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امروزه بر همگان روشــن اســت که ایران و جهان در رویارویی با 
ویروســی تحت عنوان ویروس کرونا و بیماری ناشی از آن موسوم به 
COVID19 قرار دارند و این بیماری به صورت یک پاندمی و درگیری 

جهانی در آمده است. بیماری COVID19 در اصل یک عفونت دستگاه 
تنفســی اســت که خود را با عالیم تب، سرفه )خشک( و تنگی نفس 
نشان می دهد. بیماری می تواند از عالیم خفیف )مشابه سرما خوردگی 
یا آنفلوآنزای مختصر( تا پنومونی بســیار شــدید و پیشرونده باشد و 
حتی در موارد معدودی ممکن اســت به مرگ بیماران منتهی شــود. 
مرگ و میر ناشی از عوارض این بیماری بوده و بیش تر در افرادی رخ 
می دهد که به دالیل مختلف دچار ضعف سیستم ایمنی هستند. این 
موارد عبارتند از: کهولت، دیابت، بیماری  کالژن-واســکوالر، کانسر و 
غیره. البته در مواردی نیز گزارش شــده که افراد جوان و سالم گرفتار 

شکل حاد، شدید و کشنده بیماری شده اند. 
راه های انتقال بیماری بیش تر از طریق آئروسل ها و قطرات کوچک 
حاوی ویروس اســت که از بینی، دهان و ســایر ترشحات افراد بیمار 
در هوا وارد شــده و به دهان، بینی، گوش، چشم )اشک و ملتحمه( و 
همچنین دستگاه تنفسی فرد ســالم انتقال می یابد. همچنین تماس 
دســت با اشیای آلوده بویژه ســطوح فلزی و تماس دستی که به این 
شکل آلوده شده با دهان، بینی، گوش و چشم می تواند منجر به انتقال 

بیماری به فرد سالم شود.
به نظر می رســد که چشم پزشــکان بخاطر معاینه بیمار از فاصله 
بســیار نزدیک مانند متخصصین داخلی و بیهوشــی و غیره در خط 
مقدم ابتال به این بیماری باشند. به همین خاطر استفاده از تجهیزات 
محافظت و پیش گیری از بیماری COVID19 توســط چشم پزشکان از 

اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
در برخورد با بیماری که از قرمزی چشم خود (pink eye) شکایت 
دارد نباید نگران شــد. البته در یک تحقیق که در چین انجام شــده 
یک سوم بیماران کرونایی بستری در بیمارستان عالیم قرمزی چشم 
را نشــان داده اند. بنابراین تماس با اشــک و ترشحات چشم بیمارانی 

که مبتال به COVID19 هســتند می تواند منجر به آلوده شــدن فرد 
معاینه کننده و نیز آلوده شدن ابزار و تجهیزات چشم پزشکی شود.

در شرایط پاندمی بیماری COVID19 توصیه های پیش گیرانه زیر 
برای حفظ سالمت بیماران و پزشکان ضروری به نظر می رسد:

از انجــام اعمال جراحی بجز در موارد فــوری و اورژانس اجتناب   -
گردد. این موضوع به دو علت از اهمیت خاصی برخوردار اســت. 
اول اینکــه تماس بین بیماران و پزشــکان و ســایر کادر درمانی 
محدود شــود تا بتوان از انتشــار بیش تر بیماری جلوگیری بعمل 
آورد؛ و دوم اینکه تمام آحاد جامعه باید تجهیزات پزشــکی یکبار 
مصرف )مانند ماســک، دستکش و شــان و گان جراحی( را تنها 
در مواجهه با این پاندمی مورد اســتفاده قرار دهند. به این ترتیب 
معاینات رایج و نیز جراحی های الکتیو باید به بعد موکول شوند تا 
خطری متوجه جان بیماران، پرستاران و پزشکان نباشد و زنجیره 

انتقال بیماری شکسته شود.
بیماران فقط و فقط باید در صورت وجود موارد زیر با چشم پزشک   -

خود تماس بگیرند:
دژنرســانس وابسته به سن ماکوال و رتینوپاتی دیابتی که نیازمند  -1

تزریقات مکرر Anti-VGEF باشد.
کاهش بینایی، مواج شدن بینایی و ایجاد دیفکت در میدان دید.  -2

3-  همچنین مشاهده فلوتر و فالشینگ به صورت ناگهانی.
از دست رفتن ناگهانی بینایی با یا بدون درد.  -4

سردرد، چشم درد، قرمزی چشم همراه با تهوع و استفراغ.  -5
درخواست تمدید داروهایی که باید به صورت مرتب مصرف شوند  -6

)مانند قطره های ضد گلوکوم(.

در صورت الزام به معاینه بیمار، باید از نامبرده و همراه او خواست   -
تا در خارج از اتاق انتظار مطب صبر کنند یا حتی در خودرو بمانند 
تا منشی از طریق تلفن از ایشان بخواهد به نزد چشم پزشک خود 
 social distancing بیاینــد. این کار نوعی فاصله گذاری اجتماعی یا
اســت که برای ممانعت از انتقال احتمالی بیماری به پزشــک و 
منشــی و ســایر اشــخاص در کادر درمانی مانند اپتومتریست و 
... بوده و به جهت پیش گیری از مبتال شــدن بیماران چشــم به 

COVID19 می باشد. 

شایســته اســت تعداد بیمارانی که در هر نوبت ویزیت می شوند   -
محدود گردیده و نیز تعداد همراهان به حداقل و حتی در صورت 

امکان به صفر تقلیل یابد.
بهتر است هر چشم پزشک از وسایل پیش گیری از انتقال بیماری   -

سرمقاله

دکترمحمدحافظنوروزیزاده
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مانند دســتکش التکس، ماسک جراحی یا حتی ماسک فیلتردار 
N95 اســتفاده کند و نیز بر روی دســتگاه اسلیت لمپ خود یک 

شــیلد شیشــه ای بزرگ نصب کند تا موضوع تماس با تنفس و 
ترشــحات تنفســی و بزاقی بین بیمار و پزشک به حداقل ممکن 
کاهش یابد. همچنین باید در فواصل بین معاینه هر بیمار با بیمار 
بعدی دستگاه های مورد استفاده با محلول های ضد عفونی / الکلی 
پاکســازی و استریل شوند. کلیه کادر درمانی و چشم پزشکان نیز 
باید مرتباً دســت های خود را حداقل به مــدت 20 ثانیه با آب و 

صابون شستشو دهند. 
با توجه به توسعه روزافزون شبکه های اجتماعی و اینترنت  می توان   -
به سواالت و شکایات بیماران به صورت مجازی و آنالین پاسخ داد 
و در صورت لزوم می توان از بیمار خواســت تا عکس مشکلی که 
در چشم خود می بیند به کمک فضای مجازی برای پزشک معالج 

ارسال نماید و منتظر جواب باشد. 
در بــدو ورود بیمار به مطب یا کلینیک توصیه می شــود که یک   -
پرســتار اقدام به ســنجش درجه حرارت بدن بیمار )تب سنجی( 
نماید و از بیمار در مورد وجود ســابقه اخیر تب و سرفه و گلودرد 
سوال شــود. در صورت وجود هر یافته مثبت بهتر است از انجام 
معاینه چشم پزشــکی اجتناب گردد و بیمار برای نوعی قرنطینه 
خانگی به منزل هدایت شــده و در صورت نیاز فقط به پزشــک 
خانواده ارجاع شود. همچنین سوال از بیمار در خصوص تماس با 

فرد تب دار شامل موارد منع ویزیت بیماران محسوب می  گردد. 
بر اســاس توصیه های اخیر سازمان بهداشــت جهانی بیماران و   -
همراهان آن ها باید از ماسک و دستکش در هنگام ورود به مطب 
و کلینیک اســتفاده نمایند تا در اثر سرفه یا عطسه ترشحات به 
سایر افراد منتقل نشــده و در فضای اتاق معاینه و/یا اتاق انتظار 
پخش نشــود. حتی توصیه می شود بیمار در صورت رخداد سرفه 
و عطســه صورت و بینی خود را با دســتمال کاغذی و/یا حتی با 
آ رنج بپوشاند. مالیدن چشــم ها اکیداً ممنوع است. خارش چشم 
و نیاز مبرم برخی بیماران به مالیدن چشــم ها در شرایط خشکی 
چشــم تشدید می شود. در صورت لزوم، باید به بیمار توصیه نمود 

که بجای انگشتان دست از دستمال تمیز و مرطوب استفاده کند. 
همچنین قبل از ریختن قطره های چشــمی )مانند قطره های ضد 
گلوکوم( باید به بیمار توصیه نمود که دست های خود را حداقل به 
مدت 20 ثانیه با آب و صابون بشــوید. در صورتی که فرد بیماری 
COVID19 داشــته باشــد باید پس از ریختن قطره چشم مجدداً 

دست های خود را به روش فوق شستشو دهد. 
دکتر Sonal Tuli سخنگوی آکادمی چشم پزشکی آمریکا بر شستن   -
مکرر دست ها و خودداری از تماس دست با صورت، بینی، گوش و 
چشم تاکید می نماید و به بیماران خود توصیه می کند که به جای 
استفاده از لنز تماســی از عینک استفاده کنند. با مصرف عینک 
به جای لنز تماســی فرد کم تر با چشــم خود تماس داشته و در 
ضمن عینک مانند یک شیلد محافظ در برابر انتقال عفونت عمل 
می کنــد. البته حتی با اســتفاده از عینک بخش هایی از آن مانند 
دســته ها و بخش فوقانی و تحتانی آن که بر روی صورت و بینی 
قرار می گیرد می توانند موجب انتقال ویروس به چشم ها شوند. در 
 COVID19 صورتی که پزشک یا کادر پزشکی باید بیمار مبتال به
را معاینه و مداوا کنند اســتفاده از محافظ یا شیلد تمام صورت و 
یا عینک مخصوص تحت عنوان goggles همراه با سایر تجهیزات 
ایمنی مانند دستکش التکس و ماسک فیلتردار و گان مخصوص 

ضد ویروس الزامی است.
غلظت مناســب الکل برای ضد عفونی دستگاه های چشم پزشکی،   -
الــکل 60 تــا 70 درجه اســت. البتــه برای دســت ها همچنان 
شستشــو با آب و صابون حداقل به مدت 20 ثانیه ارجح می باشد. 
برخی ســطوح مانند chin rest و forehead band در دســتگاه های 
چشم پزشــکی نیازمند ضد عفونی مکرر هستند. ولی سایر سطوح 
نیز نباید نادیده گرفته شوند )مانند دستگیره درب اتاق پزشک یا 
دکمه های دستگاه های آب سرد کن و غیره( و این سطوح نیز باید 
مرتباً مورد پاکسازی و ضد عفونی با محلول های الکلی قرار گیرند. 
در صورتــی که بعلت کنژنکتیویت و قرمزی چشــم، پزشــک به   -
عفونت COVID19 مشــکوک شود بهتر است از بیمار بخواهد که 
خود را در منزل قرنطینه کند و در صورت وخامت حال عمومی و 

بروز تنگی نفس به بیمارستان مراجعه شود.
ایام بکام
دکتر محمد حافظ نوروزی زاده

___________________________________________________
Reena Mukamal, Sonal S Tuli, Anni Delfaro – “Coronavirus Eye 

Safety”- American Academy of Ophthalmology - Mar. 10, 2020.
https://www.aao.org/ eye-health/ tips-prevention/ coronavirus-

covid19-eye-infection-pinkeye

https://www.linkedin.com/in/reena-mukamal-2736a05/
https://www.aao.org/biography/d190517c-1cce-4484-aca5-718e66ae5da9


دو ماهنامه پرتو بصیر - شماره 74 - سال شانزدهم ، بهمن و اسفند 98 6

درمان بیماران آفاکیک 1

دکتر براندون دی. آیِرس

دکتر ماتئو دی. شولَمن

دکتر آستین آر. میکر

فهرست مطالب

اهداف آموزشی
خواننده در پایان این مقاله باید قادر باشد:

بیمار دچار آفاکی را به نحو صحیحی ارزیابی کند.  -1
چندین روش مختلف جهت اصالح آفاکی را شرح دهد.  -2

اهمیــت ویترکتومی قدامی را در اصالح جراحِی آفاکی خالصه وار  -3
بیان کند.

از اهمیت و نقش جنس لنز در اصالح جراحی آفاکی آگاه باشد.  -4

مقدمه
با توجه به پیشــرفت های صورت گرفته در حوزه فن آوری IOL و 
جنس بخیه ها و روش های جراحی، عالقه جراحان بار دیگر به  ســوی 
اصالح آفاکی از طریق اعمال جراحی جلب گردیده اســت. روش های 
مختلــف جراحــی دارای مزایا و معایبی می باشــند. در این مقاله در 
خصوص ابعاد مهم ارزیابی های قبل از عمل جراحی و چند روش رایج 

مورد استفاده در اصالح آفاکی بحث و گفتگو خواهد شد.

معاینه قبل از عمل جراحی بیمار آفاکیک
در طی سالیان اخیر، جهت کارگذاری IOL در حالتی که حمایت 
کپسوالر وجود نداشته باشد، روش های متعددی شرح داده شده است. 
هر روشــی دارای مزایا و چالش های منحصر بفرد خود می باشد. روش 
مناســب و ارجح برای یک بیمار خاص، به معاینه فیزیکی وی وابسته 
اســت؛ توجه دقیق به جزئیات به جراح در تصمیم گیری در خصوص 
1  Brandon_D._Ayres, MD Matthew_D._Shulman, MD Austin_R._

Meeker, MD. Tham, FRCS, MBBS; FCOPHTHHK-  “ Management of 
the Aphakic Patient”- Focal PointsR -VOLUME XXXVII NUMBER 9 
September 2019.

