
دوماهنامه مرکز تحقیقات سالمت چشم بصیر
شماره  77 . سال هفدهم . مرداد و شهریور  1399

Corneal Melts درمان، کنترل و پیامدهای آن  •
 Case Report ارائه گزارش از یک  •

آیا پزشــکان باید ارائه مراقبت های روزمــره در دوران کووید 19 را متوقف   •
کنند؟ 

AAO از چشم پزشکان می خواهد فقط درمان های اورژانس را انجام دهند   •
موکسیفلوکساسین موضعی: بهترین انتخاب قبل از جراحی آب مروارید است؟  •

AAO نخســتین مجلــه دسترســی آزاد )Open Access Journal( خود را در   •
اوایل سال 2021 به بازار عرضه کرد 

هایفما •
مصاحبه با چشم پزشکی که یک کارآفرین موفق هم هست  •



دو ماهنامه پرتو بصیر - شماره 77 - سال هفدهم ، مرداد و شهریور 21399

مرکز تحقیقات سالمت چشم بصیر
دو ماهنامه تخصصی چشم پزشکی بصیر
سال هفدهم، شماره 77، مرداد و شهریور 1399

صاحب امتیاز: مرکز چشم پزشکی بصیر
مدیر مسئول: دکتر احمد شجاعی باغینی

سردبیر: دکتر عباس ابوالحسنی 
سردبیر مهمان: دکتر محمد حافظ نوروزی زاده
ویراستار علمی: دکتر محمد حافظ نوروزی زاده

شورای دبیران: دکتر امین ا... نیک اقبالی، دکتر احمد شجاعی باغینی، دکتر گیتا غیاثی، 
دکتر حســین محمد ربیع، دکتر بهرام عین اللهی، دکتر عباس ابوالحســنی، دکتر خســرو 
جدیدی، دکتر ساســان وجودی، دکتر محسن رمضان زاده، دکتر سید محمدعلی معلم، دکتر 
اردشیر پاپی، دکتر محسن رحمتی کامل، دکتر امیر خبری، دکتر سید جلیل نقیب، دکتر سید 
محمد مسعود شوشــتریان، دکتر کوروش شیبانی، دکتر فرساد نوری زاده، دکتر محمد حافظ 
نوروزی زاده، دکتر حمیدرضا صفابخش، فرهاد صحرایی، علی مرادی، ایمان رســتگار، عطیه 

حشمتی، جواد محمدنژاد، سمیه مسگرها، حمیده صباغی، علیرضا جعفری، راحله مروج
همکاران این شماره ) به ترتیب الفبا(

مهندس بهزاد عزتی، دکتر شــیدا کاظمی، مهندس الناز عزیزی، دکتر ســید داود میرترابی، 
دکتر علی نظری نائینی، دکتر فرســاد نوری زاده، دکتر محمــد حافظ نوروزی زاده، مهندس 

فاطمه وفایی
تلفن : 66940404  )021(

info@behrc.ir  :پست الکترونیکی
چاپخانه: چاپ دیجیتال ایران کهن

نشانی: تهران، بلوار کشاورز، خیابان جمالزاده شمالی، کوچه شیبانی، پالک3، طبقه4

فهرست مطالب   شناسنامه

4

19 16

18

3............................................................................................................... سرمقاله..

4.......................................... Corneal Melts.درمان،.کنترل.و.پیامدهای.آن..

16...................................................................Case Report.ارائه.گزارش.از.یک

آیا.پزشکان.باید.ارائه.مراقبت.های.روزمره.در.دوران.کووید.19.را.متوقف.
کنند؟..................................................................................................................18

 AAO.از.چشم.پزشکان.می.خواهد.فقط.درمان.های.اورژانس.را.انجام
دهند....................................................................................................................19

موکسیفلوکساسین.موضعی:.بهترین.انتخاب.قبل.از.جراحی.آب.مروارید.
است؟...................................................................................................................20

AAO.نخستین.مجله.دسترسی.آزاد.)Open Access Journal(.خود.را.در.
21........................................................... اوایل.سال.2021.به.بازار.عرضه.کرد.

22.................................................................................................................. هایفما

مصاحبه.با.چشم.پزشکی.که.یک.کارآفرین.موفق.هم.هست.....................28

mailto:info@behrc.ir


3مرکز تحقیقات سالمت چشم بصیر

سرمقاله

دکتر محمدحافظ نوروزی زاده
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پیوند پرده آمنیوتیک یا 

 AMT=Amniotic Membrane Transplantation.
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Corneal Melts
درمان، کنترل و پیامدهای آن 1

دکتر اَشلی برنهیسل 

دکتر ناتالی افشاری

AUDIO:
Scan here to listen to this module or access it at 
aao.org/fpvideo.
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1  Ashlie Bernhisel, MD; Natalie Afshari, MD - “ Corneal Melts: Treatment, 
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2 . Limbal Stem Cell Deficiency
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بافتی.افزایش.می.یابنــد..جزئیات.دقیق.مربوط.به.فعل.و.انفعاالت.رخ.

داده.بین.آنزیم.ها،.ســایتوکین.ها.و.سلول.ها.در.این.شرایط.هنوز.هم.به.
طور.کامل.و.جامع.روشن.نگردیده.است.

اتیولوژی
بیش.تریــن.میزان.بروز.زخم.های.قرنیــه.در.عفونت.های.هرپتیک.
)هم.HSV.و.هم.VZV(.رخ.می.دهد.و..بعد.از.آن.به.ترتیب.شــیوع.در.
ســایر.پاتولوژی.های.عفونی،.بیماری.های.کالژن.واســکوالر.و.کراتیت.
نوروتروفیک.دیده.می.شود..فهرســت.بیماری.های.کالژن.واسکوالری.
کــه.با.corneal melting.همراهی.دارند،.طوالنی.اســت..با.وجود.اینکه.
تعداد.زیادی.از.این.بیماری.های.کالژن.واسکوالر.در.ایجاد.این.عارضه.
نقش.دارند.اما.دو.بیماری.سیســتمیک.شناخته.شده..که.بیش.از.دیگر.
بیماری.هــا.در.این.امر.دخیل.اند،.شــامل.آرتریــت.روماتوئید.)RA(.و.
گرانولوماتوِز.همراه.با.پلی.آنژئیت.)GPA(5.اســت..سندرم.استیونس–
جانســون.)SJS(.نیز.علت.شایع.دیگری.اســت.که.در.بیمارستان.های.

مراقبتی.سطح.سه.دیده.می.شود.)شکل.1(.
برشــی، نیروهــای.مکانیکــی. .اتیولوژی.هــای.دیگــر.شــامل.

3 . Matrix Metalloproteinases
4 . Tissue Inhibitors of Metalloproteinases
5 . Granulomatosis with Polyangitis
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.)LSCD(.و.کمبود.سلول.های.بنیادی.لیمبوس.exposure keratopathy

می.شوند..زخم.مورن.(Mooren Ulcer).تشخیصی.است.که.در.صورتی.

که.نتوان.هیچ.بیماری.زمینه.ای.کالژن.واســکوالری.را.شناسایی.کرد.

مطرح.می.گردد..زخم.های.ثانویه.به.مصرف.بی.حس.کننده.های.موضعی.

و.یــا.داروهای.موضعِی.گــروه.NSAID.را.نیز.باید.در.تشــخیص.های.
افتراقی.در.نظر.قرار.داد..سایر.علل.در.جدول.1.ذکر.شده.اند.

به.تازگــی.مواردی.از.زخم.های.قرنیه.ثانویــه.به.مصرف.داروهای.

بیولوژیک.جدیدی.از.قبیل.ایمونوگلوبولین.ها.و.آنتی.بادی.ها.که.جهت.

درمان.بدخیمی.ها.و.اختالالت.ایمنی.مورد.استفاده.قرار.می.گیرد،.گزارش.

شده.است..عوامل.بیولوژیکی.که.در.مجموعه.ای.از.سرطان.های.خاص.

استفاده.می.شوند.به.علت.خاصیت.واکنش.متقابل،.بیش.از.همه.با.اووئیت.

و.corneal melting.ارتباط.داشــته.اند..هو.و.همکاران.عوارض.چشمی.

مانند.زخم.های.قرنیه.را.در.مورد.یکسری.از.داروهای.خاص.سرطان.از.

قبیل.cetuximab.و.erlotinib.گزارش.کردند:.این.داروها،.مهارکننده.های.
.عامل.رشــد.اپی.درمال.می.باشــند.که.جهت.درمان.سرطان.ریه.از.نوع
non-small cell.مــورد.اســتفاده.قرار.می.گیرنــد..Afatinib.که.داروی.

دیگری.از.این.گروه.می.باشــد.نیز.در.ایجاد.این.عارضه.نقش.داشــته.

است..Nivolumab.که.یک.داروی.خط.اول.در.مالنوم.می.باشد،.خاصیت.

upregulating.در.مورد.ســلول.های.T.(T cells).داشــته.و.گزارش.شده.

که.باعث.زخم.شــدن.قرنیه.نیز.گردیده.اســت..همچنان.که.داروهای.

هدفمندســازی1.شــده.به.عنوان.درمان.های.خط.مقدم.بیماری.ها.به.

کار.گرفته.می.شــوند،.می.توان.انتظار.افزایش.چشــم.گیر.بیماری.هایی.

مانند.اووئیت.و.corneal melting..را.به.عنوان.عوارض.جانبی.این.قبیل.
درمان.ها.وجود.داشته.باشد.

استراتژی های تشخیصی
در.هنگام.مشخص.کردن.اتیولوژی.زمینه.ای،.باید.عالیم.و.شکایات.
بیمار،.فاکتورهای.تحریک.کننده،.ســابقه.پزشــکی،.داروها.و.ســابقه.
اجتماعــی.فرد.را.در.نظر.قرار.داد.و.قســمت.های.مختلف.بدن.بیمار2.
و.خصوصیــات.زخم.های.قرنیه.و.بافت.هــای.پیرامونی.آن.را.بازبینی.و.

بررسی.نمود.
از.گذشــته.انتظار.می.رفت.که.بیماری.های.سیســتمیک.التهابی.
مسبب.زخم.شدن.قسمت.های.محیطی.قرنیه.(corneal melting).همراه.
با.اسکلریت.پری.لیمبال.یا.اپی.اسکلریت.به.علت.وجود.آنتی.بادی.هایی.
در.عــروق.خونی.این.ناحیه.شــوند.و.این.وضعیت.بــه.عنوان.کراتیت.
اولســراتیو.محیطی.( Peripheral Ulcerative Keratitis=PUK).شناخته.
می.شــود..در.مواردی.که.شــک.به.وجود.بیماری.سیســتمیک.باشد،.
چشم.پزشک.می.تواند.در.هنگام.انتظار.برای.مشاوره.روماتولوژی،.خود.
ارزیابی.های.مقدماتی.را.انجام.دهد..نقطه.شــروع.پیشــنهادی.شامل.
 CBC, BMP, RF, ESR, ANA, C-ANCA, P-ANCA, RPR, FTA-ABS,

U/A, Qnanti Feron (Qiagen GmbH).و.یک.CXR.می.باشند..بر.اساس.

اینکه.بیمار.در.کجا.زندگی.می.کند.یا.به.تازگی.به.کجا.مسافرت.کرده.
است،.ممکن.است.تیتر.الیم.(Lyme titer).نیز.بررسی.شود.

بیماری.های.غیر.التهابی.معموالً.باعث.زخم.شدن.نواحی.مرکزی.یا.

اطراف.مرکز.همراه.با.)یا.بدون(.پرخونی.سرتاسری.ملتحمه.می.گردند..

علــل.عفونی.در.HSV.و.VZV.اغلب.اوقات.بــه.ترتیب.همراه.با.وجود.

دندریت.ها.یا.پســودو.دندریت.هایی.بــوده.و.در.کراتیت.عفونی.همراه.
با.وجود.انفیلتراســیون..می.باشــد..عالوه.بر.این،.در.علل.عفونی.تقریباً.
همیشــه.اوقات.هایپوپیون.وجود.دارد.و.در.مواردی.که.نازک.شــدن.
قرنیه.دیده.شود،.تقریباً.هیچ..وقت.علل.التهابی.مطرح.نیست..در.عین.
حال.این.حاالت.بیش.تر.الگو.و.کلیشه.محسوب.می.شوند.تا.قانون.و.از.
آن.ها.فقط.باید.به.عنوان.یک.راهنما.و.سر.نخ.استفاده.کرد..در.مواردی.
که.شــک.به.علل.عفونی.وجود.دارد،.کشت.قرنیه.باید.انجام.شود..در.
مورد.ســایر.علل.corneal melting.از.جمله.کمبود.سلول.های.بنیادی.
لیمبــوس،.کراتیت.medicamentosa.)ناشــی.از.مصــرف.دارو(.و.علل.
ایاتروژنیک،.توکسیک.و.سوختگی.های.شیمیایی،.تهیه.یک.شرح..حال.
کامل.می.تواند.در.مشخص.کردن.اتیولوژی.بیماری.کمک.کننده.باشد.
بــه منجــر. می.توانــد. نیــز. نوروتروفیــک. .کراتوپاتــی.
corneal melting.شــود.و.معموالً.از.عوارض.جانبی.کراتوپاتی.هرپتیک.

قبلــی.یا.ســایر.عفونت.ها،.دیابــت.ملیتوس،.جراحی.های.چشــمی،.

.اســتفاده.غلط.از.لنزهای.تماســی،.اســتفاده.ناصحیح.از.NSAID.یا.

بی.حس.کننده.های.موضعی،.ســوختگی.های.شــیمیایی.و.حرارتی.یا.

آســیب.به.عصب.پنجم.کرانیال.می.باشــد..کراتوپاتی.نوروتروفیک.بر.

Corneal Melts  درمان، کنترل و پیامدهای آن

شــکل 1. یک بیمار مبتال به ســندرم استیونس-جانســون 
 کــه دچــار corneal melting و در نتیجــه کــدورت قرنیه 
می باشــد. نکته  قابل توجه این اســت که یک حلقه پالستیکی 
نسبتًا انعطاف پذیر دور قرنیه قرار دارد: این حلقه قباًل یک غشای 
آمنیوتیکی را نگه می داشت که در حال حاضر از بین رفته است.
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Corneal melting جدول 1: طبقه بندی و درمان

نحوه کنترل با توجه به نوِع اتیولوژیفرایند بیماری زمینه ایاتیولوژی

آکانتاموبا،.کراتیت.باکتریال،.عفونت.های.قارچی،.عفونت.های.سیستمیک.عفونت.ها
،B.بیماری.الیم،.ســیفیلیس،.ســل(،.عفونت.های.ویروســی.)هپاتیت(.

)VZV,HSV.،C.هپاتیت

درمان.عفونت.زمینه.ای

التهاب/علل.مرتبط.با.
سیستم.ایمنی

اسپوندیلیت.آنکیلوزان،.سندرم.چرچ-اشتراوس،.پمفیگوئید.سیکاتریسیل،.

بیمــاری.کرون،.کرایوگلوبولینمــی،.GPA.،GVHD،.هپاتیت.C،.کراتیت.

ایدیوپاتیک،.پلی.آنژئیت.میکروســکوپی،.زخم.موِرن،.پلی.آرتریت.نودوزا،.

آرتریت.پســوریاتیک،.RA،.پلی.کندریت.راجعه،.ســارکوییدوز،.ســندرم.

استیونس-جانســون،.SLE،.کولیت.اولســراتیو،.بیماری.ورنال.)بهاره(.و.
آتوپیک،.سایر.بیماری.های.کالژن.واسکوالر

کنتــرل.بیمــاری.اتوایمون.زمینه.ای،.عقــب.راندن.و.یا.

برداشــتن.ملتحمه،.اســتفاده.از.داروهای.سیســتمیک.

.،IVIG.،موثر.بر.سیســتم.ایمنی.پردنیزون،.متوترکسات

ترکیبات.بیولوژیک.،.داروهای.موضعی.موثر.بر.سیســتم.
ایمنی.)سیکلوسپورین،.تاکرولیموس(

آســیب.در.مسیر.عصب.کرانیال.پنجم.)از.جمله.به.دنبال.جراحی،.درمان.کراتیت.نوروتروفیک
Riley-Day.رادیاسیون.و.عفونت(،.دیابت.ملیتوس،.سندرم

فراورده.های.مشتق.از.خون.)قطره.های.سرمی.اتولوگ(،.
corneal neurotization.،فاکتور.رشد.عصب

سوختگی.های...
شیمیایی.یا.حرارتی

از.صدمات.ناشی.از.انفجار،.تروما پروفیالکتیــک. اســتفاده. کنیــد،. چــک. را. .pH
آنتی.بیوتیک.های.موضعــی،.فورنیکس.ها.را.تمیز.کنید،.
.1000.C.اســتفاده.از.اســتروئید.موضعــی،.ویتامیــن

میلی.گرم.دو.بار.در.روز

کــراس.لینکینگ.قرنیه.،.دبریدمان.اپی.تلیوم.پــس.از.ویترکوتومی.پارس.ایاتروژنیک
پالنا،.سگمان.های.حلقه.ای.و.قطعات.جا.داده.شده.در.داخل.قرنیه،.لیزیک.
)کراتوپاتی.المالر.منتشر.در.مرحله.چهار.یا.کراتوپاتی.توکسیک.سنترال(،.
کراتوپالستی.نفوذی،.استفاده.از.MMC,.PRK،.سایر.جراحی.های.چشمی.
)ممکن.اســت.ترکیبی.از.یک.پاســخ.التهابی.و.نیز.توکسیک.به.داروهای.

