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|نامه سر دبیر|

سالم

نشریه شماره های 59 و 60 بطور همزمان ارائه می شود اما قبل از هرچیز باید فقدان دو عزیز از دست رفته 
بازهم یادآوری نماییم. استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمد زارع و استاد عزیز جناب آقای دکتر محمد  را 
فقیهی که فقدان هردوی آن ها غمی سنگین بر دل همه ما گذارده است. یاد و خاطره این عزیزان همواره در 

دل های ما جاودان خواهد ماند. 
این دو شماره حاوی مطالب متنوع و آموزنده فراوانی می باشد.  در بخش قرنیه موضوع "آنچه که باید در مورد 
Toxic and Nutritional Optic Neu� در دو بخش تبیین شده است. در بخش شبکیه ،" ملنزهای چندکانونی بدانی

ropathy به بحث کشیده شده است.  در بخش گلوکوم به موضوع پرفشاری چشم Ocular�hypertension پرداخته 
شده است.  در بخش استرابیسم به درمان بیماری استرابیسم همراه با سندرم نیستاگموس مادرزادی پرداخته ایم. در 

بخش چشم پزشکی عمومی به بررسی دستگاه Corvis ST اشاره شده است. 
مفید آموختنی  تازه های  و  )چای(  یادآوری  آموزش،  چالش،  آزاد،  بخش  در  تأملی  قابل  مطالب   همچنین 

   )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 یك طرح کلي  باید  مقاله  پیش نویس 
یك 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 یك 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 یك از مؤلفین نسبت به این مقاله و موضوع آن، عالقه و دستاورد مادي 
ندارند باید این جمله ذکر شود: »هیچ یك 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 یك 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 یك 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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پیش درآمد 
در  زندگی  کیفیت  بردن  باال  به  امروزی  بشر  نیاز  به  توجه  با 
سالخوردگی، الزم است نگاه متفاوتی به جراحی کاتاراکت داشته باشیم. 
 میزان شیوع یا prevalence باالی کاتاراکت )42.28% و 43.62%  به 
ترتیب در مردان و زنان(]1[ و وابستگی غیر قابل اجتناب زندگی امروزی 
به کار با رایانه و کاربرد یافتن بیش تر دید میانی )فاصله  های 60 تا80 
سانتی متر( و دید نزدیک )40سانتی متر و کم تر(، شناخت بیش تر انواع 
لنزهای چند کانونی یا مولتی فوکال )جدول 1( را ضروری می سازد.]2, 3[

لنزهای داخل چشمی چند کانونی برای بهبود دید نزدیک و کاهش 
نیاز به عینک حین عمل جراحی کاتاراکت، یا در بیماران مبتال به پیر 
چشمی با موارد و اندیکاسیون های خاِص جراحی طراحی شده اند.]4, 5[

 لنزهای دو کانونی که به طور شایع قباًل برای اصالح دید نزدیک 
حین عمل جراحی کاتاراکت یا پیرچشمی استفاده می شدند، قادر به 
اصالح مطلوب دید میانی نبوده و این مطلب توسط مطالعات متعددی 
پشتیبانی شده است. از طرفی step موجود در طراحی لنز از دید دور 

به دید نزدیک و از دست رفتن نور از طریق دیفرکتیو اُپتیک ، منجر 
halo می گردد.]9-6[ glare و  از فنومن های فوتیک مانند  به تظاهراتی 

عرضه   2010 سال  از  که  مولتی فوکال  لنزهای  از  جدیدی  نسل 
ایجاد  میانی  دید  به  کردن  کمک  برای  سومی  فوکوس  شده اند، 
کانونی  سه  لنزهای  که  دارد  وجود  احتمال  این  البته  می کنند. 
دید  کاهش  و  دید  کیفیت  کردن  قربانی  قیمت  به  را  میانی  دید 
اصالح  کانونی،  دو  حتی  و  کانونی  تک  رایج  لنزهای  به  نسبت  دور 
 کنند. جهت غلبه بر مشکل فوق، تکنولوژی گسترش عمق فوکوس

)EDOF )Extended Depth of Focus مطرح شده است که هدف آن 
بهبود بیش تر دید میانی بدون اثرات سوء بر کیفییت دید می باشد.]3[ 
به   )EDOF( یافته  افزایش  فوکوس  عمق  با  مولتی فوکال  لنزهای 
وسیله چهار اصل فیزیکی زیر از کیفیت دید حمایت می کنند: گسترش 
فاصله کانونی و یا به عبارتی تبدیل فوکال پوینت به فوکال ُزون، تعدیل 
مدولیشن آسفرسیتی و یا به عبارتی افزایش میزان آسفرسیتی درونی، 
وجود اُپتیک  های pin hole و عالوه بر آن این لنزها با طراحی خاص 
گسترش عمق فوکوس و تکنولوژی آکروماتیک خود، ابریشن کروماتیک 
می کنند.]3,10,11[ اصالح  را  دیفرکشن  و  ریفرکشن  از  حاصله  طولی 
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|آنچه که باید در مورد لنزهای چندکانونی بدانیم- Make the most of your catarct surgery - بخش اول|

* دکتر فریده درودگر

farinaz_144@yahoo.com
جراح و متخصص بیماری های چشم
فلوشیپ قرنیه و سگمان قدامی 

بیمارستان چشم پزشکی نگاه

Fine Vision Micro FTECNIS SymfonyAT LISA tri 839MPReSTOREAcrySof IQ PanOptixIOL Characteristics

DiffractiveDiffractiveDiffractiveDiffractiveDiffractive-refractiveOptical design

ApodizedNon-apodizedNon-apodizedApodizedOptic type

+3.50D/+1.75D-/+1.75D+3.33D/++1.66D+3.00D+3.25D/+2.17DAddition (near/interme-
(diate

10.75mm13.0mm11.0mm13.0mmIOL size

6.15mm6.0mm6.0mm6.15mm6.0mmOptic size

hydrophilic acrylate 25%Hydrophobic acrylate

Hydrophilic acrylate 25%
 with hydrophobic surface
propertiesHydrophilic acrylate Hydrophobic acrylate/

methacrylate copolymerOptic material

-0.11µm-0.27µm-0.18µm-0.1µm-0.10µmSpherical aberration

1.461.471.461.41.55Refractive index

+10.0D to +35.0D+5.0D to +34.0D+0.0D to +32.0D+10.0D to +35.0D+6.0D to +34.0DRange

DependentIndependentIndependentDependentLess dependentPupil  dependence

6.0mm4.9mm6.0mm6.0mm4.5mmDiffractive  zone

85-56%85-86%up to 88%Energy  utilization

جدول 1- خالصه مشخصات انواع لنزهای مولتی فوکال با دسترسی بیش تر
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|آنچه که باید در مورد لنزهای چندکانونی بدانیم- Make the most of your catarct surgery - بخش اول|

بجز لنز ReStor 4 گروه لنز دیگر از انواع لنزهای توریک مولتی فوکال 
جهت اصالح آستیگماتیسم در دسترسند که در نوشتار دیگری به آن 

پرداخته  خواهد شد. )D= دیوپترIOL = لنز داخل چشمی(.

لنزهای EDOF )جدول 2 و شکل 1( چند ویژگی مهم نسبت به 
لنزهای multifocal دارند:

1- حساسیت این لنزها به decentration بسیار کم تر است و حتی 
تا 250 میکرون را نیز به راحتی تحمل می کنند.]12[

HOA -2 باال در بیماران )حتی تا 5 میکرون( بر عملکرد این لنزها 
تاثیر کم تری دارد.]13[

3- حساسیت این لنز ها به tilt کم تر است.
4- مقادیر کم power surprise را خیلی خوب تحمل می کنند.

لنز داخل چشمیشرکتطرح

دو طرف محدب، سطح قدامی آسفریک با طراحی ویوفرانت 
و سطح خلفی آکروماتیک و دیفرکتیو

 Johnson and Johnson Vision, Jacksonville, Florida,
USATECNIS Symfony

SIFI Medtech, Aci Sant’Antonio, Catania, ItalyMini WELL آسفریک مولتی فوکال

یک جزء پلی فوکال هایپربولیک از اپتیک بیوکامپتیبل 
هیدروژل

Medicem, Prague, Czech RepublicWichterle introocular lens-continuous focusWI

AcuFocus Incorporated, Irvine, California, USAIC.8نان دیفرکتیو و کدر با سوراخ وسط 

Morcher, Stuttgart, Germany Xtrafocus Pinhole Implantسیاه بوده، نور را بلوک و در سولکوس کاشته می شود  
 

EDOF انواع لنزهای 

.EDOF جدول 2- خالصه لنزهای با عمق فوکوس گسترش یا تعمیم یافته

EDOF شکل 1- انواع لنز
A: IC8, B: WIOL, C: Symfony, D: Mini WELL
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|آنچه که باید در مورد لنزهای چندکانونی بدانیم- Make the most of your catarct surgery - بخش اول|

 -3 تا   -2 دفوکوس  در   ،)NCT03454334( آینده نگر  مطالعه  در 
دیوپتر )فواصل40 سانتی متر و کم تر( لنزهای PanOptix، Physiol و 
Lisa، بطور معنی دار دید بهتری از Symfony ایجاد کرده اند ولی بین 

سایر گروه ها تفاوت معنی دار دیده نشد. عالوه بر این اگر چه حّدت 
بینایی با لنز PanOptix در فاصله های 80 سانتی متر کمی افت داشت، 
از فاصله40 سانتی متر تا 120  ولی دامنه وسیع تری از دید مطلوب 
سانتی متر را نشان می داد )شکل 2( که این یافته ها نیز با مطالعات 

قبل همخوانی داشتند.]3, 5, 14, 15[

مواردی  در  و  جذاب  درمانی  تکنولوژی  این  تا  کرد  باید  چه  اما 
خارق العاده، دردسرساز نشود؟

پزشک  موفقیت  فوق،  نکات  تمام  رعایت  و  زیر  الگوریتم  به  توجه 
جراح را به حداکثر )بر اساس نمره دهی یک تا پنج برای کسب هر 
مورد از اهداف( می رساند. تأکید بر انجام موارد فوق عالوه بر حصول 
منحنی  و  کنتراست  رفرکشن،  بینایی،  حدت  شامل  ابژکتیو  موارد 
دفوکوس مطلوب، نیازهای ضروری هر بیمار )خواندن روزنامه، کار با 
کامپیوتر، رانندگی در روز، رانندگی در شب، رانندگی در موقعیت های 

مشکل، باال رفتن از پله ها( را تامین خواهد کرد.

ضرورت های کارگذاری لنزهای چند کانونی 

گزینه های مناسبگزینه های نامناسب

- نزدیک بین

- فقدان واقع بینی و اختالل شخصیتی

- میگرن

- استفاده از داروهای ضد افسردگی، هورمونی 

و خشکی آزاردهنده چشم

- آستیگماتیسم  بیش  از 0/75 خالف قاعده و 

بیش تر از 1/25 تا 1/5 دیوپتر موافق قاعده

- پزشکان کم حوصله و بیماران عجول

طوالنی  انتظار  زمان  به  عادت   با  پزشکان   -

بیمار و زمان کوتاه معاینه.

- بیمارانی که حوصله پی گیری بعد از عمل را 

نداشته و تطابق عصبی خوبی ندارند.

و  معماران  )خلبانان،  دقیق  کار  به  نیاز   -

رانندگان حرفه ای بخصوص درشب(

بر  و  راحت  مونوفوکال  عینک  با  که  افرادی   -

عکس با عینک پروگرسیو مشکل دارند

- سن باالی 70 سال، سابقه دیس لکسی و یا 

 stroke

- دوربین

- واقع بین

- عمدۀ هدف: کاهش نیاز به عینک نزدیک

Long chair time and Short   

 expect time 

- طوالنی بودن زمان معاینه و کوتاه بودن زمان 

انتظار بیمار چه در معاینات قبل از عمل و چه در 

معاینات بعد از عمل 

A- یا  ثابت  عدد  برای  اپتیمیزاسیون  انجام   -

لنز   ،ReStor برای   119/1  :constant

برای  118/9 لیزا،  برای   118/6  PanOptix 

Physiol و 3ژ119 برای سیمفونی 

که  جراحی  از  حاصل  آستیگماتیسم  به  توجه   -

نباید  عمل  از  بعد  بیمار  آستیگماتیسم  برآیند 

باالتر از 1 دیوپتر باشد.

انجام  خلفی  کپسول  کدورت  بروز  صورت  در   -

اندازه  با  بویژه  و  کپسولوتومی  لیزر  یاگ  زودتر 

کوچک تر در لنز لیزا.  

شکل 2- مقایسه عملکرد لنز PanOptix و لنزهای تری فوکال دیگر
لنز PanOptix عالوه بر سه فوکال پوینت در60،40 و120سانتی متری، یک فوکوس در 

دور دارد )quadrifocal(. هر لنز مولتی فوکال مزایایی دارد، از طرفی ممکن است در برخی 
نقش  ها ضعیف تر عمل کنند.



11
 | N

JO
 V

ol
. 1

7,
 N

o.
 5

9,
60

, A
ut

um
n,

 W
in

te
r 2

01
72

01
7

|آنچه که باید در مورد لنزهای چندکانونی بدانیم- Make the most of your catarct surgery - بخش اول|

با  مردمک  اندازه گیری  و  آلفا  و  کاپا  زاویۀ  مفصل  بحث  نهایت  در  و 
کولوارد پوپیلومتر در شرایط مختلف نوری که در زیر به آن پرداخته 

شده است.
Centration :تحلیل زاویه کاپا، آلفا و اندازه مردمک:

سایه  از  بیماران  از  برخی  کانونی  چند  لنزهای  کارگذاری  از  بعد 
بینی، تاری دید دور و دیدن هاله هایی در اطراف نور که در اصطالح 
به آن فوتیک فنومن گفته می شود، شکایت می کنند. مطالعات نشان 
داده که اندازه مردمک، میزان آستیگماتیسم، زاویه کاپا و آلفا )شکل 
3(  در پیش بینی کیفی بینایی بیماران بعد از کارگذاری لنز چند 

کانونی باید در نظر گرفته شود.]13[

مطالعۀ Fu و همکاران نشان داد که بیمارانی که زاویه کاپا یا آلفای 
بزرگ تر از 0/5 میلی متر دارند برای کارگذاری لنز چند کانونی مناسب 
از مرکز شدن  باعث خارج  نیستند. یک زاویه کاپای بزرگ می تواند 
لنز چند کانونی شده و بعد از جراحی در دید بیماران ایجاد مزاحمت 
نماید. زاویه کاپای کم تر از 0/5 میلی متر نیز می تواند از نظر آبژکتیو 
لنزهای چند کانونی کاهش  از جراحی کارگذاری  بعد  را  دید کیفی 
دهد در حالی که زاویه آلفای کم تر از نیم بطور قابل توجه دید کیفی 
بعد از عمل را تحت تاثیر قرار نمی دهد.]16[ در حالیکه Qi در مطالعه 
خود زاویه کاپا 0/4 را عامل glare و halo و 0/5  و باالتر از آن را موجب 

کاهش دید کیفی دانست.]17[

شکل 3- نمایش دیامتر مردمک و دیاگرام فاصله زاویه کاپا.

a( مقایسه دیامتر مردمک در شرایط فتوپیک و مزوپیک b( دیاگرام 
زاویه کاپا که از محور بینایی و محور مردمک تشکیل شده است. 

c( نمایش گرافیک مرکز محور بینایی که نشانگر مرکز نقاط انعکاس 
یافته است )کراس سبز(، مرکز قرنیه )نقطه بنفش در دیاگرام شبیه 
مرکز آناتومیک(، مرکز مردمک )نقطه آبی در مرکز دایره( »زاویه آلفا 
)α(: فاصله کراس سبز و نقطه بنفش، زاویه کاپا )κ(: فاصله بین نقطه 
آبی و نقطه سبز« عالمت مثبت )+( و منفی )-( نشانگر زوایای مثبت 

و منفی هستند.
نکته دیگری که باید در مورد مرکزیت در نظر گرفته شود، تغییر 
داخل  لنز  کارگذاری  و  کاتاراکت  جراحی  عمل  از  بعد  کاپا  زاویه 
است.  ثبات تر  با  و  اعتمادتر  قابل  آلفا  زاویه  البته  است.]17[   چشمی 
پنتاکم  یا  و  اسکن]18[  اُرب  توپوگرافی های دستگاه  از طرفی گزارش 
اسکن  اُرب  در  که  چرا  شوند  تفسیر  احتیاط  با  باید  کاپا،  زاویه  از 
اپتیکال  محور  تا  ورتکس(  )نرمال  پورکنژ  تصویر  اولین  بین  فاصله 
بخش  در   4 )شکل  می شود  گرفته  نظر  در  کاپا  زاویه  عنوان  به  لنز 
مردمک(  مرکز  تا  پورکنژ  تصویر  اولین  به  پنتاکم  در  و  مقاله(  دوم 
)شکل  می شود  گفته  کاپا  زاویه   line of sight( یا  قرنیه  نوری  مرکز 

5 در بخش دوم مقاله(. اگر چه زاویه کاپا به صورت معمول بیش تر 
بین  زاویه  به  دقیق تر  طور  به   )λ( المبدا  زاویه  اما  می شود  استفاده 
محور مردمک و line of sight )که مفهوم دیگر آن خط اتصال دهنده  
نقطه فوکوس کردن به مرکز مردمک است( می پردازد. دلیل استفاده 
محور  و   line of sight بین  زاویه  عنوان  )به  کاپا  زاویه  از  مرسوم 
مردمک( به جای عبارت صحیح تر زاویه المبدا آن است که معموال 
 زمانی که نقطه ی فوکوس به مرکز مردمک نزدیک نباشد، محور دید 
line of sight می افتد )مسیر هر  تقریبی روی  به طور   )Visual axis(
عنوان به  را  نرمال  ورتکس  فاصله  پنتاکم  یکسان می شود(.   دو خط 

شاید  این  و  می گیرد  نظر  در  هماهنگ کننده(  )مالک   coordinator

پزشک را که مرکز مردمک را در تعابیر خود مالک قرار داده و مثبت 
نوری  رفلکس  معنی  به  را  منفی  و  نازال  نوری  رفلکس  معنی  به  را 

تمپورال در نظر می گیرد، به اشتباه بیندازد.]19[
 در مطالعه Prakash و همکاران علت مشکالت بینایی بعد از جراحی 
مربوط به زاویه کاپای بیماران ذکر شده است در حالی که این امر 
نمی تواند صد درصد به خاطر جواب ارب اسکن نتیجه معتبری باشد.
]20[          لطفًا برای بخش دوم مقاله به صفحه 40 مراجعه شود. 



 The Number of Toxic substances known to harm
 the optic nerve continues to grow as new therapeutic
 agents are discovered for various diseases, specially for
 neoplasm. The ophthalmologist must be aware of the
 most common and most harmful drugs and of the most
 treatable conditions, either by preventive means or by
timely interruption of the drug administration. Expo-
 sure to these toxic substances occurs in the industrial
 workplace, as therapeutic agents, or Through drug and
alcohol abuse. Because the clinical profile of nutri-
 tional optic neuropathy is similar to toxic neuropathy,
 both entities are presented in this article. Despite poor
understanding of pathophysiologic mechanism, the cli-
 nician must be alert to the devastating effect of these
 conditions that have on the optic nerve which demands
 a careful history for possible medication or other toxic
exposure for definite diagnosis

  
اپتیک نوروپاتی ناشی از مسمومیت  دارويی / تغذيه اي 

داروهای  مصرف  افزایش  و  سمی  مواد  وجود  به  توجه  با  امروزه 
متعدد و با کشف داروهای جدید که بخصوص در درمان بیماری های 
بدخیم و تومورها به کار برده می شود. تعداد موارد توکسیک اپتیک 
نوروپاتی رو به افزایش است و نقش چشم پزشکان جهت شناخت این 
عوامل و آگاه بودن از عوارض احتمالی این داروها و دقت کافی در 
جهت شروع و یا قطع موقت این ترکیبات که تهدیدی براي بینایی 
می باشند بسیار مهم خواهد بود. پیدایش نوروپاتی می تواند به علت 
تماس یا قرار گرفتن در معرض بعضی از مواد سمی در کارخانه ها ی 
تولیدی و یا استفاده نادرست و بیش از حد از داروها و یا مصرف الکل 
تغذیه ای  نوروپاتی توکسیک و  بالینی  اینکه عالیم  به  با توجه  باشد. 
شباهت زیادی بهم دارند در این مقاله هر دو موضوع مورد بحث قرار

خواهد گرفت. علیرغم مکانیسم و پاتوفیزیولوژی نامشخصی که برای 
ایجاد این بیماری وجود دارد دقت و آگاهی کافی جهت جلوگیری از 
پیدایش ضایعات تخریبی بر عصب بینایي، با گرفتن یک شرح حال 
با تماس و یا مصرف احتمالی این ترکیبات  بالینی در ارتباط  دقیق 

ضروری می باشد.

مقدمه 
اطالعاتی که در بروشور داروها به عنوان عوارض دارویی یاد شده 
است اکثرا بر مبنای مباحث تئوریک می باشند ولی این اطالعات نه 
تنها توسط افراد عامی بلکه توسط افراد متخصص و حرفه ای نیز کامال 
قابل اعتماد تلقی شده و عوارض واقعی و خطرناکی که توسط آن دارو 
ممکن است بوجود آید نادیده گرفته مي شوند. لذا اتکا به یک منبع 
معتبر که بیانگر عوارض توکسیک و بیماری زا توسط داروهای مختلف 
باشد ضروری است.3-1 در جداول 1و2و3 لیست داروهای مختلفی که 
بر  به خصوص  چشم  مختلف  قسمت های  در  عارضه  پیدایش  سبب 

روي عصب بینایی می شوند نشان داده شده است.
از عوارض توکسیک داروها بر روی  نکته بسیار مهم دیگر آگاهی 
عصب بینایی در کودکان است. از آن جا که شکایت از کاهش دید 
روش های  از  استفاده  نباشد،  مقدور  است  ممکن  کودکان  توسط 
هشداردهنده و نیز بازدارنده جهت جلوگیری از ضایعات توکسیک بر 
عصب بینایی نه تنها در جلوگیری از کاهش دید تأثیر خواهد داشت 
جلوگیری  نیز  بدن  اعضای  سایر  روی  بر  دارو  تخریبی  آثار  از  بلکه 
خواهد شد4. به هر حال پیدایش آثار توکسیک داروها بر روی چشم 
و مسیرهای عصب بینایی با عالیم مشخص شده ای همراه است که با 
شناخت دقیق این عالیم نه تنها می توان از پیشرفت ضایعات توکسیک 
بر عصب بینایی جلوگیری نمود بلکه با قطع کردن این داروها شاید 

بتوان در کیفیت دید بیمار بهبودی چشم گیری بوجود آورد.

معیارهای تشخیصی در توكسیک اپتیک نوروپاتي
معیارهای زیر جهت تشخیص توکسیک اپتیک نوروپاتی قابل توجه 

می باشند5: 
1( سابقه مصرف مواد غذایی نامطلوب و یا تماس با مواد سمی 

2( شروع تدریجی کاهش بینایی 
3( کاهش دید بدون درد 

4( بینایی در حد درک حرکات دست )Hand Movement( و یا بیش تر 
5( عدم وجود متامورفوپسی و سایر عالیم مربوط به اختالالت ماکوال 

6( وجود اپتیک نوروپاتی به صورت دوطرفه 
 cecocentral 7( اختالالت میدان دید به شکل اسکولوتوم

 Visual hallucinations 8( عدم وجود توهمات بینایی
9( وجود اختالل دید رنگ )dyschromatopsia( حتی در مواردی که 

حدت بینایی به صورت خفیف کاهش یافته است.

