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 راهنماي تنظيم مقاالت

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

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

پزشكي هاي معتبر چشممجلهچنين ترجمه مقاالت گردآوري و تلخيص و هم

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

 و در صورت تاييد، منتشر خواهد شد. اعضاي شورا

 

 شرايط مقاالت ارسالي:

( مقاله، پيش از اين در مجالت 1

 زبان ديگر منتشر نشده باشد.فارسي

( متن مقاله، روان و داراي 2

 فارسي باشد. درستنگارش 

 Word 2222( متن مقاله، در محيط 3

تر، به قلم هاي نوينيا نگارش

تايپ  11ازه نازنين و با اند

و  1Aگردد. سپس بر يك روي صفحه 

خط پرينت  5/1با رعايت فاصله 

 گرفته شود.

گذاري ( صفحات مقاله، حتما شماره1

 شوند.

( هر مقاله بايد داراي يك 5

و  شناسنامه شامل عنوان فارسي

 انگليسي مقاله، نام نويسندگان و

اي نويسندگان جايگاه علمي و حرفه

 باشد. 

هشي بايد داراي ( مقاله پژو6

هاي عنوان، چكيده، مقدمه، روش بخش

گيري ها، بحث و نتيجهپژوهش، يافته

 و منابع باشد.

( مقاله مروري بايد داراي 7

هاي عنوان، چكيده، مقدمه، متن بخش

 گيري و منابع باشد.اصلي، نتيجه

( مقاله گزارش موارد بيماري 8

بايد شامل چكيده، مقدمه، معرفي 

گيري و منابع و نتيجهبحث  ،بيمار

 باشد.

( حفظ اسرار پزشكي بيماران در 9

هر مقاله، ضروري است. بنابراين 

اي كه موجب بايد از هرگونه اشاره

شناسايي بيمار گردد، خودداري 

شود. در صورت نياز به چاپ تصوير 

تا حد امكان رضايت  چهره افراد،

كتبي بيمار اخذ شده باشد. به هر 

قي اين امر بر حال، مسووليت حقو

 عهده نويسنده مقاله خواهد بود. 

( شيوه ارجاع منابع در متن و 12

 تنظيم منابع در انتهاي مقاله:

منابع بايد به ترتيب ارجاع در 

گذاري و مرتب شوند. به متن، شماره

هاي نگارشي ). ، : ؛ كاربرد عالمت

...( در تنظيم منابع دقت گردد. 

عاليم مزبور بسته به نوع  ،در زير

 اند. منبع، به كار گرفته شده

نام نويسنده يا  :مقاله( 1-12

نويسندگان، عنوان مقاله، نام 

اختصاري مجله و سال انتشار؛ 

 شماره مجله: شماره صفحات.

نام نويسنده يا  :كتاب( 2-12

نويسندگان كتاب. عنوان كتاب. 

. شهر محل انتشار:  (edition)شماره چاپ

 كت ناشر؛ سال انتشار.شر

م نويسنده ( فصلي از كتاب: نا3-12

عنوان فصل.  يا نويسندگان فصل.

نويسنده  و سپس نام (:In) در: كلمه

عنوان يا نويسندگان خود كتاب. 

كتاب. شماره چاپ، شهر محل 

انتشار: شركت ناشر؛ سال انتشار: 

 .شماره صفحات فصل

در مورد نوشتن نام ( 1-12

يا مقاله، نام تا نويسندگان كتاب 

نفر )درصورت وجود( نوشته شود و  6

نويسنده،  6در صورت وجود بيش از 

نام بقيه نويسندگان به صورت 

 et alزبان( يا همكاران )منابع فارسي

 آيد. )منابع غيرفارسي( مي

در مورد منابع ( 5-12

زبان، ابتدا نام غيرفارسي

حرف اول نام اول خانوادگي و سپس 

شود. در مورد وشته ميو نام دوم ن

زبان، ابتدا نام منابع فارسي

خانوادگي و سپس نام كامل نويسنده 

 شود. نوشته مي



 

 

 

 راهنماي تنظيم مقاالت

هاي در مورد مقاالت مجله( 6-12

له نوشته مج، نام كامل زبانفارسي

شود و پس از سال انتشار پيش از مي

مجله، شماره دوره )شماره شماره 

 شود. نيز نوشته مي سال( مجله

شده، مقاالت و تصاوير دريافت( 7-12

شوند و در دفتر مجله بايگاني مي

 مسترد نخواهند شد. 

  ،مسووليت صحت مندرجات هر مقاله

اعم از متن و منابع، به عهده 

نويسنده يا نويسندگان مقاله است 

و اين نشريه گرچه در راستاي 

كند، احراز صحت مندرجات تالش مي

  مسووليتي در اين خصوص ندارد.
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 نامه سردبير

 به نام خدا
 

 نامه سردبير 

 دکتر بهزاد يخشي 

 

آورد شماره سالم. بخش دست

پانزدهم مجله نگاه گزارش 

چهارمين جلسه گردهمايي علمي 

باشد. "رتينوپاتي مجله مي

مبتالبه تمامي  ديابتي" مساله

پزشکان و نحوه بررسي و چشم

درمان بيماران چالش هميشگي در 

برخورد با اين بيماران است. 

برگزاري اين جلسات که با هدف 

بررسي نظرات اساتيد محترم 

داخلي در برخورد عملي با 

هاي تشخيصي و درماني است چالش

مورد استقبال همکاران محترم 

قرار گرفته و هيات تحريره مجله 

گيري و هرچه پربارتر را در پي

 نمودن آن تشويق نموده است.

انتخاب موضوع جلسات گردهمايي 

ا نظر خوانندگان مجله تواند بمي

هماهنگ شود. شايد بعضي مطالب 

هاي علمي آنقدر در کنفرانس

اند که جلسات مختلف تکرار شده

تر براي برگزارکنندگان جديد بيش

منفعت داشته باشد تا شنوندگان! 

لطفًا با ارسال نامه براي ما 

موضوعات مورد عالقه و يا 

هاي تشخيصي يا درماني را چالش

ايد رو شدهآن روبهکه با 

بنويسيد تا در انتخاب موضوع 

جلسات بعدي، مورد نظر قرار 

دهيم. به عالوه لطفًا بنويسيد که 

آيا نحوه گزارش و نوشتن مطالب 

مطرح شده در جلسات براي شما 

مفيد است و آيا از آن به عنوان 

در کار خود  (reference)منبع راهنما 

توانيد استفاده نماييد يا مي

 ؟خير

 

  خدانگهدارتا شماره بعد 
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 رتينوپاتي ديابتي ميزگرد باليني

 

 گردانندگان ميزگرد:

  پزشکي نگاهمرکز چشم -شبکيهفلوشيپ  :عليرضا رمضانيدکتر 

 پزشکي نگاهمرکز چشم -شبکيهفلوشيپ  :سيامک مرادياندکتر 

 اعضاي ميزگرد:

استاد دانشگاه علوم پزشکي شهيد  -شبکيهفلوشيپ  دکتر حميد احمديه:

 في نژاد بيمارستان لبا -بهشتي

استاد دانشگاه علوم پزشکي  -فلوشيپ شبکيه :دکتر محمدمهدي پرورش

 بيمارستان حضرت رسول )ص( -ايران

استاد دانشگاه علوم پزشکي شهيد  -فلوشيپ شبکيه دکتر مسعود سهيليان:

 نژاد بيمارستان لبافي -بهشتي

 
در چهارمين  :دکتر مراديان

پزشکي نگاه در پنل مرکز چشم

لي که پزشکان در مورد يمورد مسا

بيماران ديابتي با آن مواجه 

 کنيم. هستند صحبت مي

اولين سوال را از آقاي دکتر 

پرسم. لطفًا نظرتان سهيليان مي

را در مورد برخورد با بيماري 

که دچار رتينوپاتي ديابتي است 

چقدر به کنترل  ماييد.بفر

کنيد و سيستميک توجه مي بيماري

ترل بيماري توان با کنچقدر مي

سيستميک به کنترل تظاهرات چشمي 

       کمک کرد؟

ه با هدر مواج :دکتر سهيليان

بيمار ديابتي ما با يک بيماري 

رو هستيم که چشم و سيستميک روبه

سيستم اعصاب مرکزي و کليه را 

کند و وقتي که ضايعات متاثر مي

بينيم بايد بدانيم را در چشم مي

که در جاهايي هم که ما 

 يبينيم ضايعات و تغييراتينم

وجود دارد. در مورد شدت 

رتينوپاتي اگر بيماري به طور 

شدت  ،سيستميک کنترل نشده باشد

ولي  تر باشدبيش تواندمي بيماري

توانيم براي اين بيماران چه مي

انجام دهيم؟ وقتي که بيمار 

نوري پيدا کرد و يا وقتي يپروتئ

د شکه ادم ماکوالي ديابتي پيدا 

دهد که بيماري شديد است ان مينش

که  تشخيص دادو اگر نفرولوژيست 

نوري دارد بايد يبيمار پروتئ

پزشک ارجاع دهد بيمار را به چشم

پزشک تشخيص و اگر برعکس چشم 

د داد که بيمار ادم ماکوال دار

بايد بيمار را به نفرولوژيست 

ارجاع دهد تا وجود يا عدم وجود 

 نوري مشخص گردد. يپروتئ

مورد پاتوفيزيولوژي  در

تغييراتي که در  ،بيماري

افتد خيلي رتينوپاتي اتفاق مي

مشابه تغييرات هموديناميکي است 

افتد و همان که در قلب اتفاق مي

ينجا هم ا SARDالپالس و قوانين 

شود و همان تغييرات اعمال مي

کروواسکولوپاتي در حاکم است. مي

يپوکسي يا هر تغيير ديگري اثر ه

ر ديابت منجر به افزايش بر اث

ها و مويرگفشار هيدروستاتيک در 

شود. مي ترشح اگزوداو  هاونول

 هيپوآلبومينمياگر اين بيماران 

نوري يپيدا کنند در اثر پروتئ

oncotic pressure در نتيجه  ،شودکم مي

تر بيش ادم ماکوالي ديابتي 

 حتماً شود. در اين بيماران مي

اولي : ودب H هفتبايد دنبال 

دوم هايپرتنشن،  يپوگليسمي،ه
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 ميزگرد باليني رتينوپاتي ديابتي 

 ، چهارمآلبومينميسوم هايپو

پنجم  ،(heart failure) نارسايي قلبي

و  هيپوکسي ششم ،يپرليپيدميه

 .هموگلوبين پايين )آنمي( هفتم

: آيا همه دکتر مراديان

بيماران مبتال به رتينوپاتي 

ديابتي را با مشاوره يک متخصص 

کنيد يا نفرولوژي درمان مي

 گيريد؟وارد خاصي را مشاوره ميم

 يبيمار وقتي: دکتر سهيليان

در  داراي تغييرات شديد عروقي

باشد اين  شبکيه يا ادم ماکوال

دهد که همه جاي بدن نشان مي

 سيستميک درماندرگير است. 

از  .بيمار براي ما مقدور نيست

زياد  انتعداد بيمار آنجا که

نزد متخصصين بيماران را  است،

فرستيم و به مي نفرولوژيغدد يا 

کنيم که شما بيمار توصيه مي

 بايد قند و فشار خون را حتماً 

 کنترل کنيد.

: در بيماري که دکتر احمديه

 postزيادي در ناحيه  ترشح اگزودا

pole عکس سمت چپ شود مثل ديده مي

تاکيد بر روي کنترل ( 1)تصوير

يپرليپيدمي در اين بيماران ه

ده که هم است. چون ديده شم

يپرليپيدمي در کنار کنترل ه

هاي چشمي و سيستميک ديگر درمان

 کننده باشد. تواند بسيار کمکمي

يپرگليسمي در يک کنترل ه

بيمار ديابتي در مطالعات مختلف 

که در روند نشان داده شده 

ثر است و بيماري بسيار مهم و مو

اي از بيماري مهم در هر مرحله

ها الاست. ممکن است بيماري که س

poor control  بوده وقتي او راtight 

control در ابتدا تسريعي  ،کنيممي

 ديابتي در روند رتينوپاتي

اتفاق بيافتد ولي در درازمدت 

کننده است. مطلب ديگر بسيار کمک

بيماري که . نقش هايپرتنشن است

مبتال به رتينوپاتي ديابتي است 

دچار  هم به علت نفروپاتي

د و همين مساله شوهايپرتنشن مي

ديد رتينوپاتي نقش مهمي در تش

 بايد ديابتي دارد و بيمار

 اهميت اين مساله را بداند. 

اي که در : مسالهدکتر پرورش

چاپ  يکي از مجالتدر  ايمطالعه

شده در مورد نقش داروهايي است 

آورنده ليپيد پايينکه تاثيرات 

ممکن است در  اين مواددارند 

تاثيري  hard exudates کامل بازجذب

د ولي در کم کردن ننداشته باش

د و در نميزان آن تاثير دار

د. نشومينتيجه باعث بهبود ديد 

نکته ديگر اين که اگر قند خون 

بيمار کنترل شود نبايد انتظار 

داشته باشيم که هيچ وقت 

 ؛دشوپيدا نرتينوپاتي ديابتي 

 رتينوپاتي ديابتيبلکه پيدايش 

 افتد.ر ميدر دراز مدت به تاخي

سال  02: بيماري دکتر مراديان

 هم دچار ديابت است و به پزشک

بينيم که مي ليمراجعه نکرده و

ته چشم بيمار هيچ عالمتي از 

برعکس  ديابتي ندارد.رتينوپاتي 

سال است  3بيماري داريم که 

شم او دچار ديابت شده و ته چ

م پيشرفته رتينوپاتي يداراي عال

 کنيديآيا فکر مديابتي است 

 ؟مسايل ژنتيک هم دخيل باشد

: بيماراني که دکتر پرورش

  proliferative رتينوپاتي ديابتيدچار 

مورد بررسي ژنتيک  را شوندمي

اند اند و مشاهده کردهقرار داده

هاي مستعد داراي ژن هايي کهآن

 بيماري هستند دچاربراي پيدايش 

و  شوندميرتينوپاتي ديابتي 

در پيدايش  HLA typing ومسائل ژنتيک 

در بيمار  رتينوواسکوالر مشکالت

 ديابتي نقش دارد. 
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: آقاي دکتر دکتر رمضاني

ادم ماکوالي احمديه اصواًل تشخيص 

 (0)تصوير  چگونه است؟ ديابتي 
ادم : تشخيص دکتر احمديه

و مواردي که  ماکوالي ديابتي 

CSME کنيم اساسًا هم اطالق مي

ما باليني است و تاکيد اصلي 

هاي باليني باشد و بايد يافته

براي هاي پاراکلينيک يافته

کننده تر کمکفتن موارد جزيييا

به صورت  ادم ماکوال تشخيص است.

است  (thickening)ضخامت شبکيه  افزايش

و  باشد رويت که قابلاي به گونه

در کنار آن ممکن است اگزودا هم 

به درجات مختلف وجود داشته 

افزايش ضخامت  سعکباشد. در اين 

 اگزودا شديد ترشح با همراه

 ترشح اگزودابه خصوص اگر است. 

به مرکز ماکوال برسد تاثير 

زيادي در ديد خواهد گذاشت که 

در بسياري از موارد ممکن است 

ناپذير باشد. به هر حال برگشت

هاي باليني ما براساس يافته

افزايش ضخامت ماکوالست که در 

لمپ  سليتمعاينه دقيقي که با ا

دهيم قابل مشاهده است انجام مي

مثل لنز  با لنزهاي غيرتماسيو 

توانيم افزايش ميهم  87يا  02

چنانچه مشکوک  ضخامت را ببينيم.

هاي با روشممکن است باشيم 

-3لنز تري مثل استفاده از دقيق

mirror هاي غيرتماسيروش بهتر از 

ولي در  امکان ارزيابي باشد

تجربه کافي در  اکثر موارد اگر

لمپ از معاينه فوندوس با اسليت

طريق لنزهاي غيرتماسي داشته 

توانيم افزايش ضخامت باشيم مي

 ادم ماکوالي ديابتيرا ببينيم و 

هاي تواند همراه با يافتهمي

د ييديگري مثل تغييرات سيستو

 تواماغلب اين تغييرات  باشد و

. افزايش ضخامت دنشوديده مي

يا  ورت فوکالممکن است به ص

که هر کدام باشد  (diffuse)منتشر 

است و نيازمند درمان خاص خود 

گهي متفاوتي آنوع درمان و پيش

هاي دارد. اساس کار يافته

باليني است ولي در کنار آن 

و آنژيوگرافي هم  OCTهاي يافته

افزايش  OCTکننده است. در کمک

ضخامت را خواهيم ديد اگر 

د داشته تغييرات سيستوئيد وجو

شود. باشد به خوبي مشخص مي

آنژيوگرافي با فلورسئين هم 

 هايي را که منشا ادمکانون

که  (leakage)هستند به صورت نشت 

باشند  فوکال يا منتشرممکن است 

 دهد. نشان مي

: با توجه به دکتر رمضاني

 SLOهاي تشخيصي جديد مثل دستگاه

و با توجه به تعاريفي که  OCTيا 

ETDRS  قبل داشته و معيارهاي از

در نظر  CSMEبراي  که گذشته

م يم بدانيخواهگرفته شده است مي

که شما اين تعاريف و معيارها 

را در کلينيک چقدر استفاده 

کنيد و ثانيًا نگرش شما نسبت مي

به آينده چطور است و فکر 

اين  OCTکنيد که با مي

 کند يا خير؟ها تغيير بنديطبقه

 OCT حال حاضر در :دکتر احمديه

بندي نقش دارد در تشخيص و طبقه

و تغييراتي که ممکن است در 

 OCTهاي باليني ببينيم در يافته

شود مي با جزييات بيشتري ديده

که  OCTهاي جديد به خصوص نسل

قدرت تفکيک خيلي باالتري دارند 

در تري و اطالعات خيلي دقيق

گذارند مثالً اختيار پزشک مي

vitreoretinal relationship  ست و در اچگونه

ماکوال به صورت ادم بيماري که 

 posteriorمنتشر دارد آيا ضخيم شدن 

hyaloid face  يا اتصال آن به ناحيه

به  (traction) کشش ماکوال و اعمال
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را   taut posterior vitreousوسليه آن يا 

بينيم يا نه. چون به کمک اين مي

مان ها ممکن است نحوه دريافته

و  OCTتغيير کند. به همين علت 

پيشرفتي که در اين زمينه صورت 

گيرد هم در تشخيص و هم در مي

درمان نقش دارد و در آينده نقش 

 تر خواهد شد. آن پررنگ

: همانطور که دکتر سهيليان

 نحوه برخورد گفتنددکتر احمديه 

تغيير کرده و  ينسبت به بيمار

نگره برزيل در اين مورد در ک

شد که اگر با بيماري که  بحث

دارد مواجه  ادم ماکوالي ديابتي 

داشته وجود نشت فوکال  وشويم 

به سمت درمان با ليزر  باشد

ادم ماکوالي   بيمار رويم. اگرمي

دارد منتشر  از نوع  ديابتي

و اگر در  انجام داد OCTبايد 

OCT  نشان داده شد که يک علت

ادم ماکوالي مکانيکي براي 

جود دارد آن را درمان و ديابتي 

کنيم. به طور کلي علل را به مي

ند علل نکسه دسته تقسيم مي

سيستميک، بيوشميايي و مکانيکي. 

علل  علل سيستميک که صحبت شد.

