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پیشرفت های اخیر در تشخیص و درمان رتینوبالستوما  •
می خواهیم ظرف دو سال آینده برند جهانی شویم  •

تکامل OCT و کاربرد آن در گلوکوم  •
آیا کووید چشمی وجود دارد؟  •

چگونه کووید-19 نیاز به تخلیه چشم را افزایش داد؟  •
غربالگری بیماری های عصبی با استفاده از یک اپلیکیشن گوشی  هوشمند  •

تنها نیمی از والدین از تاثیر نمایشگر بر سالمت چشم کودکان آگاه هستند  •
چگونگی رفتار مغز هنگام دیدن چهره انسان  •

گزارشی از دویست و نهمین نشست ماهیانه مرکز تحقیقات سالمت بصیر   •
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سرمقاله

دکترمحمدحافظنوروزیزاده
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پیشرفت های اخیر در تشخیص و درمان 
رتینوبالستوما

دکتر دان اِس. گومبوس1
دکتر جاناتان دبلیو. کیم2

دکتر ماتئو دبلیو. ویلسون3

دکتر علی نظری نائینی / مترجم

فهرست مطالب:
مقدمه:.عالئم،.تشخیص.افتراقی.ها.و.اقدامات.تشخیصی.مربوط.به. .•
آن.)گروه.بندی.و.طبقه.بندی،.تست.های.ژنتیکی.پروباند.و.خانواده(
رویکردهای.درمانی.)شــیمی.درمانی.داخل.وریدی،.شیمی.درمانی. .•

داخل.سرخرگی،.شیمی.درمانی.داخل.ویتره(
درمان.های.موضعی.)لیزرتراپی،.کرایوتراپــی،.براکی.تراپی،.تابش. .•

پرتوی.خارجی.و.تخلیۀ.چشم(،
بخش.های.مورد.اختالف .•
دستورالعمل.های.کلی .•

درمان.های.جدید .•
نتیجه.گیری .•

.دکتر.Dan S Gombos.اســتاد.و.رئیس.بخش.چشم.پزشــکی.دپارتمان.جراحی.سر.و. .1

گردن.در.مرکز.MD.اندرســون.دانشــگاه.تگزاس.و.مدیر.بالینی.مرکز.رتینوبالستوما.در.
هیوستون.است.

.دکتر.Jonathan W Kim،.اســتاد.چشم.پزشــکی.موسســه.چشم.روســکی.دانشگاه. .2

کالیفرنیای.جنوبی.و.رییس.بخش.رتینوبالســتوما.بیمارســتان.کودکان.در.لس.آنجلس.
است.

.دکتر.Matthew W Wilson،.اســتاد.چشم.پزشکی.و.مدیر.انکولوژی.چشم.در.موسسه. .3

چشم.همیلتون.در.مرکز.علوم.بهداشتی.دانشگاه.تنسی.است..او.همچنین.در.بیمارستان.
تحقیقاتی.کودکان.سنت.جود.در.ممفیس.به.جراحی.مشغول.است.

مقدمه
رتینوبالســتوما.یک.بدخیمی.نادر.و.منحصر.به.فرد.اســت..میزان.
بــروز.آن.در.ایاالت.متحده.تقریباً.یک.مورد.در.هر.18.هزار.تولد.زنده.
است.و.3.درصد.از.تمامی.ســرطان.های.کودکان.را.به.خود.اختصاص.
می.دهد..تخمین.زده.می.شــود.که.ســاالنه.در.سرتاسر.جهان،.8000.
مورد.ابتــال.به.این.بیماری.رخ.می.دهد..ایــن.بیماری.در.صورت.عدم.
درمان،.تقریباً.در.تمام.موارد.ابتال،.کشــنده.خواهد.بود..این.در.حالی.
است.که.در.اکثر.نقاط.دنیا.از.جمله.ایاالت.متحده.که.امکانات.پیشرفته.
پزشــکی.دارد،.میزان.بهبودی.بیماران.عموماً.باالتر.از.97.درصد.است..
قاعده.کلی.در.درمان.رتینوبالستوما.این.است:.»زندگی.را.حفظ.کنید،.
چشــم.را.حفظ.کنید،.بینایی.را.حفظ.کنید«..این.قاعده،.در.سال.های.

اخیر،.یک.اصل.هدایت.گرانه.بوده.است.

تظاهرات، تشخیص افتراقی ها و اقدامات تشخیصی
میانگین.ســنی.بیماران.در.زمان.تشخیص.رتینوبالستوما،.2.سال.
اســت؛.تقریباً.در.80.درصد.از.بیماران،.بیماری.قبل.از.سن.4.سالگی.
تشــخیص.داده.می.شــود..در.مناطقی.از.دنیا.کــه.امکانات.تخصصی.
پزشــکی.به.راحتی.در.دسترس.است،.شــایع.ترین.عالیمی.که.فرد.با.
آن.ها.مراجعه.می.کند،.لکوکوریا.و.استرابیســم.است..در.جاهای.دیگر،.
ممکن.اســت.یک.کودک.با.بیماری.پیشرفته،.از.جمله.پروپتوز.ثانویه.
بــه.بیماری.خارج.چشــمی.مراجعه.کند..در.بســیاری.از.موارد،.یکی.
از.والدیــن.یا.مراقبان.کــودک.متوجه.عدم.تقارن.در.ظاهر.چشــم.ها.
شــده.و.به.این.دلیل.به.کارکنان.شــاغل.در.سطوح.اولیه.مراقبت.های.
بهداشــتی.مراجعه.می.کند..در.قســمت.اعظم.بررسی.های.انجام.شده.
در.خصوص.ســالمت.کــودکان،.جهت.غربالگــری.اختالالت.مختلف.
آمبلیوژنیک4.از.جمله.رتینوبالســتوما.از.تست.رفلکس.قرمز5.استفاده.
می.شــود..چشم.پزشــکی.که.کودکان.را.معاینه.می.کند،.باید.برای.هر.
کودک.فاقد.رفلکس.قرمز.یا.مبتال.به.استرابیســم.جدید،.مکانیسمی.
را.جهت.یاری.رســانی.و.ارزیابی.ســریع.طراحی.کند..در.برخی.موارد.
4  Amblyogenic
5  Red Reflex

AUDIO:
Scan here to listen to this module, or 
access it at aao. org/fpvideo. 
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رتینوبالســتوما،.عالیمی.وجود.دارد.که.کم.تر.شایع.است.)نگاه.کنید.

به.قســمت.»معرفی.عالیم.رتینوبالستوما«(..در.صورت.وجود.این.گونه.
عالیم،.ممکن.است.تشخیص.صحیح.بیماری.با.تأخیر.انجام.شود.

هــر.کودکی.را.کــه.فکر.می.کنید.یک.توده.داخل.چشــمی.دارد،.

باید.به.پزشک.متخصص.در.زمینه.بدخیمی.های.کودکان.و.اختالالت.

مشــابه.آن.ارجاع.دهید..قســمت.اعظِم.این.اختالالت،.تهدیدکننده.

حیات.کودک.نیســتند.ولی.ممکن.اســت.خطــرات.قابل.مالحظه.و.

چشــم.....گیری.را.برای.بینایی.فرد.ایجاد.کنند.)نگاه.کنید.به.قســمت.

»تشخیص.های.افتراقِی.رتینوبالستوما«(..در.برخی.موارد.سندرم.هایی.

وجود.دارد.)به.عنوان.مثال.توبروس.اسکلروزیس(.که.می.تواند.نیازمنِد.

مدیریت.چندرشــته.ای1.باشــد..ویژگی.های.کلینیکِی.یک.تودۀ.سفید.

رنــگ.داخل.چشــمی.گچ.مانند.یا.خامه.ای.شــکل.کــه.در.داخل.آن.

کلسیفیکاســیون.وجود.دارد،.عموماً.با.تشخیص.رتینوبالستوما.تطابق.
دارد.

 معرفی عالئم رتینوبالستوما )به ترتیب شیوع( عبارتند از:
لکوکوریا .•

استرابیسم .•
سلولیت.اربیت .•

پروپتوز .•
درد .•

قرمزی.چشم .•
هایفما .•
یوِوئیت .•

هتروکرومیای.آیریس .•
هایپوپیون .•

گلوکوم .•
نیستاگموس .•
کاهش.دید .•

لتارژی/کاهش.رشد .•
آنیزوکوریا .•

فالتر .•
اشک.ریزی .•

فقدان.عالمت .•
سوراخ.شدن.خود.به.خودی.کره.چشم .•

  تشخیص های افتراقی رتینوبالستوما*
Coats.بیماری .•

1  multidisciplinary

»بقایای.ساختمان.های.عروقی.دوره.جنینی«2 .•
توکسوکاریازیس .•

ویتریورتینوپاتی.اگزوداتیو.فامیلیال .•
هامارتوِم.آستروسیتیک .•

مدولواپی.تلیوما .•
گزانتوگرانولومای.کودکان .•

کولوبوما .•
3».morning glory.عصب« .•

Myelinated nerve fiber layer .•
Norrie.بیماری .•

*.شایع.ترین.ضایعات.تظاهرکننده

کودکان.باید.تحت.بیهوشــی.مورد.معاینه.)EUA(4.قرار.گیرند.و.

با.افتالموسکوپی.غیرمســتقیم.)معاینه.مرکز.و.محیط.شبکیه(.همراه.

با.فشــار.بر.اسکلرا.)indentation(.بررسی.انجام.شود..در.این.معاینات.

باید.قطر.قرنیه.و.فشــار.داخل.چشمی.)IOP(.نیز.اندازه.گیری.شود..در.
 wide«.اکثر.مراکز،.این.یافته.ها.را.به.وسیله.عکس.های.فندوس.از.نوع
field«.و.یا.رســم.نقشه.های.شبکیه.مستندســازی.می.کنند..معموالً.
جهت.تایید.ویژگی.هایی.که.با.وجود.کلسیفیکاسیون.در.ضایعه.تطابق.
و.همخوانی.دارد،.از.تســت.های.تشــخیصی.کمکِی.غیرتهاجمی.مثل.
اکوگرافِی.»اسکن.B«5.استفاده.می.شود..آنژیوگرافی.و.OCT.می.تواند.
به.پزشــکان.در.افتراق.رتینوبالســتوما.از.ضایعات.مشابه.آن.از.جمله.
بیمــاری.Coats،.»ویتریورتینوپاتی.اگزوداتیــو.فامیلیال«6.و.توبروس.

اسکلروزیس.کمک.نماید.
جهت.ارزیابی.اربیت،.عصب.اپتیک.و.مغز.و.بخصوص.غده.پینه.آل.
باید.از.MRI.اســتفاده.کرد..به.علت.ریسک.وجود.تومورهای.ثانویه.در.
بیماران.دچار.جهش.های.RB1.نوع.بنیادی.و.نیز.قرارگیری.در.معرض.
اشــعه،.انجام.MRI.بر.تصاویــر.CT.ارجحیت.دارد..اگر.در.فهرســت.
تشخیص.های.افتراقی،.شک.قوی.به.وجود.رتینوبالستوما.داشته.باشد،.
باید.از.آسپیراسیون.تشخیصی.با.سوزن.و.یا.ویترکتومی.اجتناب.کرد..
اگر.احتمال.وجود.رتینوبالســتوما.پایین.باشد،.می.توان.بیوپسی.انجام.
داد؛.ولی.انجام.بیوپســی.عموماً.محدود.به.آن.دسته.از.مراکز.ارجاعی.
اســت.که.از.کارشناسان.خبره.ســود.می.برد.تا.از.این.طریق،.ریسک.
گســترش.تومور.به.خارج.کره.چشــم.در.جریان.بیوپسی.کاهش.پیدا.

کند.

2 Persistent Fetal Vasculature

3  Morning glory nerve
4  Examination Under Anesthesia
5  B Scan
6  familial exudative vitreoretinopathy

پیشرفتهایاخیردرتشخیصودرمانرتینوبالستوما



دو ماهنامه پرتو بصیر - شماره 87 - سال نوزدهم ، فروردین و اردیبهشت 1401 6

* گروه بندی و طبقه بندی:
همانند.تمام.بدخیمی.ها،.رتینوبالستوما.در.کودکان.نیز.باید.توسط.
یک.انکولوژیســت.اطفال.ارزیابی.و.طبقه.بندی1.شود..در.سال.2017،.
»کمیته.مشــترک.سرطان.در.آمریکا.)AJCC(«2.ویرایش.هشتم.خود.
را.منتشر.کرد.که.در.این.ویرایش،.سیستم.طبقه.بندی.»تومور.-.غدد.-.
متاستاز.-.صفت.ارثی.)TNMH(«3.برای.رتینوبالستوما.نیز.بروزرسانی.
شده.بود..رتینوبالستوما،.اولین.نئوپالسمی.است.که.زمینه.های.ژنتیکی.
آن.شناســایی.شده.و.این.امر.با.عالمت.»H«.مشخص.می.شود..جهت.
طبقه.بندی.در.این.تومور،.هم.یک.سیستم.کلینیکی.و.هم.یک.سیستم.

پاتولوژیک.وجود.دارد.
از.آنجا.که.در.کشــورهای.توســعه.یافته،.اکثر.کودکاِن.دچار.این.
بیماری.در.مراحل.ابتدایی.بیماری.مراجعه.می.کنند،.طبقه.بندی.هایی.
کــه.در.آن.ها.از.گروه.بندِی.چشــمی.اســتفاده.می.شــود،.در.تعیین.
پیش.آگهــی.و.طراحی.برنامه.درمانی.بیمــار.کارآیی.بیش.تری.خواهد.
داشــت..سیســتم.Reese-Ellsworth.4.که.در.دهه.1960.ابداع.شد،.
جای.خود.را.به.»طبقه.بندی.بین.المللی.داخل..چشــمِی.رتینوبالستوما.
)IICR(«5.داده.است..این.سیستم.که.با.گروه.A.شروع.شده.و.به.سمت.
گروه.E.پیش.می.رود،.پیشرفت.طبیعی.بیماری.را-از.تومورهای.داخل..
چشمی.کوچک.تا.تومورهای.بزرگ.تر-.به.شکل.بهتری.منعکس.نموده.
و.ضمناً.ســیر.وخیم.تر.شــدِن.پیش.آگهی.را.جهت.حفظ.چشم.بیمار.
توضیح.می.دهد..سیســتم.اصلی.توســط.مورفری6.منتشر.شد.و.تیم.
انکولوژی.فیالدلفیا.و.گــروه.انکولوژی.کودکان.تغییرات.مختصری.در.
آن.داد.)شکل.1(..استفاده.از.یک..سری.روش.ها.جهت.حفظ.چشم.هایی.
که.درگیری.ویتره.دارند.)گروه.های.C،.D.و.E(،.منجر.به.آن.شــده.که.
ذرات.تومورِی.موجود.در.ویتره،.خود.به.زیرگروه.هایی.تقســیم.شــود؛.
ایــن.زیرگروه.ها.)»کره.ها«،.»ابرها«.و.»غبــار«(7،.نمای.کلینیکی.این.

.سیســتم.مرحله.بندی.)Staging(.روشی.استاندارد.برای.تیم.مراقبت.از.سرطان.کودک. .1

اســت.تا.میزان.گسترش.سرطان.را.جمع.بندی.کند..پزشکان.از.سیستم.های.طبقه.بندی.

برای.پیش.بینی.چشــم.انداز.نجات.بینایی.کودک.و.همچنیــن.بقا.و.احتمال.موثر.بودن.

.-.)www.cancer.org(.برخی.درمان.ها.استفاده.می.کنند..منبع:.انجمن.سرطان.آمریکا
ویراستار.

2  American Joint Committee on Cancer
3  tumor-node- metastasis-heritable trait
.سیســتم.Reese-Ellsworth،.در.دهه.1960.و.در.دوره.ای.که.بیش.تر.کودکان،.تحت. .4
درمان.با.پرتودرمانی.خارجی.)EBRT(.بودند،.توســعه.یافت..اگر.چه.این.سیستم.دیگر.
یک.درمان.رایج.نیســت،.با.این.حال.برخی.از.پزشکان.ممکن.است.همچنان.از.آن.برای.
طبقه.بندی.رتینوبالســتوماهایی.که.فراتر.از.چشم.گســترش.نیافته،.استفاده.کنند..این.
سیستم.می.تواند.به.تعیین.احتمال.حفظ.بینایی.در.حین.درمان.تومور.کمک.کند..منبع:.

انجمن.سرطان.آمریکا.)www.cancer.org(.-.ویراستار.
وبــگاه. در. .)International Intraocular Classification of Retinoblastoma( . .5
انجمن.ســرطان.آمریکا،.اطالعات.بسیار.مفیدی.در.مورد.این.سیستم.طبقه.بندی.یافت.

می.شود.و.تمام.مراحل.آن.توضیح.داده.شده.است-.ویراستار.
 Intraocular(.در.مقاله.ای.با.عنــوان.A Linn Murphree.ایــن.طبقه.بندی.توســط. .6
retinoblastoma: the case for a new group classification(.در.ســال.2005.

منتشر.شد-.ویراستار.
7  “spheres,” “clouds,” and “dust”

ضایعات.را.توصیف.می.کند..از.نظر.هیســتوپاتولوژی،.هر.کدام.از.آن.ها.

مشخص.و.مجزا.بوده.و.دارای.اجزای.مختلفی.متشکل.از.بافت.فعال.و.
بافت.نکروتیک.است.

* تست های ژنتیکِی پروباند8 و خانواده
باید.تمام.کودکان.مبتال.به.رتینوبالســتوما.و.خانواده.های.آن.ها.را.
فارغ.از.ســن.شروع.عالیم.یا.چپ.و.راســت.بودن.تومور،.جهت.انجام.
تست.های.ژنتیکی.و.مشاوره.ارجاع.داد..تمامی.موارد.دوطرفه.و.برخی.
از.موارد.یک.طرفه.بیماری.جهشی.در.ژن.RB1.خواهند.داشت..جهت.
انجام.این.کار.تســت.هایی.در.دســترس.قرار.دارنــد.و.از.نمونه.خون.
محیطی.یا.چشــم.خارج.شدۀ.بیمار،.می.توان.اســتفاده.کرد..ارزیابی.
ژنتیکی،.بیمارانی.که.در.معرض.خطر.بروز.تومورهای.ثانویه.هستند.را.
مشــخص.می.کند.و.برای.افرادی.که.می.خواهند.صاحب.فرزند.شوند،.

تنظیم.خانواده.)والدین.و.پروباند(.آسان.تر.خواهد.ساخت.

