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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 

 

گويند ترک عادت سخت سالم. مي

است! ظاهرًا ما هم به تاخير 

ايم. پس طبيعي است عادت کرده

که تاخير داشته باشيم! اما 

کنيم که اين عادت سعي بسيار مي

 بد را ترک کنيم انشاءهللا. 

خش دوم در اين شماره ب

ميزگرد باليني تحت عنوان 

بايدها و نبايدها در جراحي "

رفراکتيو ليزري" که شامل 

"نحوه ارزيابي بيمار" و 

است  "برنامه درماني" 

 شود. تقديمتان مي

آورد مقاالت در بخش دست

عمل اصالحي مجدد "متنوعي مانند 

پس از اصالح عيوب انکساري به 

و  "روش جراحي با ليزر

تظاهرات چشمي و مفاهيم "

را مالحظه خواهيد  "هاواسکوليت

فرمود و در بخش سخني تازه 

"کاربرد تصويربرداري در 

استرابيسم" و معرفي "لنزهاي 

داخل چشمي فتوکروميک" ارايه 

 شود. مي

اميد است اين مجموعه بتواند 

پزشکي داران علوم چشمنظر دوست

  را جلب کند.

  خدانگهدارتا شماره بعد 
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 رفراکتيو ليزري  هايميزگرد باليني بايدها و نبايدها در جراحي

 )بخش دوم(
 

 گردانندگان ميزگرد:

  پزشکي نگاهمرکز چشم -فلوشيپ قرنيه دکتر سيد جواد هاشميان:

 پزشکي نگاهمرکز چشم -فلوشيپ قرنيه زاده:دکتر محمدحافظ نوروزي
 

 و ليزريبخش دوم: ارزيابي بيمار کانديداي جراحي رفراکتي

 اعضاي ميزگرد:

 مرکز چشم پزشکي نوين ديدگان  -فلوشيپ قرنيه دکتر احمد سالمت راد:

دانشيار دانشگاه علوم پزشکي  -فلوشيپ قرنيهدکتر محمود جوشقاني: 

 بيمارستان حضرت رسول )ص( -ايران

دانشيار دانشگاه علوم پزشکي  -فلوشيپ قرنيه دکتر محمدرضا صداقت:

 مام رضا )ع(بيمارستان ا -ايران

دانشيار دانشگاه علوم پزشکي  -فلوشيپ قرنيه دکتر فريد کريميان:

 بيمارستان لبافي نژاد  -شهيد بهشتي
 

: آقاي دکتر دکتر هاشميان

صداقت در برخورد با بيمار 

کانديداي جراحي رفراکتيو ليزري 

از رفراکشن يا عيب چه بخشي 

)اعم از مانيفست  انکساري بيمار

  اهميت دارد؟ و سيکلوپلژيک(

: نوع رفراکشن دکتر صداقت

بيمار بستگي به نوع دستگاه 

ليزر دارد؛ به ويژه اين موضوع 

و تصميم به  دوربينيدر مورد 

کشن سيکلوپلژيک ابا رفرجراحي 

برعکس يک اهميت دارد. 

رفراکشن بيني ساده با نزديک

قابل اصالح است. اگر مانيفست 

مانيفست و  رفراکشن بين

در يک بيمار  سيکلوپلژيک

و جوان اختالف زيادي  بيننزديک

کشن او رفر داشته باشدوجود 

هاي سيکلوپلژيک با قطره

کننده تطابق و در زمان فلج

بايد  ،مناسب انجام شده باشد

اين اختالف را به حساب برخي 

ديگر مثل اسفريکال  اختالالت

در اينگونه  ابريشن گذاشت و

موارد بايد ابرومتري نمود و در 

 1ورتي که بين اين دو رفراکشن ص

تر اختالف ديوپتر و يا بيش 2تا 

وجود داشته باشد بهتر است 

رفراکشن اعداد نزديک به 

يکلوپلژيک را براي اصالح عيب س

انکساري به کامپيوتر دستگاه 

صورت با  ليزر داد، در غير اين

بعد از عمل مواجه  دوربيني

خواهيم شد. به عبارت ديگر در 

رفراکشن ختالف بين صورتي که ا

سيکلوپلژيک و مانيفست زياد 

باشد بهتر است اقدام به اصالح 

عيب انکساري بر اساس 

کشن نمود تا از اسايکلورفر

بعد از عمل احتراز شود  دوربيني

ولي اگر اختالف بين رفراکشن 

و سيکلوپلژيک در حدود  مانيفست

توان ديوپتر باشد مي 55/0تا  5/0

يفست مانرفراکشن د اعدااز 

 استفاده کرد.

مساله بعدي سن بيمار است. در 

توان تا حدود بيماران جوان مي

 رفراکشن مانيفست زيادي از

استفاده نمود ولي در افراد مسن 
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ميزگرد باليني بايدها و نبايدها در  -دکتر سيدجواد هاشميان

 هاي رفراکتيو ليزري جراحي

 و دچار پيرچشمي بايد به

 يکلوپلژيک توجه کرد. رفراکشن س

هاي دستگاه ،در مورد دوربيني

مختلف نتايج مختلفي به دست 

 ،Allegrettoاه دهند. مثاًل دستگمي

اي را که ساله 00تا  25ار بيم

يکلوپلژيک رفراکشن او را عدد س

 ،ايمبراي اصالح به دستگاه داده

دچار اصالح بيش از حد يا 

overcorrection کند. به عبارت ديگر مي

شود. در حالي مي بيننزديکبيمار 

که اگر همين بيمار را با 

 دستگاه نايدک 

  undercorrectionل کنيم قطعًا دچارعم

. بنابراين در مورد شودمي

بهتر است افراد  Allegrettoدستگاه 

تر با را بيش دوربينجوان 

رفراکشن نزديک به مانيفست عمل 

کنيم و افراد مسن و دچار 

پيرچشمي را که هايپروپ هستند 

يکلوپلژيک رفراکشن سبا عدد 

 اصالح کنيم. 

در مورد بيماراني که 

چون ديد بعد آستيگماتيسم دارند 

از عمل براي ما بسيار مهم است 

حداکثر ميزان آستيگماتيسمي را 

پذيرد و که در معاينه بيمار مي

کند براي افت نمي اوبا آن ديد 

 ،دهيماصالح به دستگاه ليزر مي

زيرا در بيماران دچار درجات 

 احتمالباالي آستيگماتيسم 

undercorrection  .بسيار زياد است 

: در مورد ندکتر کريميا

در  ، منبينبيماران نزديک

کلينيک رفراکشن مانيفست و 

يکلوپلژيک را همزمان انجام س

اگر اختالف بين اين دو  .دهممي

ديوپتر باشد به  55/0بيش از 

کنم و رفراکشن مانيفست شک مي

فعاليت تطابقي را مسوول اين 

دانم. در مورد بيماران موضوع مي

شني آستيگمات براي تاييد رفراک

ام از که به دست آورده

کنم و اگر توپوگرافي استفاده مي

ميزان و محور آستيگماتيسم 

رفراکشن با توپوگرافي اختالف 

شوم محسوسي داشته باشد مشکوک مي

و رفراکشن را دوباره تکرار 

کنم. محور آستيگماتيسم نبايد مي

در رفراکشن و توپوگرافي بيش از 

درجه با هم اختالف داشته  10

اختالف بيش از اين  اشند و اگرب

باشد بايد به آستيگماتيسم 

lenticular   .شک کرد 

در  دوربيندر مورد بيماران 

صورتي که بيمار در سن پيرچشمي 

باشد اختالف زيادي بين رفراکشن 

و سيکلوپلژيک وجود  مانيفست

ندارد. اگر بيمار جوان و 

 دوربينيمتقاضي عمل باشد و 

شته باشد داديوپتر  4تر از کم

تر در جهت اعداد اصالح را بيش

يکلوپلژيک انجام رفراکشن س

خواهم داد. در اين بيماران اگر 

full cycloplegic refraction  به دستگاه را

شود و يم بيمار نزديک بين ميبده

را بدهيم اگر رفراکشن مانيفست 

بعد از مدت کوتاهي مجددًا بيمار 

شود و من مي دوربينيدچار 

خودم اين است که از عدد  برنامه

full cycloplegic refraction 4/1  کم 0/1تا 

کرده و بقيه را به دستگاه ليزر 

  دهم.مي

: اول بايد اين دکتر جوشقاني

که براي  کنمنکته را بيان 

سيکلوپلژيک قطره رفراکشن 

تروپيکاميد کافي نيست و بهتر 

است از قطره سيکلوپنتوالت به 

تفاده نمود همراه تروپيکاميد اس

 تا سيکلوپلژي کافي به دست آيد. 

رفراکشن مانيفست اين است که 

چشم را با رتينوسکوپ شماره 

سپس اين اعداد را  تعيين کنيم.

روي چشم بيمار بگذاريم و آنقدر 
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کم و زياد کنيم تا بهترين ديد  

. به اين اصالح شده به دست آيد

رفراکشن سابجکتيو صورت به 

(subjective) ايمرسيده . 

من بيماران را شخصًا رفراکشن 

کنم و از همکاران اپتومتريست مي

ترين منفي گيرم و از کمکمک نمي

بين با روش براي بيماران نزديک

fogging کنم و معموالً استفاده مي

 foggingاين شماره را که به روش 

ام به کامپيوتر ليزر پيدا کرده

دهم. اگر درست روش براي اصالح مي

fogging  را انجام دهيم نبايد بيش

ديوپتر با  5/0از 

سايکلورفراکشن اختالف وجود 

داشته باشد و به عبارت ديگر 

رفراکشن  با روش من اصالح

 سابجکتيو است. 

دوربين حتمًا در مورد بيماران 

و م دهيکلورفراکشن انجام ميس

عددي بين رفراکشن سابجکتيو و 

يکلورفراکشن را به دستگاه س

 دهم. مي دوربينيح براي اصال

ها به نظر من در مورد دستگاه

ها وجود تفاوتي بين انواع آن

ندارد. يک دستگاه در يک مرکز 

دهد و در مرکز نتايج خوبي مي

ديگر نتايج خوبي ندارد. 

بنابراين شرايط مرکز درماني 

 مهم است.

کنم : من فکر ميراددکتر سالمت

اگر رفراکشن سابجکتيو همراه با 

باشد از دقت قابل  Duochromeتست 

 اي برخوردار است.مالحظه

 بيندوردر مورد بيماران 

المقدور سعي بر اين است که حتي

بيمار را از جراحي منصرف کنم 

زيرا نتايج خوبي در تجربيات 

 خود چه با ليزر و چه با

 ام. نداشته thermal keratoplastyروش

: عالوه بر دکتر هاشميان

رفراکشن  لشام هاي قبليروش

مانيسفت، سابجکتيو و 

 wavefrontروش  ،سايکلوپلژيک

refractometry  نيز به سه روش قبل

اضافه شده است که به کمک 

شود و دستگاه ابرومتر انجام مي

اگر بين اين رفراکشن و رفراکشن 

سابجکتيو اختالف وجود داشته 

اصالح  wavefront refractionباشد بايد 

(adjust)  .شود 

: در بيماراني که قريشي دکتر

HOA (higher order aberration) اي قابل مالحظه

دارند در مقايسه با بيماراني 

ميکرون  05/0تر از کم HOAکه 

دارند، اصالح عيب انکساري ممکن 

بيني به است نتايج غيرقابل پيش

بار آورد. بيماري را فرض کنيد 

 HOA 5/0و ديوپتر  -4که رفراکشن 
اين بيمار در  دارد.ميکرون 

مقايسه با بيماري که همين 

اندک  HOAمقدار رفراکشن ولي 

دارد در اصالح با ليزر شانس 

دوربيني بعد تري براي بروز بيش

نسبت به بيمار دوم  از عمل

دارد. به ويژه ممکن است جزيي 

باشد،  HOAکه تشکيل دهنده 

تر از نوع اسفريکال ابريشن بيش

انس در اينگونه موارد ش باشد و

refractive surprise  تر است. بيش 

: در خصوص دکتر دستجردي

 predicted phoropterيا  Zywave ،PPR دستگاه 

refraction  وابسته به اندازه مردمک

است. هرچه اندازه مردمک کوچکتر 

تر است و با بزرگ کم PPRباشد، 

رفراکشن  ،شدن اندازه مردمک

 تربيني بيشنزديکمعمواًل به سمت 

هم  PPRرود. به عبارت ديگر مي

 دستگاههمان مشکل 

را دارد و تطابق اتورفراکتومتر 

ها تاثيرات گيريبيمار بر اندازه

گذارد. تنها نادرستي برجا مي

که قابل مقايسه و  PPR يي ازجز

داراي ارزش زياد است، محور و 
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ميزگرد باليني بايدها و نبايدها در  -دکتر سيدجواد هاشميان

 هاي رفراکتيو ليزري جراحي

مقدار آستيگماتيسم بيمار است 

 5/0با مردمک  PPRکه البته در 
تري ارزش دارد و اگر مميلي

تر باشد اين اعداد مردمک بزرگ

تغيير خواهد کرد. به عبارت 

ديگر نبايد ارزشي بيش از ارزش 

 PPR 5/0اتورفراکتومتر براي 
 متري قايل شد.ميلي

: اگر اختالف بين دکتر هاشمي

 PPR 5/0و رفراکشن مانيفست 
ذکر متري بيش از معيارهاي ميلي

هتر انجام جراحي ب ،باشد شده

است با اعداد رفراکشن مانيفست 

 .PPRباشد نه اعداد 

: توپوگرافي دکتر هاشميان

وسيله بسيار ارزشمندي براي 

ارزيابي بيمار کانديداي جراحي 

رفراکتيو است. نقش توپوگرافي 

در ارزيابي اين بيماران چيست؟ 

به عبارت ديگر در يک نگاه به 

توپوگرافي چه معيارهايي را 

 کنيد.تلقي مي براي بيمار مهم

: در توپوگرافي دکتر صداقت

د که يکي ننکات زيادي اهميت دار

الگوي توپوگرافي است و يکي هم 

اعداد محاسبات به دست آمده 

 افزار دستگاه است.توسط نرم

در مورد الگوي توپوگرافي 

بايد الگوي نامناسب را شناخت و 

ها خودداري نمود. از جراحي آن

 asymmetricبه عنوان مثال الگوي 

bowtie آستيگماتيسم در آن که 

non-orthogonal  داشته باشد براي وجود

جراحي نامناسب است. اگر بين 

محور آستيگماتيسم در بخش 

فوقاني توپوگرافي و بخش تحتاني 

درجه اختالف وجود  20بيش از  آن

داشته باشد، اين آستيگماتيسم 

شناخته و بايد از  non-orthogonalرا 

احي پرهيز کنيم. در انجام جر

 steepeningبا  asymmetric bowtie قع اگروا

باشد بايد  inferiorتر در ناحيه بيش

بيماري کراتوکونوس رد شود. 

بيمار  Sim Kنکته ديگر ميزان 

 Sim K ،است. اگر با انجام جراحي

 04تر از قبل از عمل به عددي کم

يعني مقدار  ،ديوپتر تغيير يابد

اصالح شده يا  بيش از حدشماره 

قبل از عمل با قرنيه نسبتًا 

توان مي ،تري مواجه باشيممسطح

گفت اين بيمار کانديداي مناسبي 

 شود. براي جراحي محسوب نمي

هم  دوربيندر ضمن در بيماران 

همين مساله به شکل ديگري 

 کند.خودنمايي مي

يا  Sim K 45فرض کنيد بيماري 

 6 دوربينيديوپتر دارد و  44
خواهيم اصالح تر را نيز ميديوپ

 کنيم در اين 

 50بعد از عمل حدود  Sim Kبيمار 

شود و کيفيت ميديوپتر  54يا 

ديد بيمار به اين ترتيب شديدًا 

يابد. يعني اين بيمار کاهش مي

مناسبي نيست. در  اينيز کانديد

اصالح نسبت  بيننزديکبيماران 

کراتومتري قبل از عمل به بعد 

باشد و در مي 4/0از عمل 

  1نسبت اصالح  دوربينبيماران 

 است. 1به 

به عنوان يک اصل کلي اگر در 

اسکن يا توپوگرافي، ارب

ابرومتري يک چشم مشکوک تلقي 

شود، چشم مقابل را هم بايد 

مشکوک تلقي کنيم، حتي اگر در 

خانواده بيمار فرد مبتال به 

هاي کراتوکونوس وجود داشت، عکس

نواده نيز مشکوک بيمار اين خا

بايد کراتوکونوس تلقي شود و از 

 انجام عمل پرهيز نمود.

: آقاي دکتر دکتر هاشميان

اسکن کريميان لطفًا در خصوص ارب

قبل از جراحي رفراکتيو ليزري 

 توضيح بفرماييد.
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: قبل از بحث در دکتر کريميان 

اسکن به ذکر يک نکته مورد ارب

پردازم و در مورد توپوگرافي مي

رنگي  scaleآن است که  اين نکته

ديوپتر  5/0عکس بايد به فواصل 

تنظيم شود تا در صورتي که 

جزيياتي از بيماري کراتوکونوس 

در عکس وجود داشت بتوان آن را 

تشخيص داد. قبل از آمدن 

اسکن ما از وضعيت انحناي ارب

سطح خلفي قرنيه خبري نداشتيم و 

اين وسيله اطالعات ارزشمندي را 

در اختيار ما قرار  از اين قسمت

گيري دهد. بايد اندازهمي

توپوگرافي و ارب اسکن در هر دو 

 چشم به طور همزمان انجام شود. 

ابتدا عکس  quad mapدر عکس 

 anterior floatکراتومتريک و سپس عکس 

و در انتها  posterior floatو بعد عکس 

شود. متري ارزيابي مينقشه پاکي

ميزان  posterior floatهر گاه در عکس 

ميکرون باشد  50بيش از  اختالف

 posteriorبايد بيمار را مشکوک به 

keratoconus  .انحناي اگر تلقي کنيم

و  44سطح قدامي قرنيه بيش از 

ديوپتر  52سطح خلفي بيش از 

باشد باز هم مشکوک به 

شويم. ميزان کراتوکونوس مي

 zone 0تغيير آستيگماتيسم در 

 5/1تر از متري بايد کمميلي
ديوپتر باشد و اين ميزان در 

zone 5 2تر از متري بايد کمميلي 
 ديوپتر باشد. 

: در مواردي که دکتر جوشقاني

 inferiorدر عکس توپوگرافي به 

steepening مساله  ،کنيمبرخورد مي

corneal warpage  .را بايد رد نمود

اين موضوع در ارتباط با تشخيص 

ز افتراقي کراتوکونوس ا

 از لنز تماسي بيماراني است که

استفاده  RGPبه ويژه نوع 

 کنند. با قطع مصرف لنز تماسيمي

به مدت چند ماه اين تغيير 

 توپوگرافي برطرف خواهد شد.

ذکر اين نکته اهميت دارد که 

اسکن ارب آوريفنبا دسترسي به 

نبايد اطالعات ارزشمند 

توپوگرافي را ناديده گرفت و 

بيماري که  بهتر است براي

کانديداي جراحي رفراکتيو ليزري 

است از هر دو عکس استفاده 

 نمود.

و  bendingسه عامل آسيمتري، 

broken line  در نقشه توپوگرافي که

دارد ما را مشکوک به  bowtieنماي 

 کند.کراتوکونوس مي

 quad map: در عکس راددکتر سالمت

ارزيابي  ما مخلوطي از ،اسکنارب

داريم و  scanning slitو  placido disk توسط

آوري ارزش اين دستگاه به جمع

اطالعات قرنيه از دو روش مختلف 

 است.

: دقت توپوگرافي دکتر کريميان

هاي اسکن به مراتب از دستگاهارب

تر است و مستقل توپوگرافي کم

توصيه من اين است که از هر دو 

عکس توپوگرافي و ارب اسکن براي 

 شود.بيمار استفاده 

: وقتي در عکس دکتر قريشي

 BFSبا  posterior floatاسکن در نقشه ارب

(best fit sphere)  برخورد  50بيش از

کرديم و اگر اين تنها يافته 

پاتولوژيک بود، بهتر است عکس 

را دوباره تکرار کنيم زيرا اين 

تغيير در عکس بعدي ممکن است 

وجود نداشته باشد. در حقيقت 

ها اين عکسبرداري نوعي نوسان در

وجود دارد. از آنجا که اين 

دهنده دقت ناکافي تغيير نشان

اسکن است شايد عکسبرداري با ارب

از دقت باالتري  Pentacamروش 

برخوردار باشد. نظر من اين است 

اسکن بخش ترين بخش اربکه دقيق
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ميزگرد باليني بايدها و نبايدها در  -دکتر سيدجواد هاشميان

 هاي رفراکتيو ليزري جراحي

axial map  يا نقشه کراتومتري است و

اگر هر گونه پاتولوژي در اين 

ه وجود داشت از انجام عمل نقش

 بايد صرف نظر نمود. 

: بنابراين از دکتر هاشميان

توان هاي همکاران ميمجموع صحبت

اسکن به اين نتيجه رسيد که ارب

براي ارزيابي سطح خلفي قرنيه 

داراي ارزش است ولي به تنهايي 

معياري براي انتخاب يا رد 

بيمار کانديداي جراحي ليزري 

 نيست. 

 هم مترينقشه پاکيدر مورد 

اگر بين ضخامت قرنيه در مرکز و 

متري قرنيه بيش از ميلي 5ناحيه 

ميکرون اختالف وجود  100الي  90

داشته باشد موضوع را بايد 

 مشکوک تلقي نمود. 

: بر روي عکس دکتر صداقت

 normal band filterتوان يک اسکن ميارب

قرار داد، اگر نقاطي در عکسي 

وي آن قرار داده که اين فيلتر ر

شده به صورت غيرطبيعي به دست 

توان عکس را مشکوک تلقي آيد مي

نمود. اگر يک نقطه غيرطبيعي 

، اگر possible keratoconusپيدا کرديم 

 probableدو نقطه غيرطبيعي يافتيم 

keratoconus  و اگر سه نقطه غيرطبيعي

 definiteتر به دست آمد يا بيش

keratoconus ين حالت را روش داريم. ا

three step نامند. مي 

وجود دو نقطه غيرطبيعي به ما 

دهد که مي (yellow flag)پرچم زرد 

انجام  بهتر است جراحي المالر

ندهيم و وجود سه نقطه غير 

تر به ما پرچم طبيعي يا بيش

دهد و بهتر است مي (red flag)قرمز 

surface surgery  .هم انجام نشود 

Posterior elevation  بسيار اهميت دارد

تر از به شرطي که قطر قرنيه کم

متر نباشد و نيز به ميلي 11

 2شرطي که آستيگماتيسم بيش از 

ديوپتر نباشد زيرا اگر بيماري 

ديوپتر  5/2آستيگماتيسم بيش از 

بيش  posterior elevationداشته باشد حتي 

ميکرون نيز غيرطبيعي  50از 

 thinnest pointنيست و اگر بيماري 

اسکن با مرکز اش در اربقرنيه

posterior elevation مرکز حالت هم(coincident)  

به عبارتي ديگر  ،باشدداشته 

منطبق  hottest pointبر  thinnest pointاگر 

د اين حالت غيرطبيعي تلقي باش

هم  average keratometric mapاگر  شود ومي

با دو نقشه قبلي منطبق باشد، 

ماًل شرايط به نفع وجود کا

کراتوکونوس خواهد بود. اگر 

posterior elevation  ميکرون  50به تنهايي

تر باشد و يافته يا بيش

غيرطبيعي ديگري نيز وجود 

داشته باشد، بيمار منعي براي ن

Surface surgery براي ليزيک  ليندارد و

 بهتر است دست نگه داشت. 

: به نظر بسياري راددکتر سالمت

از محققين انحناي بيش از 

به  posterior elevationاندازه به صورت 

تنهايي ارزشي ندارد و نبايد 

انحناي سطح خلفي قرنيه ما را 

دچار وحشت نامعقول کند و اگر 

هم نگراني در خصوص انحناي بيش 

از حد سطح خلفي قرنيه وجود 

داشته باشد اين موضوع در جريان 

کند و جراحي المالر اهميت پيدا مي

 advanced surfaceنه در جريان جراحي 

ablation. 

