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|نامه سر دبیر|

سالم

نشریه شماره 57 که اینک در اختیار شماست حاوی مطالبی متنوع و آموزنده می باشد. در بخش قرنیه به 
موضوع قوانین و راهنمایی ها در انجام جراحی رفراکتیو پرداخته شده است.

در بخش شبکیه OCT-A و کاربردهای آن به بحث کشیده شده است. 

در بخش گلوکوم به جراحی های گلوکوم به روش کم تهاجمی )MIGS(، پرداخته شده است. 

در بخش استرابیسم به موضوع همراهی استرابیسم در بچه های نارس با صدمات ماده سفید مغز و در ارتباط با 
MRI پرداخته ایم.

در بخش چشم پزشکی عمومی به بحث تاریخ انقضای قطره ها اشاره شده است. 

همچنین مطالب قابل تأملی در بخش آزاد، چالش، آموزش، یادآوری )چای( و تازه های آموختنی مفید )تام( برای 
همکاران ارائه شده است. 

امید است مجموعه مطالب این شماره مورد توجه و بررسی همکاران قرار گیرد. 

از کلیه همکارانی که ما را در این شماره یاری نمودند قدردانی و تشکر می شود. 

                                                                              تا درودی دیگر
                                          بدرود     

                                          
                                    سردبیر مجله چشم پزشکي نگاه 

                                     دکتر بهزاد  یخشي 
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دستورالعمل تدوين مقاالت
نشریه چشم پزشكي نگاه، مجله اي علمي-ترویجي است  و  ساختار 
مجله بر  اساس مقاالت آموزشي و مروري تدوین شده است. مقاالت نباید 
مقاالت  مؤلفین  باشند.  مروري  مقاالت  یا  کتاب  از  رونویسي  یا  ترجمه 
باشند؛  داشته  نظر  مورد  موضوع  زمینه  در  کافي  تجربه  و  مهارت  باید 
نگارش مقاالت مروري نقادانه، عمیق و با بحث ساختاریافته که در مجله 
چشم پزشکي نگاه چاپ مي شوند به چنین تجربه اي نیازمندند. در مقاالت 
بهتر است پیش زمینه مناسب، تعریف و توضیح مناسب واژه ها و مفاهیمي 
که به کار برده مي شود ارائه گردد تا سایر متخصصین بالیني و علوم پایه به 
خوبي مفهوم مناسب مقاله را دریابند. تمام مطالبي که براي مجله فرستاده 
مي شود توسط سردبیران بخش مربوطه و دو نفر دیگر داوري مي شود و 
سپس از مؤلف خواسته مي شود تا تغییرات مدنظر داوران را اعمال کند و یا 

دالیل خود را توضیح دهد. 

مرحله اول: ارائه كردن رئوس مطالب مقاله 
پیش از آماده کردن مقاله مؤلف باید موضوع و جزئیات رئوس مطالب 
مقاله را جهت بررسي اولیه براي مجله ارسال کند تا مشخص شود که آیا 
موضوع درخور و مناسب چاپ در مجله می باشد و همین طور مقالة مشابه 
دیگري در دست تدوین نیست. رئوس مطالب مقاله باید شامل لیست اولیه 
از مراجع مورد استفاده نیز باشد. این طرح کلي براي سردبیر بخش مربوطه 
فرستاده مي شود تا آن را تأیید کند که این امر بین دو تا سه هفته زمان 

مي برد. 

مرحله دوم: ارائه پيش نویس مقاله 
پس از تائید رئوس مطالب، پیش نویس مقاله به مجله ارائه مي شود. 
مؤلف باید کپي الکترونیکي مقاله را در قالب نرم افزار word همراه تصاویر 
با کیفیت باال )حداقل dpi 300( ارائه دهد. تصاویر باید به صورت جدا 
براي مجله فرستاده شوند نه این که در متن قرار گرفته باشند. سپس تمام 
پیش نویس هاي مقاالت )حتي مقاالت درخواستي از شخص یا گروه ویژه( 

بررسي و داوري می شوند. 

مرحله سوم: داوري مقاالت 
در صورتي که پیش نویس مقاله مناسب مجله تشخیص داده شد، به 
سردبیر بخش مربوطه جهت بررسي و داوري ارسال مي گردد. سردبیر بخش 
مربوطه پس از ارزیابي ابتدایي، پیش نویس مقاله را جهت داوري به دو داور 
صاحب نظر در بخش مربوطه مي فرستد. پس از آن که داوري و بررسي مقاله 
انجام شد نظرات داوران و تصمیم نهایي در ارتباط با پذیرش مقاله براي 
مؤلف فرستاده مي شود. پس از آن که مؤلف نظرات داوران را اعمال کرد 
سردبیر بخش مربوطه ممکن است نظرات تکمیلي خود را درباره مقاله به 

مؤلف ارائه کند تا در قالب مقاالت مجله چشم پزشکي نگاه قرار گیرد. 

ساختار و قالب بندی 
مناسب  قالب  در  و  به صورت یک طرح کلي  باید  مقاله  پیش نویس 
یک مقاله مروري، براي مجله فرستاده شود؛ نباید شامل بخش هایي مثل 
روش ها، نتایج و ... باشد. مقاله باید با مقدمه شروع شود و با خالصه و 
نتیجه گیري پایان یابد. حجم مناسب مقاله معموالً 10-12 صفحه چاپ 
شده است )معادل 20 تا 30 صفحه تایپ شده یک خط در میان، حروف 
نگار فارسي یاقوت سایز 12 بدون عکس( حجم مقاله بسته به موضوع ممکن 

است تغییر کند. 

صفحه عنوان 
این صفحه باید شامل عنوان مقاله، نام کامل نویسندگان، آخرین مدرك 
دانشگاهي و وابستگي سازماني آن ها باشد. همچنین در این صفحه باید آدرس 
کامل، شماره تلفن، دورنگار و آدرس ایمیل نویسنده پاسخگو نوشته شود. 
در این صفحه باید پاورقي اضافه و این موارد ذکر شود: منابع حمایت کننده 
از نوشتن مقاله و عالقه مادي و اقتصادي نویسندگان به موضوع مقاله. اگر 
هیچ یک از مؤلفین نسبت به این مقاله و موضوع آن، عالقه و دستاورد مادي 
ندارند باید این جمله ذکر شود: »هیچ یک از مؤلفین عالقه و دستاورد مادي 

نسبت به محصوالت ذکر شده در مقاله ندارند.« 

چكيده
چکیده باید در حدود 150-200 واژه و شامل هدف، نکات اساسي ارائه 
شده در مقاله، نتیجه گیري مناسب و توصیه هاي پایاني باشد. چکیده باید 
متفاوت از مقدمه و نتیجه گیري پیش نویس مقاله باشد. چکیده اي که شامل 
قسمت هاي مشخص روش ها، نتایج و ... باشد براي مقاالت مروري مناسب 

نیست. 

واژگان كليدي 
در این قسمت باید 5-10 واژه نوشته شود. 

قالب متن 
صفحات باید به این ترتیب شماره گذاري شوند: صفحه عنوان، چکیده/
اختصارات و  عالئم  منابع،  اصلي،  متن  مطالب،  رئوس  کلیدي،   واژگان 

 )legend(، جداول. همه منابع باید به ترتیب عددي در متن مشخص شوند. 
اجازه کتبي برای انتشار مجدد محتوایي که قبالً منتشر شده مي بایست 
توسط نویسنده کسب شود و به همراه پیش نویس مقاله به مجله ارسال 
گردد. اجازه کتبي جهت ارجاع به نظر شخصي یا مطالب منتشر نشده نیز 

باید تهیه گردد. 

جدول ها 
جدول ها باید به صورت منطقي و کامالً سازماندهي شده ارائه شوند. 
توضیح مختصري باید در قسمت فوقاني هر کدام از جدول ها ارائه گردد 
و همه مخفف ها باید در پاورقي تعریف شوند. اطالعات عددي جدول ها باید



کامل باشد؛ به عنوان مثال اگر ارقام به درصد ارائه شده باشند، باید اعدادي 
که درصد بر پایه آن ها محاسبه شده نیز ارائه شود. 

تصاویر دیجيتال 
 EPS یا TIFF تصاویر الکترونیکي باید به صورت فایل هاي جدا با پسوند
با کیفیت بیشتر از dpi 300 فرستاده شوند. رادیوگرافي ها، سي تي اسکن ها 
و تصاویر اسکن شده باید حداقل کیفیت dpi 1200 داشته باشد. تصاویر 
رنگي باید به صورت فایل CMYK ذخیره شوند. این فایل ها باید به صورت 

چسبیده  به ایمیل فرستاده شوند. 

شرح تصاویر 
توضیحات تصاویر باید به ترتیب دسته بندی شده و با فاصله دو خط از 
یکدیگر تایپ شوند. تصاویری که قبالً منتشر شده اند باید شامل نام مؤلف، 

عنوان، مجله، سال چاپ، جلد و صفحه مجله قبلي باشد. 

منابع
منابع باید به ترتیب شماره گذاري شوند و با فاصله دو خط از یکدیگر 
نوشته شوند. نام مجله باید به صورت مخفف نوشته شود. در واقع منابع باید 
بر اساس شیوه Index medicus نوشته شوند. ارجاع به چکیده هاي مقاالت 

نیز در صورتي پذیرفته مي شوند که:
1- به مقاله اي ارجاع داده شده باشد که متن آن در دسترس نیست. 

2- چکیده در یک مجله نمایه شده چاپ شده باشد. 
در متن عباراتي که منابع آن ها چکیده مقاالت است باید اشاره شود 
»تحقیقات اولیه حاکي از آن است ...«. اطالعات کامل درباره هر یک از 
منابع به صورتي که در زیر نشان داده شده است باید در مقاله گنجانده شود. 
در مقاالت ارجاعي که توسط چهار مؤلف نوشته شده اند باید نام هر چهار 
نویسنده ذکر شود ولي اگر مقاله بیش از آن مؤلف دارد باید نام سه مؤلف اول 

نوشته شود و به دنبال آن به صورت سایر همکاران نوشته شود:

Journal article:

1. Foulks GN. Pitfalls in the design of clinical trials for anti-dry eye 

agents. Ocul Surf 2003;1:2-16. 

Abstract 

2. Smith PS, Williams LC. Effects of artificial tear solutions on 

osmolarity of dry eyes (abstract). Invest Ophthalmol Vis Sci 40 

(suppl):S145.1999. 

Book

3. Charles PO, Van Housen Q Jr, Duchen PX, et al (eds):Corneal, 

conjunctiva, lid: new concepts. New York, NY, Ethis Communications, 

2002. 

Chapter in Book

4. Aay OK:Effect of estrogen medications on the cornea, in 

Charles PO, van Housen Q JE, Duchen Px, et  al (eds): Corneal,  

conjunctiva, lid:new concept. New York, NY, Ethis communications, 

2003, pp 234-25.
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مقدمه
به  منجر  که  است  قرنیه  پیش رونده  بیماری  یک  قرنیه  اکتازی 
وضعیتی  بیماری  این  می شود.  آن  نازکی  و  قرنیه  انحنای  افزایش 
قرنیه،   اکتازی  علت  شایع ترین  است.   )multifactorial( چندعاملی 
کراتوکونوس است اما اکتازی می تواند بعد از جراحی کراتورفراکتیو با 
لیزر اگزیمر و یا به دنبال عمل جراحی رادیال کراتوتومی و اخیراً پس 
لیزر فمتوسکند، رخ دهد. هر  از  استفاده  به دنبال   smile تکنیک  از 
نوعی از اکتازی می تواند موجب تغییر عیب انکساری قرنیه بیمار در 
جهت نزدیک بینی و آستیگماتیسم نامنظم شود به گونه ای که در یک 
از قدرت قرنیه مشاهده می شود. میزان  ناحیه کوچک تنوع وسیعی 
با پیشرفت  ارتباط  نزدیک بینی و آستیگماتیسم به طور مستقیم در 

بیماری و تغییر در شکل قرنیه است.
محاسبه قدرت لنز داخل چشمی در این چشم ها روندی پر چالش 
وسیعی  دامنه  با  قرنیه  در  تغییرات  آن  علت  که  می شود  محسوب 
از مشکالت  یکی  است.  ناحیه کوچک  کراتومتری در یک  مقادیر  از 
اساسی این است که تغییر در عمق اتاق قدامی، تعیین محل دقیق 
لنز یا effective lens position را دشوار می سازد. در سالیان اخیر تنوع 
قابل مالحظه ای از انواع لنزهای داخل چشمی در بازار مصرف مشاهده 
می شود و مقاالت زیادی وجود دارند که استفاده از لنزهای Toric را 
در چشم های اکتاتیک به کار برده اند. همواره باید به خاطر داشت که 
داخل  لنز  از  که  نباشد  قادر  است  Toric ممکن  تماسی  لنز  با  بیمار 
چشمی Toric برای اصالح تمام آستیگماتیسم موجود استفاده نماید. 
دو فرم شایع اکتازی قرنیه که در آن ها محاسبه قدرت لنز داخل 
جراحی  از  پس  قرنیه  اکتازی  یکی  می باشد،  دشوار  بسیار  چشمی 
این  به  می باشند،  کراتوکونوس  نیز  دوم  و حالت  بوده  کراتورفراکتیو 
روش های  از  باید  چشمی  داخل  لنز  قدرت  محاسبه  برای  که  معنا 
فاصله  طبیعی  در چشم  لنز  قدرت  محاسبه  از  کاماًل  که  اختصاصی 

دارد،  استفاده نمود. 

ثبات
برای محاسبه قدرت لنز )IOL(، شرط اساسی ثبات قرنیه است به 

 )Fluctuating( این معنی که محاسبه قدرت لنز در قرنیه های بی ثبات
شرایطی  چنین  در  لنز  قدرت  اگر  و  نمی شود  محسوب  خوبی  ایده 
محاسبه شود، نتیجه نهایی مطلوب نخواهد بود. این توصیه به بیمار 
که خطر اندکی از پیشرفت اکتازی و یا ورم غیر قابل بازگشت قرنیه 
به دنبال جراحی کاتاراکت رخ دهد هوشمندانه خواهد بود. قرنیه های 
آن  نتیجه  که  شده اند   biochemical قدرت  کاهش  دچار  اکتاتیک 
برابر تغییر شکل )deformation( است. به عبارت  بی ثباتی نسبی در 
به  قرنیه  بیماری  پیشرفت  احتمال  کاتاراکت،  انجام جراحی  با  دیگر 
علت عدم ثبات بیوشیمیایی یا biochemical، وجود دارد. اگر اکتازی 
قرنیه پیش رونده باشد بهتر است عمل جراحی CXL برای بازگشت 
ثبات به قرنیه پیش از محاسبه قدرت لنز انجام شود. توصیه می شود 
برای اطمینان از عدم وجود اکتازی پیش رونده سه توپوگرافی قرنیه به 

فاصله سه تا شش ماه از یکدیگر در هر بیمار انجام شود. 

معاینات بالینی
وقتی پزشک با یک بیمار مبتال به اکتازی قرنیه که دچار کاتاراکت 
نیز شده، مواجه می  شود اولین اقدام بررسی manifest refraction است. 
با در اختیار داشتن manifest refraction می توان توقعات بیمار را به 
از  کاتاراکت  جراحی  عمل  نتیجه  داد  نشان  و  نمود  نزدیک  واقعیت 
نظر حدت بینایی اصالح شده و میزان عیوب انکساری تا چه اندازه 

خواهد بود. 
اقدام  از  قبل  رفراکتیو  ثبات  از  شد،  اطمینان  ذکر  که  همانطور 
بینایی نه  باید به خاطر داشت که حدت  الزامی است و  به جراحی، 
تنها به علت کاتاراکت بلکه در اصل به علت اکتازی تحت تأثیر قرار 
می گیرد. استفاده از لنز تماسی سخت و انجام رفرکشن بر روی آن در 
تعیین میزان کاهش حدت بینایی به علت اکتازی قرنیه و یا کاتاراکت 
کمک کننده است. اگر لنز تماسی سخت موجب بهبود بینایی بیمار 
شود، کاهش دید ناشی از اکتازی است و اگر لنز تماسی سخت نتواند 

بینایی فرد را بهبود بخشد،  عامل افت دید،کاتاراکت است.
به دست  آستیگماتیسم  محور  به  نمی توان  که  است  ذکر  به  الزم 
چشمی  داخل  لنز  محور  تعیین  برای   manifest refraction در  آمده 
ممکن  چشمی  داخل  لنز  محور  حقیقت  در  و  نمود  اکتفا  توریک 
داخلی آستیگماتیسم  از  توجهی  قابل  مقادیر  تأثیر  تحت   است 
 )Internal astigmatism( و یا اعوجاج کوما باشد. اگر بیمار به واسطه

manifest refraction به BCVA خوبی دست پیدا کند، به احتمال قوی، 

 پس از جراحی آب مروارید نیز به UCVA خوبی دست خواهد یافت. 
  نکته مهم بعدی بررسی شفافیت قرنیه است زیرا به جز وجود اکتازی 
قرنیه و آستیگماتیسم ناشی از آن، عامل بعدی کاهش حدت بینایی بیمار، 
کدورت قرنیه است. اگر قرنیه به اندازه کافی شفاف نیست تا بیمار به 
بینایی قابل قبولی پس از جراحی دست پیدا کند، باید به روش های دیگر 
مانند توام کردن کراتوپالستی با عمل جراحی آب مروارید توجه نمود. 

محاسبه قدرت لنز داخل چشمی در 
کراتوکونوس

* دکتر محمد حافظ نوروزی زاده 
hnoroozi2002@yahoo.com

جراح و متخصص بیماری های چشم
فلوشیپ قرنیه

بیمارستان چشم پزشکی نگاه
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بیومتری 
لنز  قدرت  محاسبه  فرمول های  تمام  در  که  پایه  اندازه گیری  سه 
قرنیه  اکتازی  به  مبتال  بیماران  در  می شوند  استفاده  داخل چشمی 
از  عبارتند  اندازه گیری  سه  این  می شوند.  استفاده  نیز  آب مروارید  و 
طول قدامی- خلفی چشم، قدرت قرنیه و تخمین مکان قرار گرفتن 
لنز داخل چشمی )Effective Lens Position(. اندازه گیری هر سه این 

فاکتورها در بیماران اکتاتیک بسیار چالش برانگیز است. 
و  چشمی  داخل  لنز  قدرت  محاسبه  برای  متفاوتی  دستگاه های 
فرمول های مختلف موجود در این دستگاه ها در دسترس می باشند. 
اتوماتیک،  کراتومتر  دستی،  کراتومتر  از  عبارتند  دستگاه ها   این 
یعنی اپتیکال  بیومتری  دو   ..... و   IOL Master ،LenStar 

IOL Master ،LenStar دستگاه های همه کاره یا all in one هستند که 

به اندازه گیری دقیق قدرت لنز داخل چشمی در چشم های طبیعی و 
نیز در اکثریت شرایط ویژه در چشم می پردازند. هر چه این دستگاه ها 
نسل جدیدتری داشته باشند دقت اندازه گیری آن ها برای چشم های 
کوچک و یا بزرگ دقیق تر هستند اما اندازه گیری ها برای اکتازی قرنیه 

همچنان باید بهبود یابند.
دقیق  اندازه گیری   Off-centered apex واجد  و  استیپ تر  قرنیه 
کراتومتری را بسیار دشوار می سازند. چشم های اکتاتیک طول قدامی 
خلفی بیش تر و اتاق قدامی عمیق تر دارند و این امر تخمین ELP را 
دشوار می سازد. از آنجا که Apex ممکن است از visual axis یا محور 
بینایی عبور نکند،  قدرت اندازه گیری شده قرنیه در Apex ممکن است 
می گیرد،  نباشد  قرار  استفاده  مورد  محاسبات  در  که  قدرتی  همان 
همچنین باید دانست که در چه optical zone از قرنیه محاسبات انجام 
می شود. قانون مشخصی برای اینکه اندازه optical zone چقدر باشد، 
باشد،  بزرگ تر   optical zone دانست که هر چه  باید  اما  ندارد  وجود 
قدرت یا پاور قرنیه بیش تر overestimate خواهد شد زیرا در حقیقت 

off-centered apex در محاسبات اعمال شده است. 

- بیومتری اولتراساند
غیر  اکتاتیک  بیماران  در  اولتراساند  بیومتری  است که  ثابت شده 
دقیق است و بیومتری اپتیکال برای اندازه گیری طول اگزیال چشم 
که از محور بینایی عبور می کند از دقت بسیار باالتری برخوردار بوده و 
ارجح است. دکتر Alio و همکاران بر اهمیت دقت AL در این بیماران 
تأکید نموده و نشان داده اند که یک رابطه قوی بین AL قبل از عمل 

و refraction پس از عمل بر اساس اکی واالن اسفر وجود دارد.
- بیومتری اپتیکال

داخل  لنز  قدرت  محاسبه  در  اندازه گیری  ابزارهای  شایع ترین   -
اپتیکال  بیومتری  اکتاتیک، دستگاه های  بیماران  به ویژه در  چشمی 
Partial coherence یا    PCI برمبنای   IOL Master دستگاه   هستند. 

 Optical Low یا OLCR بر مبنای LenStar و دستگاه  interferometry

Coherence Reflectometry کار می کند. 

از  آلمان  زایس  کارخانه  ساخت  فوق  دستگاه   :IOL Master 700

 IOL Master 700 سال 1999 وارد بازار شده است و آخرین نسل آن
بر مبنای Swept source OCT کار می کند. این دستگاه همه کاره تمام 
داده های الزم برای محاسبه قدرت IOL را در اختیار دارد. در بیماران 
این دستگاه  با  اندازه گیری کراتومتری  اکتازی ممکن است  به  مبتال 
دقت الزم را نداشته باشد و بهتر است قدرت قرنیه به دست  آمده با 
این دستگاه با دستگاه های دیگر مانند دستگاه های توموگرافی قرنیه 
مقایسه شود و حتی بهتر است از پاور قرنیه بدست آمده با دستگاه  
با  دیگر  عبارت  به  شود.  استفاده   IOL Master جای  به  توموگرافی 
توجه به اینکه قرنیه های اکتاتیک تغییرات وسیعی در نواحی کوچک 
دارند اندازه گیری پاور قرنیه تنها با یک Sweep ممکن است از دقت 
الزم برخوردار نباشد. البته مدل 700 این دستگاه نقاط بیش تری را 
نسبت به نسل های قدیمی تر اندازه گیری می کند ولی همچنان توصیه 
 IOL توسط  شده  محاسبه  قرنیه  پاور  از  استفاده  بجای  که  می شود 
و  استفاده شود  قرنیه  توموگرافی  از  آمده  به دست  اعداد  از   Master

بالطبع دستگاه های دیگر مانند کراتومتر دستی، کراتومتر اتوماتیک و 
توپوگرافی قرنیه نیز از دقت الزم برخوردار نخواهند بود و نباید مورد 
استفاده قرار گیرند زیرا این دستگاه ها امکان بررسی مستقیم انحنای 
سطح خلفی قرنیه را نداشته و تنها به یک تخمین غیر دقیق و آن هم 

بر مبنای چشم طبیعی و نه اکتاتیک بسنده می کنند. 
LenStar 900: این دستگاه ساخت کمپانی هاگ اشترایت سوئیس 

دستگاه  این  امتیاز  است.   LS 900 آن  نسل  آخرین  و  می باشد 
است،   Sweep یک  و   Alignment یک  با  پارامترها  تمام  اندازه گیری 
از دقت باالتری برخوردار است و قابلیت تکرار بیشتری دارد و امتیاز 
دیگر آن این است که اغلب فرمول های جدید را در نرم افزار خود دارد. 
عدم   IOL Master مانند  نیز  دستگاه  این  با  منفی  نکته  حقیقت  در 
امکان اندازه گیری دقیق پاور قرنیه اکتاتیک می باشد و مانند دستگاه 
قبلی تنها به تخمین انحنای سطح خلفی قرنیه و آن هم بر مبنای 

چشم سالم می پردازد. 

