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هر.چه.بیشتر.IOP.و.کاهش.مصرف.داروها.شود..هنگامی.که.

تصمی��م.به.انج��ام.MIGS.توام.با.جراح��ی.کاتاراکت.وجود.

دارد،.ای��ن.نکته.حایز.اهمیت.اس��ت.که.نه..تنه��ا.از.فواید.و.

مزایای.این.کار.بلکه.از.اثرات.مداخله.ای.فیکو.نیز.ش��ناخت.
کافی.وجود.داشته.باشد.

MIGS تعریف و افتراق
MIGS.نوع.جدیدی.از.روش.ها.و.دس��تگاه.های.جراحی.

گلوکوم.است.که.تعریف.آن.دربرگیرنده.ویژگی.های.متعدد.

مهمی.می.باشد.)جدول.1(..اوالً.این.روش.ها،.مجموعه.ای.از.

روش.ه��ای.microinvasive ab interno.می.باش��ند.که.جهت.

تقوی��ت.جریان.یافت��ن.مایع.زاللی��ه.یا.ایجاد.ای��ن.جریان.

طراحی.ش��ده.اند..اصطالح.»microinvasive«.-.که.البته.به.

.اندازه.برش.ارتباطی.ندارد-.به.این.معنا.و.مفهوم.اس��ت.که.

میزان.دس��ت.کاری.آناتومی.و.فیزیولوژی.طبیعی.چشم.در.

حداقل.خود.می.باش��د..تجهیزات.MIGS.دارای.س��ازگاری.

زیس��تی.)biocompatibility(.عالی.و.باالیی.بوده.و.از.تخریب.

بافت.چش��م.ممانعت.به.عمل.می.آورند..فراتر.از.همه.این.ها،.

روش.ه��ای.MIGS،.از.باالتری��ن.می��زان.ایمنی.و.س��المت.

برخ��وردار.بوده.و.البته.ایده.آل.هم.آن.اس��ت.که.ایمنی.آن.

در.مقایس��ه.با.روش.فیکو.– اگر.که.باالتر.نباش��د.– حداقل.

با.آن.مس��اوی.و.برابر.باشد..هر.چند.این.مسئله.را.پذیرفته.

ش��ده.که.کاهش.IOP.به..شدت.کاهش.ایجاد.شده.در.روش.

جراحی.فیلترینگ.سنتی.نمی.باش��د،.اما.انتظار.می.رود.که.

این.تجهیزات.دارای.اثربخش��ی.معین.و.مش��خصی.باشند..

نکت��ه.آخر.اینکه.روش.های.MIGS.را.باید.به..راحتی.با.فیکو.

ترکیب.و.ادغام.نم��ود.و.بهبودی.بیمار.بعد.از.عمل.جراحی.
نیز.باید.سریع.و.بدون.هرگونه.عارضه.ای.باشد.

MIGS جدول شماره 1: ویژگی های اصلی
.ab interno...روش .-

تروماتیزه.شدن.بافت.در.حداقل.خود .-
حداقل.اثربخشی.آن،.متوسط.است .-

ایمنی.آن.بسیار.باالست .-
بهبودی.سریع.بیمار .-

MIGS سینرژی جراحی کاتاراکت و
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خصوصیات.اصلی.ذکر.شده.در.باال.به.پزشکان.در.افتراق.

MIGS.از.س��ایر.روش.های.جراحی.گلوک��وم.کمک.خواهد.

کرد..ش��ناخت.این.تفاوت.ها.و.آگاهی.از.اندیکاس��یون.های.

مختل��ف.و.پروفایل.های.بیماران.از.اهمیت.خاصی.برخوردار.

است.)جدول.2(..بیمارانی.که.در.آن.ها.ترابکولکتومی.بیشتر.

اندیکاس��یون.دارد،.افرادی.هستند.که.معموالً.مبتال.به.انواع.

.IOP.پیشرفته.تر.گلوکوم.بوده.و.به.پایین.آوردن.قابل.مالحظه

.،MIGS.نیازی.مبرم.دارند..در.مقایسه.با.آن،.در.بیماران.فرم

گلوکوم.چندان.پیش��رفته.نبوده.و.IOP.چندان.باال.نیست.و.

بیش��تر.در.محدوده.15-12.می.باشد..در.این.بیماران.معیار.

مهم.و.اصل��ی.نتیجه.بخش.بودن.درمان.اغلب.همان.کاهش.

اس��تفاده.از.داروها.می.باش��د..عالوه.بر.این،.حتی.روش.های.

MIGS.از.نظ��ر.اثربخش��ی.و.ایمنی.نیز.ب��ا.یکدیگر.متفاوت.

می.باش��ند..پزشک.در.هنگام.انتخاب.نوع.مناسب.مداخالت.

درمان��ی.در.گلوکوم.باید.دو.جنبه.ایمنی.و.اثربخش��ی.را.در.

نظر.بگیرد.و.این.دو.جنبه.را.به..صورت.مقایس��ه.ای.ارزیابی.

کرده.و.مسایلی.از.قبیل.میزان.مورد.نظر.IOP،.پذیرش.دارو.
از.سوی.بیمار.و.پذیرش.ریسک.ها.را.نیز.مد.نظر.قرار.دهد.

MIGS الگوی درمانی
در.تصمیم.گیری.و.انتخ��اب.میان.جراحی.کاتاراکت.به.
.MIGS.یا.ترکیب.MIGS.تنهایی،.ترکیب.جراحی.کاتاراکت.با.
با.جراحی.س��نتی.گلوکوم،.مهم.تری��ن.نکته.همان.توجه.به.
خطرات.و.نیز.مزایای.هر.روش.می.باش��د..با.توجه.به.میزان.
ایمنی.باال.و.س��ینرژِی.بالقوه.آن.با.عمل.فیکو،.MIGS.برای.
بیماران��ی.که.دارو.مصرف.می.کنن��د.و.به.جراحی.کاتاراکت.
نیاز.دارند.گزینه.درمانی.معقول.و.مناسبی.است..در.صورت.
لزوم.بعدها.ی��ک.روش.جراحی.تهاجمی.تری.را.نیز.می.توان.
انتخاب.کرد..برخالف.MIGS،.به.نظر.نمی.رس��د.که.فیکو.اثر.
س��ینرژیک.با.ترابکولکتومی.داش��ته.باشد.و.ممکن.است.بر.

روی.میزان.موفقیت،.تأثیر.منفی.به..جا.گذارد..بنابراین،.این.

اس��تراتژی.گام..به..گام.در.ابتدا.س��ینرژِی.فیکو.و..MIGS.را.

تحت.کنترل.خود.درآورده.و.سپس.در.ادامه.کار.و.بعدها.در.

صورت.نی��از.از.ترابکولکتومی.به.عنوآن..یک.روش.انحصاری.
جهت.باال.بردن.میزان.موفقیت.استفاده.خواهد.شد.

انتخاب بیمار
.MIGS.بیماران.تیپیک.جهت.روش.های.ترکیِب.فیکو.و

شامل.این.موارد.می.باشد:.
مبتالیان.به.انواع.خفیف.تا.متوس��ط.گلوکوم.زاویه.باز،.
گروهی.که.تحت.درمان.دارویی.در.سطح.Submaximal.قرار.
دارن��د،.بیمارانی.ک��ه.در.حد.یا.نزدیک.ب��ه.target IOP.قرار.
.دارن��د.و.آن.هایی.ک��ه.نیازمند.IOP.بعد.از.عم��ل.به.میزان
15-12.میلی.متر.جیوه.هس��تند..این.روش.جهت.بیماران.
کنترل..شده.ای.که.مبتال.به.نوع.متوسط.تا.پیشرفته.گلوکوم.
هستند.نیز.ممکن.است.مورد.توجه.قرار.گیرد..در.بیمارانی.که.
قبل.از.عمل.جراحی.داروهای.متعددی.را.مصرف.می.کردند،.
ممکن.اس��ت.بعد.از.عمل.جراحی.مصرف.برخی.داروها.باز.
هم.الزم.باش��د..در.بیمارانی.که.دچار.گلوکوم.کنترل.نشده.
هس��تند.یا.دچار.گلوکوم.با.ش��دت.پیش.رونده.ای.می.باشند.
ممکن.اس��ت.نیاز.به.استفاده.از.گزینه.های..اثربخش.تری.از.

MIGS.باشد.

موارد.کنتراندیکاسیون..شامل.این.حاالت.می.باشد:
گلوکوم.نئوواس��کوالر،.بس��ته.بودن.زاویه.)مگر.آن.که.از.
peripheral.،)طری��ق.خارج.کردن.لنز.زاویه.باز.ش��ده.باش��د
anterior synechiae.در.ک��وآدراِن.insertion.)مگ��ر.آن.که.آزاد.

ش��ده.باشد(.و.وجود.پاتولوژی.قرنیه.که.مانع.از.دید.در.زاویه.

اتاق.قدامی..ش��ود..در.اف��رادی.که.تحت.درم��اِن.روش.های.

کانال.شلم.به..وسیله.ALT1.قرارگرفته.اند.ممکن.است.میزان.
1 . Argon Laser Trabeculoplasty

جدول شماره 2: جراحی گلوکوم و پروفایل های بیماران
MIGSترابکولکتومی

گلوکوم.پیش.رونده.normotensiveگلوکوم.و.هایپرتنشن.چشمی
IOP.کنترل..شده.یا.در.حد.مرزی.نگه..داشته.شده.با.مصرف.دارو

نوع.پیشرفته.بیماری.نوع.خفیف/متوسط.بیماری.)پیشرفته.اگر.با.مصرف.دارو.کنترل..شده.باشد(.
Open angleOpen or closed angle

)15 mmHg.یا.همان(.مورد.نظر.در.حد.متوسط.و.نسبتاً.پایین.IOP)12 mmHg.مورد.نظر:.پایین.).یا.همان.کمتر.از.IOP

عدم.تحمل.مصرف.داروهاقادر.به.تحمل.و.پذیرش.داروها.در.صورت.نیاز
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موفقیت.درمانی.چندان.چش��م.گیر.و.بارز.نباشد،.هر.چند.که.
احتماالً.در.مورد.SLT1.و.MLT2.چنین.دغدغه.ای.وجود.ندارد.
.MIGS.در.م��ورد.بیمارانی.که.تحت.درمان.با.روش.های
قرار.می.گیرند،.آماده.سازی.های.قبل.از.عمل.جراحی.چندان.
فراتر.از.پروتکل.های.جراحی.اس��تاندارد.نمی.باشد.و.معموالً.
داروه��ای.مخصوص.گلوکوم.قب��ل.از.عمل.جراحی.تا.صبح.
روز.جراح��ی.و.همان.روز.صبح.نیز.ادام��ه.پیدا.می.کند..در.
اغلب.موارد.داروهای.آنتی.کوآگ��والن.و.آنتی.پالکت.قبل.از.

عمل.جراحی.قطع.نمی.شوند.
بررسی راهکارهای رایج

رویکردهای.رایج.MIGS.با.توجه.به.هدف.و.محل.خروج.

جری��ان.مایع.زاللیه.ب��ه.صورت.زیر.طبقه.بندی.می.ش��وند:.

کانال.ش��لم،.فضای.سوپراس��یلیاری.و.یا.تحت.ملتحمه.ای.

)جدول.3(..هر.بافت.و.محلی.دارای.اثربخشی.و.نیز.خطرات.
مختص.به.خود.و.تفاوت.های.خاص.خود.می.باشد.

کانال.ش��لم،.مسیر.مرسوم.و.عادی.خروج.جریان.زاللیه.

.،)Juxtacanalicular.می.باش��د.و.دیواره.داخلی.کانال.)دیواره
مهم.ترین.نقطه.مقاومت.خروج.جریان.زاللیه.می.باشد..ضمناً.
این.قسمت،.محلی.نیز.هست.که.اغلب.تصور.می.شود.محل.
وجود.پاتولوژی.گلوکوم.است..از.کانال،.مجاری.جمع.کننده.
متعددی.در.دیواره.خارجی.مش��اهده.می.ش��وند.و.به.مسیر.
خروج��ی.دیس��تال.منتهی.می.ش��وند.)ش��کل.1(..در.یک.
چش��م.معمولی.در.هر.نقطه،.12.الی15.عدد.از.این.مجاری.
جمع.کنن��ده.وجود.دارند.که.هری��ک.دارای.ظرفیت.خاص.
خود.می.باشد.و.به.شبکه.وریدی.عمقی.و.سطحی.اپی.اسکلرا.
ختم.می.ش��ود..از.میان.این.مج��اری.جمع.کننده،.معموالً.3.
یا.4.ورید.بزرگ.تر.از.بقیه.بوده.و.قابل..مش��اهده.هستند.که.
قط��ر.داخلی.آن.ه��ا.بزرگ.تر.از.بقیه.ب��وده.و.دارای.ظرفیت.
جریانی.بیشتری.هس��تند.و.در.مقایسه.با.بقیه.مستقیماً.به.
.MIGS.وریدهای.اپی.اس��کلرا.ختم.می.شوند..در.خالل.انجام
در.کانال.ش��لم،.باید.این.وریدها.را.شناسایی.و.هدف.گیری.
ک��رد.تا.جری��ان.خروجِی.بهبود.یافت��ه.از.طریق.جراحی.به.
س��مت.عروِق.پرظرفیت.تر.بیشتر.ش��ده.و.حتی.به.حداکثر.

مقدار.خود.برسد.
ی��ک.وری��د.زاللی��ه.ای.می.توان��د.حجمی.مع��ادل.یک.
میکرولیت��ر.در.دقیق��ه.را.تخلی��ه.)درناژ(.کن��د.و.به.همین.
خاط��ر.از.نظر.تئ��وری.دو.ع��دد.از.این.وریده��ا.می.توانند.
جری��ان.خروجی.کافی.را.جه��ت.طبیعی.کردن.IOP.فراهم.

1 . Selective Laser Trabeculoplasty 
2 . Micropulse Laser Trabeculoplasty

آورن��د..از.آنجاک��ه.جریان.خروجی.زاللی��ه.معموالً.به..جای.

اینکه.Circumferential.باش��د،.به.صورت.س��گمنتال.است،.
ای��ن.تمایل.وج��ود.دارد.که.ترجیح��اً.میکرواس��تنت.ها.یا
ab interno trabeculotomy.را.به.سمت.این.وریدها.که.دارای.

جریان.خروجی.بیشتری.می.باشند،.هدف.گیری.نمود..ممکن.

است.از.روش.های.کلینیکی.جهت.شناسایی.وریدهای.دارای.

ظرفیت.باالتر.اس��تفاده.ش��ود.که.این.کار.از.طریق.مشاهده.

مستقیم.س��طح.اپی.اسکلرا.یا.از.طریق.شناسایی.مناطقی.از.

focal blood reflex.و.یا.پیگمانتاسیون.بر.روی.گونیوسکوپی.

جدول شماره 3: رویکردهای رایج  MIGS بر اساس بافت 
هدف خروج جریان مایع زاللیه.

ش�کل 1: ط�رح ش�ماتیک از سیس�تم جری�ان خروجی 
پروگزیمال و دیستال

MIGS سینرژی جراحی کاتاراکت و
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انج��ام.می.گیرد..روش.های.کانال.ش��لم.ش��امل.روش.های.
microcutting.،microstenting.یا.microablative.می.باشند.

فضای.سوپراسیلیاری.مس��یر.غیرمرسوم.خروج.جریان.

مایع.زاللیه.اس��ت..این.جری��ان.uveoscleral.متکی.بر.توان.

بالقوه.جذبی.فضای.کوروییدال.جهت.کاهش.IOP.می.باشد..

در.این.فضا،.از.سمت.اتاق.قدامی.یک.گرادیان.فشاری.منفی.

وجود.دارد.که.از.iris insertion.به.سمت.قسمت.خلفی.گلوب.

افزایش.پیدا.می.کند..به.این.مسیر.جریان.خروجی.می.توان.

از.طریق..ایجاد.یک.س��یکلودیالیز.لوکالیزه.دسترس��ی.پیدا.
کرد.تا.امکان.قرار.دادن.یک.میکرواستنت.فراهم.گردد.

فض��ای.تح��ت.ملتحمه.ای.،.یک.محل.و.هدف.آش��نای.

جری��ان.خروجی.می.باش��د.که.در.جراحی.س��نتی.گلوکوم.

از.آن.اس��تفاده.می.ش��ود..در.این.روش.معموالً..با.اس��تفاده.

از.ab interno approach،.ی��ک.برآمدگی.حبابی.ش��کل.برای.

فیلتراس��یون.ایجاد.می.ش��ود.که.کار.آن،.جم��ع.آوری.مایع.

زاللی��ه.از.طریق.یک.فیس��تول.مس��تقیم.از.ات��اق.قدامی.

.،transconjunctival.می.باش��د..انتظار.می.رود.ک��ه.جری��ان

منج��ر.به.ایج��اد.حرک��ت.در.مایع.زاللی��ه.از.طریق.حباب.

فیلتراس��یون.ش��ود..جهت.افزایش.اثربخشی.روش.ممکن.

اس��ت.از.میتومایسین-C.استفاده.شود.).فقط.برای.مصرف.
خارج.چشمی(.

با.توجه.به.مکانیس��م.عمل.و.پروفایل.های.اثربخش��ی/
ایمنی،.MIGS.را.می.توان.به.اشکال.زیر.تقسیم.کرد..

iMIGS( internal  MIGS.)1(.ک��ه.مایع.زاللیه.را.به.س��مت.

داخل.فیلتر.می.کند.)چه.از.طریق.مسیرهای.معمولی.و.

چه.از.طریق.مسیرهای.غیرمعمول.و.غیرمرسوِم.خروج.
مایع.زاللیه(

MIGS Plus.)2.که.مایع.زاللیه.را.به.س��مت.خارج.به.فضای.

تح��ت.ملتحمه.ای.فیلتر.می.کند..هر.دو.روش.iMIGS.و.

MIGS Plus.در.مقایس��ه.با.جراحی.فیلترینگ.سنتی،.از.

ایمنی.و.کارآمدی.باالتری.برخوردار.می.باشند..روش.های.

iMIGS.معموالً.دارای.باالترین.درجه.ایمنی.می.باش��ند.

و.در.آن.ها.external bleb.ایجاد.نمی.ش��ود..در.عین.حال.

از.نظ��ر.اثربخش��ی.و.کارآمدی.دچ��ار.محدودیت.هایی.

می.باش��ند..از.س��ویی.دیگر.روش.ه��ای.MIGS Plus.در.

مقایس��ه.با.روش.های.iMIGS.دارای.اثربخشی.بیشتری.

بوده.و.به.اثربخش��ی.جراحی.فیلترینگ.س��نتی.نزدیک.

می.باشد.ولی.ایمنی.آن.کمی.پایین.تر.است.)با.این.حال.
از.ترابکولکتومی،.کم.خطرتر.می.باشد(.

MIGS تجهیزات
*iStent Trabecular Microbypass Stent

.2 )ش��کل. .iStent Trabecular Microbypass Stent

CA , Glauko, Laguna Hills(.یک.دس��تگاِه.یک.میلی.متری.

می.باش��د.ک��ه.از.تیتانی��وم.س��اخته..ش��ده.اس��ت:.در.یک.

انته��ای.آن.لوله.ای.طراحی.ش��ده.که.در.ات��اق.قدامی.قرار.

می.گی��رد.و.یک.انتهای.باز.آن.در.کانال.ش��لم.جا.می.گیرد.

و.از.ای��ن.طریق.ش��بکه.ترابکوالر.bypass.می.ش��ود..جهت.

.ب��رش.دادن.دی��واره.داخل��ی.از.ی��ک.ن��وک.ک��ه.خاصیت.

می.ش��ود.. اس��تفاده. دارد،. س��وراخ.کننده. و. مته-مانن��د.

میکرواستنت.به.وسیله.یک.سیستم.تزریقی.دگمه.ای.فشاری.

)push-button injector(.در.محل.قرار.داده.می.شود.)شکل.3.

.iStent.هدف،.فقط.یک.IOP.و.4(..ممکن.اس��ت.با.توجه.به

.IOP.برای.یک.iStent.ایمپلنت.شود.)چند.،iStent.یا.چندین

هدف.پایین.تر(.)ش��کل.5(..در.شکل.شماره.6.نمایی.از.یک.
iStent.را.در.کانال.شلم.پس.از.عمل.جراحی.نشان.می.دهد.

مطالعات.آینده.نگر.تصادفی.س��از.شده.اولیه.که.ترکیب.

فیک��و.و.ی��ک.iStent.را.با.فیک��وی.تنها.مقایس��ه.کرده.اند،.

نشان.دهنده.آن.هستند.که.درصد.بیمارانی.که.بدون.مصرف.

هیچ.گون��ه.دارویی.به.IOP.کمتر.یا.مس��اوی.با.21.میلی.متر.

جیوه.دس��ت..یافتند،.در.حالت.دارای.iStent.بیشتر.از.حالت.

ب��دون.iStent.بود.)%73..در.مقایس��ه.با.%50(..ایمنی.این.

روش.بس��یار.باال.بوده.و.در.طول.یک.س��ال.ب��ا.فیکو.قابل..

  iStent Trabecular Microbypass Stent . 2 شکل

ش�کل iStent injector .3 و نم�ای گونیوس�کوپیک با لنز 
  .Swan-Jacob
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مقایسه.بوده.اس��ت..مطالعات.بعدی.که.استفاده.از.دو.عدد.

iStent.هم��راه.ب��ا.فیکو.را.با.روش.فیکو.به.تنهایی.مقایس��ه.

کرده.اند،.نش��ان.دادند.که.IOP.)ب��رای.گروه.تحت.درمان.با.

فیک��و.به..اضافه.دو.ع��دد.iStent(.از.24/2.به.17/6.میلی.متر.

جی��وه.کاهش..یافته.ب��ود.و.پس.از.عمل.جراح��ی.نیز.نیاز.

به.مصرف.هیچ..دارویی.مش��اهده.نشد..درحالی.که.در.گروه.

تحت.درمان.با.فقط..فیکو،.IOP.از.23/6.به.19/8.میلی.متر.

جیوه.کاهش..یافت.و.بیماران.به.طور.متوس��ط.0/7.عدد.دارو.

مص��رف.کرده.بودند..در.همین..مطالعه.نیز.مش��خص.ش��د.

