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 راهنماي تنظيم مقاالت

پزشكي است. كننده مطالب مرتبط با چشمپزشكي نگاه، بازگومجله چشم

اين مجله پذيراي مقاالت پژوهشي، مقاالت مروري، گزارش موارد بيماري، 

پزشكي هاي معتبر چشممجلهچنين ترجمه مقاالت گردآوري و تلخيص و هم

ان و بازخواني د. مقاالت ارسالي پس از طرح در جلسه شوراي دبيرباشمي

 و در صورت تاييد، منتشر خواهد شد. اعضاي شورا

 

 شرايط مقاالت ارسالي:

( مقاله، پيش از اين در مجالت 1

 زبان ديگر منتشر نشده باشد.فارسي

( متن مقاله، روان و داراي 2

 فارسي باشد. درستنگارش 

 Word 2222( متن مقاله، در محيط 3

تر، به قلم هاي نوينيا نگارش

تايپ  11ازه نازنين و با اند

و  1Aگردد. سپس بر يك روي صفحه 

خط پرينت  5/1با رعايت فاصله 

 گرفته شود.

گذاري ( صفحات مقاله، حتما شماره1

 شوند.

( هر مقاله بايد داراي يك 5

و  شناسنامه شامل عنوان فارسي

 انگليسي مقاله، نام نويسندگان و

اي نويسندگان جايگاه علمي و حرفه

 باشد. 

هشي بايد داراي ( مقاله پژو6

هاي عنوان، چكيده، مقدمه، روش بخش

گيري ها، بحث و نتيجهپژوهش، يافته

 و منابع باشد.

( مقاله مروري بايد داراي 7

هاي عنوان، چكيده، مقدمه، متن بخش

 گيري و منابع باشد.اصلي، نتيجه

( مقاله گزارش موارد بيماري 8

بايد شامل چكيده، مقدمه، معرفي 

گيري و منابع و نتيجهبحث  ،بيمار

 باشد.

( حفظ اسرار پزشكي بيماران در 9

هر مقاله، ضروري است. بنابراين 

اي كه موجب بايد از هرگونه اشاره

شناسايي بيمار گردد، خودداري 

شود. در صورت نياز به چاپ تصوير 

تا حد امكان رضايت  چهره افراد،

كتبي بيمار اخذ شده باشد. به هر 

قي اين امر بر حال، مسووليت حقو

 عهده نويسنده مقاله خواهد بود. 

( شيوه ارجاع منابع در متن و 12

 تنظيم منابع در انتهاي مقاله:

منابع بايد به ترتيب ارجاع در 

گذاري و مرتب شوند. به متن، شماره

هاي نگارشي ). ، : ؛ كاربرد عالمت

...( در تنظيم منابع دقت گردد. 

عاليم مزبور بسته به نوع  ،در زير

 اند. منبع، به كار گرفته شده

نام نويسنده يا  :مقاله( 1-12

نويسندگان، عنوان مقاله، نام 

اختصاري مجله و سال انتشار؛ 

 شماره مجله: شماره صفحات.

نام نويسنده يا  :كتاب( 2-12

نويسندگان كتاب. عنوان كتاب. 

. شهر محل انتشار:  (edition)شماره چاپ

 كت ناشر؛ سال انتشار.شر

م نويسنده ( فصلي از كتاب: نا3-12

عنوان فصل.  يا نويسندگان فصل.

نويسنده  و سپس نام (:In) در: كلمه

عنوان يا نويسندگان خود كتاب. 

كتاب. شماره چاپ، شهر محل 

انتشار: شركت ناشر؛ سال انتشار: 

 .شماره صفحات فصل

در مورد نوشتن نام ( 1-12

يا مقاله، نام تا نويسندگان كتاب 

نفر )درصورت وجود( نوشته شود و  6

نويسنده،  6در صورت وجود بيش از 

نام بقيه نويسندگان به صورت 

 et alزبان( يا همكاران )منابع فارسي

 آيد. )منابع غيرفارسي( مي

در مورد منابع ( 5-12

زبان، ابتدا نام غيرفارسي

حرف اول نام اول خانوادگي و سپس 

شود. در مورد وشته ميو نام دوم ن

زبان، ابتدا نام منابع فارسي

خانوادگي و سپس نام كامل نويسنده 

 شود. نوشته مي



 

 

 

 راهنماي تنظيم مقاالت

هاي در مورد مقاالت مجله( 6-12

له نوشته مج، نام كامل زبانفارسي

شود و پس از سال انتشار پيش از مي

مجله، شماره دوره )شماره شماره 

 شود. نيز نوشته مي سال( مجله

شده، مقاالت و تصاوير دريافت( 7-12

شوند و در دفتر مجله بايگاني مي

 مسترد نخواهند شد. 

  ،مسووليت صحت مندرجات هر مقاله

اعم از متن و منابع، به عهده 

نويسنده يا نويسندگان مقاله است 

و اين نشريه گرچه در راستاي 

كند، احراز صحت مندرجات تالش مي

  مسووليتي در اين خصوص ندارد.
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 نامه سردبير

 به نام خدا
 

 نامه سردبير

 دکتر بهزاد يخشي

 

با تاخير  11سالم. شماره 

شود. نسبتًا زيادي منتشر مي

عوامل متعددي باعث اين تاخير 

شد که شايد حال و روز عمومي 

همه از جمله نويسندگان مقاالت، 

اعضاي هيات تحريريه و ساير 

دبيران مجله عامل اصلي آن بوده 

 باشد.

خوانندگان پاسخي که از شما 

محترم مجله نسبت به برگزاري 

هاي مجله نگاه گرفتيم گردهمايي

بسيار مثبت بوده است. در هر 

حال اين روش در راستاي هدف از 

پيش اعالم شده مجله بود و انشاء 

 هللا پربارتر ادامه خواهد يافت.

در اين شماره مقاالت ارايه 

شده در سمينار ليزيک در 

آورد تدر بخش دسفيکوليزر ونک 

جا گردد. همينخدمت شما ارايه مي

از جناب آقاي دکتر حسني مدير 

 فيکوليزر رکزـرم مـعامل محت

هت ـماهنگي جـونک که در ه

آوري مطالب ارايه شده بسيار جمع

 کنم.کمک فرمودند تشکر مي

چه خبره از کنفرانس؟ چه خبره 

کلينيک؟ چه خبره از ... ؟ از دي

هاي کنفرانس با تشکيل اتحاديه

هاي کلينيکپزشکي! اتحاديه ديچشم

هاي پزشکي، اتحاديه مجلهچشم

هاي پزشکي، اتحاديه شرکتچشم

 پزشکي وسايل چشم

. موافقيد؟! تازه بعدًا در و ..

هاي ها البيداخل هر کدام از آن

افراد داراي  متعدد )يعني دسته

توان تشکيل منافع مشترک( هم مي

داد و همه سرگرم باشند. چه 

 خبره؟!

 

تا شماره بعد خدانگهدار
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 Customized Ablation مروري بر 

 

  پزشکي نگاهمرکز چشم -فلوشيپ قرنيه: زادهدکتر محمدحافظ نوروزي

 

Customization چيست؟ 

واقعيت اين پديده يک آيا  

 افسانه؟ يک است يا

ساختن،  customizationمعني لغوي 

دادن بر  تثبيت کردن و يا تغيير

هاي هر فرد و اساس ويژگي

در چشم  توانمي نيازهاي اوست.

 .ردتغييراتي ايجاد ک هر فرد

هاي پايه توانندمي اين تغييرات

ژنتيکي يا محيطي داشته و يا بر 

 د.ناساس سابقه فرد باش

اس ـاس customized ablationن ـبنابراي

ژنتيک آناتومي  .کي داردـژنتي

دهد و آناتومي چشم را تشکيل مي

چشم ممکن است عيوب انکساري را 

 ايجاد کند. در چشم 

Customization اتي ـ: اصالحرنيهـق

 ر روي ـه بـک

و کي ـهاي اپتيجاريـناهنمجموعه 

 هايي که اجـاعوج

ناسيم ـشمي Wavefrontتحت عنوان 

 گردديـانجام م

corneal customization شود.ناميده مي 

 ،بنابر نياز و رضايت بيمار

 اصالح سيلندر ،هاي اسفريکدرمان

تواند به صورت ميسم آستيگماتي و

انجام گيرد تا کيفيت  غير قرينه

 ديد افزايش پيدا کند. 

 

 customizationگر در عوامل مداخله

بينايي داراي دو زيرمجموعه 

 است: 

بر  customizationکه بخش اپتيکي   (1

  .شودانجام ميروي آن 

2) Neural processing  

 optimalهدف اين دو دستيابي به 

retinal image .است 

 optimal retinal imageبراي رسيدن به 

گر نياز است که عوامل مداخله

(interactive)  بندي و طبقه شناختهرا

گروه  عوامل به سه اين .کنيم

 شوند:بندي ميطبقه

شامل نيازها و : عملکردي (1

 .استمقتضيات 

رهاي ساختاري متغي: آناتوميک (2

 .ددهچشم را تشکيل مي

 عواملي شامل اپتيکي: (3

را شامل  aberration profile رفراکشن و

 شود.مي

 

 (functional) عوامل عملکردي

در افراد  customizationسن بيمار:  -

 44سال با افراد باالي  44زير 

 کند.سال فرق مي

 (Presbyopia)پير چشمي  -

بيني، عيب انکساري )نزديک -

  (دوربيني و آستيگماتيسم

 شغل بيمار  -

 monovision)تيکي فرد )نيازهاي اپ -

تحمل روانشناختي  -

   (psychological tolerance)بيمار
براي مثال  monovisionدر مورد 

بايد شغل و وضعيت اوقات فراغت 

به عنوان  گرفت.فرد را در نظر 

دار ممکن است مثال يک خانم خانه

باشد ولي عادت به مطالعه ن شاغل

 . بنابراينداشته باشدزياد 

. هاي فرد را شناختبايد انگيزه

ابتدا به وسيله لنز توان مي

ارزيابي  نتيجه کار را تماسي

در صورت مناسب بودن  و بعد نمود

 .کرد customizationاقدام به  آن
 

 عوامل آناتوميک
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 Customized Ablationمروري بر  -زادهدکتر محمدحافظ نوروزي

 قطر و ضخامت قرنيه  -

 انحناي قدامي و خلفي قرنيه  -

اندازه مردمک به ويژه در  -

با  و (dim light) نور کم شرايط

نور  تر در شرايطکماهميت 

 (bright light) زياد

 عمق اتاق قدامي  -

  لنز خلفي -قداميضخامت  -

 چشمطول قدامي خلفي  -

 پ ليزيکفل -
فلپ  مالحظات به عنوان مثال

 عبارتند از:ليزيک 

طراحي ما : (ablation design)طرح اصالح  -

جه يبراي تهيه فلپ در نت

 تاثير دارد. ابليشن

 ضخامت و قطر قرنيه  -

 و ي، دوربينيبيننزديک -

 يسمآستيگمات
هاي هاي مختلف فلپميکروکراتوم

 کنند.ايجاد مي متفاوتي

در  رافلپ  بايد بنابراين

customization در نظر داشت. 

بايد توجه داشت که به عالوه 

 1تا  5/4فلپ هميشه  اندازه
 ابليشن اندازهمتر بايد از ميلي

نکته مهم ديگري  .تر باشدبزرگ

و شود آن توجهي نمياغلب به  که

انجام  د امکاناتبه دليل نبو

متري حين عمل پاکي گيرد،نمي

 براي بررسي

RSBT  (residual bed thickness)  است. در اين

برداشتن فلپ  از بعدبايد  حالت

اندازه ضخامت باقيمانده قرنيه 

اغلب ولي اين مساله  شود تعيين

 شود.ميگرفته  ناديده

  ابليشنقطر: 

 وربين قطر ابليشندر چشم د

برعکس و  شودميتر انتخاب بزرگ

قطر  توانبين ميدر چشم نزديک

 .نمودتر انتخاب را کوچک ابليشن

 يسمکه آستيگمات بيماريدر 

 optical transitionباال دارد. حتمًا بايد 

zone تا  انتخاب نمودتري بزرگ

اضافي ايجاد  (aberration)هاي اعوجاج

 .نشود

انجام  ل برايبه عنوان مثا

 بيماري که اصالح کامل در

 (mixed astigmatism) آستيگماتيسم مرکب

را  cross cylinder ablation روش دارد بايد

 24-34 کار با اين .در ذهن داشت

و در دهد رخ مي tissue savingدرصد 

بهبود نيز کيفيت اصالح عين حال 

. به هر حال نمودپيدا خواهد 

ablation optical zone  بايد همواره

اندازه مردمک در  تر ازبزرگ

باشد.  (scotopic pupil size)تاريکي شرايط 

 ablation designنکته ديگر اين که 

طراحي  optimal flapبايد قبل از تهيه 

 باشد. شده 

  مالحظاتي در خصوص ضخامت

 قرنيه:

حداقل ضخامت شد ميقباًل گفته 

 254 باقيمانده بايد قرنيه

 274 در حال حاضرشد. با ميکرون

البته در شود. توصيه ميميکرون 

شد در ليسبون توصيه  ESCRSکنگره 

از استروماي ميکرون  344حداقل 

با  گردد. اين کارقرنيه حفظ 

بعد از ) گيري حين عملاندازه

اگر  شود.( انجام ميبرداشتن فلپ

 advanced surface ablationقرنيه نازک است 

در . شودمي انجام Lasikبه جاي 

ضمن بايد در عيوب انکساري باال 

نيز  biopticsو  refractive phakic IOLبه فکر 

 بود.

 

 اپتيکي عوامل

اپتيکي را  عواملبه طور کلي 

 تقسيم دو دسته در گذشته به

در  ها راآن اخيراً  ليکردند ومي

 کنند. بندي ميسه گروه طبقه
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1) customization  بر اساس توپوگرافي

 TGA (topography-guided يه که اصطالحاً قرن

ablation) شود.هم گفته مي 

2) customization  بر پايهWavefront 

measurement  و  گرهاحسکه

براي آن ابرومترهاي مختلفي 

 است.شده شناخته 

3) customization  بر پايهoptimized prolate 

ablation: ازدر حقيقت  در اين جا 

Q-factor شود.ه مياستفاد 

آنچه اخيرًا اضافه شده است 

 OPA (optimized prolate آخر يا روشهمين 

ablation)   است که دکترTheo Seiler  در

در  Jack Holladayو دکتر اروپا 

آمريکا پيشروي آن هستند و اين 

کنند روش را نويد دهنده ذکر مي

با اين کار که  دارنداظهار ميو 

و  آيددست مي به superior corneal opticيک 

 Q-factor optimized profileدر حقيقت با يک 

قرنيه را قبل از  asphericity توانمي

قبل از تهيه فلپ و انجام عمل و 

. دادجراحي مورد بررسي قرار 

 targetکه  بيني کردپيش توانحتي مي

asphericity و  خواهد بود ما چقدر

اقدام به جراحي  بوداگر مناسب 

مربوط به  عکسي است 1شکل . شود

قبل  Q-factor که در آن T. Seilerدکتر 

بعد از عمل  Q-factor را بااز عمل 

(wavefront guided ablation) و نتايج  مقايسه

 است. نمودهگزارش ي را بهتر
 

 1شکل  
 

چه  topography guided treatmentروش 

 aberration guided treatmentفرقي با 

 دارد؟ 

 Aberration guided treatmentروش در 

ها به اججاقدام به اصالح شکل اعو

و در  گرددمي reciprocal shapeت يک رصو

 شوند،ها خنثي ميواقع اعوجاج

در واقع  topography guided ablationروش اما

دهد و رنيه ميق به شکل جديدي

کند مي  re-contourاصطالحًا قرنيه را

 مطلوبط قرنيه به يک شرايتا 

اين دو ماهيت  حقيقتدر  برسد.

 .متفاوت استبا يکديگر روش 

اگر بر  customization اصالح به روش

توپوگرافي باشد طبيعتًا پايه 

 در بايد هاي قرنيهنامنظمي

قابل مشاهده و توپوگرافي 

 . دنارزيابي باش

علل و عيوب انکساري و 

 نامنظمي در قرنيه عبارتند از:

نظم و نامنظم آستيگماتيسم م (1

 است و ديوپتر  75/4که بيش از 

بعد از عمل و يا به  ممکن است

 باشند. دليل تروما ايجاد شده

 decentered)تراش خارج از مرکز  (2

)ablation  5/4که بايد بيش از 
اندازه مردمک  متر نسبت بهميلي
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 Customized Ablationمروري بر  -زادهدکتر محمدحافظ نوروزي

اختالف داشته در شرايط مزوپيک 

 باشد.

 small) کوچک بودن ناحيه اصالح (3

optical zone) در مورد بيماري است  که

متر ميلي OZ 5/4 جراحي شده وکه 

اندازه مردمک در تر از بيشيا 

 تر است. کوچک تاريکيشرايط 

به  نيز central island موضوع (4

قابل اصالح  topographic customizationکمک

نکته مهم در مورد  است.

آستيگماتيسم منظم اين است که 

م رفراکشن بيمار آستيگماتيس

و نه آستيگماتيسم  شود اصالح

 منشا در واقع زيرا توپوگرافي

کل چشم  از آستيگماتيسم رفراکشن

 است.

 topography-guided ablationمزاياي 

 عبارتند از:

هايي که خيلي قرنيهدر  الف(

هستند و اين نامنظمي نامنظم 

گيري اندازهقدرت بيش از حدود 

 topography باشدميابرومتر 

 .کننده استکمک

در ارتباط کدورت مديا اگر  ب(

مثل اسکار )با قرنيه باشد 

دقت  اين روش باز هم (قرنيه

قرنيه با اصالح تري دارد و بيش

و  يابدبينايي فرد بهبود مي

 در حقيقت چشم هاي ديگراعوجاج

 ندارند.  مهمينقش  در اين حالت

و حفظ  Q-valueبا در نظر گرفتن 

توان بازسازي نيه ميقر شکل کلي

و يا  آسفريک را انجام داد

 که شکل آسفريک را  حفظاين

هم وجود  البته معايبي. نمود

 Topography-guided ablation د مثالً دار

را چشم  refractive media باقيمانده

ممکن است گيرد و ناديده مي

 غيرقابل انتظاري نتايج انکساري

بر  customization اگر .به دست آيد

 اصالح باشد wave front پايه

هاي پايين و باال هاي ردهاعوجاج

(low and higher order aberrations)  انجام

گيرد و به اين ترتيب کل مي

قدرت و  يابندميکاهش  هااعوجاج

و حدت  شبکيهتصوير روي  تفکيک

بيمار افزايش پيدا  بينايي

بهبود نيز  contrast sensitivityو کندمي

وقتي مطلوب و در شرايط ه يافت

شايد  نقص باشددرمان کامل و بي

 بنابراين برسيم.هم  supervisionبه 

ي را مختلف هايشود اعوجاجسعي مي

جاي هاي مختلف که در رده

 .کردبا اين روش اصالح  ،گيرندمي

 هايردهشماتيک تصوير  2 شکل

 دهد.را نشان مياعوجاج مختلف 

 

 

 2شکل 
 Wavefrontبر پايه  customization اگر

 دانستاين نکته را  بايد ،باشد

راه  ،که هر سيستم ابرومتري

راي تغيير و برا اي جداگانه

وضعيت  جايي تصوير نسبت بهجابه

و آن  دارا بوده ideal position مطلوب

کند و همه از راه را استفاده مي

به نتايج مشابه يک مسير 

 idealو  actualاختالف بين  رسند.نمي

Wavefront  اعوجاج اصطالحًا همان

(aberration) شود. گفته مي 

مدعي هستند ن ـبرخي از محققي

توان يـم wavefront- customized ablationبا
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    يـدرنگـچن دـدي

را دو برابر در  (کروماتيکپلي)

 (اسکوتوپيکتاريکي )شرايط 

نحوه انجام اين . بهبود بخشيد

ح در واقع نحوه اصاليا کار 

wavefront error  به نام روشيبه کمک 

adaptive  optic آنکه در گيرد صورت مي 

 قابل انعطاف هايآينه از

(deformable) در شود. استفاده مي

ساخت در اين وسيله گذشته از 

 با آن سکوپ کهوافتالمنوعي 

و  نور هاي گيرندهسلول توانمي

 ،کردرا مشاهده  شبکيههاي مويرگ

 . ده استشاستفاده 

هايي که براي عالوه بر همه روش

customization از شود بايدگفته مي 

surgeon guided ablation  نيز ذکري به

 آيا که سوال اين است. ميان آيد

wavefront  يا براي همه بيماران الزم

 فقط براي بيماراني که در حقيقت

الزامي دارند  retreatment نياز به

 روش را  کدام است. به هر حال

wavefront)  يا(conventional  براي

 کنيد؟بيماران خود توصيه مي

را در  conventional treatment بايد گفت

توان ميهم  non-conventionalشرايط 

به عنوان مثال در  داد.انجام 

 monovisionساله شايد  54 فرديک 

مساله ديگر . انتخاب بدي نباشد

 ماندر ه تغييراتي تواناينکه مي

تا  دادانجام  conventional هايدرمان

با ليزر تري از قرنيه ضخامت کم

به عنوان مثال ، تراشيده شود

cross cylinder ablation  آستيگماتيسمبراي 

. و نکته شوداستفاده  (mixed) مرکب

که همه اين اقدامات در آخر اين

هاي مختلف و دستگاه اندست جراح

 .د داشتني خواهتفاوتنتايج م

 

 منابع

1- S. M. Macrae, R. Krueger, R. A. Applegate,  

"Customized Corneal Ablation" 2001. 
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 3شماره 

 
 اعوجاج

 

 پزشکي نگاه مرکز چشم -فلوشيپ قرنيه: نادريعليرضا دکتر 

 

وقتي نور به يک سيستم اپتيکي 

کند در مسير مثل چشم برخورد مي

عبور از چشم ممکن است سه 

 سرنوشت پيدا کند:

1)  :Reflection قسمتي از نور درinterface 

 بين هوا و قرنيه مثل آينه

 .يابدانعکاس مي

2)  :scattering مقداري از نور به علت

و  شودپخش مي مديا ناهمگوني

 .مناسب براي تشکيل تصوير نيست

3) :Transmission  قسمت عمده نور از

کند و مدياي اپتيکي چشم عبور مي

 شبکيهبراي تشکيل تصوير به سمت 

 شود. هدايت مي

ستم ينوري که از سکل از

 11 حدود کندچشم عبور مي يکياپت

ز و قرنيه جذب توسط لن درصد

شود و اين عاملي است که مي

 توان قرنيه و لنز را بامي

ديد. قسمتي از نور اسليت لمپ 

هاي مردمک دچار خم شدگي روي لبه

 (diffraction) خمششود که به آن مي

شود. دفراکشن باعث گفته مي

شود که کيفيت تصوير کم شده و مي

 ،تر باشدمردمک کم اندازههرچه 

و است  ترمحسوسن اثر دفراکش

و تر است کيفيت تصوير پايين

هرچه مردمک گشادتر باشد 

دفراکشن روي کيفيت تصوير اثر 

قسمت در نهايت  .تري داردکم

سيستم اپتيکي  از نوري که عمده

 شبکيهد به سمت کنمي عبورچشم 

گردد تا تصوير را هدايت مي

 .تشکيل دهد

 اپتيکي ستميک چشم با سيدر 

 هر نقطه تصوير ،perfect eye)) يعال

يک  هيشبک روي ءشيت کوچک ينهايب

 خواهد بود. ت کوچکينهايب نقطه

د ين هدف چشم بايل به اين يبرا

جبهه امواج  يقادر به جمع آور

شده از هر نقطه و تمرکز آن ساطع

 ه باشد.يشبک يک نقطه رويدر 

جبهه امواج ساطع شده از  1شکل 

رون يب يايدر دن يک نقطه فرضي

دهد. جبهه امواج يش مينمارا 

ک بوده و از نقطه ياسفر کاملا 

ساطع  شروع به صورت واگرا

که جبهه امواج شوند. همچنانيم

به صورت  شوند،يدر فضا پخش م

مانند تا به يم يباق يکرو کاملا 

 يعال اپتيکي ستميک چشم با سي

(perfect eye) چشم با  خورد کنند.بر

اج جبهه امو يعال اپتيکي ستميس

ل به يک واگرا را تبدياسفر کاملا 

ل يتشک يکند. برايامواج همگرا م

دو شرط الزم است.  ير عاليتصو

د يجبهه امواج همگرا با اوالا 

ن يرا ايز ک باشندياسفر کاملا 

تنها شکل جبهه امواج است که 

ار کوچک يک نقطه بسيتواند در يم

جبهه امواج  اا يابد. ثانيتمرکز 

ابد. يرکز ه تميشبک يد رويبا

 يا جلوياگر نقطه تمرکز پشت 

صورت محو درک ه ب ه باشد،يشبک

 خواهد شد. 

ر ي، تصويالبته در چشم واقع

. شوديل نميهرگز تشک يعال

خم شدن نور ل آن ين دليترساده

است  (diffraction)هاي مردمک روي لبه

جبهه امواج  کهشود يباعث م که

 يهاقسمت ياستثناه ب همگرا

نور ک باشند. ياسفر لا کام يطيمح

با لبه مردمک تداخل کرده و 

 در (distortionاعوجاج ) يباعث اندک

جبهه امواج  يطيمح يهاقسمت

به جاي امواج  لذا جبهه شود.يم
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 اعوجاج -دکتر عليرضا نادري

به  زير روي يک نقطه شدنفوکوس

شود فوکوس مي کوچک ديسکشکل يک 

( disc Airy) يريسک آيدکه به آن 

جز ه چشم ب معموالا شود. گفته مي

ز ين يگريد يکشن دچار خطاهاادفر

، جبهه يک چشم واقعيدر  شود.يم

به  ه،يامواج همگرا به سمت شبک

جمع  زير جاي اينکه روي يک نقطه

کوچک  شکل يک حباب به شوند،

 يريسک آيابند که از دييز مکتمر

با  متناظر يهاتر است. حباببزرگ

 يايدن اجسام دهندهلينقاط تشک

گر يکديبا ه يشبک يرون رويب

( دارند که باعث overlap) يپوشانهم

 شود. ير ميت تصويفيکاهش ک

ن وضوح يها مبن حبابياندازه ا

 ريات تصويجزئ

(resolution of fine detail) عملا  باشد.يم 

 تر باشند،ها بزرگهرچه حباب

. تر استچشم کم يريوضوح تصو

 ازجبهه امواج همگرا  يتخط

ت کوچک، ينهايب يهال کرهيتشک

 يده مينام  (aberration) اعوجاج

  شود.

ک يشده از ديتول نور 1شکل در 

به صورت امواج  يامنبع نقطه

شود يو واگرا ساطع م يکرو کاملا 

تا به چشم برخورد کنند. چشم به 

ن امواج را به يده آل ايطور ا

کند يل ميک تبدياسفر امواج کاملا 

ه متمرکز شوند. سه يشبک يتا رو

ه نشان داده ينسبت به شبک پلن

ک يامتروپ، (M)کيوپيشده است: م

(E)کيپراپي، ها (H). 

 

 

 1شکل 
 

 يسمت چپ شکل واقع 2 شکلدر 

جبهه امواج با جبهه امواج 

ها اعوجاجانواع  يآل برادهيا

سمت راست . شونديسه ميمقا

 يرا در پلن ها يااگرام نقطهيد

 کي(، امتروپII)ستون  کيوپيم

( VI)ستون کيپوپريها ( وIII)ستون 

 يااگرام نقطهيد دهد.ينشان م

 تراکم انتشار نقاط را در کدام

 a:دهد.  ياز پلن ها نشان م يک

 c: ينيک بينزد b:آل دهيمورد ا

 e:سم يگماتيآست d: ينيدور ب

 g: کوما  و f:کال ياسفر اعوجاج

    رده باالتر. يها اعوجاج

دو نوع به  (aberration) اعوجاج

 :شوديم ميتقس

 مونوکروماتيک )تک رنگ(  (1

 پلي کروماتيک )چند رنگ( (2

  رنگتک يهااعوجاج

  ( مونوکروماتيک)

مختص طول  رنگتک يهااعوجاج

 بوده و ياز نور مرئ خاصيموج 

 يهاگروهريتوان آن را به زيم

ن دسته از يا م کرد.يتقس يترشيب

وب يشامل: ع رنگتک يهااعوجاج

 (Spherical refractive errors) يوکر يانکسار

ده يز نامين  defocusيکه گاه

يک لندريسي وب انکساري، عشونديم

 يهااعوجاجسم(،  يگماتيآست)

 (، کوماspherical)l aberrationsي کرو

(Comaو ،) يهارده يهااعوجاج 



 

 

 11 

NJO Vol. 3, No. 3, Autumn 2005 
 -3سال -پزشکي نگاهمجله چشم
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 د.نباشيم higher-order aberrations)) باالتر

شکل جبهه امواج و اثر  2 شکل

 در ک نقطهير يتصو ها را برآن

م يترس اعوجاجمختلف  يهاگروه

 2کرده است. ستون سمت چپ شکل 
دهد که چگونه جبهه ينشان م

 ه تمرکزيامواج به طرف شبک

ه سگمان يمتناسب با ناح افته وي

باشد. ستون يم 1 در شکل يخلف

دهد که ينشان م 2 سمت راست شکل

که  يوقت ؛ياک منبع نقطهير يتصو

، (IIه )يشبک ير جلويه تصوصفح

 هي(، و پشت شبکIII) هيشبک يرو

(IV)  است چگونه به نظر خواهد

 يار منابع نقطهيد. تصاويرس

: ريت صفحه تصويسه وضع يبرا

ه، و پشت يشبک يه، رويشبک يجلو

 1م شده است. در شکل يه ترسيشبک
ب به يرتن صفحات به تيمحل ا

ک و يک، امتروپيوپينام: پلن م

 شده است. يک نامگذاريپروپيها

، که ير عاليل تصويدر موارد تشک

م يترس a2 در ستون سمت چپ شکل

دهد که جبهه امواج يشده، نشان م

ه تمرکز يشبک يرو يکرو کاملا 

ابند. در سه ستون سمت راست ييم

ر يتصاو :يببه ترت a2-چپ شکل

ک، يوپيپلن م يامنبع نقطه

ک نشان يپروپيک و هايامتروپ

توجه داشته است. داده شده 

ک يوپيم يهار پلنيد که تصاويباش

فوکوس  a(IV) و a(II)ک يپروپيو ها

ل شده در ير تشکيتصو يستند ولين

ک نقطه ي ، a(III)ک يپلن امتروپ

 ين، براياست. بنابرا يعال

الزم است  ير عاليل تصويتشک

 ه در پلن امتروپ باشد.يشبک
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 اعوجاج -دکتر عليرضا نادري

 2شکل  
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 3شماره 

 
 Spherical refractive) يوب انکسار کرويع

errors) 

 ينيبکيب انکسار نزديع b2 شکل

جبهه امواج  دهد.يرا نشان م

در  يبوده ول يکرو کاملا همگرا 

 b(II)ک يوپيپلن م يرونقطه 

که به پلن  يمتمرکز شده و زمان

گر يد ،رسنديم b(II)ک يامتروپ

ب يع c2-شکل ستند.يمتمرکز ن

دهد. يرا نشان م ينيدورب انکسار

ن مورد، جبهه امواج ير اد

 يادر نقطه يکرو کاملا  يهمگرا

متمرکز c(IV) ک يپراپيپلن ها يرو

 c(III)ک يپلن امتروپ شده و در

. ستنديمتمرکز ن c(IV)ک يوپيوم

 يمختلف يهاها گروهاعوجاج

ک و يوب انکسار اسفريدارند. ع

ساده  يهااعوجاجک يلندريس

 ک، کومايرسفا يهااعوجاجهستند. 