Corneal Power قدرت قرنیه
در  چشمی  داخل  لنز  قدرت  اندازه  گیری  در  چالش  مهم ترین 
قرنیه است زیرا همان گونه که در  پاور  اکتاتیک،  محاسبه  قرنیه های 
باال نیز ذکر شد، به علت نامنظمی قرنیه در یک ناحیه کوچک تفاوت 
باید  که  مهمی  ویژگی  می شود.  مشاهده  قدرت،  از  مالحظه ای  قابل 
 Total Corneal یا این است که قدرت کلی قرنیه  کاماًل دانسته شود 
Power باید از اندازه گیری مستقیم قدرت هم سطح خلفی و هم سطح 

قدامی قرنیه بدست آید. به عبارت دیگر اندازه  گیری سطح قدامی به 
تنهایی و تخمین آن بر اساس یک معیار فیکس و ثابت برای سطح 

خلفی در شرایط اکتازی کاماًل  غیر دقیق و نادرست است.
دستگاه های متعددی به اندازه گیری پاور قرنیه می پردازند اما همه 
آن ها امکان محاسبه دقیق در شرایط اکتازی را ندارند. تأکید مجدد 
بر این مفهوم که اندازه گیری مستقیم قدرت در هر دو سطح قدامی و
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خلفی قرنیه در بیماران اکتاتیک الزامی است، موجب می شود تا بتوان 
به محاسبه دقیقی برای قدرت IOL  دست یافت. 

- کراتومتری دستی
 3/02 ناحیه  در  قرنیه  قدامی  سطح  انحنای  دستی  کراتومتری  با 
میلی متری مرکز، اندازه گیری می شود و بر مبنای فرضیات و تخمین 
از سطح خلفی قرنیه سالم، قدرت محاسبه می شود. به عبارت دیگر 
تصاویر  دیگر  طرف  از  ندارد.  وجود  قرنیه  خلفی  سطح  از  داده ای 
Purkinje در قرنیه اکتاتیک کج و معوج بوده و حتی همین محاسبه را 

نیز غیر دقیق و غیر قابل اعتماد می سازد و لذا کاربردی برای بیماران 
اکتاتیک ندارد. 

- کراتومتری اتوماتیک
گر چه دقیق تر از کراتومتری دستی است و به بررسی انحنای سطح 
قدامی قرنیه از 2/8 تا mm 3/33  می پردازد ولی همچنان سطح خلفی 
قرنیه را اندازه گیری نکرده و محاسبه قدرت در آن مانند کراتومتری 
دیگر  عبارت  به  اندازه گیری.  نه  و  است  تخمین  مبنای  بر  دستی 
اندازه گیری یک ناحیه کوچک آنهم از سطح قدامی قرنیه اکتاتیک، 
نتایج دقیقی در بر ندارد. اگر چه قابلیت تکرار بهتری در کراتومتری 
دستگاه  این  اما  دارد  وجود  دستی  کراتومتری  به  نسبت  اتوماتیک 
نیز همان مشکالت کراتومتری دستی را دارد و در بیماران اکتاتیک 

کاربردی ندارد. 
- توپوگرافی قرنیه

توپوگرافی نیز به بررسی انحنای قدامی قرنیه می پردازد و بر مبنای شیب 
یا slope،  به اندازه گیری elevation قرنیه می پردازد. توپوگرافی نیز تنها به 
تخمین یا assumption انحنای خلفی قرنیه پرداخته که آن هم بر مبنای 
 یک عدد ثابت )K( است. قرنیه های اکتاتیک دارای مقادیر متفاوتی از

elevation بوده بنابراین اندازه گیری elevation از طریق slope نمی تواند 

دقیق باشد و کاربردی ندارد. 
- توموگرافی قرنیه

طالیی  استاندارد  توموگرافی  دستگاه های  که   نیست  تردیدی 
برای اندازه گیری قدرت قرنیه در بیماران اکتاتیک می باشند. اختالف 
اندازه گیری مستقیم  قبلی،  با دستگاه های  این دستگاه ها  بین  اصلی 
هر دو انحنای قدامی و خلفی و در نتیجه اندازه گیری قدرت واقعی 
دستگاه زمینه  این  در  مصرف  مورد  دستگاه  شایع ترین  است.   قرنیه 

 Galilei دستگاه  و  آلمان  اوکولوس  کمپانی  ساخت    Pentacam

ساخت کمپانی زیمر آلمان است و فن آوری مورد  استفاده در تهیه 
تصاویر در آن ها Scheimpflug می باشد. دستگاه Pentacam  تنها یک 
انحنای  elevation  و محاسبه  اندازه گیری  به  دوربین گردان دارد که 
یک و  گردان  دوربین  دو   Galilei دستگاه  ولی  می پردازد   قرنیه 

Built- in Placido Disc دارد که به اندازه گیری انحنای قرنیه به روش 

گردآوری داده های elevation و placido می پردازد. در مجموع این دو 
دستگاه انحنای خلفی قرنیه را اندازه گیری نموده و قدرت کلی قرنیه 

را بدون تخمین محاسبه می کنند. 

قدرت قرنیه
همانطور که در باال ذکر شد اندازه گیری قدرت قرنیه در چشم های 
تغییرات  قرنیه  از  کوچکی  ناحیه  یک  در  زیرا  است  دشوار  اکتاتیک 
قابل مالحظه ای از پاور به علت نامنمظمی شدید وجود دارد. موضوع 
مهم برای یادآوری این است که قدرت قرنیه ناشی از انحنای هر دو 
بخش قدامی و خلفی قرنیه است به این معنی که اندازه گیری انحنای 
قدامی قرنیه و مفروض قرار دادن یک نسبت ثابت برای انحنای خلفی 

نمی تواند دقیق باشد.
قرنیه  اندازه گیری قدرت  برای  از دستگاه ها  قابل مالحظه ای  تنوع 
وجود دارند اما همه آن ها برای چشم های اکتاتیک به اندازه کافی قابل 
توپوگرافی، دستگاه های  اتومات،  و  دستی  کراتومتری  نیستند.   اتکا 

IOL Master و LenStar تنها به اندازه گیری سطح قدامی قرنیه پرداخته 

کراتومتری  می دهند.  دست  به  خلفی  انحنای  از  تخمینی  فقط  و 
این است که  نیز دارد و آن هم  bias دیگری  یا  اتومات نقطه ضعف 
آستیگماتیسم WTR  )موافق قاعده( را overcorrect و آستیگماتیسم 
این  بر  مجدد  تأکید  می کند.   undercorrect را  قاعده(  )مخالف   ATR

مفهوم که اندازه  گیری انحنای هر دو بخش قدامی و خلفی قرنیه در 
بیماران اکتاتیک الزامی است به این خاطر است که از بروز اشتباهات 

قابل توجه یا refractive surprise جلوگیری شود. 

Scheimpflug دستگاه های شیمفالگ
برای   off-centered corneal apex مشکل  دستگاه ها  این  کمک  به 
اندازه گیری قدرت قرنیه حل می  شود. همانطور که ذکر شد این امکان 
مرکز  و   apex کانون  بین  مکانی  که  دارد  وجود  دستگاه  کاربر  برای 
مردمک را در نظر بگیرد. )شکل های 1 و 2( این امر از این نظر اهمیت 
دارد که apex ممکن است در Visual Axis نباشد و اگر از بیش ترین 
پاور کراتومتری استفاده شود قدرت لنز داخل چشمی کم تر تخمین 

زده شده یا underestimate می شود.
دستگاه های شیمفالگ امتیاز اندازه گیری elevation در دو انحنای 
قدامی و خلفی قرنیه را دارند. دو نقشه به دست آمده از این دستگاه ها 
در  چشمی  داخل  لنز  قدرت  اندازه  گیری  برای  باالیی  ارزش  از  که 

قرنیه های اکتاتیک برخوردارند عبارتند از: 
True Net Power Map -1

Equivalent K-Readings -2
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True Net Power Map
این نقشه اندازه گیری قدرت رفرکتیو هر دو بخش قدامی و خلفی 
قرنیه است که هر یک اندکس رفرکتیو خاص خود را دارند. به این 
ترتیب قرائت های متعدد از پاور قرنیه در ناحیه مورد درخواست کاربر 
انتخاب شده و اندازه گیری پاور لنز داخل چشمی را آسان تر می سازد. 
این است که   True Net Power از  استفاده  نکته منفی در مورد  تنها 

احتمال دارد بیمار بعد از عمل جراحی کاتاراکت myope شود.

Equivalent K-readings Map
است   Sim K و  کراتومتری  روش  به   EKR از  حاصله  اطالعات 
است.  قرنیه  خلفی  و  قدامی  بخش های  قدرت  معادالت  شامل  اما 
توسط  که  است  کراتومتری  شده  اصالح  مقادیر   EKR حقیقت  در 
دستگاه های توموگرافی به دست آمده و نقایص آن، گرفته شده است 
به گونه ای که یک اندکس ریفراکتیو مجزا توسط EKR ایجاد می شود.

 EKR را باید از نقشه ساجیتال یا Sagital map استخراج می شود. 
این نقشه به چشم پزشکان این امکان را می دهد که به ارزیابی پیشرفت 
قدرت )پاور( بین نواحی مختلف قرنیه پرداخته و مقادیر دقیق K را 
بدست آورند. معموالً  این مقادیر از نواحی بین 1 تا 7 میلی متری قرنیه 

به دست می آیند. )شکل 3(

فرمول ها 
 IOL اکثریت فرمول هایی که به صورت رایج برای محاسبه قدرت
استفاده می شوند در قرنیه های اکتاتیک از دقت کافی برخوردار نیستند 
و مطالعه بزرگی که نشان دهد کدام فرمول بهتر است نیز وجود ندارد. 
به  اپتیکال  دستگاه های  اندازه گیری های   ،Off centered axis علت  به 
دستگاه های  هستند.  ارجح  اولتراسونیک،  دستگاه های  اندازه گیری 
و  Barret فرمول  مانند  جدید  فرمول های  خود  نرم افزار  در   اپتیکال 

Olsen را دارا می باشند که بهترین پیش بینی از میزان آستیگماتیسم 

بعد از عمل را در اختیار قرار می دهند. دکتر Cooke در مقاله خود به 
 Olsen در ترکیب با فرمول IOL Master و LenStar مقایسه دو دستگاه
پرداخت و نشان داد که هر دو دستگاه برای چشم های دارای طول 
 Thebpatiphat قدامی خلفی بلند از دقت کافی برخوردار هستند. دکتر
نیز و   SRK، SRK-II فرمول  سه  روی  کوچکی  مطالعه  همکاران   و 

 SRK-II انجام دادند و چنین نتیجه گیری کردند که فرمول  SRK-T

می تواند در موراد خفیف کراتوکونوس نسبتاً  دقیق باشد. خانم دکتر 
Sara Bozorg و دکتر Pineda در مقاله مروری خود اظهار داشتند که 

فرمول Holladay 2 ممکن است دقت بیش تری نسبت به سایر فرمول ها 
در یافتن مکان دقیق لنز یا ELP داشته باشند. دکتر Alio و همکاران 
نیز یک مطالعه گذشته نگر انجام دادند که در آن 17 چسم اکتاتیک از 
10 بیمار تحت عمل کاتاراکت و لنز توریک،  قرار گرفتند. ایشان نتایج 
خوبی با استفاده از فرمول Hoffer Q در چشم هایی که طول قدامی 
طول  که  چشم هایی  در   SRK-T فرمول  نیز  و  دارند  متوسط  خلفی 
قدامی خلفی بلندتر دارند، گزارش نمودند. نسل های جدیدتر فرمول ها 
مانند Barret universal II و فرمول Olsen نتایج امیدوارکننده ای نشان 
داده اند اما نیاز به مطالعات وسیع تری در چشم های اکتاتیک دارند.  

IOL options
   شایع ترین لنزهای داخل چشمی مورد استفاده در قرنیه های اکتاتیک 
پس از عمل جراحی کاتاراکت،  لنزهای مونوفوکال هستند. علت امر 
این است که تمایلی برای ایجاد و یا تشدید Aberration اضافی در این 
بیماران که کاهش بینایی را شدت می بخشد، وجود ندارد. به عنوان 
یک اصل کلی استفاده از لنزهای مالتی فوکال به علت مقادیر باالی

شکل 1 
This figure corresponds to the Pentacam Power Distribution map with Apex centration

شکل 2
This figure corresponds to the Pentacam Power Distribution map with Pupillary centration 

شکل 3 
This table is the Equivalent K-Readings given by the Oculus Pentacam under the Holladay Report
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HOA در قرنیه این بیماران وجود ندارد اما لنزهای توریک و استفاده 

از آن ها در حال افزایش هستند زیرا بیماران اکتاتیک از درجات باالیی 
از آستیگماتیسم برخوردارند و می توان با استفاده از این گروه از لنزها 
بخش قابل مالحظه ای از این آستیگماتیسم را کاهش داد. به عبارت 
دیگر در صورتی که اندیکاسیون استفاده از لنزهای توریک در بیماران 
در  نه حذف صد  و   debulkation باشد،  هدف  داشته  وجود  اکتاتیک 
احتیاط  و  دقت  با  باید  توریک  لنزهای  است.  آستیگماتیسم  صدی 
فراوان استفاده شوند تا از عوارض ناخواسته جلوگیری شود. قبل از 
اهمیت  نکته  اکتاتیک رعایت چند  بیماران  لنزها در  این  از  استفاده 

ویژه دارد.
ثبات  یک  به  اکتازی  پیشرفت  نظر  از  باید  بیماران  این  قرنیه   -1
نسبی رسیده باشد و در صورت عدم ثبات توصیه می شود 6 تا 12 
ماه قبل از کارگذاشتن لنزهای توریک داخل چشمی بیمار تحت عمل 

جراحی crosslinking قرنیه قرار گیرد.
2- می توان پیش از جراحی کاتاراکت و کارگذاری لنز توریک از لنز 
تماسی توریک برای شبیه سازی و یافتن بهترین حدت بینایی بیمار 
استفاده نمود. شکل 4 جدولی از لنزهای داخل چشمی توریک برای 
کاتاراکت،  از جراحی  را پس  اکتاتیک  بیماران  اصالح آستیگماتیسم 
از  دامنه وسیعی  اصالح  امکان  لنزها  این  در مجموع  نشان می دهد. 
کارگذاری  اکتازی،  کم  مقادیر  در  می کنند.  فراهم  را  آستیگماتیسم 
لنزهای توریک به نتایج ایده آل می رسد. در موراد پیشرفته کارگذاری 
این لنزها تنها قادر به اصالح بخشی از آستیگماتیسم بیمار که درجاتی 
از نامنظمی را نیز دارد،  خواهد پرداخت به گونه ای که این بیماران 
از UCVA بهتری برخوردار می شوند. در شکل 4 حتی تا میزان 30 
دیوپتر اصالح با این لنزها گزارش شده است. الزم به ذکر است که 

لنزهای توریک برای بیماران اکتاتیک فاقد تاییدیه FDA است. 

فناوری های جدید
دستگاه های جدیدی برای اندازه گیری قدرت قرنیه و بهبود محاسبه 
پاور لنز داخل چشمی وارد بازار مصرف شده اند نمونه این فناوری های 
جدید دستگاه Pentacam AXL می باشد که عالوه بر انجام توموگرافی،  
برای  را هم  داخل چشمی  لنز  و محاسبه  قدامی خلفی چشم  طول 

لنزهای اسفریک و هم انواع توریک انجام می دهد.
 Optovue است دستگاه OCT دستگاه دیگر که بر اساس فن آوری
Cornea Advance می باشد که به اندازه گیری مستقیم انحنای قدامی 

و خلفی قرنیه می پردازد.
بهره گیری از فناوری های جدید اندازه گیری ها را ایمن تر و نتایج را 
قابل پیش بینی تر نموده و انتظارات جراحان و بیماران را بهتر برآورده 

می کند.

وب سایت های مفید برای انجام محاسبات به صورت آنالین
http://www.ascrs.org/barrett-toric-calculator

/http://www.apacrs.org/barrett_universal2

/http://rbfcalculator.com

شکل 4- جدول  لنزهای داخل چشمی توریک برای اصالح آستیگماتیسم بیماران اکتاتیک

1- محاسبه قدرت لنز داخل چشمی در قرنیه های اکتاتیک با سه اشتباه بزرگ همراه است: الف- اشتباه در ایندکس Refraction که باید 
بجای اندکس استاندارد کراتومتری معادل1/3375 از عدد 1/332 استفاده شود. ب- استفاده از کراتومتر دستی، اتومات و توپوگرافی نادرست 
است و دقیق ترین روش استفاده از توموگرافی قرنیه است. ج- به علت محاسبه ELP براساس ساختار چشم طبیعی قدرت لنز داخل چشمی 

به دست آمده به روش های متداول منجر به Hyperopic Refractive Surprise می شود. 
2- باید بخاطر داشت همواره apex قرنیه کراتوکونیک از visual Axis عبور نمی کند.

از استفاده  نیز  و  می شود   ELP نادرست  محاسبه  به  منجر  قدامی  اتاق  مرکز  بودن  عمیق تر  و  خلفی  قدامی  قطر  بودن  طوالنی   -3 
 Optical zone بزرگ تر منجر به overestimate کردن کراتومتری می شود.

4- تنها بیومتری اپتیکال و نیز دستگاه های جدید AS-OCT مانند OptoVue قادر به اندازه گیری مستقیم قدرت واقعی قرنیه می باشند. 
  Equivalent K-Reading -ب True net power map -5- دستگاه های بیومتری اپتیکال دو نقشه و اندازه گیری مهم ارائه می دهند. الف

6- یک الگوریتم ساده برای محاسبه قدرت لنز داخل چشمی در کراتوکونوس و انواع اکتازی قرنیه به قرار زیر است: 
الف- اگر متوسط پاور قرنیه کم تر از 47 دیوپتر می باشد تارگت رفرکشن بر روی عدد 1- دیوپتر تنظیم شود. ب- اگر پاور قرنیه بین 
47 تا 50 دیوپتر می باشد تارگت رفرکشن بر روی عدد 1/5- تنظیم شود. ج- اگر قدرت قرنیه بیش از 50 دیوپتر است همه اندازه گیری ها
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غیردقیق بوده و توصیه می شود از کراتومتری پیش فرض 43/25 دیوپتر استفاده شود زیرا در چنین حالتی پاور لنز underestimate و نتیجه 
رفرکشن بعد از عمل Hyperopic Surprise خواهد بود. علت این امر overestimate شدن پاور قرنیه است. د- دقیق ترین فرمول SRK-T است 

.Holladay II و Haigis, Barrett universal II, Olsen :عبارتند از SRK-T و فرمول هایی که دقت قابل قبولی دارند بعد از فرمول
7- در بیماران اکتاتیک در صورتی که بیماری پیش رونده نبوده و آستیگماتیسم به میزان قابل قبولی regular باشد می توان از لنزهای داخل 
چشمی توریک برای اصالح بخش قابل توجهی از آستیگماتیسم استفاده نمود البته این امر موجب اصالح صد در صد آستیگمات نخواهد شد.

8- در صورت پیش رونده بودن بیماری اکتاتیک باید قبل از انجام جراحی کاتاراکت برای ثبات نسبی قرنیه از عمل تاباندن اشعه UV به 
روش CXL استفاده نمود. 
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مقدمه
OCT وسیله ای ارزشمند جهت بررسی عینی ساختمان و الیه های 

شبکیه است. امروزه مشخص شده که بستر عروقی ظریف شبکیه و 
کوروئید نقش مهمی در بسیاری از بیماری های چشمی دارد که نیاز 
به آنژیوگرافی را الزامی میکند. به همین دلیل در چند دهه گذشته 
 )ICG( ایندوسیانین گرین  و   )FA( فلورسین  آنژیوگرافی   از  ترکیبی 
آنژیوگرافی ها  این  انجام  شدند.  ابداع  پاتولوژی ها  این  بررسی  برای 
محدودیت های شناخته شده ای را به همراه دارند که مهم ترین آن ها 
مربوط به تزریق رنگ های داخل عروقی و عوارض مربوطه مثل تهوع، 
استفراغ، خارش پوستی، کهیر و در موارد نادری شوک آنافیالکتیک 

می  باشند. 
نازک  عروق  بررسی  برای  غیرتهاجمی  راهی  عنوان  به   OCT-A

شبکیه و کوروئید برای اولین بار در سال 2014 معرفی شد. در این 
تکنیک از انعکاس نور لیزر تابیده شده بر سطح گلبول های قرمز خون 
که در حال حرکت در عروق می باشند،  استفاده شده و تفاوت آن ها 
در تصاویر بسیار سریعی ثبت می شوند. سپس عروق سطوح مختلف 
شبکیه توسط رایانه بازسازی می شوند و دیگر نیازی به تزریق هیچ 
ماده رنگی وجود ندارد. تصاویری که در این تکنیک بدست می آیند 
در واقع اسکن های A متعددی هستند که توسط دستگاه تبدیل به 
اسکن B شده و مقاطع مختلف شبکیه و کوروئید را بازسازی می کنند. 
با بررسی تغییرات در توالی این تصاویر می توان مناطق دارای جریان 
خون باال با تغییرات زیاد در اسکن ها را از مناطق با جریان خون پایین 

و حتی مناطق که خون جریان ندارد را با ثبت تصاویر افتراق دارد.
 800-1050 بین  موجی  طول  می شود  تابیده  که  نوری  معموالً 
از  ولی  دارد  بافت ها  نفوذ عمیق تری در  باال  دارد. طول موج  نانومتر 
طرفی وضوح تصاویر آن کم تر خواهد بود. در اینجا جهت جلوگیری از 
طوالنی شدن مطلب از فرمول ها و روابط فیزیکی پیچیده صرف  نظر 

کرده و همکاران مشتاق به منابع خاص آن احاله می شوند. 
در حالت عادی این تصاویر می توانند سطحی بین 12-3 میلی متر 
مربع را در مقاطع مختلف نشان دهند و در شکل استاندارد آن چهار 

ناحیه قابل افتراق است:

1)SCP( 1- شبکه عروق سطحی شبکیه
2)DCP( 2- شبکه عروق عمقی شبکیه

 3)OR( 3- شبکیه خارجی
4)CC( 4- کوریوکاپیلرها

البته در مورد دیسک اپتیک تمام ضخامت آن نشان داده خواهد 
شد )تصاویر 1 و 2(. 