 Toxic and Nutritional Optic
Neuropathy
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جراح و متخصص بیماری های چشم
فلوشیپ شبکیه و لیزر
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بیمارستان چشم پزشکی نگاه
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در بیماران مبتال به توکسیک اپتیک نوروپاتی گاهي اوقات کاهش 
دید به صورت حاد است ولی در اکثر موارد بصورت تدریجي بدون 
  20/400 حد  تا  بینایی  کلی  طور  به   . می کند  تظاهر  درد  وجود 
است1.  نامتقارن  احتمال  به  ولی  دوطرفه  معموال  که  یافته  کاهش 
در  ولی  است  طبیعی  بینایی  عصب  سر  یا  دیسک  اولیه  مراحل  در 
در  ویژه  به  دیسک  رنگ پریدگی  و  ماه سفید شدن  مدت چند  طی 
دید  شدید  کاهش  گرچه  شد.  خواهد  دیده  آن  تمپورال  قسمت 
پیدایش  ولی  باشد  نیز  ماکوال  ضایعات  وجود  بر  دال  است  ممکن 
به شکل  بینایی  میدان  اختالل  وجود  و  رنگ  دید  اکتسابی  اختالل 
آنجا  از  دارد.  بینایی  عصب  در  ضایعه  وجود  بر  داللت  سکوسانترال 
که کاهش دید در بیماری توکسیک اپتیک نوروپاتی پیشرونده است 
مسیر  قدامی  قسمت  روی  بر  فشارنده  ضایعات  تأثیر  یا  رد  جهت 
بینایی تصویربرداری از مغز و اربیت به روش MRI ضروری است. در 
ادامه مطلب ترکیبات و موادی که احتمال پیدایش توکسیک اپتیک 
گرفت. قرار خواهند  بحث  مورد  است  بیش تر  آن ها  توسط  نوروپاتی 

1. توكسیک اپتیک نوروپاتی در اثر مصرف داروی اتامبوتول.
در میان داروهایی که جهت درمان بیماری سل به کار برده می شود، 
است.  بیش تري  پتانسیل  دارای  نوروپاتی  اپتیک  ایجاد  در  اتامبوتول 
اپتیک نوروپاتی ناشی از اتامبوتول بیش تر به صورت دو طرفه بوده و 
از نظر پیدایش اختالل در میدان بینایی به دو صورت تظاهر می کند5: 
عصب  در  را  مرکزی  دید  به  مربوط  رشته های  بیش تر  که  اول  فرم 
اسکوکوم  پیدایش  و  مرکزي  دید  کاهش  با  می کند  گرفتار  اپتیک 
گرفتاری  دوم  فرم  در  ولی  می باشد  همراه  سانترال  سکو  و  سانترال 
در رشته های مربوط به میدان دید محیطی بوده و باعث تنگ شدن 
میدان بینایی و حتی در مواردی سبب پیدایش اختالل میدان دید 
 )Bitemporal hemianopia( تامپورال  دوطرفه  همی آنوپسی  شکل  به 
از مصرف  ناشی  نوروپاتی  اپتیک  توکسیک  نظر می رسد  به  می شود. 
مصرف  با  بیماری  شیوع  دارو  باشد  دوز  مقدار  به  وابسته  اتامبوتول 
روزانه دارو و به مقدار 15 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن بسیار ناچیز 
از  درصد  دارو حدود 2-1  از مصرف  میزان  با همین  هر چند  است 
بیماران دچار عوارض توکسیک دارو بر روی عصب بینایی شده اند.7 
خطر پیدایش سمیت اتامبوتول در بیماران مبتال به دیابت و نارسایی 
فواصل  در  چشم  دوره ای  معاینات  لذا  است  بیش تر  کلیه  مزمن 
دوطرفه  رنگ پریدگی  می شود.  توصیه  بیماران  این  در  کوتاه مدت 
عصب اپتیک در بخش تمپورال دیسک در اثر مصرف اتامبوتول. بطور 
معمول عوارض توکسیک اتامبوتول هفته ها و یا ماه ها پس از شروع 
نوروپاتی  اپتیک  توکسیک  از  دید حاصل  و کاهش  دارو شروع شده 
ولی  برگشت می باشد  قابل  دارو  با قطع سریع  موارد  اکثر  در  گرچه 
گزارش های متعددی نیز از صدمات شدید و دایمی بینایی وجود دارند.

 digitalis مصرف  از  ناشی  نوروپاتی  اپتیک  توكسیک   .2

اولین بار در سال 1885 توسط Withering گزاش شد. عالیم حاصل 
کاهش  بصورت  دیژیتالیس  با  مسمومیت  اثر  در  نوروپاتی  اپتیک  از 
دید و اختالالت دید رنگ می باشد. در این مسمومیت عالوه بر عالیم 
سیستمیک از جمله تهوع، استفراغ و برادیکاردی، اشیاء ممکن است 
حالت پوشیده از برف و یا با رنگ های مختلف از جمله سبز، زرد و 
آبی به نظر آیند. شایع ترین اختالل درک دید رنگ در این مسمومیت 
دیدن اشیا به رنگ زرد یا گزانتوپسی )xanthopsia( می باشد. کاهش 
از  نیز  مرکزی  اسکولوم  بصورت  دید  میدان  در  اختالل  با  توأم  دید 
دیگر عالیم مي باشد. گزانتوپسی همچنین در مواقع مصرف ترکیبات 
هر  اینکه  به  توجه  با  لذا  می آید.  بوجود  کلرتیازیدها  جمله  از  دیگر 
پیدایش  احتمال  می شوند  مصرف  بوفور  قلبی  بیماران  در  دارو  دو 
نوروپاتی  اپتیک  بود.  خواهد  بیش تر  بیماران  این  در  عارضه  این 
ناشی از مصرف دیژیتالیس و کلروتیازید و گزانتوپسیي ناشی از آن 
یا هر دو دارو برطرف خواهد شد. با قطع یک  قابل برگشت بوده و 

nutritional optic neuropathy تغذيه اي  نوروپاتی  اپتیک   .3
نوع  این  توصیف  برای   tobacco-alcohol amblyopia اصطالح  از  قباٌل 
اپتیک نوروپاتی استفاده می شد. در این بیماران بعلت مصرف بیش از 
حد سیگار و الکل و بی اشتهایی ناشی از آن مصرف غذا و ویتامین ها 
به حداقل رسیده و در نتیجه عوارض ناشی از سوء تغذیه و تأثیر آن 
nutri-  بروی سیستم های مختلف بدن به ویژه چشم ها سبب پیدایش

ایسکمیک  پیدایش  در  گرچه  می شود.15-8   tional optic neuropathy

قرار  مطالعه  مورد  کم تر  خارجي  عوامل  غیرالتهابي  نوروپاتي  اپتیک 
به  بیماری  پیدایش  در  سیگار  نقش  مطالعه  یک  در  ولي  گرفته اند 
عنوان یک فاکتور مهم خطرساز مورد توجه قرار گرفته است.16 بطور 
کلی عالیم چشمی شامل تاری دید است که بتدریج در عرض چند 
وجود  بینایی،  حدت  کاهش  می کند.  پیدا  شدت  هفته  چند  تا  روز 
دیس کروماتوپسي، اسکوکوم سانترال و یا سکوسانترال در هر دو طرف 
معاینه  در  دارد.  شکایت  آن  از  بیمار  که  است  عالیمی  دیگر  از  نیز 
مراحل  در  ولی  نشود  دیده  غیر طبیعی  نکته  است  ته چشم ممکن 
اطراف سر  و محو شدن  پرخونی  بصورت  پاتولوژیک  تغییرات  مزمن 
عصب بینایی مشاهده می شود. خون ریزی پراکنده در شبکیه ممکن 
درمان  عدم  و  بیماری  پیشرفت  در صورت  شود.  دیده  بندرت  است 
آتروفي  اپتیک  نیست.  انتظار  از  دور  بینایی  عصب  آتروفی  موقع  به 
ناحیه تمپورال دیسک در اثر تغذیه نامناسب. کاهش مصرف سیگار 
و الکل و جایگزین کردن تغذیه مناسب در بهبودی وضعیت بینایی 
 مؤثر است. در بررسی انجام شده بر روی 12 بیمار مبتال به سندرم

tobacco-alcohol-amblyopia در دو بیمار موتاسیون ژنتیکی )موتاسیون 

 11778 و موتاسیون3460( مربوط به بیماري اپتیک نوروپاتی ارثی بر 
18و  است  گزارش شده  مثبت   )leber’s hereditary optic neuropathy(
بینایی  عصب  بیماری های  سایر  بین  ارتباط  احتمال  یافته   این   .17

فاکتورهای  نقش  و  می سازد.  مطرح  را   nutritional بیماری های  با 
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واکنش های  در  اختالل  پیدایش  در  ژنتیکی  غیر  و  ژنتیکی 
نشان  موثر  بیماری  این  در  را  میتوکندری  داخل  فسفوریالسیون 

می دهد.

4. توكسیک اپتیک نوروپاتی حاد ناشی از مصرف متانول 
   الکل به ویژه با ترکیب اتانول، از حدود 8000 سال پیش تا امروز 

نقش مهمی در زندگی بشر داشته است. 
حالی  در  دارد  دالتون   32 مولکولی  وزن  چوب  الکل  یا  متانول     
که وزن مولکولی اتانول 46 دالتون است. متانول در صورت خلوص، 
و  ادکلن  و  عطر  انواع  رنگ برها،  یخ،  در ضد  و  بوده  بی بو  و  بی رنگ 
حتی در مومیایی اجساد بکار برده می شود. متانول سوخت برخی از 
هواپیماهای مدل نیز هست و همچنین متانول به عنوان حالل موجود 
در جوهر چاپگرهای امروزی کاربرد دارد. حداکثر غلظت سرمی آن 
آن  اثرات سمی  اما  می آید  بوجود  از خوردن  دقیقه پس  تا 60   30
ممکن است 12 تا 24 ساعت بعد ظاهر  شود. مقدار دوز سمی آن در 
افراد مختلف متفاوت می باشد. ممکن است حتی بر اثر نوشیدن 20 تا 
30 میلی لیتر مرگ عارض شود ولی بعضی با خوردن 250 میلی لیتر 
نیز زنده مانده اند. نوشیدن مقدار کمی در حدود 15 میلی لیتر متانول 
می تواند موجب نابینایی دایمی شود.20و19 نیمه عمر متانول در انسان 
نیمه  که  داده اند  نشان  حیوانی  مطالعات  برخی  اما  است  ناشناخته 
اثرات  عمر این ماده سمی بین 24 تا 58 ساعت است. عامل اصلی 
سمی متابولیت های الکل )فرمات و فرمالدئید( است که  در اثر آنزیم 
عبارت  23-21 به  می کند.  پیدا  تجمع  بدن  در   ADH دهیدروژناز  الکل 
 ADH دیگر الکل چوب یا متانول توسط کبد متابولیزه شده و آنزیم
متابولیت های سمی را از راه خون وارد بدن می کند. نظر به اینکه اسید 
فرمیک و به ویژه فرمالدئید، اثرات سمی بر روی فعالیت بسیاری از 
بیش تری  خاص صدمه  بطور  بینایی  عصب  و  شبکیه  دارد،  سلول ها 
بینایی  پیش آگهی  شود  آغاز  زودتر  درمان  هرچه  بنابراین  می بینند 
باالتر می رود. در مراحل  نیز  بیمار  ماندن  زنده  احتمال  و  بوده  بهتر 
اولیه مردمک ها متسع شده و پرخونی سر عصب بینایی و ورم شبکیه 
پس  بینایی  عصب  سر  شدن  سفید  و  آتروفی  می شود.  مشاهده  نیز 
از گذشت چند ماه ظاهر می شود. بنابراین در برخورد با بیماری که 
مبتال به مسمومیت با متانول است بستری شدن بیمار در بیمارستان 
بیماران  بستری  معیارهای  می باشد.  الزامی   ICU در  بستری  و حتی 
پرخطر در ICU عبارتند از تشنج، عدم پاسخ verbal یا کالمی، افزایش 
سیستولیک  خون  فشار  کاهش  جیوه،  میلی متر   45 از  بیش   pCO2

به کم تر از 80 میلی متر جیوه و طوالنی شدن موج QRS به بیش از 
0/12 ثانیه، تداوم آریتمی قلبی و صدمات ارگان های حیاتی و نیاز به 

لوله گذاری تراشه. 
 ABCD با چهار حرف  متانول  با  به مسمویت  بیمار مبتال  احیای     

نشان داده می شود:

 ABCDs

A: Open and Protected airway

B: Effective Ventilation

C: Cardiac Rhythm Determination & B.P. Measurement

D: Dextrose 50%

   در برخی موارد کاهش دید بسیار شدید بوده و حتی تا حد عدم 
درک نور نیز اتفاق می افتد. در مسمومیت های شدید احتمال اینکه 
بیمار به حالت کما برود نیز وجود دارد و در این شرایط در صورت 
برگشت بیمار از حالت کما، دید هر یک از دو چشم در حد عدم درک 

نور باقی خواهد ماند. )شکل 1( 

 ،ADH آنزیم  با متانول،  پاتوفیزیولوژِی مسمومیت     در حقیقت در 
به  را  فرمالدئید  دهیدروژناز،  آلدئید  آنزیم  و  فرمالدئید  به  را  متانول 
اسید فرمیک تبدیل می کند و در نتیجه بیمار دچار اسیدوز متابولیک 
فرمات  یا  فرمیک  اسید  می شود.  الکتات  توجه  قابل  افزایش  بدون 
ایجاد  عصبی  سلول های  میتوکندری  در  زیرا  است  سمی  بسیار 
هیپوکسی سلولی می کند. محل انتخابی صدمه متابولیت های متانول 

غالف میلین عصب بینایی در پشت کره چشم است )شکل 2(.

   اسید فرمیک یا فرمات سبب مهار مستقیم آنزیم سیتوکروم اکسیداز 
در میتوکندری می شود در نتیجه فقدان اکسیژن یا آنوکسی در غالف 
عصب بینایی سبب ایستایی یا استاز جریان آکسوپالسمیک می شود.
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شکل 1- تغییرات ته چشمی مسمومیت با متانول

شکل 2- محل انتخابی صدمات متابولیت های متانول در بخش میلنیزه عصب بینایی
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آکسوپالسمیک  فشار  و  شده  بینایی  عصب  تورم  سبب  امر  این 
ایسکمیک  تغییرات  دستخوش  بینایی  مسیر  و  می یابد  افزایش 
ادم  و  پرخونی سر عصب  فندوس شامل  در  اولیه  تغییرات  می شود. 
شبکیه است و همانطور که ذکر شد منجر به آتروفی سر عصب بینایی 
خواهد شد. در مراحل اولیه گاهی می توان تغییرات شبکیه را مالحظه 
نمود اما اغلب، این عارضه زمانی تشخیص داده می شود که دیگر دیر 
شده است. یافته های OCT به صورت تورم سر عصب بینایی همراه با 
ادم NFL مجاور و تجمع مایع در فضای اینترا-رتینال است. )شکل 3(

در صورتی که امکان انجام پریمتری باشد یافته های میدان بینایی 
به صورت اسکوتوم سنترال یا سکو-سنترال همراه با حفظ میدان دید 

در پریفری است. )شکل 4( 
عملکرد  اختالل  مارکر  که   b موج  دامنه  کاهش  نیز   ERG در 

سلول های Bipolar است، قابل مشاهده است. )شکل 5( 
در MRI مغز بیمار مبتال به مسمومیت با متانول تغییرات متنوعی 
به صورت ورم و خون ریزی بویژه در قاعده مغز مشاهده می شود که به 

علت شکسته شدن سد خونی- مغزی )BBB( است. )شکل 6(

شکل 3- یافته های OCT در مسمومیت با متانول.

شکل 4- تغییرات میدان بینایی در مسمومیت با متانول

شکل 5- کاهش دامنه موج b در مسمومیت با متانول.

شکل 6- تغییرات خون ریزی و ادم مغزی در مسمومیت با متانول.



دقیق ترین راه تشخیص غلظت متانول در خون، اندازه گیری به روش 
Gas Chromatography است که متأسفانه در دسترس نمی باشد.

در  مهم  اورژانس های  از  یکی  متانول  با  حاد  مسمومیت  درمان 
دو  مدت  مسمومیت  زمان  از  که  شرایطی  در  است.24  چشم پزشکی 
ضرورت  معده  شستشوی  انجام  باشد،  نگذشته  بیش تر  یا  ساعت 
دارد:  وجود  بیماری  این  برای  درمانی  اختصاصی  مدالیته  سه  دارد. 
1- سرکوب متابولیسم متانول توسط مهار آنزیم ADH. برای اینکار 
اختصاصی داروی  از  سمی  متابولیت های  تشکیل  از  ممانعت   یعنی 

Fomepizole استفاده می شود.

برای برداشتن متانول و متابولیک های سمی  انجام همودیالیز   -2
آن از جریان خون.

3- قلیایی کردن خون برای مقابله با اسیدوز متابولیک.
آغاز  زودتر  متانول  متابولیسم  کاهش سرعت  برای  درمان  هر چه 

شود، شدت اسیدوز متابولیک ناشی از آن نیز کم تر خواهد بود. 
متیلیک  الکل  که سطح سرمی  زمانی  تا  روزانه  همودیالیز  انجام   
با  همراه  هیپوکالمی  و  اسیدوز  درمان  دارد.  ضرورت  برسد  صفر  به 
زمان  تا  باید  ml/kg هر 2 ساعت  به میزان 0/5  اتیلیک  الکل  تجویز 
حذف الکل متیلیک از خون ادامه یابد. استفاده از استروئید خوراکی 
mg/kg و کاهش میزان آن هر سه روز توصیه می شود.  به میزان 2 
در موارد مسمومیت های شدید و کاهش دید در حد درک نور و یا 
و  روز    3 بمدت  تزریقی  پردنیزولون  متیل  از  نور  درک  عدم  حتی 
استفاده   ساعت   12 هر  میلی گرم   500 میزان  به  وریدی  صورت  به 
ambulatory vision گزارش  بینایی در حد  اینکار بهبود  با  می شود و 
به  میلی گرم   60 میزان  به  خوراکی  استروئید  تجویز  است.  شده 
یابد. مصرف  ادامه  باید  نیز  تزریقی  دوز  اتمام  از  روز پس  مدت 10 
هفته   2 مدت  به  فولیک  اسید  و   B12 تیامین،  یا   B1 ویتامین های 
است.26 کمک کننده  بینایی  عصب  التهابی  ضایعات  از  جلوگیری  در 

امروزه یک درمان اختصاصی برای بهبودی مسمویت با متانول مطرح 
گردیده است که البته در همه کشورهای جهان بسیار گران قیمت و 
با  برای درمان مسمومیت   Fomepizole نام با  این دارو  کمیاب است. 
انتخابی است. این دارو دارای عوارض جانبی کم تری  متانول درمان 
ICU خواهند داشت. دوز  به بستری در  نیاز  بیماران کم تری  بوده و 
دارو به صورت یک دوز اولیه mg/kg 15 بوده و سپس به مدت 48 
ساعت از دوز mg/kg 10 هر 12 ساعت استفاده می شود و در صورت 

نیاز می توان مجدداً دوزهای فوق را تکرار کرد. )شکل 7(

اتانول برای درمان مسمومیت با  در صورت فقدان Fomepizole از 
متانول استفاده می شود. در این حالت، هدف از درمان رساندن سطح 
برای  نیاز  مورد  اتانول  است.   mg/dl  100 از  بیش  به  اتانول  سرمی 
می آید.  دست  به  درصد(   99/8( درجه   96 اتیلیک  الکل  از  درمان 
فشارخون،  افت  از:  عبارتند  اتانول  انفوزیون  تجویز  از  ناشی  عوارض 
مرکزی  عصبی  سیستم  دیپرشن  خون،  قند  افت  تنفسی،  دیپرشن 
وریدی  انفوزیون  از  درمان  برای  که  بیماری  بنابراین  هیپوناترمی.  و 
برای جبران  و  دارد   ICU در  بستری  به  نیاز  استفاده می شود  اتانول 
افت قند خون بدنبال انفوزیون اتانول از تزریق سرم قندی )دکستروز 
0/6 تزریقی  اتانول  تجویزی  مقدار  می شود.  استفاده  درصد(   5 

ml/kg می باشد که مثاًل برای یک فرد 70 کیلویی معادل 42 میلی لیتر 

می شود ولی از آنجا که برای تزریق وریدی این مقدار باید غلظت به 10 
درصد کاهش یابد، مقدار کل انفوزیون اتانول تزریقی 420 میلی لیتر 
خواهد بود که ابتدا به صورت یک loading dose 4 تا mL/kg 8 تزریق 
می شود و سپس با دوز نگه دارنده نیم تا یک mL/kg/hr ادامه می یابد.  در 
oral صورت عدم امکان تزریق اتانول از محلول 20 درصد آن و از طریق 

اتانول%20،   loading dose می شود.  استفاده   N.G. tube کمک  به  و 
معادل  g/kg 0/8 از محلول20درصد اتانول می باشد و دوز نگه دارنده 
نیز بین 80 تا mg/kg/hr 130 است. در صورتی که در زمان تجویز اورال 
 اتانول، بیمار همودیالیز نیز می شود، دوز نگه دارنده به 250 تا 350 
mg/kg/hr افزایش می یابد. مورتالیته یا مرگ و میر این بیماران به طور 

قابل توجهی در ارتباط با شدت اسیدوز متابولیک می باشد که عمدتاً 
در ارتباط با تجمع اسید فرمیک و به میزان کم تر مربوط به افزایش 

اسید الکتیک است.
متابولیت های  و  متانول  مولکول  برداشتن  همودیالیز  از  هدف 
توکسیک آن است و همچنین با کمک همودیالیز اسیدوز متابلویک 

اصالح شده و سطح سرمی/تراپیوتیک اتانول حفظ می شود.
 ICU بنابراین اگر شرایط جسمی بیمار به گونه ای است که باید در
فوق،  عوارض  از  جلوگیری  برای  پیش گیرانه  اقدامات  شود،  بستری 
الزامی است. درمان های کمکی و جانبی عبارتند از: تجویز Eprex و 
ویتامین های گروه B به ویژه تیامین. در صورتی که پس از 6 روز و 
علی رغم انجام اقدامات درمانی فوق،  بهبودی بینایی رخ ندهد، کاهش 
بینایی فرد دایمی خواهد شد. وجود برادیکاردی، کمای طوالنی مدت، 
تشنج و اسیدوز متابولیک مقاوم به درمان، نشان دهنده پیش آگهی بد 
بیماری است. علت مرگ در این بیماری ایست تنفسی بیمار می باشد. 

amiodarone از مصرف  ناشی  نوروپاتی  اپتیک  توكسیک   .5
آمیودارون که یکی از داروی ضد آریتمی های قلبی است در درمان 
مورد  وسیعی  سطح  در  دهلیزی/بطنی  فیبریالسیون  و  تاکیکاردی 
استفاده قرار مي گیرد. عوارض سیستمیک دارو شامل نارسائی تیروئید، 
و  دیگوکسین  مانند  داروها  سایر  با  دارویی  تداخل  ریوی،  عوارض 
وارفارین، نوروپاتی محیطی، آتاکسی، حساسیت در مقابل نور و عوارض
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شکل 7- داروی انتخابی درمان مسمومیت با متانول.
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گوارشی می باشد. مهم ترین عوارض چشمی که در اثر مصرف این دارو 
گزارش شده است پیدایش رسوبات دارو در سطح اپی تلیوم قرنیه است 
 که تحت عنوان cat whisker = cornea verticillata از آن یاد می شود و در

دیده  می کنند  استفاده  دارو  این  از  که  بیمارانی  درصد   70-100
در  فوق  پاتولوژیک  تغییرات  که  است  ذکر  به  الزم   27 و   28 می شود. 
بیماری Fabry's و مصرف کلروکین نیز بر روی قرنیه دیده می شود. 
پیدایش  می توان  آمیودارون  چشمی  نادر  عوارض  دیگر  از   .4 شکل 
و  متعدد  شاالزیون هاي  عدسی،  قدامی  کپسول  زیر  در  کاتاراکت 
با  که  آمیودارون  مهم  عارضه  کرد.  ذکر  را  چشم  خشکی  پیدایش 
است  نوروپاتی  اپتیک  پیدایش  است  همراه  بینایی  دایمی  کاهش 
اپتیک نوروپاتی  بالینی شباهت زیادی به فرم ایسکمیک  از نظر  که 
ظاهر  دوطرفه  صورت  به  و  دارد30و29   )NAION( التهابی  غیر  قدامی 
مي شود. با توجه به اینکه فاکتورهای خطرساز در پیدایش ایسکمیک 
اپتیک نوروپاتی )فشارخون- آرترویواسکروزیس- بیماری های قلبی و 
نیز وجود دارد.  بیمارانی که آمیودارون مصرف می کنند  عروقی( در 
لذا وقوع ایسکمیک اپتیک نوروپاتی در این بیماران را نمی توان تنها 
 ناشی از مصرف آمیودارون دانست. در بررسی های انجام شده توسط21 

نوروپاتی  اپتیک  تشخیص  در  زیر  معیارهای  همکاران  و   Macaluso

ناشي از مصرف آمیودارون مؤثر دانسته شده اند.
1- شروع بی سروصدا و تدریجي 

2- کاهش دید معموالً به شدت ایسکمیک اوپتیک نوروپاتی وابسته 
به بیماری های عروقی نیست.

