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سرمقاله

از.آنجا.کــه.در.موارد.زیادی.از.بیماری.ها.نیــاز.به.ارجاع.بیمار.به.

ســایر.متخصصین.رشته.های.پزشکی.وجود.دارد.باید.بر.ارجاع.یا.ریفر.

کردن.بیماران.به.ســایر.پزشکان.نظم.و.انضباطی.قانونمند.حاکم.باشد.

تا.امکان.مقابله.با.ســودجویی.در.این.زمینه.فراهم.شود..در.این.زمینه.
چه.قوانینی.وجود.دارند؟.

سه.قانونی.که.برای.برخورد.با.تقلب.های.پزشکی.در.آمریکا،.بیش.تر.
از.همه.مورد.استناد.قرار.می.گیرند.عبارتند.از:

1-.قانون.مقابله.با.ارجاع.به.خود.توســط.پزشکان.)ارجاع.بیمار.توسط.
پزشک.به.جایی.که.خود.در.آن.منفعتی.دارد(.

Physician Self-Referral Law = Stark Law

2-.قانون.فدرال.ضد.ســهم.خواری.)مثال.پرداخت.یا.دریافت.پورسانت.
Anti-Kickback Statute = AKS.)برای.ارجاع.بیمار

3-.قانون.فدرال.مبارزه.با.صورتحســاب.کذب.)مثال.برای.مواردی.که.

خدماتی.ارایه.نشــده.اما.برای.سازمان.بیمه.گر.صورتحساب.جعلی.
..False Claims Act =FCA..)صادر.شده.است

عواقــب.تخطی.از.این.قوانین.می.تواند.جریمــۀ.مالی،.لغو.قرارداد.

ارایه.دهنده،.از.دســت.دادن.مجوز.کار،.زندان.و.....باشد..در.ایران.نیز.

برخی.قوانین.عــام.برای.مقابله.با.مصادیق.تقلب.وجود.دارد.اما.عموما.
به.نظام.سالمت.تسری.داده.نمی.شوند.

قانون استارک Stark Law چیست؟
قانون.اســتارک.مجموعه.ای.از.قواعد.و.قوانین.در.خصوص.مبارزه.
.healthcare.با.تقلب.و.سوء.اســتفاده.در.حوزه.مراقبت.های.سالمتی.یا
اســت.که.از.ارجاع.یا.ریفر.کردن.بیماران.توســط.پزشــکان.به.برخی.
ســرویس.های.برگزیده.ســالمت.که.هزینه.های.آن.توسط.بیمه.های.

دولتی.پرداخت.می.شــود.ممانعــت.بعمل.می.آورد.تــا.از.هر.مورد.یا.

."financial relationship.مواردی.که.پزشــکان.با.آن.".رابطه.مالی.یــا

دارند.خودداری.گردد..این.قانون.در.ســال.1988.در.کشــور.ایاالت.

.Fortney “Pete” Stark.متحده.توســط.یــک.نماینده.کنگره.بــه.نــام
.)مبتکر.آن(.وضع.گردید..دولت.فدرال.این.کشــور.نیز.".رابطه.مالی.یا
financial relationship".را.به.شــکل.گســترده.ای.چنین.تفسیر.نموده.

است.که.هر.مالکیت.مستقیم.یا.غیر.مستقیم.و.یا.سود.سرمایه.گذاری.

توســط.پزشــکان.ارجاع.دهنده.و.همچنین.هر.گونه.سودآوری.مالی.

بدســت.آمده.توســط.پزشــکانی.که.در.حلقه.اول.خانواده.مولد.سود.

باشــند.رابطه.مالی.یا.financial relationship.تلقی.می.شــود..برخالف.

قانون.ضد.سهم.خواری.یا.anti-kickback statute،.قانون.استارک.قانونی.

جنایی.نیســت..اما.اداره.بازرسی.کل.مســتقر.در.دپارتمان.سالمت.و.

سرویس.های.انســانی.می.تواند.قانون.شکنانی.که.قانون.استارک.را.زیر.

پا.می.گذراننــد.تحت.تعقیب.قرار.داده.و.جرایم.مالی.ســنگینی.را.به.

آنان.تحمیل.نماید..شکستن.قانون.استارک.در.ایاالت.متحده.می.تواند.

منجر.به.جرایمی.تا.ســقف.15.هزار.دالر.برای.هر.خدمتی.که.وجه.آن.

پرداخت.شــده.گردد.و.این.جرایم.بر.پایه.اصل.ممنوعیت.ارجاع.بعالوه.

سه.برابر.مبالغی.است.که.دولت.یا.سازمان.های.بیمه.گر.اضافه.پرداخت.
نموده.اند.قرار.دارد..

گروه.خاصی.از.وکال.نیز.به.دفاع.از.عملکرد.این.پزشــکان.در.برابر.

دعاوی.مطرح.شــده.توسط.وزارت.دادگســتری،.بازرسی.کل.و.مراکز.

.anti-kickback.خدمات.بیمه.ای.که.عملکرد.آنان.قانون.استارک.و.قانون

را.زیــر.پا.می.گذارد.می.پردازند.و.برای.ســازش.غیــر.جنایی.مذاکره.
می.کنند.

ارجاع بیمار و قوانین و مقررات 
مربوط به ارجاع بیمار

دکتر محمدحافظ 
نوروزی زاده

https://www.modernhealthcare.com/section/articles?tagID=852
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.قانــون.اســتارک.در.حقیقــت.قانونی.بــا.مســئولیت.محدود.یا
strict liability.اســت.که.معنی.آن.این.اســت.کــه.اثبات.قصد.خاص.

پزشــک.امری.الزام.آور.نیست..البته.پزشــکانی.که.به.شکل.سهوی.یا.

تصادفــی.قانون.ارجاع.را.زیر.پا.گذاشــته.اند.همچنان.در.معرض.خطر.

محکومیت.و.جرایم.مربوطه.قرار.دارند..پزشــکانی.که.مشــخص.شود.

عالمانه.و.عامدانه.قانون.اســتارک.را.شکســته.اند.ممکن.اســت.مورد.

مجازات.های.تشــدید.یافته.به.شکل.ممنوعیت.از.کار.پزشکی.در.یک.

دوره.زمانی.خــاص.و.حتی.حذف.کامل.از.عضویت.در.ســازمان.های.
بیمه.گر.قرار.گیرند.

موارد استثنا در قانون استارک چیست؟
موارد.متعددی.از.اســتثناء.در.قانون.اســتارک.وجود.دارد.که.به.
پزشــکان.اجازه.می.دهد.در.مــوارد.خاصی.اقدام.به.ارجــاع.بیمار.به.
سرویس.های.ویژه.سالمت.که.توسط.سازمان.های.بیمه.گر.پوشش.داده.

می.شوند.نمایند..برخی.از.این.موارد.عبارتند.از:
ارجاع.بیمار.از.مطب.به.آزمایشگاه.و.رادیولوژی .-

وقتی.یک.سرویس.خاص.سالمتی.توسط.ارگان.مشخصی.با.هزینه. .-
کم.تر.ارائه.می.شود.

جبران.غیر.مستقیم.هزینه.های.درمانی .-
ســازمان.ها.و.ارگان.هــای.خیریه.کــه.ارجاع.بیمار.بــه.آن.مراکز. .-

هزینه.های.درمانی.بیمار.را.کاهش.دهد.
بجز.موارد.اســتثناء.که.در.باال.ذکر.شــد،.پزشکان.باید.بدانند.اگر.
ارجاع.بیمار.جنبه.دریافت.پاداش.برای.ایشــان.داشــته.باشد.این.امر.
تخطی.از.قانون.اســتارک.و.نیز.قانون.ســهم.خواری.تلقی.می.شــود.و.

ممکن.است.آن...ها.را.در.مذان.اتهام.قرار.دهد.

نحوه اجرای قانون استارک
در.ایــاالت.متحده،.دولت.فدرال.نســبت.به.اجــرای.دقیق.قانون.
استارک.بســیار.هشیار.اســت.و.در.مورد.خاطیان.در.برابر.این.قانون.
بــا.کنجکاوی.و.دقت.زیاد.عمل.می.کنــد.و.در.برخورد.با.متخلفین.از.
قوانین.تنبیهی.و.بازدارندگی.عام.و.نیز.قوانین.خاص.استفاده.می.کند..
برای.مثال.در.یک.بیمارســتان.در.کشــور.امریکا.بعلت.شکسته.شدن.
قانون.استارک.بیمارستان.در.دو.فقره.محکوم.به.پرداخت.40/9.و.85.
میلیون.دالر.جریمه.بدلیل.پرداخت.اضافه-دســتمزد.به.پزشکان.خود.
گردید..با.توجه.به.شــدت.این.جرایم.برای.تمام.سازمان.های.بیمه.گر.
این.امر.از.اهمیت.بسیار.زیادی.برخوردار.است.که.چه.مواردی.از.ارجاع.
بیمــار.قانونی.و.مجاز.بوده.و.کدام.مــوارد.ارجاع.غیر.قانونی.و.مغایر.با.
قانون.استارک.و.ســایر.قوانین.مربوط.در.این.زمینه.می.باشد..مشاوره.

حقوقی.با.خبرگان.این.بخش.از.قوانین.جزایی.و.مدنی،.می.تواند.برای.

پیش.گیری.از.بروز.تخلف.و.تخطی.از.قانون.اســتارک.و.سایر.مقررات.

مربوطه،.فوق.العاده.ارزشمند.باشــد..بعالوه.اگر.در.این.زمینه.مواردی.

از.نقض.قوانین،.مورد.ادعا.قرار.گرفت.انجام.هر.چه.ســریع.تر.مشــاوره.

حقوقی.و.اســتفاده.از.وکالی.مجرب.در.ایــن.حوزه.برای.حل.و.فصل.

دعاوی.مطروحه.در.دادگاه.ضــرورت.دارد.و.هر.هزینه.ای.در.زمینه.به.

خدمــت.گرفتــن.وکالی.متخصص.در.این.حوزه،.بــه.مراتب.کم.تر.از.
جرایم.مربوط.به.آن.می.باشد.

 قانون استارک در برابر قانون سهم خواری یا
:anti-kickback statute

در.ایاالت.متحده.قانون.اســتارک.یکی.از.دو.یا.سه.قانون.اصلی.در.

رابطه.با.ارجاع.نادرست.بیماران.می.باشد.که.برای.پزشک.نوعی.پاداش.

یــا.remuneration.به.همراه.دارد..اگر.چه.این.دو.قانون.شــباهت.های.

زیــادی.به.هم.دارند.اما.تفاوت.های.اندکی.نیز.وجود.دارد.که.در.زیر.به.
آن.ها.پرداخته.می.شود:

قانون.استارک.یک.قانون.مدنی.است.ولی.قانون.سهم.خواری.یک. .-
قانون.جزایی.محسوب.می.شود.

قانون.اســتارک.موارد.محدودی.را.شــامل.می.شــود.)برای.مثال. .-

ســرویس.های.منتخب.ســالمت(.ولی.قانون.ســهم.خواری.طیف.

بسیار.گســترده.ای.را.در.بر.می.گیرد.و.هم.بیمه.های.دولتی.و.هم.
برنامه.های.مراقبت.های.بهداشتی.و.سالمت.را.در.بر.می.گیرد.

قانون.استارک.اساســنامه.دقیق.مسئولیت.پزشــکان.را.توصیف. .-

می.کند.برای.مثال.مشــخص.شــدن.قصد.عالمانه.و.عامدانه.برای.

ارجاع.بیمار.به.یک.ســرویس.دیگر.برای.تخطی.از.قانون.استارک.

الزامی.نیســت.ولی.این.امــر.برای.قانون.ســهم.خواری.الزاماً.باید.
مشخص.گردد.

در.قانون.اســتارک،.ارجــاع.بیمار.باید.بین.پزشــک.و.یک.ارگان. .-

یا.ســازمان.و.یا.واحد.دیگــر.صورت.گرفته.باشــد.ولی.در.قانون.

ســهم.خواری.منبع.ارجاع.اهمیــت.دارد.به.عبــارت.دیگر،.فقط.
پزشکان.در.رصد.این.قانون.نیستند.

به.نظر.می.رسد.در.کشور.ما.نیز.تدوین.قوانین.و.مقررات.دقیق.در.

رابطــه.با.ارجاع.بیماران.می.تواند.کمک.بزرگی.به.حفظ.و.صیانت.نظام.

بهداشــت.و.درمان.و.همچنین.پزشکان.که.مدافعان.سالمت.کشور.نیز.
هستند.باشد.

تا.درودی.دیگر.بدرود
دکتر.محمد.حافظ.نوروزی..زاده
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تومورهای سطح چشم1

1

دکتر مِلینا اِل. مورکین

سارا سی. وال

دکتر کارول اِل. کارپ

فهرست مطالب:
مقدمه،.تومورهای.شــایع.ســطح.چشــم.)نئوپالزی.اسکواموس.
.ســطح.چشــم،.ضایعات.مالنوســیتیک،.لنفوم.ملتحمه.(،.استفاده.از
High Resolution OCT.در.تشــخیص.و.درمان.)نئوپالزی.اسکواموس.

سطح.چشم،.ضایعات.مالنوستیک،.لنفوم.ملتحمه.ای(.درمان.تومورهای.

سطح.چشــم.)اینترفرون.α-2b،.5-فلورواوراسیل،.میتومایسین-سی،.

ســایر.داروهای.ایمونومدوالتور.و.شــیمی.درمانی،.رادیوایمونوتراپی،.

آنتی.بیوتیک.هــا،.مهارکننده.هــای.چک.پوینــت،.درمــان.جراحــی،.
رادیوتراپی(،.نتیجه.گیری.

اهداف آموزشی
خواننده.در.پایان.این.مقاله.باید.قادر.باشد.که:

تاریخچه.طبیعی.شــایع.ترین.تومورهای.ســطح.چشم.را.توصیف. ..1

نمــوده.و.ریســک.فاکتورها،.ویژگی.هــای.بالینی.و.نحــوه.انجام.
ارزیابی.های.الزم.را.تشخیص.دهد.

یافته.های.کلیدی.تشــخیصی.مهم.High-Resolution OCT.را.که. ..2

در.تشــخیص.تومورهای.سطحی.چشــمی.کمک.کننده.می.باشد،.
شناسایی.کند.

در.مورد.شواهد.تأییدکننده.مرتبط.با.روش.های.جدید.درمانی.که. ..3

در.حال.حاضر.قابل.دسترســی.می.باشــد.و.نیز.کاربردهای.بالینی.
آن.ها.بحث.و.گفتگو.کند.

جدیدتریــن.نوآوری.های.موجود.در.حــوزه.ژنتیک.تومور.و. ..4

1  Melina L Morkin, MD; Sarah C, Wall, BS; Carol L Karp, MD - “ Ocular 
Surface Tumors “- Focal PointsR -VOLUME XXXVII NUMBER 4 June 
2020.

تأثیرات.بالینی.آن.ها.را.خالصه.وار.بیان.کند.
میــزان.عود.در.هر.یــک.از.روش.های.متفاوت.درمانــی.و.نیاز.به. ..5
پایش.های.تصویربرداری.و.بالینی.پس.از.درمان.را.تشخیص.دهد.

مقدمه
تومورهای.سطح.چشم.معموالً.با.قرمزی.چشم.یا.وجود.توده.تظاهر.
می.کنند.اما.گاهی.اوقات.نیز.به.صورت.اتفاقی.شــناخته.می.شوند..در.
عین.حال.که.برخی.ضایعات.خوش.خیم.هســتند،.تشخیص.زودرس.
بدخیمی.ها.به..منظور.به.دســت.آوردن.نتایج.بالینی.مطلوب.و.درمان.
بهنگام.و.مناسب.از.اهمیت.خاصی.برخوردارند..ارزیابی.انجام.شده.باید.
در.برگیرنده.معاینه.هر.دو.چشــم.و.اجــزای.داخلی.آن.ها،.برگرداندن.
پلک.فوقانی.و.تحتانی.و.معاینه.اربیت.،.ضمایم.چشم.یا.adnexa.و.غدد.
لنفاوی.باشــد..فاکتورهای.زمینه.ساز.و.سابقه.شخصی.و.خانوادگی.در.
.HPV.خصوص.بدخیمی.های.پوســتی،.نقص.سیستم.ایمنی.و.عفونت
نیز.باید.مورد.توجه.قرار.گیرد..توصیه.می.شود.در.صورتی.که.بیمار.به.
درمان.خاصی.نیاز.ندارد،.مستندسازی.متناوب.وضعیت.بیمار.به.وسیله.

عکس.های.اسلیت-لمپ.انجام.شود.
در.ایــن.مقاله،.شــایع.ترین.تومورها.و.ریســک.فاکتورهای.آن.ها،.
ویژگی.هــای.بالینی.و.ارزیابی.های.الزم.مورد.بررســی.قرار.می.گیرند..
همچنین.بــه.صورت.خالصه.نقش2HR-OCT.در.تشــخیص.و.درمان.
تومورهای.سطح.چشــم.و.نیز.جدیدترین.پیشرفت.های.صورت.گرفته.

در.عرصه.درمان.تومور.نیز.مورد.بحث.قرار.می.گیرد..

تومورهای شایع سطح چشم
نئوپالزی اسکواموس سطح چشم:

نئوپالزی.اســکواموس.ســطح.چشــمOSSN(3(،.اصطالح.عریض.

و.طویلی.اســت.که.در.برگیرنده.نئوپالســم.هایی.با.منشأ.سلول.های.

اسکواموس.می.باشــد؛.این.نئوپالسم.ها.محدوده.ای.از.دیسپالزی.ساده.

و.خفیف.تا.اســکواموس.سل.کارســینومای.مهاجم.را.شامل.می.شود..

.OSSN..شــایع.ترین.تومور.غیر.پیگمانته.ســطح.چشــم.است.OSSN

2 . High-Resolution
3 . Ocular Surface Squamous Neoplasia
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بیش.تر.در.بزرگساالن.باالی.60.سال.دیده.می.شود.و.می.تواند.در.افراد.

جوان.بخصوص.در.مبتالیان.به.گزرودرما.پیگمنتوزوم.یا.HIV.نیز.ایجاد.

شود..سایر.فاکتورهای.خطرساز.می.توانند.مواجهه.با.اشعه.UV،.مصرف.

ســیگار،.جنس.مذکر،.سرکوب.سیستم.ایمنی.و.تماس.با.HPV.باشد..

OSSN.معموالً.به.صورت.یک.توده.گوشــتی.و.گاهی.اوقات.ژالتینی.بر.

روی.قرنیه.به.کندی.رشــد.می.کند.و.ممکن.است.ظاهری.پاپیلوماتوز.

داشــته.و.به.شکل.لکوپالک.باشــد.و.دارای.منظره.عروقی.غیرطبیعی.

بوده.یا.اینکه.شــیری.رنگ.و.کدر.به.نظر.برسد.)شکل.1(..در.کم.تر.از.

یک.درصد.موارد.متاستاز.رخ.می.دهد.به.همین.دلیل.انجام.بررسی.های.
سیستمیک.اندیکاسیونی.ندارد.