1-Superficial Capillary Plexus 

 2-Deep Capillary Plexus 

3-Outer Retina

4-Choriocapillaris
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جراح و متخصص بیماری های چشم
فلوشیپ جراحی شبکیه و لیزر
بیمارستان چشم پزشکی نگاه

OCT-A و کاربردهای آن

شکل 1- جزئیات عروقی ماکوالی طبییعی

شکل 2- تصاویر OCT-A عروقی دیسک طبیعی
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امتیازات و محدودیت ها
این نوع آنژیوگرافی امتیازاتی نسبت به آنژیوگرافی های سنتی قبلی 
دارد. مهم ترین آن ها زمان کوتاه عکس برداری و غیرتهاجمی بودن آن 

است که عوارض تزریق ماده حاجب را ندارد. 
امتیاز دیگر امکان بررسی کّمی عروق شبکیه است. از طرف دیگر 
تکنیک  این  هستند  بعدی  دو  که  معمولی  آنژیوگرافی های  برخالف 
می تواند تصاویر سه بعدی از شبکیه و عروق اطراف ماکوال ارایه دهد 
و می توان پاتولوژی های الیه های مختلف شبکیه را از هم افتراق داد.

نیز  قابل توجه ذکر شده، محدودیت هایی  امتیازات  البته علی رغم 
در این نوع آنژیوگرافی وجود دارد که هنوز نمی تواند ما را از همراهی  
بیش تر سایر مواردی که با آنژیوگرافی های سنتی مشخص می شوند 

بی نیاز سازد. این محدودیت ها عبارتند از:
است کدورت های  نور  تصویربرداری  این  منبع  بهر حال  1- چون 
مدیا مثل عدسی، زجاجیه و یا داخل شبکیه می تواند کیفیت تصاویر 

را تحت تأثیر قرار داده و یا اثرات سایه ای روی آن ها ایجاد کند.
از  نور  انعکاس  بعلت   )Artifacts( واقعی  غیر  تصاویر  وجود   -2
نظر  در  باید  ارایه شده  نهایی  تصویر  بازسازی  در  مختلف  عمق های 

گرفته شوند. 
3- چون این تصاویر فقط از سطح گلبول های قرمز در حال حرکت 
ساخته می شوند حاالتی مثل نشت مایع از عروق که در برخی از 

ضایعات کوروئید و شبکیه بسیار مهم هستند، قابل رؤیت نیست. 
بیمار بسیار حساس  به حرکات چشم   OCT-A 4- گرفتن تصاویر 
بوده و در مواردی که شخص کاهش بینایی قابل مالحظه ای داشته و 
خوب فیکس نمی کند انجام آن بسیار مشکل و یا غیرممکن می شود. 
5- بدلیل اینکه سطح بندی عمقی ضایعات توسط کامپیوتر انجام 
می شود بعضی از اوقات بخصوص در مواردی که RPED1 وجود دارد 
ممکن است تشخیص عمق و نوع ضایعات نیاز به بازسازی تصاویر به 

صورت دستی داشته باشند. 
عدم  آنژیوگرافی  نوع  این  محدودیت  مهم ترین  شاید   -6
شد  ذکر  که  گونه  همان  باشد.  شبکیه  محیط  از  تصویربرداری 
حداکثر سطح اسکن شده 12 میلی متر مربع و از شبکیه  خلفی است 
و در مواردی که نواحی محیطی تر مورد نیاز باشد این تکنیک هنوز 

کارآیی ندارد. 
تشحیص  را  حرکت  فقط  فناوری  این  که  آنجا  از  نهایت  در   -7
است  ساکن  یا  و  کند  خیلی  خون  جریان  که  مناطقی  می دهد،  در 

تصویری ایجاد نمی شود. 

کاربردهای بالینی
1- شبکیه-امروزه OCT-A به عنوان یک وسیله تشخیصی سریع و 
ایمن برای بررسی وضعیت عروقی شبکیه و کوروئید جای خود را باز 

کرده و هر روز بر اهمیت آن افزوده می شود.
1-Retinal Pigment Epithelial Detachment

این  وسیله  به  که  بیماری هایی  از  مختصری  شرح  مجال  این  در 
تکنیک قابل بررسی هستند ارایه خواهد شد. 

کمپلکس های  میکروآنوریسم ها،  تشخیص  دیابتی.  رتینوپاتی  الف: 
خون رسانی  عدم  مناطق  و   FAZ کّمی  اندازه گیری  و  نئوواسکوالر 

مناسب که مطابقت کامل با FA دارد. 
ب: AMD نوع خشک- نواحی کاهش جریان خون در کوریوکاپیلرها 
مخصوصاً در نواحی خارج از منطقه آتروفی می تواند نشان دهنده این 

بیماری باشد.
ج: AMD نوع مرطوب- بررسی کمی و کیفی CNV و تقسیم بندی 
آن ها بر اساس عمق درگیری و همچنین بررسی مکرر آن ها بعد از 
درمان و تزریق های مورد لزوم از کاربردهای این نوع آنژیوگرافی در 

این بیماری است.
درگیر  الیه  اساس  بر  را   CNV انواع  می توان   OCT-A با 
 Occult CNV همان  که   type 1 که  صورتی  به  کرد  تقسیم بندی 
است   classic CNV همان  که   type 2 است.   RPE الیه  زیر  می باشد 
همان هم   type 3 می شود.  ایجاد   )OR( خارجی  شبکیه  الیه   در 

Retinal Angiomatous Proliferation Lesions است و type 4 که ترکیب 

ضایعات نوع اول و دوم می باشد. در مورد CNV دیده شده که وضعیت 
هستند  مهم  بسیار   )OR/CC( کوریوکاپیلرها  و  خارجی  شبکیه  الیه 

چون اکثریت ضایعات در این الیه بوجود می آیند )شکل 3(. 

ارتباط   DCP الیه  تغییرات  که  داده اند  نشان  اخیر  تحقیقات 
و  دارد  شبکیه  بیماری های  از  بسیاری  در  دید  میزان  با  مستقیمی 
حتی در بیمارانی که تحت عمل جراحی سوراخ ماکوال قرار می گیرند 
سالمت الیه DCP قبل از عمل پیش آگهی بینایی بعد از عمل را به 

طور واضحی نشان می دهد. 
 PED گاهی اوقات در آنژیوگرافی های معمولی افتراق بین -CSR  :د
OCT-A می توان  با  بسیار مشکل است ولی  بیماری  این  CNV در  و 

براحتی آن ها را افتراق داد.

شکل 3- تصاویر OCT-A  در Wet AMD ناحیه بزرگ CNV را در OR/CC نشان می دهد.



این تکنیک  با   CRVO BRVO و  انسداد عروقی- در مواردی مثل  ه: 
طرفی  از  و  داد  تشخیص  بهتر  را  پرفوزیون  بدون  نواحی  می توان 
می توان میزان تأثیر بیماری بر الیه های سطحی و عمقی شبکیه را که 

در پیش آگهی بیماری حائز اهمیت است از یکدیگر افتراق داد.
و: تالنژیکتازی ماکوال- مشخص کردن عروق گشاد شده و نامنظم و 
گاهی اوقات ارتباط آن ها با عروق کوروئید می تواند کمک کننده باشد. 
البته از آنجا که OCT-A نشت مایع را نشان نمی دهد برای تشخیص 
مراحل مختلف این بیماری اگر نخواهیم FA انجام دهیم همراهی با 

OCT معمولی الزم است. 

ز: تشخیص CNV با سایر علل مانند میوپی باال.

2- گلوکوم- امروزه مشخص شده است که بسیاری از بیماری های 
شبکیه مثل گلوکوم زاویه باز )OAG( بیش تر یک منشأ عروقی دارند. 
 Lamina بخصوص دیده شده که ایسکمی سر عصب بینایی و همچنین
Cribrosa با مرگ سلول  های گانگلیونی در شبکیه نسبت مستقیم دارد 

و این پدیده  را می توان با OCT-A و تصویربرداری کامل از الیه های 
مختلف عصب بینایی مشاهده کرد )شکل شماره 4(

از آنجا که کاهش تراکم عروقی در اطراف دیسک بینایی و ماکوال در 
بیماران گلوکومی حتی در مراحل قبل از تشخیص به کمک پریمتری 
نشان داده شده است، شاید بتوان از این تکنیک در تشخیص زودرس 
گلوکوم یاری جست و با تصویربرداری های مقایسه ای بعدی از تثبیت 

و یا پیشرفت بیماری اطالعات بیش تری بدست آورد. 

3- اووئیت - تشخیص و بررسی موراد کاهش حجم عروق مویرگی 
الیه های مختلف شبکیه و بازسازی و Re-modeling عروق می تواند در 

تشخیص انواع  اووئیت  و رتینیت  کمک کننده باشد.

4- دیگر بیماری های دژنراتیو عصبی- امروزه تحقیقات بسیاری 
در مورد بیماری های دژنراتیو عصبی دیگر مثل آلزایمر،  پارکینسون 
در  عروقی  حجم  کاهش  نقش  که  شده  انجام  اسکیزوفرنی  حتی  و 
آلزایمر  مورد  در  بویژه  که  است  این  و جالب  دانسته اند  مهم  را  مغز 
همزمانی آن با کاهش عروق شبکیه هم نشان داده شده است. البته 
 OCT-A این تحقیقات هنوز در ابتدای مسیر هستند و شاید بتوان از

شبکیه در تشخیص زودرس آن ها کمک گرفت. 

شکل 4- تصاویر OCT-A برای مقایسه عروق سر عصب در یک دیسک سالم )سمت چپ( 
و یک دیسک گلوکومی )سمت راست(.
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OCT-A -1 به عنوان یک تکنیک سریع و غیرتهاجمی در بررسی عروق کوچک شبکیه و کوروئید امروزه جایگاه ویژه ای پیدا کرده است.
2- در این تکنیک از تفاوت جابجایی و حرکت گلبول های قرمز خون داخل عروق تصاویر سریع و متعدد گرفته شده و تصاویر با هم و 

توسط رایانه پردازش می شوند.
3- پاتولوژی های مختلف در الیه های متفاوت شبکیه و کوروئید را می توان از یکدیگر افتراق داد.

4- البته بعضی از محدودیت ها مثل وابستگی به نور، وابستگی به حرکت جریان خون و تصاویر سایه ای و غیر واقعی هنوز از مشکالت این 
نوع تصویربرداری است که امیدواریم در آینده برطرف شوند.

عدم تصویربرداری از  این نوع آنژیوگرافی  مهم ترین محدودیت  OCT-A قابل شناسایی نیست و شاید  5- نشت عروقی توسط 
محیط شبکیه باشد.
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مقدمه 
گلوکوم زاویه باز )OAG( بیماری است که حدود 2/8 میلیون فرد 
را در سال 2010 در آمریکا تحت تأثیر قرار داده و هزینه ای حدود 
 OAG در  درمان  اول  خط  است.  داشته  سال  در  دالر  میلیارد   1/5
معموالً دارویی است که به روش کاهش تولید یا افزایش خروج زاللیه 
عمل می کند. عالوه بر آن ترابکولوپالستی انتخاب درمانی دیگر برای 
آن  مدت  طوالنی  اثربخشی  و  است  خفیف  باز  زاویه  گلوکوم  موارد 
مشابه درمان دارویی است. به صورت سنتی، درمان دارویی و لیزری 
روش اصلی درمان محسوب می شدند تا زمانی که بیماری به مراحلی 
پیشرفت کند که نیاز به ترابکولکتومی ایجاد شود. این عمل برای موارد 
متوسط تا شدید گلوکوم در نظر گرفته می شود که علت آن تهاجمی 
بودن و عوارض احتمالی این روش است. در گذشته روش های جراحی 
جراحی های  اما  داشت  وجود  گلوکوم  متوسط  تا  خفیف  موارد  برای 
در   Microinvasive Glaucoma Surgery (MIGS( گلوکوم  کم تهاجمی 
حال پیشرفت است و انتخاب های جدیدی برای کسانی که معیارهای 
ایمن تر  این روش ها  است.  ایجاد شده  ندارند  را  ترابکولکتومی  انجام 
به  نسبت  کوتاه تری  بهبود  زمان  و  بوده  کم تر  جانبی  عوارض  با  و 
تکنیک های تهاجمی تر دارند. این روش ها در کاهش فشار چشم و نیز 
کاهش نیاز بیمار به دارو مؤثر هستند که یک اتفاق مهم در کسانی 

است که دارو را به خوبی مصرف نمی کنند.

اندیکاسیونها
 )MIGS( کم تهاجمی  جراحی  روش های  کاندیدای  که  بیمارانی 

هستند شامل موارد زیر می باشند:
و  اولیه  باز  زاویه  تا متوسط: گلوکوم  با گلوکوم خفیف  بیماران   -1

 .pigmentary dispersion یا گلوکوم PXG گلوکوم
2- گلوکومی که با حداکثر درمان دارویی کنترل نیست یا موانعی 

برای تجویز داروی کافی وجود دارد. 
3- بیمارانی که کاتاراکت قابل توجه همزمان دارند چرا که جراحی 

می تواند همزمان انجام شود.
برای همه بیماران باید معاینه پیش از عمل کامل شامل گونیوسکوپی 

و شرح حال کامل با جزئیات انجام شود. 

کنتراندیکاسیونها
کنتراندیکاسیون های نسبی برای این روش ها شامل گلوکوم زاویه 
بسته، گلوکوم ثانویه، گلوکوم متوسط تا شدید و سابقه قبلی جراحی 
سایر  است.  نشده  کنترل  و  باال  خیلی  داخل چشم  فشار  یا  گلوکوم 
مالحظات عبارتند از: بیمارانی که قباًل جراحی  کراتورفراکتیو انجام 

داده اند و نیز بیماران تک چشمی. 

MIGSروشهایجراحی
روش هایی که خروجی مایع زاللیه را افزایش می دهند:

- ترابکتوم
istent -

Hydrus stent -
- ترابکولوتومی ترانس لومینال با کمک گونیوسکوپی 

Excimer Laser ترابکولوتومی با کمک -

شانتهایسوپراکوروئیدال
Cypass micro-stent -

- روش های کاهنده تولید مایع زاللیه
- اندوسیکلوفوتوکواگولیشن

فیلتراسیونزیرملتحمهای
XEN gel stent

وسایلونتایج
ترابکتوم

شرکت توسط  که  است  جراحی  سیستم  یک   ترابکتوم 
NeoMedix ساخته شده است. این روش در سال 2004 معرفی شد و 

اجازه داد ترابکولوتومی با approach داخلی انجام شود. در این روش 
برداشته  شلم  کانال  داخلی  دیواره  و  ترابکوالر  شبکه  از  باریکی  نوار 
ایجاد گردد. خود وسیله  مایع زاللیه  درناژ  برای  تا مسیری  می شود 
شامل دسته ای یکبار مصرف است که برای الکتروکوتری، شستشو و 

مکش استفاده می شود. 
این دسته به یک ژنراتور با فرکانس kHz 550 متصل است که قابل 
پایی سه  پدال  به وسیله  و  بوده  افزایش  وات  به صورت 0/1  تنظیم 
مرحله ای به ترتیب شستشو بعد مکش و در مرحله آخر الکتروکوتری 
را اعمال می کند، کنترل می شود. شستشو و مکش مداوم اجازه خروج 
ذرات آزاد شده و نیز تنظیم دما را می دهد بعالوه، نوک ترابکتوم با 
زاوایه 90 درجه خم شده تا یک انتهای مثلثی محافظت شده را پدید 
آورد و اجازه ورود آسان تر به کانال شلم را می دهد و بعالوه سطح آن 
به گونه ای است که اجازه حرکت روان را درون کانال میسر می سازد. 
Ablation )سوزاندن( 60 تا 120 درجه اجازه برقراری مجدد مسیر 

خروجی را فراهم می کند. در مطالعه Maeda  و همکاران نتایج جراحی 

)MIGS(جراحیهایگلوکومبهروشکمتهاجمی

* دکتر نسیم عموهاشمی 
nassimamoohashemi@gmail.com
جراح و متخصص بیماری های چشم

بیمارستان چشم پزشکی نگاه
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با استفاده از ترابکتوم در 8 چشم از 69 بیمار مورد مطالعه قرار گرفت. 
میانگین فشار داخل چشم قبل از عمل 8/1±26/6 میلی متر جیوه 
بود که به 3/4 ± 17/4 میلی متر جیوه طی شش ماه پس از جراحی 
 کاهش یافت. متوسط تعداد داروهای مورد استفاده برای بیماران نیز از

 1/4 ± 4/0 به 1/2 ± 2/3 در 6 ماه کاهش یافت. این مطالعه عارضه 
را  عفونت  یا  کوروئید  خون ریزی  کوروئید،  افیوژن  جمله  از  جدی 
کنترل  عدم  علت  به  بعدی  جراحی های  به  بیمار   13 نکرد.  گزارش 
و در 3  ترابکولکتومی  بیمار  پیدا کردند که در 10  نیاز  فشار چشم 
بیمار تکرار ترابکتوم انجام شد. یک بیمار افزایش شدید فشار چشم 
پس از جراحی پیدا کرد که در یک هفته پس از عمل با دارو کنترل 
سال  در  که  مطالعه  یک  در  کرد.  پیدا  ترابکولکتومی  به  نیاز  و  نشد 
باز  زاویه  به گلوکوم  بیماران مبتال  2008 کامل شد 304 چشم در 
به دست آمد. میانگین  نتایج مشابهی  قرار گرفتند که  بررسی  مورد 
متوسط  و  میلی متر جیوه   15/5 به   2/0  ±  3/6 از  داخل چشم  فشار 
تعداد داروهای مورد استفاده از 1/13 ± 2/65 به 1/29 ± 1/44 در یک 
سال کاهش یافت. عوارض شامل آسیب به عنبیه در 4 بیمار و افزایش 

فشار داخل چشم در 26 بیمار رخ داد. 
و تشکیل  ترابکوالر  bypass شبکه  توانایی  این جراحی  فواید کلی 
یک مسیر مستقیم به کانال شلم است. ملتحمه دست نخورده باقی 
می ماند و بلبی تشکیل نمی شود. نکته با اهمیت اینکه این جراحی را 
می توان به طور همزمان با جراحی کاتاراکت انجام داد. مضرات معمول 
این روش فقدان ایجاد خروجی 360 درجه و بسته شدن شکاف ایجاد 
شده می باشد و نیز این نکته مهم است که کاهش فشار داخل چشم 
در این روش به وسیله فشار وریدهای اپی اسکلرال و مقاومت کانال 

شلم محدود می شود. 

iStent

تأییدیه   2012 سال  در   iStent Trabecular Micro-ByPass Stent  

FDA را دریافت کرد. این وسیله یک استنت پوشیده شده با هپارین 

 )Snorkle( و از جنس تیتانیوم غیر فرومگنتیک به شکل لوله تنفسی
است تا کارگذاشتن آن تسهیل گردد.

یک  از  استریل  مصرف  بار  یک   inserter از  استفاده  با  وسیله  این 
برش قرنیه ای 1/5میلی متری کار گذاشته می شود. اپلیکاتور وارد اتاق 

قدامی شده و سپس وارد قسمت نازال زاویه چشم می گردد. 
به کانال شلم  ترابکوالر و ورود  به شبکه  نفوذ  اجازه  تیز آن  نوک 
را   FDA تأییدیه  که  است  وسیله ای  کوچک ترین   iStent می دهد.  را 
ارتفاع و 1 میلی متر طول دارد.  دریافت کرده است و 0/3 میلی متر 
در یک مطالعه آینده نگر اثربخشی انجام فیکو و کارگذاری استنت با 
انجام جراحی کاتاراکت به تنهایی در 239 بیمار مقایسه شد که از این 
میان 116 نفر Stent گذاشته بودند. بیماران این مطالعه کسانی بودند 
که گلوکوم خفیف تا متوسط داشته و فشار چشم آن ها بدون استفاده 
از دارو بین 22 تا 36 میلی متر جیوه بود. بیماران به مدت 24 ماه 

پی گیری شدند و هدف تعریف شده در این مطالعه فشار چشم کم تر 
یا مساوی 21 میلی متر جیوه بدون استفاده از داروی ضد گلوکوم بود. 
که  بیماران  از  دسته  آن   )P=0/36( معنی دار  افزایش  ماه   24 در 
معیار نهایی تعریف شده در مطالعه را بدست آورده بودند در گروهی 
 که استنت گذاشته شده بود نسبت به گروه کنترل مشاهده گردید

 )61% در مقابل 50%(. همچنین در گروه استنت افرادی که کاهش 
بیشتر یا مساوی 20 درصد در فشار داخل چشم داشتند نسبت به 

گروه دوم دیده شد اما این اختالف معنی دار نبود. 
و  استنت  گروه  در  چشم  فشار  کلی  میانگین  ماه،   24 در 
 17/8  ±  8/3 و    17/1  ±  2/9 ترتیب  به  و  هم  مشابه  کنترل  گروه 
این بود که میانگین فشار  میلی متر جیوه بود. یک نکته قابل توجه 
پایدار  پی گیری   24 تا   12 ماه های  بین  استنت  گروه  در  چشم 
 17/0  ±  1/3 میزان  به  کنترل  گروه  در  که  حالی  در  ماند  باقی 
استنت  گروه  در  داروها  تعداد  بعالوه  یافت.  افزایش  جیوه   میلی متر 
)0/6 ± 0/2( به طرز معنی داری نسبت به گروه کنترل )0/7 ± 0/4) در 

 .(P=0/11( 12 ماه پایین تر بود
اگر چه این روند در 24 ماه وجود داشت اما این اختالف پس از آن 
معنی دار نبود. در یک مقایسه موردی که توسط اگوستینوس انجام 
شد، این نتیجه بدست آمده که کارگذاری نرمال iStent با فیکو سبب 
کاهش بیش تر و طوالنی مدت تر فشار چشم و نیز تعداد داروهای ضد 
گلوکوم در مقایسه با فیکو به تنهایی می باشد. هیچ عارضه جدی در 

این مقاله مروری دیده نشد. 

