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راهنماي تنظيم مقاالت
مجله چشمپزشكي نگاه ،بازگوكننده مطالب مرتبط با چشمپزشكي است.
اين مجله پذيراي مقاالت پژوهشي ،مقاالت مروري ،گزارش موارد بيماري،
گردآوري و تلخيص و همچنين ترجمه مقاالت مجلههاي معتبر چشمپزشكي
ميباشد .مقاالت ارسالي پس از طرح در جلسه شوراي دبيران و بازخواني
اعضاي شورا و در صورت تاييد ،منتشر خواهد شد.
شرايط مقاالت ارسالي:
 )1مقاله ،پيش از اين در مجالت
فارسيزبان ديگر منتشر نشده باشد.
 )2متن مقاله ،روان و داراي
نگارش درست فارسي باشد.
 )3متن مقاله ،در محيط Word 2222
يا نگارشهاي نوينتر ،به قلم
نازنين و با اندازه  11تايپ
گردد .سپس بر يك روي صفحه  A1و
با رعايت فاصله  1/5خط پرينت
گرفته شود.
 )1صفحات مقاله ،حتما شمارهگذاري
شوند.
 )5هر مقاله بايد داراي يك
شناسنامه شامل عنوان فارسي و
انگليسي مقاله ،نام نويسندگان و
جايگاه علمي و حرفهاي نويسندگان
باشد.
 )6مقاله پژوهشي بايد داراي
بخشهاي عنوان ،چكيده ،مقدمه ،روش
پژوهش ،يافتهها ،بحث و نتيجهگيري
و منابع باشد.
داراي
بايد
مروري
مقاله
)7
بخشهاي عنوان ،چكيده ،مقدمه ،متن
اصلي ،نتيجهگيري و منابع باشد.
 )8مقاله گزارش موارد بيماري
بايد شامل چكيده ،مقدمه ،معرفي
بيمار ،بحث و نتيجهگيري و منابع
باشد.
 )9حفظ اسرار پزشكي بيماران در
هر مقاله ،ضروري است .بنابراين
بايد از هرگونه اشارهاي كه موجب
شناسايي بيمار گردد ،خودداري
شود .در صورت نياز به چاپ تصوير
چهره افراد ،تا حد امكان رضايت
كتبي بيمار اخذ شده باشد .به هر
حال ،مسووليت حقوقي اين امر بر
عهده نويسنده مقاله خواهد بود.

 )12شيوه ارجاع منابع در متن و
تنظيم منابع در انتهاي مقاله:
منابع بايد به ترتيب ارجاع در
متن ،شمارهگذاري و مرتب شوند .به
كاربرد عالمتهاي نگارشي ( : ، .؛
 )...در تنظيم منابع دقت گردد.
در زير ،عاليم مزبور بسته به نوع
منبع ،به كار گرفته شدهاند.
 )12-1مقاله :نام نويسنده يا
نويسندگان ،عنوان مقاله ،نام
اختصاري مجله و سال انتشار؛
شماره مجله :شماره صفحات.
 )12-2كتاب :نام نويسنده يا
نويسندگان كتاب .عنوان كتاب.
شماره چاپ ) .(editionشهر محل انتشار:
شركت ناشر؛ سال انتشار.
 )12-3فصلي از كتاب :نام نويسنده
يا نويسندگان فصل .عنوان فصل.
كلمه در (In:) :و سپس نام نويسنده
يا نويسندگان خود كتاب .عنوان
محل
شهر
چاپ،
شماره
كتاب.
انتشار :شركت ناشر؛ سال انتشار:
شماره صفحات فصل.
نام
نوشتن
مورد
در
)12-1
نويسندگان كتاب يا مقاله ،نام تا
 6نفر (درصورت وجود) نوشته شود و
در صورت وجود بيش از  6نويسنده،
نام بقيه نويسندگان به صورت
همكاران (منابع فارسيزبان) يا et al
(منابع غيرفارسي) ميآيد.
منابع
مورد
در
)12-5
نام
ابتدا
غيرفارسيزبان،
خانوادگي و سپس حرف اول نام اول
و نام دوم نوشته ميشود .در مورد
نام
ابتدا
فارسيزبان،
منابع
خانوادگي و سپس نام كامل نويسنده
نوشته ميشود.

راهنماي تنظيم مقاالت
 )12-6در مورد مقاالت مجلههاي
فارسيزبان ،نام كامل مجله نوشته
ميشود و پس از سال انتشار پيش از
شماره مجله ،شماره دوره (شماره
سال) مجله نيز نوشته ميشود.
 )12-7مقاالت و تصاوير دريافتشده،
در دفتر مجله بايگاني ميشوند و
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
احراز صحت مندرجات تالش ميكند،
مسووليتي در اين خصوص ندارد.

نامه سردبير

به نام خدا
نامه سردبير
دکتر بهزاد يخشي
سالم .ميگويند ترک عادت سخت
ً ما هم به تاخير
است! ظاهرا
عادت کردهايم .پس طبيعي است
که تاخير داشته باشيم! اما
سعي بسيار ميکنيم که اين عادت
بد را ترک کنيم انشاءهللا.
دوم
بخش
شماره
اين
در
عنوان
تحت
باليني
ميزگرد
"بايدها و نبايدها در جراحي
شامل
که
ليزري"
رفراکتيو
و
بيمار"
ارزيابي
"نحوه
است
درماني"
"برنامه
تقديمتان ميشود.
مقاالت
دستآورد
بخش
در
متنوعي مانند "عمل اصالحي مجدد

پس از اصالح عيوب انکساري به
و
ليزر"
با
جراحي
روش
مفاهيم
و
چشمي
"تظاهرات
واسکوليتها" را مالحظه خواهيد
فرمود و در بخش سخني تازه
در
تصويربرداري
"کاربرد
استرابيسم" و معرفي "لنزهاي
داخل چشمي فتوکروميک" ارايه
ميشود.
اميد است اين مجموعه بتواند
نظر دوستداران علوم چشمپزشکي
را جلب کند.
تا شماره بعد خدانگهدار
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ميزگرد باليني بايدها و نبايدها در جراحيهاي رفراکتيو ليزري
(بخش دوم)
گردانندگان ميزگرد:
دکتر سيد جواد هاشميان :فلوشيپ قرنيه -مرکز چشمپزشکي نگاه
دکتر محمدحافظ نوروزيزاده :فلوشيپ قرنيه -مرکز چشمپزشکي نگاه

بخش دوم :ارزيابي بيمار کانديداي جراحي رفراکتيو ليزري
اعضاي ميزگرد:
دکتر احمد سالمت راد :فلوشيپ قرنيه -مرکز چشم پزشکي نوين ديدگان
دکتر محمود جوشقاني :فلوشيپ قرنيه -دانشيار دانشگاه علوم پزشکي
ايران -بيمارستان حضرت رسول (ص)
دکتر محمدرضا صداقت :فلوشيپ قرنيه -دانشيار دانشگاه علوم پزشکي
ايران -بيمارستان امام رضا (ع)
دکتر فريد کريميان :فلوشيپ قرنيه -دانشيار دانشگاه علوم پزشکي
شهيد بهشتي -بيمارستان لبافي نژاد

دکتر هاشميان :آقاي دکتر
صداقت در برخورد با بيمار
کانديداي جراحي رفراکتيو ليزري
چه بخشي از رفراکشن يا عيب
انکساري بيمار (اعم از مانيفست
و سيکلوپلژيک) اهميت دارد؟
دکتر صداقت :نوع رفراکشن
بيمار بستگي به نوع دستگاه
ليزر دارد؛ به ويژه اين موضوع
در مورد دوربيني و تصميم به
جراحي با رفراکشن سيکلوپلژيک
يک
برعکس
دارد.
اهميت
نزديکبيني ساده با رفراکشن
مانيفست قابل اصالح است .اگر
و
مانيفست
رفراکشن
بين
بيمار
يک
در
سيکلوپلژيک
نزديکبين و جوان اختالف زيادي
وجود داشته باشد و رفراکشن
قطرههاي
با
سيکلوپلژيک
فلجکننده تطابق و در زمان
مناسب انجام شده باشد ،بايد
اين اختالف را به حساب برخي
اسفريکال
مثل
ديگر
اختالالت
ابريشن گذاشت و در اينگونه
موارد بايد ابرومتري نمود و در
4

صورتي که بين اين دو رفراکشن 1
تا  2ديوپتر و يا بيشتر اختالف
وجود داشته باشد بهتر است
رفراکشن
به
نزديک
اعداد
سيکلوپلژيک را براي اصالح عيب
انکساري به کامپيوتر دستگاه
ليزر داد ،در غير اين صورت با
دوربيني بعد از عمل مواجه
خواهيم شد .به عبارت ديگر در
صورتي که اختالف بين رفراکشن
سيکلوپلژيک و مانيفست زياد
باشد بهتر است اقدام به اصالح
اساس
بر
انکساري
عيب
از
تا
نمود
سايکلورفراکشن
دوربيني بعد از عمل احتراز شود
ولي اگر اختالف بين رفراکشن
مانيفست و سيکلوپلژيک در حدود
 0/5تا  0/55ديوپتر باشد ميتوان
مانيفست
رفراکشن
اعداد
از
استفاده کرد.
مساله بعدي سن بيمار است .در
بيماران جوان ميتوان تا حدود
مانيفست
رفراکشن
از
زيادي
استفاده نمود ولي در افراد مسن

دکتر سيدجواد هاشميان -ميزگرد باليني بايدها و نبايدها در
جراحيهاي رفراکتيو ليزري
به
بايد
پيرچشمي
دچار
و
رفراکشن سيکلوپلژيک توجه کرد.
در مورد دوربيني ،دستگاههاي
مختلف نتايج مختلفي به دست
ميدهند .مثالً دستگاه ،Allegretto
بيمار  25تا  00سالهاي را که
عدد سيکلوپلژيک رفراکشن او را
براي اصالح به دستگاه دادهايم،
دچار اصالح بيش از حد يا
 overcorrectionميکند .به عبارت ديگر
بيمار نزديکبين ميشود .در حالي
که اگر همين بيمار را با
نايدک
دستگاه
ً
عمل کنيم قطعا دچار undercorrection
مورد
در
بنابراين
ميشود.
دستگاه  Allegrettoبهتر است افراد
با
بيشتر
را
دوربين
جوان
رفراکشن نزديک به مانيفست عمل
کنيم و افراد مسن و دچار
پيرچشمي را که هايپروپ هستند
با عدد رفراکشن سيکلوپلژيک
اصالح کنيم.
که
بيماراني
مورد
در
آستيگماتيسم دارند چون ديد بعد
از عمل براي ما بسيار مهم است
حداکثر ميزان آستيگماتيسمي را
که در معاينه بيمار ميپذيرد و
با آن ديد او افت نميکند براي
اصالح به دستگاه ليزر ميدهيم،
زيرا در بيماران دچار درجات
احتمال
آستيگماتيسم
باالي
 undercorrectionبسيار زياد است.
مورد
در
کريميان:
دکتر
در
من
نزديکبين،
بيماران
و
مانيفست
رفراکشن
کلينيک
سيکلوپلژيک را همزمان انجام
ميدهم .اگر اختالف بين اين دو
بيش از  0/55ديوپتر باشد به
رفراکشن مانيفست شک ميکنم و
فعاليت تطابقي را مسوول اين
موضوع ميدانم .در مورد بيماران
آستيگمات براي تاييد رفراکشني

از
آوردهام
دست
به
که
توپوگرافي استفاده ميکنم و اگر
آستيگماتيسم
محور
و
ميزان
رفراکشن با توپوگرافي اختالف
محسوسي داشته باشد مشکوک ميشوم
و رفراکشن را دوباره تکرار
ميکنم .محور آستيگماتيسم نبايد
در رفراکشن و توپوگرافي بيش از
 10درجه با هم اختالف داشته
باشند و اگر اختالف بيش از اين
آستيگماتيسم
به
بايد
باشد
 lenticularشک کرد.
در مورد بيماران دوربين در
صورتي که بيمار در سن پيرچشمي
باشد اختالف زيادي بين رفراکشن
مانيفست و سيکلوپلژيک وجود
و
جوان
بيمار
اگر
ندارد.
متقاضي عمل باشد و دوربيني
کمتر از  4ديوپتر داشته باشد
اصالح را بيشتر در جهت اعداد
انجام
سيکلوپلژيک
رفراکشن
خواهم داد .در اين بيماران اگر
 full cycloplegic refractionرا به دستگاه
بدهيم بيمار نزديک بين ميشود و
اگر رفراکشن مانيفست را بدهيم
ً بيمار
بعد از مدت کوتاهي مجددا
من
و
ميشود
دوربيني
دچار
برنامه خودم اين است که از عدد
 1/4 full cycloplegic refractionتا  1/0کم
کرده و بقيه را به دستگاه ليزر
ميدهم.
دکتر جوشقاني :اول بايد اين
نکته را بيان کنم که براي
قطره
سيکلوپلژيک
رفراکشن
تروپيکاميد کافي نيست و بهتر
است از قطره سيکلوپنتوالت به
همراه تروپيکاميد استفاده نمود
تا سيکلوپلژي کافي به دست آيد.
رفراکشن مانيفست اين است که
شماره چشم را با رتينوسکوپ
تعيين کنيم .سپس اين اعداد را
روي چشم بيمار بگذاريم و آنقدر
5
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کم و زياد کنيم تا بهترين ديد
اصالح شده به دست آيد .به اين
سابجکتيو
رفراکشن
به
صورت
) (subjectiveرسيدهايم.
ً رفراکشن
من بيماران را شخصا
ميکنم و از همکاران اپتومتريست
کمک نميگيرم و از کمترين منفي
براي بيماران نزديکبين با روش
 foggingاستفاده ميکنم و معموالً
اين شماره را که به روش fogging
پيدا کردهام به کامپيوتر ليزر
براي اصالح ميدهم .اگر درست روش
 foggingرا انجام دهيم نبايد بيش
با
ديوپتر
0/5
از
وجود
اختالف
سايکلورفراکشن
داشته باشد و به عبارت ديگر
رفراکشن
با
اصالح
من
روش
سابجکتيو است.
ً
در مورد بيماران دوربين حتما
سيکلورفراکشن انجام ميدهم و
عددي بين رفراکشن سابجکتيو و
سيکلورفراکشن را به دستگاه
براي اصالح دوربيني ميدهم.
در مورد دستگاهها به نظر من
تفاوتي بين انواع آنها وجود
ندارد .يک دستگاه در يک مرکز
نتايج خوبي ميدهد و در مرکز
ندارد.
خوبي
نتايج
ديگر
بنابراين شرايط مرکز درماني
مهم است.
دکتر سالمتراد :من فکر ميکنم
اگر رفراکشن سابجکتيو همراه با
تست  Duochromeباشد از دقت قابل
مالحظهاي برخوردار است.
دوربين
بيماران
مورد
در
حتيالمقدور سعي بر اين است که
بيمار را از جراحي منصرف کنم
زيرا نتايج خوبي در تجربيات
خود چه با ليزر و چه با
روش thermal keratoplastyنداشتهام.
بر
عالوه
هاشميان:
دکتر
رفراکشن
شامل
قبلي
روشهاي
6
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و

سابجکتيو
مانيسفت،
روش
سايکلوپلژيک،
 refractometryنيز به سه روش قبل
اضافه شده است که به کمک
دستگاه ابرومتر انجام ميشود و
اگر بين اين رفراکشن و رفراکشن
سابجکتيو اختالف وجود داشته
باشد بايد  wavefront refractionاصالح
) (adjustشود.
دکتر قريشي :در بيماراني که
 (higher order aberration) HOAقابل مالحظهاي
دارند در مقايسه با بيماراني
که  HOAکمتر از  0/05ميکرون
دارند ،اصالح عيب انکساري ممکن
است نتايج غيرقابل پيشبيني به
بار آورد .بيماري را فرض کنيد
که رفراکشن  -4ديوپتر و 0/5 HOA
ميکرون دارد .اين بيمار در
مقايسه با بيماري که همين
مقدار رفراکشن ولي  HOAاندک
دارد در اصالح با ليزر شانس
بيشتري براي بروز دوربيني بعد
از عمل نسبت به بيمار دوم
دارد .به ويژه ممکن است جزيي
که تشکيل دهنده  HOAباشد،
بيشتر از نوع اسفريکال ابريشن
باشد و در اينگونه موارد شانس
 refractive surpriseبيشتر است.
خصوص
در
دستجردي:
دکتر
دستگاه  PPR ، Zywaveيا predicted phoropter
 refractionوابسته به اندازه مردمک
است .هرچه اندازه مردمک کوچکتر
باشد PPR ،کمتر است و با بزرگ
شدن اندازه مردمک ،رفراکشن
معموالً به سمت نزديکبيني بيشتر
ميرود .به عبارت ديگر  PPRهم
دستگاه
مشکل
همان
اتورفراکتومتر را دارد و تطابق
بيمار بر اندازهگيريها تاثيرات
نادرستي برجا ميگذارد .تنها
جزيي از  PPRکه قابل مقايسه و
داراي ارزش زياد است ،محور و
wavefront

دکتر سيدجواد هاشميان -ميزگرد باليني بايدها و نبايدها در
جراحيهاي رفراکتيو ليزري
مقدار آستيگماتيسم بيمار است
که البته در  PPRبا مردمک 0/5
ميليمتري ارزش دارد و اگر
مردمک بزرگتر باشد اين اعداد
تغيير خواهد کرد .به عبارت
ديگر نبايد ارزشي بيش از ارزش
0/5
PPR
براي
اتورفراکتومتر
ميليمتري قايل شد.
دکتر هاشمي :اگر اختالف بين
رفراکشن مانيفست و 0/5 PPR
ميليمتري بيش از معيارهاي ذکر
شده باشد ،انجام جراحي بهتر
است با اعداد رفراکشن مانيفست
باشد نه اعداد .PPR
توپوگرافي
هاشميان:
دکتر
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
براي بيمار مهم تلقي ميکنيد.
دکتر صداقت :در توپوگرافي
نکات زيادي اهميت دارند که يکي
الگوي توپوگرافي است و يکي هم
اعداد محاسبات به دست آمده
توسط نرمافزار دستگاه است.
در مورد الگوي توپوگرافي
بايد الگوي نامناسب را شناخت و
از جراحي آنها خودداري نمود.
asymmetric
به عنوان مثال الگوي
 bowtieکه در آن آستيگماتيسم
 non-orthogonalوجود داشته باشد براي
جراحي نامناسب است .اگر بين
بخش
در
آستيگماتيسم
محور
فوقاني توپوگرافي و بخش تحتاني
آن بيش از  20درجه اختالف وجود
داشته باشد ،اين آستيگماتيسم
را  non-orthogonalشناخته و بايد از
انجام جراحي پرهيز کنيم .در
واقع اگر  asymmetric bowtieبا steepening
بيشتر در ناحيه  inferiorباشد بايد

بيماري کراتوکونوس رد شود.
نکته ديگر ميزان  Sim Kبيمار
است .اگر با انجام جراحيSim K ،
قبل از عمل به عددي کمتر از 04
ديوپتر تغيير يابد ،يعني مقدار
شماره بيش از حد اصالح شده يا
ً
قبل از عمل با قرنيه نسبتا
مسطحتري مواجه باشيم ،ميتوان
گفت اين بيمار کانديداي مناسبي
براي جراحي محسوب نميشود.
در ضمن در بيماران دوربين هم
ديگري
شکل
به
مساله
همين
خودنمايي ميکند.
فرض کنيد بيماري  45 Sim Kيا
 44ديوپتر دارد و دوربيني 6
ديوپتر را نيز ميخواهيم اصالح
اين
در
کنيم
بيمار  Sim Kبعد از عمل حدود 50
يا  54ديوپتر ميشود و کيفيت
ً
ديد بيمار به اين ترتيب شديدا
کاهش مييابد .يعني اين بيمار
نيز کانديداي مناسبي نيست .در
بيماران نزديکبين نسبت اصالح
کراتومتري قبل از عمل به بعد
در
و
ميباشد
0/4
عمل
از
بيماران دوربين نسبت اصالح 1
به  1است.
به عنوان يک اصل کلي اگر در
يا
ارباسکن
توپوگرافي،
ابرومتري يک چشم مشکوک تلقي
شود ،چشم مقابل را هم بايد
مشکوک تلقي کنيم ،حتي اگر در
خانواده بيمار فرد مبتال به
کراتوکونوس وجود داشت ،عکسهاي
مشکوک بيمار اين خانواده نيز
بايد کراتوکونوس تلقي شود و از
انجام عمل پرهيز نمود.
دکتر هاشميان :آقاي دکتر
ً در خصوص ارباسکن
کريميان لطفا
قبل از جراحي رفراکتيو ليزري
توضيح بفرماييد.
5
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شماره 2
دکتر کريميان :قبل از بحث در
مورد ارباسکن به ذکر يک نکته
در مورد توپوگرافي ميپردازم و
اين نکته آن است که  scaleرنگي
عکس بايد به فواصل  0/5ديوپتر
تنظيم شود تا در صورتي که
جزيياتي از بيماري کراتوکونوس
در عکس وجود داشت بتوان آن را
آمدن
از
قبل
داد.
تشخيص
ارباسکن ما از وضعيت انحناي
سطح خلفي قرنيه خبري نداشتيم و
اين وسيله اطالعات ارزشمندي را
از اين قسمت در اختيار ما قرار
اندازهگيري
بايد
ميدهد.
توپوگرافي و ارب اسکن در هر دو
چشم به طور همزمان انجام شود.
در عکس  quad mapابتدا عکس
کراتومتريک و سپس عکس anterior float
و بعد عکس  posterior floatو در انتها
نقشه پاکيمتري ارزيابي ميشود.
هر گاه در عکس  posterior floatميزان
اختالف بيش از  50ميکرون باشد
posterior
بايد بيمار را مشکوک به
 keratoconusتلقي کنيم .اگر انحناي
سطح قدامي قرنيه بيش از  44و
سطح خلفي بيش از  52ديوپتر
به
مشکوک
هم
باز
باشد
ميزان
ميشويم.
کراتوکونوس
تغيير آستيگماتيسم در 0 zone
ميليمتري بايد کمتر از 1/5
ديوپتر باشد و اين ميزان در
 5 zoneميليمتري بايد کمتر از 2
ديوپتر باشد.
دکتر جوشقاني :در مواردي که
inferior
در عکس توپوگرافي به
 steepeningبرخورد ميکنيم ،مساله
 corneal warpageرا بايد رد نمود.
اين موضوع در ارتباط با تشخيص
از
کراتوکونوس
افتراقي
بيماراني است که از لنز تماسي
استفاده
RGP
نوع
ويژه
به
4
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ميکنند .با قطع مصرف لنز تماسي
به مدت چند ماه اين تغيير
توپوگرافي برطرف خواهد شد.
ذکر اين نکته اهميت دارد که
با دسترسي به فنآوري ارباسکن
ارزشمند
اطالعات
نبايد
توپوگرافي را ناديده گرفت و
که
بيماري
براي
است
بهتر
کانديداي جراحي رفراکتيو ليزري
است از هر دو عکس استفاده
نمود.
سه عامل آسيمتري bending ،و
 broken lineدر نقشه توپوگرافي که
نماي  bowtieدارد ما را مشکوک به
کراتوکونوس ميکند.
دکتر سالمتراد :در عکس quad map
ارباسکن ،ما مخلوطي از ارزيابي
توسط  placido diskو  scanning slitداريم و
ارزش اين دستگاه به جمعآوري
اطالعات قرنيه از دو روش مختلف
است.
دکتر کريميان :دقت توپوگرافي
ارباسکن به مراتب از دستگاههاي
مستقل توپوگرافي کمتر است و
توصيه من اين است که از هر دو
عکس توپوگرافي و ارب اسکن براي
بيمار استفاده شود.
دکتر قريشي :وقتي در عکس
ارباسکن در نقشه  posterior floatبا BFS
) (best fit sphereبيش از  50برخورد
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
نوعي نوسان در اين عکسبرداريها
وجود دارد .از آنجا که اين
تغيير نشاندهنده دقت ناکافي
ارباسکن است شايد عکسبرداري با
باالتري
دقت
از
Pentacam
روش
برخوردار باشد .نظر من اين است
که دقيقترين بخش ارباسکن بخش

