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سخن سردبیر

دکتر محمدحافظ 
نوروزی زاده

اندوفتالمیت؛ خطری که به ریسکش 
نمی ارزد

یک.پزشــک.هندی.به.نام.اتول.گاوانده1.در.همایشی.تحت.عنوان.

»فانی.بودن:.پزشکی.و.آنچه.در.پایان.مهم.است«2.می.گوید:.»چشمانم.
خیس.اشک.است..اما.این.مشکل.را.چگونه.حل.کنم؟«

این.نقل.قول.تلخ.و.تکان.دهنده.می.تواند.بیانگر.احساس.لحظه.ای.و.

درماندگی.یک.جّراح.کاتاراکت.باشد.که.با.یک.اندوفتالمیت.غیرمترقبه.

مواجه.شده.است..اگر.یک.اندوفتالمیت.به.تنهایی.یک.عارضه.ویران..گر.

برای.جّراحی.کاتاراکت.باشــد.بروز.آن.بــه.صورت.جمعی.می.تواند.به.

صورت.بالقوه.شــغل.یک.جّراح.و.حتی.زندگی.او.را.نابود.کند.و.ممکن.

اســت.شهرت.حرفه.ای.یک.ارگان.پزشــکی.یا.یک.بیمارستان.را.برای.

همیشــه.از.بین.ببرد..کانون.توجه.آشــکار.این.تبلیغات.خصمانه.که.

جّراح.چشــم.باید.با.آن.روبرو.شــود،.اقدامات.تنبیهی.شــدید.توسط.

مقامات.رســمی.در.پاسخ.به.این.احساســات.برانگیخته.شده.و.خشم.

عمومی.اســت،.خطر.صدمات.فیزیکی.توسط.یک.گروه.خشمگین.که.

دیوانه.وار.و.یک.طرفه.وارد.گود.می.شــوند.و.محاکمه.توسط.رسانه.های.

عمومی.که.ماجرا.را.تعقیب.می.کنند.و.استیصال.ناشی.از.اینکه.پزشک.

را.حتی.پیش.از.بررســی.منصفانه.مجرم.می.شناســند،.همگی.با.هم.

می.تواند.این.حادثه.را.به.آســیب.زاترین.اتفــاق.در.زندگی.یک.جّراح.
کاتاراکت.بدل.کند..

میــزان.بروز.کلی.اندوفتالمیت.پس.از.عمل.جّراحی.در.جهان.بین.

0/02.تا.0/26.درصد.اســت..لکن.به.نظر.می.رسد.میزان.»اندوفتالمیت.

جمعی.و.خوشه.ای«3.در.جایی.گزارش.نشده.باشد..البته.برخی.گزارشها.

از.کشور.هندوستان.در.مورد.این.عارضه.وجود.دارد،.ولی.داده.های.قابل.
اعتمادی.در.این.زمینه.در.دسترس.نیست..

پیش.گیری.از.اندوفتالمیت.یک.هدف.آرمانِی.محقق.نشــده.است..

1  Atul Gawande
2  Being Mortal: Medicine and What Matters in the End
3  Cluster Endophthalmitis

برخی.از.مفاهیم.اخیر.در.مورد.سترون.سازی4.و.استفاده.از.آنتی.بیوتیک.

به.صورت.پیش.گیرانه5.با.تزریق.داخل.اتاق.قدامی،.چشم.پزشکان.را.در.

بحث.چگونگی.به.حداقل.رساندن.خطر.اندوفتالمیت.بعد.از.عمل،.یک.

گام.به.پیش.برده.است..در.حالی.که.چند.دستورالعمل.سازمانی.برای.

این.امر.وجود.دارد.و.تصمیم.گیرندگان.بهداشتی.در.کشورهای.مختلف.

نیز.دســتورالعمل.های.متفاوتی.را.به.مراکز.چشم.پزشکی.کشور.متبوع.

خود.اعالم.و.الزام.می.کنند،.تفاوت.های.موجود.نشاندهندۀ.فقدان.یک.

پروتکل.جهانی.در.برخورد.با.این.مشکل.است..هدف.این.سرمقاله.نیز.

نشان.دادن.برخی.از.جنبه.های.مواجهه.با.اندوفتالمیت.خوشه.ای.است..

اندوفتالمیت خوشه ای چیست؟
به.رخــداد.دو.یا.چند.مــورد.اندوفتالمیت.به.صــورت.همزمان،.
اندوفتالمیت.خوشــه.ای.گفته.می.شــود..بــه.عبارت.دیگــر؛.رخداد.
اندوفتالمیت،.به.شــکلی.به.مراتب.بیش.تــر.از.الگوی.بروز.آن.در.یک.
مرکــز.درمانی..یک.تعریــف.دیگر.در.مورد.این.عارضــه.رخداد.مکرر.
عفونت.پس.از.عمل.در.شــرایط.مشابه.اســت.)یعنی.یک.جراح،.یک.
تیم.ثابت.جراحــی،.یک.اتاق.عمل.خاص(..بر.اســاس.تعداد.عوارض.
ایجاد.شــده،.یک.هشدار.کدگذاری.شــده.رنگی.به.صورت.زیر.تعریف.

شده.است:
سبز: یک.اندوفتالمیت.در.بیش.از.یکصد.عمل.جّراحی.کاتاراکت. .-

یا.دو.مورد.در.بیش.از.600.عمل.
زرد:.یک.مورد.اندوفتالمیــت.در.75.عمل.جّراحی.کاتاراکت،.دو. .-
مورد.در.300-500.عمل،.یا.ســه.مورد.در.بین.700-800.عمل.

جراحی.
قرمز:.دو.مــورد.در.کم.تر.از.200.عمل.جّراحی.کاتاراکت،.ســه. .-
مــورد.در.کم.تر.از.600.عمل،.یا.چهار.مورد.در.کم.تر.از.800.عمل.

4  Asepsis
5  Profilactic
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جراحی.
قرار.گرفتن.در.محدوده.ســبز.مستلزم.ارتقای.سطح.مراقبت.های.
بهداشتی.است.ولی.وقوع.هشدار.به.رنگ.های.زرد.و.قرمز.ممکن.است.
به.بســتن.موقتی.اتاق.های.عمل.برای.بررســی،.شناخت.و.به.حداقل.

رساندن.علل.و.عوامل.بروز.این.عارضه.نیاز.داشته.باشد..

علل اندوفتالمیت خوشه ای چیست؟
منبع.عفونت.در.اندوفتالمیت.خوشــه.ای.به.طور.معمول.اگزوژن.و.
چند.علتی.اســت..آگاهی.از.منابع.بالقوه.آلودگی.برای.توانمند.نمودن.
پروتکل.های.هر.مؤسســه.پزشکی.در.جهت.به.حداقل.رساندن.چنین.
خطــری.از.اهمیت.باالیی.برخوردار.اســت..در.متاآنالیــزی.که.اخیراً.
منتشر.شده،.منابع.زیر.برای.بروز.چنین.عارضه.ای.مشخص.شده..است:
محلول.های.داخل.چشمی.)ســرم.های.شستشوی.داخل.چشمی،. .-1
مواد.ویسکواالستیک،.رنگ.تریپان.بلو،.سفوروکسیم.رقیق.شده.در.

BSS،.استیل.کولین.رقیق.شده.در.آب.مقطر(.
آلودگی.محیط.یا.فضای.اتاق.عمل.)سیستم.تهویه.نامناسب،.انجام. .-2

اقدامات.و.کارهای.ساختمانی(.
دســتگاه.فیکو.)پروب.فیکو،.سیســتم.تیوبینگ.داخلی.ماشــین،. .-3

اتصاالت.بین.لوله.های.I/A.و.کاست.تخلیه(.
ابزارهــای.جّراحی.آلــوده.)چاقــوی.الماس.صدمه.دیــده،.مواد. .-4
ویسکواالســتیک.باقی.مانده.روی.ابزارهای.جّراحی.و.یا.ســوآب/

اپلیکاتورهای.آلوده(.
قطره.های.بی.حسی.موضعی. .-5

محلول.هــای.نگــه.داری.لنزهــای.داخــل.چشــمی.)لنزهــای. .-6
هیدروفیلیک(.

اتوکالو.و.محلول.های.مربوط.به.آن.)آب.مقطر.و.غیره(. .-7
البتــه.نمی.تــوان.همواره.منبــع.عفونت.را.دقیق.مشــخص.کرد..
شایع.ترین.عامل.شناخته.شده.میکروبی.توسط.کشت.و.یا.ژنوتایپینگ1.
در.اندوفتالمیــت.خوشــه.ای،.میکروب.پســودوموناس.آئروژینوزا.و.یا.
گونه.های.مرتبط.با.آن.است..سایر.ارگانیسم.های.مرتبط.با.این.عارضه.
عبارتنــد.از:.انتروباکتــر.آمنیژنوس2،.مجموعۀ.بورخولدریا.سپاســیا3.
و.گونه.های.مختلف.کلبســیال4..اگر.چه.جّراحــی.یک.نفره.در.مطب.و.
نیز.مراکز.جّراحی.کوچــک.دارای.تعداد.اعمال.جّراحی.کم،.مصون.از.
عفونت.های.خوشه.ای.نیست؛.اما.عارضه.خطیر.اندوفتالمیت.خوشه.ای.
عمدتاً.در.مراکز.پر.بیمار.و.بزرگ.مشــاهده.شــده.است..در.کمپ.های.
جّراحی.کــه.اعمال.جّراحی.در.مقیاس.بزرگ.انجام.می.شــود،.اوضاع.

گاهی.به.مراتب.بدتر.است.

1  genotyping
2  Enterobacter Amnigenus
3  Burkholderia Cepacia Complex
4  Klebsiella

آیا باید جّراحی کاتاراکت را بی اهمیت جلوه دهیم؟ آیا باید 
خطرات احتمالی جراحی های متعدد را پذیرا باشیم؟

هــر.عمل.جّراحی.امری.مقدس.اســت.و.جّراحی.کاتاراکت.نیز.از.

این.قاعده.مســتثنی.نیســت..فن.آوری.اعمال.جّراحی.بسیار.پیشرفت.

کرده.و.تقریباً.می.توان.گفت.که.تکمیل.شده.و.مراحل.اصلی.و.اساسی.

جّراحی،.کاماًل.مســتدل.و.منطقی.شده..اســت..آموزش.دستیاران.در.

سطحی.بسیار.مطلوب.است.و.عمل.جّراحی.به.خودی.خود.کم.دردسر.

و.کم.خطر.و.زمان.عمل.نیز.کوتاه.شــده.اســت..بعالوه.نتایج.عمل.به.

طور.کلی.عالی.اســت..تمامی.این.موارد.به.همراه.حجم.گسترده.ای.از.

اعمال.جّراحی،.هاله.ای.از.اعتماد.و.اطمینان.به.شکست.ناپذیری.ایجاد.

می.کند..حجم.زیاد.و.گردش.و.جابجایی.ســریع.بیماران.در.شــرایط.

نابهینه،.ارزیابی.غیردقیق.قبل.از.عمــل.جّراحی،.مراقبت.های.ناکافی.

پــس.از.عمل،.کنترل.کیفی.ناکارآمد.دســتگاه.ها.و.ابزار.جّراحی.و.نیز.

پروتکل.های.نادرست.اتاق.عمل.همگی.می.توانند.مسئله.ساز.شوند..یک.

جّراح.باهوش.و.حرفــه.ای،.باید.خود.کنترل.کامل.محیط.اتاق.عمل.و.

نیز.ابزارهای.میکروســرجری.را.به.دست..گیرد،.مسئولیت.متخصصین.

متعهد.و.آموزش.دیده.را.توام.با.نظارت.بر.تیم.جّراحی.بپذیرد،.فهرستی.

از.اقدامات.الزم.تهیه.کنــد،.باالنس.ها.و.چک.های.الیه.به.الیه.کنترل.

عفونت.را.بررســی.نموده.و.پروتکل.های.محکم.و.شدیدی.را.بویژه.در.

مؤسســات.درمانی.دارای.حجم.باالی.جّراحــی.اعمال.نماید..برخی.از.

دســتورالعمل.های.جاری.به.کم.تر.از.30.عمل.جّراحی.برای.یک.جّراح.

و.یــا.کم.تر.از.60.عمل.جّراحی.برای.یک.اتاق.عمل.در.هر.روز.مربوط.
است.و.در.مراکز.پر.بیمار.با.حجم.باالی.اَعمال.جّراحی.کاربردی.ندارد.
آیا.کمپ.های.جّراحی.در.ایجاد.چنین.فاجعه.مهمی.نقش.دارند؟

اینکه.کاتاراکت.انباشته.شــده.در.انبــوه.بیماران.را.نمی.توان.بدون.

»کمپ.های.جّراحی.جامعه.محور«5.کاهش.داد،.مدت.هاست.که.معنای.

خود.را.از.دست.داده.است..اگر.کمپ.های.جّراحی.موقت.در.مکان.های.

جغرافیایی.خاص.به.صورت.مداوم.سازمان.دهی.شود،.دیگر.تنها.کاری.

که.باقی.می.ماند،.اجرای.دستورالعملها.توسط.پرستاران.است..»برنامه.

ملــی.کنترل.نابینایی«.کــه.در.برخی.از.کشــورهای.جهان.از.جمله.

هند.وجــود.دارد،.برای.ایجاد.هنجار.در.ســرویس.دهی.در.کمپ.های.

چشم.پزشــکی.بوجود.آمده.و.این.کمپ.ها.را.الزام.می.کند.تا.کارشــان.

را.در.شــرایط.کاماًل.کنترل.شــده.با.مجوزهای.دارای.زمان.مشخص.و.

معیارهای.ایمنی.و.در.اتاق.های.عمل.آماده.شده.به.صورت.دائمی.انجام.

دهند..بر.تکنیک،.ابزارها.و.داروهای.مورد.استفاده.در.چنین.کمپ.هایی.

بسیار.نظارت.می.شود.تا.دقیقاً.مشابه.آن.چیزی.باشد.که.در.بیمارستان.

مادر.به.صورت.روتین.مورد.استفاده.قرار.می.گیرد؛.به.این.ترتیب.کیفیت.

اعمال.جّراحی.حفظ.شود..همچنین.تمامی.داروها.و.محلول.های.مورد.

استفاده.در.داخل.چشم،.باید.از.پیش.توسط.کمپانی.های.سازنده،.تهیه.

و.برچســب.های.روی.این.اقالم.باید.توســط.تست.های.میکروبیولوژی.
5  Community-based surgical camps
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ارزیابی.شــود..بعالوه.مایعاتی.که.برای.اســتفاده.در.داخل.چشم.بکار.

بــرده.می.شــود.باید.قبل.از.انتقال.به.کمک.اتوکالو.اســتریل.شــود..

دستورالعمل.ها.در.این.مورد.نســبتاً.پیچیده.و.گسترده.است..اگر.چه.

برخی.از.این.موارد.قدیمی.شــده.و.با.در.نظر.گرفتن.شواهد.جدید.نیاز.

بــه.بازنگری.دارد،.ولی.از.آنجا.که.این.دســتورالعمل.ها.از.قبل.تدوین.

شــده.،.سازمان.دهندگان.کمپ.های.جّراحی.و.تیم.جّراحی.همراه.آن.ها.

باید.تمامی.الزامات.آن.را.بدقت.رعایت.کنند..اگر.دستورالعمل.ها.بدقت.

دنبال.و.مستندســازی.نشده.باشــد،.جّراح.بی.دفاع.مانده.و.در.صورت.

وقوع.عارضه.ناخوشایند.اندوفتالمیت.خوشه.ای،.از.نظر.اقدامات.تنبیهی.

آسیب.پذیر.خواهد.بود..یک.جّراح.حرفه.ای،.سازمان.دهندگان.کمپ..را.

مجبور.می.کند.پروتکل.های.الزام.آور.را.بدقت.اجرا.کنند.و.خود.از.انجام.

جّراحی.در.شرایط.غیراســتاندارد.اجتناب.می.کند..جّراح.باید.مراقب.

باشــد.که.قربانی.سودجویی.و.کم.کاری.و.کم.فروشی.سازمان.دهندگان.
بی.وجدان.و.سودجوی.این.کمپ.ها.نشود..

جّراح ناخدای این کشتی نیست- همه چیز به مسئولیت 
جمعی بر می گردد

قانون،.جــّراح.را.به.عنوان.ناخدای.کشــتی.در.نظر.می.گیرد.و.او.

را.در.قبــال.اعمال.کل.تیم.و.حتی.تجهیزات.جّراحی.آلوده.مســئول.

می.داند..در.عصر.تخصص.و.کار.تیمی.و.مســئولیت.حرفه.ای.مشترک،.

از.مدیر.بیمارستان.گرفته.تا.سازمان.دهندگان.کمپ.ها،.امور.پشتیبانی.

و.لجســتیک.و.هــر.جایی.کــه.هر.یــک.از.اعضای.تیم.)تکنســین.

استریل.سازی،.پرستاران،.پزشــکان،.متخصصین.بیهوشی.و.غیره(.به.

عنوان.یک.فرد.آموزش.دیده.کار.می.کند،.به.شکل.غیر.قابل.انکاری.در.

قبال.تدارکات.پاسخگو.و.مســئول.است.و.این.مدیران.مسئول.اعمال.

خود.نیز.به.حساب.می.آیند..به.عبارت.دیگر.غیرعادالنه.است.که.جّراح.

را.برای.لغزش.های.بوجود.آمده.در.سایر.سطوح.مراقبت.های.بهداشتی.

مسئول.دانست..جّراحان.باید.مستندات.شفاف.حضور.مسئوالنه.خود.و.

پاسخ.گویی.در.هر.سطح.را.داشته.باشند.تا.بتوانند.با.استناد.به.آنها.در.
دادگاه.از.خود.دفاع.کنند..

آهسته و پیوسته، ایمن و معقول
رهیافــت.کمپ..های.ســنتی.دارای.متغیرهای.فراوانی.اســت.که.
استانداردسازی.آن.را.برای.ایجاد.نتایج.یک.پارچه،.ایمن.و.موثر.دشوار.
می.ســازد..انجام.عمل.جّراحــی.کاتاراکت.در.چنیــن.کمپ.هایی.آن.
هم.توســط.دســتیاران.در.حال.آموزش.و.جّراحان.در.حال.یادگیری،.
همراه.با.معاینات.غیراســتاندارد.قبل.از.عمل،.تکنیک.های.نامناســب.
استریلیزاســیون،.تجهیزات.پزشکی.غیر.قابل.اعتماد،.پی.گیری.ناکافی.
و.تاخیر.در.تشــخیص.این.عوارض،.بیشــتر.از.آنکه.مفید.باشد،.زیانبار.
است..معیارهای.تقویت.سیســتم.های.مراقبت.های.چشمی.روستایی.
بایــد.توســط.مدل.هایی.از.جّراحی.کاتاراکت.وابســته.بــه.یک.مرکز.
بیمارســتانی.انجام.شــود.که.جّراحان.آن.تعلیم.دیده.و.نیروی.کار.آن.

ماهر.باشــند..با.وجودی.که.این.گونه.مدل.های.ارائه.خدمات.ســالمت.

چشم.در.مناطق.روستایی،.نوآورانه،.مقرون.به.صرفه.و.همراه.با.توسعه.

پایدار.اســت،.اما.علی.رغم.نیاز.بســیاری.از.مناطق.روستایی،.به.دلیل.

مشــکالت.متعدد.اقتصادی.نمی.توان.چنین.مراکزی.را.توسعه.داد..در.

حقیقت.این.شکاف.مشهود.است.و.به.اتصال.این.گونه.مراکز.به.یکدیگر.
توسط.کوشش.های.آهسته.و.پیوسته،.آگاهانه.و.هماهنگ.نیاز.داریم..
بقراط.می.گوید:.»نخست،.آسیب.مرسان«1..به.عبارت.دیگر.غریزه.
اصلی.که.همانا.صیانت.از.نفس.اســت.باید.برای.هر.چشم.پزشک.مقدم.
بر.انجام.حجم.زیادی.از.اعمال.جّراحی.به.قیمت.کاستن.از.ایمنی.عمل.