اینکــه کدام روش برای یک بیمار خاص مناســب می باشــد، کمک 
می کند. در بسیاری از بیماران که به کارگذاری IOL نیاز دارند، بیش 
از یک ناهنجاری سگمان قدامی وجود دارد و در هنگام قرار دادن لنز 
باید به این موارد توجه داشــت. یک معاینه جامع و کامل در مشخص 
کــردن اینکه آیا جهت درمان بیمار به روش هــای دیگر جراحی نیاز 

وجود دارد یا خیر کمک کننده است.
از ابعاد مهــم معاینه فیزیکی-که اغلب نادیده گرفته می شــود- 
ملتحمه و اســکلرا می باشــند. توجه بــه tube shunt، بلب فیلترینگ 
ترابکولکتومی و اســکارهای ملتحمه ای به جــا مانده از جراحی رتین 
یــا گلوکوم قبلی از اهمیت خاصی برخوردار اســت چرا که این موارد 
ممکن است با برش های قرنیه  یا اسکلرا هنگام کارگذاری IOL تداخل 
پیدا کنند. به بخش هایی از اســکلرا که نازک می باشد، باید توجه کرد 
و در حین جراحی از آن ها باید دوری نمود زیرا این قسمت ها قادر به 
حفظ صحیح بخیه ها نبوده و در جریان ایجاد کانال اسکلرا استفاده از 

آن ها دشوار می باشد.
بررســی دقیق قرنیه بخصوص در مواردی که بیمار سابقه  تروما یا 
جراحی قبلی دارد، ضروری اســت. اسکارهای قرنیه می تواند منجر به 
آستیگماتیســم نامنظم و در نتیجه کاهش BCVA شود. ممکن است 
الزم باشــد که در صورت وجود ادم استروما آن را از طریق اندوتلیال 
کراتوپالستی هم زمان با کارگذاری IOL درمان نمود یا مدت کوتاهی 
بعد از عمــل اول آن را انجام داد. در بیمارانی که تعداد ســلول ها از 
همان ابتدا پایین بوده، ممکن اســت پس از قــرار دادن IOL، گاهی 
نیاز به انجام اندوتلیال کراتوپالســتی نیز وجود داشــته باشد. بررسی 
با گونیوســکوپی بسیار مفید است زیرا قرار دادن IOL در چشم بیمار 

باعث کاهش بیش تر اندوتلیوم خواهد شد.
توصیه می شود که قبل و بعد از باز کردن مردمک، آیریس بررسی 
گــردد. قرارگیری مردمک در مرکز و نیز وجود چســبندگی قدامی و 

AUDIO:
Scan here to listen to this module.
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خلفــی (PS & PAS) را بایــد مورد توجه قرار داد زیــرا این موارد در 
تصمیم گیری جراح تاثیرگذار می باشند. گاهی اوقات وجود چسبندگی 
شــدید یا ناهنجاری های مردمــک فیکس کردن لنز بــه آیریس یا 

سولکوس را ناممکن می سازد.
وقتی که مردمک باز شــد، وضعیت کپسول را نیز می توان ارزیابی 
نمود. توجه به وجود بقایای کپســول قدامی یا خلفی و کارآمدی آن 
 ،Soemmering از اهمیت حیاتی خاصی برخوردار می باشــد. به حلقه
کاتاراکت و وجود بقایایی از لنــز باید توجه نمود. گاهی اوقات وجود 
بقایایی از کپســول می تواند به جراح در قرار دادن لنز داخل چشمی 
دوم کمک کند. در سایر مواقع جهت افزایش احتمال موفقیت جراحی، 

نیاز است که بقایای کپسول برداشته شود.
یک جز اساسی در معاینات قبل از عمل جراحی، وضعیت شبکیه و 
زجاجیه است. در صورت پروالپس ویتره به داخل اتاق قدامی، ضروری 
است ویتره در هنگام کارگذاری IOL، با عمل انجام ویترکتومی قدامی 
پاک شود. جستجو و یافتن جداشدگی خلفی ویتره (PVD) نیز بسیار 
مهم است، زیرا وجود این جداشدگی ممکن است خطر پارگی شبکیه 
را در هنــگام عمل جراحی کاهش دهد. جهت اطمینان از اینکه هیچ 

ســوراخ، پارگی یا جداشدگی در شبکیه وجود ندارد ضروری است که 
پزشک قسمت های محیطی شبکیه را بررسی کند. وضعیت ماکوال نیز 
باید ارزیابی شود و نتایج ارزیابی های انجام شده را باید به بیمار گفت 

تا او از آنچه پس از جراحی در انتظار وی می باشد، مطلع گردد.

ویترکتومی
در هنگام قرار دادن دومین IOL، باید پروالپس ویتره را درمان کرد. 
تصمیم گیری در خصوص انجام یک pars plana vitrectomy توسط یک 
جراح شبکیه یا برداشتن ویتره از قدام )anterior approach( موضوعی 
اســت که متکی به نظر جراح است. در بسیاری از دستگاه های مدرن 
فیکو ، یک ویترکتور کوچک تر )نمره 23( وجود دارد که جریان مایع 
داخل آن بهتر بوده و سرعت برداشت ویتره سریع تر است. این پیشرفت  
در حال حاضر، گزینه های مطمئن تر و موثرتری را جهت ویترکتومی 
قدامی در اختیار جراحان ســگمان قدامی قــرار می دهد. ویترکتومی 
قدیمــی را می توان از طریق برش های پارس پالنا یا برش های قدامی 
بر اســاس تجربه جراح و راحتی آن انجام داد. در طی سال های اخیر 
برخی از جراحان سگمان قدامی به  جای روش های دیگر از برش های 
پــارس پالنا جهت ویترکتومی قدامی اســتفاده می کنند و با توجه به 

ویترکتومی قدامی با استفاده از روش پارس پالنا
در هنگام انجــام ویترکتومی قدامی به روش پارس پالنا باید به 

چند نکته کوچک توجه کرد:
هیچ گاه بر روی یک چشم هایپوتون، اسکلروتومی انجام ندهید. •

انفوزیون می تواند به صورت لیمبال یا پارس پالنا باشد )توصیه   •
می شود از ویترکتور با شــماره 23 یا نمره کوچک تری استفاده 

شود.(
برش های اسکلرا به وسیله یک تیغه MVR، تروکار یا تیغه دارای   •
پورت جانبی بــا فاصله 4-3 میلی متری از خلف لیمبوس انجام 

می شود.
در حالی  که چشــم تحت فشــار قرار گرفته، ویترکتور در برش   •

اسکلرا یا لیمبوس وارد می شود.
برش اســکلرا با توجه به تجربه و ترجیح جراح، ممکن است به   •
صورت شیب دار و طاقچه ای )Shelved( و یا به صورت یک برش 

نافذ ایجاد شود.
بــا پدالی که با پا کار می کند، کاتر روشــن می شــود و امکان  •

آسپیراسیون ویتره فراهم می گردد.
اســتفاده از تریامسینولون رقیق  شــده و فاقد ماده نگه دارنده،   •
امکان مشاهده بهتر رشــته های زجاجیه فراهم شده و برداشته 

می شوند )شکل 1(.

شــکل 1: اســتفاده از تریامســینولون در ویترکتومی قدامی، 
تریامسینولوِن فاقد ماده نگه دارنده که از طریق یک برش لیمبال 
وارد چشــم می شــود، در فیبریل های ژِل ویتره تجمع یافته و 
در مشــاهده هر چه بهتر به جراح کمک می کند. در این تصویر 
انفوزیون لیمبال به وســیله ویترکتوری که از طریق برش پارس 
پالنا وارد چشم شده نشان داده می شود. این کار، جریان مایع از 
قدام به خلف را ایجاد کرده و این امر خود به پاک سازی ویتره از 

سگمان قدامی کمک می نماید.
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مدارک موجود، ایمنی این روش مطلوب و مناســب بوده اســت. در 
ویدیوی شماره 1، ویترکتومی قدامِی پارس پالنا نشان داده می شود.

فارغ از اینکه پزشــک جهت انجام عمل از یــک برش لیمبال یا 
برش پارس پالنا استفاده نماید، اندازه برش ها از اهمیت حیاتی خاصی 
برخوردار هســتند. اندازه برش باید در حدی باشد که بتواند ویترکتور 
را در خود جا دهد و در عین  حال نشت مایع حداقل باشد. اندازه دقیق 
برش به  اندازه gauge ویترکتور مورد اســتفاده بســتگی دارد )معموالً 
یک میلی متر برای یک ویترکتور gauge 23(. اگر جراح در کار خود از 
تروکار اســتفاده می کند، توصیه می شود که جهت جلوگیری از نشت 
زیاد مایع، از یک سیستم دریچه دار استفاده گردد )شکل 2(. همیشه 
انفوزیون باید از ویترکتور جدا باشد. انجام انفوزیون از طریق یک برش 
لیمبــال درحالی که ویترکتور در داخل پــارس پالنا قرار دارد، امکان 
برقــراری جریان مایع از قدام به خلف را فراهم نموده و این امر خارج 
کردن مؤثر ویتره را برای جراح، آســان تر می سازد. در حین انجام این 
عمل، نوک ویترکتور باید مستقیماً زیر دید جراح باشد؛ هیچ گاه نباید 
ویترکتومی را به صورت کورکورانه انجام داد. تخلیه ویتره باید تا جایی 
ادامه پیــدا کند که به نظر هیچ مقــداری از آن در اتاق قدامی باقی 
نمانده اســت. گاهی اوقات تزریق تریامسینولون به داخل اتاق قدامی 
بیش از یک بار ممکن است به اطمینان جراح در خصوص اینکه تمامی 
ویتره از سگمان قدامی تخلیه شده، کمک نماید. هنگامی که ویترکتور 
از چشــم خارج گردید، آن را می توان در موقعیت cutter on( 2، بدون 
هیچ گونه آسپیراســیون( قرار داد تا از وارد شدن ویتره به داخل برش 

اسکلرا جلوگیری شود.

قرار دادن لنز داخل چشمی در سولکوس یا کپسوالر بگ
در برخی از موارد آفاکی، ممکن اســت با معاینه مشخص شود که 
capsular bag ســالم بوده و جهت کارگذاری لنز داخل چشمی مفید و 

مناسب اســت. اگر جراحی اولیه، هفته ها، ماه ها یا سال ها قبل انجام 
 گرفته باشد، احتمال دارد که کپســول قدامی و خلفی بهم چسبیده 
و فیبروزه شــده باشند. جهت جداسازی کپســول قدامی و خلفی از 
هم الزم اســت پزشک با یک OVD، با دقت عمل dissection را انجام 
دهد. اگر مقدار کافی از capsular bag با شــرایط مناسب وجود داشته 
باشــد، در آن صورت می توان لنز داخل چشمی تک یا 3 قطعه ای را 
در capsular bag قرار داد. اگر لنز داخل چشــمی مورد اســتفاده قرار 
می گیرد و فقط قســمتی از کپســول قدامی کامل است، جراح باید 
مطمئن شــود که هاپتیک ها بین کپسول قدامی و خلفی قرار گرفته 

اســت. لنز داخل چشــمی تک قطعه ای را هرگز نباید در ســولکوس 
قــرار داد، زیرا این کار ممکن اســت موجب التهاب مزمن شــود. لنز 
داخل چشمی سه قطعه ای را بدون وجود هیچ گونه خطری می توان در 
سولکوس یا capsular bag قرار داد. هر دو هایپتک را باید در موقعیت 
 ،)bag آناتومیک یکســان )هر دو داخل ســولکوس یا هــر دو داخل
 قرار داد؛ قــرار دادن یک هاپتیک در ســولکوس و هاپتیک دیگر در

capsular bag ممکن اســت به علت جابجایی بعدی لنز موجب التهاب 

مزمن شــود. ویدیوی شــماره 2، جای گیری لنز داخل چشمی را در 
سولکوس نشان می دهد.

در صورتــی  کــه در اولین عمــل جراحی به علــت ناکافی بودن 
ســاپورت زونولی، امکان قرار دادن لنز داخل چشمی در کپسوالر بگ 
نباشــد، گاهی می تــوان از capsular bag جهت قــرار دادن لنز داخل 
چشــمی اســتفاده کرد. در چنین موقعیت هایی اغلب اوقات بقایایی 
از هســته یا مواد کورتیکال در capsular bag وجــود دارد. تجهیزات 
 مخصوص حمایِت کپســوالر از قبیل قالب ها، capsular tension ring و

capsular tension segment را می تــوان جهــت تثبیت و محکم کردن 

capsular bag در طی عمل اول مورد اســتفاده قــرار داد. در صورتی  

که کپســول مورد حمایت قرار گرفتــه و فیکس گردد، در آن صورت 
می توان بقایای لنز را با دقت خارج کرد و یک لنز داخل چشــمی تک 
قطعه ای یا سه قطعه ای در داخل capsular bag قرار داد. بحث در مورد 

روش های فیکس کردن کپسوالر فراتر از این نوشتار است.
در مواردی که کپسول قدامی از شرایط مناسبی جهت پشتیبانی 
از لنز داخل چشمی برخوردار است )ولی کپسول خلفی باز می باشد(، 
لنز داخل چشــمی با هاپتیک مناسب برای سولکوس، گزینه مطلوبی 
اســت. در چنین مواردی، ترجیحاً از لنزهای داخل چشمی سه تکه یا 
tri-piece اســتفاده می شود. در بسیاری از موارد، جهت مطمئن شدن 

از اینکه هیچ گونه پروالپس ویتره  به داخل اتاق قدامی و نیز به داخل 
برش های قرنیه  وجود نــدارد، باید ویترکتومی قدامی انجام گیرد. در 
صورت وجود کشــش ویتره یا درگیر شــدن آن با لنز داخل چشمی 
خطر التهاب چشــمی پایدار، ادم سیســتویید ماکوال، پارگی شبکیه 

افزایش خواهد یافت.
تقریباً هر نوع لنز داخل چشــمی جدید ســه قطعه ای را می توان 
بدون بروز هیچ گونه عارضه ای در ســولکوس قرار داد. ویژگی هایی که 
لنز داخل چشــمی را جهت قرارگیری در سولکوس به گزینه مطلوبی 

تبدیل می کند شامل موارد زیر است: 
وجود هاپتیک های نازک و زاویه داری که اُپتیک را از آیریس دور 

Pars Plana Anterior Vitrectomy
VIDEO 1

Intraocular Lens Placement in
the Sulcus
VIDEO 2
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شکل 2: قرارگیری تروکار در ویترکتومی قدامی به روش از پارس پالنا.
نقطه ای در فاصله 3 میلی متری خلف لیمبوس به وسیله کالیپری که بر روی تروکار قرار داده شده، عالمت گذاری می شود.   .a

باید دقت نمود که کانوالی انفوزیون از قبل در داخل یک زخم لیمبال قرار داده شده است.
لَنِست در داخل ملتحمه قرار داده  شده و به صورت زاویه دار با اسکلرا درگیر می شود؛ با فشار مستمر، لنست به جلو برده   .b

می شود.
پس  از اینکه یک برش کوچک )2-1 میلی متری( شیب دار و طاقچه ای ایجاد شد، تروکار به سمت عصب اپتیک نشانه گیری   .c

می شود.
به  ســرعت دیواره اسکلرا سوراخ شده و پس از آن است که می توان لنســت را خارج کرد و در این حالت تروکار آماده   .d

استفاده کردن می باشد.