در داخل دي بيوشيميايي موا

اينترلوکين و مثل هستند  زجاجيه

و علل مکانيکي همان  هاسايتوکين

taut posterior hyaloid يله که به وس است

OCT  .بايد تشخيص داده شود 

: در مورد دکتر مراديان

neurosensory detachment  چطور؟ در حقيقت

افزايش ضخامت ماکوال  OCTاگر در 

 ديده شد آيا درمان متفاوت است؟

 ( 3)تصوير 

در ابتداي  OCT: دکتر پرورش

ايسکمي توانيم راه است. نمي

را  nonperfusionو يا نواحي ماکوال 

تشخيص دهيم. البته اگر  OCTبا 

هايي که در در آينده با پيشرفت

OCT  ايجاد شود بتوانيم در

 منتشر يادم ماکوال بيماراني که

را در سطح  barrier functionدارند 

را  OCTتوان سلولي ببينيم مي

هاي آنژيوگرافي جايگزين روش

در  OCTکرد. در حال حاضر نقش 

ضخامت  امکان ارزيابي صحيح

به صورت  (macular thickening) ماکوال

گيري و سير درمان پيباليني و

جاي  OCTالبته  ،بيماران است

فلورسين آنژيوگرافي را در 

گيرد. مثالً در تشخيص و درمان نمي

دارد ايسکمي ماکوال بيماري که 

OCT اگر اگزودا کند و کمکي نمي

تواند نمي OCTکامالً جذب شده باشد 

ترين روش کمک کننده باشد ولي به

سير درمان بيماري  بررسي براي

اين است که  ادم ماکوالي ديابتي 

 شبکيهگيري ضخامت براي اندازه

يک نکته  استفاده کنيم OCTاز 

مشکل در خطاهايي است که ديگر 

در بررسي و  OCTممکن است 

داشته  شبکيههاي گيري اليهاندازه

 و تشخيص باشد. بنابراين در

ه موارد درمان همواره بايد هم

هم معاينه با افتالموسکوپ، هم 

را توامًا  OCTآنژيوگرافي و هم 

 در نظر بگيريم. 

: آقاي دکتر دکتر مراديان

پرورش معمواًل همکاران وقتي که 

کند يک بيمار ديابتي مراجعه مي

و  ندناي بچکابدون اينکه قطره

ته چشم را دقيقًا معاينه کنند 

فلورسئين  درخواست انجام

دهند. شما براساس في ميآنژيوگرا

تجربيات خودتان داليل انجام 

آنژيوگرافي را در بيماري که 

دچار رتينوپاتي ديابتي است 

 بفرماييد؟

: فلورسئين دکتر پرورش

آنژيوگرافي در بيماري که دچار 

رتينوپاتي ديابتي است در همه 

مراحل نياز نيست. در مواردي که 
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کاهش ديد بدون دليل بيمار 

هاي اگر يافته ،داشته باشد

هايي که در فوندوسکوپي با يافته

معاينه داريم همخواني ندارد و 

وضعيت ديد با وضعيت فوندوس 

توانيم چون نمي ندارد هماهنگي

را با معاينات ايسکمي شبکيه 

از  نيز باليني تشخيص دهيم و

در ماکوال و  nonperfusionنظر نواحي 

 بايد  foveal avascular zoneبزرگ شدن 

براي بيماران فلورسين 

 آنژيوگرافي انجام دهيم.

همچنين براي درمان و از نظر 

مسائل قانوني و در بيماراني که 

هستيم بهتر  NVEو  NVDمشکوک به 

 است آنژيوگرافي انجام شود. 

مساله ديگر در بيماراني است 

که ممکن است در پريفري، نواحي 

nonperfusion  خيلي وسيع داشته باشند

تشخيص نواحي وسيع  و براي

nonperfusion  انديکاسيون انجام

فلورسئين آنژيوگرافي وجود 

 دارد. 

در سير بيماري رتينوپاتي 

ديابتي بهترين روشي که امروز 

ديابت هم توصيه  در کلينيک

شود اين است که براي بيمار مي

serial color fundus photograph  .انجام دهيم

هم  از اين روش حتي متخصصين غدد

اگر  توانند استفاده کنند.مي

وجود داشته عکس رنگي  امکانات

باشد بهتر است ولي فلورسئين 

آنژيوگرافي به جز در مواردي که 

ذکر شد در موارد ديگر 

 انديکاسيوني ندارد.

: آقاي دکتر دکتر رمضاني

پرورش فرموديد براي درمان 

براي  آيا .گيريممي آنژيوگرافي

 فلورسئينهم  PRP درمان

شود يا فقط ميانجام  آنژيوگرافي

 درمان ماکوال؟

نجام ا PRP: براي دکتر پرورش

ندارد و در  يضرورتآنژيوگرافي 

از اين کار درمان ماکوال 

شود. چون اگر فرد استفاده مي

vascular proliferation داشته باشد خود 

 NVEو  NVD کاهش و regression رفت پس

توانيم با را به خوبي مي

لموسکوپ ببينيم. البته افتا

 گاهي در سير درمان در موارد 

complete regression  ديده  نشتکه

توصيه آنژيوگرافي شود، نمي

کنم ضرورت شود ولي فکر نميمي

 داشته باشد. 

: در کشورهايي دکتر سهيليان

شده مثل  socializedکه پزشکي بسيار 

کانادا دستور داده شده که اين 

خصصين متمام مساله اجرا شود. ت

فوندوس دستگاه ديابت بايد يک 

داشته باشند و بيمار  يفوتوگراف

توانند ارجاع دهند را زماني مي

م رتينوپاتي را خودشان يکه عال

توانند تشخيص دهند يعني نمي

بيمار را بدون رتينوپاتي براي 

يکي مشاوره چشم پزشک بفرستند. 

در مقاالت زيادي که  پزشکان از

اقتصادي منتشر  اهداف در مورد

نموده و کرده اين کار را اجرا 

 فقط فتوگرافي بدون روش او

 .بازکردن مردمک است

: در مورد ادم دکتر احمديه

ماکوال به داليل مختلفي بايد 

ماکوال بررسي  پرفيوژنوضعيت 

 ماکوال و شدتايسکمي شود. وجود 

ن بايد بررسي شود چو آن

بيماراني که رتينوپاتي ديابتي 

ايسکمي ماکوال رجاتي از دارند د

ها در آنژيوگرافي آن دارند و

 peripheralشود که خيلي خوب مشخص مي

capillary network  چقدرdrop out شده است. 

نقش آنژيوگرافي اين مساله  در

تشخيصي بسيار زيادي خواهد داشت 

 درمان مورد ديگر موضوعو 
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که در کنار  بيماري ادم ماکوالست

 تشخيص درکه  هاي بالينييافته

داريم در  ادم ماکوالي فوکال

آنژيوگرافي هم در اين موارد 

بينيم که را ميفوکال هاي کانون

 IRMAيا  نشت فوکال به صورت

ضايعات قابل  به عنوان وهستند 

به ( 1)تصوير   (treatable lesion) درمان

با  درمان .کنيمها اشاره ميآن

ادم ماکوالي فوکال  ليزر در

لي است و آنژيوگرافي درمان اص

نقش راهنما خواهد داشت. در 

از تشخيص خواهيم ميمواردي که 

 (diffuse) ادم ماکوالي منتشر باليني

اطمينان حاصل کنيم باز هم 

 کنندهکمکفلورسئين آنژيوگرافي 

اگر بخواهيم از و  بودخواهد 

 gridليزر درماني به عنوان يک 

photocoagulation  ًاستفاده کنيم معموال 

آنژيوگرافي  .پاسخ خوبي ندارد

تواند در بعضي مراحل و مي

پروتکل کلي درمان نقش داشته 

در  آنژيوگرافي باشد. بنابراين

ماکوال ادم هاي مختلف بررسي جنبه

از نظر  چه وپرفيوژن از نظر چه 

 diffuse) نشت منتشريا ادم فوکال 

leakage) کننده است. کمک 

: آقاي دکتر دکتر مراديان

رورش براي کداميک از بيماران پ

و در چه  ادم ماکوالي ديابتي 

 دهيد؟انجام مي OCTشرايطي 

 ( 3)تصوير 

: در سير درمان دکتر پرورش

کنم براي همه بيماران توصيه مي

دسترسي هست و به  OCTاگر به 

 اين کار لحاظ هزينه مشکلي نيست

انجام شود. اگر بخواهيم کالسيک 

براي همه برخورد کنيم بهتر است 

انجام دهيم چون  OCTبيماران 

 به درمان را خيلي به وضوحپاسخ 

همه  برايولي  دهد،نشان مي

مقدور  OCTدسترسي به  بيماران

در مواردي که  . به نظر مننيست

پاسخ به درمان خوب نيست و در 

و يا  (retreatment) درمان مجدد موارد

 OCT دارو بهتر است موارد تزريق

 انجام شود. 

 OCT: در مورد کتر سهيلياند

و قابل دسترس بودن  بحث هزينه

 با بيماري آن و برخورد آکادميک

. مطالعات نشان داده مطرح است

 052تا  شبکيهکه اگر ضخامت 

توانيم با ميکرون نرسد نمي

افزايش  ماکوال وادم اسليت لمپ 

را  (retinal thickening) ضخامت شبکيه

بنابراين در دهيم. تشخيص 

تر براي تشخيص ادير پايينمق

نياز است ولي با  OCTزودتر حتمًا 

شرايط فعلي )نوع دستگاه و 

و براي  معمولهزينه( به طور 

شود مگر همه بيماران توصيه نمي

 . در کار باشد پژوهشيمساله 

 : اگر تشخيصدکتر احمديه

است ادم ماکوالي فوکال  بيماري

خيلي نقشي نخواهد  OCTبه نظر من 

 دربيشتر  OCTضرورت داشت و 

است.  ادم ماکوالي منتشر موارد

ر مورد احتمال نياز به د

که شامل  يزرهاي غير ليدرمان

 ،هاي دارويي و جراحي استدرمان

OCT کننده باشد. چون کمکتواند مي

درصد موارد ممکن  15تا 12در 

وجود داشته  neurosensory detachmentاست 

اي هباشد و در اين موارد درمان

و در  شودميدارويي بيشتر مطرح 

هاي درمان taut posterior hyaloid faceموارد

 مطرح است. بيشتر جراحي 

: آقاي دکتر دکتر رمضاني

 اصطالحاحمديه خيلي اوقات شما 

featureless retina   را براي بيماران به

بريد. لطفًا توضيح دهيد کار مي

که منظور از آن چيست و به چه 

)تصوير شود؟ اطالق مي بيماراني

4) 
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: در بيماراني که دکتر احمديه

  NPDRدچار 

(non-proliferative diabetic retinopathy)  ،هستند

به تدريج تغييرات ايسکميک و 

nonperfusion افتد و اتفاق مي

در  بنابراين تظاهرات مختلفي

بينيم که فوندوس اين بيماران مي

کند تشخيص دهيم به ما کمک مي

 severeيا  Mild NPDR ،moderate NPDRمار بي

NPDR که  ايدارد. ولي ضايعه

 کنيمتر روي آن تاکيد ميبيش

است  retinal hemorrhageايسکمي ماکوال و

 هاکه معمواًل هر قدر شدت آن

دليل پيشرفت  ،تر باشدبيش

بيماري در محلي است که بيمار 

NPDR  دارد. در کنار آنcotton wool 

هاي دهنده ناهنجاري اناست که نش

NFL سکميياست و پيشرفت ا ،IRMA  و

 تغييراتي که به صورت

بينيم و مي  venous Caliberهايناهنجاري

و در  venous loopگشادي عروق يا 

همه اين پيدايش و تشديد واقع 

دهنده پيشرفت تظاهرات نشان

و اهميت تشخيصي  بودهبيماري 

وقتي بيماري  NPDRدارند. در 

کند در مراحلي که رفت ميپيش

شود ممکن ايسکمي خيلي زياد مي

است بعضي از اين تظاهرات کم 

 cottonشود که مثالً مشاهده مي .شوند

wool   جذب شده است و تغييرات

بارزي که در مرحله قبلي ديده 

تر شود ولي شد از نظر شدت کممي

 بارا  شبکيهوقتي که 

بينيم متوجه مي يافتالموسکوپ

دارد  grayishيم که يک نماي شومي

کند که شايد که ما را مشکوک مي

شديدي وجود  تغييرات ايسکميک

و وقتي که  داشته باشد

 بينيم کهمي کنيمميآنژيوگرافي 

خيلي وسيع وجود  nonperfusion نواحي

اي از به مرحله Featureless. دندار

گويند که با مي NPDRپيشرفت 

تظاهرات ايسکمي  تشديد

کاهش پيدا کرده  لموسکوپيافتا

 nonperfusionولي در واقع ايسکمي و 

بيشتر شده و اهميت آن شايد از 

اين بابت باشد که بيمار را با 

mild NPDR  اشتباه نکنيم. چون در

و  cotton woolنگاه اول ممکن است 

hemorrhage  زيادي نبينيم و فکر

کنيم که بيمار در مراحل اوليه 

NPDR ،ه بيمار به درحالي ک است

PDR از  حالت شود و ايننزديک مي

گيري و نحوه درمان خيلي نظر پي

به اين  featurelessمهم است. اصطالح 

شود که دليل به کار برده مي

هاي خيلي بارز مراحل يافته

تر که در افتالموسکوپي قبل

شود و ديديم ديگر مشاهده نميمي

درآمده به صورت ايسکميک شبکيه 

سيما ن شبکيه بيو به آ است

(featureless) شود، اين نيز اطالق مي

 .رسدمي PDRبه مرحله  سريعاً حالت 

نحوه درمان و اين مورد در 

توجه مورد  بايد بيمار گيريپي

 . قرار گيرد

م ي: در حقيقت عالدکتر مراديان

 mildته چشمي است که از مرحله 

NPDR  مستقيم وارد مرحلهPDR 

را  NPDR شود و بقيه مراحلمي

bypass کند. مي 

: نه اينکه دکتر احمديه

شود ممکن  PDRالزامًا وارد مرحله 

يا در  بماند nonprolifrativeاست 

هاي باشد. يافته PDRاوايل مرحله 

افتالموسکوپي که بارز است مثل 

cotton wool  و ياhemorrhage  زياد که

شد ممکن است جذب ديده مي قبالً 

شود ولي در و ديده ن شده باشد

بسيار شديد است.  واقع ايسکمي

 PDRوارد شروع مرحله  بيمارطبعًا 

شده يا در آينده نزديک خواهد 

 شد. 
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 featurelessبيمار : دکتر سهيليان

که تغييرات زيادي  است بيماري

شود ولي در ته چشم او ديده نمي

کند مراجعه مي rubeosis iridis به علت

ريد تغييراتي که انتظار دا ليو

داشته باشد در ته چشم  PDRبراي 

د. بعضي از اين بيماران ندار

 همراه با  ممکن است

PDRبيماريfibrotic retina   داشته باشند

ييراتي تغ دارد ولي PDRيا اينکه 

در  شود ودر شبکيه ديده نمي

anterior segment بيمارrubeosis iridis  

 . مبينيمي

لي ي: يکي از مسادکتر پرورش

ر معاينه باليني بيماران که د

featureless retina  بسيار کمک کننده است

 نواحي پريفري شبکيه مربوط به

پيدا  است که حالت اسکلروتيک

وجود عروقي  sheathingکرده و کمي 

دارد ولي به خاطر شدت ايسکمي 

خونريزي واضحي  ،در مراحل اوليه

ولي در فلورسئين شود مينديده 

 capillaryتشر آنژيوگرافي نواحي من

nonperfusion فقط  و دنشومشاهده مي

است که در  شبکيه بزرگهاي رگ

 همه ونواحي پريفري وجود دارد 

capillary bed   از بين رفته است و يک

 تيک دارد. ورمنظره اسکل

: آقاي دکتر دکتر مراديان

درمان چيست  احمديه ضايعات قابل

ادم و چه ارزشي در درمان 

)تصوير  دارد؟  ماکوالي ديابتي

5) 
ر که : همانطودکتر احمديه

 bloodناشي ازدانيد ادم ماکوال مي

ocular barrier breakdown   به علت تغييراتي

هاي جريان ديابت در مويرگ که در

افتد و به علت اتفاق مي شبکيه

ها و مسکروآنوريو مي pericyteکاهش 

 intraretinal microvascular يا تغييرات 

abnormality  که مثل تغييرات

 هامويرگکتاتيک در سطح تالنژي

و بعضي  شوندايجاد مي ،است

 عروق نئوواسکوالر هامعتقدند اين

 internal limiting membraneاز  هستند که

نژيوگرافي در آ .اندعبور نکرده

IRMA کتاتيک شدن به صورت تالنژي

هم  .دشوها ديده ميمويرگ

يک  IRMA هم ها ومميکروآنوريس

barrier  طبيعي ندارند و تقريبًا

را در فلورسين آنژيوگرافي  نشت

 شبکه مويرگيبينيم چون در يک مي

طبيعي ما انتظار نداريم که 

جدار هاي فلورسئين از ملکول

 barrierعبور کند ولي چون  مويرگ

 (leakage)طبعًا نشت  هشکسته شد

افتد و اين باعث تجمع اتفاق مي

اي بين فضمايع در شبکيه و 

است و  شود که همان ادمسلولي مي

هاي بعد ممکن است ملکول

د که نليپوپروتئين هم عبور کن

شود. ديده مياگزودا به صورت 

ر به بنابراين براي درمان بيما

خصوص در موارد ادم ماکوالي 

ضايعات قابل دنبال به فوکال 

ها مستقيمًا آن تاگرديم ميدرمان 

ادم  که براي اين .را ليزر کنيم

آگهي آن که پيشرا ماکوالي فوکال 

بايد در هم نسبتًا خوب است 

 آنژيوگرافي مشخص کنيم که

اند و کجا قرار گرفته ضايعات در

به عنوان راهنما از آنژيوگرافي 

براي درمان استفاده کنيم. 

