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 نام خداه ب

 مدير مسئول  نامه
 دكتر بهزاد يخشي 

     

 ! ! چنين بود !  . . .  و يك پيشنهادراستش را بخواهيد  

. اي بود. عجب ديكتهجله منتشر شدبه لطف خدا شماره اول م 

خوب شد كه مربوط به ثلث اول بود ! اگر مربوط به آخر سال 

 بود رد شده بوديم ! ! 

د دوست خوب كسي است كه دست انسان را انهميشه گفته        

قيت و ، و گرنه در موفگرفته و او را ياري نمايد هادر سختي

آموزگار  كه سود همه دوست و شريك هستند! مي دانيد مگر نه

بيرون و  وقت شاگرد خود را با يك امتحان از كالسخوب هم هيچ

 . به او تذكركندروم نمياز تحصيل مح

فت را به او پيشر شود و راهآور مي، اشتباهاتش را ياددهدمي 

 . دهدياد مي

آقاي دكتر هاشم معزي  استاد محترم و دوست عزيز جناب    

، ايشان كلمه به كلمه ديكته ما را صحيح نمودند. چنين كردند

ر آوتيم، يادهاي زيادي هم داش! غلطكلمهواقعا كلمه به 

، كاش همه چنين كار را هم نشان دادند، راه، تذكر دادندشدند

 ! كردندمي

به داليل مختلف نقايصي  مبا تمام سعي و كوششي كه كردي   

مقبولي نا وجود داشت و متاسفانه بخصوص در چاپ مجله مشكالت

 توسط همكاران چاپخانه  ،وجود داشت كه درست در زمان چاپ

 . ح آن ميسر نبودهي شده بود و اصالتوجبي

، نياز به ياري شما دوستان و اما براي ما قدم اول بود   

مشكالت و اشتباهاتمان  سروران عزيز داريم تا انشاء ا..



در اين شماره اشكاالت كمتر  ايم كه. سعي كردهمرتفع شود

 . باشد

لطاني سخليفهاندازي مجله جناب آقاي دكتر اميرحسيندر راه   

كمك و ياري ايشان اصال . بدون زايي داشتندنقش كليدي و بس

. ايشان از خانواده مطبوعات بوده و هستند و مدير ميسر نبود

عنوان مدير هم با نظارت ايشان بي. مطمئن هستمجله مااجرايي 

 . اري از مشكالت گذشته حل خواهد شدبسي ،اجرايي مجله

نشاني ، گري كه در مورد شماره اول داشتيممشكل دي   

هاي موجود نزد نشاني. ظاهرا بسياري از پزشك بودران چشمهمكا

ما قديمي بود. در مواردي هم اشكال از پست بود كه با وجود 

 . به دست همكاران نرسيده بود ،درستنشاني ارسال مجله به 

هايي باب مجله پيام از چند نفر ديگر از همكاران در   

ما تظار داريم ان. ناكافي ، ولي خيلي مختصر ودريافت كرديم

هبود . هدف ما بيد و اشتباهاتمان را يادآور شويدرا نقد كن

. جناب آقاي دكتر ترابي چند كيفيت كارمان از هر جهت است

. از جمله اينكه ورد اشكاالت كار را بيان فرمودندم

. در اين درست گفتنديلي شور شده بود. ويراستاري مجله خ

. و اما رفع نماييمايم كه اين مشكل را هشماره سعي كرد

پزشك با همكاران محترم چشم . روي سخنميپيشنهاد مهمي هم دار

، هاي بهداشتپزشكي، وزارتخانهفروشندگان عزيز وسايل چشم و

 . باشدو آموزش پزشكي و دارايي مي درمان

هاي وارد كننده وسايل پزشكي هر م شركتيكنپيشنهاد مي    

امور  براي  (Sponsor) ياريگربصورت  سال رقمي از درآمد خود را

. اين هزينه معاف از ماليات و حتي هزينه نمايندپژوهشي 

. از باشد و جايزه وزارت بهداشتي جايزه مالياتي با همراه

 كنيميمتقاضاهاي فروشنده شما همكاران محترم و مديران شركت

 . يدنظرات خود را كتبا اعالم فرماي



هاي تحقيقاتي را دريج طرحدر شماره اول نوشتيم كه بت     

صورت تمايل كه مفيد به حال كشور بوده و همه همكاران هم در

را در  . اولين موردشركت نمايند ارائه خواهيم نمودآن  در

ر و در ، اظهار نظ. لطفا بررسيايم كرده اين شماره ارائه

 . صورت توافق همكاري نماييد

                                                                                          