Cypass Micro-Stent

شد  ساخته   Transcend Medical Inc. توسط   Cypass Micro-Stent

و هم  اکنون در ایالت متحده به عنوان یک روش درمانی در مطالعه 
Compass در حال ارزیابی است. این وسیله از سال 2009 در مطالعات 

مختلف در اروپا مورد ارزیابی قرار گرفته است. 
این وسیله یک ابزار پلی مید سوپراسیلیاری برای کارگذاری داخلی 
ایجاد یک سیکلودیالیز کنترل  این وسیله  )ab-interno(. هدف  است 
شده است تا مایع را به فضای سوپراسیلیاری هدایت کند. این استنت 

6/35 میلی متر طول دارد و قطر بیرونی آن 0/51 میلی متر است. 
طی عمل جراحی ایمپلنت روی یک سیم راهنمای قابل برداشتن 
گذاشته می شود و از محل برش اولیه فیکو به داخل چشم فرستاده 
برای  راهنما  sclera spur هدایت می گردد. سیم  به سمت  و  می شود 
به فضای سوپراسیلیاری  ورود  برای  بادی  blunt سیلیاری  جداسازی 
یعنی جایی که استنت باید کارگذاشته شود به کار می رود. در مطالعه 
CyCLE برای 238 بیمار Cypass Micro stent را در هنگام جراحی 

بود که  اولین کوهورت شامل 90 چشم  کاتاراکت کار گذاشته شد. 
فشار چشم کنترل شده مساوی یا باالتر از 21 میلی متر جیوه داشتند، 
40 بیمار پی گیری 12 ماهه انجام دادند در آن زمان میانگین فشار 
چشم 16/3 میلی متر جیوه بود و 48 درصد کاهش یافت. استفاده از 
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- گلوکوم به ویژه نوع زاویه باز بیماری چشمی شایعی است که فرد و جامعه را متحمل هزینه های بسیاری می کند.
- خط اول درمان گلوکوم زاویه باز دارو و لیزر آرگون می باشد و در مراحل پیشرفته جراحی ترابکولکتومی درمان اصلی به حساب 
می آید. روش MIGS یک روش کم تر تهاجمی برای موارد خفیف تا متوسط گلوکوم زاویه باز است که کمک می کند میزان مصرف داروهای 
ضد گلوکوم کاهش یافته و از طرف دیگر میزان نیاز به جراحی ترابکولکتومی نیز کم تر شود و در سال ها و دهه های اخیر جای خود را در 

درمان این نوع گلوکوم باز کرده است. 
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دارو در کوهورت دوم شامل 148 چشم بود که فشار اولیه آن ها کنترل 
بوده و کم تر از 21 میلی متر جیوه ذکر شد. در پی گیری 12 ماهه، 
73 چشم مورد معاینه قرار گرفت و مشاهده شد که فشار چشم پایدار 
بوده و کاهش 75 درصدی در استفاده از دارو داشتند. هیچ بیماری 
در این مطالعه در هیچ یک از دو گروه با عوارض جانبی گزارش نشد. 
گروه  دو  همین  به  بیمار   184 دیگر  مرکزی  چند  مطالعه  یک  در 
کوهورت که در مطالعه CyCLE تقسیم بندی شده بودند، طبقه بندی 
شدند و جراحی کاتاراکت همراه با کارگذاری استنت برایشان انجام 
 شد. 91 بیمار در کوهورت IOP ≥ 21( 1( و 93 بیمار در کوهورت 2 

)IOP < 21( قرار گرفتند.
میانگین سن برای هر دو گروه 8/21 ± 73 سال بود و میانگین فشار 

اولیه چشم 5/91 ±21/1 میلی متر جیوه بود. 
میانگین تعداد داروها 1/12 ± 2/1 ذکر شد. در پی گیری 6 ماهه 57 
بیمار در کوهورت 1 برای پی گیری در دسترس بودند و میانگین فشار 
چشم آن ها 0/53 ± 15/6 میلی متر جیوه بود که به صورت معنی دار از 

.(P < 0/001( مقدار اولیه پایین تر گزارش شد
میانگین تعداد داروهای ضد گلوکوم به میزان معنی داری از مقدار 

.(P < 0/001( اولیه کاهش یافته و به 0/15 ± 0/9 تقلیل یافت
میانگین  داشتند.  ماهه   6 پی گیری  بیمار   41  ،2 کوهورت  در 
داروها  تعداد  میانگین  و  جیوه  میلی متر   15/6  ±  0/68 چشم   فشار 
0/07 ± 0/6 بود.  فشار چشم کم تر از 21 میلی متر جیوه کنترل باقی 
 .(71% ،P < 0/001( ماند و کاهش معنی دار داروها در 6 ماه دیده شد
از  تا   25( گذرا  هیپوتونی  شامل  عمل  از  بعد  حوادث  شایع ترین 
26 مورد که طی یک ماه بهبود یافتند( و افزایش فشار داخل چشم 
گذرا )19 مورد( بود. 9 مورد از موارد افزایش فشار چشم به مداخله 
جراحی اضافه تر شامل ترابکولکتومی یا کارگذاری استنت اضافه نیاز 

پیدا کرد. در مجموع، در مطالعات اولیه نشان داده شد که این وسیله 
می تواند سبب کاهش معنی دار تعداد داروهای مصرفی و نیز کاهش 
قابل توجه فشار کنترل نشده چشم شود یا موجب باقی ماندن فشار 
کنترل شده چشم گردد. بعالوه دیده شد که این وسیله ضریب امنیت 

باال و عوارض جانبی اندک دارد. 

XEN ایمپلنتگلوکوم
 AqueSys Inc. توسط   (AqueSys Implant( XEN گلوکوم  ایمپلنت 
حاضر  حال  در  که  است  تحقیقاتی  وسیله ای  و  است  شده  طراحی 
مراحل مطالعات کلینیکی را می گذراند. این ایمپلنت از ژالتین مشتق 
از کالژن نرم ساخته شده که غیرالتهابی است. هدف از کارگذاری آن 
ایجاد مسیر خروج مایع زاللیه از اتاق قدامی به فضای زیر ملتحمه 
 inserter است. ایمپلنت از یک برش قرنیه ای کوچک با استفاده از یک
مشابه آنچه برای لنز داخل چشمی استفاده می شود به درون چشم 
وارد می شود. همانند سایر انواع ایمپلنت ، این عمل می تواند همزمان 

با جراحی کاتاراکت انجام شود. 
کاًل 118 چشم که این وسیله برای آن ها کار گذاشته شده مورد 
مطالعه قرار گرفته اند. میانگین فشار چشم قبل از عمل 23 میلی متر 
جیوه با متوسط مصرف 3 دارو بود. در پی گیری های ماه ها 12 و 18، 
میانگین فشار چشم به 4/5 ± 15/4 میلی متر جیوه و پس از آن 3/1 
 ± 14/5  میلی متر جیوه کاهش یافت. در ماه 24 میانگین فشار چشم

5/1 ± 14/3 میلی متر جیوه بود.  
در همه زمان های اندازه گیری، میانگین تعداد داروهای مصرفی ضد 
گلوکوم معادل یک دارو بود و 33 درصد بیماران در 24 ماه دارویی 
دریافت نکردند و در حال حاضر مطالعات بیشتر روی این وسیله در 

ایاالت متحده در حال انجام است. 



منابع

1. Quigley HA, Broman AT. The number of people with glaucoma worldwide in 2010 

and 2020. Br J Ophthalmol. 2006; 90(3):262-7. 

2. Distelhorst JS, Hughes GM. Open-angle glaucoma. Am Fam Physician. 2003; 

67(9):1937-44.  

3. Samples JR, Singh K, Lin SC, et al. Laser trabeculoplasty for open-angle glau-

coma: a report by the American academy of ophthalmology. Ophthalmology. 2011; 

118(7):2296-2302. 

4. http://one.aao.org/CE/PracticeGuidelines/PPP_Content.aspx?cid=93019a87-4649-

4130-8f94-b6a9b19144d2#section4 

5 Okeke CO, Quigley HA, Jampel HD, et al. Adherence with topical glaucoma 

medication monitored electronically the Travatan Dosing Aid study. Ophthalmology 

2009;116:191-9. 

6. E. Randy Craven, L. Jay Katz, Jeffrey M. Wells, Jane Ellen Giamporcaro, iStent 

Study Group, Cataract surgery with trabecular micro-bypass stent implantation in pa-

tients with mild-to-moderate open-angle glaucoma and cataract: Two-year follow-up. J 

Cataract Refract Surg. 2012; 38(8): 1339-1345. 

7. Brian A. Francis, Kuldev Singh, Shan C. Lin, Elizabeth Hodapp, Henry D. Jampel, 

John R. Samples, Scott D. Smith, Novel Glaucoma Procedures: A Report by the Amer-

ican Academy of Ophthalmology. Ophthalmology, Volume 118, Issue 7, July 2011, 

Pages 1466-1480. 

8. Maeda M, Watanabe M, Ichikawa K. Evaluation of trabectome in open-angle glau-

coma. J Glaucoma. 2013;22(3):205-8. 10. Francis BA, Minckler D, Dustin L, et al. 

Combined cataract extraction and trabeculotomy by the internal approach for coexist-

ing cataract and open-angle glaucoma: Initial results. J Cataract Refract Surg; 34(7). 

1096-1103. 

9. Arriola-Villalobos P, Martínez-de-la-Casa JM, Díaz-Valle D, et al. Combined 

iStent trabecular micro-bypass stent implantation and phacoemulsification for co-

existent open-angle glaucoma and cataract: a long-term study. Br J Ophthalmol. 

2012;96(5):645-9. 

10. Vold, S. D. Micro-Invasive Stent Implanted During Phaco-Cataract Surgery 

Achieves Sustained IOP Lower Effect in Glaucomatous Eyes at 12 Months. Presented 

at 11/13/12 AAO Conference, Chicago, IL. 

11. Helmut H, Ahmed IK, Grisanti S, et al. Early postoperative safety and surgi-

cal outcomes after implantation of a suprachoroidal micro-stent for the treatment of 

open-angle glaucoma concomitant with cataract surgery. J Cataract Refract Surg. 

2013;39(3):431-437. 

12. Pfeiffer N, Lorenz K, Ramirez M, et al. 6 Month Results from a Prospective, Mul-

ticenter Study of a Nickel-Titanium Schlemm’s Canal Scaffold for IOP Reduction Af-

ter Cataract Surgery in Open-Angle Glaucoma. American Glaucoma Society Annual 

Meeting. New York, NY. March 1-4 2012. 

13. Grover DS, Godfrey DG, Smith O, et al. Gonioscopy-assisted transluminal trabecu-

lotomy, ab interno trabeculotomy. Ophthalmology 2014; 121: 855-61. 

14. Grover DS, Smith O, Fellman R, et al. Gonioscopy assisted transluminal trabecul-

otomy: an ab interno circumferential trabeculotomy for the treatment of primary con-

genital glaucoma and juvenile open angle glaucoma. Br J Ophthalmology 2015; 99: 

1092-96. 

15. Grover DS, Godfrey DG, Smith O, et al. Outcomes of Gonioscopy-assisted trans-

luminal trabeculotomy (GATT) in eyes with prior incisional glaucoma surgery. J Glau-

coma 2017; 26: 41-45. 

16. Richter G, Coleman AL. Minimally invasive glaucoma surgery: current status and 

future prospects. Clinical Ophthalmology 2016; 10: 189-206.  

23
 | 

N
JO

 V
ol

. 1
6,

 N
o.

 5
7,

Sp
rin

g 
20

17

|)MIGS( جراحی های گلوکوم به روش کم تهاجمی|



خالصه 
هدف: بررسی ارتباط میان استرابیسم و شدت صدمات ماده سفید 
در بچه های نارس )White Matter Damage of Immaturity (WMDI بر 
با صدمات  همراه  استرابیسم معموالً  اگر چه   .MRI یافته های  اساس 
ماده سفید مغز در بچه های نارس می باشد، اما مشخصات آن بخوبی 

بیان نشده است. 
روش پژوهش: مطالعه 73 بیمار به صورت cross-sectional بوده و 
در یک بخش چشم پزشکی با تشخیص ضایعه ماده سفید در بچه های 
نارس )WMDI( انجام شده است. شدت ضایعه ماده سفید بر اساس 
کامل  معاینه  بیماران  تمام  است.  شده  درجه بندی   MRI یافته های 

چشم پزشکی شدند. 
و  شیوع  انحراف،   مشخص  نوع  انحراف،  میزان  توسط  استرابیسم 
سفید  ماده  صدمات  درجه بندی  به  توجه  با  استرابیسم  مشخصات 

)WMDI( بررسی شدند. 
تعداد  و   MRI در  سن   ،perinatal نوزادان  مشخصات  یافته ها: 
فرقی  سفید  ماده  صدمه  درجات  میان  در  بچه ها  در   MRI دفعات 
ندارد. عیب انکساری در 56 بیمار )76/7%( فرقی در درجات صدمه 
مشاهده   )%52/1( بیمار   38 در  استرابیسم  نداد.  نشان  سفید  ماده 
 )WMDI( شد و شیوع آن با شدت ضایعه ماده سفید بچه های نارس
و داشتند  ایزوتروپی  بیمار   18 و  اگزوتروپی  بیمار   20 بود.   بیش تر 

سفید  ماده  ضایعه  باالی  درجات  در  شیوع  با    constant strabismus

فرقی در شدت  انحراف  میزان  اگر چه  نارس مشاهده شد.  بچه های 
ضایعات ماده سفید بچه های نارس نداشت.

نتیجه: شیوع استرابیسم با شدت ضایعه ماده سفید بچه های نارس 
سالم  بچه های  از  بیش تر   WMDI بچه های  در  استرابیسم  و  افزایش 
می باشد. شدت صدمات ماده سفید بچه های نارس ارتباط محکمی با 

constant strabismus  دارد. 

مقدمه
قبل  در هفته های 34-24 حاملگی،  نارس  نوزادان  مغز  به  صدمه 
از زایـمان و یا بـعد از زایـمان بـطور اولیه در ناحیه پری ونـتریکوالر

  

ایسکمیک  ضایعه  دو  هر  می گذارد.  اثر   )periventricular(
اینتراونتریکوالر، خون ریزی  شامل  خون ریزی دهنده   و 

germinal matrix، اینفارکشن هموراژیک پری ونتریکوالر، لوکوماالسی 

اتفاق  می توانند  سفید  ماده  منتشر  ضایعه  و   )PVL( پری  ونتریکوالر 
بیافتند. این صدمات ماده سفید به نام ضایعات ماده سفید بچه های 
قابل   MRI نهایت توسط  نام گذاری شده است و در   )WMDI( نارس
تشخیص می باشد. این ضایعات بالفاصله بعد از تولد و یا قبل از تولد 

با پاتولوژی قابل تشخیص نیستند. 
نگه داشتن بچه های  زنده  بخاطر پیشرفت علم پزشکی در زمینه 
ماده  صدمات  وقوع  اما  شده  بیش تر  بچه ها  این  ماندن  زنده  نارس، 
مغز  تصویربرداری  بررسی های  است.  نیافته  کاهش   )WMDI( سفید 
 )cystic PVL( نشان می دهد که ضایعات کیستیک اطراف ونتریکول
رو به کاهش اما ضایعات غیر کیستیک و ضایعات ماده سفید رو به 
افزایش بوده و شایع تر شده اند و در بررسی های اخیر نیز بیش تر مورد 

توجه قرار گرفته اند.
سفید  ماده  صدمات  با  همراه  مختلفی  رشدی  مشکالت 
اسپاستیک دایپلژی  مثل  باشد  نارس  بچه های  در   مغز 

غیر  یا کاهش  بینایی  نقص  )spastic diplegia(، عقب ماندگی ذهنی، 
و  بینایی  تأخیر در رشد  بینایی،  میدان  ، محدودیت  بینایی  طبیعی 

نقص حرکتی چشم گزارش شده اند. 
دیسک  شامل  که  شده  گزارش  طبیعی  غیر  دیسک  همچنین 
آن مکانیسم  و  می باشد  باال  کاپ  با  طبیعی  دیسک  و   کوچک 

و  است  بینایی  اکسون های   retrograde trans-synaptic degeneration

علت آن ضایعه دو طرفه اولیه در optic radiation است. 
شکل به  اولیه  ضایعه  که  نموده اند  بیان  همکاران  و   Lenartson 

با کاهش ضخامت الیه فیبری  immaturity of optic radiation همراه 

شبکیه )NFL( می باشد. بعالوه آن ها نشان دادند که شدت بیماری در 
PVL در ارتباط با نقص حرکتی و اختالل درک و فهم می باشد و در 

ضمن ارتباط ضایعه ماده سفید با استرابیسم به فراوانی گزارش شده 
اما هنوز شیوع و مشخصات استرابیسم با شدت صدمات ماده  است 

سفید ثابت نشده است. 
هدف این مطالعه بررسی شیوع و مشخصات استرابیسم در همراهی 
با صدمات ماده سفید  است که بر اساس شدت صدمات ماده سفید 
بیماران  این  استرابیسم  رشد  برای  ضایعه  شدت  و  نارس  بچه های 

)WMDI( مشخص می شود. 

روش پژوهش
روش های مورد مطالعه مطابق با بیانیه هلسینکی و در بیمارستان 

دانشگاه بین المللی پوسان و بوسان کره جنوبی تأیید شده است.

یافته ها
بیماران بچه های نارس با صدمات مغزی ماده سفید )WMDI( که

همراهی استرابیسم در بچه های نارس با 
با  ارتباط  در  و  مغز  سفید  ماده  صدمات 

MRI

* دکتر محمد کریم نعمت اللهی
dr_nhy@yahoo.com

جراح و متخصص بیماری های چشم
فلوشیپ جراحی چشم کودکان و استرابیسم 

بیمارستان چشم پزشکی نگاه
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|MRI همراهی استرابیسم در بچه های نارس با صدمات ماده سفید مغز و در ارتباط با|

سال های بین  کامل  چشمی  معاینه  هم  و  داشتند   Brain MRI  هم 
 2013-2007 به ترتیب در بخش چشم بیمارستان دانشگاه بین المللی 
بوسان بررسی شدند، بیماران ROP، استرابیسم با محدودیت حرکتی یا 
فلجی و آنومالی ژنتیک از مطالعه حذف شدند. همچنین بچه هایی که فکر 
می کردند نقص بینایی شدید و فیکساسیون ندارند، کنار گذاشته شدند. 
در مجموع 73 بیمار با WMDI )42 پسر و 31 دختر( که دارای 
سن  ماندند.  باقی  مطالعه  در  بودند  چشمی  معاینه  و  مغزی   MRI

و   )0/15  –  14/6( سال   1/48 معاینه چشم  زمان  در  آن ها  متوسط 
بیمار   61 بود،   )42-26( هفته   31/43 تولد  زمان  در  متوسط  سن 
زایمان   )%  16/5( بیمار   12 و   Preterm زایمان  درصد(   83/5(
گرم   1500 تولد  زمان  در  نوزاد  متوسط  وزن  داشتند،  موقع  به 
 )LBW( داشتند  کم  وزن   )%  32/8( نیز   24 و  بود   )680-3900(
 1500 زیر  وزن   )%50/6( بیمار   37 و  1500گرم(.   -2500( بین 
سال   1/33 مغزی   MRI متوسط  سن  داشتند.   )VLBW(  گرم 
)سال 17/16- 0/01(  و متوسط تعداد MRI مغزی در هر بچه 1 عدد )1/2( بود.

MRI بررسی های
تصویربرداری مغزی انجام شده با سیستم TMR 1/5 تسال در مقاطع 
sagittal و axial، شدت ضایعات ماده سفید را بین 4-1 درجه یا گرید 

و بر اساس درجه بندی لوکوماالسی پری ونتریکوالر )PVL( که توسط 
Serdaroglu پیشنهاد شده طبقه بندی می کند.

گرید 1،  یک طرفه یا دو طرفه با تعداد مناطق 3-1 هایپراینتنسیتی
با تعداد مناطق بیش تر  گرید 2،  پری ونتریکوالر هایپراینتنسیتی 
هایپراینتنسیتی  پری ونتریکوالر   ،3 گرید  هایپراینتنسیتی   3 از 
دیواره نامنظمی  با  هیپراینتنسیتی   3 از  بیش تر  مناطق  تعداد   با 

با  هایپراینتنسیتی  ونتریکوالر  پری   .4 گرید   Lateral ventricle

یک  بوسیله  درجه بندی  این  است.  همراه  ونتریکول  شدن  گشاد 
 MRI نورورادیولوژیست و بدون دیدن بیماران، فقط بر اساس اطالعات

توسط آقای دکتر Jay انجام شده است. 

ارزیابی چشم
ارزیابی چشم برای مستقیم بودن در فاصله 6 متری در دور و 30 
سانتی متری در نزدیک و با منشور و آلترتانیو کاور تست و در بیمارانی 
که همکاری نداشته باشند به کمک تست Krimsky و بررسی DVD و 
DHD با منشور و کاور تست انجام می شود. همچنین بررسی ورژن - 

داکشن )version- duction( همزمان انجام شده و تقسیم بندی انحراف 
بیماران  تمام  و  انجام شد  انحراف  زاویه  و  پایداری  اساس جهت،  بر 
تحت بررسی از نظر عیب انکساری با رفراکشن سیکلوپالژیک و معاینه 

فندوس قرار گرفتند.

آنالیز ریاضی
و  Fisher’s exact test, Mann-Whitney U test  تست های 

نوزادان  مقایسه  و  گرفتند  قرار  استفاده  مورد    Kruskal-Wallis test

perinatal و مشخصات چشم آن ها با طبقه بندی WMDI انجام شد. 

نتیجه گیری
بر اساس MRI- در گرید یک 4 بیمار )5/5 %(  در گرید دو 8 بیمار 
)11 %( در گرید سه 28 بیمار )38/4 %( و در گرید چهار 33 بیمار 
)45/2 %( جای گرفتند )گریدهای 4و3و2و1 طبقه بندی فوق الذکر(. 
 MRI جنسیت، سن، ماه زمان تولد، وزن در هنگام تولد، سن در زمان
اینجاد   PVL طبقه بندی  در  فرقی  بچه  هر  در   MRI دفعات  تعداد  و 

نمی کند )جدول شماره 1(.