دکتر سيدجواد هاشميان -ميزگرد باليني بايدها و نبايدها در
جراحيهاي رفراکتيو ليزري
 axial mapيا نقشه کراتومتري است و
اگر هر گونه پاتولوژي در اين
نقشه وجود داشت از انجام عمل
بايد صرف نظر نمود.
دکتر هاشميان :بنابراين از
مجموع صحبتهاي همکاران ميتوان
به اين نتيجه رسيد که ارباسکن
براي ارزيابي سطح خلفي قرنيه
داراي ارزش است ولي به تنهايي
معياري براي انتخاب يا رد
بيمار کانديداي جراحي ليزري
نيست.
در مورد نقشه پاکيمتري هم
اگر بين ضخامت قرنيه در مرکز و
ناحيه  5ميليمتري قرنيه بيش از
 90الي  100ميکرون اختالف وجود
داشته باشد موضوع را بايد
مشکوک تلقي نمود.
دکتر صداقت :بر روي عکس
ارباسکن ميتوان يک normal band filter
قرار داد ،اگر نقاطي در عکسي
که اين فيلتر روي آن قرار داده
شده به صورت غيرطبيعي به دست
آيد ميتوان عکس را مشکوک تلقي
نمود .اگر يک نقطه غيرطبيعي
پيدا کرديم  ،possible keratoconusاگر
دو نقطه غيرطبيعي يافتيم probable
 keratoconusو اگر سه نقطه غيرطبيعي
definite
يا بيشتر به دست آمد
 keratoconusداريم .اين حالت را روش
 three stepمينامند.
وجود دو نقطه غيرطبيعي به ما
پرچم زرد ) (yellow flagميدهد که
بهتر است جراحي المالر انجام
ندهيم و وجود سه نقطه غير
طبيعي يا بيشتر به ما پرچم
قرمز ) (red flagميدهد و بهتر است
 surface surgeryهم انجام نشود.
 Posterior elevationبسيار اهميت دارد
به شرطي که قطر قرنيه کمتر از
 11ميليمتر نباشد و نيز به
شرطي که آستيگماتيسم بيش از 2

ديوپتر نباشد زيرا اگر بيماري
آستيگماتيسم بيش از  2/5ديوپتر
داشته باشد حتي  posterior elevationبيش
از  50ميکرون نيز غيرطبيعي
thinnest point
نيست و اگر بيماري
قرنيهاش در ارباسکن با مرکز
 posterior elevationحالت هممرکز )(coincident
داشته باشد ،به عبارتي ديگر
اگر  thinnest pointبر  hottest pointمنطبق
باشد اين حالت غيرطبيعي تلقي
ميشود و اگر  average keratometric mapهم
با دو نقشه قبلي منطبق باشد،
وجود
نفع
به
کامالً شرايط
کراتوکونوس خواهد بود .اگر
 posterior elevationبه تنهايي  50ميکرون
يافته
و
باشد
بيشتر
يا
وجود
نيز
ديگري
غيرطبيعي
نداشته باشد ،بيمار منعي براي
 Surface surgeryندارد ولي براي ليزيک
بهتر است دست نگه داشت.
دکتر سالمتراد :به نظر بسياري
از
بيش
انحناي
محققين
از
اندازه به صورت  posterior elevationبه
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
جراحي المالر اهميت پيدا ميکند و
advanced surface
نه در جريان جراحي
.ablation
دکتر صداقت :طبق نظر يکي از
محققين  0تا  4درصد افراد
جامعه که عيب انکساري ندارند
 BFSغيرطبيعي در ارباسکن نشان
دادهاند بنابراين تنها يک عامل
غيرطبيعي نميتواند براي ما
تشخيص قطعي کراتوکونوس را مطرح
کند.
از
يکي
هاشميان:
دکتر
معيارهاي ديگر ارزيابي قبل از
9
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شماره 2
جراحي
کانديداي
بيمار
عمل
رفراکتيو  wavefrontاست و ابرومتري
وضعيت
از
کاملتري
ارزيابي
اپتيکي چشم به دست ميدهد .آقاي
ً در خصوص
دکتر کريميان لطفا
نقشه  Zywaveتوضيح دهيد.
Zywave
نقشه
کريميان:
دکتر
داراي  4بخش ميباشد .قسمت باال
و چپ تصوير  total wavefrontرا به ما
نشان ميدهد.
higher order
تصوير باال و راست
 wavefrontرا نشان ميدهد .در قسمت
point spread
پايين و راست  PFSيا
 functionمشخص شده است و ميتوان آن
عنوان
به
را
توضيح به بيمار نشان داد .در
قسمت پايين و راست نقشه نيز
تعدادي ارقام و اعداد به چشم
ميخورد .براي تحليل نقشه Zywave
مردمک هم در حالت طبيعي و هم
در حالت ديالته با اندازه حداقل
 6ميليمتر مورد نياز است .بين
رفراکشن مانيفست و phoropter refraction
 predictedدر مردمک  0/5ميليمتري و
در شرايط مردمک ديالته بايد
همخواني نسبي وجود داشته باشد.
ميزان کل اعوجاج و همچنين
ميزان  higher order wavefrontدر مردمک 5
و  6ميليمتري در قسمت پايين و
چپ نقشه نشان داده ميشود.
spherical
همچنين  Z400که ميزان
 aberrationرا به ما نشان ميدهد در
مردمک  5و  6ميليمتري نشان
داده ميشود.
دکتر صداقت Zywave :تا رده
پنجم از فرمول  Zernikeرا به ما
نشان ميدهد و ميتوان بيان کرد
که ( comaرده سوم) تاثير زيادي
بر کيفيت بينايي و ديد شب
دارد .هرچه مقادير رفراکشن
مانيفست و  PPRبه هم نزديکتر
باشد ،دقت اندازهگيري بيشتر
10
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جراحي

نيز

نتيجه
و
بوده
مطلوبتر خواهد بود.
دکتر هاشميان :به نظر ميرسد
نکته اساسي در  WFمساله ديد شب
باشد که با مردمک  6ميليمتري و
بيشتر اهميت پيدا ميکند .اگر
ميزان  (root mean square) RMSکمتر از
 0/05ميکرون باشد نيازي به
اصالح عيب انکساري به روش WF
نيست.
جراحي  WFبا اعداد بين 0/05
controversial
تا  0/5ميکرون حالت
دارد و بيش از  0/5ميکرون
بيمار کامالً کانديداي جراحي به
روش  WFاست .از عکس  ،Zywaveهم
در شرايط قبل و هم در شرايط
بعداز عمل استفاده ميشود تا
بتوان مشخص نمود آيا با جراحي
ليزري ابريشن کاهش يافته ،ثابت
مانده يا اضافه شده است.
حالت  comaبيشتر براي بيمار
ديد
در
اختالل
ايجاد
شب ،سايهدار ديدن و کاهش کيفيت
بينايي ميکند ولي اسفريکال
ابريشن براي بيمار  haloو starburst
ايجاد ميکند يعني بيمار ممکن
است از نظر کميت ديد 20/20
داشته باشد ولي از نظر کيفيت
اختالل ديد قابل مالحظهاي را بعد
از اعمال جراحي رفراکتيو ذکر
نمايد.
دکتر صداقت :به نظر ميرسد
تمام بيماران کانديداي جراحي
رفراکتيو بايد توپوگرافي شوند،
تمام موارد مشکوک در توپوگرافي
بايد ارباسکن شود .اگر در
رفراکشن سابجکتيو ،ديد بيمار
به طور محسوسي بهبود نيابد و
بيمار
که
بوديم
مطمئن
کراتوکونوس ندارد ،اين بيمار
را بايد ابرومتري نمود.

دکتر سيدجواد هاشميان -ميزگرد باليني بايدها و نبايدها در
جراحيهاي رفراکتيو ليزري
بررسي
در
کريميان:
دکتر
بيمار کانديداي جراحي رفراکتيو
ً
هم
و
توپوگرافي
هم
شخصا
ارباسکن درخواست ميکنم.
دکتر سالمتراد :من بيماران
خود را ارباسکن ميکنم و اگر
مردمک بيمار در شرايط عادي
بسيار باز باشد (بيش از 6
ميليمتر) از ابتدا بيمار را
ابرومتري نيز ميکنم .به عبارت
ديگر بهتر است همه بيماران
 pupillometryشوند .به نظر ميرسد
حساسيت نقشه توپوگرافي معمولي
اوليه
مراحل
تشخيص
براي
نقشه axial
کراتوکونوس بيش از
تعداد
زيرا
باشد
ارباسکن
از
بيش
توپوگرافي
رينگهاي
ارباسکن است .پيشنهاد من اين
است که بيماران همگي ارباسکن،
پاکيمتري
و
توپوگرافي
اولتراسونيک شوند.
دستگاه
هر
قريشي:
دکتر
توپوگرافي با مارکهاي تجاري
کمي
اندکسهاي
داراي
مختلف
) (quantitativeخاص خود براي بررسي
کراتوکونوس ميباشد و اين شايد
تنها ارجحيت اين دستگاه نسبت
باشد.
معمولي
ارباسکن
به
scale
پيشنهاد من اين است که
نقشه  axialيا کراتومتريک در همه
دستگاههاي ارباسکن  0/5ديوپتر
باشد تا همه جزييات به وضوح
مشخص شود.
دکتر هاشمي :من همه بيماران
و
ميکنم
توپوگرافي
را
بهتر است  scaleرا طوري تنظيم
نمود که جزييات بيشتري از
قرنيه بيمار را بتوان مالحظه
کرد و روش رايج من و مرکز ما
توپوگرافي است و اگر بيمار
پاکيمتري
510
از
کمتر
اولتراسونيک

ميکرون داشته باشد بدون هزينه
بيماران را ارباسکن هم ميکنم.
به نظر ميرسد اگر بار مالي به
بيمار تحميل نشود هيچ کس از
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
بازنگري کنيم متوجه ميشويم که
شايد همان نقشه قبل از عمل نيز
ميتوانسته براي ما سرنخهايي از
فرم خفيف کراتوکونوس را به
همراه داشته باشد .از آنجا که
چشم همه همکاران همچنان به
از
بيش
توپوگرافي
نقشههاي
ارباسکن آشنا است ممکن است
نتوانيم در بدو امر در ارباسکن
نقشه
در
کراتومتريک يا  axialفرم خفيف
کراتوکونوس را تشخيص دهيم.
همه
ميشود
توصيه
بنابراين
بيماران ابتدا توپوگرافي شوند
و در صورت رفراکشن باال ،نازکي
قرنيه و ساير موارد مشکوک از
ارباسکن استفاده کنيم.
دکتر صداقت :به نظر مي رسد
عالوه بر توپوگرافي و ارباسکن
اگر بيماري ديد  10/10با اصالح
به دست نياورد و يا اين که با
وجود رسيدن به ديد  10/10از
کيفيت نامطلوب ديد خود شکايت
داشت ،کانديداي مناسبي براي
ابرومتري باشد.
مورد
در
هاشميان:
دکتر
پاکيمتري ذکر اين نکته حايز
پاکيمتري
که
است
اهميت
پاکيمتري
بر
اولتراسونيک
توسط
که
نوري
يا
اپتيکال
دستگاه ارباسکن انجام ميشود
11
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پاکيمتري
نيست.

ارباسکن

قابل

قبول

بخش سوم :برنامه درماني
اعضاي ميزگرد:
دکتر احمد شجاعي :فلوشيپ قرنيه -مرکز چشم پزشکي بصير
دکتر سيدمحمد قريشي :فلوشيپ قرنيه -استاد دانشگاه علوم پزشکي
اصفهان
دکتر حسن هاشمي :فلوشيپ قرنيه -استاد دانشگاه علوم پزشکي تهران

دکتر هاشميان :بيمار اولي که
جهت نظرخواهي از همکاران معرفي
مي شود خانم  21سالهاي با
و
-0
-0/5*45°
رفراکشن
سيکلورفراکشن  -2/55-0/5*45°است
difference
و در ارباسکن سطح خلفي
 0/049 mapو سطح قدامي difference map
 0/005دارد posterior elevation .عکس ارب
اسکن نيز  49ديوپتر است .ميزان
 irregularityدر ناحيه  0ميليمتري
مرکز قرنيه معادل  0/9و در
ناحيه

 5ميليمتري معادل  1/4ديوپتر
ميباشد .پاکيمتري اپتيکال مرکز
ميکرون
504
معادل
قرنيه
ميباشد .در طي  4ماه پيگيري
تغييري در وضعيت رفراکشن بيمار
توپوگرافي،
نقشههاي
نيز
و
ارباسکن و ابرومتري به وجود
نيامده است .بيمار سابقه مصرف
لنز تماسي هم ندارد ،روش جراحي
شما براي اين بيمار چيست؟

تصوير -1نقشه توپوگرافي هر دو چشم بيمار اول

از جمع حضار شرکتکننده 16
نفر راي به پيگيري بيمار دادند
و  4نفر نظر به امکان انجام
جراحي دارند.
اگر برنامه جراحي را انتخاب
کنيم چه روشي را براي جراحي
مطلوبتر ميدانيد؟
12

از جمع  20نفر شرکتکننده در
اين قسمت  10نفر  PRKرا انتخاب
کردند 4 ،نفر روش الزک و  6نفر
را
customized
advanced
surface
ablation
انتخاب نمودهاند و هيچ يک از
برنامه
در
را
ليزيک
حضار
درماني خود در نظر نگرفتند.
نکته جالب توجه در اين قسمت

دکتر سيدجواد هاشميان -ميزگرد باليني بايدها و نبايدها در
جراحيهاي رفراکتيو ليزري
اين است که هيچ يک از حضار
روشهاي المالر را انتخاب نکرده و
advanced surface
تمايل همگي به روش
 ablationاست.
دکتر هاشمي :من جز مخالفين
انجام جراحي در اين بيمار هستم
و مجموعه عکسهاي بيمار را به
نفع کراتوکونوس ميدانم و با
توجه به اين که سوال شده بود
اگر قرار باشد اين بيمار عمل
انتخاب
را
روش
کدام
شود،
ميکنيد من روش customized advance surface
 ablationرا انتخاب کردم.
دکتر شجاعي :با توجه به اين
که عکس توپوگرافي اين بيمار
 steepeningناحيه تحتاني قرنيه را
نشان ميدهد ،من هم در اين
بيمار مشکوک به کراتوکونوس
هستم و ترجيح ميدهم تنها بيمار

تصوير -2نقشه ارباسکن چشم راست
بيمار اول

را پيگيري کنم و به نظر من 4
ماه پيگيري براي اين بيمار
کافي نيست .اگر هم سوال شما
عمل چه
اين باشد که در صورت
روشي را انتخاب ميکنيد ،روش من
 advanced surface ablationخواهد بود.
دکتر قريشي :من هم مانند
ساير همکاران در اين نقشهها
مشکوک به کراتوکونوس هستم و
ترجيح ميدهم بيمار جراحي نشود.
دکتر هاشميان :بنابراين در
به
مشکوک
موارد
کليه
کراتوکونوس يا نبايد اقدام به
عمل نمود و يا اين که در صورت
لزوم و توضيح کامل به بيمار در
بيماري
تشديد
احتمال
مورد
advanced surface
زمينهاي تنها به
 ablationاقدام شود.

تصوير  -0نقشه  WFچشم راست بيمار
اول

10
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تصوير  -4نقشه ارباسکن چشم چپ
بيمار اول

بيمار دوم خانم  14سالهاي
است که با رفراکشن -6 -2/55*140
در چشم راست و -5/25 -2/55*140°
چشم چپ و پاکيمتري  540ميکرون
مراجعه کرده است؛ ديد اصالح شده

تصوير  -6نقشه ارباسکن چشم راست
بيمار دوم

دکتر شجاعي :سن بيمار کم و
شماره چشم او زياد است و به
نظر نميرسد عليرغم اينکه در
طول يکسال گذشته رفراکشن ثابت
بوده در طي سالهاي بعد نيز
ثابت بماند ،توصيه من اين است
که فقط بيمار پيگيري شود.
14
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تصوير  -5نقشه

WF

چشم چپ بيمار اول

بيمار  20/20است .در ارباسکن
بيمار نکته پاتولوژيکي وجود
شما
درماني
برنامه
ندارد،
چيست؟

تصوير  -4نقشه ارب اسکن چشم چپ
بيمار دوم

دکتر هاشميان :آيا ارزيابي
بيشتري را براي اين بيمار صالح
ميدانيد؟ آيا ابرومتري براي
اين بيمار مورد نياز است يا
خير؟

دکتر سيدجواد هاشميان -ميزگرد باليني بايدها و نبايدها در
جراحيهاي رفراکتيو ليزري
دکتر شجاعي :با توجه به
نزديکبيني و آستيگماتيسم باال
ميتوان ابرومتري هم انجام داد.
دکتر هاشميان :نقشه ابرومتري
اين بيمار الگوي  comaرا به

تصوير  -5نقشه  WFچشم راست بيمار
دوم

از  25نفر شرکت کننده در اين
قسمت  15نفر بيمار را کانديداي
جراحي کردند و  10نفر فقط
توصيه پيگيري بيمار را نمودند،
از  21نفر شرکت کننده در روش
جراحي 4 ،شرکت کننده  PRKو
ميتومايسين را انتخاب کردند2 ،
را
ميتومايسين
و
الزک
نفر
انتخاب کردند و  2نفر ليزيک.
 12نفر  wavefront advanced surface ablationبا
ميتومايسين را انتخاب کردند.
يکي از حضار نيز  customized Lasikرا
انتخاب نمودند.
دکتر قريشي :بعضي از محققين
معتقدند همه بيماران را ميتوان
 wavefront ablationنمود و بر اين
عقيدهاند که اگر higher order ablation
کاهش نيابد حداقل افزايش نيز
پيدا نخواهد کرد .برخي ديگر
معتقدند که در صورت باال بودن
(higher
اعوجاجهاي ردههاي باالتر

خوبي نشان ميدهد و  RMSناحيه 6
ميکرون
0/65
حدود
ميليمتري
است.

تصوير  -9نقشه

WF

چشم چپ بيمار دوم

) order ablationبه ميزاني بيش از 0/05
تا  0/4ميکرون ميتوان اقدام به
 wavefront ablationنمود .در ضمن گروهي
معتقدند که  wavefront Lasikبه علت
تهيه فلپ خود موجب تغيير و حتي
افزايش اعوجاجهاي ردههاي باالتر
ميشود از اين رو customized ablation
advanced surface ablation
تنها به روش
ميتواند موجب کاهش اعوجاجهاي
ردههاي باالتر شود.
دکتر شجاعيcustomized surface ablation :
از نظر من به صورت نظري روش
مطلوبي به نظر ميرسد اما اينکه
در عمل چه مقدار به نتايج
مطلوب برسيم بحث ديگري است.
دکتر هاشمي :در مورد بيماران
خيلي جوان بايد يک نکته را در
نظر داشت که اين بيماران در
طول زندگي خود ممکن است بيش از
يک جراحي رفراکتيو را نياز
داشته باشند .در صورت مناسب
بودن عوامل مورد نياز براي
15
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انتخاب بيمار براي شمارههاي
نزديکبيني باال من ليزيک را
ترجيح ميدهم (مانند اين بيمار)
و بايد به بيمار توضيح داد که
در طول عمر خود ممکن است به
عمل مجدد نياز داشته باشد.
در مطالعات و نيز در مراکز
customized
روشهاي
دنيا
مختلف
همچنان جاي خود را دارند .من
به والدين افراد بسيار جوان
( 14-20سال) توضيح ميدهم که
اين اعمال براي حذف عينک از
زندگي فرزند شماست ولي با توجه
به احتمال پيشرفت نزديکبيني
بايد آنان را در جريان اعمال
جراحي بعدي قرار داد .همانطور
که عينک و لنز تماسي نميتوانند
مانع پيشرفت نزديکبيني شوند،
ً عيب
جراحي رفراکتيو نيز موقتا
انکساري اين دسته از بيماران
را جبران ميکند زيرا در سنين
جواني فرد نياز بيشتري به عدم
وابستگي به عينک دارد.
مطالعات
هاشميان:
دکتر
متعددي بين  customized ablationو روش
 conventionalانجام شده است .در يک
مطالعه در يک چشم بيمار customized
 Lasikو در چشم ديگر customized advanced
است.
شده
انجام
surface
ablation
بيماران از نظر ثبات و قابليت
مورد
عمل
نتيجه
پيشبيني
ارزيابي قرار گرفتند و نتايج
customized advanced
بينايي در گروه
 surface ablationبهتر بوده است.
دکتر هاشمي :در آمار ما
advanced surface
ميزان عمل جراحي
 ablationهمچنان رو به افزايش است
و تا حد  40درصد اعمال جراحي
رفراکتيو ميرسد اما همچنان در
اروپا و آمريکا ليزيک حرف اول
را ميزند .شايد به علت ترس از
عوارض
نيز
و
ليزيک
عوارض
16
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ميکروکراتوم همه جراحان به سمت
داده
سوق
advanced
surface
ablation
شدهاند ولي مانند سالهاي  52و
 50عوارض روشهايي مانند  PRKنيز
کم نيست .به عبارتي اپيتليومي
که در ليزيک داريم هرگز در PRK
نخواهيم داشت و براي جراحاني
که در کشور ما ليزيک را به
درستي و به خوبي انجام ميدهند،
نميتوان دليلي يافت که براي
شمارههاي باال به سمت advanced surface
 ablationبروند .اما اگر در مورد
دقت ميکروکراتوم شک وجود دارد
يا در مورد ميزاني از  Bedکه از
استروماي قرنيه باقي ميماند
ترديد داشته باشيم ميتوان به
روش  advanced surface ablationتغيير روش
داد .مساله ديگر مساله reoperation
در جريان اين اعمال جراحي است.
ً بدانيد که جراحي مجدد بعد
قطعا
از  advanced surface ablationبا دشواري
بسيار بيشتري نسبت به ليزيک
روبهرو خواهد بود.
دکتر نوروزيزاده :در آمريکا
در سال  2002از کل اعمال جراحي
ليزيک
درصد
94
رفراکتيو
بودهاست .در سال  2005با توجه
به مشخص شدن عوارض درازمدت
ليزيک کاهش مشخص اما اندکي در
ميزان جراحي ليزيک به وجود آمد
به گونهاي که در سال  2005در
آمريکا  90درصد بيماران ليزيک
و  10درصد ديگر تحت ساير اعمال
جراحي رفراکتيو قرار گرفتند و
در ميان اين گروه  10درصدي
 advanced surface ablationشاخص رشد قابل
مالحظهاي را نشان داد.
دکتر هاشميان :با توجه به
تغيير  profileابليشن در روشهاي
 customizedو  optimizedنسبت به روش
 conventionalو نيز با توجه به

دکتر سيدجواد هاشميان -ميزگرد باليني بايدها و نبايدها در
جراحيهاي رفراکتيو ليزري
امکان اصالح بيشتر در روشهاي
 advanced surface ablationنسبت به ليزيک
wavefront advanced surface
به نظر ميرسد
 ablationدر آينده روش فراگيري
باشد.
دکتر هاشمي :من در مورد
 customized ablationدر چشم  virginتجربه
خوبي ندارم و نوموگرامهاي در
دسترس موجب  undercorrectionبيماران
ميشدند .تعداد قابل توجهي از
بيمارانم را در يک چشم به روش
 conventionalو در چشم ديگر به روش
 customizedعمل نمودم ولي نتايج
يکديگر
با
محسوسي
تفاوت
نداشتند .تنها تفاوت صرف وقت
بيشتر (حدود  20دقيقه براي هر
چشم) و نيز تحميل هزينه بيشتر
به بيمار بود .بنابراين اگر
هدف حفظ بافت بيشتر از قرنيه
باشد ميتوان به روش  tissue savingو
در
نمود،
عمل
customized
ablation
conventional
غيراين صورت همان روش
را ترجيح ميدهم.
دکتر قريشي :من در خصوص
درمان مجدد يا  retreatmentبا نظر
آقاي دکتر هاشمي مخالفم .درمان
مجدد در ليزيک ميتواند بسيار
پرعارضه باشد و يکي از اين
عوارض  epithelial downgrowthاست که شايد
به هيچ شکلي قابل برطرف کردن
نباشد و برعکس درمان مجدد بعد
از اعمال جراحي advanced surface ablation
بسيار آسانتر و کم عارضهتر
است.
دکتر شجاعي :از نظر من درمان
بسيار
ليزيک
از
بعد
مجدد
آسانتر است و برخالف نظر آقاي
دکتر قريشي به نظر من درمان
مجدد در بيماري که در گذشته PRK
شده احتمال اسکار و  hazeرا در
قرنيه افزايش ميدهد ،البته با
استفاده از ميتومايسين  Cميزان

