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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

هاي در مورد مقاالت مجله( 6-12

له نوشته مج، نام كامل زبانفارسي

شود و پس از سال انتشار پيش از مي



 

 

 

 راهنماي تنظيم مقاالت

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 
 

مجله با مقاالت  81شماره  .سالم

متنوع در اختيار شماست. در اين 

داروها و "شماره دو موضوع 

مقاالت  "اشک مصنوعي"و  "حاملگي

جالبي هستند که همه ما روزمره 

با آن در تماس هستيم و شايد 

خيلي دانسته و دقيق از داروها 

کنيم. استفاده نمي و اشک مصنوعي

اشراف کامل بر آنچه تجويز 

کنيم الزم است و اين دو مقاله مي

آورد. اين امکان را فراهم مي

ساير مقاالت بخش دستاورد هم به 

پردازند که همکاران لي مييمسا

به طبع زمينه اصلي اشتغال از 

 ها بهره خواهند برد. آن

در بخش سخني تازه هم همکاران 

زاده، ندکتر اماارجمند آقاي 

آقاي دکتر هاشميان و آقاي دکتر 

زاده به شيوايي تمام نوروزي

د را به رشته تحرير مطالب جدي

اند و ضمنًا اين شماره درآورده

مجله را به شعر زيبايي از 

همکار محترم آقاي دکتر صابر 

 ايم. مزين نموده

اميد است مورد قبول شما 

  همکاران محترم قرار گيرد. 

 

  خدانگهدارماره بعد تا ش
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 گلوکوم و حاملگي

 

بيمارستان  -استاد دانشگاه شهيد بهشتي -فلوشيپ گلوکوم :دکتر زهره بهروزي

  امام حسين )ع( 

 دانشگاه آزاد  -دانشجوي پزشکي ي:ئدکتر نوشين خزا

 

 مقدمه

زماني حاملگي و گلوکوم هم

معمواًل متداول نيست و به ندرت 

گلوکوم در حاملگي آغاز و تشخيص 

 معموالً  ن باروريشود. سداده مي

زندگي  چهارمدر دهه دوم تا 

باشد و در اين سن ابتال به مي

گلوکوم معموالً کم است. متاسفانه 

در مورد گلوکوم و حاملگي 

در  کمي اطالعات اپيدميولوژي

باشد. همزماني گلوکوم دسترس مي

 POAG (primaryزاويه باز اوليه يا 

open-angle glaucoma) با سن باال متداول 

ي در سنين است ولي چون حاملگ

د همراهي افتتر اتفاق ميپايين

معمواًل نادر است.  POAGآن با 

مدارکي دال بر افزايش گلوکوم 

هاي اخير وجود در حاملگي در سال

ترين نوع گلوکوم در بيشندارد. 

 به صورت در سن بارداري هاخانم

juvenile OAG  .است 

گلوکوم در بارداري وجود علت 

اي و ي چشمي زمينههاريبيما

هاي سيستميک و حتي ناهنجاري

باشد. بنابراين در زاويه مي

گلوکوم در  منابع،عه به مراج

به صورت  ،باردار هايخانم

يا  ثانويهگلوکوم از نوع 

developmental  مخصوصًا گلوکوم همراه

هاي التهابي چشم، با بيماري

هاي داخل مصرف مزمن کورتون، عمل

 . باشدميه چشمي و ضرب

با  معموالً  گلوکوم زاويه بسته

 به ويژهحاملگي و  زمانافزايش 

يابد. يک شدت مي preeclampsiaدر 

مورد گلوکوم زاويه بسته حاد 

استرس نيز موقع زايمان به خاطر 

 .گزارش شده استو فشار روحي 

معموالً زاويه بسته حاد گلوکوم 

افتد و اتفاق مي 6يا  5در دهه 

 گي نادر است. در سن حامل

 ocular hypertensionارتباط مثبت بين 

نيز مورد  systemic hypertensionو 

مطالعه و تاييد قرار گرفته است 

 5-01 .(در حاملگي به ويژه)

درصد جمعيت باردار دچار افزايش 

 است و گزارش شده بودهفشار خون 

در  nulliparaدرصد از زنان  21که 

فشار دچار افزايش  يباردارزمان 

فشار چشم در سه  گردند.خون مي

ي در زنان فشار ارماه سوم بارد

تر از زنان بيش خوني معموالً 

 باردار بدون فشار خون است.

 

 تشخيص گلوکوم در زنان باردار

همانند ديگر بيماران  ،تشخيص

بندي و تشخيص ت. طبقهگلوکومي اس

له ، تعيين مرحنوع گلوکوم

ر بيماري، بررسي سر عصب و مقدا

، ميدان بينايي و همچنين کاپ

 ،IOPاز قبيل  سازعوامل خطر

هاي ماريبي ،مشکالت رفراکتيو

سابقه  اي چشمي، سن، جنس وزمينه

هاي سيستميک مهم بيماري

د. بخصوص در بيماران نباشمي

سابقه  ،باردار گلوکومي جوان

گلوکوم قبلي يا فشار باالي چشم 

هاي غيرگلوکومي چشمي و بيماري

 دارد. اهميت 

معاينه بيمار از قبيل مردمک، 

سگمان قدامي، سگمان خلفي، فشار 

بررسي زاويه )گونيوسکوپي( چشم، 
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 گلوکوم و حاملگي  -دکتر زهره بهروزي

 از نظر کاپ بيناييو بررسي عصب 

، تغييرات عروق، contourو رنگ، 

ريزي سر عصب و عدم تقارن خون

 مهم است. 

در مورد گلوکوم و حاملگي به 

تر بيشبايد خصوص در سنين جواني 

تغييرات وکوم در اثر به گل

developmental  و گلوکوم ثانويه توجه

. در موارد مشکوک يا نمود

گلوکوم ثانويه بايد با دقت به 

هاي التهابي يا پس از ناهنجاري

جا در ضربه و کشف عروق نابه

زنان  اربيت و گلوب توجه کرد.

حامله با يوييت و گلوکوم با 

علت نامعلوم از لحاظ سيستميک 

دقت مورد بررسي قرار بايد به 

اي بيماري زمينهگيرند و درمان 

 مهم است. 

اطالع از بعد از  بنابراين

 و نيز معاينه دقيق ،بارداري

ز اهميت يميدان بينايي حاانجام 

بدون خطر است  آزمايشاست. اين 

گيري بيمار با ميدان و پي

بينايي از لحاظ پيشرفت با 

 بيمار غير حامله فرقي ندارد. 

بينايي ميدان تغييرات البته 

 غيرگلوکومي در حاملگي در سال

 گزارش شده که شامل ضايعات 0311

bitemporal  وconcentric  بوده و اين

 تغييرات در نزديکي زايمان

نيز گزارش شده و بعد از زايمان 

است. اين  گرديدهکاماًل برطرف 

تغييرات به دليل بزرگ شدن 

در حاملگي هيپوفيز طبيعي غده 

البته بزرگ شدن طبيعي غده  است.

اي هيپوفيز در حاملگي به اندازه

 ست که باعث فشار روي کياسماني

براي اين تغييرات در  شود و

ميدان بينايي توضيح واضحي داده 

 نشده است. 

 برداريعکسآزمايش مهم ديگر 

تجزيه و باشد و مي بيناييسرعصب 

 NFL (nerve fiber layer)کامپيوتري  تحليل

جهت بررسي مقدار صب و سرع

 قابل انجام است. گلوکوم

در حاملگي در فشار چشم 

 و سنمقايسه با افراد طبيعي هم

و  است ترغيرباردار پايين

همچنين با پيشرفت حاملگي در سه 

درصد افت  01-01ماه دوم و سوم 

اين کاهش  .وجود داردفشار چشم 

فشار خون باال فشار در کساني که 

تي اين کاهش تر است. حکمدارند 

ها بعد از ختم فشار تا ماه

لگي ادامه دارد. کاهش فشار حام

شايد علت اين اسکلرا وريدي اپي

 peripheralامر باشد و همچنين کاهش 

vascular resistance  ممکن است عامل

ديگري در کاهش فشار چشم در 

کاهش  Millerدکتر حاملگي باشد. 

 فشار چشم به دليل افزايش

آن در حداکثر که  (out flow) ريزبرون

هفتگي است را در تحقيق  26-21

خود نشان داده است. علت ديگر 

کاهش فشار چشم در حاملگي 

که  استتغييرات وسيع هورموني 

براي مثال  شود.مي IOPباعث کاهش 

پروژسترون سيستميک که در 

حاملگي به تدريج افزايش 

عامل مهمي در کاهش  ،يابدمي

ايش هورمون فشار چشم است. افز

relaxin در ريز برون باعث افزايش

 شود.گلوکوم مي

 ß-human chorionicافزايش هورمون 

gonadotropin  باعث کاهش ترشح زالليه

با توجه به توضيحات  .گرددمي

در زنان گلوکومي باردار به  فوق

خاطر کاهش فشار چشم گلوکوم 

 ين دورهيابد. پس در ابهبود مي

 نيازنيست يا به دارو نيازي  يا

اثر  تري وجود دارد.کم

دهنده فشار چشم در حاملگي کاهش

باعث طبيعي يا کم شدن فشار چشم 

شود و وقتي بيمار معاينه مي
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شود بيماري پنهان است و اين مي

تشخيص اشتباه يا باعث امر 

 شود. ميدر آينده تشديد گلوکوم 

فشار پس از کاهنده اثر 

رود زايمان به تدريج از بين مي

 ،و جهت هر گونه پيشرفت گلوکوم

 گيري شود. بيمار بايد با دقت پي

 

 درمان

 ،از حاملگي اطمينانبدون 

داروهاي ضد گلوکوم نبايد بيمار 

معالج بايد . پزشک کندقطع  را

آگاه و آشنا به عوارض 

و سمي داروهاي ضد تراتوژنيک 

 .گلوکوم در زنان باردار باشد

به ويژه در زمان تشخيص حاملگي 

اين داروها ممکن است به شدت 

 مضر باشند.

بايد توجه داشت که هر دارويي 

شود که به صورت سيستميک جذب مي

به راحتي از جفت عبور ممکن است 

 ذارد.اثر بگجنين روي کند و 

همچنين ثابت شده که رابطه 

 ومصرف داروها بين  يمستقيم

وجود  بروز ناهنجاري در نوزاد

دارد. چون ارتباط گلوکوم و 

حاملگي شايع نيست بررسي جامعي 

 .وجود ندارددر اين مورد 

ي اثر هاي حيواندر بررسي

داروهاي ضدگلوکوم  تراتوژنيک

 روي جنين شناخته شده است. اکثر

اين داروها به راحتي از جفت 

نموده و در شير ترشح  عبور

 شوند. مي

 اين سوال مطرح است که کدام

از حاملگي يا در  رو پيشدا

 است؟ خطرحاملگي بي

ها از طريق مجراي تمام قطره

بدن جذب مخاط بيني اشکي و 

 شوند.مي

بايد قياس الزم در  پزشکچشم

مورد نفع دارو و خطر استفاده 

از آن را داشته باشد. هنگامي 

در دارد که زني قصد باردار شدن 

مقدار داروي ضدگلوکوم او بايد 

 . نمودتجديد نظر 

به ويژه  ،داروهاي غيرضروري

داروهايي که در دوران بارداري 

 ندبايد قطع شومنع مصرف دارند، 

خطرتر جايگزين و با داروهاي بي

 شوند. 

زن باردار در مرحله اوليه 

ماه با  3تواند تا گلوکوم مي

توجه به اثر پايين آورنده فشار 

املگي از دارو استفاده چشم در ح

داروي خود را قطع موقتًا نکند و 

به استفاده  اجباراگر  .نمايد

 وجود دارد بايداز دارو 

و  نمودخطرترين آن را انتخاب بي

به مقدار و زمان مصرف دارو را 

 . حداقل رساند

ن است که حتمًا مساله مهم اي

مجراي اشکي با دست گرفته شود 

اثر جذب سيستميک به حداقل تا 

به خاطر برسد. در دوران شيردهي 

بايد فوذ زياد دارو در شير ن

 دادهبه کودک شير  تا سعي شود

داروهاي مهارکنده اگر  .نشود

 betaو آنزيم کربنيک آنهيدراز 

agonist توان حذف کرد را نمي

 laserو  laser Trabeculoplastyپيشنهاد 

iridotomy زودرس بسيار خوب است 

هاي غيردارويي يعني از درمان

اده براي کنترل گلوکوم استف

 . شود

نقص پيشرفته زنان حامله با 

باال( و عدم  cup) ميدان بينايي

احتمال  به خاطر کنترل فشار و

مان پيشرفت زياد گلوکوم بايد در

يک راه حل  را جدي بگيرند.

جراحي ترابکولکتومي است. 

 chronic تشديدباعث  بتابلوکرها

obstructive lung disease  قلبي  نارساييو

و قلب  ضربانکاهش  يا
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 گلوکوم و حاملگي  -دکتر زهره بهروزي

مثل افراد ند )گردآلودگي ميخواب

در اين داروها اگر  (.غير حامله

استفاده  بارداري اول سه ماه

 intrauterine growthد باعث افزايش نگرد

retardation د. نشومي 

البته تحقيقاتي نيز دال بر 

خطر بودن بتابلوکرها در بي

ولي  ،دوران حاملگي وجود دارد

ان و منع مصرف بعد از زايم

 شيردهي وجود دارد. 

گردد تيمولول در شير ترشح مي

و غلظت آن پس از مصرف به صورت 

برابر غلظت آن در  6قطره به 

در شير  بتاکسولول رسد.سرم مي

برابر ترشح  1نسبت به پالسما 

  شود.مي

در  parasympatomimetic داروهاي

د و در زمان نحاملگي مصرف ندار

لت حتمًا بايد به ع بارداري

سو روي نوزاد که باعث  اتاثر

neonatal meningitis و 

transient newborn muscular weakness  قطع

در بيماران عاليم قطع اين شوند. 

که تحت  myasthenia gravisمبتال به 

ند اهبود cholinesterase inhibitorدرمان با 

 مشاهده گرديده است. 
در سه  نفريناپيمصرف داروي 

بدون عوارض گزارش شده ماه اول 

است. اين دارو به راحتي از جفت 

نفرين کند. ولي چون اپيعبور مي

نيز  (endogenous)به صورت داخلي 

وان اثر داروي تنمي ،وجود دارد

تجويزي را مجزا از ترکيبات 

به هرحال آن بررسي کرد ژن وآند

تواند باعث کاهش مي اين دارو

گردد. در  رساني به رحمخون

درصد کاهش  13ه حيواني نمون

جريان خون رحم ديده شده است 

حتي با مقدار بسيار کم )

 نفرين(. اپي

ترکيبات مهارکننده آنزيم 

در حاملگي و کربنيک آنهيدراز 

د و در ندارمصرف شيردهي منع 

آن  teratogenicهاي حيواني اثر نمونه

ها دارو اينثابت شده است. مصرف 

سه ماه دوم به بعد در  از

بدون عارضه  هانمونه از عداديت

 گزارش شده است.

 زايمانديک در مادراني که نز

 اندهدرمان شدقرص دياموکس با 

 metabolicو  neonatal dehydration ي ازردامو

گزارش شده اختالالت متابوليک 

است. اين دارو در شير نيز ترشح 

گردد و به اين خاطر در زمان مي

 . مصرف داردمنع شيردهي 

العات دقيقي در مورد مصرف مط

مهارکننده آنزيم ي هاموضعي دارو

در حاملگي و کربنيک آنهيدراز 

در اگر . وجود نداردشيردهي 

از به استفاده  اجبارحاملگي 

با بايد  وجود دارد،اين داروها 

با حداقل دوز و فقط و احتياط 

مصرف سه ماهه دوم و سوم  در

و سريعًا بعد از زايمان  شوند

( بايد دارو ن شيردهيدر دورا)

قطع شود. درمان خوراکي و موضعي 

در گلوکوم و در با اين ترکيبات 

مادران حامله و شيرده بايد 

 تر مطالعه شود. بيش

در ها پروستاگالندينمصرف از 

وجود حاملگي اطالعات کافي 

 endogenous. پروستاگالندين ندارد

دارد  reproductive cycleنقش مهمي در 

اثر آن هنوز به  ارسازوکولي 

درستي شناخته شده نيست. حدس 

شود که شايد ناهنجاري زده مي

ممکن است  preeclampisaعروقي در 

هدايت  هاتوسط اثر پروستاگالندين

 شود.  تسهيلو 

قطره در زمان حاملگي 

بايد با  (latanoprost)التانوپروست 

. داروي احتياط استفاده شود

PGF2α اعث ب در موش و موش صحرايي

گرديده  و افزايش سقط ناهنجاري
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باعث افزايش انقباض  PGF2αاست. 

سبب انقباض  نيز گردد ورحم مي

و عروق ريوي  ductus arteriosusدر عروقي

 . شودميجنين 

اگر مجبور به استفاده از اين 

با احتياط  بايد ستيمداروها ه

با حداقل دوز و با و بسيار 

ر بيما جهتدارو را گيري دقيق پي

   تجويز کرد.

اميدواريم در آينده تحقيقات 

جامعي در مورد داروهاي 

ضدگلوکوم در حاملگي انجام 

 گردد. 
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 مصنوعي اشک

 

 مرکز چشم پزشکي نگاه  -نيهفلوشيپ قر دکتر ماندانا احمدي:

 
هاي شايع خشکي چشم از بيماري

ست که عالوه بر عاليم چشمي ا

براي بيمار، سالمت آزاردهنده 

از  و کندقرنيه را نيز مختل مي

 يز اهميت است.اين جهت حا

هاي اشک مصنوعي جهت قطره

 ،اندهجبران کمبود اشک ساخته شد

ها به دليل هرچند هيچ يک از آن

نداشتن بسياري ترکيبات و 

هاي فعال بيولوژيکي پروتئين

و  Aمانند فاکتور رشد، ويتامين 

فيبرونکتين و عناصر ضدالتهابي 

جايگزين کامل اشک طبيعي 

بهترين قطره اشک . نيستند

ترين که بيش است ايمصنوعي قطره

شباهت را به اليه اشکي چشم 

باشد و بتواند هر سه اليه  داشته

اشک يعني موسين، قسمت آبکي و 

 چربي را جبران کند. 

بر اين اساس تعداد بسيار 

زيادي قطره اشک مصنوعي در 

بازار جهاني موجود است. در اين 

مقاله بر آنيم اطالعاتي در مورد 

هاي مصنوعي و فارماکولوژي اشک

چگونگي انتخاب بهترين نوع آن 

انندگان قرار را در اختيار خو

 دهيم. 

 

 بيوشيمي

 اشک هايقطره به طور کلي

 حاوي هشت ماده هستند که مصنوعي

 عبارتند از:

 ( آب مقطر 1

 ها ( الکتروليت2

کردن  متعادلهايي که جهت ( نمک3

چشم افزوده  (tonicity)قوام  و حفظ

شوند مثل کلريد سديم و کلريد مي

 .پتاسيم

اشک را  pH( بافرهايي که 4

کنند مثل بوريک اسيد يم ميتنظ

(Hp  3/7مناسب اشک )است.  

( موادي که مدت تماس اشک با 5

دهند مثل چشم را افزايش مي

Povidone.  

( موادي که قطره را پس از باز 6

دارند )نگه شدن استريل نگه مي

 ها( ها يا پرزرواتيودارنده

( مواد افزايش دهنده 7

 ويسکوزيتي 

 ا ه( ليپيدها و ويتامين8

 

 هاي مصنوعياجزاي مهم اشک

 ها الکتروليت 

جهت حفظ ضخامت قرنيه  :پتاسيم

 شود. به اشک مصنوعي اضافه مي

تليوم کربنات: ترميم اپيبي

کند و به قرنيه را تسريع مي

نگهداري اليه موسين اشک نيز کمک 

 کند. مي

هاي حاوي الکتروليت: محلول

را افزايش  gobletهاي سلول تراکم

ذخيره گليکوژن قرنيه  دهند،مي

کنند و اسموالريته را زياد مي

دهند. از اين اشک را کاهش مي

اشاره  لتوان به سوربيتودسته مي

 کرد. 

 

 فزايش دهنده مدت تماس مواد ا

 اشک با چشم

سه نوع شايع اين موارد عبارتند 

  :از

ها: موادي هستند که سطح ورکرب

پوشانند که چشم را آن چنان مي

 4ه اشک مصنوعي را روان قطتمي

بار در روز استفاده کرد. اين 
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 اشک مصنوعي  -دکتر ماندانا احمدي

مواد قابليت نگهداري آب را تا 

 برابر وزن خود دارند. 1111

پلي وينيل الکل: زمان تماس اشک 

دهد و در با چشم را افزايش مي

مواقعي که موسين اشک کاهش 

 يافته باشد کمک کننده است. 

Povidone (polyvinylpyrrolidone)وزيتي: ويسک 

دهد. را افزايش مي اشک

از  اين ترکيبويسکوزيتي 

تر تر و از ژل کمها بيشمحلول

 است. 

 

 دارندهمواد نگه 

موادي هستند که جهت جلوگيري  

هاي ميکروبي به قطره از آلودگي

شوند. در صورتي که افزوده مي

 دارو قطره حاوي اين مواد نباشد

ساعت پس از باز شدن قابل  12

 يست. استفاده ن

 1در جدول شماره 

هاي رايج نوشته شده دارندهنگه

اشاره شد  قبالا است. همانطور که 

جنبه درماني  مواد نگهدارنده

نداشته و فقط جهت حفظ قطره از 

شوند، آلودگي به آن افزوده مي

اين مواد عالوه بر نداشتن جنبه 

نبي نيز براي درماني، عوارض جا

 ي که نيازدر کسان ويژهچشم به 

به مصرف دارو به دفعات يا به 

کنند مدت طوالني دارند ايجاد مي

مواد  تربراي مثال بيش

در را  پاسخ ايمني دارندهنگه

دهند و باعث چشم افزايش مي

تليوم ملتحمه و متاپالزي اپي

شوند. مي تليالفيبروز ساب اپي

همچنين مواد نگهدارنده مانند 

صابون عمل کرده و اليه چربي اشک 

شکنند، در نتيجه باعث ميرا 

شوند. در مي خشکي چشمافزايش 

ها براي دارندهنگهسميت ضمن 

. شده استهاي موسين شناخته سلول

گزارشاتي نيز از ارتباط ادم 

سيستوئيد ماکوال پس از عمل 

مرواريد و مصرف جراحي آب

دارنده مثل داروهاي حاوي نگه

xalatan  شده است. ارايهو تيمولول 
 

 
هاي رايج در دارندهنگه -1ل جدو

 داروهاي موضعي چشم

براي حل مشکالت فوق 

هاي جديدي ساخته دارندهنگه

تري بسيار کم سميتاند که شده

يا  و دارند مثل سديم پربورات

porite بديل که در تماس با اشک ت

 . شودبه اکسيژن و آب مي

جديدي به  بنديبستههمچنين 

 ي شدهطراحدر اسپانيا  ABAK نام

است که فيلتري در دهانه آن 

تعبيه شده و هنگام خروج قطره، 

مانع خروج ماده نگهدارنده 

  شود.مي

هاي يکبار مصرف همچنين قطره

دارنده ساخته بدون ماده نگه

ها اند که از معايب اصلي آنشده

 قيمت باالي داروست. 

هاي بدون اگر از قطره

کنيم دارنده استفاده مينگه

که حاوي بيکربنات هستند هايي آن

پس از باز شدن قطره فقط يکبار 

قابل استفاده هستند. چون 

بيکربنات با اکسيژن هوا ترکيب 
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شده و در غشا پالستيکي نفوذ 

در  کند. ولي اگر بيکربناتمي

 12نداشته باشد تا  قطره وجود

ساعت در يخچال قابل نگهداري 

 است. 