ضایعات مالنوسیتیک:
خال..ملتحمه..معموالً.حالت.ثابتی.داشته.)به.جز.در.موارد.بارداری.
و.دوره.بلوغ.که.اندازه.و.پیگمانتاســیون.ممکن.اســت.افزایش.یابد(،.
در.بیش.تر.موارد.یک.طرفه.و.اغلب.دارای.کیســت..اســت.)شــکل.2(..
خال..آمالنوتیک.دارای.پیگمانتاســیون.مختصری.می.باشــد.و.یا.فاقد.
پیگمان.اســت.و.15.الــی.30.درصد.از.تمامی.خال.هــای.ملتحمه..را.
تشــکیل.می.دهد..میزان.ایجاد.حالت.بدخیمی.در.خال..پایین.اســت.
)0/7.درصد(،.لذا.در.مورد.ضایعاتی.که.در.آن.ها.شک.به.وجود.بدخیمی.
مــی.رود،.پی.گیری.بیمار.از.طریق.عکس.برداری.هــای.متوالی.یا.تهیه.
drawing.یا.توصیفات.دقیق.از.ضایعات.هر.12-6.ماه.اندیکاسیون.دارد.

مالنوزیس.اکتســابی.اولیهPAM(.1(.معموالً.در.افرادی.که.پوست.

روشن.تری.دارند،.ایجاد.می.شود؛.این.ضایعه.به.صورت.patch.پیگمانته.

1 . Primary Acquired Melanosis

و.صاف.یک.طرفه.ای.اســت.که.فاقد.کیست.بوده.و.اغلب.ظاهر.و.نمای.

»فلفلــی«.دارد..در.صورتی.که.PAM.همراه.با.آتیپی.شــدید.باشــد،.
.ممکن.اســت.در.46-13.درصد.موارد.به.سمت.مالنوم.پیشرفت.کند
)شــکل.3(..در.صورت.عدم.وجود.آتیپی.در.PAM،.پتانسیل.بدخیمی.
در.این.ضایعه.وجود.نخواهد.داشــت.اما.از.آنجا.که.انواع.دارای.آتیپی.
و.فاقد.آتیپی.را.در.معاینــه.بالینی.نمی.توان.از.یکدیگر.افتراق.داد.لذا.
تشخیص.هیستوپاتولوژی.ضروری.است..خطر.بدخیمی.با.اندازه.ضایعه.
ارتباط.دارد..این.بیماری.هر.چه.قســمت.بیش.تری.از.چشم.را.درگیر.
کند،.شــانس.بدخیمی.و.تبدیل.شــدن.ضایعه.بــه.مالنوم.ملتحمه..را.
بیش.تر.کرده.و.در.حدود.1/7.برابر.افزایش.می.دهد..اگر.اندازه.ضایعات.
در.حدی.باشــد.که.5-2.ســاعت.از.سطح.چشــم.را.در.برگیرد،.باید.
آن.هــا.را.با.حاشــیه.های.4-3.میلی.متــری.و.کرایوتراپی.برش.داده.و.
برداشــت..در.مورد.ضایعات.بزرگ.)بیش.تر.از.محدوده.5.ساعت(،.در.
.)map biopsy(.صورتی.که.آتیپی.وجود.داشته.باشد،.بیوپسی.نقشه.ای
در.همــه.کوآدران.ها.همراه.با.درمان.ضروری.اســت..ضایعات.کوچک.
.observe.2-1.ســاعت(.را.می.توان.تحت.نظر.قرار.داد.یــا.به.عبارتی(
نمود.و.در.مواردی.که.ضایعات.تغییرات.آشــکاری.داشــته.باشند.باید.

آن.ها.را.برداشت.
PAM.را.بایــد.از.CAM2.افتراق.داد:.این.ضایعه،.ظرفیت.بدخیمی.

ندارد،.معموالً.دوطرفه.و.در.افرادی.با.پوست.های.تیره.تر.دیده.می.شود..

.microfold.دارای.یک.نمای.»سنگفرشی«.یا.CAM.پیگمانتاسیون.در
است.)شکل.4(.

..Complexion-Associated.Melanosis:.مالنوز.مرتبط.با.رنگ.پوست.و.قیافه .2

شــکل a .OSSN.1. عکس گرفته شده توسط اسلیت لمپ از مرد سفید پوست 55 ساله دارای یک ضایعه لکوپالکیک و پاپیلری که از 
ملتحمه تمپورال به داخل ســطح قرنیه رشد کرده و دارای عروق خونی متعدد تغذیه کننده  می باشد.HR-OCT .b نشان دهنده ضخیم 
بودن هایپررفلکتیو اپی تلیوم )ســتاره( همراه با تغییر ناگهانی از اپی تلیوم طبیعی به اپی تلیوم غیرطبیعی )عالمت مربع( اســت که 

مشخصه اصلی OSSN است. کادر کوچک موجود در عکس، نشان دهنده محل اسکن می باشد.
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مالنوم.ملتحمه..دو.درصد.از.تمامی.تومورهای.چشمی.و.12.درصد.

از.تومورهــای.ملتحمه..را.به.خود.اختصاص.می.دهــد..ارتباطی.میان.

مواجهه.با.اشــعه.UV.و.مالنوم.مطرح.شــده.است..مالنوم.ملتحمه..در.

76-57.درصد.موارد.از.PAM.منشأ.می.گیرد،.در.25-16.درصد.موارد.

به.صورت.de novo.)در.جا(.و.در.6-1.درصد.موارد.از.سایر.خال.ها.منشأ.

می.گیرد..این.ضایعات.از.نظر.بالینی.به.صورت.توده.های.موضعی.ظاهر.

شــده،.اغلب.ندوالر.و.ضخیم.بوده.و.دارای.عروق.تغذیه.کننده..هستند..

.patch.باشند،.ممکن.است.در.داخل.یک.PAM.در.صورتی.که.همراه.با
پیگمانته.مشــاهده.شوند.)شــکل.5(..در.عین.حال.که.مالنوم.معموالً.
پیگمانته.اســت،.در.حدود.20.درصد.موارد.ممکن.اســت.به.صورت.

شکل 2. خال ملتحمه .a. عکس اسلیت لمپ از یک زن سفید پوست 60 ساله مبتال به یک خال کیستیک و پیگمانته دارای برجستگی 
مختصر در ملتحمه نازال. HR-OCT .b نشــان دهنده تشکیل کیست های متعدد در اپی تلیوم و ساب اپی تلیوم است و این خاصیت با 

خال های ترکیبی متناسب و همخوان است. کادر کوچک موجود در عکس محل اسکن را نشان می دهد.

شکل PAM .3 و مالنوم ملتحمه . عکس اسلیت لمپ از زن سفید 
پوست 72 ساله ای که نشان دهنده پیگمانتاسیون »فلفلی« در 
هیستوپاتولوژی  است.  چهارگوش[  ]کادر  پری لیمبال  ملتحمه 
نشان دهنده وجود مالنوم است که از ضایعه PAM دارای آتیپی 

شدید، منشأ گرفته است.

شــکل CAM .4، عکس اســلیت لمپ از مرد سیاهپوست 73 
با  همراه  ملتحمه   پیگمانتاســیون  نشــان دهنده  که  ساله ای 
»میکروفولدهای لیمبال«  ]کادر موجود در عکس[ اســت. این 
بیمار دارای پیگمانتاسیون ملتحمه  مشهودی در چشم دیگر نیز 

بود. به پوست تیره و پیگمانته بیمار توجه شود.
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.mixed.آمالنوتیــک.بوده.و.20.درصد.دیگر.نیز.دارای.پیگمانتاســیون

باشد.)شکل.6(..ممکن.است.عود.موضعی،.انتشار.لنفاتیکی.و.متاستاز.

از.جملــه.به.کبد،.ریه.ها،.مغز.و.پوســت.رخ.دهد.یــا.اینکه.به.صورت.

موضعی.به.کره.چشــم،.اربیت،.سیســتم.نازوالکریمال.و.ســینوس.ها.

منتشــر.شود..مالنوم..ملتحمه.بولبار.در.قســمت.نازال.و.کارونکوالر.از.

ابتدا.به.غدد.لنفاوی.ســاب.مندیبوالر.درناژ.می.شوند.در.حالی.که.بقیه.

مالنوم.ها.به.غدد.لنفاوی.عمقی.گردن.و.پری.اوریکوالر.درناژ.می.شوند..

هــر.بیمار.مبتال.به.مالنوم.ملتحمه..را.باید.به.یک.انکولوژیســت.ارجاع.

نمود.تا.توسط.وی.مورد.ارزیابی.های.منظم.و.متوالی.و.درمان.هدفمند.
قرار.گیرد.

لنفوم ملتحمه 
OAL1،.لنفومی.اســت.که.اربیــت،.ملتحمه.و.یا.پلــک.را.درگیر.

می.ســازد..لنفوم..ملتحمه..25.درصد.از.موارد.OAL.را.تشکیل.می.دهد..

در.حالی.که.تا.نیمی.از.لنفوم.های.آدنکســال.ملتحمه.ای.و.چشــمی.

دوطرفه.دارای.درگیری.سیســتمیک.هســتند،.کم.تر.از.20.درصد.از.

لنفوم.های.ملتحمــه.ای.یک.طرفه.در.زمان.تشــخیص.دارای.این.نوع.

درگیری.اند..از.آنجا.که.ممکن.اســت.ســال.ها.بعد.از.تشخیص.اولیه.ی.

OAL،.درگیری.سیســتمیک.رخ.دهد،.لذا.ارزیابی.سیستمیک.بایستی.

توسط.یک.انکولوژیست.هر.6.ماه.تکرار.شود.

1 . Ocular Adnexal Lymphoma

لنفوم..ملتحمه..معموالً.به.صورت.»patch.صورتی.رنگ«.بدون.ساقه.

)شکل.7(.دیده.می.شود.و.کم.تر.به.شکل.کنژکتیویت.مزمن.فولیکوالر.
.)شکل.8(.خود.را.نشان.می.دهد..اکثریت.آن.ها.)98%(.از.نوع.لنفوم.های
نان.هوچکیــن.B.ســل.)NHL(.به.حســاب.می.آیند..ایــن.لنفوم.ها.به.
صــورت.low grade.و.high grade.طبقه.بنــدی.می.شــوند..در.اکثــر.
.مــوارد.)%80(.چه.از.نوع.EMZL2.یا.لنفــوم.فولیکوالر.)FL(.در.گروه
low grade.قرار.دارند؛.EMZL.در.دهه.ششم.زندگی.رخ.داده.و.مختصری.

در.زنان.شایع.تر.اســت.High-grade diffuse large B-cell lymphoma.و.

mantle cell lymphoma.تنها.ســه.درصد.از.موارد.را.تشکیل.می.دهد.و.

معموالً.در.مردان.در.دهه.هفتم.زندگی.دیده.می.شود..در.ساب.تایپ.های.

low-grade.درگیری.سیســتمیک.کم.تر.شیوع.دارد..T-Cell NHL،.دو.

درصد.از.لنفوم.هــای.ملتحمه..را.به.خود.اختصــاص.می.دهد.و.دارای.
.پیش.آگهــی.بدی.اســت؛.30.درصد.از.موارد.منشــا.لیمبــال.دارند.

B-Cell NHL.معموالً.در.ملتحمه.بولبار.و.فورنیسیال.دیده.می.شود.

عوامل.زمینه.ساز.برای.ایجاد.OAL.شامل.سرکوب.سیستم.ایمنی،.

بیماری.های.اتوایمون،.تابش.اشــعه،.موتاســیون..و.انــواع.تری.زومی..

)کروموزم.های.3.و.18(.و.مجموعه.ای.از.عفونت.های.خاص.می.باشــد..

کالمیدیــا.pisttaci.و.کالمیدیــا.pneumonea،.هپاتیت.C.و.هلیکوباکتر.

پیلــوری.در.پاتوژنز.آن.نقش.دارند..در.عین.حال،.شــواهد.مربوط.به.

وجود.یک.اتیولوژی.عفونی.یکدست.وجود.ندارد..گروه.هایی.در.ایتالیا.

و.کره.جنوبی،.pisttaci DNA C.را.به.ترتیب.در.80.و.79.درصد.از.موارد.

2 . Extranodal Marginal Zone Lymphoma

شکل 5. مالنوم ملتحمه . عکس اسلیت-لمپ از زن سفیدپوست 
86 ساله ای که دارای یک ضایعه ملتحمه ای پیگمانته بزرگی است 
می باشد که به قسمت های تمپورال و باالی قرنیه گسترش یافته 
اســت و دارای عروق تغذیه کننده ای بوده و در ضمن یک ناحیه 

PAM ]کادر موجود در عکس[ نیز وجود دارد.

شکل 6. مالنوم ملتحمه  با پیگمانتاسیون mixed. عکس اسلیت 
لمپ از مرد هیسپانیک 41 ســاله دارای یک توده ملتحمه ای 
ضخیم و ندوالر دارای مناطق آمالنوتیک و یک رگ تغذیه کننده 
بزرگ و برجســته در ناحیه تمپورال فوقانی. در بررســی های 

سیستمیک متاستازهای دور دست مشخص گردید.

تومورهای سطح چشم
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OAL.شناسایی.کرده.اند..از.سویی.دیگر.مطالعه.ای.در.فلوریدای.جنوبی.

چنین.همراهی.و.ارتباطی.را.نشان.نداده.است.
استفاده از High-Resolution OCT در تشخیص و درمان

در.ســال.های.اخیر،.روش.های.تشــخیصی.غیرتهاجمِی.in vivo.از.

قبیل.HR-OCT،.نحوه.تشــخیص.و.درمان.تومورهای.ســطح.چشم.را.

دگرگون.کرده.است..روش.HR-OCT.که.از.سوی.FDA.به.تایید.رسیده.

و.در.دســترس.اســت.)axial resolution.به.میزان.μ.7-5(.نقش.یک.

»بیوپســی.نوری«.را.ایفــا.می.کند.که.می.تــوان.آن.را.در.کلینیک.به.

راحتی.تفسیر.نمود..مزایای.HR-OCT.عبارتند.از.عکس.برداری.سریع.

و.آســان.و.در.عین.حال.بدون.نیاز.به.تماس.با.چشم.و.تفسیر.سریع.و.

آسان.آن..نقاط.ضعف.آن.شامل.وجود.سایه.اپتیکال.روی.قسمت.های.

عمقی.تــر.در.تومورهای.بزرگ.و.پیگمانته.و.نیز.عدم.شناســایی.دقیق.

تهاجم.و.آتیپی.و.عدم.توانایی.آن.در.عکس.برداری.از.ضایعات.فورنیکس.
و.کارونکل.است.

نئوپالزی اسکواموس سطح چشم
استاندارد.طالیی.تشخیصی.همچنان.همان.آنالیز.هیستوپاتولوژیک.
.اســت..روش.هــای.دیگــری.که.کم.تــر.تهاجمی.هســتند،.شــامل
.FNA.و.بیوپسی.به.وسیله.exfoliative cytology.،impression cytology

می.باشد.
ویژگی.های.کالســیک.HR-OCT.در.مــورد.OSSN.به.صورت.یک.
الیه.اپی.تلیــال.ضخیم.و.هایپررفلکتیو.کــه.در.آن.اپی.تلیوم.طبیعی،.
ناگهانی.به.شــکل.غیر.طبیعی.تبدیل.می.شــود،.تعریف.گردیده.است.
)شــکل.1b(..در.صورتی.که.ریســک.فاکتور.مشترک.موجود.در.بیمار.
مواجهه.با.اشــعه.UV.باشــد،.OSSN.می.تواند.با.ضایعــات.دیگری.از.
قبیــل.ناخنــک.)pterygia(.و.pingueculae.همراهی.داشــته.باشــد..
ضخامت.اپی.تلیــوم.بیش.تر.از.تقریبــاً.μm.120.در.OSSN.به.افتراق.
 OSSN.از.ناخنک.کمک..می.کند.و.این.شــاخص.دارای.حساسیت.باال

)%100-%94(.و.اختصاصی.بودن.باال.)%100(.می.باشد..سایر.اختالالت.

چشــمی.همزمان.موجود.از.جمله.دژنرسانس.ندوالر.سالزمن،.پانوس.
)pannus(.و.تشکیل.اسکار.را.نیز.می.توان.تشخیص.داد.

همچنین.HR-OCT.در.ارزیابی.تغییرات.رخ.داده.در.تومورها.از.طریق.

شکل 8. لنفوم فورنیکس. عکس اسلیت-لمپ از زن هیسپانیک 
68 ساله که نشــان دهنده وجود یک ضایعه فولیکوالر ]عالمت 
  Forniceal Fullness دایره[ در داخل فورنیکــس تحتانی همراه با
 low-grade Lymphoma است. هیســتوپاتولوژی نشــان دهنده 

می باشد.

شــکل 7. لنفوم ملتحمه .a. عکس اسلیت لمپ از مرد ســفید پوست 71 ســاله ای که دارای دو ضایعه کوچک زیر ملتحمه ای با رنگ 
صورتی مالیم در ناحیه نازال و ســوپرو نازال است. پاتولوژی نشــان  از لنفوم نوع MALT می دهد. HR-OCT .b نشان دهنده یک ضایعه 
ساب اپی تلیال منومورفیک و هایپورفلکتیو با نقاط هایپورفلکتیو و منقوط ]عالمت ستاره[ و اپی تلیوم پوشاننده طبیعی است. خط تیره 

نشان دهنده قاعده اپی تلیوم و کادر داخل عکس نشان دهنده محل اسکن است.
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مقایسه.اسکن.های.متوالی.و.اندازه.تومور.نیز.کمک.کننده.می.باشد..این.
.روش.را.می.توان.جهت.تشخیص.موارد.عوِد.پس.از.برداشتن.ضایعه.اولیه
)post-excisional(.و.نیز.پی.گیری.پاسخ.به.شیمی.درمانی.موضعی.مورد.
اســتفاده.قرار.داد..پس.از.درمان.موثــر.و.نتیجه.بخش.بودن.آن،.الیه.
.HR-OCT.اپی.تلیال.باید.بــه.حالت.طبیعی.بازگردد..نکته.جالب.اینکه
قادر.اســت.موارد.ســاب.کلینیکی.OSSN.که.در.معاینه.تشخیص.داده.
نمی.شــوند.را.شناسایی.کند..تَرن.و.همکاران.نشــان.دادند.که.موارد.
ســاب.کلینیکی.در.17.درصد.از.بیماران.با.5-فلوئورواوراسیل.موضعی.
(FU-5).یا.اینترفرون..alpha-2b (IFN α-2b).تحت.درمان.قرار.گرفته.اند..

پس.از.ســیکل.های.اضافی.درمانی.و.پسرفت.تومور.در.HR-OCT،.در.
طی.یک.دوره.پیگیری.دو.ســاله،.هیچ.عودی.رخ.نداده.اســت..عموماً.
میزان.عود.در.بیماران.درمان.شده.به.وسیله.FU-5،.صفر.الی.28.درصد.
و.در.بیماران.درمان.شــده.به.وسیله.IFN α-2b،.بین.4.الی.20.درصد.
بوده.است؛.اکثر.موارد.عود.در.ظرف.یک.سال.آغازین.رخ.می.دهد..این.
امر.مطرح.کننده.این.نکته.است.که.با.استفاده.از.HR-OCT.شاید.بتوان.
از.ختــم.زود.هنگام.و.ناقص.درمان.اجتنــاب.ورزید..اگر.HR-OCT.در.
دسترس.نباشد،.نویسندگان.مقاله.پیشنهاد.می.کنند.که.پس.از.بهبود.
بالینی.بیمار.جهت.به.حداکثر.رساندِن.طبیعی.سازی.اپی.تلیوم،.درمان.
به.صورت.دو.سیکل.اضافِی.FU-5.یا.شش.هفته.IFN α-2b.ادامه.یابد.

