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 فلوشیپ ویتره و رتین  دکتر مرتضی مواسات  گردآوری و اتلیف:  
 فلوشیپ ویتره و رتین  دکتر امیرحسین محمودی

للهی  دکتر      ویتره و رتینفلوشیپ   علی عبدا
صص ژنتیک بالینی  غفاری رضــا سعید  دکتر      متخ
صص ژنتیک مولکولی  نوروزیمهدی    دکتر      متخ

صص ژنتیک بالینی   دکتر     مریم    رفعتی   متخ
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ر و مدریعامل بنیاد بیماری اهی انرد اریان،   رد روستای بهنمیر بابلسر رد استان مازندران هب دنیا آمد.  1338سال  ماه بهمن 8 رددکتر علی داودیان بنیانگذا

ردش نذر می کند فرزند بعدیش را ردویش اهب گفته دکتر داودیان تمام خواهران و رباردانش که قبل از او متولد می شدند بعد از مدتی رد ارث بیماری از دنیا می رفتند ات اینکه م
رد. ل ماردش هب او وصیت علی داودیان نور چشمی خانواده اش ماندگار می شود و با هب دنیا آمدنش روحی اتزه هب زندگی پدر و ماردش می بخشد. هب همین دلی  علی انم بگذا

ن کند.  می کند که اگر زمانی هب رثوتی رسید حتما آرنا وقف بیماران و نیازمندا
کاری ساری خیرین شد.دوران جوانی و میانسالی دکتر داودیان صرف امور خ  رس، مساجد و بیمارستانها با هم  یرهی من جمله: ساخت مدا

 ک هب این بیماران می گیرد.با دیدن کودکی که هب بیماری انرد ای بی )رپواهن ای( مبتال بوده بسیار متارث شده و تصمیم هب اتسیس بنیادی ربای کم 1386وی رد سال 
شت گرفته و با هزینه شخصی خود بیماران انرد را هب 1387سال رد پس از تالشها و دوندگی اهی زیاد باالخره   مجوز بنیاد بیماری اهی انرد اریان را از وزارت بهدا

گان تحت پوشش خدمات تصوریربداری زپشکی پارسیان قرار می دهد.   صورت رای
هزار بیمار انرد را تحت حمایت خود قرار داد و ربای آنها سالمت کارت انرد صارد کرد.  50ش ربای بهوود آنها، ددود رد طول سالها ثبت رپونده بیماران انرد و تال

د   انجمن جزء بیماری اهی صعب العالج بودند.  10انجمن جزء بیماری اهی انرد و  18انجمن تحت حمایت بنیاد قرار گرفت که  28تعدا
ربی داری  نیاد رد سطح کشور می اندیشید دافرت بنیاد را رد استان اهی مختلفی از جمله گلستان، افرس،داودیان که هب بسط فعالیت اهی ب  کرمانشاه، مازندران و آرذبایجان غ

صصی انرد را ربای بیماران انرد افتتاح کرد.  1396کرده بود. و رد مرداد ماه سال   کلینیک تخ
رصه بین المللی رد سال        کمیته  هب بار نشست و بنیاد بیماری اهی انرد اریان عضو رسمی اتحادهی بیماری اهی انرد اروپا و عضو رسمی 1395 تالشهای وی باالخره رد ع

 بیماری اهی انرد سازمان ملل شد. 
 بدلیل عارضه  قلبی بدرود حیات گفت، روحش شاد و قرین رحمت باد. 1396آبان  6زنده یاد دکتر علی داودیان رد 
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 مای بیماری آرپیکتابچه راهن 
 موسسه حمایت از بیماران چشمی آرپی

Iran RP Center 

 
کان رد خصوص بیماریهای وراثتی شبکیه شامل رتین  گارش شده مطالب اراهئ شده رد این متن هب منظور آشنایی بیماران آرپی و زپش یت پیگمانتر ن

کان باشد.  ززی قرارگیرد. امیدواریم که مورد توجه خوانندگانات بصورت خالصه و مفید اقبل استفاده بیماران و زپش  ع
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 معرفی موسسه حمایت از بیماران چشمی آرپی
 

ه ارائموسسه حمایت از بیماران چشمی آرپی با هدف تحت پوشش قرار دادن بیماران آرپی، 

 1380حمایتهای مالی و اجتماعی به این گروه بیماران در سال خدمات تشخیصی و درمانی و

با تالش خانم دکتر وسمقی و پشتیبانی آقای دکتر جابری و آقای ملک شاهی تاسیس شد 

عضو بیمار  5000و در طی چند سال با تالش و کوشش دست اندرکاران این امر در حدود 

و بزرگترین موسسه آرپی کشور آرپی را تحت پوشش خود درآورد که از این حیث اولین 

 محسوب میشود. 
 

 

                  

 

از موسسه حمایت 

بیماران چشمی آرپی 

 واقع در بوستان اوستا 

1380تاسیس   

 موسسه حمایت از 

 بیماران چشمی آرپی
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بیماران چشمی آرپی از فروردین سال پس از فراز و فرودهای نسبی، موسسه حمایت از 

با ترکیب جدید هیات مدیره کار خود را با توانی مضاعف آغاز نمود: طراحی سایت  1396

( راه اندازی صفحات در شبکه های مجازی، rp.ir-www.iranجدید برای موسسه )

دارای بیماریهای ارثی شبکیه و ارتقاء نرم افزاری پرونده جدید ثبت بیماران و تکمیل  طراحی

از جمله اقدامات این موسسه در شروع کار بوده است. از اوائل سال  مجموعه و سخت افزاری

بیماران توسط اپتومتریست و چشم پزشک در مکان موسسه مورد هفته جاری در سه روز 

چار دمعاینات چشم پزشکی قرار میگیرند و طبق هماهنگی با بیمارستان فارابی، بیمارانیکه 

 برای اقدامات هستندشبکیه  عوارضمشکالت ثانویه آرپی همانند کاتاراکت، گلوکوم و 

منه فعالیت بنیاد بیماریهای نادر به مدیریت . با افزایش داشوندمیدرمانی به آن مرکز ارجاع 

آقای دکتر علی داوودیان، موسسه حمایت از بیماران چشمی آرپی نیز بعنوان شادروان 

   .بزرگترین عضو خانواده بیماریهای نادر، تحت پوشش بنیاد بیماریهای نادر درآمده است

 
 

  
 

 

همچنین باتوجه به سیاست معاونت اجتماعی وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی در جهت 

پیشگیری از وقوع بیماریهای ژنتیکی در کشور، موسسه حمایت از بیماران آرپی طبق تفاهم 

خود  یمارانآقای دکتر سعید رضا غفاری، ب نمایندگیبا موسسه نسل امید به  96مردادنامه 

کلینیک و پاراکلینیک بنیاد 

 بیماریهای نادر

تصویربرداری پارسیان()مرکز   
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نیز در زمانبندی شود و مشاوره ژنتیکی به بیماران داده  ه ارجاع میکند تارا به آن موسس

ا تکنیک ب هویت ژنتیکی بیماری ررسی موتاسیونهای ژنتیکی و تشخیصب مشخصی مورد

NGS  .قرار گیرند 

                                     
اخیراً موسسه آرپی به عنوان اولین مرکز آرپی در کشور به عضویت کنسرسیوم ژنتیک چشم 

 درآمده است. اهداف این کنسرسیوم شامل موارد زیر است: AEGCآسیا 

 
ژنتیکی جمعیت آسیایی برای شناسایی و جداسازی انواع شایع  اشتراک اطالعات -1

 موتاسیونهای ژنتیکی مرتبط با بیماری.