که.در.گروه.iStent.در.مقایس��ه.با.گ��روه.تحت.درمان.فقط.

ب��ا..فیکو.،.از.نظر.بهبود.س��هولت.جریان.در.فلوروفتومتری.

تفاوت.ه��ای.چش��مگیر.و.معن��اداری.یاف��ت.گردی��د..اکثر.

مطالعات.در.خصوص.اس��تفاده.از.iStent.در.حالتی.که.این.

روش.با.فیکو.ترکیب..ش��ده،.انجام.گرفته.اس��ت..در.اکثریت.

این.مطالعات،.IOP.پس.از.عمل.جراحی.معموالً.در.حد.15.

الی.19میلی.متر.جیوه.قرار.داش��ت..ممکن.اس��ت.با.مصرف.

دارو،.IOP..حت��ی.ب��ه.مقادیر.12.ال��ی.15.میلی.متر.جیوه.

کاه��ش.یابد..اخیراً.نس��ل.دومی.از.iStent.تولید.ش��ده.که.

ام��کان.انجام.یک.روش.قرار.ده��ی.ثابت.تر.و.یکنواخت.تری.
را.فراهم.می.سازد.

* Hydrus Microstent
Ivantis, Irvine, CA( Hydrus Microstent(.یک.اس��تنت.

جدید.کانال.ش��لم.می.باش��د.که.دارای.یک.مکانیس��م.سه..

قسمتی.افزایش.دهنده.خروج.جریان.می.باشد..این.دستگاه.

فق��ط.یک.ابزار.تحقیقاتی.اس��ت.و.در.ایاالت..متحده.جهت.

فروش.عرضه.نشده.است..این.وسیله.بخشی.از.دستگاه.های.

م��ورد.تائید.FDA.آمریکا.جهت.ام��ور.تحقیقاتی.و.صرفاً.در.

ترکی��ب.با.جراحی.کاتاراکت.می.باش��د..این.میکرواس��تنت.

.bypass.3.با.یک.دهان��ه.ورودی-Clock-hour.یک.دس��تگاه

و.3.دریچه.اس��ت.که.جهت.افزایش.جریان.ش��بکه.ترانس.

ترابک��والر.به.داخل.کانال.طراحی.ش��ده.و.این.کار.از.طریق.

کشیده.ش��دن.دیواره.داخلی.انجام.می.ش��ود..عالوه.براین،.

این.دس��تگاه.یک.اثر.داربس��ت.مانند.قابل.مالحظه.ای.دارد.

که.باعث.حفظ.اتس��اع.)dilation(.کانال.ش��لم.می.شود..یک.

شکل 4. قرار دادن میکرواستنت. a( دسترسی به شبکه ترابکوالر. b( عبور استنت از داخل کانال شلم. c( رها کردن استنت به داخل کانال 
شلم در وضعیت مناسب. 

 iStent injector شکل 5 . دستگاه قرار دهی جهت سیستم
امکان ایمپلنت کردن دو استنت را فراهم می کند.

شکل6. نمای گونیوس�کوپیک از iStent در کانال شلم که 
بالفاصله پس از عمل جراحی گرفته  شده است. 

MIGS سینرژی جراحی کاتاراکت و
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مطالعه.تصادفی.س��از.ش��ده.که.فیک��و.و.Hydrus.را.با.فیکو.
.تنها.مقایس��ه.ک��رده،.نش��ان.داده.اس��ت.ک��ه.در.بیماران
فیک��و./ Hydrus،.در.مقایس��ه.با.آن.هایی.ک��ه.تحت.درماِن.
فقط.فیکو.قرارگرفته.بودند،.در.نس��بت.بیشتری.از.بیماران.
20.درص��د.کاهش.IOP.مش��اهده.ش��د.و.در.ظرف.24.ماه.
ب��ه.افزایش.داروها.نیازی.نداش��تند.)80.درصد.در.قیاس.با.

%46(.و.ایمنی.این.روش.در.حد.عالی.بوده.است.

* Trabectome
روش.ab interno trabeculotomy.ب��ه..وس��یله.دس��تگاه..
NeoMedix, Tustin, CA(Trabectome(،.ی��ک.روش.دیگ��ر.

جه��ت.افزای��ش.جریان.خروجی.کانال.ش��لم.اس��ت..برای.

برداش��تن.قس��متی.از.دی��واره.داخل��ی،.از.ی��ک.دس��تگاه.

میکروکوتر.استفاده.می.ش��ود.)شکل.7.و.8(..وقتی..که.این.

دستگاه.با.یک.پدال.پایی.فعال.می.شود،.فیالمنِت.شارژ.شده.

آن.ب��ا.یک.نوک.تیز،.دیواره.داخلی.را.َکنده.و.برش.می.دهد..

جهت.حفظ.ش��کل.اتاق.قدامی.در.حین.انجام.این.روش،.از.

یک.پورت.انفوزیونی.اس��تفاده.می.شود.که.دارای.یک.مسیر.

انفوزیونی.تغذیه..شده.از.طریق.جاذبه.می.باشد..میزان.انرژی.

را.می.توان.تنظیم.)تیتراس��یون(.کرد.که.معموالً.مابین.0/8.
تا.یک.میلی.ژول.تنظیم.می.شود.

محقق��ان.دریافته.ان��د.ک��ه.در.ای��ن.روش،.IOP.به.15.
میلی.مت��ر.جیوه.کاهش..یافته.اس��ت.)و.البته.باز.هم.معموالً.
.30.،IOP.این.کار.همراه.با.اس��تفاده.از.داروها.می.باش��د(.و
ال��ی40.درصد.کاهش.یافته.چ��ه.اینکه.این.روش.به.تنهایی.
به.کار.گرفته.شده.یا.اینکه.با.جراحی.کاتاراکت.ترکیب..شده.
باشد..ایمنی.این.روش.در.حد.عالی.بوده.است..یک.مطالعه.
مقایس��ه.ای.در.مورد.ترکیب.فیکو.و.iStent.در.مقابِل.ترکیب.
فیک��و.و.ترابکتوم.نش��ان.دهنده.آن.بود.ک��ه.کاهش.IOP.در.
هر.دو.روش.مش��ابه.می.باشد.اما.در.مورد.گروه.iStent.بیمار.
داروهای.کمتری.اس��تفاده.می.کرد.و.می��زان.هایفما.بعد.از.

عمل.جراحی.کمتر.بود..
سایر روش ها

روش.جراحی.جهت.ab interno trabeculotomy.)شکل9(.

ش�کل 7. روش a . ab interno trabeculotomy. ن�وِک ترابکت�وم )NeoMedix( در داخ�ل کانال ش�لم، نواری از ش�بکه 
ترابکوالر و دیواره داخلی کانال ش�لم را برش می دهد. b. مقطعی از اتصال صحیح ش�بکه ترابکوالر با ترابکتوم. شبکه 

ترابکوالر مابین نوک های الکترود و Footplate )محل ایستایی( عبور داده می شود.

ش�کل 8. ترابکتوم )NeoMedix( در داخل کانال ش�لم در 
حین قطع و برش شبکه ترابکوالر.
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و.گونیوتومی.که.در.آن.به..جای.س��وراخ.کردن.کانال.شلم،.

سقف.کانال.برداشته.می.شود،.با.روش.های.میکرواستنتینگ.

شباهت.دارد..درجه.قوس.ایجاد.شده.بسته.به.روش.جراحی.
مورد.استفاده،.می.تواند.از.90.تا.360.درجه.باشد.

روش.ه��ای.میکروکاتین��گ.کان��ال.ش��لم.)گونیوتومی(.

ش��امل.روش.1GATT.می.باش��ند:.نتایج.این.روش.ها.شبیه.به.

نتایج.به..دس��ت..آمده.در.س��ایر.روش.های.کانال.شلم.هستند.

و.IOP.م��ورد.نظر.در.حد.15.ال��ی.20.میلی.متر.جیوه.بوده.و.

اث��ر.کاهندگِی.IOP.در.این.روش،.قابل.مالحظه.و.دارای.ایمنی.
.باالیی.می.باشد..اخیراً.روش.های.مشابه.متعددی.از.قبیل.روش
.)ABiC, Ellex, Minneapolis, MN( .ab interno Canaloplasty 

.)Sight Sciences, Menlo Park, CA( .Trab360 و. .Visco360 و.
New World Medical,Rancho( .Kahook Dual Blade و.
Cucamonga,CA(.به.عن��وان.روش.ه��ای.کانال.ش��لم.معرفی.

گردیده.ان��د.ک��ه.در.آن.ها.یک.نوار.بزرگی.از.ش��بکه.ترابکوالر.

.ab interno viscodilation.برداش��ته..ش��ده.ی��ا.اینک��ه.از.روش
استفاده.می.شود..

ی��ک.روش.دیگ��ر.iMIGS،.افزای��ش.جری��ان.خروجی.

uveoscleral.از.طری��ق.اس��تفاده.از.فضای.سوپراس��یلیاری.

می.باش��د..این.روش.ها.مبتنی.بر.نظری��ه.ظرفیت.باز.جذبی.

زی��اد.موج��ود.در.این.فض��ا.و.کاهش.بالق��وه.IOP.از.طریق.

استفاده.از.این.روش.شکل..گرفته.اند..روش.های.شکاف.دهی.

قبلی.تروماتی��ک.بوده.و.کمتر.قابل..کنت��رل.بودند.و.منجر.

به.نوس��انات.بالقوه.وس��یعی.در.IOP.می.ش��دند..روش.های.

جدی��د.MIGS.در.این.فضا.ش��امل.میکرواس��تنت.های.قرار.

داده..ش��ده.ب��ه.روش.ab interno.می.باش��د.ک��ه.به.گونه.ای.

طراحی.ش��ده.اند.که.از.طریق.قرارگیری.اس��تنت،.دسترسی.

کنترل.ش��ده.تری.به.فضای.سوپراسیلیاری.فراهم.شود.و.باز.
.بودن.مسیر.نیز.تداوم.یابد..استنت.سوپراسیلیاری.در.سطح
1 . Gonioscopy-Assisted Transluminal Trabeculotomy

.Scleral Spur.که.درس��ت.در.خلف –.ciliary body insertion

قرار.دارد-.جای..داده.می.شود..وقتی.که.این.وسیله.به..صورت.

کافی.و.مناسبی.در.داخل.فضای.سوپراسیلیاری.قرار.گیرد،.

ایمپلنت.آزاد.می.ش��ود.و.باقی.مانده.انته��ای.پروگزیمال.در.

ات��اق.قدامی..بجا.می.ماند..این.کار.باعث.ایجاد.یک.ش��کاِف.

س��یکلودیالیز.دائمی.و.کنترل..ش��ده.می.گردد..هر.چند.که.

ریس��ک..هایپوتونی.زودرس.امری.نادر.اس��ت،.مراقبت.های.
پس.از.جراحی.شبیه.به.استنت.های.کانال.شلم.می.باشد.

CyPass.دو.نوع.از.این.دستگاه.ها.ش��امل.میکرواستنِت
)Alcon,Fort Worth,TX(.)ش��کل.10.و11(.و.میکرواستنِت.

iStent Supra.می.باش��د..همچنین.این.تجهیزات.اساس��اً.در.

حوزه.جراحی.ترکیبی.کاتاراکت.نیز.مورد.مطالعه.و.بررسی.

قرارگرفته.اند..یک.مطالعه.تصادفی.ساز.و.کنترل..شده.بزرگی.

که.اخیراً.منتش��ر.ش��ده،.ترکیب.فیکو.و.CyPass.را.با.فیکو.

به.تنهایی.مقایس��ه.نموده.و.در.این.مطالعه.مشاهده.شده.که.

در.65.درص��د.از.بیماران..فیکو /IOP.،CyPass.پس.از.عمل.

جراح��ی.در.حد.18-6.میلی.متر.جی��وه.بود.درحالی.که.این.

رقم.در.گ��روه.بیماران.تحت.درمان.با.فقط.فیکو.44.درصد.

گردید..همچنین.در.این.مطالعه.مش��خص.ش��د.که.ایمنی.

روش.ترکیبی.با.ایمنِی.روش.فیکو.به.تنهایی،.قابل.مقایس��ه.
می.باشد..

ترکی��ب.نمودن.روش.های.کانال.ش��لم.و.نیز.تجهیزات.

Supraciliary iMIGS.ب��ا.جراح��ی.کاتاراکت.جهت.کاهش.

بار.س��نگین.مصرف.داروها.به.نظ��ر.کاری.معقول.و.منطقی.

ش�کل 9 . چرخش س�ر و کج کردن میکروس�کوپ برای 
.MIGS روش های زاویه محوِر

 .)Alcon( CyPass ش�کل 10. ایمپلنت کردن میکرواستنِت
 guidewire که بر روی CyPass تصویری از میکرواس�تنت
سوار شده است. انحنای مختصر میکرواستنت انعطاف پذیر 
قرار گرفته بر روی guidewire، باعث می شود که قرار دادن 
آن در مس�یر خمیدگی فضای سوپراس�یلیاری راحت تر و 
آسان تر انجام شود. منافذ موجود در میکرواستنت امکان 
جری�ان یافت�ن زاللیه را از اتاق قدامی ب�ه داخل فضاهای 

سوپراسیلیاری و سوپراکوروییدال فراهم می سازد.

MIGS سینرژی جراحی کاتاراکت و
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و.درعین.ح��ال.بی.خطر.و.تأثیربخش��ی.می.باش��د..در.زمینه.

مقایس��ه.ایمن��ی.و.اثربخش��ی.روش.ه��ای.کانال.ش��لم.با.

روش.های.Supraciliary iMIGS.اطالعات.اندکی.در.دس��ت.

است..هر.چند.روش.های.internal MIGS.فاقد.اثربخشی.در.

حد.روش.فیلتراسیون.خارجی.هستند،.اما.جنبه.بی.خطرتر.

بودن.آن..ه��ا.که.جلب..توجه.می.کند،.باعث.می.ش��ود.که.از.

این.روش.ه��ا.در.ترکیب.با.فیکو.در.همان.مراحل.ابتدایی.تر.

بیماری.و.به..راحتی.و.آس��انی.استفاده.شود..ضمناً.مواردی.

هم.وجود.دارد.که.ممکن.اس��ت.از.ای��ن.روش.ها.به.تنهایی.

اس��تفاده.ش��ود.مانند.گلوکومی.که.از.ابتدا.از.نوع.خفیف.تا.

متوس��ط.بوده.و.در.این.م��وارد،.IOP.هدف.در.محدوده.15.

ال��ی.19میلی.متر.جیوه.ق��رار.دارد..ضمناً.بیماران.باید.برای.

رس��یدن.به.این.فش��ار.هدف..یا.مقادیر.کمت��ر.از.آن،.جهت.
مصرف.داروها.نیز.خود.را.آماده.سازند.

جهت.کاهش.هر.چه.بیش��تر.IOP.از.طریق.فیلتراسیون.

خارج��ی،.اس��تنِت.Allergan, Madison, NJ( Xen Gel(.در.

دسترس.می.باشد..این.میکرواستنِت.ab interno،.میان.اتاق.

قدامی.و.فضای.زیر.ملتحمه.ای.ارتباط.برقرار.می.کند..هدف.

از.انجام.این.روش،.ایجاد.یک..حباب.)bleb(.خلفی.تر.می.باشد.

که.ماهیتی.منتشر.داشته.و.در.سطحی.پایین.و.نسبتاً.صاف.

قرار.دارد..میکرواستنت.تحت.ملتحمه.ای.Xen.معموالً.بدون.

اس��تفاده.از.گونیو-پریس��م.ایمپلنت.می.ش��ود.هر..چند.که.

.goniomirror.از.)angle(.ممکن.اس��ت.برای.مش��اهده.زاویه

استفاده.شود..از.طریق.یک.برش.قرنیه.ای.یک.سوزن.شماره.

27.در.داخ��ل.اتاق.قدامی.قرار.داده.می.ش��ود.و.جهت.نفوذ.

به.اس��کلرا.از.طریق.angle.مورد.استفاده.قرار.می.گیرد.تا.از.

لیمبوس.به.اندازه.3.میلی.متر.خارج.ش��ود.و.انتهای.دیستاِل.

ایمپلن��ت.در.فضای.تحت.ملتحمه.ای.ق��رار.گیرد..وقتی..که.

ایمپلنت.به..وسیله.سالین.آماده.سازی.شد،.انتطار.می.رود.که.
در.این.ناحیه.حبابی.برجس��ته.تشکیل.شود..میتومایسین-
.س��ی.قب��ل.از.عم��ل.جراحی.)معم��والً.0/15.سی.س��ی.از
mg/cc 2/0(.ممکن.اس��ت.به.صورت.تحت.ملتحمه.ای.تزریق.
.IOP.شود.تا.از.این.طریق،.ریسک.فیبروز.اضافی.کم.شده.و

بیشتر.کاهش.یابد.
نتایج.اولیه.منتشر.شده.نشان.می.دهد.که.در.این.روش.
در.عین..ح��ال.که.به.IOP.هدف.مورد.نظر.و.کاهش.مصرف.
دارو.که.به.استانداردهای.ترابکولکتومی.نزدیک.تر.می.باشد،.
دس��ت.یافته.می.ش��ود،..ایمنی.روش.نیز.بس��یار.مناسب.و.
مطلوب.می.باشد..این.امر.می.تواند.چشم.پزشک..را.قادر.سازد.
ت��ا.از.این.روش.به..تنهایی.یا.در.ص��ورت.لزوم.در.ترکیب.با.
فیکو.به.صورت.مؤثری.اس��تفاده.کند..توانایی.پزشک.جهت.
ایجاد.مؤثر.و.کارآمِد.یک.حباب.فیلترینگ.خارجی.از.طریق.
یک.روش.ab interno.باعث.ش��ده.که.در.بسیاری.از.بیماران.
این.دس��تگاه.به.آلترناتیو.جذابی.برای.ترابکولکتومی.تبدیل.
ش��ود.و.ممکن.اس��ت.باعث.این.ش��ود.این.دستگاه.به.علت.
ایمن��ی.و.کنترل.پذیری.باالی.نس��بی.اش،.در.همان.مراحل.
ابتدایی.ت��ر.بیماری.مورد.اس��تفاده.قرار.گیرد..ش��کل.12،.

استفاده.از.یک.استنت.ژالتینی.را.نشان.می.دهد..
Miami, FL( InnFocus Microshunt(.–البت��ه.نمی.توان.

آن.را.دقیق��اً.یک.روش.MIGS.محس��وب.ک��رد-.از.طریق.

ی��ک.ab externo approach.مورد.اس��تفاده.قرار.می.گیرد.و.

به..گونه.ای.طراحی.ش��ده.که.بتواند.حبابی.را.بس��ازد.که.در.

خل��ف.قرارگرفت��ه.و.به..خوبی.قابل..تحمل.و.پذیرش.باش��د.

)شکل.13(..این.وس��یله.اغلب.اوقات.همراه.با.میتومایسین.

س��ی.نیز.مورد.اس��تفاده.قرار.می.گیرد.و.مشخص.شده.که.

می.تواند.IOP.را.تا.حدی.که.در.روش.ترابکولکتومی.به..طور.

معم��ول.پایین.می.آید-.تا.مقادیر.14-13.میلی.متر.جیوه.یا.

حتی.پایین.تر.-.کاهش.دهد.و.در.عین..حال.از.ایمنی.بسیار.

شکل 11. میکرواستنت a .)Alcon( CyPass( میکرواستنت 
بر روی guidewire قرارگرفته. b( نمای گونیوسکوپیک
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 )d و )e .طول مقایسه ای 6 میلی متری )c .اندازه اینترالومینال )b . انعطاف پذیری استنت )a شکل 12. استنت ژالتینی
کانالی که اس�تنت، از اتاق قدامی تا فضای تحت ملتحمه ای ایجاد می کند. f( عکس تهیه  ش�ده توس�ط اسلیت المپ از 
یک حباب تحتانی منتشر یک ماه بعد از عمل جراحی در بیمار تحت مطالعه. g( عکس تهیه  شده توسط اسلیت المپ از 
استنت )عالمت پیکان ها( و حباب تحتانی منتشر یک ماه بعد از عمل جراحی در یک بیماری که تحت مطالعه و بررسی 

نبوده و پیش از عمل جراحی تزریق میتومایسین سی انجام  شده بود.

MIGS سینرژی جراحی کاتاراکت و
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مناسبی.برخوردار.می.باشد.
MIGS روش ها و راهکارهای عمومی

از. .ab interno approach از. .،iMIGS روش. دو. ه��ر. در.

طریق.برش.ه��ای.قرنیه.برای.رس��یدن.به.angle.اس��تفاده.

می.ش��ود..جهت.قرارگیری.صحیح.و.مناسب،.موقعیت.یابی.

جراحی.)Surgical Positioning(.و.مشاهده.angle.با.استفاده.

از.گونیوس��کوپی.در.حین.عمل.جراحی.از.اهمیت.بس��زایی.
برخوردار.است.

.ab interno MIGS.یکی.از.تجهیزاتی.که.برای.روش.های

.مورد.نیاز.می.باش��د،.گونیو-پریسم.است.که.می.تواند.از.نوع.

Hill.،Swan-Jacob..یا.Vold.باش��د.و.پزش��ک.باید.بتواند.به.

.آس��انی.از.آن.استفاده.کند..برای.مش��اهده.صحیح.آناتومی.

angle،.باید.میکروس��کوپ.و.س��ر.در.جهت.مخالف.یکدیگر.

چرخانده.شوند.تا.زاویه.صحیح.برای.یک.دیِد.»روبرو«.و.نه.

یک.دیِد.».باال-.پایین«.فراهم.شود..منشور.باید.به..آرامی.با.

کره.چش��م.تماس.داشته.باشد.تا.بر.روی.قرنیه.خراشیدگی.

ایج��اد.نش��ود..در.نوع.Vold.ک��ه.در.آن.از.فیکساس��یون.و.

چرخش.منشور.استفاده.می.شود،.کار.آسان.تر.است..تماس.

آرام.و.آهس��ته.باع��ث.جلوگیری.از.چرخش.چش��م.و.زخم.
می.شود..

روش.جراحی.trabecular microbypass stent.را.می.توان.

قب��ل.یا.بع��د.از.فیک��و.انج��ام.داد..پیش.از.عم��ل.جراحی.

