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سرمقاله

دکتر محمدحافظ 
نوروزی زاده

امواج بیماری کووید 19 در جهان و بویژه در کشــورهای در حال توسعه 
پزشــکان را وادار نموده اســت تا با واقع بینی با ترس های خود روبرو شوند. 
اگر چه در بســیاری از کشــورهای جهان مدیریت مناسبی در برخورد با این 
همه گیری وجود داشــته اما خستگی ناشی از قرنطینه های طوالنی، تاخیر در 
واکسیناســیون کل جامعه، ناتوانی در یادگیری و آموزش از سایر کشورها و 
فقدان دوراندیشی در سیاست ســازان حوزه سالمت همگی را متقاعد نموده 
که سوش های جهش یافته ویروس )که آسان تر انتشار و انتقال پیدا می کند( 
با تمام توان جوامع بشــری را گرفتار خواهد کرد. در چنین شــرایطی تعداد 
موارد جدید ابتال بــه صورت صعودی افزایش پیدا می کند و شــیب نمودار 
ابتال به بیماری حالت عمودی به خود می گیرد. برای مثال در شهر دهلی در 
هندوســتان نزدیک به 400 هزار نفر در یک روز به بیماری کووید 19 مبتال 
شدند و چهار هزار مرگ در یک روز گزارش گردید. تعداد بیش تری از بالغین 
جوان در این شرایط به بیماری مبتال شده و یک آشفتگی غیر قابل تصور رخ 
می دهد. فقدان تخت های بیمارستانی از یک سو و کمبود ملزومات پزشکی و 
دارویی بویژه اکسیژن از سوی دیگر، بیماران را دچار اختالالت شدید تنفسی 
به صورت gasping می کند و در صورت تکرار قرنطینه بیش ترین صدایی که 

در خیابان ها شنیده می شود صدای آژیر آمبوالنس ها خواهد بود.
قله امواج )پیک( بیماری کورونا بدنبال قرنطینه های ســفت و سخت و 
برقراری مقررات شــدید منع رفت و آمد در هر جامعه ای کوچک می شود. اما 
متاسفانه تعداد فزاینده ای از بیماران دچار موکورمایکوزیس ناحیه سینواربیتال 
می شــوند و این امر بــر وخامت اوضاع می افزاید. اینجانــب اگر چه برخورد 
مســتقیمی با موکورمایکوزیس بدنبال همه گیری کووید 19 نداشته ام ولی از 
ســایر همکاران شنیده ام که با تعداد فزاینده ای از این نوع عفونت به واسطه 
مشــاوره چشم پزشکی روبرو شده اند. موکورمایکوزیس بیماری وخیمی است 
که حتی با وجود درمان های اگرسیو نیز موربیدیته مورتالیتیه باالیی دارد. در 

گذشته چشم پزشکان با موارد بسیار اندکی از این بیماری در دوره طبابت خود 
روبرو می شــدند ولی بعد از پاندمی کورونا این عارضه بدنبال بیماری کووید 
19 افزایش چشــم گیری داشته است. علت دقیق ابتال به این بیماری چندان 
شــناخته شده نیست ولی برخی عوامل خطرســاز را می توان در بین بیماران 
مبتال به کورونا مشــاهده نمود. این عوامل عبارتند از: دیابت کنترل نشــده، 
تجویز و مصرف بی رویه اســتروئید سیستمیک و انجام مکرر تست کورونا به 
روش تهیه نمونه از حلق و حنجره به کمک سوآب - اپلیکاتور. سایر عواملی 
که می توانند فرد را مســتعد ابتال به عارضه خطیر موکورمیایکوزیس در پی 
بیماری کووید 19 نمایند شامل این عوامل می باشند: استفاده از کپسول های 
اکســیژن، مصرف بیش از اندازه ترکیبات روی (zinc) به صورت مکمل های 
غذایی و ضعف سیســتم ایمنی بدن )بویژه افراد ســالخورده(. در بسیاری از 
مراکز گزارشــاتی از اندوفتالمیت قارچی انــدوژن در ارتباط با بیماری کووید 

19 وجود دارد.
در حین عبور از این مرحله بحرانی در پاندمی کووید 19، سایر بیماری ها 
و اثرات آن ها بر جامعه بشری مغفول می مانند و این بدترین زمان در مواجهه 
با این بیماری هاســت زیرا اکثریت قابل مالحظــه ای از کادر درمان در حال 
مبارزه با بیماری کووید 19 می باشند. به نظر می رسد شاید واکسن تنها امید 
برای خروج از چنین بحرانی باشــد و اکثریت جامعــه باید برای پیش گیری 
از ابتال به این بیماری و تکرار حمالت آن واکســینه شــوند. در ضمن نباید 
فراموش کرد که بیماری کووید 19 دشــمنی قوی بوده و شناخت مناسب و 
کافی از رفتار این بیماری تنها ســالح ما برای پیش گیری از تکرار پیک های 

بعدی بیماری خواهد بود.

تا درودی دیگر، بدرود
دکتر محمد حافظ نوروزی زاده

کووید 19 و موکورمایکوزیس
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گزینه های درمانی مورد استفاده در کوریو-
رتینوپاتی سروز مرکزی1

دکتر واسیلیکی پوالکی

دکتر دین اِف. لوپورچیو

زمینه / اصول مبحث
کوریو-رتینوپاتی ســروز مرکــزی )CSCR/CSR( یک اختالل با 
علت ناشــناخته یا ایدیوپاتیک اســت که عمدتاً در مردان در سنین 
30 الی 50 ســال دیده می شــود. از نظر نژادی در خصوص شــیوع 
آن تفــاوت معنــاداری وجود ندارد. ریســک فاکتورهایی که پیش از 
این جهت CSCR شناســایی شــده اند، شامل اســترس های روانی-
اجتماعی، شــخصیت تیپ A، مصرف داروهای کورتیکواســتروئیدی 
یا ســمپاتومیمتیک، بیماری های قلبی، فشــار خون باال، آپنه خواب، 
اختالالت روان پزشکی و بارداری می شــوند. یک بررسی گذشته نگر2  
که توســط فوک و همکاران انجام شد، نشان داد که در میان بستگان 
27 بیمار مبتال به CSCR، 52 درصد نیز درگیر این مشکالت بودند و 
هر چند در این امر  هیچ ژن خاص یا الگوی توارثی خاصی شــناخته 
نشده، این خود نشان دهنده وجود یک زمینه و استعداد ژنتیکی است. 
در حالی کــه پاتوفیزیولوژی دقیق CSCR به طور کامل مشــخص و 
شناســایی نشده، به نظر می رســد در این بیماری ترکیبی از افزایش 
نفوذپذیــری کوروئیدال )کــه بر ظرفیت جذبی اپی تلیــوم پیگمانته 
شــبکیهRPE( 3( غلبه می کند(، اختالل عملکــرد اولیه پمپ RPE و 

ایسکمی کوروئید نقش داشته باشند. 
در اپی تلیوپاتی پیگمانته کوروئید- یک شــکل ســاب کلینیکی و 
ابتدایِی CSCR- ترکیبی از عروق کوروئیدی بزرگ شــده عمقی را با 
نازک شــدن مویرگ های کوروئیدی و قسمت داخلی کوروئید شاهد 

هستیم که ممکن است منجر به ایسکمی نسبی شود.
مبتالیان به CSCR معموالً از متامورفوپســی، میکروپســی، تاری 
1  Vasiliki Pouleki, MD, PhD; Doan F Loporchio, MD, MS - “ Treatment 

options for central serous chorio retinopathy”- Focal PointsR -VOLUME 
XXXVII NUMBER 7 July 2020.

2 retrospective
3 . Retinal Pigment Epithelium

دید، دیس کروماتوپســی و اسکوتوم های مرکزی ایزوله شکایت دارند. 
تصویر بالینی آن وجود کندگی های ســروز قســمت عصبی-حســی 
شــبکیه همراه با وجود یک یا چند ضایعه کانونی در RPE می باشــد. 
روش های مختلف تصویربرداری از قبیل OCT، آنژیوگرافی فلورســین 
)FA(، آنژیوگرافی ایندوسیانین ســبز )ICG( و اتوفلورسانس )AF( را 

می توان جهت تشخیص CSCR مورد استفاده قرار داد.
OCT معموالً نشــان دهنده طویل شــدن ســگمان های بیرونی، 

کندگی های RPE، وجود مایع ســاب رتینال و گاهی اوقات رســوبات 
چربی )بویژه در زمان بارداری( و رســوبات ســاب رتینال است )شکل 
 OCT 1(. با بهبود کیفیت تصویربرداری های عمقی انجام شده توسط
پدیده ضخیم شــدن کوروئید نیز مشخص می گردید. FA نشان دهنده 
وجود الگوهای مختلفی از نشــت از قبیل نشــِت »دودکشی« )از یک 
نقطه کانونی که به صورت عمودی گســترش و انتشار می یابد ]شکل 
2[( یا نشــت »لکه جوهر« )یک نقطه کانونی که شــدت آن افزایش 

می یابد( یا یک یا چند ناحیه هایپرفلورسانسمی  می باشد. 
ICG می تواند مناطق کانونی یا منتشری از hypercyanescence را 

نشــان دهد که ناشی از افزایش نفوذپذیری کوروئید است. عکس های 
AF در موارد حاِد CSCR معموالً نشــان دهنده هایپر-اتوفلورســانس 

اســت که مرتبط با مناطقی از کندگی قســمت های عصبی- حسی 
می شود. آسیب RPE در فرم مزمِن CSCR منجر به ایجاد قسمت هایی 
لکه لکه )سنگ فرشــی( و یا هایپواتوفلورسانس می شود که به  وسیله 
AF و اغلب به شــکل یک الگوی عمودی مشــاهده می شود. این الگو 

نشــانگر مهاجرت مایع مزمن و ماندگاِر ساب رتینال تحت تاثیر نیروی 
جاذبه است )شکل 3(.

پیشــرفت های اخیر صورت گرفتــه در زمینــه تصویربرداری از 
ســگمان قدامی منجر به آن شــده که CSCR در طیف بیماری های 
پاکی کوروئید تقســیم بندی شــود؛ این بیماری ها شامل اپی تلیوپاتی 
پیگمانته پاکی کوروئید، نئوواسکولوپاتی پاکی کوروئید و واسکولوپاتی 
کوروئیدی پولیپوئیدال است. در عین حال که خصوصیات دموگرافیکی 
بیمار و تظاهرات بالینی بیماری ممکن اســت متنوع و گوناگون باشد، 
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در هر یک از این اختالالت ضخیم شــدن منتشــر یا کانونی کوروئید 
دیده می شود که اساســاً ناشی از گشاد شدن عروق موجود در داخل 
الیه هالر است. هر چند که برخی محققان این نکته را مطرح کرده اند 
که ضخامت کوروئید در ناحیه ســاب فووه آِل باالتر از μm 300، بالقوه 
پاتولوژیک می باشــد اما از آنجــا که ضخامت کوروئیــد تحت تاثیر 
عواملی از قبیل ســن و طول آگزیال است، هیچ آستانه مشخصی که 
مشــخص کننده و تعریف کننده یک کوروئید ضخیم شده غیرطبیعی 

باشــد، وجود ندارد. تصور می شود آتروفی کوریوکاپیلری های خارجی 
منجر به ایسکمی نسبی شده و این امر ممکن است در آسیب اپی تلیوم 
پیگمانته شــبکیه ای )RPE( بیرونی و تولید فاکتورهای آنژیوژنیک که 

در نهایت منجر به نئوواسکوالریزاسیون می شود، نقش داشته باشد.
سیر طبیعی ایجاد CSCR کاماًل مشخص شده است. اکثر بیماران 

شــکل 1. عکس با فیلتر سبز (red-free) و OCT مربوط به یک بیمار مبتال به کوریو-رتینوپاتی سروز مرکزی مزمن؛ مایع ساب رتینال 
در مجاور چندین کندگی اپی تلیوم پیگمانته (PEDs) (Pigment Epithelium Detachments) مشخص است.