اين عارضه کمتر شده است ولي به
هر حال همچنان موضوع مهمي است.
بنابراين به نظر من اگر با
رعايت جوانب ايمني ميتوان فلپ
ً برداشت ،درمان
ليزيک را مجددا
مجدد در ليزيک مشکلي را به
همراه نخواهد داشت.
دکتر دستجردي :من در اينجا
به ذکر دو نکته ميپردازم .اگر
يک دستگاه ليزر اگزايمر طوري
طراحي شده که تا مقدار مشخصي
نزديکبيني يا آستيگماتيسم جواب
مناسبي ميدهد و بيش از آن جواب
نميدهد به اين علت است که ،FDA
دستگاه ليزر را تا اين مقدار
اصالح مناسب دانسته است .در
مورد درمان مجدد هم با طرح يک
سوال ذهن همکاران را به اين
نکته ميتوان جلب نمود که آيا
وقتي بيماري ليزيک ميشود بافت
بيشتري از قرنيه براي درمان
مجدد در آينده باقي خواهد ماند
advanced surface ablation
يا زماني که
انجام ميشود؟ بديهي است که در
حالت دوم ) (advanced surface ablationبافت
بيشتري براي اصالح  residual RFNدر
اختيار پزشک خواهد بود.
دکتر هاشمي FDA :براي روش
 customized ablationميزان نزديکبيني را
تا  -5و آستيگماتيسم را تا -0
ديوپتر براي دستگاه تکنوالس
تاييد کرده است .البته در
آينده ممکن است اصالح شمارههاي
بيشتري را نيز تاييد نمايد .من
دکتر
نظر
خالف
بر
همچنان
دستجردي معتقدم که تغيير روش
در تمام اعمال جراحي به advanced
 surface ablationبه علت فقدان اطالعات
) (dataکار صحيحي نيست .اگر به هر
علت مثل نازکي قرنيه بيمار
کانديداي مناسبي براي ليزيک
advanced surface ablation
نيست ميتوان
15
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انجام داد ولي بايد توجه داشت
که در شمارههاي باال عليرغم
استفاده از ميتومايسين  Cباز
هم شانس  hazeوجود دارد .من روي
فلپ تعدادي از بيمارانم که
ليزيک شده و اصالح کمتر از
اندازه شده بودند PRK ،انجام
هم
ميتومايسين
از
و
دادم
استفاده نمودم ولي بيماران
corneal
عليرغم همه تمهيدات دچار
 hazeشدند .معني حرف من اين
ً advanced surface ablation
نيست که مطلقا
نکنيم بلکه منظورم اين است که
 dataهنوز ناکافي است .با توجه
به تجربه  10ساله خودم در
ً تمامي
جراحي ليزيک ،تقريبا
عوارض جراحي برايم شناخته شده
است و براي شمارههاي باالتر از
 -4تا  -5ديوپتر در صورتي که
امکان ليزيک باشد همچنان ليزيک
انجام ميدهم و براي مقادير
advanced surface
کمتر از اين اعداد
 ablationرا توصيه ميکنم.
Alio
دکتر
هاشميان:
دکتر
مطالعه بسيار جالبي انجام داد
و تاثيرات بيومکانيکي را در
الزک،
ليزيک،
جراحي
اعمال
اپيليزيک و  PRKبررسي نموده
است .نتيجه اين مطالعه نشان
ميدهد اثرات بيومکانيک ايجاد
advanced surface
شده در قرنيه در
 ablationبه مراتب کمتر از ليزيک
است و در ضمن اندازه فلپ،
اندازه  hingeو ضخامت فلپ همگي
بر بيومکانيک قرنيه تاثيرات
مجزايي دارند.
سوال من از اساتيد محترم اين
است که براي بيماران خود چه
نوع  ablation profileرا ترجيح ميدهند.
دکتر قريشي :يک اصل را بايد
همه ما بپذيريم و آن هم اين
است که به طور کلي جراحيهاي
14
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رفراکتيو ميزان  HOAرا زياد
ميکند (چه روش معمول و چه روش
 )customizedو به نظر من تفاوت
زيادي بين  ablation profileدر دو روش
فوق وجود ندارد .شايد در مقاالت
متعدد چيزي غير از اين را
در
حقيقت
در
ولي
بخوانيم
سيستمهاي ليزري جديد تفاوت
محسوسي بين دو روش وجود ندارد
و هر دوي اين روشها اعوجاجهاي
ردههاي باالتر را زياد ميکنند.
در رابطه با مقاالتي که در اين
زمينه چاپ ميشود نبايد زياد
مطمئن بود .براي مثال تعداد
زيادي از مقاالت ميگويند که
ميزان درد در الزک کمتر از PRK
است ،ولي تجربه همکاراني که هر
دو روش را انجام دادهاند با
نتايج مقاالت متفاوت است .اگر
يک چشم را الزک و چشم ديگر را
 PRKکنيم و فردا از بيمار
بپرسيم کدام چشم راحتتر و کم
التهابتر است جواب بيمار برخالف
مقاالتي است که الزک را بهتر
ميدانند يعني  PRKبراي بيمار
راحتتر است.
دکتر شجاعي :در صورتي که
محدوديت ضخامت قرنيه داريم و
ناچاريم  optical zoneرا کوچک کنيم
بهتر است  transition zoneرا بزرگتر
بگيريم .نتايج در چشمهايي که
 transition zoneبزرگتري دارند بهتر
است و شکايات بيماران به ويژه
در ارتباط با ديد شب کمتر از
مواردي است که  transition zoneکوچک
انتخاب شده است .به عبارت ديگر
در صورت نازکي قرنيه  optical zoneرا
ميتوان متناسب با اندازه مردمک
تا حد امکان کوچک کرد و در عوض
تا حدامکان ميتوان  transition zoneرا
بزرگتر نمود.

دکتر سيدجواد هاشميان -ميزگرد باليني بايدها و نبايدها در
جراحيهاي رفراکتيو ليزري
دکتر هاشمي :روتين کار من
معادل  6ميليمتر و  TZبرابر با
 5ميليمتر است.
دکتر هاشميان :در يک مطالعه
عوامل خطرساز در بروز اکتازي
قرنيه بعد از جراحي رفراکتيو
ليزري مشخص گرديد و فشار چشم،
 TZ ،OZو ضخامت قرنيه همگي نقش
مهمي در اين زمينه داشتند و
نشان داده شد که در مواردي که
 OZبزرگتر و  TZوسيعتر انتخاب
شده بود احتمال بروز اکتازي
نيز کمتر بوده است.
سوال بعدي من از اساتيد
محترم در مورد مصرف ميتومايسين
 Cدر جراحي رفراکتيو ليزري است
و اين که از اين دارو با چه
غلظتي و در چه مدت زمان در
جريان جراحي استفاده ميکنيد و
با چه ميزان  BSSآن را شستشو
ميدهيد؟
دکتر قريشي :من براي تمام
بيماران با شماره بيش از -0
C
ميتومايسين
از
ديوپتر
استفاده ميکنم ،به ويژه اگر
بيمار آستيگماتيسم نيز داشته
باشد .به عبارت ديگر من براي
 90درصد از بيمارانم از اين
دارو استفاده ميکنم .حداکثر
زمان استفاده از ميتومايسين از
نظر من  20الي  00ثانيه است و
محلي که دارو در تماس با قرنيه
قرار ميگيرد از نظر من تمام
ناحيهاي است که اپيتليوم آن را
برداشتهايم.
براي
من
شجاعي:
دکتر
advanced
شمارههاي پايين از روش
 surface ablationاستفاده ميکنم و اين
ميزان نزديکبيني نيز نيازي به
ميتومايسين ندارد .اما اگر
و
نازک
قرنيه
با
بيماري
شمارهباالتر از  -5داشته باشم
OZ

از ميتومايسين در  6ميليمتر
مرکز قرنيه که اپيتليوم آن
استفاده
است
شده
برداشته
ميکنم.
دکتر هاشمي :من هم از اين
دارو براي شمارههاي باالتر از
 -4ديوپتر (منظورم spherical equivalent
در
و
ميکنم
استفاده
است)
شمارههاي کمتر ضرورتي براي
مصرف آن نميبينم .در  2تا 0
و
ESCRS
مطالعات
اخير
سال
سايرين استفاده از ميتومايسين
را توصيه ميکنند ولي در گذشته
و
اروپايي
کنگرههاي
در
آمريکايي پزشکان را از مصرف آن
منع ميکردند .در عمل مواردي از
شمارههاي پايين داريم که بدون
ميتومايسين دچار  hazeشدهاند و
نيز مواردي از شمارههاي باال
نيز وجود دارند که عليرغم مصرف
ميتومايسين  Cدچار  hazinessقرنيه
شدهاند .به عبارت ديگر در
افراد  keloid formerبهتر است از
ميتومايسين  Cو با زمان طوالني
استفاده کنيم .به طور معمول من
از اين دارو به مدت  00ثانيه
استفاده ميکنم ولي در موارد
خاص تا  2دقيقه نيز استفاده
کردهام.
مقاالت
در
هاشميان:
دکتر
گزارشهايي از ادم دايمي قرنيه
به دنبال مصرف ميتومايسين وجود
دارد و ما همواره بايد در فکر
بروز عوارض خطير به دنبال مصرف
اين دارو باشيم.
ً نظرتان را در مورد
لطفا
ميتومايسين  Cدر درمان دوربيني
بفرماييد.
دکتر هاشمي :من دوربيني کمتر
از  +2تا  +2/5را  PRKميکنم و
ً از
در اين موارد نيز حتما
19
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ميتومايسين  Cاستفاده ميکنم و
نتايج خوبي هم داشتهام.
دکتر هاشميان :استفاده از
ميتومايسين  Cدر درمان دوربيني
به خاطر کاهش خطر اسکار حلقوي
در قرنيه است و اين دارو
رفراکتيو
نتايج
بر
تاثيري
ندارد و توصيه ميشود از دارو
براي شمارههاي باالتر از +0
استفاده شود.
دکتر شجاعي :من در درمان
دوربيني ليزيک را ترجيح ميدهم
advanced
ولي اگر قرار به انجام
 surface ablationباشد براي شمارههاي
از
+0/5
تا
+0
از
باالتر
ميتومايسين  Cاستفاده ميکنم.
دکتر هاشميان :همانطور که
ميدانيد در انتهاي اعمال advanced
 surface ablationاز لنز تماسي استفاده
ميشود .آقاي دکتر قريشي در اين
زمينه چه نکاتي از نظر شما مهم
است؟
لنزهاي
من
قريشي:
دکتر
سيليکون هيدروژل با ميزان آب
زياد را ترجيح ميدهم.
دکتر هاشميان :همانطور که
آقاي دکتر قريشي فرمودند لنز
 Focus Night & Dayساخت کمپاني  B&Lبا
شايد
FDA
تاييديه  00روزه
بهترين انتخاب باشد و در يک
مطالعه ميزان احتمالي بروز
عفونت در اين لنزها به مراتب
کمتر از ساير انواع لنزهاي
تماسي گزارش گرديده است.
ً نظر خود را در
سوال :لطفا
مورد  recurrent erosionبعد از جراحي
 advanced surface ablationبفرماييد.
دکتر نوروزيزاده :معموالً اين
عارضه در خارج ناحيه laser ablation
که اپيتليوم قرنيه برداشته شده
و يا دستکاري گرديده است رخ
ميدهد و به درمانهاي معمول
20
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پاسخ
recurrent
erosion
به
مربوط
از
مواردي
البته
ميدهد.
ديستروفي اپيتليال سابکلينيکال
نيز وجود دارد که ميتواند عامل
بروز ضايعه باشد.
لنزهاي
دستجردي:
دکتر
سيليکون هيدروژل تا ميزان 6
برابر اکسيژن رساني بهتري نسبت
به لنزهاي معمولي براي قرنيه
عملشده دارند و در چشمهاي خشک
high water
نيز به علت دارا بودن
ميشوند.
تحمل
بهتر
content
در ضمن سرعت ترميم اپيتليوم تا
حداکثر يک روز در اين لنزها
بيشتر از لنزهاي معمولي است و
زمان کمتر براي ما خيلي از
مشکالت و عوارض بعدي را نيز
کمتر خواهد نمود .به عبارت
ديگر اگر ترميم اپيتليوم بيش
از  5تا  6روز به طول بيانجامد
شانس  hazeو اسکار در قرنيه
بسيار افزايش پيدا ميکند .در
ضمن بهتر است لنز انتخابي ما
مختصري  steepباشد مثالً 4/4 base curve
ميليمتر داشته باشد .در اين
صورت حرکت لنز روي قرنيه کمتر
بوده و بيمار درد و ناراحتي
کمتري خواهد داشت .نکته ديگر
اين که اگر لنز را پشت و رو در
چشم بيمار بگذاريم به علت
تحريک لبه لنز چشم بيمار به
شدت ناراحت ميشود .بنابراين
اگر فرداي عمل بيمار از درد
شديد شکايت داشت و درد مربوط
به لنز تماسي بود ،ممکن است
لنز استفاده شده خيلي  Steepبوده
و يا اين که پشت و رو کار
گذاشته شده است.
دکتر قريشي :به هر حال آنچه
در تئوري صحيح به نظر ميرسد
بايد در عمل و در بالين بيمار

دکتر سيدجواد هاشميان -ميزگرد باليني بايدها و نبايدها در
جراحيهاي رفراکتيو ليزري
نيز کاربرد داشته باشد و از
نظر من تفاوت چنداني بين انواع
لنزهاي موجود در بازار وجود
ندارد.
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عمل اصالحي مجدد پس از اصالح عيوب انکساري به روش جراحي با ليزر
دکتر سيدجواد هاشميان :فلوشيپ قرنيه -بيمارستان فجر  -مرکز چشمپزشکي
نگاه

خالصه

انکساري

(عيوب
رفراکتيو
جراحي
انکساري) شايعترين عمل انتخابي
ميباشد .عليرغم بهبود مداوم در
فنآوري و افزايش تجربه جراحان،
هنوز عوارض به ميزان کم بروز
مينمايد .اين عوارض ميتوانند
در ارتباط با بررسي قبل از عمل
ناقص يا ضعيف ،عوارض حين عمل،
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
ميتوان عيوب انکساري باقيمانده
يا نارضايتي بيمار از عمل قبلي
خود را برطرف نمود.

عمل

باشد.

نه

موفق

تنها به ميزان ديد و کيفيت ديد
پس از عمل وابسته است بلکه به
ميزان انتظار قبل از عمل بيمار
براي

عمل

انجام

بستگي

نيز

دارد .بنابراين براي هر جراح
الزم

است

تا

انديکاسيونهاي
خطرات
روشهاي

عمل،

احتمالي،
احتمالي

درباره
روش

عمل،

محدوديتها
جايگزين

و
با

بيمار صحبت نمايد.
تعريف

مقدمه
در

حاضر

حال

جراحي

عيوب

انکساري شايعترين عمل انتخابي
ميباشد .عدم بهبود کامل در اثر
و

ناکارآمدي

تجربه

کمبود

جراحان موجب نارضايتي بيمار از
عمل

نتيجه

شده

شايعترين

و

عارضه اين اعمال محسوب ميشود.
نامطلوب

نتيجه
ميتواند
ناقص

يا

در

عمل

ارتباط

ضعيف

قبل

اوليه

با
از

بررسي
عمل،

عوامل حين عمل ،مشکالت پس از
عمل
81

يا

گسترش

جراحي

عيوب

معيار عمل مجدد وجود عيب
انکساري باقي مانده قابل اصالح
است که منجر به نارضايتي بيمار
در وضعيت بدون اصالح شده (ديد
بدون اصالح يک يا چند خط کمتر
از ديد اصالح شده باشد) و حداقل
به مدت  3ماه پايدار باشد .عمل
مجدد يک عمل سالم و موثر براي
درمان شکايتهاي بينايي باقي
مانده در بيماران با نزديک
بيني ،دوربيني و آستيگماتيسم
است.
ميزان شيوع
ً
تا
81
تقريبا
photorefractive
بيماراني که تحت عمل
 (PRK) keratectomyقرار گرفتهاند و
 5/5تا  21درصد بيماراني که
21
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دکتر سيدجواد هاشميان -عمل اصالحي مجدد پس از اصالح عيوب
انکساري به روش جراحي با ليزر
تحت عمل ليزيک قرار گرفتهاند
نياز به عمل مجدد اصالحي پيدا
ميکنند.4-5
علل برگشت عيوب انکساري،
نارضايتي بيمار و عدم بدست
آوردن نتيجه مطلوب در عمل
اوليه
تغييرات انکساري که نياز به
عمل مجدد دارند وابسته به زمان
است .در ماههاي اول پس از عمل
شايعترين عارضه ،اصالح کمتر از
حد ) (undercorrectionاست .اين حالت
ميتواند به دليل يک يا چند
عامل شامل اکتازي قرنيه پس از
ترميمي
پاسخ
ليزيک،
عمل
استروما يا اپيتليوم قرنيه -81
 ،81تغييرات انحنا سطح خلفي
قدرت
افزايش
يا
و
قرنيه
1-1
کراتومتريک باشد .
برگشت عيب انکساري که ماهها
يا سالها پس از عمل بروز نمايد
ميتواند در نتيجه مکانيسمهاي
مختلف شامل  )8افزايش طول
قدامي-خلفي کره چشم )،(axial length
)3
اپيتليوم،
هيپرپالزي
)2
ترميم زخم استروماي قرنيه و
 )4پيشرفت سخت شدن هسته عدسي
) (nuclear sclerosisباشد.1
علل احتمالي برگشت پس از عمل
 PRKو ليزيک ميتواند وابسته به
خود بيمار ،وسايل مورد استفاده
و سيستم ليزر در هنگام عمل،
پارامترهاي درمان و همچنين نوع
درمان پس از عمل باشد .جراح
بايد هر نوع خطا در ارزيابي
قبل از عمل و عملکرد را بررسي
نمايد .در صورتي که همه موارد
پاسخ
شود
انجام
درستي
به
پاسخ
و
بيمار
بيولوژيکي
بيومکانيک قرنيه از عوامل موثر

است .تنوع پاسخ ترميمي استروما
به شرايط کلي بيمار و سن
وابسته
1-1 -81-81
 .درمان پس از عمل
است
به ويژه در عمل  PRKبا جلوگيري
از بروز کدورت قرنيه ميتواند
در به دست آوردن نتيجه مطلوب
موثر باشد.
عوامل موثر در به دست آوردن
نتيجه مطلوب در عمل اوليه
کلي

بيمار

و

وضعيت

شرايط
سالمت آن
 سن بيمار :ميزان نياز به عملمجدد در سنين باالتر بيشتر
است .اين حالت ميتواند در
استفاده
به
تمايل
نتيجه
جراحان از نوموگرامهايي که
همراه با اصالح کمتر از حد
است باشد .يک احتمال ديگر
تنوع بيشتر پاسخ ترميمي زخم
در سنين باالست .طرح انجام
ليزر ) ،(ablation profileنوع ليزر و
الگوريتم مورد استفاده در
اين حالت اهميت دارد.1
 ميزان  :corneal toricityهرچه ميزان toricityو آستيگماتيسم قرنيه
بيشتر باشد احتمال نياز به
عمل مجدد باالتر است.1
 جنس :ميزان نياز به عمل مجدددر خانمها بيشتر است.
هرچه
انکساري:
عيب
 ميزانيا
نزديکبيني
ميزان
با
توام
نزديکبيني
باشد
باالتر
آستيگماتيسم
احتمال نياز به عمل مجدد
بيشتر است.1
 انحناي قدامي قرنيه :هرچهبيشتر
قرنيه
steepness
ميزان
81

مجله چشمپزشکي نگاه -سال-4
شماره 2
باشد
مجدد بيشتر است .
 عيب انکساري ناپايدار قبل ازعمل :وقتي عيب انکساري قبل
از عمل رو به افزايش باشد،
شانس نياز به درمان مجدد
بيشتر خواهد بود.
و
شده
تهيه
فلپ
 ضخامتاستروماي باقيمانده قرنيه در
نشان
مطالعات
ليزيک:
عمل
داده است که هرچه ضخامت فلپ
ليزيک بيشتر و برش عمقيتر
باشد نتيجه رفراکتيو حاصله
غيرپايدارتر و ميزان اصالح
کمتر از حد بيشتر است .در
عمل ليزيک با فلپ نازک هم
نتيجه عمل بهتر بوده و هم
اين نتيجه پايدارتر است.1
تاثير
قرنيه
عمقي
الياف
کمتري در کنترل شعاع انحنا
قرنيه و در نتيجه در اصالح
عيب انکساري دارند .همچنين
از آنجا که ميزان رطوبت
الياف عمقي قرنيه بيشتر است
اثر ليزر در بخش عمقي قرنيه
کمتر ميباشد.1
عواملي که بيمار را کانديداي
عمل مجدد ميکنند شامل انتظارات
بيمار از عمل انجام شده ،نتيجه
نهايي رفراکتيو به دست آمده از
عمل و همچنين ترجيح جراح است.1
)(anterior bowing

احتمال

عمل

1

علل انجام عمل مجدد
انجام

علل
از:
اصالح کمتر
ديوپتر يا
باشد.6
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 اصالح بيش از حد :وقتي که 8ديوپتر يا بيشتر از هدف اصالح
شده باشد.6
 رشد سلولهاي اپيتليوم در زيرفلپ در عمل ليزيک )(epithelial ingrowth
سلولهاي
رشد
که
 وقتياپيتليوم در بين دو سطح
) (interfaceمنجر به اختالل در ديد،
آستيگماتيسم و يا گرفتاري
محور بينايي شود.6 -85-86
 جزيره مرکزي ) :(central islandممکناست منجر به کاهش ديد بدون
اصالح يا اصالح شده گردد.6
مرکزي
غير
ليزري
 درمان) :(decentration of treatmentوقتي که
مرکز منطقه ليزر شده بيشتر
از  1/5تا  8ميليمتر جابهجا
شده باشد.6
 منطقه بينايي ليزر شده کوچک)(small optical zone

موفقيت عمل مجدد به طور
کلي نسبت به عمل اول کمتر
در
هم
مجدد
عمل
است.
نزديکبيني و هم در دوربيني
يک عمل سالم و موثر بوده
نزديکبيني
در
نتايج
ولي
6
بهتر و پايدارتر است .
روشهاي جراحي مجدد

(enhancement

)techniques

عمل اصالح مجدد را ميتوان به
روشهاي زير انجام داد:
 )8عمل اصالح مجدد در سطح قرنيه
):(surface ablation enhancement
فتورفراکتيو کراتومتري +
ميتومايسين C
 الزک  +ميتومايسين C اپيليزيک )2عمل اصالح مجدد به روش ليزيک

دکتر سيدجواد هاشميان -عمل اصالحي مجدد پس از اصالح عيوب
انکساري به روش جراحي با ليزر
 ليزيک پس از عمل اوليه بهروش ليزيک
 ليزيک پس از عمل اوليه بهروش PRK
 )3عمل اصالح مجدد به روش CK
)(conductive keratoplasty

 )4عمل
برداشت
يا (undersurface ablation of the flap) UAF
هر کدام از روشهاي جراحي
ليزري فوق را ميتوان به يکي از
سه شکل زير انجام داد:
 )8عمل اصالح مجدد به روش ليزري
معمولي )(conventional laser enhancement
براساس
مجدد
اصالح
عمل
)2
توپوگرافي قرنيه (topographic-guided laser
اصالح مجدد به
زير
ليزري

روش
فلپ

)enhancement

اصالح
عمل
)3
اعوجاج جبهه موج

مجدد

براساس

(wavefront-guided laser

)enhancement

ارزيابيهاي الزم قبل از انجام
عمل مجدد
علت
به
که
بيماري
در
عمل
نتيجه
از
نارضايتي
رفراکتيو اوليه کانديداي عمل
اصالح مجدد ميشود بايد بررسيهاي
زير به عمل آيد:
نتيجه رفراکتيو اوليه
)8
قابل اصالح که حداقل به مدت 3
ماه پايدار باشد .از آنجا که
وضعيت رفراکتيو بيمار پس از
عمل ليزيک پس از  6ماه پايدار
ميشود و حتي ممکن است در بعضي
موارد يک يا  2سال پس از عمل
نيز تغيير يابد حداقل زمان عمل
مجدد پس از عمل اوليه  6ماه
است.