میدان.دید.بس��یار.مناس��ب.و.مطلوب.می.باش��د.اما..بعد.از.

عمل.جراحی.برای.مش��خص.تر.و.واضح.تر.شدن.کانال.شلم.

می.بایس��ت.angle.عمیق.ت��ر.بوده.و.برگش��ت.خون.بیش��تر.
صورت.پذیرد.

برای.هر.دو.روش،.از.یک.برش.قرنیه.ای.یکسان.و.مشابه.

.1OVD.اس��تفاده.می.ش��ود..برای.حفظ.و.نگهداری.ات��اق.از

.overfill.استفاده.می.شود؛.در.عین..حال.باید.دقت.کرد.که.از
1 . Ophthalmic Viscosurgical Device

ش��دن.)پر.ش��دن.زیاده.از.حد(.اتاق.قدامی.جلوگیری.شود.

چ��را.که.ای��ن.کار.باعث.کالپس.کانال.می.ش��ود..یک.نوِک.

دارای.خاصیت.س��وراخ.کنندگی.با.زاوی��ه.30-15.درجه.به.

سمت.دیواره.داخلی،.آن.را.برش.می.دهد.و.کمک.می.کند.تا.

از.نفوذ.تمام.ضخامت.از.راه.دیواره.داخلی،.اطمینان.حاصل.
شود.

وقتی.که.یک.سوم.از.نوک،.وارد.کانال.شده.باشد،.دستگاه.

صاف.و.مس��تقیم.قرار.داده.می.شود.تا.از.شکل.زاویه.تبعیت.

کن��د..در.صورت.نیاز،.یک.حرک��ت.مختصر.رو.به.باال.و.باال.

آورنده،.اجازه.می.دهد.تا.دس��تگاه.به.سمت.جلو.بلغزد.و.سر.

بخورد.تا.اینکه.انتهای.لوله.بر.روی.سطح.قرار.گیرد..دستگاه.

آزاد.می.شود.تا.لوله.به.دیواره.خارجی.برخورد.کند..برگشت.

خون.از.طریق.لوله،.نش��ان.دهنده.ایمپلنت.ش��دن.صحیح.و.
مناسب.می.باشد..

* ایمپلنت میکرواستنِت هدف گیری شده :
از.آنجا.که.ش��بکه.ترابکوالر.به..ص��ورت.360.درجه.ای.
جریان.ندارد.بلکه.به.صورت.بخش��ی.و.قس��متی.اس��ت،.لذا.
هدف.گی��ری.مح��ل.تعبیه.اس��تنت.ها.ممکن.اس��ت.باعث.
اثربخش��ی.بیشتر.روش.ش��ود..این.کار.را.می.توان.از.طریق.
معاینه.س��طح.چش��م.جه��ت.یافت��ن.وریده��ای.زاللیه.ای.
)aqueous veins(.یا.با.اس��تفاده.از.برگش��ت.جریان.خون.و.

یا.پیگمانتاس��یون.شبکه.ترابکوالر.به.وس��یله.گونیوسکوپِی.

تحریک��ی.حین.عم��ل.جراحی.انجام.داد..اس��تفاده.از.چند.

میکرواس��تنت.ممک��ن.اس��ت.از.طریق.دسترس��ی.به.یک.

منطقه.وس��یع.تری.از.عروق.خروجی.دیستال.باعث.افزایش.

اثربخش��ی.روش.ش��ود..معموالً.دو.میکرواس��تنت.با.فاصله.

حداقل.2.ساعت.از.یکدیگر.در.نواحی.پیش.بینی.شده.دارای.

ورید.زاللیه.ای.و.یا.در.محل.کانال.های.جمع.کننده.قرار.داده.

می.ش��وند.)اس��تفاده.off label..در.ایاالت.متحده،.از.س��وی.
FDA.مورد.تائید.قرار.نگرفته.است(.

* خطاهای شایع در مسیر یادگیری ما
برای.کار.کردن.و.فعالیت.یک.میکرواستنت،.قرارگیری.
صحی��ح.آن.در.داخل.کان��ال.از.اهمیت.خاص��ی.برخوردار.
اس��ت..برای.جراحی.که.چندان.تجربه.ای.ندارد،.رسیدن.به.
این.هدف.ممکن.اس��ت.کار.دشواری.باش��د..آشنایی.جراح.
با.آناتومی.angle.باعث.خواهد.ش��د.که.میکرواس��تنت.را.در.
داخ��ل.Scleral Spur.و.ی��ا.angle recess.قرار.نداده.بلکه.آن.
را.در.کانال.ش��لم.ق��رار.دهد..چشم.پزش��کانی.که.در.مطب.
خود.به..ندرت.گونیوس��کوپی.انج��ام.می.دهند،.از.انجام.این.
روش.س��ود.خواهند.برد.و.با.واریاسیون.های.طبیعی.بیشتر.

InnFocus Microshunt شکل 13. قرار دادن
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.آشنا.خواهد.ش��د..س��ایت.آنالین.دکتر.واالس.اِل.اِم.آلوارد
)www.gonioscopy.org(..می.تواند.کمک.های.زیادی.در.این.

زمینه.ارائه.دهد.
ق��رار.دادن.اس��تنت.با.ی��ک.زاویه.بیش..از.ح��د.تند.و.
ش��یب.دار.می.تواند.باعث.تماس.با.دیواره.داخلی.کانال.شود..
نحوه.تشخیص.این.خطا.و.اشتباه.این..طور.است.که.وقتی.که.
تالش.می.ش��ود.تا.استنت.بیشتر.در.س��ر.جای.خود.پایین.
بیاید،.چش��م.بیمار.تمایل.ب��ه.چرخش.پیدا.می.کند..اگر.در.
ازای.اس��تنت.به..صورت.واضح.و.روشن.مشاهده.شود،.نشانه.
آن.است.که.گذاشتن.ایمپلنت.)استنت(.سطحی.بوده.است..
جهت.اجتن��اب.از.وقوع.چنین.پدیده.ای.الزم.اس��ت.از.این.
مس��ئله.که.تحت..فش��ار.قرار.گرفتن.اتاق.قدامی.به..وسیله.
OVD.بیش..از.حد.نیس��ت،.اطمینان.حاصل.شود.و.نیز.باید.

با.زاویه.ای.که.ش��یب.کافی.و.مناسبی.دارد،.به.داخل.شبکه.
ترابکوالر.وارد.شد.

یک��ی.دیگر.از.نقایص.و.خطاه��ای.رخ..داده،.جایگزینی.

ناق��ص.و.ناکامِل.اس��تنت.در.جای.خود.می.باش��د؛.وقتی.که.

پزشک.از.قرارگیری.مناسب.و.کامل.قاعده.دستگاه.در.داخل.

کانال.اطمینان.حاصل.کرد.و.تنها.انتهای.لوله.در.اتاق.قدامی.

باق��ی..مانده،.در.آن.صورت.نقص.فوق.دیگر.رخ.نخواهد.داد..

ای��ن.کار.را.از.این.طریق.نی��ز.می.توان.راحت.تر.انجام.داد.به.

این.ش��کل.که.پس.از.رها.س��اختن،.با.inserter.به.لوله.زده.

تا.از.قرارگیری.صحیح.آن.اطمینان.حاصل.ش��ود..وقتی..که.

)در.اکثر.اوقات،(.برگشت.خون.مشاهده.شود.در.آن.صورت.

از.جای.گیری.کافی.اس��تنت.اطمینان.حاصل.خواهد.ش��د..

اگر.برگش��ت.خون.باعث.تار.ش��دن.منظره.دید.جراح.شود،.

.OVD.می.توان.آن.را.از.س��ر.راه.برداش��ت.یا.اینکه.به..وسیله

کنترل.نمود..وقتی.که.اس��تنت.در.محل.قرارگرفته.باش��د،.

به.راحتی.می.ت��وان.هرگونه.خونری��زی.را.از.طریق.مطمئن.
شدن.از.فشرده.شدن.کافی.اتاق.قدامی،.کنترل.کرد.

نحوه پیگیری بیمار پس از جراحی و عوارض 
پس از عمل

کورتیکواس��تروییدها.همان.گون��ه.ک��ه.در.هر.جراحی.

استاندارد.کاتاراکت.مورد.استفاده.قرار.می.گیرد.در.اینجا.نیز.

باید.مصرف.ش��وند.که.معم��والً.مدت..زمان.مصرف.آن،.یک.

ماه.یا.کمتر.می.باشد..برای.جلوگیری.از.واکنش.استروییدی.

ترجیح.داده.می.شود.که.از.یک.کورتیکواسترویید.ضعیف.تر.
استفاده.شود.

بر.اس��اس.شدت.گلوکوم،.اغلب.اوقات.داروهای.گلوکوم.

در.روز.عم��ل.جراح��ی.قط��ع.می.ش��وند..درصورتی.که.در.

دوره.پ��س.از.عمل.جراحی.IOP.باال.باش��د.یا.اینکه.واکنش.

کورتیکواس��تروییدی.مشاهده.ش��ود.در.آن.صورت.ممکن.

اس��ت.مصرف.این.داروها.مجدداً.شروع.شوند..پس..از.اینکه.

کورتیکواس��تروییدها.قط��ع.ش��دند.و.اثرات.آن.ه��ا.بر.روی.

IOP.برطرف.گردید..پزش��ک.بای��د.تالش.خود.را.صرف.کم.

ک��ردن.داروه��ای.گلوکوم.نماید..در.دوره.پ��س.از.جراحی،.

جهت.مطمئن.ش��دن.از.قرارگیری.مناسب.و.کافِی.استنت،.
گونیوسکوپی.اندیکاسیون.دارد.

در.مواردی.که.در.خصوص.تشکیل.PAS1.نگرانی.وجود.

دارد،.ممکن.اس��ت.پیلوکارپین.مصرف.ش��ود..بازگشت.فرد.

ب��ه.فعالیت.های.روزمره.خود.به.همان.نحوی.اس��ت.که.در.

مورد.جراحی.کاتاراکت..توصیه.می.ش��ود..به..غیر.از.تنظیم.

داروه��ای.گلوک��وم،.وضعی��ت.بیمار.بعد.از.عم��ل.جراحی،.

ش��بیه.به.وضعیت.بیمارانی.می.باشد.که.تحت.عمل.جراحی.
کاتاراکت.قرارگرفته.اند.

ممکن.اس��ت.در.مراح��ل.اولیه.بعد.از.عم��ل.جراحی،.

هایفما.رخ.دهد.که.این.امر.معموالً..ناش��ی.از.برگشت.خون.

از.سیستم.وریدی.اپی.اسکلرال.است؛.معموالً.در.اکثر.موارد،.

هایفما.پاک.می.ش��ود..هایفمای.تأخیری.امری.نادر.اس��ت.

و.ممکن.اس��ت.ناش��ی.از.پایین.بودن.IOP.یا.فشرده.شدن.

کره.چشم.باشد.در.چش��م.های.مستعدی.که.دارای.آیریس.

.PAS.مس��طح.و.یا.آیریس.های.ضخیم.هستند،.ممکن.است

باعث.انس��داد.ایمپلنت.شود..اگر.انسداد.ایمپلنت.در.همان.

ابتدا.تش��خیص.داده.شود،.جهت.آزادسازی.چسبندگی.های.

اس��تنت.می.ت��وان.از.لیزر.Nd:YAG.اس��تفاده.ک��رد.و.برای.

جلوگیری.از.عود.آن.ممکن.است.از.ایریدوپالستِی.محیطِی.
لیزری.لوکالیزه.استفاده.شود.

درس��ت.ش��بیه.به.همان.حالتی.که.بیماران.گلوکومی.

فقط.تحت.عمل.جراحِی.کاتاراکت.قرار.می.گیرند،.در.اینجا.

نیز.به.علت.پاسخ.کورتیکواستروییدی،.ممکن.است.افزایش.
ناگهانی.IOP.مشاهده.شود.

بحث ها و اختالف نظرها
MIGS.هن��وز.در.مراحل.نوزادی.و.آغازین.خود.به.س��ر.

می.ب��رد..تجهیزاتی.که.در.حال.حاضر.در.بازار.در.دس��ترس.

بوده.و.مورد.استفاده.قرارگرفته.اند،.دارای.جنبه.ایمنی.بوده.

و.آن.را.به.اثبات.رس��انده.اند..در.مورد.اثربخش��ی.این.روش.

و.کنت��رل.IOP.در.درازمدت.و.نیز.انتخاب.بیماران.مناس��ب.

هنوز.هم.س��ؤاالتی.باقی..مانده.است..در.خصوص.مقرون..به.

.صرفه.ب��ودن.)از.نظر.اقتصادی(.ترکی��ب.MIGS.و.جراحی.

1 . Peripheral Anterior Synechiae

MIGS سینرژی جراحی کاتاراکت و
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کاتاراک��ت.نیاز.به.انج��ام.مطالعات.بیش��تری.دارد.و.جهت.

ش��ناخت.هر.چه.بهتِر.نقش.این.روش.به.داده.ها.و.مطالعات.
بالینی.بیشتری.نیاز.است..

نتیجه گیری
جراحی.کاتاراکت.همراه.با.MIGS،.نقشی.سینرژیستیک.
در.کاه��ش.IOP.ایفا.می.کند..دو.روش��ی.که.در.حال.حاضر.
در.دس��ترس.قرار.دارد،.از.طریق.افزای��ش.جریان.خروجی.
باعث.رس��یدن.به.این.هدف.)کاهش.IOP(.می.ش��وند..این.
تجهیزات.وقتی.که.با.فیکو.ترکیب.می.ش��وند.موجب.کاهش.
نسبی.IOP.می.شوند..این.جراحی.ترکیبی.بیشترین.کارآیی.
را.در.بیماران��ی.دارد.ک��ه.مبتال.به.نوع.خفیف.تا.متوس��ط.
گلوکوم.بوده.و.هدف.از.درمان،.دستیابی.به.IOP.در.حد.15.
میلی.متر.جیوه.می.باش��د..ویژگی.اصلی.این.روش.ها،.ایمنی.
ب��االی.آن.ها.و.بهبودی.س��ریع.بیمار.پ��س.از.عمل.جراحی.
اس��ت..برای.مطمئن.شدن.از.درمان.صحیح.و.مناسب.بیمار.
و.نی��ز.برای.ارتقای.هر.چه.بیش��تر.کیفیت.نتایج.درمانی،.از.
اس��تراتژی.های.جراحِی.مختلفی.استفاده.می.شود..شاید.به.
هم��ان.طریق.ک��ه.در.دهه.اخیر.اصالح.عیوب.انکس��اری.با.
بازتوانی.بینایی.جراحی.کاتاراکت.ترکیب.گردیده.اس��ت.در.
دهه.ای.که.پیش.روست،.جراحان.کاتاراکت.بتوانند.هم.زمان.
کنترل.گلوکوم.را.نیز.انجام.دهند..تولید.میکرواس��تنت.های.
تحت.ملتحمه.ای،.فضای.سوپراس��یلیاری.و.کانال.شلم.رو.به.
تکامل.و.پیشرفت.است..برای.شناخت.هر.چه.بیشتر.کارآیِی.
مقایس��ه.ای.این.تجهیزات.به.انجام.کارآزمایی.های.بالینی.و.
نیز.انج��ام.مطالعات��ی.در.زمینه.صرفه.اقتص��ادی.این.گونه.

روش.ها.نیاز.می.باشد.
موارد پیچیده

دکت��ر.آن��وپ.ِکی..خاتان��ا1.و.دکتر.اس��تیون.دی..ُولد2.

.MIGS.دیدگاه.ه��ای.کلینیکی.خود.را.در.زمینه.»س��ینرژِی

و.جراحی.کاتاراکت«.عرضه.و.معرفی.می.کنند..مشاوران.در.

اینجا.بدون.خواندن.این.مقاله.یا.بدون.اطالع.از.پاس��خ.های.
یکدیگر.به.سؤاالت.پاسخ.می.دهند.

در.مورد.بیماری.که.دچار.نوع.خفیف.تا.متوسط.گلوکوم. .-1

بوده.و.تحت.عمل.جراحی.کاتاراکت.قرار.می.گیرد،.نحوه.

تصمیم.گی��ری.ش��ما.جهت.انتخاب.یک��ی.از.روش.های.
MIGS.به.چه.صورت.می.باشد؟

.1...دکتر.آنوپ.ِکی.خاتانا.مدیر.سرویس.گلوکوم،.موسسۀ.چشم.سین.سیناتی.و.

استادیار.بخش.چشم.پزشکی.در.دانشکدۀ.پزشکی.دانشگاه.سین.سیناتی.
در.سین.سیناتی.اوهایو.می.باشد.

.،PLLC.،Vold.2..دکتر.اس��تیون.دی..ولد.مدیر.امور.پزش��کی.موسسۀ.بینایی.
فایت.ویل.در.آریزونا.می.باشد.

دکت��ر.خاتانا:.در.گام.نخس��ت.مجموعه.ای.از.مالحظات.

معمول.و.رایج.را.باید.مد.نظر.قرارداد..مواردی.از.قبیل.اینکه.

IOP.چه.مقدار.اس��ت،.باید.چه.مقدار.باشد،.تعداد.داروهای.

گلوک��وم.مورد.مصرف.چ��ه.مقدار.اس��ت.و.در.صورت.لزوم.

چند.داروی.بیش��تری.باید.را.اضافه.کرد،.عوارض.گلوکوم.تا.

چه.حدی.ایجاد.ش��ده.و.نیز.اینکه.گلوکوم.ثابت.می.باشد.یا.

اینکه.در.حال.پیشرفت.است؟.در.مرحله.بعدی.مجموعه.ای.

از.مالحظ��ات.روانی-اجتماعی.و.اجتماعی-.اقتصادی.وجود.

دارد.از.جمله.اینکه.تصور.می.شود.بیمار.تا.چه.اندازه.داروها.

را.قبول.کرده.و.ادامه.خواهد.داد.)با.توجه.به.س��بک.زندگی.

بیم��ار.و.توانایی.او.جهت.مصرف.قطره.ها(،.قطره.هایی.را.که.

در.حال.اس��تفاده.اس��ت.تحمل.کرده.یا.نه،.هزینه.داروهای.

فعلی.مورد.اس��تفاده.بیمار.چه.میزان.می.باش��د.و.بار.مالی.
ایجادشده.به..واسطه.درمان.برای.بیمار.چه.مقدار.می.باشد؟
اس��تنت زمین��ه. در. اینجان��ب. ک��ه. چن��د. .ه��ر.
Alcon, Fort Worth, TX( Cypass(.تحقیقات��ی.انجام.داده.ام.

اما.تاکنون.ایمپلنت.های.آن.را.اس��تفاده.نکرده.ام.و.علت.این.

مس��ئله.وج��ود.نگرانی.هایی.درزمینه.پوش��ش.بیمه.ای.این.

اس��تنت.اس��ت..انتظار.من.این.اس��ت.که.اندیکاسیون.های.

اولیه.جهت.انتخاب.استنت.Cypass.احتماالً.شبیه.به.همان.
Trabectome.اندیکاسیون.هایی.خواهد.بود.که.برای.انتخاب
Kakook Dual Blade.یا.گونیوتومِی.)NeoMedixTustin,CA(

)KDB, New World Medical, Rancho Cucamonga, CA(.در.

نظر.می.گیریم..من.متوجه.ش��دم.که.میزان.کاهش.IOP.در.

صورت.اس��تفاده.از.گونیوتومی.Trabectome/KDB.بیشتر.از.

.)Glaukos, Laguna Hills, CA( iStent.حالت.اس��تفاده.از.ی��ک

می.باش��د..اگ��ر.من.با.فش��ار.داخل.چش��می.در.حد.15.تا.

19میلی.متر.جیوه.راضی.و.قانع.باش��م.یا.اینکه.اگر.فقط.به.

یک.کاهش.نس��بِی.IOP.نیاز.داشته.باش��م،.روش.iStent.را.

.KDB.ترجیح.می.دهم-.این.روش.در.مقایس��ه.با.گونیوتومِی

یا.Trabectome.سریع.تر.و.آسان.تر.بوده.و.ریسک.بروز.عوارض.

در.آن.پایین.تر.اس��ت.و.بیمار.کمی.س��ریع.تر.بینایی.خود.را.

بازیابی.می.کند.و.پیگیری.های.بعد.از.عمل.جراحی.س��اده.تر.

هستند..از.س��ویی.دیگر،.من.در.هنگامی.که.به.یک.IOP.در.

مح��دوده.پایین.تر.نیاز.دارم.یا.اینکه.angle.باز.اس��ت.بدون.

اینکه.آیریس.مس��طح.و.صاف.باشد.و.اگر.هیچ..گونه.ریسک.

فاکتوری.برای.برگشت.بالقوه.خون.به.داخل.اتاق.قدامی.بعد.

از.عمل.جراحی.وجود.نداش��ته.باشد.)فاکتورهایی.از.قبیل.

جثه.بزرگ،.افزایش.فش��ار.وریدی.اپی.اس��کلرال.و.بیمارانی.

که.فعالیت.های.شغلی.یا.غیر.شغلی.آن.ها.در.برگیرنده.انجام.
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فعالیت.هایی.اس��ت.که.فشار.وریدی.اپی.اسکلرال.را.افزایش.

.Trabectome.یا.KDB.خواهد.داد(،.در.آن.صورت.گونیوتومِی
را.انتخاب.خواهم.کرد.

دکتر.ُولد:.تجهیزات.مربوط.به.MIGS.به..س��رعت.در.حال.

.توسعه.و.پیشرفت.می.باشند..گزینه.های.جراحی.ترابکوالر.بای.پس.

که.در.حال.حاضر.در.دس��ترس.ما.قرار.دارد.شامل.گونیوتومی،.

.ab interno canaloplasty .،)Glaukos(  iStent .،Trabectome 

سیس��تم.های. .،GATT .،)ABiC, Ellex, Minneapolis, MN( 

.)Sight Sciences, Menlo Park, CA( .Visco360 / Trab360

میکرواس��تنت می.باش��ند.. .KDB گونیوتوم��ی. .و.
Ivantis, Irvine, CA( Hydrus(.در.ح��ال.حاضر.در.سرتاس��ر.

دنیا.در.دس��ترس.می.باش��د.و.احتماالً.ب��ه..زودی.در.ایاالت.