شکل 2. تصویری از نشــت دودکشی مانند همراه با pooling در 
.FA فضای ساب رتینال در

شکل 3. اتوفلورسانس فوندوس نشان دهنده تغییرات رخ داده 
در RPE در یک بیمار مبتال به فرم مزمِن CSCR است.

گزینه های درمانی مورد استفاده در کوریو-رتینوپاتی سروز مرکزی
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در طی دوره کوتاهی )چند هفته تا چند ماه( اختالل بینایی را تجربه 
خواهنــد کرد و عالیم خودبه خود برطرف خواهد شــد. تقریباً در 30 
درصد از بیماران مبتال به فرم حاِد CSCR عود بیماری وجود دارد، اما 
در برخی مطالعات خاص این رقم تا 50 درصد هم بوده اســت. با این 
وجود بســیاری از بیماران )در برخی مطالعات تا 75 درصد( عالیمی 
را ذکر می کنند که بیش تر از چند ماه طول کشــیده و در عکس های 
OCT و فندوس چشــم ایــن افراد، تجمع مزمن مایع ســاب رتینال1 

)SRF( و کندگی های اپی تلیوم پیگمانته2 )PEDs( مشــاهده می شود. 
این بیماران که دچار فرم مزمِن CSCR هستند، چالش درمانی خاصی 
را برای چشم پزشــکان به دنبال خواهند داشــت. هر چند که تعاریف 
موجود متفاوت و متنوع هستند، اما افتراق میان فرم حاد و فرم مزمِن 
CSCR عمومــاً به صورت مدت زمان کم تر از 6-3 ماه برای موارد حاد 

و باالتر از 6-3 ماه برای موارد مزمن مورد توافق پزشــکان است. فرم 
مزمن بیماری، به علت وجود بلند مدت و پایداِر مایع ساب رتینالی که 
منجر به آتروفِی RPE و الیه خارجی شــبکیه می شــود، ممکن است 
همراه با نئوواسکوالریزاســیون کوروئیدCNV( 3( باشــد و از پروگنوز 

بینایی بدتری برخوردار است )شکل 4(.
 از آنجا کــه احتمال بهبود خود به خــودی بیماری وجود دارد، 
قســمت اعظم متخصصین شــبکیه موافق درمان فرد در مرحله حاد 
بیماری نیســتند. در عین حال در مواردی که CSCR بهبود نمی یابد، 
فتوکوآگوالســیون موضعی تکیه گاه درمانی سنتی و متعارفی خواهد 
بود. لیزر حرارتی موجی مــداوم )آرگون( که به منظور ترمیم نقایص 
ایجاد شده در RPE و تســریع در برطرف شدن SRF، در موارد نشت 
فوکاِل اکســترافووه  شناسایی شــده توسط FA مورد اســتفاده قرار 
می گیرد خود باعث ایجاد آســیب بافتی می شــود )شکل 5(. در یک 
مطالعه گذشته نگر )retrospective(، 29 چشم درمان شده با 16 چشم 
درمان نشده مورد مقایســه گرفت: مدت زمان ابتال به CSCR در این 
بیماران، حداقل 4 ماه بود. در عین حال که این مطالعه نشان داد که 
فتوکوآگوالســیون لیزری بر روی محل های نشت منجر به تسریع در 
جذب SRF، بهبود دید بیمــار و کاهش میزان عود در طی یک دوره 
پیگیری با میانگین 4/8 ســال شده اســت، سایر مطالعات انجام شده 
نتوانســتند صحت  بهبودی بلندمدِت دید فرد و یا کاهش میزان عود 

را در خصوص این روش درمانی تایید نمایند.
اســتفاده از لیزر فوکال محدود به محل های نشــِت اکسترافووه  
می شــود و احتمال تشکیل اســکار، ایجاد CNV و اسکوتومای دائمی 
مرکزی وجود دارد. عالوه بر این، نگرانی هایی در این زمینه وجود دارد 
که درمان لیزری در نواحی صدمه دیده ی RPE ممکن است منجر به 
اختالل هر چه بیش تر عملکرد بافتی و در نتیجه تشدید بیماری شود. 

1 . Subretinal fluid
2 . Pigment Epithelium Detachments
3 . Choroidal Neovascularization

بنابرایــن در این مقاله، داده های موجــود در زمینه روش های جدید 
درمانی مورد اســتفاده در فرم مزمن CSCR را که ممکن است باعث 
ارتقای ایمنی درمان های انجــام گرفته و ایجاد نتایجی بلندمدت تر و 

پایاتر گردد، مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

درمان کوریورتینوپاتی سروز مرکزی مزمن
در اینجــا باید به برخی از خطرات و مشــکالت موجود در زمینه 
درمان های مورد اســتفاده جهت اشکال مزمن ولی متغّیر بیماری که 
تحت مطالعه و بررســی می باشند، اشــاره ای نمود. اوالً در عین حال 
که خاطر نشــان گردید جهت تشــخیص فرِم حاِد CSCR عموماً یک 
مدت زمان 6-3 ماه مورد قبول پزشــکان اســت، به نظر نمی رسد که 
مدت زمان اســتانداردی جهت گنجاندن بیماران در این مطالعات در 
نظر گرفته و رعایت شــده باشــد و این امر احتماالً باعث خواهد شد 
که محققان در تفســیر نتایج به دســت آمده دچار سردرگمی و ابهام 
شــوند. عالوه بر این، دید بیمار در فرم مزمِن CSCR ممکن است در 
اثر آسیب بلندمدت و پایداِر فتورسپتورها و RPE، محدود شده باشد و 
لذا این امر باعث خواهد شد که ]استفاده از[ شاخص میزان دید بیمار 
در مطالعات بالینی به عنوان یک عامل ارزیابی چندان مطمئن و قابل 
اســتفاده نباشد. در هنگام تفسیر تغییرات آناتومیک ایجاد شده، هیچ 
 کس نمی داند که آیا تغییرات اندازه گیری شــده در مایع ساب رتینال 
را می توان کاماًل به درمان نسبت داد یا به تغییرات و نوسانات طبیعی 
موجود در یک بیمارِی در حال تغییر! نکته آخر اینکه قســمت اعظم 
مطالعات انجام شــده در مورد کوریورتینوپاتی ســروز مرکزی مزمن 
دارای مدت پی گیری کوتاهی بوده و تعداد بیماران شــرکت کننده در 
آن ها نسبتاً پایین هســتند و این امر سواالت و شک و تردیدهایی را 
در زمینه اثرات بلندمدت مداخالت درمانی گذرای انجام شــده، ایجاد 

خواهد کرد.

* اصالح ریسک فاکتورها
برخی داروها با افزایش ریسک ابتال به CSCR مرتبط هستند. 

مصرف کورتیکواســتروئید به هر شکلی )خوراکی، موضعی، داخل   -
مفصلی، استنشــاقی و غیره( با تشــدید بیمــاری همراهی دارد 
و توصیــه جدی بــه قطع مصرف و یا کاهــش دوز مصرفی آن ها 

می گردد. 
CSCR در بیمارانی که دوزهای باالیی از داروهای سمپاتومیمتیک   -
از قبیل پسودوافدرین را مصرف می کنند، مشاهده شده است و با 

قطع دارو عالیم بیمار برطرف می شود. 
در عیــن حال در مطالعاتی که در آن هــا جهت درمان CSCR از   -
داروهای آنتی آدرنرژیِک بتا-بالکر اســتفاده شده، نتایج متناقضی 

به دست آمده است. 
در بیمارانی کــه جهت درمان اختالل نعــوظ از مهارکننده های   -
فسفودی اســتراز 5 اســتفاده می کنند، CSCR نیز مشاهده شده 
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اســت. در برخی بیماران، حتی پس از قطع مصرف دارو بیماری 
همچنان ادامه داشته است. 

عالوه بر ایــن، مهارکننده های مســیر RaF/MEK/ERK از قبیل   -
sorafenib و vemurafenib که به ترتیب در هپاتوسلوالر کارسینوما 

و مالنوم مورد استفاده قرار می گیرد، با حمالت حاِد CSCR همراه 
بوده اند و قطع مصرف آن ها )در صورت امکان(، منجر به بهبودی 

فرد و رفع بیماری می شود.
تصور می شــود که هلیکوباکتــر پایلوری -یک ریســک فاکتور 

شناخته شده برای پپتیک اولسر- باعث ایجاد آسیب کوروئید بواسطه  
سیتوتوکســین  ها می شــود که این امر بالقوه می تواند فرد را مستعِد 
ابتــال به CSCR نماید. مطالعات گذشــته نگر در بیمارانی که ســابقه 
ابتال به CSCR دارند، میزان باالتــری از زخم های پپتیک و رفالکس 
گاســتروازوفاژیال را در مقایســه با موارد کنترل نشان داده اند. با این 
حــال در مطالعاتی کــه در زمینه درمــان H. pylori در CSCR انجام 
گرفته، نتایج به دســت آمده متغیر و متناقض بوده اســت. کاِســال و 
همکاران متوجه شدند که درمان هلیکوباکتر پایلوری، سرعِت بر طرف 

شــکل 4. یک زن 59 ســاله مبتال به CSCR کــه دچار CNV اســت. تصویر برداری های انجام شــده نشــان دهنده رابطه  میان 
 اتوفلورســانس فوندوس (FAF:a)، فلورســین آنژیوگرافی (FA) )b(، آنژیوگرافی ایندوســیانین ســبز (c,d)(ICGA) و آنژیوگرافِی       
OCT(OCTA) (e,f,g) با اســکن های OCTB که نشان دهنده میزان سگمانتاسیون (e,f,g) می باشد. a،b  و c: فرم مزمِن CSCR که دارای 

تغییرات پیگمانتر و مناطقی از هایپراتو فلورسانس، نشــت متغیر و نامنظم فلورسین و عروق کوروئیدی گشاد شده و (d) وجود یک 
غشــای نئوواسکوالِر کوروئیدی در مرحله تاخیرِی ICGA اســت. OCTA .e از الیه خارجی شبکیه به صورت قطعه قطعه ای خودکار 
که نشــان دهنده وجود یک سیگنال هایپردنس مختصر است. OCTA .f از الیه خارجی شــبکیه به صورت قطعه قطعه ای دستی که 
نشان دهنده وجود یک سیگنال هایپردنس بوده و با یک جریان خون مجزا مرتبط می باشد. OCTA .g از کوریوکاپیلری به صورت قطعه 
قطعه ای خودکار نشــان دهنده سیگناِل هایپردنسی است که مشخص کننده وجود ضایعه پیچیده و درهم و برهمی است که این ضایعه 

از یک شبکه نئوواسکوالر تیپیک برخوردار است.

گزینه های درمانی مورد استفاده در کوریو-رتینوپاتی سروز مرکزی
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شــدِن SRF را در مبتالیان به CSCR افزایش داده؛ این در حالی است 
کــه دانگ و همکاران، در یک مطالعه تصادفی بزرگ تر، هیچ بهبودی 
آماری چشــم گیر و معنــاداری را در قدرت دید بیمــاران یا در مایع 

ساب رتینال مشاهده نکردند.

