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آفتاب یزد گزارش میدهد

بیماری فیبروز ریه چیست؟

آفت�اب یزد -فائ�زه مظفری :ریه س��الم یک نعمت اس��ت چرا
که مش��کالت ریوی از مشکالت جدی س�لامت به شمار میروند.
متاسفانه بیشتر افراد میخواهند سالم بمانند و برای حفظ سالمت
ب��دن کاره��ای زیادی انج��ام میدهند .ام��ا به ندرت برای س��الم
نگه داش��تن ریهها و یا حتی محافظت از سالمت ریه فکر میکنند.
یکی از بیماریهای جدی که ممکن است ریه افرا د را درگیرنماید،
بیماری فیبروز ریه اس��ت که باعث میشود بافت ریه آسیب ببیند
متاس��فانه آمار ابتال اف��راد به این بیماری در حال افزایش اس��ت و
میتوان��د کیفیت زندگی افرا را کاه��ش دهد لذا با توجه به اهمیت
موض��وع آفت��اب یزد در اینباره با دکتر س��ید علی جواد موس��وی،
متخص��ص داخلی و فوق تخصص ریه و دکتر حمید س��هراب پور،
فوق تخصص ریه گفتگو کرده است.
در ابتدا دکتر جواد موسوی در اینباره میگوید :بیماری فیبروز ریه
یکی از بیماریهای ش��ایع ریوی است که در صورت ابتال به صورت
عامیانه ریه فرد کوچک میش��ود و از لحاظ پزشکی حجم موجود
در ریه کاهش مییابد.
وی ابراز داشت:بیماری فیبروز ریه عالیم مختلفی دارد که مهمترین
آنها بروز تنگی نفس و سرفههای خشک است که در ابتدا فرد فقط
هنگام فعالیت دچار تنگی نفس میش��ود اما به مرور زمان و شدت
گرفتن بیماری ،فرد مبتال حتی در هنگام استراحت نیز دچار تنگی
نفس میشود.
این فوق تخصص ریه عنوان کرد :در صورتی که بیماری فیبروز ریه
به موقع تش��خیص و درمان نش��ود ،میتواند در افراد منجر به بروز
نارسایی تنفسی و لزوم به انجام پیوند ریه باشد که مشکالت زیادی
را برای فرد به همراه خواهد داشت.
وی خاطرنش��ان کرد :جهت تش��خیص بیماری فیب��روز ریوی ،در

|

 lدکتر جواد موس��وی :بیم��اری فیبروز
ریه عالیم مختلفی دارد که مهمترین آنها
بروز تنگی نفس و سرفههای خشک است
که در ابت��دا فرد فقط در هن��گام فعالیت
دچار تنگی نفس میشود اما به مرور زمان
و ش��دت گرفتن بیماری ،فرد مبتال حتیهنگام استراحت
نیز دچار تنگی نفس میشود
 lدر صورتی که بیماری فیبروز ریه به موقع تشخیص و
درمان نشود میتواند در افراد منجر به بروز نارسایی تنفسی
و لزوم به انجام پیوند ریه باشد که مشکالت زیادی را برای
فرد به همراه خواهد داشت
 lدکتر سهراب پور :فیبروز ریوی ،بافت
اطراف و کیس��ههای هوای (آلوئول) موجود
در ریهه��ا را زخم و ضخیم میکند که این
مس��ئله عبور اکس��یژن در جریان خون را
دشوار میکند

معاینه افراد مبتال اغل��ب صداهای اضافی از ناحیه ریه هنگام نفس
کشیدن ،شنیده میشود و انجام عکسبرداری و سی تی اسکن از ریه
نیز برای تشخیص این بیماری مفید است.
دکتر جواد موس��وی ادام��ه داد :در صورتی از افراد مبتال به فیبروز
ریه ،تست ریه گرفته شود ،در اغلب موارد کاهش حجم ریه مشخص
است.این فوق تخصص ریه بیان کرد:علت بروز بیماری فیبروز ریه در
اغلب موارد نامشخص است اما در برخی از موارد نیز میتواند پزشک
علت بیماری را تشخیص داده و در رفع آن اقدام نماید.
مش��خص ش��ده جهت ابتال

وی افزود :از جمله مهمترین علتهای
به بیم��اری فیبروز ریه میت��وان به ابتال به برخ��ی از بیماریهای
شغلی،اس��تفاده از برخ��ی از داروها ،ابتال به برخ��ی از بیماریهای