PVL جدول 1- نمودار جمعیت شناختی



عیب انکساری قابل توجه شامل هیپروپی، میوپی و آستیگماتیسم باال در 56 بیمار )76/7%( مشاهده شد. هیپروپی بیش ترین عیب انکساری 
)43/8 %( بود ولی میزان عیب انکساری با گریدینگ WMDI ارتباطی نداشت. )جدول شماره 2(

prematurity جدول 2- میزان شیوع عیوب انکساری در بیماران مبتال به صدمات ماده سفید مغز در

از 73 بیمار مطالعه شده 38 بیمار )52/1 %( انحراف چشم داشتند 
 %  37/5 نداشتند.  استرابیسم  بیمار   4 از  هیچیک  یک  گرید  در   و 
)3 بیمار از 8 نفر( بیماران گرید WMDI 2 انحراف چشمی داشتند. 
نیز    WMDI  3 گرید  بیماران  از  نفر(   28 از  بیمار   11(  %39/3 در 
انحراف چشم مشاهده شد. در نهایت 72/7 % )24 بیمار از 33 نفر( 
استرابیسم  شیوع  شد.  دیده  استرابیسم   WMDI  4 گرید  بیماران  از 
شیوع  و   )004/0=P( داشت  معنی دار  ارتباط   WMDI درجه بندی  با 
استرابیسم با شدت صدمه ماده سفید افزایش پیدا می کرد. )شکل 1(

مشخصات استرابیسم شامل نوع انحراف، پایداری انحراف و میزان 
را  افقی  انحراف  نوع  استرابیسم  بیمار   38 تمام  گردید.  آنالیز  آن 
ایزوتروپی  از 38 نفر( و  بیمار   20( ،% داشتند. اگزوتروپی در 52/6 
در 47/4 % )18 بیمار از 38 نفر( مشاهده شد. نوع انحراف ارتباطی 

تمام 13   )P <0/999( نداشت.  ماده سفید  ضایعه   و شدت  درجه  با 
بیماری که انحراف عمودی داشتند انحرافشان همراه با انحراف افقی 
 % 69/2 DVD ،)بود. هایپروتروپی ساده 30/8 % )4 نفر از 13 نفر
ارتباط  انحراف عمودی  داشتند.  انحراف عمودی  نفر(  از 13  نفر   9(
معنی داری با شدت WMDI نداشت P =0/664. از 38 بیمار 21 بیمار 
انحراف ثابت داشتند و در طبقه بندی گرید 2 هیچ نوع انحراف ثابتی 
دیده نشد )هیچکدام از 3 نفر(، 36/4 % )4 نفر از 11 نفر( درجه 3 
و 70/8 % )17 نفر از 24 نفر( گرید 4 انحراف ثابت داشتند. بنابراین 
 اختالف معنی داری بین استرابیسم ثابت و شدت WMDI وجود داشت 
)P = 0/017(. 28 بیمار انحراف باالی 20 دیوپتر داشتند  )38/4 %( 
ولی میزان انحراف ارتباط معنی داری با شدت WMDI نداشت )0/298 
P =(. سن متوسط برای اگزوتروپی 2/32 سال )9/20– 0/15( و برای 

ایزوتروپی 1/28 سال )8/22-0/22( بود. سن بیماران اگزوتروپ باالتر از 
ایزوتروپ بود ولی این موضوع از نظر آماری قابل توجه نیست. )جدول 3(

ریسک  یک   WMDI شدت  آماری  آنالیز  و  بررسی  نظر  از 
تولد  سن  جنسیت،   سن،  است.  استرابیسم  برای  مهم  فاکتور 
نداشت.  استرابیسم  با  معنی داری  ارتباط  تولد  هنگام  وزن  و 

شکل 1-توزیع بیماران دچار استرابیسم بر اساس گریدینگ صدمات ماده سفید مغز در 
 immaturity

immaturityجدول 3-خصوصیات استرابیسم بر اساس گریدینگ آسیب ماده سفید مغز در
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بحث
در این مطالعه بررسی ارتباط بین MRI برای طبقه بندی WMDI با 

استرابیسم و مشخصات آن انجام شد و
نتیجه رشد neurodevelopmental  اعصاب بدنبال ضایعات مغزی در 

زمان تولد و قبل از تولد با تصاویر MRI بررسی شدند.
MRI ابزار خوبی جهت تعیین ضایعات ماده سفید مغزی است. در 

این بررسی گزارش گردید که همراهی درجه شدت ضایعات مغزی 
ماده سفید با تصاویر MRI که توسط Serdarogla مشخص شده،  شیوع 
استرابیسم در کودکان با تشخیص WMDI را نشان داده که عدد آن 
بین 100- 65/6 % گزارش گردید اما در این گزارش شیوع استرابیسم 
52/1% بود که نسبتاً کم تر از گزارش دیگران می باشد. این امر می تواند 
 )low vision( بعلت انتخاب بیماران صدمات مغزی همراه با دید کم
باشد. در مطالعه فوق استرابیسم با شدت ضایعات ماده سفید افزایش 
استرابیسم  ماده سفید،  بیماران گرید یک ضایعات  در  پیدا می کند. 
اما در طبقه بندی گرید 4 میزان استرابیسم 72/7% بود.  دیده نشد 
اگر چه مباحثه ای پشت نقص حرکتی چشم وجود دارد که بعضی ها 
فقط تئوری و مکانیسم neural را برای استرابیسم مطرح کرده اند ولی 
مغز  کورتکس  در  مشکل  را  مادرزادی  ایزوتروپی  علت  دیگر  بعضی 
می دانند نه در brainstem . راه خلفی از occipital cortex به کورتکس 
فرونتال و پاریتال ممکن است کمک به حرکات چشمی نماید و لذا 
ضایعات ماده سفید پری ونتیکوالر باعث قطع این مسیر شده و موجب 
دیگر  از طرف  می شود.  استرابیسم  ایجاد  و  اختالل حرکات چشمی 
با  accessory optic شباهتی  پیشنهاد می کند که سیستم    Brodsky

subcortical visual motion دارد و باعث حرکات چشمی می شود. 

است.  شده  گزارش  استرابیسم  درباره  محدود  مقاله  چند  تاکنون 
ایزوتروپی بیش تر از اگزوتروپی گزارش شده برای مثال در مطالعه ای 
بیمار   30 داشتند  بینایی  نقص  که  بیمار   48 در   Tacobson توسط 
ایزوتروپی و 18 بیمار اگزوتروپی داشتند. Muen و همکارانش گزارشی 
از 7 بیمار که PVL داشتند ارائه کردند که همه 7 بیمار ایزوتروپی 

داشتند. 
استرابیسم داشتند 20  بیماری که  از 38  این مطالعه  در گزارش 
قبل  مطالعات  با  که  بودند  ایزوتروپ  بیمار   18 و  اگزوتروپ  بیمار 
فرق می کند. اختالف نژادی در شیوع استرابیسم شناخته شده است 
تمام  اما  است  قفقازی  نژاد  از  بیش تر  آسیایی  نژاد  در  اگزوتروپی  و 

بیماران این مطالعه آسیایی بودند که می تواند در نتیجه  مؤثر باشد. 
افزایش  استرابیسم  ثبات   WMDI درجه  افزایش  با 
و  جراحی  عمل  به  تصمیم  در  مهم  عامل  یک  ثبات  می یابد.  
اغلب   constant strabismus با  بیماران  است.  انحراف   بهبود 
 stereopsis ضعیفی دارند، اگر چه بعلت عدم همکاری امکان اندازه  گیری 

با  افراد  که  می شود  پیش بینی  ولی  نبود  فراهم  بیماران   stereopsis

درجات باالی WMDI، دید دو چشمی ضعیفی داشته باشند که خود 
ممکن است باعث استرابیسم شود و یا در نتیجه آن اثر بگذارد. 

که جایی  یعنی   peritrigonal سفید  ماده  روی  بنظر   WMDI 

optic radiation بر عملکرد بینایی تاثیر می گذارد اثر داشته باشد.

Uggertti و همکارانش گزارش دادند که بچه های با صدمات شدید 

در optic radiation سه برابر صدمه بیش تری در آسیب مغزی بینایی 
)Cerebral visual impairment( نسبت به بچه هایی که صدمه کم تری 
 afferent خوردند دارند. استرابیسم در بچه هایی که توسط نقص راه
بوسیله توقف آکسون ها در optic radiation ایجاد شده به فراوانی دیده 

می شوند.
چشم پزشکان باید دقت در تشخیص و درمان تنبلی چشم داشته 
باشند چون ضایعه در مغز به درمان جواب نمی دهد و بهبودی دید با 

بستن پیدا نمی شود. درمان استرابیسم باید با دقت انجام شود. 
این مطالعه چندین محدودیت داشت:

  MRI نداشتند و سن   MRI نوزادی  بیماران در مرحله  تمام  اول،   
 WMD بین 0-14 سالگی بود، بنابراین نمی توان به یقین درباره علت

اظهار نظر نمود. 
دوم، Brain MRI و معاینه چشمی در یک سن و زمان وجود نداشت. 
یافته های  با  مختلف  زمان های  در  می تواند   MRI یافته های  چون 
در  چشمی  معاینه  و  هم زمان   MRI بنابراین  باشد.  متفاوت  چشمی 

یافته های این مطالعه مؤثر می  باشند. 
احتماالً  و  بودند  بیمارستان  در  درمان شده همگی  بیماران  سوم، 
 WMDI 4بیش تر بنظر می رسد بیماران مراجعه کننده باید در گرید 3و
مقاله  این  در  آماری  اشتباه  بنابراین   .WMDI  2 و  گرید 1  تا  باشند 

می تواند اثرگذار باشد. 
انجام نشده که  آنالیز   ،)VA( بینایی  از گرفتن حدت  چهارم، پس 
بخاطر تأخیر در رشد بچه ها امکان بررسی به روش سابژکتیو وجود 

نداشت.
ضایعات  طبقه بندی   Brain-MRI اساس  بر  که  گردید  مشخص 
با استرابیسم  ایجاد  برای  عاملی  نارس  بچه های  سفید   ماده 

درباره  مطالعه  اولین  مطالعه  این  بنظر  و  می باشد   Constant tropia  
بچه ها  این  در  استرابیسم  شیوع  استرابیسم  باشد.  و   WMDI شدت 
بیش تر از بچه های سالم است و با شدت WMDI شانس استرابیسم 

بیش تر و 
که شدت  است  این  بر  اعتقاد  می شود.  بیش تر  هم   Constant tropia

WMDI در ارتباط با مستقیم بودن چشم، خصوصیات بچه و استرابیسم 

می باشد.  WMDI بچه های  در  مغزی  بینایی  نقص  عالمت   یک 
مغزی  بینایی  نقص  دچار  که  بچه هایی  که  نمود  مشخص   Dutton

هستند نیاز به آموزش روش های جدید مراقبت به والدین جهت رشد 
پی گیری  و  انحراف  درمان  بیش تری جهت  دانش  همچنین  و  آن ها 

تنبلی چشم دارند.
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پری ونتریکوالر  ناحیه  در  اولیه  بطور  زایمان  از  بعد  یا  و  زایمان  از  قبل  حاملگی،   24-34 هفته های  در  نارس  نوزادان  مغز  به   صدمه 
)periventricular( اثر می گذارد. 

هر دو ضایعه ایسکمیک و خون ریزی دهنده شامل خون ریزی اینتراونتریکوالر،germinal matrix، اینفارکشن هموراژیک پری ونتریکوالر، 
لوکوماالسی پری  ونتریکوالر )PVL( و ضایعه منتشر ماده سفید می توانند اتفاق بیافتند. این صدمات ماده سفید به نام ضایعات ماده سفید 
بچه های نارس )WMDI( نام گذاری شده است و در نهایت توسط MRI قابل تشخیص می باشد. ضایعات فوق الذکر بالفاصله بعد از تولد و یا 

قبل از تولد با پاتولوژی قابل تشخیص نیستند. 
مشکالت رشدی مختلفی همراه با صدمات ماده سفید مغز در بچه های نارس باشد مثل دایپلژی اسپاستیک)spastic diplegia(، عقب ماندگی 

ذهنی، نقص بینایی یا کاهش غیر طبیعی بینایی ، محدودیت میدان بینایی، تأخیر در رشد بینایی و نقص حرکتی چشم گزارش شده اند.
با کاهش ضخامت الیه فیبری شبکیه )NFL( می باشد. بعالوه دیسک غیر  اولیه به شکل immaturity of optic radiation همراه  ضایعه 
طبیعی و کوچک است و گاهی نیز دیسک طبیعی با کاپ باال می باشد و مکانیسم آن retrograde trans-synaptic degeneration اکسون های 

بینایی است و علت آن ضایعه دو طرفه اولیه در optic radiation است. 
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است  آن ها  داخل  در  که  موادی  عمر  خاطر طول  به  قطره ها  بله، 
وقتی که باز شده باشند باید در یک زمان مشخص استفاده شوند زیرا 

در اثر مدت زمان طوالنی تخریب می شوند.
چشم  پزشکان معتقدند که مواد نگه دارنده در داروهایی که در آن ها 
باز شده است تنها به مدت کمی می تواند حالت استریل قطره را حفظ 
کند و بعد از آن قطره اثربخشی خود را از دست داده و آلوده می شوند، 
همچنین قطره های باز نشده بعد از تاریخ انقضای آن ها نیز اثر درمانی 
خود را از دست می دهند؛ بنابراین توصیه پزشکان به دور انداختن هر 

دو شکل قطره است این توصیه تحت تأثیر عوامل زیر می باشد: 
ساختار  در  تغییرات   -2 دارو  اثربخشی  قدرت  دادن  دست  از   .1
شیمیایی دارو 3- آلودگی قطره و به دنبال آن خطر ایجاد عفونت در 

چشم 4- در معرض رشد باکتری قرار گرفتن قطره.

1-  تاریخ انقضای دارو به این معنی است که کارخانه تولیدکننده 
اثربخشی دارو و سالمت آن را تا آن تاریخ مورد تأیید قرار می دهد 
و این مقوله با زمان ماندگاری دارو که از زمان بازشدن آن می باشد، 

متفاوت است. 
برای قطرات چشمی با مواد نگه دارنده 28 روز طول زمان ماندگاری 
تعریف می شود زیرا در اثر آلودگی میکروبی قطره، مواد نگه دارنده آن 
تا مدت زمان معینی در مقابل میکروب ها مقاومت می کنند و بعد از 
آن منجر به عفونی شدن چشم ها می شوند. تاریخ انقضای دارو یک 
مسأله اجتناب ناپذیر است که باید مورد توجه قرار گیرد و نباید به 

صورت یک پیشنهاد به آن نگاه کرد.
2-  هنگامی که دارو باز می شود در معرض اکسیژن قرار می گیرد 
پیدا  فعال  حالت  بعضی  و  فعال  غیر  حالت  آن  داخل  مواد  بعضی 
می کنند، همچنین داروهای منقضی شده حاوی مواد شیمیایی تغییر 
یافته می باشند که منجر به تورم و قرمزی، تحریک پذیری و التهاب 

چشم می شوند. 
پیدا  تغییر رنگ شده و حالت کدر  اگر قطره چشمی دچار  نکته: 
کرده در صورتی که حتی زمان انقضا آن به اتمام نرسیده است باید 

دور انداخته شود. 
3- قطره هایی که باز می شوند ممکن است با باکتری های نرمال در 

داخل پلک شما آلوده شوند. بسیاری از قطره های حاوی مواد 

نگه دارنده می باشند از رشد این باکتری ها به مدت 3 ماه جلوگیری 
می کنند.

قطره های چشمی شامل موارد زیر می باشند: 
• Steroids استروئید 

• Antihistamines آنتی هیستامین 

• Sympathomimetics سمپاتومیتیک 

                                                                                                                                                                                      Beta blocker receptor •

• Para-sympathomimetics پاراسمپاتومیتیک 

Prostaglandins •

Non steroidal anti inflammatory drugs (NSAIDS( •

• Antibiotics آنتی  بیوتیک 
• Antifungals یا ضد قارچ ها 

• topical anesthetics بی حس کننده های موضعی 
• مواد نگه دارنده باعث ایجاد حالت استریل قطره های چشمی در 
مدت زمان کوتاهی می شوند اما در عین حال بعضی از مواد نگه دارنده 
و فسفات ها حالت سمیت دارند. در زیر لیست مواد نگه دارنده ای که 

سمی و/یا غیر سمی هستند آورده شده است.
BAK- Toxic-1

Thiomersal- Toxic -2
Oxyd-Toxic -3

Perborate- Non- Toxic -4
Polyquad- Non- Toxic -5

Comod- Non- Toxic -6
Abak- Non- Toxic -7

و  نگه دارنده  مواد  بدون  چشمی  داروهای   Matthew دکتر  نظر  از 
فسفات ها می توانند چشم را در مقابل استرس، سرما، خشکی، افزایش 
Osmolarity محافظت کنند البته بر اساس این ادعا نمی توان استفاده 

از داروهای با مواد نگه دارنده را رد کرد، اما بهتر است در استفاده از 
قطره های حاوی مواد نگه دارنده دقت و توجه بیش تری به کار گرفته 
داخل  نگه دارنده  مواد  به  بسته  قطره ها  ماندگاری  زمان  طول  شود. 

آن ها متفاوت می باشد.
مواد  با  از قطره های  استفاده  از چشم پزشکان مدت  بسیاری  البته 
single dose قطره های  و  ماه   3 تا  شدن  باز  زمان  از  را  نگه دارنده 
)بدون مواد نگه دارنده( را به صورت یک بار مصرف توصیه می کنند.

برای سالمت  باید  را  زیر  موارد  باال  توضیحات  به  توجه  با  نتیجه: 
بیش تر چشم لحاظ کرد: 

- داروهای باز نشده زمانی مؤثر هستند که از تاریخ انقضای آن ها 
نگذشته باشد.

استفاده  قابل  روز  تنها 28  نگه دارنده  مواد  با  باز شده  داروهای   -
بار مصرف  یک  نگهدارنده  مواد  بدون  باز شده  داروهای  و  می باشند 

هستند.
چشمی  عفونت  و  آلودگی  ایجاد  خطر  گذشته  تاریخ  داروهای   -

آیا قطره ها دارای تاریخ انقضا هستند؟
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دارند. 

عوارض جانبی ناشی از مصرف قطره های تاریخ گذشته
بدترین  در  و  چشم ها  تحریک پذیری  التهاب،  بینایی،  بهبود  عدم   -
حالت عفونت چشم می باشد. این عوارض بسته به نوع دارو و مدت 

زمان تاریخ گذشته بودن انقضای آن متفاوت می باشد. 
- قرمزی چشم ها، بزرگ  شدن مردمک ها، تاری دید.

- تپش نامنظم قلب، درد چشم، تورم و خارش اطراف چشم ها و 
سایر مشکالت چشمی.

شرایط نگه داری قطره ها
1- عدم تماس با هوا، گرما و رطوبت 2- نگه داری قطره در محیط 
سطحی  هیچ  با  چشمی  قطره  نوک  تماس  عدم   -3 خشک  و  سرد 

بخصوص سطوح میکروبی اطراف چشم و یا انگشتان.
اکثر قطرات چشمی باید در محیط خشک و سرد نگه داری شوند 
یخچال  در  است  بهتر   Xalatan یا   Latanoprost مانند  داروها  بعضی 

نگه داری شود.
اثربخشی دارو در اثر نگه داری در شرایط نادرست تحت تأثیر قرار 

می گیرد.

نکات
تولیدکننده  کارخانه  که  است  معنی  این  به  دارو  انقضای  تاریخ   -
اثربخشی دارو و سالمت آن را تا آن تاریخ مورد تأیید قرار می دهد، اما 
زمان ماندگاری دارو از زمان باز شدن آن می باشد که در قطره های با 
 single dose مواد نگه دارنده از زمان باز شدن تا 3 ماه و در قطره های

)بدون مواد نگه دارنده ( به صورت یک بار مصرف می باشد.
- وقتی دارو در معرض اکسیژن قرار می  گیرد، حالت ناپایدار پیدا 
کرده و در اثر تکرار این حالت، تبخیر شده بنابراین مواد باقی مانده آن 
از نظر شیمیایی متفاوت می شود و این عملکرد در قطره های چشمی 

برای بیماری های گلوکوم، خشکی چشم مزمن و حالت های آلرژیک 
بروز مشکالت چشمی  بیماری و در مواردی  بهبود  به عدم  می تواند 
منجر شود. وقتی ساختار دارو تغییر می کند برای سطح چشم خطرزا 
می شود و نمک ها و دیگر مواد افزودنی باعث قرمزی و تورم چشمی 

می شوند.

موارد زیر را باید برای سالمت بیش تر چشم در نظر گرفت:
آن ها  انقضای  تاریخ  که  هستند  مؤثر  زمانی  نشده  باز  داروهای   -

نگذشته باشد.
استفاده  قابل  روز  تنها 28  نگه دارنده  مواد  با  باز شده  داروهای   -
مصرف  بار  یک  نگه دارنده  مواد  بدون  شده  باز  داروهای  و  می باشند 

می باشند.
- داروهای تاریخ گذشته خطر ایجاد آلودگی و عفونت چشم دارند 

بنابراین نباید استفاده شوند.

در نهایت استفاده از داروهای تاریخ گذشته در بهترین حالت عدم 
اثربخشی در درمان و در بدترین حالت ایجاد آلودگی می کنند و این 
فرآیند نیاز به درمان شدیدتر خواهد داشت، بنابراین به هیچ عنوان 

نباید از این داروها استفاده کرد.
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doi:10.1016/0006-291X(75(90482-9. PMID 2.

4- Ritter, J M (2008(. A Textbook of Clinical Pharmacology and Therapeutics. Great 

Britain. p. 62. ISBN 978-0-340-90046-8.
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ed. Textbook of adverse drug reactions. Oxford: Oxford University Press, 1977:10.

منابع

31
 | 

N
JO

 V
ol

. 1
6,

 N
o.

 5
7,

Sp
rin

g 
20

17

|آیا قطره ها دارای تاریخ انقضاء هستند؟|







چالش، آموزش، یادآوری )چای(
موقعیت  پلک ها در فلج عصب 7 بهبود نیافته

توضیحات کلیدی:
یاد   FNP بصورت   facial nerve palsy از  مطالعه  تسهیل  برای   -1

می شود.
2- منظور از بهبود نیافته، 15-7 ماه بعد از وقوع فلج است.

MRD1-3  یعنی marginal reflex distance1  فاصله مرکز مردمک 
تا لبه پلک فوقانی

marginal reflex distance2 فاصله مرکز مردمک  MRD2 یعنی   -4
تا لبه پلک تحتانی

palpebral fissure یعنی  P.F -5
6- اندازه گیری MRD1 و MRD2 در حال عادی و خنده کامل انجام 

و مقایسه می شود.
بحث: FNP باعث طیفی از عوارض چشمی شامل پلک زدن ضعیف 
یا ناقص، افتادگی ابرو، باز ماندن چشم و کاهش تولید اشک می گردد.

یکی از عوارض عدم بهبود FNP ،malposition در پلک ها می باشد که 
درک شیوع و تظاهرات بالینی آن به اطالعات ما در مورد فیزیولوژی 

پلک افزوده، به درمان صحیح می انجامد.
دیده   synkinesis و   asymmetry ،retraction ،ptosis حاالت  همه 
می شوند و از نظر شیوع بعد از 7 ماه ربطی به مدت زمان سپری شده 

از شروع ندارند ولی بهر حال در FNP شدید، شایع ترند.
***** پتوز در سمت مبتال نادرتر از آن است که به نظر می رسد 
 innervation پلک فوقانی وجود دارد که به اختالل retraction و بیش تر
عضله orbicularis و عدم تقابل با retractor و همچنین بروز تغییراتی 

در میوزین عضله levator نسبت داده می شود.
همین retraction را نیز همه تحقیقات قبول ندارند و آن را عارضه 

نادری می دانند.
Retraction پلک تحتانی زمانی است که MRD2  یک میلی متر از 

سمت مقابل پایین تر باشد.
***** تعریف و معیار retraction پلک فوقانی مورد بحث است 
بطور طبیعی در  افراد  MRD1 > 5mm می شود و در خیلی  و شامل 
همین حدود است. اینجاست که مقایسه دو طرف ارزش خود را نشان 
می دهد. به معنی اختالف MRD1 بیش از 1 تا 1/5 میلی متر که در 

مشاهده، کامال مشخص خواهد بود. 

 FNPپلک باال در asymmetry لذا بهتر است گفته شود ******
شایع است و در موارد شدید، احتمال آن 20 برابر بوده بر خالف آنچه 
تصور می رود پتوز پلک مقابل وجود دارد بدون retraction در سمت 

مبتال و این موضوع ربطی به سن بیمار در زمان شروع FNP ندارد.
این سوال پیش می آید که آیا سمت مقابل قبال پتوز داشته و حاال 
بیش تر نمایان شده؟ متاسفانه در این مورد گزارشات کمی هست و 

نمی توان نتیجه گیری کرد.   
 2/5 از  کم تر   MRD1 یعنی   FNP سمت  در  واقعی  پتوز   *****
میلی متر یا کوچک تر شدن P.F بیش از یک میلی متر از سمت مقابل 

در هنگام خندیدن، به دو علت است:
اوقات  )عضالت صورت خیلی   orbicularis عضله   tone افزایش   -1
 ،facial می شوند. همانطور که در فلج tone بعد از فلج دچار افزایش
ابتدا صورت به سمت مقابل منقبض می شود و بعد از مدتی به همان 

سمت مبتال بر می گر دد(.
و  orbicularis oculi بین   aberrant regeneration = synkinesis  -2 
orbicularis oris که باعث protraction پلک باال در سمت مبتال می شود.

