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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 
 

بر دوستان گرامي مجله.  سالم

مجله به بررسي برخي  71شماره 

مشکالت همراه عمل جراحي 

مرواريد و گروهي از مشکالت آب

مربوط به سر بيمار! )افزايش 

فشار داخل جمجمه و موارد وضعيت 

غيرطبيعي سر( اختصاص يافته 

 است. 

مقاله  IFISمقاله مروري بر 

جالبي است که حتمًا مشکالتي را 

براي شما دوستان هم ايجاد 

نموده است و احتماالً مثل خود من 

درصدي که علت بروز  24جزء گروه 

 ايد. اند بودهآن را بررسي نکرده

افزايش فشار داخل جمجمه به 

داليل ناشناخته به واقع بيماري 

به اي است که هم مهم و ساده

توجهي قرار سادگي مورد بي

گيرد و هم به سادگي قابل مي

تشخيص و به سادگي قابل درمان 

 است. 

دوست عزيز جناب آقاي دکتر 

پاکروان در مقاله جراحي 

مرواريد و گلوکوم استادانه آب

هر آنچه را که همکاران محترم 

در مواجهه با اين موارد بايد 

بدانند به تحرير درآورده است. 

ارم مقاالت اين شماره اميدو

مقبول شما سروران گرامي قرار 

 گيرد. 

 

  خدانگهدارتا شماره بعد 

 



 

 

 4 

NJO Vol. 5, No. 1, Spring 2007 
 -5سال  -پزشکي نگاهمجله چشم

 1شماره 
 

 و گلوكوم مرواريدآبجراحي 
 

 -دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي دانشيار -فلوشيپ گلوکوم: دكتر محمد پاكروان

  بيمارستان لبافي نژاد 

 

و گلوكوم با  مرواريدآبشيوع 

شود. گلوكوم تر ميافزايش سن بيش

 5سال 08افراد باالي  درصد 51در 

افراد  درصد 08در  مرواريدآبو 

ه دهد. برخ مي 2الس 01باالي 

دليل ارتباط مشخص اين دو 

اين دو با  اغلببيماري با سن، 

دهند. جراح در مواجهه هم رخ مي

با اين بيماري ممكن است تنها 

را عمل كند، ابتدا  مرواريدآب

گلوكوم را عمل كرده و در فرصتي 

را عمل كند، و  مرواريدآبديگر 

در  را تواما   بيماري يا هر دو

راحي كند. انتخاب هر يك جلسه ج

ها بستگي به يك از اين روش

 مرواريدآبوضعيت گلوكوم و شدت 

و اختالل بينايي ناشي از هر يك 

از آن دو دارد. با پيشرفت و 

هاي بهبود نتايج و سهولت روش

با  مرواريدآبجديد جراحي 

 چنين ظهورهاي كوچك و همبرش

ها و افزايش آنتي متابوليت

حي گلوكوم، ميزان موفقيت جرا

امروزه عالقه به انجام جراحي 

تر و گلوكوم بيش مرواريدآبتوام 

از قبل شده است. اگر چه اين 

روش همچنان مشكالت و عوارض خود 

 را دارد.
 

 مالحظات قبل از جراحي

 انتخاب روش 

جراح ممكن است در مواجهه با 

و  مرواريدآببيمار مبتال به 

كوم  به سه صورت برخورد گلو

 :نمايد

بدون جراحي  مرواريدآبجراحي  (5

تدا جراحي گلوكوم اب (2 ،لوكومگ

 6تا  4 معموال  )و پس از مدتي 

 (3 و مرواريدآبماه( جراحي 
و  مرواريدآبجراحي توام 

 .گلوكوم
 

  به تنهايي مرواريدآبجراحي 

قابل  مرواريدآب: انديكاسيون

توجه، بهمراه گلوكوم خفيف و 

 .كنترل شده

تر، بهبود ساده شرو: مالحظات

سريع ديد بعد از جراحي، احتمال 

 IOP spikeافزايش فشار داخل چشم 

زودرس پس از جراحي، احتمال 

 .كاهش فشار داخل چشم

 

  جراحي  سپسجراحي گلوكوم و

 ماه 6تا  4پس از  مرواريدآب

و  گلوكوم شديد: انديكاسيون

كنترل نشده، عوامل خطر متعدد 

 .براي شكست جراحي گلوكوم

به دو جراحي احتياج : مالحظات

است، افزايش دوره نقاهت، 

احتمال كاهش يا از بين رفتن 

اثر جراحي گلوكوم پس از جراحي 

 وجود دارد. مرواريدآب
 

  و  مرواريدآبجراحي توام

 گلوكوم

قابل  مرواريدآب: انديكاسيون

توجه و گلوكوم كنترل نشده، 

گلوكوم خفيف تا متوسط و عدم 

ناشي از دارو، تحمل و عوارض 

گلوكوم پيشرفته و تخريب عصب 

حدي كه تحمل افزايش ه بينايي ب

پس از  (IOP spike)احتمالي فشار چشم 

را نداشته  مرواريدآبجراحي 
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 جراحي آب مرواريد و گلوکوم  -دکتر محمد پاکروان

وجود گلوكوم بينابيني در باشد، 

تواند متحمل دو عمل كسي كه نمي

جراحي شود، بيمار نامنظم در 

 .مصرف دارو

 كمشكل، انجام ي روش: مالحظات

بار عمل جراحي، احتمال بروز 

تر هاي بيشتر، ويزيتعوارض بيش

 IOPتر پس از جراحي، احتمال كم

spikeتر فشار ، احتمال كاهش كم

داخل چشم نسبت به جراحي گلوكوم 

  .به تنهايي

تصميم در مورد انتخاب روش 

و  مرواريدآببستگي به شدت 

نين بايد از چگلوكوم دارد. هم

و ميزان  يناييميزان اختالل ب

نياز و انتظار بيمار مطلع 

باشيم، سرانجام بينايي پس از 

جراحي را تخمين بزنيم، از 

 وضعيت سر عصب بينايي، اختالل

ميدان بينايي، فشار هدف 

و ميزان كنترل گلوكوم  احتمالي

 قبل از جراحي مطلع باشيم.

جراح همواره بايد راهي را 

انتخاب كند كه عالوه بر حفظ و 

بينايي، احتمال خطر افت  بهبود

مي ناشي از صدمه عصب بينايي يدا

را كاهش دهد. بيمار بايد متوجه 

باشد كه جراحي گلوكوم براي 

شود و بهبود بينايي انجام نمي

براي حفظ بينايي است. اگر  صرفا  

جراحي توام انتخاب شود بيمار 

بايد در مورد سير بهبود بينايي 

 هاي مكرر پس از جراحيو ويزيت

 مطلع باشد.

 

 تنهاييه ب مرواريدآبجراحي 

 مرواريدآبامروزه در موارد 

ه قابل توجه و گلوكوم خفيف ب

همراه اختالل ميدان بينايي 

مختصر و فشار چشم قابل قبول با 

ن و قابل يياستفاده از دوز پا

ه ب مرواريدآبجراحي  ،تحمل دارو

 شود.تنهايي انجام مي

 مزيت اين روش نسبت به جراحي

و گلوكوم،  مرواريدآبهمزمان 

 ترتر، بهبود ديد سريعساده روش

چنين باشد. همتر ميو عوارض كم

تجارب نشان داده كه در برخي 

مثل انواع زاويه  موارد گلوكوم،

 اسيونبسته و پسودواكسفولي

احتمال كنترل بهتر فشار چشم 

وجود  مرواريدآببعد از جراحي 

. در برخي موارد انجام 3دارد

ترابكولوپالستي با ليزر، قبل از 

به كنترل بهتر  مرواريدآبجراحي 

 .4كندفشار چشم كمك مي

 مواد از طرف ديگر باقي ماندن

 عدسي کورتکسويسكواالستيك و 

ممكن است باعث افزايش حاد فشار 

چشم در بيماران دچار گلوكوم كه 

از قبل سيستم خروج زالليه 

. در يك 1معيوبي دارند شود

ديده شد افزايش فشار مطالعه 

متر جيوه پس ميلي 38بيش از  چشم

سه برابر  مرواريدآباز جراحي 

و  مرواريدآببيش از جراحي توام 

. اين افزايش 6ترابكولكتومي است

حدي باشد ه فشار چشم ممكن است ب

كه باعث صدمات غيرقابل برگشت 

ويژه ه ، بشود به عصب بينايي

صدمه ديده  اگر از قبل شديدا  

فشار چشم . به اين دليل شدبا

بيماران دچار گلوكوم بايد قبل 

خوبي ه ب مرواريدآباز جراحي 

 تحت كنترل قرار گرفته باشد.

  

 حسيبي 

كه برخي تمايل به  با وجودي

حسي تحت بي مرواريدآبجراحي 

حسي ( همراه با بيtopical) موضعي

زيرتنون يا زيرملتحمه دارند، 

سي را حولي جراحان بايد روش بي

تر تجربه داشته اساس آنچه بيشبر
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تر هستند، و و با آن راحت

همچنين با توجه به شرايط عمومي 

 و همكاري بيمار انتخاب نمايند.     

 

 روش جراحي 

در  مرواريدآباصول جراحي 

 روشبيماران دچار گلوكوم مشابه 

استاندارد جراحي معمول 

هاي است كه در بخش مرواريدآب

اده شد. هر چند ديگر توضيح د

اين  در بايد مالحظات خاصي

نظر قرار گيرد. براي بيماران مد

دليل احتمال نياز به ه مثال ب

در آينده، از جراحي گلوكوم 

ضروري دستكاري زياد و غير

ملتحمه بايد پرهيز نمود. در 

صورت ايجاد تونل اسكلرا بايد 

به طرف تمپورال و متمايل را  آن

ك تا آنجا كه ممكن است كوچ

. تمايل به برش کردايجاد 

 temporal clear cornea) ايتمپورال قرنيه

incision) شونده در با كاشت لنز تا

منظور ه اين بيماران روش خوبي ب

در  تا كاهش دستكاري ملتحمه است

صورت جراحي ترابكولكتومي بعدي 

 .تر باشدبيش موفقيت آن احتمال

ترين مشكالت حين جراحي شايع

در بيماران دچار  مرواريدآب

و  ع ناكافي مردمكگلوكوم، اتسا

( است posterior synechiaeچسبندگي خلفي )

ها توضيح داده كه در مورد آن

خواهد شد. مشكالت ديگر شامل 

يف در بيماران زنوالي ضع

و سگمان  پسودواكسفولياسيون

قدامي تنگ و كوچك است كه 

احتمال بروز برخي عوارض را 

احي با دقت افزايش مي دهند. جر

 ودشميو عاري از شتابزدگي باعث 

تا حد امكان از بروز عوارض 

جلوگيري شود و يا در صورت بروز 

ه العمل بم غيرمعمول با عكسيعال

ها موقع به درمان صحيح آن

پرداخته شود. شستشوي كامل مواد 

لنز در  کورتکس ويسكواالستيك و

تزريق داخل  پايان عمل و گاهي

 يا استيل كولين  Carbacholچشمي 

احتمال افزايش  م کردنبراي ك

ي به فشار چشم پس از جراحي ضرور

 د.رسمي نظر
 

  عوارض پس از جراحي 

در  مرواريدآبعوارض جراحي 

راحي در اين بيماران مشابه ج

و  بيماران بدون گلوكوم است

بيوتيك پيشگيرانه و آنتي

طور شايع پس ه يد موضعي بياسترو

عالوه  گردد.از جراحي تجويز مي

بر اين برخي براي كاهش احتمال 

طور ه باال رفتن فشار چشم ب

پيشگيرانه داروهاي كاهنده ترشح 

كنند. مايع زالليه تجويز مي

خوشبختانه گلوكوم بيماراني كه 

اند، با در اين گروه قرار گرفته

و  خوبي تحت كنترل بودهه دارو ب

تر احتمال افزايش شديد فشار كم

ايش فشار هم رخ است. اگر افز

يا دو روز  راحتي ظرف يكه دهد ب

و چون  قابل كنترل خواهد بود

ي اين بيماران صدمات يعصب بينا

ي دارند، ترناشي از گلوكوم كم

راحتي در برابر اين افزايش ه ب

 فشار احتمالي مقاومت كرده و آن

 گذارند.را پشت سر مي
 

  مرواريدآبجراحي پس سجراحي گلوكوم و 

 مرحله اي(روش دو )
هاي دچار گلوكوم در چشم

پيشرفته، اهميت جلوگيري از 

ه تر عصب بينايي بتخريب بيش

ز يحا مرواريدآبدنبال جراحي 

بنابراين بهتر است اهميت است. 

و گلوكوم  مرواريدآبچشم دچار 

پيشرفته كنترل نشده با حداكثر 

داروي قابل تحمل، ابتدا تحت 

 جراحي گلوكوم قرار گرفته و پس
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 مورد ماه بعد( 6تا  4) از مدتي

قرار گيرد.  مرواريدآبجراحي 

اين طريقه درمان احتمال كنترل 

ويژه در مواردي كه ه فشار، ب

عوامل خطر متعدد براي شكست اثر 

ترابكولكتومي وجود دارد را 

جراحي  ،كند. اغلبتر ميبيش

تنهايي، فشار ه ترابكولكتومي ب

چشم را بهتر از جراحي توام 

و گلوكوم كنترل  مرواريدآب

. در بيماراني كه از 0نمايدمي

هاي ميوتيك استفاده قطره

كنند، پس از جراحي موفق مي

ه گلوكوم و قطع داروي ميوتيك، ب

دليل متسع شدن مردمك، ممكن است 

ديد بهتر شود و نياز به جراحي 

 مرتفع گردد. مرواريدآب

ماه پس از  6تا  4بهتر است 

 مرواريدآباحي ترابكولكتومي، جر

و از طرف  clear corneaبه صورت 

تمپورال صورت گيرد تا ناحيه 

 بلب صدمه نبيند.

ها بايد با همه اين مزيت

خطرات احتمالي ناشي از انجام  

دو جراحي مقايسه شود. اين 

هاي تحميل عوارض شامل ناراحتي

هوشي و شده از جراحي، خطرات بي

و  ترحسي، دوره نقاهت طوالنيبي

احتمال سريع شدن پيشرفت 

عالوه  هباشند. بمي مرواريدآب

بدون  مرواريدآبحتي يك جراحي 

عارضه ممكن است باعث از كار 

افتادن بلب جراحي قبلي گلوكوم 

   0شود.

 

 و گلوكوم مرواريدآبجراحي توام 

قابل  مرواريدآبدر موارد 

همراه يكي از موارد ه توجه ب

رل عدم تحمل دارو، گلوكوم كنت

نشده، تخريب گلوكومي پيشرفته و 

احتمال زياد پيشرفت آن پس از 

و يا در  مرواريدآبجراحي 

ه بارمواردي كه احتمال انجام دو

يا مصرف طوالني مدت  جراحي و

دارو ميسر نباشد، جراحي توام 

 كند.انديكاسيون پيدا  مي

هر چند در جراحي توام 

هاي روشو گلوكوم با  مرواريدآب

 كپسولرنتراقديمي اي

واكستراكپسولر كنترل فشار داخل 

چشم در دراز مدت ضعيف است، ولي 

شواهدي دال بر كنترل بهتر فشار 

هاي روشكارگيري ه چشم با ب

كوامولسيفيكاسيون يجديدتر ف

و حتي در برخي  9وجود دارد

گزارشات اثرات مشابه جراحي 

توام و ترابكولكتومي گزارش شده 

فشار چشم حداقل كنترل  .55-58است

كوترابكولكتومي با يدنبال فه ب

اي قابل مقايسه روش دو مرحله

تر است و باعث بهبود سريع

. بهبود نتايج 52شودبينايي مي

جراحي توام، با استفاده از 

 كوامولسيفيكاسيون، احتماال  يف

تر، تروماي ناشي از برش كوچك

تر و عوارض كلي كمتر ملتحمه كم

 رينيفيب ، التهابمثل هايفما

يد، يروو، جداشدگي كعنبيه

هيپوتوني و كدورت كپسول خلفي 

هاي ديگر شامل باشد. مزيتمي

تر و بهبود آستيگماتيسم كم

 تر بينايي است.سريع

برخي جراحي توام را از يك 

( و برخي  از دو محل single siteمحل )

دهند. تا مي ترجيح( two siteجدا )

ي كه نشان جامعحال مطالعه ه ب

كدام روش ارجح است وجود  دهد

ر هر دو روش از نظ ليندارد و

 كنترل فشار، ميزان آستيگماتيسم

اي و عوارض نتايج قابل مقايسه

. با اين وجود تمايل 53اندداشته

    54است.  two siteطرف روش ه تر ببيش
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ترين مزيت جراحي توام مهم

كاهش زمان نقاهت و كاهش عوارض 

باشد. يناشي از دو جراحي مجزا م

اين روش همچنين از بروز صدمه 

تر عصب بينايي ناشي از بيش

ه افزايش ناگهاني فشار چشم ب

جلوگيري  مرواريدآبدنبال جراحي 

كند. اگر چه اين مزايا بايد مي

تر و مشكل روشبا معايبي مثل 

تر عوارض زودرس احتمال بروز بيش

التهاب مقاوم، هيپوتوني،  شامل

 اتاقن و كم عمق شد هايفما

 قدامي مقايسه شوند.

 

 ارزيابي قبل از جراحي 

گرفتن تاريخچه و معاينه كامل 

چشم براي انتخاب روش مناسب 

عالوه بر  .جراحي ضروري است

قدامي، و  اتاقبررسي قرنيه، 

لنز، معاينه با اسليت لمپ ممكن 

است شواهدي از خطر بروز از دست 

( حين vitreous loss) زجاجيهرفتن 

نشان دهد. براي مثال جراحي را 

 اق توجود ا

قدامي عميق و لرزش عدسي 

(phacodonesis) و ،

پسودواكسفولياسيون مطرح كننده 

زنوالي ضعيف هستند. همچنين 

با  پسودواكسفولياسيون معموال  

باشد. اتساع كم مردمك همراه مي

گونيوسكوپي كمك به تشخيص 

گلوكوم زاويه بسته كرده و 

كوم احتمال عارضه نادر گلو

( را هشدار malignant glaucomaبدخيم )

 دهد.مي

گيري فشار چشم، با اندازه

معاينه ته چشم و عصب بينايي و 

گيري ميدان بينايي اندازه

شدت گلوكوم بيمار  ميزانتوان مي

عالوه معاينه ه را مشخص نمود. ب

ته چشم با مردمك باز براي 

هاي ماكوال و بررسي پاتولوژي

ي است. با محيط شبكيه ضرور

 potential acuity meterاستفاده از آزمايش 

(PAM)  آستانه ناحيهو بررسي 

در پريمتري  آاطراف فوه

با ديد  انكامپيوتري )در بيمار

(، بررسي پتانسيل 68/28بهتر از 

.  اتساع كم 51بينايي ميسر است

مردمك در معاينه قبل از جراحي 

كارگيري ه همچنين جراح را در ب

ايل الزم در مواجهه با و تهيه وس

 سازد.ماده ميآعمل  اتاقآن در 

همه داروهاي موضعي كه باعث 

شوند بايد افزايش پرخوني چشم مي

در صورت امكان قبل از جراحي 

هاي قوي مثل قطع شوند. ميوتيك

echothiophate iodide باعث كاهش اتساع ،

مردمك شده، و احتمال خونريزي 

كند. بعد از جراحي را بيشتر مي

اين داروها بايد حداقل دو هفته 

قبل از جراحي قطع شوند. اثر 

ظرف يك روز  پيلوكارپين  معموال  

هاي آنالوگ رود. قطرهاز بين مي

هاي پروستاگالندين و آگونيست

نيز در صورت بروز پرخوني  2آلفا

چشم بهتر است قبل از جراحي قطع 

شده و با داروهاي ديگر جايگزين 

 شوند.

 

  روشSingle-Site   

با افزايش موفقيت و ايمني 

كوامولسيفيكاسيون و كاشت لنز يف

امروزه بسياري  داخل چشمي،

جراحان تمايل بيشتري به انجام 

 دهند. كوترابكولكتومي نشان مييف

الصه مراحل فيكوترابكولكتومي خ

 روشو كاشت لنز داخل چشمي با 

one- site :عبارتند از 

 Clearاي )بخيه كششي قرنيه( 5

cornea) ( 8-0نخ ويكريل يا سيلك) 

قيچي ) پريتومي ملتحمه (2

 ( Pierceيا smooth كات و فورسپستوس
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 (دياترميهموستاز ) (3

تيغ تهيه فلپ اسكلرا ) (4

 (Beaver 69يا  51بيستوري 

استفاده از آنتي متابوليت  (1

(MMC, 5-FU)اسپونژ ،  

 شستشوي آنتي متابوليت (6

 (BSSمحلول )

 superتيغ ) سنتز ليمبوسپارا (0

sharp  ياBeaver 75) 

هيلون، ) تزريق ويسكواالستيك (0

هاي ويسكوت، يا ويسكواالستيك

 (مشابه

 3كراتوم ) ورود به داخل چشم (9

 (مترميلي 2/3 يا

كپسولوركسيس و  (58

سوزن ) ،هيدرودايسكشن

، Utrataكپسولوتومي، فورسپس 

 (20كانوالي شماره 

 ) سيونكوامولسيفيكايف (55

 (ماشين فيكو

 لنز،) كاشت لنز داخل چشمي (52

 (انژكتور و كاتريج فورسپس،

، تيغ Kellyپانچ ) اسكلركتومي (53

 (سوپرشارپ، فورسپس ظريف

 خارج كردن ويسكواالستيك (54

استفاده از  با كانوال يادو)

 (ماشين فيكو

کولين استيل) Miocholتزريق  (51

Miochol) 

قيچي ) ايريدكتومي محيطي (56

 (وناس، فورسپس ظريف

)نخ  اسكلرابخيه فلپ  (50

يا  52/8، فورسپس 58-8نايلون 

Pierce- Hoskins) 

-8نخ نايلون ) بخيه ملتحمه (50

، فورسپس  non-cuttingبا سوزن  58

 (بدون دندانه

  (BSS) تزريق داخل چشمي (59

كاغذ ) Seidelآزمايش  (28

 (فلورسئين

تزريق زير ملتحمه (25

 بتامتازون(ولين، سفاز) 

 )شيلد محافظ(پانسمان   (22

اي بهتر از بخيه كششي قرنيه

عضله ركتوس فوقاني  Bridleبخيه 

شده و  ديد کافي جراحيباعث 

باعث تروما و خونريزي ملتحمه 

شود. گاهي در ايجاد فلپ نمي

نيازي به  fornix-basedملتحمه بروش 

 بخيه كششي نيست.

-fornix يا   Limbus- basedانتخاب روش 

based در ايجاد فلپ ملتحمه بستگي

به ترجيح جراح دارد. چندين 

مطالعه نشان داده كه ايمني و 

اثر اين دو روش در جراحي 

فكوترابكولكتومي حتي با 

مشابه C استفاده از ميتومايسين

 50است.