ور که در تصوير مالحظه همانط

هاي متعددي مسريآنوورککنيد ميمي

اين بينيم که شايد را مي

تلقي  IRMAتغييرات را بتوانيم 

کتاتيک شدن يالنژکنيم چون کمي ت

و اکثرًا  ها را داريممويرگ

در لبه مناطق  IRMAبينيم که مي

nonperfusion و در است  واقع شده

ها نشت مراحل پيشرفته اين

 نشت در داخل شبکيه کنند ومي

افتد و وقتي که با اتفاق مي
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 درمانفوکال ليزر به صورت 

تواند رافي ميشوند آنژيوگمي

. بنابراين کننده باشدکمک

در واقع  درمانضايعات قابل

که  هستند IRMAها و ميکروآنوريسم

 نيبايد در جريان ليزر درما

 . شودها توجه به آنفوکال 

: آقاي دکتر آيا دکتر مراديان

موارد  وها جزهمه ميکروآنوريسم

 هستند ياضايعات قابل درمان 

 کنند؟مي هايي که نشتآن فقط

ديررس : در مرحله دکتر احمديه

ين مساله ه اببايد  آنژيوگرافي

از يک هم توجه کنيم که کدام

کنند و مي نشتها ميکروآنوريسم

 ديررسدر مرحله نشت نهايي که آ

 نياز به درمان دارند. کنندمي

آقاي دکتر در : دکتر رمضاني

مورد نوع ليزري که به کار 

 يح دهيد.بريد توضمي

 درمان: براي دکتر احمديه

هاي که هدف ما بستن کانونفوکال 

از ليزري استفاده  ،است نشت

شود که توسط هموگلوبين و مي

ها جذب شود عروق و مويرگ

هاي بنابراين از طول موج

من  .بايد استفاده شود ترکوتاه

ترجيحًا از نور سبز استفاده 

شود. کنم و نور زرد هم جذب ميمي

ن در ناحيه ماکوال هستيم از چو

 کنيم. نور آبي استفاده نمي

: در مورد بيمار دکتر رمضاني

مبتال به ادم ماکوال که ليزر 

گيري انجام شود چه موقع پيمي

 دهيد؟مي

: معموالً زودتر از دکتر احمديه

نيست و به معاينه دو ماه نيازي 

درمان روي ديد اثر براي بررسي 

مار بيمار نياز است که بي

هدف ما از ليزر  شود. گيريپي

اين است که ديد بيمار بدتر 

. دننشود و ضايعات تشديد نشو

پرسد که گاهي بيمار از ما مي

شود و جواب اين آيا ديد بهتر مي

است که در ضايعات فوکال احتمال 

در  بهترشدن ديد وجود دارد ولي

درمان با ليزر منتشر موارد 

يي بخش نيست و درمان دارورضايت

 تري دارد.اهميت بيش

: آقاي دکتر دکتر مراديان

براي تمام بيماران بعد از عمل 

درمان با ليزر الزامًا بايد 

 فلورسين آنژيوگرافي انجام شود؟

گيري : براي پيدکتر احمديه

بيمار هميشه آنژيوگرافي الزم 

درمان  نيست ولي اگر نياز به

وجود دارد که  (retreatment) مجدد

انجام  ماه بعد 4تا  0  معموالً 

به آنژيوگرافي جديد نياز  شودمي

در ارزيابي باليني است ولي اگر 

به درمان پاسخ داده و بيمار 

معاينه ديد و فوندوسکوپي اين 

دهد نيازي به را نشان مي

 آنژيوگرافي مجدد نيست. 

: در مورد ليزر دکتر رمضاني

بيماري که دچار درماني در 

هم دارد   CSMEاست و  بينينزديک

 (6)تصوير  توضيح بفرماييد.
: بيماري که دچار دکتر پرورش

باال باشد ميزان بروز  بينينزديک

تر است ولي کم ديابتي رتينوپاتي

دو مساله مطرح است اول اينکه 

دارند  diseased RPEچون اين بيماران 

ليزر ممکن است  صدمه ناشي از

باشد و مساله دوم  کمي شديدتر

بيماران به علت  اين که در اين

امکان آسيب به مامبران بروکس 

 choroidal neovascular membraneابتال به 

بستگي دارد تر است. البته بيش

 به صورت منتشرادم ماکوال که 

از نظر روش  ولي باشد يا فوکال

درمان تفاوت چنداني با بيماران 

 البته درمان مستقيم نداردعادي 

اران ها در اين بيمميکروآنوريسم



 

 

 13 

 ميزگرد باليني رتينوپاتي ديابتي 

تر است و از طرف ديگر کلخيلي مش

با نور سبز به دليل  grid laserهم 

diseased RPE  اثر ليزر و بررسي آن

پذير نيست. در به راحتي امکان

يکي از مقاالت توصيه شده بود که 

براي اين بيماران از ليزرهاي 

subthreshold کروپالس استفاده يمثل م

 شود. 

: آقاي دکتر دکتر رمضاني

يليان بفرماييد کاربرد سه

پالس يميکروپالس و ميل ليزرهاي

چيست و نسبت به ليزرهاي معمولي 

 چه مزايايي دارند؟

و   ETDRS: مقاالت دکتر سهيليان

آنچه که درمان استاندارد است 

 visible end point focal laserيهپا بر

photocoagulation  است يعني شما ليزري

نيد بيميدهيد که انجام ميرا 

ولي اين نوع ليزر عوارضي دارد 

و همانطور که  visual field lossاز جمله 

يا  subretinal fibrosisدکتر پرورش گفتند 

CNV  ممکن است ايجاد شود. چون

 tissueو  pulse durationاثر ليزر در 

pigmentation تصميم بر اين  ،است

تر گرفته شد که عوارض را کم

 بيمارکنند و هم اينکه بتوان 

را زودتر درمان کرد و بنابراين 

بحث ليزر ميکروپالس مطرح شد. 

ليزرهاي ميکروپالس در واقع 

گفته  envelopeليزري است که به آن 

شرکت آيريس در کنفرانس )شود مي

کن براي اولين بار اين نوع 

 envelopeهر  .ليزر را معرفي کرد(

 152ثانيه است و  3/2اين ليزر 

هر کدام  duration وميکروپالس دارد 

 restثانيه  0/1ثانيه است و  1/2

 از جنس نوع ليزردارد. اين 

 اثر RPEفقط روي  ديود است و 

ميکرون و  852کند و طول موج مي

 دارد. ميکرون 105اندازه اسپات 

در چند مطالعه نشان داده شده 

مشابه  sub-visibleکه اثر اين ليزر 

درمان با ليزر استاندارد يا 

threshold  .ليزرها به سه نوع است

suprathreshold ،threshold  وsubthreshold 

 suprathresholdليزر شوند. تقسيم مي

 thresholdشود، ليزر کاماًل ديده مي

ديده  subthresholdشود و کمي ديده مي

در مطالعات حيواني که شود. نمي

انجام شد نشان دادند که هنگامي 

شد با جذب  RPEکه ليزر روي 

شود ولي نمي افتالموسکوپ ديده

 روي بافت و به لحاظ بافت شناسي

شود. اگر اثر آن ديده مي

اثر بخواهيم با افتالموسکوپ 

ليزر را ببينيم قدرت ليزر دو 

ه دبرابر ميزاني که روي بافت دي

شود نياز است. اصطالحي که مي

براي آن به کار برده  Murphyدکتر 

pen pink  ليزر را است يعني شما

 overlapبينيد و ممکن است نمي

اتفاق افتد و تعداد ليزرها هم 

رود و در يک مطالعه خيلي باال مي

اسپات به کار رفته  3422بيش از 

شود و به و مناطق وسيعي ليزر مي

هر حال ليزري است که هيچ وقت 

شود و جذب هموگلوبين نمي

ها را بنابراين ميکروآنوريسم

د. از مزاياي توان درمان کرنمي

درد بودن ليزر اين نوع ليزر بي

توان بيمار را است و زودتر مي

درمان کرد. آخرين مطالعه که در 

در افتالمولوژي  استاين زمينه 

است که در  0226سال  10شماره 

 يک مطالعه تصادفي نشان داده

تاندارد فرقي که با ليزر اس شده

پالس يندارد. اما ليزر ميل

ولي  معمولي استليزرهاي  مانند

هدف از آن کاهش اثرات مخرب 

ليزر را طوري  ليزر است و قدرت

کنيم که به سختي ديده انتخاب مي

 threshold ليزر و به آن شود

درمان تر براي گوييم و بيشمي

به کار (feeder vessel) رسان عروق خون
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ادم ماکوالي رود ولي در مي

با و  pulse duration 25/2ا بديابتي 

رود به کار مي باالرکانس خيلي ف

که بتوانيم اثر اسکار و عوارض 

 ليزر را کم کنيم. 

: با اين نوع دکتر مراديان

توان نميدرمان فوکال ليزر 

 انجام داد؟

اين نوع : نه. دکتر سهيليان

 gridبه صورت تمام ناحيه را ليزر 

د و جذب هموگلوبين کندرمان مي

د. شوجذب مي RPEشود و فقط در نمي

اي که از لحاظ هيستولوژيک نکته

فقط  اند اين است کهنشان داده

شود. حرارت ليزر باعث صدمه مي

نشان داده  يدر مطالعات حيوان

ميکرون صدمه  4شده که اين ليزر 

فرض  اگر کند بنابراينوارد مي

 RPE 12کنيم اندازه خود سلول 

ميکرون است معتقدند که حتي 

صدمه  همفتورسپتور ممکن است به 

 نزند. 

: بايد به اين دکتر احمديه

نکته توجه کنيم که اگر روش 

باشد از اين  gridدرمان درمان 

توانيم استفاده کنيم چون روش مي

توانيم از اين نميفوکال براي 

 نوع ليزر استفاده کنيم. 

: در دو مقاله دکتر سهيليان

استفاده از اين نوع ليزر در 

 بيان شده است وفوکال درمان 

 اين بحث به مکانيسم اثر ليزر

اصطالحي  مقاله يک . درگرددبرمي

 rejuvenation RPEکه به کار برده شده 

 rejuvenation  است. يعني ليزر باعث

RPE نشود و منظور جوان شدمي RPE 

ليزر سه مکانيسم اثر  است.

و  RPEدارد. يکي تاثير روي 

سيتوکين و مواد ميکرومولکول 

يکي ديگر از  .VGEFو  PDGFمثل 

  blood retinal barrierتاثيرات ليزر روي

شود که ليزر است و گفته مي

ميکروپالس اين خاصيت را ندارد 

شکند. يکي ديگر از و آن را نمي

اثرات اين است که داخل رگ باعث 

شود. خاصيت مي leukostasisترومبوز و 

ميکروپالس اين است که فقط روي 

RPE کند. اثر مي 

: يعني شما فقط ادياندکتر مر

جذب مايع را باز RPEبا تحريک 

کنيد ولي عامل تشديد مي

زا يا ضايعه هنوز باقي بيماري

 است.

آقاي دکتر پرورش در کلينيک 

دوطرفه  MPCتا چه حد شما موارد 

دهيد يا ترجيح را انجام مي

هاي مجزا دهيد که در هفتهمي

 (8)تصوير  ليزر را انجام دهيد؟
من براي  :دکتر پرورش

 ادم ماکوالي ديابتيبيماراني که 

ند هر دو چشم را با هم ليزر ردا

کنم. البته بستگي به وضعيت مي

ديد بيمار دارد و ميزان وسعتي 

که بايد ليزر شود. ولي معموالً 

 ادم ماکوالي ديابتيبيماراني که 

داشته باشند در يک دو طرفه 

 م. کنمي MPCجلسه 

مشکل : پس بيمار دکتر مراديان

بينايي پيدا نخواهد کرد. البته 

يک تا دو ساعت مشکل ديد به طور 

 موقتي هست ولي برطرف خواهد شد. 

 : امکان دارد وليدکتر پرورش

بستگي به وسعت ضايعه  تاري ديد

 دهممن ترجيح مي دارد مثالً 

بيماري که ديد يک چشم بسيار 

خوب است و چشم ديگر ديد کمي 

دارد  دارد چشمي را که ديد خوب

در يک جلسه جداگانه ليزر کنم 

 منتشر ادمولي بيماراني که 

دارند در يک جلسه ليزر  ماکوال

 کنم. مي

: آقاي دکتر دکتر مراديان

 سهيليان نظر شما چيست؟
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: عماًل دو طرفه دکتر سهيليان

دهم ولي بيماراني که انجام مي

هستند و ممکن  FAZخيلي نزديک به 

د است خيلي ديد بيمار کم شو

 ،بهتر است دو طرفه انجام ندهيم

البته شايد از يک لحاظ بهتر 

شود ميدو طرف کم چون ديد باشد 

ها را چشمتواند ميو بيمار ن

 مقايسه کند. 

: من هيچ وقت دو دکتر احمديه

به طور  دهم. چونطرفه انجام نمي

ادم ماکوالي ديابتي کلي درمان 

فوري نيست. البته گاهي يک 

وجود  موارديدر  فوريت نسبي

بينيم که دارد مثالً در معاينه مي

  به دليل foveolaمرکز ماکوال يا 

يا اگزودا تهديد افزايش ضخامت 

شود و در اين مواقع اگر مي

ببينيم که به مرکز رسيده زودتر 

براي دهيم ولي معمواًل انجام مي

چند هفته  MPCارزيابي نتيجه 

گذارم و بعد در چشم فاصله مي

 دهم. را انجام مي MPCمقابل 

: اگر ليزر در دکتر مراديان

يک چشم جواب نداد ممکن است 

براي چشم مقابل درمان با ليزر 

 را حذف کنيد؟

: البته بيماري دکتر احمديه

دارد به طور کلي  CSMEکه 

انديکاسيون ليزر دارد به همين 

دليل در ارزيابي چشم اول ممکن 

که مطابق ميل ماست  طوراست آن

ر پاسخ نداده باشد ولي به ليز

 الزم باشد که با توجه به نوع

ماکوال و آنچه که در معاينه  ادم

 OCTباليني و آنژيوگرافي و 

بينيم روش ديگري براي درمان مي

انتخاب کنيم و يا گاهي ترکيبي 

انجام هاي مختلف را از درمان

مثل درمان دارويي همراه  دهيم

با ليزر يا به تنهايي و گاهي 

ومي. يکي از داليلي که ويترکت

کنم ميهمزمان دو چشم را ليزر ن

م چه داناين است که هميشه نمي

اي خواهد داشت و ممکن است نتيجه

گاهي کاهش ديد حتي موقتي رخ 

دهد بنابراين نحوه پاسخ و 

شود ان داده ميجوابي که به درم

براي  تواند راهنماي خوبيمي

 گيري براي چشم دوم باشد. تصميم

: در مورد سهيليان دکتر

اي خواستم نکتهگيري بيمار ميپي

را بگويم. من وقتي که ليزر 

ماه بعد بيمار را  4کنم مي

 4هم  ETDRSکنم و نظر ويزيت مي
 ماه است.

آقاي دکتر  :دکتر پرورش

را چه مدت  دومليزر چشم  احمديه

 دهيد؟بعد انجام مي

: اگر فوريتي دکتر احمديه

ماه بعد نباشد چشم دوم را دو 

و اگر خطري چشم را  کنمليزر مي

انجام  MPC تهديد کند زودتر

 دهم.مي

: مساله ديگري که دکتر پرورش

بايد در نظر بگيريم مساله رفت 

و آمد بيماران است که ممکن است 

از جاهاي دور مراجعه کنند ولي 

گيري بيمار معموالً در مورد پي

ماه بعد از ليزر  4تا  3بين 

کنم. البته يت ميبيمار را ويز

گويم اگر کاهش شديد به بيمار مي

ديد پيدا کرد زودتر مراجعه 

نکته ديگر اين که در کند. 

بيماراني که ادم ماکوال دارند 

زياد  ترشح اگزودااگر ميزان 

 بهبيمار  عدم ابتاليباشد براي 

choroidal neovascular membrane  است بهتر

  زودتر مراجعه کند. بيمار

 hardزمان جذب  ذرمينا:دکتر آ

exudate  ماه نيست 4زودتر از، 

 هما 4گيري بيمار بنابراين پي

نيز نبايد  MPCبعد است و تکرار 

ماه باشد. اما  4زودتر از 
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 هستند NPDRبيماراني که دچار 

تبديل  ماه 4در عرض  ممکن است

  MPC که شوند. بيماري PDR به

و تغييرات خيلي  است NPDRو  شده

ه دارد شايد در عرض دو پيشرفت

ماه تغييرات نئواسکوالر هم پيدا 

کند پس بهتر است که دو ماه بعد 

انجام يک معاينه اوليه  MPCاز 

شود و دو ماه بعد از آن براي  

MPC  شود. گيري تصميممجدد 

گيري : براي پيدکتر رمضاني

 اي از ادم ماکوال وبيمار مجموعه

را در نظر رتينوپاتي  شدت

م.  آقاي دکتر پرورش گيريمي

گاهي در کلينيک به بيماراني 

کنيم که دوتا چشم برخورد مي

خيلي باهم متفاوت است. مثاًل يک 

 PDRاست و چشم ديگر  mild NPDRچشم 

رغم ليزرهاي متعدد باز هم و علي

خواهم بدانم ماند. ميفعال مي

اي اين مساله چيست و علت زمينه

توانيم براي چه درماني را مي

 اين بيماران انجام دهيم؟

: اصواًل بيماراني دکتر پرورش

که در يک چشم دچار رتينوپاتي 

شوند بايد از نظر وضعيت مي

ي به ويژه عروق کاروتيد عروق

بررسي شوند. چون اگر گردش خون 

در يک چشم خوب نباشد و عروق 

گيري چشم را به اصلي که خون

عهده دارند دچار گرفتاري شوند 

اين بيماران را از حتمًا بايد 

تحت  يداروتکعروق  مارينظر بي

نظر قرار دهيم و طبق تجربه 

د شوميهم  color dopler بيمار خودم

هيچ مشکلي ندارد ولي  ليو

در رتينوپاتي بينيم که شدت مي

 تر از چشم ديگر است.يک چشم بيش

: به نظر من پورناصريدکتر 

اي که بايد خيلي روي آن نکته

جود يا عدم وجود تاکيد شود و

rubeosis  در موارد آسيمتري است. من

گويم که ها ميهميشه به رزيدنت

قبل از اين که ته چشم بيمار را 

حتمًا آيريس را نگاه  ببينيد

هم گاهي  featurelessکنيد. در موارد 

بينيم بيماراني تغييراتي که مي

 يشوند عمومًا يکمي PVDکه دچار 

از سه مولفه الزم براي 

ئوواسکوالريزشن را از دست ن

دهند. بنابراين ممکن است مي

دچار نئووسکوالريزيشن بر روي 

ديسک يا در شبکيه نشوند يعني 

NVD  وNVE  نبينيم در حالي که

rubeosis  اين  نزدقابل توجهي را در

 بينيم. بيماران مي

نکته بعدي که موجب آسيمتري 

شود وقايع عروقي است که مي

اتفاق بيافتد.  تواند همزمانمي

 يعني بايد عروق کاروتيد حتماً 

خيلي از بيماران بررسي شوند. 

 CRVOيا  BRVOممکن است دچار 

ايسکميک شوند و در يک طرف غير

 vitreousشدت عاليم زياد است و 

hemorrhage  وPDR در  داريم پيشرفته

حالي که در چشم ديگر ممکن است 

 عاليمي ديده نشود.  خيلي

: مورد ديگري که ادکتر آذرمين

کند در بيماري آسيمتري ايجاد مي

است که فشار باال در يک چشم 

بينيم که در بيماران و مي دارد

گلوکومي تغييرات رتينوپاتي 

شود يا اصالً خيلي دير ظاهر مي

شود و در بيماري که ظاهر نمي

فشار چشم باالست و ديابت هم 

بسيار آسيمتري  احتمال دارد

 . زياد است

ي که : در بيمارر مرادياندکت

اکسيژن کم است  ميزان نياز به

شود. تر ظاهر ميرتينوپاتي کم

 deep)تنبلي شديد مثاًل چشمي که 

amblyopia) تري تغييرات کم دارد

طور که شما انو هم کندپيدا مي

فرموديد چشمي که در مراحل 
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است تغييرات  پيشرفته گلوکوم

نيز آتروفي اپتيک تري دارد. کم

 طور است. مينه

براساس چه  آقاي دکتر احمديه

معيارهايي از نتيجه ليزر 

بيماري که ادم ماکوال دارد راضي 

کنيد که وضعيت هستيد و فکر مي

آيا  است؟چشم بهبود پيدا کرده 

کافي  ماکوال فقط کم شدن ضخامت

است يا معيارهاي ديگري را هم 

 (7)تصوير  گيريد؟در نظر مي
بي ديد : ارزيادکتر احمديه

بيمار را  BCVAخيلي مهم است. 