***** یادآوری می شود که synkinesis الزاماً همراه با پتوز نیست. 
در بررسی50 بیمار در سال JMA facial plastic surgery( 2014( که 
اوالً  نداشتند.  شود  پلک  ضایعات  به  منجر  که  دیگری  بیماری  هیچ 
ضعف علیرغم  بود  نشده  خوب  آن ها   FNP که  بیمارانی   سه چهارم 

protractor وضعیت پلک نسبتا Symmetric داشتند و در یک دوم افراد 

مبتال به synkinesis پتوز در همان طرف بوجود نیامده بود.
عصبی  بیماری های  وجود  باید  همواره  که  این  ضمن   *****
با توجه به یافته های فوق در  عضالنی و TRIO را به خاطر داشت، 
 ،synkinesis همراه  مبتال  سمت  پتوز  صورت  در  نیافته  بهبود   FNP

درمان شامل Neurotoxin و در مشاهده پتوز سمت مقابل، کوتاه کردن 
levator در سمت دیگر است.

از همه این تنوع و تقابل عالنم نتیجه گرفته می شود که:
سیستم نگه دارنده position پلک ها می تواند در جواب به تغییرات 
تعادل عضالت protractor و retractor با مکانیزمی که کامال شناخته 
طیف  سیستم  این  توانایی  نماید.   recalibrate را  خود  نیست،  شده 
مشخصی دارد که در FNP مختل و یا حتی از کار می افتد و منجر به 

asymmetry می شود.

یا  دهد  نشان   retraction بصورت  را  خود  اختاللی  چنین  اینکه 
تغییرات و   synkinesis بروز  و  پلک ها  قبلی  وضعیت  بر  عالوه  پتوز، 

مگر  ناشناخته اند  هم  باز  که  دارد  بستگی  عواملی  به  tone عضالنی، 

 اینکه بپذیریم به دنبال infranuclear FNP اتفاقات دیگری در سطوح
supranuclear و internuclear در اعصاب عضالت خارج چشمی پدید 

می آید که درک این مساله نیز نیازمند تحقیقات بیش تری می باشد.
نیست که  روشن  نگارنده  برای  بررسی ها،  تمام  علی رغم   *****

چرا در هنگام خندیدن، وضعیت پلک بیمار برعکس می شود.

* دکتر نفیسه منتظرین 
nafeeseh@mail.com

جراح و متخصص بیماری های چشم
فلوشیپ پالستیک و استرابیسم
بیمارستان چشم پزشکی نگاه
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ٚ استمبء سالٔت جبٔغ سیستٕبتیه آٔٛصش ٔذَ  
Systematic comprehensive Health Education and promotion model 

SHEPmodel 
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Part (1-1) 

Part (1-2) 

www.shepmodel.com 
 

وب سايت :   آدرس  

 . را شرح دٌّذ آًفلَاًسابیوبری  -1
 بیبى کٌٌذ.ی پرًذگبى را آًفلَاًسا ٍ )خَکی( A  H1N1آًفلَاًسای-ی پبًذهیک )جْبًگیر( آًفلَاًسا -ی فصلیآًفلَاًسا ٍیژگیْبی  -2
 .ا بب بیوبری سرهبخَردگی بیبى کٌٌذر آًفلَاًساتفبٍت عالین بیوبری رح دادُ ٍ آًفلَاًسا را در اًسبى شعالین بیوبری  -3
 افراد در هعرض توبس  )در هعرض خطر( ٍ افراد پر خطر از لحبظ آًفلَاًسا را فْرست ًوبیٌذ. -4
 .)هَازیي بْذاشت فردی در عقًَتْبی حبد تٌفسی( را شرح دٌّذآًفلَاًسارل  بیوبری ًحَُ کٌت -5
 .برًذرا ًبم ب تَضیح دٌّذ ٍ افراد در اٍلَیت ٍاکسیٌبسیَى ی فصلی رااآًفلَاًسٍاکسي  -6
 .آًفلَاًسای پبًذهی )جْبًگیری( را شرح دٌّذعلل ایجبد  -7
 .آًفلَاًسا را تَجیِ ًوبیٌذضرر ٍ زیبى ّبی اجتوبعی ، اقتصبدی ٍ اهٌیتی پبًذهی  -8
 )خَکی(را شرح دٌّذ.  A  H1N1راّْبی اًتقبل ، عالین ٍ راّْبی پیشگیری از بیوبری آًفلَاًسای  -9

 .ٍ اًسبى هقبیسِ ًوبیٌذی پرًذگبى را در پرًذگبى آًفلَاًساعالین  -11
 ٍ ّوچٌیي رٍش اًتقبل از پرًذُ بِ اًسبى را بیبى کٌٌذ.ی پرًذگبى را در بیي پرًذگبى آًفلَاًساًحَُ اًتقبل  -11
 .فْرست ًوبیٌذی پرًذگبى را آًفلَاًسا (توبسخطر)افراد در هعرض  -12
 ی هخبطرُ آهیس از ًظر ابتال بِ آًفلَاًسای پرًذگبى را شرح دٌّذ.رفتبرّب -13
 رٍشْبی پیشگیری از ابتال بِ آًفلَاًسای پرًذگبى در اًسبى را تَضیح دٌّذ. -14
 .آًفلَاًسای پرًذگبى بر اقتصبد کشَرّب را بیبى کٌٌذتبثیرات هٌفی  -15
 ی پرًذگبى را شرح دٌّذ.  آًفلَاًساٍ تبثیر آى بر بیوبری   هسیرّبی هْبجرت پرًذگبى ٍحشی ٍ تراکن هرغذاریْب ، در کشَر ایراى -16
 ٍظبیف هردم ٍ هسئَلیي را جْت پیشگیری ٍ کٌترل بیوبری آًفلَاًسا شرح دٌّذ.  -17

 

 ثیوبری آًفلَاًشا
  آوفلًاوسااَمیت : 

 قابلیت ایجاد همه گیری -کثرت مبتالیان -سرعت انتشار 
 یر در گروه های پرخطر بیشتر است.احتمال بروز عارضه و مرگ و م 

 

Part (1-3) 

Figure (1-1) 

 ی :اّذاف آهَسش

 بٖ دٚسٜ ثتٛا٘ٙذ :یػضیض پس اص پبفشاٌیشاٖ ظبس ٔی سٚد تا٘

 وشَر اهٌیت ٍ سالهت تبهیي در راُ ثِ پبس جبًفشبًی شبى ،  شهدا :     تمذین ثِ

 وِ هی وَشٌذ تب وشَر خَد را ثِ جبیی ثزسبًٌذ وِ هستحك آى است .سًبى ٍ هزداًی :   تمذین ثِ
 

 آنفلوانسا : 
  بٍ علت يیريسیک بیماری حادتىفسی 

 شایع در فصًل سرد سال 
 

 يزارت بهذاشت درمان ي آمًزش پسشکی
 مرکس مذيريت بیماريهای ياگیر

 ثب حٕبیت ٚ پطتیجب٘ی   ٚ دسٔبٖ آ٘فّٛا٘ضا،ستٝ آٔٛصضی پیطٍیشی وٙتشَ ث
  ٔشوض ٔذیشیت ثیٕبسیٟبی ٚاٌیش ٚصاست ثٟذاضت دسٔبٖ ٚ آٔٛصش پضضىی

 (إِّّی وٛدوبٖ سبصٔبٖ ُّٔ ٔتحذ )یٛ٘یسف ثیٗصٙذٚق ٚ 
 .تٟیٝ ٚ تذٚیٗ ضذٜ است SHEPmodel ٚ ثش اسبس ٔذَ جبٔغ سیستٕبتیه آٔٛصش ٚ استمبء سالٔت 

 

 :ٔشثیبٖدٚ دستٝ 

 سبصٔب٘ی  وٙبٖوبس -1
 داٚطّجیٗ ٚ ٔشثیبٖ ٕٞسبٖ  -2
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 ٍیژگیْبی ثیوبری ًَع آًفلَاًشا

 آ٘فّٛا٘ضای فصّی
Seasonal 

 از اوسان تٍ اوسان مىتقل می ضًد. -
 در صًرت اتتال معمًال عارضٍ خاصی وذارد ي تُثًدی حاصل می گردد. -

 ی تًصیٍ می ضًد.ياکسه آن در دسترس است ي ترای افراد خاص -

آ٘فّٛا٘ضای 
 پب٘ذٔیه)جٟبٍ٘یشی(

Pandemic 

 واضىاختٍ ترای سیستم ایمىی تذن    اتتالی تعذادزیاداوسان َا      آوفلًاوساظًُر گًوٍ ای جذیذ از يیريس  -
 ضیًع تاالی آن  می تًاوذ مىجر تٍ َمٍ گیری جُاوی ) پاوذمی (  گردد. -

تاعث  ، می تًاوذ کاَص ویريی اوساوی ارایٍ دَىذٌ خذماتتٍ دلیل ار مختلف جامعٍ را درگیر می کىذ اقط -
 گردد. اختالل در امًر اجتماع 

 يقًع پاوذمی ، مًارد تاالی اتتال ي مرگ ي میر را تُمراٌ خًاَذ داضت. -
 گیرد. می تًاوذ در دسترس قرار مًثر ي تی خطر ، حذاقل ضص ماٌ پس از تريز پاوذمی ياکسه  -

 ٖآ٘فّٛا٘ضای پش٘ذٌب
Avian 

 تطًر معمًل در تیه پروذگان اتفاق می افتذ. -

 تسیار کطىذٌ است. H5N1 يیريس ایه تیماری از وًع   -

 می تًاوذ از پروذٌ تٍ اوسان مىتقل ضًد. -

 تٍ ایه تیماری تسیار خطرواک است ي مرگ ي میر تاالیی دارد. اتتالی اوسان -

 ایمىی اوساوی وسثت تٍ ایه وًع آوفلًاوسا يجًد وذارد. -

 اکسه آن در دسترس ویست.ي -

 

 عالئم و نشانه ها آنفلوانزای انسانی سرماخوردگی

)حاد(واگُاوی تذریجی  ًحَُ شزٍع عالئن 
 تت ضذیذ ي ضایع خفیف ي واضایع

 گلَدرد ضایع واضایع

 سزفِ  ضایع کمتر
سیٌِ ام درد هی وٌذ# :ثیوبر ثیبى هیىٌذ وِ $  

 ضایع
ثزیشش ثیٌی ،عطسِ، احسبس آ واضایع

 گزفتگی  ثیٌی 
 سزفِ در آًفلَاًشا ، اغلت شذیذ ٍ ثزای هذتی اداهِ هی یبثذ.    %

 رٍس خَد ثخَد ثْجَدی پیذا هی وٌٌذ. 2 -7ثمیِ عالین فَق ثعذ اس        

  سزهبخَردگیثب  فصلیآًفلَاًشای تفبٍت 
Part (2-3) 

Figure (2-1) 

  سزفِ  -گلَدرد -ػالٔت ثیٕبسی است ( دسجٝ اصّی تشیٗ 33)تت ثیص اص  تت:   اصلی تهسِ عال 

 اسٟبَ،تٟٛع،استفشاؽ، ثی اضتٟبیی:        ىیـعالین وو، 
 احسبس ضؼف ٚ خستٍی-ِشص-ػضال٘ی(–احسبس وٛفتٍی )دسدٞبی استخٛا٘ی                                        
 سشدسد                                        

 ٙی ٚ ػطسٝ بس ٌشفتٍی ثیساح –آثشیضش ثیٙی                                         
 

 Part (2-2) در اًسبى: آًفلَاًشاعالین ثبلیٌی 

Part (2-1) 
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ی اًسبًی آًفلَاًشاافزاد در هعزض خطز   اًسبًی یآًفلَاًشااس لحبظ اثتال ثِ  پزخطز افزاد 
 سبل >=سبلوٌذاى ثبالی  سبوٌیي آسبیطگبّْب ٍ وبسوٌبى آى هشاوض

 هبُ( =)ثیص اص    سبل >وَدوبى صیش  وبسوٌبى حشفِ ّبی پضضىی ٍ ثْذاضتی
سبل وِ تحت دسهبى طَالًی  ?8وَدوبى ٍ ًَجَاًبى صیش  ٍ اػضبی خبًَادُ آًْب پشخطشهشالجیي افشاد 

 هذت ثب آسپشیي ّستٌذ
-ولیَی-للجی-) سیَیُهجتالیبى ثِ ثیوبسیْبی ًبتَاى وٌٌذ 

 دیبثت ٍ ...(ٍ تضؼیف وٌٌذُ سیستن ایوٌی
 ِ دٍم ٍ سَمصًبى حبهلِ خصَصب دس سِ هبّ

 ًیهصشف وٌٌذگبى داسٍّبی وَستیىَاستشٍئیذثِ هذت طَال
 ضیوی دسهبًی دس ضص هبُ اخیش

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 ل پاییسايای -
 ایجاد ایمىی دي َفتٍ بعد از تسریق -

 )زیرا ویروس هر سال با سال قبل می تواندمتفاوت باشد(تکرار ياکسیىاسیًن َر سالضريرت  -

 رعایت قًاویه زوجیرٌ سرد تا زمان مصرف ياکسه  -

 فصلیتبریخچِ آًفلَاًشای 
Part (3-1) 

Part (3-2)  ای اًسبًی $فصلی ٍ پبًذهی#آًفلَاًشافزاد درهعزض خطزاس لحبظ 
 شریك وٌٌذ :وِ ثبیذ ٍاوسي آًفلَاًشای فصلی ت 

ٍاوسیٌبسیَى هبدس هٌؼی جْت ضیشدّی 
 .ًوی ثبضذثِ ًَصاد 

 

 .ثشای افشاد روش ضذُ ضشٍسی است فمطفصلی ٍاوسیٌبسیَى  اًجبم ًذارًذّوِ هشدم ًیبصی ثِ اًجبم ٍاوسیٌبسیَى 
 

Part (3-3) 

Figure (3-3) 

 : فصلیتشریك ٍاوسي آًفلَاًشای  ًىبتی در هَرد

Part (3-4)  چٌذ تَصیِ؟ هْوتزیي راُ اًتمبل ثیوبری ٍ  
 استٙطبق لطشات تٙفسی آِٛدٜ  

 بىابرايه : 
 ٍٞٙبْ سشفٝ ٚ ػطسٝ جّٛی ثیٙی ٚ دٞبٖ خٛد سا ثٍیشیذ تب اص ا٘تطبس آِٛدٌی جٌّٛیشی ضٛد.

ست اثتال اص حضٛس دس ٔحُ ٞبی پش جٕؼیت  خٛدداسی وٙیذ. دسصٛ  
پس اص تٕبس ثب ثیٕبساٖ ثب آة ٚ صبثٖٛ ضستطٛی دست   

  لجل اس شزٍع فصل سزهبلزا تَصیِ هیطَد  .است  خطشًبن دس گشٍُ  پشخطش ، آًفلَاًضااثتال ثِ 
  . سا تضسیك ًوبیٌذ ی فصلی آًفلَاًضاٍاوسي افضایص ضیَع ثیوبسی ٍ 

 

 .ٔجتال ٔی ضذٜ است ٛا٘ضاآ٘فّاص ٌزضتٝ ٞبی ثسیبس دٚس ا٘سبٖ ثٝ 
 ایجبد ٔی وٙذ. )افضایص ٔٛاسدثیٕبسی(ثطٛس ٔؼَٕٛ سبِیب٘ٝ دس جٕؼیتٟبی ا٘سب٘ی یه ٕٞٝ ٌیشی

 ثٝ ٕٞیٗ خبطش ٘بٔص                سبَ اتفبق ٔی افتذ سشد ٚ ثبسا٘ی فصّٟبیٕٞٝ ٌیشی ٞب ٔؼٕٛال دس 
  .است ی فصلی آًفلَاًشا                                                                                                                                               

  
 

Figure (3-1) 

Figure (3-2) 

Figure (3-4) 
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 Pandemic   )جٟبٍ٘یشی( ب٘ذٔیهی پآ٘فّٛا٘ضا

 ٍلَع چْبر پبًذهی آًفلَاًشا  

 سال  آنفلوانزانوع  مرگ و میر انسانی

میلیًن 05تیص از  )فصلی(  اسپاویایی   9191 

میلیًن 2حذيد  )فصلی(     آسیایی   9101 

 9191 )فصلی( َىگ کىگی  میلیًن 9حذيد 

 2551 )خًکی( H1N1 ,A   َسار 055تخمیه حذيد 
 

 در هٌبطك هعتذل وزُ سهیي  آًفلَاًشاّبی  ّوِ گیزیاغلت 

 در هٌبطك گزهسیز
 در فصل سهستبى 

 در هبّْبی ثبراًی

Part (4-2) 

Part (4-4) درصَرت ثزٍس پبًذهی ، سهبى ٍ سزعت اًتشبر آى چگًَِ خَاّذ ثَد ؟ 
 

Part (4-6) 

 ،  وٌین آهبدُ  آًفلَاًشاثحزاى پبًذهی خَدهبى را ثزای هَاجِْ ثب  هب ثبیذ
 چَى درصَرت ٍلَع پبًذهی فزصتی ثزای ایي وبر ًخَاّین داشت. 

 یک نکته مهم 

 اثزات هخزة پبًذهی 
 

در تاریخ آوفلًاوساپاودمی سابقٍ   

يس است ريی ازجاد وًع جدیدی ایه عالمت وشان دَىدٌ بريز تغییرات ي یا ای  

 ٔبٜ  9تب  6 ػشضدس                            ٕٞٝ ٌیشی ٞبی  ٌزضتٝ ا٘تطبسجٟب٘یِِِِِِِِِ  -
  دس ػشض ضص ٞفتٝ     (                           یذ٘ٛپذ )س  صٔبٖ حبَ د ا٘تطبس جٟب٘ی -
 .یذسبَ طَٛ خٛاٞذ وط 2ٔٛج( ظٟٛس خٛاٞذ وشدٚ ٞشثبس حذٚد 6-3دس چٙذ ٔٛج)حذٚد یشیٕٞٝ ٌ-

 ثبال یشٔشي ٚ ٔ
 تشس اص اثتال یُػذْ حضٛس دس ٔحُ خذٔت  ثذِ یباثتال   یُذٔبت ثٝ دِدٞٙذٜ خ یٝاسا یا٘سب٘ یشٚی٘ وبٞص
  یٚ ػٕٛٔ یخذٔبت ثٟذاضت یٝدس أٛس اجتٕبع ٚ اسا اختالَ

  یدسٔب٘ٚ یثٟذاضت یا٘سب٘ یشٚیدس صٛست وبٞص ٘ یشٚاٌ یٕبسیٟبیث یشسب یٛعض افضایص
 یبسیٚ س یاجتٕبػ یتأٙ تٟذیذ

 

Part (4-1) 

Part (4-5) 

 .ٍلَع پبًذهی ، هَارد ثبالی اثتال ٍ هزي ٍ هیز را ثْوزاُ خَاّذ داشت

داسٚی ٔٛثشی دس دستشس ٘یست .ٚیشٚس جذیذ است ٚ ٚاوسٗ ٚ   :  چون  

 سبل گذشتِ 011در
 پبًذهی چْبر

 ثب اًَاع جذیذ ٍیزٍس 

 در ّز   آًفلَاًشا ّوِ گیزیّست وِ  ٍلی هوىي
 فتذى ارتجبط ثب فصل اتفبق ثیهىبًی ٍ ثذٍ

 هی شَد؟ جْبًگیزدر چِ شزایطی  آًفلَاًشا

 ا٘سب٘ی ٚ یب حیٛا٘ی ثب ٔٙطبء Aیشٚسٚ اص  یذیجذ یشٌشٜٚص یجبدا -1
 ا٘سبٟ٘بدس   ییصا یٕبسیث یتوست لبثّ -2
 ا٘سبٟ٘ب  یٗا٘تطبس آسبٖ ث یتوست لبثّ  -3
 در حبل حبضز: 

 شزط اٍل فَق را دارد. دٍ $پزًذگبى# H5N1 یزٍسٍ 
 

Part (4-3) 
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 A   H1N1ی آًفلَاًشا
 

 

 )خٛوی (
 ثبضذ. یٔ  H1N1 یشٌشٜٚٚ ص  Aاص ٌشٜٚ   یٕبسیث یشٚسٚ 

 سد.دس خٛن ٚ ا٘سبٖ سا دا ییصا یٕبسیث لبثّیت
 یثصٛست ا٘سبٖ ثٝ ا٘سبٖ ٚ دس سطح جٟب٘:  ا٘تطبس ٘حٜٛ

  یفصّ یا٘تمبَ آ٘فّٛا٘ضا یوبٔال ٔطبثٝ ساٟٞب: ا٘تمبَ ساٜ
 #یٌیهتعبلجب  توبس دست آلَدُ ثب دّبى ٍ چشن ٍ ثٍ  آلَدُ یبءلوس سطَح ٍ اش-عطسِ – سزفِجولِ  : $ اس
 

  2112در سبل   A  H1N1ی آًفلَاًشابًذهی پ
  !اتفبق افتبد هبُ  3درووتز اس  

 

   A      H1N1ی آًفلَاًشاٍیژگیْبی 
 

 

 ی فصلی آًفلَاًشاثبال تز ثَدى سزعت سزایت   ًسجت ثِ 
 شذت عالین ثیوبری اس خفیف تب شذیذ هی ثبشذ.

