مشغول.به.فعالیت.شده.و.در.بیمارستان.امام.حسین.)ع(.

و.طرفه.مشغول.به.آموزش،.پژوهش.و.درمان.شدم.تا.اینکه.بعد.از.

سال.ها.آموزش.دستیاران.در.سال.1399.موفق.به.دریافت.درجه.

اســتادی.در.علم.چشم.پزشکی.شــدم..در.این.دوران.42.مقاله.

نوشته.ام.که.در.معتبرترین.مجله.های.چشم.پزشکی.آمریکا.و.اروپا.

به.چاپ.رسیده.اســت.و.در.همایش.های.تخصصی.چشم.پزشکی.
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و.روش.های.جدید.علمی،.بر.اساس.یافته.ها.و.پژوهش.های.خود،.

در.11.کشور.اروپایی،.امریکایی.و.آسیایی.سخنرانی.کرده.ام.و.در.

حوزۀ.تخصصی.خود.4.کتاب.مربوط.به.چشم.پزشکی.نوشته.ام.که.
به.چاپ.رسیده.است..

* در حوزه جراحی هم یکی از پیشروترین متخصصان 
و چشم پزشکان ایران هستید. تجربه های علمی شما در 
جراحی چشم مربوط به چه گروه سنی و بیشتر با چه نوع 

بیماری هایی است؟ 
در.حــوزه.جراحــی،.تمام.گروه.های.ســنی.از.بــدو.تولد.تا.
میانســالی.و.کهنســالی.را.درمان.و.جراحی.کــرده.ام..به.عنوان.
نمونه.بیماری.های.مادرزادی.چون.»آب.ســیاه«.با.»آب.مروارید«.
را.در.نوزادان.جراحی.کرده.ام.و.یا.عیوب.انکســاری.بر.روی.قرنیه.
به.ویژه.در.میانســال.ها.و.یا.عمل.های.چون.گلوکوم.)آب.ســیاه(.
و.کاتاراکت.)آب.مروارید(.در.میانســالی.و.کهنســالی.را.درمان.
و.جراحــی.نموده.ام..همچنیــن.پیوند.قرنیه.یکــی.از.مهمترین.
جراحی.هــا.در.زندگی.حرفه.ای.ام.بوده.اســت.و.این.عمل.را.در.
تمام.گروه.های.ســنی.انجــام.داده.ام..همچنین.بیش.از3۰.مورد.

عمل.جراحی.کراتوپروتزیس.)کار.گذاری.عدسی.بداخل.قرنیه.و.

چشم(.در.بیماران.تک.چشمی.که.دچار.سوختگی.شدید.حرارتی.
یا.شیمیایی.شده.اند،.انجام.داده.ام.

* کودکان و نوجوانان تا چه اندازه در معرض بیماری های 
چشمی قرار دارند؟

بیشترین.آسیب.های.چشــمی.در.کودکان.در.گروه.سنی.4.

تا.7.ســال.اســت،.زیرا.این.کودکان.از.خطرات.ناشی.از.برخورد.

اجســام.تیز.و.برنده.به.چشــم.آگاهی.ندارند.و.متاسفانه.بعضی.

از.خانواده.هــا.هم.به.اندازه.کافــی.به.این.موضوع.دقت.و.مراقبت.

نمی.کنند...به.همین.دلیل.بیشــترین.آســیب.های.چشــمی.در.

کودکان،.ورود.اجســام.تیز.و.برنده.مانند.چاقو،.قیچی.و.تکه.های.

وسایل.اسباب.بازی.به.چشم.است..در.گروه.سنی.نوجوانان.بیشتر.

ســاچمه.تفنگ.بادی،.شکستگی.شیشــه.عینک،.نوک.مداد.و.یا.

ضربات.وارده.در.حین.ورزش،.آســیب.های.چشــمی.را.به.وجود.

می.آورد.و.در.دوران.جوانی.اکثــرا.حوادث.محیط.کار،.تصادفات.
رانندگی،.عامل.اصلی.آسیب.های.چشمی.هستند.