فیزیوتراپی تنفسی و توانبخشی ریه در بهبود بیماری کرونا ضروری است

یک متخصص فیزیوتراپی با اشاره به بهبود عملکرد تنفسی بیماران کرونایی و پاکسازی راههای تنفسی از ترشحات ریه بیان
کرد :انجام تکنیکهای بازتوانی و تمرینات فیزیوترپی تنفسی و توانبخشی ریه در تمام مراحل بیماری کرونا امری ضروری و
مهم است.دکتر مجید روانبخش در گفتوگو با ایرنا ،با بیان این که فیلد قلبی عروقی و تنفسی در فیزیوتراپی بسیار کارایی
دارد بیان کرد :در حال حاضر که درگیر بیماری کرونا هستیم این شاخه از فیزیوتراپی نمود پیدا کرده و فیزیوتراپیست جزو
اصلی تیم درمان کرونا محس�وب میش�ود ک�ه در بخش مراقبتهای ویژه ،عمومی و حت�ی در منزل بیمار نیازمند تمرینات
و مداخلات فیزیوتراپی اس�ت که بتواند عملکرد تنفس�ی قلبی و ری�وی خود را دوباره به دس�ت آورده و به زندگی طبیعی
برگردد.وی افزود :این صدمات ریوی ناش�ی ازبیماری کرونا منجر به مخدوش ش�دن تنفس بیمار ش�ده و در فاز عفونی وقتی
بیمار دچارعفونتویروسیمیشودممکناستتنفسخیلیدستخوشتغییرنشودولیدرمرحلهالتهابیآلوئولها(کیسههایهوایی)
دچار محدودیت ش�ده و علت این محدودیت اغلب التهاب ش�دید آلوئولها و سیس�تم تنفسی است لذا زمانیکه این اتفاق
میافتد بیمار توانایی تنفسی خود را از دست داده و مواد التهابی فضای داخل آلوئولها را اشغال کرده و ترشحات ریوی زیاد
ش�ده وعمال فضا برای تبادالت گازی درآلوئولها کم میش�ود.روانبخش با اشاره به این که دراین مرحله ازتکنیکهای موثر
رشته فیزیوتراپی برای سیستم تنفسی میتوان استفاده کرد ،گفت :این تکنیکها شامل تکنیک شایع تخلیه ترشحات و
پوزیشن دادن به بیماربه شکلی که بیمار را به صورت دمر خوابانده و با کمک به قسمتهایی از ریه که بخشهای وسیعتری
هس�تند و در پشت ریه قرار دارند هوای بیش�تری برسد .همچنین از تکنیکهای تخلیه وضعیتی و پوزیشن دادن درست به
ریهها و انجام تنفسهای عمیق به عنوان موتورمحرک ترش�حات ریوی در این بیماران اس�تفاده میشود.وی بیان کرد :یکی
دیگر از مواردی که در فیزیوتراپی تنفس�ی بیماران کرونا چه در دوران حاد در آی س�ی یو و چه دربخشهای عمومی و حتی
در منزل اس�تفاده میش�ود اصالح الگوهای تنفسی برای بیماران است ،لذا شکل نفس کشیدن و این که با چه زمانی و با چه
دورههایی نفس بکش�یم بسیار مهم اس�ت.وی ادامه داد :هر چقدر تنفس راعمیق ترو زمان نگه داشتن هوا را پس ازیک دم
طوالنی باال ببریم میتوانیم به اکسیژنرسانی به بدن بیمار کمک کنیم و این باعث بهبود وضعیت بیمار میشود .وی با اشاره
به این که میزان درصد اشباع اکسیژن در خون بیمار کرونایی بسیار مهم است بیان کرد :ما میتوانیم ازطریق اصالح الگوهای
تنفسی کمک کنیم که بیمار سطح اکسیژناسیون بهتری درخون داشته و اکسیژنرسانی به بافتهای بدن بهترشود ،لذا این
موض�وع میتواند به درمان بیماران کم�ک کرده و از اتفاقات ناگوار بعدی جلوگیری کن�د.وی افزود :فیزیوتراپی حرکتی در
بیماران کرونا بسیار مهم است و با توجه به این که این بیماران بیحرکت روی تخت آی سی یو قرار گرفته و از حالت نشسته و
یا ایستاده که قفسه سینه به صورت صاف وعمودی قرار میگیرد دور میشوند ،تجمع ترشحات اتفاق میافتد لذا قسمتهای
زیادی ازآلوئولها (کیسههای هوایی )و فضاهای تنفسی از چرخه تنفس حذف شده و همین امر منجر به اتفاقات بدی برای
بیمار میشود.روانبخش با اشاره به تمرینات فیزیوتراپی برای بیماران کرونایی دربخشهای بیمارستانی به خصوص دربخش
آی سی یو بیان کرد :از یک سری تمرینات اندامهای فوقانی و تحتانی برای کمک به گردش خون این بیماران استفاده میشود
تا دوباره وضعیت طبیعی درسیستم قلبی عروقی و ریوی آنها برقرار شود و اندامها و عضالت بزرگ به عملکرد خود برگردند.
وی گفت :یک سری توانبخشی قلبی نیزبرای بیمارکرونایی مدنظر است که از طریق فیزیوتراپی قابل انجام است ،همچنین
تمرینات زیادی هستند که با توجه به وضعیت بیمار توسط فیزیوتراپیست انتخاب شده و طی یک برنامه ریزی دقیق و پیش
رونده انجام میش�وند و بیمار با انجام این تمرینات میتواند وضعیت بهتری نس�بت به بیماری کرونا داشته باشد تا مقاومت
الزم ازنظ�ر قلب�ی عروقی و ریوی در بدن خود به وجود بیاورد که به بیماری غلبه کند.این متخصص فیزیوتراپی با اش�اره به
عوارض التهابی ریه دربیماران کرونایی گفت :پس ازبهبودی و ترخیص نیز این عوارض تا ماهها بعد با بیمارهمراه شده و ریه
را دچاریک فیبروز ریوی(س�خت ش�دن بافت ارتجاعی ریه ) که آثار به جا مانده از التهاب ریوی ناش�ی از عفونت ویروس�ی
هست ،میکند که به راحتی با تمرینات خاص تنفسی و مدرنی که مقاالت و مستندات زیادی این تمرینات را حمایت میکنند
قابل درمان است.وی ادامه داد :یکی ازتمرینات طالیی تنفس بعد ازابتال به بیماری کرونا و بعد از ترخیص ازبیمارستان بدین گونه
اس�ت که به دنبال یک دم عادی تا عمیق مدت زمان بیش�تری این دم را درون ریه نگه داریم و این نگه داش�تن هوا و دادن
زمان به آلوئولهایی (کیس�ههای هوایی )که دچار فیبروز ریوی هس�تند کمک میکند که دوباره آلوئولها انعطاف پذیری و
خاصیت ارتجاعی خود را به دست آورده و پر از هوا شده که بهبود تبادل گازها را به دنبال دارد .لذا بیمار با نگه داشتن تنفس
پس از دمهای طوالنی در ریه از فیبروز نجات پیدامی کند.روانبخش افزود :این تمرین نگهداشتن دم ،اگر با بازدم طوالنی با
لب غنچه شده و خروج تدریجی وطوالنی هوا همراه باشد و به مرور به حجم و زمانی که دراین تمرین مد نظراست اضافه کنیم
و بیمارکرونایی این تمرین را انجام دهد از وضعیت طبیعی تنفس�ی برخوردار میش�ود.وی افزود :ریه این قابلیت را دارد که
دوباره به صورت کامال طبیعی وعملکردی به چرخه سالمت برگردد و به درمان پاسخ میدهد لذا بیمارانی که به هر شکل از
کرونا نجات پیدا میکنند فقط کافی است که یک برنامه پیش رونده و منظم برای درمان بیمار انجام شود و بعد از گذشتن از
یک مدت زمان میتوانیم به اهداف درمانی دررشته فیزیوتراپی به دنبال بیماری کرونا برسیم.