درمان بیماران آفاکیک
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نگــه می دارد؛ لبه مدور قدامی اپتیــک و بزرگ تر بودن قطر کلی لنز 
داخل چشمی که فیکس کردن در سولکوس را آسان تر می سازد.

در عیــن  حال هاپتیک های زاویه دار می تواننــد در صورتی  که لنز 
به اشــتباه وارونه قرار داده شود، مشــکالتی را ایجاد کنند. وارونه قرار 
گرفتن ایمپلنت در ســولکوس خطر گیــر افتادن اپتیک در مردمک یا

optic capture را بــاال می برد و این امر می تواند منجر به انســداد زاویه 

شــود. در صورت امکان، اپتیک لنز داخل چشــمی را باید در رکسیِس 
قدامی یا خلفی گیر انداخت و این کار باعث محافظت از اپتیک و ایمن 
نگه  داشته شدن آن شده و لذا از چرخش، دررفتگی و یا از مرکز خارج 
شدن لنز پیش گیری می کند )شکل 3(. وقتی لنز به جای کپسوالر بگ 
در ســولکوس قرار داده می شود باید پاور آن نیز کاهش یابد. بر اساس 
نظر دکتــر وارن هیل از مرکز چشم پزشــکی Mesa در آریزونا، قدرت 
اســفریکال یک لنز داخل چشمی که قرار است در سولکوس قرار گیرد 
معموالً 0/5 تا یــک دیوپتر کم تر از پاور لنز داخل چشــمی قرار داده 
 ،)17/5 D - 28 D( است اما در مورد پاورهای باالتر capsular bag شده در
قدرت اسفریک لنزهای داخل چشمِی قرار داده شده در سولکوس باید 

در حدود یک دیوپتر یا بیش تر کاهش داده شود.
اگر در مورد اســتقرار ایمپلنت شک و شــبهه ای وجود دارد، باید 
فیکس کردن لنز داخل چشمی به آیریس یا قرار دادن یک لنز داخل 
چشــمِی اتاق قدامی را دری نظر داشت. قرار دادن لنز داخل چشمِی 
اتاق قدامی به یک برش بزرگ تر نیاز دارد )معموالً 6 میلی متر( و پاور 

آن را باید به درستی محاسبه کرد؛ این نوع لنز همچنان گزینه مناسب 
و مطلوبی برای بسیاری از بیماران است. لنزهای داخل چشمی مدرن 
اتاق قدامی در اندازه های مختلفی وجود دارند و معموالً طول یا دیامتر 
آن ها از 12 الی 14/5 میلی متر متغیر اســت. اندازه لنز از طریق اضافه 

کردن یک میلی متر به white-white لیمبوس محاسبه می شود.

فیکس کردن لنز به آیریس:
فیکس کردن لنز داخل چشــمی ســه قطعه ای به آیریس روشی 
اســت که امکان فیکس کردن یک لنز داخل چشمی را در اتاق خلفی 
بدون آنکه نیاز به عبور دادن بخیه ها از دیواره اســکلرا باشــد فراهم 
می آورد. معموالً از دو بخیه پُلی پروپیلن اســتفاده می شود: یک بخیه 
دور هر هاپتیک جهت فیکس کردن هاپتیک ها به آیریس زده می شود. 
یکی از اندیکاسیون های شــایع تر جهت فیکس کردن یک لنز داخل 
چشمی به آیریس، نیمه دررفتگی لنز داخل چشمی سه  قطعه ای واقع 
در سیلیاری ســولکوس و یا آفاکی می باشد که ساپورت کپسولی در 
آن جهــت حفظ و نگه داری بی خطر لنز داخل چشــمی وجود ندارد. 
در بیمارانــی که تحت عمل جراحی ترابکولکتومی یا کارگذاری تیوب 
و یا جراحی هــای دیگر قرار گرفته اند و اســکارهای قابل  توجهی در 
ملتحمه بوجود آمده ممکن اســت فیکس کردن آیریس مزایایی قابل 
مالحظه ای داشته باشــد. در اکثر موارد فیکس کردن لنز به آیریس، 
تنها نیاز به انجام برش های قرنیه ای تمیز و شــفاف می باشــد و این 
کار، خطر خونریــزی را در بیمارانی که داروهای ضد انعقادی مصرف 

شکل 3. گیر افتادن اپتیک یک لنز داخل چشمی سه قطعه ای.
یک لنز داخل چشــمی سه قطعه ای در سولکوس قرار داده می شــود. جهت خارج کردن ویتره و اجزای کپسول خلفی ویترکتومی   .a

قدامی از طریق پارس پالنا انجام می گیرد. در این حالت کپسول قدامی باز شده است.
اپتیک لنز داخل چشــمی با دقت در خلف رکسیس فیبروتیک قرار داده می شــود؛ هاپتیک ها در فضای سولکوس باقی مانده و لنز   .b

داخل چشمی را در محل »به دام می اندازند«.
اکنون، اپتیک کاماًل در خلف رکسیس کپســول قدامی گیر افتاده است. به قله دار شدن خفیِف رکسیس در محل اتصال اپتیک –  .c

هاپتیک لنز داخل چشمی توجه شود؛ این حالت نشان دهنده گیر افتادن صحیح لنز داخل چشمی می باشد.
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می کنند، کاهش می دهد.
مزایای فیکس کردن لنز داخل چشــمی سه  قطعه ای به آیریس 

شامل موارد زیر است:
عدم نیاز به برش  در اسکلرا  •

اســتفاده از برش های کوچک تر که این امر باعث بســته شــدن   •
آســان تر زخم  شده و در موارد تروما، خطر باز شدن برش جراحی 

را کاهش می دهد.
موقعیت لنز قابلیت پیش بینی بهتری خواهد داشت.  •

محاسبه ساده و آسان تر پاور لنز.  •
مشــکالت و معایب فیکس کردن لنز داخل چشــمی سه قطعه ای به 

آیریس شامل این موارد است:
بیضوی شدن مردمک.  •

التهاب، هایفما و ادم سیســتوئید ماکوال ناشی از نزدیک شدن لنز   •
داخل چشمی به آیریس.

.decentration از مرکز خارج شدن لنز داخل چشمی یا  •
دررفتگی تاخیری.  •

از بین رفتن سلول های اندوتلیالی قرنیه.  •
گیر افتادن فیبرهای قرنیه در هنگام عبور بخیه های پلی پروپیلن   •

.10-0
موارد مورد نیاز:

لنز داخل چشمی سه قطعه ای با خاصیت تاشوندگی و دارای زاویه   •
در خلف و لبه گرد قدامی.

نخ بخیه پلی پروپیلن شــماره 0-10 با یک سوزن بلند خمیده )از   •
قبیل نخ بخیه پلی پروپیلن شماره 0-10 مارک Ethicon  با سوزن 

)CIF-4 مدل
سوزن گیر  •

وســیله ای برای کشــیدن بخیه مانند قــالب Bonn, Kuglen یا   •
Condon Snare

داروی میوتیک )کارباکول یا استیل کولین(  •
فورسپس های مخصوص گره زدن.  •

روش:
نکته مهم این اســت که قبل از فیکس کردن به آیریس، هرگونه 
پروالپس ویتره درمان شود. وقتی که آیریس از ویتره پاک و تمیز شد، 
در آن صورت می توان لنز داخل چشمی سه قطعه ای را در محل قرار 
داد. نکته مهم دیگر این اســت که اپتیک در قدام آیریس قرار گرفته 
و هاپتیک هــا در خلف آیریس قرار می گیرند تا لنز داخل چشــمی را 
در مردمــک »به دام اندازد«. اســتفاده از یک »چین ســبیل مانند« 
جهت پروالپــس هاپتیک ها در موقعیت خلفــِی آیریس کمک کننده 
است )شکل 4(. در این مرحله، استفاده از یک داروی میوتیک جهت 
نگه  داشــتن لنز داخل چشمی در محل، می تواند مفید باشد. اگر یک 

IOL همچنان باقی بوده ولی دچار نیمه دررفتگی باشد، در آن صورت 

می توان اپتیک لنز را به جلوی آیریس آورد.
از اندوتلیوم قرنیه با استفاده از OVD محافظت می شود.  .1

لنز داخل چشمی در حالتی خواهد بود که اپتیک در قدام آیریس   .2
و هاپتیک ها در خلف آیریس قرار می گیرد.

جهت کمک به نگه داشــتن لنز داخل چشــمی در سطح قدامی   .3
آیریس، از یک داروی میوتیک استفاده می شود.

جهت تســهیل عبور ســوزن به داخل اتاق قدامی یک پاراسنتز   .4
اضافی انجام می گردد.

جهت جلوگیری از چســبیدن ســوزن، زاویه پاراسنتز در مسیر   .5
عبور سوزن تنظیم می شود )این حالت، قفل شدن پارو نیز نامیده 

می شود(.
اپتیک لنز را باال آورده تا امکان مشــاهده هاپتیک ها زیر آیریس   .6

فراهم شود.
بخیه ها از پاراســنتز عبور داده شــده، به داخل اتاق قدامی وارد   .7
شــده و از آیریس، زیر هاپتیک رد شده و مجدداً از آیریس خارج 

می شود.
سوزن و بخیه از طریق یک پاراسنتز اضافی خارج می گردد.  .8

ســوزن خارج شده و دو سر نخ بخیه از طریق یک پاراسنتز با یک   .9
قالب یا وسیله گیره مانند آماده می شود.

10. در هاپتیک مقابل همین روش تکرار می شود.

شکل 4: یک لنز داخل چشــمی دارای »چین سبیل مانند«. 
با اســتفاده از این روش، اپتیک لنز داخل چشــمی همراه 
با هاپتیک ها تا زده شــده و بر روی یکدیگر قرار می گیرند. 
هاپتیک ها را فقط یک بار در چشم می توان در پشت آیریس 
قرار داد و اپتیک در قدام آیریس جای داد و این امر منجر به 
گیر افتادن ایمپلنت می شود. سپس هاپتیک ها را می توان به 

آیریس بخیه زد.

درمان بیماران آفاکیک
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نخ بخیه با استفاده از روش McCannel یا گره لغزنده Siepser گره   .11
زده می شود.

انتهای نخ بخیه کوتاه می گردد.  .12
اپتیک لنز داخل چشــمی در موقعیت خلفی نســبت به آیریس   .13

)بدون هیچ گونه چرخشی( به جلوی ایریس آورده می شود.
OVD با شستشو از چشم خارج می شود.  .14

اگر در هنگام کار با ویتره برخورد شــود، مجدداً از تریامسینولون   .15
فاقد مواد نگه دارنده اســتفاده شــده و ویترکتومی قدامی انجام 

می شود.
برای جلوگیری از بیضی شــکل شــدن آیریس باید حتی المقدور 
نخ بخیه از محیط آیریس عبور داده شــود تــا آیریس در حد امکان 
آســیب نبیند. یک نکته کوچک دیگر این است که برای جلوگیری از 
بیضوی شدن آیریس می توان این کار را نیز انجام داد: استفاده از یک 
میکروفورســپس جهت گرفتن حاشــیه مردمک در نصف النهار محل 
قرارگیری بخیه آیریس )شــکل 5(. کشش نرم و مالیم آیریس باعث 
می شــود که فیبرهای اضافی از گره خارج شود و بیضوی شکل شدن 
حاشــیه مردمک به حداقل خود برســد. بخیه آیریِس یک لنز داخل 

چشمی در ویدیوی شماره 3 نشان داده شده است.

فیکس کردن لنز به اسکلرا
در بسیاری از موارد در بیمار آفاکیک ممکن است ناهنجاری هایی 
در ســگمان قدامی وجود داشته باشد که مانع از کارگذاری لنز داخل 
چشــمی سنتی، لنز داخل چشــمی اتاق قدامی یا لنز داخل چشمی 
فیکس شــده به آیریس گردد. در این موارد، تنها گزینه موجود جهت 
کارگذاری دومین لنز داخل چشــمی، فیکس کردن به دیواره اسکلرا 
می باشــد. در این حالت، هیچ نوع لنز داخل چشــمی یا هیچ نوع نخ 
بخیه ای از ســوی FDA در ایاالت  متحده جهت فیکس کردن اسکلرا 
مورد تایید قرار نگرفته است. نیاز به  قرار دادن لنز داخل چشمی منجر 
به ابداع مجموعه ای از روش ها شده که امکان قرار دهی لنز در چنین 
حالتی را فراهم ســاخته است. هر روشی مزایا و معایب خاص خود را 
دارد و ممکن است در اتاق عمل نیاز به مجموعه ای از تجهیزات اضافی 

وجود داشته باشد.