 .ایجاد و برقراری سامانه ای برای تشخیص دقیق و گروه بندی بیماریهای چشمی در آسیا -2

عقد تفاهم نامه همکاری 
دوجانبه موسسه آرپی و نسل 

 96مرداد-امید
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 ایجاد و برقراری سامانه ای برای تجزیه و تحلیل ژنتیکی مقرون به صرفه و مناسب. -3

ی بیماریهای ایجاد سامانه داده های اطالعاتی برای جمع آوری، تشخیص و دسته بند -4

 .چشمی آسیا

ی تحقیقاتپروژه های حمایت و تقویت همکاری مابین کشورهای آسیایی برای پیشبرد  -5

 که اطالعات ژنتیکی را در جمعیتهای آسیایی مشخص میکنند.

   همکاری با سایر سازمانهای بین المللی یا محلی با اهداف مشابه  -6

 فعالیتهای آموزشی و علمیسازماندهی و برگزاری همایشهای محلی و سایر  -7

به عضویت این  AEGCموسسات و مراکز تحقیقاتی عالقه مند میتوانند با مراجعه به سایت 

 کنسرسیوم درآیند.
 ).مراجعه فرماییدAEGC (http://www.asianeyegenetics.org )برای اطالعات تکمیلی میتونید به سایت (

 

 ساختمان چشم: 
میت اه که نشان ازاست  دیدنبا محیط خارج از طریق  مادرصد ارتباط  گفته میشود که نود

چشم انسان در حفره استخوانی به نام اربیت  .داردباالی سیستم بینایی در زندگی روزمره 

 )حدقه( قراردارد و توسط آن محافظت میشود. 

 
 نه تشکیل میشود.وتصاویر در شبکیه وار -ساختار چشم
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ساختمان چشم بی شباهت به دوربینهای عکاسی نیست. اولین سطح مواجعه نور قرنیه است 

که همانند شیشه ای شفاف در قسمت قدامی چشم قرار گرفته است و اکثر شکست نور در 

این قسمت صورت میگیرد. نور از پس عبور از قرنیه از محیطی شفاف میگذرد که شامل 

ت صوربرخورد میکند و در آنجا دومین شکست نور  عدسیزاللیه است و سپس به سطح 

حجم چشم را در قسمت خلفی عدسی  4/3از محیط شفاف دیگری که  میگیرد. نور سپس

اشغال میکند و زجاجیه )ویتره( نام دارد عبور کرده و نهایتاً به بافت عصبی بسیار حساس 

( برخورد میکند. بافت شبکیه در حقیقت نوعی بافت مغزی Retinaته چشم به نام شبکیه )

رامون  1893است که در دوره تکامل جنینی از آن جدا شده و تکامل یافته است.  درسال 

 La retinae"اسپانیایی در مقاله ای تحت عنوان شبکیه مهره داران آسیب شناس کاخال 

des vertebras"ه را با کمک رنگ آمیزی ، اولین توصیف کامل ساختمان عصبی شبکی

 بیان نمود که هنوز هم معتبر است. ،Golgiخاصی به نام رنگ آمیزی 

    
 

 

سه ردیف سلول ساخته شده است که مسئول دریافت نور و  بافت شبکیه ازبطور ساده 

 تبدیل آن به پیغامهای عصبی و هدایت این پیغامها از طریق عصب بینایی به مغز هستند.

سلولی از خارج به داخل به ترتیب شامل سلولهای گیرنده نوری )فتورسپتور(،  های این الیه

سلولهای فتورسپتور  ( هستند.RGC) سلولهای دوقطبی )بایپوالر( و سلولهای گانگلیونی

( هستند. سلولهای مخروطی مسئول Rod( و استوانه ای )Coneشامل دو نوع مخروطی )

 ده است.اسانتیاگو رامون کاخال آسیب شناس اسپانیایی که در زمینه آناتومی و بافت شناسی سیستم اعصاب مرکزی مطالعات و تحقیقات فراوانی انجام د
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دید رنگی و دید در روز و سلولهای استوانه ای مسئول دید محیطی و دید در شب میباشند. 

 درصد سلولهای فتورسپتور را تشکیل میدهند.  95سلولهای استوانه ای 

 

 
 

 ساختمان کلی شبکیه انسان که از خارج بداخل از سلولهای فتورسپتور، سلولهای بایپوالر و سلولهای گانگلیونی تشکیل شده است.

 

برخالف تصور عمومی، نور هنگام برخورد به شبکیه ابتدا به سلولهای گیرنده نور )فتورسپتور( 

برخورد نمیکند بلکه ترتیب قرارگیری ارتباطات سلولی در شبکیه به نحوی است که در ابتدا 

سلولهای گانگلیونی شبکیه که مسئول انتقال پیام الکتریکی به مغز هستند در اولین سطح 

نور قرار میگیرند. اما بدلیل ساختار نسبتًا شفاف شبکیه، نور میتواند از الیه های  مواجهه با

سلولهای دوقطبی و شبکه الیه های ارتباطات عصبی سلولی گذشته و به سلولهای گیرنده 

نوری )فتورسپتور( استوانه ای و مخروطی برخورد کند. در آنجا است که نور طبق فرآیند 

پیغامهای عصبی تبدیل میشود. این پیغامهای عصبی سپس به شیمیایی پیچیده ای به 

سلولهای دوقطبی و گانگلیونی منتقل شده و نهایتاً به مراکز بخصوصی در مغز برای ادراک 

و                  تصویر فرستاده میشوند. البته یک استثناء در طی فرآیند تکامل نسل بشر 

کثر توان دید در شبکیه بوجود آمده است. برای بهره مندی حدا( Primates)نخستی ها 

، الیه های داخلی شبکیه به کنار میروند تا foveaدر منطقه ای بنام مرکز دید شبکیه یا 
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ضعیت وبرخورد کند. این که تماماً مخروطی هستند نور مستقیماً به سلولهای گیرنده نوری 

ه ر بافت شبکیه میشود کجلوگیری از تفرق نور د دریافت فوتونهای نوری وباعث حداکثر 

 دقت باال کارهایی که نیاز بهمرکزی است. دید مرکزی برای انجام  دقیق ماحصل آن دید

همانند خواندن مورد نیاز است و دید محیطی برای تشخیص محیط اطراف و حرکت  دارند

 آید. و میدان دید به کمک دید مرکزی می

(  یا به اختصار آرپی: نام گروه بزرگی Retinitis Pigmentosaبیماری رتینیت پیگمانتر )

( Inherited Retinal Degenerations) از خانواده بیماریهای ارثی تحلیل برنده شبکیه

( است که معموالً با اشکال دید در شب در سنین جوانی شروع می شود و در پی IRDsیا )

بیمار کاهش می  قیم و مرکزیدید مستمرحله بعدی  آن رفته رفته میدان دید محدود و در

 میتواند باعث نابینایی شود. یابد و در نهایت

در بیماری آرپی، الیه سلولهای گیرنده نوری )فتورسپتور( به دالیل ژنتیکی به تدریج از بین 

 میروند.

                                      
 

 فتورسپتور در بیماری آرپی لولهایتخریب الیه س

 

در این شرایط قابلیت تبدیل نور به سیگنالهای عصبی از دست میرود و بنابراین فرد مبتال 

 تقریباً توانایی دیدن خود را از دست خواهد داد. جالب توجه این است که حتی در مراحل 

سبتاً سالم ی نپیشرفته آرپی، الیه های داخلی شبکیه همانند سلولهای دوقطبی و گانگلیون

 میمانند. 

 

سالم               تخریب شده         
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 :بیماری رتینیت پیگمانتر تاریخچه
در کتاب هزار سال پیش برمیگردد. 4تا  3حدود  درشناخت بیماری آرپی به دوران باستان 

مصریان باستان و نیز کتاب بقراط، مواردی از یک بیماری  Ebersمعروف پاپیروس پزشکی 

چشمی پیشرونده، خانوادگی و دو چشمی توصیف شده است که همراه با شب کوری بوده 

 که به احتمال زیاد در توصیف بیماری آرپی است.