مشابه ترابكولكتومي يك فلپ 

 18اسكلرا با ضخامت تقريبي 

سليقه هر شكل، بسته به ه بدرصد 

طور كلي ه ب شود.جراح ايجاد مي

ميلي  1/3فلپ بايد ابعادي حدود 

متر عمودي ميلي 1/2متر افقي و 

داشته باشد و تا داخل قرنيه 

تر ممكن شفاف برسد. برش بزرگ

است تنها عوارض را زياد كند و 

اثري بر كنترل نهايي فشار چشم 

و حدت بينايي بيمار نخواهد 

احتي در ره . برخي نيز ب56داشت

ابتدا يك تونل اسكلرايي معمول 

ايجاد كرده و  مرواريدآبجراحي 

ه را ب ذاري لنز آنگپس از كار

صورت فلپ اسكلرا تغيير شكل 

 (5-شكل ) دهند.مي
در صورت استفاده از آنتي 

-1يا  Cت ميتومايسينمتابولي
(، روش مشابه FU-5فلورواوراسيل )

جراحي ترابكولكتومي است و بر 
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مل خطر ميزان غلظت و اساس عوا

زمان قرارگيري آن تعيين 

گردد. پس از اين مرحله بافت مي

خوبي با ه در معرض قرار گرفته ب

شستشو شده و همه   BSSمحلول

شسته و  MMCوسايل آغشته به 

شود و يا از محل عمل تميز مي

 شود.خارج مي

محل پاراسنتز چندين عملكرد 

مهم دارد. اين محل براي تزريق 

االستيك، وارد كردن ويسكو

ابزارهاي ثانويه حين جراحي، 

قدامي و برجسته  اتاقفرم كردن 

كردن بلب براي كنترل نشتي در 

شود. انتهاي جراحي استفاده مي

پاراسنتز در محلي كه براي وارد 

كردن ابزار ثانويه مناسب باشد 

 شود.ايجاد مي

بعد از تزريق ويسكواالستيك، 

يا و  متريميلي 3با كراتوم 

اليه اي مشابه، از منتهيوسيله

تونل ساخته شده وارد چشم 

هاي متسع كننده شويم. روشمي

ذكر خواهد شد در  مردمك كه بعدا  

 شود.صورت نياز انجام مي

با استفاده از سوزن خم شده و 

پسولوركسيس ك Utrata يا فورسپس 

گردد. هيدرودايسكشن و انجام مي

ود شدلينيشن كامل انجام ميهيدرو

خوبي ه نوكلئوس بو اپيتا هسته 

حركت درآيد. اين مرحله باعث ه ب

كاهش كشش بر زنوال حين فيكو شده 

هاي دچار ويژه در چشمه كه ب

تروما و پسودواكسفولياسيون 

 ز اهميت است.يحا
 

 
مراحل اصلي  5-شكل

 . one-siteفيكوترابكولكتومي 

A مرواريد پس از ايجاد تونل آب

 مه. ايجاد فلپ ملتح

B  ،كپسولوركـسيسC 
 فيـكوامولسيفيكاسيون اسـتاندارد،

D  ،شستشوي كورتكس لنزE  كارگذاري

مرواريد به راحتي تونل آب Fلنز، 

توسط قيچي يا تيغ به شكل فلپ 

شود. ترابكولكتومي در آورده مي

ساير مراحل اسكلركتومي، 

ايريدكتومي محيطي و بستن فلپ 

اسكلرا و ملتحمه مشابه روش 

 تاندارد ترابكولكتومي است.اس

 

برداشتن هسته و تميز كردن  

مواد كورتكس عدسي با استفاده 

صورت ه از ماشين فيكو ب

گردد. استاندارد انجام مي

متعاقب تزريق مجدد 

 ويسكواالستيك، كپسول عدسي 

 

تر شود و پس از بزرگمتسع مي

هاي تونل اسكلرا كردن انسزيون

به اندازه مورد نياز لنز 

داخل ه ب PMMAاشونده، و يا لنز ت

 شود. كپسول عدسي كاشته مي

تونل اسكلرا  هايبا برش كناره

ه ، بوسيله تيغ يا قيچيه ب
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را به شكل فلپ  توان آنراحتي مي

اسكلرا درآورد. سپس اسكلركتومي 

مشابه ترابكولكتومي استاندارد 

كمك ه و يا ب Kellyوسيله پانچ ه ب

گيرد. تيغ و قيچي وناس انجام مي

ويسكواالستيك از داخل چشم خارج 

و جمع  Miocholو پس از تزريق شده 

كردن مردمك ايريدكتومي محيطي 

روش استاندارد انجام ه ب

 گردد.مي

پس از ايريدكتومي بايد از 

باز بودن مسير فيستول ايجاد 

شده و فقدان كورتكس عدسي، 

، كپسول عدسي و عنبيهپيگمان 

اطمينان در مسير فيستول  زجاجيه

حاصل نمود. ايريدكتومي بايد به 

اندازه كافي بزرگ باشد و قبل 

از بستن فلپ اسكلرا بايد 

متوقف  هرگونه خونريزي موجود

. برخي جراحان شستشوي شود

را  Miocholويسكواالستيك و تزريق 

قبل از انجام اسكلركتومي انجام 

دهند. برخي  ايريدكتومي مي

وم محيطي را تنها در موارد گلوك

زاويه بسته و بعضي شرايط خاص 

 دهند.انجام مي

روش ه بستن فلپ اسكلرا ب

با  استاندارد ترابكولكتومي و

يا  58-8استفاده از نخ نايلون 

انجام   taperedو با سوزن  8-9

گيرد. ممكن است بسته به مي

تجربه جراح از بخيه قابل كشيدن 

(releasable suture براي بستن فلپ )

اده شود. دوختن اسكلرا استف

ملتحمه با استفاده از نخ 

 نايلون

، با سوزن 9-8و يا ويكريل  8-58

tapered گيرد. انجام مي 

 BSSدر پايان با تزريق محلول 

و برجسته كردن بلب بايد از نظر 

وجود نشتي، زخم را كنترل نمود 

و در صورت هر گونه نشتي نسبت 

به ترميم آن با استفاده از نخ 

 9-8و يا ويكريل  58-8نايلون 

 اقدام نمود. taperedبا سوزن 

 

 
 

 روش Separate or Two-site  

توان در روش توام مي

ترابكولكتومي استاندارد را با 

جراحي فيكو از راه قرنيه شفاف 

و در سمت تمپورال و يا نازال 

 تلفيق نمود.

در اين روش پس از انجام 

پريتومي ملتحمه و ايجاد فلپ 

متابوليت و اسكلرا، گذاشتن آنتي

شود و شستن آن، محل عمل عوض مي

فيكو استاندارد از سمت تمپورال 

گيرد. پس و يا نازال انجام مي

از اتمام فيكو، كارگذاري لنز 

داخل چشمي و بخيه كردن زخم 

 با نايلون مرواريدآب

ه ترابكولكتومي ، ادام58 -8

مطابق روش استاندارد انجام 

 شود.مي

تر مزيت اين روش دستكاري كم

ملتحمه و اسكلرا است كه ممكن 

است باعث كاهش التهاب پس از 

جراحي و افزايش موفقيت دراز 

مدت شود. در اين روش بدون وجود 



 

 

 11 

NJO Vol. 5, No. 1, Spring 2007 
 -5سال  -پزشکي نگاهمجله چشم

 1شماره 
 

خونريزي، ملتحمه ضخيم و فلپ 

اسكلرا، ديد جراح بهتر خواهد 

ت انجام فيكو بود و ممكن اس

عالوه جدا بودن ه تر باشد. براحت

ها باعث شده با كشيدن محل برش

فلپ اسكلرا و يا  Releasableبخيه 

قطع آن توسط ليزر، زخم برش 

 دست نخورده بماند. مرواريدآب
 

 مالحظات پس از جراحي 

داروهاي پس از جراحي توام 

مورد استفاده پس مشابه داروهاي 

امل و ش از ترابكولكتومي

الطيف و بيوتيك وسيعآنتي

ضعي است. اين يد موياسترو

 ساعت تجويز 4وها معموال  هر دار

شود، ولي بسته به ميزان مي

تواند التهاب و شرايط ديگر مي

تر تجويز گردد. تر يا بيشكم

يد بسته به وضعيت قطره استروي

 4تا  3تدريج  طي ه باليني، ب
گردد. ماه كاهش يافته و قطع مي

سريع دارو، علتي شايع براي  قطع

شكست اثر ترابكولكتومي ساده يا 

 56است. مرواريدآبتوام با جراحي 

اگرچه در بيماراني كه تنها 

قرار  مرواريدآبتحت عمل 

گيرند، داروهاي كاهنده ترشح مي

زالليه مفيد هستند، ولي اگر 

ترابكولكتومي انجام شده باشد، 

باعث كاهش جريان مايع از 

شده و بلب كم عمق فيستول 

شود. مصرف اين داروها بايد مي

پس از ترابكولكتومي يا جراحي 

كه  توام پرهيز شوند و در صورتي

بلب برجسته نباشد، نشتي موجود 

 ،ين باشدينباشد و فشار چشم پا

در چشم ديگر نيز قطع گردد. 

برعكس اگر بلب برجسته نبوده و 

فشار چشم باال باشد، تمهيدات 

ه ماساژ، كشيدن ديگر از جمل

، يا قطع بخيه فلپ Releasableبخيه 

، يا FU-5اسكلرا با ليزر، تزريق 

( Bleb needlingدستكاري بلب با سوزن )

 .استنياز 

 

 عوارض 

عوارض احتمالي جراحي توام 

، كاشت لنز داخل مرواريدآب

چشمي، و ترابكولكتومي شامل 

مجموعه عوارض احتمالي هر يك از 

ايي است. آنها ها به تنهاين روش

كن است حين جراحي و يا پس از مم

صورت زودرس يا ديررس ه جراحي ب

 بروز كند.  

عوارض احتمالي حين جراحي 

شامل عوارض بي حسي، خونريزي 

رتروبولبر، سوراخ شدن ملتحمه 

(Botton hole) نشت از بلب، جدا ،

شدگي دسمه، هايفما، كم عمق شدن 

يد و ياق قدامي، خونريزي كوروتا

( Vitreous loss) زجاجيهز دست رفتن ا

باشند. عوارض زودرس پس از مي

جراحي شامل هيپوتوني يا افزايش 

فشار چشم، سوراخ ملتحمه و نشت 

فيلتراسيون زيادي، جدا بلب، 

يد، يوئيت، هايفما، يشدگي كورو

رفتن ديد ، و از بينDellenتشكيل 

رس پس ديرباشند. عوارض مركزي مي

كست از جراحي شامل ش

فيلتراسيون، نشت بلب، بلبيت و 

اندوفتالميت، هايفماي 

خود، هيپوتوني، كدورت هبخود

جدا شدگي جسم مژگاني و  عدسي،

و  يد، استافيلوما، پتوزيكورو

 sympathetic ophthalmia افتالمي سمپاتي

 باشند.مي

در بيماراني كه تحت جراحي 

گيرند ممكن است توام قرار مي

ارض از جمله خطر بروز برخي عو

عمق شدن التهاب، هيپوتوني، كم

و هايفما مختصري  اق قداميتا

عالوه برخي ه تر باشد. ببيش

اند كه اثر محققين نشان داده
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كاهندگي درازمدت فشار چشم در 

تر از جراحي دو روش توام كم

 . 50اي استمرحله

 

 مالحظات خاص حين جراحي 

بيماران دچار گلوكوم كه تحت 

گيرند، قرار مي واريدمرآبجراحي 

گاهي ممكن است مشكالتي خاص خود 

داشته باشند. جراحي كه در را 

شود اين بيماران وارد عمل مي

رهاي خاص بايستي با برخي مانو

كه در اين بيماران مورد نياز 

، ، از جمله مردمك تنگاست

پسودواكسفولياسيون و استفاده 

 آنتي متابوليت آشنا باشند.

 

 مردمك كوچك 

مك ميوتيك و بدون حركت مرد

ناشي از مصرف طوالني  استممكن 

ها، وجود چسبندگي مدت ميوتيك

خلفي، سندرم پسودواكسفولياسيون 

و يا ميوز ناشي از سن بدليل 

اسكلروز استروماي عنبيه، عروق 

. امروزه 56و عضالت ديالتور باشد

ها در دليل كاهش مصرف ميوتيكه ب

 بيماران دچار گلوكوم مواجهه با

تر شده است. با هاي تنگ كممردمك

اين وجود هنوز مردمك تنگ مشكل 

شايعي است كه در برخورد با اين 

بيماران وجود دارد. كاهش ديد 

هاي با مردمك حين جراحي در چشم

تنگ باعث ايجاد مشكل در مراحل 

كو شده خطر يكپسولوركسيس و ف

بروز پارگي كپسول، از دست رفتن 

تر را بيشو عوارض ديگر  زجاجيه

 كند.مي

عالوه بر استفاده از 

ها قبل و حين جراحي، ميدرياتيك

تزريق داخل چشمي ويسكواالستيك 

ويژه با ويسكوزيتي باال در ه ب

مركز مردمك، در اتساع آن 

كننده است. جدا كردن كمك

چوال اچسبندگي توسط كانوال يا اسپ

هاي تحت ويسكواالستيك نيز از روش

اين مشكل ديگر در برخورد با 

گاهي ايجاد ايريدكتومي  است.

محيطي فوقاني و تزريق 

اق خلفي تداخل اه ويسكواالستيك ب

از راه ايريدكتومي كمك به 

 كند.آزادسازي چسبندگي ها مي

اگر مردمك همچنان تنگ باشد 

 ديالتور مردمکاز وسايلي مثل 

Beehler جهت اتساع مردمك و يا Kuglan 

Hooks ا وسيله توان كمك گرفت. بمي

توان اسفنكتر مردمك را اخير مي

( stretchطور مكانيكي تحت كشش )ه ب

هاي متعدد قرار داد و سبب پارگي

و كوچكي در سطح اسفنكتر شد. 

تحت كشش قرار دادن  عموما  

هاي افقي محوراسفنكتر عنبيه در 

و عمودي قادر است به اندازه 

كافي يك مردمك تنگ ناشي از سن 

 (2شكل ) را باز نمايد.
 

 

عنبيه جهت كمك به  stretchكشش  -2شكل

 اتساع مردمك

 

استفاده از رتركتورهاي عنبيه 

هاي قبلي موثر در مواردي كه روش

يا  4نباشند قابل استفاده است. 
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ن ارتركتورهاي مونوفيالم 1

توان از داخل نايلوني را مي

هاي كوچكي در ليمبوس به برش

ط فواصل مساوي تعبيه نمود و توس

آنها مردمك را باز نمود. هر يك 

از رتركتورها به صورت قالب 

كشد و توسط مردمك را به خارج مي

يك قطعه پالستيكي كه در خارج از 

گيرد ميزان كشش چشم قرار مي

شود. پس از اتمام جراحي ثابت مي

رتركتورها آزاد شده و از چشم 

 (3شوند. )شكلخارج مي
 

 
اي استفاده از رتركتوره -3شكل

 عنبيه براي اتساع مردمك

 
مانور ديگر ايجاد 

و كوچك  دعدهاي متاسفنكتروتومي

در جهات مختلف توسط قيچي وناس 

هاي داخل چشمي است. و يا قيچي

ويژه اگر جراحي هگاهي ب

روش اكستراكپسولر ه ب مرواريدآب

توان يك انجام شود، مي

( Sector iridectomyايريدكتومي قطاعي )

ش شعاعي ايريدكتومي از طريق بر

محيطي انجام داد و در پايان 

جراحي نسبت به دوختن آن با نخ 

 پرولن اقدام نمود. 

فيكوامولسيفيكاسيون در چشم 

با مردمك تنگ نياز به مهارت 

تري دارد. برخي تمهيدات كمك بيش

كننده در اين گونه موارد به 

اين قرارند: در هنگام 

توان به كمك كپسولوركسيس مي

له ثانويه كه از برش وسي

پاراسنتز وارد شده، عنبيه را 

در مسير راه كنار زد، تا بتوان 

ه تري ايجاد نمود. بركسيس بزرگ

و  دنبال هيدرودايسكشن

هيدرودلينيشن، بايد اطمينان 

حاصل نمود كه هسته و 

به حركت  نوكلئوس كامال  اپي

له فشار بر ادرآمده است. اين مس

 الاحتمزنوال را كم كرده و 

پارگي كپسول حين عمل فيكو را 

دهد. شكستن هسته بسيار كاهش مي

ها تر و خوردن آنبه قطعات كوچك

توسط هندپيس فيكو در مركز 

مردمك و در سطح عنبيه هر چند 

گير باشد ولي در ممكن است وقت

كاهش احتمال بروز عوارض، بسيار 

موثر است. مردمك تنگ مانع ديدن 

 ( Grooveكافي انتهاي ناودان )

 

شود، معموال در اين ايجاد شده مي

موارد طول ناودان كوتاه ولي 

عميق است. در اين حالت بايد با 

دفعات ه تر، هسته را بحوصله بيش

چرخاند و با كمك وسيله ثانويه 

از راه پاراسنتز  با كنار زدن 

عنبيه انتهاي ناودان ايجاد شده 

تر را بيش را بهتر ديد و طول آن

ش جريان مايع و نمود. كاه

واكيوم دستگاه منجر به كاهش 

 شود.تروما و تخريب عنبيه مي

 
 انتخاب لنز داخل چشمي 

انتخاب لنز داخل چشمي در چشم 

هاي دچار گلوكوم مهم است. لنز 

 متيلخلفي از جنس سيليكون، پلي

(، و آكريليك هر PMMAمتاكريليت )

شوند. در يك خوبي تحمل ميه سه ب
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نوع لنز از نظر مطالعه اين سه 

حدت بينايي و فشار چشم بعد از 

اند ولي در جراحي يكسان بوده

لنز سيليكوني التهاب فيبريني و 

 و تر بودهرسوبات روي لنز بيش

در لنزهاي آكريليكي شيوع كدورت 

. در 59تر بوده استكپسول خلفي كم

كه يك مطالعه ديگر ديده شد 

فشار چشم بعد از جراحي در 

يكي بيش از هاي آكريللنز

  28سيليكوني بوده است.

از نظر قدرت لنز در يك 

مطالعه نشان داده شد كه در 

مقايسه با فيكو تنها، متعاقب 

فيكوترابكولكتومي يك تمايل به 

سمت ميوپي، پس از جراحي ايجاد 

شود كه بايد به هنگام انتخاب مي

قدرت لنز داخل چشمي مد نظر 

 25قرار گيرد.

ي قدامي استفاده از لنزها از

لوكوم بايد در بيماران دچار گ

د. اگر چه تا حد امكان پرهيز شو

وقتي كپسول خلفي پاره شده و 

امكان كارگذاري لنز خلفي وجود 

ندارد، جراح بسته به تجربه و 

مهارت خود بايد يكي از دو راه 

لنز قدامي و يا لنز خلفي بخيه 

شده به عنبيه و يا اسكلرا را 

 انتخاب نمايد.

 

 پسودواكسفولياسيون سندرم 

بيماران دچار سندرم 

اكسفولياسيون زنوالي پسودو

 درصد 40تري داشته و حدود ضعيف

ها اتساع مردمك ضعيفي دارند. آن

 مرواريدآببه اين دليل جراحي 

تري براي اين بيماران خطر بيش

 دياليز زنوال، پارگي كپسول، از

شدن  جاجابهو  زجاجيهدست رفتن 

ر اين جراح بايد لنز دارد. بناب

قبل از شروع جراحي آماده 

برخورد با اين مشكالت بوده و 

وسايل مورد نياز، مشابه آنچه 

كه در مورد برخورد با مردمك 

تنگ گفته شد را فراهم نمايد. 

در اين  التهاب پس از جراحي

توان ميتر است كه بيماران بيش

با خارج كردن كامل كورتكس 

و  عدسي، كاهش دستكاري عنبيه

يد پس از يتفاده زياد استرواس

 از بروز آن كاست. جراحي

يكي ديگر از مشكالت بعد از 

جراحي در اين بيماران بروز 

( است. Capsular Phimosisفيموز كپسول )

له ضعف زنوال، اعلت اين مس

كپسولوركسيس كوچك، و التهاب 

دليل ه تر پس از جراحي ببيش

تر عنبيه براي دستكاري بيش

و همچنين اختالل سد  دمكاتساع مر

اي در اين بيماران زالليه-خوني

باشد. براي كاهش بروز اين مي

كپسولوركسيس بزرگ  اندازهعارضه 

تر ميلي متر(، دستكاري كم 1-6)

يد يعنبيه،  استفاده از استرو

و گاهي  تر پس از جراحيبيش

توصيه  capsular tension ringاستفاده از 

 4تا  3گردد. معاينه بيمار مي
هفته پس از جراحي و با مردمك 

به تشخيص سريع اين عارضه  باز

كند، كه در صورت بروز، كمك مي

هاي راديال  توان با ايجاد برشمي

توسط ليزر ياگ بر روي كپسول 

قدامي  از پيشرفت آن جلوگيري 

نمود. گاهي ممكن است اين عارضه 

جز سندروم ه در مواردي ب

يده پسودواكسفولياسيون نيز د

 22شود.مي

 

 هاآنتي متابوليت 

مشابه جراحي ترابكولكتومي 

تنها، در جراحي توام نيز علت 

شكست كنترل فشار، ايجاد فيبروز 

در فضاي زير ملتحمه و تنون، يا 

در سطح اپي اسكلرا است. بسياري 
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جراحان امروزه براي كاهش 

احتمال بروز اين عارضه در 

و گلوكوم  مرواريدآبجراحي توام 

ها استفاده ز آنتي متابوليتا

 كنند.مي

هنگام استفاده از اين ه ب

مواد حين جراحي، براي كاهش 

عوارض، اين موارد توصيه 

گردند: بايد دقت نمود اين مي

مواد وارد چشم نشوند و استفاده 

آنها حتي االمكان قبل از ايجاد 

هر گونه برشي به داخل چشم 

 باشد. پس از استفاده، محل در

خوبي با ه رار گرفته بمعرض ق

شسته شود و وسايل   BSSمحلول

مورد استفاده و تماس يافته با 

اين مواد از محيط عمل خارج و 

تميز و شسته شوند.  يا كامال  

براي كاهش هيپوتوني و 

فيلتراسيون زياد، فلپ اسكلرا 

خوبي بخيه شود، ملتحمه با ه ب

احتياط دستكاري شود تا سوراخي 

ه و همچنين ب در آن  ايجاد نشود

خوبي در محل بخيه شود تا نشتي 

جود نداشته وبعد از جراحي 

باشد. غلظت و زمان تماس آنتي 

 عواملمتابوليت بر اساس وجود 

و از حداقل خطر انتخاب شود 

استفاده  زمان و غلظت مورد نياز

 شود.