علت افزایش وزن با مصرف داروهای روانپزشکی مشخص شد

محقق��ان عل��ت اینک��ه مصرف
داروهای مهم اسکیزوفرنی و اختالل
دو قطبی موجب افزایش وزن و ابتال
به دیابت میشوند را کشف کرده اند؛
آنها امیدوارند که این یافته به ابداع
داروهایبهتریمنجرشود.بهگزارش
ایرنا ،این داروها که به داروهای ضد
روان پریش��ی معروف هس��تند ،به
کنترل توهم ،هذیان و افکار گیجی
که مبتالیان به اسکیزوفرنی به آنها
دچار هس��تند ،کم��ک میکنند.
ای��ن داروها همچنی��ن میتوانند
به ایج��اد ثبات در تغییرات ش��دید خلقی مبتالی��ان به اختالل
دو قطب��ی کم��ک کنند.دکت��ر «زاخ��اری فریبرگ» اس��تادیار
روانپزش��کی و زیس��ت شناس��ی س��لولی در دانش��کده پزشکی
دانشگاه «پیتس��بورگ» گفت :این داروها که شامل «کلوزاپین»،
«اوالنزاپی��ن»« ،زیپرازی��دون» و داروه��ای دیگری هس��تند ،در
بسیاری از موارد میتوانند نجاتدهنده زندگی باشند.اما به گفته
فریبرگ که محقق ارش��د این مطالعه اس��ت ،مشکل این داروها
عوارض جانبی «متابولیک» آنهاس��ت .داروهای ضد روان پریشی
اغلب باعث افزایش وزن ،افزایش کلس��ترول و افزایش قند خون
میشوند که میتواند به بروز دیابت نوع دو بینجامد .در واقع ،این
عوارض جانبی معموالً بیماران را وادار به قطع مصرف دارو میکند.
دکتر «داک ورث» پزشک اتحادیه ملی غیر انتفاعی بیماریهای
روانی که در تحقیقات جدید مش��ارکت نداش��ت ،گفت :فهمیدن
علت بروز این عوارض ضروری اس��ت .یافتهه��ای این مطالعه در
واقع آغاز کش��ف این مسئله اس��ت.دوپامین ماده شیمیایی است

