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ســرمقاله
ــه  ــن مســاله را در نیافت ــا حــوزه چشــم پزشــکی آشــنا باشــد و ای ــم کســی ب ــد می دان بعی
باشــد کــه ایــن حــوزه آمیختــه ای اســت از دانــش و مهــارت. اگــر بــه رونــد تولیــد علــم در 
ــرعتی  ــان س ــویم از چن ــه می ش ــم متوج ــه کنی ــای آن توج ــر مجموعه ه ــوزه و زی ــن ح ای
برخــوردار اســت کــه بــه چشــم بــر هــم زدنــی تاریــخ مصــرف تمــام دانــش اندوخته شــده 
امــروز، در آینــده ای بســیار نزدیــک منقضــی می شــود. در چنیــن شــرایطی، بــرای حضــور 
مؤثــر در ایــن عرضــه نیاز اســت تــا دانــش کســب شــده بــه صــورت مرتــب و منظم بــه روز 

نگــه  داشــته شــود و مهارت هــای مربوطــه بــه طــور مــداوم ارتقــاء یابــد. 
در عیــن حــال مبحــث اســتفاده از منابــع معتبــر و قابــل اتــکا، بــا شــرایط موجــود بســیار با 
اهمیــت خواهــد بــود. بــا توجــه بــه ســرعت تولیــد علــم و کانال هــای عرضــه کننــده علم و 

شــبه علــم، اســتفاده از منابــع معتبــر و ارج نهــادن بــه آن هــا بســیار حیاتــی اســت.

دکتر عباس ابوالحسنی
سردبیر
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تظاهرات نوروافتاملیک صدمات تروماتیک مغزی 
)بخش دوم(1

2typoscope می توانــد در مطالعــه بــه آن هــا کمــک کند. ایــن وســیله دارای یــک کارت 
ــا یــک شــیار مســتطیلی شــکل می باشــد کــه جهــت جــدا کــردن  ســیاه رنگ همــراه ب
یک خــط در هنــگام مطالعــه مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد و از ایــن طریق، تشعشــعات و 
 typoscope  ورودی هــای بینایــی بیرونِی متــن پیرامونــی را حــذف می کنــد. هــر چنــد
در بــازار در دســترس می باشــد و برخــی از آن هــا دارای یــک لنــز بــزرگ کننده می باشــند، 
ــد ســاده ترین شــکل آن را از یــک مقــوای ســیاه رنگ درســت کنــد. خــود بیمــار می توان

ــای  ــماره 5: عینک هــای منشــوری محیطــی. در بیمــار دچــار همــی آنوپی ــکل ش ش
راســت، قطعــات منشــوری بــه شــکلی متصــل شــده کــه قاعدۀ منشــور به ســمت ســطح 
خلفــی لنــز ســمت راســت، بــاال و پاییــن fixation قــرار دارد و از ایــن طریق، میــدان دید 

محیطــی عملکــردی بیمــار را افزایــش می دهــد.
نتیجه گیری

ــی  ــتم های حرکت ــی و سیس ــیر بینای ــمت از مس ــر قس ــر ه ــد ب ــر می توان ــه س ــا ب تروم
ــرات و  ــه خط ــس ب ــوارد اورژان ــک در م ــم پزش ــذارد. چش ــر بگ ــده از آن تأثی حمایت کنن
تهدیــدات فــوری و درمان پذیــر سیســتم بینایــی بایــد توجــه کنــد. در بیمــاران ســرپایی، 
ــی  ــدۀ ارزیاب ــر گیرن ــه در ب ــری -ک ــتمیک و کامل ت ــی سیس ــک ارزیاب ــام ی ــکان انج ام
ــرداری از سیســتم  ــران می باشــد- وجــود خواهــد داشــت. تصویرب مســیرهای آوران و واب
ــده  ــه دســت آم ــج ب ــا نتای ــد ام ــا می کن ــه م ــودمندی ب ــد و س ــای مفی ــی کمک ه عصب
اغلــب در مــواردی کــه اختــاالت عینــی) objective( وجــود دارنــد، در بر گیرنــده نکته 
ــا در نظــر داشــتن چنیــن محدودیت هایــی تفســیر  خاصــی نمی باشــد و بایــد آن هــا را ب

درمان دوبینی ناشی از تروما
در درمــان دوبینــی ناشــی از ترومــا، نیاز بــه یــک رویکــرد گام بــه گام و مرحله ای می باشــد. 
علــت ایــن امــر آن اســت کــه قســمت اعظــم مــوارد ایجــاد شــدۀ ناشــی از ترومــا، خــود 
ــی شــامل بســتن یــک چشــم، اســتفاده از  ــد. گزینه هــای درمان ــود می یاب ــه  خــود بهب ب
منشــور، تزریق ســم بوتولینــوم و جراحــی استرابیســم به منظــور وســیع تر کــردن میدان 
ــه دســت می آیــد  ــر، تنهــا نتایجــی کــه ب دیــد دوچشــمی می باشــد. در مــوارد پیچیده ت
ممکن اســت فقط دید مجــزای دوچشــمی در gaze اولیــه و اصلــی و -در صــورت امکان–  
نــگاه بــه پاییــن )وضعیــت مخصــوص مطالعــه( باشــد. ماننــد تعــداد زیــاد دیگــری از علل 
استرابیســموس، تنهــا بعــد از اینکــه اندازه گیری هــای انجام شــده به مــدت حداقــل 6 ماه، 
ثابــت و بــدون تغییــر باقــی مانــد، جراحــی را بایــد مدنظــر قــرار داد. در صورتی  کــه عصب 
دچــار قطــع عرضی نشــده باشــد و بــا توجــه بــه میــزان بــاالی بهبــودی خــود به  خــودی، 
اکثــر جراحــان استرابیســم کــه در مــورد نوروافتالمولــوژی نیــز آمــوزش دیده انــد قبــل از 
آنکــه به مداخلــۀ جراحــی دســت بزننــد، در مــورد فلــج تروماتیک عصــب چهارم بــه مدت 
یــک ســال بیمــار را از نظــر ثابــت مانــدن اندازه گیری ها تحــت نظر قــرار خواهنــد قــرار داد. 

توان بخشی بینایی و درمان کاهش دید
ــا  ــه آی ــن اســت ک ــزی ای ــک مغ ــات تروماتی ــورد بحــث در حــوزه صدم ــک موضــوع م ی
ــر و  ــه در حــال حاضــر در دســترس می باشــد، مؤث ــی ک ــای توان بخشــی بینای تکنیک ه
کارآمــد می باشــد یا نــه. هر چنــد اکثــر روش هــا از طریق مطالعــات بالینــی دقیــق و جامع 
مــورد ارزیابــی کاملی قــرار نگرفتــه اســت، اغلب اوقــات بــرای بیمارانــی کــه دارای صدمات 
مغــزی تروماتیکــی می باشــند کــه بــر عملکردهــای حســی و حرکتــی بینایــی تأثیرگذار 
می باشــد، توصیــه بــه توان بخشــی بینایــی می شــود. بررســی جامــع و کامل توان بخشــی 
بینایــی در ترومــا  فراتر از محــدوده این نوشــته می باشــد. برای مشــخص کردن اثربخشــی 

تکنیک هــای در دســترس موجــود، نیــاز بــه انجــام بررســی های بیشــتری می باشــد. 
در مــورد بیمارانــی کــه دچــار نقایــص هومونیمــوس میــدان دیــد می باشــند، عینک های 
منشــوری محیطــی مثــل عینــک منشــوری  Peli را می تــوان جهــت افزایش میــدان دید 
ــن عدســی ها، مطــرح  ــه اســتفاده از ای ــرار داد )شــکل شــماره 5(. تجرب ــورد اســتفاده ق م
کننــده ایــن نکتــه اســت کــه بیمــاران جــوان، ســازگاری بهتــری بــا ایــن وســیله دارنــد و 
ــد. روش دیگــری کــه در توان بخشــی بینایــی مــورد اســتفاده  احتمــاالً از آن ســود می برن
قــرار می گیــرد، »درمــان جســتجوی بینایــی« می باشــد کــه در آن بــه بیمــاران آمــوزش 
داده می شــود کــه از طریــق حرکــت دادن چشمانشــان در جهــت قســمت از دســت  رفتــۀ 
ــد. در مــورد بیمارانــی کــه دچــار کاهــش شــدید  ــه جســتجو بپردازن میــدان دیدشــان ب
ــرد.  ــتفاده ک ــا اس ــراد کم بین ــوص اف ــایل مخص ــوان از وس ــند می ت ــد می باش ــدرت دی ق
اســتفاده از عدســی های دارای روکــش ضــد درخشــش نــور )antiglare( و عدســی های 
 FL-41 فتوکروماتیــک در بیمــاران دچار فتوفوبیای دائمی ممکن اســت مفید باشــد. لنــز
یک نــوع لنــز اســت کــه در بســیاری از عینــک  فروشــی ها در دســترس می باشــد و ممکن 
اســت در درمــان فتوفوبیــا مفیــد باشــد. در ایــن لنــز، یــک فیلتــر ســرخ رنگ وجــود دارد 
کــه طــول موج هــای آبی-ســبز را ســد می کنــد. ایــن مســاله ممکــن اســت بــه صــورت 
ــور هســتند و  ــه ن ــی شــبکیه را -کــه حســاس ب ــی تحریــک ســلول های گانگلیون انتخاب
تصــور می شــود مدیاتورهــای مهمــی در ایجــاد فتوفوبیــا می باشــند- کاهــش دهــد. لنــز 
FL-41 نســبتاً ارزان قیمــت اســت و مشــخص شــده کــه در برخــی از بیمــاران مبتــا بــه 
فتوفوبیــا مؤثرتــر و مفیدتــر از عینک هــای آفتابــی معمولــی بــوده اســت. در بیمارانــی که 
ــک  ــند، ی ــت- می باش ــه هس ــه مطالع ــه الزم ــرکات saccade -ک ــال در ح ــار اخت دچ

1-Neuro-Ophthalmic Manifestations of Traumatic Brain Injury
2-typos:type و skopein:to examine.



5مرکز تحقیقات سالمت چشم بصیر
نماییــم. مکان یابــی )لوکالیزاســیون( یــک اختــال در مســیرهای آوران عمدتــاً بــا تکیــه 
بــر شــرح حــال، معاینــه دقیــق و ارزیابــی میــدان دیــد انجــام می پذیــرد. شــکایات مربوط 
ــرازی  ــم ت ــه حــرکات و ه ــوط ب ــق تســت های مرب ــاً از طری ــران اساس ــه مســیرهای واب ب
ــودی و  ــی و عم ــتیبولو-اکوالر افق ــای وس ــی رفلکس ه ــم ها، ارزیاب )alignment( چش
نیــز نیســتاگموس اپتوکینتیــک مــورد بررســی قــرار می گیــرد. بــرای بیمارانی کــه دچار 
صدمــات تروماتیــک مغــزی می باشــند کــه بــر عملکردهــای حســی و حرکتــی دســتگاه 

ــی می شــود. ــه توان بخشــی بینای ــه ب ــب توصی ــته، اغل ــر گذاش ــی وی تأثی بینای
شرایط پیچیده بالینی

ــورد  ــام2، نظــرات خودشــان را در م ــی کوکره ــر کیمبرل ــگ1 و دکت ــر ســوفیا اِم. چان دکت
تظاهــرات نوروافتالمیــک صدمــات تروماتیــک مغــزی ارائــه می دهنــد. مشــاوران در ایــن 
بخــش، بــدون مطالعــۀ مطالــب منــدرج در این قســمت و نیــز بــدون اینکــه از پاســخ های 

ــه ســؤاالت پاســخ می دهنــد. یکدیگــر اطاعــی داشــته باشــند، ب
1- بیمــاری را تصــور کنیــد کــه بــه دنبــال صدمــه تروماتیــک حــاد مغــزی 
بســتری و اینتــو بــه شــده و تحــت sedation قــرار گرفتــه اســت. رویکرد و 
شــیوه برخــورد شــما جهــت معاینــه ایــن بیمــار چگونــه اســت؟ اگــر بیمار، 
کودک یــا شــیرخوار باشــد آیــا برخــورد شــما تغییــر خواهــد یافــت؟ بیمار 

را مجــدداً چــه موقــع معاینــه خواهیــد کرد؟ 
ــد و  ــدان دی ــد، می ــدرت دی ــر ق ــد از نظ ــاً نمی توان ــار واضح ــن بیم ــگ: ای ــر چان دکت
حرکات چشــم بــا پزشــک همــکاری کنــد. در عیــن حــال مــا بــا اســتفاده از ســایر عناصر 
مهــم معاینــات نوروافتالمیــک می توانیــم اطاعــات زیــادی را بــه دســت آوردیــم. معاینــه 
مردمــک جهــت ارزیابــی سیســتم آوران و مســیر وابــران حرکــت دهنــده چشــم، مهــم و 
ضــروری اســت. آنیزوکوریــا می توانــد نشــان دهنــده فلــج عصب ســوم )شــاخه مربــوط به 
مردمــک( صدمه بــه اســفنکتر مردمــک یــا گانگلیــون ســیلیاری و یا حتــی یــک مردمِک 
تروماتیــک هورنــری ناشــی از دایسکســیون ســرخگ کاروتیــد باشــد. بررســی اختــاالت 
مردمکــی آوران جهــت ارزیابــی صدمــات عصــب اپتیــک یــا صدمــات وســیع شــبکیه از 

اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت.
در ارزیابــی اولــی، بیمــار دچار صدمــه تروماتیــک مغــزی، معاینه حرکات چشــم بــه ندرت 
مهم و حســاس می باشــد. تنها مــورد اســتثنا، فلــج عصب ســوم در هنــگام فتــق تنتوریال 
ــی  ــت بررس ــک جه ــت های کالری ــت، تس ــتقیم اربی ــای مس ــود تروم ــد. در نب می باش
ــۀ عمــودی و افقــی مفیــد می باشــد. امــا در مــواردی مثــل  ــگاه کــردن )gaze( دو طرف ن
ــت  ــم جه ــا زورِ چش ــاری و ب ــای اجب ــس، چرخش ه ــزی و کموزی ــتگی ها، خونری شکس
افتــراق اختــاالت محدودکننــده ) restrictive( از اختــاالت فلجــی )پارتیــک( کمــک 
ــه  ــی ب ــانی طبیع ــن شــدن از خون رس ــور مطمئ ــه منظ ــد. ب ــودمند می باش ــده و س کنن

ــری IOP الزم و ضــروری اســت. ــک اندازه گی ــبکیه و عصــب اپتی ش
گشــاد کردن مردمــک در صدمــات تروماتیــک مغزی کــه وضعیت بیمــار در آن حســاس و 
شــکننده اســت، اغلب اوقــات کنترااندیکــه می باشــد. باید تــاش کرد تــا  افتالموســکوپی 
ــا شــدیداً میوتیــک باشــند،  ــه مردمک ه ــی ک ــا در صورت ــم، ام غیرمســتقیم انجــام دهی
افتالموســکوپ پان اپتیــک در قیاس با افتالوســکوپی مســتقیم، یک نمــای پانورامایــی را از 
 )posterior pole( فوندوس بــه ما عرضــه خواهــد کــرد. مشــاهده قطــب خلفــی چشــم
جهت تشــخیص وجــود خونریــزی، انســداد شــریان مرکــزی شــبکیه و یا کندگــی عصب 
اپتیــک  از حساســیت حیاتــی خاصــی برخــوردار می باشــد. بــه یــاد داشــته باشــید کــه در 
صــورت وجــود نوروپاتــی تروماتیــک اپتیــک، ممکــن اســت کــه فونــدوس کامــاً طبیعی 
باشــد. از آنجــا کــه آســیب معمــوالً در رأس اربیــت رخ می دهــد، عصــب اپتیــک در ابتدای 
امــر نرمــال بــه نظــر می رســد. پــس از 6-4 هفتــه عصــب اپتیــک دچــار رنــگ پریدگــی 
ــن عارضــه، امــری حســاس و  ــی مردمکــی در تشــخیص ای می شــود. وجــود نقــص آوران

ــد. ــی می باش حیات
در شــیرخوارانی کــه اینتوبــه و sedated می باشــند، در صــورت پــر شــدن یــا برآمدگــی 
فونتــال هــا بایــد بــه افزایــش ICP شــک کنیــم. در صــورت وجــود خونریــزی زجاجیــه و 

1 -  استاد بخش چشم پزشکی، نورولوژی و جراحی مغز و اعصاب در دانشکدۀ پزشکی دانشگاه 
سنت لوییس در سنت لوییس، میسوری 

 2 -   متخصص پاستیک، اربیت و نوروافتالمولوژی. به صورت آزاد در گروه چشم پزشکی
 Central Vallay در Modesto/Manteca/Lodi/Stockton، کالیفرنیا فعالیت می کند. 
همچنین دانشیار بخش چشم پزشکی در دانشکدۀ پزشکی دانشگاه استانفورد در پالوآلتو، 

کالیفرنیا می باشد.

خونریزی هــای شــبکیه -خصوصــاً در صــورت همراهــی آن هــا بــا شکســتگی ها و صدمات 
ارتوپدیــک- باید بــه ســندرم کــودک تــکان داده شــده یا کــودک آزاری مشــکوک شــویم.

معاینــه مجــدد بیمــار دچــار صدمــه تروماتیــک مغــزی بــه یافته هــا و تشــخیص اولیــه ما 
وابســته می باشــد. در صورتــی کــه بــه انجــام مداخــات خــاص درمانی نیــاز فــوری وجود 
ــا مــن می باشــد، مجــدداً  ــه همــکاری ب نداشــته باشــد. مــن  بیمــار را زمانــی کــه قــادر ب
معاینــه خواهم کــرد. اگــر بیمــار بــه اقــدام دارویــی یــا جراحی نیــاز داشــته باشــد، ممکن 
اســت ضرورت داشــته باشــد که بعداً  در همــان روز یــا روز بعــد او را مجــدداً معاینــه کنم. تا 
زمانی کــه وضعیــت بیمار ثبــات پیــدا کند ممکــن اســت انجــام معاینــات روزانه ضــروری 

و الزم باشــد.
دکتر کوکرهــام: معاینــه بیمارانــی که دچــار کمــا بــوده و در ICU بســتری می باشــند، 
چالش دشــواری برای چشــم پزشــکان بــه شــمار می آیــد. اغلــب اوقات امــکان انجــام یک 
معاینــه کامــل وجــود نــدارد. ایــده آل آن اســت کــه بتوانیــم مردمک هــا، ســگمان قدامی، 
حــرکات غیــر ارادی چشــم  و ســگمان خلفــی را معاینه کنیــم. وضعیــت صــورت و پلک ها 
را بــه صــورت مســتند می تــوان ثبــت و ضبــط و عکــس بــرداری کــرد. انــدازه مردمــک و 
واکنش پذیــری آن را بایــد ثبــت کــرد حتــی اگــر داروهایــی که بیمــار دریافــت کــرده، این 
یافته هــا را احتمــاالً تغییــر خواهنــد داد. حــرکات غیــر ارادی چشــم ها، واکنــش  عضــات 
چشــمی بــه حــرکات ســر )البتــه بــه شــرط اینکــه صدمــه ای در گــردن وجــود نداشــته 
باشــد(، اندازه گیــری IOP و معاینــه وســیع فوندوس )مــن جملــه ارزیابی عصــب اپتیک( 
ــز ســرویس بیماری هــای  ــوژی و نی ــد بررســی و ثبــت شــود. ســرویس نورول همگــی بای
کــودکان در بیمــاران کــم ســن و ســال و کــودک نیــز بایــد در معاینــات شــرکت کننــد. 
 ICU زمان بنــدی معاینــه مجــدد، بــه یافته هــا و به تغییــرات ثبت شــده توســط پرســنل

ــد. ــته می باش وابس
2- بیمــاری را در نظــر بگیــرد کــه دچــار TBI تحــت حاد یــا مزمن می باشــد 
و در حــال حاضــر بســتری اســت و بیــدار بــوده، صحبــت می کنــد و بــا شــما 
ــه عنــوان یــک نوروافتالمولوژیســت(  همــکاری می کنــد. رویکــرد شــما )ب
جهــت معاینــه ایــن بیمــار چیســت؟ مشــخص کنیــد کــه جهــت معاینــه 

بیمــار، از چــه تجهیــزات و وســایلی اســتفاده خواهیــد کــرد؟
ــزات خاصــی در  ــه تجهی ــدون اینک ــن اســت -ب ــگ: چشــم پزشــک ممک ــر چان دکت
دســترس باشــد- بتوانــد به راحتــی تمــام هشــت نــوع معاینــه را انجــام دهــد. بیمارانی که 
دچــار اختــال شــناختی می باشــند ممکــن اســت نتواننــد مشــکل خــود را بیــان و تصور 
کنند یــا اینکه اصــاً از مشــکل بــه وجــود آمــده آگاه و با خبــر نیســتند. برخی بیمــاران که 
دیــد خــود را خصوصاً در چشــم غیــر غالــب از دســت می دهند، ممکن اســت فاقــد عامت 
و شــکایتی باشــند. یــک کارت دســتی یــا اســتفاده از چارت های چشــمی کــه در تعــدادی 
از اپلیکیشــن هــای موبایــل در دســترس می باشــد، ممکن اســت جهــت اندازه گیــری دید 
نزدیک مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. دفترچه هــای دیــد رنگــی، اپلیکیشــن هــای موبایل و 
مقایســه بطری هــای دارای درپــوش قرمــز رنــگ از جملــه گزینه هایــی اســت کــه جهــت 

تســت کــردن دیــد رنگ هــا  مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.
تشــخیص اختاالت میدان بینایی ممکن اســت ســخت و دشــوار باشــد. در حقیقت زمانی 
کــه بیمــار ممکن اســت یــک اختــال میــدان دیــد بــه صــورت همــی آنــو پیــای دوطرفه 
داشــته باشــد، ممکن اســت از تــاری دیــد یــا از دســت رفتــن یک طرفۀ دید شــاکی باشــد. 
در مــورد بیماران بســتری روی تختخــواب یک تســت غربالگری خــوب و مفید، اســتفاده از 
میدان هــای بینایــی مقابلــه ای )confrontational( می باشــد. اگــر بیمار ســرپا و قادر به 
حرکــت می باشــد، در آن صــورت می تــوان تســت های تخصصــی میــدان بینایــی را انجــام 
داد. در اکثــر مــوارد، میدان هــای دیــد اتوماتیــک ایــده آل و مطلــوب هســتند امــا اگــر فرد 
دچــار اختــال شــناختی و درکی یــا دچــار برخــی از اختــاالت نورولوژیکــی باشــد، در آن 