اگر ديد افزايش  کنمارزيابي مي

يابد يا حتي کاهش نيابد موفقيت 

. معاينات شوددرماني محسوب مي

باليني از نظر کاهش ضخامت و 

جذب اگزودا مهم است. البته در 

جريان درمان ادم ماکوال وقتي که 

کند ممکن است نشت کاهش پيدا مي

ر اگزودا ببينيم موقتًا افزايش د

چون وقتي خود مايع جذب شد غلظت 

د ولي کنافزايش پيدا مي اگزودا

هم  به مرور زمان همان اگزودا

به زمان  که البته جذب خواهد شد

 تري نياز خواهد داشت. بيش

: آقاي دکتر دکتر رمضاني

خانمي است اين اساليد سهيليان 

 12/5قبل از ليزر  کهساله  50

ماه  6بعد از ديد داشته است و 

 12/6ديد  حاال مراجعه کرده و
براي درمان اين بيمار چه  .دارد

 (0)تصوير  پيشنهادي داريد؟
: راجع به علل دکتر سهيليان

کمي ديد در بيماران ديابتي 

 Survey ofمقاله بسيار جالبي در 

Ophthalmology و در آن  هچاپ شد

هاي نوروني مقاله خيلي به سلول

 4. چون سته اشبکيه توجه شد
دسته سلول در شبکيه داريم. 

هاي هاي اندوتليال، سلولسلول

هاي ماکروگليال و سلول

. به و فتورسپتورها ميکروگليال

هاي ماکروگليال که خصوص سلول

هستند  آستروسيتو  bipolarهاي سلول

و زوائدشان را دور عروق 

 autoregulationدر واقع پيچند و مي

ستم بستگي به اين سي يعروق

نوروني دارند و در مطالعاتي که 

نشان داده شد که است انجام شده 

هاي سلول کاهش اولين تغييرات

 OCTدر مواردي در  .است سيتروآست

شود که شبکيه بيمار ديده مي

 152آتروفي است و ضخامت آن از 

ديد ميکرون هم کمتر است و 

تغييرات بيمار نيز کم است ولي 

يکي از عروقي زيادي هم ندارد و 

تواند ديد را کاهش داليلي که مي

هاي نوروني دهد تغييرات سلول

تغييرات  ERGکه در شبکيه است 

هاي دهد زيرا سلولزيادي رخ مي

bipolar اند. و آستروسيت آسيب ديده

راجع به اين بيمار که ديد او 

است و يک بار  42/02بيشتر از 

آيا  کهاينهم درمان شده است 

د يا نه جاي بحث درمان نياز دار

است. دو نظريه در اين مورد 

ديد  با وجود دارد که بيماران

 داشته CSMEرا هم اگر  12/12

کنند. اما باشند ليزر مي

ها در مقاالت خود اروپايي

که به علت عوارض ليزر اند گفته

بر روي ميدان بينايي معيار 

يا  42/02انجام ليزر را ديد 

 اند. گذاشتهتر کم

ا مطرح شدن ليزر امروزه ب

ميکروپالس و غيره حتي ممکن است 

تر بيماران را زودتر و بيش

درمان کنيم چون هم با 

 استقابل ديدن غيرافتالموسکوپ 

و هم در آنژيوگرافي و 

اسکارهايي که در اين بيمار 

شود هم ممکن است ديده مي ايجاد

 نشود. 
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ولي من بيماري را که ديد 

داشته باشد  12/5تر از بيش

کنم مگر در مواردي که درمان نمي

نشت فوکال داريم و مجبور 

از  رليزر دو ايم چند اسپاتشده

تر اين بيش من بگذاريم. FAZمحل 

کنم و اگر گيري ميبيماران را پي

شد  12/5تر از ديدشان کم

 کنم. درمانشان مي

: هدف ما از اين دکتر مراديان

در شما  نظر عکس اين بود که آيا

ان مجدد براساس تدام درممورد 

است يا براساس وجود ضخامت.  نشت

آيا شما بيمار را که ليزر 

ايد بر اساس آنژيوگرافي کرده

)تصوير  کنيد؟دوباره ليزر مي

12) 

ترين معيار : مهمدکتر سهيليان

 ETDRSو براساس  من ديدبيمار است

باشد  42/02اگر ديد کمتر از 

 . کنيمدرمان مي

يماراني : در بدکتر آذرمينا

ها خوب است يکي از که ديد آن

ست. ا هاميکروآنوريسم محل عوامل

ديد ناشي از امکان کاهش 

تر بيش هاي فوقانيميکروآنوريسم

ها به آن نشتبراي اينکه  ،است

است ولي ترشح اگزودا پايين سمت 

 پايين فووآهاي از ميکروآنوريسم

گسترش آنقدر به سمت باال 

ديد خوب  در کساني که يابد.نمي

 ضايعات قابل درمان، دارند

 هستندفوقاني  هايميکروآنوريسم

توان براي مي 12/12با ديد  و 

اين بيماران ليزر انجام داد 

ولي در مورد اين بيمار تنها 

مساله ديد مطرح نيست براي اين 

-reکه اگر ما بخواهيم معيارهاي 

MPC  را در نظر بگيريم در کسي که

MPC  12/6ديد  ماه بعد 4شده و 
دارد با توجه به اين که 

را هم  12/12بيماران با ديد 

کنيم اگر بخواهيم به ليزر مي

برويم بايد  foveal avascular zoneداخل 

اسکارهاي ليزر  مساله مهم گسترش

را هم درنظر بگيريم. بيماري را 

ميکرون  122هاي که با اسپات

 3تا  0بعد از  و کنيم ليزر مي
 شوند،ميخيلي بزرگ ها ماه اسپات

فاصله اگر اين بيمار را هم با 

ليزر کنيم و  FAZاز  ميکرون 522

هاي داخل فووآ را ميکروآنوريسم

هم ليزر کنيم شايد ديدش بهتر 

 ماه اسکوتوم 0ود ولي بعد از ش

اسکارهاي خيلي   و خيلي بزرگ

کند. بنابراين بزرگتري پيدا مي

ماه ديد بيمار از  4اگر بعد از 

در گسترش تر بود و بيش 12/5

هيچ  ليزر به وجود نيامد اسکار

 522هاي آنوريسمميکرووقت 

ميکرون داخل فووآ را ليزر 

 عواملکنيم مگر اين که اين نمي

 ،را نداشته باشيم يعني ديد

ماه هم  4و باشد  12/4تر از کم

داخل  لي به هرحالگذشته باشد و

foveal avascular zone  کنيم.مينرا ليزر  

آقاي دکتر  :پورناصري دکتر

در آذرمينا بايد اين بيمار را 

فازهاي قبلي هم ديد ولي من در 

خيلي فووآ  فوقانينواحي 

اسکارهاي ناشي از ليزر 

قابل  نشتشايد در اثر  ،بينمنمي

توجه از بين رفته باشد و اثر 

ها ديده نشود. اگر واقعًا آن

وجود دارد به نشده نواحي درمان

 12/6تي اگر ديد بيمار نظر من ح
است بايد ليزر انجام شود. براي 

 فوقانيکه قطعًا به دليل اين 

بودن بعد از مدتي ديد کاهش 

کند و درمان نکردن ادم پيدا مي

تواند منجر به تغييرات ماکوال مي

شود که ديگر غيرقابل  يدسيستوي
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 12/0است و ديد بيمار به برگشت 
 ايجاد CMEرسد و تر مييا کم

شود و درمان خيلي تاثيري يم

 د. ندار

: البته دکتر سهيليان

از توانيم اين بيمار را مي

گيري کنيم. چون بيماري پينزديک 

با  بخواهيم اگررا که ليزر شده 

دوباره ليزر کنيم  ديد خوب

 شود. مساله عوارض ليزر مطرح مي

: اگر از نظر  پورناصريدکتر 

علمي بخواهيم شواهدي مبني بر 

انجام ليزر در اين بيمار داريم 

گردد به بحث و کمي هم برمي

رابطه بين بيمار و پزشک که اگر 

توان بيمار تحصيل کرده است مي

برايش توضيح داد که به موقع 

اگر اين بيمار مراجعه کند ولي 

حتمًا ليزر آشناي نزديک من باشد 

 کنم. مي

ترين مساله : مهمسهيليان دکتر

ديد بيمار است. چون  ،و معيار

capillary nonperfusion area  وسيع دارد و

بعد از ليزر ديد او ممکن است 

 به شدت افت کند. 

به نظر من  پور:ناصريدکتر 

ديد بيمار را بايد با 

کرد و گاهي مقايسه آنژيوگرام 

باشد  12/12ديد بيمار ممکن است 

ميکرون از  1222ولي به فاصله 

يک  FAZميکرون از  1522فووآ و 

 ليشود وديده مي نشت منتشر

ديسک ديامتر  3يا  0تر از بيش

دارد و به نظر من نوجود  فاصله

اين بيمار را نبايد بدون درمان 

  د.نمودرمان  بايد گذاشت و حتماً 

توانيم بعد : ميدکتر سهيليان

از سه ماه بيمار را درمان کنيم 

ر من اشکالي ندارد صبر و به نظ

معيار الزم  بيمارکنيم تا ديد 

براي ليزر را پيدا کند و بعد 

درمان کنيم اگر ليزر ميکروپالس 

داشتيم شايد درمان بيمار با 

 اين ديد اشکالي نداشت. 

کنيد : فکر ميپورناصري دکتر

spontaneous resolution کند؟پيدا مي 

کنم : نه فکر ميدکتر سهيليان

نقص در  براي بيمار ايجادليزر 

کند مي (visual field defect) ميدان بينايي

يا اسکار  macular puckerو ممکن است 

بزرگ ايجاد شود و عوارض جبران 

 ناپذير به همراه داشته باشد. 

: آقاي دکتر دکتر مراديان

 grid MPCدانيم که در پرورش مي

داخلي ميکروني  3222تمام ناحيه 

فاصله به صورت  فووآ را با يک

grid کنيم. آيا درمان ميre-grid 

يعني شما بين  ؟جايي دارد

 Grid MPCدوباره  ياسکارهاي قبل

 (12)تصوير  کنيد؟مي

در پريمتري : دکتر پرورش

اغلب  اند،شده  MPCبيماراني که 

در ميدان  هاي وسيعياسکوتوم

به خصوص  شود.مي ديده بينايي

 شده انجام با شدت زياد MPCاگر 

 دارند red light scotomaبيماران  ،باشد

و شکايت بيمار از اين است که 

هايي در مقابل ديد خود شکل

و من  بيندمانند دانه انگور مي

براي بيماري که کنم سعي مياصوالً 

با توجه کنم ليزر مي gridبه صورت 

در مرحله هاي جديد به درمان

. چون انجام ندهمليزر بعدي 

 حتي يد مرکزي بيمارممکن است د

 در باشد ولي 12/6يا  12/5

اسکوتوم ايجاد  parafovealنواحي 

و خيلي از بيماران از  شده

کنند و شکايت مي visual fieldمشکالت 

بار ليزر شده و بيماري که يک

دارد ليزر  نشت منتشرباز هم 

 کنم. نمي

: آقاي دکتر آيا دکتر مراديان

ي هايمحدوديتي در تعداد اسپات
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شود وجود که در ماکوال زده مي

 دارد؟

: بعضي اعتقاد دکتر پرورش

توان دارند که چندين بار مي

يکي بيمار را ليزر کرد و حتي 

بيش از دوبار هم  از محققين

ليزر  gridبيمار را به صورت 

کنند ولي به نظر من کار مي

 اصولي و صحيحي نيست. 

: معموالً بيماراني دکتر احمديه

بعد از  ميدان بينايياز مشکالت 

 با کنند کهليزر شکايت مي

اند و درمان شده  gridليزر

فوکال بيماراني که به صورت 

شوند از مشکل ميدان درمان مي

در مورد  .کنندشکايت نمي بينايي

درمان مجدد با ليزر بيماراني 

 که ديد خوبي دارند بايد نوع

و نوع ليزر را درنظر ادم ماکوال 

مار ديد خوبي بگيريم. اگر بي

دارد و ضايعات از مرکز فاصله 

کنم تا ديد کافي دارند صبر نمي

 .بيمار کم شود و بعد ليزر کنم

دهم که مانع از گسترش جيح ميتر

ادم ماکوال شوم چون اگر مرکز 

آگهي خوبي نسبت پيش درگير شود

به قبل نخواهد داشت. ولي اگر 

باشد  gridقرار است نوع درمان ما 

تري کرد و با بيشبايد دقت 

و  suprathresholdهاي موجود درمان

threshold  پيدا ميدان بينايي مشکالت

بنابراين نوع درمان  شد.خواهند 

grid گيري در تصميمبراي  يا فوکال

 .ليزر مجدد مهم است

: با توجه به دکتر مراديان

نبايد شدت  gridاين که در درمان 

ليزر به قدري باشد که اسکاري 

ن صورت که در تصوير به اي

بينيم باقي گذارد آيا درمان مي

grid  ميدان بينايي بايد نقص در

ايجاد کند يا اگر به صورت صحيح 

 thresholdانجام شود حتي اگر در حد 

ميدان بينايي باشد نبايد مشکالت 

 به همراه داشته باشد؟

اي : در مطالعهدکتر سهيليان

 انجام داد داونينگکه دکتر 

 که يده شد تمام بيماراننشان دا

اند در ليزر فوکال درمان شده با

پريمتري نقص ميدان بينايي 

 درصد بيماران 122اند و داشته

کاهش  نيز حساسيت کنتراست در

حتي اگر به صورت  نشان داده

 وي ينچنو همد نليزر فوکال باش

را تا سه  gridتعداد جلسات ليزر 

البته اين  است. بار اشاره کرده

هاي جديد درمانه قبل از مطالع

نشان داده که  ETDRSبوده است و 

درصد بيماران بعد از يکسال  42

به درمان مجدد نياز پيدا 

کنند ولي حداکثر آن را ذکر مي

 اند. نکرده

 کاهش : در مورددکتر احمديه

بايد توجه حساسيت کنتراست 

داشته باشيم که خود پيشرفت ادم 

 حساسيت باعث کاهش نيز ماکوال

 riskشود و در ارزيابي ميکنتراست 

& benefit  بايد توجه کنيم که درمان

يکي  حساسيت کنتراست اختالل در

از پيامدهاي ادم ماکوال است. 

در ليزر فوکال به  بنابراين

محدود باشد و با  اگر خصوص

فاصله از مرکز بتوانيم از 

گسترش ادم ماکوال جلوگيري کنيم 

 يالالتتر دچار اختشايد بيمار کم

 شود.  حساسيت کنتراست کاهش مثل

: اگر ما در دکتر مراديان

مرکزي دسترسي به همه انواع 

ليزر از جمله ديود، کريپتون و 

به نظر   ،آرگون داشته باشيم

شما و طبق تجربه شخصي شما کدام 

 دارد؟ MPCيک نتايج بهتري براي 

: من خودم از دکتر احمديه 

 کنم.آرگون سبز استفاده مي



 

 

 01 

 ميزگرد باليني رتينوپاتي ديابتي 

 فوکال : در درمانتر پرورشدک

ليزر سبز و براي  از بهتر است

ادم ماکوالي منتشر بيماراني که 

استفاده دارند از ليزر زرد 

 . شود

: براي درمان دکتر سهيليان

چون بهتر )فوکال هم ليزر زرد 

موثرتر  (شودجذب هموگلوبين مي

 است.

: وقتي از ليزرهاي دکتر پرورش

suprathreshold نيم اين استفاده ميک

ليزر ها باعث صدمه به 

شوند و ليزرهاي فتورسپتورها مي

subthreshold  به فتورسپتورها صدمه

زنند و اگر اين صدمه از يک نمي

حدي بيشتر باشد حتما ً در آينده 

ايجاد حساسيت کنتراست اختالل در 

پريمتري بسيار مشخص شود و درمي

 است. 

ليزر درماني : دکتر احمديه

بايد توسط  CSMEن براي بيمارا

انجام  رتينمتخصصين ويتره و 

شود چون تشخيص اين که چه 

بيماري به ليزر نياز دارد و 

نحوه انجام آن از حساسيت بااليي 

برخوردار است و خطاها در اين 

تواند عوارض مورد مي

ناپذيري بر روي بينايي جبران

را همه  PRPولي  داشته باشد

توانند پزشک ميهمکاران چشم

 . نجام دهندا

آقاي دکتر : دکتر رمضاني

احمديه ادم ماکوالي مقاوم يا 

refractory   به چه بيماراني اطالق

 (11)تصوير  شود؟مي

 يا : موارد مقاومدکتر احمديه

refractory    را اصطالحًاpersistent macular 

edema در مواردي از نامندمي .

شود که استفاده مي کلمهاين 

اني شده است و بيمار ليزردرم

persistent CSME  دارد. بيماراني وجود

رسند که از به اين مرحله مي

آگهي خوبي براي ليزر ابتدا پيش

ادم ماکوالي اند و موارد نداشته

شود. در موارد را شامل ميمنتشر 

هاي مشخص و فوکال کانون

اي داريم که نشت از پراکنده

افتد مثل ها اتفاق ميجدار آن

. در ادم IRMAريسم و ميکروآنو

 کل دربينيم که مي ي منتشرماکوال

در ماکوال نشت وجود اليه عروقي 

 gridخاطر درمان همين دارد و به 

شود و در اين مواقع استفاده مي

هدف اين است که با تغييراتي که 

کنيم بازجذب ايجاد مي RPEدر 

را تحت تاثير نشت کرده مايع 

ر قرار دهيم. مکانيسم اصلي تاثي

grid  هنوز مشخص نيست که چگونه

شود و باعث کاهش ادم ماکوال مي

رسد تغييراتي تر به نظر ميبيش

به  ،شودايجاد مي RPE pumpو  RPEدر 

ادم ماکوالي  آگهيهر حال پيش

با ليزر خوب نيست و در منتشر 

به  ادم ماکوالي مقاوم کل

شود که به بيماراني اطالق مي

به  .اندليزر درماني پاسخ نداده

بيماراني که مناسب  کليطور 

ستند شامل ليزر درماني ني

در  که اگزودا است بيماراني

مرکز ماکوال تجمع پيدا کرده يا 

ها . اينتغييرات سيستوئيد دارند

کانديداي خوبي براي ليزر 

باشند ولي اين عبارت بيشتر نمي

شود که بيمار زماني استفاده مي

سخ ليزر شده ولي به درمان پا

 . نداده است

تر نظر بيش آيا: دکتر مراديان

ادم  خود جراح است که تشخيص دهد

 وجود دارد ماکوالي ديابتي مقاوم

يا تعريف خاصي از لحاظ تعداد 

 دارد؟ وجود درمانيجلسات ليزر 

 : مواردي کهدکتر احمديه

شود اطالق مي persistent مقاوم يا

بيماراني هستند که حداقل سه 
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گذشته باشد  درمانيماه از ليزر

ولي به دفعات ليزر خيلي 

ممکن است شود و اي نمياشاره

 persistentبيمار يکبار ليزر شده و

macular edema  وجود داشته باشد و

قضاوت اين باشد که بهتر است 

 درمان ديگري را انتخاب کنيم. 