معمول كه در  هايمتابوليتآنتي

چنين جراحي ترابكولكتومي و هم

شوند تفاده ميجراحي توام اس

-1 و Cشامل ميتومايسين
( هستند.  FU-5فلورواوراسيل )

تر از موثرتر و قوي Cميتومايسين

5-FU   حين جراحي  است و معموال

شوند. مطالعات مختلف استفاده مي

در جراحي  FU-5در مورد استفاده 

گلوكوم اثرات  و مرواريدآبتوام 

ناچيز و كمي در كنترل  فشار 

است و يا اثري چشم نشان داده 

. حال آنكه مطالعات 23نداشته است

در  MMCاخير حاكي از اثر مفيد 

كنترل بهتر فشار چشم در جراحي 

و گلوكوم بوده  مرواريدآبتوام 

توان حين جراحي را مي FU-5. 24است

صورت ه چنين پس از جراحي بو هم

تزريقات زير ملتحمه استفاده 

از  FU-5نمود. مصرف حين جراحي 

تري دارد، مايسين عوارض كمميتو

تر آن دليل اثر ضعيفه ولي ب

عد از جراحي نياز به ب معموال  

ملتحمه آن پيدا تزريقات زير

انتخاب اين  بنابراينشود. مي

متابوليت عنوان آنتيه دارو ب

تر بيمار نياز به همكاري بيش

مكن است خطر چنين مدارد و هم

توكسيسيتي اي آن )عوارض قرنيه

تر مشكل ايجاد ل( بيشاپيتليا

در جراحي توام  بنابراينكند و 

تر توصيه و گلوكوم كم مرواريدآب

 شود. مي

 

 هاي ديگر  جراحي توام روش

 مرواريدآبگلوكوم و 

گزارشاتي حاكي از جراحي توام 

كو با اسكلركتومي عميق و يف

ويسكوكانالوستومي با اثرات 

قابل مقايسه با فيكو 

كنترل  ترابكولكتومي از نظر

تر وجود فشار و با عوارض كم

 .21دارد

در مواردي مثل وجود اسكار  

هاي ، برخي گلوكومشديد ملتحمه

و شكست ترابكولكتومي  ثانويه

قبلي كه احتمال شكست عمل 

توان ترابكولكتومي باالست، مي

را با كاشت  مرواريدآبجراحي 

  و يا Ahmedهايي مثل ايمپلنت

Baerveldt .21توام نمود  

توام با  مرواريدآبجراحي 

ه مژگاني ب جسمفتوكواگوالسيون 

صورت اندوسكوپي روش ديگري است 
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كه گاهي در برخورد با بيماران 

ه ب مرواريدآبدچار گلوكوم و 

در مطالعه خود،  Uram رود.كار مي

درصدي فشار  10ود ديد، كاهش بهب

و عوارض كم اين روش را با چشم 

ه ماهه نشان داد 59پيگيري 

چند نتايج اوليه اين  . هر26است

ولي ايمني و  بخش بودهروش رضايت

نوز اثربخشي دراز مدت آن ه

 مشخص است.نا

فيكوامولسيفيكاسيون همچنين 

هاي ديگر جراحي توام با روش

گلوكوم مثل ترابكولوتومي، 

اسكلروستومي با ليزر هولميوم، 

اگزايمر ترابكولوستومي و 

تايج ترابكوالر با نآسپيراسيون 

 .21متفاوت گزارش شده است
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 داخل جمجمه به داليل ناشناخته افزايش فشار

 

(Idiopathic Intracranial Hypertension) 
 

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

  بيمارم امام حسين )ع( 

 

Idiopathic intracranial hypertension  يا به

که نام ديگر آن  IIHاختصار 

pseudotumor cerebri باشد يک علت مي

است و  بيناييايج تورم سرعصب ر

ترين علت ادم پاپي )تورم شايع

عصب بينايي به علت افزايش فشار 

( در مراجعات پزشکي ICPيا  مغزي

 باشد. مي

به طور  IIHبيمار مبتال به 

تيپيک خانمي است جوان که يا 

افزايش  اخيرًا سابقهچاق است يا 

درصد  09ريبًا . تقداشته استوزن 

زناني با  IIH مبتال بهبيماران 

هستند و  سال 09 يمتوسط سن

 6 بيماريبروز ساليانه  ميزان

نفر  999/699نفر در هر  2تا 

جمعيت در برابر  5باشد که تا مي

برابر در زنان  69زنان و تا 

يابد. عالوه بر چاق افزايش مي

چاقي، اضافه وزن اخير در ميان 

ر مقايسه با د IIHبيماران با 

 . عواملتر استشايعگروه کنترل 

نژادي براي ابتال به اين بيماري 

اين  . مرداني که بهوجود ندارد

شوند در همان مبتال مي بيماري

 ؛توزيع سني و اغلب چاق هستند

به هر حال اين بيماري در مردان 

شايع نيست و پزشک بايد در رد 

دقيق باشد.  ICPساير علل افزايش 

IIH و حتي در  است در اطفال ممکن

در نيز اتفاق بيفتد.  خردساالن

دختران و پسران به طور  اطفال

مبتال  به اين بيماري مساوي

گرچه جوانان مبتال ممکن  ،شوندمي

 ولي است اضافه وزن داشته باشند

چاقي و افزايش رسد به نظر نمي

 کودکاندر  سازعوامل خطراز  وزن

و  IIHسال باشد. علت  66زير 

انيسم افزايش فشار مايع مغزي مک

اي هر فرضيه .است نامشخصنخاعي 

 ICPبايد دربرگيرنده افزايش 

، neuroimagingبودن  طبيعيهمراه با 

مايع مغزي  بررسيطبيعي بودن 

، طبيعي بودن معاينات نخاعي

عصبي به استثناي دوبيني به 

دوبيني  .فلج عصب ششم باشدخاطر 

ز يک تظاهر غيراختصاصي ادر اصل 

 است.  ICPافزايش 

کاهش  مکانيسم مسوول احتماالً 

به  که استمايع مغزي نخاعي جذب 

هاي دليل اختالل در عملکرد ويلي

کنوئيد يا افزايش فشار اآر

. آيدهاي مغز به وجود ميوريد

 عواملبا بسياري از  IIHارتباط 

دهد که اين ديگر نشان مي

هايي ها سير نهايي واکنشمکانيسم

وامل آغازکننده آن است که ع

 د. نممکن است متعدد باش

 

 عاليم باليني

ممکن است به  IIHبيماران با  

مراجعه کنند.  مختلفي پزشکان

تعدادي از بيماران تنها اختالالت 

بينايي دارند مثل کاهش ديد 

لي محيطي يا نابينايي گذرا و

سردردهاي  بعضيسردرد کم و در 

را  توجه پزشک است ممکن مزمن

 ادم پاپيدر نهايت  د تاجلب کن

زشکان پشود. چشمتشخيص داده 

پيک بايد توجه ويژه به عاليم آتي
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 ناشناخته 

نورولوژيک داشته  و بينايي

باشند چرا که ممکن است منجر به 

ديسک  هاي ديگر تورمتشخيص علت

 شود. يا افزايش فشار داخل مغزي 

ترين شکايت در سردرد شايع

است که در بيش از  IIHافراد با 

افتد. رصد بيماران اتفاق ميد 09

تعدادي از بيماران سفتي  در

وجود  هان يا درد در پشت چشمگرد

ها اين درد با حرکات چشم دارد و

درصد بيماران  19شود. تشديد مي

داخل مغز شکايت  ضرباناز صداي 

دارند که با وزوز گوش يا يک 

whooshing  شبيه به صداي شلپ شلپ

 ود. ش)صداي ريزش آب( مشخص مي

گوش و حلق و بيني متخصصين 

به عنوان يک را  IIHاکنون هم

بيماري مهم در تشخيص افتراقي 

و از  شناسندميگوش  وزوز

تا چنين خواهند ميمتخصصين چشم 

بيماراني را براي رد ادم پاپي 

 subjectiveامتحان کنند. صدا معمواًل 

با  تواندگاهي مياست اما 

از  حتيشنيده شود يا  سکوپواستت

بيرون قابل شنيدن باشد. علت 

صدا نامشخص است اما ممکن است 

ناشي از انتقال ضربان سيستوليک 

هاي ديواره بهبا فشار باال 

وريدي سخت شامه باشد  هايسينوس

جريان خون توربوالنس که منجر به 

کمي از بيماران  شود. تعدادمي

بازو شکايت  از درد راديکولر

رد دارند. گزگز شدن يا کمرد

ممکن است ناشي از تحريک ريشه 

 پايينکشش روبه عصب به دنبال

(downward traction)  يا بزرگ شدنpouch 

هاي نخاعي ثانويه به اتساع ريشه

هاي نخاعي اطراف ريشه شامهسخت

و ميزان فعاليت فکري باشد. 

تحت تاثير بيماري قرار هوشياري 

 گيرد.نمي

 

 عاليم بينايي

 ادم پاپي تر بيماران بابيش 

که  شوندميبينايي  دچار تغييرات

 ها اختالل گذراي ديدترين آنشايع

، تاري TVO (transient visual obscuration) يا

ديد، ديدن يک نقطه بزرگ تيره، 

دوبيني يا ديگر اختالالت ميدان 

در يک مطالعه باشد. ميبينايي 

 Wall، 12و  Georgeنگر توسط آينده

ديد  گذرايالت درصد بيماران اختال

اين حاالت با  .را گزارش کردند

به ديد  از بين رفتنکوتاه  حمالت

صورت ابرهاي تيره و خاکستري 

 کشدطول ميبه رنگ که چند ثانيه 

بدن اغلب با تغيير در وضعيت  و

شود، مشخص )ايستادن( تشديد مي

اين اختالالت را  TVO ترم. گرددمي

از ساير علل نابينايي يک طرفه 

( (amaurosis fugax ميگرنمانند ا )گذر

دهد. کاهش حدت بينايي افتراق مي

. دوبيني ممکن تري داردشيوع کم

است متناوب باشد و به طور کلي 

بيمار به دور تنها زماني که 

کند وجود دارد، اين نگاه مي

عمدتًا به دليل اختالل حالت 

  است. 1عصب  عملکرد

 تشخيص اتفراقي

ان بيکه بيمار هر عالمتي 

هاي کند بايد با ساير بيماريمي

مطرح ديگر در تشخيص افتراقي 

. در زمان معاينه بيمار شود

پزشک بايد چشم ،IIH مبتال به

مغزي و علل  هاياختالالت وريد

را  افزايش فشار مغزشناخته شده 

؛ در نتيجه آشنايي با رد کند

و علل  IIHعوامل خطرساز در 

و مقلدهاي مهم  IIH به ثانويه

در ارزيابي بيماران  بيمارياين 

 . استبسيار مفيد 

هاي بيماري در متون پزشکي

 IIHبا متعدد و ارتباط دارويي 
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گزارش بيماري وجود برمبناي  

اما بسياري از اين موارد دارد 

. به ديده ترديد نگريستيد بارا 

بسياري از بيماران در اين 

داراي يک معاينه  هاگزارش

 CSFايش ژيک خوب يا آزمونورول

اختالالت  اين که کامل نيستند يا

ژيک دارند ومهم در معاينه نورول

به طور کامل را  Dandyو معيارهاي 

. حاملگي، اختالالت ندارند

 OCPبيوتيک و قاعدگي، مصرف آنتي

 سازو آنمي فقر آهن عوامل خطر

باشند. به هر حال مهمي مي

در  مطالعات بروز اين حاالت را

و گروه  IIHميان بيماران با 

. اندنشان داده کنترل مشابه

 IIHبيماران حامله که مبتال به 

ند مستعد چاقي شديد هستند شومي

 نشان دادن حاملگيو در نتيجه 

 IIHبه تنهايي به عنوان علت 

يکلين و است. تتراس دشوار

عوامل خطرساز مشتقات آن احتماالً 

هستند چرا که  IIHبراي  مهم

 IIHبا بيماران  اين بسياري از

اند. قطع دارو بهتر شده با

که اغلب آکنه بيماران مبتال به 

يا  A پماد ويتامين تتراسيکلين،

يک آنالوگ آن، ايزوترتينوئين 

يا ترکيبي از اين داروها را 

کنند در معرض خطر ابتال مصرف مي

طور که قبالً هستند. همان IIHبه 

 IIHاشاره شد اکثريت بيماران با 

ند که يا چاق زنان جواني هست

هستند يا سابقه اضافه وزن 

در شرايط  ادم پاپيو  IIHدارند. 

ديگر نيز ممکن است ديده شوند 

شرح حال که به راحتي توسط 

معاينه باليني بيمار و معاينه 

 شوند. نورولوژيک تشخيص داده مي

ترومبوز يا انسداد وريد مغزي 

يک عامل بالقوه مهم افزايش 

تي شبيه به که حالاست  ICPدهنده 

از  .کنديک تومور کاذب ايجاد مي

آنجايي که تشخيص اين حاالت اغلب 

از طريق راديوگرافي مشکل است 

بيماران ممکن است به اشتباه به 

 تشخيص داده شوند.  IIHعنوان 

تواند مي ادم پاپيو ICP افزايش 

از ترومبوز يا انسداد سينوس 

د که خون را ناشي شووريدي مغزي 

. اختالالت کندليه ميتخاز مغز 

ها باعث جريان خون در اين سينوس

افزايش فشار وريدي و متعاقب آن 

از پرده آراکنوئيد  CSFجذب 

 عاليمتر موارد شوند. در بيشمي

هستند  IIHعصبي مشابه حالت -چشمي

استفراغ و  ،مثل سردرد، تهوع)

و از دست دادن بينايي  ادم پاپي

 و فلج عصب بيناييبه خاطر عصب 

. افراد شديدًا بيمار ممکن ششم(

است دچار ترومبوز وريد قشري و 

سکته مغزي شوند که منجر به 

 پارزي، از دست دادن حسهمي

اي از بدن، تشنج و تغيير نيمه

ترومبوز  هوشياري شوند. سطح

و عرضي ممکن يد يسيگموهاي سينوس

 1و  1است به اختالل عملکرد عصب 
 منجر شود. 

هاي ر سينوسعلل تشکيل لخته د

گروه  4اما به  استوريدي متعدد 

( 6شوند: بندي مياصلي تقسيم

( 2 ،حاالت افزايش انعقادپذيري

هاي ه درگيري بافتثانوي بعفونت 

يا توئيديت سامجاور مانند م

التهاب ديواره  يااوتيت مديا 

( 0 و عروق قلب و ترومبوفلبيت

هايي که ممکن است نئوپالسم

تحت فشار  هاي وريدي رانوسسي

درناژ وريدي را  ودهند قرار 

و منجر به تشکيل  کردهمختل 

انسداد  براي مثال شود.ميلخته 

جريان خروجي بدون تشکيل لخته 

از فشار مستقيم  ناشي تواندمي

ط يک مننژيوم ستومور تو
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پاراساژيتال )سينوس ساژيتال 

فوقاني( يا تومور ژوگوالر 

 .باشد گلوبوس )وريد ژوگوالر(

گردن يا  ي راديکالجراح

اتروژنيک يکي از ايانسداد 

هاي درناژکننده ها يا سينوسوريد

منجر به انسداد جريان خروجي 

زيشن به عالوه کاتتريشود. مي

ممکن است در ارتباط با وريدي 

و افزايش تشکيل موضعي لخته 

 باشد. فشار خون وريدي

يک روش ايمن و موثر براي 

 مغزي هايترومبوز وريد مشاهده

است.  MR-venographyو  MRIترکيب 

وم در يبا گادولين MRIها در لخته

اگر  .شوندديده مي T1-weightedمقطع 

از طريق راديولوژي ديده  هالخته

جراحي گردن ، گوش هايعفونتشوند 

و کاتتر داخل وريدي به عنوان 

منابع ايجادکننده لخته بايد رد 

 کاملشوند. بيمار بايد به طور 

شواهد آزمايشگاهي  تنياف براي

يا باليني براي هر کدام از 

بيان شد  باالحاالتي که در 

ساير معاينه و بررسي شود. در 

که توده يا توموري وجود موارد 

پونکسيون مايع  بايد ندارد

انجام شود تا فشار  LP نخاعيمغزي

. درمان گرددثبت  خروجي مايع

 اي است وعامل زمينه رفعشامل 

واگوالن ممکن است آنتي ک ترکيبات

د. ارزيابي نمورد نياز باش

 IIHفقدان ديد همانند آنچه در 

به جز اين  ، استگرددميانجام 

ها به خاطر اثرات که ديورتيک

در کاهش آب بدن و بدتر بالقوه 

لخته بايد با احتياط مصرف  شدن

 شوند. 

ي ريانـون شـورماسيـالفـم

 AVMيـدي يـا ور

 (arteriovenous malformation)  که به داخل

 ،شودهاي وريدي تخليه ميسينوس

د باعث افزايش فشار داخل توانمي

اين حالت د. شو ادم پاپيمغزي و 

با  وها بدون ايجاد بزرگي بطن

ها يا افزايش جريان خون سينوس

به  با ايجاد ترومبوز وريدي

اي سخت شامه AVM. يک آيدوجود مي

ممکن است در تصويربرداري به 

معموالً  قابل تشخيص باشد وسختي 

مورد نياز است.  آنژيوگرافي مغز

AVM د عاليم توانميIIH  را تقليد

عاليم ند به ويژه زماني که ک

پيک آتي IIH ي برايبيمار باليني

يا  و، الغر بيمار مرد باشد مثالً 

اين  . در اين حالتباشد کودک

 رد شود. فوريتشخيص بايد 

انسدادي آپنه يا  ايست تنفسي

ممکن است در ارتباط با خواب ر د

ا يک سندرم غيرقابل ي ICPافزايش 

اين موضوع  باشد. IIHافتراق از 

ادم  مبتال بهدر مردان ميانسال 

همه بيماران از مهم است.  پاپي

بايد در مورد  IIH مبتال به

 مثل خرخر کردن،الگوهاي خواب 

 .کردسوال  آپنه و نارکولپسي

درمان مناسب آپنه در هنگام 

اغلب فشار داخل مغزي را  ،خواب

  طبيعي خواهد کرد.

 

 نوروافتالمولوژي معاينات

ينايي به علت باز دست رفتن 

 عموماً  IIHدر بيماري  ادم پاپي

 عصب بينايينتيجه نوروپاتي  در

از  تر ناشيو با شيوع کماست 

)تورم و اختالالت  درگيري ماکوال

به تورم ديسک ثانوي  پيگمانتري(

 از دست رفتن. باشدبينايي مي

تدريجي و عمومًا بسيار بينايي 

است و بيماران از کم  مخفيانه

آگاه نيستند  خود شدن ديد محيطي

بيمار تا  يچراکه ديد مرکز

شود. از اواخر بيماري حفظ مي

شديد حدت بينايي در  رفتندست 
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 IIH  غيرمعمول است مگر مواردي که

باشد شده خيلي مزمن  ادم پاپي

به درگيري شبکيه  يا زماني که

، شبکيه پارگي مثاًل در آيدوجود 

تجمع و رسوب چربي در ماکوال يا 

به تورم مزمن ديسک خونريزي. 

ز دست همراه با ا ممکن استندرت 

 انسداد علتدادن بينايي به 

و اختالل  شبکيهوريد مرکزي 

 جريان خون وريدي باشد.

 IIHاختالل ميدان بينايي در 

ه سرعصب شبيه اختالالتي است ک

اپتيک را تحت تاثير قرار 

 . اختالل(گلوکوم )مانندد ندهمي

به نازال  در ناحيه ديد ميدان

شروع در قسمت تحتاني در  ويژه

ي هافيبر زيرا ،است بيماري شايع

متراکم در قسمت تمپورال  يعصب

و از اين رو به فشار و  بوده

 ترحساساکوپالسميک ايست جريان 

يبرهاي درگيري فافزايش هستند. 

در  arcuate field defectعصبي منجر به 

گردد که با ميدان بينايي مي

ميدان دنبال  نقصدر تشديد 

شود. نقص ديد مرکزي و مي

حاد  پاپيدر ادم متامورفوپسي 

شايع نيست اما ممکن است در 

بزرگ درگيري ماکوال ديده شود. 

اغلب اولين  شدن نقطه کور

ي در ميدان بيناياست که  اختاللي

شود و به طور شايع در ديده مي

 . است ادم پاپيارتباط با 

و امتحانات  confrontationهاي روش

tangent screen  خفيف کاهش براي تشخيص

اس هستند. سبسيار غيرحديد 

 ،درجه مرکزي 09پريمتري در 

 گرچه طوالني و خسته کننده است

و  در اغلب موارد تست خوب اما

مبتال ن براي بيمارا يقابل تکرار

 هاياست. برنامه ادم پاپي به

توانند هامفري مي 09-2و  2-24

ماران براي ارزيابي اين بي

-2گرچه برنامه  ،شونداستفاده 

 بزرگ شدن نقطه کورممکن است  09

را  arcuate field lossو اولين تغييرات 

نشان  24-2تر از برنامه دقيق

زمان ممکن  اوليندهد. در 

بايد  دم پاپيا به مبتالبيماران 

ميدان بينايي  مکرربا معاينات 

پيگيري شوند.  کامپيوتري

ي غربالگري ديگري بر اهبرنامه

تواند در مي automated perimetryمبناي 

 مبتال به ارزيابي اوليه بيماران

اما براي  به کار رود، ادم پاپي

 مشکلدرپي پي مقايسه تغييرات

براي  kinetic Goldmann پريمترياست. 

و  ديد فقدان وسيع دچاربيماران 

 همچنين بيماراني که همکاري

تر اطفال مناسبو  خوبي ندارند

درصد بيماران  09بيش از  .است

 ميدان اختالل ادم پاپي مبتال به

دهند. زماني که بينايي نشان مي

حدت بينايي مرکزي حفظ شده است 

مردمک در  عملکردو  ديد رنگ

عي طبي معموالً  IIHبيماران با 

در حدود نيمي از بيماران است. 

حساسيت کنتراست غيرطبيعي 

 29تقريبًا در  1دارند. فلج عصب 

از  افتد.درصد بيماران اتفاق مي

وقتي که با  معياراين  اين رو

هاي ميدان بينايي مقايسه تست

ي غيرحساس براي يمعيارهاشوند مي

خواهند ارزيابي عملکرد بينايي 

تر عالوه بر اين بيش .بود

کارشناسان استفاده از پتانسيل 

 تحريک بينايي را به منظور

توصيه  IIHبيماران با  بررسي

کنند. عالوه بر مشکالت بالقوه نمي

 VEP ،تفسير نتايج آزمايشاتدر 

 29تا  69اغلب ميدان بينايي 

گيري درجه مرکزي را اندازه

 د.کنمي

 معاينه فوندوس :ادم پاپي

ا مشخص ادم دوطرفه ديسک رمعموالً 
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تواند مي که البته کندمي

در موارد نادري  باشد.غيرقرينه 

بوده طرفه يک ادم پاپي ممکن است

در  .باشد وجود نداشته حتي يا

شود که فشار اين موارد فرض مي

داخل مغزي به طور غيريکنواخت 

منتقل شده  بيناييبه غالف عصب 

است که به خاطر تنوع آناتوميکي 

عصب در  ل غالف ودر محل اتصا

قابل تفسير يد آراکنويفضاي ساب

افزايش  ناشي از . نيروياست

به مايع بافتي بين  CSFفشار 

 بيناييها در سر عصب اکسون

شود و اين امر منجر به منتقل مي

وپالسميک در بخش سکا استاز

prelaminar  شود. اينمي بيناييعصب 

 وضع منجر به ايجاد تورم آکسوني

شکي به عنوان پزچشمدر شود که مي

شناخته  بيناييتورم ديسک 

حداقل به  ادم پاپيشود. ظهور مي

روز باال بودن فشار  5الي  6

 O2cmH 25-92داخل مغزي به ميزان 
آن هم به طور مداوم نياز دارد. 

در  بيناييرم اوليه ديسک تو

فوقاني و هاي ابتدا در بخش

. آيدسرعصب به وجود مي تحتاني

هايتًا بخش پس به سمت داخل و نس

تورم . يابدامتداد مي پورالتم

فيبرهاي عصبي، عروق  اليه

هاي ديسک را محو اي و لبهزمينه

که ديسک متورم  کند. همانطورمي

کنند ها باد ميو اکسونشود مي

و  گرددميجا جابهشبکيه مجاور 

در  مدورهاي منجر به ايجاد چين

 بيناييدر مجاورت عصب  و شبکيه

ناميده  Paton's line صطالحاً ا که شودمي

 شود. مي

: تغييرات تغييرات عروقي

توام  ادم پاپيعروقي همراه با 

. تحت با تورم فيبرهاي عصبي است

ها و فشار قرار گرفتن مويرگ

 احتقانروي ديسک ايجاد  يهاوريد

تشکيل و و اتساع وريدي 

 هايخونريزي و ميکروآنوريسم

آن اطراف  ديسک و شعاعي روي

ديسک به خاطر اتساع  کند.مي

-cottonشود. نقاط پرخون مي يمويرگ

wools  نشان دهنده مناطق ايسکميک

عصبي هستند.  هايدر اليه فيبر

تحت فشار بودن وريد مرکزي 

تواند منجر به پرخوني شبکيه مي

وريدي و پيچ خوردن و ناپديدشدن 

 محلد. بهترين نبض وريدي شو

 در کاپ وريدي نبض يبراي جستجو

ها مرکزي ديسک جايي که وريد

شوند است. مي خمل او براي بار

وريدها در بيماران با  نبض

هاي عميق و بزرگ بيشتر کاپ

به اين  نبض. وجود استآشکار 

معنا است که فشار داخل مغزي 

اين يک و است  O2CmH 61 کمتر از 

نشان  براي شاخص قابل اعتماد

فشار داخل مغزي طبيعي  دادن

عدادي از بيماران به باشد. تمي

دارند که  ICPطور متناوب افزايش 

ممکن است مورد توجه قرار 

به علت  . اين موضوعنگيرد

وريدي در زمان کاهش  نبضمشاهده 

به  نبض. عدم وجود است فشار

مفهوم افزايش فشار داخل مغزي 

درصد  29تا  69نيست به طور کلي 

نبض از جمعيت طبيعي ممکن است 

ها کدام از چشمرا در هيچ وريدي

 نداشته باشند. 