شکل 5. به حداقل رساندن بیضوی شدن مردمک پس از فیکس کردن لنز به آیریس.
در حالی  که آیریس به وسیله بخیه محافظت می شود، اپتیک را می توان به داخل اتاق خلفی وارد نمود.  .a

جهت خارج کردن فیبرهای اضافی آیریس که در نخ بخیه آیریس گیر کرده، از یک میکروفورســپس استفاده می شود تا بیضوی   .b
شکل شدن آیریس به حداقل برسد.

Iris- Sutured Intraocular Lens
VIDEO 3
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فیکس کردن لنز داخل چشمی تک قطعه ای از جنس پلی متیل 
متاکریالت به اسکلرا

یکــی از نخســتین روش هــا جهت قــرار دادن یک لنــز داخل 
چشــمی در اتاق خلفی در بیمار آفاکیک، فیکــس کردن لنز داخل 
 چشــمی تک قطعه ای از جنس PMMA )از قبیل Alcon CZ70BD یا

Bausch + Lomb P366UV( بــا بخیه بوده اســت. این لنزهای داخل 

چشــمی اولیه دارای منفذ کوچک و باریکی در هاپتیک هســتند که 
هدف از ســاخت آن، کمک به کارگذاری لنز داخل چشمی می باشد. 
این روزنــه به نگه داری بخیه نیز کمک می کند و ثابت کردن بخیه را 
آسان  می سازد. دســتورالعمل های اولیه جهت فیکس کردن این نوع 
لنز داخل چشــمی، توصیه به استفاده از نخ پلی پروپیلن 0-10 است 
و اینکــه بخیه با فاصلــه تقریبی 1/5 میلی متــر در خلف لیمبوس و 
اغلب زیر فالپ های اســکلرال قرار گیرد. در طی چند ســال اخیر در 
دستورالعمل ها تغییرات چشــمگیری رخ داده است و در حال حاضر 
از جراحان خواسته می شود تا برش ها را در فاصله 3-2/5 میلی متری 

خلف لیمبوس و بدون استفاده از فالپ های اسکلرال انجام دهند.
در خصــوص بهترین جنس نخ بخیــه جهت فیکس کردن لنز به 
اســکلرا همچنان اختالف  نظر وجود دارد. بســیاری از جراحان از نخ 
بخیه پلی پروپیلن 0-10 یا 0-9 اســتفاده می کنند اما گرایشــی به 
سمت اســتفاده از نخ بخیه از جنس پلی تترافلورواتیلن )که به  عنوان 
Gore-Tex نیز مشــهور اســت( وجود دارد. تا زمان نوشتن این مقاله، 

Gore-Tex از سوی FDA جهت مصارف چشمی مورد تایید قرار نگرفته 

است. ســرانجام اینکه انتخاب نوع بخیه بستگی به جراح دارد. روشی 
 Gore-Tex کــه در این مقاله مورد بحث قرار گرفته، اســتفاده از بخیه
را توصیف می کند اما آن را به  آســانی می توان با نخ بخیه پلی پروپیلن 

تعویض نمود.
مزایای فیکس کردن یک لنز داخل چشمی تک قطعه ای از جنس 

PMMA با استفاده از بخیه شامل این موارد است:

بزرگ بودن قطر کلی لنز و وجود یک اپتیک بزرگ و هاپتیک های   •
نازکی که می توانند از سولکوس به سولکوس برسند.

قرارگیری آسان لنز در مرکز  •
سازگاری زیستی باال در طی زمان. لنز در شرایط تماس با هوا، گاز   •

یا روغن سیلیکون، دچار کدورت نمی شود.
معایب فیکس کردن لنز داخل چشــمی تــک قطعه ای از جنس 

PMMA با استفاده از بخیه شامل این موارد است:

نیاز به یک برش بزرگ تــر )تقریباً 7 میلی متری( جهت تطابق با   •
خاصیت غیر تا شوندگی لنز.

افزایش خطر هایپوتونی در حین عمل جراحی.  •
احتمال گیر کردن و درهم پیچیدن بخیه که منجر به کج شــدن   •

و خروج لنز از مرکز می شود.

پاره شدن و دررفتگی تاخیری بخیه.  •
نیاز به درمان زخم های اسکلرا.  •

مواد مورد نیاز:
PMMA جنــس  از  قطعــه ای  تــک  چشــمی  داخــل  لنــز   • 

)P366UV یا CZ70BD(
 )CV-8 Gore-Tex نــخ بخیه )مانند پلی پروپیلن 0-10 یا 0-9 یا  •

جهت فیکس کردن لنز داخل چشمی.
MVR تیغــه  یــا  تــروکار  جانبــی،  پــورت  دارای  تیغــه   • 

.)micro-vitreoretinal(
چند عدد میکروفورسپس.  •

الکتروکوتر.  •
کانوال جهت حفظ و نگه داری اتاق قدامی.  •

نخ نایلون 0-10 و پلی گالکتین 0-8 )ویکریل( جهت بستن زخم.  •
یونیت مخصوص ویترکتومی قدامی.  •
تریامسینولون فاقد ماده نگه دارنده.  •

روش:
با یــک مارکــر از جنس محلــول ویولــه دوژانســین1 بر روی   .1
لیمبــوس دو عالمت به فاصله 180 درجه ژ از یکدیگر گذاشــته 
 می شــود. معموالً محل عالمت گذاری در ســاعت 6 و 12 با یک
temporal approach است. باید از تقسیم محور بینایی به دو نیمه 

مساوی اطمینان حاصل نمود.
پریتومی ملتحمه انجام می شــود تا امکان دسترســی به اسکلرا   .2

فراهم آید.
خونریزی با کوتر متوقف می شود.  .3

برش های اســکلرا را در 3 میلی متری خلف لیمبوس و با فاصله 4   .4
میلی متر از یکدیگر ایجاد می شوند.

جهت حفظ فرم کره چشــم از یک نگه دارنده اتاق قدامی استفاده   .5
می گردد.

وقتی که برش های اســکلرا ایجاد شــد، جهت کارگذاری لنز یک   .6
برش 7 میلی متری تمپورال ایجاد می شود.

قبل از رد کردن نخ بخیه، باید مطمئن شــد که ســگمان قدامی،   .7
عاری از ویتره است.

با اســتفاده از یــک میکروفورســپس، اولین رشــته از نخ بخیه  .8 
Gore-Tex به داخل اتاق قدامی، از راه زخم اصلی وارد می شــود. 

نخ با میکروفورســپس دومی که در یکی از برش های پروگزیمال 
اســکلرا قرار داده شده، )روش دســت دادن(- از راه زخم اسکلرا 
بیرون می آید- اولین رشــته از نخ بخیه Gore-Tex به وسیله یک 
میکروفورســپس از طریق زخم اصلی بــه داخل اتاق قدامی وارد 

1 . gentian violet

درمان بیماران آفاکیک
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می شود و به وسیله میکروفورسپس دومی که در یکی از زخم های 
پروگزیمال اســکلرال قرار داده شده، گرفته می شود )روش دست 
دادن(. اگر از نخ بخیه پلی پروپیلن از نوع double-armed استفاده 
شود، جهت ایجاد برش های اسکلرال می توان از سوزن شماره 25 
اســتفاده نمود. سوزن بخیه پلی پروپیلن را می توان از طریق زخم 
اصلی وارد کرد و به داخل لومن )مجرای( ســوزن گاید شــماره 
25 عبور داد که این امر امکان آن را فراهم می ســازد که از سطح 

اسکلرا بیرون بیاید.
انتهای آزاد بخیه را که از زخم اصلی خارج  شده، باید به دور منفذ   .9
موجود در هاپتیک لنز داخل چشــمی گره زد به  نحوی که نه کج 

شود و نه اینکه نیروی چرخشی ایجاد گردد )شکل 6(.
10. ســپس انتهای آزاد بخیه باید با اســتفاده از یک میکروفورسپس 
به داخل زخم اصلی وارد گردد و با اســتفاده از روش دست دادن 

)handshake( از اسکلروتومی دیستال بیرون آید.
11. همین فرایند در مورد دومین ســری از برش های اسکلرا و دومین 

هاپتیک تکرار می شود.
لنز داخل چشــمی از طریق زخم اصلی به داخل ســگمان خلفی   .12

وارد شده و باید توجه داشت که لنز به بخیه گیر نکند.
با یک گره لغزشــی )خفت( یا یک گره 1-1-3 بخیه در ســطح   .13

اسکلرا سفت می شود.
14. گره در زخم اسکلرا دفن یا buried می شود.

15. برش های اسکلرا و ملتحمه  با بخیه ویکریل گره زده می شود.
برش قرنیه ای نیز با بخیه نایلون بسته می شود.  .16

OVD خارج شده و در صورت لزوم ویترکتومی را تکرار می گردد.  .17
در ویدیــوی 4، فیکس کردن لنز داخل چشــمی تک قطعه ای از 
جنس PMMA (CZ70BD) با Gore-Tex به اســکلرا نشــان داده شده 

است.

فیکس کردن لنزهای داخل چشــمی آکریلیک دارای قابلیت 
تاشوندگی به وسیله بخیه

یکی از چشمگیرترین پیشرفت های اخیر صورت گرفته در زمینه 
درمان آفاکی، ایجاد روش هــای جراحی جهت فیکس کردن لنزهای 
داخل چشــمی دارای قابلیت تاشوندگی به وسیله بخیه می باشد. ذکر 
این نکته نیز حایز اهمیت است که استفاده از هرگونه ایمپلنتی جهت 
فیکس کردن از طریق بخیه، یک نوع اســتفاده off-label از ایمپلنت 

می باشد.

شکل 6. سه روش مختلف جهت عبور بخیه از سوراخ موجود در 
.PMMA لنز داخل چشمی از جنس

استفاده  با   :)Torque-antitorque( گشــتاور  گشتاور-ضد   .a
از این نوع بخیه، کج شــدن و جابجایی محتمل از بخیه بر 
روی یک هاپتیک، توسط نیروی گشــتاور قرار گرفته بر 
روی هاپتیک دوم خنثی می شــود. هنگامی که از این روش 
استفاده می شــود، توجه به نحوه گره زدن بخیه نیز حائز 

اهمیت است.
گشــتاور خنثی، دقت کنید که دو انتهای بخیه چگونه در   .b
باالی هاپتیک قرار می گیرد که این امر از هرگونه جابجایی و 
کج شدن لنز داخل چشمی در هنگامی که لنز بخیه می شود، 

جلوگیری به عمل خواهد آورد.
گره گاوی؛ با استفاده از این نوع بخیه هیچ گونه جابجایی و   .c
کج شدن بر روی لنز داخل چشمی رخ نمی دهد؛ در نهایت، 
هنگامی که بخیه در سطح اسکلرا دفن می گردد، بخیه از راه 

سوراخ موجود در لنز نخواهد لغزید.

Scleral Fixation of Single- Piece
Polymethyl Methacrylate Intraocular 
Lens (CZ70BD) with Gore- Tex
VIDEO 4
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مزایــای فیکس کــردن لنزهــای داخل چشــمی دارای قابلیت 
تاشوندگی به وسیله بخیه شامل این موارد است:

کوچک تر بودن اندازه برش،  •
ساده تر بودن نحوه ایجاد برش و بستن آن،  •
کاهش آستیگماتیسم القا یا induce شده،  •

حفظ و ثبات عمق اتاق قدامی  •
به حداقل رسیدن کج شدن و تکان خوردن لنز داخل چشمی  •

معایــب فیکس کــردن لنزهای داخــل چشــمی دارای قابلیت 
تاشوندگی به وسیله بخیه شامل این موارد است:

احتمال ایجــاد کدورت در ماده هیدروفیلیک آکریلیک در هنگام   •
تماس لنز با هوا، گاز یا روغن.

نیــاز به تنظیم میزان کشــش بخیه جهــت قرارگیری لنز داخل   •
چشمی در مرکز.

بروز آستیگماتیســم ایجاد شده در صورتی که بخیه ها بیش  از حد   •
محکم گره زده شده باشند.

نیاز به برش های متعدد اسکلرا  •
احتمال خارج شــدن لنز داخل چشــمی از مرکز یــا قرارگیری   •

ناصحیح آن به علت در هم پیچیده شدن بخیه.
نیاز به استفاده از یک کانوالی نگه دارنده اتاق قدامی.  •

موارد مورد نیاز:
ایمپلنــت از نــوع Bausch + Lomb Akreos AO60 )آکریلیــک   •

هیدروفیلیک( یا Envista MX60 )آکریلیک هیدورفوبیک(
بخیــه CV-8 Gore-Tex یــا پلی پروپیلن )0-9 یــا 0-10( جهت   •

فیکس کردن لنز داخل چشمی
تــروکار، تیغه MVR یا تیغــه دارای پورت جانبــی جهت ایجاد  •

اسکلروتومی
کوتر  •

میکروفورسپس جهت گرفتن  •
نخ نایلون 0-10 برای بستن زخم  •

نخ پلی ِگالکتین 0-8 برای بستن پریتومی و یا اسکلروتومی  •
AC maintainer نگه دارنده اتاق قدامی یا  •

تریامسینولون فاقد ماده نگه دارنده  •

روش:
با یــک مارکر از جنس ویوله دوژانســین، بــر روی لیمبوس دو   .1
عالمت به فاصله 180 درجه از یکدیگر گذاشــته می شود )معموالً 
در ساعت های6 و 12 یا temporal approach(؛ باید از اینکه محور 

بینایی را به دو نیمه تقسیم شده، اطمینان حاصل کرد.
برش های پریتومی ایجاد می شــوند تا امکان دسترسی به اسکلرا   .2

فراهم آید.