* با توجه به آمار و همچنین با اســتناد به تجربیات 
چندین ساله شــما در این حرفه، وضعیت سالمت چشم 
خانواده های ایرانی در مقایســه با سالمت چشم مردم در 

سایر نقاط مختلف جهان چگونه است؟ 
واقعیت.این.اســت.که.سالمت.چشــم.در.خانواده.ها،.ارتباط.
مستقیم.با.ســطح.ســواد،.فرهنگ.و.وضعیت.اقتصادی.خانواده.
دارد.و.باید.اعتراف.کنم.که.حســب.تجربۀ.من،.سطح.آگاهی.باید.
از.میــزان.فعلی.باال.تر.برود..البته.ناگفته.نماند.در.بحث.بررســی.
مسائل.مربوط.به.رسیدگی.به.سالمت.چشم.تنها.اقتصاد.خانواده.
مطرح.نیســت،.آموزش.ها.در.این.حوزه.به.خانواده.ها.و.همچنین.
انجــام.معاینــات.دوره.ای.و.رایگان.در.مدارس،.می.تواند.بســیار.
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کارســاز.و.مفید.باشــد..نکته.مهم.آگاهی.بخشی.و.ارائه.اطالعات.

و.آموزش.های.مناسب.از.طریق.رسانه.ها.است،.به.خصوص.اینکه.

با.گســترش.فضای.مجازی.امکان.تولید.محتــوا.و.بارگذاری.در.

شبکه.های.اجتماعی.به.ســهولت.فراهم.شده.است..تجربه.نشان.

داده.بــا.معاینه.چشــم.کودکان.از.ســن.4.تا.9.ســالگی.که.در.

مراکز.بهداشــت.و.مدارس.انجام.می.شــود،.خوشبختانه.بسیاری.

از.مشکالت.چشــمی.کودکان.از.جمله.آمبلیوپی.یا.همان.تنبلی.
چشم.به.موقع.تشخیص.داده.و.درمان.می.شود.

* عالوه بر مراقبت های معمول در تامین سالمت چشم، 
ژنتیک تا چه اندازه تاثیرگذار است؟

بــه.نکته.مهمی.اشــاره.کردید..زیرا.درصــد.قابل.توجهی.از.

بیماری.های.چشمی.از.قبیل.ضعف.بینایی،.تنبلی.چشم،.گلوکوم.

و.کاتاراکــت،.دیســتروفی.های.قرنیه.و.شــبکیه،.جنبه.ژنتیک.

دارند...توصیه.می.شــود.فرزندان.خانواده.های.مبتال.به.این.قبیل.

بیماری.های.چشــمی،.حتی.اگر.عالئم.بیماری.نداشــتند،.تحت.

معاینه.هــای.دوره.ای.قــرار.گیرند..ضمن.اینکــه.فراموش.نکنیم.

که.برخی.دیگر.از.بیماری.های.چشــمی.مانند.وجود.سوراخ.های.

اطراف.شــبکیه.چشم،.گلوکوم.زاویه.باز،.تومورهای.داخل.چشم،.

فقــط.در.معاینه.های.دوره.ای.قابل.تشــخیص.و.درمان.به.موقع.

اســت..از.همیــن.رو.به.عنوان.یک.پزشــک.متخصص.در.زمینه.

چشم.پزشــکی،.معاینه.های.دوره.ای.هر.دو.سال.یکبار.به.ویژه.در.

افراد.باالی.4۰.ســال.و.افرادی.که.در.خانواده.سابقه.بیماری.های.

چشــمی.به.صورت.ارثی.دارند.و.همینطور.در.بیماران.دیابتی.و.
پرفشارخونی.را.توصیه.می.نمایم.

* شــرایط کرونا باعث شده آموزش ها به صورت غیر 
حضوری باشــد. بنابراین درس خواندن یا درس دادن در 
فضای مجازی با وسایل دیجیتال مانند تبلت و یا گوشی 

انجام می شــود. درباره بیماری های احتمالی چشمی که 
عوارض همه گیری این ویروس است، صحبت کنید.

براســاس.تحقیقات.تاکنون.ثابت.نشده.که.انجام.کار.چشمی.

تاثیــر.قابل.توجهی.در.ایجاد.ضعف.بیماری.داشــته.باشــد..زیرا.

همانگونه.که.گفتم.ضعف.بینایی.جنبه.ژنتیک.دارد.و.شــروع.آن.

در.دوره.کودکــی.و.نوجوانی.اتفاق.می.افتد.و.توقف.آن.معموالً.در.

ســن.بلوغ.18.تا.2۰.سالگی.اســت..از.همین.رو.مطالعه.کتاب،.

کار.زیاد.با.کامپیوتر.و.موبایل.باعث.خســتگی.چشم.می.شود.که.