صــورت پریمتــری کینتیک ممکــن اســت گزینه مناســب تری بــرای او باشــد. 
تعــداد زیــادی از بیمــاران دچــار TBI، دچــار فلــج اعصــاب مغــزی یــا اختــال حــرکات 
چشــمی می باشــند. اگــر عارضــه ایجــاد شــده از نــوع ســوپرانوکلئار باشــد، بیمــار ممکــن 
اســت فاقــد عامــت باشــد چــرا کــه حــرکات چشــم عمومــاً بــه صــورت در هــم آمیخته و 
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دکتــر چانــگ: در بیمــاری کــه اینتوبــه و sedated می باشــد تنهــا روش عینــی جهت 
بررســی عملکــرد مســیر آوران، معاینــه مردمک وی می باشــد. وجــود یک نقــص مردمکی 
آوران، مخصوصــاً در هنــگام نرمــال بــودن معاینــه فونــدوس، مشــخصه اصلــی نوروپاتــی 
تروماتیــک عصــب اپتیــک می باشــد. گاهی اوقــات دیســک دچــار ادم می باشــد. بــه ندرت 
ممکن اســت بتوانیــم تصویــر کندگی عصــب اپتیــک را -که بــا انســداد ســرخرگ مرکزی 

شــبکیه و یــا خونریــزی ویتــره همــراه می باشــد- مشــاهده کنیم. 
ــود  ــی وج ــت ارزیاب ــت، جه ــال از اربی ــال و کورون ــع اگزی ــرداری در مقاط ــام تصویرب انج
قطعــات اســتخوانی یــا اجســام خارجــی در اربیــت یــا اَپکــس )کــه بــر عصــب فشــار وارد 
ــا شکســتگی ها -خصوصــاً شکســتگی های  ــا غــاف ی ــزی در اربیــت ی ــد(، خونری می کن
کانال اپتیــک- امــری ضــروری و حیاتــی می باشــد. در نوروپاتــی تروماتیک عصــب اپتیک 
معمــوالً نکتــه غیــر طبیعــی در تصویــر بــرداری مشــاهده نمی شــود و در ایــن عارضه یک 
صدمــه غیرمســتقیم برشــی )shearing( دخیــل می باشــد. کاهــش دیــد فــرد ممکــن 
اســت خفیــف و مختصــر باشــد یــا اینکــه بــه مــرز NLP هــم رســیده باشــد. 50 درصــد 

ــه نوروپاتــی تروماتیــک عصــب اپتیــک در ابتــدای کار، NLP می باشــند. از مبتایــان ب
مــن در مــورد بیمارانی کــه کاهش ســطح هوشــیاری دارند یــا قادر بــه همکاری با پزشــک 
نمی باشــند و در آن هــا )خصوصــاً در صــورت وجود ســایر صدمــات( نمی تــوان میــزان دید 
یا عملکــرد بینایــی را بررســی کــرد، اســتفاده از کورتیکواســتروییدها را توصیــه نمی کنم. 
بــرای بیمارانــی کــه در تصویربــرداری دارای نکتــۀ غیــر طبیعــی مثــل خونریــزی، جســم 
خارجــی یــا قطعــات اســتخوانِی دارای اثــر فشــاری می باشــند، توصیــه بــه انجــام عمــل 
جراحی می شــود. در مــورد بیمارانــی که دچــار نوروپاتــی تروماتیــک عصب اپتیک بــوده و 
هوشــیار و قادر بــه همــکاری با پزشــک می باشــند، مــن عموماً بــه بیمــار در مــورد مطالب 
متناقض منــدرج در کتب پزشــکی کــه در خصوص مصــرف کورتیکواســترویید هــا وجود 
ــر عضــو  ــم. اگ ــو می کن ــا گفتگ ــا و خطــرات آن ه ــورد مزای ــم و در م ــح می ده دارد، توضی
دیگــری هم آســیب دیده باشــد، من معمــوالً توصیــه بــه اســتفاده از کورتیکواســتروییدها 
نمی کنــم ولــی اگــر نوروپاتــی تروماتیــک عصــب اپتیک بــه صــورت ایزولــه و تنهــا عارضه 

موجــود در بیمــار باشــد، مــن بــه بیمــار ایــن گزینــه را پیشــنهاد می کنم.
دکتــر کوکرهــام: اگــر بیمــار دچــار نوروپاتــی تروماتیــک عصــب اپتیــک باشــد، بــرای 
تشــخیص وجــود هماتــوم در غــاف عصــب اپتیــک و یــا تشــخیص شکســتگی ها تصویر 
بــرداری بایــد انجــام شــود. دوزهــای بــاالی اســتروییدها هیــچ نقشــی ندارنــد ولــی هنــوز 
هــم برخــی پزشــکان اســتروییدهای وریــدی را )250 میلی گــرم متیــل پردنیزولــون هر 6 
ســاعت( برای 24 ســاعت تجویز می کننــد و اگر پاســخی مشــاهده نشــد، مصــرف آن را به 
مــدت طوالنی تــری ادامــه می دهنــد. نقــش مداخــات جراحــی، محــل بحــث و مناقشــه 
اســت ولــی در مــوارد وجــود شکســتگی یــا هماتــوم، بــا فــوق تخصص هــای مرتبط بــا هر 

یــک از مشــکات بایــد مشــورت کرد.
4- انجام تست VEP به دنبال TBI چه کاربرد و سودی دارد؟

ــم.  ــتفاده می کن ــت VEP اس ــدرت از تس ــه ن ــودم ب ــن در کار خ ــگ: م ــر چان دکت
اندازه گیــری میــزان دیــد، قــدرت دیــد رنگــی و میــدان بینایــی جهــت مراقبــت از بیمــار 
ــر و مناســب تر می باشــد. در  ــره او، از نظــر کلینیکــی مفیدت ــی روزم ــای زندگ و فعالیت ه
ــی  ــکات ذات ــری مش ــک س ــام VEP دارای ی ــد. انج ــار TBI می باش ــه دچ ــاری ک بیم
ــکاری  ــیاری و هم ــزان هوش ــل می ــی از قبی ــه عوامل ــج حاصــل از VEP ب ــد. نتای می باش
بیمــار، توانایــی فیکساســیون و انــدازه مردمــک وابســته می باشــد. وجــود یــا عــدم وجــود 
 VEP تمامی ایــن پارامترهــا در دقــت نتایج به دســت آمــده تأثیرگــذار می باشــد. الگــوی
دقیق تریــن تســت می باشــد امــا این الگــو بیشــتر از همــه چیــز، بــه فاکتورهای ذکر شــده 
در بــاال نیــز وابســته می باشــد. عــاوه بــر ایــن، VEP اساســاً منعکــس کننــده عملکــرد 
10-8 درجــۀ مرکــزِی میــدان بینایــی می باشــد؛  نقایــص موجــود در بیــرون از این منطقه 
ممکــن اســت نادیــده گرفتــه شــود. در افــرادی کــه قــادر بــه همــکاری نیســتند ترجیــح 
ــت دارای ارزش  ــن تس ــی ای ــم ول ــتفاده کنی ــت »flash VEP« اس ــه از تس ــم ک می دهی
چندانــی نیســت بــا ایــن وجــود مجــدداً محققــان بــه نقــش VEP در  TBI عاقه نشــان 

تــوام بــا یکدیگــر )conjugate( انجــام می شــود و چشــم ها هــم راســتا و در یــک امتــداد 
می باشــند. حتی اگر کــه اختــال و عارضــه ایجــاد شــده  اینفرانوکلئار باشــد و بیمــار دچار 
استرابیســم باشــد، بیمــار دچــار  TBI ممکــن اســت از دوبینــی شــکایت نداشــته باشــد. 
بیمــار ممکــن اســت کــه از تــاری دیــد دوچشــمی یــا اختــال در درک عمــق اشــیا آگاه 
باشــد ولی از دیپلوپــی واضح و آشــکاری شــکایت نداشــته باشــد. در عیــن حــال، دیپلوپی 
ممکــن اســت یــک شــکایت ناتــوان  کننــده ای باشــد. در بیمــار بســتری در بیمارســتان، 
 cover/uncover محــور چشــم ها در موقعیت هــای اصلــی خــود بــه وســیله تســت های
و cover/cross-cover ارزیابــی می شــود.  اگــر بیمــار دچار استرابیســم باشــد و از تاری 
دیــد دوچشــمی یــا دیپلوپــی آگاه باشــد، اســتفاده از نوارهــای پوشــاننده در داخــل عینک 
بیمــار یــک روش بســیار ســریع و مؤثــری جهــت کاهــش عائــم بیمــار می باشــد. وقتــی 
که بیمــار از بیمارســتان مرخص شــد و توانایــی آن را داشــت که در مطــب و درمانــگاه مورد 
ارزیابــی قــرار گیــرد اندازه گیری هــای کّمــی را می تــوان انجــام داد. اگــر بیمــار از عینــک 
اســتفاده نمی کنــد چنــد گزینــه در دســترس می باشــد. مــن ترجیــح می دهــم کــه از یک 
عینــک پانــو )دارای شیشــه های صــاف( اســتفاده کنــم کــه ارزان قیمــت می باشــد و در 
داخــل یکــی از لنزهــای آن نــوار چســب پوشــاننده ای قــرار داده می شــود. بــه جــای ایــن 
عینــک خانــواده بیمــار می تواننــد یــک پــچ )patch( چشــمی بخرنــد و آن را بــه عنــوان 

وســیله موقتــی جهــت بــر طــرف کــردن دیپلوپــی مــورد اســتفاده قــرار دهند. 
ــزای  ــدوس، اج ــه فون ــری IOP و معاین ــم، اندازه گی ــی چش ــمت های خارج ــه قس معاین
ــاز هــم جهــت ارزیابــی  جدایــی ناپذیــر و اساســی معاینــات چشــم پزشــکی می باشــد. ب
ــم  ــی و مه ــری حیات ــک ام ــه مردم ــی آوران، معاین ــای بینای یکپارچگــی و ســامت راه ه
می باشــد. اگر یــک نقــص مردمکــی آوران وجــود داشــته باشــد و معاینــه فونــدوس نرمال 

باشــد، در آن صــورت نوروپاتــی تروماتیــک عصــب اپتیــک را بایــد در نظــر داشــت. 
مــا یــک کیــف مخصــوص وســایل معاینــات چشــم پزشــکی داریــم کــه جهــت معاینــه 
افــراد بســتری در بیمارســتان، طراحــی و تجهیــز شــده و قابــل جمــع شــدن و لولــه کردن 
ــایلی  ــمی، وس ــای چش ــا و قطره ه ــوه، داروه ــراغ ق ــک چ ــف ی ــن کی ــد. در ای می باش
ــای کوچــک، افتالموســکوپ و  ــره چشــم و انجــام procedure ه ــدن ک ــت چرخان جه
یک چــراغ مخصــوص تابانــدن غیرمســتقیم نــور)headlamp( وجــود دارد. در بســیاری 
ــه کلینیک هــای  ــدار را ب ــوان بیمــاران بســترِی دارای وضعیــت پای از بیمارســتان ها، می ت

چشــم پزشــکی مجــاور جهــت معاینــه منتقــل کــرد.
دکتر کوکرهــام: یــک معاینــه کامل چشــم پزشــکی بایــد در کلینیک چشــم پزشــکی 
انجــام شــود. تســت های نوروافتالمولــوژی بایــد شــامل بررســی دقیــق حــرکات چشــمی 
 ،)pursuits( و تعقیبــی )saccadic( از جملــه دقــت و ســرعت حــرکات جهشــی(
ــات در gaze، نیســتاگموس  ــا در تمامــی gaze هــا، ثب ــق، اندازه گیــری فوریا/تروپی تطاب
 )gaze اصلــی بــا و بدون فیکساســیون و نیســتاگموس برانگیخته  شــده توســط gaze در
و بررســی رفلکس هــای وســتیبولو-اکوالر باشــد. حــس صــورت و قرینــه را بایــد ارزیابــی 
ــد  ــال می توان و ثبــت کــرد. تســت اشــک شــیرمر و کمیــت ســنجِی ســلول های اندوتلی
در تشــخیص پاییــن بــودن میــزان ترشــح اشــک و از بیــن رفتــن ســلول های اندوتلیــال 
قرینــه کمــک کننــده باشــد. تســت های آوران بایــد در بــر گیرنــده اشــباع زدایــی رنــگ 
 قرمــز )red desaturation(، تســت دیــد رنگ هــا، میدان هــای بینایــی هامفــرِی
)SITA-Fast(Carl Zeiss Meditec,Dublin,CA 2-30 کــه جهــت ارزیابــی 
ــردد- و  ــتفاده می گ ــود، اس ــن می ش ــه روش ــک gaze tracer ک ــار آن از ی ــی و اعتب پایای
OCT از الیــۀ رشــته های عصبــی شــبکیه و الیــۀ ســلول های گانگلیونی عصــب اپتیک و 
ماکــوال باشــد. گرفتــن عکــس از ظاهر پلک هــا یــا صدمات صــورت مفیــد و کمــک کننده 
ــترس  ــار در دس ــی بیم ــت زندگ ــی کیفی ــت ارزیاب ــا جه ــری معیاره ــک س ــد. ی می باش
ــار  ــر روی رفت ــرد ب ــی ف ــرات حاصــل از محدودیت هــای بینای ــی اث می باشــد کــه در ارزیاب

ــد. ــا کمــک می کن ــه م ــق و خــوی وی ب و خل
3- اســتراتژی شــما در مــورد ارزیابــی و درمــان نوروپاتــی تروماتیــک حــاد 

عصــب اپتیــک بــه چــه صــورت اســت؟



7مرکز تحقیقات سالمت چشم بصیر
ــاران در  ــه بیم ــوزش ب ــی جهــت آم ــزی محــل بحــث و مناقشــه می باشــد. کار درمان مغ
خصــوص اینکــه در داخــل منزلشــان و در خــارج  از آن چگونــه بــه نحــو مطمئنــی حرکت 
کننــد، مفیــد و کمــک کننــده می باشــد. همچنیــن کلینیک هــای مخصــوص کم بینایی 
و منابــع آنایــن، توصیه های مفیــدی را جهــت رعایــت احتیاطــات الزم در هنگام آشــپزی 

و در انجــام ســایر کارهــای خانــه بــه بیمــاران ارائــه می دهنــد.
6-رویکــرد و نحــوۀ برخــورد شــما در مــورد تشــخیص و درمــان اختــاالت 

تقــارب )همگرایــی( چیســت؟
دکتــر چانــگ: ایــن نــوع اختــاالت یــا بــه شــکلی بهتــر تحــت عنــوان پــارزی هــای 
 TBI ــال ــه دنب ــه ب ــد ک ــایعی می باش ــکل ش ــی مش ــای نورولوژیک ــارب، در بیماری ه تق
ایجــاد می گــردد. ممکن اســت بیمــار از »احســاس فشــار بر چشــم« یــا ســردرد در هنگام  
مطالعــه، »تــکان تــکان خــوردن«، روی هــم افتــادن یــا دو تــا دیــدن حــروف و یــا کلمات، 
گم کــردن محــل چیــزی یــا  تــاری دیــد در هنــگام مطالعــه شــکایت داشــته باشــد. نقطۀ 
ــی  ــی رود و دامنه هــای اتصال ــر م ــی خــود عقب ت ــاربNPC( 1( از محــل اصل ــک تق نزدی
همگرایــی در فاصلــۀ نزدیــک کاهــش می یابــد. در  محــدودۀ داخــل NPC انحــراف کــرۀ 
چشــم بــه ســمت خــارج exodeviation( 2( رخ می دهــد. اگــر NPC در فاصلــۀ  دوری 
باشــد، ممکن اســت که در فاصلــۀ 33 ســانتی متری، یــک اِگزوتروپیــای واضح و آشــکاری 
مشــاهده شــود. اغلــب اوقــات در نــگاه بــه دور، هیــچ گونــه انحرافی مشــاهده نمی شــود یا 

اینکــه یــک اِگزوفوریــای کوچــک و مختصــری وجــود دارد. 
وقتــی بــه چنیــن تشــخیصی شــک می کنیــد، حــرکات و راســتای قرارگیــری چشــم ها 
ــه  ــا ب ــار مبت ــردد. در بیم ــی می گ ــک و دور بررس ــۀ نزدی ــردو فاصل )alignment( در ه
ــی،  ــای همگرای ــت و دامنه ه ــی اس ــی(، NPC غیرطبیع ــی )تقارب ــاالت همگرای اخت
نامطلــوب می باشــند؛ هرگونــه انحــراف بــه خــارج )exodeviation( در فاصلــۀ نزدیــک 
را بایــد در فاصلــۀ 33 ســانتیمتری و بــا منشــورهایی کــه قاعــدۀ آن هــا بــه ســمت داخــل 
اســت، خنثــی کــرد. ســپس بــا اســتفاده از یــک هــدف تطابقــی، NPC را بایــد مشــخص 
کــرد بــه ایــن شــکل کــه آن جســم هــدف را از فاصلــۀ دور از بیمــار بــه آرامــی بــه بیمــار 
نزدیک می کنیــم. بــه نقطــه ای کــه در آن، تــاری دیــد یــا دیپلوپــی ایجاد می شــود یــا فرد 
ــم.  ــد، NPC می گویی ــه ســمت خــارج را مشــاهده می کن ــک چشــم ب ناظــر، انحــراف ی
دامنــۀ اتصالــی همگرایــی را بــه وســیلۀ نگــه داشــتن یــک منشــور افقــی در جلــوی یــک 
چشــم –کــه قاعــدۀ ایــن منشــور بــه ســمت خــارج اســت- مشــخص می کنیــم بــه ایــن 
شــکل کــه بــا کوچک تریــن مقــدار منشــور شــروع می کنیــم. انــدازۀ منشــور را بــه تدریج 
ــۀ  ــدرت منشــوری )دامن ــد: ق ــار کن ــا اینکــه بیمــار دوبینــی را اظه ــم ت افزایــش می دهی
تقــارب( کــه قبــل از دوبینــی ذکرشــده توســط بیمــار، وجــود دارد ثبت می شــود. ســپس 
ــار دیگــر  ــر ب ــا اینکــه نقطــه ای کــه در آن، تصاوی ــدازۀ منشــور کاهــش داده می شــود ت ان
 درهــم ادغــام می شــوند، مشــخص گــردد. هــردو مقــدار ثبــت می گــردد )بــه عنــوان مثال
ــًا ــد )مث ــی می باش ــی طبیع ــه دارای همگرای ــاری ک ــاً در بیم ̂ BO 25^/10(. عموم

BO 40(، اتصال به سرعت رخ خواهد داد. /̂35̂  
ــه  ــوان ب ــر می باشــد- می ت ــش  برانگیزت ــد بعــد از TBI، چال اختــاالت تقــارب را -هرچن
آســانی درمــان نمــود. این نکتــه نیــز حائــز اهمیت اســت کــه قبــل از شــروع درمــان فعاِل 
)active( تقــارب بیمــار، یــک دورۀ بهبــودی )recovery( را بــرای وی در نظــر بگیریــم. 
عیــوب انکســاری را بایــد بــه بهتریــن وجــه رفــع نمــود. درمــان صــورت گرفتــه توســط 
اُرتوپتیســت هــای ما، شــامل یــک ســری  تمرینــات مختلــف NPC و نیــز تقارب پرشــی 
بــا اســتفاده از منشــورهاِی قاعــده بــه ســمت خــارج و کارت هــای اِســترئوگرام می باشــد. 
اگــر تطابــق )accommodation( نیــز تحــت تأثیــر قرارگرفتــه باشــد، لنزهــای اضافی 
ممکــن اســت مفیــد و کمــک کننــده باشــد. گاهــی اوقــات در کنــار درمان هــای صــورت 
گرفتــۀ تقاربــی، جهت دیــد نزدیــک بیمــار می تــوان بــه عنــوان مکمــل از منشــورهایی با 

قاعــدۀ رو بــه داخــل اســتفاده کــرد.
دکتر کوکرهــام: منظــور از اختــال در تقــارب این اســت کــه فــرد، در هنــگام فعالیت در 
یــک فاصلــۀ نزدیــک قــادر بــه حفــظ عملکــرد دوچشــمی نمی باشــد. معمــوالً وقتــی که 

داده انــد و در آینــده اطاعــات جدیــدی بــه دســت خواهــد آمــد. در حــال حاضــر نظــر من 
ــرد محــدودی می باشــد.  ــن اســت کــه VEP در چنیــن شــرایطی دارای ارزش و کارب ای

 subjective ــده از تســت های ــه دســت آم ــج ب ــه نتای ــی ک ــام: هنگام ــر کوکره دکت
 )OCT مردمــک و( علمی objective از طریــق یافته هــای )بینایی، رنــگ و میدان دیــد(
مــورد تأییــد قــرار نگیــرد اســتفاده از تســت VEP می توانــد مفید و کمــک کننده باشــد. 
از VEP می تــوان بــرای تأییــد وجــود یــا عــدم وجــود یــک صدمــه و نیــز جهــت مســتند 
 )subjective( ســازی اینکه آیا بیمــار، به علت اختــال عملکردی دیــد، پاســخ شــخصی

خــود را تشــدید می کنــد یــا نــه )تمــارض یــا هیســتری(، اســتفاده نمود.
ــی کــه دچــار اختــاالت ســوپرانوکلئار حرکتــی  5-  شــما در مــورد بیماران
چشــم می باشــند، چــه نــوع بینایــی درمانــی )Vision Therapy( را )اگــر 
ــا  ــت ه ــا اپتومتریس ــران ی ــط کار درمانگ ــد( توس ــته باش ــود داش ــه وج ک

ــد؟ ــنهاد می کنی پیش
 دکتــر چانــگ: اختــاالت حرکتــی ســوپرانوکلئار چشــمی عمومــاً دوطرفــه و

ــاالت  ــن اخت ــال ای ــن  ح ــوند. در عی ــی نمی ش ــث دیپلوپ ــند و باع conjugate می باش
ــد  ــوزش و آگاهــی می توان ــرد شــوند و آم ــی در ف ــروز مشــکات بینای ــد باعــث ب می توانن
در کمــک کــردن بــه ایــن بیمــاران جهــت غلبــه بــر ایــن اختــاالت ســوپرانوکلئار، نقش 
بســزایی را ایفــا کنــد. در بیمارانــی کــه دچــار فلج نــگاه بــه پاییــن می باشــند، قــدم زدن و 
راه رفتــن خطرنــاک می شــود چــرا کــه آن هــا قــادر  بــه مشــاهده لبه هــا و برجســتگی ها 
نمی باشــند  و یــا در بــاال رفتــن از پله هــا دچــار مشــکل هســتند. به علــت اینکــه ایــن افراد 
قــادر بــه اســتفاده از عینک هــای دو کانونــی خــود نمی باشــند لــذا در خــوردن، مطالعــه و 
نوشــتن دچــار مشــکاتی می شــوند. جایگزیــن کــردن آن ها بــا عینک هــای تــک کانونِی 
مخصــوص مطالعــه و آمــوزش بــه بیمــار جهــت بــاال آوردن ارتفــاع صفحــات موردمطالعه 
می توانــد مفید و کمــک کننده باشــد؛ شــاید بــا اســتفاده از یک میــز مخصوص موســیقی 
دانــان یــا میــز مخصــوص کتــاب آشــپزی، بتــوان ایــن کار را کــرد. دور کــردن بشــقاب غذا 
از بــدن بــه بیمــاران کمــک می کنــد تــا آنچــه را کــه می خورنــد، مشــاهده کننــد؛ اکثــر 
پرســتاران و مراقبــان بیمــار، بشــقاب غــذا را بــه بــدن بیمــار نزدیــک می کننــد و در نتیجه 

مشــاهده بشــقاب توســط بیمــار را مشــکل تر می کننــد. 
بیمارانــی کــه دچــار فلــج نــگاه بــه بــاال می باشــند، عمومــاً وضعیــت بهتــری 
 دارنــد، بــه اســتثنای حالتــی کــه فــرد مبتــا بــه ســندرم مغــز میانــی خلفــی

)Dorsal Midbrain Syndrome( می باشــد و دچــار نیســتاگموس انقباضــی 
 )concurrent convergence retraction nystagmus( متقاربــی همزمــان
ــیا  ــی و اسیلوپس ــی و منگ ــد، گیج ــاری دی ــار ت ــاال دچ ــه ب ــگاه ب ــرد در ن ــد. ف می باش
ــری  ــوژن و جلوگی ــردن فی ــن ب ــرای از بی ــات ب ــب اوق ــی اغل ــن بیماران ــود. چنی می ش
ــد  ــود را خواهن ــمان خ ــد(، چش ــط می باش ــتاگموس مرتب ــه بانیس ــد )ک ــاری دی از ت
بســت. در افــراد دچــار TBI فلــج نــگاه افقــی شــیوع چندانــی نــدارد. صدمــات 
ــه ــف ضایع ــمت مخال ــه س ــگاهِ ب ــۀ ن ــری و غلب ــث برت ــد باع ــال می توان ــای فرونت  لوب ه

) contralateral gaze( و فلــج نــگاه بــه ســمت ضایعــه )ipsilateral gaze( شــود اما 
ایــن مســاله گــذرا و موقــت می باشــد و در عــرض یــک هفتــه برطــرف می گــردد.