تر دهيچيباالتر پ يهاو رده

 باشند.يم

 
  سميگماتيآست
کال يلندريوب انکسار سيدر ع 

سم( همانطور که در يگماتي)آست

 نشان داده شده است، d2شکل 

ک يشکل تور جبهه امواج همگرا

مختلف در  يالنهارهاداشته و نصف

 شبکيهنسبت به  يمتفاوت يهاپلن

 d2شوند. سمت راست شکل يفوکوس م
در پلن  يدهد که خط افقيم نشان

ره با حداقل يدا، d(II) کيوپيم

پلن  يرو (Circle of least confusion)ابهام

 ير خط عموديو تصو d(III) کيامتروپ

فوکوس  d(IV) کيپراپيپلن ها يرو

سم يگماتيجهت محور آست شده است.

ن خطوط را در ير ايتواند تصويم

 مختلف بچرخاند. يايزوا

 
 (Spherical aberrations) يکرو يهااعوجاج

ده يد e2 همانطور که در شکل

شود، جبهه امواج همگرا در يم

کال يمردمک اسفر يقسمت مرکز

آنها در  يبوده اما  انحنا

ن ي. اکندير مييمردمک تغ يهالبه

ر يجاد تصويباعث ا اعوجاج

در اطراف آن  يابا هاله يانقطه

 شود.يم

 

 

 (coma) کوما 

را نشان  ييکوما يخطا e2شکل 

ک جبهه يدهد. در پلن امتروپيم

 يکيدر نزد يانهير قريامواج غ

ل يتشک يکرو جبهه امواج کاملا 

دار را ه ستاره دنبالهيشب يشکل

 دهد.يم
 

-Higher)باالتر  يهارده يهااعوجاج

order aberrations)  
 ، همانطور که در شکلدر نهايت

g2  ،نشان داده شده است

باالتر،  يهارده يهااعوجاج

ر انحرافات جبهه ياز سا يبيترک

امواج همگرا از کره کامل است. 

 ير نقاط حاصله الگويتصاو

 g(II)شکل[ خواهند داشت يادهيچيپ

 .g(IV)] تا
   

 چند رنگ يها اعوجاج

 کروماتيک()پلي

نور سفيد ترکيبي از طول 

هاي مختلف است و هرچه طول موج

تر باشد نور زودتر موج کم

تر هاي طوالنيشکند و طول موجمي

شوند. يعني در مي convergeديرتر 

يا  axial aberrationمورد نور سفيد يک 

longitudinal .اعوجاجن يا وجود دارد 

کال ياسفر يب انکساريمعادل ع

يعني  است که در باال بحث شد. 

ترين طول موج که چشم براي کم

ترين مربوط به آبي است داراي کم

شود حساب مي مايوپ بوده وشکست 
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و براي نور سبز امتروپ و براي 

. در نتيجه هايپروپ نور قرمز

افتد و مي شبکيهنور سبز روي 

نور قرمز جلوتر و نور آبي عقب 

افتد ولي در حالت مي شبکيه

معمولي به دليل اين که سيستم 

تري هاي نور حساسيت بيشگيرنده

سبز دارد نور آبي و نور  به نور

به اين  شودميتر حس را کم قرمز

 اعوجاج فرد معموالا از دليل

 شکايت ندارد. چندرنگ

بينيد مي 3شکل همانطور که در 

است؛  اعوجاجدوم  ستون اول رده

شکل وسط به جاي اينکه يک نقطه 

باشد يک حباب است و اين همان 

defocus بيني يا هست )نزديک

دوربيني و آستيگماتيسم در دو 

رده سوم در وسط  طرف آن(. در

مشاهده  trifoidکما و در دو طرف 

 .شودمي
 

 

 3شکل  
 

 (3)شکل  در رديف چهارم 
نشان داده شده  الاسفريک اعوجاج

 secondary astigmatism. و در دو طرفاست

 هايردهو در رديف بعدي  quadrifoilو 

و   secondary comaکه شود ديده ميپنجم 

به عبارت . ندهست secondary trefoilو 

ديگر به جاي اينکه يک نقطه روي 

 شبکيهبيافتد شکلي روي  شبکيه

 point spreadخواهد افتاد که به آن 

function شودگفته مي. PSF  نشان

 شبکيهدهد آن نقطه چقدر روي مي

 پخش شده است. 

 

 ها اعوجاج ياضيف ريتوص

به  زيها بر اساس رده ناعوجاج

رم و دوم، سوم، چها دسته اول،

 يبندميباالتر تقس يهارده

ر يهمانطور که در شکل زشوند. يم

نشان داده شده است شکل جبهه 

 يبعدک سطح دوي امواج معموالا 

 ياضيف ريتوص يبرا ده است.يچيپ

 يبين سطح، جبهه امواج به ترکيا

شود. يتر شکسته ماز سطوح ساده

تر ن سطوح سادهيشکل و تعداد ا

 است.  اعوجاجن رده يمب

اين مساله را از نظر رياضي 

 polynomialsي يتابه صورت معادالت چند

اند که به معناي معادالت نوشته

خطي چندتايي است. براي مشخص 

کردن مختصات فضاي يک نقطه محل 

مشخص  Xو  Yنقاط روي محور 

يک در هر رده طبيعتاا  .شودمي

اضافه  يقبل معادله به معادله

 خواهد شد. 

با استفاده از  Zernikeمعادالت 

 56به صورت رياضي  ،اين قضيه

معادله خطي را به هم اضافه 

کرده که وقتي اين معادالت  

بينيم که هر شود ميشکسته مي

فرمول زرنيکه از نظر رياضي چه 

 .داردمفهومي 

شکل رياضي به اين ترتيب 

خواهد بود که رديف اول حالتي 

است که فقط در يک سطح مختصات 

جا شده و نقطه جابهتصوير از آن 

را ايجاد  prismدر واقع همان 

بيني و و نزديک defocusکند. وسط مي
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دوربيني و آستيگماتيسم و 

 باالتر.  هايهمچنين رده

 Zernikeبا  point spread functionمقايسه 

 1در شکل  شبکيهو با تصوير روي 
. زماني که چشم سالم شودديده مي

 بکيهشيک نقطه داريم و روي  است

 Eهم يک نقطه کوچک و تصوير حرف 

 هم به اين شکل خواهد افتاد.

به در مورد کما شکل فضايي  مثلا 

 بود.شکل ستون دوم خواهد 

 

 

 1شکل 
 

بيمار به لحاظ کلينيکي از چه 

چيزي شکايت خواهد داشت و ديد 

 او چگونه خواهد بود؟

همچنين و  trefoilدر مورد کما و 

irregular astigmatism  بيمار از کاهش ديد

و از  glareکند از شب شکايت مي

 (monocular diplopia)ديپلوپي تک چشمي 

 نيز شکايت دارد.

 quadrefoilزماني که بيمار از 

، glareشکايت دارد کاهش ديد شب، 

halo ،starburst  و کاهشcontrast sensitivity 

 دارد.

بر اساس  Zernike نوميالدر پلي

 اي که تصوير را تشکيلشکل نقطه

رده  شودتر دهد هرچه پيچيدهمي

آيد و رده اول باالتر مي اعوجاج

ناميده  lower order aberrationو دوم 

 higherو باالتر از آن را  شودمي

order aberration نامند. در جراحي مي

دوم  ردهليزر به روش معمولي 

دستيابي به  شود و براياصلح مي

را هم  higher order aberrationديد بهتر

 کنيم.اصلح مي

در مجموع سيستم بينايي چشم  

انسان از سه قسمت تشکيل شده 

است. بخش اپتيکي کره چشم، قسمت 

را  شبکيههايي که و عصب شبکيه

کنند. از مغز متصل ميکورتکس به 

 RMS (root meanهر چه  شبکيهنظر  

square) اشدتر بکم، VA  بهتر خواهد

که در چشم  RMSترين بود. کم

 10/1انسان وجود دارد حدود 
هاي ن است. اگر بقيه قسمتميکرو

 ،باشند نقصسالم و بي بينايي

را بايد انتظار داشت.  5/21ديد 

هاي تعداد سلول شبکيهاز نظر 

cone  وجود دارند  شبکيهکه در

ميليون است.  0تا  1حدود 

ناحيه فووآ هاي حداکثر سلول

ميليون سلول خواهد بود.  6حدود 

اگر بر حسب قدرت تفکيک تصوير 

حدت بينايي را حساب )رزولوشن( 

در  coneميليون سلول  6کنيم با 

 Supervisionيا  8/21بينايي  شبکيه

خواهيم داشت. اما عملا چقدر 

توان به اين ميزان بينايي مي

 رسيد؟
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 اعوجاجگيري اندازه هايدستگاه

 
 ونک  فيکوليزرمرکز  -فلوشيپ قرنيه: مقاره عابدحميد دکتر 

 

ابرومتر دستگاهي است که 

 (aberrations)ها اعوجاج توان با آنمي

ها گيري کرد و بعد آنرا اندازه

 . را اصالح نمود

ابرومتر در واقع يک نوع 

در رتينوسکوپي برعکس است. 

تنها سطح قرنيه و ابرومتري نه 

کل سيستم چشم  توپوگرافي که

ابرومتر . بنابراين شودميبررسي 

چيزي از اشک،  هرتواند مي

در رفت و که . قرنيه، عدسي و ..

را  گذاردمياثر برگشت نور 

 تعيين کند. 

 

 

ها در شبکيه نحوه تمرکز اشعه -4شکل 

 نامنظمفرد داراي قرنيه 

 

اه کنيد نگ 4 شکل به اگر

سطح قرنيه دچار  بينيد کهمي

ناصافي است و در واقع دچار 

هايي که اشعه، استتصوير اعوجاج 

د نشوبه طور موازي وارد چشم مي

د ولي نشومي متمرکزدر يک نقطه 

 اي کههايي که به آن نقطهاشعه

رسند ضايعه وجود دارد مي در آن

بايد در نقطه ديگري به صورت 

د يا وارد شون (defocus)نامتمرکز 

وقتي که در هنگام برگشت از 

نشان داده  defocusگذرد نقطه مي

 شوند. مي

ها در نحوه تمرکز اشعه -2شکل  

هاي هاي بدون اعوجاج و محيطمحيط

 اعوجاج  داراي
 

بنابر اين ابرومترها به دو 

 شوند:دسته عمده تقسيم مي

4) ingoing aberrometer ابرومترهايي :

به اصطالح  که تصوير ورودي را

detect د.نکنمي 

2) :outgoing aberrometer  ابرومترهايي

که تصوير خروجي را ارزيابي 

 .کنندمي

 



 

 

 41 

 گيري اعوجاج هاي اندازهدستگاه -مقاره عابدحميد دکتر 

 

ها در نحوه استقرار لنزلت -3شکل 

 مقابل سيستم اپتيکي چشم
 

 

نماي شماتيک اعوجاج در  -1شکل 

 هالنزلت
 

ت مختلفي روي سيستم مطالعا

قرنيه انجام  ليمبوس و ،چشم

محاسبات رياضي با اند و دهدا

اند که بتواند با دستگاهي ساخته

لنز  عددچند  و يک منبع نوراني

اين نورها را به داخل چشم ببرد 

و بعد نورهايي که از داخل چشم 

هاي توسط دوربين گرددبرمي

گرفته  گرهاحسويدئويي و توسط 

آناليز شود و به صورت  و شده

 رنگي نشان داده شود. به تصاوير

نوري که  شودميطور خالصه بررسي 

به داخل و بدون اعوجاج  مستقيم

چطور شود مي چشم فرستاده

 گردد. برمي

 م چشم يک سيستمـاگر سيست

و  (aberration free)اج ـدون اعوجـب

از يک نقطه کانوني  ،سالم باشد

نور  اين .شودنور وارد چشم مي

چشم سالم  درونپس از عبور از 

نام کانون در يک نقطه به 

شود. اما اگر جمع مي متمرکز يا

داشته باشد اين  اعوجاجچشم 

به  هنگام ورود نقطه نوراني

 صورت موازي به همه سطح چشم

 روي شبکيه ولي شوده ميتاباند

 دراي نقاط مختلف و پراکنده

د. در نشوتشکيل مي چشم کانون

اين نقاط را جمع  بايد ابرومتري

تحليل آنها را تجزيه و و  کرده

اي نقطه اگر تصور شود .نمود

چشم امتروپ  نوراني به يک

امواج آن به صورت  تابانده شود،

در  .دنشواز چشم خارج مي موازي

 به صورت بين امواجنزديکيک چشم 

converging Wavefront شود در يک خارج مي

به صورت امواج  دوربينچشم 

diverging Wavefront  گردندميخارج. 

 

نماي شماتيک عبور  -الف -1شکل  

 آلنور در چشم ايده
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نماي شماتيک عبور نور  -ب -1شکل  

 در چشم داراي اعوجاج

 

فوکوس نقطه  از اي کههر نقطه

آن نقطه  ،دوتر شپخش شبکيهروي 

محسوب  دوربين کلي حالتاز نظر 

از  تراي که جمعو هر نقطه شودمي

آن نقطه  ،نقطه فوکوس باشد

steepness تري دارد و يک نقطه بيش

 .آيدبه حساب مي بيننزديک
 

 :تاريخچه

 دو دسته ابرومتر ساخته شده

 (2و  objectiveابرومتر  (4است: 
  subjectiveابرومتر 

بيمار بايد  subjectiveدر ابرومتر 

صفحات دار با تغيير صفحه سوراخ

و از روي تغييري  کردرا مرتب مي

هميدند فکرد ميکه مريض ايجاد مي

ولي  حدي استچه در  اعوجاجکه 

 دقت اين روش پايين بود.

نور وارد  objectiveدر ابرومتر 

شود و نور برگشتي از چشم مي

هاي شبکه تعدادياز داخل چشم 

)لنزهايي که به  lenslet arrayلنز که 

نورهاي برگشتي از داخل چشم 

دهند( ناميده اجازه عبور مي

 CCDوربينو دکنند عبور مي ،شودمي

ها قرار لنزلت اين که پشت 

 را توانند نقطه فوکوسيميدارند 

دريافت که در چشم وجود دارد 

براي  را و شکل اوليه کرده

کامپيوتري  تجزيه و تحليل

. ارسال کننددستگاه ابرومتر 

اصل قضيه اين است که نوري وارد 

شود و در برگشت از يک چشم مي

آن  شود که بهميشبکه لنز رد 

. اين گويندمي lenslet بکهش

هاي لنزي نورهايي را که از شبکه

روي ماکوال به صورت درست و سالم 

شوند به صورت صاف رد رد مي

نوري که از امواج کند ولي مي

و  شوندرد مي اعوجاج نقاط داراي

د در لنز يا نتوانها مياين نقطه

زجاجيه باشد و در خود کدورت يک 

ي خارج موازند نور شوباعث مي

نشود و اين نور بشکند )در صورت 

steep  )بودنdiverge  شود يعني پخش

 هاي ابرومتريبعضي دستگاهشود، 

را  نقطه 4177و بعضي  077يا  077

نوع ابرومتر  کنند.ارزيابي مي

بر اساس تعداد نقاط و روش 

  متفاوت است. آن تحليل

هاي مثبت و منفي کاذب جواب

د ناثر گذارتوانند روي نتايج مي

توسط  که شکلي در نهايتولي 

شود نشان دوربين دريافت مي

در واقع مطابق  هر نقطهدهد مي

 ه است. نيقر از نقطهکدام  با

نوري که به داخل چشم طيف 

 شود مادون قرمز است.فرستاده مي

باشد. اگر گشاد  بايد مردمک

توان نمي ،نباشدباز مردمک 

زيادي را دريافت  ينورامواج 

قط فو اگر مردمک تنگ باشد  دهرک

دريافت هاي وسط اشعهبخشي از 

اين که بايد نکته مهم . شودمي

قسمت لنزلت خالي از خاکستر، 

غبار و بخار آب  ،گرد و خاک

باشد تا چشم سالم را به غلط 

در  نيابيم؛ دچار اعوجاج شديد 

گر هاي حسو سلول CCD cameraضمن 

در بهترين حالت حسگري بايد 

 د. باشن
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دهد نوري که از نشان مي 1 شکل

در يک شود چه طور چشم خارج مي

 شود.مي نقطه از شبکيه متمرکز

 

 انواع مختلف ابرومترها

4) outgoing reflective  که در واقع نور

 شود.خروجي دريافت مي

2) retinal image  ابرومتري است که

Tschering .ساخت 

3) ingoing adjustable  ابرومتري 

1) double pass  ابرومتري ياslit 

skiascopy  که سيستمOPD  اسکن نايدک

 اين نوع است.  از

 Hartmann-Shackتر اصلي بيش سيستم

و يا  Zyoptixيا   VISXاست. سيستم 

Zywave   مکانيسم ازH-S  .است 

 

 
-Hartmannنماي شماتيک سيستم  -1شکل 

Shack 
 

يعني نورهايي که از چشم خارج 

عبور د از يک چنين سيستمي نشومي

شوند. در مورد ديده مي کرده

ابرومتر از نوع  VISXسيستم 

Hartmann-Shack از امواج نوري  است و

 soft wareشوند و يک ها رد ميلنزلت

 Wave scanکه توام با  VISXدر سيستم 

بهترين  براي هر بيمار است و

دهد. را ارايه ميجدول درماني 

وه بر اين يک عال VISXدر سيستم 

wave print  .هم وجود دارد 

يک سيستم تشخيصي   PreVueلنزهاي

شود. ديده مي  WF VISXهستند که در 

توسط  وپالستيکي است  هاجنس آن

ابرومتر از  که دستگاه از عکسي

پرينت است چشم بيمار گرفته 

شود و در واقع قبل از اينکه مي

روي  شودروي قرنيه اصالح  اعوجاج

 گردد، سپس آن رامياصالح ک پالستي

گذارند تا جلوي چشم بيمار مي

 و شودمياصالح  اعوجاجببينند که 

 همان بيندتصويري که بيمار مي

ممکن  .تصوير مطلوب است يا خير

محدوديت عمل  در برخي موارداست 

و قرنيه خيلي  وجود داشته باشد

خيلي باال باشد.  اعوجاجنازک يا 

د و در اگر اين سيستم عملي شو

 استفاده معمولواقع به صورت 

 WFنتيجه عمل  دهميتوان فشود مي

چه خواهد بود و آيا ديد بيمار 

 شود يا نه.اصالح مي

 slit scanningدر سيستم نايدک يک 

که از  وجود دارداتورفراکتومتر 

مثل رتينوسکوپ  skiascopy روش

 با همزمان يک پالسيدو استفاده)

 ؛شودمياستفاده  (رتينوسکوپي

يعني در واقع دو تا را مخلوط 

کرده و يکي از مزاياي آن اين 

+ ديوپتر و 22تا  -27است که از 

تواند ر سيلندر را ميديوپت 42

 OPDيعني سيستم اصلي  تشخيص دهد.

اسکن نايدک يک رتينوسکوپي 

ديناميک است و مثل اين است که 

شما رتينوسکوپ را در دست 

 رفلکس قرمزايد و روي گرفته

 دهيد تا ببينيدبيمار حرکت مي

نايدک  .کندکجاها رفلکس فرق مي

انجام اين کار را با کامپيوتر 

جزييات دو اسکن  يو يک دهدمي

که  ايشمارهو  بيماررفلکس قرمز 

 درگردد را از داخل چشم برمي

 کندارايه مينقطه به ما  4117
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OPD  را يتربيش اجزااسکن نايدک 

 کند.بررسي مي

 

در چشم  اسکن نايدک OPD -0لشک 

 بيننزديک

 

  Zywave IIيا Bausch & Lombابرومتر 

در  است و Hartmann-shackسيستم نيز 

ضعيف  (infrared)فروسرخ يک ليزر  آن

اين نور شود. مي شبکيهوارد 

تر تماس ثانيه بيش 4/7حدودًا 

 007طول موج  و دارايندارد 

ميزان قابل  17/4نانومتر است و 

 17/4است و  شبکيهل براي تحم
صدمه  بيمارميزاني است که به 

. زند. مردمک بايد باز باشدمي

هاي برگشتي را توسط اشعه دستگاه

گيرد. در اين سيستم دوربين مي

دو زوجي ابرومتري و توپوگرافي 

کار قلو هستند و با يک سيستم 

 .کنندمي

در نسج قرنيه  اعوجاجهميشه 

ت سطح تر اوقات مشکالنيست، بيش

شود مي اعوجاجکه باعث چشم است 

و هميشه اين نکته را به هنگام 

ابرومتري به خاطر داشته باشيد. 

آيا سطح اوليه قرنيه، فيلم 

 يا خير.پلک سالم است  و اشکي
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 Wavefront Guided Ablationمورد نياز براي انجام  آوريفن

 

پزشکي کلينيک فوق تخصصي چشم -فلوشيپ قرنيه: سيد محمد ميرآفتابدکتر 

 نور 

 

Wavefront guided ablation به لحاظ نظري 

 داراي مزايايي مانند امکان

باال، بهبود  رده هاياعوجاج اصالح

تر بيشايمني کيفيت بينايي و 

 باشد.مي

آوري اين فن استفاده از براي

 ليزر مناسبي داشت دستگاه بايد

گيري اندازه را دقيقا   اعوجاج و

 توان ادعا کردامروزه مي .کرد

تقريبا   wavefront guided ablationکه با 

براي بيمار  اعوجاجيهيچ گونه 

ايجاد  جراحي عيوب انکساريدر 

 در ذهن آلي کهايده .شودنمي

ن است که بتوان ايداريم 

 higher order) هاي باالترهاي ردهاعوجاج

aberrations=HOA)  صالح ارا در آينده

 . نمود

هاي مختلف از روش هايدستگاه

 customized ablationمختلفي براي 

 کنند ولي همگي درتفاده مياس

 مشترک هستند: نکته 4 

8 )laser scanning spot 

   (eye tracking) ي چشمرهگير سيستم (2

 ابرومتري  (3

چگونگي تبديل اطالعات  (4

گيري شده به پروفايل اندازه

 ليزر 

 wavefront guidedدر ليزري که براي 

ablation ويژگيشود سه استفاده مي 

 اهميت دارد: 

  (spot size) اندازه اسپات -

  شکل اسپات -

 repetition rateسرعت  -
ليزرهايي که امروزه  اکثر

 spot scanning از نوع شودمياستفاده 

از آن اسپات  اندازههستند ولي 

براي  کند کهجهت اهميت پيدا مي

اسپات نياز به  تربيش HOA اصالح

. به طور مثال استتر کوچک

براي مطالعه هوآنگ نشان داد که 

هاي رده چهارم اعوجاجتا  اصالح

order) th(4 متر ميلي 6/0 اسپات به

 محققين. مطالعه استاحتياج 

 دهدميهمين را نشان ديگر نيز 

هاي رده اعوجاج که براي اصالح

 8 اسپات به )order th5( پنجم
 .استتر نياز يا کوچک يمترميلي

 هايرده با اصالحبنابراين 

از لحاظ  کهچهارم و پنجم 

و  تري دارنداهميت بيش باليني

تري دارد از آن اهميت کم بيش

توان ميفيت ديد بيمار را کي

 آيدبه نظر مي .يش دادافزا

متر يا ميلي 8 اسپات اندازه

 بدين منظور ترکم

رده  براي اصالحکافي باشد ولي 

 هر قدر ،(HOA) باالتر

 WF pattern احتياج  ،باشد ترپيچيده

 .استتري کوچک اسپاتبه 

 2 اسپات رايا ليزري داب
هاي اعوجاجتوان متري فقط ميميلي

ان که هم کردرا اصالح رده دوم 

و اگر  باشدمياسفروسيلندر 

متر برسد تا ميلي 5/8به  اندازه

توان اصالح کرد را هم ميسوم  رده

چهارم و پنجم به  هايردهو براي 

تر متر و کوچکميلي 8 اندازه

. اکثر ليزرهاي موجود نياز است

متر و يا ميلي 8تا اسپات از 

به عنوان  ؛کنندتر استفاده ميکم

 visionLADAR 1/0 اتمثال اندازه اسپ
و تکنوالس براي متر است ميلي
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 2 اسپات اصالح اسفر و سيلندر از
کند و براي متري استفاده ميميلي

 اندازه هاي رده باالتراعوجاج

 متر است. ميلي 8 اسپات

براي  variable spotهم يک  VISXسيستم 

اصالح اسفر و سيلندر دارد و از 

 HOA متري براي اصالحميلي 8اسپات 

 کند.استفاده مي

تواند به اشکال مي شکل اسپات

ها تر سيستمبيش .مختلفي باشد

 دستگاه. دارند Gaussian beamشکل 

 truncatedيک  از (Bausch & Lomb)تکنوالس 

Gaussian beam  دستگاهو VISX  از يکtop 

hat beam لحاظ  بهکند. استفاده مي

بهترين شکل براي  Gaussian beam نظري

 هاياسپات وقتي است زيرااصالح 

 ،گيرندمي ليزر کنار هم قرار

ايجاد  (overlap) پوشيهم تقريبا  يک

تري به سطح صاف بنابراينکنند مي

 top hat در شکل ولي آيدوجود مي

در سطح  هاييممکن است فرورفتگي

 . ايجاد شود

 Gaussian beam شکل از وقتي

به  تريسطح صاف شودمي استفاده

که  top hat شکلدر  وليآيد ود ميوج

انرژي ليزر در تمام سطح آن 

ها يکسان است ممکن است برجستگي

 .ايجاد شود هاييو يا فرورفتگي

که اند نشان داده اتمطالعبعضي 

ترين سطح را ليزر آلکان صاف

 در مرتبه بعدکند و ايجاد مي

VISX ، نايدک وBausch & Lomb  به

  قرار دارند. ترتيب 

اهميت سرعت ليزر اله ديگر مس

تر کوچکاسپات است. وقتي از 

را  repetition rate شود بايدمياستفاده 

اصالح به تر که سريع بردباال 

اصالح زمان . اگر رسيد مدنظر

بافت تغيير  hydrationشود  والنيط

بعدي ممکن  هايکند و اسپاتمي

 .داشته باشند ترياست اثرات بيش

 repetition است که اين آنچه مهم است

rate چشم رهگير تواند از سرعتنمي 

 هاتر باشد. بايد اسپاتبيش

د و محل چشم توسط نشو رديابي

 محل شود وکامال  شناخته دستگاه 

بعدي نسبت به وضعيت شليک اسپات 

 اصالح شده باشد.  ،چشم

روي  هاکه چگونه اسپات اين

 گيرند مهم است،قرار مي قرنيه

 LADAR Vision ليزر در لبه عنوان مثا

قرار  non-sequentialبه صورت ها اسپات

 ،Bausch & Lombليزر  در و گيردمي

کنار هم  spiralبه صورت ها اسپات

  گيرند.مي قرار

به صورت ها هنگامي که اسپات

قرار  روي قرنيه تصادفي

 هم هکناربه  هااسپات ،دنگيرمي

ايجاد  shock wave و دنکنمياصابت ن

تر کمنقاط مختلف قرنيه  ده درش

گرد و غبار ناشي  همچنين .است

ممکن  از اثر اصابت اسپات ليزر

بعدي را کم هاي اسپاتاست اثرات 

 کند. 

ثابت به هر حال بايد در عمل 

کدام يک  هاشود که اين روش

ها ارجحيت دارند. اکثر دستگاه

repetition rate  20  ليدارند وهرتز 

و هرتز  50 السدر تکنو ميزان آن

 repetition  800از   Z100 نوع جديد آن

 کند. ستفاده ميهرتز ا

 

 (eye tracking)رهگيري چشم 

حرکات چشم  fixationدر هنگام 

دارد که بايد  ساکاديک وجود

هنگام اصابت ليزر توسط دستگاه 

در  در نظر گرفته شود تا ليزر

جاي مناسب قرار گيرد. در جريان 

 latency و sampling rate رديابي چشم

 اين سيستم انواعجود دارد. و

اهميت  open loopيا  closed loopيعني 

 کند. پيدا مي
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 چشم يرهگير -8شکل 

 

حرکاتي  fixationچشم در هنگام 

ست ارادي ابه صورت غير دارد که

درجه متغير است  80تا  8و از 

 سريع است و اين حرکات خيلي

در درجه  800-100 داراي سرعت

 ه است. ثاني

توانند مي چشم رهگير هايسيستم

به دو دسته عمده تقسيم شوند. 

هستند که با  video basedها اکثر آن

د کنکار مي (infrared)فروسرخ سيستم 

که مردمک متوالي از  اويرو تص

شود گرفته به صورت تيره ديده مي

 مردمک در هااين دستگاه .شودمي

background گونه  آيريس را اين

ند. تنها دستگاهي کنرهگيري مي

ها متفاوت است که با بقيه ليزر

 laser radarاست که از LADARvisionسيستم 

 کند.استفاده مي

برداري از حرکات ميزان نمونه

يعني در هر ثانيه  (sampling rate) چشم 

تواند ر اين سيستم ميبا چند

چشم را رديابي کند و  موقعيت

باالتر  sampling rateمسلما  هر چه 

باشد، دقت تعيين موقعيت چشم 

از اين نظر کند. افزايش پيدا مي

 60از  ؛ها متفاوت هستنددستگاه

بار در ثانيه  4000هرتز تا 

د. نکنمي ارزيابيموقعيت چشم را 

اما بعد از اينکه موقعيت چشم 

مشخص شد و تغيير آن نشان داده 

و سپس جايي محاسبه بايد جابه شد

هاي ليزر يعني آينهشود جبران 

بايد تغيير محل و زاويه دهند 

بعدي در محل مناسب  اسپات تا

قرار گيرد و اين به زماني 

 latencyاحتياج دارد که به آن 

هايي که در سيستم شود.گفته مي

video-based تاخير هستند مقداري 

توان مي البته ،داردوجود 

 يهاي ويدئويي ساخت که خيلسيستم

 1تا  4سريع باشند و 
 (delay) وقفهتر ميکروثانيه بيش

از اين نظر  latencyنداشته باشند. 

کند که به اصطالح اهميت پيدا مي

بعدي هاي اسپاتمحدوديتي براي 

خيلي  latencyاگر  کند وايجاد مي

 (firing) شليک طوالني باشد سرعت

 کند.ليزر کاهش پيدا مي

 
Closed loop vs. open loop 

 laser radarکه از  LADARvisionسيستم 

 sampling rate 4000کند و استفاده مي

 در نتيجه بسياردر ثانيه دارد 

سريع و پشت سرهم موقعيت چشم را 

کند و مثل يک سيستم تعيين مي

بسته مرتبا  حرکات چشم را تعقيب 

 video basedکند ولي در سيستم مي

ي و فواصل وجود دارد open loop حالت

ايجاد  بين تصاوير گرفته شده

  شود.مي

داده که  نشان نظريمطالعات 

 repetition rate 800با  که سيستميدر 

رهگير چشم کند، اگر هرتز کار مي

 samplingبرابر آن  80بتواند 

 هر يعني ؛مناسب استداشته باشد 

يک بار کند مي sampling که بار 80

اسپات  هم کند و يک بارمياصالح 

به نظر  ولي شود.ر شليک ليز

هرتز براي  8000 سرعت آيدمي

 .کافي باشدرهگيري چشم 

رهگيري چشم چه اهميتي دارد؟  

 در اهميت رهگيري 
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اصالح اسفروسيلندر ثابت شده 

در دو را  VISXاست. مثال  سيستم 

روشن و خاموش بررسي رهگير حالت 

وقتي اند. مشاهده شده که کرده

 ،روشن است  (eye tracker)رهگير چشم

شود و اصالح مي بهتر اسفروسيلندر

رسند، بيماران به ديد بهتري مي

بررسي  LADARvisionالبته در سيستم 

چون پذير نيست. مساله امکان اين

روشن کار رهگير  اين دستگاه با

اگر در اصالح اسفر و  ،ندکمي

کند اهميت پيدا مي  eye trackerسيلندر

ميت اه HOAمسلما  در اصالح 

 انواع ديديابد بايد تري ميبيش

موجود قابليت اصالح هاي رهگير

 . يا خير را دارند HOAمناسب 

 بايد مساله بعدي اين است که

WF شده دقيق باشد و گيرياندازه

به اصطالح  WFاگر بر اساس يک 

غير دقيق اصالح را انجام بدهيم 

)شکل  آيدبه دست نمينتيجه خوبي 

ها از سيستم . اکثر دستگاه(2

Hartmann-shack ولي  کننداستفاده مي

 (lenslet)هاي تعداد لنزلت

 گيرياندازه

 WF متفاوت ها در اين دستگاه

 به عنوان مثال است.