: طبق نظر يکي از دکتر صداقت

درصد افراد  4تا  0محققين 

جامعه که عيب انکساري ندارند 

BFS اسکن نشان غيرطبيعي در ارب

تنها يک عامل  بنابرايناند داده

تواند براي ما غيرطبيعي نمي

تشخيص قطعي کراتوکونوس را مطرح 

 کند.

: يکي از کتر هاشمياند

معيارهاي ديگر ارزيابي قبل از 
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عمل بيمار کانديداي جراحي  

است و ابرومتري  wavefrontرفراکتيو 

تري از وضعيت ارزيابي کامل

دهد. آقاي اپتيکي چشم به دست مي

دکتر کريميان لطفًا در خصوص 

 توضيح دهيد.  Zywaveنقشه 

 Zywave: نقشه دکتر کريميان

باشد. قسمت باال يبخش م 4داراي 

را به ما  total wavefront تصويرو چپ 

 دهد. نشان مي

 higher orderباال و راست  تصوير

wavefront دهد. در قسمت را نشان مي

 point spreadيا  PFSپايين و راست 

function توان آن مشخص شده است و مي

 را به عنوان 

توضيح به بيمار نشان داد. در 

است نقشه نيز قسمت پايين و ر

تعدادي ارقام و اعداد به چشم 

 Zywaveنقشه  تحليلخورد. براي مي

مردمک هم در حالت طبيعي و هم 

در حالت ديالته با اندازه حداقل 

نياز است. بين مورد متر ميلي 6

 phoropter refractionو رفراکشن مانيفست 

predicted   متري و ميلي 5/0در مردمک

ته بايد در شرايط مردمک ديال

نسبي وجود داشته باشد.  همخواني

و همچنين  ميزان کل اعوجاج

 5در مردمک  higher order wavefrontميزان 

در قسمت پايين و  متري ميلي 6و 

 . شودچپ نقشه نشان داده مي

 sphericalکه ميزان  Z400همچنين 

aberration دهد در را به ما نشان مي

نشان متري ميلي 6و  5مردمک 

 شود.ده ميدا

تا رده  Zywave: دکتر صداقت

را به ما  Zernikeپنجم از فرمول 

توان بيان کرد دهد و مينشان مي

)رده سوم( تاثير زيادي  comaکه 

بر کيفيت بينايي و ديد شب 

رفراکشن  مقاديردارد. هرچه 

تر به هم نزديک PPRو مانيفست 

تر گيري بيشباشد، دقت اندازه

نيز  بوده و نتيجه جراحي

 تر خواهد بود.مطلوب

رسد : به نظر ميدکتر هاشميان

مساله ديد شب  WFنکته اساسي در 

متري و ميلي 6باشد که با مردمک 

کند. اگر تر اهميت پيدا ميبيش

تر از کم RMS (root mean square)ميزان 

ميکرون باشد نيازي به  05/0

 WFاصالح عيب انکساري به روش 

 نيست. 

 05/0بين عداد با ا WFجراحي 

 controversialحالت  ميکرون 5/0تا 

ميکرون  5/0دارد و بيش از 

کانديداي جراحي به  کامالً بيمار 

، هم Zywaveاست. از عکس  WFروش 

در شرايط قبل و هم در شرايط 

شود تا بعداز عمل استفاده مي

بتوان مشخص نمود آيا با جراحي 

ليزري ابريشن کاهش يافته، ثابت 

 اضافه شده است. مانده يا 

تر براي بيمار بيش comaحالت 

 ايجاد اختالل در ديد 

دار ديدن و کاهش کيفيت شب، سايه

کند ولي اسفريکال بينايي مي

 starburst و haloابريشن براي بيمار 

کند يعني بيمار ممکن ايجاد مي

 20/20است از نظر کميت ديد 

داشته باشد ولي از نظر کيفيت 

بعد  اي رامالحظه ل ديد قابلاختال

از اعمال جراحي رفراکتيو ذکر 

 نمايد. 

رسد : به نظر ميدکتر صداقت

تمام بيماران کانديداي جراحي 

رفراکتيو بايد توپوگرافي شوند، 

گرافي تمام موارد مشکوک در توپو

 اسکن شود. اگر دربايد ارب

، ديد بيمار رفراکشن سابجکتيو

به طور محسوسي بهبود نيابد و 

بوديم که بيمار  مطمئن

کراتوکونوس ندارد، اين بيمار 

 را بايد ابرومتري نمود. 
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ميزگرد باليني بايدها و نبايدها در  -دکتر سيدجواد هاشميان

 هاي رفراکتيو ليزري جراحي

: در بررسي دکتر کريميان

بيمار کانديداي جراحي رفراکتيو 

شخصًا هم توپوگرافي و هم 

 کنم. اسکن درخواست ميارب

: من بيماران راددکتر سالمت

کنم و اگر اسکن ميخود را ارب

مردمک بيمار در شرايط عادي 

 6ار باز باشد )بيش از بسي
متر( از ابتدا بيمار را ميلي

کنم. به عبارت ابرومتري نيز مي

ديگر بهتر است همه بيماران 

pupillometry رسد شوند. به نظر مي

نقشه توپوگرافي معمولي  حساسيت

حل اوليه براي تشخيص مرا

 axialکراتوکونوس بيش از نقشه

اسکن باشد زيرا تعداد ارب

وگرافي بيش از هاي توپرينگ

اسکن است. پيشنهاد من اين ارب

اسکن، است که بيماران همگي ارب

متري توپوگرافي و پاکي

 اولتراسونيک شوند.

: هر دستگاه دکتر قريشي

هاي تجاري توپوگرافي با مارک

ي هاي کم  مختلف داراي اندکس

(quantitative) ود براي بررسي خاص خ

د و اين شايد باشکراتوکونوس مي

ها ارجحيت اين دستگاه نسبت تن

اسکن معمولي باشد. به ارب

 scaleپيشنهاد من اين است که 

يا کراتومتريک در همه  axialنقشه 

ديوپتر  5/0اسکن هاي اربدستگاه

باشد تا همه جزييات به وضوح 

 مشخص شود. 

همه بيماران  : مندکتر هاشمي

 و  کنمرا توپوگرافي مي

يم را طوري تنظ scaleبهتر است 

تري از نمود که جزييات بيش

قرنيه بيمار را بتوان مالحظه 

و مرکز ما  روش رايج منکرد و 

توپوگرافي است و اگر بيمار 

 متري پاکي

 510تر از اولتراسونيک کم

نه ميکرون داشته باشد بدون هزي

م. کناسکن هم ميبيماران را ارب

رسد اگر بار مالي به به نظر مي

چ کس از بيمار تحميل نشود هي

انجام آزمايشات تشخيصي نگراني 

ندارد. مشکل اين است که نبايد 

براي مشکالت تشخيصي خود در 

بيماران دچار کراتوکونوس تنها 

اقدام به آزمايش نمود و اگر به 

دقت به نقشه توپوگرافي بيماري 

که پس از عمل دچار اکتازي شده 

شويم که بازنگري کنيم متوجه مي

ل از عمل نيز شايد همان نقشه قب

هايي از توانسته براي ما سرنخمي

فرم خفيف کراتوکونوس را به 

همراه داشته باشد. از آنجا که 

چشم همه همکاران همچنان به 

هاي توپوگرافي بيش از نقشه

اسکن آشنا است ممکن است ارب

اسکن اربنتوانيم در بدو امر در 

 نقشهدر 

فرم خفيف  axialکراتومتريک يا 

دهيم. س را تشخيص کراتوکونو

شود همه بنابراين توصيه مي

ابتدا توپوگرافي شوند  بيماران

نازکي  ،و در صورت رفراکشن باال

قرنيه و ساير موارد مشکوک از 

 اسکن استفاده کنيم. ارب

: به نظر مي رسد دکتر صداقت

اسکن عالوه بر توپوگرافي و ارب

با اصالح  10/10اگر بيماري ديد 

به دست نياورد و يا اين که با 

از  10/10وجود رسيدن به ديد 

کيفيت نامطلوب ديد خود شکايت 

انديداي مناسبي براي ک ،داشت

 .باشدابرومتري 

: در مورد دکتر هاشميان

متري ذکر اين نکته حايز پاکي

متري ت است که پاکياهمي

متري اولتراسونيک بر پاکي

اپتيکال يا نوري که توسط 

شود اسکن انجام ميدستگاه ارب
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ارجحيت دارد و در مواردي که  

دارد  reoperationبيمار نياز به 

اسکن قابل قبول متري اربپاکي

 نيست.
 

  بخش سوم: برنامه درماني

 اعضاي ميزگرد:

 مرکز چشم پزشکي بصير -رنيهفلوشيپ قدکتر احمد شجاعي: 

استاد دانشگاه علوم پزشکي  -فلوشيپ قرنيهقريشي:  سيدمحمد دکتر

  اصفهان 

 استاد دانشگاه علوم پزشکي تهران -فلوشيپ قرنيههاشمي: حسن دکتر 
 

: بيمار اولي که دکتر هاشميان

جهت نظرخواهي از همکاران معرفي 

اي با ساله 21مي شود خانم 

و  -0 -5/0*45°رفراکشن 

است  -55/2-5/0*45°سيکلورفراکشن 

 difference سطح خلفي اسکنو در ارب

map 049/0  و سطح قداميdifference map 

عکس ارب  levatione eriorpostدارد.  005/0

ديوپتر است. ميزان  49اسکن نيز 

irregularity  متري ميلي 0در ناحيه

و در  9/0مرکز قرنيه معادل 

 ناحيه 

 

ديوپتر  4/1ري معادل متميلي 5

متري اپتيکال مرکز باشد. پاکيمي

ميکرون  504قرنيه معادل 

گيري ماه پي 4باشد. در طي مي

تغييري در وضعيت رفراکشن بيمار 

 ،هاي توپوگرافيو نيز نقشه

اسکن و ابرومتري به وجود ارب

نيامده است. بيمار سابقه مصرف 

 روش جراحي ندارد،هم لنز تماسي 

 اين بيمار چيست؟شما براي 

 

 

 
 بيمار اول نقشه توپوگرافي هر دو چشم -1تصوير

 

 16کننده از جمع حضار شرکت

گيري بيمار دادند نفر راي به پي

نفر نظر به امکان انجام  4و 

 ند.جراحي دار

اگر برنامه جراحي را انتخاب 

کنيم چه روشي را براي جراحي 

 د؟دانييتر ممطلوب

کننده در شرکتنفر  20از جمع 

را انتخاب  PRKنفر  10اين قسمت 

نفر  6 نفر روش الزک و 4کردند، 

customized advanced surface ablation  را

اند و هيچ يک از انتخاب نموده

برنامه حضار ليزيک را در 

. درماني خود در نظر نگرفتند

نکته جالب توجه در اين قسمت 
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ميزگرد باليني بايدها و نبايدها در  -دکتر سيدجواد هاشميان

 هاي رفراکتيو ليزري جراحي

يچ يک از حضار اين است که ه

هاي المالر را انتخاب نکرده و روش

 advanced surface تمايل همگي به روش

ablation  .است 

: من جز مخالفين دکتر هاشمي

انجام جراحي در اين بيمار هستم 

هاي بيمار را به و مجموعه عکس

دانم و با نفع کراتوکونوس مي

 توجه به اين که سوال شده بود 

ن بيمار عمل اگر قرار باشد اي

شود، کدام روش را انتخاب 

 customized advance surfaceکنيد من روش مي

ablation  کردم. را انتخاب 

: با توجه به اين دکتر شجاعي

که عکس توپوگرافي اين بيمار 

steepening  ناحيه تحتاني قرنيه را

در اين دهد، من هم نشان مي

بيمار مشکوک به کراتوکونوس 

دهم تنها بيمار مي هستم و ترجيح

 4گيري کنم و به نظر من را پي
گيري براي اين بيمار ماه پي

کافي نيست. اگر هم سوال شما 

اين باشد که در صورت  عمل چه 

کنيد، روش من روشي را انتخاب مي

advanced surface ablation  .خواهد بود 

: من هم مانند دکتر قريشي

 هادر اين نقشه ساير همکاران

به کراتوکونوس هستم و  مشکوک

 دهم بيمار جراحي نشود. ترجيح مي

: بنابراين در دکتر هاشميان

کليه موارد مشکوک به 

کراتوکونوس يا نبايد اقدام به 

عمل نمود و يا اين که در صورت 

لزوم و توضيح کامل به بيمار در 

مورد احتمال تشديد بيماري 

 advanced surfaceاي تنها به زمينه

ablation  .اقدام شود 

 

 

 
 

 اسکن چشم راستنقشه ارب -2تصوير

 بيمار اول

بيمار  چشم راست WFنقشه  -0تصوير 

 اول
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 اسکن چشم چپنقشه ارب -4تصوير 

 بيمار اول

 چشم چپ بيمار اول WFنقشه  -5ر تصوي

 

اي ساله 14بيمار دوم خانم 

  -6 -55/2*140با رفراکشن است که 

 -25/5 -55/2*140°در چشم راست و 

ميکرون  540 متريچشم چپ و پاکي

ديد اصالح شده  ؛مراجعه کرده است

اسکن در ارب .است 20/20بيمار 

بيمار نکته پاتولوژيکي وجود 

شما  يانندارد، برنامه درم

 چيست؟

 

 

 
 

اسکن چشم راست نقشه ارب -6تصوير 

 بيمار دوم

نقشه ارب اسکن چشم چپ  -4تصوير 

 بيمار دوم
 

: سن بيمار کم و دکتر شجاعي

شماره چشم او زياد است و به 

رغم اينکه در رسد علينظر نمي

رفراکشن ثابت  شتهسال گذطول يک

بعد نيز  هايبوده در طي سال

ثابت بماند، توصيه من اين است 

 گيري شود. که فقط بيمار پي

: آيا ارزيابي دکتر هاشميان

تري را براي اين بيمار صالح بيش

دانيد؟ آيا ابرومتري براي مي

نياز است يا مورد اين بيمار 

 خير؟
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ميزگرد باليني بايدها و نبايدها در  -دکتر سيدجواد هاشميان

 هاي رفراکتيو ليزري جراحي

: با توجه به دکتر شجاعي

يگماتيسم باال بيني و آستنزديک

 توان ابرومتري هم انجام داد. مي

: نقشه ابرومتري دکتر هاشميان

را به  comaاين بيمار الگوي 

 6ناحيه  RMSدهد و خوبي نشان مي

ميکرون  65/0متري حدود ميلي

 است. 

 

 

  
ار چشم راست بيم WFنقشه  -5تصوير 

 دوم

 چشم چپ بيمار دوم WFنقشه  -9تصوير 

 

نفر شرکت کننده در اين  25از 

نفر بيمار را کانديداي  15قسمت 

فقط نفر  10جراحي کردند و 

، گيري بيمار را نمودندتوصيه پي

نفر شرکت کننده در روش  21از 

و  PRKشرکت کننده  4 ،جراحي

 2ميتومايسين را انتخاب کردند، 
ومايسين را نفر الزک و ميت

نفر ليزيک.  2انتخاب کردند و 

با  wavefront advanced surface ablationنفر  12

ميتومايسين را انتخاب کردند. 

را  customized Lasikيکي از حضار نيز 

 انتخاب نمودند. 

: بعضي از محققين دکتر قريشي

توان معتقدند همه بيماران را مي

wavefront ablation  نمود و بر اين

 higher order ablationاند که اگر عقيده

کاهش نيابد حداقل افزايش نيز 

پيدا نخواهد کرد. برخي ديگر 

 معتقدند که در صورت باال بودن

 higher) هاي باالترهاي ردهاعوجاج

)order ablation  05/0به ميزاني بيش از 

توان اقدام به ميکرون مي 4/0تا 

wavefront ablation ن گروهي نمود. در ضم

به علت  wavefront Lasikمعتقدند که 

تهيه فلپ خود موجب تغيير و حتي 

 هاي باالترهاي ردهاعوجاج افزايش

 customized ablationشود از اين رو مي

 advanced surface ablationتنها به روش 

هاي اعوجاج تواند موجب کاهشمي

 شود.  هاي باالتررده

 customized surface ablation: دکتر شجاعي

از نظر من به صورت نظري روش 

 رسد اما اينکهبه نظر مي مطلوبي

در عمل چه مقدار به نتايج 

 برسيم بحث ديگري است.  مطلوب

: در مورد بيماران دکتر هاشمي

خيلي جوان بايد يک نکته را در 

نظر داشت که اين بيماران در 

طول زندگي خود ممکن است بيش از 

و را نياز يک جراحي رفراکتي

داشته باشند. در صورت مناسب 

بودن عوامل مورد نياز براي 
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هاي انتخاب بيمار براي شماره 

بيني باال من ليزيک را نزديک

دهم )مانند اين بيمار( ترجيح مي

و بايد به بيمار توضيح داد که 

در طول عمر خود ممکن است به 

 عمل مجدد نياز داشته باشد. 

کز در مطالعات و نيز در مرا

 customizedهاي مختلف دنيا روش

من همچنان جاي خود را دارند. 

به والدين افراد بسيار جوان 

دهم که سال( توضيح مي 20-14)

اين اعمال براي حذف عينک از 

زندگي فرزند شماست ولي با توجه 

بيني به احتمال پيشرفت نزديک

بايد آنان را در جريان اعمال 

ر جراحي بعدي قرار داد. همانطو

توانند نميلنز تماسي که عينک و 

 ،بيني شوندمانع پيشرفت نزديک

جراحي رفراکتيو نيز موقتًا عيب 

انکساري اين دسته از بيماران 

کند زيرا در سنين را جبران مي

تري به عدم جواني فرد نياز بيش

 ارد. وابستگي به عينک د

: مطالعات دکتر هاشميان

 روش و customized ablationمتعددي بين 

conventional  انجام شده است. در يک

 customizedيک چشم بيمار در مطالعه 

Lasik  چشم ديگر در وcustomized advanced 

surface ablation  استانجام شده .

بيماران از نظر ثبات و قابليت 

بيني نتيجه عمل مورد پيش

ارزيابي قرار گرفتند و نتايج 

 customized advancedبينايي در گروه 

surface ablation ه استبهتر بود . 

: در آمار ما دکتر هاشمي

 advanced surfaceميزان عمل جراحي 

ablation  همچنان رو به افزايش است

درصد اعمال جراحي  40و تا حد 

اما همچنان در رسد رفراکتيو مي

اروپا و آمريکا ليزيک حرف اول 

زند. شايد به علت ترس از را مي

و نيز عوارض عوارض ليزيک 

ميکروکراتوم همه جراحان به سمت 

advanced surface ablation  سوق داده

و  52هاي اند ولي مانند سالشده

نيز  PRKهايي مانند عوارض روش 50

تليومي کم نيست. به عبارتي اپي

 PRKکه در ليزيک داريم هرگز در 

نخواهيم داشت و براي جراحاني 

در کشور ما ليزيک را به  که

دهند، انجام ميستي و به خوبي در

توان دليلي يافت که براي نمي

 advanced surfaceهاي باال به سمت شماره

ablation  بروند. اما اگر در مورد

دقت ميکروکراتوم شک وجود دارد 

که از  Bedيا در مورد ميزاني از 

ماند استروماي قرنيه باقي مي

توان به ترديد داشته باشيم مي

تغيير روش  advanced surface ablationروش 

 reoperation. مساله ديگر مساله داد

است. اعمال جراحي در جريان اين 

قطعًا بدانيد که جراحي مجدد بعد 

با دشواري  advanced surface ablationاز 

تري نسبت به ليزيک بسيار بيش

 رو خواهد بود. روبه

: در آمريکا زادهدکتر نوروزي

اعمال جراحي  از کل 2002در سال 

درصد ليزيک  94رفراکتيو 

با توجه  2005است. در سال بوده

به مشخص شدن عوارض درازمدت 

در  اندکيليزيک کاهش مشخص اما 

ميزان جراحي ليزيک به وجود آمد 

در  2005اي که در سال به گونه

درصد بيماران ليزيک  90 آمريکا

درصد ديگر تحت ساير اعمال  10و 

ار گرفتند و جراحي رفراکتيو قر

درصدي  10در ميان اين گروه 

advanced surface ablation   شاخص رشد قابل

 اي را نشان داد. مالحظه

: با توجه به دکتر هاشميان

هاي ابليشن در روش profileتغيير 

customized  وoptimized  نسبت به روش

conventional  و نيز با توجه به
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ميزگرد باليني بايدها و نبايدها در  -دکتر سيدجواد هاشميان

 هاي رفراکتيو ليزري جراحي

هاي تر در روشامکان اصالح بيش

advanced surface ablation  نسبت به ليزيک

 wavefront advanced surfaceرسد به نظر مي

ablation  يروش فراگيردر آينده 

 باشد.

: من در مورد دکتر هاشمي

customized ablation در چشم virgin  تجربه

هاي در خوبي ندارم و نوموگرام

بيماران  undercorrectionدسترس موجب 

د قابل توجهي از شدند. تعدامي

بيمارانم را در يک چشم به روش 

conventional  و در چشم ديگر به روش

customized  عمل نمودم ولي نتايج

تفاوت محسوسي با يکديگر 

نداشتند. تنها تفاوت صرف وقت 

دقيقه براي هر  20تر )حدود بيش

تر چشم( و نيز تحميل هزينه بيش

به بيمار بود. بنابراين اگر 

تر از قرنيه بافت بيشهدف حفظ 

و  tissue saving به روش توانباشد مي

customized ablation  عمل نمود، در

  conventionalغيراين صورت همان روش 

 دهم. را ترجيح مي

: من در خصوص دکتر قريشي

با نظر  retreatmentدرمان مجدد يا 

آقاي دکتر هاشمي مخالفم. درمان 

ر تواند بسيامجدد در ليزيک مي

پرعارضه باشد و يکي از اين 

است که شايد  epithelial downgrowthعوارض 

به هيچ شکلي قابل برطرف کردن 

نباشد و برعکس درمان مجدد بعد 

 advanced surface ablationاز اعمال جراحي 

تر تر و کم عارضهبسيار آسان

 است. 

: از نظر من درمان دکتر شجاعي

مجدد بعد از ليزيک بسيار 

تر است و برخالف نظر آقاي آسان

دکتر قريشي به نظر من درمان 

 PRKمجدد در بيماري که در گذشته 

را در  hazeاسکار و  احتمالشده 

دهد، البته با قرنيه افزايش مي

ميزان  Cاستفاده از ميتومايسين 

ولي به  تر شده استاين عارضه کم

هر حال همچنان موضوع مهمي است. 

ر با بنابراين به نظر من اگ

توان فلپ رعايت جوانب ايمني مي

ليزيک را مجددًا برداشت، درمان 

مجدد در ليزيک مشکلي را به 

 همراه نخواهد داشت. 

: من در اينجا دکتر دستجردي

پردازم. اگر به ذکر دو نکته مي

يک دستگاه ليزر اگزايمر طوري 

مشخصي طراحي شده که تا مقدار 

بيني يا آستيگماتيسم جواب نزديک

دهد و بيش از آن جواب اسبي ميمن

 ،FDAدهد به اين علت است که نمي

دستگاه ليزر را تا اين مقدار 

اصالح مناسب دانسته است. در 

مورد درمان مجدد هم با طرح يک 

سوال ذهن همکاران را به اين 

توان جلب نمود که آيا نکته مي

شود بافت وقتي بيماري ليزيک مي

ن براي درما از قرنيه تريبيش

مجدد در آينده باقي خواهد ماند 

 advanced surface ablationيا زماني که 

شود؟ بديهي است که در ميانجام 

بافت  (advanced surface ablation)حالت دوم 

در  residual RFNتري براي اصالح بيش

 اختيار پزشک خواهد بود. 