ز به سالهای پس ا ربا اینحال، اولین دانش علمی ما در خصوص بیماری رتینیت پیگمانت

 تالموسکوپ باز میگردد. اختراع اف

افتالموسکوپ وسیله ای است که برای دیدن ته چشم یا شبکیه چشم استفاده میشود. 

 بنام Dondersو شاگرد آلمانی و نویسنده پزشک  ر توسط یکبیماری آرپی نخستین با

Van Trigt  به تصویر کشیده شد.   میالدی 1853در سال 

 

                                                    
 

 

 

 

در سال  Van Trigtتصاویر فوندوس چشم که توسط 

مربوط به  4نقاشی شده است. تصویر شماره  1853

 منظره آرپی است

و ساخت  Dondersاولین افتالموسکوپ با طراحی 

Epkens هلند 1853 .مدل یک 

 

4 
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توسط چشم پزشک معروف آلمانی االصل زاده هلند بنام  رپیگمانتآرپی یا رتینیت 

Donders  نام گذاری شد. اما اولین توصیف کامل بیماری توسط پایه گذار چشم پزشکی

 شد.  انجام  von Graefeآلمان بنام نوین 

                                  
 

Donders  وvon Graefe دو دانشمند مشهور آلمانی که کمک شایانی در معرفی و تشخیص بیماری رتینیت پیگمانتر کردند        

 

 :اپیدمیولوژی و نحوه وراثت رتینیت پیگمانتر

 شود.میدر تقسیم بندی بیماریها از نظر شیوع، بیماری آرپی جزو بیماریهای نادر محسوب 

تخمین زده میشود که حدود . استهزار نفر، یک نفر به این بیماری مبتال  5الی  3از هر 

ل با اینحال در میان بیماریهای تحلیسه میلیون نفر در دنیا به بیماری آرپی مبتال باشند. 

بیماری آرپی در هر نژاد و قومیتی  (، بیماری آرپی شایعترین است.IRDsبرنده ارثی شبکیه )

آمار  ود و شیوع آن در میان افرادی که ازدواجهای فامیلی دارند، باالتر است.دیده میش

دقیقی از تعداد مبتالیان به بیماری آرپی در کشورمان تاکنون در دسترس نبوده است. 

بکیه از سوی معاونت از این رو برنامه ثبت ملی بیمارهای تحلیل برنده ارثی ش

اسالمی ایران با هدف بدست آوردن آمار  وری وزارت بهداشت جمهوریتحقیقات و فنا

تحقیقات  مراکز با مشارکت مبتالیان به بیماریهای ارثی شبکیه و آرپی در سطح کشور

در حال انجام است و در استان گیالن تا سازمان بهزیستی  وچشم پزشکی استانها 
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هزار در کشور  40تا  35حد زیادی پیشرفت داشته است. حدس زده میشود که حدود 

 به بیماری آرپی مبتال باشند.
 

 
 

در بیماری آرپی معموالً )درهفتاد تا هشتاد درصد موارد( فقط چشم درگیر میشود و دیگر اعضاء 

 nonsyndromicیا  Typical RPبدن سالم هستند که به این موارد نوع مرسوم بیماری یا 

RP  گفته میشود. در نوع مرسومRP  در اغلب موارد )حدود پنجاه درصد( فقط یک فرد در خانواده

 یرموارد تک گاوندان سالم هستند که به این نوع، ست و دیگر اعضاء خانواده و دیگر خویشمبتال ا

 .(Simplex, sporadic or isolated RP) آرپی گفته میشود

 شکلبیماری میتواند به  (،Typical RPدر پنجاه درصد دیگر بیماری آرپی مرسوم )

 به ارث برسد.  (5-15)%وابسته به جنس  یا( 10-20%غالب ) (15-25)%اتوزومال مغلوب 

در نحوه توارث مغلوب بیماری، پدر و مادر فرد مبتال، خویشاوند نزدیک هم هستند و هرکدام 

دارای یک ژن بیماری زا میباشند که به تنهایی نمیتواند ایجاد بیماری کند. هنگامیکه یک 

آیند، ایجاد بیماری در فرزند میکنند. ژن بیماری زا از پدر و یک ژن از مادر در کنار هم می 

درصد فرزندان نیز ناقل  50درصد است و  25در این نوع نحوه توارث، امکان ابتال فرزند 

 درصد فرزندان نیز سالم هستند: 25بدون عالمت بیماری میشوند. 

 
 



مادر ناقل



دختر بیمار



پسر ناقل



دختر ناقل



پسر سالم



پدرناقل

بیماری آرپی در هر نژاد و قومیتی دیده میشود. این بیماری 

بیشترین شیوع را در کشورهای پاکستان، کویت و بین سرخپوستان 

 در آمریکا دارد Navajoقبیله 
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یا مادر به از پدر د و ژن بیمار هستن دارای بیماری آرپی غالب پدر یا مادر رثدر نوع توا

انس . شکندبیماری ایجاد  آن را دارد که به تنهایید. این ژن توانایی فرزند انتقال می یاب

  درصد خواهد بود: 50ابتال فرزند در چنین توارثی 

 
سر پفرزندان به ناقل به ظاهر سالم در نحوه توارث وابسته به جنس معمواًل بیماری از مادر 

 معمواًل مادر ناقل بیماریماری از پدر به فرزند وجود ندارد و امکان انتقال بییشود. منتقل م

خفیفی در معاینه مشهود باشد( و فرزند پسر  عالمت است )اگرچه ممکن است عالئم بدون

درگیری در جنس مونث خانواده دیده نمیشود و آنها ناقل بیماری معموالً مبتال است. 

 توارث پنجاه درصد است. شانس درگیری پسران در این نحوه محسوب میشوند.

 
درصد موارد آرپی با درگیری دیگر اعضاء بدن همانند سیستم شنوایی،  30تا  20در حدود 

دستگاه گوارش، کبد، کلیه، سیستم اعصاب مرکزی، عضالت و غیره همراه هستند که به 

گفته میشود. ( RP atypical or syndromic)سندرمیک این موارد نوع غیرمرسوم یا

 Usherشایعترین بیماری در این گروه که به همراه اختالالت شنوایی است سندرم آشر 

دریج به ت. در این بیماری، ناشنوایی یا اختالل شنوایی شدید از بدو تولد وجود دارد و است

ماری ه موقع این بیدید بیمار نیز بواسطه ایجاد تغییرات آرپی کاهش می یابد. تشخیص ب

با دنیای خارج از طریق سیستم بینایی  بیمارانتنها راه ارتباط موثر زیرا  مهم است بسیار

تا زمانیکه دید بیمار کاهش نیافته میبایست اطالعات و آموزشهای الزم را به آنان است و 

 داد. 



بیمار



بیمار



بیمار



سالم



سالم



سالم



مادر ناقل



دختر ناقل



پسر مبتال



دخترسالم



پسرسالم



پدر سالم

11 

http://www.iran-rp.ir/


موسسه حمایت از بیماران چشمی آرپی

 

www.iran-rp.ir                      info@iran-rp.ir 

در انواع محدودی از بیماریهای آرپی سندرمیک میتوان با تشخیص به موقع از پیشرفت 

، بیماری یمبیماری آبتالیپو پروتئین وگیری کرد یا آنرا درمان نمود همانندبیماری آرپی جل

میتواند نجات بخش لذا تشخیص بموقع این بیماریها  .Aکمبود شدید ویتامین  سام وفر

 باشد.