3- تغییرات پاتولوژیک بر روی دیسک بینایی معموالً مدت زمان 
طوالنی تری باقی می ماند.

دوطرفه  معموالً  آمیودارون  از  ناشی  نوروپاتی  اپتیک  پیدایش   -4
است.

عصب  جمله  از  نسوج  داخل  در  آمیودارون  متابولیت های  تجمع 
فعالیت  شدن  مختل  و   lysosomal inclusion body بصورت  بینایی 
سیتوکروم ها در تولید انرژي و نقص در مکانیسم پمپ سدیم- پتاسیم 
)Na-K ATPase( و اختالل در کانال هاي انتقال کلسیم سبب اختالل 
در  و  شده  بینایی  عصب  آکسون های  در  اکسوپالسمیک  جریان  در 

نهایت سبب پیدایش تغییرات ایسکمیک در عصب بینایی می شود.32

با توجه به مصرف داروهای مختلف در درمان بیماری ها و افزایش انواع مختلف ترکیبات توکسیک، مسمومیت حاصل از مصرف این مواد  
بر عصب بینائی رو به افزایش است و آشنایی با عوارض و شناخت عالیم حاصل از مسمومیت با این ترکیبات بر روی قسمت های مختلف 
چشم قابل اهمیت می باشد. معاینات مکرر و دوره ای از بیماران و تذکر عالیم مسمومیت دارو بر روی چشم و تأثیر آن بر حدت بینایی 
و میدان بینایي توسط پزشک الزم و ضروری بنظر می رسد. در این میان شناخت عوارض ناشی از مسمومیت با متانول از اهمیت خاصی 

برخوردار می باشد زیرا امروزه به دالیل مختلف مسمومیت با متانول بیش تر به چشم می خورد.

منابع

1. Lanning B.K. optic nerve disorder. American Academy of ophthalmology 1996; 8:163-171.  
2. Tasman w, Jaeger E.A. Ocular side effect and toxicities of systemic therapy.  
Duane's clinical ophthalmology. Rev.ed. Philadelphia: JB Lippincott; 1991:chap 42
3. Imperia ps, lazarus HM, Lass JH: ocular complication of systemic cancer chemotherapy. Surv 
ophthalmol 1989.34:209-230
4. Newman NM, Donaldson S, de wits et, al. Neuro-ocular damage in pediatric oncology pa-
tients: predictor of long term visual disability or tool for limiting toxicity Med Tediatr oncol 
1986:14:262-270
5. Lessel S: toxic and deficiency optic neuropathies. In: smith JL,ed: neuro- 
ophthalmology)symposium of university of Miami and bascom plamer eye institute( st louis: 
CV Mosby Co: 1973:7:21-35
6. Chatterjee VK. Buchanan DR, friedman AI, green M. ocular toxicity following ethambutol in 
standard dosage. Br J Dis chest 1986:80:288-291
7. Smith JL: should ethambutol be barred j clin Neuro- ophthalmol 1987;7: 84-86
8. Samples JR, younge BR: tobacco-alcohol amblyopia. J clin neuro-ophthalmol 1981; 1:213-218
9. Heaton JM, Mc cormick AJA, freeman AG: tobacco amblyopia: clinical manifestation of vita-
min B12 deficiency. Lancet: 1958; 2:286-290
10. Wolkes F: tobacc amblyopia.lancet 1958;2:526-27
11. Victor M: bobacco amblyopia, cyanid poisoning and vit B12 deficiency: a critique of current 
conceps in: smith JL, ed: neuro-ophthalmology. )symposium of university of Miami and bascom 
palmer eye institute) hallandale, FL: Huffman: 1970;5:33-48
12. Rizzo JFIII, Lessell S: tobacco amblyopia. Am J ophthalmol 1993:116:84-87
13. Carroll FD: I. the etiology and treatment of tobacco-alcohol amblyopia. Am J Ophthalomol 
1994; 27:713-726
14. Carroll FD:11: The etiology and treatment of to bacco-alcohol amblyopia. Am J ophthalmol 
1944;27
15. Victor M, Dreyfus PM: tobacco-alcohol amblyopia: further comments on its pathology. Arch 
ophthalmol 1965; 74:649-657
16. Sophia MC, Creston AG, John A. Nonarteritic Ischemic Optic Neuropathy, the impact of 
tobacco use. Am. J Ophthalmol 1994; 101-779-782. 

17. Cullom ME, heher KL, miller NR, et al. leber's hereditary optic neuropathy as querading at 
tobacco-talcohol amblyopia. Arch ophthalmol 1993; 111:1482-1485
18. Stone EM, Newman NJ, Miller NR, et al. visual recovery in patients with leber's hereditary 
optic neuropathy and the 11778 mutation. J clin. Neuro-ophthalmol 1992; 12:10-14
19. Harrison's principles of internal medicine. Vol 2, chapter 395
پژوهنده عبدالکریم. تظاهرات اصلی و درمان مسمومیت ها. بخش هفتم صفحه 257-255 سال 1372 .20
21. Amat M, et al. methyl alcohol poisoning. Arch ophthalmol 1977; 95:1847-1859
22. Hayreh MS. Hayreh SS, et al. methyle alcohol poisoning. Arch ophthalmol. 1977; 95:1851-
1858
23. Baumbach Gray L, Pasgual A Cancilla. Alterations of the morphological finding of the retina 
and optic nerve in methyl, alcohol poisoning. Arch ophthalmol 1977; 95:1859-1865

الکل .24 با  از مسمومیت  ناشی  بینایی  به تورم عصب  بیماران مبتال  نتایج درمانی و وضعیت دید در   آذرمینا- محسن و همکاران. 

متیلیک. مجله چشم پزشکی بینا. شماره 2، 1377 صفحه 139-135

25- Thomas C, Douid L, Treatment of optic neuritis with intravenous megadose.

 و اسید فولیک در رتینوپاتي ناشي از مسمومیت با B12 شهریاري حسینعلي، حسین داد عباس، بررسي اثرات درماني ویتامین -26
  متانول در مدا حیواني در مرکز چشم پزشکي زاهدان. مجله پزشکي بینا، شماره 4 ، 1377  صفحه 328-318
27- Pollak PT. Clinical organ toxicity of antiarrhytmic. Ocular and pulmonary  
manifestation. Am J cardial. 1999; 84:37 R-44R/pubmed
28- Monyjarvi M, tuppurainen K, ikaheimo K, ocular side effects of amiodarone. Surv ophthal-
mol 1998; 42:360-6
29- Feiner LA, younge BR, Kazmeir FJ, et al. Optic neuropathy and amiodarone therapy. Mayo 
clin proc 1987; 62:702-17 (pubmed)
30- Nazarian SM, Jay WM. Bilateral optic neuropathy associated with amiodarone therapy. J 
clin neuro-ophthalmol 1988; 8:25-28
31- Macaluso DC, shults WT, fraunfelder FT, features of amiodaroniduced optic neuropathy. Am 
J ophthalmol 1999; 127:610-2 (pubmed)
32- Mansoor AM, pucklin JE, O’Grady R, optic nerve ultrastructure, following 
amiodaron therapy. J clin neuro-ophthalmol 1988;8: 23-7



|Ocular hypertension پرفشاری چشم|

18
 | 

60
 و 

59
ره 

شما
 ،1

7 
ال

 س
اه،

 نگ
کی

زش
م پ

چش
یه 

شر
ن

   OHT به گروهی از بیماران گفته می شود که زاویه اطاق قدامی، نمای 
پاتولوژی  بینایی طبیعی است و هیچگونه  بینائی و میدان  سرعصب 
یافت  قدامی  در سگمان  پیگمان  زیاد  رسوب  یا   PXF مانند  دیگری 
نمی شود اما فشار چشم بیش تر از محدوده طبیعی است. باالترین حد 

فشار چشم در افراد نرمال mmHg 21 در نظر گرفته می شود. 
 

عوامل مؤثر
1- سن: شیوع OHT با افزایش سن بیش تر می شود. این تصور غلط 
 OHT .فقط در میانسالی یا کهنسالی مشاهده می شود OHT است که

در افراد جوان هم اتفاق می افتد. 
Gender -2: در مطالعات انجام شده درگیری در مردها بیش تر است. 

Race -3: در سیاه پوستان آفریقایی بیش تر گزارش می شود. 
   از آنجا که OHT مهم ترین ریسک فاکتور در ایجاد گلوکوم است، 

پس افزایشIOP نیاز به بررسی و معاینات دقیق تر دارد. )شکل 1( 

نکات مهم:
 R/O IOP می شوند  نادرست  افزایش  باید تمام عواملی که سبب   -1

.Valsalva شوند  مانند مانور
2- افزایش فشار چشم به صورت متناوب.

3- افزایش دائمی IOP. در OHT در تمام اندازه گیری ها ثابت است. 
   بیماران در موارد 1 و 2 باید هر سال ویزیت شوند. در مورد 3 نیاز 
زیرا  دارد  وجود   )Prophylactic( پروفیالکتیک  پی گیری  و  درمان  به 
افزایش دائم IOP یک فاکتور خطرساز مهم است. پی گیری ساالنه اگر 
معیارهای cup/disc ،VF ،IOP و فتوگرافی از ONH و RNF نرمال باشند 
هر 2 سال تکرار می شوند. تحقیقات نشان داده که 10 درصد افراد 

مبتال به persistant OHT  طی 10 سال به POAG تبدیل می شوند. 

Risk factors )فاکتورهای خطرساز(

1- هرچه IOP بیش تر باشد ریسک باالتر است. واضح است که فشار 
باال مهم ترین ریسک فاکتور جهت تبدیل شدن به POAG می باشد و 

این امر سبب تغییرات گلوکومی در سر عصب می شود. 
 Neuroretinal اگر باال باشد نشان دهنده کاهش حجم و سطح C/D -2

rim می باشد که فاکتور مهمی جهت تبدیل شدن به OAG است.
3- غیرتقارن بودن C/D بین دو چشم بیش از 0/2 نیز مهم است. 

4- خون ریزی: خون ریزی دیسک به صورت شعله شمعی یا نقطه ای 
در هر قسمت از disc یا RNFL ممکن است عالیمی از گلوکوم باشد.

RNFL-defect -5: از عالیم مهم است. شاید حتی با از دست رفتن 40 
درصد از NFL ممکن است تأثیری در VF مشاهده نشود.

6- کمی ضخامت مرکز قرنیه )CCT( : ضخامت قرنیه در تعیین دقیق 
باال سبب نمایش کاذب فشار باالی چشم  IOP مهم است. ضخامت 

و ضخامت پایین سبب نمایش کاهش کاذب IOP می شود. تحقیقات 
نشان داده اند که بیماران با OHT دارای ضخامت قرنیه باالیی هستند. 

ریسک فاکتورهای سیستمیک
1- سن باال

2- سابقه فامیلی
3- نژاد آفریقایی

این  برای  دارد.  فاکتور  ریسک  به وجود  بستگی   OHT در  درمان     
از  بسیاری  می شود.  داده  کاهش  درصد   20 میزان  به  فشار  منظور 
چشم پزشکان ترجیح می دهند بیماران با OHT بین 30-28 میلی متر 

جیوه را درمان نمایند )بدون ریسک فاکتور(.
   درمان OHT همراه با risk factor شامل موارد زیر است:

a- افزایش قابل توجه فشار چشم 

b- ضخامت باالی قرنیه 

c- افزایش نسبت کاپ به دیسک در محور عمودی.

این عوامل سبب ایجاد گلوکوم در طی 5 سال می شوند.OHT درمان 
نشده با سرعتی برابر با 2  درصد در سال مبدل به OAG می شود

Ocular Hypertension پرفشاری چشم

* دکتر زهره بهروزی
dr_behrouzi@hotmail.com

جراح و متخصص بیماری های چشم
 بیمارستان چشم پزشکی نگاه

استاد گلوکوم- بیمارستان امام حسین 
دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي

شکل 1-  فشار باالی چشم مهم ترین فاکتور خطر در گلوکوم است.

شکل 2-  فشار باالی چشم مهم ترین فاکتور خطر در گلوکوم است.
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بنابراین باید در OHT به ریسک فاکتورهای زیر توجه شود.
 Increasing age -1

Baseline high IOP -2
Vertical C/D -3

PSD+ -4
CCT -5

را   POAG قرنیه شانس  OHTS نشان داد که ضخامت کم تر  تحقیق 
افزایش می دهد. همچنین این تحقیق نشان داد که 4/4 درصد بیماران 
حتی با مصرف دارو پس از 5 سال دچار POAG می شوند. 9/5 درصد 
بیماران OHT بدون دارو دچار POAG می شوند. بنابراین کاهش 20 
 درصدی فشار چشم بیمار را در مقابل بروز گلوکوم حفاظت می کند.    
   بیماران مبتال به OHT به 3 گروه با خطر کم، متوسط و زیاد تقسیم 
می شوند. در گروه با خطر زیاد )ریسک بیش تر از 15 درصد( بیمار 

تحت درمان قرار می گیرد. در گروه با خطر متوسط )ریسک 5-15 
درصد( با در نظر گرفتن فاکتورهای متعددی مانند تمایل بیمار برای 
بیمار تصمیم گیری می شود  به  و دسترسی  درمان، سابقه خانوادگی 
گروه کم خطر )ریسک کم تر از 5 درصد( نیز فقط پی گیری می شوند.

نتیجه گیری
از  باالتر   standard-deviation چشم  فشار  افزایش  معنی  به   OHT    

اساسی  نقش  چشم  فشار  ثبت  در   CCT است.  چشم  فشار  متوسط 
 OHT نشان داد که 50 درصد بیماران به طور ناصحیح در OHTS .دارد
تقسیم بندی می شوند زیرا CCT در نظر گرفته نمی شود. چشم پزشکان 
قطعاً با دقت و توجه به تنوع فاکتورهای خطرساز تصمیم می گیرند که 

OHT را درمان کنند یا خیر. 

 OHT و ایجاد گلوکوم رابطه روشنی وجود دارد. درصد ایجاد گلوکوم در بیماران با OHT نشان داده شده که بین OHTS در مطالعه -
)نرمال ON و VF( بیش تر از آن چیزی است که در گذشته تصور می شد. بیش تر بیماران مبتال به OHT نیاز به درمان دارند و این امر 

وابسته به مقدار افزایش IOP است. 
- پاکی متری یکی از مهم ترین پارامترها در بررسی OHT است. 

 OHT برای بررسی S.T.A.R. II  فاکتورهای زیر را با نام OHTS تحقیق -
مورد بررسی قرار می دهد: 

80-30 Age-1
mmHg 32 بین 21 تا Baseline IOP-2

CCT-3 475-650 میکرون
dB 3 ←  0/5 PSD-4

)0/8 -0/0( Vertical C/D-5

منابع



خالصه 
و  مادرزادی  نیستاگموس  سندرم  با  همراه  استرابیسم  درمان 

دسته بندی Novel برای کمک به تصمیم جراحی. 
سندرم  جراحی  درمان  مورد  در  تفاهمی  هیچ  تاکنون  هدف: 
نیستاگموس  مادرزادی همراه با استرابیسم پیشنهاد نشده است اما 
شده اند.  منتشر  درمان  با  بهبودی  مورد  در  مقاالت  از  اندکی  تعداد 
براساس   )discordant( مخالف  و   )concordant( موافق  به  استرابیسم 
ارتباط میان وضعیت سر و استرابیسم طبقه بندی می شوند و سپس 

جراحی تغییر شکل یافته )modifying surgery( پیشنهاد می گردد. 
مشاهدات این مطالعه روش این سیستم را شرح داده و مرور می کند 

و سپس نتایج جراحی را ارزیابی می نماید.

موادوروشها
سندرم  با  بیمار   28 است.  رتروسپکتیو  مطالعه  یک  زیر  مطالعه   
جراحی  عمل  تحت  افقی  استرابیسم  همراه  مادرزادی  نیستاگموس 
برای تغییر وضعیت چرخش غیرطبیعی سر و استرابیسم قرار گرفتند 

و بیش از 2 ماه از عمل آن ها گذشته است. )1995-2018(. 
نتایج متغیر بوده و شامل وضعیت سر   .Vanderbilt انستیتو چشم 
 ,)minimal, ≤10°; mild, 11-30°; moderate 31-44°; and severe ≥45°(
استرابیسم )70-0 پریسم دیوپتر(، 10PD minimal≥ و تعداد عمل ها 
 Nonparametric Wilcoxon signed 3-1(بودند. برای بررسی آماری از(

rank, Fisher exact و Mann-Whitney U tests استفاده گردید. 

بیمار   7 و   )concordant( موافق  استرابیسم  بیمار   21 یافته ها: 
استرابیسم مخالف )discordant( داشتند. متوسط زمان پی گیری 4/1 
تا شدید  بیماران چرخش سر متوسط  ابتدا 26 درصد  بود. در  سال 
داشتند و میزان بهبودی 100 درصد در 5-2 ماه بعد از عمل 5+ <  
 )P >0001( و این میزان به 86 درصد در آخرین معاینه )minimal( بود
 )P=0001( پریسم )رسید. در آخرین معاینه میزان انجراف )14/1 ± 12

بود و 32 درصد بیماران نیاز به عمل مجدد داشتند. 

نتیجه
انجام جراحی در بیماران مبتال به سندرم نیستاگموس مادرزادی همراه 
با استرابیسم در بیمارانی که چرخش سر در آن ها به میزان متوسط تا

بود، موجب بهبودی وضعیت چرخش سر و استرابیسم آن ها  شدید 
گردید.  

مقدمه
   بیماران با سندرم نیستاگموس مادرزادی اغلب یک null zone یا 
جایی که مشکل لرزش کاهش و به کم ترین درجه رسیده و موجب 
نگاه  در   null zone این  وقتی  دارند.  می شود   )BCVA( دید  بهترین 
مستقیم نباشد چرخش غیرطبیعی سر اتفاق می افتد و این چرخش 
 4 روی  جراحی  روش  بود.  خواهد   small zone با  مخالف  جهت  در 
عضله افقی این انحراف را بهبود می بخشد. در عمل اصالح چرخش 
غیر طبیعی سر همراه با لرزش چشم یا نیستاگموس در ابتدا ریسس 
سپس  و  می شود  پیشنهاد  عضالت  میلی متری   5 کردن  ریزکت  و 
چندین اصالحیه برای روش Kestenbaum پیشنهاد شده که پیشنهاد 
Parks شامل ریسس و ریزکت در مجموع 13 میلی متر در هر چشم 

)8-7-6-5( است. پیشنهاد Parks، حداکثر ریسس/ریزکت است که 
البته این کار سبب محدودیت حرکات داکشن نمی شود. سایر اساتید 
افزودن صفر تا 60 درصد یا augmentations به اعداد Parks را مطرح 
می کنند که شانس موفقیت جراحی برای درجات باالی چرخش غیر 
طبیعی سر را افزایش می دهد. در ضمن در این مجال اصالح و درمان 

head tilt و chin up و chin down به طور مفصل بحث خواهد شد. 

با  که  مادرزادی  نیستاگموس  سندرم  دچار  بیماران  بعضی  در     
استرابیسم مشاهده می شود هیچ برنامه ای که مورد توافق چشم پزشکان 
با لرزش چشم  برای عمل آن ها باشد وجود ندارد. وقتی استرابیسم 
همراه است وضعیت چرخش سر به طرف چشم فیکساتور و سه جهت 
null zone است. اصالح جراحی چرخش غیرطبیعی سر )AMP( شامل 

وضعیت  تغییر  باعث  روش  این  و  است  فیکساتور  چشم  روی  عمل 
بنابراین  می شود.  مستقیم  وضعیت  به  نسبت  غیرفیکساتور  چشم 
میزان جراحی در چشم غیرفیکساتور بسته به میزان انحراف چشم و 
جراحی انجام شده در چشم فیکساتور دارد. نتیجه جراحی در بیماران 
روش  است.  پیچیده  استرابیسم  با  همراه  مادرزادی  نیستاگموس  با 

انجام شده برای کمک به این بیماران مورد استفاده قرار می گیرد. 

روش
   این یک مطالعه گذشته نگر روی 147 بیمار است که تحت عمل 
جراحی برای اصالح چرخش غیرطبیعی سر توام با سندرم نیستاگموس 
 Vanderbilt مادرزادی بین سال های 2018-1995 در انستیتوی چشم
انجام شده است. 38 بیمار عالوه بر چرخش غیرطبیعی سر استرابیسم 
همزمان نیز داشتند. همه بیماران بیش تر از 2 ماه پس از عمل تحت 

پی گیری قرار گرفتند. 

درماناسترابیسمهمراهباسندرم
نیستاگموسمادرزادی

* 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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استرابیسم بیماران به انواع Concordant و discordant تقسیم بندی 
می شود که بستگی به نوع عمل جراحی اصالحی و وضعیت غیرطبیعی 

سر خواهد داشت.
اگر پیشنهاد، بر جراحی روی چشم فیکساتور برای اصالح وضعیت 

غیر طبیعی سر باشد و استرابیسم اصالح شود به این وضعیت حالت 
چشم  روی  بر  جراحی  اگر  می شود.  گفته   )Concordant( یا  سازگار 
 فیکساتور انجام شود و استرابیسم بدتر شود این شرایط به حالت مخالف

)discordant( تقسیم بندی می شود )شکل 1(. 

