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سخن سردبیر: چشم ها حرف های زیادی برای گفتن دارند!  •
ژن درمانی در بیماری های سگمان خلفی  •

باورهای غلط جامعه دربارۀ بیماری های چشمی باید به تدریج اصالح شود  •
کنترل مصرف دخانیات؛ راهی دراز در پیش  •

اولین رانیبیزوماب بیوسیمیالر تأیید شد  •
با پیشرفت هوش مصنوعی؛ یک گام نزدیک تر به درمان آتروفی جغرافیایی  •

مطالعات نشان می دهد: چشم  می تواند پنجره ای به فرایند پیری باشد  •
این مطالعه در آفریقا انجام شــد: لیزردرمانی می تواند به میزان قابل توجهی   •

درمان گلوکوم را بهبود بخشد
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سخن سردبیر

دکتر محمدحافظ 
نوروزی زاده

چشم ها حرف های زیادی برای گفتن 
دارند!

شبکیه.که.تنها.استطاله.یا.افزونه1.مستقیم.از.مغز.است،.به.پزشکان.

اجازه.می.دهد.که.به.صورت.غیرتهاجمی.و.همزمان،.ویژگی.های.ساختار.

عروق.کوچک.و.عملکرد.سیســتم.عصبی.مرکزی.را.بررســی.نمایند..

آکولوم2.مجموعه.ای.ترکیبی.از.خصوصیات.ماکروسکوپی،.میکروسکوپی.

و.مولکولی.چشم.است.که.به.سالمت.یا.بیماری.این.عضو.مرتبط.است..

رمزگشــایی.جامع.از.آکولوم،.با.یکپارچه.ســازی.اطالعات.تهیه.شده.

و.بــه.کمک.تصویربرداری.چند.وجهی.برای.شناســایی.بیومارکرهای.

اختصاصی.افتالمیــِک.بیماری.های.سیســتمیک،.آکولومیک3.نامیده.

می.شــود..هدف.اصلی.آکولومیــک،.ایجاد.بیومارکرهای.ســریع،.غیر.

تهاجمــی.و.مقرون.به.صرفه.برای.بیماریابی.و.تشــخیص.بیماری.های.

سیســمتیک.و.همچنین.طبقه.بندی.خطرات.به.منظور.اولویت.بندی.

درمان.های.نوین.اســت..بیومارکرها.تحت.عنوان.»معیارهای.عینی«4.

تعریف.می.شوند.که.به.پیش.بینی،.ارزیابی.و.یا.تشخیص.بیماری.کمک.

نمــوده.و.در.تعیین.برنامه.یا.پالن.درمانی.مفیدند..همگرایی.داده.های.

متعدد،.اســتفاده.از.هوش.مصنوعی.یا.و.آکولومیک.و.یکپارچه.ســازی.

قوی.و.مستحکم.این.عناصر.با.یکدیگر.به.ساختن.بیومارکرهایی.که.به.

اندازه.کافی.قابل.اعتماد.و.تجدیدپذیر.هســتند.کمک.می.کند.تا.از.آنها.
برای.کاربردهای.بالینی.استفاده.شود..

نیروی.های.محرکه.اصلی.در.روند.یا.پروسه.آکولومیک.عبارتند.از:..
..)OCTA(.و.آنژیوگرافی.آن.)OCT(

در.حقیقــت.بر.اســاس.این.تجهیزات.اســت.که.»اثر.انگشــت.

شبکیه.ای«5.به.صورت.اختصاصی.بوجود.می.آید..سیر.تحول.)OCT(.از.

حوزه.زمانــی.گرفته.تا.حوزه.طیفی.و.swept-source،.به.بهبود.کیفیت.

تصویر،.رزولوشــن.خطی.و.ســرعت.یافتن.عکس.برداری.منجر.شــده.
1  Extention
2  Ocular Conditions Gene Panel (Oculome)
3  Oculomics
4  Objective Parameters
5  Retinal Fingerprint

اســت..اندازه.گیری.قابل.اعتماد.ضخامت.رتین،.امکان.پردازش.تصویر.

و.»قطعه.بندی.الیــه.ای«6.را.فراهم.مــی..آورد..در.حقیقت.)OCT(.در.

شناخت،.تشخیص.و.درمان.طیف.کاملی.از.بیماری.های.شبکیه.تحولی.

چشــم.گیر.ایجاد.کرده.و.جایــگاه.خود.را.به.عنوان.شــایع.ترین.ابزار.
تصویربرداری.در.چشم.پزشکی.تثبیت.کرده.است..

آنچه.که.در.تکمیل.)OCT(.طراحی.و.ســاخته.شده،.با.استفاده.از.

کنتراســت.حرکتی،.جریان.خون.در.عروق.را.تشــخیص.می.دهد..این.

ابزار.از.سال.2014.وارد.بازار.شده.و.در.حقیقت.مشاهده.عروق.کوچک.

شــبکیه.را.به.صورت.درون.تنی.ممکن.می.ســازد..چشم.پزشکان.این.

دستگاه.را.به.اسم.)OCTA(.می.شناسند..قطعه.بندی.داده.های.حجمی،.

یافتن.شــبکه.مویرگی.رتین.با.ضریب.تفکیک.باال.را.تسهیل.می.کند.و.

مشاهده.شبکه.های.عروقی.عمقی.رتین.و.کورویید.نیز.میسر.می.شود..

جزئیات.اختصاصی.ساختمان.شبکیه.و.عروق.کوچک.مربوط.به.آن.که.

امکان.مشاهدۀ.آن.ها.توسط.)OCT(.و.)OCTA(.فراهم.شده.و.نیز.رابطۀ..

.آنها.با.بیماری.های.سیســتمیک،.به.یافتن.بیومارکرهای.شــبکیه.ای.

متعددی.برای.سالمت.عمومی.انسان.کمک.شایانی.نموده.است..برخی.

از.پیشــرفت.های.اخیر.مانند.(OCT).داپلر7،.بــرای.اندازه.گیری.میزان.

جریان.خون.)فلوی(.شــبکیه،.طول.موج.مرئی.)OCT(،.تصویربرداری.

فراطیفی.شبکیه.و.سنجش.میزان.اکسیژن.شبکیه،.همگی.به.شناخت.

بیومارکرهای.رتین.مرتبط.اســت..کاربــرد.یادگیری.عمیق،.یادگیری.

عمیق.به.صورت.ُکد.آزاد.و.شــبکه.های.پیچیده.عصبی.برای.اطالعات.

مشتق.شــده.از.تصویربرداری.شبکیه.به.شــکل.فوق.العاده.ای.سرعت.

یافتن.بیومارکرها.و.میزان.حساسیت.و.اختصاصی.بودن.آن.....ها.را.بهبود.
بخشیده.است..

آکولومیک.به.تشخیص.بیومارکرهای.شــبکیه.برای.بیماری.های.

نورولوژیک.)مانند.اسکلروز.چندگانه،.پارکینسون،.آلزایمر،.نورومیلیت.
6  layered segmentation
7  Doppler
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اپتیکا،.میگرن،.»فشــار.خون.خوش.خیم.درون.جمجمه.ای«1،.فشــار.

کیاســما.و.میلیــت.ترانســورس(،.بیماری.های.روان.پزشــکی.)مانند.

اســکیزوفرنی،.دیپرشــن.و.اختالالت.دوقطبــی(،.بیماری.های.قلبی.

عروقی.)مانند.بیماری.عروق.کرونر.و.ریسک.فاکتورهای.مرتبط.با.آن(،.

بیماری.های.هماتولوژیک.)مانند.آنمی،.سلول.داسی.شکل2،.تاالسمی.و.

لوسمی(،.اختالالت.تغذیه.ای.)مانند.بیماری.سلیاک،.مصرف.کافئین.و.

کمبود.ویتامین.D.و.B12(،.بیماری.های.تنفســی.)مانند.آپنه.انسدادی.

در.هنگام.خواب(،.بیماری.های.اتوایمیون.)مانند.لوپوس.سیستمیک.و.

بیماری.بهجت(،.بیماری.های.عفونی.)مانند.ایدز(،.بیماری.های.کلیوی.
و.مسمومیت.های.دارویی.)با.داروهایی.مانند.اتامبوتول،.کلروکین،.

1  Benign Intracranial Hypertension
2  sickle cell

سرب،.تاموکسیفن،.ویاگرا.و.دفروکسامین(.کمک.نموده.است..به.نظر.

می.رســد.آکولومیک.به.کمک.چندین.گروه.بین.رشته.ای3.که.با.عالقه.

بر.روی.چنین.موضوعاتی.کار.می.کنند.و.تولید.مقادیر.قابل.توجهی.از.

اطالعات.مفید،.پتانســیل.دستیابی.به.کاربردهای.بالینی.مهمی.را.در.
آینده.نزدیک.داشته.باشد..

شــاید.این.تشبیه.بد.نباشــد.که.بگوییم:.اگر چشم ها چراغ بدن 
در نظر گرفته شوند، پس هوش مصنوعی فتیلۀ آن و تصویربرداری 
شبکیه، روغن این چراغ است و البته آکولومیک نیز نور این چراغ 

خواهد بود. 
.تا.درودی.دیگر.بدرود
.دکتر.محمد.حافظ.نوروزی.زاده
.سردبیر

3  Multidisciplinary
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دکتر ژوزف سیمونه1
دکتر مارک پنسی2

مترجم: دکتر علی نظری نائینی

فهرست مطالب:
مقدمه،.در.مســیر.انجام.مطالعات.بالینی.جهت.رتینوپاتی.مرتبط.
بــا.RPE65،.ژن.درمانــی.در.اُپتیــک.نوروپاتی.ارثی.لِِبــر،.ژن.درمانی.
در.کوروییِدِرمیــا،.چالش.هــا،.آینده.ویرایش.های.مســتقیم.ژنتیکی،.

کاربردهای.کلینیکی،.نتیجه.گیری.

اهداف آموزشی:
خواننده.پس.از.خوانش.این.مقاله.باید.بتواند:

پنــج.مزیت.منحصــر.بفرد.ســگمان.خلفی.را.به.عنــوان.هدفی. ..1
ژن.درمانی،.فهرست.وار.بیان.کند.

در.مورد.پیشــرفت.های.اخیر.صورت.گرفته.در.حوزه.ژن.درمانی.و. ..2

مالحظات.مربوط.به.بیماران.مبتال.به.بیماری.های.ارثی.چشــمی،.
بحث.و.گفتگو.کند.

بیمــاران.مبتال.بــه.بیماری.های.ســگمان.خلفــی.دارای.قابلیت. ..3
تشخیص.بوسیلۀ.تست.های.ژنتیکی.را.شناسایی.کند..

به.عنوان.بخشــی.از.یک.برنامۀ.بین.رشــته.ای،.بیماران.را.به.یک. ..4
متخصص.ژنتیک.چشم.ارجاع.دهد.

.دکتر.Joseph M. Simonett رزیدنت.چشم.پزشــکی.در.موسسه.چشم.کیسی،. .1
دانشگاه.بهداشت.و.علوم.اورگان،.پورتلند.است.

.دکتر.Mark E. Pennesi.رئیس.بخش.ژنتیک.چشــم.و.دانشــیار.چشم.پزشکی. .2

دانشــکده.پزشکی.موسسه.چشــم.کیسی،.دانشــگاه.علوم.و.بهداشت.اورگان،.
پورتلند.است.

مقدمه
ژن.درمانی.عبارت.اســت.از.جایگزین.سازی.یا.تغییر.ماده.ژنتیکی.
یک.بیمــار.تا.از.این.طریق.به.یک.اثر.درمانی.دســت.پیدا.کنیم..این.
فراینــد،.معموالً.در.زمینه.یک.بیماری.ژنتیکــی.ارثی.انجام.می.گیرد..
حــوزه.ژن.درمانی.بر.پایه.ســابقه.طوالنی.تحقیقاتی.با.شــروع.مبادله.
DNA.مابین.باکتری.ها.در.دهه.40.میالدی،.بنا.شــده.و.در.سال.های.

اخیر.در.صف.مقدِم.تحقیقات.پزشــکی.قرار.گرفته.است..پیشرفت.های.

صــورت.گرفته.در.توالی.بندی.ژن.هــا،.تکنولوژی.های.انتقال.ژن.و.نیز.

اثبات.امکان.اســتفاده.از.آن.در.کشت.های.سلولی.و.مدل.های.حیوانی.

بیماری.هــا،.منجر.به.این.شــد.که.مطالعاتــی.در.خصوص.ژن.درمانی.

دربارۀ.بسیاری.از.بیماری.های.ژنتیکی-.از.جمله.اختالالت.خونی.ارثی،.

مــوارد.نقص.ایمنی.اولیه،.اختالالت.نورودژنراتیــو.و..-.انجام.گیرد..با.

آنکه.محققان.در.بسیاری.از.رشته.های.پزشکی،.در.حال.انجام.پژوهش.

هستند،.چشم.پزشــکی.و.به.شــکل.خاص؛.حوزه.»بیماری.های.ارثی.

شــبکیه«3.(IRD).اولین.موردی.اســت.که.در.ایاالت.متحده.به.شکل.

مطالعه.بالینی.فاز.3.منتشــر.شده.و.به.عنوان.یک.مورد.از.ژن.درمانی.

به.تأیید.FDA.نیز.رسیده.اســت..در.جدول.1،.خالصه.ای.از.مطالعات.

جاری.مربوط.به.ژن.درمانی.در.حوزه.بیماری.های.چشــمی.در.ایاالت.
متحده،.فهرست.شده.است.

بیماری.های.ارثی.شــبکیه.گروه.گوناگون.و.متنوعی.از.اختالالت.

تک.ژنی.را.در.بر.می.گیــرد.و.علت.اصلی.نابینایی.خانوادگی.در.ایاالت.

متحده.به.شــمار.مــی.رود..درحالی.کــه.این.بیماری.ها.در.گذشــته.

غیرقابل.درمان.قلمداد.می.شــد،.تأیید.اولین.مــورد.ژن.درمانی4.برای.

یک.بیماری.ارثی.شــبکیه.یعنــی.voretigene neparvovec-rzyl.جهت.

رتینوپاتی.مرتبط.با.RPE65،.عصر.جدیدی.را.در.حوزه.درمان.بیماری.

گشوده.است..عالوه.براین،.با.توجه.به.ابداع.چند.روش.ژن.درمانی.دیگر.

در.مطالعــات.بالینی،.بیماران.و.پزشــکان.می.توانند.به.ظهور.فزایندۀ.
گزینه.های.درمانی.امیدوار.شوند.

3  Inherited Retinal Diseases
4  Luxturna, Spark Therapeutics

ژن درمانی در بیماری های سگمان خلفی

AUDIO:

Scan here to listen to this module.

ژن درمانی در بیماری های سگمان خلفی
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participants, the study team developed a novel primary
outcome, multi-luminance mobility testing (MLMT),
which evaluates functional vision at different light levels
commonly encountered during activities of daily living.

human trials. In 2008, early results from 3 independent
clinical trials demonstrated a favorable safety profile
and early efficacy of injection of recombinant adeno-
associated virus (AAV) carrying wild-type RPE65 into
the subretinal space of human patients. Follow-up studies
and additional phase I/II human trials further supported
the safety and feasibility of treatment for RPE65-related
retinopathy.

In 2017, Russell and colleagues reported on a random-
ized, controlled, open-label, phase III trial of voretigene
neparvovec-rzyl (AAV2-hRPE65v2) for RPE65-related
retinopathy. Study participants were randomized 2:1 to
intervention or control groups. The intervention consisted
of subretinal injection of an AAV2 vector containing
human RPE65 cDNA with an enhanced promoter in one
eye, followed by treatment of the second eye from 6 to
18 days later. Twenty-one interventions and 10 control
participants were enrolled; however, 1 patient from
each arm withdrew after consent, leaving a total of 29
participants for the modified intention-to-treat and safety
profile analysis.

To address the need for a reliable and clinically
meaningful measure of visual function in low-vision

Table 1. Ongoing Gene Therapy  Trials for Ocular Diseasesa

DISEASE GENE OR TARGET SPONSOR NCT #

Completed Phase III and US Food and Drug Administration Approved

Leber congenital amaurosis RPE65 Spark Therapeutics 00999609

Phase III

Leber hereditary optic neuropathy ND4 GenSight Biologics (REFLECT) 03293524

Leber hereditary optic neuropathy ND4 GenSight Biologics (REVERSE) 02652780

Leber hereditary optic neuropathy ND4 GenSight Biologics (RESCUE) 02652767

Choroideremia CHM Nightstar Therapeutics 03496012

Phase I/II

Choroideremia CHM Spark Therapeutics 02341807

Leber congenital amaurosis RPE65 NEI 00481546

Leber congenital amaurosis CEP290 ProQR Therapeutics 03140969

Stargardt disease ABCA4 Sanofi 01367444

Retinitis pigmentosa ChR2 Allergan 02556736

Usher syndrome type 1B MY07A Sanofi 01505062

Achromatopsia CNGB3 AGTC 02599922

Achromatopsia CNGA3 AGTC 02935517

X- linked retinoschisis RS1 National Eye Institute 02317887

X- linked retinoschisis RS1 AGTC 02416622

X- linked retinitis pigmentosa RPGR AGTC 03316560

Neovascular AMD sFLT01 Sanofi 01024998

Neovascular AMD Anti- VEGF protein Regenxbio Inc 03066258

Non- neovascular AMD sCD59 Hemera Biosciences 03144999
a Of note, this list is not meant to be exhaustive.

AGTC = Applied Ge ne tic Technologies Corp. AMD = Age- related macular degeneration. NCT = National Clinical Trial. NEI = National Eye Institute.

Inclusion Criteria for the Phase III 
Trial of Voretigene Neparvovec-Rzyl
for RPE65-Related Retinopathy
• age 3 years or older

• best-corrected visual acuity (BCVA) of 20/60 
or worse in both eyes and/or visual fields less 
than 20° in any meridian

• biallelic RPE65 mutations

• sufficient viable retina (retinal thickness 
>100 µm at the posterior pole on optical 
coherence tomography [OCT])

• ability to perform standardized multi-luminance
mobility testing (MLMT) within the luminance 
range evaluated, but unable to pass MLMT at 
the lowest luminance level tested

جدول1: مطالعات ژن درمانِی در حال انجام بر روی بیماری های چشمی )الزم به ذکر است این فهرست کامل و جامع نیست.(

پیچیدگی.بیماری.های.چشمی.ارثی.که.نمونه.بارز.آن.تنوع.ژنوتیپی.

و.فنوتیپی.رتینیت.پیگمنتوزا.و.اختالالت.مرتبط.با.آن.اســت.)شکل.

1(،.چالش.های.منحصر.بفردی.را.ایجاد.می.کند؛.در.عین.حال.استفاده.

از.تکنیک.های.ژن.درمانی.در.داخل.چشم.مزایای.بالقوه.متعددی.را.به.
دنبال.خواهد.داشت.