باشد..به.قول.شاعرۀ.آمریکایی.امیلی.دیکینسون2:
جراحان؛.

آنگاه.که.چاقوی.جّراحی.به.دست.می.گیرند،
باید.که.بسیار.دقت.کنند.

در.زیر.برش.های.ظریف.ایشان،
خطاکاری.در.حال.وول.خوردن.است:.زندگی!

.تا.درودی.دیگر.بدرود
.دکتر.محمد.حافظ.نوروزی.زاده.

منابع: 
1. Lalitha P, Sengupta S, Ravindran RD, Sharma S, Joseph

J, Ambiya V, et al. A literature review and update on the 
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1  Primum non nocere = first, do no harm
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فهرست مطالب
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بهبود.و.ترمیم.زخم..در.جّراحی.گلوکوم.نیز.بحث.خواهیم.کرد.

ترمیم زخم و فیبروز پس از جّراحی گلوکوم

* تشکیل بلب و ویژگی های آن
درناِژ.مایع.زاللیه.به.داخل.فضای.زیر.ملتحمه.پس.از.ترابکولکتومی.
یا.تعبیــه.تجهیزات.درناژی.گلوکوم.به.تشــکیل.یــک.بلب.در.عمل.
فیلترینگ.منجر.می.شــود..تشکیل.بلب.پس.از.انجام.جّراحی.گلوکوم،.
یک.فرایند.پیچیده،.دینامیک.و.ناشی.از.پاسخ.طبیعی.در.ترمیم.زخم.
اســت..انتظار.می.رود.پس.از.عمل.جّراحی،.تکثیر.بافت.فیبروواسکوالر.
مشــاهده.شــود..این.فرایند،.ژئومتری.و.ترکیب.بلب.را.دیکته.می.کند.
که.این.امر.نیز.به.نوبه.خود.ظرفیت.فیلترینگ.و.فشــار.داخل.چشمِی.
ایجاد.شــده.را.مشــخص.و.معین.خواهد.کرد..تشــکیل.زیاده.از.حد.
اسکار،.جذب.و.درناژ.مایع.زاللیه.را.محدود.و.از.کاهش.IOP.به.میزان.
کافی.جلوگیری.می.کند..در.واقع.شایع.ترین.علت.شکست.در.جّراحی.
گلوکوم،.فیبروز.زیر.ملتحمه-اپی.اســکلرال.است..در.مطالعه.»جّراحی.
فیلترینگ.فلوئورواوراســیل«1،.ترابکولکتومی.که.بدون.کمک..گرفتن.
از.داروهای.آنتی.متابولیت.انجام.شــده.بود،.ســبب.شد.IOP.به.میزان.
مناســب.و.کافی.کنترل.نشود.و.نتیجتاً.در.بیش.از.20.درصد.بیماران.
پس.از.گذشــت.سه.ماه،.تقریباً.40.درصد.بیماران.پس.از.گذشت.یک.
ســال.و.در.حدود.60.درصد.بیماران.پس.از.گذشــت.5.سال،.جّراحی.

مجّدد.اجتناب.ناپذیر.شد.
مورفولــوژی.بلب.ایجاد.شــده،.در.خصوص.عملکــرد.فعلی.و.نیز.
عملکرد.مورد.انتظــار.آن،.اطالعات.مهّمی.به.ما.می.دهد..بلب.مطلوب.
و.ایده.آل،.»پخش«2.است.و.برجستگی.متوسط.و.واسکوالریتی.نسبتاً.
کمی.دارد.)شکل1(..چشــم.های.دارای.بلب.های.نازک.یا.سیستیک3،.
در.معرض.خطر.ایجاد.نشت،.هایپوتونی.و.عفونت.هستند.)شکل2(..دو.
عامل.فیبروِز.زیر.ملتحمه.و.واسکوالریته.بلب،.در.درازمدت.به.اختالل.

در.کنترل.IOP.منجر.می.شود.)شکل3(.
در.سیســتم...های.مختلف،.برای.درجه.بندی.بلب.ها،.شــاخص.های.
مهِم.نمای.ظاهری.از.جمله.ارتفاع.بلب،.مســاحت.آن،.واسکوالریتی،.

1  Fluorouracil Filtering Surgery Study
2  diffuse
3  Cystic

شکل 1. مورفولوژی بلب. بلب های پخش با ارتفاع کم و پخش 
با واســکوالریتی نســبتًا کم )a( و یا یک منطقه آواسکوالر 
محدود )b( و فاقد هیچ گونه فیبروز مرئی و قابل  رؤیت، نشان 
می دهد که ترابکولکتومی، مطلوب و موفقیت آمیز بوده است.

شکل2. یک بلب نازک و سیستیک در معرض خطر ایجاد نشت 
است و این امر می تواند به هایپوتونی و یا عفونت منجر شود.
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مثبت.بودن.تست.ســایدل1،.میکروسیست.ها.و.خوِن.زیر.ملتحمه.مد.

نظر.قرار.گرفته.و.با.یکدیگر.ترکیب.می.شود..همچنین.موقعیت.مکانی.

برش.ملتحمه.در.زمان.عمل.جّراحی.نیز.ممکن.است.بر.نمای.ظاهری.

بلب.و.عملکرد.کلی.آن.تأثیرگذار.باشــد..بــه.عنوان.مثال،.در.صورت.

اســتفاده.از.فالپ.هایی.با.پایه.لیمبــوس،.میزان.بروز.فیبروز.متراکم.و.

ضخیم.در.محدوده.خلفی.بلــب.بیش.تر.خواهد.بود.و.این.امر.ظرفیت.

فیلترینگ.را.محدود.می.کند..در.صورت.اســتفاده.از.فالپ.هایی.با.پایه.

فورنیکس.)که.از.طریق.ایجاد.یک.برش.ملتحمه.ای.در.لیمبوس.ایجاد.

می.شــود(،.بلب.های.ایجاد.شــده.بیش.تر.از.نوع.»پخش«.بوده.و.خطر.
نشِت.تاخیری.کم.تر.خواهد.بود.

نمای.کلینیکی.بلب.کاربرد.چندانی.ندارد.چرا.که.این.امر،.بیش.تر.

مسأله.ای.درونی.است.و.مانع.از.تصویرسازی.میکروآناتومِی.داخلی.بلب.

می.شود..تکنیک.های.پیشــرفته.تصویربرداری.از.سگمان.قّدامی.بویژه.

OCT،.اطالعات.زیادی.را.در.خصوص.ساختار.میکروسکوپی.بافت.های.
موجود.در.داخل.بلب.به.ما.ارائه.می.دهند.

* عوامل خطرساز مرتبط با شکست اعمال جّراحی گلوکوم
پس.از.عمل.جّراحی.گلوکوم،.عوامل.متعددی.احتمال.ایجاد.فیبروز.
گســترده.را.افزایش.می.دهد..شناسایی.این.ویژگی.ها،.به.جّراح.امکان.
می.دهــد.که.عمل.جّراحی.و.نیــز.مراقبت.های.پس.از.عمل.جّراحی.را.
این.آزمایش.برای.آشکارسازی.نشت.از.قرنیه،.صلبیه.یا.ملتحمه.بعد.از.تروما.یا. .1
جّراحی.استفاده.می.شود..اصل.آزمایش.سایدل.به.این.شکل.است.که.یک.رنگ.
بر.روی.سطح.چشم.مالیده.می.شود.تا.هرگونه.نشت.آبی.که.توسط.رنگ.احاطه.
شــده.باشد،.آن.را.رقیق.کند..محل.نشت.با.تغییر.رنگ.آشکارتر.می.شود..تست.
-1882(.(Erich Seidel).ســایدل.به.افتخار.چشم.پزشک.آلمانی.اریش.سایدل

.)eyewiki.aao.org.:1948(.نامگذاری.شد-.ویراستار..)منبع

به.نحوی.سازمان.دهی.کند.که.احتمال.موفقیت.آمیز.بودن.آن.افزایش.
یابد.

ســن بیمار:.در.بیمارانی.که.ســن.پایینی.دارند.بویژه.کودکان،. .-

معموالً.پاســخ.های.مربوط.به.ترمیم.زخم.شدید.و.گسترده.بوده.و.

این.بیماران.مســتعد.ایجاد.اسکار.و.بلب.هستند..بیماران.سالمند.

ممکن.است.دارای.ملتحمه.های.نازک.و.شکننده.ای.باشند.که.این.
امر،.بلب.را.در.معرض.خطر.نشت.قرار.می.دهد.

دیابت ملیتوس:.در.مبتالیان.به.دیابت،.ممکن.است.التهاِب.پس. .-
از.عمل.جّراحی.و.تشــکیل.اســکار.افزایش.یابد.و.این.امر.احتماالً.

نشان.دهندۀ.وجود.اختالل.در.سد.خونی–.مایع.زاللیه.است.
نژاد و قومیت:.در.بیمارانی.که.اجداد.آن.ها.از.نژادهای.آســیایی،. .-
اســپانیایی.)بویژه.آمریکای.التین.و.آفریقایی.باشند،.ریسک.عدم.
موفقیــت.در.ترابکولکتومی.افزایش.می.یابــد..در.مطالعه.ای.تحت.
عنوان.»مطالعه.مداخله.پیشــرفته.گلوکوم«2.)که.در.آن.در.فقط.
0/5.درصد.از.ترابکولکتومی.های.اولیه.از.یک.داروی.آنتی.فیبروتیک.
استفاده.شــده.بود(،.میزان.شکست.در.اعمال.جّراحی.در.بیماران.
سیاه.پوســت.در.مقایسه.با.بیماران.سفیدپوست،.تقریباً.50.درصد.

باالتر.بود.
انــواع ثانویه گلوکوم:.در.برخی.از.انواع.ثانویه.گلوکوم.از.جمله. .-
گلوکوم.نئوواســکوالر.یا.یوِوئیتی،.احتمال.شکســت.در.جّراحی..

ترابکولکتومی.اولیه.باالتر.است..
داروهای موضعی: اکثر.افرادی.کــه.کاندیدای.جّراحی.گلوکوم. .-
هستند،.معموالً.از.داروهای.موضعی.استفاده.می.کنند.و.در.برخی.
از.آن.ها.به.علت.واکنش.سّمی3.یا.آلرژیک.نسبت.به.ماده.نگه.دارنده.
فرموالسیون.های.دارویی.و.یا.نسبت.به.خود.اجزای.فعال.آن.دارو،.
التهابی.در.سطح.چشم.ایجاد.می.شود..در.بیمارانی.که.دچار.التهاب.
آشــکار.در.سطح.چشم.هستند،.در.صورتی.که.خطر.خاصی.وجود.
نداشته.باشــد.می.توان.قبل.از.عمل.جّراحی،.قطره.های.چشمی.را.
قطع.کرد.و.یا.از.فرموالسیون.های.فاقد.ماده.نگه.دارنده.یا.داروهای.
خوراکی.مهارکننده.کربنیک.آنهیدراز4.اســتفاده.کرد.تا.از.شدت.
التهاب.ملتحمه.کاسته.شده.و.ریسک.شکست.زود..هنگام.در.عمل.
جّراحی.کاهش.یابد..در.یک.کارآزمایی.بالینی.تصادفی.هم.مشخص.
شد.که.در.بیمارانی.که.یک.ماه.قبل.از.ترابکولکتومی،.تحت.درمان.
توسط.فلوئورومتولون.%0/1.قرار.گرفته.بودند،.پس.از.گذشت.یک.
سال.نیاز.به.درمان.دارویی.کمکی.به.میزان.چشم.گیری.در.مقایسه.
با.بیمارانی.که.تحت.درمان.به.وســیله.کتوروالک.%0/5.یا.پالسبو.
)اشــکهای.مصنوعی(.قرار.گرفته.بودند.کاهش.یافته.بود..با.توجه.

2  Advanced Glaucoma Intervention Study
3  Toxic
4  Anhydrase

شــکل 3. در این تصویر، فیبروز زیر ملتحمه اولیه که وسعت 
بلب را محدود می سازد، در چشم یک بیمار جوان، یک ماه پس 
از ترابکولکتومی همراه با میتومایسین C، مشخص و بارز است.

استفاده از ترکیبات دارویی در جّراحی گلوکوم
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به.یافته.های.این.کارآزمایی،.می.توان.اســتفاده.از.اســتروییدهای.
موضعی.را.به.عنوان.یک.گزینه.مناسب.در.نظر.داشت.

التهاب سطح چشم:.در.صورت.امکان،.باید.سایر.عوامِل.مرتبط. .-

با.التهاب.ســطح.چشم-.از.جمله.خشکی.شدید.چشم.ها،.بلفاریت،.

کراتوکنژکتیویت.عفونی.یا.آلرژیک،.اســکلریت.و.اپی.اسکلریت-.را.
قبل.از.اعمال.جّراحی.گلوکوم،.از.نوع.برشی1.درمان.نمود..

سایر فاکتورهای جّراحی:.ممکن.است.فاکتورهای.جّراحی.به. .-

علت.دستکاری.اضافی.و.التهاب،.باعث.ایجاد.اختالل.در.بلب.شود..

میــزان.موفقیت.در.مواردی.که.عمــل.جّراحی.کاتاراکت.همزمان.

با.ترابکولکتومی.انجام.شــود،.در.مقایسه.با.انجام.مرحله.ای.و.گام.

.بــه..گام.این.جّراحی.ها.پایین.تر.اســت..در.مطالعه.ای.تحت.عنوان.

»پیمایــش.ملی.ترابکولکتومی.در.بریتانیا«2،.مشــخص.شــد.که.

اســتفاده.از.یک.مــاّده.بی.حس.کننده.به.صــورت.زیر.ملتحمه.در.

مقایسه.با.روش.ســاب.تنون3،.یک.عامل.خطر.عمده.جهت.ایجاد.

اختالل.در.بلب.به.شــمار.می.رود..در.صورت.استفاده.از.یک.بخیه.

کششی.در.زیر.رکتوس.فوقانی.به.جای.استفاده.از.روش.قرنیه.ای،.

نتایج.به.دست.آمده.مطلوب.نبوده.و.این.امر.احتماالً.ناشی.از.فعال.

شــدن.فرایند.فیبروِز.زیر.ملتحمه.است..هموستاز.دقیق.در.حین.

عمل.جّراحی.امری.الزم.و.ضروری.اســت؛.چرا.که.سایتوکین.های.

مشتق.از.ســرم.و.اجزای.لخته.فیبرینی.جزو.عوامل.ایجاد.التهاب.

هستند..در.بیمارانی.که.سابقه.عمل.جّراحی.گلوکوِم.ناموفق.دارند،.

ریســک.عدم.موفقیت.در.اعمال.جّراحی.بعــدی.افزایش.خواهد.

یافت..این.یافته،.احتماالً.با.پدیده.»تنظیم.مثبت«4.در.مسیرهای.

پروفیبروتیک.-پس.از.آن.که.ملتحمه.توسط.برش.جّراحی.صدمه.

می.بیند-.و.یا.با.ســایر.ریســک..فاکتورهای.زمینه.اِی.مخصوص.به.

بیمار.که.ممکن.اســت.در.عدم.موفقیت.و.شکســِت.جّراحی.اولیه.

تاثیرگذار.باشــد،.هم.مرتبط.اســت..در.چنین.بیماران.پرخطری،.

جّراحی.گلوکوم.از.نوع.کارگذاری.دستگاه.درناژ.ممکن.است.گزینه.
جّراحی.مناسب.تری.باشد.

تجهیزات.درناژی.گلوکوم،.مســیر.مایع.زاللیه.را.از.طریق.یک.لوله.

انعطاف.پذیــر.به.یک.صفحۀ.کروی.بیرونی.که.در.داخل.یک.کپســول.

فیبروز.محصور.شده،.منحرف.می.سازد..موفقیت.عمل.جّراحی.وابسته.

به.حفظ.و.ثبات.محیط.بالقوه.ای.اســت.کــه.از.طریق.آن،.مایع.زاللیه.

درناژ.شده.در.مساحتی.منتشر.شده.باشد.که.این.مساحت.دارای.بافت.

فیبروتیک.با.نفوذپذیری.مناسب.و.کافی.بوده.تا.امکان.جذب.مداوم.و.
پایدار.را.از.طریق.ملتحمه.و.عروق.خونی.مجاور.فراهم.آورد.)شکل.4(.
1  Incisional
2  The United Kingdom’s National Survey of Trabeculectomy
3  sub-Tenon
.تنظیم.مثبت.یا.upregulation،.عبارت.اســت.از.افزایش.میزان.یا.سرعت.یک. .4

پاسخ.فیزیولوژیک.یا.بیوشیمیایی.یا.فرآیندی.در.سطح.سلولی.

در.مواردی.که.بیماران.تحت.عمل.جّراحی.تعبیه.تجهیزات.درناژی.

گلوکــوم.قرار.بگیرند.و.جّراحی.ناموفق..باشــد،.دو.الگو.وجود.دارد:.1-.

بلب.های.کپسول.دار.متشــکل.از.برجستگی.متحرک.و.سفت.ملتحمه.

که.بر.روی.صفحه.بیرونی.قرار.گرفته.و.توسط.کپسول.فیبروتیک.تنون.

احاطه.شده.است.)شــکل.5.و.6(..2-.بلب.های.فیبروتیک.متشکل.از.
اسکار.متراکم.بر.روی.دیسک.که.فضای.بالقوه.را.از.میان.می.برد.

دو.وســیله.جدیدتر.به.نام.های.اســتند.ژن.XEN.و.میکروشانت.

این.فوکوس،.لوله.های.پلیمری.کوتاهی.هســتند.کــه.مایع.را.به.جای.

یک.صفحه.بــه.یک.بلب.تحت.ملتحمه.ای.درناژ.می.کنند..هر.چند.که.

فیســتول.ترانس.اسکلرال.در.صورتی.که.به.وسیله.ماده.ای.با.سازگاری.

زیستی.شنت.)بسته(.شود،.از.خطر.انسداد.فیبروتیک.مصون.می.ماند،.

امــا.فضای.زیر.ملتحمه.در.تمامی.موارد.همچنان.در.معرض.تشــکیل.
اسکار.قرار.خواهد.داشت..

داروهای ضدِالتهابی استروییدی و غیراستروییدی در 
جّراحی گلوکوم

از.داروهــای.اســتروییدی.موضعی.و.در.برخی.مــوارد.»داروهای.

ضد.التهابی.غیراســتروییدی«6.(NSAID).پــس.از.جّراحی.به.صورت.

(New World.از.تولیدات.شرکت.تولید.نیو.ورلد.مدیکال.(Ahmed).برند.احمد. .5
.(Mateen Ahmed).اســت..این.شــرکت.توســط.دکتر.متین.احمد.Medical)
Ahmed tube.پایه.گذاری.شــده.اســت..از.محصوالت.این.شــرکت.می.توان.به
Ahmed® Glaucoma Valve.،shunt.و.Ahmed® ClearPath.اشــاره.کــرد-.

ویراستار.
6  NonSteroidal Anti-Inflammatory Drugs

شکل 4. در این چشــم مبتال به گلوکوم نئوواسکوالر، بدون 
 IOP آن که به مصرف داروهای موضعی نیازی باشــد، کنترل
به صورت مطلوب انجام شــد: ملتحمه ای را مشاهده می کنید 
که پوشــاننده یک لوله FP-7 از نوع احمد۵ همراه با یک بلب 

»پخش« هم سطح بر روی صفحه آرام و بی تغییر است.
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روتین.اســتفاده.می.شــود..کورتیکواســتروییدها.می.توانند.بر.مرحله.

رونویســی1.تاثیر.گذاشته.و.بیان.بســیاری.از.ژن.های.دخیل.در.آبشار.

التهابی.را.تغییر.دهند..تأثیر.آن.ها.بر.روی.بسیاری.از.مسیرها،.به.بروز.

