مقاالت عمومــی

انتقال کرونا از مسیر چشم

دکتر فاطمه حیدری؛ جراح و متخصص چشم ،فوق تخصص آسیبشناسی چشم

دکتــر فاطمــه حیــدری رئیــس بخــش چشــم بیمارســتان
طالقــاین دانشــگاه جنــدی شــاپور اهــواز یمباشــد .ایشــان عــاوه
بــر اینکــه فــوق تخصــص چشــم یمباشــند ،اولیــن چشمپزشــک
کشــور هســتند کــه در قالــب برنام ـهی مــی پزشــک پژوهشــگر
موفــق بــه دریافــت  PhDایمونولــوژی نیــز شــدهاند.
در ایــن شــماره از ایشــان خواســتیم تــا دربــارهی روشهــای
انتقــال کرونــا خصوصــاً از طریــق چشــم مطالــی را ارائــه دهنــد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه در فاصلـهی دو مــاه گذشــته از دکتــر
حیــدری و تیــم پژوهــی ایشــان  7مقالــهی علــی دربــارهی
 COVID-19در نشــریات معتبــر انگلیــی زبــان نمایــه شــده
در  ،ISIاســکوپوس و  PubMedبــه چــاپ رســیده اســت.
چیــن در آخریــن روزهــای ســال  2019یــک عفونــت تنفســی ناشــناخته
را گــزارش داد .عفونتــی کــه قبــل از آن توســط یــک چشمپزشــک گزارش

داده شــده بــود .در مــدت کمتــر از ســه مــاه جهــان بــا ویروســی نوپدیــد
مواجــه شــد کــه تمــام روابــط اجتماعــی و اقتصــادی را تحتالشــعاع
قــرار داد .بیــکاری افزایــش یافــت ،مــردم خانهنشــین شــدند و اقتصــاد بــا
رکــودی عجیــب مواجــه شــد.
در ایــن عفونــت تنفســی کــه بعدهــا بــه نــام COVID-19نــام گرفــت
و مخــزن اصلــی آن ناشــناخته باقــی مانــده اســت ،ویروســی کــه شــبیه
 SARSو  MERSو از دســتهی کروناویروسهاســت باعــث عالئــم
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تنفســی شــدید و مــرگ میشــود .هنــوز دانشــمندان نمیداننــد کــه
آیــا ایــن ویــروس از خفــاش یــا نوعــی مورچهخــوار پول ـکدار بــه نــام
 Pangolinانتشــار یافتــه اســت یــا خیــر.
گروهــی از پژوهشــگران بــه تغییــر شــکل ژنتیــک ویــروس در بــدن
گونههــای حیوانــی اشــاره دارنــد .امــا آنچــه کــه از همــه مهمتــر اســت
ایــن اســت کــه آلودگــی از بــازاری در چیــن بــه نــام Wet-market
شــروع شــد کــه مرکــز خریــد و فــروش حیوانــات وحشــی بــود .البتــه ظاهراً
اپیدمیهــای قبلــی بیماریهــای ویروســی هــم از همیــن بازارهــا بهوجــود
آمــده اســت و ایــن مطلــب بــه یــک نکت ـهی مهــم هــم اشــاره دارد کــه
مقامــات محلــی و بینالمللــی در کنتــرل ایــن بازارهــا ناتــوان بودهانــد.