اختــاالت حرکتــی ســوپرانوکلئار چشــم کــه می توانــد باعــث دیپلوپــی شــود 
ــه  ــه ب ــی )divergence( ک ــارزی در واگرای ــی 2- پ ــارزی در همگرای ــد از: 1-پ عبارتن
 آســانی توســط منشــورهایی کــه قاعــده آن هــا رو بــه داخــل اســت قابــل درمــان اســت.

ــره چشــم اســت.  ــج شــدن ک ــه ناشــی از ک ــورب )skew deviation( ک 3- انحــراف م
درمــان انحــراف مورب بــا درمــان انــواع دیگــر دیپلوپی شــبیه می باشــد. یک ارتوپتیســت، 

ــد. ــاالت می باش ــن اخت ــان ای ــت درم ــرد جه مناســب ترین ف
دکتــر کوکرهــام: هیــچ دلیــل منطقــی و مســتندی جهــت اســتفاده از آمــوزش بینایی 
ــه  ــر اینک ــی ب ــود دارد مبن ــی وج ــد. گزارش های ــت نمی باش )vision training( در دس
فوریاهــا و تروپیاهــای مختصر و کوچــک از طریــق »بینایی درمانــی« بهبودی یافته اســت. 
بــا ایــن وجــود نقــش بینایــی درمانــی در انحرافــات چشــمِی ناشــی از صدمــات تروماتیک 

Near Point of Convergence  -1
exotropia -2
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جدیدتریــن مطالعــات انجــام شــده، نشــانگر بهبــودی میــدان بینایی بیمــار در حــد فقط 
چنــد درجــه می باشــد و این یــک نتیجــه مأیــوس  کننــده ای می باشــد کــه پــس از صرف 
هــزاران دالر در امــر توان بخشــی، بــه دســت آمــده اســت. مطالعــات همچنــان ادامــه دارد.
ــی ــی بینای ــان بازتوان ــه درم ــوص اینک ــود در خص ــواهد موج ــام: ش ــر کوکره  دکت

1بــه بیمــاران مبتــا بــه اختاالت میــدان دیــد کمک می کنــد، ناکافــی و ناقص  )VRT( 
 VRT که یک وســیلۀ- )Boca Raton,FL( Nova Vision ،می باشــد. با ایــن وجــود
ــداری  ــل دســترس و خری ــزل قاب ــد FDA می باشــد- جهــت اســتفاده در من ــورد تأیی م
می باشــد. در یــک ســری بیمــاران خــاص کــه ثانویــه به ســکتۀ مغــزی یــا  ترومــای مغزی 
دچار همــی آنوپیــای هومونیمــوس ناکامــل شــده اند، برنامــۀ آموزشــی کامپیوتــری مورد 
اســتفاده قــرار می گیــرد. بــا توجــه بــه ابهام هــا و اختــاف نظرهــای موجــود در مــورد اثــر 
بخشــی ایــن روش، بســیاری از شــرکت های بیمۀ پزشــکی، هزینــۀ ایــن برنامه را پوشــش 

نــداده و تقبــل نمی کننــد.
بــه محــض اینکــه بیمــار قــادر بــه تمرکــز کــردن و صــاف نشســتن بــه مــدت حداقــل 15 
دقیقــه بــدون کمــک گرفتــن از فــرد یــا وســیله ای باشــد، VRT را می تــوان شــروع کــرد. 
نکتــۀ جالــب توجــه این اســت کــه ســن بیمــار، مــدت زمــان وجــود نقــص بینایــی و علت 
ایجــاد اختــال میــدان دیــد بــا احتمــال موفقیــت آمیــز بــودن درمــان، ارتباطــی ندارنــد. 
معیارهــای گنجانــدن )inclusion( فــرد در Nova Vision VRT از این قرار اســت: 1( 
نقــص در ســی درجــۀ مرکــزی. 2( حداقــل 5 درجــۀ افقــی یا عمــودی حفظ شــده و ســالم 
باقی مانــده باشــد. 3( میــزان دیــد 20/200 یــا باالتــر. بــر اســاس اظهــارات انجــام شــده از 
ســوی شــرکت تولیدکننــدۀ ایــن دســتگاه، دوســوم از بیمــاران بهبــودی عینــی را تجربــه 
می کننــد و 80 درصــد از بیمــاران اظهــار می کننــد کــه بــا اطمینــان بیشــتری، قــادر بــه 
انجــام کارهــای روزمــره ای –کــه در آن بینایــی دخیل هســت- می باشــند. اما آن هــا تأکید 
می کننــد کــه بهبــودی میــدان بینایــی در حــدی که بــه فــرد امــکان دهــد تــا گواهی نامۀ 

معتبــر رانندگــی را اخــذ کنــد، قابــل انتظــار نمی باشــد.
ــا چشــم های خــود را جهــت  ــی کــه آمــوزش داده می شــود ت ــه بیماران در کنــار VRT، ب
شــناخت بهتر دنیــای پیرامونشــان بــه صورت اســکن کــردن حرکــت دهند، یــک تکنیک 
NeuroEye- دارای یــک جزئــی بــه نــام Nova Vision.جبرانــی را می تــوان آموخــت 

Coach می باشــد کــه ایــن جــزء، دارای دوازده مرحلــه ای اســت کــه بــه تدریج مشــکل تر 
ــت شــود.  ــدرت اســکن کــردن چشــم ها تقوی ــق ق ــن طری ــا از ای و ســخت تر می شــوند ت
ــرای هــر  ــه صــورت مختــص ب ــاریSVAGs(2( کــه ب ــد کن عینک هــای مخصــوص دی
شــخص ســاخته می شــود، یک ســری عینــک منشــور دار اســت که جهــت بهبــود آگاهی 

فــرد از فضــای بینایــی موجــود در ســمت مختــِل میــدان دیــد وی طراحی شــده اســت.
خاصــۀ مطلــب اینکــه درمــان مؤثــر همــی آنوپیســیا، امــری چالــش برانگیــز می باشــد 
و ممکــن اســت مفیــد و ثمربخــش نباشــد. ایــن درمــان، محتــاج بــه یــک رویکــرد دقیــق 
ــودن بیمــار می باشــد. ترکیبــی از اُپتومتریســت هــا، کار درمانگــران و  ــزه دار ب ــز انگی و نی
ــز از اشــیای موجــود  ــا شــناخت مغ ــد ت ــر کار می کنن ــار یکدیگ فیزیوتراپیســت ها در کن
در فضــا را ارتقــاء بخشــند، بــر نادیــده گرفتــه شــدن نیمــی از فضــا غلبــه کننــد و بــه فــرد 
روش هایــی را بیاموزنــد تــا بــدون برخــورد بــه اشــیای موجــود، راه بــرود و ســایر کارهــای 

روزمــرۀ خــود را تــا حــد امــکان بــه صــورت مفیــد و مؤثــری انجــام دهــد.
8- شــما به همــکاران خــود در خصــوص تصمیم گیــری در مــورد این مســأله 
کــه آیــا رانندگــی بــرای بیمــار بــی خطــر و ایمــن می باشــد یــا اینکــه فــرد 
بــه صــورت دائمــی قــادر بــه ایــن کار نخواهــد بــود، چــه توصیه هایــی ارائه 

خواهیــد  کرد؟
دکتر چانــگ: تصمیم گیــری در مــورد رانندگی توســط بیمــار مبتــا بــه TBI، نیازمند 
یک رویکــرد تیمــی چنــد وجهــی می باشــد. توانایــی رانندگــی کــردن نــه تنها بــه بینایی 
و ســالم بــودن میــدان بینایــی فــرد وابســته می باشــد بلکــه بــه ســامتی عمومــی بیمــار، 
مهارت هــای شــناختی و فیزیکــی، حافظــه و قضــاوت او نیــز وابســته می باشــد. هــر فردی 
کــه از یــک وســیلۀ نقلیــۀ موتــوری اســتفاده می کند، بــه تمرکــز حــواس در حیــن حواس  

فــرد بــه کلمــه یــا شــیئی در فاصلــۀ نزدیــک توجــه و نــگاه می کند، یــک یــا هر دو چشــم 
او به خــارج خواهــد چرخیــد )اِگزوتروپیــای متنــاوب(. معمــوالً شــکایت عمــده و رایج فرد 
بــه ایــن صــورت اســت کــه در هنــگام اســتفاده از یــک تلفــن هوشــمند یــا مطالعه یــا کار 
بــا کامپیوتــر، دچار ســردرد و احســاس فشــار بــر چشــم می شــود. دیپلوپــی واقعــی کمتر 
شــایع اســت؛ حالــت رایج تــر و عمومی تــر، بــه این شــکل اســت کــه پــس از مــدت طوالنی 
مطالعــه یــا پــس از اینکــه فــرد از مطالعــه خســته می شــود، کلمــات تیــره و تــار و مبهم به 
نظر می رســند. ممکــن اســت بیمــاران جهت جبــران و اصــاح ایــن تــاری دیــد، در هنگام 

مطالعــه یــک چشــم خــود را ببندنــد یا کــج نــگاه کنند.
معاینــۀ بیمــار بایــد شــامل مشــخص کــردن NPC )مقــدار فاصلــه از قرنیــه )بــر حســب 
ــفاف و  ــِد ش ــر واح ــک تصوی ــورت ی ــه ص ــد ب ــار می توان ــط بیم ــه توس ــانتی متر( ک س
روشــن مشــاهده شــود( و مشــخص کــردن دامنــۀ همگرایــی اتصالــی )مقــدار منشــوری 
ــرار داد قبــل از  ــی جهــت مطالعــه، در جلــوی چشــمان ق ــۀ معمول ــوان در فاصل کــه می ت
آنکــه دوبینــی مشــاهده شــود( باشــد. عیــوب انکســاری، اختــاالت عملکــردی عضــات 
چشــمی، خشــکی چشــم ها و ناهنجاری هــای تطابــق همگــی می توانــد در دیــد نزدیــک 

فــرد تأثیرگــذار باشــد.
ــه  ــرور ب ــه م ــه ب ــا انگشــت ســبابه ای را ک ــم ی ــک قل ــه ی ــم ک ــار می گویی ــه بیم ــی ب وقت
ســمت اشــیاء نزدیک تــر، نزدیــک می شــود تعقیــب کنــد، از ایــن راه می توانیــم تقــارب را 
افزایــش دهیــم. برنامه هــای کامپیوتــری پیچیده تــر و گــران  قیمت تــری نیز در دســترس 
می باشــد. اگــر انجــام یــک ســری تمرینــات، مفیــد و کمــک کننــده می باشــد، یــک دورۀ 
درمانــی کوتــاه مــدت معمــوالً موفقیــت آمیــز می باشــد. اگــر یــک برنامــۀ درمانــی کوتــاه 
مــدت، اثــر و کارایــی نداشــته باشــد در آن صــورت درمــان طوالنــی مــدت اندیکاســیونی 
ــدارد. در خــال درمــان بیمــار، می تــوان از منشــورهای دارای قاعــده بــه ســمت خــارج  ن
)کــه سیســتم را وادار می ســازد تــا جهت تقــارب تــاش شــدیدتری کنــد( اســتفاده نمود؛ 
در عین  حــال بیمــاران قــادر بــه تحمل ایــن منشــورها نمی باشــند چرا کــه این منشــورها 
موجــب احســاس فشــار بــر چشــم در بیمــار می شــوند. در مــورد بیمارانــی کــه بــه درمان 
پاســخ نمی دهنــد می تــوان از منشــورهای دارای قاعــده بــه ســمت خارج اســتفاده کــرد تا 
به صــورت مصنوعــی، راســتای قرارگیــری چشــم ها جهــت مطالعــه، متــوازن و هماهنگ 
گردد. در بیمــاران چالــش برانگیزی کــه تمرینــات را انجام نمی دهنــد و حاضر به اســتفاده 
ــث  ــد باع ــود، می توان ــرف می ش ــه منح ــمی ک ــردن چش ــچ ک ــند، پ ــور نمی باش از منش
راحت تــر بــودن فــرد شــود و کار کــردن در فواصــل نزدیــک را بــرای او تحمل پذیر تــر کند.
7- در مــورد بیمارانــی کــه مبتــا به اختــاالت میــدان دیــد می باشــند، چه 

نــوع درمانی هــای بینایــی وجــود دارد؟
دکتر چانــگ: یکــی از عــوارض ناشــی از TBI کــه زندگــی فــرد را تغییر می دهــد، همی 
آنوپیای هومونیمــوس می باشــد. اساســاً، بینایی درمانــی توســط کار درمانگران پیشــنهاد 
می شــود کــه جهــت بهبــودی عملکــرد هــر دو چشــم از آموزش هــای جبرانــی اســتفاده 
می کنند بــه نحــوی کــه بیمــاران بتواننــد از باقی مانــدۀ میدان دیدشــان بــه نحــو مؤثرتر و 
کارآمدتــری اســتفاده نماینــد. تکنیک های مورد اســتفاده شــامل یک ســری اســتراتژی ها 
جهت مشــاهدۀ دقیــق و اســتفاده از حــرکات تعقیبی چشــم ها جهت جســتجو در محیط 
ــه ســمت نیمــۀ کــور بینایــی می باشــد. جهــت  ــگاه کــردن مکــرر ب پیرامونــی بیمــار و ن
وســعت بخشــیدن و گســترده تر کــردن میــدان ســالم بینایــی فــرد می تــوان از منشــورها 
اســتفاده کــرد؛ بــا ایــن منشــورها می تــوان  تصاویــر را از قســمت کــور شــبکیه بــه داخــل 
قســمت مشــاهده کنندۀ آن جــا به جــا کننــد. تجربۀ مــن در مــورد منشــورها، محــدود به 
اســتفاده از منشــورها جهت مطالعه می باشــد؛ ایــن منشــورها در یــک بیمــارِ دارای انگیزۀ 
قوی کــه از نظر شــناختی نیز ســالم اســت، می توانــد روان بــودن مطالعــه را بهبود بخشــد.

درمــان بــاز توانــی بینایی یــک درمــان مبتنی بــر کامپیوتــری می باشــد که جهــت تقویت 
میــدان بینایــی بیمــار طراحــی شــده اســت و نحــوۀ اجــرای آن بــه ایــن شــکل اســت کــه 
در نیمــۀ بینایــی کــور یــا در مــرز میــان بینایــی و نقــص میــدان بینایــی فــرد، تحریــکات 
نــوری مکــرری ایجــاد می شــود. مطالعــات صــورت گرفتــه محــل اختــاف می باشــد ولی 

1-Visual Restoration Therapy
2 - Side Vision Awareness Glasses
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ترکیبــی از جراحــی و منشــور را بایــد مــورد اســتفاده قــرار داد.

در بیمــاران مبتــا بــه فلــج تروماتیــک کامــل عصــب ششــم یا ســوم، یک ســری شــرایط 
خاصی وجــود دارد کــه بایــد آن هــا را مدنظر قــرار داد. بیمــاری کــه دچار فلــج کامل عصب 
ششــم می باشــد در معرض خطــر جمــع شــدگی )contracture( عضلۀ مدیــال رکتوِس 
ــۀ لتــرال رکتــوس[  ــه، خــود آنتاگونیســِت ]عضل همــان طــرف می باشــد کــه ایــن عضل
می باشــد؛ در چند مــاه نخســت بــروز صدمــه، می تــوان از تزریــق ســم بوتولینوم بــه داخل 
عضلــۀ مدیــال رکتــوس می تــوان اســتفاده کــرد. در بیمــار مبتــا بــه فلــج کامــل عصــب 
ســوم که بهبودی مشــهودی نداشــته اســت یــا اینکــه رژنراســیون عصب بــه صــورت نابجا 
و غیرعــادی )aberrant( صــورت گرفتــه اســت، هرچند که برخــی تکنیک هــا را می توان 
مــورد اســتفاده قــرار داد، ولــی بــا توجــه بــه اینکــه انحــراف پیچیــدۀ چشــم ناشــی از فلــج 

چنــد عضلــه می باشــد، جراحــی استرابیســم تأثیــر چندانــی در پــی نخواهد داشــت.
دکتــر کوکرهــام: اگــر انحــراف کمتــر از10Δ باشــد در آن صــورت دیپلوپــی ناشــی از 
فلــج تروماتیــک اعصــاب کرانیــال را می تــوان درمــان کــرد و اگــر کــه انحــراف اندازه گیری 
شــده، بزرگ تــر و بیشــتر باشــد در آن صــورت چشــم ســالم را می تــوان پَچ کــرد. بیمــاران 
می تواننــد یــاد بگیرنــد کــه در حیــن اســتفاده از یک پــچ، رانندگــی ســالم و بی خطــری را 

انجــام داده و قســمت اعظــم اعمــال زندگــی روزمــرۀ خــود را انجــام دهند.
ــن  ــت رفت ــا از دس ــراه ب ــه هم ــدید ک ــای ش ــد از تروم ــوالً بع ــوم، معم ــب س ــج عص فل
هشــیاری فــرد و بســتری شــدن در ICU می باشــد، رخ می دهــد. انحراف هــای 
ــم  ــودی چش ــی و عم ــرکات افق ــر دو ح ــر ه ــد و ب ــده باش ــد پیچی ــده می توان ایجادش
ــی ــق جراح ــات از طری ــردن عض ــا ک ــاص، جابج ــاران خ ــی بیم ــد. در برخ ــر کن  تأثی

)surgical Transposition( می توانــد مفیــد و مؤثــر باشــد ولــی نمی توانــد دیپلوپــی 
در تمامــی gaze هــا را برطــرف نماید.

از ســویی دیگــر، در ترومــای خفیــف ناحیــۀ ســر ممکــن اســت فلــج عصــب چهــارم رخ 
دهــد. انحــراف ایجادشــده در اغلــب اوقــات، مختصــر و خفیــف اســت و جهــت اصــاح آن، 
منشــورهای Fresnel را می تــوان امتحــان نمــود و اگــر بیمــار قــادر بــه تحمل منشــورها 
ــوان اســتفاده  ــرار داده شــده در قــاب عینــک، می ت باشــد، در آن صــورت از منشــورهای ق
 )recession( عضلــۀ اُبلیک تحتانــی یــا عقــب آوردن )myectomy( کــرد. میِیکتومــی
آن یــک نــوع جراحــی مؤثــر و بــی خطــری می باشــد کــه می توانــد دیــد دوچشــمی را بــه 

بیمــار بازگردانــد.
فلــج عصــب ششــم بــه دنبــال ترومــا، در نبــود افزایــش فشــار داخــل مغــزِی ناشــی از یک 
ترومبوز یــا مننژیِت متعاقــب تروما، پدیــده ای نا شــایع و غیرمعمــول می باشــد. فلج عصب 
ششــم را می توان بــا تزریــق ســم بوتولینــوم A در داخل عضلــۀ مدیــال رکتــوس در خال 
فاز بهبــودی، درمان نمــود. ایــن کار می توانــد در ابتــدای کار، انحراف چشــم را کاهــش داده 
یا حتی برطــرف نمایــد. در اینجــا نیز اگــر انحــراف مختصــر و خفیــف باشــد، در آن صورت 
امتحــان کــردن منشــورهای Fresnel می توانــد مشــخص کنــد کــه آیا ســرمایه گــذاری 
و خــرج کــردن بــرای یــک منشــور بــرش داده شــده ارزشــمند می باشــد یــا نــه. در مــوارد 
 )recession( اختال نســبی عملکرد عصــب ششــم کــه بهبــود نمی یابــد، عقــب آوردن
عضلــۀ مدیــال رکتــوس از طریــق عمــل جراحــی و برداشــتن )resection( عضلــۀ لترال 
رکتــوس یــا چیــن دار کــردن آن )plication( می توانــد مفیــد و مؤثــر باشــد. اگــر عضلــۀ 
Transpo-لتــرال رکتوس هیــچ حرکتــی نداشــته باشــد، در برخــی مــوارد جراحی هــای 

sition می توانــد کمــک کننــده باشــد.