براي روش  FDA: دکتر هاشمي

customized ablation بيني را کميزان نزدي

 -0و آستيگماتيسم را تا  -5تا 
 ديوپتر براي دستگاه تکنوالس

تاييد کرده است. البته در 

هاي آينده ممکن است اصالح شماره

تري را نيز تاييد نمايد. من بيش

همچنان بر خالف نظر دکتر 

تغيير روش دستجردي معتقدم که 

 advancedتمام اعمال جراحي به  در

surface ablation علت فقدان اطالعات  به

(data)  کار صحيحي نيست. اگر به هر

علت مثل نازکي قرنيه بيمار 

کانديداي مناسبي براي ليزيک 

 advanced surface ablationتوان نيست مي
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انجام داد ولي بايد توجه داشت  

رغم هاي باال عليکه در شماره

باز  Cميتومايسين از استفاده 

روي  وجود دارد. من hazeهم شانس 

فلپ تعدادي از بيمارانم که 

تر از يک شده و اصالح کمليز

انجام  PRKبودند،  شده اندازه

ميتومايسين هم از  دادم و

استفاده نمودم ولي بيماران 

 cornealرغم همه تمهيدات دچار علي

haze  شدند. معني حرف من اين

 advanced surface ablation نيست که مطلقاً 

ين است که نکنيم بلکه منظورم ا

data  هنوز ناکافي است. با توجه

ساله خودم در  10به تجربه 

جراحي ليزيک، تقريبًا تمامي 

 عوارض جراحي برايم شناخته شده

هاي باالتر از براي شماره است و

در صورتي که ديوپتر  -5تا  -4

امکان ليزيک باشد همچنان ليزيک 

دهم و براي مقادير انجام مي

 advanced surfaceتر از اين اعداد کم

ablation کنمرا توصيه مي . 

 Alio: دکتر دکتر هاشميان

انجام داد  جالبي مطالعه بسيار

را در تاثيرات بيومکانيکي  و

اعمال جراحي ليزيک، الزک، 

بررسي نموده  PRKليزيک و اپي

است. نتيجه اين مطالعه نشان 

اثرات بيومکانيک ايجاد دهد مي

 advanced surfaceشده در قرنيه در 

ablation تر از ليزيک به مراتب کم

است و در ضمن اندازه فلپ، 

و ضخامت فلپ همگي  hingeاندازه 

بر بيومکانيک قرنيه تاثيرات 

 مجزايي دارند. 

سوال من از اساتيد محترم اين 

است که براي بيماران خود چه 

 دهند. را ترجيح مي ablation profileنوع 

بايد  : يک اصل رادکتر قريشي

همه ما بپذيريم و آن هم اين 

هاي جراحياست که به طور کلي 

را زياد  HOAميزان رفراکتيو 

 روش و چه معمول روش کند )چهمي

customized و به نظر من تفاوت )

در دو روش  ablation profileزيادي بين 

فوق وجود ندارد. شايد در مقاالت 

متعدد چيزي غير از اين را 

حقيقت در بخوانيم ولي در 

هاي ليزري جديد تفاوت سيستم

محسوسي بين دو روش وجود ندارد 

هاي اعوجاجها و هر دوي اين روش

کنند. را زياد ميهاي باالتر رده

در رابطه با مقاالتي که در اين 

شود نبايد زياد زمينه چاپ مي

مطمئن بود. براي مثال تعداد 

گويند که زيادي از مقاالت مي

 PRKاز  ترکمزک ال ميزان درد در

اني که هر ولي تجربه همکار ،است

ند با ادو روش را انجام داده

نتايج مقاالت متفاوت است. اگر 

يک چشم را الزک و چشم ديگر را 

PRK  کنيم و فردا از بيمار

 تر و کمبپرسيم کدام چشم راحت

تر است جواب بيمار برخالف التهاب

مقاالتي است که الزک را بهتر 

براي بيمار  PRKيعني دانند مي

 تر است. راحت

: در صورتي که دکتر شجاعي

محدوديت ضخامت قرنيه داريم و 

را کوچک کنيم  optical zoneناچاريم 

تر را بزرگ transition zoneبهتر است 

هايي که بگيريم. نتايج در چشم

transition zone تري دارند بهتر بزرگ

است و شکايات بيماران به ويژه 

تر از باط با ديد شب کمدر ارت

کوچک  transition zoneمواردي است که 

انتخاب شده است. به عبارت ديگر 

را  optical zoneدر صورت نازکي قرنيه 

توان متناسب با اندازه مردمک مي

تا حد امکان کوچک کرد و در عوض 

را  transition zoneتوان تا حدامکان مي

 تر نمود. بزرگ
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 هاي رفراکتيو ليزري جراحي

 OZکار من : روتين دکتر هاشمي

برابر با  TZمتر و ميلي 6 معادل

 متر است. ميلي 5

: در يک مطالعه دکتر هاشميان

بروز اکتازي  در سازعوامل خطر

قرنيه بعد از جراحي رفراکتيو 

فشار چشم، و ليزري مشخص گرديد 

OZ ،TZ  نقش همگي و ضخامت قرنيه

و  در اين زمينه داشتندمهمي 

نشان داده شد که در مواردي که 

OZ  بزرگتر وTZ تر انتخاب وسيع

بروز اکتازي  احتمالبود شده 

 تر بوده است. نيز کم

من از اساتيد  بعديسوال 

محترم در مورد مصرف ميتومايسين 

C  در جراحي رفراکتيو ليزري است

و اين که از اين دارو با چه 

غلظتي و در چه مدت زمان در 

کنيد و جريان جراحي استفاده مي

آن را شستشو  BSSبا چه ميزان 

 دهيد؟مي

: من براي تمام دکتر قريشي

 -0بيش از  بيماران با شماره
 Cاز ميتومايسين ديوپتر 

به ويژه اگر  ،کنماستفاده مي

بيمار آستيگماتيسم نيز داشته 

باشد. به عبارت ديگر من براي 

درصد از بيمارانم از اين  90

کنم. حداکثر دارو استفاده مي

يتومايسين از زمان استفاده از م

ثانيه است و  00الي  20نظر من 

محلي که دارو در تماس با قرنيه 

گيرد از نظر من تمام قرار مي

تليوم آن را اي است که اپيناحيه

 ايم. برداشته

: من براي دکتر شجاعي

 advancedهاي پايين از روش شماره

surface ablation کنم و اين استفاده مي

نيازي به  بيني نيزميزان نزديک

ميتومايسين ندارد. اما اگر 

با قرنيه نازک و  يبيمار

داشته باشم  -5باالتر از شماره

متر ميلي 6از ميتومايسين در 

تليوم آن مرکز قرنيه که اپي

برداشته شده است استفاده 

 کنم. مي

: من هم از اين دکتر هاشمي

هاي باالتر از دارو براي شماره

 spherical equivalentديوپتر )منظورم  -4

کنم و در است( استفاده مي

رتي براي تر ضروهاي کمشماره

 0تا  2بينم. در مصرف آن نمي
و  ESCRSسال اخير مطالعات 

ميتومايسين سايرين استفاده از 

کنند ولي در گذشته توصيه مي را

هاي اروپايي و در کنگره

آمريکايي پزشکان را از مصرف آن 

اردي از کردند. در عمل مومنع مي

هاي پايين داريم که بدون شماره

اند و شده hazeميتومايسين دچار 

هاي باال نيز مواردي از شماره

نيز وجود دارند که عليرغم مصرف 

قرنيه  hazinessدچار  Cميتومايسين 

ند. به عبارت ديگر در اشده

بهتر است از  keloid formerافراد 

و با زمان طوالني  Cميتومايسين 

من  معمولکنيم. به طور  استفاده

ثانيه  00از اين دارو به مدت 

کنم ولي در موارد استفاده مي

دقيقه نيز استفاده  2خاص تا 

 ام.کرده

: در مقاالت دکتر هاشميان

هايي از ادم دايمي قرنيه گزارش

به دنبال مصرف ميتومايسين وجود 

دارد و ما همواره بايد در فکر 

ف به دنبال مصر بروز عوارض خطير

 اين دارو باشيم. 

لطفًا نظرتان را در مورد 

 دوربينيدر درمان  Cميتومايسين 

 بفرماييد.

تر کم دوربيني: من دکتر هاشمي

کنم و مي PRK+ را 5/2+ تا 2از 

در اين موارد نيز حتمًا از 
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کنم و استفاده مي Cميتومايسين  

 ام.نتايج خوبي هم داشته

: استفاده از دکتر هاشميان

 دوربينيدر درمان  Cن ميتومايسي

به خاطر کاهش خطر اسکار حلقوي 

در قرنيه است و اين دارو 

 تاثيري بر نتايج رفراکتيو

شود از دارو ندارد و توصيه مي

+ 0هاي باالتر از براي شماره

 استفاده شود. 

: من در درمان دکتر شجاعي

دهم ليزيک را ترجيح مي دوربيني

 advancedولي اگر قرار به انجام 

surface ablation هاي باشد براي شماره

+ از 5/0+ تا 0باالتر از 

 کنم. استفاده مي Cميتومايسين 

: همانطور که دکتر هاشميان

 advancedدانيد در انتهاي اعمال مي

surface ablation  از لنز تماسي استفاده

شود. آقاي دکتر قريشي در اين مي

زمينه چه نکاتي از نظر شما مهم 

 است؟

 : من لنزهاير قريشيدکت

ميزان آب  با سيليکون هيدروژل

 دهم. را ترجيح مي زياد

: همانطور که دکتر هاشميان

آقاي دکتر قريشي فرمودند لنز 

Focus Night & Day  ساخت کمپانيB&L  با

شايد  FDA روزه  00تاييديه 

بهترين انتخاب باشد و در يک 

بروز  يمطالعه ميزان احتمال

ا به مراتب عفونت در اين لنزه

تر از ساير انواع لنزهاي کم

 . ه استتماسي گزارش گرديد

: لطفًا نظر خود را در سوال

بعد از جراحي  recurrent erosionمورد 

advanced surface ablation .بفرماييد 

: معمواًل اين زادهدکتر نوروزي

 laser ablationعارضه در خارج ناحيه 

 تليوم قرنيه برداشته شدهکه اپي

و يا دستکاري گرديده است رخ 

 هاي معمول دهد و به درمانمي

پاسخ  recurrent erosionمربوط به 

دهد. البته مواردي از مي

کلينيکال تليال ساباپي ديستروفي

تواند عامل نيز وجود دارد که مي

 بروز ضايعه باشد. 

: لنزهاي دکتر دستجردي

 6تا ميزان سيليکون هيدروژل 
رساني بهتري نسبت برابر اکسيژن 

به لنزهاي معمولي براي قرنيه 

هاي خشک شده دارند و در چشمعمل

 high waterنيز به علت دارا بودن 

content شوند. بهتر تحمل مي 

 

تليوم تا در ضمن سرعت ترميم اپي

حداکثر يک روز در اين لنزها 

تر از لنزهاي معمولي است و بيش

تر براي ما خيلي از زمان کم

ت و عوارض بعدي را نيز مشکال

تر خواهد نمود. به عبارت کم

تليوم بيش ديگر اگر ترميم اپي

روز به طول بيانجامد  6تا  5از 

و اسکار در قرنيه  hazeشانس 

کند. در بسيار افزايش پيدا مي

ضمن بهتر است لنز انتخابي ما 

 base curve 4/4باشد مثالً  steepمختصري 
اين متر داشته باشد. در ميلي

تر صورت حرکت لنز روي قرنيه کم

بوده و بيمار درد و ناراحتي 

تري خواهد داشت. نکته ديگر کم

اين که اگر لنز را پشت و رو در 

بگذاريم به علت بيمار چشم 

تحريک لبه لنز چشم بيمار به 

شود. بنابراين شدت ناراحت مي

اگر فرداي عمل بيمار از درد 

درد مربوط  وشديد شکايت داشت 

 ممکن است ،بود لنز تماسيه ب

 بوده Steepلنز استفاده شده خيلي 

و يا اين که پشت و رو کار 

 گذاشته شده است. 

: به هر حال آنچه دکتر قريشي

رسد در تئوري صحيح به نظر مي

بايد در عمل و در بالين بيمار 
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ميزگرد باليني بايدها و نبايدها در  -دکتر سيدجواد هاشميان

 هاي رفراکتيو ليزري جراحي

برد داشته باشد و از رنيز کا

نظر من تفاوت چنداني بين انواع 

وجود بازار  درلنزهاي موجود 

 ندارد.
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 عمل اصالحي مجدد پس از اصالح عيوب انکساري به روش جراحي با ليزر
 

پزشکي مرکز چشم -بيمارستان فجر  -قرنيهفلوشيپ : دکتر سيدجواد هاشميان

 نگاه 

 
 خالصه

جراحي رفراکتيو )عيوب 

ترين عمل انتخابي انکساري( شايع

م در وبهبود مدا رغمعليباشد. مي

ن، و افزايش تجربه جراحا آوريفن

هنوز عوارض به ميزان کم بروز 

د نتواننمايد. اين عوارض ميمي

در ارتباط با بررسي قبل از عمل 

حين عمل،  رضناقص يا ضعيف، عوا

مشکالت پس از عمل يا رواج وسيع 

جراحي عيوب انکساري باشد. با 

بررسي دقيق و انتخاب روش مناسب 

به طور موثر و به روش سالم 

اقيمانده توان عيوب انکساري بمي

يا نارضايتي بيمار از عمل قبلي 

 خود را برطرف نمود. 

 
 مقدمه

جراحي عيوب در حال حاضر 

ترين عمل انتخابي انکساري شايع

اثر  در کاملبهبود  عدمباشد. مي

جربه ت ناکارآمدي و کمبود

نارضايتي بيمار از موجب جراحان 

ترين شايع و نتيجه عمل شده

. ودشمحسوب ميعارضه اين اعمال 

نتيجه نامطلوب عمل اوليه 

 تواند در ارتباط با بررسيمي

قبل از عمل،  ناقص يا ضعيف

عوامل حين عمل، مشکالت پس از 

عمل يا گسترش جراحي عيوب 

انکساري باشد. عمل موفق نه 

تنها به ميزان ديد و کيفيت ديد 

پس از عمل وابسته است بلکه به 

ميزان انتظار قبل از عمل بيمار 

ام عمل نيز بستگي براي انج

دارد. بنابراين براي هر جراح 

الزم است تا درباره 

هاي عمل، روش عمل، انديکاسيون

ها و خطرات احتمالي، محدوديت

هاي احتمالي جايگزين با روش

 بيمار صحبت نمايد. 

 

 تعريف

معيار عمل مجدد وجود عيب 

 انکساري باقي مانده قابل اصالح

ر که منجر به نارضايتي بيما است

در وضعيت بدون اصالح شده )ديد 

تر بدون اصالح يک يا چند خط کم

از ديد اصالح شده باشد( و حداقل 

. عمل پايدار باشدماه  3به مدت 

موثر براي و  مجدد يک عمل سالم

هاي بينايي باقي درمان شکايت

مانده در بيماران با نزديک 

بيني، دوربيني و آستيگماتيسم 

 است. 

 

 ميزان شيوع

درصد  21تا  81ًا تقريب

 photorefractiveبيماراني که تحت عمل 

keratectomy (PRK) و  اندقرار گرفته

درصد بيماراني که  21تا  5/5
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 انکساري به روش جراحي با ليزر 

اند تحت عمل ليزيک قرار گرفته

نياز به عمل مجدد اصالحي پيدا 

 . 4-5کنندمي
 

ل برگشت عيوب انکساري، عل

نارضايتي بيمار و عدم بدست 

ر عمل آوردن نتيجه مطلوب د

 اوليه

تغييرات انکساري که نياز به 

عمل مجدد دارند وابسته به زمان 

هاي اول پس از عمل است. در ماه

تر از اصالح کم ،ترين عارضهشايع

حالت است. اين  (undercorrection)حد 

تواند به دليل يک يا چند مي

عامل شامل اکتازي قرنيه پس از 

عمل ليزيک، پاسخ ترميمي 

-81تليوم قرنيه اپييا استروما 

، تغييرات انحنا سطح خلفي 81

قرنيه و يا افزايش قدرت 

 .1-1کراتومتريک باشد

ها برگشت عيب انکساري که ماه

ها پس از عمل بروز نمايد يا سال

هاي تواند در نتيجه مکانيسممي

افزايش طول ( 8شامل  مختلف

، (axial length)خلفي کره چشم -قدامي

( 3 ،ليومتهيپرپالزي اپي( 2

 و رميم زخم استروماي قرنيهت

( پيشرفت سخت شدن هسته عدسي 4 

(nuclear sclerosis) 1باشد . 

علل احتمالي برگشت پس از عمل 

PRK تواند وابسته به و ليزيک مي

ل مورد استفاده يوسا ،خود بيمار

و سيستم ليزر در هنگام عمل، 

پارامترهاي درمان و همچنين نوع 

اشد. جراح درمان پس از عمل ب

بايد هر نوع خطا در ارزيابي 

قبل از عمل و عملکرد را بررسي 

که همه موارد  نمايد. در صورتي

به درستي انجام شود پاسخ 

بيولوژيکي بيمار و پاسخ 

بيومکانيک قرنيه از عوامل موثر 

است. تنوع پاسخ ترميمي استروما 

به شرايط کلي بيمار و سن 

 وابسته

پس از عمل درمان  .1-1 -81-81است 

با جلوگيري  PRKبه ويژه در عمل 

تواند از بروز کدورت قرنيه مي

در به دست آوردن نتيجه مطلوب 

 موثر باشد.

 
عوامل موثر در به دست آوردن 

 نتيجه مطلوب در عمل اوليه

شرايط کلي بيمار و وضعيت 

 سالمت آن 

سن بيمار: ميزان نياز به عمل  -

تر مجدد در سنين باالتر بيش

تواند در ميحالت ين است. ا

نتيجه تمايل به استفاده 

هايي که جراحان از نوموگرام

تر از حد همراه با اصالح کم

است باشد. يک احتمال ديگر 

تر پاسخ ترميمي زخم تنوع بيش

در سنين باالست. طرح انجام 

، نوع ليزر و (ablation profile)ليزر 

در الگوريتم مورد استفاده 

 . 1اين حالت اهميت دارد

هرچه ميزان : corneal toricityميزان  -

toricity  قرنيه و آستيگماتيسم

باشد احتمال نياز به  تربيش

 . 1عمل مجدد باالتر است

جنس: ميزان نياز به عمل مجدد  -

 تر است. ها بيشدر خانم

ميزان عيب انکساري: هرچه  -

بيني يا ميزان نزديک

 با اموتبيني نزديک

 باشد باالترآستيگماتيسم 

نياز به عمل مجدد  احتمال

 . 1تر استبيش

قدامي قرنيه: هرچه  انحناي -

قرنيه بيشتر  steepnessميزان 
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احتمال عمل  (anterior bowing)باشد 

 . 1تر استمجدد بيش

عيب انکساري ناپايدار قبل از  -

عمل: وقتي عيب انکساري قبل 

، از عمل رو به افزايش باشد

شانس نياز به درمان مجدد 

 .خواهد بودتر بيش

ضخامت فلپ تهيه شده و  -

استروماي باقيمانده قرنيه در 

عمل ليزيک: مطالعات نشان 

داده است که هرچه ضخامت فلپ 

تر تر و برش عمقيليزيک بيش

باشد نتيجه رفراکتيو حاصله 

غيرپايدارتر و ميزان اصالح 

در  .تر استتر از حد بيشکم

عمل ليزيک با فلپ نازک هم 

 و هم بوده بهتر عملنتيجه 

. 1پايدارتر است اين نتيجه

قرنيه تاثير  الياف عمقي

تري در کنترل شعاع انحنا کم

قرنيه و در نتيجه در اصالح 

عيب انکساري دارند. همچنين 

از آنجا که ميزان رطوبت 

تر است الياف عمقي قرنيه بيش

اثر ليزر در بخش عمقي قرنيه 

 . 1باشدميتر کم
يداي عواملي که بيمار را کاند

د شامل انتظارات نکنعمل مجدد مي

بيمار از عمل انجام شده، نتيجه 

نهايي رفراکتيو به دست آمده از 

 . 1عمل و همچنين ترجيح جراح است

 
 عمل مجدد علل انجام

عمل مجدد عبارتند  علل انجام

 از:

 8تر از حد: وقتي اصالح کم
مانده تر باقيديوپتر يا بيش

 . 6باشد

 8وقتي که  اصالح بيش از حد: -
تر از هدف اصالح يا بيش رديوپت

 . 6شده باشد

م در زير تليوهاي اپيرشد سلول -

 (epithelial ingrowth)در عمل ليزيک فلپ 

هاي وقتي که رشد سلول -

  تليوم در بين دو سطحاپي

(interface)  ،منجر به اختالل در ديد

آستيگماتيسم و يا گرفتاري 

 .6 -85-86دومحور بينايي ش

ممکن : (central island)ره مرکزي جزي -

منجر به کاهش ديد بدون  است

 . 6گردداصالح يا اصالح شده 

درمان ليزري غير مرکزي  -

(decentration of treatment) وقتي که :

تر بيش مرکز منطقه ليزر شده

جا جابهمتر ميلي 8تا  5/1از 

 . 6شده باشد

منطقه بينايي ليزر شده کوچک   -
(small optical zone) 

موفقيت عمل مجدد به طور 

تر کلي نسبت به عمل اول کم

است. عمل مجدد هم در 

بيني و هم در دوربيني نزديک

يک عمل سالم و موثر بوده 

بيني ولي نتايج در نزديک

 . 6بهتر و پايدارتر است

 
 enhancement)هاي جراحي مجدد روش

techniques) 

به  توانعمل اصالح مجدد را مي

 ر انجام داد:هاي زيروش

 عمل اصالح مجدد در سطح قرنيه( 8

 (surface ablation enhancement): 

 + فتورفراکتيو کراتومتري  -

 Cميتومايسين 

 Cميتومايسين  + الزک -

 ليزيکاپي -

 عمل اصالح مجدد به روش ليزيک ( 2
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 انکساري به روش جراحي با ليزر 

ليزيک پس از عمل اوليه به  -

 روش ليزيک 

ليزيک پس از عمل اوليه به  -

 PRKروش 

 CKصالح مجدد به روش عمل ا( 3
(conductive keratoplasty) 

عمل اصالح مجدد به روش ( 4

 برداشت ليزري زير فلپ

 UAF (undersurface ablation of the flap)يا  

هاي جراحي هر کدام از روش

توان به يکي از ليزري فوق را مي

  :سه شکل زير انجام داد

عمل اصالح مجدد به روش ليزري  (8

 (conventional laser enhancement) معمولي

عمل اصالح مجدد براساس  (2

 topographic-guided laser)توپوگرافي قرنيه 

enhancement) 

عمل اصالح مجدد براساس  (3

 wavefront-guided laser)اعوجاج جبهه موج 

enhancement) 
 

هاي الزم قبل از انجام ارزيابي

 عمل مجدد

در بيماري که به علت 

از نتيجه عمل  نارضايتي

اي عمل رفراکتيو اوليه کانديد

هاي بايد بررسيشود اصالح مجدد مي

 زير به عمل آيد:

( نتيجه رفراکتيو اوليه 8

 3حداقل به مدت  کهقابل اصالح 
ماه پايدار باشد. از آنجا که 

وضعيت رفراکتيو بيمار پس از 

ماه پايدار  6عمل ليزيک پس از 

ي شود و حتي ممکن است در بعضمي

سال پس از عمل  2موارد يک يا 

نيز تغيير يابد حداقل زمان عمل 

ماه  6مجدد پس از عمل اوليه 

 است. 

اين بيماران بايد تحت يک 

معاينه کامل شامل ارزيابي 

بهترين ديد بدون اصالح، بهترين 

ديد اصالحي، رفراکشن بدون قطره 

(manifest refraction)  رفراکشن پس از

، کلوپلژيکاستفاده از قطره سي

، بيوميکروسکوپي با اسليت لمپ

ارزيابي وضعيت اشک و سطوح 

گيري فشار چشم، اندازه يخارج

داخل چشمي، بررسي شبکيه با 

افتالموسکوپي غيرمستقيم، 

متري توپوگرافي قرنيه، پاکي

قرنيه به روش اولتراسوند، 

و ارزيابي سطح خلفي اسکن ارب

 اجقرنيه، بررسي ميزان اعوج

، بررسي (aberrometry)جبهه موج 

بررسي  ،(pupillometry)اندازه مردمک 

و بررسي ضخامت  ضخامت فلپ

استروماي باقيمانده با روش  

optical coherence tomography  و ياsubtractional 

ultrasound pachymetry ( در بيماراني که

. ( قرار گيرنداندقبالً ليزيک شده

 8تصوير 
روش عمل مجدد بر اساس 

هاي انجام شده قبل از عمل ررسيب

 گردد. ميتعيين 

در مطالعات جديد نتايج درمان 

عمل مجدد به روش ليزيک در 

بيماراني که طرح ليزر براساس 

 wave front guidedاعوجاج جبهه موج 

ablation  بوده است بهتر از روش

-22ذکر شده است (conventional) معمول

. همچنين عمل مجدد به روش 82

 (surface ablation)ر سطح قرنيه ليز

همراه با استفاده از محلول 

درصد ميتومايسين داراي  12/1

و  ترعوارض کماثربخشي خوب، 

 است.  ترنتايج انکساري پايدار
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، سطح بين فلپ و (A)قرنيه که سطح قدامي قرنيه  OCT -8تصوير 

طح ميکرون و س 861، ضخامت فلپ به ميزان I)استروماي قرنيه )

 دهد. را نشان مي (P)خلفي قرنيه 

 
درمان مجدد به روش ليزر سطح 

 قرنيه

(surface ablation retreatment) 

امروزه با استفاده از محلول 

ميتومايسين در هنگام عمل به 

طور مشخص از ميزان بروز کدورت 

شده  کاستهقرنيه پس از عمل 

با  روش ليزر سطح قرنيهاست. 