 تا شماره بعد خدا نگهدار 

                                                                                               



دو تن از  باگفتگو                       

 پزشكي رازيبنيانگذاران مجتمع چشم
 ()جناب آقاي دكتر فالح و جناب آقاي دكتر فروتن

 آقاي سعيد انصاري 

 دكتر بهزاد يخشي

     

ن تشكر ضم !جناب آقاي دكتر فالح و جناب آقاي دكتر فروتن    

، لطفا به عنوان اولين سوال هاز شما براي انجام مصاحب

بفرمائيد كه چه ذهنيتي و چه افرادي هسته اوليه تشكيل 

 ؟ گذاري كردندپزشكي رازي را پايهمجتمع چشم

كنم زماني كه من كتر فالح: بسم ا.. الرحمن الرحيم، عرض د

منظور بهالتحصيل شدم و حتي قبل از آن در زمان رزيدنتي فارغ

هاي عمومي مجبور بوديم به بيمارستانانجام اعمال جراحي چشم 

 هاييعمل عمل در اتاق انجامبراي ها انتظار رفته و گاه ساعت

رسنلي )آشنا كه تخصصي نبوده و مشكالت زيادي اعم از مشكالت پ

منظور عدم و مشكالت تكنولوژيك ) (هاي چشمنبودن پرسنل با عمل

چشم انجام  عمل جراحي وجود ابزارهاي تخصصي چشم ( داشتند يك

 . داديممي

التحصيلي بنده كه در خدمت آقاي دكتر فروتن بعد از فارغ

اوليه با اين اقدام بودم با همديگر نشستيم و صحبت كرديم و 

و با حضور و همكاري تعداد  شد شروعهاي من و آقاي دكتر صحبت

نام شركت ه شماري از همكاران هسته اوليه شركت را بانگشت

 . يمبينش تشكيل داد

رديد و اين جلسه : ضمن تشكر از اينكه تشريف آودكتر فروتن

ما كشورمان درگير التحصيلي در زمان فارغ ،يدرا ترتيب داد

. در آن زمان من مسئول بخش اورژانس جنگ تحميلي بود

بيمارستان فارابي بودم و هر روز از صبح تا شب تعداد زيادي 

با همكاران ديگر جراحي را در اتاق عمل هاي عملاز انواع 

گر اي ديا بازده اقتصادي اين قضيه را عدهام .داديمانجام مي

؛ حال چه در زمينه كردندبه حدي زياده از معمول كسب مي

 .وسايل و چه در زمينه تامين دارو تامين

هاي پزشكي تشكيل شركت بينش با يكي از شركت سال پيش از 3-4

ارتباطات ، ترجمه و ايكاري ضمني داشتم و كارهاي مشاورههم

م و متوجه شدم كه كار نسبتا دادخارجي آنها را انجام مي

 به همين دليل و است كه نياز به سازماندهي دارد راحتي

كه دكتر فالح پيشنهاد كردند كه شركتي تشكيل دهيم به  هنگامي

و پيرو پيشنهاد ايشان ابتدا يك شركت  سرعت استقبال كردم

اي معادل دو مايهكيل داديم و با سرنام بينش تشه غير رسمي ب

نفر در  دوازدههزار تومان و همراهي جمعا  ميليون و چهارصد

. در همان كار نموديمه پزشكي شروع بتجاري چشمزمينه مبادالت 



درماني هم بوديم و درمانگاه  هنگام به فكر پرداختن به امور

. ميك بيمارستان فارابي تشكيل داديدپزشكي كوچكي  را نزچشم

سال بعد ثبت شود تعداد كساني كه در وقتي قرار شد شركت 

نفر رسيد و شركت  44نفر به  دوازدهاز بودند ركت آماده مشا

 . ميليون تومان به ثبت رسانديم 52 اي معادلرا با سرمايه

كردم و در بيمارستان مصطفي خميني كار ميدر آن زمان من 

. دكتر ديدممي ر رستم بهيار را به دفعات زياد آقاي دكت

بهيار در چندين جلسه در جريان تشكيل چنين شركتي قرار 

زيرا اينجا بايد از دكتر بهيار تشكر كرد  گرفته بود. در

سنگ بناي كلينيك رازي را دكتر بهيار با كمك تعدادي از 

در ساختمان موجود كلينيك دوستانشان گذاشته و مجوز احداث 