 Categorization into concordant or discordant (based on strabismus type and position of fixating eye) and subsequent -1 شکل 
 surgical planning. Note that head positioning does not have direct effect on categorization but can be derived from the position of the fixating eye and the laterality

of the fixating eye. OD vs OS

به  سر  چرخش  که  ایزوتروپی  بیمار  یک  مثال  برای 
می کند،  نگاه   adduction در  راست  چشم  با  و  دارد   راست 
 concordant esotropia دارد. برعکس اگر این بیمار در چشم راست در

 abduction نگاه کند در حالتی که سر چرخش  دارد،  ایزوتروپی از نوع

discordant دارد، در این بیمار ریسشن LR و رزکشن MR چشم به 

راست برای اصالح انجام می شود ولی face turn در اینجا بدتر می شود. 
دستور جراحی بر اساس درجه وضعیت سر است. طبق طبقه بندی 
و   45° زیر  سر  چرخش  برای  درصدی   40 تصحیح   Kestenbaum

انجام می شود.  از 45°  تصحیح 60 درصدی برای چرخش سر بیش 
سر، جراحی  غیرطبیعی  وضعیت  برای  میزان جراحی  تعیین  از  بعد 
موافق  استرابیسم  با  بیماران  در  می شود،  انجام  استرابیسم   برای 
پیدا  کاهش  غیرفیکساتور  چشم  در  جراحی  میزان   )concordant(
 60 جراحی  اگر   )discordant( مخالف  استرابیسم  حالت  در  می کند. 
درصد مطابق با جدول انجام شود مشکلی برای چشم غیرفیکساتور 
ایجاد می گردد لذا میزان عمل باید در چشم فیکساتور کاهش یافته 
شود  انجام  مطابق جدول  درصد  تمام 60  غیرفیکساتور  در چشم  و 
وضعیت  برای  کامل  اصالح  که  است  این  بر  تالش  ترتیب  این  به  و 

غیرطبیعی سر و اصالح کامل برای استرابیسم انجام شود. 
وضعیت سر، زاویه انحراف، محدودیت در حرکات چشم و بهترین 
یادداشت  تاریخ عمل  از  از 5-2 هفته  بعد  و  از 3-1 هفته  بعد  دید 
 mild( اندک شده و در خاتمه معاینات، وضعیت سر، به )مستقیم(، 

11-29°(،  متوسط )30-44°( و شدید )45° ≤( تقسیم بندی می شود. 
موفقیت آمیز  جراحی  یک  نشانه  کم  حالت  به  سر  وضعیت  برگشت 
)در  می شود  اندازه گیری  پریسم  واحد  با  استرابیسم  میزان  می باشد. 
نوع PACT و SPE1( داکشن و تورشن به شکل دوطرفه درجه بندی 
می شود، در تقسیم بندی محدودیت 1- یا 2- به mild و محدودیت 
4- یا 3- به شدید نام گذاری می شود. میزان بینایی از طریق چارت 
اسنلن یا از طریق CSM در بچه هایی که قادر به همکاری با چارت 
نیستند اندازه گیری می شود و تغییر بیش تر از 2 خط در چارت اسنلن 
 مهم خواهد بود. از تست های آماری نانوپارامتریک استفاده شده مثل

بعد  و  قبل  استرابیسم  در  اختالف  برای   Wilcoxon signed-rank test

از عمل و Fisher exact test برای بهبودی چرخش سر قبل و بعد از 
عمل و Mann–Whitney برای بررسی اختالف استرابیسم میان گروه 

discordant و concordant استرابیسم.

سندرم  برای  جراحی  عمل  تحت  که  بیماری   147 از  استنتاج: 
نیستاگموس مادرزادی قرار گرفتند، 37 بیمار با استرابیسم بودند که 
32 نفر آن بیش تر از 2 ماه پی گیری شدند. سه نفر آن ها کنار گذاشته 
همراهی  نفر چون  یک  و  داشتند   )chin up and down( شدند چون 
وضعیت  با  بیمار   28 مجموع  در  شدند،  خارج  مطالعه  از  نداشتند 
غیرطبیعی سر و انحراف افقی بیش تر از 2 ماه پی گیری شدند. سن 
متوسط 6/8 سال بوده و 15 بیمار نیز زن بودند. پی گیری متوسط 49 

ماه )4/1 سال( بعد از عمل گزارش شد. 
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|درمان استرابیسم همراه با سندرم نیستاگموس مادرزادی|



 66 در  مادرزادی  نیستاگموس  سندرم  اتیولوژی  مطالعه،  این  در 
درصد موارد مشخص و در 39 درصد موارد نامشخص بود، هیپوپالزی 
گلوکوم  بیمار   3 در  و  بیمار   6 در  علت  شایع ترین  بینایی  عصب 

)کوروئیدورتینال و عصب بینایی(.
مورد یک  نامشخص،  علت  بیمار  یک   ،Aniridia بیمار   2  در 

 ،incontinentia pigmenti مورد  یک   nystagmus blockage syndrome

سه مورد ROP، 2 مورد سندرم داون داشتند.
از 28 بیمار 18 بیمار وضعیت چرخش شدید سر داشتند 45>، 9 
 mild بیمار چرخش متوسط سر )45-30( و یک بیمار چرخش سر
)30-11( داشتند. 19 بیمار ایزوتروپی و 8 بیمار اگزوتروپی داشتند. 
در 14 بیمار چشم راست فیکساتور بود. 10 بیمار چشم فیکساتور در 

abduelion و 18 بیمار چشم فیکساتور در adduction قرار داشت. 2 

 concordant داشتند و 21 بیمار استرابیسم V بیمار استرابیسم با شکل
و 7 بیمار استرابیسم discordant داشتند. 

نظر وضعیت  از  زیادی  بهبودی  بیماران  تمام  اصالح وضعیت سر: 
چرخش سر بعد از عمل پیدا کردند )p>0001(. بعد از 2 تا 5  ماه 
پی گیری 100 درصد بیماران بهبودی چرخش سر کم تر از 10 درجه 
بیمار   28 تمام  سال   )4/1( پی گیری  آخرین  در  داشتند.  )مستقیم( 
بیمار )86  از 28  بیمار  بهبودی وضعیت چرخش سر داشتند و 24 
داشتند  مستقیم  درجه   90 میزان  به  سر  چرخش  بهبودی  درصد( 

)جدول 1(.

جدول 1

اصالح استرابیسم بر اساس واحد درجه کاهش قابل توجهی نسبت 
استرابیسم میزان  عمل  از  قبل  می دهد.  نشان  را  عمل  از  قبل   به 

از  بعد  ماه   5 تا   2 پی گیری  در  و  بود   )30/8  ±  10/8(
داشتند.  فوریا    10PD به  انحراف  اصالح  درصد   65 عمل 
استرابیسم بهبودی  درصد   89 پی گیری  آخرین   در 
 PD 10/00 ( و 14 بیمار )50 درصد( انحراف حدودPD 12/0 ± 14/1(

.)p=0/0003( ارتوفوریا داشتند
نوع  از  بیمار  به صورت 21  اساس طبقه بندی  بر  انحراف  بهبودی 
استرابیسم موافق یا concordant بودند. این بیماران جراحی در چشم 
فیکساتور مطابق با جدول باال انجام دادند وضعیت غیرطبیعی سر و 

میزان اصالح در چشم غیرفیکساتور و استرابیسم کاهش پیدا کرد. 
از 19 بیمار )concordant( که 2 تا 5 ماه پی گیری شدند 14 بیمار 
)75 درصد( میزان انحراف کم تر از PD 10 )ارتوفوریا( داشتند و در 
آخرین پی گیری از 21 بیمار استرابیسم concordant 12 بیمار )75 

درصد( در حدود PD 10 ارتوفوریا بودند.
   7 بیمار که جزو گروه مخالف استرابیسم )discordant( بودند میزان 
طبق  غیرفیکساتور  چشم  در  و  کاهش  فیکساتور  چشم  در  جراحی 
استرابیسم  بیمار   7 از  شود.  اصالح  استرابیسم  تا  شد  انجام  جدول 

مخالف که 5-2 ماه بعد از عمل پی گیری شدند 3 بیمار )43 درصد( 
بیمار   7 از  پی گیری  آخرین  در  بودند.  ارتوفوریا   PD  10 حدود  در 
بودند  ارتوفوریا   PD  10 حدود  در  بیمار   2 ،discordant استرابیسم  با 
)29 درصد(. از نظر آماری اختالف مهمی در میزان استرابیسم میان 
در   .p=0/007  )2-5 ماه  و   1-3 )هفته  نبود  مخالف  و  موافق  گروه 
آخرین پی گیری  p=0/019 در دوره پی گیری 5-2 ماه میزان انحراف 
در استرابیسم موافق کم تر از استرابیسم مخالف است، این روش در 

آخرین پی گیری کم تر آشکار می باشد )شکل 3(. 
عمل مجدد: عمل مجدد در 9 بیمار انجام شد )32 درصد(، متوسط 
با استرابیسم  بیمار )29 درصد(  از 21  بیمار  از عمل 6  1 سال بعد 
موافق تحت عمل جراحی قرار گرفتند. در صورتی که در استرابیسم 
مخالف )43 درصد( 3 از 7 بیمار نیاز به عمل مجدد داشتند. سومین 
گرفت.  انجام  درصد(   29( مخالف  استرابیسم  با  بیمار   2 در  عمل 
استرابیسم باقی مانده شایع ترین علت عمل های مجدد در 7 بیمار بود. 
)43 درصد(استرابیسم باقی مانده شایع ترین علت عمل های مجدد بود 
)7 بیمار( 5 بیمار اصالح بیش از حد شده بودند )over-correction( که 
3 بیمار از نوع استرابیسم مخالف و 2 بیمار استرابیسم موافق داشتند.
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2 بیمار استرابیسم موافق و یک بیمار مخالف یعنی در جمع سه بیمار 
به  نیز هم  بیمار   2 داشتند.   )under-correction( از حد  کم تر  اصالح 
علت مشکل وضعیت سر و هم بخاطر استرابیسم )discordant( نیاز به 

عمل  داشتند داشتند.
 محدودیت حرکت: بعد از 5-2 ماه پی گیری محدودیت اندک حرکت 
)mild duction( در 2 بیمار )56 درصد( داشتند و 9 نفر از 27 بیمار 
)33 %( محدودیت حرکتی متوسط )2-( در duction داشتند. اگر چه 
هیچ یک از 27 بیمار محدودیت باالتر از گرید 2- در پی گیری 2-5 
ماه نداشتند ولی در آخرین پی گیری 15 نفر از 28 بیمار )54 درصد( 
محدودیت حرکتی اندک یا mild در داکشن داشتند و 8 بیمار از 28 
بیمار )30 درصد( محدودیت داکشن 2- وجود داشت و هیچ بیماری 

محدودیت حرکتی باالی 2- نداشت. 

میزانبینایی
در آخرین پی گیری حدت بینایی در هیچ بیماری باالی 2 خط از 
 CSM روش  از  که  بیمارانی  بررسی  در  نیافت.  کاهش  اسنلن  چارت 

 central به وضعیت   uncentral از وضعیت  بیمار   5 بود  استفاده شده 
در آمده بودند و از حالت unmaintained به حالت maintained تغییر 

یافتند )در آخرین پی گیری(.

بحث
با وضعیت غیر طبیعی سر در  استرابیسم همراه  جراحی همزمان 
بیمارانی که سندرم نیستاگموس مادرزادی دارند بسیار بحث برانگیز 
بوده و در کتاب ها و مجالت، موضوع به درستی توضیح داده نشده است. 
در بیمارانی که وضعیت چرخش سر زیاد یعنی 45° ≤  است وقتی 60 
درصد augmentation بر اساس جدول روی عضالت افقی انجام می شود 
وضعیت غیر طبیعی سر )AHP( اصالح می شود. برای اصالح استرابیسم 
میزان جراحی نباید افزایشی بیش از اعداد جدول داشته باشد و بخاطر 
اینکه محدودیت اندازه گلوب و محدودیت در حرکات چشم وجود دارد 
این حالت همواره مورد بحث و مجادله بین جراحانی است که سعی 
می کنند همزمان استرابیسم و چرخش غیرطبیعی سر را درمان کنند. 
و   concordant انواع  به  استرابیسم  تقسیم بندی  می شود  پیشنهاد 
و اصالح در  تغییر  برای  اساسی  بستر  تا یک  انجام شود   discordant

 concordant بیماران  در  گردد.  ایجاد  بیماران  این  در  میزان جراحی 
فیکساتور  در چشم  اصالح  افزایش  روش  با  سر  غیرطبیعی  وضعیت 
توام خواهد بود و در چشم دیگر نیز برای اصالح استرابیسم همزمان 

اقدام می شود.
غیرفیکساتور  چشم  در  جراحی  میزان   discordant بیماران  در 
افزایش دارد اما بخاطر محدودیت اندازه گلوب ماگزیمم جراحی قباًل 
برای وضعیت غیرطبیعی سر انجام می شود و بنابراین میزان جراحی 

نمی تواند از حدی بیش تر افزایش پیدا کند. 
در اینجا این امکان میسر گردید تا مقدار جراحی را برای عمل فقط 
در یک عضله در چشم فیکساتور در discordant و چشم غیرفیکساتور 

در concordant کاهش داده شود. 
مجدد  عمل  به  نیاز  صورت  در  می دهد  اجازه  به  عمل  روش  این 
به  واقع  در  شود.  استفاده  مجدد  عمل  برای  عضله  همین  از  بتوان 
بیماران در  فیکساتور  چشم  در  جراحی  میزان  کاهش   اهمیت 

است  بیماران ممکن  این  در  بدست می آید.  کافی  آگاهی   disordant

چرخش غیرطبیعی سر به طور کامل  اصالح نشود ولی این اصالح 
در چرخش سر به اندازه کافی می باشد. در ضمن درمان استرابیسم 
dis-  در چشم دیگر انجام می شود لذا نتیجه عمل انحراف در بیماران

cordant مشکل و سخت بوده و شانس عمل مجدد باالتر از بیماران 

توجه  قابل  آماری  نظر  از  موضوع  این  البته  می باشد،   concordant

نیست. این مطالعه یکی از بزرگ ترین مطالعات و گزارش ها از درمان 
بیماران  در  می باشد  سر  غیرطبیعی  چرخش  و  استرابیسم  همزمان 
از  یکی  این حال  با  است.  مادرزادی  نیستاگموس  به سندروم  مبتال 
می باشد.  )نمونه(  بیماران  تعداد  کمبود  مطالعه  این  محدودیت های 
میان اختالف  که  نباشد  کافی  اندازه  به  نمونه  است  ممکن   البته 

concordant و discordant را بررسی کند اما از نظر آماری قابل قبول 

ممکن  امر  این  نیست.  قاطعی  و  محکم  تحقیق  بسیار  ولی  می باشد 
و  بینایی  عصب  در  جدی  نقص  که  بیماران  از  بعضی  برای  است 
 شبکیه )coloboma در عصب اپتیک و شبکیه و یا هیپوپالزی عصب

Comparison between strabismus outcomes between -2 شکل
concordant and discordant strabismus at postoperative time

points.
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- بیماران مبتال به سندرم نیستاگموس مادرزادی اغلب یک null zone یا جایی که مشکل لرزش به کم ترین درجه می رسد دارند و حداقل 
لرزش موجب دستیابی آنان به بهترین دید اصالح شده )BCVA( می شود. 

- وقتی null zone در نگاه مستقیم به روبرو نباشد چرخش غیر طبیعی سر یا head tilt اتفاق می افتد و این چرخش در جهت مخالف با 
small zone خواهد بود.

- در عمل اصالح چرخش غیر طبیعی سر همراه با نیستاگموس در ابتدا ریسس و ریزکت 5 میلی متری عضالت پیشنهاد می شد و سپس 
چندین اصالحیه برای روش Kestenbaum پیشنهاد گردید که پیشنهاد دکتر Parks شامل ریسس و ریزکت در مجموع 13 میلی متر در هر 
چشم )7-6//8-5( است. پیشنهاد دکتر Parks، حداکثر ریسس/ریزکت است که البته این کار سبب محدودیت حرکات داکشن نمی شود. 
سایر اساتید افزودن صفر تا 60 درصد یا augmentations به اعداد Parks را مطرح می کنند که شانس موفقیت جراحی برای درجات باالی 

چرخش غیر طبیعی سر را افزایش می دهد.
وضعیت  و  اصالحی  جراحی  عمل  نوع  به  بستگی  که  می شود  تقسیم بندی   discordant و   Concordant انواع  به  بیماران  استرابیسم   -

غیرطبیعی سر خواهد داشت.

میدان  داشتن  برای  سر  غیرطبیعی  وضعیت  موجب  دارند  بینایی( 
بینایی بهتری برای بهتر و بیشتر دیدن باشند و محققین این مقاله 
قادر نیستند برای بررسی آن ها بررسی های چشم پزشکی جداگانه ای 

انجام دهند. 
چرخش  اصالح  برای  جراحی  مشکل  به  راجع  مقاله  چندین     
غیرطبیعی سر و استرابیسم نوشته شده است و پیشنهاد هایی جهت 
همواره  اندک  تعداد  اما  است  شده  داده  جراحی  اعمال  روش های 

آمارهای بهبودی خوبی نشان می دهند.
   Wang و همکاران ایده های جراحی برای اصالح چرخش غیرطبیعی 

تغییر جراحی در  یا   )modifying surgery( و  فیکساتور  سر در چشم 
آنان  روش  نموده اند.  مطرح  را  انحراف  شدن  اساس  بر  دیگر  چشم 
آن ها  می باشد.   concordant بیماران  در  تحقیق  این  روش  مشابه 
غیرطبیعی سر  در وضعیت  بهبودی  درصد  با 72  بیمار  گزارش 44 
داشته اند. البته بیماران دکتر Wang با بیماران این مطالعخ فرق های 
 Wang دکتر  مطالعه  بیمار  از 44  بیمار  در 41  اینکه  برای  دارد  نیز 
)93 درصد( اندازه چرخش سر کم تر از 35 درجه بوده است و آن ها 
بدون   augmentation Kestenbaum یا  معمولی  استاندارد  روش  با 
بیماران  این  در  و  بودند  گرفته  قرار  جراحی  تحت  اندازه ها  افزایش 
 عمل های اضافی در چشم غیرفیکساتور انجام شده بود و برای بیماران

فیکساتور  چشم  در  جراحی  حداکثر  روش  این  در   discordant

میزان  مطالعه  این  بیماران  در  اما  بود  شده  انجام   AHG برای 
بیماران  در  بود.  شده  انجام  فیکساتور  چشم  در  کم تر  جراحی 

درجه   30 از  بیش تر  سر  چرخش  درصد   96 در  مطالعه  این 
40-60% جراحی  عمل  تحت  قباًل  که  بیمارانی  بنابراین   بود. 

Augmentation قرار گرفته بودند قادر به جراحی مجدد در آن ها برای 

 اصالح استرابیسم نبودند. طبقه بندی این تحقیق به انواع concordant و
طبقه بندی  می دهد.  بیماران  اکثر  در  را  نتیجه  بهترین   discordant

اجازه  سر  چرخش  و  فیکساتور  چشم  ماهیت  به  نسبت  استرابیسم 
اصالح  که  جایی  جراحی،  ترمیم  سیستماتیک  راه  که  می دهد 
ماکسیمم نزدیک به حداکثر چرخش سر است میسر شود. در بیماران 
این مطالعه استرابیسم و تغییر وضعیت سر هر دو بطور سیستماتیک 
عمل  یک  با  دادند.  نشان  پی گیری   مراجعات  تمام  در  را  بهبودی 
جراحی 68 درصد بیماران بهبودی یافته و به عبارتی دو سوم بیماران 

نیاز به عمل مجدد نخواهند داشت. 
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توپوگرافی قرنیه برای اندازه  گیری انحنا و قدرت قرنیه و همچنین 
آستیگماتیسم  و  کراتوکونوس  نظیر  قرنیه  بیماری  های  تشخیص 
قرنیه ای از دهه های گذشته کاربرد داشته است. توپوگرافی قرنیه به 
بدون  بیماران  برای  مفیدی  تشخیص  وسیله  آن  بیومکانیک  همراه 
تغییرات  اکثراً  رفراکتیو  جراحی  کاندیدای  افراد  هستند.  عالیم 
قرنیه ای کم داشته و یا هیچگونه تغییری در توپوگرافی قرنیه ندارند، 
می شوند. قرنیه  اکتازی  دچار  رفراکتیو  جراحی  اعمال  دنبال  به  اما 

در  خفیف  برآمدگی های  و  قرنیه  اکتازی  اولیه  مراحل 
نمی باشند.  تشخیص  قابل  توپوگرافی  با  قرنیه  خلفی  سطح 
قرنیه  برآمدگی ساختمانی  و  نازک شدگی  اساس  بر  قرنیه  اکتازی 
تقسیم بندی می شود و پیشروی آن به عوامل متعدد داخلی همانند 
و مالش چشم ها  نظیر  عوامل خارجی  و  ژنتیک  و  قرنیه   بیومکانیک 

جراحی  روش های  در  بافتی  تغییرات  دنبال  به  و   associated atopy

ایجاد می شود. 
طی  رفراکتیو   جراحی های  برای  تقاضا  افزایش  به  توجه  با 
از لیزر femtosecond، استرومای باقی مانده  دهه های اخیر و استفاده 
قرار  توجه  مورد  بیش تر  باید  متعدد  قرنیه های  در  عمل  از  بعد 
دارند: وجود  قرنیه  بیومکانیک  بررسی  برای  زیر  وسایل  گیرد.2 
• Ocular Response Analyser: این وسیله به صورت حرکتی و دو 

طرفه است.
و  Riccardo توسط   Corvis دستگاه   :Corvis ST  • 

Paulo Vinciguerra برای تشخیص زودهنگام KCN بر اساس بیومکانیک 

قرنیه معرفی شد. تغییرات مورفولوژیک و geometric در ectasia قرنیه 
نتیجه تغییرات بیومکانیک قرنیه می باشد، بنابراین تغییر انحنا و ضخامت 
تونومتر  دارای  دستگاه  این  هستند.   ثانویه  تأثیرات  ازجمله   قرنیه 
غیرتماسی  است و با استفاده از پالس هوا  و همچنین دوربین های 
می کند. ثبت  ثانیه  در  تصویر   4300  Scheimpflug باالی  سرعت 

کردند:  بیان  شکل  بدین  را  تغییرات  این  همکاران  و   Dubbs

نتیجه  در  و  افتاده  اتفاق  قرنیه  ارتجاعی  خاصیت  کاهش  ابتدا  در 
می شود  ایجاد  ارتجاعی  حالت  جبران  برای  قرنیه  بیومکانیک  تغییر 
قرنیه  بیومکانیک  تغییرات  اساس  بر  ابتدا  در   ectasia بنابراین 
می شود. مشخص  شده  ثبت  تصاویر  در  و  می شود  داده  تشخیص 

علی رغم مزایای هر دو دستگاه، دستگاه اول دارای محدودیت هایی 
است اما دستگاه دوم قابل استفاده برای بررسی اکتازی قرنیه در مراحل

مقدماتی و یا کراتوکونوس های تحت بالینی می باشد.

Corvis فاکتورهای دستگاه
   bIOP (Biomechanical corrected IOP): bIOP چشم انسان تحت 

در  قرنیه  استحکام  است.  آن  ارتجاعی  قابلیت  و  قرنیه  ضخامت  اثر 
مواردی چون KCN و یا بعد از جراحی رفراکتیو تغییر می کند. سن 
فرد همراه با تغییر خاصیت ارتجاعی قرنیه است. این تغییرات سبب 
اشتباه محاسبه صحیح IOP شده و در نتیجه تشخیص اشتباه گلوکوم 
می شود. در فاکتور bIOP ضخامت قرنیه، سن و بیومکانیک قرنیه در 
نظر گرفته شده و در نتیجه IOP دقیق تری در اختیار قرار می گیرد. 

استفاده  با  فاکتور  این   :CBI (Corvis Biomechanical Index)

در  بیماران   غربالگری  به  کمک   Vincigueraa گزارش  از 
حایز  نظر  این  از   CBI فاکتور  می کند.   KCN افتراقی  تشخیص 
 Dynamic Corneal یا   DCR عامل  سه  اساس  بر  که  است   اهمیت 
Response، استحکام قرنیه و ضخامت قرنیه در محور افقی بدست می آید. 

فاکتور  این   :TBI (Tomographic Biomechanical Index)

بیومکانیک  آنالیز  و  توموگرافی  در  )پنتاکم(  تصاویر  از  ترکیبی 
می باشد. کمک کننده   ectasia تشخیص  در  و  بوده  قرنیه 

)BGF (Biomechanical Glaucoma Factor: این فاکتور بر اساس 
اطالعات بیومکانیک قرنیه در غربالگری بیماران گلوکومی کمک می کند 
و بویژه در بیمارانی که با وجود فشار چشم نرمال دچارگلوکوم با فشار 
 POAG هستند مفید است. در اروپا 30 درصد بیماران NTG نرمال یا
دارای IOP نرمال هستند. آمار NTG حتی در آسیا باالتر نیز هست. 
 NTG مطالعات اخیر نشان داده تغییرات بیومکانیک قرنیه در بیماران
بیش تر است لذا فاکتور BGF در تشخیص NTG کمک کننده است.

Deflection Amplitude (Blue) Deformation Amplitude (Red)d  

    این خصوصیت   همانهحرکت قرنیه در محور عمودی است که بستگی 
به استحکام قرنیه و فشار داخل چشم دارد، استحکام بیش تر قرنیه 
باعث کم تر شدن DA می شود. حرکت کلی چشم وابسته به بیومکانیک 
قرنیه و نیز ناشی از اسکلرا و بافت چربی پشت کره چشم می باشد.