 مزمن: ادم در مقابلحاد ادم 

ها براي هفته ادم پاپيزماني که 

ها وجود داشته باشد ديسک يا ماه

گيرد. به خود مي champagne-corkنماي 

اطراف خونريزي  معمولبه طور 

وجود ندارد و اگزوداي  ديسک

اکسوپالسم  نشان دهندهسفيد که 

را  ديسکزده است روي بيرون

. فرم مزمن ممکن است پوشاندمي

 جانبي با عروق  همراه
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باشد و به ندرت   (shunt  vessels)وريدي 

با نئوواسکوالريزاسيون همراه 

زماني که  است.اطراف عصب 

 رونداز بين ميفيبرهاي عصبي 

شده و  ديسک آتروفي و رنگ پريده

  شود.از برآمدگي آن کاسته مي

در  هاي شرياني خصوصاً شاخه

ممکن است  مناطق اطراف ديسک

 . شده و کم شوند نازک 

IIH  مواردي از  :ادم پاپيبدون

IIH  بدون ادم پاپي گزارش شده

تشخيص در چنين بيماراني است. 

، مزمن روزانهتوسط سردردهاي 

وزوزهاي نبض دار، چاقي و جنس 

آزمايش  و توسطشود مطرح ميمونث 

شود. تاييد مي مايع مغزي نخاعي

ور بر اين است که در اين با

يد اطراف يآراکنوحالت فضاي ساب

به طور نسبي از  بيناييعصب 

 باقيمانده باال در قسمتفشار 

اين  جداست.يد يآراکنوفضاي ساب

براي  يتربيماران در خطر کم

قرار  بينايينشان دادن اختالالت 

 . دارند

 Pseudopapilledema: ادم پاپي کاذب

است که اي کلمه pseudodisk edemaيا

 بيناييعصب از  تنوعبراي توصيف 

که  هاي غيرطبيعي استحالتيا 

پزشکي از لحاظ چشم ادم پاپي

هاي ل آنوماليشامو کند تقليد مي

ادي، ديسک ساختماني مادرز

بينايي در بيماران دوربين، 

 هيپرپالزي و چرخش ديسک،

، ميلينه بيناييهامارتوم ديسک 

و  صبيعهاي فيبرهاي شدن اليه

در  دروزن سرعصب بينايي است.

 ادم پاپيبسياري موارد تشخيص 

ادم کاذب تنها بر پايه از 

معاينه افتالموسکپي غيرممکن 

اغلب به  ادم کاذبتشخيص  است.

فوندوس و  مکرروسيله معاينات 

 بعدي ديسکهاي سهعکسبازنگري 

با گذشت  ادم کاذب گيرد.صورت مي

زمان ثابت است درحالي که در 

تقريبًا هميشه  ، ديسکادم پاپي

اي به معاينه ديگر از معاينه

 عالمت مهمکند. تغيير مي

شامل  ادم کاذبافتالموسکوپي در 

شبکيه )عروق  عروق غيرطبيعي

اي اضافه با يک الگوي شاخه

کاپ مرکزي،  فقدان ،غيرطبيعي(

 عروقي و هاي نامنظم ديسکلبه

که به طور طبيعي از روي  است

توسط  يولکنند ميديسک عبور 

، شوندفيبرهاي عصبي پوشيده نمي

 ادم کاذب. ديسک دچار باشدمي

اليه فيبرهاي عصبي، خونريزي يا 

وريدي  نبض. وجود داردن اگزودا

ادم کاذب ديسک تشخيص  در تاييد

در  ادم پاپي. ديسک دچار است

ين نشت آنژيوگرافي فلورس هنگام

که تنها  ادم کاذببرخالف  ،کندمي

تاخيري را  (staining) پذيريگيک رن

دهد. از آنجايي که ديسک نشان مي

اغلب نقص در  ادم کاذبدچار 

ميدان بينايي به واسطه فيبرهاي 

کند بنابراين عصبي ايجاد مي

تواند ارزيابي ميدان بينايي نمي

ادم کاذب به طور قابل اعتمادي 

 حقيقي ادم پاپيرا از  ديسک

  افتراق دهد.

دروزن : اييدروزن ديسک بين

)اجسام هيالن(:  ديسک بينايي

 حاوي کلسيمرسوبات دروزن ديسک 

رسد به نظر ميو  استدر سرعصب 

 يآکسون مواد زايدکه محتوي 

که در سرتاسر  باشدداخل سلولي 

حيات به علت نقص در متابوليسم 

اين  .يابندها تجمع ميآکسون

درصد جمعيت  2الي  6اجسام در 

طرفه و اغلب دو داشتهوجود 

 شکلهستند و ممکن است به 

اتوزومال غالب به ارث برسند. 

به طور کلي در زمان تولد يا در 



 

 

 20 

افزايش فشار داخل جمجمه به داليل  -دکتر حميد نوروزي

 ناشناخته 

کودکي قابل ديدن نيستند اما در 

رويت  اواخر دهه اول زندگي قابل

زماني که روي سطح  شوند ومي

به صورت  گيرندقرار ميديسک 

قابليت شکست نور  بااجسامي 

(refractile) به راحتي شوند و ظاهر مي

در معاينه افتالموسکوپي تشخيص 

بين  دروزنشوند. اگر داده مي

قرار گرفته  lamina cribrosaديسک و 

باشد همانطور که در دوران 

 افتد ممکن استکودکي اتفاق مي

به عنوان برجستگي سرعصب  تنها

ر کند. اين اجسام اغلب با تظاه

 شدن شاخهغيرطبيعي شاخه الگو

 واست  همراهه شبکيمرکزي شريان 

 (spoke-like) خنجرمانند شامل نماي

به جاي  شاخه شدنسهثانويه به 

ي عروق ردهاولين  شاخه شدندو

 باشد.مي (first order vessels) شبکيه

 درديسک داراي اين اجسام 

 retroilluminationروش به  يافتالموسکوپ

صورت نقاط خيلي روشن ديده به 

روش  به منظور انجام اين .شودمي

پرتوي نور را از افتالموسکوپ 

روي قسمت  slit lampمستقيم يا 

اطراف ديسک نازال شبکيه 

ديسک در اين حالت و  اندازيممي

در زمينه تاريک مجاور مشاهده 

 شفافنيمهاين اجسام  .شودمي

(transluscent) ط هستند و به صورت نقا

رسند. خيلي روشن به نظر مي

تشخيص را د نتوانميکمکي  هايتست

ن وقتي اجسام هيال .دنتاييد کن

کبالت که از طريق فيلتر آبي 

شود ممکن است عکس گرفته مي

د. نباش داشته اتوفلورسانس

ترين روش براي تاييد تشخيص رايج

ن ديسک از طريق اجسام هيال

ه ک است سونوگرافي اربيت

برآمدگي ديسک را ثانويه به 

کند ي که نور را منعکس ميمدار

اسکن با تيسي .دهدينشان م

محل اتصال  هاي محوري ازقطاع

رسوب ممکن است  چشم کرهبه عصب 

را ثانويه به اجسام  کلسيم

 ن آشکار کند. هيال

همانطور : ساير علل تورم ديسک

ادم که اشاره شد افتراق باليني 

اغلب  ادم کاذب ديسکاز  پاپي

ر اين علل عالوه ب .مشکل است

که  داکتسابي ديگري وجود دار

براي  هاتظاهر افتالموسکوپي آن

مشکل  ادم پاپيافتراق از 

 اين عوامل عبارتند از: باشد.مي

( انسداد وريد مرکزي شبکيه 6

که با خونريزي شبکيه و وريدهاي 

 شود.مشخص مي متسعپيچ در پيچ و 

زماني که ) ( هيپوتوني چشم2

متر ميلي 5تر از فشار چشم به کم

 جيوه کاهش يابد(

رم ديسک به دنبال ( تو0

 التهاب داخل چشمي )يوييت( 

( پاپيلوپاتي ديابتي 4

 )بيماري سر عصب در اثر ديابت(

 التهاب غالف عصب بينايي( 5

)ايديوپاتيک يا به علت 

  (سيفيليس

ديسک  با منشاء( تومورهاي 1

 )مانند مننژيوم( بينايي

( فشار خون بدخيم که عمدتًا 1

شبکيه  در cotton woolهمراه با نقاط 

شبکيه و تشکيل سروز و جداشدگي 

lipid star .است 

( نوروپاتي ايسکميک قدامي 1

و چه از نوع  arteritic)چه از نوع 

non-arteritic) 

يا  (papilitis) سرعصب( التهاب 0

  بيناييعصب تنه 

موارد  اين تشخيص هر کدام از

بعد از يک معاينه و شرح حال 

ر گيرد چراکه ظاهکامل صورت مي

ديسک در ميان تمام موارد فوق 

  باشد. به هم مکن است شبيهم
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 تشخيصي هايارزيابي

در تمام بيماران مبتال به ادم 

بايد صورت  تصويربرداريپاپي 

تي اسکن يو س MRIاگر چه  .گيرد

 MRI هر دو قابل قبول هستند اما

وم بر يمغز با يا بدون گادولين

ارجح  ماده حاجببا  اسکنتيسي

دروسفالي، ضايعات هي است.

فضاگير، ترومبوز سينوس وريدي و 

 هاي شريان وريديمالفورماسيون

بايد رد شوند.  سخت شامه

هاي شايع راديوگرافي در يافته

IIH  يا  خاليزين ترکي شامل يک

empty sella  غده بافت )به علت تحليل

غالف عصب  اتساعهيپوفيز(، 

کره  خلفي بخش، صاف شدن بينايي

 بيناييده شدن ديسک و برآم چشم

داراي است. بسياري از بيماران 

 slit-like ventricleهاي کوچک و باريک بطن

براي  ظن قوياگر هستند. 

 MR ،وجود دارد يعروق آنومالي

آنژيوگرافي و ونوگرافي بايد به 

منظور رد کردن ترومبوز سينوس 

 وريدي انجام شود. 

باشد،  طبيعياگر تصويربرداري 

به منظور  ع نخاعپونکسيون ماي

ثبت فشار باالي خروج مايع و رد 

مننژيت ضروري است. به دليل 

چاقي تکنيکي ناشي از  تشکالم

، پونکسيون مايع نخاعي بيمار

روسکوپي ممکن است با کمک فلو

پونکسيون مايع . صورت گيرد

 low-lyingنبايد در بيمار با نخاعي 

cerebellar tonsills  مثل مالفورماسيون

chiari  فتق  خطرانجام شود زيرا

(herniation)  وجود دارد. براي کشنده

، ميزان فشار IIHاثبات تشخيص 

بايد بيش از  مايع مغزي نخاعي

O2Hmm 259 ( اين ميزان باشد

افراد  در طبيعيمقدار حداکثر 

فشار مايع مغزي (. است چاق

 O2Hmmنبايد بيش از طبيعي نخاعي 

الغر و  بزرگساالندر  299

در  O2Hmm 659و  نوجوانان

فشار شيرخواران و کودکان باشد. 

بايد در حالتي مايع مغزي نخاعي 

دراز که به بيمار در وضعيت 

است  (lateral decebitus)کشيده به پهلو 

افزايش گيري شود تا از اندازه

تواند توسط که مي فشار کاذب

افزايش فشار شکمي در صورتي که 

 باشد،بيمار نشسته و يا خم شده 

. اگرچه اغلب جتناب شودا

پونکسيون مايع بيماران بعد از 

را تجربه  نخاع بهبود سردرد

 ممکن است به علتکنند سردرد مي

 اتفاق بيافتد.  نيز فشار پايين

 

 هاي درمانيروش

مشکوک  ارزيابي اوليه بيمار

 کامل بايد شامل معاينات IIHبه 

 وباشد  پزشکيچشم و نورولوژي

نيز بينايي شامل ارزيابي ميدان 

و  MRIتصويربرداري به روش  هست.

بايد پونکسيون مايع نخاع نيز 

ها به انجام شود. فاصله پيگيري

و اختالل ديد  ادم پاپيشدت 

ها شامل گيرياين پي .بستگي دارد

ديد رنگ،  ارزيابي حدت بينايي،

ميدان  ،نوربه  هاي مردمکواکنش

. استبينايي و فوندوسکوپي 

الل ديد خفيف بيماران با اخت

توانند هرچند هفته معاينه مي

با  سايرينشوند در حالي که 

هر يک يا بايد بيماري شديدتر 

معاينه شوند. دو هفته 

از فوندوس برداري سه بعدي عکس

مراجعه و زماني  اولينبايد در 

 يابدميبهبود  ادم پاپيکه 

تکرار شود. اين کار به ويژه 

براي مراجعات آتي که عاليم 

کند مفيد مياري دوباره عود بيم

تمام بيماران چاق  به است.
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 ناشناخته 

غيرباردار بايد توصيه کاهش وزن 

به دنبال کاهش  IIH ي. بهبودنمود

پس گاستريک وزن و جراحي باي

 گزارش شده است. 

که در گذشته طرفدار هايي روش

شوند اکنون توصيه نمي و ندداشت

 subtemporal cranial vault عبارتند از

decompression ، LP مصرف مزمن  و مکرر

. افزايش فشار داخل استروئيدها

و عود بيماري اضافه وزن  ،چشمي

ند نتواميدر حين کاهش دوز دارو 

از عوارض درمان مزمن با 

گيري اندازهاستروييد باشد. 

فشار داخل مغزي با پونکسيون 

 مايع نخاعي غيرعملي، مکرر

ي و غيرقابل تحمل براي تهاجم

مايع  مکررپونکسيون  .ستا بيمار

نخاع در درمان درازمدت غير 

 هاي مکررموثر است. پونکسيون

براي متعادل کردن  مايع نخاع

نخاعي مغزي  مايعافزايش فشار 

 اين غيرممکن است چرا که تمام

ساعت بازسازي  2مايع در عرض 

 شود.مي

 

 درمان

درماني رايج براي  اهداف

خالصه شده  5در جدول  IIHکنترل 

 ست. ا

 اختالل بينايي: عدم وجود

که فاقد عالمت  بدونبيماران 

 خفيف و تورم بوده بينايياختالل 

به طور  تواننددارند ميديسک 

 افراد .دقيق تحت نظر باشند

بدون اختالل  اماسردرد  دچار

با بينايي ممکن است 

ترکيبات ضدالتهابي استامينوفن، 

غيراستروئيدي و داروهاي 

اي يا لقهح 0دپرسانت يآنت

درمان شوند. بتابلوکرها 

استازوالميد ممکن است در اين 

 موارد به خوبي استفاده شود اما

 همواره ضروري نيست.مصرف آن 

: کاهش خفيف تا متوسط بينايي

 اين گروه در بيماراناين اکثر 

استازوالميد يک  قرار دارند.

آنزيم کربنيک مهارکننده 

انهيدراز است که توليد مايع 

دهد و را کاهش ميو نخاعي مغزي 

در اين خط اول درمان دارويي 

بازده و . البته شرايط است

نتيجه آن تنها به صورت موردي 

 2999تا  599. )ثبت شده است

گرم در روز( دوز آغازين ميلي

بار در  0الي  2گرم ميلي 599

گرم  0روز که ممکن است تا دوز 

در روز در صورت لزوم افزايش 

و نبايد به يابد. اين دار

 ميدافرادي که به ترکيبات سولفا

عوارض دارند داده شود.  حساسيت

ها، پارستزي لب شامل جانبي دارو

 حس چشاييدست و پا،  انانگشت

غيرطبيعي، تهوع، استفراغ، 

سنگ کليه خواب آلودگي، حالي، بي

البته . استو اسيدوز متابوليک 

اين دارو را خوب  اکثر بيماران

اين دارو به  به تحمل کرده و

 هاينقص دهند وپاسخ مي يخوب

 طي در ادم پاپيبينايي و  ميدان

بعد يابد. بهبودي ميماه  1تا  0

دارو  بايد دوز از اين مدت

دارو تحمل اين اگر  .تقليل يابد

 19تا  49نشد فوروزمايد 

تواند گرم روزانه ميميلي

شود اما استازوالميد جايگزين 

ه دقت ببايد سرم پتاسيم  ميزان

 شود. کنترل

ديد:  شديد و پيشروندهکاهش 

شديد در بيماران مبتال به اختالل 

مبتاليان به يا  و معاينه زمان

رغم عليبينايي پيشرونده  کاهش

نيازمند  هاي داروييدرمان

. اگر هاي شديدتري هستنددرمان
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يا ناگهاني باشد شديد ديد  افت 

 به همراهيد با دوز باال ياسترو

 .استمطلوبي د درمان استازوالمي

 optic nerve به روش به هر حال جراحي

sheath fenestration  درمان اوليه براي

اين بيماران است. ساير 

 جراحياين ها براي انديکاسيون

عبارتند از  کاهش يا از دست 

شديد ديد در زمان مراجعه، دادن 

 اجراي دستوراتعدم توانايي در 

ام در انجهمکاري عدم دارويي يا 

بعد از  هاي ميدان بينايي.تست

 19-09بهبود ميدان ديد در  ،عمل

افتد و درصد بيماران اتفاق مي

درصد  19همچنين بهبود سردرد در 

. زماني که هر دهدرخ مي بيماران

 بينايي حدت دو چشم دچار کاهش

شوند بايد ميديد  ميدان يا

چشم با ديد بهتر عمل  ابتدا

 اردمو درصد 19تا  59شود. در 

چشم مقابل بعد از جراحي يک 

بهبود پيدا  خودخودبه طرفه

يک طرفه  fenestration زيرا ،کندمي

اطراف هر دو آراکنوييد فضاي ساب

کند. مي decompressرا  بيناييعصب 

اگر چشم ديگر شديدًا آسيب ديده 

تواند در باقي بماند جراحي مي

عرض چند روز بعد انجام شود. 

طور همزمان جراحي دوطرفه به 

 شود. توصيه نمي

ميزان عوارض عمل در دستان يک 

جراح با تجربه کم است. عوارض 

موقت  اختاللشامل  تراهميتکم

موقتي  disinsertion)به دليل  يحرکت

افزايش  ،(عضله رکتوس داخلي

مردمک )به علت  گذراي تون عضالت

يا کوچک ب سيلياري اعصاآسيب به 

وارض ع .باشدمي جريان خون آن(

شامل انسداد  با شيوع کمتر بزرگ

هاي شريان مرکزي شبکيه و شاخه

بدتر  و انفارکتوس کوروييد آن،

. باشندمياپتيک نوروپاتي شدن 

در بينايي  در اکثر بيماران

و  کردهبهبود پيدا  دراز مدت

 درصد 09اما در  ،شودتثبيت مي

هاي عمل شده ممکن است پس از چشم

به  اريبيم ،اوليه يبهبوداز 

جراحي سمت بدتر شدن پيش برود. 

تواند انجام شود اما ميمجدد 

را  CSF shunting از محققانبسياري 

 دهند. در اين موارد ترجيح مي

به طور کلي  lumboperitonealشانت 

شان مشکل اصليبيماراني که  براي

سردرد است يا در افرادي که 

 optic sheath عمل رغمديد علي کاهش

fenestration کند استفاده پيشرفت مي

در درمان  عملگرچه اين  .شودمي

از دست دادن بينايي موثر است و 

توسط تعدادي از کارشناسان به 

 shunt ،وان روش اول انتخاب شدهعن

failure  فشار  ناشي ازو سردردهاي

 اي رايج است کهپايين به اندازه

اين عمل  برخي ديگر از طراحان

انتخاب  را به عنوان اولين

. شانت گيرددر نظر نمي يدرمان

ventriculoperitoneal قبول تواند با مي

شکست به خوبي استفاده  ترکم خطر

جراحي  به ،عملاما اين  ،شود

نياز دارد و به علت  يداخل مغز

ها بسيار کوچک ونتريکول اندازه

 مشکل است. 

زنان حامله که دچار  حاملگي:

IIH ند همانتوانند ميشوند مي

به  .افراد غيرحامله درمان شوند

تراتوم ارش از هر حال يک گز

در کودکان به  اکروکوکسيژيالس

ها از علت استفاده مادران آن

ماه اول  0استازوالميد در 

ت. در بارداري گزارش شده اس

 2-0نتيجه دارو بايد تنها در 
آخر بارداري استفاده شود. ماه 

در مادران باردار نبايد از 

تر استفاده شود هاي قويديورتيک

 شود. نميتوصيه نيز و کاهش وزن 



 

 

 21 
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 ناشناخته 

 
 نتايج

تر بيماران با کاهش ديد بيش

خفيف تا متوسط به دنبال درمان 

ادم يابند. دارويي بهبود مي

ها يا معمواًل در عرض هفته پاپي

 شودبرطرف مي ها به طور کاملماه

اما تعدادي از بيماران با 

برآمدگي مزمن ديسک باقي 

در اين  ادم پاپيعود  .مانندمي

 چندان شايعگروه از بيماران 

نيست. بنابراين تنها معاينات 

اي چشم ضروري است مگر اين دوره

د. نکه عاليم دوباره عود کن

نياز ديد بيماران با کاهش شديد 

اغلب درجاتي  .به جراحي دارند

و نقص از کاهش حدت بينايي 

که  ماندميميدان بينايي باقي 

درصد بيماران  5در ن است ممک

به بيماري  ناتوان کننده باشد.

رسد و به نظر مي بدخيم استندرت 

 ، عمل جراحيبه درمان دارويي

optic nerve sheath fenestration  شانت نيز و

lumboperitoneal د و منجر دهجواب نمي

ديسک به آتروفي ثانويه و شديد 

 شود. ميبينايي 

 

 گيرينتيجه

IIH لي يک تشخيص راحت ر کبه طو

ان چاق است و توسط سردرد، در زن

از دست رفتن ميدان و  ادم پاپي

تمام  شود.بينايي مشخص مي

بايد  ادم پاپيبيماران مبتال به 

از نظر رد ضايعات فضاگير 

 ادم پاپيتصويربرداري شوند. 

 ادم پاپي کاذبحقيقي بايد از 

 افتراق داده شود. 

را  تشخيصنخاع  مايع پونکسيون

فشار باال و طبيعي بودن با 

علت و کند. شخص ميآناليز آن م

 IIHافزايش فشار در  ساز و کار

کامپيوتري  نامشخص است. ارزيابي

ترين تست براي مهمميدان بينايي 

 .است IIHپيگيري بيماران با 

درمان به طور کلي شامل کاهش 

ها و يا ديورتيک ، مصرفوزن

fenestration  است و  يبينايعصب غالف

 هادرماناين براي افرادي که به 

هاي متنوع اند روشپاسخ نداده

بيماران بسياري از  شانت در

نيز  و درصدي يابندبهبود مي

رغم عليبينايي شديد  دچار اختالل

 شوند.درمان مي
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 کدورت کپسول عدسي

 
 پزشکي نگاه مرکز چشم -فلوشيپ قرنيه: زادهدکتر محمدحافظ نوروزي

 
 مقدمه

کدورت کپسول عدسي از مشکالت 

پزشکان بسيار رايج پيش روي چشم

و نيز بيماران پس از جراحي 

همراه با کارگذاري  مرواريدآب

باشد و اين لنز داخل چشمي مي

عارضه به درجات مختلف بعد از 

عمل موجب کاهش ديد، پخش نور و 

 (monocular diplopia)چشمي دوبيني تک

شود و چالش مهمي از نظر مي

شود و تشخيصي درماني محسوب مي

تواند يک تصميم نامناسب مي گاه

موجب عوارض شديد و جبران 

 ناپذير براي بيمار شود. 