اين بيماران بايد تحت يک
ارزيابي
شامل
کامل
معاينه
بهترين ديد بدون اصالح ،بهترين
ديد اصالحي ،رفراکشن بدون قطره
) (manifest refractionرفراکشن پس از
استفاده از قطره سيکلوپلژيک،
بيوميکروسکوپي با اسليت لمپ،
ارزيابي وضعيت اشک و سطوح
خارجي چشم ،اندازهگيري فشار
داخل چشمي ،بررسي شبکيه با
غيرمستقيم،
افتالموسکوپي
پاکيمتري
قرنيه،
توپوگرافي
اولتراسوند،
روش
به
قرنيه
ارباسکن و ارزيابي سطح خلفي
قرنيه ،بررسي ميزان اعوجاج
بررسي
)،(aberrometry
موج
جبهه
اندازه مردمک ) ،(pupillometryبررسي
ضخامت
بررسي
و
فلپ
ضخامت
استروماي باقيمانده با روش
 optical coherence tomographyو يا subtractional
( ultrasound pachymetryدر بيماراني که
قبالً ليزيک شدهاند) قرار گيرند.
تصوير 8
اساس
بر
مجدد
عمل
روش
بررسيهاي انجام شده قبل از عمل
تعيين ميگردد.
در مطالعات جديد نتايج درمان
عمل مجدد به روش ليزيک در
بيماراني که طرح ليزر براساس
wave front guided
اعوجاج جبهه موج
 ablationبوده است بهتر از روش
معمول ) (conventionalذکر شده است-22
 .82همچنين عمل مجدد به روش
)(surface ablation
ليزر سطح قرنيه
همراه با استفاده از محلول
 1/12درصد ميتومايسين داراي
اثربخشي خوب ،عوارض کمتر و
نتايج انکساري پايدارتر است.
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تصوير  OCT -8قرنيه که سطح قدامي قرنيه ) ،(Aسطح بين فلپ و
استروماي قرنيه ( ،(Iضخامت فلپ به ميزان  861ميکرون و سطح
خلفي قرنيه ) (Pرا نشان ميدهد.

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
قرنيه پس از عمل کاسته شده
است .روش ليزر سطح قرنيه با
ميتومايسين همراه با استفاده
از الگوريتمهاي جديد ليزري مثل
طرح ليزر بر اساس اعوجاج جبهه
موج  wavefront guided ablationميتواند به
عيوب
درمان
در
موثر
طور
انکساري باقيمانده يا نارضايتي
بيمار پس از عمل اوليه  PRKيا
شود.
گرفته
کار
به
ليزيک
همچنين عمل جراحي مجدد به روش
الزک پس از عمل اوليه الزک ،براي
22

اصالح دوربيني باقيمانده پس از
عمل  PRKهمراه با کدورت قرنيه و
نيز پس از عمل ليزيک قابل
انجام است.
درمان مجدد به روش ليزيک
)(LASIK enhancement

درمان مجدد به روش ليزيک
ميتواند به يکي از دو روش )8
بلندکردن فلپ قبلي ) (lifting flapو
انجام ليزر و  )2ايجاد فلپ
جديد ) (recutting flapانجام شود.
شايعترين روش اصالح مجدد در
بيماراني که قبالً تحت عمل ليزيک
واقع شدهاند روش بلندکردن فلپ
اوليه است.4-83-84
عمل مجدد به روش ليزيک يک
عمل با اثربخشي خوب ،سالم و با

دکتر سيدجواد هاشميان -عمل اصالحي مجدد پس از اصالح عيوب
انکساري به روش جراحي با ليزر
نتايج پايدار پس از عمل است و
ميتواند پس از عمـل ليـزيک
PRK
اوليه يا بعد از عمـل
انجـام
4-83-84-81-21-28
 .عوامل خطر در
گيرد
اين عمل شامل درجه عيب انکساري
مورد اصالح ،ميزان آستيگماتيسم
اوليه و مقدار باقيمانده ،سن و
جنس بيمار است .1در بيماران
ليزيک که قرنيه آنها کمتر از
 451ميکرون ضخامت داشته باشد
عمل مجدد به روش بلندکردن فلپ
نبايد انجام شود.82
 مزاياي بلند کردن فلپ در عمل
1-41-41
مجدد به روش ليزيک
فلپ اوليه ماهها يا سالها
بعد از عمل ليزيک به راحتي
قابل جداشدن و بلندکردن است.
بلندکردن فلپ اوليه ميتواند از
بروز عوارض ناشي از تهيه فلپ
جديد جلوگيري نمايد .همچنين از
بروز سطوح نامنظم در بين دو
برش ،جدا شدن قطعات بافتي،
جداشدن فلپ ،تخريب فلپ جلوگيري
مجدد
درمان
شرايط
و
کرده
83-84
احتمالي را فراهم مينمايد
 مشکالت بلندکردن فلپ اوليه
ميزان خطر بروز رشد سلولهاي
interface
اپيتليالي بين دو سطح
افزايش مييابد (بين  5تا 32
درصد گزارش شده است).85-86
همچنين احتمال بروز کراتيت
منتشر الملر )،(diffuse lamellar keratitis
فيبروز زير اپيتليوم ،پارگي
فلپ ،چين خوردگي اليه بومن و
افزايش اعوجاج ردههاي باالتر
) (higher order aberrationافزايش مييابد.4
نکاتي که بايد در حين عمل
اصالح مجدد به روش بلندکردن فلپ
رعايت شود تا عوارض کمتر شوند

و نتيجه بينايي بهتري به دست
آيد عبارتند از:
 )8عالمت گذاري لبه فلپ در
معاينه با اسليت لمپ با Sinskey
هوک و باز کردن لبه آن در
فلپهايي که تا ناحيه ليمبوس
گسترش يافتهاند.
در برخي موارد عروق محيطي
قرنيه به زير فلپ نفوذ کرده
است .در فلپهاي نازک بايد
مراقب پاره شدن محيطي فلپ بود.
 )2بايد مراقب صدمه به سلولهاي
اپيتليال بود و يک لبه تيز و
پاک ايجاد نمود.
 )3لبه فلپ را بايد با يک
مشابه
و
گرفته
فورسپس
کپسولورکسيس بلند کرد.
 )4در بين دو سطح از سرم نمکي
براي کاهش سطح تماس استفاده
ميشود .سعي ميشود از اسپچوالي
انتقال
سبب
که
)(blunt
کند
سلولهاي اپيتليالي به بين دو
سطح ميگردد استفاده نشود.
 )5پس از انجام ليزر و شستشوي
ظريف سطح ليزر شده فلپ را
و
حفظ
براي
و
برگردانده
پايداري فلپ از لنز تماسي جهت
پانسمان استفاده ميگردد.
 عوارض عمل مجدد به روش بلندد
نمدددددددددددددددددددددددودن
1-6-44-41-41
فلپ
 )8اسکار محيطي قرنيه
 )2رشد سلولهاي اپيتليالي در
زير فلپ
 )3چينخوردگي اليه بومن
 )4اکتازي قرنيه
 )5پارگي فلپ
در موارد زير انجام عمل
اصالحي مجدد را به روش ايجاد
فلپ جديد انجام ميدهيم.4
23
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 )8فلپ قبلي نازک يا ناقص
 )2وقتي فلپ اوليه بسيار کوچک
باشد و بخواهيم عمل مجدد اصالحي
دوربيني انجام دهيم.
 )3وقتي که به علت ترميم شديد
خطر پارگي فلپ وجود داشته
باشد.
 )4در بيماري که قبالً تحت عمل
کراتوتومي راديال قرار گرفته
باشد.
 )5در مواردي که قبالً برش مجدد
داده شده باشد.
از آنجا که تهيه فلپ جديد
همراه با عوارض ايجاد فلپ و
معموالً همراه با تهديد بينايي
است بهتر است حتياالمکان از
روشهاي ديگر جهت اصالح مجدد
استفاده نمود.
براي کاهش عوارض هنگامي که
بايد فلپ جديد تهيه نماييم
بهتر است نکات زير رعايت شود:
 حداقل  5تا  6ماه بعد از عملاوليه ،عمل مجدد انجام شود.
 سطح برش نسبت به برش اوليهعميقتر باشد.
 برش را بايد از خارج برشاوليه شروع کرد.
 اگر سطح برش با برش قبلي يکيشد و مقداري از بافت قرنيه
جدا گرديد بهتر است بافت جدا
شده در جاي خود قرار داده
شود.
 فلپ تهيه شده با فورسپس بلندشود.
 عمل شستشو با حوصله انجامشود و سوزن شستشو به آرامي
در بين دو سطح حرکت داده
شود.
24
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عمل اصالح مجدد پس از

PRK

به

روش ليزيک
عمل اصالح مجدد در بيماراني
که قبالً تحت عمل  PRKقرار
گرفتهاند
موثر

روش

به

و

سالم

بيماران

بايد

کامالً

ليزيک

است.
در

در

اين

هنگام

عمل

نکات زير رعايت شود.5
)8

در

بيماران

اين

بومن،

فقدان

اليه

بسيار

شکننده

هنگام

عمل

به

اپيتليوم

بوده
بايد

علت

لذا
از

در
قطره

تتراکائين کمتري استفاده نمود
و همچنين در هنگام تهيه فلپ
سطح قرنيه بايد مرطوب باشد تا
حداقل اصطکاک ايجاد و از ايجاد
اپيتليال

نقص

(epithelial

)defect

جلوگيري شود.
)2

ضخامت

فلپ

بايد

حداکثر

ممکن باشد (حداقل  811ميکرون).
اگر فلپ تهيه شده نازک باشد به
علت

فقدان

چينخوردگي

اليه
ميباشد.

بومن

مستعد

همچنين

در

فلپ نازک ممکن است ميکروکراتوم
از ناحيه ليزر شده قبلي عبور
کند

و

منجر

به

ايجاد

سطح

نامنظم و نتايج بينايي نامطلوب
گردد.
عمل اصالح مجدد براي اصالح ليزر
غيرمرکزي

دکتر سيدجواد هاشميان -عمل اصالحي مجدد پس از اصالح عيوب
انکساري به روش جراحي با ليزر
)(retreatment of decentration ablation

غيرمرکزي
ليزري
برداشت
هنگامي نياز به اصالح دارد که
ميزان جابهجايي  8ميليمتر يا
بيشتر باشد .براي اصالح برداشت
ليزري غيرمرکزي بايد برداشت
ليزري مجدد در لبه برداشت
ليزري قبلي انجام شود .براي
اين کار بايد سيستم ردياب چشم
خاموش باشد و مريض به جهتي که
)(decenter
قبالً ليزر جابهجا شده
نگاه کند مثالً اگر جابهجايي در
بخش فوقاني قرنيه باشد بايد
بيمار به باال نگاه نمايد و
نيمه تحتاني قرنيه ليزر شود.
امروزه با استفاده از سيستمهاي
هدايت برداشت ليزري براساس
توپوگرافي اين کار به راحتي
انجامپذير است.1
برداشت غيرمرکزي ليزري منجر
به عوارض متعدد شامل ايجاد
کاهش
نامنظم،
آستيگماتيسم
بهترين ديد اصالحشده ،درخشندگي
و پخش ديد ) ،(glareهالهبيني )،(halo
دوبيني يک چشمي و کاهش ميزان
ميگردد.6
کانتراست
حساسيت
امروزه براي پيشگيري از بروز
آن در سيستمهاي جديد ليزري از
سيستم رديابي چشم استفاده شده
است که در آن اشعه ليزر حرکات
چشم را دنبال نموده و از
جابهجايي مرکزي منطقه ليزرشده
جلوگيري مينمايد .در سالهاي
ليزري
برداشت
هيچ
اخير
غيرمرکزي که بيش از  8ميليمتر
جابهجا شده باشد گزارش نشده و
در بيش از  11/2درصد اين ميزان
کمتر از  1/5ميليمتر بوده است.1
درمان مجدد جزيره مرکزي
)island

(central

جزيره مرکزي را ميتوان با
توپوگرافي پس از عمل ارزيابي
نمود و به شرايطي اطالق ميشود
که يک ناحيه مجزاي مرکزي مسطح
) (flatبه قطر  8ميليمتر و به
ميزان  8ديوپتر يا بيشتر از
بخش محيطي قرنيه  steepباشد.6
قدرت جزيره مرکزي را براساس
اختالف قدرت ديوپتري نوک آن
تعيين
جزيره
پايه
و
)(apex
به
درمان
ميکنند.
روش
انجام
برداشت
اندازه
امروزه
هدايت

PTK

)keratectomy

therapeutic

(photo

ميزان
قطر
و
ميشود
ليزري مقداري کمتر از
است.
مرکزي
جزيره
بهتر است اصالح بر اساس
توپوگرافي و به روش
 topography-guided ablationانجام شود.1
اصالح مجدد براساس هدايت اعوجاج
جبهه موج
)(wave front guided laser ablation

عمل مجدد براساس  WFميتواند
اصالح
و
موفقيت
افزايش
در
موثر
بسيار
قرنيه
نامنظمي
باشد .82هدف اصلي در جراحي با
 WFکاهش در ميزان اعوجاج رده
سوم و چهارم (higher order ablation) HOA
پس از عمل اوليه است.
اعوجاج رده سوم و چهارم در
بيماران منجر به بروز عاليمي
نظير هاله بيني ) ،(haloدرخشندگي
) ،(star burstپخش نور ) (glareو دوبيني
همراه با از دست دادن بهترين
ديد اصالحي ) (BCVAو کاهش حساسيت
کنتراست ) (contrast sensitivityاست.82-22
برداشت
جديد
الگوريتمهاي
ليزري براساس  WFکيفيت اپتيکي
قرنيه و در نتيجه کيفيت تصوير
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را

بهبود

در شبکيه
است.22
در دو مطالعه جديد نشان داده
شد که نتايج درمان مجدد براساس
اعوجاج جبهه موج بهتر از روش
معمول ميباشد .در اين مطالعات
ميزان اثربخشي و سالمت عمل
باالتر و ميزان افزايش اعوجاج
ردههاي باالتر نسبت به روش
معمول کمتر بوده است.82
دکتر  Jorge Alioو همکاران در
مجله
در
که
مقالهاي
افتالمولوژي منتشر شد نشان
دادند که عمل مجدد براساس WF
يک عمل موثر و سالم در اصالح
عيب انکساري باقيمانده است .هم
کيفيت ديد و هم ميزان اصالح عيب
انکساري نسبت به روش معمول
بهتر بوده است.82

بخشيده

عمل مجدد براساس توپوگرافي
قرنيه
)(topography guided customized ablation

سيستمهاي جديد ليزر اگزايمر
ليزري
برداشت
توانايي
که
براساس توپوگرافي قرنيه را
دارند در اصالح مجدد قرنيههاي
نامنظم بسيار موثرند .1در اين
محوري
نقشه
براساس
روش،
نقشه
و
(axial
)map
توپوگرافي
برآمدگي توپوگرافي ) (elevation mapو
 (best fit sphere) BFSسطوح نامنظم قرنيه
برداشته ميشود.1
به عبارت ديگر سطوح رنگي
برآمده و باالتر از اپتيموم
) (colored elevationبه سطوح مطلوب
طبيعي و سبزرنگ تبديل ميشوند.
اين سيستم به ويژه در اصالح
مجدد برداشت ليزري غيرمرکزي و
جزيره مرکزي بسيار موثر است.1
26

NJO Vol. 4, No. 2, Summer 2006

عمل اصالح مجدد به روش
(conductive keratoplasty) CK

در

عمل

از

CK

امواج

انرژي

راديويي براي تغيير شکل قرنيه
از طريق جمع شدن و کوتاه شدن
الياف

)(shrinkage

قرنيه

کالژن

استفاده ميشود.
عمل  CKدر اصالح دوربيني خفيف
تا متوسط در بيماراني که قبالً
تحت

عمل

همچنين

قرار

در

نگرفتهاند

دوربيني

و

باقيمانده

يا ايجادشده پس از عمل ليزيک و
PRK

بسيار موثر است .در اصالح

مجدد دوربيني ،آستيگماتيسم يا
نامنظمي
روشهاي
نيست،
ايمن

قرنيه
اصالح

CK

روش

است.

بيماران

با

هنگامي

ليزري

امکانپذير

مناسب،

اين

موثر

موارد

قرنيه

که
و

شامل

نازک،

فلپ

نازک ،قرنيهاي که تحت درمان به
علت چينخوردگي فلپ قرار گرفته،
قرنيههاي با ديستروفي غشا پايه
سلولهاي

اپيتليال

يا

اختالالت

سطح و چشمهايي که چندين عمل
جراحي داشتهاند است.
عمل اصالح مجدد به روش برداشت
ليزري زير سطح فلپ (undersurface
)ablation of the flap

عيوب
اصالح
در
روش
اين
انکساري باقيمانده خفيف پس از

دکتر سيدجواد هاشميان -عمل اصالحي مجدد پس از اصالح عيوب
انکساري به روش جراحي با ليزر
عمل ليزيک ،وقتي فلپ داراي
ضخامت کافي باشد ،انجام ميشود.
اين عمل در بيماراني که ضخامت
استروماي قرنيه باقيمانده کم و
مستعد اکتازي قرنيه ميباشند و
از طرفي نياز به اصالح مجدد
دارند موثر ذکر شده است.

مناسب ميتوان به طور موثر و
سالم عيب انکساري باقيمانده يا
عارضه ايجاد شده در نتيجه عمل
اوليه را اصالح نمود.

نتيجه
امروزه با پيشرفتهايي که در
سيستمهاي ليزري و نوع ليزرها و
طرح برداشت ليزري ) (ablation profileبه
وجود آمده و از طرفي با
ارزيابي دقيق بيماران قبل از
عمل انتخاب مناسب و منطقي
نمودن انتظارات بيمار از عمل
ميتوان ميزان نارضايتي بيماران
و در نتيجه نياز به اصالح مجدد
را بسيار کاهش داد .همچنين در
بيماراني که نياز به عمل مجدد
دارند با انجام ارزيابيهاي
دقيق قبل از عمل و انتخاب روش
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دکتر قاسم عليزاده -تظاهرات چشمي و مفاهيم واسکوليتهاي
سيستميک

تظاهرات چشمي و مفاهيم واسکوليتهاي سيستميک
دکتر قاسم عليزاده :چشمپزشک

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
ً کمياب بوده و اتيولوژي و
نسبتا
پاتوفيزيولوژي آنها هنوز مبهم
و تاريک است که اين خود منجر
به طرح نامگذاريهاي سردرگم
کننده و طبقهبنديهاي متعدد شده
است.
درمان
چنانچه
واسکوليتها
نشوند ميتوانند مهلک باشند ولي
تشخيص سريع و به موقع موجب
درمان موفقيتآميز و پيشآگهي
بهتر ميشود .البته تشخيص سريع
ممکن است مشکل باشد چرا که اين
دسته از بيماريها معموالً مدت
طوالني با عاليم غيراختصاصي ،قبل
از آنکه تظاهرات اصلي بيماري
به وجود آيد خودنمايي ميکنند.
چشم پزشکان بايد با اختالالت
ناشي از واسکوليتها آشنا باشند
چرا که اين بيماريها براي
زندگي شخص مبتال خطرناک است و
چون اين امکان وجود دارد که
عاليم چشمي تنها علت مراجعه
بيمار به چشم پزشک باشد لذا
تشخيص به موقع چشمپزشک ميتواند

بيمار را از خطرات حتمي نجات
دهد.
تظاهرات
بررسي
اين
در
چشمي
و
سيستميک
واسکوليتها جمعبندي شده و نيز
پيشنهاد يک برنامه عملي براي
چشمپزشکان مورد بحث و بررسي
قرار گرفته است.
معرفي
التهاب و نکروز از ويژگيهاي
اصلي در پاتولوژي واسکوليت
است .واسکوليتها طيف وسيعي از
اختالالت ناهمگن ) (heterogenousرا در
برميگيرند که در آن عروق مشخصي
در بدن هدف واکنش غيرطبيعي
موجب
و
گرفته
قرار
ايمني
تغييرات پاتولوژيک در عروق
ميگردد .اين تغيرات عبارتند از
نکروز اليه آندوتليوم عروق که
منجر به تخريب اليه مذکور و
بسته شدن عروق ميشود و در
نهايت موجب ايسکمي اعضايي که
از عروق مزبور خون ميگيرند
ميگردد .به همين دليل صور
باليني واسکوليتها بسته به
محل ،نوع ،اندازه و توزيع عروق
مبتال همراه با تغييرات وسيعي
باليني
نماي
ميباشد.
واسکوليتها از تورم موضعي و
خوشخيم پوست تا عارضه سيستميک
اغلب
ميکند.
تغيير
کشنده
عاليم
با
ابتدا
بيماران
غيراختصاصي و مبهم مانند کاهش
وزن ،کسالت عمومي ،تب و تعريق
شبانه مراجعه مينمايند .اين
B
عاليم
را
جسماني
عاليم
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مينامند .درگيري عروق مختلف
موجب پديدار شدن عاليم اختصاصي
ميگردد که در حقيقت نتيجه
پيشرفت بيماري است.
از
پوست
عروق
واسکوليت
اغلب
معمولي
تظاهرات
واسکوليتهاست که طبقهبنديهاي
مختلفي دارد.
ابتالي عروق ريه موجب خونريزي
آلوئولر ميگردد که خود يکي از
صور سيستميک واسکوليت است و
ً مورد توجه قرار
بايد سريعا
گرفته و تشخيص داده شود.
بيمار مشکوک به واسکوليت
ً مورد بررسي عروق
بايد دقيقا
کليه قرار گيرد چرا که عروق
در
هدف
بافتهاي
از
کليه
واسکوليت است و چنان که تشخيص
واسکوليت عروق کليه به تعويق
افتد موجب اختالل کار کليه شده
و  morbidityبيشتر ميشود .از طرف
ديگر وجود اختالل کليه و کاهش
کليرانس کراتينين نيز مانع از
تجويز داروهايي که سبب آسيب
کليوي ميشوند خواهد بود.
ابتالي عروق سيستم عصبي مرکزي
) (CNSاز واسکوليتهاي شديد و
بالقوه کشنده است .پزشک بايد
توجه مخصوص به سردردها و ساير
عاليم نورولوژيک نمايد .چون اين
عاليم ممکن است از عاليم ابتدايي
واسکوليت عروق مغز باشند.
تظاهرات واسکوليت ممکن است
در گوش ،گلو و بيني بيمار به
وجود آيد ،بنابراين يک متخصص
مجرب گوش و حلق و بيني براي
تشخيص و نيز کمک به برآورد
واقعي واسکوليت مورد مشاوره
قرار ميگيرد و روي هم يک بررسي
که
است
الزم
سيستميک
کامل
بيماري به موقع تشخيص داده
شود.
72