.متحده.نیز.در.دس��ترس.قرار.خواهد.گرفت..به.نظر.می.رسد.

که.روش.های.Trabecular bypass.دارای.اثربخش��ی.مشابهی.

هس��تند..از.نظ��ر.تئ��وری،.در.روش.هایی.ک��ه.درمان.360.

درجه.ای.زاویه.صورت.می.گیرد،.کنترل.IOP.در.بلندمدت.به.

.صورت.بالقوه.ای.بهت��ر.و.مطلوب.تر.صورت.خواهد.پذیرفت..

درعین.ح��ال.تا.ب��ه.امروز،.ای��ن.مطل��ب.در.کارآزمایی.های.

بالینی.آینده.نگر.منتش��ر.شده.مورد.تائید.قرار.نگرفته.است..
از.جنبه.ایمنی.روش.ه��ای.Viscodilation..و.iStent.احتماالً.
– بخص��وص.در.بیماران.تحت.درمان.ب��ا.آنتی.کوآگوالنت-.
دارای.کمترین.عوارض.Perioperative.می.باشند..یکی.دیگر.
از.مالحظات.جراحی.این.حقیقت.اس��ت.که..iStent.توسط.
FDA.فقط.در.مورد.جراحی.کاتاراکت.مورد.تائید.قرارگرفته.

اس��ت..با.توجه.به.وجود.گزینه.های.درمانی.مختلف.و.نتایج.

حاص��ل.از.ه��ر.دو.روش.که.به.نظر.می.رس��د.کاماًل.ش��بیه.

دیگری.هس��تند،.اغلب.اوقات.ابعاد.اقتص��ادی.)بازپرداخت.

بیمه.ها،.هزینه.تجهیزات(.و.سهولت.استفاده.از.این.روش.ها.

به.فاکتورهای.تعیین.کننده.ای.تبدیل.می.ش��ود.که.جراحان.

ب��ا.توجه.ب��ه.این.فاکتوره��ا.روش.خاص��ی.را.جهت.درمان.

مبتالی��ان.به.گلوک��وم.انتخاب.خواهند.ک��رد..روش.هایی.از.

قبیل.iStent.و.میکرواستنت.CyPass.به.علت.روش.جراحی.

مس��تقیم.و.عینی.آن.ها،.میزان.پایین.بروز.عوارض.و.توانایی.

آن.ه��ا.جهت.کاهش.هر.چه.مؤثرت��ر.IOP.در.حالت.جراحی.
ترکیبی.گلوکوم.و.کاتاراکت،.مورد.توجه.جراحان.قرار.دارند.
آیا.ان��واع.خاصی.از.گلوکوم.از.یک.روش.MIGS.س��ود. .-2

خواهند.برد؟
.CyPass.و.Trabectome ،iStent.دکتر.خاتانا:.روش.ه��ای
جه��ت.درم��ان.انواع.خفیف.تا.متوس��ط.گلوک��وم.زاویه.باز.
م��ورد.تائید.قرارگرفته.اند..درعین.ح��ال،.Trabectome.را.در.

یک.محدوده.وس��یع.تری.از.ان��واع.گلوکوم.می.ت��وان.مورد.

اس��تفاده.قرارداد.و.داده.های.بیش��تری.در.زمینه.اس��تفاده.

از.Trabectome.)در.مقایس��ه.با.س��ایر.تجهی��زات(.در.انواع.

دیگ��ر.گلوک��وم.از.قبی��ل.گلوک��وِم.Pseudoexfoliative.و.

.CyPass.گلوکوم.ناشی.از.اس��ترویید.موجود.می.باشد..روش

نسبت.به.روش.های.کانال.ش��لم.)مثل.iStent.و.گونیوتومی.

Trabectome/KDB(.در.گلوک��وم.angle-recession.حداق��ل.

می.بایس��ت.دارای.مزیت.تئوریک.باشد:.در.این.نوع.گلوکوم.

مس��یر.معمولی.جریان.خروجی.آس��یب..دیده.اما.این.روش.
یک.نوع.استفاده.off-label.می.باشد.

دکت��ر.ُولد:.قس��مت.اعظم.روش.ه��ای.MIGS،.تنها.در.

موارد.گلوکوم.زاویه.باز.م��ورد.تائید.FDA.قرارگرفته.اند..در.

انتخاب.یک.نوع.از.MIGS.،.کدگذاری.ICD-10.بس��یار.حائز.

اهمیت.اس��ت.چرا.که.هر.نوع.از.MIGS.دارای.الگوی.خاص.

خود.می.باش��د.که.بر.روی.بازپرداخت.بیمه.ای.آن.تأثیرگذار.

.pseudoexfoliative..می.باش��د..به..عن��وان..مث��ال.گلوک��وم

و.pigmentary.در.م��ورد.روش.های.جدی��د.MIGS.از.قبیل.
Cypass.و.iStent.تحت.پوشش.بیمه.قرار.نمی.گیرد.

در.هنگام.پیشنهاِد..MIGS.به.بیماری.که.دچار.گلوکوم. .-3

خفیف.تا.متوسط.می.باش��د،.در.مورد.چه.خطراتی.)در.

قیاس.ب��ا.مزایای.این.روش(.با.بیم��ار.صحبت.خواهید.
کرد؟

دکتر.خاتانا:.MIGS.جراحی.س��ریع.تری.بوده.و.بهبودی.

بیمار.در.آن.سریع.رخ..داده.و.خطرات.کمتری.را.در.بردارد،.

اما.تأثیربخش��ی.آن.در.مقایس��ه.با.جراحی.های.تهاجمی.تر.

از.قبی��ل.ترابکولکتومی.ب��ه..صورت.بالقوه.ای.کمتر.اس��ت..

همچنین.MIGS.می.تواند.فرصت��ی.را.جهت.کاهش.نیاز.به.

مصرف.داروهای.موضعی.در.زمان.جراحی.کاتاراکت.فراهم.

آورد..ب��ا.توجه.به.افزایش.قیمت.داروها.و.هزینه.اغلب.باالی.

آن.ه��ا،.ای��ن.بعد.حتی.خود.را.برجس��ته.تر.و.مهم.تر.نش��ان.
خواهد.داد.

در.اکث��ر.م��وارد،.خطرات.موج��ود.جزئی.هس��تند.اما.

می.تواند.ش��امل.موارد.زیر.باش��د:.هایفما.)که.معموالً.بسیار.

مختصر.و.کوچک.است(،.افزایش.گذرای.IOP.)معموالً.ناشی.

از.یک.پاسخ.استروییدی.است(.و.شاید.یک.التهاب.مختصر.

طوالنی.تر.)در.مقایس��ه.با.جراحی.کاتاراکت(.تنها.در.برخی.
موارد.

دکتر.ُولد:.با.تش��کر..خطرات.MIGS.وقتی.که.با.جراحی.

کاتاراکت.ترکیب.می.ش��ود،.بسیار.ش��بیه.به.خطرات.یافت.

ش��ده.در.جراحی.کاتاراکِت.تنها.می.باش��د..خطرات.موجود.

MIGS سینرژی جراحی کاتاراکت و
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مش��خصاً.ش��امل.عدم.موفقیت.جراحی.یا.استنت،.عفونت،.

خونری��زی،.تخریب.قرنیه،.عدم.کنت��رل.IOP،.هایپوتونی.یا.
نیاز.به.جراحی.اضافِی.دیگر.گلوکوم.می.باشد.

آیا.روش.MIGS.در.حالتی.که.از.آن.به..تنهایی.استفاده. .-4
شود.نیز.مؤثر.و.کارآمد.خواهد.بود؟

دکتر.خاتانا:.ش��واهدی.در.دست.هست.مبنی.بر.اینکه.

روش.ه��ای..Trabectome.،iStant.و..Cypass.بدون.اس��تفاده.
.از.جراح��ی.کاتاراکت،.مؤث��ر.و.کارآمد.می.باش��ند..مطالعه
DUETTE Cypass.ک��ه.توس��ط.Craven.و.همکارانش.انجام.

ش��د،.نش��ان.دهنده.32.درص��د.کاه��ش.IOP.و.نیز.کاهش.

مختصر.مصرف.قطره.های.چش��می.بود..Katz.و.همکارانش.

نش��ان.دادند.که.iStent.خود.به.تنهای��ی.نیز.می.تواند.مؤثر.و.

مفید.باشد.و.IOP.از.25.میلی.متر.جیوه.با.استفاده.از.1،.2و3.

عدد.iStant،.12.ماه.بعد.از.عمل.جراحی.)بدون.مصرف.دارو(.

به.ترتیب.ب��ه.9./14،.13/6.و.12/7.میلی.متر.جیوه.کاهش.

یافت..روش.Trabectome.دارای.طوالنی.ترین.اثربخشی.بوده.

و.بیشترین.ش��واهدی.که.تأییدکننده.اثربخشی.استفاده.از.

ی��ک.روش.خاص.به..تنهایی.می.باش��د.مربوط.به.این.روش.

می.باشد..استفاده.از.این.روش.ها.خود.به..تنهایی.و.به..صورت.

مجزا.نیز.می.تواند.در.کنترل.گلوکوم.بسیار.مفید.و.سودمند.

واقع.ش��ود..بیماران.پسودوفاکیک.نیز.به.این.روش.ها.پاسخ.

خوبی.می.دهند..هر.چند.پزش��کان.در.حال.حاضر.فاقد.راه.

و.روش.خاصی.جهت.ارزیابی.مناس��ب.سیستم.جمع.کننده.

هس��تند،.اما.ش��دت.گلوکوم.و.محدوده.مص��رف.داروهای.

موضع��ی.گلوک��وم،.می.تواند.ب��ه.ما.در.شناس��ایی.بیمارانی.

.Trabectome bypass.که.بیش��ترین.س��ود.را.از.روش.ه��ای

خواهن��د.برد،.کم��ک.فراوانی.نماید..پیش��رفت.های.صورت.

گرفته.درزمینه.تصویربرداری.از.چش��م،.در.آینده.ای.نزدیک.

ب��ه.جراحان.کم��ک.خواهد.کرد.تا.بتوانن��د.در.مبتالیان.به.
گلوکوم،.روش.جراحی.مناسب.و.کارآمد.را.انتخاب.کنند.

.MIGS.آیا.در.مبتالیان.به.گلوکوم.پیش��رفته،.روش.های .-5
کاربردی.دارد؟

دکتر.خاتانا:.روش.های..CyPass.و.iStent.در.انواع.خفیف.

تا.متوس��ط.گلوکوم.زاویه.باز.مورد.تائید.قرارگرفته.اس��ت؛.

زیرا.در.کارآزمایی.های.مهم.و.اساس��ی.این.گروه.از.بیماران.

مورد.مطالعه.قرارگرفته.اند..هر.چند.که.اس��تفاده.از.یکی.از.

.off-label.این.دستگاه.ها.در.گلوکوم.پیش��رفته،.یک.کاربرد

محس��وب.خواهد.شد،.شرایطی.هم.وجود.خواهد.داشت.که.

اس��تفاده.از.آن.ها.بس��یار.منطقی.و.معق��ول.خواهد.بود..به.

.عنوان..مثال.پیرمرد.85.س��اله.ای.جه��ت.جراحی.کاتاراکت.

به.م��ن.ارجاع.ش��د..او.مبتالبه.گلوکوم.پیش��رفته.)OU(.و.

درعین.ح��ال.کنترل..ش��ده.و.با.ثباتی.ب��ود.و.IOP.با.مصرف.

4دارو.)OU(،.12میلی.متر.جیوه.بود..پرخونی.شدید.ملتحمه.

و.نیز.medicamentosa1.مشهود.بود.اما.هیچ.واکنش.آلرژیکی.

وجود.نداشت..او.از.من.خواست.که.به.او.اجازه.قطع.مصرف.

قطره.ه��ای.چش��می.را.بدهم..او.از.قطره.های.چش��م.متنفر.

بود.و.از.مصرف.آن.ها.خس��ته.شده.بود.و.30-25.سال.این.

قطره.ه��ا.را.مصرف.کرده.بود..م��ن.روش..فیکو/ترابکتوم.را.

ب��ه.کار.بردم.)OD(..پاس��خ.درمانی.عالی.ب��ود.و.IOP.بدون.

مصرف.هیچ.گونه.قطره.ای.به.14-13.میلی.متر.جیوه.رسید..

س��طح.کره.چش��م.او.نیز.بهبودی.چش��مگیری.داشت.و.او.

دیگر.احساس.ناراحتی.در.چشمش.نمی.کرد..به.علت.وجود.

مش��کالتی.در.سطح.کره.چشم.دیگر.او-.که.با.مصرف.قطره.

.OS.ارتباط.نداش��ت-.م��ن.از.یک.روش.مس��تقیم.ترابکتوم

اس��تفاده.کردم.)OS.قباًل.سودوفاکیک.بود(.و.در.این.چشم.
نیز.پاسخ.درمانی.مشابه.چشم.دیگر.عالی.بود.

دکتر.ولد:.تجربه.من.در.گلوکوم.های.پیشرفته.تر.به.این.

صورت.بوده.که.اس��تفاده.از.چند.عدد.iStent،.درمان.هرچه.

وس��یع.تِر.angle.و.یا.حتی.اس��تفاده.از.CyPass.می.تواند.در.

بهب��ود.نتایج.حاصل.از.عمل.جراح��ی.کمک.کننده.و.مفید.

باش��د..عالوه.بر.این،.من.در.حال.حاضر.در.حال.بررسی.این.

مس��ئله.هستم.که.آیا.ترکیب.روش.های.MIGS.در.مبتالیان.

به.گلوکوم.پیش��رفته.تر.ممکن.اس��ت.کمک.کنن��ده.و.مؤثر.
.باش��د..همچنین،.ب��ا.توجه.به.اینکه.اخی��راً.FDA،.ایمپلنت
Allergan,.Madison,.NJ(.XEN Gel Stent(.را.مورد.تائید.قرار.

داده،.در.اغلب.اوقات.بیماران.دچار.گلوکوم.های.پیشرفته.تر.

و.اف��رادی.را.ک��ه.داروه��ای.متعددی.مص��رف.می.کنند،.با.
روش.های.جراحی.درمان.می.کنم.

در.چ��ه.م��واردی.2ECP.با.روش.های.MIGS.تناس��ب.و. .-6
سازگاری.دارد؟

دکتر.خاتانا:.من.اساس��اً.از.ECP.جهت.کمک.به.درمان.

س��ندرم.آیریس.مس��طح.)Plateau Iris Syndrome(.و.جمع.

.angle.و.فش��رده.کردن.زوائد.س��یلیاری.به.منظور.باز.کردن

اس��تفاده.می.کنم..من.متوجه.شدم.که.ECP.می.تواند.باعث.

ایجاد.التهاب.داخل.چشمِی.پایداری.شود.که.نیاز.به.مصرف.

گسترده.قطره.های.استروییدی.خواهد.داشت..گاهی.اوقات،.

IOP.بع��د.از.عمل.جراحی.افزایش.پیدا.می.کند.و.مش��خص.

کردن.این.نکته.که.آیا.این.مس��ئله.ناش��ی.از.التهاب.اس��ت.

یا.یک.پاس��خ.اس��تروییدی.یا.ناش��ی.از.هردو،.کار.دشواری.
.1..تحریک.شیمیایی.توسط.دارو.یا.پدیدۀ.افزایش.حساسیت.تاخیری.به.دارو

2 . Endoscopic Cyclophotocoagulation
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خواهد.ب��ود..در.چنین.حالتی.درم��ان.و.کنترل.عارضه.نیز.

دشوار.خواهد.بود..با.توجه.به.وجود.گزینه.های.متعدد.دیگر.

جراح��ی.که.در.حال.حاضر.در.دس��ترس.ما.می.باش��د،.من.

موافق.اس��تفاده.از.ECP.جهت.کاهش.IOP.نیس��تم.مگر.در.
شرایط.بسیار.نادر.و.خاص.

دکتر.ولد:.من.در.کار.خودم.عمدتاً.از.ECP.در.مبتالیان.

به.آیریس.مسطح.و.صاف.و.گلوکوم.های.زاویه.بسته.استفاده.

می.کنم..ECP.یک.آلترناتیو.مناس��ب.برای.س��ایر.روش.های.

MIGS.در.بیم��اران.مبتالب��ه.گلوکوم.زاوی��ه.بازی.که.تحت.

عم��ل.جراحی.ترکیبی.کاتاراکت.و.گلوک��وم.قرار.می.گیرند.

نیز.می.باش��د..درعین.حال،.تصور.می.کنم.که.خطرات.بالقوه.

این.روش.از.قبیل.التهاب.مزمن.ممکن.اس��ت.جایگاه.آن.را.

برای.تعداد.زیادی.از.جراحان،.به.پایین.لیس��ت.گزینه.های.
جراحی.تنزل.دهد.

در.هنگام.یادگیری.نح��وه.انجام.روش.های.MIGS،.چه. .-7
موانع.و.مشکالتی.در.سر.راه.قرار.دارند؟

دکت��ر.خاتان��ا:.اولین.مان��ع.بر.س��ر.راه.متخصصان.غیر.

گلوک��وم،.راحت.و.آس��وده.بودن.پزش��ک.در.هنگام.معاینه.

angle.و.کار.ب��ر.روی.آن.چه.در.مط��ب.و.چه.در.اتاق.عمل.

می.باش��د..با.تمرین.و.تکرار.می.توان.بر.این.مشکل.به..آسانی.

فائ��ق.آمد..اولین.مانع.بر.س��ر.راه.متخصصان.گلوکوم.تغییر.

دادن.ای��ن.ذهنیت.و.باور.اس��ت.که.آن.ه��ا.جراحی.گلوکوم.

)بیش��تر.در.موارد.ترابکولکتومی(.را.درصورتی.که.بیمار.پس.

از.جراحی.همچنان.نیازمند.قطره.های.چش��می..باشد،.یک.

شکس��ت.و.ناتوانی.محس��وب.می.کنند..اگر.بتوانم.از.روش.

MIGS.اس��تفاده.کنم.و.داروهای.گلوک��وم.بیمار.ادامه.پیدا.

کن��د.)برخی.داروه��ا.یا.هم��ه.آن.ه��ا(.و.IOP.کاهش.پیدا.

.کند،.انج��ام.این.کار.بهت��ر.از.انجام.ی��ک.ترابکولکتومی.یا.
tube shunt.می.باشد.

مان��ع.دیگر،.یادگیری.نحوه.مواجهه.با.برگش��ت.جریان.

خون.در.حین.عمل.جراحی.اس��ت..در.پایان.این.جراحی.ها،.

در.ابت��دا،.در.حالی.ک��ه.چش��م.همچنان.توس��ط.انفوزیون.

پروِب.1I.&.A.تحت.فش��ار.می.باشد،.به.وسیله.هیدراتاسیون،.

پاراس��نتز.را.می.بندم..سپس.پروِب.I & A.را.بر.می.دارم.و.به..

سرعت.به..جای.آن..یک.کانوالی.شماره.30.روی.یک.سرنگ.

با.محلول.س��الین.ق��رار.می.دهم.و.هم.زمان.با.اینکه.س��عی.

بر.فش��رده.کردن.چش��م.دارم،.برش.اصلی.مسدود.شده.را.

هیدراته.می.کنم..در.پایان.این.جراحی.ها.نیز.س��عی.می.کنم.

ک��ه.IOP.را.در.محدوده.25-20.میلی.مت��ر.جیوه.باقی.نگه..

1 . Irrigation & Aspiration

دارم..متوجه.ش��دم.که.این.مانورها.به.کاهش.بروز.هایفما.و.

کاهش.ش��دت.آن.در.اولین.روِز.بعد.از.عمل.جراحی.کمک.
می.کند.

دکتر.ول��د:.در.هنگام.عرضه.ه��ر.روش.جدید.جراحی،.

جهت.بهینه.تر.ش��دن.پیامدها.و.نتای��ج.جراحی.در.بیماران.

در.س��یر.یادگیری.آن.مس��یری.را.باید.پیم��ود..ازنظر.من،.

انتخاب.بیمار.مناس��ب،.یک.امر.کلیدی.است..اگر.جراحان.

بیم��اران.مناس��بی.را.انتخ��اب.کنند،.نتای��ج.جراحی.عالی.

خواهد.بود.و.اس��تفاده.از.روش.های.MIGS.امری.خواهد.بود.

که.هم.بیماران.و.هم.پزشکان.در.همان.ابتدا.از.آن.استقبال.

می.کنند..در.هنگام.اس��تفاده.از.روش.ه��ای.جدید.جراحی.

MIGS.در.بیماران،.آشنایی.دقیق.با.آناتومِی.angle.بی.نهایت.

کمک.کننده.خواهد.بود..برخی.جراحان.برای.اولین.بیماران.

نیز.ممکن.است.از.بی.حسی.پری.بولبار.یا.رتروبولبار.استفاده.
کنند.

هنگامی.که.روش.MIGS.در.ترکیب.با.جراحی.کاتاراکت. .-8

مورد.اس��تفاده.قرار.می.گیرد،.مراقبت.های.بعد.از.عمل.
جراحی.شما.چه.تغییراتی.خواهد.کرد؟

دکت��ر.خاتانا:.حداقل.در.مورد.جراحی.های.کانال.ش��لم.

)Trabectome ,iStent(.ب��ه.نظر.می.رس��د.که.می��زان.بروز.و.

ش��دت.افزایش.IOP.ناش��ی.از.اس��ترویید.باالتر.می.باش��د..
بنابراین.من.به..ج��ای.پردنیزولون.یا.difluprednate،.معموالً.
از.loteprednol.در.کنار.یک.NSAID.استفاده.می.کنم..نتایج.
حاص��ل.از.پردنیزولون.و.loteprednol.را.با.یکدیگر.مقایس��ه.
نک��رده.ام..من.ش��ک.دارم.که.تفاوتی.می��ان.آن.ها.در.نتایج.
بلندمدت.وجود.داش��ته.باش��د..مزیت.بالقوه.اصلی.آن.این.
اس��ت.که.موارد.افزایش.ناگهانی.IOP.در.اثر.اس��ترویید.در.
آن.– که.هنوز.هم.گهگاه.رخ.می.دهد-.کمتر.ش��ایع.بوده.و.