بیماری آرپی معموالً بجز در موارد شدید آن همانند بیماری لبر، در کودکی عالمتی ندارد 

و در دوران جوانی با کاهش دید شب شروع شده و رفته رفته دید در شب محدودتر میشود 

به نحوی که انجام فعالیتها در شب با محدودیت شدید همراه میگردد. به تدریج دید محیطی 

که بیماران به اطرافیان خود برخورد صورتی به ی بیمار نیز محدود میشوددید جانبو میدان 

از عرض خیابان، پایین و باال رفتن از پله ها و جهت  نمیکنند و انجام اموری از قبیل گذشت

یابی در مسیرها با اشکال زیاد همراه میشود. رفته رفته دید مرکزی نیز کاهش می یابد و 

نور و اشک ریزش می شود. بتدریج بیماران توانایی خواندن را  همراه با افزایش حساسیت به

ظاهر کامالً سالم  بیماران آرپی در .دنشو نابیناو در نهایت ممکن است  از دست میدهند

لذا از دیدگاه عموم به عمق محدودیت و ضعف دید آنها پی برده  به نظر میرسند

. همانگونه که ذکر شد نمیشود و به همین سبب دچار مشکالت عدیده ای میشوند

این بیماری اغلب افراد جوان را در بهترین سالهای عمرشان مبتال میکند و بدلیل 

اینکه از قبل دارای دید موثر و خوبی بوده اند و میدانند که دید آنان رفته رفته رو به 

 کاهش میگذارد، دچار مشکالت روحی روانی و عاطفی عدیده ای نیز میشوند. 
ز سیر خود بیماری، عوارض آرپی نیز ممکن است در چشم ایجاد شوند و میتوانند جدای ا

لذا شناسایی و درمان آنها بسیار مهم  یا از بین ببرند. به سرعت دید بیمار را کاهش دهند

آب مروارید  شاملاست و میتواند دید بیمار را تا حدود زیادی بازگرداند. این عوارض 

( و خونریزی RD)کاتاراکت(، آب سیاه )گلوکوم(، تورم شبکیه )ادم ماکوال(، پارگی شبکیه )

. لذا به تمامی بیماران آرپی توصیه است بدلیل تومورهای وازوپرولیفراتیو محیطی زجاجیه

میشود که حداقل سالی دو بار برای معاینه به چشم پزشک مراجعه داشته باشند و در صورت 

 فت ناگهانی در دید که از خصوصیات آرپی نیست، فوراً به چشم پزشک مراجعه کنند.ا
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 آرپی:بیماری درمان 
در کتاب پاپیروس و ایجاد شبکوری شناخته شده بود.  Aاز دیرباز، ارتباط کاهش ویتامین 

Ebers  سال قبل از میالد نگارش شده است، اشاره شده که طبیبان مصر و  1500که در

یونان باستان برای درمان ناتوانی دید در شب از عصاره جگر استفاده میکرده اند بدین صورت 

گاو نر را سرخ کرده و پس از له کردن روی چشم قرارمیدادند. ما میدانیم )کبد( که جگر 

سال 700) است. در کتاب پزشکی آشوریان Aر قابل توجهی از ویتامین که جگر حاوی مقادی

قبل از میالد( به شب کوری اشاره شده است و گمان میکردند بواسطه اشعه های ماه ایجاد 

شم میریختند و از کبد پخته شده میگردد و برای درمان آن روغن کبد گاو نر را در چ

 ستفاده میکردند.ا

یونانیان باستان نیز شیوه استفاده از کبد را بجای کاربرد موضعی در چشم پیشنهاد میکردند. 

بار در روز به بیماران  2و یک تا  کردهبدین صورت که کبد خام گاو را در عسل غوطه ور 

میالدی میزیسته،  210تا  130پزشک یونانی که بین سالهای  Galenمیخوراندند. گالن 

هنگامی که دید محیطی بیمار آرپی از دست میرود، 

 ه ای که او میبیند بدین صورت استمنظر

منظره سمت راست مربوط به شبکیه بیمار مبتال به 

آرپی است. در سمت چپ شبکیه طبیعی را 

 مالحظه میکنید. 
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براساس امکان دسترسی به ه مداوم از کبد بز کرده است. انتخاب حیوان توصیه به استفاد

چینی )قرن هفتم پس از میالد( در  .Sun-Szu-Moآن در هر منطقه متفاوت بوده است.

 هزار درمان طالیی خود درمانی با استفاده از تجویز کبد خوک را توصیف میکند.

و  Karrer، ترکیب محلول در چربی کبد توسط دانشمند سویسی بنام 1920در اواخر 

 نامگذاری گردید. Aهمکارانش مجزا شد و بنام ویتامین 

و دیگری ویتامین  Aوجود دارد. یک نوع پیش ویتامین پا پروویتامین  Aدو نوع ویتامین 

A ( از قبل تشکیل شدهpreformed). ویتامین  پروA تنوئیدها میشود که در شامل کارو

وجود دارند ولی بتاکاروتن  Aویتامین پرو گیاهان و سبزیجات وجود دارند. اشکال مختلفی از 

تبدیل میشود. ویتامین  Aتنها نوعی است که در بدن پستانداران تجزیه شده و به ویتامین 

A ( از قبل تشکیل شدهpreformedکه ب ،) اسید و نامهای رتینول، رتینال، رتینوتیک ه

موجود است و اکثراً در منابع  Aفعالترین شکل ویتامین  ،استرهای رتینیل شناخته میشود

حیوانی یافت میشود مثل جگر و در صورت مصرف زیاد میتواند ایجاد مسمومیت غذایی 

درصد کل رتینول 85تا  50حدود  و در است Aغنی ویتامین  کند. کبد یا جگر حاوی مقادیر

ماهی و غذاهای دریایی  A. منابع غذایی دیگر ویتامین یره کرده استرا در خود ذخ بدن

میباشند. خرما بسیار  شامل هویج، خرما، طالبی و کدو Aهستند. منابع اصلی پروویتامین 

 غنی از کاروتینوئید است.

تجویز  DHA، پالمیتات، لوتئین و Aبطور مرسوم به بیماران آرپی ترکیبی از ویتامین 

 میشود.

به شکل  Aبا تجویز ترکیبی از ویتامین  Eliot Bersonبراساس تحقیقات دکتر 

میلی گرم در روز( که در ماهیهای  200) DHAواحد در روز،  15000پالمیتات 

میلی گرم در  12به وفور یافت میشود و لوتئین  3روغنی مانند سالمون به شکل امگا 

سال به عقب  20روزدر گروهی از بیماران میتوان روند تخریبی بیماری را حتی تا 

رد در بیمارانیکه اختالل کارک Aانداخت. براساس یک توصیه کلی، تجویز ویتامین 

کبد و کلیه دارند نباید صورت گیرد. همچنین در بیمارانیکه در ابتدا دید مرکزی آنان 

نباید صورت گیرد. ضمناً در خانمهای باردار و  Aکاهش می یابد تجویز ویتامین 
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میبایست سطح این  Aممنوع است. قبل از تجویز ویتامین  Aشیرده تجویز ویتامین 

تا اطمینان حاصل گردد که باالنیست. در طی  ویتامین در خون اندازه گیری شود

حداقل سالی یک بار مقدار این ویتامین در خون اندازه گیری  Aمصرف ویتامین 

 آزمایشات کبد و کلیه نیز تکرار میشوند.و میشود 

 

 :Aتوصیه های مهم دکتر برسون در خصوص مصرف ویتامین 

 
با پزشک خود مشورت کنند زیرا  بیماران باید قبل از استفاده از این داروها

واحد در روز یا بیشتر( میتواند برای  25000)مثال  Aدوزهای باالی ویتامین 

را ناشتا  Aکبد مضر باشد. بیماران باید قبل از شروع داروها سطح ویتامین 

آزمایش بدهند و آزمایشهای کبد نیز آماده باشد و در هنگام استفاده از داروها 

یکبار آزمایشات فوق تکرار شود. اگر عملکرد کبد مختل باشد  باید حداقل سالی

پالمیتات استفاده کنند. برای بیمارانیکه عملکرد کبدی  Aبیماران نباید ویتامین 

واحد بین المللی در روز ایمن در نظر  15000پالمیتات  Aطبیعی دارند ویتامین 

سال هم استفاده  25گرفته میشود و عوارض سمی در افرادیکه این مقدار دوز را تا 

  کرده اند گزارش نشده است.
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استفاده کرده اند یا  Aاگر بیماران قبالً از رژیم غذایی حاوی مقادیر باالی ویتامین 

را مصرف کرده اند، پزشک باید دوز  Aسایر مکملهای حاوی مقادیر باالی ویتامین 

 ویتامین را بطور مناسبی تنظیم نماید.  