ا استفاده ميتومايسين همراه ب

هاي جديد ليزري مثل از الگوريتم

طرح ليزر بر اساس اعوجاج جبهه 

تواند به مي wavefront guided ablationموج 

طور موثر در درمان عيوب 

انکساري باقيمانده يا نارضايتي 

يا  PRKبيمار پس از عمل اوليه 

ليزيک به کار گرفته شود. 

همچنين عمل جراحي مجدد به روش 

الزک، براي  اوليه ز عملالزک پس ا

اصالح دوربيني باقيمانده پس از 

همراه با کدورت قرنيه و  PRKعمل 

پس از عمل ليزيک قابل نيز 

 انجام است. 

 
 درمان مجدد به روش ليزيک

(LASIK enhancement) 

درمان مجدد به روش ليزيک 

( 8تواند به يکي از دو روش مي

و  (lifting flap)بلندکردن فلپ قبلي 

( ايجاد فلپ 2جام ليزر و ان

انجام شود.  (recutting flap)جديد 

ترين روش اصالح مجدد در شايع

ه قبالً تحت عمل ليزيک بيماراني ک

ند روش بلندکردن فلپ اواقع شده

 . 4-83-84اوليه است

عمل مجدد به روش ليزيک يک 

عمل با اثربخشي خوب، سالم و با 
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 انکساري به روش جراحي با ليزر 

نتايج پايدار پس از عمل است و 

زيک ـل ليـند پس از عمتوامي

 PRKل ـاوليه يا بعد از عم

 ام ـانج

خطر در  عوامل. 4-83-84-81-21-28گيرد

اين عمل شامل درجه عيب انکساري 

مورد اصالح، ميزان آستيگماتيسم 

مانده، سن و باقيمقدار اوليه و 

. در بيماران 1جنس بيمار است

تر از ها کمليزيک که قرنيه آن

شته باشد ميکرون ضخامت دا 451

عمل مجدد به روش بلندکردن فلپ 

 . 82نبايد انجام شود

 

  مزاياي بلند کردن فلپ در عمل

 1-41-41مجدد به روش ليزيک 

ها ها يا سالفلپ اوليه ماه

بعد از عمل ليزيک به راحتي 

. استقابل جداشدن و بلندکردن 

تواند از بلندکردن فلپ اوليه مي

بروز عوارض ناشي از تهيه فلپ 

د جلوگيري نمايد. همچنين از جدي

بروز سطوح نامنظم در بين دو 

برش، جدا شدن قطعات بافتي، 

جداشدن فلپ، تخريب فلپ جلوگيري 

و شرايط درمان مجدد کرده 

 83-84نمايداحتمالي را فراهم مي

  مشکالت بلندکردن فلپ اوليه 
هاي ميزان خطر بروز رشد سلول

 interface دو سطح بينتليالي اپي

 32تا  5 بين) يابدمييش افزا

 . 85-86(است درصد گزارش شده

ين احتمال بروز کراتيت چنهم

، (diffuse lamellar keratitis)منتشر الملر 

تليوم، پارگي فيبروز زير اپي

 فلپ، چين خوردگي اليه بومن و

 ترباال هايردهاعوجاج  افزايش

order aberration) er(high 4يابدافزايش مي. 

بايد در حين عمل  نکاتي که

اصالح مجدد به روش بلندکردن فلپ 

شوند تر رعايت شود تا عوارض کم

و نتيجه بينايي بهتري به دست 

 آيد عبارتند از:

( عالمت گذاري لبه فلپ در 8

 Sinskeyمعاينه با اسليت لمپ با 

هوک و باز کردن لبه آن در 

ا ناحيه ليمبوس هايي که تفلپ

 اند.گسترش يافته

عروق محيطي موارد  در برخي

نفوذ کرده زير فلپ قرنيه به 

هاي نازک بايد در فلپ .است

 مراقب پاره شدن محيطي فلپ بود. 

هاي ( بايد مراقب صدمه به سلول2

تليال بود و يک لبه تيز و اپي

 پاک ايجاد نمود. 

يک  بايد با( لبه فلپ را 3

فورسپس گرفته و مشابه 

 . کرد کپسولورکسيس بلند 

ين دو سطح از سرم نمکي ( در ب4

براي کاهش سطح تماس استفاده 

شود از اسپچوالي . سعي ميشودمي

که سبب انتقال  (blunt)کند 

تليالي به بين دو هاي اپيسلول

 استفاده نشود.  گرددميسطح 

( پس از انجام ليزر و شستشوي 5

ظريف سطح ليزر شده فلپ را 

برگردانده و براي حفظ و 

نز تماسي جهت پايداري فلپ از ل

 . گرددميپانسمان استفاده 

 

 عوارض عمل مجدد به روش بلندد 

 نمدددددددددددددددددددددددودن 

   1-6-44-41-41 فلپ

 ( اسکار محيطي قرنيه 8

در  هاي اپيتليالي( رشد سلول2

  زير فلپ

 خوردگي اليه بومن ( چين3

 ( اکتازي قرنيه 4

 ( پارگي فلپ 5

در موارد زير انجام عمل 

اد اصالحي مجدد را به روش ايج

 . 4دهيمفلپ جديد انجام مي
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 ( فلپ قبلي نازک يا ناقص 8

( وقتي فلپ اوليه بسيار کوچک 2

باشد و بخواهيم عمل مجدد اصالحي 

 دوربيني انجام دهيم. 

( وقتي که به علت ترميم شديد 3

خطر پارگي فلپ وجود داشته 

 باشد. 

( در بيماري که قباًل تحت عمل 4

کراتوتومي راديال قرار گرفته 

 باشد. 

( در مواردي که قباًل برش مجدد 5

 داده شده باشد. 
 

از آنجا که تهيه فلپ جديد 

همراه با عوارض ايجاد فلپ و 

بينايي  همراه با تهديدمعمواًل 

االمکان از بهتر است حتي است

هاي ديگر جهت اصالح مجدد روش

 ده نمود. استفا

 

براي کاهش عوارض هنگامي که 

بايد فلپ جديد تهيه نماييم 

 بهتر است نکات زير رعايت شود:

ماه بعد از عمل  6تا  5حداقل  -

  .عمل مجدد انجام شود ،اوليه

سطح برش نسبت به برش اوليه  -

 تر باشد.عميق

از خارج برش بايد برش را  -

 . کرداوليه شروع 

 ياگر سطح برش با برش قبلي يک -

بافت قرنيه  از شد و مقداري

فت جدا بهتر است با گرديدجدا 

شده در جاي خود قرار داده 

 شود.

فلپ تهيه شده با فورسپس بلند  -

 . شود

با حوصله انجام  شستشوعمل  -

به آرامي و سوزن شستشو  شود

حرکت داده ر بين دو سطح د

 . شود

 

به  PRKعمل اصالح مجدد پس از 

 روش ليزيک

بيماراني  عمل اصالح مجدد در

قرار  PRKکه قباًل تحت عمل 

به روش ليزيک کامالً  دانگرفته

. در اين استموثر و سالم 

بيماران بايد در هنگام عمل 

 . 5نکات زير رعايت شود

( در اين بيماران به علت 8

تليوم فقدان اليه بومن، اپي

بسيار شکننده بوده لذا در 

هنگام عمل بايد از قطره 

ستفاده نمود تري اتتراکائين کم

و همچنين در هنگام تهيه فلپ 

تا  باشدسطح قرنيه بايد مرطوب 

حداقل اصطکاک ايجاد و از ايجاد 

 (epithelial defect)تليال نقص اپي

 . شودجلوگيري 

( ضخامت فلپ بايد حداکثر 2

ميکرون(.  811ممکن باشد )حداقل 

اگر فلپ تهيه شده نازک باشد به 

 علت فقدان اليه بومن مستعد

باشد. همچنين در خوردگي ميچين

فلپ نازک ممکن است ميکروکراتوم 

از ناحيه ليزر شده قبلي عبور 

کند و منجر به ايجاد سطح 

نامنظم و نتايج بينايي نامطلوب 

 گردد. 

 

 
 

مجدد براي اصالح ليزر اصالح عمل 

 غيرمرکزي
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 انکساري به روش جراحي با ليزر 

(retreatment of decentration ablation) 
 

برداشت ليزري غيرمرکزي 

نگامي نياز به اصالح دارد که ه

متر يا ميلي 8جايي ميزان جابه

تر باشد. براي اصالح برداشت بيش

ليزري غيرمرکزي بايد برداشت 

ليزري مجدد در لبه برداشت 

ليزري قبلي انجام شود. براي 

ردياب چشم اين کار بايد سيستم 

خاموش باشد و مريض به جهتي که 

 (decenter)جا شده قباًل ليزر جابه

جايي در نگاه کند مثاًل اگر جابه

بخش فوقاني قرنيه باشد بايد 

بيمار به باال نگاه نمايد و 

نيمه تحتاني قرنيه ليزر شود. 

هاي امروزه با استفاده از سيستم

هدايت برداشت ليزري براساس 

توپوگرافي اين کار به راحتي 

 . 1پذير استانجام

منجر  يبرداشت غيرمرکزي ليزر

متعدد شامل ايجاد به عوارض 

آستيگماتيسم نامنظم، کاهش 

شده، درخشندگي ديد اصالحبهترين 

، (halo)بيني ، هاله(glare)و پخش ديد 

دوبيني يک چشمي و کاهش ميزان 

. 6گرددحساسيت کانتراست مي

امروزه براي پيشگيري از بروز 

هاي جديد ليزري از ر سيستمآن د

استفاده شده  سيستم رديابي چشم

که در آن اشعه ليزر حرکات است 

و از چشم را دنبال نموده 

شده جايي مرکزي منطقه ليزرجابه

هاي نمايد. در سالجلوگيري مي

اخير هيچ برداشت ليزري 

متر يميل 8غيرمرکزي که بيش از 

جا شده باشد گزارش نشده و جابه

 اين ميزان درصد 2/11در بيش از 

 . 1بوده استمتر ميلي 5/1تر از کم

 

 central)درمان مجدد جزيره مرکزي 

island) 

توان با جزيره مرکزي را مي

توپوگرافي پس از عمل ارزيابي 

شود نمود و به شرايطي اطالق مي

که يک ناحيه مجزاي مرکزي مسطح 

(flat)  متر و به ميلي 8به قطر

تر از ديوپتر يا بيش 8ميزان 

. 6باشد steepبخش محيطي قرنيه 

را براساس  قدرت جزيره مرکزي

اختالف قدرت ديوپتري نوک آن 

(apex)  و پايه جزيره تعيين

 کنند. درمان به مي

 

 PTK (photo therapeutic keratectomy)روش 

و قطر ميزان  شودميانجام 

تر از برداشت ليزري مقداري کم

اندازه جزيره مرکزي است. 

امروزه بهتر است اصالح بر اساس 

 هدايت توپوگرافي و به روش

guided ablation-topography 1انجام شود . 

 

اصالح مجدد براساس هدايت اعوجاج 

 جبهه موج

 (wave front guided laser ablation) 
 

 

تواند مي WFعمل مجدد براساس 

در افزايش موفقيت و اصالح 

نامنظمي قرنيه بسيار موثر 

 با . هدف اصلي در جراحي82باشد

WF  کاهش در ميزان اعوجاج رده

 HOA (higher order ablation)وم و چهارم س

 است. اوليه پس از عمل

سوم و چهارم در  اعوجاج رده

مي يبيماران منجر به بروز عال

درخشندگي ، (halo)نظير هاله بيني 

(star burst) پخش نور ،(glare)  و دوبيني

همراه با از دست دادن بهترين 

حساسيت کاهش و  (BCVA)ديد اصالحي 

 .82-22است ntrast sensitivity)(coکنتراست 

هاي جديد برداشت الگوريتم

کيفيت اپتيکي  WFليزري براساس 

قرنيه و در نتيجه کيفيت تصوير 
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در شبکيه را بهبود بخشيده 

 . 22است

ه مطالعه جديد نشان داد دو در

که نتايج درمان مجدد براساس  شد

اعوجاج جبهه موج بهتر از روش 

العات باشد. در اين مطمعمول مي

و سالمت عمل ميزان اثربخشي 

ميزان افزايش اعوجاج باالتر و 

تر نسبت به روش باال هايرده

 . 82تر بوده استمعمول کم

و همکاران در  Jorge Alioدکتر 

که در مجله اي مقاله

نشان  افتالمولوژي منتشر شد

 WFکه عمل مجدد براساس  ندداد

صالح يک عمل موثر و سالم در ا

هم  .باقيمانده استعيب انکساري 

کيفيت ديد و هم ميزان اصالح عيب 

انکساري نسبت به روش معمول 

 . 82بهتر بوده است

 

 

راساس توپوگرافي عمل مجدد ب

 قرنيه
 (topography guided customized ablation) 

 

اگزايمر  ليزر هاي جديدسيستم

که توانايي برداشت ليزري 

براساس توپوگرافي قرنيه را 

هاي اصالح مجدد قرنيهدارند در 

. در اين 1نامنظم بسيار موثرند

روش، براساس نقشه محوري 

و نقشه  (axial map)توپوگرافي 

و  (elevation map)برآمدگي توپوگرافي 

BFS (best fit sphere) وح نامنظم قرنيه سط

 . 1شودبرداشته مي

سطوح رنگي ديگر  به عبارت

 تر از اپتيمومباالو برآمده 

(colored elevation)  مطلوببه سطوح 

. شوندميسبزرنگ تبديل  طبيعي و

اين سيستم به ويژه در اصالح 

مجدد برداشت ليزري غيرمرکزي و 

 . 1جزيره مرکزي بسيار موثر است

 
 عمل اصالح مجدد به روش

CK (conductive keratoplasty) 
 

از انرژي امواج  CKدر عمل 

راديويي براي تغيير شکل قرنيه 

جمع شدن و کوتاه شدن از طريق 

(shrinkage)  الياف کالژن قرنيه

 شود.استفاده مي

در اصالح دوربيني خفيف  CKعمل 

تا متوسط در بيماراني که قبالً 

اند و تحت عمل قرار نگرفته

در دوربيني باقيمانده همچنين 

پس از عمل ليزيک و يا ايجادشده 

PRK در اصالح بسيار موثر است .

گماتيسم يا مجدد دوربيني، آستي

نامنظمي قرنيه هنگامي که 

پذير هاي اصالح ليزري امکانروش

روش مناسب، موثر و  CK، نيست

است. اين موارد شامل  ايمن

بيماران با قرنيه نازک، فلپ 

اي که تحت درمان به نازک، قرنيه

خوردگي فلپ قرار گرفته، علت چين

هاي با ديستروفي غشا پايه قرنيه

يا اختالالت  تليالهاي اپيسلول

هايي که چندين عمل سطح و چشم

 اند است. جراحي داشته

 

عمل اصالح مجدد به روش برداشت 

 undersurface)ليزري زير سطح فلپ 

ablation of the flap) 
 

اين روش در اصالح عيوب 

انکساري باقيمانده خفيف پس از 
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 انکساري به روش جراحي با ليزر 

وقتي فلپ داراي  ،عمل ليزيک

. شودانجام مي ،ضخامت کافي باشد

اين عمل در بيماراني که ضخامت 

استروماي قرنيه باقيمانده کم و 

باشند و مستعد اکتازي قرنيه مي

از طرفي نياز به اصالح مجدد 

 دارند موثر ذکر شده است.

 

 نتيجه

هايي که در امروزه با پيشرفت

هاي ليزري و نوع ليزرها و سيستم

به  (ablation profile)طرح برداشت ليزري 

از طرفي با  وجود آمده و

ارزيابي دقيق بيماران قبل از 

منطقي و  مناسب عمل انتخاب

بيمار از عمل  اتنمودن انتظار

توان ميزان نارضايتي بيماران مي

و در نتيجه نياز به اصالح مجدد 

را بسيار کاهش داد. همچنين در 

بيماراني که نياز به عمل مجدد 

هاي دارند با انجام ارزيابي

انتخاب روش  دقيق قبل از عمل و

توان به طور موثر و مناسب مي

سالم عيب انکساري باقيمانده يا 

عارضه ايجاد شده در نتيجه عمل 

 اوليه را اصالح نمود. 
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هاي تظاهرات چشمي و مفاهيم واسکوليت -دکتر قاسم عليزاده

 سيستميک 

 هاي سيستميکتظاهرات چشمي و مفاهيم واسکوليت
 

 پزشکچشمعليزاده: قاسم دکتر 

 

 اختصارات

EMC: essential mixed cryoglobulinemia  
PV: Primary vasculitis  
WG: Wegener's granulomatosis  
PAN: Polyarteritis Nodosa 
MPA: Microscopic Polyangiitis  
TA: Takayasu arteritis  
GCA: Giant Cell Arteritis  
CSS: Churg-Strauss syndrome  
HSP: Henoch-Schonlein purpura  
KD: Kawasaki disease (pulsless disease)  
CLA: cutaneous leucocytoclastic angiitis  

 

 مقدمه

 اختالالتي به نام واسکوليت

نسبتًا کمياب بوده و اتيولوژي و 

هنوز مبهم ها پاتوفيزيولوژي آن

و تاريک است که اين خود منجر 

هاي سردرگم به طرح نامگذاري

هاي متعدد شده بنديکننده و طبقه

 است. 

درمان  چهها چنانواسکوليت

توانند مهلک باشند ولي نشوند مي

تشخيص سريع و به موقع موجب 

آگهي آميز و پيشدرمان موفقيت

شود. البته تشخيص سريع مي بهتر

اين  چرا کهل باشد ممکن است مشک

ها معمواًل مدت دسته از بيماري

قبل  ،طوالني با عاليم غيراختصاصي

از آنکه تظاهرات اصلي بيماري 

 . کنندميبه وجود آيد خودنمايي 

چشم پزشکان بايد با اختالالت 

ها آشنا باشند ناشي از واسکوليت

ها براي چرا که اين بيماري

زندگي شخص مبتال خطرناک است و 

اين امکان وجود دارد که  چون

عاليم چشمي تنها علت مراجعه 

بيمار به چشم پزشک باشد لذا 

تواند پزشک ميتشخيص به موقع چشم

حتمي نجات  اتبيمار را از خطر

 دهد.

در اين بررسي تظاهرات 

 سيستميک و چشمي 

 

بندي شده و نيز ها جمعواسکوليت

پيشنهاد يک برنامه عملي براي 

سي بحث و بررپزشکان مورد چشم

 قرار گرفته است.
 

 معرفي

هاي و نکروز از ويژگي التهاب

اصلي در پاتولوژي واسکوليت 

ها طيف وسيعي از است. واسکوليت

را در  (heterogenous)اختالالت ناهمگن 

د که در آن عروق مشخصي نگيربرمي

غيرطبيعي  در بدن هدف واکنش

موجب  وايمني قرار گرفته 

در عروق تغييرات پاتولوژيک 

 رات عبارتند ازگردد. اين تغيمي

نکروز اليه آندوتليوم عروق که 

منجر به تخريب اليه مذکور و 

و در  شودميعروق  بسته شدن

نهايت موجب ايسکمي اعضايي که 

گيرند از عروق مزبور خون مي

گردد. به همين دليل صور مي

ها بسته به واسکوليت باليني

وق محل، نوع، اندازه و توزيع عر

تغييرات وسيعي همراه با مبتال 

 باليني. نماي باشدمي

موضعي و  تورمها از واسکوليت

خيم پوست تا عارضه سيستميک خوش

کند. اغلب کشنده تغيير مي

بيماران ابتدا با عاليم 

 کاهشغيراختصاصي و مبهم مانند 

 تعريقوزن، کسالت عمومي، تب و 

. اين نمايندمراجعه مي شبانه

 Bي را عاليم عاليم جسمان
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. درگيري عروق مختلف نامندمي

موجب پديدار شدن عاليم اختصاصي 

گردد که در حقيقت نتيجه مي

 پيشرفت بيماري است. 

واسکوليت عروق پوست از 

تظاهرات معمولي اغلب 

هاي بنديهاست که طبقهواسکوليت

 مختلفي دارد. 

ابتالي عروق ريه موجب خونريزي 

يکي از گردد که خود آلوئولر مي

و  صور سيستميک واسکوليت است

بايد سريعًا مورد توجه قرار 

 رفته و تشخيص داده شود. گ

بيمار مشکوک به واسکوليت 

ورد بررسي عروق بايد دقيقًا م

عروق  کليه قرار گيرد چرا که

 در هدف هايبافت از کليه

واسکوليت است و چنان که تشخيص 

واسکوليت عروق کليه به تعويق 

اختالل کار کليه شده افتد موجب 

شود. از طرف تر ميبيش morbidityو 

 کاهشديگر وجود اختالل کليه و 

نيز مانع از  کراتينينکليرانس 

سبب آسيب تجويز داروهايي که 

 خواهد بود. شوندکليوي مي

ابتالي عروق سيستم عصبي مرکزي 

(CNS) هاي شديد و از واسکوليت

بالقوه کشنده است. پزشک بايد 

خصوص به سردردها و ساير توجه م

نمايد. چون اين اليم نورولوژيک ع

 يابتداي از عاليم عاليم ممکن است

 واسکوليت عروق مغز باشند. 

تظاهرات واسکوليت ممکن است 

در گوش، گلو و بيني بيمار به 

يک متخصص  بنابراين ،وجود آيد

و بيني براي  حلقمجرب گوش و 

تشخيص و نيز کمک به برآورد 

کوليت مورد مشاوره واقعي واس

گيرد و روي هم يک بررسي ميقرار 

کامل سيستميک الزم است که 

به موقع تشخيص داده بيماري 

 شود.

عروق  ،هاي واسکوليتسندرم

کنند و چشمي را نيز مبتال مي

گاهي اوقات اولين عالمت سندرم 

که بيمار  درگيري عروق چشم است

پزشک را وادار به مراجعه به چشم

پزشک بايد توجه و چشمنمايد مي

داشته باشد که روند واسکوليت 

 وگردد به عروق چشم محدود نمي

ساير اعضاي  ،در صورت پيشرفت

 کند. بدن را نيز درگير مي

هاي سيستميک تظاهرات واسکوليت

تواند به اشکال مختلف مي

يي کند: کراتيت زخمي خودنما

 peripheral ulcerative) محيطي قرنيه

keratitis=PUK)وپتوز، پر (proptosis)، 

، شبکيهواسکوليت عروق 

اسکلريت، کونژونکتيويت، اپي

التهاب در عروق اربيت اسکلريت، 

 يت. و يوي

شناسايي سريع واسکوليت چشمي 

و از آن طريق تشيخص واسکوليت 

يمار را تواند حيات بسيستميک مي

 polyarteritisنجات دهد. مثاًل در مورد

nodosa  31 اگراران درصد بيم 

سال  5 به مدتفقط  درمان نشوند

مانند ولي در صورت زنده مي

تشخيص و درمان با 

يد و داروهاي يکورتيکواسترو

 cytotoxic)سرکوبگر ايمني 

immunosuppressive)  ميزان زنده ماندن

سال به ترتيب  5در طي بيماران 

رسد. درصد مي 28و  42به 

تشخيص سريع و درمان  بنابراين

راي کنترل بيماري چشمي مناسب ب

تر از همه بيماري سيستميک و مهم

 کمک شاياني خواهد بود. 