در.صورت.وجود.آن.نیز.شدت.کمتری.دارد.
.iStent.در.هر.ویزیت.بعد.از.عمل.جراحی،.جهت.ارزیابِی
یا.ش��کاف.گونیوتومِی.Trabectome/KDB،.گونیوسکوپی.را.
انج��ام.می.دهم..هنگامی.که.پزش��ک.روش.جدیدی.را.مورد.
اس��تفاده.قرار.می.ده��د،.ارزیابی.دقیق.محی��ط.جراحی.یا.
دس��تگاه.ایمپلنت.ش��ده،.حائ��ز.اهمیت.خاصی.می.باش��د:.
پزش��ک.باید.از.چگونگی.نمای.ظاهری.محل.جراحی..شده.
در.مقاطع.مختلف.زمانی.آگاه.باش��د.و.بهتر.است.که.موارد.
غیرطبیعی.و.ناهنجاری.ها.را.تشخیص.دهد..ما.پس.از.انجام.
.،bleb.در.هر.ویزیت.همواره.tube shunt.ترابکولکتوم��ی.ها.و
.gonio lens.تیوب.و.....را.بررس��ی.می.کنیم..چرا.نباید.با.یک
روی.قرنی��ه،.حداقل.به.محل.جراح��ی.در.angle.نیز.نگاهی.

MIGS سینرژی جراحی کاتاراکت و
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بکنیم؟
یک.نکته.ارزش��مند.دیگر:.هایفما.)اغلب.فقط.به.صورت.
میکروهایفم��ا(.پس.از.یک.روش.istent،.در.مقایس��ه.با.یک.
Trabectome.یا.گونیوتومی.کمتر.ش��ایع.بوده.و.ش��دت.آن.

نیز.کمتر.می.باش��د..به.نظر.می.رس��د.که.وج��ود.خون.بعد.

.،Trabectome.از.عم��ل.جراحی.در.ش��کاف.گونیوتومی.ی��ا

می.تواند.احتمال.تش��کیل.اس��کار.را.در.ناحیه.افزایش.دهد.

که.این.امر.ممکن.است.به.شکست.و.عدم.موفقیت.جراحی.

بی.انجامد..ما.معموالً.از.بیماران.می.خواهیم.که.بالفاصله.بعد.

از.عمل.جراحی.به.پهلوی.س��مت.جراحی..شده.نخوابند.لذا.

اف��رادی.که.به.پهلو.می.خوابند،.اغل��ب.بعد.از.عمل.جراحی.

به.پهلوی.دیگر.خود.می.خوابند..این.کار.باعث.می.ش��ود.که.

هرگونه.خون.موجود.در.اتاق.قدامی،.در.شکاف.گونیوتومی.

یا.Trabectome.در.زاویه.نازال.ته.نش��ین.شود..ماه.های.قبل.

من.از.این.بیماران.می.خواس��تم.که.در.هنگام.خواب.حداقل.

در.ش��ب.اول.بعد.از.عمل.جراحی،.سرخود.را.باالتر.بگذارند.

)ترجیحاً.بر.روی.یک.صندلی.تاشوی.مخصوص.لم.دادن(.و.

اگر.هایفما.بعد.از.عمل.جراحی.وجود.داش��ته.باشد.این.کار.
را.برای.یک.هفته.یا.بیشتر.ادامه.دهند.

دکت��ر.ول��د:.م��ن.تقریب��اً.در.تمامی.م��وارد.روش.های.

MIGS.بع��د.از.عم��ل.جراح��ی.از.یک.اس��ترویید.موضعی،.

داروی.NSAID.و.آنتی.بیوتیک.اس��تفاده.می.کنم..استرویید.

و.آنتی.بیوتی��ک.معموالً.3یا.4.بار.در.روز.مصرف.می.ش��ود..

در.روش.ه��ای.Trabecular bypass،.ب��ه..منظور.جلوگیری.از.

افزای��ش..ناگهانی.IOP.ناش��ی.از.مصرف.اس��ترویید،.پس.از.

عم��ل.جراحی.به..جای.اس��تفاده.از.پردنیزولون.اس��تات.یا.

difluprednate،.ترجیح��اً.از.loteprednol.اس��تفاده.می.کنم..

در.روش.های.استنت.گذاری.سوپراسیلیاری،.قطع.داروهای.

گلوک��وم.در.زمان.عمل.جراحی.می.تواند.به..صورت.بالقوه.ای.

باعث.جلوگیری.از.هایپوتونِی.زودرِس.بعد.از.جراحی..ش��ده.
و.بهبودی.بیمار.در.دوره.پس.از.جراحی.را.سرعت.بخشد.
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دکتر محمود بابایی
مرکز.تحقیقات.سالمت.چشم.بصیر،.تهران،.ایران.

آيا مى دانستيد كه؟
Did you know?

آیا میدانستید که؟
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باید توجه کنیم به؛

خالصه ای از اختالالت VF در نوروافتالمولوژی

SUMMARY OF NEURO-OPHTHALMOLOGIC VISUAL FIELD DEFECTS

Lesion Visual Field

Optic nerve 
Central and cecocentral scotomas )i.e., optic neuritis, compressive lesions( 
Altitudinal defects )i.e., optic nerve drusen, chronic papilledemaو ischemic 
optic neuropathy, optic nerve colobomas(

Optic chiasm Anterior chiasm or posterior optic nerve: junctional scotoma 
Body and posterior chiasm: bitemporal hemianopia

Optic tract Incongruous homonymous hemianopia with or without central scotoma

Optic radiations  Internal capsule: congruous homonymous hemianopia Temporal lobe: 
superior quadrantanopia Parietal lobe: inferior quadrantanopia

Occipital lobe 
Posterior: highly congruous homonymous hemianopia Anterior: monocular 
contralateral temporal defect Macular or extreme temporal fields may be 
spared

به چشم قرمز توجه کنید:

به بیماران با چشم قرمز جهت این موارد دقت کنید:

KEY POINTS: RED EYE PATIENTS

1 History is important in diagnosis

2 Itching usually points to allergy. Be suspicious of a diagnosis of allergy without itching

3 Dry eye symptoms worsen as the day goes on.

4 Blepharitis symptoms may be worse from the beginning of the day.

5  Watery discharge points to a viral cause.

6 Purulent discharge points to a bacterial cause.
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چشم قرمز
علل اصلی قرمزی چشم ها چیست؟

• Conjunctivitis
• Episcleritis
• Subconjunctival hemorrhage
• Scleritis
• Corneal disease and trauma
• Dry eye
• Anterior uveitis
• Acute glaucoma
• Blepharitis

آلرژی چشم؛
یادآوری دسته بندی قطره های چشمی

حتمًا ذکر این نکات ضروری است:  

Systemic anti-allergy medications 
rarely affect ocular symptoms. Topical 
treatment is much more effective. 
Options for topical medications include:

• Mast cell inhibitors
o Lodoxamide )Alomide(
o Nedocromil sodium )Alocril(
o Cromolyn sodium )Crolom,

Opticrom, generic(
o Pemirolast )Alamast(

• H1 receptor antagonists
o Direct: Epinastine )Livostin(
o Selective: Emedastine )Emadine(

• Combination H1 antagonists/mast cell
inhibitors
o Ketotifen )Zaditor,Alaway,Claritin,

generics ( now over the counter
)OTC(

o Olopatadine )Patanol, Pataday(
o Azelastine hydrochloride )Optivar,

generics(
o Nedocromil )Alocril(
o Bepotastine )Bepreve(
o Alcaftadine )Lastacaft(

• Nonsteroidal anti-inflammatory drugs
)NSAIDs(
o Diclofenac )Voltaren(
o Ketorolac )Acular(

• Low-dose steroid )only for short-term
use or under close supervision(

• loteprednol )Alrex,Lotemax(
• Antihistamines/decongestants-OTC

o Naphazoline/pheniramine
)Opcon-A, Naphcon A, Visine A(

o Naphazoline/antazoline )Vasocon
A(

حتماً بیاد دارید که:
چه عواملی می تواند زمینه ساز عفونت های قرنیه باشند.

Any condition that disrupts the corneal 
epithelial integrity may predispose to corneal 
infection, including:

• Contact lens wear )number one risk
factor, responsible for 19%to 42% of
cases!(

• Trauma )e.g., corneal abrasion(
• Structural eyelid abnormalities )e.g.,

ectropion/entropion, trichiasis(
• Dry eye
• Chronic epithelial disease )e.g.,

recurrent erosions, bullous
keratopathy(

• Topical medication toxicity
• Local or systemic

immunosuppression )e.g., steroids,
diabetes, HIV(

• Contaminated ocular medications

آیا میدانستید که؟
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علل قرمزی چشم در 
مصرف کنندگان لنزهای تماسی:

KEY POINTS: CAUSES OF RED EYE 
IN A CONTACT LENS WEARER
1 Corneal ulcer
2 Allergy to contact lens solutions
3 Giant papillary conjunctivitis
4 Old lenses
5 Corneal abrasion

یووئیت؛
برای یادآوری بسیار ضروری است که:

KEY POINTS: DISEASES THAT MAY 
MIMIC UVEITIS

1 Rhegmatogenous retinal 
detachment

2 Posterior segment tumors and 
lymphoma

3 Intraocular foreign body

4 Endophthalmitis

خوبست نگاهی بیاندازیم به حاالت گوناگون در Corneal Infections ؛

Describe classic presentations and associations of various types of corneal infections )e.g., 
bacterial, viral, fungal(.

• History of trauma with any vegetable matter: Fungal keratitis
• Oral and eyelid vesicles or repeated problems in only one eye: Herpetic keratitis
• Contact lens wear: Pseudomonas or Acanthamoeba infection
• Gram-positive organisms: Focal, discrete infiltrate
• Gram-negative organisms: Spreading diffuse infiltrate
• Pseudomonas infections: Supportive infection, stromal necrosis, anterior chamber )AC(

reaction with hypopyon
• Herpes simplex keratitis: Epithelial dendrite
• Acanthamoeba keratitis: dense white, branching infiltrate with minimal inflammatory

response (due to α-hemolytic Streptococcus species)
• Fungal keratitis: Feathery, irregular borders with satellite lesions
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تا بحال دقت کرده اید که:

کونژنکتیویت مزمن با چه عللی می تواند همراه باشد،

1. Toxic conjunctivitis is common with many drops )see question 2 for offending agents(.
These patients may also have allergic dermatitis around the eyes. Treat with preservative-free
artificial tears.
2. Parinaud’s oculoglandular conjunctivitis presents with a mucopurulent discharge and
foreign body sensation. Granulomatous nodules on the palpebral conjunctiva and swollen
lymph nodes are necessary for the diagnosis. Fever and rash also may occur. The etiology
includes cat-scratch disease )most common(, tularemia )contact with rabbits or ticks(,
tuberculosis, and syphilis.
3. Trachoma occurs in underprivileged countries with poor sanitation. It is also caused by
chlamydial infection. Patients develop superior tarsal follicles and severe corneal pannus,
which, if untreated, lead to significant dry eye, trichiasis, and scarring. Patients may become
functionally blind. Diagnosis and treatment are the same as for chlamydial inclusion
conjunctivitis.
4. Molluscum contagiosum develops a chronic follicular conjunctivitis from a reaction to
toxic viral products. On the lid or lid margin, multiple dome-shaped, umbilicated nodules are
present. These lesions must be removed by excision, incision and curettage, or cryosurgery to
resolve the conjunctivitis.
5. Dacryocystitis is an inflammation of the lacrimal sac. Patients usually present with pain,
erythema, and swelling over the inner aspect of the lower lid. They also may have a fever.
However, a red eye may be the only sign. Pressure over the lacrimal sac may elicit discharge
and a complaint of tenderness. Treatment is systemic antibiotics, warm compresses with
massage over the inner canthus, and topical antibiotics. Watch patients closely because
cellulitis can occasionally develop.

آیا میدانستید که؟
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1
مرلین الرکین، 31 جوالی 2018

نیوی��ورک.)اخبار.س��المت.رویترز(:.محقق��ان.در.یک.

مطالع��ه.تایی��د.ش��ده،.امکان.پذیر.بودن.مهندس��ی.اجزای.

.bioprinting.س��اختمانی.قرنیه.مصنوع��ی.را.با.اس��تفاده.از
سه.بعدی.به.اثبات.رسانده.اند.

دکتر.ِچ.کونون.از.دانش��گاه.نیوکاس��ل.در.انگلستان.در.

ایمیلی.این..طور.به.خبرگزاری.رویترز.گفت:.»در.سرتاس��ر.

دنیا.نزدیک.به.23.میلیون.نفر.به.علت.مش��کالت.قرنیه.ای.

دچ��ار.نابینایی.در.یک.یا.هردو.چش��م.خود.می.باش��ند..در.

حال.حاضر،.تنها.درمان.پذیرفته..ش��ده.و.مورد.قبول.جهت.
برگشت.بینایی.در.این.چشم.ها،.پیوند.قرنیه.می.باشد.«

او.گفت:.»هرچند.که.پیوند.قرنیه.به.علت.ایمونوژنیسیتی.

ذات��ی.پایین.و.اندک��ش،.یکی.از.موفق.ترین.اش��کال.پیوند.

می.باش��د،.اما.در.سرتاسر.دنیا.با.کمبود.ش��دید.قرنیه.های.

اهداکننده.روبرو.هس��تیم.و.بیش.از.نیمی.از.س��اکنان.کره.
زمین.به.این.روش.دسترسی.ندارند.«

دکت��ر.ِچ.و.همکارانش،.ب��ا.تکیه..بر.بیش.از.20.س��ال.
1. 3D bioprinting promising for artificial corneas – Medscape –
Jul 30, 2018.

تحقیق.و.پژوهش.در.زمینه.بیولوژی.قرنیه-.من.جمله.چند.

سال.در.زمینه.مهندسی.بافت.قرنیه-.از.فن.آوری.پرینتینگ.

س��ه.بعدی.جهت.تولید.اجزای.ساختمانی.قرنیه.که.شبیه.به.
استرومای.قرنیه.انسان.باشد،.استفاده.کردند.

Experimental.همان.گونه.که.در.شماره.آگوست.نشریه
Eye Research.و.نی��ز.به.صورت.آنالی��ن.در.30.ماه.می،.در.

آن.درج.گردیده.است2،.یک.تیم.تحقیقاتی.کراتوسیت.های.

کپسولدار.قرنیه.را.با.یک.مرکب.بیولوژیکی.که.حاوی.کالژن.

و.آلژینات.می.باش��د،.ترکی��ب.کردند:.طراحی.این.مرکب.به.

ش��کلی.است.که.سلول.ها.را.زنده.نگه.داشته.و.آن.ها.را.قادر.

می.س��ازد.تا.پس.از.خ��روج.از.پرینتر،.ش��کل.اولیه.خود.را.
حفظ.کنند.

س��پس.آن.ها.مرکب.بیولوژیک��ی.را.در.داخل.قالبی.که.

به.ش��کل.یک.قرنیه.واقعی.بیمار.می.باشد.می.ریزند..دکتر.ِچ.

گفت:.»ش��کل.قرنیه.از.اهمیت.خاصی.برخوردار.است.و.در.

حال.حاضر.در.سیس��تم.های.اهداکننده.قرنیه،.این.مس��ئله.

م��ورد.توجه.قرار.نمی.گیرد.«.در.ص��ورت.عدم.تطابق.میان.

ش��کل.بافت.اهداکننده.و.ش��کل.چش��م.بیمار.ممکن.است.

مش��کالتی.در.بینایی.فرد.گیرنده.مثل.آستیگماتیسم.ایجاد.
شود.

او.گفت:.»ش��ما.با.استفاده.از.پرینت.سه.بعدی-.که.یک.

سیستم.تولیدکننده.سریع.نمونه.می.باشد-.می.توانید.شکل.

نهایی.بافت.را.کنترل.نمایید..این.به.این.معنا.می.باش��د.که.
دید.بیمار.به.دنبال.پیوند.قرنیه.قابل.پیش.بینی.خواهد.بود.«
بر.اس��اس.یافته.های.محققان،.مطالعه.فعلی.نش��ان.داد.
که.کراتوسیت.ها.هم.در.روز.اول.)باالتر.از.90.درصد(.و.هم.
در.روز.هفت��م.)83.درصد(.پس.از.پرینت.گرفتن،.از.قابلیت.
حی��ات.باالیی.برخ��وردار.بودند.و.بیوپرینتینگ.س��ه.بعدی،.
روش��ی.عملی.می.باش��د.که.به.وس��یله.آن.می.توان.اجزای.

ساختاری.قرنیه.مصنوعی.را.مهندسی.کرد.

2. Isaacson, A. Swioklo, S. & Connon, C. J. )2018(. 3D 
bioprinting of a corneal stroma equivalent. Experimental eye 
research, 173, 188-193.

Bioprinting سه بعدی، نویدبخشی برای 
قرنیه های مصنوعی1
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او.گفت.که.چالش.دیگر.موجود.بر.س��ر.راه.ما.این.است.

ک��ه.این.قرنیه.را.چگونه.بای��د.ایمپلنت.کرد..»آیا.باید.آن.را.

س��وچور.زد؟.آیا.آن.را.باید.چس��ب.زد؟.این.ها.چالش.هایی.
است.که.ما.با.آن.ها.حتماً.روبرو.خواهیم.شد.«

او.اف��زود.که.پیش.از.انج��ام.مطالعات.انس��انی،.جهت.

نزدیک.تر.کردن.این.پروژه.به.امور.کلینیکی.ضروری.اس��ت.

که.س��اختمان.های.پرینت.ش��ده.دیگری.نیز.تولید.گردد.و.

س��پس.اثربخش��ی.این.روش.در.مدل.های.حیوانی.به.اثبات.
برسد.

او.نتیج��ه.گرفت:.»اگر.همگی.امور.بر.وفق.مراد.باش��د،.

ای��ن.روش.تأثیر.عظیمی.خواهد.داش��ت..از.آنجا.که.فرایند.

پرین��ت.گرفتن.هزینه.چندانی.ندارد،.در.آن.صورت.بیماران.
با.هزینه.قابل..قبولی.به.قرنیه.ها.دست.پیدا.خواهند.کرد.«

دکتر.جوزف.س��یولینو.که.متخصص.قرنیه.در.موسسه.

چشم.و.گوش.ماساچوست.در.بوس��تون.می.باشد،.به.اخبار.

س��المت.رویترز.این.طور.گفت.که.بیوپرینتینگ.س��ه.بعدی،.

ممکن.است.گزینه.ای.شدنی.و.عملی.باشد.
او.در.ایمیل��ی.این.ط��ور.گف��ت:.اگر.آن.ها.در.کارش��ان.
موفق.ش��وند،.در.آن.صورت.قرنیه.های.تهیه..ش��ده.به.روش.
بیوپرینتینگ.س��ه.بعدی،.می.تواند.به.عنوان.جایگزینی.برای.
قرنیه.های.گرفته..ش��ده.از.جسد.انس��ان.مورد.استفاده.قرار.
گیرد..این.امر.خصوصاً.در.شرایط.اورژانسی.که.ممکن.است.
جس��د.انسان.در.دسترس.نباش��د.یا.در.نقاطی.از.دنیا.که.با.
کمبود.ش��دید.قرنیه.های.گرفته.ش��ده.از.جسد.انسان.روبرو.

هستند،.بسیار.سودمند.و.مفید.خواهد.بود.
او.اف��زود:.جهت.نش��ان.دادن.اینکه.بافت.پرینت.ش��ده.
سه.بعدی،.با.چش��م.زنده.انسان.دارای.سازگاری.بیولوژیکی.
اس��ت.و.نیز.اینکه.این.بافت.شفافیت.و.روشنی.خود.را.بعد.
از.ایمپلن��ت.ک��ردن.همچنان.حفظ.خواهد.ک��رد،.به.انجام.
مطالعات.پری-کلینیکی.حیوانی.نیاز.می.باشد..همچنین.به.
اطالعاتی.در.زمینه.هزینه.های.بالقوه.قرنیه.های.تهیه..ش��ده.

توسط.روش.پرینت.سه.بعدی.نیاز.است.

Bioprinting  سه بعدی ...
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1

د  لِی�ر

هاریسون، 27 جوالی 2018

وانکوور-کان��ادا:.نتای��ج.به.دس��ت.آمده.از.مطالع��ه.فاز.

دوِی.LADDER.نش��ان.دهنده.آن.اس��ت.که.یک.ایمپلنت.

آزمایش��گاهی.که.از.آن.ranibizumab.آزاد.می.شود،.همانند.

تزریقات.این.دارو.می.تواند.پیش��رفت.دژنرس��انس.ماکوالر.
نئوواسکوالِر.وابسته.به.سن.را.کنترل.نماید.

دکتر.کارل.آو.از.مرکز.شبکیه.تنسی.در.نشویل.این.طور.

گفت:.داش��تن.وس��یله.ای.که.نیاز.به.تزریق��ات.ماهانه.را.بر.

ط��رف.می.کن��د.و.در.عین..ح��ال.ما.را.قادر.می.س��ازد.تا.به.

بیمارانم��ان،.نتایج.حاصل.از.تزریقات.ماهیانه.را.ارائه.دهیم،.
امری.بسیار.جالب..توجه.و.هیجان.انگیز.است.

او.ب��ه.Medscape Medical News.گف��ت:.این.وس��یله.
می.تواند.چشم.انداز.پیش.روی.ما.را.تغییر.دهد.

دکتر.آو.گفت.که.در.واقعیت،.نتایج.به..دس��ت..آمده.در.

مبتالیان.به.دژنرسانس.ماکوالر.نئوواسکولر.وابسته.به.سن،.

اغلب.کمتر.از.نتایجی.اس��ت.ک��ه.در.کارآزمایی.های.بالینی.

انجام.ش��ده.توس��ط.مهارکننده.های.VEGF.به..دست..آمده.

اس��ت..بیماران.اغلب.سالخورده.هس��تند.و.غالباً.نمی.توانند.
1. Implant Poised to Transform Macular Degeneration
Treatment - Medscape – Jul 27, 2018.

ماهانه.به.مطب.پزشکان.مراجعه.کنند.و.تزریقات.برای.آن.ها.
ناراحت.کننده.می.باشد.

در.مطالعه.LADDER،.اکثر.بیماران.تا.شش.ماه.نیاز.به.