با.اســتراحت.دادن.به.چشم.و.یا.با.اشک.مصنوعی.رفع.شده.ولی.
منجر.به.ضعف.بینایی.نمی.شود..

* در زمینه تغذیه مناسب چه توصیه ای به خانواده ها 
دارید؟

بطور.کلی.برای.ســالمت.نگه.داشتن.بدن.و.به.ویژه.سالمتی.

چشم.باید.مصرف.نمک،.قند.و.چربی.های.اشباع.شده.را.به.حداقل.

رســاند.تا.از.بروز.دیابت.و.فشارخون.باال.که.عوارض.متعددی.به.

چشــم.می.گذارند،.جلوگیری.شود..همچنین.مصرف.مواد.غذایی.

حاوی.آنتی.اکســیدان.را.باید.افزایــش.داد..در.این.بخش.مصرف.

ماهی،.تخم.مرغ،.عدس،.میوه.های.تازه.به.خصوص.میوه.هایی.به.

رنگ.قرمز.و.مرکبات،.بادام.و.گردو،.همچنین.مصرف.انواع.ادویه.ها.

مانند.زنجبیل،.زردچوبه،.دارچین.و.نیز.تغذیه.از.سبزیجات.تازه،.
هویج،.کلم.بروکلی.و.جوانه.گندم.توصیه.می.شود.

* دکتر نصیری شما غیر از سوابق درخشان در حوزه 
پزشکی، در حوزه ورزش هم صاحب تجربه هستید. لطفا 

درباره این تجربیات توضیح دهید.
من.از.کودکی.عالقه.بسیاری.به.ورزش.داشتم..کوهنوردی.و.
سنگ.نوردی.از.ورزش.های.مورد.عالقه.من.است.و.در.این.زمینه.
دوره.های.آموزشــی.را.در.ایران.و.خارج.از.کشور.گذرانده.ام.و.به.
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اکثر.قله.های.بــاالی.چهار.هزار.متر.در.ایــران،.از.قبیل.دماوند،.

علم.کوه،.ســبالن،.سهند،.الوند.و.بسیاری.از.قله.های.مرتفع.البرز.

مرکــزی.صعود.کرده.ام.و.در.خارج.از.کشــور.هــم.موفق.به.فتح.

بلند.ترین.قله.قاره.افریقا.)کلیمانجــارو(،.بلند.ترین.قله.قاره.اروپا.

)مون.بالن(،.قله.آرارات.در.کشــور.ترکیه،.قله.کازیک.در.کشور.

گرجســتان.و.کاالپاتار.در.کشــور.نپال.و.همچنین.موفق.به.فتح.
بیس.کمپ.اورست.شده.ام.

* غیر از کوهنوردی و ســنگ نوردی به چه ورزشی 
عالقه داشته اید؟

عالقه.بســیاری.بــه.ورزش.های.رزمــی.دارم.و.در.این.حوزه.

کمربند.مشــکی.دان.یک.کاراته.از.کشور.ژاپن.و.کمربند.مشکی.

دان.سه.کاراته.از.ایران.را.کســب.نموده.ام،.گواهینامه.طی.دوره.

پاراگالیــدر،.عناوینی.در.اســکی.روی.آب.و.اســکی.روی.برف،.
سوارکاری.و.قایقرانی.نیز.کسب.کرده.ام.

* در حوزه هنر چطور؟

مستندســازی.و.نقاشــی.از.جمله.فعالیت.های.مورد.عالقه..ام.

اســت.و.به.همین.منظور.دوره.آموزشی.نقاشی.رنگ.روغن.را.به.
مدت.2.سال.در.هنرستان.کمال.الملک.طی.کرده.ام.

* اشاره به مستندسازی کردید. چه نوع مستند هایی 
ساخته اید؟ 

مستندهایی.درباره.چگونگی.مســیر.صعود.به.قله.اورست.و.

بررسی.حاشــیه.زندگی.بومیان.هندو.و.همچنین.مستند.مسیر.

صعود.به.کلیمانجارو،.بررسی.سنت.های.مربوط.به.بومیان.آفریقا.

و.همچنیــن.تجربیاتم.از.رفتن.به.قطب.شــمال.را.تهیه.کرده.ام.

و.در.حال.حاضر،.مشــغول.تالیف.کتابی.با.عنوان.»موفق.شــو«.

