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3مرکز تحقیقات سالمت چشم بصیر

یادداشت مهمان1

جهانگیرشاهولد

چه دانی حال چشم من چو چشمت 
نیست در چشمم؟

میراث.غنی.زبان.پارســی،.سرشار.از.تصاویر.و.تشابیه.شگفت.انگیز.

اســت..خاصه.آنگاه.که.شــاعری.در.بهار،.فصل.رویش.دوبارۀ.طبیعت،.

دیده.بر.زیبایی.های.آن.گشــوده.و.مقهور.چشــم.معشــوقی.آهووش،.
شعری.سروده.باشد..1

از.دریچۀ.شعر.شهریار.-.که.سپید.چشمی.)نابینایی(.را.در.تضادی.

زیبا.کنار.سیاه..چشــمی.آورده.اســت.-.نگاهی.بیندازیم.به.این.میراث.
عظیم:

در.انتظار.تو.چشمم،.سپید.گشت.و.غمی.نیست
اگر.قبول.تو.افتد.فدای.چشم.سیاهت

اشــعار.عاشقانۀ.فارسی،.عموماً.از.المانهای.تصویری،.زیبایی.عینی.

و.عناصر.بصری.نظیر.گل،.بســتان.یا.چشــم.سود.می.برد..نوروز.نیز.به.

عنوان.بســتر.نو.شدن.و.زیبایی.و.سرســبزی.و.رویش.مناظر.دیدنی،.

همواره.مورد.توصیف.شعرای.پارسی.قرار.گرفته.است..نوروزنامۀ.خیام،.

یکی.از.آثار.فاخر.نثر.فارسی.است..در.همان.صفحۀ.اول.نوروزنامه.خیام.

که.رســاله.ای.در.باب.منشاً.و.تاریخ.و.آداب.جشن.نوروز.است.و.مرحوم.

مجتبی.مینوی.در.ســال.1312.هجری.شمسی.به.تصحیح.و.تطبیق.
نسخ.و.نشر.آن.اهتمام.ورزیده.است،.می.خوانیم:.

در.یکی.از.جلســات.پیش.از.انتشــار.مجله،.آقای.دکتر.نوروزی.زاده.عزیز.پیشنهاد.دادند. .1

مطلبی.دربارۀ.نوروز.در.شــعر.فارسی.از.دریچۀ.چشــم.و.چشم.پزشکی.به.مناسبت.آغاز.

سال.نو.بنویسم..با.اشتیاق.پذیرفتم..ابتدا.مقرر.بود.که.این.مطلب.در.صفحات.میانی.این.

شماره.جای.گیرد..اما.ایشان.که.ادبیات.را.خوب.می.شناسند.و.بسیار.دوستشان.می.دارم.

و.در.این.چند.شماره.که.در.خدمت.مجله.بوده.ام،.بسیار.از.او.آموخته.ام،.پیشنهادی.از.سر.

لطف.دادند.که.خوب.است.این.مطلب.را.سرآغاز.مجله.به.عنوان.»سخن.سردبیر.مهمان«.

منتشــر.کنیم..امتناع.کردم.و.به.ایشان.گفتم.که.خود.را.شایسته.این.عنوان.نمی.دانم.و.

اگر.مصّر.به.این.لطف.هســتید،.تنها.عنوان.»یادداشت.مهمان«.بنده.را.کفایت.می.کند...

چرا.که.تکیه.بر.جای.بزرگان.نتوان.زد.به.گزاف.و.بنده.اســباب.بزرگی.آماده.نکرده.ام..با.

این.حال.مراتب.ســپاس.و.امتنان.خود.را.از.آقای.دکتر.نوروزی.زاده.اعالم.می.دارم..امید.

که.انتشار.مجلۀ.فوق.تخصصی.چشم.پزشکی.بصیر.زیر.نظر.ایشان.و.با.عنایت.آقای.دکتر.
شجاعی.عزیز.سالیان.دراز.بپاید.

اما.ســبب.نهادن.نوروز.آن.بوده.است.که.چون.بدانستند.که.آفتاب.

را.دو.دور.بود.یکی.آنکه.هر.ســیصد.و.شــصت.و.پنــج.روز.و.ربعی.از.

شــبانه.روز.به.اول.دقیقۀ.»حمل«.باز.آید.به.همان.وقت.و.روز.که.رفته.

بود.بدین.دقیقه.نتواند.آمدن.چه.هر.ســال.از.مدت.همی.کم.شــود،.و.

چون.جمشــید.آن.روز.را.دریافت،.نوروز.نام.نهاد.و.جشــن.آیین.آورد.

و.پس.از.آن.پادشــاهان.و.دیگر.مردمان.بدو.اقتــدا.کردند.و.قصۀ.آن.

چنانســت.که.چون.کیومرث،.اول.ملوک.عجم.به.پادشــاهی.بنشست.

خواســت.که.ایام.ســال.و.ماه.را.نام.نهد.و.تاریخ.سازد.تا.مردمان.آن.را.

بدانند..بنگریســت.که.آن.روز.بامــداد.آفتاب.به.اول.دقیقه.حمل.آمد،.
موبدان.عجم.را.گرد.کرد.و.بفرمود.که.تاریخ.از.اینجا.آغاز.کنند.

عالوه.بر.این.کتاب.فاخر،.در.اشــعار.شــاعران.ســبک.خراسانی.

نظیر.دقیقی،.رودکی،.منوچهری،.فرخی.و.فردوســی.بزرگ،.قطعات.و.

قصائد.زیادی.در.وصف.نوروز.ســروده.شده.است.و.چون.چشم،.ابزاری.

برای.دیدن.زیبایی.های.طبیعت.اســت،.جایگاه.باالیی.در.شعر.سبک.

خراســانی.دارد.و.گاهی.خود.این.زیبایی.به.چشــم.تشبیه.می.شود.و.
بالعکس..منوچهری.در.قصیده.ای.در.وصف.بهار.می.گوید:.

وقت.بهارست.و.وقت.ورد.موّرد.)گل.خوشبوی(
گیتی.آراسته.چون.خلد.مخلّد.)بهشت.جاودانه(

نرگس.چون.دلبریست:.سرش.همه.چشم
سرو.چو.معشوقه.ایست:.تنش.همه.قد

چشــم.اما.حکایتی.گسترده.تر.در.تاریخ.شعر.ایران.زمین.دارد..این.

عضو.شــگفت.انگیز.که.دریچه.ای.هم.به.جهان.بیرونی.اســت.و.هم.به.

درون.آدمی،.تواتر.باالیی.در.اشــعار.عاشــقانه.دارد.و.به.وفور.در.شعر.

سعدی.و.حافظ.و.سایر.شاعران.سبک.عراقی.به.کار.رفته.است..با.وجود.

آنکه.معموالً.واژگان.هر.شــعر،.کمتر.در.همان.شعر.تکرار.می.شود،.اما.

چشم.آنقدر.محبوب.و.پذیرفتنی.است.که.خداوندگار.سخن.سعدی،.از.
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نهادن.چشــم.در.تک.تک.مصاریع.یکی.از.غزلهایش.هیچ.ابایی.نداشته.
است:.

ای.چشم.تو.دلفریب.و.جادو
در.چشم.تو.خیره.چشم.آهو

در.چشم.منی.و.غایب.از.چشم
زآن.چشم.همی.کنم.به.هر.سو
صد.چشمه.ز.چشم.من.گشاید
چون.چشم.برافکنم.بر.آن.رو
چشمم.بستی.به.زلف.دلبند
هوشم.بردی.به.چشم.جادو

هر.شب.چو.چراغ.چشم.دارم
تا.چشم.من.و.چراغ.من.کو

این.چشم.و.دهان.و.گردن.و.گوش
چشمت.مرساد.و.دست.و.بازو

مه.گر.چه.به.چشم.خلق.زیباست
تو.خوبتری.به.چشم.و.ابرو

با.این.همه.چشم.زنگی.شب
چشم.سیه.تو.راست.هندو

سعدی.به.دو.چشم.تو.که.دارد
چشمی.و.هزار.دانه.لولو

مهســتی.گنجوی.از.شــاعران.زن.متقدم.تاریخ.ادبیات.فارسی.و.

همدوره.با.غزنویان.نیز.12.بار.واژۀ.چشم.را.در.تنها.دو.بیت.یک.رباعی.
بکار.برده.است:.

چشمم.چو.به.چشم.خویش.چشم.تو.بدید
بی.چشم.تو.خواب.چشم.از.چشم.رمید
ای.چشم.هم.چشم.به.چشمت.روشن

چون.چشم.تو.چشم.من.دگر.چشم.ندید
سلمان.ساوجی.از.شاعران.قرن.هشتم.نیز.با.این.مضمون.هنرنمایی.
کرده.است.و.در.هر.مصرع.سه.باز.از.واژه.چشم.استفاده.کرده.است..

چو.چشمت.هرگزم.چشمی.به.چشمم.در.نمی.آید
به.چشمانت.که.چشمم.را.به.جز.چشمت.نمی.باید

چو.چشمت.چشم.آن.دارد.که.ریزد.خون.چشم.من
اگر.چشمت.به.چشمانم.زند.چشمی.بیاساید

هر.آن.چشمی.که.می.بیند.به.غیر.چشم.او.چشمی
چو.چشمش.چشم.تو.بیند.ز.چشمش.چشمه.بگشاید

به.سوی.چشم.من.چشمی،.بکن.ای.نور.چشم.من
که.تا.چشمم.ز.چشمانت.به.چشمانی.بیاساید

به.وعده.چشم.تو.گفته:.که.چشمم.را.به.چشم.آرد
به.چشمت.هم.شتابی.کن.که.چشمم.چشم.می.باید

چه.دانی.حال.چشم.من.چو.چشمت.نیست.در.چشمم؟
که.چشمم.در.غم.چشمت.چه.خون.از.چشم.پاالید
اگر.چشمت.به.چشم.آرد.به.چشم.خویش.سلمان.را
خوشا.چشمی.که.پیش.چشم.تو.جانا.به.چشم.آید

مثال.در.این.باره.فراوان.است..چشم.به.معانی.مختلف،.در.اینگونه.

اشــعار.بکار.رفته.اســت.که.از.آن.میان.می.توان.به.»چشم.داشتن«.به.

معنای.انتظار.داشــتن؛.»به.چشــم.آوردن«.به.معنای.پذیرفتن.و.لطف.

کردن.و.»به.چشــم..درآمدن«.که.کنایه.جلب.نظر.کردن.اســت،.اشاره.
کرد..

بد.نیســت.به.واژۀ.»کّحال«.در.شــعر.و.حکایات.قدیمی.نیز.اشاره.

کنیــم..کّحال.بر.وزن.فّعــال،.طبق.آنچه.در.لغت.نامــۀ.دهخدا.آمده،.

سرمه.کش.است..ســرمه.کش.یعنی.آنکه.»ســرمه.دوا.به.چشم.مردم.

کشــیدن«.پیشۀ.او.باشــد..در.قدیم.کّحال.به.کسی.گفته.می.شد.که.

هم.ســرمه.به.چشم.کسان.می.کشــید.و.هم.جراحات.و.امراض.چشم.

را.عالج.می.کرد..بعبارتی.همان.چشم.پزشــک.امروز..ناظم.االطباء.اما.

مستقیماً.کّحال.را.چشم.پزشک.معنا.کرده.است:.»کسی.که.بیماریهای.

چشم.را.مداوا.می.کند؛.طبیبی.که.دردهای.چشم.را.درمان.کند؛.چشم.

پزشــک«..قاآنی.در.غزلی.به.توصیف.یک.آوازخوان.زیباروی.پرداخته.
و.می.سراید:.

هیچ.کّحالی.ندیدم.بهتر.از.رخسار.او
زان.که.چشمش..هرکجا.کوری.ست.بینا.می.کند

ســخن.کوتاه.می.کنم.که.در.این.باب،.می.توان.بســیار.نوشــت..

غرض.آن.بود.که.از.دریچۀ.چشــم.و.چشم.پزشــکی.و.نــوروز.به.این.

گنجینۀ.عظیم.نگاهی.بیندازم.و.به.نمایندگی.از.تمامی.همکاران.مجله.

تخصصی.چشم.پزشــکی.پرتو.بصیر،.ســال.نو.را.خدمت.همۀ.اساتید.و.
چشم.پزشکان.محترم.تبریک.بگویم.

تا.درودی.دیگر.بدرود
.جهانگیر.شاه.ولد
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درمان های ایمونومدوالسیوِن سیستمیک در 
بیماری های چشمی

دکتر احمد َسالم1  / نویسنده 
دکتر آرماندو اِل. اولیور2

دکتر علی نظری نائینی  /  مترجم

فهرست مطالب: 
مقدمه،.درمان.های.سیســتمیک.مختلف.سرکوب.کننده.سیستم.
ایمنی.)کورتیکواســتروییدها،.داروهای.سنتی.سرکوب.کننده.سیستم.
ایمنــی،.داروهای.تغییردهنده.پاســخ.های.بیولوژیکی(،.مزایای.خاص.
اســتفاده.از.)IMT(3.در.بیماری.)ســندرم.های.پان..یوِوئیت.و.یوِوئیت.
خلفی،.بیماری.بهجت،.آرتریت.ایدیوپاتیک.نوجوانان،.ســارکوییدوز،.
اســکلریت،.»پمفیگوییــِد.غشــای.مخاطــی.)MMP(«4(،.ایمنــی.
اســتفاده.از.IMT.در.چشم.پزشــکی،.جراحی.مشترک.در.درمان.های.
ایمونومدوالســیون،.نتیجه.گیری،.ضمیمه،.عالئم.اختصاری.بکار.رفته.

در.متن.

AUDIO:
Scan here to listen to this or access it at 
aao. org/fpvideo. 

مقدمه
آگاهــی.دانشــمندان.در.خصوص.نحوۀ.اســتفاده.موفقیت.آمیز.و.
سیســتمیک.از.داروهای.IMT.در.درمان.بیماری.های.چشمی.»خود.
ایمن«5.بسیار.بیش.تر.از.قبل.شده.است..پیش.از.این.تصور.می.کردیم.که.
IMT.تقریباً.فقط.در.موارد.مقاومت.بیمار.به.کورتیکواستروییدها.مورد.

.دکتر.احمد.ســالم.)Ahmed B. Sallam(.دانشیار.علوم.پزشکی.موسسه.چشم.هاروی. .1
و.برنیس.جونز.در.دانشگاه.آرکانزاس.است.

.دکتــر.آرماندو.اِل..اولیور.)Armando L. Oliver(.دانشــیار.گروه.چشم.پزشــکی.در. .2
دانشگاه.پورتوریکو.در.سن.خوان.است.

3  Immunomodulation Therapy

4  Mucous Membrane Pemphigoid

5  Autoimmune

استفاده.قرار.می.گیرد؛.درحالی.که.این.رویکرد.در.حال.حاضر.پیشرفت.

کرده.و.از.IMT.می.توان.در.مجموعۀ.گسترده.ای.از.بیماری.های.چشمی.

اســتفاده.کرد..مدارک.و.شواهد.بدست.آمده.از.مطالعات.متعدد.نشان.

داده.اســت.که.در.بیماران.مبتال.به.یک.سری.بیماری.های.خود.ایمنی.

چشمی.خاص،.در.صورت.اســتفاده.همزمان.از.کورتیکواستروییدها.و.

IMT،.پروگنوز.بیماری.های.چشــمی.بهتر.خواهــد.بود..عالوه.براین،.

اســتفاده.زودهنگام.از.IMT،.عوارض.خطرناک.سیستمیک.حاصل.از.
مصرف.کورتیکواستروییدها.را.کاهش.خواهد.داد.

در.اکثر.موارد،.بیماران.مبتال.به.یوِوئیت.غیرعفونِی.مزمن.قدامی.و.

میانی.را.می.توان.در.همان.ابتدای.کار.به.ترتیب.با.کورتیکواستروییدهای.

موضعی.یا.دورچشــمی6.درمان.کــرد..با.این.وجــود،.در.صورتی.که.

درمان.هــای.فوق.نتواند.التهــاب.را.به.صورت.کامل.مهــار.کند.یا.در.

مواقعی.که.مصرف.کورتیکواســتروییدها.با.عوارض.همراه.باشــد،.باید.

جهــت.جلوگیری.از.تخریــب.بافت.های.چشــمی.در.درازمدت.و.نیز.

ممانعت.از.اختالل.دید.فرد،.به.اســتفاده.سیستمیک.از.IMT رو.آورد.

)شــکل1(..در.ســوی.دیگر.مشــاهده.می.کنیم.که.اکثر.مبتالیان.به.

پان.یوِوئیت.غیرعفونی.یا.سندرم.های.یوِوئیت.خلفی،.اسکلریت.نکروزان.

.IMT.از.استفاده.زودهنگام.از.)MMP(.و.پمفیگویید.غشــای.مخاطی

ســود.خواهند.برد..به.عنوان.یک.اصل.کلی،.IMT.را.باید.در.مواردی.

اســتفاده.کرد.که.التهاب.چشمی،.با.مصرف.پردنیزون.خوراکی.با.دوز.

7/5.میلی.گــرم.در.روز.یا.کم.تــر.از.آن.در.بلندمدت.فروکش.نکرده.یا.

اصاًل.انتظار.نمی.رود.که.این.التهاب.مهار.شود..معموالً.وقتی.که.پزشک.

موفق.به.کنترل.التهاب.چشم.شود،.جهت.کاهش.احتمال.عود.بیماری.

حداقــل.باید.دو.ســال.درمان.با.IMT.ادامه.پیدا.کنــد..با.این.وجود،.

در.برخی.شــرایط.از.جمله.یوِوئیِت.همراه.با.JIA.ممکن.اســت.جهت.

بهبــودی.طوالنی.مدت.بیمار،.بدون.نیاز.به.مصرف.دارو،.انجام.IMT.به.
مدت.10.الی.20.سال.ضروری.باشد.

6  Periocular

درمانهایایمونومدوالسیوِنسیستمیکدربیماریهایچشمی
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روش های درمان سرکوب کننده سیستم ایمنی 
* کورتیکواستروییدها

استفاده.از.کورتیکواســتروییدها،.رایج.ترین.شکل.سرکوب.و.مهار.

سیستم.ایمنی.است..این.داروها،.سریع.االثر.بوده.و.پس.از.قطع.مصرف.

حداکثر.ظرف.چند.روز.از.بدن.انسان.دفع.می.شوند..این.ویژگی.باعث.

شــده.هنگام.نیاز.به.مهــار.التهاب،.کورتیکواســتروییدها.را.به.عنوان.

یک.گزینه.درمانی.مناســب.و.مفید.مورد.استفاده.قرار.دهیم..عوارض.

سیستمیک.خطرناک.این.داروها.از.قبیل.افزایش.فشار.خون.شریانی،.

هایپرگلیســمی،.دیس.لیپیدمی،.استئوپروز،.سرکوب.آدرنال،.تغییرات.

خلقی.و.افزایش.وزن،.امری.شــایع.اســت..عالوه.براین.ممکن.اســت.

عوارض.چشمی.از.جمله.کوریورتینوپاتی.سروز.مرکزی،.افزایش.فشار.
داخل.چشمی.و.کاتاراکت.نیز.رخ.دهد.

•  شرایطی که در آنها به محض تشخیص بیماری، معمواًل از 
IMT استفاده می شود:

یوِوئیت.ناشی.از.بیماری.بهجت .•
رتینوکوروییدوپاتی.ساچمه.ای1 .•

.JIA.یوِوئیت.همراه.با .•
پمفیگویید.غشای.مخاطی .•

کوروییدیت.مولتی.فوکال.همراه.با.پان.یوِوئیت .•
اسکلریت.نکروزان .•

کوروییدوپاتی.موجی.شکل2 .•
سیمپاتتیک.اُفتالمیا .•

3)VKH(.بیماری .•

از.آنجا.کــه.در.مورد.اکثریت.اَشــکال.IMT،.ایجاد.اثرات.درمانی.

حداقل.چند.هفته.زمان.خواهد.برد،.بنابراین.باید.در.سیر.بیماری.های.

التهابی،.در.همان.ابتدای.کار.از.کورتیکواستروییدها.استفاده.کنیم..در.

کل،.دوزهــای.اولیه.باید.به.میزان.کافی.باال.باشــد.تا.بتواند.التهاب.را.

به.طورکامل.ســرکوب.و.مهار.کند..برای.رسیدن.به.این.هدف.چند.راه.

داریم..در.مواردی.که.التهاب،.بینایی.فرد.را.در.خطر.قرار.داده.اســت،.

درمان.داخل.وریدی.پالس.با.یک.گرم.متیل.پردنیزولون.روزانه.برای.سه.

روز.ممکن.است.کار.مفید.و.مناسبی.باشد..چنین.دوزهای.باالیی.باعث.

آپوپتوز.گلبول.های.سفید.می.شود.و.این.امر.ممکن.است.سیر.بیماری.

را.تغییــر.دهد..در.اکثر.موارد.دیگر،.می.توان.درمان.را.با.یک.دوز.باالی.

پردنیزون.خوراکی،.یک.میلی.گرم.به.ازای.هر.کیلوگرم.وزن.بدن.شروع.

کرد..در.عین.حال،.از.دوزهای.پردنیزوِن.باالتر.از.60.میلی.گرم.در.روز.

باید.اجتناب.نمود.چرا.که.در.چنین.مواردی.ریســک.نکروز.آواسکوالر.

1 birdshot retinochoroidopathy

2 serpiginous

3 Vogt-Koyanagi-Harada

استخوانها.افزایش.می.یابد..از.مصرف.طوالنی.مدِت.کورتیکواستروییدها.

باید.دوری.کــرد.اما.دوز.روزانه.در.حــد.7/5.میلی.گرم.یا.کم.تر.از.آن.

نســبتاً.بی.خطر.است..دوز.باالی.کورتیکواســتروییدها.می.تواند.برخی.

از.بیماری.هــای.زمینه.ای.از.جمله.دیابت.ملیتوس.را.تشــدید.کند..در.

مبتالیان.به.این.بیماری.ها.یک.راهکار.آن.است.که.IMT.به.طور.همزمان.

.،IMT.شــروع.شود.تا.بیماری.کنترل.شود..در.این.شرایط.دوز.درمانِی

فرایند.تیپرینگ4.)کاهش.تدریجی.دوز.دارو(.کورتیکواســتروییدها.را.

آسانتر.خواهد.کرد..به.جای.این.کار،.می.توان.از.کورتیکواستروییدهای.

منطقه.ای.از.جمله.تریامســینولوِن.خلفی.ساب-تنون،.تریامسینولون.

اینتراویتِرئــال.یا.ایمپلنت.های.دگزامتازون.جهــت.القای.اولیه.مهار.و.

ســرکوب.بیماری.اســتفاده.کرد..با.این.وجود،.از.مونوتراپی.به.وسیله.

کورتیکواســتروییدهای.منطقه.ای.جهت.کنتــرل.یوِوئیت.مزمن.باید.

اجتناب.کرد؛.چرا.که.شعله.ور.شدن.های.دوره.ای.بیماری.می.تواند.باعث.
ایجاد.آسیب.تجمیعی.شود.