NSAID.باشد(

التهابــی.. کورتیکواســتروئیدهای.موضعــی.در.علــل.

اســتروئیدهای.موضعی.در.موارد.کراتوپاتی.توکســیک.
سنترال.مفید.نمی.باشند.

مواد.بی.حس.کننده.)به.صورت.حاد.باعث.ایجاد.نقایص.اپی.تلیال.شــده.و.کراتیت.مدیکامنتوزا
به.مرور.می.تواند.منجر.به.کراتیت.نوروتروفیک.شوند(.،.NSAID.توپیکال

مصرف.داروی.ایجادکننده.این.عارضه.قطع.شود.

کمبود.سلول.های.
بنیادی.لیمبال

ممکن.است.ژنتیکی.یا.اکتسابی.باشد..سوختگی.های.شیمیایی.یا.حرارتی،.

بیمــاری.التهابی.مزمــن،.جراحی.های.متعــدد.در.لیمبوس،.جهش.های.
PAX6.)آنیریدیا(.

در.موارد.کمبود.مزمن،.پیوند.سلول.های.بنیادی.لیمبال.
را.باید.در.نظر.داشت.

کمبود.ویتامین.A.)رتینول.برای.سنتز.گلیکوپروتئین.و.epithelial RNA.سوء.تغذیه
ضروری.می.باشد(

مکمل.هــای.خوراکی.یا.وریدی.بســته.به.علت.زمینه.ای.
سوء.تغذیه

exposure.،اکتروپیــون،.انتروپیون،.لگوفتالموس،.بیماری.چشــمی.تیروئید،.تراخم،.مکانیکی
تریکیازیس

جراحی.اربیت.یا.پلک.

.در.زمینه.درمان،.هم.پوشانی.وسیعی.وجود.دارد.و.نرم.کننده.ها.و.ویتامین.C..در.تمامی.سناریوها.می.تواند.مفید.باشد.
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اســاس.طبقه.بندی.Mackie.به.سه.مرحله.تقسیم.می.گردد..در.مرحله.

اول.ویســکوزیته.اشک.و.نامنظمی.اپی.تلیوم.قرنیه.افزایش.می.یابد..در.

مرحله.دوم.اروزیون.های.اپی.تلیال.با.یا.بدون.ورم.استروما.بوجود.می.آید.

و.در.مرحله.ســوم.نازک.شدن.استروما.و/یا.سوراخ.شدگی.رخ.می.دهد.

)شــکل.2(..فقدان.نســبی.یا.کامل.ورودی.اعصاب.حسی.به.قرنیه.از.

طریق.شــاخه.های.بخش.افتالمیک.عصب.تریژمینال.منجر.به.کاهش.

نســبی.رفلکس.پلک.زدن.و.نامنظم.شــدن.فیلم.اشــکی.شده.و.این.

امر.سبب.از.هم.گســیختگی.الیه.اپی.تلیوم.قرنیه.می.گردد.که.به.نوبه.

خود.محیطی.را.ایجاد.می.کند.که.در.آن،.قرنیه.وضعیتی.آسیب..بخود.

می.گیرد.و.در.نتیجه.در.ماتریکس.متالوپروتئینازها.عدم.تعادلی.ایجاد.

می.شــود..در.نهایت.یک.آبشار.سیگنالی.شــروع.می.شود.که.وضعیت.
corneal melting.مرتبط.با.سیستم.ایمنی.را.شبیه.سازی.می.کند.

استراتژی های کلی کنترل بیماری
در.موارد.بیماری.های.التهابی.که.قرنیه.شــدیداً.نازک.شده،.جهت.
جلوگیری.از.بدتر.شــدن.وضعیت.قرنیه.و.ســوراخ.شدن.احتمالی.آن،.
ضروری.است.درمان.سیستمیک.به.سرعت.آغاز.گردد..توصیه.می.شود.
که.چشم.پزشــکان.در.کنار.متخصــص.داخلی،.روماتولوژیســت.و.یا.
متخصص.پوســتی.که.در.زمینه.استفاده.از.داروهای.مناسب.و.عوارض.
جانبی.آن.ها.دارای.اطالعات.جامعی.اســت،.بیمار.را.تحت.درمان.قرار.
دهند..در.موارد.عفونی.که.منجر.به.نازک.شــدن.قرنیه.می.شود،.هدف.

اصلی.درمان.بیماری.زمینه.ای.می.باشد.
فراتــر.از.درمــان.اتیولوژی،.در.درمان.موارد.خفیف.نازک.شــدن.
قرنیــه.جهت.کاهش.اصطکاک.ســطحی.و.کمک.بــه.بهبود.اتصاالت.
اپی.تلیالی.از.قطره.های.اشک.مصنوعی.فاقد.مواد.نگه.دارنده.و.پمادهای.
نرم.کننده.استفاده.می.شــود..در.صورتی.که.نرم.کننده.ها.جهت.درمان.

شکل 2. تصاویری از مراحل مختلف کراتیت نوروتروفیک بر اساس طبقه بندی a .Mackie. مرحله اول: اپی تلیوم نامنظم و برجسته بدون 
وجود نقص اپی تلیال. b. مرحله دوم: نقص اپی تلیال بدون درگیری استروما. c. مرحله سوم: نقص اپی تلیال همراه با نازک شدن استروما.

Corneal Melts  درمان، کنترل و پیامدهای آن
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موارد.نازک.شدگی.مداوم.و.پایدار.قرنیه.موثر.نباشند،.می.توان.از.غشای.

آمنیوتیک،.داروهای.موضعی.موثر.بر.سیستم.ایمنی،.قطره.های.اشک.

تهیه.شــده.از.ســرم.بیمار.یا.لنزهای.تماسی.اســتفاده.نمود..به.طور.

شــایعی.از.داکسی.ســیکلین.جهت.کاهش.corneal melting.استفاده.
می.شود.که.در.مدل.های.حیوانی.اثربخشی.آن.به.اثبات.رسیده.است.

در.مواردی.مانند.نقص.همیشــگی.اپی.تلیوم.و.نازک.شدن.شدید.

قرنیه.که.ممکن.اســت.به.درمان.طوالنی.مدت.نیاز.داشــته.باشــد،.

تارسورافی.ســودمند.خواهد.بود..با.استفاده.از.بخیه.ها،.سم.بوتولینوم.
و.یا.چسب.سیانوآکریالت.می.توان.یک.تارسورافی.موقت.ایجاد.کرد.

هیــچ.الگوریتم.کامل.و.جامعی.که.بتوان.بر.اســاس.آن.درمان.را.

انجام.داد،.وجود.ندارد.اما.در.کل،.یک.رویکرد.گام.به.گام.مورد.استفاده.

قــرار.می.گیرد..در.ابتدا.روش.های.غیرتهاجمــی.و.ارزان.قیمت.به.کار.

برده.می.شــوند.و.ســپس.از.روش.های.گران.تر.یا.تهاجمی.تر.استفاده.

خواهد.شــد..استفاده.از.فاکتور.رشد.عصب.و.cornel neurotization.در.
حال.حاضر.به.عنوان.درمان.های.خط.آخر.به.کار.گرفته.می.شوند.

..هــر.چند.کــه.در.مــوارد.سوراخ.شــدگی.های.بزرگ.یــا.تبدیل
corneal melting.به.ســوراخ.شدگی.های.مکرر،.ممکن.است.در.نهایت.

نیــاز.به.انجام.patch graft.یا.penetrating keratoplasty.باشــد،.ولی.در.

موارد.نازک.شــدگی.شــدید.یا.میکروپرفوراســیون.فارغ.از.اتیولوژی.

زمینه.ای،.اولین.درمان.انتخابی.استفاده.از.چسب.سیانوآکریالت.جهت.
بستن.قرنیه.می.باشد.

جهت گیری های جدید در حوزه درمان
* داروهای موضعی دخیل در سیستم ایمنی:

برای.دهه.های.متمادی.در.موارد.corneal melting.از.سیکلوســپورین.

2.درصد.به.عنوان.درمانی.که.بر.سیستم.ایمنی.تاثیرگذار.است،.استفاده.

می.شــد..این.میزان.غلظت.تنها.از.طریق.داروخانه.های.سازنده.داروهای.

ترکیبی.قابل.دسترسی.و.تهیه.بود.و.این.امر.خود.مانعی.بر.سر.راه.استفاده.

.،(ReStasis, Allergan PLC).از.آن.می.شــد..معموالً.غلظت.0/05.درصــد

دوزی.نیســت.که.بتواند.در.درمان.التهابات.شدید.موثر.واقع.شود..در.

.melting.عین.حال.وستلند.و.همکاران.گزارش.کردند.که.در.مواردی.از

که.مرتبط.با.زخم.های.ورنال.شیلد.(vernal shield ulcer).بود،.استفاده.

از.این.غلظت.پایین،.به.میزان.8.بار.در.روز.موفقیت.آمیز.بوده.است..در.

حال.حاضر.غلظت.کمی.بیش.تر.در.حد.سیکلوسپورین.0/1.درصد.نیز.
(Klarity C, ImprimisRx)..در.بازار.در.دسترس.می.باشد

تاکرولیموس،.پاسخ.ایمنی.سلول.های.T.(T cells).را.تضعیف.می.کند..

به.نظر.می.رسد.که.این.دارو.تا.100.برابر.قوی.تر.از.سیکلوسپورین.باشد.

و.بــه.علت.وزن.مولکولی.پایین.آن،.نفوذپذیری.بافتی.بهتری.دارد..لی.

و.همکاران.متوجه.شدند.که.تاکرولیموس.0/02.درصد،.در.مجموعه.ای.

از.علل.التهابی.corneal melting.موثر.می.باشــد..در.عین.حال.که.این.

دوز.تنها.از.طریق.داروخانه.های.ســازنده.داروهای.ترکیبی.قابل.تهیه.
است،.دوزهای.دیگر.آن.نیز.در.بازار.به.راحتی.قابل.دسترسی.هست.

•  مشتقات خونی
قطره.های.ســرمی.اتولوگ.از.خون.کاملی.که.لخته.شده.و.سپس.
ســانتریفیوژ.گردیده.به.دســت.می.آیند..سرم.بدســت.آمده.از.خون.
دارای.تعداد.اندکی.از.گلبول.های.ســفید،.ویتامین.1EGF,.A،.لیزوزیم.
و.فیبرونکتین.بوده.و.pH.آن.مشابه.pH.اشک.انسان.می.باشد..این.سرم.
در.مقایســه.با.اشک.طبیعی.انســان،.بیش.از.5.برابر.2TGF β-1.دارد..
TGF β-1.ممکن.است.پرولیفراسیون.ســلول.های.اپی.تلیال.را.کاهش.

دهد؛.به.همین.علت،.قطره.های.چشمی.سرمی.اتولوگ.در.غلظت.های.

متفاوتی.از.%20.الی.%100.در.دسترس.می.باشند..تعدادی.از.مطالعات.

موردی.که.ایمنــی.این.نوع.درمان.ها.و.نیز.موفقیت.آمیز.بودن.آن.ها.را.

نشان.داده،.منتشر.گردیده.است..اِشــتین.و.همکاران.به.تازگی.چهار.

مطالعه.را.که.در.مورد.اثربخشــی.قطره.های.ســرمی.در.درمان.نقایص.

دائم.اپی.تلیالی.انجام.گرفته.بود،.مورد.بررسی.قرار.دادند..آن.ها.متوجه.

شــدند.که.در.تمامی.مطالعات.انجام.شــده،.اندازه.نقایص.اپی.تلیالی.

مقداری.بهبود.یافته.و.در.ســه.مطالعه.از.چهار.مطالعه،.اندازه.نقایص.

اپی.تلیالی.90.درصد.کاهش.یافته.اســت..در.یک.مطالعه.غلظت.های.

%50.و.%100.با.یکدیگر.مورد.مقایســه.قرار.گرفتند.و.در.مورد.دومی،.

بهبودی.بیمار.ســریع.رخ.داده.بــود..بررســی.کنندگان.مقاالت.ابراز.

نموده.اند.که.میزان.کلی.شواهد.الزم.جهت.موفقیت.اشک.های.سرمی.

به.علت.فقدان.مطالعات.RCT،.چندان.کافی.و.مناســب.نبوده.و.خاطر.

نشان.کرده.اند.که.در.عین.حال.که.جهت.فرآوری.خون،.پروتکل.هایی.

در.دسترس.می.باشد،.هیچ.استاندارد.کلی.و.عمومی.خاصی.جهت.این.

فرایند.وجود.ندارد..این.اشــک.ها.بالفاصله.پس.از.ســاخته.شدن.باید.

منجمد.شــوند.و.تا.زمانی.که.مورد.اســتفاده.قرار.نگرفته.نیز.باید.در.
حالت.انجماد.قرار.گیرند.چرا.که.به.سرعت.فاسد.می.شوند.

محصوالت.اتولوگ.به.علت.آنکه.پس.از.تولید،.به.آن.ها.آنتی.بادی.های.

سیستمیک.اضافه.می.شود،.ممکن.است.در.مواقعی.که.قرنیه.ثانویه.به.

التهاب.نازک.شــده.باشد.از.اثربخشی.کم.تری.برخوردار.بوده.و.چندان.

مفید.واقع.نشوند..در.برخی.کشورها.به.جای.این.محصوالت،.مشتقات.

خونی.آلوژنیک.در.دســترس.می.باشد.و.البته.این.فرآورده.ها.در.ایاالت..

متحده.قابل.دســترس.نیستند..از.آنجا.که.اســتروژن.ممکن.است.به.

ایجاد.التهاب.کمک.نماید،.لذا.توصیه.می.شود.که.خون.از.اهداکنندگان.

مرد.جوان.گرفته.شــود.چرا.که.میزان.هورمون.استروژن.آن.ها.پایین.

می.باشد..همچنین.شــواهدی.در.دست.است.مبنی.بر.اینکه.سرم.بند.

ناف.دارای.مقدار.زیادی.از.پیش.ســازهای.ســایتوکین.های.رشدی.و.

فاکتورهای.رشدی.بوده.و.میانجی.های.التهابی.در.آن.در.حداقل.مقدار.

1 . Epidermal Growth Factor
2 . Transforming Growth Factor



9

خود.می.باشد..با.این.حال.اســتفاده.از.این.روش.به.علت.مقدار.اندک.
.خون.بند.ناف.محدود.می.باشد.

•  فاکتور رشد عصب
Cenegermin.موضعی.یک.فاکتور.انســانی.رشد.عصب.نوترکیب.یا.

.Escherichia coli.1.می.باشد.که.توسط.باکتری)rhNGF(.recombinant

ساخته..شده.و.سپس.به.مولکولی.شکسته.می.شود.که.شبیه.به.فاکتور.

رشــد.عصب.انسان.می.باشد..دو.مطالعه.بالینی.مستقل.و.چند.مرکزی.

به.صورت.دو.ســو.کور.که.در.اروپا.و.ایاالت..متحده.انجام.گرفته،.نشان.

داد.که.Cenegermin.موضعــی.در.صورتی.که.6.بار.در.روز.به.مدت.8.

هفته.اســتفاده.شود.در.مقایسه.با.مواد.نرم.کننده،.اثربخشی.بیش.تری.
دارد.

مانِتلّی.و.همــکاران.اولین.مورد.از.این.مطالعــات.را.انجام.دادند:.

NGFO2012؛.در.این.مطالعه.156.بیمار.در.سه.گروه.مورد.بررسی.قرار.

گرفتند.)μg/ml،10 μg/ml 20..و.حامل.)vehicle((..نتایج.نشان.می.دهد.

که.پس.از.هشت.هفته.درمان،.74.درصد.از.زخم.های.نوروتروفیک.در.

مرحله.متوسط.)Stage 2(.تا.شــدید.)Stage 3(.با.مصرف.فاکتور.رشد.

نوترکیــب.بهبود.یافته.بود.در.حالی.که.این.رقم.در.مورد.افرادی.که.با.

حامل.تحت.درمان.قرار.گرفته.بودند،.43.درصد.بود.)شــکل.3A(..در.

گروه.هایی.که.تحت.درمان.با.دوز.μg/ml 10.و.μg/ml 20.بودند،.نتایج.به.

دست.آمده.مشابه.بود..چائو.و.همکاران.مطالعه.ایاالت..متحده.را.انجام.

دادند.NGF0214:.آن.ها.24.چشــم.درمان.شــده.با.دوز.μg/ml 20.را.با.

گروه.حامل.مقایســه.کردند..میزان.بهبودی.نقایص.اپی.تلیالی.پایدار.و.

مزمن.مشــابه.بود..در.هر.دو.مطالعه.نتایج.به.دست.آمده.از.نظر.آماری.