چشم و کرونا

اصــو ًال در معاینــات چشــم فاصلــهی بیمــار و معاینهکننــده بســیار
نزدیــک و در حــد چنــد ســانتیمتر اســت .ایــن در حالــی اســت کــه
پروتکلهــای بهداشــتی در  ،COVID-19فاصلـهی  2متــر افــراد از هــم
را مناســب میداننــد.
یــک معاین ـهی کامــل چشمپزشــکی حداقــل  20دقیقــه زمــان نیــاز
دارد .ســنجش حــدت بینایــی ،معاینـهی ســگمان قدامــی و خلفــی چشــم،
ســنجش فشــار چشــم و ...زمانبــر میباشــند و در ایــن زمــان امــکان
انتقــال ویــروس بیــن پزشــک و بیمــار وجــود دارد.
از ســوی دیگــر مطالعاتــی منتشــر شــده اســت کــه اشــک را یــک
فضــای بالقــوه بــرای انتقــال ویــروس میشناســند .البتــه ایــن مطالعــات
دارای محدودیتهایــی هــم هســتند ولــی از هم ـهی اینهــا کــه بگذریــم
فاصل ـهی کــم در معاینــات چشــمی و اقامــت طوالنــی بیمــار در مطــب
امــکان احتمــال انتقــال COVID-19را افزایــش میدهــد .در ایــن
خصــوص شــواهد زیــر بــر پایــه مطالعــات چــاپ شــده در منابــع علمــی
معتبــر ارائــه میگــردد:
الــف) مطالعــات دیگــری کــه بــرروی ویروسهــای خانــوادهی کرونــا
انجــام شــده نشــان میدهــد کــه آنهــا توانســتهاند از طریــق اشــک
انتقــال پیــدا کننــد.
ب) در یــک مطالعــه روی  30بیمــار مبتــا بــه  COVID-19و دارای
پنومونــی ،از یــک بیمــار مبتــا بــه کونژکتیویــت ،ژنهــای ویــروس
اســتخراج شــد.
ج) در مطالعـهی دیگــری روی  1099بیمــار بــا عفونــت COVID-19
در  9نفــر از آنهــا ،احتقــان ملتحمـهی چشــم دیــده شــد.
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د) در مطالعـهای روی  38بیمــار کــه بــه  COVID-19مبتــا بودنــد در  12مــورد از بیمــاران عالئــم چشــمی از جملــه عالئــم مرتبــط
بــه التهــاب ملتحمــه و اشـکریزش وجــود داشــت.
ه) مدلهــای حیوانــی عفونــت بــا  COVID-19نشــان دادهانــد کــه ایــن ویــروس میتوانــد بــه بافــت چشــم آســیب وارد کنــد.
ایــن آســیب در شــبکیه و عصــب بینایــی نیــز دیــده شــده اســت و گاهــی باعــث یووئیــت هــم شــده اســت.
و) در یــک گــزارش از یــک متخصــص پزشــکی کــه از ووهــان چیــن برگشــته بــود التهــاب ملتحمــه قبــل از عالیــم تنفســی در او
رخ داد.
ز) بــا ایــن حــال ،در مطالعــهای کــه در ســنگاپور انجــام شــد 64 ،نمونــهی اشــکی از  17بیمــار عفونــی بــا  COVID-19در
فاصلـهی روزهــای  3تــا  20از بــروز عالئــم مــورد مطالعــه قــرار گرفــت .یــک روش آزمایشــگاهی بــرای ســنجش مقادیــر بســیار کــم
میکروارگانیســمها و ویروسهــا بیانگــر ایــن بــود کــه اشــک در هیــچ کــدام از نمونههــا عفونــی نیســت.
الزم بــه ذکــر اســت کــه هــم ســامتی کادر درمــان و هــم ســامتی مــردم بــه یــک انــدازه در ایــن شــرایط ســخت ،اهمیــت دارد .از
آنجــا کــه عفونــت بــا ایــن ویــروس ممکــن اســت در افــراد بــدون عالمــت بالینــی هــم گــزارش شــود ،لــذا الزم اســت تــا راهنمــای
بالینــی (گایدالیــن) در تمــام بخشهــای پزشــکی از جملــه در چشمپزشــکی در مبــارزه بــا ایــن ویــروس تهیــه شــود.
فقــط بــرای یــک لحظــه تصــور کنیــد کــه فــرد ســالمی بــرای یــک معاینـهی ســاده بــه یــک کلینیــک مراجعــه میکنــد و در آنجــا
مبتــا میشــود .چــه کســی پاســخگوی ابتــای او بــه ویــروس اســت؟
فــرد دیگــری بــرای یــک عمــل جراحــی غیرضــروری در بیمارســتان بســتری میشــود و در آنجــا و در اتــاق عمــل بــه ایــن ویــروس
مبتــا میشــود.
اگر هر کدام از دو مورد فوق فوت کنند چه کسی باید پاسخگو باشد؟
از ســوی دیگــر مطالعــات نشــان دادهانــد کــه اعضــای دیگــر از خانــوادهی  COVID-19هــم شناســایی شــدهاند و دارای تفاوتهــای
ژنتیکــی مختصــری با  COVID-19هســتند.
شــکی نیســت کــه تــا زمــان پیــدا شــدن دارو و واکســن همــان توصیههــای اولیــه را بایــد جــدی گرفــت .ســالمندان و افــراد دارای
بیمــاری زمینــهای بایــد بیشــتر از بقیــه مراقــب باشــند .دس ـتها مرتــب شســته شــود .ماســک یــک ابــزار ضــروری در پیشــگیری از
عفونــت اســت .از عملهــای جراحــی و معاینــات غیراورژانســی بایــد اجتنــاب کــرد .قطعـ ًا آســیبی کــه ایــن ویــروس بــه اقتصــاد درمــان
میزنــد خیلــی بیشــتر از ســود موقتــی اســت کــه یــک پروسـهی درمانــی غیرمفیــد و غیرضــروری خواهــد داشــت!
قســمتی از ایــن مقالــه برگرفتــه از راهنمــای بالینــی مبــارزه بــا کرونــا در بخــش
چشمپزشــکی اســت کــه در دو گــروه متفــاوت و بــرای مخاطبیــن مختلــف بــه
صــورت دو مقالــهی جداگانــه توســط خانــم دکتــر حیــدری و گــروه پژوهشــی
ایشــان و بــا همــکاری دانشــکدهی بهداشــت لنــدن و دانشــگاه بــراون آمریــکا
نگاشــته شــد و بــه صــورت دسترســی بــاز ( )Open accessدر مجــات علمــی
معتبــر بــه زبــان انگلیســی موجــود اســت.
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