پر.کردن.مجدد.سیستم.ranibizumab port.نداشتند.و.فقط.

به.ویزیت.های.ماهانه.جهت.مانیتورینگ.نیاز.داش��تند..این.
سیستم.توسط.شرکت.Genentech.تهیه..شده.است.

دکتر.آو،.نتایج.حاصل.از.نخستین.مطالعه.موفقیت.آمیز.

ف��از.2.بر.روی.ی��ک.ایمپلن��ت.Long-acting.را.در.همایش.

س��الیانه.جامعه.متخصصان.ش��بکیه.امریکا.در.سال.2018.
ارائه.داد.

او.گفت:.این.سیس��تم.که.مختص��ری.بلندتر.از.یک.دانه.

.pars plana.برن��ج.می.باش��د،.از.طری��ق.عم��ل.جراح��ی.در

ایمپلن��ت.می.ش��ود.و.این.عم��ل.جراح��ی.را.در.اتاق.عمل.

از.طریق.بی.حس��ی.موضع��ی.می.توان.انج��ام.داد..وقتی.که.

سیس��تم.فوق.ایمپلنت.شد،.توسط.کپسول.تنون.و.ملتحمه.

برای.مدت.نامحدودی.پوش��یده.می.ش��ود.و.به..طور.مداوم،.
ranibizumab.را.به.داخل.فضای.ویتره.پخش.می.کند.

این.دس��تگاه.را.با.س��وزن.مخصوصی.در.مطب.می.توان.

مجدداً.پر.ک��رد.و.البته.این.کار.مختصری.پیچیده.تر.از.یک.

تزریق.داخل.ویتره.می.باشد.زیرا.سوزن.نسبت.به.دستگاه.و.
مرکز.آن.باید.عمودی.باشد.

LADDER مطالعه -
دکتر.آو.و.همکارانش.در.این.مطالعه،.به..صورت.تصادفی،.
179.بیمار.را.با.دوزهای.مختلف.ranibizumab..که.توس��ط.
سیس��تم.پورت.تأمین.می.ش��د،.تحت.درمان.قراردادند:.58.
.59.،40.mg/mL.10،.62.نفر.ب��ا.دوز.mg/mL.نف��ر.ب��ا.دوز
نف��ر.ب��ا.دوز.mg/mL.100.و.41.بیمار.نیز.گ��روه.کنترل.را.
تش��کیل.می.دادند.که.ماهیانه.تح��ت.تزریقات.داخل.ویتره.

ranibizumab..با.دوز.mg.0/05.قرار.گرفتند.

تمام��ی.ش��رکت.کنندگان-.که.دوس��وم.آن.ه��ا.را.زنان.

تش��کیل.می.داد-.دچار.دژنرس��انس.ماکوالر.نئوواس��کوالر.

وابس��ته.به.س��ن.بودند.و.این.بیماری.9.ماه.قبل.از.شرکت.

تغییر نحوه درمان دژنرانس 
ماکوالر با ایمپلنت1
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آن.ها.در.این.مطالعه.تشخیص.داده..شده.بود.و.تمامی.آن.ها.

حداق��ل.دو.نوبت.به.وس��یله.یک.مهارکنن��ده.VEGF.تحت.

درمان.قرار.گرفته.بودند..محدوده.س��نی.بیماران.50.تا.92.
سال.بود.)میانگین.تقریباً.72.سال(.

.)CFT(.در.صورتی.که.ضخامت.قس��مت.مرک��زی.فووه.آ

افزای��ش.قابل..مالحظه.ای.داش��ت.یا.BCVA.کاهش.نش��ان.

می.داد.یا.خونریزی.جدید.ماکوالر.مشاهده.می.شد،.پزشکان.
این.دستگاه.را.مجدداً.پر.می.کردند.

در.80.درصد.بیماران.دستگاه.ها.برای.حداقل.6.ماه.نیاز.
به.پر.کردن.نداشتند.

نتایج.در.4.گروه.تحت.درمان،.قابل..مقایس��ه.با.یکدیگر.

ب��ود..همان.ط��ور.که.انتظ��ار.می.رفت،.هر.چن��د.که.غلظت.

ranibizumab.در.ایمپلن��ت.بیش��تر.بود،.م��دت..زمان.باقی.

ماندن.آن..هم.طوالنی.تر.بود.
دکتر.تیموتی.مورای.از.مرکز.ش��بکیه.و.انکولوژی.چشم.
م��ورای.که.مدیر.این.پروژه.اس��ت،.گف��ت:.»داده.ها.به.طور.

باورنکردنی.هیجان.انگیز.و.جالب..توجه.بودند.«
او.ب��ه.Medscape Medical News.گف��ت:.»م��ن.تصور.
نمی.کن��م.که.داده.هایی.محکم.ت��ر.و.قوی.تر.از.این.اطالعات.

داشته.باشیم.«
برای.یک.کاالی.جدید-.یک.دستگاه.جدید،.یک.روش.
جدی��د.جراحی-.این.میزان.عوارض.قاب��ل..قبول.و.پذیرش.
می.باش��د.و.به.مرور.که.تجربه.بیش��تری.کس��ب.کنیم،.این.

عوارض.هم.احتماالً.کاهش.خواهد.یافت.
نیمی.از.22.بیمار.نخست.که.در.طی.اولین.ماه.ایمپلنت.
ش��ده.بودند،.دچار.خونریزی.ویتره.شدند.و.تعدادی.از.آن.ها.

نیاز.به.جراحی.برای.پاک.س��ازی.خون.داشتند..به..مرور.و.با.

افزای��ش.تجربه،.جراحان.روش.خود.را.بهبود.بخش��یدند.و.

پ��س.از.ماه.اول،.تنها.5/5.درصد.از.بیماران.دچار.خونریزی.
ویتره.شدند.

جراح��ی.ایمپلن��ت.در.1/6.درص��د.از.بیم��اران.منجر.

ب��ه.اندوفتالمی��ت.ش��د..همچنی��ن.در.تع��داد.اندک��ی.از.

جراحی.ه��ا،.کاتاراک��ت،.conjunctival.bleb،.خراش��یدگی.

ملتحم��ه،.پارگی.rhegmatogenous.ش��بکیه،.جداش��دگی.
.کشش��ی.ش��بکیه،.هایفما،.conjunctival retraction.یا.نشت

conjunctival filtering bleb..رخ.داد.

آو.گفت:.»برای.یک.کاالی.جدید-.یک.دستگاه.جدید،.

ی��ک.روش.جدید.جراحی-.این.میزان.عوارض.قابل..قبول.و.

پذیرش.می.باشد.و.به..مرور.که.تجربه.بیشتری.کسب.کنیم،.
این.عوارض.هم.احتماالً.کاهش.خواهد.یافت.«

آو.در.طی.س��خنرانی.خود.ویدیوهایی.از.روش.ایمپلنت.

و.نح��وه.پر.کردن.مجدد.آن.نمایش.داد..دکتر.مورای.گفت:.

»برای.یک.جراح.ش��بکیه.این.کار.به.نظر.پیچیده.نیست.و.

پر.کردن.مجدد.سیس��تم.پورت.برای.بیماران.ممکن.اس��ت.

در.مقایس��ه.با.تزریقات.داخل.ویتره،.درد.و.ناراحتی.کمتری.
ایجاد.کند.زیرا.سوزن.از.اسکلرا.عبور.نمی.کند.«

او.ذکر.کرد.که.شرکت.کنندگان.در.LADDER.به.صورت.

ماهانه.مانیتورینگ.ش��دند..آو.خاطر.نشان.کرد.که.اگر.این.

دستگاه.مورد.تایید.قرار.گیرد،.احتماالً.به.ویزیت.های.کمتری.

در.مط��ب.نیاز.خواهد.بود..او.یادآوری.کرد.که.طوالنی.ترین.

مدت..زمانی.که.سیس��تم.پورت.تا.کنون.ایمپلنت.شده،.34.
ماه.بوده.است

جدول. نتایج به دست آمده توسط ranibizumab از طریق سیستم پورت یا تزریق

معیارها
تزریقسیستم.پورت

10mg/mL40mg/mL100mg/mL0/05..mg

------8/71315میانگین.زمانی.تا.نخستین.بار.پر.کردن.مجدد.دستگاه.بر.اساس.ماه
ETDRS.69/369/369/970/6میانگین.پایه.ای.حروف

ETDRS.0/54/33/3-3/2-میانگین.تغییرات.در.حروف
CFT.)mµ(.194/4181/8183/1185میانگین.پایه.ای

CFT.)mµ(.6/9-3/4-282/9میانگین.تغییرات
75/9797878حداقل.یک.واکنش.سیستمیک.خطرناک،.%

تغییر نحوه درمان دژنرانس ماکوالر با ایمپلنت
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ش��رکت.Genentech.جهت.اجرای.یک.کارآزمایی.فاز.3.

در.اواخر.امسال.برنامه.ریزی.کرده.است..آو.گفت:.»بیمارانی.

ک��ه.م��ن.در.این.مطالعه.ب��ا.آن.ها.صحبت.ک��رده.ام،.از.این.

دس��تگاه.راضی.بوده.و.خوشحال.هس��تند.که.می.توانند.در.
مطالعه.بعدی.نیز.حضور.داشته.باشند.«

لحظه حیاتی
دکت��ر.راجر.گلدب��رگ،.از.مرکز.ش��بکیه.Bay Area.در.
والن��ات.کری��ک.کالیفرنیا.گفت:.اگر.م��ا.بتوانیم.به.نقطه.ای.
برس��یم.که.این.ایمپلنت.تنها.یک.یا.دو.بار.در.س��ال.نیاز.به.
پر.کردن.داش��ته.باش��د،.این.نقطه.عطفی.برای.مبتالیان.به.

دژنرسانس.ماکوالر.از.نوع.Wet.خواهد.بود.
وی.گفت.قصد.دارد.تا.این.دستگاه.جدید.را.در.تعدادی.
از.بیماران��ش.در.کار.آزمایی.فاز.3.مورد.اس��تفاده.قرار.دهد.
و.اف��زود:.»در.حال.حاضر.ما.در.خص��وص.نتایج.آناتومیک.
و.بینای��ی.بیم��اران.فقط.اطالع��ات.مربوط.ب��ه.9.ماه.را.در.
اختیارداری��م..اطالع.یافتن.از.داده.هایی.مربوط.به.زمان.های.

طوالنی.تر.دارای.اهمیت.بسزایی.خواهد.بود..خوشبختانه.به.

.مرور.که.در.یک.دوره.زمانِی.طوالنی.تر،.نتایج.به..دست..آمده.

از.بیماران.را.پیگیری.کنیم،.این.داده.ها.را.به.دست.خواهیم.

آورد.و.مطمئن��اً.در.نتای��ج.حاصل.از.ف��از.3.که.در.مقیاس.
بزرگ.تری.است،.این.اطالعات.را.مشاهده.خواهیم.کرد.«

مورای.گفت.که.عالوه.بر.اطالعات.وسیع.تری.که.در.فاز.

3.به.دس��ت.خواهد.آمد،.او.به.دنبال.این.مس��ئله.است.که.

هزینه.این.دس��تگاه.چه.می��زان.خواهد.بود.و.جراحان.برای.

پرداخ��ت.هزینه.آن.از.چه.آیین.نامه.هایی.اس��تفاده.خواهند.
کرد.

اگر.نتایج.فاز.3،.اس��تفاده.از.این.دس��تگاه.در.مبتالیان.

به.دژنرس��انس.ماکوالر.نئوواسکوالر.وابسته.به.سن.را.مورد.

تایید.ق��رار.دهد.در.این.صورت.این.امر.ب��رای.مبتالیان.به.

بیماری.ه��ای.دیگ��ری.از.قبیل.ادم.دیابتی��ک.ماکوال.نیز.به.
نقطه.ای.سرنوشت.ساز.و.حساس.تبدیل.خواهد.شد.«
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ونکوور،.کانادا-.محققان.گزارش.می.کنند.که.درمان.های.

آزمایش��گاهی.انجام.شده.با.اس��تفاده.از.سلول.های.بنیادی.

برای.بیماری.های.چشمی،.توسط.کلینیک.های.متعددی.در.

ایاالت..متحده.عرضه.می.شود.که.بر.بسیاری.از.آن.ها.نظارتی.
صورت.نگرفته.و.برخی.از.این.روش.ها.خطرناک.نیز.هستند.
دکتر.آجای.کوریان.از.مرکز.پزش��کی.دانشگاه.روچستر.
در.نیویورک.گفت.که.پزش��کان.باید.به.بیمارانشان.در.مورد.
کلینیک.های��ی.که.درمان.های.س��لول.های.بنی��ادی.را.ارائه.
می.دهند.ول��ی.هیچ.خدمات.چشم.پزش��کی.دیگری.فراهم.

نمی.کنند،.هشدار.دهند.
.او.ب��ه.Medscape Medical News.گفت:.»من.نمی.توانم.
بگویم.که.این.درمان.ها.بی.اثر.و.بیهوده.اس��ت..من.می.توانم.
بگویم.که.ما.در.برخی.از.این.کلینیک.ها.ش��اهد.کور.ش��دن.

افراد.بوده.ایم.«
محقق��ان.در.زمین��ه.اس��تفاده.از.س��لول.های.بنیادی.
در.درم��ان.بیماری.ه��ای.چش��می.در.برخ��ی.حوزه.ه��ا.به.
پیشرفت.هایی.دست.پیدا.کرده.اند..به..عنوان..مثال.سلول.های.
اپی.تلیوم.پیگمانته.ش��بکیه.که.از.سلول.های.بنیادی.جنین.
انسان.گرفته..ش��ده.اند،.جهت.آتروفِی.ژئوگرافیک.و.بیماری.
Stargardt.مورد.اس��تفاده.قرار.می.گیرد..در.زمینه.اس��تفاده.

از.سلول.های.گرفته..ش��ده.از.بند.ناف.جهت.درمان.آتروفی.

ژئوگرافیک.تحقیقاتی.در.حال.انجام.می.باشد..تولید.صفحات.

اپی.تلیوم.پیگمانته.ش��بکیه.که.از.سلول.های.القا.شده.چند.

ظرفیتی.و.یا.سلول.های.بنیادی.جنین.انسان.گرفته..شده.و.

جهت.درمان.دژنرسانس.ماکوالر.نئوواسکولر.وابسته.به.سن.
به.کار.می.رود،.در.حال.تکامل.و.پیشرفت.می.باشد.

دکتر.کوریان.گفت.که.البت��ه.این.روش.ها.همچنان.در.
مرحله.تحقیق.و.پژوهش.می.باشند.

1. Unsafe Ocular Stem Cell Treatments Prevalent - Medscape 
– Jul 27, 2018. 

م��ن.نمی.توانم.بگویم.که.ای��ن.درمان.ها.بی.اثر.و.بیهوده.

اس��ت..من.می.توانم.بگویم.ک��ه.در.برخی.از.این.کلینیک.ها.
شاهد.کور.شدن.افراد.بوده.ایم.

کوری��ان.و.همکارانش.جهت.ارزیابی.دامنه.این.معضل،.

وب.سایت.های.ش��رکت.هایی.را.که.عرضه.کننده.درمان.های.

سلولی.جهت.بیماری.های.چشمی.بوده.و.در.ایاالت..متحده.

مشغول.به.کار.می.باشند.از.اول.تا.شانزدهم.سپتامبر.2017.
مورد.بررسی.و.جستجوی.اینترنتی.قرار.داده.اند.

در.این.مطالعه.و.جس��تجو.40.شرکت.مشخص.شدند.

که.دارای.76.کلینیک.بودند..این.ش��رکت.ها.در.ایالت.های.

مختلفی.قرار.داش��تند.اما.بیش��تر.در.کالیفرنی��ا.و.فلوریدا.
متمرکز.بودند.

کوریان.نتایج.حاصل.از.آنالیز.محتوایی.این.وب.سایت.ها.

را.در.گردهمایی.س��الیانه.جامعه.متخصصان.شبکیه.امریکا.
)ASRS(.در.سال.2018.ارائه.نمود.

این.شرکت.ها،.برای.15.بیماری.چشمی.درمان.هایی.را.

ارائه.کرده.بودند..ش��ایع.ترین.آن.ها،.دژنرسانس.ماکوالر.بود.

که.35.شرکت.در.این.خصوص.فعالیت.داشتند..سپس.17.

ش��رکت.در.مورد.رتینیت.پیگمانتر.و.16.شرکت.در.زمینه.

شیوع درمان های چشمی غیر ایمن توسط 
سلول های بنیادی1

شیوع درمان های چشمی غیر ایمن ...
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رتینوپات��ی.دیابتی.تبلیغ.کرده.بودند..موضوعات.دیگری.که.

توس��ط.این.روش.ها.تبلیغ.می.ش��د،.درم��ان.نابینایی.و.نیز.
حوزه.چشم.پزشکی.بود.
روش های مشکوک

دوسوم.از.این.ش��رکت.ها،.از.سلول.های.بنیادی.اتولوگ.

مش��تق.از.چربی.در.درمان.اس��تفاده.می.کردند..15.درصد.

دیگ��ر.از.س��لول.های.بنی��ادی.اتولوِگ.گرفته..ش��ده.از.مغز.

اس��تخوان.اس��تفاده.می.نمودند..موارد.دیگری.که.توس��ط.

این.ش��رکت.ها.مورد.اش��اره.قرارگرفته.بود،.عبارت.بودند.از:.

س��لول.های.بنیادی.آلوژنیک.گرفته..ش��ده.از.مغز.استخوان،.

سلول.های.جفت،.سلول.های.بنیادی.آمنیوتیک،.سلول.های.
گرفته..شده.از.خون.محیطی.و.سلول.های.بندناف.

80.درصد.از.این.ش��رکت.ها.گزارش.کردند.که.از.منابع.

س��لولی.خاص.و.مجزا.استفاده.می.کردند.و.20.درصد.دیگر.

نیز.گزارش.کردند.که.از.منابع.س��لولی.متعددی.اس��تفاده.
می.کنند.

ش��ش.شرکت.به.نحوه.تجویز.و.استفاده.از.این.سلول.ها.

اش��اره..کرده.بودند..تزریقات.چشمی،.تزریق.داخل.ویتره.و.

تزریقات.رتروبولبار.هر.یک.در.20.درصد.از.این.وب.سایت.ها.

مورد.اش��اره.ق��رار.گرفته.ب��ود..قطره.های.چش��می،.تزریق.

retrofundal،.تزریق.س��اب.تنون.و.داخل.چش��می.همراه.با.

ویترکتوم��ی.هر.یک.در.10.درصد.موارد.مورد.اش��اره.قرار.
گرفته.بود.

دکتر.دانیل.سیم.هایی.از.مرکز.پزشکی.دانشگاه.روچستر.

جدا.از.موضوع.فوق،.درمان.های.چشم.پزش��کی.انجام.ش��ده.

به..وس��یله.س��لول.های.بنیادی.را.در.پایگاه.ه��ای.اطالعاتی.

PubMed.مورد.جس��تجو.ق��رار.داده.و.نتای��ج.آن.را.در.این.

همایش.عرضه.کرد:
او.گ��زارش.داد.که.فق��ط.یک.مقاله.وجود.داش��ته.که.

درمان.موفقیت.آمیز.را.تشریح.و.توصیف.کرده.بود.
از.سویی.دیگر.43.درصد.از.وب.سایت.هایی.که.در.مورد.
درمان.های.چشم.پزش��کی.از.طریق.اس��تفاده.از.سلول.های.
بنیادی.تبلیغ.می.کنند،.ادعا.می.کنند.که.این.درمان.ها.نتایج.
کلینیک��ی.قابل.مالحظه.ای.را.در.پی.داش��ته.و.52.درصد.از.
آن.ه��ا.ادعاهای.مبهم��ی.را.در.زمینه.فواید.این.نوع.روش.ها.
ارائه.می.دهن��د.ولی.تنها.13.درصد.اع��الم.کرده.بودند.که.

فواید.این.روش.ها،.تضمینی.نمی.باشد.
دکتر.سیم.هایی.گفت:.»وب.سایت.هایی.وجود.دارند.که.
ادعاهای.مبهمی.دارن��د.مثل..اینکه.90.درصد.از.بیماران.از.
ای��ن.درمان.ها.بهره.برده.اند..این.گونه.جمالت.برای.بیمارانی.

که.ناامید.و.مس��تأصل.بوده.می.تواند.بسیار.فریبنده.باشد.و.

به.نظر.می.رس��د.که.برخی.از.این.کلینیک.ها.از.این.مس��ئله.
سود.می.برند.«

دکتر.ویلِی.چامبرز.مدیر.بخش.محصوالت.چشم.پزشکی.

و.ضدعفونی.کننده.در.FDA،.در.گفتگویی.پس.از.سخنرانی.

دکت��ر.س��یم.هایی.این..طور.گف��ت:.پزش��کان.می.توانند.به.

بیمارانش��ان.کم��ک.کنند.ت��ا.از.درمان.های.اثبات.نش��ده.

استفاده.نکنند.به.این.شکل.که.به.آن.ها.توصیه.کنند.از.این.

کلینیک.ها.دوری.کنند..من.در.این.زمینه،.درمانی.را.س��راغ.
ندارم.که.FDA.آن.را.تایید.کرده.باشد.

س��ال.گذش��ته.Medscape Medical News.س��ه.بیمار.

را.در.مرکز.س��لول.های.بنیادی.ایاالت..متحده.در.وس��تون.

فلوری��دا.گزارش.کرد.که.دید.چش��م.س��الم.تر.آن.ها.قبل.از.

درمان،.20/30.الی.20/50.بود..پس.از.درمان،.دید.آن.ها.به.
20/200.و.NLP.کاهش.یافت.

کوریان.گفت.که.هر.چند.که.FDA.پرداخت.پول.جهت.

چنین.درمان.هایی.را.م��ورد.تایید.قرار.نمی.دهد،.هر.یک.از.

این.بیماران.5000.دالر.برای.این.تزریقات.دوطرفه.پرداخت.
کرده.بودند.که.بینایی.آن.ها.را.از.بین.برده.بود.

دکتر.جفری.اِمرس��ون.که.در.کمیته.درمانی،.مسئولیت.

ام��ور.تحقیقاتی.و.ایمنی.ASRS.را.ب��ه.عهده.دارد،.این.طور.