رویکردهای درمانی
ســنگ.بنای.درمــان.تومورهــای.داخــل.چشــمی،.جراحی.و.
شــیمی.درمانی.اســت..در.بیمارانی.که.دچار.شکل.بســیار.پیشرفته.
بیماری.بوده.و.احتمال.وجود.بینایی.در.آن.ها.صفر.است،.روش.درمانی.
ترجیحی.تخلیۀ.چشم.است..شــیمی.درمانی.و.متراکم.سازی9.کانونی.
با.اســتفاده.از.لیــزر.درمانی.یا.کرایوتراپــی.در.اغلب.روش.های.حفظ.
کره.چشــم.وجود.دارد..شیمی.درمانی.به.صورت.داخل..وریدی،.داخل..
شریانی.یا.از.طریق.تزریقات.داخل.ویتره.انجام.می.شود..تومورهایی.که.
در.مراحل.اولیه.هســتند.را.گاهی.می.توان.تنها.با.استفاده.از.روش.های.

موضعی.درمان.کرد.

* شیمی درمانی داخل  وریدی:
افزایش.خطــر.ایجــاد.تومورهای.ثانویــه.در.موارد.اســتفاده.از.
روش.هــای.پرتوتابــِی.»پرتو.خارجی«10،.بســیاری.از.گروه.ها.در.دهه.
1990.را.بر.آن.داشت.تا.جهت.درمان.رتینوبالستومای.داخل..چشمی.
از.شیمی.درمانی.داخل.وریدی.استفاده.کنند..طی.دو.دهۀ.بعدی،.این.
روش.درمانــی.به.روش.اصلی.و.اولیه.جهت.حفظ.کره.چشــم.تبدیل.
شــد..در.اکثر.موارد،.داروهای.کاربوپالتین،.وینکریســتین.و.اِتوپوزاید.
در.6-3.ســیکل.ماهانه.تجویز.می.شود..در.ادامه.از.طریق.لیزر.درمانی.
ترتیبــی11.و.یا.کرایوتراپی،.تثبیت.موضعــی.تومور.صورت.می.گیرد.و.
نتیجۀ.مطلوب.آن.اســت.که.یک.اســکار.مســطح.یا.یک.تومور.کاماًل.
کلســیفیه.به.جای.بماند..در.مورد.تومورهای.ماکوال،.به.منظور.آن.که.

.Proband..مورد.شــاخص.یا.بیمار.صفر،.اولین.بیمار.ثبت.شــده.در.یک.شیوع.در.یک. .8

جمعیت،.یا.اولین.بیماری.اســت.که.در.یک.مطالعه.اپیدمیولوژیک.ثبت.شــده.اســت..

همچنین.می.تواند.اولین.مورد.یک.وضعیت.یا.ســندرم.)نه.لزوما.مســری(.باشد.که.در.
ادبیات.پزشکی.توضیح.داده.شده.است-.ویراستار.)منبع:.انجمن.ژنتیک.آمریکا(.

9  consolidation
10  External Beam
11  sequential
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شکل1.توموردرمراحلاولیهخود،مدوروهوموژنبودهویکنمایخاکستریرنگماتدارند.a.اینتوموردرخارجازماکوالودور
ازسرعصباپتیکاست:گروهb   .A.اینیکتومورمدوربزرگتراستکهمیتوانآنرابهعنوانیککلونمجزایسلولیدرنظر
گرفت:گروهc.B.بالفاصلهدرکناریکتومورمجزاومســتقل،ذراتتوموردرداخلویترهدرمراحلاولیهآنمشاهدهمیشود.به
»نیپل«کهاحتماالًمنبعومنشأپخشذراتدرویترهاست،دقتکنید:گروهd.C.پخشوسیعذراتتوموردرداخلویترهآواسکوالر:

.Eنئوواسکوالریزاسیونوخونریزی:گروه.e.Dگروه
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اندازه.اســکوتومای.ایجاد.شــده.پس.از.درمان.در.حداقل.مقدار.خود.

باشد،.قبل.از.شروع.لیزردرمانی،.کوچک.سازی.تومور.تا.حداکثر.میزان.

ممکن.انجام.می.شود..در.تومورهای.نواحی.محیطی.که.به.لیزر.درمانی.

پاســخ.نداده.یا.در.آن.ها.پخش.شــدن.ذرات.تومور.در.داخل.ویتره.در.

مراحل.اولیه.در.اپکس.دیده.می.شــود،.از.کرایوتراپی.استفاده.می.شود..

جهت.متراکم.سازی.ذرات.تومور.در.ویتره.ممکن.است.از.شیمی.درمانی.
داخل.ویتره.استفاده.شود.

اثربخشی:.از.نظر.تاریخی،.شیمی.درمانی.داخل..وریدی.مؤثرترین. .-

روش.جهت.درمان.رتینوبالســتومای.گروه.A.،.B.و.C.اســت..در.

چشم.های.گروه.D،.احتمال.حفظ.چشم.کم.تر.از.50%.است؛.با.این.

وجود،.با.توجه.به.در.دســترس.بودن.شیمی.درمانی.داخل.ویتره،.

این.رقم.به.75.درصد.افزایش.یافته.اســت..درصد.حفظ.چشم.در.
چشم.های.گروه.E،.پایین.و.ناچیز.است.

عوارض:.بــروز.عــوارض.جانبــی.سیســتمیک.کوتاه.مدت.در. .-

شــیمی.درمانی.پدیده.شایع.و.رایجی.اســت.که.احساس.ضعف.و.

خســتگی،.تهوع.و.استفراغ.و.مشــکالت.خونی.از.جمله.لکوپنی،.

ترومبوســیتوپنی.و.آنمی.را.شامل.می.شــود..در.کم.تر.از.25%.از.

بیمارانی.کــه.دوزهای.درمانــِی.کاربوپالتین.مصــرف.می.کنند،.

»اتوتوکسیســیته«1.گــزارش.شــده.و.ریســک.ایــن.عارضه.در.

شیرخواران.با.سن.کم.تر.از.6.ماه.در.باالترین.حد.است..مواردی.از.

»لوسمی.حاد.مغز.اســتخوان.)AML(«2.پس.از.مصرف.اتوپوزاید.
گزارش.شده.است؛.دوره.نهفتگی.نسبتاً.کوتاه.)7-1.سال(.است.

* شیمی درمانی داخل سرخرگی:
کانِکو3.در.ســال.های.دهــه.80،.روش.»تزریق.انتخابی.شــریانی.
چشــم.)SOAI(«4.را.برای.رتینوبالستوما.توصیف.نمود..در.این.روش.
یک.کاتتر.بالونی.در.داخل.ســرخرگ.فمورال.قرار.داده.می.شــود.و.تا.
ســرخرگ.کاروتید.داخلی.به.جلو.رانده.شده.و.درست.تا.محل.شروع.
شــریان.اُفتالمیک.هدایت.می.شــود..بالون.باد.می.شــود.و.ِملفاالن.به.
داخل.ساختمان.شریان.تزریق.می.شود..در.سال.2008،.آبرامسون5.و.
همکاران.در.این.روش.تغییراتی.انجام.دادند.به.این.شکل.که.درست.در.
محل.دهانه.شریان،.مستقیماً.یک.کانوال.تعبیه.می.شود..طی.10.سال.
گذشــته،.»تزریق.انتخابی.داخل..شریانِی.شــیمی.درمانی.)IAC(«6.به.
عنوان.یک.روش.درمانی.مهم.برای.چشم.های.مبتال.به.اَشکال.مختلف.
تومورهای.داخل..چشــمی.پیشرفته،.عرضه.شده.است..استفاده.از.این.
روش.در.موارد.یک.طرفــه.و.دوطرفه،.هم.به.عنوان.درمان.اولیه.و.هم.

درمانی.جهت.حفظ.چشم،.موفقیت.آمیز.بوده.است..)شکل.2(

1  Ototoxicity
2  Acute Myelogenous Leukemia
3  Kaneko
4  Selective Ophthalmic Arterial Infusion
5  Abramson
6  Intra-arterial Infusion of Chemotherapy

در.مجموعه.هــای.اولیه.ای.که.توســط.آبرامســون.و.کانِکو.تحت.

درمان.قرار.می.گرفتند،.تنها.از.ملفاالن.استفاده.می.شد،.اما.در.گزارش.

مطالعات.بعدی.به.تزریق.کاربوپالتیــن.و.توپوتکان7.)به.تنهایی.یا.در.

ترکیب.با.یکدیگر(.اشاره.شده.است..پروتکل.های.درمانِی.IAC.با.توجه.

به.تعداد.داروهای.مورد.استفاده،.تعداد.تزریق.های.انجام.شده.و.ترکیب.

درمان.با.ســایر.روش.ها،.از.بیماری.تا.بیمار.دیگر.بسیار.متفاوت.است؛.

این.امر،.قضاوت.در.مورد.اثربخشــِی.IAC.در.مقایسه.با.شیمی.درمانی.
داخل..وریدی.سنتی.و.رایج.را.دشوار.می.کند.

اثربخشــی:فرانســیس8.و.همکاران.)2018(.بر.اســاس.نتایج. .-

مطالعــه.ای.که.بر.روی.IAC.در.طی.10.ســال.انجام.شــده.بود،.

گزارش.دادند.که.میزان.حفظ.و.ماندگاری.چشــم.در.ســال.اول،.

96%.بود،.اما.در.سال.های.بعد.کاهش.یافت..تقریباً.در.25.درصد.از.

چشــم.هایی.که.به.روش.IAC.درمان.شده.بود،.بیماری.ظرف.یک.

سال.پس.از.تکمیل.درمان،.عود.کرده.بود..شیلدز9.نتایج.به.دست.

آمده.در.مبتالیان.به.رتینوبالستومای.یک.طرفه.را.که.تحت.درمان.

با.شــیمی.درمانی.داخل..وریدی.قرار.گرفته.بودند.با.نتایج.حاصل.

از.IAC.مقایســه.کرد..بین.گروه.هــای.B.،C.و.E.از.نظر.نتایج.به.

دست.آمده.هیچ.تفاوتی.وجود.نداشت؛.با.این.وجود.در.چشم.های.

گروه.D.که.تحت.درمان.به.وســیله.IAC.قرار.گرفته.بودند.میزان.

حفظ.چشــم،.ارتقا.یافته.بود؛.بنابراین.روش.IAC.در.کنترل.ذرات.

پخش..شــده.تومور.در.ویتره.و.ناحیه.ساب.رتینال.موثرتر.و.مفیدتر.

بود..راویندران10.و.همکاران.آنالیز.سیســتمیکی.را.از.متون.مربوط.

7  Topotecan
8  Francis
9  Shields
10  Ravindran

شــکل2.آنژیوگرامازیکچشــممبتالبهرتینوبالستوما
بافلوروســکوپیکهتحتدرماِنIACقــراردارد.عالمت
پیکان،نشاندهندهمحلتزریقمیکروکاتتربهداخلشریان

افتالمیکاست.
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بــه.IAC.انجام.دادند..آن.ها.20.مطالعه.که.1467.چشــم.متعلق.

بــه.873.بیمار.را.مورد.پی.گیری.قرار.داده.بود،.بازبینی.نمودند..از.

میان.1467.چشــم،.در.174.مورد.)11/8%(.تخلیه.چشم.صورت.

گرفته.بود..میزان.حفظ.چشم.در.چشم.های.دچار.بیماری.پیشرفته.
فقط.35/6%.بود.

عــوارض:.عــوارض.مربــوط.بــه.IAC.در.معرض.»ســوگیرِی. .-

گذشــته.نگر«1.است.و.گزارش.های.موجود.در.این.خصوص،.متنوع.

و.متغیر.و.اغلب.متناقض.اســت..دامنه..این.عوارض.گسترده.است:.

عوارض.خفیفی.از.قبیل.ورم.دور.چشــم،.از.دســت.رفتن.گذرای.

مژه.ها.و.پرخونی.پیشانی.تا.عوارض.شدیدی.مانند.ایسکمی.وسیع.

کورویید،.انســداد.شــریان.رتین،.خونریزی.ویتره.و.سکتۀ.مغزی..

دکتر.ســِیه.نا2.گزارش.داد.که.طول.آگزیال.در.چشــم.های.درمان.
شده.به.وسیله.IAC.کاهش.یافته.بود.

* شیمی درمانی داخل ویتره
.3»)iVtC(.از.نظر.تاریخی،.استفاده.از.»شیمی.درمانی.ِ.داخل.ویتره
در.چشــم.های.دچار.رتینوبالســتوما.منع.شــده.و.علت.نیز.نگرانی..از.
گســترش.تومور.به.خارج.از.چشم.بوده.است..در.سال.2012،.مونیه4.
و.همــکاران.جهت.درمان.مبتالیان.به.فــرم.فعاِل.ویتره.ای.بیماری.که.
در.آن.ها.شــیمی.درمانی.سیستمیک.با.شکست.روبرو.شده.بود،.در.30.
چشــم.از.ملفاالن.داخل.ویتره.استفاده.کردند..در.تزریقات.iVtC.این.
بیماران.از.سوزن.شماره.32.استفاده.و.یک.سری.اقدامات.احتیاطی.به.
.5»)UBM(.بیومیکروسکوپی.اولتراسوند«.)شــرح.زیر.نیز.انجام.شد:.1
جهــت.رد.درگیری.در.محل.تزریق،.2(.پاراســنتز.قبل.از.تزریق.و.3(.
کرایوتراپــی.در.محــل.تزریق..نکته.مهم.این.کــه.در.این.مطالعه،.در.
هیچیک.از.کودکان.شــواهدی.از.انتشــاِر.خارج.چشمی.در.طی.دوره.
پی.گیری.بیماران.وجود.نداشــت.و.تقریباً.80.درصد.از.چشــم.ها.که.

درگیری.»داخل.ویتره«6.داشتند،.حفظ.شده.بود.
بعد.از.انتشــار.گزارش.ایــن.مطالعــه،.iVtC.در.پارادایم.درمانی.
رتینوبالســتوما.وارد.و.گنجانده.شده.است..مطالعاتی.نیز.منتشر.شده.
کــه.در.آن.ها.نتایج.حاصل.از.یک.دارو.)ملفاالن(.و.دو.دارو.)ملفاالن.و.
توپوتکان(.بررسی.شده.اند..هم.فرانسیس.و.هم.شیلدز.گزارش.کرده.اند.
که.با.اســتفاده.از.iVtC.به.عنوان.یک.مکمل.برای.IAC،.میزان.حفظ.
چشــم.ها.ارتقا.یافته.اســت..بِری7،.ملفاالن.داخل.ویتره.را.با.یک.رژیم.
شــیمی.درمانِی.داخل..وریدی.همزمان.ترکیب.کرد..او.گزارش.کرد.که.
تمامــی.ذرات.توموری.موجود.در.ویتره.به.درمان.پاســخ.دادند.و.67.

1  retrospective bias
2  Sienna
3  intravitreal chemotherapy
4  Munier
5  Ultrasound biomicroscopy
6  vitreous seeding
7  Berry

درصد.از.چشم.ها.حفظ.شدند.
در.حال.حاضــر.در.اکثر.مراکز.درمانی.در.هــر.تزریق.از.15-30.
میکروگرم.ملفاالن.اســتفاده.می.شــود..تزریقات.تا.زمان.تحقق.پاسخ.
کلینیکی،.هر.4-1.هفته.تکرار.می.شــوند..تعداد.کلی.تزریقات.عموماً.
بین.3.و.6.تزریق.به.ازای.هر.چشــم.متغیر.است..کاندیداهای.مطلوب.
تزریقــاِت.ملفاالن.به.صورت.iVtC،.بیمارانی.هســتند.که.صرفاً.دارای.
درگیری.»داخل.زجاجیه.ای«.بوده.و.میزاِن.بار.تومور.شــبکیه.در.آن.ها.

پس.از.شیمی.درمانی.در.حداقل.مقدار.خود.است.
عوارض:.جهت.جلوگیری.از.بروز.عوارض.هنگام.اســتفاده.از.این. .-
روش،.مهم.اســت.که.به.دقت.از.پروتکل.منتشر.شده.توسط.مونیه.
و.همکاران،.تبعیت.شــود..با.استفاده.از.سوزن.های.کوچک.)نمره.
32.یا.33(،.انجام.یک.پاراســنتز.و.استفاده.از.کرایوتراپی.در.محل.
تزریق،.خطر.انتشار.تومور.به.خارج.از.محل.تزریق.کم.می.شود..در.
یک.مطالعه.گروهی.گذشته.نگر.که.اخیراً.در.مورد.ایمنی.تزریقات.
شــیمی.درمانِی.داخل.ویتره.در.10.مرکز.رتینوبالستوما.در.سراسر.
جهان.انجام.شــده،.هیچ.موردی.از.گسترِش.خارج..چشمی.تومور.
پس.از.3553.تزریق.مشــاهده.نشده.است..ممکن.است.در.محل.
تزریق،.آتروفی.کوریورتینال.محیطی.رخ.دهد؛.به.نظر.نمی.رســد.
که.این.عارضه.بر.بینایی.فرد.تأثیرگذار.باشــد،.هر.چند.که.موارد.
شــدیدی.از.رتینوپاتِی.ایســکمیک.و.خون.ریزی.حاد.نیز.گزارش.
شــده.است..در.حال.حاضر.توصیه.می.شــود.که.جهت.جلوگیری.
از.تزریق.احتمالی.رتروهیالویید.دارو،.تزریق.به.داخل.مرکز.حفره.

ویتره.صورت.گیرد.

درمان های موضعی
* لیزرتراپی

اندیکاســیون.های.اســتفاده.از.لیزرتراپی.عبارتنــد.از:.1(.کوچک.

کــردن.و.متراکم.ســازی.تومورهای.بــزرگ.پس.از.شــیمی.درمانی.

سیســتمیک.یا.داخل..شــریانی،.2(.درمان.اولیــه.تومورهای.کوچک.

محیطــی.یا.خلفــی،.3(.درمــان.مــوارد.عودهای.کوچــک.پس.از.

شــیمی.درمانی.و.یــا.رادیوتراپــی..وقتی.کــه.از.ایــن.روش.در.کنار.

شــیمی.درمانی.اولیه.استفاده.شــود،.با.به.کارگیرِی.لیزر.مادون.قرمز.

.دیــود.با.طول.موج.810.نانومتر.یــا.آرگون.با.طول.موج.532.نانومتر،.
می.توان.موفق.به.کوچک.سازی.تومور.شد.

پارامترهایدرمانی:.هدف.درمان.این.اســت.که.در.طی.حداقل. .-

3.جلسه،.پوشاندن.کامل.هر.ضایعه.همراه.با.هم.پوشانِی.30.درصد.

از.محدوده.بیرونی.حاشــیه.تومور.انجام.شــود..تنظیمات.زمان.و.

توان.لیزر.در.حد.پایین.)mW.400-200(.حفظ.می.شود.تا.از.پاره.

شــدن.تومور.و.خونریزی.که.ممکن.است.در.موارد.انرژی.دهِی.باال.

و.بیش.از.اندازه.لیزر.رخ.دهد،.جلوگیری.شــود..به.منظور.رسیدن.