در.صورت.امکان،.باید.تیپرینگ.کورتیکواستروییدهای.خوراکی.را.

به.صورتی.منظم.و.روشــمند.انجام.داد..چرا.که.دوزی.که.یک.بیماری.

خاص.در.آن.دوز.ممکن.است.شــعله.ور.شود،.اطالعات.ارزشمندی.را.

به.ما.در.خصوص.میزان.کاهش.وابســتگی.به.کورتیکواستروییدها.که.

برای.کنترل.صحیح.و.مناســب.بیماری.مورد.نیاز.اســت،.ارائه.خواهد.

داد..به.عبــارت.دیگر،.در.فردی.که.بیماری.او.هرگاه.که.به.دوز.روزانۀ.

50.میلی.گرم.پردنیزون.می.رســیم.شعله.ور.می.شــود،.پزشک.ممکن.

اســت.شکل.قوی.تری.از.IMT.را.انتخاب.کند؛.درحالی.که.در.بیماری.

کــه.التهــاب.او.در.دوزهای.کم.تر.از.12/5.میلی.گــرم.پردنیزون.فعال.

می.شــود-.حتی.اگر.که.هــر.دو.بیمار.دارای.یک.بیماری.یکســان.و.

مشابه.باشند-.قضیه.برعکس.است..توصیه.ما.این.است.که.در.دوزهای.

پردنیــزوِن.روزانه.باالتر.از.40.میلی..گــرم،.تیپرینگ.با.فاصله.های.10.

میلی.گرم.انجام.شــود.و.در.دوزهای.روزانه.باالتــر.از.20.میلی.گرم.با.

فواصل.5.میلی.گرم.و.ســپس.با.فاصله.های.2/5.میلی.گرم.انجام.گیرد.

تا.به.دوز.10.میلی.گرم.برســیم.)شــکل.2(..تیپرینگ.در.ابتدا.باید.به.

صورت.هفتگی.باشــد..اگر.به.نظر.می.رسد.که.بیماری.فرد.در.دوزهای.

پایین.کورتیکواستروییدها.شعله.ور.نخواهد.شد،.در.آن.صورت.کاهش.

تدریجــی.دوز.دارو.را.می.توان.با.فواصل.2/5.میلی.گرم.ادامه.داد.تا.دوز.

دارو.خاتمه.یابد..با.این.وجود.اگر.بیمارِی.فرد.مزمن.باشــد.و.احتمال.

آن.باشد.که.در.دوزهای.پایین.پردنیزون.نیز.بیماری.شعله.ور.شود،.در.

آن.صورت.توصیه.می.شود.که.تیپرینگ.با.آهنگ.کم.تر.و.به.صورت.یک.
میلی.گرم/ماهانه.انجام.شود.

• موارد احتیاطی مصرف سیستمیک کورتیکواستروییدها
پیش.از.شروع.درمان،.از.عدم.وجود.هرگونه.عفونت.سیستمیک. .•

فعال.مطمئن.شوید

4  tapering
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در.مورد.عوارض.خطرناک.احتمالی.از.جمله.اختالالت.خواب.و. .•
اختالالت.خلقی.بحث.و.گفتگو.کنید.

به.بیمــاران.دیابتی.در.خصوص.افزایــش.احتمالی.قند.خون. .•
هشدار.دهید.

فشارخون.را.به.طور.مرتب.چک.کنید. .•
در.خصوص.تأخیر.رشدی.در.کودکان.دقت.و.احتیاط.به.خرج. .•

دهید.
درمان.محافظتی.برای.معده.الزم.و.ضروری.نیســت؛.مگر.آنکه. .•
بیمار.دارای.مشکالت.و.بیماری.های.زمینه.ای.گوارشی.باشد.

درصورت.پیش.بینی.درمان.طوالنی.مــدت.بیمار،.جهت.انجام. .•

اســکن.تراکم.اســتخوان.و.پیشــگیری.از.ایجاد.اســتئوپروز.
برنامه.ریزی.کنید.

* داروهای سنتی سرکوب کننده سیستم ایمنی
آنتیمتابولیتها:.احتماالً.شــایع.ترین.شــکل.اســتفاده.از.دارو.
بعنوان.IMT،.آنتی.متابولیت.ها.هســتند..در.کل،.بیماران.این.داروها.را.
به.خوبی.تحمل.می.کنند..این.داروها.عوارض.جانبی.قابل.قبولی.دارند.
و.در.مورد.قســمت.اعظم.بیماری.های.چشــمی.خود-ایمن،.به.عنوان.

به.تکرار.درمان.نیاز.است
درمان.مجدداً.شروع.و.تیپرینگ.به.

آهستگی.انجام.شود...ممکن.است.به.درمان.
نگهدارنده.طوالنی.مدت.نیاز.باشد.

تشخیص:.یووئیت.قدامی.
فعال عودکننده

تشخیص:.یووئیت.قدامی.
مزمن

التهاب.در.زمان.بیش.تر.از..3.
ماه.شعله.ور.می.شود

التهاب.در.زمان..3.ماه.یا.
کم.تر.شعله.ور.می.شود

پردنیزون.خوراکی.را.
تیپر.کنید.تا.ظرف.سه.

ماه.قطع.شود

به.نحوی.برنامه.ریزی.کنید.که.
کورتیکواستروییدها.تا.مرز.7/5.میلی.
گرم.یا.کمتر.از.آن.تیپر.شود..درمان.با.
IMT.را.برای.24-18.ماه.ادامه.دهید.

IMT.را.اضافه.کنید

التهاب.کنترل.نشده.یا.اینکه.به.دنبال..
کاهش.دوز.کورتیکواستروییدهای.

سیستمیک،.عود.می.کند

التهاب.برطرف.می.شود

طی.8-6.هفته.تیپرینگ.را.ادامه.دهید.تا.دارو.قطع.شودکورتیکواستروییدهای.سیستمیک.را.اضافه.کنید

در.مورد.تشخیص.تجدیدنظر.کنید.)ب(

به.درمان.پاسخ.می.دهد پاسخ.درمانی.ضعیف.یا.عدم.پاسخ.درمانی..

قطره.های.چشمی.پردنیزولون.استات.1%.را.به.صورت.ساعتی.همراه.با.یک.سیکلوپلژیک.شروع.کنید)الف(

شکل1.آلگوریتمتیپیکدرمانیوِوئیتقدامی
الف.دیفلوپِردنات،جایگزینیقویومؤثربرایقطرههایچشمیپردنیزولوناست.

ب.مطمئنشــویدکهبیماری،ازنوعبیماریهایخاصیمانندیووئیتهتروکرومیکفوکس)Fuch(کهممکناستبهاستروییدها
پاسخندهدویابیماریهاییمثلیووئیتقدامیهرپتیککهبهدرماناضافهاینیازدارد،نیست.

درمانهایایمونومدوالسیوِنسیستمیکدربیماریهایچشمی
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داروهای.خط.اول.مورد.اســتفاده.قرار.می.گیرند..تقریباً.در.دوســوم.از.

بیمارانی.که.این.داروها.را.مصــرف.می.کنند،.در.ماه.دوازدهم.بیماری.

کنترل.خواهد.شــد..در.نیمی.از.بیماران.مصرف.کورتیکواستروییدها.

کاهش.یافته.و.به.میــزان.10.میلی.گرم.در.روز.یا.کم.تر.از.این.خواهد.

رســید..عوارض.خطرناکی.که.با.مصرف.این.گــروه.از.داروها.به.طور.

شایع.با.آن.مواجهیم،.عبارت.است.از:.سرکوب.مغز.استخوان.و.افزایش.

ترانس.آمینازها..در.حالت.کلی،.آزمایش.CBC.و.یک.»پانل.متابولیک.

جامــع.)CMP(«1.از.جملــه.عملکرد.کلیوی،.قند.خــون.و.آنزیم.های.

کبــدی.را.باید.حداقل.ماهــی.یکبار.چک.کرد.تا.عــوارض.خطرناک.

سیســتمیک.ناشی.از.این.داروها.پایش.شــود..همچنین.می.دانیم.که.

بســیاری.از.داروهای.این.گروه.تراتوژن.هستند؛.بنابراین.هم.مردان.و.

هــم.زنان.در.هنگام.مصرف.ایــن.داروها.و.نیز.به.مدت.90.روز.پس.از.
قطع.این.داروها.باید.از.روش.های.جلوگیری.از.بارداری.استفاده.کنند.
1  Comprehensive Metabolic Panel

مایکوفنوالت.موفتیل2.)با.نام.تجاری.Cell Cept.]محصول.شرکت.

ژنِن.تک[(.یکــی.از.رایج.ترین.داروهای.IMT.اســت.که.جهت.درمان.

یوِوئیت.در.بزرگساالن.استفاده.می.شود..این.دارو،.اینوزین.منوفسفات.

دهیدروژنــاز.را.مهــار.می.کند:.این.آنزیم،.یک.آنزیــم.»محدودکنندۀ.

سرعت«3.در.مسیر.ســنتز.پورین.به.صورت.نوپدید4.است..دوز.شروع.

در.یوِوئیــت.معموالً.یک.گرم.دوبار.در.روز.و.حداکثر.دوز.آن،.1/5.گرم.

دوبار.در.روز.اســت؛.شــایع.ترین.عارضه.مهم.و.قابل.توجه.آن.اسهال.

اســت.که.احتماالً.با.کاهش.موقت.دوز.دارو.برطرف.می.شود..این.دارو.
2  Mycophenolate Mofetil

.به.کندترین.مرحله.در.یک.مســیر.متابولیک.یا.یک.ســری.واکنش.های.شــیمیایی.که. .3

سرعت.کلی.سایر.واکنش.ها.را.در.مسیر.تعیین.می.کند.)rate-limiting(.گفته.می.شود-.
ویراستار.

.در.حالت.کلی،.ترکیب.de novo.به.معنای.واقعی.کلمه.)از.جدید(.عبارتی.التین.است. .4

که.در.انگلیســی.به.معنای."شــیوه.ای.جدید.و.از.ابتدا".استفاده.می.شود.و.ترجمه.های.

فارســی.نظیر.نوپدید،.از.اول،.ازنو،.دوباره،.مجددا،.از.ســر.نو.برای.آن.انتخاب.شــده.که.
نوپدید،.به.زعم.بسیاری.زیباترین.انتخاب.است.-.ویراستار.

شکل2.کاهشدوزروشمندواستانداردکورتیکواستروییدهایخوراکی،میتوانداطالعاتباارزشیدرموردشدتبیماریالتهابی
فرددرحالدرمانبهماارائهدهدودرشناساییوتشخیصآستانۀفعالیتمجددبیماریمفیدباشدواینامربهنوبهخودمیتواند

بهانتخابمناسبوصحیحIMTمنجرشود.نمودارفوقیکپروتکلتیپیکجهتکاهشدوزداروهایاستروییداست.
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را.می.توان.به.عنوان.داروی.خط.اول.جهت.سندرم.های.یوِوئیت.خلفی.

اولیه.از.قبیل.رتینوکوروییدیت.ساچمه.ای،.بیماری.VKH.و.سمپاتتیک.
افتالمیا.مورد.استفاده.قرار.داد..

متوتِِرکســات1،.یــک.مهارکننده.شناخته.شــده.دی.هیدروفوالت.

ردوکتاز.اســت.که.ســنتز.پورین.و.پیریمیدین.را.به.صورت.»نوپدید«.

کاهش.می.دهد..این.دارو،.به.مدت.حداقل.4.دهه.به.عنوان.یک.داروی.

آنتی.روماتیک.مورد.اســتفاده.قرار.گرفته.و.ایمنی.و.عوارض.جانبی.آن.

بخوبی.مشخص.شده.است..متوتِِرکسات.رایج.ترین.نوع.IMT.است.که.

در.یوِوئیت.کودکان.به.کار.می.رود..استفاده.از.این.دارو.عالوه.بر.درمان.

کودکان،.در.مبتالیان.به.اسکلریت.یا.یوِوئیت.همراه.با.آرتریت.التهابی.
نیز.رایج.است.

معموالً.دوز.شــروع.در.بزرگســاالن.15.میلی.گــرم.در.هفته.و.در.

کودکان.دو.الی.شــانزده.سال،.15-10.میلی.گرم.به.ازای.هرمتر.مربع.

در.هفته.اســت..حداکثر.دوز،.25.میلی.گرم.در.هفته.اســت..این.دارو.

هم.به.شــکل.خوراکی.و.هم.به.شکل.زیرجلدی.تهیه.شده.و.».فراهمِی.

زیســتی«2.فرم.دوم.بیش.تر.است..این.دارو.همراه.با.اسید.فولیک.)یک.

میلی.گرم.در.روز(.یا.گاهی.اوقات.لوکُوورین.تجویز.می.شــود.تا.ریسک.

عوارض.شدید.و.خطرناک.آن.از.جمله.لکوپنی.و.ترومبوسیتوپنی.کاهش.

پیدا.کند..خســتگی،.عالیم.گوارشی.و.افزایش.ترانس.آمینازها.عوارض.

خطرناک.شــایع.آن.است..احتمال.دارد.فیبروز.ریوی.و.ناهنجاری.های.

خونی.نیز.ایجاد.شود..در.بیمارانی.که.این.دارو.را.مصرف.می.کنند.باید.

یک.CXR.3.اولیه.گرفته.شــود.و.توصیه.می..شود.که.در.هنگام.مصرف.
این.دارو.از.مصرف.الکل.خودداری.شود.

آزاتیوپرین.)با.نام.تجاری.Imurane.]محصول.شــرکت.داروسازی.

ســلبا4[(.یک.مهار.کننده.ســنتز.پورین.است.که.استفاده.از.آن.جهت.

درمان.یوِوئیت.رایج.اســت..دوز.معمــول.آن.2/5-2.میلی.گرم.به.ازای.

هرکیلوگرم.وزن.بدن.یکبار.در.روز.است..بیماران.را.باید.قبل.از.شروع.

درمان،.از.نظر.کمبود.»تیوپورین.متیل.ترانســفراز.)TPMT(«5.بررسی.

کرد؛.چرا.که.بیماران.فاقد.این.آنزیم.ممکن.است.در.صورت.درمان.به.

وســیله.آزاتیوپرین.دچار.سرکوب.شدید.سیستم.ایمنی.شوند..در.کل،.

استفاده.از.آزاتیوپرین.در.یوِوئیت.به.علت.تولید.مایکوفنوالت.موفتیل.

کاهش.یافته.اســت.چرا.که.اثربخشــی.آن.قابل.مقایسه.با.اثربخشی.

آزاتیوپرین.و.عوارض.جانبی.آن.قابل.تحمل.تر.است..در.کشورهایی.که.

شکل.ژنریِک.داروی.مایکوفنوالت.موفتیل.در.دسترس.نیست،.شاید.به.
شکل.گسترده.تری.از.آزاتیوپرین.استفاده.شود.

مهارکنندههایکلســینورین:.مهار.کننده.های.کلسی.نورین.

1  Methotrexate

.زیســت.فراهمی.)bioavailability(.مقدار.نســبی.از.دارو.یا.هر.ماده.دیگری.که.با.وارد. .2
شدن.به.بدن.وارد.گردش.خون.شود.و.بنابراین.بتواند.اثر.فعال.داشته.باشد-.ویراستار

3  chest x-ray

..)Sebela Pharmaceuticals, Inc(.شرکت.داروسازی.سلبا. .4
5  Thiopurine Methyltransferase

گروهی.از.داروهای.IMT.هســتند.که.از.طریق.مهار.تولید.اینترلوکین.

IL-2(.2(.اثر.می.کنند:.اینترلوکین.2،.یک.مولکول.کلیدی.در.تقویت.و.

تمایز.پاسخ.سلول.های.T.است..یک.مزیت.مهم.و.چشمگیر.این.داروها،.

آن.است.که.از.آنها.می.توان.به.تنهایی.یا.در.ترکیب.با.یک.آنتی.متابولیت.

اســتفاده.کرد..در.بیمارانی.که.مهارکننده.های.کلسی.نورین.را.مصرف.

می.کنند،.پایش.فشــار.خون.و.کراتینین.خــون.امری.الزم.و.ضروری.
است.

استفاده.از.سیکلوسپورین.در.درمان.یوِوئیت.میانی،.به.عنوان.یک.

درمان.کمکی.برای.موارد.یوِوئیت.مقاوم.به.درمان.و.در.درمان.سه.گانه.

همراه.با.پردنیزون.و.یک.آنتی.متابولیت.)از.قبیل.مایکوفنوالت.موفتیل.

یا.آزاتیوپرین(.جهت.کوروییدوپاتی.ســرپیژینوز6.و.VKH.رایج.است..

سیکلوسپورین.در.بازار.به.صورت.دو.محصول.در.دسترس.قرار.دارد.و.

هرکدام.از.آنها.دوزاژ.و..فراهمی.زیستی.متفاوتی.دارند..اولین.محصول.

که.با.نام.نئورال7.به.بازار.عرضه.شد،.با.دوز.2.میلی.گرم.بر.هر.کیلوگرم،.

دوبار.در.روز.تجویز.می..شــود.و.محصول.دوم.که.با.نام.ساندیمون8.در.

بازار.موجود.اســت،.بــا.دوز.2/5.میلی.گرم.بر.هــر.کیلوگرم.دو.بار.در.

روز.تجویز.می.شــود.)هردو.دارو.توسط.شــرکت.نوارتیس.AG.تولید.

می.شــود(..جدی.ترین.عارضه.خطرناک.این.دارو،.»ســمیت.کلیوی«9.

آن.اســت؛.در.عین.حال.ریسک.بروز.این.عارضه.در.این.دوزها.پایین..تر.

است..عارضه.شــایع.و.مهم.دیگر،.افزایش.فشــارخون.شریانی.است؛.

بنابراین.فشارخون.بیمار.را.باید.به.صورت.منظم.اندازه.گرفت..عوارض.

خطرناک.کم.تر.شــایع.عبارتند.از:.هایپرپالزی.لثه..ها،.هیرسوتیســم،.
سمیت.کبدی.و.ترمور.

تاکرولیموس.که.یک.مهارکننده.کلســی.نورین.اســت،.به.شــکل.

دیگــری.مورد.اســتفاده.قرار.می.گیــرد..درمان.معموالً.بــا.دوز.یک.

میلی...گرم.دوبار.در.روز.شروع.می.شود..سپس.به.تدریج.افزایش.می.یابد.

تا.به.سطوح.سرمی.درمانی.برسد..در.مطالعاتی.که.البته.در.حجم.های.

کوچک.انجام.گرفته،.ذکر.شــده.که.اثربخشــی.آن.شبیه.به.اثربخشی.

سیکلیوسپورین.است،.اما.ریسک.عوارض.قلبی.عروقی.و.هایپرلیپیدمی.
در.آن.پایین.تر.است.

عواملآلکیالن؛سیکلوفســفامایدوکلرامبوسیل:.عوامل.

آلکیالن.یکی.از.قوی.ترین.انواِع.IMT.محســوب.می.شوند..زیرا.بدون.

آنکه.نیاز.به.دارو.باشــد،.به.احتمال.قوی.باعــث.بهبود.طوالنی.مدت.

بیماری.می.شوند..اســتفاده.از.این.داروها.به.علت.عوارض.جانبی.قابل.

مالحظه.آنها،.از.جمله.پتانســیل.ذاتی.ســرطان.زایی.و.خطر.عقیمی.

هــم.در.مردان.و.هم.در.زنان.محدود.اســت..احتمــال.ایجاد.عوارض.

مغز.اســتخوانی.در.آنها.قابل.مالحظه.و.چشــمگیر.است.و.این.مسأله.

را.باید.با.دقت.و.احتیاط.مد.نظر.قرار.داد..در.کل،.توصیه.می.شــود.در.
6  Serpiginous Choroidopathy

7  Neoral

8  Sandimmune

9  Nephrotoxicity

درمانهایایمونومدوالسیوِنسیستمیکدربیماریهایچشمی
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بیمارانــی.که.از.عوامل.آلکیالن.اســتفاده.می.کنند،.آزمایش.CBC.به.

صورت.هفتگی.انجام.شود..همچنین.در.مورد.سیکلوفسفاماید،.ریسک.

سیســتیت.هموراژیک.نیز.وجود.دارد.و.توصیه.می.شــود.که.از.بیمار،.

هر.هفتــه.آزمایش.ادرار.به.عمل.آید..با.توجه.به.دالیل.فوق،.عموماً.از.

این.داروها.در.مواردی.اســتفاده.می.شود.که.فرد.مبتال.به.بیماری.های.

تهدیدکننده.حیات.یا.بینایی.از.جمله.MMP،.گرانولوماتوز.همراه.با.پلی.

آنژئیت.)GPA(،.اســکلریت.نکروزان.و.کراتیت.اولسراتیو.محیطی.بوده.

یا.اینکه.مبتال.بــه.انواعی.از.یوِوئیت.خلفی.مزمن.مانند.کوروییدوپاتی.
سرپیژینوز.باشد.که.در.آن.احتمال.نابینایی.می.رود.

در.خصــوص.دوزاژ.عوامل.آلکیالن،.دو.اســتراتژی.وجود.دارد..در.

استراتژی.اول،.از.یک.دوز.استاندارد.استفاده.می..شود.که.آن.را.بتدریج.

می.توان.عیارسنجی1.کرد.تا.به.جایی.برسیم.که.تعداد.گلبول.های.سفید.

خون،.در.محدوده.3000.الی.4000.عدد.در.هر.میکرولیتر.باشد..الگوی.

دوز-پاسخ2.در.کلرامبوسیل.در.مقایسه.با.سیکلوفسفاماید،.کم.تر.قابل.

پیش.بینی.اســت.و.هنگام.استفاده.از.اســتراتژی.فوق،.اغلب.به.عنوان.

گزینه.دوم.مدنظر.قرار.می.گیرد..در.کل،.دوزاژ.اولیه.سیکلوفســفاماید.

روزانه.2.میلی.گرم.در.کیلوگرم.اســت..توصیه.می.شــود.که.برای.آنکه.

ریسک.عوارض.ادراری.دارو.کاهش.یابد،.دوز.آن.از.200.میلی.گرم.در.
روز.فراتــر.نرود..در.این.نوع.روش.درمانی،.دوز.کلرامبوســیل.معموالً.

روزانه.0/1.میلی.گرم.بر.کیلوگرم.است.
بــه.جای.این.کار،.می.توان.کلرامبوســیل.را.با.یک.دوز.باال.و.برای.
مدت.کوتاه.تری.مورد.اســتفاده.قرار.داد..در.این.پروتوکل،.دارو.با.دوز.
روزانه.2.میلی.گرم.شــروع.می.شــود.و.به.صورت.هفتگی.با.فواصل.2.
میلی.گرمــی.افزایش.می.یابد.تا.اینکه.بیماری،.کنترل.و.ســرکوب.مغز.
استخوان.بیمار.نیز.حاصل.شــود..تصور.می.شود.که.یک.دوره.درمانی.
کوتاه.مدت،.ریســک.بروز.عوارض.خطرناک.را.کاهش.می.دهد؛.با.این.
وجود،.باید.یادآور.شد.که.احتمال.ایجاد.لکوپنی.قابل.مالحظه.و.شدید.
همچنان.به.قوت.خود.باقی.اســت..در.کل.توصیه.می.شــود.در.مورد.
بیمارانــی.که.نیاز.به.مصرف.عوامل.آلکیالن.دارند،.از.کمک.و.همکاری.