هدف از اين بررسي عبارتست از 

بررسي منظم واسکوليت بر اساس 

آخرين اطالعات موجود از 

هاي ايميونوپاتولوژي ويژگي

(immunopathology)  و تشخيص

ضمن  در هاي سيستميک واسکوليت
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 سيستميک 

 هرات چشميتظا و بيماري حال شرح

آن نيز با با ارتباط  در

هاي سيستميک مورد توجه واسکوليت

. هدف ديگر آن است گيردميقرار 

کامل در  (database)که اطالعات پايه 

هاي اوليه به مورد واسکوليت

پزشک نحوي داده شود که چشم

بتواند به تشخيص سريع و زودرس 

بيماري برسد و بيمار را براي 

 . درمان هدايت نمايد

هايي که با علل واسکوليت

ثانوي ديگر و اختالالت خودايمني 

باشند بدون توضيح ميهمراه 

 تر نام برده خواهند شد. بيش
 

 ايمونوپاتوژنز

 ،شناخت کلي تظاهرات ايمني

پزشک را در ارزيابي، تشخيص و 

درمان تظاهرات کلينيکي بيماري 

که به علت اختالالت خودايمني به 

 نمايد.ميک وجود آمده است کم

دليل  ها بهغالب واسکوليت

است که خود  هاي التهابيواکنش

هاي ايمني بر به واسطه واکنش

عروقي  يهاي ساختمانژنعليه آنتي

آيد. شناسايي ود ميبه وج

سيستم ايمني  انحرافي و ناهنجار

 (self proteins)هاي خودي عليه پروتئين

هاي تنظيم به علت نقص مکانيسم

ها . اين مکانيسمکننده است

، (cellular suppression)سلولي سرکوبمانند 

clonal deletion ،clonal ignorance  وcellular anergy 

براي نگهداري تعادل 

است. وقتي نقص  الزم ونولوژيکايم

هاي تنظيم کننده به مکانيسم

 Bو  Tهاي وجود آمد لنفوسيت

 هبه وجود آمد (auto-reactive)خودفعال 

 يدو تول

 auto-antibody نمايند و اين مي

هاي بادي موجب تخريب ارگانآنتي

د. در اين مورد نشوهدف مي

هاي هدف نهايي ساختمان

هاي ( عروق، ساختمانم)آندوتليو

هاي ها، گرانولديواره شريان

 intracytoplasmic)سيتوپالسم سلولي  داخل

granules) هسته  درونهاي و پروتئين

(intranuclear proteins) هاي هسته سلول

 داراست. 

تر در مورد براي توضيح بيش

تنظيم هاي کنترلي و مکانيسم

درک  کننده پاسخ ايمني بايد گفت

پاسخ ايمني به عنوان يک دستگاه 

فيزيولوژيک کامل، نياز به درک 

هاي خاموش کننده و نيز پيام

کننده دارد. صرفًا هاي فعالپيام

اين با چنين درک کاملي از 

هايي پرسش توانميست که دستگاه ا

چرا تکامل پاسخ برضد  مانند

يک پديده  يهاي بافت خودژنآنتي

استثنايي است نه شايع و چرا 

ژن خاص مقدار پاسخ به يک آنتي

را  يابدبه طور مدام افزايش نمي

در هر حال شکسته شدن  پاسخ داد.

هاي کنترلي و تنظيمي مکانيسم

ني و ممکن است به خودايم

 هاي خودايمن منجر شود. بيماري

Combs  وGell  اثرات متقابل

 بالينيونولوژيک و تظاهرات ايم

ها را به چهاردسته اساسي از آن

« ازدياد حساسيت»هاي العملعکس

تقسيم کرده است و 

ها را ايمونوپاتولوژي واسکوليت

توان با اين چهار نوع واکنش مي

 ايمني شرح داد:

 

 اولسيت نوع ( ازدياد حسا1
 (type I hypersensitivity reaction) 

با آنژئيت آلرژيک اين نوع 

(Allergic angiitis) که در آن شود مشخص مي

در  E  (IgE)ين بولونوگلوسطح ايم

رود و خون و نسوج باال مي

 وفيلي به وجود آمده موجب نيائوز
 

 Churg-Straussمثل )شود تخريب نسوج مي

syndrome). 
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 دومدياد حساسيت نوع ( از2
 (type II hypersensitivity reaction) 
 

به علت آنژئيت  ،در اين نوع

  .واسطه آنتي بادي است

ا ـوام بـت تـژئيـثل آنــم

 ANCA ادــايج

(antineutrophilic cytoplasmic antibodies)  که منجر

 ANCAبه واسکوليت توام با 

که به  (ANCA-associated vasculitis)گردد مي

هاي سيتوتوکسيک سلول واسطه

 in vitroشوند. مطالعات مي ايجاد

نشان داده است که با 

 ANCAشده توسط هاي فعالنوتروفيل

توان تخريب آندوتليوم را مي

برانگيخت و بعضي از 

ل با ـبا تعام ANCAهاي زيرمجموعه

primed neutrophils ان شدن ـموجب نماي

و  MPO (myeloperoxidase)هاي مولکول

در سطح سلول  (PR3) 1پروتئيناز 

هاي شود و از دست دادن گرانولمي

و  (degranulation)نوتروفيل  يداخل

هايي از اکسيژن ايجاد گونه

موجب  (reactive oxygen)پذير واکنش

ريزي شده( )مرگ برنامه آپوپتوز

شود. عدم توانايي ها مينوتروفيل

و يا نارسايي در پاک کردن 

هاي آپوپتوتيک از محل فيلنوترو

موجب التهاب مزمن و تخريب 

 ANCAشود. اگر آندوتليوم عروق مي

هدايت شود موجب به  PR3به سوي 

ي از واسکوليت وجود آمدن نوع

 Wegener's نام شود که آن را بامي

Granulomatosis (GW) شناسيم، در مي

هدايت  MPOسوي  هحالي که اگر ب

 هد شد. مطرح خوا MPAشود تشخيص 

 

 ( ازدياد حساسيت نوع سوم3
 (type III hypersensitivity reaction)  

اد ـوع ازديـن نــدر اي

  PANت ــاسيـحس

(polyarteritis nodosa) اع که يکي از انو

آيد. هاست به وجود ميواسکوليت

با تشکيل کمپلکس اين حالت 

و رسوب آن در  (immune complex)ايمني 

 است. همراه عروق

 

 ( ازدياد حساسيت نوع چهارم4
 (type IV hypersensitivity reaction) 

در اين نوع آرتريت 

از  (granulomatous arthritis)گرانولوماتوز 

 Tهاي سلول ايطريق واکنش واسطه

 هاايجاد شده و تشکيل گرانولوم

 دهدمي (giant cells)آسا هاي غولو سلول

 WGو  GCA ،TAهاي که در واسکوليت

اين حقيقت را  WGشود. ديده مي

در  پاتولوژيکند که اين بيان مي

اثر بعضي از اختالالت 

ايمونولوژيک ترکيبي از دو يا 

هاي ملالعچند مکانيسم عکس

  .آيدميوجود به حساسيتي 

ونوپاتولوژيک هاي ايممکانيسم

فوق همچنين مسوول تظاهرات چشمي 

. هستندهاي سيستميک در واسکوليت

کتيويت مزمن به علت کونژن

ائوزينوفيليک و تشکيل  ارتشاح

گرانولوم و ميکروآنژيوپاتي 

 باشد. عروق ملتحمه مي التهابي

زخم و  ANCAدر واسکوليت نوع 

تخريب محيطي قرنيه با واسطه 

مهمي در تخريب  نقشبادي آنتي

هاي مجاور قرنيه و ساختمان

دارد. رسوب کمپلکس ايمني در 
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 سيستميک 

موجب  شبکيه ، عروق لمب واسکلرا

در محل  التهابيهاي جلب سلول

شده و مسوول نکروز نسجي 

 باشند.مي

GCA  همچنان که شرح داده شد

چهارم اي از حساسيت نوع نمونه

با  با واسطه سلولي است که

آسا در المينا هاي غولسلول

ديواره عروق  داخلي يستيکااال

(lamina elastica interna) اين شودص ميمشخ .

تغيير شکل و ماهيت  فاژهاماکرو

براي يک  (epithelial cells)داده 

ژن ناشناخته در اثر اتوآنتي

که خود به طور  Tهاي تحريک سلول

اند فعال مزمن فعال شده

 گردند.مي

خالصه آن چه که  3در جدول 

 گذشت منعکس شده است.

 

 3جدول 
Immunopathological Responses Of Vasculitides Based On Coombs And Gell Reactions 

Type IV 
Cell-mediated Type  

Type III  
Immune-complex Type  

Type II 
Cytotoxic Type  

Type I 
Anaphylactic Type 

giant cell (temporal) arteritis  Polyarteritis nodosa Wegener's Granulomatosis  Churg-Strauss Syndrome  
Takayasu arteritis  
Wegener's Granulomatosis  

Henoch-Schonlein purpura  
Essential cryoglobulinemic        
  vasculitis  

Microscopic polyangiitis  
Kawasaki disease   

 

 بندي جديدطبقه

بندي از زماني که اولين طبقه

و بافت شناسي براي  باليني

هاي سيستميک به وجود واسکوليت

ها و آمد به علت نامگذاري

هاي غيراستاندارد و بنديطبقه

نيز نامگذاري دوگانه 

پزشکان در هايي بين سردرگمي

ارزيابي بيماران واسکوليتي 

 سال تا اينکه در وجود داشت

الج آمريکايي روماتولوژي ک 3228

براي ارزيابي و  ياصول و معيار

ها به طور واسکوليت توصيفشرح و 

رد معين کرد که به نام ااستاند

ACR criteria  معروف شد. گرچهACR 

اطالعات الزم را در مورد تظاهرات 

و عاليم پاتولوژيک  باليني

 کردهاي سيستميک تهيه واسکوليت

ا که رولي سيستمي از نامگذاري 

ها و پاتولوژيست پزشکانتوسط 

براي تشخيص اين اختالالت به طور 

يکسان به کار رود تهيه نکرد. 

 Chapel Hillيي در گردهما 3227سال  در

conference  معيارهاي فوق بازبيني

 نامگذاريدر نهايت يک  شد و

بندي و در مورد اسم، طبقهيکسان 

ها که شامل تشخيص واسکوليت

نودياگنوستيک مارکرهاي ايمو

(immunodiagnostic markers) هاي و ويژگي

بود تهيه و تصويب  شناسيبافت

 . گرديد

 Chapel Hillر اين بررسي معيارهاي د

conference شده و به کار  اقتباس

در اين نوشته به رفته است ولي 

هاي ثانوي پرداخته واسکوليت

هاي نشده است. در واسکوليت

ايجاد  ثانوي عواملي که ظرفيت

رند عبارتند روند واسکوليتي دا

نئوپالسم و از: عفونت، 

-drug)هاي در اثر داروها واسکوليت

induced vasculitis)  و همچنين

هاي ثانوي در بعضي واسکوليت

اختالالت اتوايميون مثل لوپوس 

 .(lupus erythematosus)اريتماتو 

در نظر گرفتن عوامل فوق در 

ها تشخيص افتراقي واسکوليت

ها نهايت اهميت را دارد زيرا آن
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اواًل کشنده بوده و ثانيًا درمان 

ها با درمان واسکوليت ها کامالً آن

  .فرق دارد

 

و تظاهرات چشمي  بالينيارزيابي 

 هاي سيستميک اوليهواسکوليت

معاينات دقيق چشم ممکن است 

در تشخيص و درمان واسکوليت 

 سيستميک بسيار حياتي باشد.

در ارزيابي بيماران  پزشکچشم

وظيفه بسيار مهمي واسکوليتي 

ار با عاليم چه اولين بدارد 

نمايند و چه چشمي به او مراجعه 

با تشخيص واسکوليت جهت معاينه 

چشم و تعيين ميزان فعاليت 

  گيرد.  د مشاوره قراري موربيمار

در مورد بيماراني که براي 

اولين بار با عاليم چشمي به 

نمايند نقش ميجعه پزشک مراچشم

پزشک در تشخيص و فراهم چشم

متخصصين آوردن اطالعات الزم براي 

و در مورد تشخيص افتراقي  داخلي

درمان بسيار مهم و حياتي است. 

از طرف ديگر ارزيابي چشم 

ها بيماران که واسکوليت آن

تشخيص داده شده است از نظر 

باشد. درمان مهم مي

اند که ها تالش کردهروماتولوژيست

اطالعات مربوط به درگيري اعضاي 

براي ايجاد يک  (end organs)انتهايي 

سيستم مورد قبول عموم در رابطه 

ها با تشخيص و درمان واسکوليت

و  Degrootبه کار برند. را 

همکاران شاخص توسعه بيماري را 

(disease expectant index=DIE)  بر اساس

گوش و ميزان توسعه بيماري در 

و بيني، ريه و کليه و نيز  حلق

اند. اين سيستم چشم عنوان کرده

 (semi-quantitative)ي کم  امتيازي نيمه

بيماري  پيشرفتبندي براي مرحله

رفته و ارزش گبه کار را 

را براي درمان معين  آگهيپيش

 کند. مي

فعاليت واسکوليت  DIEغير از 

توان با استفاده سيستميک را مي

 (Birmingham vasculitis activity score=BVAS)از 

شرح داد که در آن بدتر شدن و 

يا صور جديدي از فعاليت بيماري 

و آهسته  مزمنو پيشرفت  BVAS-1را 

نامگذاري  BVAS-2بيماري را 

 اند.کرده

 vasculitis)شاخص صدمات واسکوليت 

damage index) مفيد  نيز نمودار

ديگري براي برآورد صدمات 

 ي است. بيمار باليني

، WGمطالب فوق در ارزيابي 

MPA ،CSS  معمولمهم است و به طور 

آمد براي نشان دادن نتيجه و پي

بنابراين  .است بالينيهاي آزمون

پزشک اطالعاتي که توسط چشم

به وضع موجود  ،شودآوري ميجمع

بيماري از نظر تشخيص و پيشرفت 

نمايد و لذا آن کمک شاياني مي

 باشد. بايد تمام و کامل

ارزيابي کامل چشم بايد شرح 

حال دقيق و کامل پزشکي، تاريخ 

بيماري فعلي، شرح حال پزشکي 

ها گذشته و بررسي تمام سيستم

ضمن بررسي کامل بيماري چشم را 

 بايد داشته باشد. گذشته بيمار

ها، نئوپالسم، از نظر عفونت

هاي دارويي و بيماري حساسيت

روماتولوژيک براي تشخيص 

اوليه يا ثانويه  هايوليتواسک

ند. معاينات دقيقًا بررسي شو
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چشمي بايد کامل بوده و توام با 

معاينه پوست، مفاصل، انتهاها، 

مخاط دهان و مخاط بيني و سيستم 

 پيشرفتعصبي براي تشخيص 

 سيستميک بيماري باشد.

هاي تظاهرات چشمي واسکوليت

اين بحث مورد بررسي  اوليه در

ي بندطبقه قرار خواهد گرفت و

گفته شده در آن دنبال خواهد 

 شد.

 

 

 

 small)  واسکوليت عروق کوچک -الف

vessel vasculitis) 

1 ) Henoch-Schonlein purpura  

  تظاهرات کلينيکي 

HSP  را که به نام پورپوراي

شناسند يک کتوئيد نيز ميآنافيال

واسکوليت حاد است که معموالً 

کند. اين را مبتال مي اطفال

ارضه گرچه در نوجوانان و ع

شود اما سن بالغين نيز ديده مي

 سالگي است.  6ابتالي آن معموالً 

پيک اين عارضه باليني تيعاليم 

درد شکم، استفراغ،  عبارتند از

و کهير  ،اسهال، درد مفاصل

پورپورا مانند و هماتوري. 

ه اين بيماري ب بالينيتظاهرات 

علت توليد غيرطبيعي 

و رسوب آن در  A نايمونوگلوبولي

ديواره عروق کوچک است که خود 

وسيع  leukoerythroclasticموجب واسکوليت 

شود. ضايعات و گسترده مي

ها و کفل پورپوريک روي پوست ران

 ،پيدا شده و در لمس با دست

برخالف عوارض حاصله از کاهش 

ها و يا اکيموز مربوط به پالکت

اند. اين ضايعات در سن قابل لمس

شود لذا صد بيماران ديده ميصددر

يک عالمت کامالً شايع است. آرتريت 

(arthritis)  دومين عالمت شايع است که

درصد موارد زانوها و  25در 

کند و قوزک پا را گرفتار مي

گرچه اين آرتريت حاد و شديد ا

مي در مفاصل ياست ولي صدمه دا

د شکم کند. دربيمار ايجاد نمي

ستفراغ، توام با ا و است کوليکي

 58اسهال و خونريزي است و در 

درصد بيماران ديده  25تا 

خود را با  HSPشود. نفريت در مي

ميکروسکوپيک نشان  هماتوري

اگر وجود )دهد و به ندرت مي

قبل از پورپورا  (داشته باشد

بسته  HSP آگهيپيششود. ظاهر مي

 التهاب به شدت و وسعت ابتالي

صد در 3کليه است که در تقريبًا 

بيماران تا حد نارسايي کليه 

درصد  58تا  18رود و نيز پيش مي

بيماران نفريت با شدت کم و در 

 نمايند.مي پيدا مييعين حال دا

  تظاهرات چشمي 

گرفتاري چشمي از عوارض نادر 

HSP اسکلريت عود کننده است. اپي

اولين عالمت شرح داده شده است 

 HSPساله با  34که در يک کودک 

ت و مفاصل و کليه را که پوس

مبتال کرده بود شرح داده شده 

است. تظاهرات چشمي با عاليم 

 وپوستي و مفاصل رابطه داشت 

ها با درمان با تمام آن

پردنيزولون برطرف شدند. دو 

اند که ديده شده HSPعالمت ديگر 

ييت قدامي و وعبارتند از يو

 1کراتيت. در يک گزارش موردي 
ه نفريت  ببيمار واسکوليتي مبتال

ييت با بيوپسي کليه تشخيص وو يو

داده شدند و جالب توجه است که 
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سال قبل از  7اين بيماران 

 هماتوريبرقراري پروتئينوري و 

ييت قدامي و کراتيت ومبتال به يو

 بودند. 

 

2) cutaneous leukocytoclastic angiitis 

  بالينيتظاهرات 
براي شرح اين بيماري نام 

د حساسيت واسکوليت ازديا

(hypersensitivity vasculitis)  تاقبل ازChapel Hill 

conference (3227به کار مي ) .رفت

اين بيماران سابقه تماس و در 

معرض قرار گرفتن با عاملي که 

کند دارند بيماري را ايجاد مي

که در غالب موارد دارو يا 

عفونت است. ضايعات پوستي معموالً 

را  distalزخمي بوده و انتهاهاي 

 ي ازکند و به صورت گروهمبتال مي

ديده  (crops) همزمانضايعات 

شوند. معتقدند که اختالالت مي

واسکوليتي به علت رسوب 

در  (immune complex)هاي ايمني کمپلکس

جريان خون است. شناسايي و 

زا از برطرف نمودن عامل بيماري

درمان است.  در بسيار مهم عوامل

در اين بيماران  اگر چه سينوويت

در  شود ولي به طور کليديده مي

فقط پوست مبتالست و  اين بيماري

 شوند.اعضاي ديگر مبتال نمي

تشخيص بيماري با رد ساير 

عاليم  CLAهاست که مثل تشخيص

و  WG ،MPA ،HSPدهند مثل پوستي مي

EMC بيماراني که در ابتدا .CLA 

شوند ممکن است ص داده ميتشخي

اسکوليت عروق کوچک بعدًا به و

بايد  بنابرايننيز مبتال شوند 

 جديد بود.  هايمتوجه تشخيص

 

  تظاهرات چشمي 

در اين نوع از واسکوليت عاليم 

آيد. در يک چشمي به ندرت پيش مي

شده با بيوپسي نگزارش تاييد 

 KP muttonيووييت قدامي دوطرفه با 

fat يت پس از يمالحظه شد که يوو

تي خودنمايي استقرار عاليم پوس

کرده و به درمان با 

کورتيکواستروييد جواب خوبي 

داده بود. بيمار ديگري به 

پالسما فورز به صورت قسمتي از 

عاليم به  تاداشت نياز درمان 

و  Raoد. ونطور موقت از بين بر

شرح  CLAرا با  همکاران بيماري

اند که ضايعات پوستي داده

يووييت پانمحدودي داشته ولي 

فوکال تيا رتينيت مولتوام ب

 تاييد شده با آنژيوگرافي با

بررسي در بين بود و فلورسين 

هاي ساير واسکوليت کامل بيمار

 و سيستميک را رد کرده بود

يکواستروييد موثر درمان با کورت

 . و کافي بود

 

3) essential cryglobulinemic vasculitis (ECV) 

 تظاهرات باليني 
با پيدايش  اين بيماري

رايوگلوبولين در سرم بيمار ک

ها کرايوگلوبولين .شودمشخص مي

هايي هستند که لينبوايمونوگلو

در حرارت اتاق رسوب پيدا 

کنند و به سه نوع تقسيم مي

 شوند:مي

گلوبولين  تک دودماني کرايو -

(monoclonal)  مثلIgG  ياIgM  

 mixed)کرايوگلوبولين مخلوط  -

cryoglobulin)  نيچنددودما ه شکلب 

رايوگلوبولين مخلوط ک -

 (mixed polyclonal cryoglobulin)چنددودماني 
از نوع  ECV کرايوگلوبولين در 

mixed  ايمونوگلوبين(G  وM است )

ها خواص و و همه آن

را دارند و  immune complexهايويژگي

ان متوانند آبشار کمپلمي

(complement cascade) را فعال نمايند و 

عروق کوچک رسوب  هدر ديوار وقتي



 

 

 15 

هاي تظاهرات چشمي و مفاهيم واسکوليت -دکتر قاسم عليزاده

 سيستميک 

کنند. نمايند ايجاد واسکوليت مي

و  mixedهاي فعاليت کرايوگلوبولين

 به طور  (RF)يد يفاکتور روماتو

 

پيک در سرم قابل شناسايي تي

هنجاري کمپلمان با حضور است. نا

و به  C4اجزاي اوليه مخصوصًا 

 کاهش و کمي کاهش يافته ميزان 

C3  از نکات مشخص و مفيد براي

 ص است.تشخي

 C (hepatitis Cعفونت ويروس هپاتيت 

virus=HCV)  به طور فراوان يعني

درصد  28 تا 28تقريبًا در 

هاي ينولبيماران با کرايوگلوب

mixed  اصلي از نوعII شود يافته مي

 Gين ولبا وجود ايمونوگلوب و

و  (polyclonal IgC)چنددودماني 

دودماني تک Mين ولايمونوگلوب

(monoclonal IgM) شودمشخص مي. 

دودماني تک Mايمونوگلوبولين 

کلونال مونو Bهاي توسط لنفوسيت

بر اين  هشود و اشارترشح مي

يک لنفوم غير  موضوع دارد که

 EMCکيني در زيرساخت اختالل جهو

 وجود دارد.