به طور کلي اگر بيماري دچار 

چشم است و بيش از د شديخشکي 

چهاربار در روز نياز به 

استفاده از قطره دارد بايد از 

دارنده هاي بدون نگهقطره

 . نموداستفاده 

 

 مواد افزايش دهنده ويسکوزيتي 

 بخشترين اين گروه مهم 

سازند اشک مصنوعي را مي هايقطره

 و شامل مواد زير هستند: 

سديم هيالورونات: محصول بسيار 

سميت ترين با ارزشي است که کم

در اروپا  قرنيه را دارد و

شود. اولين بار در استفاده مي

با غلظت  vismedآلمان از قطره 

درصد استفاده شد. اين  18/1

تليوم اثر ماده با پوشاندن اپي

هاي ضد درد و ضد التهاب در چشم

 ماندگاريدچار خشکي دارد. زمان 

در  درصد 2/1هيالورونيک اسيد 

تر از بسيار طوالني چشم

درصد  13/1متيل سلولز هيدروکسي

درصد  4/1وينيل الکل يا پلي

است. سديم هيالورونات يک 

بسيار عالي  (lubricant)کننده نرم

هاي رفراکتيو است بعد از جراحي

رسد که بهترين و به نظر مي

انتخاب در درمان خشکي چشم 

 . باشد

Hyabak هاي حاوي سديم قطره

درصد و با  15/1هيالورونات 

است. به همين  ABAKبندي بسته

هفته پس از  8 به مدتدليل 

 . باشدميبازشدن قابل استفاده 

هاي حاوي سديم برخي قطره

بر  ،hyloprotectمانند  هيالورونات

روي لنزهاي تماسي نيز قابل 

 استفاده است. 

 3قطره حاوي سديم هيالورونات 

)شرکت  lacrypostدرصد نيز به نام 

( موجود Alcon/porلکان فرانسه آ

سلولز متيللپروپييساست. هيدروک

(hypromellose) :است که در  ايماده

محصوالت تجاري به فراواني 

شود. اين ماده در استفاده مي

lagophthalmos حين کارگذاري لنزهاي ،

استفاده سخت در گونيوسکوپي نيز 

مصرف آن به دليل ثبات شود. مي

بار باشد بايد هر ساعت يککم 

 (. Artelac)موجود در قطره 

اين ماده در غلظت باال 

کند و درصد( ديد را تار مي1)

چسباند. غلظت ها را به هم ميمژه

 تر است. درصد مناسب 5/1

خشکي موسين سطح چشم اغلب در 

 hyperغيرطبيعي است. همراهي چشم 

melluse  وي موکوليتيکداربا يک 

تواند مثل استيل سيتسئين مي

 مفيد باشد. 

 

 هاليپيدها و پروتئين 

ها و مرها، چربيبه جز پلي 

 کنندهنرمها نيز نقش ويتامين

دارند. از آن جا که اليه چربي 

شود اشک باعث کاهش تبخير اشک مي

محصوالت جديد حاوي چربي نيز 

هستند که دفعات استفاده از اشک 

رساند بار در روز مي 2-3را به 

محصول آلمان(.  ipolac)مثل ژل 

محصوالت جديد حاوي دو نوع چربي 

هستند که در چشم  drakeol 15و  35

به سرعت يک اليه چربي محافظ 

 سازند. مي

هاي جديدي حاوي فرم قطره

 A (Retinyl palmitate)الکلي ويتامين 

ساخته شده است ليکن هنوز 

سيده سودمندي آن به اثبات نر

تعدادي  2در جدول شماره است. 
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هاي اشک مصنوعي موجود از قطره

 3در جدول شماره در ايران و 

تعدادي از محصوالت موجود در 

و مواد تشکيل  زار جهانيبا

 نماييد. دهنده آن را مالحظه مي

 

 گيرينتيجه

هاي هر چند هيچ يک از قطره

اشک مصنوعي تشابه کامل با اشک 

هاي بدون ليکن قطره ،ندارند

دارنده و يا با نگه

هاي جديد که حاوي دارندهنگه

سديم هيالورونات باشند در 

 چشم موارد خشکي متوسط و شديد

ها يت دارند. همچنين قطرهحارج

هايي که حاوي ليپيدها و يا ژل

يا کربومرها باشند چون سطح چشم 

تري را براي مدت طوالني

توانند به دفعات پوشانند ميمي

 مورد استفاده قرار گيرند.  ترکم

در بيماراني که دچار خشکي 

چشم هستند و اسموالريتي اشک 

هاي ها افزايش يافته باشد اشکآن

يپواسموتيک يا هيپوتونيک )مثل ه

hypotears ،Thera tears  ياAkua tears کمک )

 کننده هستند. 

 N-acetyl cysteine 11هاي حاوي قطره

نت و مدرصد در بيماران با فيال

کراتيت سيکا قابل استفاده است 

و نهايتاا بيمار است که به 

سازگارترين قطره اشک  ،تجربه

را تشخيص  شمصنوعي با چشم

 دهد. مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي اشک مصنوعي موجود در ايرانتعدادي از قطره( 2جدول 

 توضيحات دارندهنگه محتويات شرکت نام دارو
tearlose  سينا

 دارو

متيپروپيلهيدروکسي

 ،درصد5/1سلولز ل
Dextran 

بنزال 

کونيوم 

 کلرايد

- 

Artificial tear  سينا

 دارو

پروپيل هيدروکسي

 متيل سلولز 

بنزال 

کونيوم 

 کلرايد

- 

sinatears 
(polyvinylalcohol) 

 4/1وينيل الکل پلي سينادارو

 درصد 

بنزال 

 کونيوم

- 

Snotears Chauvin 
Bausch & Lomb 

 وينيل الکل پلي

اتيل هيدروکسي

 سلولز 
disdine edetate 

بنزال 

 کونيوم

- 

Artelac Chauvin 
Bausch & Lomb 

 هايپرملوز

سلولمتيل)هيدروکسي

 ز(

 - 

 

Acuaiss 
 

Disop   سديم هيالورونات

 درصد  125/1

اتيل هيدروکسي

هگزانايپلي

 د

نوع يک بار 

مصرف بدون 

نگهدارنده نيز 
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 د است. موجو سلولز 

liposic gel Bausch & Lomb  کربومر  - 

 
( تعدادي از محصوالت موجود در بازار جهاني و مواد تشکيل 3جدول 

 هادهنده آن
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 اشک مصنوعي  -دکتر ماندانا احمدي
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 15 

 اشک مصنوعي  -دکتر ماندانا احمدي
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ميدان بينايي کامپيوتري و تفسير  -زادهدکتر محمدحافظ نوروزي

 آن 

 ميدان بينايي کامپيوتري و تفسير آن
 

 مرکز چشم پزشکي نگاه -فلوشيپ قرنيه: زادهدکتر محمد حافظ نوروزي

 

آزمايش ميدان بينايي در  

گيري حقيقت ارزيابي و اندازه

ها به صورت عملکرد بينايي چشم

 توپوگرافيک در نواحي از پيش

اي از ميدان بينايي شدهتعيين

بينايي در عت ميدان فرد است. وس

درجه از  09يک انسان سالم 

درجه از  09ناحيه تمپورال، 

درجه از  09ناحيه نازال و 

نواحي فوقاني و تحتاني است. به 

علت برجستگي ناحيه ابرو ميدان 

بينايي ناحيه فوقاني ممکن است 

تر از ناحيه تحتاني اندکي کم

 باشد. 

قبل از بررسي ميدان بينايي 

د و ، واحواژهبايد با چند 

 برنامه آشنا شد:

Apostilb اين واحد در حقيقت :

 (luminance)اندازه ميزان روشنايي 

است  (test target)تارگت مورد آزمايش 

و به عبارتي شدت نور را نشان 

 دهد. مي

: در حقيقت نماد (dB)بل دسي

گاريتمي ميزان شدت نور در هر ل

نقطه مورد آزمايش است که در آن 

 brightest)ن محرک تريعدد صفر روشن

stimulus)  براي هر ماشين

 گيري ميدان بينايي است. اندازه

 
Octapus decibels Humphry decibels Apostilb  

- 0 10000 
0 10 1000 
30 40 1 
40 50 0.1 

 
گيري ميدان اندازه هايبرنامه

هاي : به طور کلي برنامهبينايي

گيري پريمتري بر دو اندازه

  اند:دسته

 اي هاي آستانهآزمايش(threshold 

tests) 59-2، 22-2، 09-2: مانند ،

  .برنامه ماکوال و غيره

 هاي بيماريابي آزمايش(screening 

tests)  مانندfull field 529 00، نقطه 

، ميدان بينايي نقطه مرکزي

  .و غيره نقطه 09مرکزي 

 بي و تجزيه و تحليل ميدان بيناييارزيا

زمايش ميدان پس از انجام آ

 ايبرگه ،بينايي، چاپگر دستگاه

حاوي اطالعات ثبت شده از آزمايش 

بيرون  printoutمورد انجام به نام 

اين برگه از هفت نظر  .دهدمي

 قابل ارزيابي است:

 (general information)کلي  اطالعات (5

 reliability)معيارهاي اعتبار  (2

parameters) 
 (numerical data)هاي عددي داده (0

 (gray scale)کلي  نماي (2

 total deviation)نقشه کلي انحرافات  (5

plot) 
 pattern)نقشه الگويي انحرافات ( 0

deviation plot) 
 (global indices) هاي عموميشاخص (0

حاوي  printoutهاي برگه همه بخش

اطالعات با اهميتي درباره وضعيت 

 بيمار است. 

شامل  (general information)طالعات کلي ا

نام بيمار، سن، چشم مورد 

آزمايش، برنامه انتخاب شده 

براي پريمتري، استراتژي 

آزمايش، اندازه يا قطر مردمک، 

تاريخ آزمايش و طول مدت آن، 

ميزان عيب انکساري بيمار و 

 (stimulus size) نوري محرک اندازه

 . (5)تصوير  باشدمي

 

 (strategy) راهبرد



 

 

 51 

NJO Vol. 5, No. 2, Summer 2007 
 -1سال  -پزشکي نگاهمجله چشم

 2شماره 

 
داراي  هامفري ريمتريدستگاه پ

مختلفي براي ارزيابي  راهبردهاي

باشد. اين ميدان بينايي مي

 ها عبارتند از:استراتژي

 اي آستانه هاي فراآزمايش
(suprathreshold testing) 

 اي هاي آستانهآزمايش(threshold 

testing) 
  استراتژيFastpac 

  استراتژيSITA  که مخففSwedish 

interactive threshold algorithm باشد.مي 

  استراتژيSWAP  که مخففshort 

wavelength automated perimetry .است 

  استراتژيTOP Tendency oriented perimetry  

ها، از ميان انواع استراتژي

کاربرد  SWAPو  SITA ،Fastpacانواع 

 بيشتري دارند. 

 

 راهبرد SITA 

، اطالعات وارده بر روشدر اين 

هاي از پيش شناخته شده طبق الگو

هاي بينايي طبيعي و ميدان

گلوکومي طراحي شده تا يک 

اي به عمل آيد و ارزيابي آستانه

به دست  test locationاز هر تخميني 

آيد. در اين استراتژي از يک 

 (information index) خاص اطالعاتي شاخص

ستفاده براي تعيين نتايج ا

 ي برشود و سرعت آزمايش مبتنمي

به  سرعت پاسخگويي بيمار است.

قابليت  هايشاخصعالوه در اين جا 

تر ارزيابي کم (reliability indices)اعتماد 

شوند. اين استراتژي خود مي

 SITA fastو  SITA standardداراي دو شکل 

ها ترين اختالف آنباشد که مهممي

 است.  confidence limitدر ميزان 

مايش زمان آز SITA راهبرددر 

تا نصف تقليل يافته و تعداد 

نقاط مورد ارزيابي در ميدان 

هاي آزمايشدر مقايسه با بينايي 

full threshold  درصد کاهش يافته  09تا

گيري است ولي از کيفيت اندازه

کاسته نشده است. ميزان حساسيت 

آزمايش در اين استراتژي به طور 

متوسط و نيز در شرايط نقطه به 

 full thresholdآزمايشات  نقطه بيش از

ميدان بينايي از  نقصاست ولي 

هاي آزمايشتر از نظر آماري عميق

full threshold  است. در ضمن خستگي

تر بوده و کم حالتبيمار در اين 

تر و قابل نتايج آزمايش دقيق

 به عالوه آزمايشاعتمادتر است و 

تري در از قابليت تکرار بيش

 fullسنتي  هايمقايسه با آزمايش

threshold  .برخوردار است 

 راهبرد SWAP 

بر پايه تاباندن  راهبرداين 

نور آبي به عنوان محرک با 

بر يک زمينه زردرنگ  Vاندازه 

و از اين رو نام ديگر آن  است

blue-on-yellow راهبرد. اين باشدمي 

 Humphreyتنها در دستگاه پريمتري 

وجود دارد و براي تشخيص 

اوليه گلوکوم  زودهنگام و

 راهبردکاربرد دارد. معايب اين 

عبارتند از فقدان دقت آزمايش 

مرواريد، آب ي ماننددر شرايط

 درصد 55تر )زمان طوالني

تر و تيره gray scale(، ترطوالني

تر در نوسانات بيش

 ؛هاي مختلف استگيرياندازه

شرفت براي تشخيص پي همچنين

ب مناسهاي مکرر بيمار در پيگيري

 . نيست
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 آن 

 
چاپي پريمتري  برگه  -5تصوير 

 هامفري

 

 (reliability parameters) معيارهاي قابليت اعتماد

اين معيارها در هنگام تفسير 

پزشک نتايج ميدان بينايي به چشم

کنند تا درک صحيح و کمک مي

تري از آزمايش داشته واقعي

باشد. معيارهاي قابليت اعتماد 

بندي ه طبقهگرو 2توان به را مي

 :نمود

ميزان از دست رفتن تمرکز  الف(

  (fixation loss) هاچشم

 false positive)خطاهاي مثبت کاذب ب( 

errors) 
 false negative)خطاهاي منفي کاذب ج( 

errors) 
 short term)سانات کوتاه مدت نو د(

fluctuation) 
  در موردfixation loss  که با روشHeijl-

Krakau شود، ميزان يبي مارزيا

. استدرصد  29قابل قبول تا 

تر کم FLبديهي است هرچه ميزان 

باشد، دقت آزمايش باالتر 

پريمتري  دستگاهخواهد بود. 

بيش از ميزان  FLهامفري خطاي 

نشان  XXفوق را با عالمت 

دهد. به عالوه دستگاه داراي مي

امکان ثبت نوسانات کره چشم 

باشد که به مي gaze trackingبه صورت 

کاربر امکان مشاهده و کنترل 

دهد. در برگه چشم بيمار را مي

printout  شود مي خارجچاپگر  ازکه

را در  gaze tracking graphتوان مي

 پايين صفحه مشاهده نمود.

  خطاي مثبت کاذب زماني رخ

دهد که بيمار بدون مشاهده مي

محرک نوري و تنها با شنيدن 

گ را صدايي از دستگاه، زن

فشار دهد. گرچه دستگاه 

هامفري ميزان اين خطا را تا 

داند ولي از درصد طبيعي مي 29

آنجا که وجود اين خطا به 

حقيقي  نقصمعناي اين است که 

ميدان بينايي بيش از مقدار 

يا به  به دست آمده است

 (underestimate) نماييعبارتي کوچک

رسد هرچه ، به نظر ميشده است

تر باشد ارزش کم FPEميزان 

و طبق نظر  ر باشدتبيش آزمايش

برخي مولفين و محققين بهتر 

 5تر از است ميزان اين خطا کم

منجر به  FPEدرصد باشد. وجود 

تحت  printoutخاصي از  انواع

شود که در مي white scotomaعنوان 

دهنده حساسيت حقيقت نشان

 غيرطبيعي و باال است. 

 يز در مورد خطاي منفي کاذب ن

دستگاه پريمتري هامفري ميزان 

درصد  29قابل قبول را تا 

داند. وقتي اين خطا وجود مي

دارد، در حقيقت ميدان بينايي 

نتيجه واقعي فرد بهتر از 

به دست آمده است و وجود چاپي 

و آن گاهي منجر به برچسب 

شود. تشخيص ناصحيح گلوکوم مي
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الگوي خاصي  FNEميزان باالي 

را  clover leaf patternتحت عنوان 

 کند. ايجاد مي

 قابليت اعتمادين معيار آخر 

تحت  ،آزمايش پريمتري در

يا نوسانات کوتاه  SFعنوان 

مدت است و براي ارزيابي آن 

نقطه از قبل تعيين شده  59

دوبار مورد آزمايش قرار 

 0تا حد عدد  SFگيرند. مي

شود و بيش از طبيعي تلقي مي

 تواند نشان دهندهآن مي

گلوکوم يا از دست رفتن شديد 

 ميدان بينايي باشد. 

 

  (global indices) هاي عموميشاخص

اين ضرايب که در حقيقت ميزان 

گرفتاري و درگيري ميدان بينايي 

دسته  2دهند به را نشان مي

 شوند:تقسيم مي

 mean deviation ميانگينانحراف  الف(
(MD)  
 patternانحراف معيار الگويي ب( 

standard deviation (PSD) 
 short termنوسانات کوتاه مدت ج( 

fluctuation (SF) 
انحراف معيار الگويي اصالح د( 

 corrected pattern standard deviation  (CPSD)شده 

 

MD  در حقيقت ميزان متوسط

depression  ياelevation  ميدان بينايي

بيمار نسبت به ميدان بينايي 

ت که از نظر طبيعي در افرادي اس

مشابه بيمار مورد آزمايش  سني

د. بنابراين يک ديفکت نباشمي

عدد  MD در کوچک ميدان بينايي

و  کندايجاد نمياي قابل مالحظه

از اين رو اين ضريب در تشخيص 

مراحل اوليه گلوکوم کمک کننده 

 نيست. 

 Gray scaleتوان در را مي MDنماي 

مشاهده نمود. بديهي است که هم 

MD  و همGray scale  در شرايط کدورت

دستخوش  مرواريدها مانند آبچشم

شوند و توجه تنها به اختالل مي

تواند گمراه کننده مي ،اين دو

 باشد. 

در PSD  يا انحراف معيار الگويي

که ميدان  ميزاني استاصل 

بينايي بيمار از فرد طبيعي 

همسال خود فاصله پيدا کرده و 

ودرس از اين رو در تشخيص ز

 کننده است. گلوکوم بسيار کمک

-CPSD-SF-PSD) شاخص عموميهر چهار 

MD)  با ضرايب احتماالت ياprobability 

indices شوند. هر چه سنجيده مي

تر باشد، احتمال کم p valueميزان 

ها در افراد اين که اين يافته

تر طبيعي وجود داشته باشد کم

 p value<0.5به عنوان مثال  .است

درصد جمعيت  5/9تر از ني کميع

هايي در طبيعي داراي چنين ويژگي

باشند. به ميدان بينايي خود مي

 احتمالعبارت ديگر تنها يک 

درصد وجود دارد که  5/9تر از کم

 طبيعي باشد.  شاخصاين 

 
Glaucoma Hemifield Test 

در بخش مياني و سمت راست 

printout اي از حروف که مجموعهGHT 

شود خوانده مي glaucoma hemifield testيا 

براي  GHTوجود دارد. اهميت 

تشخيص مراحل اوليه گلوکوم است. 

GHT حالت مختلف داشته  0تواند مي

 باشد:

 within normal limitدر محدوده طبيعي  -5

 outsideخارج از محدوده طبيعي  -2

normal limit 
 borderlineبينابيني  -0

 general reduction ofکاهش کلي حساسيت  -2

sensitivity 
5- general reduction /borderline  

0- abnormally high sensitivities 

 09-2و  22-2 راهبردهايدر 

ناحيه از نيمه  GHT ،5معيار 

فوقاني ميدان بينايي را 
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 آن 

ها را با ارزيابي کرد و آن

شان در نيمه ايهاي آينهقرينه

تحتاني ميدان بينايي مورد 

شدت  GHTدهد. قايسه قرار ميم

نواحي آسيب ديده را در اين دو 

کند و نيمه با يکديگر مقايسه مي

پيغام فوق را اعالم  0يکي از 

 کند.مي

شناسايي نواحي  GHTهدف اصلي 

لوکاليزه آسيب ديده ميدان 

بينايي در بيماران گلوکومي 

 است. 

قابل استفاده براي  GHTنتايج 

ير از هاي ديگري به غبيماري

 راهبرد گلوکوم نيست. به عالوه

Fastpac  فاقد برنامهGHT  .است 

 

 آآستانه فووه

 printoutدر بخش فوقاني و سمت چپ 

و درست در پايين محل اطالعات 

آ با آستانه فووه ،عمومي بيمار

بل مشخص شده است و واحد دسي

 احتمال صحت آن نيز با

p value  گيردميمورد سنجش قرار .

ه ذکر است که برخي از الزم ب

کاربران دستگاه هامفري آستانه 

گيري قرار آ را مورد اندازههوفو

رسد اين دهند که به نظر مينمي

گيري و اندازه بودهيح کار ناصح

آ و مقايسه آن با هوآستانه فو

ميزان حدت بينايي اصالح شده 

(BCVA) گشا و کمک کننده بسيار راه

 است. 

 

 و نحوه خواندن آن (printout) چاپي نتايج برگه

خارج چاپي به طور کلي برگه 

شده از چاپگر دستگاه پريمتري 

جهت ارزيابي  2هامفري از 

 شود:مي

اطالعات عمومي و قابليت الف( 

آزمايش انجام  (reliability)اعتماد 

 شده 

طبيعي يا غيرطبيعي بودن ب( 

 آزمايش 

که در  نقصينوع اسکوتوم يا ج( 

 شود.مشاهده ميج چاپي نتايبرگه 

ه يک يارزيابي و نيز ارا د(

assessment .مناسب 

 

 تغييرات ميدان بينايي در گلوکوم

در بررسي ميدان بينايي فردي 

ه يکه به گلوکوم مبتال است، ارا

اطالعات باليني از طرف پزشک 

درخواست کننده به گزارشگر 

)تفسير کننده( نتايج ميدان 

بينايي هامفري بسيار کمک 

 براساسند. فرد گزارشگر کمي

مبتال به اطالع از اين که بيمار 

 normalيا  ocular hypertensionگلوکوم يا 

tension glaucoma  است در تفسير نتايج

 بايد به نکات زير دقت نمايد:

  ماهيت تظاهرات گلوکوم در

ميدان بينايي در حقيقت ايجاد 

 (localized defect)ميدان موضعي نقص 

 باشد. مي

 نقص موضعيلگوهاي مختلفي از ا 

در بيماري گلوکوم وجود دارد 

 ها عبارتند از:ترين آنکه مهم

 اسکوتوم پاراسنترال  -

 اسکوتوم قوسي  -

- nasal step 

- temporal wedge 

 هاي همراه مانند وجود بيماري

(، مرواريدآبکدورت مديا )

عصب در  همراه هايبيماري

يا (، AIONبينايي )مانند 

هاي عروقي شبکيه اريبيم

و ...( و  CRVO ،BRVO)مانند 

نيز ساير موارد )مانند 

بيني شديد( را بايد در نزديک

 نظر داشت. 
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  در ميان دو چشم از نظر آسيب

وارده به ميدان بينايي عمومًا 

آسيمتري )عدم تقارن( وجود 

 دارد. 

  در بيمار مبتال به گلوکوم

پيشرفته آخرين قسمتي از 

دستخوش آسيب  ميدان ديد که

 (central island)شود بخش مرکزي مي

 است. 

  ممکن است اولين تغييرات

ميدان بينايي در بيمار مبتال 

نقص به گلوکوم )قبل از بروز 

( تنها به صورت بزرگ موضعي

شدن نقطه کور و نيز محدود 

 generalized)شدن کلي ميدان بينايي 

depression)  باشد. اين عاليم در

راتي غيراختصاصي حقيقت تغيي

بوده و ممکن است در ساير 

هاي چشمي نيز وجود بيماري

 داشته باشند.
  