* مزایای منحصر بفرِد ژن درمانی داخل چشمی
وضوح.و.روشنایی.محیط.چشم.و.ساختار.شبکیه،.ارسال.مستقیم. .•
سوسپانسیون.های.ناقل.به.سلول.های.هدف.از.طریق.عمل.جّراحی.

را.ممکن.می.سازد.
مــاده.ژنتیکی.را.می.توان.به.ســلول.خاصی.هدف.گیری.نمود.و.به. .•
علت.بخش.بخش.شدن.فضاهای.داخل.چشمی،.انتشار.سیستمیک.

ماده.نیز.حداقل.خواهد.بود.
تکنیک.های.تصویربرداری.پیشرفته،.پایش.بیماران.در.مراحل.قبل. .•

و.بعد.از.درمان.-.حتی.تا.سطح.معیارهای.بافت.شناختی-.را.ممکن.
می.سازد.

سد.شبکیه-خون.و.تولید.موضعِی.مولکول.های.ضدالتهابی،.سطح. .•
باالیی.از.تولرانس.ایمنی.را.ایجاد.می.کند.

در.اغلب.اوقات.در.مطالعات.بالینی.می.توان.از.چشــم.سمت.دیگر. .•

بیمار.که.درمان.نشده.است،.به.عنوان.یک.کنترل.مناسب.و.مفید.
استفاده.کرد.

مســیری به ســوی انجام مطالعات بالینی جهت رتینوپاتِی 
RPE65 مرتبط با

جهش.هــای.رخ.داده.در.ژن.RPE65.باعــث.ایجــاد.طیفــی.از.

دیســتروفی.های.شــبکیه.می.شــود..ژن.RPE65.کــه.در.»اپی.تلیوم.

پیگمانته.شــبکیه«1.(RPE).بیان.می.شــود،.یک.آنزیم.کلیدی.جهت.

1  Retinal Pigment Epithelium
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شکل 1. ژن های دخیل در رتینیت پیگمنتوزا )RP( و اختالالت فتورسپتورِی مرتبط با آن از جمله سندروم آلستروم، سندرم بارِدت- بایدل 
)BBS(، دیستروفی مخروطی/مخروطی–استوانه ای )CD/CRD(، شــب کوری ارثِی بدوِن تغییر )CSNB(، سندرم ژوبرت، آموروزیس 
مادرزادی لبر )LCA(، ســندرم سینیور-لوکن/نفرونوفتیزیس )SLS/NPHP( و سندرم آشر. لوکوس های ژنتیکی نقشه برداری شده ای 

که فاقد یک ژن مشخص و شناخته شده هستند، با عالمت ستاره )*( نشان داده شده اند.

ژن درمانی در بیماری های سگمان خلفی
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شکل 2. آموروزیس مادرزادی لبر )a )LCA و b : عکس های گرفته شده از فاندس چشم راست و چپ نشان دهندۀ آتروفی محیطی 
شبکیه در یک بیمار جواِن دارای جهش های دو آلِل c .RPE65: در شرایط اسکوتوپیک و فوتوپیک، الکترورتینوگرام قابل ثبت نبود.

تبدیل.اســترهای.آل-ترانس-رتینیل.به.11-سیس.رتینول.در.سیکل.

.RPE65.بینایی.است..بسیاری.از.بیمارانی.که.دچار.اختالل.در.عملکرد

هستند،.در.همان.ســال.اول.زندگی.شان،.نیستاگموس.و.اختالل.دید.

بروز.خواهد.کرد.و.الکترورتینوگرام.قابل.ثبت.نیســت.)شکل2(..از.این.

تظاهر.کلینیکی،.اغلب.اوقات.با.عنــوان.»آموروزیس.مادرزادی.لبر«1.

یاد.می.شود..در.بیمارانی.که.دچار.شکل.خفیف.تر.این.بیماری.هستند،.

عالئم.بیماری.در.5.سال.نخسِت.زندگی.فرد.خود.را.نشان.می.دهد.و.از.

این.گروه.اغلب.به.عنوان.گروه.دارای.دیســتروفی.شدید.شبکیه.از.نوع.

»شروع.زودرس«2.یاد.می.شــود..در.برخی.افراد.عالیم.بیماری.ممکن.

است.پس.از.10.ســالگی.ظاهر.گردد.و.»رتینیت.پیگمنتوزا«.در.آنها.

تشخیص.داده.می.شــود..هرچند.که.بر.اساس.شروع.بیماری.و.شدت.

آن.ممکن.است.عناوین.و.برچسب.های.بالینی.مختلفی.به.بیمارانی.که.

دارای.جهش.های.دو.آلّلِیRPE65.3.هســتند،.اختصاص.داده.شود؛.اما.

باید.در.نظر.داشــت.که.این.اصطالحات.منعکس.کننده.طیف.بیماری.

1  Leber Congenital Amaurosis
2  early-onset
3  Biallelic

.RPE65.بوده.و.همگی.آنها.ریشــه.در.فقدان.یک.ژن.ســالم.و.کارآمِد
دارند.

اولین.بار.مفهوم.و.ایده.جایگزین.ســازی.ژن.RPE65،.در.مدل.های.

موش.و.ســگ.عملی.و.اجرایی.شد:.در.این.مدل.ها.انتقال.ژن.سالم.به.

بهبود.پایدار.بینایی.حیوانات.و.ســاختمان.شبکیه.آنها.منجر.و.همین.

موضوع،.پایه.و.اساس.انجام.مطالعات.انسانی.شد..در.سال.2008،.نتایج.

حاصل.از.ســه.مطالعه.بالینی.مســتقل.نشان.داد.که.تزریق.AAV4.که.

ناقل.نوِع.وحشِی.RPE65.است،.به.داخل.فضای.ساب.رتینال.انسان.های.

بیمار،.خطری.در.پی.نداشــته.و.روش.موثر.و.کارآمدی.نیز.بوده.است..

همچنین.مطالعاتی.که.بیماران.را.پیگیری.نمودند.و.مطالعات.انســانی.

فــاز.I.و.II.،.بی.خطــر.بودن.و.نیز.امکان.اجرایی.شــدن.درمان.جهت.
رتینوپاتِی.مرتبط.با.RPE65.را.مورد.تایید.و.پشتیبانی.قرار.دادند.

.RCT.راســل.و.همکارانــش.در.ســال.2017.گزارشــی.از.یــک

4  Adeno-Associated Virus
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.در.فــاز.III.را.که.بــه.صورت.برچســب.باز1.در.خصوص.اســتفاده.از
voretigene neparvovec-rzyl.(AAV2-hRPE65v2).در.درمان.رتینوپاتِی.

مرتبط.با.RPE65.انجام.گرفته.بود،.ارایه.دادند..بیماران.شرکت.کننده.

در.این.مطالعه.به.صورت.تصادفی.و.با.نسبت.2:1.به.گروه.های.مداخله.

یا.کنترل.تقسیم.شــدند..در.گروهی.که.در.آنها.مداخله.درمانی.انجام.

می.گرفت،.یک.ناقل.AAV2–که.حاوی.human RPE65 cDNA.همراه.با.

یک.پروموتِر.)پیش.ران(.تقویت.شده.بود-.به.داخل.فضای.ساب.رتینال.

یک.چشــم.تزریق.و.6.الی.18.روز.بعد.هم.این.روش.در.چشــم.دیگر.

بیمار.تکرار.می.شــد..در.این.مطالعه.گروه.تحت.درمان.متشکل.از.21.

چشــم.بود.و.تعداد.کنترل.ها،.10.مــورد.بود؛.با.این.وجود،.از.هر.گروه.

یک.بیمار.با.اخذ.موافقت.کنار.گذاشــته.شــد.و.در.نتیجه،.در.کل.29.
بیمار.جهت.آنالیز.اطالعات.به.جا.باقی.ماندند..

 III معیارهای انتخاب بیماران جهت شرکت در مطالعه فاز *
که در زمینه استفاده از Voretigene Neparvovec-Rzyl جهت 

رتینوپاتی مرتبط با RPE65 انجام شد:
سن.بیمار:.3.سال.یا.باالتر .•

BCVA.در.هر.دو.چشــم:20/60.یا.کمتر.از.آن.و/یا.میدان.بینایی. .•
کمتر.از.20.درجه.در.هر.نصف.النهار

RPE65.جهش.های.دو.آلِل .•
وجود.مقدار.کافی.از.شــبکیه.سالم.و.کارآمد.)ضخامت.شبکیه.در. .•

قطب.خلفی.در.OCT:.بیشتر.از.100.میکرومتر(
قادر.به.انجام.»تست.تحرک.چند.روشنایی«.(MLMT)2.به.صورت. .•
اســتاندارد.در.محدوده.لومینانِس.ارزیابی.شده.اما.ناتوان.در.انجام.

MLMT.در.پایین.ترین.سطِح.لومینانِس.تست.شده.

به.منظور.ارائه.یک.معیار.کلینیکی.مناسب.و.معتبر.که.در.بیماران.

مبتال.به.کاهــش.بینایی.جهــت.ارزیابی.عملکرد.بینایــی.فرد.مورد.

اســتفاده.قرار.گیرد،.تیم.مطالعه.یک.نــوع.جدید.از.MLMT.را.جهت.

بررســی.نتایج.اولیه.به.دست.آمده.تهیه.کرد:.در.اینجا،.دید.عملکردی.

فرد.در.ســطوح.نوری.مختلفی.که.عموماً.در.طی.فعالیت.های.زندگی.

روزمره.با.آنها.روبرو.می.شــود،.مورد.ارزیابی.قرار.می.گیرد..در.تســت.

حرکت،.از.افراد.خواسته.می.شــود.تا.مسیر.مشخصی.را.دنبال.نمایند.

و.مراقب.موانع.باشند:.در.اینجا،.هفت.سطح.روشنایی.استانداردسازی.

شــده.در.محدوده.یک.الی.چهارصد.لوکس.وجــود.دارد..نتایج.ثانویه.

.مطالعه.برچسب.باز.یا.open-label،.نوعی.مطالعه.تحقیقاتی.است.که.در.آن.هم. .1

ارائه.دهندگان.خدمات.پزشــکی.و.هم.بیماران.از.دارو.یا.درمان.انجام.شده.آگاه.
هستند-.ویراستار

2  Multi-Luminance Mobility Testing

شــامل.آستانه.حساســیت.به.نور.در.تمام.میدانBCVA.،3،.حساسیت.
کنتراست.و.تست.میدان.دید.استاتیک.و.کینتیک.بود.

در.گروهی.کــه.مداخلۀ.درمانی.صورت.گرفتــه.بود،.مهارت.های.

مخصوص.به.دنبال.کردن،.در.ســطوح.مختلف.روشنایی.در.ظرف.30.

روز.پس.از.درمان.بهبود.یافته.بود.و.این.بهبودی.به.مدت.یک.ســال،.

پایــدار.باقی.ماند..در.یــک.دورۀ.پیگیری.یک.ســاله،.میانگین.تغییر.

دوطرفه.MLMT.در.گروه.درمان.شــده.در.مقایسه.با.گروه.کنترل،.به.

..)p=0/0013.،0/2.میزان.قابل.توجهی.باالتر.بود.)1/8.در.مقایســه.با

عالوه.بر.این،.65.درصد.از.گروه.درمان.شده،.MLMT.را.در.پایین.ترین.

سطح.روشنایی)یک.لوکس(.انجام.دادند.درحالی.که.هیچ.یک.از.افراد.

گروه.کنترل،.قــادر.به.انجام.این.کار.نبودند..همچنین.بهبودی.آماری.

معناداری.در.حساســیت.به.نوِر.تمام.میدان.و.در.درجاِت.جمع.کل.در.

تســت.میدان.دید.گولدمن.III4e.و.نیز.در.آســتانه.ماکوالر.در.تست.
میدان.دید.هامفری.گزارش.شد.

.voretigene neparvovec-rzyl.پس.از.یک.سال.در.گروه.کنترل.از.داروی

استفاده.شد.و.نتایج.به.دست.آمده.با.نتایج.گروهی.که.در.همان.ابتدای.

کار.از.داروی.فوق.استفاده.کرده.بودند،.بسیار.مشابه.بود..اثرات.درمانی.
ایجاد.شده.پس.از.یک.دوره.پیگیری.3.ساله.،.پایدار.باقی.مانده.است.
نتایج.حاصل.از.این.مطالعه.به.این.منجر.شــد.که.در.ماه.دســامبر.
سال.FDA.،2017.مجوز.اســتفاده.از.voretigene neparvovec-rzyl.را.
صادر.کند.و.این.دارو،.اولین.نمونه.از.ژن.درمانی.اســت.که.اســتفاده.
از.آن.در.ایاالت.متحده.مجاز.اعالم.شــد..همانطور.که.انتظار.می.رود،.
قیمت.این.داروی.جدید.باالست.)425.هزار.دالر.برای.هر.چشم.پیش.
از.تخفیف(؛.با.این.وجود،.در.هنگام.تعیین.اثربخشــی.مالی.این.دارو،.
هزینه.اســتانداردهای.مراقبتی.این.بیماران.را-که.طبق.محاســبات.
»مؤسسه.بررســی.های.کلینیکی.و.اقتصادی«.در.حدود.1/899/605.
دالر.اســت-.باید.مدنظر.قرار.داد..همان.طور.که.در.مورد.نوآوری.های.
قبلِی.رخداده.در.علم.پزشکی.مشاهده.کرده.ایم،.در.آینده.ممکن.است.
به.موازات.ارتقای.تکنولوژی.تولید.داروها.و.گسترش.دامنه.استفاده.از.
آنها،.هزینه.های.مربوط.به.داروهای.ژن.درمانی.نیز.کاهش.یابد..پس.از.
.voretigene neparvovec-rzyl.در.مراکز.درمانی.متعددی.از.،FDA.تأیید
استفاده.شــد..در.فیلم.ویدیویی،.تزریق.ساب.رتیناِل.دارو.نمایش.داده.

می.شود.

ژن درمانی در اُپتیک نوروپاتِی ارثی لِبِر
»اُپتیــک.نوروپاتِی.ارثــی.لبر«4.(LHON)،.یــک.اُپتیک.نوروپاتی.
پیشــرونده.است.که.در.اغلب.موارد،.به.کاهش.دید.شدید.دوطرفۀ.فرد.
منجر.می.شود.)شــکل.3(..توارث.این.بیماری.از.طریق.DNA.موجود.
در.میتوکندری.انجام.می.شــود.و.لذا.از.طریق.ماّده.ژنتیکی.مادر.بیمار.
انتقال.می.یابد..تعویض.یک.آمینواســید.در.ژِن.NADH.دی.هیدروژناز.
3  Full-Field
4  Leber Hereditary Optic Neuropathy

VIDEO:
Subretinal Injection of Voretigene Neparvovec-
Rzyl

ژن درمانی در بیماری های سگمان خلفی
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شــکل 3. اُپتیک نوروپاتی ارثی لبر. a: در فاز حاِد از دســت رفتن بینایی فرد، تالنژکتازی های پری پاپیالری)عالمت پیکان( در چشم 
راست دیده می شود. b: چند ماه بعد، در دیســک اُپتیک، رنگ پریدگی منتشری دیده می شود. تست های ژنتیکی نشان دهندۀ وجود 

یک جهش نقطه ای در موقعیت 11778 در DNA میتوکوندریال بود.

ردوکتــاِز4.(ND4).که.منجر.به.از.بین.رفتن.»ســلول.های.گانگلیونی.

شــبکیه«1.(RGCs).می.شــود،.به.عنوان.یکی.از.علــل.LHON.در.این.

امر.دخیل.دانســته.شده.اســت..ژن.درمانی.جهت.دســتیابی.به.بیان.

آلوتوپیِک.ND4.)بیان.هســته.ای.ژنی.که.به.صــورت.طبیعی.فقط.از.

طریق.ژنوم.میتوکندریال.بیان.می.شــود(،.در.جوندگان.و.پریمات.های.

غیرانسانی.و.اخیراً.در.بیماران.مبتال.به.LHON.مورد.مطالعه.قرار.گرفته.

اســت..مطالعات.متعّدد.کلینیکی.فاز.I/II.که.به.صورت.برچســب.باز.و.

تک.مرکزی.انجام.شده.نشان.می.دهد.که.تزریق.اینتراویتِرئاِل2.یک.ناقل.

AAV.حامل.نوع.وحشــِی.ND4،.ایمن.و.بی.خطر.است..برخالف.روش.

تزریق.ســاب.رتینال.که.به.ویترکتومی.پارس.پالنا3.در.اتاق.عمل.نیاز.

دارد،.موقعیت.درون.شبکیه.اِی.ســلول.های.گانگلیونی.دژنره.شده.در.

LHON،.انجام.درمان.های.کلینیک.محور.از.طریق.تزریق.اینتراویتِرئال.

را.ممکن.می.ســازد..درحال.حاضر.ســه.مطالعه.بالینی.فاز.III.بر.روی.

ایمنی.و.اثربخشِی.rAAV2/2-ND4.(GS010, GenSight Biologics).در.

بیمارانی.که.به.علت.جهش.G11778A.دچار.LHON.شده.اند،.در.حال.
انجام.است:.»معکوس،.نجات.و.بازتاب«4..

1  Retinal Ganglion Cells
2  Intravitreal
3  Pars Plana Vitrectomy
4  REVERSE, RESCUE and REFLECT

به.تازگــی.نتایج.اولیۀ.مطالعه.»معکوس«.که.یک.RCT.به.صورت.

دوماســکه.و.دارای.»کنترل.های.ساختگی«5.است،.منتشر.شده.است..

ایــن.مطالعه.بر.روی.مبتالیان.به.LHON.انجــام.گرفته.و.مدت.زمان.

کاهــش.دید.این.افراد.مابین.6.الی.12.مــاه.بود..در.37.بیمار،.تزریق.

rAAV2/2-ND4.به.صورت.اینتراویتِرئال.در.یک.چشم.و.در.چشم.دیگر.

تزریق.ساختگی.انجام.گرفت..در.چشم.های.درمان.شده.پس.از.گذشت.

48.هفته.براساس.معیار.میزان.دیِد.6ETDRS،.میانگین.میزان.بهبودی.

برابر.با.11.حرف.در.مقایســه.با.وضعیــت.اولیه.بود..نکته.جالب.توجه.

اینکه.در.چشــم.های.کنترِل.درمان.نشده،.میزان.بهبودی.مشابه.چشم.

درمان.شــده.و.برابر.با.10.حرف.بود..بهبــودی.خودبخودی.بینایی.در.

ســیر.طبیعی.بیماری،.پدیده.چندان.شــاخص.و.شایعی.نیست؛.اما.با.

توجه.به.این.بهبودی.غیرمنتظره.در.چشــم.های.کنترل،.مطالعه.فوق،.

به.نقطۀ.پایان.اولیۀ.خود.نرســید..نتایــِج.کّمی.آناتومیکی.نیز.با.توجه.

به.»توموگرافی.همدوســی.نوری.دامنه.طیفی«7.(SD-OCT).گزارش.