NJO Vol. 4, No. 2, Summer 2006

عروق
واسکوليت،
سندرمهاي
چشمي را نيز مبتال ميکنند و
گاهي اوقات اولين عالمت سندرم
درگيري عروق چشم است که بيمار
را وادار به مراجعه به چشمپزشک
مينمايد و چشمپزشک بايد توجه
داشته باشد که روند واسکوليت
به عروق چشم محدود نميگردد و
در صورت پيشرفت ،ساير اعضاي
بدن را نيز درگير ميکند.
تظاهرات واسکوليتهاي سيستميک
مختلف
اشکال
به
ميتواند
خودنمايي کند :کراتيت زخمي
(peripheral
ulcerative
قرنيه
محيطي
)،(proptosis
پروپتوز
)،keratitis=PUK
شبکيه،
عروق
واسکوليت
اپياسکلريت،
کونژونکتيويت،
اسکلريت ،التهاب در عروق اربيت
و يوييت.
شناسايي سريع واسکوليت چشمي
و از آن طريق تشيخص واسکوليت
سيستميک ميتواند حيات بيمار را
ً در مورد polyarteritis
نجات دهد .مثال
 31 nodosaدرصد بيماران اگر
درمان نشوند فقط به مدت  5سال
زنده ميمانند ولي در صورت
با
درمان
و
تشخيص
داروهاي
و
کورتيکواستروييد
(cytotoxic
ايمني
سرکوبگر
) immunosuppressiveميزان زنده ماندن
بيماران در طي  5سال به ترتيب
ميرسد.
درصد
28
و
42
به
بنابراين تشخيص سريع و درمان
مناسب براي کنترل بيماري چشمي
و مهمتر از همه بيماري سيستميک
کمک شاياني خواهد بود.
هدف از اين بررسي عبارتست از
بررسي منظم واسکوليت بر اساس
از
موجود
اطالعات
آخرين
ايميونوپاتولوژي
ويژگيهاي
تشخيص
و
)(immunopathology
ضمن
واسکوليتهاي سيستميک در

دکتر قاسم عليزاده -تظاهرات چشمي و مفاهيم واسکوليتهاي
سيستميک
شرح حال بيماري و تظاهرات چشمي
در ارتباط با آن نيز با
واسکوليتهاي سيستميک مورد توجه
قرار ميگيرد .هدف ديگر آن است
که اطالعات پايه ) (databaseکامل در
مورد واسکوليتهاي اوليه به
نحوي داده شود که چشمپزشک
بتواند به تشخيص سريع و زودرس
بيماري برسد و بيمار را براي
درمان هدايت نمايد.
علل
با
که
واسکوليتهايي
ثانوي ديگر و اختالالت خودايمني
توضيح
بدون
ميباشند
همراه
بيشتر نام برده خواهند شد.
ايمونوپاتوژنز
شناخت کلي تظاهرات ايمني،
پزشک را در ارزيابي ،تشخيص و
درمان تظاهرات کلينيکي بيماري
که به علت اختالالت خودايمني به
وجود آمده است کمک مينمايد.
غالب واسکوليتها به دليل
واکنشهاي التهابي است که خود
به واسطه واکنشهاي ايمني بر
عليه آنتيژنهاي ساختماني عروقي
شناسايي
ميآيد.
وجود
به
انحرافي و ناهنجار سيستم ايمني
عليه پروتئينهاي خودي )(self proteins
به علت نقص مکانيسمهاي تنظيم
مکانيسمها
اين
است.
کننده
مانند سرکوب سلولي)،(cellular suppression
 clonal ignorance ،clonal deletionو cellular anergy
تعادل
نگهداري
براي
ايمونولوژيک الزم است .وقتي نقص
مکانيسمهاي تنظيم کننده به
B
وجود آمد لنفوسيتهاي  Tو
خودفعال ) (auto-reactiveبه وجود آمده
توليد
و
اين
و
مينمايند
auto-antibody
آنتيبادي موجب تخريب ارگانهاي
مورد
اين
در
ميشوند.
هدف
نهايي
هدف
ساختمانهاي

(آندوتليوم) عروق ،ساختمانهاي
گرانولهاي
شريانها،
ديواره
داخل سيتوپالسم سلولي (intracytoplasmic
) granulesو پروتئينهاي درون هسته
هسته
سلولهاي
(intranuclear
)proteins
داراست.
براي توضيح بيشتر در مورد
مکانيسمهاي کنترلي و تنظيم
کننده پاسخ ايمني بايد گفت درک
پاسخ ايمني به عنوان يک دستگاه
فيزيولوژيک کامل ،نياز به درک
پيامهاي خاموش کننده و نيز
ً
پيامهاي فعالکننده دارد .صرفا
با چنين درک کاملي از اين
دستگاه است که ميتوان پرسشهايي
مانند چرا تکامل پاسخ برضد
آنتيژنهاي بافت خودي يک پديده
استثنايي است نه شايع و چرا
مقدار پاسخ به يک آنتيژن خاص
به طور مدام افزايش نمييابد را
پاسخ داد .در هر حال شکسته شدن
مکانيسمهاي کنترلي و تنظيمي
و
خودايمني
به
است
ممکن
بيماريهاي خودايمن منجر شود.
متقابل
اثرات
Gell
و
Combs
ايمونولوژيک و تظاهرات باليني
آنها را به چهاردسته اساسي از
عکسالعملهاي «ازدياد حساسيت»
و
است
کرده
تقسيم
ايمونوپاتولوژي واسکوليتها را
ميتوان با اين چهار نوع واکنش
ايمني شرح داد:
 )1ازدياد حساسيت نوع اول
)(type I hypersensitivity reaction

اين نوع با آنژئيت آلرژيک
) (Allergic angiitisمشخص ميشود که در آن
) (IgEدر
سطح ايمونوگلوبولين E
خون و نسوج باال ميرود و
ائوزينوفيلي به وجود آمده موجب
تخريب نسوج ميشود (مثل
.)syndrome

Churg-Strauss

72

مجله چشمپزشکي نگاه -سال-4
شماره 7

ميشود که آن را با نام

 )2ازدياد حساسيت نوع دوم

Granulomatosis

)(type II hypersensitivity reaction

در اين نوع ،علت آنژئيت به
مــثل

بـا

تـوام

ايجــاد

ANCA

که منجر

)(antineutrophilic cytoplasmic antibodies

واسکوليت

به

ميگردد

با

توام

که به

)(ANCA-associated vasculitis

سلولهاي

واسطه

ميشوند.

ايجاد

داده

نشان

ANCA

سيتوتوکسيک
مطالعات

است

vitro

که

in

با

نوتروفيلهاي فعالشده توسط

ANCA

آندوتليوم

را

بعضي

از

تخريب

ميتوان
برانگيخت

و

زيرمجموعههاي

ANCA

با تعامـل با

موجب

شدن

primed neutrophils

مولکولهاي

MPO

پروتئيناز 1

نمايـان
)(myeloperoxidase

)(PR3

و

در سطح سلول

ميشود و از دست دادن گرانولهاي
داخلي

نوتروفيل

ايجاد

گونههايي

واکنشپذير

)oxygen

)(degranulation

از

و

اکسيژن

(reactive

موجب

آپوپتوز (مرگ برنامهريزي شده)
نوتروفيلها ميشود .عدم توانايي
و

يا

در

نارسايي

پاک

کردن

نوتروفيلهاي آپوپتوتيک از محل
موجب

التهاب

مزمن

و

تخريب

آندوتليوم عروق ميشود .اگر
به سوي
وجود
18

ANCA

PR3

هدايت شود موجب به

آمدن

واسکوليت

نوعي

از

)(GW

MPA

Wegener's

ميشناسيم،

حالي که اگر به سوي
شود تشخيص

واسطه آنتي بادي است.
آنـژئيـت
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MPO

در

هدايت

مطرح خواهد شد.

 )3ازدياد حساسيت نوع سوم
)(type III hypersensitivity reaction

ايــن
در
حسـاسيــت

نـوع

ازديـاد
PAN

) (polyarteritis nodosaکه يکي از انواع
واسکوليتهاست به وجود ميآيد.
اين حالت با تشکيل کمپلکس
ايمني ) (immune complexو رسوب آن در
عروق همراه است.
 )4ازدياد حساسيت نوع چهارم
)(type IV hypersensitivity reaction

آرتريت
نوع
اين
در
گرانولوماتوز ) (granulomatous arthritisاز
طريق واکنش واسطهاي سلولهاي T
ايجاد شده و تشکيل گرانولومها
و سلولهاي غولآسا ) (giant cellsميدهد
که در واسکوليتهاي  TA ،GCAو WG
ديده ميشود WG .اين حقيقت را
بيان ميکند که اين پاتولوژي در
اختالالت
از
بعضي
اثر
ايمونولوژيک ترکيبي از دو يا
عکسالعملهاي
مکانيسم
چند
حساسيتي به وجود ميآيد.
مکانيسمهاي ايمونوپاتولوژيک
فوق همچنين مسوول تظاهرات چشمي
در واسکوليتهاي سيستميک هستند.
علت
به
مزمن
کونژنکتيويت
ارتشاح ائوزينوفيليک و تشکيل
ميکروآنژيوپاتي
و
گرانولوم
التهابي عروق ملتحمه ميباشد.
در واسکوليت نوع  ANCAزخم و
تخريب محيطي قرنيه با واسطه
آنتيبادي نقش مهمي در تخريب
مجاور
ساختمانهاي
و
قرنيه
دارد .رسوب کمپلکس ايمني در

دکتر قاسم عليزاده -تظاهرات چشمي و مفاهيم واسکوليتهاي
سيستميک
اسکلرا ،عروق لمب و شبکيه موجب
جلب سلولهاي التهابي در محل
نسجي
نکروز
مسوول
و
شده
ميباشند.
 GCAهمچنان که شرح داده شد
نمونهاي از حساسيت نوع چهارم
با واسطه سلولي است که با
المينا
در
غولآسا
سلولهاي
االستيکاي داخلي ديواره عروق
) (lamina elastica internaمشخص ميشود .اين

ماکروفاژها تغيير شکل و ماهيت
يک
براي
(epithelial
)cells
داده
اتوآنتيژن ناشناخته در اثر
تحريک سلولهاي  Tکه خود به طور
فعال
شدهاند
فعال
مزمن
ميگردند.
در جدول  3خالصه آن چه که
گذشت منعکس شده است.

جدول 3
Immunopathological Responses Of Vasculitides Based On Coombs And Gell Reactions
Type I
Type II
Type III
Type IV
Anaphylactic Type
Cytotoxic Type
Immune-complex Type
Cell-mediated Type
Churg-Strauss Syndrome
Wegener's Granulomatosis
Polyarteritis nodosa
giant cell (temporal) arteritis
Microscopic polyangiitis
Henoch-Schonlein purpura
Takayasu arteritis
Kawasaki disease
Essential cryoglobulinemic
Wegener's Granulomatosis
vasculitis

طبقهبندي جديد
از زماني که اولين طبقهبندي
باليني و بافت شناسي براي
واسکوليتهاي سيستميک به وجود
و
نامگذاريها
علت
به
آمد
و
غيراستاندارد
طبقهبنديهاي
دوگانه
نامگذاري
نيز
سردرگميهايي بين پزشکان در
واسکوليتي
بيماران
ارزيابي
وجود داشت تا اينکه در سال
 3228کالج آمريکايي روماتولوژي
اصول و معياري براي ارزيابي و
شرح و توصيف واسکوليتها به طور
استاندارد معين کرد که به نام
ACR
 ACR criteriaمعروف شد .گرچه
اطالعات الزم را در مورد تظاهرات
پاتولوژيک
عاليم
و
باليني
واسکوليتهاي سيستميک تهيه کرد
ولي سيستمي از نامگذاري را که
توسط پزشکان و پاتولوژيستها
براي تشخيص اين اختالالت به طور
يکسان به کار رود تهيه نکرد.
در سال  3227در گردهمايي Chapel Hill

 conferenceمعيارهاي فوق بازبيني
شد و در نهايت يک نامگذاري
يکسان در مورد اسم ،طبقهبندي و
شامل
که
واسکوليتها
تشخيص
ايمونودياگنوستيک
مارکرهاي
) (immunodiagnostic markersو ويژگيهاي
بافتشناسي بود تهيه و تصويب
گرديد.
در اين بررسي معيارهاي Chapel Hill
 conferenceاقتباس شده و به کار
رفته است ولي در اين نوشته به
پرداخته
ثانوي
واسکوليتهاي
واسکوليتهاي
در
است.
نشده
ثانوي عواملي که ظرفيت ايجاد
روند واسکوليتي دارند عبارتند
و
نئوپالسم
عفونت،
از:
واسکوليتهاي در اثر داروها (drug-
همچنين
و
induced
)vasculitis
واسکوليتهاي ثانوي در بعضي
اختالالت اتوايميون مثل لوپوس
اريتماتو ).(lupus erythematosus
در نظر گرفتن عوامل فوق در
واسکوليتها
افتراقي
تشخيص
نهايت اهميت را دارد زيرا آنها
13
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ً درمان
اوالً کشنده بوده و ثانيا
آنها کامالً با درمان واسکوليتها
فرق دارد.
ارزيابي باليني و تظاهرات چشمي
واسکوليتهاي سيستميک اوليه

معاينات دقيق چشم ممکن است
در تشخيص و درمان واسکوليت
سيستميک بسيار حياتي باشد.
چشمپزشک در ارزيابي بيماران
واسکوليتي وظيفه بسيار مهمي
دارد چه اولين بار با عاليم
چشمي به او مراجعه نمايند و چه
با تشخيص واسکوليت جهت معاينه
چشم و تعيين ميزان فعاليت
بيماري مورد مشاوره قرار گيرد.
در مورد بيماراني که براي
اولين بار با عاليم چشمي به
چشمپزشک مراجعه مينمايند نقش
چشمپزشک در تشخيص و فراهم
آوردن اطالعات الزم براي متخصصين
داخلي در مورد تشخيص افتراقي و
درمان بسيار مهم و حياتي است.
چشم
ارزيابي
ديگر
طرف
از
آنها
واسکوليت
که
بيماران
تشخيص داده شده است از نظر
ميباشد.
مهم
درمان
روماتولوژيستها تالش کردهاند که
اطالعات مربوط به درگيري اعضاي
انتهايي ) (end organsبراي ايجاد يک
سيستم مورد قبول عموم در رابطه
با تشخيص و درمان واسکوليتها
را به کار برند Degroot .و
همکاران شاخص توسعه بيماري را
) (disease expectant index=DIEبر اساس
ميزان توسعه بيماري در گوش و
حلق و بيني ،ريه و کليه و نيز
چشم عنوان کردهاند .اين سيستم
)(semi-quantitative
نيمهکمي
امتيازي
براي مرحلهبندي پيشرفت بيماري
را به کار گرفته و ارزش
17
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را

پيشآگهي
ميکند.
غير از  DIEفعاليت واسکوليت
سيستميک را ميتوان با استفاده
)(Birmingham vasculitis activity score=BVAS
از
شرح داد که در آن بدتر شدن و
يا صور جديدي از فعاليت بيماري
را  BVAS-1و پيشرفت مزمن و آهسته
نامگذاري
BVAS-2
را
بيماري
کردهاند.
(vasculitis
شاخص صدمات واسکوليت
) damage indexنيز نمودار مفيد
صدمات
برآورد
براي
ديگري
باليني بيماري است.
مطالب
،MPA

براي

در

فوق

معين

درمان

ارزيابي

،WG

مهم است و به طور معمول

CSS

براي نشان دادن نتيجه و پيآمد
آزمونهاي باليني است .بنابراين
که

اطالعاتي

چشمپزشک

توسط

جمعآوري ميشود ،به وضع موجود
بيماري از نظر تشخيص و پيشرفت
آن کمک شاياني مينمايد و لذا
بايد تمام و کامل باشد.
ارزيابي کامل چشم بايد شرح
حال دقيق و کامل پزشکي ،تاريخ
بيماري
گذشته

فعلي،
و

شرح

بررسي

حال

تمام

پزشکي

سيستمها

ضمن بررسي کامل بيماري چشم را
داشته باشد .گذشته بيمار بايد
از

نظر

عفونتها،

حساسيتهاي

نئوپالسم،

دارويي

روماتولوژيک
واسکوليتهاي
ً بررسي
دقيقا

و

براي
اوليه

يا

شوند.

بيماري
تشخيص
ثانويه
معاينات

دکتر قاسم عليزاده -تظاهرات چشمي و مفاهيم واسکوليتهاي
سيستميک
چشمي بايد کامل بوده و توام با
معاينه پوست ،مفاصل ،انتهاها،
مخاط دهان و مخاط بيني و سيستم
عصبي

براي

پيشرفت

تشخيص

سيستميک بيماري باشد.
چشمي

تظاهرات

واسکوليتهاي

اوليه در اين بحث مورد بررسي
قرار

خواهد

گرفت

و

طبقهبندي

گفته شده در آن دنبال خواهد
شد.

الف -واسکوليت عروق کوچک

(small

)vessel vasculitis

)1
 تظاهرات کلينيکي
 HSPرا که به نام پورپوراي
آنافيالکتوئيد نيز ميشناسند يک
واسکوليت حاد است که معموالً
اطفال را مبتال ميکند .اين
عارضه گرچه در نوجوانان و
بالغين نيز ديده ميشود اما سن
ابتالي آن معموالً  6سالگي است.
عاليم باليني تيپيک اين عارضه
عبارتند از درد شکم ،استفراغ،
اسهال ،درد مفاصل ،و کهير
هماتوري.
و
مانند
پورپورا
تظاهرات باليني اين بيماري به
غيرطبيعي
توليد
علت
ايمونوگلوبولين  Aو رسوب آن در
ديواره عروق کوچک است که خود
موجب واسکوليت  leukoerythroclasticوسيع
ضايعات
ميشود.
گسترده
و
پورپوريک روي پوست رانها و کفل
پيدا شده و در لمس با دست،
برخالف عوارض حاصله از کاهش
Henoch-Schonlein purpura

پالکتها و يا اکيموز مربوط به
سن قابل لمساند .اين ضايعات در
صددرصد بيماران ديده ميشود لذا
يک عالمت کامالً شايع است .آرتريت
) (arthritisدومين عالمت شايع است که
در  25درصد موارد زانوها و
قوزک پا را گرفتار ميکند و
اگرچه اين آرتريت حاد و شديد
است ولي صدمه دايمي در مفاصل
بيمار ايجاد نميکند .درد شکم
کوليکي است و توام با استفراغ،
اسهال و خونريزي است و در 58
ديده
بيماران
درصد
25
تا
ميشود .نفريت در  HSPخود را با
نشان
ميکروسکوپيک
هماتوري
ميدهد و به ندرت (اگر وجود
داشته باشد) قبل از پورپورا
ظاهر ميشود .پيشآگهي  HSPبسته
به شدت و وسعت ابتالي التهاب
ً  3درصد
کليه است که در تقريبا
بيماران تا حد نارسايي کليه
پيش ميرود و نيز  18تا  58درصد
بيماران نفريت با شدت کم و در
عين حال دايمي پيدا مينمايند.
 تظاهرات چشمي
گرفتاري چشمي از عوارض نادر
 HSPاست .اپياسکلريت عود کننده
اولين عالمت شرح داده شده است
که در يک کودک  34ساله با HSP
که پوست و مفاصل و کليه را
مبتال کرده بود شرح داده شده
است .تظاهرات چشمي با عاليم
پوستي و مفاصل رابطه داشت و
با
درمان
با
آنها
تمام
پردنيزولون برطرف شدند .دو
عالمت ديگر  HSPکه ديده شدهاند
عبارتند از يووييت قدامي و
کراتيت .در يک گزارش موردي 1
بيمار واسکوليتي مبتال به نفريت
و يووييت با بيوپسي کليه تشخيص
داده شدند و جالب توجه است که
11
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اين بيماران  7سال قبل از
برقراري پروتئينوري و هماتوري
مبتال به يووييت قدامي و کراتيت
بودند.
)2
 تظاهرات باليني
براي شرح اين بيماري نام
حساسيت
ازدياد
واسکوليت
) (hypersensitivity vasculitisتاقبل از Chapel Hill
 )3227( conferenceبه کار ميرفت.
اين بيماران سابقه تماس و در
معرض قرار گرفتن با عاملي که
بيماري را ايجاد ميکند دارند
که در غالب موارد دارو يا
عفونت است .ضايعات پوستي معموالً
زخمي بوده و انتهاهاي  distalرا
مبتال ميکند و به صورت گروهي از
ديده
)(crops
همزمان
ضايعات
ميشوند .معتقدند که اختالالت
رسوب
علت
به
واسکوليتي
کمپلکسهاي ايمني ) (immune complexدر
جريان خون است .شناسايي و
برطرف نمودن عامل بيماريزا از
عوامل بسيار مهم در درمان است.
اگر چه سينوويت در اين بيماران
ديده ميشود ولي به طور کلي در
اين بيماري فقط پوست مبتالست و
اعضاي ديگر مبتال نميشوند.
تشخيص بيماري با رد ساير
تشخيصهاست که مثل  CLAعاليم
پوستي ميدهند مثل  HSP ،MPA ،WGو
 .EMCبيماراني که در ابتدا CLA
تشخيص داده ميشوند ممکن است
ً به واسکوليت عروق کوچک
بعدا
نيز مبتال شوند بنابراين بايد
متوجه تشخيصهاي جديد بود.
cutaneous leukocytoclastic angiitis

 تظاهرات چشمي
در اين نوع از واسکوليت عاليم
چشمي به ندرت پيش ميآيد .در يک
گزارش تاييد نشده با بيوپسي
14
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يووييت قدامي دوطرفه با KP
 fatمالحظه شد که يووييت پس از
استقرار عاليم پوستي خودنمايي
با
درمان
به
و
کرده
خوبي
جواب
کورتيکواستروييد
داده بود .بيمار ديگري به
پالسما فورز به صورت قسمتي از
درمان نياز داشت تا عاليم به
طور موقت از بين بروند Rao .و
همکاران بيماري را با  CLAشرح
پوستي
ضايعات
که
دادهاند
محدودي داشته ولي پانيووييت
توام با رتينيت مولتيفوکال
تاييد شده با آنژيوگرافي با
فلورسين در بين بود و بررسي
کامل بيمار ساير واسکوليتهاي
سيستميک را رد کرده بود و
درمان با کورتيکواستروييد موثر
و کافي بود.
mutton

)3
 تظاهرات باليني
پيدايش
با
بيماري
اين
کرايوگلوبولين در سرم بيمار
مشخص ميشود .کرايوگلوبولينها
ايمونوگلوبولينهايي هستند که
پيدا
رسوب
اتاق
حرارت
در
ميکنند و به سه نوع تقسيم
ميشوند:
تک دودماني
 کرايوگلوبولين) (monoclonalمثل  IgGيا IgM
(mixed
 کرايوگلوبولين مخلوط) cryoglobulinبه شکل چنددودماني
مخلوط
 کرايوگلوبولينچنددودماني )(mixed polyclonal cryoglobulin
کرايوگلوبولين در  ECVاز نوع
( mixedايمونوگلوبين  Gو  )Mاست
و
خواص
آنها
همه
و
ويژگيهاي immune complexرا دارند و
کمپلمان
آبشار
ميتوانند
) (complement cascadeرا فعال نمايند و
وقتي در ديواره عروق کوچک رسوب
(ECV) essential cryglobulinemic vasculitis

دکتر قاسم عليزاده -تظاهرات چشمي و مفاهيم واسکوليتهاي
سيستميک
نمايند ايجاد واسکوليت ميکنند.
فعاليت کرايوگلوبولينهاي  mixedو
فاکتور روماتوييد ) (RFبه طور
تيپيک در سرم قابل شناسايي
است .ناهنجاري کمپلمان با حضور
ً  C4و به
اجزاي اوليه مخصوصا
ميزان کمي کاهش يافته و کاهش
 C3از نکات مشخص و مفيد براي
تشخيص است.
عفونت ويروس هپاتيت (hepatitis C C
) virus=HCVبه طور فراوان يعني
ً در  28تا  28درصد
تقريبا
بيماران با کرايوگلوبولينهاي
 mixedاصلي از نوع  IIيافته ميشود
G
و با وجود ايمونوگلوبولين
و
(polyclonal
)IgC
چنددودماني
تکدودماني
M
ايمونوگلوبولين
) (monoclonal IgMمشخص ميشود.
ايمونوگلوبولين  Mتکدودماني
توسط لنفوسيتهاي  Bمونوکلونال
ترشح ميشود و اشاره بر اين
موضوع دارد که يک لنفوم غير
هوجکيني در زيرساخت اختالل EMC
وجود دارد.
ً درمان با اينترفرون
اخيرا
آلفا ) (alpha interferonدر واسکوليت
کرايوگلوبولين توام با عفونت
هپاتيت  Cمفيد واقع شده است
ولي صحت و ارزش اين درمان بايد
در آينده با مطالعات وسيع
کنترل شده ثابت شود.
کرايوگلوبولينمي ممکن است با
بيماريهاي ديگري مثل ميلوم
مولتيپل ) (multiple myelomaو بيماري
نسج همبند (لوپوس اريتماتوي
سيستميک -آرتريت روماتوييد) و
عفونت مزمن (هپاتيت ويروسي-
آندوکارديت تحت حاد باکتريال)
توام باشد .پورپورا و کهير و
زخمي شدن پوست از تظاهرات
فراوان  EMCاست .فنومن رينو،