معنادار.و.چشــم.گیر.بودند..در.حال.حاضــر.دوز.20μg/ml.در.بازار.در.
.)3B.شکل(.(Oxervate, Dompe).دسترس.می.باشد

Corneal Neurotization •
ایــده.corneal neurotization.هر.چند.که.نتایج.مورد.موفقیت.آمیز.
آن.در.ســال.2009.منتشر.گردید،.اما.به.عنوان.درمانی.جهت.کراتیت.
نوروتروفیــک.اولین.بــار.در.دهه.70.میالدی.مطــرح.گردیده.بود..به.
مرور.که.داده.های.بیش.تری.در.دســترس.قــرار.می.گیرد،.توجه.تعداد.
بیش.تری.از.پزشــکان.به.این.روش.جلب.شده.و.نتایج.به.دست.آمده.
نشــان.دهنده.اثرات.و.پیامدهای.مثبت.می.باشند..این.روش.به.چندین.
شکل.انجام.می.گیرد؛.در.اینجا.فقط.در.خصوص.مفهوم.کلی.این.روش.
بحث.می.شود..در.سمت.مقابِل.عصب.سوپراتروکلیار،.یک.عصب.حسی.
در.مسیر.شاخه.V1.]عصب.پنجم.کرانیال[،.مستقیم.یا.غیرمستقیم.به.
.corneal neurotization.اسکلرای.چشم.آسیب..دیده.متصل.می.گردد..اگر
به.صورت.غیرمستقیم.انجام.شود.)با.استفاده.از.عصب.سورال(،.عصب.
سورال.در.زیر.پوست.در.امتداد.nasal bridge.عبور.داده.شده،.از.طریق.

1 . recombinant human Nerve Growth Factor

ایجاد.فاســیکل.های.کوچکی.به.اســکلرا.بخیه.زده.می.شود.و.سپس.با.
ملتحمه.پوشانده.می.شود.)شکل.4.و.5(.

اِلباز.و.همکاران.نتایج.مربوط.به.چهار.چشــم.در.ســه.بیمار.را.که.

قبل.از.عمل.جراحی.دچار.بی.حسی.کامل.قرنیه.بودند،.منتشر.نمودند..

در.یک.چشــم،.شش.ماه.پس.از.جراحی.بهبودی.حسی.نسبی.حاصل.

شــد.و.در.ســه.چشــم.در.همین.دوره.زمانی،.بهبودی.حسی.در.حد.

نزدیک.به.کامل.ایجاد.گردید..ِویس.و.همکاران.ســه.چشم.را.با.روش.

پیوند.عصب.ســورال.تحت.درمان.قرار.دادند؛.در.تمامی.چشم.ها.پس.

از.گذشت.شــش.ماه.از.عمل.جراحی،.بهبودی.حسی.نسبی.مشاهده.

شــد.و.در.نیمی.از.چشــم.ها.قدرت.دید.-بدون.انجام.هر.گونه.مداخله.

جراحی.اضافه.-.افزایش.یافت..وقتی.که.چشــمان.بیمارانی.که.پس.از.

بهبود.سطح.چشمشــان.تحت.عمل.جراحی.کاتاراکت.قرار.گرفتند.و.

چشمان.بیمارانی.که.پیوند.غشای.آمنیوتیک.را.به.عنوان.درمان.کمکی.

دریافت.کرده.بودند.در.مطالعه.گنجانده.شــود،.میزان.افزایش.قدرت.
دید.به.%83.خواهد.رسید.

•  غشای آمنیوتیک
غشــای.آمنیوتیک.داخلی.ترین.الیه.جفت.می.باشــد.و.از.مزودرم.
جنینی.مشتق.شده.اســت..این.الیه.شامل.یک.اپی.تلیوم،.غشای.پایه.
و.یک.ماتریکس.آواســکوالر.یا.فاقد.عروق.می.باشد..سلول.های.بنیادی.
مزانشیمی.در.غشــای.آمینوتیک.وجود.دارند.و.به.علت.توانایی.رژنره.
کــردِن.ماتریکس.و.بافت.از.ارزش.خاصی.برخوردار.می.باشــند..عالوه.
بر.این،.آن.هــا.مولکول.های.ضد..التهابی.و.آنتی.فیبروتیک.(HLA-G).را.
ترشــح.می.کنند.که.جهت.جلوگیری.از.تولید.اسکار.در.قرنیه.مفید.و.
کمک.کننده.می.باشد..غشای.آمنیوتیک.به.عنوان.یک.بافت.قابل.پیوند.
به.علت.بروز.حداقلی.آنتی.ژن.های.HLA.کالس.I.و.فقدان.آنتی.ژن.های.
MHC.کالس.II.مورد.مطالعه.وســیعی.قرار.گرفته.است..این.امر.سبب.

می.شود.که.این.بافت.با.بافت.های.فاقد.HLA،.سازگاری.زیستی.داشته.

باشــد..صدمات.متعددی.از.جمله.سوختگی.های.حرارتی.و.شیمیایی،.

نازک.شدن.قرنیه.مرتبط.با.اتوایمونیتی،.کراتوپاتی.نوروتروفیک.خفیف.

و.نازک.شدگی.های.التهابی.و.ناشــی.از.عفونت.را.می.توان.با.این.بافت.

بــه.خوبی.درمــان.نمود..هر.چند.که.اســتفاده.از.آن.در.حین.مراحل.

اولیه.عفونت.توصیه.نمی.گردد،.اما.خواص.آنتی.میکروبی.و.توانایی.بافت.

جهت.جذب.و.آزادسازی.آنتی.بیوتیک.ها.به.مدت.چند.روز.اول.پس.از.

وضع.حمل.مادر،.موجب.می.شود.که.وارد.کردن.و.تلقیح.آن.در.داخل.
یک.محیط.حساس.و.آسیب.پذیر،.کار.ایمن.و.بی.خطری.باشد.

.2)AMT(.رویکرد.به.کار.رفته.در.خصوص.پیوند.غشای.آمنیوتیک

به.شــدت.و.اتیولــوژی.corneal melting.و.نیز.منابع.موجود.وابســته.

.fresh- frozen.می.باشد..این.بافت.را.می.توان.از.منابع.متعدد.در.اشکال

.،fresh- frozen.و.دهیدراته.به.دست.آورد..شرایط.دمایی.نگه.داری.بافت

2 . Amniotic Membrane Transplantation

Corneal Melts  درمان، کنترل و پیامدهای آن
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بســیار.خاص.بوده.و.هزینه.بیش.تری.دارد..مطالعه.ای.که.توسط.کیم.

و.همکاران.انجام.گرفت،.نشــان.داد.که.میزان.سایتوکین.ها.در.غشای.

آمنیوتیِک.دهیدراته.با.شکل.fresh- frozen.مشابه.می.باشد.هر.چند.که.
میزان.EGF.در.شکل.دهیدراته.باالتر.بود.

راک.و.همکاران.تجربه.موسســه.خود.را.در.مورد.771.مورد.پیوند.

غشــای.آمنیوتیک.در.طی.یک.دوره.16.ســاله.مورد.بررسی.قرار.دادند.

و.متوجه.شدند.که.اندیکاســیون.های.اصلی.جهت.استفاده.از.این.روش،.

شــامل.نقایص.اپی.تلیالی.پایدار.و.مزمن.و.زخم.های.قرنیه.بوده.اســت..

روش.جراحی.انتخابی.و.برتر.شــامل.برداشــتن.لبه.های.اپی.تلیال.و.قرار.
.دادن.غشای.آمنیوتیک.به.شکلی.که.سطح.اپی.تلیال.رو.به.باال.باشد،.بود.

شکل a .3 عکس های اسلیت لمپ و تصاویر رنگ آمیزی فلورسین مربوط به بیماری پس از 8 هفته درمان در اولین بررسی بالینی فاز 2. 
b. تغییرات ابعادی نسبت به حالت پایه در هر یک از سه گروه در هفته چهارم و هشتم درمان.
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شــکل a .4. پیوند عصب سورال.b. به برش های دو طرفه Superonasal و نیز عصب سورال که در زیر پوست )پیکان ها( قبل از اتصال 
فاسیکل ها و عصب سوپراتروکلیار قرار داده می شود، توجه کنید.

شــکل 5. تصویری که نشان دهنده پیوند عصب سورال -که به 5-4 فاسیکل تقسیم می شود- و اتصال گرافت به اسکلرای پری لیمبال 
و پوشاندن گرافت به وسیله ملتحمه می باشد. نورون های حسی سپس به داخل قرنیه رشد می کنند تا حس منطقه را تامین کنند.

Corneal Melts  درمان، کنترل و پیامدهای آن
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آن.ها.در.مورد.چندیــن.روش.از.جمله.patching.و.grafting.و.ترکیبی.

از.ایــن.دو.بحث.می.کنند..grafting..شــامل.قرار.دادن.یک.غشــای.

آمنیوتیک.در.داخل.نقص.و.شــکاف.قرنیه..به.شــکلی.که.به.اندازه.آن.

نقص.بریده.شــده.و.سطح.اپی.تلیومی.آن.رو.به.باال.باشد.است..سپس.

.patching..گرافت.آمنیون.به.لبه.های.زخم.در.محل.بخیه.زده.می.شود

بخیه.زدن.یک.غشای.با.اندازه.بزرگ.تر.است.که.بر.روی.دیفکت.قرنیه..

قرار.داده.شده.و.به.قسمت.محیطی.قرنیه.یا.اپی.اسکلرا.بخیه.می.شود..

بخیه.اپی.اســکرا.از.نوع.ممتد.(running).دارای.این.مزیت.است.که.در.

مواردی.که.قرنیه.آســیب..دیده،.ســبب.حفظ.و.نگه.داری.سلول.های.

اپی.تلیال.می.گردد..ســایر.روش.هایی.که.مورد.استفاده.قرار.می.گیرند.

شامل.استفاده.از.غشای.آمنیوتیک.چند.الیه.است.که.به.اپی.اسکلرا.در.

سرتاسر.ســطح.قدامی.قرنیه.بخیه.زده.می.شود.و.به.وسیله.یک.حلقه.

سیمبلفارون.پوشیده.می.شــود..همچنین.پروتکل.هایی.جهت.سندرم.

استیونس-جانســون.و.Toxic Epidermal Necrolysis.وجود.دارد:.قرار.

دادن.غشــای.آمنیوتیک.بر.روی.حاشــیه.پلک.ها،.قرار.دادن.غشــای.
آمنیوتیک.بر.روی.سطح.چشم.و.قرار.دادن.یک.حلقه.سیمبلفارون.

قرار.دادن.غشــای.آمنیوتیک.به.صورت.یک.روش.مورد.اســتفاده.
.در.مطــب.با.توجه.بــه.اســتفاده.از.شــکل.fresh-frozen.که.به.یک
Prokera, Bio-Tissue, Inc.(.ring conformer(.متصل.شده.و.دیسک.های.

دهیدراته.)دهندگان.متعدد(.به.روش.شایع.و.متداولی.تبدیل.گردیده.
است.

غشای.آمنیوتیک.در.فرم.fresh- frozen.را.که.به.یک.حلقه.متصل.

شــده،.می.توان.با.استفاده.از.یک.اسپکولوم.پلک.یا.بدون.آن.در.مطب.

یا.بیمارســتان.در.محل.قرار.داد..پس.از.آنکه.غشای.آمنیوتیِک.از.قبل.

بسته.بندی.شده،.باز.و.با.سرم.BSS.شستشو.داده.شد،.بیمار.مختصری.

به.عقب.تکیه.داده.و.از.او.خواســته.می.شــود.که.در.هنگامی.که.حلقه.

در.زیر.پلک.فوقانی.و.به.داخل.فورنیکس.فوقانی.لغزانده.می.شــود،.به.

پایین.نگاه.کند..ســپس.در.هنگامی.که.قســمت.تحتانی.حلقه.در.زیر.

پلک.تحتانی.قرار.می.گیرد،.به.بیمار.گفته.می.شــود.که.به.ســمت.باال.

یا.جلو.نگاه.کند.و.باید.دقت.کرد.که.غشــا.درست.در.مرکز.قرار.گرفته.

باشــد..این.حالت.که.بیمار.بالفاصله.پــس.از.قرار.دادن.حلقه.مقداری.

احساس.سوزش.داشته.باشد،.امری.طبیعی.است..به.علت.بزرگ.بودن.

حلقــه،.برخی.بیماران.ممکن.اســت.این.نوع.از.غشــای.آمنیوتیک.را.
تحمل.نکنند.و.در.هنگام.استفاده.از.آن.احساس.ناراحتی.داشته.باشند.
فرم.دهیدراته.معموالً.به.یک.یا.دو.روش.تعبیه.می.شــود..در.روش.
اول،.بیمار.در.وضعیت.خوابیده.به.پشت.(near-supine).قرار.گرفته.و.از.
یک.اسپکولوم.پلک.استفاده.شده.و.سپس.به.دقت.دیسک.خشک.شده.
بر.روی.محل.زخم.قرار.داده.می.شود..پس.از.اینکه.غشا.خوب.و.کامل.
چسبید،.از.یک.لنز.تماسی.نرم.استفاده.می.شود..در.روش.دوم.دیسک.
خشــک.شده.از.قبل.در.داخل.یک.لنز.با.قطر.بزرگ.قرار.داده.می.شود.

به.نحوی.که.در.ابتدا.به.لنز.متصل.شود..سپس.در.حالی.که.اسپکولوم.

پلــک.در.محل.قرار.گرفته،.هر.دوی.دیســک.و.لنز.در.داخل.چشــم.

قرار.داده.می.شــوند.)شکل.6(..در.این.روش.خطر.جابجا.شدن.غشای.

آمنیوتیک.کم.تر.است.اما.نیاز.به.یک.لنز.خاصی.می.باشد.که.شکل.آن.

را.حفظ.کرده.و.خاصیت.خودچسبندگی.(self-adherent).نداشته.باشد..
(Precision Sphere, Kontur Kontact Lens Co. Inc.)

•  پیوند سلول های بنیادی لیمبوس
به.منظور.درمــان.صحیح.LSCD،.در.ابتدا.باید.شــدت.کاهش.و.
فقدان.ســلول.های.بنیادی.را.مشــخص.نمود..بیماران.را.باید.به.این.
ســه.گروه.تقســیم.بندی.کرد:.بیماری.یک.طرفه.بــا.درگیری.کم.تر.از.
180.درجه،.موارد.یک.طرفه.بــا.درگیری.بیش.از.180.درجه.و.موارد.
دوطرفه..البته.در.هنــگام.تصمیم.گیری.در.خصوص.اینکه.کدام.روش.
مورد.استفاده.قرار.گیرد،.وضعیت.اپی.تلیوم.را.نیز.باید.در.نظر..داشت.
در.صورتی.که.از.بین.رفتن.ســلول.های.بنیادی.محدوده.ای.کم.تر.
از.شش.ســاعت.را.در.بر.گیرد،.شانس.حفظ.یکپارچگی.اپی.تلیالی.در.
مقایسه.با.موارد.همراه.با.درگیری.وسیع.تر،.بیش.تر.است.و.بحث.بر.سر.
این.مسئله.که.آیا.این.حالت.نیاز.به.پیوند.اتولوگ.دارد.یا.نه.جریان.دارد..
شــارما.و.همکاران.درمان.بیمارانی.که.ثانویه.به.سوختگی.های.قلیایی.
دچار.کمبود.نســبی.سلول.های.بنیادی.شــده.و.این.کمبود.محدوده.
180.درجــه..یا.کم.تر.از.لیمبوس.را.درگیر.می.کند.را.مورد.ارزیابی.قرار.
دادنــد..20.بیمار.فقط.با.AMT.تحت.درمان.قرار.گرفتند.در.حالی.که.
20.نفر.دیگر.با.پیوند.اپی.تلیال.لیمبوس.کشت.شده.)CLET(1.درمان.
شدند..در.گروه.CLET،.مقدار.2.ساعت.از.سلول.های.بنیادی.لیمبوس.
از.چشم.مقابل.برداشته..شد،.به.صورت.ex-vivo.گسترده.شده.و.سپس.
دو.هفته.بعد.با.غشــای.آمنیوتیک.پیوند.زده..شــد..زمان.صرف.شده.
جهــت.re-epithelializaion.بین.دو.گروه.شــبیه.بــه.یکدیگر.بود.و.به.
همین.شکل.نیز.میزان.اسکار.بوجود.آمده.و.واسکوالریزاسیون.پس.از.
گذشت.یک.سال.در.آن.ها.مشابه.بود..این.امر.بیان.گر.این.مسئله.است.
که.پیوند.ســلول.های.بنیادی.حداقل.در.حالت.ex-vivo.فایده.چندانی.

ندارد.
در.مــوارد.یک.طرفه.ای.که.محدوده.درگیری.به.اندازه.6.ســاعت.
یا.بیش.تر.اســت،.اغلب.اوقات.به.پیوند.ســلول.های.بنیادی.اتولوگ.از.
چشــم.مقابل.نیاز.می.باشد..در.حال.حاضر.جهت.limbal autograft.سه.
روش.جراحی.رایج.وجود.دارد..اولین.مورد.در.ســال.1989.انتشــار.
یافت..در.این.روش،.دو.اتوگرافِت..CLAU( conjunctival-limbal(2.که.
اندازه.هر.یک،.ســه.ســاعت.بود،.بریده.و.برداشته.شده.و.مستقیماً.به.
لیمبوس.و.ملتحمه.پیرامونی.آن.در.چشم.عارضه.دار.بخیه.زده.می.شود..
روش.دوم.یا.همان.CLET.در.باال.توضیح.داده.شــد..گزینه.سوم،.یعنی.

1 . Cultivated Limbal Epithelial Transplant
2 . Conjunctival-Limbal Autografts
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پیوند.ساده.اپی.تلیوم.لیمبال.)SLET(1.است.که.شامل.یک.بیوپسی.دو.

میلی.متر.مربعی.از.قســمت.فوقانی.لیمبوس.چشم.سالم.می.باشد..در.