به.رنگ.ســفید.مایل.به.خاکســتری.مالیم.تومور.)معیاری.برای.

پیشرفتهایاخیردرتشخیصودرمانرتینوبالستوما
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انجام.درســت.کار(،.می.توان.مدت.زمان.تابش.یا.توان.لیزر.را.کم.

و.زیاد.کرد.تا.به.مقادیر.مناســب.دست.یافته.شود..در.خالل.انجام.

شــیمی.درمانی.و.یا.پس.از.انجام.آن،.لیزر.در.فواصل.4-2.هفته.ای.

تکرار.می.شــود.تا.اینکه.سرتاسر.ضایعه.در.سه.نوبت.پوشانده.شده.
و.پسرفت.کلینیکی.تومور.بارز.و.مشهود.باشد.

اثربخشی:.لیــزر.در.مواردی.که.تومور.در.قسمت.های.خلفی.قرار. .-

گرفته.و.کوچک.اســت،.روش.درمانی.مناســبی.به.شمار.می.رود:.

قطر.تومور.3.میلی.متر.یا.کم.تر.و.ضخامت.آن.2.میلی.متر.یا.کم.تر..

در.داخل.ویتره.مجاور،.هیچگونه.نفوذی.نباید.وجود.داشــته.باشد.

و.»اپی.تلیوم.پیگمانته.شــبکیه.RPE«1.باید.سالم.و.دست.نخورده.
بوده.و.مدیا.نیز.باید.روشن.و.شفاف.باشد.

از.آن.جــا.که.تومورهای.بزرگ.تر.به.درمان.شــدیدتری.نیاز.دارند،.

خطر.بروز.عوارض.از.جمله.آتروفی.آیریس.و.کدورت.پاراآگزیاِل.لنز.نیز.

در.آن.ها.باالتر.است..آبرامسون.و.سایر.همکاران.گزارش.کرده.اند.که.با.

استفاده.از.لیزرتراپی.همراه.با.»ایندوسیانین.سبز.)ICG(«2.به.صورت.

وریدی.جهت.افزایش.جذب.لیزر.810.نانومتر،.توانســته.اند.تومورهای.
مقاوم.و.سرکش.را.با.موفقیت.درمان.کنند.

* کرایوتراپی )برودت درمانی(
تخریب.تومورهای.رتینوبالســتوما.در.اثر.کرایوتراپی،.ناشی.از.پاره.
شــدن.غشاهای.ســلولی.پس.از.چرخۀ.انجماد-ذوب.است..این.روش.
می.تواند.یک.اثر.موضعی.مسدودکننده.عروقی.بر.روی.تومور.و.کورویید.
و.رتین.مجاور.آن.نیز.داشــته.باشــد..کرایوتراپی.برای.تومور.کوچک.
)حداکثر.به.قطر.3.میلی.متر.و.ضخامِت.2.میلی.متر(.که.در.قدام.استوا.
قرار.گرفته،.مفید.و.مؤثر.است..کرایوتراپی.را.نیز.می.توان.جهت.از.بین.
بردن.تومورهای.کوچکی.کــه.دارای.درگیری.»داخل.زجاجیه.ای«.به.

شکل.محدود.در.مجاورت.اپکس.هستند،.مورد.استفاده.قرار.داد.
پارامترهایدرمانی:از.پــروِب.دســتگاه.کرایوتراپی.از.طریق. .-
افتالموســکوپی.غیرمستقیم.جهت.مشــخص.کردن.محل.تومور.
و.بلنــد.کردن.آن.به.داخل.نوک.پروب.اســتفاده.می.شــود..وقتی.
که.پروب.مســتقیماً.در.زیر.تومور.قرار.گرفت،.فریز.کردن.شــروع.
می.شود.و.کره.یخ.حفظ.می.شود.تا.سرتاسر.توده.تومورال.را.در.بر.
گیرد..پس.از.آن.که.درمان.به.میزان.2.میلی.متر،.اپکس.را.پوشاند،.
کره.یخ.کاماًل.آب.می.شــود.و.این.چرخه.انجماد-ذوب.2.الی.3.بار.

تکرار.می.شود.
اثربخشــی:.کرایوتراپی.برای.تومورهایی.اندیکاســیون.دارد.که. .-
در.قدام.قرار.گرفته.و.در.ضمن.مدیا.شــفاف.باشــد..آبرامسون.در.
مطالعــه.ای.که.بر.روی.138.تومور.انجــام.گرفت،.گزارش.داد.که.
70.درصد.از.آن.ها.به.وســیله.کرایوتراپی.بهبود.یافته.اند..در.مورد.
تومورهای.اولیه.ای.که.قباًل.تحت.این.نوع.درمان.قرار.نگرفته.بودند،.
1  retinal pigment epithelium
2  IndoCyanine Green

میزان.بهبودی.95.درصد.بود..یک.عارضه.شناخته.شده.این.روش،.
پارگی.شبکیه.است.

* براکی تراپی )پرتودرمانی داخلی(
در.رژیم.های.درمانی.فعلی.رتینوبالســتومای.داخل.چشــمی،.در.
مورد.تومورهای.موضعــی.محدود.که.بیش.از.اندازه.جهت.کرایوتراپی.
یا.لیزرتراپی.بزرگ.و.حجیم.باشــند،.از.روش.اپی.اسکلرال.براکی.تراپی.
استفاده.می.شــود..برخالف.رادیوتراپی.از.نوع.پرتوی.خارجی،.مواجهه.
با.اشعه.به.ساختمان.های.چشمی.محدود.بوده.و.در.اینجا.ریسک.بروز.
سرطان.های.غیر.چشمی.ثانویه.یا.هایپوپالزی.اربیت.افزایش.نمی.یابد..
کاندیدای.مطلوب.یک.بیمار.دارای.تومور.موضعی.محدود.)با.ضخامت.
8.میلی.متر.یا.کم.تر(.است.که.در.آن.هیچ.نوع.درگیری.»داخل.ویتره«.
در.یا.ناحیه.ســاب.رتینال.وجود.نداشته.و.دور.از.ماکوال.و.عصب.اپتیک.

با.فاصله.ای.دو.برابر.بیش.تر.از.قطر.دیسک.قرار.دارد.
اثربخشی:.شیلدز.از.براکی.تراپی.به.عنوان.یک.روش.درمانی.اولیه. .-
در.چشم..مبتالیان.به.رتینوبالستوما.استفاده.کرد.و.گزارش.داد.که.
میزان.عود.تومور.در.یک.پی.گیری.یک.ســاله.12.درصد.و.میزان.
کلی.کنترل.تومورها.در.طی.یک.دوره.5.ساله،.79.درصد.بوده.است..
شولر3،.میزان.کنترل.تومور.در.عرض.5.سال.را.94/4.درصد.گزارش.
.داد.و.میزان.حفظ.چشم.بیمار.پس.از.یک.دوره.5.ساله.با.استفاده.از.
پالک.هــای.روتنیوم4،.86/5.%.بود..همچنین.براکی.تراپی.به.عنوان.
یک.روش.جهت.حفظ.چشــم.هایی.که.در.آن.ها.ســایر.روش.های.
درمانی.از.جمله.شــیمی.درمانی.داخل..وریدی.با.شکســت.روبرو.

شده،.مؤثر.و.مفید.است.

* تابش پرتو خارجی و تخلیه چشم
امروزه.از.روش.تابش.پرتوی.خارجی.بندرت.اســتفاده.می.شــود..
این.روش،.آخرین.راهکار.درمانی.در.تنها.چشم.باقی.ماندۀ.فرد.)دارای.

پتانسیل.بینایی(.قبل.از.تخلیه.چشم.محسوب.می.شود.
تخلیۀ.چشــم،.علیرغم.پیشــرفت.روش.های.مراقبت.و.نگهداری،.
همچنان.بــه.عنوان.شــایع.ترین.روش.مورد.اســتفاده.جهت.درمان.
رتینوبالســتوما.در.سرتاســر.جهان.به.قوت.و.جایگاه.خود.باقی.است..
هنگامی.که.تمام.استراتژی.های.نگه.دارنده.با.شکست.روبرو.شود،.چاره.
کار.عموماً.تخلیۀ.چشــم.خواهد.بود.مگر.آنکه.تومور.به.حاشیه.عصب.

اپتیک.گسترش.یافته.یا.اینکه.به.اسکلرا.دست.اندازی.کرده.باشد.
چشم.های.کاندیِدای.تخلیه.شامل.این.موارد.هستند:

چشم.های.دارای.تومور.یک.طرفه.در.گروه.D.و.E.که.فاقد.هرگونه. .•
پتانسیل.بینایی.هستند؛

.E.چشم.هایی.با.بیماری.دوطرفه.به.شکلی.که.چشم.بدتر.در.گروه .•
قرار.داشته.باشد؛

3  Schueler
4  ruthenium plaques
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چشم.های.نابینا.که.پس.از.اتمام.درمان.اولیه.همچنان.دارای.تومور. .•
فعال.باشند.

چشم.هایی.که.مشــکوک.به.داشتن.تومور.فعال.هستند.و.به.علت. .•
کدورت.مدیا.نمی.توان.آن.ها.را.پی.گیری.نمود.

دوری.از.هرگونه.ســوراخ.شدن.کره.چشم.و.جدا.کردن.یک.مقطع.

طوالنی.از.عصب.اپتیک.)حداقل.15.میلی.متر(.را.می.توان.عناصر.اصلی.

و.پایه.در.جراحی.دانست..برای.بازگرداندن.حجم.اربیت،.ایمپلنت.های.

گوناگونی.از.جمله.ســیلیکون،.هیدروکســی.آپاتیت،.مدپور.و.گرافت.
.چربی.پوســتی1.در.دسترس.اســت..همیشــه.بزرگ.ترین.ایمپلنتی
)20-16.میلی.متر(.که.می.توان.داخل.اربیت.قرار.داد.انتخاب.می.شود.
و.ایــن.امر.ربطی.به.جنس.ایمپلنت.ندارد..انتخاب.ایمپلنت.بزرگ،.هم.
باعث.تحریک.رشد.اربیت.شده.و.هم.پس.از.رشد.کودک،.دیگر.نیازی.

به.تعبیه.یک.ایمپلنت.جدید.نیست.

بخش های مورد اختالف
اختالف.نظر.کارشناســان.در.مورد.بهترین.روش.کنترل.و.درمان.
رتینوبالســتوما.باعث.شــده.اســت.که.در.مراکز.درمانی.ارجاعی،.با.

استراتژی.های.درمانی.مختلف.و.متنوعی.روبرو.شویم.
بیمارانی.که.در.نواحی.کورویید.و.پســت.المینار.مشــکل.دارند،.با.
خطر.عود.بیماری.در.خارج.از.چشــم.روبرو.هســتند؛.بنابراین.برخی.
کارشناســان.نگرانند.که.انجــام.IAC.در.همان.ابتدای.بیماری.ممکن.
است.نتواند.به.اندازه.شیمی.درمانی.سیستمیک.از.بیمار.در.مقابل.عود.
بیماری.در.نقاط.دوردســت.محافظت.نماید..برخی.پزشــکان.گزارش.
کرده.اند.که.در.میان.بیمارانشان،.کودکانی.با.رتینوبالستومای.پیشرفته.
داشــته.اند.که.تحت.درمان.بــا.IAC.قرار.گرفته.و.بــه.علت.بیماری.
متاستاتیک.فوت.کرده.اند؛.بنابراین،.در.خصوص.استفاده.از.IAC.اولیه.
جهت.چشــم.های.گروه.E.اختالف.نظر.وجود.دارد؛.در.برخی.از.مراکز،.
معتقدند.که.باید.از.همان.ابتدا.چشــم.تخلیه.شــود..عالوه.بر.این،.در.
مورد.مزایای.حفظ.و.نگه.داری.چشــم.هایی.که.پتانسیل.بینایی.آن.ها.

اندک.یا.صفر.است،.بحث.و.اختالف.نظر.وجود.دارد.
به.علــت.وجود.تنوع.قابل.مالحظه.و.چشــمگیر.در.دوز.داروها.و.
سیکل.های.IAC،.اثربخشــی.داروهای.خاص.از.جمله.توپوتکان.مورد.
بحث.و.اختالف.نظر.اســت..در.معرض.اشــعه.بــا.دوز.پایین.بودن.که.
هنگام.فلوروســکوپی.و.انجام.IAC.رخ.می.دهد،.یک.خطر.ناشــناخته.
در.بلندمدت.مطرح.اســت.و.در.بیماراِن.ژرم.الین2.که.ســن.آن.ها.زیر.
12.ماه.اســت،.این.خطر.بالقوه.در.باالترین.حد.خود.می.باشــد..برخی.
کارشناســان.به.دالیل.فوق،.کاًل.روش.IAC.را.کنار.گذاشــته.و.از.آن.
استفاده.نمی.کنند.و.این.در.حالی.است.که.سایر.پزشکان.از.این.روش.

1  silicone, hydroxyapatite, Medpor, and dermis fat graft
.یک.تغییر.ژن.در.ســلول.تولیــد.مثل.بدن.)تخمک.یا.اســپرم(.که.در.DNA.تک.تک. .2
ســلول.های.بدن.فرزندان.گنجانده.می.شود.Germline.نام.دارد..جهش.های.ژرم.الین.از.

والدین.به.فرزندان.منتقل.و.واریانت.ژرم.الین.نیز.نامیده.می.شود-.ویراستار.

فقط.به.عنوان.روشــی.جهت.حفظ.چشم.پس.از.شیمی.درمانی.داخل.

.وریدی.اســتفاده.می.کنند..به.همین.شــکل،.در.حالــی.که.در.برخی.

مراکز.در.صورت.دوطرفه.بودن.بیماری.در.همان.ابتدا.از.IAC.استفاده.

می.شود،.در.سایر.مراکز.شیمی.درمانی.داخل..وریدی.را.برای.این.گروه.
از.بیماران.بکار.می.گیرند.

دستورالعمل های کلی
علی.رغم.تنوع.موجود.در.رژیم.های.درمانی،.یک.سری.اصول.کلی.و.
عمومی.وجود.دارد.که.محور.اصلی.فرایند.درمان.در.بسیاری.از.مراکز.

ارجاعی.آمریکای.شمالی.است.
تومورهــای.یک.طرفه.گروه.B،.C.و.D،.معموالً.با.روش.IAC.اولیه. ..1

به.صورت.تک.دارویی.یا.چند.دارویی.درمان.می.شوند.
در.چشــم.های.گروه.E.دارای.بیماری.یک.طرفه.و.چشــم.هایی.که. ..2
پتانســیل.بینایی.در.آن.ها.محدود.و.ناچیز.است.باید.تخلیه.چشم.

انجام.شود.
مبتالیان.به.بیماری.پیشــرفته.دوطرفه،.معمــوالً.در.همان.اوایل. ..3
تحت.درمان.شــیمی.درمانی.داخل..وریدی.قــرار.می.گیرند.و.این.
درمان.را.با.شــیمی.درمانی.داخل.ویتــره.می.توان.تکمیل.کرد..در.
برخــی.مراکز.ترجیح.می.دهند.که.بــرای.چنین.بیمارانی.از.روش.
IAC.اولیۀ.متوالی.)چند.بار.پشت.سر.هم(.استفاده.شود.و.البته.در.
این.روش،.داروها.و.دوزاژ.مورد.استفاده.و.تعداد.سیکل.ها.گوناگون.

و.مختلف.است.
در.کودکانــی.که.چشــم.آن.ها.تخلیــه.می.شــود.و.ویژگی.های. ..4
هیســتوپاتولوژیک.آن.ها.نشــان.دهنده.حاالتی.با.خطــر.باالتر.از.
جمله.تومورهــای.خلفی.المینار.و.تومورهای.کورویید.وســیع.و.
حجیم.اســت،.جهت.افزایش.احتمال.زنده..مانــدن.بیمار،.باید.از.

شیمی.درمانی.سیستمیک.تکمیلی.استفاده.کرد.
»انجمــن.پاتولوژیســت.ها.و.انکولوژیســت.های.چشــم.آمریــکا.
)AAOOP(«3.در.سال.2018.دســتورالعمل.هایی.را.جهت.غربالگری.
کودکاِن.در.معرض.خطر.رتینوبالســتوما،.منتشر.کرد..در.این.گزارش.
که.مورد.تأیید.آکادمی.چشم.پزشکی.آمریکا.نیز.بود،.بیماران.بر.اساس.
مدل.های.شجره.نامه.ای.و.تســت.های.ژنتیک.به.گروه.های.دارای.خطر.
خفیف،.متوسط.و.باال.تقسیم.بندی.شدند..در.این.گزارش.پیشنهاد.شد.
که.در.کودکانی.که.در.معرض.باالترین.ریســک.هستند،.باید.اقدامات.
غربالگری.انجام.شده.و.در.این.کودکان.معاینات.دوره.ای.چشم.پزشکی.

تحت.بی.حسی.انجام.گیرد.)نگاه.کنید.به.شکل.های.3.و.4(.
مطالعات.گذشــته.نگر.در.ســه.دهه.گذشــته،.افزایش.خطر.بروز.
سرطان.های.ثانویه.در.مبتالیان.به.رتینوبالستومای.ژرم.الین.را.گزارش.
داده.و.مستندسازی.کرده.است..سرطان.های.غیر.چشمی،.عبارتند.از:.
سارکوم.های.بافت.نرم.و.استئوژنیک،.پینیوبالستوما،.مالنومای.پوستی،.

3  The America Association of Ophthalmic Oncologists & Pathologists
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تومورهای.مغزی،.بیماری.هوجکین،.ســرطان.ریه،.سرطان.پستان.و.

سایر.نئوپالسم.های.اپی.تلیالی..در.بیمارانی.که.قبل.از.12.ماهگی.تحت.

تابش.اشــعه.قرار.می.گیرند،.میزان.بروز.بدخیمی.ها.در.محدوده.تابش.

اشــعه.در.10.سال.نخســت.زندگی.شان.باالتر.اســت..در.حال.حاضر.

اکثر.کارشناســان.توصیــه.می.کنند.که.در.تمامی.کــودکان.مبتال.به.

رتینوبالستوما.که.درمان.شــده.و.بهبود.یافته.اند.)به.جز.بیماراِن.فاقد.

موتاســیوِن.ژرم.الین.RB1.که.فقط.از.طریق.تخلیه.چشم.تحت.درمان.

قرار.گرفته.اند(،.باید.برنامــه.بلندمدتی.برای.بقای.افراد.اجرا.کرد..این.

برنامه.دو.هدف.دارد:.اوالً.غربالگری.عوارض.مرتبط.با.درمان.های.انجام.

شــده.و.ثانیاً.غربالگری.از.نظر.بروز.ســرطان.های.غیر.چشمی.که.این.
افراد.ممکن.است.از.نظر.ژنتیکی.استعداد.ابتال.به.آن.را.داشته.باشند.