زندگی

که با تعامل با گیرندههای سلولی،
پیامهایی را میان سلولها مبادله
میکن��د .در مغ��ز دوپامی��ن در
ایجاد ل��ذت ،انگی��زه و یادگیری
نقش دارد.درحالی ک��ه داروهای
ضد روان پریشی زیادی وجود دارد
اما همه آنها به همین صورت عمل
میکنن��د ک��ه گیرندههای خاص
دوپامین ،مع��روف به گیرندههای
ش��به" "D 2را مسدود میسازند.
اگر ای��ن گیرندهها تنه��ا در مغز
وجود داش��ت ،مش��کلی نبود ،اما
ب��ه گفت��ه فریبرگ ،تع��داد گیرندههای دوپامین ب��دن در خارج
از مغ��ز بیش��تر از ای��ن گیرندهه��ا در داخ��ل این عضو اس��ت و
ساده لوحانه است که تصور کنیم داروهای ضد روان پریشی فقط
از گردن به باال عمل میکنند.مسئله مهم این است که گیرندههای
ش��به""D 2روی س��لولهای پانکراس نیز وج��ود دارد .برخی از
سلولهای پانکراس هورمونهایی تولید میکنند که یا قند خون
(گلوکاگ��ون) را باال میبرند و یا (انس��ولین) را کاهش میدهند.
محققان در آزمایشهای انجام ش��ده بر روی سلولهای پانکراس
متوجه ش��دند که دوپامین بر تولید گلوکاگون و انس��ولین تأثیر
میگذارد .محققان گفتند س��لولها در واقع قادر به از بین بردن
دوپامین خود بوده که این موضوع بر اهمیت این ماده ش��یمیایی
در خ��ارج از مغ��ز تأیی��د میکنند.محققان س��پس از داروهای
ضد روان پریش��ی برای مسدود کردن گیرندههای شبه ""D 2در
س��لولهای پانکراس اس��تفاده کردند .این کار تولید گلوکاگون و
انسولین را افزایش داد.

 lدوره بیماری فیبروز ریه و شدت عالئم آن میتواند از
شخصی به شخص دیگر متفاوت باشد .به طور مثال ،بعضی
از افراد این بیماری را به سرعت میگیرند و برخی دیگر به
آرامی به آن مبتال میشوند که به مرور زمان بعد از گذشت
ماهها و سالهابیماری برایشان شدیدتر میشود
رماتیس��می و اخیرا نیز بیماری کرون��ا احتمال ابتال به فیبروز را در
ریه نام برد .
دکتر جواد موس��وی عن��وان کرد :از لحاظ درم��ان ،اگر علت ابتال
به بیماری فیبروز ریه مش��خص باش��د میتوان به وسیله رفع علت،
بیماری فیبروز را درمان کرد اما اگر علت بیماری فیبروز ریه با توجه
به آزمایش��ات انجام شده ،نامشخص باش��د فقط میتوان به وسیله
استفاده از برخی دارو ها ،از پیشرفت بیماری در افراد جلوگیری کرد.
این فوق تخصص ریه گفت :یکی از فاکتورهای مهم ابتال به بیماری
فیبروز ریه ،مصرف سیگار است لذا به کلیه افراد توصیه میشود که
از مصرف س��یگار خودداری کرده و نیز در صورت ابتال به بیماری
فیبروز ریه سریعا به پزشک مراجعه کنند تا از بروز مشکالت بیشتر،
پیشگیری شود.
nمهمترین عالمت بیماری فیبروز ریه ،بروز تنگی نفس است