بــرای.OSSN.روش.هــای.تصویربرداری.دیگری.نیــز.وجود.دارد..
.UBM1.می.توانــد.از.عمق.هــای.زیادتر.و.نیز.تهاجــم.عکس.بگیرد.اما

axial resolution.در.آن.پایین.تر.بوده.)μm.40-50(.و.جهت.انجام.آن،.

نیاز.به.تماس.مستقیم.با.چشم.بیمار.است..IVCM2.که.دارای.باالترین.

میزاِن.وضوح.)resolution(.می.باشــد.)μm.1(،.امکان.تصویرسازی.در.

حد.ســلول.را.فراهم.می.سازد..در.عین.حال،.تصاویر.از.طریق.منافذ.و.

دریچه.های.بسیار.باریک.)mm.0/4.×.0/4(.و.از.مقاطع.اُپتیکی.افقی.به.

دست.می.آید.و.در.نتیجه.یک.تصویر.عمودی.جهت.ارزیابی.عمق.چشم.

به.دســت.نخواهد.آمد..بعالوه،.تصاویر.تهیه..شــده.از.ملتحمه.توسط.

IVCM.دارای.کیفیت.پایین.تری.بوده.و.یادگیری.آن.توســط.پزشــک.

به.تدریج.اســت.و.نیازمند.یک.اُپراتور.مجرب.می.باشد.و.استفاده.از.آن.
زمان.بر.و.وقت.گیر.است.
ضایعات مالنوسیتیک

هیســتوپاتولوژی.اســتاندارد.طالیــی.برای.تشــخیص.ضایعات.

مالنوســیتیک.چه.در.حالت.single excision.با.حاشــیه.های.وسیع.و.
.عریض.)در.مــورد.مالنوم.یا.focal PAM(.و.یا.به.شــکل.موارد.متعدد

map biopsy.)در.diffuse PAM(.جهت.ارزیابی.شدت.آتیپی.است.

HR-OCT.می.تواند.در.ارزیابی.ضایعات.مالنوسیتیک.نیز.کمک.کننده.

باشــد..به.عنوان.مثال،.وجود.کیست.در.داخل.ضایعات.همان.گونه.که.

در.خال.های.ملتحمه..دیده.می.شــود.)شکل.2b(،.نشانگر.مزمن.بودن.
1 . Ultrasound Biomicroscopy
2 . In Vivo Confocal Microscopy

ضایعه.اســت..فضاهای.کیستیک.ممکن.اســت.در.لنفانژکتازی.و.در.

موارد.نادر.در.موکواپی.درمویید.کارســینوما.و.SCC.نیز.ایجاد.گردند..

درگیــری.اپی.تلیال.در.افتــراق.خال.های.ترکیبی.یــا.Compound.و.

.PAM.از.خال.های.ســاب.اپی.تلیال.کمک.کننده.اســت..در.junctional

معموالً.یک.اپی.تلیوم.بازاِل.هایپررفلکتیو.بدون.وجود.ســایر.تغییرات.

اپی.تلیالی.مشاهده.می.شود..در.حال.حاضر.HR-OCT.نمی.تواند.وجود.

آتیپی.را.نشان.دهد..با.این.حال،.وجود.یک.انفیلتراسیون.هایپررفلکتیو.

ساب.اپی.تلیال.و.ضخیم.شدن.وسیع.در.PAM،.می.تواند.نشانگر.مالنوم.

بــوده.و.در.این.حالت.ضرورت.دارد.کــه.excisional biopsy.به.صورت.
کامل.انجام.گیرد.

UBM.بــرای.برنامه.ریزی.های.قبل.از.عمــل.جراحی.مفید.بوده.و.

اسکلرکتومی.برای.ضایعاتی.که.به.اسکلرا.چسبیده.اند،.ضروری.است.
IVCM.در.خال.ها،.سلول.های.اســترومال.هایپررفلکتیو.یکسان.و.

یک.شکل.و.کیست.های.اینترا.استرومال.را.نشان.می.دهد..PAM.بدون.

آتیپــی،.در.IVCM.به.صورت.گرانول.هــای.هایپررفلکتیو.در.اپی.تلیوم.

بازال.دیده.می.شود.و.در.PAM.دارای.آتیپی،.این.گرانول.ها.در.سرتاسر.

اپی.تلیوم.وجود.دارند..مالنوم.ممکن.است.به.صورت.سلول.های.بزرِگ.

هایپررفلکتیو.و.آتیپیک.با.هسته.های.درشت.و.برجسته.و.هستک.های.
بزرگ.نشان.داده.شود.

لنفوم ملتحمه 
در.اینجا.بیوپســی،.همچنان.استاندارد.طالیی.تشخیصی.به.شمار.
می.رود..نکته.اساسی.و.مهم.آن.است.که.برای.بررسی.های.فلوسیتومتری.
و.gene rearrangement.نمونه.گرفته.شده،.تازه.بوده.و.برای.رنگ.آمیزی.

ایمونوهیستوشیمی.بافت.در.داخل.فرمالین.قرار.داشته.باشد.
لنفــوم.ملتحمه.،.آمیلوئیــدوز.و.هایپرپالزی.لنفوئیدِی.واکنشــِی.
خوش.خیمBRLH(.3(.ممکن.است.از.نظر.بالینی.بسیار.شبیه.به.یکدیگر.
به.نظر.برســند،.اما.در.HR-OCT.دارای.تفاوت.های.واضحی.هســتند..
ویژگی.های.شــاخص.در.لنفوم.ملتحمه..شامل.یک.توده.ساب.اپی.تلیال.
هایپورفلکتیو.و.هوموژن.اســت.که.دارای.حاشــیه.های.صافی.بوده.و.
در.داخل.ضایعه.حالت.نقطه.نقطه..و.هایپورفلکتیو.مشــاهده.می.شود.
)شکل.Reflectivity..)b7.و.ضخامت.اپی.تلیال.عموماً.تغییری.نمی.کند..
حاشیه.های.فوقانی.و.تحتانی.احاطه.کننده..substantia propria.که.هایپر.
رفلکتیو.است.را.می.توان.مشاهده.کرد؛.این.حالت.ممکن.است.به.علت.
فشــار.جانبی.وارد.شده.به.ملتحمه.از.سوی.تومور.باشد..نقاط.شاخص.
تیره.رنگ.و.منومورفیک.در.لنفوم.ملتحمه..با.انفیلتراسیون.های.خطی.
هایپررفلکتیِو.موجود.در.داخل.توده.تحــت.ملتحمه.ای.هایپورفلکتیو.
و.هتروژنی.که.دارای.حاشــیه.های.نامنظمی.بوده.و.شاخصه.آمیلوئید.
ملتحمه.ای.است،.تفاوت.دارند..در.BRLH.انفیلتراسیون.ساب.اپی.تلیالی.
متنوعی.دیده.می.شــود.که.گاهی.اوقات.دارای.ظاهری.هوموژن.بوده.

3 . Benign Reactive Lymphoid Hyperplasia

تومورهای سطح چشم
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و.انفیلتراســیون.های.نقطه.مانندی.شــبیه.به.لنفوم.در.آن.وجود.دارد.

و.در.ســایر.موارد.نیز.انفیلتراسیون.های.هایپررفلکتیوتِر.ساب.اپی.تلیال.

مشاهده.می.شود..همچنین.HR-OCT.به.پزشکان.در.پی.گیری.و.پایش.
بهبودی.بیماری.پس.از.رادیوتراپی.کمک.می.کند.

درمان تومورهای سطح چشم
دهه.های.متمادی.اســت.که.برداشــتن.تومور.از.طریق.جراحی،.
درمان.استاندارد.طالیی.برای.تومورهای.سطح.چشم.می.باشد..مزایای.
این.روش.شــامل.برطرف.شــدن.ســریع.تومور.و.نمونه.برداری.جهت.
آزمایش.های.هیستوپاتولوژی.می.باشــد..نقاط.منفی.بالقوه.آن،.وجود.
حاشــیه.های.گرفتار.باقی.مانده..اســت.که.میزان.عود.را.افزایش.داده.و.
کمبود.ســلول.های.بنیادی.لیمبالLSCD(.1(.در.مواردی.که.قســمت.
وسیعی.برداشــته.شــده،.وجود.التهاب.پایدار.و.طوالنی.مدت.بعد.از.
عمل.جراحی،.تشــکیل.اسکار/سیمبلفارون.و.عفونت..را.منجر.می.شود..
.OSSN..در.مورد.مالنوم.ملتحمه.،.درمان.اصلی.و.اولیه.جراحی.اســت
را.با.استفاده.از.داروهای.موضعی.می.توان.کاماًل.کنترل.و.درمان.نمود.
شــیمی.درمانی.موضعی.و.درمان.هــای.ایمونومدوالتوری،.کنترل.
تومورهای.ســطح.چشم.را.به.میزان.وسیعی.ارتقا.بخشیده.و.به.عنوان.
جایگزینــی.برای.جراحی.یا.مکملی.در.کنار.آن،.توجه.پزشــکان.را.به.
خود.جلب.کرده.است..بنابراین،.روش.جراحی.و.نیز.دارو.درمانی،.هر.دو.
راهکارهای.موفقیت.آمیزی.برای.OSSN.به.شــمار.می.روند..انتخاب.هر.
یک.از.این.دو.روش.به.ســن.بیمار،.همراهی.بیماری.های.سیستمیک،.
میزان.گســترش.تومــور،.توانایی.بیمار.جهت.انجــام.عمل.جراحی.و.
تحمل.عمل،.در.دســترس.بودن.داروها.و.پذیرش.دارو.توســط.بیمار.
و.محدودیت.های.مالی.وابســته.می.باشد..داروهای.در.دسترس.شامل.
FU, IFN α-2b-5.و.میتومایسین.ســی.)MMC(.می.باشــند.که.همگی.

آن.ها.نیازمند.ترکیب.شــدن.و.نگه.داری.در.یخچال..هســتند..در.عین.

حال.که.این.داروها.توســط.FDA.مورد.تایید.قرار.گرفته.اما.از.آنجا.که.

به.صورت.off-label.جهت.درمان.تومورهای.سطح.چشم.مورد.استفاده.

قرار.می.گیرند،.اکثر.شرکت.های.بیمه.این.داروها.را.پوشش.نمی.دهند..

در.جدول.شــماره.1.فهرســتی.از.این.داروها.به.صورت.خالصه.ذکر.
گردیده.است.
IFN α-2b

آنتی.ویرال. و. آنتی.نئوپالســتیک. اینترفرون.ها.گلیکوپروتئین.های.

اندوژنی.هســتند.که.دارای.خاصیــت.ایمونومدوالتوری.می.باشــند..

استفاده.از.IFN α-2b.هم.به.عنوان.درمان.اصلی.و.هم.به.عنوان.درمان.

کمکی.)adjuvant(.در.جراحی.و.چه.به.صورت.موضعی.و.چه.به.صورت.
داخل.ضایعه.ای.در.درمان.OSSN.با.موفقیت.همراه.بوده.است.

اکثر.پزشــکان.IFN α-2b.را.به.عنــوان.درمان.اصلی.در.OSSN،.به.

1 . Limbal Stem Cell Deficiency

صورت.موضعی.با.فرموالســیون.یک.میلیــون.واحد.بین.المللی.در.هر.

میلی.لیتر.)mIU/mL(..مورد.اســتفاده.قرار.می.دهند..این.دارو.چهار.بار.

در.روز.به.صورت.مداوم.مصرف.می.شــود.تا.اینکه.تومور.از.بین.برود.و.

البته.این.امر.به.طور.متوســط.چهار.ماه.زمان.می.برد..در.95.درصد.از.

بیماران.تومــور.از.بین.رفته.و.برطرف.می.گردد.و.در.4.الی.20.درصد.

از.موارد.عود.رخ.می.دهد.و.عمدتاً.در.ســال.نخست.این.اتفاق.می.افتد..

میزان.عود.در.مورد.IFN α-2b.به.صورت.موضعی،.با.میزان.عوِد.مشاهده.

شده.در.برداشــتن.تومور.از.طریق.جراحی.یکسان.و.مشابه.است..اگر.

شکل.ساب.کلینیکی.OSSN.به.وسیله.HR-OCT.شناسایی.و.تشخیص.

داده.شــود.یا.اگر.که.OCT.در.دسترس.نباشد.و.نتوان.بهبودی.فرد.را.
تایید.کرد،.در.آن.صورت.جهت.به.حداقل.رســاندن.میزان.عود.عموماً.
توصیه.می.شــود.که.درمان.شش.هفته.دیگر.هم.ادامه.یابد..استفاده.از.
غلظت.های.باالتر.IFN α-2b (MIU/ml 3).با.اثربخشــی.بیش.تری.همراه.

نبوده.اما.باعث.ایجاد.عوارض.جانبی.خطرناکی.شده.است.
اســتفاده.از.تزریقات.تحت.ملتحمه..این.دارو.ســه.بار.در.هفته.با.
فرموالســیون.MIU /0.5 ml 3،.ریشه.در.استفاده.از.فرم.رایج.و.معمولی.
IFN α-2b.در.درمان.ســرطان.های.سیستمیک.و.هپاتیت.دارد..با.این.

وجود.انجام.تزریقات.هفتگی.عملی.تر.بوده.و.دارای.اثربخشی.یکسانی.

اســت.و.لذا.به.عنوان.یــک.درمان.جایگزین.مورد.قبــول.قرار.گرفته.

اســت..مطالعه.کوچکی.که.بر.روی.15.بیمار.انجام.شــده،.نشان.داد.

که.در.86.درصد.از.موارد،.پس.از.متوســط.شــش.مورد.تزریق،.تومور.

برطرف.شــده.و.فقط.در.یک.بیمار.)چهار.ماه.پس.از.درمان(.عود.رخ.
.داده.است..برخی.پزشکان.جهت.اثربخشی.بهتر،.IFN α-2b.را.با.غلظت

MIU/ml.10.و.یا.حتی.غلظت.های.باالتر.تزریق.می.کنند.

در.مورد.لنفوم.های.ملتحمه.ای.ایزوله،.درمان.خط.اول،.پرتودرمانی.

.EBRT.با.دوز.پایین.است..برخی.پزشکان.استفاده.از.(EBRT)2.بیرونی

با.دوز.بسیار.پایین.را.می.پســندند..در.بیمارانی.که.کاندیدای.دریافت.

EBRT.نیستند،.اســتفاده.از.IFN α-2b.به.صورت.داخل.ضایعه..جهت.

لنفوم.ملتحمه..جایگزین.موثر.و.مناسبی.است؛.این.دارو.معموالً.سه.بار.

در.هفتــه.به.مدت.6-4.هفته.و.با.دوزهای.MIU/0.25 ml 1.5-1.تزریق.

می.شــود..بزرگ.ترین.مطالعه.ای.که.انجام.شده،.تنها.بر.روی.20.بیمار.

بوده.و.نشــان.داد.که.در.70.درصد.از.بیماران.پس.از.یک.ســیکل.4.

هفته.ای.و.در.95.درصد.از.بیماران.پس.از.دومین.ســیکل.4.هفته.ای.

جهت.افراد.فاقد.پاسخ.درمانی.کافی،.جواب.کامل.درمانی.ایجاد.گردید..

در.طی.یک.دوره.پی.گیری.با.میانگین.باالتر.از.پنج.سال،.در.85.درصد.
.از.بیماران.عودی.وجود.نداشــت.)recurrence-free(..ســرانجام.اینکه
IFN α-2b.در.درمــان.PAM.نیز.امتحان.و.آزمایش.گردید.اما.مطالعات.

انجام.شــده.کوچک.و.محدود.اســت.و.نتایج.دراز.مدت.حاصل.از.این.
دارو،.نامشخص.و.غیرقطعی.است.

2 . External-Beam Radiation Therapy
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قطره.های.چشمی.IFN α-2b.در.میان.تمامی.داروهایی.که.در.اینجا.

به.آن.پرداخته.می.شود.از.نظر.وجود.عوارض.جانبی.در.بهترین.وضعیت.

قــرار.دارند.و.فقط.به.نــدرت.باعث.هایپرمی.ملتحمــه،.کنژنکتیویت.

فولیکولر.و.میکروسیســت.های.اپی.تلیالی.می.شوند..یکی.از.مهم.ترین.

نقاط.ضعف.این.دارو.در.مقایســه.با.FU-5.یا.MMC،.گران.تر.بودن.آن.

اســت.)تقریباً.800.دالر.در.ماه.در.ایاالت.متحده(؛.در.برخی.کشورها.

از.جمله.هندوســتان.IFN α-2b.کاماًل.ارزان.قیمت.می.باشــد..استفاده.

از.IFN α-2b.بــه.صورت.زیر.ملتحمه..ممکن.اســت.باعث.ایجاد.عالیم.

شــبه.آنفلوانزا.در.یک.سوم.بیماران.شود.که.می.توان.شدت.این.عالیم.

را.با.مصرف.1000.میلی.گرم.اســتامینوفن.خوراکی.در.زمان.تزریق.و.

در.صــورت.لزوم.پس.از.آن.هر.6.ســاعت.یک.بار.تخفیف.داد..مزایای.

تزریقات.IFN α-2b.عبارت.اســت.از:.اطمینان.حاصل.کردن.از.رسیدن.

دارو.بــه.بافت.هدف،.هزینه.کم.تری.از.جیب.بیمار.خرج.می.شــود،.در.

دسترس.بودن.آن.و.نفوذ.بافتی.بهتر.آن.در.بیمارانی.که.دچار.درگیری.
ملتحمه.تارسال.می.باشند.

5- فلوئورواوراسیل
.DNA.5.یک.آنتی.متابولیت.آنالوگ.پیریمیدینی.است.که.سنتر-FU

و.RNA.را.مهار.می.کند.و.لذا.مانع.از.رشــد.ســلول.شــده.و.منجر.به.
.مرگ.ســلولی.می.گردد..FU-5.به.عنوان.درمان.اصلی.جهت.OSSN.در
91.درصد.از.بیماران.سبب.از.بین.رفتن.تومور.می.شود.و.میزان.عود.در.
آن.که.اکثراً.در.طی.سال.اول.رخ.می.دهد.صفر.الی.28.درصد.می.باشد..
.پروتکل.درمان.شامل.اســتفاده.از.محلول.یک.درصد.FU-5.به.صورت
4.بار.در.روز.برای.یک.هفته.می.باشد.که.در.ادامه.مصرف،..دارو.پس.از.
3.هفته.قطع.می.شود؛.ممکن.است.بر.اساس.پاسخ.بالینی.بیمار.و.پاسخ.

مشاهده.شده.در.HR-OCT.)شکل.9(،.کاًل.6-4.سیکل.این.روش.مورد.

استفاده.قرار.گیرد..در.مواقعی.که.فرم.ساب.کلینیکی.OSSN.به.وسیله.

HR-OCT.تشــخیص.داده.شده.یا.اینکه.OCT.در.دسترس.نیست.و.از.

بین.رفتن.ضایعه.را.نتوان.تایید.کرد،.در.آن.صورت.حداقل.دو.ســیکل.