اخيرًا درمان با اينترفرون 

در واسکوليت  (alpha interferon)آلفا 

عفونت کرايوگلوبولين توام با 

است مفيد واقع شده  Cهپاتيت 

د ولي صحت و ارزش اين درمان باي

در آينده با مطالعات وسيع 

 ل شده ثابت شود. کنتر

ممکن است با  کرايوگلوبولينمي

هاي ديگري مثل ميلوم يماريب

و بيماري  (multiple myeloma)ل مولتيپ

)لوپوس اريتماتوي همبند نسج 

 و يد(يآرتريت روماتو -سيستميک

 -عفونت مزمن )هپاتيت ويروسي

آندوکارديت تحت حاد باکتريال( 

توام باشد. پورپورا و کهير و 

زخمي شدن پوست از تظاهرات 

است. فنومن رينو،  EMCفراوان 

محيطي و آرترالژي، نوروپاتي 

 (glomerulonephritis)رولونفريت گلوم

 د.نممکن است عارض شو

  تظاهرات چشمي 

ا رسوب کرايوگلوبولين و ي

بادي تک دودماني در قرنيه آنتي

ديده شده است. در اين  EMCدر 

مورد درمان با کراتکتومي سطحي 

و يا با ليزر اگزايمر موفق 

گزارش شده است. گرفتاري سگمان 

خلفي نيز شرح داده شده است مثل 

 ،purtscherرتينوپاتي شبيه 

سروز  جداشدگيو  شبکيهواسکوليت 

 .تليوم پيگمانتهو اپي شبکيه

 

 گرانولوماتوز وگنر (4
 (Wagener granulamatosis= WG) 
  باليني تظاهرات  

WG  يک واسکوليت اتوايميون

ها و وريدهاي کوچک است که شريان

 WGکند. ترياد کالسيک را مبتال مي

 عبارتست از:

( واسکوليت گرانولوماتوز 3

هاي فوقاني و نکروز دهنده راه

 تحتاني تنفسي 

در کليه به ( گرانولوماتوز 7

به  گلومرولونفريت نوعي از صورت

 (focal segmental glomerulonephritis) نام

دهنده ( واسکوليت نکروز1

 کوچک  وريدهايو  هاشريان

عمالً  WGترياد فوق براي تشخيص 

نبود کامل ترياد  ليضروري است و

کند. ساير را رد نمي WGفوق 

ربيت نيز مناطق بدن مثل چشم و ا

اسکوليت ممکن است مبتال به علت و

اولين محل ابتالي  گاهيشوند و 

اري است. عاليم عمومي بيم

، (malaise) حاليبيتب،  عبارتند از

وزن، سينوزيت و آرتريت کاهش 

(arthritis) خلط  ،ترشح خون آلود بيني

زخم مخاط بيني و دهان  .خوني

 د.نممکن است ديده شونيز 
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تغيير شکل بيني به صورت زين 

و سوراخ شدن  (saddle nose deformity)اسب 

تيغه وسط بيني نشان دهنده 

 التهابتخريب غضروف در اثر 

است. ضايعات پوست عبارتند از 

ندول و زخم. واسکوليت  ،پورپورا

نيز ممکن است عارض  عروق مغز

 شود.

توسط بيماري ده وننوع محدود ش

Earrington  وLiebow (3266 شرح داده )

بيمار به  36در آن  و شده است

گرانولوماتوز نکروز  طور مشخص

ي فوقاني و رادهنده در مج

تحتاني تنفسي داشته ولي در 

کليه  به ويژههاي بدن ساير قسمت

دادند. در ان نميمي را نشيعال

فيف بيماري به اين بيماران تخ

شود و ميزان طور معمول ديده مي

 78سال فقط  5ير در عرض مرگ و م

 .درصد است

هاي پاراکلينيک در بررسيدر 

WG وريممکن است پروتئين، 

قفسه راديوگرافي در هماتوري و 

اي ضايعات ندولي و يا حفره سينه

 شود. ديده 

هيستوپاتولوژي نسوج مبتال در 

 ،ماتوزوواسکوليت گرانولبه 

 و مهم اين شودمشاهده مينکروز 

ون که اين نسوج رسوب ايم است

دهند و سطح کمپلکس را نشان نمي

نيز کمپلمان در سرم خون 

بسته  WGغيرطبيعي نيست. تشخيص 

و تاييد  بالينيبه عاليم 

پاتولوژي است. بيوپسي يک 

 استاندارد طاليي در تشخيص است.

Kalmia  و همکاران پي بردند که

 التهابدر هيستوپاتولوژي ترياد 

گرانولوماتوزي )با يا بدون 

نکروز نسوج و  ،آسا(هاي غولسلول

 58در کمي بيش از واسکوليت 

التهاب درصد بيماران مبتال به 

وجود  WGاربيت نسبت به  ثانويه

 دارد. 

  تظاهرات چشمي 

 57تا  72چشم و اربيت در 

شود درصد بيماران وگنري مبتال مي

و اين مساله قابل توجه است که 

درصد بيماران مبتال در ابتدا  35

به علت بيماري چشم و اوربيت 

  نمايند.مراجعه مي

گرچه در گرانولوماتوز وگنر 

تظاهرات شايع گرانولوم از 

شم و اوربيت است ولي نسوج چ

شوند. اين  مياطراف آن نيز مبتال

، پروپتوزعاليم عبارتند از 

کراتوپاتي  .ديپلوپي، ميوپاتي

ها و در اثر بسته نشدن پلک

نوروپاتي عصب بينايي در اثر 

 التهابدر نتيجه يا فشار و 

شود. به عالوه يماربيت عارض 

گنر ممکن است به انولوماتوز وگر

صورت تابلوي داکريوآدنيت، 

داکريوسيستيت و گرانولوم پلک 

 ينيز تظاهر نمايد. کراتيت زخم

اپي  ،محيطي، گرانولوم قرنيه

اسکلريت و اسکلريت نکروزدهنده 

 شود.يت نيز ديده مييوويو 

رتينيت، واسکوليت انسدادي 

لريت ، کوروئيديت، اسکشبکيه

ي ايسکميک عصب خلفي، نوروپات

گزارش شده است.  بينايي نيز

سندرم هورنر، فلج عصب مغزي و 

ترومبوز سينوس کاورنو نيز در 

تابلوي نوروافتالموژيک سندرم 

 وگنر وجود دارد.

  

 Churg Straussسندرم  (5

  بالينيتظاهرات 

اين سندرم که ابتدا به نام  

ئيت گرانولوماتوز آلرژيک و آنژ

يک بيماري سيستميک  رح داده شدش

و پاتولوژيک  بالينيکه صور  است

پوشاني هم WGو  PANآن تا حدي با 
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دارد. اين بيماري تشکيل شده از 

آنژئيت دستگاه تنفسي و عروق 

کوچک که در آن شمارش 

 بيماريباالست و  هاائوزينوفيل

توام با گرانولوماي خارج عروقي 

ر معيا 1است. تشخيص اين بيماري 

 کند:را طلب مي شناسيبافت

انفيلتراسيون بارز و قابل  -

 ها توجه ائوزينوفيل

واسکوليت نکروز دهنده يا  -

 گرانولوماتوزي عروق کوچک 

 تشکيل گرانولوم خارج عروقي  -
ائوزينوفيلي معمواًل چندين سال 

قبل از استقرار بيماري وجود 

 دارد.

و  Guillerimبنا به گزارش  CSSدر 

 62در  ANCAبودن  همکاران مثبت

درصد موارد وجود دارد و اغلب 

. دارند P-ANCAبيماران الگوي 

نسبت ابتالي زن و مرد مساوي 

تا  2است. سن شروع بيماري بين 

سال  12سال و ميانگين آن  24

آسم از صور مهم و  CSSاست. در 

 1برجسته بيماري است و تقريبًا 
سال پس از استقرار آسم 

شود. تقر ميواسکوليت سيستميک مس

اغلب بيماران از تب، از دست 

شکايت  ضعف عمومي و دادن وزن

نمايند. دردشکمي ممکن است مي

مربوط به ايجاد گرانولوم در 

يا واسکوليت عروق  دستگاه گوارش

 باشد. مزانتر

 با به طور شايع CSSبيماران 

و  مثل نارسايي قلبي يعوارض

 pericardial)مايع در پريکارد  تجمع

effusion)  گرفتاري کليه به صورت و

که در  استهمراه ماليم يا متوسط 

درصد موارد ديده  42تا  36

پوستي به صورت شود. ضايعات مي

هاي پوستي وجود ندول پورپورا و

دارد. اين بيماران به طور 

پيدا  mononeuritis multiplexشايعي 

نمايند که وجود آن براي مي

ن ک. مغز نيز ممکندميتشخيص کمک 

 م آن گيجي،ياست مبتال شود و عال

 تشنج و کوماست. 

  تظاهرات چشمي 

اين سندرم خود را با تظاهرات 

متعدد و مختلف چشمي نشان 

 دهد. مي

گزارش شده است  ساله 62يک زن 

اشتها، از دست دادن  کاهشکه با 

وزن و ضعف عمومي مراجعه و در 

ائوزينوفيلي در خون  آزمايشات

 هائوزينوفيليا ارتشاحمحيطي و 

در مغز استخوان داشته و سرعت 

هاي قرمز او باال رسوب گلبول

مبتال به  او در انتهابود. 

در يت شد که ييووپان و اسکلريت

منجر نهايت به تخليه کره چشم 

 . گرديد

مبتال به  ديگري ساله 17خانم 

CSS هاي گزارش شده که تورم پلک

هر از فوقاني و ترشح خون آلود 

داشت و در معاينه دو چشم 

هاي فوقاني ندول الملتحمه تارس

رنگ که پوشيده از خونريزي زرد 

 .بودند ديده شدند

نيز ساله  13گزارش از يک زن 

که گرانولوم ملتحمه  داردوجود 

 وليو برونشيت آسماتيک داشت 

گرفتاري ساير اعضا محدود بود و 

ساله مبتال  18نيز در يک بيمار 

شده  شاهدهمکراتيت زخمي  CSSبه 

است. کراتيت با درمان 

 CSSکورتيکواستروييد براي 

 بهبودي يافت.

گرفتاري سگمان خلفي عبارتست 

يت شديد و انفارکتوس ييووپاناز 

شاخه  بسته شدنو  شبکيهعروق 

واسکوليت همراه با  شبکيهشريان 

 12. يک بيمار زن عصب بينايي

 CSSگزارش شده که  نيز ساله
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درمان با  داشته و وقتي

شد کورتيکواستروييد قطع 

دو طرفه، از بين اگزوفتالمي 

احتقان رفتن شنوايي يک طرفه، 

تب، آسم شديد و پورپوراي  بيني،

 کرد.پيدا  قابل لمس

گزارش شده است  CSSبيماري با 

ربيت داشته ر کاذب اوکه توم

 است. 

ممکن  CSSباالخره بيماران با 

است با تظاهرات 

يک مراجعه نوروافتالمولوژ

اين عاليم عبارتند از  .نمايند

از بين رفتن  ،پتيکنوروپاتي ا

موقتي ديد و نوروپاتي اعصاب 

فلج عضله مايل  به ويژهمغزي 

 تحتاني.

 

 پولي آنژئيت ميکروسکوپيک (6
(microscopic polyangiitis=MPA) 

 تظاهرات باليني 
اين بيماري با واسکوليت 

سيستميک نکروزان که عروق کوچک 

ا درگير کرده و توام با ر

هاي که کانون است تگلومرولونفري

مشخص دارد  نکروتيک جداگانه

 . شودمي

تر از زنان مبتال مردان بيش

شوند و ميانگين سن مبتاليان مي

سال است. بيماران مبتال به  58

MPA م عمومي يابتدا عال

، تب و ضعفغيراختصاصي شامل 

دهند. اين نشان مي را وزن کاهش

يم قبل از اينکه ضايعات عال

واسکوليت آشکار شوند  باليني

اي وجود دارند. بنا بر عقيده

ها و حتي اين عاليم عمومي ماه

ها قبل از اينکه بيماري سال

واسکوليت مستقر شود ادامه 

از  گلومرولونفريتخواهد داشت. 

 MPAم اصلي و بالقوه کشنده يعال

است که از همان ابتداي بيماري 

همراه کليه  عملکردل با اختال

 است.

 37 ميزانگرفتاري ريه نيز به 

شود که منجر درصد ديده مي 72تا 

شده و  هابه تخريب منتشر آلوئول

نتيجه آن هموپتيزي و تنگي نفس 

است. ساير عاليم عمومي عبارتند 

، آرترالژي و آرتريت، حاليبياز 

و  گوارشيپورپورا، عاليم 

 MPAدر  P-ANCAنوروپاتي محيطي. 

تواند مي anti PR3و نيز  مثبت است

در  PANوجود داشته باشد. برخالف 

عود بيماري  MPAبيماران مبتال به 

عضو يا  ،زياد است و با هر عود

 شوند. اعضا جديد ديگري مبتال مي

  تظاهرات چشمي 

ممکن است  MPAتظاهرات چشمي 

اولين عالمت بيماري باشد و 

بيمار در  بنابراين ممکن است

پزشک مراجعه دا به چشمابت

هاي نمايد. بيماري که با ندول

متعدد پوستي صورت که قسمت 

و به سمت  هها زخمي بودمرکزي آن

 کرد،ميکناره پلک توسعه پيدا 

 MPAمبتال به  شناسيبافتدر بررسي 

تشخيص داده شد. در اين بيمار 

ضايعات مشابه پوست در ملتحمه 

 .وجود داشتند کره چشم نيز

 peripheral)زخمي محيطي کراتيت

ulcerative keratitis=PUK)  که غالبًا شبيه

شود و ده مياست نيز دي Moorenزخم 

باشد.  MPAعالمت  ممکن است اولين

عود  PUKدر يکي از بيماران که 

جر به سوراخ کننده داشته و من

 38پس از گذشت  شدن قرنيه گرديد

 داده شد. MPAتشخيص سال 

 
 متوسط هاي عروقواسکوليت

 (medium sized vessel vasculitis) 

1) PAN=polyarteritis nodosa 

 تظاهرات باليني 
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 التهاباين اختالل نادر که يک 

تحت حاد و يا مزمن است به صورت 

عودکننده و نکروزان  التهاب

هاي متوسط عضالت ظاهر شريان

ها محل دوشاخه شدن شريان شود.مي

در و شود گرفتار ميتر بيش

و دستگاه ها ژيوگرافي کليهآن

خود  وقابل مشاهده است  گوارش

ممکن است موجب ضعف ساختماني 

ديواره عروق در محل انشعاب شده 

 . شودو منجر به آنوريسم بعدي 

وزينوفيلي و نکروز ائ ارتشاح

فيبرينوئيد ديواره عروق از 

است و  PANهاي بسيار خوب مشخصه

 Chapel Hill conferenceهمچنانکه توسط 

کالسيک  PAN ،تعريف شده است

 .باشدبيماري شرائين متوسط مي

 MPAدر اين بيماري برخالف 

گلومرولونفريت وجود ندارد. 

که با بيوپسي  PAN ميزان بروز

مورد جديد  2/8ثابت شده باشد 

نفر است. گرچه  888/388در هر 

در سنين مختلف گزارش بيماري 

شده است ولي تظاهرات آن معموالً 

سالگي است.  68تا  48 سنين بين

برابر زنان مبتال  1مردان 

  Bشوند. هپاتيت مي
 

 تواند آغازگر بيماري باشد. مي

بيماري  عمومي بالينيعاليم 

ها عبارتند مثل ساير واسکوليت

اشتهايي، ، تب، بيحاليبياز 

وزن و دردهاي مبهم عضالت و کاهش 

مفاصل و يا آرترالژي واضح. اين 

درصد بيماران مبتال  25عاليم در 

شود. گرچه طيف ديده مي PANبه 

بيماري وسيع است  بالينيعاليم 

ولي اغلب بيماران با بيماري 

نمايند. از سيستميک مراجعه مي

عاليم مهم و شايع بيماري 

پلکس است که منونوريت مالتي

ممکن است اولين عالمت 

در باشد. ضعف  PANکننده معرفي

-حسيو يا حسي ) اعصاب حرکتي

حرکتي( غيرمتقارن است. گرفتاري 

معده و روده عاليم شديدي را 

نمايد. اغلب بيماران ايجاد مي

PAN  به علت ايسکمي روده کوچک

مبتال به زخم و خونريزي داخل يا 

خارج روده شده و يا مبتال به 

شدن روده و انفارکتوس آن سوراخ

 گردند. مي

ساير تظاهرات بيماري عبارتند 

ت عروق کليه، ابتالي از واسکولي

هاي زيرپوستي، پوست )ندول

پورپورا يا فنومن رينو(، 

کرونر، پريکارديت عروق آرتريت 

هاي هماتولوژيک هنجارينا

ائوزينوفيلي و -)لوکوسيتوز

 شوند.آنمي( نيز ديده مي

PAN  ممکن است محدود به يک عضو

بدون ابتالي سيستميک باشد. در 

د اين مورد اعضاي مبتال عبارتن

از آپانديس، کيسه صفرا، رحم و 

 ها.بيضه

سه عالمت  با حداقل PANتشخيص 

 عالمت زير است: 38از 

وزن بيش از چهار  شدنکم  -3

 کيلو 

تغيير رنگ سيانوتيک رتيکولر  -7

که مرکز آن  ايپوست به صورت لکه

 .(livedo reticularis)پريده است رنگ

 ميالژي -1

 ضعف -4

پولي نوروپاتي و  -5

 ونوروپاتي من

 28فشار دياستوليک بيش از  -6

 ميليمتر جيوه 

 باال بودن اوره خون  -2

 Bمثبت بودن تست هپاتيت  -2

 در وجود ناهنجاري -2

 آرتريوگرافي 

هاي کوچک و بيوپسي شريان -38

 باشند.وسط که حاوي نوتروفيل مت
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  تظاهرات چشمي 

درصد بيماران  18تا  78در 

شمي وجود گرفتاري چ PANمبتال به 

ت که ربيعروق ا التهابدارد. 

تشابه زيادي به تومور کاذب 

ربيت دارد موجب اگزوفتالمي ا

 گردد.مي

وژي به عاليم نوروافتالمول

صورت فلج عضالت خارج چشمي، 

amaurosis fugax همي آنوپسي ،

، سندرم هورنر و هومونيموس

د و همچنين نشونيستاگوس ديده مي

ه نيز اسکلريت و ورم ملتحماپي

شرح داده شده است. واسکوليت 

عروق ملتحمه منجر به نکروز 

به رنگ موم  ونواحي مبتال 

گردد. اسکلريت منتشر يا مي

ندولي ممکن است به اسکلريت 

ان تبديل و در نتيجه نکروز

 سوراخ شود. اسکلرا

زخمي  محيطيکراتيت  MPAمثل 

(PUK)  ممکن است اولين عالمتPAN 

يک با به طور تيپ PUKباشد. 

. زخم قرنيه اسکلريت توام است

متحدالمرکز با لمب به به شکل 

طرف مرکز قرنيه پيشرفت نموده و 

شده به هاي زخم از زير کندهلبه

هاي زخم آزاد رسد که لبهنظر مي

و آويزان است. اين تابلو شبيه 

است ولي در زخم مورن  moorenزخم 

اسکلريت و بيماري سيستميک وجود 

 ندارد. 

گرفتار شوند  شبکيهعروق اگر 

به وجود  شبکيهواسکوليت عروق 

د: تشکيل ستاره ماکوال، آيمي

 شبکيه ، خونريزيcotton woolهاي لکه

و زير هيالوئيد، اگزوداهاي 

، نامنظمي بسيار واضح شبکيه

و باالخره  شبکيههاي آرتريول

از  شبکيهشريان مرکزي  بسته شدن

است.  ي بيماريعاليم چشم

فوق ممکن است به طور  هاييافته

ثانوي در هيپرتانسيون سيستميک 

هاي کليه با يا و يا بيماري

بدون آنوريسم عروق کليه ديده 

 شود.

 جداشدگييد و ينفارکتوس کوروا

ممکن است ديده  شبکيهاگزوداتيو 

که ثانوي به ابتالي  شود

خلفي و  سيلياريهاي شريان

 يد است.يهاي کوروشريان

که در  (Elschnig's spots)گ نقاط الشني

سرتاسر قطب خلفي به طور منتشر 

د به علت ايسکمي نشوديده مي

در نتيجه  بوده وکوروييد 

جريان خون يا  (perfusion)پرفوزيون 

يد يدر نقاط مبتالي کورونارسا 

. وجود نقاط گردندايجاد مي

نيست و در  PAN مشخصهگ يالشن

سيستميک  هاي واسکوليتسندرم

شود ولي وجود ه ميديگر نيز ديد

وخيم اگهي پيشعالمتي براي  آن

 است. بيماري 

واسکوليت عروقي که عصب 

نمايند موجب مي تغذيهبينايي را 

عصب و آتروفي  التهابادم پاپي، 

گردد. بيماري گزارش مي بينايي

ميدان ديد يک  محدوديتشده که 

کننده داشته چشمي به صورت عود

 شده است.ديد مرکزي حفظ  ولي

تا  1ميدان ديد  کاهشهاي حمله

مرتبه در روز تکرار شده و  37

ساعت  5الي  4هر يک به مدت 

. در اتوپسي يابندميادامه 

 سيلياريهاي واسکوليت شريان

هاي کوچک واسکوليت شريان و خلفي

 و متوسط اربيت مالحظه شده است.

 

 Kawasaki)بيماري کاوازاکي  (2

Disease) 
  بالينيتظاهرات  

اري کاوازاکي که مشهور به بيم

هاي لنفاوي دار با ندولسندرم تب

و  اطفال ،پوست و مخاط است
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کند. اين نوجوانان را مبتال مي

بيماري از تمام نقاط دنيا 

گزارش شده ولي به طور معمول در 

 شود.ژاپن ديده مي

عالمت شرح  6عالمت از  5وجود 

داده شده در زير تشخيص را مسلم 

 کند:مي

مداوم به مدت پنج روز يا  ( تب3

 تر بيش

ها و ها و پاشنه( سرخي کف دست7

ها که ها و پاشنهادم سفت دست

 پوستهپوستهها بعدًا پوست آن

 شوند.مي

( اگزانتم پوست در تنه و 1

 ها انتها

 ( کونژنکتيويت 4

و  (  سرخي منتشر مخاط دهان5

 زبان سرخ رنگ

 ( لنفادنوپاتي گردن 6

ماري بايد براي تشخيص بي

 هاي زير را رد کرد:بيماري

هاي با واسطه توکسين بيماري

(toxin mediated disease) عفونت ،

 بتاهموليتيک، يکاسترپتوکو

سندرم شوک توکسيک، راکسون 

جانسون،  سي، سندرم استيونيدارو

هاي عفوني بيماري سرم واگزانتم

 سرخک و آدنوويروس و ...

آنوريسم عروق کورونر که 

ه کشنده است ممکن است به بالقو

ضايعات مسدودکننده و ترومبوز 

عاليم بيماري ساير منجر شود. 