گف��ت.که.دو.بیمار.دیگر.نیز.به.ASRS.گزارش..ش��ده.اند.که.

پس.از.استفاده.از.سلول.های.بنیادی.دچار.عوارض.شدیدی.
شده.بودند.

تم��ام.این.5.بیمار.در.س��ال.2015.تح��ت.درمان.قرار.
گرفته.بودند.

بیماران.اغلب.از.متخصصان.شبکیه.در.مورد.سلول.های.

بنیادی.س��ؤاالتی.می.کنند..کوریان.گفت:.این.سؤال.بسیار.

ش��ایعی.است.که.با.آن.مواجه.هس��تیم..او.گفت.که.از.نظر.

او،.اشتیاق.و.عالقه.بیماران.ناشی.از.اخبار.موجود.در.زمینه.

پیشرفت.تحقیقات.واقعی.علمی.و.نیز.بازاریابی.های.ماهرانه.

ص��ورت.گرفته.توس��ط.کلینیک.ه��ای.س��لول.های.بنیادی.
می.باشد.

امرسون.که.اغلب.با.س��ؤاالتی.از.سوی.بیماران.مبتالبه.

دژنرس��انس.ماکوالر.روبرو.می.باشد،.این.طور.گفت:.»این.ها،.

ی��ک.جمعیت.آس��یب.پذیر.و.ناامید.و.مس��تأصل.هس��تند،.

بیماران.به..مرور.نابینا.می.ش��وند..آن.ه��ا.توانایی.خواندن.یا.
رانندگی.را.از.دست.می.دهند.«

کوریان.خاطر.نش��ان.کرد:.»این.وب.سایت.ها.واقعاً.آماده.

و.مهیای.کار.هستند..برخی.اوقات.فیلم.های.ویدیویی.عالی.
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و.جذاب��ی.دارند..این.نکته.نیز.قابل..درک.اس��ت.که.افراد.به.

این.وب.سایت.ها.می.توانند.مراجعه.کنند.و.تحت.تأثیر.آن.ها.
قرار.بگیرند.«

بازاریابی زیرکانه
برخی.از.شرکت.ها،.مطالعاتی.را.فهرست.می.کنند.که.به.

وب.سایت.دولتی.ClinicalTrials.gov.ارسال.گردیده.است.
دکتر.کوریان.گفت:.»گاه��ی.اوقات.این.کار.باعث.گیج.
شدن.بیماران.می.شود.چرا.که.آن.ها.تصور.می.کنند.این.کار.
به..منزله.تایید.است؛.اما.واقعیت.این.است.که.این.وب.سایت.
فقط.نقش.یک.دفتر.ثبت.را.دارد.که.هدف.از.وجود.آن،.ارائه.

یک.فهرست.جامع.و.کامل.می.باشد.«
پی��ش.از.اینک��ه.بیم��اران.به.دنب��ال.درم��ان.در.مرکز.
س��لول.های.بنی��ادی.ای��االت..متح��ده،.بینایی.خ��ود.را.از.
دس��ت.بدهند،.یک��ی.از.این.وب.س��ایت...ها.ی��ک.مطالعه.را.
.در.فهرس��ت.خ��ود.ذک��ر.ک��رده.ب��ود-.تحت.نام.س��ابقش
)Bioheart.)NCT02024269-.و.ای��ن.مطالعه.در.گروه.»کنار.

گذاشته..شده«.قرار.گرفته.بود.
دکتر.کوریان.گفت:.FDA.س��عی.کرده.اس��ت.که.منافذ.
و.س��وراخ.هایی.را.که.این.ش��رکت.ها.ادع��ا.می.کنند.در.زیر.
معافیت.قرار.دارند.مسدود.کند..هر.چند.FDA.فاقد.منابعی.
جهت.جس��تجو.و.بررس��ی.کلینیک.هایی.ک��ه.درمان.های.
اثبات.نش��ده.ای.را.ارائه.می.دهند،.می.باش��د.اما.این.سازمان.
هنگامی.که.شکایتی.دریافت.می.کند،.به.آن.رسیدگی.خواهد.
کرد..اگر.شما.در.مورد.آن.ها.به.ما.اطالع.رسانی.کنید،.بسیار.

مفید.و.کمک.کننده.خواهد.بود.
مرکز.س��لول.های.بنیادی.ایاالت..متحده.از.پاسخگویی.
.Medscape Medical News.به.س��ؤاالت.مطرح..شده.توس��ط

سر.باز.زد.

دکتر.کریس��تین،.مس��ئول.ارش��د.امور.علمی.در.مرکز.

سلول.های.بنیادی.ایاالت.متحده،.در.نامه.ای.به.FDA.که.در.

وب.سایت.کلینیک،.منتشر.شده.به.موردی.اشاره..کرده.است.

که.محصوالت.و.بافت.های.س��لول.های.انسانی.)HCT/P(1.از.

قوانین.FDA.معاف.می.باشند:.»اگر.شما،.مؤسسه.ای.هستید.

که.HCT/P.را.از.یک.فرد.بر.می.دارید.و.این.HCT/P.ها.را.به.

بدن.همان.فرد.و.طی.همان.عمل.جراحی.ایمپلنت.می.کنید.

در.آن.ص��ورت.ضرورتی.ندارد.که.از.ش��رایط.مندرج.در.این.
قسمت،.تبعیت.کنید.«

در.عین..حال.ب��ا.توجه.به.اظهارات.دکتر.کوریان،.روش.

سلول.های.بنیادی.که.توسط.مرکز.سلول.های.بنیادی.ایاالت.

متحده.مورد.اس��تفاده.ق��رار.گرفته،.مش��مول.این.معافیت.

نمی.شود.زیرا.دست.کاری.و.فرآوری.این.سلول.ها.چندان..هم.

ناچیز.نمی.باش��د..بافت.چربی.مورد.استفاده.در.کلینیک.به.

وسیله.آنزیم.ها.فرآوری.و.سانتریفیوژ.می.شود..عالوه.بر.این،.

سلول.ها،.»هومولوگ«.نمی.باشند.زیرا.از.یک.قسمت.از.بدن.
برداشته..شده.و.در.ناحیه.دیگری.ایمپلنت.می.شوند.

س��ال.گذشته،.FDA،.هش��دارنامه.ای.را.خطاب.به.مرکز.
Medscape.سلول.های.بنیادی.ایاالت.متحده.منتشر.کرد.که

News Medical.نیز.آن.را.گزارش.نمود.

بر.اس��اس.مطالب.مندرج.در.وب.سایت.مرکز.سلول.های.

بنی��ادی.ایاالت.متحده،.پ��س..از.آنکه.عوارض.خطرناکی.در.

سال.2015.گزارش.شد،.کلینیک.درمان.دژنرسانس.ماکوال.
را.متوقف.کرد.

دکتر.کوریان.گزارش.کرد.که.روابط.مالی.با.شرکت.های.

.Alimera,. Allergan,. Regeneron,. Genentech,. Bayer

و.Second Sight.داش��ته.اس��ت..دکتر.امرس��ون.رابطه.مالی.
خاصی.را.ذکر.نکرده.است.

1 . Human Cell & Tissue Products
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1

لِیرد هریسون، 24 جوالی 2018

OCT.ونک��وور،.کان��ادا-.تحقیق��ات.نش��ان.می.ده��د
Angiography.می.توان��د.در.پیش.بین��ی.این.مس��ئله.که.در.

کدامیک.از.چش��م.های.دچار.دژنرس��انس.وابس��ته.به.سن.

ماکوال.احتمال.تش��کیل.اگزودا.قوی.تر.اس��ت،.به.ما.کمک.
کند.

دکت��ر.دیوی��د.هان��گ.از.دانش��گاه.بهداش��ت.و.دانِش.

اورگان.در.پورتلن��د.گفت.که.ف��ن.آوری.جدید.می.تواند.در.

مانیتورینگ.نئوواسکوالریزاس��یون.کوروییدال.کمک.کننده.

باش��د.و.به.صورت.بالق��وه.ای.می.تواند.چش��م.هایی.را.که.از.
پروفیالکسی.سود.خواهند.برد،.شناسایی.کند.

او.ب��ه.Medscape Medical News.گف��ت:.م��ن.اعتق��اد.

دارم.که.تش��خیص.و.مانیتورین��گ.nonexudative CNV.به.

نرم.اف��زاری.قابل.ب��رای.OCT.Angiography.تبدیل.خواهد.
شد.

هانگ.در.گردهمایی.س��االنه.جامعه.متخصصان.شبکیه.

امریکا.در.س��ال.2018.داده.های.مرب��وط.به.مجموعه.ای.از.

1. OCT Angiography Predicts Exudation in Macular
Degeneration - Medscape – Jul 27, 2018.

چشم.های.دچار.دژنرس��انس.ماکوالر.وابسته.به.سن.از.نوع.
intermediate.را.عرضه.کرد.

دس��تورالعمل.های.فعلی.توصیه.می.کنند.که.چشم.های.

مبتالبه.دژنرس��انس.نئوواسکوالر.وابس��ته.به.سن.ماکوال.را.

زمانی.باید.درمان.نمود.که.اگزوداتیو.باشند؛.اما.در.آن.وهله،.

بخشی.از.بینایی.فرد.ممکن.است.از.بین.رفته.باشد..درمان.
زود.هنگام..ممکن.است.از.بروز.این.آسیب.جلوگیری.کند.

هانگ.توضی��ح.داد:.روش.های.تصویرب��رداری.معمولی.

نمی.تواند.پیش.بینی.کند.که.در.کدامیک.از.چشم.ها.احتمال.
nonexudative.اگزوداتیو.شدن.بیشتر.است..شما.نمی.توانید
فلوئورس��ین. فون��دوس،. ب��ا.معاین��ه.کلینیک��ی. را. .CNV

.آنژیوگرافی.یا.Structural OCT.تشخیص.دهید..نیاز.به.انجام
OCT Angiography.می.باشد.

اس��کنرهای.OCT Angiography،.می.توان��د.در.ح��دود.

70.هزار.تصویر.از.پش��ت.چشم.در.س��ه.ثانیه.تهیه.کنند.و.

.microsaccade.و.)blinking(.هم.زمان.از.نظر.حرکات.پل��ک

نیز.تصحیح.انجام.دهند..این.فن.آوری.می.تواند.جریان.خون.

را.نش��ان.ده��د.و.تصاویر.دقیقی.از.عروق.خونی.ش��بکیه.را.
تهیه.نماید.

محققان.به.دنبال.آن.هس��تند.ک��ه.بهترین.کاربردهای.
فن.آوری.جدید.را.بیابند.

ش��ما.نمی.توانی��د.nonexudative CNV.را.ب��ا.معاین��ه.
ی��ا آنژیوگراف��ی. فلوئورس��ین. فون��دوس،. .کلینیک��ی.
انج��ام ب��ه. نی��از. دهی��د.. تش��خیص. .Structural OCT 

OCT Angiography.می.باشد.

هانگ.و.همکارانش.به..منظور.بررس��ی.این.مس��ئله.که.

آیا.نئوواسکوالریزاس��یون.کوروییداِل.تشخیص.داده..شده.به.

وس��یله.OCT Angiography.با.تشکیل.اگزودا.ارتباطی.دارد.

یا.نه،.63.بیمار.را.که.مبتال.به.دژنرس��انس.ماکوالر.وابس��ته.

به.س��ن.nonexudative..از.نوع.intermediate.در.یک.چش��م.
OCT.و.بیماری.اگزوداتیو.در.چش��م.دیگر.بودند،.به.وسیله
.)AngioVue, Optovue( )3×3 mm ,6×6 mm( Angiography

پیش بینی تشکیل اگزودا در دژنرسانس 
1 OCT Angiography ماکوال با
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اسکن..شدند.
در.ط��ی.ی��ک.دوره.پیگیری.حداق��ل.24.ماهه،.در.10.
..non-exudative.چش��م.نئوواسکوالریزاس��یون.کورویی��دال

ایجاد.شد.
در.8.چشم.که.در.ظرف.10.ماه.نشت.داشتند،.پیشرفت.
نئوواسکوالریزاس��یون.س��ریع.بود..در.2.چش��م.که.نشتی.
نداشتند،.پیش��رفت.کند.بود..در.همه.چش��م.ها،.درمان.به.

وسیله.مهارکننده.VEGF.این.پیشرفت.را.متوقف.کرد.
از.میان.53.چش��می.که.در.آن.ها.نئوواسکوالریزاسیون.
کورویی��دال.رخ..داد،.در.تعداد.اندک��ی.از.آن.ها.اگزودا.ایجاد.

شده.بود.
در.حقیق��ت،.اگر.نئوواسکوالریزاس��یون.کوروییدال.در.
OCT Angiography.تش��خیص.داده.شود،.احتمال.پیشرفت.

به.سمت.تش��کیل.اگزودا.18/1.بار.بیشتر.از.حالتی.بود.که.
تشخیص.داده.نشده.بود.

OCT.هانگ.گفت.که.این.مطالعه.نش��ان.دهنده.ارزش
Angiography.ب��رای.چش��م.هایی.ک��ه.دچار.دژنرس��انس.

.nonexudative..نئوواس��کوالر.وابسته.به.س��ن.ماکوال.از.نوع
هستند،.می.باشد.

او.توصی��ه.می.کن��د.که.در.م��ورد.چنین.چش��م.هایی.

مانیتورین��گ.دقیقی.ب��ه.وس��یله.OCT Angiography.برای.

اولین.ماه.انجام.ش��ود.تا.از.پیش��رفت.س��ریع.بیماری.آگاه.

.nonexudative CNV.ش��ویم..او.توضیح.داد:.س��رعت.رش��د

را.می.توان.به.وس��یله.OCT Angiography.اندازه.گیری.کرد.

و.ممکن.اس��ت.جهت.هدایت.فراین��د.درمان.به..عنوان.یک.
استاندارد.کلیدی.مورد.استفاده.قرار.گیرد.

هانگ.گف��ت:.»با.توجه.به.عدم.انج��ام.یک.کار.آزمایی.

بالینی.و.نیز.نبود.دس��تورالعمل.های.جدی��د،.فاکتور.اصلی.

در.تصمیم.گی��ری.در.زمینه.اینکه.به.درمان.نیاز.دارید.یا.نه.

همچنان.تش��کیل.اگزودا.خواهد.بود..جهت.مشخص.کردن.

این.نکته.که.این.ضایعات.nonexudative.نیاز.به.درمان.دارند.
یا.نه.به.یک.کار.آزمایی.بالینی.نیاز.می.باشد.«

مانیش.ناگپال.از.بنیاد.شبکیه.در.احمدآباد.هندوستان.

که.مدیر.جلس��ه.ب��ود.این.طور.گف��ت.که.ای��ن.مطالعه.باز.

هم.مطرح.کننده.این.نکته.اس��ت.که.م��ا.در.آینده.خواهیم.

توانس��ت.پروتکل��ی.را.مش��خص.کنی��م.که.بر.اس��اس.آن،.

OCT Angiography.جه��ت.راهنمای��ی.ما.در.زمینه.انتخاب.

پروفیالکسی.در.چشم.دیگر.بیمار.مورد.استفاده.قرار.گیرد.
او.به.Medscape Medical News.گفت:.»اگر.رابطه.خوب.
و.مناس��ب.وجود.داش��ته.باش��د،.این.روش.می.تواند.روش.

بس��یار.خوبی.باشد.وقتی..که.اگزودا.شروع.به.تشکیل.شدن.

می.کند-.حتی.زمانی.که.ش��ما.در.حال.درمان.می.باش��ید-.

مق��داری.از.بینایی.فرد.از.دس��ت.خواهد.رفت..گاهی.اوقات.

این.بینایی.را.می.توان.برگردان��د.ولی.درمان.پروفیالکتیک.

می.تواند.گزینه.بهتری.باشد.زیرا.می.تواند.حتی.مانع.از.بلند.
شدن.شبکیه.شود.«

دژنرس��انس.وابس��ته.به.س��ن.ماکوالر.تنها.بیماری.ای.

نیس��ت.ک��ه.OCT Angiography.ممکن.اس��ت.در.آن.مورد.
استفاده.قرار.گیرد.

گزینه ای کمتر تهاجمی جهت دیابتیک رتینوپاتی
دکتر.کس��ری.رضایی.از.مجموعه.مش��اوران.شبکیه.در.
مرک��ز.فونیک��س.مطالعه.دیگری.را.معرف��ی.کرد.که.در.آن..
ultra-wide field OCT Angiography..جه��ت.مانیتورین��گ.

بیماران.مبتال.به.رتینوپاتی.دیابتی.مورد.استفاده.قرار.گرفته.
است.

دکت��ر.رضایی.توضیح.داد.ک��ه.از.آنجاکه.تصویربرداری.

دقیق.و.مفصل.از.ش��بکه.عروقی،.تنه��ا.یک.محدوده.120.

درج��ه.ای.را.در.برمی.گی��رد،.ف��ن.آوری.را.می.ت��وان.جهت.

مش��خص.کردن.محل.نئوواسکوالریزاسیون.در.قسمت.های.

محیط��ی.ش��بکیه.و.منطقه.مویرگی.مختل.ش��ده.و.جهت.

اندازه.گیری.دانس��یته.عروقی.ش��بکیه.و.قط��ر.عروق.مورد.
استفاده.قرار.داد.

او.اف��زود.که.در.ای��ن.راه،.OCT Angiography.می.تواند.

در.مانیتورینگ.پیش��رفت.دیابتیک.رتینوپاتی.و.پاسخ.های.
درمانی.کمک.کننده.باشد.

ناگپ��ال.گف��ت.که.در.عی��ن..حال.برخالف.چش��م.های.

مبتالبه.دژنرس��انس.وابسته.به.س��ن.ماکوال،.اطالعات.تهیه.

.ش��ده.به.وس��یله.OCT Angiography.در.چش��م.های.دچار.

دیابتی��ک.رتینوپات��ی.را.می.توان.ب��ه.وس��یله.آنژیوگرافی.
فلورسین.نیز.به.دست.آورد.

مزیت.اصلی.OCT Angiography.این.است.که.این.روش.

کمتر.تهاجمی.اس��ت.چرا.که.در.آن.ب��ه.هیچ.ماده.حاجبی.

نیاز.نیس��ت؛.بنابراین.این.فن.آوری.می.تواند.گزینه.مناسبی.

ب��رای.بیمارانی.باش��د.که.در.آن.ها.اس��تفاده.از.فلورس��ین،.
کنترااندیکه.می.باشد.

مطالعه.دژنرس��انس.ماکوالر.به.وس��یله.انس��تیتوهای.

ملی.بهداش��ت،.پژوهش.جهت.پیشگیری.از.نابینایی،.بنیاد.

Champalimaud.و.Optovue.مورد.حمایت.قرار.گرفت..هانگ.

گزارش.داده.که.با.Optovue.روابط.مالی.داشته.است..ناگپال.
گزارش.داده.که.با.Nidek.روابط.مالی.داشته.است.

پیش بینی تشکیل اگزودا در دژنرسانس ماکوال ...
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لِیرد هاریسون، 25 جوالی 2018

وانکوور-کانادا-افزای��ش.م��وارد.الته��اب.در.ارتب��اط.با.

Eylea, Regeneron( Aflibercept(.بینایی.بسیاری.از.بیماران.

را.مختل.کرده.است.و.محققان.را.به.فکر.انداخته.است.
دکتر.فیلیپ.فرون.از.گروه.مشاوران.شبکیه.النگ.آیلند.
در.نیویورک.گفت:.»حتی.وج��ود.تعداد.کمی.بیمار.نیز.در.

این.مورد.نگران.کننده.می.باشد.«
او.در.گردهمایی.س��الیانه.گروه.این.طور.گفت.که.از.ماه.
می.2107.تا.فوریه.2018،.تعداد.143.مورد.التهاِب.مرتبط.
با.Aflibercept.به.جامعه.متخصصان.ش��بکیه.ایاالت.متحده.

)ASRS(.گزارش.شد.

.Regeneron.از.زمان��ی.که.تعداد.زیادی.از.س��رنگ.های.

که.مقصر.در.این.قضیه.قلمداد.می.ش��ود،.جمع.آوری.ش��د،.

گ��زارش.موارد.الته��اب.کاهش.یافت؛.اما.تمام��ی.موارد.را.
نمی.توان.به.این.سرنگ.ها.نسبت.داد.

محققان.نگران.هس��تند.زیرا.آن.ه��ا.نمی.توانند.توضیح.

دهند.که.چرا.س��رنگ.ها.باعث.ایجاد.این.مش��کل.ش��ده.یا.

.Aflibercept.اینکه.چرا.به.نظر.می.رس��د.که.التهاب.در.مورد

ش��ایع.تر.از.سایر.مهارکننده.های.VEGF.که.در.یک.بیماری.
مورد.استفاده.قرار.می.گیرند،.می.باشد.

1.  Spikes in Aflibercept Inflammations Worry Specialists - 
Medscape – Jul 25, 2018.

ASRS.پرسش��نامه.هایی.را.به.پزشکانی.که.التهاب.پس.

از.تزریق.Aflibercept.را.گزارش.کرده.بودند،.ارس��ال.کرد.و.
پاسخ.هایی.را.در.مورد.102.مورد.)98.بیمار(.دریافت.کرد.
.در.10.چشم.که.دچار.التهاب.بودند.)10.بیمار(،.کشت.
از.نظ��ر.اندوفتالمی��ت.مثبت.بود..در.92.چش��م.دیگر.)88.
بیم��ار(.میانگین.زمانی.تا.ش��روع.الته��اب،.2/3.روز.پس.از.

تزریق.بود.
میانگی��ن.VA.قبل.از.تزری��ق.20/45.بود..پس.از.ایجاد.
التهاب.این.عدد.به.20/104.سقوط.کرد،.اما.در.یک.پیگیری.

که.به..طور.میانگین.34.روز.بود،.به.20/52.بازگشت.
در.تع��داد.کمی.از.بیماران.پرخونی.ملتحمه،.کموزیس،.
ادم.قرنیه،.KPs،.هایپوپیون.یا.فیبرین.ایجاد.شده.بود..فرون.
گفت:.»اگر.فردی.با.این.یافته.ها.مراجعه.کند،.باید.به.چیزی.