ــوب  ــی مطل ــب و هماهنگ ــش مناس ــان واکن ــردن و زم ــی ک ــی پیش بین ــا، توانای پرتی ه
چشــم ها بــا دســت نیــاز دارد. بنابرایــن در مــوارد TBI، مــن بــه بیمــاران توصیــه می کنم 
کــه از تمامــی پزشــکان موجــود در تیــم درمانــی خــود بخواهنــد تــا به صــورت شــفاف در 
مــورد رانندگــی اظهارنظــر کننــد؛ در بســیاری از مــوارد، بــرای آنکــه بیمــار مطمئن شــود 
کــه هیــچ اختــال و نقــص کوچــک و مختصــری نیــز نــدارد، نیــاز بــه انجــام تســت های 
عصبی-روانــی رســمی می باشــد. گاهــی اوقــات علیرغــم صــدور اجــازۀ رســمی توســط 
پزشــکان معالــج بیمــار، بازهــم اگــر در خصــوص توانایــی بیمــار جهــت رانندگــی نگرانی 
داشــته باشــم توصیــه خواهــم کــرد کــه توســط افــراد حرفــه ای و ماهــر، یــک ارزشــیابی 

رســمی در خصــوص نحــوۀ رانندگــی وی صــورت پذیــرد.
ــایل  ــی وس ــه ادارۀ رانندگ ــوط ب ــِی مرب ــتورالعمل های ایالت ــام: از دس ــر کوکره دکت
نقلیــۀ موتــوری تبعیــت کنیــد. در صــورت لــزوم بیمارانــی را کــه شــرایط منــدرج در ایــن 
ــزارش  ــه گ ــید ک ــته باش ــه داش ــد. توج ــزارش کنی ــند، گ ــتورالعمل ها را دارا نمی باش دس
دادن در مــورد بیمــاران فــوق بــه ادارۀ رانندگــی می توانــد رابطــۀ میــان پزشــک و بیمــار را 
خدشــه دار و قطــع کنــد چرا کــه محــروم شــدن از حــق رانندگــی بــرای افــرادی کــه برای 

اســتقال خــود ارزش قائــل هســتند، اثــرات خطیــر و تــکان دهنــده ای را در پــی دارد.
ــه  ــِی incomitant ک ــرای دیپلوپ ــی را ب ــای متنوع ــه رویکرده ــما چ 9 - ش
ــم  ــا شش ــارم ی ــوم، چه ــال س ــاب کرانی ــرد اعص ــال عملک ــی از اخت ناش

می باشــد، بــه کار می گیریــد؟
دکتر چانــگ: اگــر بیمــار از دیپلوپــی آگاه باشــد، در آن صــورت هدف مــن این اســت که 
حتــی المقــدور بیمــار را راحــت و آســوده و فعــال کنــم. در حالــت ایــده آل مــا می خواهیم 
ــه در بیشــترین  ــت مطالع ــه آن و در حال ــت اولی ــار را در موقعی ــد دوچشــمی بیم ــه دی ک
حــد خــود مجــدداً برقــرار ســازیم. وقتــی کــه معاینــات حــرکات چشــم تکمیــل شــد و 
اندازه گیری هــای اُرتوپتیــک در تمامــی موقعیت هــای اصلــی دیــد بیمــار صــورت گرفــت، 
ــا انحــراف چشــم در تمامــی موقعیت هــای دیــد )gaze( فــرد،  مــن ایــن نکتــه را کــه آی
comitant می باشــد یــا incomitant )مشــابه یــا غیرمشــابه(، مشــخص می کنــم. اگر 
انحــراف از نــوع  incomitant باشــد -و خصوصــاً اگــر کــه TBI، حاد باشــد- مــن عموماً 
 توصیــه به بســتن یــک چشــم خواهــم کــرد و در مــورد عینــک فــرد، نــوار مســدود کنندۀ

)3M, St. Paul, MN( را در ســطح داخلــی عدســی چشــم غیــر غالــب  Blenderm 
قــرار می دهــم. اگــر بیمــار از عینــک اســتفاده نمی کنــد، عینک هــای ارزان قیمــِت دارای 
شیشــۀ صــاف را می تــوان خریــد و از نــوار چســب مســدودکننده اســتفاده کــرد. بــه بیمار 
در خصــوص محدودیت هــای دیــد تــک چشــمی خصوصــاً عــدم درک عمــق اشــیا بایــد 

آمــوزش و آگاهــی داد.
مــن هــر 2 یــا 3 مــاه، اندازه گیری هــای اُرتوپتیــک را جمــع آوری می کنــم بــه ایــن امیــد 
که نوروپاتــی حرکتی چشــم، خــود به  خــود بهبــود یابد. تســت کــردن دید دوچشــمی در 
incom- ویزیت هــای حد فاصــل ایــن ماه ها، مهــم و ضــروری اســت. اگــر انحــراف از نــوع 

itant باشــد، ممکــن اســت بــاز هــم ناحیــه و منطقــه ای وجود داشــته باشــد کــه می تواند 
برای رســیدن بــه دیــد دوچشــمی،  ایجــاد یــک موقعیــت جبرانــی را در ســر بیمــار امکان 
پذیــر ســازد. از چنین نــوع موقعیــت قرارگیــری ســر بیمــار، باید اســتفاده کــرد و بیمــار را 
تشــویق کــرد. وقتــی کــه انحــراف چشــم نســبتاً بــه حالــت comitant درمی آیــد، بیمار 
کاندیدای خوبــی جهت اســتفاده از منشــور موقتــی Fresnel می باشــد تــا از ایــن طریق، 

محــدودۀ دید تــک فاصلــه ای دوچشــمی وی گســترده تر شــود.
وقتــی کــه انحــراف بــرای 2 یــا 3 ویزیــت متوالــی پایــدار و ثابــت مانــده باشــد و از زمــان 
ــورد راه حل هــای دائمــی  ــوان در م ــاه گذشــته باشــد، در آن صــورت می ت ــه، 9-6 م حادث
تصمیم گیــری نمــود. اگــر انحــراف از نــوع comitant باشــد و زاویــۀ استرابیســم، کمتــر 
از 10 دیوپتــر منشــور )Δ( باشــد، می تــوان منشــورها را در داخــل عینــک فــرد قــرار داد و 
در ایــن صــورت نتایــج عالــی بــه دســت خواهــد آمــد. در عیــن  حــال اگــر انحــراف از نــوع 
incomitant و یــا بــزرگ و وســیع باشــد، در اغلب اوقــات جراحی استرابیســم یک گزینۀ 
عالــی و مناســبی خواهــد بــود. بســیاری از اوقــات، بــرای دســتیابی بــه دیــد دوچشــمی، 
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Collamer اثربخیش لزن قابل کاشِت 
در میویپ خفیف ات متوسط1

ICL، راهکاری 
است که جهت 
اصالح میوپی 

متوسط تا شدید 
بسیار مورد قبول 
واقع شده است. 

1-  Implantable Collamer Lens Effective in Low-to-moderate Myopia – Medscape -  Jun 03, 2017. 
2 -   By Reuters Staff      July 03،2017
3. SOURSE: http://bit.ly/2twrZyo - Posterior chamber phakic intraocular lens implantation: comparative, multicentre 
study in 351 eyes with low-to-moderate or high myopia - Br J Ophthalmol 2017. 

ــا  ــم های مبت ــد از چش ــی، در 93 درص جراح
بــه میوپی خفیــف تــا متوســط و 94 درصــد از 
 چشــم های مبتــا بــه میوپــی شــدید، میــزان

در   attempted correction
 98 در  و  بــود  دیوپتــر   0/5 محــدودۀ 
درصــد از چشــم های مبتــا بــه میوپــی 
از  درصــد   99 و  متوســط  تــا  خفیــف 
 چشــم های دچــار میوپــی شــدید میــزان

محــدودۀ  در   attempted correction
ــه  ــک هفت ــس از گذشــت ی ــود. پ ــر ب 1 دیوپت
 refraction، میــزان  ایمپلنتاســیون،  از 
اندوتلیــال  دانســیتۀ ســلول های  و   IOP
در هــر دو گــروه ثابــت باقی مانــده بــود. 
محققــان نتیجــه می گیرنــد: »ایمپلنــت 
ــب  ــی مناس ــک روش جراح ــردن ICL، ی ک
نزدیک بینــی  درمــان  بــرای  مانــدگار  و 
خفیــف تــا متوســط می باشــد.« دکتــر 
کامیــا بــه درخواســت صــورت گرفتــه 
ــن  ــداد. در ای ــخی ن ــر، پاس ــت اظهارنظ جه
مطالعــه، کمــک مالــی خاصــی دریافــت 
نشــده بــود. دو نفــر از دســت اندرکاران 
شــرکت مشــاور  مطالعــه   ایــن 

STAAR Surgical بوده انــد کــه ایــن 
شــرکت، HOLE ICL تولیــد می کنــد.

ــف  ــی خفی متشــکل از 57 چشــِم دچــار میوپ
ــی  ــه میوپ ــا ب ــا متوســط و 294 چشــم مبت ت

ــد. ــی قراردادن ــورد ارزیاب ــدید، م ش
محققــان در مقالــه ای کــه بــه صــورت آنایــن 
 The British ــریۀ ــن در نش ــیزدهم ژوئ در س
Journal of ophthalmology منتشــر 
ــد کــه در گروهــی کــه  گردیــد، گــزارش داده ان
مبتــا بــه میوپــِی خفیــف تــا متوســط بودنــد، 
در 91 درصــد از چشــم ها، قــدرت دیــد دور 
ــد از  ــاه بع ــده )UDVA( دوازده م ــاح نش اص
انجــام جراحی بــه میــزان 20/20 یــا باالتــر بود.

ــن گــروه )63  در قســمت اعظــم چشــم های ای
درصــد(، پــس از گذشــت یــک ســال در قــدرت 
دیــد دور اصــاح شــده )CDVA( هیــچ 
تغییــری رخ نــداده بــود. در 23 درصــد از آن هــا 
یــک خــط اضافــه شــد و در 14 درصــد نیــز یک 

خــط کــم شــد.
در گــروه دچــار میوپــی شــدید، نتایج به دســت 
آمــده نیــز قابــل مقایســه بــود بــه ایــن صــورت 
کــه در 97 درصــد از چشــم ها پــس از گذشــت 
یــک ســال UDVA برابــر بــا 20/20 یا بیشــتر 
ــز در  ــوارد نی ــد م ــر از 10 درص ــود و در کمت ب
CDVA، یــک یــا چنــد خــط کــم شــده بــود.

پــس از گذشــت 12 مــاه بعــد از عمــل 

خبرگزاری رویترز     سوم جوالی 2017 2
نیویــورک )اخبــار ســامت رویتــرز(: محققــان 
ــردن  ــت ک ــه ایمپلن ــتند ک ــام داش ــی اع ژاپن
ــز داخــل چشــمی فاکیــک در اتاقــک  ــک لن ی
 ICL)Implantable ــتفاده از ــا اس ــی ب خلف
 Hole ICL 3 از نــوع )Collamer Lens
ــرای  ــه کــه ب ــه نظــر می رســد کــه همان گون ب
میوپــی شــدید مفیــد و مؤثــر اســت، بــه همان 
انــدازه نیــز بــرای میوپــی خفیــف تــا متوســط 

ــد. ــد می باش ــر و مفی مؤث
ــاح  ــت اص ــه جه ــت ک ــکاری اس  ICL، راه
ــورد  ــا شــدید بســیار م ــط ت میوپــی متوس
ــتفاده  ــوارد اس ــت. در م ــده اس ــع ش ــول واق قب
ــن  ــا پایی ــروز ناهنجاری ه ــال ب از ICL احتم
ــه  ــا، در مقایس ــوع لنزه ــن ن ــد و در ای می باش
ــر  ــه کنتراســت باالت ــک، حساســیت ب ــا لیزی ب
ــر شــبکیه بیشــتر  ــی تصوی ــزان بزرگنمای و می
می باشــد ولــی اندیکاســیون اســتفاده از آن هــا 
ــه  ــت ک ــم هایی اس ــه چش ــدود ب ــاً مح عموم

دچــار میوپــی شــدید می باشــند.
ــکی  ــکدۀ پزش ــا از دانش ــاکا کامی ــر کازوت دکت
دانشــگاه کیتاســاتو در کانــاگاوای ژاپــن و 
همکارانــش نتایــج حاصــل از ایمپلنــت کــردن 
ICL را در مجموعــه گذشــته نگری از بیمــاران 
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رژیــم غذایــی و دژنرســانس وابســته بــه ســن 
ماکــوال1

و مــواد معدنــی مــن جملــه ویتامیــن 
و  روی  بتاکاروتــن،   ،E ویتامیــن   ،C
مــس، ریســک پیشــرفت AMD را در 
 AMD ــوع متوســط افــرادی کــه دچــار ن
می باشــند در عــرض 5 ســال در حــدود 25 
ــه ای  ــه، مطالع درصــد کاهــش داد. در ادام
تحــت عنــوان AREDS 2 نشــان داد 
کــه لوتئیــن و Zeaxanthin می توانــد 
ــن  ــود: بتاکاروت ــن ش ــن بتاکاروت جایگزی
ــاً  ــه را خصوص ــرطان ری ــروز س ــک ب ریس
در میــان افــرادی کــه قبــًا ســیگاری 

می دهــد. افزایــش  بوده انــد 
عــاوه بــر مکمل هــای بــا دوز بــاال، 
مصــرف آنتی اکســیدان ها و اســیدهای 
ــباع  ــه و اش ــد چندگان ــره بلن ــرب زنجی چ
ــه  ــی روزان ــم غذای ــگا-3 در رژی ــدۀ اُم نش
 AMD گــزارش شــده اســت کــه ریســک

را کاهــش می دهــد.
ــکان را  ــیاری از پزش ــوق بس ــای ف یافته ه
ــا مصــرف غذاهــای حــاوی  وادار ســاخته ت
ــبزیجات  ــه س ــذی از جمل ــواد مغ ــن م ای
بــرگ دار ســبزرنگ )مثــل اســفناج(، ماهی 
ــوه ای( را  ــج قه ــل برن ــل )مث ــات کام و غ

ــد. ــه کنن توصی
مطالعــات  نیــز  نحــو  همیــن  بــه 
اپیدمیولوژیکــی گــزارش کــرده اســت 
ــس  ــی دارای اندک ــم غذای ــک رژی ــه ی ک

 ماکوال قسمتی از 
شبکیه می باشد 
که مسئول دید 

مرکزی فرد 
می باشد

را کــه می تواننــد بــر ایجــاد AMD و 
پیشــرفت آن تأثیرگــذار باشــند شناســایی 
نماییــم. بــه عنــوان مثال ثابت شــده اســت 
ــردو در  ــی ه ــیگار و چاق ــرف س ــه مص ک
ــل  ــر قاب ــرفت AMD، تأثی ــاد و پیش ایج

ماحظــه ای را دارا می باشــند.
ــک  ــر ریس ــی ب ــم غذای ــا رژی -آی
تأثیرگــذار   ،AMD بــه  ابتــا 

؟ شــد می با
ــی 3  ــاً در ط ــیعی خصوص ــات وس تحقیق
دهــۀ اخیــر، در زمینــۀ رژیــم غذایــی و 
ــن اســت  ــه ممک ــه ای ک ــای تغذی فاکتوره
ــر  ــرفت آن تأثی ــاد AMD و پیش ــر ایج ب

ــت. ــه اس ــام گرفت ــند، انج ــته باش داش
بــه نظــر می رســد کــه شــبکیه بــه 
حساســیت  اکســیداتیو،  اســترس های 
اکســیداتیو  آســیب های  دارد:  باالیــی 
 AMD پاتوژنــز  در  اســت  ممکــن 
نقــش داشــته باشــد و لــذا ترکیباتــی 
کــه آســیب های اکســیداتیو را خنثــی 
مقابــل  در  اســت  ممکــن  می کننــد، 
ــرد  ــرفت آن از ف ــز پیش ــروز AMD و نی ب

نماینــد. محافظــت 
در پــروژه ای تحــت عنــوان »بررســی 
ــن«  ــا س ــط ب ــمِی مرتب ــای چش بیماری ه
ــک  ــه ی ــد ک ــخص ش )AREDS(  3 مش
آنتی اکســیدان ها  از  خاصــی  ترکیــب 

ــز  ــر چارل ــو؛ دکت ــی. اوی ــام س ویلی
ــن 2017 2 ــوف       27 ژوئ ــی. وایک س

دژنرســانس وابســته بــه ســن ماکــوال 
)AMD(، یــک علــت اصلــی کاهــش 
ــت  ــه اس ــعه یافت ــورهای توس ــد در کش دی
و AMD پیشــرفته تقریبــاً دو میلیــون 
ــا  ــده را مبت ــاالت متح ــاکنان ای ــر از س نف
ســاخته اســت. مشــخصۀ AMD، آســیب 
بــه ماکــوال می باشــد: ماکــوال قســمتی 
ــبکیه می باشــد کــه مســئول دیــد  از ش
مرکــزی فــرد می باشــد. در فــرم پیشــرفتۀ 
AMD از نــوع نئوواســکوالر )یــا مرطوب( 
ــا در  ــر ی ــی در زی ــی غیرطبیع ــروق خون ع
داخــل شــبکیه رشــد می کننــد و بــه علــت 
ــاد  ــه، ایج ــی ثانوی ــم گســیختگی بافت از ه
ــد باعــث کاهــش  اگــزودا و فیبــروز می توان

ــود. ــرد ش ــزی ف ــد مرک ــدید دی ش
ــه  ــع بیمــاری ب ــه موق ــان ب ــد درم ــر چن ه
وســیلۀ داروهــای آنتــی آنژیوژنیــک کــه به 
ــوند،  ــق می ش ــال تزری ــورت اینتراویترئ ص
ــوع  ــی از ن ــد ناش ــش دی ــد از کاه می توان
مرطــوب AMD، بکاهــد و در حقیقــت 
ــه او  در بســیاری از مــوارد بینایــی فــرد را ب
بازگردانــد ولــی در حــال حاضــر هیــچ نوع 
درمــان قطعــی بــرای ایــن بیمــاری وجــود 
نــدارد. پــس بنابرایــن ضــروری اســت کــه 
ــری  ــاح پذی ــای اص ــک فاکتوره ــا ریس م
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قنــدی بــاال )GI(  1،  ریســک فاکتــوری 
ــروز AMD می باشــد.GI  نشــان  ــرای ب ب
ــزان  ــر روی می ــذا ب ــک غ ــر ی ــدۀ تأثی دهن
قنــد خــون بــه نســبِت قنــد خالــص 
)GI=100( می باشــد. مصــرف غذاهــای 
ــد  ــن قن ــاال رفت ــث ب ــر باع دارای GI باالت
ــاال  ــای دارای GI ب ــود. غذاه ــون می ش خ
)GI>70( شــامل برنــج ســفید، نــان 
ــی   ســفید و ســیب زمینی می باشــد در حال
ــبزیجات  ــدس و س ــل، ع ــات کام ــه غ ک
ــی  ــم بروکل ــل کل ــته ای از قبی ــر نشاس غی
 )GI>55( پایینــی   GI دارای  کلــم  و 
رژیم هــای  مصــرف  بــا  می باشــند. 
بــاال، فرآورده هــای   GI غذایــی دارای
ــرفته  ــیون پیش ــل از گلیکاس ــی حاص نهای
)AGE هــا(2 تجمــع پیــدا می کننــد: 
تشــکیل  زمانــی  فرآورده هــا  ایــن 
می شــوند کــه پروتئین هــای ســلولی 
ــن  ــا متابولی ــد ی ــای قن ــط مولکول ه توس
هــای آن هــا تغییــر پیــدا کنــد. ایــن نکتــه 
ــا  ــه AGE ه ــت ک ــده اس ــرح ش ــز مط نی
ممکــن اســت در ســطح مولکــوالر در 
پاتوژنــز AMD نقــش داشــته باشــند: بــه 
ایــن نحــو کــه باعــث اختــال در عملکــرد 
ــب  ــلولی و تخری ــای س ــم پروتئین ه ترمی
ــت  ــبکیه و باف ــی ش ــۀ خارج ــی در الی بافت

کوروییــدال شــوند.
-نگاه هایــی جدیــد بــه مبحــث 
ــروز  ــر ب ــی ب ــم غذای ــرات رژی تأثی

AMD
ــال 2012  ــۀ منتشــر شــده در س دو مطالع
گــزارش کردنــد کــه یــک رژیــم دارای 
ــاد  ــد ایج ــا می توان ــن در موش ه GI پایی
ــروز  ضایعــات شــبکیه ای را -کــه مقدمــۀ ب
ــدازد. ــر بین ــه تأخی ــند- ب AMD می باش

ُرووان و همکارانــش بــا توجــه بــه ایــن 
ــال 2017  ــه ای را در س ــا، مطالع گزارش ه
انجــام دادنــد. آن هــا در ایــن مطالعــه 
توانایــی یــک رژیــِم دارای GI پاییــن را 
جهــت متوقــف کــردن ضایعــات شــبه  
ــِم دارای GI باال در  ــر رژی AMD)که در اث
موش هــا ایجــاد شــده بــود( مــورد بررســی 
قــرار دادنــد و هــدف و مقصــود آن هــا ایــن 
بــود کــه از طریــق بررســی تغییــرات 
موجــود در متابولیســم و میکروب هــای 
موجــود در دســتگاه گــوارش، وجــود یــک 
ــی و  ــم غذای ــان رژی ــی می ــۀ مکانیک رابط

AMD را اثبــات کننــد.
ــورد  ــدل در م ــک م ــۀ ی ــور تهی ــه منظ ب
انســان های  در  غذایــی  رژیــم  اثــرات 
میان ســال تــا کهن ســال، بــه تعــدادی 
مــوش میان ســال )12 ماهــه( یکــی از 
ــن  ــد و ای ــی داده ش ــم غذای ــوع رژی ــه ن س
ــن  ــالی ای ــان کهن س ــا زم ــی ت ــم غذای رژی
موش هــا )24 ماهگــی( ادامــه یافــت. 
ایــن  در  موجــود  غذایــی  رژیم هــای 
 GI مطالعــه شــامل یــک رژیــم دارای
ــاال  ــم دارای GI ب ــک رژی ــن )LG(، ی پایی
ــود  ــی HG ب ــم غذای ــک رژی ــا ی )HG( ی
ــه ســمت یــک  ــۀ راه مطالعــه ب کــه در میان
ــه  ــر یافت )HGxoLG( تغیی LG ــم رژی