  ميدان بينايي در  موضعينقص

 مراحل اوليه گلوکوم:

نقطه  0اين نقصان به صورت 

غيرطبيعي مجاور هم در ميدان 

باشد که بايد مي > p%5بينايي با 

 يکي از اين نقاط

p value درصد داشته  5تر از کم

باشد. اين سه نقطه نبايد در 

هاي ميدان بينايي باشند و لبه

درضمن متصل به نقطه کور هم 

نباشند و به عالوه در دو آزمايش 

 متوالي تکرار شوند.

غيرطبيعي در دو  GHTوجود دو 

تواند آزمايش متوالي نيز مي

بيانگر تظاهرات اوليه گلوکوم 

 در ميدان بينايي باشد. 

تاثير  در مورد شدت و ميزان

گلوکوم بر ميدان بينايي بيمار 

بندي بندي خاصي به نام طبقهطبقه

Hodapp-Anderson-Parrish که در  وجود دارد

 شود. زير شرح داده مي
 

در  الف( تغييرات خفيف گلوکوم

  ميدان بينايي:

 -0تر از انحراف ميانگين کم -

 بلدسي
 pنقطه يا کمتر با  50درگيري  -

value  درصد  5کمتر از 

 pنقطه يا کمتر با  59درگيري  -

value  درصد 5کمتر از 

درجه مرکزي  5اي در هيچ نقطه -

ميدان بينايي نبايد حساسيت 

 بل داشته باشد. دسي 55تر از کم
 

ب( تغييرات متوسط گلوکوم در 

 :ميدان بينايي

 -52تا  -0انحراف ميانگين  -

 بل دسي

نقطه از ميدان  00تر از کم -

درصد  5تر از کم p value بينايي

 دارند

نقطه از ميدان  29تر از کم -

درصد  5تر از کم p valueبينايي 

 دارند

درجه مرکزي ميدان  5در  -

  د.نوجود دار absolute defectبينايي 

تنها يک نيمه از ميدان  -

داراي حساسيت  (hemifield)بينايي 

 5بل در ناحيه دسي 55تر از کم

 ان بينايي دارد. درجه مرکزي ميد
 

تغييرات شديد و پيشرفته در  ج(

 ميدان بينايي: 

  -52انحراف ميانگين بيش از  -

 بل دسي

 p valueنقطه داراي  00بيش از  -

 درصد باشد.  5تر از کم

 p valueنقطه داري  29بيش از  -

 کمتر از يک درصد باشد. 

درجه مرکزي ميدان  5در  -

 د دارد. وجو absolute defectبينايي 

 هاي ارزيابي پيشرفت روش

 گلوکوم 
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 آن 

گيري ها که براي پياين روش

بيمار گلوکوم از نظر پيشرفت 

 باشد عبارتند از:بيماري مي

 Subjective evaluationارزيابي نظري  -5

 clinical trial criteriaمعيارهاي باليني  -2

، NTG ،EMGT ،AGIS)شامل مطالعات 

CIGTS  وOHTS) 

 event)تغييرات  و تحليلتجزيه  -0

analysis) شامل برنامه دلتا و :
glaucoma change probability 

2- trend analysis شامل برنامه :
Progressor 

 هاي باليني در زمينه ارزيابي

 پيشرفت گلوکوم عبارتند از:

 change analysisالف( ارزيابي تغييرات 
 (overview)ب( مرور کلي 

 لوکومي ج( احتمال تغييرات گ

)تصوير د( بررسي پيشرفت گلوکوم 

2) 

 

 (change analysis printout) برگه بررسي تغييرات

برگه نتايج مربوط به ارزيابي 

تغييرات به تجزيه و تحليل 

آزمايش در يک ورقه  50حداکثر 

پردازد. با اين تجزيه و مي

اي از توان خالصهتحليل مي

در ميدان بينايي  را تغييرات

دا کرد. تغييرات از بيمار پي

اولين تاريخي که آزمايش ميدان 

بينايي انجام شده تا آخرين 

شود. در حقيقت تاريخ را شامل مي

بررسي تغييرات شامل سه بخش 

 است:

   box plotتجزيه و تحليل (5
 هاي عموميشاخص( خالصه 2

0 )linear regression analysis of MD 

: اين بخش Box plot تجزيه و تحليل

 changeه شامل نيمه فوقاني برگه ک

analysis  است به يک بررسي سريع از

ماهيت و وسعت تغييرات ميدان 

پردازد. بينايي در طول زمان مي

 modified histogramيک  box plotدر حقيقت 

اي تغيير شکل يا نمودار مقايسه

اي از نتايج يافته است که خالصه

دهد. به ه مييارا ها راآزمايش

اي از خالصه box plotت ديگر عبار

با واحد  total deviationمقادير عددي 

اعداد و  medianبل است که هم دسي

هم حداکثر و حداقل انحرافات از 

درصد  05سال و هم فرد طبيعي هم

درصد انحرافات را نشان  55و 

داراي سه خط  medianدهد. ناحيه مي

 . (0)تصوير  تيره است

 

 
ت متوسط گلوکوم در تغييرا -2تصوير 

 ميدان بينايي

 

 
و جزييات مربوط به  Box plot -0تصوير 

 آن
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بايد  box plotدر نگاهي کلي به 

 به نکات زير توجه نمود:

 حالت Boxآيا شکل کلي  -5

دارد يا به صورت  (elongated) کشيده

 است؟ (compact)فشرده 

درون  medianمحل قرار گرفتن  -2

Box کجاست؟ 

اط ابتدايي و انتهايي نق -0

قرار گرفته  boxخطي که در طرفين 

 چه وضعيتي دارند؟

، مرواريدآبدر شرايطي مانند 

ميدان بينايي کمابيش دستخوش 

شود. تنها مي depressionتحليل 

تغيير از يک آزمايش به آزمايش 

 generalديگر در حقيقت يک افت کلي 

depression تصوير  در طول زمان است(

2). 

 

 
 تغييرات در طول زمان -2تصوير 

 

تقريبًا  boxبنابراين شکل 

 (symbol) نمادطبيعي است اما کل 

جا به طرف پايين نمودار جابه

 شود. مي

ميدان بينايي با يک اسکوتوم 

عميق که بخش اندکي از نقاط 

گيرد داراي را در بر مي ميدان

 دارايکمابيش طبيعي اما  boxيک 

است. وقتي  long tailبلند  ايدنباله

بر عمق اسکوتوم در طول زمان 

شود بر طول دنباله اضافه مي

شود. در صورتي که اضافه مي

اندازه اسکوتوم بزرگ شود به 

درصد نقاط  55اي که بيش از گونه

 lower limitدربرگيرد، ناحيه  را تست

کند نيز شروع به پايين رفتن مي

و بر اساس وسعت اسکوتوم و 

 boxت رفتن ميدان ميزان از دس

 elongatedممکن است بسيار طويل 

 شود.

 change analysisاز برگه  box plotبخش 

نيز تاريخ انجام آزمايشات را 

دهد. اين برگه در نشان مي

 هايبرنامه

کند. همچنين کار مي 09-2و  2-22

هاي وقتي از ترکيبي از برنامه

استفاده شده، قابل  09-2و  2-22

کار  59-2برنامه  اجراست ولي با

و  22-2هاي کند. اگر برنامهنمي

با هم تلفيق شوند، در  2-09

هاي عمومي ، شاخصchange analysisبرگه 

(global indices)  و نيزbox plot  در برنامه

محاسبه  22-2به شکل  2-09

-2به عبارت ديگر قسمت شوند. مي

در اين  09-2از برنامه  22

شرايط مورد استفاده قرار 

 گيرد. مي

خالصه تجزيه و تحليل تغييرات 

 changeهاي عمومي در مورد شاخص

analysis summary of global indices.  نيمه

به تهيه  change analysisتحتاني برگه 

هاي اي از تغييرات شاخصخالصه

پردازد. مي PSDو  MDعمومي شامل 

اين خالصه براساس تقدم تاريخ 

 باشديبوده و به صورت متوالي م

 .(2)تصوير 
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 آن 

هاي براي سهولت تفسير محدوده

5%p<  5و نيز%p<  براي جمعيت

چين به عنوان طبيعي به صورت خط

نشان داده  reference lineخطوط مرجع 

 اند. شده

 PSDيا  MDبراي مثال اگر شاخص 

درصد قرار گيرد،  5در باالي خط 

 (درصد 5در حد )ارزش اين شاخص 

اگر در قابل اهميت نيست ولي 

درصد قرار گيرد، ارزش  5زير خط 

قابل  (درصد 5در حد )شاخص 

ور اهميت و مالحظه است. به ط

 ها در زير خطمشابهي اگر شاخص

يک درصد قرار گيرند ارزش شاخص 

قابل مالحظه است  (درصد 5در حد )

تر از يک درصد جمعيت يعني کم

طبيعي شاخصي به بزرگي عدد به 

آن را  تر ازدست آمده يا بزرگ

 باشند. دارا مي

ميدان  5تحليل خطي: اگر 

تر مورد تجزيه و بينايي يا بيش

تحليل قرار گيرند و همه 

داراي يک استراتژي  آزمايشات

هامفري به واحد باشند، دستگاه 

طور خودکار اقدام به تجزيه و 

انحراف  linear regressionخطي تحليل 

پردازد و در زير مي (MD)ميانگين 

آن را  MDمربوط به  نمودار

دهد. شيب ميانگين نمايش مي

 significantتواند مي MD slopeانحراف يا 

باشد. همچنين ميزان  not significantيا 

بل با واحد دسي MD slopeعددي 

درصد  05درسال با ضريب اطمينان 

نمايش داده  p valueو با معيار 

 p valueشود. در اينجا نه تنها مي

 slopeبلکه اندازه اهميت دارد 

 نيز مهم است. 
overview printout 

تواند نتايج مي overviewبرگه 

آزمايش را که به  50حداکثر 

نشان  اندشده ترتيب زمان انجام

دهد و امکان مروري اجمالي بر 

يشات انجام شده را فراهم آزما

نام بيمار، تاريخ  سازد.مي

تولد، نوع آزمايش و چشم مورد 

خش بااليي صفحه درج آزمايش در ب

هاي توان نتايج آزمايششود. ميمي

را در کنار هم در  09-2و  2-22

مشاهده نمود. اين  overviewبرگه 

برگه نتايج هر تست را به چهار 

و  total deviation plot، عددي، gray toneشکل 

در يک رديف  pattern deviation plotنيز 

دهد. تاريخ هر آزمايش نشان مي

 gray toneمت باال و چپ نقشه در س

شود. حدت بينايي و مشاهده مي

اندازه مردمک در قسمت باال و 

قرار  pattern deviation plotراست نقشه 

 GHT (glaucoma hemifield test)دارد. در ضمن 

درست در باالي نقشه عددي قرار 

قابليت  هايشاخصداشته و 

هاي اعتماد، آستانه فووآ و شاخص

در زير هر رديف از  يزن عمومي

)تصوير  باشندها مشخص مينقشه

5) . 

 

 
 overviewبرگه  -5تصوير 
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 تينيت ناشي از سيتومگالوويروس ر -دکتر حميد نوروزي

 رتينيت ناشي از سيتومگالوويروس 

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

 بيمارستان امام حسين )ع(

 پزشکي نگاه مرکز چشم -: فلوشيپ شبکيهدکتر بهزاد يخشي
 

 (CMV) سيتومگالوويروس رتينيت

ترين عفونت چشمي فرصت طلب شايع

ا ايمني است که در افراد ب

يک  CMVشود. شده ديده ميسرکوب

تواند در است که ميDNA  ويروس

هاي شبکيه، همچنين در تمامي اليه

تليوم شبکيه اليه پيگمانته اپي

(RPE)  تکثير شود. رتينيتCMV   يک

رتينيت هموراژيک با درجات 

متفاوتي از واسکوليت و نکروز 

باشد. در بيماران با بيماري مي

تواند مي CMVنيت پيشرفته، رتي

به پاپيليت، نکروز شبکيه، 

جداشدگي رگماتوژنوس شبکيه و 

 کوري برگشت ناپذير منجر شود. 

قبل از شروع پاندمي سندرم 

در سال  (AIDS)نقص ايمني اکتسابي 

يک بيماري  CMV، رتينيت 1891

بود که به صورت اوليه  ناشايع

در بيماران با ايمني سرکوب شده 

نندگان پيوند از جمله دريافت ک

درماني و يا بيماران تحت شيمي

شد. مواردي از بيماري ديده مي

 CMVدر کودکان با عفونت 

مادرزادي هم ديده شده بود. در 

فاصله کوتاهي بعد از شيوع 

در  CMVناگهاني ايدز، رتينيت 

درصد بيماران ايدزي ديده  29-6

شد. درمان ضد ويروسي بسيار قوي 

(highly active antivirus therapy=HAART) شامل ،

که يکي  استدو داروي ضدويروس 

 آنزيم ها يک مهارکنندهاز آن

reverse transcriptase  يا مهارکننده

باشد که امروزه به پروتئاز مي

صورت گسترده موجود است. با 

، بروز رتينيت HAARTمصرف گسترده 

CMV  تقريبًا به يک چهارم قبل از

 CMVوز بر . اگر چهآن کاهش يافت

پزشکان کاهش يافته است اما چشم

تري را براي زمان طوالني

گيري شروع درمان صرف تصميم

 کنند.مي

 

 پاتوفيزيولوژي

CMV هاي شبکيه از تمام اليه

کند. را درگير مي RPEجمله 

ريختگي ساختمان سلولي مهب

کيه عفوني به صورت بطبيعي، در ش

  واضد در ميکروسکو کاملً 

شود. نوري ديده ميالکتروني و 
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هاي عفوني بزرگ شده و سلول

هاي ويروسي، در هسته آنکلوزيون

شود. مناطقي و سيتوپلسم رويت مي

هاي از شبکيه که حاوي سلول

عفوني شده است به سمت يک نکروز 

روند ولي التهاب گسترده پيش مي

به صورت گسترده  RPEدر شبکيه و 

وجود ندارد. انفيلتراسيون 

اي به صورت تک هستههاي سلول

در کوروئيد مجاور مشهود  بارزي

است. مناطق عفوني شبکيه از 

مناطق مجاور آن که عفوني نشده 

به صورت کامل قابل تشخيص است. 

بدون درمان، شبکيه درگير با 

ميکرومتر در روز  32سرعت متوسط 

تواند نواحي مجاور خود را مي

شده که در  مشاهدهدرگير کند. 

دي که تحت درمان فراتعدادي از ا

قرار  CMV موفق براي رتينت

 RPEهمچنان در  CMVاند، گرفته

عود رتينيت باقي مانده است. 

CMV  ًدر مکان اسکارهاي  عموما

شود. قبلي ديده مي CMVرتينيت 

 از نوع جداشدگي شبکيه

رگماتوژنوس به دنبال تشکيل 

ها )که عمومًا کوچک و سوراخ

ايي که همتعدد هستند( يا در محل

رتينيت بهبود پيدا کرده اما 

اليه شبکيه، ثانويه به عفونت، 

به صورت قابل توجهي نازک، 

آتروفيک و چسبناک شده است 

 HAARTکند. بدون درمان پيشرفت مي

چشمي که مبتل به  سهاز هر 

شده است انتظار  CMVرتينيت 

رود که يکي به سمت جداشدگي مي

شبکيه پيشرفت کند. امروزه با 

در  1اين مقدار به  HAARTمان در

 چشم کاهش  9هر 

يافته است. قابل توجه است که 

جداشدگي شبکيه در بيماران بدون 

 CMVکه مبتل به رتينيت  HIVعفونت 

هستند بسيار نادر است. 

ورتينوپاتي پروليفراتيو يويتر

(PVR)از پنج بيمار مبتل  ي، در يک

به جداشدگي شبکيه به دنبال 

شود. ده ميدي CMVرتينيت 

بيماراني که درگيري  آگهيپيش

داشته و ثانويه به  CMVرتينيت 

 PVRآن دچار جداشدگي شبکيه و 

 اند بسيار ضعيف است.شده

 

 CD4هاي ارتباط با تعداد لنفوسيت

در سيستم  T helperهاي سلول

هم ناميده  CD4هاي ايمني، سلول

هاي داراي گيرنده چونشوند. مي

CD4 هاي . سلولهستندCD4  تنها

هايي هستند که در معرض سلول

حمله ويروس نقص ايمني انساني 

(HIV اين که گيرند. براي قرار مي

گليکوپروتئين که بر روي پوشش 

قرار دارد به  HIVخارجي ويروس 

شود. تعداد متصل مي CD4گيرنده 

در طي مراحل  CD4هاي سلول
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انتهايي ايدز به وضوح کاهش 

اني که يابند. در بيمارمي

استفاده  HAARTگاه از درمان هيچ

اند، امکان ابتل به نکرده

تا زماني که تعداد  CMVرتينيت 

به  +CD4يا  T helperهاي لنفوسيت

سلول در هر  05تر از کم

ميکروليتر برسد کم است. اين 

احتمال در بيماراني که تعداد 

 05ها بين آن CD4+Tهاي لنفوسيت

وليتر سلول در هر ميکر 355تا 

تر است. اين نکته است بسيار کم

 CMVز اهميت است که رتينيت يحا

 HAARTدر بيماراني که از درمان 

اند )با وجود اين استفاده کرده

ها آن CD4هاي که تعداد سلول

سلول در هر  355تر از بيش

ميکروليتر بوده( ديده شده است. 

معاينه چشم در بيماران با عليم 

 CMVچشمي مويد رتينيت 

)فتوفوبي، فلتر، کاهش حدت 

بينايي( بسيار با اهميت است، 

 CD4هاي سلولتعداد حتي اگر 

نسبتًا باال باشد و بيماران از 

استفاده کرده  HAARTدرمان 

 باشند.
 

 معاينه باليني

  شرح حال 

عمومًا  CMVبيماران با رتينيت 

از شروع فلترهاي جديد، لکه در 

ن ميدان بينايي، جرقه در ميدا

بينايي و وجود پرده در ميدان 

بينايي شکايت دارند. در مراحل 

امکان دارد  CMVابتدايي رتينيت 

بدون علمت باشد در حالي بيماري 

که در مراحل پيشرفته عمومًا 

بيماران با عليم باليني مراجعه 

کنند، حال آن که در اين گروه مي

هم بيماراني بدون عليم کلينيکي 

درصد  95ش از شوند. بييافت مي

بيماران با حدت بينايي بيشتر 

کنند. آخرين مراجعه مي 05/35از 

آزمايشات بيمار که نشانگر 

باشد،  CD4هاي تعداد سلول

تواند نقش بزرگي در شرح حال مي

 باليني بيمار ايفا کند. 

  سگمان قدامي 

 CMVاگر چه بيماران با رتينيت 

از التهاب سگمان  درجات بااليي

ندارند، اما سلول و قدامي را 

ممکن است ديده  هاچشم قرمزي

شود. در چنين نمايي پيش درآمدي 

اي که از ضايعات کوچک و ستاره

اند در سطد اندوتليال پخش شده

شود. در موارد بسيار ديده مي

خلفي ممکن است  چسبندگينادر 

 ديده شود. 

  افتالموسکوپي غيرمستقيم 

تواند به صورت مي CMVرتينيت 

ي از نکروز و رتينيت نقاط

هموراژيک باشد که به صورت واضد 

با افتالموسکوپي غيرمستقيم 

(. ضايعات 2شود )شکل رويت مي

مذکور در نواحي اطراف عروق 

شايع است، همچنين اين ضايعات 

تواند سرعصب بينايي و محيط مي

شبکيه را نيز درگير کند. 

توانند ضايعات رتينيت، مي

مجاور خود و شبکيه  کردهپيشرفت 

 را نيز درگير نمايند. 

با توجه به مطالعاتي که بر 

اساس عوارض چشمي ايدز توسط 

گروه کارآزمايي باليني انجام 

گرفته است، درگيري شبکيه را 

 .توان به مناطقي تقسيم کردمي

اي اي دايره، ناحيه1منطقه 

ميکرومتر در  2555شکل با شعاع 

ميکرومتر در  1055و فووآ اطراف 

 شيه عصب بينايي است.حا

 1در خارج از منطقه  3منطقه 

هاي و در قسمت خلفي آمپول وريد

ورتکس که در قسمت استوايي 

 باشد. شبکيه قرار دارد مي
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 3در حد فاصل منطقه  2منطقه 

 قرار دارد.  Ora serrataو 

به دنبال يک درمان موفق، 

به صورت  CMVضايعات رتينيت 

شرفت عاتي آتروفيک و بدون پيضاي

به صورت  CMVآيند. عود در مي

در لبه اين اسکارهاي  بارزي

تواند دهد که ميآتروفيک رخ مي

به سمت خارج ضايعه گسترش يابد. 

براي مقاصد تحقيقاتي، گسترش 

رتينيت فعال از حاشيه يک اسکار 

ميکرومتر  005آتروفيک به ميزان 

ميکرومتري و  005تا يک حاشيه 

د از يا پيدايش يک ناحيه جدي

رتينيت با مساحت بزرگتر از 

شود. چهارم سطد ديسک تعريف مييک

بنابراين بر اساس مشاهدات 

باليني هر ناحيه جديدي از 

رتينيت فعال بايد به منزله يک 

پيشرفت قلمداد شود و نيازمند 

 باشد. درمان مي

  تصويربرداري 

 تواندميتصويربرداري فوندوس 

پايه تشخيص  پس از براي بررسي

اليني و به عنوان معياري براي ب

پاسخ به درمان و پيشروي آينده 

استفاده شود.  بيماري

ين در موارد آنژيوگرافي فلورس

گيرد، چون مينمعمول انجام 

بر  CMVتشخيص اوليه رتينيت 

اساس عليم باليني است. 

هاي آنژيوگرافي فلورسئين يافته

 CMVبيماران مبتل به رتينيت 

قص انسدادي ممکن است شامل نوا

ريزي و ناشي از نواحي خون

رساني عروق تراوشات يا عدم خون

 در مناطق درگيري شبکيه باشد. 

 جانبيهاي آزمايشگاهي بررسي  

در مواردي که تشخيص رتينيت 

CMV عليم براساس  توانرا نمي

ها بايد به باليني گذاشت، بررسي

احتمالي رتينيت  عللساير 

. خونريزي دهنده هدايت شود

مواردي که به صورت معمول بررسي 

شوند شامل ويروس هرپس مي

سيمپلکس، ويروس واريسل زوستر، 

توکسوپلسموز، کانديدياز، 

هيستوپلسموز و سيفليس است. 