 

 بندي کدورت کپسول عدسيطبقه

بندي طبقهبندي، ترين طبقهمهم

است و به صورت زير آناتوميک 

 باشد: مي

 کدورت کپسول قدامي عدسي -
(anterior capsule opacity=ACO) 

 کدورت کپسول خلفي عدسي -
   (posterior capsule opacity=PCO) 

 interlenticular)کدورت بين دو لنز  -

opacity=ILO) 
 

کدورت کپسول قدامي به دو نوع 

 شود:تقسيم مي

کپسول فيبروز و کدورت  (1

 قدامي 

فيموز کپسول چروکيدگي يا  (6

 قدامي
 (capsular phimosis) 

 

کدورت کپسول خلفي نيز به دو 

 شود:نوع تقسيم مي

1) regeneratory PCO 

6 )fibrotic PCO 

 
 کدورت کپسول عدسيآسيب شناسي علت بروز 

در ايجاد اين عارضه نقش 

هاي اساسي بر عهده سلول

ها سلول اينتليوم عدسي است. اپي

  شوند:ه دو دسته تقسيم ميب

1 )Equatorial epithelial cells هاي يا سلول

تليوم در ناحيه استواي عدسي اپي
(E-cell) 

6) Anterior epithelial cells هاي يا سلول

تليوم در زير کپسول قدامي اپي

 ( 1)تصوير   (A-cell)عدسي 

 

 

 1تصوير 
 

پس  Eو  Aهاي هر دو گروه سلول

دستخوش  مرواريدآباز جراحي 

و مهاجرت  (proliferation)تکثير 

عمدتًا با  Aهاي شوند. سلولمي

transdifferentiation  يوفيبروبالست مبه

بدل شده و موجب رسوب کالژن و 

هاي شوند. سلولانقباض کپسول مي

E و تکثير  نيز با فرايند تمايز

 شکلزنبوريالنههاي به سلول
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(honeycomb) هاي و نيز سلول

مبدل  bladder cellمرواريدمانند يا 

 ( 6)تصوير  شوند. مي

تليوم لنز هاي تک اليه اپيسلول

 ايجاد  ، TGFبا ترشح 

 

هاي سلولي مرکب از پالک

ميوفيبروبالست و فيبروبالست 

هاي اين سلول بعد کنند ومي

يافته توليد موادي مانند  تمايز

در )موجود پروتئين آلفا 

، desmin، (اي صافهاي ماهيچهسلول

، نوع اول و سومکالژن 

 د.نکنمي tenascinفيبرونکتين و 

 ( 3)تصوير 

 

 
 6تصوير 

 

 

 

 3تصوير 
 

 اختالالت بينايي اساسًا به دليل

ها و دسترسي آن Eهاي رشد سلول

ز داخل لنبه فضاي بين کپسول و 

 هايچشمي و تشکيل سلول

در حالي است  pearl مانندمرواريد

تر تمايل به بيش Aهاي سلول که

ايجاد کدورت کپسول و چروکيدگي 

به آن پس از تمايز 

در اثر تماس با )ميوفيبروبالست 

 دارند. (لنز

اساسًا در  fibrotic PCOبه طور کلي 

رخ پس از عمل ماه اول  3طي 

ديرتر  regeneratory PCOدهد ولي مي

 آغاز 

 

شود. زمان بروز اين حالت مي

حوالي سال دوم و سوم بعد از 

است ولي گاهي تا  مرواريدآبعمل 

 شود. سال بعد نيز ايجاد مي 5

 

 بندي کدورت کپسول قداميطبقه

تواند به دو بندي مياين طبقه

کروسکوپي يا ماکروسکوپي شکل مي

(gross) .باشد 

 بندي ميکروسکوپي طبقهACO 

 ( 4)تصوير 

درجه صفر: هيچگونه بافت يا 

سلولي در سطح دروني کپسول 

قدامي وجود ندارد يا تنها يک 

ديده رديف سلول در اين سطح 

 .شودمي

هاي ها و سلول: بافت1درجه 

 ،سطح داخلي کپسول قدامي عدسي

 26تر از داراي ضخامتي کم

رديف  دوميکرون بوده و حداقل 

 سلول در اين سطح وجود دارد.

ها و ضخامت بافت :6درجه 

هاي سطح داخلي کپسول قدامي سلول

 ميکرون است.  166تا  26بين 

ها و : ضخامت بافت3درجه 

هاي سطح داخلي کپسول قدامي سلول

 ميکرون است.  166بيش از 
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 4تصوير 

 

 ACOبندي ماکروسکوپي طبقه

 (5)تصوير 
درجه صفر: در اين مرحله 

 کپسول قدامي کامالً شفاف است.

: در اين حالت کدروت 1درجه 

در لبه کپسولورکسيس  موضعي

 شود.مشاهده مي

: کدورت منتشر همراه 6درجه 

با چين خوردگي بخشي از کپسول 

 شود.ديده مي

ت : در اين مرحله کدور3درجه 

شديد همراه با چين خوردگي تمام 

 کپسول قدامي وجود دارد.

 : در اين مرحله انقباض4درجه 

در کپسول قدامي به  (phimosis) شديد

 5/3به  رکسيسکه قطر  استحدي 
 رسد. تر ميمتر يا کمميلي

براي بررسي ميزان کدورت 

 کپسول قدامي از نظر ميزان سفيد

 هاي نظريتوان از روششدن مي

subjective  افزاري نرم تحليلو يا از

بر اساس تصاوير استاندارد 

هاي آينده آورياستفاده نمود. فن

ممکن است بر پايه ارزيابي 

تصاوير نور انعکاس يافته از 

يات يکپسول قدامي باشد تا جز

تري قابل نمايش ساختاري بيش

 .گردند

 

 5تصوير  
 

مل در ايجاد واترين عشايد مهم

ACO  ،لنز داخل چشمي اپتيک  تماس

 همچنينهاي کپسول قدامي و و لبه

  د و در اين مياننجنس لنز باش

ACOتر مربوط به لنزهاي بيش

 سيليکوني است. 

 

 کدورت کپسول خلفي

ساز يا عوامل زمينه

بروز اين عارضه  در مساعدکننده

به روش  مرواريدآبپس از جراحي 

فيکو يا اکسترا به دو بخش 

 شوند:بندي ميطبقه

  عوامل مربوط به جراحي 

کامل دم انجام هيدرودايسکشن ع -

براي تميز شدن تمامي کورتکس 

مهمي عدسي عامل مساعد کننده 

 باشد.مي PCOبراي ايجاد 

عدم قرار دادن لنز داخل چشمي  -

به طور صحيح درون کپسول عدسي 
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نيز عامل ديگري براي ايجاد 

PCO .است 

اگر اندازه کپسولورکسيس  -

تيک عدسي از قطر اپتر بزرگ

 يسهاي کپسولورکسباشد و لبه

هاي لنز داخل چشمي را کناره

متر تا يک ميلي 5/6به ميزان 

 PCOايجاد  احتمال ،نپوشاند

يابد. زماني که لنز افزايش مي

هاي به طور صحيح توسط لبه

شود کپسولورکسيس پوشانده مي

 دهد.رخ مي shrink wrapاصطالحًا 

 
 نز داخل عوامل مربوط به ل

 چشمي 
هاي در بررسي طراحي لبه لنز:

مختلف مشخص شده است که ميزان 

در لنزهاي داراي لبه  PCOبروز 

بيش از لنزهاي  round edgeگرد 

باشد. مي square truncated edgeداراي 

 326اين وضعيت بايد در تمامي 

هم در سطح ، درجه اپتيک لنز

 قدامي و هم در سطح خلفي باشد.

هر چه ميزان تماس  :چسبندگي

کپسول خلفي با سطح خلفي لنز 

تر باشد ميزان داخل چشمي کم

تر خواهد بود. براي بيش PCOبروز 

افزايش ميزان تماس لنز و کپسول 

لنز،  هسازند هايشرکت برخي

درجه بين  angulation 5زاويه يا 

ايجاد  هااپتيک و هاپتيک

 اند. کرده

در  PCO: ميزان بروز جنس لنز

هاي اکريليک به ويژه انواع لنز

هيدروفوبيک از ساير لنزهاي 

به عبارت  ،تر استداخل چشمي کم

لنز  biocompatibilityديگر هر چه ميزان 

تر باشد ميزان تحريک در بيش

تليوم هاي اپيپروليفراسيون سلول

 تر خواهد بود. لنز کم

ديگر خطوط دفاعي ديدگاهي  از

اوليه و ثانويه براي جلوگيري 

 عبارتند از: PCOاز عارضه 

برداشتن  نيز تميز نمودن و (1

 کامل بقاياي کورتکس عدسي )سد

 دفاعي اوليه(

 خصوصيات لنز داخل چشمي به (6

)سد   square truncated edge گيويژ خصوص

 ( 2)تصوير  دفاعي ثانويه(

 

 
 2تصوير 

 

در مورد سد دفاعي اوليه بايد 

ت اگر چه امکان تميز کردن گف

 تمامي کورتکس عدسي وجود دارد و

از ايجاد  اين کار تا حد زيادي

Soemmering's ring کند ولي جلوگيري مي

تليوم هاي اپيبرداشتن تمام سلول

 capsule polishingتوسط  (LEC)لنز 

براي  اخيرا غيرعملي است.

 sealedاز روش  LECبرداشتن تمامي 

capsule irrigating device  با نام تجارتي

Perfect Capsule شود. اين استفاده مي

 Piovellaتوسط دکتر اولين بار روش 

از ايتاليا معرفي شد. در اين 

روش پس از برداشتن هسته و 

اي از تمامي کورتکس عدسي، وسيله

جنس سيليکون تحت پوشش متيل 

سلولز يا هيالورونات سديم وارد 

به شکل  شود. اين وسيلهچشم مي

اتصال  دويک ديسک بوده و داراي 

باشد. ويينه ميهاي ملولهبه شکل 

هاي ابتدا ديسک روي لبه

شود و کپسولورکسيس قرار داده مي

مکش در يکي از  سپس از طريق
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، اتصال محکمي هاي مويينهلوله 

و ديسک  capsular bag هايلبه بين

شود و از سيليکوني ايجاد مي

يگر آب مقطر طريق لوله مويينه د

شود. آب در اين محفظه تزريق مي

تليوم هاي اپيمقطر تمامي سلول

لنز را دستخوش تورم و ترکيدگي 

کند. سپس آب مقطر از و مرگ مي

طريق همان لوله مويينه تخليه 

شود و ديسک از داخل چشم خارج مي

مجدد با  شستشويگردد و پس از مي

تزريق  و BSS (balanced salt solution)محلول 

لنز داخل چشمي در  ،ويسکواالستيک

شود. کيسه کپسولي قرار داده مي

از آنجا که آب مقطر براي ساير 

هاي داخل چشم به ويژه بافت

، استآور اندوتليوم قرنيه زيان

به عبارت يا  sealed capsuleايجاد 

ديگر يک محفظه کاماًل مجزا براي 

تزريق آب مقطر الزامي به نظر 

ضمن با استفاده از رسد. در مي

 PCOبروز  احتمالاين روش اگر چه 

به طور تقريبًا کامل از بين 

 ACOرود لکن احتمال بروز مي

اي وجود دارد. همچنان تا اندازه

 (2)تصوير 

 

 
 2تصوير 

 

 ،در خصوص سد دفاعي ثانويه

نقش اساسي مربوط به اثرات 

ز داخل بازدارنده لبه خلفي لن

چشمي است که اصطالحًا به آن 

posterior barrier edge effect گويند. در مي

 noسوم به واي ماين رابطه نظريه

call = no space  وجود دارد که بر

اساس آن فقدان فضا بين کپسول و 

سدکننده و  آوريفنلنز در کنار 

مانع نفوذ  ،square-edgeبازدارنده 

LEC ي به پشت لنز داخل چشم

همراه با جنس  نکاتشود. اين مي

 مهمي ممانعت کننده عوامللنز 

 . شوندمحسوب مي  PCOدر بروز 

 اثر شرط اصلي اعمالدر حقيقت 

خط دوم دفاعي رعايت تمام نکات 

 .باشدمربوط به خط اول دفاعي مي

نيازهاي موثر به عبارت ديگر پيش

 بودن خط دوم دفاعي عبارتند از:

يس کامالً انجام يک کپسولورکس -

 5/6هاي آن حدود مدور که لبه

متر روي اپتيک لنز ميلي 1تا 

  ،را بپوشاند

 posteriorداشتن لنزي با ويژگي  -

square edge 

محل اتصال اپتيک به  قطر کم -

. اين مورد (slim haptics)هاهاپتيک

تکه و يک تکه در هر دو لنز سه

 کند.صدق مي

تر استفاده از لنزهايي که کم -

حريک فيبروز در کپسول موجب ت

 عدسي شوند.

-surgeryساير موارد مطرح شده در  -

related factors. 

 posterior barrierمکانيسم اثر مهاري 

edge effect  در چهار مرحله خالصه

 شود:مي

در مرحله اول فشار  الف(

هاي کپسول مکانيکي از طرف لبه

قدامي به طرف خلف بر روي لنز 

 شود.اعمال مي

مرحله دوم فشار مکانيکي در  ب(

هاي محيطي کپسول از طرف بخش

 شود.خلفي به طرف قدام وارد مي
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 محکمي در مرحله سوم اتصالج( 

بين کپسول قدامي و خلفي به 

 آيد.وجود مي

در مرحله چهارم اين اتصال  د(

لنز ادامه  square edgeتا لبه 

يابد و تمام فضاي اوليه به مي

تصوير )شود. طور کامل بسته مي

2 ) 

مولکولي  بيولوژياز نظر 

( LECاتصال کپسول قدامي )حاوي 

هاي به کپسول خلفي توسط ملکول

cadherin  وIntegrin دهد که خود رخ مي

 mRNAهاي ملکول expression از ناشي

. شکست و عدم موفقيت اين باشدمي

 دهد:رخ مي زمانمکانيزم در دو 

1) primary failure  يا بروزPCO درس زو 

6) secondary failure  يا بروزPCO  ديررس 

شکست اوليه که منجر به بروز 

early PCO زير  هايگردد در حالتمي

 شود:ديده مي

استفاده از لنزهايي که اپتيک  -

متر يا ميلي 5/2بسيار بزرگ )

لنزهاي داراي  تر( دارند.بيش

اپتيک بزرگ موجب کشش و ايجاد 

stress line شده و  در کپسول خلفي

بين  کاملمانع برقراري تماس 

شود و در ضمن کپسول و لنز مي

روي لنز را رکسيس هاي لبه

 پوشاند.نمي

اپتيک و  و پهن تصال نامناسبا -

ها که اصطالحًا آن را هاپتيک

 گويند. پاشنه آشيل لنز مي

همانطور که ذکر شد محل اتصال 

ها به اپتيک بايد ظريف هاپتيک

 LEC داز رش طراحي شده باشند تا

 در پشت لنز جلوگيري شود. 

شکست ثانويه که منجر به بروز 

Late PCO هاي زير ردد در حالتگمي

 شود:ديده مي

از دست رفتن اثرات ناشي از  -

تماس بقاياي کپسول قدامي به 

 کپسول خلفي 

فشار مکانيکي ناشي از رشد  -
.Soemmering's ring 

 
 

 2تصوير 
 

گيري هتوان نتيجمياز اين رو 

 posterior barrier edge effectکرد که ويژگي

موثر است  آسان و اگرچه بسيار

به طور کامل و  دتوانولي نمي

به ويژه در  PCOهميشگي از بروز 

هرچه  .مراحل ديررس جلوگيري کند

تري بين دو کپسول اتصال محکم

قدامي و خلفي باشد و هرچه بافت 

کالژن اين دو را به يکديگر 

متصل نمايد مقاومت  ترمحکم

تري در مقابل فشارهاي بيش

وجود  LECsمکانيکي ناشي از رشد 

 کند.ديرتر بروز مي PCOداشته و 

باليني کدورت  از لحاظ    

کپسول خلفي به دو شکل ديده 

 شود:مي
 

Regeneratory PCO:  ميزان بروز اين

هاي دوم حالت معمواًل در بين سال

 ريدمرواآبتا سوم پس از جراحي 

رسد و به ندرت تا به حداکثر مي

سال بعد از عمل نيز بروز  5

 کند.مي
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Fibrotic PCO معمواًل در  حالت: اين

ماه اول پس از عمل جراحي  3طي 

 شود.ايجاد مي مرواريدآب

-illخود به دو شکل  regeneratoryفرم 

defined syncytial LEC layer  و نيزElschnig's pearl 

monolayer دوم حالت شود وه ميديد 

تواند به مي مرواريد مانند(شکل)

هاي ظريف يا بزرگ صورت دانه

 باشد.

در شکل فيبروتيک، ابتدا 

فيبروز در محيط کپسول خلفي رخ 

دهد و سپس به طرف مرکز مي

تواند يابد و حتي ميامتداد مي

جايي لنز داخل منجر به جابه

چشمي گردد. در حقيقت اگر بخشي 

از کپسولورکسيس روي اپتيک لنز 

اتصال کپسول قدامي  ،را نپوشاند

و خلفي در اين بخش و تحريک 

منجر به بروز  LECيي بيوشيميا

تواند د که ميوشمي PCOفيبروتيک 

جهت(  درجه )از دو 326به صورت 

پتيک لنز را به رشد کرده و ا

خارج  capsular bagطور کامل از درون

پديده  به دنبال آنکند و 

فيبروز تا مرکز کپسول خلفي 

پيشرفت نمايد. مراحل اوليه 

و  partial buttonholingفيبروز را اصطالحًا 

 full buttonholingيشرفته را مراحل پ

 نامند. مي

 

 بندي کدورت کپسول خلفيطبقه

بندي کدورت کپسول خلفي طبقه

 (subjective)تواند به دو روش نظري مي

انجام شود که  (objective)و عملي 

هر دو بر يکديگر منطبق البته 

 باشند. مي

: کدورت خفيف در محيط 1درجه 

خارج از محل کپسول خلفي و در 

استقرار لنز داخل چشمي رخ 

 دهد.مي

: حلقه کدر ضخيم و 6درجه 

در  Soemmering's ringسفيدرنگي به نام 

 شود. خارج اپتيک لنز ايجاد مي

: کدورت کپسول خلفي در 3درجه 

زير بخش محيطي اپتيک لنز ايجاد 

 گردد.مي

: کدورت کپسول خلفي تا 4درجه 

ت بخش مرکزي اپتيک لنز پيشرف

 ( 16و  2)تصاوير کند. مي
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 2تصوير 
 

 

 16تصوير 

 

 رابطه بروز کدورت کپسول خلفي و جنس لنز

اگرچه مطالعات مختلف نتايج 

متفاوتي را در اين زمينه نشان 

نيز اند و برخي مطالعات داده

لنز  هاي سازندهشرکت تحت راهبرد

 3توان به شود ولي ميانجام مي
اصل کلي در اين زمينه دست 

 يافت:

در لنزهاي سه  PCOميزان  -1

تکه بوده تر از لنزهاي يکتکه کم

 plate hapticو اين ميزان در لنزهاي 

تر است. از دو مورد ديگر بيش

مطالعات متفاوتي هم در البته 

د. به ناين زمينه وجود دار

اي که در العهعنوان مثال در مط

به چاپ  JCRSدر مجله  6666سال 

رسيد جنس دو لنز هيدروفيليک و 

هيدروفوبيک تاثيري در ميزان 

در طي مدت مطالعه  PCOبروز 

بر اساس نتايج اين نداشتند و 

 square edge ويژگي در اصلتحقيق 

نشان داده  PCOعامل بازدارنده 

 شد.

در لنزهاي  PCOميزان بروز  -6

بيشتر از لنزهاي نرم  (PMMA)سخت 

(foldable) .است 

در گروه لنزهاي نرم ميزان  -3

بيش از همه مربوط به  PCOبروز 

لنزهاي سيليکوني است و لنزهاي 

آکريليک هيدروفوبيک کمترين 

باشند. را دارا مي PCOميزان 

توليد  آوريفنبا پيشرفت البته 

لنزهاي سيليکوني و به بازار 

لنزها  هاي جديدتر اينآمدن نسل

در اين به تدريج  PCOميزان بروز 

نوع لنزها کاهش يافته است به 

در نسل  PCOطوري که ميزان بروز 

چهارم لنزهاي سيليکوني با جنس 

polysiloxone  در حد ساير لنزهاي نرم

 (1)نمودار  است.
در يک مطالعه که از ژانويه 

در  6666تا دسامبر سال  1222

ز آمريکا صورت گرفت ميزان برو

PCO  در يک لنز هيدروفوب آکريليک

معادل  rigid PMMAدرصد و در لنز  3/3

درصد گزارش شد و ساير  2/33

در  PCOلنزها از نظر ميزان بروز 

قرار لنز دو نوع  اينبين 

  گرفتند.
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 درمان کدورت کپسول

هاي متعددي براي کدورت درمان

يژه کدورت کپسول کپسول به و

ترين خلفي وجود دارند که شايع

ها استفاده از ليزر ياگ و آن

 باشد. مي YAG laser capsulotomyمعروف به 

هاي درماني عمدتًا ساير روش

هاي پيشگيرانه هستند و به روش

ز کپسولوتومي عبارتي شايد به ج

بتوان يک روش  با ليزر ياگ

ديگر را براي رفع کدورت درمان 

راتيو کپسول خلفي ذکر نمود رژن

هاي سلول  secondary irrigationو آن هم 

باشد که به پشت تليوم لنز مياپي

مهاجرت کرده و  يلنز داخل چشم

با استفاده از شستشو و 

ها اين نوع آسپيراسيون سلول

 شود.کدورت کپسول خلفي مرتفع مي

هاي پيشگيرانه ديگر عبارتند روش

 از: 

- sealed capsule irrigating device  با نام

که توسط  Perfected Capsuleتجاري 

از ايتاليا معرفي  Piovellaدکتر 

 شد.

 capsular tension ring (CTR)استفاده از  -

 regenerative PCOکه موجب کاهش 

 شود. مي

کپسول قدامي  زير پوليش کردن -

. LECبراي پاک کردن بخشي از 

البته در مورد نقش اين روش 

ققين اختالف نظر وجود بين مح

 دارد. 

طراحي جديد لنزهاي داخل چشمي  -

که بين  است ايبه گونه

 5ها و اپتيک زاويه هاپتيک
شد و سطح ادرجه وجود داشته ب

روي کپسول  کامالً  خلفي لنز

 تکيه نمايد.خلفي 

برداشتن بخش مرکزي کپسول  -

 posterior continuous curvilinearخلفي 

capsulorrhexis (PCCC)  روش يا با

 primary posterior ديگري موسوم به

capsulotomy  (PPC) ، 

استفاده از برخي ترکيبات  -

 LEC.سرکوب کننده تکثير 

بايد گفت  PCCC/PPCدر مورد روش 

اين روش در موارد خاصي 

 انديکاسيون دارد:

فيبروز اوليه کپسول خلفي که  -

در حين جراحي، پزشک متوجه آن 

ه صورت شود و تظاهر آن بمي

پالک ضخيمي در کپسول خلفي است 

با پوليش کردن پاک و شفاف  و

 شود. نمي

عدم دسترسي به بيمار در  -

، بعد non-compliance ثلمواردي م

مرکز مسافت بين بيمار و 

بيماران نيز پزشکي و چشم

مراجعه به  وانمعلولي که ت

 پزشکي را ندارند.مراکز چشم

فوکال لنز مولتي که در مواردي -

ر چشم بيمار کارگذارده د

حساسيت  شود، به صورت زودرسمي

يابد. براي کاهش مي کنتراست
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 PPCرفع نسبي اين حالت توصيه 

 شود.مي PCCCيا 

هاي متعدد زجاجيه مانند کدورت -

synchysis scintillans  که از طريق

ويترکتومي  ،کپسولورکسيس

هاي زجاجيه انجام شده و کدورت

 شود.برداشته مي

اطفال به ويژه  در رواريدمآب -

 سالگي که با 16-16تا سن 

 و انجامبرداشتن کپسول خلفي 

 همراه است.ويترکتومي قدامي 

 posterior opticبا نيز اين کار گاهي 

capture  شود.ميهمراه 

بيماران دچار  مرواريدآبدر 

بيني باال به علت ضعف نزديک

هاي لنز لبه در دفاعي اثرات سد

 PCCCيا  PPCتوان از داخل چشمي مي

استفاده نمود. البته اين موضوع 

نياز به تحقيق و بررسي مستقل 

 دارد.