در ادام��ه نیز دکتر س��هراب پور در اینباره میگوی��د :به طور کلی
فیب��روز ریه را میتوان اینگونه تعریف کرد ،هنگامی که ش��شها بر
اثر جراحت و یا سایر موارد دچار آسیب میشوند .پس از ترمیم این
امکان وجود دارد ،بر روی آن الیهای ضخیم تش��کیل میشود .این
الیه ضخیم همان فیبروز ریوی است.
وی ادامه داد :فیبروز ریوی ،بافت اطراف و کیسههای هوای (آلوئول)
موج��ود در ریهها را زخ��م و ضخیم میکند که این مس��ئله عبور
اکسیژن در جریان خون را دشوار میکند.
این ف��وق تخصص ریه بیان کرد:یک��ی از مهمترین عالمت ابتال به
بیماری فیبروز ریه ،بروز تنگی نفس است که اغلب در هنگام انجام
فعالیت در افراد مشاهده میشود و با شدت بیماری فرد حتی هنگام
استراحت نیز دچار مشکل تنگی نفس میشود
وی مطرح کرد :تشخیص بیماری فیبروز ریه بدین صورت است که
در صورت انجام معاینه بالینی و یا انجام سی تی اسکن میتوان این
بیماری را تشخیص داد.
دکتر س��هراب پور بیان ک��رد :با توجه به اینک��ه در صورت ابتال به
بیماری فیبروز ریه ،اکس��یژن خون افراد کاهش مییابد ،در مراحل
پیشرفته افراد نیاز به استفاده از دستگاه اکسیژن دارند.
ای��ن فوق تخصص ریه بیان کرد :در اغلب موارد داروی خاصی برای
درم��ان بیماری فیبروز ریه وجود ندارد و داروهای تجویز ش��ده از
پیشرفت بیماری در فرد جلوگیری میکنند.
وی اظهار کرد :در صورتی که بیماری فیبروز ریه در فرد پیش��رفت
کند ،راهی جز انجام پیوند ریه وجود ندارد که انجام آن نیز میتواند
مش��کالت بسیاری را برای فرد در پی داشته باشد لذا توصیه ما این
است که افراد در مراحل اولیه به پزشک مراجعه کنند تا از پیشرفت
بیماری جلوگیری شود.
دکتر سهراب پور مطرح کرد :دوره بیماری فیبروز ریه و شدت عالئم
آن میتواند از شخصی به شخص دیگر متفاوت باشد .به طور مثال،
بعضی از افراد این بیماری را به س��رعت میگیرند و برخی دیگر به
آرامی به آن مبتال میشوند که به مرور زمان بعد از گذشته ماهها و
سالها شدت بیماری برایشان شدیدتر میشود.
ای��ن فوق تخصص ری��ه بیان کرد :با توجه به عل��ت نامعلوم فیبروز
ریوی ،پیشگیری از این بیماری تنفسی دشوار است .بیشترین علت
این بیماری به برخی ازعالئم ژنتیکی – خانوادگی و افراد س��یگاری
مربوط میشود.
وی خاطرنش��ان کرد :مراقبت از خود و س��الم ماندن در حد امکان،
برای زندگی بیماران مبتال به فیبروز ریوی ضروری است .پیشگیری
از بیماری میتواند از طریق س��یگار نکشیدن ،ورزش منظم ،داشتن
تغذیه سالم ،واکسینه شدن و دنبال کردن برنامه درمانی داده شده
توسط پزشک متخصص صورت گیرد.

افراد مبتال به سندروم داون باید زودتر
واکسن کووید ۱۹-را دریافت کنند
پژوهشگران در بررسی جدید خود نشان دادهاند که افراد مبتال به
سندروم داون بیشتر از دیگران در معرض مرگ ناشی از کووید۱۹-
قرار دارند و باید زودتر واکسن بزنند.به گزارش ایسنا ،پژوهشگران
دریافتهاند که مرگ و میر ناش��ی از کووی��د ۱۹-در افراد مبتال به
س��ندروم داون در مقایسه با بقیه مردم بیشتر است و تاکید دارند
که یافتههای این پژوهش باید به اولویتبندی واکس��ن برای افراد
مبتال به این اخت�لال ژنتیکی بینجامند.یافتهه��ای این پژوهش
نش��ان میدهند که خطر مرگ ناش��ی از کووی��د ۱۹-در یک فرد
 ۴۰ساله مبتال به س��ندروم داون ،مانند شرایط یک فرد  ۷۰ساله
بدون س��ندروم است".آنکه هولز" پژوهشگر ارشد این پروژه گفت:
نتای��ج این پژوهش که از بررس��ی بی��ش از  ۱۰۰۰بیمار مبتال به
سندروم داون به دست آمدهاند ،نشان میدهند که این افراد معموال
نشانههای شدیدتری دارند و میزان باالیی از عوارض ریوی مرتبط با
افزایش مرگ و میر را تجربه میکنند .این نتایج ،پیامدهایی را برای
مدیریت پیشگیری و بالینی کووید ۱۹-در بیماران مبتال به سندروم
داون به همراه دارد و بر لزوم اولویتبندی افراد مبتال به س��ندروم
داون برای واکسیناسیون تاکید میکند.وی افزود :ما خوشحالیم که
میبینیم "س��ازمان کنترل و پیشگیری بیماری"( )CDCبا توجه
به یافتههای ما ،سندروم داون را به عنوان یک بیماری پرخطر در
نظر گرفته است .این موضوع ،اولویت افراد مبتال به سندروم داون
را برای واکسیناس��یون تعیین میکند .تصمیمات مشابهی نیز در
انگلستان و اسپانیا گرفته شدهاند و امیدواریم که کشورهای دیگر
نیز ب��ه زودی از این امر پیروی کنند.پژوهش��گران در این پروژه،
یک نظرسنجی را میان پزش��کان افراد مبتال به سندروم داون که
ب��ه کووید ۱۹-نیز مبتال ش��ده بودند ،انجام دادن��د .دادههای این
نظرسنجی ،تا اکتبر  ۲۰۲۰جمعآوری شدهاند.
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گزارش کوتاه