1  Transcriptional

اثرات.مهاری.قوی.و.شــدید.بر.روی.سیســتم.ایمنی.منجر.می.شود..

همچنین.کورتیکواستروییدها.مسئول.ایجاد.یک.سری.عوارض.جانبی.

شناخته..شــده.هستند:.مصرف.درازمدِت.استروییدهای.سیستمیک.یا.

موضعی،.ایجاد.کاتاراکت.را.تسریع.بخشیده.و.IOP.را.افزایش.می.دهد..

داروهای.گروه.NSAID،.آنزیم.سیکلواکســیژناز.را.مهار.نموده.و.اثرات.

ضــد.التهابی.محدودتــر.و.ضعیف.تری.دارند.و.گاهــی.اوقات،.در.کنار.

اســتروییدها.از.آن.ها.استفاده.می.شــود.تا.التهاب.چشمی.ایجاد.شده.

پس.از.عمل.جّراحی.مهار.و.سرکوب.شود..با.این.وجود.در.برخی.موارد.

گزارش.شــده.که.مصرف.داروهای.گروه.NSAID،.با.بازشــدن.برش.
جّراحی.همراه.بوده.است.

از.دهــه.80.میــالدی.و.پس.از.آن.کــه.یک.کارآزمایــی.بالینی.

تصادفی.سازی..شــده.(RCT).نشان.داد.مصرف.استروییدهای.موضعی.

باعث.افزایش.موفقیت.اعمال.جّراحی.می.شوند،.استفاده.از.این.داروها.

به.عنوان.یک.استاندارد.مراقبتی.پس.از.ترابکولکتومی.مورد.توجه.قرار.

گرفت..در.عین..حال.حجم.داده.های.مطلوب.و.مناســِب.قابل.دسترس.

جهت.تصمیم.گیری.در.خصوص.فرموالســیون،.نحوه.مصرف،.دوزاژ.و.

مدت.زمان.مصرف.این.داروها.پس.از.جّراحی.گلوکوم.محدود.و.اندک.

اســت..یک.متاآنالیز.جدید.انجام.شــده.روی.هفت.کارآزمایی.بالینی.

تصادفی.نشــان.داد.که.هر.چند.مصرف.اســتروییدهای.موضعی.پس.

از.جّراحــی.گلوکوم،.در.مقایســه.با.عدم.مصــرف.هرگونه.داروی.ضد.

التهابی.بهتر.است،.اما.هیچ.گونه.شواهدی.که.نشان.دهد.مصرف.روتین.

NSAID.یا.مصرف.استروییدها.به.شکل.دپو2.در.حین.عمل.جّراحی.یا.

اســتروییدهای.سیستمیک.احتمال.موفقیت.اعمال.جّراحی.را.افزایش.

می.دهد،.در.دســت.نیست..یک.اســتثنای.احتمالی.در.این.خصوص،.

ترکیــب.جّراحی.کاتاراکت.و.ترابکولکتومی.اســت.کــه.در.آن،.اضافه.

کردن.یک.NSAID.از.نوع.موضعی،.باعث.شد.نیاز.به.مصرف.داروهای.
کاهندۀ.IOP،.در.6.الی.8.ماه.پس.از.عمل.جّراحی.کاهش.پیدا.کند.

داروهای آنتی فیبروتیک در جّراحی گلوکوم
چندیــن.دهه.اســت.که.ّجراحــان.گلوکوم.جهــت.توقف.تکثیر.
.4»C.فیبروبالســت،.از.»فلورواوراســیل.5.درصد«.3.و.»میتومایسین
(MMC).اســتفاده.می.کنند.تا.از.تشکیل.اسکار.پس.از.عمل.جّراحی.
در.کوتاه.مــدت.و.بلندمدت.جلوگیــری.کنند..اســتفاده.از.داروهای.
آنتی.فیبروتیک.جهت.اصالح.فرایند.ترمیم.زخم.و.باز.ماندن.طوالنی.تر.
مسیر.فیلترینگ.زیر.ملتحمه،.تحول.بزرگی.در.حوزه.جّراحی.گلوکوم.

ایجاد.کرده.است.
ایجاد.یک.مســیر.ضِد.آب.خروجی.زیر.ملتحمه.برای.مایع.زاللیه،.
به.ترمیم.مناســب.و.کافِی.اپی.تلیوم.و.یکپارچگی.طوالنی.مدت.بافتی.
2  Depot
3  5-Fluorouracil (5%)
4  MitoMycin C

شکل ۵. در معاینه بیماری که 3 ماه از عمل جّراحی او گذشته، 
بلب برجسته و پرخون کپسول داری را مشاهده می کنیم که 
بر روی صفحه یک دستگاه درناژی گلوکوم از نوع احمد قرار 

دارد و فشار داخل چشمی باالست.

شــکل 6. در بیماری جوان با چشم نزدیک بین که تحت عمل 
جّراحی پارس پالنا ویترکتومی و تعبیه دســتگاه قرار گرفته، 
بلب بسیار برجسته و کپســول داری مشاهده می شود که بر 
روی صفحه یک دســتگاه درناژی گلوکوم از نوع احمد قرار 

دارد: در این بیمار فشار داخل چشمی کنترل نشد.

استفاده از ترکیبات دارویی در جّراحی گلوکوم
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وابسته.است.و.این.امر.می.تواند.توسط.داروهای.آنتی.فیبروتیک.مختل.

شود..بنابراین،.اســتفاده.از.این.داروهای.کمکی.از.پایه.با.مجموعه.ای.

از.خطرات.مانند.نشــت.اولیه.و.نیز.نشــت.تأخیرِی.زخم.همراه.است.

و.این.امر.ممکن.اســت.به.بروز.عوارِض.مرتبــط.با.هایپوتونی.از.قبیل.

ماکولوپاتی،.افیوژن.کورویید،.کاهش.عمق.اتاقک.قّدامی.یا.کالپس.آن.

و.ورم.قرنیه.منجر.شــود..عالوه.بر.این،.یک.مجرای.باز.که.از.طریق.آن.

مایع.زاللیه.نشت.پیدا..کند،.می.تواند.به.مسیری.برای.ورود.میکروب.ها.

به.فضای.زیر.ملتحمه.تبدیل.شــده.و.باعث.التهاب.بلب.شود.یا.اینکه.

آلودگی.وارد.کره.چشــم.شــده.و.موجب.اِندوفتالمیت.و.عفونت.شود..

بنابرایــن.منافع.داروهــای.آنتی.فیبروتیک.را.باید.بــا.در.نظر.گرفتن.
خطرات.ناشی.از.مصرف.آن.ها.ارزشیابی.و.بررسی.کرد.

)5-FU( 5 فلورواوراسیل *
فلورواوراســیل.5.درصد.یک.آنالوگ.فلورینه.پیریمیدین.اوراسیل.
اســت.که.در.تکثیر.و.رونویسی.DNA.و.تقسیم.سلولی،.اختالل.ایجاد.
می.کند.)شــکل.a7(..این.دارو.توســط.هر.نوع.سلول..در.حال.تقسیم.
در.منطقه.جذب.می.شــود؛.بنابرایــن.باید.برای.جلوگیــری.از.ایجاد.
کراتوپاتی،.تماس.مســتقیم.با.لیمبوس.را.محدود.کرد..ریســک.بروز.
عــوارض.در.مواردی.که.در.ادامه.بحث.بــه.آن.خواهیم.پرداخت.و.در.
آن.ها.از.دوزهای.نسبتاً.پایین.این.دارو.به.صورت.اینتراکمرال1.استفاده.

می.شود،.پایین.خواهد.بود.
براســاس.نتایــج.حاصل.از.پژوهشــی.تحــت.عنــوان.»مطالعه.
جّراحی.فیلترینگ.با.فلورواوراســیل«2،.پروتکل.های.اولیه.استفاده.از.
فلورواوراســیل.5.درصد.به.صورت.تزریقات.مکــرر.زیرملتحمه.ای.در.
مراحل.اولیه.پس.از.عمل.جّراحی.تعریف.شــد..این.مطالعه.در.همان.
ابتدا.به.علــت.بهبود.نتایج.جّراحی.در.عرض.یک.ســال.پس.از.عمل.
جّراحی.)73.درصد.در.مقایســه.با.50.درصد.در.گروه.کنترل(-.که.تا.

سال.پنجم.نیز.پایدار.باقی.ماند-.متوقف.شد..
تکنیک.هــای.مدرن.اســتفاده.از.ایــن.دارو،.متنوع.اســت..تعداد.
تزریقــاِت.کم.تر،.با.دوزهای.5-2.میلی.گــرم.و.نزدیک.تر.به.بلب.انجام.
می.شود..گاهی.اوقات.می.توان.حین.عمل.جّراحی.هم.از.FU-5.استفاده.
کرد..معموالً.این.کار.از.طریق.خیس.کردن.یک.اســفنج.ســلولزی.با.
mg/mL(.5-FU.50(.و.قرار.دادن.اســفنج.در.میان.اسکلرا.و.ملتحمه.
به.مدت.2.الی.5.دقیقه.انجام.می.شود..یک.متاآنالیز.جدید.انجام.شده.

1  Intracameral
2  Fluorouracil Filtering Surgery Study

در.کاکرین3.نشــان.داد.که.در.بیماران.با.ریســک.باال.و.نیز.افرادی.که.

برای.اولین.بار.تحت.عمل.جّراحی.گلوکوم.قرار.گرفتند.و.قبل.یا.بعد.از.

عمل.جّراحی.با.FU-5.درمان.شدند،.موارد.عدم.موفقیِت.عمل.جّراحی.

پس.از.گذشــت.یک.سال،.به.میزان.چشم.گیری.کاهش.یافته.بود..این.

افزایِش.اثربخشــی.دارو.البته.با.افزایش.تعدادی.از.عوارض.مانند.نشت.

از.محل.زخم،.کم..عمق.شــدن.اتاقک.قّدامی.و.آســیب.های.اپی.تلیالی.

همراه.بود..داده.های.موجود.جهت.ارزیابی.خطر.بروز.عوارِض.مرتبط.به.
هایپوتونی.و.یا.عفونت،.چندان.کافی.و.جامع.نیست.

اســتفاده.از.FU-5.در.حین.اعمال.جّراحی،.تــا.حد.زیادی.جای.

خود.را.به.اســتفاده.از.میتومایسین.C.داده.است..با.این.وجود،.عوارض.

نسبتاً.شایع.آن.و.قابلیت.مصرف.آن.به.صورت.تزریقات.زیر.ملتحمه.در.

کلینیک،.باعث.شده.هنوز.در.برخی.شرایط.خاص.از.FU-5.جهت.ارتقا.
و.بهبود.اثربخشی.اعمال.جّراحی.فیلترینگ.استفاده.شود.

به.عقیده.برخی.پزشکان،.بهتر.است.هنگام.عمل.جّراحی،.بیمارانی.

که.از.قبل.دارای.بلبی.هستند.که.آن.ها.را.در.معرض.خطر.بروز.عوارضی.

در.آینده.قرار.می.دهد،.از.تزریقات.زیر.ملتحمه.FU-5.اســتفاده.شود..

عــده.ای.دیگر.از.FU-5.پس.از.عمــل.جّراحی.و.در.مواقعی.که.التهاب.

موضعی.واضح.و.آشکار.بوده.و.با.یک.استرویید.موضعی.به.اندازه.کافی.

.5-FU.کنترل.نشده.باشد،.اســتفاده.می.کنند..در.خصوص.استفاده.از

در.ســایر.حاالت.و.یا.در.انواع.دیگــر.اعمال.جّراحی.گلوکوم،.اطالعات.

تأیید.کننده.ای.در.دســترس.نیســت..در.برخی.موارد،.جهت.افزایش.

موفقیت.عمــل.جّراحی.پس.از.کارگذاری.»والــو.گلوکوم.احمد«4،.از.

تزریــق.زیر.ملتحمه.FU-5.در.زمان.»ســوزن.زنی.بــه.بلب«5.گزارش.

شــده.است..مواردی.نیز.در.خصوص.اســتفاده.از.FU-5.در.ترکیب.با.

ایمپلنت.های.جدید.درناژی.به.داخل.فضای.زیر.ملتحمه.گزارش.شده.
است.

 C میتومایسین *
.DNA.یک.عامل.آلکیلی6.است.که.از.عرض.به.،C.میتومایســین
می.چســبد؛.در.نتیجه.مانــع.از.تکثیر.DNA.و.باعــث.القای.آپوپتوز7.

.بنیاد.همیاری.کاکرین.)به.انگلیسی:.Cochrane Collaboration(.از.گروهی.بالغ. .3

بر.30٬000.داوطلب.از.بیش.از.90.کشــور.جهان.تشــکیل.شده.که.به.بررسی.

اثرات.مداخالت.مراقبت.های.بهداشــتی.در.آزمایش.پزشکی.کارآزمایی.بالینی.

تصادفی.سازی..شــده.می.پردازند..هدف.این.بنیاد،.سازماندهی.نتایج.تحقیقات.

پزشــکی.در.جهت.تسهیل.تصمیم.گیری.پزشــکان.بر.مبنای.پزشکی.مبتنی.بر.

شواهد.و.مرور.سیستماتیک.است..این.سازمان.در.سال.1998.بر.اساس.نظرات.

دکتر.آرچیبالد.کاکرین.)مبدع.پزشــکی.مبتنی.بر.شــواهد.و.پدر.اپیدمیولوژی.
بالینی.نوین(،.با.مدیریت.ایان.چالمرز.شروع.به.کار.کرد-.ویراستار.

4  Ahmed glaucoma valve
5  Bleb needling
.عامل.آلکیلی.یا.Alkylating Agent،.عاملی.است.که.باعث.می.شود.یک.رادیکال. .6

آلکیل.به.یک.ترکیب.وارد.شود..
7  Apoptosis
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می.شود.)شــکل.b.7(..این.دارو.برای.ســلول.های.اندوتلیالی.عروق.و.

فیبروبالست.ها.خاصیت.سّمی.دارد.و.در.نتیجه.در.مراحل.آنژیوژنیسیته.

و.تکثیر.فیبروبالستی.در.فرایند.بهبود.زخم،.اختالالتی.ایجاد.می.کند..

میتومایســین.C.از.فلورواوراسیل.5.درصد.قوی.تر.و.اثرات.آن.طوالنی.

.مدت.تر.است.و.در.نتیجه.پس.از.یک.بار.استفاده،.تاثیرات.بیواکتیِو.)از.

جمله.عوارض.ایجاد.شده(.شدیدتری.خواهد.داشت..مواردی.از.نکروز.

اســکلرا.به.دنبال.مصرف.موضعی.آن.گزارش.شده.است..میتومایسین.

C.برای.ساختارهای.موجود.در.اتاق.قّدامی.از.جمله.اندوتلیوم.قرنیه.و.
سیلیاری.بادی،.سایتوتوکسیک.و.سّمی.است.

میتومایسین.C.در.حین.عمل.جّراحی.مورد.استفاده.قرار.می.گیرد..

روش.مرســوم.به.این.صورت.اســت.که.یک.اســفنج.سلولزی.آغشته.

به.میتومایســین.C.در.سطح.اســکلرا،.در.زیر.فالپ.ملتحمه..قرار.داده.

می.شود..سپس.اسفنج.برداشته.شده.و.آن.ناحیه.با.BSS.کاماًل.شسته.

.C.می.شــود..بجای.این.کار.می.توان.0/2-0/1.میلی.لیتر.میتومایسین

)معموالً.60-20.میکروگرم(.را.به.صورت.تزریق.ســاب.تنون.در.محل.

بلب.مورد.نظر.در.ابتدای.کار.مورد.استفاده.قرار.داد.و.بعد.از.یک.ماّده.

بی.حس.کننده.موضعی.مثل.لیدوکایین.یا.بوپیواکایین.در.داخل.همان.

محل.اســتفاده.یا.با.آن.مخلوط.کرد..برخی.جّراحان.این.مرحله.را.قبل.

از.شــروع.عمل.جّراحی.انجام.می.دهند..با.این.وجود،.داده.های.موجود.

نشــان.می.دهد.که.در.تعیین.اثرات.بیواکتیِو.میتومایســین.C.بر.روی.

فیبروبالســت.ها.و.تأثیرات.ایجاد.شده.بر.روی.اسکاِر.بوجود.آمده.پس.

از.عمل.جّراحی،.مّدت..زمان.داروگیری.در.مقایســه.با.غلظت.و.مقدار.
سطح.تماس.دارو.از.اهمیت.کم.تری.برخوردار.است.

نظرســنجی.اخیر.از.اعضای.»انجمن.گلوکوم.آمریکا«1.نشان.داد.

که.پاســخ.دهندگان،.اکثراً.mg/mL.0/4.)بین.0/2.تا.0/5میلی.گرم.بر.

میلی.لیتــر(.از.میتومایســین.C.را.به.مدت.2.دقیقــه.)بین:.45.ثانیه.

الی.4/5.دقیقه(.مورد.اســتفاده.قرار.می.دهند..عالوه.بر.آن،.یک.ســوم.

از.پاسخ.دهندگان.به.جای.اســفنج.آغشته.به.میتومایسین.C،.بیش.تر.

از.تزریق.زیر.ملتحمه.آن.اســتفاده.می.کنند..داده.های.کلینیکی.نشان.

می.دهد.که.اثرات.حاصل.از.تزریق.میتومایسین.C.و.استفاده.از.اسفنِج.
میتومایسین.C.شبیه.به.هم.است..

1  American Glaucoma Society

شکل 7. ساختمان میتومایسین C و فلورواوراسیل ۵ درصد. FU )a-5 یک آنتی متابولیت است که هم تکثیر DNA و هم رونویسی 
RNA را مهار می کند.MMC ) b یک عامل آلکیلی است که به صورت عرضی به مولکول دورشته ای DNA می چسبد.

استفاده از ترکیبات دارویی در جّراحی گلوکوم
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از.نظــر.تاریخی،.میتومایســین.C.به.صــورت.داروی.ترکیبی.در.

داروخانه.هــا.برای.اســتفاده.در.جّراحی.های.چشم.پزشــکی.فروخته.

می.شــده.اما.اخیراً.فرموالسیون.جدیدی.جهت.اســتفاده.در.جّراحی.

گلوکوم.با.نام.تجاری.میتوســول1.توسط.سازمان.غذا.و.داروی.ایاالت.

متحده.(FDA).مورد.تأیید.قرار.گرفته.است..کیت.این.دارو.حاوی.یک.

.C.مخلوط.استریل.لیوفیلیزه.متشــکل.از.0/2.میلی.گرم.میتومایسین

و.0/4.میلی.گرم.مانیتول2.اســت.و.آن.را.باید.در.آب.اســتریل.قرار.داد.

تا.محلولی.با.غلظت.0/2.میلی.گرم.در.میلی.لیتر.به.دســت.آید..جهت.

تهیــه.این.محلول،.می.توان.از.لیدوکایین.یک.یا.دو.درصد.به.جای.آب.

اســتریل.اســتفاده.کرد.و.در.نتیجه.محلولی.به.دست.خواهد.آمد.که.

برای.تزریق.ســاب.تنون.مفید.و.مناسب.اســت..این.شیوه،.یک.روِش.
بدون.مجوز3.است.

جدیدتریــن.متاآنالیز.کاکریــن.که.مدارک.و.شــواهد.مربوط.به.

اســتفاده.از.میتومایسین.C.در.جّراحی.گلوکوم.را.خالصه.بندی.کرده،.

داده.های.حاصل.از.11.مورد.RCT.را.شامل.می.شود.که.698.بیمار.در.

آن.حضور.داشــته.اند..میزان.شکست.عمل.جّراحی.پس.از.گذشت.12.

ماه،.در.بیمارانی.که.تحت.عمل.جّراحی.ترابکولکتومی.اولیه.قرار.گرفته.

بودند،.71.درصد.و.در.بیمارانی.که.سابقه.جّراحی.کاتاراکت.یا.گلوکوم.