در مورد پوليش کردن کپسول 

قدامي و خلفي بايد گفت از آنجا 

در  phimosisکه خطر بروز 

، pseudoexfoliationهمراه با  مرواريدآب

بيني يوويت، پارس پالنيت، نزديک

و شديد، رتينيت پيگمانتر 

بيماري ديستروفي ميوتونيک 

بسيار زياد است. اين روش ميزان 

بروز فيموزيس را کاهش داده و 

 تر خواهد بود. کم PCOو  ACO خطر
 

 با استفاده از ليزر ياگ PCOدرمان 

 YAG laser capsulotomyاستفاده از روش 

توصيه  clinically significant PCOتنها در 

زير شود. اين وضعيت در موارد مي

 شود:ديده مي

تر از کاهش دو خط يا بيش -

بهترين ديد اصالح شده بيمار 

  ،مرواريدآبپس از جراحي 

با خلفي مشاهده کدورت کپسول  -

 redافتالموسکوپي در زمينه 

reflex، 

با  خلفي مشاهده کدورت کپسول -

  ،اسليت لمپ در فضاي مردمک

، هاله و glareشکايت بيمار از  -

  .کاهش بينايي

ليزر کپسولوتومي با انجام 

در موارد زير توصيه ياگ 

 شود:نمي

هاي شديد و يا ادم کدورت -

قرنيه که در حقيقت ديد کافي 

براي شکافتن کپسول عدسي با 

ليزر وجود ندارد و خطر آسيب 

و حتي شکستن لنز داخل چشمي 

 محتمل است. 

يد يسيستودر مواردي که ادم  -

وجود دارد و با  (CME)ماکوال 

ر اين عارضه تشديد انجام ليز

 شود. مي

التهابات داخل چشمي )يوييت  -

 فعال(

بروز در خطر بسيار زياد  -

  .پارگي شبکيه
 

 اقدامات الزم جهت کپسولوتومي با ليزر ياگ

اين اقدامات در سه بخش پيش، 

بندي حين و پس از ليزر طبقه

 شوند:مي

  اقدامات پيش از ليزر 

تهيه تاريخچه دقيق شامل زمان 

حي فيکو و معاينات کامل عمل جرا

پزشکي قبل از انجام ليزر چشم

ضروري است. بررسي کدورت کپسول 

عدسي با افتالموسکوپ مستقيم و 

رتينوسکوپ قابل انجام است. 

بررسي کدورت کپسول عدسي با 

افتالموسکوپ مستقيم و 

 laserغيرمستقيم، ارزيابي با 

interferometer، گيري حدت اندازه

 potential acuity meter (PAM) بينايي بالقوه
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فلورسين انجام  با و آنژيوگرافي 

توضيح کامل از آنچه شود. مي

مار انجام شود قرار است براي بي

ضروري است.  براي او و همراهانش

شامل خطرات، محاسن و اين توضيح 

باشد و هاي درماني ديگر ميراه

نامه انجام بايد از بيمار رضايت

ز داروهاي ليزر را اخذ گردد. ا

کاهش دهنده فشار چشم مانند 

apraclonidine هاي يا مهارکننده

براي  )تيمولول( بتاآدرنرژيک

جلوگيري از افزايش فشار چشم پس 

. بهتر شوداز ليزر استفاده مي

محل  انجام ليزرقبل از  است

مشخص شود. دقيق محور بينايي 

ليزر  shotاين کار با انجام يک 

مًا به زماني که بيمار مستقي

aiming beam کند قابل انجام نگاه مي

 توان از است. مي

هاي ضعيف مانند ميدرياتيک

درصد يا  5/6تروپيکاميد 

درصد براي  5/6افرين فنيل

بازکردن مختصر مردمک استفاده 

نمود. توضيح کامل به بيمار در 

از دستگاه ليزر  که مورد صدايي

زمان انجام کپسولوتومي به صورت 

ضرورت شود شنيده مي popيا کليک 

چشم بيمار  (fixation) دارد تا ثبات

 تغيير نکند. به طور دايم

بهتر است براي انجام ليزر از 

لنز تماسي مخصوص کپسولوتومي 

استفاده نمود و بايد قبل از 

حسي گذاشتن لنز تماسي قطره بي

موضعي )تتراکايين( در چشم 

نمودن وضعيت بيمار ريخت. تنظيم

انه و وضع نشستن پيشاني، چ

بيمار قبل از ليزر مهم است و 

موجب آرامش بيمار در زمان ليزر 

گردد. بهتر است سر بيمار مي

توسط يک نوار يا تسمه در زمان 

ليزر ثابت نگه داشته شود. در 

صورتي که از قطره ميدرياتيک 

 شودميشود، توصيه استفاده نمي

اتاق ليزر براي اتساع نسبي 

شد. براي ثابت باتاريک مردمک 

توان از ماندن چشم بيمار مي

fixation target  در مقابل چشم ديگرکه 

 استفاده نمود. گيردقرار مي

  اقدامات حين کپسولوتومي با

 ليزر ياگ 

 1حداقل ميزان انرژي )با کار 
گردد و در ميلي ژول( آغاز مي

 به تدريجصورت ضخيم بودن کپسول 

ال آن با burstيا و انرژي دستگاه 

شود. بهتر است اولين برده مي

کپسول  stress lineامواج ليزر به 

ن شکل يخلفي اثابت کند. بهتر

 ، حالت صليبيبازشدن کپسول

(cruciate opening)  است؛ به اين ترتيب

و  16در ابتدا در موقعيت ساعت 

در محيط کپسول با ليزر شکافي 

. اين شکاف به صورت شودايجاد مي

ليزردرماني دنباله  درعمودي 

 2و تا ساعت امتداد يافته 
هاي يابد. سپس شکافادامه مي

داده  2و  3عرضي در ساعات 

هاي شود. کليه زايدهمي

 چشم مانده از محدوده مرکزيباقي

pupillary area  با ليزر برداشته

شود، البته بهتر است براي مي

کاهش ميزان فلوتر بيمار بعد از 

آزاد  عمل از ايجاد قطعات شناور

freely floating fragment  .خودداري نمود 

يک روش ديگر ايجاد شکاف در 

کپسول خلفي به صورت مثلثي يا 

باشد مي"درخت کريسمس" اصطالحًا 

آغاز و به طرف  16که از ساعت 

يابد ادامه مي 2336و  4336ساعات 

در  laser shotگونه  هيچاز اين رو و 

 شود. محور بينايي داده نمي

يم يا فوکوس کردن دقيق تنظ

 IOLليزر براي جلوگيري از ايجاد 

pit  و آسيب لنز داخل چشمي بسيار

مهم است. انرژي ليزر در بخش 
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قدامي زجاجيه آزاد مي شود و 

آن موجب  shock waveموج انفجار 

شود، شکاف در کپسول خلفي مي

ليزر به  aiming beam بايدبنابراين 

که  اي تنظيم و کاليبره شودگونه

انرژي ليزر در بخش قدامي 

 11)تصوير زجاجيه متمرکز شود. 

 ( 16و 
 

 

 Cruciateروش  -11تصوير 
 

 

 روش درخت کريستمس -16تصوير 
 

  اقدامات پس از انجام

 کپسولوتومي با ليزر ياگ 

ن اين تمهيدات به دو بخش درما

م يسگيري بيمار تقدارويي و پي

 شوند:مي

تجويز  هاي دارويي شاملدرمان

داروهاي کاهش دهنده فشار چشم 

يا بتابلوکرها و  apraclonidine شامل

ده آنزيم کننترکيبات مهار

 2د زيرا باشکربنيک آنهيدراز مي

ساعت پس از ليزر )به طور  16تا 

ساعت بعد( فشار چشم  4متوسط 

يابد و براي بيمار افزايش مي

کنترل اين عارضه ناخواسته 

استفاده  توان از اين داروهامي

نمود. برخي پزشکان براي کاهش 

هاي استروييد و التهاب از قطره

براي کاهش درد پس از ليزر از 

ترکيبات سيکلوپلژيک )مانند 

 کنند.سيکلوپنتوالت( استفاده مي

گيري بيمار در برنامه پي

ساعت پس  4گيري فشار چشم اندازه

اي العادهاز ليزر از اهميت فوق

قبل و پس  برخوردار است و اگر

از ليزر به بيمار داروي کنترل 

و فشار  فشار چشم تجويز نشده

تر متر جيوه يا بيشميلي 5چشم 

ت به قبل از ليزر افزايش نسب

بايد ترکيبات  ،دهدنشان مي

گلوکوم را تجويز دارويي آنتي

 بيمار گيرينمود. روزهاي پي

روزهاي اول، هفتم و نيز ماه 

اول، سوم و ششم پس از 

 لوتومي با ليزر ياگ است. کپسو
 

 عوارض

عوارض ياگ ليزر کپسولوتومي به 

 اختصار عبارتند از:

افزايش موقتي فشار چشم که در  -

صورت عدم تشخيص و درمان به 

تواند منجر به مشکالت موقع مي

و عصب بينايي  شبکيهعروقي 

 شده و موجب از دست رفتن

 ديد بيمار شود. دايمي

رت آسيب لنز داخل چشمي به صو -

pit  ياcrack در لنز.  

 IOL subluxation orجايي لنز جابه -

dislocation  که حتي در مواردي که
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لنز داخل فضاي زجاجيه  

  .افتدمي

هاي التهابي که عمدتًا واکنش -

 باشد.به صورت يوييت قدامي مي

  .ادم سيستوييد ماکوال -

 پرخطرترينپارگي شبکيه که  -

اين عوارض محسوب شده و ميزان 

تا يک درصد پس از  5/6ز آن برو

 است. ياگ ليزر
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 ضعيت غير طبيعي سرو

Anomalous Head Posture (AHP) 
 

 پزشکي نگاه مرکز چشم -استرابيسم و آکولوپالستيفلوشيپ دکتر مريم آل طه: 

 

يکي از شکايات بيماراني که 

ک استرابيسم مراجعه يبه کلين

طبيعي سر است. کنند وضعيت غيرمي

وضعيت غير طبيعي سر ممکن است 

شد و در ابتدا قابل بررسي نبا

 تنها بعد از معاينه بارز گردد.

هاي قديمي فرد و مشاهده عکس

ظاهر  AHPاينکه در چه شرايطي 

ه وجود گردد به تشخيص عامل بمي

در  AHPکند. ن کمک ميآورنده آ

صورت يک يافته ه بعضي بيماران ب

وجود دارد و در برخي  يميدا

که فرد کار  ديگر تنها در زماني

اهر ظ دهدانجام مي بينايي

گردد و بايد در شرايط ديد دو مي

چشمي زماني که فرد به تارگت 

نگرد بررسي نزديک يا دور مي

 ،کودکانهنگام معاينه شود. 

بايد  ،بارز شود AHPبراي اينکه 

هاي مناسبي مانند از تارگت

يويي اسباب بازي يا فيلم ويد

 .براي جلب توجه استفاده نمود

طبيعي سر مشخصات وضعيت غير 

اين موارد  بت گرددث بايد

 : در نزديک يا دور،عبارتند از

باال يا پايين گرفتن , چرخش صورت

 .يا هر دو چانه، کج شدن سر،

در افرادي که همکاري مناسب  

توان از يک گونيومتر دارند مي

استفاده نمود تا زاويه کجي سر 

را به درجه اندازه گرفت. در 

صورت بايد ميزان کجي  غير اين

 زد.را تخمين 

درجه  باميزان انحرف سر را 

انحراف محور قدامي خلفي سر 

نسبت به محور بينايي در نظر 

 گيرند. مي

قرار دادن پريزم در برابر 

موجب  ،ها با قدرت مناسبچشم

گردد چرا که سر ميوضعيت اصالح 

محور بينايي تغيير  ،با پريزم

براي مواردي که چشم  مثالا  ،کندمي

 (adduction) چرخش داخلي در وضعيت

در  base outقرار گرفته است پريزم 

تا حدود شم فيکساتور برابر چ

موجب کاهش وضعيت زيادي 

گردد. پريزم با طبيعي سر ميغير

 بايد قدرت مشابه و در يک جهت

در برابر دو چشم قرار داده شود 

عيت جهت قاعده پريزم در جهت وض

. سر و راس آن در جهت نگاه است

هاي با شمقدرت پريزم در چ

مساوي است ولي  ،قابليت فيوژن

در صورت وجود هتروتروپي قدرت 

براي  را بايد تغيير داد.

نياز  ،مقادير متوسط انحراف سر

وجود به مقادير باالي پريزم 

طور متداول با پريزم ه ب .دارد

 شود.کار آغاز مي 02با قدرت 

علل کجي سر را به دو گروه 

( علل 1توان تقسيم نمود: مي

ني يا عصبي. علل عضال (0شمي و چ

لل غير چشمي رد ابتدا بايد ع

ه دنبال علل د و سپس بنشو

عصبي بود. در اکثر  -عضالني

 ياموارد بيمار براي برقراري 

 سر را ،حفظ ديد دوچشمي و فيوژن

. داردنگه ميوضعيت غيرطبيعي در 

در اين موارد در وضعيت طبيعي 

بعد از و سر دوبيني وجود دارد 

رود. در از بين مي AHPاري برقر
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gaze که دوبيني  يا متغيرهايي

 alternate cover testوجود دارد با 

 البته ؛استانحراف قابل بررسي 

طبيعي در شرايطي که وضعيت غير

انحراف وجود اما سر وجود دارد 

شرطي که علت ه البته ب)ندارد 

وضعيت غيرطبيعي سر استرابيسم 

در  اگر بتوان انحراف را (باشد.

رو از بين هروب به وضعيت نگاه

از  زبرد وضعيت غيرطبيعي سر ني

شرطي که ه البته ب ؛رودبين مي

 نداشته باشد.جزء چرخشي وجود 

ک چشم در صورتي که علت بستن ي

سترابيسم طبيعي سر اوضعيت غير

ن باشد موجب از بين رفتن آ

تي که علت آن گردد ولي در صورمي

 مبستن چش عصبي باشد -عضالني

 اثيري ندارد.ت

گاهي فرد براي بهبود حدت 

طبيعي به سر يربينايي وضعيت غ

گيرد اين در مواردي که خود مي

نيستاگموس يا آستيگماتيسم وجود 

يد ي. براي تاشودميدارد مشاهده 

ديد فرد مبتال به  اين نکته

نيستاگموس در وضعيت طبيعي و 

و يا  شودميبررسي طبيعي سر غير

پتري در شرايطي ديو 02يک پريزم 

سمت جهت انحراف ه که راس آن ب

ها سر يا چانه است در برابر چشم

موجب  بايد که گيردميقرار 

بهبود حدت بينايي يا برقراري  

ردد. در گوضعيت طبيعي سر مي

طبيعي مواردي که علت وضعيت غير

آستيگماتيسم است اصالح آن  ،سر

عينک مناسب موجب بهبود  با

. گاهي نيز دشوشرايط غيرطبيعي 

در وضعيت غيرطبيعي سر انحراف 

 .  SO palsyدر  گردد مثالا بارز مي

تورتيکولي در گردني يا کج

شايع  A-V patternافراد مبتال به 

 chin depression or elevation. وجود يک است

همراه با يک انحراف افقي بايد 

 الگوي خاصشک ما را به وجود يک 

به  وجود انحراف .مشکوک نمايد

پايين همراه با  V esoو  A exo شکل

نيز آن برعکس  بودهگرفتن چانه 

 صادق است.

فرد  ،هاي فلجيدر استرابيسم

ها چشم ،با برقراري تورتيکولي

دهد که را در موقعيتي قرار مي

 خارج از محدوده عمل عضله فلج

بوده و مانع ايجاد دوبيني 

 گردد. مي چرخشي, افقي يا عمودي

ولي براي ايجاد گاهي تورتيک

 anomalous retinal correspondence (ARC)يک 

هر چند که وجود يک  است.

را به احتمال يک  ظنتورتيکولي 

, اين سازدمعطوف ميفلج عضله 

يافته ارزش چنداني در تشخيص 

 اي ندارد.ماهيت پاتولوژي زمينه

جهت تورتيکولي رابطه مشخصي با 

که در  طوريه فلج عضله دارد ب

 SO)عضله مايل فوقاني يا فلج 

palsy) SOP سمت مخالف و در فلج ه ب

به  (IO palsy)عضله مايل تحتاني 

البته موارد  همان سمت است.

پارادوکسيکال نيز در متضاد يا 

 (SO palsy)فلج عضله مايل فوقاني 

وجود دارد. تورتيکولي در فلج 

سمت فلج ه عضالت رکتوس عمودي ب

 يا مخالف آن است. 

آسيمتري صورت به نفع وجود يک 

فلج طوالني مدت است و براي 

تمايز موارد مادرزادي از 

 اکتسابي کاربردي ندارد.

بعد از بستن چشم فلج يا 

برطرف نمودن علت تورتيکولي 

باز هم اين وضعيت ادامه  ،چشمي

يابد که علت آن بروز يم

انقباض اسکوليوز ثانويه و 

ني است عضالت گرد (contraction)مداوم 

 . است که ايجاد گرديده
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 هاي کجي سر مادرزادي و چشمي( تفاوت1جدول 

 علت          

 متغير    
 چشمي مادرزادي

 ماه اول زندگي 6شروع در  سن
ماهگي آغاز  11بندرت قبل از 

 .گرددمي

 وضعيت سر
سر غير ممکن  passiveراست کردن 

 .و مشکل است
به  سر را براحتي ميتوان

 .راست نمود passive طور

 عضالت گردن
سفتي در عضالت گردن لمس 

 .ميگردد
 .در لمس طبيعي هستند

version اختاللي وجود ندارد. 
بعد از صاف نمودن يا خم 

کردن سر در جهت مخالف 

 .دوبيني شايع است

اثر بستن 

 چشم
 .بدون تاثير است

با بستن چشم تورتيکولي از 

بين ميرود مگر اينکه 

ويه در عضالت تغييرات ثان

 گردن ايجاد شده باشد.

 
 

 هاي افتراقي علل کجي سر چشمي و غيرچشمي( تشخيص0جدول 
 علل غير چشمي علل چشمي

 استرابيسم

, فلج عصب شش SOP ,MED) فلج عضله

 يا سه(

, فيبروز BOF ,, براونTRIO) تحديدي

 مادرزادي(

incomitant,پاترن : سندرم دوئنA   ياV, 
DVD 

  نيستاگموس

 موتور 

دي يا اهمراه با نابينايي مادرز
ROP 

 اکتسابي 
Spasmus nutans  

 nystagmus compensation syndrome  
 متفرقه

 فيوژن فوا

 زيبايي

 آپراکسي موتور چشمي

 آستيگماتيسم مايل

 فيکساسيون خارج از فوا 

 موقتي در شروع درمان تنبلي چشم

 تورتيکولي مادرزادي عضالني يا اسکلتي

عضله ا توده سودوتومور در همراه ب

 استرنوکليدوماستوئيد

الت استخواني )سندرم همراه با اختال

        springelدفرميتي    (فايل-کليپل

 occipitocervicalاختالالت مهره هاي گردن ,

synostosis,basilar impression 
 کوتاهي مادرزادي استرنوکليدوماستوئيد

 تورتيکولي ثانويه به التهاب 

 ،يت, ماستوئيديت, آدنيت گردنيزنوسي

نيمه , آبسه رتروفارنژيال, ميوزيت

 (Grisel syndrome) دررفتگي مفصل آتالنتوآگزيال

 تورتيکولي عصبي

, مالفرماسيون آرنولد کياري, فلج مغزي

 مننگوميلوسل

 تومورهاي نخاع

 اي تورتيکولي ضربه

 متفرقه 

کولي خوشخيم تورتي ,sandifierسندرم 

 ايدويوپاتيک ,ل نوزاديپارادوکسيکا

   

 

به تضعيف نامتقارن عضالت مايل 

وپي و تورشن موجب هايپرتر همراه

طبيعي سر بروز وضعيت غير

 گردد. مي
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 فرد براي کنترل انحراف بعد

با  عمل باکلينگ اسکلرا از

طبيعي سر برقراري وضعيت غير

 .کندمقابله مي

طور ه طبيعي سر بوضعيت غير

شود. يديده م DVDشايعي با 

دا ميزان انحراف را در ابت

طبيعي سر و سپس در وضعيت غير

و گيريم جهت مخالف اندازه مي

 توانرا مي فازاويه انحر افزايش

علت ايجاد آن در نظر گرفته 

 شود.

 

 :درمان

ترين جراحي براي اصالح متداول

طبيعي سر در وضعيت غير

 Kestenbaum-Andersonنيستاگموس توسط 

عضله  LRين روش ابداع شد. در ا

داکت را در چشم ابراست خارجي 

 (MR) يو عضله راست داخل جاجابه

کنيم و در مي همان سمت را کوتاه

 (MR)عضله راست داخلي چشم دوم 

  جاجابه

 

کنيم. در روش را رزکت مي LRو 

Classic maximum  1-7-6-5از قانون 
کنيم که ميزان استفاده مي

 recess and)جايي و کوتاه کردن جابه

resect)  است.  11جراحي در هر چشم

همراه  MRرسس در متر ميلي 5مثال 

همان  LRدر متر ميلي 1با رزکشن 

سمت است و در سمت مقابل رزکشن 

 7همراه با  MRدر متر ميلي 6
است. با  LRرسس در متر ميلي

انجام اين جراحي شدت نيستاگموس 

در جهت ترجيحي نگاه  به ويژه

پهن  zone of minimal intensityبد ياکاهش مي

جا هجاب primary positionسمت ه شده و ب

 شود. مي

براي  K&Aتقويت روش متداول 

گردد انحراف باالي سر توصيه مي

افزايش  درصد 62درصد يا  02که 

ميزان اصالح شده کالسيک اعمال  در

طبيعي سر هرچند وضعيت غير گردد.