آفتاب یزد در گفتگو با متخصصان بررسی کرد

نشانههای سرطان چشم

نجات جان بیمار نیاز به تخلیه
آفتاب یزد -گروه زندگی:
lدکتر آزادی :س��رطان چش��م چش��م وجود دارد و در برخی
اس��مش ترس��ناک اس��ت؛
س��رطان .اما هر س��رطانی میتوان��د ب��ر تمام قس��متهای بیماران نیزاز پیوند سلولهای
کش��نده و مرگبار نیست و چش��م تأثیر بگ��ذارد و همچنین بنیادی استفاده شده که موثر
توموره��ای خوشخیم هم ممکن است از چشم شروع شده واقع ش��ده اس��ت.این جراح
به بدخیم تبدیل نمیشود .یا از متاس��تاز (گسترش سرطان و متخصص چش��م ابرازکرد:
از اندامهای دیگر به چش��م) به متاسفانه برای درمان سرطان
با این حس��اب آگاهی از این
بیماری میتواند نقش موثری وجود آید
چشم در کودکان هیچ روش
در مبارزه با آن داشته باشدl .دکت��ر فخرایی :ب��رای درمان خاصی وجود ندارد که والدین
سرطان ،دومین علت اصلی بیماری سرطان چشم در کودکان یا ک��ودک برای پیش��گیری
مرگومیر در سطح جهانی در گذشته تنها راه ،تخلیه کامل از ابتال به این س��رطان انجام
پ��س از بیماریهای قلبی و چش��م بود اما اکنون با پیشرفت دهن��د ل��ذا تنها تش��خیص
عروقی است و میتواند در هر عل��م و اس��تفاده از روشه��ای زودهنگام این سرطان ،شانس
جایی از بدن ایجاد شود .یکی مختل��ف ،ش��یمی درمانی،اش��عه درمان موفقیت آمیز را افزایش
از محلهایی که کمتر کسی درمان��ی و ...میت��وان در مراحل میدهد.وی توصی��ه کرد :در
فک��ر میکند ممکن اس��ت اولیه بیماری ،چشم را تخلیه نکرد خانوادههایی که س��ابقه ابتال
سرطانی شود ،چشم است لذا و فقط با کمی کاهش بینایی فرد ،به بیماری س��رطان چش��م
عموم مردم کمتر به سرطان چش��م فرد را حفظ کرد و وی به درکودک��ی وج��ود دارد ،از
چش��م توجه دارند و خود را زندگی عادی خویش ادامه دهد
تولد ن��وزاد تا یک س��الگی،
معاینه کودک توسط پزشک
تحت معاینات دورهای برای
بررسی احتمال ابتال به این بیماری قرار نمیدهند متخصص چشم که به این بیماری آشنا باشد باید
لذا با توجه به اهمیت موضوع آفتاب یزد در اینباره انجام پذیرد تا در صورت ابتال سریع اقدامات درمانی
ب��ا دکتر بهرام آزادی ،جراح و متخصص چش��م و انجام گیرد و یا از بروز آن پیش��گیری ش��ود.دکتر
دکتر قاس��م فخرایی ،جراح و متخصص چش��م و آزادی میگوید :به طور کلی در مورد س��رطانها با
فوق تخصص سگمان قدامی چشم و گلوکوم گفتگو عامل ژنتیکی ،تاکنون علم نتوانسته کاری چندانی
انجام ده��د .اما در مورد س��رطانهایی که عوامل
کرده است.
در ابتدا دکتر آزادی در اینباره میگوید :س��رطان محیطی در آن دخیل هس��تند هرچند تاثیر این
چشم سرطانی است که بر روی چشم یا بافتهای عوامل به اثبات نرسیده اما بهتر است مواردی برای
اط��راف آن اث��ر میگذارد .تع��داد زی��ادی از انواع پیشگیری از بروز سرطانهای چشمی رعایت شود.
س��رطانهای مختل��ف میتوانند روی چش��م اثر این جراح و متخصص چشم افزود :از آنجایی که تاثیر
بگذارند .وی ادامه داد :س��رطان چشم میتواند بر تابش مستقیم نور آفتاب در بین عوامل محیطی در
تمام قسمتهای چش��م تأثیر بگذارد و همچنین بروز سرطانهای چشمی از سایر عوامل محتملتر
ممکن اس��ت از چش��م شروع ش��ده یا از متاستاز به نظر میرسد ،بهتر است افراد به ویژه آنهایی که
(گسترش س��رطان از اندامهای دیگر به چشم) به در مناطق گرمسیر زندگی میکنند یا افرادی مانند
وجود آید .این جراح و متخصص چشم خاطرنشان کش��اورزان که به دالیل شغلی مجبورند ساعتها
کرد :س��رطان چشم همیش��ه دارای عالئم آشکار زی��ر تابش نور آفتاب باش��ند ،حتما از عینکهای
نیس��ت و در برخی مواقع تنها آزمایش��ات دقیق آفتابی اس��تفاده کنند .وی مطرح کرد :در صورتی