: من اضافه کنم دکتر سهيليان

 cystoidکه بيماراني که تغييرات 

macular degeneration  دارند هم گروهي از

بيماران ديابتي هستند که برطبق 

مطالعات پاسخ خوبي به ليزر 

 دهند. نمي

چند در اينجا : دکتر مراديان

آيا  ،شودمطرح مي refractory DMEمورد 

ها که به در هر کدام از اين

دهند پاسخ نميمعمول  هاي درمان

هاي ديگري مثل آوستين و درمان

بايد استفاده شود غيره  جراحي و

 يا نه؟ 

اي ساله 62اولين مورد خانم 

حدود سه که  است 0 /12با ديد 

داشته  MPCسابقه ماه قبل يکبار 

در ته چشم  شدن ماکوالاست و ضخيم

يد را هم يدارد و تغييرات سيستو

در معاينه باليني و هم در 

بينيم. فلورسين آنژيوگرافي مي

يمار توصيه شما در درمان اين ب

  چيست؟

 (15، 14، 13، 10)تصاوير 

: من در اين عکس دکتر سهيليان

 بينم. اسکار ليزر نمي

: در سابقه دکتر مراديان

 بوده است.  درمانيبيمار ليزر

توان براي : ميدکتر سهيليان

اين بيمار به صورت فوکال 

دوباره ليزر انجام داد و درمان 

با ليزر را کامل کنيم و بعد 

اد به سراغ اگر جواب ند

 برويم.  داروييهاي درمان

: پس شما بعد از دکتر رمضاني

 CSMEليزر اول صرف اين که بيمار 

هاي دارويي دارد از درمان

 کنيد؟استفاده نمي

: در اين بيمار دکتر سهيليان

به خصوص که به اندازه کافي 

ليزر نشده است و مثل بيماري که 

شود براي اولين بار ليزر مي

و برخورد کرد. اول بايد با ا

کنيم و هاي نشت را ليزر ميقسمت

هاي اگر جواب نداد بعد درمان

دهيم. تصوير ديگر را انجام مي

OCT تواند در اين هم مي

 کننده باشد. گيري کمکتصميم

: آقاي دکتر دکتر مراديان

 CSMEمنظور اين است که وجود 

تغييري در تصميم شما براي 

يمار درمان دارد يا نه. اگر ب

داشته باشد ليزر هم  CSMEحتي 

 کنيد؟مي

: من اولين دکتر سهيليان

درمان براي اين بيمار را که 

مبتال به رتينوپاتي ديابتي است 

 دانم. مي MPC هم دارد ليزر CSMEو 

: اگر بيمار ليزر دکتر احمديه

نشده و براي اولين بار با اين 

نما مراجعه کرده است من ابتدا 

کنم و اگر ييک جلسه ليزر م

ليزر جواب  به يکبار ليزر شده و

نداده و با اين نما مراجعه کند 

هاي دارويي به سراغ درمان

 روم.مي

: به اين علت که دکتر پرورش

در نماي آنژيوگرافي اثري از 

 MPCبينم من اسکارهاي ليزر نمي

بيمار  اولين درمان اين براي

 دهم. انجام مي

م : بيمار دوم خاندکتر رمضاني

و  82/02اي با ديد ساله 54

نئووسکوالريزيشن نداشته و ليزر 

هم نشده است. براي اين بيمار 

)تصاوير  کنيد؟اي ميچه توصيه

16 ،18 ،17 ،10 ) 
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ي : در آنژيوگرافدکتر احمديه

 اين بيمار اگر توجه کنيد درجات

ايسکمي ماکوال  قابل توجهي از

 هايمويرگ بزرگ شده و FAZدارد و 

اند شده تالنژيکتاتيکووآ اطراف ف

و اين بيماران کانديداي خوبي 

درماني نيستند و به ربراي ليز

دهند و ليزردرماني پاسخ نمي

تغييرات اگزوداتيو وسيعي دارند 

و به مرکز فووآ رسيده به که 

رسد با توجه به نتايج نظر مي

هاي درماني در گذشته و درمان

سراغ  ابتدا بهجديد دارويي از 

مي برويم که يق داخل چشيک تزر

وستين و تواند ترکيبي از آمي

 تريامسينولون باشد.

ادم  در : پسدکتر مراديان

 جايي ندارد؟ليزر ماکوالي منتشر 

 نشت منتشر: چون دکتر احمديه

داريم به عنوان يک روش درماني 

انجام  modified gridتوان يک ديگر مي

دهيم و اگر پاسخ نداد سراغ 

 رويم. درمان دارويي ب

استفاده از  :پورناصري دکتر

ورد به خصوص ليزر در اين م

را افزايش  احتمال تشديد ايسکمي

 دهد؟نمي

ولي  ،: ممکن استدکتر احمديه

 thresholdبه صورت  modified gridاگر يک 

فکر  ،به کار ببريم subthresholdيا 

تشديد کننده ايسکمي کنم خيلي مي

 .باشدن ماکوال

در اين بيمار  :دکتر سهيليان

درست در  capillary nonperfusion areaناحيه

است. وضعيت بيمار به  FAZزير 

لحاظ تشخيصي کاماًل روشن است. 

هيچ درماني به او کمک نخواهد 

شود. ولي کرد و ديد او زياد نمي

و  modified gridترکيبي از درمان 

توان انجام داد تزريق دارويي مي

ظر ولي بايد با بيمار از ن

 آگهي صحبت کرد. پيش

دهم : من ترجيح ميدکتر پرورش

مسينولون براي اين بيمار تريا

تر کمبزنم و بعد که ادم ماکوال 

انجام دهم.  modified gridشد براي او 

که  داردنتيجه خيلي بهتري  نچو

اول تزريق انجام دهيم و بعد 

ليزر کنيم حتي بيماراني که 

ه بار تزريق برايشان انجام شديک

است اگر ليزر کنيم نتيجه بهتر 

 خواهد بود.

: بيماراني که دکتر مراديان

دارند تزريق ايسکمي ماکوال 

آوستين شايد کنتراانديکاسيون 

خواستم نظر داشته باشد. مينسبي 

شما را در مورد تزريق آوستين 

 .بدانم در جريان ايسکمي ماکوال

: به لحاظ نظري دکتر احمديه

ت که آيا اين بحث مطرح شده اس

ماکوال را ايسکمي تزريق آوستين 

کند يا نه. در تشديد مي

ايم که مطالعاتي که انجام داده

البته نتايج در درازمدت بررسي 

خيلي اثر آوستين  ،نشده است

کننده ندارد و اثر مثبت شديدت

قابليت  و کاهش ادمکه 

باشد و مياست ارجح  نفوذپذيري

که درمان ترکيبي  نشان داده شده

ه ويژه بر روي ديد نتايج خوبي ب

دارد ولي در درازمدت بررسي 

 نشده است. 

: يک روش ديگر دکتر سهيليان

تريامسينولون و  subtenonتزريق 

 سپس انجام ليزر است.

: اگر قرار باشد دکتر آذرمينا

هاي ليزر و تزريق يکي از درمان

داخل ويتره انجام شود نقش ليزر 

م باشد چون آن چه مسلارجح مي

پرفيوژن در ادم  نقش است

رفيوژن در کار اگر پ ماکوالست. 

کند و يکي از مينباشد ديد افت 

 هاکاهش ديد در ديابتي علل

که  آن چهپرفيوژن است و  اختالل
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تواند پرفيوژن را بهتر کند مي

ترين مکانيسمي که مهم ليزر است.

شود در ماکوال اکسيژن به باعث مي

به  يهشبکوجود آيد نزديک کردن 

choriocapillaris اين کار را با  .است

و  PRPچه در  م.دهيليزر انجام مي

در آن ليزر موجب تورم  MPCچه در 

و وقتي ادم شود مي RPE از ناحيه

 outer retinal layerدر واقع ايجاد شود، 

. يعني ما همه چسبدمي RPEبه 

ايم فتورسپتورها را از بين برده

به همين . ايمچسبانده RPEو به 

دليل بيمار ديد شب خوبي ندارد 

شود و و ميدان ديد او مختل مي

inner retina  نزديک کوريوکپيالريس به

بنابراين ليزر اکسيژن شود. مي

 به وکوريوکپيالريس به را 

رساند. ميهاي داخلي شبکيه اليه

ايجاد شود پرفيوژن اگر بخواهيم 

پذير است و فقط با ليزر امکان

هيچ  intravitrealتزريق به تنهايي 

در  پرفيوژنوقت براي بيمار 

کند مگر اين که ماکوال ايجاد نمي

 روش ترکيبي باشد. روش ترکيبي

دهيم که به اين دليل انجام مي

ولي در اين  شوداثر ليزر بهتر 

به تنهايي خيلي  MPCبيمار نقش 

 بهتر از تزريق است. 

: در مورد اين دکتر رمضاني

ست؟ گاهي اين بيمار نظرتان چي

ها در کلينيک موارد را در بررسي

 (02)تصوير بينيم. مي

: اين بيمار به دکتر پرورش

لحاظ موارد سيستميک 

 باال( هايپرليپيدمي و کلسترول)

و کليه بيمار  بايد بررسي شود

شود و مشاوره  نيز بايد ارزيابي

اغلب  و نفرولوژي حتمًا نياز است

اين بيماران در گذشته به 

albuminuric retinopathy در  .شدگفته مي

ترشح مورد اين بيمار خاص 

خيلي شديد است و ادم و  اگزودا

وسيع در  nonperfusionنواحي 

 آنژيوگرافي خواهد داشت.

له اول هيچ ليزردرماني در وه

کند و به کمکي به اين بيمار نمي

 vitreoretinal)علت کشش ويترورتينال 

traction)  خلفي و ضخيم شدن سطح

ابتدا اين  (posterior hyaloid face)ويتره 

کنيم ببينيم مي OCTبيماران را 

که آيا انديکاسيون براي 

ويترکتومي دارد يا نه. تنها 

کاري که براي اين بيمار انجام 

دهم تزريق تريامسينولون داخل مي

 5/1تا  1و به فاصله است ويتره 
ماه آنژيوگرافي براي بيمار 

ا ببينم آيا ليزر دهم تانجام مي

کند ميدرماني به کاهش ادم کمک 

يا نه ولي براي اين بيمار 

 کنم. تزريق نمي آوستين

 ادم ماکوالدر بيماراني که 

 vascular endothelial growth factorدارند سطح 

آوستين بسيار باالست اما تزريق 

اي برخالف مطالعات کوتاه نتيجه

مدت اوليه در درازمدت نشان 

دهد ولي شايد تزريق اين نمي

دارو به همراه تزريق داخل 

ويتره تريامسينولون مختصري 

 مفيد باشد. 

آقاي دکتر : دکتر مراديان

طرحي در دست اجرا سهيليان 

که در آن بيماراني که  دندار

هستند تحت تزريق  MPCنيازمند 

قرار به صورت مقدماتي  آوستين

در مطالعه ما که حدود گيرند. مي

اين تزريق  ،بوده است هفته 10

به عنوان اولين  MPC انجام با

 شود. مقايسه ميدرمان 

: به نظر من دکتر سهيليان

تزريق تنهاي آوستين با ترکيب 

و تريامسينولون تفاوتي آوستين 

از  کند ولي هر يک از اين دونمي

MPC  بهتر است و در اين بيمار

خاص که در اساليد نشان داده شده 



 

 

 05 

 ميزگرد باليني رتينوپاتي ديابتي 

و  taut posterior hyaloid faceاست مساله 

مکانيکي نيز مطرح است و به  کشش

رسد در اين موارد تزريق نظر مي

 موثرتر باشد. 

اثر : در مورد دکتر احمديه

 تزريق آوستين در بيماراني که

اند داشتهرتينوپاتي مقاوم 

اي انجام شده است که مطالعه

بيماران به سه گروه تقسيم 

تزريق اند و براي  گروه اول شده

تنهاي آوستين و گروه دوم تزريق 

توام آوستين و تريامسينولون 

و گروه سوم هيچ انجام شد 

در هر دو اقدامي انجام نشد. 

گروه اول و دوم در کوتاه مدت 

تغييرات مثبتي در رابطه با 

و بهبود  ضخامت ماکوالکاهش 

بينايي مالحظه گرديد در حالي که 

در گروه سوم هيچ تغييري مالحظه 

شد. در مقايسه گروه آوستين ن

تنها و گروه تزريق توام به نظر 

ديد در  در کوتاه مدت رسد کهمي

 زريق توام بهتر از تزريقگروه ت

وستين باشد ولي از نظر تنهاي آ

تفاوتي  ماکوال تغيير در ضخامت

 در دو گروه مالحظه نشد. 

ساله  50: خانمي دکتر رمضاني

 FPDکه  102/02با ديد چشم راست 

داراي اين  OCTدارد و در  CSMEو 

در  .ضخامت در ناحيه ماکوالست

برابر و تر ديد بيمار کم چپچشم 

متر  0شمارش انگشتان از فاصله 

وجود دارد  FPDو در معاينه  است

تر است و نشت در ماکوال بيشو 

يد ايجاد شده و در يحالت سيستو

OCT شود. چشم ديده مي اين نما در

نحوه برخورد آقاي دکتر احمديه 

شما با دو چشم اين بيمار که هر 

باشد ميادم ماکوال دو داراي 

)تصاوير  متفاوت است يا خير؟

01 ،00 ،03 ،04) 

: در چشم راست دکتر احمديه

افزايش ضخامت و تغييرات 

يد به مقدار کمي وجود يسيستو

 ويتره و رتيندارد ولي تغييرات 

و کشش مکانيکي روي ماکوال 

د ولي در چشم چپ شومشاهده نمي

مالحظه  vitreomacular کشش در نمايي از

شود و عالوه بر تغييرات مي

هم  neurosensory detachmentيد يک يسيستو

در مورد چشم چپ  .شودديده مي

درمان جراحي مطرح است که در آن 

ها کششبايد اقدام به آزاد کردن 

نمود به اين ترتيب هم ديد 

هم يابد و بيمار افزايش مي

شود ولي در تر ميضخامت ماکوال کم

هاي تر درمانچشم راست بيش

 مطرح است.  دارويي

: در اين اساليد دکتر مراديان

از آقاي دکتر سهيليان سوالي را 

کنيم. نماي فوندوس اين مطرح مي

 juxtafoveal telangiectasiaبيمار شبيه به 

وجود بهاست اما در زمينه ديابت 

نوپاتي ديابتي آمده و بيمار رتي

هاي مشخص دارد که ميکروآنوريسم

در بخش  circinate hard exudateهمراه با 

ولي شود ديده ميتمپورال فووآ 

دارد. آيا شما اين  12/12ديد 

کنيد يا تنها بيمار را ليزر مي

)تصوير  نماييد؟گيري ميو را پيا

05 ) 

: من اين بيمار دکتر سهيليان

 کنم. گيري ميرا پي

: من در اين تر احمديهدک

بيمار درمان فوکال را ترجيح 

ترشح دهم با توجه به اين که مي

به شدن در حال نزديک اگزودا

و ممکن است تغييرات مرکز هستند 

ناپذير در ديد بيمار برگشت

ايجاد کند و همانطور که گفتيد 

دارد و  circinate کاماًل نماي

هاي قابل درماني داريم که کانون

ز دور است و درمان فوکال از مرک
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اين ضايعات تاثير قابل توجهي 

در عملکرد ماکوال ايجاد نخواهد 

 کرد. 

: اين طور دکتر سهيليان

ان استنباط نشود که اصاًل درم

فعالً و  کنمکنم فعالً درمان نمينمي

کنم و فکر گيري ميبيمار را پي

ترشح بعد هم ماه کنم تا سه نمي

 د. ننها گسترش پيدا کاگزودا

: حاال شايد بيمار دکتر احمديه

تا سه ماه بعد مراجعه نکرد که 

 گيري کنيد. شما پي

: البته فرض دکتر سهيليان

کنيم که اين بيماري است که مي

تواند مراجعه کند در غيراين مي

صورت درمان ليزر را انجام 

با ديد  CSMEدهم. ولي معمواًل مي

کنم کنم درمان نرا سعي مي 02/02

ر اين که داليل کافي پيدا مگ

 کنم. 

: من حتمًا درمان دکتر پرورش

کنم چون با توجه به مي

اگزوديشني که دارد سير پيشرفت 

حتمًا ديد بيمار را  ترشح اگزودا

کاهش خواهد داد و درمان 

تواند از کاهش ديد در آينده مي

 جلوگيري کند.

دکتر : آقاي دکتر رمضاني

 5 در معاينه احمديه اگر بيمار

دارد و از  ميکروآنوريسم 6تا 

شهرستان آمده باشد شما ممکن 

است بدون آنژيوگرافي ليزر 

 کنيد؟

: با توجه به دکتر احمديه

نماي باليني اين بيمار و اين 

هميشه در  اگزوداهاکه 

هايي که منشا نشت هستند کانون

در اين  ،ندنکتجمع پيدا مي

بيمار خاص اگر بدون آنژيوگرافي 

را درمان کنيد  هاسمميکروآنوري

 نيستاز نظر علمي کار نادرستي 

علت ادم ماکوال ليزر  به چون ليو

دهم ام ترجيح ميرا انجام داده

 که آنژيوگرافي کنم. 

 50: بيمار آقاي دکتر رمضاني

در است.  62/02اي با ديد ساله

و آنژيوگرافي  red freeاساليد نماي 

پيدا  petalloidشود و نماي ديده مي

و نشت سر عصب  نشت منتشرده و کر

دارد. توصيه شما براي اين 

 CSMEچون هم بيمار  ؟بيمار چيست

 PDRدارد و هم ظاهرًا وارد مرحله 

، 07، 08، 06)تصاوير شده است. 

00) 

دهم : من ترجيح ميدکتر پرورش

چون  .انجام دهم MPCله اول هدر و

خيلي زياد است و  NVDوسعت ناحيه 

PRP ادم ماکوال  هم باعث تشديد

م کنماه صبر مي 5/1تا  1 ،شودمي

سعي  و مکنرا شروع مي PRPو بعد 

و بعد قسمت نازال کنم اول مي

 .شودانجام ها ساير قسمت

چه بيمار بايد : دکتر مراديان

شرايطي داشته باشد که شما در 

انجام  PRPو هم  MPCيک جلسه هم 

 دهيد؟

 red free: در نماي دکتر پرورش

وسعت  خيلي الريزيشننئوواسکو

ندارد ولي در نماي  زيادي

 .شودتر ديده ميآنژيوگرافي وسيع

اگر نئووسکوالريزيشن وسيع و 

باشد در يک  rubeosis iridis با همراه

انجام  MPCو هم  PRPجلسه هم 

دهم ولي در اين بيمار خاص مي

انجام  PRPو بعد  MPCابتدا 

 دهم. مي

هاي : درماندکتر احمديه

ممکن است نسبت به نحوه  يداروي

برخورد با يک بيمار در آينده 

چون يکي از  ،تغييراتي بدهد

 ماکوال است. ادم تشديد  PRPعوارض 

خيلي از بيماران احساس 

کنند و بايد براي ناراحتي مي

بيمار توضيح داد که هدف ليزر 
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جلوگيري از عوارض شديد بعدي و 

نابينايي است و ممکن است ليزر 

ها شود ولي ديد آن باعث کاهش

بايد بيمار اين موضوع را 

بدتر پرهيز عوارض تا از بپذيرد 

. به هر حال بايد بيمار و شود

اهش حتي پزشک هر دو از احتمال ک

 ديد پس از ليزر با خبر باشند. 

مطالعاتي وجود دارد که از 

تريامسينولون کمک گرفته شده 

است تا اثر کاهش دهنده بينايي 

همين  ا کم کند.ر PRPبه دنبال 

کار را شايد قرص استازوالميد هم 

انجام دهد که نياز به مطالعات 

 بعدي دارد.