عمل داشت ولي  اتاق دويك در آن زمان كلين. را گرفته بودند

ها گذاري ساختمان و تجهيزات ميزان عملبا توجه به سرمايه

. بدين جهت دكتر بهيار پيشنهاد جوابگوي آن سرمايه نبود

نام شركت پس از يك رازي را به شركت نگرش بصير )فروش كلين

خريد را در مجمع شركت مطرح كرديم. . پيشنهاد ثبت( دادند

هده از عتوانيد گفتند شما نميدند زيرا ميها مخالفت كرخيلي

لي در نهايت اكثريت آييد. واداره و مخارج اين كلينيك بر

 . موافقت كردند

: تا جايي كه من متوجه شدم تفكر اوليه تشكيل شركت شما سوال

سال از آن  01ر واقع يك بينش اقتصادي بوده است. اكنون كه د

ي ديگري هايد يا اولويتگذرد آيا همان ذهنيات را دارموقع مي

 ؟ در ذهن شما مطرح شده است

عث نزديكي بيشتر همكاران به هم شد  مع با: اين تجدكتر فالح

ا تعداد ينفر  2 -4و شايد بعضي وقتها در اتاق عمل كلينيك 

بينيم كه با هم مشاوره كرده و جهت بيشتري از همكاران را مي

. در هر كنندمي جراحي به همديگر كمكعملهاي يت ارتقاء كيف

 . نفع همكاران استه ع بيماران و هم بنفه صورت هم ب

هاي ا مشاورهود تدر گذشته براي بسياري از همكاران مشكل ب

هاي جديد تي انجام داده و يا روشعلمي خود را به اين راح

 .حي را از همكاران ديگر بياموزندارج

، در ي شدگذاركه چرا اين كلينيك بنياناگر سوال شود  ،بله

حقيقت هم ارتقاء شرايط اقتصادي همكاران و هم ارتقاء سطح 

در نهايت به نفع بيماران تمام علمي آنان مطرح است و هر دو 

شود و با اينكه كلينيك رازي اولين كلينيك از اين نوع در مي

هر جهت  زسطح شهر تهران بود با توجه به بازدهي خوب آن ا

كرده و تعداد زيادي كلينيك  همكاران ديگر نيز گرايش پيدا

 شد.مشابه در سطح شهر ايجاد 

يدهللا مع ه مي گويد : )دكتر فروتن : يك جمله معروفي است ك

نظر من ه ب .ي  دست خدا با جماعت و گروه است( يعنالجماعه



و بايد به همان سالمتي يكي از ابعاد مهم زندگي هر فردي است 

كشد و پولي بابت آن تواند راحت نفس بشكلي كه انسان مي

شايد اين هدفي . خوب زد بايد سالمتي او نيز تامين شودنپردا

د و رسيدن به آن بيش از حد دشوار، اما الاقل آليستي باشايده

 .كاهش داداضافي هاي هاي درمان را با حذف دستتوان هزينهمي

د رضايت خاطر زيادي را تواناين كاهش هزينه براي بيماران مي

هاي من هماهنگي بين پزشكان و كلينيك نظره. بدفراهم كن

ضروري مشترك ي غيرهاف ضروري است و اگر بتوانيم هزينهمختل

هايت به سود جامعه تمام ها را كاهش دهيم در نبين گروه

 . خواهد شد

 . بيمارانواقع بيماران ما هستنددر  ،شريك اصلي ما پزشكان

نها ارزش قايل هستند كه ما بايد با اعتمادسازي براي آ

حداقل . همان طور كه در ابتدا نيز گفتم بايد سالمتي را شويم

 . ارزان براي مردم فراهم كرد

ز شما به اگر ا ،ساله گذشته 01: با توجه به تجربه سوال

ريزي براي مملكت سوال شود كه به چه عنوان يك مشاوره برنامه

ميران هاي درمان بيمار كاهش هزينهشكل اين مراكز خصوصي د

 ؟ توانند موثر باشند. پاسخ شما چيست

دود بودن عمر مفيد فعاليت هر چشم: با توجه به محدكتر فالح

( بايد جراحي ظريف )ميكروسكوپي هايعمل ويژه برايبپزشكي 

مشد از جانب چشباپزشكي ميانجمن چشم انجمن صنفي كه همان

ا با همكاري ب پزشكان متولي امور بازرگاني نيز باشد و

مان به هاي درجهت كاهش هزينه هاي ديگر دروزارتخانه و ارگان

 بيماران و پزشكان كمك نمايد.