پزشکی میتواند ابتالی فرد به بیماری را شناسایی که سرطانهای چشم به موقع تشخیص داده شوند
کند.وی اضاف��ه کرد :از جمله عالئ��م ابتال به این و درمانه��ای الزم ارائ��ه ش��ود ،نتیج��ه بس��یار
بیماری میتوان دیدن هاله یا سایه ،واکنش پذیری رضایتبخشخواهدبودامادرصورتمراجعهدیرهنگام
شدید به نور یا دیدن خط و نقطه در افق بینایی(به به مراکز درمانی و از دس��ت رفتن زمان مفید برای
اصطالح مگس پران) ،ضعف بینایی ،از دست دادن تش��خیص و درمان بیماری ،پس از مدتی عالوه بر
دید محیطی ،چش��مک زدن چشم ،ایجاد توده در عوارض شدید بیماری که در موارد بسیار نادر منجر
اطراف کره چش��م را نام برد .دکتر آزادی ادامه داد :به تخلیه چشم میشود ،ممکن است تومور به سایر
ب��ه وجود آمدن هر نوع ضایعهای که تاکنون وجود اندامها به ویژه در بخش سر و صورت گسترش یابد.
نداشته همانند زگیل در چش��م که در حال رشد دکتر آزادی در خصوص ارائه درمانهای پیشرفته به
باشد یا شروع به خونریزی یا ترشح کردن کند نیز بیماران مبتال به سرطان چشم در ایران اظهار کرد:
در ایران تمام درمانهایی که در س��طح کشورهای
میتواند از عالئم سرطان چشم باشد.
این جراح و متخصص چش��م اظهار کرد :از دست پیش��رفته دنیا صورت میگیرد ،به بیم��اران ارائه
رفتن بینایی ب��دون درد به عنوان ش��اخصترین میشود و فقط درمانهای نادری است که تنها در
عالمت ابتال به س��رطان چشم به ش��مار میرود .چند کشور انجام میشوند ،ممکن است در کشور
شایعترین تومورهای چشمی در داخل کره چشم ما ارائه نشود.
ظاهر میشوند که شامل مالنوم و لنفوم است.این
 nتومورهایسطحچشم
تومورهای چش��می از مالنوپیس��تها که مسئول
تولید رنگدانهها میباش��د س��ر چشمه میگیرند عمدتادرمعایناتبالینیقابلتشخیصاست
و س��لولهای رنگدانه دار در مش��یمیه ،عنبیه و یا در ادامه نیز دکت��ر فخرایی در اینباره میگوید :به
جسم مژگانی چش��م را درگیر میسازد.وی افزود :طور کلی تومورهای مربوط به چش��م به دو دسته
سرطان چشم ممکن است نواحی پلک که متشکل تومورهای س��طح چش��م و داخل چش��م تقسیم
از پوس��ت ،عضله و اعصاب است را درگیر کند که میش��وند.وی بیان کرد :تومورهای س��طح چشم
به مراتب نادرتر است.دکتر آزادی ابراز کرد :عموما عمدتا در معاینات بالینی قابل تش��خیص است و
سرطانهای ثانوی ه چشمی از سرطان اولیه شایعتر یکی از مهمترین این تومورها ،مالنوم نام دارد .این
اس��ت ،اختالل یا زوال بخشهای��ی از میدان دید تومورها بیشتر بر اثرتماس مستقیم با اشعه ماوراء
محیطی و با مش��اهدهی جرقههای نور یا لکهها و بنفش ایجاد میشوند لذا به همین خاطر است که
خطوط شناور در مبتالیان به سرطان چشم شایع اغلب توصیه میشود در هنگام مواجه با نورآفتاب از
اس��ت .این جراح و متخصص چش��م میگوید:در عینک آفتابی استفاده کنند.این جراح و متخصص
صورت��ی که فرد به موقع مراجع��ه کرده و بیماری چشم میگوید :ابتال به تومورهای چشم در مناطقی
سرطان چشم وی تشخیص داده شود میتوان آن که افراد بیشتر در معرض نورآفتاب قرار دارند بیشتر
را به ط��ور کامل درمان کرد و فرد زندگی طبیعی است لذا توصیه میشود که افراد جهت پیشگیری
خویش را داشته باشد.وی مطرح کرد :موارد مختلفی از نورآفتاب از عینک استفاده کنند.وی اظهار کرد:
به عنوان عوامل خطر ساز برای ابتال به این سرطان تومورهای داخل چش��م نیز میتواند هم کودکان
چشم برش��مرده میشوند که از آن جمله میتوان و هم بالغین را درگیرکن��د .در کودکان تومورهای
فاکتورهای ژنتیکی را نام برد ،رنگ چش��م یکی از بدخیم چش��می میتواند یک طرفه و یا دو طرفه
این موارد است.براساس تحقیقات افرادی که دارای باشد.دکتر فخرایی متذکر ش��د :اگر عالمتهایی
