ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺷﺤﺎلﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن

از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ درﻣﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ!

ﺑﻪﮔﻔﺘﻪ CDC؛ ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎل 2010؛  2.5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﺗﺎق اورژاﻧﺲ ﯾﺎ ﻣﺮگ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﺳﯿﺐ ﺿﺮﺑﻪای ﻣﻐﺰ در
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﺟﺮاﺣﺖ و ﺿﺮﺑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﺳﯿﺐ ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻓﺮد وارد ﮐﻨﺪ و
ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاردی ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﺣﺎﻻ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﮐﺸﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ در اﻓﺮادی ﮐﻪ دﭼﺎر آﺳﯿﺐ
ﺿﺮﺑﻪای ﻣﻐﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺣﯿﺎء ﺷﻮد.
آنﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ را اﺣﯿﺎء ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ واﺷﻨﮕﺘﻦ در ﺳﻨﺖﻟﻮﺋﯿﺰ؛ ﻣﺆﺳﺴﻪ  Kresge Eyeدر داﻧﺸﮕﺎه »وِﯾﻦ
اﺳﺘﯿﺖ« در دﯾﺘﺮوﯾﺖ؛ و ﻣﺆﺳﺴﻪ  L.V. Prasad Eyeدر ﻫﻨﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ آن در ﻣﺠﻠﻪ  Ophthalmologyﺑﻪ
ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﻮق ﺑﺮ روی  20ﺑﯿﻤﺎر ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺮ روی ﺳﻨﺪروم "ﺗﺮﺳﻮن" ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ؛
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
ﺳﻨﺪروم "ﺗﺮﺳﻮن" ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از ﺧﻮنرﯾﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺟﺮاﺣﺖﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺿﺮﺑﻪﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮرد وﺳﺎﯾﻞ
ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ؛ ﻫﺮ دو ﭼﺸﻢﺷﺎن
دﭼﺎر ﺧﻮنرﯾﺰی ﺳﻨﺪروم ﺗﺮﺳﻮن ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺧﻮد را روی  28ﭼﺸﻢ اﻧﺠﺎم
دﻫﻨﺪ.
روﯾﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای اﺣﯿﺎی ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ »وﯾﺘﺮﮐﺘﻮﻣﯽ« ﻧﺎم دارد .ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ؛ ﺑﺎﻓﺖ ژﻟﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪی
ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﻋﺪﺳﯽ ﭼﺸﻢ وﺟﻮد دارد ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪﺟﺎی آن ﻣﺤﻠﻮل ﺳﺎﻟﯿﻦ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ؛ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ
ﺗﺤﻘﯿﻖ؛ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ .ﯾﮏ ﮔﺮوه از آنﻫﺎ در دوره ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺧﻮنرﯾﺰی ﺟﺮاﺣﯽ ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ
درﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻪ ﻣﺎه ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

از ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﺗﺎ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
درﺳﺖ ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ؛ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎزان از ﻣﺘﻮﺳﻂ  20/1290ﺑﻪ  20/40ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه؛
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﯿﻤﺎران از ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ  20/20ﮐﻪ ﺣﺪ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺮای دﯾﺪن اﺳﺖ؛ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﻮل دوره ﺑﯿﻦ ﺟﺮاﺣﺖ و ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻫﯿﭻ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺮ روی ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺒﻮد ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎر
ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﻬﻢ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ﭼﻮنﮐﻪ اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮگ
ﻓﺮﯾﺐاﻟﻮﻗﻮع ﺑﯿﻤﺎر ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﺟﺮاﺣﯽ؛ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺎﯾﺪار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﺣﯿﺎی ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
»ﭘﻞ ﺳﯿﺒﯿﺲ«؛ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻋﻠﻮم ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و  Ophthalmologyاز داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ واﺷﻨﮕﺘﻦ در اﯾﻦﺑﺎره
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ" :ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﻮد ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺪون اﯾﻦﮐﻪ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ روی ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎر
ﺑﮕﺬارد؛ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪدﺳﺖ آوردن اﯾﻦ زﻣﺎن؛ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻪﺳﺰاﯾﯽ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ وﺧﯿﻢ اﺳﺖ؛
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺑﻪاﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻧﻔﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺧﻮد
را ﺑﻪدﺳﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ".
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