* درمان فتودینامیک
در درمان فتودینامیک )PDT( جهت ایجاد آســیب رادیکال های 
آزاد، از فعالیــت مولکولِی verteporfin که به وســیله نــور، برانگیخته 
شده اســتفاده می شــود. در مبتالیان به CSCR از تزریق وریدی آن 
جهــت درمان موضعِی مناطق نشــت )ازجمله ضایعات ســاب فووه آ( 
اســتفاده می شــود. تصور می شــود که تخریب این عروق که دارای 
خاصیت نفوذپذیــری بیش از حِد طبیعی می باشــند، امکان تثبیت 
ســاختمان عروقی کوروئید، کاهــش ضخامت کوروئیــد و در ادامه 
 بــر طرف شــدن مایع ســاب رتینال و بهبــود دید بیمــار را فراهم 
می ســازد. PDT یکی از روش های درمانی اثبات  شــده جهت بیماران 
مبتال به فرم مزمن CSCR اســت و برای بســیاری از چشم پزشکان، 
 ،PDT گزینه ی برتر به شــمار می آید. قبل از درمــان بیمار از طریق
در ابتدا از طریق FA و/یا ICG کانون های نشــت در داخل ساختمان 
عروقی کوروئید شناســایی می گردند. وقتی که منطقه ای از نشــت-یا 
یک »لکه داغ«- شناســایی گردید، این منطقه، نقطه هدف درمان با 

 dye verteporfin 6 از mg2/mg ،SD-PDT1 خواهد بــود. در روش PDT

با یک دوز نوری برابر با mW/cm2 600 که در طی 83 ثانیه اســتفاده 
 PDT می شــود، ترکیب می گردد. مطالعات متعدد نشان داده است که
در بیماران دچار CSCR  منجر به کاهش مایع ســاب رتینال و بهبود 
دید بیماران می گردد )شــکل 6(. باید به بیمارانی که تحت درمان با 
PDT verteporfin قــرار گرفته اند، در مورد ریســک های همراه با این 

درمان از جمله حساســیت به نور هشــدار داد و به آن ها توصیه نمود 
کــه در طی چند روِز پس از اســتفاده از این نــوع روش درمانی، از 
قرار گرفتن طوالنی مدت در معرض نور مســتقیم خورشید خودداری 

نمایند.
عالوه بر این، PDT به علت خاصیت آسیب رســانی موضعی خود 
ممکن اســت اثرات خطرناکی از جمله آتروفــی RPE  یا پارگی آن، 
نازک شــدن نورورتینال، CNV و ایسکمی کوروئید را به دنبال داشته 
باشــد و بینایی بیمار را مختل نمایند. مطالعات جدیدتر اســتفاده از 
روش های LD-PDT2 و/یا LF-PDT3 در مقایسه با SD-PDT، که ایمن تر 
و کم خطرتر هســتند را توصیه می کنند. در روش LD-PDT از غلظت 
 LF-PDT 3(، در حالی که در mg/m2( dye verteporfin پایین تــری از
از دوز نوری پایین تری )mW/cm2  300( اســتفاده می شــود تا از این 

1 . Standard-dose PDT
2 . Low-dose PDT
3 . Low-fluence PDT

 .e و d .جداشدگی سروز (c) و تاخیرِی (b) از مراحل اولیه FA .c و b .عکس رنگی از فندوس مربوط به جداشدگی ســروز .a .5 شــکل
تصاویر OCT قبل از درمان (d) و پس از درمان (e) به  وسیله فتوکوآگوالسیون لیزری.
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طریق، RPE و بافت پیرامونی آن کم تر آسیب ببیند. مقایسه روش های 
LD-PDT و LF-PDT در درمان CSCR نشــان داد که نتایج به دست 

آمــده در هر دو روش از نظر BCVA و ضخامت کوروئید و نیز برطرف 
شدن مایع ساب رتینال با یکدیگر مشابه بوده است )جدول 1(. در یک 
مطالعه مقایســه ای آینده نگر که توسط ِچنگ و همکاران بر روی 40 
چشم انجام شد، چشــم ها به صورت تصادفی به دو گروه LD-PDT و 
LF-PDT تقسیم شدند. او ذکر نمود که در هر دو گروه، میزان بهبودی 

BCVA در ماه های 1، 3 و 6 پس از درمان، قابل مالحظه و نیز مشابه با 

[Snellen 20/30 ًاز تقریباً 20/50 تا تقریبا :LD-PDT( یکدیگــر بودند
[equivalent در مقایسه با LF-PDT: از تقریباً 20/40 تا تقریباً 20/30 

شــش ماه پــس از درمان( و این امر همراه بــا بهبود قابل  مالحظه و 
معنادار آماری در ضخامت قسمت مرکزی شبکیه و از جمله بر طرف 
 شــدن کامــل SRF در 6 ماه پس از درمان در تمامــی بیماران گروه
LD-PDT و در 19 نفــر از 20 بیمار )95%( در گروه LF-PDT بود. در 

حالی که در یک مطالعه گذشــته نگر قبلی مشخص شد که یک سال 
  LF-PDT در مقایســه با روش LD-PDT پس از انجام درمان، در روش
بر طرف شــدن SRF ســریع تر بوده و ضخامت قسمت مرکزی فووه آ 
کاهش بیش تری داشــته و میزان عود بیماری نیز کم تر بود، اما نتایج 
به دست آمده در مورد بینایی افراد و نیز الگوی ایمنی در هر دو روش 
مشــابه هم بودند و هیچ بیمــاری در اثر درمان های به کار رفته دچار 

آسیب به RPE نشد.
در مجموعــه ای از مطالعات اثربخشــی، کاهِش هــر چه بیش تر 
پارامترهــای PDT مــورد بررســی قرار گرفــت تا از ایــن طریق، از 
میــزان عوارض جانبی حاصل از درمان تا حد ممکن کاســته شــود؛ 
 نتایج به دســت آمده مختلــف و متنوع بودند. هنگامــی که ترکیِب

LD-PDT /LF-PDT )کاهــش دوز verteporfin و Laser Fluence( بــا 

روش های SD-PDT و LF-PDT مورد مقایســه قــرار گرفت، نتایج به 
دســت آمده دلگرم کننده و مطلوب نبودند. محققان مشــاهده کردند 
که در هر دو گروه LF و SD، نتایج به دســت آمده در خصوص بهبود 
 LF/LD دید بیمار و برطرف شدن مایع مشابه بود اما در گروه ترکیِب
این  طور نبود )این حالت مشاهده نشد(. عالوه بر این، هر چند که در 
گروه های LF و SD PDT، اندکس های واســکوالریتِی کوروئید کاهش 
یافته بودنــد، در گروه ترکیب LF/LD همان اندکس ها افزایش یافتند 
و این امر شــک و تردیدهایی را در زمینه اثربخشی این رویکرد ایجاد 
نمود. با این وجود، در آزمایش هایی که توســط هوآ و همکاران انجام 
شد، مشخص گردید که کاهش دوز PDT در حد یک سوم استاندارد، 
باعث بهبودی BCVA و کاهش ضخامت کوروئید و SRF در 6 ماه پس 

از درمان شده بود.

* لیزر کانونی )فوق آستانه ای(
هر چند امروزه از لیزر کانونی در درمان فرِم مزمِن CSCR چندان 

.PDT قبل (چپ( و بعد از درمان (راست( به وسیله CSCR و مادون قرمز از یک بیمار دچار OCT شکل 6. تصاویر

گزینه های درمانی مورد استفاده در کوریو-رتینوپاتی سروز مرکزی
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استفاده نمی شود اما این روش درمانی با توجه به پیشرفت های صورت 
گرفته در حوزه تصویربرداری از چشم به مزیت هایی دست یافته است. 
در سیســتم Navilas (OD-OS GmbH) جهت تهیه نقشه ای از مناطق 
نشت، از FA بیمار استفاده می شود و این نقشه بر روی یک عکس فوری 
(real-time) از فندوس قرار داده می شود؛ این امر امکان درمان هر چه 

دقیق تِر نواحی آسیب دیده را فراهم می سازد و در نتیجه ممکن است 
آسیب وارد شده به بافت های پیرامون ضایعات،  کاهش یابد )شکل 7(. 
مولــر و همکاران مطالعه ای را بر روی 32 چشــم که به مدت حداقل 
3 ماه مبتال به CSCR بوده و تحت درمان با فتوکوآگوالســیون لیزری 
هدایت شــده (navigated laser photocoagulation) قرار گرفته بودند، 
انجــام دادند و در هفته چهارم و ماه ســوم، بهبودی آماری معنادار و 
قابل مالحظه ای را در BCVA مشاهده نمودند. در 75 درصد از بیماران 
در ماه ســوم، SRF کاماًل برطرف شــده بود و هیچ یــک از بیماران، 
دچار کاهش دیِد ناشــی از درمان نشــدند. در عین حال این مطالعه 
نقطه ضعف هایی داشــت از جمله اینکه ماهیت آن، گذشته نگر بود و 
اینکه گروه کنترل نیز نداشت. بعالوه کوتاه بودن مدت زمان پی گیری 
بیمــاران (follow-up)، تایید و اثبات یــک الگوی ارتقا یافته  ایمنی را 
برای این روش در مقایســه با لیزر کانونی اســتاندارد با مشکل روبرو 

می سازد.

(MP) لیزر میکروپالس *
در لیزر میکروپالس-یا همان لیزر تحت آستانه ای- از انرژی لیزری 
به صورت رگباری از »میکروپالس ها« اســتفاده می شــود. با این کار، 
انرژی گرمایی  منتشر شــده که می تواند به داخل بافت های محیطی 
انتقال  یابد، محدود می گردد. این اســتراتژی باعث اثربخشی هر چه 
بهتر انرژی به کار رفته شده و در نتیجه پزشک به حداکثر اثر درمانی و 
با حداقل آسیب جانبی شبکیه دست پیدا می کند. در لیزر میکروپالس 
از یک لیزر زرد رنگ 577 نانومتری با یک ســیکل عملی 10-5٪ در 
 1800 mW 320 تا mW مدت زمــان 0/2 ثانیه و با قدرتی برابر بــا
اســتفاده می شــود. اندازه نقاط )لکه ها( از 100 الی µm 200 متغیر 
است. طرفداران میکروپالس با توجه به خروجی پایین انرژی MP و از 
آنجا که این لیزر هیچ  گونه سوختگی مشهودی ایجاد نمی کند، تصور 
می کنند که این روش به میزان چشــم گیری ایمن تر و کم خطرتر از 
لیزر حرارتی ســنتی فوق آستانه ای اســت و آن را می توان حتی برای 

درمان نشت ساب فووه آ نیز مورد استفاده قرار داد.
از سویی دیگر در یک مطالعه آینده نگر (prospective) که بر روی 
160 چشم مبتالبه CSCR با مدت زمان بیماری حداقل 6 هفته انجام 
شــد، مشخص گردید که LD-PDT روشی بهتر و برتر از روش درمانی 
MP است. محققان نشان دادند که در 41 چشم از 80 چشِم )51/2%( 

درمان شده از طریق LD-PDT، در هفته های ششم الی هشتم پس از 
درمان، SRF کاماًل برطرف شــده و بهبود یافته بود )P  >  0/001( در 

half-Fluence PDT و RD-PDT جدول 1. خالصه ای از وضعیت بهبودی بینایی بیماران در مطالعات