 DA حرکت قرنیه را بررسی کرده و در نتیجه تفاوت بین Deflection

و حرکت کلی چشم هاست. 
DA (2mm): نسبت بین DA در رأس قرنیه )در محور عمودی( و 

در دو میلی متری طرفین ناحیه Nasal و Temporal راس قرنیه است. 
اطراف  در  و کم تر  بیش تر در رأس  تغییر شکل  نرم تر  قرنیه های  در 
است بنابراین این نسبت باال است اما در قرنیه های مستحکم تر تغییر 
شکل در مرکز و محیط چندان متفاوت نمی باشد و DA کم تر است.

Integrated Radius

در طی مرحله تقعر، تغییر شکل در مرکز قرنیه ایجاد شده و این

Corvis ST بررسی دستگاه
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تغییر در شعاع انحنا قابل اندازه گیری می باشد. میزان انحنای برگشتی 
معیاری برای عمل جراحی CCL است و کوچک بودن آن به معنی 

مستحکم تر بودن قرنیه می باشد. 
بافت  بر  فشار  به  پاسخ  نتیجه  در  قرنیه  بیومکانیک  فاکتورهای 
دارد،   Visco-elastic حالت  قرنیه  می کنند.  تغییر  قرنیه  بیومکانیکی 
از  موجی  برخورد  هنگام  در  دارد،  و کشسانی  یعنی حالت چسبنده 
استفاده  با  قرنیه برخورد می کند دستگاه  به سطح  هوای فشرده که 
و   IOP و  قرنیه  ضخامت  از  اطالعاتی   Scheimpflug دوربین های  از 

بیومکانیک قرنیه ثبت می کند که شامل 3 فاز است: 
• First applanation زمانی که قرنیه Flat می شود.

• highest concavity زمانی که حداکثر تقعر اتفاق می افتد. 

• Second applanation وقتی قرنیه به سمت flat شدن دوباره می رود 

قبل از اینکه به حالت اولیه خود باز گردد. 
در   Corvis ST دستگاه  پارامترهای  بررسی  به  مطالعه  این  در 
چشم های نرمال و پس از لیزیک و کراتوکونوس و keratectasia بعد از 

لیزیک می پردازیم.

لیزیک یک روش رایج اصالح عیوب انکساری می باشد.2-1
• کراتکتازی KE به عنوان یکی از مشکالت بعد از لیزیک اولین بار 

توسط Teo Seiler در سال 1998 گزارش شد اما به علت افزایش موارد 
لیزیک این فاکتور بیش تر مورد بررسی قرار گرفت. 3

• مطالعات متفاوتی شیوع KE از 0/04 تا 0/6 درصد در جمعیت های 
متفاوت بررسی کرده اند. 5-4

موارد  در  که  است  دید  کاهش  با  همراه  مشکل جدی  یک   KE •
پیشرفته منجر به پیوند قرنیه نیز می شود. 6 و 7

• مطالعات قبلی تغییرات توپوگرافیک را در چشم های KE به همراه 
)Focal Steepening( گزارش کرده اند. 2

• بنابراین بررسی تغییرات قرنیه پس از لیزیک الزم به نظر می رسد: 
 Corneal Visualiation Scheimpflug Technology Corvis ST دستگاه 
به بررسی بیومکانیک قرنیه می پردازد9 و فاکتورهای آن نقش مهمی 

در بررسی های بالینی دارد. 
در  می توانند   CBI ،SP-AI ،Max Inverse Radius فاکتورهای   •

تشخیص چشم های نرمال از KC کمک کننده باشند. 11 و 12
• هدف از این مطالعه بررسی پارامترهای Corvis ST در چشم های 
نرمال و Lasik شده و KE و KCN باتوجه به معیارهای سن، متوسط 

کراتومتری، IOP و CCT می باشد.
 DA ration 2mm, 1mm/Max در این مطالعه مشخص شده است که •
لیزیک  inverse radius, pachy, integrated radius, CBI در چشم های 

شده و KE و KC بیش تر از چشم های طبیعی می باشد در حالی که 
که ARTh و SP-AI کمتر از چشم نرمال است.

•  کلمات کلیدی:
KE: Keratectasia

KC: کراتوکونوس

پارامترهای دستگاه corvis ST شامل:
 Max inverse radius -

DA deformation Amplitude Ratio Max (2mm) , (1mm) -

 Pachy slope -

Ambrosio’s Relational Thickness Horizontal (ARTB) -

Integrated Radius -

 Corvis Biomechanical Index (CBI) -

Stiffness parameter at 1 applient (SPA1) -

شکل 1

شکل 2

شکل 3
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روش 
نوامبر  تا   2018 آگوست  بین   Henan بیمارستان  در  مطالعه  این 
2019 انجام شد. در این مطالعه 23 چشم طبیعی و 23 چشم لیزیک 

شده و 23 چشم KE و 23 چشم KCN بررسی شده اند.
که  بودند  قرنیه هایی  شامل   KCN گرفتن  نظر  در  معیارهای 
عکس توپوگرافی آن ها غیر سیمتریک داشتند و یا عالیم بالینی در 
یا برآمدگی کانونی در آن و  قرنیه و  نازک شدگی   اسلیت لمپ مثل 

Vogt’s striae یا حلقه Fleischer و یا زخم های قدامی استروما مشاهده 
شد.22

معیارهای در نظر گرفته شده برای کراتکتازی یا KE شامل بیماران  
نزدیک بین یا نزدیک بین-آستیگماتی بودند که در گذشته تحت عمل 
لیزیک قرار گرفته بودند. کراتکتازی در لیزیک در بیماران نزدیک بین 
و یا نزدیک بین- آستیگماتی بود که حداقل یک سال از جراحی آن ها 
گذشته بود. این بیماران قبل از عمل و BCVA logMar ≥0.1 با چارت، 

بدون هیچ عالمتی از اکتازی در توپوگرافی قرنیه قبل از لیزیک بود.
با چارت و وجود   BCVA logMar ≥0.1 - معیارهای چشم طبیعی 
توپوگرافی طبیعی بود و عدم وجود جراحی قبلی و بیماری های قرنیه 

الزامی بود. 
معیارهای خروج از مطالعه:

- چشم هایی با عمل جراحی قبلی )بجز لیزیک( 
- استفاده از  RGP طی 4 هفته گذشته
- استفاده از SCL طی 2 هفته گذشته

 - زخم های استروما

   - بیماران قندی حاد 
- بیماری های چشمی

دستگاه Corvis ST تصاویر Schiempflug از سطح قدامی قرنیه را بع 
تعداد 4330 فریم می اندازد.14 و 15

پاسخ های بیومکانیک قرنیه شامل سه فاز هستند: 
 First applanation- highest concavity - second applanation

 applanation زمان  تا   air puff شروع  زمان  از   applanation زمان 
می باشد برای هر فرد 3 مرتبه آزمایش تکرار می شود. 

 بر اساس جدول دو در چشم  های لیزیک شده، کراتوکونوس و نیز اکتازی
 DA )2mm, 1mm  Max inverse radius,( و Pachy و Integrated radius

 ARTh از چشم های نرمال باالتر بوده اند در حالی که فاکتورهای CB1

و SP-A1 پایین تر بوده اند.
کراتکتازی  دچار  و  شده  لیزیک  چشم های  در 
و  Max inverse radius DA )2mm, 1mm  ( 

integrates radius و SP-A1 از چشم های لیزیک شده پایین تر بوده اند. 

و  پایین تر   pachy slope 1mm کراتوکونوسی  چشم های  در  عالوه  به 
 Integrated همچنین  بوده اند.  اکتاتیک  چشم های  از  باالتر   ARth

در  مالحظه ای  قابل  طور  به   radius,pachy,DA ratio )2mm( )1mm

 SP –AI و بعد از لیزیک بیش تر است و KCN از چشم های KE چشم های
در اکتازی به طور قابل مالحظه ای از چشم های بعد از لیزیک کم تر است.

جدول یک-
 Association of new Corvis ST parameters with different eye groups. ARTh, Ambrosio’s relational thickness horizontal; CBI, Corvis biomechanical index; DA Ratio Max 

[2 mm], deformation amplitude Ratio Max [2 mm]; DA Ratio Max [1 mm], deformation amplitude Ratio Max [1 mm]; SP-A1, stiffness parameter at first applanation
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بحث
همانطور که مشخص است کراتکتازی یکی از مشکالت جدی بعد از 
 عمل جراحی لیزیک می باشد.17 در این مقاله مشخص شده که میزان

 Pachy/DA ration/Max inverse (2m, 1mm) Radius, integrated radius

در چشم های کراتکتازی باالتر و SPA1 پایین تر از چشم های لیزیک 
شده است. 

همچنین میزان پارامترهای Corvis ST با سن، کراتومتری و IOP و 
CCT مرتبط می باشند. 

کراتکتازی همراه با نازک شدن و برآمدگی قرنیه است و منجر به 
نزدیک بینی و آستیگماتیسم نامنظم می شود و در نتیجه کاهش دید 

بیمار با یا بدون تصحیح رخ می دهد. 18 و 8
در  نامحسوس  تغییرات  که  کردند  گزارش  همکاران2  و   Whole

 KCN شدن و Steep توپوگرافی قرنیه های اکتاتیک می تواند منجر به
قابل توجهی شود. 

در این مطالعه مشخص شده که چشم های کراتکتاتیک کراتومتری 
نسبت چشم های  به  پایین تری   IOP و   CCT و  ضعیف تر  باالتر،  دید 
قرنیه  بیومکانیک  که  کردند  گزارش  همکاران  و   Luz دارند.  نرمال 
اختیار  در   ectasia هنگام  زود  تشخیص  از  کاملی  اطالعات  می تواند 

قرار دهد. 19
که  دارد  وجود  پیشرفته تری  نرم افزار   Corvis ST جدید  نسل  در 
می دهد.10  قرار  اختیار  در  قرنیه  بیومکانیک  از  کامل تری  اطالعات 
نرمال  از چشم  کراتوکونوس  تشخیص چشم  به  منجر  اطالعات  این 

می شود.11 

 DA ration 2mm, 1mm/Max در این مطالعه مشخص شده است که
لیزیک  در چشم های   inverse radius, pachy, integrated radius, CBI

شده  و KE و KCN باالتر از چشم های نرمال می باشد در حالی که که 
ARTh و SP-AI پایین تر از چشم نرمال است.

چشم طبیعی دارای قرنیه متراکم تری به نسبت قرنیه لیزیک شده 
یا KCN یا KE است.16

همچنین مشخص شده که Max inverse radius در KE و KCN به 
نسبت چشم لیزیک شده باالتر است که نشان دهنده مستحکم بودن 

قرنیه در چشم های لیزیک شده می باشد. 
سخت  نسبت  به  نرم  قرنیه های  در   DA Radius 2mm, 1mm

باالرونده تر است.11
قابل  طور   به   DA ratio و   Integrated radius,pachy همچنین 
لیزیک  از  بعد  و   KCN چشم های  از   KE چشم های  در  مالحظه ای 
بیش تر است و SP –AI در KE به طور قابل مالحظه ای از چشم های 

بعد از لیزیک کم تر است.
گزارش شده میزان کم تر از 0/25 خطر کمی در ایجاد ectasia دارد. 
بین 0/25 و 0/5 خطر متوسط در ایجاد ectasia دارد و باالی 0/5 خطر 

باالی ایجاد ectasia دارد.11
CBI بین چشم های لیزیک شده و KC تفاوت قابل مالحظه ای ندارد. 

در این مطالعه پارامترهای دستگاه Corvis ST در چشم های لیزیک 
تشخیص  باعث  فاکتورها  این  و  شده  مشخص  کراتکتازی  و  شده 

افتراقی بین KE و چشم های بعد از لیزیک می شود. 
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 Quentiax قرص

در  میلی گرمی  و 300  دار 25، 100، 200  روکش  به صورت قرص های  که   Quentiax داروی 
دسترس می باشد، فرم ژنریک داروی تحت عنوان Seroquel می باشد که ترکیبی دارویی و به 

خوبی شناخته شده از نظر اثرات درمانی و ایمنی قابل قبول می باشد. 
Quentiax در اصل یک داروی Anti psychotic است که از طریق تغییر عملکرد نوروترنسمیترها در مغز عمل می کند. این دارو در بالغین برای 

درمان اسکیزوفرنی و نیز در کودکانی که حداقل 12 سال سن داشته باشند به این منظور استفاده می شود. Quentiax همچنین در بیماری 
Bipolar affective disorder یا Manic depression استفاده می شود که هم در بالغین و هم در اطفال باالی 10 سال کاربرد دارد. 

همچنین از این دارو به عنوان درمان کمکی در افسردگی ماژول بالغین استفاده می شود. 
این دارو دارای عوارض متعددی شامل اختالالت حرکتی، سرگیجه، ضعف، افزایش اشتها و افزایش وزن، گلو درد، خشکی دهان و عوارض 

گوارشی مانند درد معده، یبوست، تهوع و استفراغ می باشد. 

عوارض چشمی این دارو به صورت:
 - کاهش بینایی

Tunnel vision دید توبولر یا  -
-  چشم درد و مشاهده هاله در اطراف اشیا نورانی می  باشد 

و در موارد مصرف طوالنی مدت این دارو، اختالالت قابل مالحظه ای در میدان بینایی مشاهده می شود. 
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1. DailyMed. “QUETIAPINE FUMARATE: DailyMed provides trustworthy in-
formation about marketed drugs in the United States. DailyMed is the official pro-
vider of FDA label information (package inserts).”. https://dailymed.nlm.nih.gov/
dailyme... (accessed September 17, 2018).
2. DTP/NCI. “quetiapine: The NCI Development Therapeutics Program (DTP) pro-
vides services and resources to the academic and private-sector research communi-
ties worldwide to facilitate the discovery and development of new cancer therapeutic 
agents.”. https://dtp.cancer.gov/dtpstandard/s... (accessed September 17, 2018).
3. European Chemicals Agency - ECHA. “(2E)-but-2-enedioic acid; bis(2-[2-(4-{2-
thia-9-azatricyclo[9.4.0.0³,⁸]pentadeca-1(15),3,5,7,9,11,13-heptaen-10-yl}piperazin-
1-yl) ethoxy]ethan-1-ol):The information provided here is aggregated from the 

“Notified classification and labelling” from ECHA’s C&L Inventory. “. https://echa.
europa.eu/information-o... (accessed September 17, 2018
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مقدمه
در  که  است  مقاالتی  آخرین  خالصه  می رسد،  شما  نظر  به  آنچه 
است.  درآمده  نگارش  به   idiopathic intracranial hypertension مورد 
مقاله اصلی که در سال 2018 در انگلستان بطور online چاپ شده، 
عالوه بر یک مطالعه مروری، مجموعه نظرات یک تیم از تخصص های 
عمومی،  چشم پزشک  نورورادیولوژی،  اعصاب،  جراحی  اعصاب، 
پرستار و نمایندگان بیماران بین سال های 2015 تا 2017 است و 
از متخصصین بین المللی نیز نظرخواهی شده و بصورت یک نقشه راه 

درمان برای IIH درآمده و مرتب باید به  روزرسانی می شود.

تعریف
)بیش  جمجمه  داخل  فشار  بودن  باال  از  عبارتست   IIH
طبیعی ترکیب  با  بالغین(  در  آب  سانتی متر   25  از 

Cerebrispinal fluid  و بدون وجود توده در مغز و هیدروسفالی که اولین 

 Quinck به وسیله lumbar puncture موارد آن از سال 1897 بعد از اینکه
 به دنیای طب معرفی شد، گزارش گردید. نام بیماری که در 1955،

اختالل  وجود  به  توجه  با  بود   Benign Intracranial Hypertension

دید و سردرد آزاردهنده در بسیاری از مبتالیان، دیگر مناسب بنظر 
نمی رسید و در 1980 به IIH تغییر کرد.

است، چون  اعصاب  و  مغز  به  مربوط  بیماری  اصل  چه  اگر   ***
وخیم ترین عارضه آن کاهش و گاهی حذف بینایی است، شاید نقش 
چشم پزشک در تشخیص و درمان از بقیه متخصصین حساس تر باشد.

عوامل  اما  ندارد  و هیدروسفالی وجود  توده   IIH در  گفته شد که 
متعددی را در بروز آن دخیل می دانند از جمله: 

سینوس های  ترومبوز  مانند  وریدی  تخلیه  انسداد  انواع   *
خون ریزی یا  قبلی  عفونت  وریدی،  شریانی  فیستول  مغز،   وریدی 

subarachnoid که منجر به کاهش جذب CSF می شود.

گروه  آنتی بیوتیک های  فلوروکینولون،  مانند  داروها  انواع   *
ایندومتاسین   ،A و  Dتتراسایکلین، قطع استروئید، مشتقات ویتامین
و غیره. )جالب اینجاست که در درمان سردرد ناشی از افزایش فشار 

داخل جمجمه، ایندومتاسین بعنوان بهترین دارو مطرح می شود(. 
پاراتیروئید،  کلیه،  فوق  غدد  اختالالت  مانند  غدد  *بیماری های 

تیروئید.

* بیماری های سیستمیک در کلیه، ریه، لوپوس.
Craniostenosis و Down سندرم ها مانند *

لیست این  موارد طوالنی و از حوصله بحث خارج است و فقط بر 
لزوم بررسی و معاینه کامل در فرد مشکوک و مبتال تأکید می شود و 

با این حساب این بیماری آنچنان هم Idiopathic نیست.
حال  در  و جنس  گرفتن سن  نظر  در  با   IIH سالیانه  بروز  درصد 
افزایش است بطوری که از 2002 تا 2014، 2/4 در 100/000 گزارش 

شده است.
نیست.  معلوم  آن  پاتوفیزیولوژی  و  است  نادری  بیماری   IIH

درمان  های کنترل کننده هم محدودند. لذا تحقیقات بالینی به صورت 
مورد  در  هم  مطالعه ای  هیچ  و  بوده  کم  آن  به  مربوط   randomized

افرادی که درمان نشده اند، در دسترس نیست.
اتفاق  باروری  سن  در  و  زنان  در   typic یا  معمول  بطور  بهرحال 
اضافه  نه  و   )BMI>30kg/m2( چاقی  با  ارتباط حیرت آوری  و  می افتد 
وزن دارد. بطوری که در فرم های atypic )الغر، مرد، بچه( باید حتماً 

بررسی و آزمایشات کامل جهت یافتن علت انجام شود. 
علل مراجعه بیمار:

* سردرد
* اختالل بینایی

* گیجی، اختالالت تشخیصی و وزوز گوش
هیچ یک از عالیم فوق اختصاصی IIH نیستند و بیماری همواره در 

خطر misdiagnosis قرار دارد.
سه نشانه یا sign اصلی بیماری نیز عبارتند از:

- ادم پاپی دو طرفه که الزاماً قرینه نیست
- ایزوتروپی بعلت فلج عصب 6

.LP باال بودن فشار داخل جمجمه در -
و مثل تمام بیماری ها الزاماً همه عالیم وجود ندارند. مثاًل گاهی اصال 

چشم درگیر نمی شود. 

Idiopathic Interacranial Hypertension

* دکتر نفیسه منتظرین 
nafeeseh@mail.com

جراح و متخصص بیماری های چشم
فلوشیپ پالستیک و استرابیسم
بیمارستان چشم پزشکی نگاه
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شکل 1- سردرد که گاهی به هیچ درمانی جواب نمی دهد
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مراحل تشخیص و درمان
در صورت مشاهده ادم پاپی، اول باید کنترل فشار خون جهت رد 
کردن فشارخون بدخیم )سیستولیک باالی 18 و دیاستولیک باالی 
انجام شود.  رد کردن کم خونی  کامل خون جهت  آزمایشات  و   )12
سایر معاینات چشم عبارتند از: حدت و میدان بینایی، فوندوسکوپی 
 OCT و  ادم  رتبه بندی  فتوگرافی.  امکان  در صورت  و  باز  مردمک  با 
سر عصب و کنترل فشار چشم مهم است چون هیپوتونی هم ایجاد 
ادم پاپی می کند. سپس معاینات مغز و اعصاب و imaging مربوط به 
آن مثل MRI و MR Vengoraphy. البته صرف باال بودن فشار داخل 
 ،empty sella از:  جمجمه عالیمی در تصویربرداری  دارد که عبارتند 
 protrusion ،کاهش ارتفاع هیپوفیز، افزایش پیچ خوردگی عصب بینایی
سر عصب به داخل چشم، مسطح شدن سطح خلفی globe و افزایش 

حجم غالف عصب بینایی. 
اقدام بعدی که در هر بیمار دارای ادم پاپی باید انجام شود، LP و 

بررسی فشار CSF و آنالیز آن است. 
LP باید در حالت lateral decubitus انجام و فشار بعد از ورود سوزن 

به فضای CSF در حالی که بیمار در حالت relax قرار گرفته و پاهایش 
را دراز کرده بعد از ثابت شدن سطح و ارتفاع CSF اندازه گیری شود. 

درمان
typical IIH کاهش وزن است.  disease modifying در  تنها درمان 
که به محض تشخیص قطعی، همه بیماران با BMI>30kg/m2  باید با 
حساسیت زیاد در برنامه های دقیق بیمارستانی و گروهی، نسبت به 

آن اقدام نمایند. 
درصد   5-15 تشخیص،  از  قبل  سال  در  افراد  این  در  شده  دیده 
افزایش وزن بوجود آمده بوده است. معلوم نیست میزان کاهش وزن 
الزم چقدر است ولی از حداقل 15 درصد صحبت می شود و نمی دانیم 
که بیش از 15 درصد چه اندازه مؤثر خواهد بود. حفظ کاهش وزن 
هم   bariatric surgery از  بیماری  این  برای  امروزه  و  است  مهم  نیز 

استفاده می شود. 
درمان های دارویی: در استفاده از هر دارو باید ابتدا به فکر تراتوژن 

بودن آن بود. 
* Acetazolamide: اگر چه عماًل برای همه بیماران تجویز می شود، 
ماه  در  سدیم،  کم  رژیم  و  وزن  کاهش  با  همراهی  صورت  در  اما 
به توجه  با  می شود.  دیده  آن  از  متوسطی  اثرات  درمان،   اول شروع 

Cohrane review در سال 2015 و به علت عوارض جانبی در بریتانیا همه 

پزشکان آن را تجویز نمی  کنند اما تحقیق Michael Wall در سال2016 

شکل 2-  ادم پاپی و اختالل میدان بینایی دو طرفه
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و   می داند  مؤثر  اول  ماه   6 در  بینایی  میدان  بهبود  در  را  آن  تجویز 
معتقد است که کیفیت زندگی را هم در افرادی که ادم پاپی متوسط 

و شدید دارند بهتر می کند. 
دوز توصیه شده برای درمان روزی 4 گرم است که برای بیمار قابل 

تحمل نیست و معموالً حداکثر روزی 1/5 گرم تحمل می شود. 
* Topiramate: شاید با مکانیزم کم کردن اشتها و کاهش وزن باعث 
کاهش ICP شود و نقشی در درمان IIH داشته باشد دوز آن را به طور 
هفتگی می توان از mg BD  25 به mg BD 50 افزایش داد. البته این 
افسردگی  به  را کم می کند و منجر  بارداری  اثر قرص های ضد  دارو 

هم می شود. 
و  بادی  سیلیری  در  ادم  ایجاد  آن  چشمی  مهم  عارضه   *****
فضای کوروئید پشت آن و جلو راندن Lens- Iris diaphragm و ایجاد 
 acute angle closure glaucoma و در شرایط شدیدتر   میوپی کاذب 

است که وابسته به مقدار دارو نمی باشد. 
* non-steroidal anti-inflammatory drugs و بخصوص ایندومتاسین 
با در نظر گرفتن عوارض گوارشی آن، بهترین داروی سردرد شناخته 

شده و ICP را نیز کم می کند. 
از اشاره به درمان های تهاجمی الزم است گفته شود که در  قبل 
وجود  به  آن  اثر  در  که  شدیدی   disability علی رغم،  سردرد  مورد 
می آید، تحقیقات مهمی برای راهنمایی انجام نشده است و خیلی از 
اوقات هیچ یک از درمان های طبی و جراحی روی آن تأثیر ندارد و در 
مورد اقدام به greater occipital nerve block برای رهایی از سردرد که 

به هر شکلی دیده شده اتفاق نظر نیست.