Zywave Bausch & Lomb  7در يک مردمک 

را  اسپات 70متري ميلي

ولي  کندگيري مياندازه

 100تا  هايي هستند کهدستگاه

کنند. به مي را ارزيابي اسپات

 2000 از بيشتوان لحاظ نظري مي

متر آناليز ميلي 7نقطه را در 

دستگاه اگر  کلي. به طور نمود

 7نقطه را در  800بيش از 
تقريبا  گيري کند متر اندازهميلي

را انحرافات هشتم  تا رده

توان به صورت دقيق مي

 بنابراين .نمود گيرياندازه

بيش از  بايدابرومتر دستگاه 

متر ميلي 7را در  اسپات 800

 گيري کند. اندازه

 

 2شکل  
 

در هنگام ابرومتري مردمک 

مردمک  اندازهبايد باز باشد. 

متر در ميلي 6تا  5/5بايد از 

تر باشد. هنگام ابرومتري بيش

هاي چرا که نقاطي که در لبه

گيرند و دستگاه مردمک قرار مي

کند گيري ميها را اندازهآن

 کنندرا ارايه نميت دقيقي اطالعا

اطالعات الزم است  همواره و

هاي ها هميشه با لنزلتلنزلت

سنجي و آناليز مجاور موقعيت

گيري شده شوند تا ابريشن اندازه

در پس باشد.  دقيق در آن نقطه

هاي مردمک معموال  اطالعات لبه

ابرومتري خيلي دقيق نيست 

گيري اندازه ميزانبنابراين 

 اندازهتر از کوچک هاابريشن

است. بعد از اين که مردمک 

گيري شد اندازه ا  ابريشن دقيق

ليزر  profileبايد دستگاه آن را به 

را با  کار اين .ندتبديل ک

محاسبات پيچيده رياضي انجام 

و مثل اسفروسيلندر بايد  شودمي

 بر سطح قرنيه اعمال شود. 

مسلما  مسايل محيطي مثل درجه 

محيط اگر در و رطوبت  حرارت

وسيلندر اهميت دارد اصالح اسفر

تري پيدا اهميت بيش HOAدر اصالح 

 کند. مي
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هايي که ابرومتري را الگوريتم

کنند ليزر تبديل مي profileبه 

ها را نمايش چگونه ابريشن

 همانطور که گفته شد ؟دهندمي

معادله  از هااکثريت دستگاه

کنند استفاده مي Zernike چندمجهولي

نيز  Fourier آناليز از VISXفقط  و

استفاده که با کند استفاده مي

بيمار  WF ،سينوسيهاي از موج

به هر  شود کهميتعيين آناليز و 

نسبت به فرمول  حال مزايايي هم

Zernike د.نکنبراي آن ذکر مي  

ين قسمت ترآيد مهمبه نظر مي

قسمت  wavefront guided ablationانجام

registration  باشد يعنيprofile  ليزري که

 ،شدهبر اساس ابرومتري تهيه 

 شود و اجرادرست بر روي قرنيه 

شود و  انجامدر جاي مناسب  اصالح

درست  registrationو  centrationمسلما  اگر 

به طور کامل و  HOAانجام نشود 

. به عنوان شدنخواهد  اصالح کافي

 Decentrationمتر ميلي 25/0مثال اگر 

 50د تقريبا  داشته باش وجود

را از بين  HOAدرصد اثر اصالحي 

نشان داده  نظري. مطالعات رودمي

وجود  decentrationميکرون  50اگر که 

توان به اصالح مي داشته باشد

يعني  نمود.الي دست پيدا ايده

اگر  .شودميبيمار اصالح  WFتمام 

وجود داشته  decentrationميکرون  200

درصد بيماران  10تقريبا   باشد

به اصالح قابل قبولي دست 

 normalبه ميزان HOAيعني  يابندمي

population کاهش  اندکه عمل نشده

بيشتر  decentrationهر چه يابد مي

شود مسلما  دقت و نتايج کيفيت 

 کاهش پيدا خواهد کرد.  بينايي

هم  cyclotorsionعالوه بر اين موضوع 

از وقتي بيمار دراهميت دارد. 

 8 تا چرخد اگرکشد چشم او ميمي
 وجود داشته باشدcyclotorsion   درجه

 و کرداصالح را  HOAتمام توان مي

درجه برسد  4به چرخش اگر 

بيماران به درصد  10تقريبا  

اند و صورت قابل قبولي اصالح شده

باشد مقدار درجه  80 بيش ازاگر 

HOA  اصالح شده شديدا  کاهش

 يابد.مي

 registrationاي ليزري براي هسيستم

نها مرکز کنند. اکثر آچه کار مي

مردمک را به عنوان مرکز ليزر 

 & Bauschمثال  سيستم  کنندميانتخاب 

Lomb دهد همين کار را انجام مي

ولي در عمل اين اصال  کافي نيست 

بيماري که به  شودمشاهده ميو 

بعد از  شده استاين شکل عمل 

دارد که نشان  decentrationعمل 

در اين سيستم  registrationدهد مي

کارآيي الزم را ندارد. سيستم 

LADARvision ،limbal registration  را مطرح

اي را که معرف که دايره هکرد

ليمبوس است بر روي تصوير چشم 

دهد و بيمار قرار مي

به  LADARvisionدر سايکلوتورشن هم 

جراح که شود مي کنترلاين شکل 

 چرخاند تاور ليزر را ميمح

بوس مهايي که کنار ليکمار

بر روي محورهاي گذاشته شده 

قرار بگيرد. سيستم ليزر مختصات 

هم کنترل  cyclotorsionبنابراين 

 iris ترولي از همه موفق شودمي

registration  است. همانطور که

دانيد آيريس هر فردي براي مي

 الگوي خاصي است يعني uniqueخودش 

وت است. دارد که در هر فرد متفا

 توان افراد را بر حسب الگويمي

آيريس شناسايي کرد و دو نفر را 

هاي اگر سيستم داد.يص تشخ از هم

و  trackingليزري آيريس چشم را 

register  کنند مسلما  نتايج بهتر

از همين  VISX ليزر خواهد شد.

 B & L ليزر .کندروش استفاده مي

 iris زا خود ديدهم در دستگاه ج
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registration بايد کند که استفاده مي

 بود. منتظر نتايج آن



 

 

 32 

 Wavefront Customized Ablationهدف  -دکتر فريد کريميان

  Wavefront Customized Ablationهدف
 

پزشکي شهيد ماستاديار دانشگاه علو -فلوشيپ قرنيه دکتر فريد کريميان:

 نژادبيمارستان شهيد دکتر لبافي -بهشتي

 
 مقدمه

آنچه که با يک جراحي 

رفراکتيو استاندارد با اگزايمر 

گيرد در حقيقت اصالح انجام مي

اسفر و سيلندر است و رده دوم 

اصالح   (2nd order aberration)وجاج اع

گردد. در حقيقت هدف آن است مي

که بيماران با چارت معمولي 

را به دست  32/32اسنلن ديد 

آورند ولي انجام اين عمل چه 

 مشکالتي دارد؟

 راکتيو روشـرف يـاواًل جراح

هاي ست و اعوجاجـني يآلايده

 conventionalدر روش ها ردهديگر 

د و کيفيت بينايي شواصالح نمي

کند و حتي فرد بهبودي پيدا نمي

ترين يابد. مهمگاهي کاهش مي

مشکالتي که بيماران بعد از 

پيدا  conventionalجراحي رفراکتيو 

، glare ،haloکنند به وجود آمدن مي

starburst ،کاهش ديد شب ،blurred vision ،

ghost image چشمي است. لوپي تکـو ديپ

 علت 

هاي ن عاليم وجود اعوجاجاصلي اي

 باشدمي رده باالتر

(higher order aberrations)  که تنها به

رفراکشن بيمار ارتباط ندارند و 

کننده آن ترين عامل تعيينمهم

 اندازه مردمک است. 

آلود، ديد ديد مهبيماران از 

شکايت اي و اختالل ديد شب ستاره

 02/02ديد  تاز نظر کميدارند. 

 ضوح ندارد. هر قدر کهاست ولي و

افزايش پيدا  هاي کل چشماعوجاج

 يافته کاهشعملکرد بينايي  ،کند

و حتي ممکن است از بين برود 

)حتي اگر اصالح با ليزر منجر به 

 central islandو  (decentration)عدم مرکزيت 

هاي و ساير عوارض نشود( با روش

conventional  اسفروسيلندر اصالح

هاي رده باالتر وجاجشود ولي اعمي

(HOA) هاي شود. در روشاصالح نمي

customized  سعي بر اين است کهHOA 

 نيز اصالح شود. 

اين است که   Holladayجمله معروف

اي را که در حالت طبيعي قرنيه

prolate  است باQ-value  مشخص در روش

استاندارد جراحي رفراکتيو 

تبديل شود؛  oblateليزري به قرنيه 

عبارت ديگر چشم عقاب به چشم  به

شود و بسياري قورباغه مبدل مي

از عوارض بينايي ايجاد شده نيز 

 ناشي از همين مساله است. 

 advanced refractiveهاي اما در روش

surgery  سعي بر اين است که کيفيت

ديد بهتر شود و نه تنها ديد 

چارت و هدف اين است ديد فرد به 

شود. چون  برده supervisionطرف 

بهبود کيفيت ديد بهبود کيفيت 

 بر دارد. گي فرد را نيز درزند

توان به دنبال آيا واقعًا مي

بود يا  6/32و  8/32، 02/32ديد 

 اين موضوع يک افسانه است؟ 

در حقيقت سيستم عصبي بينايي، 

شبکيه و ماکوالي سالم قادر است 

که ديد بسيار بهتري را فراهم 

 آورد.

طه در فضا اگر فقط يک نق

داشته باشيم و آن نقطه بر روي 

يک فتورسپتور بيافتد در حقيقت 

شود. به صورت يک نقطه درک مي

 media aberrationاما اگر به علت 
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نوري تصوير آن بر روي دو گيرنده 

)فتورسپتور( مجزا بيافتد آن  

بينيم و اگر را به صورت پخش مي

نور مجزا دو نقطه روي دو گيرنده

نور دازه يک گيرندهکه به ان

فاصله دارند بيافتد دو نقطه 

شکل در حقيقت شود، مجزا ديده مي

بازسازي شده يا يک نماي  0

optotype  32/32است که به صورت ديد 

شود و تصوير به اين مشاهده مي

افتد صورت بر روي پرده شبکيه مي

با  Eو فرد به صورت يک 

 کند.آن را مشاهده مي 02/02ديد
 

 
 0شکل 

 

توان کيفيت ديد را چطور مي

 بهتر کرد:

ارزيابي دقيق کيفيت ديد با 

شود و بعد ي انجام ميابرومتر

گردد آيا برنامه جراحي مشخص مي

توپوگرافي به تنهايي توپوگرافي 

قادر است اطالعات الزم را در 

اختيار جراح قرار دهد. 

توپوگرافي فقط وضعيت سطح قرنيه 

ر حرکت کند و مسيرا بررسي مي

تواند نور به داخل چشم را نمي

نمايش دهد. در حقيقت با 

ابرومترهاي دقيقي که وجود دارد 

کنند که و هر کدام ادعا مي

توان بهتر ترين هستند ميدقيق

اعوجاج را تعيين نمود تا با 

ها برنامه درمان استفاده از آن

تر مشخص کرد. در تصاوير را دقيق

است  يک حالت مطلوبي 0Zزرنيکه 

 customized ablationکه هدف درمان در 

باشد در اين حالت هيچ مي

اعوجاجي ناشي از سيلندر و اسفر 

وجود ندارد و تصوير حالت  HOAو 

هاي رده مسطح دارد. در اعوجاج

 tiltدر حقيقت  order aberration) st(1اول 

 tiltوجود دارد و سطح تا حدي 

کند اما هنوز پيدا مي

که در  defocusو آستيگماتيسم 

است وجود  (Z2)مرحله بعدي ابريشن 

را نشان  comaحالت  Z3ندارد. 

که به نام کاله  Z4دهد. مي

مکزيکي هم معروف است )چون قسمت 

مانند دارد( مرکزي آن حالت قيف

و اين هم حالت آستيگماتيسم در 

درجه است و در بيمار به  24

شود. اگر مشخص مي horizontalصورت 

هاي محيطي وجود در قسمت اعوجاج

و يا  trefoilداشته باشد به صورت 

tetrafoil شود. گذاري مينامcoma  قسمت

hot  است که درmidperiphery  نشان

تر ابرومترهاي شود. بيشداده مي

را (5th order) موجود تا رده پنجم 

 دهد. نشان مي

 

           Order                                     تصاوير

     (modeزرنيکه )
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 RMSها و مقادير مختلف تصاوير زرنيکه، گروه -3 شکل

بين است يک بيمار نزديک 2شکل 

و تصويري که به صورت مسطح بر 

شود در قسمت روي کاغذ ارايه مي

مرکز هر چقدر قرمزتر باشد نشان 

 تر است.دهنده اعوجاج بيش

مشخصه  jumpبرعکس حالت 

ربين است. در قسمت بيماران دو

مرکز آبي و قسمت محيطي که 

ابريشن بيشتري دارد قرمز نمايش 

 شود.داده مي

 

 

 2شکل 
 

پس از اصالح در حالت مطلوب، 

ها ها اصالح شده و همه آناعوجاج

 شوند.به سطح نزديک مي

است که در  Zywaveاين تصوير 

است  حقيقت نشان دهنده بيماري

به  -861º-  4/2*2که رفرکشن 

دارد و وقتي که يک  HOAصورت 

شود نمايش داده مي Zywaveپرينت 

در قسمت باال و راست عکس نقشه 

wave front شود. ديده مي 

هاي رده فقط اعوجاج WFنقشه 

اول و دوم يعني اسفر و سيلندر 

 دهد. چشم را نشان مي

HOA  در قسمت باال و راست نقشه

 point spread functionشود و اده مينشان د

 شدهدر حقيقت تصوير بازسازي

اي است که اگر آن نقطه نقطه

فضايي و نوراني به چشم تابيده 

و بر روي شبکيه بيافتد بيمار 

 آن را به شکل مذکور خواهد ديد. 

 

 WFاز انجام  در واقع هدف

customized ablation  اين است که ديد

بعد از عمل  (UCVA)بدون اصالح 

شده قبل االمکان از ديد اصالحتيح
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از عمل بهتر باشد و بيمار بعد  

از عمل به ديد بهتري نسبت به 

ديدي که با عينک و لنز تماسي 

بدين داشته است دست يابد. 

تا  ايمني جراحيبايد  منظور

 يابدجايي که ممکن است افزايش 

 (aberration)هاي اعوجاجاز ايجاد و 

 ي بيمار جلوگيريبرا سازمشکل

 کرد. 

 

  سيستمZyoptix 
از دو قسمت  Zyoptixسيستم 

تشخيصي و درماني تشکيل شده 

 است. 

از يک  (diagnostic)قسمت تشخيصي 

تشکيل  Orbscanو  Zywaveابرومتر 

گرديده است. اين دو به وسيله 

براي  که Zylink به نامافزاري نرم

customized ablation  ،طراحي شده است

تا دستگاه بتواند شوند ق ميتلفي

 اقدام به بر اساس اطالعات

customized ablation نمايد . 

 

  ابرومترZywave  

طراحي  Hartmann-shack روش بر اساس

را انجام  outgoing wavefrontشده و 

 رده پنجمهاي اعوجاج دهد و تامي

)order th5( کند. گيري ميرا اندازه 

بر کار هابراي انجام آزمايش

 Zywave افزارنرمبايد با  دستگاه

آشنايي داشته باشد و با حوصله 

و دقت کافي اين کار را انجام 

دهد. آزمايش در بعضي از موارد 

انجامد. ساعت هم به طول مي 0تا 

بنابراين آزمايش دقيق که اصول 

 بايد بهو اساس اطالعاتي است که 

شود اهميت زيادي دستگاه داده 

 دارد.

که در  Zywave (V4.4) افزارنرم

حقيقت جديدترين نوع اين دستگاه 

از  نقشه 4است ابرومتري را در 

دهد و از بين م انجام ميهر چش

را که با هم  نقشه 2ها آن

 کند.همخواني دارد انتخاب مي
 

 2شکل  

 
 مردمک  گشادي 

 (pupil dilation)مردمک  گشاديميزان 

ترين مراحلي است که يکي از مهم

. نقش دارد customized ablationنجام در ا

براي اين که دستگاه بتواند 

 گيري کند حداقلدقيق اندازه

 6ايد بگشادي مردمک  ميزان
 متر باشد. بهتر است باميلي

را تاريک کردن اتاق اين اندازه 

در غير اين صورت  به دست آورد،

 عوارض کميهايي که ميدرياتيک از

 شدهرقيق فرينافنيلدارند مثل 

که اثري روي درصد(  3تا  0)

قرنيه ندارد استفاده تليوم اپي

شود. الزم به ذکر است مي

 اعوجاجهاي قوي خود ميدرياتيک

 کنند.ايجاد مي

 

 وضعيت اشکي 

همانطور که  نيز وضعيت اشکي

ترين و شايد بحث شد يکي از مهم

که در  است ترين عوامليابتدايي

تاثيرگذار است و قرنيه  اعوجاج

گيري و چه در زمان اندازه هچ

 اعوجاجبعد از عمل در ايجاد 

 اهميت دارد.
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 ثبت تصوير قبل از هر بار

(capture)  حتمًا بايد به بيمار

پلک بزند.  کرد تا چندبارتوصيه 

هيچگونه تماسي با  زدر همان رو

 قرنيه بيمار نبايد گرفته شود.

و انجام پاکيمتري اولتراسونيک 

به  رنيهگيري ضخامت قاندازه

اي بيمار بر artifactعنوان يک 

 orbscanاز  توانشود. ميمحسوب مي

و  conjugateکه به عنوان دستگاه 

در  است استفاده کرد Zywaveهمراه 

متري به صورت پاکي اين حالت

optical  شودانجام ميو غيرتماسي .

بيماراني که خشکي چشم دارند 

ايد قبل از انجام حتمًا ب

ت درمان قرار تح هاآزمايش

توان مي انجام آزمايشگيرند. در 

هاي چشمي بدون از قطره

 نگهدارنده استفاده کرد. 
 

  نقشهwavefront 
شباهت زيادي به   wavefrontنقشه

توپوگرافي دارد. در سمت چپ و 

نشان داده  order Zernike nd2باالي صفحه 

در  شود و هر چقدر که اعوجاجمي

به ها گرنباالتر باشد  هايرده

و  شوندمتمايل مي سمت قرمزي

تر به هاي پايينهاي ردهاعوجاج

شوند. به رنگ آبي نمايش داده مي

 هاياعوجاج در سمت راست نقشه

ر يعني سوم، چهارم هاي باالترده

نشان  (higher order aberrations)و پنجم 

 . شوندداده مي
 

 PSF 
که ( 4)شکل  Zywaveدر روي نقشه 

شده به وسيله  به صورت چاپ

گردد، عبارت دستگاه ارايه مي

point spread function (PSF)  وجود دارد و از

آن براي نشان دادن ميزان پخش 

شود. يک نقطه نوراني استفاده مي

يعني ميزان اعوجاج را با شکل 

شود. به بيمار نشان داده مي

براي اين کار يک نقطه نوراني 

در بيرون چشم بيمار بر روي 

شود. به علت يه تابانده ميشبک

اعوجاجي که در مسير اين نقطه 

نوراني وجود دارد، اين نقطه 

دهد و به شکلي که تغيير شکل مي

کند در بيمار آن را درک مي

در قسمت راست و پايين آيد. مي

نقشه نيز در صورتي که چشمي 

باشد  (لحاظ نظريکامالً سالم )به 

کند هر قدر که مردمک تغيير 

 point spread functionي در پخش شدن تغيير

 آيد. به وجود نمي

نقطه نوري به حالت گرد است و 

شود هر چه مردمک گشادتر مي

ميزان اعوجاج و پخش نور هم به 

 تر خواهد شد.همان نسبت بيش
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 wavefrontنقشه  -4شکل 

 

 RMS (root mean square) 
در قسمت چپ و پايين تعدادي 

که  دارد وجودعدد و رقم 

 RMSاطالعاتي در مورد وضعيت 

 .دهدميبيمار 

(root mean square) RMS از  جمعي است

بعضي و چون  هااعوجاجتمامي 

ممکن است منفي و بعضي مثبت 

 ند،نديگر را خنثي کو يکباشند 

شود و رسانده مي 3به توان  لذا

د و با نآيبه صورت مجذور در مي

 ترين چيزيمهم .دنشوهم جمع مي

براي اصالح در نظر  Zyoptixکه 

 RMSاست.  HORMSگيرد در حقيقت مي

تر ا بيشي 42/2اگر قبل از عمل 

 به روشجراحي  باشد يکي از داليل

WF .است 
 

 PPR (phoropter predicted refraction) 
دست ه ب Zywaveکه رفراکشني 

و اين در حقيقت است  PPRآورد مي

ميانگيني از اسفروسيلندر است 

به  توانميبا اندازه مردمک  که

. اگر عددي کردآن دسترسي پيدا 

شود نشان داده مي در اينجاکه 

متر باشد آزمايش ميلي 6زير 

تکرار با مردمک باز  نياز به

دارد و آزمايش به صورت ناقص 

 اندازهانجام شده است. اگر 

بيش اسکوتوپيک  در شرايط مردمک

متر باشد اين آزمايش ميلي 6از 

مردمک هر قدر اعتماد است.  قابل

شود ميوپي افزايش ميگشادتر 

را  PPRعدد  2کند. پيدا مي

، متريميلي DPI 4/2. ديد توانمي

manifest refraction  و يکيDPI  که در

داده  نشاناسکوتوپيک مردمک 

و ها به صورت اسفرشود. اينمي

در قسمت آن  axisسيلندر و محور 

يد باخص است و پايين نقشه مش

و هماهنگي داشته  همخواني

بايد با  PPRد. به خصوص نباش

subjective manifest refraction  همخواني داشته

بنابراين اگر ناهمخواني باشد. 

 customized ablationوجود داشته باشد و 

نتايجي که به  ،شودرا انجام 

آلي آيد نتايج ايدهدست مي

بين  شودپيشنهاد مي نخواهد بود.

Zyoptix  وPPR  مانيفستو رفراکشن 

  :شوددقت به سه چيز 
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و  آيدمياسفري که به دست  -

Zywave  کندارايه ميآن را 

ديوپتر  24/2تر از بيش نبايد

 اختالف داشته باشد. 

تر از نبايد بيشنيز سيلندر  -

 ديوپتر متفاوت باشد.  4/2

اگر ميزان آستيگماتيسم ما  -

ديوپتر باشد  4/2بيشتر از 

نبايد  محور سيلندر اختالف در

  .درجه باشد 04تر  از بيش
شود که باعث مي موارداز هر يک 

 دست نيايد.ه نتايج دلخواه ب

 تکرارچندين بار بايد  آزمايش

يکنواخت که  يشود تا آزمايش

معادل و همخوان با رفراکشن 

manifest آيددست ه است ب . 

بيمار خيلي موثر در استرس 

که  است و بايد مکررًا زماني

است به  Zywaveدستگاه  پشتبيمار 

گونه بيمار گفته شود که هيچ

 اين باشدو راحت  هاسترسي نداشت

بهتري  شود که نتايجامر باعث مي

  دست آيد.ه ب

مردمک بايد باز  aberration mapدر 

چند روز آزمايش . بهتر است باشد

بهتر  قبل از عمل انجام شود و

 چوننجام نشود ادر روز عمل  است

 ازردمک براي باز کردن م

 اين شود وميفرين استفاده افنيل

انجام جراحي را در همان  قطره

 کند.روز غيرممکن مي

نکته مهم: اگر رفراکشني که 

PPR  به ما ارائه کرده قابل

مقايسه با رفراکشن مانيفست 

نباشد بهتر است زماني که پرينت 

را چک  PPRشود رفراکشن گرفته مي

که بيمار تا چه و ببينيم  کرد

کند مي قبولحد اين رفراکشن را 

و اگر قبول کرد در رفرکشن خود 

  بايد شک کرد.
 

 Orbscan 

Orbscan IIz  که به عنوان همکار

Zywave جديدي است و  افزاراست نرم

 .شودميجديدي استفاده  joystickاز 

اي در جداگانه orbscanاگر 

که  کلينيک است به خاطر اين

بايد همراه هم  orbscanاطالعات 

حقيقت با هم کار باشند و در 

اطالعات را از  توانکنند نمي

ديگر در گوشه  دستگاهي که

کلينيک است برداشت و با فالپي 

 orbscanمزيت  .داخل دستگاه ريخت

اين است که با مردمک در حالت 

  قابل انجام است. معمول

Orbscan  در همان روز عمل هم را

 quad map، ارزش دانجام دا توانمي

و  anterior float تواندمي اين است که

posterior متري و توپوگرافي و پاکي

يک نماي سه بعدي خوبي را از 

 بگذارد.  پزشکقرنيه در اختيار 

 anterior surfaceوضعيت  Anterior floatنقشه 

 Posterior floatدهد. را به ما اطالع مي

 posterior cornealدر تغييراتي را که

elevation دهد که دهد نشان ميرخ مي

و  posterior keratoconusبراي تشخيص 

subclinical keratoconus کمک کننده  بسيار

است. همچنين ممکن است که در 

کمک  قسمت قرنيهترين تشخيص نازک

 کننده باشد. 

 42تر از بيش posterior elevationاگر 

ميکرون باشد بهتر است به عنوان 

عالمت خطر قلمداد شود و از  يک

 نقشه انجام ليزيک خودداري شود.

نقشه با  اغلبهم کراتومتري 

شباهت دارد. اما به توپوگرافي 

کار  چهارخاطر اين که دستگاه 

دهد و را با هم انجام مي

ر مراحل ارزيابي سطح قرنيه د

اغلب  ،گيردبعدي انجام مي

ه ياراخيلي دقيقي  جزييات

 دهد. نمي
 

 Zylink 
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 Zylink  است که افزار نرمنوعي

و  orbscanدست آمده از ه اطالعات ب

Zywave دهدمي را با هم ارتباط. 

Optical zone  مطلوب براي انجام

متر ميلي 4/2بايد حداقل درمان 

اندازه مردمک تر از بزرگ

 باشد. در اکثر موارداسکوتوپيک 

به  OZبه خصوص افراد جوان  و

ر نظر متر دميلي 4/6ميزان 

در حقيقت روي  شود.گرفته مي

بر حسب تاثيري  optical zoneدستگاه 

ميزان عمق ابليشن دارد و که بر 

ضخامت قرنيه زماني که در 

تنظيم  وجود داردمحدوديت 

مردمک خيلي  اندازهگاهي  .شودمي

 optical zoneدستگاه  ليبزرگ نيست و

، در گيردتري را در نظر ميبزرگ

تواند دستگاه ميجراح  اين موارد

برنامه درمان  .را تنظيم کند

(treatment plan)  و مقدار آن در

اختيار جراح است و براي انجام 

ميکرون و  222حداقل  بايد ليزيک

از ميکرون  222حداقل  ASAبراي 

باقي نخورده دستبافت قرنيه 

  بماند.

 شروع به کار دستگاه وزمان 

در هنگام وارد کردن اطالعات چون 

 022) تردستگاه پايين کانسفر

از درصد  02 بايد است هرتز(

در اين شود  ميزان اسفر کاسته

تر و زمان درمان طوالني حالت

 زماني که است. ترسرعت پايين

هرتز است و سرعت  322 فرکانس

 بهدستگاه خيلي باال است نيازي 

ي وجود ندارد و درصد 02کاهش 

کل اسفر را به دستگاه  توانمي

وجود که سيلندر باال ر اينمگ داد

به در اين حالت باشد و داشته 

مقداري  از اسفر hyperopic shiftخاطر 

 . شودکاسته مي

 

 محور آستيگماتيسم  
 treatmentاطالعاتي که به عنوان 

planner  به دستگاهZyoptix  داده

اما  استي رقابل دستکا شودمي

و سيلندر خود  محوردستگاه فقط 

از همان  پس .دکنقبول مي را

با  و سيلندر محورابتدا اگر 

محور سيلندر در رفراکشن 

همخواني ندارد بايد مانيفست 

که آيا بيمار بر  گرفتتصميم 

عمل شود  PPRاساس محور سيلندر 

 ا نه.ي

 
  اطالعات مربوط به درمان 

براي  Zylink افزارنرم بنابراين

اين که برنامه درمان را به 

 anterior  هاينقشه دستگاه بدهد از

floatوpachymetry   نقشه همچنين ازو 

customized   که بر اساسZywave دست ه ب

کند و استفاده ميآمده است 

را  treatment dataمجموعًا ها اين

 دهد. تشکيل مي

برنامه درمان با فالپي به 

 .شوددستگاه داده مي

ي است که فقط کارت Zyoptixکارت 

به کار  ablation profileبراي ايجاد 

 spot profileرود و از آنجا که مي

اطالعات با همان  بر است،هزينه

 فاميل فالپي که نام و نام

بيمار و شده عملبيمار، چشم 

به در آن ثبت شده رفراکشن 

 شود. داده ميليزر دستگاه 

 
 centration 

 مرکزيت خيلي مهم کنترل نکته

(centration)  است. زماني که جراحي

چشم عمل قبل از هر  شودميع شرو

دستگاه نياز به کاليبريشن 

بهتر  customized ablation. اما برايدارد

 قبل از جراحي هر يک ازاست 

و  centration از نظردستگاه ها چشم

fluence test ارزيابي شود . 
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 0اسپات  باابتدا  بررسي مرکزيت

 صفحه متري رويميلي 3 سپس و

جراح و ود شانجام مي کاليبريشن

بايد زير ميکروسکوپ تصميم 

 3و  0هاي اسپات بگيريد که
دارد يا دقيق  مرکزيتمتري ميلي

بهتر است جداگانه براي  و خير

 چک شود. مرکزيت دستگاه هر چشم

Fluence  که  استزماني دستگاه

 .شودکارت در دستگاه گذاشته مي

سر به صورت يک فيلتر در کارت 

قرار اگزايمر پرتو ليزر  راه

دي از انرژي گيرد و مقدار زيامي

بنابراين گيرد. دستگاه را مي

انرژي بااليي مورد نياز است و 

وجود  gas change نياز به گاهي

چون خود کارت مقدار  دارد.