میانگین VA اولیه (SE به مداخلهمطالعه
صورت تقریبی(

VA نهایی (SE به صورت 
عوارضتقریبی(

a. Half-dosea. 20/50a. 20/25-20/30چنگ و همکاران
هیچ گونه عوارض چشمی یا سیستمیک

ایجاد نشد. b. Half-fluenceb. 20/40-20/50b. 20/25-20/30

هیچ گونه عوارض چشمی یا سیستمیک a. Third-dosea. 20/80-20/100a. 20/30-20/40هوآ و همکاران
ایجاد نشد.

a. Full-dosea. 20/30-20/40a. 20/25-20/30پارک و همکاران

حذف شد b. Half-doseb. 20/30-20/40b. 20/25-20/30

c. Half-dose/half-fluencec. 20/40-20/50c. 20/40-20/50

a. Half-dosea. 20/26a. 20/20-20/25نیکولو و همکاران
هیچ گونه عوارض چشمی ایجاد نشد.

b. Half-fluenceb. 20/28b. 20/20-20/25
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 11 ،MP حالی که میزان بهبود در مورد چشم های درمان شده توسط
مورد از 80 چشــم )13/8٪( بود. در پی گیری نهایی )8-7 ماه پس از 
درمان(، در روش LD-PDT نتایج آناتومیک به دســت آمده همچنان 
 > 0/001 ;SRF عالی تر بودند )67/2٪ در مقابِل 28/8٪ بهبودی کامل
 P(. در عین حال که تغییرات ایجاد شده در BCVA در اولین پی گیری در 
چشــم های درمان شده با LD-PDT در مقایســه با چشم های درمان 
شــده از طریق MP، به میزان چشم گیری بهتر و باالتر بود. البته این 
تفاوت در بلندمدت پایدار نماند. اندازه گیری حساســیت شــبکیه از 
طریــق میکروپریمتری در هر دو نقطــه زمانی، به نفع LD-PDT بود. 
در یک مطالعه گذشــته نگر محققان بیماران را بر اساس ویژگی های 
آنژیوگرافی آن ها، به دو گروه دارای نشــت فوکال و نشت منتشر )و یا 
به عبارت دیگر به ترتیب یک ناحیه نشت و نواحی متعددی از نشت( 
تقســیم بندی نمودند. آن ها ذکر کردند که در هر دو گروه استفاده از 
روش LD-PDT نتایج آناتومیک بهتری را به دنبال داشــته اســت. در 
 75 درصد از بیماران در گروه دارای نشــت فوکال که تحت درمان با
LD-PDT قرار گرفته بودند، هشــت ماه پــس از درمان مایع به طور 

کامل جذب شده بود، در صورتی که این امر در 38 درصد از بیماراِن 

گروه MP مشــاهده شد )P=0/012(. در زیرگروه دارای نشت منتشر، 
برطرف شــدن کامــل SRF در 67 درصد از بیمــاران تحت درمان با 
LD-PDT مشــاهده شــد و در مقابل، این رقم در گروه درمان شــده 

توســط MP، 21 درصد بود )P=0/002(. در عین حال که قدرت دید 
در تمامی گروه های درمانی بهبود یافته، بین PDT و MP هیچ تفاوت 

آماری چشم گیر و معناداری مشاهده نشد.

* آنتاگونیستهای رسپتور مینرالوکورتیکوییدها
یک مکانیســم پیشــنهادی برای پاتوفیزیولوژی CSCR افزایش 
نفوذپذیری عروق کوروئید اســت که احتماالً از طریق مکانیسم های 
رسپتورهای مینرالوکورتیکوییدی و کورتیکواستروییدی میانجی گری 
می شود. رسپتورهای مینرالوکورتیکوییدی بر روی سلول های اندوتلیال 
 )preclinical( عروق کوروئید یافت می شــوند و مطالعات پیش بالینی
از طریق تزریق داخل ویتره آلدوسترون در چشم موش های صحرایی 
نشــان دهنده  افزایش ضخامت کوروئید، گشــاد شدن عروق کوروئید 
و از هم گســیختگی اتصاالت محکم ســلول های RPE بود. در نتیجه 

 .a .توسط فتوکوآگوالسیون لیزری است  CSCR شــکل 7. این عکس ترکیبی، نشان دهنده نتایج حاصل از درمان یک چشم مبتالبه
عکس رنگی از فندوس نشــان دهنده ناحیه ای از مایع ساب رتینال اســت ]نوک پیکان ها[. b و c. آنژیوگرافی فلورسینی فندوس در 
فازهای ابتدایی (b) و تاخیری (c)، نشان از نشت نقطه ای ]پیکان در b[ همراه با نمای تیپیک دودکش مانند دارد. d. طراحی لیزری بر 
روی Navilas؛ دایره بزرگ زردرنگ نشان دهنده ناحیه no–laser  پیکان کوچک سفید رنگ نشان دهنده لکه ی تک لیزری برنامه ریزی 
شده یا planned می باشد .e.SD-OCT  نشان دهنده وجود مایع ساب رتینال قبل از انجام لیزر و (f) برطرف شدن مایع ساب رتینال یک 

ماه بعد از درمان است.
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آنتاگونیســت های رســپتور مینرالوکورتیکوییدها MRAs( 1( ازجمله 
اســپیرونوالکتون و eplerenone، به عنوان درمان  بالقوه برای بیماران 

مبتال به فرم مزمن CSCR مورد توجه قرار گرفته است.
اثربخشــی اســپیرونوالکتون به عنوان درمانی جهت فرم مزمن 
CSCR در چند مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفته اســت. لی و همکاران 

اســپیرونوالکتون )mg/day 100( را با روش LD-PDT، از نظر تاثیر بر 
روی میزان دید و ضخامت مایع ساب رتینال مورد مقایسه قرار دادند. 
در این مطالعه هیچ  گونه عوارض جانبی قابل مالحظه و چشم گیری در 
گروه اســپیرونوالکتون مشاهده نشد و در هر دو گروه درمانی در طی 
ســه ماه در BCVA بهبودی قابل  مالحظه ای رخ داد. هنگامی که در 
این مطالعه اســپیرونوالکتون با LD-PDT مقایسه گردید، هیچ تفاوت 
آماری چشــم گیر و معناداری از نظــر BCVA، ارتفاع SRF، ضخامت 
ساب فووه آِل کوروئید و ضخامت قسمت مرکزی ماکوال بین این دو گروه 
 یافت نشد. هم زمان با این مطالعه، بوسکت و همکاران اسپیرونوالکتون
)mg/day 50 به مدت یک ماه( را در بیماران دچار فرم مزمن CSCR با 
دارونما )placebo( مورد مقایسه قرار دادند و متوجه وجود یک کاهش 
 SRF آماری معنادار و چشــم گیر در ضخامت کوروئید و برطرف شدن
در گروه درمان شده گردیدند ولی هیچ تغییری در قدرت دید بیماران 
مشــاهده نگردید. این مطالعه نشان داد که پس از قطع مصرف دارو، 
SRF عود کرده بود و این خود شاهد و گواه دیگری در زمینه اثربخشی 

دارو است و لذا در اینجا سواالتی در خصوص دوز مناسب و مدت زمان 
مصرف دارو جهت یک بیمارِی بالقوه مزمن، مطرح خواهد شد.

مجموعه ای از مطالعات متعدد کوچک که مدت زمان اجرای آن ها 
 CSCR در درمان فرم مزمن eplerenone کوتاه بوده، نشان می دهند که
-بویژه در مواردی که در آن ها ســایر روش های درمانی موفقیت آمیز 
نبوده یا اینکه قابل دسترس نمی باشد– احتماالً نقشی ایفا می کند. در 
یک مطالعه نســبتاً بزرگ گذشته نگر که توسط پِتکوفسک و همکاران 
انجام شد، اثربخشــی بلندمدت mg/day) eplerenone  25 در مقایسه 
با mg/day 50( در درمان کوریورتینوپاتی ســروز مرکزی مزمن مورد 
ارزیابی قرار گرفت. آن ها متوجه شدند هر چند که پیامدهای آناتومیک 
ایجاد شــده از قبیل برطرف شــدن SRF، تغییرات به وجود آمده در 
 ،(cube volume) ضخامت قســمت مرکزی ســاب فیلد، حجم مکعبی
ضخامت ماکوال، حداکثر ارتفاع SRF و حداکثر قطر SRF بهبود یافته، 
هیچ بهبودی چشــم گیر و آماری معناداری در میزان دید بیماران رخ 
نداده بود. تنها در حدود یک ســوم از بیماران درمان شده، SRF کامال 
برطرف شــد؛ بهبودی آناتومیک اساســاً در اولین ســال رخ داد و در 
طی ســه ســال ادامه یافت. عوارض جانبی رخ داده نادر بودند و دارو 
 eplerenone ،عموماً از طرف بیماران به خوبی تحمل شده بود؛ بنابراین
می تواند درمــان جایگزینی به جای PDT، برای بیمارانی که PDT در 
آن ها کنترااندیکاســیون دارد یا هنگامی که PDT در دسترس نباشد، 
1 . Mineralocorticoid Receptor Antagonists

به شمار رود.
به تازگی وانگ و همکاران با شــناخت محدودیت های موجود در 
تعداد زیادی از گزارش های منتشــر شــده، متاآنالیزی را از مطالعات 
کنتــرل شــده تصادفی انجــام دادند و آنتاگونیســت های رســپتور 
مینرالوکورتیکویید ها را با پالسبو و یا مواردی از CSCR که فقط تحت 
نظر گرفته شــده بودند )observation( مقایسه نمودند. از میان 114 
مطالعه، تنها 5 مورد با تعداد کلی 145 بیمار دارای معیارهای مناسب 
جهت گنجانده شــدن در متاآنالیز بودند. در حالی که با شروع مصرف 
آنتاگونیست های رســپتور مینرالوکورتیکوییدها در ماه اول و دوم در 
BCVA، بهبودی نســبی رخ داده بود، ارتفاع SRF فقط در ماه اول -و 

نه ماه دوم- بهبود یافت. محققان با توجه به عوارض جانبی اندِک رخ 
داده )هیــچ یک از بیماران به علت عوارض جانبی مرتبط با دارو کنار 
گذاشته نشدند و نیز در هیچ بیماری، اختالالت الکترولیت های خونی 
مشــاهده نگردید( نتیجه گیری کردند که درمان با آنتاگونیست های 
رســپتور مینرالوکورتیکوییدها، جایگزین مناسب و قابل قبولی برای 

مبتالیان به فرم مزمن CSCR می باشد.
از آنجــا که داروهای MRA در درمان بیماری های مزمن از جمله 
نارســایی قلب به نحو گســترده ای مورد اســتفاده قرار گرفته اند، در 
خصــوص دامنه عــوارض جانبی احتمالی آن هــا اطالعات زیادی در 
دسترس اســت. شــایع ترین عارضه جانبی گزارش شده هایپرکالمی 
می باشــد، هر چند که ژینکوماســتی در مردان، کاهش میل جنسی 
و نامنظمی های ســیکل قاعدگی نیز ذکر گردیده اســت. الینساک و 
همکاران توصیه می کنند که قبل از شروع مصرف eplerenone، پتاسیم 
اولیه خون بیمار چک شــده و پتاســیم–عموماً بــه صالحدید و نظر 

پزشک بیمار- به صورت دوره ای نیز چک شود.
مینرالوکورتیکوییدها،  رســپتور  آنتاگونیســت های  بــر  عــالوه 
آنتاگونیســت های رســپتور آدرنوکورتیکوییدهــاARAs( 2( ماننــد 
کتوکونازول نیز در درمان فرم مزمن CSR  مورد ارزیابی قرار گرفته اند. 
در چند مطالعه کوچک انجام شــده با دوزهای مختلف کتوکونازول با 
مدت زمان درمانی مختلف، تاثیر آماری چشم گیر و معناداری بر روی 
میزان بینایی بیمار یا بهبودی و برطرف شــدن جداشدگی اپی تلیوم 

پیگمانته/حسی- عصبی مشاهده نگردید.