. آيا تا بحال تر بگويمسوال: بگذاريد سوالم را كمي مشخص

ايد كه عملكرد شما در اين مدت چه مقدار وقت حساب كردههيچ

 مثال زماني كه ؟است هاي روي دوش كشور را كاهش دادهاز هزينه

بيمار به خارج از  عمل جراحي را كه تا پيش از اين با اعزام

از خروج ارز از  كشور انجام دهيم ، در داخلشدكشور انجام مي

. اين چيزي قابل محاسبه و مقبول و شودكشور جلوگيري مي

ها كلينيكقول و قابل دفاع است. در ارتباط با عملكرد ديمع

چه مقدار  شودا انجام ميهعملي كه درماه در كلينيك 511ثال م

 ؟ به نفع مملكت بوده است

در كنار بخش  ايجاد بخش خصوصي با كنم كهدكتر فالح: عرض مي

جويي ارزي ول شدند و در نتيجه صرفهدولتي هر دو بخش متح

هاي بيماران هي داشتيم. اما در ارتباط با هزينهقابل توج

هش باعث كاهاي خصوصي كلينيكاندازي ديبايد بگويم كه راه

هاي بستري و زمان انتظار براي  انجام عمل، كاهش هزينه

اين عالوه بر  .ها گرديدشهرستاني براي مت در تهران بخصوصاقا

كاهش داده  رواني وارده به بيمار را–موارد  صدمات روحي



 31ها حداقل كلينيكهاي بيماران در دياست. به نظر من هزينه

ها كمتر ن بستري در بيمارستانبه بيمارا صد نسبتدر 41تا 

 . است

تعرفه  ،ايبيماران بيمه : به نظر من در مورددكتر فروتن

ها حدود ت يك عمل جراحي چشم در بيمارستانبيمه براي پرداخ

شد و نيز در باها ميرداخت تعرفه براي كلينيكبيشتر از پ 01%

ز هاي خصوصي بيش اهاي فوق در بيمارستانبيماران آزاد هزينه

ي سرانه هااست و همين امر باعث كاهش هزينه هادي كلينيك

جويي در باعث صرفهدر نهايت فرد خواهد شد و درماني هر 

 . شوداقتصاد مملكت مي

شما در مورد شركت همكاران چشمبا توجه به پيشنهاد  :سوال

مكاران چند نظر شما از مجموعه هه هاي تجاري بپزشك در زمينه

ارهاي تجاري  شناسيد توانايي انجام ككه ميدرصد از آنهايي 

 ؟ و اقتصادي را دارند

 براي جدايي يولي اين دليل .و شايد هم كمتر %01دكتر فالح: 