بــود.
از  بســیاری   ،HG موش هــای  در 
ویژگی هــای AMD کــه مرتبــط بــا 
ســن بودنــد بــه وجــود آمــد؛ ویژگی هایــی 
از قبیــل از بیــن رفتــن فتورســپتورها، 
آتروفــی اپیتلیــوم پیگمانتــۀ شــبکیه و 
ــازال  ــه )ب ــاء پای ــوبات در غش ــع رس تجم
المینــا(. ایــن در حالــی بــود کــه بــه 
نظــر مــی رســید چنیــن تغییراتــی در 
افتــاده  تأخیــر  بــه   LG موش هــای 
ــه  ــود ک ــن ب ــه ای ــب توج ــۀ جال ــود. نکت ب
تغییــرات   HGoxLG موش هــای  در 
شــبکیه متوقــف شــده یــا اینکــه معکــوس 
شــده بــود و وقتــی کــه از نظــر بافــت 
ــد،  ــرار گرفتن ــی ق ــورد ارزیاب ــناختی م ش
نهایتــاً ایــن موش هــا تقریبــاً غیرقابــل 
افتــراق از موش هــای LG بودنــد. در 
هــا   AGE میــزان   ،HG موش هــای 
بیشــتر از موش هــای LG بــود و آنالیــز 
در  موجــود  متابولیت هــای  و  پاســما 
ــع  ــه تجم ــود ک ــده آن ب ــان دهن ادرار، نش
ــل از  ــِی حاص ــوالت نهای ــا و محص چربی ه
ــا خصوصیــات  پراکسیداســیون چربی هــا ب
ــک  ــود ی ــِن AMD و وج ــا س ــط ب مرتب

رژیــم HG مرتبــط و همــراه بــود.
عــاوه بــر ایــن، نویســندگان نشــان دادنــد 
کــه نــوع میکروب هــای دســتگاه گــوارش، 
در واکنــش بــه افزایــش ســن و نیــز در 
واکنــش بــه تغییــرات رخ داده در رژیــم 
غذایــی تغییــر پیــدا می کنــد و ایــن 
ــم  امــر، یــک ارتبــاط مکانیکــی میــان رژی
ــدن را -کــه  ــی و الگــوی متابولیتــی ب غذای
ــذار می باشــد- مطــرح  ــر AMD تأثیرگ ب

ــک  ــبکیه ی ــیب ش ــورد آس ــد. در م می کن
ســری از بیومارکرهــای بالقــوه از قبیــل 
پروپیونیــل کارنیتیــن، لیزوفســفاتیدیل 
اِتانوالمیــن و ســروتونین وجــود دارد که به 
نظــر می رســد ســروتونین نقــش حفاظتــی 

نیــز دارد.
ــر  ــه تغیی ــد ک ــه گرفتن ــندگان نتیج نویس
از یــک رژیــم HG بــه یــک رژیــم  
و  بلــوغ  LG-حتــی در خــال دوران 
بزرگ ســالی- می توانــد در مقابــل بــروز 
ــه عمــل آورد.  ــرد محافظــت ب AMD از ف
آن هــا خاطــر نشــان نیــز کردنــد کــه 
ــوم  ــه در میکروبی ــورت گرفت ــرات ص تغیی
ــدن  ــای ب ــوارش و متابولیت ه ــتگاه گ دس
ممکــن اســت تســهیل کننــدۀ ایــن اثــرات 

باشــد.
ــه شــامل طراحــی  ــن مطالع ــوت ای ــاط ق نق
ــک  ــا و وجــود ی مناســب و خــوب آزمایش ه
رویکــرد جامــع و چندوجهــی در مــورد ایــن 
مســألۀ پیچیــده و دشــوار می باشــد. در عین  
حــال یــک محدودیــت و نقطه ضعف آشــکار 
ــن مطالعه، اســتفاده از مدل موشــی  و مهم ای
ــش  ــک بخ ــی ی ــای حیوان ــد. مدل ه می باش
ــکال  ــات بیومدی اساســی و مهمــی از تحقیق
می باشــند و مدل هــای موشــی، جهــت 
مشــخص کــردن ریســک فاکتورهــا و 
 AMD ــروز ــاز ب ــه زمینه س ــی ک فرآیندهای
می باشــد، کارآیــی مناســب و خاصــی دارند. 
با این  وجــود، یــک واقعیــت ناخوشــایند این 
ــات  ــل از مطالع ــای حاص ــه یافته ه ــت ک اس
حیوانــی را بــه دالیلــی از جملــه ناســازگاری 
فیزیولوژیکــی، بــه ســختی می تــوان جهــت 
کاربردهــای بالینــی تفســیر و مورد اســتفاده 
قــرار داد. پــس بنابرایــن در عیــن  حــال کــه 
ــط رووان و  ــه توس ــورت گرفت ــات ص تحقیق
ــورد  ــی را در م ــات مهم ــش، اطاع همکاران
مکانیســم هایی کــه رژیــم غذایــی را بــا 
ــه  ــا ارائ ــه م ــازند ب ــط می س AMD مرتب
می دهــد، ایــن یافته هــا را قبــل از اینکــه 
بتــوان جهــت ابــاغ تصمیم گیری هــای 
مدیریتــی و ارائــۀ توصیه هــای درمانــی مورد 
ــورد  ــان ها م ــد در انس ــرار داد بای ــتفاده ق اس

ــرار داد. ــی ق ــی دقیق بررس

1- Glycemic Index
2- Advanced Glycation End-products
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آیامی دانستید که؟
دکتر محمودبابایی

لطفاً دقت کنید منظور از این بخش صرفاً یادآوری نکات ریز و کلیدی است که در 
روزمره گی معاینات و کلینیک ها به تدریج ممکن است از ذهن ها دور گردد.

آیا یم دانستید که ممسومیت اب کلروکین چیست؟

)Chloroquine Toxicity( مسمومیت با کلروکین
مقدمه: 

مسمومیت با کلروکین CQ در بسیاری از نقاط دنیا هنوز یک مساله است ولی 
از هنگامی که هیدروکسی کلروکین HCQ جایگزین آن شده است مسمومیت 
با آن به ندرت دیده می شود. این داروها به مانین RPE متصل می شوند که 

ممکن است سبب تجمع دارو در این ناحیه و ایجاد مسمومیت شود.
عائم بیماری:

کاهش دید، اختال میدان بینایی به صورت اسکوتوم پاراسنترال )نقص میدان 
دید جنب مرکزی( دوطرفه، اختال در دید رنگ، اشکال در تطابق با تاریکی.

یافته های چشمی:
)cornea verticillata( 1- قرنیه: کدورت اپی تلیوم قرنیه

2- ته چشم: تغییرات رنگ دانه ای و آتروفی الیه رنگ دانه ای شبکیه به شکل 
دانه ای )granular(  در ناحیه جنب مرکزی لکه زرد که با ادامه مصرف دارو 

به شکل bull’s eye در می آید.  
بررسی های بالینی:

معاینات اولیه بیمار قبل از شروع دارو باید شامل موارد زیر باشد:

1. معاینه کامل چشم شــامل )تعیین میزان دید هر چشم با تصحیح کامل = 
BCVA(: بررسی قرنیه و ته چشم با مردمک گشاد شده.

2. آزمایــش میــدان بینایی مرکــزی: انجــام آزمایــش با آمســلر گرید 
 )Amsler grid( در مطــب یــا درخواســت آزمایــش میــدان بینایی

)VF= Humphery Fields 10- 2( بــا تارگت قرمز بر حســب تصمیم 
پزشک.

3. تســت رنگ با Ishihara plates )اختیاری(: اگر قرار است در معاینات 
بعدی از آن استفاده شود بهتر است برای تمام بیماران مرد جهت رد کردن کور 

رنگی مادرزادی انجام شود.
4. عکس برداری از ته چشم )اختیاری(: موقعی که بیمار تغییرات رنگ دانه ای 
)pigmentary( به ویژه در ماکوال دارد که ممکن است بعداً با تغییرات اولیه 

مسمومیت اشتباه شود.
5. آزمایشات اختصاصی دیگر مثل فلورسئین آنژیوگرافی یا  ERG مولتی فوکال 
اختیاری است. این آزمایشات در بیمارانی که ماکولوپاتی دارند و ممکن است بعداً با 
مسمومیت دارویی اشتباه شود انجام می شود. بررسی چشمی بیماران در وهله اول به 
منظور تشخیص اولیه مسمومیت و کاهش عوارض آن است و در پیش گیری از سمیت 

دارویی نقشی ندارد.



مرکز تحقیقات سالمت چشم بصیر 14
بیماران بر اساس جدول زیر به دو گروه پرخطر و کم خطر تقسیم می شوند:

پرخطرکم خطر
کمتر از 3 میلی گرم در هر کیلوگرم دوزاژ

در روز کلروکین

کمتر از 6/5 میلی گرم در هر 
کیلوگرم در روز هیدروکسی 

کلروکین

بیشتر از 3 میلی گرم در هر 
کیلوگرم در روز کلروکین

بیشتر از 6/5 میلی گرم در هر 
کیلوگرم در روز هیدروکسی 

کلروکین
بیشتر از 5 سالکمتر از 5 سالطول مدت استفاده

چاقالغر یا متوسطچاقی یا الغری

داردنداردبیماری کبدی یا کلیه

داردنداردبیماری هم زمان شبکیه

بیشتر از 60 سالکمتر از 60 سالسن
 

توصیه می شود بیماران کم خطر بر اساس جدول زیر معاینه شوند:

تعداد معایناتسن

حداقل یک بار در 5 سال29-20 سال

حداقل دو بار در 5 سال39-30 سال

هر 4-2 سال60-40 سال

در هر کدام از جلسات، معاینه کامل چشم و آزمایش آمسلر گرید در مطب یا درخواست آزمایش 
میدان بینایی با ) Humphery Fields 10- 2( باید انجام شود. بقیه تست ها اختیاری است. 
به بیمار آموزش داده می شود که اگر تغییری در دید، وضوح آمسلر گرید، درک رنگ یا تطابق با 
تاریکی داشت مراجعه کند در غیر این صورت طبق برنامه برای معاینه مراجعه نماید. موارد دیگری 
که بیمار باید مجدداً مراجعه نماید عبارتست از: افزایش دوز دارو توسط پزشک معالج، کاهش وزن 
به اندازه قابل توجه و نارسایی کبد یا کلیه. تمام بیماران پرخطر سالیانه باید معاینه شوند. به همه 
بیماران آموزش الزم در مورد عائم چشمی مسمومیت با دارو داده می شود که در صورت بروز باید 
مراجعه کنند. هم چنین توصیه می شود در منزل از آمسلر گرید به صورت ماهیانه برای آزمایش 

میدان دید مرکزی خود استفاده کنند.
درمان:

درمانی برای مسمومیت دارویی وجود ندارد. حذف دارو در مراحل اولیه پیدایش عوارض 
چشمی ممکن است از پیشرفت بیماری جلوگیری کند. ولی چون دارو به آهستگی از بدن 
خارج می شود پیشــرفت بیماری با قطع دارو نیز ممکن است ادامه یابد و اثرات کامل قطع 
دارو 6-3 ماه بعد ظاهر می شود. در صورتی که تنها درگیری قرنیه وجود داشته باشد ادامه 

مصرف دارو بامانع می باشد. 
یافته ها: در معاینه این بیماران  یکی از نشانه های مسمومیت شبکیه با هیدروکسی کلروکین 
 Bull’s ناحیه ماکوال اســت که اصطاحاً نمایی تحت عنوان RPE  تغییرات دوطرفه در

eye را ایجاد می کند. 
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موارد مصرف هیدروکسی کلروکین: توصیه می شود برای ممانعت از بروز ماکولوپاتی دوز 
روزانه دارو هرگز از 400 میلی گرم تجاوز نکند.

انجام آزمایش های
 Amsler grid•

• دید رنگ 
•معاینه فوندوس )شبکیه(

 EOG و ERG •
برای بیمار یابی مسمومیت با هیدروکسی کلروکین توصیه نمی شود. 

*آنژیوگرافی فلورسین مسمومیت شبکیه چندان مفید نیست.
سمیت در طی پنج سال اول مصرف این دارو نادر است. 
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TOXIC Retinopathy
Definition
            Retinal changes resulting from the use of medication.
• Epidemiology. Toxic Retinopathy is rare.
• Pathogenesis. The pathogenesis depends on the 
medication concerned. 
• Findings and symptoms. Toxic Retinopathy can remain 
asymptomatic for a long time. Loss of visual acuity occurs if the 
macula is affected.
     Chloroquine in doses exceeding 250 g causes retinal damage. 
Macular edema can occur initially. Later, punctate pigment epithelial 
changes develop, which may progress to bull’s eye maculopathy 
with concentric rings of hypopigmentation and hyperpigmentation 
in the macular region. These findings are usually bilateral and 
symmetrical. 
• Diagnostic considerations. The diagnosis is made by 
binocular ophthalmoscopy with the pupil dilated and confirmed by 
electrophysiologic studies that include an electroretinogram(ERG(, 
electro-oculogram(EOG(, and visual evoked potentials(VEP(.
• Differential diagnosis. Retinal pigment epithelium or 
retinal bleeding can result from many other retinal disorders, and 
may also be associated with the underlying disease for which the 
medication was prescribed.
• Treatment. The medication should be discontinued if 
possible. 
• Prophylaxis. Regular ophthalmologic follow-up 
examinations are indicated before and during treatment that 
involves medications with known ocular side effects.
• Clinical course and prognosis. The clinical course 
depends on the specific medication and dose. Findings may 
improve after the medication is discontinued. However, with 
chloroquine in particular, findings may continue to worsen even 
years later.
Chloroquine (Aralen( / Hydroxychloroquine (Plaquenil(
Binds to melanin in RPE; ganglion cells are also directly affected
Toxic dose: >2.3 mg/kg real weight for chloroquine, >5.0 mg/kg 
real weight for hydroxychloroquine Daily dosage is most important 
risk factor for retinal toxicity. Other risk factor for hydroxychloroquine 
toxicity: duration of use (>5 years with no other risk factors(, renal 
disease, concomitant tamoxifen use (5x increase risk(, liver 

disease, older age, and retinal/macular disease. Toxicity in 7.5% of 
long-term users; risk of toxicity at recommended doses (< 5.0 mg/
kg/day) is <1% up to 5 years, <2% up to 10 years, and ~20% after 
20 years.
Findings: early, mild mottling of perifoveal RPE with decreased 
foveal reflex; progresses to bull’s-eye maculopathy; peripheral 
pigmentary retinopathy, eyelash whitening, and cornea vortex 
keratopathy may develop
DDx of bull’s-eye maculopathy: cone dystrophy, AMD, Stargardt 
disease, fundus flavimaculatus, Spielmeyer-Vogt disease, 
albinism, fenestrated sheen macular dystrophy, central areolar 
choroidal dystrophy, benign concentric annular macular dystrophy, 
clofazimine toxicity, funcosidosis
VF: decreased; paracentral scotomas
ERG: enlarged a-wave, depressed b-wave
EOG: depressed
OCT: ring of outer retinal thinning (UFO sign)
FAF: bull’s eye pattern is often seen
Progression of retinopathy can occur after cessation of medication; 
vision loss rarely recovers

1-  Chrysoula Koutsiouki, Sobha Sivaprasad, and Philip G. Hykin

 Chloroquine and

hydroxychloroquine

 Base medication in
rheumatoid arthritis

 Deposits on the cornea,
 changes in the retinal
 pigment epithelium

(bull’s eye 
 maculopathy), visual

field changes

 Nausea, headache,
 bleaching of the hair,
blood count changes



17مرکز تحقیقات سالمت چشم بصیر

Fig- 6 Chloroquine toxicity (bull's eye maculopathy). (a) 
after prolonged medication with chloroquine. Ring shaped 
mild atrophy occurs, and proliferation of the retinal pigment 
epithelium in the macula area develops. (b( The corresponding 
fluorescein angiogram, with sharply demarcated 
hyperfluorescence.  

            TOXIC RETINOPATHIES1

1. Describe the clinical features of chloroquine 
retinopathy.
Patients are usually asymptomatic but some may experience 
difficulties with reading due to paracentral scotomas or 
metamorphopsia. Because the initial retinal changes are in 
the parafoveal area, the visual acuity is typically normal in the 
early stages of  retinopathy. Nyctalopia, color vision defects, 
and blurred vision occur when the retinal epithelial atrophy 
extends to involve the fovea. In the early stages of toxicity, 
mild motting of the perifoveal retinal pigment epithelium is 
seen in conjunction with a reduced foveal reflex. Peripheral 
pigmentary changes often occur at this stage but may be 
overlooked. Macular pigmentary changes progress to a 
classic bull's eye maculopathy. In the later stages, generalized 
retinal pigmentary changes occur with vascular attenuation 
and optic disc pallor.
2.  What doses of chloroquine and hydroxychloroquine 
cause retinopathy?
Retinopathy is unlikely with a daily dose of <4 mg/kg/day 
chloroquine (CQ) or <6.5 mg/kg/day    hydroxychloroquine 
(HCQ(. A daily dose of >8 mg/kg/day hydroxychloroquine 
produces retinopathy in    40% of cases. Retinopathy is 
extremely unlikely with a total dose <100 g of chloroquine or 
<300 g of hydroxychloroquine and rare with total doses of <300 
and <700 g, respectively.
3. What are the risk factors for chloroquine and 
hydroxychloroquine cause retinopathy?
The cumulative dose is believed to be the most important 

risk factor. A cumulative dose of 1000 g of HCQ is reached in 
7 years with a typical daily dose of 400 mg, and a cumulative 
dose of 460 g of CQ is reached in 5 years with a typical daily 
dose of 250 mg. With daily doses of >6.5 mg/kg for HCQ and 
>0.3 mg/kg for CQ accumulation of the drug may enhance 
the rate or degree of toxic retinopathy. CQ and HCQ are 
excreted by the kidney and liver. Therefore, hepatic and renal 
failure/disease are risk factor, because they may contribute to 
increased blood levels of the drug. Other risk factors are age, 
genetic factor, and preexisting macular disease.
4. How should patients taking chloroquine and 
hydroxychloroquine be monitored?
All patients starting CQ or HCQ therapy should have a baseline 
examination within the first year of the treatment. The baseline 
examination should include careful biomicroscopy, automated 
threshold visual-field testing with a white 10-2  protocol for 
the detection of paracentral scotomas, and one or more 
further subjective tests for screening: spectral domain optical 
coherence tomography (SD-OCT( showing disorganization 
or loss of the ellipsoid layer in the parafoveal region of the 
macula is an early objective sign. Similary, the multifocal 
electroretinogram (mfERG( is more sensitive in documenting 
localized paracentral functional loss compared to the white 
10-2  visual field. Fundus autofluorescence (FAF) imaging 
may reveal paracentral foci of hyperfluorescence due to 
accumulation of outer segment debris within the retinal 
pigment epithelium (RPE) and hypofluorescent areas in 
the later stages due to RPE loss. Baseline color fundus 
photography may be useful for documentation. Annual 
screening should be performed after 5 years of treatment with 
CQ and HCQ as described above.
5. What management is advised for chloroquine 
retinopathy?
If retinal toxicity is present, hydroxychloroquine or chloroquine 
should be stopped immediately. There is a stage of very early 
functional loss when the cessation of the drug will reverse the 
toxicity, but progression typically continues although it is not 
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clear if it is related to low excretion of the drug or to gradual 
decompensation of cells that were damaged during the period 
of drug exposure. If suggestive findings/visual symptoms 
occur, subjective tests should be repeated (automated fields, 
mfERG, SD-OCT, FAF). If toxicity is suspected, cessation of 
the CQ and HCQ followed by 3- to 6-monthly review is advised. 
Patients with probable toxicity (bilateral bull's eye scotoma, 
bilateral paracentral mfERG, SD-OCT/FAF abnormalities) 
should be closely monitored every 3 months.
6. Is the pathogenesis of chloroquine and 
hydroxychloroquine retinopathy understood?
The earliest histopathologic changes of chloroquine 
retinopathy include membranous cytoplasmic bodies 
in ganglion cells and degenerative changes in the outer 
segments of the photoreceptors. However, chloroquine has 
a selective affinity for melanin, and it has been suggested that 
this affinity reduces the ability of melanin to combine with free 
radicals and protect visual cells from light and radiation toxicity. 
Other authors believe that the drug may directly damage 
photoreceptors.   

Fig 7. Bull's eye lesion due to Chloroquine retinopathy: color 

photograph (A), autofluorescence image (B), magnified 
photograph o macula with associated spectral domain optical 
coherence tomography(C(.
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خبرگزاری رویترز      22 ژوئن 2017 2
ــرز(: بررســی های کلینیکــی  ــخ )رویت زوری
در  کــه  داد  نشــان  سه شــنبه  روز  در 
ــد  دارویــی کــه جهــت درمــان کاهــش دی
ــاالی 65 ســال توســط شــرکت  ــراد ب در اف
ــات  ــداد دفع ــده، تع ــد ش Novartis تولی
تزریــق آن جهــت اثربخشــی دارو، در 
ــه توســط  ــا داروی مشــابهش ک مقایســه ب
شــرکت Regeneron تولیــد شــده کمتر 

شــد. می با
ــات  ــه تحقیق ــرد ک ــام ک Novartis اع
انجــام شــده نشــان داده اســت کــه داروی 
RTH258، تعــداد تزریقــات را در بیماران 
نئوواســکوالر  دژنرســانس  بــه  مبتــا 
 3 )nAMD( وابســته بــه ســن ماکــوال
ــت  ــن بیمــاری، عل ــد داد: ای کاهــش خواه
ــاالی 65  ــراد ب ــد در اف ــش دی ــی کاه اصل
ســال در آمریــکای شــمالی، اروپا، اســترالیا 

و آســیا می باشــد.
ــد  1/4 درص ،Novartis ــرکت ــهام ش س
ترقــی کــرد و از شــاخص بخــش بهداشــتِی 
ــت و  ــه اس ــی گرفت ــِی Stoxx، پیش اروپای
تحلیل گــران این طــور می گوینــد کــه 
بررســی های انجــام شــده، مزیــت رقابتــی 
ــش  ــایر رقبای ــر س ــودن RTH258 را ب ب

ــرده اســت. ــات ک نشــان داده و اثب
بررســی های نهایــی رو در رو نشــان داد 
RTH258 کــه اثربخشــی و کارآمــدی 
آن ژنریــک  نــام   -کــه 
 brolucizumab می باشــد- بــا داروی

توســط  کــه   )aflibercept( Eylea
شــرکت Regeneron تولیــد می شــود 
مشــابه و یکســان می باشــد و دوزهــای 
ایــن دارو در بیــش از نیمــی از بیمــاران 
ــار  ــه صــورت تزریــق هــر 12 هفتــه یک ب ب
مــورد، در  کــه  حالــی   در   می باشــد 

Eylea هــر 8 هفتــه یک بــار تزریــق 
می گیــرد. انجــام 

کــم شــدن دفعــات تزریــق در مــورد 
کــه  می شــود  باعــث   ،RTH258
 ایــن دارو در موضعــی باالتــر و بهتــر از

قــرار  Lucentis )ranibizumab(
ــمی  ــک داروی چش ــرد: Lucentis ی گی
ــر فــروش می باشــد کــه توســط شــرکت  پ
Roche در ایــاالت متحــده و در ســایر 
نقــاط توســط شــرکت Novartis بــه 
ــان  ــروش می رســد. بیمــاران تحــت درم ف
بــا Lucentis، معمــوالً هــر 4 هفتــه 
یک بــار ایــن دارو را دریافــت می کننــد.