خونریزی با کوتر کنترل می شود.  .3
برش های اسکلرا در 3 میلی متری خلف لیمبوس و با فاصله 4 الی   .4

5 میلی متر از یکدیگر ایجاد می شوند.
جهت فرم نگه داشــتن گلــوب از یــک maintainer اتاق قدامی   .5

استفاده می گردد.
وقتی که برش های اســکلرا ایجاد شد، جهت کارگذاری لنز داخل   .6

چشمی یک برش 4-3 میلی متری ایجاد می شود.
قبل از رد کردن نخ بخیه، باید مطمئن شــد که ســگمان قدامی   .7

عاری از ویتره است.
با اســتفاده از یــک میکروفورســپس، اولین رشــته از نخ بخیه  .8 

Gore-Tex به داخل اتاق قدامی، از راه زخم اصلی وارد می شــود، 

سپس با میکروفورسپس دوم که در یکی از برش های پروگزیمال 
اســکلرا قرار داده شــده، عمل shaking )روش دست دادن( انجام 

می شود.
انتهــای آزاد بخیــه را که از زخم اصلی خارج  شــده، باید به دور   .9
ســوراخ های موجود در هاپتیک لنز گره زد بــه  نحوی که نه کج 

شوند و نه اینکه نیروی چرخشی ایجاد گردد )شکل 7(.
10. ســپس انتهای آزاد بخیه را باید با استفاده از یک میکروفورسپس 

شــکل 7: قرارگیری صحیح و الگوی درست بخیه در ایمپلنت 
Bausch + Lomb Akreos AO60 و ایمپلنــت MX60. قرارگیری 

صحیح بخیه امــکاِن در مرکز قرار گرفتــن صحیح لنز فراهم 
می شود و کج شــدن و جابجایی به حداقل می رسد و لنز داخل 

چشمی از آیریس و سیلیاری بادی دور نگه داشته می شود.

درمان بیماران آفاکیک
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به داخل زخم اصلی وارد نموده و با استفاده از روش دست دادن، 
از اسکلروتومی دیستال بیرون آورد.

11. همین فرایند را باید در مورد دومین ســری از برش های اسکلرا و 
دومین هاپتیک تکرار نمود.

12. ســپس لنز داخل چشمی تا شده و از طریق برش اصلی به داخل 
سگمان خلفی وارد می شود، باید توجه داشت که لنز به بخیه گیر 

نکند.
با یک گره لغزشــی )خفت( یا یک گره 1-1-3 بخیه در ســطح   .13

اسکلرا گره زده می شود.
14. درحالی که maintainer اتاق قدامی فعال بوده و شکل چشم حفظ 
شــده، با دقت کشش بخیه ها تنظیم می شود تا لنز داخل چشمی 

در وسط قرار گیرد.
15. گره در زخم اسکلرا دفن و پوشیده می شود.

برش های اسکلرا و ملتحمه  با بخیه ویکریل بسته می شوند.  .16
17. برش قرنیه  نیز با بخیه نایلون سوتور می شود.

OVD در انتهای عمل خارج شــده و در صورت لزوم ویترکتومی   .18
قدامی تکرار می شود.

 AO60 و MX60 ایــن روش فیکس کردن با بخیه، در هر دو مورد
یکســان است به جز در مورد اینکه نخ بخیه به دور لنز داخل چشمی 
چگونه بخیه زده می شود. لنز MX60 یک لنز داخل چشمی استاندارد 
تک قطعه ای آکریلیکی اســت که در محل اتصال هاپتیک-اپتیک آن 
ســوراخی وجود دارد و این سوراخ امکان گره زدن نخ بخیه را فراهم 
می کند. بخیه بر روی هاپتیک، زیر پل آکریلیکی داخلی و ســپس بر 
روی محل اتصال هاپتیک-اپتیک قرار داده می شــود )شکل 7(. این 
نوع بخیه مانع از کج شــدن و تکان خوردن لنز می شود و هاپتیک ها 
را مختصری به ســمت پایین فشار می دهد که این امر باعث دور نگه  
داشته شــدن آن ها از آیریس و سیلیاری بادی می گردد. جدا از نحوه 
گــره زدن بخیه دور لنز داخل چشــمی، روش به کار رفته مشــابه با 
روش فیکس کردن AO60 با بخیه می باشد. مزیت عمده MX60، ماده 
هیدروفوبیک آکریلیک موجود در آن می باشــد. تاکنون هیچ گزارشی 
مبنی بر ایجــاد کدورت در این ماده هیدروفوبیــک آکریلیک در اثر 

تماس با هوا، روغن یا گاز وجود ندارد.
در ویدیوی شــماره 5 و 6، فیکس کردن دو لنز داخل چشــمی 
آکریلیک دارای قابلیت تاشــوندگی )به ترتیــب MX60 و AO60( با 

استفاده از بخیه، نمایش داده شده است.

فیکس کردن اینترااسکلرال هاپتیک لبه دار )روش یامان(
فیکس کردن اینترااســکلرال هاپتیک لبه دار که از آن عموماً به 
 عنوان »روش یامان« یاد می شــود، متکی بــر هاپتیک های یک لنز 
داخل چشــمی ســه قطعه ای جهت فیکس کردن ایمپلنت در داخل 
کانال اسکلرا می باشــد. فیکس کردن هاپتیک به علت کوچک بودن 
اندازه برش های اسکلرا، سازگاری آن با لنزهای داخل چشمی موجود 
در بازار و عدم نیاز به بخیه زدن از ســوی بســیاری از جراحان مورد 

استقبال قرار گرفته است.
مزایای روش اینترااسکلرال هاپتیک لبه دار عبارتست از:

نیاز حداقلی به انجام برش های بزرگ اسکلرا.  •
جهــت کارگذاری لنــز داخل چشــمی، از برش هــای قرنیه ای   •

کوچک تری استفاده می شود.
در دســترس بودن guide سوزن جهت قرارگیری برش و در مرکز   •

قرار گرفتن.
اســتفاده از لنزهای رایج داخل چشمی سیلیکونی سه قطعه ای یا   •

آکریلیک هیدروفوبیک.
عدم نیاز به پریتومی ملتحمه.  •

عدم نیاز به نــوع خاصی از بخیه و خطر اندک دررفتگی تاخیری   •
ایمپلنت ناشی از پاره شدن بخیه.

معایب روش اینترااسکلرال هاپتیک لبه دار عبارتست از:
خطر کج شــدن و از مرکز خارج شدن لنز داخل چشمی افزایش   •

می یابد.
 PMMA احتمــال پیچ خوردن یا شــکاف خــوردن هاپتیک های  •

بیش تر می باشد.
ورود و چفت شدن هاپتیک به داخل guide needle lumen می تواند   •

دشوار و چالش انگیز باشد.
باید از یک سوزن شماره 27 یا یک سوزن مخصوص دارای دیواره   •

نازک با شماره 30 استفاده نمود.

مواد مورد نیاز:
لنز داخل چشــمی ســه قطعــه ای )ماننــد Alcon MA60AC یا   •
Johnson & Johnson ZA9003،Bausch + یــا MA50BM،ZA9002

)Lomb LI61AO،Zeiss CT Lucia 602

سوزن هایپودرمیک 5/8 اینچ با دیواره نازک شماره 27 یا 30.  •
maintainer اتاق قدامی.  •

یونیت مخصوص ویترکتومی قدامی/خلفی.  •

Suture Fixation of Foldable Acrylic 
Intraocular Lens (MX60)
VIDEO 5

Sutured Fixation of Foldable Acrylic 
Intraocular Lens (AO60)
VIDEO 6
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میکروفورسپس های شماره 23 یا 25.  •
کوتر با دمای پایین که با باتری کار می کند.  •

روش
محل های اســکلروتومی بر روی ملتحمه به صورت 180 درجه  در   .1
طرفین محور بینایی، در فاصله 3-2/5 میلی متری خلف لیمبوس 
عالمت گذاری می شــوند. محل های اسکلروتومی تقریباً 90 درجه 

از برش اصلی قرنیه فاصله دارند )شکل 8(.
maintainer اتاق قدامی در محل قرار می گیرد.  .2

هرگونه پروالپس ویتره از طریق ویترکتومی قدامی یا پارس پالنا   .3
کنترل می شود.

لنز داخل چشــمی ســه قطعه ای در اتاق قدامی قــرار گرفته و   .4
هاپتیک دوم در خارج از برش اصلی باقی می ماند.

با یک سوزن دیواره نازک شماره 27 یا 30، اسکلروتومی به شکل   .5
left-tunneled transconjunctival ایجاد می شــود. طول قســمت 

اینترااســکلرای اســکلروتومی باید در حدود 2 میلی متر باشد و 
مماس بر لیمبوس واقع گردد.

سوزن در جهت محور بینایی وارد چشم می شود.  .6
از طریق پاراســنتز در ســمت راست، هاپتیک دیســتال با یک   .7
میکروفورســپس شماره 23 یا 25 گرفته شده و به داخل مجرای 
ســوزن وارد می گردد. چند میلی متر از هاپتیک که داخل مجرای 

سوزن لوله شده گره زده می شود.
مرکز ســوزن را باید شل و آزاد کرد تا لنز داخل چشمی بتواند به   .8

داخل چشم بیش تر پروالپس پیدا کند؛ هاپتیک را نباید در سطح 
ملتحمه ای خارج نمود.

با ســوزن دوم که جداره نازکی دارد )شماره 27 یا 30(، در سمت   .9
 right-tunneled transconjunctival مخالف یک اسکلروتومی به شکل
شــبیه بــه اســکلروتومِی left-tunneled transconjunctival ایجاد 

می گردد.
10. سوزن در محور بینایی چشم مشاهده می شود.

از طریق پاراســنتز در ســمت راســت، یک میکروفورسپس وارد   .11
می شود و هاپتیک دوم لنز داخل چشمی داخل مجرای سوزن گره 

زده شده و بعد از آن، سوزن و هاپتیک از چشم خارج می شوند.
12. هاپتیک بر روی ســطح ملتحمه  گرفته شده و با استفاده از کوتر 
دمای پایین که با باتــری کار می کند، چند میلی متر انتهایی آن 
جهت ایجاد یک لبه ذوب می شود. باید سعی نمود که نوک کوتر 

با هاپتیک تماس پیدا نکند.
13. ســوزن سمت مقابل از چشم خارج شــده، هاپتیک بیرون آورده 
شده و با اســتفاده از کوتر، به همان شکل که در بند 12 توضیح 

داده شد، یک لبه ایجاد می گردد.
14. هاپتیک هــای لبه دار جهت حفظ و ســالم ماندن لنــز از طریق 

ملتحمه به داخل تونل اسکلرا فشرده می شود.
نگه دارنده اتاق قدامی خارج می گردد.  .15

برش ها بسته شده و OVD باقیمانده خارج می شود.  .16
در ویدیوی شماره 7، روش یامان نشان داده شده است.

نتیجه گیری
ابداع روش های متعدد جدید جهت کارگذاری لنز داخل چشمی 
)در شرایطی که حمایت کپســوالر وجود نداشته باشد( منجر به این 
شــده که در اکثر قریب بــه اتفاق موارد برای هــر بیمار گزینه هایی 
مختلفی در دسترس باشد. معاینه دقیق و انجام آزمون های تشخیصی 
در روشن شدن این مســاله که کدام روش بیش ترین کارآیی را برای 
بیمــار دارد، کمک کننده خواهد بــود. از آنجا که حتی در دقیق ترین 
جراحی های طرح ریزی  شــده با توجه به آنچــه که در حین جراحی 
جراح با آن روبرو می شــود، ممکن است نیاز به اصالح مجموعه ای از 
روش ها باشد، لذا جهت اطمینان جراح از موفقیت آمیز بودن جراحی، 
راحت تــر بودن جراح با بیش تر از یک روش امری اساســی و حیاتی 
است. از جمله مهارت های یک چشم پزشک، اطالع از روش های متعدد 
موجود جهت کارگذاری لنزهای داخل چشمی می باشد که این امر از 

طریق آموزش صحیح و مناسب و توجه به جزئیات میسر می گردد.

شــکل 8: طــرح پایه و اصلــِی جراحی جهــت ثابت کردن 
اینترااسکلرال هاپتیک. باید از اینکه دو برِش اسکلرا به شکل 
آن ها  اینترااسکلرال  و طول  قرینه هستند   transconjunctival

تقریبًا 2 میلی متر می باشــد، مطمئن شــد؛ به پریتومی نیازی 
نیست. سوزن، مماس بر محل ورودی مورد نظر می باشد.