* آسپیرین
افزایــش انعقادپذیری و افزایش تجمع پالکت ها فصل مشــترک 
بســیاری از اختالالتی است که با CSCR همراهی دارند. مشاهده شد 
که فعال کننده پالسمینوژن PA1( 13( در مبتالیان به CSCR باال است. 
آســپیرین دارای فعالیت ضد پالکتی بوده و PA1 را کاهش می دهد و 
  CSCR این مساله باعث شده که محققان نقش بالقوه آن را در درمان

مورد بررسی قرار دهند.
2 . Adrenocorticoid Receptor Antagonists
3 . Plasminogen Activator 1
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کاکاوال و همــکاران گزارش کردند که در بیمارانی که دوز روزانه 
پایینی از آســپیرین مصــرف کرده بودند در مقایســه با کنترل هایی 
که هیچ درمانــی را دریافت نمی کردند، میزان دید بیمار با ســرعت 
بیش تری بهبود یافته و میزان عود CSCR نیز کاهش یافته بود. نقطه 
ضعف این مطالعه انتخاب گروه کنترل بر اساس سابقه اعالمی از طرف 
آن هــا و ماهیت خود محدودشــونده CSCR بود که منجر به بهبودی 
خــود به خودی در گروه های کنترل  می گردید. آلســمان و همکاران 
ترکیب آسپیرین با دوز پایین با لیزر فوکال را آزمایش نمودند و نتیجه 
گرفتند که ایــن ترکیب منجر به بهبود ضخامت ماکوال و بازگشــت 
بینایــی فرد گردیده بود. در عین حال که نقش آســپیرین در درمان 
CSCR قطعی و اثبات  شــده نیســت، اما این دارو ممکن است نقش 

مکملی نســبتاً بی خطــر و کم هزینه را برای درمان هــای فعلی مورد 
استفاده ایفا نماید.

Anti-VEGF *
موفقیــت داروهــای anti-VEGF در درمــان مجموعه متنوعی از 
بیماری های عروقی کوریورتینال باعث شده که توجه پزشکان به این 
نوع داروها به عنــوان درمان بالقوه ای برای CSCR جلب گردد. با این 
وجــود، میزان VEGF در زجاجیه در مبتالیــان به CSCR و در افراد 
کنترل مشابه یکدیگر بوده و این امر شک و تردیدهایی را در خصوص 
نقش این فاکتور رشــد در پاتوژنز و در نتیجه در درمان بیماری ایجاد 
می کند. آرتونای و همکاران در مطالعه کوچکی متوجه شدند که انجام 
یک تزریق داخل ویتره از bevacizumab منجر به برطرف شــدن بهتر 
و مطلوب تر SRF و تســریع در بهبودی دید بیمار در مقایسه با گروه 
کنترلی از موارد CSCR که درمانی دریافت نکرده بودند، شــده بود. از 
سویی دیگر لیما و همکاران در مبتالیان به CSCR که تحت درمان با 
bevacizumab قرار گرفته بودند، هیچ تفاوت محســوس و چشم گیری 

را در این پارامترها مشــاهده نکردند. چانگ و همکاران در متاآنالیزی 
که بر روی 4 مطالعه کنترل شده انجام گرفت، در طی 6 ماه بهبودی 
قابل  مالحظه ای در میزان دید بیمار و یا کاهشــی در ضخامت ماکوال 
را که مرتبط با تزریق bevacizumab باشــد در مقایســه با مواردی از 
CSCR که تحت نظر قرار گرفته بودند، مشاهده نکردند. در عین حال 

که عوارض مرتبط با تزریق anti-VEGF نادر می باشــد، پزشــک باید 

همیشه خطر بالقوه از دست رفتن بینایی بیمار به دنبال اندوفتالمیت 
مرتبــط با تزریــق دارو را در نظر قرار دهد. نتیجــه اینکه با توجه به 
نبود شــواهد کافی و متقاعدکننده در خصوص پاسخ درمانی، توصیه 
می شــود در مواردی از CSCR که فاقد نئوواسکوالریزاسیون می باشد، 
از تزریقات anti-VEGF استفاده نشود. برخالف این مسئله و در تضاد 
 CNVM در بیماران مبتال به anti-VEGF با آن، اســتفاده از داروهای
ثانویه به CSCR، پیامدهای عملکردی و آناتومیک مطلوبی را به دنبال 

داشته است.

نتیجه گیری
هر چند برای کوریورتینوپاتی سروز مرکزی مزمن چندین گزینه 
درمانی در دســترس قرار دارد، درک و شــناخت محــدود در زمینه 
مکانیســم  پاتوفیزیولوژیک نهفتــه در َورای این بیماری و نیز ســیر 
متنوع بیماری در میان مبتالیان به آن، ســدی را در مقابل ایجاد یک 
سیستم درمانی فراگیر که مورد قبول همگان باشد، ایجاد نموده است. 
همان گونه که نشــان داده شد، چندین روش درمانی در دسترس قرار 
دارنــد که می تواند نتایج آناتومیک و بینایــِی خوبی را برای بیمار به 
دنبال داشته و البته ممکن است با عوارض جانبی قابل  مالحظه ای نیز 
همراه باشند. PDT و لیزر فوکال از مدت ها قبل برای مبتالیان به فرم 
مزمِن CSCR، جزء »استانداردهای مراقبتی« به شمار می رفته است، 

اما این روش ها چندان هم ایمن و بدون خطر نمی باشند. 
عالوه بر این، در دســترس بودن تجهیزاتی از قبیل سیستم های 
هدایت شــده از طریق لیزر و verteporfin بــرای PDT، باعث محدود 
شــدن گزینه هــای درمانی موجود بــرای تعداد زیادی از پزشــکان 
می گــردد. بنابرایــن، جهت گیری های آینده عالوه بــر اینکه باید در 
راســتای شناســایِی هر چه بهتِر فرایند های این بیماری انجام گیرد، 
پزشــکان نیز باید به دنبال یافتن گزینه های درمانی باشند که دارای 
ایمنی اثبات  شــده و مستندی بوده و در عین حال با قیمتی منطقی 
و معقول قابل دسترس برای بســیاری از پزشکان باشد. همانگونه که 
در باال ذکر نمودیم، آنتاگونیست های رســپتور مینرالوکورتیکوییدها 
و آنتاگونیســت های رسپتور آدرنوکورتیکوییدها، ایمن و بی خطر بوده 
و در عیــن حال از نظر هزینه نیز به صرفــه بوده و بخش عظیمی از 

مطالعات آینده را به خود اختصاص خواهند داد.

گزینه های درمانی مورد استفاده در کوریو-رتینوپاتی سروز مرکزی
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شرکت دارویی Hovione فاز دوم کارآزمایی 
بالینی خود در مورد مینوسیکلین در چشم را 

آغاز نمود

Hovione در اجالس نوآوری چشم پزشــکی1 در بخش خشــکی 

چشــم2 اعالم کرد که فاز دوم کارآزمایی بالینی خود را با 270 بیمار 
مبتال به خشکی چشــم ناشــی از اختالل عملکرد غده میبومین3 با 

موفقیت انجام و به پایان رسانده است.
این اولین درمان خشــکی چشم است که بیماران MGD مبتال به 
التهاب چشــمی را هدف قرار می دهد و توســط یک روش تشخیصی 
مبتنــی بــر MMP-9 و اولیــن و تنها فرموالســیون چشم پزشــکی 
 Meizuvo مینوســایکلین در کاربرد بالینی اســت، احتماال ایــن دارو

نامیده خواهد شد.
MGD یک بیماری مزمن و شــایع در غدد پلک است که ترکیب 

چربی اشک را تغییر می دهد و باعث افزایش بیش از حد تبخیر اشک 
می شــود. خشکی چشم ناشــی از تبخیر اشک که 27 میلیون نفر در 
ایاالت متحده آمریکا را مبتال می کند، تقریباً %80  از کل علل بیماری 
خشکی چشــم را تشکیل می دهد و تا حد زیادی توسط MGD ایجاد 

می شود. 
Carla Vozone، معاون در بخش نوآوری Hovione اظهار داشــت: 

»ارتباط بین بیماران با آزمایش MMP-9 مثبت در شــروع آزمایش و 
بهبود بالینی مشــاهده شده هم در عالیم و هم در نشانه های خشکی 

چشم، دستاوردی نوین است”.
هوویــون یک شــرکت بین المللی با بیش از 60 ســال تجربه به 
عنوان یک ســازمان توسعه قرارداد و تولید )CDMO(  است و در حال 
حاضر یک تامین کننده کامال یکپارچه است که خدمات مواد دارویی، 

واسطه ای دارویی و محصول دارویی را ارائه می دهد.

با اسکن بارکد زیر می توانید به اصل خبر دسترسی پیدا کنید.

1  Ophthalmology Innovation Summit (OIS)
2  Dry Eye Showcase 
3  Meibomian Gland Dysfunction (MGD)
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در ابتدا، زمان زیادی الزم بود تا ســلول های غدد اشکی تحریک 
به اشــک ریختن شــوند. گاهی اوقات این مدت زمان به یک روز هم 
می کشــید، اما با تجربه و اندکی تحریک، محققان سرانجام توانستند 
Cell Stem که در عرض نیم ســاعت این کار را انجام دهند. در نشریه
Cell به تاریخ 16 مارس 2021 در مقاله ای آمده است که دانشمندان 

موفق به بررسی غده اشکی انسان با استفاده از ارگانوئیدها و توالی یابی 
تک سلولی شــدند. ترکیب و مجموعه ای سه بعدی از سلول که برای 

شبیه سازی نسخه های مینیاتوری اندام ها طراحی شده  است.
ازارگانوئیدهای غدد تولیدکننده اشــک می توان برای بررســی و 
در نهایت درمان اختالالت ایجادکننده خشــکی چشم، از جمله یک 
بیماری خود ایمن به نام ســندرم شوگرن استفاده کرد. آسیب شناس 
چشــمی Geeta Vemuganti در دانشگاه حیدرآباد هند می گوید: " این 
اتفاق بســیار امیدوارکننده است." اشک عالوه بر نقش آن  در نمایش 
احساســات، در سهولت پلک زدن و محافظت از چشم کمک می کند. 

خشکی چشم می تواند دردناک، ملتهب کننده و مستعدکننده عفونت 
باشد.

دارلین دارت که در مورد تولید اشــک در بخش چشــم و گوش 
بیمارستان ماساچوست در بوســتون تحصیل می کند، می گوید غدد 
اشــکی، یک چالش ویژه برای تحقیق هستند. این غدد در باالی هر 
کره چشم، در پشــت مدار استخوانی چشم قرار دارند و نمونه برداری 
از آن ها دشوار اســت. وی می گوید، نمونه هایی که محققان می توانند 

آن ها را بدست آورند، غالباً ریز هستند.
آزمایشــگاه Clevers با اســتفاده از تخصص خود شــرایط کشت 
ســلول های غدد اشــکی موش و انسان را بررســی کرد. آن ها برای 
تحریک تولید اشــک، ارگانوئیدهای خــود را در معرض چندین ماده 
شیمیایی از جمله انتقال دهنده عصبی نوراپی نفرین قرار می دهند که 

پیام ها را بین سلول های عصبی و غدد منتقل می کند.
ارگانوئیدهای مشتق شده از سلول های انسانی همچنین می توانند 
سرانجام ماده ای را برای پیوند فراهم کنند تا جای غدد اشک بیمار یا 
نواحی آســیب دیده را بگیرند .گروه Clevers و همکاران ارگانوئیدهای 
غدد بزاقی را تولید کرده اند و این ارگانوئیدها از تابســتان امســال در 
افرادی که از خشکی دهان رنج می برند، در آزمایش های بالینی مورد 

دانشمندان توانستند غدد اشک ریز را در 
محیط آزمایشگاهی پرورش دهند غددی که 

واقعا اشک می ریزند.