واس ناراســیمهان کــه مدیــر توســعۀ 
ــی شــرکت Novartis می باشــد در  داروی
ــن،  ــه ای این طــور گفــت: »ای طــی مصاحب
یــک مطالعــۀ مثبتــی اســت و مــا از نتایــج 
آن بســیار هیجــان زده  شــده ایم -ایــن 
ــت-  ــوده اس ــا ب ــارات م ــر از انتظ دارو فرات
ــال  ــا در س ــتیم ت ــال آن هس ــه دنب ــا ب و م
2018، پرونــده ای را در خصــوص اخــذ 
تأییدیه هــای مراجــع قانونــی تشــکیل 

دهیــم.«
او گفــت: »مــا امیــدوار بودیــم کــه 40 
ــه  ــتر از آن، ب ــا بیش ــاران ی ــد از بیم درص
تزریقــات انجــام شــده بــا فاصلــۀ 12 هفته 
ــر  ــال حاض ــد. و در ح ــت دهن ــخ مثب پاس
ــد، در  ــن درص ــتیم ای ــاهد آن هس ــه ش ک
ــرار دارد، از  ــد ق ــا 57 درص ــدودۀ 52 ت مح
ــاس  ــده احس ــت آم ــه دس ــۀ ب ــن نتیج ای
ــه مــا دســت داده اســت.« بســیار خوبــی ب

ــزان  ــه می ــار آن را دارد ک Novartis انتظ
فــروش RTH258، بــه مــرز یــک میلیارد 

دالر در ســال برســد.
تحلیــل گــران در Jefferies، نتایــج 
ــل  ــک عام ــوان »ی ــه عن ــه را ب ــن مطالع ای
ــت  ــته و مزی ــم و برجس ــدۀ مه متمایزکنن
معرفــی   »RTH258 بــرای  رقابتــی 

نمودنــد.
پیشــگویی های  و  تخمین هــا  آن هــا 
قبلــی را خاطــر نشــان و یــادآوری کردنــد: 
این طــور تخمیــن زده می شــد کــه در 
صــورت موفقیــت آمیــز بــودن تحقیقــات، 
ــدت  ــان م ــای Novartis در می درآمده
ــد  ــدود 2 درص ــهم در ح ــر س ــه ازای ه ب

ــت. ــد یاف ــش خواه افزای

ــِر  ــه تحلیل گ ــاوراث -ک ــکل ن ــر مای از نظ
 Zuercher Kantonalbank
ــه  ــه دســت آمــده ب می باشــد- اطاعــات ب
Novartis کمــک خواهــد کــرد تــا ســهم 
ــه  ــودی ک ــر س ــیار پ ــازار بس ــود را در ب خ
متشــکل از 20 الــی 25 میلیــون بیمــار 

می باشــد دوبــاره بــه دســت آورد.
 از اواخــر ســال 2011 بــه بعــد رشــد

Regeneron بــه میــزان زیــادی مدیــون 
ــن دارو در  ــوده اســت. ای ــروش Eylea ب ف
ابتــدا توســط شــرکت Bayer تولید شــد، 
در عیــن  حــال، فــروش ایــن دارو در طی 3 
ماهــۀ اخیــر کاهــش یافتــه اســت و علــت 
ایــن امــر عمدتــاً ناشــی از رقابــت از ســوی 

Lucentis می باشــد.
ــرای  فــروش Lucentis در ســال 2016 ب
شــرکت های Novartis و Roche بــه 

ــارد دالر رســید. ــرز 3/2 میلی م
ــده  ــه دســت آم ــات ب ــه اطاع ــه ب ــا توج ب
ــر  ــه ب ــورت گرفت ــات ص ــورد تحقیق در م
روی Abicipar حتــی ایــن احتمــال 
ــاران  ــر بیم ــر س ــت ب ــه رقاب ــود دارد ک وج
دارو  ایــن  شــود.  شــدیدتر   nAMD
و  Allergan شــرکت های   توســط 

 Switzerland’s Molecular Partners
ابــداع شــده و در حــال حاضــر تحــت 
ــرار دارد و قراراســت در  بررســی و مطالعه ق

ــود. ــع ش ــش و توزی ــال 2018، پخ س
Allergan بــه منظــور جلــب توجــه 
ــن  ــر ای ــاران، ب ــکان و بیم ــت پزش و حمای
ــداد  ــه تع ــد ک ــد می کن ــز تأکی ــه نی نکت
ــه  ــن دارو در مقایس ــق در ای ــات تزری دفع
ــاید  ــد و ش ــر می باش ــا Lucentis کمت ب
ایــن دارو موفــق بــه اخــذ تأییدیــۀ مراجــع 

ــود. ــی ش نظارت

اثربخیش داروی ساخت رشکت Novartis، برای درمان 
nAMD اب تزریقات کمرت1

1. Novartis Eye Drug Works With Fewer Injections Than Rivals - Medscape - Jun 20, 2017.
2-  By Reuters Staff     June 22، 2017
3-  neovascular Age-related Macular Degeneration

در دارویی که 
جهت درمان 

کاهش دید در 
افراد باالی 65 

سال توسط 
 Novartis شرکت
تولید شده، تعداد 
دفعات تزریق آن 
جهت اثربخشی 

دارو، در مقایسه با 
داروی مشابهش 
که توسط شرکت 
Regeneron تولید 
شده کمتر می باشد
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لِیرد هاریسون      نهم می 2017 2
ــی کــه دارای ایمپلنــت لنــز داخــل  لس آنجلــس- محققــان می گوینــد بیماران
 Abbott ــرکت ــوع Tecnis Symfony )ش ــاد از ن ــق زی ــمِی دارای عم چش
Medical Optics( می باشــند، ممکــن اســت هاله هــای آزار دهنــده ای 
را ماننــد همــان هاله هایــی کــه در IOL هــای مولتــی فــوکال مشــاهده 

ــد. ــاهده کنن ــود، مش می ش
 Symfony یافته هــای جدیــد مطــرح کننــدۀ ایــن نکتــه اســت کــه مزایــای
ــر و  ــتیم، پایین ت ــد داش ــه امی ــه ک ــر، از آنچ ــای قدیمی ت ــه IOL ه ــبت ب نس

ضعیف تــر بــود.
Symfony کــه در جــوالی 2015 مــورد تأییــد FDA قــرار گرفــت، در 
ــی از سرتاســر  ــود. محققان ــه ب ــا راه یافت ــه بازاره ــر ب بســیاری از کشــورها زودت
جهــان، تحقیقات خــود بــر روی ایــن نــوع لنــز را در گردهمایــی ســاالنۀ جامعۀ 
جراحــان رفراکتیــو و کاتاراکــت امریــکا )ACCRS( در ســال 2017، عرضــه 

ــد. کردن
ــر امــور پزشــکی مؤسســۀ »مشــاوران لیــزر ِدل«  دکتــر اســتیو. ِجــی. ِدل مدی
در آســتین تگــزاس گفــت: »یکــی از مشــکات پیــش راه مــا ایــن اســت کــه ما 
ــاج و  ــم Symfony ع ــی کرده ای ــه پیش بین ــت ک ــدی اس ــای مدی مدت ه
شــفابخش تمامــی مشــکات در ایــاالت متحــده خواهــد بــود در صورتــی  کــه 

این گونــه نیســت.«
بــا ایــن وجــود محققــان قبــول دارنــد کــه Symfony، بــر تعــداد گزینه هــای 
در دســترس بــرای بیمــاران مبتــا بــه پیرچشــمی -خصوصــاً در مــورد افرادی 
کــه دیــد فاصلــۀ متوســط بــرای آن هــا بســیار مهــم و حیاتــی اســت- افــزوده 

ــت. اس
ــک  ــط در ی ــن را فق ــح و روش ــد واض ــی، دی ــک کانون ــتاندارد ت ــای اس IOL ه
ــوکال،  ــی ف ــد. IOL هــای مولت ــرای بیمــار فراهــم می کن محــدودۀ خاصــی ب
ــای  ــور را در محدوده ه ــان ن ــه هم زم ــده اند ک ــیم  ش ــمت هایی تقس ــه قس ب
مختلفــی بــه شــکلی مختلــف متمرکــز می کنــد. قطعاتــی کــه خــارج از کانــون 
قــرار دارنــد، گاهــی اوقــات ممکــن اســت باعــث ایجــاد هاله هــای نــور شــوند.

در لنــز  Symfonyاز یــک ســری echelettes اســتفاده می شــود: ایــن 
ــدودۀ  ــه مح ــت ک ــکل اس ــوری ش ــاری ت ــبکۀ انکس ــوع ش ــک ن ــات ی قطع

ــز،  ــوع لن ــن ن ــازند. ای ــترده تر می س ــیع تر و گس ــور را وس ــردن ن ــز ک متمرک
هم زمــان ناهنجاری هــای کروماتیــک را تصحیــح می کنــد و کنتراســت را 
ــه  ــه را مطــرح ســاخته اســت ک ــن نکت ــی ای ــات قبل ــد. مطالع ــش می ده افزای
درخشــندگی و هالــۀ نــور ایــن لنــز بــا درخشــندگی و هالــۀ ایجاد شــده توســط 

ــد. ــابه می باش ــه و مش ــل مقایس ــی، قاب ــک کانون ــک IOL ت ی
 Symfony مــوارد فوق الذکــر ایــن احتمــال را ایجــاد کــرده اســت کــه
می توانســت هم زمــان دو مزیــت مهــم و برجســته داشــته باشــد: دیــد مناســب 

ــندگی. ــا درخش ــه ی ــود هال ــدون وج ــف ب ــای مختل ــوب در محدوده ه و مطل
در عیــن  حــال جایگاهــی این نــوع لنــز، در بیمــاران مشــابه در مقــام مقایســه با 

لنزهــای مولتی فــوکال )چندکانونــی( در چــه جایگاهی قــرار دارد؟ 
با توجــه بــه اینکــه هیچ گونــه مطالعــه ای بــه صــورت مقایســۀ مســتقیم و رو در 
رو بــر روی ایــن نــوع لنزهــا انجام نشــده بــود، دکتــر مــاری آتیــا از بیمارســتان 
دانشــگاهی هایدلبــرگ در آلمــان همــراه بــا همکارانــش ســه گــروه از بیمــاران 
ــوکال و  ــی ف ــروه از لنزهــای مولت ــد: دو گ ــرار دادن ــل ق ــه و تحلی ــورد تجزی را م

ــد. ــتفاده می کردن ــروه از Symfony اس ــک گ ی
Acrysof IQ ReStor SN6AD1 را  (Alcon( آن هــا لنــز دوکانونــی
ــت  ــار ایمپلن ــری، در 40 چشــم 20 بیم ــک +3 دیوپت ــزودن نزدی ــا اف ــراه ب هم
ــزودن  ــک اف ــا ی ــی )FineVision )PhyIOL را ب ــه کانون ــز س ــد و لن کردن
حــد متوســط بــه میــزان 1/75 + دیوپتــر و یــک افــزودن نزدیــک بــه 
ــِی ZXT و ــای هال ــار و مدل ه ــم 11 بیم ــر در 21 چش ــزان 3/5 + دیوپت  می

Symfony را در 31 چشِم 16 بیمار ایمپلنت کردند. ZXR00
 Symfony ،2014 در اروپا در دســترس می باشــد. در ژوئــن IOL هــر 3 نــوع
اجازۀ فــروش در اروپــا را کســب کــرد. لنــز Restor + 2.5 در ایــاالت متحده در 

دســترس می باشــد ولــی FineVision در دســترس نیســت.
میانگیــن ســنی افــرادی کــه FineVision دریافــت کــرده بودنــد، 66 
ســال، آن هایــی کــه Restor دریافــت کردنــد، 55/5 ســال و میانگیــن ســنی 

70 ســال بــود. ،Symfonyدریافت کننــدگان
در هــر 3 گــروه، دیــد فواصــل دور خــوب و مطلــوب بــود. ضمنــاً در فاصلــۀ 80 
ــری داشــت. امــا  ســانتی متری، Symfony عملکــرد و کارآیــی بهتــر و مؤثرت

ــت. ــت داش ــانتی متری، Restor SN6AD1 ارجحی ــۀ 30 س در فاصل

یکســاین هاله های نــور لــزن داخــل چمشــی Symfony  اب 
لزنهــای مولیت فــوکال 1

جدول: مقایسۀ میزان دید

IOL میانگین میزان دید اصالح نشدۀ
)logMAR( فاصلۀ دور

میانگین میزان دید 
اصالح نشدۀ فاصلۀ 

متوسط در 80 سانتی متر 
)logMAR(

میانگین میزان دید اصالح 
نشدۀ فاصلۀ نزدیک در 40 

)logMAR( سانتیمتر

هاله ها )مقیاس 10-0 از 
نظر افزایش شدت(

FineVision-0/02-0/040/075/10)سه کانونی(
 Restor

SN6AD1)دوکانونی(
-0/060/01-0/035/00

Symfony)افزایش عمق 
فوکوس(

-0/04-0/080/146/35

1.Symfony Intraocular Lens Haloes Similar to Multifocals - Medscape - May 09, 2017. 
2- Laird Harrison     May 09، 2017
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بــه طــور متوســط، دریافت کننــدگان هــر 3 نــوع لنــز در مــورد وجــود هاله هــا 
ــر  ــاس صف ــک مقی ــر اســاس ی ــد و ب ــام کردن ــای یکســانی را اع درجه بندی ه
ــن  ــت: در ای ــرار داش ــاس ق ــن مقی ــط ای ــاً در وس ــا تقریب ــرات آن ه ــا 10، نظ ت
مقیــاس عــدد 10 مربــوط بــه حالتــی اســت کــه هاله هــا در حــدی بودنــد کــه 
فــرد قــادر بــه رانندگــی نبــود. تفــاوت موجــود میــان ایــن ســه نــوع لنــز از نظر 

.)P < 0/05( ایــن مقیــاس، از نظــر آمــاری معنــادار و چشــمگیر نبــود

تمایــل بــه ایــن ســمت بــود کــه درجه بندی هــای مربــوط بــه مســألۀ 
درخشــندگی در مــورد Symfony جهــت گیــری مثبتــی داشــته باشــد ولــی 
دکتــر آتیــا در مــورد اهمیــت آمــاری ایــن معیــار، محاســبات خاصــی را ارائــه 

ــود. ننم
ــی  ــا بیماران ــود، در مقایســه ب ــه Symfony ایمپلنــت شــده ب ــی ک در بیماران
کــه یکــی از دو نــوع لنــز دیگــر در آن هــا ایمپلنــت شــده بــود، احتمــال اینکــه 
جهــت مشــاهدۀ فواصــل دور، نیــاز بــه عینــک را ذکــر کــرده باشــد، بیشــتر بود 
و در مقایســه بــا بیمارانــی کــه در آن هــا Restor SN6AD1 اســتفاده شــده 
بــود، احتمــال اینکه فــرد جهــت مطالعــه، نیاز بــه عینــک داشــته باشــد در این 
نــوع لنــز )Symfony( باالتــر بــود. دکتــر آتیــا جهــت ایــن مقایســه، اهمیــت 

آمــاری را ارائــه نکــرد.
پزشــکان قبــل از ایمپلنــت کــردن لنزهــا، در مــورد مزایــا و معایب هریــک باید 
ــا  ــن مســأله ب ــع ای ــا گفــت: »درواق ــر آتی ــد. دکت ــا بیمارانشــان صحبــت کنن ب

ــد.« ــط می باش ــار مرتب ــی بیم ــبک زندگ س
ــی  ــه Medscape Medical News این طــور گفــت: »در مــورد بیماران او ب
کــه در عــوِض مطالعــه، بیشــتر نگرانــی شــدیدی نســبت بــه کار بــا کامپیوتــر 
دارنــد، Symfony ممکــن اســت مفیدتــر باشــد. افــرادی کــه زیــاد مطالعــه 

ــد داشــت.« ــاز خواهن ــه نی ــای مطالع ــه عینک ه ــال ب ــد درهرح می کنن
ــِد مطالعــۀ مختصــر و گهگاهــی می باشــد، هــر  او گفــت در امــوری کــه نیازمن
3 نــوع لنــز ممکــن اســت بــرای فــرد مفیــد و کار راه انــداز باشــد بــدون اینکــه 
ــن  ــک بازیک ــل، ی ــد. در مقاب ــه باش ــای مطالع ــتفاده از عینک ه ــه اس ــازی ب نی

ــود. ــرای هریــک از ایــن نــوع لنزهــا نخواهــد ب گلــف کاندیــدای مناســبی ب

در  کــه  شــکل  ایــن  بــه  داد  انجــام  را  مطالعــه ای  ِدل  دکتــر 
فــوکال مولتــی  تکــه ای  یــک  لنــز  بیمــار،   100 غالــب   چشــم 
لنــز 75بیمــار  و  گرفــت  قــرار   +2/75 D)ZKB00(Tecnis 

D 4.00+ را در چشــم  )ZMB00( 3/25+ و 25 بیمــار لنــز D)ZLB00(
مغلوبشــان دریافــت کردنــد. او نتایــج خوبــی را گــزارش کــرد و این طــور گفــت 
کــه بیمــاران ممکــن اســت از ترکیبــی از IOL هــای مولتــی فــوکال نیز ســود 
ببرنــد. او اخیــراً بــا موفقیــت مخلوطــی از Symfony با ســایر IOL هــا را نیز 
امتحــان کــرده اســت. او گفــت: »1dysphotopsia هــا متفــاوت و کوچک تــر 
می باشــد ولــی در حــد صفــر نمی باشــد.« در بحــث و گفتگویــی کــه در ادامــۀ 
ایــن ســخنرانی ها صــورت گرفــت، برخــی کارشناســان اظهارنظــر کردنــد کــه 
ترجیــح می دهنــد تــا بــا Symfony بــه emmetropia دســت پیــدا کننــد 

در حالــی  کــه دیگــران بــه یــک تصحیــح مختصــر و جزئــی نظــر داشــتند.
بهداشــتی مراقبت هــای  مرکــز  از  هوپــز  ســی.  فیلیــپ   دکتــر 

 Medscape Medical ،ایالــت یوتــاه Draper در Intermountain
ــِی  ــای عال ــه گزینه ه ــت ک ــن اس ــی ای ــر اصل ــت: »خب ــور گف News این ط

زیــادی در دســترس می باشــد.«
ــود کــه Symfony، گزینــه ای را در  ــق ب ــن مــورد مواف ــا در ای ــر آتی ــا دکت او ب
پیــش روی بیمارانــی کــه جهــت کار بــا کامپیوتــر نیــاز به دیــد خــوب در فاصلۀ 

ــد. ــرار می ده ــد ق متوســط دارن
دکتر دل ذکر کرد که ارتباطات مالی با شرکت های

Advanced Tear Diagnostics،Abbott،Allergan، 
Bausch+Lomb، Lumenis،Optical Express، Presbyopia 
Therapies و Tracey Technologies

داشته است. دکتر آتیا گزارش کرد که از طریق مؤسسه اش با شرکت های
Alcon,Alimera,AMO,Carl Zeiss Meditec,CIMA 
Contamac,Hoya,HumanOptics,Kowa,Mediphacos 
Noravtis,Oculentis,Ophtec,PowerVision,Rayner و SIFI

داشته است. دکتر هوپز گزارش کرد که با AcuFocus و SUN ارتباط دارد.

1. به دو فرم وجود دارد. Negative: فرد سایۀ قوسی شکلی را معموالً در قسمت گیجگاهی میدان دید خود می بیند و این عارضه معموالً بعد از ایمپلنت کردن IOL دیده می شود.
 Positive: فرد هاله نور یا رگه های نور را مشاهده می کند.
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1.  Fluoroquinolones Less Effective Against Endophthalmitis Pathogen -Medscape - Jun 20, 2017.
2- By David Douglas June 26، 2017
3.SOURCE: http://bit.ly/2sSIuo3 - Trends in Fluoroquinolone Nonsusceptibility Among Coagulase-Negative Staphylococcus Isolates 
Causing Endophthalmitis, 19952016- ; JAMA Ophthalmol 2017.