توان در را مي CMVژنوم 

با  زجاجيههاي زالليه و نمونه

اي استفاده از واکنش زنجيره

 PCR (polymerase change reaction)پليمراز 

با وجود  PCRشناسايي کرد. تست 

اين که بسيار اختصاصي است 

معموال مورد نياز نبوده و 

 شود.استفاده نمي چندانامروزه 

 تشخيص افتراقي  

ترين بيماري شايع CMVرتينيت 

عفوني اتاق قدامي در افراد با 

نقص ايمني به دليل ايدز، شيمي 

درماني يا مصرف داروهاي 

ير گر ايمني يا ساسرکوب

هاي سيستميک است. اگر چه بيماري

براي  CMVرتينيت  ايشبکيهتظاهر 

ي هااما زمينه استتشخيص کافي 

 متفاوتي را بايد براي تشخيص

افتراقي مد نظر داشت. اين 

، HIVموارد شامل رتينوپاتي 

موز، سيفيليس، توکسوپلس

تيس، توبرکلوز، پنوموسي

کريپتوکوکوس، کاشته شدن باکتري 

يد، سندرم نکروز حاد در کوروئ

 کليو نکروز پيشرفته  (ARN)شبکيه 

 باشد. مي PARNشبکيه 

اي در اختلالت متفاوت شبکيه

، حتي HIVبيماران مبتل به عفونت 

در زماني که هنوز نقص ايمني به 

شود. وجود نيامده ديده مي

يک بيماري عمومًا  HIVرتينوپاتي 

باشد. مي cotton woolبا تظاهر نقاط 

هاي ن نقاط حاصل رسوب کمپلکساي

است. در بعضي از  HIVايمني ضد 

اين بيماري  ،موارد نادر

تواند پيشرفته بوده و تظاهري مي
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اي در مانند خونريزي شبکيه

داشته باشد  cotton woolمجاورت نقاط 

را تقليد  CMVکه تظاهر رتينيت 

 کند. مي

ضايعات توکسوپلسموز عمومًا يک 

. به واقع يک دارند بارزتظاهر 

اسکار کوريورتينال کلسيک 

تواند مويد اين عفونت باشد. مي

در بعضي از بيماران با سيستم 

ايمني سرکوب شده، حاشيه فعال 

در اطراف ضايعات غيرفعال 

تواند خود را به توکسوپلسموز مي

 نشان دهد.  CMVصورت رتينيت 

تر فيليس و با درجات کميس

رات توانند تظاهتوبرکولوز مي

متفاوتي از درگيري چشمي داشته 

باشند. بيماران با خونريزي و 

توانند تظاهر التهاب شبکيه مي

ا داشته باشند. ر CMVيک رتينيت 

در تشخيص  هاي سرولوژيکتست

فيليسي يبيمار با درگيري س

شبکيه بسيار کمک کننده است اما 

بايد به ياد داشت که در 

 CD4هاي بيماران با تعداد سلول

در هر ميکروليتر  355تر از کم

هاي موجود ممکن است تمام تست

براي ارزيابي آلودگي به 

ليس منفي شود. در موارد يسيف

قفسه  عکسدرگيري با توبرکولوز، 

، بررسي خلط و تست پوستي سينه

برد دارد. در بيماران با رکا

 0کاهش ايمني شديد واکنش 

تواند هم مي (PPD) متري پوستيميلي

 شود.  مثبت تلقي

، کريپتوکوکوس و پنوموسيستيس

موارد کاشت باکتري در کوروئيد 

هايي هستند اي از بيماريگسترده

توانند تظاهرات کاملً که مي

متفاوتي داشته باشند. در موارد 

نادري اين تظاهرات با رتينيت 

CMV  مشابهت دارد. با توجه به

شرح حال باليني  ظريفنکات 

اري به بيمار و روند باليني بيم

توان به تشخيص همراه کشت خون مي

 رسيد. 

 (ARN) شبکيهسندرم نکروز حاد 

در هر دو دسته بيماران با کاهش 

سطد ايمني و بيماران با سرکوب 

دهد. اين بيماري ايمني رخ مي

با ويروس  شبکيهحاصل عفونت 

يا ويروس  (HSV)هرپس سيمپلکس 

باشد. التهاب مي (HZV)هرپس زوستر 

در ابتدا به صورت  ARNويتره در 

سبب درگيري حاشيه شبکيه  معمول

شود. با واسکوليت انسدادي مي

نسبت به  ARNالتهاب ويتره در 

تر است. همچنين شايع CMVرتينيت 

ARN  در مقايسه باCMV  با سرعت

تري ريزي کمتر و خونپيشرفت بيش

عمومًا  ARNهمراه است. اگر چه 

را دارد. در  CMVتظاهر رتينيت 

که تشخيص را  يمواردي از بيمار

توان بر اساس عليم باليني مين

گذاشت، آزمايش سطد آنتي بادي 

زجاجيه به ضد هرپس در سرم و 

 HZVو  HSVو  CMVبراي  PCRمام انض

تواند هاي مذکور ميدر محيط

 انجام شود. 

اي پيشرونده شبکيه کلينکروز 

(PARN)  يک رتينيت هرپسي است که

تل به ايدز و در بيماران مب

مثبت کمتر از  CD4تعداد سلول 

دهد. در ميکروليتر رخ مي 355

PARN  ،به صورت يک کدورت صاف

شروع  چندکانونيگرانوالر و 

شود. گسترش ضايعه بسيار مي

است و  CMVتر از رتينيت سريع

معمواًل التهاب داخل چشمي کم 

ت بوده يا وجود ندارد. واسکولي

دهند. نمي رخ ريزي معموالً و خون

 خاصبا اين حال يک بيمار کامًل 

را تقليد  CMVتواند رتينيت مي

 کند. 

  غربالگري 
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بيماران با سرکوب سيستم 

ايمني بايد در مورد عليمي که 

هستند،  CMVمطرح کننده رتينيت 

شامل شروع فلترهاي جديد، لکه 

در ميدان بينايي، جرقه در 

ميدان بينايي و يا مشاهده 

در ميدان بينايي،  ايهسکدورت و 

آگاه شده و در صورت مشاهده هر 

يک از اين عليم سريعًا تحت 

معاينه و بررسي قرار گيرند. 

 CMVبيماران با تشخيص درگيري 

غيرچشمي بايد تحت غربالگري 

قرار گرفته و سه  CMVرتينيت 

گيري شوند. ماه بعد هم پي

جديدترين توصيه مربوط به 

که غربالگري بيماراني است 

ها کمتر از آن CD4هاي تعداد سلول

در هر ميکروليتر باشد. عدد  05

اين بيماران بايد هر سه ماه 

يکبار پيگيري شوند. بيماران با 

توانند باالتر مي +CD4تعداد سلول 

گيري تري مورد پيدر فواصل طوالني

قرار گيرند. بيماراني که تحت 

درمان هستند و يا درمان 

کنند فت مينگهدارنده را دريا

بايد هفتگي معاينه شوند. 

معاينات انجام شده براي اين 

بيماران شامل بررسي حدت 

گيري فشار داخل بينايي، اندازه

لمپ شمي، مشاهده چشم با اسليتچ

با مردمک باز  و معاينه فوندوس

يک روش  شبکيه برداريعکساست. 

در بررسي و تعيين سکون  مناسب

 است.  ييا پيشرفت بيمار
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 CMVبراي رتينيت  FDAهاي پذيرفته شده توسط درمان

 

 
 

 
 

 درمان
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را  CMVجدول زير درمان رتينيت 

که مورد قبول سازمان غذا و 

قرار  (FDA)داروي ايالت متحده 

گرفته است به طور خلطه بيان 

 کند.مي

 
 هاي دارويي درمان 

 : (Ganciclovir)گانسيکلووير

گانسيکلووير )با نام تجاري 

Cytovene)  نوکلئوزيد حذف يک

اي و آنالوگ است. غيرحلقه

هاي حاوي ير در سلولگانسيکلو

CMV شود. ه ميوارد شده و فسفريل

اين عملکرد منجر به مهار  

و متعاقب آن  DNAآنزيم پليمراز 

ها محدوديت در ساخت ويروس

 FDAگردد. گانسيکلووير توسط مي

به عنوان يک داروي داخل وريدي 

کي، همچنين به صورت کاشت و خورا

مورد تاييد قرار گرفته  دارو

است. گانسيکلووير از کليه ترشد 

شده و بنابراين دوز درماني آن 

در حضور نارسايي کليه بايد 

 تنظيم شود. 

تواند منجر به ووير ميلگانسيک

آنمي شديد، ترومبوسيتوپني و 

نوتروپني شود، بنابر اين بررسي 

براي هاي خوني و شمارش سلول

اطمينان از دوز درماني و کنترل 

. عوارض است، حياتي سميت دارو

ديگر گانسيکلووير شامل کاهش 

اسپرماتوژنز، سرفه، فشار خون 

هاي کبدي، باال، افزايش آنزيم

پانکراتيت، گاستريت، 

پرفوراسيون معده، اضطراب، 

تشنج، گيجي و احساس سبکي سر 

باشد. زماني که گانسيکلووير مي

شود، خوراکي تجويز مي به صورت

بهتر است که بيمار دارو را به 

همراه غذا براي بهبود جذب مصرف 

کند. گانسيکلووير يک 

ي يسويرواستاتيک است و رونو

رمان با دکند. ويروس را مهار مي

ووير براي تمام عمر يا لگانسيک

تا زمان بهبود وضعيت ايمني 

 بايد ادامه يابد. 

: اين (Valganciclovir) والگانسيکلووير

دارو يک نمک هيدروکلرايد 

زمينه ساخت و باشد که پيشمي

والين و  -Lاستريفيکاسيون 

گانسيکلووير مي باشد. به دنبال 

جذب، اين دارو در روده و کبد 

شود. به گانسيکلووير تبديل مي

FDA  والگانسيکلووير را به صورت

داروي خوراکي پذيرفته است. اين 

وليت خود، دارو نيز همانند متاب

گانسيکلووير، داراي عوارض 

نيز دفع . اين دارو استدرماني 

مانند کليوي دارد و 

گانسيکلووير در بيماران با 

 نارسايي کليه بايد دوز درماني

. بيماراني که تحت کنترل باشد

کنند، از اين دارو استفاده مي

بروز هر يک از عوارض آنمي  براي

شديد، ترومبوسيتوپني و 

بايد تحت کنترل قرار  نوتروپني

هاي براين شمارش سلولگيرند. بنا

کننده خوني در اين کنترل کمک

است. عوارض ديگر احتمالي اين 

دارو شامل کاهش اسپرماتوژنز، 

سرفه، فشار خون باال، افزايش 

هاي کبدي، پانکراتيت، آنزيم

گاستريت، پرفوراسيون معده، 

اضطراب، تشنج، گيجي و احساس 

شد. بهتر است که باسبکي سر مي

بيمار دارو را به همراه غذا 

براي بهبود جذب مصرف کند. 

همانند گانسيکلووير داخل 

وريدي، والگانسيکلووير نيز يک 

باشد. داروي ويرواستاتيک مي

درمان با اين دارو براي تمام 

عمر يا تا زمان بهبود وضعيت 

 ايمني بايد ادامه يابد. 
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ت با فوسکارن : (Foscarnet)فوسکارنت

، آنالوگ Foscavirنام تجاري 

باشد. فوسکارنت پيروفسفات مي

 DNAترانسکريپتاز معکوس و 

کند. پليمراز، هر دو را مهار مي

FDA  فوسکارنت را براي مصرف داخل

وريدي تاييد کرده است. 

فوسکارنت يک داروي ويرواستاتيک 

بايد  اوليهبوده و پس از درمان 

 درمان نگهدارنده ادامه يابد.

فوسکارنت توسط کليه ترشد شده و 

تواند شديدًا نفروتوکسيک مي

سيار مهم است باشد. بنابراين ب

که عملکرد کليوي بيماراني که 

تحت درمان با فوسکارنت هستند 

کنترل شود و دوز  منظمبه طور 

درماني فوسکارنت در حضور 

نارسايي کليه تنظيم گردد. براي 

مربوط به آسيب کاهش تغييرات 

بيمار بايد کامًل هيدراته  کليه

بيمار بايد  ،شود. قبل از درمان

يک ليتر نرمال سالين يا 

درصد دريافت کند.  0دکستروز 

تواند منجر به آنمي فوسکارنت مي

و ترومبوسيتوپني شود بنابراين 

هاي خوني براي شمارش سلولبايد 

کنترل انجام پذيرد. تحت درمان 

اين دارو تغييرات سرمي پتاسيم، 

دهد، ميفسفات و منيزيم رخ 

بنابراين سطد سرمي اين 

ها نيز بايد چک شود. الکتروليت

ديگر عوارض اين دارو شامل تب، 

تهوع، اسهال، افزايش فشار خون، 

 بلوک قلبي کاهش فشار خون،

درجه اول، افزايش  بطني-دهليزي

صورت،  تورمهاي کبدي، آنزيم

توهم، شب ادراري، پانکراتيت، 

باشد. خوابي ميبيفراموشي و 

درمان با اين دارو مادام العمر 

يا تا زمان بهبود وضعيت ايمني 

 باشد. مي

: سيدوفووير (cidofovir) سيدوفووير

يک آنالوگ  Vistideبا نام تجاري 

باشد. سيدوفووير وزيد ميئنوکل

پليمراز  DNAبه صورت انتخابي 

CMV هاي آلوده مهار را در سلول

 براي FDAوسط کند. اين دارو تمي

مصرف داخل وريدي تاييد شده است 

باشد يک داروي ويرواستاتيک ميو 

دارنده آن بايد پس از و دوز نگه

ادامه يابد. دفع  تجويز دارو

کليوي سيدوفووير به قدري زياد 

توان آن را به است که نمي

تنهايي مورد استفاده قرار داد 

مگر آن که به همراه پروبنسيد 

وجود اين عملکرد تجويز شود. با 

سيدوفووير کليوي در زمان درمان 

مقدار . بايد تحت کنترل باشد

درماني آن در صورت عملکرد ناقص 

کليوي بايد تنظيم شود. از 

جايي که سيدوفووير منجر به آن

شود، شمارش کامل نوتروپني مي

خون براي کنترل اين بيماران 

الزم است. تغييرات سطد سرمي 

در زماني  پتاسيم و کلسيم هم

از اين دهد مصرف اين دارو رخ مي

ها اين الکتروليت رو بررسي

. بيماران تحت درمان استالزامي 

ممکن است دچار با سيدوفووير 

. يت قدامي و هايپوتوني شونديوي

درصد  32 دربروز هايپوتوني 

در زمان مصرف دوز موارد 

شود و ايجاد مينگهدارنده 

ت اوليه و يبيماران با يوي

بت مليتوس، احتمال خطر ديا

بااليي دارند. بنابراين بيماران 

يت آگاه ير مورد عليم يوبايد د

 مربوط به هايباشند و آزمايش

بررسي سگمان قدامي و فشار داخل 

چشمي بايد انجام شود. ديگر 

عوارض جانبي اين دارو شامل 

هاي اضطراب، گيجي، افزايش آنزيم

کبدي، اسپلنومگالي، افزايش 
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ون، کاهش فشار خون، درد فشار خ

ل، توهم، سرگيجه، سنگ مفاص

وري، کاهش شنوايي و کليوي، همات

باشد. درمان با اين وزوز گوش مي

زمان العمر يا تا دارو مادام

بهبود وضعيت ايمني بايد ادامه 

 يابد.

نام تجاري : (fomivirsen) فوميويرسن

يک داروي است و  Vitraveneآن 

است که در  antisenseنوآوري شده و 

باشد. ينظير منوع خود بي

 فوميويرسن در همان ابتدا در

 mRNAژنوم ويروسي به  3منطقه 

متصل شده و  CMVکريپتاز ترانس

مانع از ترجمه آن به پروتئين 

گردد. بنابراين از ساخت مي

. شودميهاي جديد جلوگيري ويروس

FDA  اين دارو را به عنوان يک

رتينيت  براي زجاجيهدرمان داخل 

CMV  در بيماراني که به ساير

ها پاسخگو نبوده و يا درمان

ها را تحمل اند آننتوانسته

کنند، تاييد کرده است. 

و  زجاجيهوميويرسن در داخل ف

اندونوکلئازها تجزيه  به شبکيه

شود. نيمه عمر فوميويرسن به مي

روز است.  6دنبال تزريق تقريبًا 

مايي اين دارو به سغلظت پل

بال تزريق داخل چشمي قابل دن

جا که باشد. از آنارزيابي نمي

تزريق  زجاجيهفوميويسن داخل 

ر به افزايش تواند منجشود ميمي

ييت شود. فشار داخل چشمي و يو

براي  بيماران بايد معاينات الزم

بررسي سگمان قدامي و 

گيري فشار داخل چشمي اندازه

ترين انجام دهند. يووييت شايع

باشد و رف اين دارو ميعارضه مص

درجاتي از التهاب داخل چشمي در 

درصد از بيماران درمان شده  30

ديده شده است. خطر يوييت در 

درمان با فوميويرسن در فاصله 

کوتاهي بعد از  مصرف سيدوفووير 

زمان با آن بسيار باالست. يا هم

به همين دليل مصرف فوميويرسن 

درمان داخل  اول هفته 2ظرف 

يا داخل وريدي  هزجاجي

است. ساير سيدوفووير ممنوع 

عوارض جانبي اين دارو شامل 

ريختگي کدورت بينايي، بهم

تصاوير بينايي، افزايش فلتر، 

جداشدگي شبکيه، سردرد و تهوع 

 باشد. مي

 

 

  اوليهدرمان سيستميک 

درمان ضدويروسي اوليه که به 

شود تحت عنوان بيماران تجويز مي

ناميده  induction اوليه يا درمان

 2تا  3. اين درمان عمومًا شودمي

 اين کشد. هدف ازهفته طول مي

درمان، جلوگيري سريع از پيشرفت 

است.  CMVضايعات رتينيت 

داروهايي که براي استفاده در 

مورد قبول است عبارتند  اين روش

از گانسيکلووير، 

والگانسيکلووير، فوسکارنت و 

 سيدوفووير. 

زريق وريدي : تگانسيکلووير

گانسيکلووير براي درمان 

اينداکشن مورد استفاده قرار 

گيرد. تزريق وريدي مي

دو  mg/kg 0گانسيکلووير با دوز 

هفته تجويز  3بار در روز براي 

شود. مصرف خوراکي مي

گانسيکلووير براي درمان 

 شود. اينداکشن توصيه نمي

: پيش داروي والگانسيکلووير

کلووير( گانسيکلووير )والگانسي

به صورت خوراکي براي درمان 

اينداکشن قابل استفاده است. 

به دليل جذب گوارشي  دارو اين

بسيار باالي والگانيسکلووير در 

 مقايسه با گانسيکلووير خوراکي
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 قابل استفاده در اين درمان

گرم ميلي 855است. دوز اين دارو 

هفته  2دو بار در روز به مدت 

 باشد. مي

 ان اينداکشن آن: درمفوسکارنت

داخل وريدي است. دوز  به صورت

گرم در هر کيلوگرم ميلي 65ان 

 3باشد و به مدت ساعت مي 9هر 

يابد. مصرف هفته ادامه مي

 درمان اوليهفوسکارنت براي 

همان کارکرد گانسيکلووير را 

 دارد. 

اوليه با : درمان سيدوفووير

داخل وريدي  اين دارو به صورت

  mg/kg 0 وليهدرمان ااست. دوز 

 هفته است.  3هر هفته و به مدت 

 

 درمان نگهدارنده سيستميک 

 مرحله، اوليهبه دنبال درمان 

شود. درمان نگهدارنده آغاز مي

هدف از درمان نگهدارنده، 

 CMVجلوگيري از عود رتينيت 

است. درمان نگهدارنده عمومًا 

براي تمام عمر بيمار يا تا 

مه زمان بهبود وضعيت ايمني ادا

يابد. داروهايي که براي مصرف مي

درمان نگهدارنده مورد قبول 

اند عبارتند از قرار گرفته

گانسيکلووير، والگانسيکلووير، 

فوسکارنت و سيدوفووير. درمان 

مضرات جدي  CMVداخل وريدي ضد 

براي بيمار دارد که شامل 

هزينه، ناراحتي و عوارض ناشي 

 باشد. از تعبيه کاتتر مي

تواند به صورت : ميويرگانسيکلو

داخل وريدي و يا خوراکي براي 

درمان نگهدارنده استفاده شود. 

گانسيکلووير داخل وريدي با دوز 

گرم در روز براي درمان ميلي 0

شود. اگر در نگهدارنده تجويز مي

زمان درمان با گانسيکلووير 

نوتروپني رخ دهد، تجويز فاکتور 

محرک کولوني گرانولوسيت با نام 

تواند از قطع مي Neupogenجاري ت

درمان با گانسيکلووير جلوگيري 

کي به ارووير خوکند. گانسيکل

شود، بنابراين مقدار کم جذب مي

دوز بااليي از آن بايد تجويز 

شود تا بتواند کارايي 

وريدي گانسيکلووير تجويزي داخل 

 را داشته باشد. مقدار دارو

گرم در روز ميلي 6555تا  2055

. يکي از فوايد دباشمي

گانسيکلووير خوراکي در مقايسه 

با گانسيکلووير وريدي آن است 

تري منجر به که با احتمال کم

شود. کارايي نوتروپني شديد مي

گانسکلووير داخل وريدي براي 

 درمان نگهدارنده شباهت زايدي

 به فوسکارنت داخل وريدي دارد. 

به  ممکن است :والگانسيکلووير

راي درمان صورت خوراکي ب

دارنده استفاده شود. نگه

والگانسيکلووير در مقايسه با 

 bioavailabilityگانسيکلووير خوراکي 

تري دارد. اين دارو با دوز بيش

گرم خوراکي روزانه ميلي 855

براي درمان نگهدارنده تجويز 

اي که هميشه بايد شود. نکتهمي

 855به ياد داشت اين است که 

 لووير معادل گرم والگانسيکميلي

mg/kg0  گانسيکلووير است. با

توجه به جذب بهتر 

والگانسيکلووير به عنوان پيش 

داروي گانسيکلووير، تجويز 

خوراکي اين دارو بر گانسکلووير 

 خوراکي ارجد است. 

تواند : اين دارو ميفوسکارنت

به صورت داخل وريدي براي درمان 

نگهدارنده استفاده شود. 

دي در دوز فوسکارنت داخل وري

براي  mg/kg/day 135تا  85بين 

شود. درمان نگهدارنده تجويز مي

استفاده از دوزهاي باالتر باعث 

افزايش احتمال موفقيت درمان 
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شود ولي به دليل دارنده مينگه

عوارض جانبي در حدود  وجود

سوم بيماران به قطع دارو يک

 گردد. منتهي مي

: براي درمان سيدوفووير

 3براي  mg/kg 0دوز  دارندهنگه

ان شود. گمهفته تجويز مي 2تا 

رود که سيدوفووير عملکردي مي

گانسيکلووير و  يهمانند دارو

فوسکارنت در درمان نگهدارنده 

ر هرچند مطالعات مشخصي د ؛دارد

اين زمينه موجود نيست. يک مزيت 

استفاده از سيدوفووير فواصل 

 استها زماني طوالني بين تجويز

اند به صورت روزانه توکه مي

همراه با گانسيکلووير يا 

 . باشد فوسکارنت

 

  درمان چشمي موضعي 

: تنها تزريق داخل چشمي

فوميويرسن براي تجويز داخل 

، هرچند استمورد قبول  زجاجيه

 زجاجيهاستفاده داخل 

گانسيکلووير و فوسکارنت هم به 

. استصورت تاييد نشده رايج 

اگرچه فوميويرسن به عنوان 

رمان اوليه مورد قبول نيست د

اما اين دارو در بيماراني که 

به ساير داروها مقاوم بوده و 

هاي ساير درمان به يا تحمل

شود. موجود را ندارند تجويز مي

درمان با فوميويرسن شامل 

ميکروگرم  225اينداکشن با دوز 

هفته و ادامه آن به  3به مدت 

باشد. هر ماه ميدر صورت تک دوز 

آزمايي باليني زمان در کار

متوسط براي پيشرفت رتينيت در 

بيماراني که با فوميويرسن 

. در استروز  95اند درمان شده

 ،هفته مصرف سيدوفووير 2طي 

 مصرف اين دارو ممنوع است. 

گاهي اوقات گانسيکلووير به 

استفاده  زجاجيهصورت داخل 

شود هرچند اين روش مورد مي

 هزجاجينيست. دوز داخل  يقبول

گرم در ميلي 3/5-3اين دارو از 

ليتر متغير است. ميلي 50/5

 2تا  3تزريق با گانسيکلووير 

گيرد تا بار در هفته صورت مي

متوقف شود.  CMVپيشرفت رتينيت 

گاه ادامه درمان شامل يک آن

 باشد. تزريق در هفته مي

فوسکارنت نيز به صورت داخل 

شود اما همانند تزريق مي زجاجيه

 يلويکلووير روش مورد قبگانس

 3/1بين  زجاجيهنيست. دوز داخل 

ليتر و ميلي 50/5گرم در ميلي

ليتر ميلي 1/5گرم در ميلي 2/3

است. تزريقات اين دارو به صورت 

بار در هفته  2تا  3اوليه 

پس از مشاهده پاسخ باشد. مي

دفعات تزريق به يک بار  درماني،

يابد. در هفته کاهش مي

ي که فوسکارنت را به پزشکانچشم

استفاده  زجاجيهصورت داخل 

کنند تمايل دارند دوز باالتري مي

از اين دارو را انتخاب کنند. 

 زجاجيهداخل  و مصرف ترکيبي

فوسکارنت و گانسيکلووير نيز 

 گزارش شده است. 