یک.هماتولوژیست.جهت.درمان.فرد.استفاده.شود.
* داروهای تغییردهنده پاسخ های بیولوژیکی

در.ســال.های.اخیــر،.ایمونومدوالتورهای.بیولوژیکــی.به.عنوان.

درمان.هایــی.جدید،.جهت.بیماری.هــای.خود-ایمن.مختلف.از.جمله.

اختالالت.التهابی.چشــمی.NI.به.بازار.عرضه.شــده.است..عموماً.این.

عوامل.حاوی.مولکول.هایی.مانند.آنتی.بادیها.هســتند.که.مهندســی.

.CD-20.بیولوژیکی.شده.و.آنتی.ژن.های.سطحی.گلبول.های.سفید.مثل

و.یا.سایتوکین.هایی.از.قبیل.IL-6.و.TNF-α.را.مهار.می.کنند..در.حوزه.

چشم.پزشــکی،.در.مواقعی.که.یک.بیماری.خود-ایمنی.پیشــرونده.یا.

شدید.وجود.داشته.باشد.یا.در.مواردی.که.در.آنها،.ایمونومدوالتورهای.
1  Titrating

2  dose-response

غیربیولوژیکــی.نتواننــد.به.انــدازه.کافی.التهاب.را.کنتــرل.کنند،.از.
ایمونومدوالتورهای.بیولوژیکی.استفاده.زیادی.خواهد.شد.

.Humira.آدالیموماب3.)بــا.نام.تجاری.:TNFمهارکنندههای

]محصول.شــرکت.آبوی4[(.یک.آنتی.بادی.انسانی.ضد.TNF-α.است..

ســازمان.غذا.و.داروی.آمریکا.)FDA(.اســتفاده.از.آن.را.جهت.درمان.

یوِوئیت.خلفی.و.میانی.NI.و.پان..یوِوئیِت.NI.در.بزرگســاالن.و.کودکان.

باالی.2.ســال.مجاز.اعالم.کرده.است..همچنین.FDA.استفاده.از.آن.

را.جهــت.درمان.نوع.پلی.آرتیکــوالِر.JIA،.آرتریت.روماتویید،.آرتریت.

پســوریاتیک.و.پسوریازیس.پالکی،.اســپوندیلیت.آنکیلوزان،.بیماری.

کــرون،.کولیت.اولســراتیو.و.هیدرآدنیت.چرکی.تأیید.نموده.اســت..

آدالیموماب.به.صــورت.تزریِق.زیرجلدی.مصرف.می..شــود..این.دارو.

را.می.تــوان.به.صــورت.مونوتراپی.یا.در.ترکیب.بــا.آنتی.متابولیتها.یا.
مهارکننده.های.کلسی.نورین.مورد.استفاده.قرار.داد.

اثربخشــی.آدالیموماب.در.درمان.یوِوئیت.NI.در.بزرگساالن.و.نیز.

در.کــودکان،.در.چند.مطالعه.چندمرکزی.تصادفی.سازی.شــده.مورد.

ارزیابی.قرار.گرفته.اســت..در.آزمایش.های.ویژوال.I.و.ویژوال.II،.زمان.

شکســت.درمان.در.بزرگســاالن.مبتال.به.یوِوئیــت.غیرقدامی.NI.که.

آدالیموماب.دریافت.کرده.بودند،.در.مقایســه.با.پالسبو.مورد.ارزیابی.

قرار.گرفت..معیار.شکســت.درمان.یکی.از.مــوارد.ذیل.بود:.ضایعات.

التهابی.جدید.یوِوئیت.خلفی،.افزایش.درجه.ســلولی.در.اتاقک.قدامی.

یا.کدورت.زجاجیه.یا.کاهِش.دید.اصالح.شــده.فرد..در.مطالعه.ویژوال.

I،.بیمارانی.شــرکت.داشتند.که.مبتال.به.یوِوئیت.فعال.بوده.و.به.دوزاژ.

اولیه.پردنیزون.به.میزان.60.میلی.گرم.در.روز.نیاز.داشتند..در.مطالعه.

ویژوال.II،.بیمارانی.حضور.داشــتند.که.یوِوئیــت.در.آنها.در.دوزهای.

پردنیزون.مابین.10.الی.35.میلی.گرم.در.روز.هنگام.انجام.آزمایشــها.

فعال.نبود..در.هــر.دو.مطالعه،.در.بیمارانی.کــه.آدالیموماب.دریافت.

می.کردند،.مدت.زمان.طی.شده.تا.وقوع.شکست.درمان.به.میزان.قابل.

مالحظه.ای.طوالنی.تر.بود.و.ریســک.شکست.درمان.نیز.کاهش.یافته.
بود.

در.مطالعه.ســیکامور5،.کودکان.2.ساله.و.باالتر.که.دارای.یوِوئیت.

فعــاِل.همراه.با.JIA.بودنــد،.مورد.ارزیابی.قرار.گرفتند.و.اســتفاده.از.

آدالیموماب.همراه.با.متوترکســات.با.مصرف.متوترکسات.به.تنهایی،.

مقایسه.شد..تعداد.موارد.شکست.درمان.در.گروه.آدالیموماب.به.شکل.

چشــمگیری.پایین.تر.بود..درعین.حال.آنالیزهای.بعدی.نشان.داد.که.

در.اکثــر.کودکان.)92%(،.موارد.بهبودی.بیماری.که.ناشــی.از.مصرف.

دارو.بــود،.با.قطع.مصرف.آدالیموماب.دیگر.تداوم.نیافته.بود؛.میانگین.
زمانی.جهت.شعله.ورشدن.بیماری.پس.از.قطع.دارو،.تقریباً.6.ماه.بود.
عوارض.شــایع.مهمی.که.ممکن.است.هنگام.مصرف.آدالیموماب.

3  Adalimumab

4  Abbvie, Inc.

5  SYCAMORE
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ایجاد.شود،.عفونت.های.تنفسی،.واکنش.های.ایجادشده.در.محل.تزریق.

دارو.و.ســردرد.است..اثرات.نادر.و.در.عین.حال.خطرناک.جدی.شامل.

پان.سایتوپنی،.عفونت.های.شدید.و.افزایش.ریسک.بروز.برخی.سرطانها.

اســت..در.اینجا.هم.مانند.ســایر.مهارکننده.های.TNF-α،.فعال.شدن.

مجدد.ویروس.هپاتیت.B.و.عفونت.TB.نهفته،.دمیلیناسیون.و.ایجاد.یا.

تشدید.نارسایی.قلبی.احتقانی.نیز.می.تواند.رخ.دهد..با.آنکه.آدالیموماب،.

100.درصد.انسانی.است،.اما.ممکن.است.اتوآنتی.بادی.هایی.ایجاد.شده.
و.در.موارد.نادری.باعث.ایجاد.یک.سندرم.شبه.لوپوسی.شود.

اینفیلیکســیماب1.)با.نام.تجاری.Remicade.]محصول.شــرکت.

جانســن.بیوتک2[(.یک.آنتی...بادی.منوکلونال.کایمریک.)موش/انسان(.

است.که.علیه.TNF-α.هدفگیری.می.کند..این.دارو.معموالً.در.ترکیب.

با.یک.آنتی.متابولیت.مثل.متوترکسات.تجویز.می.شود.تا.از.این.طریق،.

ایجاد.آنتی.بادی.های.ضِد.اینفیلیکســیماب.را-که.ممکن.اســت.پاسخ.

درمانــی.را.تغییر.دهد-.کاهش.یابد..ایــن.دارو.از.طریق.تزریق.داخل.
وریدی.مورد.اســتفاده.قرار.می.گیرد.و.در.درمان.یوِوئیت.NI.خصوصاً.
در.بیماری.بهجت.به.نحو.وســیعی.از.آن.استفاده.شده.است..مطالعات.
متعددی.نشان.داده.اســت.که.اثربخشِی.اینفیلیکسیماب.با.اثربخشِی.
آدالیموماب.قابل.مقایســه.است..عالوه.براین،.چند.مطالعه.گذشته.نگر.
این.نکته.را.مطرح.می.سازد.که.ممکن.است.اینفیلیکسیماب.در.درمان.
ادم.ماکوالِر.یوِوئیتیک.مؤثرتر.از.آدالیموماب.بوده.و.اینکه.ممکن.است.

در.موارد.مقاوم.به.درماِن.آدالیموماب.نیز.مؤثر.باشد.
اتانرســپت3.)با.نام.تجاری.Enbrel]محصول.شرکت.امژن4[(.یک.
1  Infliximab

2  Janssen Biotech,Inc.

3  Etanercept

4  Amgen, Inc.

پروتئین.نوترکیب.اســت.کــه.از.واکنش.های.متقابــل.میان.TNF.و.

رســپتورهای.TNF.واقع.در.سطح.سلول.جلوگیری.می.کند..مطالعات.

متعددی.نشان.داده.است.که.این.دارو.در.درمان.یوِوئیت.تأثیری.ندارد؛.

گزارش.هایی.در.خصوص.اســکلریت.ثانویه.و.شعله.ورشدن.یوِوئیت.در.

مواردی.که.از.این.دارو.جهت.درمان.بیماری.های.التهابی.خارج.چشمی.

اســتفاده.شــده،.وجود.دارد..اســاس.و.پایه.این.اثر.پارادوکسیکال.به.
درستی.شناخته.نشده.است.

ســایرداروهایبیولوژیکی:توســیلیزوماب5.)بــا.نام.تجاری.

Actemra.]محصول.شــرکت.ژنِن.تک[(.یک.مهارکنندۀ.IL-6.اســت.

و.به.صــورت.تزریق.زیرجلدی.و.یا.تزریق.داخل.وریدی.در.دســترس.

اســت..این.دارو.جهت.درمان.یوِوئیت.NI.در.یــک.RCT.کوتاه.مدت.

تحت.عنوان.»مطالعه.یوِوئیِت.STOP«.مورد.بررســی.قرار.گرفت..در.

این.مطالعه.مشــخص.شد.که.مصرف.داخل.وریدی.این.دارو.به.صورت.

ماهانه.و.در.طی.6.ماه.در.بهبود.قدرت.بینایی.فرد.و.نیز.کاهش.کدورت.

زجاجیه.و.ضخامت.ماکوالر.موثر.بوده.اســت..داروی.فوق.ممکن.است.

در.موارد.اسکلریت.و.یوِوئیت.NI.که.به.آدالیموماب.مقاوم.است.و.برای.
ادم.ماکوالر.یوِوئیتیک.مقاوم.به.درمان.نیز.مفید.و.موثر.باشد.

ریتوکسیماب.)با.نام.تجاری.Rituxan.]محصول.شرکت.ژنِن.تک[(.

یک.آنتی.بادی.منوکلونال.کایمریک.ضد.CD-20.است.که.لنفوسیت.های.

B.را.کاهش.می.دهــد..این.دارو.به.صورت.تزریق.داخل.وریدی.مصرف.

می.شود..شــواهد.و.مدارکی.در.دست.است.که.نشان.می.دهد.استفاده.

.ANCA.از.جمله.اسکلریت.NI.از.این.دارو.در.التهاب.شــدید.چشمِی

مثبت،.واسکولیت.سیستمیک.و.MMP.مفید.است..همچنین.این.دارو.

5  Tocilizumab

شــکل3.تصاویررنگیفوندوس)ازچپبهراســت؛فوندوسچپ،فوندوسراســت(مربوطبهیکزن73ســالهمبتالبه
رتینوکوروییدوپاتِیســاچمهای:اینبیمارییکیازبیماریهاییاستکهاســتفادهازIMTدرآن،پروگنوزکلیبیماررابهبود

میبخشد.

درمانهایایمونومدوالسیوِنسیستمیکدربیماریهایچشمی



دو ماهنامه پرتو بصیر - شماره 86 - سال هجدهم ، بهمن و اسفند 121400

در.موارد.یوِوئیت.شــدید.بیماری.بهجت.و.سندرم.سوساک1.نیز.مورد.
استفاده.قرارگرفته.است.

.ســندروم.سوساک.)Susac syndrome(.یک.اختالل.نسبتاً.نادر.است.که.سه.مشخصۀ. .1

اصلی.دارد:.اختالل.در.عملکرد.مغز.)آنســفالوپاتی(،.انســداد.جزئی.یا.کامل.شریان.های.

کوچک.و.مویرگ.هایی.که.به.شــبکیه.خونرســانی.می.کنند.»انســداد.شــریان.شبکیه.

شــاخه.ای.)branch retinal artery occlusion(.یا.به.اختصــار.BRAO«.و.بیماری.

گوش.داخلی.)به.ویژه.از.دست.دادن.شنوایی(..این.بیماری.به.علت.گرفتگی.های.رگهای.

خونی.بسیار.نازک.مغز.ایجاد.می.شود.و.به.غیر.از.حافظه.می.تواند.مشکالت.دیگری.مانند.
افت.بینایی،.شنوایی.و.حتی.فلج.شدن.ایجاد.کند-.ویراستار..

مزایای خاص استفاده از )IMT( در بیماری 
* سندرم های پان  یوِوئیت و یوِوئیت خلفی:

ثابت.شده.است.که.در.مورد.بســیاری.از.سندرم.های.پان.یوِوئیت.

و.یوِوئیــت.خلفی.NI،.اســتفاده.از.IMT.در.مقایســه.بــا.مونوتراپی.

کورتیکواستروییدِی.خوراکی،.از.نظر.پروگنوز.بیماری.تاثیرات.چشمگیر.

و.قابل.مالحظه.ای.دارد..بنابراین.پس.از.تشخیص.قطعی.بیماری،.باید.

.)BSRC(.از.آنها.استفاده.کرد..در.مورد.رتینوکوروییدوپاتِی.ساچمه.ای

این.نکته.مشــخص.شــده.که.IMT.روند.کاهش.میدان.بینایی.فرد.را.

شــکل4.مشخصشدهکهاستفادهازIMTدرانواعخاصیازیوِوئیتدرذاتخود،منافعیرابهدنبالداشتهاست.درایننمونه
بیمارانهمگیداراییکنوعبیماریهســتند-کوروییدیتمولتیفوکالهمراهباپانیوِوئیت)MFC-PU(-وبهمدتچندسال
تحتدرمانبودهاند.دربیمارانمبتالبهMFC-PU،اســتفادهازIMTهمراهباکاهش80درصدیدرعوارضسگمانخلفیبوده
اســت.بیمارA)دوعکسباال؛ازچپبهراست:فوندوسچپ،فوندوسراست(بهمحضتشخیصبیماریتحتدرمانسهگانهبه
وسیلهمایکوفنوالتموفتیل)CellCept(،سیکلوسپورین)نئورال(وپردنیزونقرارگرفتوعملکردقطبخلفیونیزدیدمرکزی
اودرحدمناسبوقابلقبولیحفظشــدهاست.برعکس،دربیمارB)دوعکسپایین؛ازچپبهراست:فوندوسچپ،فوندوس
راســت(کهتحتدرمانبهوسیلهکورتیکواســتروییدهایخوراکیوتزریقاتپریودیِکتریامسینولونساب-تنونخلفیقرار

داشت،غشاهاینئوواسکوالِرکوروییدالدوطرفهتشکیلشدوقانونًابیناییخودرابهطورکاملازدستدادهبود.

A.بیمار

B.بیمار
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معکوس.کرده.و.از.عود.ادم.سیســتویید.ماکــوالر.جلوگیری.به.عمل.

می.آورد.)شــکل.3(..بالعکس،.درمان.BSRC.با.کورتیکواستروییدهای.

موضعی.یا.سیســتمیک.به.تنهایی،.منجر.به.کاهش.پیشرونده.میدان.

بینایــی.بیمار.خواهد.شــد..در.»کوروییدیِت.مولتی.فــوکال.همراه.با.

پان..یوِوئیــت.)MFC-PU(«1،.اســتفاده.از.IMT.با.کاهش.بیش.از.80.

درصدی.عوارض.قطب.خلفی.از.قبیل.نئوواسکوالریزاسیوِن.کوروییدال.

و.اُپتیک.نوروپاتی.همراه.بوده.است.)شکل.4(..در.مورد.VKH،.استفاده.

از.IMT.با.کاهش.ریسک.کاهش.دید.فرد.تا.20/50.یا.بدتر.همراه.بوده.

اســت..همچنین.در.برخی.تحقیقات.نشــان.داده.شده.که.در.اکثریت.

1  multifocal choroiditis with panuveitis

مبتالیان.به.کوروییدوپاتی.سرپیژینوز،.استفاده.از.عوامل.آلکیالن.نقش.
یک.عامل.القاکننده.بهبودی.فرد.را.ایفا.نموده.است.)شکل.5(.

* بیماری بهجت:
بیماری.بهجت.یک.اختالل.نادر.مولتی.سیســتمیک.واســکولیتی.
اســت.که.به.طور.خاص.در.مواردی.که.ســگمان.خلفی.درگیر.شــود.
)مثاًل.واسکولیت.رتینال.و.یا.رتینیت.نکروزان(،.ممکن.است.به.کاهش.
.TNF-α.برگشــت.ناپذیر.بینایی.فرد.منجر.شود..درمان.بیولوژیکی.ضد
در.این.شــرایط،.تاثیر.بسزایی.دارد؛.در.بیش.از.90.درصد.از.مبتالیان.
به.بیماری.بهجت.که.ســایر.اشکاِل.متعارف.و.معمولِی.IMT.در.آنها.با.
شکســت.روبرو.شده،.فعالیت.سیستمیک.بیماری.بهبودی.چشمگیر.و.

شــکل5.تصاویررنگیفوندوس)باال(وفلوئورسینآنژیوگرام)پایین(مربوطبهیکبیمارمبتالبهکوروییدوپاتیسرپیژینوز.سیر
بیماریپیشــروندهاســتودردرصدباالییازبیمارانمبتالبهاینبیماری،کاهشدیدشدیددوطرفهایایجادشد.جهتمتوقف

ساختنسیربیماری،استفادهازIMTدراوایلدورهبیماریامریحیاتیاست.

درمانهایایمونومدوالسیوِنسیستمیکدربیماریهایچشمی
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قابل.مالحظه.ای.داشته.اســت..عالوه.براین،.چند.مطالعه.کنترل.شده.

.،TNF-α.نشــان.داده.که.در.بیمــاران.تحت.درمان.با.داروهــای.ضد

میزان.عود.یوِوئیت.در.مقایســه.با.درمان.های.معمولی.و.رایج.به.میزان.

چشــمگیری.کاهش.یافته.است..به.همین.نحو،.گروهی.از.متخصصان.

یوِوئیــت.در.ســال.2014.در.خصوص.مبتالیان.بــه.یوِوئیِت.همراه.با.

بیماری.بهجت.توصیه.کردند.که.درمان.اولیه.با.اســتفاده.از.یک.عامل.
بیولوژیکی.ضد.TNF-α.انجام.گیرد.

* آرتریت ایدیوپاتیک نوجوانان:
یوِوئیت.همراه.با.JIA.یک.بیماری.ناتوان.کننده.است.که.24.درصد.
از.مبتالیان.به.آن.ظرف.3.ســال،.کاهش.دیــدی.در.حد.20/200.یا.
پایینتر.از.آن.را.تجربه.می.کنند..به.همین.دلیل،.توصیه.می.شــود.که.
جهت.ســرکوب.و.مهار.کامل.تمامی.ابعــاد.فعالیت.بیماری،.در.همان.
اوایل.شروع.آن.از.IMT.استفاده.شود..هرچند.که.متوترکسات.جایگاه.
خود.را.همچنان.به.عنوان.درمان.خط.اول.جهت.درمان.یوِوئیت.همراه.
با.JIA.حفظ.نموده.اســت،.این.دارو.ممکن.است.نتواند.به.تنهایی.در.
تمامی.بیماران.مطلوب.و.موثر.واقع.شود..هردو.داروی.بیولوژیکی.ضد.
TNF-α.)اینفیلیکســیماب.و.آدالیمومــاب(.در.کنترل.موارد.مقاوم.به.
.FDA.موثر.هستند..آدالیموماب.از.سوی.JIA.درماِن.یوِوئیت.همراه.با

جهت.درمان.JIA.مورد.تأیید.قرار.گرفته.اســت..گروهی.از.متخصصان.

برجسته.یوِوئیت.هردو.دارو.را.به.عنوان.داروی.خط.دوم.جهت.یوِوئیِت.
همراه.با..JIA.پیشنهاد.کرده.اند.

* سارکوییدوزیس:
سارکوییدوز.یک.بیماری.سیستمیک.است.که.مشخصه.آن،.وجود.
»گرانولوم.های.غیرکازئینه«1.است..این.بیماری.ممکن.است.به.صورت.
انواع.مختلفی.از.یوِوئیت.از.قبیل.یوِوئیت.قدامی.گرانولوماتوز،.یوِوئیت.
بینابینی،.کوروییدیت.مولتی.فــوکال.یا.پان..یوِوئیت.بروز.یابد..عوارض.
چشمی.مانند.ساینشــیای.خلفی،.واسکولیت.و.CME.شایع.است..در.
موارد.درگیری.شــبکیه،.زجاجیه.یا.کورویید،.اغلب.توصیه.می.شود.که.
به.عنوان.اولین.درمان،.از.کورتیکواســتروییدهای.سیستمیک.استفاده.
کنیم..با.این.وجود.در.بســیاری.از.بیماران،.هنگامی.که.دوز.پردنیزون.
خوراکی.تا.7/5.میلی.گرم.در.روز.یا.کم.تر.از.آن.کاهش.می.یابد،.شاهدیم.
کــه.بیماری.به.نحو.صحیح.و.مطلوبی.کنترل.نخواهد.شــد؛.در.چنین.
مواردی.توصیه.می.شــود.که.از.IMT.استفاده.کنیم..IMT.معمولی.به.
وسیله.آنتی.متابولیتها،.جایگاه.خود.را.در.سارکوییدوز.به.عنوان.درمانی.

.ترجمــۀ.عبارت.caseating( .noncaseating granulomas.در.لغت.به.معنای.پنیری. .1
شکل.است(-.مترجم.

شکل6.عکسهایفوقمربوطبهچشمراستمرد45سالهایاستکهقباًلسالمبودهودرحالحاضرمیزاندیدهردوچشماودر
c-ANCAحدشــمارشانگشتاناستوبهاسکلریتنکروزانویوِوئیتقدامیدچاراست.بررسیهایبهعملآمدهنشاندهنده
.b.بیماردرهنگاممراجعهاولیه.a.مثبتومیکروهماچوری)وجودخوندرادرار(بودکهمطرحکنندهواسکولیتسیستمیکاست
وضعیتبیمارپسازشــروعدرماناولیهباکورتیکواستروییدهایداخلوریدیکهدرادامه،بیمارتحتدرماِنروزانه60میلیگرم
پردنیزونو150میلیگرمسیکلوفســفامایدقرارگرفت.التهابکاماًلمهارشدهومیزاندیدبیمار،20/40است.یادآوریایننکته
نیزمهماستکهدربیمارانیکهبهاسکلریتازنوعc-ANCAمثبتدچارباشند،حتیدرنبودشواهدیازواسکولیتسیستمیک،
احتمالوجودبیماریازنوعیکهکنترلآنســختباشد،بیشتراستومعموالًبرایکنترلصحیحومناسببیماریبهIMTنیاز

خواهدبود.
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اســتاندارد.جهت.کاهش.وابستگی.بیمار.به.کورتیکواستروییدها.حفظ.