محيطي

و

آرترالژي ،نوروپاتي
گلومرولونفريت
ممکن است عارض شوند.
 تظاهرات چشمي
رسوب کرايوگلوبولين و يا
آنتيبادي تک دودماني در قرنيه
در  EMCديده شده است .در اين
مورد درمان با کراتکتومي سطحي
و يا با ليزر اگزايمر موفق
گزارش شده است .گرفتاري سگمان
خلفي نيز شرح داده شده است مثل
،purtscher
شبيه
رتينوپاتي
واسکوليت شبکيه و جداشدگي سروز
شبکيه و اپيتليوم پيگمانته.
)(glomerulonephritis

 )4گرانولوماتوز وگنر
)(Wagener granulamatosis= WG

 تظاهرات باليني
 WGيک واسکوليت اتوايميون
است که شريانها و وريدهاي کوچک
را مبتال ميکند .ترياد کالسيک WG
عبارتست از:
گرانولوماتوز
واسکوليت
)3
نکروز دهنده راههاي فوقاني و
تحتاني تنفسي
 )7گرانولوماتوز در کليه به
صورت نوعي از گلومرولونفريت به
نام )(focal segmental glomerulonephritis
نکروزدهنده
واسکوليت
)1
شريانها و وريدهاي کوچک
ترياد فوق براي تشخيص  WGعمالً
ضروري است ولي نبود کامل ترياد
فوق  WGرا رد نميکند .ساير
مناطق بدن مثل چشم و اربيت نيز
به علت واسکوليت ممکن است مبتال
شوند و گاهي اولين محل ابتالي
عمومي
عاليم
است.
بيماري
عبارتند از تب ،بيحالي )،(malaise
کاهش وزن ،سينوزيت و آرتريت
) (arthritisترشح خون آلود بيني ،خلط
خوني .زخم مخاط بيني و دهان
نيز ممکن است ديده شوند.
15
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تغيير شکل بيني به صورت زين
اسب ) (saddle nose deformityو سوراخ شدن
تيغه وسط بيني نشان دهنده
تخريب غضروف در اثر التهاب
است .ضايعات پوست عبارتند از
پورپورا ،ندول و زخم .واسکوليت
عروق مغز نيز ممکن است عارض
شود.
نوع محدود شونده بيماري توسط
 Earringtonو  )3266( Liebowشرح داده
شده است و در آن  36بيمار به
طور مشخص گرانولوماتوز نکروز
و
فوقاني
مجاري
در
دهنده
تحتاني تنفسي داشته ولي در
ساير قسمتهاي بدن به ويژه کليه
عاليمي را نشان نميدادند .در
اين بيماران تخفيف بيماري به
طور معمول ديده ميشود و ميزان
مرگ و مير در عرض  5سال فقط 78
درصد است.
در بررسيهاي پاراکلينيک در
پروتئينوري،
است
ممکن
WG
هماتوري و در راديوگرافي قفسه
سينه ضايعات ندولي و يا حفرهاي
ديده شود.
در هيستوپاتولوژي نسوج مبتال
گرانولوماتوز،
واسکوليت
به
نکروز مشاهده ميشود و مهم اين
است که اين نسوج رسوب ايمون
کمپلکس را نشان نميدهند و سطح
نيز
خون
سرم
در
کمپلمان
غيرطبيعي نيست .تشخيص  WGبسته
تاييد
و
باليني
عاليم
به
يک
بيوپسي
است.
پاتولوژي
استاندارد طاليي در تشخيص است.
 Kalmiaو همکاران پي بردند که
در هيستوپاتولوژي ترياد التهاب
گرانولوماتوزي (با يا بدون
سلولهاي غولآسا) ،نکروز نسوج و
واسکوليت در کمي بيش از 58
درصد بيماران مبتال به التهاب
16
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ثانويه اربيت نسبت به
دارد.
 تظاهرات چشمي
چشم و اربيت در  72تا 57
درصد بيماران وگنري مبتال ميشود
و اين مساله قابل توجه است که
 35درصد بيماران مبتال در ابتدا
به علت بيماري چشم و اوربيت
مراجعه مينمايند.
گرچه در گرانولوماتوز وگنر
گرانولوم
شايع
تظاهرات
از
اوربيت است ولي نسوج چشم و
اطراف آن نيز مبتال ميشوند .اين
پروپتوز،
از
عبارتند
عاليم
ديپلوپي ،ميوپاتي .کراتوپاتي
در اثر بسته نشدن پلکها و
نوروپاتي عصب بينايي در اثر
فشار و يا در نتيجه التهاب
اربيت عارض ميشود .به عالوه
گرانولوماتوز وگنر ممکن است به
داکريوآدنيت،
تابلوي
صورت
داکريوسيستيت و گرانولوم پلک
نيز تظاهر نمايد .کراتيت زخمي
محيطي ،گرانولوم قرنيه ،اپي
اسکلريت و اسکلريت نکروزدهنده
و يووييت نيز ديده ميشود.
انسدادي
واسکوليت
رتينيت،
اسکلريت
کوروئيديت،
شبکيه،
خلفي ،نوروپاتي ايسکميک عصب
بينايي نيز گزارش شده است.
سندرم هورنر ،فلج عصب مغزي و
ترومبوز سينوس کاورنو نيز در
تابلوي نوروافتالموژيک سندرم
وگنر وجود دارد.
WG

وجود

 )5سندرم
 تظاهرات باليني
اين سندرم که ابتدا به نام
گرانولوماتوز آلرژيک و آنژئيت
شرح داده شد يک بيماري سيستميک
است که صور باليني و پاتولوژيک
آن تا حدي با  PANو  WGهمپوشاني
Churg Strauss

دکتر قاسم عليزاده -تظاهرات چشمي و مفاهيم واسکوليتهاي
سيستميک
دارد .اين بيماري تشکيل شده از
آنژئيت دستگاه تنفسي و عروق
شمارش
آن
در
که
کوچک
ائوزينوفيلها باالست و بيماري
توام با گرانولوماي خارج عروقي
است .تشخيص اين بيماري  1معيار
بافتشناسي را طلب ميکند:
 انفيلتراسيون بارز و قابلتوجه ائوزينوفيلها
يا
دهنده
نکروز
 واسکوليتگرانولوماتوزي عروق کوچک
 تشکيل گرانولوم خارج عروقيائوزينوفيلي معموالً چندين سال
قبل از استقرار بيماري وجود
دارد.
در  CSSبنا به گزارش  Guillerimو
همکاران مثبت بودن  ANCAدر 62
درصد موارد وجود دارد و اغلب
بيماران الگوي  P-ANCAدارند.
نسبت ابتالي زن و مرد مساوي
است .سن شروع بيماري بين  2تا
 24سال و ميانگين آن  12سال
است .در  CSSآسم از صور مهم و
ً 1
برجسته بيماري است و تقريبا
آسم
استقرار
از
پس
سال
واسکوليت سيستميک مستقر ميشود.
اغلب بيماران از تب ،از دست
دادن وزن و ضعف عمومي شکايت
مينمايند .دردشکمي ممکن است
مربوط به ايجاد گرانولوم در
دستگاه گوارش يا واسکوليت عروق
مزانتر باشد.
بيماران  CSSبه طور شايع با
عوارضي مثل نارسايي قلبي و
(pericardial
تجمع مايع در پريکارد
) effusionو گرفتاري کليه به صورت
ماليم يا متوسط همراه است که در
 36تا  42درصد موارد ديده
ميشود .ضايعات پوستي به صورت
پورپورا و ندولهاي پوستي وجود
دارد .اين بيماران به طور

پيدا
mononeuritis
multiplex
شايعي
مينمايند که وجود آن براي
تشخيص کمک ميکند .مغز نيز ممکن
است مبتال شود و عاليم آن گيجي،
تشنج و کوماست.
 تظاهرات چشمي
اين سندرم خود را با تظاهرات
نشان
چشمي
مختلف
و
متعدد
ميدهد.
يک زن  62ساله گزارش شده است
که با کاهش اشتها ،از دست دادن
وزن و ضعف عمومي مراجعه و در
آزمايشات ائوزينوفيلي در خون
محيطي و ارتشاح ائوزينوفيليها
در مغز استخوان داشته و سرعت
رسوب گلبولهاي قرمز او باال
بود .او در انتها مبتال به
اسکلريت و پانيووييت شد که در
نهايت به تخليه کره چشم منجر
گرديد.
خانم  17ساله ديگري مبتال به
 CSSگزارش شده که تورم پلکهاي
فوقاني و ترشح خون آلود از هر
دو چشم داشت و در معاينه
ملتحمه تارسال فوقاني ندولهاي
زرد رنگ که پوشيده از خونريزي
بودند ديده شدند.
گزارش از يک زن  13ساله نيز
وجود دارد که گرانولوم ملتحمه
و برونشيت آسماتيک داشت ولي
گرفتاري ساير اعضا محدود بود و
نيز در يک بيمار  18ساله مبتال
به  CSSکراتيت زخمي مشاهده شده
درمان
با
کراتيت
است.
CSS
براي
کورتيکواستروييد
بهبودي يافت.
گرفتاري سگمان خلفي عبارتست
از پانيووييت شديد و انفارکتوس
عروق شبکيه و بسته شدن شاخه
شريان شبکيه همراه با واسکوليت
عصب بينايي .يک بيمار زن 12
CSS
ساله نيز گزارش شده که
12

مجله چشمپزشکي نگاه -سال-4
شماره 7
با
درمان
وقتي
و
داشته
شد
قطع
کورتيکواستروييد
اگزوفتالمي دو طرفه ،از بين
رفتن شنوايي يک طرفه ،احتقان
بيني ،تب ،آسم شديد و پورپوراي
قابل لمس پيدا کرد.
بيماري با  CSSگزارش شده است
که تومور کاذب اربيت داشته
است.
باالخره بيماران با  CSSممکن
تظاهرات
با
است
مراجعه
نوروافتالمولوژيک
نمايند .اين عاليم عبارتند از
نوروپاتي اپتيک ،از بين رفتن
موقتي ديد و نوروپاتي اعصاب
مغزي به ويژه فلج عضله مايل
تحتاني.
 )6پولي آنژئيت ميکروسکوپيک
)(microscopic polyangiitis=MPA
 تظاهرات باليني

واسکوليت
با
بيماري
اين
سيستميک نکروزان که عروق کوچک
را درگير کرده و توام با
گلومرولونفريت است که کانونهاي
جداگانه نکروتيک دارد مشخص
ميشود.
مردان بيشتر از زنان مبتال
ميشوند و ميانگين سن مبتاليان
 58سال است .بيماران مبتال به
عمومي
عاليم
ابتدا
MPA
غيراختصاصي شامل ضعف ،تب و
کاهش وزن را نشان ميدهند .اين
عاليم قبل از اينکه ضايعات
باليني واسکوليت آشکار شوند
وجود دارند .بنا بر عقيدهاي
اين عاليم عمومي ماهها و حتي
سالها قبل از اينکه بيماري
ادامه
شود
مستقر
واسکوليت
خواهد داشت .گلومرولونفريت از
عاليم اصلي و بالقوه کشنده MPA
است که از همان ابتداي بيماري
12
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عملکرد

کليه

همراه

با اختالل
است.
گرفتاري ريه نيز به ميزان 37
تا  72درصد ديده ميشود که منجر
به تخريب منتشر آلوئولها شده و
نتيجه آن هموپتيزي و تنگي نفس
است .ساير عاليم عمومي عبارتند
از بيحالي ،آرترالژي و آرتريت،
و
گوارشي
عاليم
پورپورا،
MPA
نوروپاتي محيطي P-ANCA .در
مثبت است و نيز  anti PR3ميتواند
وجود داشته باشد .برخالف  PANدر
بيماران مبتال به  MPAعود بيماري
زياد است و با هر عود ،عضو يا
اعضا جديد ديگري مبتال ميشوند.
 تظاهرات چشمي
تظاهرات چشمي  MPAممکن است
اولين عالمت بيماري باشد و
بنابراين ممکن است بيمار در
مراجعه
چشمپزشک
به
ابتدا
نمايد .بيماري که با ندولهاي
متعدد پوستي صورت که قسمت
مرکزي آنها زخمي بوده و به سمت
کناره پلک توسعه پيدا ميکرد،
در بررسي بافتشناسي مبتال به MPA
تشخيص داده شد .در اين بيمار
ضايعات مشابه پوست در ملتحمه
کره چشم نيز وجود داشتند.
(peripheral
زخمي
کراتيت محيطي
ً شبيه
) ulcerative keratitis=PUKکه غالبا
زخم  Moorenاست نيز ديده ميشود و
ممکن است اولين عالمت  MPAباشد.
در يکي از بيماران که  PUKعود
کننده داشته و منجر به سوراخ
شدن قرنيه گرديد پس از گذشت 38
سال تشخيص  MPAداده شد.
واسکوليتهاي عروق متوسط
)(medium sized vessel vasculitis

)1
 تظاهرات باليني

PAN=polyarteritis nodosa

دکتر قاسم عليزاده -تظاهرات چشمي و مفاهيم واسکوليتهاي
سيستميک
اين اختالل نادر که يک التهاب
تحت حاد و يا مزمن است به صورت
التهاب عودکننده و نکروزان
ظاهر
عضالت
متوسط
شريانهاي
ميشود .محل دوشاخه شدن شريانها
در
و
ميشود
گرفتار
بيشتر
آنژيوگرافي کليهها و دستگاه
گوارش قابل مشاهده است و خود
ممکن است موجب ضعف ساختماني
ديواره عروق در محل انشعاب شده
و منجر به آنوريسم بعدي شود.
ارتشاح ائوزينوفيلي و نکروز
فيبرينوئيد ديواره عروق از
مشخصههاي بسيار خوب  PANاست و
Chapel Hill conference
همچنانکه توسط
کالسيک
PAN
است،
شده
تعريف
بيماري شرائين متوسط ميباشد.
MPA
برخالف
بيماري
اين
در
ندارد.
وجود
گلومرولونفريت
ميزان بروز  PANکه با بيوپسي
ثابت شده باشد  8/2مورد جديد
در هر  388/888نفر است .گرچه
بيماري در سنين مختلف گزارش
شده است ولي تظاهرات آن معموالً
بين سنين  48تا  68سالگي است.
مبتال
زنان
برابر
1
مردان
B
هپاتيت
ميشوند.
ميتواند آغازگر بيماري باشد.
عاليم باليني عمومي بيماري
مثل ساير واسکوليتها عبارتند
از بيحالي ،تب ،بياشتهايي،
کاهش وزن و دردهاي مبهم عضالت و
مفاصل و يا آرترالژي واضح .اين
عاليم در  25درصد بيماران مبتال
به  PANديده ميشود .گرچه طيف
عاليم باليني بيماري وسيع است
ولي اغلب بيماران با بيماري
سيستميک مراجعه مينمايند .از
بيماري
شايع
و
مهم
عاليم
منونوريت مالتيپلکس است که
عالمت
اولين
است
ممکن
معرفيکننده  PANباشد .ضعف در

اعصاب حرکتي و يا حسي (حسي-
حرکتي) غيرمتقارن است .گرفتاري
معده و روده عاليم شديدي را
ايجاد مينمايد .اغلب بيماران
 PANبه علت ايسکمي روده کوچک
مبتال به زخم و خونريزي داخل يا
خارج روده شده و يا مبتال به
سوراخشدن روده و انفارکتوس آن
ميگردند.
ساير تظاهرات بيماري عبارتند
از واسکوليت عروق کليه ،ابتالي
زيرپوستي،
(ندولهاي
پوست
رينو)،
فنومن
يا
پورپورا
آرتريت عروق کرونر ،پريکارديت
هماتولوژيک
ناهنجاريهاي
و
(لوکوسيتوز-ائوزينوفيلي
آنمي) نيز ديده ميشوند.
 PANممکن است محدود به يک عضو
بدون ابتالي سيستميک باشد .در
اين مورد اعضاي مبتال عبارتند
از آپانديس ،کيسه صفرا ،رحم و
بيضهها.
تشخيص  PANحداقل با سه عالمت
از  38عالمت زير است:
 -3کم شدن وزن بيش از چهار
کيلو
 -7تغيير رنگ سيانوتيک رتيکولر
پوست به صورت لکهاي که مرکز آن
رنگپريده است ).(livedo reticularis
 -1ميالژي
 -4ضعف
و
نوروپاتي
پولي
-5
منونوروپاتي
 -6فشار دياستوليک بيش از 28
ميليمتر جيوه
 -2باال بودن اوره خون
 -2مثبت بودن تست هپاتيت B
در
ناهنجاري
وجود
-2
آرتريوگرافي
 -38بيوپسي شريانهاي کوچک و
متوسط که حاوي نوتروفيل باشند.
12
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شماره 7
 تظاهرات چشمي
در  78تا  18درصد بيماران
مبتال به  PANگرفتاري چشمي وجود
دارد .التهاب عروق اربيت که
تشابه زيادي به تومور کاذب
اربيت دارد موجب اگزوفتالمي
ميگردد.
به
نوروافتالمولوژي
عاليم
صورت فلج عضالت خارج چشمي،
آنوپسي
همي
،amaurosis
fugax
و
هورنر
سندرم
هومونيموس،
نيستاگوس ديده ميشوند و همچنين
اپياسکلريت و ورم ملتحمه نيز
شرح داده شده است .واسکوليت
عروق ملتحمه منجر به نکروز
نواحي مبتال و به رنگ موم
يا
منتشر
اسکلريت
ميگردد.
ندولي ممکن است به اسکلريت
نکروزان تبديل و در نتيجه
اسکلرا سوراخ شود.
مثل  MPAکراتيت محيطي زخمي
) (PUKممکن است اولين عالمت PAN
باشد PUK .به طور تيپيک با
اسکلريت توام است .زخم قرنيه
به شکل متحدالمرکز با لمب به
طرف مرکز قرنيه پيشرفت نموده و
لبههاي زخم از زير کندهشده به
نظر ميرسد که لبههاي زخم آزاد
و آويزان است .اين تابلو شبيه
زخم  moorenاست ولي در زخم مورن
اسکلريت و بيماري سيستميک وجود
ندارد.
اگر عروق شبکيه گرفتار شوند
واسکوليت عروق شبکيه به وجود
ميآيد :تشکيل ستاره ماکوال،
لکههاي  ،cotton woolخونريزي شبکيه
و زير هيالوئيد ،اگزوداهاي
شبکيه ،نامنظمي بسيار واضح
آرتريولهاي شبکيه و باالخره
بسته شدن شريان مرکزي شبکيه از
است.
بيماري
چشمي
عاليم
يافتههاي فوق ممکن است به طور
48
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ثانوي در هيپرتانسيون سيستميک
و يا بيماريهاي کليه با يا
بدون آنوريسم عروق کليه ديده
شود.
انفارکتوس کوروييد و جداشدگي
اگزوداتيو شبکيه ممکن است ديده
ابتالي
به
ثانوي
که
شود
و
خلفي
سيلياري
شريانهاي
شريانهاي کوروييد است.
نقاط الشنيگ ) (Elschnig's spotsکه در
سرتاسر قطب خلفي به طور منتشر
ديده ميشوند به علت ايسکمي
نتيجه
در
و
بوده
کوروييد
پرفوزيون ) (perfusionيا جريان خون
نارسا در نقاط مبتالي کوروييد
نقاط
وجود
ميگردند.
ايجاد
الشنيگ مشخصه  PANنيست و در
سيستميک
واسکوليت
سندرمهاي
ديگر نيز ديده ميشود ولي وجود
آن عالمتي براي پيشاگهي وخيم
بيماري است.
عصب
که
عروقي
واسکوليت
بينايي را تغذيه مينمايند موجب
ادم پاپي ،التهاب و آتروفي عصب
بينايي ميگردد .بيماري گزارش
شده که محدوديت ميدان ديد يک
چشمي به صورت عودکننده داشته
ولي ديد مرکزي حفظ شده است.
حملههاي کاهش ميدان ديد  1تا
 37مرتبه در روز تکرار شده و
هر يک به مدت  4الي  5ساعت
اتوپسي
در
مييابند.
ادامه
سيلياري
شريانهاي
واسکوليت
خلفي و واسکوليت شريانهاي کوچک
و متوسط اربيت مالحظه شده است.
)2

بيماري

)Disease
 تظاهرات

کاوازاکي

(Kawasaki

باليني
بيماري کاوازاکي که مشهور به
سندرم تبدار با ندولهاي لنفاوي
پوست و مخاط است ،اطفال و

دکتر قاسم عليزاده -تظاهرات چشمي و مفاهيم واسکوليتهاي
سيستميک
نوجوانان را مبتال ميکند .اين
بيماري از تمام نقاط دنيا
گزارش شده ولي به طور معمول در
ژاپن ديده ميشود.
وجود  5عالمت از  6عالمت شرح
داده شده در زير تشخيص را مسلم
ميکند:
 )3تب مداوم به مدت پنج روز يا
بيشتر
 )7سرخي کف دستها و پاشنهها و
ادم سفت دستها و پاشنهها که
ً پوست آنها پوستهپوسته
بعدا
ميشوند.
 )1اگزانتم پوست در تنه و
انتهاها
 )4کونژنکتيويت
سرخي منتشر مخاط دهان و
)5
زبان سرخ رنگ
 )6لنفادنوپاتي گردن
بايد
بيماري
تشخيص
براي
بيماريهاي زير را رد کرد:
بيماريهاي با واسطه توکسين
عفونت
،(toxin
mediated
)disease
بتاهموليتيک،
استرپتوکوکي
راکسون
توکسيک،
شوک
سندرم
دارويي ،سندرم استيونس جانسون،
بيماري سرم واگزانتمهاي عفوني
سرخک و آدنوويروس و ...
که
کورونر
عروق
آنوريسم
بالقوه کشنده است ممکن است به
ضايعات مسدودکننده و ترومبوز
منجر شود .ساير عاليم بيماري
دردهاي
اسهال،
از
عبارتند
شکمي ،آرتريت و مننژيت آسپتيک.
 تظاهرات چشمي
ورم ملتحمه خودبهخود محدود
شده و بهبودي مييابد ولي بيشتر
از همه عاليم ديده ميشود البته
ورم ملتحمه ممکن است دايمي
باشد .ايريدوسيکليت دو طرفه و
کراتيت سطحي نقطهاي ) ،(SPKکدورت