Intraocular Lens Exchange with 
Intrascleral Flanged Haptic Fixation 
(“Yamane Technique”)
VIDEO 7

درمان بیماران آفاکیک
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دکتر رضا ملک زاده
معاونت تحقیقــات و فناوری وزارت بهداشــت ، درمان و آموزش 

پزشکی

متن زیر از ســخنرانی جناب آقای دکتر رضــا ملک زاده در صد 
و هشــتاد و هشتمین نشســت علمی ماهیانه مرکز تحقیقات سالمت 
چشــم بصیر در تاریخ 98/9/24 پیاده سازی شده است و بعد از تایید 

و اجازه ایشان در این شماره منتشر می گردد.
دکترملکزاده: بحثی را انتخاب کــرده ام که در وهله اول برای 
توجه به ســالمت خود فرد مهم اســت و بعد هم یــک موضوع ملی 
اســت که یکی از دستور کارهای ما اســت که این روزها بر روی آن 

کار می کنیم.
یکی از مشــکالتی پیش روی ما که مساله ای بسیار جدی است، 
مرگ زودرس و بسیار زودرس در ایران است. عمدتاً مرگ هایی که از 
سکته های قلبی و مغزی ناشی می شوند. اهداف توسعه ی پایدار که در 
سال 2016 توسط ســازمان ملل ابالغ شد و همه ی کشورها ازجمله 
ایران آن را امضا کردند در قســمتی از آن  که مربوط به سالمت است 
دقیقاً موضوعی است که ما نیز به دنبال آن هستیم. تعداد این اهداف 
17 مورد اســت؛ که هر کدام از آن ها اجــزای گوناگون دارند. یکی از 
آن ها البته سالمت و رفاه است. ما بعد از پیروزی انقالب و به ویژه بعد 

از جنگ تحمیلی توانستیم به بسیار از این اهداف برسیم. این مواردی 
است که در ایران تحقق پیدا کرده اند:

1- کاهش فقر و گرسنگی
2- افزایش سطح سالمت در جامعه

3- دسترسی به آموزش همگانی به ویژه برای خانم ها
4- حفظ و افزایش برابری بین مردان و زنان
5- دسترسی همگانی به آب آشامیدنی سالم

6- کاهــش نابرابری هــا )البته در زمینــه کاهــش نابرابری ها هنوز
نارسایی هایی وجود دارد(

7- صلح
8- عدالت

9- نهاد های توانمند
10- تقویت مشارکت برای آرمان ها

بعضی اهداف بودند که پیشرفت آن ها در کشور ناکافی بوده است 
و باید به آن در آینده بیش تر به آن ها بپردازیم. این اهداف عبارتند از:

1- عدم دسترسی همگانی به انرژی پاک
2- عدم دسترسی همگانی به شغل

3- ناکافی بودن نوآوری صنعتی و زیر ساختار
4- عدم رشد پایدار شهرها

5- عدم تولید و مصرف مســئوالنه )یک مطالعــه ای انجام گرفت و
مشاهده شد 30 درصد از غذایی که ما ایرانی ها می خوریم اضافی 
اســت و این منجر شده انسان ها چاق شــوند. چیزی حدود 30 
درصد خانم های ایرانی BMI باالی 30 دارند این عدد برای مردان 
ایرانــی نزدیک 20 درصد اســت. نزدیک 70 درصــد ایرانی ها یا 

چاق اند یا وزنشان باال است.(
6- اقدام ناکافی برای حفاظت از هوا، آب، زمین، جنگل.

این ها مواردی هســتند که باید بیش تر به آن پرداخت. در حیطه 
ســالمت یکی از بخش هایی که بیش ترین موفقیت ها را داشــته ایم. 

پیشگیری از مرگ زودرس ایرانیان
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عبارتند از:
1- کاهش نرخ مرگ ومیر

2- کاهش نرخ مرگ ومیر زودرس
3- کاهش نرخ مرگ ومیر مادران و کودکان

4- مقابله با بیماری های عفونی
5- کاهش مرگ ومیر

6- دسترسی همگانی به خدمات سالمت باروری
7- واکسیناسیون

8- گسترش شبکه بهداشت
در بخش ســالمت وضعیت اشتغال  بسیار خوب است؛ یعنی واقعا 
فارغ التحصیل های ما همه مشــغول می شــوند و این از جمله بهترین 
شاخص ها اســت. این شــاخص ها را با عدد 100 محاسبه می کنند؛ 
مثال یکی از شــاخص ها  که 100 درصد تحقق پیدا کرده آلودگی هوا 
در خانه اســت. آلودگی هوا در خانه یک علت بسیار مهم سرطان ها، 
ســکته های قلبی و مغزی است. در گذشته خانه ها بسیار کوچک بود، 
تهویه نداشت، از چوب و زغال و پِِهن و ... برای پخت وپز و گرم کردن 
بخصوص در روستاها استفاده می شد. اآلن با استفاده از لوله کشی گاز 
و کپســول گاز خوشبختانه توانســتیم این شاخص را به صورت 100 

درصد محقق کنیم.
درصد زایمان توسط کارکنان آموزش  دیده افزایش یافته و شیوع 
بیماری های گر مسیری به شدت کاهش پیدا یافته است. به شکر خدا 

توانستیم اکثر بیماری های عفونی را کنترل کنیم.
در مورد بیمه همگانی امیدواریم اگر این 8 میلیون باقی مانده هم 

بیمه شوند به 99 درصد سطح پوشش بیمه ای برسد.
جالب اســت که متوسط رشــد قد ایرانی ها در ســال گذشته از 

متوسط رشد قد همه ی کشورهای دنیا بیش تر بود.
 شیوع دفع غیر بهداشــتی فاضالب، شیوع الغری در کودکان  به 
شدت کم شده اســت، مثال ماالریا را توانستیم تقریباً ریشه کن کنیم 
و مصرف ســیگار باز در ایرانیان کم تر از کشورهای دیگر است و نرخ 

مرگ ومیر مادران و کودکان و نوزادان این ها بسیار کم شده  است.
در کنار این شاخص های درخشان  که دست یافتیم، شاخص هایی 
هم وجود دارند که در وضعیت مناســبی نیســتند و بایســتی فکری 

اساسی در مورد آن ها کرد، مانند:
1- مرگ ومیر ناشی از تصادفات جاده ای )امتیازمان 27 از 100 است.
در رده بندی این شــاخص جزو 2 یا 3 کشور پایین دنیا محسوب 

می شویم(
2- شیوع مصرف آب ناسالم.

3- شیوع مواجهه با خشونت خانگی در زنان 15 ساله و مسن تر.
4- شیوع شرایط نامناسب بهداشت فردی

5- میانگین ریز گردها

6- هوای آلوده
7- بالهای طبیعی

8- مسمومیت های غیر عمدی )بخصوص از تریاک و مواد مخدر(
9- در مســاله ی عفونت ها فقط 2 نوع عفونت بود که در ایران افزایش

پیدا کرد یکی HIV و یکی HCV. بخشــی از این موضوع به خاطر 
مشکل اعتیاد است.

- 10-  شــاخص نامطلوب دیگر مرگ ومیر ناشی از بیماری های قلبی
عروقی و مرگ زودرس ناشی از آن است.

11-  خشونت بین فردی
تقریباً بعد از انقالب نزدیک 22 ســال امید به زندگی در بدو تولد در 
ایرانی ها افزایش پیدا کرد. در امید به زندگی از 1952 تا 2017 ما 
جزو کشورهای بسیار موفق بودیم این مورد در مرگ ومیر کودکان 

و نوزادان بسیار کم شده است.
مشــکل اصلی  مرگ ومیر انســان های بالغ و در اصل افراد زیر 50 

سال است.
80 درصــد از علل مرگ ومیر و ناتوانی در ایران امروز بیماری های 
غیرواگیر است. وقتی به رتبه بندی این شاخص نگاه می کنیم کشورهایی 
هستند که بهترین شــاخص را دارند. ایسلند و سنگاپور و سوئد جزو 
بهترین ها هستند. بدترین ها هم بیش تر کشورهای آفریقایی اند و رتبه 
ایران 58 اســت یعنی مانند ترکیه و از بعضی کشــورهای دیگر باالتر 

است و ما واقعا باید در این شاخص رشد کنیم.
در ســال های اخیر تحقیقات زیادی در مورد اندازه گیری وضعیت 
ســالمت انجام داده ایم. در ایران انواع و اقسام مطالعات انجام شده و 
در این مســاله واقعا خیلی کم نداریم. در زمینه های مختلف شــیوع 
بیماری ها، علل آن ها، ریسک فاکتورها، کاری است که انجام شده و ما 
در بسیاری از بخش های سالمت توانستیم به اهداف خود برسیم ولی 
یکی از مسائلی که ما در حقیقت در آن هنوز مشکل داریم مرگ های 
زودرس ناشــی از بیماری های مزمن است که با وجودی که کم شده 

هنوز یکی از مسائل اصلی ما است.
تعداد مرگ ومیر در ایران از 370 هزار نفر در ســال 69 تقریباً به 
292 هزار نفر در سال 92 کاهش پیدا کرد و تعداد مرگ های زودرس 
ما یعنی مرگ زیر 70 ســال که  زمانی 80 درصد بود، در سال 92 به 

50 درصد رسید.
چالش بسیار بسیار مهمی که ما در سالمت داریم: یکی گسترش 
بیماری های مزمن غیر واگیر و عوامل خطر آن اســت و 47 درصد از 
مرگ هایی که زودرس رخ می دهند واقعا در ایران از غیر واگیر اســت؛ 
وقتی نگاه می کنیــم به این ها می بینیم عمده آن بیماری های قلبی و 
عروقی اســت. تجربیاتی در دنیا هســت که سکته های قلبی و مغزی 
واقعا تا 80 درصد قابل پیش گیری هســتند. در این قســمت ما واقعا 

باید بیش تر کار کنیم.

پیشگیری از مرگ زودرس ایرانیان
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مــرگ زودرس کــه به تعریف ســازمان بهداشــت جهانی یعنی 
مرگ ومیرهای زیر 70 ســال. این 47 درصد را ما باید بتوانیم در 10 
سال آینده نصف کنیم؛ یعنی حدود 24 درصد کم کنیم. تا بتوانیم در 
مسیر اهداف توسعه ی پایدار باقی بمانیم؛ و از آن بدتر اینکه 22 درصد 
مرگ ومیرهای ما یعنی 85 هزار تای آن زیر 50 ســال است. ولی اگر 
دقت کنیم بیش تــر این ها در حقیقت بیماری های مزمن و غیر واگیر 
اســت. باز هم اگر ریزتر نگاه کنیم می بینیم که اکثر آن ها سکته های 
قلبی و مغزی اســت. اگر این دو تا را با هم جمع کنیم می شود تقریباً 
43 هزار نفر در ایران زیر 70 ســال و تقریبا به اصطالح 9500 تا 10 
هزار نفر زیر 50 ســال در ایران در سال به دلیل سکته قلبی و مغزی 
می میرند. این مورد واقعا قابل  قبول نیســت و این در حالی  است که 
ایــن امر به میزان 80 درصد در دنیا قابل پیش گیری اســت. حاال در 
ایران حداقــل می توانیم تا 50 درصد آن را کم کنیم. در بیماری های 
قلبی و عروقی حدود 12 هزار مورد زیر 50 سال و 52 هزار مورد زیر 
70 ســال داریم که جزو مرگ زودرس قــرار می گیرند. طبق آمار در 
ســال 2017 در کشور 52 هزار مورد مرگ زودرس داشتیم و نزدیک 
بــه 12 هزار مورد مرگ بســیار زودرس. حاال می خواهیم مثالی برای 
شــما بزنیم در شهری مانند شهر تهران در بهشت زهرا ساالنه نزدیک 
1500 نفر زیر 50 ســال می میرند مرگ هایی ناشی از سکته قلبی و 
مغزی. مهم ترین عاملی که ریســک فاکتور این نوع مرگ می باشــد 
واقعا چیست ؟ یکی از آن ها پرخوری است. جالب است سرانه مصرف 
کالری ایرانی ها در سال 1972 توسط FAO بررسی شد، 2050 کالری 
بود. در یکی دو ســال گذشــته این عدد به 3070 کالری رســید. به 

عبارتی ما هزار کالری بیش تر مصرف کردیم.
بر اساس نتایج کوهورت هایی که در نقاط مختلف ایران انجام شد، 
تقریبا 50 درصد انسان های باالی 50 سال فشار خون دارند. چاقی که 
عرض کردم. 51 درصد ایرانی ها کلسترول  خون باال دارند. LDL باالی 
100 است؛ یعنی واقعا باید به این ها دارو بدهیم که سکته نکنند. حاال 
برسیم به سیگار و بخصوص تریاک. 10 درصد ایرانی هایی که سن شان 

باالی 35-40 سال است تریاک مصرف می کنند.
90 درصــد ایرانی هــا تحرک بدنــی کافی ندارند. غــذا هم زیاد 

می خورند.
باالخــره آلودگی هوا که ما یک مطالعه ای داشــتیم به تازگی در 
ایران، در هر سال 29 هزار نفر به خاطر آلودگی هوا در 7 شهر بزرگ 
ما می میرنــد. البته این ها همگی مجموعه ای از مشــکالت دیگر هم 
دارند. COPD دارند یا مشــکل قلبی  و یا سرطان دارند، یا بیماری های 

دیگر. زودتر می میرند. فقط هم به خاطر آلودگی هوا.
شــیوع دیابت از 5 درصد رسیده اســت به تقریبا 12-13 درصد 
و پیش بینی این اســت که دیابت در 20 ســال آینده به میزان شیوع 
25 درصد میان ایرانی ها برســد. بر اساس مطالعه ای که در مرکز قلب 

تهران انجام شــده است. ایرانی ها 10 ســال زودتر از اروپایی ها دچار 
سکته های قلبی می شــوند. یا احتیاج به بای پس قلبی پیدا می کنند. 
ما در حقیقت این موضــوع را premature یا زودرس می گوییم. ازنظر 
ژنتیکی هم ما اســتعداد داریم. وزنمان زیاد شده و فعالیت نمی کنیم. 
حاال سیگار و تریاک و چیزهای دیگر هم می کشیم. این ها همه مسبب 