کرده.است..با.این.وجود،.دو.داروی.ضد.TNF-α یعنی.اینفیلیکسیماب.

و.آدالیموماب.به.ترتیب.در.موارد.مقاوم.به.درمان.سارکوییدوز.ریوی.و.
یوِوئیِت.درگیرکننده.سگمان.خلفی.موثر.و.کارآمد.هستند.

* اسکلریت:
پزشــکان.آموخته.اند.که.در.مبتالیان.به.اســکلریت،.اســتفاده.از.
داروهــای.خوراکــی.گروه.NSAID.روش.درمان.نامناســبی.اســت؛.
بــا.این.وجــود،.در.عمل.این.نوع.داروها.را.باید.بــه.عنوان.رزرو.جهت.
موارد.بدون.عارضه.اســکلریت.قدامی.مــد.نظر.قرار.دهیم..حداقل.60.
درصــد.از.مبتالیان.به.اســکلریت.جهت.کنترل.بیماریشــان.نیاز.به.

کورتیکواستروییدهای.سیستمیک.یا.IMT.خواهند.داشت..
از.آنجــا.که.میزان.عوارض.ایجاد.شــده.و.خطــر.کاهش.دید.در.
اسکلریت.نکروزان.یا.خلفی.قابل.مالحظه.است،.همواره.درمان.اولیه.به.
وسیله.کورتیکواســتروییدهای.سیستمیک.جهت.اشکال.فوق.منطقی.
و.مجاز.اســت..هدف.اولیه،.سرکوب.و.مهار.کامل.التهاب.است..هنگام.
استفاده.از.کورتیکواستروییدهای.سیستمیک.درمان.را.باید.با.یک.دوز.
باال.شــروع.کرد.و.سپس.تا.مهار.کامل.التهاب.ادامه.داد..در.ادامه.باید.
دوز.کورتیکواستروییدها.را.به.تدریج.و.به.آرامی.کاهش.داد..اگر.پس.از.
مصرف.یک.ماه.دوز.باالی.پردنیزون.خوراکی.یا.قبل.از.تیپرینگ.تا.دوز.
روزانه.7/5.میلی.گرم.یا.کم.تر.از.آن.اســکلریت.را.نتوان.کنترل.کرد،.در.

آن.صورت.توصیه.می.شود.که.از.IMT.استفاده.نماییم..
هنــگام.انتخاب.نوع.IMT.باید.مــواردی.از.جمله.هرگونه.بیماری.
زمینه.ای.بیمار.و.شدت.وضعیت.آن.را.در.نظر.بگیریم..مثاًل.در.مبتالیان.
به.آرتریت.روماتویید.یا.اســکلریِت.همراه.با.اسپوندیلوآرتریت،.ممکن.
اســت.استفاده.از.متوترکسات.مفید.باشد،.در.حالی.که.در.مبتالیان.به.
لوپوس.اریتماتوس.سیســتمیک.یا.بیماری.های.التهابی.روده،.مصرف.
آزاتیوپریــن.یا.مایکوفنوالت.موفتیل.را.می.تــوان.مد.نظر.قرار.داد..در.
مبتالیــان.به.گرانولوماتوز.همراه.با.پلی.آنژئیت.)GPA(،.ممکن.اســت.
درمان.اولیه.با.اســتفاده.از.سیکلوفســفاماید.خوراکی.یا.ریتوکسیماب.
.1»)PUK(.با.»کراتیت.اولسراتیو.محیطی.GPA.مفید.باشد..خصوصاً.اگر
یا.نازک.شدن.اسکلرا.همراه.باشد.که.در.آنها.ریسک.سوراخ.شدن.چشم.
افزایش.می.یابد..به.همین.شکل.نیز.کورتیکواستروییدهای.سیستمیک.
همراه.با.IMT.ممکن.اســت.در.موارد.پلی.کندریت.عودکننده،.مفید.و.
موثر.واقع.شــود؛.زیرا.این.بیماری.ممکن.است.به.التهاب.غضروف.نای.
منجر.شــود.که.تهدیدکننده.حیات.فرد.خواهد.بــود..در.مبتالیان.به.
اسکلریِت.همراه.با.c-ANCA.مثبت.که.تاکنون.شواهدی.از.واسکولیت.
سیســتمیک.در.آنها.وجود.نداشــته،.احتمال.وجود.التهاب.سرکش.و.
.IMT.مقاوم.به.درمان.که.جهت.کنترل.مناســب.و.موثر.آن.نیازمند.به

باشیم،.باالتر.خواهدبود.)شکل6(.

1  Peripheral Ulcerative Keratitis

بســیاری.از.داروهای.IMT.که.برای.درمان.اسکلریت.مفید.و.موثر.

هستند،.جهت.درمان.بیماری.های.شایِع.سیستمیِک.همراه.با.اسکلریت.

به.تأیید.FDA.رسیده.است..اینفیلیکسیماب.در.درمان.بیماری.کرون،.

کولیت.اولسراتیو،.آرتریت.روماتویید،.اسپوندیلیت.آنکلیوزان.و.آرتریت.

پســوریاتیک.تأییدیه.FDA.را.دریافت.کرده.اســت..ریتوکسیماب.در.

درمان.GPA.و.پلی.آنژئیت.میکروسکوپیک.و.جهت.استفاده.به.صورت.

ترکیب.با.متوترکسات.برای.درمان.آرتریت.روماتویید.مقاوم.به.داروهای.
آنتاگونیست.TNF-α.به.تأیید.رسیده.است.

نشانه هایی برای استفاده از IMT در اسکلریت
عدم.کنترل.التهاب.پس.از.یک.ماه.مصرف.کورتیکواستروییدهای. .•

سیستمیک.با.دوز.باال.
عدم.کنترل.اسکلریت.مزمن.با.دوز.روزانه.7/5.میلی.گرم.پردنیزون. .•

یا.کم.تر.از.آن.
بــروز.عوارض.سیســتمیک.بــه.دنبــال.مصــرف.طوالنی.مدت. .•
کورتیکواستروییدها.از.جمله.استئوپروز،.افزایش.فشارخون،.دیابت.

ملیتوس.یا.دیس.لیپیدمی.
وجود.یک.بیماری.سیســتمیک.مانند.دیابت.کنترل.نشده..که.مانع. .•

از.مصرف.بلندمدت.کورتیکواستروییدها.شود.
وجود.یک.بیمــاری.تهدیدکننده.حیات.فرد.که.احتماالً.نســبت. .•
به.مونوتراپی.کورتیکواســتروییدها.مقاوم.باشد.مانند.گرانولوماتوز.

همراه.با.پلی.آنژئیت.

)MMP( پمفیگویید غشای مخاطی *
.MMP.یکــی.از.صعب.العالج.ترین.بیماری.های.چشــمی.التهابی
اســت..بیمار.غالباً.تا.مراحل.پیشرفتۀ.بیماری.تشخیص.داده.نمی.شود.
و.در.ایــن.مرحله.در.صورت.عدم.درمان،.ممکن.اســت.دچار.نابینایی.
دوطرفه.شــود..این.بیمارِی.مولتی.سیستمیک.به.علت.درگیری.مری،.
حنجــره.و.یا.نای.می.تواند.زندگی.فرد.را.بــه.مخاطره.بیندازد..در.این.
بیماری،.عوامل.آلکیالن.به.عنوان.خط.اول.درمان.کاربرد.دارند.چرا.که.
این.داروها.پس.از.دو.سال.مصرف.در.بیش.از.90.درصد.بیماران.باعث.
بهبود.طوالنی.مدت.فرد.و.ترک.درمان.خواهد.شد..سایر.اشکال.متداول.
و.مرســوِم.IMT،.از.جمله.آنتی.متابولیتهــا،.اغلب.اوقات.کارآیی.کافی.
ندارند.و.میزان.عود.بیماری.در.آنها.قابل.مالحظه.و.چشــمگیر.اســت؛.
درعین.حال،.اشکال.رایج.IMT.را.می.توان.با.ریتوکسیماب.ترکیب.کرد.

تا.کنترل.التهاب.سریع.تر.صورت.گیرد.

ایمنی استفاده از IMT در چشم پزشکی
مطالعه.ای.موســوم.به.»درمان.اســتروئیدی.یووئیت.چند.مرکزی.

درمانهایایمونومدوالسیوِنسیستمیکدربیماریهایچشمی
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)MUST(«1.یک.مطالعه.تصادفی.سازی.شده.2.ساله.است.که.محققان،.

ایمنی.و.اثربخشِی.درمان.موضعی.یوِوئیت.را.با.استفاده.از.یک.ایمپلنِت.

فلوئوسینولون.اســتوناید.)Retisert 0.59 mg [Bausch + Lomb](.با.

درمان.سیستمیکی.که.در.آن.از.کورتیکواستروییدها.و.IMT.استفاده.

می.شد،.مقایســه.کرده.اند..در.پایان.دو.سال،.درحالی.که.بهبودی.دید.

بیماران.در.هردو.گروه.مشــابه.یکدیگر.بود.)بــه.ترتیب.6/0+.و.3/2+.

حروف.p=.0/16(..ETDRS.((.به.وضوح.تعداد.کم.تری.از.چشــم.ها.در.

گروه.ایمپلنت،.یوِوئیت.فعال.داشت؛.%12.در.مقایسه.با.29%.در.گروه.

درمان.سیستمیک.)p=.0/001(..پس.از.54.ماه،.بیمارانی.که.در.گروه.

ایمپلنت.فلوئوســینولون.قرار.داشتند.دیگر.دارای.کنترل.های.یوِوئیت.

فوقانی.نبودند.و.در.ماه.هفتاد.و.دوم،.میزان.شــیوع.ادم.ماکوالر.باالتر.

بود..در.یک.پیگیری.7.ساله،.بیمارانی.که.در.گروه.درمان.سیستمیک.

قرار.داشتند.میزان.دید.بهتری.داشتند..هرچند.که.این.مطالعه.به.علت.

نبود.پیگیری2.با.محدودیت.هایی.روبرو.شد.اما.داده.های.باقیمانده،.نقاط.

ضعف.و.اشکاالت.موجود.در.زمینه.تکیه.صرف.بر.درمان.اینتراویترئال.
را.تأیید.می.کند.

در.چشــم.هایی.که.تحت.درمان.با.ایمپلنت.فلوئوســینولون.قرار.

داشــتند،.ریسک.تجمیعی.عوارض.چشمی.از.جمله.جراحی.کاتاراکت.

)%89/5.در.مقایسه.با.%50/98(،.درمان.افزایش.IOP.)77%.در.مقایسه.

با.%34/4(.و.گلوکوم.)%37/1.در.مقایســه.با.%15/7(.پس.از.گذشــت.

7.ســال.به.صورت.چشمگیری.باالتر.بود..بالعکس،.درمان.سیستمیک.

به.شــکلی.منطقی.از.طرف.بیماران.تحمل.شــد.و.میزان.بروز.عوارض.

خطرنــاک.و.جدی.در.آنــان.پایین.بــود..با.آنکه.در.بیمــاران.تحت.

درمان.سیســتمیک،.میزان.بروز.عفونت.هایی.که.نیاز.به.اســتفاده.از.

آنتی.بیوتیک.ها.داشته.باشــد،.باالتر.بود.اما.از.نظر.وجود.سایر.عوارض.

از.جمله.میزان.دیابت.ملیتوس،.افزایش.فشــارخون.و.مرگ.افراد.هیچ.
تفاوت.اساسی.و.معناداری.مابین.گروهها.وجود.نداشت..

بــا.وجود.تعارض.بیــن.داده.ها.و.نتایج.فوق،.به.نظر.می.رســد.در.

بیمارانی.که.تحت.درمان.با.داروهای.ســرکوب.کننده.سیستم.ایمنی.

خصوصــاً.مهار.کننده.های.ضد.TNF.قرار.گرفتند،.ریســک.ســرطان.

افزایش.می.یابد..مکانیســم.دقیق.این.فرایند،.مشخص.و.روشن.نیست..

اما.حدس.می.زنیم.که.در.فرایند.نظارت.سیســتم.ایمنی.بر.سلول.های.

تومورال،.تداخالتی.رخ.می.دهد..یک.مطالعۀ.گذشــته.نگر.که.توســط.

چند.مرکز.مراجعه.ای.مشــهور.یوِوئیت.در.ایاالت.متحده.انجام.گرفت،.

مشخص.کرد.که.مرگ.و.میر.ناشی.از.سرطان.ممکن.است.در.مبتالیان.

به.یوِوئیت.کــه.مهارکننده.های.ضد.TNF.را.مصرف.می.کنند،.افزایش.

پیدا.کند..بالعکس،.اســتفاده.از.داروهای.رایج.و.معموِل.IMT.از.جمله.

عوامل.آلکیالن،.با.افزایش.قابل.مالحظه.و.چشمگیری.در.میزان.مرگ.
و.میر.ناشی.از.سرطان.همراه.نبود.

1  The Multicenter Uveitis Steroid Treatment

2  Follow-up

در.مطالعات.کلینیکــی،.در.بیمارانی.که.آدالیموماب.مصرف.کرده.

بودند.میزان.لنفوم.تقریباً.سه.برابر.باالتر.از.حد.مورد.انتظار.در.جمعیت.

کلی.بود..عالوه.براین،.یک.نوع.نادر.ولی.مهاجم.از.لنفوم.سلول.T.به.نام.

.TNF.3،.در.موارد.مصرف.داروهای.ضد»T.لنفوم.هپاتوسِپلنیِک.سلول«

خصوصاً.در.مواردی.که.این.داروها.در.ترکیب.با.ســایر.انواع.معمولی.و.

رایِج.IMT.از.قبیل.آزاتیوپرین.اســتفاده.می.شود،.مشاهده.شده.است..

در.خــالل.مطالعات.بالینــی.صورت.گرفته.در.مــورد.مهارکننده.های.

TNF،.گزارش.شــد.که.میزان.بروز.سرطان.های.غیرمالنومایی.پوست.

افزایش.یافته.است..در.کل،.بیماران.جوان.مبتال.به.بیماری.های.التهابی.

شــدیداً.فعال.که.IMT را.به.صــورت.طوالنی.دریافت..می.کنند،.اگر.از.

داروهای.ضد.TNF.اســتفاده.کنند،.احتماالً.ریســک.سرطان.در.آنها.
باالتر.خواهد.بود.

مدیریت مشترک درمان های ایمونومدوالسیون
هنــگام.اســتفاده.از.IMT،.کمــک.گرفتن.از.متخصصان.ســایر.
رشــته.های.پزشــکی،.نقش.کلیدی.و.مهمی.در.درمان.موفقیت.آمیز.
مبتالیان.به.اختالالت.التهابی.چشــمی.بخصوص.در.افراد.نیازمند.به.
IMT،.ایفاء.می.کند..به.عنوان.مثال،.متخصصان.روماتولوژی.می.توانند.

در.ارزیابی.هــای.صورت.گرفته.جهت.بیماری.های.سیســتمیک.فرد.و.

نیز.در.زمینه.بررســی.تظاهرات.خارج.چشــمی.فعالیــت.بیماری،.به.

چشم.پزشــکان.کمک.کنند..آنها.می.توانند.در.زمینه.نوعی.از.IMT.که.

ممکن.است.برای.یک.بیماری.خاص.خود-ایمنی.فرد.مناسب.و.مفید.
باشد،.مشاوره.دهند.

متخصصــان.هماتولوژی/انکولوژی.می.تواننــد.در.پایش.بیماران.

نیازمند.به.اشکال.تهاجمی.تر.IMT.از.قبیل.عوامل.آلکیالن،.نقش.مهم.

و.مؤثــری.ایفا.کنند..آنها.می.توانند.بــه.راحتی.در.مورد.بیماران.دچار.

سرکوب.شدید.مغز.استخوان،.درمان.های.دارویی.از.قبیل.فیلگراستیم4.

ارایــه.دهند..ضمناً.این.متخصصان.معمــوالً.در.مطب.خود.تجهیزاتی.

دارند.که.مخصوص.داروهای.تزریقی.مانند.ریتوکســیماب.است.و.در.
استفاده.از.چنین.داروهایی.ماهر.و.خبره.هستند.

چشم.پزشــکان.پس.از.ارجــاع.بیماران.به.ایــن.متخصصان،.باید.

بــا.عوامل.و.پروتکل.هــای.دوزاژ.داروهای.موثــر.و.مفید.جهت.درمان.

یک.بیماری.خاص،.آشــنا.شوند..اینطور.نیست.که.تمامی.متخصصان.

روماتولوژی.یــا.هماتولوژی/انکولوژی.با.دوزاژ.و.پروتکل.های.مورد.نیاز.

جهت.درمان.بیماری.های.چشمی.التهابی.آشنا.باشند..بنابراین.احتمال.

دارد.که.پروتکل.هایی.را.تجویز.کنند.که.نتواند.به.میزان.کافی.و.کامل.
در.امر.کنترل.مناسب.بیماری.فرد.موثر.باشد.

چشم.پزشــکان.قبل.از.ارجاع.بیماران.جهت.IMT،.باید.اطمینان.

حاصــل.کنند.که.علت.عفونت،.مواردی.نظیر.ســیفلیس.یا.ســل.که.

می.تواند.شبیه.طیف.وسیعی.از.اختالالت.یوِوئیتیکِی.NI.باشد،.نیست..
3  hepatosplenic T-cell lymphoma

4  Filgrastim
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اطالع.رسانی.در.خصوص.پیشرفت.بیماری.و.پاسِخ.درمانی.به.پزشکان.

مشاور.نیز.بر.عهدۀ.چشم.پزشکان.است..هنگامی.که.یک.پاسِخ.درمانی.

ایجاد.شــده.کم.تر.از.حد.مورد.انتظار.برای.یک.بیماری.خاص.باشــد،.

پزشک.باید.به.سرعت.اختالالت.ماسکه.کننده.)پوشاننده(.مانند.لنفوم.
چشمی.را.مد.نظر.قرار.دهد.

نتیجه گیری
استفاده.از.IMT.در.خصوص.بخش.اعظم.اختالالت.چشمی.خود-
ایمن.که.تهدیدکننده.بینایی.فرد.اســت،.به.یک.اســتاندارد.مراقبتی.
تبدیل.شده.اســت..مزایای.استفاده.از.این.نوع.درمان،.فراتر.از.کاهش.
وابســتگی.بیمار.به.کورتیکواستروییدها.است.و.قطعاً.می.تواند.پروگنوز.
.،IMT.بیمــاری.را.تغییر.دهد..در.عین.حال.کــه.انواع.رایج.و.معمولِی
جایگاه.خود.را.بــه.عنوان.تکیه.گاه.اصلی.درمان.همچنان.حفظ.نموده.
است،.مواد.بیولوژیکی.در.درمان.اختالالت.مزمن.شدید.از.قبیل.JIA.و.
بیماری.بهجت–.که.تهدیدکنندۀ.بینایی.فرد.است-.نقش.مهمی.دارد..
بی.خطر.بودن.و.ایمنی.داروهای.IMT.به.اندازه.کافی.به.اثبات.رســیده.
اســت.و.در.اکثر.موارد،.با.توجه.به.احتمال.نابینایی.فرد.در.اثر.بسیاری.
از.بیماری.هــای.زمینه.ای،.اســتفاده.از.این.نــوع.داروها.کار.منطقی.و.

معقولی.است.

نکات کلیدی
.،MMP.در.مورد.اختالالت.متعددی.از.قبیل.IMT.استفاده.زودهنگام.از .·
اســکلریت.نکــروزان،.VKH.،MFC-PU.،BSRC.و.کوروییدوپاتــی.
ســرپیژینوز،.اندیکاســیون.دارد.چرا.که.این.کار.ممکن.است.پروگنوز.را.

بهبود.بخشد.
IMT.جهت.کاهش.وابستگی.بیمار.به.کورتیکواستروییدها.اندیکاسیون. 	·
دارد.و.اگــر.التهاب.علیرغم.یــک.ماه.مصرف.پردنیــزون.به.میزان.60.
میلی.گــرم.در.روز.همچنــان.ادامه.پیدا.کند.یا.اینکــه.در.دوزهای.7/5.
میلی.گرم.در.روز.یا.کم.تر.از.آن،.خاموش.و.متوقف.نشــود،.در.آن.صورت.

باید.این.داروها.را.شروع.کرد.
مبتالیان.به.یوِوئیت.مزمن.NI.عموماً.داروهای.IMT.را.به.خوبی.تحمل. .·
می.کنند؛.مهم.ترین.عارضه.جدی.این.داروها،.افزایش.میزان.عفونت.هایی.

است.که.به.درمان.آنتی.بیوتیکی.نیاز.دارد..
مهارکننده.های.ضد.TNF-α.را.در.موارد.زیر.باید.مد.نظر.قرار.داد:. .·

به.عنوان.درمان.خط.اول.یوِوئیت.بیماری.بهجت؛. .•
به.عنــوان.درمان.خط.دوم.برای.موارد.یوِوئیِت.همراه.با.JIA.مقاوم. .•

به.متوترکسات؛.
برای.مبتالیان.به.اختالالت.التهابی.چشــمی.شدیدی.که.کاندیدای. .•
دریافت.انواع.معمولی.و.ســنتِی.IMT.توســط.آنتی.متابولیت.ها.یا.
مهارکننده.های.کلسی.نورین.نیستند،.یا.به.آن.پاسخ.درمانی.نداده.اند.

جدول1-عالئماختصاریبکاررفتهدراینمقاله
عالمتاختصاریمعنا

blood pressure BP

complete blood cell countCBC

cystoid macular edemaCME

comprehensive metabolic panelCMP

granulomatosis with polyangiitisGPA

hepatitis B virusHBV

hepatis C virusHCV

inflammatory bowel diseaseIBD

Interleukin 2Il-2

immunomodulation therapyIMT

juvenile idiopathic arthritisJIA

 liver function tests (aspartate and

alanine aminotransferases(

LFT

magnesiumMg2+

purified protein derivativePPD

peripheral ulcerative keratitisPUK

rheumatoid arthritisRA

retinochoroiditisRC

spondyloarthropathySpA

tuberculosisTB

tumor necrosis factor alphaTNFα

thiopurine methyltransferaseTPMT

UrinalysisU/A

Vogt-Koyanagi-HaradaVKH
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اندیکاسیونهایمکانیسماثردارو
عمده

دوزاژمعمولی/
نحوهمصرف

عوارضنامطلوب
مهم

نحوۀپایش

کورتیکواستروییدها

مکانیسم.های.پردنیزون
ضدالتهابی.متعدد.

از.جمله.مهار.
رونویسی.ژنها

-.مهار.اولیه.التهاب
-.کنترل.گذرای.

ضدالتهابی.همزمان.با.
IMT.شروع

.یک.میلی.گرم.