شــکل3.ریسکپیشآزمون)پریتست(برایموتاســیونRB1دراعضایخانوادهیککودکمبتالبهرتینوبالستوما.دادههایارائه
 BL(براساسیکمجموعهبزرگدادههااستکهتوسطیکیازمحققانRB1شــدهدراینجانشاندهندهمیزانتشخیصموتاسیوِن
Gallie(تهیهشدهوبرروینتایجآزمایشهایژنتیکمولکولیدرمبتالیانبهرتینوبالستوماواعضایخانوادهآنهاتحقیقمیشود.
a.تمامیپروباندهایدارایبیماریدوطرفه،یکآلِّلساختاریجهشیافتهRB1دارند.درعینحال،موتاسیونRB1درکودکانمبتال
بهرتینوبالستوما،اغلببهشکلنوپدید)de novo(است؛بنابراین،اکثرکودکانمبتالبهرتینوبالستومایدوطرفه،اولینفرددرخانواده
خودهســتندکهبهاینبیماریمبتالمیشوند.قبلازاینکهبیمارتستشود،ریسکایجادرتینوبالستومادربستگانبیماررامیتوان
براساسدادههایبدستآمدهازتعدادزیادیازخانوادههاتخمینزد.درصدخطرآنکهبستگانحاملآلّلجهشیافتهپروباندباشند،

دراینجانشاندادهشدهاست.
b.درپروباندهایدارایبیمارییکطرفهوفاقدهرگونهســابقهخانوادگیرتینوبالستوما،خطرآنکهبستگانحاملآلّلجهشیافته
RBIباشند،15درصداست.درصدخطرموجوددربستگانجهتحاملبودنآنآللدراینجانشاندادهشدهاست.دربستگاندرجه
ســهودرجهچهاِرپروباندهاییکطرفه،ریسکمحاسبهشدهبهترتیبسههزارمویکهزارمدرصداستکهازمقدارخطرمربوطبه
جمعیــتطبیعییعنیهفتهزارمدرصد)یکمورددرهر15هزارتولدزنده(،پایینتراســت؛بنابراین،مقدارخطرهمانهفتهزارم

درصداعالمشدهاست.
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درمان های جدید
چند.روش.درمانی.جدید.برای.رتینوبالســتومای.داخل.چشــمی.
در.حال.ورود.به.حوزه.چشم.پزشکی.است..داروهای.جدید،.روش.های.
جراحی.و.بیوپســی.های.مایع.همگی.تحت.مطالعه.و.در.دست.بررسی.

است.
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پریسا ساسانی/ روزنامه نگار

اگر.عبارت.»گردشــگری.ســالمت«.را.در.گوگل.جستجو.کنید،.

حدود.165.میلیون.پاســخ.دریافت.می.کنید..این.عدد.نشــان.دهندۀ.

گسترش.چشم.گیر.این.حوزۀ.جدید.در.کشورمان.است..سازمان.جهانی.

گردشگری.)WTO(،.گردشگری.ســالمت.را.اینگونه.تعریف.می.کند:.

اســتفاده.از.خدماتــی.که.به.بهبود.یا.افزایش.ســالمتی.و.روحیه.فرد.

)با.اســتفاده.از.آب.های.معدنی،.آب.و.هوا.یا.مداخالت.پزشکی(.منجر.

می.شود.و.در.مکانی.خارج.از.شهر.محل.سکونت.فرد.به.او.ارائه.می.شود..
مقولۀ.گردشگری.سالمت.فراتر.از.گردشگری.
درمانی.است..آب.و.هوای.متبوع،.چشمه.های.
آب.معدنی.و.امکانات.طبیعی.نیز.در.زیرگروه.

گردشگری.سالمت.دسته.بندی.می.شود..
باغینی.مدیر.نمایندگی. اسماء.شــجاعی.
گام.بین.الملل.و.مدیرعامل.آژانس.گردشگری.
روشــا.ســفر.بصیر.می.گوید:.»اوائل.کار.مرکز.
فوق.تخصصی.چشم.پزشــکی.بصیر،.تعریف.و.
تعبیری.با.عنوان.گردشــگری.سالمت.وجود.
نداشــت..اما.ایــن.مرکز.در.همــان.زمان.هم.
مراجعین.غیرایرانی.داشــت.و.می.توان.گفت.
که.از.بنیانگذاران.گردشگری.سالمت.در.ایران.
اســت«..با.او.از.شــروع.گردشگری.سالمت.و.
فعالیت.هــای.مجموعه.بصیــر.در.این.حوزه.

صحبت.کرده.ایم..

روندرشدمرکزفوقتخصصیچشمپزشکیبصیرچطورپیش
رفتکهتوانســتبهعنواننخستیننمایندهجراحیلیزردر

خاورمیانهمعرفیشود؟
اســماءشــجاعیباغینیمدیرنمایندگیگامبینالملل
ومدیرعاملشــرکتروشــاســفربصیر:.مرکز.فوق.تخصصی.
چشم.پزشــکی.بصیر.به.عنوان.اولین.مجموعه.جراحی.چشــم.با.لیزر.
راه.اندازی.شــد.و.با.توجه.به.ضعف.کشورهای.حاشیه.خلیج.فارس.در.
حوزه.درمان،.بیماران.این.کشــورها.برای.درمان.و.عمل.جراحی.چشم.
خود.به.ایران.می.آمدند..بِروز.بودن.علم.چشم.پزشــکی.در.بصیر.و.ارائه.
مقاالت.علمی.قوی.در.مجامع.بین.المللی.کم.کم.باعث.شــد.این.مرکز.
در.حوزه.چشم.پزشــکی.به.عنوان.نخســتین.نماینده.جراحی.لیزر.در.

خاورمیانه.معرفی.شود..
در.آن.دوران.تعریف.و.تعبیری.با.عنوان.»گردشــگری.سالمت«.و.
بیمارســتانی.که.»IPD«.)دپارتمان.بیماران.بین.المللی(.داشته.باشد،.

اسماء شجاعی باغینی مدیرعامل آژانس گردشگری روشا سفر بصیر:

می خواهیم ظرف دو سال آینده برند 
جهانی شویم
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وجود.نداشت..اما.مرکز.فوق.تخصصی.چشم.پزشکی.

بصیر.در.همــان.زمان.هم.مراجعیــن.غیر.ایرانی.

داشت.و.می.توان.گفت.که.این.مرکز.از.بنیانگذاران.

»گردشگری.سالمت«.در.ایران.است؛.زیرا.به.شکل.

منسجم.و.متمرکز.کشورهای.حاشیه.خلیج.فارس.

و.عــراق.را.پ.وشــش.می.داد.و.در.ادامــه.این.روند.

برخی.دیگر.از.کشورهای.همسایه.نیز.به.مجموعه.
اضافه.شدند.

حوزه بینالملل بخــش در بحث مهمترین
گردشگریسالمتچیست؟

تبلیغــات.و.بازاریابی..به.اعتقــاد.من.یکی.از.

فعالیت.هــای.بخــش.بین.الملل،.بحــث.بازاریابی.

برای.بیماران.چشــم.است..به.این.ترتیب.که.یک.

مراجعه.کنندۀ.خارجــی.اطمینان.حاصل.کند.که.

ایــن.مرکز.عالوه.بــر.خدمات.پزشــکی،.نیازهای.

اقامتی،.تردد،.مترجــم.و.مراقبت.های.ویژه.را.هم.
برآورده.می.کند..به.همین.دلیل.هلدینگ.گام.که.شــامل.کلینیک.های.
فوق.تخصصی.بصیر.و.شرکت.های.وابستۀ.آن.است،.به.این.نتیجه.رسید.
که.آژانس.گردشــگری.راه.اندازی.کند.تا.این.آژانــس،.مجموعه.ای.از.
وظایف.و.خدمــات.بهینه.را.برای.مراجعان.خارجــی.به.عهده.بگیرد..
بنابرایــن.اکنون.خدمات.مربوط.به.مراجعان.خارج.از.کشــور.در.قالب.
آژانس.گردشــگری.انجام.می.شــود.و.خیلی.زود.هم.مجوز.گردشگری.

سالمت.را.دریافت.کردیم..

*عالوهبرارائهخدماتدرمانی،آیاتورهایگردشــگریهم
جزوبرنامههایخدماتیبود؟

بله..تورهای.گردشگری.هم.جزئی.از.خدمات.ارائه.شده.به.مراجعین.

است..به.خصوص.اینکه.اغلب.بیماران.از.عراق.و.کشورهای.حوزه.خلیج.

فارس.هستند.و.دوست.دارند.پس.از.بهبودی.نسبی.به.زیارت.امام.رضا.

)ع(.و.سواحل.شمال.ایران.بروند.و.این.امکان.به.صورت.تورهای.یک.و.

یا.چند.روزه.در.آژانس.گردشــگری.روشا.سفر.بصیر.فراهم.است..یکی.

از.مــواردی.که.موجب.رضایت.حداکثری.مراجعین.می.شــود،.همین.
سفرهای.زیارتی.و.سیاحتی.است..

*آیاارائهخدماتزیارتیوسیاحتیبهمراجعان،منحصربه
بیمارانچشمیاست؟

ابتدا.چنین.بود..اما.بعدها.گردشگری.سالمت.گسترش.پیدا.کرد.و.

با.دریافت.مجوزهای.الزم،.اکنون.سایر.مراجعان.درمانی.در.بخش.های.

غیر.از.چشــم.را.هم.تحت.پوشــش.قرار.داده.ایم..بر.همین.اســاس.با.

بیمارستان.ها.و.پزشکان.زیادی.برای.ارائه.خدمات.گردشگری.سالمت.

قرارداد.داریم..در.حال.حاضر.تعداد.مراجعین.درمان.های.غیرچشــم.از.
بیماران.چشم.بیشتر.است.

*بیشترازچهکشورهاییمراجعهکنندهدارید؟
در.حال.حاضر.بیشــترین.مراجعین.ما.از.اقلیم.کردســتان.عراق.
هستند..عراق.و.کشورهای.حاشیه.خلیج.فارس.هم.در.رتبه.های.بعدی.

قرار.دارند.

*نقشوجایگاهنمایندگیگامبینالمللوآژانسروشــادر
چرخهگردشگریسالمتچیست؟

ابتدا.باید.بگویم.امکانات.فراهم.شده.برای.بیماران،.عالوه.بر.مشاوره.

اولیه.رایگان.و.نوبت.گیری.پزشــک.و.بیمارســتان.و.همراهی.بیمار.در.

تمامــی.مراحل.درمــان؛.خدماتی.نظیر.ویزای.درمانــی،.حمل.و.نقل.

داخلــی.و.بین.المللی،.رزرو.اســکان.و.همراهی.راهنما.و.مترجم.را.هم.

شامل.می.شود..ارائه.خدماتی.از.این.دست.از.جمله.فعالیت.های.آژانس.

گردشگری.روشا.اســت.که.فعالیت.های.داخلی.گام.بین.الملل.در.این.
قالب.قرار.دارد.

تبلیغــات.و.بازاریابی.هم.بخــش.مهم.این.کار.اســت..در.بخش.

بین.الملــِل.مجموعه،.هر.کشــور.هدف.به.صورت.یــک.»میز«.تعریف.

می.شــود.و.هر.میز،.یک.مدیر.و.به.تناســب.فعالیت،.کارمندان.بومی.

دارد..ســوریه،.عراق.و.اقلیم.کردستان.با.توجه.به.استقالل.نسبی.این.

منطقه.به.طــور.جداگانه،.میزهای.فعال.ما.هســتند..کار.این.مدیران.

عالوه.بر.تبلیغات.و.بازاریابی،.انجام.مطالعات.اولیه.در.زمینه.ســاخت.
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و.افتتاح..مراکز.فوق.تخصصی.چشم.

در. کــه. اســت. مناطــق. آن. در.

ایــن.مــورد.بخــش.فوق.تخصصی.

الشفای. بیمارســتان. چشم.پزشکی.

شــهر.بصره.راه.اندازی.شده.و.بخش.

چشم.پزشــکی.بیمارستان.الکاظمیه.

بغداد.و.کلینیک.تاران.سلیمانیه.هم.
در.شرف.افتتاح.است.

مجموعــه.ایــن.فعالیت.هــا.از.

بررســی.های. بازاریابی،. مقدمــات،.

متعــدد.از.زوایای.مختلــف،.تعیین.

بحث.هــای.مالــی.و.درصــد.و.حق.

کمیســیون.تا.زمان.راه.اندازی،.همه.

و.همــه.در.نمایندگی.گام.بین.الملل.
انجام.می.شود.

در پزشــکی کار قوانیــن *
قوانین این است؟ چطور عراق

مشکلسازنیست؟
برای.پزشــکان.ایرانی.قوانین.سخت.گیرانه.ای.وجود.دارد..در.حالی.
که.پزشــکان.سوری.با.سطح.ســواد.پایین.به.راحتی.مجوز.می.گیرند.
و.کار.می.کنند..از.دیگر.مشــکالت.این.اســت.کــه.وضعیت.دولت.و.
حکومت.کشــور.عراق.نابسامان.است.و.مدیریت.ها.در.این.کشور.دائماً.
تغییر.می.کند..با.تغییر.مدیریت،.قراردادها.لغو.می.شــود.و.باید.مراحل.
بازاریابــی.و.غیره.را.از.ابتدا.طی.کنیم..بــه.همین.دلیل.به.این.نتیجه.

رسیدیم.که.باید.با.بخش.خصوصی.کار.کنیم.

*روندانجامفعالیتهایبازاریابیدراقلیمکردستانچگونه
پیشرفت؟

شــهر.سلیمانیه.یک.شــهر.اقتصادی.و.پر.رونق.است.که.مجموعه.

بصیر.ســابقه.همکاری.در.این.شــهر.را.داشته.اســت..در.سلیمانیه،.

مجموعه.فوق.تخصصی.چشم.پزشــکی.بصیر.را.به.واســطه.آشنایی.و.

حضور.مدیریت.محتــرم.این.مجموعه،.کاماًل.می.شناســند..از.همین.

رو.یکی.از.کارهای.خوبی.که.در.این.شــهر.انجام.شــد،.بستن.قرارداد.

همــکاری.با.کلینیک.تخصصی.»تاران«.بود..معنای.این.اســم،.همین.
شهر.»تهران«.است..

*تامیننیرویانسانیبهچهصورتاست؟
در.عراق.و.اقلیم.کردســتان.نیروی.انسانی.متخصص.وجود.ندارد.
و.درخواســت.داشــتند.که.تامین.این.بخش.از.نیروها.با.طرف.قرارداد.

ایرانی.باشــد..البته.رقبایی.از.کشورهای.ترکیه.و.هند.در.کشور.عراق.و.

اقلیم.کردســتان.داریم..مثاًل.ترکیه.یک.چشم.پزشکی.مجهز.در.اقلیم.

کردستان.احداث.کرده.اســت..هزینه.های.باالیی.هم.برای.دستمزد.و.

کارهای.جانبی.می.گیرند؛.اما.کیفیت.خدمات.آنها.در.ســطح.متوسط.
است.

*باوجودداشتنرقیبیمثلترکیه،ریسکسرمایهگذاریدر
اقلیمکردستانباالنبود؟

نه..به.دلیل.تمایلی.که.از.ســوی.مردم.کردستان.و.عراق.به.حضور.

و.معالجــه.در.ایــران.وجود.داشــت،.تصور.ما.بر.این.اســت.که.عماًل.

ســرمایه.گذاری.پرریسکی.انجام.نداده.ایم..اشتراکات.فرهنگی.و.از.همه.

مهمتر.زبان.باعث.شده.حضور.در.ایران.و.انجام.روند.معالجه.برای.آنها.

نســبت.به.ترکیه.آسان.تر.و.در.دسترس.تر.باشد..بنابراین.به.این.نتیجه.

رسیدیم.که.اگر.امکانات.درمان.با.همین.اشتراکات.در.کشور.خودشان.

فراهم.باشد،.قطعا.تمایل.بیشتری.به.این.همکاری.دارند..بنابراین.یک.

پزشــک.مقیم.به.شکل.مســتقر.در.کلینیک.حضور.دارد.و.طبق.تعهد.

طرف.ایرانی،.تیم.های.تخصصی.هم.به.صورت.ماهانه.در.کلینیک.حاضر.
می.شوند.و.کار.درمان.را.انجام.می.دهند..

*درصحبتهایخوداشارهکردیدکشورعراقسختمجوز
میدهد.چرا؟

دولت.عراق.می.خواهد.خروج.بیماران.و.به.تبع.آن.خروج.ســرمایه.

را.محدود.کند.و.در.مقابل.امکانات.درمان.را.در.کشــور.خود.باال.ببرد..

به.همین.دلیل.سعی.می.کند.سختگیرانه.تر.عمل.کند..اما.واقعیت.این.
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اســت.که.این.کشور.زیرساخت.های.الزم.برای.چشم.انداز.5.ساله.خود.

را.ندارد..به.همین.دلیل.مجموعه.فوق.تخصصی.بصیر.تصمیم.گرفت.در.

بخش.بین.الملل.فعال.تر.عمل.کند.و.در.این.کشور.پایگاه.درست.کند.و.
خب.این.یک.قسمت.از.فعالیت.گام.بین.الملل.در.راستای.درمان.است.

*بــاتوجهبهتحریمها،فعالیتهــایبازرگانیچگونهانجام
میشود؟

نماینــده.هلدینــگ.گام.در.منطقــه.فعال.اســت.و.بحث.گردش.

اقتصادی.و.بازرگانی.از.نکاتی.اســت.که.برای.بخش.بین.الملل.اهمیت.

زیــادی.دارد..به.همین.دلیل.یک.شــرکت.در.اقلیم.کردســتان.ثبت.

کرده.ایم.و.کارهای.اولیه.در.این.زمینه.را.انجام.داده.ایم.تا.بتوانیم.برای.
تجهیزات.و.تاسیسات.پزشکی.هم.نمایندگی.بگیریم..

*دردورهتحریــم،تجهیزاتوموارددیگــرچگونهتامین
میشد؟

بحــث.مبادلــه.کاال،.جابجایی.پول.و.از.همــه.مهم.تر.تحریم.های.

بین.المللی،.مشکالت.بســیاری.را.ایجاد.کرد..ضمن.اینکه.کشورهایی.

که.با.آنها.فعالیت.مشــترک.اقتصادی.داریم،.تحت.تاثیر.جوسازی.های.

بین.المللی.قرار.می.گیرند.و.اساســاً.یکی.از.دالیلی.که.تصمیم.گرفتیم.

شــرکت.بازرگانی.ایجاد.کنیم،.بحث.تحریم.ها.بود..همین.اندازه.بگویم.

که.برای.انجام.فعالیت.های.اقتصادی.خود.حتی.نمی.توانیم.یک.حساب.
بانکی.داشته.باشیم.و.این.موضوع.نگران.کننده.و.دردناک.است..