شــد..در.چشم.های.درمان.شده.در.مقایسه.با.چشم.های.کنترل،.میزان.

کاهش.در.حجم.سلول.های.گانگلیونی.ماکوالر.)p=0/019(.و.ضخامت.

الیه.رشته.های.عصبی.پری.پاپیالری.در.ناحیه.تمپورال.)p=0/036(.به.
5  Sham-Controlled
6  the Early Treatment Diabetic Retinopathy Study
7  Spectral-Domain Optical Coherence Tomography
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شکل 4. عکسی از فاندس یک بیمار مبتال به کوروئیِدِرمیا. 

ژن درمانی در بیماری های سگمان خلفی

میزان.چشمگیری.کاهش.یافته.بود..شایع.ترین.عوارض.چشمِی.مرتبط.

با.درمان.انجام.شــده،.شامل.التهاب.چشمی.و.افزایش.IOP.بود.که.به.
درمانهای.معمولی.و.رایج.پاسخ.داد.

.در.مطالعه.»نجات«،.درمان.یکطرفه.در.بیمارانی.که.شروع.بیماری.

در.آنها.زودتر.بوده.)کمتر.از.6.ماه(،.به.مدت.48.ماه.بررســی.و.نتایج.

اولیۀ.آن.منتشــر.شده.اســت..نقطه.پایانی.اولیه.اثربخشی.درمان-.که.

به.صورت.یک.تفاوت.15حرفی.در.بهبود.قدرت.دید.مابین.چشم.های.

درمان.شده.با.rAAV2/2-ND4.و.چشم.هایی.که.تحت.درمان.مصنوعی.

قــرار.گرفته.بودند،.تعریف.می.شــد-.حاصل.نشــد..بیماران.همچنان.

تحت.نظر.قــرار.خواهند.گرفت.و.انتظار.می.رود.نتایِج.به.دســت.آمده.

مربوط.به.ســپری.شدن.72.هفته.و.96.هفته.پس.از.درمان،.در.اواخر.

ســال.انتشــار.پیدا.کند..مطالعه.»بازتاب«،.که.در.حال.بررسی.درمان.

دوطرفه.در.بیمارانی.با.طول.مدت.از.دســت.دادن.بینایی.تا.یک.ســال.
است،.همچنان.در.حال.انتخاب.بیماران.است.

ژن درمانی در کوروییدِِرمیا
مطالعات.متعددی.در.زمینــه.ژن.درمانی.در.کوروییِدِرمیا.در.حال.
انجام.اســت:.این.بیماری.یک.دیســتروفی.کوریورتیناِل.وابســته.به.
کروموزم.X.است..کوروییِدِرمیا.در.اثر.جهشی.در.ژن.CHM.ایجاد.و.این.
.(REP1).1»جهش.به.از.دست.رفتن.عملکرِد.»پروتئین.محافظ.راب.یک
منجر.می.شــود..این.پروتئین،.یک.واسطۀ.کلیدی.و.حیاتی.در.نقل.و.
.،RPE.انتقاالت.داخل.ســلولی.است..مرگ.سلول.و.اختالل.عملکرد.در
کورویید.و.فتورســپتورها.به.محدودیت.میدان.بینایی،.شب.کوری2.و.
ســرانجام.از.دســت.رفتن.دید.مرکزی.منجر.می.شود.)شکل.4(..یک.
مطالعــه.فاز.I/II.در.ایاالت.متحده.کــه.تامین.منابع.مالی.آن.بر.عهده.
شرکت.»اسپارک.تراپیوتیکس«3.است،.بیماران.خود.را.گردآوری.کرده.
و.در.مرحلۀ.انجام.اســت..نتایج.اولیه.حاصــل.از.مطالعه.فاز.I/II.که.از.
ســوی.شرکت.»نایت.اســتار.تراپیوتیکس«4.در.بریتانیا.انجام.شده،.به.
مطالعه.فاز.III.رســیده.اســت:.این.مطالعه.که.به.صورت.تصادفی.ساز.
شده.و.برچسب.باز.است،.با.مشارکت.چندین.مرکز.در.اروپا.و.آمریکای.
شــمالی.انجام.گرفته.و.بیش.از.140.نفر.در.آن.شرکت.دارند..افراد.به.
صورت.تصادفی.به.دو.گروِه.درمانی.تقسیم.می.شوند.و.در.این.دو.گروه،.
از.تزریق.ســاب.رتیناِل.AAV2-REP1.با.دوز.باال.یا.دوز.پایین.استفاده.

می.شود..

چالش ها
دانشمندان.علیرغم.پیشرفت.های.شگفت.انگیز.در.حوزه.ژن.درمانی.
1  Rab escort protein 1
2  Nyctalopia
.شــرکت.Spark Therapeutics.(https://sparktx.com).یک.شرکت.آمریکایی. .3

است.که.در.زمینه.توسعه.ژن.درمانی.فعال.است-.ویراستار.
.شــرکت.Night Star Therapeutics.یک.شرکت.داروسازی.زیستی.است.که.بر. .4

روی.توسعه.ژن.درمانی.برای.دیستروفی.شبکیه.تمرکز.دارد-.ویراستار

جهت.بیماری.های.چشــمی،.همچنان.با.چالش.هایی.در.این.مســیر.
مواجه.هستند.

* هتروژنیتِی ژنتیکی
ِّلــی.در.اختالالت.ارثی.چشــمی.امر. از.آنجــا.کــه.هتروژنیتِی.آل
شایعی.اســت،.باید.با.استفاده.از.استراتژی.فعلِی.جایگزین.سازی.ژنی،.
محصوالت.ژن.درمانی.مجزا.و.مســتقلی.برای.هر.یک.از.این.بیماری.ها.
تولید.شود..عالوه.براین،.شــکل.های.اتوزوماِل5.غالب.در.این.بیماری،.
معضل.پیچیده.تــری.را.در.حوزه.ژن.درمانی.به.وجود.می.آورد؛.چرا.که.
در.درمان.آنها.می.بایســت.به.مکانیسم.»بدست.آوردن.کاربری«6.توجه.
داشته.باشــیم..حوزه.هایی.که.مطالعاتی.در.خصوص.آن.درحال.انجام.
اســت.عبارتند.از:.شناسایی.مســیرهای.مولکولی.شایعی.که.مسوول.
دژنرســانس.سلول.های.شبکیه.ناشــی.از.تغییرات.ژنی.هستند،.تغییر.
یا.مهار.و.ســرکوب.مســتقیم.RNA.و.ویرایش.ژنوم.به.وسیله.تکنیک.

.7CRISPR/Cas9

* چالش های جراحی و التهاب داخل چشمی
.RPE.تکنیک.ترجیحی،.انتقال.ناقل8.به.فتورسپتورها.و.سلول.های
به.صورت.ســاب.رتینال.است،.اما.در.اینجا.به.ویترکتومی.پارس.پالنا.از.
طریق.بی.حسی.رتروبولبار9.یا.بیهوشی.عمومی.نیازمندیم..برای.انتقال.

5  Autosomal
.بدســت.آوردن.کاربــری.(gain-of-function).مکانیســمی.اســت.که.در.آن،. .6
خصوصیات.میکروارگانیسم.ها.)از.جمله.ویروالنس،.قدرت.انتقال،.ایمونوژنیسیتی.
و.غیره(.طی.پاســاژهای.متعدد.و.از.طریق.کشت.های.انتخابی.تقویت.می.شود-.

مترجم
(Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic از. اختصــاری. . .7
(Repeats:.تکرارهای.کوتاه.و.متقارن.ســازی.شــده.خوشــه.ای.که.به.صورت.

منظمی.فاصله.دار.هستند-.مترجم
8  Vector
9  Retrobulbar
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شکل 5. تزریق ژن درمانی به صورت ساب رتینال همراه با OCT در هنگام عمل جراحی.

کنترل.شــده.و.ایمِن.داروها.به.فضای.ســاب.رتینال،.می.توان.همزمان.

پمپ.های.پایی.را.جهــت.تزریق.ناقل.با.OCT.در.هنگام.عمل.جراحی.

ترکیب.نمود.)شــکل.5(..در.عین.حال.هنوز.هم.در.مورد.سن.ایده.آل.

و.مطلــوب.جهت.این.نــوع.درمان،.ابهاماتی.وجــود.دارد..در.بیماران.

جوان،.موازنه.ای.مابین.ریســک.های.جراحی.و.توانایی.تئوریکی.جهت.

پیشگیری.از.آمبلیوپی.یا.اختالل.عملکردی.پایدار.شبکیه.وجود.دارد..

عالوه.بر.خطراتی.از.قبیل.عفونت،.کاتاراکت.و.کندگی.شبکیه.که.مورد.

انتظار.اســت،.احتمال.دارد.یوِوئیِت.مرتبط.با.جایگزینی.ژنی.رخ.دهد:.

این.عارضه.به.این.شــکل.تعریف.می.شــود:.هرگونه.التهابی.که.فراتر.

از.آنچــه.که.از.خود.جراحی.به.تنهایی.انتظار.می.رود.رخ.داده.باشــد..

کنترل.و.درمان.مناســِب.التهاب.داخل.چشمی.و.نیز.اثرات.بلندمدت.

این.عارضه.در.بیمارانی.که.تحــت.ژن.درمانی.قرار.گرفته.اند.همچنان.
نامشخص.است.

* اثر بخشی بلندمدت و نیاز به درمان مجّدد
در.عین.حال.که.مطالعات.انجام.شــده،.نشــان.می.دهد.که.اثرات.
درمانی.انتقال.ژن.به.روش.ساب.رتینال،.تا.3.ساِل.پس.از.درمان.پایدار.
و.باقی.اســت؛.برخی.از.داده.های.مربوط.بــه.زمان.های.طوالنی.تر،.این.

احتمال.را.مطرح.می.کند.که.دژنرســانس.شبکیه.علیرغم.درمان.ادامه.
پیــدا.کرده.و.در.نهایــت.عملکرد.بینایی.فرد.از.دســت.برود..مطمئناً.
بســیاری.از.سؤاالت.همچنان.باقی.و.پابرجاست:.آیا.ناقل.های.ویروسی.
بر.اثربخشــی.طوالنی.مدت.درمان.تاثیری.دارند؟.آیا.درمان.مجدد.در.
این.میان.نقشــی.ایفا.می.کند؟.قبل.از.پاســخ.به.این.سواالت،.احتماالً.

الزم.است.که.بررسی.هایی.با.دوره.زمانی.طوالنی.تر.انجام.گیرد.

آیندۀ ویرایش های ژنتیکی مستقیم
از.مدتهــا.قبــل،.خلِق.یــک.تکنولــوژی.جهت.ویرایــش.آزادانۀ.
جفت.بازهای.DNA.در.هر.یک.از.موقعیت.های.از.قبل.مشخص.شــده،.
هدف.غایی.و.آرزوی.بســیاری.از.شــاخه.های.مختلف.علوم.بیولوژیک.
بوده.است..از.جمله.گام.های.تاریخی.نخستین.در.این.حوزه.می.توان.به.
کشف.آنزیم.های.محدودکننده.در.دهه.70.میالدی.و.فرایند.ترکیب.و.
اتصال.نوع.اگزوژِن.DNA.از.طریق.بازترکیبی.هومولوگ.در.سلول.های.
پستانداران.در.دهه.80.اشاره.کرد..پیشرفت.های.اخیر.صورت.گرفته.در.
حوزه.ویرایش.ژنوم،.گزینه.های.جدیدی.را.جهت.هدف.گیرِی.جهش.های.
ایجادکنندۀ.یک.ســری.بیماری.ها،.در.اختیار.ما.قرار.داده.اســت..متد.
CRISPR/Cas9.به.عنوان.یک.تکنولوژی.درمانی.برجســته.و.پیشرفته.
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بالقوه.به.بازار.عرضه.شده.است..این.سیستم.در.اینجا.با.استفاده.از.یک.

RNA.کــه.با.یک.اندونوکلئاِز.مرتبط.بــا.CRISPR.)آنزیم.Cas(.متصل.

شــده،.می.تواند.لوکوس.های.ژنتیکی.خــاص.را.هدف.گیری.و.ویرایش.

کند..برخالف.ســایر.اســتراتژی.های.انتقال.ژنی،.بیان.ژن.های.ترمیم.

شده.به.وسیله.CRISPR/Cas9.همچنان.تحت.کنترل.تنظیم.کننده.های.

طبیعــی.اندوژن.خواهد.بود.و.لذا.از.بــروز.الگوهای.ناهنجار.بیان.ژنی.

جلوگیری.به.عمل.خواهد.آمد..عالوه.براین.CRISPR/Cas9.را.می.توان.

جهت.ویرایش.ژن.ها.با.هر.حد.و.اندازه.ای.مورد.اســتفاده.قرار.داد.و.از.

این.طریق.بر.محدودیت.های.موجود.در.زمینه.بســته.بندی.نوکلئیک.
اسیدهای.ناقل.ویروسی.غلبه.نمود.
* استراتژی های ویرایش ژنی

پــس.از.آنکه.تکنیک.CRISPR/Cas9.جهــت.هدف.گیرِی.ژن.های.

معیــوب.و.غیرطبیعی.مورد.اســتفاده.قرار.گرفت،.از.اســتراتژی.های.
متعدد.ویرایش.ژنی.می.توان.سود.برد.

شکستن.مولکول.های.دورشته.ای.DNA.و.ایجاد.یک.الگوی.ترمیمی. .•
DNA.با.توالی.مطلوب.و.مورد.نظر.

ایجاد.جهش.های.نقطه.ای.بدون.شکســتن.زنجیره.های.دورشته.ای. .•

از.طریق.متصل.کردِن.یک.آنزیم.ویرایش.کننده.بازهای.DNA-.از.
.Cas9.جمله.یک.سیتیدین.ِدآمیناز-.به.پروتئین

حذف.یــک.توالی.از.جمله.یک.ســایت.متصل.شــونده.و.مخفِی. .•
ایجادکنندۀ.بیماری

جایگزینــی.اصالح.کننده.های.اپی.ژنتیک.به.منظور.تغییر.بیان.ژن،. .•
.DNA.بدون.دستکاری.توالی.اصلی

تکنیک.CRISPR/Cas9،.چند.مســیر.درمانی.در.حوزه.کاربردهای.

بالینی.و.درمان.بیماری.های.ارثی.شــبکیه.دارد..در.سلول.های.بنیادی.

القاء.شــده.و.پلوری.پوتنت1.کــه.از.بیماران.گرفته.می.شــود،.می.توان.

به.صــورت.برون.زیوه.ای2.تغییرات.ژنومی.را.ایجاد.کرد..این.ســلول.ها.

را.می.توان.به.فتورســپتورها.یا.ســلولهای.RPE.مشــتق.کرد.و.سپس.

جهت.بررســی.مکانیسم.بیماری.ها.در.آزمایشــگاه.مورد.استفاده.قرار.

داد.یــا.برای.پیوندهای.درمانی.فراوری.نمود..به.جای.این.کار.می.توان.

تجهیزات.مخصــوص.ویرایش.CRISPR/Cas9.را.بــرای.ژن.درمانی.به.

صورت.»درون.جا«3.به.داخل.چشــم.منتقل.کرد..مطالعاتی.که.در.آنها.

از.این.اســتراتژی.در.مدل.های.حیوانی.IRD.اســتفاده.شده،.به.نتایج.

شــگفت.انگیزی.داشته.است..مورنو.و.همکارانش4.نشان.دادند.که.برای.
1  Pluripotent
.برون.زیوه.ای.یا.ex vivo،.به.آزمایشــهایی.گفته.می.شــود.که.در.خارج.از.بدن. .2
موجود.زنده.و.در.محیطی.مصنوعی.و.تا.حدود.زیادی.مشــابه.شــرایط.طبیعی.

بدن.انجام.می.شود..این.واژه.مصوب.فرهنگستان.ادب.فارسی.است-ویراستار.

3  in situ
4  Moreno AM, Fu X, Zhu J, et al. In situ gene therapy via AAV-CRISPR-

Cas9-mediated targeted gene regulation. Mol Ther. 2018;5;26(7):1818–
27

CRISPR/.جهت.انتقال.AAV.می.توان.از.یک.ناقــل.Nrl.هــدف.گیری
Cas9.به.صورت.ســاب.رتینال.اســتفاده.کرد.و.در.نتیجه،.گیرنده.های.

اســتوانه.ای.شبکیه.را.به.فتورســپتورهای.شبه.مخروطی.تبدیل.کرد.و.

از.ایــن.طریق.در.یک.گونه.موِش.مبتال.به.رتینیت.پیگمنتوزا،.عملکرد.

بینایی.را.حفظ.نمود..خطرات.بلندمدت.ناشــی.از.بیان.ژن.Cas9-.که.

یک.پروتئین.باکتریال.اســت-.در.شبکیه.مشخص.نیست..یک.چالش.

دیگر.بر.سر.راه.استفاده.از.این.تکنیک.به.صورت.»درون.جا«،.مشخص.
CRISPR/.کردن.این.مســأله.خواهد.بود.که.آیا.تجهیزات.مخصوص.به
Cas9.را.پس.از.آن.که.فرایند.ویرایش.DNA.تکمیل.شــده،.می.بایست.

غیر.فعال.و.»خاموش«.کرد.یا.نه.
به.جای.انتقــال.ناقل.وایــرال،.می.توان.از.مواد.نانویی.اســتفاده.
کرد.کــه.در.آنها.هم.از.نانوپارتیکل.هــای.ارگانیک.و.هم.از.پلیمرهای.
غیراُرگانیک.استفاده.می.شود..از.این.مواد.جهت.هدف.گیری.سلول.های.
شــبکیه.در.مطالعات.حیوانی.استفاده.شــده.و.ممکن.است.به.خاطر.
ایمونوژنیســیتی.پایین.از.ایمنی.مطلوب.و.مناســبی.برخوردار.باشند..
گام.احتمالی.مهم.بعدی.در.زمینه.شخصی.سازی.علم.پزشکی،.رساندن.
دقت.فراینــد.ویرایش.ژن.CRISPR/Cas9.به.ســطح.مولکولی.خواهد.
بود،.اما.فعالیت.های.بســیاری.در.این.حوزه.باید.انجام.گیرد..مطالعات.
بالینی.بین.المللی.جهت.مبتالیان.به.بدخیمی.های.خونی،.بتا-تاالسمی.
و.نئوپالسم.های.گوارشــی.در.حال.انجام.است..محققان.امیدوارند.که.
CRISPR/.را.درخصوص.اســتفاده.از.ویرایش.ژن.I.یــک.مطالعه.فــاز
Cas9.در.درمان.بیماریهای.شبکیه.اِی.مرتبط.با.CEP-290.آغاز.نمایند:.

CEP-290.،.ژن.دیگری.اســت.که.به.صورت.شایع.در.آماروزیس.ارثی.

لبر.دخالت.دارد.