 دستگاه رازيادي از انرژي 

 پالس بدون کارت،گيرد مي

68-62 fluence test  محسوب مناسبي

به  دتواننميدستگاه . اما شودمي

خاطر وجود کارت به حد انرژي 

 gas برسد در اين حالت بايدالزم 

change  انرژيرا براي دستيابي به 

 .انجام دادمناسب 

 beamوظيفه کارت اين است که 

profile  به صورت تلفيقي ازرا 

Gaussian beam  وflat top آورد.در مي flat 

top  لي چونتري دارد وبيشدقت 

با صاف نيست  دست ويک قرنيهسطح 

به  سطح صافي Gaussian beam وجود

 Gaussian beam در مقابل .آيدوجود مي

 تراشد. درميتري را سطح کوچک

هايي تعبيه شده سوراخ Zyoptixکارت 

با همديگر را ها اين که است

 و به صورت  کندميمخلوط 

truncated Gaussian beam  و آوردميدر 

باعث  باهم اين دو خصوصيات

حداکثر سطح به  smoothnessشود که مي

قرنيه روي سطح  thermal effectبرسد و 

  به حداقل برسد.

پس از وارد دستگاه زماني که 

 شروع به ابليشنکردن اطالعات 

کند براي قسمت اعظم عيوب مي

بيمار که  (refractive error)انکساري 

 beam 3اسفروسيلندر است با 
د براي و بع کندميکار متري ميلي

Fine tuning  وtransition zone  و براي اصالح

 beamها در مرحله بعدي از اعوجاج

 شود. متري استفاده ميميلي 0

 Beam profile
Flat Top

Gaussian Beam

Truncated Gaussian Beam Shape

Maximized Smoothness and
Minimized Thermal Effect.

+

Beam profile
Flat TopFlat Top

Gaussian BeamGaussian Beam

Truncated Gaussian Beam Shape

Maximized Smoothness and
Minimized Thermal Effect.

Truncated Gaussian Beam ShapeTruncated Gaussian Beam Shape

Maximized Smoothness and
Minimized Thermal Effect.

+

 

 truncated beam -6شکل 

 
  رهگيري چشم(eye tracking)  

 (eye tracker) چشم رهگير نکته مهم

 infra redيک  B & Lدستگاه  رهگيراست. 

video based eye tracker  است وکه ديناميک 

 032 (tracking frequency) رهگيرسرعت 

 capture 2/8بين هر و هرتز دارد 
. وجود داردثانيه فاصله ميلي

 saccadicحرکات انسان داراي چشم 

قدرت دستگاه به حدي است  است.

 ؛را تشخيص دهد saccadeتواند ميکه 

يعني سرعت دستگاه به حدي است 

ميکرون  32 ثانيهکه در هر ميلي

 saccadeکند. در صورتي که حرکت مي

ثانيه در هر ميلي ميکرون 34

 کند. حرکت مي

گر حرکت در چشم خيلي سريع ا

نتواند آن دستگاه  رهگيرباشد و 
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را دنبال کند و اين اختالف  

 متر باشدميلي 3/2تر از بيش

متوقف  يميکرون 322 هايپالس

 د.نشومي
 

 
 رهگير چشم -2شکل 

 

 تخاب بيماران 

بيماراني که ميوپي پايين و 

ساده دارند و در ابرومتري 

نياز  ندارندهاي بااليي اعوجاج

ندارند و يک  customizedبه درمان 

 conventionalدرمان استاندارد و 

ها به همان اندازه براي آن

پاسخگو است. در صورتي که با 

و مراحل  customizationاضافه کردن 

تر طوالنيعمل  زمان calibrationمختلف 

تري به و هم هزينه بيششود مي

 گردد.بيمار تحميل مي

 customizationبراي بيمار  اعوجاج

 2/2تر ازبيشبايد  باز مردمک با
 باشد.  نميکرو

محققان در اين مورد همه 

 2/2و بعضي  اتفاق نظر ندارند
در نظر  HOAبراي را  ميکرون

باز گيرند. اگر بيمار مردمک مي

  (مترميلي 4/4حداقل )دارد 

شرايط  مشابهآن  اندازه

اين بيمار  و استاسکوتوپيک 

 customized ablationخوبي براي  ايکانديد

است و اگر بيمار مردمک کوچک و 

به دست  Zyoptix باتنگ دارد مزيتي 

 . آوردنخواهد 

بيماراني که ميوپي باال و در 

 3يا آستيگماتيسم باالتر از 
و  tissue sparingد به علت ديوپتر دارن

 ،از استروما تريحفظ بافت بيش

 customizedتوان از ميبراي ابليشن 

ablation  .استفاده کرد 

با  PPR Zywaveدر مورد ارتباط 

 حتماً بيمار  سابجکتيو رفراکشن

کامالً  با هم اين دو بايد

شته باشد و اگر ني دااهمخو

 PPR ناهمخوان باشند بايد

وي چشم بيمار قرار راکشن را ررف

اين  و اگر بيمار تحمل داد

 ايکانديد رفراکشن را داشت

customization  .است 

 

 نتايج Zyoptix در ساير مراکز  

 UCVAدر بسياري از مطالعات 

قبل از  BCVAبعد از عمل حتي از 

به لحاظ  است. عمل بهتر بوده

اي وجود ندارد نظري هيچ وسيله

يري گرا اندازه glareکه بتوان 

کرد. اما بسياري از بيماران از 

اند. هبهبود ديد شب رضايت داشت

، کما هاي رده سوماعوجاجهمچنين 

کاهش پيدا  spherical aberrationو  trefoilو 

 البته همه بيمارانکرده است. 

HOA  ميکرون  2/2تر از بيش

 ايو به عنوان يک کانديد داشتند

شوند. در گرفته مينظر مناسب در 

  توانسته است Zyoptixر مطالعات اکث

را  هاي رده سوم و چهارماعوجاج

تر را بيش optical zoneدهد اگر کاهش 

متر در نظر بگيريم ميلي 6از 

افزايش پيدا  HOAقدرت اصالح 

تاکيد ر اکثر مقاالت دکند مي

به اندازه مردمک  HOAشود که مي

ميزان  به بستگي دارد و نه

 . بينينزديک

 FDAاي که توسط هدر مطالع

راهبري شده است براي بيماراني 

ديوپتر  -2 تر ازکم که ميوپي

انجام شد  Zyoptixاند و داشته

در گيري شدند ماه پي 6 بيماران

 Zyoptix ، بابين ليزرهاي مختلف



 

 

 22 

 Wavefront Customized Ablationهدف  -دکتر فريد کريميان

از  بهتر UCVAدرصد موارد  32در

BCVA  62در بود و قبل از عمل 

بعد از عمل  BCVAدرصد بيماران 

 بهبودقبل از عمل  BCVA نسبت به

 UCVAچشمگيري پيدا کرد. همچنين 

درصد موارد  28بعد از عمل در 

 قبل از عمل بود. BCVAبهتر از 

در شرايط  Contrast sensitivity آزمايش

درصد موارد  2قط در مزوپيک ف

درصد  26در بدتر شده بود، 

درصد  32ري نکرده و در تغيي

از نظر  بهبودي نشان داد.افراد 

درصد  night glare 30، ابجکتيوس

درصد بيماران  22 .بهبودي داشت

که رانندگي در شب  اظهار نمودند

 . دهندميرا بهتر انجام 

 

  بازاريابيZyoptix 

 Zyoptix در مورد مساله مهم ديگر

آن  marketingموضوع بازاريابي و 

  است.

اگر دقت کنيم نويسندگان تمام 

هستند  Bausch & Lombمقاالت مشاورين 

کنند ممکن است هايي که ميو صحبت

به هر  باشد. مغرضانه تا حدي

 کنندمياکثر مطالعات اذعان حال 

 دستيابي بهنيازهاي که پيش

قابل  سيستم اين با نتايج خوب

 دستيابي است.
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 Customized Surface Ablation
 

  پزشکي نگاهمرکز چشم -فلوشيپ قرنيه: دستجرديمحمدحسين دکتر 

 

 مقدمه

در  customized ablationو  Wavefront آوريفن

برد سر میه ت بياوان دوران طفول

و هنوز راه طوالني برای تحول در 

اما آنچه که  .1داردپيش رو 

وجود ت يواقعک يعنوان ه بامروز 

 رغم همهست که علین ايدارد ا

کی يها و مشکالت تکنولوژتيمحدود

و  کنديستم کار مين سياموجود، 

 ثمر واقع گردد.تواند مثمرمی

 wavefront-guided ablationعالوه بر اينکه 

 higher-order aberrations (HOA)با اصالح 

ی را باال ينايت بيتواند کممی

تر اين که با ببرد، اما مهم

و  glare ،haloمانند  عوارضيهش کا

double visionت يفي، به طور مشخص ک

د شب يدبه ويژه مار يی بينايب

د ياما بابخشد. را بهبود می

علت ه توجه داشت که ب

تم هنوز سين سيی که ايهاتيمحدود

بهره دارد، همه افراد از آن 

قابلمندی نخواهند برد. افرادی 

 که رفراکشن بااليي ندارند و

در چشم  ی هميباال (aberration) اجاعوج

شود، به نظر ده نمیينها دآ

با  customized ablationآيد که مين

conventional ablation  تفاوت برای آنها

گروهي اما  داشته باشد.چنداني 

اسفروسيلندر  اي کهماران ياز ب

 بااليي RMS اي، بااليي دارند

توانند می آوريفناز اين  ،دارند

در ن يهمچن د.نربببهره 

درمان مجدد بيماراني که 

(retreatment)  نياز دارند چه بعد از

استفاده  PRKليزيک و چه بعد از 

نتايج خوبي  customized ablationاز روش 

   . باشدداشته می تواند به همراه 

نشان  3مطالعات محدود اوليه

در اعمال  customizationداده است که 

،  نتايج بهتری surface ablationجراحی 

ن ياز ليزيک دارد اما در ا

مورد هم هنوز راه طوالني براي 

گيري نهايي در پيش رو نتيجه

هر دستکاری که در هر  م.يدار

به عنوان يک سيستم  قرنيهقسمت 

 زيستي و بيومکانيکي فعال

همراه با تغييرات  ،اعمال شود

در کل بيومکانيکي بسياري 

عنوان ه ب خواهد بود.ه يقرن

ه يک فلپ قرنيفقط  گرثال ام

 ablationنکه يبدون ا ،جاد شوديا

 اثبات شده است کهرد، يانجام گ

ه يک قرنيومکانيراتی در بييتغ

بازگردان  که گرددحاصل می

 گريدقرنيه به وضعيت قبلي 

 .خواهد داشتامکان ن

 surface طور کلی دره ب يا PRKدر 

ablation ای و دغدغه ترين مشکلمهم

 با آن customizationتباط با در ار که

 wound healingمساله م يمواجه هست

 cornealو  Corneal epithelial wound healing.است

collagen wound healing  و تغييرات

بيومکانيکي که در قرنيه ايجاد 

روش  های عمده شود از محدوديتمي

customized surface ablation  .است 

زرها يت ليفيبا بهبود ک

يکي از داليل کنونی، امروزه 

نامطلوب  wound healing جاد يا اصلي

 regression اي و hazeکه منجر به 

ترميم  وقفه درگردد، می

 تليوماپي

(re-epithelialization)  است. اگر به هر

تليوم تاخير اپيم يترمدليلي 

 از مطمنًا حتي اگر ،پيدا کند

استفاده شده هم  ميتومايسين
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 regression اي و  hazeبيماراين  ،باشد

را نشان خواهد داد. بنابراين 

 surfaceدراهداف ن يترمهميکي از 

ablation تليوم اين است که اپي

ا حداقل ي م گردديترمر تسريع

به  .ر نگردديم آن دچار تاخيترم

د عمل از يمار کانديگر بويژه ا

د سعی يبااست  customized ablationنوع 

ملی را که شود تا تمامی عوا

تواند بر ا بالقوه میي بالفعل و

د نر منفی بگذاريم زخم تاثيترم

ن منظور يبد .قرار گيرندمد نظر 

عنی از انتخاب يدر تمام مراحل 

مار گرفته تا مرحله جراحی و يب

 يد نکاتيعد از عمل بابن يهمچن

 delayedاز  را مد نظر داشت تا

epithelial healing   از  در نهايتوbad 

wound healing .البته  اجتناب گردد

 customized surfaceن نکات خاص روش يا

ablation يست و در هر نوع عملنsurface 

ablation  کند.صدق می 

  بيماراني که انتخاب ز ابايد

 با يا collagen vascular diseaseسابقه 

. کرداجتناب دارند  dryness بدون

 meltingچون در اين بيماران خطر 

باال است.  delayed epithelial healingو 

همچنين از انجام جراحي براي 

با و  بيماراني که خشکي چشم

دارند  collagen vascular diseaseا بدون ي

بيماراني  .شودبايد اجتناب 

متوسط  کم تا که خشکي چشم

بهتر است مدتي با  ،دارند

سايکلين و اشک مصنوعي داکسي

ن يااگر با . شونددرمان 

کيفيت اشک بهبود ها اندرم

قبل از عمل يک  ،پيدا نکرد

 plugبيمار هر چشم نکتوم وپ

بايد صبر کرد  وگذاشته شود 

 fluorscein stainingدر اين بيماران تا 

ن ياز ب کامالً  staining rose Bengalو 

کيفيت اشک به حال برود و 

ردد و سپس اقدام به عادي برگ

تواند می. خشکي چشم شودجراحی 

 Corneal epithelialدرجدی اختالل اعث ب

wound healing  وcorneal collagen wound healing 

نتيجه ن از يو بنابرا گردد

در . به دست نخواهد آمدمطلوب 

براي  customized ablation صورت انجام

نتيجه بهتر بايد  دستيابي به

 .خيلي دقت داشت drynessروي 

  د ني که ديابت دارانبيماردر

عمل انجام بهتر است که از هم 

surface ablation  خودداري شود. چون

دراين  delayed epithelial healing احتمال

زان يم نيباالست. همچنبيماران 

ن يری شده در ايگوپی اندازهيم

و   ثباتتواند بيمی مارانيب

اولين نکته  .ق باشدير دقيغ

و به  defocusکاهش  customizationدر 

 زانيمدن حداقل رسان

 lower-order) هاي رده پاييناعوجاج

aberrations)  بيمار بعد تا است

بتواند به بهترين وجه از 

هاي اعوجاج کاهشمزاياي 

 (higher-order aberration) باالتررده

ماری پس ياگر ب مند شود.هبهر

 residual refractive errorعمل  همچنان از

ج ينتا داشته باشد، مطمئناً 

customization مفهوم خواهد يش نابرا

 ماند.

 آکوتان  داروي بيماراني که

چون اين دارو )کنند مصرف مي

ايجاد  ایقابل توجه خشکي چشم

بايد صبر کرد تا دوره  (کندمي

و چهار تا شش  درمان تمام شود

  .ماه از آن سپری گردد
  شيردهيدر دوران بارداري و 

چون بيمار رفراکشن ثابتي  هم

ر يرا به تاخ يد عملبا ،ندارد

 انداخت.

 انتخاب  در گريد نکته مهم

 044حداقل اين است که مار يب

از ضخامت  untouched depthميکرون 

يه )با احتساب ضخامت قرن
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تا  بماندباقي وم( يتلاپي 

 ثبات يج پس از عمل ازنتا

کافی برخوردار باشد و از 

عارضه خطرناکی مانند 

 .کراتکتازی اجتناب گردد

 نشان داده است که  مطالعات

و  نتيجه بهترحصول براي 

و  wound healingکنترل مطلوب 

، regressionو  hazeری از يشگيپ

يک هفته  Cويتامين  استفاده از

تا دو هفته پس از  قبل از عمل

ا حتی يو  گرم 3 زانيعمل به م

تواند می با دوزهای باالتر

به نظر ميرسد  کننده باشد.کمک

تر شيب Cن يتاميمحافظتی ونقش 

در ارتباط با نور ماوراء 

ده شده يبنفش باشد. چرا که د

در  Cن يتاميباالی و ميزانکه 

ک يسگمان قدامی چشم مانند 

لتر قوی در مقابل نور يف

  . 6و5ماوراء بنفش عمل می کند

 مار يکنترل درد و ناراحتی ب

های جراحی سطحی از در عمل

ت خاصی برخوردار ياهم

د بعد از د. هرچه درنباشمی

ورت صه مار بيتر باشد بعمل کم

و پلک زدن پلک خواهد زد عادی 

م يع در ترميعی سبب تسريطب

وم خواهد شد. يتليه اپيال

ضد درد بهتر است که ن يبنابرا

قبل از عمل شروع کی دو ساعت ي

و از ضد دردهايي که در  شود

دسترس است مثل بروفن و 

)دو  شودديکلوفناک استفاده 

گرمی و لیيم 35ناک کلوفيقرص د

لی يم 044ا دو عدد قرص بروفن ي

ک ساعت قبل از يم تا يگرمی ن

 موضعي NSAIDاز اگر   .عمل(

بهتر است آن شود مي استفاده

عمل برای  از قبلم ساعت ينهم 

قه يدق 5فاصله ه دو بار و ب

زان يتا م شودشروع 

 ،حين عملرا که ی ياتورهايمد

وم و يتليدر هنگام برداشتن اپ

ablation شوند را به آزاد می

تا هم شدت درد  برسندحداقل 

ابد و هم از اثر يمار کاهش يب

  healing روندن مواد در يمنفی ا

 کاسته شود.

  و کاليبريشناز beam alignment 

بايد کامالً  زريل دستگاه

اطمينان پيدا کرد و اين 

  مسووليت جراح است.
  هواي اتاق عمل دما و رطوبت

  آل باشد.ايده بايد در حد
  ها و اطالعات دادهکه  شوددقت

صحيح وارد دستگاه شوند و 

 .جراح است باز ينمسووليت آن 

 corneal hydration  حين عمل وcentration 

مهم است. اگر قرنيه  بسيار

خشک يا مرطوب باشد بيش از حد 

به دست نخواهد  نتيجه مطلوب

افتد که . گاهي اتفاق ميآمد

يريکنواخت خشک قرنيه به طور غ

به عنوان  ؛شودمیو يا مرطوب 

 جهت دستگاه گرا مثال

air conditioning  عمل نامناسب  تاقا

تر يک قسمت قرنيه بيش ،باشد

شود و يک قسمت آن خشک مي

و اين ماند باقی میتر مرطوب

خيلي تاثير  ابليشنبر مساله 

نشود فراموش  خواهد گذاشت.

عمل   customizedماري که به روشيب

تمام  و چون هدف اصالح شودمي

د ين بايبنابرا ستهااعوجاج

کی را مد ينيز کليتمام نکات ر

 .نظر داشت

 بايد به خاطر داشت که اگرچه 

 رهگير چشم

(eye tracker)  زر کمک يدستگاهای ل

کنند، می centrationبزرگی به حفظ  

که تنها  است شده مشاهدهاما 

ها کافی ستمين سياتکا به ا

ها هم ستمين سيو ا تسين
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ن ي. بنابرای دارنديهاتيمحدو

اعتماد ستم يسرهگير  هبنبايد 

 هاي خود همو از چشمکرد کامل 

مار يچشم ب centration برای حفظ

ادمان ي. کرداستفاده د يبا

  حتی در حد decentraionباشد که 

در حد   rotationيامتر و يليم 2/4

درصد  54درجه، حدود  14

را خنثی   wavefront guided customizationاثر

     خواهد کرد.

  اگر از الکل براي برداشتن

بايد  شودميستفاده وم اتلياپي

و سعي  بودالکل سميت مراقب 

 از الکل خيلي محدود و کم شود

ن و ييار پايبس هايغلظتو با 

 و اگر شوداستفاده  زمان کم

کالسيک انجام  LASEK اساساً 

خيلي  نظر منه ، بدهيممين

دليلي ندارد که از الکل 

 راحتیه و ب شوداستفاده 

 توان به صورت مکانيکيمي

اگر . شتتليوم را بردااپي

با  تليومپيبرای برداشتن ا

 Beaverا يو  Hockey knifeاستفاده از 

blade توان از م میيمشکل دار

که حالت  Oral Bهای برقی مسواک

  brush rotaryو مانند دوار دارند

ستفاده نمود. کنند، امی عمل

ها قابل ن مسواکيا قسمت سر

شود برای هر ض هستند و میيتعو

ض نمود. با يض آن را تعويمر

ه ين مسواک الياستفاده از ا

ه گشته و بعد ب  looseوميتلياپ

توان آن را کنار زد راحتی می

 را انجام داد.  ابليشن و
  در مورد استفاده از

 پيحداقل در ميوميتومايسين، 

نياز به آن  پايين تا متوسط

عوامل مار يکه ب نيمگر ا نيست

  bad wound healingدر جهت  خطرساز

ن يچرا که ا داشته باشد.

اعتقاد و ترس وجود دارد که 

يک بمب مانند ن يسيتومايم

 تواند عمل کند کهمیساعتي 

ن بمب ياز زمان انفجار ا جراح

اگر از  نيبنابرا. طالع استابی

ن در ضمن عمل يسيتومايم

بايد مراقب  شودمياستفاده 

ه يناح هايبود که با سلول

ه يقرن  stemهايسلول يمبوس ول

  يک اسفنجدا نکند. از يتماس پ

ای شکل که فقط رهيکوچک دا

را پوشش دهد   ابليشن هيناح

نظر من ه م. بياستفاده کن

مدت استفاده نيست که  ينياز

ن طوالنی باشد و يسيتوماياز م

تا  14 ان آن را محدود بهتومی

 brush strokeک ي حتي و ثانيه 13

ای را که در مورد کرد. نکته

 د ويد تاکين بايسيتومايم

 ن است که حتماً ياضافه کنم ا

ن  يسيتومايماز محلول تازه 

 0ه آن ي)از ته استفاده شود

تر نگذشته شيساعت ب 6تا 

اگر مدت باشد(. چرا که 

ن يه محلول ايتری از تهشيب

دارو گذشته باشد، اوال 

موم دارو يتوان به اثر اپتنمی

 خطر اً يمطمئن بود و ثان

باالست چرا که   (contamination)آلودگي

گونه ماده  چين محلول هيدرا

وجود ندارد و نگهدارنده 

باال  iatrogenicاحتمال عفونت 

 خواهد رفت.  
  شستشوی سطح چشم پس از انجام

 اريت بسياز اهم ابليشنعمل 

 معموالً  وادی برخوردار است يز

گردد. حتي تر به آن توجه میکم

اگر ميتومايسين هم استفاده 

بايد سطح چشم بيمار  شده استن

. چون دادرا شستشو 

ی ياتورهايمد و هابيوماتريال

وم يتليکه در ضمن برداشتن اپ

مانند  اندايجاد شده ابليشنو 
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 prostaglandin ،histamine،substance P  و 

ای در نقش عمدهها نينترلوکيا

 nerve) هاي عصبيپايانهک يتحر

ending)  بازی  دردو ايجاد

د نتوانن میيد و همچننکنمی

 هاييواکنش مجموعه جادياباعث 

(cascade)  التهابی  فراينددر

 منجر به تاً يد که نهانگرد

 .خواهد شد ترميم نامناسب زخم

تشو بهتر است که با محلول سش

اد يقدار زمه ب و سرد کامالً 

و حوصله با . هر چه 7انجام شود

م يشستشو دهچشم را تر شيب

 اتورهایيها و مداليوماتريب

و  شوندميتر قيجاد شده رقيا

کاهش موجب سرد کردن نسج هم 

ر ن هيکه اگردد ميد آنها يتول

يمار کاهش درد ب دو هم در

ترميم  موثر است و هم به

کمک  مناسب  (wound healing)زخم

ن اعتقاد ين ايهمچن کند.می

ه پس يوجود دارد که حرارت قرن

رود و باال می  excimer laser ablationاز

درجه  52تا  01به حدود 

ن يکه ا رسدگراد میيسانت

تواند نقش ش حرارت میيافزا

 .9و8داشته باشد  healingمنفی در
 پانسمانی هم  در انتخاب لنز

ين مرحله از ا بايد دقت کرد.

هم مورد   surface ablationعمل

ای قرار گرفته است، در توجهکم

ار اساسی در يحالی که نقش بس

ع يم سريکاهش درد و ترم

تواند داشته وم میيتلياپ

 از اصلي هدفمعمواًل  باشد.

استفاده از لنز پانسمانی در 

در  ،مار استيجهت کاهش درد ب

ن لنزها نقش موثری يحالی که ا

وم يتليپم ايدر سرعت ترم

 کنند.ز بازی میين قرنيه

بايد از پشت لنز تنفس  هيقرن

ژن يزان نفوذ اکسيم؛ پس کند

ت است. يحائز اهم لنزاز ورای 

انتخاب  کهلنزی  نيبنابرا

 extended wear حتماً  بايد شودمي

 135ش از يب  Dk/tيعنی ؛باشد

 daily  داشته باشد. اکثر لنزهای

wear  س موجود در کشور که از جن

ار يبس  Dk/t و دروژل هستنديه

تر از )در حد کم نی دارندييپا

مطلوب  و طبعاً  (35تا  34

نخواهند بود. حتی لنزهای 

 دروژل با آب باال هم که قبالً يه

 extended wearعنوان لنزهای ه ب

مورد استفاده قرار می 

ده شده که يز دين ،گرفتند

ستند. ين منظور کافی نيبرای ا

م ير حال ترمومی که ديتلياپ

ک يشدت از نظر متابوله است ب

ن به يباشد و بنابرافعال می

از ين ييژن بااليزان اکسيم

دارد. استفاده از لنزهای 

ن يتواند امعمولی روزانه نمی

خوبی برآورده ه از را بين

نسل لنزهای استفاده از کند. 

 Dk/tدروژل که يه-کونينرم سل

تا  0)حدود  دارد ييار بااليبس

 extended wearبرابر لنزهای  5

در  تواندتا حدی می دروژل(،يه

. ه باشنددنن جهت کمک کنيا

گری که لنزهای نرم يحسن د

ن يدروژل دارند ايه-کونيسل

هستند و   low water contentاست که

ژن يش عبور اکسيرای افزاب

 آب باالزان يبه م ازين اساساً 

ن لنزها وجود ندارد و يدر ا

ن يب ايدر ترک کونيليوجود س

له عبور باالی مسا لنزها

به  ژن را حل نموده است.ياکس

گونه لنزها در نين جهت ايهم

بعد از  و طبعاً  های خشکچشم

 د.نبهتر تحمل می شو PRKعمل 

در جهت  14ایمطالعه راً ياخ

؛ extended wear يسه دو نوع لنزمقا
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( و Acuvueدروژل )يکی از نوع هي

دروژل يه-کونيع سلدومی از نو

(Day & Focus Nightشده است و د )ده ي

تعداد ، PRKبعد از عمل  شده که

وم يتليم اپيی که ترميهاچشم

ساعت زودتر اتفاق افتاده  30

دروژل دو يه-کونيدر گروه سل

 برابر گروهی بوده است که از

 استفاده شدهدروژل يه لنز

مارانی که ين در بيهمچنبود. 

دروژل يه-کونيليلنزهای س

درد و  ،استفاده شده بود

ناراحتی بعد از عمل هم به 

 08در  ایزان قابل توجهيم

در . 14تر بوده استکم ساعت اول

حال حاضر دو نوع لنز 

ران يدروژل در ايه-کونيليس

  ين لنزکی هميوجود دارد که 

Day&Focus Night  است که از جنس

است و   Aيکونلوترافل

الني مصرف طوبرای   FDAيهديتاي

 نيک ماه و همچنيبرای مدت 

دارد. در دو  مصارف درماني

متری و يليم 6/8و  0/8انحنای 

ن يباالتر 175حدود  Dk/tبا 

ژن را يری به اکسينفوذپذ

ن دسته يگری از ايدارد. لنز د

يران موجود است، که در ا

است که از جنس  Optix  2Oلنز

آن  Dk/tو است  Bکون يلوترافل

  daily wearلنز يناست. ا 128حدود 

ه برای يديياست اما تا

ه شبانه روز ب 6استفاده تا 

ک يرا دارد. در  extended wear صورت

از شود. ه میيارا 6/8انحنای 

لحاظ انتخاب انحنای لنز 

 surfaceمناسب بعد از عمل جراحی 

ablationده شده که اگر لنز ي، د

مار پس از يباشد، ب  steepمختصری

ار يد بود. معتر خواهتعمل راح

خوب برای انتخاب انحنای لنز، 

کراتومتری قبل از عمل خواهد 

گفت  توانميطور کلی ه بود. ب

 03قبل از عمل  flat K-readingکه اگر 

)که  تر باشدشيا بيوپتر و يد

ن گروه قرار يها در اعمده چشم

 0/8از انحنای  رند(،يگمی
ی که يهااستفاده گردد. در چشم

flat K-reading وپتر يد 03نها از آ

از لنز با توان ميتر است، کم

استفاده کرد.   6/8انحنای 

ت لمپ يالبته پشت دستگاه اسل

چک گردد تا  لنز حتماً   fittingديبا

 fittingلنز  حاصل شود کهمطمئن 

نظر شخصی من  مناسب را دارد.

ن است که در حال حاضر در يا

 توانمين لنزی که يران بهتريا

عمال جراحی سطحی و بعد از ا

و گر ين برای موارد ديهمچن

، کردتفاده سا درماني مصارف

 لنز

Day & Focus Night   0/8با انحنای 
است. در درجه دوم لنزهای 

Optix2O رند.يگقرار می 
 ار دادن لنز به طور معکوسقر 

روي چشم اشتباه  )پشت و رو(

 ا عمليو ليزيک است. در اپي

LASEK ،رت اگر لنز را به صو

معمول روي چشم بگذاريم، زير 

و  شودلنز حباب هوا وارد مي

ی فلپ يممکن است سبب جابجا

براي اجتناب  گردد. اليتلياپ

از اين مساله ابتدا لنز را 

)پشت و رو  گردانندبر مي

روي چشم  آن را وکنند( می

سپس روی چشم  دهند وقرار مي

هاي آن را لبه مجدداً 

ت لنز يتا در نها گردانندبرمي

ه قرار يح روی قرنيدر جهت صح

که پشت شده ده يد گاهي .رديگ

ی لنز انجام يو رو کردن ابتدا

ه يرد و لنز در حالت اوليگنمی

شود و خودش روی چشم گذاشته می
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 های آن،بعد با برگرداندن لبه 

رد يگه قرار میيلنز روی قرن

شود در نهايت باعث مين يکه ا

ه يکه لنز پشت و رو روی قرن

معکوس  لنز رد. اگريقرار بگ

سبب هاي لنز لبه، شودگذاشته 

نگام پلک زدن ک در هيتحر

مار يناراحتی ب شود و درد ومی

هيچ دليل کند. تر میشيرا ب

علمي وجود ندارد که لنز را 

  .بگذاريمپشت و رو 

 چشم  از عمل روز بعد اگر

 اشدشدت ناآرام به مار بيب

 ايمار چک شود؛ يبلنز د يبا

اگر لنز و است  Steepشديدًا  لنز

 ن باشدييپا  Dk/tهم از نوع با

و  قرنيه دچار هايپوکسي شده

د يمار را تشديدرد و التهاب ب

پشت و رو لنز  اي و کرده است 

هاي لنز گذاشته شده و لبه

ه . بکندبيمار را اذيت مي

 low water که چون Optix 2Oيژه لنزو

content های آن قوام است لبه

ری دارد و وقتی پشت و رو تشيب

به شدت چشم شود، گذاشته می

 کند.بيمار را تحريک مي
 مار پس يکاهش درد و ناراحتی ب

ت ياز اهم Surface ablationاز عمل

ی برخوردار است. يار بااليبس

تري داشته هر چه بيمار درد کم

 ميترمتليوم زودتر پي، اباشد

و  دردادمان باشد که يشود. مي

پلک زدن باعث  ،ترکم ناراحتی

مار يبشود و بهتر بيمار مي

از خواهد داشت که يتر نکم

يش هاا پلکي چشمش را ببندد و

ن ي. بنابرابه هم بفشارد را

تري اکسيژن بيشه يبه قرن

علت ه ن بيو همچن سدرمی

های سلول  sliding،زدن بهترپلک

بهتر انجام  زيوم نيتلياپ

 تر اتفاقعيسر healingو شود مي

ن از نظر يهمچن .خواهد افتاد

حد که  استموظف جراح اخالقی 

مار را يدرد و ناراحتی ب ممکن

م يفراموش نکن .دهدکاهش 

کی از حقوق يی از درد يرها

ه بشر است. ياساسی و واول

مارانی يدر ب نکهيگر اينکته د

  surface ablationتحت اعمال جراحی  که

درد و  رند،يقرار می گ

اول پس از ناراحتی روزهای 

شدت ه مار بيعمل برای ب

 نيا کننده است، مخصوصاً نگران

خود را  اغلبماران ين بيکه ا

ک يزيبا افرادی که تحت عمل ل

سه ياند مقاقرار گرفته

 کنند.می
 دو نوع درد داريم: طورکلی ه ب

ک يدر اثر تحرکه  nociceptiveرد د

درد ناشی  هايگيرندهم يمستق

اد جيم نسج اياز جراحت مستق

ن درد رابطه يا می گردد.