رنگ چش��م آبی یا سبز هستند بیش از سایر افراد مانند س��فید ش��دن مردمک چشم ،ش��کایت از
در معرض ابتال به این بیماری قرار دارند وهمچنین بینای��ی ضعیف ،چرخش یک یا هر دو چش��م به
افراد سفید پوست بیش از سایر نژادها دچار سرطان سمت داخل یا خارج ،درد ناشی از افزایش فشار در
چشم میشوند.دکتر آزادی اظهار داشت :همزمان با چشم را درکودک مشاهده کردید وی را نزد پزشک
باال رفتن س��ن خطر ابتال به سرطان مالنوم چشم متخصص ببرید .این فوق تخصص سگمان قدامی
افزایش مییابد ،برخ��ی از افراد نیز این بیماری را چش��م و گلوکوم بیان کرد :ب��رای درمان بیماری
به صورت اختالالت پوس��تی ب��ه ارث میبرند و از سرطان چش��م در کودکان در گذش��ته تنها راه،
بدو تولد مبتال به این س��رطان هستند.این جراح تخلیه کامل چش��م بود اما اکنون با پیشرفت علم
و متخصص چش��م ادامه داد :یکی ازعالئم خطرزا و استفاده از روشهای مختلف ،شیمی درمانی،اشعه
برای ابتال به این بیماری قرار گرفتن در معرض نور درمانی و ...میتوان در مراحل اولیه بیماری ،چشم
اشعه ماوراء بنفش  uvاست ،همچنین استفاده از را تخلی��ه نکرد و فقط با کمی کاهش بینایی فرد،
تختهای برنزهکننده نیز میتواند شرایط مساعد چش��م فرد را حف��ظ کرد و وی ب��ه زندگی عادی
ب��رای این بیماری را مهیا کند.وی در ابتدا گفت :از خویش ادامه ده��د.وی ادامه داد :در بالغین نیز در
تومورهای شایع چشمی در کودکان رتینوبالستوم صورت ابتال به بیماری سرطان چشم حتی مالنوم
است .قبل از یک سالگی بیشترین سن ابتال به این بدخیم اگر بیماری س��ریع تش��خیص داده شود،
نوع سرطان در کودکان است .تشخیص در مراحل برخالف گذشته که تنها راه درمان را تخلیه چشم
ابتدایی بیماری نتای��ج درمانی بهتری را به همراه میدانستند میتوان با راههای درمانی مختلف از
دارد.این جراح و متخصص چش��م در پاسخ به این تخلیه چشم خودداری کرد و سایز تومور را کوچک
سوال که عالئم و نشانههای بیماری "رتینوبالستوم کردو یا از بین برد و چش��م فرد را حفظ کرد تا به
"چیس��ت ،خاطرنش��ان ک��رد :ش��ایعترین عالئم زندگی خویش ادامه دهد .دکتر فخرایی مطرح کرد:
بیماری"رتینوبالستوم " ،لک سفید در مردمک است یکی دیگر از علل ابتال به بیماری س��رطان چشم،
کهباعثمیشودچشمدرخشندگیبیشترینسبت ژنتیک اس��ت لذا توصیه میشود افرادی که سابقه
به حالت عادی داشته باشد( .مثل انعکاس نور فالش ابتال به این بیماری در آنها وجود دارد قبل از اقدام
دوربین در مردمک) که تش��خیص این لک سفید به بارداری ،آزمایش ژنتیک انجام دهند .این جراح
به راحتی توسط والدین امکان پذیر است .از عالئم و متخصص چش��م میگوید  :با توجه به این نکته
دیگر این بیماری میتوان به انحراف چشم ،قرمزی که یکی از علل ابتال به بیماری سرطان چشم قرار
چش��م و اختالل بینایی اش��اره کرد .آزادی عنوان گرفتن در معرض نور مستقیم آفتاب است توصیه
کرد:از علل و عوامل خطرسازاین است که احتمال میشود افراد از عینک آفتابی مناسب استفاده کنند
ابتال کودکانی که س��ابقه خانوادگی رتینوبالستوم تا از بروز این بیماری پیشگیری شود .وی در پایان
در والدین یا فرزندان دیگر خانواده وجود داش��ته ،گفت :طبق مشاهدات انجام شده ریسک ابتال به این
بیشتر است وی اظهار کرد :درمان این بیماری در بیماری در افرادی که در سواحل زندگی میکنند و
کودکان عبارتند از:ش��یمی درمانی وریدی ،تزریق یا ش��غل آنها در ارتفاعات اس��ت و نیز کشاورزان و
داروی ش��یمی درمانی موضعی در چشم و گاهی غیره که بس��یار در زیر نور آفتاب قرار دارند ،بیشتر
رادیوتراپی موضعی اس��ت .در موارد پیشرفته برای است.