کاربردهای کلینیکی
* نقش تست های ژنتیکی:

با.توجــه.به.پیشــرفت.های.رخ.داده.در.ژن.درمانــی.و.عدم.وجود.

ارتباطــات.قوی.و.محکِم.ژنوتیپ-فنوتیپ،.اتکای.صرف.بر.تشــخیص.

کلینیکــی.در.خصــوص.اکثر.بیماری.های.چشــمی.ارثــی،.دیگر.به.

تنهایــی.کافی.نخواهد.بود..در.حال.حاضر.دســتور.العمل.های.انجمن.

چشم.پزشــکی.آمریکا.توصیه.می.کند.که.پزشــکان.در.»بیمارانی.که.

یافته.های.کلینیکی.آنها،.مطرح.کننده.وجود.یک.اختالل.مندلی5.است.

که.ژن)های(.ایجاد.کننده.آن.شناســایی.شده«،.تست.های.ژنتیک.را.

انجام.دهند..فرایند.تشــخیص.ژنتیکی.بــه.تیم.درمانی.کمک.می.کند.

تا.پروگنوز.دقیق.تری.ارائه.دهند.و.مشــاورۀ.ژنتیکی.و.تنظیم.خانواده.

بهتری.ارائه.داده.و.بیمارانی.که.ممکن.اســت.از.درمان.های.ژن.محور.و.
یا.مطالعات.کلینیکی.سود.ببرند.را.شناسایی.کنند..

گزینه.های.متعددی.برای.تســت.های.ژنتیک.در.دســترس.است.

که.می.توان.به.این.موارد.اشــاره.کرد:.تســت.های.تک.ژنی؛.تست.های.
5  Mendelian
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پانل.ژنی.که.شامل.ژن.هایی.است.که.بر.اساس.تشخیص.های.کلینیکی.

گروه.بندی.شده.اند؛.تعیین.توالی.کامل.اگزوم1.و.تعیین.توالی.کل.ژنوم.

انسان..در.صورتی.که.انجام.تست.های.ژنتیکی.به.علت.مشکالت.مالی.

با.محدودیت.هایی.روبرو.شود،.»بنیاد.پیکار.با.نابینایی«2،.تارنمایی3.را.

برای.بیماران.راه.اندازی.کرده.اســت..این.تارنما.با.هدف.ثبت.نام.آنالین.

بیماران.دچار.IRD.طراحی.شــده.و.در.شناســایی.تست.های.ژنتیک.

ارزان.قیمت،.وسیله.مفید.و.سودمندی.است..گاهی.اوقات.شرکت.هایی.

که.در.انجام.مطالعات.کلینیکی.فعال.هستند،.تست.های.ژنتیک.رایگان.

را.در.اختیار.بیماران.احتمالی.بالقوه.قرار.می.دهند..تارنمای4.»ثبت.نام.

تســت.ژنتیکی«5.منبع.مفیدی.برای.پزشکان.است.که.به.وسیله.آن،.

می.توانند.تســت.های.ژنتیکی.قابل.دسترس.و.آزمایشگاه.های.معتبر.را.
بیابند.

* نقش مشاورۀ ژنتیک
انتخاب.یک.تست.ژنتیک.و.تفسیر.آن.گاهی.کار.سخت.و.دشواری.
است..فرایند.فوق.ممکن.است.در.اثر.وجود.یک.سری.نتایج.ناخواسته.
احتمالی،.پیچیده.تر.هم.بشــود..مثاًل.ممکن.است.جهش.های.دیگری.
کشف.شود.که.اثرات.بهداشتی.قابل.مالحظه.و.چشمگیری.داشته.باشد..
یــا.حتی.یافته.های.جالب.توجهی.در.خصوص.دودمان.فرد.به.دســت.
آید..همواره.باید.قبل.و.بعد.از.تست.های.ژنتیک،.مشاورۀ.ژنتیک.انجام.
شــود..وجود.یک.مشــاور.ژنتیک.دارای.تخصص.در.بیماری.های.ارثی.
چشــم.در.تیم.ژنتیک.چشم،.ارزش.بســیاری.دارد.و.این.فرد.می.تواند..
سوابق.خانوادگی.بیماران.را.به.شکل.جامع.گردآوری.کند؛.در.خصوص.
.محدودیت.ها.و.کاربردهای.تســت.های.ژنتیک.بحــث.و.گفتگو.نماید؛

.DNA.بخشــی.از.ژنوم.که.حاوی.اگزونها.اســت.)اگزون:.قطعه.ای.از.:Exome. .1

یا.RNA.کــه.حاوی.اطالعات.کدکننده.برای.یک.توالــی.پپتیدی.یا.پروتئینی.
است(-.مترجم.

2  The Foundation Fighting Blindness
3  www.MyRetinaTracker.com 
4  www.ncbi.nlm.nih.gov/gtr/
5  The Genetic Testing Registry 

راهنمایی.های.مالی.به.افراد.ارائه.دهد.و.در.تفسیر.نتایج.تست.ها.کمک.
کند.

* زمان ارجاع بیماران به متخصص ژنتیک چشم
پزشــکان.باید.توجه.کنند.که.مدیریت.و.درمان.بیماری.های.ارثی.
چشمی.به.سرعت.در.حال.تغییر.است..تشخیص.ژنتیکی.زود.هنگام.و.
ارزیابی.آن.توسط.تیمی.متشکل.از.مشاوران.ژنتیک،.متخصصان.حوزه.
کاهش.بینایی.و.پزشکان،.به.مرور.نقش.حیاتی.خود.را.در.امر.مدیریت.
و.درمان.بیماران.برجســته.تر.می.سازد..پیشنهاد.می.کنیم.پزشکان.در.
موارد.مشــکوک.به.وجود.یک.بیماری.چشمی.ارثی،.همان.ابتدای.کار.

با.بیمار.گفتگو.کرده.و.او.را.به.تیمی.که.ذکر.آن.رفت،.ارجاع.دهند.

نتیجه گیری
پزشکان.باید.از.پیشــرفت.های.جدید.رخ.داده.در.حوزه.ژن.درمانی. .•
و.نقش.این.پیشــرفت.ها.در.درمان.مبتالیان.به.بیماری.های.ارثی.

چشمی.آگاه.باشند..
باید.به.تمــام.بیماران.مبتال.به.یک.نوع.بیماری.ارثی.شــبکیه.یا. .•
بیماری.عصب.اپتیک،.انجام.تست.های.ژنتیک.را.پیشنهاد.دهند.

برای.ارائه.مناســب.و.مطلوب.خدمات.پزشــکی.بــه.مبتالیان.به. .•

بیماری.های.ارثی.شبکیه،.به.تیمی.متشکل.از.چند.کارشناس.نیاز.

اســت.و.پزشــکان.باید.تالش.کنند.تا.بیماران.را.در.اسرع.وقت.به.

مرکــزی.که.در.زمینه.اختالالت.ژنتیکی.چشــم.تبحر.و.تخصص.
دارد،.ارجاع.دهند.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gtr/
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از.عالقه.خود.به.شعر.کالســیک.فارسی.و.استاد.شهریار.گفت..از.

رضایت.قلبی.نســبت.به.نامی.که.پدرش.در.بدو.تولد.بر.او.نهاده..است..

از.عالقه.مضاعف.به.حافظ..عالقه.اش.به.شهریار.به.حدی.است.که.این.

نام.را.روی.فرزند.خود.گذاشــته.است..دکتر.محمدحافظ.نوروزی.زاده،.

چشم.پزشک.و.فلوشیپ.قرنیه.است.و.سالهاست.در.این.عرصه.فعالیت.

می.کند..او.در.مصاحبه.با.مجله.تخصصی.»پرتو.بصیر«.درباره.سالمت.

چشم.در.دنیای.پس.از.کرونا.صحبت.کرد.و.از.ضرورت.اصالح.باورهای.

نادرست.درباره.سالمت.چشم.سخن.گفت.و.به.جای.خالی.یک.رسانه.

تخصصی.در.زمینه.سالمت.چشم.جامعه.اشاره.کرد..گفتگوی.تفصیلی.
با.او.را.می.خوانیم..

* به عنوان نخستین سؤال ارزیابی شما به عنوان چشم پزشک 
از سالمت بینایی در خانواده ها به خصوص بعد از شیوع ویروس 

کرونا چیست؟ 
از.اواخر.سال.1398..پاندمی.کرونا.همه.دنیا.را.در.برگرفت.و.کشور.
ما.هم.از.این.قاعده.مســتثنی.نبود..کوویــد-19.ابعاد.مختلف.زندگی.
شــخصی.و.حرفه.ای.افراد.را.تحت.تاثیر.قرار.داد.و.در.حوزه.ســالمت.
چشم.انسان..نیز.به.دلیل.تغییر.ماهیت.فعالیت.ها.تحت.الشعاع.جریانات.
ناخواستۀ.پیش.آمده.قرار.گرفت..بدین.معنا.که.کارمندان،.فعالیت.های.
حضوری.در.محل.کار.خود.را.به.دورکاری.بدل.نمودند.و.طبعاً.استفاده.
از.تجهیزات.دیجیتال.برای.بزرگســاالن.به.یک.شکل.و.برای.کودکان.
و.نوجوانــان.به.گونــه.ای.دیگر.معنا.پیدا.کــرد..در.حقیقت.کودکان.و.
نوجوانان.خانه.نشــینی.را.با.طی.کردن.زمان.زیادی.در.خانه.و.استفاده.

از.موبایل،.تبلت،.لپ.تاپ.و.غیره.تجربه.کردند..

* ایراد ماجرا چیست؟
اگــر.بخواهم.کمی.تخّصصی.تر.به.موضوع.نــگاه.کنم،.باید.بگوییم.
تمام.این.تجهیزات.دارای.یک.منبع.نوری.هســتند..در.نظر.بگیرید.از.
تلویزیون.که.ساده.ترین.منبع.نوری.است.تا.تبلت.و.تلفن.همراه.و.غیره.
همگی.دارای.منبع.نور.آبی.هستند.که.برای.سالمت.چشم.مضر.است.

* نور آبی که از آن صحبت می کنید برای چه قسمتی از چشم 
مضر است؟

نور.آبی.برای.شــبکیه.چشم.انسان.بسیار.ضرر.دارد..زیرا.تغییراتی.

که.با.نور.آبی.در.شــبکیه.ایجاد.می.شــود،.شــاید.در.کودکی.خود.را.

نشــان.ندهد،.ولی.در.میانسالی.و.نیز.دوره.کهولت.تغییراتی.در.شبکیه.

بروز.می.کند.که.مردم.عادی.آن.را.تحت.عنوان.پوســیدگی.شــبکیه.

می.شناسند..به.همین.دلیل.افراد.بدون.اینکه.بدانند.و.بخواهند،.درگیر.

اثرات.تجّمعی.نور.آبی.ســاطع.شده.از.دستگاه.های.دیجیتال.می.شوند..

پیش.از.کرونا.ساعت.استفاده.از.تجهیزات.الکترونیکی.به.دالیل.مختلف.

مثل.حضور.بزرگساالن.در.محل.کار.و.محیط.های.ورزشی.و.یا.رفتن.به.

مدرسه.و.تفریحات.و.بازی.های.گروهی.در.کودکان.محدودتر.بود.ولی.

ایــن.روزها.همه.چیز.تغییر.کرده.و.افراد.در.ســنین.متفاوت.به.دالیل.
مختلف.وابسته.به.این.تجهیزات.دیجیتال.شده.اند..

یکی.دیگر.از.مهمترین.صدماتی.که.ممکن.اســت.فرد.در.آِینده.از.

اثرات.ناشی.از.نور.دســتگاه.های.دیجیتال.ببیند،.خشکی.چشم.است..

به.این.معنا.که.افراد.وقتی.برای.دید.نزدیک.بر.متنی.که.می.خوانند.یا.

می.نویسند.تمرکز.نموده.و.در.نتیجه.کم.تر.پلک.نمی.زنند.و.همانطور.که.

گفتم.رفته.رفته.دو.عارضه.برای.ایشان.پیش.می.آید،.اوالْ.دچار.خشکی.

چشم.می.شــوند.و.در.ثانی.بعلت.اسپاســم.تطابق.نوعی.نزدیک.بینی.
کاذب.را.تجربه.می.کنند.

* فرآیند پیرچشمی در اســتفاده از وسایل دیجیتال چگونه 
رخ می دهد؟

برای.اینکه.تصویر.از.نزدیک.و.به.صورت.شفاف.دیده.شود.عدسی.

باورهای غلط جامعه دربارۀ بیماری های 
چشمی باید به تدریج اصالح شود

باورهای غلط جامعه دربارۀ بیماری های چشمی باید به تدریج اصالح شود
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چشــم.انســان.باید.اقدام.به.تطابق.نماید.و.چشم.به.مدت.طوالنی.در.

وضعیــت.تطابق.می.ماند..همانطور.که.عرض.کردم.در.واقع.چشــم.ها.

در.شــرایط.اسپاســم.قرار.می.گیرند.و.زمانی.که.فرد.کارش.را.متوقف.

می.کند،.متوجه.نوعی.تاری.چشم.می.شود..در.حقیقت.کار.طوالنی.مدت.

با.دستگاه.دیجیتال.باعث.می.شود.که.فرد.تّصور.کند.چشمش.ضعیف.
شده.است..

در.افراد.میانســال.افراد.از.قدرت.تطابق.کم.تری.برخوردارند.و.کار.

طوالنی.در.فاصله.نزدیک.چشــم.ایشان.را.خسته.و.توام.با.تاری.دید.و.

سردرد.وچشــم.درد.می.کند.و.با.مراجعه.به.چشم.پزشکان.یا.همکاران.

اپتومتریست.مشخص.می.شود.که.فرد.نیاز.به.عینک.در.فاصله.نزدیک.

دارد..این.فرایند.شــاید.در.جریان.کار.با.تجهیــزات.دیجیتال.خود.را.
بیش.تر.نشان.دهد.

* بنابراین عالوه بر پیرچشمی، اسپاسم تطابق و خشکی چشم  
نیز وجود دارند؟

بله..ســندرم.ناشی.از.استفاده.زیاد.از.تجهیزات.الکترونیکی،.چشم.

انسان.را.به.سمت.امراض.چشمی.و.حتی.غیر.چشمی.می.برد.که.یکی.

از.آن.ها.که.برشمردیم.نزدیک.بینی.کاذب.ناشی.از.تطابق.طوالنی.مّدت.

است..طبق.توصیه.سازمان.بهداشت.جهانی.فرد.باید.هر.20.دقیقه.به.

مدت.20.ثانیه.به.فاصلــه.ای.بیش.از.20.فوت.یا.6.متر.نگاه.کند..این.

امر.تحت.نام.قانون.20/20/20.گفته.می.شــود..در.ضمن.وقتی.بیمار.

بــر.موضوعی.بدقــت.تمرکز.می.کند.کم.تر.پلک.بزنــد.و.چون.با.دقت.

بیش.تری.نگاه.می.کند.اشــک.سطح.قرنیه.تبخیر.شده.و.فرد.احساس.

خشــکی.چشم.و.تاری.خواهد.داشت..مســئله.بعدی.هم.همانطور.که.
گفتیم،.اثرات.تجمعی.و.مضر.نور.آبی.در.شبکیه.است..

* عوارض چشمی دستگاه های دیجیتال در کودکان و نوجوانان 
به چه شکل است؟

اگر.بگوییم.چشم.پزشــکان،.هر.روز.با.والدین.نگران.مواجه.هستند.

ســخنی.به.گزاف.نگفته.ایم..والدین.مطرح.می.کنند.که.کودکان.آن.ها.

به.وسایل.دیجیتالی.وابستگی.زیادی.دارند..دلیل.این.است.که.زندگی.

خارج.از.خانه.محدود.شده.است.و.بالطبع.رجوع.به.وسایل.الکترونیکی.

برای.ارتباط.با.دنیای.مجازی.به.مراتب.بیش.تر.از.گذشته.است..چندی.

پیش.یک.کار.تحقیقاتی.را.مطالعه.می.کردم.که.در.این.تحقیق،.کودکان.

بســیاری.از.شرق.آسیا.و.از.کشورهایی.مانند.چین،.هنگ.کنگ.و.ژاپن.

مورد.بررســی.قرار.گرفته.بودند..در.این.تحقیق.کودکان.را.به.دو.گروه.

تقسیم.نمودند:..گروه.اول.را.در.فعالیت.های.بیرون.از.خانه.مانند.بازی.

و.حرکات.ورزشی.درگیر.کردند.که.بیش.تر.از.2.ساعت.در.خانه.نبودند.

و.گــروه.دوم.فّعالیت.اندکی.خارج.از.خانه.داشــتند.و.زندگی.بیرون.از.

خانه.آن.ها.کم.بود..این.تحقیق.نشــان.داد.رشد.نزدیک.بینی.در.چشم.

بّچه.هایی.که.زندگی.کاماْل.بســته.و.در.منزل.داشــتند.و.از.تجهیزات.

الکترونیکی.استفاده.می.کردند،.بیش.تر.بود..بنابراین.در.شرایط.کنونی.

و.به.دلیل.پاندمی.کرونا،.جامعه.به.ســمت.نزدیک.بین.تر.شدن.بیش.تر.
پیش.رفته.است.

* مشــکالت ناشی از پاندمی کرونا به نوعی دو سال از زندگی 
بشر را تحت تاثیر قرار داده است. به اعتقاد شما آیا به گذشته 

برخواهیم گشت؟
به.نظــر.من.برخی.از.عادات.زندگــی.در.دوران.کرونا.دیگر.تغییر.
نخواهد.کرد.و.به.گذشته.بر.نخواهیم.گشت..آنچه.که.در.گذشته.فقط.
اســم.آن.را.شنیده.بودیم.و.به.آن.دورکاری.می.گفتیم،.در.حال.حاضر.
عینیت.پیدا.کرده.است..مثال.من.می.توانم.در.خانه.بنشینم.و.با.مراجعه.
به.رایانه.شخصی،.عکس.هایی.که.از.پرده.چشم.و.قرنیه.بیمارانم.گرفته.
شــده.را.بدون.اینکه.به.مّطب.بیایند.با.گوشی.تلفن.همراه.خود.ارسال.
نماینــد.و.بعد.اینجانب.به.عنوان.چشم.پزشــک.عکس.ها.را.می.بینم.و.
دیگر.نیازی.نیســت.بیمار.برای.ویزیت.بــه.مّطب.مراجعه.نماید.و.این.
یعنی.دورکاری.و.نوعی.تله.مدیسین..این.پدیده.اکنون.جای.خود.را.باز.
کرده.و.ممکن.اســت.هیچ.وقت.شرایط.به.قبل.از.پاندمی.باز.نگردد..یا.
در.گذشــته.سوار.بر.هواپیما.می.شدیم.و.به.کشور.دیگر.می.رفتیم.و.در.
کنفرانسی.شــرکت.می.کردیم؛.ولی.در.حال.حاضر.همین.کنفرانس.ها.
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را.در.خانه.و.بدون.دغدغه.پــرواز.و.اقامت.برگزار.می.کنیم.و.این.یکی.