زان جراحت دارد. يم با ميمستق

که  باشدمی  neuropathicدردنوع دوم 

زان يش از ميبشدت آن  معموالً 

باشد. جراحت وارده به نسج می

 درد مخلوطي از اين هم و گاهي

. درد و باشدنوع مي دو

ناراحتی پس از اعمال جراحی 

surface ablation  هر دو درداز مخلوط 

ای با است و شدت آن رابطه

 تليومصدمه به اپي وسعت

تواند ن نوع درد میيندارد. ا

ر قابل تحمل يد و غيار شديبس

براي کاهش ن يبنابرا باشد.

ز يک يتجودرد بيمار فقط به 

از دو  .نشوددرد اکتفا ضدنوع 

نوع مختلف مسکن قوی و با دوز 

استفاده کافی و به موقع شروع 

نوفن يتامقرص اس . مثالً شود

ساعت به  0عدد هر  3ن يکدئ

خوراکی مانند   NSAIDک يهمراه 

 35ک تا دو قرص ي) کلوفناکيد
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ک تا ي) ا بروفني گرمی(لیيم

 6هر  لی گرمی(يم 044دو قرص 

ساعت اول پس از  30ساعت برای 

 .ز شوديتجوعمل 

  ه يخ در ساعات اوليکمپرس با

مار کمک يز به کاهش درد بين

نز تماسي که حتي لخواهد کرد. 

داده روي چشم بيمار قرار 

در يخچال اگر از قبل  شودمي

به کاهش درد ، گرددنگهداري 

کند. به بيمار بيمار کمک مي

توصيه شود که داروها و 

در يخچال ز ينها را هقطر

  .نگهداري کند

  اکثر جراحان موافق استفاده

به روشي  که قبالً  موضعی  NSAIDاز

علت ه ب شد نيستندتوصيه می

م يکه باعث کندی ترم نيا

البته  .گرددوم میيتلياپ

م يک بار نياستفاده از آنها 

ک ساعت قبل از عمل و يتا 

ک بار بالفاصله پس از ين يهمچن

کاهش که سبب  نيعلت اه عمل ب

گردد، اتورها میيد مديتول

 د باشد.يتواند مفمی

  در مورد استفاده از

پس از اعمال جراحی  تتراکائين

ده شده که اگر يحی دسط

ن بدون ماده يتتراکائ

نگدارنده به همراه کنتاکت 

ری در ي، تاخگرددلنز استفاده 

ش نخواهد يوم پيتليم اپيترم

ن بدون ياگر تتراکائ .11آمد

 اريماده نگهدارنده در اخت

 3هر زان يبه متوان بود، می

کی دو روز اول يساعت در  0تا 

د است، بسته به يکه درد شد

ستفاده نمود. در مورد از اين

در  نی که فعالً ينوع تتراکائ

که همراه با ماده )دسترس است 

با  توان، می(نگهدارنده است

 14به  1يا  5به  1 رقت

آن را توان مي) شوداستفاده 

 ق يبا قطره اشک مصنوعی رق

  (.نمود

  قطره استروئيد را به همرا

بيوتيک از لحظه قطره آنتي

روع د شينخست پس از عمل با

که استروئيد  دانستد يکرد. با

ترميم در هفته اول روي 

اثير سوء ندارد و ت تليوماپي

، به علت حتی برعکس تصور رايج

جاد يکاهش التهاب و کاهش ا

اتورهای يها و مدبيومتريال

را  تليومترميم اپيالتهابی، 

کند. بنابراين از تسريع مي

همان ابتداي عمل به جاي 

قطره  ،NSAIDاستفاده از 

از  .شودد  شروع ياستروئ

تر مانند د قویياستروئ

زولون يا پردنيبتامتازون و 

ی شروع يدر روزهای ابتدا

م يو پس از ترم استفاده شود

تر و فيوم به انواع ضعيتلياپ

 تر سالم

فت کرده يش fluorometholoneآن مانند 

کرده و در   taperو آن را هفتگی

قطع  هفته 6تا حداکثر  0عرض 

. با اعمال جراحی سطحی ودش

ی برای يگر جايکنونی د

د يياستفاده طوالنی مدت استرو

   وجود ندارد.
 بعد  هایروزدر گيري بيمار پي

م کامل يتا ترم از عمل

چرا بسيار مهم است. وم يتلياپ

ز برای عفونت فراهم يکه همه چ

نقص ک يک طرف وجود ياست؛ از 

 تليومدر اپي

رف متری و از طيليم 9تا  8

صورت ه که ب لنز تماسيگر يد

extended wear  گردد.استفاده می 

صورت روزانه و ه مار بيدن بيد

ان تا يم ک روز دريا حداکثر ي

وم نه يتليه اپيم کامل اليترم
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تنها از جهت کنترل عفونت  

ت است، بلکه يحائز اهم

ت يمار و تقويب  reassuranceدر

ار موثر يز بسيمار نيه بيروح

شود اگر ه میي. توصخواهد بود

لنز تماسی از نوع مطلوب 

مناسبی هم  fittingانتخاب گشته و 

وم يتليم کامل اپيدارد تا ترم

ه باقی بماند. يبر روی قرن

برداشتن زودتر از موعد سبب 

وم يتليم اپير در ترميتاخ

 خواهد شد. 
 نوع به خصوص و عي اشک مصنو

از  نگهدارندهماده  بدون

برای ی عمل يلحظات ابتدا

مار شروع شود و تا هنگامی يب

ه و چه ب  subjectiveصورته که چه ب

م خشکی يمار عاليب  objectiveصورت

دارد، از آن  را در چشم خود

 د.ياستفاده نما
  ويتامين مصرفC  را تا دو هفته

دهد و اگر  هادام بعد از عمل

مار در معرض نور ماوراء يب

مدت ه ، باد قرار دارديبنفش ز

 شود ادامه داد. هم می ترطوالنی

در کشور ما فراوان است  UVنور 

و بعضي از بيماران در مقابل 

زدن عينک آفتابی مقاوم 

هستند. از بيماران بخواهيم 

ماه نخست پس  2تا  3حداقل در 

از عمل هنگامی که در مقابل 

گيرند، نور آفتاب قرار مي

از عينک آفتابي موثري  حتماً 

ر يثاستفاده کنند. چرا که تا

منفی نور ماوراء بنفش در 

انکار   regressionو  hazeجاديا

ين . همچن12و13ر استيناپذ

  regressionو  hazeگزارشاتی از

  UVيری که متاثر از نورتاخ

 .01بوده، وجود دارد
  چشم فراموش نکنيم که فشار

 بيمار را چک کنيم.
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 ايارزيابي حدت بينايي شبکيه 
 

 پزشکي نگاه مرکز چشم -فلوشيپ قرنيهدکتر محمدحسين دستجردي: 

 پزشکي نگاهمرکز چشم -فلوشيپ قرنيه: زادهدکتر محمدحافظ نوروزي

 

 مقدمه

هاي در موارد کدورت

و يا عيوب  هاي شفاف چشمساختمان

انکساري غيرقابل اصالح، همواره 

ابل قبيني ميزان ديد پيش

بعد از عمل با فرض يابي دست

 به شکل تصوير تشکيل اپتيکي

بر روي شبکيه اهميت طبيعي 

 دارد.

شود قبل از اعمال توصيه مي

، پيوند قرنيه مرواريدآبجراحي 

و ويترکتومي به ارزيابي حدت 

 اي پرداخت.بينايي شبکيه
 

حدت بينايي  ارزيابي ميزان

 اي شبکيه

 اساي بر اسشبکيه حدت بينايي

عملکرد عصب بينايي و ماکوال 

 شود.تعيين مي

تعيين اين مساله که آيا نقص 

وجود اين بينايي تنها به علت 

است و يا ممکن است  هاکدورت

زاي ديگري بر اريعوامل بيم

 گزارند مهم است.آگهي تاثيرپيش
 

هاي تعيين حدت بينايي روش

 ايشبکيه

هاي معيارهاي مبتني بر روش الف(

 کيفي

هاي ارزيابي کيفيت ديد وشر

، آزمايش ERG ،VEPعبارتند از: 

، blue-field، آزمايش ديد رنگ

 اسکن Bبه روش اولتراسونوگرافي 

هاي هاي مبتني بر مقياسروش ب(

 کمي

 هاي ارزيابي کميت ديدروش

 عبارتند از:

 اينترفرومتري با ليزر  -

سنجش حدت بينايي بالقوه  -
(potential acuity meter=PAM) 

ساخت  Guyton-Minkowskiدستگاه 

و  PAMبراي آزمون  Mentorکارخانه 

ساخت  اينترفرومتر ليزري

امروزه  Rodenstock کارخانه

بيني هاي پيشترين دستگاهرايج

باشند بعد از عمل ميحدت بينايي 

که بر طبق گزارشات داراي دقت و 

 هستند.  قابل قبولي کارايي
 

هاااي دااا ه و ارباا بااراي روش

گيري حدت بينايي باالقوه ندابها

 مديا:هاي  ر بيماراا با کدورت

گيري حدت بينايي به اندازه -

 potential acuity)وسيله صفحات مشبک 

pinhole=PAP) 

هاي مثبت در اضافه کردن عدسي -

 فريم سنجش 

هاي بينايي و استفاده از کارت

 نوراني براي ديد 

 (hyperaddition) نزديک

 Maddox rodآزمايش  -
 

اربيابي حدت بينايي بالقوه با 

 (potential acuity pinhole=PAP)صفحات مشبک 

صفحات مشبک با کاهش اندازه 

ناشي از نور غير  (blur)حلقه مات 

 depth of)ميزان عمق تمرکز  ،متمرکز

focus) دهند. چشم را افزايش مي

همچنين اين صفحات اثرات پخش 

هاي مياني را نور ناشي از کدورت

تنها محدوديت در دهند. هش ميکا

مقدار  نقصانآزمايش  اين انجام

به شبکيه است.  وارد شده نور
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بنابراين در اين آزمايش نياز 

به افزايش نور براي ارزيابي 

 . وجود داردحدت بينايي بالقوه 

 
 PAPروش انجام آبمايش 

 کنندهباز  هايابتدا از قطره

استفاده شده تا مردمک  مردمک

اتاق شود. سپس در  کاماًل باز

اقدام به انجام  روشنمعاينه 

شود. مهم است که اين آزمايش مي

بل از فوندوسکوپي و يا حداقل ق

براي ) از آن دقيقه بعد 04

پريدگي جلوگيري از رنگ

 (کننده نورهاي دريافتپيگمان

 کنيم.اقدام به انجام آزمايش مي
بند روي چشم بيمار يک چشم

 هايمشبک )با روزنه

متري( و يک صفحه نمايش ميلي 4

 کوچک در فاصله

اينچي بيمار قرار داده  40

 منبع نوري از يکشود. مي

transilluminator  کردن  نبراي روشمخصوص

کارت نزديک هر يک از خطوط 

شود. ابتدا خطوط استفاده مي

توسط تر بزرگ (optotype) نگارهايديد

و به  شودروشن مي منبع نوري

با تر نگارهاي کوچکتدريج ديد

 د.نشوميمنبع نور روشن 

بسياري از بيماران براي 

نياز به زمان و  آزمايشانجام 

 کننده دارند. کمک معاينه

کاهش پخش نور  دراين روش 

هاي چشم موثر است ناشي از کدورت

و امکان ديدن از راه مناطق 

کوچکي که نسبتًا بدون کدورت 

بيمار فراهم  هستند را براي

از  و شدن مردمکباز کند. با مي

بهترين توان ميطريق اين مناطق 

را به دست  بيمارحدت بينايي 

 آورد. 

ميزان ديد قابل  PAPآزمايش 

درصد  444در  را دستيابي

داراي  قبل از عمل ي کههايچشم

يا  044/04بهترين ديد اصالح شده 

خط  ±0 با دقت ،نداهبهتر بود

 .کندميبيني پيش

همچنين اين آزمايش ميزان ديد 

درصد  65را در  قابل دستيابي 

داراي قبل از عمل  ي کههايچشم

يا  044/04بهترين ديد اصالح شده 

بيني پيش خط 0تا  را بودند ترکم

 .کندمي

 حدت بينايي Minkowskiدکتر 

را در  PAPشده با آزمايش بينيپيش

 درصد بيماران با حدت بينايي 04

يا  044/04 به ميزان عمل قبل از

درصد بيماران با  04بهتر  و 

خط  0، تا 044/04تر از ديد کم

 .نمودگزارش 

استفاده از رسد به نظر مي

موثرتر از   (PAP)صفحات مشبک

براي Guyton-Minkowski  (PAM)دستگاه 

 .باشدميسنجش بينايي بالقوه 

 هاي مثبت افزو ا عددي

Hyperadditionاني هاي نورو چارت

 تعيين  يد  ر فاصله نز يک

شدن مردمک و تعيين  بازس از پ

با دور  شده اصالح ديد بهترين

تا  (hyperaddition) افرودن عدسي مثبت

 بينايي ش+ ديوپتر در فريم سنج8

 شود.آزمايش انجام مي

فاصله چارت با چشم بسيار مهم 

است و خود بيمار بايد اين 

 از فاصله را تنظيم کند.

 Finoff transilluminatorيا Heineوپ افتالمسک

براي تابش نور از نزديک به 

. شودميحروف چارت استفاده 

انجام اين آزمايش مستلزم زمان 

به بيمار  کنندهمعاينه کمکو 

و  J1توانند بيماراني که مياست. 

J2  را بخوانند داراي عملکرد

ماکوالي خوبي هستند. بيماراني 

 J2يا  J1خطوط  نکه قادر به خواند
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نيستند عملکرد ماکواليي بدي  

دارند و احتمال دستيابي به 

بهترين ديد اصالح شده به ميزان 

يا بهتر در اين بيماران  04/04

 کم است.

ات و امتياز ،در اين موارد

در کنار خطوطي که بيمار  اعدادي

هاست ثبت قادر به خواندن آن

شود و هرچه توانايي بيمار در مي

تر باشد، شانس خواندن خطوط کم

به بهترين ديد اصالح شده  رسيدن

تر يا بهتر کم 04/04به ميزان 

 است. 
 

 Maddox -Rod آبموا

که نياز به  Maddox-Rodدر آزمون 

 Maddox-Rodچراغ قوه عالوه بر صفحه 

از خطوط افقي، عمودي و دارد، 

بيماران  شود.مورب استفاده مي

خطوط ناپيوسته و و رنگ  ،جهت

 دهند. تشخيص مي نيزناصاف را 

بيماراني که قادر به تشخيص 

خطوط بدون هيچ نوع  رنگ و جهت

ناپيوستگي و ناصافي هستند 

ي خوبي ياي عملکرد ماکوالدار

در غير اين صورت  .باشندمي

دستيابي به بهترين ديد اصالح 

خواهد يا بهتر بعيد  04/04شده 

 . بود
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 يتآزمايشگاهي در بيمار مبتال به يويارزيابي  
 

شهيد پزشکي علومدانشيار دانشگاه  -فلوشيپ قرنيه نوروزي: دکتر حميد

 بيمارستان امام حسين )ع( -بهشتي

 
 مقدمه

هاي آزمايشگاهي بيمار يابيارز

يت بايد منظم و يمبتال به يو

حساب شده و معرف تشخيص واقعي 

ث باشند. آزمايشات اضافي باع

شوند. تاخير در تاييد تشخيص مي

بايد ابتدا تشخيص محتمل را در 

نظر گرفت و سپس با توجه به سن، 

جنس و شرح حال، معاينه و منطقه 

جغرافيايي و سابقه مسافرت 

 درخواست آزمايش کرد. 

مورد  Bay نظريهدر دهه گذشته 

که احتمال اين  توجه قرار گرفت

معرف  آزمايشکه نتيجه مثبت يک 

جه مثبت واقعي باشد را نتي

 مطابق اين نظريه  .کندمحاسبه مي

 

 مثبت واقعي
= احتمال قبل 

مثبت کاذب + مثبت  آزمايشاز 

 واقعي

 

ک ـعي يـجه مثبت واقـنتي

ه حساسيت/اختصاصيت ـش بـايـآزم

آزمايش و شيوع بيماري بستگي 

با  يآزمايشبراي  دارد.

 99حساسيت  ،درصد 99اختصاصيت 

درصد احتمال  1ع يوـدرصد و ش

 ت بودنـدرس

 شود. درصد مي 05 

 
 ارزشيابي باليني

شرح  ،آزمايشات انجامقبل از 

حال و معاينه کامل بايد انجام 

نه فقط بررسي چشم بلکه شود. 

الزم است.  اعضاي بدنبررسي تمام 

هاي موقعيت اجتماعي، مسافرت

اخير، تماس با حيوانات، رژيم 

 نازماغذايي، شغل، داروها و 

بايد پرسيده شود.  بيماري

 هاي سيستميک شامل آرتريتبيماري

، گوارشي، اختالالت روماتوييد

، CNS، اختالالت التهاب عضالني

سکوالر، اکالژن وهاي بيماري

 نئوپالستيک 

 

توانند موثر باشند. و پوستي مي

چشمي،  هايبيماري تاريخچه

داروهاي فعلي، جراحي و تروما 

خود مشکل مهم هستند. در مورد 

چشم نيز شروع اختالل بينايي، 

 درد و طول مدت ،ازمان، عود

 د. نپرسيده شو بايد

حدت  شامل معاينه کامل چشم

ت چشم، مردمک، ابينايي، حرک

، فشار اسليت لمپمعاينه با 

 داخل چشمي، ميدان بينايي و

 بازمردمک  بافوندوس  معاينه

و  مرواريدآبد. نبايد انجام شو

transillumination  عنبيه ممکن است

نشانه ازمان باشند. معاينه 

يا  موضعي وجود التهابفوندوس و 

را  بافت يووآمنتشر که  فرايند

 درگير کرده مهم است. 

 

 بنديطبقه

بندي بهترين روش، طبقه

از جهت  است که آناتوميکي

مياني يا قدام، بخش التهاب در 

هاي بندي. طبقهشودخلف انجام مي

زمان، شدت،  مدتشامل ديگر 

 بودن، و يک طرفه بودن موضعي

ها بندي. اين طبقهباشندمي مهم
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 يوييت

هاي افتراقي را کاهش تشخيص

دهند. به عنوان مثال يک مي

، مذکر پوست بيمار جوان، سفيد

اتوز با گرانولومت غيربا يويي

قدامي بررسي طرفه و درد حاد، يک

مبتال به  کودککاماًل متفاوتي با 

رفه وسط چشم مزمن دو طيت ييو

 خواهد داشت. 

 

 درخواست آزمايش  زمان

و  بيماري يدشدت ،در صورت عود

آزمايش تهديد بينايي نيز 

هاي انديکاسيون شود.درخواست مي

اي زمينه بيماريديگر شامل 

وجود سيستميک، دو طرفه بودن، 

و نيز گرانولوماتوز ضايعه 

 ضايعات خلفي يا مياني چشم

 باشند. مي

بدون  iridocyclitisوارد بسياري از م

 عود هستند و نيازي 

گيري اضافي ندارند. پيبه 

به دنبال تروما  التهاب عنبيه

 به درخواست آزمايش نيز نيازي

اليني ندارد. گاهي تابلوي ب

مختص يک بيماري کاماًل 

 Fuch'sاست مثل   (pathognomonic)خاص

Heterochromic Irido cyclitis،  ،توکسوپالسموز

 . Vogt-Koyanagi-Harada سندرم وبهجت 

 

 هاي غير اختصاصيآزمايش

ها به دليل آزمايشبعضي از 

و حساسيت پايين  صي بودناختصا

سرم،  Caاند مثل منسوخ شده

 راديوگرافي الکتروفورز و

 .هاسينوس

، بيوشيمي، آزمايش CBCاما 

هاي آزمايشاز کامل ادرار 

که در  هستنداختصاصي غير

 هايبيماريبه بيماران مبتال 

، ازوتمي، GIسيستميک مثل 

. ندمورد نيازتومورهاي مغزي 

زينوفيلي در بيمار ارزيابي ائو

يک و ارازيتيت پمشکوک به يوي

 آلرژيک مهم است. 

RF  از آنجايي که در بيماران

، SLEمبتال به آرتريت روماتوئيد، 

شوگرن، هپاتيت مزمن فعال، 

هاي بيماري بافت همبند و عفونت

باشد، اختصاصيت آن مثبت مي مزمن

، JRAاست. اما در مبتاليان  ترکم

سورياتيک، آرتريت آرتريت پ

همراه با کوليت اوسرو، انتريت 

اي، سندرم رايتر و ناحيه

منفي  اسپونديليت انکيلوزان

 است. 

 

 هاي اختصاصيآزمايش

 هاي سارکوئيدوز: آزمايش
ACE (angiotensin converting enzyme) 

هاي به وسيله سلوليم اين آنز

ها ها و منوسيتاندوتليال مويرگ

در سارکوئيدوز  وشوند ساخته مي

در  و نيز فعال و درمان نشده

يابد. همچنين افزايش مي کودکي

هاي بيماري ردر ساي

گرانولوماتوز مثل جذام، 

، موزولوز، هيستوپالستوبرک

 هاييکارسينوماتوز، لنفوماتوز

لوز، ومثل جذام، توبرک

ستوپالسموز، کارسينوماتوز، هي

لنفوماتوز، گرانولوماتوز و 

سارکوما. در سارکوئيدوز در 

و همچنين مرحله خاموشي بيماري 

در سارکوئيدوز چشمي )به 

 ACEشود. پس تنهايي( منفي مي

کننده نيست و همچنين طبيعي رد

تشخيص قطعي  به معنيمثبت آن 

 . باشدبيماري نمي

ميزان اسکن ، اسکن گاليوم

حساسيت و  CT و يزوزيمل

همراه  دارند و ياختصاصيت ضعيف

پوستي  آزمايشو  ACEبا افزايش 

چشمي را  وزسارکوئيدتشخيص 
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سينه اسکن تيسيکنند. تقويت مي 

يت مزمن در زنان مسن با يوي

مفيد است و مطرح کننده 

از نظر سارکوئيدوز است. وقتي 

 مطرح سارکوئيدوزبيماري  يبالين

آمريکايي  -قايياست مثل يک آفري

و طرفه يت ديبا تنگي نفس و يو

قدامي و گرانولوماتوز، يک عکس 

تشخيص به قفسه سينه پزشک را 

کند. بيوپسي درست هدايت مي

 blindملتحمه و يا بيوپسي  مستقيم

 توانند مفيد باشند. نيز مي

 
PPD (purified protein derivative skin test) 

يک واکنش حساسيت  آزمايشاين 

واحد توبرکولين  0تاخيري به 

متر به ميلي 0است )اندوراسيون 

ايندوراسيون ساعت(.  24باال در 

متر در جمعيت در ميلي 0باالي 

متر در ميلي 10الي امعرض خطر و ب

افراد عادي بيانگر بيماري فعال 

واکنش  PPDبا  BCGو مهاجم است. 

احتمال  البته دارد و عمتقاط

رد. دا نيز وجود منفي کاذب

همچنين واسکوليت باعث پاسخ 

شود. مبتاليان به منفي کاذب مي

هاي پوستي آزمايشسارکوئيدوز به 

ذکر اين نکته  .باشندسل حساس مي

 PPD آزمايشحائز اهميت است که 

 TBبه  تنها براي جمعيت پرخطر

 شود. استفاده مي

 
Histoplasmin skin test 

چشمي مفيد  موزبراي هيستوپالس

در  به ويژهي کاذب است. منف

 درصد 45 در زنان شايع است. اما

 واقعي موارد آزمايش به طور

اين آزمايش از آن شود. مي مثبت

بيماري  جا که باعث فعاليت مجدد

 شود. شود توصيه نميمي

 آزمايش پوستي در بيماري بهجت

بيماران مبتال به بهجت به 

سوزن  پوستي تروما با آزمايش

دهند. مينشان پاسخ واکنشي 

ليتر ميلي 05خل جلدي تزريق دا

موجب بروز که  ساليننرمال

-42 طي درزيرجلدي  بثورات چرکي

مفيد نيست  شود زيادميساعت  14

چون در بيماري فعال و به طور 

 شود. ناشايع مثبت مي

 
 ليس يسيف

RPR  وVDRL هاي آزمايشترين شايع

هستند و به سيفيليس  انجامقابل 

يابند. اما دنبال درمان کاهش مي

هاي کاذب دارند از آنجا که پاسخ

ها محدود است. استفاده از آن

FTA-ABS ترين ترين و اختصاصيحساس

درصد(.  99ليس است )يسيف آزمايش

 آزمايشدو روش جديدتر براي 

هستند.  HATTSو  MHA-TPليس يسيف

يت اگر در بيمار مبتال به يوي

ليس بوديم بايد يسيف مشکوک به

يا  VDRLو  MHA-TPيا  FTA-ABSدرخواست 

RPR  بدهيم. دوتاي اولي به دليل

حساسيت باال و دوتاي بعدي به 

 هاي سيستميکدليل بيماري

 .اندکنندهکمک

 
 توکسوپالسما گوندي 

و  hemaglutinin ،IFAو  dye testآزمايش 

ELISA  همگي حساسيت بااليي دارند و

تري در مقدار اين هر افزايش تي

تواند مطرح کننده ها ميآزمايش

باشد. با  توکسويت به دليل يوي

چندان ها آزمايشاين حال اين 

هاي و پاسخ انداختصاصي نبوده

 . دارندکاذب 

در مورد ارزيابي شيرخواران 

 مادرزادي با توکسوپالسموز

بادي مهم است. آنتي IgM باديآنتي

 از جفت باعث ايجاد IgGعبور 
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 يوييت

شود. پس آن کاذب ميمثبت پاسخ 

چه تاييدکننده تشخيص است وجود 

IgM تيتر و يا افزايش IgG 

 باشد. مي

 
 

Anti nuclear antibody 
 از سرم در بسياري ANAسطوح 

يابد مثل ها افزايش ميبيماري

، درماتوميوزيت، PAN ،لوپوس

اسکلرودرما، هپاتيت مزمن، 

توز، پنوموني آتيپيک، کارسينوما

 سندروم شوگرن و . . .، فوملن

حساسيت و بنابراين اختصاصيت 

 بااليي ندارد. 

 iridocyclitisدر مورد اين آزمايش 

 45در  د وارزش دار در اطفال

مثبت  JRAدرصد بيماران همراه با 

 شود.مي

 
Anti phospholipids antibody  

درصد  15در  آزمايشاين 

بيماران مبتال به لوپوس و ديگر 

اي اتوايميون مثبت بيماريه

 آزمايششود. استفاده از اين مي

و وضعيت  يوييتدر بيماران با 

hypercoagulable .مفيد خواهد بود 

 

 HIVبيماري ايدز و ويروس 
براي  ELISA انجام اولين قدم

است.  HIVبادي حضور آنتي يافتن

دارد به  هم وجود مثبت کاذباما 

همين دليل بايد تکرار شود. اگر 

يز مثبت بود با آزمايش اولي ن

Western blot شود. حساسيت تاييد مي

 . استدرصد  155 آزمايش تقريبي

بدون اطالع بيمار  آزمايشاين 

شود. احتمال دارد که انجام نمي

HIV-RNA  روزي جايELISA  .را بگيرد

روحي درمان و پيگيري وضعيت 

 RNA loadو  CD4و رديابي  بيمار

 جزيي از برنامه است. 

 

Cytomegalovirus 

با ايدز درصد مبتاليان به  20

CD4 05از  ترکم cell/ml مبتال به 

به  CD4شوند. اگر مي CMV رتينيت

155 cell/ml  ماه  6-14برسد هر

 معاينه چشمي بايد انجام شود. 

 از مقدار HAART درمان کمکبه 

طلب هاي فرصتو عفونت  CMVرتينيت

از ادرار،  CMVکاسته شده است. 

هاي ديگر ، بزاق، خون و بافتمني

استخراج شده است. کشت به 

کننده نيست. تنهايي زياد کمک

ردکننده مهمي منفي در  آزمايش

  شود.تلقي مي

 

 CSFآناليز 

سيستم  براي بيماراني که عاليم

دارند مهم است. مثل  عصبي مرکزي

Vogt-Koyanagi Harada ،Behcet ،

و در  MSليس، يسارکوئيدوز، سيف

و  CMV ،توکسويان به ايدز، مبتال

  .هرپس

مايع مغزي  ارزيابي فشار

، سرولوژي، بيوشمي و نخاعي

و  باکتريولوژي ارزشمند است

يت از راي بيماران مبتال به يويب

 ارزش ندارد. غربالگري جهت 
 

 آنژيوگرافي با فلورسين 

مثل ادم  يوييتجهت کشف عوارض 

، Subretinal neovascular membraneماکوال، 

هاي التهاب عصب اپتيک و بيماري

retinal pigment epithelium  قابل استفاده

 باشد. مي

تواند مي اختصاصيهاي يافته

ها مثل بسياري از بيماري

اپيتليوپاتي حاد و 

يد را ينئوواسکوالريزيشن کرو

 شناسايي کند. 

اين روش نيز در غربالگري 

 ارزشي ندارد. 
 

 تهاي جديد در آزمايشايافته
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 Human leukocyte antigen 
 تربيشدر سطح  هاژناين آنتي

دار وجود دارند. هاي هستهسلول

به دليل در دسترس بودن 

هاي سفيد بيش از ساير گلبول

استفاده  HLAها براي مطالعه سلول

با بسياري از  HLAشوند. مي

 رده 0ها همراهي دارد. بيماري

A ،B ،C ،D  وDR  6روي کروموزوم 
 اند. ايي شدهشناس

آن  HLA از آنجايي که انتقال

وراثتي است به نژاد بستگي دارد 

يانگر استعداد ژنتيکي فرد و ب

 HLA B29يت همراهي يد. در يوباشمي

است ثابت شده  bird shot retinochoroiditisبا 

 .شود(درصد مثبت مي 95)بيش از 

نظريه در مورد همراهي چهار 

 وجود دارد: HLAو  يوييت

پاسخ  HLAپپتيد  (1 

 کند. ايمينولوژيکي ايجاد مي

مورد هدف  HLAهاي مولکول (4

 ها هستند. ميکروارگانيسم

با ژن هدف  HLAآنتي ژن  (3

 ميکروارگانيسم در ارتباط است. 