چشم.آسیب..دیده.یک.پریتومی.انجام.شده،.غشای.آمنیوتیک.به.قرنیه.

متصل.و.به.زیر.ملتحمه.سست.و.شل.فرو.برده.می.شود..بافت.بیوپسی.

شــده.به.قطعات.کوچکی.تقسیم.و.بر.روی.ســطح.غشای.آمنیوتیک.
چسبانده.می.شود..سپس.قرنیه.با.یک.لنز.تماسی.نرم.پوشانده.می.شود.
شــانبهاگ.و.همــکاران.)2020(.به.تازگی.متاآنالیزی.را.منتشــر.
کردند.که.ســه.روش.را.با.یکدیگر.مقایســه.کرده.بــود..در.این.آنالیز،.
22.مطالعه.از.نوع.case series.مورد.بررسی.قرار.گرفت..شاخص.اولیه،.
1 . Simple Limbal Epithelial Transplantation

نســبت.قرنیه.هایی.بود.که.یک.سال.پس.از.جراحی.کاماًل.اپی.تلیالیزه.

.BCVA.و.آواســکوالر.بودند..دومین.شاخص،.نسبت.چشم.هایی.بود.که

در.آن.ها،.دو.خط.بهبود.یافتــه.بود..بین.CLAU.و.SLET.هیچ.تفاوت.

آماری.چشــم.گیر.و.معناداری.وجود.نداشت.و.CLAU.و.SLET.در.هر.

دو.شاخص،.از.CLET.برتر.و.باالتر.بودند.)شکل.7(..در.عین.حال.جهت.

تایید.قطعی.این.نتایج.نیاز.به.انجام.مطالعاتی.از.نوع.RCT.می.باشد..با.

توجه.به.هزینه.ها.و.فضای.آزمایشگاهی.و.زمان.زیادی.که.جهت.انجام.

CLET.مورد.نیاز.است.و.نیز.کیفیت.احتماالً.پایین.تر.آن.در.مقایسه.با.

دو.روش.دیگر،.بعید.است.که.این.روش.به.روشی.رایج.تبدیل.گردد.
در.موارد.شــدید.دو.طرفه.LSCD.)درگیــری.بیش.از.180.درجه.

شــکل 6. روشی جهت استفاده از غشای آمنیوتیک خشک شــده در داخل یک لنز تماسی نرم با قطر زیاد که دارای خواص االستیک 
می باشد. a. لنز Kontur شکل آن را حفظ می کند و این امر سبب می شود که کار گذاشتن آن راحت تر انجام گیرد. b. استفاده از غشای 
آمنیوتیک خشــک شده در داخل لنز Kontur. باید دقت نمود که غشــای آمنیوتیک صاف و در مرکز قرار گرفته باشد. c. تصویری از 

غشای آمنیوتیک همراه با لنز Kontur قبل از قرارگیری آن بر روی سطح قرنیه.

Corneal Melts  درمان، کنترل و پیامدهای آن
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در.هر.دو.چشــم(،.منبع.کافی.برای.سلول.های.اتولوگ.وجود.ندارد.و.

لذا.به.ســلول.های.آلوگرافیک.از.یکی.از.این.سه.منبع.نیازمند.خواهد.

بود:.آلوگرافت.کراتولیمبال.)KLAL(1.که.یک.پیوند.مســتقیم.از.حلقه.

corneoscleral.دهنده.یا.Donor.می.باشد..پیوند.اپی.تلیوم.لیمبال.کشت.

شــده.آلوژنیک.)ACLET(2.که.در.آن.سلول.ها.کشت.داده.می.شوند.و.

.3)COMET(.یا.پیوند.اپی.تلیوم.مخاط.دهانی.کشــت.داده.شده.اتولوگ

که.در.آن.از.مخاط.دهانی.خود.بیمار.بیوپســی.گرفته..شده،.به.صورت.

ex-vivo.گســترده.می.شــود.جهت.پیوند.مورد.استفاده.قرار.می.گیرد..

شــانبهاگ.و.همکاران.)2018(،.بررسی.سیستماتیکی.را.در.خصوص.

KLAL.در.موارد.آســیب.های.شدید.شیمیایی.انجام.دادند.و.دریافتند.

که.هر.چند.که.89.درصد.از.چشــم.ها.نیز.در.زمان.جراحی.دارای.یک.

کراتوپالســتی.المالر.یا.نفوذی.(penetrating).بوده.اند،.اما.هیچ.راهکار.

1 . KeratoLimbal Allograft
2 . Allogenic Cultured Limbal Epithelial Transplantation
3 . Cultivated Oral Mucosal Epithelial Transplantation

استاندارد.شده.ای.جهت.این.روش.وجود.ندارد..در.کل.در.مورد.پایش.

بیمــاران.(follow-up).داده.های.اندکی.وجود.داشــت.اما.69.درصد.از.

چشــم.ها.در.آخرین.معاینه.ای.که.صورت.گرفته.بود،.دید.20/200.یا.

باالتر.داشــتند..هیچ.یک.از.مطالعات.موجود.از.نوع.RCT.نبوده.و.هیچ.

.COMET.یا.ACLET.با.KLAL.مطالعه.مقایســه.ای.در.مورد.مقایســه

وجود.نــدارد..وانگ.و.همکاران.در.مورد.41.چشــم.که.تحت.درمان.

ACLET.قرار.گرفته.و.34.چشمی.که.درمان.COMET.را.دریافت.کرده.

بودند،.یک.مطالعه.کوهورت.گذشته.نگر.(retrospective).را.انجام.دادند..

نتایج.به.دست.آمده.نشانگر.برتری.واضح.و.روشن.ACLET.می.باشد.و.

میزان.موفقیت.آن.71/4.درصد.گزارش.شد.)منظور.از.موفقیت،.ثبات.

و.پایدار.بودن.ســطح.چشم.اســت(.در.حالی.که.این.میزان.در.مورد.

.3/5.COMET.52/9.درصد.بود..میزان.شکســت.گرافت.در.،COMET

برابر.بیش.تر.از.ACLET.ذکر.شــد..بیماران.گروه.ACLET.دو.الی.سه.

.COMET.ماه.استروئید.خوراکی.دریافت.کرده.بودند.در.حالی.که.گروه

استروئیدی.دریافت.نکردند.و.این.امر.باعث.شد.که.تفسیر.این.داده.ها.

شــکل 7. نتایجی که موفقیت آناتومیکی )یک سطح کاماًل اپی تلیالیزه شده و آواســکوالر( و موفقیت عملکردی )بهبود دو خط در 
BCVA( را مابین SLET ،CLAU و CLET مورد مقایســه قرار می دهد. هر دو روش CLAU و SLET برتر از CLET بودند. تفاوت 

از نظر آماری چشمگیر و معنادار می باشد.
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دشوار.باشد.
•  لنزهای اسکلرال

در.مــواردی.که.نقایــص.اپی.تلیالی.پایدار.و.مزمنــی.وجود.دارد،.

لنزهای.تماســی.اســکلرال.محیط.حمایتی.و.نگه.دارنــده.ای.را.ایجاد.

می.کننــد.که.می.تواند.امــکان.بهبودی.قرنیه.را.فراهــم.کند..مخزن.

لنز.تماســی.بر.روی.قرنیه.قرار.می.گیرد.و.می.توان.آن.را.با.اشک.های.

مصنوعی.فاقد.ماده.نگه.دارنده.یا.مشتقات.خونی.پر.کرد.تا.از.این.طریق.

جریان.باثبات.و.پایدارتری.از.مواد.مغذی.و.نیز.نرم.کنندگی.برای.سطح.

قرنیه.به.مدت.24-8.ســاعت.در.روز.تامین.گردد..همچنین.لنز.نقش.

ســد.دفاعی..در.برابر.نیروهای.مکانیکی.برشِی.وارد.شده.از.سوی.پلک.

چشم.ایفا.می.کند..با.توجه.به.توانایی.لنز.جهت.برطرف.کردن.و.اصالح.

.BCVA.،نامنظمی.های.قرنیه.که.توســط.پاتولوژی.زمینه.ای.ایجادشده
نیز.ممکن.است.بهبود.یابد.

سیرالسکی.و.همکاران.رژیم.خاصی.را.طراحی.کردند.به.این.صورت.

که.فرد.در.ابتدا.از.لنزهای.تماســی.اســکلرال.به.صورت.دائم.استفاده.

کرده.و.ســپس.به.سمت.اســتفاده.پاره.وقت.تغییر.وضعیت.می.دهد.و.

تمیز.کردن.مرتب.و.منظم.لنز.و.مصرف.منظم.آنتی.بیوتیک.نیز.در.این.

چهارچوب.باید.انجام.گیرد..آن.ها.پیشنهاد.می.کنند.که.فرد.دائماً.از.لنز.

اســتفاده.کرده.و.هر.روز.مدت.کوتاهی.آن.را.تمیز.و.ضدعفونی.کند.و.

روزانه.نیز.قطره.چشمی.فاقد.مواد.نگه.دارنده.با.نام.موکسی.فلوکساسین.

که.در.مخزن.لنز.قرار.می.گیرد.را.استفاده.کند.تا.اینکه.نقص.اپی.تلیالی.

چشــم.بیمار.کاماًل.بهبود.یابد..در.مطالعه.case series.که.توسط.خان.

و.همکاران.انجام.شــد،.8.بیمار.ســه.نوع.از.لنزهای.ســخت.اسکلرال.

نفوذپذیر.به.گاز.را.همراه.با.اشــک.های.ســرمی،.موکسی.فلوکساسین،.

غشای.آمنیوتیک.یا.ترکیبی.از.هر.سه.آن.ها.یا.بدون.هیچ.یک.از.آن.ها.

مورد.اســتفاده.قرار.دادند..در.همه.چشــم.ها،.نقایص.اپی.تلیالی.پایدار.
بهبود.یافت.و.در.7.مورد.از.8.چشم.نیز،.حدت.بینایی.بهبود.یافته.بود.
چند.نوع.لنز.اسکلرال.وجود.دارد.و.چند.مدل.از.آن.ها.تقریباً.با.هر.
.PROSE1.،نوع.چشمی.متناسب.و.سازگار.می.باشند..مشهورترین.آن.ها
EyePrintPRO.انواع.دیگر.شــامل..(PROSE; BostonSight).می.باشــد.

1 . Prosthetic Replacement of the Ocular Surface Ecosystem

.)LaserFit Advanced Contact Lenses(.LaserFit.و.(EyePrint Prosthetics)

می.باشــند..در.EyePrintPRO.قالبی.از.چشــم.تهیه.شده،.سپس.این.

قالب.به.وسیله.لیزر.اسکن.می.شود..لنز.قبل.از.تولید.توسط.نرم.افزاری.

طراحی.می.شــود..لنزهای.LaserFit.به.وســیله.فن.آوری.AS-OCT.و.

Wavefront OCT.جهت.اســکن.نمودن.ســطح.قدامی.چشم،.ساخته.

می.شوند.

نتیجه گیری
زخم.هــای.قرنیــه.ممکن.اســت.دارای.اتیولوژی.هــای.زمینه.ای.
متعددی.باشــند.و.درمان.آن.ها.می.تواند.پیچیده.و.دشوار.باشد..هدف.
اولیه.چشم.پزشــک.باید.شناسایی.علت.ایجاد.این.ضایعه.باشد؛.اگر.به.
یک.بیماری.التهابی.شــک.وجود.داشته.باشد،.در.مراحل.اولیه.فرایند.
کار.باید.از.روماتولوژیســت.کمک.و.مشاوره.خواست..با.توجه.به.اینکه.
نقــش.داروهای.بیولوژیک.جهت.درمــان.بیماری.های.ایمونولوژیک.و.
سرطان.به.سرعت.در.حال.گسترش.و.تغییر.است،.به.خاطر.سپردن.و.
به.یاد.داشــتن.این.مسئله.که.این.داروها.نه.تنها.از.جمله.عوامل.بالقوه.
ایجاد.کننده.اووئیت.هســتند.بلکه.در.نازک.شــدن.قرنیه.نیز.دخیل.
می.باشند،.از.اهمیت.خاصی.برخوردار.است..به.تازگی.فاکتورهای.رشد.
هدفمندسازی.شده،.مشتقات.خونی.و.اســتفاده.از.غشای.آمنیوتیک.
.در.برخــی.شــرایط.خــاص.رویکردهای.بــه.کار.رفتــه.در.خصوص
melting corneal.را.تغییر.داده.اســت..هر.چند.که.لنزهای.اســکلرال.

مدتی.اســت.که.مورد.شناخت.همگان.هســتند.اما.به.یاد.داشتن.این.

مسئله.مهم.است.که.از.آن.ها.می.توان.در.موارد.نقایص.اپی.تلیالی.بهبود.
نیافتنی.نیز.استفاده.کرد.

هیچ.درمان.اختصاصی.و.جداگانه.ای.برای.هر.بیماری.خاص.وجود.

نــدارد.و.درمانی.که.در.یک.وضعیت.خاص.بیمــاری.برای.یک.بیمار.

کمک.کننده.و.کارآمد.می.باشــد.ممکن.است.برای.بیمار.دیگر.با.همان.

پاتولوژی.زمینه.ای.مفید.نباشــد..در.بسیاری.از.موارد.ممکن.است.نیاز.

باشد.چند.روش.را.به.صورت.هم.زمان.یا.به.صورت.متوالی.و.پشت.سر.
هم.مورد.استفاده.قرار.داد.

1  targeted medicine
2  the patient’s systems
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دکتر ساسان وجودی
مرکز تحقیقات سالمت چشم بصیر، تهران، 

ایران

بیمار.خانمی.42.ســاله.ای.است.که.به.علت.کاهش.بینایی.در.طی.

چند.ســال.اخیر.به.مرکز.درمانی.مراجعه.نموده.اســت..ایشان.دارای.

سابقه.بیماری.تاالسمی.و.اقدامات.مرتبط.درمانی.با.آن،.در.طی.سالیان.
گذشته.بوده.اند.

حدت.بینایی.چشــم.راســت.2/10–..و.چشم.چپ.1/10-.بوده.و.
نمای.فندوس.به.پیوست.مبین.ضایعات.منتشر.و.دوطرفه.است.

این.خانم.با.تشخیص.Angioid Streaks.تحت.آموزش.های.ضروری.
برای.عوارض.بالقوه.و.نیز.تعیین.زمان.مراجعات.آتی.قرار.گرفت.

ایــن.عارضه.نخســتین.بــار.در.1989.توســط.Doyne.به.لحاظ.

گسستگی.در.مامبران.Bruch’s.توصیف.گردید.]1[.که.اغلب.به..صورت.

خطــوط.نازک.Jagged.در.الیه.های.عمیق.رتیــن.و.معموال.به.صورت.

دوطرفه.رخ.داده.و.سایز.و.رنگ.و.مسیر.ضایعات.تا.حدی.شکل.عروق.

را.تقلید.می.نماید..در.اکثر.موارد.از.سمت.عصب.اپتیک.به.محیط.رتین.

ادامــه.پیدا.می.کند.ولی.گه.گاه.به..طــور.حلقوی.ناحیه.پر.ی.پاپیلری.را.
درگیر.می.نمایند.]3-1[.

رنگ.ضایعات.بســتگی.به.زمینه.رنگ.فنــدوس.و.میزان.آتروفی.

R.P.E.داشته.که.می.تواند.درطیفی.از.رنگ.قرمز.تا.قهوه.ای.تیره،.متغیر.

باشد.]3[.
تشــخیص.این.بیمــاری.معموالً.بر.مبنــای.افتالموســکوپی.به.
سهولت.امکان.پذیر.اســت.ولی.FAG.در.موارد.مشکوک.الزم.می.شود..
هیپرفلورســانس.ثانویه.به.window detect.در.نواحی.آتروفی.PRE.به.

همراه.هیپوفلورسانس.در.نقاط.هیپرپالزی.PRE.خواهد.بود.و.تشخیص.
قطعی.CNV.نیز.بالطبع.با.FAG.و.یا.ICG.امکان.پذیر.می.باشد.]4,5[.

در.فنــدوس.مبتالیان،.نمــای.Peau d’orange.(Leopard Skin).به.

شکل 1: ضایعات منتشر شده از عصب بینایی منتهی به لبه شبکیه 
Angioid Streaks در بیمار مبتال به تاالسمی و

Case Report ارائه گزارش از یک
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ویــژه.بیماران.دارای.PXE.به..وضوح.مشــخص.بــوده.و.در.25%.افراد.
Dunson.عصب.اپتیک.هم.مشهود.است.

بیمــاری.PXE.یک.ابتالی.سیســتمیک.پوســت.و.بافت.هم.بند.
.با.درگیری.شــریان.ها.و.دســتگاه.گوارش.اســت.کــه.در.80%.آنان،

Angioid streak.دیده.می.شود.

.از.ســــــایر.بیماری.هـــــــای.مرتبــط.بـــــه.خصـــــوص
Paget/ Ehlers Dalos / Sickle cell / Thalassemia.و.برخــی.بدخیمی.ها.

را.می.توان.ذکر.نمود.]13-6[.
در.معاینه.بیماران.باید.از.روش.Scleral depression.به.علت.آسیب.

بیشتر.به.مامبران.Bruch’s.اجتناب.نمود.
اگر.چه.این.ضایعه.در.اوایل.بی.عالمت.است.اما.در.نهایت.در.%70.
بیماران.به.دلیل.وقوع.CNV.منجر.به.درجاتی.از.کاهش.بینایی.خواهد.