اضافی.از.فرم.موضعِی.این.دارو.جهت.دستیابی.به.بهبودی.کامل.تومور.
مجاز.خواهد.بود.

اولین.مقایسه.گذشــته.نگر.مستقیم.بین.FU-5.و.IFN α-2b.جهت.

درمان.OSSN.نشان.داد.که.هر.دو.دارو.موثرند.و.میزان.بهبودی.در.هر.

دوی.آن.ها.باال.و.به.همین.نســبت.میزان.عود.در.هر.دوی.آن.ها.پایین.

.IFN α-2b.5،.بهتر.از-FU.بود..به.نظر.می.رســد.که.بیماران.آتوپیک.به
پاسخ.می.دهند.

مزیــت.FU-5،.پایین.تر.بودن.هزینه.آن.اســت.که.ماهانه.38.دالر.

برآورد.شده.است..عوارض.جدی.و.خطیر.FU-5.بیش.تر.از.IFN α-2b.و.

البته.کم.تر.از.میتومایسین.ســی.است؛.این.عوارض.شامل.اپی.تلیوپاتی،.

پرخونی.ملتحمه،.کموزیس.و.تورم.پلک.اســت..در.صورت.لزوم.جهت.

کنترل.چشــم.درد.می.تــوان.از.قطره.های.اشــک.مصنوعی.فاقد.ماده.

نگه.دارنده.و.پردنیزولون.استفاده.کرد..جهت.پیش.گیری.از.درماتیت.و.
نیز.تسکین.آن.می.توان.از.وازلین.برای.پلک.ها.استفاده.نمود.

میتومایسین سی
MMC.یک.فراورده.آنتی.نئوپالستیک.مشتق.از.یک.نوع.آکتینوباکتر.

به.نام.Streptomyces caespitosus.می.باشــد.که.با.DNA.اتصال.عرضی.

برقرار.می.کند..این.دارو.به.عنوان.یک.درمان.موضعی.اصلی.به.صورت.

موثری.جهت.OSSN.مورد.استفاده.قرار.گرفته.و.میزان.بهبودی.ضایعه،.

90.درصد.بوده.اســت.و.این.عدد.با.عدد.مربوط.به.IFN α-2b،.تشــابه.

OSSN جدول 1. خالصه ای از داروهای موضعی ایمونومدوالتور و شیمی درمانی جهت

شایع ترین گزینه های 
درمانی موضعی

عوارض جانبی عمدهدوزاژفرموالسیون

IFN α-2bموضعی:.قطره های.چشمی
1 million IU/ml

موضعی:.4.بار.در.روز،.به.صورت.مداوم
تحت.ملتحمــه ای:.تزریقات.هفتگی،.million IU 3.در.نیم.

سی سی.)به.جای.آن:10.میلیون.واحد.ماهانه(

موضعی:.کنژکتیویت.فولیکولر.)نادر(
تزریق:.عالیم.شبه.آنفلوآنزا

5-FU%1.4.بار.در.روز.برای.هفته.اول،.ســپس.قطع.دارو.به.مدت.سه.موضعی:.محلول
هفته.)به.جای.آن:.4.بار.در.روز.برای.7-2.روز.تا.4.هفته.و.

سپس.قطع.آن.برای.3.هفته-.3.ماه(

درد.مختصــر،.پرخونی،.ادم.پلک.ها،.
اپی.تلیوپاتی

MMCموضعی:.محلول
% 0/02 - % 0/04

4.بار.در.روز.برای.یک.هفته،.سپس.3-2.هفته.قطع.مصرف.

تا.اینکه.چشم.آرام.و.طبیعی.شود.)به.جای.آن.سیکل.های.
14-7.روز(

درد،.کراتوپاتی،.کنژکتیویت،.استنوز.
LSCD.،پانکتال

تومورهای سطح چشم
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دارد..مزیت.MMC.این.اســت.که.ســرعت.از.بین.رفتن.تومور.در.آن،.
.ســریع.تر.اســت.)1/5.ماه.در.مقایســه.با.3/5.ماه.در.درمان.به.وسیله
IFN α-2b.بر.اساس.مطالعه.خاصی.که.در.آن.دو.دارو.با.یکدیگر.مقایسه.

گردید(..در.عین.حال،.آســیب.به.سطح.چشم.در.مورد.MMC.بدتر.و.

وخیم.تر.از.آسیِب.مشاهده.شده.در.مورد.IFN α-2b.و.FU-5.می.باشد.و.

لذا.این.امر.استفاده.از.MMC.را.به.عنوان.یک.داروی.خط.اول.در.درمان.

OSSN.با.محدودیت.روبرو.می.ســازد؛.بنابراین.MMC.درمان.مناسبی.

.IFN α-2b.می.باشد.که.در.آن.ها.OSSN.برای.آن.دســته.از.مبتالیان.به

یا.FU-5.بی.تاثیر.بوده.اســت..روند.درمانی.به.کار.رفته.معموالً.شــامل.
.ســیکل.های.MMC.0.04%،.4.بار.در.روز.برای.یک.هفته.است.که.در
.ادامه،.2.الی.3.هفته.دارو.قطع.می.شود.تا.زمانی.که.چشم.بیمار.خوب.
شود..برخی.پزشــکان.فرم.موضعِی.MMC.را.با.غلظت.0.04%-0.02%.
برای.2.الی.4.هفته.تجویــز.می.کنند..همچنین.MMC.در.حین.عمل.

جراحــی.به.عنوان.مکمل1.در.کنار.excisional biopsy.مورد.اســتفاده.

قــرار.می.گیرد.به.این.صورت.که.غلظت.هــای.%0.04-%0.02.از.آن.با.
.یک.اســفنج.جراحی.خیس.شده.بر.روی.حاشیه.های.ملتحمه.به.مدت
3-1.دقیقه.قرار.داده.می.شــود؛.با.این.وجــود،.هیچ.مطالعه.ای.از.نوع.
RCT.که.در.آن،.برداشتن.تومور.از.طریق.جراحی.را.با.و.بدون.استفاده.

از.MMC.در.حین.عمل.جراحی.مورد.مقایســه.قرار.داده.باشد،.موجود.

نیســت.و.مطالعات.منظم.و.تدوین.شده.موجود.در.این.زمینه،.کوچک.

و.محدود.هســتند..با.توجه.به.خطر.بروز.اسکلروماالسی.و.بروز.زخم،.

معموالً.این.روش.درمانی.مکمل.برای.تومورهای.پیشرفته.یا.عودکننده.
استفاده.می.شود.

MMC،.داروی.موضعی.اصلی.و.تکمیلِی.شــیمی.درمانی.در.درمان.

ضایعــات.پیگمانته.ملتحمه.می.باشــد..ایــن.دارو.در.موارد.منتشــِر.
 PAM.قبــل.از.عمــل.جراحی.به.نحــو.موثری.به.عنــوان.یک.عامل

1 . adjuvant

شکل OSSN .9 درمان شــده با a .FU-5. عکس اسلیت لمپ از یک توده ملتحمه ای ژله ای و لکوپالکیک برجسته همراه با عروق خونی 
تغذیه کننده آن. HR-OCT .b نشان دهنده اپی تلیوم هایپررفلکتیو و ضخیم ]عالمت ستاره[ می باشد که در آن، اپی تلیوم طبیعی ناگهان به 
اپی تلیوم غیر طبیعی تغییر می یابد ]عالمت چهارگوش[ و این حالت با OSSN تطابق دارد. کادر قرار داده شده در گوشه عکس، نشان دهنده 
محل اسکن هست. c. عکس اسلیت لمپ که نشان دهنده برطرف شدن چشمگیِر OSSN پس از مصرف 4 سیکل )یک هفته مصرف دارو، 
ســه هفته قطع دارو( از محلول یک درصدی FU-5 می باشد. به کدورت کوچک و مختصر بر روی قرنیه ]عالمت پیکان[ که ناشی از یک 
اسکار ساب اپی تلیال می باشد، دقت کنید. HR-OCT .d نشان دهنده وجود اپی تلیوم نازک و هایپورفلکتیو طبیعی شده ]نوک پیکان ها[ 

پس از درمان همراه با اسکار ساب اپی تلیال ]عالمت پیکان[ است. کادر قرار داده شده در عکس، نشان دهنده محل اسکن است.
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chemo-reduction.مورد.اســتفاده.قرار.گرفته.است..این.دارو.به.عنوان.

درمان.اولیه.و.اصلی.در.مالنوم.ملتحمه.موثر.نیســت.اما.از.آن.می.توان.

به.عنوان.درمان.کمکی.قبل.و.بعد.از.عمل.برداشــتن.تومور.اســتفاده.

نمود..هیچ.یک.از.داروهای.موضعی.به.عنوان.درمان.اصلی.و.انحصاری.
مالنوم.دارای.نقش.مستند.و.ثابت.شده.ای.نیستند.

MMC.ممکن.اســت.منجر.به.درد.چشــمی.شــدید،.کراتوپاتی،.

کنژنکتیویت.آلرژیک.و.پرخونی.شــود..قطع.دارو.به.مدت.3-2.هفته.

در.هر.ســیکل،.باعث.تســکین.بیمار.شــده.و.به.پذیرش.دارو.توسط.

بیمار.کمک.می.کنــد..در.اینجا.نیز.به.همان.صورت.که.در.FU-5.ذکر.

شــد،.اشک.مصنوعی،.استروئیدهای.موضعی.و.وازلین.را.می.توان.برای.

کنترل.عالیم.مورد.استفاده.قرار.داد..در.12.الی.24.درصد.از.بیماران،.

LSCD.ایجــاد.گردیده.اســت..از.آنجا.که.تا.14.درصــد.از.بیماران.به.

علت.استنوز.پانکتوم.ها.دچار.اشک.ریزش.شده.اند،.توصیه.به.استفاده.از.

punctual plug.می.گردد..قیمت.هر.عدد.MMC.،.تقریباً.300.دالر.است.

)190-100.دالر.به.ازای.هر.سیکل(.
سایر داروهای ایمونومدوالتور و شیمی درمانی

Rituximab.یک.آنتی.بادی.منوکلوناِل.آنتی.CD20.است.که.موجب.

القذی.آپوپتوزیس.می.شــود.و.معموالً.در.مبتالیان.به.OAL.که.دارای.

درگیری.سیســتماتیک.یا.دوطرفه.می.باشند،.به.صورت.داخل.وریدی.

مصرف.می.شــود..در.مطالعه.ای.که.توسط.ســالیوان.و.همکاران.انجام.

گرفت،.این.دارو.به.عنوان.درمان.انحصاری.مبتالیان.به.OAL.که.دچار.

بیماری.سیستمیک.همزمان.یا.زمینه.اِی.قبلی.می.باشند،.تقریباً.در.90.

درصد.پاســخ.درمانی.دارد.و.میزان.عود.آن.نیز.پایین.است.)هر.چند.

مدت.زمان.پی.گیری.در.یک.مطالعه.)follow-up(.تنها.17/5.ماه.بود(..

مطالعات.کوچک.دیگری.نیز.استفاده.از.این.دارو.را.در.فرم.عودکننده.

OAL.ذکــر.کرده.اند.هر.چند.که.نتایج.گزارش.شــده.ژ.مبهم.و.اندک.

هستند.
آنتی بیوتیک ها

نقِش.آنتی.بیوتیک.ها.در.درمان.لنفوم.ملتحمه..نامشــخص.است.و.

نیــاز.به.انجام.تحقیقــات.بیش.تری.در.این.زمینــه.دارد..تا.زمانی.که.

مطالعات.بیش.تری.در.مورد.این.موضوع.آشــکار.گردند،.اســتفاده.از.

درمان.های.موثر.و.شــناخته.شــده.تر.باید.در.نظر.باشند..این.داروها.را.

می.توان.به.عنوان.مکمل.در.کنار.جراحی.مورد.اســتفاده.قرار.داد.ولی.

ممکن.اســت.اســتفاده.از.آن.ها.قبل.از.آنکه.تشخیص.قطعی.و.نهایی.
مشخص.گردد،.شروع.گردد.

داکسی.ســیکلین.خوراکی.در.درمان.لنفوم.ملتحمه.مورد.استفاده.

قرار.گرفته،.اما.نقش.آن.همچنان.نامعلوم.اســت..این.دارو.در.مناطقی.

کــه.میزان.عفونت.کالمیدیا.پسیتاســی.باالســت،.بیش.ترین.تاثیر.را.

داشته.است..در.دو.مطالعه.بزرگی.که.داکسی.سیکلین.را.به.عنوان.خط.

اول.درمان.مورد.استفاده.قرار.دادند،.در.کشورهای.کره.جنوبی.و.ایتالیا.

میزان.بقای.5.ســاله.ی.بدون.پیشرفت.بیماری.)progression-free(.در.

بیماران،.به.ترتیب.%55.و.%60/9.بود..در.موارد.عفونت.موضعی،.تایید.

وجود.کالمیدیا.پسیتاسی،.عدم.وجود.لنفوسیتوز.و.نوتروپنی.و.درمان.
توسط.دو.دوره.داکسی.سیکلین،.میزان.پاسخ.و.بقا.باالتر.بود.

در.اولین.بررســی.فاز.II.بر.روی.داکسی.سیکلین.به.عنوان.درمان.

اولیه.و.اصلی.در.OAL،.وجود.DNA.کالمیدیا.پسیتاســی.قبل.و.بعد.از.

درمــان.مورد.آزمایش.قرار.گرفت..نکته.جالب.توجه.اینکه.میزان.بقای.

5.ســاله،.بدون.پیشــرفت.بیماری.در.بیمارانی.که.در.آن.ها.کالمیدیا.

ریشــه.کن.شــده.بود،.68.درصد.و.در.بیمارانی.که.در.آن.ها.کالمیدیا.
وجود.نداشت،.47.درصد.بود.

کالریترومایسین.خوراکی.نیز.به.عنوان.داروی.خط.دوم.الی.ششم.

در.موارد.عوِد.OAL.مورد.اســتفاده.قرار.گرفته.است..به.طور.متوسط.

این.دارو.در.46.درصد.از.بیماران.با.پاســخ.کامل.یا.نسبی.همراه.بود،.

در.27.درصــد.از.موارد.همراه.با.حالت.تثبیت.و.در.27.درصد.دیگر.از.
بیماران.با.پیشرفت.بیماری.همراه.بود.

checkpoint1 مهارکننده های
در.عین.حال.که.جراحی.همچنان.به.عنوان.اســتاندارد.طالیی.پا.
برجا..مانده.اســت،.درمان.های.دارویی.جدیدی.برای.بیمارانی.که.دچار.
مالنوم.متاســتاتیک.ملتحمه..بوده.یا.دچار.شکلی.از.مالنوم.هستند.که.
از.طریق.جراحی.قابل.برداشتن.نیست،.در.دسترس.قرار.دارند..توصیه.
می.شــود.که.در.این.بیماران،.تعیین.توالی.ژن.ها.(gene sequencing).از.
جملــه.آزمون.از.نظر.جهش.های.ژن.هــای.BRAF,NRAS,PD-1.انجام.
گیــرد..بیــان.)expression(.باالی.ژن.PD-1.بــا.پیش.آگهی.ضعیف.تر.
بیماری.همراه.اســت..در.نزدیک.به.نیمی.از.موارد.مالنوم.های.ملتحمه.
که.توســط.گریوانــک.و.همکاران.مورد.تجزیه.و.تحلیــل.قرار.گرفته،.
جهش.هایی.در.اُنکوژن.های.BRAF.یا.NRAS.شناســایی.گردیده.است.
)بــرای.NRAS.و.BRAF.به.ترتیب.%18.و.%29(..به.همین.ترتیب.نیز.
در.6.مطالعه.دیگر.که.بر.روی.163.مورد.مالنوم.ملتحمه..انجام.شــده،.
در.33.درصد.موارد.جهش.های.BRAF.یافت.گردید..این.الگو.با.الگوی.
موجود.در.مالنــوم.بافت.یووه.آ.تفاوت.دارد.ولی.با.الگوهای.مشــاهده.
شــده.در.مالنوم.پوست.و.مخاط.شــباهت.دارد..این.داروهای.جدید.
برای.اشکال.سیستمیک.بیماری.و.موارد.نادری.که.در.آن.ها.نمی.توان.
جراحی.انجام.داد،.مورد.اســتفاده.قرار.می.گیرد..همکاری.و.مشاوره.با.

یک.انکولوژیست.امری.ضروری.است.
مالنــوم.ملتحمه..با.BRAF.مثبت،.معمــوالً.دارای.قطر.بزرگ.تری.
بــوده.و.عمــق.تهاجمی.بیش.تــری.دارد..مهارکننده.هــای.BRAF.از.
جملــه.vemurafenib.و.dabrafenib.را.می.تــوان.در.مــوارد.مالنــوم.
.gene sequencing.متاستاتیک،.توسط.انکولوژیســت.تجویز.نمود..اگر
در.مورد.جهش.های.BRAF.منفی.باشــد،.در.آن.صورت.اســتفاده.از.

1 . checkpoint: محل.بازرسی

تومورهای سطح چشم
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مهارکننده.های.چک.پوینت.از.قبیل.pembrolizumab.یا.nivolumab.با.
یا.بدون.ipilimumab.جهت.متاستاز.اندیکاسیون.خواهد.داشت.

Pembrolizumab.بــه.گیرنده.هــای.PD-1.بــر.روی.لنفوســیت.ها.

می.چســبد.و.به.سیســتم.ایمنی.اجازه.می.دهد.تا.سلول.های.سرطانی.

را.تخریب.کند..این.دارو.اساساً.برای.مالنوم.متاستاتیک.مورد.استفاده.

قرار.می.گیرد..این.دارو.نخســتین.بار.در.بیماری.که.دارای.یک.چشم.

بــود.و.دچار.مالنــوم.عودکننده.اربیت.و.ملتحمه..داشــت،.با.موفقیت.

مورد.اســتفاده.قرار.گرفت..هــر.چند.که.داده.های.موجــود.ناچیز.و.

محدودند،.ولی.این.دارو.در.ترکیب.با.سایر.روش.های.درمانی.از.جمله.

IFN α-2b.،ipilimumab.به.صورت.موضعی.و.پرتودرمانی.مورد.استفاده.

نیز.قرار.گرفته.و.در.حال.حاضر.نتایج.موفقیت.آمیزی.را.به.دنبال.داشته.

اســت..Nivolumab.یک.آنتی.بادی.ضد.PD-1.است.که.به.عنوان.خط.

اول.درمان.و.به.صورت.محدود.جهت.مالنوم.متاستاتیک.یا.مالنوم.غیر.

.،Ipilimumab.قابل.جراحی.مورد.اســتفاده.قرار.گرفته.است..محل.اثر

CTLA-4.می.باشــد.و.دارو.موجب.تحریک.سیســتم.ایمنی.شده.و.به.

مالنوم.حمله.می.کند.
ذکر.این.نکته.حائز.اهمیت.است.که.استفاده.از.درمان.های.دارویی.
هدفمندســازی.شــده.باید.تحت.نظر.یک.انکولوژیست.انجام.گیرد.و.
مصرف.آن.ها.تنها.در.موارد.مالنوم.متاســتاتیک.ملتحمه..یا.مواردی.که.
از.طریق.جراحی.قابل.برداشــتن.نیست،.اندیکاسیون.دارد..در.بیماران.
کم.تر.از.70.سال.که.دارای.مالنوم.متاستاتیک.هستند،.علیرغم.وجود.
عوارض.جانبی.)به.شکل.بثورات.پوستی.و.اسهال(،.استفاده.همزمان.از.
Pembrolizumab.و.Nivolumab.مجاز.است.چرا.که.داده.های.موجود.این.