به صورت داخل  نيزسيدوفووير 

شود هرچند استفاده مي زجاجيه

ه مصرف داخل چشمي آن تاييد نشد

است. مراجع پزشکي ذيربط قويًا 

استفاده داخل چشمي اين دارو را 

اند. مواردي از ممنوع دانسته

هايپوتوني چشمي شديد و غيرقابل 

کنترل، به دنبال تزريق اين 

گزارش شده است.  زجاجيه دردارو 

 زجاجيهتجويز داخل  از اين رو

 شود. آن توصيه نمي

در بيماران با ضايعات 

بينايي، مصرف کننده تهديد
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گانسکلووير کاشتني به تزريق 

آن ارجحيت دارد.  زجاجيهداخل 

الزم به ذکر است که تزريق داخل 

و کاشت اين دارو تنها  زجاجيه

کند يک درمان موضعي را تامين مي

و درمان سيستميک را نيز در اين 

بيماران بايد دنبال کرد. تزريق 

اين دارو زماني که  زجاجيهداخل 

ر فراهم کردن شرايط تاخير د

مناسب براي کاشت گانسيکلووير 

دهد و يا تاخير در زمان رخ مي

کاشتن رخ  روندجراحي براي 

 دهد، ارجحيت دارد. مي

: يک انتخاب کاشت گانسيکلووير

درماني براي درمان موضعي 

نسيکلووير کاشت گا CMVرتينيت 

با نام باشد. اين ايمپلنت )مي

 & Bauschرکت ، محصول شVitrasertتجاري 

Lomb)  گرم ميلي 0/2در اندازه

موجود بوده و شامل يک قرص 

گانسيکلووير با يک پوشش 

پليمريزه است که دارو از طريق 

ميکروگرم در ساعت  1آن با سرعت 

 شود. آزاد مي

: ايمپلنت يک روش استفاده

استوانه پلستيکي طويل دارد که 

متر کوتاه شود. ميلي 3بايد تا 

، در 30يد با يک سوزن همچنين با

درون اين استوانه يک سوراخ 

تعبيه کرد. اين سوراخ بايد در 

مرکز استوانه و درست با فاصله 

متر از لبه آن قرار ميلي 0/5

گيرد. سپس يک بخيه دوبازويي از 

هاي شود. بخيهمي رددرون سوراخ 

هاي جراحي کاشت متفاوتي در روش

گانسيکلووير گزارش شده است. نخ 

مورد  15-5و پرولن  9-5يلون نا

از قبول است. با اين حال 

توان هاي مشابه هم ميبخيه

 استفاده کرد. سپس يک برش مدور

 بخشملتحمه در  در

شود. از اينفروتمپورال داده مي

 (MVR)يک تيغ ميکروويترورتينال 

متري ميلي 0/0براي ايجاد شکاف 

متر ميلي 2در اسکلرا، موازي و 

پارس  رويبوس بر تر از ليمعقب

شود. پلنا استفاده مي

 6:25ساعت در اسکلروتومي بايد 

در  0:25ساعت  دردر چشم راست و 

چشم چپ انجام شود. سپس ايمپلنت 

شود  از طريق اسکلروتومي داخل مي

و به اسکلرا توسط عبور سوزن از 

درون لبه قدامي اسکلرا و سوزن 

ديگر از درون لبه خلفي اسکلرا 

ود. به دنبال آن شبخيه مي

هاي اسکلرا به وسيله بخيه

از  شود. پسبسته مي 0-5ويکريل 

و  بيوتيکبستن ملتحمه، آنتي

 تزريقاي حمهزير ملتاستروييد 

ايمپلنت در اين حالت گردد. مي

به صورت معلق در داخل چشم در 

محل برش جراحي و در باالي پارس 

دقيق  محلپلنا قرار دارد. 

سط بايد تو ايمپلنت

سکوپي غيرمستقيم، زماني وافتالم

عمل که بيمار هنوز در اتاق 

 جراحي است، ارزيابي گردد. 

: مطالعه ايمپلنت عملکرد

 CMVگانسيکلووير براي رتينيت 

نشان داد که استفاده از آن در 

باشد. مي مفيد CMVدرمان رتينيت 

در اين مطالعه زمان متوسط براي 

روز براي  10پيشرفت رتينيت از 

روز  336يماران بدون درمان به ب

در بيماران درمان شده افزايش 

يافته است. پيشرفت بيماري در 

افراد درمان شده به دليل به 

پايان رسيدن داروي فعال 

ايمپلنت بود و ارتباطي با 

ايجاد مقاومت به گانسيکلووير 

. بيماراني که نداردتوسط ويروس 

ها گزينه ايمپلنت به براي آن

شود درماني انتخاب ميعنوان روش 

هاي پياپي ممکن است به کاشت
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هاي نياز داشته باشند. ايمپلنت

توانند در کنار ايمپلنت بعدي مي

قبلي جاي گرفته و يا پس از 

ي کارگذاشته خروج ايمپلنت قبل

. زماني که يک بيمار بهبود شوند

شرايط ايمني و افزايش شمار 

 HAARTبعد از درمان  CD4هاي سلول

باشد، تعويض ايمپلنت هر  داشته

 ماه ضرورت ندارد.  9

 الزم به تاکيد است که ايمپلنت

بدون درمان  و ييتنها به

باشد. نمي کافي سيستميک

والگانسيکلووير خوراکي عمومًا 

در ترکيب با کاشت گانسيکلووير 

براي تامين پوشش سيستميک و 

نگهداري از چشم مقابل که آلوده 

نين رود. همچنيست به کار مي

تواند نسيکلووير خوراکي مياوالگ

را بعد از به  CMVزمان عود 

 اتمام رسيدن گانسيکلووير کاشته

در  شده به تعويق اندازد ولي

نهايت درمان سيستميک در مواردي 

د وضعيت ايمني حاصل شده که بهبو

 . ضروري نيست

: بيماران با انديکاسيون

بهتر است که با  1درگيري منطقه 

کاشته شده درمان  گانسيکلووير

شوند. همچنين گانسيکلووير 

کاشته شده در بيماران با عود 

کاربرد  CMVضايعات رتينيت 

دارد. کاشت گانسيکلووير 

تواند به صورت ترکيبي با مي

داخل وريدي  تزريق اوليه و

گانسيکلووير يا فوسکارنت يا به 

همراه درمان با والگانسيکلووير 

 خوراکي به کار رود. ايمپلنت

ذکر شده نبايد در بيماراني که 

ير دارند به دليل وومصرف سيدوف

هايپوتوني شديدي که ايجاد 

کند مصرف شود. بنابراين مي

زماني که ايمپلنت گانسيکلووير 

 ،گيرددر درمان بيمار جاي مي

استعمال سيدوفووير  يجايي برا

در برنامه درماني بيمار نيست. 

زمان ايمپلنت گانسيکلووير، هم

سطد چشم نبايد  درگيريبا 

استفاده شود. بيماران با 

ترومبوسيتوپني نياز به دريافت 

پلکت قبل از جراحي و يا مشاوره  

جراحي يا مشاوره هماتولوژي قبل 

از جايگذاري ايمپلنت 

سيکلووير دارند. در بيماران گان

 9يلي نيز تجويز فاکتور هموف

قبل از جراحي ضرورت دارد. 

قبل از  شبکيهمعاينه دقيق 

جايگذاري ايمپلنت گانسيکلووير 

الزم است زيرا هرگونه جداشدگي 

شبکيه و هر گونه پارگي بايد 

قبل از اين جراحي ترميم شود. 

سيليکون در  روغناستفاده از 

ترميم جداشدگي شبکيه در 

بيماران با کاشت گانسيکلووير 

ممانعتي ندارد زيرا ايمپلنت 

قادر به ادامه آزادسازي 

موثر در ير به صورت گانسيکوو

 روغنمنيسک خلفي زالليه که با 

 باشد. سيليکون پر شده است مي

 

 ترميم جداشدگي شبکيه

با افزايش اميد به حيات 

ايدز، جراحي  مبتل به بيماران

جداشدگي شبکيه ثانويه به ايدز، 

تري بر ترميم با تاکيد بيش

گيرد. بينايي انجام مي

رتينوپکسي به کمک ليزر و 

هايي با وتراپي در مکانکراي

به صورت  شبکيهنکروز 

پروفيلکتيک براي به تعويق 

انداختن جداشدن رگماتوژنوس 

گيرد. با وجود شبکيه انجام مي

درمان با رتينوپکسي ليزري و 

کرايوپکسي احتمال جداشدگي 

شبکيه وجود دارد. در چنين 

هاي ديگر عمومًا مواردي جراحي
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ي جداشدگدرمان کاربرد دارند. 

شبکيه در بيماران با رتينيت 

CMV اسکلرا،  به کمک باکلينگ

نوموپکسي گازي و ويترکتومي به پ

با روغن  وسيله گاز يا تامپوناد

است.  انجامقابل  سيليکون

استفاده از روغن سيليکون منجر 

اي به ايجاد يک تامپوناد شبکيه

غيرمشخص شده و درصد موفقيت را 

دهد. حتي در افزايش مي

هاي تحتاني شبکيه که به يجداشدگ

اند اندازه کافي تامپوناد نشده

با استفاده از روغن سيليکون 

توان از پيشروي ضايعه مي

نياز به علوه به جلوگيري کرد. 

گيري در موقعيت خوابيده قرار

که روي شکم بعد از عمل جراحي )

در موارد رتينوپکسي پنوماتيک 

با استفاده از  (شودانجام مي

وجود ندارد. يکون روغن سيل

گيري در موقعيت توانايي قرار

خوابيده به پشت به دنبال يک 

 عمل جراحي به ويژه در بيماران

ايدز که وضعيت چندان  مبتل به

مناسبي نداشته و قادر به تحمل 

موقعيت رو به شکم براي مدت 

طوالني نيستند، بسيار با اهميت 

که هنگامي است. روغن سيليکون 

ان تامپوناد مدت کافي از زم

تواند برداشته گذشته باشد مي

سيليکون به خوبي شود. اگر روغن 

تحمل شود و همچنان تغييري در 

جهت بهبودي بينايي در چشم 

ايجاد نشود، دليلي براي 

 وجود ندارد. آن برداشتن 

مصرف از مشکلت اساسي  ييک

روغن سيليکون ايجاد کاتاراکت و 

بينايي است.  تمحدوديت در حد

نسبي ايجاد کاتاراکت به خطر 

دنبال ويترکتومي پارس پلنا، در 

صورت استفاده از روغن سيليکون 

برابر افزايش مي يابد و  0به 

درصد از بيماران  05در حدود 

مبتل به  توانند ظرف يک سالمي

. تمايل زيادي به شوندکاتاراکت 

هاي ديگر جهت استفاده از روش

ترميم جداشدگي شبکيه ثانويه به 

وجود ندارد، زيرا  CMVرتينيت 

با توجه به تجربيات گذشته 

موفقيت محدودي در زمان عدم 

استفاده از روغن سيليکون حاصل 

و  هاشده است. اما با آمدن روش

تجهيزات ويترکتومي انقلبي در 

. ه استاين زمينه رخ داد

پلنا در ترکيب ويترکتومي پارس

 به صورت اسکلرا باکلينگبا 

اشت کامل غشاي حلقوي، برد

هيالوييد خلفي، رتينوپکسي 

ليزري و به دنبال آن استفاده 

از تامپوناد گازي، موفقيت 

درصد  92چسبندگي شبکيه را به 

رساند. همچنين روغن سيليکون مي

رسد در مواردي که به نظر مي

تواند تامپوناد کافي است مي

برداشته شود. خارج ساختن 

تواند به صورت مي مرواريدآب

زمان يا در زمان مقتضي انجام هم

 شود. 

 

 پيش آگهي

گير در با وجود پيشرفت چشم

جهت  HAARTاستفاده از درمان 

بهبود کيفيت زندگي و حفظ ديد 

ايدز،  مبتل به در بيماران

 ،تعدادي از بيماران همچنان

ثانويه به رتينيت  فقدان بينايي

CMV کنند. اين را تجربه مي

عود  رممکن است دچابيماران 

رتينيت بهبود يافته،  مجدد

جداشدگي رگماتوژنوس کاتاراکت، 

شدگي ماکوال و ادم شبکيه، چروک

 02. اين اتفاقات در شوند ماکوال

درمان درصد از بيماران پس از 

HAART  در قالب سندرمي با نام
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 immune)يوييت پس از بهبود ايمني 

recovery uveitis=IRU) دهند. در رخ مي

مکان رخداد اتفاقات ا IRUنبود 

مذکور بسيار اندک است. به نظر 

خ سدر نتيجه پا IRUرسد که مي

هاي ژنبه آنتي Tهاي لنفوسيت

در داخل چشم به  CMVتاخيري 

درصد از  29در  IRUآيد. وجود مي

ديده  HAARTکنندگان درمان دريافت

در بيماراني که  IRUشود. درصد مي

درصد از سطد شبکيه  25از  بيش

 CMVدچار درگيري رتينيت  هاآن

باشد. چشم شده است بيشتر مي

به سختي به  IRUدرگير با 

دهد. داروهاي ضدالتهابي پاسخ مي

يکي از علل اصلي از  IRUدر واقع 

 دست دادن بينايي در بيماران

با درگيري رتينيت  مبتل به ايدز

CMV  که درمانHAART  دريافت

باشد. خوشبختانه عود اند ميکرده

چنانچه  IRUدر درگيري  CMVرتينيت 

وجود کاهش عملکرد سيستم ايمني 

 دهد. رخ  نمي نداشته باشد

 

 عوارض

همانطور که قبًل اشاره شد، 

تواند مي CMVدرمان طبي رتينيت 

عوارض سيستميک شديدي به دنبال 

پزشکان بايد داشته باشد. چشم

را به  CMV دچار رتينيت بيماران

خود و پيگيري مرتب درمان 

همکاري با پزشک مربوطه در 

تشويق کنند.  HAARTزمينه رژيم 

بيماراني که درمان موفق با 

اند کاشت گانسيکلووير داشته

بايد بدانند که اين درمان تنها 

 05يک درمان موضعي است. تقريبًا 

توانند درصد از بيماران مي

در چشم  CMVدرگيري رتينيت 

مقابل داشته باشند. گروهي از 

جداشدگي  ممکن استاران نيز بيم

عمل جراحي داشته  حينشبکيه در 

باشند. بيماراني که تحت درمان 

با روغن سيليکون براي جداشدگي 

 CMVشبکيه به دنبال رتينيت 

دچار  اند ممکن استقرار گرفته

ضخامت قرنيه، افزايش  تغيير

فشار داخل چشمي، هايپوتوني و 

کاتارکت شوند. اگرچه ديد از 

غن سيليکون محدود است طريق رو

تواند تا حرکت ميدر اما ديد 

حدودي تامين شود. 

ورتينوپاتي پروليفراتيو، يويتر

درصد از بيماران که دچار  35در 

جداشدگي شبکيه رگماتوژنوس 

تواند دهد و مياند رخ ميشده

بينايي رفتن منجر به از دست 

 شود.

  

 نتيجه

تعداد  HAARTبه کمک درمان 

 هايدر سال CMV موارد رتينيت

ابتدايي پاندمي ايدز به وضوح 

کاهش يافته است. ولي همچنان 

به عنوان  CMVرتينيت 

ترين عفونت داخل چشمي طلبفرصت

ايدز مطرح  مبتل به در بيماران

به  CMVاست. بيماران با رتينيت 

و نگهدارنده مناسب  اوليهدرمان 

نيازمندند و آن بيماراني که 

هديدکننده ت CMVدچار رتينيت 

توانند تحت مياند بينايي شده

درمان با ايمپلنت گانسيکلووير 

قرار  زجاجيهيا تزريق داخل 

گيرند. تشخيص به موقع و درمان 

تواند در حفظ ديد مي CMVرتينيت 

و کيفيت زندگي بيماران موثر 

 باشد. 
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 استفاده از سم بوتولينوم در استرابيسم
 

 پزشکي نگاه مرکز چشم -اطفال پزشکيچشم فلوشيپ دکتر اميد صالحپور:

 
سم بوتولينوم توسط 

کولستريديوم بوتولينوم توليد 

شود. بيماري ناشي از سم مي

باشد. کولستريديوم سم ميبوتولي

وم شامل گروهي هتروژن بوتولين

 گرم زيهواهاي بياز ارگانيزم

هاي مثبت است که هاگ

ند و در دهانتهايي تشکيل مينيمه

سر کره هاي خاکي و آبي سرامحيط

 هاشود و سم آنزمين يافت مي

ترين سم باکتريايي شناخته قوي

 د. نباششده مي

ژنيک بر اساس خصوصيات آنتي

توان ارگانيزم را ها، ميتوکسين

بندي کرد. گروه Gتا  Aدر انواع 

وکسين وجود دارد شامل نوع ت 8

A ،B ،C1 ،C2 ،D ،E ،F  وG همه .)

نوروتوکسين  C2ها به جز اين سم

يک نوع سيتوتوکسين  C2هستند. 

است. نوروتوکسين بوتولينوم چه 

خورده شود و چه در روده با زخم 

توليد شود، وارد سيستم عروقي 

هاي اعصاب شده و به محل پايانه

د شونرژيک محيطي منتقل ميکولي

-که خود شامل جايگاه اتصال عصب

در عضالت ارادي در عضله 

هاي عصبي پاراسمپاتيک پس پايانه

محيطي  هايگانگليوني و گانگليون

است. سيستم اعصاب مرکزي درگير 

 شود. نمي

( از KDa 051نوروتوکسين فعال )

( که KDa 011يک زنجيره سنگين )

مسئول اتصال اختصاصي عصبي و 

صبي است و يک انتقال به سلول ع

( که مسئول KDa 51زنجيره سبک )

فعاليت کاتاليتيک داخل سلولي 

 تشکيل شده است.  ،است

مراحل فعاليت نوروتوکسين 

( اتصال 0عبارت است از: 

اختصاصي به سلول عصبي 

سيناپسي در جايگاه اتصال پيش

( ورود توکسين 2عصب به عضله، 

به داخل سلول عصبي در 

( 5ي و هاي داخل سلولوزيکول

ن به داخل لوکاسيون توکسيترانس

اجزاي  ( پروتئوليز4سيتوزول و 

سيستم نورواگزوسيتوز به وسيله 

توکسين که سبب کاهش رهاسازي 

شود. بهبودي با کولين مياستيل

هاي جديد عصبي روي تشکيل پايانه

 دهد. مي

توکسين به حرارت حساس است 

ها مقاومت زيادي نسبت ولي هاگ

دهند. خود نشان مي به گرما از

توان تحت ها را ميهر دوي آن

شرايط خاصي غيرفعال کرد. در 

ي دستگاه گوارش توکسين با يک سر

هاي غيرتوکسيک تشکيل پروتئين

ر بدر برا ودهد لکس ميپمک

دهد. دژنرسانس مقاومت نشان مي

و در  A ،B ،Eهاي نوع توکسين

سبب بيماري در  Fموارد نادري 

در مواردي  Gنوع  شوند.انسان مي

که در سوئيس گزارش شده است با 

 يمرگ ناگهاني همراه بوده ول

سبب  Dو  Cدهد. انواع فلج نمي

 شوند. بيماري در حيوان مي

توسط اين  کهي يهابيماري

 ايجادکولستريديوم بوتوليسم 

د شامل بوتوليسم ناشي از نشومي

باشد که در اثر توکسين غذا مي

گردد. خورده شده ايجاد مي

بوتوليسم ناشي از زخم در اثر 

آلوده شدن زخم با هاگ 

 شود. وم ايجاد مييريدتکولس
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بوتوليسم شيرخواران در 

توکسين در روده توليد شده و 

پس از  وشود همان جا جذب مي

هاي کولستريديوم خورده شدن هاگ

گردد و به همين ميبيماري ايجاد 

شود که ه ميصيتوکه دليل است 

تر از يک سال عسل کم نشيرخوارا

 خورانده نشود. 

 ،به ندرت بوتوليسم در بالغين

به دنبال  و شيرخورانشبيه 

خوردن هاگ و با توليد توکسين 

 گردد. در روده ايجاد مي

در دهه هفتاد سم بوتولينوم 

توسط کشت کولستريديوم جدا 

توکسين تيپ وزن مولکولي گرديد. 

A گرددکه به اين وسيله جدا مي، 

KDa 011 اين وزن مولکولي است .

امکان جذب از طريق روده را 

براي مدت  Aندارد. توکسين تيپ 

طوالني به عضله چسبيده و اثر 

طوالني دارد. اين نوروتوکسين از 

کند. به سد خوني مغزي عبور نمي

آثار اين واکنش آهسته، علت 

توکسين چند روز پس از تزريق 

شروع شده و به حداکثر خود 

  رسد.مي

 Kermer  0821در سال  اولين بار

با بررسي بيماران مبتال به 

م مربوطه را شرح يعالبوتوليسم 

داد که منشا اثرات درماني آن 

نشان باشد. او در حال حاضر مي

توان از مقادير کم داد که مي

جهت تزريق داخل عضالت اسکلتي و 

ها استفاده کرد. فلج موقت آن

دي اين روش فلج کردن عضالت ارا

chemodenervation شود. ناميده مي 

اسکات  0095اولين بار در سال 

توکسين از توان نشان داد که مي

براي فلج عضالت خارج چشمي نيز 

آن در استفاده شود ولي استفاده 

 شروع شد و 0098انسان از سال 

اولين بار براي استرابيسم فلجي 

شد ولي بعد معلوم شد  مصرف

گر تواند در انواع ديمي

 بيسم نيز استفاده شود. استرا

 0080در سال اين ماده 

را براي استفاده در  FDAتاييديه 

استرابيسم و بلفارواسپاسم و در 

براي استفاده در  2111سال 

 2112ديستوني گردن و در سال 

براي استفاده در موارد زيبايي 

 اخذ کرد. 

به دو  Aتوکسين بوتولينوم 

 Botoxنام در بازار مرسوم است. 

محصول کمپاني آلرگان آمريکا و 

Dysport  .محصول انگلستان 

ن در آ بالينيموارد استفاده 

هاي مختلف جهت فلج عضالت بيماري

ارادي و نيز در موارد زيبايي 

باشد. موارد مصرف آن در مي

هاي مختلف پزشکي مثل رشته

پزشکي، ارتوپدي، اعصاب، چشم

اورولوژي، پوست و دستگاه گوارش 

ه شده است. در حال حاضر شناخت

مورد استفاده دارد.  011بيش از 

در دستگاه گوارش جهت درمان 

نيز استفاده هاي مزمن شقاق

سندرم  ورولوژي درشود. در امي

اختياري نوروژنيک ادرار بي

 در شود. در ارتوپدياستفاده مي

cervical dystonia شود. مصرف مصرف مي

ديگر آن در تعريق زياد زير بغل 

 و کف دست است. 

اختالالت  در درمان در نورولوژي

ضايعات سيستم اسپاستيک ناشي از 

ضربه يا بر اثر اعصاب مرکزي 

مصرف  Cerebral Palsyيا  MSسکته يا 

 . گرددمي

اخيرًا در درمان سردرد و 

دردهاي عضالني اسکلتي نيز 

استفاده شده است. موارد 

استفاده آن در صورت براي موارد 

essential Blepharospasm  وhemifacial spasm  و
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هاي صورت نيز از بين بردن چروک

 باشد. مي

موارد مصرف توکسين بوتولينوم 

A پزشکي شامل استرابيسمدر چشم، 

lid retraction بلفارواسپاسم و از ،

هاي اطراف چشم و بين بردن چروک

 باشد. نيز نيستاگموس مي

د به علت موقت در همه موار

يا  5ر توکسين بايد هر بودن اث

ماه يک بار آن را تکرار کرد.  4

ف آن ترين مصرپزشکي مهمدر چشم

 باشد ودر انواع استرابيسم مي

براي  0090اولين بار در سال 

درمان استرابيسم فلجي از آن 

 . 0استفاده شد

توکسين عالوه بر استرابيسم از 

فلجي در انواع استرابيسم پس از 

باقيمانده و عمل جراحي )انحراف 

اصالح بيش از حد( به استرابيسم 

با زاويه کم، افراد دچار 

 ،استرابيسم و اختالل مغزي

يزوتروپياي مادرزادي، ا

 ،با شروع ناگهاني ايزوتروپياي

هاي ثانويه به اختالالت مساسترابي

هوشي چشمي و در مواردي که بي

استفاده  ،باشدعمومي ممنوع مي

 گردد. مي

يسم در استرابنحوه تزريق آن 

به صورت مستقيم به داخل عضله 

باشد. تزريق آن زير تنون مي يا

توان براي تزريق مستقيم آن مي

 يوگرافيمالکتروبا استفاده از 

هاي مخصوص و نيز و نيز فورسپس

و عمل جراحي  حمهملتبا بازکردن 

 استفاده کرد. 