درمان های تهاجمی
LP  -1

CSF diverting shunt -2 که شامل ventriculoperitoneal و 
      lumboperitoneal می شود

Optic nerve sheath fenestration -3
neurovascular stenting -4

اگر چه خیلی از جراحان اعصاب به LP بعنوان درمان نگاه می کنند 
ولی مطالعات علمی بیش تر آن را برای تشخیص الزم می دانند. ضمن 
کافی  تشخیص  برای  تنهایی  به   opening pressure بودن  باال  اینکه 
closing pres- و شود  تخلیه  باید  مایع  چقدر  نیست  معلوم   نیست، 

به   CSF مایع  میلی لیتر   25 ساعت  هر  بعالوه  باشد.  باید  چقدر   sure

وسیله شبکه آراکنوئید ترشح شده و مقدار تخلیه شده سریعاً جانشین 
می گردد. LP مکرر هم با استرس زیاد برای بیمار همراه است و هم 

خطر عفونت را زیاد می کند. 
توضیح انواع شانت و عوارض آن از حوصله مخاطب خارج است فقط 
revision وجود  لزوم  و   Failure احتمال  یادآوری می  شود که همواره 
دارد و بدتر اینکه ممکن است ICP را بیش از حد نیاز پایین ببرد و 

این خود یک دلیل سردرد مداوم خواهد شد. 
دیگری  جراحی  درمان   optic nerve sheath fenestration  ****
است که برای چشم پزشکان مهم است و نکته جالب در آن این است 
که به لحاظ ارتباط با فضای subarachnoid، انجام آن در یک سمت 
می تواند باعث بهبودی سمت مقابل نیز بشود. این اقدام برای حفظ 
بینایی در اروپا و آمریکا زیاد و در انگلستان به ندرت انجام می شود. 
گزارش های آن شامل case series است و در 34 درصد بیماران بعد 
از یک سال و در 45 درصد بعد از سه سال، دید بیمار که ثابت شده 

بود، مجدداً شروع به کم شدن می کند. 
گفتیم که abnormality  آناتومیک در سینوس های وریدی مغز، از 
علل IIH است و در درمان آن از stent استفاده می شود ولی نتایج آن 
مشخص نیست و توضیحات بیش تر برای چشم پزشکان خسته کننده 

می باشد.

نتیجه گیری
   متاسفانه در تحقیقات Wall و Cochrane که بزرگ ترین بررسی های 
انجام شده بوده و شامل مطالعات مروری نیز هست، شواهد محکمی 
برای قبول یا انکار هیچ درمانی در IIH وجود ندارد و همه درمان ها 

اگر هم مؤثر باشند، موقتی اند. 
در خاتمه نگارنده بیمار خود را معرفی می نماید و سؤاالتی را در 

مورد ایشان مطرح می کند. امید است که پاسخی دریافت کند. 

معرفی بیمار
یک  جریان  در   1398 سال  ماه  بهمن  در  که  ساله ای   74 آقای 
آزمایش روتین بدون اینکه مشکل بخصوصی داشته باشد، PSA باال 

MRI & MR venography -3 شکل
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دارد. در بیوپسی پروستات و معاینات کلی تشخیص کانسر متاستاتیک 
پروستات داده شده )متاستاز CNS ندارد( و متعاقب آن مورد عمل 
جراحی و شیمی درمانی قرار گرفته و درمان دارویی هنوز ادامه دارد 

)شهریور 99(. 
بیمار اظهار می دارد که از زمان بستری در بیمارستان دچار سردرد 
و کاهش دید چشم راست گردیده است. بیمار فرد هوشیار و آگاهی 

است و گزارش دقیقی از عالیم چشمی و سردرد خود می دهد. 
و چشم چپ   cm 50 راست دید چشم  معاینات چشم پزشکی  در 
10/10 و ادم پاپی دو طرفه دارد که در سمت راست بسیار شدید و 
در سمت چپ واضح ولی خفیف است. میدان بینایی چشم چپ کاماًل 

مختل می باشد. 
فشار چشم و سایر معاینات چشم  پزشکی طبیعی است. بیش از دو 
 oncologist ماه از شروع عالیم چشمی و سردرد می گذرد که توسط
و جراح اعصاب برای optic nerve sheath fenestration به چشم پزشک 
 LP و acetazolamide ارجاع شده است، در این مدت تحت درمان با

مکرر بوده است )ICP اول بیش از cm-H2O 35 بوده است(.
دو هفته بعد از انجام ONSF اگر چه ادم پاپی دو طرف کاماًل از بین 
از سردرد و  بیمار هنوز  اما  optic atrophy وسیعی هم ندارد،  رفته و 

کمی دید شاکی است. 
شرح جزئیات پرونده بیمار که چندان دقیق هم نیست از حوصله 

این بحث خارج است. 
سؤاالتی که در اینجا برای نگارنده مطرح و بی جواب مانده است: 

از کانسر  ناشی  ICP چیست؟ )مانند علل  افزایش  1- علت واقعی 
مثل یک سندرم پارانئوپالستیک، یا شیمی درمانی؟(

2- اگر به دارو به عنوان علت افزایش فشار داخل جمجمه مشکوک 
شویم، کدام ارجح است آیا باید آن را ادامه داد و بیمار را وارد این 
سیکل معیوب نمود یا دارو را قطع کرده و راه چاره دیگری اندیشید.

3- در هر بیماری که گرفتاری چشمی دارد یا ممکن است پیدا کند 
فاصله شروع عالیم با ارجاع به چشم پزشک باید چقدر باشد؟ )کراراً 
 MS ناشی از optic neuritis مشاهده شده است که بیمار را با تشخیص
درمان کرده اند و بعد از عدم دریافت جواب به درمان، مشاوره چشم 

داده شده و بیمار اصاًل آمبلیوپ بوده است(.
4- قانون در مورد آگاهی فرد از بیماریش چیست؟ مثاًل شاید این 
بیمار ترجیح می داد مدت کوتاه تری زنده بماند تا اینکه بینایی اش را 
تقریباً از دست بدهد و دائماً سردرد داشته باشد و ناگهان تبدیل شود 

به یک فرد معلول به این امید که شاید عمر طوالنی تری بکند؟

منابع

1- Idiopathic intracranial hypertension: consensus guidlines on management mollan 
sp, etal. J.Neurol Neurosurgery Psychiatry 2018.
2- Update on idiopathic intracranial hypertension michael wall Neurol Nevrol clin 
35 (2017).
3- The Idiopatic intracranial hypertension tretment trial JAMA Neurol 2014.
4- Effect of optic nerve sheath fenestration on papilledema of the operated and the 
contralateral nonoperated eyes in Idiopatic intracranial hypertension. 
Adel H. Alsuhaibani, Keith D. Carter, Jeffrey A.Nerad, Andrew G. Lee, 2011 Ameri-
can academy of ophthalmology.
5- Diagnostic criteria for idiopathic intracranial hypertension Deborah I. Friedman 
and Daniel m.Jacobson 2002. 



سالکی به مرضی العالج دچار گشته بود. طبیبان او را گفتند: اکنون 
که جز چندی از زندگی ات نمانده، کارهای نیم تمام را به انجام رسان 
به  سالک  خواه.  حاللیت  گردانیده ای  خاطر  رنجیده  را  کسی  اگر  و 

اندیشه شد ولی کاری به انجام نرسیده نداشت. هر کار که آغاز کرده 
بود به انجام رسانده و هیچ کس را رنجیده خاطر نکرده بود. اما سالک 
این دانست که در آن ریزه عمر که خدای نزد او به ودیعه گذاشته 
مصلحتی بوده و این چند روز واپسین عمر نزد سالک بسیار بود. شب 
به نماز و دعا برخاست و خدای خود را گفت: »مرا به میهمانی خود 

بپذیر« 

یاقوت گمشده
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|یاقوت گمشده|

  صبح هنگام کاروانی از گذر بگذشت و سالک، کاروان ساالر را بدید 
به کجا  و  را بشناخت پس گفت: »ای همسفر قدیم! چگونه ای  او  و 
برم«.  زیارت  به  را  جماعت  »این  گفت:  کاروان ساالر  رهسپاری؟« 
سالک گفت: »این چه گاه زیارت باشد؟ اگر از تف بیابان به هالکت 
نیفتند، از راهزنان چگونه گریزند؟« کاروان ساالر گفت: »این هر دو، 
جماعتی را ترساند که عمری بسیار از خدا خواهند، اینان را از مرگ 
چه باک؟« سالک در اندیشه شد و گفت: »اگر لختی درنگ کنی من 
نیز همسفر اینان بشوم«. کاروان ساالر گفت: »خوش نباشد با کاروان 
مرگ همسفر شوی«. سالک گفت: »مرگ در من می زید،  چگونه با او 
همسفر نشوم؟« پس سالک با کاروان همراه گشت. در میان کاروانیان 
پیرزنی بود فرتوت با گیسوانی سپید که بافته بود. سالک گفت: »ای 
ندانم  پیرزن گفت: »چندش  از خدا عمر گرفته ای؟«  زن چند سال 
شاید قرنی باشد که در بیابان سرگردانم«. سالک پنداشت که پیرزن 
پیرزن گفت:  بیابان سرگردانی؟«  این  در  است. گفت: »چرا  مجنون 
»در سفری یاقوتی را که به امانت نزد من بود در این راه گم کرده ام. 
قرنی است با هر کاروانی که از این راه می گذرد همراهم اما یاقوت را 
نیافته ام«. سالک گفت: »هنوز امید آن داری که آن یاقوت بیابی؟« 

پیرزن هیچ نگفت و سالک از او بگذشت. سپس جوانی را دید که پیش 
پای اشتران همی می رود. سالک گفت: »چرا بر اشتر نمی نشینی تا 
این حرارت خسته و فرسوده ات نگرداند. ترسم سفر را تاب نیاوری؟« 
جوان گفت: »اگر یاقوت را یابم این خستگی از تن برون رود«. سالک 
گفت: »تو نیز یاقوتی گم کرده ای؟« جوان گفت: »نه! قرنی است آن 
پیرزن را عهد داده ام تا یاری اش رسانم مگر یاقوت خود بیابد«. سالک 
جوان را نیز مجنون خواند و بگذشت. مردی میانسال سوار بر اشتر در 
میان کاروان بود که زمین را به دقت می کاوید. سالک گفت: »ای مرد 
چگونه ای و به کجا رهسپاری؟« مرد گفت: »این کاروان به زیارت رود 
اما من به دنبال یاقوت خود می گردم«. سالک گفت: »این کدام یاقوت 
باشد؟« مرد گفت: »قرنی است یاقوتی را به امانت به آن پیرزن دادم 
تا آن را به کسی رساند اما آن را در این راه گم کرد« سالک گفت: 
»آن کس که بود و چرا از برایش یاقوت فرستادی!« مرد گفت: »از 
آن مرد دینی به گردنم بود که باید بازپس می دادم«. سالک متحیر 
گشت و گفت »جماعت این کاروان جمله مجنون گشته اند«. از مرد 
میانسال نیز گذشت. جلو کاروان پیرمردی را دید که با عصایی چوبین 
لنگ لنگان اما پرشتاب قدم برمی داشت. سالک گفت: »آفتاب سوزان
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و این راه را چگونه تاب آوردی؟« پیرمرد گفت: »به جست و جوی 
یاقوتی باشم اما ندانم در این راه هست یا نه؟« سالک گفت: »کدام 
یاقوت؟« پیرمرد گفت: »آن مرد میانسال را می بینی؟« سالک گفت: 
»آری« پیرمرد گفت: »او را دینی به من بود که جمله مال خود را 
داد یاقوتی خرید و آن را به بهای آن دین فرستاد. او می گوید، یاقوت 
را پیرزن در بیابان گم کرده اما من باور ندارم«. سالک گفت: »پس 
چرا در این بیایان سرگردانی؟« پیرمرد گفت: »قرنی است می گردم 
تا یاقوت را نیابم و آن مرد را بگویم که دروغ می گوید.« سالک گفت: 
»اگر پیدا شود چه؟« پیرمرد گفت: »دعا می کنم یافت نشود تا گفته ی 
را  میانسال  مرد  و  بازگشت  آید«. سالک  او کاذب  قول  و  راست  من 
گفت: »آیا امیدی به یافتن اش داری؟« مرد میانسال گفت: »دعا کنم 
گفت:  مرد  باشد؟«  رو  چه  از  »این  گفت:  سالک  نشود.«  یافت  که 
یاقوت را ربوده و اگر گفته من راست آید، قول  »گفته ام آن پیرزن 
پیرزن کذب شود«. سالک گفت: »پس هر دو به جست و جوی یاقوت 
به  امیدی  »آیا  گفت:  و  بازگشت  پیرزن  نزد  و  بگفت  این  نباشید؟« 
بازیافتن اش داری؟« پیرزن گفت »دعا کنم یاقوت یافته شود تا گفته 
من راست آید و قول آنان کذب.« سالک گفت: »اگر کسی دیگر یاقوت 
را یافته و برده باشه چه؟« پیرزن گفت: »کسی که در بیابان یاقوتی 
را یابد به یقین دوباره بازآید تا یاقوتی دیگر یابد، آن گاه او را خواهم 

شناخت.«

سالک گفت: »از کجا دانی آن مرد کیست؟« پیرزن گفت: »هرکس 
با دیدگان زمین را کاود، یابنده یاقوت نخست است.« سالک به جوان 
کنم  »دعا  گفت:  جوان  بیابی؟«  را  یاقوت  تا  داری  امید  »آیا  گفت: 
یاقوت یافت شود.«  سالک گفت: این از چه روی باشد؟« جوان گفت: 
»عمری است این پیرزن را باور دارم، اگر یاقوت پیدا نشود باورم بر باد 
شود.« سالک به سوی کاروان ساالر شتافت و گفت: »چاره ای بیاندیش 

تا این خلق از این حرمان رهایی یابند.«
  کاروان ساالر گفت: »آنان راهی جز یافتن یا نیافتن ندارند.« سالک 
بازگردم.« کاروان ساالر گفت: »این شتران  تا  اشتری ده  گفت: »مرا 
را راه بازگشت نباشد.« سالک گفت: »پیاده باز گردم.« کاروان ساالر 
بازخواهی  را  این زمان  با ما همراهی، چگونه  گفت: »نیم قرن است 
گشت؟« سالک گفت: »نیم قرن؟« کاروان ساالر گفت: »از همان دم 
گذشته  قرن  نیم  بستی  فرو  چشم  لختی  و  خواندی  صبح  نماز  که 
است.« سالک گفت: »اینک چه کنم؟« کاروان ساالر گفت: »خود دانی. 
یا دعا کن و بگرد تا آن یاقوت یافته شود، یا دعا کن که چنین نشود.«



شکل 4- ارب اسکن و اندازه گیری زاویه کاپا: فاصله بین اولین تصویر پورکنژ )نرمال 
ورتکس( تا محور اپتیکال لنز. 

در مورد دستگاه هایی مثل پنتاکم که فاصله مرکز مردمک را از ورتکس نرمال اندازه گیری می کنند، باید در تفسیر مثبت و منفی و کاربرد 
بالینی آن دقت بیش تری داشت. همانطور که در شکل 5 مشاهده می شود، در چشم راست حضور مردمک در سمت تمپورال یا اینفریور 
رفلکس نور به صورت منفی تعبیر شده است، در حالی که همین مطلب در چشم چپ به صورت مثبت در سمت تمپورال و به صورت منفی 

در سمت اینفریور تفسیر خواهد شد. 
این نکته حایز اهمیت است که در پنتاکم برخالف توپوگرافی های قرنیه نباید از اصطالح زاویه کاپا استفاده کرد. بهتر است که به جای بکار 

بردن زاویه کاپا در پنتاکم از وتر مو )chord mu( در هنگام گزارش فاصله بین ورتکس نرمال و مرکز مردمک استفاده شود. 
 OPD-Scan III analyzer (NIDEK CO., LTD., Tokyo, از نظر بالینی، طول وتر تعبیر بهتری از زاویه ارائه می دهد در حالی که در دستگاه
 ”mu“ را بیان می کند.]13[ همین طور تعبیر Polar coordinates Cartesian از زاویه استفاده می شود که در حقیقت جابجائی دو بعدی یا )Japan

 chord“ که قباًل استفاده می شد، موجب سردرگمی می شد چرا که مرکز مردمک می تواند با تنگی و یا گشادی تحت تأثیر قرار گرفته و توصیف
mu” حالت مردمک را بهتر در بر می گیرد. از طرفی دستگاه هایی مثل itrace که زاویه آلفا را اندازه گیری می کنند )شکل 6( فاصله بین ِورتکس 

طبیعی تا مرکز line of sight یا )W-W( را می سنجند و این توصیف دقیقی از زاویه آلفا نیست چرا که زاویه آلفا فاصله بین محور بینایی چشم 
و محور اُپتیکال چشم است.]19[
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|آنچه که باید در مورد لنزهای چندکانونی بدانیم- Make the most of your catarct surgery - بخش دوم|



شکل 5- پنتاکم در اندازه گیری زاویه کاپا :فاصله بین ورتکس نرمال و مرکز مردمک

شکل 6-تصویر ابرومتر )A( و دیاگرام )B( نمایانگر مرکز محور بینایی) کراس قرمز در تصویر A یا نقطه قرمز در دیاگرام B، نشانگر مرکز چهار نقطه سفید رفلکس (، مرکز قرنیه )کراس 
آبی در تصویر A یا نقطه آبی در دیاگرام B( و مرکز مردمک )کراس سبز در تصویر A یا نقطه سبز در تصویر B، نشانگر مرکز دایره سبز( هستند.

فاصله شعاعی بین کراس یا نقطه قرمز و کراس یا نقطه آبی بیانگر زاویه آلفا )α( است. فاصله شعاعی بین کراس یا نقطه قرمز و کراس یا نقطه سبز بیانگر زاویه کاپا )κ( است.
عالمت مثبت )+( زاویه مثبت را نشان می دهد؛ نقاط سبز یا آبی در سمت تمپورال خط نقطه چین عمودی است که از میان نقطه قرمز عبور می کند. عالمت منفی )-( زاویه منفی را 

)T=Temporal ؛N=Nasal ( .نشان  می دهد؛ نقطه سبز یا آبی در سمت نازال خط نقطه چین عمودی است که از میان نقطه قرمز عبور می کند
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از  )NCT03454334(، کم تر  آینده نگر  بالینی  کارآزمایی  مطالعه  در 
از%90  بیش تر  و  داشتند  فوتیک  فنومن  از  شکایت  بیماران   %20
بیماران توصیه می  کردند که این روش را برای دوستان و بستگانشان 
انجام دهند و بیش تر از 90% بیماران بی نیاز از عینک بوده و کاهش 
وابستگی به عینک در تمامی بیماران منجر به بهبود کیفیت زندگی 

آنان شد.
عمل  نتایج  بر  مردمک  اندازه  کم تر  تاثیر  نیز  دیگری  مطالعه  در 
کاتاراکت  در  کانونی  چند  لنزهای  کارگذاری  با  کاتاراکت  جراحی 

وابسته به سن مطرح شده است.]21[  
 1/164 PanOptix از طرفی باید در نظر داشت که دیامتر اپتیکی لنز
میلی متر، در حالی که لنز لیزا 1/04 میلی متر است. این تفاوت شکل 
ظاهری اجازه می  دهد که یک زاویه کاپای بزرگ تر از 0/58 میلی متر 
را پوشش دهد بدون اینکه ایجاد مزاحمت بینایی برای افراد نماید. در 
این راستا نیز مطالعه Velasco-Barona ثابت کرد که تفاوت معنی داری 
در میزان کیفیت دید بعد از جراحی برای افرادی که ابریشن  های باال 
داشتند یا زاویه کاپای باالتر از 0/4 داشتند دیده نشد. برخی از مطالعات 
قبل نشان می داد که اگر زاویه کاپا بیش تر از 0/5 باشد کیفیت دید 
 glare و halo افت می کند و اگر زاویه کاپا بیش تر از 0/4 باشد میزان
افزایش پیدا می کند، در حالی که در این مطالعه اثر آشکار و بارزی 
 برای دید بعد از عمل صرف نظر از زاویه کاپا در هر دو نوع لنز Lisa و

 PanOptix دیده نشد. البته سیستمی که در این مطالعه برای اندازه گیری 
زاویه کاپا به کار برده شده بود OPD اسکن III بود که این سیستم 
 شاید نتواند گزارش دقیقی از زاویه کاپا را بدهد. در سیستم گالیله

مرکز  و  قرنیه  ورتکس  بین  فاصله   )Ziemer Ophthalmic System(
شود.]13[ برده  کار  به  کاپا  زاویه  تخمین  برای  می تواند  مردمک 

تجزیه و تحلیل در مورد آستیگماتیسم و محاسبه لنز
لنتیکوالر،  احتساب حذف جزء  با  باقی مانده  نهایی  آستیگماتیسم 
 )SIA( آستیگماتیسم قرنیه ای بیمار، آستیگماتیسم ناشی از جراحی

و آستیگماتیسم خلفی )PCA(]22[ نباید از یک دیوپتر بیش تر باشد.
SIA: مطالعات Kim و Yang و Dewey نشان دادند که در برش های 

کم تر از 3/5 با پی گیری طوالنی مدت قابل اغماض و در برش  های 1/5 
میلی متر و 2/2 میلی  متر تفاوت معنی داری در نتیجه نهایی دید ایجاد 

نشد.]23, 24[
در  قرنیه  توپوگرافی  بر  عالوه  باید  مهم  هدف  این  راستای  در   
صورت شک به جزء خلفی آستیگماتیسم توموگرافی هم به عمل آید، 
آستیگماتیسم منظم قرنیه قبل از جراحی  باید کم تر از1/25 دیوپتر 
آستیگماتیسم  دیوپتر   0/75 از  کم تر  و  قاعده  موافق  آستیگماتیسم 
خالف قاعده باشد. به این دلیل که آستیگماتیسم خالف قاعده با باال 
اکثر  آستیگمات خلفی،  از طرفی  و  می کند  پیدا  افزایش  رفتن سن 
بیمار در معاینه قسمت قدام  اگر  و  قاعده است  نوع خالف  از  موارد 
قرنیه آستیگمات 0/75 دیوپتر داشته باشد به مرور زمان افزایش پیدا 
می کند. لذا مقدار پایه آستیگمات در آستیگمات خالف قاعده بایستی 

از آستیگماتیسم موافق قاعده پایین تر باشد.

IOL Master

700-optical biometry, medical technology, Zeiss Interna-(  دستگاه
مزبور  موارد   26  ,25[  tional) http://www.apacrs.org/barrettuniversal2

را تا حد زیادی لحاظ می کند. توصیه می شود عیب انکساری هدف 
برای چشم  -0/75( بجز سیمفونی  گروه ها  تمام  در  از جراحی   پس 

non-dominant( پالنو در نظر گرفته شود. 

لنزهای  کارگذاری   )8 و   7 )شکل  و  انواع  درمورد  مهم  نکات   -
مختلف:

Physiol-FineVision شکل 7- نحوه کارگذاری لنز
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 FineVision لنز  جای گذاری  برای   Medicel Accuject انژکتور 
امکان  انژکتور  این  یکپارچه  و  مناسب  طراحی  می شود.  پیشنهاد 
جای گذاری راحت و قابل پیش بینی لنز در داخل کارتریج و تزریق 

ایمن و موثر آن را در چشم فراهم می کند.
 :POD FT و POD F نحوه جای گذاری لنز فاین ویژن

1. محفظه داخلی و نوک کارتریج را با ژل ویسکواالستیک بپوشانید. 
2. لنز را از محفظه نگه داری به گونه ای خارج کنید که به رینگ های 
اپتیک آسیبی نرسد. سپس آن را طوری در کارتریج جای گذاری کنید 
که پایک های سوراخ دار لنز در وضعیت ساعت یک و هفت قرار گیرند.