 

 ّوبًٌذ آًفلَاًشای فصلی است. H1N1گزٍُ ّبی پزخطز آًفلَاًشای عالین ٍ ًشبًِ ّب  ٍ
 

 سٍص >-<استشاحت دس هٌضل ثِ هذت  –سطین هبیؼبت گشم  –دسهبى ضذ تت 
 H1N1شایدرهبًْبی عالهتی ٍ سزپبیی ثیوبری آًفلَاً

 " هَارد ثب درهبى سزپبیی ثْجَد هی یبثٌذ29 
 ًیبس ثِ ثستزی هی ثبشذ. هَارد " 9" تب 2تٌْب در

 

 آن می تًاوذ ييريس را به ديگران مىتقل ومايذ. عد ازب هفت ريزشريع عاليم تا  قبل از يک ريزاز :   A  H1N1   ,ی  آ٘فّٛا٘ضاثیٕبسٔجتال ثٝ 

Part (5-1) 

Part (5-2) 

Part (5-3) 

Part (5-4) 

Part (5-5) 

Part (5-6) 

Part (5-7) 

ٌّگاابم ػطسااِ ٍ سااشفِ ،  
دّاابى ٍ ثیٌاای خااَد سا ثااب  

 دستوبل وبغزی ثپَضبًین
 

   دسااتوبل وبغاازی  ًذاضااتي دس صااَست
      ،ٌّگبم ػطسِ ٍ ساشفِ دّابى ٍ ثیٌای سا ،   

 خَد  ، ثپَضبًین سًجلسوت داخلی آثب 
 
 

 

  ًىتِ ثسیبر هْن
 

 توجه

 ضزٍری است .در صَرت داشتي عالین شذیذ ، هزاجعِ ثِ پششه 
 

 چه وقت باید به پسشک مراجعه کرد؟

 راُ ّبی پیشگیزی
 است اس جولِ : یفصل یاس آًفلَاًشا  یشگیزیپ یّوبى  راّْب    

 آ٘فّٛ٘ضا اصّیػالٔت  سٝ ضذیذ ثٛدٖ ثٝ پضضه دس صٛست  ٔشاجؼٝ-
 پضضه یٝدس ٔٙضَ ثب تٛص استشاحت-
 ثٝ ٍٞٙبْ ػطسٝ ٚ سشفٝ ٚ  یثب دستٕبَ وبغز یٙیدٞبٖ ٚ ث پٛضب٘ذٖ-
 ٔصشف ضذٜ دس ظشف آضغبَ دس ثستٝ  یاختٗ دستٕبَ وبغزا٘ذ 

 ، خصٛصب ثؼذ اص سشفٝ ٚ ػطسٝ   یٝثب٘ 20 -30ٔىشس دستٟب ثب آة ٚ صبثٖٛ ثٝ ٔذت یضستطٛ -
 ٚ دٞبٖ  یٙیآِٛدٜ ثب چطٕٟب ، ث یاص تٕبس دستٟب خٛدداسی-
  ییسفتبسٞب یٝٚ وّ یٕبسٔتش( ثب افشاد ث یه)وٕتش اص یهاص تٕبس ٘ضد پشٞیض-
 ٚ دست دادٖ. یذٖدسآغٛش ٌشفتٗ ، ثٛس ضبُٔ ،ضٛ٘ذ  یٔ یهٝ ثبػث تٕبس ٘ضدو
 ٔٛسد ٔخصٛصب ثٝ ٔٙبطك آِٛدٜ  یث یاص ٔسبفشتٟب خٛدداسی-
 :چٖٛ   یٕبسیحضٛس دس اجتٕبػبت دس صٛست اثتال ثٝ  ث ػذْ-

 ٍجَد دارد؟ H1N1آًفلَاًشای  آیب ٍاوسٌی علیِ ثیوبری

بپبیذاس ٍیشٍس ٍ احتوبل ثشٍص جْص ّبی هتؼذد یاب ًاَتشویجی ثاب    ثِ دلیل سبختوبى ً اهب ثلی
 سْبی جْص یبفتِ  ثی اثش ثبضذ.ٍهوىي است سٍی ٍیش Aسبیش ٍیشٍسْبی گشٍُ 
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Figure (4-5) 

 است آًفلَاًضای پشًذگبى ًَع دیگشی اص آًفلَاًضا - آًفلَاًشای پزًذگبى
 هی ثبضذ.  Aاست ٍاص صیشگشٍُ ّبی ًَع  H5N1ٍیشٍس ػبهل ایي ثیوبسی   -
 خطش سشایت ثِ  اًسبى  ٍ پشًذگبىایجبد ثیوبسی ٍ ّوِ گیشی دس  -
 دس پشًذگبى ٍ اًسبى ثیوبسی صایی ضذیذ ٍ هیضاى وطٌذگی ثبال -
 ضذُ است . ی جْبى گضاسش طَسّب ص وثؼضی ادس  -

Part (6-1) 

Figure (6-1) 

 Part (6-2) پزًذگبىتبریخچِ آًفلَاًشای 

 ٖسبیش پستب٘ذاساٖ-است -خٛن  -دسٌیشی ػٕذٜ دس پش٘ذٌب 
 
 

 

  یتبِیبدس ا 1383ٔٛسد دس  سبَ  یٌٗضاسش اِٚ
 لشٖ ثؼذ دس ًٞٙ وًٙ یهحذٚد  -
 ،  یتبِیباص جّٕٝ ا یٔتؼذد ی: دس وطٛسٞب یشاخ یدس سبِٟب -

 ... یشاٖٚ ا یٗ، چ ی، ا٘ذٚ٘ض یّٙذ، تب یتٙبْ، ٚ یبٚ دس ضشق آس ّٞٙذ
 % پش٘ذٌب100ٖوطتبس                    یتبِیب* ا

 پش٘ذٌبٖ یٗدس ث یشیٕٞٝ ٌ یذتشیٗٚ ضذ یٗ( ثضسٌتش2003جٙٛة ضشق )سبَ  یبی* آس
 

 ، خطز اثتال را ثِ دًجبل دارد (یا تلف شده/بیمار/ آلوده )پرندهاًسبى ثب   ّزگًَِ توبس ًشدیه

 آیب فمط پش٘ذٌبٖ ٔجتال ٔی ضٛ٘ذ ؟

Figure (6-4) 

Part (6-3) 
  پرًدگاى ٍحشی هْاجر :

 ٔمبْٚ ثٝ ٚیشٚس ٚ ثیٕبسی
 أب ا٘تمبَ دٞٙذٜ ثیٕبسی

  
 

 ٔشؽ ٚ خشٚس ٚ ثٛلّٕٖٛ :
 ایٗ ٚیشٚس ٚ حسبس دس ٔمبثُ  ثسیبس ضؼیف 

Figure (6-3) 

Part (6-4) 
 ثِ ًظز شوب هفَْم

 یز همبثل چیست ؟!تصَ

Figure (6-2) 

Figure (6-5) 

 مخسن بیماری
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Part (7-1) 
 ؟است خطزًبنچزا آًفلَاًشای پزًذگبى 

 
 

  یٛسدس پش٘ذٌبٖ ٚ خسبست ثٝ صٙؼت پشٚسش ط یٗتّفبت سٍٙ 
 دس ا٘سبٟ٘ب  ییصا یٕبسیث
 ثبال دس ٔٛاسد اثتال  یشٚ ٔشي ٚ ٔ یذضذ یٕبسیث

 (Aٌشٜٚ  سٟبیٚیشٚ یشثب سب یتتشو یب یىیجٟص ط٘ت یكاص طش٘سبٖ ثٝ ا٘سبٖ )ا٘تمبَ ا یتخطش ثذست آٚسدٖ لبثّ
 وٙذ ( یٔ یذتٟذ ی، جٟبٖ سا خطش پب٘ذٔ یفتذبق ثفات یجی٘ٛتشو یبجٟص  یٗاٌش ا

 (ا٘تمبَ ثبال یتلبثّثب  وطٙذٜ یبسثس ) سیشٚاص ٚ یذی٘ٛع جذ یجبداحتٕبَ  ا                                                                                     
 

 برداشت شوا از تصَیر هقابل چیست؟
 ؟ٌاساى سالهت هشغَل چِ کاری ّستٌدکارش

Figure (7-3) 

Part (7-2) 

Figure (7-4) 

Part (7-4) 
 برای داشتي خاًَادُ ٍ جاهعِ ای سالن ،

تَصیِ ّای بْداشتی ٍ سالهتی را جدی گرفت . باید  
 هگِ ًِ؟!

Part (7-3) 

 !؟اثِ علت آًفلَاًشاًسبًی هزي ٍ هیز 
 : ادر هَارد شذیذ اثتال ثِ ثیوبری آًفلَاًش                               

 ًفز  0111ًفزدر   0                        لیــــی فص آًفلَاًشادر هیز  هزي ٍ                          
  ًفز 0111ًفز در   9                   $خَوی# H1N1در آًفلَاًشای  هزي ٍ هیز                         
  فزً 0111ًفز در   911حذٍد   $پزًذگبىH5N1#ی  آًفلَاًشادر  هزي ٍ هیز                       

 
 

زــــــخط   
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 دٍ رٍس یال هی:  یدٍرُ ًْفتگ
  سشفٝ،  ٌّٛدسد ،  تت:   ضبٜ ػالٔت سٝ
 (یػضال٘– یاستخٛا٘ ی)دسدٞب ی،تٟٛع،استفشاؽ،اسٟبَ،احسبس وٛفتٍ ییاضتٟب یث:  یوٕى ٓیػال

 ٚ ػطسٝ یٙیث یبس ٌشفتٍساح – یٙیث ضشیسشدسد،آثش ،یاحسبس ضؼف ٚ خستٍ-ِشص                   
  ٔشي                   ٝی: رات اِش ذیٔٛاسد ضذ دس

  
   ست؟یپش٘ذٌبٖ و یفشد ٔطىٛن ثٝ آ٘فّٛ٘ضا                                 

 سشفٝ(-ٌّٛدسد-داضتٗ سٝ ػالٔت اصّی)تتاست وٝ ػالٜٚ ثش  یفشد  
 سا روشٔی وٙذ.وٝ ثب پش٘ذٌبٖ سش ٚ وبس داس٘ذ (  یّٔطبغ بی ،تّف ضذٜ ب/یٕبسیث/آِٛدٜ ٜٔثجت)سبثمٝ تٕبس ثب پش٘ذ هیِٛٛطیذٔیضٛاٞذ اپ 

 
 

 Part (8-1) پزًذگبىدر آًفلَاًشای پزًذگبى عالئن ثیوبری 

Figure (8-1) 

 راّْبی اًتمبل ثیوبری آًفلَاًشای پزًذگبى
 ٍس اص پشًذُ آلَدُ  ثِ پشًذُ سبلناًتمبل ٍیش   

   هجبسی تٌفسی ٍ چطنلطشات  ٍ،تشضحبت فضَالت  :اص طشیك           
  : اًتمبل اص پشًذُ ثِ اًسبى 

 پشًذُ آلَدُ ٌّگبم رثح،وٌذى پشّب،آهبدُ وشدى ثشای پخت ،ٍ تشضحبت  فضَالت اص طشیك            
 هصشف گَضت یب تخن خبم یب ًین پض پشًذگبى آلَدُ                 

 هىبًیىی  : اًتمبل 
 آة آلَدُ ثِ فضَالت  پشًذُ وفطْبی وبسگشاى هشغذاسی، حطشات،ًذُ،ثبد،ٍسبیل ًملیِ،اضیبءآلَدُ،ٍ پبّبی حیَاًبت جَثذى اص طشیك : 

 اًتمبل اص اًسبى ثِ اًسبى  : 
 ( فتبدُ استخَضجختبًِ تبوٌَى ایي اتفبق ًی)ٍیشٍس لبثلیت اًتمبل آسبى اًسبى ثِ اًسبى سا پیذا وٌذ  . دسصَستیىِ           

 

Part (8-2) 

Figure (8-3) 

Part (8-3) 

Figure (8-4) 

 اًسبىآًفلَاًشا در  عالئن ثیوبرهشىَن ثِ 

Part (8-5) 
 یز؟هٌظَر اس تصَ

              :ثبصاسٞبی سٙتی ػشضٝ پش٘ذٌبٖ ص٘ذٜ 
 یىی اص ٔٙبثغ ا٘تطبس ٚیشٚس

 تٟذیذی ثشای سالٔت ا٘سبٖٚ 

 
Figure (8- 5) 

Part (8-4)  ٍجَد دارد؟ آًفلَاًشای پزًذگبىآیب ٍاوسٌی علیِ ثیوبری 

 ثِ دلیل سبختوبى ًبپبیذاس ٍیشٍس ٍ ثشٍص جْص ّبی هتؼذد دس سبختوبى آى  خیش

ِ رٍس: ووتز اس یه سبعت تب سدٍرُ ًْفتگی   
سیختٗ پشٞبی پش٘ذٌبٖ ،    : ٘ٛع خفیف   

  آثشیضش ثیٙی ، اضه سیضش، سشفٝ،ػطسٝ                        
، اسٟبَثی اضتٟبیی                            

،٘شْ ضذٖ پٛستٝ تخٓ ٔشؽ ،وبٞص تِٛیذ تخٓ                        
  ٞب،تغییش سً٘ تبج ٚ سیص ٚ سبق پب                     

  : ضشٚع ٘بٌٟب٘ی تّفبت ثب سٚ٘ذ افضایطی٘ٛع ضذیذ 

Figure (8-3) 
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 ؟آًفلَاًشای پزًذگبى ّستٌذ ثیوبریثب در هعزض توبس  چِ وسبًی 
 

Figure (9- 5) 

Figure (9- 6) 

 ًذگبى سا خبًَادُ ّبیی وِ پش
 دس هحل سىًَت خَد ًگْذاسی هی وٌٌذ

 

Figure (9- 1) 

Figure (7- 2) 

Figure (7- 3) 

   وبسگشاى وطتبسگبّْبی پشًذگبى 
   وبسگشاى فشٍضگبُ ّبی ػشضِ هحصَالت پشًذگبى 

 
 وبسگشاى هضاسع پشٍسش طیَس،

 ًْب پشًذگبى یب وَد آًمل ٍ یب جبثجبیی  وبسگشاى ضبغل دس حول ٍ

 

 فشٚضٙذٌبٖ پش٘ذٌبٖ صیٙتی
 

 یپضضىبٖ،دأپضضىبٖ،وبسوٙبٖ ٔشاوض ثٟذاضتی دسٔب٘ی ٚ آصٔبیطٍبٟٞبی ٚیشٚس ضٙبس
 

 ی فصلی  را دریبفت ًوبیٌذ آًفلَاًشاگزٍّْبی فَق الذوز ٍاوسي   تَصیِ هی شَد :
 

 ٔسبفشا٘ی وٝ ثٝ ٔٙبطك آِٛدٜ سفش ٔی وٙٙذ  
 

Figure (9- 7) 

 . َصیِ ّبی هزتجط را اعوبل ًوبیٌذٍ السم است توزد   ًخَاّذ هصَى ی پزًذگبىآًفلَاًشاایي ٍاوسي ، آًْب را اس اثتال ثِ 

 ثبیذ ثذاًین وِ : اهب
 

Figure (9- 2) 

Figure (9- 3) 

Figure (9- 4) 

 ضىبسچیبى پشًذگبى، آضپضّب ٍ هطبغل هطبثِ  
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Part (10-1)  ِ؟ چیست ی  پزًذگبىآًفلَاًشارفتبرّبی هخبطزُ آهیش اس ًظز اثتال ث 

 رثح پشًذگبى دس هٌضل -8
 ثب پشًذگبى ٍ فضَالت آًْب ًضدیه توبس  -9
 ثذٍى استفبدُ اص تَسی ٍ هحبفظدس هٌضل ًگْذاسی پشًذگبى  -:
 وٌذى پشًذُ )هشؽ ٍ سبیش پشًذگبى( ثذٍى دستىصپش -;
 پشًذُ ٍ تخن آى ًبوبفی)ًین پض(خ طج ->
 ًبوبفی ثَدى ضستطَی دستْب ثب آة ٍ صبثَى  -=
 پشًذگبى ، ثذٍى سػبیت هَاصیي ثْذاضتیًمل ٍ اًتمبل ٍ تجبست   -<
 ضىبس پشًذگبى ٍحطی -?

 
Part (10-2) راّْبی پیشگیزی ٍ وٌتزل ثیوبری آًفلَاًشای پزًذگبى 

 گَضت ٍ تخن پشًذگبى ثصَست خبم یب ًین پضف خَدداسی اص هصش
 دلیمِ ( 97دسجِ سبًتیگشاد ثِ هذت  7<)پخت گَضت پشًذگبى دس دهبی 

 

Figure (10- 1) 

Figure (10-1) 

 تْیِ گَضت پشًذگبى  اص هشاوض هجبص ثْذاضتی ٍ 
 تخن هشؽ تشن خَسدُ ػذم خشیذدى پشًذُ،ٍ لطؼِ لطؼِ وش استفبدُ اص دستىص ٌّگبم تویض ،
 ٍ ضستطَی سطَح  پس اص پبیبى وبس 

 

Figure (10-2) 

 ثبًیِ 97 -7:ضتطَی دستْب ثب آة ٍ صبثَى ثِ هذت 
 

 دس تبالة ّبی هحل حضَس پشًذگبى ٍحطی ًىشدىضٌب 
 

Figure (10-3) 

Figure (10-4) 

|آموزش مردمی پیشگیری، کنترل و درمان آنفوالنزا|

46
 | 

57
ره 

شما
 ،1

ل 6
سا

ه، 
نگا

ی 
شک

 پز
شم

 چ
ریه

نش



 
   

 
 

     

 اا٘ضثیٕبسی آ٘فّٛ ٚ دسٔبٖ   وٙتشَ  ،آٔٛصش پیطٍیشی    مًضًع:
         

Slide 

 11 اساليذ

11 
 

ٚ استمبء سالٔت جبٔغ سیستٕبتیه آٔٛصش ٔذَ  
Systematic comprehensive Health Education and promotion model 

SHEPmodel 
 

 

 www.shepmodel.com 
:  آدرس وب سايت  

 يزارت بهذاشت درمان ي آمًزش پسشکی
 ی ياگیرمرکس مذيريت بیماريها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 توبسٍاوسیٌبسیَى افشاد دس هؼشض 
 ثب ٍاوسي آًفلَاًضای فصلی

 

Figure (11-1) 

 ری آًفلَاًشای پزًذگبىراّْبی پیشگیزی ٍ وٌتزل ثیوب ...اداهِ

 یِ پشًذگبى ثیوبس ٍهؼذٍم وشدى سشیغ ول
 دستوبس ثب آًْب ٍ دفي ثْذاضتی الضِ ّبپشًذگبى  

 

Figure (11-6) 

 ضذػفًَی ٍ ًظبفت هشغذاسی ّب
 طجك اصَل ثْذاضتی  

 

Figure (11-4) 
 خَدداسی اص ضىبس پشًذگبى هْبجش

 ٍ ػشضِ ٍ خشیذ ٍ ًگْذاسی آًْب 
 

Figure (11-5) 

 ًگْذاسی پشًذگبى اّلی دس داخل لفس
 

Figure (11-2) 

Figure (11-7) 

 بٍ کًدکان خًد بیامًزیم کٍ پرودگان يسیلٍ بازی ویستىد. 

 ثب پشًذگبى اّلی ٍ ٍحطیوَدوبى  ٍ ثبصی خَدداسی اص توبس
 چِ پشًذُ هشدُ ٍ چِ صًذُ

 

Figure (11-3) 

 یىجبسهصشف استفبدُ اص ٍسبیل حفبظتی هبًٌذ هبسه ٍ دستىص
 ثب پشًذگبى دس توبس ّستٌذ. ثشای هطبغلی وِ 
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 راّْبی پیشگیزی ٍ وٌتزل ثیوبری آًفلَاًشای پزًذگبى ...اداهِ

 هشغذاسی ّب هوبًؼت اص ًگْذاسی سبیش حیَاًبت دس ًضدیه
 

Figure (12-1) 

 یي ثْذاضتیحول ٍ ًمل ٍ تجبست پشًذگبى ثب سػبیت هَاص
 

Figure (12-2) 

 پشوٌذى پشًذگبى ثب استفبدُ اص دستىص ٍ هبسه
 

 توبس فَسی ثب سبصهبى  داهپضضىی هٌطمِ سىًَت -
 ىیسػبیت دلیك  تَصیِ ّبی هسئَلیي ثْذاضتی ٍ سبصهبى داهپضض -

 

Part (12-2) 

Figure (12-4) 

 عبسم هٌبطك آلَدُ  تَصیِ ثِ هسبفزاى
 خَدداسی اص هصشف گَضت پشًذُ یب تخن آى ثصَست خبم یب ًین پض -

 دستْب ثب آة ٍ صبثَى طَی هىشس ضست -

 فشٍش پشًذگبىّبی خَدداسی اص حضَس دس ثبصاس  -

 َدسد،سشفِ(سی )تت،گل ضبُ  ػالهتْبی ثیوب هشاجؼِ ثِ پضضه دسصَست ثشٍص -

 هىبًْبی آلَدُ  دس ثبصگطت اصسفش ثِ هٌبطك آلَدُ یب حضَس دس        

Part (12-3) 

Part (12-4)  ِهسئَلیيٍ  هزدمٍظیف 
 سػبیت تٛصیٝ ٞبی ثٟذاضتی فٛق ثشای حفظ سالٔت خٛد، خب٘ٛادٜ ٚ جبٔؼٝ 

ٚ ثٟذاضتی  ثٝ ٔسئِٛیٗپش٘ذٌبٖ ٌضاسش ٔٛاسد ثیٕبسی ٚ تّفبت غیش ٔؼَٕٛ 
 دأپضضىی ٔٙطمٝ سىٛ٘ت 

 ٕٞىبسی دس سفغ آِٛدٌی ٔىبٟ٘بی آِٛدٜ 
 ی پش٘ذٌبٖ آ٘فّٛا٘ضادس خصٛظ ٔٛاصیٗ وٙتشَ ٚ پیطٍیشی  ٍب٘یٕٞآٔٛصش 

 حٕبیت اص خسبست دیذٌبٖ 
 

Figure (12-6) 

 چٌذ تَصیِ در هَاجِْ ثب ثیوبری یب تلفبت  غیزهعوَل در پزًذگبى

Part (12-1) 

Figure (12-3) 

Figure (12-5) 

  هزدمٍظیفِ 

 هسئَلیيٍظیفِ 
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Part (13-1) خسبرات التصبدی ٍ اجتوبعی 
 H5N1ًبشی اس شیَع ٍیزٍس 

 
 هیلیَى دالر                          66         آهریکا -

 پرًدُ ٍ هعدٍم سازی تلفات قطعِ  000/000/11                   آهریکا 
 هیلیَى دالر  100          ایتالیا  -
 هیلیَى دالر        13ٌّگ کٌگ           -
 هیلیَى دالر 300ّلٌد               - 

Figure (13-2) 

Part (13-2)  پزًذگبىصٌعت هزغذاری ٍ آًفلَاًشای 
                 

   ٔشغذاسیٟبی سٙتـی -
 ٔشغذاسیٟبی صٙؼتی -

 
 

 دسیىسبَ

 مرغداری سنتی

در هعزض خطزایزاى وشَری   

 از چىذ کاوال  پروذگان مُاجرمسیر  ایران در *
 (دریاچٍ َامًن ي اريمیٍ -گايخًوی-ترکمه -)تىذر اوسلیا ي دریاچٍ َا يجًد تاالتُ

 يجًد تازارَای سىتی عرضٍ پروذٌ زوذٌ ي یا ضکار ضذٌ * 

 در کطًر صىعت مرغذاریيسیع  گسترش*  
 *آلًدگی کطًرَای َمسایٍ

 

Part (13-3) 

حشی رت پرندگان وجمسیر مها در  ایران مرغداریهاو گستردگی میسان تراکم    
در سراسر کشور   

Part (13-4) در جْبى  هسیز هْبجزت پزًذگبى ٍحشی  

 دٍ سَال هْن :

 چشا ثبیذ ثٝ اخجبسی وٝ اص سسب٘ٝ ٞب دس ثبسٜ آ٘فّٛا٘ضای پش٘ذٌبٖ پخص ٔی ضٛد، تٛجٝ وشد؟ -1

 ّٝدس حذ  ثیٗ إُِّ حسبسیت ٔسئ 
 الی یه ٔٛسد ا٘سب٘ی افضایص خطش ایجبد پب٘ذٔی ، حتی ثب اثت 

 چشا ثبیذ ثب ٔبٔٛساٖ ثٟذاضتی ٚ دأپضضىی ٟ٘بیت ٕٞىبسی سا وشد؟-2

 تیماری  سًءایجاد امىیت ي پیطگیری از اثرات ي عًاقة  ترای 

 ثِ ًظز شوب ...