داشــتند،.68.درصد.کاهش.یافته.بود..ریســک.نشت.زخم.و.عوارض.

مرتبــط.با.هایپوتونی.افزایش.یافته.بود.ولی.این.تفاوت.در.مقایســه.با.

پالســبو،.از.نظر.آماری.معنادار.نبوده.و.این.امر.احتماالً.ناشــی.از.عدم.
وجود.توان.آماری.کافی.است.

.C.محــدوده.اعمال.جّراحی.گلوکوم.که.در.آن.ها.از.میتومایســین

اســتفاده.شده،.وسیع.و.گســترده.اســت..به.عنوان.مثال،.استفاده.از.

تجهیزات.درناژی.گلوکوم.روزبه.روز.بیش.تر.می.شــود.و.این.در.ســایۀ.

موارد.جدید.RCT.اســت.که.انجام.شده.و.نشان.می.دهد.که.استفاده.

از.این.دســتگاه.ها.در.مقایســه.با.ترابکولکتومی،.بــه.نتایج.مطلوب.و.

امیدوارکننده.ای.در.اعمال.جّراحی.منتج.می.شــود..ترمیم.زخم.پس.از.

ایمپلنت.کردن.این.نوع.تجهیزات،.به.تشکیل.کپسول.بر.روی.دیسک.

خارجی.منجر.شــده.که.ممکن.اســت.جذب.مایع.زاللیه.و.نیز.کنترل.

فشــار.داخل.چشمی.را.محدود.ســازد..بنابراین،.پیشنهاد.شده.است.

که.جهت.کاهش.هر.چه.بهتر.فشــار.چشــم.پس.از.عمل.جّراحی،.از.

میتومایسین.C.در.حین.عمل.جّراحی.استفاده.شود..داده.هایی.که.این.

کار.را.تأیید.می.کنند،.متنوع.و.گوناگون.اند..برخی.جراحان.پیشــنهاد.

1  Mitosol (Mobius Therapeutics)
2  mannitol
.بدون.مجوز.)به.انگلیســی:.Off-label use(.یا.خارج.ازدستور.یا.بدون.برچسب،. .3
عبارت.اســت.از.اســتغاده.از.داروی.تجویزی.در.این.موارد:.جهت.اندیکاسیون.
تأیید.نشــده،.گروه.سنی.تأیید.نشــده،.دوز.تأیید.نشده،.یا.خارج.از.مسیر.تأیید.

شده.روش.مصرف.دارو.

کرده.اند.کــه.»تجهیزات.دریچه.دار«4.که.در.آن.هــا.درناژ.مایع.زاللیه.

به.داخل.فضــای.زیر.ملتحمه،.بالفاصله.پس.از.عمل.جّراحی.شــروع.

می.شود،.احتماالً.اثربخشــی.و.کارآیی.باالتری.نسبت.به.سایر.روش.ها.

دارد..در.مطالعاتی.که.استفاده.از.میتومایسین.C.را.همراه.با.تجهیزات.

درناژی.از.نوع.»فاقد.دریچه«5.مورد.ارزیابی.قرار.می.دهد،.اثرات.مفید.و.

مطلوبی.به.اثبات.نرسیده..است..عدم.اثربخشی.استفاده.از.میتومایسین.

C.در.برخی.مطالعات.را.می.توان.تا.بخشــی.مربوط.به.وجود.یک.جسم.

خارجی.در.زیر.ملتحمه.دانست.که.به.عنوان.یک.محرک.ثابت.و.پایدار.

برای.تکثیر.فیبروبالست.ها.عمل.کرده.و.میتومایسین.C.از.این.فرایند.

جلوگیری.نمی.کند؛.بلکه.آن.را.به.تأخیر.می.اندازد..واسطه.های.التهابی.

موجود.در.مایع.زاللیه.که.به.دنبال.جّراحی.»شانت.لوله.ای«6،.در.همان.

ابتدای.کار.به.داخل.فضای.زیر.ملتحمه.درناژ.می.شود،.ممکن.است.در.

ایجاد.فیبروز.نقش.داشــته.باشد.و.با.مهار.زودرس.مایع.زاللیه.می.توان.
نتایج.حاصل.از.جّراحی.شانت.لوله.ای.احمد.را.بهبود.بخشید.

میتومایســین.C.در.روش.هــای.جدیدتــر.فیلترینــگ.از.جمله.

ایمپلنت.های.اســتنِت.ژلی.XEN،.نیز.مورد.اســتفاده.قرار.می.گیرد..

در.حالــی.که.مطالعــات.پیِش.رو.که.نتایج.حاصــل.از.مصرف.یا.عدم.

مصرف.میتومایســین.C.را.با.یکدیگر.مقایسه.کند،.هنوز.در.دسترس.

نیســت،.مطالعات.مشــاهده.ای..این.نکته.را.مطرح.می.کند.که.درمان.

آنتی.فیبروتیک.در.زمان.ایمپلنت.کردن.استنِت.ژلی،.منجر.به.کنترل.

هرچه.بهتر.IOP.خواهد.شــد.و.نیاز.به.استفاده.از.روش.های.سوزن.زنی.

بلب.-که.در.برخی.مطالعات.در.حد.30.الی.40..درصد.گزارش.شــده-.

در.آینده.کاهش.خواهد.یافت..در.مطالعه.اساســی.و.مهمی.که.توسط.

FDA.در.خصوص.اســتفاده.از.ایمپلنت.استنِت.ژلی.XEN.در.گلوکوم.

مقاوم.به.درمان.انجام.شد،.روش.کار.به.این.صورت.بود.که.به.دنبال.یک.

پریتومِی.ملتحمه،.از.اسفنج.آغشته.به.میتومایسین.C.استفاده.می.شد..

یک.مطالعه.گروهی.جدید.که.در.آن.به.صورت.گذشــته.نگر.ایمپلنت.

استنِت.ژلی.XEN.با.ترابکولکتومی.مقایسه.شده.)هر.دو.با.میتومایسین.

C(،.نشان.داد.که.میزان.موّفقیت.این.دو.روش.و.نیز.عوارض.حاصل.از.

آن.ها.در.طی.یک.دوره.پی.گیری.30.ماهه.با.یکدیگر.مشابه.بود..عالوه.

بر.این،.گزارش.شــده.که.در.مورد.استنِت.ژلی.XEN،.تعداد.مداخالت.

و.ویزیت.های.انجام.شــده.پس.از.عمل.جّراحی.کم.تر.بوده،.بینایی.فرد.

سریع.تر.بهبود.یافته،.آستیگماتیســم.ناشی.از.جّراحی.کم.تر.رخ.داده.

و.میزان.ســوزن.زنی.باالتر.بوده.اســت..در.بسیاری.از.مطالعات،.بیرون.

آمدن.اســتنِت.زیر.ملتحمه.به.عنوان.یک.عارضه.گزارش.شده.است.و.

ریســک.ایجاد.این.عارضه.در.موارد.استفاده.از.میتومایسین.C.از.نظر.

تئوری.باالتر.اســت..سازندگان.میکروشــانت.این.فوکوس.که.به.روش.

4  valved devices
5  Baerveldt (nonvalved)
6  Tube Shunt
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خارج.چشــمی.و.با.اســتفاده.از.یک.برش.ملتحمه.ای.با.پایه.فورنیکس.

ایمپلنت..می.شود،.منتظر.اخذ.مجوز.FDA.هستند؛.در.مطالعات.انجام.

شده،.میتومایســین.C.را.در.هنگام.عمل.جّراحی.همراه.با.این.وسیله.
مورد.استفاده.قرار.داده.اند.

)5-FU( 5 و فلورواوراسیل )MMC( C مقایسۀ میتومایسین *
یک.متاآنالیز.کاکرین.که.یازده.مطالعۀ.مقایســه.ای.بین.MMC.با.
FU-5.در.ترابکولکتومی.را.شــامل.می.شد،.نشان.داد.که.ریسک.عدم.
موفقیــت.عمل.جّراحی.در.مورد.MMC.بیــش.از.50.درصد.پایین.تر.
است..عوارض.خطیر.و.خطرناک.نادر.بود.اما.کاهش.بینایی.و.هایپوتونی.
در.میان.دو.گروه.با.یکدیگر.مشابه.بود.و.در.مورد.MMC،.اپی.تلیوپاتِی.
قرنیه.کم.تر.مشــاهده.شد..این.تفاوت.مختصر.به.نفع.MMC.به.همراه.
تفاوت.های.موجود.از.نظر.سهولت.مصرف.آن.در.مطالعه.ای.که.به..تازگی.
توســط.اعضای.جامعه.گلوکوم.آمریکا.انجام.شده،.منتشر.شده.است..
در.سال.2016،.97.درصد.از.پاسخ.دهندگان.ترجیح.داده.بودند.که.در.
ترابکولکتومــی.اولیه.از.MMC.اســتفاده.کنند.در.حالی.که.فقط.0/8.
درصد.از.پاســخ.دهندگان.از.FU-5.در.حین.و.یا.پس.از.عمل.جّراحی.
اســتفاده.می.کردند.و.0/9.درصد.نیز.از.هیــچ.داروی.آنتی.فیبروتیکی.
اســتفاده.نکرده.بودند..این.یافته.ها.نشــان.گر.یک.چرخش.مشخص.و.
آشــکار.نسبت.به.20.سال.قبل.اســت.که.در.آن.هنگام.45.درصد.از.
پاسخ.دهندگان.از.MMC.استفاده.می.کردند.و.29.درصد.نیز.FU-5.را.

ترجیح.می.دادند.

ماتریکس کالژنی با خاصیت تجزیه پذیری زیستی در 
جّراحی گلوکوم

با.استفاده.از.یک.فیلر1.از.جنس.ماتریکس.خارج.سلولی.با.خاصیت.

ســازگاری.زیستی.که.از.کالپس.فضای.زیر.ملتحمه.جلوگیری.کرده.و.

مهاجرت.فیبروبالســت.ها.را.در.حین.ترمیم.زخــم.هدایت.و.راهبری.

می.کند،.می.توان.در.فرایند.فیبروز.ایجاد.شــده.پس.از.عمل.جّراحی،.

تغییرات.و.اصالحاتی.را.بــه.وجود.آورد..در.مدل.های.حیوانی.جّراحی.

گلوکوم،.چند.نوع.ترکیب.ایمپلنت.با.خاصیت.تجزیه.پذیری.زیســتی.

ارزیابی.شــده.است..ایمپلنت.اُلوژن.)محصول.شرکت.آئیون.آسترون2(.

یــک.ماتریکس.کالژنــی.متخلخل.با.اتصاالت.متقاطع.اســت.که.10.

درصــد.گلیکوزامینوگلیکان.دارد..این.مــاده.مجوز.FDA.برای.ترمیم.

زخم.های.ایجاد.شــده.ناشی.از.جّراحی.های.چشم.را.کسب.کرده.است..

در.یک.ســری.از.مطالعات،.اســتفاده.از.اُلوژن.با.میتومایســین.C.در.

1  Filler
Body.یکی.از.زیرمجموعه.های.شــرکت.بیومدیکال.(Aeon Astron).شــرکت. .2
Organ Biomedical Corporation (BOBC).اســت.کــه.به.تحقیق.و.توســعه.
راه.حل.های.بازسازی.بافت.با.کیفیت.باال.در.چشم.پزشکی.اختصاص.دارد..یکی.

از.محصوالت.این.مجموعه،.ایمپلنت.Ologen.است-.ویراستار.

هنگام.ترابکولکتومی.مورد.مقایسه.قرار.گرفته.است..یک.متاآنالیز.از.6.

مطالعه.که.در.برگیرنده.224.بیمار.بود،.نشان.داد.که.در.طی.یک.دوره.

پی.گیری.دوســاله،.میزان.کاهش.IOP.و.نیز.میزان.عوارض.ایجاد.شده.

در.هر.دو.از.نظر.آماری.مشابه.بود.و.ایمپلنت.در.مقایسه.با.میتومایسین.
C.از.هیچ.مزیت.اضافه.ای.برخوردار.نبود.

پیشــنهاد.شــده.که.از.ماتریکس.کالژنِی.زیر.ملتحمه.بر.روی.والو.

احمد.اســتفاده.شود؛.در.عین..حال.یک.مطالعه.با.حجم.کوچک،.نشان.

داد.که.میزان.موفقیت.عمل.جّراحی،.پس.از.گذشت.یک.سال.افزایش.

نیافته.بود..از.ماتریکس.کالژنی.می.توان.به.عنوان.یک.ماده.وصله.کاری3.

در.موارد.بیرون.آمدن.تیوب.والو.احمد.اســتفاده.کرد..هر.چند.که.در.

تایید.و.اثبات.برتری.این.ماده.نســبت.به.ســایر.مواد.موجود.)از.جمله.

قرنیه.،.اســکلرا.و.یا.پریکارد.برای.وصلــه..زدن(.اطالعاتی.وجود.ندارد..

بنابراین،.نقش.ایمپلنت.های.ماتریکس.خارج.ســلولِی.زیر.ملتحمه.در.

زمان.عمل.جّراحی.گلوکوم.مشــخص.و.روشن.نیست.و.جهت.ارزیابی.

بیش.تر.کارآیی.آن.ها،.باید.مطالعات.بالینی.آینده.نگر.بلندمدتی.با.تعداد.
نمونه.های.بیش.تر.انجام.شود.

ترکیبات ضد فاکتور رشد عروقی اندوتلیال در جّراحی 
گلوکوم

* فاکتور رشد عروقی اندوتلیال و مهار آن
خانــواده.»فاکتور.رشــد.اندوتلیــال.عروقی«.(VEGF)،.ســبب.
افزایش.نفوذپذیری.عروقی.و.نئوواسکوالریزاســیون.می.شود..از.میان.
5.زیرگــروه.آن،.گــروه.VEGF-A.فرایندهــای.پاتولوژیــک.از.قبیل.
نئوواسکوالریزاسیون.شبکیه.،.کورویید.و.سگمان.قّدامی.و.اِِدم.ماکوال.را.
که.چشم.پزشــکان.بسیار.با.آن.ها.آشنا.هستند،.هدایت.می.کند..فاکتور.
رشد.اندوتلیال.عروقی.در.گلوکوم،.حداقل.از.دو.طریق.نقش.مهمی.را.
ایفا.می.کند؛.اوالً.این.ماده.در.پاتوژنز.گلوکوم.نئوواســکوالر.نقش.دارد..
ثانیاً.رشــد.عروقِی.رو.به.داخل.که.به.وســیله.VEGF.القا.می.شود،.در.
فاز.تکثیری4.ترمیم.زخم،.یک.جزء.کلیدی.و.اساســی.به.شمار.می.رود.
.VEGF.که.در.ایجاد.فیبروز.پس.از.عمل.جّراحی.نقش.دارد..همچنین
خود.مستقیماً.به.عنوان.یک.میتوژِن.فیبروبالست.ایفای.نقش.می.کند.
توجــه.به.این.نکته.نیز.حائز.اهمیت.اســت.که.اســتفاده.مزمن.و.
طوالنــی.از.داروهای.VEGF-anti.به.صــورت.تزریق.داخل.زجاجیه،.
گلوکوم.زاویه.باز.کنترل..نشــده..در.پی.خواهد.داشت.که.به.مداخالت.
جّراحی.نیاز.دارد..مکانیسم.این.پدیده.با.توجه.به.اینکه.افزایش.حجمی.
که.پس.از.تزریق.داخل.زجاجیــه.دارو.رخ.می.دهد.معموالً.کم.تر.از.2.
ساعت.طول.کشیده.و.افزایش.IOP.گذرا.خواهد.بود،.روشن.و.مشخص.
نیســت..با.این.وجــود،.افزایش.پایدار.و.دایمــی.IOP.در.بیمارانی.که.
3  patch graft
4  proliferative

استفاده از ترکیبات دارویی در جّراحی گلوکوم
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تحت.درمان.طوالنی.مدت.با.VEGF-anti.قرار.داشته.اند،.در.مقایسه.با.

بیماران.مشــابهی.که.درمان.های.جایگزین.را.دریافت..کرده.اند،.بیش.تر.

بوده.است..به.نظر.می.رسد.این.اثر.با.تعداد.تزریقاتی.که.بیمار.در.سال.

دریافت.می.کند،.مرتبط.باشــد..برخی.محققــان.معتقدند.که.مواجهه.

مزمن.و.دراز.مدت.با.داروهای.VEGF-anti،.عملکرد.شــبکه.ترابکوالر.
را.مختل.می.کند.

* فاکتور رشد عروقی اندوتلیال و جّراحی گلوکوم
بــا.توجه.به.نقــش.VEGF.در.ترمیم.زخم،.اســتفاده.از.داروهای.
VEGF-anti.به.عنــوان.یک.درمان.مکّمل.در.هنــگام.عمل.جّراحی.
گلوکوم،.گزینه.جذاب.و.جالب.توجهی.برای.پزشــکان.خواهد.بود؛.در.
حین..حال،.کاربرد.آن.محل.سؤال.و.ابهام.است..داده.های.بدست.آمده.
از.مطالعات،.متنوع.اســت.اما.مقایسه.بواســیزوماب.و.رانیبیزوماب.با.
میتومایسین.C.نشان.می.دهد.که.اثربخشی.داروهای.VEGF-anti.به.
تنهایی.در.زمینه.کنترل.IOP،.مســاوی.یا.پایین.تر.است..یک.مطالعه.
تصادفی.سازی..شــده.که.اخیراً.در.87.بیمار.انجام.گرفته،.نشان.داد.که.
میزان.موفقیِت.میتومایســین.C.در.مقایسه.با.بواسیزوماب.تزریق.شده.
در.اتاق.قدامی.در.زمان.ترابکولکتومی،.پس.از.گذشــت.دو.سال.مشابه.
یکدیگر.بوده.و.در.هر.دو.مورد.باالتر.از.80.درصد.بوده.اســت.و.البته.
میــزان.بروز.نشــت.زودرس.نیز.باالتر.)بیــش.از.دو.برابر.حد.معمول.
و.رایــج-29.درصد.در.گــروه.VEGF-anti.در.مقایســه.با.11.درصد.
در.گــروه.کنترل(.بود..همچنین.پزشــکان.عالقــه.دارند.که.در.زمان.
انجــام.مداخالت.متنوع.درمانی.از.جملــه.ترابکولکتومی.و.»نیدلینگ.
ملتحمــه«1،.داروهای.بواســیزوماب.و.میتومایســین.C.را.با.یکدیگر.
ترکیب.کنند؛.بــا.این.وجود.داده.های.فعلی.در.مــورد.ارزش.این.کار.

مبهم.است.
.بواســیزوماب.پس.از.عمــل.جّراحی،.همراه.بــا.FU-5.به.دنبال.
ترابکولکتومی.و.ایمپلنت.اســتنت.ژلِی.داخلی.بــه.صورت.تزریق.زیر.
ملتحمه.و.در.بیماران.مبتال.به.هایپرمِی.بلب.پس.از.ترابکولکتومی.های.
معمولی.و.رایج.به.صورت.موضعی.مورد.اســتفاده.قرار.گرفته.اســت..
محققان.با.اســتفاده.از.این.روش،.تغییرات.مناســب.و.مطلوبی.را.در.
واســکوالریتی.بلب.مشــاهده.کرده.اند.اما.اثرات.ایجاد.شــده.بر.روی.
کنتــرل.IOP.در.درازمدت.و.کوتاه.مدت،.نامشــخص.و.مبهم.اســت..
عالوه.بر.این،.نشــت.بلب.در.بیمارانی.که.تحت.درمان.با.انواع.مختلف.
داروهای.VEGF-anti.قرار.گرفته.اند،.شــایع.تر.است..در.بیمارانی.که.
در.زمان.ترابکولکتومی.یــا.ایمپلنت.کردن.تجهیزات.درناژی.گلوکوم،.
بواســیزوماب.را.به.صورت.زیر.ملتحمه.دریافــت.می.کنند،.مواردی.از.
نکروز.ملتحمه..و.باز.شــدن.زخم..گزارش.شده.است..بنابراین،.تاکنون.
نقش.روشــنی.برای.کاربرد.داروهــای.VEGF-anti.به.عنوان.مکمل.