نکته.را.بیان.می.کنند.که.در.بیمارانی.که.آزمون.موتاســیون.PD-1.در.

آن.ها.منفی.است،.این.ترکیبات.دارویی.اثربخش.تر.هستند..در.بیماران.

باالی.70.ســال.یا.بیمارانی.که.دارای.عملکرد.ضعیف.سیستم.ایمنی.

.Nivolumab.یا.Pembrolizumab.هســتند،.درمان.تک.دارویی.توســط

جهت.به.حداقل.رســاندن.عوارض.گوارشی،.کار.منطقی.و.مناسبی.به.

نظر.می.رسد..چرا.که.نشــان.داده.شده.که.میزان.پاسخ.درمانی.ایجاد.

شده،.معادل.با.پاســخ.حاصل.از.درمان.ترکیبی.در.بیمارانی.است.که.
آزمون.جهش.PD-1.در.آن.ها.مثبت.است.

هر.چند.قباًل.در.سایر.انواع.مالنوم.،.افزایش.ژِن.KIT.مشاهده.شده.

بــود،.ولی.تنها.3.مورد.از.45.مورد.مالنوم.ملتحمه..در.متون.منتشــر.

شده.به.این.شــکل.یافت.گردیده.اند..به.تازگی.در.مطالعه.ای.متشکل.
از.38.مورد.مالنوم.ملتحمه.،.هیچ.نوع.جهش.مثبتی.مشاهده.نگردید.

درمان جراحی
برداشتن.تومور.از.طریق.جراحی.با.حاشیه.های.4-3.میلی.متری.و.
با.روش.بدون.تماس.»no-touch«،.درمان.سنتی.برای.اکثر.تومورهای.
ملتحمــه..از.جمله.OSSN.و.مالنوم.اســت..در.عیــن.حال.در.جراحی.
این.خطر.وجود.دارد.که.تومور.کاماًل.برداشــته.نشده.و.این.امر.ممکن.

است.منجر.به.عود.تومور.در.33.الی.50.درصد.از.موارد.OSSN.گردد..

بنابرایــن.معموالً.در.کنار.عمل.جراحی.از.کرایوتراپی.در.حاشــیه.های.

لیمبوس/ملتحمه.با.روش.double freeze-thaw.همراه.با.اپی.تلیکتومی.

پس.از.قرار.دادن.الکل.مطلق.به.مدت.یک.دقیقه.در.لیمبوس.یا.قرنیه.

درگیر.استفاده.می.شود..همچنین.در.تومورهای.پیشرفته.یا.عودکننده.

از.جملــه.مالنوم.ملتحمه..و.فرم.چســبنده.یا.مهاجــِم.OSSN.نیز.در.

حین.عمل.جراحی.از.MMC.استفاده.می.شود..اگر.حاشیه.های.ملتحمه.

.،MMC.می.توان.از.جراحــی.اضافی.یا.OSSN.مثبت.باشــد،.در.موارد

IFN α-2b.و.یــا.FU-5.به.صورت.موضعی.اســتفاده.نمود..یک.مطالعه.

.IFN α-2b.استفاده.از.،OSSN.بزرگ.گذشــته.نگر.نشان.داده.شد.که.در

بــه.مدت.دو.ماه.بــه.عنوان.درمان.کمکی.)اَدجــوان(.در.بیمارانی.که.

دارای.حاشــیه.های.جراحــی.مثبت.بودند،.میزان.عــود.را.تا.حد.عود.

در.توموری.با.حاشــیه.های.جراحی.منفی.کاهــش.می.دهد..حتی.در.

مواردی.که.تومور.کاماًل.برداشــته.شــده.و.حاشیه.ها.منفی.باشند،.در.

5.الی.33.درصد.از.بیماران.ممکن.اســت.عود.رخ.دهد..در.مواردی.از.

OSSN.که.سابقه.ای.از.عود.قبلی.داشته.یا.محل.آن.دارای.خطر.باالیی.

است.)ملتحمه.تارســال(.و.نیز.در.موارد.حاشیه.های.مثبت.باقی.مانده.

در.ملتحمه،.اســتفاده.از.درمان.کمکی.مفید.است..حاشیه.های.عمیق.

.plaque therapy.یا.درمان.به.شکل.)re-excision(.نیاز.به.جراحی.مجدد
دارند.

برداشتن.تومور.از.طریق.عمل.جراحی.به.شکلی.که.در.باال.توضیح.

داده.شــد،.اســتاندارد.طالیی.برای.مالنوم.ملتحمه..بوده.و.منجر.به.از.

بیــن.رفتن.موضعی.تومور.در.72.درصد.موارد.می.گردد..در.عین.حال.

پیش.آگهی،.چندان.روشــن.و.امیدوار.کننده.نیست.چرا.که.در.طی.4.

ســال.نخســت،.عود.در.29.درصد.از.موارد،.متاستاز.در.19.درصد.از.

موارد،.خارج.کردن.چشــم.و.اجــزای.پیرامونی1.در.10.درصد.موارد.و.

مرگ.بیمار.در.6.درصد.موارد.رخ.می.دهد..درمان.های.کمکی.و.تکمیلی.

شــامل.کرایوتراپی،.MMC.بــه.صورت.موضعی،.پــالک.براکی.تراپی،.

رادیوتراپی.به.شــکل.external.و.Proton-beam.و.گاهی.اوقات.مصرف.

موضعِی.IFN α-2b.اســت..در.موارد.عودهای.موضعی.ممکن.اســت.از.

کرایوتراپی.فوکال.استفاده.شود..در.موارد.درگیری.کره.چشم.یا.اربیت،.

enucleation.یا.exenteration.را.باید.در.نظر.قرار.داد..در.موارد.ضایعات.

ضخیم.تــر.از.2.میلی.متر.و.نیز.برای.بیمارانی.که.دارای.مختصات.خطر.

باال.از.جمله.اولســر.قرنیه.هستند،.لنفوسینتیگرافی.و.SNB2.پیشنهاد.

گردیده.اســت..نقش.SNB.همچنان.در.حال.تکامل.و.پیشرفت.است.و.

ممکن.اســت.این.نقش.به.موازات.اینکه.روش.های.درمانی.جدیدی.در.
دسترس.قرار.می.گیرند،.برجسته.تر.و.مهم.تر.گردند.

در.خال..ملتحمه..به..منظور.پیش.گیری.از.تبدیل.به.شــکل.بدخیم.

بیمــاری.که.در.یکــی.از.300.مورد.مشــاهده.می.شــود.و.همراه.با.
1 . exenteration
2 . Sentinal Node Biopsy
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تغییرات.ضایعه.می.باشــد،.توصیه.به.برداشتن.ضایعه.با.جراحی.همراه.

بــا.کرایوتراپی.می.شــود..در.لنفوم،.درمان.جراحــی.عموماً.به.تنهایی.

چندان.مناســب.و.قابل.قبول.نیست.چرا.که.در.این.روش.در.مقایسه.

با.ســایر.گزینه.های.درمانی.از.جملــه.پرتودرمانی.با.external-beam.و.
شیمی.درمانی.سیستمیک،.میزان.عود.سیستمیک.و.لوکال.باالتر.است.

رادیوتراپی
داخلــی. )رادیوتراپــی. براکی.تراپــی. شــامل. رادیوتراپــی.
شــکل، بــه. درمانــی. )پرتــو. تِلِه.تراپــی. و. .)internal .یــا.
EBRT1.=.external-beam radiation therapy(.می.باشد..در.براکی.تراپی.

جهت.هدفمندسازی.اشــعه.و.محافظت.از.سطح.چشم.از.مجموعه.ای.

از.پالک.ها.و.رینگ.ها.استفاده.می.شــود..این.کار.را.می.توان.در.مطب.

در.ظرف.یک.هفته.به.صورت.کامــل.انجام.داد.در.حالی.که.تله.تراپی.

چندین.جلســه.در.طی.یک.دوره.بــوده.و.چند.هفته.زمان.می.برد..در.

PBRT2.که.شــکلی.از.EBRT.می.باشــد،.می.توان.پرتوهای.یونیزان.را.

متمرکز.نمــود.چرا.که.پروتون.ها.نفوذپذیری.بافتی.پایینی.داشــته.و.

دوزهــای.خاصی.از.آن.ها.را.به.ازای.یک.عمق.قابل.پیش.بینی.می.توان.
ایجاد.کرد.

در.مورد.OSSN،.رادیوتراپی.به.شکل.پالک.تراپی.را.می.توان.جهت.

لبه.های.عمقی.مثبت.مورد.اســتفاده.قرار.داد.اما.عمدتاً.به.عنوان.یک.

گزینه.نجات.بخش.قبل.از.exenteration/ enucleation.به.جای.خود.باقی.

می.ماند..در.موارد.مهاجم.و.عودکننده.OSSN،.با.استفاده.از.PBRT.در.

86/8.درصد.موارد.تومور.کنترل.می.شود..عوارض.جانبی.پرتودرمانی.از.

جمله.سندرم.سیکا.و.کاتاراکت،.کاربرد.آن.را.با.محدودیت.هایی.روبرو.
ساخته.است.

در.مــورد.مالنوم.ملتحمــه.،.رادیوتراپی.درمان.اصلــی.و.اولیه.به.

شــمار.نمــی.رود.و.از.آن.فقط.بایــد.به.عنوان.درمــان.کمکی.پس.از.
.جراحــی.جهت.لبه.های.عمقی.مثبت،.پس.از.جراحی.اســتفاده.کرد.
Post-excisional brachytherapy.در.80.درصــد.موارد.منجر.به.از.بین.

رفتن.کامل.مالنوم.شــده.و.در.20.درصد.موارد.نیز.عود.موضعی.وجود.

داشــته.و.البته.در.طی.یک.دوره.پی.گیری.بیش.تر.از.5.سال.هیچ.گونه.

متاســتازی.رخ.نداده.و.نیازی.به.exenteration.هم.نبوده.است..عوارض.

جانبی.مهم.و.خطیر.شــایع.شامل.خشکی.گذرای.چشم.و.زخم..قرنیه..

می.باشد..EBRT.در.درمان.مالنوم.ملتحمه..نتایج.چندان.رضایت.بخشی.

را.در.برندارد،.چرا.که.احتمال.آسیب.زدن.به.سایر.اجزای.چشمی.وجود.

دارد..PBRT.را.در.مالنوم.های.پیشــرفته.نیز.می.توان.استفاده.نمود..در.

مطالعــه.ای.کــه.EBRT.،Postexcisional brachytherapy.و.PBRT.را.با.

یکدیگر.مقایســه.کرده،.هیچ.تفاوتی.میــان.این.روش.ها.از.نظر.میزان.
بهبودی.تومور.و.متاستاز.مشاهده.نگردید.

1 . External-Beam Radiation Therapy
2 . Proton-Beam Radiotherapy

در.مقایســه.مالنوم.ملتحمه..با.EBRT.،OSSN.درمان.اســتاندارد.

جهــت.انواع.ایزوله.و.با.گرید.پاییــِن.OAL (isolated low-grade).بوده.

اســت..در.بزرگ.تریــن.مطالعه.ای.که.در.خصــوص.کاربرد.EBRT.در.

لنفوم.ایزوله.ملتحمه..صورت.گرفته،.میزان.پاســخ.100.درصد.بوده.و.

در.92/4.درصــد.موارد.بهبودی.کامل.رخ.داده.اســت.و.در.بقیه.موارد.

.،20-30.(Gy) gray.در.محــدوده.EBRT.،پــس.از.درمان.اســتاندارد

بهبودی.نسبی.را.نشــان.داده.است..در.کم.تر.از.یک.درصد.از.بیماران.

عــود.رخ.داده.و.میزان.بقای.5.ســاله،.100.درصد.ذکــر.گردید..در.
.موارد.درگیری.ســاختمان.های.اشکی،.بافت.نرم.رتروبولبار؛.تومورهای
intermediate/high grade.و.لنفوم.از.نــوع.diffuse large B-cell.میزان.

عود.باالتر.بوده.اســت..EBRT.با.دوز.بســیار.پایین.و.کسرهای.تابشی.

کوچک.تر،.از.نظر.درمانی.موفقیت.آمیز.بوده.و.در.کاهش.عوارض.جانبی.

کمک.کننده.می.باشد..در.مقایسه.با.شــیمی.درمانی.سیستمیک.برای.

low & intermediate grade OAL،.در.EBRT.میزان.عود.تومور.پایین.تر.

بوده.است.)16.درصد.از.بیماران.در.مقایسه.با.68.درصد(.

نتیجه گیری
جهت.کاهش.مرگ.و.میر.و.نیز.مشکالت.ناشی.از.تومورهای.سطح.
چشم،.تشــخیص.زود.هنگام.و.درمان.آن..که.دربرگیرنده.بررسی.های.
سیســتمیِک.مناســب.و.ارجاع.بیمار.به.یک.انکولوژیســت.نیز.هست.
امری.حیاتی.به.شمار.می.رود..در.عین.حال.که.هیستوپاتولوژی.جهت.
تشــخیص.تومور.همچنان.به.عنوان.استاندارد.طالیی.در.جایگاه.خود.
باقی.مانده.است،.HR-OCT.روشی.غیرتهاجمی.و.سریع.است.که.می.توان.
در.مطب.از.آن.استفاده.نمود.و.دقت.تشخیصی.تمامی.تومورهای.سطح.
چشم.را.افزایش.می.دهد.و.از.آن.جهت.ارزیابی.پاسخ.درمانی.)بخصوص.
در.مورد.OSSN.به.ایمونوتراپی.یا.کموتراپی.موضعی(.و.جهت.تشخیص.
عود.در.OSSN.یا.شناســایی.بقایای.بجا.مانده.پس.از.عمل.جراحی.در.

بیماران.جراحی.شده.می.توان.استفاده.نمود.
تولید.و.ابــداع.درمان.هــای.ایمونومدوالتوری.و.شــیمی.درمانِی.
موضعی،.کیفیت.درمان.OSSN.را.ارتقا.بخشیده.و.استفاده.از.آن.توسط.
چشم.پزشــکان.به.عنوان.درمان.جایگزیــِن.جراحی.یا.درمان.تکمیلی.
در.کنار.جراحی.مورد.اســتقبال.قرار.گرفته.اســت..ارزیابی.ژنتیک.و.
درمان.های.بیولوژیکی.مختص.به.تومور.که.نقطه.هدف.آن.جهش.های.
ژنی.در.PD-1, NRAS ,BRAF.می.باشد،.قلمروی.جدیدی.را.در.درمان.
مالنوم.ملتحمه..یا.متاســتاتیک.و.مالنــوم.ملتحمه..که.با.عمل.جراحی.

قابل.برداشت.نمی.باشد.به.خود.اختصاص.داده.است.
پایــش.و.پی.گیری.طوالنی.مدت.در.مورد.تمامی.تومورها،.ضروری.
اســت..در.مورد.لنفوم.و.مالنوم.ملتحمه..احتمال.درگیری.سیستمیک.
و.عــود.تومور.در.هر.زمان.وجــود.دارد..به..منظور.نظارت.و.پایِش.عود.
موضعی.چشــمی.و.در.مورد.ضایعات.اســکواموس.جلدی،.پی.گیری.

متوالی.مبتالیان.به.OSSN.به.همین.شکل.حائز.اهمیت.است.

تومورهای سطح چشم
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چگونه.می.توان.آینده.را.دید؟.پاسخ.ساده.این.سوال.این.است.که.

ما.نمی.دانیم.فقط.می.توانیم.حدس.بزنیم.که.چه.چیزی.ممکن.اســت.

اتفاق.بیافتــد..برخی.از.این.حدس.ها.بر.اســاس.دانش.و.آگاهی.بوده.

و.برخی.دیگر.بر.اســاس.گمان..این.متــن.متمرکز.بر.یک.پیش.بینی.

آگاهانــه.از.آنچه.ممکن.اســت.با.همه.گیری.جهانــی.COVID-19.در.

هفته.ها.و.ماه.های.آینده.رخ.دهد.می.باشد..در.حال.حاضر،.هیچ.واکسنی.

برای.SARS-CoV-2.و.هیچ.درمانی.مبتنی.بر.شــواهد.و.مدارکی.برای.

COVID-19.نیســت..آنچه.در.اختیار.داریم.اقدامات.بهداشت.عمومی.

هستند.مانند."فاصله.گذاری.اجتماعی".برای.پیش.گیری.و."مداخالت.

پزشــکی".متشــکل.از.مراقبت.های.حمایتی..با.این.حال،.استفاده.از.

ابزارهای.بهداشــت.عمومی.زمان.را.برای.تولید.و.آزمایش.واکســن..و.
دارو.مهیا.می.کند.

یــک.پیش.بینی.بســیار.متفکرانه.و.کامل،.مبتنی.بر.مدل.ســازی.

پیچیده.توسط.کیسلر.و.همکاران.در.دسترس.است2..آن.ها.در.تحقیق.

خود.بــرای.هر.یک.از.فاکتورهای.فصلی.بــودن،.مدت.زمان.ایمنی.و.

محافظت.متقاطع.ناشی.از.عفونت.های.قبلی.با.دو.ویروس.بتاکورونا.در.

گردش.خون.)HKU1.و.OC43(.ســهم.های.احتمالی.در.نظر.می.گیرند..

سپس،.سناریوهای.متنوعی.را.ارائه.می.دهند.که.به.طور.همزمان.اثرات.

زمــان.)4.هفته.تا.زمان.نامعلــوم(.و.قدرت.)0.تا.60.درصد.کاهش.در.
1  COVID-19 – A Glimpse Into the Future- Jonathan Temte MD, PhD
2  Kissler SM, Tedijanto C, Goldstein E, et al. Projecting the transmission 

dynamics of SARS-CoV-2 through the postpandemic period. Science. 
2020 Apr 14. doi: 10.1126/science.abb5793. [Epub ahead of print.]

Ro(.فاصله.اجتماعی.را.ارزیابی.می.کنند.

ابتدا برخی از اصول اولیه:
کرونا.جزو.ویروس.های.فصلی.اســت..آن.ها.عمدتاً.در.اواخر.پاییز،. .•

زمستان.و.اوایل.بهار.در.مناطق.معتدل.گردش.می.کنند.
.ایمنی.در.برابر.HKU1.و.OC43.در.طی.حدود.یک.ســال.نســبتاً. .•

سریع.کاهش.می.یابد.
برخی.از.محافظت.هــای.متقابل.بین.این.دو.ویروس.وجود.دارد.و. .•

شاید.تا.ویروس.SARS-CoV-2.نیز.گسترش.یابد.
هــر.دو.این.کرونا.ویروس.های.فصلی،.واگیری.کم.تری.نســبت.به. .•

SARS-CoV-2.دارند.

تالش.هــای.مدل.ســازی.به.نتایــج.جالــب.و.در.برخــی.موارد.
ناراحت.کننده.منجر.شده.است:

SARS-CoV-2.می.تواند.در.هر.زمان.از.سال.تکثیر.شود.)همان.طور. .•
که.اکنون.در.سراسر.جهان.مشاهده.می.شود(.