عبارتند از اسهال، دردهاي 

  .مننژيت آسپتيکشکمي، آرتريت و 

  تظاهرات چشمي 

خود محدود ورم ملتحمه خودبه

تر بيشولي يابد شده و بهبودي مي

 البتهشود ديده ميعاليم از همه 

مي يدا استممکن  ورم ملتحمه

باشد. ايريدوسيکليت دو طرفه و 

کدورت  ،(SPK)اي کراتيت سطحي نقطه

اربيت  تويتره، ادم پاپي، ميوزي

ضالت خارج چشمي نيز شرح و فلج ع

 اند.شده داده

به عنوان يک  تداکريوسيستي

شرح داده  KDس در ريرعارضه د

شده است. در يک مطالعه که پس 

از مرگ انجام شده است ايسکمي 

 (inner retinal ischemia) شبکيه داخلي خشب

 .شد مشاهده

 

 واسکوليت عروق بزرگ

1) Giant cell (temporal ) arteritis 

  بالينيتظاهرات  

 آساغولهاي آرتريت با سلول

واسکوليت مپورال( يک )آرتريت ت

 تمايلسيستميک نکروزان است که 

زيادي به عروق بزرگ و متوسط سر 

ين بيماري و گردن دارد. در  ا

در  التهابيهاي سلول ارتشاح

و  همدياي شرائين به وجود آمد

موجب ترکيدگي و شکاف الميناي 

 گردد. شريان مي يااالستيک

GCA است  پزشکييک اورژانس چشم

از بين به سرعت منجر به چون 

مي يرفتن نسبي و يا کامل و دا

طرفه يا دوطرفه يک به شکل ديد

  در سنشود. اين بيماري معموالً مي

سال و به طور  68باالتر از 

سالگي ديده  28 حدودمتوسط در 

تر شود. بيماري زنان را بيشمي

نمايد. نژاد از مردان مبتال مي

تر از آريايي و قفقازي بيش

هاي آفريقايي تبار و آمريکايي

 شوند. ها گرفتار ميآسيايي

GCA  ًبا عاليم  ابتدا معموال

يک  . درکندظاهر ميتعمومي 

شده است که در  مشاهدهمطالعه 

درصد بيماران عاليم  58حدود 

چشمي و خارج چشمي را با هم 

 بيماري در  دارند. در حالي که
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فقط به صورت موارد  درصد 77

 نمايد.عاليم چشمي تظاهر مي

 ،عاليم سيستميک عبارتند از تب

 اپلي ميالژي ،وزنکاهش  ،خستگي

، (polymyalgia rheumatica=PMR)ماتيکا رو

سردرد که از عاليم خيلي شايع 

درصد موارد  28تا  48بوده و در 

در  intermittent claudication .شودديده مي

عضالت فک و گردن و انتهاها و به 

حساس  ،شودمشاهده مي ندرت زبان

 GCA مهمبودن پوست سر از عاليم 

غالبًا درست تشخيص داده  امااست 

شود تا اينکه کاهش ديد نمي

تورم صورت از عاليم  .اتفاق افتد

نادر بيماري است ولي اگر پيش 

آيد توام با کاهش شديد ديد 

بوده و اگر شناخته نشود به 

نتايج وخيم بينايي منجر 

و  توراسيکگردد. آئورت مي

تر از شرائين بزرگ عمدتًا و بيش

در  ولي شودميمبتال  GCAهمه توسط 

 باشد.اغلب موارد بدون عالمت مي

مواردي در اتوپسي ديده  در

کاروتيد شرائين شده است که 

 جريانداخلي و ورتبرال در 

باشند. بيماري مبتال مي

به طور  عروق مغزيانفارکتوس 

شود. از بين رفتن شايع ديده مي

حاد شنوايي و يا سرگيجه حاد در 

گزارش شده  GCAبيماران مبتال به 

شک مربوط به کاهش جريان که بي

 انتهاييخون در عروق 

 بولر است.يکوکلئووست

ESR  به عنوان يک تست

اي در آزمايشگاهي به طور گسترده

به کار  GCAگيري تشخيص و پي

 Westergren روشبا  ESRرود. انجام مي

 است. Wintrobe روشتر از حساس

در فاز حاد بيماري به  سديمان

 382تا  21طور ميانگين بين 

است. از ميزان  متر در ساعتميلي

ESR بيني کرد که پيش تواننمي

بيمار به عوارض چشمي مبتال 

خواهد شد يا خير. در بيماراني 

ثابت  هم ها با بيوپسيآن GCAکه 

طبيعي  سديمانممکن است است شده 

درصد  75تا  5/77باشد. در 

 58تر از کم ESRبيماران ميزان 

 ،باشدمتر در ساعت ميميلي

 GCAطبيعي بيماري  ESRبنابراين 

کند. در يک مطالعه را رد نمي

شد که اگر ميزان  مشاهده

به  ESRباشد  طبيعيهموگلوبين 

 GCAاعتمادي به تشخيص طور قابل 

. در اغلب بيماران کندنميکمک 

آنمي نورموکروم و  GCAمبتال به 

 ESRاگر وجود دارد و  نورموسيتيک

باال باشد سطح آن با فعاليت و 

پيشرفت بيماري رابطه مستقيم 

باال  ESR اگرارد. بنابراين د

باشد سطح آن با فعاليت و 

پيشرفت بيماري رابطه مستقيم 

در پايش  ESRدارد. بررسي 

(monitoring)  و درمان بيماري مفيد و

مورد نياز است. مطالب فوق بر 

کند که تشخيص اين نکته تاکيد مي

GCA برآورد  عمدتًا بايد با

معيار  براساسباشد نه  باليني

ESRزدن ر يک مطالعه ديگر حدس. د 

بيماري و به دنبال آن بيوپسي 

ورال يک طرفه يا پشريان تم

دوطرفه يک استاندارد طاليي براي 

 است. GCAتشخيص 

 CRP (C-reactive موسوم به پروتئين

protein)  با وجود آنمي و يا غلظت

هاي پالسما تغييري ساير پروتئين

باال  GCAکند ولي در فاز حاد نمي

ود و ميزان آن با فعاليت و رمي

پيشرفت بيماري رابطه دارد و با 

درمان موثر و کافي 

يد سريعًا پايين يکورتيکواسترو

 آيد. مي

و  ESRعقايد مختلفي در مورد 

CRP  براي تشخيصGCA  وجود دارد
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 ESRولي پيشنهاد غالب اينست که 

گيري براي تشخيص و پي CRPو 

 مورد استفاده GCAبيمار مبتال به 

قرار گيرد. ويسکوزيته پالسما و 

 GCAفيبرينوژن سرم در بيماران 

هاي باديآنتي رود وباال مي

معمواًل وجود  کارديوليپينآنتي

که آنتي  PMRد و در بيماران ندار

پين هاي آنتي کارديوليبادي

سازند خطر بزرگي وجود دارد مي

و ساير عوارض  GCAکه مبتال به 

 عروق بزرگ شوند.

 ت چشمي تظاهرا 

تظاهرات چشمي و بسيار 

از بين رفتن  GCAويرانگر 

ناگهاني ديد به علت نوروپاتي 

شريان  بسته شدنايسکميک و يا 

است که ممکن است  شبکيهمرکزي 

غيرقابل برگشت بوده و دو طرفه 

 نيز باشد.

هاي متفاوت کاهش ديد  با شدت

به عنوان عاليم  Amaurosis fugaxو 

امپورال بسيار شايع آرتريت ت

شرح داده شده است که در آن 

ديپلوپي و درد خيلي کم پيش 

از  GCAآيد. شيوع کاهش ديد در مي

کند. از درصد تغيير مي 58تا  35

 65بين رفتن ناگهاني ديد در 

است.  وخيمدرصد موارد از عاليم 

 GCA مبتال بهسوم بيماران در يک

 رود.ديد دوطرف از بين مي

 GCAن با درصد بيمارا 23-24در 

نوروپاتي ايسکميک قدامي در اثر 

 شود. آرتريت واقع مي

ساير تظاهرات چشمي عبارتند 

کتي عضالت خارج اختالالت حر از

پيک نوسان چشمي که به طور تي

ثبات است ولي مردمک داشته و بي

يت قدامي، ادم يشود. يووحفظ مي

اسکلريت قرنيه، اسکلريت و اپي

 نيز ممکن است عارض شود. 

يسکمي سگمان قدامي که با ا

ادم قرنيه،  ،افتالموپارزي

مردمک ثابت با ميدرياز متوسط و 

از  شودمشخص مي هيپوتوني

است. نوروپاتي  GCAتظاهرات نادر 

شريان  شدنبستهايسکميک خلفي، 

و ايسکمي کوروئيد  شبکيهمرکزي 

ممکن است سگمان خلفي را مبتال 

 نمايد. 

 Takayasu)و آرتريت تاکاياس (2

arteritis) 
  بالينيتظاهرات  

آرتريت تاکاياسو يک واسکوليت 

ون مزمن است که در درجه اتوايم

اول عروق بزرگ مثل آئورت و 

هاي اصلي آن را مبتال شاخه

کند. اين بيماري در همه مي

شود ولي ها ديده مينژاد

تر مبتال ها به آن بيشآسيايي

 18شوند. سن ابتالي زنان بين مي

 لگي است. سا 48تا 

بادي آنتينقش  TAدر 

  (anti-endothelial antibody)آندوتليال آنتي

بيماري پيشنهاد  را در ايجاد

 اند. کرده

ممکن است  TAبيماران مبتال به 

به طور بدون عالمت بوده و 

معاينه روتين  اتفاقي در جريان

نامتقارن بودن نبض به صورت 

دوطرف و يا نابرابر بودن فشار 

چپ و راست و  هاياندام خون در

روي  (bruit)يا شنيده شدن صدا 

شرائين کشف شود. پيدايش اين 

عاليم بايد پزشک را براي جستجوي 

 TAم جهت تشخيص يساير عال

 برانگيزد. 

گاهي سکته مغزي و نارسايي 

و به ندرت  (CHF)احتقاني قلب 

ه شده ممکن است از آنوريسم پار

اردهنده باشند. آمدهاي هشدپيش

درصد  28شريان ريوي در  التهاب
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در آنژيوگرافي ديده  TAبيماران 

 شود. مي

عبارتند  TAعاليم نورولوژيک در 

سرگيجه، سنکوپ، سردرد، حمالت  از

مالت گذران ايسکمي و يا صرع، ح

م بسيار سکته مغزي. از عالي

 Polydermaمعمول پوستي عبارتند از

nodosum  وpolyderma Gangrenosum  2که در 

درصد بيماران ديده  32تا 

شود. نارسايي کليوي و ايسکمي مي

نيز ممکن است  گوارشيمجاري 

 ديده شود.

  تظاهرات چشمي 

 شامل اختالل TAتظاهرات چشمي 

درصد موارد و کوري  15يد در د

 بوده ودرصد موارد  2در  گذرا

و  شبکيهممکن است به واسکوليت 

 ايسکمي آن مبتال شوند.

بعدها  هشبکيعروق  انسداد

 شبکيهل نئوواسکوالريزاسيون تشکي

دهد. تشکيل شانت مي عنبيهو يا 

 (arterio-venous shunt)وريدي  شرياني

نيز  TAممکن است در بيماران 

ديده شود. از علل بسيار شايع 

به وجود آمدن  TAکاهش ديد در 

است ولي گلوکوم و  مرواريدآب

رتينوپاتي ايسکميک نيز ممکن 

را  گهيآپيشمده و است به وجود آ

 بدتر نمايد.

 

 Diagnosis of)  هاتشخيص واسکوليت

vasculitis) 

بيماران مبتال به واسکوليت 

د. ناي دارسيستميک وضع پيچيده

ارزيابي تشخيصي بايد دقيقًا 

متمرکز و معطوف به اطالعات به 

دست آمده در شرح حال بيمار و 

عاليم چشمي و آزمايشات فيزيکي 

گروهي يک کار  باشد و اصوالً 

)همراهي متخصصين داخلي، پوست، 

اعصاب، چشم، راديولوژي، گوش و 

حلق و بيني و احتمااًل متخصصين 

براي اين امر الزم است.  ديگر(

يصي عبارتست از هاي تشخهدف تست

واسکوليت و  بنديشناخت و طبقه

تعيين ميزان فعاليت و وسعت 

درگيري سيستميک و فهم مکانيسم 

 لوژيک آن.ايمونوپاتو

شامل  آزمايشگاهيهاي الزم تست

براي تعيين و مشخص  CBC/diffانجام 

ينوفيلي و نمودن آنمي و ائوز

ها و آزمايش ساير سرولوژي

کليه و کبد و آزمايش عملکرد 

کامل ادرار براي ارزيابي 

ميکروسکوپي آن در خصوص بررسي 

 باشد.نفروپاتي مي

ESR  وCRP  براي تعيين ميزان

يستميک با آنکه براي س التهاب

ولي  نيست تشخيص بيماري الزامي

است. اگر در بسيار مهم 

 C4و  C3سرولوژيک  هايآزمون

کمپلمان تغييري داشته باشد 

باشد  حدطبيعيتر از يعني کم

براي تشخيص بيماراني که 

 complement consuming immuneواسکوليت 

complex  دارند مفيد است. تعيين

اطالعات تواند کمپلمان سرم مي

در مورد اتيولوژي  مهمي

واسکوليت به دست دهد. 

 mixed)مخلوط رايوگلوبولين ک

cryoglobulinemia)  اختصاصًا نشان دهنده

واسکوليتي است که ميزان 

کمپلمان سرم را تحت تاثير قرار 

 اگردهد. سطح کمپلمان سرم مي

طبيعي و يا باال باشد ارزش 

تشخيصي ندارد ولي سطح پايين 

تواند در تشخيص کمپلمان سرم مي

مفيد باشد. گروهي از 

هاي هاي اوليه با تستواسکوليت

-Cشوند. اختصاصي تشخيص داده مي

ANCA  کالسيک مخصوص تشخيصWG است .

در  P-ANCA  (Perinuclear) در حالي که

MPA  وWG شود. کاربرد ديده مي
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 سيستميک 

براي  (Elisa)تکنيک اليزا 

براي  MPOو  ANCA ،PR3ژنهاي آنتي

درصد  22در حدود  بيماري وگنر

در  MPAاختصاصي است ولي در مورد 

در  درصد اختصاصي است. 28حدود 

در وضعيت فعال  WGمواردي که 

درصد و  62باشد به ولي محدود مي

خيلي محدود باشد )مثاًل فقط اگر 

 معموالً منفي است. ANCAربيت( در ا

ANCA  ممکن است درCSS  و آسم

مثبت بودن آن توام مثبت شود و 

با ائوزينوفيلي خون محيطي 

 برد. مي CSSتشخيص را به طرف 

ANCA  در تشخيص واسکوليت توام

اختصاصي نيست. اين تست  ANCAبا 

يت تحت حاالتي مثل آندوکارد در

حاد باکتريال، لوپوس اريتماتوي 

سيستميک، آرتريت روماتوئيد، 

در اختالالت مزمن  Feltyسندرم 

است. ه مثبت التهابي رود

مثبت  ANCAبنابراين با وجود 

بايد يک تشخيص افتراقي وسيع و 

 همه جانبه را در نظر گرفت.

هاي سيستميک ديگر که واسکوليت

هاي اختصاصي توام با تست

باشند عبارتند از سرولوژي مي

و ازدياد  PAN در Bمثبت هپاتيت 

 Aسطح و ميزان ايمونوگلوبولين 

(IgA)  درHSP. 

بيماران مبتال به ارزيابي 

هاي واسکوليت سيستميک تست

آزمايشگاهي ديگري را نيز طلب 

 ،کند. اگر در تشخيص افتراقيمي

و يا  واسکوالرهاي کالژن بيماري

سارکوئيدوز مطرح باشد بايد 

مربوط و  آزمايشگاهيهاي تست

ها نيز مثل تست مخصوص آن

 بادي درخواست شود.اتوآنتي

شخيص تصاوير راديولوژيک در ت

رزيابي واسکوليت سيستميک و ا

قفسه راديوگرافي از  مهم است.

 بررسي پارانشيمدر  (CXR)سينه 

، CTscanشود با ريه مفيد است و مي

الواژ و برونکوسکوپي 

برونکوآلوئولر تکميل شود. اين 

بيماران در ارزيابي  استراتژي

 مفيد است )مثالً  WGبه  مشکوک

مغز در  MRI. (هااسکن سينوس

به  مشکوکرزيابي بيماران ا

هاي نورولوژيک اساس کار بيماري

آزمايش بايد توام با  و است

باشد. مطالعه  مايع مغزي نخاعي

هدايت اعصاب محيطي براي روشن 

کردن نوروپاتي محيطي که معموالً 

شود الزم ديده مي MPAو  PANدر 

 است. 

تشخيص قطعي و مسلم واسکوليت 

 سيستميک با بررسي پاتولوژي

با  وعروق امکان دارد 

آنژيوگرافي و بيوپسي عروق 

 شود. انجام مي

گرفتاري  مطالعات آنژيوگرافي

عروق بزرگ و متوسط را در 

نظير آن  ؛دهدواسکوليت نشان مي

و ديده چه که در آرتريت تاکاياس

 شود.مي

ارزيابي عروق کورونر، عروق 

عروق مغز و جريان خون  مزانتر

مهم است. دار در بيماران عالمت

فوندوسکوپي و آنژيوگرافي با 

فلوئورسين در روشن کردن 

بسيار مفيد  شبکيهواسکوليت 

 است. 

بيوپسي نسوج در محلي که 

بيماري به طور فعال در آنجا 

وجود دارد بايد انجام شود. در 

بسياري از موارد معمواًل پوست 

شود و روشن است که گرفتار مي

دسترسي آسان به آن کار را در 

 کند.يوپسي سهل ميب

بيماراني تواند در مي پزشکچشم

که واسکوليت چشمي دارند اطالعات 

 .مفيد و مهمي را ارايه نمايد

خوشبختانه نسوج مبتالي چشمي مثل 
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و نسوج اربيت ملتحمه، اسکلرا 

بيوپسي از باشند و در دسترس مي

ها و همکاري با يک آن

ايمونوپاتولوژيست کاماًل ضروري 

وج برداشته شده به است که نس

آميزي طرز درست و صحيح براي رنگ

 و ايمونوهيستولوژي بافتي

 فرستاده شود. 

هاي تشخيصي نبايد محدود تست

هاي سيستميک اوليه به واسکوليت

هاي ثانوي شود بايد اتيولوژي

ته شود مخصوصًا نيز در نظر گرف

 ون ديگر واختالالت اتوايم

 اند.بيماران عفوني در اين زمره

بايد به خاطر داشت که 

 خطراتبيماران واسکوليتي در 

 تهديدکننده زندگي هستند و

تشخيص به موقع و شروع درمان 

را نجات ها آنمناسب زندگي 

 دهد.مي

 

 اهداف کلي در درمان واسکوليت

در واسکوليت سيستميک نوع 

 عضو بيماري و وسعت و شدت آن و

از عواملي هستند که نوع  گرفتار

 د.نکنمعين ميدرمان را 

ست از ا درمان عبارتاز هدف 

متوقف کردن بيماري و ايجاد 

وگيري از رفت و حفظ آن و جلپس

 .ترين ميزانعود حتي با کم

درمان بيماران مبتال به 

واسکوليت عروق کوچک به چهار 

 شود:مرحله زير تقسيم مي

به  ( شناسايي اينکه عروق کوچک3

 باشند.واسکوليت مبتال مي

ين و روشن کردن تشخيص ( تعي7

 اصي تا جايي که ممکن باشد.اختص

  .آگهيپيش( تعيين و برآورد 1

( شروع درمان و يا معرفي 4

  .بيمار به يک متخصص اين رشته

واسکوليت عروق کوچک نسبتًا 

خيم است. بيماري در بعضي از خوش

خود محدود بيماران گاهي خودبه

وقتي محدود به  به ويژهشود مي

پوست باشد. برعکس در  گرفتاري

 ANCA-associatedواسکوليت ژنراليزه و 

به موقع شروع  و اگر درمان شديد

نشود خطر مرگ در پيش است. 

بيماري با شدت متوسط بايد تحت 

مراقبت باشد ولي اگر سير 

بيماري به طرف شديد شدن  باليني

تغيير کرد بايد درمان شديد 

اعمال و يا فورًا به متخصص 

 رفي شود. مربوطه مع

درمان بيماران واسکوليت 

سيستميک با تظاهرات چشمي بايد 

التهاب چشمي  تاسيستميک باشد 

ل شود در اين موارد نيز کنتر

هيچوقت جواب  چشم موضعيدرمان 

در  دهد به عالوهمناسب نمي

واسکوليت سيستميک بدون درمان 

درصد  38تنها  CSSو  PAN ،WGمثل 

ده سال زن 5د نتوانبيماران مي

 بمانند.

اي ميزان زنده ماندن بخش عمده

با  WGو  PANاز بيماران مبتال به 

سيتوتوکسيک مخصوصًا  داروهايکشف 

سيکلوفسفامايد به طور چشمگيري 

رفت بيماري پايدارتر باالست و پس

 است. 

پردنيزولون و  يترکيبدرمان 

است. پس  موثرترسيکلوفسفامايد 

رفت بيماري استروييد از شروع پس

شود. در بعضي به تدريج قطع مي

رفت بيماري پس توانمياز موارد 

 non-alkylating ترکيبات را با

پايدارتر کرد و سيکلوفسفامايد 

 ماه قطع نمود. 2تا  6را پس از 

تجويز داخل وريدي 

 امايد به طور ماهيانهسيکلوفسف

با درمان خوراکي آن در  توام

رفت بيماري اثر مشابه ايجاد پس



 

 

 42 

هاي تظاهرات چشمي و مفاهيم واسکوليت -دکتر قاسم عليزاده

 سيستميک 

که در اين روش عوارض دارد 

تر خواهد بود کم تجمعي دارو نيز

ولي در اين روش ميزان عود 

زيادتر است. سيکلوفسفامايد 

 براي ايجاد پسرفت در بيماري

ماه ادامه داده  6تا  1 بايد

بيمار  ،شود و پس از شروع پسرفت

تحت  non-alkylating agentبا تجويز 

 . گيردقرار ميکنترل 

امايد خوراکي تجويز سيکلوفسف

رفت سال پس از پس 3بيش از 

و  سيستيت هموراژيکبيماري موجب 

شود و اين مطلب سرطان مثانه مي

 بايد دقيقًا مدنظر باشد.

 توانميها را آنتي متابوليت

پس از ايجاد پسرفت بيماري به 

جاي سيکلوفسفامايد به کار برد 

شود از و براي اين منظور مي

azathioprine  وmethotrexate  .استفاده کرد 

Methotrexate  در در بعضي از موارد

آميزي به طور موفقيت TAدرمان 

با  co-trimoxazoleبه کار رفته است. 

 دوز پايين در پيشگيري از عفونت

که  (pneumocystis pnomonia) ريه از نوع

با درمان سيکلوفسفامايد در 

شود موفقيت عارض مي بيماري وگنر

 ست. زيادي داشته ا

گروه مطالعه واسکوليت اروپا 

که وقتي بيماري با  ندنشان داد

درمان سيکلوفسفامايد تخفيف 

پيدا کرد درمان نگهدارنده با 

azathioprine  گرم به ميلي 7به ميزان

کيلوگرم وزن بدن در  ازاي هر

سيکلوفسفامايد روز به اندازه 

. مطالعه ديگري نشان استمفيد 

-coزول داده است که کوتريموکسا

trimoxazole (7  74بار در روز تا 

که در  عود بيماري وگنراز ماه( 

است  (remission) خاموشيحالت 

 کند.جلوگيري مي

در بيمارستان ماساچوست در 

چشم و گوش و ايمونولوژي  هايبخش

يت بيماران واسکوليتي را يوويو 

سال  وروي دوز نگهدارنده براي د

ه و بدون عود نگ فروکش در حالت

اند. در بيماراني که جواب داشته

دهند و بيماري ضعيف به درمان مي

ها شديد است انواع ديگر آن

درمان مورد استفاده قرار گرفته 

ايمونوگلوبين داخل وريدي  .است

(IVIG)  با موفقيت در ايجاد پسرفت

(remission)  در بيماران واسکوليت

 فعال به کار رفته است. 

Exchange plasmaphresis  در درمان

با نارسايي  توام بيماري فعال

کليه نيز مورد استفاده قرار 

گرفته است. ايمونوگلوبين داخل 

 362درمان اختصاصي در  يوريد

بوده  بيمار مبتال به کاوازاکي

است و پس از دو هفته درمان، 

آنوريسم شريان کورونر تخفيف 

پيدا کرده است. در بعضي از اين 

گلوبولين ايمونو درمان بيماران

با درمان آسپيرين توام بوده 

 است.

پيشرفت اطالعات ما در زمينه 

موجب کسب اطالعات ايمونولوژي 

مکانيسم  تري دربارهاختصاصي

هاي ايمني مسوول تنظيم پاسخ

(immune responses)  خواهد شد به طوري

هاي تک باديکه کاربرد آنتي

بر عليه  (monoclonal antibody)دودماني 

 (cytokines)ها ها و سيتوکينهگيرند

هاي موجود اضافه خواهد بر درمان

 شد. 

درمان واسکوليت سيستميک با 

ها گذشت داروهايي که شرح آن

تواند زندگي بيمار را نجات مي

ها عوارض دهد ولي اين درمان

 اينبعضي از  وجانبي دارند 

زندگي را تهديد  ،عوارض

نمايد. حاصل آن که، تجويز و مي

ها قبت درماني با اين درمانمرا

انجام پذيرد  پزشکيبايد توسط 
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هاي الزم را ديده و که آموزش

داشته باشد.  کاري کافيتجربه 

پزشکي که آموزش و تجربه چشم

 نداردتجويز اين داروها را 

بايد بيمار را به متخصص مربوطه 

در هر حال  .معرفي نمايد

اي در بسيار عمده نقش پزشکچشم

راقبت تظاهرات چشمي بررسي و م

واسکوليت سيستميک دارد و فقط 

 التهابتواند پزشک است که ميچشم

فعال را برآورد کرده و اطالعات 

 هايا براي درمانمورد لزوم ر

ماتولوژيست ايمونوسوپرسيو به رو

 بدهد.