بد نيست در اين جا اشاره  

توان کنيم با انجام چه نکاتي مي

اول انجام : کاست PRPاز عوارض 

MPC  قبل يا همزمان باPRP  دوم و

هاي ليزر در هش تعداد اسپاتکا

سات جلسه و افزايش تعداد جل هر

را در يک  PRPيعني اگر ليزر. 

تادو جلسه انجام دهيم احتمال 

و کاهش ديد تشديد ادم ماکوال 

و اگر اين کار را در  زياد است

جلسه انجم دهيم و فاصله  4

جلسات را حداقل يک تا دو هفته 

قرار دهيم و قبل از شروع هر 

جلسه از بيمار در مورد بينايي 

سوال کنيم و خود نيز اقدام به 

تعيين حدت بينايي بيمار نماييم 

و اگر با کاهش ديد ناشي از 

د کرديم ربرخو PRPجلسه قبلي 

يک هفته  دنباله درمان را مثالً 

روز به تعويق اندازيم  12تا 

احتمال ادم ماکوال را در جريان 

ايم. در کاهش داده PRPجلسات 

هاي شايد درمان PRPشروع درمان 

 دارويي مفيد باشند. 

: بيمار بعدي ضانيدکتر رم

ساله است که ديد يک  44مردي 

چشم او شمارش انگشتان از فاصله 

 PRPجلسه يک  سابقهسه متري است 

. آنچه که در دارد MPCو يک جلسه 

بينيد عالوه بر ادم اساليد مي

 NVEيک ناحيه  diffuseبه شکل ماکوال 

است که جديدًا رخ داده است. آيا 

درمان خاصي براي اين بيمار 

دهيد از آخرين جلسه انجام مي

 ليزر بيمار سه ماه گذشته است.

 (32)تصوير 

 PDR: اين بيمار دکتر احمديه

هاي دارد اما طبق تعريف ويژگي

high risk PDR  را ندارد. اگر اقدام

اين بيمار براي  PRPبا  به درمان

را تخفيف  PDRکنيم اگر چه 

ايم اما خطر افزايش ادم داده

بينايي براي فرد ماکوال و کاهش 

يابد و به نظر من افزايش مي

بهتر است براي اين بيمار تزريق 

و حتي اگر داخل چشم انجام دهيم 

آنژيوژنيک از ترکيبات آنتي

ممکن است با اين استفاده کنيم 

هم پسرفت پيدا کند.  NVEکار 

البته اين اثر موقتي است. 

بينيم همانطور که در اساليد مي

نيز به علت  ديد کم اين بيمار

هاي دارويي ادم ماکوالست و درمان

 دهد. ادم ماکوال را تخفيف مي

در اين بيمار شرايط چشم 

مقابل هم مهم است. نکته ديگر 

هاي اين که بايد بدانيم درمان

اثر دايمي ندارند و در  دارويي

صورت لزوم بايد تکرار شوند. 

ندارد  high risk PDRاين بيمار را که 

گيري کنيم کار ا پيحتي اگر تنه

 ايم. نادرستي انجام نداده

اما اگر قرار شد درمان کنيم 

ابتدا تزريق دارو و سپس جلسات 

و  ترهاي کمبا اسپات PRPمتعدد 

گيري از براي پيش جلسات بيشتر

 شود. تشديد ادم ماکوال توصيه مي

: در بيماراني که دکتر پرورش

ادم ماکوال دارند به خاطر 
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، ترکيبات شبکيه ريپريفايسکمي 

growth factor شوند که خود آزاد مي

شود و اگر موجب ادم ماکوال مي

کرديم ولي بيمار  MPCبيمار را 

شود جواب نداد توصيه مي MPCبه 

کنيم ولي  mild scatter PRPبيمار را 

در اين بيمار به خاطر 

نئووسکوالريزاسيون و نيز به 

خاطر ادم ماکواليي که دارد بهتر 

ت تزريق آوستين انجام شود و اس

نيز صورت گيرد شايد  PRPهمزمان 

که ادم ماکوال تخفيف پيدا کند، 

پرخطر  PDRگرچه اين بيمار عاليم 

 را ندارد. 

: اگر در بيماري يکي از حضار

ايسکمي ماکوال داشته باشيم و يک 

NVE  شبکيهمشابه بيمار فوق در 

به  PRPمشاهده شود، آيا انجام 

 کند؟ ماکوال کمک مي کاهش ايسکمي

: ايسکمي ماکوال دکتر احمديه

به خاطر تغييراتي است که در 

اتفاق  perifoveal capillary networkناحيه 

باعث  PRPکنم افتاده فکر نمي

بهبودي اين حالت شود. به عبارت 

به بهتر شدن وضعيت در  PRPديگر 

کمکي  capillary nonperfusion areaناحيه 

 کند. نمي

: يعني اگر ايسکمي ر پرورشدکت

 capillary nonperfusionداشته باشيم  شبکيه

area شود اما براساس يک بهتر نمي

نظريه شايد ادم منتشر ماکوال با 

PRP  .بهتر شود 

: برخي از دکتر مراديان

 PRPمحققين معتقدند با انجام 

اکسيژن در ميزان نياز به 

يابد و در کاهش مي شبکيهپريفري 

به رسيده اکسيژن  يزانم حقيقت

شود. مي اضافه posterior poleناحيه 

منظور سوال کننده محترم اين 

است که آيا اين کار باعث بهتر 

شود يا شدن ايسکمي ماکوال مي

 خير؟

: به نظر من اين دکتر احمديه

کار تاثيري در بهبود ايسکمي 

 ماکوال ندارد.

: در بيماري که ادم دکتر پاپي

هم دارد  پرخطر PDRماکوال دارد و 

انجام  PRPشايد بهتر باشد اول 

دهيم و بعد تزريق آوستين صورت 

گيرد. زيرا اگر تزريق دارو 

 PVDانجام شود ممکن است بيمار 

خونريزي  PVDکند و به دنبال 

 امکانويتره اتفاق افتاده و 

انجام ليزر بعدي را از دست 

 بدهيم. نظر شما چيست؟

ا : من کاماًل بدکتر سهيليان

 نظر شما موافقم. 

: اين اساليد در دکتر مراديان

مورد بيماري است که به نظر 

هاي ليزري که رسد شدت اسپاتمي

در ناحيه ماکوال انجام شده 

مشابه شدت ليزري است که در 

شود. شايد انجام مي PRPشرايط 

حتي اين اساليد شبيه اين است که 

PRP  را در داخلvascular arcade  انجام

 outer retina ،choriocapillarisباشند و  داده

نيز آتروفي شده باشد  inner choroidو 

و در اين اساليد فقط عروق بزرگ 

شود. نظر يد ديده مييکورو

اساتيد قاعدتًا اين است که شدت 

ليزر به خصوص در ناحيه ماکوال 

نبايد به حدي باشد که اين چنين 

اسکارهاي وسيعي بگذارد و نيز 

زديک بودن به ناحيه از نظر ن

ماکوال نبايد تا اين اندازه به 

مرکز فووآ نزديک شد زيرا 

هاي شديد و بزرگ براي اسکوتوم

شود و شايد بيمار ايجاد مي

بيمار افزايش حدت بينايي را به 

هاي بزرگ قيمت اين اسکوتوم

نپذيرد. حتي اين نکته را بايد 

در نظر داشت که بعد از انجام 

تر اسکارها بزرگ (MPC)چنين ليزري 

شوند و از اندازه اسپات نيز مي
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اين نوع بزرگ شدن اسکارها در 

مواردي که از ليزر دايود 

تر از ليزر کنيم بيشاستفاده مي

 آرگون است. 

در اساليد ديگر بيماري نشان 

شده است ولي  grid MPCداده شده که 

هاي ليزر بزرگ شده اندازه اسپات

زديک و خيلي نزديک به هم و ن

فووآ زده شده است. در اساليد 

بينيم که بعدي بيماري را مي

بزرگ شده به  MPCاسکار ليزر 

مرکز بسيار نزديک است و اگرچه 

ها بسيار کم است تعداد اسپات

ولي اسکار آن بسيار بزرگ و 

نزديک به مرکز فووآ است و به 

نقص شديد ميدان  رسدنظر مي

براي بيمار ايجاد کرده  بينايي

. اين بيمار حتي اگر ديد است

هم داشته باشد ولي  12/12

اسکوتوم مرکزي بزرگ موجب اختالل 

)تصاوير شود. بينايي بيمار مي

 ( 30و  31

: آقاي دکتر دکتر مراديان

 60احمديه در اين اساليد خانم 

شود که ديد اي معرفي ميساله

دارد و چندين بار نيز  022/02

PRP هش شده است و اخيرًا متوجه کا

عکس بينايي چشم چپ شده و در 

و نيز يک  hypovascular FPDيک  فوندس

avascular FPE  دارد. اينFPE  موجب کشش

روي ماکوال شده است. در 

آنژيوگرافي با فلورسيئين هم 

 capillary nonperfusion areaنواحي وسيع 

خورد. وسيع به چشم مي PRPرغم علي

آيا براي درمان اين بيمار 

کنيد اصي را پيشنهاد مياقدام خ

يا به نظر شما بهتر است تنها 

 ( 33)تصوير  گيري شود.بيمار پي

: در اينجا ديد دکتر احمديه

دانيم و در قبلي بيمار را نمي

ضمن شما تاکيد کرديد که کاهش 

بينايي بيمار اخيرًا رخ داده 

است. اين بيمار احتماالً 

metamorphopsia  هم دارد. به نظر

 دچار PRPيمار به دنبال رسد بمي

regressed PDR فيبروز  ولي شده است

انقباض  بيماري تشديد شده است و

فيبروز باعث شده ديد بيمار کم 

اين مساله به خاطر اثري  شود.

است که در ناحيه ماکوال ايجاد 

رسد حتي به نظر مي است. شده

جايي ماکوال ايجاد مقداري جابه

ست شده و اين حالت جزء مواردي ا

که انديکاسيون ويترکتومي براي 

بيمار مطرح است. البته همانطور 

دانيد جراحي ويترکتومي در که مي

اين بيماران کار آساني نيست و 

آن را با بيمار  risk/benefitبايد 

ترين خطر اين مهممطرح نمود. 

 شبکيهممکن است در اين  است که

 retinal breakايسکميک براي بيمار 

  ايجاد کنيم.

: در بيماري که دکتر مراديان

هاي متعدد پروليفراسيون کانون

 PRPفيبروز دارد چه روشي براي 

 کنيد؟بيمار پيشنهاد مي

: اگر بيمار ما دکتر احمديه

است و در عين  fibrous proliferationدچار 

 Fresh vitreousنيز به صورت PDRحال 

hemorrhage  و نئوواسکوالريزيشن فعال

تکميلي  PRPه انجام است، نياز ب

وجود دارد. در اين گونه موارد 

هاي ليزر از ناحيه بايد اسپات

صله هاي فيبروز کاماًل فابافت

داشته باشد يعني براي اين که 

هاي فيبروز تشديد بافت انقباض

هاي ليزر تا حد ممکن اسپاتنشود 

PRP  با فاصله از بافت فيبروز

 شبکيهباشد و بايد در نقاطي از 

addition PPR  که عاري را انجام دهيم

 هاي فيبروز باشد. از بافت

نظرتان را در : دکتر مراديان

پس از عمل  rubeosisخصوص خطر بروز 

در بيماري که نواحي ويترکتومي 
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 دارد capillary nonperfusion areaوسيعي از 

 بفرماييد.

: به هر حال يکي دکتر احمديه

از عوارض ويترکتومي در بيمار 

advanced PDR،  تشديد خطر بروزrubeosis 

iridis  وقتي ويترکتومي چون است

 angiogenicعوامل  کنيم در واقعمي

 هاي سگمان قداميتر به قسمتراحت

رسند و گرچه ما تمهيداتي را مي

بريم تا اين خطر کاهش به کار مي

يابد ولي به هر حال بايد اين 

موضوع را در نظر داشت. البته 

ويترکتومي و برداشتن در جريان 

توان نواحي هاي فيبروز ميبافت

را که در گذشته به  شبکيهاز 

توانستيم نمي خاطر خطر انقباض

قرار  رليزر کنيم تحت آندوليز

دهيم و استفاده از تمپونادهايي 

موجب ممکن است  silicone oilمانند 

 عواملکاهش خطر رسيدن 

مي هاي قداقسمت به آنژيوژنيک

 . ژه آيريس شودچشم به وي

آقاي دکتر يکي از حضار: 

احمديه، در اين اساليد به نظر 

باشد. آيا  paleرسد رنگ ديسک مي

کاهش اخير ديد اين بيمار را 

 anterior ischemic optic neuropathyتوان به مي

ربط داد يا اين که قطعًا افت 

ديد بيمار مربوط به فرايند 

 رتينوپاتي ديابتي است؟ بيماري 

: به نکته خوبي کتر احمديهد

اشاره کرديد و به نظر من هم 

توان اين تشخيص را براي مي

بيمار مطرح نمود. نکاتي که در 

اين جا از نظر افتراق به ما 

است. در  APDکند مساله کمک مي

ضمن ميدان بينايي بيمار 

کننده باشد گرچه تواند کمکمي

شايد به طور قطع نتوان علت اين 

 فت.مساله را يا

: در اينجا دو دکتر سهيليان

توان براي کاهش ديد علت را مي

بر  FPE کششبيمار مطرح کرد، اول 

 کششروي ناحيه ماکوال و ديگري 

FPD  اختالل  وروي سر عصبAxoplosmic 

Flow شايد مجموعه هر دو کشش .

فوق روي ماکوال و ديسک عامل 

 کاهش بينايي بيمار باشد.

يگر : نکته مهم ددکتر رمضاني

در مورد اين بيمار دانستن 

تاريخچه دقيق بيمار است. اگر 

کاهش ديد به صورت تدريجي باشد 

ديسک و ماکوال مطرح  کششمساله 

کاهش ديد به  AIONاست ولي در 

و در ضمن  دهدطور ناگهاني رخ مي

نيز ديده  AION Disk swellingدر 

 .شودمي

: به نظر من اگر دکتر پاپي

يان روي ديسک در جر کشش

افت  ،شودآزاد ويترکتومي 

زيرا با  ؛شودبينايي تشديد مي

تري به عروق اين کار صدمه بيش

کوچک تغذيه کننده سرعصب وارد 

نبوده  paleشود. اما اگر ديسک مي

ها کششباشد برداشتن  pinkو برعکس 

 خيلي کمک کننده است.

: ذکر اين نکته دکتر مراديان

 ها ازکششضروري است که برداشتن 

کردن  delaminateسرعصب به معني روي 

ها نيست و کافي است تنها کشش آن

ها را در ايجاد شده توسط آن

 جريان ويترکتومي قطع کنيم. 

: بيمار بعدي دکتر رمضاني

است  12/4ساله با ديد  60خانمي 

و نئوواسکوالريزاسيون هم ندارد. 

شده و در حال حاضر به  MPCيکبار 

ي وضعيت خاطر کاهش ديد و بررس

ماکوال به کمک آنژيوگرافي با 

شود. آقاي فلورسئين معرفي مي

دکتر سهيليان جدا از درماني که 

براي ادم ماکوال انجام مي دهيد، 

اين نواحي که در اساليد ديده 

و  34)تصوير  شود چه هستند؟مي

35 ) 
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ها نواحي : ايندکتر سهيليان

capillary nonperfusion  هستند که در

شوند. اگر پيدا مي شبکيهپريفري 

آنژيوگرافي معمولي از بيمار 

درجه  32تا  05انجام شود حدود 

شود ولي اگر مشخص مي شبکيهاز 

wide field  آنژيوگرافي انجام گيرد

را در  nonperfusionتوان نواحي مي

مشاهده نمود. به   شبکيهمحيط 

اين  شبکيهعبارت ديگر پريفري 

من  بيمار ايسکميک است. به نظر

 PRPبهتر است اين بيمار را 

 نمود.

 PRP: چند جلسه دکتر رمضاني

 کنيد؟مي

 fullجلسه و  4: دکتر سهيليان

scatter PRP کنم.را توصيه مي 

: اساليد بعدي دکتر رمضاني

همين بيمار است که درمان 

 Kenalogدارويي به صورت تزريق 

انجام شده و بعد  اوتنها براي 

و  NVماه بيمار دچار  4از 

)تصوير  شود.خونريزي ويتره مي

36 ) 

: آقاي دکتر دکتر مراديان

دانيد در ش همانطور که ميپرور

زودتر  senile cataractبيماران ديابتي 

دهد. شما براي بيماري که رخ مي

دچار رتينوپاتي ديابتي است و 

 مرواريدآبکانديداي عمل جراحي 

باشد چه تمهيداتي را نيز مي

هايي يا چه توصيه دهيدانجام مي

سگمان قدامي براي جراحان 

نظر سير  کنيد؟ چه مسائلي ازمي

و رتينوپاتي ديابتي ادم ماکوال 

در  مرواريدآبقبل از  جراحي 

 ( 38)تصوير  ؟گيريدنظر مي

: در بيماراني که دکتر پرورش

ادم ماکوالي ديابتيک دارند اصوالً 

بسيار مهم است.  مرواريدآبشدت 

ديد  مرواريدآبد آيا با وجو

خوبي براي ليزر کردن 

هاي ناحيه ماکوال ميکروآنوريسم

پزشک ديد داريم يا خير؟ اگر 

بهتر است با ليزر  کافي دارد

 مرواريدآبقبل از عمل زرد 

کنيم ولي اگر ديد  MPCاقدام به 

کافي نداشته باشيم و اين خطر 

 FAZوجود داشته باشد که ناحيه 

ر صدمه يا مرکز فووآ را با ليز

بزنيم بهتر است ابتدا جراحي 

انجام شود و بالفاصله  مرواريدآب

يکي دو روز بعد حتي بعد از آن )

نماييم.  MPCاز فيکو( اقدام به 

پرخطر  PDRدر مورد بيماراني که 

دارند بهتر است قبل از انجام 

 PRPاقدام به  مرواريدآبجراحي 

نماييم. البته صحبت من برمبناي 

است اما در  سيکهاي کالدرمان

مانند تزريق هاي جديد مورد روش

تريامسينولون يا آوستين 

توان هايي وجود دارد و ميتفاوت

 مرواريدآبهمزمان با جراحي 

اقدام به تزريق دارو نيز نمود. 

و در  PDRاگر بيماري در يک چشم 

داشته باشد  sever NPDRچشم ديگر 

براي  مرواريدآبقبل از عمل 

دهم. جام ميان mild scatter PRPبيمار 

بيمار را عمل  مرواريدآبسپس 

کنم و بعد از عمل بيمار را مي

کنم و اگر درمان ليزر گيري ميپي

نياز بود در اين مقطع  هم

دنباله درمان را انجام خواهم 

 داد. 

: در حين عمل دکتر مراديان

آيا نکات خاصي مثل نوع لنز 

داخل چشمي يا روش جراحي 

 ( 37)تصوير  طرح است؟برايتان م

اول اين که باز  :دکتر پرورش

شدن مردمک در بيماران ديابتي 

به خوبي ساير بيماران نيست و 

در ضمن بايد حداقل دستکاري را 

در آيريس بيمار انجام دهيم تا 

 posteriorايجاد فيبرين و  احتمال



 

 

 30 

NJO Vol. 4, No. 3, Autumn 2006 
 -4سال -پزشکي نگاهمجله چشم

 3شماره 

 
synechiae  کاهش يابد و نبايد از

لنزهاي سيليکوني در اين 

استفاده نمود به عالوه بيماران 

 کپسولورکسيس نبايد کوچک باشد.