شامل  Aپالمیتات استفاده شود. سایر اشکال ویتامین  Aفقط باید از ویتامین 

 بتاکاروتن جایگزینهای خوبی نیستند. 

ص استفاده از ماهیهای روغنی با پزشک خود مشورت کنند زیرا بیماران باید در خصو

 در برخی افراد باعث افزایش سطوح کلسترول خون میشود. 

پالمیتات، ماهی روغنی و یا  Aبیماران نباید افزون بر مقدار توصیه شده ویتامین 

DHA  و لوتئین را استفاده کنند چون مقادیر باالتر اثرات مفیدتری ندارند. در

ص ماهی روغنی، مصرف زیاد )مثل استیک های سالمون روزانه( میتواند باعث خصو

در شبکیه شود و در دراز مدت اثر سوء بر بینایی  Aافزایش بیش از حد ویتامین 

 داشته باشد. 

واحد بین المللی در روز و بیشترE (400  )نباید از مقادیر باالی ویتامین  RPبیماران 

کاهش یابد و گزارش شده است  Aباعث میشود تا سطح ویتامین  استفاده کنند. زیرا

 را نیز تسریع میکند.  RPکه روند 
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واحد  A (15000زنانی که باردار هستند یا قصد باردار شدن دارند نباید از ویتامین 

 در روز( استفاده کنند زیرا خطر نقص تولد را زیاد میکند. 

ر افزایش شکستگی لگن )در حدود یک خط RPسال دارای  49زنان و مردان باالی 

این گروه سنی  RPدارند. بنابراین بیماران  Aدرصد( را با مصرف این دوز از ویتامین 

میبایست هر یک یا دو سال سنجش تراکم استخوان را انجام دهند. اگر پوکی استخوان 

بسته به شدت  داروهای دیگری را نیز تجویز کند و ایجاد شود پزشک ممکن است

RP  و شدت پوکی استخوان ممکن است پزشک تصمیم به قطع رژیم دارویRP 

 بگیرد. 

پالمیتات استفاده کنند زیرا  Aبیمارانیکه که پیوند کلیه شده اند نباید از ویتامین 

را دوباره جذب  Aکلیه های پیوندی ممکن است مقادیر خیلی باالیی از ویتامین 

 کنند و خطر مسمومیت را افزایش دهند. 

فرادیکه از داروی تتراسیکلین استفاده میکنند که به منظورهای گوناگون همانند ا

پالمیتات استفاده کنند. زیرا  Aجوش صورت داده میشود، نباید از دوز باالی ویتامین 

خطر افزایش فشار داخل مغزی وجود دارد. این افراد درصورتیکه بخواهند از ویتامین 

A ست با پزشک خود در مورد داروی جایگزین پالمیتات استفاده کنند میبای

 تتراسیکلین صحبت کنند. 

مکمل لوتئین برای افرادیکه در حال حاضر سیگاری هستند توصیه نمیشود. شواهدی 

وجود دارد که این مکمل میتواند خطر افزایش سرطان ریه را در طوالنی مدت در این 

 افراد به همراه داشته باشد. 

، ماهی روغنی و Aسون نشان داد که رژیم درمانی ترکیبی ویتامین مطالعات دکتر بر

تا  6سال بیشتر در بیماران بین  20لوتئین میتواند باعث حفظ دید مفید به میزان 

شود. دید افراد در تحقیق  3و  2سال سن دارای انواع آرپی یا سندرم آشر نوع  40

 دکتر برسون به میزان دو دهم و بهتر بوده است. 
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 انهای نوین آرپی:درم
دهه پیش رو، دهه نوآوریهای بی سابقه در درمان بیماری آرپی است. امید فراوانی وجود 

 وریهای جدید تحت کنترل قرار گرفته و درمان شود.که بیماری آرپی بطور موثری با فنادارد 

ی کارآزمایدانشمندان با توجه به شدت بیماری آرپی در مسیرهای درمانی متفاوتی در حال 

 هستند.
 

 
 روشهای درمانی نوین براساس شدت بیماری آرپی

 

 :(Gene Therapy) ژن درمانی
در مراحل ابتدایی و متوسط بیماری ژن درمانی در توقف و برگشت دید بسیار موثر خواهد  

شناسایی شده  ژن آرپی سندرمی 35غیرسندرمی و  ژن بیماری زای آرپی 85تاکنون بود.  

در  مراجعه کنید( و هم اکنون RetNet)به سایت  اند و این تعداد در حال افزایش است

درصد موارد میتوان در یک فرد مبتال، ژنهای بیماری زا را شناسایی کرد. با اصالح  70حدود 

 درمان کرد.بیماری را کامال  باید بتوانبطور تئوریک ژن بیماری زا 

ت بیماری آرپی از خفیف به سمت شدیدپیشرف  
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، محصول درمانی خود را برای بیماری لبر نوع دو Spark Therapeuticsشرکت  اخیراً

که در اثر جهش همین ژن ایجاد  RP-20و نیز ایجاد میشود  RPE65که در اثر جهش ژن 

داده است که در صورت تایید اولین محصول ( FDAبه سازمان دارو و غذای آمریکا )میگردد 

 2018قرار است تا ژانویه ژن درمانی تاریخ درمان آرپی خواهد بود که به بازار عرضه میشود. 

FDA این محصول با نام خود را در مورد تایید  نهایی نظرluxturna  .این  اعالم کند

 دارو در زیر شبکیه )ساب رتینال( تزریق میشود.

   
در حال انجام است و نوع  ProQR ده توسط شرکت نوعکارآزمایی بالینی لبر ون هم اکن

 ,MeiraGTx, Night Starبا پشتیبانی شرکتهای وابسته به جنس بیماری آرپی نیز 

AGTC  در حال تکمیل کارآزماییهای بالینی درمانی است. در صورت موفقیت آمیز بودن

روند درمانی در افراد شرکت کننده در این تحقیقات، راه برای درمان نوع وابسته به جنس 

 rp.ir-nwww.iraبرای اطالعات تکمیلی به سایت خواهد شد.  همواربیماری آرپی نیز 

 مراجعه کنید.

 

 :(Retinal electronic  prostheses) پروتزهای شبکیه
 پروتزهای ،افراد نابینای آرپیبرگرداندن بخشی از دید برای روش موجود هم اکنون تنها 

 الکترونیک شبکیه است.