1  trans-conjunctival needle revision

جّراحی.گلوکوم،.مشخص.نشده.و.در.این.زمینه.باید.منتظر.ماند.

افق پیِش رو: استفاده از داروها در اصالح فیبروز ایجاد 
شده به دنبال جّراحی گلوکوم

اگر.چــه.اســتفاده.از.داروهــای.آنتی.فیبروتیــک.جهت.کاهش.

اســکارهای.ایجاد.شــده.پس.از.جّراحی.گلوکوم.بدون.هیچ..تردیدی،.

میزان.موفقیت.عمل.های.جّراحی.را.افزایش.داده،.اما.این.دســتاورد.به.

بهای.افزایش.مجموعه.ای.از.عوارض.به.دست.آمده.است..عالوه.بر.این،.

این.داروها.100.درصد.هم.مؤثر.و.کارآمد.نیســتند.و.هنوز.هم.ایجاد.

اسکار.که.در.عدم.موفقیت.عمل.جّراحی.نقش.بسزایی.دارد،.در.برخی.

بیمــاران.رخ.می.دهد..به.همین.علت،.توجه.محققان.به.ســمت.تولید.

داروهای.آنتی.فیبروتیک.جدید.جلب.شــده.است..هدِف.اصلی.توسعه.
داروهای.جدید،.بررسی.تمامی.ابعاد.فرایند.ترمیم.زخم.است..

»فاکتور.رشــد.تغییردهندۀ.بتــا«2.(TGF-β).در.طی.فاز.التهابِی.

ترمیم.زخم.توسط.ماکروفاژها.و.لنفوسیت.ها.ترشح.شده.و.باعث.تکثیر.

فیبروبالســت.ها.و.دگرتمایزی3.میوفیبروبالســت.ها.می.شود..امروزه.

محققان.بر.روی.تعداد.زیادی.از.داروها.که.TGF-β.و.نیز.مســیرهای.

سیگنال.دهی.آن.و.اِفکتورهای.پایین.دستی.را.هدف.می.گیرند،.در.حال.

بررسی.و.پژوهش.هستند.تا.میزان.اسکار.تشکیل.شده.پس.از.جّراحی.

گلوکوم.را.کاهش.دهند..مجموعه.گســترده.ای.از.ســایر.اهداف.بالقوه.

جهت.کنترِل.فیبروز.ایجاد.شده.پس.از.عمل.جّراحی.و.نیز.کنترِل.هر.

چه.بیش.تر.IOP.پس.از.عمل.جّراحی.گلوکوم.مورد.بررســی.و.تحقیق.
قرار.گرفته.یا.در.دست.بررسی.است.

در.جدول.شماره.یک،.برخی.از.این.داروها.همراه.با.شواهد.حاصل.

از.مطالعات.in vivo 4.به.طور.خالصه.ذکر.شــده.است..بررسی.بسیاری.

از.عوامــل.همراه.با.مطالعات.in vitro.آن.ها.از.حوصلۀ.این.مقاله.خارج.
است.

نتیجه گیری
علی.رغم.انجــام.دهه.ها.تحقیق.و.مطالعه،.هنــوز.تنها.درمانی.که.
ثابت.شده.می.تواند.پیشرفت.گلوکوم.را.کند.نماید،.کاهش.IOP.است..
جّراحی.گلوکوم.از.نوع.بُرشی،.معموالً.در.موارد.شدید.یا.مقاوم.به.درمانی.

2  Transforming growth factor beta
.دگرتمایزی.(Transdifferentiation)،.فرآیندی.نادر.است.که.در.آن.یک.سلول. .3
سوماتیک.بالغ.به.سلول.سوماتیک.بالغ.دیگر.تبدیل.می.شود،.بدون.اینکه.تحت.

القای.یک.سلول.پیش.ساز.قرار.گیرد-.ویراستار
.در.پژوهش.های.زیست.شناســی،.به.آزمایش.هایی.که.در.آن.ها.جاندار.زنده.بکار. .4
برده.می.شــود،.مطالعات.in vivo.یا.درون.تنی.گفته.می.شود..به.این.آزمایش.ها.
»در.جانــدار«.نیز.می.گویند..به.آزمایش هایی.که.به.جای.به.کار.بردن.جانداران.
زنده،.بخشــی.از.بدن.آن.ها.مانند.یاخته.هایشــان.یا.بافت.هایشان.را.در.محیط.
آزمایشــگاهی.و.در.محدوده.یک.لوله.آزمایش.یا.ظروف.آزمایشــگاهی.کشت.

می.دهند.مطالعات.in vitro.یا.برون.تنی.گفته.می.شود-.ویکیپدیا.
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جدول 1. عوامل شیمیایی و داروهای منتخبی که دارای ویژگی های آنتی فیبروتیک بالقوه بوده و در نمونه های انسانی و یا در مدل های زنده 
جّراحی گلوکوم in vivo مورد آزمایش قرار گرفته اند. عالیم اختصاری بکار رفته، در جدول 2 فهرست شده است.

مرحلۀ تحت تأثیر قرارمکانیسم یا نقطه هدفعامل
مدلروش مصرفگرفتن فیبروز 

5D11D4ضدفاکتور.رشد.جفتی.:mAbآنژیوژنزAC.موشتزریق.در

AMA0526Rho Kinase.مهاجرت،.تکثیر.و.دگرتمایزی.مهارکننده
خرگوشموضعیفیبروبالست.ها

CCG-222740خرگوشزیر.ملتحمهدگرتمایزی.فیبروبالست.ها.مهارکننده.فاکتور.پاسخ.سرمی
مجموعه.های.انسانیاسفنج.اپی.اسکرالتکثیر.فیبروبالست.هاDNA intercalatorدانوروبیسین

EverolimusmTOR.خرگوشاسفنج.اپی.اسکرالتکثیر.فیبروبالست.هامهارکننده

GS-607601L2-ضد.لیزیل.اکسیداز.:.mAb.ECM.زیر.ملتحمه.و.اتصال.عرضی
خرگوش.اینتراکمرال

IlomastatMMP.مهارکنندهECM.خرگوشزیر.ملتحمه.سازماندهی
InfliximabmAb: TNF-αخرگوشموضعیالتهاب،.کموتاکسی

ISTH0036
 Antisense

oligonucleotide:TGF-β2اینترا.ویتِرئالمتعددI.فاز.RCT

Lerdelimumab
(CAT-152)

mAb: TGF-β2شکست.زیر.ملتحمهمتعدد(.III.فاز.RCT
خورد(

مهاجرت،.تکثیر.و.دگرتمایزی.آنتاگونیست.رسپتور.آنژیوتانسین.II.لوزارتان
خرگوشزیر.ملتحمهفیبروبالست.ها

خرگوشزیر.ملتحمهدگرتمایزی.فیبروبالست.ها.مهارکننده.HMG-CoA.ردوکتازلوواستاتین
نانوپارتیکل.های

 MRTF-B LYR
siRNA: MRTF.خرگوشزیر.ملتحمهدگرتمایزی.فیبروبالست.ها

Mitoxantrone2.تکثیر.فیبروبالست.هامهارکننده.توپوایزومراز.نوع.
محلول.زیر.

ملتحمه،.لیپوزومها،.
نانوسفرها

خرگوش

Ologen.-ایمپلنت.سه.بعدِی.کالژن
گلیکوزامینوگلیکان

داربستی.که.الگوی.رشد.

فیبروبالست.ها.را.هدایت.
می.کند

ایمپلنت.زیر.
RCT.انسانیملتحمه

Paclitaxel1مهاجرت،.تکثیر.و.دگرتمایزی.تثبیت.کنندۀ.ریزلوله
فیبروبالست.ها

هیدروژل.یا.
نانوامولسیون،.ناقل.
پلی.آنهیدرید.زیر.

ملتحمه

.خرگوش،.پریماتهای.
غیرانسانی

ریزلوله.یا.میکروتوبول.(Microtubule)،.یکی.از.اجزای.چارچوب.یاخته.اســت..ریزلوله.ها،.لوله.هایی.توخالی.و.از.جنس.پروتئین.هســتند..این.لوله.ها.به.قطر.25.نانومتر.و.در.طول.های. .1

مختلف.از.200.نانومتر.تا.25.میکرومتر.در.سلول.وجود.دارند..پروتئین.اصلی.سازندۀ.ساختار.ریزلوله.ها.توبولین.است..ریزلوله.ها.به.عنوان.اجزای.ساختاری.یاخته.ها.در.بسیاری.از.کارهای.
سلول.نظیر.رشتمان،.تقسیم.سیتوپالسم.و.جابجایی.و.ترابری.ریزکیسه.ها.مشارکت.دارند.

استفاده از ترکیبات دارویی در جّراحی گلوکوم



دو ماهنامه پرتو بصیر - شماره 85 - سال هجدهم ، آذر و دی 181400

مرحلۀ تحت تأثیر قرار مکانیسم یا نقطه هدفعامل
مدلروش مصرفگرفتن فیبروز 

Pirfenidone
غیراختصاصی..FDA.استفاده.از.آن.

را.در.درمان.فیبروز.ایدیوپاتیک.ریوی.
(IPF).تأیید.کرد.

موضعی،.زیر.ضدالتهابی.و.آنتی.فیبروتیک
ملتحمه

خرگوش-.ترابکولکتومی.
FP8.و.ایمپلنتاحمد

R667.آگونیست.گامارسپتور.رتینوییک
اسید

مهاجرت،.تکثیر.و.دگرتمایزی.
موش.صحراییساب.تنونفیبروبالست.ها

rAD.p21:ژن.درمانِی.آدنوویرال
 tumor suppressor p21

خرگوش،.پریمات.اسفنج.اپی.اسکلرالتکثیر.فیبروبالست.ها
غیرانسانی

RS504393CCR-.آنتاگونیست.رسپتور.کموکین
2

موشزیر.ملتحمهکموتاکسی

S58.TGF- β2.رسپتور.:.Aptamerموش.صحراییژل.زیر.ملتحمهمتعدد

SaratinغیراختصاصیCell-ECM interaction.موضعی.بعالوه.زیر
خرگوشملتحمه

SB-505124.مهارکننده.رسپتور.مولکول.کوچک
TGF-β1

قرص.اپی.اسکلرال.متعدد
خرگوشیا.ژل.زیر.ملتحمه.

SB-431542.مهارکننده.رسپتور.مولکول.کوچک
TGF-β1

خرگوشزیر.ملتحمهمتعدد

Silibininخرگوشزیر.ملتحمهدگرتمایزی،.تولید.کالژنغیراختصاصی

Sonepcizumab (LT1009)
mAb: anti-sphingosin-1-

phosphate
مهاجرت،.تکثیر.و.دگرتمایزی.

خرگوشزیر.ملتحمهفیبروبالست.ها

SPARC-/-SPARCCell-ECM interactionموشترانس.ژنیک

Suc-Val-Pro-
Phep(OPh)2chymase.مهارکننده

مهاجرت.و.تکثیر.
فیبروبالست.ها.و.سلول.های.

ایمنی

هیدروژل.ژالتینی.
سگ.زیر.ملتحمه.

تکثیر.فیبروبالست.ها،.سنتز.ضدانگل:.جداشدن.فاکتور.رشدسورامین
خرگوش،مجموعه.های.اسفنج.اپی.اسکلرالکالژن

انسانی

Tranilastمهاجرت،.تکثیر.و.دگرتمایزی.غیراختصاصی
RCT.انسانیموضعیفیبروبالست.ها

 Vorinostat
 (suberoylanilide

hydroxamic acid)
مهاجرت.و.دگرتمایزی.مهارکننده.هیستون.ِداستیالز

خرگوشزیر.ملتحمهفیبروبالست.ها

Y-27632Rho kinase.مهاجرت،.تکثیر.و.دگرتمایزی.مهارکننده
خرگوشموضعی.فیبروبالست.ها
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که.در.آن.ها.داروهای.موضعی.و.یا.ترابکولوپالســتی.لیزری.با.شکست.

روبرو.شــده،.مورد.اســتفاده.قرار.می.گیرد..داروهای.آنتی.فیبروتیک،.

FU-5.و.شــایع.تر.از.بقیه.یعنی.میتومایسین.C،.دستیابی.جّراحان.به.

کاهش.مطلوب.و.مورد.نظر.فشار.داخل.چشمی.از.طریق.عمل.جّراحی.

فیلترینگ.را.به.میزان.چشــم.گیری.ارتقا.بخشــیده.اســت..تجربیات.

بدست..آمده.در.مورد.ترابکولکتومی،.توجه.پزشکان.را.به.استفاده.از.این.

داروها.همراه.با.تجهیزات.درناژی.گلوکوم.و.تجهیزات.جدید.فیلترینگ.

زیر.ملتحمه.جلب.کرده.است..در.عین.حال.داروهای.آنتی.فیبروتیک،.

ریســک.عوارض.مرتبط.با.هایپوتونــی.و.عفونت.را.افزایش.می.دهد..از.

همین.رو.جّراحان.هنگام.تعیین.مناســب.ترین.بیماران.جهت.دریافت.

این.نوع.داروها.و.نیز.جهت.تعیین.روش.اســتفاده.از.داروی.مورد.نظر،.

بایــد.به.دقت.خطــرات.و.مزایا.را.با.یکدیگر.مقایســه.کرده.و.آن.ها.را.
ارزیابی.کنند.

بعدها،.ممکن.است.در.طراحی.شیوه.نامه.های.کاهش.اسکار.ایجاد.

شــده.پس.از.جّراحی.گلوکوم،.داروهــای.VEGF-anti.در.زمان.انجام.

عمــل.جّراحی.یا.پس.از.آن.مورد.تأکید.قرار.گیرد..با.این.وجود،.جهت.

مشــخص.کردن.دوزهای.بهینه.و.تعیین.روش.های.اســتفاده.از.دارو.

با.هدف.دســتیابی.به.نتایــج.موفقیت.آمیز،.به.گــردآوری.اطالعات.و.

داده.های.بیش.تری.نیاز.است..عالوه.بر.این،.تولید.داروهای.جدیدی.که.

نقطه.هدف.آن.ها.شامل.مهاجرت.و.تکثیر.فیبروبالست.ها،.دگرتمایزی.

میوفیبروبالســت.ها.و.رسوب.ماتریکس.خارج.ســلولی.است،.شاید.به.

ابــداع.روش.های.مفید.و.مؤثرتری.جهت.کنترل.طوالنی.مدت.و.هر.چه.
بهتِر.IOP.پس.از.عمل.جّراحی.منجر.شود.

رویکردهــای.منتخب.جهــت.دخالت.در.فراینــد.ترمیم.زخم.در.

جّراحی.گلوکوم،.در.اینجا.لیســت.شده.و.اهداف.مولکولی.خاص.آن.ها.

و.مکانیســم.های.اثر.و.نقش.احتمالی.هر.کدام.در.فیبروز.ذکر.شــده.

است..روشــهای.تجویز.که.به.صورت.درون.تنی.تست.شده.عبارتند.از:.

.(s.c.).زیر.ملتحمه.،(i.v.t.).اینترا.ویتِرئال.،(i.c.).تزریقات.اینتراکمرال
و.ساب.تنون.(.s.t)..عالئم.اختصاری.در.جدول.2.فهرست.شده.است.

جدول 2- عالئم اختصاری بکاررفته در جدول 1.

عالمتمعنا
اختصاری

extracellular matrixECM
3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme AHMG-CoA
monoclonal antibodymAb
matrix metalloproteinaseMMP
myocardin-related transcription factorMRTF
mammalian target of rapamycinmTOR
secreted protein, acidic and rich in cysteineSPARC
transforming growth factorTGF
tumor necrosis factorTNF
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مدیر کلینیک فوق تخصصی چشم پزشکی بصیر شیراز:

مدیریت بر دل ها بزرگترین امتیاز در روابط 
انسانی است

پریسا ساسانی
روزنامه نگار

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

نمایندگی.گام.فارس.معتقد.اســت.وجود.روابط.سالم.انسانی.در.انجام.

امور.زندگی.بر.جنبه.های.مختلف.تجربه.زیســته.بشر.ارجحیت.دارد..

محمد.علی.یوســفی.از.جمله.مدیرانی.است.که.همکاری.طوالنی.مدت.

با.مجموعه.فوق.تخصصی.چشم.پزشــکی.بصیر.داشته.و.اکنون.مدیریت.

مجموعه.بصیر.شــیراز.را.به.عهده.دارد..مدیر.کلینیک.فوق.تخصصی.

بصیر.در.شــهر.شــیراز.در.گفتگو.با..»پرتو.بصیر«،.درباره.شــیوه.های.

مدیریت.خود.در.مواجهه.انســان.با.انســان،...چگونگی.بر.طرف.کردن.

کمبودهای.موجود،..وضعیت.مجموعه.بصیر.شــیراز.در.شرایط.تحریم.

و.ویروس.کرونا.و.مسائل.دیگر.ســخن.گفت..آنچه.در.گفته.های.خود.

عنوان.کرد.شــیوه.مدیریــت.در.این.مجموعه.بــود.و.از.آن.با.عنوان.

»مدیریت.بر.دل.ها«.یاد.کرد.و.گفت:.من.مدیریت.بر.دل.ها.را.در.روابط.

انسانی.حاکم.می.دانم.و.اساسا.معتقدم.رفاقت.در.انجام.امور.و.فعالیت.ها.

نقش.بسیار.مهمی.دارد.و.سعی.کرده.ام.در.طول.مدت.خدمت.همواره.
گوشه.ای.از.کار.را.خود.بر.عهده.بگیرم..

* برای آغاز درباره چالشهای مدیریتی در حوزه سالمت چشم 
صحبت کنید.

حوزه.سالمت.در.حال.حاضر.در.بخش.های.مختلف.دچار.مشکالت.

بسیاری.اســت.که.تا.اندازه.ای.برنامه.ریزی.های.ما.را.تحت.الشعاع.قرار.
داده.است..

* از همین مشکالت بگویید؟ 
یکی.از.مهم.ترین.مشــکالتی.که.نه.تنها.موضوع.ســالمت.چشم،.
بلکــه.حوزه.ســالمت.در.ابعاد.مختلف.با.آن.مواجه.اســت؛.بحث.غیر.

قابل.پیش.بینی.بودن.هزینه.هاست..به.این.معنا.که.نمی.توان.تجهیزات.

پزشکی.را.به.قیمت.ثابت.خریداری.کرد.و.هر.روز.قیمت.ها.متغیر.است..

* در حوزه دارو هم وضع به همین منوال است؟ 
بله..در.حوزه.دارو.هم.با.نوسان.قیمت.مواجه.هستیم..حتی.قیمت.
وسایل.مصرفی.هم.به.همین.شکل.شده.است..مثال.هر.جین.نخ.بخیه.
را.اول.ســال.به.قیمت.یک.میلیون.تومان.خریــداری.می.کردیم.ولی.
امروز.قیمت.این.وســیله.مهِم.مصرفی.به.قیمــت.5/5.میلیون.تومان.
رسیده.است..به.نظر.من.با.این.اوصاف.مدیریت.هزینه.ها.از.مسیر.عادی.
خارج.شــده.و.تواِن.مراکز.ســالمت.را.به.عنوان.مراکز.خدمات-.محور.

تحت.الشعاع.قرار.داده.است..
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* علت اصلی این مسئله را چه می دانید؟ 
وابستگی.به.ارز..زیرا.نوسانات.ارزی،.آشفتگی.قیمت.ها.را.به.وجود.

می.آورد.

* شــیوع ویروس کرونا و همه گیری آن تــا چه اندازه کار را 
سخت تر کرد؟ 

بزرگترین.مشــکلی.که.کرونا.ایجاد.کرد،.بهم.ریختن.شرایط.بود.و.