3. کارتریج را به حالت نیمه باز درآورده و فشاری جزئی به بخش 
اپتیکی اعمال کنید تا با کمی خم شدن در جایگاه درست قرار گیرد. 
از قرار گرفتن پایک های لنز داخل شیارهای کارتریج اطمینان حاصل 
نمایید و مطمئن شوید در هنگام بسته شدن کارتریج، پایکی از جای 

خود خارج نشود.
4. هنگامی که صدای کلیک یا قفل شدن کارتریج شنیده شد، لنز 

درست در کارتریج جای گرفته و آماده قرار گرفتن در چشم است.
5. پیستون انژکتور را به سمت جلو فشار دهید تا لنز را به سمت 

نوک کارتریج هدایت کند.
6. پیستون انژکتور را چند میلی متر به سمت عقب بکشید و سپس 
برای  کنید.  تزریق  چشم  داخل  به  پیوسته  حرکت  یک  در  را  لنز 
تا  را  پیستون  که  نیست  داخل چشم، الزم  در  لنز  آرام  جای گذاری 

انتهای کارتریج فشار دهید.

دستورالعمل های جراحی:
 Barrett«  بر فرمول لنزهای توریک عالوه  برای محاسبه قدرت   .1
محاسباتی  برنامه  از  استفاده   ،»Koch Abolafia و   Toric Calculator

www.physiol- اینترنتی صفحه  در  فیزیول،  شرکت  توریک   لنزهای 
toric.eu، برای تعیین قدرت و زاویه بهینه سیلندر لنز توریک پیشنهاد 

می شود. لنزهای دیگر هم به همین صورت فرمولی مختص خود دارند.
محور  سایکلوتورشن،  تاثیرات  از  جلوگیری  برای  توریک،  لنز  در   .2

آستیگمات بیمار را در حالت نشسته عالمت گذاری کنید
 I/A 3. پس از قرار دادن لنز داخل کپسول، دو طرف لنز را با کانوالی

شستشو دهید و ژل ویسکواالستیک باقیمانده را پاک کنید. 
4. برای لنز توریک، در صورت لزوم محور آستیگمات عالمت گذاری 
شده را با استفاده از روش های تصویربرداری مانند ray trace و .. تنظیم 

کنید.
5. به کمک micro-manipulator لنز را به آرامی به سمت بخش خلفی 

کپسول فشار دهید.
و  صحیح  آب بندی  از  چشم،  داخل  محفظه  فشار  حفظ  برای   .6

جلوگیری از نشت مایع از محل برش اطمینان حاصل نمایید.
7. اسپکلوم را با دقت از پلک ها جدا کنید.

دقت نمایید که محفظه کپسول چشم بیش از حد با مایع یا هوا پر 
نشود.

شکل 8- تصاویر انواع لنزهای چندکانونی. از راست به چپ: فیزیول پرلود و معمولی، Lentis Mplus، لیزا و پان اپتیکس. به سوراخ های لنز لیزا ")LS/RI) سوپریورچپ و اینفریور راست" 
که در هنگام تزریق و بعد از قرارگیری لنز در کیسه کپسولی  باید برعکس سوراخ ها در لنز فیزیول ")RS/LI)" باشند توجه کنید.

مدیریت مشکالت احتمالی 
   با تمام مالحظات باال، احتمال نیاز به Enhancement )درمان های بهینه ساز مانند جراحی رفرکتیو قرنیه( را باید به بیماران گوشزد کرد. 

برنامه استفاده از لنزهای توریک مولتی فوکال )در مطالعه دیگری تحت بررسی است( و ترکیب و جور کردن دو لنز مختلف بر این موارد داللت 
دارند. نمونه طرح mix & match]27[ که در آن لنز سیمفونی یا ZXR00 که به دلیل داشتن سطح دیفرکتیو با فوکوس تعمیم یافته خود میدان 
وسیعی از دید  ایجاد می کند، با لنز تکنیس ZLB00 که با قدرت add 3/25 دیوپتر فقط نور را به دو فاصله کانونی برای دور و نزدیک تقسیم 
می کند و نما یا ظاهر echelette مانند سیمفونی را ندارد، ترکیب و جور شده اند. echelette( from French échelle = ladder( )البته این موارد تا 

قبل از عرضه Vivity و Synergy که تکنولوژی های جدید لنزهای آلکان و سیمفونی هستند در بازار موجود بودند.
   Vivity از لنزهای آلکان مشابه پان اُپتیکس ولی همراه با تکنولوژی دامنه وسیع دید و Synergy]28[ از لنزهای EDOF، ولی با افزایش قدرت 

 Add
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و رفع نقص دید نزدیک لنز سیمفونی، می باشند.
   نگارنده این نوشتار تجربه بسیار خوبی از کارگذاری این لنزها دارد و 
عالوه بر بیماران کاتاراکت با کاهش قابل توجه دید به ویژه در بیماران 
با سن باالی 55 سال و نیز بیماران هایپروپ همراه با زاویه بسته را 

گزارش نموده است.]31-29[

نتیجه گیری
لنز فوق در کارآزمایی  با پنج   بینایی   مقایسه کامل کمی و کیفی 
بالینی )NCT03454334( و مرور جامع مطالعات، باید ما را به سمت 
به  با توجه   )Customized surgery(بیمار برای هر  برنامه ریزی  اداره و 
بردن  باال  جهت  در  و..(،  )ابریشن ها  او  فردی  خصوصیات   و  نیازها 

کیفیت زندگی افراد سوق دهد. 

امروزه استفاده از لنزهای توریک و مولتی فوکال و نیز لنزهای EDOF باید مورد توجه تمام جراحان سگمان قدامی باشد. به کمک این 
لنزها بیماران می توانند نیازهای روزمره زندگی خود را بدون استفاده و وابستگی به عینک برطرف نمایند.

مهم ترین نکته در انجام جراحی کارگذاری لنزهای Premium انتخاب مناسب بیمار است. موارد قابل توجهی از بیماران در صورت انتخاب 
نادرست آنان توسط پزشک در گروه ناراضیان قرار گرفته و حتی در مواردی پزشک ناچار به خارج کردن این لنزها و جایگزین کردن با 

لنزهای منوفوکال خواهد بود و این امر بر ضرورت انتخاب بیماران مناسب تاکید موکد دارد. 
عالوه بر انتخاب صحیح بیمار، انجام معاینات کامل چشم پزشکی، انتخاب لنز مناسب و انجام جراحی با نهایت دقت و ظرافت به پیش آگهی 

و نتایج مطلوب جراحی کاتاراکت کمک شایانی خواهد نمود. 
روش های محاسبه قدرت لنز داخل چشمی در لنزهای Premium هم در تارنمای شرکت های سازنده لنز و هم در دستگاه های مدرن 

اندازه گیری مانند IOL Master و LenStar وجود دارند.
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این جزوه برای چه کسانی مناسب است؟ 
این جزوه تمرین ها و توصیه هایی برای بزرگساالنی است که به خاطر 
ابتال به کووید 19 بشدت بیمار شده و احتماال در بیمارستان بستری 

بوده اند. این جزوه اطالعاتی در مورد حوزه های زیر ارائه می دهد: 
پزشک شما تمرین هایی از این جزوه را که می تواند مناسب باشد به 
شما نشان خواهد داد. تمرین ها و توصیه های این جزوه نباید جایگزین 
یا توصیه هایی شود که  مخصوص شما توسط  و  برنامه های ورزشی 
ارائه شده است. دوستان  بیمارستان  از  پزشکتان در هنگام ترخیص 
و  کنند  به شما کمک  بهبود  در حین  می توانند  نیز  خانواده شما  و 

می توانید این جزوه را در اختیار آن ها نیز قرار دهید. 

مدیریت تنگی نفس 
امری  بیمارستان  از  ترخیص  از  بعد  نفس  تنگی  مجدد  تجربه   
طبیعی است. از دست دادن توان و ضعف بنیه در زمانی که ناخوش 
که شما  باشد  معنا  این  به  می تواند  بیماری  دوره  در طی  و  بوده اید 
نفس  تنگی  احساس  می شوید.  مجدد  نفس  تنگی  دچار  راحتی  به 
بدتر  را  نفس  تنگی  امر  همین  که  نماید  اضطراب  ایجاد  می تواند 
بهترین  مناسب،  راه حل های  یادگرفتن  و  می کند. حفظ خونسردی 
روش برای مدیریت تنگی نفس هستند. تنگی نفس احتماال با افزایش 
تدریجی فعالیت ها و تمرین بهبود خواهد یافت اما در ضمن روش ها و 
تکنیک های زیر نیز می توانند در مدیریت آن کمک کننده باشند. اگر 
این روش ها و تکنیک ها بهتر  با  احساس تنگی نفس شدید دارید و 

نشدید، حتماً با پزشک خود تماس بگیرید. 

پوزیشن هایی برای تسهیل تنفس
وضعیت هایی هستند که می توانند تنگی نفس را کاهش دهند. همه 
آن ها را امتحان کنید تا ببینید کدام یک می تواند به شما  در هر یک 
از این وضعیت ها، بیش تر کمک کند. همچنین می توانید تکنیک های 
تنفس را که در زیر توضیح داده شده است امتحان کنید تا در تسهیل 

تنفس به شما کمک کند. 
1- خوابیدن مایل با سر به باال. به پهلو بخوابید و در زیر سر خود 
یک متکا بگذارید تا سر و گردن شما را مقداری باالتر نگه دارد. زانو 

باید کمی خم باشد.
2- نشستن خمیده. رو به جلو و پشت یک میز بنشینید، از کمر 
به جلو خم شوید به گونه ای که سر و گردن بر روی متکا قرار گیرند 
این کار را می توانید بدون متکا هم  باشد.  بازوهایتان بر روی میز  و 

امتحان کنید.
یک  روی  جلو(.  در  میزی  )بدون  جلو  به  رو  خمیده  نشستن   -3

یا  ران  روی  بر  را  بازوهایتان  و  به جلو خم شوید  بنشینید،  صندلی 
دسته صندلی قرار دهید.

4- ایستادن خمیده. رو به جلو در حالی که ایستاده اید به سمت 
جلو خم شده به لبه پنجره یا هر سطح ثابت دیگری تکیه دهید. 

5- ایستادن با تکیه گاهی در پشت. پشت خود را به یک دیوار تکیه 
دهید و دست ها را در کنار بدن قرار دهید. تقریباً یک فوت پاهایتان 

را از دیوار دور کنید و کمی از هم فاصله دهید.  

روش های تنفس
تنفس کنترل شده. این روش به شما کمک می کند آرام شوید و 
تنفس خود را کنترل کنید: - در وضعیتی راحت که تکیه گاه داشته 
باشد بنشینید. - یک دست را روی سینه و دست دیگر را روی شکم 
قرار دهید. - چشم هایتان را اگر به شما آرامش می دهد ببندید )در 
غیر این صورت آن ها را باز نگه دارید( و بر روی تنفس خود تمرکز 
کنید. - به آرامی از طریق بینی نفس بگیرید )و یا اگر این کار برایتان 
غیر ممکن است با دهان( و سپس آن را از دهان بیرون دهید. - در 
حالی که نفس می گیرید متوجه می شوید که دستی که بر روی شکم 
است بیش تر از دستی که روی سینه قرار دارد باال می رود. - سعی 

کنید خیلی تقال نکنید و نفس هایتان آرام، نرم و بدون تنش باشد.
تنفس مرحله به مرحله این کار زمانی موثر است که فعالیت هایی 
انجام می دهید که نیاز به تقالی بیش تر دارند یا شما با تنگی نفس 
مواجه می شوید، مانند باال رفتن از پله ها یا باال رفتن از یک تپه. به 
خاطر داشته باشید که نیازی به تعجیل در بهبودی نیست. - سعی 
کنید فعالیت خود را به بخش های کوچک تری تقسیم کنید تا بتوانید 
آن را بدون خسته شدن یا تنگی نفس در انتها انجام داد - قبل از 
تالش برای انجام فعالیت، نفس بگیرید مثال قبل از باال رفتن از پله ها 
بیرون دهید.  را  نفس خود  باال می روید  پله ها  از  دارید  زمانی که   یا 
- در حین انجام فعالیت بهتر است از بینی نفس بگیرید و از دهان 

بیرون بدهید.  

ورزش کردن پس از ترخیص از بیمارستان  
  ورزش می تواند به موارد زیر کمک کند. ورزش بخش مهمی از 

روند بهبود پس از بیماری کووید است.
- بهبود تفکر- بهبود تناسب اندام- کاهش اضطراب و بهبود خلق 
و خو - کاهش تنگی نفس - افزایش اعتماد به نفس - افزایش قدرت 

عضالت- بهبود توان جسمی- بهبود تعادل و هماهنگی.

   راهی پیدا کنید که انگیزه خود را برای ورزش کردن حفظ کنید. 
رهگیری روند تمرینات ورزشی با استفاده از یک دفترچه یادداشت و 
یا اپلیکیشن ورزشی بر روی تلفن همراه و یا ساعت هوشمند می تواند 

کمک کننده باشد.  

راهنمای توانبخشی بعد از بهبودی از 
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ایمنی در ورزش
ایمنی در ورزش بسیار اهمیت دارد حتی اگر قبل از ابتال به این 
بیماری در حرکت )راه رفتن( و دیگر تمرینات ورزشی مستقل بوده اید. 

این مساله در موارد زیر اهمیت ویژه ای دارد: 
- قبل از بستری شدن در بیمارستان در حرکت کردن دچار مشکل 

بوده اید. 
- قبل از رفتن به بیمارستان یا در طول اقامت در بیمارستان دچار 

سقوط شده اید یا زمین خورده اید. 
- هر گونه بیماری یا آسیب دیدگی دیگری داشته اید که سالمت 

شما را در حین ورزش به مخاطره می اندازد. 
- با تجویز مصرف اکسیژن در منزل، از بیمارستان مرخص شده اید.   
فرد  با  همراه  بیش تر  ایمنی  برای  است  بهتر  مواردی  چنین  در 
دیگری ورزش کنید. هر کسی که از ماسک اضافه استفاده می کند. 

باید قبل از شروع آن با پزشک خود مشورت نماید. 
کمک  شما  به  ایمنی  حفظ  با  کردن  ورزش  به  ساده  قوانین  این 

می کنند:
از ورزش  از ورزش گرم کرده و پس  را قبل  - همیشه بدن خود 

خنک کنید. 
- از لباس های گشاد، راحت و کفش های حمایت کننده مچ پا )ساق 

دار( استفاده کنید. 
- حداقل یک ساعت بعد از خوردن غذا صبر کنید و سپس شروع 

به ورزش نمایید. 
- آب فراوان بنوشید و در هوای بسیار گرم از ورزش کردن اجتناب 

کنید. 
- در هوای بسیار سرد در فضای بسته ورزش کنید. 

- حداقل یک ساعت بعد از خوردن غذا صبر کنید و سپس شروع 
به ورزش نمایید. 

- آب فراوان بنوشید. 
- در هوای بسیار گرم از ورزش کردن اجتناب کنید. 
- در هوای بسیار سرد در فضای بسته ورزش کنید.  

اگر هر یک از عالئم زیر را داشتید ورزش نکنید و یا ورزش کردن 
را متوقف کنید و با پزشک خود تماس بگیرید:

- حالت تهوع یا استفراغ 
- سرگیجه و سردرد خفیف 

- تنگی نفس شدید 
- رطوبت یا تعرق بیش از اندازه 

- احساس فشار در سینه 
- افزایش درد

اگر در بیرون از خانه ورزش می کنید قوانین حفظ فاصله اجتماعی 
را به خاطر داشته باشید. 

فکر  نه  یا  ورزش می کنید  کافی  میزان  به  آیا  بفهمید  اینکه  برای 
کنید می خواهید یک جمله بگویید: 

یا احساس تنگی  - اگر می توانید یک جمله را کامل بدون توقف 
نفس بگویید در این صورت می توانید  بیش تر ورزش کنید. 

یا هر دفعه فقط می توانید  اگر اصال نمی توانید صحبت کنید و   -
یک کلمه بگویید و تنگی نفس شدید دارید در این صورت ورزشی که 

می کنید برای شما شدید است. 
- اگر می توانید یک جمله بگویید برای گرفتن نفس یک یا دو بار 
توقف می کنید و در حالتی بین تنگی نفس متوسط در این صورت 

سطح ورزش شما مناسب است. 
ورزش  هنگام  در  نفس  تنگی  احساس  که  باشید  داشته  خاطر  به 
کردن طبیعی است و خطرناک و یا مضر نیست. برای بهبود تناسب 
اندام باید ورزش کردن را تدریجی انجام دهید. اینکار به شما کمک 
می کند در زمان ورزش کردن دچار احساس تنگی نفس شدید نشوید. 
اگر دچار تنگی نفس شدید برای تسکین تنگی نفس کمی استراحت 
کنید تا نفس شما بیش تر تحت کنترل قرار گیرد. وضعیت های ارائه 
شده در صفحات بعد برای تسکین تنگی نفس می تواند کمک کننده 

باشد.

تمرین های گرم کردن
گرم کردن یعنی آماده کردن بدن برای ورزش و برای پیش گیری 
از آسیب دیدگی. گرم کردن باید در حدود 5 دقیقه به طول بیانجامد 
انتها ممکن است کمی احساس تنگی نفس کنید. تمرین های  و در 
گرم کردن را می توان در موقعیت های نشسته یا ایستاده انجام داد. 
اگر الزم بود می توانید به یک سطح ثابت تکیه دهید. هر حرکت را دو 

تا چهار بار تکرار کنید. 

تمرین های بدن سازی
باید سعی کنید تمرین های بدن سازی را برای مدت 22 تا 32 دقیقه، 
تمرین های  مختلف  انواع  از  مثال  چند  دهید.  انجام  هفته  در  بار   5
به  بتواند  که  اما هر حرکتی  داده شده اند  توضیح  زیر  در  بدن سازی 
شما احساس کمبود نفس متوسط تا شدید بدهد می تواند به عنوان 
تمرین های  برای  گردد.  محسوب  شما  برای  بدن سازی  تمرین های 
و  کرده  مدیریت  را  زمان  تدریج  به  و  بگیرید  زمان  خود  بدن سازی 
افزایش دهید. می توانید زمان را خیلی تدریجی افزایش دهید مثال هر 
بار 32 ثانیه یا یک دقیقه فعالیت اضافه تر. احتماالً مدت زمانی طول 
می کشد تا به سطحی که قبل از بیماری می توانستید ورزش کنید، 

بازگردید.
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8 . باال رفتن از پله
- از پایین ترین پله در خانه استفاده کنید.

- اگر الزم بود می توانید از نرده ها کمک بگیرید و یک صندلی برای 
استراحت در نزدیکی خود قرار دهید.

- از روی همان یک پله باال و پایین بروید. هر ده بار پای خود را 
عوض کنید.

پیشرفته تر کردن این تمرین
- ارتفاع پله یا سرعت باال و پایین رفتن را افزایش دهید.

از  گرفتن  بدون  را  تمرین  که  دارید  تعادل  کافی  اندازه  به  اگر   -
جایی انجام دهید می توانید در حین باال و پایین رفتن یک وزنه هم 

در دست بگیرید.
چه زمانی بهتر است این تمرین را انتخاب کنید:

-  زمانی که نمی توانید بیرون بروید.
- اگر نمی توانید زیاد دور بروید چون نیاز به نشستن دارید.

9. پیاده روی
- در صورت نیاز از عصا، چوب زیر بغل و یا واکر استفاده کنید.

- از مسیری استفاده کنید که تقریباً مسطح باشد.
پیشرفته تر کردن این تمرین

- مسافت پیاده روی را افزایش دهید یا اگر برایتان امکان دارد، سعی 
کنید از یک تپه در مسیر خود باال بروید.

چه زمانی بهتر است این تمرین را انتخاب کنید:
- برای ورزش کردن می توانید به فضای آزاد بروید.

10.دویدن آرام یا دوچرخه سواری
یا  آرام  ندارید، دویدن  لحاظ پزشکی مشکلی  از  تنها زمانی که   -

دوچرخه سواری را انجام دهید.
چه زمانی بهتر است این تمرین را انتخاب کنید:

- اگر راه رفتن به اندازه کافی باعث نفس نفس زدن در شما نمی شود
یا  و  می دویدید  شوید  بیماری  این  دچار  که  این  از  قبل  اگر   -

دوچرخه سواری می کردید.

تمرین های قدرتی
بیماری  نتیجه  در  بهبود قدرت عضالت که  به  قدرتی  تمرین های 
شما ضعیف شده اند کمک می نمایند. باید سعی کنید سه جلسه در 
اندازه  به  قدرتی  تمرین های  باشید.  داشته  قدرتی  تمرین های  هفته 
تمرین های بدن سازی در شما ایجاد تنگی نفس نمی کنند. در عوض 
عضالت شما به گونه ای هستند که انگار کار سخت و سنگینی انجام 

داده اید.
انتخاب کرده و 12  را  این ورزش ها  از  تا  بهتر است هر دفعه سه 
بار تکرار کنید و در بین هر تمرین استراحت کوتاهی داشته باشید. 
این  اگر  نباشید.  نگران  رسیدند  نظرتان سخت  به  تمرین ها  این  اگر 
گونه بود می توانید با تعداد دفعات کم تر از هر تمرین شروع کنید تا 
نهایتا به 12 بار تکرار برای هر تمرین برسید. هر بار که در هر تمرین 
کردن  کار  سخت تر  برای  سنگین تر  وزنه  های  از  می کنید  پیشرفت 
عضالت استفاده کنید. می توانید از قوطی مواد غذایی یا بطری های 

آب به عنوان وزنه استفاده کنید.
داده  توضیح  زیر  در  پاها  و  بازوها  برای  قدرتی  تمرین های  برخی 
شده اند که می توانید به صورت نشسته یا ایستاده آن ها را انجام دهید. 
به هر ترتیبی که بخواهید می توانید آن ها را انجام دهید. سعی کنید 
قامت در حالت درستی باشد یعنی پشت صاف و شکم به داخل برده 

شود و تمرین ها را به آرامی انجام دهید.
قسمت  سخت ترین  برای  که  زمانی  باشید  داشته  خاطر  به 
تمرین آماده می شوید، نفس بگیرید و زمانی که تمرین را انجام 

دادید، نفس را خارج کنید.
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نمونه هایی از تمرین های قدرتی برای بازوهایتان
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چند نمونه از تمرین های قدرتی برای پاهای شما

1. نشستن و بلند شدن
- بنشینید در حالی که پاها را به عرض باسن باز کرده اید. بازوها در 
کنار بدن باشد و یا به سینه چسبانده شود. به آرامی بایستید، همین 
حالت را تا 3 شماره حفظ کنید و دوباره به آرامی به روی صندلی خود 

باز گردید. تمام مدت پاها باید روی زمین باشد.
- اگر نمی توانید بدون کمک از دست، بایستید، یک صندلی بلندتر 
را امتحان کنید. اگر باز هم این کار برای بار اول برایتان مشکل است، 

می توانید با فشار دست بلند شوید.
پیشرفته تر کردن این تمرین

- این حرکت را تا جایی که می توانید آرام تر انجام دهید.
- این حرکت را با استفاده از یک صندلی کوتاه تر انجام دهید.

- در زمانی که این تمرین را انجام می دهید یک وزنه در نزدیکی 
سینه خود نگه دارید.

2. راست کردن زانوها
- روی یک صندلی بنشینید. پاها را به هم بچسبانید. یک زانو را 
راست کنید و پای خود را صاف برای چند لحظه نگه دارید سپس به 

آرامی پا را پایین بیاورید. همین کار را با پای دیگر انجام دهید.
پیشرفته تر کردن این تمرین

شماره   3 تا  می توانید  دهید.  افزایش  را  پاها  نگه داشتن  زمان   -
بشمارید.

- این تمرین را آرام تر انجام دهید.