در اين  PCOجا که احتمال از آن

بيماران زيادتر است بهتر است 

تر از لنزهاي با اپتيک بزرگ

استفاده شود. در ضمن کپسول 

قدامي و خلفي را بايد خوب 

پوليش نمود و لنز را حتمًا در 

 قرار داد. bagداخل 

تر : آقاي دکدکتر مراديان

احمديه بيماري ديابتي به دنبال 

شدن دچار ضخيم مرواريدآبعمل 

 CME (cystoid macularو تغييرات  ماکوال

edema)  .تشخيص افتراقي شده است

CSME  ازCME  به وجود آمده پس از

 مرواريد چگونه است؟عمل آب

 ( 30)تصوير 

: با قطعيت دکتر احمديه

توان گفت چه بخشي از ادم نمي

در اين بيمار مربوط به ماکوال 

روند رتينوپاتي ديابتي و چه 

بخشي مربوط به روند جراحي 

است. بهتر است بيمار  مرواريدآب

گيري شود تا ماه پي 6حدود 

مربوط به  CMEفت نقش بتوان دريا

 ،است يا خير مرواريدآبجراحي 

ولي در هر حال مرز مشخصي بين 

توان يافت و از اين دو نمي

 MPCبيماران سراغ  ابتدا در اين

کنيم اگر ادم رويم و سعي مينمي

 مرواريدآبماکوال ناشي از جراحي 

 توانآن را درمان کنيم و مي است

ترکيبات موضعي ضد التهابي از 

هاي و يا قطرهغيراستروييدي نوع 

يدي و ترکيبات ديگر را ياسترو

امتحان نمود و يا حتي از 

تزريقات داخل چشمي کمک گرفت 

تريامسينولون( و بايد  )مانند

به بيمار فرصت داد تا تغييرات 

مربوط به ادم ماکوال به دنبال 

پيدا بهبودي  مرواريدآبجراحي 

 کند. 

: اگر اين بيمار دکتر رمضاني

داشته باشد  NVDبدون اين که 

سرعصب بينايي باشد  نشتدچار 

 کند؟کمکي به تشخيص مي

، اگر در : بلهدکتر احمديه

تورم سرعصب  نشت يا معاينه

داشته باشيم در واقع در تاييد 

  سندرم تشخيص

Irvin Gass  .است 

در اين اساليد : دکتر سهيليان

 وجودتورم سرعصب  در واقع چون

تغييرات ناشي از ندارد احتمال 

 تر است. بيش ديابت

 hard exudates: وجود دکتر مراديان

به نفع رتينوپاتي  hemorrhageو 

 ديابتي است. 

: يکي از سهيلياندکتر 

 10هاي جديدي که در شماره درمان

اضافه  0226مجله افتالمولوژي 

 proteinkinaseي شده است، از بين دارو

CAE inhibitor  به نامRuboxistaurin است، 

 فاز دوم اين مطالعه تمام شده و

سه  multi-centerدر جريان يک مطالعه 

ساله نشان داده شد که اين دارو 

رتينوپاتي ديابتي از پيشرفت 

اگر بيمار اين کند و جلوگيري مي

خطر تشديد  دارو را مصرف کند،

و افت بينايي  رتينوپاتي ديابتي

پس از جراحي  به علت ادم ماکوال

 يابد. کاهش مي مرواريدآب

: آقاي دکتر دکتر مراديان

سهيليان نقش داروهايي مانند 

ديکلوفناک که جراحان سگمان 

هاي اول بعد قدامي از همان روز

دهند در اين از عمل به بيمار مي

 جا چيست؟

: اگر بيمار دکتر سهيليان

ديابتيک اصالً رتينوپاتي ندارد و 

قرار  مرواريدآبتحت عمل جراحي 

بايد خطر اضافه شدن  است گرفته
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CME  .در را کاماًل در نظر داشت

 ،هم که رتينوپاتي دارد يبيمار

و  خطر اضافه شدن ادم ماکوال

رتينوپاتي  ش ديد به دنبالکاه

شود تر ميديابتي قبلي بسيار بيش

و از اين رو بايد واقعًا براي 

انديکاسيون  مرواريدآبجراحي 

باشد تا عمل وجود داشته صحيحي 

انجام گيرد و زودتر از موقع 

اقدام به عمل نکنيم زيرا عدم 

بهبودي ديد بيمار به خاطر بروز 

CME د ساز خواهبراي بيمار مشکل

بود. حتي گاهي به دنبال عمل 

در اين بيمار ديد  مرواريدآب

شود و بيمار از تر ميبيمار کم

تاري ديد و سفيد و محو ديدن 

کند. بنابراين بهتر شکايت مي

صحبت شود که ممکن است با بيمار 

است بعد از عمل بهبود بينايي 

عمل  تا حد ممکن بايدرخ ندهد و 

 را به تعويق انداخت. 

: بيمار ديابتي که احمديدکتر 

براي جراحي  شبکيهتوسط متخصصين 

شود و ارجاع مي مرواريدآب

بيماري است که به دليل شدت 

توان درمان ديگري نمي مرواريدآب

برايش انجام داد، آيا 

انديکاسيوني براي تزريق آوستين 

 مرواريدآبدر هنگام جراحي 

 دارد؟

: هنوز جواب اين دکتر سهيليان

دانيم و موضوع در نميسوال را 

حال تحقيق و بررسي است. يعني 

اين کار يک درمان استاندارد 

 نيست. 

: اگر در جعفر نژادي دکتر

در بيمار  مرواريدآبجريان عمل 

اتفاق افتاد و  vitreous lossديابتي 

براي بيمار  PC IOLجراح نتوانست 

 aphakicبگذارد آيا بايد بيمار را 

استفاده  ACIOLتوان از نمود يا مي

 کرد؟

: پاسخ اين سوال دکتر سهيليان

 دشوار است.

: بيماري که دکتر احمديه

رتينوپاتي ديابتي دارد براي 

 AC IOLکارگذاشتن 

کنتراانديکاسيون دارد زيرا 

و باال رفتن  Rubeosisبروز  احتمال

وجود  CMEتشديد فشار چشم و 

 .دارد

نظرتان در مورد  رمضاني:دکتر 

 يست؟لنز آرتيزان چ

: به نظر من دکتر پرورش

بروز عوارض با گذاشتن  احتمال

تر از حالت لنز آرتيزان نيز بيش

Aphakia  است. البته گذاشتنAC IOL 

ندارد و  منع مطلق در اين موارد

گيري اين موضوع بستگي به پي

بعدي دارد که آيا بيمار به طور 

شود و در اين مرتب معاينه مي

 PRPو  MPCصورت انجام به موقع 

کند تا شرايط بينايي کمک مي

در  AC IOLبيمار حفظ شود من خودم 

گذارم ولي اين گونه موارد مي

 کنم. گيري دقيق ميبيمار را پي

: در يک مطالعه دکتر سهيليان

در  Acularاي از خانواده ديگر قطره

آمريکا عرضه شده که از يک هفته 

ماه پس از  3قبل از عمل تا 

شود و مصرف مي يدمروارآبجراحي 

 احتمالمصرف اين دارو ظاهرًا 

ديابتي را پس از  يادم ماکوال

 کند.کم مي مرواريدآبعمل 

در پايان از  دکتر مراديان:

حضور اساتيد محترم در اين 

 کنم.ميزگرد تشکر مي
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 عود قوز قرنيه بعد از پيوند 

 
 پزشکي نگاه مرکز چشم -فلوشيپ قرنيهاثني عشري:  فرانکدکتر 

 پزشکي نگاه مرکز چشم -فلوشيپ شبکيه دکتر وحيد احيايي قدرتي:

 

يک )کراتوکونوس( قوز قرنيه 

اصطالح باليني براي توصيف تغيير 

شکل مخروطي قرنيه است که به 

 دنبال يک روند غيرالتهابي و

مرکز  3/2معمواًل دوطرفه در 

افتد و با قرنيه اتفاق مي

تغييرات خفيف تا شديد بينايي 

همراه است. اين بيماري معموالً 

تر پيشرفت در سنين بلوغ بيش

 21تا  01داشته و معمواًل ظرف 

شود. در زمان سال بعد متوقف مي

توقف سير بيماري، عاليم باليني 

از يک آستيگماتيسم غيرمنظم 

ف تا نازکي شديد قرنيه و خفي

 اسکار متغير است. 

علت بروز اين بيماري هنوز 

ناشناخته است. همراهي آن با 

و  ربيماري رتينيت پيگمانت

منشا  ،هاي آلرژيکبيماري

و همراهي آن با  0اکتودرمي

نسج همبندي و استخوان  بيماري

 Osteogenesis imperfectaو  Ehlers-Danlosمانند 

مطرح ن را براي آ 2منشا مزودرمي

نموده است. از طرفي مقاالت 

هاي خفيف زيادي اثر ضربه

مکانيکي مانند مالش چشم را در 

 3بروز قوز قرنيه نشان داده است

همچنين بحث علت ژنتيکي آن 

 کماکان ادامه دارد. 

هاي شناسي کليه اليهدر آسيب

توانند دچار تغيير قرنيه مي

گردند. نازکي اليه سطحي 

وم مرکزي همراه با آسيب تلياپي

هاي ناحيه عمقي منجر به سلول

تليوم مبران بازال اپياپارگي م

هاي شده که به دنبال آن سلول

تليال به داخل اليه بومن اپي

نفوذ کرده و متعاقب آن نفوذ 

تليوم باعث کالژن به داخل اپي

شکل در ناحيه بومن  Zتغييرات 

گردد که اين تغييرات براي مي

يه اختصاصي بوده و باعث قوز قرن

تشخيص اين بيماري در مراحل 

 . 8گردداوليه مي

شناسي از ديگر تغييرات آسيب

باشد تغييرات کالژن استروما مي

که طي آن الياف کالژن از اتصال 

به صفحات کالژني داخل استروما و 

 اليه بومن آزاد شده و روي هم 

 

کننده علت لغزند و اين توجيهمي

ما بدون تخريب نازکي استرو

افزايش  . در بيوشيمي5سلولي است

اي خارج سلولي تجزيه ماده زمينه

هاي به علت باال رفتن سطح آنزيم

گردد و نيز پروتئاز مشاهده مي

هاي گيرنده هاسيتدر کراتو

برابر  8افزايش  I اينترلوکين

طبيعي دارند که  حالتنسبت به 

به  IL-1تر اتصال موجب تمايل بيش

و در نتيجه شده ي قرنيه هاسلول

پيري سلولي و به دنبال آن مرگ 

. عود قوز قرنيه دهدرخ مي يسلول

اي نادر به دنبال پيوند پديده

است اما مواردي از آن گزارش 

 شده است. 

Abelson  0841و همکارانش در سال 

در يک چشم زن  قوز قرنيهاز عود 

سال از عمل  01اي پس از ساله 35

هر دو چشم وي پيوند قرنيه در 

گزارش  قوز قرنيهبه علت 

 . 1دادند
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Thalasselis  و همکارانش از

در يک زن  2112آرژانتين در سال 

سال از عمل  81ساله پس از  48

را  قوز قرنيهپيوند قرنيه عود 

گزارش نمودند که البته در اين 

در  قوز قرنيهمورد ميزان عود 

گيري ثابت باقي مدت دو سال پي

بيمار با لنز نرم مانده و ديد 

 . 4قابل اصالح بود

Stoiber  در و همکاران از اتريش

ساله  04در يک بيمار  2111سال 

 Leber's) دچار نابينايي مادرزادي

congenital amaurosis)  قوز که به علت

در هر دو چشم قباًل عمل  قرنيه

، 4پيوند قرنيه انجام شده بود

در يک چشم پس از دو سال عود 

و در چشم ديگر پس از  قوز قرنيه

سال حالتي مشابه عود به صورت  8

کراتوگلوبوس را گزارش نمودند. 

در اين بيمار عامل مالش چشم 

 مساعدکننده بوده است.

Kremer  و همکاران از اسراييل

از عود عاليم  0885در سال 

سال پس از  4 قوز قرنيهکلينيکي 

عمل پيوند قرنيه در يک چشم 

رش دادند اي گزاساله 82بيمار 

که بررسي پاتولوژيک پيوند قبل 

 قوز قرنيه)پس از پيوند مجدد( 

 را تاييد نمود. 

Bourges  و همکاران از پاريس در

در بررسي پاتولوژيک  2113سال 

 24تا  01مورد که پس از  02در 

سال مورد عمل پيوند مجدد قرار 

گرفتند عاليم عود کراتوکونوس را 

ب و در پيوند اولي به صورت تخري

يا ايجاد چين در اليه بومن و 

رسوبات در استروما بدون 

شدگي مرکزي مشاهده نمودند. نازک

را در  قوز قرنيهايشان عود 

پيوند ناشي از جايگزيني 

ان در پيوند، هاي ميزبکراتوسيت 

افزايش سن بافت پيوند شده و يا 

 اند. هر دو دانسته

SZCZOtka Flynn   و همکاران از

گيري در پي 2111ل آمريکا در سا

 05سال( در  00-28طوالني مدت )

مورد پيوند قرنيه که توسط 

جراحان مختلف حداقل ده سال قبل 

انجام شده افزايش تدريجي ميزان 

گماتيسم را از ميزان اوليه آستي

سال  2/5طي  ديوپتر( -54/3±4/0)

-51/3ز پيوند تا ميزان پس ا

 طي( 4 -34/08دامنه ) 23/00/+

سال( پس از  22تا  01سال ) 3/05

عمل مشاهده کردند. افزايش 

انحناي تحتاني در توپوگرافي 

 .00اغلب بيماران وجود داشت

ايشان علت اين افزايش 

آستيگماتيسم بعد از پيوند را 

 اند:علل زير دانسته

 عود کراتوکونوس در پيوند  -

 شدگي پيشرونده قرنيهنازک -

 آسيمتريبا همراه پيوندي 

 پيشرونده فرد پيوند دهنده  
آقاي دکتر جوادي نيز در سال 

اولين مورد عود قوز قرنيه  0348

سال  01پيوند را پس از  بعد از

 اردر يک بيم

ساله از ايران معرفي  30

 . 02ندکرد

بيمار ما دومين مورد گزارش 

باشد. اين شده از ايران مي

سال که در هر دو چشم  24بيمار 

ديد بود، در ش قوز قرنيهدچار 

 42در چشم چپ و در سال  40 هسال

در چشم راست تحت عمل جراحي 

پيوند قرنيه نفوذي قرار گرفت. 

يکسال پس از پيوند چشم چپ کليه 

برداشته شد و تا مدتي  هابخيه

داراي  -3-5/2*51بيمار با عينک 

 5/0بود. پس از گذشت  01/01ديد 



 

 

 51 

NJO Vol. 4, No. 3, Autumn 2006 
 -8سال -پزشکي نگاهمجله چشم

 3شماره 

به تدريج  يسال از عمل جراح 

ايش آستيگماتيسم بيمار دچار افز

قرنيه همراه با نازکي ناحيه 

مرکزي پيوند گرديد. بعد از 

مدتي نيز اسکار استروما در راس 

مشاهده گرديد و شده ناحيه نازک 

سال  5/2با پيشرفت سريع پس از 

از عمل جراحي پيوند قرنيه 

علت ديد در حد شمارش  بيمار به

و نازکي و اسکار شديد انگشتان 

عمل جراحي  ناحيه مرکزي تحت

مجدد پيوند قرار گرفت و بافت 

قرنيه جهت پاتولوژي ارسال 

 ،گرديد. در گزارش پاتولوژي

تليوم همراه ناحيه اپي نامنظمي

با پارگي و خردشدگي اليه بومن 

زارش گرديد. در نواحي متعدد گ

نازکي ناحيه قدامي و مياني 

استروما همراه با نسج فيبروز 

ژي هاي ديگر پاتولواز يافته

  (0)تصوير  بود.
 

 
 0تصوير 

 

اين تغييرات کاماًل با تشخيص 

باليني عود قوز قرنيه مطابقت 

داشته و در کنترل اطالعات بانک 

ايران قرنيه چشم جمهوري اسالمي 

چشم دوم اهداکننده که در همان 

به بيمار ديگري پيوند  40سال 

گونه عالمتي از  زده شده بود هيچ

نداشته  قوز قرنيه تا به حال

 است. 

هاي قوز بروز مجدد ويژگي

تواند قرنيه در قرنيه پيوندي مي

ناشي از باالرفتن سن قرنيه 

پيوندي، اشغال مجدد 

هاي گيرنده و يا وجود کراتوسيت

قوز قرنيه نهفته در بافت دهنده 

باشد که در مورد بيمار ما با 

سال برگشت  5/2توجه به زمان 

شکلي گونه معاليم و عدم وجود هيچ

در قرنيه دهنده، تهاجم مجدد 

هاي گيرنده عامل کراتوسيت

 رسد. تري به نظر ميمحتمل

بنابراين افزايش تدريجي 

آستيگماتيسم مدتي پس از ثابت 

ماندن رفراکشن بعد از برداشتن 

تواند به هاي پيوند ميکامل بخيه

در قرنيه  قوز قرنيهعلت عود 

پيوندي باشد و بايد به آن توجه 

 .داشت
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( دکتر محمدعلي جوادي، 02

رضايي. عود قوز  دکتر مژگان

 -قرنيه پس از پيوند .... قرنيه

 . 8جلد  01سال 0348مجله بينا 
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هاي بنيادي در درمان با سلول -دکتر فرانک اثني عشري

 و شبکيه هاي دژنراتيبيماري

 هاي دژنراتيو شبکيههاي بنيادي در بيماريدرمان با سلول

 
 پزشکي نگاهمرکز چشم -فلوشيپ قرنيه عشري:دکتر فرانک اثني

 پزشکي نگاه مرکز چشم -فلوشيپ شبکيه دکتر وحيد احيايي:

 

هاي در يک مطالعه بر روي موش

آزمايشگاهي ديده شد که 

هاي جنيني بافت عصبي مغز سلول

هاي روي بيماري اثر محافظتي

دژنراتيو شبکيه چشم حيوان را 

 يداشته است که مشابه بيمار

ARMD باشد. در انسان مي 

هاي که سلول اين يافته

بنيادي بافت عصبي انسان 

تواند باعث بهبودي ديد گردد مي

يافته جديدي است. ديده شده 

بافت مغز که  progenitorهاي سلول

منشا جنيني داشته و بعدها به 

هاي عصبي متمايز انواع سلول

توانايي توليد انواع  ،گرددمي

اين  ورشد را دارند  فاکتورهاي

هاي مواد باعث بهبودي کار سلول

گردد. در اين مطالعه شبکيه مي

اند با هاي جنيني توانستهسلول

هاي شبکيه اثر حفاظتي روي سلول

ها گردند. باعث حفظ کارايي آن

جاد اين که چگونه اين اثر اي

ناشناخته است اما گردد هنوز مي

رسد آزادسازي به نظر مي

ترکيبات شيميايي عامل اين 

 تاثيرات باشد. 