عالوه.بر.غیر.قابل.پیش.بینی.بودن.اوضاع،..برای.تأمین.وسایل.معمولی.

مانند.سرم،.ماسک.و.دیگر.تجهیزات.ساده.پزشکی.هم.با.مشکل.روبرو.

بودیم..البته.با.پیش.بینی.های.الزم.و.اندوخته.هایی.که.داشتیم.تا.امروز.

مسیر.را.به.خوبی.طی.کرده.ایم..در.واقع.اگر.شرایط.سخت.کمبودها.و.

.نقصان.ها.مدیریت.نمی.شد،.امروز.نمی.توانستیم.موفق.باشیم..به.اعتقاد.

من.مجموعه.فوق.تخصصی.چشم.پزشــکی.بصیر.شیراز.در.میان.رقبای.

قدری.که.در.این.شــهر.دارد،.توانســته.سرافراز.باشــد.و.با.کمک.به.

بیماران.در.به.دســت.آوردن.سالمت.چشم،.آنان.را.از.خود.راضی.نگه.
دارد..

* اشاره کردید به بحث تجهیزات و بحران کرونا که پدیده ای 
جهانی است. اما تحریم های ظالمانه علیه کشورمان، عالوه بر 
فشــارهای اقتصادی که بر مردم وارد کرد؛ بحث دارو، درمان 
و ســالمت را نیز تحت الشعاع قرار داد. گرچه تحریم کنندگان 
بارها اعالم کرده اند در حوزه سالمت تحریمی اعمال نشده،  اما 

در عمل خالف این مدعا را شاهدیم.
موضوعی.که.بارها.تکرار.شــده.که.بحث.تحریم.در.حوزه.سالمت.
ورود.نکرده،.نادرســت.و.بهتر.است.بگویم.کذب.محض.است..به.عنوان.
کســی.که.در.حوزه.تأمین.تجهیزات.مجموعه.بصیر.شیراز.مشغول.به.
فعالیت.هستم،.باید.بگویم.که.برخی.از.دستگاه.ها.و.تجهیزات.پزشکی.
مستقیماً.از.مبدأ.وارد.ایران.نمی.شود..بلکه.باید.تحریم.ها.را.دور.بزنیم.و.
تجهیزات.را.از.کشور.ثالث.تحویل.بگیریم..بنابراین.موضوعی.که.عنوان.
می.شود."تحریم.در.حوزه.ســالمت.نبوده".نادرست.است..اغلب.این.
دســتگاه.ها.صرفاً.در.حوزه.پرشــکی.و.تحقیقات.سالمت.کارکرد.دارد،.
اما.واضح.اســت.که.شــرکتهای.تولید.کنندۀ.این.دستگاه.ها.در.صورت.
فروش.مســتقیم.آن.ها.به.ایران،.خود.شامل.تحریم.می.شوند..از.این.رو.
محصوالت.صرفاً.پزشــکی.نیز.امکان.ورود.مستقیم.از.مبدأ.به.ایران.را.

ندارند.و.این.ادعاها،.پوچ.است.و.جنبه.تبلیغاتی.دارد.

*  در دوران تحریم برای آوردن چه نوع تجهیزاتی به شــکل 
مشخص دچار مشکل بودید؟ 

تجهیزات.مربوط.به.کنترل.و.درمان.آب.سیاه،..به.سختی.وارد.ایران.

می.شود..حتی.نمایندگی.ها.برای.مراجعه.و.دریافت.قطعه.درمانی.مورد.

نیاز،.نوبت.یک.یا.دو.ماهه.می.دهند..نمونه.دیگر.لنزهای.داخل.چشمی.

است.که.وارد.ایران.نمی.شــود.و.اگر.هم.بشود.لنزهای.تحت.لیسانس.

و.تولید.کشــورهایی.مثل.چین.و.هند.هســتند..ولی.خب.الحمداهلل.تا.

امروز.کمبودها.مدیریت.شــده.و.طرفهای.تجــارِی.خود.را.منحصر.به.

جای.خاصی.نکرده.ایم.و.تجهیزات.درمانی.را.با.در.نظر.گرفتن.کیفیت.

محصول.وارد.کرده.ایم.و.اجــازه.نداده.ایم.که.محصول.مورد.نیاز.نایاب.
شود..

* عالوه برتالش برای رفع کمبودها؛ اما نوسان قیمت ها،  تورم 
باال و مشــکالت اقتصادی، توانایی بخشی از مردم در درمان 
بیماری را کاهش داده اســت.  مجموعه درمانی فوق تخصصی 
چشم پزشکی بصیر شــیراز برای کمک به این دست بیماران 

برنامه خاصی دارد؟
مجموعه.درمانی.فوق.تخصصی.چشم.پزشــکی.بصیر.شــیراز،.جزو.
تشــکیالتی.اســت.که.با.تمامی.بیمه.های.پایه.-به.جز.یک.نوع.بیمه-.
طرف.قرارداد.اســت.و.می.توان.گفت.از.این.طریق.به.مردم.کمک.شده.
و.خدا.را.شــکر.توانســته.اند.خدمتی.از.بصیر.بگیرند.تا.سالمت.خود.را.

به.دست.آورند..
دربــاره.هزینه.هــا.هم.باید.بگویــم.که.دولــت.تخفیف.هایی.را.به..
خصــوص.در.حوزه.جّراحی.در.نظر.گرفته.اســت.و.مــا.به.عنوان.یک.
مجموعه.درمانی.در.حوزه.ســالمت.چشــم،.نمی.توانیم.از.یک.مقدار.
معینی.بیش.تــر.تخفیف.بدهیم..بعنوان.مثال.در.حال.حاضر.عمل.آب.

مدیریت بر دل ها بزرگترین امتیاز در روابط انسانی است
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مروارید.با.لنز.داخل.چشــم.بــه.قیمت.آزاد.5.میلیــون.و.600.هزار.

تومان.اســت.ولی.همین.عمل.برای.بیمه.نیروهای.مســلح.انجام.می.

شــود.که.3.میلیون.و.400.هزار.تومان.یا.برای.بیمه.آتیه.سازان.حدود.

4.میلیون.تومان.هزینه.دارد..اما.در.حد.توان.مجموعه.کمک.می.کنیم.

تا.بیماران.کم.بضاعت.و.یا.افرادی.که.مشکالت.خاصی.دارند،..به.صورت.

بیماری.های.خاص.مداوا.شــوند.و.درباره.تخفیــف.هم.باید.بگویم.که.

دکتر.شــجاعی.مدیر.محترم.این.مجموعه.دســت.ما.را.باز.گذاشته..اند.

که.از.برخی.بیماران.کم.بضاعت،.دریافت.های.حداقلی.داشــته.باشیم..

برای.آن.دســته.از.هموطنانی.هم.که.کم.برخوردار.هستند.و.از.لحاظ.

مالی.جزء.اقشار.محروم.جامعه.به.شمار.می.آیند،..به.صورت.تفاهم.نامه.
با.مراکز.خیریه،..خدمات.ارائه.می.دهیم.

* بخشی از هموطنان در مناطق کم برخوردار و یا مناطق مرزی 
زندگی می کنند و طبعًا در صورت بروز مشکالت چشمی، برای 
درمان به شهرهای بزرگ از جمله شــیراز مراجعه می کنند. 
ســطح خدمت رســانی مجموعه بصیر به این دست از اقشار 

جامعه چگونه است؟
با.پزشــکان.متخصص.در.سطوح.مختلف.تفاهم.نامه.هایی.در.قالب.
همکاری.خیریه.امضا.کرده.ایم.و.پزشکان.متخصص،.به.صورت.میانگین.
سی.درصد.تخفیف.قائل.می.شوند.و.ما.نیز.این.تخفیف.ها.را.اعمال.و.به.

بیمار.ارائه.می.دهیم.

* یکی از مســائلی که در ایام کرونا زندگی مردم را ســخت 
کرده، عالوه بر کم  شــدن توان خرید خانواده ها، آغاز زندگی 
دیجیتال بود که این نوع ســبک زندگی بیماری های چشمی 

مانند نزدیک بینی را افزایش می دهد. 
با.شــیوع.ویروس.کرونا.معادالت.در.ســطوح.مختلف.تغییر.کرد.
و.طبعاً.پیش.بینی.های.مدیریتی.نیز.در.ســطوح.مختلف.دســتخوش.
تغییر.شــد.و.شدت.گرفتن.بیماری.نزدیک.بینی.هم.از.این.دست.بود.و.
بیماری.های.چشــمی.را.در.این.زمینه.افزایش.داد..البته.این.مشکالت.
مدتی.بعد.از.شــیوع.همه.گیری.خود.را.نشان.داد..اوایل.شروع.پاندمی.
کرونا،.مشکالت.بینایی.مراجعان.از.یک.طرف.و.ترس.بیماران.از.حضور.
در.مراکز.پزشــکی.و.غیر.قابل.پیش.بینی.بودن.مسائل.از.سوی.دیگر،.
باعث.شد.مدیریت.مجموعه.نیز.دچار.مشکالت.بسیاری.شود.تا.جایی.
که.نگران.بودیم.که.کلینیک.تعطیل.شود..اما.با.سیاست.های.مالی.که.
صورت.گرفت،.توانستیم.این.مسئله.را.حل.و.فصل.کنیم..بنابراین.غیر.
از.دو.ماه.اول.شروع.ویروس.کرونا،.دیگر.مشکل.جدی.و.اساسی.پیش.

نیامد..

*  در حوزه جراحی چطور؟
با.تغییر.شــرایط.ما.هم.خیلــی.زود.خود.را.بروز.کردیم.و.با.فراهم.
کردن.تمهیــدات.پیش.گیرانه.تمــام.جراحی.های.الزم.انجام.شــد.و.
خیلی.زود.مراجعه.کننــدگان.متوجه.شــدند.مجموعه.فوق.تخصصی.
چشم.پزشکی.بصیر.شیراز.از.جهت.ضدعفونی.و.ایمنی.درمان.مشکلی.
ندارد.و.در.نهایت.فعالیت.ها.به.روال.عادی.بازگشــت.و.در.سال.1400.
بیش.ترین.عمل.های.جراحی..را.در.سال.های.شیوع.کرونا.انجام.دادیم..

* برای مدیریت نوسانات ارزی و خسارات ناشی از آن، برنامه ای 
داشته اید؟

نوســانات.ارزی.همراه.با.کرونا،.هــم.مراجعه.کنندگان.و.هم.مراکز.

خدماتی.را.از.هر.لحاظ.تحت.فشار.قرار.داد..چون.می.دانستیم.نوسانات.

ارزی.اجتناب.ناپذیر.اســت،.برخی.از.تجهیزاتی.را.که.امکان.دپو.کردن.

آن.ها.وجود.داشــت.خریداری.کرده.بودیم.و.امســال.را.بدون.مشکل.

ادامه.دادیم..برای.سال.1401.هم.بگونه.ای.برنامه.ریزی.کرده.ایم.که.به.
مشکل.اساسی.برنخوریم.

* در مدیریت مجموعه بزرگی مثل بصیر برای همسان ســازی 
فعالیت ها طبق اســتانداردهای جهانی چه اقداماتی به انجام 

رسیده است؟
در.حــوزه.اســتانداردهای.جهانی.تقریبا.هیچ.فعالیت.مشــخصی.
نداشتیم.و.بنده.به.این.موضوع.اعتقاد.ندارم..زیرا.با.همین.استانداردهای.
داخلی.از.جهت.ارائه.خدمات.درمانی.و.سالمت.چشم.کوتاهی.نکرده.ایم.
و.البته.استانداردهای.داخلی.ما.در.درمان،.دست.کمی.از.استانداردهای.
جهانی.ندارد..تعداد.زیاد.مراجعان.بین.المللی.گویای.همین.نکته.است.
و.عالوه.بر.هموطنان،.مراجعان.بســیاری.از.کشورهای.عربی.داشته.ایم.
که.درمان.شــده.و.با.رضایت.کامل،.پروســه.درمان.را.طی.کرده.اند..به.
عنوان.مثال.می.توان.به.مراجعه.کنندگانی.از.کشــورهای.ترکیه،.هند.و.
غیره.اشاره.کرد..بنابراین.بر.اساس.استانداردهای.داخلی.که.ناظر.اصلی..

وزارت.بهداشت.ایران.است.حرکت.کرده.ایم.

* مجموعه فوق تخصصی چشم پزشکی بصیر از جهت داشتن 
نیروهای متخصص و یا فوق تخصص تا چه اندازه غنی است؟ 

چشــم.پزشکان.ما.در.ســطح.بین.المللی.و.به.خصوص.در.منطقه.

آســیا.حرف.های.زیادی.برای.گفتن.دارند.و.از.این.جهت.بسیار.غنی.و.
پیشرو.هستیم.

* بحث رقابت در حوزه مدیریت همیشــه مطرح بوده است. 
موقعیت مرکز چشم پزشکی بصیر شیراز در قیاس با دیگر رقبا 
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و سطح رتبه بندی چگونه است؟
مراکز.چشم.پزشــکی.مهم.و.معتبری.در.شهر.شــیراز.مشغول.به.
فعالیت.هستند.و.ما.آن.ها.را.رقیب.نمی.دانیم.بلکه.رفاقت.می.کنیم..در.
واقع.همکاران.خود.را.عامل.پیشرفت.می.دانیم..در.شیراز.مراکز.مهمی.
مانند.بیمارستان.خدادوســت،.بیناگستر.یا.آفرینش.در.حوزه.سالمت.
چشم.فعالیت.می.کنند.و.مجموع.این.مراکز،.به.نوعی.عامل.پیشرفت.و.
رشد.ما.شده.اند..زیرا.رشد.و.بالندگی.در.یک.رشته.تخصصی.در.محیط.
رقابت.پیش.می.آید.و.هر.اندازه.رقبای.زیادتری.داشــته.باشــیم،.بهتر.

رشد.می.کنیم.

* بیش تریــن مراجعان این مجموعه چشم پزشــکی از کدام 
استان ها هستند؟

بیش.ترین.مراجعین.غیر.،.هموطنان.ما.از.استان.خوزستان.هستند..

از.شــهرهایی.مثل.اهواز،.آبادان،.خرمشهر،.بهبهان..از.سایر.جاها.نظیر.

کهگیلویه.و.بویراحمد،.یاســوج.و.شهرستان.های.اطراف.هم.مراجعین.

زیادی.داریم..مراجعینی.از.اســتانهای.هرمزگان،.اصفهان،.کرمانشاه،.
تبریز،..لرستان.و.شهر.خرم.آباد.نیز.به.بصیر.مراجعه.می.کنند..

بیماران چشمی مراجعین  به  * بیش ترین مشــکالت مربوط 
چیست؟

یکی.از.دغدغه.های.همیشــگی.من.انجام.تحقیقاتی.در.این.زمینه.

در.کشــور.بوده.اســت..اما.خیلی.در.این.زمینه.موفق.عمل.نکرده.ایم..

ولی.با.توجه.به.آمار.مراجعه.کنندگان.به.نظر.می.رســد.در.آینده.عمدۀ.

بیماری.های.چشمی.به.ســوی.عیوب.انکساری،.لیزیک،.آب.مروارید،.

بیماری.های.شــبکیه.و.حتی.پیوند.قرنیه.پیش.برود..از.سوی.دیگر.با.

توجه.به.اینکه.جمعیت.کشــور.در.حال.پیر.شدن.است.و.زاد.و.ولد.در.

ایران.کم.تر.شــده،..می.توان.پیش.بینی.کرد.که.در.آینده.بیماری.هایی.

مثل.آب.مروارید،.آب.سیاه.و.پیوند.قرنیه.زیاد.خواهد.شد.که.در.سنین.

بــاال.اتفاق.خواهد.افتاد..زیبایی،.لیزیک.و.لیفت.پلک.و.ابرو.نیز.متعلق.
به.سنین.پایین.تر.است..

* مجموعه چشم پزشکی بصیر در حوزه بهبود بینایی کودکان 
آیا فعالیتی انجام داده است؟

به.شــکل.مشــخص.خیر..اما.با.برخی.از.مراکز.تفاهم.نامه.هایی.به.

امضا.رســیده.است.که.اگر.تشخیص.داده.شــود.کودکی.تنبلی.چشم.

دارد،.خانواده.کودک.را.به.مراکز.تخصصی.معرفی.خواهیم.کرد.

* بیش ترین جراحی ها در چه بخش هایی است؟
آب.مروارید،.آب.ســیاه،.شــبکیه.و.پیوند.قرنیــه.بیش.ترین.آمار.
مراجعه.برای.جراحی.را.دارند.و.بعد.از.آن.لیزیک.و.عمل.PRK.)الزک(.
است.که.نوعی.جّراحی.انکساری.برای.درمان.نزدیک.بینی،.دوربینی.و.

آستیگماتیسم.است..

* سخن آخر؟ 
من.در.شــیوه.مدیریتی،..به.مدیریت.بر.دل.ها.اعتقاد.دارم.و.ایجاد.
روابط.انســانی.را.مهم.تر.از.همه..چیز.می.دانم.و.این.درســی.است.که.
از.آقای.دکتر.شــجاعی.گرامی.مدیریت.محتــرم.بصیر.یاد.گرفته.ام.و.
اگــر.بتوانیم.این.شــیوه.مدیریت.را.در.فعالیت.هــای.روزمره.خود.جا.
بیندازیم،.به.نتایج.خوبی.دســت.خواهیم.یافت.و.اگر.مدیری.بتواند.با.
تمام.پرســنل،.فارغ.از.آنکه.چه.جایگاهــی.در.مجموعه.دارد،.ارتباطی.
دوستانه.و.مبتنی.بر.احترام.برقرار.کند،.نقطه.مثبت.و.امتیازی.بزرگی.

در.کارنامه.کاری.اش.خواهد.بود.

مدیریت بر دل ها بزرگترین امتیاز در روابط انسانی است



دو ماهنامه پرتو بصیر - شماره 85 - سال هجدهم ، آذر و دی 241400

لیندا چارترز

مترجم: شیدا کاظمی

به.گزارش.مجلۀ.تایمز.چشم.پزشــکی1،.محققان.بر.این.باورند.که.

بر.اســاس.یافته.های.اخیر،.گرچه.تأثیر.کووید-19.بر.»سیستم.عصبی.

اتونوم«2،.مستلزم.مطالعات.بیش.تری.است،.اما.ارزیابی.عملکرد.مردمک.

می.توانــد.آزمون.مفیدی.برای.تعیین.اختالل.در.عملکرد.این.بخش.از.
سیستم.عصبی.باشد.

کوویــد-19.فعــال.می.تواند.بر.قطر.مردمک.تأثیــر.بگذارد..طبق.

گزارش.پژوهشــگر.ترکیه.ای.دکتر.سراپ.یورتاسر.اوچاک3.و.همکاران،.

تفاوت.های.قابل.توجهی.در.قطر.مردمک.بین.زمان.فعال.بودن.ویروس.
و.سه.ماه.بعد.از.بهبود،.دیده.می.شود.

نویسندگان.این.مقاله،.متخصصین.بخش.چشم.پزشکی.بیمارستان.

آموزشــی.تحقیقاتی.دکتر.جمیل.تاسی.اوغلو4.دانشگاه.علوم.بهداشتی.
استانبول.در.ترکیه.هستند.

در.این.پژوهش،.اطالعات.چشــمی.58.بیمار.)46.تا.48.ســاله(.
1  ophthalmologytimes.com

(Autonomic Nervous System).دستگاه.عصبی.خودمختار. .2
3  Serap Yurttaser Ocak
4  Prof. Dr Cemil Tascioglu

مبتال.به.کووید-19.جمع.آوری.و.بررســی.شد..25.نفر.از.این.بیماران،.

زن.و.بقیه.مرد.بودند..قطر.مردمک.در.شــرایط.اسکوتوپیک،.مزوپیک.

و.فوتوپیک،.از.لحظۀ.خاموش.کــردن.چراغ،.هر.دو.ثانیه.یک.بار.تا.ده.