ام مثال شنيده .نيست پزشكياز تجارت وسايل و تجهيزات چشم ما

ي پزشكهاي تجاري چشميكي از معروفترين شركتكه سهام عمده 

اين الزم نيست ما . بنابرباشدي ميمتعلق به آقاي دكتر المغرب

تواند پزشكي مير باشيم بلكه انجمن چشممستقيما درگير كا

 . متولي اين امور باشد

ز هر فرد به ولي معتقدم ا .صددر: شايد زير يكدكتر فروتن

توانيم با توان استفاده كرد. ما مياش ميانداره توانايي

ضور پيدا كنيم و اري حاستفاده از افراد متخصص در امور تج

 . گذار و ناظر سالمت كار باشيمخود سرمايه

. را مطرح كنم و نظر شما را بپرسم خواهم پيشنهاديسوال: مي

در كشور پزشكي تحقيقاتبا توجه به پايين بودن حجم و كيفيت 

كننده وسايل هاي واردايد كه شركتما آيا تا بحال فكر كرده

يقاتي به همكاري دعوت تحق پزشكي را به عنوان حامي امور

 ؟ نماييد

 . ام: تا به حال به آن فكر نكردهدكتر فالح

ها را همكاران خود در نظر بگيريم : ما بايد شركتدكتر فروتن

را و به سمتي برويم كه عملكرد مشترك ما منافع همه مردم 

 . در مجموع با پيشنهاد شما موافقم تامين نمايد و

هاي زيادي نشيبشما فرازوته شركت سال گذش01: در طول سوال

را چه مي مينطور است علل آن، اگر به نظر شما هم هداشته

 ؟ دانيد

دي : با توجه به آمار موجود اين مركز سير صعودكتر فالح

اوضاع اقتصادي  ، ممكن است در برخي مواقع با توجه بهداشته

صعودي بر مركز ما  ايم ولي بطور كلي سيرجامعه ركود داشته

 . حاكم بوده است



ت مطرح كرد كه ما رشد : شايد بتوان به اين صوردكتر فروتن

هايي كه ميايم ولي در مواقعي از پتانسيلخوبي داشته

ركت ايجاد نمايند استفاده توانستند رشد جهشي براي ش

 . نكرديم

 ؟ مه اگر صحبت خاصي داريد بفرماييد: در خاتسوال

، از مسؤلين كليه مراكز گواين گفتدكتر فروتن: ضمن تشكر از 

كنيم ارتباط بيشتري با يكديگر داشته پزشكي خواهش ميچشم

شند تا در سايه اين همكاري امكان تامين بوجه براي امر با

 .ت فراهم شودتحقيقا

 



 2 چالشهاي باليني شماره
 دكتر اميد صالحپور 

 دكتر سيامك مراديان 

 

ات پاتولوژيك با تغيير يك از تغييرات قرنيه كمتركدام -1

 ؟همراه است

  Fleisher Ring( الف

  Hudson – Stahli line( ب

  Ferry Line ( ج

  Kaiser – Fleisher Ring ( د

 

 ؟ تر استيك شايعفيزم اربيت در كدامآم -2

 ( شكستگي ديواره داخلي اربيت الف

 ( شكستگي كف اربيت ب

 ( شكستگي سقف اربيت ج

 و زايگوما ( شكستگي محل اتصال فرونتال د

 

گيري راي اندازهترين تست ب، دقيقدر چشم فاقد فيكسا سيون -3

 ؟ انحراف كدام است

  Hirshberg(الف

  Modified Krimsky ( ب

  Krimsky( ج

  prism cover test( د

 

، چشم راست ي چشم راست كه با پوشاندن چشم چپدر اگزوتروپ -4

 ؟ يك كمتر مطرح استكند، كدامنمي حركتي

  Positive angle kappa ( لفا

  R.O.P(ب

  Toxocara retinitisج( 

 د( كولوبوم عصب بينايي 

 

ها براي ايزوتروپي رياتيكدر كودكي كه تحت درمان با ميد -5

 ؟ هوشي نبايد استفاده شودداروي بي، كدام باشدمي

 الف( كتامين 

 ب( هالوتان 

 ج( سوكسينيل كولين 

  O2Nد(

6- Inverse Occlusion  ؟شوديك استفاده ميدر كدام 



  ARCالف( 

  Amblyopiaب( 

  Eccentric fixationج( 

  Diplopiaد( 

 

و  CSCRيك از موارد زير در تشخيص افتراقي بين كدام  -7

CNV  بيشتر به نفعCNV  ؟ باشدمي 

  RPEهاي متعدد الف( جدا شدگي

 جدا شده  اي ظريف زرد رنگ در سطح خلفي شبكيهب( رسوبات نقطه

 ج( ناحيه سفيد خاكستري در زير شبكيه جدا شده 

 ايفلورسئين با ناحيه  Leakageد( انطباق محل و وسعت منطقه 

 .كه مايع در زير شبكيه وجود دارد

 

 ؟باشدنمي High Risk PDR كداميك از حاالت زير جزء تعريف  -8

يا ديسك بدون خونريزي ويتره  وسعت 4/1تر از كوچك NVD  الف(

 رتينال پره

ديسك بدون خونريزي ويتره يا  وسعت 2/1به اندازه  NVDب( 

 رتينال پره

 وسعت ديسك با خونريزي ويتره  2/1به اندازه  NVEج( 

وسعت ديسك همراه با خونريزي پره 4/1تر از كوچك  NVDد( 

 رتينال 

 

هاي يك از موارد تشخيص افتراقيكدام احتمال وجود -9

 ؟وزادان از هنگام تولد كمتر استن كوريا درلوكو

 الف( كاتاراكت مادرزادي 

 ROPب( 

 PHPVج( 

 د( رتينو بالستوم 

 