شباهت مولکولي همراه با  (2

overlap  پپتيد بين ميکروارگانيسم

 . وجود دارد و سلول هدف

 
PCR (polymerase chain reaction) 

براي توليد موثري ساده و  روش

مقدار زيادي از توالي خاصي از 

DNA  با استفاده از يک جفت پروب

سنتتيک به اوليگونوکلئوتيد 

 است. مرازپلي DNA سازپيش عنوان

هاي اين روش استفاده از کشت

 فرايندهايگير يا طوالني و وقت

 کرده است.  کمرا  DNAاستخراج 

 

 هالنفوسيت

هاي سيستم ايمني مولکول در

هاي هدف بافتول در شناخت مسو

 و Tهاي سلولهاي گيرنده) توسط

هاي ژنآنتي (هاايمونوگلوبولين

 Tهاي شناسند. سلولخودي را مي

هايي که بر عليه بادييا آنتي

شوند هاي چشمي ايجاد ميژنآنتي

 و شکننداي را ميشبکيه-سدخوني

اص سيتوکين خ حبه وسيله ترش

هاي اتصالي منجر به بيان مولکول

و عروق  شبکيهدر  IIنوع   MHCو 

 ها وشود. سپس منوسيتآن مي

به اين مجموعه نيز  PMN هايسلول

 .شونداضافه مي

مارکرهاي غشاي  (expression)بيان 

اي است که در سلولي اولين واقعه

  MHC IIشود. ديده مي يوييت

هاي سلول ،retinal pigment epitheliumدر 

Huller  و اندوتليوم عروقي ظاهر

 شود. مي

 

 خالصه

يني براي تاکنون هيچ جايگز

 شرح حال، معاينه فيزيکي 

 

در  آزمايشگاهي هايارزيابيو 

يت کشف يبيماران مبتال به يو

نشده است. هنگامي که به يک 

 تشخيص افتراقي مهم برخورد

در  کرديد گروهي از آزمايشات

به افزايش دقت توانند دسترس مي

 در يک تشخيص دقيق کمک کنند. 

ي است و از انجام اين روش علم

 هاي بيهوده، گران قيمت وآزمايش

 کند. گير جلوگيري ميوقت
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 درمان دارويي و غير دارويي بيماريهاي التهابي حدقه
 

 پزشکي نگاه مرکز چشم -پزشکچشم: دکتر مريم آل طه

 

 مقدمه

هاي التهابي حدقه بيماري

 هاي التهابياي از بيماريمجموعه

که  (orbital inflammatory disease=OID) است

اجزاء مختلف حدقه را تواند مي

 لتهابيهاي امبتال کند. بيماري

ايديوپاتيک حدقه يا سودوتومور 

يد دو يحدقه و افتالموپاتي تيرو

بيماري مهم در اين گروه اختالالت 

در ابتدا توضيح  حدقه هستند.

مختصري در مورد خصوصيات باليني 

و سپس  بيان شدهاين دو بيماري 

هاي مختلف درمان به روش

هاي التهابي حدقه اشاره بيماري

 شود.مي

  

تهابي ايديوپاتيک بيماري ال

 )سودوتومور حدقه(  OIDحدقه

OID  بعد از افتالموپاتي

هاي يد و بيمارييتيرو

فوپروليفراتيو حدقه سومين لن

باشد بيماري شايع اين ناحيه مي

درصد کل  5-6که در حدود 

هاي حدقه را شامل بيماري

سير باليني متغيري  OIDگردد. مي

صورت ه دارد و در تمامي سنين ب

هاي التهابي سلول انواع حارتشا

mixed  همراه با فيبروز بروز

م يکند. در اکثر موارد عالمي

بيماري يکطرفه است ولي موارد 

در  به ويژهدرگيري دوطرفه آن 

م بيماري يکند. عالاطفال بروز مي

در اکثر موارد محدود به حدقه 

همراه با  OIDاست. در اطفال 

م عمومي مانند سردرد, تب, يعال

 باشد.مي آلودگيخوابراغ و استف

به يک بيماري زنان و مردان را 

کند ولي ميوزيت در مبتال مينسبت 

زنان دو برابر مردان بروز 

م يشروع عالزمان . متوسط نمايدمي

بيماري دهه چهارم و پنجم زندگي 

 است هرچند

درصد مبتاليان را کودکان  71-6

ترين سن د و کوچکندهتشکيل مي

ماهگي بوده  3 ابتال تا کنون

 است. 

درصد موارد  82در بيماري 

خود است. ههمراه با بهبود خودب

هرچند احتمال تبديل شدن به 

تومور را ندارد ولي ممکن است 

قدري زياد ه شدت التهاب حدقه ب

باشد که موجب آسيب شديد سيستم 

 OIDبينايي و حرکات چشم گردد. 

را بر حسب سير بيماري, بافت 

شناسي به اي بافتهدرگير, يافته

توان تقسيم نمود. چند طريق مي

بيماري حاد طي چند روز تا هفته 

, يس, پروپتوزيسم کموزيبا عال

تورم پلک, درد, تندرنس, تورم 

يت تظاهر يسر عصب بينايي و يو

چند کند. بيماري مزمن طي مي

کند و تظاهر مي ماهچندتا  هفته

تر و م التهابي کميهمراه با عال

تالالت خا بوده وفشاري اثرات 

تر بيش در آن حرکتي و ارتشاح

از نظر درگيري  را OIDاست. 

هاي مختلف حدقه به قدامي, بخش

-Tolouso) آپيکالمنتشر, خلفي يا 

Hunt syndrome و بر حسب درگيري )

تصاصي يک بافت به خا

 و داکريوآدنيت, ميوزيت

 توان تقسيم نمود. واسکوليت مي

OID علل  بعد از رد ساير

داده تشخيص التهابي حدقه 

تشخيص سودوتومور حدقه  .شودمي
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باليني است ولي با کمک 

برداري و هاي تصويربررسي

گردد. در يد مييآزمايشگاهي تا

CT scan،  افزايش ضخامت عضله و

در صورت وجود آن تاندون 

ميوزيت, ارتشاح موضعي يا منتشر 

ها در چربي و يا ساير ارگان

و اسکلرا  مانند غده اشکي

درگيري  به ندرتگردد. مشاهده مي

استخوان  خوردگي, مغز و هاسينوس

گردد. در مواردي مشاهده مي

مانند درگيري غده اشکي که 

احتمال بدخيمي نيز وجود دارد و 

نيز در مواردي که مقاومت به 

يد ي, براي تادهدرخ ميدرمان 

به بيوپسي  بايد اقدامتشخيص 

ل توجه قاب . پاسخ سريع ونمود

توان يد را مييبه کورتيکواسترو

عنوان يک عالمت تشخيصي درنظر ه ب

گرفت ولي بايد توجه داشت که 

 به ويژههاي بدخيم توده

فوپروليفراتيوها نيز به لن

يد پاسخ يدرمان با استرو

سلولي از  حارتشا دهند.مي

يافته هاي بالغ و تکامللمفوسيت

هاي لوکوسيت ,پالسماسل و کوچک,

, (PMNفونوکلئر )مورپلي

ائوزينوفيل, هيستيوسيت, 

و بافت فيبروز تشکيل  ماکروفاژ

 ،در کودکان شده است.

ها درصد باالتري از ائوزينوفيل

دهند ارتشاح سلولي را تشکيل مي

که همراه با افزايش سطح 

باشد. ائوزينوفيل در خون نيز مي

 OID در اوايل سير بيماري

ميزان بافت همبند  اسکلروز

تر از ارتشاح بيش الينيزههي

اين نوع بيماري  .سلولي است

تري نيز به اغلب پاسخ ضعيف

 دهد.درمان مي

علت بروز بيماري نامعلوم است 

پاسخ اتوايميون  ولي احتماالا 

شدن  ه دنبال مواجهبافت حدقه ب

با يک عامل محرک ايمني 

)عفونت ويروسي,  ناشناخته

هاي فاقد ديواره و عفونت باکتري

 وس و غيره( است. سين
 

 تيروئيد مربوط به اربيتوپاتي

TRIO 

TRIO ترين بيماري حدقه شايع

طور شايعي همراه ه است. هرچند ب

همراه  کند وليبا گريوز بروز مي

و  (Euthyroid)يد يبا وضعيت يوتيرو

يديت هاشيموتو نيز گزارش يتيرو

ترين علت شايع TRIOشده است. 

. پروپتوز يکطرفه و دوطرفه است

آن شامل ها باليني ساير يافته

رترکشن پلک,  ,التهاب حاد

و نوروپاتي  ميوپاتي تحديدي,

فشاري عصب بينايي است. 

دنبال پروپتوز ه کراتوپاتي ب

شديد و رترکشن پلک ايجاد 

در زنان  عمدتاا  TRIOگردد. مي

و در  ميانسال )دهه پنجم زندگي(

 شود.نژاد اروپايي مشاهده مي

درصد  82يوز در مبتاليان به گر

د و ندار TRIOم باليني يموارد عال

درصد باقيمانده درگيري  22در 

هاي حدقه تنها در بررسي

صورت درگيري عضالت ه راديولوژي ب

درصد  71خارج چشمي است. 

ماه قبل از بروز  6بيماران 

درصد  82, ييديم هايپرتيرويعال

ماه بعد  6درصد  51همزمان و 

رصد د 4شوند. مي TRIOدچار 

ماه بعد از  6باقيمانده از 

م ييدي عاليم هايپرتيرويشروع عال

 کنند. درگيري حدقه را پيدا مي

اربيتوپاتي را بر حسب شدت و 

سير پيشرفت بيماري به چند 

 تقسيم نمود:  مرحله
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مرحله فعال )تخريب  -

 پيشرونده(

 مرحله آرامش  -

 بهبودي نسبي  -

 خاموشي نهايي -

مرحله حاد بيماري در اکثر 

 گردد.ماه متوقف مي 72ارد طي مو

در زنان  به ويژهسيگار کشيدن 

موجب طوالني شدن مرحله حاد 

گردد و ميزان تاثير بيماري مي

آن بستگي به ميزان کشيدن سيگار 

درمان با يد راديواکتيو  دارد.

اغلب موجب شروع يا تشديد 

گردد که علت اربيتوپاتي مي

هاي ژناحتمالي آن آزاد شدن آنتي

 TSHيد يا سطح باالي هورمون يوتير

ه يدي بيهمراه با هايپوتيرو

هاي تخريبي دنبال  درمان

زمان از يد است. اگر هميتيرو

يد و جايگزين يکورتيکواسترو

يد استفاده شود يهاي تيروهورمون

اربيتوپاتي تا حدود  از شدت

 3-5در  .شودکاسته ميزيادي 
هاي درگيري بافت درصد موارد

شديد است که  قدريه حدقه ب

بينايي فرد را به خطر 

همانند  TRIOاندازد. مي

سودوتومور يک بيماري خود محدود 

وجود  احتماالا  TRIOاست. مکانيزم 

هاي محدود به حدقه و ژناتوآنتي

طور کامل ه يد است که بيتيرو

شناخته نشده است. شايد اين 

 TSHها مشابه گيرنده ژنآنتي

ها تباشند که بر روي فيبروبالس

 گردند.ظاهر مي

هاي حدقه سلول اصلي فيبروبالست

هاي ايمونوژنيک کننده واکنشآغاز

در سير بيماري  و هستند

و ماکروفاژها نيز  Tهاي لمفوسيت

ها شوند. فيبروبالستدرگير مي

 هاي کالسژنه آنتييقادر به ارا

MHC II هستند و  بر روي خود

عنوان يک ه همانند ماکروفاژها ب

antigen presenting cell کنند.عمل مي 

 Tهاي هاي حدقه سلولفيبروبالست

ه نوبه خود کنند که برا فعال مي

و ها موجب فعال شدن ماکروفاژ

آزاد و  Tهاي تر سلولتجمع بيش

ها از جمله سيتوکينشدن 

اينترلوکين  I (IL 1,)اينترلوکين 

II (8 LI( اينترفرون گاما ,)IFN -

γ )نکروز تومور عامل (TNF-αو )  lee 

sellaeno  nel eela هاي سلولگردد. ميT 

ها نوبه خود فيبروبالسته فعال ب

 تا کندرا تحريک مي

ن توليد اگليکوزامينوگليک

ن يک اگليکوزامينوگليک نمايند.

مولکول هيدروفيليک است که موجب 

افزايش حجم بافت نرم حدقه شده 

نوبه خود موجب فشرده شدن ه و ب

قه و احتقان موضعي وريدهاي حد

 ،شدهفعال Tهاي سلول گردد.مي

کند که سيتوکين نيز توليد مي

ها به موجب تغيير شکل فيبروبالست

adipocyte افزايش حجم چربي حدقه  و

تمام اين وقايع موجب  گردد.يم

م باليني مانند تورم يبروز عال

ملتحمه و پلک و پروپتوز 

گردد. با گذشت زمان التهاب مي

و کالژن رسوب نموده  کرده فروکش

 شود. و بافت فيبروز تشکيل مي
 

 درمان

 يد يکورتيکواسترو 

ييد اثرات کورتيکواسترو

التهابي و مهارکننده سيستم ضد

ايمني دارد. نقش مهاري التهابي 

نزيم آ علت مهاره آن ب

و سيکلواکسيژناز  A2فسفوليپاز 

 است که هر دو آنزيم در مسير

اثر  آراشيدونيک اعمال اسيد

کنند. مهار اثر اين دو آنزيم مي

موجب کاهش ساخت لوکوترين, 

پروستاگالندين, پروستاسيکلين و 
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هاي ها که واسطهترومبوکسان

شوند و در التهابي هستند مي

نهايت موجب کاهش اتساع عروق, 

درد ناشي از  کاهش تورم بافتي و

گردد. التهاب مي

يد عالوه بر اين يکورتيکواسترو

و فعاليت براديکنين, توليد 

و  کننده پالکتي,فعال عامل

سروتونين را نيز که در بروز 

التهاب حاد نقش دارند را مهار 

 کند.مي

اثر مهارکنندگي سيستم ايمني 

شي از مهار يد نايکورتيکواسترو

, توليد اينترفرون گاما

 و T-cellتوسط  8اينترلوکين 

توسط  6و  7اينترلوکين 

 MHCاهرشدن ها و کاهش ظماکروفاژ

II  بر روي ماکروفاژها و در

ه يهاي اراژننتيجه کاهش آنتي

و افزايش  T-cellشده به 

 Gکاتابوليسم ايمونوگلبولين 

است. عالوه بر اين 

اثرات  هايديکورتيکواسترو

 Tهاي سلولبر نيز سيتوتوکسيک 

 د. ندار

به  OIDپاسخ سريعي که 

 دهد را د ميييکورتيکواسترو

 

 آزمايشنوان يک عه توان بمي

تشخيصي در نظر گرفت هر چند 

بايد توجه داشت که ضايعات 

بدخيم نيز به اين درمان پاسخ 

مبتاليان به  درصد 12دهند. مي

از اين  دهند,د پاسخ مييياسترو

 شوند ودرمان مي درصد 31گروه 

بيماري عود  دچار درصد 58در 

هرچند ميزان بهبود را  کند،مي

اند. رش کردهنيز گزا درصد 52تا 

رسد انواع نظر ميه ب

گرانولوماتوز و حاد بيماري به 

درمان پاسخ بهتر و انواع 

ها پاسخ اسکلروزينگ و واسکوليت

دهند. درمان ناکافي ضعيفي مي

يکي از علل عود بيماري محسوب 

 گردد.مي

شود که بعد از توصيه مي 

تشخيص باليني بيماري درمان 

با يد يتهاجمي زودرس با استرو

شروع شده و  mg/kg 7- 85/7دوز 

تدريج طي ه هفته ب 8-3 بعد از

هفته قطع شود. اگر در زمان  2-6

يد بيماري عود يکاهش دوز استرو

 نمايد بهتر است دوز را مجدداا 

افزايش داده تا التهاب کنترل 

 گردد.

يد در درمان التهاب, ياسترو

اختالل حرکتي و نوروپاتي فشاري 

ترين ست. بيشنيز موثر ا TRIOدر 

اثر دارو در اوايل بيماري است 

و در اربيتوپاتي طول کشيده 

ترين تاثير چنداني ندارد. مهم

انديکاسيون شروع درمان با 

نوروپاتي  TRIOد در يياسترو

در  .فشارنده عصب بينايي است

رسد که نظر نميه اين مورد ب

د خوراکي و ييتفاوتي بين استرو

ريق تز وريدي وجود داشته باشد.

د رتروبولبار يا زير يياسترو

تري تر و اثر کمملتحمه عوارض کم

گرم ميلي 62-722دارد. دوز دارو 

هفته  3تا  8در روز به مدت 

است. دوز دارو طي چند ماه بايد 

ترين تدريج کاهش يابد. مهمه ب

يد بروز يمحدوديت مصرف استرو

زياد آن در مصارف  عوارض نسبتاا 

عوارض شامل اين  .طوالني مدت است

بروز يا  , گلوکوم,مرواريدآب

, فشار خون باالتشديد ديابت, 

يد, يافزايش وزن, صورت کوشينگو

 استخوان سر نکروز آواسکوالر

ميوپاتي, زخم  , استئوپورز,ران

غدد ساپرشن , معده و دوازدهه

هاي فرصت , عفونتسيکوزپ ،آدرنال
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 التهابي حدقه

طلب, سودوتومور مغز, پانکراتيت 

 باشد.ن ميو توقف رشد کودکا
 

   سيکلوسپورين 

سيکلوسپورين يک ماکروليد 

 Tهاي سلول قارچي است که روي

. اثر مهاري آن در گذارداثر مي

 Tهاي تمايز سلولمراحل ابتدايي 

مهار فعال سازي  و از طريق

سيکلوسپورين  است. Tهاي سلول

 هاي رشدمانع ساخت سيتوکين

از جمله اينترلوکين  Tهاي سلول

II و نيز ترفرون گاما شده و اين

specific transcription factor  را نيز مهار

سيکلوسپورين مانع  کند.مي

lymphocyte-prolactin binding شود. مي

پروالکتين يک محرک ايمني قوي 

ي بر يسيکلوسپورين اثر جز است.

اوليه, تداخل  Tهاي سلولروي 

ژن و آنتي و Tهاي بين سلول

 دارد. Bهاي سلول

اثر سيکلوسپورين بر درمان  

سودوتومور حدقه در چند گزارش 

. در مورد توجه قرار گرفته است

ه مطالعات از سيکلوسپورين باين 

يد در بيماران يجاي استرو

ديابتي که قادر به تحمل 

 شده ود نيستند استفاده يياسترو

دست ه نتايج قابل قبولي نيز ب

ها در اين بررسي .آمده است

ه ب mg/kg 5-8ا دوز سيکلوسپورين ب

ست. نقش کار برده شده ا

ل سيکلوسپورين بر روي کنتر

در مطالعات  TRIOالتهاب در 

است؛ ل شده اثبات نگرديده کنتر

ه هر چند در چند بررسي محدود ب

زمان رسد مصرف همنظر مي

د در ييسيکلوسپورين با استرو

بيماراني که قادر به تحمل 

د نيستند کمک ييعوارض استرو

ه باشد و موجب بهبود کنند

م چشمي و کاهش يتر عالسريع

 اين دوزگردد. مياحتمال عود 

پيشنهادي در اين مطالعات 

mg/kg/day 5/1  دوز بايد اين  است و

تا اين که  دتدريج کاهش يابه ب

سطح سرمي درماني دارو در حد 

mg/ml 152-852 در حفظ گردد .

با  زمانهم اين دارو مواردي که

شود دوز تفاده ميد اسييستروا

و  mg/kg/day 5/1سيکلوسپورين 

 78به مدت  mg 82ن لوپردنيزو

هفته  2هفته و کاهش تدريجي طي 

 تا قطع کامل دوز دارو است. 

ترين عارضه سيکلوسپورين مهم

اختالل عملکرد کليه است. ساير 

عوارض آن شامل افزايش فشار 

تيسم, خون, هيرسو

نوروتوکسيسيتي, اختالالت 

وليفراتيو مرتبط با فوپرلن

, هايپرگليسمي, Ebstein-Barrويروس 

هايپرليپيدمي و اختالالت گذراي 

 باشد.کبد مي

 

 متوترکسات (Methotrexate ) 

کننده آنزيم متوترکسات مهار

dihydrofolate reductase موجب مهار  است که

 tetrahydrofolateبه  dihydrofolateتبديل 

در  اين موادهر دو  .گرددمي

باشند. مسير ساخت اسيد فوليک مي

و  DNAتترا هيدروفوالت براي ساخت 

RNA  ضروري است بنابراين

متوترکسات قادر به مهار 

 ,اي با رشد سريعهسلول

. باشدميT و   Bهايفوسيتلن

متوترکسات با تقويت آزادسازي 

آدنوزين خارج سلولي خاصيت 

 ضدالتهابي نيز دارد.

ل از متوترکسات در کنتر

تهاب در مبتاليان به ال

در چند  TRIOسودوتومور حدقه و 

 مطالعه محدود استفاده شده است.

در تمامي موارد مبتاليان افرادي 

بودند که قادر به تحمل مصرف 

اند. دوزهاي يد نبودهياسترو
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 mg/weekپيشنهادي در اين موارد 

 بوده است. 85-72

متوترکسات شامل  عوارض مصرف

وماتيت, , استاختالالت گوارشي

, نوتروپني, مسموميت کبدي

پنوموني, اختالل عملکرد کليه, 

, خستگي و هاي فرصت طلبعفونت

عالوه براين  .باشدآلوپسي مي

استفاده  تراتوژن نيز  ،دارو

در افراد از اين دارو . گرددمي

مبتال به بيماري کليه و کبد, 

را  MTXبه عالوه نبايد الکليسم, 

سولفا همزمان با داروهاي حاوي 

و نيز داروهاي ضدالتهابي 

 يدي مصرف نمود.يغيراسترو

 

 آزاتيوپرين (Azathioprine ) 

 mercaptopurineآزاتيوپرين آنالوگ 

هاي مربوط به است که آنزيم

متابوليسم پورين را مهار 

پورين ماده اصلي در  کند.مي

است.اين دارو  RNAو  DNAساخت 

هاي با موجب از بين رفتن سلول

ع و مهار تمايز رشد سري

و ماکروفاژها  C و  Bهاي لمفوسيت

گردد. آزاتيوپرين موجب مهار مي

 سرم و اثر باديتوليد آنتي

 Tهاي سلولکشندگي انتخابي بر 

دارد. با توجه به نتايج 

مطالعات محدود انجام گرفته بر 

روي بيماران مبتال به سودوتومور 

مصرف آن توصيه  TRIOحدقه و 

دارو شامل  رض. عواگرددنمي

, تحريک ساپرشن مغز استخوان

, اختالل , راش پوستسيستم گوارشي

 عملکرد کبد و انکوژنز است.
 

 ( سيکلوفسفامايدCyclophosphamide ) 

-nitrogenسيکلوفسفامايد مشتق 

mustard سيب آ است که قادر به

 DNAسلولي با مداخله در ساخت 

-guanineموجب اين دارو باشد. مي

thymidine linkage  و ساخت اشتباهDNA 

هاي براي سلول عمدتاا  که گرددمي

 باشد ودر حال ميتوز کشنده مي

 Bو  Tهاي سلول از بين رفتن سبب

( Chlorambucilکلرامبوسيل )گردد. مي

داروي مشابه سيکلوفسفامايد 

 است.

سيکلوفسفامايد گاهي موجب 

بهبود سودوتومور حدقه مقاوم به 

هاي کوليتهاي ديگر و واسدرمان

حدقه و نيز بهبود التهاب بافت 

 گردد.مي TRIOنرم در مبتاليان به 

 mg/kg/day 8-7دوز پيشنهادي 
 کلرامبوسيل يد و ياماافسيکلوفس

mg/kg/day 7/2 .است 

اين داروها شامل  عوارض

سيتوپني, سيستيت هموراژيک, پان

, مهار اختالالت گوارشي, آلوپسي

 ,مغز استخوان, عقيمي

, فيبروز اماگلبولينميهايپوگ

ريه, ميلوديسپالزي, انکوژنز 

 باشد.مي
 

  ايمونوگلبولين وريدي و

  يسپالسموفرز

( و IVIGايمونوگلبولين وريدي )

موجب خارج  کردن  يسپالسمافرز

ها از جريان خون بادياتوآنتي

اي کنون مطالعهشوند. تابدن مي

 يسدر رابطه با کارايي پالسموفرز

وتومور حدقه صورت در درمان سود

  IVرسدنظر ميه نگرفته است ولي ب

ر موارد مقاوم به درمان با د

 يد موثر باشد.استروي

تر مطالعات در رابطه با بيش

انجام  TRIO در درمان   IVاثر

مطالعات  گرفته است. در اکثر

در   IVانجام شده کارايي تجويز

تهاب بافت نرم معادل کاهش ال

يي و يا تجويز استروييد به تنها

يد و راديوتراپي با هم استري

بوده است. در چند بررسي محدود 

اي در نيز تجويز آن هيچ نتيجه
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 التهابي حدقه

در  يسپالسموفرز بر نداشته است.

کوتاه مدت موجب کاهش التهاب 

بافت نرم شده ولي همراه با 

 احتمال عود بااليي نيز هست.

به تنهايي توصيه  يسپالسمافورز

همزمان کار بردن ه شود ولي بنمي

آن با داروهاي مهار کننده 

سيستم ايمني و التهاب موجب 

م يکاهش دوز دارو و بهبود عال

 گردد.بيماري مي

 

 غير وهاي ضد التهابي دار

 (NSAIDsيدي )ياسترو

تنها يک مطالعه در رابطه با 

اثر اين داروها در کنترل 

ه صورت گرفته است و قالتهاب حد

نگر کنترل شده يندهآهيچ مطالعه 

 در اين زمينه وجود ندارد.

 
 Octreotide  

و  octreotideالتهابي مکانيزم ضد

هاي سوماتوستاتين ساير آنالوگ

هاي گيرنده معلوم نيست.

ها فوسيتسوماتوستاتين بر روي لن

هاي با منشا و سلول

هيچ  شوند.نورواندوکرين يافت مي

اي در رابطه با کارايي مطالعه

ه اين دارو بر سودوتومور حدق

م يوجود ندارد ولي در کنترل عال

TRIO باشد که با توجه به موثر مي

محدود بودن موارد استفاده دارو 

به باشد در ضمن قابل تعميم نمي

 دارو نياز به تزريق متعددعلت 

 .باشدميمحدود  در روز مصرف آن
 

 بروموکريپتين  (Bromocriptine)   

بروموکريپتين آگونيست 

مهار ترشح  دوپامين است که موجب

يک  اين داروگردد پروالکتين مي

 کننده سيستم ايمنيتنظيم

(immunomodultor قوي با قابليت )

 Tهاي سلول هاياتصال به گيرنده

اگر همراه با  به ويژهاست.  Bو 

ساير داروهاي مهارکننده ايمني 

کار برده شود موجب کاهش ه ب

هاي ايمني سلولي و واکنش

رض احتمالي گردد. عواهومورال مي

آن تهوع, استفراغ, کاهش فشار 

اي دال وضعيتي است. يافتهخون 

بر اثر مفيد مصرف دارو در 

هاي التهابي حدقه وجود بيماري

ه ندارد هرچند که برموکريپتين ب

عنوان يک داروي موثر احتمالي 

 شود.در نظر گرفته مي TRIOبراي 
 

 يکلش( سينColchicine  ) 

 depolymerizationسين موجب يکلش

ها و هاي گرانولوسيتميکروتوبول

هاي در حال ميتوز ساير سلول

 ممانعت اثر مهاري دارو گردد.مي

از  mitotic spindleاز تشکيل 

 ها در مرحله متافازميکروتوبول

بنابراين  .تقسيم سلولي است

هاي با سرعت تقسيم سلولي سلول

تر هاي سفيد بيشباال مانند گلبول

ت تاثير دارو قرار از همه تح

سين يکي از يگيرند. کلشمي

داروهاي سودوتومور اسکلروزينگ 

 گردد.حدقه محسوب مي

عوارض دارو شامل اختالالت 

ي, گاستروانتريت گوارش

, آنمي , آگرانولوسيتوزهموراژيک

 , آزواسپرمي,, آلوپسيستيکآپال

فلج باالرونده سيستم عصبي مرکزي 

 است. 
 

 Anti-tumor necrosis factor  
ها از اکنون روماتولوژيست

 TNF  (el e sel)آلفا هايمهارکننده

infliximab  وetanercept   براي متوقف کردن

هاي ايمني در افراد مبتال واکنش

هاي مزمني مانند به بيماري

يد استفاده يآرتيت روماتو

اين دسته داروها موجب  کنند.مي

هايي مانند کاهش عملکرد سيتوکين

IL-6 ,granulocyte-macrophage colony-stimulating 
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factor(GM-CSF)  و IL-8 و کاهش توليد

 ندوتليال عروقيرشد آ عامل

(VEGF و کاهش تزايد عروق )

در حال حاضر گروهي از  گردد.مي

محققين در حال بررسي اثر دارو 

 باشند.هاي حدقه ميبر بيماري

ه صورت تزريق تنها ب اين دارو

 .ترس استوريدي در دس
 

 FK506 (Tacrolimus) 
مانند  FK506تاکروليموس يا 

د هرچند کنسيکلوسپورين عمل مي

تر از اثر آن ده برابر بيش

. تاکروليموس استسيکلوسپورين 

و  Y INFو  IL-2موجب مهار توليد 

مهار  و Tهاي سلولفعال شدن 

dephosphorylation عوامل transcription  در

د. تاکنون گردها ميهسته سلول

گزارشي مبني بر کاربرد دارو در 

هاي حدقه گزارش درمان بيماري

 نشده است.

 
 Mycophenolate Mefetil  

مانند آزاتيوپرين موجب مهار 

ترکيبات نوکلئوتيدهاي  توليد

فوسيت و در نتيجه گوانيني لن

 گرددها ميمهار تزايد سلولي آن

هاي کارايي آن در درمان بيماري

 است. حدقه نامعلوم

 
 Dapsone 

ه هاي طوالني بداپسون مدت

باکتري مورد عنوان يک داروي ضد

مصرف قرار داشت ولي اکنون 

اثرات مهارکنندگي سيستم ايمني 

آن به اثبات رسيده است. داپسون 

ها موجب پايداري ديواره ليزوزيم

هاي آن شدن آنزيمو کاهش آزاد

عملکرد  به عالوه برگردد. مي

بسته به سيتوتوکسيسيتي وا

ميلوپراکسيداز موجود در 

( PMNاي )هاي چند هستهگلبول

عوارض داپسون  کند.مي مداخله

شامل آنمي هموليتيک وابسته به 

در مبتاليان به  به ويژهدوز 

فسفات  6کمبود آنزيم گلوکز 

, (G6PD) دهيدروژناز

, متهموگلوبينمي, اختالالت گوارشي

سيکوز پو نورپاتي محيطي 

هاي ارايي در بيماريک باشد.مي

 حدقه تاييد نشده است.