*چهتضمینیبرایبازگشتسرمایهوجوددارد؟
می.توانم.بگویم.هیچ.تضمینی.وجود.ندارد.و.واقعا.ریسک.کرده.ا.یم..
تحریم.ها.باعث.شــده.که.هیچ.ضمانتی.برای.بازگشــت.سرمایه.وجود.
نداشته.باشد؛.اما.باید.این.خطر.را.برای.پیشرفت.بپذیریم.و.به.شرکای.
خود.و.نیاز.جامعه.هدف،.اعتماد.داشته.باشیم..آیا.حمایتی.وجود.دارد؟.
خیر.و.خب.این.موضوع.آزارنده.است..به.عنوان.مثال.برای.ارائه.خدمات.
جانبی.مانند.عینک،.در.ایران.مشکل.تولید.فریم.داریم.و.این.ابزار.مهم.
را.باید.وارد.کنیم.که.گرفتار.تحریم.و.روش.های.پیچیده.و.هزینه.بر.دور.

زدن.آن.می.شویم.

*تحریمهادربخشهزینههایجانبیمیتوانداختاللایجاد
کندویافعالیتراباکندیمواجهکند.آیادرحوزهدرمانهم

بههمینترتیباست؟
در.حوزه.درمان.قضیه.فرق.می.کند.و.درمان.نیاز.اولیه.هر.انســان.
اســت.و.تحت.هر.شرایطی.به.دست.آوردن.ســالمتی.را.می.پذیرد..به.
همین.دلیل.وقتی.بیمار.خارجی.برای.درمان.می.آید،.مثل.توریســت.
گردشــگر.و.با.یک.نــگاه.صرفاً.اقتصادی.با.او.برخورد.نمی.شــود..زیرا.

می.دانیم.که.برای.به.دســت.آوردن.سالمتی،.از.بخشی.از.زندگی.خود.

گذشــته.تا.با.پول.آن.درمان.شود..به.همین.دلیل،.نگاه.کمک.رسانی،..

یاری.گری.و.مهمان.نوازی.برای.ما.در.بخش.بین.الملل.همیشــه.مطرح.

بــوده.و.تالش.کرده.ایم.این.وجهه.مهمان.نوازی.ما.ایرانیان.از.بین.نرود.

و.بحث.های.اقتصادی،.محور.اصلی.نباشــد..به.همین.دلیل.بسیاری.از.

درمان.ها.توسط.دکتر.شجاعی.در.بیمارستان.های.خیریه.انجام.می.شود.

و.این.نگاه.او،.فراتر.از.ایرانی.و.غیرایرانی.و.مسلمان.و.غیرمسلمان.است.
و.همیشه.صرفاً.جنبه.انسانی.داشته.است.

*وضعیتکلیتبلیغاتوبازاریابیمادرمقایسهباکشورهای
منطقهچطوراست؟

در.حال.حاضر.بحث.گردشگری.سالمت.در.دنیا.بسیار.مطرح.است.

و.کشــورهای.هند.و.ترکیه.از.قطب.های.مهم.گردشــگری.سالمت.به.

شــمار.می.روند..یکی.از.دالیل.مهم.در.بحث.بازاریابی،.اطالع.رسانی.و.

تبلیغات.است.که.در.ایران.در.این.زمینه.بسیار.ضعیف.عمل.شده.است.

و.امکانات.و.توانایی.های.پزشکی.کشورمان.به.اندازه.کافی.شناخته.شده.

نیســت..زیرا.تبلیغات.کافی.برای.شناساندن.و.معرفی.این.توانایی.ها.و.
فعالیت.ها.صورت.نگرفته.است.

*یکیازنیازهایاولیۀمراجعهکنندۀخارجی،بحثاســکان
اســت.دربخشبینالمللتاچهاندازهبهاینموضوعورود

کردهاید؟
مجموعه.فوق.تخصصی.چشم.پزشــکی.بصیر،.به.واســطه.اقدامات.
دکتر.شــجاعی.و.چشــم.انداز.فعالیت.هایی.که.برای.خود.تعریف.کرده.
بود،.از.خیلی.وقت.پیش.این.کار.را.به.شــکل.بسیار.محدود.انجام.داده.
است..ما.هم.در.بحث.گسترش.امکانات.اسکان.پای.کار.آمدیم.و.سعی.
کردیم.در.همۀ.کلینیک.ها.امکان.اســکان.مراجعین.مســافر.را.فراهم.
کنیــم..ضمن.اینکه.تمام.بخش.های.درمانــی.که.پذیرش.بیمار.دارند،.
باید.طبق.قانون.مجوز.»IPD«.)دپارتمان.بیماران.بین.المللی(.داشــته.

باشند.و.مرکز.فوق.تخصصی.بصیر.این.مجوز.را.دارد..

*مراجعان،پسازدرمانوعمــلجراحی،تاچهمدتباید
دوراننقاهترابگذرانندودرخواســتسفرهایزیارتییا

سیاحتیآنهاچگونهتامینمیشود؟
مدت.زمان.دوران.نقاهت.به.نوع.درمان،.نوع.بیماری،.ســن.و.سال.
و.بیماری.های.زمینه.ای.بستگی.دارد..با.توجه.به.پرونده.و.انضمام.سفر.
زیارتی.و.ســیاحتی.یک.قیمت.کلی.به.مراجعه.کننده.ارائه.می.شــود..
ولــی.پیش.آمده.که.مراجعه.کننده.برای.درمان.بیماری.کلیه.آمده،.اما.
ناراحتی.قلبی.هم.داشته.است.و.طبیعتاً.یک.هفته.در.بیمارستان.برای.
رفع.مشــکل.قلب.به.اســتراحت.و.درمان.پرداخته.تا.پزشک.مربوطه.

میخواهیمظرفدوسالآیندهبرندجهانیشویم
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مجوز.درمان.بیماری.اصلی.که.به.خاطر.آن.ســفر.کرده.را.بدهد..یک.

نکته.مهم.هم.این.اســت.که.بعد.از.هر.درمانی.نمی.توان.تور.زیارتی.و.

سیاحتی.گذاشت..مثال.بیماری.که.پیوند.کبد.و.کلیه.و.یا.ناراحتی.قلبی.

دارد،.نمی.تواند.با.تور.به.ســفر.برود.و.معموالً.گردشگری.سالمت.برای.

بیماران.ســرپایی.است..بنابراین.قاعده.بر.این.است..اگر.بعد.از.درمان.
مشکلی.نباشد،.با.تأیید.پزشک.معالج،.اجازه.سفر.خواهند.داشت.

*گردشگرانسالمتبجزشــهرهایمذهبی،بیشترتمایل
دارندبهکدامنقاطایرانسفرکنند؟

در.جنوب،.جزیره.کیش.و.در.شــمال،.شهر.رامسر.را.می.پسندند..

طبیعت.شمال.برای.آنها.بســیار.مطلوب.و.تفریحاِت.سرگرمی.جزیره.

کیش.هم.برای.آنها.بسیار.جذاب.است..

*چشــماندازوماموریتگردشگریســالمتدرمجموعه
هلدینگگامراچگونهارزیابیمیکنید؟

در.تالش.هستیم.قسمت.گردشگری.تفریحی.را.توسعه.دهیم.و.در.

این.حوزه.آنقدر.فعال.هســتیم.که.بتوانیم.به.شکل.مستقل.فعالیت.ها.

را.پیــش.ببریم.و.بازاریابی.کنیم..چشــم.انداز.ما.این.اســت.که.در.دو.

ســال.آینده.برند.جهانی.شــویم.و.در.این.زمینه.برنامه.ریزی.هایی.در.

حوزه.بازاریابی.انجام.شــده.اســت..هدف.نهایی.من.حرکت.به.سمت.
گردشگری.انبوه.است.که.گردشگری.سالمت.را.هم.در.بر.می.گیرد.

مرکز.تحقیقات.ســالمت.چشــم.بصیر.در.نظر.دارد.با.هدف.گســترش.و.نشر.
پژوهش.های.علمی.انجام.شده.توسط.چشم.پزشکان.و.محققان.داخلی.در.این.حوزه،.نسبت.
به.چاپ.یک.مقاله.پژوهشــی.یا.تجربی.در.هر.شماره.اقدام.نماید..مقاالت.وارده.توسط.تیم.
تخصصی.مجله.پرتو.بصیر.بررســی.و.در.صورت.تایید.در.نوبت.نشر.قرار.می.گیرد..مقاالت.
ارســالی.باید.بروز.بوده.و.پیش.از.این.در.نشــریه.دیگری.منتشر.نشده.باشد..عالوه.بر.این.
در.صورتی.که.نســبت.به.ترجمه.مقاالت.روز.دنیا.در.حوزه.چشم.پزشکی.اقدام.کرده.اید.و.
آن.را.در.ترویج.علم.چشم.پزشــکی.موثر.می.دانید،.با.ما.به.اشتراک.بگذارید..مطلب.ترجمه.
شــده.پس.از.ویراســتاری.و.تایید.تیم.تخصصی.مجله،.با.نام.شما.بعنوان.مترجم،.منتشر.

خواهد.شد..
از.چشم.پزشــکان.و.پژوهشگران.محترم.در.خواست.می.شود.در.صورت.تمایل.مقاالت.
خود.را.با.فرمت.استاندارد.مقاله.نویسی.پزشکی.به.نشانی.ایمیل.مجله.پرتو.بصیر.به.آدرس.

info@basirclinic.ir.ارسال.یا.به.شماره.09124037958.واتساپ.نمایند..



21

دکتر مریم یادگاری
متخصصوجراحچشموفلوشیپگلوکوم؛مرکزتحقیقاتچشم،
پژوهشــکدهچشموعلومبینایی،دانشــگاهعلومپزشکیشهید

maryam.yadgari@yahoo.ie.بهشتی،تهران،ایران

چکیده:
گلوکوم.یکی.از.شــایع.ترین.علل.نابینایی.در.سراسر.جهان.است.و.
از.جمله.اقدامات.پاراکلینیک.مفید.برای.تشــخیص.بروز.و.یا.پیشرفت.
آن،.روش.OCT.اســت..در.این.مقاله.در.مورد.تکامل.OCT.و.معرفی.

سیستم.های.جدید.و.کاربرد.آن.در.گلوکوم.توضیح.داده.شده.است.
.TD-OCT ،ســلول.های.گانگلیونی.شــبکیه.،OCT.:کلیدواژهها

SD-OCT.،.SS-OCT.،.AO-OCT.،.EDI-OCT

مقدمه
.)RGC(.عصب.بینایی.که.از.آکسون..سلول.های.گانگلیونی.شبکیه
)الیه.فیبر.عصبی.شــبکیه(.تشکیل.شده.اســت،.از.المینال.کریبروزا.
)LC(.تا.کیاســمای.بینایی.امتداد.دارد.و.توســط.غالف..مننژ.پوشیده.
شده.اســت..الیه.فیبرهای.عصبی.شــبکیه.نزدیک.دیسک،.ضخیم.تر.

است؛.زیرا.این.نقطه،.محل.هم.گرایی.رشته.های.عصبی.است.
.المینا.کریبروزا.که.به.عنوان.یک.ســاختار.دینامیک.شبکه-مانند.
در.کانال.خلفی.صلبیه.قرار.دارد،.به.حفظ.گرادیان.فشــار.بین.فضای.
خارج.و.داخل.چشــم.کمک.می.کند..آکسون.های.)RGC(.موجود.در.
تقاطع.المینا.کریبروزا.)LC(،.در.برابر.فشــارهای.مکانیکی.مربوط.به.
فشار.چشم.باال،.آسیب.پذیرترین.بخش.هستند..یک.گرادیان.فشار.در.
ســطح.LC.وجود.دارد.که.به.آن.اختالف.فشار.فراالیه.ایTLPD(.1(.و.
.ICP.و.IOP.گفته..می.شود.و.معنای.آن،.تفاوت.بین.)TLPG(.گرادیان

در.فضای.زیر-عنکبوتیه.است.
نیروی.فشــارنده.مرتبط.با.پاتولوژی.های.خاص.مانند.فشار.چشم.

1  translaminar pressure difference

بــاال.بر.روی.LC،.به.اختــالل.در.انتقال.آکســونی.و.در.نتیجه.مرگ.

سلول.های.گانگلیونی.شــبکیه.منجر.می.شود.که.در.واقع.سلول.هدف.

در.بیماری.گلوکوم.اســت..آسیب.سلول.های.گانگلیونی.ابتدا.در.سطح.

LC.و.در.سطح.اپتیک..دیسک.رخ.می.دهد..سپس.آکسون.ها.و.اجسام.

ســلول.های.گانگلیونی.از.طریق.آپوپتوز.از.بین.می.رود،.اما.این.فرآیند.

مخرب.پیش.از.رســیدن.به.مراحل.پیشــرفته.با.معاینــه.بالینی.قابل.
تشخیص.نیست.

سیستم های تشخیص اختالالت ساختاری عصب چشم
در.اغلب.موارد،.آسیب.ساختاری.بر.آسیب.عملکردی.مقدم.است؛.
بنابراین.روش.هایی.که.در.آن،.تغییرات.ســاختاری.شناسایی.می.شود،.
در.تشــخیص.زود.هنگام.گلوکوم.اهمیت.بسیار.دارد..پیش.از.این.تنها.
روش.تشــخیص.اختالالت.ساختاری.عصب.چشــم،.معاینه.بالینی.و.
عکس.های.سر.عصب.اپتیک.بود..بعدها.روش.های.»توموگرافی.شبکیه.
.3».GDX.2.و.»پوالریمتری.لیزری.اسکن»)HRT(.چشــم.هایدلبرگ

نیز.معرفی.شد.
.،HRT.4.از.طریــق»)SLO(.اســکن.افتالموســکوپی.لیــزری«
اطالعاتی.در.مورد.اپتیک..دیســک.فراهم.می.کند.و.GDx.نیز.اطالعات.
غیرمســتقیم.در.مورد.الیه.فیبر.عصبی.شبکیه.)RNFL(.در.اختیار.ما.
قرار.می.دهد.اما.OCT.اطالعات.بسیار.ارزشمندی.در.مورد.پارامترهای.
اپتیک.دیســک،.الیه.فیبر.عصبی.شــبکیه.و.همچنین.وضعیت.سلول.
گانگلیونی.به.ما.می.دهد.که.در.تشخیص.و.پیگیری.بیماران.گلوکومی.

کمک.زیادی.می.کند.

OCT پیشرفت های اخیر در حوزه
تکنیک.OCT،.یک.تکنیک.تصویربرداری.مبتنی.بر.تداخل.سنجی.
با.عمق.نفوذ.2.تا.4.میلی.متر.است..مطالعات.اولیه.در.خصوص.کاربرد.
OCT.برای.تصویربرداری.از.بافت.های.چشمی.به.اواخر.دهه.1980.بر.

2  Heidelberg Retinal Tomography
3  GDx Scanning laser polarimetry
4  Scanning laser ophthalmoscopy

تکامل OCT و کاربرد آن در گلوکوم

تکاملOCTوکاربردآندرگلوکوم
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.OCT«.می.گردد..در.ســال.1997،.شرکت.زایس.اولین.پلتفرم.تجاری

مبتنی.بر.زمان.)TD-OCT(«1.بنام.سیســتم.OCT-1.را.تولید.کرد..

ســپس.OCT-2.و.پس.از.آن.نیز.OCT.اســتراتوس.را.برای.استفاده.

بالینی.در.چشم.پزشکی.به.عنوان.یک.دستگاه.حیاتی.در.کلینیک.های.

شــبکیه.و.گلوکوم.معرفی.کرد..چند.سال.بعد،.فناوری.»OCT.مبتنی.

بر.طیف،.)SD-OCT.(«2.با.ســرعت.و.وضوح.بیش.تر..در.دسترس.قرار.
گرفت.
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.)IPL(.الیه.پلکسی.فرم.داخلی.،)GCL(.سلول.ها.الیه.سلول.گانگلیونی

و.الیه.فیبر.عصبی.شبکیه.را.شامل.می.شود.که.»کمپلکس.سلول.های.
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1  Time Domain OCT
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3  axial resolution
4  Enhanced Depth Imaging

شــکل1.ســیرتکاملOCT:نوعمبتنیبرزمان)تصویرباال(ونوعمبتنیبرطیف)تصویرپایین(.کیفیتتصویرباپیشرفتبه
سمتمبتنیبرطیفبهبودزیادییافتهاست.

شــکلOCT«.2تصویربرداریعمقیپیشرفته«ازسرعصب
بیناییبیمارمبتالبهگلوکوم:خطسبزالمیناکریبروزایقدامی؛
دودایرهزرد،لبهغشــاءبروکوفلشهامنافذالیهرانشــان

میدهد.
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فیبرهای.عصبی.و.همچنین.بررسی.وضعیت.سلول.های.گانگلیونی.در.

ماکوال،.هر.سه.در.تشــخیص.بروز.و.پیشرفت.گلوکوم.مفید.است؛.اما.
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از. .، .»)OCT Adaptive Compensation. )AC-OCT« در.

»سنســور.جبهۀ.موج«1.جهت.بر.طرف.کردن.اعوجاج.ها.اســتفاده.و.

ســایه.های.رگ.های.خونی.حذف.می.شــود.و.کنتراست.بافتی.افزایش.
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در.OCT.تصویربرداری.عمقی.پیشــرفته.)EDI-OCT(،.دستگاه.
نســبت.به.حالت.عادی.نزدیک.تر.به.چشم.قرار.می.گیرد..در.این.شیوه،.
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.OCT.نوع.جدید.،»)swept source OCT.)SS-OCT«..سیســتم
اســت.که.از.اصول.تجمیع.دامنه.فوریه.OCT.بهره.می.برد.اما.مزایای.
TD-OCT.و.SD-OCT.را.ترکیب.می.کند..سیستم.SS-OCT.همانند.
SD-OCT،.تمام.پرتوهای.بازتابش.شــده.را.به.طور.همزمان.دریافت.
می.کند.که.به.طور.چشم.گیری.سرعت.و.حساسیت.تشخیص.را.بهبود.
می.بخشــد..در.نتیجه.سرعت.اســکن.تا.100000.اسکن.در.ثانیه.باال.
رفته،.نفوذ.به.بافت.عمیق.تر.بوده.و.ســطح.تصویربرداری.گسترده.تری.
1  Wavefront sensor

.SD-OCT.و.SS-OCT.دارد..دقت.تشــخیصی.SD-OCT.نســبت.به
برای.تصویربرداری.RNFL.مشابه.است.

البتــه.باید.بدانیم.که.حاشــیه.دیســک.که.ما.در.فوندوســکوپی.
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لبه.غشــاء.بروکس.است،.تفاوت.دارد..شکل.3.این.تفاوت.را.به.وضوح.
نشان.می.دهد.