است. گروههای  RPهای الکترونیک شبکیه یکی از روشهای نوین درمانی برای بیماران پروتز

بیشترین  ینبدر سرتاسر دنیا بر روی دستگاههای کاشت شبکیه کار میکنند. در این  مختلفی

روی بافت بر میباشد که Argus II سیستمی موسوم به تحقیقات انجام شده در مورد 
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 Second Sight Medicalشبکیه کارگذاری میشود )اپی رتینال( و توسط شرکت

Products همایون طراحی و ساخته شده است. مارک ر با مشارکت دکت 

      
 تصویر شماتیک پروتزهای الکترونیک شبکیه

 

(Humayun 2003 این دستگاه روی سطح شبکیه توسط میخهای مخصوصی محکم )

 عصبی گانگلیونی و دوقطبی سلولهایشصت الکترودی که دارد با میشود و مستقیماً با 

ارتباط برقرار میکند. سیگنالهای نوری از طریق یک دوربین بیرونی که بر روی عینک خاصی 

تعبیه شده است به دستگاه فرستاده میشود. این دستگاه بر روی تعداد قابل توجهی از 

ده سیبیماران نابینای آرپی کار گذاشته شده است و ایمنی آن در میان مدت به اثبات ر

حرکت اشیاء در شناسایی موقعیت اشیاء و است. اغلب بیماران در انجام امور خود از قبیل 

 Cruz) البته دیدی که بیمار بدست می آورد ابتدایی است. جهات مختلف، موفق بوده اند.

2013,Humayun 2012). دستگاه Argus II عنوان اولین دستگاه کاشت شبکیه برای ب

بیماران بزرگسال دچار بیماریهای تحلیل برنده شبکیه از قبیل آرپی  دراستفاده گسترده 

  در آمریکا مورد تایید قرار گرفته است. 2013در اروپا و  2011پیشرفته در سال 

توسط شرکت  Zrennerنوع دیگری از دستگاه کاشت شبکیه در آلمان به ابتکار دکتر 

Retina Implant AG  که زیر شبکیه تعبیه میشود.طراحی و ساخته شده است 
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شبکیه )ساب رتینال( تعبیه میشود و دارای  که در زیر بافت Retina Implant AGساخت شرکت  Alpha-IMSدستگاه 

 الکترود است. 1500

  

یاز پتور نزدیکتر است، برای تحریک موثر شبکیه نییکه این وسیله به سلولهای فتورساز آنجا

به جریان الکتریکی کمتری دارد اما از نقطه نظر کارگزاری به روش جراحی، عمل آن دشوارتر 

و  که بطور بی سیم تغذیه میشود alpha-IMSمیباشد. این دستگاه به نام  Argus IIاز 

ان به شدت کم بینا یا نابینای در بیمار نیاز به دوربین خارجی ندارد Argus IIبرخالف 

آرپی، توانسته که دید مفید برای انجام امور روزمره از قبیل تشخیص اشیاء، شکل آنها، 

 حرکت اشیاء، تشخیص حروف و حتی خواندن کلمات را تامین کند.

از  2013را در ژوالی  CEنشان  Alpha-IMS of Retina Implant AGمحصول 

 اتحادیه اروپا دریافت کرده است. 
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 :(Optogenetics) اپتوژنتیکوری فنا
با قابلیت و توانایی باال در بازگرداندن دید بیماران  دیگری وریهمسو با این تحقیقات، فنا

ده امید زیادی به آن بسته ش ونابینا یا کم بینای شبکیه در حیطه چشم پزشکی معرفی 

 است. این فن آوری بنام اپتوژنتیک شناخته میشود.

 
از گیرنده های نوری   استفاده -1وری اپتوژنتیک از دو بخش اساسی تشکیل شده است: فنا

 استفاده از طول موج نوری مناسب برای تحریک گیرنده های نوری-2خاص 

در بیماریهای تحلیل برنده شبکیه آرپی، سلولهای گیرنده نوری همانطور که اشاره شد 

شبکیه که شامل سلولهای استوانه ای و مخروطی هستند، به تدریج از بین میروند و دیگر 

. از آنجاییکه باقی میمانند نسبتاً سالمسلولهای شبکیه شامل سلولهای دوقطبی و گانگلیونی 

ارد که به نور واکنش نشان دهد و سلولهای دوقطبی سلولهای مخروطی یا استوانه ای وجود ند

درروش درمانی . بیمار آرپی دید خود را از دست میدهدو گانگلیونی را تحریک کند، 

معموالً از جنس پروتئین هستند طبق روش خاصی که گیرنده های نوری ژن  ،اپتوژنتیک

ریق این ویروسها میشود. با تزساخته کارگزاری  AAVدر ویروسهای ویژه ای موسوم به 

(AAV ) گیرنده های نوری در سطحبه داخل چشم )داخل زجاجیه یا زیر شبکیه(، این 

 ا را به نور پاسخگو میسازند.آنهمیشوند و  ظاهرسلولهای شبکیه 

وری اپتوژنتیک استفاده از گیرنده های اساس فنا

نوری و تحریک آنها توسط نور برای فعال کردن 

 سلولهای مورد نظر است.
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 داخل چشم، میتوان با تحریک نوریبه در فن آوری اپتوژنتیک پس از تزریق ویروسهای حامل ژن پروتئینهای حساس به نور 

 مناسب سلولهای شبکیه را دوباره فعال کرد

 

یا سلولهای دوقطبی و  ،اپتوژنتیک روش درمانیدر ماحصل این فرآیند، دیدن است. 

گانگلیونی شبکیه توسط پروتئینهای حساس به نور توانایی واکنش به نور را پیدا میکنند و 

و اصطالحاً تبدیل به در حقیقت کار سلولهای استوانه ای و مخروطی را بر عهده میگیرند 

یک فتورسپتور مصنوعی میشوند. در نمونه های حیوانی آرپی، با استفاده از فن آوری 

 Lagali;2008. )احیاء کننداپتوژنتیک دانشمندان توانسته اند تا توانایی دیدن را مجدداً 

Busskamp;2010) از طریق مدارهای این است که میتواند اپتوژنتیک از مزایای  یکی

ه کیفیت تصویر ایجاد شده بپیش بینی میشود که عی خود شبکیه عمل کند و لذا طبی

دیگر مزیت روش درمانی اپتوژنتیک این است که مراتب بهتر از هر تکنیک دیگری باشد. 

در هر بیمار آرپی بدون در نظر گرفتن علت جهش عامل بیماری قابل انجام است. 

(Busskamp;2011,Sahel 2013 ) 

و چندین مرکز دیگر  Institut de la vision (IDV) انستیتو چشم پاریسهم اکنون 

روی این پروژه در حال تحقیق هستند و ما منتظر اخبار خوب در  بردر سرتاسر دنیا فعاالنه 

 آینده نزدیک هستیم.
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 سلولهای بنیادی و پیوند شبکیه:
پیوند سلولهای شبکیه نیز یکی دیگر از راهکارهای بالقوه بازگرداندن دید در بیماران آرپی 

و سایر بیماریهای تحلیل برنده شبکیه است. ایمن بودن و تاثیر پیوند سلولهای شبکیه از 

در بیماران  RPEبه همراه سلولهای پوشاننده شبکیه موسوم به  جنینیطریق پیوند شبکیه 

( به اثبات رسیده است AMDی و بیماری تحلیل برنده وابسته به سن ماکوال )مبتال به آرپ

(Radtke 2008).  زهای سلولهای گیرنده نوری پیوند شبکیه، پیوند پیش سادر کنار

 سلولهای عصبی شبکیه توانسته ایجاد بینایی مدارهایپتور( نیز با ایجاد ارتباط با )فتورس

 ( Maclaren:2006کند. )

( نیز در مدلهای حیوانی برای برگرداندن بینایی حیوانات ESC)ی بنیادی جنین سلولهای از

 (Gonzalez-Cordero 2013مبتال به آرپی استفاده شده و با موفقیت همراه بوده است. )

 یمشتق شده از سلولهای بنیادی جنین RPEبرای نخستین بار سلولهای  2012در سال 

نتایج اولیه حاکی  .دبیماری ارثی اشتارگارت تزریق شو  AMDدر زیر شبکیه افراد مبتال به 

از قبیل تکثیر بیش از اندازه و  عوارض جانبیاز ایمن بودن این روش درمانی بوده است. 