ثانیه.اندازه.گیری.شد..میانگین.سرعت.باز.شدن.مردمک.نیز.در.همان.

لحظات.)یک،.دو،.چهار،.شــش،.هشــت.و.ده.ثانیه.پس.از.خاموشی(.

اندازه.گیری.شــد..ســپس.این.اندازه.گیری.ها.با.مقادیر.مشــابه.همان.
بیماران.در.سه.ماه.بعد.مقایسه.شد..)نمودار.-1(.

این.مطالعه.نشان.داد.که.میانگین.قطر.مردمک.در.شرایط.مزوپیک.

و.اســکوتوپیک.در.طول.مدت.بیماری.در.مقایســه.با.سه.ماه.پس.از.
بهبود،.به.ترتیب.p=.0/001.و.p=.0/023.کم.تر.بود..

تفــاوت.معنا.داری.بیــن.اندازه.گیری.های.میانگیــن.قطر.مردمک.

فتوپیــک.و.میانگین.قطــر.مردمک.در.ثانیۀ.صفر.وجود.نداشــت.)به.
.)P >.0/05.;.P =.0/734.ترتیب

میانگین.قطر.مردمــک.در.طول.عفونت.فعال.)ابتال(.در.ثانیه.های.

یک،.دو،.چهار،.شــش،.هشــت.و.ده.ثانیه.پس.از.خاموشــی.به.طور.

قابــل.توجهی.کم.تر.بود.)p.<.0/01،.برای.همه.مقایســه.ها(..میانگین.

ســرعت.باز.شدن.مردمک..در.هر.بازه.زمانی.عفونت.فعال.در.مقایسه.با.

اندازه.گیری.های.ســه.ماه.بعد.کم.تر.بود.).برای.هر.کدام،.p.=.0/001.و.
..)p.<.0/01

این.مطالعه.نشــان.داد.که.پاســخ.مردمک.در.طول.عفونت.فعال.

کووید-19.در.مقایسه.با.اندازه.گیری.های.سه.ماه.پس.از.عفونت،.تفاوت.

معناداری.نشان.می.دهد..باید.در.نظر.داشت.که.سیر.بالینی.کووید-19.

با.مراحل.مختلف.و.پاســخ.های.فردی.مشــخص.می.شود..محققان.بر.

اســاس.یافته.های.خود.بر.این.باورند.که.تأثیر.کووید-19.بر.سیســتم.

عصبی.اتونوم،.مســتلزم.مطالعات.بیش.تری.در.آینده.اســت.و.ارزیابی.

اندازه مردمک: 
معیار جدید تشخیص بهبود کووید-19
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عملکرد.مردمک.می.تواند.آزمون.مفیدی.برای.تعیین.اختالل.عملکرد.
اتونوم.باشد..

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

نمودار1- پاسخ لحظه ای مردمک )بر حسب میلی متر( در زمان داده شده )برحسب ثانیه( و مقایسه نتایج.
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مرکز علوم بهداشت دانشگاه ایالتی لوئیزیانا

مترجم: دکتر شیدا کاظمی

به.گزارش.ساینس.دیلی1،.پژوهشــگران.با.مطالعه.روی.مکانیسم.

ظهور.دیررس.دژنرســانس.شبکیه،.به.اثر.درمانی.بالقوه.و.شگفت.انگیز.
متفورمین.در.درمان.آن.پی.برده.اند..

مطالعه.ای.که.توســط.»مؤسسه.ملی.چشــم«2.(NEI).انجام.شد.

و.پنج.محقق.از.آزمایشــگاهی.در.مرکز.عالی.علوم.اعصاب.نیواورلئان.

در.آن.شرکت.داشــتند3،.فرایند.و.مکانیسم.ظهور.دیررس.دژنرسانس.

شبکیه.بررسی.شد.و.محققین.اثرات.درمانی.شگفت.انگیز.متفورمین.در.

درمان.آن.را.آزمودند..نتایج.به.صورت.آنالین.در.بخش.»کامیونیکیشن.
بیولوژی.مجله.نیچر«4.منتشر.شده.است.

دژنرسانس.شــبکیه.با.ظهور.دیررس.یک.اختالل.اتوزومال5.غالب.

اســت.که.در.اثر.جایگزینی.یک.اســید.آمینه.متفــاوت.در.پروتئین.

ساخته.شــده.توسط.ژن.(CTRP5).ایجاد.می.شــود..اکتشافات.قبلی.

محققان.علوم.اعصاب.سالمت.دانشگاه.ایالتی.لوئیزیانا.(LSU).در.مورد.

1  https://www.sciencedaily.com/releases/2021/12/211209133927.htm
2  National Eye Institute
3  Bazan Lab (LSU Health New Orleans Neuroscience Center of Excellence)
4  https://www.nature.com/commsbio/
5  Autosomal

لیپیدهای.شــبکیه.که.از.بینایی.محافظت.می.کند،.زمینه.ساز.مطالعۀ.

فعلی.بود..داده.های.حاصل.از.همکاری.مشــترک.آن.ها.مکانیسمی.را.
برای.رفتار.غالب.جهش.ژنی.(CTRP5).نشان.می.داد.که.مبهم.بود.

پروتئین.ساخته..شده.توســط.(CTRP5)،.به.عنوان.یک.نشان.گر.

زیســتی.چاقی.و.بیماری.مزمن.انسدادی.ریه.شناسایی.شده.است.که.

نقش.این.پروتئین.را.در.تنظیم.متابولیســم.اســیدهای.چرب.سلولی.

.(5’AMP).نشــان.می.دهد..احتمال.داده.می.شــود.که.آنزیمی.به.نام

»پروتئین.کیناز.فعال..شده«6.(AMPK)،.ژن.(CTRP5).را.برای.تنظیم.

متابولیســم.اســیدهای.چرب.و.ثبات.انرژی.فعال.می.کند..سلول.های.

»اپی.تلیوم.رنگدانه.شبکیه«7.(RPE).سگمان.های.بیرونی.رسپتورهای.
نوری.را.می.گیرند.که.سرشار.از.اسیدهای.چرب.و.لیپید.است..

دکتر.نیکالس.بازان،.مدیر.مرکز.علوم.بهداشــت.دانشــگاه.ایالتی.

لوئیزیانا.می.گوید:.»شواهد.زیادی.نشان.می.دهد.که.»تاژک.سلول.های.

بینایی«8.به.صورت.روزانه.در.سلول.های.(RPE).جاری.می.شود،.اسید.

دوکوزاهگزانوییک.(DHA).را.به.نوروپروتکتین.D1.(NPD1).و.ســایر.

واســطه.ها.تبدیل.می.کند.و.این.فرایند،.رسپتورهای.نوری.را.از.آسیب.

اکسیداتیو.نوری.و.عواقب.جهش.هایی.مانند.آنچه.در.اینجا.مورد.مطالعه.
قرار.گرفــت،.محافظت.می.کند.و.باید.توجه.کــرد.که.خود.پروتئین-
کیناز.فعال..شــده.موجود.در.سلول.های.اپی.تلیوم.رنگدانه.شبکیه،.یک.
تنظیم.کنندۀ.کلیدی.تبدیل.دوکوزاهگزانوییک.به.واسطه.های.محافظ.

است«..
به.نظر.می.رسد.که.اختالل.در.متابولیسم.اسیدهای.چرب.و.لیپید.
با.آتروفی.سلول.های.اپی.تلیوم.رنگدانه.شبکیه.که.در.دژنرسانس.ماکوال.
وابسته.به.سن.مشاهده.می.شــود،.رابطه.دارد..یافته.های.این.مطالعه،.
ارتباط.بین.این.دو.مقوله.در.سلول.های.بیماران.مبتال.به.ظهور.دیررس.
..پروتئین.کیناز.فعال.شــده.بــا.(Activated Protein Kinase) (AMPK)،.یک. .6
تنظیم.کننده.مرکزی.هموستاز.انرژی.است.که.مسیرهای.متابولیک.را.هماهنگ.

می.کند.و.بنابراین.عرضه.مواد.مغذی.را.با.تقاضای.انرژی.متعادل.می.کند.
7  Retinal pigment epithelium
8  tips of visual cells
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دژنرســانس.شبکیه.و.نیز.کاهش.ترشــح.(CTRP5).را.ثابت.می.کند..

ســطوح.پایین.تر.(CTRP5).با.فعال.سازی.پایدار.پروتئین-کیناز.فعال..

شــده.هم.بسته.اســت.که.به.عدم.حساسیت.آن.نســبت.به.تغییرات.
وضعیت.انرژی.سلولی.منجر.می.شود.

.(CTRP5).دکتر.بازان.می.گوید:.از.نظر.مکانیکی،.کاهش.ترشــح

و.در.نتیجــه.کاهش.میل.اتصال.(CTRP5).جهش.یافته.به.گیرنده.ژن.

سازنده.لیپوپروتئین.های.حامل.چربی.در.جریان.خون،.دلیل.احتمالی.
رفتار.ژنتیکی.غالب.این.بیماری.است.

محققان.نشــان.دادند.که.با.یک.رویکــرد.ژن.درمانی.)بیان.بیش.

از.حــد.CTRP5(.می.تــوان.بر.ســطوح.پایین.تر.ترشــح.CTRP5.در.

ســلول.های.بیماران.مبتال.به.تخریب.دیررس.شبکیه.غلبه.کرد..آن.ها.

داروی.ضــد.دیابت.متفورمین.را.آزمودند.تــا.بفهمند.که.آیا.این.دارو.

بر.فعالیت.پروتئین-کیناز.فعال..شــده.تأثیر.می.گــذارد؟.آیا.می.تواند.

دژنرســانس.اپی.تلیوم.رنگدانه.شــبکیه.را.معکوس.کنــد.یا.خیر..در.

مطالعات.پیشین،.مشخص.شده.بود.که.متفورمین،.دژنرسانس.شبکیه.

را.در.موش.به.تاخیــر.می.اندازد.و.از.RPE.محافظت.می.کند..محققان.

دریافتند.که.متفورمین.در.حساس.کردن.مجدد.پروتئین-کیناز.فعال..

شــده.به.تغییرات.استرس.ســلولی،.بازگرداندن.ثبات.انرژی.و.کاهش.
فنوتیپ.های.سلولی.بیماری.مؤثر.است.

دکتر.بازان.در.پایان.گفت:.این.مطالعه.چشــم.انداز.نوینی.در.مورد.

نقش.CTRP5.در.RPE.ارائه.می.دهد.و.اینکه.چگونه.واریانت.بیماری.زا.

در.دژنرسانس.دیررس.شبکیه،.باعث.بیماری.غالب.می.شود..متفورمین.
می.تواند.عامل.مفیدی.برای.درمان.آن.باشد.

در.این.مطالعه،.پژوهشگرانی.از.مرکز.علوم.بهداشت.دانشگاه.ایالتی.

لوئیزیانا،.مرکز.ملی.چشــم.آمریکا.و.محققانی.از.دانشگاه.پنسیلوانیا.با.

یکدیگر.همکاری.کردند..مؤسسه.چشِم.سازمان.ملی.بهداشت.و.»بنیاد.

چشــم.و.گوش.و.حلق.و.بینی«1.(EENT).نیواورلئان،.حمایت.مالی.و.
پشتیبانی.از.این.تحقیق.را.بر.عهده.داشتند..

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

1  Eye Ear Nose Throat (EENT) Foundation 
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تام آوریل1

مترجم: جهانگیر شاه ولد

به.گزارش.فیالدلفیا.اینکوایرر2،.میلیون.ها.نفر.در.سراســر.جهان.از.

عینک.استفاده.می.کنند.و.اغلب.با.این.مشکل.مواجه.هستند.که.بازدم.

آن.ها.که.از.باالی.یک.ماســک.نامناســب.خارج.می.شود،.باعث.بخار.
گرفتن.شیشه.های.عینکشان.می.شود.

چند.ماهی.است.که.برخی.چشم.پزشکان.به.این.فکر.افتاده.اند.که.

جریان.بازدم.به.سمت.باال.ممکن.است.به.مشکالتی.مثل.خشکی.چشم.
و.گل.مژه.در.پلک.ها.منجر.شود..

چشم.پزشکان.می.گویند:.شــواهد.این.پدیده.غیرمستقیم.است.و.

البته.این.مســائل.به.هیچ.وجه.نباید.کســی.را.به.ترک.ماسک.ترغیب.

کند..راه..حل.این.است.که.مطمئن.شوید.ماسک.تمیز.است.و.کش.های.
1  Tom Avril
2  https://www.inquirer.com/health/coronavirus/mask-dry-eye-fog-glasses-

wills-eye-20220111.html

دو.طرف.و.نوار.فلزی.قسمت.باالی.ماسک،.به.درستی.در.محل.مناسب.
روی.بینی.و.صورت.قرار.گرفته.است..

دکتر.جوریج.بیلیک3،.جّراح.بیمارســتان.چشــم.ویلز4.و.اســتاد.

دانشگاه.توماس.جفرســون،.در.این..باره.می.گوید:.»البته.جای.نگرانی.

نیســت..اگر.فردی.دچار.گل.مژه.ناشی.از.مسدود.شدن.غده.چربی.در.

پلک.شود،.به.راحتی.قابل.درمان.است..حتی.بروز.گل.مژه.یا.مشکالت.

بینایی،.بهانه.ای.برای.ماسک.نزدن.نیست..این.مسائل.بسیار.جزئی.تر.از.
عوارض.ابتال.به.کووید-19.است«.

در.اواسط.ســال.2020.یعنی.اولین.سال.شیوع.همه.گیری.کرونا،.

چشم.پزشــکان.شاهد.افزایش.چشــم.گیر.گل.مژه.بین.مراجعان.بودند..

شــعیب.اوگرادار5.چشم.پزشک.مؤسسه.چشــم.استاین.UCLA،.یکی.

از.کســانی.بود.که.اعتقاد.داشت.ماســک.زدن.می.تواند.یکی.از.عوامل.

این.افزایش.باشد..یکی.دیگر.از.عوامل.احتمالی،.این.بود.که.شاید.این.

پدیده.به.صورت.فصلی.یا.خاص.شــهر.لس.آنجلس.باشد..دکتر.شعیب.

اوگرادار.برای.رفع.این.تردید.با.رونا.ســیلکیس6،.جّراح.چشــِم.»مرکز.

پزشکی.پاســیفیک.کالیفرنیا«7.در.سانفرانسیسکو.همکاری.کرد.تا.با.
هم.تعداد.موارد.ابتال.را.در.طول.زمان.پایش.کنند..

در.مقالــه.ای.که.این.تیم.بــه.عنوان.گزارش.مــوردی.در.ژورنال.

چشم.پزشــکی.آمریکا.منتشر.کرد،.مشخص.شــد.که.هر.دو.مرکز.در.

یک.بازۀ.زمانی.پنج.ماهه،.افزایش.تعداد.بیماران.مبتال.به.شــاالزیون8،.

را.نسبت.به.ماه.های.مشابه.در.سال.های.قبل.ثبت.کرده.اند..این.افزایش.

در.لس.آنجلس.در.ماه.های.آپریل.و.می،.و.در.سانفرانسیسکو.در.ماه.های.
ژوئن.تا.آگوست.)آخرین.ماه.پایش(.رخ.داد..

آن.ها.البته.میزان.استفاده.از.ماسک.را.اندازه.گیری.نکردند،.اما.این.

نظریه.را.مطرح.کردند.که.ماســک.زدن.و.پوشاندن.صورت.می.تواند.به.

3  Jurij Bilyk
4  Wills Eye Hospital
5  Shoaib Ugradar
6  Rona Silkiss
7  California Pacific Medical Center
8  Chalazion

Getty Images :تصویری از یک گل مژه. منبع
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صور.مختلف.در.افزایش.شــاالزیون.نقش.داشــته.باشد..جریان.هوای.

بازدم.به.ســمت.باال،.ممکن.اســت.چشم.را.خشــک.کند.و.به.انسداد.

غدد.چربی.منجر.شود..ممکن.است.باکتری.های.موجود.در.بازدم.علت.
اصلی.افزایش.گل.مژه.باشد.

اوگرادار.می.گوید:.»مثل.این.اســت.کــه.یک.پنکۀ.کوچک،.از.زیر.

به.چشــمان.فرد.باد.گرم.بدمد..دمیدن.مداوم،.اشک.هایش.را.خشک.
می.کند.و.محیط.کوچک.اطراف.چشم.را.تغییر.می.دهد«.

او.و.سیلکیس.در.گزارش.خود.نوشته.اند:.»احتمال.دیگر.آن.است.

که.افراد.هنگام.تنظیم.ماســک،.با.انگشتان.آلوده.صورت.خود.را.لمس.
کرده.باشند.و.این.آلودگی.توسط.بازدم.به.چشم.برسد.«.

ســمیر.پاتل1.یکی.دیگر.از.چشم.پزشکان.و.همکار.جوریج.بیلیک.

برای.بررســی.بیش.تر.نظریۀ.وجود.باکتری.در.تنفس،.آزمایشــی.غیر.

معمول.انجام.داد.و.صفحاتی.از.محیط.رشد.را.به.پیشانی.15.داوطلب.

متصل.کرد..هنگامی.که.شرکت.کنندگان.از.انواع.مختلف.ماسک.استفاده.

می.کردند،.محققان.میزان.رشد.باکتری.ها.را.روی.صفحات.اندازه.گیری.

کردند..رشد.باکتری.در.پیشانی.افرادی.که.از.ماسک.جّراحی.استفاده.

می.کردند،.در.مقایســه.با.افرادی.که.ماسک.N95.استفاده.می.کردند،.

بیش.تر.بود..گرچه.این.تفاوت،.هنگامی.که.شرکت.کنندگان.لبۀ.باالیی.

ماســک.جّراحی.را.با.نوار.چســب.محکم.کردند.و.هوایی.از.لبۀ.باالیی.
خارج.نمی.شد،.از.بین.رفت.

در.گزارش.پاتل.و.همکاران.در.مجله.چشم.پزشــکی.آمریکا.آمده.

است:.هنگام.صحبت.داوطلبان،.تعداد.باکتری.های.ثبت..شده.در.افرادی.

که.ماســک..پارچه.ای.زده.بودند،.از.کسانی.که.ماسک.N95.به.صورت.
داشتند،.بیش.تر.بود..

اوگرادار.معتقد.است:.»به.احتمال.زیاد.عوامل.متعّددی.در.افزایش.

گل.مژه.نقش.داشــته.اســت؛.اما.یکی.از.فاکتورهــای.احتمالی.مهم،.

استرس.اســت.که.میزان.آن.در.افراد.جامعه،.پس.از.پاندمی.کرونا.به.

شّدت.افزایش.یافته.اســت..البته.این.صرفاً.یک.احتمال.است.و.هنوز.

آزمایش.نشده.است«..او.با.توجه.به.نتایج.گزارش.فوق،.پیشنهاد.می.کند.

که.عالوه.بر.پوشــیدن.ماسک.تمیز.و.مناسب،.راه.دیگر.پیش.گیری.از.

گل.مژه،.اســتفاده.از.دهان.شویه.است.تا..باکتری.های.موجود.در.دهان.
به.حداقل.برسد.

بیلیک.دربارۀ.درمان.گل.مژه.می.گوید:.»تا.جایی.که.انســداد.غدد.

چربی.به.خشکی.چشم.مربوط.باشــد،.می.توان.از..قطره.های.چشمی.

اشــک.مصنوعی.اســتفاده.کرد..گل.مژه.به.راحتی.قابل.درمان.است..

چشم.پزشــک.معمــوالً.کمپرس.گــرم.را.برای.کمک.بــه.تخلیه.غّده.

مسدودشده.توصیه.می.کند..استفاده.از.برخی.پمادها.نیز.در.این.زمینه.

مفید.است..اما.اگر.غّده.عفونی.شود،.پزشک.می.تواند.یک.آنتی.بیوتیک.