شد.
بایســتی.به.بیماران.آموزش.داده.شود.که.از.ورزش.های.خشن.و.
پر.برخورد.اجتناب.کنند.و.در.صورت.ایجاد.CNV.درمان،.تزریق.مکرر.

Anti-VEGF.و.در.صورت.لزوم.PDT.است.
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Case Report ارائه گزارش از یک
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مارسیا فرلیک 
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از.آنجا.که.بحران.COVID-19.عمیق.تر.می.شــود.و.فشــار.بر.نظام.

پزشکی.افزایش.می.یابد،.پزشکان.و.مراکز.باید.درمان.ها.را.اولویت.بندی.
کنند.

برای.کمک.در.این.مورد،.جوامع.پزشــکی.و.بیمارستان.ها.مشخص.

می.کننــد.که.چه.نوع.مراقبت.و.درمانی.بایــد.ادامه.یابد.و.یا.می.تواند.با.

تأخیر.انجام.شده،.لغو.شــود.و.یا.از.راه.دور.انجام.شود..این.پیشنهاد.به.

منظور.محافظت.از.پزشــکان،.ارائه.دهندگان.خدمات.سالمت.و.بیماران.
است..این.پیشنهاد.راهی.برای.پیش.بینی..موج.بیماران.COVID-19.است.
متخصصــن.از.انواع.تخصص.ها.و.مراکز.بهداشــتی.به.بخش.اخبار.
پزشــکی.Medscape.گفتنــد.که.برخی.از.تصمیم.گیری.ها.نســبت.به.

سایرین.آسان.تر.است.
دکتر.لئونارد.فلدمن.گفت.که.ویزیت.های.سالمتی.بزرگساالن.باید.
برای.مدتی.لغو.شــوند..به.همین.ترتیــب،.اگر.هیچ.دلیل.مهمی.برای.
تجویز.تست.های.آزمایشگاهی.وجود.ندارد،.در.این.دوره.زمانی.می.توان.

آن.ها.را.کنار.گذاشت.
او.در.ادامه.گفت:.".اگر.شــما.یک.بیمار.دیابتیک.شکننده2.داشته.
.A1C.باشــید،.ممکن.است.نیاز.اندازه.گیری.به.اندازه.گیری.هموگلوبین

1  Should Docs Stop Providing Routine Care in the Era of COVID-19? - 
Medscape - Mar 20, 2020.

2  brittle diabetic

باشــد،.اما.این.را.نیز.باید.گفت.که.HbA1c.یک.بازتاب.سه.ماه.دارد.و.

زودتر.از.این.زمان.نیازی.به.اندازی.گیری.نیســت..این.افراد..یک.بخش.

بســیار.کوچک.از.بیماران.دیابتی.هســتند.که.انجام.آزمایش.از.آن.ها.
انتظار.می.رود."

او.اضافه.کرد.معاینه.بیماران.نســبتاً.سالم.برای.کنترل.فشار.خون.

در.ایــن.زمان.الزم.نیســت.و.راه..حل.بهتر.ترغیب.بیمــاران.به.تهیه.
فهرستی.از.مراقبت.های.خانگی،.ثبت.و.گزارش.آنهاست.

واکسیناسیون کودکان را به تأخیر نیندازید
او.گفت.واکسیناســیون.بــرای.کودکان.باید.طــوری.که.از.پیش.
برنامه.ریزی.شــده.است.انجام.شــود.به..ویژه.برای.کودکان.کم.تر.از.2.

سال.و.4.ساله.)به.خاطر.نوبت.دوم.سرخک،.اوریون،.سرخجه(.
امــا.دکتر.فلدمن.گفت:."واکســن.برای.بزرگســاالن.مانند.زونا.و.
پنوموکــوک.می.تواند.به.تعویق.افتد.".زیــرا.در.زمان.همه.گیری،.این.

موضوع.در.اولویت.نیست.
او.ادامه.داد.که.آزمایش.روتین.عملکرد.ریوی.برای.بیماران.ریوی.
مزمن.یا.هر.آزمایش.روتینی.که.احتمال.معلق.شدن.قطرات.در.هوا.را.
افزایش.می.دهد،.نباید.در.این.دوران.انجام.شود..به.همین.ترتیب،.باید.
تست.مانومتری.برای.بررسی.عملکرد.مری.به.تعویق.بیفتد،.البته.این.
امر.در.صورتی.است.که.برای.بیمار.با.عدم.انجام.این.آزمایش،.عوارض.

قابل.توجهی.ایجاد.نشود.
بــه.عقیده.دکتر.فلدمن.همه.این.توصیه.ها.با.این.قصد.اســت.که.
چگونه.می.توان."پزشــکی.از.راه.دور".را.اجرایی.کرد..این.کار.مراقبت.

منظم.تری.را.ممکن.می.سازد.
در.وضعیت.کنونی،.پزشــکان.متخصص.بیمارستان.جانز.هاپکینز.
بیش.تر.از.طریق.تلفن.در.حال.معالجه.بیماران.هســتند..فلدمن.گفت:.
"ما.در.حال.درمان.گلودرد.از.طریق.تلفن.هستیم.و.این.در.حالی.است.
کــه.نمی.توانیم.غــدد.لنفاوی.بیمار.را.لمس.کنیــم.و.یا.به.گلوی.وی.
نگاهــی.بیاندازیم..باید.در.مورد.همه.چیز.روشــنفکرانه.تر.عمل.نمود..
البته.همه.برای.یک.مدل.پزشــکی.از.راه.دور.مناسب.نیستند.و.موارد.
سخت.زمانی.رخ.می.دهد.که.بیماری.را.از.قبل.نمی.شناسیم.و.ندیده.ایم.

و.او.می.خواهد.داروهای.خودش.را.دوباره.دریافت.کند."

آیا پزشکان باید ارائه مراقبت های روزمره در دوران 
کووید 19 را متوقف کنند؟ 1
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AAO2،.راهنمــای.Covid 19.را.بــرای.چشم.پزشــکان.و.ســایر.

ارائه.دهندگان.خدمات.چشم.پزشکی.به..منظور.کاهش.بیش.تر.گسترش.
ویروس.کرونای.جدید.SARS - CoV-2.در.جوامع.به.روزرسانی.کرد.

در.جلســه.هیئــت..مدیــره.AAO،.همگی.هم.نظــر.بودند.که.به.

چشم.پزشکان.و.سایر.ارائه.دهندگان.خدمات.چشم.پزشکی.اصرار.شود.

که.جراحی.هــای.روتین.و.معاینه.بیماران.بــرای.درمان.روتین.انجام.
نشود.

خانــم.دکتر.کولمن.گفت.این.تصمیم.پس..از.آن.گرفته.شــد.که.

مرکز.کنترل.و.پیش.گیری.از.بیماری.ها.توصیه.کرده.که.ارائه.دهندگان.

خدمات.چشم.پزشــکی.و.دندان.پزشــکان.همه.مراقبت.های.معمول.را.
متوقف.کنند.

AAO.بکارگیری.و.پیاده.ســازی.راهنمای.جدید.را.به.خاطر.تماس.

نزدیک..بین.بیماران،.پزشــکان.و.اعضای.کارکنــان.در.دفتر.خدمات.

مراقبت.چشــم.ضروری.و.مهم.دانســت..او.افزود.بــرای.مثال.به.طور.

معمول،.کم.تــر.از.3.فوت.بین.بیمار.و.چشم.پزشــک.در.طول.معاینه.
وجود.دارد.

کلمن.خاطر.نشــان.کرد.بیمارانی.که.نیازمنــد.مراقبت.مرتب.از.

چشــم.ها.هستند.در.حال.حاضر.تنها.کسانی.اند.که.می.توانند.تقریبا.2.

ماه.برای.معاینه.صبر.کننــد،.زیرا.آن.ها.در.این.مدت.در.معرض.خطر.

حتمی.از.دست.دادن.بینایی.بدون.معاینه.چشم.یا.مداخله.درمان.قرار.
ندارند.

وی.افــزود.در.مقابل،.بیمارانی.که.نیــاز.مبرمی.به.مراقبت.فوری.

دارند،.کسانی.هستند.که.نمی.توانند.2.ماه.برای.معاینه.چشم.یا.مداخله.

درمان.بدون.ریسک.از.دســت.دادن.بینایی.صبر.کنند..ارائه.دهندگان.

خدمات.چشم.پزشکی.می.توانند.این.بیماران.را.معاینه.کنند.اما.باید.از.

پروتکل.های.خاص.اجرا.شده.توسط.ادارات.خود.و.سیستم.های.سالمت.

1  AAO Urges Ophthalmologists to Provide Emergency Care Only - 
Medscape - Mar 23, 2020.

2  American Academy of Ophthalmology

محلی.پیروی.کنند.
 AAO.همچنیـــــن.گــــــــزارش.داد.کـــــــه.مراکــــــز

Medicare & Medicaid Services.و.وزارت.بهداشــت.و.درمــان.آمریکا.

مزایــای.پزشــکی.از.راه.دور.را.برای.بیماران.مبتــال.و.یا.بدون.عالئم.

مرتبط.با.بیماری.Covid 19.توسعه.داده.است..این.کار.به.ارائه.دهندگان.

خدمــات.درمانی.اجازه.می.دهــد.تا.از.طریق.تلفن،.مشــاوره.بر.روی.

اینترنت.و.یــا.از.راه.دور،.خدمات.را.به.بیماران.ارائه.دهند.و.همچنین.
تعداد.معاینات.حضوری.کم.تر.شود.

کلمن.به.این.موضوع.اشاره.کرد.که.در.موسسه.او.)UCLA(.بیماران.
قبل.از.معاینه.حضوری،.برای.شناسایی.عالئم.Covid 19،.تلفنی.پیش-
غربالگری.می.شــوند..به.بیمارانی.که.تب،.ســرفه.و.یا.بیماری.تنفسی.
دارند.توصیه.می.شود.به.جای.حضور.در.مراکز.خدمات.مراقبتی.چشم،.

به.مطب.پزشک.اصلی.خود.یا.بخش.اورژانس.مراجعه.کنند.
افــرادی.که.با.تلفن.پیش-غربالگری.شــده.و.مناســب.معاینه.در.
نظر.گرفته.می.شــوند.می.توانند.به.پزشــک.معالج.خود.مراجعه.کنند.
.)PPE(.و.در.آنجا.نیز.توســط.کارکنانی.که.تجهیزات.حفاظت.شخصی
می.پوشند.مجدداً.غربالگری.می.شوند.تا.اطمینان.حاصل.شود.که.آن.ها.

به.اندازه.کافی.برای.معاینه.سالم.هستند.
ارائه.دهنــدگان.خدمــات.چشم.پزشــکی.نیز.می.تواننــد.اقدامات.
احتیاطی.دیگری.را.برای.کاهش.خطــر.انتقال.SARS - CoV-2.انجام.
دهند..کولمن.می.گوید:.این.موارد.شامل.استفاده.از.شیلدهای.محافظ.
تنفسی.بر.روی.اسلیت.المپ.هستند..وی.افزود.اگر.بیمار.عالئم.تنفسی.
داشته.باشد،.بیمار،.چشم.پزشک.و.کارکنان.باید.ماسک.استفاده.کنند.

AAO از چشم پزشکان می خواهد فقط درمان های 
اورژانس را انجام دهند1

AAO از چشم پزشکان می خواهد فقط درمان های اورژانس را انجام دهند
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پژوهشــگران.در.پی.گزینه.هایی.برای.کاهش.فلور.ســطح.قرنیه.

در.بیماران.هســتند..به.گفته.دکتر.کارولین.ویلســون،.اســتفاده.از.

موکسیفلوکساســین.موضعی.که.پیش.از.عمــل.جراحی.آب.مروارید.

روی.سطح.چشــم.قرار.می.گیرد.ممکن.است.برای.کاهش.فلور.سطح.
قرنیه.کارایی.الزم.را.نداشته.باشد.

در.شــیوه.ســنتی،.اســتفاده.از.آنتی.بیوتیک.های.موضعی،.برای.

جلوگیری.از.اندوفتالمیت.پس.از.جراحی.آب.مروارید.مساله.ی.رایجی.

است..جراحان.چشم.پزشــک،.آنتی.بیوتیک.ها.را.برای.کاهش.عفونت،.
پیش.و.پس.از.عمل.تجویز.می.کردند.

ویلســون.گفــت:."بــا.محبوبیــت.روزافــزون.آنتی.بیوتیک.های.

داخل.چشــمی.)اتاقک.قدامی(،.پرســش.هایی.در.مــورد.بکارگیری.

آنتی.بیوتیک.های.موضعی.قبل.و.بعد.از.عمل.به.وجود.آمد.".بسیاری.از.

مطالعات.منتشرشده.اثربخشی.برابری.را.برای.جلوگیری.از.اندوفتالمیت.
میان.آنتی.بیوتیک.های.موضعی.و.داخل.اتاقک.قدامی.نشان.داده.اند.

ویلســون.گزارش.داد.که.در.بین.بیمارانی.که.3.روز.پیش.از.عمل،.

1  Topical moxifloxacin: Best choice before cataract surgery? – 
ophthalmology times- July 29, 2020.

موکسیفلوکساسین.را.استفاده.کرده.اند،.52%.در.روز.عمل.دارای.رشد.

باکتری.در.سطح.چشم.بودند..ایشان.گفتند.که.ما.دیدیم.آنتی.بیوتیک.ها.

در.نیمی.از.مواقع.کار.می.کنند..جالب.اینجاســت.که.17,6%.بیمارانی.

که.از.موکسیفلوکساسین.برای.ســه.روز.استفاده.کرده.اند.دارای.فلور.

مقاوم.به.دارو.بودند..در.بیشتر.بیماران.استفاده.از.موکسیفلوکساسین.

موضعــی.قبل.از.جراحی.آب.مروارید،.فلور.ســطح.چشــم.را.به.طور.
موثری.کاهش.نداد.

لینک.کامل.این.موضوع.را.می.توانید.با.اســکن.بارکد.زیر.مشاهده.
کنید.
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دســترس.عموم.قرار.خواهد.گرفت..هزینه.پــردازش.مقاله.با.تخفیف.

برای.اعضای.آکادمی.در.دســترس.خواهد.بود..افتتاحیه.در.سه.ماهه.
اول.سال.2021.است.و.به.صورت.سه.ماهه.منتشر.می.شود.

دیوید.دبلیو.پارک2.گفت:."تقاضا.برای.مجالت.دسترســی.آزاد.در.

جامعه.پزشــکی.رو.به.افزایش.است.و.ما.خوشــحالیم.که.با.گسترش.

فرصت.های.انتشــار.بــرای.جامعه.ی.عالقه.مند.بین.المللی.در.سراســر.
جهان،.این.تقاضا.را.برآورده.کرده.ایم."

1  American Academy of Ophthalmology to Launch its First Open Access 
Journal in Early 2021 - American Academy of Ophthalmology - JUL 02, 
2020.

.مدیر.عامل.آکادمی.چشم.پزشکی.آمریکا .2

Ophthalmology Science.سومین.نشریه.در.حیطه.ی.چشم.پزشکی.

از.مجموعــه..مجــالت.آکادمی.چشم.پزشــکی.آمریکا.اســت..یکی.از.

پرخواننده.ترین.نشــریات.بالینی.در.حوزه.تخصصی.پزشــکی.اســت..

ضریب.تأثیر.Ophthalmology.در.سال.2019،.8,47.بوده.است..مجله.

.،Ophthalmology.جدید.از.همان.روند.مرور.و.فرایند.ســری.نشــریات

ماننــد.Ophthalmology Retina.و.Ophthalmology Glaucoma.پیروی.
خواهد.کرد.

لینک.مربوط.به.صفحه.ی.این.خبر.را.می.توانید.با.اسکن.بارکد.زیر.
ببینید.و.بخوانید.

 )Open Access Journal( نخستین مجله دسترسی آزاد AAO
خود را در اوایل سال 2021 به بازار عرضه کرد 1

...  )Open Access Journal( نخستین مجله دسترسی آزاد AAO
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مقدمه
تجمع.خون.)گلبول.های.قرمز(.در.داخل.اتاق.قدامی.تحت.عنوان.
هایفما.شناخته.می.شــود..همچنین.خون.کمی.که.فقط.در.معاینه.با.
اسلیت.لمپ.و.به.صورت.میکروسکوپی.قابل.رویت.باشد.میکروهایفما.
گفته.می.شــود..اکثر.بیماران.دارای.ســابقه.ای.از.بیماری.هایی.هستند.
که.می.تواند.مرتبط.با.رخداد.هایفما.باشــد..شــایع.ترین.علل.هایفما.
ســابقه.تروما.یا.جراحی.اخیر.چشم.است..این.عوامل.رایج.ترین.عوامل.
خطرساز.هستند.با.این.حال.هایفما.می.تواند.به.دالیل.دیگر.و.یا.به.طور.

خود.به.خودی.نیز.رخ.دهد.
میزان.آســیب.و.علل.رخداد.هایفما.هر.چه.باشد،.درمان.هایفما.و.
عوارض.ناشی.از.آن.می.تواند.برای.هر.چشم.پزشکی.چالش.برانگیز.باشد.

اتیولوژی
هایفما.می.تواند.بعد.از.ترومای.بالنت.یا.نافذ،.پس.از.جراحی.چشم.
و.یــا.به.صورت.خودبخــودی.رخ.دهد.)به.عنوان.مثال،.در.شــرایطی.
 rubeosis iridis, juvenile xanthogranuloma, iris melanoma, ماننــد.
keratouveitis،.دیســتروفی.میوتونیک،.ســرطان.خــون،.هموفیلی.و.