دانشمندان توانستند غدد اشک ریز را در محیط آزمایشگاهی ...

تصویر 1. ارگانوئیدهای غده اشکی مایعی مانند اشک ایجاد می کنند 
(قرمز(.
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تحقیق قرار می گیرد. این بیماری می تواند ســبب پوسیدگی دندان و 
دشواری جویدن و حس چشایی شود.

آزمایش های غدد بزاقی می تواند به عنــوان زمینه آزمایش برای 
آزموندن روش هایی باشــد که پــس از آن برای پیوندهای بعدی غدد 
اشــک سازگار باشد. در همین حال کاری که تیم Clevers در توصیف 
غدد اشــک انجام داده اســت - از جمله ایجاد یک نقشــه سلول به 
ســلول از ســاختارها و ارگانوئیدهای آن ها - نشان داده است که این 
غدد ناهمگن تر از آنچه قباًل در ارزیابی ها بدســت آمده بود، هســتند. 
این موضوع می تواند محققان را برای تفســیر مجدد داده های قدیمی 

مشتاق کند. این دستاورد بر روی بسیاری از مطالعات تأثیر دارد.

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

تصویر 2. ارگانوئیدهای (گریان( از اشک متورم می شوند.
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بر اســاس یک مطالعه جدید، خشــکی چشــم می تواند سالمت 
جســمی و روانی بیماران را تحــت تأثیر قرار دهد. یک مطالعه جدید 
گزارش داد، بیمارانی که از عالیم بیماری خشــکی چشم رنج می برند 
در مقایســه با بیماران بدون عالمت، کیفیت زندگی پایین تری دارند. 
یافته ها نشــان داد که بیماران مبتال به عارضه خشــکی چشم، از اثر 
این مشــکل بر توانایی آن ها در انجام فعالیت های روزمره و بهره وری 
کارشــان گزارش داده اند. بیماری خشکی چشم یک بیماری شایع و 
دلیل مکرر مراجعه بیماران به مراقبت های پزشکی است. این بیماری 
می تواند افراد را در هر ســنی تحت تأثیر قرار دهد اما بیش تر در زنان 
و افراد مسن شــیوع دارد. عالیم این مشکل شامل تحریک و قرمزی 
چشــم، تاری دید و احساس جسم خارجی یا شن ریزه در چشم است. 
گزارش شده اســت که تا یک سوم بزرگساالن باالی 65 سال به این 
بیماری مبتال هستند، اگر چه احتماالً تعداد واقعی بیش تر خواهد بود 
زیرا آزمایش تشخیصی مشخصی وجود ندارد و افراد با عالیم خفیف، 

کم تر به پزشک خود گزارش می دهند.

برای درمان اغلب اشک مصنوعی و روان کننده های چشمی تجویز 
می شود که این نوع تجویزها هزینه اصلی تحمیل شده بر NHS است. 
در سال 2014، 6/4 میلیون مورد با هزینه ای بیش از 27 میلیون پوند 

تجویز شده است.
این مطالعه جدید، با هدایت دانشــگاه ســاوتهمپتون، به بررسی 
چگونگی تأثیر بیماری خشکی چشم بر زندگی بزرگساالن در انگلیس 
از طریق یک بررســی آنالیــن بر روی یک هزار بیمــار مبتال به این 
بیماری و یک هزار بیمار دیگر بدون مشــکل خشــکی چشم صورت 
گرفت. این مطالعه در نشــریه BMJ Open  چاپ شــده اســت. شما 

می توانید با اسکن بارکد زیر به اصل مقاله دسترسی پیدا کنید.

خشکی چشم می تواند سالمت جسمی و روانی 
بیماران را تحت تأثیر قرار دهد

خشکی چشم می تواند سالمت جسمی و روانی بیماران را تحت تأثیر قرار دهد
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نتایج منتشر شده در مجله BMJ Open نشان داد که تعداد زیادی 
از شــرکت کنندگان مبتال به بیماری خشکی چشم، دارای مشکالت 
حرکتــی بوده و در فعالیت های روزمره خود مشــکالت بیشــتری را 
نسبت به بیماران بدون این بیماری تجربه می کنند. این نظرسنجی ها 
همچنین نشان داد که احتمال رنج بردن افراد مبتال به خشکی چشم 
از اضطراب و افسردگی بیشتر است. کسانی که شدیدترین عالیم این 
بیماری را دارند، احتماالً تأثیــر منفی بر عملکرد اجتماعی و عاطفی 
آن ها و همچنین بهره وری کار خواهند داشت، از جمله از دست دادن 

زمان طوالنی تری از کار در نتیجه عالیم آن ها.
دکتر پرِوز حسین، دانشیار چشم پزشکی در دانشگاه ساوتهمپتون، 
هدایت این مطالعه را بر عهده داشت. وی گفت: "این مطالعه اطالعات 
بســیار مفیدی را در مورد باری که بیماری خشــکی چشم بر دوش 
بیمــاران می گذارد ارائه داد. عالوه بر تأیید تأثیر بر زندگی شــغلی و 
اجتماعی، ما همچنین نشان دادیم که میزان اثرات آن با شدت عالیم 
ســازگار اســت. ما همچنین دریافتیم که شــرکت کنندگان با عالیم 
بیماری خشــکی چشم بسیار بیشتر از سایر بیماری های رنج می برند؛ 
مثال دو برابر بیشتر از آرتروز، کاهش شنوایی یا بیماری سندرم روده ی 

تحریک پذیر.

در حالی کــه از طریق ایــن مطالعه نمی توانیــم ارتباطات علّی 
)ســببی( برقرار کنیم، به نظر می رسد وجود بیماری خشکی چشم بر 

سالمت و کیفیت زندگی مربوط به بینایی فرد تأثیر می گذارد."

با اسکن بارکد فوق می توانید به اصل خبر دسترسی داشته باشید.
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بنا بر گزارش رویترز، یک دانشــمند هنگ کنگی روشی را برای استفاده 
از یادگیری ماشــینی یا machine learning و هوش مصنوعی برای اسکن 
شبکیه چشم کودکان ابداع کرد که با کمک آن می توان به تشخیص اوتیسم 
در مراحل اولیه یا خطر اوتیسم دست پیدا کرد. این دانشمند امیدوار است که 

یک محصول تجاری از این ابداع را در سال جاری تولید کند.

بنی زی، استاد دانشگاه چینی هنگ کنگ، گفت: اسکن شبکیه می تواند 
بــه بهبود نتایج زودرس و درمان این کودکان کمک کند. "اهمیت شــروع 
مداخله زود هنگام این اســت که این کودکان هنوز در حال رشد و پیشرفت 
هســتند بنابراین شــانس موفقیت بیشــتری وجود دارد." روش وی از یک 
دوربیــن با وضوح باال به همراه نرم افزار جدید رایانه ای اســتفاده می کند که 
ترکیبی از عوامل از جمله الیه های فیبر و رگ های خونی چشــم را تجزیه و 

تحلیل می کند.
 زی گفــت: با این فنــاوری می توان کودکانی را کــه در معرض خطر 
اوتیسم هستند شناســایی کرد و آن ها را زودتر وارد برنامه های درمانی کرد. 
هفتــاد کودک با اســتفاده از این فناوری، در دو گــروه یکی 46 کودک با 
اوتیســم و دیگری گــروه کنترل 24 نفره مورد آزمایش قــرار گرفتند. این 
فنــاوری توانســت در 95/7 درصد موارد، کــودکان مبتال به اوتیســم را 

شناسایی کند. میانگین ســنی کودکان مورد آزمایش 13 سال بود، کمترین 
 ســن در این کودکان 6 ســال ذکر گردید. یافته های زی در مجله پزشکی

E Clinical Medicine، مورد تحلیل قرار گرفته است.

متخصصان اوتیســم از یافته های وی اســتقبال کردنــد اما گفتند که 
هنــوز یک چالش بزرگ باقی مانده اســت، والدیــن، اغلب حتی در صورت 
وجود عالیم واضح تمایلی به باور اوتیســم در کــودکان خود ندارند. دکتر 

دانشمند هنگ کنگی با توسعه فناوری اسکن 
شبکیه امکان شناسایی اوتیسم در اوایل دوران 

کودکی را فراهم نمود.

دانشمند هنگ کنگی با توسعه فناوری اسکن شبکیه امکان شناسایی ...
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کالب نایت که یک مرکز درمانی خصوصی اوتیســم را اداره می کند، گفت: 
" بســیاری از اوقات، والدین در ابتدا انکار می کنند. اگر شــما یک آزمایش 
پزشکی یا نشانگر بیولوژیکی مانند این مورد داشته باشید، ممکن است باعث 

شــود والدین مدت کمتری دســت به انکار بزنند و بنابراین کودک سریع تر 
تحت درمان قرار می گیرد."

برای دسترســی به مقاله چاپ شــده ی این محقق در نشریه 
LANCET می توانید بارکد فوق را اسکن نمایید.

با اسکن بارکد فوق می توانید به اصل خبر دسترسی داشته باشید.
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نوشــتاری که در ادامــه خواهد آمد خالصه  متنی اســت به قلم 
Adrien Abecassis کــه در مجله النســت در تاریخ 17 جون 2021 

به چاپ رسیده اســت و در آن به سیاست های واکسیناسیون جهانی 
می پردازد.

پنج اولویت برای واکسیناسیون جهانی کویید-19
همه گیــری کوییــد-19 رهبران جهان را با چالشــی بی ســابقه 
مواجه نمود. چالشــی در سطح جهانی برای هماهنگی و مقابله با این 
بیماری با در نظر گرفتن ســطح منابع نامتوازن. این در حالی اســت 
کــه هنوز بخش عمده ای از جمعیت جهان مســتعد مبتال شــدن به 
آلودگی SARS-COV-2 هســتند. تجربه  کویید-19 نشان از رابطه آن 
با بیماری های غیر واگیر داشــت و طبعاً پیامدهای نامطلوب پزشکی 
از این بابت که کویید آن را تشــدید می کند و به طور نامتناســبی بر 
جمعیت هــای محروم اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تاثیر می گذارد و 

نابرابری های عمیقاً ریشه دار را تقویت می کند.
اصل این مطلب را می توانید با اسکن بارکد زیر بخوانید.