از.آن.اتّفاقاتی.است.که.دیگر.به.شکل.سابق.برنخواهد.گشت..بنابراین.

در.حرفه.ما.تله.مدیسین.رواج.بیش.تری.نسبت.به.قبل.پیدا.کرده.است..

* به نظر شــما چه مدت زمان طول خواهد کشید تا افراد به 
سالمت خود قبل از کرونا، به خصوص در حوزه سالمت چشم 

برگردند؟
اگر.بتوانیم.به.عادات.قبل.از.کووید.19.برگردیم.شاید.بتوان.جبران.
کرد.اما.ســخت.است..بر.اساس.تجربه.محدود.و.اندک.خودم.می.گویم.
که.نزدیک.بینی.در.بین.کودکان.و.نوجوانان.رشــد.زیادی.داشته.است.
و.مــوج.نزدیک.بینی.را.در.بیش.از.35.درصــد.از.کودکانی.که.به.من.
مراجعه.می.کنند،.مشــاهده.می.شود..این.آماری.که.از.تجربه.شخصی.
خودم.گفتم.به.نظر.در.ارتباط.با.مســایل.ژنتیک.و.ارث.نیســت.ولی.
اکنون.شاهد.هســتم.که.کودکان.و.نوجوانان.نزدیک.بین.شده.اند.و.در.
عین.حال.نزدیک.بینی.پیش.رونده.هم.دارند.و.این.به.دلیل.تغییر.سبک.

زندگی.است.

* توصیه شما به عنوان یک چشم پزشک چیست؟ 
استفاده.از.وسایل.دیجیتالی.برای.کودکان.و.نوجوانان.باید.از.سوی.
والدین.برنامه.ریزی.شده.و.محدود.باشد.و.ساعات.مشّخصی.از.روز.برای.
استفاده.از.این.وســایل.در.نظر.گرفته.شود..در.عین.حال.باید.زندگی.
بیرون.از.خانه.را.در.فضاهایی.که.تجمع.انسانی.به.دلیل.شیوع.ویروس.
کرونا.و.ســویه.های.جدید.آن.کم.است؛.برای.آن.ها.در.نظر.گرفت..در.
این.صورت.کودکان.و.نوجوانان.شاید.به.دوران.قبل.از.پاندمی.برگردند..
اما.این.موضوع.چقدر.امکان.پذیر.است.و.جامعه.تا.چه.اندازه.مسئولیت.

آن.را.متقبل.می.شود.نمی.دانم.و.باید.ببینیم.چه.پیش.می.آید.

* در حال حاضر چطور؟ 
خیر..فکر.می.کنم.در.حال.حاضر.تغییراتی.رخ.داده.که.این.تغییرات،.
به.شکل.خاص.به.سالمت.چشم.مردم.لطمه.وارد.کرده.است..یک.مورد.
دیگر.که.می.توان.به.آن.اشــاره.کــرد.و.تقریباً.همه.افراد.را.به.نوعی.به.
درجات.مختلف.درگیر.کرده،.اســتفاده.از.همین.وســایل.کامپیوتری.
اســت..به.دفعات.دیده.و.یا.شــنیده.ام.که.بعد.از.نیمه.شــب.زمانی.که.
همه.چراغ.ها.در.منزل.خاموش.اســت.افراد.با.گوشی.در.تختخواب.کار.
می.کنند..این.کار.بســیار.نادرستی.است،.درست.مثل.گیاهی.که.باید.
از.صبح.و.با.طلوع.آفتاب.تا.غروب.به.آن.نور.تابیده.شود.در.طول.شب.
نیز.تحت.تابش.نور.مصنوعی.قرار.داده.شود.و.این.پدیده.می.تواند.رشد.
غیرعادی.را.در.پی.داشــته.باشــد..مثل.کاری.که.در.گلخانه.ها.انجام.
می.شود..استفاده.از.وسایل.الکترونیکی.در.تاریکی.مطلق،.حکم.همان.
نور.گلخانه.ای.را.دارد.که.موجب.اختالالت.چشــمی.می.شود..از.همین.
تریبون.از.همه.می.خواهم.در.هنگام.خواب.و.اســتراحت.که.حداقل.8.
ســاعت.است،.از.تجهیزات.دیجیتال.استفاده.نکنند..زیرا.به.جز.چشم،.

عوارض.بسیاری.هم.بر.سالمت.روان.و.هم.بر.خواب.شب.اشخاص.وارد.

می.شــود.و.فعالیت.مفید.روزانه.را.دچار.اختالل.و.کندی.می.کند..این.

روند.بایستی.متوقف.شــود.و.اگر.بتوانیم.این.عادت.نادرست.را.بعد.از.
پایان.پاندمی.از.خود.دور.کنیم،.موفقیت.مهمی.محسوب.می.شود..

* آیا بین میزان توجه خانواده های ایرانی به ســالمت چشم با 
سایر کشورهای دنیا فرقی وجود دارد؟ 

پاســخ.به.سؤال.شــما.را.در.دو.بخش.بیان.می.کنم..اگر.مقصود.و.

جامعه.هدف.ما.افرادی.باشند.که.شاغل.و.یا.تحصیل.کرده.هستند؛.بله..

اهمیت.می.دهند.و.اّطالعات.روزانه.را.از.طریق.دنیای.اّطالعات.دریافت.

می.کنند.و.به.اهمیت.موضوع.واقف.هســتند.و.به.سالمت.چشم.خود.و.

فرزندانشان.بیش.تر.رسیدگی.می.کنند..به.هر.حال.مشکالت.اقتصادی.

نیز.تاثیرگذار.اســت.ولی.هر.کســی.به.هر.شکلی.و.با.هر.توانی.در.این.

طیف.سّنی.خودش.را.به.متخصص.چشم.نشان.می.دهد..اما.اگر.منظور.

گروه.ســنی.سالخوردگان.است.چون.وابستگی.آن.ها.به.وسایل.ارتباط.

جمعی.کم.تر.اســت؛.خیر..آن.ها.تقریبا.فراموش.شده.اند..در.همین.ایام.

کرونــا.مراجعانی.دارم.که.ســالخوردگان.را.به.دلیل.شــرایط.کرونا.از.

خانــه.بیرون.نیاورده.اند.و.آن.ها.دچار.مشــکالت.متعدد.مانند.اختالل.

خواب.شــده.اند..موارد.بســیار.زیادی.در.طول.این.مدت،.آب.مروارید.

داشــتند.و.به.دلیل.عدم.مراجعه.کاماًل.سفید.شده.و.به.قول.پزشکان.

آب.مروارید.آن.ها.پر.شــده.و.عمل.چشم..ان.ها.به.حالت.فوریت.رسیده.

است..امری.که.من.سال.های.ســال.بود.یا.ندیده.بودم.یا.خیلی.اندک.

بودند..با.این.ســطح.از.اّطالعات.و.آگاهی.که.در.جامعه.شهری.وجود.

دارد،.آب..مروارید.به.ندرت.به.چنین.وضعیت.خطرناکی.می.رسد..البته.

آب.مرواریدهای.ســفید.را.در.مناطق.دور.از.پیشــرفت.و.تمدن.دیده.

بــودم،.ولی.این.اتفاق.اکنون.در.تهران.و.حتی.شهرســتان.های.بزرگ.

دیده.می.شود..به.این.دلیل.که.افراد.دو.سال.است.از.خانه.خود.بیرون.

نیامده.اند.و.چشــم.آن.ها.معاینه.نشده..اســت..یا.مراجعینی.داشتم.که.

آنقدر.فشار.چشمشــان.باال.بوده.که.دیگر.دیر.شده.و.آب.سیاه،.بینایی.

فرد.را.از.بین.برده.و.یا.به.مرحله.خطرناک.رسانده.است..به.این.ترتیب.

باید.بگویم.بله.در.گروه.ســنی.سالخوردگان.شاید.به.دلیل.عدم.توجه،.
این.مشکل.پیش.آمده.است..

* در بحث مســئولیت اجتماعی از ســوی جامعه پزشــکی 
فعالیت هایی به انجام رســیده، اما شــهرهای کم-برخوردار 
شاید کم تر مورد توجه بوده اند. آیا جامعه چشم پزشکی ایران 
در جهت آگاهی بخشــی به خانواده ها غیر از امور معمول، کار 
دیگری هم انجام داده اســت؟ مثال چشم پزشــکان در قالب 
کمپین پزشکی در حوزه سالمت چشــم به شکل داوطلبانه 

فعالیت هایی انجام داده باشند؟
در.رابطه.با.بچه.هایی.که.می.خواهند.وارد.مدرســه.شوند،.یکی.از.

باورهای غلط جامعه دربارۀ بیماری های چشمی باید به تدریج اصالح شود
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شروط.ورود.به.مدرسه.بینایی.سنجی.کودکان.است.و.اگر.اپتومتریستی.

که.بینایی.سنجی.انجام.می.دهد،.متوجه.اختاللی.در.چشم.بچه.ها.شود.

آن.ها.را.به.متخصصیــن.ارجاع.می.دهد.و.خوب.این.موضوع.مربوط.به.

حوزه.سالمت.چشم.کودکان.قبل.از.ورود.به.مدرسه.است..ضمن.اینکه.

پایگاه.های.اطالع.رسانی.و.برنامه.های.رادیویی.و.تلویزیونی.وجود.دارند.

که.تولید.محتوا.می.کنند.و.نیز.شــهروندان.در.شــبکه.های.اجتماعی.

مرتباً.بمباران.خبری.می.شــوند..سازمان.بهداشت.جهانی.توصیه.ای.به.

همه.دنیا.کرده.و.ما.هم.عماًل.در.ایران.آن.را.اجرا.می.کنیم..اگر.والدین.

در.روز.بعد.از.تولد.نوزاد.خود.مشــکلی.در.چشــم.او.ببینند.که.به.نظر.

غیرطبیعی.بیآید،.نوزاد/شــیرخوار.باید.خیلی.ســریع.به.چشم.پزشک.

ارجاع.داده.شــود..اما.اگر.کودکی.سالم.است.و.پدر.و.مادر.هیچ.مشکل.

ظاهری.در.او.نمی.بینند،.کافی..اســت.در.ست.سه.سالگی.یک.آزمایش.

بینایی.انجام.بدهد.و.این.موضوع.معطوف.به.مدرســه.رفتن.نمی.شود.

و.اینگونه.می.شــود.فهمید.که.آیا.تنبلی.چشم.وجود.دارد.یا.خیر..اگر.

تنبلی.چشــم.وجود.داشته.باشــد.به.خوبی.در.این.مقطع.زمانی.قابل.

درمان.و.اصالح.خواهد.بود..با.توجه.به.اینکه.تخصص.من.چشم.پزشکی.

کودکان.نیســت،.می.بینم.که.همکاران.دیگر.به.شــکل.تخصصی.روی.

ســالمت.چشــم.کودکان.کار.می.کنند.و.خانواده.ها.بیش.از.گذشــته.
احساس.مسئولیت.می.کنند..

* بخش دیگری از ســؤال مربوط به شــهرها و روســتاهای 
کم برخوردار است. تکلیف آن ها چیست؟ 

در.رســانه.ملی.شبکه.ای.به.نام.شــبکه.سالمت.هم.در.رادیو.و.هم.

تلویزیــون.وجــود.دارد.و.من.به.عنوان.یک.متخصص.چشم.پزشــکی.

می.بینم.که.فعالیت.های.مفیدی.انجام.می.دهند.و.کافی.اســت.از.این.

برنامه.ها.استفاده.شــود..البته.پایگاه.های.بهداشتی.رایگان.نیز.در.همه.

نقاط.کشــور.وجــود.دارند..ولی.در.نهایت،.این.امــر.به.میزان.اهمیت.

خانواده.ها.به.موضوع.چشم.پزشکی.بستگی.دارد..اما.اینکه.تا.چه.اندازه.

به.این.درخواســت.از.سوی.خانواده.ها.پاسخ.داده.می.شود،.جای.بحث.

دارد..هر.بچه.ای.که.بخواهد.به.مدرســه.برود.باید.یک.کارت.ســالمت.
داشته.باشد..

* آقای دکتر نوروزی زاده موضوع درخواست تغییر رنگ چشم 
که در چند سال اخیر رواج پیدا کرده چیست؟

در.قرنــی.زندگی.می.کنیم.که.اصطالحاً.بــه.آن.عصر.ارتباطات.و.

اطالعــات.می.گویند.که.هم.خوبی.ها.و.هم.عیوب.خود.را.دارد.و.اخبار.

کذب.و.حرف.ناراســت.در.ظرف.چند.ثانیه.در.دنیا.پخش.می.شود..در.

حوزه.ســالمت.و.در.بخش.چشم.پزشکی.هم.این.داستان.ها.کم.نیست..

یکی.از.ســؤاالتی.که.از.من.پرسیده.می.شود،.تغییر.رنگ.چشم.است..

بعضی.ها.فکر.می.کنند.تغییر.رنگ.چشــم.مثل.تغییر.رنگ.مو.اســت..

شاید.بشود.رنگ.چشــم.را.تغییر.داد.ولی.هنوز.تکنیک.و.یا.فرآیندی.

برای..انجام.بدون.عارضۀ.این.کار،.ایجاد.نشــده.است.و.پیچیدگی.های.

زیادی.دارد..باید.بگویم.موضوع.تغییر.رنگ.چشــم،.درخواست.خیلی.

از.افراد.است.و.انچه.امروز.انجام.می.شود.غیر.علمی.و.پر.عارضه.است..

* یعنی این کار شدنی است؟
ببینید.موضوع.تغییر.رنگ.چشــم.از.همان.ناراستی.ها.است.که.در.
سطح.جامعه.پخش.شده.است.و.بحثی.است.که.خیلی.پیش.می.آید..یا.
اینکه.به.من.می.گویند.یک.هفته.وقت.دارم.تا.عمل.چشم.انجام.دهم.و.
اگر.عمل.نکنم.بینایی.خود.را.از.دست.می.دهم.و.یا.اینکه.می.گویند.اگر.
آب.مروارید.را.ظرف.یک.هفته.عمل.نکنید.به.آب.سیاه.تبدیل.می.شود.
و.موارد.بسیاری.از.این.دست..می.خواهم.از.همین.فرصت.استفاده.کنم.
و.بگویم،.بعد.از.28.ســال.چشم.پزشک.بودن،.شاید.20.مورد.کم.تر.یا.
بیش.تر.ندیدم.که.آب.مروارید.به.آب.ســیاه.تبدیل.شده.باشد..بنابراین.
این.نکته.که.در.ذهن.افراد.مسن.جا.افتاده.نادرست.است..واقعیت.این.
اســت.که.آب.مروارید.بایستی.ایجاد.شود،.شدت.پیدا.کند،.به.حداکثر.
برســد.و.کامال.سفید.شــود.و.وقتی.به.این.مرحله.می.رسد.ورم.کند.و.
بینایی.فرد.تا.حد.درک.نور.افت.می.کند.و.یا.بیمار.چیزی.جز.ســایه.و.
روشــن.و.درک.نور.نبیند.و.در.این.مرحله.احتمال.تبدیل.به.آب.سیاه.
وجــود.دارد..یعنی.بعد.از.تمامی.این.مراحل.احتمال.دارد.آب.مروارید.
به.آب.سیاه.بدل.شود..به.اعتقاد.من.باورهای.غلط.باید.ذره.ذره.اصالح.
شــوند.تا.ســالمت.جســم.و.روان.افراد.را.برگردانیم..این.مهم.با.ارائه.

اطالعات.صحیح.میسر.است.

* آقای دکتر نوروزی می دانم عالوه بر چشم پزشکی به ادبیات 
فارســی هم عالقه مند هســتید و این عالقه شما در جامعه 

چشم پزشکی زبانزد است. کمی از این عالقه بگویید. 
مرحوم.پدرم.به.ادبیات.عالقمند.بود.و.شــعر.هم.می.ســرود..من.
هم.از.دوران.دبیرســتان.به.ادبیات.عالقمند.شدم..به.خصوص.ادبیات.
حماسی.و.اشعار.فردوسی..اشعار.این.شاعر.را.خیلی.می.خواندم.و.البته.
اشعار.حافظ.را.بسیار.دوســت.دارم..حافظ.خوانی.جزئی.از.فرهنگ.ما.
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ایرانیان.به.شمار.می.رود..به.دلیل.همین.عالقه،.نامی.که.خانواده.برایم.

انتخاب.کرده.را.هم.دوســت.دارم..در.میان.شــعرای.معاصر.هم.استاد.

شــهریار.را.دوســت.دارم.و.اشــعار.او.را.هم.خیلی.می.خوانم.و.زمزمه.

می.کنم..به.دلیل.عالقه.به.این.شــاعر.نامی،.اســم.پسرم.را.نیز.شهریار.

گذاشــتم..به.غیر.از.ادبیات.به.هنر.نقاشی.نیز.خیلی.عالقه.دارم..جوان.

که.بودم.نقاشی.می.کشیدم..االن.متأسفانه.فرصت.این.کار.را.ندارم.ولی.

گالری.گردی.یکی.از.عالئق.من.اســت.و.آثار.استاد.بهزاد.را.هم.خیلی.
دوست.دارم..

* این عالقه به گالری گردی از کجا می آید؟
بخشــی.از.آن.از.دوران.کودکی.من.و.بخشی.دیگر.به.دلیل.فشار.
و.اســترس.کار.به.خصوص.بعد.از.عمل.جراحی.چشم.می.آید..گالری.

گردی.به.خصوص.قبل.از.پاندمی.به.من.انرژی.مضاعف.می.داد..

* شما شعر هم می سرایید؟
عالقه.دارم.بیش.تر.کتــاب.بخوانم.چون.با.کتاب.خواندن.خودم.را.

تازه.نگه.می.دارم..شــعر.هم.قدیم.ترها.می.نوشتم.اما.االن.کم.تر..گاهی.
اوقات.شعرهای.دوبیتی.و.چند.مصرعی.می.نویسم.

* شعر سپید هم می خوانید؟
عالقمندی.من.به.اشعار.کالسیک.است.و.به.اشعار.نو.و.سپید.عالقه.
زیادی.ندارم..گاهی.نیما.یوشــیج.را.می.خوانم.ولی.شعرهای.شهریار.را.

بیش.تر.دوست.دارم.

* فیلم هم می بینید؟
فیلم.هایی.که.بر.اساس.یک.داســتان.واقعی.ساخته.شده.باشد.را.
دوســت.دارم.و.آن.ها.را.می.بینم..به.اعتقاد.من.فیلم.هایی.از.این.دست،.
تکــه.ای.از.تاریخ.هســتند.و.به.من.حس.خوبــی.می.دهند..همچنین.
فیلم.های.مســتند.را.دوست.دارم.و.زیاد.می.بینم..به.نظرم.فیلم.هایی.از.
این.نوع،.کمک.می.کند.تا.بدانیم.کجای.دنیا.هستیم.و.در.کجای.جهان.