بر.کیلوگرم.در.
روز.جهت.بررسی.
وضعیت،.حداکثر.

60.میلی.گرم.
)خوراکی(،.7/5.

میلی.گرم.در.روز.و.
بیش.تر.جهت.دوز.

نگهدارنده

افزایش.فشارخون،.
هایپرگلیسمی،.افزایش.
وزن،.پوکی.استخوان،.
دیس.لیپیدمی،.اختالل.

در.ترمیم.زخمها،.
میوپاتی.و.اختالالت.

خلقی

-.فشار.خون.و.قند.خون.در.
ابتدای.شروع.درمان.و.سپس.

بعد.از.آن.پس.از.گذشت.
یک.ماه.و.هر.3.ماه

-.اندازه.گیری.وزن.بدن.در.
هر.ویزیت

-.چربی.خون.هرسال.دو.بار
-تراکم.سنجی.استخوان.در.
هنگام.شروع.درمان.سپس.

سالی.یک.بار

شبیه.به.پردنیزون.متیل.پردنیزولون
خوراکی.ولی.ممکن.

است.منجر.به.
آپوپتوز.سلولی.شود

مهارسریع.التهابی.که.
بینایی.فرد.را.به.خطر.

انداخته

یک.گرم.در.روز.به.
مدت.3روز.

)داخل.وریدی(

مانند.پردنیزون.
خوراکی،.عالوه.بر.
آریتمی.های.قلبی

عالیم.حیاتی.و.قند.خون.در.
96.ساعت.اول.درمان،.هر.
12-6.ساعت.اندازه.گیری.

شود.

آنتیمتابولیتها
مایکوفنوالت.

موفتیل
اینوزین.مونوفسفات.
دهیدروژناز.را.مهار.
می.کند:.این.آنزیم،.
یک.آنزیم.با.آهنگ.
محدود.در.سنتز.
پورین.به.صورت.

نوپدید.است

رتینوکوروییدوپاتی.

.،VKH.،ساچمه.ای
چشم.سمپاتیک

1/5-1.گرم.دوبار.
در.روز)خوراکی(

اسهال،.سمیت.کبدی،.
سرکوب.مغز.استخوان،.

تراتوژن.بودن.آن.

مشخص.و.معلوم.
است.

CMP,.CBC.ماهانه

مهار.متوترکسات
دی.هیدروفوالت.
ردوکتاز،.سنتز.
پورین.به.شکل.

نوپدید.را.کاهش.
می.دهد..همچنین.
اثرات.ضدالتهابی.
دیگری.هم.دارد.
که.مستقل.از.

آنتاگونیسم.فوالت.
است

-.یوِوئیت.در.کودکان
-اسکلریت.یا.یوِوئیِت.
SpA.یا.RA.همراه.با

25-15.میلی.گرم.
در.هفته.)خوراکی.

یا.زیرجلدی(

سرکوب.مغز.استخوان،.
آنمی.مگالوبالستیک،.
سمیت.کبدی،.فیبروز.

ریوی،.استوماتیت.
زخمی.شونده،.تراتوژن.
بودن.آن.مشخص.و.

معلوم.است

HCV, HBV, CXR.و.

تست.PPD.در.شروع.درمان

پیوست:مکانیسم،اندیکاسیونهایعمده،دوزاژمعمولیورایج،نحوهمصرف،عوارضکلیدیوخطیرونحوۀپایشآزمایشگاهیداروهای
IMTکهاستفادهازآنهادرچشمپزشکیرایجاست.
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اندیکاسیونهایمکانیسماثردارو
عمده

دوزاژمعمولی/
نحوهمصرف

عوارضنامطلوب
مهم

نحوۀپایش

آرتریت.روماتویید،.مهار.سنتر.پورینآزاتیوپرین
آرتریت.پسوریاتیک،.
لوپوس،.سارکوییدوز،.

کوروییدوپاتی.
سرپیژینوز.)همراه.با.
)A.سیکلوسپورین

2-2/5.میلی.گرم.بر.
کیلوگرم.در.روز.

)خوراکی(

سرکوب.مغز.
استخوان)شدید.

همراه.با.کمبود.آنزیم.
TPMT(،.عوارض.

گوارشی،.سمیت.
کبدی

TPMT-.درشروع.درمان

-.CBC.و.LFT.ماهانه

مهار.کننده.های.
کلسی.نورین

مهار.کننده.سیکلوسپورین
کلسی.نورین،.

تولید.اینترلوکین.
2.و.فعال.شدن.
سلول.های.T.را.

مهار.می.کند.

-.یوِوئیت.بینابینی/.
پارس.پالنیت،.

بیماری.بهجت.و.
رتینوکوروییدوپاتی.

ساچمه.ای
-در.ترکیب.با.

آنتی.متابولیت.برای.
کوروییدوپاتی.

VKH.سرپیژینوز.و

2-2/5.میلی.گرم.بر.
کیلوگرم.دو.بار.در.

روز.)خوراکی(

سمیت.کلیوی/.
افزایش.فشارخون،.

هایپرلیپیدمی،.
هایپرتریکوزیس،.
هایپرپالزی.لثه.و.
عوارض.گوارشی

LFT, CBC, BP, Mg++.و.

کراتینین.ماهانه

مهار.کلسی.نورین.از.تاکرولیموس
طریق.مکانیسمی.

متفاوت.از.
سیکلوسپورین.
انجام.می.شود.

داروی.خط.دوم،.به.
عنوان.مونوتراپی.یا.
در.ترکیب.با.یک.

آنتی.متابولیت.برای.
NI.یوِوئیِت

3-1.میلی.گرم.دوبار.
در.روز.)خوراکی(

مانند.سیکلوسپورین.
)اما.ریسک.

افزایش.فشارخون.
پایینتر.است(.و.
هایپرکلسترولمی

.++CMP, CBC, BP, Mg

و.کراتینین.ماهانه

عوامل.آلکیالن

مهار.سنتز.DNA.سیکلوفسفاماید
و.نسخه.نویسی.
RNA.از.طریق.

آلکیالسیون.
بازهای.پورینی.در.
DNA.زنجیره.های

 MMP،PUK،
GPA،.پلی..آنژئیت.

میکروسکوپیک،.
اسکلریت.شدید.و.
آرتریت.روماتویید.

مقاوم.به.درمان

2.میلیگرم.بر.
کیلوگرم.در.روز.

)خوراکی(.یا.
پروتوکل.های.

متفاوت.
)داخل.وریدی(

سرکوب.شدید.مغز.
استخوان،.افزایش.
ریسک.عفونت.ها،.
عوارض.گوارشی،.

هپاتیت،.سیستیت.
هموراژیک،.ناباروری.و.
افزایش.خطر.سرطان.

مثانه

CBC.و.U/A.هفتگی.

LFT.ماهانه.همراه.با.CMP

آلکیالسیون.و.کلرامبوسیل
کراس.لینکینِگ.
DNA.از.طریق.

تمام.فازهای.چرخه.
سلولی

MMP،.بیماری.

بهجت،.کوروییدوپاتی.
سرپیژینوز

0/1.میلی.گرم.بر.
کیلوگرم.در.روز

سرکوب.شدید.مغز.
استخوان،.افزایش.
ریسک.عفونت.ها،.
بثورات.پوستی،.

ناباروری،.هپاتیت.و.
فیبروز.ریوی

CBC.هفتگی

LFT.ماهانه.همراه.با.CMP

درمانهایایمونومدوالسیوِنسیستمیکدربیماریهایچشمی
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اندیکاسیونهایمکانیسماثردارو
عمده

دوزاژمعمولی/
نحوهمصرف

عوارضنامطلوب
مهم

نحوۀپایش

مواد.بیولوژیک

آنتی.بادی.انسانِی.آدالیموماب
TNF-α.ضد

بیماری.بهجت،.
یوِوئیِت.JIA؛.یوِوئیت.
.،NI.خلفی.و.بینابینی

 IBD،.،پان..یوِوئیت
SpA.و.آرتریت.

پسوریاتیک

دوز.بارگیری.
.80.)loading(

میلی.گرم.و.سپس.
40.میلی.گرم.هر.

14.روز.)زیر.جلدی(

واکنش.در.محل.
تزریق،.افزایش.
ریسک.عفونتها،.

فعال.شدن.مجدد.
عفونت.TB.نهفته.و.

HBV،.دمیلیناسیون،.

افزایش.ریسک.لنفوم.
و.سرطان.پوست.

غیرمالنومایی

-تست.HCV،HBV.و.
TB.در.شروع.درمان.سپس.

ساالنه
-.CBC.و.CMP.ماهانه

آنتی.بادی.اینفیلیکسیماب
منوکلونال.

کایمریک.موش.
–.انسانی.ضد.

TNF-α

بیماری.بهجت،.
یوِوئیِت.JIA،.ادم.
سیستویید.ماکوالر.
.،IBD.،یوِوئیتیک
SpA،.هپاتیت.و.

آرتریت.پسوریاتیک

چرخه.های.5.
میلی.گرم.بر.

کیلوگرم.هر.6-8.
هفته.)تزریق.

داخل.وریدی.با.

دوزهای.باالتر،.
حداکثر.تا.20.
میلی.گرم.بر.

کیلوگرم.هر.4.
هفته،.درکودکان.
مورد.استفاده.قرار.

گرفته.است(

واکنش.های.حاد.در.
هنگام.تزریق.)که.

محدوده.ای.از.کهیر.
تا.آنافیالکسی.را.در.
برمی.گیرد(،.واکنش.

شبه.لوپوسی،.همچنین.
خطرات.دیگری.شبیه.
به.خطرات.مربوط.به.

آدالیموماب.دارد

-تست.HCV.،HBV.و.
TB.در.شروع.درمان.سپس.

ساالنه
-CBC.و.CMP.ماهانه

آنتی.بادی.ریتوکسیماب
منوکلونال.

کایمریک.علیه.
CD-20.که.

لنفوسیت.های.B.را.
کاهش.می.دهد

.،MMP،GPA
پلی.آنژئیت.

میکروسکوپیک،.
آرتریت.روماتویید.

مقاوم.به.درمان

رژیم.های.درمانی.
مختلفی.مورد.
استفاده.قرار.

می.گیرد.)تزریق.
داخل.وریدی(

واکنش.های.ایجاد.
شده.در.هنگام.تزریق،.
سرکوب.مغز.استخوان،.

فیبروز.بینابینی.
ریوی،.افزایش.ریسک.

عفونت.ها.و.ریسک.
احتمالی.بدخیمی

-تست.HCV.،HBV.و.
TB.در.شروع.درمان.سپس.

ساالنه
-CBC.ماهانه
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پریسا ساسانی / روزنامه نگار

دکتر.احمد.شــجاعی.باغینی،.مردی.میانسال،.

گشاده.رو،.متعهد.و.کوشا.است..چشم.پزشکی.حاذق.

با.کوهی.از.تجربه.که.حدود.سی.ســال.اســت.مرکز.

فوق.تخصصی.چشم.پزشــکی.بصیر.را.تأسیس.و.با.تکیه.بر.توانایی.ها.و.

توکل.بر.خدا.و.کمک.همکاران.متعهد.و.متخصص،.اداره.کرده.اســت..

تمام.تخصص.خود.را.بکار.گرفته.و.در.طول.29.سال،.این.نهال.نوپا.را.
به.درختی.تناور.بدل.کرده.است..

فرصت.دیدار.با.دکتر.شجاعی.در.روزهای.پایانی.سال.1400.فراهم.

شــد..روزهایی.که.با.اعیاد.شــعبانیه.و.شــب.میالد.حضرت.ابوالفضل.

)ع(.-روز.جانباز-.و.پاسداشــت.جانبازان.هشــت.ســال.دفاع.مقدس.

همزمان.بود..البالی.برنامه.های.فشــردۀ.مرکز،.برای.مصاحبه.به.دیدار.

دکتر.شــجاعی.رفتم؛.مرِد.دیروز.دفاع.از.میهــن.در.جنِگ.تحمیلی.و.

پزشک.مســئولیت.پذیر.امروز..دیداری.که.بسیار.لذت.بخش.و.آموزنده.

بود..با.دکتر.شــجاعی.از.روزهای.ابتدایی.تأسیس.مرکز.فوق.تخصصی.

چشم.پزشکی.بصیر.صحبت.کردیم..از.ورود.تکنولوژی.لیزیک.چشم.و.

مقاومت.های.همیشــگی.هنگام.ورود.تکنولوژی.های.روز.دنیا..او.ضمن.

پاسخگویی.به.پرسشها،.از.گام.های.بدیع.و.نو.آوری.هایی.سخن.گفت.که.

در.مرکز.فوق.تخصصی.چشم.پزشــکی.بصیر.از.ابتدای.تأسیس.تا.امروز.
صورت.گرفته.است..

*تأسیسومدیریتمجموعهایبهبزرگیمرکزفوقتخصصی
چشمپزشکیبصیر،عالوهبرعشقوعالقهبهپایهگذارییک
فعالیتبنیادین،بهبرنامهریزیدقیقنیازدارد.برایشروع،از

روزهایشکلگیریبصیربگویید.
دکتراحمدشــجاعی:.از.نگاه.من.مجموعه.چشم.پزشکی.بصیر.

لطف.پــروردگار.و.فضل.الهی.بود.که.نصیب.من.شــد.و.از.این.جهت.

خداوند.متعال.را.شــاکرم.و.در.طول.تمام.سال.های.سپری.شده،.سعی.

کرده.ام.ایــن.موهبت.را.قدر.بدانم..بعد.از.دفــاع.مقدس.و.طی.کردن.

شرایط.ســخت.مقاومت.در.دوران.جنگ.تحمیلی،.بایستی.به.فکر.کار.

و.کســب.روزی.می.بودیم..یکی.از.کارهایی.که.آن.زمان.می.شد.انجام.

داد،.راه.اندازی.مطب.بود..به.همین.دلیل.با.چندتن.از.دوستان.صحبت..

کردیم.و.به.این.نتیجه.رسیدیم.که.یک.طبقه.از.ساختماِن.فعلِی.بصیر.

را.اجاره.کنیم.و.یک.مطب.مشترک.با.تخصص.های.مختلف.دایر.کنیم.

و.این.کار.را.هم.کردیم..اما.خب.ســالها.زمان..برد.تا.مطب.به.بازدهی.

برســد..کار.را.ادامه.دادیم.تا.اینکه.شنیدم.و.خواندم.که.یک.تکنولوژی.

جدید.به.علم.چشم.پزشکی.ورود.پیدا.کرده.و.آن.هم.لیزر.اگزایمر.برای.

اصالح.عیوب.انکســاری.اســت..این.تکنولوژی،.تحول.بزرگی.در.علم.
چشم.پزشکی.و.روند.درمان.ایجاد.کرد..

گفتگوی صمیمانه با دکتر احمد شجاعی
راهرو گر صد هنر دارد، توکل بایدش

گفتگویصمیمانهبادکتراحمدشجاعی:راهروگرصدهنردارد،توکلبایدش
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*چطورشــدســراغواردکردناینتکنولوژیتازهدرعلم
چشمپزشکیرفتید؟

کار.سخت.و.پُرریسکی.بود.و.اساساً.شروع.کار.جدید.ریسک.پذیری.

باالیــی.می.طلبد.و.عالوه.بر.هزینه.بر.بــودن،.دل.و.جرات.خاصی.برای.

پذیــرش.عواقب.کار.می.خواهد..ولی.خب.این.مســیری.بود.که.جلوی.

پای.من.گذاشــته.شده.بود.و.نمی.توانستم.لطف.الهی.را.نادیده.بگیرم..

ضمن.اینکه.انجام.هر.کار.تازه.ای.نیاز.به.جســارت.دارد.که.با.چاشنی.

اعتماد.به.نفس.و.توکل.به.خدا.می.توان.پیش.رفت..من.شــنیده.بودم.

که.روش.تازه.ای.در.علم.پزشکی.به.نام.لیزر.اگزایمر.برای.اصالح.عیوب.

انکساری.ابداع.شده.است.و.فقط.شنیده.بودم..تا.اینکه.یکی.از.دوستانم.

که.مهندس.پزشکی.بود.و.درباره.این.دستگاه.و.کارکردهای.آن.توضیح.

داد،.ســفر.به.اروپا.و.دیدن.این.تکنولوژی.از.نزدیک.را.پیشــنهاد.کرد.

و.گفت.کــه.اگر.مورد.تأیید.بود.به.ایران.وارد.کنیم.و.پیشــقدم.ورود.

تکنولوژی.جدید.به.کشورمان.باشیم..پذیرفتم..اما.در.آن.زمان.نه.پول.

داشــتم.که.دســتگاه.را.وارد.ایران.کنم.و.نه.فضا.و.مکان.مناسب.برای.

این.کار.در.اختیارم.بود..با.این.حال.نبودها.و.کمبودها.را.فراموش.کرده.
بودم.و.می.دانستم.که.این.تکنولوژی.جدید.باید.وارد.ایران.شود.

*فضایدیگریدربیمارستانهایادرمانگاههاوجودنداشت؟
وجود.داشت..در.آن.زمان.رئیس.دانشگاه.علوم.پزشکی.بقیهًْ.اهلل)عج(.
بودم.و.اتفاقاً.خودم.اصرار.داشــتم.این.دســتگاه.را.به.بیمارستان.ببرم.
و.با.راه.اندازی.آن،.اعتبار.بیش.تری.برای.بیمارســتان.درست.کنم..ولی.
توصیه.شــد.که.این.کار.را.انجام.ندهم..چون.نظر.جمع.بر.این.بود.که.
این.دستگاه.در.بیمارســتان.کارایی.نخواهد.داشت.و.پیشنهاد..شد.که.
شــخصی.وارد.کنیم..در.واقع.وام.بگیریم.و.قسطی.پول.آن.را.پرداخت.
کنیم..با.دریافت.وام،.اولین.دستگاه.لیزر.اگزایمر.را.سال.1372.در.مطب.

خودم.در.ســاختمان.فعلی.فوق.تخصصی.چشم.پزشکی.

بصیر.راه.اندازی.کردیم..چون.تمایل.داشتم.که.این.کار.به.

نام.بیمارستان.بقیه.اهلل.)عج(.باشد،.بنابراین.همان.ابتدا.

دســتگاه.را.به.نام.بیمارســتان.بقیه.اهلل.)عج(.خریداری.

کردیــم..وام.دریافتــی.ظرف.یک.ســال.از.محل.درآمد.

خود.دســتگاه.پرداخت.شــد..در.همان.زمان،.ریاست.

بیمارســتان.را.تحویل.دادم..رئیس.بعدی.اصرار.داشت.

دستگاه.به.بیمارســتان.بقیه.اهلل.)عج(.انتقال.داده.شود..

علی.رغم.میل.و.نظر.بنده،.دســتگاه.اولیه.به.بیمارستان.

منتقل.شــد.و.من.مجبور.شدم.دســتگاه.جدیدی.را.با.
دریافت.تسهیالت.بانکی.خریداری.و.جایگزین.کنم.

*یعنیدســتگاهلیزراگزایمربعدازاینکهدر
بیمارســتانبقیهاهللکاراییخودراازدستداد،

بهمرکزبصیرپسدادهنشد؟
خیر.پــس.ندادند.و.خب.ما.هم.باید.کاری.می.کردیم.و.دســتگاه.
دیگــری.جایگزین.می.کردیم..در.همان.زمان.با.دســتگاه.لیزر.اگزایمر.
خریداری.شــدۀ.جدید،.عنوان.اولین.مرکز.مّصوب.)جّراحی.محدود(.را.
از.آن.خــود.کردیم..یعنی.غیر.از.عمل.لیزر،.اَعمال.جّراحی.دیگر.را.هم.
می.توانستیم.انجام.دهیم.و.این.موفقیت.بزرگ.در.مرکز.فوق.تخصصی.
چشم.پزشکی.بصیر،نقطۀ.عطفی.برای.مجموعه.ما.به.شمار.می.رفت.و.
برای.اولین.بار.بود.که.در.کشــور.رخ.می.داد..در.واقع.عنوان.»جّراحی.
محدود«.هم.برای.اولین.بار،.در.مرکز.فوق.تخصصی.چشم.پزشکی.بصیر.

بکار.رفت..

*چهفرآیندیطیشدتابهعملرویچشمانسانبرسید؟
همانطور.که.گفتم،.با.توجه.به.اینکه.اولین.بار.بود.که.قرار.بود.این.
عمل.در.ایران.انجام.شــود،.با.چند.سفر.به.کشور.آلمان.و.طی.دوره.ای.
کوتاه،.این.عمل.را.از.نزدیک.مشاهده.کردم.و.یاد.گرفتم..یک.سفر.هم.
به.اســتانبول.رفتم..در.آنجا.هم.یک.چشم.پزشک.ترک.برای.اولین.بار،.
کار.با.این.دســتگاه.را.در.ترکیــه.راه.اندازی.کرده.بود..چند.روز.هم.در.
آن.مرکز.کار.چشم.پزشک.را.دیدم.و.یادگیری.ام.کامل.تر.شد.و.از.نتایج.

عمل.در.بیماران.آگاهی.پیدا.کردم..
هنگام.شــروع.کار.در.ایران،.قبل.از.عمل.روی.چشم.بیماران،.دو.
مرحله.را.طی.کردم..در.مرحله.اول،.چشــم.گوســفند.را.عمل.کردم.و.
در.مرحله.دوم،.چشــم.کسانی.که.به.دلیل.عیب.انکساری.دچار.تنبلی.
چشم.شده.بودند.و.از.بینایی.خوبی.برخوردار.نبودند.را.با.دستگاه.عمل.

کردم..
در.آن.زمــان.برخی.از.مشــمولین.نظام.وظیفه.بــرای.معافیت.به.
کمیسیون.پزشکی.بیمارستان.بقیه.اهلل.)عج(.مراجعه.می..کردند..از.قبل.
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به.چند.نفر.از.آنها.پیشــنهاد.داده..بودم.و.پذیرفته.بودند.که.این.عمل.

روی.چشــم.آنها.انجام.شود.و.مرحله.دوم.که.به.آن.اشاره.کردم،.عمل.

روی.چشــم.این.افراد.بود..بعد.از.اطمینــان.کامل.از.نتایج.و.عوارض،.
عمل.روی.چشم.های.سالم.مراجعین.را.آغاز.کردم..

*مجموعفعالیتهایشمادرکاربادســتگاهلیزراگزایمر،
باعثمعرفیآندرداخلکشورشد؟

بلی..خیلی.ســریع.خبر.این.عمل.در.ایران.پخش.شد..البته.افراد.

بســیاری.هم.از.قبل.دربارۀ.این.دســتگاه.و.کارکرد.آن.اطالع.داشتند..

بخصــوص.جوانترها.به.دلیل.مطالعات.گســترده.خــود.متوجه.وجود.

تکنولوژی.جدید.بودند.و.درباره.آن.اطالعات.دقیقی.داشتند..به.خاطر.

مــی.آورم.کــه.در.آن.زمان.یک.جوان.مراجعه.کــرد.و.گفت.که.مدت.

زیادی.درباره.این.نوع.عمل.شنیده.بوده،.ولی.از.ورود.آن.به.ایران.خبر.
نداشته.است..