سیاســت مداران جهانی بایستی به نابرابری های غیر قابل پذیرش 
و غیر منصفانه در دسترســی به واکسن کویید-19 در بین کشورهای 
بــا درآمد بــاال و کشــورهای با درآمد متوســط و پاییــن بپردازند. 
واکسیناسیون کویید-19 در ثروتمندترین کشورهای جهان با قدرت 
به کار خود ادامه می دهد و این روزها نوبت به نوجوانان رسیده است، 
در حالی که بســیاری از کشــورهای با درآمد کم در واکسینه کردن 

کارکنان مراقبت های بهداشتی و گروه های پرخطر خود درمانده اند.
در 6 می 2021، مجمع صلح پاریس )PPF(، جلســه ای سطح باال 
با حضور نمایندگان کشــورها، سازمان های غیردولتی و بنیادها از 15 
کشور، رهبران بهداشت عمومی و … تشکیل داد تا در مورد چگونگی 
نزدیک شدن فاصله واکسیناسیون جهانی کویید-19 در زمان محدود 

به شور بپردازند. این گروه پنج اولویت را مشخص نمودند.
اول، تقســیم دوزهای واکســن کویید-19 باید به صورت جهانی 
انجام شــود. کشــورهای گروه 7 قراردادهایی را بــرای دریافت 3/1 
میلیــارد دوز بیشــتر واکســن کویید-19 نســبت به واکســن کل 
جمعیــت خــود امضا کردنــد. در آوریــل 2021، امانوئــل مکرون، 
رئیــس جمهــور فرانســه پیشــنهاد کرد کــه حداقــل 5 درصد از 
 دوزهایــی کــه ثروتمندترین کشــورهای دنیا دریافــت می کنند با

COVAX= COVID-19 Vaccines global Access تقســیم شــود. در 

واکسیناسیون

واکسیناسیون
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اجالس G7 در 11-13 ژوئن 2021، کشــورهای G7 متعهد شــدند 
که 870 میلیون دوز واکســن کویید-19 را در سال آینده به اشتراک 

بگذارند.
دوم، محدودیت های صادراتی واکسن های کویید-19 و مواد اولیه 
تهیه آن باید برداشــته شود. حذف موانع دسترسی به مواد اولیه مورد 
نیاز برای ساخت واکســن های کووید -19 بسیار حیاتی است تا اجزا 
و تجهیزات واکســن به طور آزاد در سراسر جهان در دسترس باشد. 
اتحادیه اروپا تقریباً نیمی از دوزهای واکسن کویید-19 تولید شده در 

اتحادیه را از ابتدای همه گیری صادر کرده است.

ســوم، نیاز به افزایش ظرفیت تولید واکســن های کویید-19 در 
سطح جهانی وجود دارد. هر ساله بین 3/5 تا 5/5 بیلیون دوز واکسن 
برای هر نوع شرایطی در ســطح جهان تولید می شود. افزودن به این 
میزان تولید نیاز به یک تــالش جهانی هماهنگ دارد. تصمیم دولت 
فعلــی آمریکا در ماه می 2021 برای حمایــت از معافیت از حمایت 
بین المللی از مالکیت معنوی در مورد واکسن های کووید -19 استقبال 
می شــود؛ اما تغییر این نوع زیر ساخت ها مستلزم امکان گردش آزاد 
کاال و نیــروی کار، انتقال فناوری از طریق مشــارکت های تولیدی و 
ظرفیت نظارتی در کشورهایی است که در آن تولید و تأیید و نظارت 
بر ســایت ها و فرآیندهای تولید انجام می شود. شبکه های منطقه ای با 
فناوری های کوچک سیســتم  عامل های اصلی واکســن کویید-19 را 
ادغام کرده و تولید سریع محصوالت را به ویژه در کشورهای با درآمد 

متوسط از طریق انتقال فناوری امکان پذیر می کنند.

چهارم، سیستم های نظارتی و هشدار منطقه ای و ملی باید بهبود 
یابد. بســیاری از کشورها مکانیسم های نظارت و گزارش بیماری ها را 
ندارند. سیستم های نظارتی پیشرفته و سیستم های قوی برای گزارش 
داده ها از آزمایش ها و تعیین توالی ژنومی پاتوژن به مقامات بهداشت 
ملی، نهادهای منطقه ای و WHO برای جلوگیری از شیوع بیماری های 

آینده در همه گیر بسیار مهم خواهد بود.

پنجــم، تأمین مالی بلند مدت در زمان همه گیری الزم اســت. با 
توجــه به اینکه آمادگی برای همه گیری یک موضوع عمومی و جهانی 
است، بودجه و مدیریت چند جانبه باید پایه و اساس سیستم بهداشت 
جهانی، همراه با مکانیسم های تقویت شده برای نظارت و پاسخگویی 
باشــد. هزینه اقدامات فوری مورد نیاز برای تأمین دسترسی عادالنه 
جهانی به واکسن ها، درمان ها و آزمایش های کویید-19 در مقایسه با 
هزینه های همه گیری ناچیز اســت و هزینه های آمادگی و پاسخگویی 
برای جلوگیری از هزینه های هنگفت بهداشت جهانی آینده نیز ناچیز 

خواهد بود.
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جستاری در سیاست گذاری حوزه سالمت به 
دلیل مواجهه با سونامی کویید-19
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آیا ما از روی اختیار خود را در تاریکی 
نگاه می داریم؟

شاید مقدمه ... شاید یک تاریخچه  تلخ
در حوزه سیاست گذاری سالمت و در بین کشورهای صاحب نام و 
صاحب سبک در این حوزه همواره بحث های فراوانی در مورد شیوه و 
روش کالن نگرش ارائه این خدمات و در ســطح خردتر مسائلی مانند 
بیمه، نوع ارائه خدمات، شــیوه ارائه همان خدمات و ... مطرح بوده و 
هست. این بحث ها گاهی از حیث متفاوت بودن در دو سوی بی نهایت 
خود می نشــینند؛ اما این بحث ها و تضارب آرا در اکثر کشورهای دنیا 
هدفی ندارند جز، افزایش ســطح ســالمت عمومی جامعه. آن  هم به 
دالیل متعددی مثل مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی یا ترکیبی 
از همه این موارد با هم. مسایلی که عدم وجود سالمت )با هر تعریفی؛ 
جســمی و روانی( در جامعه به راحتی می تواند ضربات سهمگینی، به 

آن ها وارد نماید.
این موضوع به قدری مورد توجه متخصصین اســت که حتی در 
آثار اقتصاددانان نیز بارها تکرار شده است. به قدری که در نظریه های 
اقتصادی دانشــمندان این رشــته یک اصل اساســی و تقریبا ثابت 
موضوع سالمت و بهداشت عمومی جامعه است. تئودور دبلیو شولتز1 
اقتصاددانی که در ســال 1979 برنده نوبل این رشته شد، در آثارش 
کیفیت حاکم بر زندگی افراد جامعه را عامل تعیین کننده2 به حساب 
می آورد. او معتقد اســت کیفیت سالمت در جامعه، ارتباط مستقیمی 
بر افزایش بهره وری اقتصادی آن دارد. شولتز در آثارش به این مساله 
 اشــاره می کند کــه افزایش امید به زندگی و نرخ بقا در بزرگســاالن 
نشانه ارزشمندی است از تاثیر مثبت سرمایه انسانی و بالطبع بر رشد 
اقتصادی. رشــد اقتصادی پایدار بر شرایط سالمت بهتر، اثرگذار است 
و ســالمت بهتر، هم بر رشد و بهره وری اقتصادی و چرخه ای دو سویه 
1  Theodore W. Schultz
2  Decisive Factor

که اثر همدیگر را تشــدید می کنند. آنچه در این موضوع حکم منطق 
را یافتــه، حلقه بازخوردی مثبت و معناداری اســت که بین وضعیت 

سالمت جامعه و شرایط اقتصادی و اجتماعی آن وجود دارد.
شاید اگر این روزها به گذشــته نه چندان دور نگاهی بی غرضانه 
انداخته شــود، این احتمال قدرت بگیرد که سیاست گذاران دست به 
یک کوری خودخواســته3 زده باشــند. این اصطالح را خانم مارگارت 
هفرنــان در کتابی با همین عنوان مطرح کرده و شــرح داده اســت. 
3  Willful blindness
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کتاب جالبی است که خواندنش خالی از لطف نیست. کتاب در ادامه 
نــام اصلی اش نام دیگــری هم دارد، اندکی طوالنــی ؛ چرا ما از روی 
اختیار خود را در تاریکی نگاه می داریم؟ کتاب به این ماجرا می پردازد 
کــه چون آدمیــزاد از مواجهه با حقیقت تلــخ و عریان هراس دارد و 
این مواجهه برایش بســیار دردناک است، دســت به نادیده انگاشتن 
واقعیت میزند. نه لزوماً از روی تعمد و به قصد، بالعکس که این اتفاق 
عکس العمل ذهن است برای محافظت از خود فرد. ذهنی که از آدمی 
مراقبت می کند. احتماال برای اجداد بشر که در غار زندگی می کردند 
امــر مفیدی بوده اســت. کمکی بوده برای بقا. ایــن روزها اما تبدیل 
شــده است به مشــکل. در حالت عادی می تواند کمک کننده باشد یا 
مشــکالتی هم اگر بابت این رفتار پیش آیــد چندان غیر قابل حل و 
غیر قابل مدیریت نباشند؛ اما ماجرا از جایی ترسناک می شود که این 
نگاه در ســطحی کالن و توسط یک سیاست گذار اعمال شود. نادیده 
انگاشــتن واقعیتی تلخ و دردناک. واقعیتی عریان که هراس دارد اما 

ندیدنش کمکی به نبودنش نمی کند.
ماجــرای SARS و MERS و HIV, ابــوال، ماالریا و … را که مرور 
کنیــم، می بینیم به قــدری که باید صدای آژیر خطــر را به صدا در 
نیاورده انــد. آن  قدری که شــاید جهان را به تکاپــو وادار کند برای 
اندیشــیدن به عواقب هولناک یک بیماری. با وجود تالش های بسیار 
ارزشمندی که توسط ســازمان های مردم نهاد سالمت و سازمان های 
جهانی انجام شــده اســت، اگر با نگاه از باال به ایــن ماجراها بنگریم 
و کویید-19 و داســتان هایش را ببینیم متوجه می شــویم، سیستم 
ســالمت در دنیا با وجود تالش های ارزشــمند بسیار در امر کنترل و 

پیش گیری ناکام مانده است.
دالیلی متعددی را می توان برای وقوع این چالش برشــمرد. شاید 
بتوان پیش گیری را در دســته امور انتزاعــی تلقی کرد. چون چیزی 
برای مبارزه وجود نــدارد. در پیش گیری حکومت ها و افراد برای یک 
چشم انداز دست به کار می شــوند. چشم اندازی شاید برای ده ها سال 

بعد. مســاله ای که شاید برای سیاســت گذاران کشورها امری دور و 
تجملی و غیر الزم بیاید؛ اما بالعکس درمان امری عینی است. مشکلی، 
بیماری ای یا مساله ای وجود دارد که باید برای مبارزه با آن اقدام کرد. 
شاید به همین دلیل است که سیاست گذاران درمان را بر پیش گیری 
ارجح می دانند. پیش گیری، شبیه ساختن کشتی نوح است در بیابان. 
با دورنگری بر آمدن طوفانی که هیچ  وقت سابقه نداشته است. درمان 
اما رفتن به باالی تپه هاست برای در امان ماندن از همان طوفان. شاید 
هم به این برگــردد که پیش گیری نیاز به آمادگی ذهنی باالیی دارد. 