بیماری.خونی.ویلبراند.یا.داروهای.رقیق.کننده.خون.مثل.آســپرین.و.
وارفارین.نیز.می.تواند.ایجاد.شود(.]1[

شــایع.ترین.علت.ابتال.به.هایفما،.ترومای.غیر.نافذ،.ُکند،.یا.بالنت.

اســت..فشاری.که.به.گلوب.وارد.می.شــود.می.تواند.منجر.به.صدمه.به.

عنبیه.،.جسم.مژگانی،.ترابکوالر.مشورک.و.عروق.آن.ها.شود..نیروهای.

وارده،.سبب.پارگی.عروق.شده.که.منجر.به.تجمع.گلبول.های.قرمز.در.
اتاق.قدامی.می.شوند.

هایفما.ذاتاً.می.تواند.ناشــی.از.مشــکالت.ایتروژنیک.باشد..هایفما.

عارضه..شــناخته.شده.ای..اســت.که.احتمال.رخداد.آن.در.هر.جراحی.

چشم.در.هنگام.عمل.و.بعد.از.آن.وجود.دارد..به.ندرت.نیز.جای.گذاری.

لنز.داخل.چشــمی.در.اتاق.قدامی.ممکن.اســت.سبب.التهاب.مزمن،.

نئووسکوالریزیشــن.ثانویه.آیریس،.هایفماهای.مکرر.شــود.که.به.نام.

سندرم.اوئیت-گلوکوم-.هایفما.خوانده.می.شود.]2[.و.نتیجه.مستقیم.

چرخش.و.یا.جای.گذاری.نامناسب.لنز.داخل.چشمی.قدامی.است..این.

مورد.در.اتاق.خلفی،.ســولکوس.و.لنزهای.داخل.چشمی.ثابت.شده.با.

بخیه.نیز.گزارش.شده.است..]2,3[
عالوه.بر.این،.هایفما.یک.عارضه.جانبی.احتمالی.در.لیزر.چشــم.ها.
اســت..بروز.هایفما.بعد.از.لیزر.Nd:YAG..برای.ایریدوتومی.محیطی،.
مساله.ی.رایجی.نیست.و.به.طور.معمول..هایفمای.ایجاد.شده.حداقل.

و.محدود..است.
هایفمــای.خودبه.خــودی.که.معموال.با.هایفمای.ناشــی.از.تروما.
اشــتباه.گرفته.می.شــود.احتماال.بخاطر.رشــد.غیر.طبیعی.رگ.های.
خونی.چشــم.)بعنوان.مثال.در.بیماران.دیابت،.ایســکمی،.تشــکیل.
سیکاتریکس(،.نئوپالســم.های.چشمی.)مانند.رتینوبالستوما(،.اووئیت.

و.یا.ناهنجاری.های.عروقی.)xanthogranuloma(.است..]4[

تشخیص
تشــخیص.از.طریق.معاینه.اتــاق.قدامی.با.اســلیت.المپ.انجام.
می.شود..تشخیص.هایفمای.شدید.می.تواند.تنها.با.معاینه.توسط.چراغ.

قوه.نیز.داده.شود.

تاریخچه
اکثر.بیماران.دارای.سابقه.تروما.و.یا.جراحی.اخیر.در.چشم.هستند..
با.این.حال،.برای.تشــخیص.نوع.خود.به.خودی.آن.نیاز.به.بررسی.های.
بیش.تر.اســت..مهم.اســت.که.در.مورد.سابقه.درمان.ضد.انعقادی.و.یا.
حساسیت.به.خونریزی.از.بیمار.سوال.شود،.زیرا.این.مورد.می.تواند.یک.
عامل.خطرســاز.)ریسک.فاکتور(.نادر.در.ایجاد.هایفما.باشد..همچنین.
خیلی.مهم.است.که.در.مورد.عواملی.مانند.سابقه.اختالالت.انعقادی.یا.
بیماری.ســلول.داسی-شکل.هم.پرسیده.شود،.زیرا.ممکن.است.بیمار.

را.مستعد.عارضه.چشمی.هایفما.کند.
کم.خونی.ســلول.داسی.شکل.یک.عامل.بسیار.مهم.است.که.باید.
مورد.توجه.قرار.گیرد..گلبول.های.قرمز.داسی-شــکل.در.این.بیماری.
ســفت.شــده.و.اتاق.قدامی.نمی.توانند.به.راحتی.از.ترابکوالر.مشورک.
عبور.کنند.و.به.احتمال.زیاد.می.توانند.منجر.به.افزایش.فشــار.داخل.
چشــمی.شوند..]5[.عالوه.بر.این.گلبول.های.قرمز.داسی-شکل.داخل.
عروق.می.توانند.باعث.انســداد.فاجعه.بار.منافذ.عروقی.شــوند،.مانند.
انســداد.شریان.مرکزی.شــبکیه.و.نوروپاتی.ایسکمیک.عصب.اپتیک..
حتی.در.افزایش.متوســط.فشار.چشم.که.برای.بسیاری.از.چشم.هایی.

هایفما
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که.بیماری.سیکل-ســل.را.ندارند،.تهدیدی.محســوب.نمی.شود..کم.

خونی.داسی-شــکل.که.در.افریقا.بسیار.شایع.است،.شاید.موجب.بروز.

هایفما.به.میزان.بیش.تر.از.10.درصد.شــود..]6[.فقط.همه.کســانی.

که.بیماری.کم.خونی.داسی-شــکل.دارند.در.معرض.خطر.نبوده.بلکه.
کسانی.که.ویژگی.های.سلول.داسی.را.دارند.هم.در.خطر.هستند.

معاینه فیزیکی
معاینــه.هایفما.باید.شــامل.معاینه.روتین.چشم.پزشــکی.)حدت.

بینایی،.معاینه.مردمک،.فشــار.داخل.چشــم،.معاینه.اسلیت.المپ(.و.

همچنین.گونیوسکوپی.برای.بررسی.وضعیت.زاویه.و.ترابکوالر.مشورک.

باشــد..این.امر.به.خصوص.در.تروماهای.چشمی.برای.درک.درستی.از.

شــدت.تروما.بسیار.حائز.اهمیت.است.و.انجام.گونیوسکوپی.دینامیک.

می.تواند.بعد.از.دوره.بحرانی.و.پرخطر.5.روز.اول.صورت.گیرد..معموال.

ناهنجاری.های.زاویه.مانند.چســبندگی.قدامی.محیطی.)PAS(.و.پس.

رفت.زاویه.یافت.می.شــود..]4[.همچنین.اندازه.گیری.ارتفاع.هایفما.از.
لیمبوس.تحتانی.نیز.بسیار.مهم.است.

شکل 1: عکس اسلیت المپ که تزریق ملتحمه را نشان می دهد، 
ورم قرنیه با چین های غشایی دسمه ، و یک هایفما 1 میلی متری 
که پس از ترومای بالنتی که به دلیل وارد شــدن نیروی ناشی از 

اصابت کیسه هوا به چشم رخ داده است.

شکل 2 : عکس اسلیت المپ با هایفمای قابل مشاهده در ناحیه 
تحتانی اتاق قدامی. )همان چشم شکل 1(

شکل 3: نئوواسکوالریزیشن آیریس در بیمار مبتال به رتینوپاتی 
دیابتی پرولیفراتیو که منجر به  هایفمای خود به خودی شــده 

است.

هایفما

شکل 4 : عکس اسلیت المپ با هایفمای قابل مشاهده در قسمت 
تحتانی اتاق قدامی. )همان چشم شکل 3(
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نشانه ها
یــک.هایفمای.بزرگ.می.توانــد.تنها.با.معاینه.توســط.چراغ.قوه.
تشــخیص.داده.شــود..ارتفاع.و.رنگ.هایفما.باید.ثبت.شــود..ارتفاع.
می.توانــد.از.لیمبوس.تحتانی.بصورت.میلی.متری.اندازه.گیری.شــود..
بســته.به.زمان.رخداد.هایفما،.رنگ.دیده.شده.می.تواند.طیفی.از.قرمز.
تا.سیاه.را.نشــان.دهد..خون.لخته.شده.در.ظاهر.تیره.تر.)سیاه(.دیده.

می.شود..در.این.مرحله.ارزیابی.فشار.چشم.بسیار.مهم.است.
هایفما.را.می.توان.با.کمــک.روش.های.زیر،.از.I.تا.IV.درجه.بندی.

کرد.]4[:
درجه.صفر:.)میکرو.هایفما(:.هیچ.گونه.خونی.در.داخل.چشم.قابل. .•
مشاهده.نیست.اما.می.توان.با.استفاده.از.میکروسکوپ،.سلول.های.

خونی.جمع.شده.در.داخل.اتاق.قدامی.را.مشاهده.کرد.
درجه.1:.میزان.خون.جمع.شــده.در.داخل.اتاق.قدامی.،.کم.تر.از. .•

یک.سوم.کل.فضای.موجود.است.
درجه.2:.میزان.خون.جمع.شــده.از.یک.ســوم.تا.نصف.رسیده.و. .•

نیمی.از.اتاق.قدامی.پر.از.خون.شده.است.
درجه.3:.خون.جمع.شده.در.اتاق.قدامی.بیش.تر.از.نیمی.از.فضا.را. .•

در.برگرفته.است.
درجــه.4:.تمامی.قســمت.های.اتــاق.قدامی.از.خون.پوشــیده. .•
شــده.اســت..در.صورتی.که.خون.به.رنگ.قرمز.روشــن.باشد.به.
آن.هایفمــای.کامل.گفته.می.شــود..اما.در.صورتــی.که.خون.به.
.رنگ.قرمز.تیره.تبدیل.شــده.باشــد.به.آن.هایفمای.توپ.ســیاه
)black ball(.یا.هایفمایball-8..نیز.گفته.می.شــود..رنگ.ســیاه.
حاکی.از.اختالل.در.گردش.جریان.زاللیه.و.کاهش.غلظت.اکسیژن.
اســت..این.تمایز.از.اهمیت.زیادی.برخوردار.اســت.زیرا.احتماالً.
وجود.یک.هایفما.ball-8.باعث.انسداد.مردمک.و.بسته.شدن.زاویه.

به.صورت.ثانویه.می.شود..]6[

درجه.بندی.هایفما.مساله.با.ارزشــی.محسوب.می.شود.زیرا.خطر.

افزایش.فشــار.داخل.چشــم.با.درجات.باالتر.بیش.تر.می.شــود،.البته.

اســتثنا.در.این.جا.موارد.کم.خونی.های.داسی-شــکل.است.که.حتی.

وجــود.مقدار.کمی.خون.نیز.می.تواند.فشــار.داخل.چشــم.را.افزایش.

دهد..کولز.در.مطالعه.خود.235.چشــم.از.بیمــاران.خود.را.ذکر.کرد.

که.خطر.افزایش.فشــار.داخل.چشمی.برای.بیماران.با.هایفمای.درجه.

III.و.یــا.افــرادی.که.بیش.از.50%.از.اتاق.قدامی.پر.از.خون.شــده.به.

طرز.چشم.گیری.افزایش.یافته.اســت..فقط.13/5%.از.بیماران.هایفما.

بــا.درجه.1.تا.II.افزایش.IOP.داشــتند.،.در.عوض.در.27%.از.بیماران.

با.هایفمای.گرید.III.فشار.داخل.چشمی.افزایش.یافته.بود..بیماران.با.

هایفمای.درجه.IV.حتی.بیش.تر.از.52%.افزایش.IOP.را.تجربه.کردند..

همچنین.موارد.توام.با.خونریزی.مجــدد،.بیش.از.50.درصد.احتمال.

ابتال.به.افزایش.فشار.داخل.چشم.داشتند.

عالیم
عالیم.هایفما.وابسته.به.علت.آن.می.باشد..به.طور.معمول.بیماران.
از.تاری.دید.و.تغییر.شــکل.چشم.شکایت.می.کنند..در.هایفمای.ناشی.
از.تروما.یا.افزایش.فشــار.داخل.چشــم.به.صــورت.ثانویه،.بیماران.از.

چشم.درد،.سردرد.و.فوتوفوبی.نیز.شکایت.دارند.

تشخیص بالینی
بررسی های آزمایشگاهی

تمام.بیماران.آفریقایی.آمریکایی.با.هایفما.باید.از.جهت.داشــتن.

بیماری.سلول.داسی-شــکل.غربالگری.شوند.زیرا.خطر.بزرگ.انسداد.

ترابوالر.مشورک.توسط.سلول.های.خونی.داسی.در.این.بیماران.وجود.

دارد..افزایش.فشــار.داخل.چشــمی.خطر.بزرگی.است.که.بیمار.را.در.

معرض.آســیب.به.عصــب.بینایی.و.در.نتیجه.از.دســت.دادن.دایمی.

بینایی.قرار.می.دهد..الکتروفورز.هموگلوبین.می.تواند.برای.تشــخیص.
بیماری.سلول.داسی-شکل.استفاده.شود.

تشخیص های افتراقی
1. هایفمای ناشی از تروما: ترومای.کند.وارده.به.چشم.سبب.آسیب.
بــه.عنبیه،.عضالت.مردمک،.ســاختار.زاویه،.لنز،.زنوال،.شــبکیه،.
زجاجیه،.عصب.بینایی.و.ســایر.ساختارهای.داخل.چشم.می.شود..
ترومای.کند.وارده.به.چشــم.با.افزایش.ســریع.و.قابل.توجه.فشار.
چشــم.همراه.با.اعوجاج.ناگهانی.ســاختارهای.داخل.چشم.است..

شکل 5: هایفمای کلی
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]8[.در.نتیجه.عروق.خونی.درون.اتاق.قدامی.در.معرض.نیروهای.
برشی.ایجادکننده.هایفما.قرار.می.گیرند.

2. هایفمای ناشــی از جراحی های چشمی یا لیزر:.هایفما.یک.

عامل.خطر.برای.تمامی.جراحی.های.چشــمی.اســت.البته.برای.

موارد.معمول.و.انتخابی.به.ندرت.رخ.می.دهد..شیوع.آن.در.بیماران.

با.تاریخچه.چشمی.و.یا.پزشکی.گذشته.که.مستعد.عروق.نامنظم.

اتاق.قدامی.بوده.اند،.بیش.تر.اســت.)مثال.ایسکمی.چشمی.و.عروق.
نئووسکوالر(

3. هایفمای ناشــی از رشــد غیر طبیعــی رگ های خونی 
)نئووسکوالریزیشــن(:.رشــد.غیر.طبیعی.رگ.های.خونی.در.
عنبیه،.جســم.مژگانی.یا.زاویه.،.ممکن.است.منجر.به.ایجاد.هایفما.
شود..به.طور.معمول،.این.نواحی.عروقی.نتیجه.مستقیم.ایسکمی.
سگمان.خلفی.اســت..بیماری.میکروواسکوالر.شبکیه.در.بیماران.
.up-regulation.دیابتی.شــایع.ترین.علت.آن.اســت..تنظیم.باال.یا
فاکتور.رشــد.اندوتلیال.عروقی.)VEGF(.از.بافت.های.ایســکمیک.
داخل.چشم.امکان.رشد.عروق.در.سگمان.قدامی.را.فراهم.می.کند..
ایسکمی.شبکیه.نیز.ممکن.است.متعاقب.انسداد.شریانی.یا.وریدی.
شبکیه.ایجاد.شــود..یکی.دیگر.از.دالیل.رشد.عروق.جدید،.تنگی.
شــریان.کاروتید.اســت.که.می.تواند.منجر.به.ایســکمی.چشمی.

)سندرم.اوکوالر.ایسکمیک(.شود..]4[
4. هایفمای ناشــی از بیماری های نئوپالستیک:.رشد.تومور.به.
منبع.وسیع.عروقی.بستگی.دارد..بیماری.نئوپالستیک.چشم.مانند.
مالنوما.)عنبیه،.جسم.مژگانی.و./.یا.کوروئید(.یا.رتینوبالستوما.در.

کودکان.می.تواند.بیماران.را.مستعد.ابتال.به.هایفما.کند.
.HSV(.5. هایفما ناشی از علل التهابی / عفونی:.اووئیت.هرپتیک
و.VZV(.و.هتروکرومی.فوکس.شایع.ترین.التهابات.داخل.چشمی.
هستند.که.می.توانند.منجر.به.رشد.غیر.طبیعی.عروق.و.در.نتیجه.

هایفما.شوند.
6. هایفما ناشی از ناهنجاری عروقی:.یک.بیماری.نسبتاً.نادر.که.
معموالً.هنــگام.ارزیابی.کودکان.مبتال.به.هایفما.دیده.می.شــود،.
گزانتوگرانولوم.نوجوانان.)JXG(.اســت..ایــن.بیماری.عمدتاً.یک.
اختالل.پوستی.است.که.با.ضایعه.معموالً.برجسته.و.نارنجی.رنگ.
مشــخص.می.شود.و.می.تواند.به.صورت.تنها.یا.با.درگیری.چشمی.
رخ.دهد..شــایع.ترین.یافته.چشمی.این.بیماری،.گره.های.پراکنده.
یا.گسسته.عنبیه.اســت.که.می.تواند.کاماًل.عروقی.باشد.و.ممکن.
اســت.به.صورت.خودبخود.خونریزی.کرده.و.در.نتیجه.بیمار.دچار.