ایستاده.ایم..در.سفر.هم.به.موزه.گردی.عالقه.بسیار.دارم.

باورهای غلط جامعه دربارۀ بیماری های چشمی باید به تدریج اصالح شود
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مجله پزشکی لنست

مترجم: دکتر شیدا کاظمی

در.حال.حاضر.کنترل.مصرف.دخانیات.به.کندی.صورت.می.گیرد..

در.سراســر.جهان.تعداد.افراد.سیگاری.و.مرگ.ومیر.ناشی.از.استعمال.

دخانیات.در.حال.کاهش.اســت..در.ویرایش.چهارم1.گزارش.سازمان.

بهداشــت.جهانی.(WHO).مورخ.16.نوامبــر.در.مورد.روند.بین.المللی.

مصرف.دخانیات،.به.صراحت.به.این.موضوع.اشــاره.شده.است..در.این.

گزارش.تخمین.زده.می.شود.در.سراســر.جهان.1/30.میلیارد.نفر.در.

ســال.2020.دخانیات.مصرف.می.کنند.که.در.مقایسه.با.آمار.تخمینی.

1/32.میلیارد.نفر.در.ســال.2015.روند.کاهشی.را.نشان.می.دهد..در.

حال.حاضر.60.کشــور.-.در.مقایســه.با.32.کشور.در.2.سال.پیش.-.

برای.دستیابی.به.هدف.جهانِی.کاهش.داوطلبانه.30.درصدی.استفاده.

از.تنباکو.بین.ســال.های.2010.تا.2025.در.تالش.هســتند..چنین.

پیشــرفتی.قابل.استقبال.اســت..اما.با.نزدیک.شدن.به.حذف.تنباکو،.

پیشرفت،.دشوارتر.و.دستاوردهای.بیشتر.سخت.تر.حاصل.خواهد.شد..
بنابراین.حمایت.و.اقدام.سریع.موردنیاز.است.

تنها.تعداد.کمی.از.کشــورها.بســتۀ.جامع.سیاست.گذاری.تحت.

1  https://www.who.int/publications/i/item/9789240039322

چارچوب.کنوانسیون.سازمان.جهانی.بهداشت،.جهت.»کنترل.مصرف.

دخانیات«2.(FCTC).و.معیارهای.اِم.پاور3.شــامل.مالیات،.قوانین.عدم.

مصرف.سیگار،.ممنوعیت.تبلیغات.و.حمایت.مالی،.و.درمان.وابستگی.

به.تباکو.را.پذیرفته.اند..اجرای.این.سیاست.ها.به.ویژه.در.منطقه.جنوب.

شــرقی.آســیا،.جایی.که.29.درصد.از.جمعیت.آن.از.تنباکو.استفاده.

می.کننــد،.باید.در.اولویت.باشــد..در.چین،.هنــد.و.اندونزی.–.محل.

زندگــی.تقریباً.نیمــی.از.همه.مصرف.کننــدگان.دخانیات.در.جهان-.

سرمایه.گذاری.و.تقویت.سیاست.برای.پایان.دادن.به.مصرف.و.سیگار.و.
اثرات.آن.بر.سالمت،.باید.به.شّدت.افزایش.یابد.

دولت.ها.و.پزشکان.سراسر.جهان.می.توانند.برای.موفقیت.در.کنترل.

استعمال.دخانیات،.بریتانیا.را.الگوی.خود.قرار.دهند..سازمان.برجستۀ.

مبارزه.با.اســتعمال.دخانیات.در.بریتانیا.به.نام.»اقدام.در.حوزه.سیگار.

و.ســالمت«4.(ASH)،.در.همین.ماه.جاری.50.ســاله.می.شود..زمانی.

که.خیریه.توســط.کالج.سلطنتی.پزشکان.در.ســال.1971.میالدی.

تأسیس.شد،.دو.سوم.مردان.و.چهار.نفر.از.هر.ده.زن.در.بریتانیا.سیگار.

می.کشیدند..در.سال.2021،.این.آمار.به.یک.نفر.از.هر.شش.نفر.کاهش.

پیدا.کرده.اســت..بریتانیا.با.بستن.مالیات.بر.تنباکو.به.مقدار.بیشتر.از.

تورم.ســاالنه،.اجرای.قوانین.جامع.عدم.اســتفاده.از.دخانیات،.التزام.

محصــوالت.دخانی.به.در.معرض.دید.نبودن.در.فروشــگاه.ها،.اجباری.

شدن.هشدارهای.بزرگ.بهداشتی.و.استانداردسازی.بسته.بندی.سیگار.

و.اجرای.طرح.مبارزه.با.قاچاق.با.قابلیت.ردیابی.همه.محصوالت.دخانی.

به.این.کاهش.چشمگیر.دست.یافته.است..کاهش.شیوع.مصرف.سیگار.

در.بریتانیا.از.ســایر.کشورهای.پیشرو.در.زمینه.کنترل.دخانیات.مانند.

اســترالیا.و.حتی.از.میانگین.کشــورهای.اروپایی.بسیار.سریع.تر.بوده.
است..

2  Framework Convention on Tobacco Control
(Monitoring, Protect, Offer, Warn,.کوتاه.نویســی.واژه.هــای.،.MPOWER.واژۀ .3
(Enforce, Raise.اســت..بسته.اِم.پاور.مجموعه.ای.از.شش.راهبرد.کلیدی.و.موثر.برای.
مبــارزه.با.اپیدمی.جهانی.دخانیات.اســت:.1(.نظارت.بر.مصرف.دخانیات.و.اثربخشــی.
اقدامات.پیشــگیرانه..2(.محافظت.از.مردم.در.برابر.دود.تنباکو..3(.پیشنهاد.کمک.برای.
ترک.اســتعمال.دخانیات..4(.هشــدار.در.مورد.خطرات.دخانیات..5(.اجرای.ممنوعیت.

تبلیغات،.ترویج.و.حمایت.از.تنباکو؛.و.6(.افزایش.مالیات.بر.تنباکو-.ویراستار.
4  Action on Smoking and Health
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هیچ.یک.از.این.دســتاوردها.بدون.حمایت.ســازمان.هایی.مانند.

(ASH).که.رویکردش.فراهم.کردن.کتابچه.راهنما.برای.ســایر.ارگان.ها.
است،.امکان.پذیر.نبود.

ابتدا.باید.دربارۀ.شــواهد.و.مدارک.صحبت.کنیم..(ASH).بر.اساس.

مطالعات.اپیدمیولوژیک.در.اوایل.دهه.1960.موفق.به.کشــف.ارتباط.

بین.ســیگار.کشیدن.و.سرطان.ریه.شــد.و.به..صورت.مدام.از.رسانه.ها.

برای.گزارش.شــواهدی.از.مضرات.سیگارکشــیدن.کمک.گرفت..این.

شیوه.برای.همه.نهادهای.کنونی.نیز.حیاتی.است؛.زیرا.ظهور.رسانه.های.

اجتماعی.و.گردش.ســریع.اطالعات.نادرســت،.اعتماد.به.توصیه.های.
بهداشت.عمومی.را.مورد.تهدید.قرار.می.دهد.

در.مرحلۀ.دوم،.ایجاد.پیوســتگی.مهم.است..(ASH).از.ابتدای.کار.

دولت.دهه.های.1970.و.1980،.از.مشــارکت.خود.با.کالج.ســلطنتی.

پزشــکان.برای.ایجــاد.اتحاد.گســترده.تر.با.متخصصان.بهداشــت.و.

انجمن.ها.اســتفاده.کرد..پشــتیبانی.و.اعتبار.منبعث.از.این.همکاری.

در.طول.چندین.دهه،.به.خوشنامی.فعالیت.های.این.نهاد.کمک.کرده.

است..مثاًل.همین.اواخر600.فعال.بهداشتی.برای.تحت.فشار.گذاشتن.

دولت.بریتانیا.متحد.شدند.تا.طرح.کنترل.معوقه.دخانیات.خود.را.ارائه.

دهد.و.تغییرات.مهمی.را.در.الیحۀ.بهداشتی.در.حال.بحث.در.مجلس.
اعمال.کند.

مرحلۀ.ســوم،.مخالفت.فعاالنه.با.صنعت.اســت..صنعت.دخانیات.

همواره.از.هر.فرصتی.برای.فرار.از.مقررات.استفاده.کرده.است..شواهد.

نشان.می.دهد.که.مثاًل.صنعت.دخانیات.از.همه.گیری.کووید-19،.برای.

ایجاد.نفوذ.در.دولت.80.کشــور.اســتفاده.کرد..(ASH).بطور.پیوسته.

علیه.نفوذ.و.دوام.صنعت.دخانیات.مشــغول.فعالیت.اســت؛.از.بستن.

مالیات.بــر.تولیدکنندگان.ســیگار.حمایت.می.کند،.بــه.دلیل.ایجاد.

آالینده.ها.به.شرکت.ها.بیشــتر.از.مصرف.کننده.ها.جریمه.های.مالیاتی.

می.بندد.و.جهت.تأمین.بودجه.موردنیاز.برای.اقدامات.بهداشت.عمومی.
درآمدزایی.می.کند.

کنترل.دخانیات.هنوز.به.پایان.راه.نرســیده.اســت..در.انگلستان،.

هنوز.7.میلیون.نفر.سیگار.می.کشند..به.گفته.(ASH)،.با.آهنگ.کاهش.

فعلی.0/5.درصدی.در.ســال،.هدف.دولت.برای.انگلیس.عاری.از.دود.

و.سیگار.تا.ســال.2030،.به.هیچ.وجه.دست.یافتنی.نیست..بدتر.از.آن،.

میزان.مصرف.سیگار.در.بین.جوانان.18.تا.34.ساله.در.طول.همه.گیری.
25.درصد.افزایش..یافته.است.

در.ســطح.جهان،.هنوز.بیش.از.20.درصد.از.مردم.سیگار.مصرف.

می.کنند.و.در.هیچ.کشــوری.در.جهان.تنباکو.منســوخ.نشــده.است..

تنباکو.یکی.از.علل.اصلی.مرگ.ومیر.زودرس.اســت.و.8.میلیون.نفر.را.

در.ســال.به.کام.مرگ.می.برد..اگرچه.روندهای.کلی.پیشرفت.تدریجی.

را.نشــان.می.دهد،.اما.دســتاوردهای.منطقه.ای.ناهموار.و.نگران.کننده.

هستند..کشورهایی.که.از.پایبندی.خود.به.توافقنامه.های.FCTC.عقب.

.مانده.اند،.باید.برای.اجرای.سیاست.های.اثبات.شده.ضد.دخانیات.تالش.

کنند..متخصصان.بهداشت.در.سراسر.جهان.باید.به.مشارکت.و.حمایت.
ادامه.دهند.و.کنترل.دخانیات.را.تا.خط.پایان.هدایت.کنند.

برای.خواندن.اصل.خبر.می.توانید.بارکد.زیر.را.اسکن.نمایید.
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همانطور.که.دنبال.کنندگان.حرفه.ای.صنعت.و.پیشرفت.های.دارو.

در.حوزه.شــبکیه.چشم.پیش.بینی.می.کردند،.ســازمان.غذا.و.داروی.

آمریکا.در.تاریخ.17.سپتامبر.2021،.اولین.بیوسیمیالر1.چشم.پزشکی.

یعنی.ضد.فاکتور.رشد.اندوتلیال.عروقی.)آنتی-VEGF.2(.به.نام.بیوویز3.
را.به.عنوان.مشابه.رانیبیزوماب4.تایید.کرد5.

اما.از.آنجایی.که.به.نظر.می.رســد.تاییدیۀ.بیشــتر.بیوسیمیالرها.با.

انقضای.حق.ثبت.داروی.اولیه،.قطعی.است؛.برخی.می.پرسند.این.رویکرد.

.یک.فراورده.دارویی.زمانی.بیوســیمیالر.)Biosimilar(.نامیده.می.شود.که.5.شرط.زیر. .1

را.داشــته.باشد:.1(.ساختار.فیزیکوشیمیایی.ماده.موثره.کامال.مشابهی.با.نوع.موجود.آن.

در.بازار.داشــته.باشد.و.همســانی.آن.با.ماده.مرجع.هر.دارویی.توسط.مراجع.معتبر.بین.

المللی.به.اثبات.برسد،.2(.تولید.آن.با.ماده.دارویی.موجود.در.بازار.یکسان.باشد،.3(.فرم.

دارویی.یکسانی.با.نمونه.موجود.داشته.باشد،.4(.فرموالسیون.مشابه.با.نمونه.موجود.در.

بازار.داشــته.باشد،.5(.شکل.مصرف.مشــابه.داشته.باشد..در.صورتیکه.هر.یک.از.شرایط.

فوق.توســط.کمپانی.سازنده.بیوسیمیالر.تامین.نشود،.آن.کمپانی.موظف.است.اطالعات.

کافی.در.مورد.دارو.که.دیگر.به.عنوان.یک.داروی.جدید.شــناخته.می.شــود.ارائه.کند..
منبع:.بیوسان.فارمد.

2 Anti-Vascular Eendothelial Growth Factor (Anti-VEGF)
3 Byooviz
4 Lucentis، Genentech/Roche
5 https://www.reviewofophthalmology.com/article/first-ranibizumab-

biosimilar-approved

نظارتی.در.چشم.پزشــکی.چه.مفهومی.دارد.و.چه.تأثیری.می.تواند.روی.
فعالیت.های.کلینیکی.و.به.تبع.آن.بر.بیماران.داشته.باشد؟

شرکت.سامسونگ.بیواِپیس6.مستقر.در.کره.جنوبی.همراه.با.شریک.

آمریکایی.خود.شرکت.بیوژن7.،.داروی.بیوویز.یا.SB11.را.توسعه.دادند..

دارویی.که.اولین.بار.توسط.سازمان.غذا.و.داروی.آمریکا.در.سال.2006.

برای.درمان.دژنراسیون.ماکوالی.مرطوب.مرتبط.با.سن،.ورم.ماکوال.و.

نئوواسکوالریزاســیون.مشیمیه.در.نزدیک.بینی،.تایید.شد.و.در.درمان.
همه.این.موارد.از.لیوسنتیس8.استفاده.می.شد.

بیوسیمالرها.محصوالت.بیولوژیکی.هستند.که.بر.اساس.داده.هایی.

که.شــباهت.بســیار.زیاد.آنها.به.»محصول.مرجع9«.را.نشان.می.دهد،.

توســط.ســازمان.غذا.و.داروی.آمریکا.تأیید.می.شــود.و.هیچ.تفاوت.
بالینــی.معنا.داری.در.ایمنی،.خلوص.یا.قدرت.ندارند..این.مفهوم.دقیقاً.
منعکس.کننده.تأییدیه.های.دارویی.ژنریک.مبتنی.بر.مواد.شــیمیایی.
پس.از.انقضای.حق.ثبت.اختراع.دارو.است..هدف.از.اجرای.این.برنامه،.

کاهش.هزینه.ها.و.افزایش.دسترسی.بیماران.است..
تیموتی.جی.مورای،.پزشک.مؤسس.و.مدیرعامل.انکولوژی.چشمی.
مورای.و.شــبکیه.چشــم.از.میامی.و.رئیس.بنیــاد.انجمن.آمریکایی.
متخصصان.شــبکیه.چشــم.نیز.این.موضوع.را.تایید.می.کند.و.معتقد.
است:.اگر.مشکل.هزینه.و.دسترســی.وجود.نداشته.باشد،.واقعاً.تولید.
بیوسیمالرها.هیچ.فایده.ای.ندارد..وی.می.افزاید:.از.آنجا.که.قیمت.هربار.
تزریــق.داروهای.)آنتی-VEGF(.مــارک.دار.بین.1800.تا.2000.دالر.
است،.بسیاری.از.متخصصان.شبکیه.چشم.به.استفاده.از.بِواسیزوماب10.
بدون.مجــوز.(Avastin، Genentech).روی.آورده.انــد.که.هزینۀ.هر.بار.
تزریق.آن،.تقریباً.50.دالر.است..به.دلیل.اینکه.تعداد.بسیار.محدودی.
از.شــرکت.های.دارویی.قیمت.های.خود.را.کاهش.می.دهند،.داروهای.
بیوسیمیالر.تنها.گزینۀ.درمانی.مورد.تأیید.سازمان.غذا.و.دارو.است..

6 Samsung Bioepis
7 Biogen
8 Lucentis
9 Reference Product
10 Bevacizumab
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اگرچه.درک.ژنریک.بیوســیمالرها.مفید.اســت،.اما.دکتر.مورای.

می.گوید:.من.اســتانداردهای.بیولوژیک.را.بسیار.باالتر.از.ژنریک.های.

ســاده.می.دانم.که.تولید.و.ساخت،.تنها.نقش.کوچکی.در.آن.دارد..در.

مورد.بیولوژیک.ها،.اطالعات.بســیار.خوبی.داریم.و.می.دانیم.که.چگونه.

دارو.تولید.می.شــود،.فرایند.بیولوژیکی.چیست.و.استانداردها.چیست..

این.اطالعات.بسیار.حیاتی.اســت..من.فکر.می.کنم.خیلی.ها.در.مورد.

تأیید.بیوسیمالرها.نگران.هســتند؛.زیرا.حصول.یک.نتیجه.نامطلوب.

هم.محتمل.اســت..فکر.می.کنم.این.بزرگ.ترین.نگرانی.است..اما.حتی.

خود.تولیدکنندگان.داروهای.بیولوژیک.مارک.دار.نیز.با.مشکالت.کیفی.
برخی.از.محصوالت.خود.مواجه.شده.اند.

او.می.گوید:.عالوه.بر.این،.ممکن.اســت.با.افزایش.جمعیت.تحت.
درمان،.برخی.مسائل.ایمنی.دیگر.هم.پدیدار.شود..بعنوان.مثال.اخیراً.
با.استفاده.گسترده.تر.از.برولوســیزوماب1،.متوجه.شدیم.که.این.دارو.
با.مشــکالتی.همراه.اســت..دکتر.مورای.به.تالش..انجمن.تحقیقات.و.
ایمنی.متخصصان.شــبکیه.چشــم.آمریکایی.در.کمیته.درمان.اشاره.
می.کند.که.ویژگی.هــای.بالینی.و.تصویربرداری.حاصل.از.گزارش.های.
(Beovu، Novartis).ارسالی.واسکولیت.شبکیه.مرتبط.با.برولوسیزوماب
را.تجزیه..و.تحلیل.کردند.و.باعث.برچســب.گذاری.مجدد.دارو.شدند.و.
1  Brolucizumab

می.پرسد:.آیا.بیماران.به.تعداد.کافی.با.داروی.بیوویز.مورد.ارزیابی.قرار.

گرفته.اند.که.بپذیریم.این.دارو.بســیار.مشابه.]به.رانیبیزوماب[.است.یا.
خیر؟.

تأییدیۀ.بیوویز.بر.اساس.مطالعه.ای.تصادفی،.دو.ماسکه،.گروه.های.