نتیجه
.SS-OCT.و.بخصوص.سیســتم.های.جدید.آن.مانند.OCT.تکامل
و.EDI-OCT.و.نیز.AO-OCT.در.تشــخیص.و.درمان.گلوکوم،.کاربرد.
زیادی.دارد.که.البته.بسیاری.از.آن.ها.هنوز.در.مراحل.پژوهش.است.
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کوچک.زمینه.را.برای.عفونت.در.اوربیت.فراهم.کند.

با.وجود.اینکه.ارتباط.این.دو.بیماری.مشخص.نیست،.اما.بد.نیست.

موارد.زیر.را.در.مورد.سلولیت.اوربیت.بدانید؛.زیرا.عفونت.های.سینوس.

در.هوای.سرد.شایع.تر.است.و.سلولیت.بیش.تر.در.زمستان.رخ.می.دهد..
سایر.مشکالتی.که.می.تواند.به.سلولیت.منجر.شود،.عبارتند.از:

نیش.حشرات .•
زخم.پوستی.)به.خصوص.روی.صورت( .•

جراحی.دندان.یا.سایر.جراحی.های.سر.و.گردن .•
عفونت.سینوس .•

آسم .•
مهم.اســت.که.هــر.زخمی.را.با.دقت.تمیز.کنیــد..همچنین.باید.
دســتورالعمل.های.پزشک.یا.دندانپزشک.خود.را.برای.مراقبت.از.خود.
پــس.از.جراحی.دنبال.کنید..اگر.فکر.می.کنید.که.شــما.یا.فرزندتان.
ســلولیت.دارید،.فوراً.با.پزشــک.تماس.بگیرید؛.زیرا.سلولیت.اگر.فوراً.
درمان.نشــود،.می.تواند.باعث.از.دســت.رفتن.بینایی.شود.یا.حتی.در.

سراسر.بدن.پخش.شود.
فیزیکی. عالنم. سلولیت.
زیــادی.دارد.که.از.آن.میان.
بیرون.زدگی.کره. به. می.توان.
چشــم،.تورم.پلــک.یا.بافت.
پلک،. قرمزی. چشم،. اطراف.
مشکالت.حرکت.کره.چشم،.
تاری.دید.یــا.دوبینی،.تب،.
احســاس.بی.حالی.و.در.کل.

نابینایی.اشاره.کرد.

https://www.aao.org/biography/410f6321-271d-41da-a6b7-bde7280bece9
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چگونه کووید-19 نیاز به تخلیه چشم را 
افزایش داد؟

چگونهکووید-19نیازبهتخلیهچشمراافزایشداد؟

سلیا وایمون1

دکتر شیدا کاظمی / مترجم

به.گزارش.آکادمی.چشم.پزشــکی.آمریکا2،.دکتر.کارول.شــیلدز،.

مدیر.بخش.انکولوژی.چشم.بیمارستان.چشم.ویلز.در.فیالدلفیا.گفت:.

»بــا.آغاز.همه.گیری.کووید-19.در.مــارس.2020.)فروردین1399(،.

تعداد.مراجعان.مطبم.شدیداً.کاهش.یافت.و.این.کاهش.تا.ماه.های.بعد.

هم.ادامه.داشت..اما.چند.ماه.بعد.در.اکتبر.2020.)مهر.1399(.و.شش.

ماه.بعد.از.آغاز.همه.گیری.کرونا،.بیماران.مبتال.به.انواع.ســرطان.های.

پیشــرفته.چشــم،.فوج.فوج.به.مطبم.مراجعه.می.کردند..برای.حفظ.

بینایی.اکثــر.این.بیماران.دیگر.نمی.شــد.کاری.کــرد.و.تنها.راهکار.

باقی.مانده،.تخلیه.کردن.چشــم.آن.ها.بود..تعدادشــان.هم.به.شــکلی.

نگران.کننده.افزایش.یافته.بود..چشم.پزشکان.می.دانند.که.تخلیه.زمانی.

انجام.می.شــود.که.راه.دیگری.برای.کنترل.سرطان.داخل.چشم.وجود.
نداشته.باشد«.

دکتر.شــیلدز.در.ادامه.افــزود:.»آغاز.این.روند.بــه.این.دلیل.بود.

که.بیماران.با.شــروع.همه.گیری،.به.دالیل.مختلف،.معاینات.دوره.ای.

چشم.خود.را.متوقف.کردند.که.متأسفانه.بدان.معناست.که.چشم.های.
بسیاری.از.دست.رفته.است«.

کووید تشخیص سرطان های چشم را به تاخیر انداخت
معموالً.روال.این.است.که.بیمار.پس.از.معاینه.توسط.چشم.پزشک.
و.تشــخیص.اولیــه،.به.یک.متخصص.شــبکیه.مراجعــه.می.کند..در.
صورتی.که.متخصص.تشــخیص.دهد.ممکن.است.بیمار.تومور.چشمی.
داشته.باشــد،.او.را.به.مطب.انکولوژی.چشم.ارجاع.می.دهد..به.عقیده.
دکتر.شــیلدز.در.طول.همه.گیری،.خیلی.از.بیماران.مبتال.به.سرطان.
چشــم،.در.روزهای.آغازین.که.به.سادگی.می.شــد.بیماری.را.درمان.
1  Celia Vimont
2  https://www.aao.org/eye-health/news/covid-ocular-tumor-cancer-

enucleation-eye-removal

کرد،.به.چشم.پزشک.مراجعه.نکردند.و.زمانی.به.فکر.درمان.افتادند.که.
بیماری.بسیار.پیشرفت.کرده.بود..

ســرطان.چشم.نسبتاً.نادر.است.اما.انجمن.سرطان.آمریکا.تخمین.

می.زند.که.در.ســال.2022،..تعداد.3320.مورد.ابتال.به.سرطان.چشم.
جدید.-.عمدتاً.مالنوم.چشمی.-.را.شاهد.خواهیم.بود.

دکتر.شیلدز.معموالً.هر.هفته.8.تا.10.بیمار.جدید.مبتال.به.مالنوم.

را.در.مطب.خود.معاینه.می.کند..قبل.از.شــروع.پاندمی.کرونا،.متوسط.

ضخامت.مالنوم.بیماران.5.میلی.متر.بود..او.می.گوید:.»در.سال.2020،.
تومورها.بزرگتر.شــده.بود..در.ژوئــن.2020.میانگین.ضخامت.تقریباً.
9.میلی.متــر.بود..پس.از.آن،.دومیــن.اوج.را.در.اکتبر.تجربه.کردیم..با.
تعداد.زیادی.تومور.بزرگ.مواجه.شدیم.که.طول.برخی.از.آن.ها.به.18.

میلی.متر.می.رسید.«

خارج کردن چشم در طول کووید شایع تر شده است
قبل.از.همه.گیری،.حــدود.94.درصد.بیماران.مبتال.به.مالنوم.در.
بیمارســتان.چشــم.ویلز.با.نوعی.پرتودرمانی.به.نام.رادیوتراپی.پالک.
و.6.درصد.بیماران.باقی.مانده.با.انوکالســیون.)تخلیه(.درمان.شــدند..
یعنی.چشم.پزشــکان.این.مرکز.و.همکاران.دکتر.شیلدز.توانسته.اند.در.
بیش.تر.موارد،.چشــم.را.نجات.دهند..آمار.کلی.ســال.2020.با.همین.

نرخ.مشابه.است.

http://www.celiavimont.com/
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اما.تا.اوایل.سال.2021،.تنها.88.درصد.از.بیماران.این.مرکز.واجد.

شــرایط.رادیوتراپی.پالک.بودند..نرخ.برداشتن.چشم.به.12.درصد.-.
تقریباً.دو.برابر.سطح.قبل.از.همه.گیری-.افزایش.یافت.

او.می.گوید:.»بیش.تر.تومورها.برای.درمان.با.رادیوتراپی.پالک.بیش.

از.انــدازه.بزرگ.بودند..ما.معموالً.یک.یا.دو.بار.انوکالســیون.در.هفته.

داشتیم..اما.در.اوایل.امسال،.در.طول.چند.هفته.گذشته،.چهار.یا.پنج.
انوکالسیون.در.هفته.داریم.«

او.خاطر.نشــان.کــرد:.»تعداد.کودکان.خردســالی.کــه.با.موارد.

پیشرفته.تومور.چشمی.به.نام.رتینوبالستوما.به.مرکز.مراجعه.می.کنند.

هم.افزایش.یافته.اســت..اگر.رتینوبالســتوما.زود.تشخیص.داده.شود،.

می.توان.آن.را.با.شــیمی.درمانی.درمان.کرد..اما.در.بســیاری.از.موارد.
پیشرفته،.مجبوریم.چشم.را.تخلیه.کنیم«.

عالئم سرطان چشم؛ چه زمانی باید به پزشک مراجعه کرد
عالئم.سرطان.چشم.مبهم.است.و.این.بیماری.عموماً.با.درد.همراه.
نیست..تاری.دید،.نورهای.چشمک.زن.یا.نقص.میدان.بینایی.از.عالئم.
اصلی.ســرطان.چشم.اســت..به.این.معنا.که.شــما.نمی.توانید.از.یک.
قســمت.چشم.برای.دیدن.اســتفاده.کنید..منتظر.نمانید.تا.چشم.درد.
داشــته.باشید..اگر.یکی.از.این.ســه.عالمت.را.دارید،.به.چشم.پزشک.

خود.مراجعه.کنید
همــه.افراد.باالی.40.ســال.باید.یک.معاینه.ســاالنه.با.باز.کردن.
مردمک.انجام.دهند..باز.کردن.مردمک.به.پزشک.دید.بهتری.از.پشت.
چشــم.می.دهد؛.جایی.که.ممکن.اســت.تومور.باشــد..چشم.پزشکان.
معتقدند.افراد.باالی.چهل.ســال،.حتی.اگر.مشــکلی.در.بینایی.خود.

احساس.نمی.کنند،.بهتر.است.معاینه.ساالنه.را.انجام.دهند.
کودکان.مبتال.به.رتینوبالســتوما.ممکن.اســت.انحراف.چشم.یا.
لوکوکوریا.داشــته.باشند..بســیاری.اوقات.والدین.تصور.می.کنند.که.
انحراف.چشــم.صرفاً.باید.با.عینک.درمان.شــود..اگر.متوجه.انحراف.
چشم.فرزندتان.شــده.اید،.از.پزشک.بخواهید.که.با.باز.کردن.مردمک.

چشم.و.معاینه.ته.چشم،.مطمئن.شود.که.تومور.وجود.ندارد.

دسترسی بهتر به مراقبت می تواند از تخلیه چشم 
جلوگیری کند

دکتر.شــیلدز.معتقد.اســت.بهترین.راه.جلوگیری.از.موج.دوبارۀ.

ســرطان.های.پیشرفته.چشم،.تسهیل.دسترســی.بیماران.به.مراقبت.
است..

او.می.گوید:.»تکنولوژی.ســالمت.از.راه.دور.می.تواند.بخش.مهمی.

از.بهبود.مراقبت.از.چشــم.باشــد..در.آغاز.همه.گیری،.بخش.خدمات.

انکولوژی.بیمارســتان.چشم.ویلز.سه.دفتر.اقماری.افتتاح.کرد.و.در.هر.

کدام.یک.تکنسین.و.یک.عکاس.را.به.کار.گماشت..من.توانستم.عکس..

چشــم.بیماران.را.از.طریق.اپلیکیشــن.های.تصویری.نظیر.فیس.تایم.

ببینم..می.توانستم.تشخیص.دهم.که.بیمار.تومور.خوش.خیم.یا.بدخیم.

چشــمی.دارد.یا.نه.و.آیا.این.تومور.نیاز.به.درمان.دارد.یا.خیر..بیماران.

دوست.دارند.صرفاً.در.جلسات.دو.نفره.در.مطب.حاضر.باشند..آن.ها.با.

اســتفاده.از.تکنولوژی.سالمت.از.راه.دور.می.توانند.از.شلوغی.و.رفت.و.
آمدهای.طوالنی.اجتناب.کنند.«
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به.گزارش.ســاینس.دیلی1،.محققان.دانشــگاه.کالیفرنیا.سن.دیگو.

اپلیکیشنی.را.برای.گوشی.های.هوشمند.طراحی.کرده.اند.که.به.کمک.

ثبت.تصاویر.نزدیک.از.چشم.،.امکان.غربالگری.بیماری.آلزایمر،.اختالل.

کم.توجهی/بیش.فعالی.بزرگ.ســاالن.)ADHD(.و.ســایر.بیماری.ها.و.
اختالالت.عصبی.را.فراهم.می.کند.

این.اپلیکیشــن.که.آی-کچینگ2.نام.دارد،.عالوه.بر.یک.دوربین.

مادون.قرمز.که.در.گوشــی.های.هوشمند.جدید.برای.تشخیص.چهره.

تعبیه.شــده،.از.یک.دوربین.ســلفی.معمولی.هم.اســتفاده.می.کند.تا.

چگونگــی.تغییــر.اندازه.مردمک.افــراد.را.ردیابی.کنــد..اندازه.گیری.

مردمک.می.تواند.برای.ارزیابی.وضعیت.شناختی.یک.فرد.مورد.استفاده.
قرار.گیرد.

این.فناوری.به.صــورت.یک.مقاله.در.کنفرانس.تعامل.انســان.با.

کامپیوتر.ACM.با.موضوع.عوامل.انسانی.در.سیستم.های.محاسباتی3.

)CHI.2022(.ارائه.شــد..کنفرانس.تعامل.انســان.با.کامپیوتر،.از.30.
آوریل.تا.5.می.2022.در.نیواورلئان.برگزار.شده.است.

»کالین.بری«،.دانشــجوی.دکترای.مهندســی.بــرق.و.کامپیوتر.

دانشگاه.کالیفرنیا.سن.دیگو.و.نویسندۀ.اصلی.مقاله.که.جایزه.افتخاری.

بهتریــن.مقاله.را.هم.دریافت.کرده.اســت،.گفت:.»اگر.چه.هنوز.جای.

زیادی.برای.پیشــرفت.وجود.دارد.و.کارهای.زیــادی.باید.انجام.داد،.

ولــی.همین.حاال.هم.وقتی.به.پتانســیل.این.فناوری.در.بیرون.آوردن.

غربالگری.عصبی.از.محیط.آزمایشگاهی.بالینی.و.آوردن.آن.به.محیط.

خانه.فکر.می.کنم،.بســیار.هیجان.زده.می.شــوم..امیدواریم.این.روش،.

زودتر.راه.را.برای.کاوش.های.جدید.در.اســتفاده.از.تلفن.های.هوشمند.

1  https://www.sciencedaily.com/releases/2022/04/220429144904.htm
2  Eye-catching
3  ACM CHI 2022 Conference on Human Factors in Computing Systems

برای.شناسایی.و.پایش.مشکالت.احتمالی.سالمت.باز.کند.
تحقیقات.اخیر.نشــان.داده.اســت.که.اندازه.مردمــک.می.تواند.
اطالعــات.مفیدی.در.مورد.عملکرد.عصبی.فــرد.ارائه.دهد..به.عنوان.
مثال،.وقتی.فردی.یک.کار.شناختی.دشوار.را.انجام.می.دهد.یا.صدای.

غیرمنتظره.ای.می.شنود،.اندازه.مردمک.چشم.او.افزایش.می.یابد.
تغییرات.قطر.مردمک.با.انجام.آزمایشی.به.نام.تست.پاسخ.مردمک.
اندازه.گیری.می.شود..این.آزمایش.می.تواند.راهی.ساده.برای.تشخیص.
و.پایــش.بیماری.ها.و.اختالالت.عصبی.مختلف.ارائه.دهد..با.این.حال،.
دســت.یابی.به.این.هدف.به.تجهیزات.تخصصی.و.پرهزینه.نیاز.دارد.و.
انجام.آن.خارج.از.آزمایشگاه.یا.کلینیک،.فعاًل.غیرعملی.است..مهندسان.
آزمایشگاه.سالمت.دیجیتال.به.مدیریت.ادوارد.وانگ،.استاد.مهندسی.
برق.و.کامپیوتر.دانشگاه.کالیفرنیا.سن.دیگو،.با.محققان.»مرکز.فن.آوری.
ســالمت.روان.)MHTech(«4.دانشــگاه.کالیفرنیا.سن.دیگو.همکاری.

کرده.اند.تا.راه.حلی.کم.هزینه.تر.و.در.دسترس.تر.بیابند.
»اریک.گرانهولم«،.اســتاد.روانپزشکی.دانشکده.پزشکی.کالیفرنیا.
ســن.دیگو.و.مدیر.مرکز.فن.آوری.سالمت.روان.معتقد.است:.»یک.ابزار.
ارزیابی.مقیاس.پذیر.مثل.گوشــی.های.هوشــمند.که.بتوان.از.آن.برای.
غربالگری.هــای.اجتماعــی.در.مقیاس.بزرگ.اســتفاده.کرد،.می.تواند.
استفاده.از.تست..پاســخ.مردمک.به.عنوان.تستی.کم.تهاجمی.و.ارزان.
برای.تشــخیص.و.درک.بیماری.هایی.مانند.بیماری.آلزایمر.را.توسعه.
دهــد..این.موضوع.می.تواند.تأثیر.زیادی.بر.ســالمت.عمومی.داشــته.

باشد«.
اپلیکیشــن.آی.کچینگ.از.دوربین.مادون.قرمز.گوشــی.هوشمند.
جدید.)شکل.1(.برای.تشخیص.مردمک.چشم.افراد.استفاده.می.کند..
در.طیف.نزدیک.به.مادون.قرمز،.مردمک.را.می.توان.حتی.در.چشم.هایی.
که.رنگ.عنبیه.تیره.تر.اســت،.به.راحتی.از.عنبیه.تشــخیص.داد..این.
ویژگی.باعث.می.شــود.که.اپلیکیشن.آی.کچینگ.بتواند.اندازه.مردمک.
را.با.دقت.ده.هزارم.متر.)یک.دهم.میلی.متر(.در.چشم.هایی.با.رنگ.های.

4  Center for Mental Health Technology

غربالگری بیماری های عصبی با استفاده از 
یک اپلیکیشن گوشی  هوشمند

غربالگریبیماریهایعصبیبااستفادهازیکاپلیکیشنگوشیهوشمند
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شکل1-سنسورهایمختلفیکهدریکگوشیجدیدپیکسلچهارتعبیهشدهاست.

شکل2-یککاربرتلفنهوشمندمیتواندبااستفادهازدوربینسلفیRGBودوربینNIRجلوییکهبرایتشخیصچهرهارائهشده
است،ازچشمتصویربرداریکند.
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مختلف.محاســبه.کند..این.اپلیکیشن.از.یک.عکس.رنگی.گرفته.شده.

توســط.دوربین.سلفی.گوشی.هوشمند.هم.اســتفاده.می.کند.تا.ثبت.