داری صنعتیغمر  

 
 

Figure (13-1) 

Part (13-5) 

Figure (13-3) 

Figure (13-4) 

Figure (13-5) 

 استشاحت ٚ تغزیٝ     ٟٔبجشت پش٘ذٌبٖ ٚحطی      دس تغییش فصّٟبی ٌشْ ٚ سشد سبَ   
 احتٕبَ ا٘تمبَ ٚیشٚس دس صٛست ثیٕبسی پش٘ذٌبٖ      دس تبالثٟب ٚ دسیبچٝ ٞبی ثیٗ ٔسیش 

 پروذگان يحطی : مُاجرتمسیر 
 از کطًرَای جىًب ضرق آسیا تٍ کطًرَای دیگر

 
 

 ثعلت:

49
 | 

N
JO

 V
ol

. 1
6,

 N
o.

 5
7,

Sp
rin

g 
20

17

|آموزش مردمی پیشگیری، کنترل و درمان آنفوالنزا|



 
   

 
 

     

 اا٘ضثیٕبسی آ٘فّٛ ٚ دسٔبٖ   وٙتشَ  ،آٔٛصش پیطٍیشی    مًضًع:
         

Slide 

 14 اساليذ

14 
 

ٚ استمبء سالٔت جبٔغ سیستٕبتیه آٔٛصش ٔذَ  
Systematic comprehensive Health Education and promotion model 

SHEPmodel 
 

 

 www.shepmodel.com 
:  آدرس وب سايت  

 يزارت بهذاشت درمان ي آمًزش پسشکی
 ی ياگیرمرکس مذيريت بیماريها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

  ًبسًیي ،دختز عاللوٌذ ثِ پزًذگبى  داستبىِ

 :یبدهبى ثبشذ وِ
 در ّز وشَری ...                             

 ٚ والْ آخش...

 اوسان سالم 
 محًر تًسعٍ پایدار

 
Healthy Human is the base for Sustainable development 

 حول ٍ ًمل ًبدرست  پزًذگبى حول ٍ ًمل درست  پزًذگبى

 ؟ایٗ تصٛیش ٔطبٞذٜ ٔی وٙیذ .ش٘ذٌبٖ دس حُٕ پ ٔثجت تٝ٘ى چٙذ
 ٘بْ ثجشیذ     

 ؟وٙیذ دس حُٕ پش٘ذٌبٖ  ایٗ تصٛیش ٔطبٞذٜ ٔی ٔٙفی ٘ىتٝ چٙذ
 ٘بْ ثجشیذ     

Part (14-1) 

Part (14-2) 

Part (14-3) 

 2  1 

 3  4 
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مقدمه
از قرن گذشته تا کنون درمان دیستروفی فوکس در راستای تکامل 
تکنیک های جراحی قرنیه تغییر نموده است. موفقیت در پیوند نفوذی 
سال  در  بار  اولین  برای   Penetrating Keratoplasty (PKP( یا  قرنیه 
1952 گزارش گردید و برای دهه ها درمان قطعی دیستروفی فوکس، 
 1998 سال  تا  حقیقت  در  بود.  قرنیه(  الیه های  تمام  )شامل   PKP

که کراتوپالستی اندوتلیال یا )Endothelial Keratoplasty )EK معرفی 
شد تنها درمان شناخته شده ورم قرنیه بعلت دیستروفی اندوتلیالی 

فوکس، PKP بود. 

پیشرفتدانشوفنآوری
در سال های اخیر بدعت جالبی در درمان دیستروفی فوکس ایجاد 
شده است که تحت دو نام متفاوت ولی مشابه زیر توصیف می گردند:

 Descemetorhexis Without Endothelial Keratoplasty الف- 
)DWEK)K

Descemet stripping only (DSO( -ب
در حقیقت روش های قبلی یعنی PKP و EK دارای معایب متعددی 
هستند که مهم ترین آن ها نیاز به مصرف درازمدت قطره های استروئید 
از  استفاده  نیز  و  پیوند  برای کنترل خطر دفع  ایمیونوساپرسیو  یا  و 
بافت قرنیه دونور می باشند. DSO هر دو این محدودیت های مهم را 
در گروه خاصی از بیماران مبتال به دیستروفی فوکس، در شرایطی که 
نتایج بینایی را تقریباً معادل روش های فوق نگه می دارد، دور می زند. 
 guttae که  است  آن   DSO تکنیک  ورای  در  پنهان  پایه ای  مفهوم 
بزرگ مانند سدی در برابر مهاجرت سلول های اندوتلیوم قرنیه عمل 
سلول های  می شود،  برداشته  مرکز  در  دسمه  غشای  وقتی  می کند. 
اندوتلیال ناحیه محیطی قرنیه می توانند به شکلی موفقیت آمیز روی 
دارای  تک -سلولِی  الیه  یک  مجدداً  و  نمایند  مهاجرت  ناحیه  این 
عملکرد فیزیولوژیک که همان پمپ کردن آب از قرنیه به سمت اتاق 
یک  بازیابی  به  منجر  وقایع  سیر  این  سازند.  مستقر  را  است  قدامی 

قرنیه سالم و فاقد ورم در مرکز می شود. 
در  یا  مجزا  عمل  یک  صورت  به  می تواند   DSO روشجراحی- 
ترکیب با جراحی کاتاراکت انجام شود. برای انجام جراحی یک ناحیه

مدور چهار میلی متری از سطح اپی تلیال قرنیه که هم مرکز با محور 
بینایی یا visual axis  باشد مارک گذاشته می شود. سپس غشای دسمه 
معیوب به طور کامل برداشته می شود و باقیمانده اندوتلیوم به حال 
اندوتلیوم  ناحیه مرکزی که  به تدریج به سمت  تا  خود رها می شود 
آن برداشته شده مهاجرت نماید. )شکل یک( باید تمام OVD به طور 
کامل از اتاق قدامی تخلیه شود. در این حالت برخالف EK نیازی به 

انجام ایریدکتومی پریفرال یا تزریق هوا وجود ندارد.

روش های  به  نسبت  متعددی  امتیازات   DSO امتیازات-  و مزایا
قدیمی تر DSAEK و DMEK دارد که عبارتند از:

1- عدم نیاز به قرنیه دونور یا دهنده- قابل توجه ترین تفاوت بین این 
روش و روش های DSAEK و DMEK عدم نیاز به استفاده از اندوتلیوم 
قرنیه دهنده است. دیستروفی فوکس در کشور ایاالت متحده دلیل 
این  از  برخی   DSO انجام  با  می باشد.   EK موارد  درصد  از 50  بیش 

موارد، بدون نیاز با انجام پیوند اندوتلیال قابل درمان خواهد بود. 
روش  به  کاتاراکت  جراحی  با   DSO روش  ترکیب  امکان   -2
فیکوامولسیفیکیشن. ترکیب این دو روش با هم از نقاهت بیمار کاسته 
و در هزینه ها نیز صرفه جویی می کند و همچنین از خطرات مربوط 
به انجام جراحی مجدد چه به روش بی هوشی عمومی و جه به شکل 

بی حسی موضعی می کاهد. 
و  استروئید  قطره های  طوالنی مدت  مصرف  به  نیاز  عدم   -3
به  نیاز   DMEK و   DSAEK یعنی  قبلی  روش های  ایمیونوساپرسیو. 
از  پیش گیری  برای  استروئیدی  قطره های  ساله  یک  حداقل  مصرف 
خطر احتمالی بروز دفع پیوند دارند که پایش این بیماران را ضروری 

می سازد اما در روش DSO چنین احتماالتی مطرح نیست.
در  عوارض  بروز  خطر  چه  اگر  مجازی.  جانبی  عوارض  حذف   -4
روش های قبلی DSAEK و DMEK ناچیز می باشد ولی درصدی از این 
بیماران نیاز به انجام اقداماتی مانند rebubbling در صورت عدم اتصال 
دارد.  پیوند وجود  استرومای گیرنده  به  قرنیه دونور  اندوتلیوم  کامل 
ایجاد  افزایش فشار چشم و  به علت  نیز  بیماران  این  از  برخی دیگر 
گلوکوم به علت مصرف طوالنی مدت استروئید نیاز به تجویز قطره های 
ضد گلوکوم و یا انجام جراحی گلوکوم خواهند داشت ولی در بیمارانی 

که DSO شده اند چنین معضالتی وجود ندارد.

تغییر گزینه های جراحی در دیستروفی 
اندوتلیالی فوکس

|تازه های آموختنی مفید|
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جراح و متخصص بیماری های چشم
فلوشیپ قرنیه

بیمارستان چشم پزشکی نگاه

شکل 1- غشای دسمه به طور کامل از روی استرومای خلفی قرنیه برداشته می شود. به 
این عمل که به کمک هوک Sinsky  Reverse انجام می شود descemetorhexis می گویند.



5- مشابهت نتایج بینایی به بیماران EK. مهم ترین نکته عدم وجود 
بیماران  DSO و  بیماران  بین  بینایی  نتایج  از نظر  قابل توجه  تفاوت 
DMEK می باشد که در یک مطالعه در سال 2018 نشان داده شد. 

البته نتایج مربوط به حفظ مطلوب بینایی در بیماران DMEK به خوبی 
نشان داده شده ولی در مورد بیماران DSO این موضوع مورد سوال 
است. این عدم قطعیت از آنجا نشات می گیرد که گزارش گردیده در 
بیمارانی که پس از DSO نتیجه مطلوب بدست نیامده یا به عبارت 
EK به شکل موفقیت آمیزی  failure همراه بوده، عمل  با  دیگر عمل 

انجام شده است.  
معایب- برخالف روش متداول EK، نشان داده شده که نتایج عمل 
جراحی DSO در موارد شدید دیستروفی فوکس که guttae تا محیط 
قرنیه گسترش یافته و نیز در سایر علل ورم قرنیه با موفقیت  همراه 

نیست. 
همچنین شفاف شدن قرنیه بعد از عمل DSO نیاز به زمان کاماًل 
طوالنی تری نسبت به EK دارد )بین دو تا شش ماه(. در یک مطالعه 
که در این زمینه انجام شد به طور متوسط 7 هفته زمان سپری گردید 
بینایی 20/40 دست  به حدت  افراد  و  بیماران شفاف شده  قرنیه  تا 
پیدا کردند در حالی که این زمان برای بیماران دیگر این مطالعه که 
DMEK شده بودند به طور متوسط دو هفته بود )شکل 2(. در حقیقت 

شدن  بدتر  بیماران   ،DSO عمل  از  پس  اولیه  هفته های  و  روزها  در 
بخش  ورم  تشدید  آن  علت  که  نمود  خواهند  تجربه  را  بینایی خود 
مهاجرت  از  ناشی  بهبود  یا  ریکاوری  رخداد  از  پیش  قرنیه  مرکزی 
سلول های اندوتلیوم ناحیه محیطی قرنیه است. به همین خاطر مهم 
از  برای دوره طوالنی بهبودی بعد  بیماران را  است که زمینه ذهنی 

عمل به روش DSO آماده نمود. 
در صورتی که به طور ناخواسته فیبرهای استروما در جریان عمل 
DSO درگیر شده و صدمه ببینند، خطر تشکیل اسکار در ناحیه درگیر 

و تاخیر احتمالی در مهاجرت سلول های اندوتلیوم به سمت ناحیه ای 
که غشای دسمه برداشته شده وجود دارد. 

در  فوق العاده ای  اهمیت  از  بیمار  درست  انتخاب  بیمار-  انتخاب
DSO برخوردار است. بیمار ایده آل بیماری است که دید بسیار خوبی 

تا  خفیف  میزان  به  درگیر  چشم  در  باشد،  داشته  مقابل  چشم  در 
guttae و آن هم فقط در مرکز قرنیه داشته، پریفری قرنیه  متوسط 
در چشم درگیر به طور نسبی شفاف باشد، حداقل تراکم سلول های 
اندوتلیال )Endothelial Cell Density = ECD( معادل 1000 سلول در 

میلی متر مربع بوده و بیمار از شخصیت نسبتاً آرامی بهره مند باشد.
توضیح کامل به بیماران برای اینکه بدانند در روزها و هفته های اول 
پس از عمل DSO بینایی اندکی داشته و دوره بهبودی طوالنی است 
اهمیت ویژه ای دارد. باید از انجام این روش جراحی در بیمارانی که 
تحمل بدتر شدن بینایی خود را در روزهای اول بعد از عمل ندارند 

خودداری نمود. 
بعلت  مقابل  چشم  در   EK جراحی  عمل  از  پس  که  بیمارانی 
می شوند گلوکوم  دچار  استروئید  قطره های  مدت  طوالنی   مصرف 

انجام  برای  خوبی  کاندیداهای  بالقوه   ،)steroid-induced glaucoma(  
بیمارانی که  از آنجا که در  DSO در چشم دوم هستند. در حقیقت 

تحت عمل جراحی DSO قرار می گیرند بافت دونور یا دهنده وجود 
وجود  نیز  استروئید  قطره های  طوالنی مدت  مصرف  به  نیازی  ندارد 
و  شرایط  داشتن  نیز  و  بیمار  به  کامل  توضیح  البته  داشت.  نخواهد 

اندیکاسیون انجام این جراحی را نباید از ذهن دور گردد. 
داروهایموردنیازپسازعملDSO- در این بیماران داروهای 
مطالعه ای  در  است.  کاتاراکت  جراحی  مشابه  عمل  از  پس  مصرفی 
شد  داده  نشان  گرفت  انجام   Shiloach و    Macsai توسط  اخیرا  که 
قطره  مصرف  با  گرفتند  قرار   DSO با  درمان  تحت  که  بیمارانی  که 
Ripasudil با غلظت 0/4 درصد و به میزان چهار بار در روز و به مدت 

قطره  نمودند.  تجربه  را  بینایی  بهبود  از گروه شاهد  ماه سریع تر  دو 
یک ژاپن   Kowa شرکت  ساخت   Galantec تجارتی  نام  با   Ripasudil 

 FDA نهایی  تایید  به  آن  مصرف  هنوز  است   Rho Kinase Inhibitor

دیگر  از  است.  سازمان  این  بررسی  تحت  حاضر  حال  در  و  نرسیده 
موارد مصرف این دارو کنترل فشار چشم و کاهش ورم ماکوال است. 
در مطالعه فوق همچنین نشان داده شد که تراکم سلول های اندوتلیال 
در سال اول پس از جراحی DSO، در مرکز قرنیه بیمارانی که تحت 
درمان با Ripasudil بودند بیش از گروه شاهد بود و کاهش کم تری در 
میزان تراکم این سلول ها در محیط قرنیه های گروه Ripasudil رخ داد.
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شکل 2- هشت هفته بعد از DSO در بیمار مبتال به دیستروفی فوکس که در گذشته عمل 
جراحی رادیال کراتوتومی نیز شده بود، شفاف شدن قرنیه نشان داده می شود. بیمار فوق به 

دید 20/25 دست یافت.



- عمل جراحی DSO جانشین یا آلترناتیو مناسبی برای DMEK در صورت انتخاب صحیح بیمار می باشد و نتایج درازمدت قابل قبولی 
دارد. 

- بیماران مناسب برای عمل DSO دارای ویژگی های زیر می باشند: guttae فقط در بخش مرکز قرنیه است، ورم قرنیه خفیف تا متوسط 
می باشد، میزان تراکم سلول های اندوتلیال قرنیه حداقل 1000 سلول در میلی متر مربع است، چشم مقابل از حدت بینایی بسیار خوبی 

برخوردار بوده و بیمار از نظر شخصیت فردی کاماًل ریلکس می باشد.
- باید در زمان مشاوره قبل از عمل به بیمار توضیح داد که دوره بهبود بینایی فرد طوالنی است و در صورت عدم بهبود بینایی بیمار، 

اقدام بعدی کراتوپالستی اندوتلیال است. 
- تکنیک دقیق جراحی همراه با centration مناسب descemetorhexis با قطری با اندازه مردمک یا معادل 4 میلی متر است و عدم درگیر 

شدن استرومای پشت ناحیه رکسیس اهمیت فوق العاده ای دارد. 
 Rho Kinase Inhibitor 0/4 درصد که به صورت مکمل جراحی بوده و از ترکیبات خانواده Ripasudil نشان داده شده که مصرف قطره -

می باشد، موجب بهبود نتایج بینایی بیماران شده و طول دوره بهبودی بینایی را نیز کاهش می دهد.
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کراتوتومی رادیال همراه با نئووسکوالریزیشن قرنیه در محل برش های RK توأم با التهاب شدید چشم

 مالنوسیتوم سر عصب بینایی

|تصاویر موراد جالب|



     

واژه نامه نگاه:
A  
accreditation                                                    اعتباربخشی  
anastomosis                                                 پيوستگي
anatomy                                            ساختار، ساختمان
angiogenesis                                                  رگ زایی
anterior                                                پيشين یا قدامی
apoptosis                             مرگ برنامه ریزی شده سلولی
ARMD                               استحاله وابسته به سن شبکيه
atrophy                                                پسرفت، تحليل
atypical                                             نابارز، غيرمعمولی
avascular                                                    بدون رگ
B
bypasss                                                          راه فرعی، کنارگذر
Bioeqeivalence                                                     زیست  برابری   
byproduct                                                                   پسماند    
C  
candidate                                                       گزیده، منتخب                    
case report                                                              گزارش موردی       
case series                                                       مجموعه موارد 
cavitation                                                         تشکيل حفره 
                                                                             cavity                                                                           حفره      
classic                                                                شناخته  شده   
complication                                                             عوارض
confrontation VF                               ميدان بينایي رو در رو    
contraindica                                           ممنوعیت، نبایستگی 
Central Corneal Thickness (CCT)    ضخامت مرکزی قرنيه  
characteristic                                                           شاخص          
chart                                                                         ترسيمه  
chemosis                                                           تورم ملتحمه  
chronicity                                                                    ازمان  
Ciliary Neurotrophic Factor (CNTF)عامل نوروتروفيک مژگانی
cornea                                                                          قرنيه   
CRVO                                    انسداد سياهرگ مرکزی شبکيه
crease                                                                           چين 
cut point                                                             نقطه تغيير 
cytology                                                            سلول شناسي 
D
deformed                                                     تغيير حالت داده 
defect                                                               اختالل، نقص 
degeneration                                                           استحاله 
dense                                                               متراکم، سخت 
discontinuity                                                       ناپيوستگی 
dissolution                                           از هم پاشيدگی، تجزیه  
doll’s head maneuver                              مانور عروسکی سر 
dose                                                                      ميزان دارو 
dynamic                                                                         پویا 
E

eccentric                                                                        نامرکز
esthesiometer                                                            حس سنج
etiology                                                                 سبب شناسي
exophthalmometry                                         اگزوفتالمومتری
evidenced-based                                                  براساس شواهد
evolution                                                   فرگشت، سيرتکامل یا تغيير 
F
format                                                                      پيکربندی 
flare                                                                                   غبار 
flat cornea                                                              قرنيه تخت 
foldable  تاشونده 
frequency  بسامد، تواتر 
G
gas permeable  گاز تراوا
glare پراکنش نور، خيرگی 
globe  کره چشم 
glaucoma Suspect = GS    مشکوک به آب سياه
grade    درجه
H.
hallmark    شاه عالمت
histopathology  آسيب شناسی بافتی 
I.
immunocompetency ایمني سالم ، ایمني کارا 
immunodeficiency  ایمني ناسالم، ایمني ناکارا
implant  کاشت، پيوند 
indication  بایستگی، دليل 
isolated  مجزا 
J.
G.
K.
L.
latent خفته، نهان
lens fitting جا سازی لنز
lid lag  عقب ماندن پلک
lid notching  فرورفتگی پلک
literature  نوشتار، ادبيات
localized thinning  نازکی موضعی 
low vision  کم بينایی
M.
maculopathy  آسيب ماکوال 
malformation  کج ساختاري 
mechanism  سازوکار
metabolism  سوخت و ساز 
metamorphopsia  کج بيني 
monitor پایش 
mottled  خالدار 
mottling  خالدار شدن 

لطفاً واژه هاي پيشنهادي خود را براي نشريه چشم پزشكي نگاه ارسال نماييد.



     

واژه نامه نگاه:
muscle advancement  جلو کشيدن عضله 
muscle recession  عقب بردن اتصال عضله
N.
needle biopsy  نمونه برداری سوزنی 
noxious  مضر 
O.
objective  یافته های عينی 
optometry بينایی سنجی 
optometrist  بينایی سنج 
organization  سازمان 
overdose  زیاده دارویی 
P.
paracentral  نزدیک به مرکز، کنار مرکز
Patent  گشوده، حق ثبت اختراع 
paraclinic  کنارباليني
parameter  ویژگي، شاخصه، معيار
pathology  آسيب شناسي 
pathophysiology  آسيب شناسی کارکردی
paresis فلج نسبی
palsy فلج کامل
pericentral  دور مرکز
persistent epithelial defect  نقص پایدار اپتيلوم 
proptosis  بيرون زدگی چشم
photoreceptor cell  سلول گيرنده نور 
phthisis bulbi تحليل ساختاری و عملکردی چشم 
photophobia ترس از نور 
posterior                                                      خلفی یا پسين
placebo                                                               دارونما
physiology  کارکرد شناسي
POAG  گلوکوم زاویه باز اوليه
projector  پرتوافکن 
Q
R.
reactivation  بازکنش, فعال شدن مجدد
recurrence  برگشت، عود
recurrent   برگشت کننده، عود کننده
Refractive Surgery = RS  جراحی عيوب انکساری 
reliability قابليت اطمينان، پذیرفتنی 
reproducibility قابليت تکرار، تکرار پذیری 
reservoir  مخزن 
retinal pigment epithelium اپيتليوم رنگدانه ای شبکيه 
relapse   بازگشت، رجعت
release  رهش، آزاد شدن 
retraction پس کشيده  شدن 
routine روزمره، هميشگی 
S.
safe  ایمن 

schematic  نموداری، الگویی 
scraping  تراشيدن 
self-limiting  خودمحدودشونده
shield  محافظ 
sign  یافته  
slow release  آهسته رهش 
spectrometry  طيف سنجی 
stability  ثبات، پایداري 
static  ایستا 
stationary ثابت، غيرپيش رونده 
steep cornea  قرنيه پرشيب
subjective  ذهنی 
subsonic  فروصوتی 
supersonic  فراصوتی 
suppression  مهار، سرکوب 
sustained release  پيوسته رهش 
symptoms  نشانه ها
syndrome  نشانگان
system  سامانه 
suction ring  حلقه مکش
T.
technique  روش 
technology  فن آوری 
trace  ناچيز 
traction کشش
typical بارز
U.
V.
vector  حامل 
VEGF                                             عامل آندوتليولی رشد رگ ها   
W.
X.
Y.
z.
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