یک آمادگی ذهنی به نام دوراندیشی. یک انسجام و نظم ذهنی.
دلیل دیگری هم ممکن اســت داشته باشد که می تواند از سطور 
باال نشــات بگیرد. بســیاری از این چالش ها در دوردست رخ داده اند. 
دور دســت جغرافیایی و حتی دور دســت زمانی. قوی ترین شاهد و 
مثالش هم شــاید آنفوالنزای اسپانیایی باشد. برداشتی که از صدمات 
آن متصور می شد چیزی بود در حد مرگی که برای همسایه رخ داده 
و فاصله نزدیک به صد ساله اش خیال سیاست گذاران را راحت می کرد 
که به قدر کافی از آن دور شــده اند. خطر از ســر گذشــته و دیگر بر 
نخواهد گشــت. مرس و ابوال و... که در این ســال ها بروز کرد هم آن 
 قــدری نبودند کــه بتوانند جهان را به خود بیاورنــد و این فکر را در 
اذهان بیندازند که ممکن اســت روزی همه  جهان در کابوس بیماری 

بغلتد.

جهان در کابوس ...
از اواخر 2019 جهان وارد کابوس خود شــد. کابوسی هولناک که 
اکنون با نگاهی گذشــته نگر می شود دید که نشانه هایش به قدر کافی 
وجود داشته اما جهان تا توانست آن را نادیده گرفت. یک بیماری که 
از شــرق تا غرب عالم را در نوردید و ویرانــی ببار آورد. ویرانی ای که 
عواقبش شــاید در سال های آینده بیش تر خود را نشان دهد. بی شک 
اینکه عدم سالمت جامعه توانایی وارد کردن صدمات جبران ناپذیری 
بر پیکر خود را دارد می تواند یکی از دروس آموخته شده ی کویید-19 
باشــد. درسی که جهان با تمام وجودش آن را درک کرد. چالشی که 

شاید سیاست گذاران حوزه سالمت در مخیله شان  هم نمی گنجید.
Health Systems and the Challenge of اگر به کتــاب درخشــان

Communicable Diseases که در ســال 2008 به چاپ رسیده نگاهی 

بیندازیم، با نظرات و اندیشه های اپیدمیولوژیست های تراز اولی برخورد 
می کنیم که از سال ها قبل احتمال و عواقب ناگوار یک بیماری واگیر 
را به جهان گوشــزد کرده اند. روابط بســیار زیاد بــا محدودیت کم تر 
میان کشــورها و در عین حال ارتباطات حمل  و نقلی بسیار سریع تر، 
این احتمال را در ذهن اپیدمیولوژیســت ها ایجــاد کرده بود که اگر 
سیســتم های بهداشتی هشیار نباشند، جهان می تواند در یک کابوس 
فرو رود. خانــم Zsuzsanna Jakab که در زمان چاپ کتاب مســئول 
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مرکز مراقبت و پیش گیری اروپا )ECDC1( بود در مقدمه به کشورهای 
توســعه یافته هشدار می دهد که با توجه به شرایط ارتباطی حاکم بر 
جهان، مبادالت تجاری و سیاحتی سهل تر نسبت به دهه های گذشته، 
تکیه نظام ســالمت داخلی هر کشور بر توان خود، امری اشتباه است. 
ایشان که این روزها معاون مدیر کل سازمان جهانی بهداشت هستند 
در این نوشــته تاکید می کنند که با رخداد یک بیماری واگیر در این 
شــرایط دیگر نمی توان میان کشورهای با درآمد کم، متوسط و غنی 
تفکیک قائل شد؛ و کشــورهای توسعه یافته نمی توانند آسوده خاطر 
باشــند بابت در امان بودن از این نوع بیماری ها. این نوشته این روزها 
قابل درک است اما وقتی تاریخ چاپ آن را می بینیم متوجه می شویم 
که در نزدیک به 12 سال پیش از پاندمی کویید-19، چنین هشداری، 

چه اندازه هوشمندانه و خردمندانه بود.
اینجاســت که می توان مجدد به کتاب کوری خودخواسته رجوع 
کــرد و بر مبنای نگاه آن این موضــوع را تحلیل کرد که چرا با اینکه 
مدت زمان زیــادی از تجربه SARS، ابوال، ماالریا، HIV، MERS و … 
نمی گذرد و با این میزان هشــدار، کسی آن را جدی نگرفت تا زمانی 

که مرگ درب خانه آن ها را زد.
عدالت در سالمت2

مســاله دیگری که در این بین بیش از همیشــه خود را نشــان 
می دهد، مســئله عدالت در سالمت اســت. با درنوردیدن کویید-19 
در دنیا، ناراحت کننده ترین امر، مرگ و میر ناشــی از این بیماری بود. 
بخش اعظمــی از این فوتی ها برمی گردد به افرادی که دارای بیماری 
زمینــه ای بودند. یک بیماری زمینــه ای به دلیل عدم مدیریت و عدم 

در دسترس بودن خدمات مناسب سالمت در سال های پیش از این.
1  Director, European Centre for Disease Prevention and Control
2  Health Equity

اگر در همین خط پایانی پاراگراف فوق اندکی تامل شود. نکته ی 
مهمی در آن نهفته اســت. آیا قــرار دادن مرگ چنین فردی فقط در 
دسته مرگ و میرهای ناشی از کویید ختم ماجرا است؟ این مساله ای 
اســت که آقای مایک ریان3 به آن پرداخته اســت. ایشــان که مدیر 
اجرایی برنامه فوریت های سالمت ســازمان جهانی بهداشت هستند، 
بر این نکته تاکید دارند که ربط دادن بســیاری از آمار مرگ و میر به 
کویید، می تواند مجدد سیاســت گذاران را به بیراهه ببرد. آقای ریان 
معتقد اســت آمار فوت این افراد اگر بیماری زمینه ای ناشــی از عدم 

عدالت در سالمت و عدم مدیریت نداشتند احتماال بسیار کم تر بود.
مســاله عدالت )Equity( در ســالمت و برابری )Equality( در آن 
از جمله مســائلی اســت که شــاید قدمتش هم عرض کلمه سالمت 
اســت. آن  هم وقتــی بحث جامعه و جمعی از افراد مطرح می شــود. 
سیاست گذار باید به کدام توجه کند. سیاست های کشوری و منطقه ای 
باید چگونه باشد؟ چطور می شود سالمت را در جامعه گستراند؟ کدام 
یک از این دو مفهوم و سیاست گذاری بر مبنای فلسفه ی آن ها توانایی 

ایجاد سالمت در جامعه را بهتر دارند؟
3  Mike Ryan

جستاری در سیاست گذاری حوزه سالمت به دلیل مواجهه با سونامی کویید-19
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مسئله ای که مایک ریان مطرح می کند، در کنار چالش های مطرح 
Health Systems شده توسط اپیدمیولوژیســت های نویسنده ی کتاب

and the Challenge of Communicable Diseases می نشیند. در سطحی 

دیگری می تواند در کنار تحلیل جناب تئودور دبلیو شــولتز بنشیند. 
شــاید بعد دیگری را برای تحلیل مساله کویید و ویرانی هایش به بشر 
بنمایاند. اینکه سال هاست هشدارهای زیادی در این زمینه داده شده 
اســت. اینکه پیش گیری امری چند بعدی است که برای موفقیت در 

آن بایستی ابعاد مختلفی را در نظر گرفت.
مساله بســیار پیچیده ای در مقابل سیاست گذاران حوزه سالمت 
اســت. بیماری های جدیــد واگیر و غیر واگیر، آمادگــی برای مقابله 
با ایــن بیماری ها، پیش گیری و ابعاد و ســطوح مختلف پیش گیری، 
شیوه و شــدت مقابله، نتایج غیر قابل پیش بینی اجتماعی، اقتصادی 
و سیاســی و حتی خود حوزه ســالمت به عنوان یکی از شاهرگ های 
حیاتی کشــورها و … همه و همه از جمله پیچیدگی های این مساله 
هستند. امری که شاید در گذشته تا این میزان پیچیده جلوه نمی کرد. 
هر چه روابط بین کشــورها سهل تر شــد و بر رفت و آمد بشر افزوده 
شــد و هر چه دنیا به سمت دهکده جهانی شدن پیش رفت بر میزان 

این پیچیدگی افزود.
تفکر سیستمی1

قطعا خبرگان مرتبط با این حوزه بر حســب تجارب گذشتگان و 
تجاربی که در نزدیک به دو سال اخیر از سر گذرانده اند، راه حل هایی 
پیشــنهاد داده اند. یکی از این پیشــنهادات رویکرد تفکر سیســتمی 
اســت. رویکردی کالن نگر که تالش دارد تصویری گسترده از مساله 
و پیچیدگی هــای مرتبط با آن را در ذهن ایجــاد نماید. بیش تر این 
نــوع نگاه به مدل ذهنی افراد و سیســتم یا ســاختار حاکم بر حوزه 
مربوطه نظر دارد. تالش این طرز تفکر این است که اجزای یک مساله 
را جــدای از هم مورد تحلیل قرار ندهد. در این شــیوه تصور بر این 
اســت که گاهی عناصر یک مســاله فارغ از تاثیری که بر هدف نهایی 
می گذارنــد بر یکدیگر نیز تاثیر افزاینده یا کاهنده دارند. این شــیوه 
نگرش در مقابل شــیوه تفکر خطی قــرار دارد. در تفکر خطی با رفع 
عالیم یک مساله، مثل یک ســردرد در پزشکی، مساله حل می شود؛ 
اما در تفکر سیســتمی فرض بر این اســت که لزوماً با رفع عالیم یک 
مشکل، نمی توان مساله را حل  شــده در نظر گرفت. شاید این شیوه 
رفع عالیم، پاک کردن صورت مســئله باشــد. در تفکر خطی معموال 
فرض بر این اســت که چالش پیش رو یک دلیل دارد و یک راه حل 
و یــک جواب. در حالی که در تفکر سیســتمی لزوماً یک دلیل وجود 

ندارد، لزوماً یک جواب وجود ندارد و بالطبع یک راه حل نیز.
این نوع تفکر سبب می شــود که در سطوحی عمیق تر به چالش 
نگریســته شود و با این نگاه ژرف به دالیل دیگری نیز دست یافت که 

1  systems thinking

شــاید در حالت عادی دیده نمی شوند. مشهورترین مثالی که می شود 
با دیدن آن پی به نگرش تفکر سیســتمی برد، کوه یخ است. آنچه در 
شکلی که در ادامه می آید مشهود است نوع سطوح نگرش و به تناسب 

آن، نوع پاسخی است که به چالش در سطح مورد نظر داده می شود.
مســاله ای که در رویکرد تفکر سیستمی رخ می دهد، وارد کردن 
بازیگران، ذی نفعان و ذی نفوذان به یک مســاله اســت و بررسی تاثیر 
هــر یک از آن ها بر مســاله و همچنین بر یکدیگــر. در مورد بیماری 
کوییــد-19 و تحلیــل آن بر اســاس تفکر سیســتمی در این مدت 
مطالب ارزشــمندی از استاد علی نقی مشایخی منتشر شده است که 
نمونه های بســیار خوبی برای درک این نوع نگرش و همچنین تاثیر 

بازیگران مختلف در این زمینه می باشد.
البته سال هاســت که اســتفاده از این رویکــرد در حوزه فضای 
سالمت و بویژه ســالمت عمومی و سیاست گذاری در آن رایج است، 
اما همچنان این روش قابلیت تحلیل مساله ای همچون کویید-19 را 

دارد.

در انتها
آنچه سعی شــد در این نوشتار مطرح شود، مطرح کردن مسایل 
مربوط به سالمت عمومی و تاثیر آن بر بیماری های همه گیر همچون 
کویید-19 بود. در بخشــی دوم این جســتار سعی می شود تا دروس 
آموخته شــده از پاندمی کویید-19 را با رویکرد تفکر سیستمی و از 

منظر سالمت عمومی مرور کنیم.
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