فاصله.استریوســکوپی.)فاصله.بین.دوربین.تا.برجســتگی.های.صورت.

نظیر.بینی.و.گونه.ها(.گوشــی.هوشمند.و.کاربر.را.ثبت.کند..اپلیکیشن.

فوق،.از.این.فاصله.برای.تبدیل.اندازه.مردمک.از.تصویر.مادون.قرمز.به.
ابعاد.عددی.میلی.متری.استفاده.می.کند.

در.آزمایش.های.انجام.شــده،.اندازه.گیری.های.این.اپلیکیشــن.با.

اندازه.گیری.های.دســتگاه.مردمک.سنج1.که.اســتاندارد.طالیی.برای.
اندازه.گیری.اندازه.مردمک.است،.قابل.مقایسه.بود.

1  pupillometer

طراحان.این.اپلیکیشــن،.ویژگی.های.متنوعــی.را.در.برنامه.خود.
گنجانده.اند.تا.افراد.مسن.هم.بتوانند.به.راحتی.از.آن.استفاده.کنند.

از.نظر.»کالین.بری«.یکی.از.محورهای.مهم.در.توسعه.هر.فناوری.

این.اســت.که.اطمینــان.حاصل.کنیم.که.راه.حل.های.ارائه.شــده.در.

نهایت.برای.همه.افراد.در.هر.ســنی.قابل.اســتفاده.است..حتی.افراد.

مســن.که.اغلب.به.استفاده.از.تلفن.های.هوشــمند.عادت.ندارند.هم.
باید.لحاظ.شوند.

محققان.بــرای.آنکه.رابط.کاربری.ســاده.را.طوری.طراحی.کنند.

که.به.کاربران.اجازه.دهد.تســت.های.پاسخ.مردمک.را.خودشان.انجام.

دهند،.از.شرکت.کنندگان.مسن.تر.برای.تست.استفاده.کردند..این.رابط.

کاربری.از.بخش.های.مختلف.مانند.دستورات.صوتی،.دستورالعمل.های.

مبتنی.بر.تصویر.تشــکیل.شده.است..یک.اســکوپ.پالستیکی.ارزان.

.قیمت.هم.تعبیه.شــده.تا.کاربر.را.به.ســمت.قرار.دادن.چشم.خود.در.
دیدرس.دوربین.گوشی.هوشمند.هدایت.کند..)شکل.3(

»وانگ«،.یکی.از.اعضای.هیئت.علمی.آزمایشگاه.طراحی.دانشگاه.

کالیفرنیا.ســن.دیگو.نیز.در.این.باره.می.گوید:.»ما.با.کمک.افراد.مســن.

و.تامین.خواســته.های.آن.ها.هنگام.طراحی.رابط.کاربری،.قابلیت.کلی.

استفاده.از.سیستم.خود.را.بهبود.بخشیدیم..حتی.توانستیم.راه.حل.های.

خاص.ســالمندان.ابداع.کنیم.که.افراد.دارای.محدودیت.های.فیزیکی.

هم.بتوانند.به.آســانی.از.این.اپلیکیشن.استفاده.کنند..معیار.موفقیت.

فقط.عملکرد.دستگاه.نیست.و.هنگام.توسعه.فناوری.باید..به.این.نکته.

مهم.توجه.کنیم.که.چگونه.آنچه.ارائه.می.دهیم.طیف.کاربران.بســیار.
متنوعی.دارد«.

محققین.آزمایشــگاه.ســالمت.دیجیتال،.در.حــال.حاضر.کار.بر.

روی.پروژه.را.ادامه.می.دهند.تا.همین.عملکرد.مردمک.ســنجی.را.در.

گوشی.های.هوشمند.معمولی.هم.فعال.کنند..این.تیم.با.افراد.مسن.با.

اختالل.شناختی.خفیف.کار.خواهد.کرد.تا.اپلیکیشن.را.به.عنوان.یک.
ابزار.غربالگری.خطر.برای.مراحل.اولیه.بیماری.آلزایمر.آزمایش.کند.

»مؤسسه.ملی.سالخوردگی«2.آمریکا،.حمایت.مالی.از.این.پروژه.را.
بر.عهده.گرفته.است.

2  National Institute of Aging

شکل3-اسکوپپالستیکیتعبیهشدهرویگوشیهوشمند

غربالگریبیماریهایعصبیبااستفادهازیکاپلیکیشنگوشیهوشمند
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آنی کالرک/ نویسنده

جهانگیر شاهولد/ مترجم

به.گزارش.مرکز.ملی.تحقیقات.و.نظرســنجی.در.مورد.ســالمت.

..C.S. Mott.کودکان1.در.آمریکا،.نظرســنجی.ملی.بیمارستان.کودکان

در.دانشگاه.بهداشت.میشیگان.در.مورد.سالمت.کودکان.نشان.می.دهد.

که.تنها.نیمی.از.والدین.می.دانند.که.اساســاً.چشــم.دوختن.به.صفحه.
نمایش.تأثیر.بسیاری.بر.سالمت.چشم.فرزندشان.دارد.

ســارا.کالرک،.یکی.از.طراحان.نظرسنجی.و.از.اعضای.تیم.تحقیق.

می.گوید:.»این.طور.که.نظرسنجی.نشــان.می.دهد،.بسیاری.از.والدین.

ممکن.اســت.از.مشکالت.ســالمتی.کوتاه.مدت.و.بلندمدت.مرتبط.با.

زمان.زیــاد.صفحه.نمایش،.از.جمله.تاثیر.آن.بر.چشــم.کودکان.آگاه.

نباشند..یافته.های.ما.نشان.می.دهد.که.برخی.از.والدین.تصور.نادرستی.

از.فعالیت.هایی.دارند.که.بر.ســالمت.چشــم.و.بینایی.فرزندشان.تأثیر.

می.گذارد.و.نمی.داننــد.چگونه.خطرات.را.به.حداقل.برســانند«..این.

گزارش.بر.اساس.پاسخ.های.2002.والدین.کودکان.3.تا.18.ساله.است.
که.در.فروردین.ماه.امسال.در.این.نظرسنجی.شرکت.کرده.اند.

1  https://mottpoll.org/reports/keeping-eye-childrens-vision

برخی.کارشناســان.به.افزایش.زمان.اســتفاده.از.نمایشگرها.نظیر.

تلویزیــون،.تبلت،.تلفن.همــراه.و.نیز.زمان.کمتــر.در.خارج.از.منزل.

به.عنوان.عواملی.اشــاره.کرده.اند.که.می.توانــد.کودکان.را.در.معرض.

خطر.بیشــتر.ابتال.به.نزدیک.بینی.قرار.دهد.و.منجر.به.مشکالت.جدی.

چشــمی.در.آینده.شــود..میزان.نزدیک.بینی.در.کودکان.در.30.سال.

گذشــته.افزایش.چشمگیری.یافته.اســت..تحقیقات.در.این.حوزه.در.

اغلب.کشــورهای.جهان.در.حال.انجام.اســت.و.مطالعات.فعلی.نشان.

می.دهــد.که.افزایــش.زمان.حضور.در.فضای.بــاز،.می.تواند.از.ابتال.به.
نزدیک.بینی.بکاهد.

نیمی.از.والدین.معتقدند.که.اســتفاده.از.صفحات.نمایش،.تاثیری.

روی.بینایی.فرزند.آنها.ندارد.و.برای.کاهش.زمان.اســتفاده.فرزند.خود.
از.اینگونه.ابزارها.تالشی.نمی.کنند.

کالرک.می.افزاید:.»والدین.باید.کودکان.خود.را.تشــویق.کنند.که.

حداقــل.یک.تا.دو.ســاعت.در.روز.را.در.فضای.بــاز.بگذارند.زیرا.قرار.

گرفتن.در.معرض.نور.طبیعی.برای.رشد.چشم.مفید.است..والدین.باید.

قوانینی.در.خانــواده.اجرا.کنند.تا.کودک.در.طول.روز.یک.بازۀ.زمانی.

طوالنی.از.هیچ.نمایشــگری.استفاده.نکند..این.امر.به.ویژه.در.ماه.های.

تابســتان.که.مدارس.تعطیل.است.و.ممکن.است.بچه.ها.اوقات.فراغت.
بیشتری.داشته.باشند،.بسیار.مهم.است«..

.اولیویــا.کیلیــن،.پزشــک.متخصــص.چشــم.در.مرکز.چشــم
U-M Health Kellogg.که.مشاور.این.پروژه.بوده.معتقد.است:.»باید.
در.مــورد.خطرات.نزدیک.بینی.برای.کــودکان.کاری.کنیم،.زیرا.اغلب.
کودکان.مبتال.به.این.بیماری.به.مرور.زمان.نزدیک.بین.تر.می.شوند..سن.
شــروع.نزدیک.بینی.مهمترین.فاکتور.تعیین.و.پیش.بینی.نزدیک.بینی.

شدید.در.مراحل.بعدی.زندگی.است«..

استفاده از عینک برای به حداقل رساندن خطرات چشم 
کودکان

یکی.دیگر.از.موارد.نادیده.گرفته.شــده.سالمت.چشم.-.محافظت.

از.چشمان.کوچک.در.برابر.نور.شدید.خورشید.است..کمتر.از.یک.سوم.

والدین.شرکت.کننده.در.نظرسنجی.معتقدند.استفاده.از.عینک.آفتابی.

مطالعات نشان می دهد:
تنها نیمی از والدین از تاثیر نمایشگر بر 

سالمت چشم کودکان آگاه هستند
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در.خارج.از.خانه.و.در.معرض.آفتاب،.تأثیر.عمده.ای.بر.بینایی.و.سالمت.

چشم.کودکان.دارد..طوری.که.از.هر.پنج.والد،.فقط.دو.نفر.برای.کودک.
خود.عینک.آفتابی.تهیه.کرده.اند.و.بقیه.نیازی.احساس.نمی.کنند.

کالرک.می.گوید:.»زمانی.که.کودک.در.خارج.از.منزل.اســت،.باید.

از.عینک.آفتابی.یا.کاله.های.لبه.پهن.استفاده.کند.تا.خطر.آسیب.اشعه.

ماوراءبنفش.کاهش.یابد..این.اشعه.می.تواند.منجر.به.مشکالت.چشمی.

در.سنین.باالتر.شــود..اغلب.والدین.مراقب.پوست.فرزندشان.هستند.

و.هنــگام.خروج.از.خانه.صورت.کودک.خود.را.با.ضد.آفتاب.محافظت.

می.کنند،.اما.به.مراقبت.از.چشم.های.فرزند.خود.در.برابر.نور.خورشید.
اهمیتی.نمی.دهند«..

بســیاری.از.والدینی.که.در.این.نظرســنجی.شرکت.کردند،.موارد.

احتیاطی.برای.به.حداقل.رســاندن.صدمات.چشمی.احتمالی.در.حین.

فعالیت.های.شامل.خطر.برخورد.شدید.اشیاء.به.چشم.کودک.را.نادیده.

می.گیرند.در.واقع.کمتر.از.یک.سوم.والدین.می.گویند.که.کودکشان.در.

طول.ورزش.های.تماسی.و.پربرخورد.از.عینک.محافظ.استفاده.می.کند..

با.این.حال،.اکثر.والدین.شــرکت.کننده.در.این.نظرسنجی.می.گویند.

فرزنــد.آنها.هنگام.انجــام.فعالیت.هایی.مانند.کار.بــا.ابزار.و.بازی.های.

تیراندازی.مانند.تفنگ.یا.پینت.بال.که.خطر.جدی.آســیب.چشمی.به.
همراه.دارد،.از.عینک.محافظ.استفاده.می.کند.

کالرک.به.والدین.توصیه.می.کند.برای.داشتن.عینک.های.ایمن.و.

راحت.بــرای.ورزش.هایی.مانند.چوگان،.تنیس،.بیس.بال.و.ورزش.های.
رزمی.از.پزشک.خود.مشاوره.بگیرند.

رایج.تریــن.عواملی.که.از.نظر.والدین.به.عنــوان.عوامل.تأثیرگذار.

بر.بینایی.و.ســالمت.چشــم.کودکان.محسوب.می.شــود،.به.ترتیب.
اهمیــت.عبارتند.از:.مدت.زمان.خیره.شــدن.به.صفحه.
نمایش،.خوانــدن.در.نور.ضعیف،.میزان.نزدیکی.کودک.
بــه.تلویزیون.یا.صفحه.نمایش،.رژیــم.غذایی.و.نور.آبی.

صفحه.نمایش.
کالرک.می.گویــد:.»بعضی.از.والدیــن.همچنان.از.
توصیه.های.نســل.های.پیشــین.در.مــورد.محافظت.از.
چشم.های.کودکان.پیروی.می.کنند..اما.واقعیت.این.است.
که.مطالعه.در.نور.ضعیف.یا.نشســتن.نزدیک.تلویزیون.
صرفاً.می.تواند.باعث.خستگی.یا.فشار.چشم.شود.و.هیچ.
آســیب.دائمی.یا.مشــکل.طوالنی.مدت.چشمی.ایجاد.

نمی.کند«..

معاینات منظم چشم برای تشخیص زودهنگام 
مشکالت

آمار.نشــان.می.دهد.که.از.هر.پنج.پدر.یا.مادر،.چهار.

نفر.گفته.اند.که.فرزندشان.هنگام.مالقات.با.پزشک.اطفال.

یا.پزشک.خانواده.آزمایش.بینایی.داده.است،.در.حالی.که.بیش.از.یک.
چهارم.می.گویند.که.بچه.ها.در.مدرسه.یا.مهدکودک.آزمایش.شده.اند.
اکثر.والدین.گفته.اند.که.بیمه.درمانی.فرزندشــان.هزینه.کامل.یا.
جزئی.ویزیت.چشم.پزشک.را.پوشش.می.دهد..16.درصد.تحت.پوشش.
بیمه.ای.نیســتند.و.آمار.نشــان.می.دهد.آنهایی.که.هیچ.پوششی.برای.
ویزیت.چشم.پزشــک.ندارند،.در.دو.سال.گذشته.کمتر.از.والدینی.که.
پوشش.کامل.یا.جزئی.دارند،.فرزندشان.را.نزد.چشم.پزشک.برده.اند..از.
هر.هفت.والد.یک.نفر.می.گوید.فرزندش.در.دو.ســال.گذشته.آزمایش.

بینایی.انجام.نداده.و.به.چشم.پزشک.مراجعه.نکرده.است.
کالرک.در.پایان.می.گوید:.»کودکان.باید.حداقل.هر.دو.ســال.یک.
بار.آزمایش.بینایی.انجام.دهند.تا.اطمینان.حاصل.شود.که.چشم.ها.به.
درستی.رشد.می.کنند..مهم.است.که.مشکالت.بینایی.را.در.اسرع.وقت.
شناســایی.و.درمان.کنیم،.زیرا.مشکالت.تشخیص.داده.نشده.می تواند.

به.بیماری.های.جدی.چشمی.در.آینده.منجر.شود..

تنهانیمیازوالدینازتاثیرنمایشگربرسالمتچشمکودکانآگاههستند
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تحقیقات نشان می دهد:

چگونگی رفتار مغز هنگام دیدن چهره انسان

خبرنگار ساینس دیلی / نویسنده

جهانگیر شاه ولد / مترجم

محققان.اطالعات.جدیدی.کشــف.کرده.اند.که.مشــخص.می.کند.

رفتار.مغز،.هنگامی.که.به.صورت.یک.شــخص.نگاه.می.کنیم،.با.زمان.

نگاه.کردن.به.اشیا.یا.تصاویر.دیگر.متفاوت.است..دانشمندان.دریافته.اند.

که.وقتی.به.صورت.یک.فرد.نگاه.می.کنیم،.ناحیه.ای.از.مغز.که.مسئول.
حافظه.است،.تحریک.می.شود.

به.گزارش.خبرنگار.ســاینس.دیلی1.در.مطالعه.ای.که.توسط.مرکز.

پزشکی.سدر-سینا2.انجام.شد،.محققان.به.اطالعات.جدیدی.در.مورد.

چگونگی.تحریک.ناحیه.ای.از.مغز.که.مســئول.حافظه.اســت،.دست.

یافته.انــد..یافته.های.آن.ها.که.در.مجله.علمی.معتبر.ساینس.اَدَونســز.

)AAAS(3.منتشــر.شده.است،.درک.علمی.ما.از.نحوه.عملکرد.حافظه.

را.باال.می.برد.و.شواهدی.مبنی.بر.وجود.درمانی.برای.اختالالت.حافظه.
در.آینده.ارائه.می.دهد.

اگر.چه.احســاس.می.کنیم.بینایی.یک.فرایند.پیوســته.است،.اما.

انسان.چشــمان.خود.را.سه.تا.چهار.بار.در.ثانیه.از.یک.نقطه.مشخص.

بــه.یک.نقطه.دیگر.حرکت.می.دهد..محققان.در.این.مطالعه،.دریافتند.

که.وقتی.نگاه.ما.حتی.به.صورت.تصادفی.به.صورت.یک.انســان.دیگر.

می.افتد،.ســلول.های.خاصی.در.آمیگدال-.بخشی.از.مغز.که.اطالعات.

1  https://www.sciencedaily.com
2  https://www.cedars-sinai.org
3  American Association for the Advancement of Science’s (www.science.

org)

اجتماعــی.را.پردازش.می.کنــد.-.واکنش.نشــان.می.دهند.و.فعالیت.
حافظه.سازی.را.تحریک.می.کنند.

دکتر.اولی.روتیشــاوزر4،.مدیر.مرکز.علوم.اعصاب.در.مرکز.پزشکی.

سدر-ســینا.و.نویسنده.ارشــد.این.مطالعه،.گفت:.»به..راحتی.می.توان.

نشــان.داد.که.چهره.ها.یکی.از.مهم.ترین.چیزهایی.هســتند.که.به.آن.

نــگاه.می.کنیم..تصمیمات.بســیار.مهمی.را.بر.اســاس.نگاه.کردن.به.

چهره.هــا.می.گیریم؛.از.جمله.اینکه.آیا.به.کســی.اعتماد.داریم؟.طرف.

مقابل.خوشــحال.اســت.یا.عصبانی؟.یا.اینکه.آیا.قباًل.این.شــخص.را.
دیده.ایم؟«

محققــان.برای.انجام.این.آزمایــش..روی.13.بیمار.مبتال.به.صرع.

کار.کردند.که.الکترودهایی.در.مغزشــان.کاشته.شده.بود.تا.به.تعیین.

کانون.تشنج..آن.ها.کمک.کند..این.الکترودها.به.محققین.اجازه.می.داد.

فعالیــت.تک.تک.نورون.ها.در.مغز.بیماران.را.ثبت.کنند..در.حین.انجام.

ایــن.کار،.محققان.موقعیت.چشــم.افراد.مذکور.را.با.اســتفاده.از.یک.