خوراکی.تجویز.کند..اگر.این.روش.ها.به.نتیجه.نرسید،.ایجاد.یک.برش.

کوچک.توسط.پزشــک،.راهکار.نهایی.خروج.محتویات.غّده.است..در.
1  Samir Patel

مجمــوع.ابتال.به.گل.مژه.جای.نگرانی.نــدارد.و.به.راحتی.قابل.درمان.
است.و.نباید.به.علت.ترس.از.آن،.در.ماسک..زدن.کوتاهی.کنیم«..

یکی.دیگر.از.مشــکالتی.که.ماسک.زدن.برای.افراد.عینکی.ایجاد.

می.کند،.بخار.گرفتن.شیشــه.های.عینک.بویژه.در.هوای.ســرد.است..

اگر.هنگام.استفاده.از.ماســک.به.نکات.زیر.توجه.کنیم،.تا.حد.زیادی.

می..توانیــم.بر.این.مشــکل.غلبه.کنیم..گوردون.کایل،.اپتومتریســت.

»مرکز.بینایی.سنجی.میلر.و.مک.کلیر«2.گالسگو.است.که.خود.عینک.
می.زند.برای.حل.این.مشکل.چند.پیشنهاد.دارد:

1. قرار دادن عینک در باالی ماسک:.وقتی.عینک.پشت.ماسک.قرار.

می.گیرد،.شیشــه.ها.بیش.تر.بخار.می.گیرند..قرار.دادن.شیشه.های.
عینک.روی.ماسک،.بخشی.از.بخار.را.از.بین.می.برد.

2. قراردادن دســتمال کاغذی زیر ماســک:.یک.تکه.کوچک.

دستمال.کاغذی.را.زیر.قسمت.باالیی.ماسک.صورت.قرار.دهید..با.
کاهش.جریان.بازدم.رو.به.باال،.بخارگرفتگی.کمی.کاهش.می.یابد.
3. محکم کردن نوار فلزی باالی ماسک:.با.سفت.کردن.نوار.فلزی.
باالی.ماســک.روی.بینی.و.محکم.کردن.لبه..باالیی.ماسک،.ورود.
هــوا.از.ناحیه.فوقانی.آن.کاهش.می.یابد.که.بالطبع.با.کاهش.بخار.

روی.شیشه.های.عینک.همراه.خواهد.بود..
برای.خواندن.اصل.خبر.می.توانید.بارکد.زیر.را.اسکن.نمایید.

2  Miller and McClure Opticians
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لیندا چارترز

مترجم: دکتر شیدا کاظمی

محققان.معتقدنــد.بیمارانی.که.به.دلیل.ابتــال.به.کووید-19.در.

بیمارســتان.بستری.شــده.باشــند،.برای.بهبودی.کامل.و.مداوم،.به.
مداخالت.دارویی.و.غیردارویی.نیاز.دارند.

پاندمی.کووید-19.باعث.شد.برخی.از.بیماران.به.شکل.غم.انگیزی،.

درجات.مختلف.این.بیماری.از.حاد.و.شــدید.گرفته.تا.بســتری.شدن.

در.بیمارســتان.و.حتی.مــرگ.را.تجربه.کنند..کوویــد-19،.عالوه.بر.

سالمتی.افراد.آسیب.دیده،.اثرات.اقتصادی،.روانی.و.اجتماعی.بسیاری.

داشته.است..دامنه.و.شــدت.عالیم.ناشی.از.ویروس.گسترده.است:.از.

ابتالی.بدون.عالئم.یا.حداقلی.گرفته.تا.ذات.الریه.شــدید.در.15.تا.20.

درصد.موارد،.و.حتی.آســیب.گسترده.و.فراتر.از.ریه.ها،.از.جمله.قلب.و.

سیســتم.گردش.خون،.کلیه.ها.و.در.مواردی.تأثیر.بر.مغز،.همه.و.همه.

عوارضی.است.که.در.پی.ابتال.به.ویروس.کووید-19.گزارش.شده.است..

کسب.اطالعات.بیش.تر.و.درک.اثرات.درازمدت.کووید-19.و.نیازهای.

پزشکی،.روانی.و.توان.بخشی.مداوم.این.بیماران.اهمیت.بسیاری.دارد..

بســیاری.از.بیمــاران.در.حال.بهبــودی.از.کوویــد-19.هنوز.به.

مراقبت.های.پزشــکی.جــدی.نیاز.دارند..به.دلیــل.آنکه.در.زمان.اوج.

پاندمی.کرونا،.برای.درمان.بیماران.جدید.به.تخت.های.بیمارســتانی.

نیاز.اســت،.بیماران.مبتال.به.کووید.در.حال.بهبودی.به.مکان.دیگری.

منتقل.می.شوند..در.حالی.که.هنوز.درمان.آن.ها.کامل.نشده.و.عوارض.
ابتال.به.عفونت.کووید-19،.تا.مدت.ها.با.مبتالیان.باقی.می.ماند.

دکتر.راشــل.ایوانز،.نویســنده.اصلی.این.مطالعه.و.عضو.مؤسسه.

سالمت.ریه.و.»مرکز.ملی.تحقیقات.سالمت.لستر.انگلستان«1.می.گوید:.

کیفیت.سالمت-محور.زندگی.بیماران،.یک.سال.پس.از.ابتال.به.کووید.

در.مقایسه.با.قبل.از.پذیرش.در.بیمارستان،.کاهش.می.یابد..همچنین.

التهــاب.سیســتمیک.و.چاقی،.ویژگی.های.قابل..درمانی.هســتند.که.
بررسی.آن.ها،.تحقیقات.بیش.تری.در.کارآزمایی.های.بالینی.می.طلبد.

از.آنجایــی.که.در.حال.حاضر.هیــچ.مداخله.دارویی.یا.غیردارویی.

مؤثری.برای.کووید.طوالنی.مدت.وجود.ندارد،.دکتر.ایوانز.و.همکاران.با.

تمرکز.بر.بیماراِن.در.حال.بهبودی،.اهداف.درمانی.بالقوه.را.شناســایی.

کردند..پزشــکان.با.در.نظر.گرفتن.شــدت.اختالالت.سالمت.جسمی،.

روانی.و.شناختی.بیماران،.پنج.ماه.پس.از.ترخیص.از.بیمارستان،.آن.ها.

را.به.چهار.گروه.1(.بســیار.شــدید؛.2(.شدید؛.3(.متوسط/شناختی.و.

4(.خفیف،.دســته.بندی.کردند..نمایه.های.التهابی.زمینه.ای.و.ارتباط.

احتمالی.آن.با.پیامدهای.بالینی.در.طی.یک.ســال.آینده.بیماران.نیز.
کاماًل.در.نظر.گرفته.شد.

در.این.مطالعه.»گروهی.طولــی.آینده.نگر«2،.محققان.بیمارانی.را.

که.به.دلیل.ابتال.به.کووید-19.در.یکی.از.بیمارســتان.های.انگلستان.

بستری.شــده.بودند.را.انتخاب.کردند..نویســندگان.معیارهایی.نظیر.

نتایج.بهبودی.گزارش.شــده.توسط.بیمار،.عملکرد.فیزیکی.و.عملکرد.

اندام.را.5.ماه.و.نیز.یک.ســال.پس.از.ترخیص.از.بیمارســتان.ارزیابی.
کردند.

در.ایــن.مطالعــه.2320.بزرگســال،.5.ماه.پــس.از.ترخیص.از.
1  National Institute for Health Research Leicester Biomedical Research 

Centre, UK
2  prospective longitudinal cohort
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دوره بیماری کووید-19
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بیمارستان.ارزیابی.شدند..ارزیابی.807.نفر.)35%.زن.با.میانگین.سنی.

58.ســال(.در.دو.مقطع.زمانی.انجام.شــد..بیــش.از.یک.چهارم.این.

بیماران،.یعنی.28.درصد.آن.ها.از.دستگاه.ونتیالتور.)تنفس.مصنوعی.
و.تهویه.مکانیکی(.استفاده.کرده.بودند..

محققیــن.گزارش.دادنــد.که.درصد.بیمارانی.کــه.بهبودی.کامل.

از.عفونــت.کووید-19.در.طی.5.ماه.)25/5%(.و.یک.ســال.)%28/9(.

را.گــزارش.کردند،.به.طور.کلی.بدون.تغییر.بود..ســه.عامل.با.فقدان.

بهبودی.کامل.در.یک.ســال.مرتبط.بودند:.1(.جنســیت.زن.)نسبت.

شانس0/68.1؛.فاصله.اطمینان95%.2،.0/46-0/99(،.2(.چاقی.)نسبت.

شــانس،.0/50؛.فاصله.اطمینــان95%،.0/34.-0/74(.و.3(.دســتگاه.

ونتیالتور.)تنفس.مصنوعی.و.تهویه.مکانیکی(.)نســبت.شانس،.0/42؛.
فاصله.اطمینان.%95،.0/76-0/23(.

نویســندگان.گزارش.کردند.که.تجزیه.و.تحلیل.خوشه.ای.1636.

بیمار.با.چهار.خوشه.1(.بسیار.شدید؛.2(.شدید؛.3(.متوسط/شناختی.

و.4(.خفیف،.و.با.همان.ویژگی.های.ذکر.شــده.در.طی.5.ماه،.در.یک.
نمونه.بزرگ.تر.نیز.تأیید.شد.

.نســبت.شانس..(Odds ratio).عبارت.اســت.از.مقدار.ارتباط.بین.یک.مشخصه. .1

خاص.همچون.A.با.یک.مشــخصه.دیگر.همچون.B.در.جامعه..به.عبارت.دیگر.

.A.ایــن.پارامتر.آماری.می.خواهد.بداند.وجود.یا.عدم.وجود.مشــخصه.ای.چون

چگونه.بر.وجود.یا.عدم.وجود.مشــخصه.ای.چون.B.اثر.می.گذارد..از.این.کمیت.

جهت.شناســایی.و.مقایسه.عوامل.خطر.مختلف.یک.بیماری.استفاده.می.شود-.
ویکیپدیا..

.اغلــب.در.مباحث.آمار.و.داده.کاوی،.محققــان.و.تحلیلگران.از.عبارت.»فاصله. .2

اطمینان«.(Confidence Interval).اســتفاده.می.کنند.تا.نشان.دهند.که.تقریبا.

مطمئن.هســتند.یک.فاصله.یا.محدوده.ای.عددی،.معیار.مورد.نظر.را.شــامل.

می.شود..می.توان.فاصله.اطمینان.را.نوعی.برآورد.فاصله.ای.در.نظر.گرفت..فاصله.

اطمینان.را.با.CI.نشــان.می.دهند..یک.سطح.اطمینان.95%.مشخص.می.کنند.

که.95.درصد.از.فاصله.اطمینان.ها.مقدار.اصلی.معیار.جامعه.را.شامل.می.شود-.
ویراستار.

دکتر.ایوانز.در.ادامه.می.گوید:.واســطه.های.التهابی.آسیب.بافتی.و.

ترمیم.در.خوشه.های.خیلی.شــدید.و.متوسط/شناختی.در.مقایسه.با.

خوشه.خفیف.از.جمله.اینترلوکین-6،.افزایش.زیادی.داشت.که.در.هر.
دو.مقایسه.مشاهده.شد.

محققان.در.پایان.این.پژوهش.به.این.نتیجه.رســیدند.که.پس.از.

ترخیــص.مبتالیان.به.کووید-19،.برای.بهبــودی.کامل.به.مداخالت.
دارویی.و.غیردارویی.بلندمدت.نیازمندیم..

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

درمان عالیم طوالنی باقیمانده پس از اتمام دوره بیماری کووید-19
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رینا مکمل1

مترجم: جهانگیر شاه ولد

به.گزارش.بخش.اخبار.»انجمن.چشم.پزشــکی.آمریکا«2،.هر.ساله.

افراد.زیادی.به.مراکز.درمانی.چشم.پزشکی.در.آمریکا.مراجعه.می.کنند.

که.بیماری.حدود.16.میلیون.نفر.از.آن.ها،.خشــکی.چشــم.تشخیص.

داده.می.شــود..آمارها.نشان.می.دهد.که.درد.اکثر.این.بیماران.با.اشک.

مصنوعی.یا.داروهای.تجویزی.تســکین.می.یابد،.اما.برخی.از.این.افراد.

علیرغم.درمان.های.مختلف،.با.چشــم.درد.طوالنی.مدت.و.شدید.دست.
.و.پنجه.نرم.می.کنند..

تحقیقات.جدید.در.دانشگاه.میامی.نشان.می.دهد.که.علت.را.شاید.

بتوان.در.نحوه.واکنش.سیستم.عصبی.آن.ها.به.درد.جستجو.کرد..این.

اطالعات.به.محققان.کمک.می.کند.تا.استراتژی.های.درمانی.مؤثرتری.

را.برای.این.شرایط.بیابند..شرایط.پیچیده.ای.که.به.نظر.می.رسد.ناشی.

از.تأثیر.متقابل.عوامل.بیولوژیکی،.روان.شــناختی.و.اجتماعی.اســت..

نتایج.این.مطالعه.در.صد.و.بیســت.و.پنجمین.نشست.ساالنه.آکادمی.
چشم.پزشکی.آمریکا.در.سال.2021.ارائه.شده.است.

1  Reena Mukamal
2  https://www.aao.org/newsroom/news-releases

خشکی.چشم.زمانی.اتفاق.می.افتد.که.چشم.به.اندازه.کافی.اشک.

تولید.نمی.کند.و.این.کمبود.به.درد.چشم،.قرمزی،.سوزش،.سوزش.یا.

تاری.دید.منجر.می.شود..متأسفانه،.تغییر.سبک.زندگی.و.درمان.های.

رایج.خشکی.چشــم.باعث.رفع.این.عالیم.و.تسکین.درد.در.برخی.از.

بیماران.نمی.شــود..اتفاق.ناگوار.تر.آن.است.که.معاینه.چشم.به.تنهایی.

نمی.تواند.شــدت.دردی.که.این.بیماران.تجربــه.می.کنند.را.منعکس.

کند.و.این.موضوع،.تعیین.بهترین.درمان.را.دشوارتر.می.کند..بسیاری.

از.عالئم.به.درســتی.به.عنوان.خشکی.چشم.برچسب.گذاری.و.درمان.

می.شــود،.اما.برخی.از.بیماران.بهبود.پیــدا.نمی.کنند.زیرا.همزمان.با.
خشکی.چشم،.موارد.دیگری.نیز.در.حال.رخ.دادن.است.

محققان.برای.کســب.اطالعات.بیش.تر.از.شــدت.درد،.و.ارزیابی.

نحــوه.واکنش.سیســتم.عصبی.به.درد.در.افراد.مبتــال.به.درد.مزمن.

چشم،.از.تکنیکی.به.نام.»مدوالسیون.درد.شرطی«3. (CPM)استفاده.

کردند..افرادی.که.پاســخ.(CPM).پایینی.دارند.درد.شدیدتری.نسبت.

به.افرادی.با.پاســخ.(CPM).باال.تجربه.می.کنند..بنابراین،.محققان.با.

این.پیش..فرض.که.افراد.مبتال.به.درد.مزمن.چشم،.مانند.سایر.افرادی.

که.از.انواع.دیگر.دردهای.مزمن.رنج.می.برند،.پاســخ.(CPM).پایینی.
داشته.باشند،.پژوهش.خود.را.آغاز.کردند..

اتحادیه.ســالمت.با.415.آمریکایی.مبتال.به.خشکی.مزمن.چشم.

در.مورد.تجربه.آن.ها.در.مدیریت.این.بیماری.مصاحبه.کرد...نتایج.این.

نظرسنجی.نشان.می.دهد.تسکین.یافتن.عالیم.خشکی.چشم،.مشکل.

اصلــی.این.بیماران.اســت..تقریبا.نیمی.)48%(.از.بیمــاران.مبتال.به.

خشکی.چشم.گفتند.که.برنامه.درمانی.خود.را.با.دقت.دنبال.می.کنند،.

اما.تنها.13%.تســکین.پایدار.را.تجربه.کردنــد..اکثر.مردم.می.گویند.

که.قطره.های.چشمی.بدون.نســخه.به.تنهایی.تسکین.کافی.را.ایجاد.
نمی.کنند.و.به.دنبال.درمان.های.اضافی.هستند..

اغلب.بیماران.به.دنبال.درمان.های.خانگی.هستند.که.شامل.موارد.

زیر.است:.نوشیدن.آب.اضافی.در.طول.روز.)گزارش.شده.توسط.%76.
3  Conditioned Pain Modulation
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از.پاسخ.دهندگان.در.نظرسنجی(،.اســتفاده.از.کمپرس.گرم.)%56(،.

پلک.زدن.مکرر.)52%(،.اجتناب.از.سیگار.و.دود.سیگار.)45%(.و.پاک.
کردن.کامل.آرایش.چشم.)%34(..

ارزیابی.پاســخ.ها.به.ســؤاالت.در.خصوص.نحوه.تشــخیص.علت.

بیماری،.نشــان.می.دهــد.که.اغلب.بیماران.از.ایــن.موضوع.ناراحت.و.

ناامید.هستند..چرا.که.بین.یک.چهارم.تا.یک.سوم.این.افراد.می.گویند.

که.وضعیت.آن.ها.به.عنوان.»بیماری.افراد.مسن«.تشخیص.داده.شده.

یا.به.چیزی.دیگر.مانند.آلرژی.نســبت.داده.شده.است..تقریبا.نیمی.از.

مردم.احســاس.می.کنند.دیگران.حال.آن.ها.را.درک.نمی.کنند.و.ظاهر.
چشم،.شدت.درد.ایشان.را.نشان.نمی.دهد.

بســیاری.از.افراد.با.عالیم.متعددی.مانند.خشکی.)76%(،.احساس.

وجود.جســم.خارجی.در.چشــم.)64%(،.خستگی.چشــم.ها.)%62(،.

حساســیت.به.نــور.)62%(.و.تاری.دید.)60%(.و.همچنین.ســوزش،.

خراشــیدگی.و.خارش.دســت.و.پنجه.نرم.می.کنند..خشکی.چشم.با.

بسیاری.از.جنبه.های.زندگی.روزمره.از.جمله.رانندگی.در.شب.)%56(،.

مطالعه.)42%(،.استفاده.از.کامپیوتر.)34%(.و.تماشای.تلویزیون.)%24(.
تداخل.دارد..

ارزیابی.آن.ها.از.296.بیمار.نشــان.داد.که.افرادی.که.از.درد.مزمن.

چشــم.رنج.می.برند،.پاسخ.طبیعی.رو.به.باال.به.CPM.نشان.می.دهند،.

که.می.توان.نتیجه.گرفت.تمرکز.روی.سیستم.عصبی،.احتماالً.به.بهبود.
درمان.های.این.بیماری.پیچیده.چشم.کمک.می.کند.

دکتر.امی.هوانگ1،.سرپرســت.تیم.تحقیــق.می.گوید:.»نتایج.این.

پژوهش.نشان.می.دهد.ناهنجاری.های.سیستم.عصبی.می.تواند.به.عالئم.

خشکی.چشم.دردناک،.فراتر.از.آسیب.مستقیم.روی.سطح.چشم.کمک.

کند..در.حال.حاضر.پژوهشــهای.زیــادی.در.این.زمینه.در.حال.انجام.

اســت.و.پیش.بینی.من.این.است.که.در.دو.ســه.سال.آتی،.درمانهای.

مناسب.زیادی.توسط.محققین.ارائه.شود..امیدواریم.در.آینده.با.دانش.

و.اطالعات.بیشتر.در.مورد.محل.ناهنجاری.ها،.درمان.های.هدفمندتری.
برای.تسکین.عالئم.درد.چشمی.ناشی.از.خشکی.چشم.ایجاد.شود«.

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

1  Amy Huang, MD.
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با رویکرد بهاری
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تلفن : 66565757
فکس: 66428781
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شیراز،
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تلفن :  6484814  0713
0713  8234678 
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تلفکس :  2522630  0343
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