هایفما.شود..]9[

تدابیر درمانی
هایفمای.خود.به.خودی.بایســتی.محافظه.کارانه.با.کمک.شــیلد.
چشــمی،.محدود.کردن.فعالیت.بیمار.و.باال.نگه.داشــتن.ســر.بیمار،.

درمــان.شــود.]2[.در.طی.چند.روز.اول.پس.از.صدمــه،.بیمار.باید.از.

نزدیک.مورد.معاینه.قرار.گیرد،.زیرا.این.مدت.باالترین.زمان.خطر.برای.

خونریزی.مجدد.اســت.).برای.اطالعات.بیش.تر.خونریزی.به.قســمت.

عوارض.در.ادامه.متن.مراجعه.شود(.قرار.دادن.سر.در.زاویه.45.درجه.

سبب.می.شــود.که.هایفما.درون.اتاق.قدامی.ته.نشین.شود..این.امر.از.

بســته.شــدن.محور.بینایی.جلوگیری.می.کند.و.همچنین.سلول.های.

اندوتلیوم.قرنیه.و.ترابکوالر.مشکورک.را..از.در.معرض.سلول.های.خونی.

قرار.گرفتن،.دور.می.کند..بــرای.ارزیابی.بیش.تر.بینایی،.عود.هایفما.و.

کنترل.فشــار.داخل.چشــم،.بیش.تر.بیماران.می.توانند.در.یک.مرکز.

ســرپایی.با.پی.گیری.های.دقیق.مورد.پایــش.قرار.گیرند..با.این.وجود.

بیمار.مبتال.به.اختالالت.خونریزی.دهنده.یا.دیســکرازی.خون،.بیمار.

مبتال.به.صدمات.چشــمی.شــدید.و.بیماران.مبتال.به.بیماری.داسی.

شــکل.همراه.با.افزایش.فشار.چشم.بهتر.اســت.بستری.شوند..]10[.

کنترل.درد.برای.کلیه.بیماران.مبتال.به.هایفما.نباید.شــامل.داروهای.

حاوی.آســپیرین.یا.NSAID.باشــد.زیرا.این.ترکیبات.می.توانند.خطر.
خونریزی.مجدد.را.افزایش.دهند.

درمان طبی
معالجه.پزشکی.برای.هایفما،.معموالً.تنها.به.صورت.موضعی.است..
کورتیکواستروئیدهای.موضعی.)سیستمیک.برای.موارد.شدید(.ممکن.
اســت.التهاب.را.کاهش.دهند.ولی.تأثیر.آن.بر.خطر.خونریزی.مجدد.
مجدد.قابل.بحث.است..ترکیبات.سیکلوپلژیک.موضعی.همچنین.برای.
بیمارانی.که.اسپاســم.مژگانی.یا.فتوفوبی.دارند.قابل.استفاده.هستند..
برای.تنظیم.و.کاهش.فشــار.چشم،.کاهنده.های.موضعی.ترشح.زاللیه.
)بتا.بالکرها.و.آلفا.آگونیســت.ها(.در.خط.اول.درمان.IOP.هستند..اگر.
درمان.موضعی.نتواند.فشار.را.کنترل.کند.مهارکننده.های.سیستمیک.
کربنیک.آنهیدراز.و.داروهای.تزریقی.و.خوراکی.کنترل.فشــار.چشــم.
)استازوالمید.یا.مانیتول(.ممکن.است.مورد.نیاز.باشند..در.صورت.بروز.
این.موارد.،.بیمار.به.احتمال.زیاد.نیاز.به.مداخله.جراحی.خواهد.داشت.
توجه.به.این.نکته.ضروری.است.که.به.طور.کلی.از.مهارکننده.های.
آنهیدراز.کربنیک.در.معالجه.افزایش.فشار.چشم.اجتناب.شود.زیرا.این.
ترکیبات.ممکن.است.با.افزایش.میزان.اسیدیته.زاللیه،.آسیب.سلولهای.
داسی.در.اتاق.قدامی.در.بیماران.مبتال.به.هموگلوبینوپاتی.سلول.های.
داســی.را.افزایــش.دهنــد..]2[.همچنین.ترکیبات.هیپراســموتیک.
سیســتمیک.ممکن.اســت.باعث.ایجاد.یک.crisis.داسی.در.بیماران.
دهیدراته.مبتال.به.بیماري.ســلول.داسی.شوند.و.به.همین.دلیل.بهتر.

است.از.استفاده.از.آن.ها.در.بیماران.اجتناب.شود.
همچنین،.در.بیماران.مبتال.به.سلول.داسی،.تجویز.آگونیست.های.
آلفا-1.آدرنرژیک.مانند.ایوپیدین.یا.آپراکلونیدین.نگران.کننده.هستند.
زیرا.ممکن.اســت.با.ویژگی.های.دفع.اکســیژن.و.انقباض.عروق.خود.
باعث.افزایش.آسیب.عروقی.بیماری.داسی.شوند..]6[.آمینوکاپروئیک.

هایفما
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اســید.موضعی.و.سیســتمیک.)ACA(.در.مطالعات.مختلف.به.عنوان.

گزینــه.درمانی.برای.جلوگیری.از.خونریــزی.ثانویه.در.بیماران.مبتال.

به.هایفما.توصیه.می.شــود..]ACA.]11[.]4[.]2[.]1.مشتق.و.آنالوگ.

اســید.آمینه.لیزین.و.یک.آنزیم.مهم.در.پروتئین.درگیر.در.فیبرینولیز.

است.که.به.طور.رقابتی.پالسمین.را.مهار.می.کند..اگر.خونریزی.ثانویه.

حاصل.لیز.و.انقباض.لخته.باشــد.)ناشی.از.انسداد.رگ.آسیب.دیده(،.

بهتر.اســت.به.طور.معمول.پس.از.عمل.لیزر،.5-6.روز.پیش.گیری.از.

لخته.شدن.انجام.گیرد.تا.رگ.خونی.آسیب.دیده.به.طور.کامل.ترمیم.

شود..]4[.ترانکســامیک.اسید.)TA(.جایگزین.دیگری.است..این.ماده.

از.اســید.آمینوکاپروئیک.قوی.تر.و.با.عوارض.جانبی.کم.تر.است..]12[.

آنتــی.فیبرینولیزین.هایی.نظیر.ACA.و.TA.بطــور.معمول.در.درمان.

هایفما.مورد.اســتفاده.قرار.نمی.گیرند،.اما.ممکن.اســت.برای.بیماران.

در.معرض.خطر.باالی.خونریزی.مجدد.یا.ســایر.عوارض.مرتبط.مفید.
باشند.

اگر.فشار.چشم.با.درمان.های.طبی.به.اندازه.کافی.کنترل.نشود.یا.

بیمار.عوارض.چشمی.بیش.تری.)رنگ.گرفتن.قرنیه،.خونریزی.مجدد(.

داشته.باشد،.ممکن.است.تصمیم.به.عمل.جراحی.به.عنوان.یک.اقدام.
درمانی.اجتناب.ناپذیر.باشد..

جراحی
اکثر.بیمارانی.که.درگیر.هایفما.می.شوند.تنها.با.درمان.طبی.مداوا.
می.شوند..تقریباً.5.درصد.از.بیماران.مبتال.به.هایفما.که.بشدت.آسیب.
دیده.انــد.نیاز.به.عمل.جراحی.دارند..]13[.به.طور.معمول.برای.4.روز.
اول.می.توان.بیمار.را.تنها.با.معالجه.پزشــکی.برای.رســیدن.به.وضوح.
خــود.به.خودی.تحت.نظر.گرفت..بعد.از.آن.ممکن.اســت.در.مواردی.
چــون.گلوکوم.کنترل.نشــده،.رنگ.گرفتن.قرنیه.بدلیل.ســلول.های.
خونی،.مانــدگاری.هایفمای.بزرگ،.کامــل.و.در.خونریزی.فعال.اتاق.

قدامی،.مداخله.جراحی.در.نظر.گرفته.شود..]14[
افزایش.کنترل.نشده.فشار.چشم.به.این.صورت.تعریف.می.شود:

فشار.داخل.چشم.مساوی.و.یا.بیش.تر.از.50.میلی.متر.جیوه.بیش.

از.پنــج.روز.در.افراد.عادی.و.بیش.از.25.میلی.متر.جیوه.برای.بیش.تر.

از.24.ســاعت.در.بیماران.با.هموگلوبینوپاتی.داســی.با.وجود.حداکثر.
درمان.طبی..]1[

بیماران.با.هموگلوبینوپاتی.ســلولهای.داسی.و.حتی.آن.هایی.که.

دارای.ویژگی.سلول.داسی.هستند،.در.صورت.عدم.کنترل.فشار.چشم.

در.طی.24.ســاعت،.نیاز.به.مداخلــه.جراحی.دارند..]4[.اگر.هایفمای.

بزرگ.باعث.انسداد.کامل.محور.بینایی.در.بیمار.خردسال.شود،.ممکن.

اســت.منجر.به.آمبلیوپی.شود..در.این.بیماران.جوان،.مداخله.زودرس.
جراحی.برای.جلوگیری.از.این.عارضه.بینایی.قابل.توجیه.است.

گزینه.های.جراحی.شــامل.شستشوی.اتاق.قدامی.و.آسپیراسیون.

از.طریق.برش.کوچک.)شستشــوی.محفظه.قدامی(،.تخلیه.هایفما.با.

پروب.ویترکتومی.به.روش.بسته.یا.شستشوی.لخته.با.روش.فیلترینگ.

)ترابکولکتومی(.می.باشند..عالوه.بر.این،.پاراسنتز.اتاق.قدامی.می.تواند.
برای.کنترل.موقتی.فشار.داخل.چشم.انجام.شود.

در.صورت.وجــود.هایفمای.کامل،.ممکن.اســت.از.ابتدا.مردمک.

بسته.شود.و.نیز.احتمال.دارد.ایریدکتومی.محیطی.با.یاگ.لیزر.همراه.

با.عمل.جراحی.انجام.گردد..اتاق.قدامی.با.ســرم.شستشــو.می.شود.و.

معموالً.باید.از.ابتدا.آسپیراســیون.انجام.می.شود..]2[.اگر.فشار.داخل.

چشم.همچنان.کنترل.نشود،.ترابکولکتومی.به.همراه.تکرار.شستشوی.

اتاق.قدامی.انجام.می.شود..ترابکولکتومی.به.طور.کلی.برای.هایفماهای.

کوچکتر.انجام.نمی.شــود،.اما.توسط.بعضی.از.پزشکان.به.عنوان.روش.

اولیــه.جراحی.)توام.با.Iridectomy.محیطی.همراه.و.شستشــوی.اتاق.
قدامی(.مورد.استفاده.قرار.می.گیرد..]4[

ممکن.اســت.حین.جراحی.یا.در.طــی.2-3.روز.اول.بعد.از.عمل،.

هایفمای.بعد.از.عمل.دیده.شود..اگر.خونریزی.حین.عمل.شروع.شود.
و.خود.به.خود.متوقف.نشود.،.باید.شناسایی.و.انعقاد.شود..]4[

عوارض
1..انسداد.ترابکوالر.مشورک.به.همراه.افزایش.فشار.داخل.چشمی

)PAS(.2..چسبندگی.قدامی.محیطی
3..چسبندگی.خلفی

4..رنگ.گرفتن.قرنیه.بدلیل.سلولهای.خونی
اطلس.پاتولوژی.AAO.شامل.یک.تصویر.میکروسکوپی.مجازی.از.

رنگ.گرفتن.قرنیه.است..]15[

شکل 6: خونریزی مجدد: خون قرمز تازه که در باالی لخته تیره 
قرار گرفته است
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5..خونریزی.مجدد:.)Rebleeding(.ممکن.است.زمانی.رخ.دهد.که.لخته.

اولیه.جمع.و.لیز.شــده.بنابراین.مرحله.دوم.خونریزی.رخ.می.دهد..
خونریزی.مجدد.عموماً.شدیدتر.از.خونریزی.اولیه.است.و.احتماالً.
منجــر.به.گلوکوم،.بــه.رنگ.خون.در.آمدن.قرنیه.و.چســبندگی.
می.شــود..]6[.و.این.خطر.در.3/5%.تا.38%.از.بیماران.]16[.و.در.
ســایر.مطالعات.5-10%.موارد.گزارش.شده.است..خونریز.مجدد.
معمــوالً.در.5.روز.اول.پس.از.صدمه.اتفــاق.می.افتد..فاکتورهاي.
خطر.براي.خونریزی.مجدد.عبارتند.از:.هیپوتوني.یا.افزایش.فشار.
داخل.چشــم،.]18,17[.فشار.خون.سیستمیک،.]19[.استفاده.از.

آسپرین،.]20[.و.بیماران.سیاه.پوست..]21[

6..بسته.شدن.مردمک
7..آمبلیوپی.)بیماران.اطفال(

پیش آگهی
.پیش.آگهی.بستگی.به.علت.بیماری.دارد.یا.این.که.چه.عارضه.ایی.
بدنبال.هایفما.ایجاد.شــده.باشد..این.بیماران.باید.از.نزدیک.و.به.طور.
مرتب.مورد.معاینه.قرار.گیرند.تا.این.اطمینان.حاصل.شود.که.بیماری.
به.اندازه.کافی.برطرف.شده.و.عوارض.ناتوان.کننده.بینایی.ندارند..عالوه.
بر.این،.بیماران.با.سابقه.تروما.چشمی.به.دلیل.پتانسیل.رشد.گلوکوم.و.
صدمه.به.زاویه.نیاز.به.پی.گیری.معمولی.و.توام.با.معاینه.گونیوسکوپی.

دارند.

هایفما
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مصاحبه با چشم پزشکی
که یک کارآفرین موفق هم هست

دکتر احمد شــجاعی باغینی.را.به.تبحرش.در.چشم.پزشکی.

می.شناســند؛.اما.شاید.کم.تر.کسی.به.این.موضوع.دقت.کند.که.ایشان.

میل.وافری.به.ایجاد.کســب.و.کار.و.شــغل.داشته.باشد..کسی.که.در.

تمام.مدت.عمر.حرفه.ای.خود.ســعی.کرده.تا.ضمن.حفظ.ویژگی.های.
یک.پزشک.خوب،.مسئولیت.های.اجتماعی.خود.را.نیز.به.جا.بیاورد.

کلینیک.فــوق.تخصصی.چشم.پزشــکی.بصیر.تهــران،.کلینیک.

فوق.تخصصی.چشم.پزشــکی.بصیر.شــیراز.و.کلینیک.فوق.تخصصی.

چشم.پزشکی.بصیر.کرمان.و.اخیراً.مرکز.کیش.نشان.از.عزم.ایشان.در.

این.راه.دارد..راهی.که.در.آن.گسترش.کار.خویش.را.در.توسعه.مشاغل.
مختلف.می.بیند.

در.یکــی.از.روزهای.گرم.مرداد.1399.پــای.صحبت.دکتر.احمد.

شــجاعی.باغینی.نشســتیم.و.موضوع.صحبتمان.را.ســمت.و.سویی.
کارآفرینانه.بخشیدیم.

شروع کار
ســال.68.بعد.از.گرفتن.مدرک.تخصص.چشم.پزشــکی.و.با.پایان.
یافتن.هشت.سال.دفاع.مقدس،.همکاری.خویش.را.در.بهداری.قرارگاه.
خاتم.ادامه.دادند..تا.ســال.70.چنــد.روزی.در.هفته.را.به.طبابت.در.
بیمارســتان.بقیه.اهلل.مشــغول.بودند..کم.کم.در.همان.ســال.به.فکر.
راه.اندازی.یک.مجموعه.مطب.به.صورت.مشارکتی.با.برخی.از.دوستان.

پزشک.با.تخصص.های.گوناگون.افتادند.

با.پیشــنهاد.یکی.از.دوستانشان.ســاختمان.فعلی.بصیر.را.که.آن.

زمان.متعلق.به.آقای.دکتر.اعلمی.بود،.به.عنوان.مجموعه.مطب.در.نظر.

گرفتند..یک.طبقه.از.ســاختمان.فعلی.را.به.عنوان.مجموعه.مطب.در.

نظر.گرفتند..این.مجموعه.مطب.ها.شامل.چشم.پزشکی،.دندان.پزشکی،.

قلب،.ارتوپدی.و.....بود..برنامه.ایشان.در.این.مطب.جدید.به.این.شکل.

بود:.شنبه،.دوشنبه.و.چهارشنبه.بین.ساعات.4.تا.8.عصر..روزهای.اول.

هیچ.مریضی.نبود.اما.ایشــان.مرتب.و.منظم.به.حضور.در.مطب.مقید.
بودند.

ایــن.کاری.بود.که.دیگر.همکاران.ســعی.در.انجامش.نداشــتند..

اینجا.یکی.از.ویژگی.های.کارآفرینانه.ی.ایشــان.خود.را.نشان.می.دهد،.

تاب.آوری.و.تالش.در.روزهایی.که.ممکن.بود.چشــم.اندازی.نداشــته.

باشــد..تاب.آوری.به.معنای.تجدید.نظر.در.مورد.یک.رویداد.نه.چندان.

خوشایند.اســت..این.رویداد.می.تواند.یک.کسب.وکار.شکست.خورده،.

راه.اندازی.محصولی.ناموفق.و.....باشــد.که.مخاطب.و.مشــتری.ندارد..