ازمرکزفوقتخصصیچشمپزشــکیبصیر،کلینیک *غیر
دیگریایندستگاهرابهایراننیاوردهبود؟

نــه..به.عنوان.مثال،.مرکز.نور.حدوداً.6.ماه.بعد.از.اینکه.مرکز.بصیر.
کار.با.دستگاه.لیزر.اگزایمر.را.آغاز.کرد،.تازه.راه.اندازی.شد.

*مخالفیامخالفانینداشتید؟
خیلی.زیاد..در.این.میان.چشم.پزشــکان.مخالفت.های.بســیاری.
می.کردند.و.مدام.می.گفتند.که.قرنیه.چشــم.با.این.دســتگاه.آســیب.
می.بینــد.و.ما.هم.متقاباًل.توضیح.می.دادیم.که.چنین.نیســت.و.چنان.
است..دکتر.خدادوســت.که.خداوند.او.را.رحمت.کند،.استاد.من.بود..
یــادم.می.آید.او.در.یکــی.از.کنگره.ها.به.دلیل.اطالعات.نادرســت.که.
دریافــت.کرده.بود،.ســخنانی.خالف.واقع.درباره.لیزر.چشــم.به.زبان.
آورد..تا.متوجه.این.موضوع.شدم،.استاد.را.به.مرکز.بصیر.دعوت.کردم.

و.گفتم.اســتاد.این.عمل.به.هیچ.عنوان.آسیب.رســان.

نیســت.و.مراجعان.خیلی.راضی.هستند..بعد.هم.گفتم.

که.جلوی.پیشــرفت.علم.را.نمی.توان.گرفت.و.خیلی.از.

مراکز.در.آینده.مجبور.می.شــوند.کــه.از.این.علم.بروز.

در.حوزه.چشم.پزشــکی.استفاده.کنند.و.از.دستگاه.لیزر.

اگزایمــر.بهره.ببرند.و.این.اتفاق.هم.افتاد..ســال.ها.بعد.
دکتر.خدادوست..برای.بیمارستانی.که.خودشان.شخصاً.
در.شــیراز.راه.اندازی.کردند،.این.دســتگاه.را.خریدند.و.
عمل.لیزیک.چشم.را.در.شیراز.انجام.می.دادند..بنابراین.
در.سال.های.اول.تأسیس،.بحث.و.گفتگو.پیرامون.عمل.
لیزیک.چشم.زیاد.بود..اما.در.نهایت.ذره.ذره.این.موضوع.

جا.افتاد..

*باتوجهبهاینکهدســتگاهلیزراگزایمربرای
اولینبارتوسطشمابهایرانآمد،آیاانحصاریعملنکردید؟
بــه.هیچ.عنوان.انحصاری.عمل.نکردیــم..حتی.خود.من.همکاران.
را.دعوت.به.کار.می.کردم.و.از.چشم.پزشــکانی.که.با.من.شروع.کردند،.
می.توانــم.به.دکتر.جــوادی،.دکتر.کریمیان،.دکتــر.عین.اللهی،.دکتر.
کاظمی.مقدم،.دکتر.شــهیدی.و.دکتر.مقاره.اشاره.کنم.و.در.ادامه.این.
روند.از.دانشــگاه.های.مختلف.مثل.دانشگاه.تهران،.بیمارستان.رسول.
اکرم،.فارابی.و.از.شهرســتانها.اصفهان،.شــیراز،.مشــهد.و.سایر.نقاط.
کشور،.گروه.گروه.می.آمدند.و.در.مرکز.بصیر،.کار.با.دستگاه.را.آموزش.
می.دیدند.و.کار.خود.را.شروع.می.کردند..به.این.ترتیب.توانستیم.رشته.
جدید.علمی.را.ارائه.دهیم.و.در.این.مســیر.موفق.هم.بودیم.و.معتقدم.
در.حــال.حاضر.این.عمل،.به.یکــی.از.فعالیت.های.خیلی.خوِب.مرکز.

فوق.تخصصی.چشم.پزشکی.بصیر.تبدیل.شده.است..

*گفتیدکهچشمپزشکانباایننوععملبهدلیلآنکهتصور
میشــدبرایقرنیهچشممشــکالتیایجادمیکند،مخالف
بودند.درادامهاینروندوهمهگیرشــدنایننوعدرماندر

مراکزچشمپزشکی،واکنشآنهاچهبود؟
اتفاقا.یک.دریچه.خوب.و.باب.خیری.برای.چشم.پزشکان.شد..چون.

از.طریق.این.نوع.درمان،.کسب.درآمد.بیش.تری.داشتند..

*انحصاریعملنکــردندرفعالیتمرکزوبهعبارتیرقیب
خریدنبرایخود،تاچهاندازهتوانســتدرهایتوسعهرابه

رویمرکزفوقتخصصیچشمپزشکیبصیربازکند؟
بــه.نکته.خوبی.اشــاره.کردیــد..روحیه.انحصــاری.عمل.نکردن.
و.باز.گذاشــتن.دامنه.رقابت.موجب.پیشــرفت.مرکــز.فوق.تخصصی.
چشم.پزشــکی.بصیر.شد..جالب.اســت.بدانید.در.تهران،.هشت.مرکز.

گفتگویصمیمانهبادکتراحمدشجاعی:راهروگرصدهنردارد،توکلبایدش
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تخصصی.جّراحی.چشــم.مانند.»نگاه«،.»نوین.دیدگان«،.»مرکزی«،.

»راضی«،.»بینا«.و.غیره.وجود.دارد.که.اســتادان.این.مراکز،.خروجی.

مرکز.بصیر.هستند..ولی.اعتماد.به.بصیر.به.دلیل.اولین.بودن.و.داشتن.

تجربه.زیاد.به.صورت.تبلیغات.دهان.به.دهان.بیش.تر.شده.بود.و.کار.ما.

زیاد.شد.و.پیشرفت.های.خوبی.داشتیم.و.در.عین.حال.از.نظر.اقتصادی.
نیز.کارمان.رونق.زیادی.گرفت..

*عنواناولینبریکمجموعهتخصصیمثلبصیربســیار
لذتبخشاست.اینطورنیست؟

بســیار.لذت.بخش.و.امیدوارکننده.است..اما.نکتۀ.بسیار.ارزشمند.

برای.من،.این.اســت.که.مرکز.فوق.تخصصی.چشم.پزشــکی.بصیر.به.

عنــوان.مرکِز.مادر.و.مرجع.باقی.مانده..اســت..ضمــن.اینکه.فراموش.

نکنیم.علم.در.هیچ.جایی.از.زمین.و.جهان.هســتی،.انحصاری.نیست..

زیرا.دیر.یا.زود.راه.خود.را.در.دنیا.باز.می.کند.و.همین.روحیه.مادرانگی.

و.بخشندگی.باعث.شد.مرکز.فوق.تخصصی.چشم.پزشکی.بصیر.در.زمرۀ.

بهترین.های.دنیای.چشم.پزشــکی.قرار.بگیرد.و.امروز.که.در.این.نقطه.

ایســتاده.ام.به.جرأت.می.گویم.که.مرکز.فوق.تخصصی.چشم.پزشــکی.

بصیــر.در.منطقه.حــرف.اول.را.می.زند..به.اعتقــاد.من.هیچ.کاری.در.

دنیا.نیســت.که.ما.نتوانیم.انجام.دهیم..البتــه.ناگفته.نماند.در.حوزه.

تحقیقات،.تبلیغات.و.اطالع.رسانی.کم.تر.متمرکز.بوده.ایم.و.این.موضوع.

از.نقاط.قابل.بهبود.ما.در.مجموعه.بصیر.اســت.و.برای.بهبود.اوضاع.در.
این.بخش.ها.برنامه.ریزی.دراز.مدت.در.نظر.گرفته.ایم.

*یکویژگیخوبمرکزفوقتخصصیچشمپزشــکیبصیر
کهاززبانمراجعینخیلیشنیدهمیشود،بحثمردمداریو
مشتریمداریوکمکبههموطنانبرایداشتنزندگیبهتر
است.آیااینروحیهمردمدوستِیشــمابهعنوانمدیراین
مرکز،ریشهدرتجربهحضورودفاعازمیهنومردمدرجنگ

تحمیلیدارد؟
من.خودم.را.همیشــه.خادم.مردم.ســرزمینم.می.دانم.و.از.ابتدای.
تأســیس.این.مرکز.هدف.این.بود.که.سنگ.بنا.را.به.گونه.ای.بگذاریم.
که.درســت.کار.کنیم.تا.همه.موارد،.اصولی.پیش.بــرود..هیچگاه.بنا.
نداشتیم.خالف.اخالق.پزشــکی.و.انسانیت.کاری.انجام.دهیم.و.سعی.
کردیم.از.بهترین.تجهیزات.همراه.با.دانش.تخصصی.روز.دنیا.در.مرکز.
فوق.تخصصی.چشم.پزشکی.بصیر.بهره.ببریم..از.سوی.دیگر.قرار.گرفتن.
افــراد.در.حوزه.های.تخصصی.خود.بخصوص.پزشــکان.برای.مجموعه.
بصیر.همواره.در.اولویت.بوده.اســت..ضمن.اینکه.یک.قانون.نانوشــته.
برای.جواب.به.درخواســت.بیماران.گذاشــتیم.که.هر.مراجعه.کننده.
با.هر.پزشــکی.که.مورد.نظرش.اســت،.مراحل.درمان.خود.را.سپری.
کند.و.همۀ.پزشــکان.بر.این.عهد.و.قانون.نانوشــته.بــا.بیمار.پای.بند.
هســتند..همچنین.در.این.مرکز.از.ابتدای.تأسیس.تاکنون.که.نزدیک.
به.سی.ســال.می.گذرد،.بحث.ارتباط.مالی.با.بیمار.هرگز.وجود.نداشته.
و.به.هیچ.عنوان.پول.اضافه.و.یا.نرخ.جداگانه.از.بیمار.گرفته.نمی.شود..
درست.براساس.استانداردهایی.که.تعریف.شده.است،.طبق.تعرفه،.نرخ.
مصوب.و.مشــخصی.از.بیمار.دریافت.می.کنیم..در.تمام.سال.هایی.که.
از.عمر.بصیر.گذشته،.سعی.کرده.ایم.تا.اخالق.حرفه.ای.را.رعایت.کنیم.
و.در.چارچوب.اصول.گام.برداریــم.و.به.اعتقاد.من.آنچه.
تاثیرگذار.اســت،.توجه.به.همین.نکات.است..جالب.است.
بدانید.خود.من.مراجعانی.داشته.ام.که.سه.نسل.از.خانوادۀ.

آنها.چشم.خود.را.نزد.من.جّراحی.کرده.اند.

*یکیازنقــاطقابلتوجهایناســتکهمرکز
فوقتخصصیچشمپزشــکیبصیرفقطدرتهران
متمرکزنیســت؛بلکهمراکزیدرشیراز،کرمانو
کیشهمداردوتالشبرایگسترشجغرافیاییو
دربرگیریهموطناندراقصینقاطکشور،یکیاز
ویژگیهایبصیراست.آیادرنظرداریداینمرکز

رادرشهرهایدیگرگسترشدهید؟
در.طــرح.اولیــه.تأســیس.مرکــز.فوق.تخصصــی.
چشم.پزشــکی.بصیر،.قرار.بود.هفت.مرکز.در.استان.های.
بزرگ.تاســیس.کنیم.ولی.به.علت.اینکه.همیشــه.سرم.
شــلوغ.بوده.و.کار.اجرایی.هم.می.کردم،.نشد.تعداد.مراکز.

را.به.هفت.مرکز.برسانم.
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*چراعالوهبرتهران،شهرهاییچونشیراز،کرمانوکیش
راانتخابکردید؟

در.شــیراز.درس.خوانده.بودم.و.به.این.شــهر.تعلق.خاطر.داشتم.و.

می.خواستم.خدمتی.کرده.باشم..کرمان.هم.زادگاه.من.است.و.مراجعان.

به.این.دو.استان.هم.زیاد.بودند..بنابراین.در.این.دو.شهر،.مرکز.به.شکل.

مستقر.تأسیس.شد..بعد.کم.کم.جّراحی..ها.هم.در.این.مراکز.انجام.شد.و.

خداراشکر.که.در.شیراز.مرکز.بصیر.جز.شناخته.شده.هاست..در.کرمان.

هم.بصیر.بهترین.مرکز.چشم.پزشــکی.است..مرکز.کیش.هم.به.دلیل.

بافت.جزیره.ای،.هم.برای.ســاکنان.هم.برای.کشــورهای.منطقه.مرکز.
مناسبی.است.

*چراهدفاولیهاجرایینشد؟
واقعیت.این.اســت.که.فرصت.کافی.نداشتم.و.این.مهم.را.به.نسل.
جدیــد.و.جوان.آینده.واگذار.می.کنم.که.این.راه.را.ادامه.بدهند..وگرنه.
خود.من.تصمیمی.برای.گســترش.کار.و.تأســیس.مرکز.در.شهرهای.

دیگر.ندارم..

*ازکشورهایدیگربخصوصکشورهایعربیهممراجعانی
دارید؟

بله..مرکز.فوق.تخصصی.چشم.پزشکی.بصیر.اولین.مرکز.ایرانی.است.

که.در.حوزه.پزشکی،.توریسم.درمانی.راه.انداخت..بیش.ترین.مراجعان.ما.

از.کشورهای.حوزه.خلیج.فارس.مثل.کویت،.بحرین،.امارات.و.عربستان.

هســتند..از.کشــور.عراق.هم.مراجعه.کننده.داشته.ایم..در.حال.حاضر.

عراقی.ها.مرکز.فوق.تخصصی.چشم.پزشکی.بصیر.را.خوب.می.شناسند..

برخی.ایرانیان.خارج.از.کشــور.که.گاهی.فقط.برای.ســفر.تفریحی.به.

ایران.می.آیند.هم.در.مرکز.فوق.تخصصی.چشم.پزشــکی.بصیر.مراحل.

درمان.خود.را.طی.می.کنند..بنابراین.صنعت.توریســم.درمانی.را.هم.به.
شکل.اصولی.پایه.ریزی.کرده.ایم..

*اغلبخانوادههایکمبرخوردارجامعهدرشــرایطتحریم
آســیببســیاریدیدهاند.توجهبهافــرادکمبرخورداردر

مجموعهفوقتخصصیچشمپزشکیبصیرچگونهاست؟
بنا.بر.تشــخیص.مدیریت،.تخفیف.های.الزم.داده.می.شود.و.بعضی.
از.پزشکان.هم.برای.دریافت.دستمزد.خود.از.بیماران.کم.بضاعت.رویه.
خاصی.دارند..مراکز.خیریه.ای.که.با.مرکز.فوق.تخصصی.چشم.پزشــکی.
بصیــر.ارتباط.دارند،.هموطنان.کم.بضاعت.را.به.ما.معرفی.می.کنند.که.
در.اندازه.وســع.و.توان.مجموعه،.خدمت.رسانی.می.شود..در.این.زمینه.
هم.خط.کش.نداریم.و.اگر.بیماری.بی.بضاعت.باشــد،.تسهیالت.کامل.

نیز.به.او.ارائه.داده.می.شود..

گفتگویصمیمانهبادکتراحمدشجاعی:راهروگرصدهنردارد،توکلبایدش
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مرکز.فوق.تخصصی.چشم.پزشکی.بصیر،.همواره.سعی.داشته.است.

بــا.تکیه.بر.دانــش.تخصصی.نیروی.انســانی.در.بخش.های.مختلف.و.

دانش.بروز.شدۀ.چشم.پزشکان.عمومی.و.متخصص.فعال.در.مرکز.و.با.

ارائه.خدمات.تخصصی،.نیاز.مراجعان.به.مرکز.را.مرتفع.کند..برگزاری.

کارگاه.های.انتقال.تجربه.با.حضور.پزشــکان،.متخصصان.و.دانشجویان.

یکی.از.مهمترین.دســتاوردهای.مرکز.تحقیقات.چشم.پزشــکی.بصیر.

در.جهت.انتقال.تجربه.پزشــکان.در.بخش.هــای.مختلف.بیماری.های.
چشمی.است..

افزایش غنای علمی متخصصان و شناسایی نقاط قابل 
بهبود

انتقــال. کارگاه.هــای. برپایــی. رونــد. در. راســتا. همیــن. در.

.تجربــه،.نقــاط.قابــل..بهبــود.شناســایی.و.بــر.نقاط.قــوت.تمرکز.

می.شــود..توجه.به.نو.شــدن.لحظه.ای.علم.و.پیشــرفت.های.مستمر.

در.علــم.پزشــکی.و.چشم.پزشــکی.و.در.ادامه.رشــد.فزاینده.مهارت.

چشم.پزشــکان.در.انجام.اعمال.جراحی.و.به.کارگیری.تخصص.الزم.با.

نگاه.به.فن.آوری.های.جدید،.اســتقبال.و.عالقه.قشر.جوان.و.دانش.پژوِه.

چشم.پزشــک.به.نشست.های.تخصصی.و.یا.به.عبارت.بهتر.کارگاه.های.

انتقال.تجربه.در.مجموعه.فوق.تخصصی.چشم.پزشکی.را.موجب.شده.
است.

برگزاری.نشست.ها.و.کارگاه.های.تخصصی.در.مرکز.فوق.تخصصی.

چشم.پزشــکی.بصیر.توسط.مرکز.تحقیقات.سالمت.چشم.بصیر.شکل.

گرفته.اســت..آغاز.برپایــی.این.کارگاه.ها.به.ســالیان.دور.برمی.گردد..

اما.تقویت.و.تالش.برای.اســتمرار.برگزاری.این.نشســت.های.علمی.و.

تخصصی.از.ســال.1395.تاکنون.شــکل.جدی.تری.به.خود.گرفته.و.

این.نشســت.ها.به.صورت.ماهانه.برگزار.شــده.است..در.واقع.هدف.از.

برگزاری.کارگاه.هــای.تخصصی.به.صورت.ماهیانه،.فرهنگ.ســازی.با.

هدف.گســترش.دانش.روز.و.افزودن.بر.غنای.علمی.دانش.متخصصان.

بوده.اســت..هدفی.که.همواره.از.اولویت.های.وزارت.بهداشت،.درمان.و.

آموزش.پزشــکی.محسوب.شــده.و.مرکز.فوق.تخصصی.چشم.پزشکی.

بصیر.نیز.به.عنوان.یک.بازوی.اجرایِی.علمی.و.توانمند،.از.پیگیری.این.
اهداف.غافل.نبوده.است.

آنچه در کارگاه انتقال تجربه می گذرد
نشســت.های.تخصصی.مرکز.تحقیقات.ســالمت.چشم.بصیر،.از.
بخش.های.مختلفی.با.موضوعات.متنوع.و.بروز.شــده.از.ســوی.جامعه.
چشم.پزشــکان.تشکیل.شده.است..به.این.معنا.که.متخصصان.مباحث.
خود.را.با.توجه.به.نوآوری.های.روز.دنیا.در.حوزه.چشم.پزشــکی.مطرح.
می.کنند..ارائه.موارد.چالشــی.و.در.معرض.خطر.و.در.ادامه.یافته.های.
پزشــکی.نوین.برای.تامین.سالمت.چشم.بیماران،.از.جمله.موضوعاتی.
اســت.که.توســط.متخصصان.حاضر.در.این.جلسات.به.تفصیل.شرح.
داده.می.شــود..در.ادامه.نیز.نظرات.سایر.متخصصان.به.منظور.استفاده.
از.تجارب.شــخصی.آن.ها.در.درمان.بیماری.ها.به.خصوص.بیماری.های.
خاص.چشمی.بیان.می.شود..در.برخی.موارد.طرح.موضوع.یک.مشکل.
و.یک.بیماری.چشــمی.خاص.در.این.نشســت.های.تخصصی،.موجب.
شــده.جهت.پیشــگیری.و.یا.توافق.برای.عملیاتی.شدن.نوع.خاصی.از.
درمان،.تصمیم.های.درســتی.گرفته.شود.و.به.این.ترتیب.رشد.دانِش.
تجربی.و.آموخته.شــده.جمعی.از.پزشکان.و.متخصصان.و.البته.جامعه.

دانشگاهی.چشم.پزشک.به.یکدیگر.منتقل.می.شود..
این.دانش.با.گذشت.زمان.به.گنجینه.ای.عظیم.از.دانش.بومی.قابل.
اعتنا،.اتکا،.اســتناد.و.اثربخش.در.حوزه.های.مختلف.تشخیص،.درمان،.
جراحی.و.غیره.تبدیل.شده.اســت.و.این.مهم،.یکی.از.اهداِف.اجرایی.
مرکز.فوق.تخصصی.چشم.پزشــکی.بصیــر.در.انجام.ماموریت.علمی.و.

چشم.اندازهای.اجتماعی.است..
تازه.تریــن.مقــاالت.روز.دنیــای.چشم.پزشــکی.کــه.عمومــاً.

روایتی از انتقال تجربه در مرکز فوق  
تخصصی چشم پزشکی بصیر
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معتبــر. مجــالت. در. ماهانــه. نشســت.های. بیــن. فاصلــه. .در.

چشم.پزشــکی.جهان.چاپ..شــده،.توسط.ســخنرانان.برنامه.بررسی.

می.شــود..گاهی.نیــز.نرم.افزارهــای.مرتبط.با.علوم.پزشــکی.و.البته.

چشم.پزشکی،.در.این.نشســت.ها.معرفی.می.شود.و.متخصصان.درباره.

هر.یک.از.آن.ها.صحبت.می.کنند..دانشــجویان.رشته.چشم.پزشکی.از.
مخاطبان.اصلی.این.بخش.جذاب.هستند..

دکترحسینلنجانیان،.مدیــر.برنامه.ریزی.نشست.های.ماهیانه.

انتقــال.تجربه،.دربارۀ.رونــد.کلی.و.کارهای.مقدماتــی.برگزاری.این.

نشست.و.برنامه.های.آن.در.سال.آینده.می.گوید:.»یک.برنامه.ریزی.در.

مرکز.وجود.دارد.و.از.چند.ماه.قبل،.ســخنرانان.و.عناوین.سخنرانی.ها.

مشــخص.می.شــود..عالوه.بر.این،.با.کمک.همــکاران.یک.فلوچارت.

اجرایی.تدوین.شــده.اســت.که.از.حدود.یک.ماه.قبل.از.هر.نشست،.

مراحل.مختلف.روند.اجرایی.برنامه.پایش.می.شود..با.توجه.به.استقبال.

مطلوب.از.این.برنامه.ها.و.تاکید.مدیریت.مرکز.تحقیقات.چشــم.بصیر،.

تالش.بر.این.اســت.که.در.ســال.آینده.کیفیت.مطالب.افزایش.یابد.و.

شرکت.کنندگان.حضوری.و.آنالین.بیش.تری.در.این.نشست.ها.حضور.

یابند.و.هنگام.ارائه.گزارش.موارد.برجســته.)case reports).در.بخش.

پرسش.و.پاسخ.مشــارکت.بیشــتری.کنند..مورد.بعدی،.تالش.برای.

مشــارکت.دادن.مراکز.خارج.از.تهران.در.اجرای.این.برنامه.ها.اســت..