يکي از ترکيبات شناخته شده 

اي به نام در اين زمينه ماده

GDNF  ماده نوروتروفيک ناشي يا

هاي گليال ناميده از سلول

شود. اين ماده به عنوان مي

فاکتور رشد در بيمار 

پارکينسون موثر بوده و داراي 

 باشد. مي neuroprotective اتاثر

هاي بنيادي بافت مغزي سلول

 شبکيههاي تبديل به سلول

شوند و خود نيز تغيير حالت نمي

وديت دهند بلکه با حفظ موجنمي

هاي خود با مهاجرت به اليه

ها با آن شبکيهداخلي و خارجي 

ادغام شده و بدون آن که 

تغييري در ساختمان سلولي 

ايجاد نمايند روي  شبکيه

هاي آسيب ديده اثر گذاشته سلول

را  شبکيههاي مرده و حتي سلول

مجددًا فعال نموده و از اين 

طريق باعث برگشت بينايي در 

راتيو شبکيه هاي دژنبيماري

 . شوندمي

اين نکته بسيار جالب است؛ 

ها منشا بافت چراکه اين سلول

هايي که مغزي داشته و با سلول

ها در رابطه مستقيم بينايي بعد

در مغز هستند و يا مسوول 

هاي شبکيه هستند تشکيل سلول

 باشند. کامالً متفاوت مي

هنوز نکات مبهم زيادي بايد 

ها در لآشکار شود تا اين سلو

ولي  .دنگرد آزمايشچشم انسان 

رسد اين يک جهش بزرگ به نظر مي

 باشد.  ARMDدر درمان بيماري 

 

 منبع

1) Eye Health Optometry. Vol 4. 2007 



 

 

 25 

NJO Vol. 4, No. 3, Autumn 2006 
 -4سال -پزشکي نگاهمجله چشم

 3شماره 

 لنتوتومي پيرچشمي بعد از  رمان افزايش قابليت ارتجاعي عدسي در د 

 با ليزر فمتوسکند

 

 پزشکي نگاه مرکز چشم -فلوشيپ قر نيه زاده:دکتر محمدحافظ نوروزي

 
لعات اوليه در مورد بنابر مطا

ليزر ي کاراي نيز ايمني و

که توسط   femtosecond (FS)فمتوسکند

 ميندر بيست وچهار Gerten دکتر

ليزر  ،ه شديارا ESCRSکنگره 

رويکرد جديدي  تواندفمتوسکند مي

اساس  باشد.در درمان پيرچشمي 

اين روش درماني برمبناي اين 

عامل  nuclear sclerosisنظريه است که

اصلي ايجاد پيرچشمي است. 

بنابراين افزايش انعطاف پذيري 

تواند به عنوان هسته عدسي مي

د ديد درماني براي بهبود عمکر

 نزديک به کار گرفته شود. 

در لنتوتومي با ليزر 

هايي در داخل عدسي فمتوسکند برش

شود که موجب افزايش ايجاد مي

در   (gliding planes)صاف و لغزنده صفحات

دهنده عدسي شده داخل مواد تشکيل

پذيري عدسي و در نتيجه انعطاف

 دهد. را افزايش مي

نتايج  Gertenبه گفته دکتر 

العات در خارج از چشم نشان مط

دهد که ايجاد برش با ابعاد مي

تواند منجر به افزايش مناسب مي

درصد  33پذيري عدسي تا انعطاف

شود. ليزر فمتوسکند براي اين 

 پروفايلروش انتخاب شد چرا که 

هاي بسيار کوتاه آن امکان پالس

هاي بسيار دقيق در ايجاد برش

ين کند بدون اعدسي را فراهم مي

که به سطح عدسي صدمه وارد کند. 

که در آزمايشات استفاده  ليزري

ليزري شد نمونه آزمايشي سيستم 

 (sapphire amplified)شده با ياقوت تقويت

 2بود. اين ليزر داراي طول موج 
ز تر اکيلوهرتز است که کوتاه

 هاي موجود در بازار استدستگاه

فمتوسکند و پالس  021و با فقط 

تر بسيار پايين و کم با انرژي

ميکروژول براي ايجاد برش  0از 

 شود. استفاده مي

ايمني اين روش درماني ابتدا 

 در مطالعات بر روي 

 

ها بعد خرگوش ثابت شد. عدسي چشم

ماه خارج شده و ارزيابي  3از 

ها شفاف ها نشان داد که عدسيآن

و بدون تشکيل آب مرواريد باقي 

هاي سياند. به عالوه بررمانده

هيستولوژيک نشان دادند که 

ها ترين صدمه به ساختار سلولکم

ميکرون در اطراف  01در فاصله 

 برش وجود دارد. 

در مرحله بعدي محققين 

مطالعاتي را براي تعيين 

تنظيمات ليزر براي ايجاد 

ترين هاي صاف با ايجاد کمبرش

هاي هوا که منجر به پخش بحبا

ام شود انجناخواسته نور مي

دادند و سپس تعيين کردند که 

تواند منجر به آيا اين روش مي

 برگشت حالت ارتجاعي عدسي شود. 

در اين روش عدسي در يک صفحه 

چرخشي قرار داده شده و 

اين فرايند شود که سانتريفوژ مي

عدسي ضخامت تر شدن موجب باريک

ه فشار وارده شود. پاسخ لنز بمي

پذيري و قابليت بستگي به انعطاف

گيري آن دارد و تاثير شکل



 

 

 23 
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 درمان پيرچشمي ...

گيري اختالف لنتوتومي با اندازه

در  بين تغييرات ايجاد شده

ضخامت لنز ناشي از چرخش قبل و 

بعد از فرايند سانتريفوژ تعيين 

 شود.  مي

هايي با الگوهاي هندسي برش

مختلف شامل دواير متحدالمرکز، 

اعي و يک الگوي شبيه به خطوط شع

که دو دايره  (steering wheel)چرخ 

متحدالمرکز با خطوط شعاعي به 

بررسي  ،باشندشونده ميهم متصل 

با تعداد  شدند.  الگوي چرخ

ها و تعداد ، طول برشهادايره

اضافه هاي مختلف بررسي شد. شعاع

ها يا تغيير فاصله کردن دايره

ايه ها يا اضافه کردن راس و پآن

اي بر ها تاثير قابل مالحظهنبه آ

پذيري عدسي داشت. قابليت شکل

 تغيير 

از  (sagittal plane) صفحات سهمي تعداد

اي در تاثير عمده 05و  8به  4

ها حالت ارتجاعي عدسي در خوکچه

 برش( داشت.  05درصد  با  53)تا 

مطالعه بر روي مرحله بعدي 

 03 جسد انسان بود که بر روي

که بين هاي اهداشده از چشم گلوب

سال داشتند انجام شد.  25تا  33

شعاع  4ايجاد الگوي چرخ با 

پذيري موجب افزايش قابليت شکل

و  گرديددرصد  03عدسي تا 

درصد  33همچنين افزايشي معادل 

دست ه برش شعاعي ب 05با ايجاد 

 آمد. 

 Gertenر ـدات دکتـبق مشاهـبر ط

پذيري طافـييرات در انعـتغ

ان به ـزها در فرايندهاي يکسـلن

ير بود که ـگيري متغمـور چشـط

ن ـل سـن امر به دليـاي

اهداکنندگان و همچنين تفاوت در 

ها بود. قابليت اسکلروز آن

هاي ها در چشمارتجاعي خود عدسي

جوان بيشتر بود اما قابليت 

ده از ـي به دست آمـارتجاع

تر هاي پير بيشدرمان در چشم

 بود. 

مطالعات بعدي سعي بر اين در 

است که ميزان ترميم زخم و 

چگونگي تاثير تغييرات قابليت 

 ،بر ميزان تطابق ارتجاعي عدسي

 بعد از لنتوتومي بررسي گردد.

 

 
 steering wheelالگوي چرخ 
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 وزير تعاون و همراهان در نگاه 

 

هاي مراسم سرشماري از شرکت

با حضور وزير تعاوني کشور 

محترم تعاون جناب آقاي دکتر 

 91روز شنبه محمد عباسي 

در محل مرکز  9331خردادماه سال 

پزشکي نگاه و با چشم 9 شماره

هاي گروهي هحضور نمايندگان رسان

 شد.  آغازکشور 

کل و يردر اين مراسم که مد

معاونين وزير تعاون به همراه 

ران مجري طرح حضور يآمارگ

گزارش  فرمهندس رشيد داشتند،

 اجراي طرح آمارگيري و سرشماري

به اطالع کشور را  هايتعاوني

 . رساندندکنندگان شرکت

دکتر محمد عباسي وزير تعاون 

در آغاز سخنراني خود در محل 

تعاون  :مرکز درماني نگاه گفتند

دار اقتصاد کشور است و ما طاليه

در شرايطي هستيم که بر اساس 

قوانين و موادي از قانون 

تعاون بايد در کنار بخش  ،اساسي

دولتي و خصوصي قرار گيرد تا 

تر اقتصاد کشور به پويايي نزديک

 شود. 

دکتر محمد عباسي که مرکز 

پزشکي نگاه را به عنوان چشم

بهترين تعاوني درماني کشور 

ماه قبل  هفت و ردهانتخاب ک

هاي سبز پارلمان را به صندلي

مقصد ساختمان وزارت تعاون ترک 

کرده است، سرشماري از 

هاي سراسري را يکي از تعاوني

داند. هاي خود ميترين برنامهمهم

اولين کار آمارگيري را با  وي

زاده مدير دکتر فريور اسماعيل

پزشکي عامل شرکت تعاوني چشم

کرد و به حضار  نگاه شخصًا آغاز

کنندگان گفت: ميزان و شرکت

تر حمايت از بخش تعاون بايد بيش

هاي اقتصادي باشد از ديگر بخش

تا بتوانند با بخش دولتي و 

خصوصي که هم تجربه و هم 

تري دارند، امکانات و قدرت بيش

رقابت کنند. ميزان تخفيف 

مالياتي هم بايد مشخص شود تا 

گذاري انگيزه کافي براي سرمايه

 در کار جمعي وجود داشته باشد. 

دکتر محمد عباسي وزير تعاون 

هاي گروهي اظهار در جمع رسانه

هاي داشتند: بر اساس سياست

 ابالغي

قرار است سهم تعاون در  55اصل 

 اقتصاد کشور از

درصد  54درصد فعلي به  4تا  9

 افزايش پيدا کند. 

وزير محترم تعاون و همراهانش 

سرشماري که به  بعد از افتتاح

مدير عامل شرکت  و ايشانوسيله 

تعاوني نگاه دکتر فريور 

زاده صورت گرفت از محل اسماعيل

درماني و اتاق تشخيصي مراکز 

 عمل بازديد کردند. 

 

 
 دکتر عباسي وزير تعاون

 

اظهار داشتند:  دکتر عباسي

اميد دارم هر چه زودتر 



 

 

 44 

 وزير تعاون و همراهان در نگاه 

بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي 

نگاه به مرحله پزشکي چشم

به ياري برداري برسد و بهره

اين خداوند عمليات ساختماني 

ترين و مدرن ازبيمارستان که 

پزشکي و مجهزترين تجهيزات چشم

برخوردار ترين کادر علمي مجرب

به موقع به اتمام  ،خواهد بود

رسيده تا مردم نيازمند بتوانند 

 مند شوند. از خدمات آن بهره

ه در سخنان زاددکتر اسماعيل

 گزارشگران در جمعمبسوطي 

هاي گروهي در مورد شرکت رسانه

 تعاوني 

نگاه عارف و تاريخچه آن چنين 

: شرکت تعاوني نگاه ندبيان داشت

با هدف ارايه  9333عارف در سال 

پزشکي تاسيس خدمات تخصصي چشم

در راستاي حفظ  تعاونيشد. اين 

هاي موجود شغلي و افزايش فرصت

يجاد اشتغال که از انگيزه و ا

جمله اهداف مهم ايجاد مراکز 

باشد توانست پزشکي تعاوني ميچشم

پزشکي مرکز چشم 9313در سال 

نگاه را توسط گروهي از  9 شماره

اندازي پزشکان راهاساتيد و چشم

نمايد. در اين مرکز تمامي 

خدمات تشخيصي درماني مرتبط با 

 ؛پزشکي قابل انجام استچشم

همچنين انجام عمل جراحي ليزر 

اگزايمر جهت اصالح دوربيني، 

بيني و آستيگماتيسم در نزديک

 گردد. اين مرکز انجام مي

به گفته مديرعامل اين شرکت 

 تعاوني، مرکز 

نگاه به  5پزشکي شماره چشم

 عنوان مرکز جراحي چشم 

 

جهت انجام کليه اعمال جراحي 

 9339چشم در مردادماه سال 

و به عنوان مکمل مرکز تجهيز 

 اندازي گرديد. راه 9شماره 

 995اين شرکت تعاوني داراي 

 15باشد که شامل عضو سهامدار مي

نفر متخصص  91پزشک، نفر چشم

بيهوشي، دو نفر متخصص قلب و 

عروق، يک نفر متخصص داخلي، يک 

نفر متخصص طب فيزيکي و 

الکترودياگنوزيس، يک نفر 

 داروساز، يک نفر دکتراي

ديريت، يک نفر مشاور حقوقي و م

 باشد. . مي..
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گلي، دکتر عباسي زاده، دکتر عليدکتر سعادت نياکي، دکتر اسماعيل

 و دکتر سلطاني در مراسم 

 
همچنين اين شرکت با ايجاد 

 9335گانه از سال  51هاي کميته

تا کنون جهت کسب سيستم 

استاندارد تالش وافري نموده و 

داراي دو تاييديه  در حال حاضر

 GLC انگلستان و شرکت BSIاز شرکت 

آلمان در زمينه برقراري سيستم 

 باشد. مي ISO 9001:2000کيفيت مديريت 

شرکت تعاوني نگاه عارف 

دوره متوالي در  5توانست در 

لوح تقدير  9333تا  9331هاي سال

و امتياز واحد فعال و نمونه 

تعاوني استان را از اداره کل 

 کسب نمايد. تعاون

 زاده در ادامهدکتر اسماعيل

با هدف افزودند:  سخنانشان

تخصصي نگاه ايجاد بيمارستان تک

 اقدام به  9331در سال 

خريد دو قطعه زمين به مساحت 

مترمربع کرديم و پس از  9391

اخذ مجوزهاي الزم در تابستان 

عمليات ساختماني احداث  9333

پزشکي نگاه آغاز بيمارستان چشم

رديد. بيمارستان در سه طبقه گ

زيرزمين، چهار و نيم طبقه روي 

 3511زمين با زيربناي تقريبي 

مترمربع احداث گرديد و داراي 

تخصصي هاي تخصصي و فوقدرمانگاه

 متعدد،

اتاق عمل،  3تخت بستري،  41

 تخته،  95ي ريکاور

اتاق عمل ليزر اگزايمر، 

سازي، آزمايشگاه، عينک

نه، سالن راديولوژي، داروخا

 و کتابخانه خواهد بود. کنفرانس

به ياري خداوند عمليات 

ساختماني طي برنامه زمانبندي 

 در

به اتمام خواهد  9331ماه دياول 

رسيد و انشاءهللا تا پايان سال 

جايي مراکز نگاه را جابه 9331
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 وزير تعاون و همراهان در نگاه 

به اين بيمارستان آغاز خواهيم 

 نمود.

پزشکي چشممدير عامل مرکز 

وزير از حضور  ضمن تشکرنگاه 

و هيات همراه  محترم تعاون

مديران خدمات درماني هاي خواسته

شرکت تعاوني را بدين شرح اعالم 

اخذ وام با بهره کم اول  کردند:

بيمارستان اندازي و راه يزهجهت تج

با  و دوم پزشکي نگاهتخصصي چشمتک

توجه به اينکه اين شرکت توسط 

وزرات تعاون به عنوان تعاوني 

در رشته خدمات تشخيصي  نمونه

، پزشکي شناخته شده استدرماني چشم

انتظار دارد به عنوان ارايه 

پزشکي به کارکنان دهنده خدمات چشم

 ءوزارت تعاون و کليه اعضا

 ها معرفي گردد. تعاوني

زاده در پايان دکتر اسماعيل

آرزوي موفقيت برنامه طرح 

تعاوني هاي اتحاديهسرشماري 

تر همکاري بيش و را نموده کشور

خواستار با وزارت تعاون را 

 .شدند
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 هاي سيستميک چشم و بيماري -زادهدکتر محمدحافظ نوروزي

 هاي سيستميکچشم و بيماري

 
 پزشکي نگاه مرکز چشم -فلوشيپ قرنيه :زادهدکتر محمدحافظ نوروزي

 

عصر يک روز گرم تابستاني سال 

بود. خانم جواني همراه با  4831

پدرش وارد اتاق مطب شدند. بعد 

از سالم و تعارفات متداول خانم 

جوان گفتند که پرستار يکي از 

از طريق  هاي دياليز بوده وبخش

يکي از اقوام به اينجانب معرفي 

اند تا پدرشان توسط من تحت شده

قرار  مرواريدآبعمل جراحي 

گيرند. از پدرشان درخواست کردم 

تا به اتاق معاينه وارد شوند. 

در هنگام حرکت ايشان عدم تعادل 

به ويژه در راه رفتن مشخص بود. 

عدم تمرکز در پاسخ به سواالت، 

و پشت دستگاه  يدهنگام گرفتن د

خورد. مپ نيز به چشم مياسليت ل

به دختر بيمار گفتم که ظاهرًا 

پدرشان مشکل مغز و اعصاب دارند 

به بررسي  زيا اين که حداقل نيا

از اين نظر دارند. اما دختر 

آشفته  بيمار از حرف من شديداً 

شد و گفت: اين چه حرفي است 

آقاي دکتر؟! من خودم پرستار 

به جز کهولت مشکل  هستم و پدرم

تان را ديگري ندارند و شما عمل

انجام دهيد! کلمات رد و بدل 

شده پس از اين مکالمه اوليه 

تري ندارد. از نياز به ذکر بيش

ه عمل و از دختر بيمار اصرار ب

که وضع  اينجانب انکار آن زيرا

بيمار اقدام  (general condition)عمومي 

 مرواريدآبديگري به جز جراحي 

طلبيد. خالصه اين که بيمار را مي

و دخترش با قهر و ناراحتي از 

مطب رفتند. شب فرداي پس از اين 

اتفاق، منشي مطب، تلفني را 

برايم وصل کرد: "سالم. آقاي 

دکتر من همان خانومي هستم که 

تان." با پدرم ديشب آمديم مطب

در صدايش لرزش و اندوه و حالت 

چه  اشک و آه محسوس بود. گفتم:"

خدمتي از من ساخته است؟" ايشان 

گفتند:" پدر امروز صبح در اثر 

سکته مغزي فوت شدند . . . " 

سکوت معني داري اتفاق افتاد. 

من از خداوند درخواست آمرزش 

روح متوفي را کردم و ايشان هم 

از برخورد شب قبل عذرخواهي 

کردند و گفتند "ما پدرمان را 

 از دست داديم و متوجه ناراحتي

 ايشان نشديم". 

رسد قرار گرفتن نظر ميبه 

در مسير زندگي  electiveجراحي 

اي که عمري رو بيماران سالخورده

به پايان دارند، جز فشار روحي 

و رواني به پزشک معالج و تعداد 

زيادي "اما و اگر و چرا" براي 

همراهان بيماران سالخورده سود 

بر نداشته باشد و  ديگري در

هاي مختلف )به ويژه موجب درگيري

هاي قانوني( براي طرفين درگيري

 خواهد بود. 

 



 

 

 

 

 نظرخواهي
 همکار گرامي!

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

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

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

ن به دفتر نظرخواهي و ارسال آبرگه باشد. اين همياري با تکميل 

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

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

 بخش انتشار مجله خودتان باشد.تداوم ،نماييد تا نظرات شما
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