دوربین.ردیابی.کردند.تا.مشــخص.شود.به.کجای.صفحه.نمایش.نگاه.
می.کنند.

پژوهشگران،.فعالیت.امواج.تتای.شرکت.کنندگان.در.مطالعه.را.نیز.

ثبت.کردند..امواج.تتا.نوعی.متمایز.از.امواج.الکتریکی.مغز.است.که.در.

هیپوکامپ.ایجاد.می.شــود.و.در.پردازش.اطالعات.و.تشکیل.خاطرات،.
نقشی.کلیدی.دارد.

محققان.ابتدا.دسته.ای.از.تصاویر.را.به.شرکت.کنندگان.در.مطالعه.

نشان.دادند.که.شــامل.صورت.انسان.ها.پستانداران،.سایر.اشیاء.مانند.

انواع.گل،.ماشــین.و.اشکال.هندسی.بود..در.مرحله.بعد.مجموعه.ای.از.

تصاویر.چهره.انســان.را.که.برخی.از.آن.ها.را.در.اولین.دســته.تصاویر.

هم.به.نمایش.در.آمده.بود،.به.شــرکت.کنندگان.نشان.دادند.و.از.آن.ها.
پرسیدند.که.آیا.این.تصاویر.را.به.خاطر.می.آورند.یا.نه.

محققــان.دریافتند.که.هر.بار.که.نگاه.شــرکت.کنندگان.داشــت.

به.تصویر.صورت.یک.انســان.می.افتاد.)تنها.صورت.انســان.و.نه.سایر.

4  Ueli Rutishauser
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تصاویر(،.سلول.های.خاصی.در.آمیگدال.برانگیخته.و.تحریک.می.شدند.

و.هر.بار.که.این.»ســلول.های.صورت«1.برانگیخته.می.شــد.و.شلیک.

می.کرد2،.الگوی.امواج.تتا.در.هیپوکامپ.باز.تنظیم.می.شــد.یا.دوباره.
شکل.می.گرفت.

دکتر.روتیشــاوزر،.استاد.جراحی.مغز.و.اعصاب.و.علوم.پزشکی.در.

این.بــاره.گفت:.»ما.فکر.می.کنیم.که.این.پدیــده.بازتابی.از.آمیگدال.

است.که.هیپوکامپ.را.برای.دریافت.اطالعات.جدید.اجتماعی.مرتبط.
آماده.می.کند..اطالعاتی.که.به.خاطر.سپردن.آن.مهم.است.«

دکتر.جوری.مینجا3،.محقق.مقطع.پســت.دکترا.در.بخش.جراحی.

مغز.و.اعصاب.مرکز.پزشــکی.سدر-ســینا.و.نویسندۀ.اول.این.مطالعه.

گفت:.»مطالعات.روی.پستانداران.نشان.داده.است.که.هر.بار.که.آن.ها.

حرکات.چشــمی.را.انجام.می.دهند،.الگوی.امواج.تتا.دوباره.شــروع.یا.

بازتنظیم.می.شــود..ما.در.این.مطالعه،.نشــان.دادیم.کــه.این.امر.در.

انســان.ها.نیز.اتفاق.می.افتد.و.الگو.و.تابش.امواج.تتا،.هنگام.نگاه.کردن.
به.صورت.انسان.های.دیگر،.قوی.تر.است.«

نکته.مهم.این.اســت.که.محققان.توانستند.نشان.دهند.که.هر.چه.

»سلول.های.صورت«.یک.شخص.هنگام.زل.زدن.و.خیره.شدن.به.یک.

صورت.دیگر.سریع.تر.شلیک.کنند،.احتمال.اینکه.شخص.آن.چهره.را.

به.خاطر.بیاورد،.بیش.تر.می.شود..وقتی.»سلول.های.صورت«.این.افراد.

آهســته.تر.شلیک.می.کردند،.احتماالً.چهره.ای.که.روی.مانیتور.نمایش.
بود،.سریع.تر.فراموش.می.شد.

»ســلول.های.صورت«.این.افراد،.هنگام.نشان.دادن.چهره.هایی.که.

قباًل.دیده.بودند،.کندتر.شــلیک.می.کرد.که.نشان.می.دهد.آن.چهره.ها.

قباًل.در.حافظه.ذخیره.شده.و.هیپوکامپ.دیگر.نیازی.به.تحریک.مجدد.
ندارد.

دکتر.روتیشــاوزر.معتقد.است.که.این.نتایج.نشان.می.دهد.افرادی.

که.برای.به.خاطر.ســپردن.چهره.ها،.دچار.مشــکل.و.مجبور.به.تالش.

بیش.تر.هســتند،.ممکن.است.در.آمیگدال.خود.دچار.اختالل.عملکرد.

.باشــند.و.خاطر.نشــان.کرد.که.این.نوع.پدیده.در.اختالالت.مربوط.به.

1  face cells
.در.علم.اعصاب،.شلیک.همان.فعل.و.انفعاالتی.است.که.بر.روی.غشای.تحریک.پذیر.یک. .2
ســلول.عصبی.پدید.می.آید،.طول.اکسون.را.طی.می.کند.و.وظیفۀ.پیام.رسانی.را.بر.عهده.
دارد..شــلیک.معموالً.به.شــکل.موج.حاصل.از.اندازه.گیری.یک.فعل.و.انفعال.گذرا.گفته.

می.شود-.مترجم.
3  Juri Minxha

شناخت.اجتماعی.نظیر.اوتیسم.دخیل.است..این.نتایج.اهمیت.حیاتی.
حرکات.چشم.و.امواج.تتا.در.فرآیند.حافظه.را.نیز.نشان.می.دهد.

روتیشــاوزر.در.پایان.می.گوید:.»اگر.مغز.با.کمبود.امواج.تتا.مواجه.

باشــد،.احتمال.دارد.فرآیند.فوق.توســط.آمیگدال.در.پاسخ.به.دیدن.

چهره.ها.انجام.نشود؛.بنابراین.بازگرداندن.امواج.تتا.می.تواند.یک.هدف.
درمانی.موثر.باشد.«

سدر-سینا.)Cedars-Sinai(.یک.سازمان.غیرانتفاعی.مراقبت.های.

بهداشتی.دانشــگاهی.در.آمریکا.اســت.که.خدمات.پزشکی.تحقیقی.

ارائه.می.دهد..پژوهشــگران.و.سیاست.گذاران.این.سازمان.با.استفاده.از.

دستاوردهای.پیشرفته.در.تحقیقات.پزشکی،.برنامه.های.آموزشی.الزم.

برای.مراقبت.های.بهداشــتی.آینده.را.تعریف.می.کنند.و.با.فعالیت.های.

گسترده.در.راســتای.منافع.جامعه،.اســتانداردهای.جدیدی.را.برای.

کیفیت.و.نــوآوری.در.مراقبت.از.بیمار.تنظیم.می.کنند..نیازهای.مالی.

این.مطالعه.توسط.موسسه.ملی.سالمت.روان،.بنیاد.ملی.علوم،.موسسه.

ملی.اختالالت.عصبی.و.ســکته.مغزی،.مرکز.فلوشیپ.علوم.و.پزشکی.
عصبی.آمریکا.و.شورای.تحقیقات.اروپا.تامین.می.شود.
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با حضور متخصصان چشم پزشکی؛

دویست و نهمین نشست ماهیانه مرکز 
تحقیقات سالمت چشم بصیر برگزار شد

پریسا ساسانی / روزنامه نگار

به.گزارش.روابط.عمومی.مرکز.تحقیقات.چشــم.بصیر،.دویست.و.

نهمین.نشســت.ماهیانه.مرکز.تحقیقات.سالمت.چشم.بصیر.در.تاریخ.

هجدهم.اردیبهشــت.ماه.سال.جاری.در.محل.همایش.های.مرکز.فوق.
تخصصی.چشم.پزشکی.بصیر.برگزار.شد.

در.ایــن.همایش.که.با.حضور.20.چشم.پزشــک.در.ســالن.و.95.

چشم.پزشــک.به.صورت.آنالین.برگزار.شد،.اســاتید.چشم.پزشکی.از.

جمله.دکتر.احمد.شــجاعی.باغینی،.دکتر.محمدحســین.ربیع،.دکتر.

محمدحافظ.نوروزی.زاده،.دکتر.ساسان.وجودی.و.دکتر.محسن.رمضان.
زاده.حضور.داشتند..

مقلدهای گلوکوم
دکتر.مریم.یادگاری.متخصص.و.جراح.چشــم.و.فلوشیپ.گلوکوم.
در.مرکز.تحقیقات.چشــم.،.اولین.ســخنران.دویست.و.نهمین.نشست.

ماهیانه.مرکز.تحقیقات.سالمت.چشم.بصیر.بود..
دکتر.یــادگاری.در.بخش.اول.لکچر.خــود.با.عنوان.
»مقلدهــای.گلوکــوم«.گفــت:.گلوکوم.یــک.بیماری.
تخریب.کننده.عصب.بینایی.و.پیش.رونده.بوده.و.آســیب.
ناشی.از.آن.برگشت.ناپذیر.است..عالمت.مشخصه.گلوکوم،.
ایجاد.کاپینگ.در.ســر.عصب.است..ولی.باید.توجه.کنیم.
که.بســیاری.از.اپتیک.نوروپاتی.های.دیگــر.هم.کاپینگ.

ایجاد.می.کنند..
مقلدهای.گلوکوم.شــامل.ســه.بخش.اســت:.بخش.
اول.در.افراد.نرمال.اســت.یعنی.کســانی.که.به.صورتی.
فیزیولوژیکی.کاپ.باال.یا.کاپ.نامساوی.در.دو.چشم.دارند..
بخش.دوم.بیماری.های.مادرزادی.عصب.چشــم.و.بخش.
سوم.بیماری.های.اکتسابی..بیماری.های.مادرزادی.شامل.
دیسک.تیلت.شده،.دیســک.در.بیمار.دچار.نزدیک.بینی،.
کلوبوم.ســر.عصب.اپتیک.مادرزادی.و.مورنینگ.گلوری.

اســت..بیماری.های.اکتســابی.نیز.مواردی.نظیر.بیماری.های.وراثتی،.

التهابی،.تغذیه.ای،.توکسیک،.ناشــی.از.ضربه،.ناشی.از.آسیب.فشاری.

و.ناشــی.از.آســیب.عروقی.را.شامل.می.شــود..از.بین.این.بیماری.ها.

اختالالت.اکتســابی.اهمیت.بیشــتری.دارد..چون.ممکن.است.باعث.

از.دســت.دادن.جان.بیمار.شود..شــایع.ترین.بیماری.التهابی.مسبب.

کاپینگ،.نوریت.اپتیک.اســت؛.ولی.عوامل.دیگری.مثل.مسمومیت.با.

متانول.و.کمبود.ویتامین.ها.مانند.B12.نیز.می.تواند.آسیب.عصب.شبیه.
گلوکوم.ایجاد.کند.

دکتر.مریم.یادگاری.در.بخش.دوم.ســخنان.خود.افزود:.از.جمله.

اختالالت.اکتســابی.تقلیدکننده.آب.ســیاه،.اپتیک.نوروپاتی.ناشی.از.

ضربه.اســت.که.عالیم.شروع.حاد.دارد.ولی.آتروفی.3.تا.6.هفته.بعد.از.

ضربه.نمایان.می.شــود..مارکوس.گان.مثبت.دارد.و.کاپینگ.در.آن.ها.

شــایع.است..ممکن.اســت.اختالل.میدان.بینایی.به.شکل.قوسی.و.یا.

ژنرالیزه.و.نیز.اختالل.دید.رنگ.هم.رخ.دهد..به.عنوان.مثال.در.اپتیک.

نوروپاتی.فشــاری،.معموالً.به.علت.تومورهــای.مغزی،.اختالل.میدان.

بینایی.خواهیم.داشت..مراحل.انتهایی.پاپیل.ادما.می.تواند.به.علت.بروز.
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آتروفی.اپتیک.مانند.گلوکوم.تظاهر.کند..اپتیک.نوروپاتی.

ناشــی.از.اختالالت.عروقی.یعنی.ایسکمیک.می.تواند.به.

صورت.غیــر.آرتریتیک.و.یا.آرتریتیک.باشــد.که.در.فاز.

مزمن.بخصوص.در.انواع.آرتریتیک.می.تواند.با.آب.ســیاه.

اشتباه.شــود..عفونت.هایی.مانند.سفلیس.و.بیماری.های.

دژنراتیو.مانند.آلزایمر.و.لیزر.شبکیه.نیز.می.توانند.گلوکوم.

را.تقلیــد.کنند..در.صورت.دیــدن.کاپ.در.کودکان.باید.

بدانیم.که.ممکن.است.نشــانه.ایسکمی.و.هایپوکسی.در.

طول.بارداری.یا.زایمان.باشد..هیدروسفالی.مادرزادی.نیز.

می.تواند.این.مشــکل.را.به.صورت.تقلیــد.گلوکوم.ایجاد.
کند.

بخش.بعدی.این.نشســت،.گزارش.مــوردی.بود.که.

توسط.دکتر.محســن.رمضان.زاده.مطرح.شد.و.حاضرین.

در.جلسه.نظرات.خود.را.در.خصوص.شیوه.درمان.مناسب.
پیشنهاد.دادند..

سندروم دِد بگ
سخنران.دیگر.دویســت.و.نهمین.نشست.ماهیانه.مرکز.تحقیقات.
ســالمت.چشم.بصیر،.دکتر.عباس.ابوالحسنی.متخصص.و.جراح.چشم.
و.فلوشــیپ.گلوکوم.در.مرکز.تحقیقات.ســالمت.چشم.بصیر.بود.که.

سخنرانی.خود.را.با.موضوع.»سندروم.ِدد.بگ«.ارائه.داد..
دکتر.ابوالحسنی.گفت:جراحی.کاتاراکت.همانند.هر.عمل.جراحی.
دیگر.ممکن.اســت.عوارضی.به.دنبال.داشــته.باشد.که.از.جدی.ترین.
.1)IOL(.آن.ها.می.توان.به.دررفتگی.و.سابلوکساسیون.لنز.داخل.چشمی

اشاره.کرد.که.ممکن.است.به.صورت.زودرس.یا.دیررس.رخ.دهد.

1  IntraOcular Lens

دررفتگــی.زودرس.IOL.معموالً.در.مواردی.رخ.می.دهد.که.اندازۀ.

کپسولورکسیس.بزرگ.تر.از.معمول.باشــد،.هرگونه.اشک.در.کپسول.

قدامی.یا.خلفی.ایجاد.شــده.باشد.و.یا.لنز.کامال.داخل.کپسول.عدسی.
قرار.نگرفته.باشد.

دررفتگی.دیررس.IOL.حداقل.سه.ماه.پس.از.جراحی.رخ.می.دهد.

و.بیشترین.علت.آن.ضعف.ناحیه.ای.است.که.در.»سندروم.الیه.برداری.
کاذب«2.اتفاق.می.افتد.

مدرس.و.محقق.دانشــگاه.علوم.پزشــکی.ایران.افزود:.در.دو.سال.

اخیر.گزارش.هایی.از.دررفتگی.و.سابلوکساســیون.لنز.داخل.چشــمی.

در.بیمارانی.گزارش.شــده.است.که.10.تا.20.سال.قبل.تحت.جراحی.

کاتاراکــت.به.روش.فیکو.قرار.گرفته.بودند،.در.حالی.که.جراحی.آن.ها.

عارضه.ای.نداشته.و.سابقه.ای.از.تروما،.رابینگ،.الیه.برداری.

کاذب.و.کدورت.کپســول.خلفی.)PCO(.نداشــته.اند..در.

این.بیماران.به.طور.متوسط.6.تا.10.سال.بعد.از.جراحی،.

قســمت.هایی.از.کپسول.خلفی.به.طور.خودبه.خودی.پاره.

شده.و.لنز.داخل.فضای.ویتره.افتاده.است.و.یا.اینکه.خود.

بگ.از.زنول.ها.جدا.و.در.رفته.اســت..این.توضیح.در.واقع.

بیانگر.پدیده.ای.نوظهور.در.چشم.پزشــکی.است.که.به.آن.
سندروم.ِدد.بگDBS(.3(.گفته.می.شود.

.DBS.مهم.تریــن.ریســک.فاکتــوری.کــه.بــرای

پس.از.بررســی.کپســول.افراد.مبتال.بــه.DBS.در.زیر.

الکتروماکروســکوپی.عنوان.شــده،.از.بین.رفتن.و.مرگ.

ســلول.های.اپی.تلیال.لنز.)LECs(.اســت..به.این.صورت.

که.از.بین.رفتن.این.ســلول.ها.منجر.به.ایجاد.انشقاق.در.
کپسول.و.در.نهایت.پارگی.آن.می.شود.

2  pseudoexfoliation syndrome
3  dead bag syndrome

گزارشیازدویستونهمیننشستماهیانهمرکزتحقیقاتسالمتبصیر
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عوامل.شیمیایی.و.مکانیکال.می.تواند.به.از.بین.رفتن.LECs.منجر.

شود؛.بنابراین.متریال.IOL.به.کاربرده.شده.در.جراحی.کاتاراکت.بسیار.

حائز.اهمیت.است..به.طوری.که.در.موارد.استفاده.از.لنزهای.سیلیکونی.

بیشــتر.شاهد.DBS.هســتیم.و.نیز.پالیشینگ.بیش.از.حد.سلول.های.

اپی.تلیال.برای.جلوگیــری.از.PCO.می.تواند.به.بروز.این.عارضه.منجر.

شود..عالوه.براین.مشاهده.شده.است.که.در.بیماران.مبتال.به.کاتاراکت.

متورم،.فشــار.بیش.از.حد.وارد.شده.از.سوی.کپسول.به.LECs.بعدها.
ممکن.است.به.اپوپتوز.LECs.و.در.نهایت.DBS.منجر.شود.

اولین.اتفاق.در.DBS،.جابجا.شــدن.لنز.در.داخل.بگ.اســت..در.

صورت.پارگی.کپســول.خلفی،.لنز.از.جای.خود.در.می.رود.و.به.داخل.

ویتــره.می.افتد.و.می.تواند.به.عوارضی.چــون.هایفما،.ادم.ماکوال.و.ادم.
قرنیه.و.در.برخی.موارد.جداشدگی.شبکیه.منجر.شود.

نشســت.های.ماهیانه.مرکز.تحقیقات.ســالمت.چشــم.بصیر،.در.

آخرین.یکشنبۀ.غیر.تعطیل.هر.ماه.برگزار.می.شود.و.دویست.و.نهمین.

نشست.این.مرکز.نیز.در.تاریخ.هجدهم.اردیبهشت.ماه.سال.جاری.در.
محل.همایش.های.مرکز.فوق.تخصصی.چشم.پزشکی.بصیر.برگزار.شد.
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