فراتر.از.اندوفتالمیت.عفونی.فکر.کرد.«
ی��ک.خبرنامه.ش��رکت.دارویی.این.ط��ور.می.گوید:.»آیا.
مس��ئله.و.مشکلی.در.مورد.خود.Aflibercept.وجود.دارد.که.
ممکن.است.باعث.التهاب.شده.باشد؟.Regeneron.هیچ.گونه.
رابطه.ای.میان.Eylea.و.التهاب.داخل.چشمی.نیافته.است.«
دکتر.دارن.کواک.که.س��خنگوی.شرکت.است.گفت.که.
در.عین..حال،.ش��رکت.رابطه.ای.را.می��ان.مقادیر.خاصی.از.
س��رنگ.های.پک.ش��ده.در.کیت.های.حاوی.Aflibercept.و.

موارد.التهاب.پیدا.کرده.است.
دکت��ر.کواک.ب��ه.Medscape Medical News.گفت:.»به.
نظر.می.رس��د.که.این.مشکل.با.سرنگ.ها.مرتبط.می.باشد.«.
هدف،.حذف.این.سرنگ.ها.از.چرخه.پخش.بود.و.پس..از.آن.

التهاب.به.سطح.قبلی.اش.بازگشته.است.
دکتر.جفری.امرسون.مس��ئول.امور.تحقیقاتی.و.ایمنی.
ASRS.در.کمیت��ه.درمانی.گفت.که.این.توجیه.پاس��خگوی.

این.مسئله.نیست.که.چرا.التهاب.در.مورد.Aflibercept.باالتر.
از.تزریق.سایر.داروهای.داخل.ویتره.می.باشد.

امرسون.گزارش.کرد.که.از.میان.عوارض.خطرناکی.که.

طی.2.س��ال.اخیر.به.ASRS.گزارش.ش��ده-و.قسمت.اعظم.

نگرانی متخصصان از افزایش ناگهانی 
1 Aflibercept التهاب های
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.،Aflibercept.آن.ها.واکنش.های.التهابی.بوده.– 82.درصد.با

14.درص��د.ب��ا.Avastin, Genentech( Bevacizumab(.و.4.
درصد.با.سایر.داروها.مرتبط.بودند.

.،ASRS.اما.بر.اساس.آخرین.مطالعات.انجام.شده.توسط

Aflibercept.به.عنوان.اولی��ن.خط.مهارکننده.VEGF.جهت.

درمان.دژنرس��انس.نئوواس��کوالر.ماکوالر.وابسته.به.سن.به.

وسیله.فقط.16/4.درصد.از.پزش��کان.آمریکا.مورد.استفاده.
قرار.گرفته.است.

فِرون.و.همکارانش.در.آنالیز.خود،.متوجه.شدند.که.فقط.

.Regeneron.68.درصد.از.موارد.با.چهار.سری.دارو.که.توسط
شناسایی..شده.بود،.مرتبط.بودند.

تع��داد.29.کیت.ب��ا.التهاب.ارتباط.داش��ت،.اما.در.14.

چش��م،.پزشکان.از.س��رنگ.هایی.اس��تفاده.کرده.بودند.که.

مرب��وط.به.این.کیت.ه��ا.نبود..ب��ه.گفته.ف��رون،.اتیولوژی.

همچنان.نامش��خص.و.مجهول.می.باشد.و.در.بسیاری.از.این.
موارد.ممکن.است.چند.مجهولی.)مالتی.فاکتوریال(.باشد.

ممکن.اس��ت.ک��ه.التهاب.با.برخ��ی.فاکتورهای.مربوط.

به.بیمار.از.قبیل.س��ابقه.اوئیت،.ایمونوژنیس��یتی.خود.دارو،.

آلودگ��ی.دارو.و.ناخالصی.های.وارد.ش��ده.به.حامل.از.طریق.

س��رنگ.مرتبط.باش��د..او.گف��ت:.»هیچ.کس.ب��ه..طور.قطع.

نمی.داند.که.بر.اس��اس.داده.های.موجود.این.مشکل.مربوط.
به.سرنگ.می.باشد.یا.نه.«

دکتر.گوس��تاو.بارتو.ِدمیلو.از.آراکاجو.در.برزیل.مطالعه.

دیگ��ری.را.معرفی.کرد.که.در.آن،.6.مورد.التهاب.در.ارتباط.
با.Aflibercept.مورد.بررسی.قرار.گرفته.بود.

او.توضیح.داد.که.مطالعات.آزمایش��گاهی.مطرح.کننده.

این.نکته.اس��ت.که.تکان.دادن.سرنگ.جهت.هواگیری.آن،.
ممکن.است.باعث.تجمع.قطرات.silicon-oil.شود.

فرون.گفت.که.در.عین..حال.مشخص.نیست.که.آیا.این.

سری.محدود.از.سرنگ.ها.از.یک.کارخانه.متفاوت،.تأثیری.بر.
روی.موارد.یافت.شده.در.ایاالت.متحده.دارد.یا.نه.

.او.افزود.که.ش��رکت.بکتون.دیکینسون.که.سرنگ.های.

موج��ود.در.کیت.های..Regeneron.را.تولید.کرده.اس��ت،.به.

ASRS.گفته.اس��ت.که.این.ش��رکت.هیچ.گونه.مش��کلی.در.

سرنگ.های.تولیدی.خود.نیافته.است.
دکتر.ویلی.َچمبرز.مدیر.بخش.محصوالت.چشم.پزشکی.
و.ضدعفونی.کنن��ده.FDA.گفت.که.موارد.موجود.در.آمریکا.

توسط.FDA.در.حال.رصد.و.پیگیری.است
هیچ.یک.از.س��رنگ.های.م��ورد.اس��تفاده.جهت.تزریق.
داخل.ویت��ره،.برای.این.منظ��ور.تولید.نش��ده.اند..هر.چند.
مطالعات.نش��ان.دهنده.آن.اس��ت.که.این.س��رنگ.ها.عموماً.
جه��ت.کاربردهای.داخل.ویتره.ایمن.و.بی.خطر.می.باش��د،.
تولیدکنندگان.این.مسئله.را.مد.نظر.قرار.نمی.دهند..چمبرز.
خاطر.نش��ان.کرد:.»ما.یک.گروه.کوچک.از.مصرف.کنندگان.
س��رنگ.ها.می.باش��یم..هرگونه.تغییری.ک��ه.در.آن.ها.ایجاد.
کنند،.برای.جمعیت.های.بزرگ.تری.طراحی..ش��ده.اس��ت.و.

این،.یک.مشکل.است.«
ف��رون.گفت.که.موارد.گزارش..ش��ده.در.امریکا،.همگی.
پیچیده.تر.می.باش��ند.چرا.که.18.نفر.از.بیماران.در.یک.روز.
ه��ر.دو.چشمش��ان،.Aflibercept.دریافت.کرده.بود؛.اما.تنها.
4.نفر.در.هر.دو.چشمش��ان.دچار.واکنش.هایی.شده.بودند..
در.3.نفر.از.این.افراد،.دو.س��رنگ.مورد.اس��تفاده.دارای.یک.

شماره.سری.بود.
مش��خص.نمی.باش��د.که.در.الگوی.گزارش.ها،.کدام.یک.
از.اطالعات.ASRS.و.Regeneron..مورداس��تفاده.قرار.گرفته.
اس��ت..در.دوم.اکتبر.2017،.بولتن.خبری.ASRS،.افزایش.
.VEGF.م��وارد.التهاب.در.مورد.اس��تفاده.از.مهارکننده.های
را.توصیف.کرد.و.از.پزش��کان.درخواس��ت.کرد.که.هرگونه.
م��ورد.مش��ابهی.را.گزارش.کنند..امرس��ون.گف��ت.که.این.
هش��دارنامه.از.مجموعه.ای.از.لغات.خاص.استفاده.کرده.بود.

جدول عالئم و درمان های گزارش شده

درصد.بیمارانجزییات.موارد.گزارش.شده

التهاب
13اتاق.قدامی
22فضای.ویتره
65هردو.اتاقک

عالئم

95تاری.دید
66فالتر

36درد.نه.چندان.شدید
8درد.شدید
21فتوفوبیا

درمان

93استروییدها
ی. تیک.ه��ا نتی.بیو آ

21داخل.ویتره

2ویترکتومی

Aflibercept نگرانی متخصصان از افزاش ناگهانی التهاب های
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و.ل��ذا.توجه.افراد.را.به.Aflibercept.جلب.نکرد،.با.این..وجود.

.Aflibercept..اکث��ر.گزارش.هایی.که.بعدها.ارائه.گردی��د،.با
مرتبط.بود.

دو.بولتن.بعدی-.در.13.اکتبر.2017.و.دوم.ژانویه.2018.

– ب��ه.اعضای.ASRS.در.مورد.التهاب.خصوصاً.موارد.مربوط.

ب��ه.Aflibercept.هش��دار.داد..در.28.فوری��ه.2018.نامه.ای.

از.ش��رکت.Regeneron.اعالم.داش��ت.که.این.شرکت.توزیع.

س��رنگ.هایی.را.که.به.نظر.می.رسید.با.موارد.التهاب.مرتبط.

بوده.است،.متوقف.کرده.و.توصیه.کرد.که.پزشکان.استفاده.

از.سرنگ.های.کیت.هایی.با.ش��ماره.سریال.های.زیر.را.قطع.

.،8148200092 .،8148200090 کنند:8148200076،.

.،8148200095 .،8148200094 .،8148200093
.8148200105.،8148200104

امرسون.به.Medscape Medical News.گفت:.این.موارد.

کمت��ر.از.حد.قابل.گزارش.اس��ت.و.بعدها.پ��س..از.اینکه.ما.

هشداری.می.فرس��تیم،.احتماالً.موارد.نیز.کمتر.از.حد.فوق.

خواهد.ش��د؛.بنابراین.این.مسئله.کمی.گیج.کننده.می.باشد..

آی��ا.گزارش.ها.ناگهان.افزایش.پیدا.می.کند.به.علت.اینکه.ما.

چی��زی.گفتیم.و.یا.اینکه.تعداد.موارد.واقعاً.در.حال.افزایش.

می.باشد؟.از.آنجا.که.مابین.دو.گروه.موارد،.یک.میزان.پایه.ای.
از.التهاب.وجود.دارد،.باز.هم.موضوع.گیج.کننده.تر.می.شود.
میزان.پایه.ای.التهاب.مربوط.ب��ه.Aflibercept.در.متون.
علمی،.صف��ر.الی.0/55.درصد.می.باش��د..ف��رون.گفت.که.
.0/012.Regeneron.برآورد.گزارش.ش��ده.توس��ط.ش��رکت

درصد.می.باشد.
ف��رون.گفت.ک��ه.کاه��ش.در.گزارش.ها.ممکن.اس��ت.
انعکاسی.از.کاهش.واقعی.بروز.عارضه.باشد.یا.اینکه.ناشی.از.
کاهش.دقت.و.نظارت.پزشکان.]در.زمینه.گزارش.عوارض[.
ه��م.او.و.هم.امرس��ون.پزش��کان.را.دع��وت.کردند.که.
گزارش.های.مربوط.به.عوارض.دارویی.را.به.صفحه.مخصوص.
این.موارد.در.ASRS.و.نیز.FDA.و.شرکت.Regeneron.ارسال.

کنند.
فرون.ب��ه.Medscape Medical News.گفت:.»ما.س��عی.

داریم.که.مراقبت.و.نظارت.دقیقی.را.اعمال.کنیم.«
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ونکوور-.کان��ادا..مواردی.از.بروز.پاس��خ.های.التهابی.به.

دنب��ال.تزریقات.داخ��ل.ویتره،.باعث.ناراحتی.و.دلس��ردی.

برخی.متخصصان.شده.است..این.متخصصان.تجربیات.خود.

را.در.همایش.آتِی.سالیانه.جامعه.متخصصان.شبکیه.امریکا.
)ASRS(.در.سال.2018.به.اشتراک.خواهند.گزارد.

دکتر.تیموتی.مورای.از.مرکز.ش��بکیه.و.انکولوژی.چشم.

م��ورای.در.میام��ی.ب��ه.Medscape Medical News.گف��ت:.

»بح��ث.در.مورد.ای��ن.موضوع.در.بین.متخصصان.ش��بکیه.

داغ.و.شدید.اس��ت..برخی.پزشکان.در.یک.روز.شش.بیمار.

داشتند.«.دکتر.مورای.که.مسئول.برنامه.ریزی.این.همایش.

است.می.گوید:.»شما.نمی.توانید.تصور.کنید.که.این.موضوع.
چقدر.وحشتناک.و.نگران.کننده.است.«

مطالع��ات.انج��ام.ش��ده.در.م��ورد.روش.ه��ای.جدید.

درمانی.ش��امل.کارآزمایی.Phase2 LADDER.در.مورد.یک.

سیس��تم.جدید.پورِت.رانیبیزوماب.خواهد.بود..این.سیستم.

در.مبتالی��ان.به.دژنرس��انس.نئوواس��کوالر.س��اب.فوویال.

ماکوالر.وابس��ته.به.سن.مورد.اس��تفاده.قرار.خواهد.گرفت.

)NCT02510794(..سیستم.شامل.یک.ایمپلنت.داخل.ویتره.

و.بادوام.می.باش��د.که.در.طی.عمل.جراحی.و.از.طریق.یک.

برش.اس��کلرال.در.محل.قرار.داده.می.شود.و.آن.را.می.توان.
در.مطب.با.یک.سوزن.مخصوص.مجدداً.پر.کرد.

دکتر.کارل.آو.که.در.مرکز.ش��بکیه.تِنس��ی.در.نشویل.

مشغول.به.کار.می.باشد.و.یافته.های.خود.را.در.این.همایش.

عرض��ه.خواهد.کرد،.این.ط��ور.گفت:.»اگر.این.دس��تگاه.به.

همان.شکل.که.امید.داریم،.کار.کند.تعداد.دفعات.تزریقات.
رانیبیزوماب.کاهش.قابل..مالحظه.ای.خواهد.یافت.«

در.ای��ن.همای��ش.نتایج.ی��ک.مطالعه.ف��از.3.در.مورد.

اس��تفاده.از.یک.سیس��تم.جدید.ب��رای.ادم.ماکوالِر.مرتبط.
1. Complications After Intravitreal Injection Aggravate -
Medscape – Jul 11, 2018.

با.اووئیت.غیر.عفونی.عرضه.خواهد.ش��د:.در.این.سیس��تم.

تریامس��ینولون.اس��توناید.به.نحوی.فرموله.می.ش��ود.که.از.

طریق.فضای.س��وپراکوروییدال.به.پشت.چشم.تزریق.شود..

شرکت.Clearside Biomedical.که.این.دارو.را.فرموله.کرده،.

یادآوری.می.کند.که.در.این.مطالعه.BCVA.به..عنوان.نتیجه.

اصلی.مورد.اس��تفاده.قرار.خواهد.گرفت.که.البته.این.امری.
غیرمعمول.می.باشد.

ش��رکت.Clearside Biomedical.در.خبرنامه.خود.خاطر.

نش��ان.کرد.که.هر.چند.که.کورتیکو.استروییدها.مدت.های.

مدیدی.در.درمان.اووئیت.مورد.اس��تفاده.قرار.گرفته.است،.

ادم.ماک��والِر.uveitic.می.تواند.چالش.جدیدی.را.ایجاد.کند.

زی��را.بیماری.علیرغ��م.کنترل.کافی.اووئیت.ممکن.اس��ت.
همچنان.باقی.بماند.

ی��ک.مطالع��ه.دیگری.آنالی��ز.جدی��دی.از.مجموعه.ای.

از.داده.ه��ا.را.معرف��ی.خواه��د.کرد.که.ای��ن.داده.ها.حاصل.

کارآزمایی.SCORE2.می.باشد؛.این.کارآزمایی،.در.مبتالیان.

به.ادم.ماکوالِر.ثانویه.به.انسداد.ورید.مرکزی.شبکیه.یا.ورید.

همی.رتینال،.bevacizumab.را.با.Aflibercept.مورد.مقایس��ه.
.)NCT01969708(.قرار.می.دهد

افزایش عوارض بعد از تغییرات داخل ویتره1

افزایش عوارض بعد از تغییرات داخل ویتره
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از.6. SCORE2.نش��ان.داد.ک��ه.پ��س. اولی��ه. نتای��ج.

م��اه.درم��ان،.bevacizumab.ب��ا.Aflibercept.مس��اوی.بود.

)JAMA,317:2072-2087(..آنالی��ز.جدی��دی.ک��ه.ارائه.

خواهد.ش��د،.بیمارانی.را.مورد.بررس��ی.قرار.خواهد.داد.که.

پاس��خ.ضعیفی.به.bevacizumab.داده.و.داروی.آن.ها.پس.از.
6.ماه.درمان،.به.Aflibercept.تغییر.داده.شد.

احتم��االً. گف��ت:. .Medscape Medical News ب��ه. آو.
مجموع��ه.ای.از.آنالیزه��ای.ثانوی��ه.حاص��ل.از.ی��ک.زوج.
 brolucizumab.کارآزمایی.های.پایه.و.اساس��ی.ک��ه.در.آن.ها
ب��ا Aflibercept.جه��ت.درم��ان.دژنرس��انس.نئوواس��کوالر.

.وابس��ته.ب��ه.س��ن.ماک��والر.م��ورد.مقایس��ه.قرارگرفته–
.-)NCT02307682(  HAWK, )NCT02434328( HARRIER

توجه.پزشکان.را.به.خود.جلب.خواهد.کرد.
محقق��ان.یک.آنالی��ز.پیش.بینی.کنن��ده.در.مورد.اینکه.
ک��دام.بیماران.احتمال.دارد.که.از.این.داروها.س��ود.ببرند.و.
نیز.مقایسه.ای.را.در.مورد.اثربخشِی.آناتومیکی.دو.دارو.ارائه.
.)exparded(.خواهند.داد.و.به.نتایج.ثانویه.و.نتایج.گس��ترده

نیز.نگاهی.خواهند.انداخت.
آو.گفت:.»اگر.توانایی.پزشکان.جهت.شناسایی.بیماران،.
امری.قابل.اتکا.و.معتبر.باش��د،.در.آن.صورت.بار.درمانی.به.

میزان.قابل.مالحظه.ای.کاهش.خواهد.یافت.«
دژنرسانس وابسته به سن ماکوال

ق��رار. بح��ث. م��ورد. ک��ه. دیگ��ری. ج��ذاب. درم��ان.

ی��ک. دارو،. ای��ن. می.باش��د:. .APL-2 گرف��ت،. خواه��د.
.مهارکنن��ده.کمپلم��ان.C3.می.باش��د.که.توس��ط.ش��رکت
Apellis Pharmaceuticals.به.عن��وان.درمان��ی.برای.آتروفی.

.ژئوگرافیک.مرتبط.با.دژنرسانس.ماکوالِر.وابسته.به.سن.از.نوع
non-neovascular.تولید.شده.است.

آو.گفت:.»ما.نیاز.شدید.به.دارویی.جهت.درمان.آتروفی.
ژئوگرافیک.داریم.«

او.ذکر.کرده.که.مطالع��ه.PREVENT.که.فواید.حاصل.

از.درمان.پروفیالکتیک.در.دژنرسانس.ماکوالر.نئوواسکوالِر.

وابس��ته.به.سن.را.مورد.بررسی.قرار.می.دهد،.جالب..توجه.و.
جذاب.نیز.خواهد.بود.

او.س��ؤال.کرد:.پزش��کان.و.بیماران.چق��در.می.خواهند.

موض��وِع.محافظت.از.چش��می.را.که.در.حال.حاضر.مبتالبه.

.non-neovascular.دژنرس��انس.ماکوالر.وابس��ته.ب��ه.س��ِن

نمی.باش��د،.مورد.بررس��ی.و.کنکاش.قرار.دهند؟.اگر.درمان.

پروفیالکتیک،.اندیکاسیون.دارد،.اینجا،.جایی.است.که.یک.

داروی.طوالنی.اثرتِر.anti-VEGF.یا.چیزی.شبیه.به.سیستم.

پورِت.ranibizumab.به.شکلی.خاص.می.تواند.بسیار.مفید.و.
سودمند.واقع.شود.

توانای��ی.OCT Angiography.– ک��ه.در.حال.حاضر.در.

حوزه.تش��خیص.بیش��ترین.صحبت.ها.در.مورد.آن.صورت.

می.گیرد-.جهت.شناسایی.بیمارانی.که.در.معرض.بیشترین.

ریسِک.واسکوالریزاسیون.شبکیه.می.باشند.و.ممکن.است.از.

درمان.های.لیزری.یا.درمان.پروفیالکتیِک.anti-VEGF.سود.
ببرند،.مورد.بررسی.قرار.خواهد.گرفت.

 ultra-widefield OCT دارای. م��ا،. »اکث��ر. گف��ت:. آو.
Angiography.نیس��تیم.اما.موضوع.فوق،.دلیلی.خواهد.بود.

که.به.فکر.داشتن.این.وسیله.بیفتیم.«
در.ای��ن.گردهمایی،.موض��وع.اپیدمیولوژی.و.نیز.وجود.
گروه��ی.از.موارد.مالنوم.چش��می.در.زن��ان.جورجیا.مطرح.
خواهد.ش��د..دکتر.مورای.گفت:.»آن.ها.جمعیتی.هس��تند.
که.از.نظر.ژنتیکی.متنوع.بوده.لذا.ممکن.اس��ت.موضوِع.یک.

عامل.محیطی.مطرح.باشد.«
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کرمان، خیابان استقالل
کوچه شماره ۱۰ ، پالک ۶۴
تلفکس: ۲۵۲۲۶۳۰  ۰۳۴۳

kermaninfo@basirclinic.ir

تهران، بلوار کشاورز، خیابان 
جما لزاده شمالی، نبش کوچه
شیبانی، شماره ۳۵۹
تلفن: ۶۶۵۶۵۷۵۷
فکس: ۶۶۴۲۸۷۸۱
info@basirclinic.ir

w w w . b a s i r c l i n i c . i r

شیراز،
بلوار پاسداران، خیابان مبعث
نرسیده به پارک حدیث

تلفن : ۶۴۸۴۸۱۴  ۰۷۱۳ 

فکس: ۶۴۸۳۰۶۹  ۰۷۱۳ 
shirazinfo@basirclinic.ir

 ۰۷۱۳  ۸۲۳۴۶۷۸
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