اگر.ایمنی.دائمی.نباشد،.SARS-CoV-2.سرانجام.به.عنوان.پنجمین. .•
کرونا.ویروس.فصلی.وارد.گردش.منظم.می.شود.

.SARS-CoV-2.،)اگر.ایمنی.دائمی.باشــد.)یا.بســیار.طوالنی.باشد .•
می.تواند.پس.از.چند.سال.از.بین.برود.

ســطح.باالی.فصلی.بودن.منجر.به.پیک.اولیه.کوچک.تر،.اما.شیوع. .•
و.درگیری.بیش.تر.در.زمستان.خواهد.شد.

ســطح.پایین.محافظت.متقاطع.در.برابــر.OC43.و.HKU1.ممکن. .•

است.باعث.تجدید.حیات.SARS-CoV-2.پس.از.یک.دوره.فعالیت.
کم.به.مدت.چند.سال.شود.

وقتــی.فاصله.گذاری.اجتماعی.بــدون.در.نظر.گرفتن.فصلی.بودن.
اضافه.شود،.سناریوهای.زیر.پدیدار.می.شوند:

دوره.های.کوتاه.مــدت.فاصله.گذاری.اجتماعی.ابتــالی.افراد.را.به. .•
آینده.نزدیک.موکول.می.کند.

دوره.های.طوالنی.مدت.فاصله.گذاری.اجتماعی.با.شــدت.باالتر.به. .•

طور.موثری.شــیوع.را.در.کوتاه.مدت.کاهش.می.دهد،.اما.منجر.به.
شیوع.قابل.توجهی.در.طول.پاییز.و.زمستان.می.شود.

فاصله.گذاری.دائمی.اجتماعی.با.شــدت.متوسط.تا.زیاد.برای.دور. .•

نگه..داشــتن.SARS-CoV-2.به..خوبی.کار.می.کند.)اما.تقریباً.برای.

COVID-19 نگاهی کلی به آینده1

https://www.practiceupdate.com/author/jonathan-temte/148
https://science.sciencemag.org/content/sci/early/2020/04/14/science.abb5793.full.pdf
https://science.sciencemag.org/content/sci/early/2020/04/14/science.abb5793.full.pdf
https://science.sciencemag.org/content/sci/early/2020/04/14/science.abb5793.full.pdf
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همه.ما.ناخوشایند.است(.
در.آخــر.و.آنچه.فکر.می.شــود.محتمل.ترین.پیش.بینی.ها.باشــد،.
مربوط.به.آن.هایی.اســت.که.فاصله.اجتماعی.را.به.فصلی.بودن.اضافه.

کرده.اند:
دوره.های.کوتاه.مــدت.فاصله.گذاری.اجتماعی.به.میزان.کمی.موج. .•
COVID-19.را.عقب.می.اندازد.ولی.منتج.به.نرخ.باالی.ابتال.می.شود.

دوره.های.طوالنی.مــدت.فاصله.گذاری.اجتماعی.موج.بیماری.را.به. .•
ماه.های.زمستان.منتقل.می.کند.و.نرخ.ابتال.را.افزایش.می.دهد.

فاصله.گذاری.اجتماعی.متناوب،.مبتنی.بر.نظارت.خوب،.برای.نگه.. .•

داشــتن.میزان.نرخ.ابتال.در.یک.محــدوده.قابل.کنترل.مورد.نیاز.

اســت.تا.زمانی.که.واکسن.در.دسترس.قرار.گیرد.و.یا.درصد.کافی..

از.جمعیت.مبتال.شــده.ایمنی.پیدا.کنند.و.اثر.ایمنی.گله.ای.ایجاد.
شود.

گمان.می.رود.بهترین.انتخاب.ها.در.اینجا.نیاز.به.معامله.فاوســت.

دارد،.اکنــون.به.هزینه.فاجعه.آینده.زمان.خریداری.می.شــود،.به.این.

امید.که.درمان.های.موثر.و.واکسن.در.دسترس.قرار.گیرند.و.داده.های.

مهمــی.در.مورد.میــزان.مصونیت.جمعیت،.مدت.زمــان.مصونیت.و.

میزان.آن.بدست.آیند..شاید.آخرین.و.بهترین.کلمات.برای.پیش.بینی.

COVID-19.عبارت.های.Ebenezer Scrooge.باشــد،."آیا.این.ها.ســایه.

چیزهایی.هســتند.که.خواهند.بود،.یا.ســایه.هایی.هستند.که.ممکن.
است.باشند؟1".فقط.زمان.مشخص.خواهد.کرد.

شــما.می.توانید.با.اسکن.کد.زیر.به.لینک.اصلی.این.خبر.در.سایت.
Practice UPDATE.بروید.

1  Dickens C. A Christmas Carol. In Prose. Being a Ghost Story of 
Christmas. Chapman & Hall, 1843. London.

COVID-19 نگاهی کلی به آینده
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1

در.این.نوشــتار.به.بررسی.بیماران.مبتال.به.آب.مروارید.وابسته.به.

ســن.(ARC).و.آب.مروارید.دیابتی.(DC).برای.مقایسه.ضخامت.الیه.

چربی.(LLT).فیلم.اشــکی،.قبل.و.بعد.از.عمــل.جراحی.آب.مروارید.

پرداخته.شده.است..LLT.قبل.از.عمل.در.دو.گروه.قابل.مقایسه.بود..با.

این.حال،.بیماران.گروه.DC.در.مقایســه.با.بیماران.گروه.ARC.به.طور.

قابل.توجهی.زمان.تجزیه.اشــک.(TBUT).و.نتایج.آزمون.شیرمر.قبل.

از.عمل.کم.تری.داشــتند..LLT.قبل.از.عمل.در.گروه.DC.با.طول.مدت.

دیابت.ارتباط.داشت..در.بیماران.ARC.هیچ.تفاوتی.در.LLT.قبل.و.بعد.

.DC.یک.ماه.بعد.از.عمل.بیماران.،LLT.عمل.وجود.نداشــت.در.مقابل

.،DC.نازک.تر.از.میزان.قبل.از.عمل.آن.ها.بود..در.میان.بیماران.مبتال.به

بــا.افزایش.مدت.دیابت.و.به.دنبال.جراحی.آب.مروارید،.ضخامت.الیه.
چربی.(LLT).فیلم.اشکی.کاهش.می.یابد.

آب.مروارید،.دیابت.و.خشــکی.چشم.با.افزایش.سن.بیش.تر.دیده.

می.شود.به..طوری.که.متخصصان.با.بسیاری.بیماران.دیابتی.کاندیدای.

1  Changes of the Tear Film Lipid Layer Thickness After Cataract Surgery 
in Patients With Diabetes Mellitus - Acta Ophthalmologica - October 05, 
2020.

جراحی.کاتاراکت.مواجه.هستند.که.حتی.در.برخی.موارد.ممکن.است.

خشکی.چشم.نیز.دیده.شود..برای.متخصصان.مهم.است.که.اطالعات.

بیش.تری.در.مورد.این.گروه.از.بیماران.داشــته.باشند،.زیرا.بیماران.با.

خشــکی.چشــم.به.دنبال.جراحی.آب.مروارید،.ممکن.است.به.دالیل.
ناراحتی.های.چشمی.از.نتایج.جراحی.ناراضی.باشند.

..در.این.مطالعه.از.LipiView.و.شــاخص.بیماری.های.سطح.چشم.

(OSDI).برای.ارزیابی.خشــکی.چشم.اســتفاده.شده.است.و.38.بیمار.

مبتال.به.آب.مروارید.وابسته.به.سن.با.31.بیمار.آب.مروارید.دیابتی.را.با.هم.

مقایسه.کرده.است..الیه.چربی.در.بیماران.کاتاراکت.دیابتی.به.طور.قابل.

..(pre, 65.7 ± 23.3; post, 51.3 ± 17.1; P =.002).توجهــی.نازک.تر.بــود.

در.گروه.کاتاراکت.دیابتی،.بیمارانی.که.مدت.بیش.تری.دیابت.داشتند،.

الیه.چربی.نازک.تری.نیز.داشــتند..تمام.نمرات.OSDI.پس.از.جراحی.
به.طور.قابل.توجهی.باالتر.بود.

پیامدهــای.بالینی.این.یافته.ها.این.اســت.که.ارزیابی.الیه.چربی،.

به.ویژه.در.بیماران.دیابتی،.قبل.از.جراحی.آب.مروارید،.ممکن.اســت.

بیماران.مستعد.عالئم.خشکی.چشم.پس.از.جراحی.را.شناسایی.کرده.

و.بتوان.مداخالت.درمانی.برای.بهبود.الیه.چربی.فیلم.اشک.برای.آن.ها.
صورت.گیرد.

شــما.می.توانید.با.اسکن.کد.زیر.به.لینک.اصلی.این.خبر.در.سایت.
Practice UPDATE.بروید.

تغییرات ضخامت بخش لیپیدی الیه اشکی پس 
از جراحی آب مروارید در بیماران دیابتی1
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1این.نوشــتار.گزارش.مختصری.است.در.مورد.گروهی.از.بیماران.

COVID-19.که.در.یک.بیمارســتان.چین.بســتری.شــده.بودند..این.

گزارش.نشــان.می.دهد.با.توجه.به.اینکه.درصد.کم.تری.از.بیماران.در.

مقایســه.با.جمعیت.کلی.از.عینک.استفاده.می.کردند،.بر.اساس.نتایج.

بدست.آمده.ممکن.است.استفاده.از.عینک.به.عنوان.محافظی.در.برابر.
ابتال.به.Covid-19.عمل.نماید.

این.نوشــته.بر.این.فرض.استوار.است.که.استفاده.از.عینک.لمس.

چشــم.را.به.حداقل.می.رســاند،.بنابراین.انتقال.ویروس.به.طور.بالقوه.
کاهش.می.یابد.

ایــن.مطالعه.در.کشــور.چین.بر.روی.بیمارانی.کــه.به.دلیل.ابتال.

به.COVID-19.بســتری.شده.اند.انجام.شده.است..بر.اساس.مشاهدات.

نســبت.بیماران.بستری.شــده.که.روزانه.بیش.تر.از.8.ساعت.از.عینک.

اســتفاده.می.کردند.)5.8٪(.کم.تر.از.نســبت.استفاده.از.عینک.در.کل.

جمعیت.آن.منطقه.بود.)31.5٪(..نویسندگان.معتقدند.که.کسانی.که.

روزانه.از.عینک.استفاده.می.کنند.ممکن.است.کم.تر.در.معرض.عفونت.

COVID-19.باشــند..متخصصان.پوســت،.دقیقاً.مانند.چشم.پزشکان.

و.پزشــکان.گوش.و.حلــق.و.بینی،.اغلب.بیماران.زیــادی.را.در.طول.

کلینیک.روزانه.خود.از.فاصله.نزدیک.معاینه.می.کنند.بنابراین.استفاده.

منظــم.از.عینک.برای.ارائه.ارئه.دهندگان.خدمات.ســالمت.می.تواند.
احتمال.ابتال.به.COVID-19.کاهش.دهد.

چکیده مقاله:
اهمیــت.مطالعه:.نســبت.بیمارانی.که.روزانه.از.عینک.اســتفاده.
می.کنند.در.بین.بیماران.مبتال.به.COVID-19.اندک.اســت.و.ارتباطی.
بین.اســتفاده.روزانه.عینک.و.میزان.ابتال.به.COVID-19.گزارش.نشده.

است.
هدف.مطالعه:.بررســی.ارتباط.اســتفاده.از.عینک.بر.جلوگیری.از.

COVID 19.ابتال.به
روش.اجــرا:.این.مطالعه.کوهورت.بــر.روی.تمام.بیماران.مبتال.به.
COVID-19.بســتری.شده.بیمارســتانی.در.چین.انجام.شد.و.درصد.

بیماران.نزدیک.بین.که.در.آن.منطقه.از.عینک.اســتفاده.می.کردند.بر.
1  Daily Wear of Eyeglasses and Susceptibility to COVID-19- JAMA 

ophthalmology

اساس.مطالعات.مشخص.شده.بود.
نتایــج.اصلــی.و.اقدامــات:.خروجــی.اصلــی.مطالعه.نســبت.
.COVID-19.اســتفاده.کنندگان.روزانه.از.عینک.در.بیمــاران.مبتال.به
بستری.شــده.به.کل.بیماران.COVID-19.آن.بیمارستان.و.همچنین.
بــه.جمعیت.منطقه.بــود..اطالعات.مربوط.به.ســابقه.مواجهه،.عالئم.
بالینی،.بیماری.های.زمینه.ای،.مدت.زمان.استفاده.از.عینک.و.وضعیت.
نزدیک.بینی.و.نســبت.افراد.مبتال.به.نزدیک.بینی.که.در.استان.هوبئی.
از.عینک.اســتفاده.می.کردند،.جمع.آوری.شــد..افرادی.که.بیش.از.8.
ساعت.در.روز.از.عینک.استفاده.می.کردند،.به.عنوان.استفاده.کنندگان.

طوالنی.مدت.معرفی.شدند.
نتایــج.مطالعه:.در.مجموع.276.بیمــار.مبتال.به.COVID-19.وارد.
مطالعه.شــدند..از.این.تعــداد،.155.نفر.)56/2.درصد(.مرد.و.ســن.
متوســط...آن.51.سال.بود..همه.کســانی.که.بیش.از.8.ساعت.در.روز.
عینک.می.زدند.نزدیک.بینی.داشــتند.و.16.نفر.از.276.بیمار.را.شامل.
می.شــدند.(CI, 3.04%-8.55% %95 ;%5.8)..نســبت.افــراد.مبتال.به.
نزدیک.بینی.در.استان.هوبئی،.بر.اساس.مطالعه.قبلی،.31/5.درصد.بود.
.COVID-19.که.بسیار.بیش.تر.از.نســبت.بیماران.نزدیک.بین.مبتال.به

این.مطالعه.بود.
نتیجه.گیری:.در.این.مطالعه.کوهورت.بیماران.بستری.شده.مبتال.
به.COVID – 19.در.یک.بیمارســتان.چین،.نســبت.بیماران.بستری.

استفاده روزانه از عینک و میزان ابتال به 
COVID-191

 COVID-19 استفاده روزانه از عینک و میزان ابتال به
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بــا.COVID-19.که.بــرای.دوره.های.طوالنی.مدت.از.عینک.اســتفاده.

می.کردنــد.)بیش.تر.از.8.ســاعت.در.روز(.کم.تــر.از.جمعیت.کل.بود،.

نشــان.می.دهد.استفاده.کنندگان.روزانه.از.عینک.ممکن.است.کم.تر.به.
COVID-19.مبتال.شوند.

شــما.می.توانید.با.اســکن.کد.مقابل.به.لینک.اصلی.این.خبر.در.
سایت.Practice UPDATE.بروید..
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دکتر محمد حافظ نوروزی زاده
مرکز تحقیقات سالمت چشم بصیر، تهران، 

ایران.

مقدمه 
مسیر.رشــد.کره.چشــم.در.جهت.Emmetropization.دارای.یک.
سازوکار.یا.مکانسیم.واجد.فیدبک.می.باشد..این.فیدبک.یک.راه.آوران.
یــا.afferent.و.یک.راه.وابران.یا.efferent.دارد.و.ارتباط.این.دو.بخش.از.
طریق.مولکول.های.پیغام.بر.یا.messenger.به.یکدیگر.متصل.می.شود..

شــاخه.آوران.یا.afferent.،.این.ســازوکار.در.حقیقت.بخش.حسی.

این.فرایند.بوده.و.بر.اساس.نظریه.های.امروزی.در.بخش.مید-پریفری.
فندوس.و.در.ناحیه.پشت.اکواتور.یا.استوای.کره.چشم.قرار.دارد..

شــاخه.وابران.یا.efferent.از.نظر.منشــا.مــورد.اختالف.نظر.بین.

محققین.بوده.و.به.نظر.می.رســد.نقش.اولیه.)primary role(.بر.عهده.

.Bruch’s Membrane / RPE / Photoreceptor Outer Segments.کمپلکس

باشــد..نقش.ثانویــه.)secondary role(.نیز.مربوط.بــه.بافت.کوروئید.

است.که.خاصیت.اســفنجی.داشته.و.ضخامت.آن.در.طول.شبانه.روز.

دســتخوش.نوســان.)diurnal variation(.می.گردد..به.نظر.می.رسد.بر.

.Emmetropization.اســاس.تحقیقات.اخیر.اســکلرا.در.جریان.فرایند
نقشی.منفعل.یا.passive role.داشته.باشد..)شکل.1(

.Emmetropization.از.منظر.تئوریک.مولکول.های.مسنجر.که.در.روند
نقش.دارند.عبارتند.از:

dopamine, levodopa, or a dopamine-like .•
(inhibited the axial elongation)  

Insulin/Glucagon/GABA .•

سازوکار.یا.مکانیسم.پیشــرفت.نزدیک.بینی.احتماالً.از.مسیر.زیر.
عبور.می.کند:

در.ابتدا.ســیگنال.های.بینایی.مربوط.به.defocus.در.شبکیه.مورد.

ارزیابی.قرار.گرفته.و.بدنبال.آن.ســیگنال.های.رشد.کره.چشم.تشکیل.

می.شــوند..مجموعه.این.تحوالت.از.طریق.چند.دسته.از.مولکول.های.

پیشرفت های اخیر در مهار نزدیک بینی با 
قطره آتروپین
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زیر.سبب.رشد.محوری.یا.اگزیال.کره.چشم.می.گردد:
.VIP، GABA.،نوروترانسمیترها/مدوالتورها-.مانند.دوپامین .-1

محرک.های.تغییر.الگوی.رشــد-.اســید.رتینوئیک،.انســولین.و. .-2
گلوکاگون

تغییر.در.expression.ژن.ها .-3
سایر.ترکیبات.مانند.اکسید.نیتریک.و.مالنوپسین .-4

افزایش.ترشح.و.آزاد.شــدن.مجموعه.ای.از.ترکیبات.بیوشیمیایی.

فوق.در.بدن.در.نهایت.ایجاد.سیگنال.هایی.در.بافت.شبکیه.و.کوروئید.
می.کند.که.نتیجه.آن.به.قرار.زیر.است:

تغییرات.متعدد.در.فیزیولوژی.ســلولی،.انتقال.آب.و.الکترولیت.و. .-
غیره

تغییر.در.میزان.جریان.خون.در.کوروئید.و.آناتومی.این.بافت .-

.FGF.،TGFb.ترشح.فاکتورهای.رشد.مانند .-
ترشح.موادی.مانند.اسید.رتینوئیک.و.اکسید.نیتریک .-

نتیجــه.ایــن.تغییر.و.تحوالت،.remodeling.اســکلرا.و.رشــد.آن.

است.که.در.ســاختار.کالژن.این.بافت.و.نیز.فیبروبالست.های.موجود.

در.آن.اتفــاق.می.افتد..به.عبارت.دیگر.خصوصیات.مکانیکی.اســکلرا.

دســتخوش.تغییر.می.شــود..در.مورد.اینکه.فشار.چشم.نقشی.در.این.

فرایند.غیرطبیعی.رشــد.ایفا.می.کند.یا.خیــر.اتفاق.نظر.وجود.ندارد،.