م حرکت چش گردد ولي دراصالح مي

(duction) شود. محدوديت ايجاد مي

 تر از براي زاويه بيش

 

 تقويت و درصد 02درجه از  12

 درجه 05تر از براي زاويه بيش

استفاده  درصد 62از تقويت 

. هدف رساندن زاويه کجي گرددمي

است. درجه  15-12تر از سر به کم

يا  هماندعمق بدون تغيير ديد 

 حدت بينايي نيزشود و بهتر مي

در بعضي از بيماران يک خط يا 

 يابد.تر افزايش ميبيش

در مواردي که علت بروز وضعيت 

هاي فلجي طبيعي سر استرابيسميرغ

است با انجام restrictive يا 

ود يت موجهاي مناسب با وضعجراحي

در اغلب موارد زاويه کجي سر تا 

 گردد.حدود زيادي برطرف مي
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 هاي ابرومترمقايسه دستگاه

 

 پزشکي نگاهمرکز چشم -لوشيپ قرنيهف: زادهدکتر محمدحافظ نوروزي

 

 مقدمه

رسد قرن مياز آنجا که به نظر 

 آوريفن بيست و يکم قرن تحول

جراحي رفراکتيو باشد و نيز از 

 (aberration)له اعوجاج اآنجا که مس

در راس اين تحوالت قرار دارد، 

هايي که به اهمقايسه دستگ

گيري اين معيار اندازه

پردازند ضروري است. در اين مي

مقاله به مروري بر انواع اين 

شود. در ها پرداخته ميدستگاه

هايي به دستگاهاصلي ضمن توجه 

خواهد بود که در کشور موجود 

به ها احتمال ورود آناست يا 

بيشتر از ساير کشور 

هاست. به عبارت ديگر دستگاه

ترين ماشين براي اب مناسبانتخ

اساسًا  (aberrometry)سنجش اعوجاج 

جراحان چشم و ساليق متکي بر 

 باشد. آنان مي کارکردنحوه 

 يهاي ابرومتراصول کار دستگاه

 روش است: 5متکي بر 

يا  outgoing refractive aberrometry( روش 1

  Hartmann-shackروش 

يا روش  retinal imaging aberrometry( روش 2
Tschering 

يا  incoming adjusting refractometry( روش 3

 Scheinerروش 

 slitيا روش  double pass aberrometry( روش 0

sciascopy  

 Traceyيا روش  ray tracing( روش 5
 

 حداقل امکانات يک دستگاه ابرومتر

يک دستگاه ابرومتر بايد 

داراي امکانات زير باشد تا 

ي الزم براي رفع بتواند نيازها

هاي رده باالتر را توسط اعوجاج

دستگاه اگزايمر ليزر فراهم 

نمايد. اين امکانات عبارتند 

 از:

بسيار  alignment( دستگاه بايد 1

 دقيقي داشته باشد. 

( منبع نوري از نظر طول موج 2

طيف نور مرئي بايد در معاينه 

باشد يا داراي نرم افزارهاي 

 numericalي الزم براي جبران رياض

compensation  اعوجاج رنگيchromatic 

aberration  .باشد 

ها ( هر يک از اين دستگاه3

ين تعي بايد داراي قابليت

هاي متعدد گيرياندازهميانگين 

 باشند. 

( آزمايش خودکار کيفيت 0

ها )يا کاليبراسيون گيرياندازه

خودکار( از ساير ملزومات مهم 

 .هر دستگاه ابرومتر است

ترين ( شايد يکي از مهم5

ملزومات هر دستگاه ابرومتر، 

توانايي آن در مهار تطابق يا 

inhibition of accommodation .است 
 

 حداقل اطالعات مورد نياز از يک دستگاه ابرومتر

گيري ميزان پس از اندازه

هاي اعوجاج توسط دستگاه

هايي از دستگاه ابرومتر، داده

رياضي  پس از محاسبات پيچيده

حداقل  هاشوند. اين دادهخارج مي

 بايد شامل موارد زير باشند: 

  ميزان عيب انکساريrefraction value 

  ميزان کلي و نيز مقادير

 total and)هاي رده باالتر اعوجاج

higher order wavefront) 
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 هاي ابرومتر مقايسه دستگاه -زادهدکتر محمدحافظ نوروزي

  ميزان کلي و نيز مقادير

 RMSباالتر از نظر اعوجاج رده

(root mean square) 

 دير مربوط به ضرايب مقا

معادله چند مجهولي زرنيکه 

Zernike 

  نقشه تخميني از ميزان خطاها

error estimate map 

  نقشه عيوب انکساريrefraction map 

  مقاديرPSF  ياpoint spread function 

  مقاديرMTF  ياmodulation transfer factor 

  نموداري جهت مقايسه عيب

 انکساري با اندازه مردمک 

در اين مقاله سعي در تمرکز 

تر در مقايسه از نظر بيش

هاي جبهه موج شده و گيرياندازه

در  هادستگاهبه کاربردهاي 

تر پرداخته جراحي رفراکتيو کم

 است. 

 

 OPD-scan ابرومتر نايدک

اين دستگاه که براي اگزايمر 

ليزر نايدک ساخته شده است با 

 شناخته OPD-scan ARK 10000نام تجاري 

شود و اساس کار آن بر پايه مي

يا به عبارت ديگر  slit sciascopyروش 

automatic retinoscopy  است. هر دو

دستگاه ابرومتر و توپوگرافي 

مجموعًا در يک واحد با قرنيه 

 اند.يکديگر تلفيق يافته

 

 Zywaveابرومتر 

 Hartman-shackاين دستگاه با روش 

کند. دستگاه ابرومتر کار مي

Zywave  و نيز دستگاهOrbscan 

را  dual work stationاي به نام مجموعه

 کنند.ايجاد مي

 

 WASCAابرومتر 

اين دستگاه مربوط به شرکت 

است و  آلمان کارل زايس مديتک

اي از عبارت نام آن خالصه شده

wavefront supported custom ablation باشد. مي

نحوه کار اين دستگاه بر پايه 

  باشد.مي Hartmann-Shackروش 

 

 Allegretto wave analyzer ابرومتر

 Tscheringاين دستگاه توسط روش 

کند و مربوط به دستگاه کار مي

 است.  Wavelightيا  Allegrettoليزر 

 

 هاگيريجزييات اندازه

 منظور از طول موج، طول موج :

رنگي از طيف نور مرئي است که 

گيري به کار براي اندازه

 د. رومي

 هاي رنگي يا جبران اعوجاج

compensation of chromatic aberration اين :

حالت در حقيقت جبران رياضي 

 chromatic defocusيا محاسباتي 

باشد که به کمک مدل عددي مي

 شود. )رياضي( انجام مي

 هاگيريحداکثر تعداد نمونه :

به طور کلي هرچه تعداد 

ها در فضاي مردمک گيرينمونه

تر باشد، دقت يشب

ها بيشتر خواهد گيرياندازه

بود. بنابراين از آنجا که 

پردازش اطالعات پس از 

گيري از نظر اهميت با اندازه

کند، گيري برابري مياندازه

ها گيريزياد بودن تعداد نمونه

الزامًا به معناي باالتر بودن 

گيري قابليت اعتماد اندازه

 باشد. نمي

 گيري شبکه هندسي نمونه(sample grid 

geometry):  اين حالت در حقيقت
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گيري در تحليل هندسي نمونه 

 pupil planeسطح مجازي مردمک 

 باشد. مي

 شبکه  اندازه((grid size:  اين بخش

دهد امکان ميبه کاربر دستگاه 

يا شبکه  gridتا اندازه 

 گيري را تغيير دهد. نمونه

 در اين گيريسرعت اندازه :

سرعت مورد نياز براي  قسمت به

برداري انجام يک نمونه

 شود. پرداخته مي

 گيري حداکثر قطر قابل اندازه

: اين موضوع به مردمک

ترين قطر مردمک که بزرگ

گيري مورد تواند در اندازهمي

استفاده قرار گيرد اطالق 

 شود. مي

 :دامنه ديوپتريک عيب انکساري 

اين حالت ميزان و دامنه عيب 

بيمار است که انکساري 

تواند توسط لنزهاي داخلي مي

 دستگاه ابرومتر جبران شود.

 هاگيريبررسي کيفيت اندازه :

توان قابليت با اين معيار مي

آزمايش را چه  (reliability)اعتماد 

به روش خودکار و براساس 

تجزيه و تحليل کامپيوتري و 

 چه توسط کاربر ارزيابي نمود.

 گيري خودکار معدل

با اين امکان  ها:گيرياندازه

ها گيري دادهتوان به معدلمي

 ها پرداخت. پيش از پردازش آن

 به گيري خودکارامکان اندازه :

توان پس از اين ترتيب مي

تنظيم دقيق دستگاه ابرومتر 

گيري به طور مطلوبي به اندازه

 اتوماتيک پرداخت.

 :گيري اندازه مهار تطابق

wavefront هايت نيا جبهه موج بي

با پديده تطابق در ارتباط 

کند. بوده و تغيير مي

بنابراين مهار پديده تطابق 

بسيار مهم و  optical tricksبه وسيله 

هاي الزامي است. يکي از راه

مهار تطابق استفاده از قرار 

نهايت اپتيکي دادن شيء در بي

است. راه ديگر استفاده از 

ء در است، يعني شي foggingروش 

اي خارج از محدوده فاصله

شود و در تطابق قرار داده مي

تواند اين فاصله تطابق نمي

تصويري شفاف ايجاد کند و لذا 

. راه ديگر شودمي مهار

 است.  adaptive opticsاستفاده از 

 speckle reductionفاز هم هاي: پرتو

 مدور ليزر غالبًا ايجاد نقاط

کنند تصوير ميدر  (گرانولري)

که به علت تداخالت کوچک و 

 بروزاست و موجب امواج موضعي 

هاي اشکال در مراکز اسپات

اين وضعيت توسط  شود.ميليزر 

 هايشکستن ويژگي همفاز پرتو

گيري به وسيله معدل يليزر

رياضي و يا توسط فيلترهاي 

 شود. مخصوص مهار مي
 

 اينتايج مقايسه

 ک : هر دستگاه از يطول موج

رنگ يا منبع نور طول موج تک

ليزري که امواج قرمز يا 

کند مادون قرمز ساطع مي

کند. اين طول موج استفاده مي

نانومتر براي  664از حداقل 

نانومتر  054تا  Allegrettoابرومتر 

تفاوت  WASCAبراي دستگاه 

 کند. مي

 همه جبران اعوجاج رنگي :

ها داراي ويژگي کنترل دستگاه

عوجاج کروماتيک و جبران ا

 باشند. مي

 هاگيريحداکثر ميزان نمونه :

 04اين پارامتر از حداقل 

تا  Zywaveنمونه در دستگاه 
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نمونه در دستگاه  1052حداکثر 

WASCA کند. تفاوت مي 

 تمام گيريشبکه هندسي نمونه :

ها از الگوهاي هندسي دستگاه

rectilinear کنند ولي استفاده مي

نايدک از  OPD-scanدستگاه 

 (meridians)اي از مدارها مجموعه

 نمايد. استفاده مي

 ترين : سريعگيريسرعت اندازه

است  WASCAها، ابرومتر دستگاه

برداري را در ظرف که نمونه

ثانيه  413/4وتاهي مدتي به ک

دهد و کندترين انجام مي

است که  Zywaveها دستگاه

گيري را در مدت نزديک نمونه

 دهد. نجام ميثانيه ا 1به 

  حداکثر قطر مردمک که در آن

شود، در گيري انجام مياندازه

هاي مختلف متغير بين دستگاه

متري ميلي 6است و از حداقل 

متر ميلي 9تا  OPD-scanبراي 

 کند. تفاوت مي WASCAبراي 

  دامنه عيب انکساري قابل پوشش

هاي ابرومتر نيز توسط دستگاه

هاي همتفاوت است. تمامي دستگا

تا  -15از  توانندمي ابرومتر

+ ديوپتر را از نظر اسفر و 7

ديوپتر را از ± 5بين صفر تا 

نظر سيلندر )آستيگماتيسم( 

ارزيابي کنند. البته دستگاه 

OPD-scan  نايدک از توان باالتري

برخوردار است و از نظر اسفر 

+ ديوپتر و از 22تا  -24از 

نظر آستيگماتيسم از صفر تا 

گيري پتر را اندازهديو 12

 کند. مي

  کنترل خودکار کيفيت

ها در تمامي يريگاندازه

 ده شده است. ها گنجاندستگاه

 گيري خودکار نيز در دلعم

ها قبل از تمامي اين دستگاه

 شود. پردازش اطالعات انجام مي

 هاي در دستگاه :مهار تطابقOPD 

scan ،Zywave ،Allegretto  توسط روش

fogging گيرد در حالي که مي صورت

از روش قرار دادن  WASCAدستگاه 

 opticalنهايت فيزيکي شيء در بي

infinity جويد. در ضمن در بهره مي

در صورت لزوم  Allegrettoدستگاه 

توان سيستم مهار تطابق مي

(fogging) .را قطع نمود 

 گيري خودکار امکان اندازه

است  Allegrettoتنها مختص دستگاه 

ها اين ويژگي دستگاه و ساير

 را ندارند. 

  براي مهار پديدهspeckle دستگاه ،

Allegretto  از فيلترهاي عددي

numerical کند، حال آن استفاده مي

از روش  Zywaveکه دستگاه 

گيري اندازه گيري چندمعدل

 جويد.بهره مي

اي هدستگاه targetدر شکل زير 

. اين شده استمختلف نمايش داده 

دقيق در  alignmentا هم به هتارگت

کنند و گيري کمک ميحين اندازه

نقش اساسي مهار تطابق در هم 

 . دارند
 

 

و  Zywaveهاي تارگت دستگاه -1شکل 
OPD-scan 

 



 

 

 00 

NJO Vol. 5, No. 1, Spring 2007 
 -5سال  -پزشکي نگاهمجله چشم

 1شماره 

 

 

و  Allegrettoهاي تارگت دستگاه -2شکل 
WASCA 

 

 جزييات محاسبات

  تعداد معادالت چند مجهولي

Zernike:  دستگاهZywave تا رده 

را در  Zernikeپنجم معادله 

کند. محاسبات خود استفاده مي

تا رده دهم  WASCAلکن دستگاه 

 دهد. را مورد استفاده قرار مي

  تاثير اندازه مردمک در

 :Zernikeمعادالت چند مجهولي 

نايدک از  OPD scanدستگاه 

متر براي ميلي 6ثابت  اندازه

کند؛ محاسبات خود استفاده مي

از اندازه  Zywaveدستگاه 

مردمک بهره  فيزيولوژيک

و  WASCAهاي جويد و در دستگاهمي

Allegretto  سايز مردمک توسط کاربر

 گردد. از پيش تعيين مي

 :امکان تهيه فيلم از اعوجاج 

در مورد اين ويژگي بايد گفت 

توانايي  WASCAکه تنها دستگاه 

 تهيه فيلمي کوتاه 
 

فريم( از وضعيت اعوجاج  14)

 را دارد.  در چشم

  رضايت و راحتي بيماران در

در اين خصوص  :گيريحين اندازه

 OPD-scanهاي دستگاه بابيماران 

مشکلي ندارند ولي  Zywaveو 

وتي شکل دستگاه بتارگت تارعنک

WASCA  پس از مدت کوتاهي موجب

شود. فالش خستگي بيماران مي

در بيماران  Allegrettoدستگاه 

صداي کند و ايجاد واکنش مي

متغير موتورهاي اين  مداوم و

دستگاه در هر مرحله نيز تا 

حدودي براي بيماران 

 آزاردهنده است. 

 حتي کاربران در رضايت و را

کار کردن  گيري:زمان اندازه

نايدک براي  OPD-scanبا دستگاه 

ست و کاربران بسيار آسان ا

نرم افزار دستگاه نيز بسيار 

 است.جامع 

و  Zywaveهاي کار با دستگاه

WASCA  نيز بسيار سهل و آسان

است. در مورد کار با دستگاه 

Allegretto  کاربر نياز به گذراندن

دوره کوتاهي قبل از شروع به 

افزار دستگاه کار دارد زيرا نرم

بسيار پيچيده و مفصل است و 

کاليبره کردن مجدد دستگاه پس 

گيري موجب اتالف اندازه 15از هر 

 نده است. کنوقت شده و خسته
 

 نتايج باليني

ها در طي يک همه اين دستگاه

ها با مطالعه که براي مقايسه آن

انجام شده بود نتايج  يکديگر

ه دادند ولي موارد مشابهي اراي

 تفاوت و اختالف هم وجود داشت: 

از  يبخش OPD scanدستگاه  الف(

را در  Zernikeمعادله چند مجهولي 

بخش هاي چهارم و پنجم )و در رده

تر از ها( کمهاي اين ردهقرينه

 زند. واقع تخمين مي

در  radial RMSب( مقادير رده سوم 

ها با هم متفاوت تمام دستگاه

در  RMSاست، به عالوه ميزان 

متري مرکز قرنيه ميلي 2ناحيه 

ها يکسان در تمام دستگاه

 باشند. نمي

 WASCAگيري با دستگاه ج( اندازه

هاي مشابه هدر مقايسه با دستگا
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 (variance) ذيريپيريتغ قابليت از

  تري برخوردار است.کم
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 Intraoperative floppy Iris Syndrome مروري بر
 

 مرکز چشم پزشکي نگاه  -فلوشيپ قرنيه زاده:دکتر محمدحافظ نوروزي

 

اين عارضه اول بار در سال 

و دکتر  Changتوسط دکتر  4005

Campbell  به عنوان علتي براي

غيرمعمول عنبيه در حين  واکنش

گزارش شد و  مرواريدآبجراحي 

را  IFISن نام اختصاري اين محققي

بر آن نهادند. در آن سال اين 

دو جراح علت بروز اين عارضه را 

با نام  tamsulosinمصرف داروي 

دانستند. اين  Flomaxاختصاري 

هاي دارو يک آنتاگونيست گيرنده

ژيک است. آدرنر (alpha-1a)آلفا 

کاربرد اين دارو در بيماري 

 Benignتخيم پروستاهيپرتروفي خوش

Prostatic Hypertrophy (BPH)   اثرات  باشد.مي

اين دارو سريع ظاهر شده و اغلب 

 Changغيرقابل برگشت است.  دکتر 

را بر  IFISاساس تشخيصي  Campbellو 

زير قرار  Triad  پايه تشخيصي سه

 دادند: 

حالت لرزان و مواج  (الف

استروماي عنبيه در برخورد با 

کو في بروپجريان معمول مايع از 

 درون چشم به

ب( تمايل عنبيه به پروالپس يا 

هاي جراحي و بيرون زدن از برش

 به دهانه پروب فيکو  آن يا ورود

ج( انقباض پيشرونده مردمک در 

 طي عمل 

به عالوه پزشکان فوق دريافتند 

که مردمک به داروهاي متداول 

ميدرياتيک براي اتساع قبل از 

به خوبي پاسخ  مرواريدآبجراحي 

به  با هوک داده و کشيدن مردمکن

عنبيه  floppyو  atonicخاطر حالت 

برخالف ساير علل ميوزيس که با 

فيبروز همراه است ناکارآمد 

 . باشدمي

امروزه گزارشات مشابهي از 

بروز اين عارضه با داروهاي 

خانواده که در درمان  اينديگر 

BPH شوند و نيز ساير استفاده مي

 alpha blockersترکيبات آلفابالکر 

وجود دارند. نکته قابل توجه در 

اين مورد اين است که ممکن است 

بيمار داروي فوق را حتي مدتي 

قطع  مرواريدآبقبل از جراحي 

غيرطبيعي  واکنشکرده باشد ولي 

عنبيه همچنان در طول جراحي 

براي جراح ايجاد  مرواريدآب

نمايد. به جز مي زياديمشکالت 

tamsulosin اي ديگري که ايجاد داروه

IFIS کنند عبارتند ازمي: doxazosin ،

terazosin  وalfuzosin . 

: غده پروستات و عنبيه

همانطور که در آغاز ذکر شد 

مربوط به داروي  IFISاولين گزارش 

Tamsulosin  بوده است. اين دارو با

 alpha-1aهاي بلوک کردن گيرنده

adrenergic  که در پروستات وجود

از انقباض فيبرهاي  دارند،

عضالني هيپرتروفي شده در اين 

کاهد و خروج ادرار با غده مي

دهد. در تري رخ ميسهولت بيش

حقيقت اين دارو زمان عمل جراحي 

پروستات را براي مدتي طوالني به 

اندازد. متاسفانه همين تعويق مي

ها در عنبيه نيز وجود گيرنده

ها در عنبيه دارند. اين گيرنده

قرار  dilator pupillaeتًا در عضله عمد

داشته و مصرف داروهاي 

ها مانند کننده اين گيرندهبلوک

tamsulosin  موجب بروز رفتارهاي

غيرطبيعي عنبيه به صورت فقدان 

عضالت و عدم  toneيا کاهش شديد 

بازشدن کافي شده که در حين 
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مشکالت متعددي  مرواريدآبجراحي  

را براي پزشک جراح ايجاد 

 کند. مي

در يک بررسي جامع  Nguyanدکتر 

که در کشور انگلستان در مورد 

IFIS  انجام داد به نتايج زير دست

 يافت. 

پزشکان درصد چشم 45( تنها 1

 مرواريدآبقبل و پس از جراحي 

يا ساير  tamsulosinمتوجه دخالت 

 ند. اهشد IFISآلفابالکرها در بروز 

درصد چشم  46اگر چه  (4

که متوجه مصرف اين  پزشکاني

دارو يا ترکيبات مشابه آن شدند 

از بيماران خود خواسته بودند 

که دارو را قبل از عمل قطع 

نمايند ولي اين گروه فوايد 

اندکي از قطع دارو به دست 

 آوردند. 

: بيماراني که از IFISعاليم 

اين دارو يا ترکيبات مشابه آن 

کنند دچار از دست استفاده مي

در  dilator pupillaeعضله رفتن تون 

شوند. بنابراين مردمک عنبيه مي

بيمار در هنگام جراحي به خوبي 

شود. عدم باز شدن مردمک باز نمي

به ميزان کافي موجب خروج عنبيه 

iris prolapse هاي جراحي از دهانه برش

هاي مکرر براي شود و دستکاريمي

جاانداختن آن موجب آزاد شدن 

گردد. عنبيه ميپيگمان و آتروفي 

منجر به  suboptimal pupilدر حقيقت يک 

شود. عوارض حين عمل جراحي مي

گزارش نمودند  Campbellو  Changدکتر 

که ميزان بروز پارگي کپسول 

 4/14خلفي در تحت اين شرايط تا 

يابد. بنابراين درصد افزايش مي

توان عواقبي را که از مصرف مي

آن اين دارو يا ترکيبات مشابه 

رخ  مرواريدآبدر حين جراحي 

 دهد به موارد زير خالصه نمود: مي

 

( عدم باز شدن کافي مردمک 1

 متر( ميلي 4تر از )کم

( مواج شدن عنبيه در اثر 4

برخورد مايع از سر پروب فيکو 
(iris billowing) 

( بيرون زدن عنبيه از محل 5

  جراحي هايبرش

( بهم خوردن ديد جراح به 5

مک تنگ، آزاد شدن علت مرد

 پيگمان عنبيه و مواج شدن آيريس 

به  atonic( ورود مکرر عنبيه 4

 دهانه پروب فيکو 

( افزايش احتمال بروز 4

عوارضي مانند پارگي در لبه 

کپسول قدامي، کشيده شدن 

به نزديک زنوال و  يسکپسولورکس

پارگي کپسول خلفي و در نهايت 

فروافتادن قطعات هسته به داخل 

  .زجاجيهفضاي 

( آتروفي عنبيه و رشته رشته 7

شدن الياف آن در اثر خروج مکرر 

عنبيه از لبه زخم يا ورود مکرر 

  .آيريس به دهانه پروب فيکو

( ورم قرنيه به خاطر وارد 6

نمودن مکرر لوازم جراحي براي 

حفظ مردمک به طور کامالً متسع در 

حين عمل که اين موضوع همراه با 

اتاق قدامي  نوسانات مکرر عمق

تواند موجب آسيب گذرا يا مي

مي آندوتليوم قرنيه شده و يدا

مي يمبدل به تورم موقتي يا دا

 قرنيه گردد. 