 

 گيرينتيجه

نظر به اينکه واسکوليت 

را  بدن مختلف اعضايسيستميک 

 ان چالشکند براي پزشکمبتال مي

برانگيز است ولي در مورد 

اين مساله فرق  انپزشکچشم

کند، بدين معني که ممکن است مي

چشم پزشک اولين ناظر و تشخيص 

 هايبيماري گروه از دهنده اين

بالقوه کشنده باشد، ضمنًا 

معاينات چشمي براي بررسي و 

مراقبت درمان و فروکش کردن آن 

(remission) رد و نيز عود بيماري مو

 گيرد.استفاده قرار مي

شناخت فوري و به موقع 

چشمي واسکوليت سيستميک  تظاهرات

جستجو براي تشخيص  در انگيزه

منجر به  وساز است قطعي سرنوشت

گردد و درمان به موقع و موثر مي

 بيمار چه بسا از مرگ زودرس

بايد  انپزشکجلوگيري نمايد. چشم

اين بيماري را مدنظر داشته و 

د نم و حاالت آن آشنا باشبه عالي

د به عنوان يک نتا اينکه بتوان

تشخيص  گروهکننده موثر در شرکت

 د.ننماي نقشو درمان ايفاي 
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 کاربرد تصويربرداري در استرابيسم

 
 مرکز چشم پزشکي نگاه  -فلوشيپ استرابيسم دکتر اميدصالحپور:

 
 MRI)و  (CT scanتصويربرداري مدرن 

 ايويژهپزشکي کاربردهاي در چشم

ها . به طور عمده اين روش1دارد

هاي اربيت استفاده در بيماري

و  TRIOجمله اين  د، از نگردمي

وماهاي اربيت را تومورها و تر

اسکن تيسيتوان نام برد که از مي

 . 2گردداستفاده مي

اخيرًا در تشخيص استرابيسم از 

MRI  با شودمياستفاده .MRI 

توان جدا شدن عضله از گلوب، مي

مسير غيرطبيعي عضله، آتروفي 

پذيري عضله را عضله و انقباض

 .3بررسي کرد

از مقاطع  يتصاوير MRIبا 

ها برداشته فتنازکي از با

شود. اجزاي بافتي که ايجاد مي

ها و نماي آن Voxelکند سيگنال مي

باشد. مي Pixelدر تصوير 

 1هاي مدرن تا نازکي دستگاه

 . 5کنندمتر تصويربرداري ميميلي

تصاوير گرفته شده ثابت بوده 

و اگر تصاوير در جهات مختلف 

حرکت چشم گرفته شود و روي هم 

لت متحرک پيدا مونتاژ شده و حا

 يا cinematic presentation آنکند، به 

dynamic MRI شود که در اطالق مي

. وسايل 4است static MRIحقيقت تکرار

تصويربرداري در جديد امکان 

پنج تصوير حرکت چشم را دارند و 

شود و ثانيه برداشت مي هر در

گفته  fast MRIاصطالحًا به آن 

ات ي. در وسايل مدرن جزي6شودمي

شود و منجر به تري اسکن ميبيش

و  کاهش قدرت تفکيک )رزولوشن(

تصوير شده و نماي  noiseافزايش 

دهد. براي برفکي به تصوير مي

اين کاهش کيفيت تصوير  برغلبه 

شود که استفاده مي surface coilاز 

تمام امواج ساطع شده توسط بافت 

کند و باعث آوري ميا جمعر

بدون کاهش  افزايش قدرت تفکيک

 .7گرددکيفيت تصوير مي

بايد سر بيمار  MRIبراي انجام 

ها حرکت کاماًل ثابت باشد و چشم

عمود بر محور  MRIنکند و محور 

بافت باشد و با توجه به متعدد 

 بودن عضالت رکتوس، محور عمود بر 
 

محور قدامي خلفي اربيت در نظر 

 شود.گرفته مي

اسکن معمواًل براي تشخيص تيسي

هاي استخواني کاربرد دارد بافت

و تمايز بين بافت عضله و 

به خوبي اسکن تيسياسکلرا توسط 

 Xشود. ضمنا اشعه نشان داده نمي

به غده اشکي و لنز تابيده 

شود. البته در بيماران مي

claustrophobic  و افرادي که

توانند اسکن طوالني را تحمل نمي

پذيري کنند، براي بررسي انقباض

استفاده  spiral CT scanله از عض

 گردد.مي
 

 

 
ثابت بودن محل عضله در  -1تصوير 

 اربيت هنگام چرخش چشم 
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در تصويربرداري از يک عضله 

گردد خارج چشمي طبيعي مشخص مي

جا که عضله در حرکات چشم جابه

و  (pulley)قرقره . محل 8شودنمي

متداد عضله جايي آن در اجابه

، ضخامت عضله 9آنهنگام انقباض 

و افزايش ضخامت در انقباض آن و 

جايي توده عضالني به طرف جابه

 .11شودعقب ديده مي

عضله هنگام انقباض  قرقره

جايي قابل توجهي در عضله جابه

اربيت ندارد و فقط مختصري در 

جا امتداد مسير عضله جابه

در  قرقرهجايي شود. جابهمي

اي ديگر به علت اتصال با محوره

 گيرد.عضالت مجاور صورت مي

 

محل پولي در اربيت و  -2تصوير  

 اتصال عضالت به آن

 
 

با بررسي ضخامت عضله در 

توان به وجود افراد طبيعي مي

 آتروفي در موارد فلج عضله پي

برد. در ضمن با توجه به ميزان 

افزايش ضخامت عضله در هنگام 

ه کاهش توان بانقباض مي

پذيري در اثر فلج عضله انقباض

افتد که قبل از آتروفي اتفاق مي

 .دست يافت

در تشخيص فلج  MRIاستفاده از 

در موارد فلج  به ويژه عضله

عضله مايل فوقاني استفاده شده 

 در که فقط شدهاست و نشان داده 

که با معاينات  بعضي از موارد

فلج عضله تشخيص داده  باليني

 همزمان عضله نيزشده آتروفي 

ديده شده است و بقيه موارد 

غيرطبيعي  قرقرهاختالالتي نظير 

عامل انحراف بوده است و 

شبيه فلج عضله تظاهرات بيماري 

 .11مايل فوقاني بروز کرده است

توان حرکت غيرعادي مي MRIبا 

جايي پولي عضالت در اثر جابه

آنها هنگام حرکت گلوب را تشخيص 

 pattern strabismusداد که ايجاد 

 کند. مي

 

 
جايي عضله مايل جابه -3تصوير 

تحتاني با انقباض عضله رکتوس 

 تحتاني 
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آتروفي عضله مايل  -5تصوير  

 MRIفوقاني در 
 
 

 
جايي عضالت رکتوس جابه -4تصوير 

خارجي به پايين هنگام حرکت گلوب 

 به باال

 

 

جايي عضالت رکتوس جابه -6تصوير  

 خارجي هنگام حرکت گلوب به باال

 

ي مثل کنده شدن عضله در موارد

هاي آندوسکوپيک و هنگام جراحي

نيز گير افتادن عضله در 

هاي مجاور هنگام استخوان

تصويربرداري  ،هاي اربيتشکستگي

دهد. عضله گرفتار را نشان مي

ي مثل کيست در يهاوجود توده

انقباض عضله و  عضله که مانع

شود توسط کاهش فعاليت آن مي

 . 12شودتصويربرداري مشخص مي

با توجه به توضيحات فوق در 

صورت وجود انحرافات عمودي 

بهتر است قبل از  ،غيرمتعارف

صورت  MRIاقدام به عمل جراحي 

در مواردي که  ويژهبه  .گيرد

هاي انحراف عمودي به درمان

مر متعارف پاسخ نداده است اين ا

 .13ضروري است
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هنگام  X patternايجاد  -7تصوير 

به خارجي جايي عضله رکتوس جابه

پايين و باال هنگام چرخش گلوب به 

 باال و پايين 
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 لنزهاي داخل چشمي فتوکروميک  -زادهدکتر محمدحافظ نوروزي

 لنزهاي داخل چشمي فتوکروميک

 
  پزشکي نگاهمرکز چشم -فلوشيپ قرنيه: زادهدکتر محمدحافظ نوروزي

 

عدسي طبيعي هر انسان با 

افزايش عمر، رنگ زرد به خود 

مواد گيرد. اين موضوع به علت مي

اکسيداسيون تريپتوفان  حاصل از

هاي و گليکوزيله شدن پروتئين

ه عدسي است. اين تغيير منجر ب

جذب پيشرونده و فزاينده طول 

موج آبي از طيف نور مرئي است. 

 blue-light)لنزهاي جاذب نور آبي 

absorbing IOL)  به وسيله تکرار

هاي عدسي طبيعي يک فرد ويژگي

تليوم هاي اپيمسن، سلول

 retinal pigment) شبکيهپيگمانته 

epithelium=RPE)  که حاوي رنگدانه

ز صدمات ليپوفوشين هستند را ا

کنند. شواهد نور آبي حفظ مي

دهند که اين غيرمستقيم نشان مي

موضوع موجب کاهش خطر ايجاد 

دژنرسانس )استحاله( ماکوال يا 

 توقف پيشرفت بيماري است. 

لنزهاي داخل چشمي زردفام 

کننده حاوي کروموفورهاي بلوک

نور آبي هستند و هر دو جنس 

 آمريکا( و هيدروفوبيک )ساخت

يليک )ساخت اروپا( موجود هيدروف

هاي محتمل در است. محدوديت

ارتباط با کارگذاري اين لنزهاي 

 زردفام عبارتند از: 

( تاثير بالقوه برديد رنگ 1
(color vision) 

( تاثير بالقوه برديد شب 2
(night vision) 

اگر چه مطالعات مختلف تاثير 

ديد رنگ کاهش  لنزهاي زردفام بر

موضوع ديد  کنند،را تاييد نمي

شب همچنان مورد اختالف نظر است. 

، 2009در کنگره آکادمي سال 

تاثير اين لنزها  Jack Holladayدکتر 

را در کاهش ديد شب مثبت بيان 

 R.J. Cionniحال آنکه دکتر  ،نمود

است. اخيرًا  يمنکر چنين تاثير

يک شرکت آمريکايي به نام 

Medennium Inc. هاي لنزي با ويژگي

يک توليد کرده است. فتوکروم

براساس ادعاي اين شرکت، اين 

لنز در هنگام مواجهه با اشعه 

ماوراي بنفش عالوه بر جذب اشعه 

فوق، طيف نور آبي را نيز مشابه 

کند و در لنزهاي زردفام جذب مي

زماني که شرايط محيطي مشابه 

فضاي سربسته )فاقد اشعه ماورا 

مشابه يک لنز داخل  باشدبنفش( 

عمل  رنگ()بي تانداردچشمي اس

نمايد. لنزهاي فتوکروميک مي

ساخت اين شرکت از جنس آکريليک 

هيدروفوبيک بوده و در برخورد 

رنگ با اشعه فرابنفش از حالت بي

(colorless) شوند. به رنگ زرد مبدل مي

اين تغييرات فتوکروميک حالت 

پذير داشته و با برگشت

قرارگرفتن لنز در فضاي 

رنگ دًا به حالت بيسرپوشيده مجد

اي که در آيند. در مطالعهميدر

جوالي  Cataract & Refractive Surgeryمجله 

منتشر شده است در يک  2002

عه حيواني در خرگوش نشان مطال

که ويژگي فتوکروميک  داده شد

ماهه  2اين لنز در طول مدت 

مطالعه داراي ثبات بوده و 

 . گرددنميدستخوش تغيير 

نياز براي مشاهده زمان مورد 

 inتغييرات فتوکروميک در شرايط 

vivo  ثانيه و در شرايط  11حدودin 

vitro  ثانيه است. دو فرضيه  1حدود

تر بودن زمان در براي طوالني
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 in)شرايط درون بدن موجود زنده  

vivo) :وجود دارد  

( دشواري مشاهده و تاخير در 1

تشخيص با دستگاه اسليت لمپ که 

 باشد. مي red reflexد به علت وجو

هاي زيستي در ( وجود ويژگي2

 (intraocular environment)داخل چشم 

هاي سازگاري زيستي اين ويژگي

که همان  uveaلنز با بافت 

biocompatibility در   باشد،لنز مي

مطالعه فوق مشابه ساير لنزهاي 

اکريليک هيدروفوبيک گزارش 

هاي التهابي بعد گرديد و پاسخ

ماهه اين  2از عمل در طي مدت 

مطالعه و واکنش سلولي در سطح 

ين لنز با گروه شاهد مشابه ا

 مطالعات هيستوپاتولوژيک بودند.

عاليمي از سميت اين لنز را  نيز

م هاي داخلي چشبراي ساختمان

نشان ندادند. به عالوه ميزان 

توسط  ،بروز کدورت کپسول خلفي

 مشابه گروه شاهد بود.  ،لنز

دانيد اثبات همانطور که مي

نقش اصلي مواجهه شبکيه با نور 

مرئي در ايجاد بيماري دژنرسانس 

ماکوال از نظر اپيدميولوژيک 

بسيار دشوار است زيرا تعيين 

ميزان تماس هر فرد با نور مرئي 

ري غيرممکن يا بسيار دشوار کا

باشد. آنچه مسلم است اين که مي

 retinal phototoxicityنور آبي موجب 

توان بنابراين اگرچه نمي ؛شودمي

با گيري قطعي بين تماس يک نتيجه

ايجاد دژنرسانس نور مرئي و 

استفاده از  ماکوال نمود اما

لنزهاي بلوک کننده نور آبي در 

يد معقول مروارجريان جراحي آب

رسد. از طرف ديگر به نظر مي

وجود نور آبي براي ديد شب 

(scotopic condition) ديد روز  زتر امهم

(photopic vision)  است. حساسيت در ديد

شب در شرايط کهولت دوبرابر 

تر از حساسيت در ديد روز بيش

کند و اين موضوع )اشکال افت مي

در ديد شب( مشکل اصلي افراد 

باشد. اين افراد بعد يسالمند م

مرواريد و از عمل جراحي آب

 داخل چشمي کارگذاردن لنزهاي

استاندارد از بهبود قابل مالحظه 

 دهند. ديد شب خود خبر مي

نوري در شرايط  بازده

 105اسکوتوپيک در طول موج 

آبي( و در -)طيف سبزنانومتر 

 111شرايط فتوپيک در طول موج 

زرد( به -نانومتر )طيف سبز

رسد. يک لنز زردفام حداکثر مي

عالوه بر فيلترکردن طول موج 

 900تا  330نامرئي و مضر 

درصد نور آبي با  10نانومتر، 

درصد نور آبي  21و  910طول موج 

نانومتر را جذب  980با طول موج 

کند. اين مقدار جذب نور مرئي مي

)آبي( براي کاهش حساسيت 

کافي است تا موجب  rodهاي سلول

 ل ديد شب گردد. اختال

شايد کاربرد لنزهاي 

فتوکروميک خط پاياني بر اختالف 

 نظر بين دو نوع لنز استاندارد

و لنز زردفام باشد.  رنگ()بي

لنزهاي فتوکروميک در شرايط ديد 

شب )اسکوتوپيک( همانند يک لنز 

کنند و رنگ عمل ميبي داستاندار

فايده آن بهبود بالقوه ديد شب 

با اشعه  در مواجهه است.

فرابنفش محافظت اضافي از ماکوال 

در برابر نور آبي در شرايط ديد 

روز )فتوپيک( با ويژگي تبديل 

رنگ به حالت زردفام لنز بي

به دست )خاصيت فتوکروميک( 

آيد که خود موجب بهبود مي

 شود.حساسيت کنتراست نيز مي
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مقايسه ميزان عبور نور  -1نمودار 

ساله با  13 در لنز طبيعي يک فرد

 لنز فوتوکروميک 
 

 
لنز فتوکروميک  Aتصوير  -1تصوير 

 رنگ( ودر شرايط اسکوتوپيک )بي

تغيير رنگ لنز فتوکروميک  Bتصوير 

را در شرايط فتوپيک )زردفام( 

 دهند.نشان مي
 

 بعمن

Werner L, Mamalis N, Romaniv N, Haymore J, Haugen B, 
Hunter B,Stevens S New photochromic foldable IOL: 
Preliminary study of feasibility and biocompatibility. J Cat 
Refrac Surg 2006; 32 pages 1214-1221. 
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در اين مجال کوتاه به سه 

 شود. مورد پرداخته مي

 74: بيمار مردي بيمار اول

ساله بود که به علت کاهش ديد 

 مرواريدآبهر دو چشم ناشي از 

به اينجانب  PSCشديد از نوع 

نمود. سابقه پيوند کليه  مراجعه

و مصرف چند ساله استروئيد 

خوراکي داشت. شغل بيمار 

حسابدار يک شرکت خصوصي بود و 

با توجه به اظهار بيمار که هم 

براي ديد نزديک و هم براي ديد 

دور تمايلي به استفاده از عينک 

ندارد تحت عمل جراحي فيکو+ لنز 

مولتي فوکال رفراکتيو از نوع 

Array شم چپ قرار گرفت. پس در چ

از يک ماه از عمل جراحي ثبات 

بينايي برقرار شد و ديد دور 

و ديد  51/02بيمار بدون اصالح 

گرديد  5Jنزديک نيز بدون اصالح +

که به نظر نتيجه بسيار مطلوبي 

ماه بيمار  3آمد. پس از گذشت مي

به اينجانب مراجعه نمود و 

 glare ،haloاظهار داشت که به علت 

که از همان روزهاي  Star burstو 

آغازين پس از عمل ايجاد شده و 

مطلقًا تغييري نيافته امکان 

رانندگي هنگام شب براي او وجود 

ندارد و اتوموبيل خود را بعد 

از يکبار تصادفي که در تاريکي 

شب برايش اتفاق افتاده ديگر از 

پارکينگ منزل بيرون نياورده 

کامالً  (disabling glare)است و اين وضعيت 

زندگي او را مختل نموده به 

طوري که حاضر به انجام عمل در 

چشم راست نيست و از من خواست 

تا عمل مجددي در چشم چپ صورت 

بگيرد و لنز فوق خارج شده و يک 

لنز ديگر در اين چشم کارگذاشته 

شود. تصور کنيد که انجام جراحي 

در چشمي که بدون اصالح ديد دور 

دارد  02/02نزديک و ديد  51/02

تواند چقدر پرخطر و همراه با مي

عوارض )مثالً باز شدن کپسول خلفي 

يا ...(  CMEيا ورم قرنيه يا 

باشد. در حال حاضر با تجويز 

قطره رقيق شده پيلوکارپين 

شکايت مربوط به ديد شب به طور 

يافته به  کاهشاي قابل مالحظه

طوري که بيمار قادر به رانندگي 

به علت ميوزيس شديد  ولياست 

خصوصيت مولتي فوکال لنز براي 

اصالح ديد نزديک دچار اختالل 

گرديده و بيمار براي امور 

حسابداري از عينک نزديک 

 کند!استفاده مي

ساله و  74: مردي بيمار دوم

باز نيز حسابدار يک مرکز خصوصي 

است که تحت عمل جراحي فيکو + 

از  آلکان diffractiveفوکال لنز مولتي

قرار گرفته و از همان  ReSTOR نوع

روزهاي اوليه بعد از عمل از 

مند عدم بهبود بينايي خود گله

بود و براي مشاوره نزد اينجانب 

 مراجعه نمود. شکايت مهم ديگر

بيمار وضعيت بسيار ناراحت 

بود. ديد چشمي کننده ديپلوپي تک

چشم عمل شده بدون اصالح و با 

د و بو 12/02رفراکشن معادل 

تمامي حروف و عاليم مشاهده شده 

در چارت دور و نزديک همراه با 

بودند. اين  يدوبيني تک چشم

قدري از مزاحمت  بيمار نيز به

بيني و تاري ناشي از بروز دو
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ديد دچار اختالل در زندگي عادي  

خود شده بود که درخواست تغيير 

شغل به علت عدم توانايي انجام 

وولين را از مسعمليات حسابداري 

شرکت نموده بود. پزشک معالج 

علت ايجاد دوبيني و تاري ديد 

 higher order aberrationو  residual RFNرا 

تشخيص داده و بيمار را تحت عمل 

 wavefrontجراحي ديگري تحت عنوان 

customized ablation  ،نيز قرار داده بود

اي به اما بهبودي قابل مالحظه

يني تک دست نيامده و کماکان دوب

 12/02چشمي و ديد دور و نزديک 

اصالح براي بيمار باقي ماند.  با

اينجانب در مطب ديد بيمار را 

امتحان کردم که به طور  pin holeبا 

افزايش  01/02محسوسي تا حد 

يافت. اين يافته حکايت از مشکل 

رفراکتيو براي بيمار بود که در 

بدو امر علت آن برايم نامعلوم 

پس از ريختن قطره و  .ماند

بازشدن مردمک به نظر عمل جراحي 

فيکو کاماًل با دقت و ظرافت 

انجام شده بود. لنز کاماًل در 

قرار داشت و کيسه کپسولي 

قابل قبولي  centrationتقريبًا با 

همراه بود. پس اشکال در کجا 

بود؟ زماني که پشت اسليت لمپ 

به وضعيت سگمان قدامي نگاه 

در ذهن خودم مشغول  کردم )وليمي

ناگهان متوجه شدم  (تفکر بودم

کيسه که لنز پشت و رو در 

قرار گرفته و دواير کپسولي 

متحدالمرکز مربوط به خاصيت 

فوکاليته لنز که بايد در مولتي

مجاورت کپسول خلفي باشد، در 

سطح جلويي لنز بودند و بعد از 

ها موضوع توجه به وضعيت پايک

اماًل مشخص پشت و رو بودن لنز ک

رسد اين مورد گرديد. به نظر مي

نيز نياز به خارج کردن لنز 

فوکال و استقرار مجدد يک مولتي

 لنز استاندارد داشته باشد. 

 47: بيمار مردي بيمار سوم

ساله بود که از کاهش ديد چشم 

شکايت  مرواريدآبپ پس از عمل چ

. در معاينه ديد چشم عمل داشت

-1/2*42 شده با رفراکشن تقريبي

بود. در بدو  52/3معادل  -01/5

امر در معاينه با اسليت لمپ 

 نمود:چند نکته جلب توجه مي

اول اينکه براي کارگذاشتن 

استفاده نشده و  injectorلنز از 

 براي وارد کردن لنز برش قرنيه

با چاقوي کندي به طور مضرس 

شده بود. دوم اين که  ترباز

ار در ناحيه نازال مردمک بيم

تومي بسيار بزرگ حت يک اسفنکترت

قرار گرفته که موجب نامنظمي 

شديد مردمک و بسته نشدن کامل 

آن گرديده بود. سوم اين که بعد 

از بازکردن مردمک با قطره مشخص 

شد کپسولورکسيس کاماًل موفق 

نبوده و لذا بخشي از کپسول 

 برداشته  can openerقدامي با روش 

 

 

مي و بزرگي کپسولوتو شده بود

مانع از استقرار لنز درون کيسه 

 (ciliary sulcus implantation)کپسولي شده بود 

و در آخر به علت ساختمان لنز 

و  refractiveکه از نوع مولتي فوکال 

کدورت با جنس سيليکون بود 

و بيمار  هرخ دادکپسول خلفي 

بسيار شديد به صورت  PCOدچار 

 Elschnig's pearlو  fibrosisهمراهي توام 

هاي فوق بود. مجموعه يافته

نتيجه کارگذاردن يک لنز 

استاندارد را براي بينايي بهتر 

فوکال سيليکوني از يک لنز مولتي

دهد و توصيه رفراکتيو نشان مي

نظران در اينگونه موارد صاحب
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ي تک اتنها استفاده از لنزه

 کانوني استاندارد است. 

بيمار  3مروري مجدد بر اين 

ند مشتي از خروار باشد تواکه مي

به همکاران جوان و با تجارب 

 دهدنشان ميتر اين نکات را کم

که انتخاب بيمار در اينگونه 

اعمال جراحي بسيار مهم است و 

در صورتي که بيمار با وسواس و 

دقت زيادي کانديداي استفاده از 

اين نوع لنزهاي داخل چشمي 

)مولتي فوکال( گرديد، بروز 

و عارضه در طول  هرگونه اشکال

جراحي )مثل کپسولورکسيس بزرگ 

يا ناقص، آسيب مردمک و ...( 

بايد ما را متوجه جايگزيني اين 

لنزها با انواع استاندارد 

کانوني نمايد. توجه به عدم تک

پشت و رو شدن لنز براي جلوگيري 

و حفظ خاصيت چشمي ديپلوپي تکاز 

square edge  براي پيشگيري ازPCO 

م است. در ضمن در صورت بسيار مه

 A scanعدم اعتماد جراح به برگه 

انجام شده و باقي ماندن 

رفراکشن قابل مالحظه پس از 

هدف بيمار و  ،مرواريدآبجراحي 

پزشک براي عدم استفاده از عينک 

براي ديد دور و نزديک را فراهم 

 سازد.نمي

 

 



 

 

 

 

 نظرخواهي
 همکار گرامي!

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

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

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

ن به دفتر نظرخواهي و ارسال آبرگه 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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