3. ورزش اسکات
- بایستید و پشت خود را به یک دیوار یا هر سطح ثابت دیگری 

تکیه دهید و پاهایتان را کمی از هم باز کنید. حدود سی سانتی متر 
پاها را از دیوار دور کنید. همچنین می توانید با دست های خود پشت 

یک صندلی ثابت را بگیرید.
- پشت را همچنان به دیوار تکیه دهید یا به یک صندلی بچسبانید، 
به آرامی زانوها را خم کرده و کمی از دیوار فاصله دهید. پشت شما 

روی دیوار به سمت پایین می لغزد. باسن باالتر از زانوها باشد.
- قبل از این که دوباره زانوها راست شوند چند لحظه مکث کنید.

پیشرفته تر کردن تمرین
فاصله زانو را از دیوار افزایش دهید )به خاطر داشته باشید که زانوها 
باالتر از سطح باسن قرار داشته باشند( قبل از راست کردن زانو، زمان 

را افزایش داده و تا 3 شماره مکث کنید.

4. پاشنه باال 
دست های خود را به یک سطح ثابت بگیرید تا بتوانید تعادل خود 
را حفظ کنید اما به آن ها تکیه ندهید به آرامی بر روی انگشتان پای 

خود بلند شوید و دوباره به پایین برگردید.
پیشرفته تر کردن این تمرین

روی انگشتان پا بایستید و تا سه شماره بشمارید هر بار فقط بر روی 
یک پا بایستید.
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تمرین های سرد کردن پس از ورزش
شما  بدن  به  را  امکان  این  ورزش  از  پس  کردن  سرد  تمرین های 
می دهد که قبل از توقف ورزش به حالت طبیعی خود باز گردد. این 
تمرین ها باید تقریبا یک دقیقه به طول بیانجامد و در انتها باید تنفس 
شما به حالت طبیعی بازگشته باشد. سعی کنید همه تمرین هایی که 
در زیر پیشنهاد شده را انجام دهید اما اگر نتوانستید همه تمرین ها 
یا کشش ها را مدیریت نمایید تنها همان هایی را که می توانید انجام 

دهید.
1. با سرعت آرام راه بروید یا در یک نقطه به آرامی در جا 

بزنید، برای تقریبا 2 دقیقه.
مختلف  مفاصل  حرکت  برای  را  کردن  گرم  تمرین های   .2
تکرار کنید. این تمرین ها را می توانید نشسته یا ایستاده انجام 

دهید
3. حرکات کششی ماهیچه

کشیده شدن عضالت می تواند به کاهش هر گونه دردی که ممکن 
است در عرض یک یا دو روز پس از ورزش احساس کنید کمک نماید. 
می توانید این حرکات کششی را نشسته یا ایستاده انجام دهید. هر 
حرکت کششی باید به آرامی انجام شود و باید هر حرکت را 19 تا 

22 ثانیه ادامه دهید.
بغل

 بازوی راست خود را به سمت سقف باال ببرید و سپس به آرامی به 
سمت چپ خم کنید. باید در قسمت راست بدن خود احساس کشش 
داشته باشید. به موقعیت شروع بازگردید و با طرف مقابل بدن همین 

کار را تکرار کنید.

شانه
بازوها را به رو به رو باز کنید و باال بیاورید. بازوی خود را راست 
نگه دارید در امتداد بدن تا سطح شانه ها باال نگه دارید. از دست دیگر 
خود برای فشردن بازو به سینه استفاده کنید به طوری که در اطراف 
شانه احساس کشش نمایید. به موقعیت شروع باز گردید و با طرف 

دیگر بدن همین حرکت را تکرار کنید. 
پشت ران )همسترینگ(

روی لبه صندلی بنشینید. پشتتان راست باشد و کف پاها به زمین 
چسبیده باشد. یک پای خود را به سمت جلو راست کنید به طوری 

که تنها پاشنه روی زمین باشد.
دست های خود را به عنوان تکیه گاه بر روی ران مخالف خود قرار 
دهید. تا جایی که می توانید به همین صورت بنشینید. کمی به جلو 
احساس  پا  پایین  قسمت  در  که  زمانی  تا  شوید  خم  باسن  روی  بر 
کشیدگی نمایید. به موقعیت شروع باز گردید و همین کار را با طرف 

مقابل بدن تکرار کنید.
پایین پا )ساق پا(

 رو به روی یک دیوار یا یک سطح محکم بایستید. پاهای خود را از 
هم باز کنید. بدن خود را راست نگه دارید و یکی از پاهایتان را یک 
گام به جلو بیاورید. هر دو پا رو به دیوار باشند. پای جلوی خود را از 
زانو خم کنید. پای عقبی خود را راست نگه دارید و پاشنه هم بر روی 
زمین باشد. باید در کف و مچ پای عقبی احساس کشش نمایید. به 
حالت اولیه خود بازگردید و حرکت را با طرف مقابل بدن تکرار کنید.

روی ران )عضالت چهار سر ران( 
بایستید و از یک نقطه ثابت به عنوان تکیه گاه استفاده کنید. یک پای
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خود را به پشت خم کنید و اگر می توانید تعادل خود نگه دارید. از دست همان طرف استفاده کرده و قوزک و یا پشت پا را بگیرید. پای خود 
را باال به سمت باسن نگه دارید تا اینکه در قسمت جلوی ران احساس کشش نمایید. زانوها را چسبیده به هم نگه داشته و کمر شما هم باید 

راست باشد. به موقعیت شروع خود باز گردید و همین حرکت را با طرف مقابل بدن تکرار کنید.

مدیریت مشکالت مربوط به صدا و تکلم
گاهی افراد بعد از استفاده از دستگاه تنفس مصنوعی )اتصال لوله 
تنفسی( مشکل صدا یا تکلم پیدا می کنند. اگر صدای شما خشن یا 

ضعیف شده است توجه به نکات زیر اهمیت دارد:
- زمانی صحبت کنید که احساس راحتی می کنید. شما باید اجازه 
کردن  صحبت  هنگام  اگر  کند.  پیدا  بهبود  تدریجا  صدایتان  دهید 
خسته می شوید در میان گفته های خود استراحت کنید و به دوستان 
و آشنایان خود بگویید که در طول مکالمه نیاز به توقف و استراحت 

دادن به خود دارید.
- از صدای خود توقع زیادی نداشته باشید. زمزمه نکنید چون با 
این کار به تارهای صوتی شما فشار بیش تری وارد می شود. سعی کنید 
صدای خود را باال نبرید و فریاد نکشید. اگر می خواهید توجه کسی 
را به خود جلب کنید سعی کنید با یک وسیله تولید صدا کنید یا بر 

روی میز ضربه بزنید.
کردن  در حین صحبت  نفس  تنگی  دچار  اگر  کنید.  استراحت   -
توقف  ندهید.  ادامه  را  خود  دیگر صحبت  که  کنید  می شوید، سعی 
کنید.  تمرکز  خود  تنفس  روی  بر  و  بنشینید  خونسردانه  و  کنید 
راهکارهای تنفسی را که پیش تر در این جزوه توضیح داده شد امتحان 
کنید. این کار را انجام دهید تا زمانی که احساس کنید دوباره برای 

صحبت کردن آمادگی دارید.
- سعی کنید با خود زمزمه کنید تا استفاده از صدایتان را تمرین 

کرده باشید. در عین حال سعی کنید به خود فشار نیاورید.
- اگر صحبت کردن برایتان مشکل یا ناراحت کننده است از راه های 
دیگر برقراری ارتباط مثل نوشتن، پیامک زدن و یا استفاده از حرکات 

بدن استفاده کنید.
- در طول روز جرعه جرعه و مکرر آب بنوشید تا به عملکرد بهتر 

صدایتان کمک کند.

مدیریت خوردن، نوشیدن و بلع
بستری شدن  زمان  تنفس در  با دستگاه کمکی  اگر تحت درمان 
در بیمارستان بوده اید ممکن است متوجه شوید که کمی در بلعیدن 
که  است  این  مسأله  این  دلیل  دارید.  مشکل  نوشیدنی ها  و  غذاها 
عضالتی که به بلع کمک می کنند ممکن است ضعیف شده باشند. 
خوب غذا خوردن و نوشیدن آب میوه و مایعات برای بهبود شما از 

بیماری اهمیت دارد.
توجه به بلع برای اجتناب از پریدن غذا به راه های هوایی و ایجاد 
غذا  که  می افتد  زمانی  اتفاق  این  دارد.  زیادی  اهمیت  ریوی  عفونت 
یا نوشیدنی مسیر اشتباهی رفته و در زمان بلع وارد نای بشود. اگر 
این روش ها می توانند کمک کننده  بلع را تجربه می کنید  مشکل در 

باشند:
- در موقع خوردن و نوشیدن راست بنشینید. هیچ گاه به صورت 

دراز کشیده، چیزی نخورید یا ننوشید.
- تا حداقل سی دقیقه پس از خوردن در وضعیت صاف بمانید )چه 

در حالت نشسته، ایستاده یا راه رفتن(.
غلیظ(  یا  )رقیق  کنید  امتحان  مختلف  غلظت های  با  را  غذاها   -
بهتر  است. شاید  برای شما ساده تر  بقیه  از  بلع کدام یک  ببینید  تا 
باشد در ابتدا غذاهای نرم، رقیق تر و آبکی تر را انتخاب کنید یا اینکه 

غذاهای جامد را به تکه های خیلی کوچک تبدیل کنید.
غذای  کنید  سعی  نمایید.  تمرکز  نوشیدن  یا  خوردن  زمان  در   -
خود را در محلی ساکت بخورید. برای غذا خوردن وقت صرف کنید. 
لقمه های غذای خود را کوچک درست کنید. بین لقمه های خود چند 

جرعه کم آب بنوشید و قبل از قورت دادن خوب بجوید.
- قبل از خوردن لقمه بعدی و یا نوشیدن جرعه ای دیگر مطمئن شوید 
که دهان خالی شده باشد.  اگر نیاز بود دوباره آب دهان خود را قورت بدهید.
- اگر در زمان خوردن یا نوشیدن سرفه کردید یا احساس خفگی
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یا تنگی نفس شدید داشتید، کمی صبر کنید تا بهبود یابید. خوردن 
غذاهای سالم برای بهبود شما بسیار اهمیت دارد، مخصوصا زمانی که 
ضعیف شده اید و یا از دستگاه تنفس مصنوعی استفاده می کرده اید. 
بدن کمک  آب  در ضمن حفظ  بزنید.  غذا مسواک  وعده  هر  از  بعد 
می کند دهان و دندان ها سالم تر بمانند. اگر با گذشت زمان همچنان 

در خوردن و نوشیدن مشکل داشتید با پزشک خود تماس بگیرید.

مدیریت مشکالت مربوط به حافظه و تمرکز حواس
در  که  کسانی  مخصوصا  بوده اند،  ناخوش  که شدیداً  کسانی  برای 
تجربه  کرده اند،  استفاده  تنفسی  کمک  دستگاه های  از  بیمارستان 
بسیار  اندیشیدن،  و  آوردن چیزها  یاد  به  توجه،  در  مشکالت جدید 
خود  ماه  چند  یا  هفته  چند  عرض  در  مشکالت  این  است.  متداول 
به خود از بین می رود اما برای برخی افراد ممکن است مدت زمان 

بیش تری به طول بیانجامد.
برای خود و خانواده شما اهمیت دارد که متوجه شوید آیا 
یا خیر، چرا که می توانند  را تجربه می کنید  چنین مشکالتی 
بر روابط، فعالیت های روزانه و بازگشت شما به کار یا تحصیل 
می کنید  تجربه  را  مشکالتی  چنین  اگر  لذا  بگذارند.  تاثیر 

راهکارهای زیر می توانند کمک کننده باشند:
کمک  شما  مغزی  بهبود  به  می تواند  ورزش  و  فیزیکی  تمرین   -
می کنید  تجربه  را  مفرط  خستگی  یا  نفس  تنگی  ضعف،  اگر  نماید. 
به تدریج ورزش  اما سعی کنید  باشد  ورزش کردن می تواند مشکل 
که  بدن سازی  و  قدرتی  تمرین های  بیافزایید.  روزمره  کارهای  به  را 
پیش تر در این جزوه توضیح داده شد نقطه خوبی برای شروع هستند.

پازل،  جدید،  فعالیت های  یا  تفریحات  مثل  ذهنی  تمرین های   -
می توانند  کتاب خواندن  و  حافظه  تمرین های  اعداد،  و  بازی حروف 
کمک کننده باشند. با تمرین های ذهنی که برای شما چالش برانگیز 
ولی در عین حال دست یافتنی باشند شروع کنید و با افزایش توانایی 

خود، سطح دشواری آن ها را افزایش دهید.
زنگ  گذاشتن  و  نکته برداری  فهرست برداری،  با  را  خود  حافظه   -
هشدار مثال با تلفن های هوشمند ارتقاء دهید این کارها می توانند به 

شما یادآور شوند که چه کارهایی باید انجام دهید.
دچار  تا  کنید  تقسیم  کوچک تر  قسمت های  به  را  فعالیت ها   -
فهرست شده  راهکارهای  از  برخی  نشوید.  ناامیدی  و  یأس  احساس 
مدیریت  به  می توانند  نیز  روزانه  فعالیت های  مدیریت  برای  زیر  در 
مشکالت ایجاد شده در توجه، حافظه و اندیشیدن شما، مثل تطبیق 
دادن انتظارات شما با توان بدنی و اجازه دادن به دیگران برای کمک 

به شما کمک کننده باشد.

مدیریت فعالیت های زندگی روزمره
اما  یافتن دوباره فعال شوید،  از بهبود  بعد  بسیار اهمیت دارد که 
اگر احساس خستگی مفرط می کنید، تنگی نفس یا ضعف دارید، این 

کار می تواند مشکل باشد، که البته بعد از یک ناخوشی بسیار شدید 
کامال طبیعی است. هر کاری که انجام می دهیم از جمله استحمام، 
لباس پوشیدن و آماده کردن غذا و همچنین کار کردن و تفریح از ما 

انرژی می گیرد.
بعد از یک بیماری شدید، همانند قبل انرژی ندارید و برخی 

از کارهای نسبت به قبل نیاز به تالش بیش تری دارند.
اگر این احساس را داشتید، راهکارهای زیر می توانند کمک کننده 

باشند:
- انتظارات خود را بر اساس آنچه که می توانید در یک روز انجام 
احساس  که  آنچه  اساس  بر  واقع بینانه  اهداف  دهید.  تطبیق  دهید 
می کنید، تعیین نمایید. زمانی که خیلی خسته یا دچار تنگی نفس 
یا ضعف شدید هستید، حتی بیرون رفتن از رختخواب، استحمام و 

لباس پوشیدن می توانند اهداف قابل دسترسی باشند.
تا حد  انجام دادن کارها در وضعیت نشسته،  با  - انرژی خود را 
ممکن ذخیره کنید مثال زمانی که دوش می گیرید، لباس می پوشید 
یا غذا آماده می کنید. سعی کنید کارهایی را که نیاز به ایستادن، خم 
شدن، کشیدن بدن یا چمباتمه زدن برای مدت طوالنی دارد انجام 

ندهید.
- آهسته کار کنید و سعی کنید در میان وظایف سنگین، وظایف 
سبکی را هم انجام دهید. باید زمانی هم در طول روز برای استراحت 

کردن به خود اختصاص دهید.
- اجازه بدهید دیگران به شما در انجام وظایفی که مشکل 
از بچه ها، خرید کردن،  کارهایی مثل مراقبت  دارید، کمک کنند. 
باشد.  مشکل  شما  برای  است  ممکن  رانندگی  یا  غذا  کردن  آماده 
حمایت دیگران را بپذیرید و به آن ها بگویید که برای کمک به شما 
از شرکت های خدماتی  استفاده  انجام دهند.  کارهایی می توانند  چه 
هستید،  بهبود  حال  در  هنوز  که  زمانی  رستوران ها،  یا  خرید  برای 

می توانند کمک کننده باشند.
سعی  نگیرید.  سخت  خود  به  فعالیت ها  به  برگشتن  برای   -
بر  به طور کامل  نیافته اید،  بهبود  تا زمانی که  را  نکنید مسئولیت ها 
باز  بر سر کار خود  بگویید که تدریجا  به رئیس خود  بگیرید.  عهده 
خواهید گشت و نقشی را بر عهده بگیرید که مدیریت آن برای شما 
استفاده  دیگران  حمایت  از  فرزندان  از  مراقبت  برای  است،  ساده تر 

کنید و به تدریج به عادات و تفریحات سابق خود باز گردید.

مدیریت اضطراب و مشکالت خلق و خو
بستری با حال بد در بیمارستان می تواند تجربه بسیار استرس زایی 
تجربه  گذاشت.  خواهد  خلق وخو  بر  سختی  تاثیر  قطعاً  و  باشد 
بی حوصلگی  افسردگی  یا  نگرانی  و  )ترس  اضطراب  نظیر  احساساتی 
بیمارستان  بودن در  کابوس  یا  نیست. خاطرات  اندوه( غیرطبیعی  و 
که  وجودی  با  حتی  کند،  خطور  شما  ذهن  به  مجدداً  است  ممکن 
خودتان نمی خواهید. گاهی حتی متوجه افکار و احساسات ناخوشایند 
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در رابطه با ادامه زندگی خود می شوید. خلق وخوی شما بیش تر تحت 
تاثیر ناامیدی در مورد امکان بازگشت به فعالیت های روزمره آنگونه 
که قبال بوده اید، قرار می گیرد. این احساسات ناخوشایند و آزاردهنده 
تاثیر  شما  روزانه  فعالیت های  در  مشارکت  توانایی  بر  خود  نوبه  به 
که  آنچه  و  انتظارات  میان  تفاوت  خاطر  به  اگر  بخصوص  می گذارد. 

بدست می آورید، انگیزه کم تری برای بهبودی داشته باشید.
بخش  افسردگی  و  اضطراب  احساس  و  استرس  مدیریت  بنابراین 

مهمی از روند کلی بهبود شما هستند.
چند کار ساده می توانید در این رابطه انجام دهید:

- مراقب نیازهای اساسی خود باشید.
-خواب با کیفیت به میزان کافی داشته باشید. احتماالً خواب 

شما در بیمارستان دچار آشفتگی شده است.
احساس استرس می تواند بر خواب شما تاثیر بگذارد. سعی کنید 
به زمان خواب و بیدار شدن معمول خود بازگردید می توانید از زنگ 
هشدار برای یادآوری استفاده کنید. خود و یا خانواده کسانی که از 
بیمار مراقبت می کنند باید مطمئن شوند که چیزی در محیط اطراف 
نور زیاد و  برای مثل  نماید.  باشد که خواب را مختل  نداشته  وجود 
به حداقل  را  الکل  و  کافئین  )سیگار(،  نیکوتین  مصرف  یا سروصدا. 
و  رفتن  به خواب  آرامش بخش در  راهکارهای  اضافه کردن  برسانید. 

حفظ خواب، می توانند کمک کننده باشند.
کنید  استفاده  سالم  غذاهای  از  و  بخورید  کافی  میزان  -به 
بلع  یا  اگر در خوردن  دارد.  اهمیت  برای سالمت کلی شما  چرا که 
شده  ارئه  یا  جزوه  همین  در  شده  ارائه  توصیه های  از  دارید  مشکل 
توسط پزشک خود پیروی کنید. خانواده یا کسانی که از شما مراقبت 

می کنند باید مطمئن شوند که غذای کافی برای شما فراهم است. 
- به لحاظ فیزیکی فعال باشید چرا که فعالیت فیزیکی استرس 
چند  کنید  سعی  تدریج  به  می دهد.  کاهش  را  افسردگی  احتمال  و 

قدمی راه بروید و با حفظ ایمنی، فعالیت فیزیکی را افزایش دهید.

خودمراقبتی
یافته  افراد بهبود  حفظ ارتباطات اجتماعی برای سالمت روانی 
کاهش  به  بتوانند  که  کسانی  با  گفتگو  است.  اهمیت  حائز  بسیار 
اضطراب کمک کنند، توصیه شده و می تواند به یافتن راه حل هایی 
تنها  اگر  شود.  منجر  نقاهت  و  بازتوانی  دوره  کردن  طی  بهتر  برای 
زندگی می کنید، در ارتباط بودن با دوستان و فامیل به صورت تلفنی 
و یا برخط می تواند به کاهش احساس تنهایی کمک کند. از آنجایی 
برقراری  برای  انگیزه  کاهش  بهبود  شرایط  در  است  ممکن  که شما 
ارتباط، باشید. بهتر است این مساله را به اعضای خانواده و دوستان 

خود اطالع بدهید تا ایشان جویای حال شما بشوند.
 - انجام فعالیت های آرامش بخش ضرورت دارد. اما به صورتی 
مطالعه  موسیقی،  به  دادن  گوش  مانند  نکند،  خسته  را  شما  که 
به  آهسته  تنفس  همچنین  عبادت.  و  مراقبه  مناسب،  کتاب های 

کاهش استرس و اضطراب کمک می کند و یک راه حل دیگر برای 
فعالیت های آرامش بخش است. این کارها اگر به آن ها عادت ندارید 
می توانند به آهستگی و به تدریج تمرین شوند. برای کسب اطالعات 
در  تنفسی  تمرین های  بخش  به  آهسته  تنفس  در خصوص  بیش تر 

همین کتابچه راهنما مراجعه نمایید.
- شروع فعالیت های روزمره و تفریحات به صورت تدریجی 
بهترین راه برای بازگشت توانایی جسمی و روحی است. این مساله به 

شما کمک می کند تا آرامش روانی خود را نیز بازیابید.
دریافت  خود  روانی  سالمت  از  حمایت  برای  خدماتی  سابقا  اگر 
خود  روانشناس(   یا  )روانپزشک  خدمات  ارائه دهنده  با  می کرده اید، 
صحبت کرده و از ادامه ارائه خدمات مطمئن شوید. خانواده یا مراقبین 
می توانند در حمایت از کسانی که به لحاظ فیزیکی از بیماری بهبود 
یافته اند، اما دچار مشکل سالمت روان شده اند نقش مهمی ایفا نمایند. 
خانواده/ مراقبین می توانند به آن ها در دستیابی به حمایت های مورد 

نیازشان در زمان الزم کمک نمایند.

چه موقع باید با پزشک تماس بگیرید
تاثیر بستری شدن در بیمارستان و ناخوشی شدید می تواند در هر 
فرد متفاوت باشد. در موارد زیر حتما با پزشک عمومی یا متخصصان 

بازتوانی و یا پزشکان متخصص خود تماس بگیرید:
- تغییراتی در نحوه تنفس در زمان استراحت دارید که با استفاده 

از روش های کنترل ارائه شده در همین جزوه بهتر نشد.
- با فعالیت بسیار جزئی دچار تنگی نفس می شوید که با هیچیک 
بهتر  این جزوه  داده شده در  توضیح  تنفس  از وضعیت های تسهیل 

نمی شود.
- قبل یا در طول ورزش عالیم توضیح داده شده در قسمت مربوطه 

در همین جزوه را تجربه می کنید.
به  نیافت،  بهبود  احساس خستگی شما  یا  تفکر  توجه، حافظه،   -
طوری که نمی توانید فعالیت های روزانه خود را به درستی انجام دهید 
و یا همین امر مانع از بازگشتن شما به سر کار یا نقش های دیگر شما 

شده است.
- خلق و خوی شما بدتر شده است، بخصوص اگر این تغییرات برای 

مدت چند هفته بدون تغییر باقی مانده است.
تخصصی  بخش های  از  یکی   )WHO( جهانی  بهداشت  سازمان 
سازمان ملل متحد است که در سال 1948 با مأموریت حفظ و ارتقای 
سالمت جهانی تشکیل شده است. این سازمان دارای 6 دفتر در سطح 
دنیا می باشد که هرکدام به امور سالمتی بخشی از کشورهای همجوار 

هم رسیدگی می کنند. 
مالکیت معنوی این اثر متعلق به سازمان بهداشت جهانی است. این 

اثر تحت الیسنس CC-BY-NC-SA 3.0 IGO قرار دارد.
ویراستار علمی: دکتر رضا اسدی     مترجم: حدیث توسلیان



     

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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