در انحراف زاويه کم در 

 جان دکتر ،زبيمارستان مورفيلد

و همکاران بيماران را مورد لي 

بررسي قرار دادند و مشخص شد که 

توان از توکسين در اين مي

 . 2انحرافات استفاده کرد

 روانيدر استرابيسم و اختالالت 

معمواًل پاسخ استرابيسم به عمل 

توان جراحي خيلي قطعي نيست و مي

با تزريق توکسين که اثر آن 

ها را درمان قابل برگشت است آن

و هر چه ميزان اختالالت کرد 

تر باشد شانس موفقيت کم رواني

 ييا. در ايزوتروپ5تر استبيش

و  ملتحمهمادرزادي با بازکردن 

تزريق مستقيم به داخل عضله 

توان انحراف را کنترل کرد و مي

 ازبه عنوان جانشين عمل جراحي 

اگر  به ويژه ،آن استفاده کرد

بپذيريم که برطرف کردن موقت 

با توکسين و موازي کردن انحراف 

واحد ها باعث ايجاد ديد چشم

تواند منجر به دوچشمي شده و مي

 . 4برطرف شدن انحراف شود

ترين استرابيسم فلجي که شايع

شود در آن از توکسين استفاده مي

ايزوتروپياي ناشي از فلج عصب 

 . 5باشدزوج ششم مي

توان براي درمان توکسين را مي

به اختالالت استرابيسم ثانويه 

چشمي که باعث کاهش بينايي قابل 

توجه شده و در نتيجه باعث 

گردد، هاي حسي مياسترابيسم

 . 6استفاده کرد

در اصالح بيش از از اين ماده 

حد استرابيسم، هم در 

اصالح ايزوتروپياي به دنبال 

اگزوتروپي  در و هم تروپياگزو

به دنبال ايزوتروپي استفاده 

 . 9کرده است

وجود  از ايزوتروپيانوعي 

که به طور ناگهاني شروع  دارد

شده بدون اين که هيپرتروپي و 

داشته  يا فلج عصب زوج ششم وجود

با  باشد که به آن ايزوتروپيا

شود و شروع ناگهاني گفته مي

واند براي درمان اين تتوکسين مي
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ل و ايجاد ديد دوچشمي اختال

 . 8وداستفاده ش

ا پس عدم اصالح کامل ايزوتروپي

از جراحي ايزوتروپياي مادرزادي 

به جاي  توانميشايع است و 

 توکسين جراحي مجدد از تزريق

 . 0وم استفاده کردنبوتولي

انتشار توکسين از محل تزريق 

باعث فلج عضالت به طور ناخواسته 

مانند انحرافات  يوز عوارضو بر

عمودي در اثر فلج عضالت عمودي و 

ج نيز افتادگي پلک در اثر فل

 د. گردعضله لواتور 
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 متروپي باال توسط لنزهاي داخل چشمي فاکيکآاصالح آستيگماتيسم همراه با 

  (Toric ICL)اتاق خلفي 
 

 مرکز چشم پزشکي نگاه -مارستان فجربي -فلوشيپ قرنيه :دکتر سيد جواد هاشميان
 

اصالح آستيگماتيسم يکي از 

مشکالت طوالني در چشم پزشکي 

هاي مختلفي باشد. از قديم روشمي

صالح آن شامل عينک، براي ا

هاي قوسي در لنزهاي تماسي، برش

قرنيه تا استفاده از روش هاي 

به کار گرفته  مختلف اصالح ليزري

 شده است.

استفاده از لنزهاي  را  اخي

 داخل چشمي توريک به عنوان روشي

موثر، سالم و موفق مطرح  کامال  

 .82، 2، 1گرديده است

  Toric Implantable Collamer Lens (TICL)اولين 

توسط آقاي دکتر  1111در سال 

Thomas Neuhann  گذاشته کار در مونيخ

ن عمل در اولي 2002شد و در سال 

 Zienbaو   Gimbelمريکاي شمالي توسطآ

اين لنز توسط کمپاني  .1گزارش شد

STAAR گردد. توليد مي 

Toric ICL کيک اتاق ايک لنز ف

باشد و طوري طراحي شده خلفي مي

ت به عدسي طبيعي قوس که نسب

اين لنز از  .23يابدقدامي مي

الياف كالژن هيدروفيليک و 

سازگار با بدن )بافت اسكراي 

خوك( ساخته شده است و داراي 

پذيري باال نسبت به اكسيژن نفوذ

، 3و مواد مغذي مايع زالليه است

1 ،11 ،22 ،22. 
، توريک از نظر ساختار ICLلنز 

 ICLابه مش اندازه و ضخامت کامال  

 .22، 22، 2، 1استاسفريک 

 1115در سال  ICLلنز اسفريک 

در انسان مورد استفاده قرار 

 FDAگرفت و داراي تائيديه 

گزارشات در مورد . 2و  1باشدمي

در اصالح  ICLمطالعه کاربرد 

همراه  FDA وسطتباال  بينينزديک

با مطالعات جهاني حاکي از اثر 

 باالي اين لنز در اصالح ديد و

همچنين بهبودي بهترين ديد 

شده همراه با حداقل عوارض اصالح

يا پس از عمل بوده است  حين عمل

يک ديد سريع و پايدار  و توانست

همراه با قدرت باالي پيش بيني 

 .10و  1، 2، 1ايجاد نمايد
 ICLمطالعه باليني کاربرد 

بيني باال توريک در اصالح نزديک

يسم در تهمراه با آستيگما

 2002مه در ماه  FDAا توسط آمريک

و در اروپا به طور  شروع شد

ع مورد استفاده قرار گرفته وسي

 .است

ک توري ICLمحاسبه قدرت لنز در 

است  Astigmatic Decomposition شرو بر اساس

توضيح  Sandersو  Sarverکه توسط 

 .11داده شد

توريک  ICLدر اين فرمول قدرت 

با سيلندر مناسب براي بيمار را 

بيمار  manifest refractive cylinderبر اساس 

توريک طوري  ICLنمايد. تعيين مي

طراحي شده که در هنگام 

کارگذاري لنز حداقل جابجايي و 

چرخش را الزم داشته باشد و 

درجه  5/22حداکثر ميزان چرخش 

هاي ساعت يا در جهت حرکت عقربه

هاي ساعت از بر خالف جهت عقربه

ت تا اصالح اس 130˚محور افقي 

کامل انجام شود. توريسيتي لنز 

بر اساس محور سيلندر مثبت 

. لنز شده است بيمار طراحي

داراي يک سطح قدامي محدب و سطح 
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 باال توسط لنزهاي داخل چشمي ...

خلفي مقعر همراه با مارکرهاي 

 باشدکننده محور لنز ميمشخص

 .(1)شكل 
 

Toric ICL
Additional markings have been laser etched 

on the horizontal axis to allow accurate 

rotation and alignment.

 
 Toric ICLلنز  -1شکل 

 

جلوي   Ciliary Sulcusاين لنز در 

گيرد. زنوالهاي قدامي قرار مي

 5/18تا  5/11اندازه آن از 

متر و اندازه اپتيک آن از ميلي

متر متغير ميلي 5/5تا   15/4

 .23است
تعيين اندازه دقيق و مناسب 

ICL ترين در هر بيمار يکي از مهم

مراحل ارزيابي قبل از عمل 

 باشد. مي

ح جزء اسفريک لنز قادر به اصال

ديوپتر  -20 تا -8بيني از نزديک

لنز  قادر به اصالح و بخش سيلندر

 ديوپتر است. 4تا  1از 

 

 ارزيابي هاي قبل از عمل و انتخاب بيمار

ن مراحل در همه ترييکي از مهم

ي عيوب انکساري اعمال جراح

هاي کامل قبل از عمل و ارزيابي

انتخاب صحيح بيمار است. در اين 

هاي ه جراحيعمل نيز مشابه هم

ها ، ارزيابيعيوب انکساري ديگر

 :عبارتند از

هاي بررسي وجود سابقه بيماري (1

هاي سيستميک و همچنين بيماري

هاي سگمان چشمي شامل بيماري

 قدامي، خلفي و مصرف داروهاست. 

 45سال تا  21سن مناسب، سن  (2

سال در اکثر مطالعات در نظر 

 شود . گرفته مي

انکساري حداقل به تثبيت عيب  (8

مدت يکسال و يا تغيير انکساري 

 ديوپتر در يکسال. 5/0تر از کم

در دوره حاملگي و شش ماه پس  (4

 از آن بهتر است انجام نشود.

معاينه کامل چشم شامل بررسي  (5

ها، ملتحمه، قرنيه، وضعيت پلک

اتاق قدامي، مردمک، وضعيت 

عدسي، فشار داخل چشم و معاينه 

از نظر وضعيت  کامل شبکيه

 Latticeماکوال، محيط شبکيه و وجود 

degeneration. 

بيمار ارزيابي عيب انکساري ( 1

 manifest refraction،subjectiveبا انجام 

refraction  ،cycloplegic refraction  و تعيين

بهترين ديد اصالح شده بر اساس 

subjective refraction. 

ارزيابي  انجام توپوگرافي، (2

يا   Orbscanاتاق قدامي توسط 

Pentacam،Pupillometry  ،Aberrometry  و شمارش

 Specular با ياييتلاندوهاي سلول

Microscopy  همچنين تعيين اندازه و

 Ultrasound Pachymetryضخامت قرنيه توسط 

 شود.ميانجام 
  اولتراسونيکبيومتري انجام  (3

A Scan  
 

WWiiddeellyy  AAcccceepptteedd  CCrriitteerriiaa  ffoorr  IImmppllaannttiinngg  PPhhaakkiicc  IIOOLLss  

  AAggeess  2211  ttoo  5500  

  GGeenneerraall  ggoooodd  hheeaalltthh  

  SSttaabbllee  mmaanniiffeesstt  rreeffrraaccttiioonn  ((66  00..5500  ddiioopptteerr  66  mmoonntthhss  aappaarrtt))  

  AAmmeettrrooppiiaa  nnoott  ccoorrrreeccttaabbllee  wwiitthh  eexxcciimmeerr  llaasseerr  ssuurrggeerryy  
  UUnnssaattiissffaaccttoorryy  vviissiioonn  wwiitthh  //  iinnttoolleerraannccee  ooff  ccoonnttaacctt  lleennsseess  oorr  

ssppeeccttaacclleess  

  AACCDD  ((eennddootthheelliiuumm  ttoo  aanntteerriioorr  ccrryyssttaalllliinnee  cceennttrraall  ddiissttaannccee))  

 22..88  mmmm  

  NNoottee::   22..55  mmmm  ffoorr  PPRRLL  

  IIrriiddoo--ccoorrnneeaall  aannggllee  aappeerrttuurree   3300__  ((SShhaaffffeerr  ggrraaddee  33  aanndd  

44223344  oorr  SScchheeiiee  ggrraaddee  00  aanndd  11222299))  

  EEnnddootthheelliiaall  cceellll  ccoouunntt  OO22,,550000  cceellllss//mmmm22  aatt  2200  yyeeaarrss  ooff  aaggee  

  EEnnddootthheelliiaall  cceellll  ccoouunntt  OO22,,000000  cceellllss//mmmm22  aatt  4400  yyeeaarrss  ooff  aaggee  

  NNoo  ooccuullaarr  ppaatthhoollooggyy  ((ccoorrnneeaall  ddiissoorrddeerrss,,  ggllaauuccoommaa,,  uuvveeiittiiss,,  

ccaattaarraacctt,,  mmaaccuullooppaatthhyy,,  eettcc..))  

  NNoo  pprreevviioouuss  ooccuullaarr  ssuurrggeerryy  

  



 

 

 40 

NJO Vol. 5, No. 2, Summer 2007 
 -5سال  -پزشکي نگاهمجله چشم

 2شماره 

 
بر اساس اين مطالعات وقتي 

 ICL جراحي ديداي عملبيمار کان

Toric phakic  هايشاخصواقع شد بايد 

زير در يک برنامه نرم افزاري 

تهيه شده  STAARکه توسط کمپاني 

قرار گيرد تا قدرت و اندازه 

دقيق لنز مورد نظر محاسبه 

 گردد.

 

  پارامترهاي الزم 

1) subjective and cycloplegic refraction  و به

 .treatment planعبارت ديگر 

2) Keratometry 

 متري اولتراسونيک پاکي (8

بر اساس عمق اتاق قدامي ) (4

فاصله بين اندوتليوم تا سطح 

 3/2كه بايد بيش از ( قدامي لنز

 متر باشد.ميلي

روش مرسوم  ،white to whiteاندازه  (5

 Orbscanدر حال حاضر استفاده از 

گيري همراه با اندازه Pentacamيا 

 درمانگاهر در پيتوسط کال

ترين روش باشد. دقيقمي

 Artemis 2گيري توسط دستگاه اندازه

 .است

در  هاي اندوتلياليبررسي سلول

اعمال جراحي لنز داخل چشمي 

بوده و توصيه کيک الزامي فا

هاي شود حداقل تعداد سلولمي

متر در ميلي 2500آندوتليوم 

 . استمربع 

 

 ICLتعيين اندازه لنز داخل چشمي 

گيري ترين روش اندازهدقيق

 highهاي با استفاده از دستگاه

frequency ultrasound  veryدستگاه است .

Artemis 2  يک وسيله ارزشمند در

 internalگيري دقيق فاصله اندازه

sulcus diameter  بر اساسباشد که مي 

  50 اولتراسوند با فرکانس باال

MHz  دستگاه ديگر کندعمل مي .Vu-

Max  )است) از شرکت سونومد . 

روش مرسوم در تعيين اندازه 

 mm+ white to white گيريندازها، ICLلنز 

درصد بيماران  30است که در  5/0 

تواند صحيح باشد ولي هيچ مي

اي بين شدهرابطه مستقيم ثابت

گيري و اندازه دقيق هاين انداز

وجود   sulcus to sulcusقطر داخلي

وش مناسب جراحي ر ر. اگ21ندارد

ترين کار گرفته شود، بيشه ب

عوارض در اين عمل ناشي از عدم 

صحيح و تعيين دقيق  گيرياندازه

تواند اندازه لنز است که مي

منجر به گلوکوم زاويه بسته 

ناشي از بزرگ بودن لنز و يا 

تسهيل بروز آب مرواريد ناشي از 

 .23و  22کوچک بودن لنز گردد

 

 انديکاسيون عمل

ن عمل در تمام بيماراني که اي

 يدليل کانديداي مناسب هر هب

براي اعمال جراحي ليزري قرنيه 

باشند نمي LASIKو  PRK ،LASEKشامل 

گماتيسم باال و يا داراي آستي

باشند قابل يمترپي باال مهمراه آ

  .22و  13انجام است

چنين در بيماراني كه مه

عيوب انكساري  اصالحهاي ديگر روش

باشد مانند نميمناسب 

يگماتيسم پس از عمل پيوند آست

در قوز قرنيه ثابت و قرنيه و 

نتايج موثر و مفيد  با پايدار

 . 22گزارش شده است

 

 جراحي روش

دستورات قبل از عمل مشابه 

داخل چشمي  تمام اعمال جراحي

تواند به طور موضعي . عمل مياست

يا به كمك بيهوشي عمومي انجام 

 شود. 

ش جراح، در صورت بسته به رو

هفته قبل از عمل بايد  2تمايل 
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 باال توسط لنزهاي داخل چشمي ...

بيمار تحت عمل ايريدكتومي 

واقع و دو ياگ  محيطي توسط ليزر

سوراخ كامال" باز در محيط عنبيه 

 . 22ايجاد شود

از عمل بيمار بايد در قبل 

مورد لمپ اسليت پشت دستگاه

 گذاريعالمت معاينه واقع و عمل

قرنيه انجام شود. براي انجام 

اسليت توان از نور ن كار مياي

درجه استفاده  10در وضعيت  لمپ

استفاده Mendez  يا از ماركر مدرج 

قرنيه را عالمت  6اعت نمود و س

 (2شكل ). گذاري نمود

 

Toric ICL
Additional instruments for TICL:

- Axis ring marker (Mendez type) with 360º 

markings

- Marker for marking cornea prior to 

surgery

- Implantation

diagram

 گذاري قرنيهعالمت -2شکل  

 

مردمك قبل از عمل بايد كامال" 

 شود. لذا از قطره باز

 5نوبت به فاصله  8 ميدتروپيکا

ساعت قبل از عمل دقيقه نيم 

 شود. مياستفاده 

در هنگام عمل چارت اطالعاتي 

بيمار و چشمي كه بايد تحت عمل 

قرار گيرد مورد بررسي قرار 

گرفته و بر اساس طرحي كه 

همراه لنز فرستاده  کارخانه

ميزان چرخش لنز در جهت 

 و هاي ساعت يا برخالف آنعقربه

 130اشتن لنز در محور پس از ك

 درجه تعيين شود.

برش در تمامي موارد در چشم 

 130يا راست بايد در محور چپ 

 شود.  داده (temporalناحيه درجه )

 پرپ و دريپ، پس از انجام

جهت ابتدا بايد لنز در كارتريج 

. تزريق به داخل چشم قرار گيرد

انجام صحيح اين مرحله در انجام 

است. نكات بسيار مهم  عمل موفق

الزم در هنگام جاگذاري لنز در 

 :عبارتند ازكارتريج 

قرار دادن صحيح موقعيت لنز  (1

  ،و محور لنز در كارتريج

و مواد  BSSاستفاده از  (2

درصد  50ويسكواالستيك به ميزان 

ترجيحا" متيل در داخل كارتريج )

 ،(سلولز

كه اسپونژ  آبدار نمودن كافي (8

لنز در  جهت جابجايي و هدايت

درون كارتريج به كار گرفته 

 . دشومي

در هنگام جاگذاري لنز در 

مراحل زير انجام  داخل چشم

 گيرد:مي

گذاري قرنيه و عالمتابتدا عمل  -

 انجاممحور قرار گرفتن لنز 

  .شودمي

به ميزان  emporal Clear Corneatبرش  -

درجه  130متر در محور ميلي 2/8

 شود. داده مي

پر با متيل سلولز اتاق قدامي  -

 گردد. مي

ضروري  شدن كامل مردمك باز -

 است. 

 6يك يا دو پاراسنتز در ساعت  -

جهت تسهيل در جاگذاري  12و 

 مهم است.  هاي لنزپايك

پس از تزريق آرام لنز به  -

و   distalهايداخل چشم ابتدا پايك

 رشبه محل ب  proximalهايسپس پايك

به پشت مردمك هدايت 
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يم. چرخش الزم بر اساس نمايمي

کارخانه توصيه  محاسبه و

 .شودانجام مي سازنده

در آخر مواد ويسكواالستيك  -

. اگر شوندمي كامال شسته

ايريدكتومي محيطي قبال انجام 

شده و باز باشد اتاق قدامي 

 گردد.بازسازي مي BSSبا 

اگر ترجيح جراح انجام  -

ايريدكتومي در زمان عمل باشد 

اين روش را  نده نيزنويسکه 

بايد پس از  ،دهدترجيح مي

شستشوي مواد ويسكواالستيك با 

كولين استيلمحلول استفاده از 

 بمردمك تنگ شود و با كمك پرو

با تنظيم دستگاه  ويتركتومي

متر ميلي 200 بر اساس ساكشن

در بار  cutting ratio  20وجيوه 

يك ايريدكتومي مطمئن  ،ثانيه

ايجاد  2يا  11در ساعت 

 BSS. برش قرنيه با شوديم

شده و از نبود نشت  هيدراته

شويم. تزريق ميمطمئن مايع 

يد زير يبيوتيك و استرآنتي

  .شودملتحمه انجام مي
 

 مراقبتها و درمانهاي پس از عمل

ز عمل ساعت بعد ا 2بيمار 

. در بايد تحت معاينه قرار گيرد

اين معاينه وضعيت قرنيه، اتاق 

و فاصله آن قدامي، موقعيت لنز 

تا  800از عدسي كه بايد حدود 

ارزيابي  ميكرون باشد 000

ومي ريدكتاي. باز بودن 22شودمي

و همچنين فشار داخل چشم مهم 

 . است

داروهاي الزم پس از عمل شامل 

است د يياستفاده از قطره استرو

 1ساعت  0كه در هفته اول هر 

 ماه كاهشدر عرض يكو  بوده قطره

 . گرددو قطع مي يافته

بيوتيك استفاده از قطره آنتي

ل سيپروفلوكساسين به مدت يك مث

 شود. هفته توصيه مي

كنترل فشار داخل چشم و عمق 

قدامي در روزهاي اول پس  اتاق

 از عمل ضروري است. 

 

 عوارض

به علت  :عوارض قبل از عمل 

هاي قبل از انجام ناقص ارزيابي

عمل يا اشكال در تعيين اندازه 

 . آيندوجود ميبه لنز 

اگر نكات الزم  :عوارض حين عمل

در هنگام جاگذاري لنز در 

كارتريج و همچنين كاشتن لنز 

توان داخل چشم رعايت شود مي

براحتي از بروز آن جلوگيري 

 نمود. 

شامل  :عوارض پس از عمل

خود كه  بوده افزايش فشار چشم

وابسته به اندازه درست لنز و 

 .22استهاي قبل از عمل ارزيابي

شمي پس از چافزايش فشار داخل 

تواند در نتيجه موارد عمل مي

 زير باشد:

احتباس مواد ويسکواالستيک در ( 1

اتاق قدامي که سبب عميق شدن 

  (.8 شکل) گردداتاق قدامي مي
 .  (4 شکل) انسداد مردمک ( 2

 .(5 شکل) گلوکوم بدخيم( 8

بروز آب  از ديگر عوارض

به عدم است که مربوط مرواريد 

ارزيابي دقيق قبل از عمل، 

روش جراحي و  نادرست انتخاب

غيردقيق لنز است و گيري اندازه

درصد ذکر شده  1/0ميزان بروز آن 

هاي مختلف نشان . بررسي23است

كه اين عمل يك عمل سالم،  ندداد

امکان موثر و پايدار با 

 .81و  80است خوبآگهي پيش ارزيابي

عوارض  كه در صورت بروز از آنجا

و يا  نمودلنز را خارج  توانمي
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Deep Anterior Lamellar Keratoplasty (DALK) 
 

بيمارستان  -دانشگاه علوم پزشکي تهران -فلوشيپ قرنيه امان زاده: کاظم دکتر

  فارابي
 

ترين و پيوند قرنيه که رايج

 درترين پيوند در عين حال موفق

باشد با پيوند بدن انسان مي

و گرديد آغاز  91المالر در قرن 

ايگاه جدر طي يک سده به 

 .امروزين خود دست يافت

اولين پيوند موفق توسط دکتر 

Von Hipple  به صورت  9881در سال

سال بعد  62و  شد المالر انجام

نخستين پيوند  Edward K. Zirmدکتر 

 را انجام داد. قرنيه نفوذي

و  91اگر چه در نيمه اول قرن 

از استفاده از استروييدها  قبل

 ازپيش  در پيوند قرنيه و نيز

اندازي بانک چشم به صورت راه

امروزي، پيوند المالر روش  و مدرن

هاي غالب در اکثر کراتوپالستي

optical  وtectonic رفت اما به شمار مي

هايي که در رفتبه تدريج با پيش

هاي زمينه ساخت ميکروسکوپ

هاي جراحي، استفاده جراحي، نخ

ميکروسرجري و  هايروشاز 

و در نهايت  کورتيکواستروييدها

هدارنده قرنيه در هاي نگمحلول

تر از همه هاي چشم و مهمبانک

هاي ناخت فيزيولوژي سلولش

، پيوند نفوذي وم رخ دادياندوتل

به صورت روش  9121قرنيه از دهه 

برتر در کراتوپالستي جانشين روش 

 المالر گرديد. 