تا  50( افزايش فشار چشم به 9

متر جيوه عمدتًا مربوط ميلي 54

ي ماندن بقاياي مواد به باق

 (ophthalmic viscosurgical device)ويسکواالستيک 

شدن پيگمان در چشم و يا آزاد 

 باشد. عنبيه مي

( عوارض نادر مانند التهاب 10

، عفونت، persistent iritisمقاوم عنبيه 
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يد ماکوال، گلوکوم و يادم سيستو

  .پارگي شبکيه

 

 بنديطبقه

اين سندرم به سه حالت خفيف، 

 شود: بندي ميمتوسط و شديد طبقه

حالت خفيف: اتساع نسبي مردمک 

 (floppiness)ي همراه با درجاتي از شل

بدون پروالپس عنبيه يا انقباض 

 پيشرونده مردمک 

حالت متوسط: تمايل عنبيه به 

پروالپس از برش جراحي همراه با 

درجاتي از انقباض پيشرونده 

تا حدودي اتساع  که مردمکي

 داشته است. 

 حالت شديد: به صورت ترياد

کالسيک بيماري و اتساع بسيار کم 

اي در ميان داروه .مردمک

هاي آدرنرژيک مهارکننده گيرنده

 tamsulosinداروي  alpha-1aاز نوع 

 IFISبيشترين احتمال را در ايجاد 

دارد. اختالف ممکن است به تمايل 

هاي بيشتر اين دارو به گيرنده

فوق و نيز اختصاصي بودن اين 

 alpha-1aهاي دارو براي گيرنده

باشد که در عضالت صاف عنبيه 

 وجود دارند. 

ز آنجا که شدت بيماري در ا

ميان بيماران مختلف متفاوت 

بوده و حتي در بين چشم راست و 

چپ يک بيمار نيز تفاوت وجود 

توان يک روش جراحي را دارد نمي

مطمئن در  يبه تنهايي روش

هاي دانست و روش IFISبرخورد با 

 و جراحان مختلف متفاوت در دست

در مطالعات متعدد نتايج خوبي 

نشان  IFISمقابله با را براي 

 داده است. 

 نحوه برخورد

از آنجا که مصرف ترکيبات 

 Alpha-1aهاي کننده گيرندهمهار

adrenergic  براي درمانBPH  به طور

اي رو به افزايش است و فزاينده

نيز از آنجا که اين بيماران در 

شرايط سني مشابه براي ايجاد 

باشند آگاهي از مي مرواريدآب

تواند که مي IFISنحوه برخورد با 

خفيف، متوسط و يا حتي شديد 

باشد الزامي است و جراح بايد 

از قابليت انعطاف کافي در 

برخوردار مواجه با اين عارضه 

 بوده و از يک استراتژي

استفاده  flexibleپذير انعطاف

توان اين استراتژي را مي .نمايد

 ه نمود:در نکات زير خالص
 

  توجه به تهيه تاريخچه از

اهميت زيادي برخوردار است به 

ويژه تهيه تاريخچه کاملي از 

کليه داروهاي مصرفي بيمار 

هاي هاي گيرندهکنندهر)مها

 آلفايک آدرنرژيک( ضروري است. 

  قطع داروهاي آنتي آدرنرژيک

گرچه توسط جراحان   tamsulosinمانند 

 شودچشم به بيماران توصيه مي

اما  ارزش اين کار زير سوال 

بوده زيرا در منابع و مراجع 

حتي  IFISمقاالتي وجود دارد که 

ها بعد از قطع دارو همچنان سال

وجود داشته و در جريان جراحي 

ايجاد مشکالتي براي  مرواريدآب

 نموده است.  انجراح

  قبل از شروع جراحي تجويز

سيکلوپلژيک -داروهاي ميدرياتيک

شود مانند آتروپين يقوي توصيه م

روز قبل از عمل  7تا  5درصد  1

بار در روز حداکثر  5به ميزان 

ميزان ميدرياز و سيکلوپلژي را 

 سازد. فراهم مي

البته بايد يادآوري نمود که 

ممکن است استفاده از اين 

ترکيبات به تنهايي در موارد 

ناکارآمد  IFISمتوسط و شديد 

 باشد. 
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  نظريات  هاي جراحيدر مورد برش

متعددي وجود دارند و برخي  

اند که جراحان بر اين عقيده

تر هرچه اندازه برش جراحي کوچک

باشد شانس پروالپس عنبيه کمتر 

خواهد بود.  البته در صورت 

ها و وسايل استفاده از روش

داشتن مکانيکي براي بازنگه

 4/5توان از برش مردمک حتي مي
 متري نيز استفاده کرد.ميلي

 تفاده از تزريق داخل اتاق اس

ترکيبات  intracameralقدامي 

ميدرياتيک مانند فنيل افرين يا 

نفرين بدون ماده نگهدارنده اپي

و به صورت رقيق شده براي تقويت 

 -هاي سيکلوپلژيکاثر قطره

ميدرياتيک که قبل از عمل در 

چشم بيمار ريخته شده قويًا 

 شود. تاکيد مي

 ددي مواد ويسکواالستيک متع

توسط جراحان مختلف  IFISبراي 

توصيه شده است، لکن اکثريت اين 

که هم  Healon 5جراحان از آمپول 

 dispersiveو هم خواص  cohesiveخواص 

دارد براي اتساع مردمک و 

ممانعت از پروالپس عنبيه 

کنند. برخي ديگر نيز استفاده مي

از ترکيب يک ماده ويسکواالستيک 

cohesive  ويسکواالستيک و يک ماده

dispersive  در برخورد با بيمارIFIS 

جويند و دليل خود را سود مي

 dispersiveبراي استفاده از ترکيبات 

حفظ اندوتليوم قرنيه ذکر 

 کنند. مي

  در برخورد با مردمک درIFIS 

ها و وسايل مکانيکي بايد از روش

داشتن عنبيه و براي بازنگه

به طور  مردمک استفاده نمود.

روش در برخورد با مردمک  5 ليک

 مرواريدآبتنگ در جريان جراحي 

 شوند: در کتب و مقاالت ذکر مي

هاي الف( آزاد کردن چسبندگي

 Synechiolysisعنبيه به لنز يا قرنيه 

جهت مخالف  5ب( کشيدن مردمک از 

هاي عنبيه يا قالب iris hookهم توسط 

 iris stretchingکه اصطالحًا به آن 

 يند. گومي

هاي ظريف ج( استفاده از قيچي

داخل چشمي براي بريدن اسفنکتر 

 sphincterotomyمردمک که به آن 

 گويند. مي

د( استفاده از سدهاي مکانيکي 

يا  iris retractorمانند  mechanical barriersيا 

®Perfect Pupil  که بدون تخريب

اسفنکتر مردمک تنها به صورت يک 

 ،عمل جراحيسد مکانيکي در طول 

 7الي  4مردمک را تا حدود 
 متر متسع ميلي

سه روش اول  IFISدارد. در نگه مي

 کارساز نبوده و حتي 

 

موجب افزايش آتوني مردمک 

شوند و در حقيقت بهترين کار مي

راه حل در جريان اين بيماري 

استفاده از سدهاي  آخر يا

هاي مختلف باشد. شرکتميمکانيکي 

پزشکي تنوعي از سازنده تجهيزات 

اند اين ابزارها را ابداع نموده

ها را تواند تعدادي از آنکه مي

 نام برد مانند: 

1) ® Perfect Pupil: ساخت  اين وسيله

استراليا بوده و قابل تزريق به 

 کمک انژکتور است. 

4 )iris retractors  4يا  5که به صورت 
قطعه عنبيه را از اطراف باز 

آن شکل مربع  دارد و بهنگه مي

دهد. جنس اين ضلعي مي 4يا 

 يا پرولن ابزار از پلي پروپيلن

 است. 

5 )IQ-ring ساخت روسيه.  

5 )Gaerther silicone pupil expander  ساخت

 .آمريکا   Eagleکارخانه 
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  پس از انجام يک کپسولورکسيس

هاي متداول آن که در به روش

اصل، انجام صحيح آن را اتساع 

نمايد، دمک تسهيل ميمکانيکي مر

هيدرودايسکشن بايد با ماليمت 

بسيار انجام شود و از توربوالنس 

مايع در داخل چشم و مواج شدن 

 عنبيه ممانعت به عمل آيد. 

  در زمان انجام فيکو بهتر است

setting  ،دستگاه فيکو تعديل شود

با کاهش ارتفاع  low flowيعني از 

اده استف low vacuumو نيز  (BSS)مايع 

نمود تا توربوالنس مايع به 

حداقل برسد. البته کاهش 

معيارهاي دستگاه به طور صددرصد 

از پروالپس آيريس جلوگيري 

کند و همواره بايد در اين نمي

 خصوص دقت الزم به عمل آيد. 

 mechanical barrierدر صورتي که از 

براي اتساع آيريس استفاده 

 highو  high vacuumتوان از شود ميمي

flow  نيز استفاده نمود. به عالوه

با کمک  torsional phacoابداع روش 

 Ozil handpieceامواج سونيک که در 

وجود دارد نيز نقش موثري در 

انجام فيکو در بيماران مبتال به 

IFIS  .دارد 

برخي مولفين معتقدند انجام 

bimanual phaco  نسبت به روشcoaxial  در

ام با عوارض تو IFISجريان بيماري 

 کمتري است. 

 
 @ Perfect Pupil -1تصوير 

 

 
 رتراکتور عنبيه -4تصوير 

 

 
 IQ-ring -5تصوير 

 

 

بازکننده سيليکوني  -5تصوير 

 Gaetherمردمک 
 

 نوکلئوس پس از خارج کردن اپي

و کورتکس و نيز پس از کارگذاري 

لنز داخل چشمي نکته بسيار مهم 

سکواالستيک خارج کردن مواد وي

است که بهتر است همانند فيکو 

انجام  low flowو  low vacuumدر شرايط 

شود و به ويژه بايد دقت نمود 

 Healonمانند  viscoadaptiveکه ترکيبات 

چشم باقي  ربه هيچ وجه د 5

نماند. باقي ماندن مواد 

ويسکواالستيک در چشم موجب 

افزايش فشار چشم و بروز پروالپس 
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وزهاي اول بعد از عنبيه در ر 

عمل خواهد شد. در ضمن بهتر است 

هيچ ماده ويسکواالستيکي در پشت 

اپتيک لنز يا در فضاي کيسه 

ه باقي نماند capsular bagکپسولي 

 . باشد

 برخي مولفين  ،در انتهاي عمل

براي کاهش هر چه بيشتر خطر 

استيل کولين پروالپس عنبيه از 

داخل چشمي جهت بسته شدن مردمک 

 کنند. فاده مياست

  بررسي دقيق و اطمينان از اين

آب بندي شده  که برش جراحي کامالً 

(watertight)  بسيار مهم است و در

صورت هر گونه شک به وجود نشت 

شود يک توصيه مي microleakageخفيف 

در محل برش  0/10عدد بخيه 

جراحي گذاشته شود تا خطر 

پروالپس عنبيه در روز اول پس از 

 صفر تقليل پيدا کند.  عمل به

 

 منبع

 CRS today ،supplemental editionمجله 

 4004سپتامبر 
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 کلينيک يا پاراکلينيک؟

 

 پزشکي نگاه مرکز چشم -فلوشيپ قرنيه دکتر محمدحافظ نوروزي زاده:

 

عصر يک روز گرم تابستاني 

 !بود. کولر آبي و گازي و بادي

جوابگوي سالن انتظار، اتاق مطب 

و اتاق معاينه نبود. آقاي 

جواني حدودًآ سي ساله  درب اتاق 

مطب را باز نمود و داخل شد. پس 

از سالم و احوالپرسي، از شکايت 

وي سوال کردم. گفت که ديد چشم 

چپ او کاهش شديدي پيدا کرده و 

بينايي مفيدي ندارد. به مطب 

چشم يک کلينيک چشم پزشکي و 

مراجعه کرده ولي علت بيماري وي 

مشخص نشده و از اين رو برايش 

چند تست تشخيصي درخواست شده 

بود که همراه خود داشت. مرد 

ن مدارک همراه خود را روي جوا

ميز من گذاشت. من هم قبل از 

معاينه بيمار، اقدام به بررسي 

تي اسکن يک سي !مدارک او نمودم

 MRIمغز و اربيت با تزريق، يک 

اربيت با تزريق گادولينيوم، يک 

)به قول خودش  VEPو  ERG ،EOGتست 

نوار چشم( و يک آزمايش ميدان 

درجه  05در  بينايي هامفري

نيز وجود داشت.  رکزيم

 MRIو  CTهاي تصويربرداري با روش

 VEPطبيعي گزارش شده بود و 

داد. بيمار نيز اختالل نشان مي

بيمار را با خود به اتاق 

معاينه بردم. ديد چشم راست 

و چشم چپ  05/05بدون اصالح 

 شمارش انگشتان از فاصله

متر بود. در معاينه با چراغ  0

با  وجود نداشت. APDقوه، 

دو چشم کامل  red reflexافتالموسکوپ 

بود. رفراکشن چشم راست قابل 

اغماض بود و رفراکشن چشم چپ 

داد. نشان مي hyperopiaمختصري 

معاينه با اسليت لمپ نيز نکته 

خاصي نداشت و فشار هر دو چشم 

نيز طبيعي بود. از آن جا که 

خودم را به معاينه فندوس  هميشه

قبل از ريختن قطره  +87با لنز 

را معاينه ام ته چشم عادت داده

اي نداشت کردم. چشم راست نکته

ولي در چشم چپ يک نکته يافت شد 

که تکليف را معلوم کرد. يک 

macular hole هاي بزرگ، همراه با لبه

برجسته و حاوي مايع به چشم 

خورد. دوباره به پرونده مي

همراه بيمار نگاه کردم در 

معاينه ته شده بود "پرونده نوش

به بيمار  !!"WNLفندوس چشم چپ 

چند سال است که اين طور  گفتم:

هستيد به نظر من موضوع تازه 

نيست. جواب داد: البته چند 

سالي هست که اين اتفاق افتاده! 

گفتم: به چشمتان ضربه خورده؟ 

گفت: بلي در بازي فوتبال توپ 

مستقيمًا به چشمم برخورد کرد و 

به بعد تار شد.  ديدم از آن

چشم  traumatic macular holeتشخيص  ،بله

 چپ بود. 

وقتي با  ،بعد از رفتن بيمار

کردم چند نکته خودم فکر مي

در مطب  طنزآميز به ذهنم آمد:

 MRIيا کلينيک خصوصي انديکاسيون 

براي سوراخ ماکوال چيست؟  CTو 

نيز از  VEPو  ERG ،EOGدر ضمن 

ماکوال نظر آکادميک براي سوراخ 

چه ارزشي دارد؟ ميدان بينايي 

درجه مرکزي در  05آن هم در 

سوراخ ماکوال چه چيزي را نشان 

دهد به ويژه در بيماري که مي

ندارد! تاريخچه  هم fixationقدرت 

تر است يا معاينه، معاينه مهم
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تر است يا عکس و آزمايش؟ مهم 

تر است يا کلينيک مهم

 پاراکلينيک؟
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 صعود به قله مون بالن -دکتر نادر نصيري

 صعود به قله مون بالن
 دکتر نادر نصيري

 

بلندترين نقطه اروپا قله مون 

متر در  0044بالن با ارتفاع 

هاي آلپ و در مرز سه کوهرشته

کشور فرانسه، ايتاليا و سوئيس 

و در خاک فرانسه قرار گرفته 

 است. 

که در  Chamonixروستاي شاموني 

دامنه اين قله قرار گرفته در 

تر از سطح دريا م 044/5ارتفاع 

کيلومتري جنوب  044و در حدود 

شرقي پاريس قرار گرفته که محل 

 باشد. آغاز صعود مي

ترين اين مکان يکي از مهم

هاي زمستاني و محل مراکز ورزش

برگزاري مسابقات جهاني و محل 

باشد. ها ميآموزش اين نوع ورزش

هاي سربه فلک کشيده، کوه

هر  ها، آبشارهاها، درياچهجنگل

ها انساني را محو و حيران شگفتي

 نمايد. هاي خلقت ميو زيبايي
 

 
 

هاي مردادماه در آخرين روز

با تيم نه نفره از  5830سال 

کوهنوردان با تجربه و زبده 

کشورمان به قصد فتح اين قله 

وارد شهر پاريس شديم و با 

بوس بعد از طي مسير اجاره ميني

ساعته به روستاي  3زيباي 

به علت هواي  .اموني رسيديمش

بسيار نامساعد در ارتفاعات از 

طرف فدراسيون کوهنوردي فرانسه 

اجازه صعود داده نشد و چهار 

روز طول کشيد تا هوا مساعد 

اسبي براي لذا فرصت من .شود

تمرينات آمادگي جسماني، 

نوردي و صخره نوردي و بازديد يخ

از غار يخي بود. يخچال طبيعي و 

با طول بيش از  Mel de glaceهميشگي 

ترين کيلومتر از معروف 55

هاي دنياست که محل مناسبي يخچال

براي بازديد و تمرينات بود. 

باالخره با بهبود نسبي شرايط 

جوي صعود را آغاز نموديم. کوله 

 01پشتي با وزن در حدود 

کيلوگرم شامل البسه، وسايل 

هاي تکينيکي شامل طناب، قالب

ن(، يخ شکن متعدد )کارابي

)کرامپون( و تبر يخ نوردي، 

هاي اوليه، آب چادر، وسايل کمک

و تنقالت با حجم کم و کالري باال 

اي با شيب بود. همه مسير صخره

تند بود که با افزايش ارتفاع 

بر ضخامت برف روي زمين اضافه 

ساعت حرکت  3گرديد. بعد از مي

آلود و ممتد با عبور از هواي مه

گاه اگودوکوته در سرد به پناه

. متري رسيديم 8304ارتفاع 

تخت و يک  14پناهگاهي با حدود 

رستوران پذيرايي کوهنورداني 

بود که از اقصي نقاط دنيا جهت 

فتح قله در آن محل گرد آمده 

بودند. مه غليظ همراه با وزش 

باد اجازه عکسبرداري از محيط 

داد. بعد اطراف پناهگاه را نمي

 0احت ساعت از چند ساعت استر
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نيمه شب آماده صعود شديم. هواي  

بيرون کاماًل تاريک و بسيار سرد 

هاي همراه با وزش باد و تگرگ

بسيار ريز بود. دماسنج درجه 

داد. بعد را نشان مي 00منهاي 

هاي گرم و از پوشيدن لباس

برداشتن وسايل مورد نياز و وصل 

ها با کمک يخ شکن به کف کفش

ام اعضاي تيم متري تم 0هاي طناب

به يکديگر متصل شدند تا از گم 

شدن يکديگر در هواي تاريک و مه 

در ضمن در  جلوگيري شود وآلود 

ضا مانع از صورت سقوط يکي از اع

به  .گرددپرت شدن او به دره 

کمک چراغ پيشاني از پاکوب 

هاي ها در اثر حرکت گروهبرف

جلوتر قادر به پيداکردن مسير 

بوديم و هراز چندگاهي به خاطر 

ن رد وزش طوفان و تگرگ سريعًا اي

پاها ناپديد و باعث گم کردن 

 شد. معموالً مسير مي

 

جهت جلوگيري از سنگ و بهمن 

مسيرهاي کوهنوردي از خط الراس 

باشد ولي باعث کوه مييا يال 

شود سرعت باد و احساس سرما مي

با افزايش  .تر حس شودبيش

ارتفاع و کاهش اکسيژن هوا 

گرفتگي عضالت، نفس تنگي، سردرد، 

خواب آلودگي بهم خوردن سيستم 

گوارش و خستگي و ضعف تغيير خلق 

وي به صورت کم شدن آستانه و خ

شود. بعضي پذيري ظاهر مييکتحر

اي کوهنوردي قادر به هاز گروه

تحمل شرايط نبوده که به ناچار 

نفر از اعضاي  8 .گشتندبر مي

رغم نفره ما نيز علي 0تيم 

سابقه زياد در فتح قلل مرتفع 

تصميم به برگشت و خودداري از 

ادامه مسير نمودند. وزش طوفان 

و تگرگ و هواي مه آلود و سرماي 

شديد امکان حتي توقف کوتاه جهت 

 .داداي نفس را نميتجديد قو

قطعًا فقط اميد رسيدن به هدف 

تواند به ايشان قدرت است که مي

و روحيه استقامت و انگيزه حرکت 

را بدهد. سعي به سوي جلو و باال 

در زيبا و مفيد ديدن محيط و 

شرايط دشوار است که قدرت خالقيت 

ها در پيدا کردن راه حل دشواري

 دهد.را نيز مي

رکت مداوم ح 0بعد از ساعت 

نور خورشيد را ديديم که هوا را 

اين نور انرژي  .کامالً روشن نمود

وحي بسياري به ما فيزيکي و ر

و پشت سر خود  داد وقتي برگشتم

ديدم چگونه  ،را نگاه کردم

ابرهاي غليظ را طي کرده و 

اکنون خود را در باالي ابرها 

حال توانستيم قله  .ديدممي

کنيم. زيباي مون بالن را تماشا 

ساعت ديگر طول کشيد تا از  0

روي مسير کاماًل برفي و يخي با 

کمک ابزارهاي خاص اين مسير نيز 

 طي شود.  

 3صبح بعد از  54در ساعت 
ساعت تالش و مقاومت به باالترين 

نقطه اروپا قله مون بالن 

رسيديم. احسان افتخار و غرور 

تک اعضاي ناپذيري در چهره تکوصف

. تحمل و حل مشکالت دزتيم موج مي

و رسيدن به باالترين نقطه هدف 

احساس سرشار از انرژي و اعتماد 

دهد و تمام خستگي به نفس را مي

روحي و جسمي را فورًا برطرف 

بخت با ما يار بود و  .سازدمي

هواي بسيار صاف اين اجازه را 

داد که عظمت و شکوه و جالل خلقت 

را حس و مشاهده کنيم درست شرق 

يس و در جنوب کشور ئشور سوما ک

ايتاليا و سمت شمال و غرب کشور 

نصب پرچم  .شدفرانسه ديده مي

کشور عزيزمان ايران در اين 

نقطه افتخار بزرگي برايم بود 
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باشد. که قابل بيان و توصيف نمي

در باالي قله فقط يک گروه کوچک 

از قهرمانان کشور روسيه و 

انگلستان حضور داشتند. به 

ليه همکارانم چه در يادبود ک

بخش دولتي و چه در بخش خصوصي 

ها را که افتخار همکاري با آن

هايي که از دارم در کنار تابلو

هايي قبل آماده کرده بودم عکس

 به رسم يادبود گرفتيم. 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 نظرخواهي
 همکار گرامي!

پزشکي نگاه که با همت جمعي از همکاران شما شماره مجله چشم هفدهمين

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

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

ه دفتر مجله شروع نظرخواهي و ارسال آن ببرگه اين همياري با تکميل 

هاي شما عملي خواهد شد. خواهشمند شود و تداوم آن با ارسال مقالهمي

شده زير را به نشاني مجله ارسال نماييد تا تکميلنامه پرسشاست 

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

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

 نوع درخواست: يك شماره  

چهار يك دوره    ياشماره

 

 نشاني پستي:

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

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

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

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

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

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

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

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

 تلفن:
......................................................................................... 

 

 

---------------------------------------------------------------

------------------------------------ 

 

 

 

 حق اشتراك

 

 لاير 000/00 ،يك شماره :اشخاص حقيقي

 لاير 000/08 ،ايشماره يك دوره چهار          
 

 لاير 000/50، يك شماره :اشخاص حقوقي

 لاير  000/000 ،اييك دوره چهار شماره          

 

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

واريز نماييد و  904كد  ،شعبه ميرداماد شرقيبانك تجارت   90114453

نشاني  به ،به همراه رسيد بانكي واريز حق اشتراك برگه درخواست را

 ماييد.ن يا فاكس دفتر مجله ارسال

 

 



 

 

نبي خيابان گل -جنب اتوبان همت -خيابان شريعتي  -نشاني: تهران

 )دفتر مجله(پزشکي نگاه مرکز چشم -5پ  -)کتابي(

 00004900فاکس: 

  00409089تلفن:  
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