این موضوع شده اند.
 در کوهورت گلستان یک مطالعه در جامعه ای 50 هزار نفری در 
حال انجام است و در 326 روستا و شهر گنبد در شرق استان گلستان 
دارد انجام می شــود بیش تر افراد ایــن جامعه به خانم ها با میزان 57 
درصد تعلق دارد و تقریبا 80 درصد این جامعه از روســتاهای اطراف 
هســتند. 74 درصدشــان را هم وطنان ترکمن تشکیل می دهند. این 
کوهورت را با رویکرد مطالعه بر روی سرطان مری شروع کردیم برای 
اینکه ســرطان مری در این نقطه باالترین شــیوع را در دنیا داشت و 
یعنی هیچ ســرطانی به این میزان از شیوع در هیچ جای دنیا گزارش 
نشده بود. به این دلیل ما این مطالعه را شروع کردیم. حاال بعد از چند 
ســال دیده  شده که تقریبا 42 درصد اعضای این کوهورت از سکته ی 
قلبــی و مغزی می میرند. 10 ســال زودتر از آن چیــزی که در اروپا 
اســت؛ مثال بعضی ها انقدر زود می میرند که به آن ســنی که احتمال 
می رود فرد مبتال به سرطان شود هم نمی رسند. چون سرطان معموال 
از ســن 60 سال به باال اتفاق می افتد. در کوهورت گلستان 20 درصد 
مرگ ومیرها ناشی از ســرطان بود و البته عدد قابل  توجهی بود. فکر 
کردیم پیش گیری از ســرطان کار بسیار سختی است، بسیار پرهزینه 
است ولی سکته قلبی بسیار راحت قابل پیش گیری است. فکر کردیم 
یک مطالعه ای را برای این موضوع طراحی کنیم. مشــاهده کردیم که 
انســان های باالی 40 سال 35 درصدشــان کبد چرب داشتند. کبد 
چرب یک عالمت بسیار مهم است برای سکته قلبی زودرس. هرکس 
کبدش چرب اســت باید بداند به همان میزانی که کبد چرب شده و 
رســوب چربی در کبد دارد به همان میــزان در رگ های قلب و مغز 
هم رسوب چربی دارد و 80 درصد انسان هایی که کبد چرب دارند از 

بیماری کبدی فوت نمی کنند از سکته قلبی- مغزی فوت می کنند.
جالب است ما در این مطالعه دیدیم زن های ایرانی در روستاهای 
گلســتان از زن های آمریکایی چاق تر هستند. مصرف روغن در غذا و 
هم چنیــن مصرف زیاده از حد برنج از جمله دالیل این موضوع و این 
عوارض اســت، طبق مطالعه ای که انجام شــد تقریبا 40 درصد این 

میزان انرژی که روزانه مصرف می شود اضافی است.
به این نتیجه رســیدیم که شاید بشــود داروهایی را تولید کرد و 
در اختیار افراد قرار داد تا احتمال ســکته قلبی و مغزی کاهش یابد. 
چند دارو وجود دارد که شاید بهترین داروهایی باشند که بشر تاکنون 

کشف کرده است.
1- آسپرین
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2- داروهای ضد فشــار خون )مانند اِن اِناالپریل یا والزارتان، یکی هم
هیدروکلروتیازید زیرا ما تقریباً 2/5 برابر تا سه برابر نمکی که الزم 

است مصرف می کنیم.(
3- داروی دیگر آتورواستاتین است برای چربی.

ما همه این داروها را در یک قرص عرضه کردیم برای اینکه افراد 
راحت تر مصرف کنند. انسان ها سختشان است که 3-4 تا قرص با هم 
بخورند. اسم این دارو را گذاشتیم پلی پیل که مریض ها روزی یک عدد 
بخورند؛ و به اصطالح این فکر را کردیم که حداقل این قرص می تواند 
تا یک حدی این ســکته های قلبی و مغــزی را کم کند. 4 تا قرص با 
هم در یک قرص. بعد رفتیم مطالعه ای را طراحی کردیم در کوهورت 
گلستان به این نحو که از بین 50 هزار نفر عضو کوهورت، افراد باالی 
50 ســاله را جداگانه در نظر گرفتیم. چون مهم ترین ریســک فاکتور 
 برای ســکته های قلبی- مغزی واقعا سن اســت. سن باالی 50 سال.

31 هزار نفر انسان باالی 50 سال داشتیم. 7 هزار نفر از آن ها را گرفتیم 
randomized کردیــم به دو گروه 3500 نفری. به یک گروه این قرص 

پلی پیل را دادیم همراه با تغییر الیف استایل و به گروه  دوم فقط تغییر 
الیف اســتایل را تجویز کردیم. Life style یعنی اینکه یک اس ام اس 
برایشان می فرستادند هر دو هفته یک بار که وزنت را کم کن، پرخوری 
نکن، ورزش کن، فشارخونت را کنترل کن و بعد هم هر 6 ماه یک  بار 
هم فشــار خون آن ها را می گرفتیم و در گروه کنترل هر کسی فشار 
خون باال داشــت می گفتیم برود دکتر؛ در 3500 نفر اول هم عالوه بر 
الیف استایل، پلی پیل هم دادیم؛ و این شد یک مطالعه ای که 5 سال 
طول کشــید. ما این ها را مقایسه کردیم با 5 هزار نفر که هیچ دستی 
به آن ها نزدیم ولی در همین کوهورت بودند. سنشــان باالی 50 سال 
بود. این مطالعه در حقیقت به مدت 5 ســال ادامه یافت. باالخره این 
گروه کنترل رسید به تعداد 3400 نفر و گروه پلی پیل نیز 3421 نفر، 
به دلیل اینکه ما همه آن هایی که ســابقه زخم اثنی عشریا مشکالت 
خونریزی گوارش داشتند را کنار گذاشتیم زیرا در پلی پیل ما آسپرین 
بود تا مشکلی ایجاد نشود و این دو تا گروه را با این تعداد برای مدت 
5 ســال ادامه دادیم. آن گروهی که به اصطــالح گروه کنترل بودند 
یا مینی مارکر، هر 6 ماه یک بار می رفتیم سراغشــان و اگر فشارشــان 
بــاال بود می گفتیم بروید به دکتر خانواده تان مراجعه کنید که شــما 
 را معالجــه کند، ولی به آن ها پلی پیــل ندادیم. ولی به آن گروهی که

پلی پیــل دادیم و به مدت 60 ماه همه این هــا را پی گیری کردیم به 
نتایج جالبی رســیدیم. بسیار جالب اســت این مطالعه به این دلیل 
امکان پذیر بود که ما 300 تا بهورز داشــتیم که در آن شبکه بهداشت 
بــه ما کمک می کردند و پی گیری بیماران را می کردند و اگر واقعا آن 
شبکه نبود ما نمی توانستیم مطالعه را انجام دهیم و پیامدهای اصلی را 
که شامل افرادی بود که سکته قلبی یا مغزی می کردند یا حتی فوت 
می کردند با این بهورزان بود. بیماری  همه ی این ها را به  دقت بررسی 

کردیم و بعد نگاه کردیم به Adherence یعنی که چقدر انسان ها واقعاً 
قرصشان را خورده اند. تقریباً 71 درصد افراد شرکت کننده در مطالعه 
قرصشــان را خورده بودند. این  که شما مالحظه می فرمایید سال اول 
فقــط یک تعدادی از افراد دارو را قطع کردند. دلیلش هم این بود که 
در شروع مطالعه عوارض جزیی با دارو داشتند و دیگر نتوانستند ادامه 
دهند. ولی 72 درصد از آن هــا واقعا مصرف کردند و نتیجه ای که ما 
از ایــن مطالعه گرفتیم در افرادی کــه قرص پلی پیل را به  طور کامل 
یعنی همان 72 درصد مصرف کرده بودند خطر وقوع پیامدهای قلبی 
و عروقی یعنی سکته های قلبی و مغزی و مرگ ناشی از آن 57 درصد 
کاهش داشت. فقط به یک توصیه ای و با یک قرصی که دادیم )نسبت 
بــه آن گروهی که فقط رژیم به آن هــا داده بودیم( بنابراین این  طور 
بــود که در گروه کنترل 300 نفر دچار حادثه ی قلبی مغزی شــدند 
ولــی در گروه پلی پیل 202 نفر؛ و اگر ما همه را در نظر بگیریم یعنی 
آن هایی را هم در نظر بگیریم که قرصشــان را هــر روز نخوردند در 
حقیقت باز هم 34 درصد از گروه کنترل بهتر بود؛ یعنی می شود یک 
ســوم؛ یعنی آن هدفی که در برنامه پیشنهادی توسعه پایدار سازمان 
ملل تعهد داشــتیم که 25 درصد کم کنیم ولی در کل مطالعه به 34 

درصد برسیم.
خوشــبختانه عــوارض مهمی ایــن مطالعه نداشــت وقتی نگاه 
می کنیــم در حقیقت عوارض جانبی بین گــروه کنترل و آن گروهی 
که قــرص می خورند تقریبا مانند هم بود. چــه خونریزی های مغزی 
چه خونریزی های گوارشــی چه زخم معده هیچ تفاوتی واقعا نداشت 
و بســیار جالب است که عوارض این ها وقتی بررسی کردیم در بعضی 
افراد مثال در گروه پلی پیل که قبال سردرد داشتند سردردشان خوب 
شده بود. ما بعدا فهمیدیم که آترواستاتین یکی از بهترین داروهاست 
برای بیمارانی که میگرن دارند. بســیار از آن ها که میگرن داشــتند 
وقتی پلی پیل می خوردند سردردشــان خوب شــد. در حقیقت پس 
از پایان مطالعه در حالی  که مشــغول نوشــتن مقاله بودم از سردبیر 
Lancet دعوت نامه ای دریافت نمودم برای ارسال مقاله به النست. این 

مطالعه در مجله Lancet چاپ شــد همراه با یک ادیتوریال و چندین 
کامنتوری که بســیار به اصطالح مورد توجه واقع شد. در سال 2019 
این مقاله در بین مقاالت النست بیش ترین توجه را به خود جلب کرد؛ 
اما 15 سال طول کشید تا این مطالعه را انجام دهیم؛ یعنی از اول که 
به این فکر افتادیم تا مطالعــه پایلوت را انجام دادیم. پایلوت را چاپ 
کردیم و بعد طــرح اصلی مطالعه را انجام دادیم و یک مقدار هم این 
مطالعه را بین المللی انجام دادیم و چند نفر از دانشــگاه بیرمنگام، از 
فرانسه، از کشــورهای دیگر و از امریکا در مطالعه ما بودند و سازمان 
بهداشت جهانی در جریان این مطالعه قرار گرفت و بسیار تشویق کرد 
ولــی رهبری این پژوهش در ایران بود یعنی همان 3-4 نفر اول و هم 
نفــر آخر واقعا از ایران بودند. بودجه  ایــن مطالعه 10 میلیارد تومان 

پیشگیری از مرگ زودرس ایرانیان
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بود. وقتی ما بودجه را از دانشــگاه تهران خواستیم گفتند که ما اصال 
چنین بودجه ای نداریم و به ما بودجه ندادند. 2 سال طول کشید تا ما 
رفتیم سراغ بنیاد برکت و شرکت البرز دارو. باالخره آن ها این بودجه 
را به ما دادند و البته یکی دو ســال طول کشــید ولی بودجه را دادند 
معادل 3 میلیون دالر و مطالعه ی ما به این شکل تمام شد و توانستیم 
آن را چاپ کنیم و جالب اســت که هم زمان با ما، یک محقق به نام 
آقای دکتر سلیم یوســف که رئیس بخش قلب دانشگاه مک گیل در 
کانادا بود او هم یک مطالعه مشــابه را شروع کرد البته تعداد شرکت 
کنندگان در پژوهش ایشــان نصف مطالعه ما بود و می خواســت در 
10 کشــور از جمله هند و کانادا و چندین کشور دیگر انجام دهد. با 
یــک بودجه 50 میلیون دالری. ولی او هنوز نتوانســته مطالعه اش را 

تمام کند به دلیل سیســتم سالمت در آن کشورها. یعنی در حقیقت 
نتوانسته هنوز به نتیجه برساند یک دلیل که ما توانستیم این مطالعه 
را تمام کنیم این بود که ما یک شــبکه داشتیم. شبکه ی بهداشت با 
300 نفــر بهورز که به ما کمک کردند. و دیگر اینکه ما یک کوهورت 

داشتیم و مطالعه ما در کوهورت گلستان میسر شد.
پیشنهاد ما به همه ی شما عزیزان این است که شما در گوگل این 
کلمه QIRSK 3-2018 را جستجو کنید: ده تا سوال از شما می پرسد 
بعد یک ریســک اسکور به شما می دهد اگر ریسک اسکورتان بیش تر 
از 10 بود باید پلی پیل اســتفاده کنید که گرفتار مرگ زودرس قلبی 

عروقی نشوید. 
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Neuroprotection در درمان گلوکوم 

Neuroprotection در درمان گلوکوم 

دکتر مریم یادگاری
مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، 

ایران.
مرکز تحقیقات سالمت چشم بصیر، تهران، ایران.

گلوکوم )یکــی از علل مهم نابینایی در سراســر جهان( از جمله 
بیماری های نورودژنراتیو می باشد ولی مکانیسم های این آسیب کامال 
شــناخته  شده نیست. بی شــک فشار باالی چشــم با مکانیسم تاثیر 
مکانیکی و همچنین فرایندهای ایســکمیک می تواند باعث آســیب 
پایدار عصب بینایی شــود اما شواهدی از جمله وجود گلوکوم با فشار 

طبیعی نیز وجود دارد که نقش عوامل دیگر را پررنگ می کند.