پيوند المالر قرنيه در سير 

ملي خود از ابتدا به صورت تکا

، خسته کننده و يک روش دستي

و نتايج شد ميبر انجام زمان

يا  01/61بينايي اغلب در حد 

 تر بود.کم

و اسکار در سطح  microridgeوجود 

 پيوند به دليل (interface)مشترک 

حتي  (manual dissection)جداسازي دستي 

با وجود شفاف بودن قرنيه باعث 

ي ورودي به چشم و امواج نورپخش 

تصوير مناسب بر روي شکيل عدم ت

. اين حالت دگردشبکيه مي

که با استفاده از  است ايپديده

لنزهاي تماسي نيز قابل اصالح 

 (9باشد. )تصوير نمي

و  Malbranبا تجارب جراحاني چون 

و روش  Posadaو نيز  peeling offروش 

deep lamellar keratoplasty  و نهايتًا

هاي هايي که در زمينه روشپيشرفت

المالر رفراکتيو و طراحي 

 Barraquerميکروکراتوم توسط دکتر 

اي پايهحاصل گرديد شناخت اصول 

کراتوپالستي المالر ميسر و راه 

 براي نوآوري در اين عرصه باز

سال اخير  61و به خصوص در  شده

هاي جديد، اين روش با ابداع روش

با  قرنيه در کنار پيوند نفوذي

هاي خاص خود نتايج مشابه و مزيت

از مقبوليت بااليي برخوردار 

 است.  گرديده

 

  اصول مطرح شده توسط دکتر
Barraquer 

9 )interface  عميق 

اي استروم يکنواخت در ( ضخامت6

 خلفي باقيمانده 

قرنيه گيرنده و  جداسازي( 0

 باشد.  (smooth)دهنده کامالً صاف 

با کيفيت باال  donor( از قرنيه 4

 استفاده شود.
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بين قرنيه ( ضخامت مناسب 5

دهنده و گيرنده وجود داشته 

  باشد.

2 )apposition هاي قرنيه خوب لبه

 اهميت دارد.گيرنده و دهنده 

( تميز کردن کافي و با دقت 7

interface .نيز مهم است 

 

 (Lamellar keratoplasty)بندي پيوند المالر تقسيم

هاي مختلفي بندياگرچه تقسيم

و مورد استفاده معرفي  LKدر 

-Johnبندي بوده است، اما تقسيم

Malbran  و به راحتي است جامع

بندي و را طبقه optical LKاهداف 

 دهد. مورد استفاده قرار مي

 (ALKP)در پيوند المالر قدامي 

اليه بومن همراه با ضخامت مورد 

نظر از استروماي قرنيه برداشته 

با توجه  donorشده و سپس قرنيه 

ن ضخامت تهيه و جايگزين به اي

 گردد. المالي برداشته شده مي

به تمام  (PLKP)پيوند المالر خلفي 

ها شود که در آنهايي اطالق ميروش

آندوتليوم و اليه دسمه با يا 

بدون استروماي قرنيه گيرنده 

 شوند. برداشته مي

 

 (ALKP) پيوند المالر قدامي

چنانچه ذکر شد در پيوند المالر 

ايجاد شده تاثير  Interfaceقدامي، 

مستقيمي بر کيفيت ديد پس از 

 عمل خواهد داشت. 

سطح  DALKو  SALK ،MALKهاي در روش

تماس ايجاد شده بين استروماي 

دهنده بوده در مقابل در -گيرنده

استروماي دهنده در  TALKروش 

مقابل اليه دسمه گيرنده که کامالً 

باشد قرار صاف و هموار مي

همين مساله باعث گيرد و مي

نسبت  TALKنتايج بهتر بينايي در 

 باشد. هاي قبلي ميبه روش

براي  9151 سال در Hallermanدکتر 

اولين بار تالش براي رسيدن به 

آغاز نمود.  LKاليه دسمه را در 

از  9181در  Archillaدکتر سپس 

تزريق هوا براي جداکردن 

 . کرداستروما از دسمه استفاده 

چند سال بعد از روش  Sugitaدکتر 

hydrodelamination با تزريق ،BSS  به

همين منظور استفاده نمود که 

 روشي بسيار دشوار است.

با  9111در سال  Mellesدکتر 

انجام ديسکسيون عمقي با 

 تيزنيمه استفاده از اسپاچوالي

(Semisharp)  بسته استروما در فضاي

روش خود را  از طريق برش اسکلرا

 Anwarو نهايتًا دکتر  ودمعرفي نم

با انجام تغييراتي در تزريق 

هوا به داخل استروما روش 

را  MDALKيا  TALKامروزي  و متداول

معرفي  Big-bubbleتحت عنوان روش 

 . کرد

 

 DALKو  MDALK  هايانديکاسيون

اگرچه انجام اين دو روش در 

هاي قرنيه که در تمام پاتولوژي

هاي آن اليه دسمه و سلول

ندوتليوم سالم باشند ا

انديکاسيون دارند اما توجه به 

عمق اسکار، توانايي قضاوت در 

مورد گرفتار بودن اليه دسمه و 

هاي جراح در انتخاب يکي مهارت

از دو روش از اهميت زيادي 

 . استبرخوردار 

در صورتي که اسکار قرنيه به 

انجام  ،اليه دسمه نرسيده باشد

و در  استپذير هر دو روش امکان

شرايطي که اين اسکار اليه دسمه 

را گرفتار کرده باشد انجام 

MDALK  غيرممکن و همراه با خطر

باشد. در پرفوراسيون قرنيه مي

شود از روش اين موارد توصيه مي

DALK  و در صورتي که محور بينايي
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 بيمار گرفتار باشد از روش

استفاده  PK پيوند نفوذي قرنيه

ار با شود. به عنوان مثال بيم

کراتوکونوس و هيدروپس قبلي با 

دسمه  مامبرانوجود ترميم 

 MDALKمناسبي براي روش  ايکانديد

نبوده و خطر پرفوراسيون زيادي 

  را داراست.

نظير  هاييبيماريدر مورد 

گرانولر يا ماکولر با ديستروفي 

توجه به درصد باالي عود بيماري 

در گرافت و نياز بيمار به 

شود د توصيه ميانجام مجدد پيون

تا در  وداستفاده ش DALK شاز رو

بيمار در خطر  ،صورت پيوند مجدد

پرفوراسيون بعدي قرار نگيرد. 

در بيمار  شودبه عالوه توصيه مي

با پتانسيل بينايي کم و 

و يا  PKاندوتليوم سالم از روش 

MDALK  استفاده نشده و انجامDALK 

راحتي نيازهاي بينايي بيمار به 

 نمايد.ن ميرا تامي

 
 MDALKو  DALKنتايج 

به طور کلي نتايج بينايي در 

اين دو روش تقريبًا مشابه و 

باشند اگرچه قابل مقايسه مي

تر و سريع MDALKبهبود بينايي در 

 DALKنتايج کمي بهتر از 

 باشند.مي

 

 

 

 هاي جراحيروش

هاي متعدد موجود تنها از روش

 شود:ول اشاره ميدابه دو روش مت

 Anwar (big bubble technique)روش  (9

 closed) موسوم به Melles( روش 6

dissection with semi-sharp spatula) 
 

 Anwarروش 

هاي استفاده از قطره

مطلوب بيوتيک قبل از عمل آنتي

هايي که اندازه ، اما قطرهاست

دهند توصيه ميمردمک را تغيير 

 شوند. نمي

انجام بيهوشي عمومي در اين 

حسي لوکال باشد، بيروش ارجح مي

و يا توپيکال به دليل احتمال 

حرکت چشم در زمان جدا کردن 

استروما از دسمه و خطر 

به  ،شودپرفوراسيون پيشنهاد نمي

خصوص در مورد جراحاني که در 

انجام اين روش  يادگيري شروع

 باشند.مي

کردن  بازپ، يانجام پرپ، در

 bridleها با اسپکولوم و بخيه کپل
بخش عمده تقسيم  5 جراحي به

  :شودمي

 انجام ترفاين قرنيه گيرنده  (9

استروماي تزريق هوا در داخل  (6

 قرنيه گيرنده

انجام ديسکسيون المالر قرنيه  (0

 گيرنده 

4) Unroof  کردن حباب هواي تشکيل

 شده در قرنيه گيرنده 

زدن  و بخيه Donorتهيه قرنيه  (5

 آن 

ترفاين قرنيه گيرنده با عمق 

استفاده از ساکشن ترفاين تا 

 باشد. ميميکروني  011عمق 

جهت تزريق هوا از سوزن 

استفاده  01تا  67هيپودرميک 

 5شود، سوزن ابتدا به سرنگ مي

سي هوا داخل آن سي 0سي که سي

است وصل شده و پس از اطمينان 

از محکم بودن محل اتصال سوزن 

 5رنگ، سوزن از فاصله به س

 01متري نوک آن به ميزان ميلي

 bevel downدرجه و به صورت  41تا 

ورود سوزن از ساعت شود. يخم م

محل ترفاين شده انجام و  96

حرکت به صورت عمقي به سمت 
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ناحيه پاراسنترال قرنيه 

باشد. استفاده از يک قطره مي

روي  BSSويسکواالستيک و يا  ماده

حل حرکت سوزن باعث قرنيه و در م

نمايي بيشتر و کاهش خطر بزرگ

 گردد. پرفوراسيون دسمه مي

بايد حرکت سوزن ضمن اين که 

به صورت موازي  به طرف عمق باشد

پس از  .شودمياليه دسمه انجام 

متر ميلي 5ورود سوزن به ميزان 

داخل قرنيه و رسيدن به نقطه 

مورد نظر هوا با فشار به داخل 

شود. نيه تزريق ميماي قرواستر

تزريق هوا باعث سفيدي قرنيه 

 big bubbleو در صورت تشکيل شده 

اليه دسمه از استروما جدا 

 bigشود. در صورت عدم تشکيل مي

bubble  درصد  موارد(  5)در

توان عمل را با برداشتن مي

اليه استروما و باقي بهاليه

گذاشتن اليه نازکي از آن در روي 

 بخيه( و سپس DALKدسمه )روش 

هاي قرنيه دهنده به لبهقرنيه 

در به پايان رساند.  گيرنده

 (big bubble)صورت تشکيل حباب بزرگ 

المالي قرنيه گيرنده با  جداسازي

از محل ترفاين  Crescentچاقوي 

تن و با باقي گذاش شودمي شروع

تا  01اي از استروما )حدود اليه

المالي قرنيه  بقيه درصد( 51

 شود. مي برداشته

کردن حباب  Unroofمرحله بعدي 

با استفاده از هوا است که 

درجه انجام  Stab 95چاقوي 

. چاقو بايد به صورت مماس شودمي

با قرنيه وارد ضخامت باقيمانده 

استروما شده و با خارج کردن آن 

 گردد.هوا از محل خارج مي

 bluntدر اين مرحله اسپاچوالي 

فضاي وارد  (دکتر انور يحاطر)

بين دسمه و استروما شده و در 

بدون  ،صورت جدا شدن اين دو

مقاومت تا لبه ترفاين شده حرکت 

داده شده و سپس استروماي 

مانده روي اسپاچوال با باقي

شود. با برش داده مي stabي وچاق

بخش  4قرنيه به تکرار اين کار 

 ي هر بخشاستروماتبديل شده و 

 Vannasاز محل ترفاين با قيچي 

پس شود. قرنيه دهنده شته ميبردا

از برداشتن اليه دسمه و 

روي قرنيه گيرنده  ،اندوتليوم

به صورت  91-1با نخ نايلون 

interrupted ،combined interrupted and running  و

گردد. در بخيه مي double running يا

گرم ميلي 6پايان جراحي 

گرم ميلي 51دگزامتازون و 

حمه تزريق سفازولين زير ملت

 شود.مي

 

 Mellesروش 

هوشي عمومي و پس از انجام بي

پ يپرپ و در و موضعيحسي يا بي

ابتدا پريتومي در  ،چشم بيمار

ليمبوس انجام و سپس  96ساعت 

 9تونل اسکلرا در فاصله 

 5متري ليمبوس خلفي به طول ميلي

سپس و  شودمي متر ايجادميلي

ناحيه شفاف قرنيه مجاور ليمبوس 

و يا  crescentوسيله چاقوي  به

به صورت  Mellesرنگ اچوالي قرمزاسپ

. جهت ايجاد شودميتونل باز 

pocket  در عمق استروماي قرنيه

 )ديسکسيون( جداسازيتعيين عمق 

باشد. به دليل بسيار مهم مي

اختالف کم ضريب انکسار قرنيه و 

مايع زالليه تشخيص اين عمق در 

 زير ميکروسکوپ جراحي بسيار

مشکل است. تزريق هوا در داخل 

در  stabاتاق قدامي از طريق برش 

انجام  سمت تمپورال ليمبوسق

بين  شکستاختالف ضريب  شود.مي

هوا و اندوتليوم قرنيه باعث 

ناحيه بين اين دو  interfaceايجاد 



 

 

 51 

 Deep anterior Lamellar Keratoplasty -زادهامان کاظم دکتر

شود. با استفاده از سه پديده مي

mirror effect ،indentation effect وfolding effect 

تشخيص عمق در زمان حرکت 

با دقت  pocketاسپاچوال در داخل 

 سوراخ شدنتري انجام و خطر بيش

با شروع  شود.تر ميقرنيه کم

حرکت اسپاچوال در داخل استروماي 

قرنيه بين حباب هوا و نوک چاقو 

مشاهده  (dark zone)رنگ فضاي تيره

شود، ضخامت اين منطقه مي

ماي رنگ معادل ضخامت استروتيره

باشد. در باقيمانده روي دسمه مي

نتيجه هرچه عرض اين فضاي تيره 

به  اسپاچوالنوک  باشد.تر کم

تر و تر، عمق بيشحباب هوا نزديک

خواهيم تر به اليه دسمه نزديک

 . بود

با رسيدن به عمق مناسب 

چوال به صورت موازي با سطح ااسپ

خلفي استروماي قرنيه حرکت داده 

سرتاسر قرنيه تا  در pocketشده و 

درجه  021 و به صورت ليمبوس

شود. براي انجام اين ايجاد مي

ابتدا  Mellesاسپاچوالي  6مرحله از 

رنگ استفاده اي و سپس آبينقره

ويسکواالستيک شود. سپس مواد مي

 pocketدر  از طريق برش اسکلرا

و با استفاده از  شودميتزريق 

ساکشن ترفاين قرنيه گيرنده تا 

ج مواد ويسکواالستيک ترفاين خرو

شود. شستشوي کامل مواد مي

قرنيه  بخيهکواالستيک پيش از ويس

باشد. باقي بسيار مهم مي دهنده

ماندن اين مواد منجر به کدورت 

 ( 5)تصوير شود. مي interfaceشديد 

پس دهنده در مرحله آخر قرنيه 

از برداشتن اليه دسمه و 

اندوتليوم در بستر قرنيه 

با نخ  و ه قرار داده شدهگيرند

مجزا،  به روش 91-1نايلون 

پيوسته يا ترکيبي از هر دو روش 

 6شود. در پايان عمل بخيه مي

 61گرم دگزامتازون و ميلي

گرم جنتامايسين زير ملتحمه ميلي

 گردد.تزريق مي

 

 
نتيجه نهايي يک پيوند  -9تصوير 

 المالر

 
 

 
تصوير نمادين از  -6تصوير 

 هاي پيوند المالربخيه

 

 
کدورت قرنيه و نتيجه  -0تصوير 

 پيوند المالر در آن
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لوازم مورد مصرف  -4تصوير 

 در پيوند المالر

 

 

 5تصوير 
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 UV-X مروري بر

 

 پزشکي نگاه مرکز چشم -فلوشيپ قرنيه: دکتر محمد حافظ نوروزي زاده

 

 مقدمه

کراتوکونوس يا قوز قرنيه  

هاي غيرالتهابي، يکي از بيماري

پيشرونده و دو طرفه اما 

 يغيرمتقارن در قرنيه است که يک

از هر دو هزار انسان را مبتال 

 هاي رايجکند. الگورتيم درمانمي

ين بيماري که منجر به نازکي و ا

آستيگماتيسم نامنظم و کاهش ديد 

گردد، استفاده از بيمار مي

هاي لنزهاي تماسي سخت، حلقه

و  (intrastromal corneal rings)داخل استروما 

در موارد شديد پيوند قرنيه 

هاي است. در دهه گذشته پيشرفت

بيماري رخ  اينزيادي در درمان 

روش  ،ان مثالبه عنو ،داده است

در بيماري معمول پيوند قرنيه 

 penetratingکراتوکونوس پيوند نافذ

keratoplasty  بوده است ولي امروزه

پزشکاني مانند دکتر انور و 

-non)هاي غيرنافذ روش Mellesدکتر 

penetrating)  را در عرصه درمان

بيماري وارد کرده و تا حدودي 

اند. کرده PKجايگزين روش سنتي 

اي که در درمان بيماري تهنک

کراتوکونوس چه با روش سنتي و 

هاي جديد قديمي و چه با روش

وجود دارد اين است که هيچ يک 

ها به درمان علل از اين روش

پردازند، ساز بيماري نميزمينه

ساز در حقيقت اين علل زمينه

موجب تغيير در ترکيب و سازمان 

يافتگي الياف کالژن قرنيه 

اين تغييرات منتهي به شوند و مي

اختالل در استحکام، تحليل 

تدريجي خصوصيات ويسکواالستيک و 

در نهايت نازکي )اکتازي( قرنيه 

 شوند. مي

 corneal collagen cross-linkingروش درماني 

(CCL)  در حقيقت ايجاد اتصاالت

عرضي در الياف کالژن قرنيه توسط 

 Aاشعه ماورا بنفش در طول موج 

رويي از خانواده به کمک دا

يا  B2ويتامين  به نام Bويتامين 

است  photosensitizerريبوفالوين که يک 

 075باشد. طول موج مورد تابش مي

نانومتر است که در اين طول موج 

ريبوفالوين حداکثر جذب اشعه را 

 excitationباشد. تحريک يا دارا مي

ريبوفالوين در اين طول موج، 

از اکسيژن  هاييموجب تشکيل گونه

شود که مي (reactive)به صورت واکنشي 

هاي کالژن قرنيه واکنش با فيبريل

هاي ها پيوندهنشان داده و در آن

کوواالنسي به صورت پلي بين 

هاي آمينواسيدها به وجود زنجيره

آورد. اين واکنش را اصطالحًا مي

 2نوع  فتوشيميايي واکنش

(photochemical type II) تصوير نامند. مي(

(. اين سازوکار که در 0و  2، 1

ريبوفالوين وجود دارد در لنز 

طبيعي انسان نيز موجود است و 

موجب محافظت پرده شبکيه از 

اثرات مخرب اشعه ماوراء بنفش 

UV A گردد. اثرات تجمعي ميUV A 

منجر به ايجاد اتصاالت عرضي در 

شود و سرعت هاي عدسي ميپروتئين

افزايش تشکيل کاتاراکت را 

 دهد.مي

بنابراين کراتوکونوس در 

اي تضعيف شده است حقيقت قرنيه

که درمان آن يکي از 

روي برانگيزترين شرايط روبهچالش

هر جراح قرنيه است. بد نيست 

قبل از وارد شدن به درمان 

مروري بر  CCLبيماري با روش 
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هاي قرنيه مبتال به ويژگي

 کراتوکونوس داشته باشيم. 

هاي الژن پروتئينفيبرهاي ک

 75اصلي ساختمان قرنيه هستند و 

درصد وزن خشک قرنيه را اين 

دهند. به عبارت فيبرها تشکيل مي

درصد وزن خشک ماتريکس  75ديگر 

خارج سلولي قرنيه مربوط به 

الياف کالژن است و خصوصيات 

بيوشيميايي و نيز استحکام 

قرنيه توسط همين فيبرهاي کالژن 

ه اگر در آيد کبه وجود مي

امتداد هم قرار گيرند طولي 

کيلومتر دارند.  10555معادل 

بديهي است هرچه اتصاالت بين 

فيبرهاي کالژن قرنيه بيشتر باشد 

بيشتر  rigidityاستحکام قرنيه 

 خواهد بود. 

  
 

 
نحوه تقويت الياف کالژن  -1تصوير 

 UV Aقرنيه با اشعه 
 

 
و  UV Aسازوکار درمان با  -2تصوير 

 ريبوفالوين

 

 
 UV-Xسازو کار درمان  -0تصوير 

در بيماري کراتوکونوس سفتي 

(stiffness)  درصد يک قرنيه  05قرنيه

طبيعي است. تغييرات ايجادشده 

در الگوي اتصاالت عرضي الياف 

کالژن همراه با تغييرات 

قرنيه است. به  در بيوشيميايي

توسط  عنوان مثال ميزان هضم

قرنيه در  pepsin آنزيم

کراتوکونيک دوبرابر قرنيه 

طبيعي است که خود منجر به کاهش 

قرنيه  (cross-link)اتصاالت عرضي 

 شود. مي
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 ويژگيافراد جوان داراي يک 

هاي توليد راديکال درطبيعي 

آزاد اکسيژن در قرنيه هستند. 

آنزيم سوپراکسايد دسموتاز و 

هاي مانع تجمع ساير آنزيم

ژن در هاي آزاد اکسيراديکال

برخي از  لکنشوند، قرنيه مي

بيماران فاقد توانايي در توليد 

هاي محافظتي هستند، اين آنزيم

هاي آزاد تجمع در نتيجه راديکال

يافته موجب آسيب به ساختمان 

شوند که نتيجه کالژني قرنيه مي

آن نازکي و ضعف ساختماني قرنيه 

است و در حقيقت نوعي فتق 

(herniation) فزايش انحناي به صورت ا

کند که بروز مي steepeningقرنيه 

ناشي از اثرات کششي فشار داخل 

چشمي بر اين الياف کالژن تضعيف 

شده است. بر اساس اين فرضيه که 

به آن معتقد است  Boxer Wachlerدکتر 

شايد با کاهش فشار چشم به کمک 

ضدگلوکوم بتوان داروهاي 

تغييرات اوليه اکتازي را متوقف 

 و يا حتي معکوس نمود.  نموده

هاي آزاد اکسيژن توسط راديکال

تماس با نور خورشيد و نيز 

ها افزايش نشان ماليدن چشم

رسد استفاده دهند. به نظر ميمي

هاي آفتابي و خودداري از عينک

ها بتواند اثرات از مالش چشم

مفيد درماني در مراحل اوليه 

 بيماري کراتوکونوس داشته باشد. 

 

 cross-linkingه تاريخچ

اين پديده به صورت روشي رايج 

و گسترده در صنعت براي 

پليمريزه کردن و افزايش 

شود. استحکام مواد استفاده مي

ق به کمک به عالوه از پديده فو

ئيد در اي به نام گلوتارآلدماده

هاي مصنوعي قلب نيز دريچه

پزشکي گردد. در دنداناستفاده مي

به  UV Aکمک به  cross-linkingنيز 

افزايش سختي و استحکام مواد 

کند. دندان کمک مي هپرکنند

 ( 4)تصوير 

 

 
در دندان   UV-Xنقش  -4تصوير 

 پزشکي
 

اند که همچنين محققين دريافته

الياف کالژن قرنيه در بيماري 

ديابت ضخيم و محکم هستند که 

-Xتواند ناشي از اثرات طبيعي مي

linking .از اين  ماده گلوکوز باشد

رو بيماري کراتوکونوس تقريبًا 

( 2ها )به ويژه نوع در ديابتي

 وجود ندارد. 