 

  راديوتراپي 

سمي بر راديوتراپي اثرات 

دارد و موجب کاهش توليد  هاسلول

 .شودميهاي التهابي سيتوکين

اند و  رسآسيب مي DNAاشعه به 

ايش اين حساسيت به اشعه با افز

نسبت کروماتين هسته به توده 

سلولي, قابليت ميتوز سلولي و 

عدم تمايز سلولي افزايش ميزان 

ها که هر سه فوسيتلن ابد.يمي

ترين مشخصه فوق را دارند بيش

آسيب را از راديوتراپي متحمل 

هاي در حال فوسيتلن شوند.مي

در عرض چند ساعت بعد از  تکثير

تر از کمبه ميزان تماس با اشعه 

دچار  (Rad)راد  722يا  (Gray)گري  7

آسيب شوند ولي براي آپوپتوز مي

فوسيتي که در هاي لنبه سلول

به  مرحله ميتوز قرار ندارند

بيش از اين مقدار اشعه نياز 

هاي حدقه حساسيت ست. فيبروبالستا

تري دارند و عضالت مخطط و کم

در  هاترين بافتاعصاب مقاوم

باشند. برابر اشعه مي

راديوتراپي موجب تغيير خاصيت 

هاي حدقه و التهابي فيبروبالست

ها به تر آنبه بيشتشا

هاي خارج از حدقه فيبروبالست

راديوتراپي موجب کاهش  گردد.مي

در عمر  يدرصد 45-42

شود. با دوزهاي ها ميفيبروبالست

 nitric oxideمسير  ،کم راديوتراپي

گردد که خود موجب کاهش مهار مي
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هاي درمان دارويي و غيردارويي بيماري -دکتر مريم آل طه

 التهابي حدقه

تورم بافتي, نفوذپذيري عروق و 

 گردد.درد التهابي مي

رمان مبتاليان راديوتراپي در د

مقاوم به درمان با  OIDبه 

يد ميزان موفقيت بااليي ياسترو

دارد. حتي ميزان  (درصد 15-52)

بعد از درصد  66-722موفقيت 

ه گري ب 82راديوتراپي با دوز 

ل طوالني مدت التهاب صورت کنتر

نيز گزارش شده است. پاسخ به 

راديوتراپي بستگي به نوع 

پاسخ ميوزيت  درگيري حدقه دارد.

حالي  دهد درخوبي به درمان مي

که انواع اسکلروزينگ و 

گرانولوماتوز پاسخ بسيار ضعيفي 

دوز اشعه نيز در درمان  دهند.مي

که دوزهاي  طوريه موثر است ب

گري همراه با  72تر از کم

دور  عود هستند. خطرافزايش 

گري منقسم در  82اشعه را اغلب 

هفته در نظر  8دوره طي  72

 د.گيرنمي

در گذشته عقيده بر اين بود 

که راديوتراپي کارايي باالي در 

دارد ولي با توجه به  TRIOدرمان 

ه دست آمده از تعدادي نتايج ب

راديوتراپي  ،ل شدهمطالعه کنتر

تاثيري در سير طبيعي اين 

 ،نداردشونده بيماري خود محدود 

تر موجب بهبود سريعکه هرچند 

مرحله حاد التهابي بيماري 

 نيز شود و در عوارض نهايي آنمي

تاثيري ندارد. عوارض 

راديوتراپي از درمان دارويي 

ها تر است و ممکن است سالبيش

و اکثر اين  بعد تظاهر نمايد

اشعه  تابشعوارض در همان محل 

گردد هر چند در حال ايجاد مي

حاضر با کمک ابزارهاي مدرن 

طور ه راديوتراپي اشعه را ب

وطه متمرکز دقيق در موضع مرب

احتمال بروز عوارض تا کنند مي

عوارض  .برسدموضعي به حداقل 

شامل رتينوپاتي, راديوتراپي 

و  سندرم خشکي چشم, مرواريدآب

است.  عصب بينايي پاتيونور

فوم هم هايي مانند لنبدخيمي

گزارش شده که احتمال آن بسيار 

راديوتراپي در افراد  کم است.

 با رتينوپاتي ديابتي و در

 .شودکودکان توصيه نمي
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 تظاهرات چشمي بعد از پيوند اعضا و مغز استخوان در اطفال 
 

 پزشکچشم :عليزادهقاسم دکتر 

 

 مقدمه

در حال حاضر پيوند اعضاء و 

هاي بنيادي مغز استخوان و سلول

ها و ساز براي درمان بيماريخون

هاي اطفال رو به تزايد بدخيمي

ي و جراح هايروشاست. پيشرفت در 

ي ظهور کاربرد داروها

پرسيو به ازدياد طول ايمونوسا

عمر بيماران کمک زيادي کرده 

است، به ميزاني که اين نوع 

تري پيدا بيماران طول عمر بيش

عوارض اعمال فوق و نمايند مي

شود. اين عوارض تر آشکار ميبيش

غلب به درمان با داروهاي ا

پرسيو و بيماري پيوند ايمونوسا

 عليه ميزبان

(graft versus host disease)  که به اختصار

GVHD شود نسبت داده خوانده مي

 شوند.مي

  GVHDپس از پيوند براي بررسي 

طلب قارچي هاي فرصتچشمي و عفونت

و  مرواريدآب، شبکيهو ويروسي 

گلوکوم و . . . معاينات 

ها توصيه ساليانه و کامل چشم

 شود.مي

 

عوارض چشمي پس از پيوند در 

 بزرگساالن

د اعضا در پس از پيون

بزرگساالن عوارض چشمي به شرح 

 زير گزارش شده است:

 مرواريدآب ،پس از پيوند کليه

درصد  45تا  54ثانوي به ميزان 

)بسته به مطالعات مختلف( گزارش 

شده است. بعد از پيوند مغز 

برابر  4/7استخوان عوارض چشمي 

تر است و نيز درصد ابتالي بيش

ز تر اها به عوارض زير بيشآن

 مرواريدآباشخاص طبيعي است: 

 9/3تر، چشم خشک درصد بيش 3/54
 GVHDتر و ميزان بروز درصد بيش

مزمن چشمي پس از پيوند مغز 

هاي بنيادي به استخوان و سلول

 درصد برسد.  95الي  05

هاي فرصت طلب چشمي بعد عفونت

از پيوند کليه و مغز استخوان 

درصد گزارش شده است.  4تا  3/5

رفتن فشار داخل چشمي به  باال

ندرت مالحظه شده است و در 

به  استروييدبيماراني که با 

مدت طوالني بعد از پيوند درمان 

 گردد. شوند مالحظه ميمي

  بيمار که  75در يک مطالعه از

سال و سن  51ها زير سن آن

 0/7ها در زمان پيوند متوسط آن
سال بوده است پيوندهاي زير 

 انجام شده است:

مورد، پيوند  50يوند کليه پ

مورد، پيوند مغز  54کبد 

 51هاي بنيادي استخوان و سلول

تمام  ،مورد )که قبل از پيوند

قرار گرفته  irradiationبدن تحت اثر 

مورد ترکيبي از پيوند  4بود( و 

کبد و کليه، روده کوچک و 

هاي بنيادي پانکراس. پيوند سلول

(stem cells)  پس از پيوند مغز

تخوان و پيوند کليه نيز پس اس

از پيوند مغز استخوان بوده 

 3/5است. بيماران به طور متوسط 
سال پس از بهبود تحت نظر بودند 

 که عوارض زير مالحظه شد:
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باال رفتن فشار داخل چشمي در 

 55باالي  بيمارانمورد که سن  55

سال بود. ميزان فشار داخل چشمي 

 ليمتر جيوه بود وميلي 55 حدود

ها نوروپاتي آن از يچ کدامه

پيدا عصب بينايي گلوکومي 

پس از  اين بيمارانهمه  .نکردند

پيوند تحت درمان با پردنيزولون 

 خوراکي بودند. 

سال پس از پيوند عوارض  يک

درصد بود که عبارت  50چشمي 

 بودند از:

، کراتوکنژنکتيويت مرواريدآب

Sicca ( ثانوي بهGVHD) رتينيت ،

، اختالالت (CMV)وسي سيتومگالووير

فوپروليفراتيو پس از پيوند لن

(PTLD) استرابيسم، از بين رفتن ،

سپتال، ديد، سلوليت پره يگذرا

 الاوربيتتورم و ادم آلرژيک پري

 و باالخره کنژنکتيويت. 

بيماري که پس از پيوند  54 در

عوارض چشمي پيدا کرده بودند 

نفر پردنيزولون  55براي 

سپورين يا سيستميک يا سيکلو

بيمار  4تجويز شده بود.  هردو

زير کپسولي خلفي  مرواريدآب

داشتند که به احتمال زياد 

تجويزي بوده  استروييدمربوط به 

است چون هيچ نوع انفالماسيون 

داخل چشمي پس از پيوند 

بيمار به علت تجويز  5نداشتند. 

 CMVمبتال به  استروييددوز باالي 

از شدند. سه بيمار پس  شبکيه

هاي پيوند مغز استخوان و سلول

شدند که با  GVHDبنيادي مبتال به 

 9تا  Sicca 4/3کراتوکنژنکتيويت 
ماه پس از پيوند تشخيص داده 

ديد  GVHDشد. هنگام ابتال به 

کاهش  05/55تا  54/55بين  هاچشم

پيدا کرده در حالي که ديد قبل 

بوده است. در  55/55از پيوند 

ساله  51ر يک مورد که يک بيما

ها به قدري شديد بود خشکي چشم

بود که ترشح اشک قابل 

که  گيري نبود و با آناندازه

مبتال بيمار انجام شد  تارسورافي

به زخم غير عفوني قرنيه 

(noninfective corneal ulcer) ليو گرديد 

پس موثر نبود و  conservativeدرمان 

از سه هفته با باقي گذاشتن 

  بودي پيدا نمود.کدورت قرنيه به

در دو بيمار تشخيص  CMVرتينيت 

ها آنداده شد که در يکي از 

 biliary atresiaپيوند کبد به علت 

انجام شده بود که دو ماه پس از 

سطح  شدنمثبت پيوند پس از 

در  CMV ناشي از نيتريت سرومي

هر دو چشم تشخيص داده شد. 

پس از درمان اين بيماران 

داخل وريدي  پردنيزولون ،پيوند

و سيکلوسپورين بود. عفونت 

داخل  ganciclovirابتدا به تجويز 

وريدي جواب خوبي داد ولي پس از 

عود وسيع در هر دو  ،قطع دارو

به  و پس از مدتيچشم پيش آمد 

 بيمار داخل چشمي التهابعلت 

سال  4/5 .شد مرواريدآبمبتال به 

 lensectomyبعد از پيوند عمل جراحي 

 soft contact lensبراي آفاکي انجام و 

سال  4/3تجويز شد ولي پس از 

استفاده از لنز تماسي زخم 

با عفوني قرنيه به وجود آمد که 

 central stromal scarگذاشتن  برجاي

يد اين چشم بهبودي پيدا کرد و د

 retinal macularبه علت اسکار قرنيه و

fibrous and pigment enchroachment  545/55به 

 پيدا کرد.  اهشک

 

عوارض چشمي پس از پيوند در 

 اطفال

 ه به علت هما 55 کودکيGastrochisis 

حي پيوند کبد، تحت عمل جرا
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ه کوچک قرار پانکراس و رود 

ماه پس از  51فت که گر

تحت معاينه  پيوندهاي فوق

مردمک باز ها با کامل چشم

که سطح  با آن .قرار گرفت

با  وبود باال  CMVبراي  سرمي

جود معاينات دقيق عاليمي از و

ها مالحظه در چشم CMVرتينيت 

به علت از بين  بيمارنشد 

رفتن شنوائي در اثر تجويز 

 طوالني مدت آمينوگليکوزيدها

قرار  cochlearپيوند  تحت عمل

انجام از پس دو سال  گرفت.

هاي پيوند کالسيفيکاسيون

در گلوب راست  شبکيهمتعدد در 

زير ات مالحظه گرديد و معاين

غير  CMVرتينيت  ،بيهوشي عمومي

را نشان فعال در هر دو چشم 

کالسيفيکاسيون موضعي در  داد.

در چشم راست  premacularدو ناحيه 

مرکزي قطب  مرواريدآبتوام با 

خلفي عدسي در هر دو چشم وجود 

خوب  fixationداشت از نظر بينايي 

. نداشتوجود بود. استرابيسم 

VEP ان ديد براي تعيين ميز

 انجام نشد.

  اي به علت هماه 5بيمارbiliary 

atresia  تحت عمل جراحي پيوند کبد

سال بعد به  قرار گرفت. يک

دنبال به وجود آمدن دردهاي 

 ebstein-barr virusشکمي تيترويروس 

(EBV)  در سرم باال نشان داده شد

 PTLD (post transplantation lymphoو تشخيص 

proliferative disease)  مسجل گرديد. اين

سال بعد براي معاينه  5بيمار 

مراجعه نمود که در اين هنگام 

يووئيت دو طرفه به اضافه 

راست داشت  عنبيههايي در ندول

تشخيص  عنبيهکه در بيوپسي 

monoclomal plasma cells  داده شد که

است. آزمايش کامل  PTLDمبين 

خوني و بيوپسي مغز استخوان و 

CT  ز شکم و سينه طبيعي ااسکن

بودند. آزمايش مايع نخاعي 

 لنفوسيتوز مختصري 

 

را نشان داد درمان پس از 

پيوند عبارت بود از 

پردنيزولون خوراکي و 

سيکلوسپورين. اين بيمار با 

gameiclovir  داخل وريدي و تزريق

زير تنون استروييد تحت درمان 

قرار گرفت و پردنيزولون و 

سيکلوسپورين قطع شد. در 

تعقيب درمان جديد يووئيت از 

 عنبيههاي بين رفت و ندول

ها يک و به جاي آن فروکش نمود

باقي  عنبيهفيبروز مسطح در 

سال  4اين بيمار تا  .ماند

بعد نيز با دوز کم 

تحت  gancyclovirو  پردنيزولون

 درمان و کنترل بود.

  اي براي درمان ساله 1بيمار

myelodysplasia  تحت عمل جراحي پيوند

 5مغز استخوان قرار گرفت. 
ماه پس از پيوند از سردرد و 

کاهش ديد شکايت داشت در 

ها ديد هر يک از معاينه چشم

ت بود. ت دساها درک حرکچشم

 اين کاهش ديد به طور گذرا

رويداد اول فقط  مد وآمي پيش

کشيده تر طول چند دقيقه بيش

 51بعدها اين رويداد تا  .بود

کشيد. ساعت نيز طول مي

ساعت يکبار  55رويدادها هر 

شد. معاينات ته چشمي تکرار مي

مغز يک  MRIکاماًل سالم و 

Leptomeningitis  را در لوب پاريتال

. اين پتيال نشان داديو اکس

کوتاهي بعد  بيمار مدت زمان

به تشنج و آنسفالوپاتي نيز 

مغزي مايع  بررسيمبتال شد. 

عفونتي را نشان نداد  نخاعي

ولي ميزان سيکلوسپورين در 
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مايع نخاعي باال بود. عاليم 

مزبور به مسموميت با 

سيکلوسپورين نسبت داده شد که 

از رژيم درماني  داروبا قطع 

ساعت ميزان ديد  51در عرض 

اليم عصبي به ها و نيز عچشم

قبل از عوارض برگشت و  حالت

ديگر سردرد و يا از بين رفتن 

 ديد پيش نيامد. يگذرا

 فاصله کوتاهي پس ه دو بيمار ب

از پيوند مبتال به استرابيسم 

ها يک شدند که يکي از آن

چند هفته پس  ∆34اگزوتروپياي 

از عمل جراحي پيدا نمود که 

ماه ادامه داشت ولي  53

هاي گيريي پيمتاسفانه برا

بعدي مراجعه ننمود و بيمار 

ديگر چند هفته پس از عمل 

جراحي پيوند مبتال به ديپلوپي 

شد  ∆54و اگزوتروپي به ميزان 

و اگزوتروپي انترميتانت و 

روز طول کشيد و  3ديپلوپي 

بعد به طور کلي از بين رفت. 

هر دو بيمار فوق قبل از عمل 

جراحي پيوند و در معاينه 

ها مبتال به مکامل چش

 استرابيسم نبودند.

اگر مروري اجمالي به مطالب 

نوشته حاضر داشته باشيم مشخص 

شود که ميزان عوارض پيوند مي

اعضا يکسال پس از پيوند اعضا و 

 50يا مغز استخوان در اطفال 

درصد بوده است. با مراجعه به 

مطالب زير نيز قابل ذکر  مراجع

 است:

اي يکي از محققين پرسشنامه

براي تعدادي از بيماران که 

پيوند کليه دريافت کرده بودند 

سال پس از  51 اليماه  5پس از 

سال(  55/53پيوند )متوسط 

جواب دريافت شده  47از  .فرستاد

درصد تغييرات  51از بالغين 

ي در يک چشم يا دو مرواريدآب

 چشم داشتند. 

بيمار  57در مطالعه ديگري از 

ند کليه که تحت عمل جراحي پيو

بيمار  54قرار گرفته بودند، 

ي مختصر، مرواريدآبتغييرات 

بدون اثرگذاري در ميزان ديد، 

در هر دو چشم داشتند و اين 

سال پس از پيوند  55-35مطالعه 

 انجام شده است.

 555در يک مطالعه ديگر از 

بيمار کودک که همگي پيوند مغز 

استخوان دريافت کرده بودند، 

درصد،  4/55ر سندرم چشم خشک د

درصد و عوارض ته  53 مرواريدآب

درصد کشف شده و  4/53چشم در 

درصد بيماران ديد  94متجاوز از 

 55/55برابر يا بهتر از 

 داشتند.

از  ربيما 54در نوشته پيش رو 

 3/55يعني  فرد مورد مطالعه 75

که  نددرصد عوارض چشمي پيدا کرد

از بين عوارض فوق عارضه 

ترين تعداد را به بيش مرواريدآب

خود اختصاص داده بود. عارضه 

شک مربوط به بي مرواريدآب

تجويزي و دوز آن و  استروييد

مدت زمان تجويز بوده است. 

 مرواريدآبمکانيسم حقيقي ايجاد 

در اين موارد ممکن است مربوط 

به استعداد و زمينه فردي براي 

زمان  و مدت مرواريدآبايجاد 

آن بوده  تجويز و دوز طوالني

 است.

در اين نوشتار و  CMVرتينيت 

مطالعات ديگر ويران کننده و 

 خطرناک بوده است.

GVHD  يک عارضه عادي پس از

هاي پيوند مغز استخوان و سلول

ها يا بنيادي است و اغلب هفته
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ها بعد از پيوند عارض ماه 

مزمن در تقريبًا  GVHDشود. مي

صددرصد موارد پس از اين نوع 

آيد و غالبًا چشم يش ميپيوند پ

کند. تظاهرات را نيز مبتال مي

چشمي در اين موارد عبارتست از: 

، Siccaکراتوکنژنکتيويت 

اسکلريت اگزوفتالمي ميکاترپسل، 

هاي ميکروواسکولر و بيماري

. کاهش توليد اشک که شبکيه

يد يثانوي به انفيلتراسيون لنفو

 که و فيبروبالست غده اشک است

استريل استروماي گاهي به زخم 

 شود. ميمبدل قرنيه 

بيماران را خراش راجعه قرنيه 

نازکي استروماي قرنيه مستعد 

نمايد و درمان در اين موارد مي

هاي بدون عبارتست از لوبريکانت

و  استروييد، punctual plugمحافظ، 

قطره سيکلوسپورين موضعي و 

، (bandage C.L)لنزهاي تماسي نرم 

خره فال  ملتحمه تارسورافي و باال

و چنانکه قرنيه زخم شود در 

نهايت ممکن است از بين رفتن 

ديد پيش آيد و چنان که اسکار 

به جاي گذارد در بيماران قرنيه 

کم سن و سال خطر آمبليوپي 

 دارد.

PTLD  درصد موارد پيوند  3در

آيد و عقيده بر اين کبد پيش مي

عارضه ناشي از است که اين 

ل نشده ترپروليفراسيون کن

است. در حال طبيعي  Bهاي سلول

 ،Tهاي سلول توسط Bهاي سلول

cytotoxin هايسلول وnatural killer  تنظيم و

شوند ولي در اثر تجويز مهار مي

ايمنوسوپرسيوها پس از پيوند 

شود لذا مهار مي Tهاي سلول کار

مکانيسمي که پروليفراسيون 

نمايد از مي سرکوبرا  Bهاي سلول

علت اغلب  EBVرود. ويروس ن ميبي

آميزي است. رنگ PTLDموارد 

immunohistochemical در اين  عنبيه

 موارد به طور غالب

را نشان   monoclonal plasmaهايسلول

سازگار  PTLDدهد که با تشخيص مي

 EBVبراي درمان  Ganeiclovirاست و 

توصيه شده است. همانطوري که 

د از به عبارتن PTLDعالئم  ذکر شد

، عنبيههايي در وجود آمدن توده

هايي در و توده  (vitritis)ويتريت

آگهي در که پيش (orbital mast)اوربيت 

اين موارد بسته به وسعت درگيري 

رهاست به طوري که انتشار وتوم

PTLD هاي متعدد ديگر به ارگان

ممکن است با خطر مرگ همراه 

 باشد.

مسموميت با سيکلوسپورين موجب 

شود ز بين رفتن گذران ديد ميا

آنومالي هاي ماده  MRIکه در 

شود که در سفيد مغز ديده مي

است و  occipitalابتدا در لوب 

اعتقاد بر اين است که اين 

عارضه در نتيجه ايسکمي يا ادم 

حالت هاي شبيه اين است. يافته

اثر وازواسپاسم در  در

و نيز يآنسفولوپاتي هيپرتانس

حمالت صرعي توام  شود کهديده مي

. در داردبا عاليم بينايي 

مسموميت با سيکلوسپورين عاليم 

بينايي و عصبي با کم کردن دوز 

دارو يا قطع کامل آن از بين 

 رود.مي

اغلب يک سال  GVHDو  مرواريدآب

آيد و پس از پيوند به وجود مي

ديد قابل  مرواريدآبعمل جراحي 

 دهد. قبولي به بيماران مي
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 همراه هاياسپاسم پلک و بيماري

 
پزشکي شهيد دانشيار دانشگاه علوم -فلوشيپ قرنيه: دکتر حميد نوروزي 

 بيمارستان امام حسين )ع( -بهشتي

 

 مقدمه

ممکن است  متعدديهاي بيماري

باعث اختالالت حرکت صورت شوند. 

تواند اين اختالل حرکات مي

يکطرفه و يا دوطرفه باشد. در 

سعي داريم با تکيه اين مقاله 

بر اختالالت صورت اين مورد را 

 پزشکان آشکارتر سازيم. براي چشم

 

 هاي صورتتيک

 هاي عادتيتيک

توان در هاي عادتي را ميتيک

درصد تمام کودکان  58تر از بيش

در يک مرحله خاص زماني مشاهده 

 کرد.

ها معمواًل با فواصل اين تيک

ص هاي خازماني مختلف و با تناوب

شوند و اختالالت کالمي تکرار مي

ها ديده خاص نيز همراه با آن

 شود.نمي

يک نوع معمول پرش محکم هر دو 

چشم و به هم فشردن عضالت تحتاني 

باشد. اين حرکات کامالً صورت مي

اختياري بوده و در حالت خواب 

 تورتسندرم  در شوند.ديده نمي

هاي عضالني صورتي متعدد به تيک

هاي صوتي از جمله همراه تيک

خرخر کردن، باال کشيدن بيني، 

بازدم صدادار و يا کالمي که 

 شود.قابل کنترل نباشد ديده مي

حدودًا اين اختالالت به طور کلي 

سالگي به همراه پرش چشم و  7 در

عضالت صورت و يا حرکات گردن 

 شود. ديده مي

 همچونکودک ممکن است عاليمي 

ار هم سرفه خرخر و يا تنفس صداد

هاي همراه داشته باشد. تيک

ها و يا حتي صورتي ممکن است ماه

ها بعد نيز ديده شوند. سال

حرکات تکراري و رفتارهاي 

ضداجتماعي اين کودکان ممکن است 

با يک فرد مبتال به اسکيزوفرني 

 اشتباه گرفته شود. 

بهبود ناگهاني رايج است و 

تا زمان بعد از  به ندرتها تيک

مانند. البته مي بلوغ باقي

ها اغلب بيماران و خانواده آن

 کنند. مشکالت روحي پيدا مي
 

توليد دوباره اعصاب از بين 

 (regeneration)رفته 
هر چند تعداد اتصاالت بين 

هاي فرونتال و منديبوالر شاخه

ولي تعداد عصب صورتي کم است 

هاي فرعي و اتصاالت بين شاخه

تر است. در ريزتر بسيار بيش

دهي متقاطع به طور نتيجه عصب

 صورترايج بعد از اختالالت عصب 

(facial) شود.ديده مي 

د وقتي نشومياين اختالالت باعث 

خندد چشمانش بسته شود بيمار مي

و حتي اين که بيمار با پتوز و 

 افتادگي پلک مراجعه نمايد.

براي تشخيص اين امر از بيمار 

که بخندد و در  شودخواسته مي

حال پتوز بيمار بدتر  اين

شود. اين حالت بدتر شده حتي مي

اي از حيهناحرکت تواند باعث مي

و يا نيمي از صورت  شودصورت 

ها اسپاسم پيدا کند. اين اسپاسم

تواند با درد همراه باشند. مي
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نتايج متنوعي را  صورتآسيب عصب 

 سمدهد و تزريق مياز خود نشان 

بهترين  (بوتوکس)بوتولينوم 

 رمان اين مشکل است.د
 

 اشک تمساح

افزايش يکطرفه اشکريزش در 

طرف درگير صورت که هنگام 

دهد هنگامي ديده غذاخوردن رخ مي

شود که يک اختالل عصبي شديد مي

در عصب صورتي و يا الالي 

گانکليون زانويي و يا در 

امتداد عصب گريتر پتروزال 

 اتفاق افتاده باشد. 

اختالل ترميم فيبرهاي 

شود که به راسمپاتيک باعث ميپا

دهي غده بزاقي به غده جاي عصب

اشکي عصب بدهد. اقدامات جراحي 

که در گذشته صورت گرفته 

باعث پاره شدن عصب توانسته مي

دهي گريتر پتروزال و باز عصب

 جانبي غدد اشکي شود. 

اي در العادهاخيرًا نتايج خارق

خصوص تزريق بوتوکس در غده اشکي 

 است.  ديده شده
 

Facial Myokymia 

مايوکينياي عضله اوربيکوالريس 

طرفه چشم باعث پرش ناگهاني و يک

شود. اين يک و يا هر دو چشم مي

تواند مربوط به خستگي و امر مي

يا مصرف کافئين باشد و نيز 

تواند عالمتي از گليوماي ساقه مي

 ، سندرمMSمغز، 

Guillan-Bare هاي محيطي و يا نوروپاتي

ها در شد. هرچند که اين حالتبا

اکثر موارد خودمحدود شونده 

هستند ولي بعضي از اين بيماران 

نياز به درمان با بوتوکس پيدا 

 کنند. مي

هاي از بين بردن تناوب پرش

عضالني گاهي باعث درمان و بهبود 

شود و معمواًل هم بيماران مي

 تر از بيش

 شود.واحد سم استفاده نمي 58-55

مداوم فيبريالري و يا حرکات 

مواج عضالت صورت نيز ممکن است 

رخ دهد که حالتي شبيه يک بسته 

شود. ارتعاش کرم در زير پوست مي

 با دامنه کم در اختالالت

intramedullary  از جملهMS تومورهاي ،

ها راديکولوپاتيساقه مغز و پلي

هاي شود. روشديده مي

تصويربرداري در بيماراني که 

مدت دارند ياي طوالنيمايوکين

 باشد. ضروري مي
 

 اسپاسم نيمه صورت

اسپاسم نيمه صورت با 

هاي هاي غيرارادي و پرشاسپاسم

عضالت متعددي که توسط عصب صورت، 

 شود. شوند مشخص ميدهي ميعصب

 000/500در هر  4/7 آن شيوع

زن در  50000در هر  8/54مرد و 

 اياالت متحده گزارش شده است.

سال  44يوع سني آن حداقل ش

است و معمواًل خود را در ابتدا 

هاي عضالت نزديک چشم نشان با پرش

دهد که به مرور زمان به ساير مي

عضالتي که حالت صورت را نشان 

کند. در دهند انتشار پيدا ميمي

موارد شديد عضالت درگير براي 

مانند. مدت طوالني منقبض باقي مي

اند توصورت مياين اسپاسم نيمه

ي تشديد يابد. با استرس يا خستگ

در اکثر موارد  صورتاسپاسم نيمه

حرکات ارادي صورت  تعداديبا 

هاي شود و برخالف تيکشروع مي

تواند در صورتي و اسپاسم پلک مي

 خواب هم صورت بگيرد.

درصد بيماران  5اين حالت در 

تر موارد دو طرفه است که در بيش

 طرفهها يکنيز شروع اسپاسم
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شود. در باشد و بعد دوطرفه ميمي 

نيمي از بيماران ضعف صورت نيز 

 همراه اين عاليم وجود دارد.

 

 اتيولوژي و پاتوفيزيولوژي 

شود که در حال حاضر گفته مي

تر صورت در بيشاسپاسم نيمه

بيماران در اثر فشردگي عصب 

صورتي در محلي که از ساقه مغز 

باشد. شريان شود، ميخارج مي

 ي مغز

خلفي تحتاني، شريان مغزي قدامي 

 عروقي -ايمهرهتحتاني و شريان 

باشند که اغلب مسوول اين مي

امرند. از دست دادن ميلين در 

مناطقي که تحت فشار واقع 

 دهد. اند رخ ميشده

هاي حرکتي پالسي که به نورون

 شود، باعث تحريک بيشمنتقل مي

هاي حرکتي عصب صورتي از حد هسته

-ايد. تومورهاي زاويه مخچهشومي

پونزي از جمله ليپوما، 

يد يدرموکلستروما، تومورهاي اپي

 و شوانوما مسوول

باشد. درصد از اين موارد مي 5

ساير داليل نادر شامل انوريسم، 

هاي آراکنوييد، انفارکت کيست

و انفارکت پونز  MSساقه مغز، 

 باشد.مي

 

 شواهد

بايد در خصوص  MRAI-MRAمطالعات 

به تمام بيماران که مبتال 

اسپاسم نيمه صورت هستند صورت 

 گيرد. 

 50هرچند اين مطالعات در 

اي از فشار و درصد موارد نشانه

دهند ولي يا کمپرشن را نشان نمي

هاي انجام شده در در جراحي

درصد موارد فشار  50تر از بيش

ناشي از وريد در بيماران ديده 

ز ترين استفاده اشده است. بيش

اين مطالعات کنارگذاشتن داليل 

  باشد.تومورال مي
 

 درمان 

دو روش موثر در درمان 

صورت وجود بيماران اسپاسم نيمه

 دارد:

 50-80بوتوکس را به ميزان 

هاي باال و پايين واحد در پلک

کنند و بهبودي به طور تزريق مي

هفته صورت  8/54متوسط طي 

 گيرد.مي

ا تزريقات اطراف دهان بايد ب

کمال احتياط صورت گيرد تا مانع 

از نامتقارن شدن صورت و يا 

 58جاري شدن بزاق شود. حدود 

درصد از بيماراني که به اين 

گيرند روش مورد درمان قرار مي

به بهبودي دراز مدتي دست يافته 

 و حدود

درصد نيز تا حدودي درمان شده  5

 بودند. 

تمايل شديدي که براي اين روش 

جود داشت با به بسيار مشکل و

و مشکالت بعد  خطراتوجود آمدن 

از عمل و عوارض جانبي، کاهش 

توان پيدا کرد که از آن جمله مي

 8به افت دايمي قدرت شنوايي )
درصد(، احساس ضعف دايم در صورت 

تر درصد( و به ميزان کم 3)

 4انفارکت ساقه مغز، فلج اعصاب 

مغزي و به ندرت به مرگ  8و 

 اشاره کرد. 

براي آن  ميکتوميش جراحي رو

دسته از بيماران اسپاسم نيمه 

صورت مفيد است که بوتوکس در 

ها کارايي نداشته و يا از آن

نيز امتناع مي جراحي اعصاب 

 کنند.
 