برای.نوجوانان.و.جوانان.عزیز.کشورم.هستم.تا.با.دادن.تجربیاتم.

راه.موفقیت.به.این.جوانان.را.نشــان.دهم.و.هموارتر.ســازم..زیرا.

معتقدم.راه.موفقیت.برای.همه.ما.انســان.ها.وجود.دارد.که.برای.

پیــدا.کردن.این.راه،.به.آموختن.از.افــرادی.که.این.راه.را.پیدا.و.
طی.کرده.اند،.نیاز.است.

سالمت چشم، ارتباط مستقیم با سطح سواد ...



قابل توجه چشم پزشکان و 
مدیران مراکز چشم پزشکی

دو ماهنامه تخصصی 
چشم پزشکی بصیر
آگهـی می پذیرد

جهت اطالع از تعرفه ها و شرایط چاپ آگهی با 
دفتر مجله تماس حاصل فرمایید

شماره تماس: 66٩40404 - 021
شماره واتساپ نشریه: 7870 8٩8 0٩33



شــرکت.خدمات.مســافرتی.و.
گردشــگری.روشــا.یکــی.از.فعالتریــن.

ــه. ــران.ب ــی.در.ای ــات.درمان ــه.خدم ــز.ارائ مراک
بیمــاران.سراســر.جهــان.و.بویژه.کشــورهای.همســایه.اســت.
ــورهای. ــار.از.کش ــده.و.بیم ــه.کنن ــادی.مراجع ــداد.زی ــه.تع ک
ــی. ــی.راه ــان.قطع ــس.از.درم ــرش.و.پ ــران.پذی ــه.را.در.ای منطق

کشورشــان.می.کنــد.

ــان. ــات.از.زم ــه.خدم ــه.صرف ــل.و.ب ــه..تخصصــی،.کام ــا.ارائ ــدف.م ه
ارســال.درخواســت.مشــاوره..بیمــار.تــا.پایــان.درمــان،..و.همچنیــن.
ــه.ایــران.اســت.کــه.در.راســتای. ثبــت.خاطــره.ای.خــوش.از.ســفر.ب
نیــل.بــه.ایــن.هــدف.جــذب.بــدون.واســطه.بیمــاران.از.طریــق.دفاتر.
ــی. ــز.درمان ــا.مراک ــدا.و.کار.ب ــورهای.مب ــا.در.کش ــی.روش نمایندگ
ــران.را. ــک.در.ای ــه.ی ــام.و.درج ــکان.بن ــی.و..پزش ــوق.تخصص ف

ــم. ــرار.داده.ای ســرلوحه.کار.خــود.ق

مشاوره.و.نوبت.گیری.پزشک.متخصص 	•

انجام.خدمات.پاراکلینیکی 	•

هماهنگی.با.مراکز.درمانی.و.مراقبت.های.قبل.و. 	•
بعد.درمان.)عمل.جراحی,.شیمی.درمانی.و...(  

خدمات درمانی: 

خدمات گردشگری: 

تهیه.بلیط.هواپیما 	•

اخذ.ویزای.گردشگری.و.درمانی 	•

خدمات.حمل.و.نقل.فرودگاهی،.بین.شهری.و.داخل.شهری 	•

ارائه.خدمات.اقامت.در.بهترین.هتل.ها.و.اقامت.گاه.های. 	•
سراسر.ایران.

ارائه.بسته.های.گردشگری.شامل.جاذبه.های.زیارتی،. 	•
گردشگری،.تاریخی.و.تفریحی.و.اجرای.آن.به.انتخاب.

میهمان

همراهی.راهنما.و.مترجم.در.طول.سفر. 	•

بیمه.مسافرتی 	•

سیم.کارت.به.همراه.اینترنت 	•

توریست.کارت.به.نام.میهمان 	•

http://roshahealth.com
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تهران،
بلوار کشاورز، خیابان جمال زاده شمالی، 
نبش کوچه شیبانی، شماره 35٩
تلفن : 66565757
فکس: 66428781
info@basirclinic.ir

شیراز،
بلوار پاسداران، خیابان مبعث نرسیده 
به پارک حدیث
تلفن :  6484814  0713
0713  8234678 
فکس:  648306٩  0713
shirazinfo@basirclinic.ir

کرمان،
خیابان استقالل کوچه شماره 10 ، پالک 64
تلفکس :  2522630  0343
kermaninfo@basirclinic.ir
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