اما.در.گلوکوم.مادرزادی.یکطرفه.در.صورت.عدم.پاســخ.به.درمان.های.

طبی.و.یا.جراحی،.کره.چشــم.رشــد.نموده.و.کودک.به.سمت.میوپی.

پیشرونده.یکطرفه.خواهد.رفت..به.هر.حال.تغییر.الگوی.طبیعی.رشد.

کره.چشــم.موجب.افزایش.طول.قدامی-خلفی.گلوب.شــده.و.امکان.

رخــداد.نزدیک.بینی.را.فراهم.خواهد.ســاخت..تصاویر.زیر.به.صورت.

شکل شماره 2
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شماتیک.این.پاتوفیزیولوژی.را.نشان.می.دهند..)شکل.های.2،.3.و.4(
در.خصوص.فرضیه.peripheral defocus.مشاهداتی.وجود.دارد.که.
می.تواند.تاییدی.بر.این.فرضیه.بوده.و.قابل.تعمیم.باشد..برای.مثال.در.
توکسوپالسموز.مادرزادی.در.ناحیه.ماکوال،.رشد.پیشرونده.کره.چشم.
به.سمت.نزدیک.بینی.مشاهده.نمی.شود.ولی.در.بیماری.ROP.که.برای.
درمان.از.لیزر.فتوکواگولیشــن.ناحیه.پریفری.شــبکیه.استفاده.شده.
چشم.پزشــکان.با.رشد.قابل.مالحظه.کره.چشم.به.صورت.نزدیک.بینی.
پیشــرونده.مواجه.می.شــوند..در.مقابل.اگر.به.جای.اســتفاده.از.لیزر.
 PRP.از.تزریق.داخل.زجاجیه.ترکیبات.Anti-VGEF.اســتفاده.شــود

axial myopia.به.مراتب.کم.تر.خواهد.بود.زیرا.در.حالت.دوم.تخریبی.در.

محیط.شبکیه.با.لیزر.)برای.درمان.بیماری(.انجام.نشده.است.

اتیولوژی نزدیک بینی
در.خصوص.علــت.ایجاد.نزدیک.بینی.می.توان.بــه.دو.عامل.مهم.
اشــاره.نمود:.عوامل.ژنتیکی.و.عوامل.محیطی..محققین.بر.این.باورند. شکل شماره 3
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کــه.نقش.ژنتیک.در.ایجاد.نزدیک.بینی.بــه.مراتب.پررنگ.تر.از.عوامل.

محیطی.اســت،.البته.نمی.توان.منکر.نقــش.محیط.زندگی.کودک.در.
روند.ایجاد.و.پیشرفت.نزدیک.بینی.شد..

شیوع یا prevalence نزدیک بینی
عمده.مطالعاتی.که.در.زمینه.شیوع.نزدیک.بینی.در.جهان.صورت.
گرفته.مربوط.به.کشورهای.آسیای.جنوب.شرقی.و.اقیانوسیه.است.زیرا.
این.بیماری.در.این.کشــورها.به.یک.مشکل.مهم.سالمت.جامعه.بدل.
گردیده.و.هزینه.های.هنگفتی.را.بر.نظام.سالمت.این.کشورها.تحمیل.
نموده.اســت..شکل.4.میزان.شــیوع.نزدیک.بینی.در.چند.کشور.را.با.
توجه.به.یافته.های.نژادی.نشــان.می.دهد..در.اینجا.الزم.است.یادآوری.
نمود.که.میزان.شیوع.نزدیک.بینی.شدید.یا.high myopia.)بنا.به.تعریف.
axial myopia.بیش.از.6-.تا.8-.دیوپتر(.به.مراتب.کم.تر.از.نزدیک.بینی.

خفیف.و.متوسط.)کم.تر.از.6-.تا.8-.دیوپتر(.است..)شکل.5(
همانگونــه.که.در.تصویر.باال.مشــاهده.می.شــود.میزان.شــیوع.
نزدیک.بینی.در.کشــور.چین.در.کودکان.کم.تر.یا.مســاوی.18.ســال.
)12.سال.دوران.مدرسه(.در.حدود.80.درصد.است.و.این.میزان.برای.
نزدیک.بینی.شدید.در.کشور.چین.در.حدود.15.درصد.می.باشد..میزان.
شــیوع.نزدیک.بینی.در.کشور.اســترالیا.به.طور.کلی.32.درصد.برای.
نزدیک.بینی.و.کمتر.از.3.درصد.برای.نزدیک.بینی.شــدید.اســت..در.
کشورهای.اروپایی.میزان.شیوع.نزدیک.بینی.کم.تر.از.20.درصد.و.این.
میزان.برای.فرم.نزدیک.بینی.شــدید.بین.1.تا.2.درصد.می.باشد..حال.
اگر.به.تفکیک.نژادی.شــیوع.نزدیک.بینی.در.کشور.استرالیا.پرداخته.

شود.مشــخص.می.گردد.که.در.اقوام.اروپایی.ســاکن.استرالیا.میزان.

شــیوع.بیماری.)در.هر.دو.حالت.شــدید.و.عادی(.مشــابه.کشورهای.

اروپایی.اســت.و.برعکس.میزان.شــیوع.بیماری.در.اقوام.آسیایی.این.

کشــور.بسیار.شبیه.به.کشور.چین.اســت..این.امر.بر.نقش.تاثیرگذار.
ژنتیک.صحه.می.گذارد..

ســوالی.که.در.این.مورد.همــواره.مطرح.بوده.این.اســت.که.آیا.

outdoor life.یا.زندگی.خارج.از.منزل.می.تواند.نقش.پیش.گیری.کننده.

در.فرایند.نزدیک.بینی.داشــته.باشد.و.آیا.این.امر.یک.حقیقت.بوده.یا.

یک.افسانه.است..مطالعاتی.که.بیش.تر.به.نفع.نقش.مفید.زندگی.خارج.

از.منــزل.در.پیش.گیری.از.نزدیک.بینــی.وجود.دارند.عمدتاً.مربوط.به.

کشور.چین.و.کشورهای.آســیای.جنوب.شرقی.می.باشند..برای.مثال.

مطالعه.دکتر.Chang.و.همکاران.در.ســال.2013.موید.این.امر.اســت.

که.outdoor activity.ســن.شروع.نزدیک.بینی.را.افزایش.داده.و.سرعت.

پیش.رفــت.آن.را.کم.می.کند..البته.بنا.به.تعریف.outdoor activity.باید.

حداقل.2.ســاعت.در.روز.بوده.و.شــدت.یا.intensity.نور.نباید.کم.تر.از.

.Rose.5000..باشــد..مطالعات.دیگری.هم.توسط.دکترLux.3000.تا

و.همکاران.در.ســال.2008.و.دکتر.Jones.و.همکاران.در.سال.2007.

انجام.شده.که.همگی.نقش.محیط.را.پررنگ.نشان.داده.اند.اما.مطالعاتی.

در.جهت.مخالف.این.فرضیه.ها.نیز.وجود.دارند.برای.مثال.مطالعه.دکتر.

Gwiazda.و.همکاران.در.سال.2014.مخالف.نظریه..اولیت.نقش.محیط.

بر.ژنتیک.اســت.ولی.حتی.اینگونه.مطالعات.که.نقش.اصلی.را.به.نژاد.

و.ژنتیــک.واگذار.می.کنند.نیز.اذعان.دارنــد.که.عوامل.محیطی.اثرات.
مثبت.و.موثری.بر.شیوع.بیماری.نزدیک.بینی.و.پیشرفت.آن.دارند..

شکل شماره 5
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فرضیه.های.ایجاد.و.پیشرفت.نزدیک.بینی
به.طور.کلی.این.فرضیه.ها.را.می.تــوان.در.چهار.گروه.طبقه.بندی.

نمود:.)شکل.6(
اختــالل.عملکــرد.یــا.dysfunction.در.تطابق.یا.تاخیــر.در.آغاز. .-1

.،accommodation

کیفیت.بهتر.تصاویر.تشــکیل.شــده.در.پشت.شبکیه.)نه.در.روی. .-2
آن(،

تشکیل.تصاویر.با.کنتراست.باال.بر.روی.شبکیه، .-3
دفوکوس.بودن.تصاویر.در.محیط.شبکیه.)مهم.ترین!؟(. .-4

مطالعات حیوانی
.peripheral defocus.مطالعــات.حیوانی.متعــددی.بر.روی.نقــش
بویژه.نوع.hyperopic.آن.انجام.شــده.اســت..دکتر.Earl Smith،.دکتر.
Houston.و.ســایر.محققیــن.در.مورد.مکانیســم.ایجاد.و.پیشــرفت.

نزدیک.بینــی.فرضیه.های.مشــابهی.را.مطــرح.کرده.اند..بــر.مبنای.
.ایــن.فرضیــات.در.صورت.وجــود.زمینه.مســاعد.ژنیتیکــی،.در.اثر
peripheral hyperopic defocus.چشم.حیوان.از.نظر.طول.قدامی-خلفی.

رشــد.کرده.و.قرنیه.نیز.بیش.تر.prolate.می.شــود..این.امر.به.صورت.

یک.ســیکل.معیوب.تداوم.می.یابد.و.با.تشــدید.دفوکوس.در.پریفری.

شــبکیه.طول.قدامی-خلفی.گلوب.باز.هم.بلندتر.می.شود.و.قرنیه.نیز.

در.مرکز.بیش.تر.steep.می.گردد..اگر.چنین.فرضیه.ای.درســت.باشد.با.

کنترل.دفوکوس.در.محیط.شــبکیه.می.توان.از.شروع.و.تشدید.میوپی.
پیش.گیری.نمود.یا.الاقل.سرعت.آن.را.کند.کرد..)شکل.7(

مطالعات انسانی
باید.خاطر.نشــان.نمود.که.حداقل.40.لوکوس.ژنتیکی.برای.رشد.
محوری.یا.اگزیال.کره.چشم.شناخته.شده..است.و.بجز.فرضیه.دفوکس.
هایپروپیــک.در.محیط.شــبکیه،.نظریه.دفوکــوس.مرکزی.میوپیک.
)central myopic defocus(.نیز.نزد.محققین.مطرح.گردیده.است..دکتر.
Lam.و.همــکاران.در.ســال.2019.در.مجلــه.BJO.اهمیت.دفوکوس.

میوپیک.را.به.صورت.یک.سیکل.معیوب.نشان.دادند..بر.اساس.مطالعه.

ایشــان.وجود.زمینه.ژنتیکی.ســبب.رخداد.myopic defocus.شده.و.

با.رشــد.گلوب.در.تمام.ابعاد.دفوکوس.در.محیط.شــبکیه.نیز.بیش.تر.

می.شــود..این.نظریه.جدید.شاید.درســت.در.نقطه.مقابل.فرضیه.های.
قبلی.باشد..

پیش گیری و درمان نزدیک بینی
اقدامات.پیش.گیرانه.و.نیز.استراتژی.های.درمانی.باید.دارای.شرایط.

زیر.باشند:
از.راندمان.یا.کارایی.الزم.برخوردار.باشند، .-1

بهبود.عملکرد.بینایی.با.آن.ها.به.شکلی.باشد.که.کیفیت.زندگی.یا. .-2
Quality of Life.را.افزایش.دهند،
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از.نظر.هزینه.و.ســهولت.اســتفاده،.قابل.دسترسی.برای.همگان. .-3
باشند،

عوارض.جانبی.کمی.داشته.باشند، .-4
پدیده.rebound.یا.عود.و.بازگشت.بیماری.در.حداقل.ممکن.باشد. .-5
شــاید.بتوان.اقدامات.پیش.گیرانه.و.اســتراتژی.های.درمانی.را.در.

چهار.گروه.طبقه.بندی.نمود:.)شکل.8(.
اســتفاده.از.عینک.های.بــا.ویژگی.های.خاص.مانند.شیشــه.های. .-1

پروگرسیو،.executive.و.غیره،
استفاده.از.لنزهای.تماسی.از.نوع.ارتوکراتولوژی، .-2

.EDOF.،peripheral plus.،اســتفاده.از.لنزهای.تماسی.مولتی.فوکال .-3
و.غیره،

اســتفاده.از.درمان.دارویی.که.در.صدر.این.داروها.قطره.آتروپین. .-4
قرار.دارد.

نقش قطره آتروپین در کنترل نزدیک بینی
این.ترکیب.یک.آنتاگونیســت.گیرنده.های.muscarinic.اســت.که.
توسط.چشم.پزشکان.حتی.از.دهه.60.میالدی.برای.کنترل.نزدیک.بینی.
مورد.استفاده.بوده.است.)Bedrossian1971(..در.مورد.مکانیسم.اثر.این.
دارو.اتفاق.نظر.وجود.ندارد.اما.برخالف.گذشــته.که.تصور.می.شد.این.
دارو.از.طریق.فلج.تطابق.در.کنترل.نزدیک.بینی.موثر.است.امروزه.همه.
محققین.بر.این.باورند.که.چنین.مکانیسمی.برای.کنترل.بیماری.میوپی.

وجود.ندارد..دکتر.McBrien.در.ســال.2013.فرضیه.خود.را.در.مورد.

مکانیســم.کنترلی.آتروپین.در.نزدیک.بینی.بر.این.پایه.قرار.داد.که.هر.

پنج.نوع.گیرنده.های.موسکارینی.در.شبکیه،.کوروئید.و.اسکلرا..توسط.

آتروپین.مهار.شده.و.حتی.گیرنده.های.غیر.موسکارینی.)نیکوتینی(.نیز.

بلوک.می.شوند.و.نتیجه.این.مهار.گیرنده.ها.توقف.رشد.طولی.کره.چشم.

است..این.نظریه.در.سال.2018.توسط.دکتر.Zhang.و.دکتر.Chiang.نیز.

مــورد.تایید.قرار.گرفت..از.دیدگاه.فارماکولوژی.قطره.آتروپین.که.یک.
.آنتاگونیست.رقابتی.و.برگشت.پذیر.تمامی.انواع.گیرنده.های.موسکارینی
کمپلکــس در. هــدف. بافت.هــای. می.باشــد. .)MR1 – MR5(.
تحــت. را. .photoreceptor outer segment/RPE/Bruch’s M./choroid

تاثیر.قرار.داده.و.به.صورت.passive.نیز.رشــد.اسکلرای.بیمار.مبتال.به.

نزدیک.بینی.را.مهار.می.کند..به.عبارتی.آتروپین.ســالح.سرکوب.کننده.
و.موثر.یا.shotgun.در.نزدیک.بینی.پیشرونده.بویژه.در.کودکان.است..

در.مورد.اینکه.چــرا.آتروپین.از.طریق.مهار.تطابق.قادر.به.کنترل.

بیماری.نزدیک.بینی.نیســت.دالیل.تجربی.متعددی.وجود.دارند..برای.

مثال.مشخص.شــده.که.اســتفاده.از.این.دارو.نه.تنها.در.پستانداران.

بلکه.در.پرندگان.نیز.رشــد.و.پیشرفت.میوپی.را.متوقف.یا.حداقل.کند.

می.کند..این.امر.در.شرایطی.است.که.پرندگان.در.ساختمان.سیلیاری.

بادی.یا.جســم.مژگانی.خود.دارای.عضالت.مخطط.)نه.عضالت.صاف.

موجود.در.ســیلیاری.بادی.پســتانداران(.بوده.و.ایــن.بافت.نیز.فقط.
گیرنده.های.نیکوتینی.دارد!.
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در.مورد.سایر.ترکیباتی.که.می.توانند.در.جهت.کنترل.نزدیک.بینی.
استفاده.شوند.نیز.می.توان.به.دو.گروه.از.داروها.اشاره.نمود:

ترکیبات.آنتی.کولینرژیک. .-1
داروهای.هم.خانواده..آتروپین.مانند.ســیکلوپنتوالت.و.تروپیکامید. .-
که.در.مورد.اثرات.کنترلی.این.ترکیبات.اتفاق.نظر.وجود.ندارد..

Pirenzepine.این.دارو.نیز.affinity.زیادی.به.گیرنده.های.موسکارینی. .-
M1.دارد.

ترکیبات.آنتاگونیست.گیرنده.های.آدنوزین. .-2
7-methylxanthine .-

انواع مطالعات و کارآزمایی های بالینی در مورد نقش 
آتروپین در کنترل نزدیک بینی

دو.دسته.مطالعه.و.کارآزمایی.بالینی.در.مورد.نقش.قطره.آتروپین.
در.ممانعت.از.پیشرفت.نزدیک.بینی.وجود.دارد:

دســته.اول.که.از.آتروپین.با.غلظت.باال.)0.5.–.1.0.%(.استفاده. .-
شده.است.

دسته.دوم.که.از.آتروپین.با.غلظت.اندک.)0.01.-.0.1.%(.استفاده. .-
می.شود.

در.مــورد.مطالعاتــی.که.از.آتروپین.با.غلظــت.0/5.تا.1/0.درصد.

اســتفاده.شده.می.توان.گفت.که.اثربخشــی.این.دوز.از.دارو.بسیار.باال.

بوده.و.در.بیش.از.75.درصد.بیماران،.هم.دیامتر.اگزیال.و.هم.متوسط.

عیب.انکساری.)بر.اساس.Spherical Equivalent = SE(.تحت.کنترل.و.

مهار.در.آمده.است.و.حتی.در.سال.اول.استفاده.از.این.غلظت.ها.شیفت.
هایپروپی.نیز.مشاهده.شده.است..)شکل.9(

در.مــورد.مطالعاتــی.که.از.غلظــت.پایین.قطــره.آتروپین.برای.

مهــار.پیشــرفت.نزدیک.بینــی.اســتفاده.می.شــود.نیــز.نکته.مهم.

اثربخشــی.بیش.تــر.در.مهــار.افزایــش.رفراکشــن.)SE (.اســت.که.

بیش.تــر.از.مهــار.AL.عنوان.شــده.اســت..بعــالوه.اثــرات.درمانی.

.حتــی.در.غلظت.هــای.پاییــن.قطره.نیز.وابســته.به.دوز.می.باشــد..
)شکل.10(

در.متاآنالیــز.تمام.ایــن.مطالعات.نکته.مهم.این.اســت.که.قطره.

آتروپیــن.در.تمام.غلظت.های.بکار.رفته.قویاً.موثر.بوده.اســت..در.یک.

مطالعه.مقایسه.ای.بین.اقوام.اروپایی.و.اقوام.بومی.ساکن.استرالیا.که.از.

دوز.یک.درصد.قطره.آتروپین.برای.مهار.پیشرفت.نزدیک.بینی.استفاده.

شــده.نشان.داده.شد.که.تاثیر.دارو.در.مهار.رشد.نزدیک.بینی.در.اقوام.

اروپایی.در.حدود.90.درصد.و.در.اقوام.بومی.در.حدود.67.درصد.بوده.

اســت..در.مقابل.عوارض.جانبی.ناشــی.از.مصرف.غلظت.باال.در.اقوام.
اروپایی.به.مراتب.بیش.از.اقوام.بومی.گزارش.گردید..)شکل.11(

عوارض.استفاده.از.قطره.آتروپین.بویژه.در.دوز.و.غلظت.های.بیش.تر.

شامل.فوتوفوبی،.اختالل.دید.نزدیک.و.سردرد.می.باشد..در.این.موارد.