خوشــبختانه.این.روند.با.همکاری.مرکز.شیراز.به.خوبی.آغاز.شده.و.به.

عنوان.مقدمۀ.اســتفاده.از.ظرفیت.های.بین.المللی،.نقطه.شروع.بسیار.
خوبی.است«.

مخاطبان کارگاه های انتقال تجربه چه افرادی هستند؟
برگــزاری.ماهیانــه.و.منظــم.کارگاه.های.انتقال.تجربه،.نشــانگر.
اهمیت.برپایی.این.نشســت.ها.اســت..دانشــجویان.پزشکی.به.شکل.
عام.و.دانشــجویان.چشم.پزشــکی.به.شــکل.خاص،.پزشکان.عمومی.
چشم.پزشــکی،.متخصصــان.و..فوق.تخصص.هــای.حوزه.های.مختلف.

از.جمله. بیماری.های.چشمی. درمان.
مخاطبان.جدی.نشست.های.ماهانه.
مرکز.تحقیقات.ســالمت.چشــم.
بصیر.هســتند.که.در.رأس.آن.ها.
احمد.شــجاعی. دکتر. از. می.توان.
فوق. مرکز. مدیر.محتــرم. باغینی.
تخصصی.چشم.پزشــکی.بصیر.نام.
نشست.ها،. پیگیرانه. بسیار. که. برد.
موضوعات.و.ســخنران.ها.را.دنبال.
می.کند..حضــور.چهره.های.علمی.
و.پزشکی.در.نشســت.ها.از.نکات.
قابل.توجه.در.مجموع.کارگاه.های.

انتقال.تجربه.اســت.که.می.توان.به.حضور.پروفســور.علیرضا.مشتاقی.
دانشمند.ایرانی.و.محقق.دانشگاه.های.لیدن.و.هاروارد.اشاره.کرد.

نشست های سال 1400 چگونه گذشت؟
برگزاری.نشســت.های.ماهیانه.در.ســال.1400.نیز.تداوم.داشت.
و.عالوه.بر.پزشــکان.متخصص،.حضور.دانشــجویان.رشــته.پزشکی.
بخصوص.در.حوزه.چشم.پزشــکی.قابل.توجه.بــود..زیرا.گرچه.برخی.
از.شــرکت.کنندگان.این.نشســت.ها.همچنان.به.صــورت.فیزیکی.در.
محل.برگزاری.آن.حضور.می.یابند،.با.این.حال.شــیوع.ویروس.کرونا.و.
مشکالت.حضور.فیزیکی.در.مجامع.علمی.به.منظور.دسترسی.به.منابع.
اطالعاتی.و.بروز،.باعث.شــده.که.حضور.آنالین.در.کارگاه.های.انتقال.

تجربه.بسیار.بیش.تر.از.قبل.شود..
در.روزهای.آخر.اســفند.ماه،.هوای.ســرد.و.بارش.باران.و.ترافیک.
موجود.در.خیابآن.های.کالن.شــهر.تهران.نتوانســت.برگزاری.جلسۀ.
آخریــن.ماه.این.کارگاه.های.تخصصی.را.متوقف.کند.و.این.نشســت،.
طبــق.وعده.و.رأس.ســاعت.19.روز.15.اســفند،.آغاز.شــد..حضور.
چشم.پزشــکان.حاذق.و.پیشکسوت.و.پزشــکان.جوان.در.این.نشست.

تخصصی.قابل.توجه.بود..
میهمانانی.که.به.صورت.حضوری.به.جلسۀ.پایان.سال.آمده.بودند،.
در.جای.خود.مســتقر.شــدند.و.دیگر.میهمانان.هم.به.صورت.آنالین.
مباحث.را.دنبال.می.کردند..هنــوز.چند.دقیقه.ای.به.آغاز.برنامه.مانده.
بود.که.دکتر.احمد.شــجاعی.باغینی،.حســب.وقت.شناســی.به.جمع.
حاضران.پیوست..در.این.جلسه.مباحثی.با.موضوعات.مختلف.با.عنوان.
چالش.های.جدید.در.توکسوپالســموز.و.خشــکی.چشم.توسط.دکتر.

حمیدرضا.ذبیحی.یگانه.و.دکتر.ساسان.وجودی.مطرح.شد..
دکتر.ذبیحی.یگانه.در.این.نشست.به.بیماری.خشکی.چشم.در.افراد.
مختلف.و.چالش.های.پیش.روی.بیمار.در.مواجهه.با.این.بیماری.اشاره.
کرد..او.در.بخشی.از.صحبت.های.خود.گفت:.علت.اصلی.خشکی.چشم،.
بیماری.های.رومالوتوژی.است.که.به.
دو.گروه.بزرگ.تقســیم.می.شود:.
یک.نوع.بیماری.خشــکی.چشــم.
ناشی.از.زمینه.شوره.یا.بیماری.های.
رومالوتوژی.است.که.انواع.و.اقسام.
بیماری.های.رماتیســمی.به.دلیل.
التهابی.که.در.بدن.ایجاد.می.کنند.
به.غدد.اشــکی.ســرایت.می.کنند.
و.همیــن.موضوع.باعث.خشــکی.
بیرونی. عوامل. می.شود.. نیز. چشم.
دیگــری.مثــل.»کنتاکــت.لنز«.
وجود.دارد.که.ســبب.اختالل.در.
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.الیه.چربی.اشــک.می.شــود.و.همین.عامل.هم.خشــکی.چشم.ایجاد.

می.کند..از.ســوی.دیگر.داروهایــی.که.بیمار.اســتفاده.می.کند.برای.

تشخیص.این.بیماری.مهم.است..به.همین.دلیل.دانستن.نوع.داروهایی.

که.بیمار.استفاده.می.کند.برای.پزشک.متخصص.ضروری.است.و.خیلی.

وقت.ها.از.بیمار.پرسیده.می.شــود.که.آیا.دارو.مصرف.می.کند؟.پاسخ.

منفی.است..ولی.وقتی.روند.درمان.را.شروع.می.کنیم.متوجه.می.شویم.

که.مثال.بیمار.قرص.آرامبخش.می.خورد.و.آن.را.جز.داروهای.مصرفی.

به.شــمار.نیاورده.و.درباره.مصرف.این.قرص.به.پزشــک.اطالع.نداده.

اســت..در.صورت.کاهش.ترشح.اشک.و.بزاق.حتما.باید.متوجه.باشیم.
که.با.یک.بیمار.رماتیسمی.و.التهابی.سر.و.کار.داریم.

دکتر.ساسان.وجودی.از.دیگر.سخنرانان.دویست.و.هفتمین.نشست.

کارگاه.هــای.تخصصی.انتقال.تجربه.بود.و.مبحث.توکسوپالســموز.را.

مطرح.کرد..مبحثی.بســیار.جذاب.که.اطالعات.تازه.ای.درباره.آلودگی.
چشم.در.گربه.ها.ارائه.دادند..

تعداد 452 میلیون گربه بی خانمان در جهان وجود دارد
او.در.ابتدای.صحبت.های.خود.به.آماری.از.گربه.های.بی.خانمان.در.
سراسر.کره.زمین.اشــاره.کرد.و.گفت:.بر.اساس.تازه.ترین.آمار.منتشر.
شده،.تعداد.452.میلیون.گربه.بی.خانمان.در.جهان.وجود.دارد..حدود.
220.میلیــون.گربه.هم.دارای.خانواده.انســانی.هســتند.و.به.عبارتی.
ســرپناه.دارند..یعنی.تعداد.کل.گربه.ها.اندکــی.کم.تر.از.یک.میلیارد.
است..آخرین.آماری.که.از.تعداد.گربه.ها.در.کشور.عزیزمان.ایران.داریم.
توســط.آقای.امیر.توپچی.در.اردیبهشت.سال.1400.جمع.آوری.شده.
کــه.تعداد.گربه.ها.را.حدود.یک.میلیون.و.840.هزار.عدد.در.کل.ایران.

تخمین.زده.است..

دکتر.ساسان.وجودی.در.طرح.و.ارائه.گزارش.

به.نکته.جدیدی.که.نمود.عینی.در.زندگی.روزمره.

انسان.امروز.دارد.اشاره.کرد..او.درباره.بیماری.های.

خاص.چشــمی.در.گربــه.و.خطــرات.مربوط.به.

نگهــداری.گربه.آلــوده.در.مواجهه.با.انســان.به.

خصوص.کودکان،.زنان.حامله.و.خطر.آلوده.شدن.
جنین.صحبت.کرد..

موضوع.گزارش.و.جزییات.ارائه.شده.توسط.این.

عضو.خانواده.چشم.پزشــکی.بصیر.به.قدری.جذاب.

بود.که.تشــویق.حاضران.را.برانگیخت.و.سؤاالتی.

درباره.عالیم.و.تشخیص.و.احتمال.درگیری.سایر.

حیوانات.با.این.ویروس.آلوده.و.بیماری.های.پس.از.

آن.پرسیده.شد.و.دکتر.ساسان.وجودی.با.اشتیاق.

کامــل.به.ســؤاالت.شــرکت.کنندگان.حضوری.و..

آنالین.نشست.پاســخ.داد..بدیع.بودن.سوژه.هایی.

که.ایشان.در.طول.سال.و.در.جلسات.مختلف.ارائه.

داده.بودند،.موجب.شــد.در.جلسه.پایانی.سال.از.او.

به.عنوان.یکی.از.پزشــکان.پیشرو.در.ارائه.موضوعات.نوین.آموزشی.در.
نشست.های.ماهانه.مرکز.تحقیقات.سالمت.چشم.بصی،.تجلیل.شود.

فضــای.گرم.و.صمیمی.نشســت.و.صحبت.های.پزشــکان.درباره.

تازه.های.حوزه.چشم.پزشکی.و.میل.به.آموزش.و.بروز.شدن.و.بهره.مندی.

از.تجربیــات.یکدیگر،.از.ویژگی.های.مهــم.کارگاه.انتقال.تجربه.مرکز.

فوق.تخصصی.چشم.پزشکی.بصیر.است..لذت.این.انتقال.تجربه،.زمانی.

بیش.تر.بود.که.دانشجویان.حاضر.در.جلسه.به.صورت.آنالین.پاسخ.های.

خود.را.دریافت.می.کردند..اما.در.این.میان.دکتر.احمد.شجاعی.باغینی.

پزشک.و.مدیر.مجموعه.بصیر،.فارغ.از.هر.عنوانی،.از.طرح.موضوعات.و.

پرســش.و.پاسخ.ها.خرسند.و.راضی.به.نظر.می.رسید..زیرا.با.اشتیاق.به.

برپایی.منظم.جلسات.در.سال.1401.نیز.اصرار.داشت.و.آمادگی.خود.
و.مجموعه.را.اعالم.کرد.

جذابیت.موضوعات.مطرح..شــده.در.نشست.های.تخصصی.ماهانه.

مرکز.تحقیقات.سالمت.چشم.بصیر.به.اندازه.ای.بوده.است.که.تاکنون.

هزار.و.158.نفر.دانشجو.و.پزشک.معالج.از.مجموع.این.نشست.ها.بهره.

برده.اند..از.مجموع.آمار.ارائه.شده،.200.نفر.به.صورت.حضوری.و.958.
نفر.به.صورت.آنالین.در.این.جلسات.حضور.داشته.اند.

دکتــر.لنجانیان.دربــارۀ.کیفیت.برگزاری.آنالین.این.نشســت.ها.

می.گوید:.»با.توجه.اینکه.این.برنامه.تداوم.چند.ســاله.دارد،.یک.ساز.و.

کار.اجرایی.مشخص.در.مرکز.تحقیقات.وجود.داشته.است..در.طی.این.

چند.ماه.تالش.هایی.جهت.بهبود.این.روند.اجرایی.انجام.شــده.است..

بیش.ترین.تاکید.بر.ارتقاء.کیفیت.پخش.آنالین.این.جلسات.بوده.است..

خوشــبختانه.طی.دو.ماه.گذشــته.پخش.آنالین.برنامه.های.اجرایی.با.
کیفیت.بسیار.مطلوب.همراه.بوده.است«..
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نشست.های.ماهانه.در.سال.1400.با.عناوینی.

چــون.»دردهای.چشــمی«.با.ســخنرانی.دکتر.

احمد.شــجاعی.باغینی.و.دکتر.عباس.ابوالحسنی،.

»تست.های.تشخیصی.گلوکوم«.با.سخنرانی.دکتر.

مریم.یادگاری.و.دکتــر.فرهاد.صحرایی،.»تاثیرات.

جراحی.رفرکتیو.در.استرابیسم«.با.سخنرانی.دکتر.

احســان.عباس.نیا.و.اپتومتریست.ســمیرا.ابدالی،.

»آنســتزی.در.چشم.پزشکی«.با.ســخنرانی.دکتر.

عباس.ابوالحسنی.و.دکتر.محمدحافظ.نوروزی.زاده،.

»محاســبه.قدرت.لنز.داخل.چشمی«.با.سخنرانی.

دکتر.ســید.جلیل.نقیــب.و.دکتــر.محمدحافظ.

نوروزی.زاده،..»روشــهای.نویــن.در.اصالح.عیوب.

انکساری«.با.ســخنرانی.دکتر.عباس.ابوالحسنی.و.

دکتر.ســید.هاشــم.دریاباری،..»انتخاب.لنز.داخل.

چشــمی.توریک.یــا.پرمیوم«.با.ســخنرانی.دکتر.

حسین.محمد.ربیع.و.دکتر.سید.حسام.هاشمیان،.
»عوارض.جراحی.های.چشــمی«.با.سخنرانی.دکتر.

عباس.ابوالحســنی.و.دکتر.حمیدرضا.صفابخش،..«کیس.های.چالشی.

بیماریهای.چشــمی-.با.همکاری.کلینیک.شــیراز«.با.سخنرانی.دکتر.

محســن.افروزی.فر.و.دکتر.امیررضا.ویسی.شــش.بهره،..»چالش.های.

جدید.در.توکسوپالســموز.و.خشکی.چشم«.با.سخنرانی.دکتر.ساسان.
وجودی.و.دکتر.حمید.رضا.ذبیحی.یگانه.برگزار.شد..

تقدیر.و.تشکر.از.همکارانی.که.در.طول.سال.با.مرکز.فوق.تخصصی.

چشم.پزشکی.بصیر.همکاری.موثری.داشته.اند،.بخش.دیگری.از.نشست.

تخصصی.اسفندماه.ســال.1400.بود.و.در.این.بخش.از.دکتر.حسین.

محمد.ربیع،.دکتر.امین.اهلل.نیک.اقبالی،.دکتر.ســید.هاشم.خوئی،.دکتر.

عباس.ابوالحســنی،.دکتــر.محمدحافظ.نوروزی.زاده،.دکتر.ساســان.

وجودی،.دکتر.محســن.رمضان.زاده،.دکتر.سید.هاشم.دریاباری،.دکتر.

سید.حســام.هاشمیان،.دکتر.سید.محمد.مســعود.شوشتریان،.دکتر.

مریم.یادگاری،.دکتــر.حمیدرضا.صفابخش،.دکتــر.فرهاد.صحرایی،.

آقای.علی.مرادی،.دکتر.حســین.لنجانیان،.خانم.دکتر.شالبافان،.دکتر.

حمیدرضا.ذبیحی.یگانه،..دکتر.فرســاد.نــوری.زاده،.دکتر.مریم.معظم.

جزی،.دکتر.مظاهــر.مقصودلو،.مهندس.بهزاد.عزتی،.مهندس.مهرداد.

آگاهی،.دکتر.حبیب.مطیع.قادر،.دکتر.احســان.پورنور.و.دکتر.نازنین.
حسین.خان.تجلیل.و.قدردانی.به.عمل.آمد..

درپایانمراســمنیزبهمناسبتســالوسدۀنوهجری
شمســیوآغازقرنپانزدهم،ازحاضراندرنشستخواسته
شدچندخطیبهرشتۀتحریردرآورندتابهیادگارباقیبماند.
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رینا مکمل1  /  نویسنده
جهانگیر شاه ولد  /  مترجم

به.گزارش.آکادمی.چشم.پزشکی.آمریکا2.دانشمندان.روش.جدیدی.

برای.جلوگیری.از.کاهش.بینایی.در.اثر.دژنرســانس.ماکوال.مرتبط.با.

سن.)AMD(.از.نوع.مرطوب.ارائه.داده.اند.که.می.تواند.زندگی.مبتالیان.
به.بیماری.مزمن.چشم.را.بسیار.آسان.تر.کند.

افراد.مبتال.به.)AMD(.مرطوب.برای.جلوگیری.از.کاهش.بینایی،.

بــه.تزریق.دوره.ای.دارویی.به.نام.فاکتور.ضد.رشــد.عــروق.اندوتلیال.

)ضد-VEGF(.در.چشم.نیاز.دارند..عموماً.مراجعات.ماهانه.به.پزشک،.
چالشی.مهم.پیش.روی.سالمندان.و.مراقبان.و.همراهان.آن.هاست.

محققــان.با.هدف.کمک.به.بیماران،.روشــی.راحت.تر.برای.همان.

درمان.ارائه.کرده.اند..در.این.روش،.ایمپلنتی.با.قابلیت.پر.کردن.مجدد،.

1  Reena Mukamal

2 https://www.aao.org/eye-health/news/first-alternative-to-monthly-

injection-wet-amd

به.طور.پیوسته.و.یکنواخت،.داروی.ضد-VEGF.را.وارد.چشم.می.کند..

افراد.حاضر.در.این.مطالعه،.توانســتند.بــا.تنها.دوبار.مراجعه.و.درمان.

در.ســال،.بینایی.خود.را.حفظ.کننــد..انتظار.می.رود.این.ایمپلنت.که.

»ســازویمو«3...نام.دارد،.این.روزها.و.در.همین.اوایل.ســال.2022.در.

دسترس.همگان.باشد..سازمان.غذا.و.داروی.آمریکا.این.ایمپلنت.را.در.
اکتبر.2021.)مهر.ماه.سال.گذشته(.تایید.کرد.

مرارت های تزریق ماهانه در چشم
دژنرسانس.ماکوال.)AMD(.از.نوع.مرطوب.می.تواند.باعث.از.دست.
رفتن.ســریع.و.شدید.بینایی.شود.و.یکی.از.دالیل.اصلی.نابینایی.افراد.
باالی.60.سال.محســوب.می.شــود..تنها.گزینۀ.درمانی.در.یک.دهۀ.
گذشته،.تزریق.فاکتور.ضد-VEGF.هر.چهار.تا.هشت.هفته.یکبار.بوده.
که.آن.هم.تنها.در.مطب.چشم.پزشک.یا.بیمارستان.چشم.پزشکی.انجام.
می.شــود..حفظ.و.اســتمرار.این.رژیم.درمانی.برای.افراد.مسن.دشوار.
اســت..اغلب.این.بیماران.به.یک.مراقــب.نیاز.دارند.که.آن.ها.را.هنگام.
مراجعه.به.چشم.پزشک.همراهی.کند..استفاده.از.حمل..و.نقل.عمومی،.
عوارض.بهداشتی.محیط،.حضور.دو.سالۀ.کرونا.و.معضالت.دیگر،.باعث.

شده.که.برخی.بیماران.درمان.را.رها.کنند.
این.ایمپلنت،.عالوه.بر.راحتی.بیماران.و.پزشکان،.شرایطی.فراهم.
می.آورد.که.بیماران.با.درمان.مداوم.و.یکنواخت.بتوانند.بیش.از.پیش،.

از.بینایی.خود.در.برابر.این.بیماری.ویرانگر.چشمی.محافظت.کنند.
جوزف.نزگودا4.پزشــک.شبکیه.در.فلوریدا.می.گوید:.»ممکن.است.
بیمار.با.بیماری.دیگری.سر.و.کار.داشته.باشد؛.لگنش.بشکند؛.به.کووید.
مبتال.شــود.و.یا.به.هر.طریقی.نتواند.برای.مدت.طوالنی.به.پزشــک.
مراجعــه.کند..نقص.در.درمان.می.تواند.منجر.به.پیشــرفت.بیماری.و.
کاهش.شدید.بینایی.شود..»سازویمو«...گزینه.ای.جدید.همراه.با.برنامۀ.

3  Susvimo

4  Joseph Nezgoda

 AMD اولین جایگزین تزریق ماهانه برای
مرطوب
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درمانی.بســیار.قابل.کنترل.تری.در.اختیار.افراد.قرار.می.دهد..این.ابزار.

جدید.می.تواند.با.کاهش.مشــکالت.مراقبتی.و.زمان.و.دفعات.مراجعه.

بیمار.در.ســال.های.طالیی.و.جلوگیری.از.پیش.روی.بیماری.به.سمت.
نابینایی،.تغییرات.مثبت.زیادی.در.زمینه.درمان.)AMD(.ایجاد.کند«.

تعداد مراجعات کمتر، باعث استمرار درمان است
بیمارانــی.که.چشــم.آن.ها.به.حداقــل.دو.تزریــق.داروی.ضد.-
VEGF.پاســخ.داده..است،.می.توانند.کاندیدای.استفاده.از.»سازویمو«...

باشــند..این.کپســول.را.می.تــوان.تقریباً.بــه.اندازه.یــک.دانه.برنج.

پــر.کرد..چشم.پزشــک.متخصــص.در.بیماری.های.شــبکیه.آن.را.با.

جّراحی،.طی.یک.عمل.ســرپایی.به.چشــم.وارد.می.کند..کاشت.این.

ایمپلنــت.در.عیــن.نیاز.به.دقت،.جراحی.ســختی.نیســت.و.بیمار،.

.هنــگام.کاشــت.ایمپلنت.تنها.یــک.بی.حس.کننــدۀ.موضعی.و.یک.
آرام.بخش.سبک.دریافت.می.کند.

آنچــه.بیمار.حس.می.کند،.خفیف.اســت.و.شــبیه.به.آن.چیزی.
اســت.که.در.طی.جراحی.آب..مروارید.تجربه.می.شــود..»سازویمو«...
که.توســط.ژنن.تِک1.طراحی.و.توســعه.یافته.اســت،.با.فرموالسیون.
داروی.ضد.-VEGF.لوســنتیس.)رانی.بیزوماب(.این.شــرکت،.از.قبل.
پر.شــده.اســت..ایمپلنت.در.قســمت.بیرونی.چشــم.قابل.مشاهده.
نیســت..زیر.پلک.کاشــته.شــده.و.حداکثــر.به.صورت.یــک.نقطه.
.کوچک.دیده.می.شــود..این.ایمپلنت.هر.شــش.مــاه.یکبار.در.مطب.

چشم.پزشک.پر.می.شود.

.شرکت.ژنن.تِک.)Genentech(.یک.شــرکت.بیوتکنولوژی.آمریکایی.است.که.در.سال. .1

2009.به.یکی.از.شرکت.های.تابعه.Roche.تبدیل.شد..امروزه.بخش.تحقیقات.و.توسعه.

ژنن.تِــک.به.عنوان.یک.مرکز.مســتقل.در.Roche.فعالیت.می.کند..این.شــرکت.از.نظر.
تاریخی،.به.عنوان.اولین.شرکت.بیوتکنولوژی.در.جهان.محسوب.می.شود.