( از Schwartz;2012)مشاهده نشده است.  و وازنش پیوند تکثیر نابجا و ایجاد تومور

است و نیز میتوان از سلولهای  پیوندوازنش آنجاییکه چشم مکانی نسبتاً دور از دسترس برای 

بنیادی خود بیمار برای پیوند در شبکیه وی استفاده نمود، شانس وازنش پیوند به حداقل 

 ممکن میرسد. 
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 ( : Sensory substitution devices)روشهای جایگزین بینایی

 

در کنار تمامی روشهای ذکر شده که تمرکز آنان بر تقویت قوای بینایی از طریق سیستم 

بینایی و چشم در افراد مبتال به بیماریهای ارثی شبکیه بوده است روشهای دیگری نیز وجود 

دارند  که بعنوان جایگزین حس بینایی از طریق تحریک حواس دیگر عمل میکنند. اخیراً 

ورد مالعات شنیداری یا لمسی را به درک حس بینایی تبدیل میکنند فن آوریهایی که اط

   توجه دانشمندان قرار گرفته اند.

          
 را خلق کرد vOICeسیستم  Peter Meijerمهندسی آلمانی بنام  1992در سال 

 

که از طریق دوربینی که در عینک  vOICeیکی از این فناوریها سیستمی است به نام 

تعبیه شده است تصاویر پیرامون را به صورت کدهایی به اطالعات شنیداری تبدیل میکند. 

با این وسیله افراد نابینا میتوانند اشیاء را شناسایی کنند. این مطلب در مورد افراد نابینای 

 سیستم اعصاب مرکزی ومادرزادی نیز صدق میکند و بیانگر این مطلب است که تا چه حد 

مغز میتواند در مورد ادراکات بینایی انعطاف پذیر باشد و این توانایی خود را کماکان حفظ 

این دستگاه تصاویر را از چپ به راست اسکن میکند و ( Striem-Amit /2012کند. )

د. دا تبدیل میکناشیاء و اشکال موجود در تصاویر را همانگونه که اسکن انجام میدهد به ص

جا که اشیاء در مکانهای باالتر در تصویر باشند فرکانسهای صدا نیز در فرآیند تبدیل، هر

باالتر است. به عنوان مثال یک خط مورب که از سمت چپ به سمت باال و راست کشیده 

موزیکال افزاینده میشود. ابتدا برای تفسیر تصاویر شده است تبدیل به یک سری از نتهای 

ردی که روی یک صندلی نشسته است بنظر صداها آشفته و درهم میرسند پیچیده همانند ف
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تحقیقی  2007دید. در سال  بتوانکه با تمرین کافی فرد یاد میگیرد چگونه مناظر روزمره را 

در اورشلیم  He brewتوسط دانشمند عصب شناس امیر عامری و همکارانش در دانشگاه 

دادند.  آموزش vOICeرا در مورد چگونگی استفاده از انجام شد. آنان افراد نابینای مادرزاد 

موزش، آساعت  70بینایی را نداشتند، پس از قبلی با اینکه این افراد هیچگونه تجربه 

پیکسل میشد بشنوند. با  4500توانستند تصاویر کاملی را همانند چهره و خیابان که شامل 

اتصال یک دوربین که روی سر سوار میشود به یک کامپیوتر و گوشی، کاربران نابینا قادر 

استفاده از عالئم شنوایی حرکت کنند . به این صورت ند که به تنهایی در یک اطاق با هست

م سیستم یک عکس میگیرد و آنرا به صدا تبدیل میکند و به کاربر هر دو تا سه قد که با طی

د. نسخه جدیدی از تغییر جهت بده صندلی یار میز کمک میکند تا در هنگام عبور از کنا

vOICe  بنامEye Music  بصورت یک اپلیکیشن مجانیiPhone  طراحی شده است که

ی را به کاربر بدهد و امید است که بتواند کیفیت یز اطالعاتنحتی میتواند در مورد رنگ 

 زندگی نابینایان را بهبود بخشد.
 

Brain Port  وسیله ایست که اطالعات تصویری را از یک دوربین ویدیویی گرفته و پس

 از ترجمه و کدبندی آنرا به زبان بیمار منتقل میکند.
 

       
 

 Brain Portکارکرد سیستم 

 

است که حسهای زبان نیز به منطقه قشری مغز منتقل میشوند  بدین گونهاساس این فنآوری 

و در مجاورت همان مناطقی قرار دارند که ادراکات بینایی ما تفسیر میشوند. لذا از طریق 

استفاده میشود و به افراد نابینا این  ”تصویر لمسی“تحریک الکتریکی مالیم برای ایجاد یک 
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دهد که اشیاء را شناسایی کنند و موقعیت و حرکت آنها را تشخیص دهند و امکان را می

 Sampaioحتی از دورنمای یک منظره و عمق نیز اطالعاتی بدست آورند. )

2001,Chebat 2007 این وسایل نیاز به عمل جراحی نداشته و نسبتاً ارزان ( از آنجاییکه

هستند و تنها نیازمند یک آموزش چند ساعته می باشند، جایگزین جذابی برای سایر 

روشهای درمانی آرپی محسوب میشوند و البته میتوانند در کنار سایر روشهای درمانی، به 

روزمره مورد استفاده قرار گیرند. عنوان وسیله ای کمکی برای افراد نابینا در انجام امور 

مورد تایید  2015در ژوئن  Brain Port V100وسیله کمک بینایی الکترونیکی دهانی 

 قرار گرفته است. FDAسازمان غذا و داروی آمریکا 
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سخنی با مسئولین عزیز سازمان بهزیستی که متولی اصلی معلوالن بینایی 

 کشور هستند:

مسیر زندگی کم بینایان و نابینایان در جامعه خصوصًا جامعه ایرانی با دشواری و 

موانع زیادی روبرو است و اینکه چگونه افراد معلول بینایی این مسیر پرفراز و نشیب را طی 

میکنند اغلب دیده نمیشود. معلوالن بینایی علی رغم وجود سختیها و مشکالت دست به 

ر توان و مسئولیت پذیر هستند و با تالش چندبرابر، فعالیتهای گریبان آنها، افرادی پ

اجتماعی خود را انجام میدهند و طبق آمار سازمان بهزیستی، تحصیل کرده ترین قشر 

معلولین میباشند. متولی اصلی معلولین بینایی در کشور سازمان بهزیستی است و کمکهایی 

ی در واقعیت ارقام پرداختی تناسبی با را بصورت مستمری و یارانه ای پرداخت میکند ول

نیاز معلوالن بینایی نداشته و پاسخگوی نیازهای اولیه آنان نیز نمیشود. هزینه های زندگی 

برای افراد معلول خصوصًا بینایی پرهزینه تر از افراد عادی است. البته حمایت دولت و 

ک به سازمان بهزیستی مجلس در قالب تصویب قانون حمایت از معلوالن گام مهمی در کم

و در نهایت به این قشر از معلوالن جامعه بود. اما بدلیل موانع اجرایی متعدد و محدودیتها 

 بطرز موثری تاکنون برای معلولین ملموس نبوده است.

 مشکالت معلولین بینایی را بطور خالصه در چند حوزه ذکر میشود:

 تحصیالت:

ی هستند حق تحصیل رایگان را در تمام معلولینی که عضو سازمان بهزیست

دانشگاههای دولتی و موسسات دیگر دارند. جامعه نابینایان باالترین سطح سواد را در بین 

معلولین دارد. فرد معلول در شرایط کامالً برابر آزمون میدهد و پس از گذر از مرحله سنگین 

ن و نابینا با در اختیار گرفت آزمون ورودی وارد دانشگاه میشود. تحصیالت یک فرد کم بینا

دست افزارهای گویا و پیشرفت تکنولوژی رایانه ای و اینترنت نسبت به گذشته راحتتر شده 
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است و ضعف بینایی آنان را تا حدودی پوشش داده است. اما متاسفانه در ایران شاید به 

ن خاص معلولیدلیل هزینه ها، کاربرد چشم گیری نداشته است. محدود بودن کتابخانه های 

و تعداد اندک کتابهای صوتی  و دیجیتالی و در عین حال عدم مناسب سازی تردد در فضای 

 دانشگاهی از عمده مشکالت این قشر خاص از معلولین کشور است. 