کودک.نیاز.به.استفاده.از.عینک.های.تیره/آفتابی.خواهد.داشت.و.بعلت.

مشکل.ناشــی.فلج.تطابق.و.اختالل.دید.نزدیک.و.مشکل.در.خواندن.

و.نوشــتن.در.مواردی.نیاز.به.تجویز.عینک.های.پروگرسیو.وجود.دارد..

البته.عوارض.سیســتمیک.قطــره.آتروپین.مانند.تــب،.تاکی.کاردی،.

یبوست.و.غیره.چندان.شایع.نیستند..در.دوزهای.0/02.درصد.و.کم.تر.

عوارض.چشمی.قطره.آتروپین.بسیار.اندک.است.و.در.صورت.رخ.دادن.
نیز.کاماًل.خفیف.و.قابل.تحمل.می.باشند..)شکل.12(
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در.حقیقت.دغدغه.های.مصــرف.دوزهای.پایین.قطره.آتروپین.در.

مهار.پیشــرفت.نزدیک.بینی،.عوارض.جانبی.فوق.نیســت..مالحظات.
مربوط.به.این.غلظت.ها.عمدتاً.عبارتند.از:

Poor Response.عدم.پاسخ.به.درمان .-1
.rebound.پدیده.بازگشت.یا .-2

 Poor Response عدم پاسخ به درمان یا
موفقیــت.درمانی.بــا.قطره.آتروپیــن.به.معنای.مهار.پیشــرفت.
نزدیک.بینی.از.نظر.رفراکشــن.)SE(.به.کم.تر.از.0/5.تا.یک.دیوپتر.و/یا.
کاهش.رشد.طولی.کره.چشم.به.کم.تر.از.0/2.تا.0/3.میلی.متر.در.ظرف.

یک.سال.است..
.مطالعات.مختلف.نشان.داده.اند.که.هر.چه.غلظت.و.دوز.بکار.رفته.
برای.درمان.پایین.تر.باشــد.احتمال.عدم.پاسخ.به.درمان.بیش.تر.است..
در.مطالعه.Yam .و.همکاران.که.در.ســال.2018.انجام.شد.و.از.غلظت.
0/01.درصد.استفاده.شد.و.میزان.عدم.پاسخ.به.درمان.پس.از.یک.سال.
معادل.25.درصد.گزارش.گردید..در.مقابل.در.مطالعه.ATOM2.میزان.
عدم.پاســخ.بــه.درمان.در.غلظت.0/1.درصــد.11.درصد.و.در.غلظت.
0/01.درصــد.18.درصد.عنوان.گردید..در.مطالعــه.Chia.و.همکاران.
نشان.داده.شد.که.با.افزایش.زمان.مصرف.قطره.آتروپین.)پس.از.سال.
اول.درمان(،.میزان.عدم.پاســخ.به.درمان.هــم.افزایش.خواهد.یافت..

)شکل.13(

راهنمای تجویز قطره آتروپین در مهار پیشرفت 
نزدیک بینی

مطالعات.نشــان.داده.اند.که.کودکان.بین.سنین.3-5.الی.18-17. .-

سال.که.دچار.نزدیک.بینی.هســتند.از.تجویز.قطره.آتروپین.سود.

خواهند.برد.و.آهنگ.رشد.بیماری.در.این.گروه.های.سنی.به.شکلی.
قابل.مالحظه.کند.خواهد.شد.

غلظــت.و.دوز.پیشــنهادی.به.صورت.0/01.درصد.هر.شــب.قبل. .-

از.خــواب.اســت.ولی.در.صورتــی.که.والدین.کودک.نیز.ســابقه.

نزدیک.بینی.داشته.باشند.و.یا.در.این.دوزاژ.و.غلظت.پاسخ.درمانی.

مناســب.بدســت.نیاید.می.توان.از.غلظت.های.باالتــر.و.با.دفعات.

بیش.تر.اســتفاده.نمود..بدیهی.است.در.این.موارد.نیاز.به.استفاده.

از.عینک.های.تیره/آفتابی.و.نیز.شیشــه.های.پروگرســیو.بیش.تر.
می.شود..

برای.پایش.نتایج.درمانی.بهتر.اســت.کــودک.هر.3-6.ماه.از.نظر. .-

رفراکشــن.معاینه.شــود..بهترین.جواب.با.انجام.سیکلورفراکشن.

بدســت.می.آید..در.صورت.امکان.اندازه.گیری.طول.قدامی-خلفی.
چشم.توسط.دستگاه.های.بیومتری.اپتیکال.می.تواند.مفید.باشد.

عدم.پاسخ.به.درمان.به.این.معناست.که.طول.قدامی-خلفی.چشم. .-

بیش.از.0/2.تا.0/3.میلی.متر.در.ســال.رشــد.نمــوده.و.یا.میزان.

رفراکشن.در.ظرف.یک.سال.بیش.تر.از.0/5.تا.یک.دیوپتر.افزایش.
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پیدا.کرده.اســت..در.این.موارد.در.وهله.اول.دفعات.مصرف.قطره.

افزایش.می.یابد.و.در.صورت.عدم.پاســخ.مناســب.می.توان.غلظت.

دارو.را.اضافه.کرد..در.مطالعات.مختلف.میزان.عدم.پاسخ.به.درمان.
بین.12.تا.20.درصد.گزارش.شده.است.

زمان.توقف.مصرف.دارو.دو.سال.پس.از.ثبات.کامل.و.عدم.پیشرفت. .-

نزدیک.بینی.می.باشد..البته.برخی.محققین.قطره.را.تا.سن.18-17.

سال.)teenage(.ادامه.می.دهند..شاید.دلیل.تداوم.مصرف.ممانعت.
از.پدیده.rebound.باشد..

Phenomenon rebound پدیده بازگشت
پدیــده.rebound.زمانی.رخ.می.دهد.که.با.قطع.درمان.پیشــرفت.
نزدیک.بینی.مجددا.آغاز.شود..این.پدیده.در.موارد.زیر.شایع.تر.است:

دوزها.و.غلظت.های.باالتر.دارو .-
سن.کم.تر.کودک .-

پیشرفت.بیماری.علی.رغم.تداوم.درمان.با.قطره.آتروپین .-
اســتراتژی.های.الزم.برای.کاهــش.میزان.rebound.بــه.قرار.زیر.

می.باشند:
استفاده.از.دوزها.و.غلظت.های.پایین.تر. .-

taper.کردن.غلظت.دارو.به.جای.قطع.ناگهانی.آن .-
تداوم.مصرف.آتروپین.تا.اواخر.سنین.نوجوانی.)18.سال( .-

در.حال.حاضر.مطالعات.متمرکــز.بر.ممانعت.از.آغاز.نزدیک.بینی.

در.کودکان.high risk.می.باشند..در.حقیقت.کودکان.پرخطر.کودکانی.

هســتند.که.والدین.آن.ها.نزدیک.بینی.و.به.ویژه.نزدیک.بینی.شــدید.
دارند.و.سن.شروع.بیماری.در.آن.ها.کم.تر.از.سه.سالگی.است.

در.نهایت.تحقیقات.جدید.برای.بررسی.نتایج.درمان.های.ترکیبی.

)آتروپین.+.لنزهای.تماسی/.عینک.پروگرسیو(.در.حال.انجام.می.باشند..
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پسربچه.ای.سه.ساله.با.اگزوتروپی.چشم.راست.مراجعه.کرده.است..

حدت.بینایی.)با.روش.single optotype matching(.چشــم.راست.این.

کودک.20/560.و.چشم.چپ.20/30.است..در.معاینه.سگمان.قدامی،.
iridocorneal(.امبریوتوکســون.خلفی،.رشــته.های.قرنیه.ای-عنبیه.ای
strands(.و.اکتوپی.مردمک.ها.)corectopia(.در.هر.دو.چشــم،.آتروفی.

.)patchy(.عنبیه.در.بخش.سوپرانازال.چشم.راست.و.هیپوپالزی.تکه.ای
عنبیه.در.چشم.چپ.مشاهده.می.شود.

در.معاینه.فیزیکی،.هیپوپالزی.ماگزیال.و.صاف.شدن.قسمت.میانی.

صورت،.پیشانی.برجسته،.پهن.شدن.پل.بینی،.ناهنجاری.های.دندان.و.
پوست.اضافه.در.ناحیه.شکم.دیده.می.شود.

فشــار.چشم.راست.13.میلی.متر.جیوه.و.چشم.چپ،.18.میلی.متر.

جیوه.است..معاینه.ســگمان.خلفی.مساله.خاصی.را.نشان.نمی.دهد.و.
رفراکشن.سیکلوپلژیک.برای.این.سن.طبیعی.است.
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سوال 1
محتمل ترین تشخیص برای این کودک چیست؟

ICE syndrome ..1
آنومالی.پیترز ..2

آنیریدیا ..3
Axenfeld-Rieger.سندرم ..4

سوال 2
مرحله بعدی برای اداره ی این بیمار چه خواهد بود؟

.غربالگری.مداوم.گلوکوم ..1
پاپیلوپالستی ..2

خارج.کردن.لنز ..3
DSAEK ..4

سوال 3
کدام یک از موارد زیر مناســب ترین انتخاب برای شروع آزمایش 

ژنتیک مولکولی در این مورد است؟
.PAX6.تعیین.توالی ..1

)CMA(.آنالیز.ریزآرایه.کروموزومی ..2
پانل.ژنی.برای.دیسژنزی.بخش.قدامی ..3

تعیین.توالی.کامل.اگزوم ..4

سوال 4
در صورت طبیعی بودن ریزآرایه کروموزومی، کدام مورد مناسب ترین 

انتخاب برای قدم بعدی در آزمایش های ژنتیکی مولکولی است؟
.PAX6توالی ..1

.PITX2.و.FOXC1.تعیین.توالی ..2
.تجزیه.و.تحلیل.کاریوتایپ ..3
تعیین.توالی.کامل.اگزوم ..4

پاسخ سوال 1: 
.Axenfeld-Rieger.گزینه.4-.سندرم

همیشــه. اختــالالت )Axenfeld-Rieger )ARS تقریباً. طیف  .-

وضعیتی.دو.طرفه.اســت.که.شامل.رشــد.ناهنجار.در.زاویه.اتاق.

قدامی،.عنبیه.و.شــبکه.ترابکوالر.)دیسژنزی.بخش.قدامی(.است..

شــایع.ترین.تظاهرات.بالینــی،.هیپوپالزی/آتروفی.عنبیه،.اکتوپی.

مردمک.ها.و.امبریوتوکســون.خلفی.اســت..تظاهرات.سیستمیک.

شامل.مالفورماسیون.مشــخص.در.صورت،.ناهنجاری.های.دندانی.
و.پوست.زائد.اطراف.ناف.است.

سندرم ICE )سندرم اندوتلیال ایریدوکورنیال( مجموعه.ای. .-

از.اختالالت.پیش.رونده.شامل.درجات.مختلف.ادم.قرنیه،.گلوکوم.

و.ناهنجاری.هــای.عنبیه.اســت..این.ســندرم.همچنین.در.زنان.

شــایع.تر.اســت،.به..ندرت.در.دوران.کودکی.دیده.می.شود.و.فرد.
مبتال.هیچ.گونه.ناهنجاری.سیستمیک.ندارد.

تظاهــر.معمول.آنومالی پیترز.عبارت.اســت.از.کدورت.مرکزی/. .-

پاراســانترال.قرنیه.همراه.با.نقص.در.غشا.دسمه.و.اندوتلیوم.قرنیه.

)زخم.خلفی.فون-هیپل(.و.درجات.متغیری.از.چســبندگی.عنبیه.

و.یا.عدسی.به.بخش.خلفی.قرنیه..عدسی.اغلب.دچار.آب.مروارید.
است..

آنیریدیا.نوعی.درگیری.کل.چشــم.است.که.شامل.نبود.عنبیه،. .-

آب.مروارید،.نقص.سلول.های.بنیادی.لیمبوس،.هیپوپالزی.فووه.آ.

و.هیپوپــالزی.احتمالی.عصب.بینایی.اســت..در.آنیریدیا.ممکن.

اســت.درجات.متغیری.از.ناهنجاری.عنبیه.وجود.داشته.باشد،.از.

نقایص.حداقلی.تا.نبود.کامل.عنبیه..امبریوتوکسون.خلفی.بخشی.
از.تظاهرات.بالینی.این.اختالل.نیست.

پاسخ سوال 2:
گزینه.1.–.غربالگری.مداوم.گلوکوم

تقریبــاً.50%.بیماران.مبتال.به.ARS.به.گلوکوم.مبتال.می.شــوند..

غربالگــری.دوره.ای.مادام.العمر.برای.گلوکوم.ضروری.اســت..کودکان.

مبتال.بــه.ARS.به.رغم.اکتوپی.مردمک.ها،.به.طــور.قابل.مالحظه.ای.
خوب.می.بینند.

.انجام.عمل.پاپیلوپالستی.با.هدف.بهبود.بینایی.در.این.کودکان،.
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کمک.چندانی.نمی.کند..ممکن.اســت.این.کــودکان.دچار.آمبلیوپی.

چشــم.راست.باشند..در.صورت.شــک.به.آمبلیوپی،.برای.چشم.چپ،.

ابتدا.و.قبل.از.بررســی.جراحی.باید.بســتن.چشــم.)پــچ(.را.امتحان.

کرد..اگر.کودک.بســتن.چشم.ســالم.را.تحمل.کند،.نیازی.به.جراحی.
پاپیلوپالستی.نیست.

بیماران.مبتال.به.ARS.با.وجود.اینکه.بخشی.از.دیس.ژنزی.قسمت.

قدامی.محسوب.می.شوند.ولی.دچار.آب مروارید.زوردرس.نمی.شوند.
و.برعکس.این.بیماران.دارای.لنزهای.شفافی.هستند.

DSAEK.یــک.روش.پیونــد.اندوتلیالی.قرنیه.با.ضخامت.نســبی.

اســت..این.روش.برای.درمان.ادم.قرنیه.در.شــرایط.اختالل.اندوتلیال.

استفاده.می.شود..ARS.بدون.گلوکوم،.باعث.ایجاد.کدورت.قرنیه.در.اثر.

بیماری.اندوتلیال.نخواهد.شد..اگر.چه.لبه.های.محیطی.غشای.دسمه.

به.صورت.قدامی.قرار.می.گیرند.)امبریوتوکســون.خلفی.=.قرار.گرفتن.
قدامی.خط.Schwalbe(،.خود.اندوتلیوم.به.طور.طبیعی.کار.می.کند.

پاسخ سوال 3:
)CMA(.گزینه.2.-.ریز.آرایه.کروموزومی

آنالیز ریزآرایه کروموزومی.معموالً.در.مواردی.انجام.می.شــود.

که.چندین.ناهنجاری.سیســتمیک.وجود.دارد.تا.احتمال.درگیر.شدن.

بیش.از.یک.ژن.بررسی.شــود..در.این.شیوه.بررسی.ژنوم.هسته..برای.

کشــف.تغییرات.در.تعــداد.کپی.ها.)CNV(.که.شــامل.افزایش.اندک.

)دوپلیکاســیون(.یا.از.دســت.رفتن.)حذف(.اطالعات.ژنومی.می.باشد.

انجام.می.شــود..انواع.CNV.ممکن.است.حاوی.چندین.ژن.باشند..این.

کودک.دارای.ناهنجاری.های.قســمت.قدامی.چشم،.دندان،.صورت.و.

ناف.است..همچنین.رخداد.سندرم.Axenfeld-Rieger.می.تواند.مربوط.
به.حذف.به.6p25.یا.4q25.باشد.

دیس ژنزی بخش قدامی.ممکن.اســت.حاوی.ژن.های.بیش.تری.

باشد،.بنابراین.اطالعات.اضافی.آشفته.کننده.ای.ایجاد.می.کند.که.هیچ.
ارتباطی.با.فنوتیپ.ندارند.

اگر.چــه.آنیریدیا.»جزئی«.به.دلیل.جهــش.در.PAX6.می.تواند.

در.بروز.آن.با.طیف.Axenfeld-Reiger.همپوشــانی.داشــته.باشد،.اما.
امبریوتوکسون.خلفی.وجود.ندارد.

تعیین توالی اگزوم.باید.برای.مواردی.توصیه.شود.که.در.آزمایش.
اتیولوژی.ژنتیکی.علت.شناخته.شده.ای.یافت.نمی.شود،

پاسخ سوال 4: 
.PITX2.و.FOXC1.گزینه.2.-.تعیین.توالی

جهش.هــای.PAX6.با.یک.فنوتایپ.ARS.ارتبــاط.ندارند..بیش.تر.
اوقات،.این.جهش.ها.منجر.به.آنیریدیا.می.شود.

تجزیــه و تحلیل کاریوتایپ،.برخالف.توالــی.ژنی.که.ترتیب.

دقیق.نوکلئوتیدهــای.درون.یک.ژن.را.تعییــن.می.کند،.به.تغییرات.

میکروسکوپی.ناخالص.در.ساختار.کروموزومی.توجه.می.کند..تجزیه.و.

تحلیل.کاریوتایپ.نمی.تواند.تغییرات.توالی.ژن.منفرد.یا.حذف./.تکثیر.

درون.ژنی.را.تشخیص.دهد،.در.نتیجه.ممکن.است.یک.ناهنجاری.ژن،.
طبیعی.به.نظر.برسد.

اگرچه.ARS.نتیجه.مجموعه.ناهنجاری.ژنتیکی.ناهمگن.است،.اما.

دو.عامل.ژن.رمزگذار،.FOXC1.و.PITX2.وجود.دارد.که.هنگام.جهش.

باعث.ایجاد..ARS.می.شوند..تعیین.توالی.این.دو.ژن.برای.مرحله.بعدی.

گام.مناسبی.است..بعضی.اوقات.این.دو.ژن.فقط.برای.پوشش.به.عنوان.
بخشی.از.پانل.بزرگ.تر.دیسژنز.بخش.قدامی.موجود.هستند.

آزمون.PAX6.اندیکاســیون.ندارد.زیرا.فنوتایپ.در.اینجا.به.وضوح.
.ARSاست.نه.آنیریدیا.
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از دیار چین یکی بیماری بد پا گرفت
آمد اندر کل عالم مسکن و ماوا گرفت

شد امارات و قطر درگیر چون ایران ما
شد اروپا مبتال تا غرب امریکا گرفت

قم شد اول مبتال و کرد صادر این مرض
رشت و تهران و اراک و مرز جلفا را گرفت

زینب از عبدالحسین و احمد از مشتی رضا
دکتر از بیمار بخش و آدم از حوا گرفت
هرکسی در کل دنیا شد گرفتارش شدید

از میان آشنایان خاله ام زهرا گرفت
ماسک نایاب و گران شد هر ژل پاکیزگی

مصرف بیجای الکل عقل انسان ها گرفت
شد مدارس جملگی تعطیل و درس بچه ها
شد مجازی خرج اینترنت ببین باال گرفت

جمله ی اخبار ما شد شرح حال این مرض
چند فوتی هست اینجا چند تن آنجا گرفت

شد خرید عید کم هر کاسبی محزون و زار
تا بگردد رزق افزون ختم یا موال گرفت

گر کرونا کرد محزونت حسن غمگین مباش
شاعر شعرت به قلب پیر و برنا جا گرفت

دکتر.سید.محمد.حسن.صمدی
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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
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