دکتر.نزگودا.اضافه.می.کند:.این.فناوری.قادر.اســت.شیوۀ.درمان.

ســایر.بیماری.های.چشــمی.با.برنامه.های.درمانی.سخت.گیرانه.نظیر.
گلوکوم.و.سایر.بیماری.های.شبکیه.را.هم.تغییر.دهد.

خطرات و عوارض بالقوه
ایمپلنت.»ســازویمو«...در.مقایســه.با.تزریــق.ماهانه.داروی.ضد.-
VEGF.با.ســه.برابر.عفونت.بیش.تر.بعبارتی.اندوفتالمیت.همراه.است..

در.آزمایش.هــای.بالینی،.2.درصد.از.بیمارانی.کــه.ایمپلنت.دریافت.

کردند،.عفونت.چشمی.شدیدی.را.تجربه.کرده.اند..برای.آنکه.به.درک.

بهتری.از.میزان.عفونت.برســیم،.بد.نیست.بدانیم.که.در.تزریق.ماهانه.
داروی.ضد.-VEGF،.نرخ.اندوفتالمیت.0/01.درصد.است.

یکی.دیگر.از.عوارض.احتمالی،.وضعیتی.اســت.که.فرســایش.نام.

دارد..فرســایش.زمانی.اتفاق.می.افتد.که.غشــای.نازک.و.شــفافی.که.

سطح.بیرونی.چشم.را.می.پوشــاند،.دچار.پارگی.شود..مطالعات.نشان.
داده.است.که.این.مشکل.نادر.است.

در دسترس بودن و هزینه
بیماران.باید.با.چشم.پزشــک.خــود.صحبت.کنند.تــا.بدانند.آیا.
کاندیدای.مناســبی.برای.این.ایمپلنت.هســتند.یا.خیر..قیمت.هنوز.
اعالم.نشده.اســت..احتماالً.کاهش.مراجعات.و.تزریقات.در.مطب،.در.
درازمدت.راه.حل.مقرون.به.صرفه.تری.پیش.پای.بیماران.و.خانواده.های.

آن.ها.خواهد.گذاشت.
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 USAToday سلین مارتین /  خبرنگار
جهانگیر شاه ولد /  مترجم 

تابحال.به.این.موضوع.فکر.کرده.اید.که.چرا.توله..ســگ.ها.می.توانند.

محبت.شــدید.انســان.را.به.خود.جلب.کنند؟.ممکن.است.گروهی.از.

محققان.ایاالت.متحده.و.بریتانیا.پاســخ.این.ســؤال.را.یافته.باشند..به.

عبارت.دیگر،.اصطالح.»چشــم.های.توله.سگی«1.واقعی.است..سگ.ها.

می.توانند.به.احساسات.انسان.ها.رسوخ.کرده.و.آن.را.به.نفع.خود.تغییر.
دهند.و.همۀ.این.ها.به.لطف.اهلی.سازی.است.

هنگامی.که.یک.توله..ســگ.خانگی،.خواهان.یک.خوراکی.اضافی.

است،.کافی.است.نگاهی.به.چشمانش.بیندازید.تا.مغلوب.خواسته.اش.

شــوید..اکنون.دانشمندان.متوجه.شــده.اند.که.ممکن.است.سگ.های.

اهلی.ماهیچه.های.اضافی.صورت.را.تکامل.داده.باشــند.تا.انسان.ها.را.با.

..اصطــالح."puppy dog eyes"،.به.حالتی.از.چهره..گفته.می.شــود.که.نشــان.دهنده. .1
معصومیت،.ساده.لوحی.زودباورانه.یا.ساده.دلی.است-.مترجم.

حالت.های.دوست.داشتنی.خود.جذب.کنند.

به.گزارش.شــبکه.خبری.یو.اس.ای.تودی2،.پژوهشــگران.کشف.

کرده.اند.که.ســگ.ها.ماهیچه.ای.در.صورت.دارند.که.در.طول.33000.

سال.گذشته.تکامل.یافته.است.و.باعث.می.شود.چشم.های.آن.ها.هنگام.

مواجهه.با.انسان.ها،.بزرگ.تر.و.چهره.شان.غمگین.تر،.جوان.تر.و.یا.زیباتر.
به.نظر.برسد..

محققان.با.اســتفاده.از.کدگذاری.و.به.کمک.نرم.افزارهای.تحلیلی.

در.آنالیز.حاالت.صورت.9.گرگ.خاکســتری.و.27.سگ.در.بریتانیا.به.
این.نتیجه.رسیدند.

گرچــه.مطالعه.اولیه.این.گــروه،.تحت.عنــوان.»تکامل.آناتومی.

ماهیچه.هــای.صورت.در.ســگ.ها«.در.ســال.2019.در.مجله.معتبر.

PNAS.3.منتشر.شده،.اما.اخیراً.یکی.از.محققان.این.پروژه.در.نشست.

زیست.شناســی.تجربــی.در.فیالدلفیا.در.ماه.مــارس.2022،.آخرین.

یافته.هــای.این.گــروه.تحقیقاتی.در.مورد.چگونگی.شــباهت.آرایش.
ماهیچه.های.صورت.سگ.به.انسان.را.ارائه.داده.است.

محققان.در.آزمایش.اولیه.خود،.هنگام.تشریح.سر.سگ.و.گرگ.با.

هدف.مطالعۀ.ماهیچه.های.صورت.آن.ها،.دریافتند.که.صورت.ســگ.و.
گرگ.منهای.یک.عضله.یعنی.عضلۀ.LAOM.4،.تقریباً.یکسان.است.

آماندا.لی،.اســتادیار.حوزه.تعامالت.انســان.و.حیوان.در.دانشگاه.

کارول.ویسکانسین.پس.از.خواندن.نتایج.این.مطالعه.گفت:.»این.یافته.

به.وضوح.نشــان.می.دهد.که.چهره.ســگ.ها.و.گرگ.هــا.چقدر.تفاوت.

ساختاری.دارند..یافتن.دالیل.و.پشتوانه.علمی.برای.آنچه.ما.به.عنوان.

تفاوت.های.رفتاری.بین.ســگ.و.گرگ.می.شناسیم،.بسیار.شگفت.انگیز.
است«.

2  https://www.usatoday.com/story/news/nation/2022/04/09/dog-study-

puppy-eyes/9485452002/

3  Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of 

America

4  Levator Anguli Oculi Medialis

تحقیقات جدید نشان می دهد:
احساساتی شدن انسان ها هنگام دیدن 

»چشم های سگ« بی دلیل نیست!
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در.حالی.که.ســگ.ها.عضلۀ.LAOM.دارند،.

گرگ.ها.نیز.دارای.تارهایی.عضالنی.هستند.که.

توسط.بافت.همبند.احاطه.شده..است..در.برخی.

نژادهــای.گرگ.نیز.تاندونی.اضافه.با.ماهیچه.ای.

متفاوت.یکی.می.شــود..بنابراین،.برای.گرگ.ها.

دشوار.است.که.گوشــه.داخلی.ابروهای.خود.را.

باال.ببرند.و.حالت.»چشــم.های.توله..ســگی«.به.
خود.بگیرند.

روی.دیوگو،.دانشیار.کالج.پزشکی.دانشگاه.

هاوارد.و.یکی.از.اعضای.این.پروژه.به.خبرنگار.یو.

اس.ای.تودی.گفت:.»قسمت.بسیار.شگفت.انگیز.

ماجرا.آن.است.که.این.ماهیچه.تنها.در.33000.

سال.و.از.زمان.شروع.اهلی.کردن.سگ.ها.توسط.

انســان.رشد.کرده.اســت..این.تکامل.از.آن..رو.

شگفت.انگیز.اســت.که.بعنوان.مثال.6.میلیون.

ســال.طول.کشــید.تا.تفاوت.ها.در.عضالت.سر.
انسان.و.شامپانزه.ظاهر.شود«.

دیوگو.افزود:.»عضله.داخلی.چشم.در.زیرگروهی.از.سگ.ها.شایع.است.

و.آن.ها.اغلب.زمانی.که.در.اطراف.انسان.باشند.از.این.عضله.استفاده.می.کنند..

.واضح.است.که.حواس.این.سگ.ها.جمع.است.و.این.کار.را.عمداً.انجام.

می.دهند..واقعاً.قابل.توجه.اســت.که.آن.ها.به.معنای.واقعی.کلمه.از.این.
عضلۀ.اضافی.برای.تحت.تاثیر.قراردادن.ما.استفاده.می.کنند«.

این.خبر.در.اکثر.رســانه.های.دنیا.بازتاب.داشــته.و.نیوزویک1.نیز.

در.این.باره.نوشــته.اســت:.»سگ.ها.نیز.مانند.انســان..درصد.باالتری.

از.تارهای.ســریع.االنقباض.در.عضالت.صورت.خــود.دارند..از.آنجایی.

که.ســگ.ها.33000.ســال.پیش.از.اجداد.خود.یعنی.گرگ.ها.مشتق.

شده.اند،.ممکن.است.نیاز.آن.ها.به.انقباض.شدید.عضالت،.کم.و.حاالت.
چهره.آن.ها.برای.مردم.جذاب.تر.و.آشناتر.شده.باشد«..

1 https://www.newsweek.com/puppy-adorable-face-explained-

science-1694729

یکگرگخاکستریدرپارکملییلو-استون.
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توین گال1  /  نویسنده
دکتر شیدا کاظمی  /  مترجم

به.گزارش.لووپ.نیــوز2.و.به.نقل.از.انجمن.اپتومتری.آمریکا،.رژیم.

غذایی.بر.سالمت.چشم.ما.تاثیر.زیادی.می.گذارد..انتخاب.های.صحیح.

می.تواند.احتمال.ابتال.به.آب..مروارید.و.سایر.بیماری.های.چشمی.مانند.
گلوکوم.و.دژنرسانس.ماکوال.مرتبط.با.سن.)AMD(.را.کاهش.دهد.

افزودن.ویتامین.ها،.آنتی.اکســیدان.ها.و.مواد.معدنی.قوی.به.رژیم.

غذایی،.می.تواند.بینایی.و.ســالمت.کلی.چشــم.ما.را.بهبود.بخشــد..

محققــان،.مواد.مغذی.مفید.برای.چشــم.مانند.لوتئیــن.و.زیزانتین،.

ویتامیــن.C،.ویتامیــن.E.و.روی.)zinc(.را.بــا.کاهــش.خطر.برخی.

بیماری.های.جدی.چشم.مانند.دژنرسانس.ماکوال.مرتبط.با.سن.و.آب..
مروارید.مرتبط.دانسته.اند.

این.آنتی.اکســیدان.ها.را.می.توان.در.ســبزیجات.دارای.برگ.سبز،.

میوه.ها،.آجیل.و.بســیاری.از.مواد.غذایی.دیگر.پیدا.کرد..واقعیت.این.
است.که.مراقبت.از.چشم،.طعم.خوبی.دارد!

1  Tevin Gall

.ســایت.خبری.https://loopnews.com،.بزرگترین.ســایت.خبری.کشورهای.حوزه. .2
دریای.کاراییب.است..

دکتر.کریم.مارســل3،.اپتومتریست،.فهرســتی.از.»ویتامین.های.

چشــم«.را.برای.مراقبت.مطلوب.از.این.عضو.حیاتی.تهیه.کرده.است..

برای.ســالمت.چشــم،.به.این.ویتامین.ها.و.مواد.مغذی.کلیدی.توجه.
کنید:

کاروتنوئیدها - لوتئین و زیزانتین
زیزانتین.یک.کاروتنوئید.اســت.که.در.محافظت.از.چشم.در.برابر.
اثرات.مضر.اکسیداســیون.و.آسیب.ناشــی.از.نور.نقش.بسزایی.دارد..
زیزانتین.یک.رنگدانه.زرد.است.که.در.ناحیه.مرکزی.ماکوال.)لکه.زرد(.
یافت.می.شود..مقادیر.زیادی.زیزانتین.در.سبزیجات.سبز.تیره،.پرتقال.
و.میوه.های.زردرنگ.و.در.زرده.تخم.مرغ.وجود.دارد..در.واقع.زیزانتین.
یک.رنگدانه.اســت.که.به.زعفران.و.ذرت.رنگ.زرد.می.دهد..زیزانتین.
معموال.با.مکمل.لوتئین.همراه.اســت..این.دو.مکمل،.کاروتنوئیدهایی.
هستند.که.با.سالمت.چشم.ارتباط.دارند.و.به.مقدار.زیاد.در.سبزیجات.

و.میوه.ها.یافت.می.شوند.
کاروتنوئیــد،.خطر.ابتال.بــه.آب..مروارید.و.ایجاد.AMD.را.کاهش.
می.دهد.و.در.ســبزیجات.برگ.تیره،.هویج،.نخود،.کاهو،.کلم.بروکلی،.
کلم.بروکســل،.کدو.تنبل.و.پســته.و.همچنیــن.در.مکمل.های.بدون.

نسخه.یافت.می.شود.

C ویتامین
ایــن.آنتی.اکســیدان.می.توانــد.رادیکال.هــای.آزاد.تهاجمــی.و.
آســیب.زننده.به.سلول.های.سالم.چشــم.را.خنثی.کند.و.خطر.ابتال.به.

AMD.و.از.دست.دادن.بینایی.را.کاهش.دهد.

ویتامین.C.در.مرکبات،.توت.فرنگی،.فلفل.دلمه.ای،.گوجه.فرنگی،.

3  Kareem Marcelle

نقش رژیم غذایی در سالمت چشم
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ســبزیجات.چلیپایی1.)مانند.بروکلــی،.کلم.و.گل.کلم(،.

ســیب..زمینی.ســفید.و.مکمل.های.بدون.نسخه.یافت.
می.شود.

E ویتامین
این.ویتامین.نیز.دارای.خواص.آنتی.اکسیدانی.است.
و.در.بادام،.بادام..زمینی،.اســفناج،.کدو.تنبل،.آووکادو،.
روغن.آفتاب.گردان،.روغن.سویا،.انبه،.فلفل.دلمه.ای.قرمز.

و.مکمل.های.بدون.نسخه.یافت.می.شود.

اسیدهای چرب ضروری - امگا 3
اســیدهای.چرب.در.ماهی.و.سایر.غذاهای.دریایی،.
آجیل.و.دانه.ها.)دانه.چیا،.بذر.کتان.و.گردو(.و.روغن.های.

گیاهی.وجود.دارد..این.اسیدها.در.کاهش.احتمال.ابتال.به.خشکی.چشم.

نقش.مهمی.دارد؛.زیرا.به.روان.شــدن.غشاها.کمک.می.کند..همچنین.

بینایی.و.عملکرد.مطلوب.شبکیه.را.تقویت.می.کند..مکمل.های.ساخته.
.شده.از.روغن.ماهی.نیز.سرشار.از.امگا.3.هستند.

)zinc( روی
این.ماده.معدنی.به.شــدت.در.شبکیه.و.مشــیمیه.متمرکز.است..
روی.)zinc(.از.ویتامین.A.برای.تولید.مالنین.استفاده.می.کند..مالنین.
.AMD.رنگدانه.محافظی.اســت.که.در.چشم.یافت.می.شود.و.می.تواند
و.شب.کوری.را.کاهش.دهد..روی.)zinc(.در.انواع.صدف،.گوشت.بره.و.
گوســاله،.جو،.تخم.کدو،.بادام،.بادام.هندی،.لوبیای.پخته،.پنیر،.شیر.و.

مکمل.های.بدون.نسخه.وجود.دارد.

.سبزیجات.چلیپایی.یا.سبزیجات.صلیبی.در.علم.تغذیه،.گروهی.بزرگ.از.گیاهان.متنوع. .1

و.دارای.طعم.های.قوی.را.شــامل.می.شود..این.واژه.از.اصطالح.صلیب.گرفته.شده.است،.

زیرا.شکوفه.های.این.گیاهان.شبیه.به.صلیب.است..کلم.ها.به.این.دلیل.چلیپایی.نامگذاری.
شده.اند.که.گل.آنها.شبیه.صلیب.است-.ویراستار.

بیوفالونوئیدها
این.ترکیبــات،.احتمال.ابتال.به.آب.مرواریــد.و.AMD.را.کاهش.
می.دهــد.و.در.انواع.توت،.مرکبات،.کلم..پیچ،.پیاز،.کلم.قرمز،.جعفری،.

چای.و.شکالت.تلخ.یافت.می.شود..
دکتر.کریم.مارسل.می.افزاید:.»اساساً.مواد.غذایی.مفید.برای.چشم.
در.میوه.ها.و.سبزیجات.ســبز،.قرمز،.زرد،.بنفش.یا.نارنجی.رنگ.یافت.
می.شــود..البته.باید.توجه.داشــت.اگر.فردی.به.بیماری.های.چشمی.
مانند.گلوکوم.و.دژنرســانس.ماکوال.مرتبط.با.سن.مبتال.باشد،.مصرف.
ایــن.گونه.مواد.غذایی.تاثیری.در.بهبود.بیماری.ندارد،.بلکه.ســالمت.
کلی.چشم.را.بهبود.می.بخشد..اگر.قدرت.بینایی.شما.به.دلیل.بیماری.
کاهش.یافته.باشــد،.نمی..توانید.انتظار.داشته.باشید.که.با.خوردن.این.

سبزیجات.و.گیاهان.ذکر.شده،.بینایی.شما.را.باز.گردد«.
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به.گزارش.انجمن.چشم.پزشکی.آمریکا1،.دژنرسانس.ماکوال.وابسته.

به.ســن.)AMD(.اختاللی.اســت.که.توانایی.واضح.دیدن.جزئیات.را.

کاهش.می.دهد..از.دســت..دادن.بینایی.ناشی.از.AMD.همراه.با.تاری.

دید.منتج.از.آب.مروارید،.عماًل.به.علتی.مهم.برای.کاهش.شدید.بینایی.
تبدیل.می.شود.

در.صورت.مبتال.بودن.فرد.به.دژنرسانس.ماکوال،.آیا.می.توان.برای.

بازگرداندن.دید.شفاف،.جراحی.آب..مروارید.انجام.داد؟.احتماالً.پاسخ.

مثبت.است..اما.چشم.پزشک.باید.پیش.از.انجام.هر.کاری،.برخی.عوامل.
را.در.نظر.بگیرد.

1  https://www.aao.org/eye-health/tips-prevention/macular-degeneration-

cataract-surgery-are-they-com

تأثیرکدامبیماریرویبیناییبیماربیشتربودهاســت؟آب
مرواریدیادژنرسانسماکوال؟

چشم.پزشک.قبل.از.توصیه.به.جراحی.آب..مروارید،.باید.اطالعات.

بیش.تری.کسب.کند.تا.دریابد.کاهش.بینایی.بیمار.ناشی.از.آب.مروارید.

است.یا.AMD..بسیاری.از.بیمارانی.که.شبکیه.آن.ها.در.اثر.دژنرسانس.

ماکوال.آسیب.زیادی.دیده.است،.پس.از.جراحی.آب.مروارید.هیچ.گونه.
بهبود.یا.پیشرفت.چشم.گیری.در.بینایی.احساس.نمی.کنند..

چشم.پزشــک،.شــبکیه.بیمار.را.معاینه.و.از.آن.بــا.هدف.ارزیابی.

وضعیــت،.تصویربرداری.می.کند..عالوه..بر.ایــن.باید.میزان.کدر.بودن.

عدسی.بیمار.را.نیز.بررسی.کند.تا.ببیند.آب.مروارید.تا.چه.اندازه.مانع.

دید.بیمار.می.شــود..قبل.از.توصیه.به.جراحی.آب.مروارید.نیز.وضعیت.

دید.بیمار.باید.بررســی.شود.تا.برای.بهبود.بینایی.او،.تغییرات.الزم.در.
شماره.عینک.یا.ذره.بین..شخصی.اش.را.تعیین.کند.

انجــام.عمل.جراحی.آب.مروارید.با.AMD.نمی.تواند.توانایی.بیمار.

برای.انجام.کارهای.نزدیک.مانند.خواندن.را.بازگرداند..برداشــتن.آب.

مروارید.باعث.می.شود.نور.بیش.تری.وارد.چشم.شود،.اما.این.مقدار.نور.

برای.دید.مرکزی،.کافی.نیســت..برای.دید.واضح،.هم.به.یک.عدسی.
شفاف.و.هم.به.یک.شبکیه.سالم.نیاز.داریم.

آیاانجامجراحــیآبمروارید،دژنرســانسماکوالرابدتر
میکند؟

از.آنجا.که.جراحی.آب.مروارید.باعث.التهاب.داخل.چشم.می.شود،.

این.خطر.وجود.دارد.که.بتواند.AMD.را.بدتر.کند..اخیراً.پژوهشگران.

در.یک.مطالعه،.این.خطر.را.برای.افراد.دارای.هر.یک.از.دو.نوع.خشک.

یا.مرطوب.AMD..بررسی.کرده.اند..در.حالی..که.نتایج.مطالعات.قبلی.

متناقض.بود،.این.مطالعه.با.عنوان.)AREDS2(2.،.اطالعات.بیش.تری.

ارائه.می.دهد..در.این.مطالعه.شرکت.کنندگان.تا.10.سال.مورد.ارزیابی.

قرار.گرفتند..در.مجموع،.خطر.پیشــرفت.AMD.در.شرکت.کنندگانی.

2  Age-Related Eye Disease Study 2

آیا این دو با هم سازگارند؟
دژنرسانس ماکوال و جراحی آب  مروارید
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که.جراحی.آب.مروارید.انجام.داده.بودند،.

در.مقایسه.با.افرادی.که.این.کار.را.انجام.

ندادند،.افزایشی.نداشت..این.نتیجه،.خبر.

خوبی.برای.مبتالیان.به.AMD.است.که.
قصد.انجام.جراحی.آب.مروارید.دارند..

همچنیــن.در.صورتی.کــه.بیمار.از.

قبل.به.AMD.مبتال.نباشد،.هیچ.مدرکی.

وجود.ندارد.که.نشان.دهد.انجام.جراحی.

آب.مروارید.احتمال.ابتال.به.AMD.)چه.
خشک.چه.مرطوب(.را.افزایش.می.دهد.

خوشــبختانه.مطالعات.نشــان.داده.

جراحــی.آب.مروارید.می.توانــد.بینایِی.

کســانی.که.همزمان.بــا.آب.مروارید،.با.
مشــکل.کاهش.دید.ناشــی.از.AMD.نیز.دست.و.پنجه.نرم.می.کنند،.
بهبود.بخشــد..بنابراین.دست.چشم.پزشک.در.این.زمینه.برای.انجام.یا.

عدم.انجام.جراحی.باز.است.و.بیمار.نیز.حق.انتخاب.دارد..گفتگوی.بین.
پزشک.و.بیمار.در.این.زمینه،.می.تواند.به.بهترین.تصمیم.منجر.شود..







    
 

 
 
 

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

تهران،
بلوار کشاورز، خیابان جمال زاده شمالی، 
نبش کوچه شیبانی، شماره 35٩
تلفن : 66565757
فکس: 66428781
info@basirclinic.ir

شیراز،
بلوار پاسداران، خیابان مبعث نرسیده 
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