مقدمه
گلوکوم از علل بســیار مهم نابینایی غیر قابل بازگشت در سراسر 
جهان بوده و با آپوپتوز و کاهش پیش رونده تعداد سلول های گانگلیونی 
و در نتیجه نازکی الیه فیبرهای عصبی شــبکیه که در واقع شــامل 
اکسون این سلول هاست مشخص می شود. ]1[ مطالعات کامال روشن 
کرده اند که باال رفتن فشــار چشم چه به صورت حاد و چه به صورت 
مزمــن باعث تغییرات گلوکوماتوز عصب اپتیک می شــود و با کاهش 
فشــار باالی چشم پیشرفت بیماری کند می شــود. ]2,3[ اما به نظر 
می رسد که گلوکوم یک بیماری چند عاملی یا مولتی فاکتوریال بوده و 
عالوه بر فشار چشم، ایسکمی، استرس اکسیداتیو، کاهش فاکتورهای 
رشــد، خود-ایمنی )اتوایمونیته( و نوروتوکسیســیتی گلوکوماتوز در 

ایــن بیماری نقش دارند. ]4[ امروزه عالوه بر کاهش فشــار چشــم، 
بهبود سایر عوامل موثر بر آسیب عصب هم به عنوان هدفی در جهت 
کاهش آســیب گلوکوماتوز تلقی می شــوند. مکانیسم های دفاعی در 
مقابل استرس اکسیداتیو در چشم شــامل آنتی اکسیدان هایی مانند 
سوپراکسید دسموتاز، آسکوربات و گلوتاتیون می باشند ]5[ و شاهدی 
بر این مدعا این است که آسیب های اکسیداتیو در روند گلوکوم نقش 
دارد شــامل کاهش گلوتاتیون سرم و نیز کاهش expression ریسپتور 
گلوتاتیون - اس - ترانســفراز و سوپراکســید دسموتاز در زاللیه این 
بیماران می باشــد. ]6[ اختالل پرفیوژن خونی شبکیه و عصب اپتیک 
نیز بخصوص در زمینه گلوکوم با فشــار پایین بسیار مطرح می باشند. 
]7[ مطالعات نشــان داده اند عالوه بر مواد اکســیداتیو، توکسیسیته 
گلوتامات نیز باعث افزایش شــدت نوروپاتی اپتیک ناشــی از گلوکوم 

می شود. ]8,9[

)Forskolin( فورسکولین
فورســکولین ماده فعــال اصلی  موجود در ریشــه گیاه کولئوس 

فورسکولی از خانواده نعنا است.
این ماده که امــروزه به  صورت کپســول هایی بیش تر برای الغر 
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 cAMP شدن استفاده می شــود فعال گر آدنیل سیکالز است و تجمع
داخل ســلول های اپیتلیوم پیگمانته جسم مژگانی و شبکه ترابکوالر 
را بیش تــر می کند. ]10-18[ با ایــن فرایند افزایش باز جذب زاللیه 
از اتاق خلفی توســط جسم مژگانی ]19[ و همچنین شبکه ترابکوالر 
]20[ و در نتیجه کاهش فشــار چشــم انتظار می رود. مشاهده  شده 
در بیمارانــی که بــا مصرف چند داروی ضد گلوکوم همچنان فشــار 
چشــم باال دارند، مصرف خوراکی فورســکولین فشار چشم را کاهش 
می دهد. ]21[ البته به نظر می رسد فورسکولین خواص نوروپروتکتیو 
 expression هم بر عصب اپتیک داشــته باشد. در آســیب گلوکوماتوز
ریسپتور )tyrosine receptor kinase B (TrkB زیاد می شود و در مقابل 
Brain-derived neurotrophic factor یا بیان expression فورســکولین

(BDNF)  را در ســلول های اندوتلیالــی عروق و آستروســیت ها زیاد 

می کند و در نتیجه باعث ترانس لوکیشن TrkB به داخل غشای سلولی 
می شود. در ضمن فورسکولین با افزایش سطح cAMP عالوه بر کاهش 
آپوپتوز ]22[ optic nerve regeneration را افزایش می دهد. ]25-23[ 
مطالعات بالینی نشــان می دهد مصرف فورســکولین دامنه PERG را 
زیاد می کند که نشانه بهبود survival و عملکرد سلول های گانگلیونی 
)ســلول هدف آسیب گلوکومی( می باشد. ]26[ فورسکولین به عنوان 
مکمل غذایی امروزه بیش تر با هدف تناســب  اندام استفاده می شود و 
با توجه به مطالب باال شــاید اثرات نوروپروتکتیو در بیماران گلوکومی 

نیز داشته باشد.

L-Carnosine و Homotaurine
برخــی مطالعات ارتباطاتی از نظر فیزیوپاتولــوژی بین آلزایمر و 
گلوکــوم زاویه باز اولیــه یافته اند ]27[ و شــواهدی مبنی بر تجمع 
آمیلوئید بتای غیر محلول در سلول های گانگلیونی شبکیه وجود دارد. 
]Homotaurine .]29 ,28 می تواند تجمع پالک های آمیلوئید را کاهش 
داده ]30[ و  carnosine هــم اثر نوروپروتکتیــو بر مدل های حیوانی 

گلوکوم داشته است. ]31[

Saffron
زعفران با نام علمی Crocus sativus خواص آنتی اکسیدانی مهمی 
دارد ]32-34[  و نیز نشان داده  شده که با تاثیر روی شبکه ترابکوالر 
فشــار چشــم را نیز در مصرف خوراکی با دوز بــاال کاهش می دهد. 
]35[ از جمله شــواهد اثرات نوروپروتکتیو زعفران این اســت که در 
مطالعه ای که با نور آبی آســیب فوتواکســیداتیو به فوتورســپتور ها 
در یک مدل حیوانی القا شــد، دادن زعفران از تغییرات ســاختاری 
و عملکردی حاصــل از آن جلوگیری کــرد. ]36[ از جمله ترکیبات 
زعفران کاروتنوئیدهای crocetin و crocin هستند که اثرات آنژیوژنیک 

و آنتی آپوپتوتیک دارند. ]37[

Brimonidine
بریمونیدین آگونیســت adrenergic alpha-2 receptor اســت که 
cAMP داخل ســلولی را کاهــش داده و در نتیجه تولید زاللیه را کم 

می کند. ]38[
شواهد زیادی مبنی بر اثرات نوروپروتکتیو آن وجود دارد برای مثال 
در مطالعه ای بریمونیدین غلظت گلوتامات و آســپارتات را کم کرده و 
ERG-b wave را حفــظ می کند ]39[ و نیز بریمونیدین سیســتمیک 

از باال رفتــن expression گیرنده N-methyl-D-aspartate (NMDA) در 
آسیب ایســکمیک شبکیه ناشی از فشار چشــم باالی حاد القا شده 
در حیوانات جلوگیری می کند. ]40[ بریمونیدین اثر نوروپروتکتیو بر 
فشار چشــم باالی مزمن نیز در مطالعات حیوانی داشته است. ]41[ 
در ضمن expression رسپتور های نوروتروفیک شبکیه را افزایش داده 
]42[ و نیز از تشکیل پالک های آمیلوئیدی که نوروتوکسثیک هستند 
contrast هــم جلوگیری می کند. ]43[ تاثیر بیش تــر بریمونیدین در
sensitivity  نیز نسبت به تیمول روشن  شده است. ]44[ در مطالعه ای 

4 ســاله در موارد گلوکوم با فشــار طبیعی مشــخص شــد که تاثیر 
بریمونیدین در کاهش پیشرفت آسیب گلوکوماتوز بیش تر از تیمولول 
است که نقش نوروپروتکتیو آن را برای حفظ سلول های گانگلیونی را 

نشان می دهد. ]45[

Citicoline
ســیتیکولین یک واسطه تولید فســفولیپید غشای سلولی است 
]46[ و مطالعات حیوانی نشان داده که می تواند سنتز فسفولیپید در 
مغز را زیاد کرده ]47[ و تاثیر نوروپروتکتیو بر ســلول های گانگلیونی 
شــبکیه نیز داشته باشــد. ]48[ در ضمن ســیتوکولین در مطالعات 
حیوانی اثرات ضد آپوپتوز بر شــبکیه داشــته ]49[ و از نازکی الیه 
فیبرهای عصبی جلوگیری می کند. ]50[ تاثیرات نوروپروتکتیو مصرف 
 خوراکی این ماده در nonarteritic ischemic optic Neuropathy با بهبود

PERG pِotentials visual evoked و حــدت بینایی در پایان مطالعه در 



25

مقایســه با گروه کنترل ثابت شــد، ]51[ و تاثیر نوروپروتکتیو آن در 
گلوکوم زاویه باز اولیه در برخی مطالعات ثابت شده است ]52-55[ و 
با کاهش ســرعت بدتر شدن اختالل میدان بینایی در مطالعه دیگری 

تایید شد. ]56[

Melatonin and Agomelatine
مالتونیــن هورمونی اســت که عمدتاً در تاریکــی از غده پینه آل 
ترشــح می شــود و نقش مهمی در تنظیم خواب و بیداری دارد ولی 
با مقدار کم تر توســط برخی بافت های دیگر مانند شــبکیه هم ترشح 
می شود. ]57[ رسپتور آن نیز در بسیاری بافت ها مانند شبکیه ]57[ 
و جســم مژگانی ]58[ وجود دارد. مالتونین چون لیپوفیلیک اســت 
به ســرعت وارد بافت ها مانند مغز و چشــم می شود. ]59[ و خواص 
آنتی اکســیدانی حتی قوی تر از ویتامیــن E و C دارد. ]60[ این ماده 
باعث حفظ اپیتلیوم پیگمانته شــبکیه از آســیب های اکســیداتیو و 
کاهش photoreceptor degeneration  در مدل های حیوانی شده  ]61[ 
و سرکوب این هورمون به فوتورسپتور ها و سلول های گانگلیونی آسیب 
 glutamate neurotoxicity می زند.  ]62, 63[ تاثیر مالتونین در کاهش
هم مشاهده  شده اســت. ]64[ کمبود مالتونین در مدل های حیوانی 
 agomelatine گلوکوم شناخته  شده اســت ]65[؛ و اثرات هایپوتنسیو
در بیماران گلوکوم زاویه باز اولیه مشــخص شده است. ]66[ با توجه 
به اثرات آنتی اکســیدان و کاهنده فشــار چشم توســط مالتونین با 
مکانیســمی مشــابه فورســکولین مطالعاتی در زمینه فواید مصرف 
مالتونین و بخصوص آنالوگ آن (agomelatine) در بیماری گلوکوم در 

حال انجام است. ]67[.

Ginkgo biloba
Ginkgo biloba گیاهی در چین اســت که مصارف زیاد خوراکی و 

  flavonoids طب ســنتی داشته است. ]68[ و فراورده های فعالی مانند
و terpenoids دارد که رادیکال های آزاد را خنثی می کنند و آسیب های 
اکســیداتیو را کاهش می دهد ]69-72[، غشــاهای میتوکندریال را 
تثبیــت کــرده ]73, 74[ و آنتی آپوپتوتیک می باشــد. ]75[ از آنجا 

کــه اختالل میتوکندریال در POAG دیده  شــده ]76[ و نیز آپوپتوز 
سلولی شبکه ترابکوالر و سلول های گانگلیونی نقش مهمی در آسیب 
گلوکوماتوز دارد ]77,78[ این ماده می تواند در کاهش ســرعت روند 

گلوکوم موثر باشد.

Coenzyme Q10
کوآنزیــم کیو-تن با تاثیر بر میتوکنــدری خاصیت نوروپروتکتیو 
دارد، ]79,80[ احتمال تاثیرات مثبت آن بر بیماری های نورودژنراتیو 
مانند آلزایمــر، پارکینســون و هانتینگتون مطرح می باشــد. ]80[ 
شواهدی وجود دارد که کیو-تن نقش پیش گیرانه در آسیب سلول های 
گانگلیونی در مقابل باال رفتن گلوتامات خارج سلولی دارد.  ]81[ اثر 
این ماده در آســیب عصبی در گلوکوم زاویه باز اولیه مطرح اســت. 

]8,9[

Catechins
ترکیبات  Catechin از گروه ترکیبات flavonoid است که به عنوان 
آنتی اکســیدان عمل می کند و ماده موثر چای ســبز است.]82,83[ 
البته خواص نوروپروتکتیو چای سبز به علت تنظیم هموستاز کلسیم و 
کاهش تولید فیبریل های آمیلوئیدی است ]84,85[ مطالعات حیوانی 
نشــان داده اســت که مصرف خوراکی این فراورده ها از دژنراســیون 
سلول های گانگلیونی جلوگیری می کند ]86[ و نیز تاثیر این ترکیبات 

بر retinal function در بیماران گلوکومی نیز دیده  شده است. ]87[
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Resveratrol
Resveratrol در برخی گیاهان بخصوص انگور قرمز وجود داشــته 

]88[. عالوه بر خواص آنتی اکســیدانی، ویژگی های ضد التهابی و ضد 
آپوپتوزیــس ]91-89[ مهارکنندگی تجمع آمیلوئید در ســلول های 
عصبی نیز دارد. ]92[ عالوه بر این اثرات نوروپروتکتیو کاهش فشــار 

چشم نیز توسط آن گزارش  شده است ]93[.

Rutin
Rutin که ویتامین P نیز نامیده می شــود در بســیاری از گیاهان 

و میوه ها یافت می شــود ]94[ که مصرف خوراکی آن مقداری فشــار 
چشــم را کم می کند. ]95,96[ خواص آن به عنوان نوروپروتکتیو نیز 
به علــت upregulation فاکتورهای نوروپروتکتیــو و نیز جلوگیری از 

آپوپتوز سلول های گانگلیونی می باشد. ]4[

نتیجه گیری
با توجه به اینکه بخصوص در گلوکوم با فشار طبیعی، عوامل دیگر 
غیر از فشار چشم در پیشرفت آسیب گلوکوماتوز دخیل می باشند، به 
نظر می رسد استفاده از داروهای دیگری غیر از پایین آورنده های فشار 
چشم نیز مفید باشد که در رأس آن ها ترکیبات نوروپروتکتیو به علت 
تارگت بودن عصــب در گلوکوم، قرار دارند. از بین مواد نوروپروتکتیو 
قطعی ترین اثر را در گلوکوم بریمونیدین دارد و مطالعات بر روی این 
داروها ادامه دارد ولی در مجموع به نظر می رســد توصیه به بیماران 
دچــار گلوکوم مبنی بر مصرف زعفران، چای ســبز و میوه جات مفید 

باشد.
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