دیوید داگاس     26 ژوئن 2017 2
نیویــورک )اخبــار ســامت رویتــرز(: بــر 
اســاس تحقیقــات صــورت گرفتــه در فلوریــدا 
 و یــک مطالعــۀ in vitro کــه بــه صــورت

ــه  ــن نکت ــه، ای ــورت گرفت 3Case Series ص
مطــرح شــده اســت کــه اســتافیلوکوک 
کوآگوالز-منفــی -کــه شــایع ترین علــت بــروز 
ــت  ــی کاتاراک ــال جراح ــه دنب ــت ب اندوفتالمی
می باشــد- چنــدان بــه فلوروکینولــون هــا 
ــدن  ــاوم ش ــال مق ــد و در ح ــاس نمی باش حس

ــد. ــا می باش ــن داروه ــه ای ــبت ب نس
ــق  ــور از طری ــو. فلیــن جونی ــری دبلی ــر َه دکت
ــور  ــرز این ط ــامت رویت ــار س ــه اخب ــل ب ایمی
ــک  ــه، در کل ی ــن مطالع ــد ای ــت: »هرچن گف
ارزیابــی آزمایشــگاهی در خصوص حساســیت 
ــن  ــکال ای ــاد کلینی ــود، لیکــن ابع ــی ب میکروب
ــورت  ــه ص ــه ب ــکانی ک ــرای پزش ــات ب اطاع
ــون هــا قبــل، در حیــن  تجربــی، از فلوروکینول
یــا بعــد از جراحــی چشــم اســتفاده می کننــد 

ــد.« ــی می باش ــت فراوان ــز اهمی حائ
دکتــر فلیــن و همکارانــش از دانشــکدۀ 
پزشــکی میلــر در دانشــگاه میامــی، در 
در آنایــن  صــورت  بــه  کــه   مقالــه ای 

JAMA Ophthalmology در پانزدهــم 
ــه در  ــد ک ــر می کنن ــد ذک ــر ش ــن منتش ژوئ
عین  حــال کــه اغلــب از ایــن داروهــا -خصوصاً 
در اروپــا- بــه صــورت پروفیاکتیــک اســتفاده 
ــواهدی  ــود ش ــدم وج ــت ع ــه عل ــود، ب می ش
ــوع ســطح »هیــچ توافــق جهــان شــمولی  از ن
در خصــوص پروفیاکســی اندوفتالمیــت در 

ــدارد.« ــود ن ــت وج جراحــی کاتاراک
در مــورد تحقیــق فعلــی، یــک تیــم تحقیقاتی 
بــر روی مجموعــه ای از میکروب هــا کــه از 
بیمــاران مبتــا بــه اندوفتالمیــت در طــی 
ــود،  ــده ب ــدا ش ــا 2016 ج ــال های 1995 ت س

ــت. ــه پرداخ ــه مطالع ب
ــوص  ــمولی در خص ــان ش ــق جه ــچ تواف »هی
جراحــی  در  اندوفتالمیــت  پروفیاکســی 

کاتاراکــت وجــود نــدارد.«
در مــورد تحقیــق فعلــی، یــک تیــم تحقیقاتی 
بــر روی مجموعــه ای از میکروب هــا کــه از 

بیمــاران مبتــا بــه اندوفتالمیــت در طــی 
ــود  ــده ب ــدا ش ــا 2016 ج ــال های 1995 ت س

ــت. ــه پرداخ ــه مطالع ب
در ســال های 1999-1995، 83 میکــروب 
و در ســال های 2004-2000، 63 مــورد، 
در ســال های 2009-2005، 75 مــورد و در 
ــورد میکــروب  ســال های 2016-2010، 97 م

ــد. ــدا گردی ج
عــدم حساســیت بــه سیپروفلوکساســین 
از عــدد 28 درصــد در ســال های -1995
 1999، بــه عــدد 56 درصــد در ســال های

ــام در  ــن ارق ــت. ای ــش یاف 2016-2010 افزای
مــورد لووفلوکساســین در طــی ایــن دوره های 
ــورد  ــود و در م ــا 17 % و 56 %  ب ــر ب ــی براب زمان

ــود. ــین، 22 %  و 57 %  ب ــی فلوکساس موکس
محققــان ایــن مســأله را نیــز قبــول دارنــد کــه 
ــود و در معــرض  ایــن مطالعــه، گذشــته نگــر ب
ســوگیری احتمالــی از نظــر انتخاب مــوارد قرار 

داشــته اســت.
ــش  ــن افزای ــا می نویســند: »مکانیســم ای آن ه
مقاومــت بــه فلوروکینولــون هــا کامًا بــرای ما 
مشــخص و معلــوم نمی باشــد اما ممکن اســت 
کــه بــا اســتفادۀ گســترده از فلوروکینولون هــا، 

اســتفاده از آنتی بیوتیک هــا بــدون تجویــز 
پزشــک و بــروز و ظهــور یک ســری فاکتورهای 
ژنتیکــی داخلــی کــه باعــث مقاومــت میکروب 

ــد.« ــط باش ــوند، مرتب می ش
دکتــر جــک دونــکان، اســتاد چشــم پزشــکی 
در دانشــگاه کالیفرنیــا، سان فرانسیســکو، 
ــن  ــرز ای ــامت رویت ــار س ــه اخب ــی ب در ایمیل
ــت  ــه دس ــای ب ــه یافته ه ــزارش داد ک ــور گ  ط
ــز  ــه تجوی ــت ک ــدۀ آن اس ــان دهن ــده »نش آم
ــت  ــا( جه ــون ه ــا )فلوروکینول آنتی بیوتیک ه
درمــان یــک عامل مهــم بــروز عفونت چشــمی 
ــش  ــا افزای ــت، ب ــی کاتاراک ــال جراح ــه دنب ب
ــوده اســت و ایــن عامــل  ــرو ب چشــمگیری روب
)اســتافیلوکوک کوآگوالزمنفــی( بــه ایــن دارو 

ــت.« ــیتی نداش حساس
دکتــر دونــکان اضافه کــرد: »ایــن امــر احتماالً 
ــا  ــون ه ــن فلوروکینول ــرف روتی ــی از مص ناش
ــس از  ــت پ ــروز عفون ــگیری از ب ــت پیش جه
جراحــی کاتاراکــت می باشــد ولــی ایــن 
امــر باعــث بــروز عفونت هایــی می شــود 
ــه  ــوده و در نتیج ــر ب ــان مقاوم ت ــه درم ــه ب ک

باشــند.« وخیم تــر  و  خطرناک تــر 

استافیلوکوک 
کوآگوالز-منفی 

چندان به 
فلوروکینولون ها 

حساس نمی باشد 
و در حال مقاوم 

شدن نسبت 
به این داروها 

می باشد

کاهش اثربخیش فلوروکینولون ها 
بر اپتوژن های اندوفتاملیت  1



23مرکز تحقیقات سالمت چشم بصیر

گــزارش ســبک زنــدیگ چــم پزشــکان )2017(، نــژاد و 
قومیــت، ســوگیری و دل زدیگ1

ــکان  ــی از پزش ــورد احســاس خســتگی و دل زدگ ــر در م ــار دیگ ــه ب ــن مطالع در ای
ســؤاالتی به عمــل آمــد: منظــور از خســتگی در ایــن مطالعه و دیگــر مطالعــات مهم 
صــورت گرفتــه، عــدم عاقــه جهــت کار و فعالیــت، احســاس بدبینــی و عــدم وجود 
حس موفقیــت و پیشــرفت فــردی مناســب و مطلــوب می باشــد )1(. از ســال 2013 
-که نخســتین ســالی بــود کــه Medscape ایــن افــراد را مــورد بررســی قــرار داد- 
تــا بعــد از آن، میــزان احســاس خســتگی و دل زدگــی در تمامــی پاســخ دهنــدگان 
ــود. ایــن عــدد در  ــه افزایــش داشــته اســت و در ایــن ســال ایــن میــزان، 40% ب روب
ســال حاضــر، 51% اســت: یعنــی بیــش از 25% افزایــش، تنها در طــی 4 ســال اخیر. 
نتایج به دســت آمــده از یــک مطالعــۀ بــزرگ اخیــر، ایــن رونــد نامیمــون و نامبارک 
را مــورد تأییــد قــرار می دهــد و نشــان دهنــدۀ آن اســت کــه احســاس خســتگی و 
دل زدگــی از ســال های 2011 الــی 2014 تشــدید یافتــه و بدتــر شــده اســت و بیش 

از نیمــی از پزشــکان ایــن احســاس را گــزارش کرده انــد ]2[.
در گزارش امســال Medscape،43% از چشــم پزشــکان احساس خســتگی را ذکر 
کــرده بودنــد کــه در میــان تمامــی پزشــکان، در ردۀ ســوم از پاییــن قــرار داشــتند. 
باالتریــن درصــد خســتگی و دل زدگــی در میــان متخصصــان طــب اورژانــس دیــده 
می شــد )59%( و بعــد متخصصــان بیماری هــای زنــان و زایمــان )56%( و پزشــکان 
ــواده، متخصصــان داخلــی و متخصصــان بیماری هــای عفونــی کــه در همگــی  خان
در حــد 55% بــود. ایــن گــروه مســتقیماً بــا بیمــاران و اغلــب در شــرایطی بحرانــی و 
خطیــر ســر وکار دارنــد. همچنیــن متخصصان طــب اورژانــس، پزشــکان خانــواده و 
متخصصان داخلــی در ردیــف پنج رشــتۀ اول ذکرشــده در گــزارش ســال 2015 نیز 
قرار داشــتند. تعجــب آور نیســت که ســایر مطالعــات انجام شــده نیــز میــزان باالیی 

از احســاس خســتگی را در ایــن گروه هــا یافتــه اســت.
شدت احساس خستگی در چشم پزشکان به چه میزان است؟

از چشــم پزشــکان خواســته شــد تا بــه شــدت خســتگی خــود بر اســاس مقیاســی، 
ــن احســاس خســتگی در  ــای آنکــه »ای ــه معن ــد: نمــره 1 ب ــی 7 نمــره بدهن از 1 ال
زندگــی مــن تداخلــی ایجــاد نمی کنــد.« و نمــرۀ 7 مســاوی بــا اینکــه »ایــن حالــت 

ــت  ــر روی مراقبتــی کــه وی دریاف ــا ب ــر آن ه ــژاد و قومیــت بیمــار و تأثی ــورد ن در م
می کنــد، تحقیقــات فراوانــی صــورت گرفتــه اســت. مطالعــه Medscape در مورد 
ســبک زندگــی چشــم پزشــکان، از چشــم پزشــکان خواســت در خصــوص اینکــه 
ــه معرفــی می کننــد، توضیــح دهنــد  ــژادی و قومــی چگون آن هــا خــود را از نظــر ن
تــا از ایــن طریــق، ارتباطاتــی را بــا مراقبت هــای ارائــه شــده بــه بیمــار، گزینه هــای 
ــؤاالتی از  ــه س ــن مطالع ــد. در ای ــف نماین ــک کش ــادی پزش ــطح ش ــخصی و س ش
ــایر  ــوگیری و س ــرد، س ــی ف ــوص دل زدگ ــرد در خص ــی ف ــل زندگ ــال های قب س
فاکتورهــای ســبک زندگــی نیــز انجــام شــد. بیــش از 14 هــزار پزشــک از بیــش از 
27 نــوع رشــتۀ تخصصــی بــه ایــن ســؤاالت جــواب دادنــد و برخــی پاســخ ها جالب 

توجــه و شــگفت انگیــز بــود.
ــا  ــن اســت ب ــده اســت و ممک ــرد ش ــا، گ ــده در چارت ه ــه ش ــر ارائ ــه: مقادی توج

ــد. ــته باش ــق نداش ــن تطاب ــده در عناوی ــای ذکرش ــل جمع ه حاص
ــی  ــتگی و دل زدگ ــاس خس ــتر احس ــکان بیش ــروه از پزش ــدام گ ک

؟ می کننــد

1- Lifestyle Report 2017, Race and Ethnicity, Bias and Burnout
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احساس خستگی و دل زدگی بر اساس جنسیت

در ایــن گــزارش Medscape در خصوص ســبک زندگــی، همانند ســال های اخیر 
شــاهد آن هســتیم که درصــد بیشــتری از چشــم پزشــکان زن )48%( در مقایســه با 
همــکاران مردشــان )41%( خســتگی را ذکــر کــرده بودنــد. از زمانــی کــه این ســؤال 
نخســتین بــار در مطالعۀ ســال 2013 پرســیده شــد، در مورد پاســخ دهنــدگان مرد، 
درصدهــا بــه صــورت خفیــف رونــدی افزایشــی داشــته اســت ولــی در مــورد زنــان، 
کاهش ســریع و تنــدی داشــته اســت. در آن ســال، 35 درصــد از مــردان و 64 درصد 

از زنان خستگی را ذکر کرده بودند.
ــوان  ــورت عن ــه ص ــه چ ــود را ب ــت خ ــژاد و قومی ــکان ن ــم پزش چش

؟ می کننــد
 

مــا از پزشــکان در مــورد نــژاد یــا قومیــت آن هــا ســؤال پرســیدیم. از آنجا کــه چنین 
تقســیم بندی هایی الزامــاً روشــن و شــفاف نمی باشــد، پاســخ دهنــدگان 
ــخ  ــد از پاس ــه 5 درص ــد و البت ــاب کنن ــه را انتخ ــک گزین ــش از ی ــتند بی می توانس
ــود را  ــژاد خ ــکان ن ــه چهارم )75%( از چشــم پزش ــد. س ــور بودن ــن ط ــدگان ای دهن
سفیدپوســت/قفقازی اعــام کردنــد. در ادامــه، افــرادی کــه خــود را چینــی معرفــی 
کرده بودند )7%( آســیایی/هندی )5%(، هیســپانیک/التین )4%( و ســایر آسیایی ها 
ــه در  ــی ک ــا قومیت ــژاد ی ــود را از ن ــه خ ــی ک ــخ دهندگان ــتند. پاس ــرار داش )3%( ق
فهرســت بــاال وجــود نداشــت، معرفــی کــرده بودنــد در حــد یــک درصــد یــا کمتــر 

بودند.
ــارغ التحصیــان رشــتۀ  ــژاد ف ــورد ن ــوادۀ Kaiser« کــه در م ــاد خان گــزارش »بنی
ــط  ــده توس ــه ش ــای ارائ ــه داده ه ــه ب ــا توج ــد، ب ــال 2015 می باش ــکی در س پزش

آن قدر شــدید اســت کــه مــن در فکر ایــن هســتم کــه پزشــکی را کًا رهــا کنــم.« از 
بیــن چشــم پزشــکانی کــه خســتگی را ذکــر کــرده بودند، بــه طور متوســط شــدت 

این احساس برابر با عدد 4 بود که از انتهای جدول در ردۀ سوم قرار داشتند.
ــی از متخصصــان طــب  ــد توجــه داشــت کــه هرچنــد کــه درصــد نســبتاً باالی بای
ــه  ــی را تجرب ــتگی و دل زدگ ــه خس ــد ک ــر کردن ــواده ذک ــکان خان ــس و پزش اورژان
کرده انــد، ولــی میانگیــن شــدت ایــن احســاس، پایین تــر از قســمت میانــی جــدول 
ــن رده  ــوژی در باالتری ــان اورول ــه متخصص ــوط ب ــرۀ مرب ــدد 4/2. نم ــی ع ــود یعن ب
ــق و بینــی  ــرار داشــت یعنــی عــدد 4/6 و بعــد از آن هــا متخصصــان گــوش و حل ق
ــه  ــود ک ــن ب ــه ای ــب توج ــۀ جال ــتند. نکت ــرار داش ــدد 4/5 ق ــا ع ــت ب و انکولوژیس
متخصصــان بیماری هــای عفونــی در ردۀ پنجــم تخصص هایــی قــرار داشــتند کــه 
احتمــال تجربــۀ حــس خســتگی در آن هــا بــاال بــود و نمرۀ شــدت ایــن احســاس در 

ــدد 3/9. ــی ع ــرار داشــت یعن ــن حــد ق پایین تری
علت احساس خستگی و دل زدگی در چشم پزشکان چیست؟

از چشــم پزشــکان درخواســت شــد تــا بــر اســاس یــک معیــار 7 نمــره ای، بــه علــل 
بــروز احســاس خســتگی و دل زدگــی نمــره بدهنــد: نمــرۀ 1 بــه معنــای ایــن اســت 
کــه »بــه هیــچ وجــه تأثیــری نــدارد« و نمــرۀ 7 معــادل ایــن اســت کــه »تأثیــر قابل 
ماحظــه ای دارد«. در صــدر ایــن فهرســت، ایــن علــت بــا نمــرۀ 5/6 وجــود داشــت: 
»وجــود تعــداد زیــادی از مســؤولیت های بوروکراتیــک« و ســپس در ادامــه 
»کامپیوتــری شــدن روزافزون کارهــا« با نمــرۀ 5/4 و »مســائل و معضــات بیمه ای« 
ــر قصــور پزشــکی« و  ــار »خط ــه ای« در کن ــائل بیم ــه »مس ــا ک ــرۀ 5. از آنج ــا نم ب
»اســترس های خانوادگــی« در ســال گذشــته، جــزء پاســخ هایی بــود کــه در 
پرســش نامه وجــود نداشــت ولــی افــراد در پاســخ بــه ایــن ســؤال، خــود بــه دفعــات 
ــروز خســتگی ذکــر کــرده  ــوان عوامــل مهــم تأثیرگــذار در ب ــه عن آن را نوشــته و ب
بودنــد، لــذا ایــن گزینه هــا بــه مطالعــۀ امســال مــا اضافــه شــد. چشــم پزشــکان بــه 

دو علت آخر به ترتیب نمرۀ 3/7 و 2/8 دادند.
ــوابق  ــوص س ــردی در خص ــط Medscape، میزگ ــال 2016، توس ــر س در اکتب
ــه  ــل ب ــای پان ــی از اعض ــد و در آن، یک ــزار ش ــک )EHR(1 برگ ــتی الکترونی بهداش
 ]EHR ــر این طــور گفــت: »اگــر ]دســتورالعمل های ِّ ــرت دبلیــو. بِِرن ــام دکتــر راب ن
بــدون اینکــه تغییــری در روندهــای کاری اداری رخ دهــد، اجــرا شــود در آن صــورت 
مســئولیت ورود و ثبــت قســمت زیــادی از داده هــا به عهــدۀ پزشــک خواهــد افتاد و 

ایــن مســأله ای اســت کــه بــه بــار ســنگین کاری پزشــک، خواهــد افــزود.«

1-   Electronic Health Records
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پاســخ های ارائــه شــده در ایــن ســال، نشــان دهنــدۀ نوعــی ارتبــاط میــان نــژاد یــا 
قومیــت بــا احســاس خســتگی در چشــم پزشــکان بــود. باالتریــن درصد خســتگی 
در میــان گروه هایــی کــه بیــش از 3 درصــد پاســخ دهنــدگان را بــه خــود اختصاص 
مــی داد، در افرادی بــود که خــود را از نــژاد سفیدپوســت/قفقازی معرفی کــرده بودند 
)45%(. در میــان ایــن گروه هــای نــژادی و قومــی، چشــم پزشــکان آســیایی هنــدی 
ــۀ  ــال تجرب ــا احتم ــه در آن ه ــد ک ــرادی بودن ــتگی، اف ــاس خس ــد احس ــا 7 درص ب

دل زدگی و خستگی در پایین ترین حد خود قرار داشت.
مطالعــه ای بــر روی دانشــجویان پزشــکی در ســال 2007 نشــان دهنــدۀ آن بــود که 
47% از آن هــا خســتگی را تجربــه کــرده بودند و ایــن رقــم در افراد غیر سفیدپوســت 
کمتــر از سفیدپوســتان بــود ]11[. بــا ایــن  وجــود نکتــۀ قابــل توجه ایــن بود کــه در 
دانشــجویان غیــر سفیدپوســتی که بــه علــت نژادشــان بــا برخوردهــای نامناســبی 
روبــرو شــده بودنــد، در مقایســه بــا هم ردیفــان سفیدپوســت خــود، میزان احســاس 
ــه  ــرادی ک ــای اف ــال، در درصده ــن ح ــود. )در عی ــر ب ــودگی باالت ــتگی و فرس خس
ذکــر کردنــد کــه دچــار افســردگی شــده بودنــد، هیــچ اختافــی وجــود نداشــت.( 
ــه در  ــود ک ــدۀ آن ب ــرد، نشــان دهن ــژاد و اســترس شــغلی ف ــورد ن ــه ای در م مطالع
کل، پزشــکان غیر سفیدپوســت در مقایســه با همــکاران سفیدپوستشــان، بــا تعداد 
بیشــتری از بیماران ِســمج و مشــکل دار روبــرو می شــوند. با ایــن  وجود، در پزشــکان 
هیســپانیک/التین و آمریکایــی سیاه پوســت/آفریقایی تبــار، در قیــاس بــا همــکاران 
سفیدپوستشــان از نظــر اســترس هیــچ تفــاوت خاصــی ذکــر نگردیــد، هرچنــد که 
آســیایی ها و ســاکنان جزایــر پاســیفیک به طــور متوســط، اســترس بیشــتری را در 

مقایســه با پزشــکان سفیدپوســت، ذکــر کــرده بودنــد ]12[.
نژاد و قومیت چشم پزشکان و سوگیری های خاص

»انجمــن کالج هــای پزشــکی آمریــکا« به ایــن نتایــج رســید: 7% از پاســخ دهندگان 
ــژاد ســفید/قفقازی، 9/8  ــد و 58/8 درصــد از ن ــژادی معرفــی کرده ان خــود را چنــد ن
ــار و 4/6 درصــد  ــی تب درصــد آســیایی، 5/7 درصــد سیاه پوســت/آمریکایی آفریقای
هیســپانیک/التین اعــام کــرده بودنــد. ایــن یافته هــا ممکــن اســت مطــرح کننــدۀ 
کاهش درصــد تمامی پزشــکانی که از نــژاد سفیدپوســت/قفقازی هســتند و افزایش 

ــار باشــد. ــی تب ــای آفریقای مختصــر سیاه پوســتان و آمریکایی ه
نژاد/ قومیت و جنسیت چشم پزشکان

در ایــن گــزارش Medscape، در میــان گروه هــای نژادی/قومیتــی کــه بیــش از 3 
درصد از چشــم پزشــکان را بــه خود اختصــاص مــی داد، درصد پاســخ دهنــدگان زن 
نســبت بــه مــرد، بســیار پاییــن بــود. باالتریــن درصــد زنــان، از میــان افــرادی بودند 
کــه خــود را بــه عنــوان آســیایی هنــدی معرفــی کــرده بودنــد )50%(. پایین تریــن 
مقــدار، در میــان افــرادی بود کــه خــود را چینــی معرفــی می کننــد )27%(. در میان 

چشم پزشکان سفیدپوست/قفقازی، 66% مرد و 34% زن می باشند.
ــزارش امســال، در  ــی پزشــکان در گ ــان تمام ــان )63%( در می ــن درصــد زن باالتری
ــن درصــد )38%( در  ــار و پایین تری ــای سیاه پوســت/آفریقایی تب ــروه آمریکایی ه گ
گــروه سفیدپوســتان/قفقازی ها بــود. ایــن یافتــه، منعکــس کننــدۀ یــک مطالعه ای 
نیــز می باشــد کــه توســط »انجمــن کالج هــای پزشــکی آمریــکا« انجــام شــد: ایــن 
مطالعــه بــه ایــن نتیجــه رســید کــه در میــان تمامــی گروه هــای ســنی پزشــکان، 
پزشــکان زن از نــژاد آمریکایــی سیاه پوســت/آفریقایی تبــار تنهــا گــروه غیــر 
سفیدپوســتی بودنــد کــه در آن هــا در حــال حاضــر، درصــد زنــان بیشــتر از مــردان 
می باشــد. در عیــن حــال، در گــروه ســنی 29 ســال و باالتــر، در نژادهــای آســیایی 
و هیســپانیک/التین تعــداد زنــان نیــز بیشــتر از مــردان بــود. عــاوه بــر ایــن، ایــن 
مطالعــه نتیجه گرفــت کــه در میــان داوطلبــان ورود بــه دانشــکده های پزشــکی که 
ــاً  ــا تمام ــار می باشــند، دوســوم از آن ه ــی سیاه پوســت/آفریقایی تب ــژاد آمریکای از ن

زن می باشــند ]10[
درصــد افــراد دچــار احســاس خســتگی بــر اســاس نــژاد/ قومیــت در 

میــان چشــم پزشــکان
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یــازده درصد از چشــم پزشــکانی که ســوگیری را قبــول کرده بودنــد، اظهار داشــتند 
که ایــن ســوگیری بــر درمــان آن هــا تأثیــر می گــذارد. ایــن پاســخ، آن هــا را در میان 
ــان  ــد و متخصص ــرار می ده ــدول ق ــه ج ــم از ت ــف شش ــدگان در ردی ــخ دهن پاس
ــا  ــا 24% در باالتریــن رده و روان پزشــکان و نفرولوژیســت هــا ب مراقبت هــای ویــژه ب
ــه  ــال ک ــن احتم ــت ها ای ــد. در پاتولوژیس ــرار دارن ــوم ق ــگاه دوم و س 23% در جای
ــن ســطح  ــر گذاشــته اســت، در پایین تری ــار تأثی ــان بیم ــر نحــوۀ درم ســوگیری ب