آنچه.مهم.است.این.اســت.که.درک.کنیم.چطور.از.این.شکست.ها.به.
عنوان.نردبانی.برای.موفقیت.استفاده.کنیم.

کارآفرینانــی.با.قدرت.تاب.آوری.و.اســتقامت.باال.مشــکالت.را.با.

خودشــان.به.دوش.نمی.کشند.بلکه.بیش.تر.تمرکزشان.را.بر.مأموریت.

بلندمدتشــان.معطوف.می.کننــد..برعکس.یک.کارآفرین.خشــک.و.

غیرقابل.انعطاف.خود.را.در.مشکالت.موقتی.غرق.می.کند..او.نمی.تواند.

مشکالت.اصلی.را.شناسایی.کند.و.مثل.کسی.است.که.به.علت.ازدیاد.

درختان،.جنگل.را.نمی.بیند!.تفاوت.موفقیت.و.شکست.غالباً.به.میزان.

هوشمندی.شما.بســتگی.دارد.و.این.فاکتور.لزوماً.با.استعداد،.مهارت.

یا.آموزش.ارتباط.ندارد.و.اینجاســت.که.مفهوم.تاب.آوری.در.کارآفرین.
رخ.می.نماید.

واقعیت.این.است.که.افراد.دارای.تاب.آوری.و.استقامت.قابل.توجه،.

معموالً.به.راحتی.تســلیم.نمی.شــوند.و.هنگام.بروز.موانع.و.مشکالت.

انقدر.خودشــان.را.گم.نمی.کنند.که.نتوانند.هیچ.واکنشی.نشان.داده.

و.راه.حل..درســت.را.شناسایی.کنند..اینکه.مشکالت.و.شکست.ها.را.به.

عنوان.محرکی.برای.رشد.خود.در.نظر.بگیرید،.شما.را.تشویق.می.کند.

تا.به.استقبال.چالش.ها.بروید.زیرا.می.دانید.که.این.سختی.ها.شما.را.به.
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سمت.جلو.سوق.می.دهند.

گسترش کار
ســال.72.خبرهایــی.در.مورد.دســتگاهی.پخش.شــده.بود.که.
می.توانست.عیوب.انکساری.را.اصالح.کند..با.دوستانی.مشورت.کردند.
و.برای.دیدن.دســتگاه.و.آشنایی.با.آن.به.کشــور.آلمان.سفر.کردند..
بعد.به.ترکیه.رفته.و.در.کنار.چشم.پزشــکی.از.اهالی.اســتانبول.آنجا.
تکنیک.های.کار.کردن.با.این.دســتگاه.را.آموختند..این.مراحل.تقریباً.

دو.ماه.را.به.خود.اختصاص.داد.
بعد.از.مدتی.مطالعه،.دستگاه.را.به.نام.دانشگاه.بقیه.اهلل.وارد.کردند..
دســتگاهی.که.به.قیمت.آن.ســال.حدود.40.میلیون.تومان.بود..یک.
طبقه.دیگر.از.ســاختمان.فعلی.را.اجاره.کردند.و.به.امر.لیزر.اختصاص.
دادند..در.مجموع.در.طی.یک.ســال.علی.رغم.پوشش.هزینه.دستگاه،.
جراحی.رایگان.خانواده.ســپاه.و.پاسدارآن.که.هزینه.آن.معادل.هزینه.

دستگاه.بود،.سودی.نزدیک.به.چهارصد.درصد.را.به.دست.آورد.
ســال.73.مسئولیت.ریاست.دانشگاه.بقیه.اهلل.را.تحویل.داده.و.طی.
یک.ســری.فرایند.دستگاه.را.به.دانشــگاه.برگرداند..بعد.از.برگرداندن.
این.دستگاه.به.دانشگاه.و.با.توجه.به.شناخته.شدن.مجموعه.به.عنوان.
چشم.پزشــکی.معتمد.افراد،.برای.گرفتن.مجوز.یک.day clininc.اقدام.
کردند.و.همزمان.اقدام.به.وارد.کردن.دســتگاهی.مشابه.دستگاه.قبلی.
را.نمودند؛.و.این.چنین.اولین.مرکز.جراحی.محدود.چشم.پزشــکی.به.

نام.بصیر.در.کشور.در.همان.سال.73.تأسیس.شد.
همزمان.بازسازی.ساختمان.را.هم.شروع.کردیم..سال.75.بود.که.
صاحب.ســاختمان.یعنی.جناب.آقای.دکتر.اعلمی.به.دکتر.شــجاعی.
پیشــنهاد.خرید.کل.ســاختمان.را.دادند..نقل.قولی.که.همیشه.دکتر.
شــجاعی.به.نیکی.از.ایشــان.یاد.می.کنند.این.بود.که.بر.اساس.قیمت.
کارشناســی.حاضرند.ده.درصد.زیر.قیمت.کل.ساختمان.را.بفروشند..
با.این.شــرایط.مرکز.جراحــی.محدود.چشم.پزشــکی.بصیر.صاحب.

ساختمانی.از.خود.شد.

آموزش
ویژگی.منحصربه.فرد.دکتر.شــجاعی.مناعــت.طبع.در.آموزش.و.
یاددهی.تکنیک.هــای.لیزر.به.دیگر.همکاران.بــود..چیزی.که.بعد.از.
سال.ها.همچنان.مورد.توجه.همکاران.مهر.و.موم.های.دور.ایشان.است..

اینکه.ایشان.به.هر.فرد.عالقه.مندی.آموزش.الزم.را.می.دادند.
یک.روحیه.فوق.العاده.ارزشــمند،.چون.با.این.کار.ایشان.در.حال.
تربیت.رقیب.برای.خود.در.مهر.و.موم.های.آینده.بودند.و.اینکه.کســی.
با.دانستن.این.موضوع،.همچنان.به.یاددهی.دیگران.ادامه.دهند.امری.

است.که.به.آسانی.یافت.نمی.شود.
اغلب.آدم.هــا.فکر.می.کنند.تجارت.خوب.تجارتیســت.که.در.آن.
هیچ.رقیبی.وجود.نداشــته.باشــد..این.دیدگاه.به.این.دلیل.است.که.

آن.ها.فکر.می.کنند.رقبا.برای.کســب.و.کار.آن.ها.یک.تهدید.محسوب.

می.شوند..اگر.از.آن.ها.بپرســید.که.چرا.فالن.کسب.و.کار.برای.شروع.

خوب.نیســت؟.یکی.از.مهم.ترین.دالیلی.که.خواهید.شنید.این.خواهد.
بود:.“در.این.کسب.و.کار.رقبای.قوی.ای.وجود.دارد”

اما.کارآفرینان.موفــق.به.گونه.ای.دیگر.فکر.می.کنند..آن.ها.نه.تنها.

رقبا.را.تهدیدی.برای.تجارت.خود.نمی.دانند.بلکه.به.آن.ها.به.چشم.یک.

فرصت.ارزشــمند.نگاه.می.کنند..کارآفرینان.موفق.از.تجربیات.رقبای.

خود.اســتفاده.می.کنند.تا.مســیری.را.که.آن.ها.گذرانده.اند.را.سریع.تر.

طی.کنند..آن.ها.به.رفتار.مشــتریان.رقبای.خود.نگاه.می.کنند.و.سعی.

می.کننــد.در.ارائه.محصوالت.و.یا.خدمات.خود.با.پوشــش.نارضایتی.

مشتریان.رقبای.خود.آن.ها.را.به.سمت.کسب.و.کار.خود.جذب.کنند..

آن.ها.برای.پیاده.سازی.کمپین.های.تبلیغاتی.خود.از.بازخورد.تبلیغات.

رقبــای.خود.بهره.می.برند.و.برای.تعیین.بــازار.هدف.از.تجربه.رقبای.

خود.استفاده.می.کنند..آن.ها.از.رقبای.خود.برای.قوی.تر.شدن.و.غنی.تر.
شدن.دانش.و.تخصص.خود.استفاده.می.کنند.

ایشــان.معتقد.بودند.و.هســتند.که.نمی.توان.در.علم.و.آموختن.و.

یاددادن.بخل.ورزید..شاید.این.هم.از.اعتقادات.مذهبی.شان.می.آمد.که.
باور.به.این.داشتند.که.روزی.رسان.در.نهایت.خداوند.است.

این.نحوه.برخورد.با.رقبا.بسیار.ارزشمند.بود..در.موارد.متعددی.هم.

دیده.شــد..در.رفتار.و.رفاقت.سالیان.سال.با.دکتر.سید.حسن.هاشمی.

قاضی.زاده.به.عنوان.رقیب.دیرینه.مراکز.ایشــان.نیز.بارها.و.بارها.دیده.

شــده.بطوریکه.این.روزها.رفاقت.این.دو.استاد.پررنگ.تر.از.رقابت.بین.
مراکزشان.است.

ســال.های.پیش.رو.با.همین.نگرش.موجب.شــد.توسعه.کلینیک.
تهران.و.تأسیس.کلینیک.شیراز.و.کرمان.رقم.بخورد.

نگاه کارآفرینانه با تکیه بر باور اسالمی
از.دیــدگاه.قرآن.کریم،.تمام.هســتی.و.به.ویژه.انســان،.منابع.و.
ابزارهــای.تولید.و.تمامی.فعالیت.های.تولیدی.انســان،.مخلوق.خدا.و.
نشــان.خداوندی.اند.و.قــرآن،.همه.آن.ها.را.آثــار.رحمت.و.فضل.خدا.
می.دانــد.و.کارآفرینان.نیز.تجلی.گاه.ایــن.ویژگی.خدایند.و.هر.روز،.او.
دست.اندرکار.و.نوآفرین.است..از.این.روست.که.امام.حسین.)ع(.در.یک.
روایت.فرمود:.»بدانید.که.نیازمندی.های.مردم.به.شــما.از.نعمت.های.
الهی.بر.شماســت؛.پس.از.این.نعمت.ها.خســته.نشوید.که.هر.آینه.به.

سوی.دیگران.سوق.یابد«
اسالم.نســبت.به.کار،.ارزش.ها،.ریسک.و.توکل.و.علم،.نگاه.خاص.
دارد..این.نگاه.متفاوت.ســبب.شــده.کارآفرینی.به.صورت.متفاوت.از.
رویکرد.غربی،.مورد.توجه.و.عنایت.قرار.گیرد..بر.اساس.این.رویکرد.در.
کارآفرینی.عالوه.بر.عناصر.مهم.و.ضروری،.باید.به.دو.گونه.ارزش.توجه.
شود؛.ارزش های محدودکننده ای.چون.رعایت.منافع.جامعه،.دوری.
از.اســراف.و.تبذیر.و.ارزش های جهت دهنده ای.چون.حفظ.کرامت.

مصاحبه با چشم پزشکی که یک کارآفرین موفق هم هست
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ذاتی.انسان،.سرعت.در.انجام.اسباب.مغفرت.الهی،.عدالت.و.نظایر.آن.
در.قرآن.کریم.و.ســیره.معصومین.)ع(.با.توجه.به.اهمیت.و.فواید.
کسب.و.کار،.به.آسایش.و.آرامش.انسان،.فقرزدایی.و.عدم.وابستگی.به.
دیگران.از.جمله.کشورهای.دیگر،.تمدن.و.اقتصاد.شکوفا،.جلوگیری.از.
مفاســد،.بیدار.نمودن.روحیه.خالقیت.و.کارآفرینی.تأکید.فراوان.شده.
است..در.فضیلت.کار.و.تالش.و.تجارت.خدای.متعال.در.کتاب.آسمانی.
قرآن،.کار.و.تالش.و.کســب.معیشــت.را.مکرراً.مورد.تأکید.قرار.داده.
اســت.از.آن.جمله.می.فرماید:.پس.در.زمین.پراکنده.شوید.و.از.فضل.
و.کرم.خداوند.روزی.طلبید..)جمعه.آیه.10(.و.ما.در.زمین.برای.شــما.
معیشــت.ها.قرار.دادیم.اما.اندکی.شکرگزار.این.نعمت.هستید..)اعراف.

آیه.11(

برنامه ریزی برای امور کوتاه مدت و بلندمدت
ایشــان.برای.زندگی.خود.همواره.از.اصول.زیر.برای.پیشــرفت.و.

بهبود.کمک.جسته.است:
1..تعیین.هدف.ها

2..طرح.ریزی.برنامه
3..تکمیل.کردن.چشم.انداز
4..تهیه.نقشه.راه.موفقیت
5..اختصاص.افراد.توانمند

6..پیگیری.امور.و.دریافت.گزارش
7..اصالح.و.توصیه

توصیه به جوانان
بســیاری.از.جوانان.در.سراسر.جهان.عالقه.مند.به.حضور.در.عرصه.
کارآفرینی.هستند..تحت.این.شرایط.بدون.شک.توصیه.های.این.افراد.

به.جوانان.مشتاق،.می.تواند.اهمیت.بسیار.باالیی.داشته.باشد.

خداباوری و در نظر داشتن او در امور روزمره
دکتر.احمد.شجاعی.باغینی.بر.این.باور.است.که.کارآفرینی.صحنه.
مواجهه.با.اتفاقات.مختلف.اســت..به.واقع.بدون.در.نظر.داشتن.خدای.

بزرگ.قطعاً.نمی.توان.از.پس.مشکالت.برآمد.و.مفید.شد.

این.امر.که.بخواهید.هر.چیزی.را.امتحان.کنید،.باعث.خواهد.شــد.

تا.امکان.حرفه.ای.شــدن.در.یک.حوزه.وجود.نداشته.باشد..تحت.این.

شــرایط.شما.فردی.کاماًل.معمولی.خواهید.بود.که.ابداً.شایستگی.الزم.

برای.مدیریت.یک.شــرکت.را.نخواهد.داشت..به.همین.خاطر.ضروری.

اســت.در.همین.ســنین.جوانی،.عالقه.اصلی.خود.را.انتخاب.کرده.و.

برای.آن.سرمایه.گذاری.و.تالش.کنید..تعیین.هدف.باعث.خواهد.شد.

که.حتی.در.رابطه.با.انتخاب.دوســتان.خود.نیز.دقت.عمل.باالتری.را.

داشته.باشید..در.نهایت.تنها.زمانی.رضایت.واقعی.را.از.زندگی.خود.به.

دست.خواهید.آورد.که.تنها،.کارهایی.را.انجام.دهید.که.واقعا.به.آن.ها.

اعتقاد.و.عالقه.دارید..همچنین.الزم.اســت.تا.به.انتقادات.و.شــکایات.

توجه.ویژه.ای.داشته.باشید..این.موارد.شما.را.متوجه.اشکاالت.موجود.

خواهد.کرد..به.همین.خاطر.الزم.است.تا.آستانه.تحمل.خود.را.افزایش.
داده.و.به.فردی.انتقادپذیر.تبدیل.شوید.

به خودتان باور داشته باشید
اگر.به.خودتان.باور.نداشــته.باشــید،.حتی.بهتریــن.امکانات.نیز.
نمی.تواند.شما.را.به.هدفتان.برساند..درواقع.افرادی.که.از.نظر.دیگران.
بزرگ.هســتند،.در.ابتدا.در.نظر.خودشان.بزرگ.بوده.اند..این.امر.باعث.
می.شود.تا.سختی.های.راه.و.نظر.منفی.و.حتی.تمسخر.سایرین،.تاثیری.
را.بر.روی.شما.به.همراه.نداشته.باشد..افرادی.که.به.خود.ایمان.دارند،.
امکان.دســت.پیدا.کــردن.به.راه.حل.را.از.جانب.خــود.کاماًل.محتمل.

شمرده.و.این.امر.باعث.می.شود.تا.بهانه.گیر.نباشند.

تفکری آینده نگرانه داشته باشید
رســیدن.به.خواسته.های.بزرگ،.نیاز.به.زمان.طوالنی.نیز.دارد..در.
این.رابطه.نمی.توان.زمان.مشخصی.را.تعیین.کرد،.بااین.حال.الزم.است.

تا.موفقیت.در.کوتاه.مدت.را.فراموش.کنید.

حسابرسی زندگی تان را فراموش نکنید.
.ایشــان.به.جــد.معتقد.به.این.حدیث.رســول.خدا.هســتند.که
حاِسُبوا اَنُْفَســُکم قبَل اَن تُحاَسُبوا. به حساب خود رسیدگی 

کنید پیش از آن که حسابرسی شوید.

https://www.forsatnet.ir/learning-entrepreneurship.html
https://invest.forsatnet.ir/
https://invest.forsatnet.ir/
https://invest.forsatnet.ir/




کرمان، خیابان استقالل
کوچه شماره ۱۰ ، پالک ۶۴
تلفکس: ۲۵۲۲۶۳۰  ۰۳۴۳

kermaninfo@basirclinic.ir

تهران، بلوار کشاورز، خیابان 
جما لزاده شمالی، نبش کوچه
شیبانی، شماره ۳۵۹
تلفن: ۶۶۵۶۵۷۵۷
فکس: ۶۶۴۲۸۷۸۱
info@basirclinic.ir

w w w . b a s i r c l i n i c . i r

شیراز،
بلوار پاسداران، خیابان مبعث
نرسیده به پارک حدیث

تلفن : ۶۴۸۴۸۱۴  ۰۷۱۳ 

فکس: ۶۴۸۳۰۶۹  ۰۷۱۳ 
shirazinfo@basirclinic.ir

 ۰۷۱۳  ۸۲۳۴۶۷۸

w w w . b e h r c . i r
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