 ازدواج : 

یک ازدواج مناسب میتواند موجبات آرامش و امنیت خاطر و پیشرفت کامل را 

مواجهه با این امر در قشر معلول مطرح میشود که آیا این فراهم کند. یک سوال مهم در 

اشخاص باید با همانند خود ازدواج کنند؟ ازدواج هم نوعی چالش و هم نوعی فرصت است 

که اگر با آگاهی صورت گیرد باعث آرامش روحی و روانی و اگر بدون آگاهی باشد سبب 

ی آسیبهایی را ممکن است به آسیب طرفین خواهد شد. ازدواج دو شخص با اختالل بینای

همراه داشته باشد. مشکالت ژنتیکی در تولد فرزند و مسائل بینایی والدین در تربیت و رشد 

فرزند اثرگذار خواهد بود. البته با یک مشاوره ژنتیکی مناسب و انجام آزمایش ژنتیک تا حد 

 .شتن فرزند گرفتزیادی میتوان از سالمت فرزند آینده مطمئن شد و یا تصمیم به عدم دا

 خدمات اجتماعی:

بسیاری از بیماران آرپی هیچگونه دسترسی به خدمات اجتماعی مناسبی را در 

نقاط مختلف ایران ندارند. البته یک مشکل جدی اجتماعی نیز در خصوص این دسته از 

گاه ذا نبیماران وجود دارد: بیماران آرپی دید مرکزی خوبی دارند که تا مدتها حفظ میشود ل

چهره به چهره آنان بسیار طبیعی به نظر میرسد و از دیدگاه عموم بسیار دشوار است که 

مثال چرا این افراد نمیتوانند از عرض جاده به راحتی رد شوند و یا مثال قادر نیستند از 

ماشین یا اتوبوس به راحتی استفاده کنند. مردم فکر میکنند که خوب وقتی کسی میتواند 

روزنامه بخواند چطور ممکن است برای سایر فعالیتها همانند گرفتن اتوبوس از  کتاب یا

 دیگران درخواست کمک کند. 
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بیماران آرپی از تبعیضهای زیادی در وجوه مختلف زندگی روزمره رنج میبرند. مثالً ممکن 

 یاست در ایجاد ارتباطات خانوادگی و دوستان خود مشکل داشته باشند. بدلیل بیماری آرپ

از بازار کار و در کل از جامعه کنار گذاشته میشوند و این طردشدگی را در زندگی شخصی 

 خود نیز تسری میدهند.

بیماران آرپی اغلب بیماری خود را پنهان میکنند. پیشرفت بیماری خیلی تدریجی است و 

با مشکل  ،بیماران مجبورند تا با آن کنار بیایند و تا زمانیکه دید مرکزیشان از دست نرفته

واقعی مواجه نمیشوند. در مواردی نیز مغز این نقیصه را درک نمیکند و بیمار باور ندارد که 

 نمیتواند بخوبی ببیند.

مدت زمان زیادی طول میکشد تا بیماران آرپی قبول کنند که از نظر بینایی ناتوان 

فید یرا عصای سهستند و زمان زیادی نیز طول میکشد که از عصای سفید استفاده کنند. ز

عالمت اصلی نابینایان در بین جامعه است.  مرحله اول بیماری که فرد متوجه میشود دید 

خود را در حال از دست دادن است و نیز مرحله آخر از دست رفتن دید، دشوارترین مراحل 

بیماری آرپی به شمار میرود. هنگامیکه بیماران آرپی عالوه بر دید محیطی، دید مرکزی 

 را نیز از دست میدهند وابسته به دیگران میشوند.خود 

بر طبق قانون حمایت از معلولین کشور، افراد معلول میتوانند از بلیط نیم بها برای 

حمل و نقل و نیز از مزایای تسهیالت ورزشی استفاده کنند. همچنین معلولینی که در 

هره تکمیلی سالمت نیز ب سازمان بهزیستی عضو شده اند میتوانند از بیمه سالمت و بیمه

 مند شوند و نیز از خدمات سربازی معاف هستند. 

درصد اشتغال در مراکز دولتی، سازمانها،  3دولت نیز موظف است که حداقل 

شرکتها و موسسات عمومی را به معلولین کارآزموده اختصاص دهد. وزارت مسکن مسئول 

 درصد واحدهای مسکونی را به اعضاء سازمان بهزیستی اختصاص دهد. 15است تا 
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 2توانبخشی و اختصاص دادن دسترسی به مکانهای عمومی استاندارد، فعالیتهای 

ساعت در هفته از برنامه های رادیو و تلویزیون به منظور افزایش آگاهی در مورد چگونگی 

 کمک به معلولین از جمله موارد قانون حمایت از معلولین در ایران است.

علیرغم تصویب لوایح قانونی برای معلولین، دولت در تقویت جهات مختلف این 

سترسی راحت به حمل و نقل عمومی، مسکن  استاندارد، خیابانهای ایمنی قانون از قبیل د

و استاندارد و مکانهای عمومی ایمن و استاندارد موفقیت آنچنانی نداشته است. جذب بیماران 

آرپی در جامعه نیز یک بخش مهم از سیاست گذاری دولت است که آنهم به درستی اجرایی 

مفاد اصالحیه قانون جامع حمایت از معلولین که در قالب نشده است. اخیراً با اجرایی شدن 

تسهیالت و طرحهایی برای این قشر در نظر گرفته شده است شاید بتوان وقفه پانزده ساله 

 ایجاد شده در اجرای کامل این قانون را جبران کرد.
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 اتتیار اعااء خود قرار حمایت از بیماران چشمی آرپی سعی میکند ات آخرین اطالعات مفید علمی را رد زمینه ردمان بیماری آرپی ردموسسه 
   اراهئ     ارزشمندی      خود هب این دسته از بیماران خدمات حلیل ربنده شبکیه رد دد توانت و با ارتباط با مراکز معتبر با سابقه رد زمینه بیماریهای  داده
ززیان آرپی      هب            دهد. رد جریان آخرین rp.ir-www.iran                     انجمن    رسمی    سایت   هب    مراجعه   با     میکنیم   توصیه   ع

     بنیاد مبارزه با انبینایی است تحقیقات بیماریهای ارثی شبکیه،اخبار آرپی قرار گیرند. یکی از معتبررتین مراکز رد زمینه 
(Foundation Fighting Blindness) میالدی اتسیس شده است و رتبه نخست را رد حمایت مالی  1971رد سال  که

 تحقیقاتی از مراکز معتبر سراسر دنیا رب عهده دارد. 
 ک. انشاالله.آرپی است. هب امید ردمان کامل بیماران آرپی رد آینده زندیدهه پیش رو دهه نوید بخش و روشن ربای بیماران 

 
 

 

 

 

همکاران گرامی و همراهان گرانمایه، موسسه حمایت از بیماران آرپی میتواند با حمایت 

 شما به حیات خود ادامه دهد و پناهی باشد برای این افراد نیازمند

 

  گر تو شکیب داری طاقت نماند ما را  

 باری به چشم احسان در حال ما نظر کن   

 

 6037 9918 9996 8600کارت مجازی: شماره 

بنام موسسه حمایت از بیماران چشمی آرپی بانک ملی  0106586849006شماره حساب 

 774شعبه چهارراه اسکندری کد 

 

و  OCTخدمات تشخیصی و درمانی شامل عکسبرداری از فوندوس، 

 وسسه با تعرفه خیریه انجام میشود.لیزرتراپی در م
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