ويتره ،ادم پاپي ،ميوزيت اربيت
و فلج عضالت خارج چشمي نيز شرح
داده شدهاند.
داکريوسيستيت به عنوان يک
عارضه ديررس در  KDشرح داده
شده است .در يک مطالعه که پس
از مرگ انجام شده است ايسکمي
بخش داخلي شبکيه )(inner retinal ischemia
مشاهده شد.
واسکوليت عروق بزرگ
)1
 تظاهرات باليني
آرتريت با سلولهاي غولآسا
(آرتريت تمپورال) يک واسکوليت
سيستميک نکروزان است که تمايل
زيادي به عروق بزرگ و متوسط سر
اين بيماري
و گردن دارد .در
ارتشاح سلولهاي التهابي در
مدياي شرائين به وجود آمده و
موجب ترکيدگي و شکاف الميناي
االستيکاي شريان ميگردد.
 GCAيک اورژانس چشمپزشکي است
چون به سرعت منجر به از بين
رفتن نسبي و يا کامل و دايمي
ديد به شکل يکطرفه يا دوطرفه
ميشود .اين بيماري معموالً در سن
باالتر از  68سال و به طور
متوسط در حدود  28سالگي ديده
ميشود .بيماري زنان را بيشتر
از مردان مبتال مينمايد .نژاد
آريايي و قفقازي بيشتر از
آمريکاييهاي آفريقايي تبار و
آسياييها گرفتار ميشوند.
 GCAابتدا معموالً با عاليم
عمومي تظاهر ميکند .در يک
مطالعه مشاهده شده است که در
حدود  58درصد بيماران عاليم
چشمي و خارج چشمي را با هم
دارند .در حالي که بيماري در
Giant cell (temporal ) arteritis
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شماره 7
 77درصد موارد فقط به
عاليم چشمي تظاهر مينمايد.
عاليم سيستميک عبارتند از تب،
خستگي ،کاهش وزن ،پلي ميالژيا
)،(polymyalgia rheumatica=PMR
روماتيکا
سردرد که از عاليم خيلي شايع
بوده و در  48تا  28درصد موارد
ديده ميشود intermittent claudication .در
عضالت فک و گردن و انتهاها و به
ندرت زبان مشاهده ميشود ،حساس
بودن پوست سر از عاليم مهم GCA
ً درست تشخيص داده
است اما غالبا
نميشود تا اينکه کاهش ديد
اتفاق افتد .تورم صورت از عاليم
نادر بيماري است ولي اگر پيش
آيد توام با کاهش شديد ديد
بوده و اگر شناخته نشود به
منجر
بينايي
وخيم
نتايج
و
توراسيک
آئورت
ميگردد.
ً
شرائين بزرگ عمدتا و بيشتر از
همه توسط  GCAمبتال ميشود ولي در
اغلب موارد بدون عالمت ميباشد.
در مواردي در اتوپسي ديده
شده است که شرائين کاروتيد
داخلي و ورتبرال در جريان
ميباشند.
مبتال
بيماري
انفارکتوس عروق مغزي به طور
شايع ديده ميشود .از بين رفتن
حاد شنوايي و يا سرگيجه حاد در
بيماران مبتال به  GCAگزارش شده
که بيشک مربوط به کاهش جريان
انتهايي
عروق
در
خون
کوکلئووستيبولر است.
تست
يک
عنوان
به
ESR
آزمايشگاهي به طور گستردهاي در
تشخيص و پيگيري  GCAبه کار
ميرود .انجام  ESRبا روش Westergren
حساستر از روش  Wintrobeاست.
سديمان در فاز حاد بيماري به
طور ميانگين بين  21تا 382
ميليمتر در ساعت است .از ميزان
 ESRنميتوان پيشبيني کرد که
صورت
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بيمار به عوارض چشمي مبتال
خواهد شد يا خير .در بيماراني
که  GCAآنها با بيوپسي هم ثابت
شده است ممکن است سديمان طبيعي
باشد .در  77/5تا  75درصد
بيماران ميزان  ESRکمتر از 58
ميباشد،
ساعت
در
ميليمتر
بنابراين  ESRطبيعي بيماري GCA
را رد نميکند .در يک مطالعه
ميزان
اگر
که
شد
مشاهده
هموگلوبين طبيعي باشد  ESRبه
طور قابل اعتمادي به تشخيص GCA
کمک نميکند .در اغلب بيماران
مبتال به  GCAآنمي نورموکروم و
نورموسيتيک وجود دارد و اگر ESR
باال باشد سطح آن با فعاليت و
پيشرفت بيماري رابطه مستقيم
دارد .بنابراين اگر  ESRباال
باشد سطح آن با فعاليت و
پيشرفت بيماري رابطه مستقيم
پايش
در
ESR
بررسي
دارد.
) (monitoringو درمان بيماري مفيد و
مورد نياز است .مطالب فوق بر
اين نکته تاکيد ميکند که تشخيص
برآورد
با
ً بايد
عمدتا
GCA
باليني باشد نه براساس معيار
 .ESRدر يک مطالعه ديگر حدس زدن
بيماري و به دنبال آن بيوپسي
شريان تمپورال يک طرفه يا
دوطرفه يک استاندارد طاليي براي
تشخيص  GCAاست.
(C-reactive
پروتئين موسوم به CRP
) proteinبا وجود آنمي و يا غلظت
ساير پروتئينهاي پالسما تغييري
نميکند ولي در فاز حاد  GCAباال
ميرود و ميزان آن با فعاليت و
پيشرفت بيماري رابطه دارد و با
کافي
و
موثر
درمان
ً
کورتيکواستروييد سريعا پايين
ميآيد.
عقايد مختلفي در مورد  ESRو
 CRPبراي تشخيص  GCAوجود دارد

دکتر قاسم عليزاده -تظاهرات چشمي و مفاهيم واسکوليتهاي
سيستميک
ولي پيشنهاد غالب اينست که ESR
و  CRPبراي تشخيص و پيگيري
بيمار مبتال به  GCAمورد استفاده
قرار گيرد .ويسکوزيته پالسما و
فيبرينوژن سرم در بيماران GCA
آنتيباديهاي
و
ميرود
باال
ً
وجود
معموال
آنتيکارديوليپين
دارند و در بيماران  PMRکه آنتي
کارديوليپين
آنتي
باديهاي
ميسازند خطر بزرگي وجود دارد
که مبتال به  GCAو ساير عوارض
عروق بزرگ شوند.
 تظاهرات چشمي
بسيار
و
چشمي
تظاهرات
رفتن
بين
از
GCA
ويرانگر
ناگهاني ديد به علت نوروپاتي
ايسکميک و يا بسته شدن شريان
مرکزي شبکيه است که ممکن است
غيرقابل برگشت بوده و دو طرفه
نيز باشد.
با شدتهاي متفاوت
کاهش ديد
و  Amaurosis fugaxبه عنوان عاليم
بسيار شايع آرتريت تامپورال
شرح داده شده است که در آن
ديپلوپي و درد خيلي کم پيش
ميآيد .شيوع کاهش ديد در  GCAاز
 35تا  58درصد تغيير ميکند .از
بين رفتن ناگهاني ديد در 65
درصد موارد از عاليم وخيم است.
در يکسوم بيماران مبتال به GCA
ديد دوطرف از بين ميرود.
در  23-24درصد بيماران با GCA
نوروپاتي ايسکميک قدامي در اثر
آرتريت واقع ميشود.
ساير تظاهرات چشمي عبارتند
از اختالالت حرکتي عضالت خارج
چشمي که به طور تيپيک نوسان
داشته و بيثبات است ولي مردمک
حفظ ميشود .يووييت قدامي ،ادم
قرنيه ،اسکلريت و اپياسکلريت
نيز ممکن است عارض شود.

ايسکمي سگمان قدامي که با
قرنيه،
ادم
افتالموپارزي،
مردمک ثابت با ميدرياز متوسط و
از
ميشود
مشخص
هيپوتوني
تظاهرات نادر  GCAاست .نوروپاتي
ايسکميک خلفي ،بستهشدن شريان
مرکزي شبکيه و ايسکمي کوروئيد
ممکن است سگمان خلفي را مبتال
نمايد.
(Takayasu
 )2آرتريت تاکاياسو
)arteritis
 تظاهرات

باليني
آرتريت تاکاياسو يک واسکوليت
اتوايمون مزمن است که در درجه
اول عروق بزرگ مثل آئورت و
مبتال
را
آن
اصلي
شاخههاي
ميکند .اين بيماري در همه
ولي
ميشود
ديده
نژادها
آسياييها به آن بيشتر مبتال
ميشوند .سن ابتالي زنان بين 18
تا  48سالگي است.
آنتيبادي
نقش
TA
در
)(anti-endothelial antibody
آنتيآندوتليال
را در ايجاد بيماري پيشنهاد
کردهاند.
بيماران مبتال به  TAممکن است
بدون عالمت بوده و به طور
اتفاقي در جريان معاينه روتين
به صورت نامتقارن بودن نبض
دوطرف و يا نابرابر بودن فشار
خون در اندامهاي چپ و راست و
يا شنيده شدن صدا ) (bruitروي
شرائين کشف شود .پيدايش اين
عاليم بايد پزشک را براي جستجوي
TA
تشخيص
جهت
عاليم
ساير
برانگيزد.
گاهي سکته مغزي و نارسايي
احتقاني قلب ) (CHFو به ندرت
آنوريسم پاره شده ممکن است از
پيشآمدهاي هشداردهنده باشند.
التهاب شريان ريوي در  28درصد
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شماره 7
بيماران
ميشود.
عاليم نورولوژيک در  TAعبارتند
از سرگيجه ،سنکوپ ،سردرد ،حمالت
صرع ،حمالت گذران ايسکمي و يا
سکته مغزي .از عاليم بسيار
معمول پوستي عبارتند از Polyderma
 nodosumو  polyderma Gangrenosumکه در 2
ديده
بيماران
درصد
32
تا
ميشود .نارسايي کليوي و ايسکمي
مجاري گوارشي نيز ممکن است
ديده شود.
 تظاهرات چشمي
تظاهرات چشمي  TAشامل اختالل
ديد در  15درصد موارد و کوري
گذرا در  2درصد موارد بوده و
ممکن است به واسکوليت شبکيه و
ايسکمي آن مبتال شوند.
انسداد عروق شبکيه بعدها
تشکيل نئوواسکوالريزاسيون شبکيه
و يا عنبيه ميدهد .تشکيل شانت
(arterio-venous
)shunt
وريدي
شرياني
ممکن است در بيماران  TAنيز
ديده شود .از علل بسيار شايع
کاهش ديد در  TAبه وجود آمدن
آبمرواريد است ولي گلوکوم و
رتينوپاتي ايسکميک نيز ممکن
است به وجود آمده و پيشآگهي را
بدتر نمايد.
TA

در آنژيوگرافي ديده

تشخيص واسکوليتها

(Diagnosis of

)vasculitis

بيماران مبتال به واسکوليت
سيستميک وضع پيچيدهاي دارند.
ً
ارزيابي تشخيصي بايد دقيقا
متمرکز و معطوف به اطالعات به
دست آمده در شرح حال بيمار و
عاليم چشمي و آزمايشات فيزيکي
باشد و اصوالً يک کار گروهي
(همراهي متخصصين داخلي ،پوست،
اعصاب ،چشم ،راديولوژي ،گوش و
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حلق و بيني و احتماالً متخصصين
ديگر) براي اين امر الزم است.
هدف تستهاي تشخيصي عبارتست از
شناخت و طبقهبندي واسکوليت و
تعيين ميزان فعاليت و وسعت
درگيري سيستميک و فهم مکانيسم
ايمونوپاتولوژيک آن.
تستهاي الزم آزمايشگاهي شامل
انجام  CBC/diffبراي تعيين و مشخص
نمودن آنمي و ائوزينوفيلي و
آزمايش
و
سرولوژيها
ساير
عملکرد کليه و کبد و آزمايش
ارزيابي
براي
ادرار
کامل
ميکروسکوپي آن در خصوص بررسي
نفروپاتي ميباشد.
 ESRو  CRPبراي تعيين ميزان
التهاب سيستميک با آنکه براي
تشخيص بيماري الزامي نيست ولي
در
اگر
است.
مهم
بسيار
C4
آزمونهاي سرولوژيک  C3و
کمپلمان تغييري داشته باشد
يعني کمتر از حدطبيعي باشد
که
بيماراني
تشخيص
براي
complement consuming immune
واسکوليت
 complexدارند مفيد است .تعيين
کمپلمان سرم ميتواند اطالعات
اتيولوژي
مورد
در
مهمي
دهد.
دست
به
واسکوليت
(mixed
مخلوط
کرايوگلوبولين
ً نشان دهنده
) cryoglobulinemiaاختصاصا
ميزان
که
است
واسکوليتي
کمپلمان سرم را تحت تاثير قرار
ميدهد .سطح کمپلمان سرم اگر
طبيعي و يا باال باشد ارزش
تشخيصي ندارد ولي سطح پايين
کمپلمان سرم ميتواند در تشخيص
از
گروهي
باشد.
مفيد
واسکوليتهاي اوليه با تستهاي
اختصاصي تشخيص داده ميشوندC- .
 ANCAکالسيک مخصوص تشخيص  WGاست.
) (Perinuclearدر
در حالي که P-ANCA
 MPAو  WGديده ميشود .کاربرد

دکتر قاسم عليزاده -تظاهرات چشمي و مفاهيم واسکوليتهاي
سيستميک
براي
)(Elisa
اليزا
تکنيک
آنتيژنهاي  PR3 ،ANCAو  MPOبراي
بيماري وگنر در حدود  22درصد
اختصاصي است ولي در مورد  MPAدر
حدود  28درصد اختصاصي است .در
مواردي که  WGدر وضعيت فعال
ولي محدود ميباشد به  62درصد و
اگر خيلي محدود باشد (مثالً فقط
در اربيت)  ANCAمعموالً منفي است.
 ANCAممکن است در  CSSو آسم
مثبت شود و مثبت بودن آن توام
محيطي
خون
ائوزينوفيلي
با
تشخيص را به طرف  CSSميبرد.
 ANCAدر تشخيص واسکوليت توام
با  ANCAاختصاصي نيست .اين تست
در حاالتي مثل آندوکارديت تحت
حاد باکتريال ،لوپوس اريتماتوي
روماتوئيد،
آرتريت
سيستميک،
سندرم  Feltyدر اختالالت مزمن
است.
مثبت
روده
التهابي
بنابراين با وجود  ANCAمثبت
بايد يک تشخيص افتراقي وسيع و
همه جانبه را در نظر گرفت.
واسکوليتهاي سيستميک ديگر که
اختصاصي
تستهاي
با
توام
ميباشند عبارتند از سرولوژي
مثبت هپاتيت  Bدر  PANو ازدياد
سطح و ميزان ايمونوگلوبولين A
) (IgAدر .HSP
ارزيابي بيماران مبتال به
تستهاي
سيستميک
واسکوليت
آزمايشگاهي ديگري را نيز طلب
ميکند .اگر در تشخيص افتراقي،
بيماريهاي کالژن واسکوالر و يا
سارکوئيدوز مطرح باشد بايد
تستهاي آزمايشگاهي مربوط و
تست
مثل
نيز
آنها
مخصوص
اتوآنتيبادي درخواست شود.
تصاوير راديولوژيک در تشخيص
و ارزيابي واسکوليت سيستميک
مهم است .راديوگرافي از قفسه
سينه ) (CXRدر بررسي پارانشيم

ريه مفيد است و ميشود با ،CTscan
الواژ
و
برونکوسکوپي
برونکوآلوئولر تکميل شود .اين
استراتژي در ارزيابي بيماران
مشکوک به  WGمفيد است (مثالً
اسکن سينوسها) MRI .مغز در
به
مشکوک
بيماران
ارزيابي
بيماريهاي نورولوژيک اساس کار
است و بايد توام با آزمايش
مايع مغزي نخاعي باشد .مطالعه
هدايت اعصاب محيطي براي روشن
کردن نوروپاتي محيطي که معموالً
در  PANو  MPAديده ميشود الزم
است.
تشخيص قطعي و مسلم واسکوليت
سيستميک با بررسي پاتولوژي
با
و
دارد
امکان
عروق
عروق
بيوپسي
و
آنژيوگرافي
انجام ميشود.
مطالعات آنژيوگرافي گرفتاري
عروق بزرگ و متوسط را در
واسکوليت نشان ميدهد؛ نظير آن
چه که در آرتريت تاکاياسو ديده
ميشود.
ارزيابي عروق کورونر ،عروق
مزانتر و جريان خون عروق مغز
در بيماران عالمتدار مهم است.
فوندوسکوپي و آنژيوگرافي با
کردن
روشن
در
فلوئورسين
واسکوليت شبکيه بسيار مفيد
است.
بيوپسي نسوج در محلي که
بيماري به طور فعال در آنجا
وجود دارد بايد انجام شود .در
بسياري از موارد معموالً پوست
گرفتار ميشود و روشن است که
دسترسي آسان به آن کار را در
بيوپسي سهل ميکند.
چشمپزشک ميتواند در بيماراني
که واسکوليت چشمي دارند اطالعات
مفيد و مهمي را ارايه نمايد.
خوشبختانه نسوج مبتالي چشمي مثل
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شماره 7
ملتحمه ،اسکلرا و نسوج اربيت
در دسترس ميباشند و بيوپسي از
يک
با
همکاري
و
آنها
ً
ايمونوپاتولوژيست کامال ضروري
است که نسوج برداشته شده به
طرز درست و صحيح براي رنگآميزي
ايمونوهيستولوژي
و
بافتي
فرستاده شود.
تستهاي تشخيصي نبايد محدود
به واسکوليتهاي سيستميک اوليه
شود بايد اتيولوژيهاي ثانوي
ً
نيز در نظر گرفته شود مخصوصا
و
ديگر
اتوايمون
اختالالت
بيماران عفوني در اين زمرهاند.
که
داشت
خاطر
به
بايد
بيماران واسکوليتي در خطرات
و
هستند
زندگي
تهديدکننده
تشخيص به موقع و شروع درمان
مناسب زندگي آنها را نجات
ميدهد.
اهداف کلي در درمان واسکوليت
در واسکوليت سيستميک نوع
بيماري و وسعت و شدت آن و عضو
گرفتار از عواملي هستند که نوع
درمان را معين ميکنند.
هدف از درمان عبارت است از
متوقف کردن بيماري و ايجاد
پسرفت و حفظ آن و جلوگيري از
عود حتي با کمترين ميزان.
به
مبتال
بيماران
درمان
واسکوليت عروق کوچک به چهار
مرحله زير تقسيم ميشود:
 )3شناسايي اينکه عروق کوچک به
واسکوليت مبتال ميباشند.
 )7تعيين و روشن کردن تشخيص
اختصاصي تا جايي که ممکن باشد.
 )1تعيين و برآورد پيشآگهي.
 )4شروع درمان و يا معرفي
بيمار به يک متخصص اين رشته.
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ً
واسکوليت عروق کوچک نسبتا
خوشخيم است .بيماري در بعضي از
بيماران گاهي خودبهخود محدود
ميشود به ويژه وقتي محدود به
گرفتاري پوست باشد .برعکس در
واسکوليت ژنراليزه و ANCA-associated
اگر درمان شديد و به موقع شروع
نشود خطر مرگ در پيش است.
بيماري با شدت متوسط بايد تحت
سير
اگر
ولي
باشد
مراقبت
باليني بيماري به طرف شديد شدن
تغيير کرد بايد درمان شديد
ً به متخصص
اعمال و يا فورا
مربوطه معرفي شود.
واسکوليت
بيماران
درمان
سيستميک با تظاهرات چشمي بايد
سيستميک باشد تا التهاب چشمي
نيز کنترل شود در اين موارد
درمان موضعي چشم هيچوقت جواب
در
عالوه
به
نميدهد
مناسب
واسکوليت سيستميک بدون درمان
مثل  WG ،PANو  CSSتنها  38درصد
بيماران ميتوانند  5سال زنده
بمانند.
ميزان زنده ماندن بخش عمدهاي
از بيماران مبتال به  PANو  WGبا
ً
کشف داروهاي سيتوتوکسيک مخصوصا
سيکلوفسفامايد به طور چشمگيري
باالست و پسرفت بيماري پايدارتر
است.
درمان ترکيبي پردنيزولون و
سيکلوفسفامايد موثرتر است .پس
از شروع پسرفت بيماري استروييد
به تدريج قطع ميشود .در بعضي
از موارد ميتوان پسرفت بيماري
non-alkylating
ترکيبات
با
را
پايدارتر کرد و سيکلوفسفامايد
را پس از  6تا  2ماه قطع نمود.
وريدي
داخل
تجويز
سيکلوفسفامايد به طور ماهيانه
توام با درمان خوراکي آن در
ايجاد پسرفت بيماري اثر مشابه

دکتر قاسم عليزاده -تظاهرات چشمي و مفاهيم واسکوليتهاي
سيستميک
دارد که در اين روش عوارض
تجمعي دارو نيز کمتر خواهد بود
ولي در اين روش ميزان عود
سيکلوفسفامايد
است.
زيادتر
براي ايجاد پسرفت در بيماري
بايد  1تا  6ماه ادامه داده
شود و پس از شروع پسرفت ،بيمار
با تجويز  non-alkylating agentتحت
کنترل قرار ميگيرد.
تجويز سيکلوفسفامايد خوراکي
بيش از  3سال پس از پسرفت
بيماري موجب سيستيت هموراژيک و
سرطان مثانه ميشود و اين مطلب
ً مدنظر باشد.
بايد دقيقا
آنتي متابوليتها را ميتوان
پس از ايجاد پسرفت بيماري به
جاي سيکلوفسفامايد به کار برد
و براي اين منظور ميشود از
 azathioprineو  methotrexateاستفاده کرد.
 Methotrexateدر بعضي از موارد در
درمان  TAبه طور موفقيتآميزي
به کار رفته است co-trimoxazole .با
دوز پايين در پيشگيري از عفونت
ريه از نوع ) (pneumocystis pnomoniaکه
با درمان سيکلوفسفامايد در
بيماري وگنر عارض ميشود موفقيت
زيادي داشته است.
گروه مطالعه واسکوليت اروپا
نشان دادند که وقتي بيماري با
تخفيف
سيکلوفسفامايد
درمان
پيدا کرد درمان نگهدارنده با
 azathioprineبه ميزان  7ميليگرم به
ازاي هر کيلوگرم وزن بدن در
روز به اندازه سيکلوفسفامايد
مفيد است .مطالعه ديگري نشان
داده است که کوتريموکسازول co-
 7( trimoxazoleبار در روز تا 74
ماه) از عود بيماري وگنر که در
است
)(remission
خاموشي
حالت
جلوگيري ميکند.
در بيمارستان ماساچوست در
بخشهاي چشم و گوش و ايمونولوژي

و يووييت بيماران واسکوليتي را
روي دوز نگهدارنده براي دو سال
در حالت فروکش و بدون عود نگه
داشتهاند .در بيماراني که جواب
ضعيف به درمان ميدهند و بيماري
آنها شديد است انواع ديگر
درمان مورد استفاده قرار گرفته
است .ايمونوگلوبين داخل وريدي
) (IVIGبا موفقيت در ايجاد پسرفت
) (remissionدر بيماران واسکوليت
فعال به کار رفته است.
درمان
در
Exchange
plasmaphresis
بيماري فعال توام با نارسايي
کليه نيز مورد استفاده قرار
گرفته است .ايمونوگلوبين داخل
وريدي درمان اختصاصي در 362
بيمار مبتال به کاوازاکي بوده
است و پس از دو هفته درمان،
آنوريسم شريان کورونر تخفيف
پيدا کرده است .در بعضي از اين
بيماران درمان ايمونوگلوبولين
با درمان آسپيرين توام بوده
است.
پيشرفت اطالعات ما در زمينه
ايمونولوژي موجب کسب اطالعات
مکانيسم
درباره
اختصاصيتري
مسوول تنظيم پاسخهاي ايمني
) (immune responsesخواهد شد به طوري
تک
آنتيباديهاي
کاربرد
که
دودماني ) (monoclonal antibodyبر عليه
)(cytokines
گيرندهها و سيتوکينها
بر درمانهاي موجود اضافه خواهد
شد.
درمان واسکوليت سيستميک با
داروهايي که شرح آنها گذشت
ميتواند زندگي بيمار را نجات
دهد ولي اين درمانها عوارض
جانبي دارند و بعضي از اين
تهديد
را
زندگي
عوارض،
مينمايد .حاصل آن که ،تجويز و
مراقبت درماني با اين درمانها
بايد توسط پزشکي انجام پذيرد
42
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که آموزشهاي الزم را ديده و
تجربه کاري کافي داشته باشد.
چشمپزشکي که آموزش و تجربه
تجويز اين داروها را ندارد
بايد بيمار را به متخصص مربوطه
حال
هر
در
نمايد.
معرفي
چشمپزشک نقش بسيار عمدهاي در
بررسي و مراقبت تظاهرات چشمي
واسکوليت سيستميک دارد و فقط
چشمپزشک است که ميتواند التهاب
فعال را برآورد کرده و اطالعات
مورد لزوم را براي درمانهاي
ايمونوسوپرسيو به روماتولوژيست
بدهد.
نتيجهگيري
واسکوليت
اينکه
به
نظر
سيستميک اعضاي مختلف بدن را
مبتال ميکند براي پزشکان چالش
مورد
در
ولي
است
برانگيز
فرق
مساله
اين
چشمپزشکان
ميکند ،بدين معني که ممکن است
چشم پزشک اولين ناظر و تشخيص
دهنده اين گروه از بيماريهاي
ً
ضمنا
باشد،
کشنده
بالقوه
معاينات چشمي براي بررسي و
مراقبت درمان و فروکش کردن آن
) (remissionو نيز عود بيماري مورد
استفاده قرار ميگيرد.
موقع
به
و
فوري
شناخت
تظاهرات چشمي واسکوليت سيستميک
در انگيزه جستجو براي تشخيص
قطعي سرنوشتساز است و منجر به
درمان به موقع و موثر ميگردد و
چه بسا از مرگ زودرس بيمار
جلوگيري نمايد .چشمپزشکان بايد
اين بيماري را مدنظر داشته و
به عاليم و حاالت آن آشنا باشند
تا اينکه بتوانند به عنوان يک
شرکتکننده موثر در گروه تشخيص
و درمان ايفاي نقش نمايند.
42
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کاربرد تصويربرداري در استرابيسم
دکتر اميدصالحپور :فلوشيپ استرابيسم -مرکز چشم پزشکي نگاه