مــوازی،.فاز.III.در.چند.مرکز.صادر.شــد.که.در.آن.705.بیمار.)1:1(.

بــه..صورت.تصادفی،.SB11.یا.رانیبیزومــاب.مرجع.را.در.تزریق.ماهانه.

)0/5.میلی.گرم(.دریافت.کردند..634.بیمار.تا.هفته.48.به.درمان.ادامه.

دادند..تغییر.حداقل.مربعات.میانگین.در.بهترین.حدت.بینایی.اصالح.

شده.از.پایه.در.هفته.52.در.مقایسه.با.10/41.حرف.برای.رانیبیزوماب.

مرجــع،.9/79.حــرف.برای.SB11.بــود.)تفــاوت:.0/62-.،.]0/857.

,cl:.-2/092.٪90[(..میانگین.تغییر.LS.در.ضخامت.زیر.میدان.مرکزی.

139/55-..میکرومتــر.بــرای.SB11.و.در.مقابل..124/46-.میکرومتر.

بــرای.رانیبیزوماب.مرجع.بود.)تفاوت:.15/09-.،..]4/563.,25/617-.

:cl.٪95[(..فارماکوکینتیــک،.ایمنــی.)از.جمله.بــروز.عوارض.جانبی.

اضطراری.درمان(.و.مشخصات.ایمنی.زایی.SB11.و.رانیبیزوماب.مرجع.
در.تمام.مقاطع.زمانی.تا.هفته.52.قابل.مقایسه.بود.

در.اوایل.ســال.جــاری،.محققان.شــرکت.کاردینــال.هلس2.به.

نمایندگی.از.مرکز.بیوســیمیالرها3،.تحقیقاتی.را.از.طریق.یک.سری.

سؤاالت.نظرســنجی.با.متخصصان.شبکیه.چشــم.جامعه.مستقر.در.

ایاالت.متحده.).n=37(.انجام.داد.که.نشــان.دهنده.عدم.آگاهی.نسبت.

به.داروهای.بیوســیمیالر.بود..هنگامی.که.از.آنها.در.مورد.آشــنایی.با.

بیوســیمالرها.پرسیده.شد،.31.درصد.از.پاســخ.دهندگان.پزشک.)از.

29.پاســخ(.گفتند.که.چندان.با.بیوسیمالرها.آشنا.نیستند.و.بیش.از.

نیمــی.)55.درصد(.گفتند.که.تحقیقاتی.را.در.مورد.آنها.خوانده.اند.اما.

با.مسائلی.مانند.ساخت،.فرایندهای.تأیید.و.طراحی.کارآزمایی.بالینی.

آشــنایی.ندارند..با.این..وجود،.83.درصد.از.پاسخ.دهندگان.گفتند.که.

می.توانند.بیوســیمالرها.را.در.برنامه.درمانی.خود.جای.دهند.و.بیش.

از.نیمی.از.پاســخ.دهندگان.گفتند.که.از.بیوســیمیالر.رانیبیزوماب.یا.
افلیبرسپت4.به..محض.دسترسی،.در.درمان.استفاده.خواهند.کرد..

این.داروها.در.حال.تولید.اســت..حداقل.دو.شرکت.دیگر.در.حال.

.توسعه.بیوسیمالر.لیوسنتیس.هستند..دو.شرکت.سامسونگ.بیواِپیس.

و.بیوژن،.در.تالشــند.تاییدیۀ.داروی.SB15.را.به..عنوان.بیوســیمیالر.

ایلیــا5.)افلیبرســپت(.دریافت.کنند..حداقل.ســه.شــرکت.دیگر.از.
.شــرکت.Cardinal Health،.یک.شرکت.خدمات.بهداشــتی.چندملیتی.آمریکایی.و. .2
چهاردهمین.شــرکت.پر.درآمد.در.ایاالت.متحده.است..دفتر.مرکزی.آن.در.شهر.دوبلین.
ایالت.اوهایو.و.دوبلین.ایرلند.اســت..این.شرکت.در.توزیع.محصوالت.دارویی.و.پزشکی.
تخصــص.دارد.و.به.بیش.از.صدهزار.داروخانه.یا.مرکــز.درمانی.خدمات.ارائه.می.دهد-.

ویراستار
3  Center for Biosimilars
4  Aflibercept
5  Eylea
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بیوسیمیالرهای.افلیبرسپت.در.آزمایش.های.بالینی.حمایت.می.کنند.
بیوژن.بر.اساس.توافق.نامۀ.سه.جانبه.ای.که.با.دو.شرکت.جنن.تک1.
و.سامســونگ.بیواِپیــس،.به.امضا.رســانده،.از.ژوئــن.2022.رهبری.

تجاری.سازی.بیوویز.در.ایاالت.متحده.را.بر.عهده.خواهد.گرفت..
تا.به.امروز.ســازمان.غــذا.و.داروی.آمریکا،.تاییدیــۀ.32.داروی.
بیوسیمیالر.از.جمله.یک.بیوســیمیالر.قابل..جایگزینی.)به.این.معنی.
که.می.توان.آن.را.بــدون.دخالت.تجویزکننده.جایگزین.کرد(.را.صادر.

کرده.است..

1  GenenTech

برای.خواندن.اصل.خبر.می.توانید.بارکد.زیر.را.اسکن.نمایید.
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به.گزارش.ســایت.بریتانیایی.اخبار.چشــم1،.تیمی.به.سرپرستی.

دکتر.کنستانتینوس.باالســکاس.در.مرکز.مطالعات.چشم.بیمارستان.

مورفیلدز2،.یک.مدل.)الگوریتــم(.کاماًل.خودکار.و.با.قابلیت.یادگیری.

عمیق.ابداع.کرده.اند.که.می.تواند.مکان.و.مقدار.»آتروفی.جغرافیایی3«.

.(OCT).4را.با.استفاده.از.اسکن.استاندارد.توموگرافی.انسجام.نوری.(GA)

تشخیص.دهد..این.الگوریتم.ابزاری.ســودمند.در.اختیار.متخصصین.

بالینی.قرار.می.دهد.که.بیماران.مبتال.به.آتروفی.جغرافیایی.را.زیر.نظر.

دارند..زیرا.این.متخصصان.در.فرایند.درمان،.به.روشــی.قابل.اعتماد.و.

سریع.برای.ارزیابی.شــدت.آتروفی.جغرافیایی.نیاز.دارند..عالوه.براین.

باید.بتوانند.ســرعت.پیشرفت.و.چگونگی.پاسخ.بیماری.به.درمان.های.

جدید.و.نوظهور.را.بررسی.کنند..این.مدل.جدید،.با.نوید.ایجاد.روشهای.

نوین.و.پیش.گامانه.در.درمان.GA،.به.بیماران.و.نیز.متخصصان.کمک.

شایان.توجهی.می.کند..این.مطالعه.در.مجلّۀ.دیجیتالی.سالمت.لنست5.
منتشر.شده.است.

GA.یکی.از.انواع.شــدید.و.غیرقابل.برگشــت.دژنراســیون.ماکوال.

وابســته.به.سن.اســت.که.بیش.از.5.میلیون.نفر.در.سراسر.جهان.از.

جمله.22.درصد.از.افراد.باالی.90.ســال.به.آن.مبتال.هستند..اگرچه.

تشخیص.آن.در.مراحل.اولیه.دشوار.است،.اما.در.نهایت.می.تواند.به.از.

دست.دادن.شدید.بینایی.و.یا.حتی.نابینایی.منجر.شود..در.حال.حاضر.

برخالف.AMD.»مرطوب«.که.با.تزریق.های.منظم.در.چشــم.می.توان.

آن.را.بــا.موفقیت.مدیریت.کرد،.هیــچ.درمان.مؤثری.برای.GA.وجود.

ندارد..با.این.حال،.آزمایش.هایی.برای.درمان..GA.در.حال.انجام.اســت.
1  https://www.eyenews.uk.com/news/post/ai-breakthrough-brings-

geographic-atrophy-treatment-a-step-closer
2  Moorfields Eye Hospital Reading Centre
3  Geographic Atrophy
4  Optical Coherence Tomography
5  Lancet Digital Health

و.نتایج.حاصل.از.آزمایش.های.فاز.3.آن.توســط.اَپِلیس6،.با.اســتفاده.

از.یک.درمان.پیشــرفته.به.نام.APL-2،.به.زودی.منتشــر.می.شود..این.

درمان.جدید،.با.آزمایش.های.بیشــتر.همراه.با.الگوریتم.جدیدی.که.به.

طور.کامل.توسط.تیم.هوش.مصنوعی..در.مورفیلدز.توسعه.داده.شده،.
تا.حد.زیادی.پیشرفت.خواهد.کرد.

.،GA.در.حــال.حاضر.متخصصان.برای.تشــخیص.ابتال.به.بیماری

باید.بیمار.را.به..صورت.دســتی،.با.اســتفاده.از.عکاسی.رنگی.فانِدس.

یا.توموگرافی.انســجام.نوری.دامنه.طیفی.(SD-OCT).و.خودنوردهی.

.OCT.معاینه.کنند..بررســی.بســیاری.از.بخش.های.(FAF).فانــِدس

برای.تعیین.ماهیت.دقیق.GA.زمان.بر.اســت.)تا.یک.ساعت.در.اسکن.

..شــرکت..Apellis.در.سال.2009.توســط.گروه.کوچکی.از.کارآفرینان،.از.جمله.یک. .6

پزشــک.دانشــمند.که.اکنون.مدیر.عامل.شرکت.اســت،.با.هدف.تبدیل.شدن.به.اولین.

شــرکت.ارائه.دهندۀ.درمان.هدفمند.C3.برای.بیماری.های.جدی.تاســیس.شــد..دفتر.

مرکزی.این.شرکت.در.ایالت.ماساچوست.در.ایاالت.متحده.است.و.دفاتری.نیز.در.اقصی.
نقاط.جهان.نظیر.سوییس،.استرالیا.و.آلمان.دارد-.ویراستار.

با پیشرفت هوش مصنوعی؛ 

یک گام نزدیک تر به درمان آتروفی جغرافیایی 

با پیشرفت هوش مصنوعی؛ یک گام نزدیک تر به درمان آتروفی جغرافیایی 
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هر.چشــم(.و.مستعد.خطای.انســانی.و.تغییرپذیری.است..محققان.و.
پزشــکان.باید.قادر.باشــند.چگونگی.بروز.GA.در.چشم.فرد.را.دقیقاً.
ارزیابــی.کنند.و.این.کار.را.بر.اســاس.مقیاس.انجــام.دهند.تا.بتوانند.
درمان.موفقی.را.پیش.گیرند..تیم.مورفیلدز.در.گام.نخست.با.استفاده.
از.اســکن.های.OCT.درجه.بندی.شدۀ.دقیق،.الگوریتمی.را.طراحی.کرد.
کــه.می.تواند.عالئم.اولیه،.مکان.یابی.دقیق.و.پیشــرفت.GA.را.به.طور.
خودکار.تشــخیص.دهد..آنان.در.گام.بعدی.این.الگوریتم.را.با.استفاده.
از.مجموعه.کاماًل.متفاوتی.از.اســکن.های.OCT.طبقه.بندی.شده.توسط.

انسان.از.بیماران.در.بیمارستان.چشم.مورفیلدز.آزمایش.کردند.
یافته.ها.نشــان.می.دهد.که.سیســتم.هوش.مصنوعی.جدید،.تنها.
با.اســتفاده.از.OCT.و.در.کســری.از.ثانیه.توانســته.است.به.نتایجی.
دست.یابد.که.با.پیش.بینی.های.انجام.شده.توسط.کاربر.انسانی.مطابقت.

داشته.باشد.و.یا.حتی.بهتر.عمل.کند.
ایــن.الگوریتم،.مدل.های.جداگانه.ای.دارد.که.هر.بخش،.جنبه.های.
مختلف.GA.را.بررســی.می.کند:.یکی.پیشــرفت.بیماری.را.پیش.بینی.
می.کنــد..دیگری.می.تواند.ویژگی.های.خاص.بیمــاری.را.تعیین.کند..
این.الگوریتم.با.اســتفاده.از.5049..قســمت1.مجزا.)از.984.اســکن.
OCT.گرفته.شــده.از.200.بیمار(.توسعه.داده.شد..اسکن.ها.بخشی.از.

مطالعه.FILLY.برای.درمان.جدید.GA.بود.و.از.بیماران.ســاکن.ایاالت.

متحده.آمریکا،.اســترالیا.و.نیوزلند.گرفته.شد..استفاده.از.884.قسمت.

درجه.بندی.شده.دســتی.از.192.اسکن.OCT.که.به..عنوان.بخشی.از.

ارزیابی.معمول.بیمار.از.110.بیمار.در.مورفیلدز.جمع.آوری.شــده.بود،.
نتایج.را.تأیید.کرد.

هوش.مصنوعی.از.فناوری.OCT.ســود.می.برد.که.به.طور.معمول.

در.کلینیک.ها.وجود.دارد..از.این.رو.دکتر.باالســکاس.و.تیمش.مطمئن.

هســتند.که.روش.ابداعی.آنها.هم.در.تحقیقات.و.هم.در.درمان.بالینی.

در.سراســر.جهان.قابل.اســتفاده.خواهد.بود..محققان.با.این.شــیوه.

می.توانند.بیماران.را.سریع.ارزیابی.کنند؛.GA.را.تشخیص.دهند.و.نیز.

مناسب.بودن.هرگونه.دارو.در.طول.زمان.و.اثربخشی.آن.روی.بیماران.

را.بیازمایند..این.تیم.همچنین.امیدوار.است.که.تحقیقات.بیشتر.روی.

هوش.مصنوعی.به.الگوریتمی.منجر.شود.که.بتواند.پیشرفت.احتمالی.

GA.در.افراد.سالم.را.پیش.بینی.کند.و.درمان.پیشگیرانه.را.در.آینده.ای.

نزدیک.نوید.دهد.
اگر.درمان.های.فعلی.GA.در.مرحله.کارآزمایی.بالینی.موفقیت.آمیز.
باشــد،.تعداد.بیمــاران.AMD.دریافت.کنندۀ.تزریــق.داخل.زجاجیه.
می.تواند.دو.برابر.شود.که.پیامدهای.عمده.ای.برای.برنامه.ریزی.و.اجرای.
مراقبت.های.بهداشتی.در.سطح.جهان.دارد..ارزش.چنین.سیستم.های.
هوش.مصنوعی.ای.بــا.در.نظر.گرفتن.کارکرد.ویــژۀ.آنها.در.مدیریت.

تشخیص.و.درمان.مؤثر.GA.بیشتر.عیان.می.شود.
کنســتانتینوس.باالسکاس،.مدیر.مرکز.مطالعات.و.کارآزمایی.های.
1  Segment

بالینی.و.سرپرست.بخش.سالمت.دیجیتال.چشم.در.مورفیلدز،.معتقد.

اســت:.یکی.از.چالشــهای.مدیریت.GA،.نیاز.به.کّمی.سازی.و.نظارت.

قابل.اعتماد،.عینی.و.ســریع.بر.رشد.ناحیه.GA.روی.شبکیه.با.استفاده.

از.اسکن.OCT.و.ارزیابی.پاسخ.آن.به.درمان.های.بالقوه.است..ما.اولین.

مرکز.مطالعه.یا.آکادمی.هســتیم.که.ابزار.هوش.مصنوعی.را.برای.این.

کار.توســعه.می.دهیم..توســعه.آن.در.داخل.و.انجام.آن.با.اســتاندارد.

موردنیاز.برای.انتشــار.در.یکی.از.مجالت.برتر.پزشکی،.یک.دستاورد.

بــزرگ.برای.تیم.ما.و.همــۀ.همکاران.مان.در.مرکز.مورفیلدز.اســت..

امیدواریم.که.این.متد،.گامی.بزرگ.به.سمت.درمان.مؤثر.GA.باشد.که.

میلیون.ها.نفر.را.در.سراسر.جهان.تحت.تأثیر.قرار.می.دهد.و.اغلب.منجر.
به.از.دست.دادن.بینایی.کامل.می.شود.

تحقیقات.فعلی.بر.موفقیت.های.قبلی.مورفیلدز.در.توســعه.هوش.

مصنوعی.برای.تشــخیص.عالئــم.اولیه.AMD.شــدید.)مرطوب(.در.

بیماران.بنا.شــده.است..پیرس.کین،.مشاور.چشم.پزشک.در.مورفیلدز.

و.سرپرســت.هوش.مصنوعی.در.مرکز.مطالعه،.اظهار.داشت:.در.سال.

2016،.بیمارستان.چشم.مورفیلدز.همکاری.با.دیپ.مایند2.را.آغاز.کرد.

که.به.توسعه.یک.سیستم.هوش.مصنوعی.پیشرو.برای.ارزیابی.بیماری.

ماکوال.تهدیدکننده.بینایی.منجر.شــد..مورفیلــدز.در.مراحل.بعدی،.

تخصص.پیشــرو.در.جهان.را.با.هدف.گســترش.کاربرد.سیستم.های.

هوش.مصنوعی.در.مراقبت.های.بهداشــتی.توســعه.داده.است..انتشار.

این.گزارش.در.مجلۀ.دیجیتال.ســالمتی.لنســت،.نشان.دهندۀ.اولین.

ثمرات.این.یادگیری.اســت؛.یک.سیستم.هوش.مصنوعی.پیشرفته.که.

به.طور.کامل.در.)NHS(3.برای.ارزیابی.دژنراســیون.ماکوال.وابسته.به.

ســن.توسعه..یافته.اســت..با.توجه..به.اینکه.یک.مطالعه.اخیراً.تخمین.

زده.اســت.که.حدود.یک.چهارم.افراد.باالی.60.ســال.در.اروپا.دارای.

انــواع.اولیه.یا.متوســط...این.بیماری.هســتند،.مــا.معتقدیم.که.این.

الگوریتم.مزایای.زیادی.برای.بیماران،.هم.در.بریتانیا.و.هم.در.ســطح.

جهــان.خواهد.داشــت..معتقدیم.که.این.کار،.آغازگــر.دورۀ.جدیدی.

از.مراقبت.های.بهداشــتی.مبتنی.بر.هوش.مصنوعی.اســت.که.توسط.

متخصصان.مراقبت.های.بهداشــتی.هدایت.می.شــود.و.NHS.می.تواند.
رهبر.جهانی.باشد.

این.تحقیق.همچنین.آینده.ای.هیجان.انگیز.را.برای.مرکز.تحقیقات.

.OCT.داده.های.ســالمت.اینســایت4.ایجــاد.می.کند.که.اســکن.های

درجه.بندی.شــده.غیرقابل.شناسایی.و.دســتی.برای.آزمایش.الگوریتم.

GA.را.در.دســترس.ســایر.محققان.قرار.می.دهد..اینسایت،.یک.نهاد.

مشارکتی.تحت.رهبری.NHS.است.که.با.هدف.دسترسی.به.داده.های.