یعنی 6 درصد قرار داشت.
برخــی از مطالعــات، مطــرح کننــدۀ ایــن امر اســت کــه ســوگیری تلویحــی و مخفی 
ممکــن اســت بــر قضــاوت پزشــک تأثیــر داشــته باشــد ]13[. در یــک مطالعــه هــر 
چنــد کــه ســوگیری مخفــی و نــا آشــکار، بــر توصیه هــای درمانــی تأثیری نداشــت 
ــان  ــر درم ــت را در ام ــاران سفیدپوس ــر، بیم ــال قوی ت ــه احتم ــکان ب ــی پزش ول
ــکان  ــن پزش ــاران سیاه پوســت می دانســتند و ای ــنواتر از بیم ــرف ش ــر و ح همکارت
ــر تصمیم گیری هــای  ــن امــر می توانســته اســت کــه ب ــد کــه ای خــود قبــول کردن

آن هــا تأثیرگــذار بــوده باشــد ]15[.
آیــا ســوگیری چشــم پزشــکان بــر نحــوۀ برخــورد، تأثیــر منفــی یــا 

ــته اســت؟ ــی داش مثبت

در ایــن گــزارش Medscape، از چشــم پزشــکان این ســؤال پرســیده شــد کــه آیا 
ــا گروه هــای خاصــی از بیمــاران  ــواع خاصــی ی ــد کــه در مــورد ان آن هــا قبــول دارن
ســوگیری داشــتند یــا نــه و پاســخ دهنــدگان می توانســتند بیــش از یــک گزینــه را 
ــدۀ  ــج دربرگیرن ــن نتای ــه ای ــه ک ــن نکت ــرار دادن ای ــر ق ــا مدنظ ــد. ب ــاب کنن انتخ
ــامل  ــکان را ش ــم پزش ــد چش ــش از 3 درص ــط بی ــه فق ــد ک ــی می باش گروه های
ــواع  ــورد ان ــری در م ــه جهت گی ــی ک ــخ دهندگان ــد پاس ــن درص ــود، باالتری می ش
ــت شــد  ــروه سفیدپوســت/قفقازی یاف ــول داشــتند، در گ ــاران را قب خاصــی از بیم
)51%(. در پاســخ دهنــدگان آســیایی هنــدی، احتمــال ذکــر شــدن ســوگیری در 

پایین ترین حد خود یعنی 36 درصد بود.
عــاوه بــر کوچــک بــودن حجــم نمونه هــای تحــت بررســی، یــک فاکتــور 
محدودکننــده و نقطــه ضعــف دیگــر مطالعــۀ Medscape و ســایر مطالعاتــی کــه 
ــا آشــکاری  ــت می باشــد، وجــود ســوگیرِی تلویحــی و ن ــژاد و قومی ــدۀ ن دربرگیرن
می باشــد کــه بــدون اطــاع آگاهانــه رخ می دهــد. ســوگیری تلویحــی اغلــب اوقات 
ــن احتمــال بیشــتر  ــرت دارد و ای ــرد مغای ــا احساســات و عایــق گــزارش شــدۀ ف ب
ــه  ــی ک ــد در حال ــر باش ــتان مثبت ت ــمت سفیدپوس ــه س ــا ب ــه نگرش ه ــی رود ک م
ســوگیری های منفــی اغلــب اوقــات بیشــتر بــه ســمت غیــر سفیدپوســتان یافــت 

می شــود ]13 و 14[.
آیــا جنســیت یک چشــم پزشــک، بــر ســوگیری او به ســمت بیمــاران، 

دارد؟ تأثیر 

ــا  ــی ب ــه بیماران ــبت ب ــه نس ــتند ک ــول داش ــه قب ــکانی ک ــم پزش ــی از چش وقت
خصوصیــات ویــژه، ســوگیری هایی داشــته اند در مــورد مشــخص کــردن آن 
ســوگیری ها ســؤال پرســیده شــد، هــم مــردان و هــم زنــان، بیشــتر از همه چیــز به 
مســائل و مشــکات عاطفــی اشــاره کردنــد )بــه ترتیــب 63% و 53%(. ضمناً پاســخ 
دهنــدگان مذکر بیشــتر از پاســخ دهنــدگان مؤنــث، وزن بیشــتر را ذکر کــرده بودند 
)43% در مقابــل 37%(. پاســخ دهندگان زن بیشــتر از مــردان، هوش پاییــن بیمار از 
ــل 32%( و  ــی )37% در مقاب ــای زبان ــل 46%(، تفاوت ه ــود )51% در مقاب ــر خ منظ
ــه عنــوان عواملــی کــه باعــث  ــا 28%( را ب بیمــه نبــودن بیمــار )37% در مقایســه ب

سوگیری شده بود، ذکر نمودند.
آیا سوگیری پزشک، بر درمان بیمار تأثیرگذار می باشد؟
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در ایــن مطالعــه، به نظــر می رســید کــه در میــان چشــم پزشــکان، مابین اعتقــادات 
مذهبی یــا معنــوی و ســوگیری نوعــی ارتبــاط وجــود دارد. از میــان افرادی کــه ذکر 
می کننــد کــه دارای یــک عقیــدۀ معنــوی می باشــند، 47% قبــول دارنــد کــه دارای 
ــادات خاصــی نمی باشــند،  ــه دارای اعتق ــرادی ک ــان اف ســوگیری می باشــند. از می

45%، سوگیری داشتن را تأیید می کنند.
آیــا ســوگیری چشــم پزشــک، بــا محافظــه کار بــودن یــا لیبــرال بودن 

وی ارتباطــی دارد؟

ــات  ــورد موضوع ــکان در م ــی پزش ــای سیاس ــه گرایش ه ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
ــدارد و نیمــی  ــا ســوگیری ذکرشــده توســط آن هــا، هیــچ ارتباطــی ن اجتماعــی، ب
از پاســخ دهنــدگان در هــر دو گروهــی کــه از نظــر اجتماعــی لیبــرال و محافظــه کار 

ــد. ــول دارن ــد، وجــود ســوگیری را قب بودن
ــط کار  ــارج از محی ــا در خ ــط کار ی ــرد، در محی ــکان م ــم پزش ــا چش آی

ــتند؟ ــکان زن هس ــم پزش ــادتر از چش ــود، ش خ

Medscape ایــن ســؤال را پرســید کــه آیــا ســوگیری بــر نحــوۀ برخــورد بــا بیمار، 
تأثیــر مثبتــی )مثــًا صــرف وقــت اضافــی بــرای او، برخــورد دوســتانه تر( یــا تأثیــر 
منفــی )مثــًا صــرف وقــت کوتاهــی بــرای معاینــه یــا برخورد نــه چنــدان دوســتانه 
بــا بیمــار( داشــته یــا نــه و پاســخ دهنــدگان می توانســتند بــه هــردوی آن ها، پاســخ 
»آری« بدهنــد. از بیــن 11% چشــم پزشــکی کــه تأثیــر ســوگیری را قبــول کــرده 
بودنــد، باالتریــن درصدهایــی کــه پزشــکان قبــول داشــتند تأثیــر منفی بــر برخورد 
آن هــا یــا بیمــاران داشــته، مربــوط بــه تفاوت هــای زبانــی )80%( و نیــز افــرادی بود 
کــه از دیــد پزشــکان جذابیــت فیزیکــی )67%( نداشــتند. باالتریــن درصــد برخورد 
مثبتــی که حاصــل از ســوگیری پزشــک بــوده، مربــوط بــه بیمــاراِن جنــس مخالف 

بود )100 درصد(.
ــف  ــژاد مخال ــی از ن ــا بیماران ــه ب ــول داشــتند ک ــارم از چشــم پزشــکان، قب یک چه
خــود برخــورد و رفتــار منفــی داشــته اند و البتــه یک چهــارم نیــز برخــورد مثبتــی 
را ذکــر کردنــد و نیمــی نیــز هــم اثــرات مثبــت و هــم اثــرات منفــی را ذکــر کردنــد. 
قابــل توجــه اســت کــه بدانیــم در یــک آنالیــز مطالعــات صــورت گرفتــه در مــورد 
رابطــۀ میــان نژاد/قومیــت بیمــاران و مراقبت هــای ارائــه شــده بــه آن هــا، بــه ایــن 
نتیجــه دســت یافتیــم کــه در مــورد بیمــاران سفیدپوســت مراقبت هــا و درمان های 
بیشــتری صــورت گرفتــه بــود هــر چنــد کــه دالیــل وجــود ایــن امــر، مشــخص و 

ــد ]16[. ــکار نمی باش آش
ــان  ــکاران جوان ترش ــتر از هم ــن تر، بیش ــکان مس ــم پزش ــا چش آی

ــد؟  ــوگیری دارن س

در میــان چشــم پزشــکان بــاالی ســن 45 ســال و نیــز چشــم پزشــکان 45 ســاله یا 
جوان تــر، باالتریــن درصدهایی کــه بیانگــر ســوگیری در مورد بیمــاران بــود، مربوط 
ــه ترتیــب 65% و 56%(. پاســخ دهنــدگان  بــه مســائل و مشــکات عاطفــی بــود )ب
ــاالی 45 ســال، اظهــار داشــتند کــه بیشــتر از همــکاران جوان ترشــان، در مــورد  ب
ــداد  ــد(. تع ــل 36 درص ــد در مقاب ــتند )49 درص ــوگیری داش ــر، س ــاران چاق ت بیم
بیشــتری از چشــم پزشــکان جــوان ذکــر کردنــد کــه در مــورد بیمارانــی که بــه زعم 
آن هــا هــوش پایینــی داشــتند )بــه ترتیــب 51% و 37%( و نیــز در مــورد تفاوت های 
ــات،  ــایر خصوصی ــورد س ــته اند. در م ــوگیری داش ــل 22%( س ــی )40% در مقاب زبان

تفاوت های بسیار اندکی میان دو گروه سنی وجود داشت.
آیا ســوگیری چشــم پزشــک، بــا اعتقــادات معنوی یــا مذهبــی مرتبط 
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ــر شــغلی  ــی غی ــر زندگ ــی ب ــه احســاس خســتگی و دل زدگ ــه نظــر می رســد ک ب
ــخ  ــا 51% از پاس ــت. تنه ــته اس ــه ای داش ــل ماحظ ــر قاب ــکان، تأثی ــم پزش چش
دهندگانی کــه احســاس خســتگی داشــتند، در خــارج از محیــط کاری خود بســیار 
ــا آن، ایــن رقــم در مــورد آن هایــی کــه  ــی کــه در قیــاس ب شــاد می باشــند، در حال

ــد. ــتند، 79% می باش ــتگی نداش ــاس خس احس
آیا احســاس خســتگی چشــم پزشــکان با شــاد بــودن در محیــط کاری 

دارد؟ ارتباطی 

بــه نظــر می رســد کــه احســاس خســتگی، حتــی یــک تأثیــر منفــی بارزتــر و قابــل  
ــط کاری دارد. دوســوم  ــودن چشــم پزشــک در محی ــر روی شــاد ب ــری ب ماحظه ت
از پاســخ دهندگانــی کــه احســاس خســتگی و دل زدگــی نداشــتند، ادعــا داشــتند 
ــی  کــه در  ــی نهایــت شــاد هســتند در حال ــا ب کــه در محیــط کاری خــود بســیار ی
همکارانشــان که احســاس خســتگی داشــتند، ایــن رقــم )میــزان شــادی در محیط 

ــود. ــا 10% ب کار( تنه
ــی  ــای ورزش ــر فعالیت ه ــکان ب ــم پزش ــتگی چش ــاس خس ــا احس آی

ــری دارد؟ ــا تأثی ــه( آن ه ــار در هفت ــل دو ب ــم )حداق منظ

ــه نظــر می رســد کــه میــان احســاس خســتگی چشــم پزشــکان و فعالیت هــای  ب
ــه احســاس  ــرادی ک ــی رابطــه وجــود دارد. 77% از اف ــه نوع ــا ب ــی منظــم آن ه بدن
ــار در هفتــه تمرینــات ورزشــی  خســتگی نداشــتند ذکــر کردنــد کــه حداقــل دو ب
دارنــد در حالــی  که ایــن رقــم، در میان پاســخ دهنــدگان دارای احســاس خســتگی، 

63% بود.
آیــا احســاس خســتگی چشــم پزشــکان بــا چاقــی و اضافــه وزن آن ها 

ارتباطــی دارد؟

مطالعــۀ ســبک زندگــی، هماننــد ســال های قبــل از پزشــکان خواســت تا به شــادی 
و خوشــحالی خــود در محیــط کار و خــارج از محیــط کار، بــر اســاس یــک معیــار، از 
یــک تــا هفــت نمــره بدهنــد. نمــرۀ 1 معــادل »بســیار ناراحــت« و نمــرۀ 7 معــادل 
»بســیار شــاد و خوشــحال« می باشــد. در میــان چشــم پزشــکان، درصــد مردانی که 
در مقایســه با زنان ذکــر کردند کــه در خــارج از محیــط کاری )69% در مقابــل %63( 
ــند،  ــحال می باش ــاد و خوش ــیار ش ــل 40%( بس ــط کاری )43% در مقاب و در محی
مختصــری بیشــتر بــود. بــا ایــن وجــود، هــم پاســخ دهنــدگان مذکــر و هــم مؤنــث، 

در خارج از محیط کاری خود شادتر می باشند.
شادترین پزشکان چه گروه هایی هستند؟

 

چشــم پزشــکان در ردۀ دوم پزشــکانی قــرار دارنــد کــه ذکــر می کننــد کــه هــم در 
خــارج از محیــط کاری و هم در محــل کار خــود )به ترتیــب بــا 67% و 42%(، بســیار 
ــت شــاد می باشــند. در گــزارش امســال، شــادترین پزشــکان در  ــی نهای ــا ب شــاد ی
خــارج از محیــط کار، اورولوژیســت هــا بــا 69% بودنــد. درماتولوژیســت ها بــا %43، 
ــر در  ــن ام ــه ای ــه البت ــد ک ــط کاری بودن ــکان در محی ــادترین پزش ــۀ اول ش در رتب

گزارش های سال 2014 نیز به همین صورت بود.
آیا احســاس خســتگی چشــم پزشــکان بــا شــاد بــودن آن هــا در خارج 

ــاط دارد؟ از محیط کاری ارتب
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میــان نقــش ایفــا می کنــد. 23% از افــرادی کــه احســاس خســتگی را ذکــر 
ــه  ــی  ک ــد در حال ــرده بودن ــار در روز مشــروب مصــرف ک ــل یک ب ــد، حداق می کردن

این رقم در افرادی که احساس خستگی نداشتند، 17% بود.
آیا جنسیت چشم پزشکان بر پس اندازهای آن ها تأثیری دارد؟

در میــان چشــم پزشــکانی کــه بــه مطالعــۀ Medscape پاســخ داده اند، جنســیت 
ــداز فــرد تأثیــر مختصــری دارد: 73% از مــردان و 69% از  ــر میــزان پس ان احتمــاالً ب
زنــان ذکــر کردنــد کــه دارای پس انــداز کافــی یــا بیشــتر از آن می باشــند در حالــی  
ــدک  ــا ان ــای آن ه ــه پس اندازه ــد ک ــر کردن ــان ذک ــردان و 31% از زن ــه 26% از م ک

ــد. ــدازی ندارن ــه پس ان ــا اینک ــد ی می باش
آیا جنسیت چشم پزشکان بر بدهی های آن ها تأثیری دارد؟

ــل  ــه قاب ــرد و زن ک ــکان م ــم پزش ــای چش ــزان بدهی ه ــال، می ــزارش امس در گ
پرداخــت و تســویه می باشــد، تقریبــاً در یــک ســطح ذکرشــده بــود. 37% از مــردان 
و 38% از زنــان ذکــر کردنــد کــه اصــًا هیــچ بدهــی ای ندارنــد. در پاســخ دهندگانی 
کــه بدهــی را ذکــر کــرده بودنــد،56% از مــردان و 55% از زنــان ذکــر کردند کــه این 
بدهــی قابــل پرداخــت می باشــد و فقــط 7% از مــردان و 6% از زنــان ذکــر کردنــد که 

بدهــی آن هــا قابــل پرداخــت و تســویه نمی باشــد.
ــرآورده ســازی  آیــا درآمدهــا و دارایی هــای چشــم پزشــکان جهــت ب

ــد؟ ــی می باش ــا کاف ــی آن ه ــداف زندگ اه

بــر اســاس جدیدتریــن گــزارش تهیــه شــده توســط مرکــز کنتــرل و پیشــگیری از 
بیماری هــا، شــیوع چاقــی در میــان بزرگ ســاالن آمریکایــی در ســال های 2014-

2011، 36/5% بــود و ایــن عــدد از ســال 2003 تاکنــون، نســبتاً بــدون تغییــر مانده 
ــورد  ــال 2013 در م ــۀ JAMA Internal Medicine در س ــت ]17[. مطالع اس
رفتارهای ســبک زندگــی در کارکنان مراکز بهداشــتی درمانــی ]18[، نشــان دهندۀ 
ایــن بــود کــه مابیــن شــاغلین ایــن مراکــز و بیمارانشــان، از نظــر میــزان چاقــی یــا 

اضافه وزن، اختاف بسیار اندکی وجود دارد.
چشــم پزشــکانی کــه در مطالعــۀ BMI ،Medscape خــود را ذکــر کــرده بودند، 
ــل  ــی تعــداد قاب ــه جمعیــت کلــی جامعــه وضعیــت بهتــری داشــتند ول نســبت ب
ماحظه ای نیــز چــاق یــا دارای اضافــه وزن بودند. احســاس خســتگی ممکن اســت 
نقــش کوچکــی را ایفــا کنــد؛ 29% از پاســخ دهنــدگاِن دارای احســاس خســتگی، 
تأییــد کردنــد کــه دچــار اضافــه وزن یــا چاقــی می باشــند در حالــی  کــه ایــن میزان 

در افــرادی کــه فاقــد احســاس خســتگی بودنــد 20% بــود.
ــل یــک  ــکل )حداق احســاس خســتگی چشــم پزشــکان و مصــرف ال

ــده در روز( وع

بــر اســاس تازه تریــن آمــار دولتــی مربــوط بــه مصــرف الــکل، 71% از بزرگ ســاالن 
آمریکایــی ذکــر کردنــد کــه در ظــرف یک ســال اخیــر الــکل مصــرف کــرده و %57 
ــده در  ــخ دهن ــکان پاس ــم پزش ــته اند ]19[. چش ــرف داش ــر مص ــاه اخی ــک م در ی
مطالعــۀ Medscape ذکــر می کننــد کــه مصــرف الــکل آن هــا در حــد ســبک تــا 
متوســط بــوده اســت و بــه نظــر می رســد کــه احســاس خســتگی بــه نوعــی در این 



مرکز تحقیقات سالمت چشم بصیر 30
بــدون هیچ گونــه بدهــی می باشــند یعنــی دو برابــر درصــد )20%( هم ردیفــان خود 
در همــان موقعیــت کاری کــه دارای احســاس خســتگی می باشــند. ایــن در حالــی 
اســت کــه در متخصصــان طــب اورژانــس، شــیوع خســتگی در باالتریــن حــد خــود 
بود اما مابیــن درصدهــای متخصصان دارای احســاس خســتگی و متخصصــان فاقد 
ــاوت اندکــی  ــد بدهــی می باشــند، تف ــد کــه فاق ــن احســاس کــه ذکــر می کردن ای
ــاِن دارای  ــی متخصص ــی 31% از تمام ــل 28%(. 19 ال ــود داشــت )23% در مقاب وج
احســاس خســتگی، فاقــد بدهــی بودنــد؛ محــدودۀ متناظــر ایــن حالــت در مــورد 
متخصصانــی کــه احســاس خســتگی نداشــتند، 42-27 درصــد بــود. در پزشــکان 
خانــواده کــه دارای احســاس خســتگی بودنــد، بدهــی نداشــتن در پایین تریــن حــد 

خود یعنی در حد 19% بود. 

ــه  ــرد و زن، ک ــکان م ــی پزش ــان تمام ــداوم می ــدی م ــاف درآم ــه اخت ــه ب ــا توج ب
ــه  ــه ب ــای صــورت گرفت ــزارش امســاِل Medscape در خصــوص پرداخت ه در گ
پزشــکان ذکر شــده، شــاید تعجب آور نیســت که تعــداد زیادتری از چشــم پزشــکان 
مــرد )66% در مقایســه بــا 50% از چشــم پزشــکان زن( معتقــد هســتند کــه درآمــد 
ــرآورده ســاختن نیازهایشــان کافــی  و دارایی هــای آن هــا در حــال حاضــر جهــت ب
می باشــد. 30% از زنــان، در مقایســه بــا 22% از مــردان، اظهار داشــتند کــه دارایی ها 
ــه وضــع  ــد ک ــی انتظــار دارن ــی نمی باشــد ول ــا در حــال حاضــر کاف ــد آن ه و درآم
آن ها بهبــود یابــد. در عیــن حــال، 19% از زنان- در مقایســه بــا 12% از مــردان- هیچ 

امیــدی ندارنــد کــه درآمــد و دارایی هــای آن هــا درهرحــال کافــی باشــد.
کدام گروه از پزشکان دارای بدهی نمی باشند؟

بــه نظــر می رســد کــه تقریبــاً در هــر رشــتۀ تخصصــی، بدهــی داشــتن فــرد رابطــۀ 
بــارز و قابــل ماحظه ای بــا احســاس خســتگی او دارد. به اســتثنای نورولوژیســت ها، 
تعــداد پزشــکاِن فاقــد احســاس خســتگی کــه بدهــی ندارنــد، در مقایســه بــا تعداد 
پزشــکان دارای احســاس خســتگی بیشــتر می باشــد. بــا ایــن  وجــود، چنــد مــورد 
جالِب توجــه شــگفتی آوری وجــود دارد. باالترین شــدت خســتگی در اورولوژیســت 
هــا وجــود داشــت )4/6( و در ایــن گــروه از متخصصــان، بیشــترین اختــاف مابیــن 
پزشــکان دارای احســاس خســتگی و فاقــد ایــن حالــت، بــا توجــه بــه بدهــی فــرد 
وجــود داشــت؛ تقریبــاً نیمــی از )42%( اورولوژیســت های فاقد احســاس خســتگی، 