تصويربرداري مدرن ) CT scanو
در چشمپزشکي کاربردهاي ويژهاي
دارد .1به طور عمده اين روشها
در بيماريهاي اربيت استفاده
اين جمله  TRIOو
ميگردند ،از
تومورها و تروماهاي اربيت را
ميتوان نام برد که از سيتياسکن
استفاده ميگردد.2
ً در تشخيص استرابيسم از
اخيرا
MRI
با
ميشود.
استفاده
MRI
ميتوان جدا شدن عضله از گلوب،
مسير غيرطبيعي عضله ،آتروفي
عضله و انقباضپذيري عضله را
بررسي کرد.3
با  MRIتصاويري از مقاطع
برداشته
بافتها
از
نازکي
ميشود .اجزاي بافتي که ايجاد
سيگنال ميکند  Voxelو نماي آنها
ميباشد.
Pixel
تصوير
در
دستگاههاي مدرن تا نازکي 1
ميليمتر تصويربرداري ميکنند.5
تصاوير گرفته شده ثابت بوده
و اگر تصاوير در جهات مختلف
حرکت چشم گرفته شود و روي هم
مونتاژ شده و حالت متحرک پيدا
کند ،به آن  cinematic presentationيا
 dynamic MRIاطالق ميشود که در
حقيقت تکرار static MRIاست .4وسايل
جديد امکان تصويربرداري در
حرکت چشم را دارند و پنج تصوير
در هر ثانيه برداشت ميشود و
ً به آن  fast MRIگفته
اصطالحا
ميشود .6در وسايل مدرن جزييات
بيشتري اسکن ميشود و منجر به
کاهش قدرت تفکيک (رزولوشن) و
افزايش  noiseتصوير شده و نماي
برفکي به تصوير ميدهد .براي
(MRI

غلبه بر اين کاهش کيفيت تصوير
از  surface coilاستفاده ميشود که
تمام امواج ساطع شده توسط بافت
باعث
و
ميکند
جمعآوري
را
افزايش قدرت تفکيک بدون کاهش
کيفيت تصوير ميگردد.7
براي انجام  MRIبايد سر بيمار
کامالً ثابت باشد و چشمها حرکت
نکند و محور  MRIعمود بر محور
بافت باشد و با توجه به متعدد
بودن عضالت رکتوس ،محور عمود بر
محور قدامي خلفي اربيت در نظر
گرفته ميشود.
سيتياسکن معموالً براي تشخيص
بافتهاي استخواني کاربرد دارد
و تمايز بين بافت عضله و
اسکلرا توسط سيتياسکن به خوبي
نشان داده نميشود .ضمنا اشعه X
به غده اشکي و لنز تابيده
بيماران
در
البته
ميشود.
که
افرادي
و
claustrophobic
نميتوانند اسکن طوالني را تحمل
کنند ،براي بررسي انقباضپذيري
عضله از  spiral CT scanاستفاده
ميگردد.

تصوير  -1ثابت بودن محل عضله در
اربيت هنگام چرخش چشم
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در تصويربرداري از يک عضله
خارج چشمي طبيعي مشخص ميگردد
که عضله در حرکات چشم جابهجا
نميشود .8محل قرقره ) (pulleyو
جابهجايي آن در امتداد عضله
هنگام انقباض آن ،9ضخامت عضله
و افزايش ضخامت در انقباض آن و
جابهجايي توده عضالني به طرف
عقب ديده ميشود.11
قرقره عضله هنگام انقباض
عضله جابهجايي قابل توجهي در
اربيت ندارد و فقط مختصري در
جابهجا
عضله
مسير
امتداد
در
قرقره
جابهجايي
ميشود.
محورهاي ديگر به علت اتصال با
عضالت مجاور صورت ميگيرد.

انقباضپذيري در اثر فلج عضله
که قبل از آتروفي اتفاق ميافتد
دست يافت.
استفاده از  MRIدر تشخيص فلج
عضله به ويژه در موارد فلج
عضله مايل فوقاني استفاده شده
است و نشان داده شده که فقط در
بعضي از موارد که با معاينات
باليني فلج عضله تشخيص داده
شده آتروفي عضله نيز همزمان
ديده شده است و بقيه موارد
اختالالتي نظير قرقره غيرطبيعي
و
است
بوده
انحراف
عامل
تظاهرات بيماري شبيه فلج عضله
مايل فوقاني بروز کرده است.11
با  MRIميتوان حرکت غيرعادي
عضالت در اثر جابهجايي پولي
آنها هنگام حرکت گلوب را تشخيص
pattern
strabismus
ايجاد
که
داد
ميکند.

تصوير  -2محل پولي در اربيت و
اتصال عضالت به آن

تصوير  -3جابهجايي عضله مايل
تحتاني با انقباض عضله رکتوس
تحتاني

با بررسي ضخامت عضله در
افراد طبيعي ميتوان به وجود
آتروفي در موارد فلج عضله پي
برد .در ضمن با توجه به ميزان
افزايش ضخامت عضله در هنگام
کاهش
به
ميتوان
انقباض
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تصوير  -6جابهجايي عضالت رکتوس
خارجي هنگام حرکت گلوب به باال

تصوير  -5آتروفي عضله مايل
فوقاني در MRI

تصوير  -4جابهجايي عضالت رکتوس
خارجي به پايين هنگام حرکت گلوب
به باال

در مواردي مثل کنده شدن عضله
هنگام جراحيهاي آندوسکوپيک و
در
عضله
افتادن
گير
نيز
هنگام
مجاور
استخوانهاي
شکستگيهاي اربيت ،تصويربرداري
عضله گرفتار را نشان ميدهد.
وجود تودههايي مثل کيست در
عضله که مانع انقباض عضله و
کاهش فعاليت آن ميشود توسط
تصويربرداري مشخص ميشود.12
با توجه به توضيحات فوق در
عمودي
انحرافات
وجود
صورت
غيرمتعارف ،بهتر است قبل از
اقدام به عمل جراحي  MRIصورت
گيرد .به ويژه در مواردي که
درمانهاي
به
عمودي
انحراف
متعارف پاسخ نداده است اين امر
ضروري است.13
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-5 سال-مجله چشمپزشکي نگاه
2 شماره

 هنگامX pattern  ايجاد-7 تصوير
جابهجايي عضله رکتوس خارجي به
پايين و باال هنگام چرخش گلوب به
باال و پايين
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لنزهاي داخل چشمي فتوکروميک
دکتر محمدحافظ نوروزيزاده :فلوشيپ قرنيه -مرکز چشمپزشکي نگاه

عدسي طبيعي هر انسان با
افزايش عمر ،رنگ زرد به خود
ميگيرد .اين موضوع به علت مواد
حاصل از اکسيداسيون تريپتوفان
و گليکوزيله شدن پروتئينهاي
عدسي است .اين تغيير منجر به
جذب پيشرونده و فزاينده طول
موج آبي از طيف نور مرئي است.
(blue-light
لنزهاي جاذب نور آبي
تکرار
وسيله
به
absorbing
)IOL
ويژگيهاي عدسي طبيعي يک فرد
اپيتليوم
سلولهاي
مسن،
(retinal
pigment
پيگمانته شبکيه
رنگدانه
حاوي
که
)epithelium=RPE
ليپوفوشين هستند را از صدمات
نور آبي حفظ ميکنند .شواهد
غيرمستقيم نشان ميدهند که اين
موضوع موجب کاهش خطر ايجاد
دژنرسانس (استحاله) ماکوال يا
توقف پيشرفت بيماري است.
لنزهاي داخل چشمي زردفام
بلوککننده
کروموفورهاي
حاوي
نور آبي هستند و هر دو جنس
هيدروفوبيک (ساخت آمريکا) و
هيدروفيليک (ساخت اروپا) موجود
در
محتمل
محدوديتهاي
است.
ارتباط با کارگذاري اين لنزهاي
زردفام عبارتند از:
 )1تاثير بالقوه برديد رنگ
)(color vision

)2

تاثير

بالقوه

برديد

شب

)(night vision

اگر چه مطالعات مختلف تاثير
لنزهاي زردفام بر کاهش ديد رنگ
را تاييد نميکنند ،موضوع ديد
شب همچنان مورد اختالف نظر است.
در کنگره آکادمي سال ،2009
دکتر  Jack Holladayتاثير اين لنزها

را در کاهش ديد شب مثبت بيان
R.J. Cionni
نمود ،حال آنکه دکتر
ً
منکر چنين تاثيري است .اخيرا
نام
به
آمريکايي
شرکت
يک
 Medennium Inc.لنزي با ويژگيهاي
فتوکروميک توليد کرده است.
براساس ادعاي اين شرکت ،اين
لنز در هنگام مواجهه با اشعه
ماوراي بنفش عالوه بر جذب اشعه
فوق ،طيف نور آبي را نيز مشابه
لنزهاي زردفام جذب ميکند و در
زماني که شرايط محيطي مشابه
فضاي سربسته (فاقد اشعه ماورا
بنفش) باشد مشابه يک لنز داخل
چشمي استاندارد (بيرنگ) عمل
فتوکروميک
لنزهاي
مينمايد.
ساخت اين شرکت از جنس آکريليک
هيدروفوبيک بوده و در برخورد
با اشعه فرابنفش از حالت بيرنگ
) (colorlessبه رنگ زرد مبدل ميشوند.
اين تغييرات فتوکروميک حالت
با
و
داشته
برگشتپذير
فضاي
در
لنز
قرارگرفتن
ً
سرپوشيده مجددا به حالت بيرنگ
درميآيند .در مطالعهاي که در
مجله  Cataract & Refractive Surgeryجوالي
 2002منتشر شده است در يک
مطالعه حيواني در خرگوش نشان
داده شد که ويژگي فتوکروميک
اين لنز در طول مدت  2ماهه
مطالعه داراي ثبات بوده و
دستخوش تغيير نميگردد.
زمان مورد نياز براي مشاهده
in
تغييرات فتوکروميک در شرايط
 vivoحدود  11ثانيه و در شرايط in
 vitroحدود  1ثانيه است .دو فرضيه
براي طوالنيتر بودن زمان در
94

مجله چشمپزشکي نگاه -سال-9
شماره 2
شرايط درون بدن موجود زنده
) vivoوجود دارد:
 )1دشواري مشاهده و تاخير در
تشخيص با دستگاه اسليت لمپ که
به علت وجود  red reflexميباشد.
 )2وجود ويژگيهاي زيستي در
داخل چشم )(intraocular environment
ويژگيهاي سازگاري زيستي اين
لنز با بافت  uveaکه همان
در
 biocompatibilityلنز ميباشد،
مطالعه فوق مشابه ساير لنزهاي
گزارش
هيدروفوبيک
اکريليک
گرديد و پاسخهاي التهابي بعد
از عمل در طي مدت  2ماهه اين
مطالعه و واکنش سلولي در سطح
اين لنز با گروه شاهد مشابه
بودند .مطالعات هيستوپاتولوژيک
نيز عاليمي از سميت اين لنز را
براي ساختمانهاي داخلي چشم
نشان ندادند .به عالوه ميزان
بروز کدورت کپسول خلفي ،توسط
لنز ،مشابه گروه شاهد بود.
همانطور که ميدانيد اثبات
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
کاري غيرممکن يا بسيار دشوار
ميباشد .آنچه مسلم است اين که
retinal
phototoxicity
موجب
آبي
نور
ميشود؛ بنابراين اگرچه نميتوان
يک نتيجهگيري قطعي بين تماس با
نور مرئي و ايجاد دژنرسانس
ماکوال نمود اما استفاده از
لنزهاي بلوک کننده نور آبي در
جريان جراحي آبمرواريد معقول
به نظر ميرسد .از طرف ديگر
وجود نور آبي براي ديد شب
) (scotopic conditionمهمتر از ديد روز
) (photopic visionاست .حساسيت در ديد
شب در شرايط کهولت دوبرابر
(in
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بيشتر از حساسيت در ديد روز
افت ميکند و اين موضوع (اشکال
در ديد شب) مشکل اصلي افراد
سالمند ميباشد .اين افراد بعد
از عمل جراحي آبمرواريد و
کارگذاردن لنزهاي داخل چشمي
استاندارد از بهبود قابل مالحظه
ديد شب خود خبر ميدهند.
شرايط
در
نوري
بازده
اسکوتوپيک در طول موج 105
نانومتر (طيف سبز-آبي) و در
شرايط فتوپيک در طول موج 111
به
سبز-زرد)
(طيف
نانومتر
حداکثر ميرسد .يک لنز زردفام
عالوه بر فيلترکردن طول موج
نامرئي و مضر  330تا 900
نانومتر 10 ،درصد نور آبي با
طول موج  910و  21درصد نور آبي
با طول موج  980نانومتر را جذب
ميکند .اين مقدار جذب نور مرئي
حساسيت
کاهش
براي
(آبي)
سلولهاي  rodکافي است تا موجب
اختالل ديد شب گردد.
لنزهاي
کاربرد
شايد
فتوکروميک خط پاياني بر اختالف
نظر بين دو نوع لنز استاندارد
(بيرنگ) و لنز زردفام باشد.
لنزهاي فتوکروميک در شرايط ديد
شب (اسکوتوپيک) همانند يک لنز
استاندارد بيرنگ عمل ميکنند و
فايده آن بهبود بالقوه ديد شب
اشعه
با
مواجهه
در
است.
فرابنفش محافظت اضافي از ماکوال
در برابر نور آبي در شرايط ديد
روز (فتوپيک) با ويژگي تبديل
لنز بيرنگ به حالت زردفام
دست
به
فتوکروميک)
(خاصيت
بهبود
موجب
خود
که
ميآيد
حساسيت کنتراست نيز ميشود.

دکتر محمدحافظ نوروزيزاده -لنزهاي داخل چشمي فتوکروميک

نمودار  -1مقايسه ميزان عبور نور
در لنز طبيعي يک فرد  13ساله با
لنز فوتوکروميک

تصوير  -1تصوير  Aلنز فتوکروميک
در شرايط اسکوتوپيک (بيرنگ) و
تصوير  Bتغيير رنگ لنز فتوکروميک
در شرايط فتوپيک (زردفام) را
نشان ميدهند.
منبع
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
مورد پرداخته ميشود.
بيمار اول :بيمار مردي 74
ساله بود که به علت کاهش ديد
هر دو چشم ناشي از آبمرواريد
شديد از نوع  PSCبه اينجانب
مراجعه نمود .سابقه پيوند کليه
و مصرف چند ساله استروئيد
بيمار
شغل
داشت.
خوراکي
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
 Arrayدر چشم چپ قرار گرفت .پس
از يک ماه از عمل جراحي ثبات
بينايي برقرار شد و ديد دور
بيمار بدون اصالح  02/51و ديد
نزديک نيز بدون اصالح  J5+گرديد
که به نظر نتيجه بسيار مطلوبي
ميآمد .پس از گذشت  3ماه بيمار
به اينجانب مراجعه نمود و
اظهار داشت که به علت halo ،glare
و  Star burstکه از همان روزهاي
آغازين پس از عمل ايجاد شده و
ً تغييري نيافته امکان
مطلقا
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
است و اين وضعيت ) (disabling glareکامالً
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
 02/51و ديد نزديک  02/02دارد
ميتواند چقدر پرخطر و همراه با
عوارض (مثالً باز شدن کپسول خلفي
يا ورم قرنيه يا  CMEيا )...
باشد .در حال حاضر با تجويز
پيلوکارپين
شده
رقيق
قطره
شکايت مربوط به ديد شب به طور
قابل مالحظهاي کاهش يافته به
طوري که بيمار قادر به رانندگي
است ولي به علت ميوزيس شديد
خصوصيت مولتي فوکال لنز براي
اصالح ديد نزديک دچار اختالل
گرديده و بيمار براي امور
نزديک
عينک
از
حسابداري
استفاده ميکند!
بيمار دوم :مردي  74ساله و
باز نيز حسابدار يک مرکز خصوصي
است که تحت عمل جراحي فيکو +
لنز مولتيفوکال  diffractiveآلکان از
نوع  ReSTORقرار گرفته و از همان
روزهاي اوليه بعد از عمل از
عدم بهبود بينايي خود گلهمند
بود و براي مشاوره نزد اينجانب
مراجعه نمود .شکايت مهم ديگر
ناراحت
بسيار
وضعيت
بيمار
کننده ديپلوپي تکچشمي بود .ديد
چشم عمل شده بدون اصالح و با
رفراکشن معادل  02/12بود و
تمامي حروف و عاليم مشاهده شده
در چارت دور و نزديک همراه با
دوبيني تک چشمي بودند .اين
بيمار نيز به قدري از مزاحمت
ناشي از بروز دوبيني و تاري
15

مجله چشمپزشکي نگاه -سال-7
شماره 0
ديد دچار اختالل در زندگي عادي
خود شده بود که درخواست تغيير
شغل به علت عدم توانايي انجام
عمليات حسابداري را از مسوولين
شرکت نموده بود .پزشک معالج
علت ايجاد دوبيني و تاري ديد
higher order aberration
را  residual RFNو
تشخيص داده و بيمار را تحت عمل
wavefront
جراحي ديگري تحت عنوان
 customized ablationنيز قرار داده بود،
اما بهبودي قابل مالحظهاي به
دست نيامده و کماکان دوبيني تک
چشمي و ديد دور و نزديک 02/12
با اصالح براي بيمار باقي ماند.
اينجانب در مطب ديد بيمار را
با  pin holeامتحان کردم که به طور
محسوسي تا حد  02/01افزايش
يافت .اين يافته حکايت از مشکل
رفراکتيو براي بيمار بود که در
بدو امر علت آن برايم نامعلوم
ماند .پس از ريختن قطره و
بازشدن مردمک به نظر عمل جراحي
فيکو کامالً با دقت و ظرافت
انجام شده بود .لنز کامالً در
و
داشت
قرار
کپسولي
کيسه
ً
تقريبا با  centrationقابل قبولي
همراه بود .پس اشکال در کجا
بود؟ زماني که پشت اسليت لمپ
به وضعيت سگمان قدامي نگاه
ميکردم (ولي در ذهن خودم مشغول
تفکر بودم) ناگهان متوجه شدم
که لنز پشت و رو در کيسه
کپسولي قرار گرفته و دواير
متحدالمرکز مربوط به خاصيت
مولتيفوکاليته لنز که بايد در
مجاورت کپسول خلفي باشد ،در
سطح جلويي لنز بودند و بعد از
توجه به وضعيت پايکها موضوع
پشت و رو بودن لنز کامالً مشخص
گرديد .به نظر ميرسد اين مورد
نيز نياز به خارج کردن لنز
10
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مولتيفوکال و استقرار مجدد يک
لنز استاندارد داشته باشد.
بيمار سوم :بيمار مردي 47
ساله بود که از کاهش ديد چشم
چپ پس از عمل آبمرواريد شکايت
داشت .در معاينه ديد چشم عمل
شده با رفراکشن تقريبي -2/1*42
 -5/01معادل  3/52بود .در بدو
امر در معاينه با اسليت لمپ
چند نکته جلب توجه مينمود:
اول اينکه براي کارگذاشتن
لنز از  injectorاستفاده نشده و
برش قرنيه براي وارد کردن لنز
با چاقوي کندي به طور مضرس
بازتر شده بود .دوم اين که
مردمک بيمار در ناحيه نازال
تحت يک اسفنکترتومي بسيار بزرگ
قرار گرفته که موجب نامنظمي
شديد مردمک و بسته نشدن کامل
آن گرديده بود .سوم اين که بعد
از بازکردن مردمک با قطره مشخص
کامالً موفق
کپسولورکسيس
شد
نبوده و لذا بخشي از کپسول
قدامي با روش  can openerبرداشته
شده بود و بزرگي کپسولوتومي
مانع از استقرار لنز درون کيسه
کپسولي شده بود )(ciliary sulcus implantation
و در آخر به علت ساختمان لنز
که از نوع مولتي فوکال  refractiveو
با جنس سيليکون بود کدورت
کپسول خلفي رخ داده و بيمار
دچار  PCOبسيار شديد به صورت
همراهي توام  fibrosisو Elschnig's pearl
فوق
يافتههاي
مجموعه
بود.
لنز
يک
کارگذاردن
نتيجه
استاندارد را براي بينايي بهتر
از يک لنز مولتيفوکال سيليکوني
رفراکتيو نشان ميدهد و توصيه
صاحبنظران در اينگونه موارد

دکتر محمدحافظ نوروزيزاده -لنزهاي مولتي فوکال براي . . .
تک

تنها استفاده از لنزهاي
کانوني استاندارد است.
مروري مجدد بر اين  3بيمار
که ميتواند مشتي از خروار باشد
به همکاران جوان و با تجارب
کمتر اين نکات را نشان ميدهد
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
هرگونه اشکال و عارضه در طول
جراحي (مثل کپسولورکسيس بزرگ
يا ناقص ،آسيب مردمک و )...

بايد ما را متوجه جايگزيني اين
استاندارد
انواع
با
لنزها
تککانوني نمايد .توجه به عدم
پشت و رو شدن لنز براي جلوگيري
از ديپلوپي تکچشمي و حفظ خاصيت
PCO
 square edgeبراي پيشگيري از
بسيار مهم است .در ضمن در صورت
عدم اعتماد جراح به برگه A scan
ماندن
باقي
و
شده
انجام
رفراکشن قابل مالحظه پس از
جراحي آبمرواريد ،هدف بيمار و
پزشک براي عدم استفاده از عينک
براي ديد دور و نزديک را فراهم
نميسازد.
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نظرخواهي
همکار گرامي!
چهاردهمين شماره مجله چشمپزشکي نگاه که با همت جمعي از همکاران
شما به چاپ رسيده است ،پيش روي شما ميباشد .شوراي دبيران مجله
انتظار دارد در تداوم انتشار مجله ،ياري و همراهي شما را داشته
باشد .اين همياري با تکميل برگه نظرخواهي و ارسال آن به دفتر
مجله شروع ميشود و تداوم آن با ارسال مقالههاي شما عملي خواهد
شد .خواهشمند است پرسشنامه تکميلشده زير را به نشاني مجله ارسال
نماييد تا نظرات شما ،تداومبخش انتشار مجله خودتان باشد.
 -1نظر شما در مورد بخش دستآورد و مقاالت مروري ارايه شده چيست؟
..............................................................
..............................................................
..............................................................
.....................................
 -2نظر شما در مورد بخش سخنيتازه و مقاالت راجع به تازههاي
چشمپزشکي چيست؟
..............................................................
..............................................................
..............................................................
.....................................
 -3آيا به نظر شما انتشار اين مجله ميتواند به گسترش دانش
چشمپزشکي در کشور ما کمک نمايد؟
..............................................................
..............................................................
..............................................................
......................................
 -4آيا با ساختار پيشنهادي براي مطالب علمي موافق هستيد

و يا

پيشنهادهاي ديگري داريد؟
..............................................................
..............................................................

..............................................................
......................................
 -5آيا مايل به همکاري با مجله هستيد؟ در صورت تمايل به چه شکل
همکاري خواهيد نمود؟
..............................................................
..............................................................
..............................................................
.....................................
 -9با اضافه کردن بخش انگليسي مجله موافق هستيد؟
..............................................................
..............................................................
..............................................................
.......................................
 -11نظر شما در مورد بخش يک تجربه (خاطرههاي پزشکي) چيست؟
..............................................................
..............................................................
..............................................................
........................................

از صرف وقت شما سپاسگزاريم.
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