در ضمن پديده پيرشدن هم موجب 

افزايش ضخامت فيبرهاي کالژن و 

شود، از اين رو ها مياستحکام آن

بيماري کراتوکونوس بعد از دهه 

 شود. سوم عمر تقريبًا متوقف مي
 

 UV-X هاي درمان باانديکاسيون

اولين مطالعات در اين زمينه 

ميالدي توسط دکتر  1990از سال 

Theo Seiler  و دکترEberhard Spoerl  آغاز

شد و اولين عمل جراحي روي 

انجام  1991انسان در سال 

 گرديد. 

بيماران مبتال به کراتوکونوس 

سال  45تا  11ها بين که سن آن

 05تر از بود و کراتومتري کم

نيز حداقل ديوپتر داشتند و 
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 455ها ضخامت قرنيه در آن

ها فاقد ميکرون بود و قرنيه آن

هرگونه کدورت يا اسکار گزارش 

شد وارد مطالعه شدند. امروزه مي

 UV-Xهاي درمان با انديکاسيون

 عبارتند از:

کراتوکونوس پيشرونده و حتي  (1

 forme frusteاخيرًا نوع 

اکتازي قرنيه پس از جراحي  (2

 ليزيک 

 قرنيه  meltingفرايند  (0

( هيپرمتروپي پيشرونده پس از 4

و  (RK)جراحي راديال کراتوتومي 

ثباتي قرنيه و نيز در موارد بي

 RKرفراکشن پس از 

 Pellucid( مراحل اوليه بيماري 0

marginal degeneration 
 

 UV-X درمان با  هايکنتراانديکاسيون

موسسه جراحي و بر اساس گزارش 

 IROCآلمان  فراکتيور پزشکيچشم

 UV-Xکه مبتکر ساخت دستگاه 

باشد موارد ممنوعيت نسبي و مي

 مطلق اين جراحي عبارتند از:

 455تر از ضخامت قرنيه کم -

تليوم ميکرون بدون احتساب اپي

در شرايطي که قرنيه با )

هاي هيپوتونيک متورم محلول

شده باشد اگر ضخامت قرنيه 

 ترتليوم کمبدون احتساب اپي

ميکرون باشد باز هم  455از 

 نبايد اقدام به جراحي نمود( 

تليوم اختالل در ترميم اپي -

 recurrent erosionمانند بيماري 

واسکوالر -هاي کالژنبيماري -

 )روماتوئيد(

 کراتوتومي رفراکتيو  -

 UVکراتيت هرپسي )زيرا اشعه  -

تواند موجب فعال شده هرپس مي

 در قرنيه شود( 

 حاملگي  -

 

 UV-X مورد نياز براي عمل تجهيزات

اين تجهيزات کمابيش در ميان 

پزشکان مشترک همه محققين و چشم

 بوده و عبارتند از:

 (0)تصوير  UV-Xدستگاه تابش  -

 25قطره ايزوتونيک ريبوفالوين  -

، اين Medio-Crossدرصد با نام تجاري 

و در  Dextran 055ترکيب همراه با 

 ( 0 باشد. )تصويرمي NaClمحلول 

 1/5طره هيپوتونيک ريبوفالوين ق -

، اين Medio-Crossدرصد با نام تجاري 

قطره براي ايجاد تورم )ادم( در 

ميکرون  455تر از هاي نازکقرنيه

 شود. استفاده مي

  24سوزن بالنت شماره  -

ميز جراحي و ميز اتصال  -

جيحًا بهتر که تر UV-Xدستگاه 

است از نوع ميزهاي برقي 

رتفاع آن لمپ باشد که ااسليت

 قابل تنظيم است. 

دستگاه اسليت لمپ با نور  -

 کبالت آبي 

 متري اولتراسونيک دستگاه پاکي -

 اسپکولوم پلک  -

چاقوي مخصوص برداشتن  -

 Hockey knifeتليوم به نام اپي

حسي موضعي مانند هاي بيقطره -

 قطره تتراکائين 

اسپونژ مورد مصرف در ليزيک  -
(Weck-cell sponge) 

هت جذب مايعات گاز استريل ج -

 اضافي 

 شان پرفوره پالستيکي  -

 (bandage contact lens)لنزهاي تماسي  -

هاي چشمي براي روزهاي قطره -

هاي بعد از عمل )مانند قطره

بيوتيک، بعد از ليزيک: آنتي

استروييد، اشک مصنوعي و 

 غيره( 
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 روش جراحي

توصيه  IROCبراساس آن چه 

نموده است براي انجام 

اسکن و يا ربتوپوگرافي، ا

هفته  2پنتاکم بهتر است بيمار 

قبل از عمل لنزهاي تماسي سخت 

 Cرا قطع نمايد و مصرف ويتامين 

نيز يک هفته قبل از عمل متوقف 

 شود. 

قبل از آغاز جراحي بايد 

به کمک  UV-Xدستگاه  (output)ده برون

power meter  .ميزان مناسب چک شود

 0بايد برابر  UV-Aتشعشع 

مترمربع باشد. ات بر سانتيوميلي

پس از پرپ و دريپ متداول در 

اعمال جراحي خارج چشمي و 

حسي موضعي عمل قطره بيچکاندن 

تليوم شود. در ابتدا اپيآغاز مي

قرنيه ترجيحًا به روش مکانيکي 

)و نه شيميايي براي مثال با 

الکل( برداشته شود. قطري از 

تليوم پاک قرنيه که بايد از اپي

متر ميلي 9تا  1حداقل شود 

توصيه شده شده است. پس از پاک 

در  Hockey knifeتليوم با نمودن اپي

متري مرکز قرنيه ميلي 1محدوده 

متري به کمک پروب پاکي

ترين اولتراسونيک ضخامت نازک

شود. گيري ميقسمت قرنيه اندازه

متري مرکز قرنيه بهتر است پاکي

 نيز در پرونده بيمار ثبت گردد.

دقيقه سطح  2سپس به فاصله هر 

تليوم توسط قطره قرنيه فاقد اپي

درصد  25وتونيک زريبوفالوين اي

شود و اين کار به مدت آغشته مي

 10شود )جمعًا دقيقه تکرار مي 05

قطره(. پس از اين مرحله 

شود و اسپکولوم پلکي برداشته مي

بيمار پشت دستگاه اسليت لمپ 

ين به نشيند و نفوذ ريبوفالومي

اتاق قدامي به کمک نور کبالت 

(. در 7شود )تصوير آبي بررسي مي

صورتي که ريبوفالوين به اتاق 

قدامي نفوذ کرده باشد نماي 

زردرنگي در اين ناحيه قابل 

رويت خواهد بود. اما اگر دارو 

وارد اتاق قدامي نشده باشد اين 

دقيقه با  2مرحله به فواصل هر 

آن قدر چکاندن قطره ريبوفالوين 

شود تا از ورود آن به تکرار مي

اطمينان حاصل شود.  مياتاق قدا

ورود قطره ريبوفالوين به اتاق 

 saturationقدامي بيانگر اشباع 

 قرنيه با اين ماده است. 

الزم به ذکر است که اگر ضخامت 

تليوم قرنيه بدون احتساب اپي

ميکرون در  455کمتر از 

ترين قسمت باشد از قطره نازک

ريبوفالوين هيپوتونيک موسوم به 

Medio-Cross 1/5  2درصد به ميزان 

ثانيه استفاده  15قطره هر 

شود تا با تورم )ادم( قرنيه مي

ميکرون  455ضخامت آن به حداقل 

 افزايش يابد. 

پس از عبور از اين مرحله چشم 

قرار  UV-Xبيمار در زير دستگاه 

شود. دستگاه روشن شده و داده مي

قرنيه متمرکز )فوکوس( بر سطح 

(. فاصله تقريبي 1شود )تصوير مي

و چشم  apertureبين خروجي اشعه 

متر است. سانتي 0بيمار در حدود 

قطر اشعه تابانيده شده به 

قرنيه براساس اندازه قرنيه 

قابل تنظيم است ولي در هر حال 

اين قطر بايد کمتر از قطر 

هاي بنيادي قرنيه باشد تا سلول

 (limbal stem cells)ليمبوس  موجود در

قرار  UV-Aمورد تابش اشعه 

 نگيرند. 

در طول مدت زمان تابش اشعه 

UV-A  05به قرنيه که تقريبًا 

باشد، بايد هر دو دقيقه مي

دقيقه قرنيه با محلول 
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درصد  25ايزوتونيک ريبوفالوين 

 آغشته شود. 

اين دارو در طول عمل جراحي سه 

 د: نقش عمده را بر عهده دار

 cross-linkingالف( آغاز ايجاد اثرات 

 UV-Aدر شرايط تشعشع 

ب( محافظت از اندوتليوم قرنيه، 

لنز و ماکوال در برابر جذب اشعه 
UV-A 

 ج( مرطوب نگه داشتن سطح قرنيه 

دقيقه دوم که  05پس از گذشتن 

بر  UV-Aدر حقيقت زمان تابش 

تليوم ولي آغشته قرنيه بدون اپي

است، دستگاه به به ريبوفالوين 

شود. در طور خودکار خاموش مي

اين مرحله لنز تماسي جهت 

پانسمان قرنيه گذاشته شده و 

بيوتيک، هاي آنتيقرنيه با قطره

استروئيد و ضد درد آغشته 

 شود. مي

دستورات دارويي بعد از عمل 

 advancedمشابه کليه اعمال جراحي 

surface ablation  مانند(PRK است و )

بيوتيک، هاي آنتيقطرهشامل 

 استروئيد و مسکن است. 

 

 

 
 UV-Xدستگاه  -0تصوير 

 

 
قطره ريبوفالوين  -0تصوير 

 (B2)ويتامين 

 

 
ورود ريبوفالوين در اتاق  -7تصوير 

 قدامي

 

 
 به قرنيه UV-Xتابش  -1تصوير 
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در روزهاي اوليه پس از عمل 

 ،تليومبايد تا ترميم کامل اپي

گيري از نزديک مورد پي بيمار را

هفته اول پس  4قرار داد و در 

شود که لنزهاي عمل توصيه مي

استفاده نشوند  يتماسي سخت قبل

تليوم قرنيه کامالً تا اپي

بازسازي شود. لنزهاي تماسي سخت 

از عمل قابل  هما 0تا  0پس از 

 باشند. جديد مي base curveتعويض با 

 

 توپاتولوژيهيس

در  X-linkingپديده حداکثر ميزان 

ميکروني قدامي قرنيه  055بخش 

دهد و الياف کالژن در يک رخ مي

سوم قدامي استروما به مقدار 

اي دستخوش تغييرات قابل مالحظه

شوند. به ناشي از جراحي مي

عبارت ديگر اتصاالت عرضي به 

 (interwoven)صورت درهم تنيده شده 

عمدتًا در يک سوم قدامي قرنيه 

 (. 9شوند )تصوير يايجاد م

 

 
 cross-linkingنماي بافت شناسي  -9تصوير 

 

آستانه تشعشعي سيتوتوکسيک 

 0/5ها در محدوده براي کراتوسيت

متر بر سانتيوات ميلي 7/5تا 

 UV-Aمربع است. از اين رو تابش 

وات بر ميلي 0به ميزان 

متر مربع موجب مرگ تعداد سانتي

ها در يتاي از کراتوسقابل مالحظه

شود. ساعت اول پس از عمل مي 24

ها نيز که زنده ساير کراتوسيت

اند به درجات مختلف و در مانده

هاي متفاوتي از قرنيه ضخامت

شوند فقدان مي apoptosisدچار 

ها معموالً به کمک مهاجرت کراتوست

ها از نواحي محيطي قرنيه و آن

ماه جبران  1-0در ظرف مدت 

ت ديگر اين شود. به عبارمي

ترميم يک ماه بعد از عمل آغاز 

ماه  0شده و حداکثر ظرف مدت 

 شود. کامل مي

 

 مطالعات باليني

در مطالعات باليني شفافيت 

تغييري  UV-Xنهايي قرنيه پس از 

کند. البته دکتر جهادي از نمي

دانشگاه شيراز در کنگره 

در  2551در سال  ESCRSزمستاني 

از يک بارسلون اسپانيا گزارشي 

مورد ذوب قرنيه و ايجاد اسکار 

با کدورت خفيف را به دنبال عمل 

UV-X شرح داد . 

به  UV-Xضخامت قرنيه پس از 

يابد، ميزان اندکي افزايش مي

اما اين تغيير موقتي بوده و 

ناشي از تورم قرنيه است و پس 

ماه به حالت اول  0از 

 گردد. برمي

دو هفته پس از عمل خطي موسوم 

 055در عمق  stromal demarcation lineبه 

قرنيه قابل مشاهده است  ميکروني

عالمت باليني مستقيمي  و اين خط،

براي نشان دادن تاثير درمان با 

UV-X ( 15باشد )تصوير مي 

در برخي مطالعات مانند 

نه تنها  Boxer Wachlerمطالعه دکتر 

توقف بيماري رخ داده بلکه 

زان کراتومتري بعد از عمل به مي

ديوپتر کاهش نشان  2تقريبي 

 ( 12و  11داده است )تصاوير 

 

 خطرات و عوارض جانبي

که از  UV-Aمقداري از اشعه 

 7کند تنها معادل قرنيه عبور مي
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شود و با درصد تخمين زده مي

معيارهاي درماني فعلي ميزان 

اشعه جذب شده در لنز معادل 

متر ژول براي هر سانتي 00/5

الي که ميزان مربع است، در ح

موثر اشعه براي ايجاد کاتاراکت 

متر مربع ژول براي هر سانتي 75

باشد و از اين رو به نظر مي

رسد اين روش جراحي براي عدسي مي

و نيز شبکيه و ماکوال روشي ايمن 

 ( 14و   10باشد )تصوير 

 

 
 Demarcation lineخط مشخصه  -15تصوير 

 

 
ت افزايش تدريجي حد -11تصوير 

 UV-Xبينايي پس از عمل 
 

 
بهبود تغييرات  -12تصوير 

 UV-Xتوپوگرافي قرنيه به دنبال 
 

 
با طول موج  UV Aنفوذ  -10تصوير 

 نانومتر از قرنيه 075

 

 
هاي آستانه آسيب بافت -14تصوير 

 مختلف چشم با

 UV Aتشعشع  
 

 فشارکنون موردي از افزايش تا

 داخل چشمي، کاتاراکت و نيز
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آسيب ماکوال گزارش نشده است. 

هاي رودرروي اين يکي از چالش

الياف  turnoverروش درماني مساله 

کالژن است. به عبارت ديگر ميزان 

دوام و بقاي نتايج اين جراحي 

دانيم که نامعلوم است زيرا مي

 2الياف کالژن قرنيه  turnoverزمان 

 15سال و در بهترين شرايط  0تا 

سوال مطرح ن سال است. حال اي

شود که آيا نتايج مثبت گزارش مي

شده به دنبال انجام اين جراحي 

قابل بازگشت است و آيا نيازي 

به تکرار درمان به فاصله هر 

 چند سال وجود دارد؟

کند اکيدًا توصيه مي IROCموسسه 

که براي جلوگيري از بروز عوارض 

در اندوتليوم قرنيه، لنز، 

ير در يه اقدامات زبکماکوال و ش

جراحي قرار  check listدستور کار و 

 گيرند:

گيري ميزان تشعشع ( اندازه1

. اين ميزان power meterبه کمک 

 باشد.  2mw/cm 0بايد 

( حداقل ضخامت قرنيه بدون 2

ميکرون  455تليوم بايد اپي

 باشد. 

 

 درمان توام يا ترکيبي

( براي درمان کراتوکونوس از 1

استروما  هايي در ضخامتحلقهنيم

يا  intrastromal corneal ring segmentموسوم به 

Intacs ها شود. اين حلقهاستفاده مي

به مسطح کردن بخش مرکزي قرنيه 

کنند و در ضمن از ميزان کمک مي

آستيگماتيسم نامنظم نيز 

کاهند و ديد اصالح شده بيمار مي

توان از اين کنند. ميرا بهتر مي

ه صورت درمان ب (Intacs)روش درماني 

استفاده نمود.  UV-Xترکيبي با 

اند که نتيجه ها نشان دادهگزارش

درمان ترکيبي بهتر از هر يک از 

 دو روش به تنهايي بوده است. 

و  UV-X( پس از انجام 2

برقراري استحکام و ثبات در 

قرنيه که معمواًل ظرف يکسال پس 

دهد. برخي از جراحي رخ مي

 John Kanellopoalosمحققين مانند دکتر 

پزشکي دانشگاه منهتن از بخش چشم

توان با نيويورک معتقدند که مي

که معيارهاي  limited PRKانجام يک 

معمولي  PRKآن با معيارهاي 

اندکي تفاوت دارد، ديد بدون 

اصالح بيماران را به ميزان قابل 

 اي بهبود بخشيد. مالحظه
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 چشم راست يا چشم چپ؟!-ليزر يا لنز 

 

 پزشکي نگاه مرکز چشم -فلوشيپ قرنيه :زادهدکتر محمدحافظ نوروزي

 

يک روز سرد پاييزي، صبح در 

درمانگاه چشم مشغول ويزيت 

 57بيماران بودم. آقايي حدود 

ساله وارد اتاق معاينه شد. بعد 

از سالم و تعارفات معمول از 

گفت که  مشکالت چشمش صحبت کرد.

چشم چپش توسط يکي از همکاران 

عمل شده و به علت پارگي شبکيه 

عمل مجدد چسباندن شبکيه 

)باکلينگ اسکرا( انجام شده است 

و به علت عيب انکساري بعد از 

عمل )احتمااًل عمل دوم( ديد 

مناسبي ندارد. چشم راست هم طبق 

مرواريد اظهار بيمار به علت آب

اينه نياز به عمل دارد. در مع

و  01/3ديد اصالح شده چشم راست 

-01x57/0شم چپ با رفراکشن چ

داشت.  01/5ديدي در حدود  -57/4

چشم راست کاتاراکت متوسط تا 

شديد داشت. چشم چپ هم تحت عمل 

جراحي فيکو+ويترکتومي قدامي+ 

لنز اتاق خلفي قرار گرفته بود 

و به دنبال پارگي شبکيه تحت 

رفته عمل باکلينگ اسکلرا قرار گ

بود و وضعيت آرامي داشت. به او 

به طور خالصه گفتم که ابتدا 

اقدام به عمل جراحي کاتاراکت 

چشم راست+ لنز داخل چشمي چشمي 

بايد کرد و سپس فکري براي اصالح 

عيب انکساري چشم چپ با ليزر 

 خواهم نمود. 

عمل جراحي فرا رسيد، روز 

هاي چشم چپ برخالف انتظارم مژه

را زده بودند و براي آن قطره 

ريخته بودند. به بيمار تاکيد 

کردم که عمل امروز شما مربوط 

به چشم راست است و در آن لنز 

گذاريم و بعدًا چشم چپ را مي

ار ختيکنم. بيمار گفت اليزر مي

با شماست. چشم راست را عمل 

بدون عارضه و سريع و کردم. عمل 

راحتي به صورت فيکو+ لنز در 

چشم راست انجام گرديد. با کمال 

تعجب پس از عمل با سروصدا و 

آن  ،و شکايت همراهان بيمار گله

رو شدم. بسيار شديد روبههم 

البته فردا صبح با باز شدن چشم 

راست بيمار و ديد کامل وي 

مشکالت تا حدود زيادي خاتمه 

ه بعد نيز چشم چپ پيدا کرد. هفت

قرار دادم و ديد  PRKرا تحت عمل 

 01/5بدون اصالح اين چشم نيز به 

 ارتقاء يافت. 

به  retrospectiveوقتي به طور 

هاي اطرافيان ماجرا و دريافت

و خود او فکر کردم، بيمار 

بمباران اطالعاتي بيمار منجر به 

مخلوط شدن کلمات لنز و ليزر و 

کدام چشم نيز مغشوش شدن اين که 

بايد عمل شود و چه عملي بايد 

انجام گيرد گرديد. بهتر است هر 

چشم به طور جداگانه براي بيمار 

تفهيم و حالجي شود و هر دو چشم 

در برنامه درماني با هم براي 

 بيمار توضيح داده نشود. 
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 دکتر حميدرضا صابر 

 بنام خدا

 دكتر حميدرضا صابر
 

 شب يلداست شبي باز

 شبي از جلوه گه ناز

 شبي از چله مهناز

گر دراز است مر آن زلف 

 شبانه

گر سياه است چو آن طره 

 ليلي

 شب من آن شب يلدا

شببب يلببدا شببب آرايبب  

 خورشيد

شب يلداسبت  شبب زايب  

 اميد

چببون  ببه يتتاسببت بببه 

 معراج مه و مهر

 شب زيبايي عشق است ببه

 عرشآواي گل و 

 شب شور است و ترانه

 شب جام است و پياله

 رقص برف است در اين شب

 به سماع است در اين شب

 همه از برگ و فسانه

 مي ناب است در اين شب

 سينه لبريز محبت

 هاي يگانهشب دل

 شب ميالد فسانه

 شب حافظ  شب سعدي

 شب فال است و تفال

 شب شبنم  شب ساقي

 شب قدر است به تقدير

 شب لبها   شب شادي

 شب شعر است به تفسير

 شب مجنون  شب ليلي

 شب  ودك  شب پيران 

 شب دستي به نوازش

 شب دلجويي مهمان

 هاشب ميوه  شب گل

 شب وصل از پي هجران

 هاشب آرام  دل

 شب رحمت  شب باران

 هاشب پيوند سخن

 شب بيداري ياران

 شب لبخند گل سرخ

 شب شيدايي الله

 شببب شببمش و شببب

 الوان

 شب شيوايي غنچه

روشبببن از مشبببعل 

 ايمان

 شب آواز و ترانه

 شب آرش  شب قصه

 شب ميالد زمستان

 شب ميعاد شبانه

 شب شهري  ه نخفته

 شب شعله  شب آت 

 شبي سرخي گل نار

شببب خسببرو  شببب 

 شيرين

 شب شوقي به فسانه

 شب ديرينه ديرين

شببب وصببل و شببب 

 غفران

 شب معشوقه شيرين

 شب حاجات فراوان

 ميقات و واليتشب 

شببب نقببل اسببت و 

 روايت

 شب احمد  شب صابر

 شب شيرين حتايت

 شب آغاز تالشي

  ه رود سوي سعادت

 شب  عبه  شب حاجت

 شب رازي  ه گشايد

 در دروازه عشق 

 به  ليد رخ ماه 

چببو دمببد فجببر در 

 اين شب

چببو نقبباب افتنببد 

 اين شب

همببه عشببق اسببت و 

 همه نور

           

 



 

 

 

 

 نظرخواهي
 همکار گرامي!

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

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

 

 آورد و مقاالت مروري ارايه شده چيست؟نظر شما در مورد بخش دست -1

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

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

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

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

هاي مقاالت راجع به تازهتازه و نظر شما در مورد بخش سخني -2

 پزشکي چيست؟چشم

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

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

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

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

 دانشتواند به گسترش آيا به نظر شما انتشار اين مجله مي -3

 پزشکي در کشور ما کمک نمايد؟چشم

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

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

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

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

آيا با ساختار پيشنهادي براي مطالب علمي موافق هستيد  و يا  -4

 پيشنهادهاي ديگري داريد؟

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

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



 

 

 

 

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

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

آيا مايل به همکاري با مجله هستيد؟ در صورت تمايل به چه شکل  -5

 همکاري خواهيد نمود؟

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

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

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

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

 با اضافه کردن بخش انگليسي مجله موافق هستيد؟ -9

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

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

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

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

 هاي پزشکي( چيست؟تجربه )خاطرهيک نظر شما در مورد بخش  -11
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........................................ 

  

                                                                                                                

 اريم.از صرف وقت شما سپاسگز



 

 

 

پزشکي نگاهواست اشتراک مجله چشمبرگه درخ  

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

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

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

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

 نوع درخواست: يك شماره  

چهار يك دوره    ياشماره

 

 نشاني پستي:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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