 بلفارواسپاسم اوليه
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اسپاسم پلک انقباض پيشرونده 

 غيرارادي تمام عضله 

اوربيکوالريس چشمي و عضالت 

شد. به باکروگاتور و پروسروس مي

عبارتي از اسپاسمي که اين دسته 

عضالت را درگير کند تحت عنوان 

برند. در اسپاسم پلک نام مي

درصد از بيماران مبتال  50حدود 

تونيک به اين اسپاسم، حرکات ديس

در ساير عضالت صورت، دهان، فک 

 تحتاني و يا گردن دارند. 

 

 تظاهرات باليني 

ميانگين سني بروز 

سال  80خيم شبلفاروسپاسم خو

است. بروز قطعي آن معلوم نيست 

 مورد در هر 5ولي در حدود 

بيماري که در آمريکا به  50000

هاي پزشکي نياز پيدا مراقبت

و نسبت زنان به  است ،کنندمي

است.  5به  3مردان در اين مورد 

پذيرش مايوکلينيک شيوعي حدود 

نفر بيمار  000/500در هر  75/5

ک و حدود را براي اسپاسم پل

بيمار  000/500مورد در هر  8/55

موضعي  هايديستونيبراي تمام 

 کند. بيان مي

هاي شروع بيماري نيز با دوره

هاي عضالني مختلفي از افزايش پرش

چند ثانيه تا چند دقيقه از که 

 شود. ديده ميمتغير است 

تواند در ابتدا يک اين امر مي

طرفه باشد و بعد دوطرفه شود و 

ينکه از همان ابتدا دو يا ا

طرفه شروع شود. اگر اسپاسم به 

صورت يک طرفه باقي بماند تشخيص 

پاسم نيمه صورت بايد مورد اس

چون اين  ؛بررسي قرار گيرد

تواند ثانويه به يک اسپاسم مي

اختالل تاالموانسفاليک نيز رخ 

 دهد. 

اين افزايش پرش عضالني 

تواند به اسپاسم و بسته شدن مي

ي چشم نيز منجر شود که غيراراد

عملکردي  نابينايياين امر دليل 

درصد از بيماران مبتال به  55در 

 باشد. بلفاروسپاسم مي

سرعت پيشرفت بيماري متغير 

پيشرفت است و تقريبًا تعيين 

 غير ممکن است. بيماري

وقتي که اسپاسم پلک با 

نيمه تحتاني صورت هاي اسپاسم

توني همراه شود، ديس

 Meige'sيکال و يا سندرم کرانيوسرو

 شود. ناميده مي

که درگيري فک تحتاني  هنگامي

توني تر شود ديسبيش

اورومانديبوالر و يا سندرم 

Bleughel's شود. وقتي که ناميده مي

اين اسپاسم به عضالت ديگري که 

گيري از اعصاب مغزي مختلف عصب

تر شود )بيشکنند کشيده ميمي

ن پديده ( اي55، 50، 5، 8اعصاب 

 مغزيديستوني سگمنتال را يک 

 گويند. 

، کوليتورتيها شامل ديستوني

 تونيهاي ديساسپاسم تنه، وضعيت

ها و درگيري ساير عضالت اندام

توان ها ميمختلف که از جمله آن

، گردن، حلقبه دستگاه تنفسي، 

شکم و تنه اشاره کرد را درگير 

رسد که اين کنند. به نظر ميمي

ا در سطوح مختلف هيديستون

بيماري يکساني  درگيري و شدت،

بندي دهند و دستهرا نشان مي

دقيق افراد بيمار را مشکل 

 سازد. مي

تواند با نور اسپاسم پلک مي

خورشيد، استرس، خستگي، گرسنگي، 

مختلف  عواملمطالعه و يا ساير 

 شدت يابد. 

خواب، آرامش، قدم زدن و يا 

اسم تواند اسپصحبت کردن نيز مي
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را بهبود بخشد. بعضي بيماران  

هايي گيرند تا از وضعيتياد مي

گردد ها ميکه باعث تشديد اسپاسم

و ساير بيماران نيز  کننددوري 

خاصي را  هاروشرفتارها و 

گزينند تا از ساير عضالت به مي

صورت ارادي استفاده کنند و يا 

با تمرکز حواس خود باعث کاهش 

 ا شوند. هفرکانس و شدت اسپاسم

شامل آواز خواندن،  هاروشاين 

سوت زدن، خميازه کشيدن، سرفه 

کشيدن بيني، آدامس کردن، باال 

جويدن، غذا خوردن صحبت کردن به 

طور مدارم و بدون مکس، ماليدن 

فشار به  ها و يا وارد آوردنپلک

ها ن پلکساير نقاط صورت، پوشاند

 است.  جدولو يا حل کردن 

 ,corrugator, procerus)عضالت کشاننده

orbicularis occuli) بندند و ها را ميپلک

 (levator, muller, frontalis)عضالت جمع کننده 

 کنند. هاي فوقاني را باز ميپلک

انقباض مداوم اين دو گروه 

نيروي متضاد در برابر نيرويي 

ها توسط که براي بازکردن پلک

شود، باعث مشکالت دست وارد مي

در بيماران دور چشم 

  شود.بلفاروسپاسم مي

کشش پوست و کم کردن اتصال آن 

با عضله اوربيکوالريس چشمي باعث 

شود. افتادگي درماتوشاالزي مي

ابرو ناشي از کاهش حمايت صورت 

شود ابروها باشد که باعث ميمي

تر از لبه فوقاني يا همان پايين

rim  .اوربيت قرار بگيرند 

ه نحيف افتادگي پلک، ثانويه ب

و يا الغر شدن اپونورز عضله 

لواتور است که باعث قرار گرفتن 

 شود. جاي عضله مينابه

هاي خميده پوست، ابروها و پلک

تواند محدوده و افتاده مي

فوقاني بينايي بيمار را محدود 

و کم کند، به طوري که حتي وقتي 

ها در حالت اسپاسم نيستند، پلک

  بيمار مشکالت فراواني دارد.

داخلي  کانتوسهاي کشش تاندون

و خارجي نيز ثانويه به اسپاسم 

عضله اوربيکوالريس چشمي پديد 

آيد و ممکن است باعث مي

زدگي و يا فرورفتگي پلک بيرون

هاي پلک موزيس شکافيتحتاني و ف

شود. در مراحل پيشرفته اسپاسم 

هاي پلک بيماران دچار اسپاسم

شوند که عماًل باعث شديد مي

نشين عملکردي و گوشه يناييناب

ها از لحاظ اجتماعي شدن آن

 شود. مي

هاي رواني اين موقعيت جنبه

 .تواند بسيار وخيم باشدنيز مي

به عالوه ممکن است در ابتدا، 

که  بيمار به پزشکي مراجعه کند

اطالعي نداشته  ي روانيهااز جنبه

باشد و بيمار را براي ارزيابي 

 د. به روانپزشک ارجاع نده
 

 (apraxia)اختالل حرکتي 

در باز شدن پلک  اختالل حرکتي

يک اختالل غيرفلجي سيستم حرکتي 

چشم است که با مشکالتي در 

ابتداي بازشدن و باال رفت پلک 

تواند با يا شود و ميمعرفي مي

 بدون اسپاسم پلک باشد. 

در ، آپراکسيترين تظاهر بيش

بيمار مبتال به بلفاروسپاسم است 

توکس هم در درمان وي که بو

تاثير نداشته است. ناتواني در 

تر از ها بيشبازنگه داشتن چشم

که مربوط به اسپاسم پلک اين

باشد به کاهش در باال رفتن 

ها مربوط است. بيماران پلک

داراي آپراکسي داراي ابروهايي 

با قوس باال هستند که ناشي از 

ها انقباض عضله فرونتاليس آن

 باشد. مي
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گيري عضالت تحتاني صورت و در

هاي عضالت درگير ممکن ساير گروه

است باعث اختالالت غذا خوردن و 

در نتيجه سوء تغذيه و کاهش وزن 

 شود. 

 

 پاتوفيزيولوژي 

بلفاروسپاسم با اختالالت يک و 

يا دوطرفه تاالموس، اختالل دو 

يز طرفه گانگليون بازال و ن

اي ضايعات مزانسفال و مخچه

طرفه همراه بود که در يک

مطالعات راديولوژي نيز مشهود 

 بود. 

بيماراني گزارش شده است که 

که دچار ديستفوني حرکتي چشم و 

MS باشند نيز به بلفاروسپاسم مي

 اند. مبتال شده
 

 دارو درماني

بسياري داروهاي خوردني وجود 

دارند که انواع خاصي از 

بخشند بلفاروسپاسم را بهبود مي

از  يها در بسياررايي آنولي کا

 باشد. بيماران محدود مي

ها به يک نوع ميکتومي يا تالش

قطع شيميايي عصب در عضله 

اوربيکوالريس ختم شد که اين 

ماده شيميايي داکسيل نام دارد 

که يک ميوتوکسين و 

 باشد.مينوروتوکسين

در مطالعات کلينيکي اخير که 

صورت در خصوص اسپاسم پلک و نيمه

 80م شده بود ديده شد که انجا

درصد از بيماراني که طي يک سال 

هيچ درمان ديگري نگرفته بودند 

 بهبودي قابل توجهي پيدا کردند. 

 تزريق بوتوکس 

بسياري از بيماراني که از 

برند به اسپاسم پلک رنج مي

هاي گسترده و مختلفي تن درمان

توان اند که از آن جمله ميداده

وزني، ، طب سکيزبيوفيبه 

هيپنوتيزم، داروهاي گياهي و يا 

 اشاره کرد.  استراحت

هاي جراحي چشم پزشکان نيز روش

و تزريق بوتوکس را ترجيح 

 دهند. مي

ديده شده است که بوتوکس 

بهترين درمان موجود براي 

اسپاسم عضله اوربيکوالريس در 

بيماران بلفاروسپاسم و اسپاسم 

 باشد. صورت مينيمه

د شدن بوتوکس در آزا

کولين از پايانه اعصاب استيل

کند و باعث فلج مداخله مي

اي که مورد تزريق قرار عضله

 شود.گرفته است مي

 

 هاروش

تزريقات زيرجلدي بوتوکس در 

پلک تحتاني و فوقاني و ابرو 

تقريبًا باعث بهبود اسپاسم پلک 

شود. هر ويال توکسين حاوي مي

باشد و ما توکسين واحد مي 500

در نرمال  ml 5ه ميزان را ب

سالين رقيق کرده و در سرنگ 

کشيم و حتمًا هم توبرکولين مي

تر از اين بايد دقت کرد که بيش

مقدار رقيق نشود چرا که افزايش 

حجم تزريق باعث تاثيرگذاشتن 

تر شده و عوارض روي عضالت عمقي

 کند. آن افزايش پيدا مي

آميزي از آنجا که با رنگ

ضله اوربيکوالريس استراز عکولين

دهي که ميزان وسعت منطقه عصب

، بايد اين تزريقات را مشخص شد

در مناطق مختلفي از عضله انجام 

 دهيم.

واحد را در  8/5تا  5ابتدا 

در هر منطقه تزريق  30سوزن 

کنيم به طوري که دوز کلي آن مي

واحد در هر  30تا  58تر از بيش

 طرف نشود. 
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ند که کنبعضي پزشکان توصيه مي 

تزريقات در نزديک لبه پلک صورت 

بگيرد تا مانع از انتشار دارو 

به داخل سپتوم اربيت شود. 

 شودميداده البته اصواًل ترجيح 

که تزريق به طور زيرجلدي باشد 

انتشار خلفي توکسين و  خطرتا 

ايجاد هماتوم ناشي از تزريق به 

تزريقات در  عضله کاهش يابد.

نيمه پلک تحتاني محدود به 

جانبي است تا مانع از اختالل 

 عضله مايل تحتاني شود.

در اسپاسم خاص پلک تحتاني 

تزريقات داخل ممکن است صورت 

گيرد ولي بايد به عضله 

اوربيکوالريس و لبه بيني محدود 

 باشد. 

 

 نتايج

نتايج موفقيت در اين تزريقات 

درصد و با  50تر از بيش

شد باهفته مي 50تا  55ماندگاري 

ه در کساني که با اسپاسم نيم و

کنند حتي صورت مراجعه مي

 تر هم باشد.تواند طوالنيمي

درجه مقبوليت اين درمان نزد 

باشد و فقط بيماران نيز باال مي

موارد نادري مشاهده شده که در 

ها تزريقات بوتوکس چندان آن

کننده نبوده که در آن از کمک

واحد  70دوزهاي باالتري تا حدود 

 هر طرف استفاده شده است. در 

 
 اثرات جانبي 

هاي متمادي که از اين در سال

شود، عوارض روش استفاده مي

جانبي بسيار ناچيزي از تزريقات 

بوتوکس گزارش شده است و 

 00هاي سرم در حدود باديآنتي

درصد از بيماران افزايش يافته 

 است. 

هاي سرم نيز باديوجود آنتي

تاثير  کاربرد تزريق را تحت

 قرار نداد.

در يک بررسي که در روي بيش 

انجام شده بود،  بيمار 5000از 

هيچ نوع واکنش سيستميک و يا 

کاهش بينايي ديده نشد و عوارض 

جانبي بوتوکس نيز به خوبي توسط 

 شد. بيماران تحمل مي

و  (lagophthalmos)افتادگي چشم 

 کراتيت تماسي از 

 

 5عوارض شايع آن است که حداکثر 

کشد و هفته طول مي 5تا 

هاي چشمي اين امر را لوبريکانت

 بخشند. بهبود مي

تر هاي عمقياگر بوتوکس به اليه

نفوذ کند و عضالت لواتور و يا 

خارج را تحت تاثير قرار دهند، 

افتادگي چشم و يا دوبيني رخ 

 دهد. مي

فلج جانبي تحت تاثير بوتوکس 

تر ممکن است باعث شل شدن بيش

تر شدن اختالالت ها و بيشبافت

عملکردي و آناتوميکي که اغلب 

با بلفاروسپاسم همراه هستند 

 شود. 

توان به از آن جمله مي

اکتروپيون، انتروپيون، افتادگي 

ابرو و درماتوشاالزي اشاره کرد. 

اشکريزش نيز ممکن است ثانويه 

به فلج مکانيسم پمپ اشکي و يا 

 کراتيت تحريکي صورت بگيرد. 

 

 رمان جراحي د

بيماراني که عملکردشان با 

اسپاسم پلک به مخاطره افتاده 

توانند بوتوکس را است و يا نمي

تحمل کنند، کانديد عمل جراحي 

 شوند. مي

در حال حاضر ميکتومي کششي به 

عنوان بهترين روش جراحي براي 
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درمان اسپاسم پلک شناخته شده 

تر بوده است که درصد عود آن کم

ه اين عمل اختالالت و به همرا

ثانويه آناتوميک را نيز اصالح 

 کنند. مي

روش ميکتومي شامل خارج کردن 

کامل اوربيکوالريس اوکولي، 

کروگاتور فوق مژگاني و عضالت 

Procerus  رافه تمپورالدر امتداد 

 باشد. مي

را  روشبعضي از جراحان اين 

نامند چرا که نوروميکتومي مي

که از  شاخه اعصاب محيطي صورت

گذرند نيز خارج اين عضالت مي

 شوند. مي

تر هر چند اعصاب محيطي در بيش

شوند ولي موارد دوباره تشکيل مي

توانند عضالت باقي مانده فقط مي

هيپرتروفي شوند و قادر به 

تکثير و يا توليد دوباره 

نيستند و اين برداشت عضله است 

که باعث نتايج خوب و دايمي 

 شود.مي
 

 تمامي بخش فوقاني  ميکتومي

 صورت

اران به منطقه ابرو در بيم

در شود که اين روش تعيين مي

حالي که بيمار به طور عمودي 

نشسته است با کشيدن يک بيضي 

حدود فوقاني و تحتاني ابرو 

 . شودداده مينشان 

عملکرد عضله فرونتاليس با 

برداشتن قسمتي از آن افزايش 

يابد و اين امر به بهبود مي

اسم و باال رفتن ابروها کمک اسپ

 مي کند. 

جايگاه ابرو نيز با بخيه زدن 

تر به هاي عمقيقسمت مياني بافت

شود. از اين تثبيت مي پريوست

طريق تمامي عضالت پروسروس، 

روگاتور و اوربيکوالريس در وک

دسترس هستند. سپس يک برش در 

دهند و پوست امتداد خط ابرو مي

با  باقي مانده پلک معموالً 

باالبردن دوطرفه ابروها و يا 

سولکوس سوپراتارسال عميقي که 

 شود منطبق خواهد شد. ايجاد مي

رسيد که برداشتن به نظر مي

مقدار زيادي از عضله 

اوربيکوالريس چشمي در بيماري با 

بلفاروسپاسم شديد ممکن نباشد 

 ممکن است ولي ما تا جايي که 

از طريق برش لبه پلک، عضله 

الريس چشمي را خارج اوربيکو

 . شودمي

برش معمواًل در لبه پلک صورت 

گيرد ولي بايد از لبه مي

هاي مو کمي فاصله داشته فوليکول

 باشد. 

در بيماراني که افتادگي پلک 

شديد دارند عضله لواتور افزايش 

يافته است و در بسياري از 

بيماران اين گروه فقط الزم است 

م که اندازه عضله لواتور تنظي

 .شود

بعد از عمل  (drain)يک درن 

روز در  3تا  5ميکتومي به مدت 

ماند و روي چشم نيز محل باقي مي

روز بسته  4تا  3بايد به مدت 

باشد که اين امر ادم را کاهش 

دهد و باعث سرعت يافت بهبودي مي

گردد. استروييدهاي سيستميک مي

شود روز داده مي 4تا  3به مدت 

 شود. ميکه باعث کاهش ادم 

اگر بيماري قادر به تحمل 

هاي چشمي به روي هر دو چشم پوشش

شود ابتدا خود نباشد توصيه مي

يک طرف را ميکتومي کرده و بعد 

هفته بعد(  3تا  5از بهبودي )

 . شودميچشم ديگر عمل 

اصالحي که اخيرًا در اين روش 

روي داده است ترکيبي از باال 

ک بردن ابروها به روش اندوسکوپي

است که در اين روش عضالت مخالف 
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را به طور اندوسکوپيک ضعيف  

کنند و به طور مستقيم عضله مي

اوربيکوالريس چشمي را 

 دارند. برمي

اين روش نتايج ظاهري و زماني 

 بهتري خواهد داشت. 

 

  ميکتومي محدود 

بسياري از بيماراني که به 

هاي خوبي داده بوتوکس هم پاسخ

ثانويه و  بودند دچار تغييرات

زيبايي در بافت نرم خواهند شد 

توان به که از آن جمله مي

ي، شاالزافتادگي ابرو، درماتو

 پتوز و افتادگي پلک اشاره کرد. 

تادگي ابرو در صورتي که اف

شديد نباشد اقدام به جراحي 

که ميکتومي محدود نام  شودمي

 دارد. 

اين روش براي بيماراني که 

وب و يا ها به بوتوکس خپاسخ آن

کاهش يافته بوده است و 

خواهند اختالالت بيماراني که مي

خاصي را اصالح کنند و يا 

نياز بعد از عمل  بيماراني که

انجام  دارند،بوتوکس به تزريق 

شود. اين روش را ميکتومي مي

نامند چرا که برش ابرو محدود مي

وجود ندارد و ميزان عضالتي که 

 . شود بسيار کم استبرداشته مي

عضالت اوربيکوالريس اوربيتال، 

پره سپتال و پره تارسال از يک 

شود و برش پوستي برداشته مي

همراه آن يک عمل بلفاروپالستي 

 گيرد تا درماتوشاالزيصورت مي

اصالح شود و پتوز نيز با اصالح 

تاندون عضله لواتور تصحيح 

 شود.مي

برداشتن رافه خارجي عضله 

ل اوربيکوالريس نسبت به عم

 تر تهاجمي است. کمکامل ميکتومي 

و  که دفعات شد بايد يادآور

ميزان بوتوکس مورد نياز با اين 

 کند.روش کاهش پيدا مي

اين روش معمواًل نياز به زمان 

تري نسبت به ساير بهبودي بيش

اعمال جراحي پلک دارد و نيازي 

به تعبيه درن و يا بانداژ 

 فشاري ندارد.

  ميکتومي تحتاني 

ين روش جراحي از يک در ا

بلفاروپالستي تحتاني با يک برش 

شود. زيرمژگاني استفاده مي

هاي تارسال، سپتال و قسمت

اوربيتال عضله اوربيکوالريس 

شود و يک برش اوکولي برداشته مي

en block تر از حلقه در پايين

گيرد و اوربيتال تحتاني صورت مي

سپتوم اوربيتال نيز دست نخورده 

 ماند. باقي مي

هيچگاه چربي اوربيتال در 

برداشته هيچيک از اعمال جراحي 

خونريزي خطر تا از  شودنمي

جلوگيري شود. وقتي که فقط عضالت 

تر ها نازکشوند، پلکبرداشته مي

و بدون چين و چروک به نظر 

 آيند. مي

روش تا کردن تارسال براي 

و پلک  خارجي کانتوسمحکم کردن 

ود تا مانع شتحتاني استفاده مي

انتروپيون و يا  اکتروپيوناز 

 شود. موزيف

بعد از اين روش ميکتومي، زخم 

 تخليه ترشحاتبه ندرت نياز به 

کند و پوشش چشم را نيز پيدا مي

هفته  5تا  5توان ظرف مي

 . برداشت

 

 نتايج 

روند ترميم بعد از جراحي 

تواند تا مي (full)ميکتومي کامل 

 يک سال نيز طول بکشد. 
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بسياري از بيماران قادرند که 

بالفاصله بعد از عمل چشمان خود 

را باز کنند، اگر چه ادم قابل 

توجه، هماتوم لنفادم و اکيموز 

ممکن است در دوره بعد از عمل 

وجود داشته باشد. تعداد 

بيماراني که بعد از عمل 

ميکتومي تحتاني نياز به 

کنند ميکتومي فوقاني پيدا مي

درصد از  30دود متغير است ولي ح

 گيرد. ها را در بر ميآن

درصدي  50ميکتومي باعث بهبود 

بينايي بيماران مبتال به 

بلفاروسپاسم شده است که البته 

نتايج  ،بدون توجه به نوع درمان

در خصوص بلفاروسپاسم ايزوله 

 بهتر بوده است.

ميکتومي  meige and bruegheدر سندرم 

 العاده بيناييباعث بهبود فوق

شود ولي بيماران اغلب در مي

هاي مقاوم در نيمه برابر اسپاسم

شوند. تحتاني صورت ناتوان مي

بسياري بيماران مبتال به 

بلفاروسپاسم براي بازکردن 

ها با آپراکسي مواجه هستند پلک

و اداره اين وضعيت بسيار مشکل 

 است. 

در بسياري از موارد 

بلفاروسپاسم، بهبود ثانويه 

ملکردي در افتادگي زيبايي و ع

ابرو، افتادگي پلک، شل شدن 

تاندون کانتال، درماتوشاالزي و 

يا دفرمه شدن پلک تحتاني بعد 

از کامل شدن دوره درمان مشهود 

 است. 

هرچند بعد از اينکه دوره 

درمان کامل شد، بيمار از لحاظ 

يافته است ولي ظاهري نيز بهبود 

نبايد ميکتومي را يک نوع جراحي 

 دانست. زيبايي
 

 عوارض 

از جمله عوارض ميکتومي 

حسي و گزگز کردن توان به بيمي

پيشاني اشاره کرد که ممکن است 

گذرا باشد و يا چند سال طول 

 بکشد.

اين عوارض وقتي همزمان دو 

پلک فوقاني و تحتاني ميکتومي 

لنفادم  تر است.شوند شايعمي

به  خطرمزمن در پلک تحتاني 

را افزايش  وجود آمدن اکتروپيون

 دهد.مي

کراتيت تماسي ممکن است يک 

مساله زودهنگام باشد ولي کاهش 

 دهد.بينايي در بيماران رخ نمي

در زمان بعد از عمل بايد از 

هاي چشمي اشک مصنوعي و لغزنده

 استفاده شود.

تنها تعداد بسيار کمي از 

بيماران نياز به عمل مجدد پيدا 

 کنند تا مقدار عضالتي که درمي

عمل اول هنوز باقي مانده تزريق 

کرد که اثر آن نيز بسيار 

 چشمگير است. 

درصد از بيماران که  50حدود 

کتومي فوقاني و يتحت عمل م

گيرند، نياز به تحتاني قرار مي

 يک دوره درمان 

 بوتوکس دارند. 

 خالصه

شرح حال و معاينه دقيق منجر 

به تشخيص دقيق اختالالت حرکت 

 شود.صورت مي

ر چه درماني براي بسياري اگ

ه ها وجود نداشتاز اين حالت

هاي ، ولي در حال حاضر درماناست

اين بيماري  ي برايتربيش ثرمو

 در دسترس است.

بوتوکس بهترين درمان بيماران 

بلفاروسپاسم، اسپاسم 

فاسيال، مايوکينيا، همي
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بازتوليد اعصاب از بين رفته و  

 باشد.اسپاسم پلک مي

 روش جايگزينيک  ميکتومي نيز

که در  باشدبراي بيماراني 

هاي متعدد براي درمان دوره

اسپاسم پلک به بوتوکس نياز 

 اند.داشته
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 يک تجربه -زاده دکتر محمدحافظ نوروزي

 اکسترا چه بدي داشت که يکبار نکردي؟!
 

 پزشکي نگاه مرکز چشم -فلوشيپ قرنيه: زادهدکتر محمدحافظ نوروزي

 

بعدازظهر يک روز گرم تابستان 

بود. درب اتاق معاينه  1831سال 

 67مطب باز شد و خانمي حدود 

سال به همراه پسرش وارد اتاق 

معاينه شدند. پس از سالم و 

ه ذکر ناراحتي تعارفات متداول ب

گفت:  بيمار چشم راستش پرداخت.

در  37چشم راستم اواخر سال "

توسط آقاي دکتر . .  . . مرکز .

مرواريد تحت عمل جراحي آب .

قرار گرفته و حاال ديد ندارم. 

دکترم گفته که بايد پيوند 

 کنم!" 

از دور رنگ آبي مربوط به ورم 

ست مشخص بود. قرنيه چشم را

آقاي دکتر : "بيمار ادامه داد

در ضمن بيماري قند هم دارم که 

فعاًل با انسولين تحت کنترل است 

و سابقه ناراحتي قلبي و بستري 

پس از  ."را هم دارم CCUدر 

پزشکي خالصه نتايج معاينات چشم

کار چنين بود: پسودوفاکيک 

عمل  پس از (PBK)بولوس کراتوپاتي 

لنز چشم راست، و جراحي فيکو 

 peakedک به پايين کشيده شدن مردم

pupil  و دست آخرPC IOL capture در چشم .

چپ کاتاراکت بسيار شديد به چشم 

خورد. برآورد کلينيکي از مي

هاي اندوتليوم قرنيه در سلول

سلول  0777تا  1077چشم چپ حدود 

متر مربع بود. ته چشم در ميلي

راست قابل رويت نبود و در چشم 

شد عاليم چپ به زحمت مي

نوپاتي ديابتي را مشاهده رتي

 Bscanکرد. براي چشم راست بيمار 

درخواست شد که اکودنسيتي شديد 

دال بر خونريزي داخل ويتره 

گزارش گرديد. پس از مشاوره با 

يکي از اساتيد رتين اقدام به 

پيوند قرنيه چشم راست شد و پس 

از گذشت يک ماه و نيم، عمل 

جراحي ويترکتومي عميق و 

ز انجام شد. در آندوليزر ني

حدود سه ماه پس از عمل پيوند، 

استاد محترم رتين به اينجانب 

فرمودند که کاتاراکت چشم چپ 

نيز بايد عمل شود تا بتوان 

فندوس را از نظر ديابتيک 

رتينوپاتي درمان کرد. در اتاق 

 بعد از پاراسنتز اتاق ، عمل

 

قدامي، تزريق آدرنالين رقيق 

 و بعد ويسکواالستيکه و  شد

کپسولورکسيس انجام شد. در 

مايع به  ،هنگام هيدرودايسکشن

هسته جريان نيافت خوبي در زير 

کل زنوال، عدسي،  و جابجايي هسته

داد! را تکان مي مدست و اعصاب

به هر حال اقدام به ايجاد شيار 

(Groove)  77در هسته کردم. پاور 

درصد از دستگاه وايت استار 

باالتر  جوابگو نبود. پاور را

بردم، اوضاع چندان بهتر نشد. 

پاور را به حداکثر رساندم. 

فيکو بود که دچار  tipتر اين بيش

 شد تا هسته عدسي!! خوردگي مي

بالفاصله تصميم به تبديل فيکو 

به اکسترا گرفتم تا عوارض 

اتفاق افتاده در چشم راست، در 

چشم چپ ايجاد نشود. ابتدا با 

برش  کمک سوزن کپسولوتومي دو

شعاعي در لبه کپسول قدامي 

ايجاد کردم، سپس برش ليمبوس را 

بزرگ کرده و هسته را خارج کردم 

انجام شد  هم و ساير مراحل عمل

با  PMMAو در نهايت يک عدد لنز 
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متر ميلي 18و ديامتر  7اپتيک 

قرار داده محفظه کپسولي داخل 

 7/17عدد بخيه  6شد و زخم با 

 ترميم شد. 

به قضيه  retrospective وقتي به شکل

نگاه کردم به اين نتيجه رسيدم 

که شايد تجربه برخي از ما براي 

هاي بسيار برخورد با اين هسته

سفت کافي نباشد و بهتر است در 

اين گونه موارد براي آن که 

در چشم  PBKدچار عوارضي مثل 

نشويم، مورد بحث راست بيمار 

هاي قبلي خود را ها و آموختهروش

 شايد .ور کلي کنار نگذاريمبه ط

کار بهترين کار هميشه جديدترين 

و باالخره اينکه صدبار  نباشد

فيکو کردي و ديدي ثمرش را 

(PBK!!)-  اکسترا چه بدي داشت که

 يک بار نکردي؟



 

 

 

 

 نظرخواهي
 همکار گرامي!

پزشکي نگاه که با همت جمعي از همکاران شماره مجله چشم يازدهمين   

مجله  شوراي دبيرانباشد. شما به چاپ رسيده است، پيش روي شما مي

ياري و همراهي شما را داشته  ،انتظار دارد در تداوم انتشار مجله

آن به دفتر نظرخواهي و ارسال برگه باشد. اين همياري با تکميل 

هاي شما عملي خواهد شود و تداوم آن با ارسال مقالهمجله شروع مي

شده زير را به نشاني مجله ارسال تکميلنامه پرسششد. خواهشمند است 

 بخش انتشار مجله خودتان باشد.تداوم ،نماييد تا نظرات شما
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 اريم.از صرف وقت شما سپاسگز



 

 

 

پزشکي نگاهاست اشتراک مجله چشمبرگه درخو  

 )اشخاص حقيقي(: كنندهدرخواست نام و نام خانوادگي
...........................................................................................

................. 

 كننده )اشخاص حقوقي(:نام واحد درخواست
...........................................................................................

.......................................... 

 نوع درخواست: يك شماره  

چهار يك دوره    ياشماره

 

 نشاني پستي:
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.............. 

...........................................................................................
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................................................... 
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......................................................................................... 
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 حق اشتراك

 

 لاير 005/21 ،يك شماره :اشخاص حقيقي

 لاير 000/05 ،ايشماره يك دوره چهار          
 

 لاير 005/71، يك شماره :اشخاص حقوقي

 لاير  000/07 ،اييك دوره چهار شماره          

 

را به حساب جاري شماره ري اشتراك، حق اشتراك مربوط جهت برقرا

واريز نماييد و  904كد  ،شعبه ميرداماد شرقيبانك تجارت   90114453

نشاني  به ،به همراه رسيد بانكي واريز حق اشتراكبرگه درخواست را 

 ماييد.ن يا فاكس دفتر مجله ارسال
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