بیماران.ناشناس.با.هدف.تحقیقات.تأیید.شده.به.روشی.ایمن.و.کارآمد.

و.با.ســاختار.مدیریتی.قوی.راه.اندازی.شد..داده.های.موجود.از.طریق.
2  DeepMind
مرکز.ملی.خدمات.ســالمت.وزارت.بهداشت.انگلستان.که.در.حوزه.بهداشت.و.تحقیقات. .3

.https://www.nhs.uk...پزشکی،.فعالیت.بسیاری.دارد
4  INSIGHT Health Data Research Hub
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اینســایت.که.از.بیمارستان.چشم.مورفیلدز.و.بیمارستان.های.دانشگاه.

بیرمنگام.جمع.آوری.می.شــود،.میلیون.ها.تصویر.شبکیه،.اسکن،.نتایج.

آزمایش.چشم.و.سوابق.بیمارستانی.مرتبط.را.شامل.می.شود..اینسایت.

از.تحقیقاتــی.حمایت.می.کند.کــه.به..طورکلی.مراقبت.از.چشــم.و.

مراقبت.های.بهداشــتی.را.بهبود.بخشد،.و.تضمین.کند.که.این.کار.به.
نفع.بیماران.و.NHS،.به.روشی.اخالقی.و.شفاف.انجام.می.شود.

هزینه.مالی.این.تحقیق.توسط.شرکت.دارویی.اَپِلیس.و.با.حمایت.

مرکز.تحقیقات.بیومدیکال.NIHR.در.بیمارستان.چشم.مورفیلدز،.بنیاد.
NHS.و.مؤسسه.چشم.پزشکی.UCL.تأمین.شده.است..

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

دکتر کنستانتینوس باالسکاس )سمت چپ( و همکارش در مرکز مورفیلدز

با پیشرفت هوش مصنوعی؛ یک گام نزدیک تر به درمان آتروفی جغرافیایی 
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دیوید هاتون

مترجم: دکتر شیدا کاظمی

تفاوت.بین.ســن.بیولوژیکی.شــبکیه.چشم.و.ســن.واقعی.فرد.با.

افزایش.خطر.مرگ.مرتبط.اســت..پژوهش.محققان.استرالیایی.نشان.

می.دهد.عروق.کوچک.در.شــبکیه.می.تواند.یک.شاخص.قابل.اعتماد.
برای.سالمت.کلی.سیستم.گردش.خون.در.بدن.و.مغز.باشد.

بــه.گزارش.مجلۀ.افتالمولوژی.تایمز1.بــه.گفته.تیمی.از.محققان،.

»شــکاف.ســنی.شــبکیه«2.می.تواند.کاربرد.بالقوه.ای.به.عنــوان.ابزار.

غربالگری.داشته.باشــد..وجود.عروق.کوچک.در.شبکیه.یک.شاخص.

احتمالی.برای.ســالمت.کلی.سیســتم.گردش.خون.بدن.و.مغز.است..

»شکاف.سنی.شــبکیه«.به.صورت.تفاوت.بین.سن.بیولوژیکی.شبکیه.

)الیه.های.حســاس.به.نور.بافت.عصبی.در.پشــت.چشم(.و.سن.واقعی.

)باگذشــت.زمان(.فرد.تعریف.می.شود.و.تحقیقات.نشان.می.دهد.که.با.
خطر.مرگ.مرتبط.است..

تیم.محققان.اســترالیایی.به.سرپرســتی.دکتــر.ژوتینگ.ژو3.از.
1  https://www.ophthalmologytimes.com
2  retinal age gap
3  Zhuoting Zhu )عکس.فوق(

مرکز.تحقیقات.چشــم.استرالیا.معتقد.اســت.که.این.»شکاف.سنی.

شبکیه«.می.تواند.به.عنوان.یک.ابزار.غربالگری.مورداستفاده.قرار.گیرد..

مجموعه.ای.از.شــواهد.نشــان.می.دهد.که.عروق.کوچک.در.شــبکیه.

ممکن.اســت.یک.شــاخص.قابل.اعتماد.برای.ســالمت.کلی.سیستم.
گردش.خون.در.بدن.و.مغز.باشد.

محققین.می.گویند:.»خطر.بیماری.و.مرگ.با.افزایش.ســن.بیشتر.

می.شود.و.این.خطرات.به.وضوح.در.میان.افراد.هم.سن،.متفاوت.است،.

به.این.معنی.که.»پیری.بیولوژیکی«.منحصربه.فرد.است.و.ممکن.است.
شاخص.بهتری.برای.بررسی.سالمت.فعلی.و.آیندۀ.شخص.باشد.«

در.این.پژوهش،.برای.تشخیص.پیری.بیولوژیکی.چندین.شاخص.

بافتی،.ســلولی،.شیمیایی.و.مبتنی.بر.تصویربرداری،.توسعه.داده.شده.

است..اما.این.تکنیک.ها.مملو.از.مسائل.اخالقی.و.حفظ.حریم.خصوصی.

و.همچنین.اغلب.تهاجمی،.پرهزینه.و.وقت.گیر.اســت..محققان.برای.

تعیین.دقیق.سن.شبکیه.یک.فرد.از.روی.تصاویر.فاندس.و.پیش.بینی.

آن.از.سطح.پشتی.داخلی.چشم.و.کشف.تفاوت.احتمالی.بین.این.سن.

و.ســن.واقعی.فرد.یعنی.همان.»شــکاف.سنی.شبکیه«.و.نیز.احتمال.
ارتباط.آن.با.افزایش.خطر.مرگ.از.یادگیری.عمیق4.استفاده.کردند..

یادگیری.عمیق.نوعی.یادگیری.ماشــینی.و.هوش.مصنوعی.است.

که.روش.انسان.در.یادگیری.انواع.دانش.را.تقلید.می.کند..اما.بر.خالف.

الگوریتم.های.کالســیک.و.خطــی.یادگیری.ماشــین،.الگوریتم.های.
یادگیری.عمیق،.پیچیدگی.بسیار.بیشتری.دارد.

محققــان.از.80.هــزار.و.169.تصویــر.فاندس.46.هــزار.و.969.

بزرگسال.بین.سنین.40.تا.69.ساله.استفاده.کردند.که.همگی.بخشی.

از.بانک.بیولوژیکی.بریتانیا5.است..این.بانک.اطالعاتی،.با.داده.های.بیش.

از.نیم.میلیون.شهروند.میان.سال.و.مسن.بریتانیا.بنا.شده.است.که.برای.
یک.مطالعه.بزرگ.و.مبتنی.بر.جمعیت.گردآوری.شد.

برای.بررســی.اولیــه.و.تأیید.صحت.مدل.یادگیــری.عمیق.برای.

پیش.بینی.ســن.شــبکیه.از.حدود.19.هزار.و.200.تصویر.فوندوس.از.

4  Deep Learning
5  UK BioBank

مطالعات نشان می دهد:

چشم  می تواند پنجره ای به فرایند پیری باشد
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چشــم.راست.11.هزار.و.52.شرکت.کننده.نســبتاً.سالم.استفاده.شد..

نتایج.نشــان.داد.بین.سن.پیش.بینی.شده.شبکیه.و.سن.واقعی،.با.دقت.

کلی.بین.ســه.ســال.و.نیم.ارتباط.قوی.و.معنادار.وجود.دارد..سپس.

»شــکاف.سنی.شــبکیه«.در.35.هزار.و.917.شرکت.کنندۀ.دیگر.طی.
یک.دوره.نظارت.متوسط.11.ساله.ارزیابی.شد.

در.طول.این.مدت،.1871.)5%.کل.افراد(.شرکت.کننده.جان.خود.

را.از.دســت.دادند.که.321.نفر.از.آنهــا.)17%(.به.دلیل.بیماری.قلبی.

عروقی،.1018.نفر.)54%(.به.دلیل.سرطان.و.532.نفر.)28%(.به.علل.
دیگر.نظیر.زوال.عقل.فوت.شدند..

نسبت.)کهولت.ســریع1(.-.آنهایی.که.شبکیه.آنها.مسن.تر.از.سن.

واقعی.آنها.به.نظر.می.رســید.–.دارای.»شکاف.سنی.شبکیه«.بیش.از.

3،.5.و.10.ســال.به.ترتیب.51%،.28%.و.4/5%.بود..تحقیقات.نشــان.

داد.که.بین.»شــکاف.ســنی.شــبکیه«.زیاد،.با.خطر.مرگ.49.تا.67.

درصدی.بیشتری.نسبت.به.بیماری.های.قلبی.عروقی.یا.سرطان.ارتباط.

قابل.توجهی.وجود.دارد.و.هر.1.سال.افزایش.در.»شکاف.سنی.شبکیه«.

با.افزایــش.2.درصدی.در.خطر.مرگ.به.هــر.دلیلی.و.3.درصدی.در.

خطر.مرگ.ناشــی.از.یک.علت.خاص.به..غیراز.بیماری.قلبی.عروقی.و.

سرطان،.پس.از.درنظرگرفتن.عوامل.بالقوه.مؤثری.مانند.فشارخون.باال،.

.وزن،.سبک.زندگی.و.قومیت.همراه.است..محققان.می.گویند.که.فرایند.
مشابهی.برای.چشم.ِ.چپ.اجرا.شد.و.نتایج.مشابهی.به.همراه.داشت..

با.این.حال.باید.توجه.کرد.که.این.مطالعه،.از.نوع.مشاهده.ای.است.

و.به.همین.دلیل.نمی.تواند.علت.را.تعیین.کند..از.ســوی.دیگر.تصاویر.

شبکیه.در.زمان.خاصی.گرفته.شده.و.شاید.نتوان.شرکت.کنندگان.را.به.
عنوان.نمونه.ای.آماری.از.کل.جمعیت.بریتانیا.در.نظر.گرفت.

1  Fast Ager

نتایج.این.تحقیق.نشــان.می.دهد.که.»شکاف.سنی.شبکیه«.یک.

پیش.بینی.کننده.مســتقل.برای.افزایش.خطر.مــرگ،.به.ویژه.مرگ.به.

دالیلی.غیر.از.بیماری.های.قلبی.عروقی.و.سرطانی.است.و.سن.شبکیه.
ممکن.است.یک.نشانگر.زیستی.مهم.بالینی.پیری.باشد.

شبکیه،.برای.ارزیابی.فرایندهای.پاتولوژیک.زمینه.ای.بیماری.های.

سیســتمیک.عروقی.و.عصبی.مرتبــط.با.افزایش.خطــر.مرگ.ومیر،.

پنجــره.ای.منحصربه.فرد.و.در..دســترس.می.گشــاید..ایــن.فرضیه.با.

مطالعات.قبلی.هماهنگ.اســت.که.نشان.می.داد.تصویربرداری.شبکیه.

حاوی.اطالعاتی.در.مورد.عوامل.خطر.قلبی.عروقی،.بیماری.های.مزمن.
کلیوی.و.بیومارکرهای.سیستمیک.است..

شــبکیه.نقش.مهمی.در.روند.پیری.بازی.می.کند.و.به.آسیب.های.

انباشــته.ناشــی.از.کهولت.که.خطر.مرگ.و.میــر.را.افزایش.می.دهد.

حساس.است..یافته.های.جدید،.همراه.با.تحقیقات.قبلی.به.این.فرضیه.
اعتبار.می.بخشد..

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

مطالعات نشان می دهد: چشم  می تواند پنجره ای به فرایند پیری باشد



دو ماهنامه پرتو بصیر - شماره 84 - سال هجدهم ، مهر و آبان 301400

مجله لنست

مترجم: دکتر شیدا کاظمی

نتایج.یک.کارآزمایی.منتشر.شده.در.مجله.پزشکی.لنست.می.تواند.

راه.را.بــرای.پیشــرفت.های.قابل.توجه.در.درمــان.گلوکوم.در.جنوب.
صحرای.آفریقا.هموار.کند.

گلوکوم.یک.بیماری.چشمی.اســت.که.دومین.عامل.نابینایی.در.

بزرگساالن.در.سراسر.جهان.است..این.میزان.در.جنوب.صحرای.آفریقا.

باالتر.از.ســایر.نقاط.جهان.اســت.و.پیش.بینی.می.شود.تا.سال.2040.

تقریباً.دوبرابر.شــود..این.مطالعه.که.از.طریق.مشارکت.تحقیقاتی.بین.

»مرکز.پزشــکی.مســیحی.کلیمانجارو«1.(KCMC).در.شهر.موشی2،.

شــمال.تانزانیا.و.»مرکز.بین.المللی.سالمت.چشم«3.(ICEH).و.توسط.

دو.مرکز.خیریه.بین.المللی.»معلولیت«.(CBM).و.»دیدن.باور.اســت«.

انجام.شد،.نشان.می.دهد.که.لیزردرمانی.می.تواند.به.میزان.قابل.توجهی.

از.قطره.های.چشمی.در.مدیریت.گلوکوم.مؤثرتر.و.برای.افراد.کم.درآمد.
نیز.مقرون.به.صرفه.باشد.

1  Kilimanjaro Christian Medical Centre
2  Moshi
3  International Centre for Eye Health

این.مطالعــه،.اولین.کارآزمایی.تصادفی..سازی.شــده.و.کنترلی.در.
(SLT).4»مورد.اســتفاده.از.لیزردرمانی.»لیزر.انتخابی.ترابکولوپالستی
بر.بیماران.مبتال.به.گلوکوم.پیشــرفته.در.جنوب.صحرای.آفریقا.است..
بررســی.ها.نشان.داد.که.(SLT).که.قباًل.به.طور.گسترده.در.کشورهای.
ثروتمند.اســتفاده.می.شد،.در.مقایســه.با.درمان.استاندارد.قطره.های.
چشمی.تیمولول،.فشار.چشم.بیماران.بیشتری.در.تانزانیا.را.با.موفقیت.

کاهش.داد.
آب.ســیاه.معموالً.به.دلیل.تجمع.مایع.در.چشم.ایجاد.می.شود.که.
باعث.افزایش.فشــار.داخل.چشم.می.شــود..درمان.سریع.و.مؤثر.برای.
جلوگیری.از.آســیب.به.عصب.بینایی.و.ازدست.دادن.غیرقابل.برگشت.
بینایی،.حیاتی.است..محققین.(KCMC).در.این.کارآزمایی.درمانی.به.
بررسی.اثربخشی.(SLT).در.مقایسه.با.قطره.های.چشمی.تیمولول،.که.
در.حال.حاضر.گزینه.اصلی.درمانی.در.جنوب.صحرای.آفریقا.اســت،.
پرداختنــد..201.نفر.مبتال.به.گلوکوم.متوســط.یا.پیشــرفته.در.این.
کارآزمایی.حضور.داشتند.که.نیمی.از.آنان.با.قطره.چشم.)تیمولول(.و.
نیمی.دیگر.با.(SLT).درمان.شدند..در.گروه.اول.)درمان.با.قطره.چشم(،.
پس.از.یک.سال.31.درصد.از.چشم.ها.با.موفقیت.درمان.شد..حال.آنکه.
در.گــروه.دوم.و.با.لیزردرمانی،.این.میزان.به.61.درصد.افزایش.یافت..
رهبری.تیم.تحقیقاتــی.این.کارآزمایی.با.دکتــر.هایکو.فیلیپین.بود..
چشم.پزشــکی.که.از.سال.2009.تا.2018.در.»مرکز.پزشکی.مسیحی.

کلیمانجارو«.مشغول.به.کار.بوده.است..
او.می.گویــد:.»گلوکوم.به.درمان.مادام.العمر.و.پیگیری.برای.حفظ.
بینایی.فرد.نیاز.دارد.و.این.کار.اغلب.با.چالش.های.زیادی.روبروســت..
در.حال.حاضر،.اکثر.مردم.با.قطره.های.چشــمی.درمان.می.شوند؛.اما.
بســیاری.از.آنها.با.دریافت.منظم.یا.دسترســی.به.داروهای.جدید.به.
دالیلــی.نظیر.هزینه.یا.فاصله.تا.نزدیک.ترین.کلینیک.مشــکل.دارند..
نتایــج.این.مطالعــه.هیجان.انگیز.اســت؛.زیرا.نشــان.می.دهد.که.ما.
می.توانیم.گلوکوم.را.با.موفقیت.بیشتری.با.لیزردرمانی.سرپایی.یکباره.
یا.مکرر.درمان.کنیم.تا.فشار.چشم.را.حداقل.برای.یک.سال.در.مقایسه.
4  Selective Laser Trabeculoplasty
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با.رایج.ترین.قطره.های.چشمی.در.مناطق.کم.درآمد.کاهش.دهیم..ما.از.

همه.شــرکت.کنندگان.در.این.تحقیق.و.همکارانمان.بخاطر.تعهدشان.

سپاســگزاریم.و.امیدواریم.که.این.یافته.ها،.درمان.گلوکوم.بسیاری.از.
افراد.در.معرض.خطر.نابینایی.را.بهبود.بخشد.«

در.این.مطالعه.با.بررسی.مقرون.به.صرفه.بودن.(SLT).مشخص.شد.

که.علی.رغم.هزینه.اولیه.نصب.تجهیزات.لیزر.در.بیمارســتان.هایی.که.

با.حجم.باالیــی.از.بیماران.مبتال.به.گلوکوم.ســروکار.دارند،.می.توان.

خدمات.لیزردرمانی.را.هم.قیمت.عرضه.ساالنه.قطره.های.چشمی.ارائه.

کرد..باتوجه..به.اینکه.هزینه.های.نگهداری.و.تعمیر.تجهیزات.می.تواند.

.SLT.قابل.توجه.باشد،.نویسندگان.خاطرنشان.می.کنند.که.دستگاه.لیزر

»مرکز.پزشــکی.مســیحی.کلیمانجارو«.در.مدت.چهار.سال.استفاده،.
نیازی.به.تعمیر.نداشته.است.

دکتر.ویلیام.ماکوپا،.رئیس.بخش.چشم.پزشــکی.»مرکز.پزشــکی.

مســیحی.کلیمانجارو«.می.گوید:.»در.محیط.ما.گلوکوم.دیر.تشخیص.

داده.می.شود.و.برخی.از.بیماران.پس.از.مدتی.بی.دلیل.مصرف.قطره.های.

چشــمی.را.کنار.می.گذارند..اگر.بتوانیم.یک.ابزار.مؤثر.جایگزین.برای.

پیشــگیری.از.بیماری.ایجاد.کنیم،.تأثیر.مثبتی.بر.کیفیت.زندگی.این.
بیماران.خواهیم.داشت.«.

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

این مطالعه در آفریقا انجام شد: لیزردرمانی می تواند به میزان قابل توجهی ...

دکتر هایکو فیلیپین
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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 
به پارک حدیث
تلفن :  6484814  0713
0713  8234678 
فکس:  648306٩  0713
shirazinfo@basirclinic.ir

کرمان،
خیابان استقالل کوچه شماره 10 ، پالک 64
تلفکس :  2522630  0343
kermaninfo@basirclinic.ir
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