 ب   -1جواب س 

 الف  -2جواب س 

 ب  -3جواب س 

 د -4جواب س 

 ج  -5جواب س 

 ج  -6جواب س 

 د  -7جواب س 

 الف  -8جواب س 

 ب  -9جواب س 



 عمل جراحي ليزيك
 ) آنچه كه بيماران بايد بدانند (

 سعيد انصاري  

 فريبا عبدي  

 ؟داشته باشيماحي ليزيك ، در حين و بعد از عمل جربايد قبلانتظاري چه  

، در حين و بعد از عمل جراحي از پزشكي به پزشك ديگر و از بيماري به بيمار ديگر قبلنتايج مورد نظر      

 ، اماباشدشده براي بيماران ميردآورياي از اطالعات گ. اين قسمت مجموعهوت استمتفا

ود. اين اطالعات را با دقت بخوانيد و در مورد شبتواند جايگزين مشورت و گفتگوي بيمار با پزشك خود نمي 

 . تظاراتتان با پزشك خود صحبت كنيدان

 :گرفته شود بايد در نظرجراحي ليزيك  از عملقبل مواردي كه 

تا گيرد پزشك انجام توسط چشم  اوليه معاينات ، الزم است عمل جراحي ليزيك داريد صميم به انجاماگر ت    

آمادگي  جهت موارد زير نكاتي است كه بايد ! يا نه خوبي براي عمل هستيد ايكانديدشما  آيا  مشخص شود كه

 .گيردقبل از عمل انجام  و اقدامات  هابراي آزمايش

به صورت تان ، قبل از معاينه اوليه استفاده از آن را متوقف كرده و از عينككنيداگر از لنز تماسي استفاده مي    

. اگر مدت استفاده دهند، شكل قرنيه را تغيير ميوع آنهالنزهاي تماسي بسته به ن .وقت استفاده نماييدتمام

انجام  ها برايگيريدر اندازه تواند، ميكافي نباشد به شكل طبيعي قرنيه جهت بازگشت نكردن از لنز تماسي

 : اين نتايج شامل .ر بر داشته باشدنتايج منفي د تواندميعمل 

 باشد. مطلوب بعد از عمل جراحي مير دقيق و در نتيجه ديد نايهاي غيگيراندازه -1 

كند و الزم است كه حداقل يك مشخص ميشود اي را كه برداشته ميرنيهها مقدار بافت قگيرياين اندازه-2

، مئن شويم كه تغييراتي نداشته استهفته بعد از معاينات اوليه و قبل از عمل جراحي تكرار شود تا مط

 . كرده استاستفاده مي  RGPلنز گر بيمار از لنزهاي سخت و يا مخصوصا ا



لنز نرم  هفته قبل از معاينات اوليه و درصورت استفاده ازبهتر است دو  كنيدسي استفاده ميلنز تما از اگر   

 . ليه استفاده از آن را متوقف كنيدحداقل سه هفته قبل از معاينات او RGPتوريك يا لنز 

 لنز نرم

 

 RGPلنز 

 

 (PMMA)لنز هارد 

 

 

 هفته چهار         هفته               سههفته                         ليه             دوآزمايشات او

 : صحبت كنيد در موارد زير با پزشك خود

 .طور وضع چشميماريهاي قبلي و همينوضع عمومي بدن و احتماال ب درباره -

 . اروهايي كه به آنها حساسيت داريدكنيد و ده استفاده ميهايي كباره تمام دارودر -

 : شما صحبت كند موارد زير با انجام داده و دربارهچشمي  كامل بايد معاينه پزشك شما

 .خوبي هستيد ايآيا شما كانديد -

  .هاي عمل جراحي، مزايا و جايگزيندرباره خطرات -

 . عمل جراحي انجام دهيدن و بعد از حي ،آنچه كه شما بايد قبل -

  .، در حين و بعد از عمل جراحيوظايف و مسئوليتهاي شما قبل -

. قبل از ديدر طي مشورت با پزشكان داشته باش هاي خودشما بايد فرصت كافي براي پرسيدن سؤال    

، مزايا اتامه، جهت فكر كردن درباره خطرني و قبل از امضاء كردن فرم رضايتگيري براي عمل جراحتصميم

سؤال  و گرفتن پاسخ براي هر گونهدر اختيار شما قرار داده شده  ان تو مرور اطالعاتي كه توسط پزشك

 . فرصت كافي به خودتان بدهيد



هر   يا ،  دوستانري درباره عمل جراحي از سوي پزشك، خانوادهگيشما نبايد حس كنيد كه براي تصميم    

 . تحت فشار هستيدديگري  كس

استفاده نكنيد. اين مواد همانند اجزايي در مژه ، لوازم آرايش و عطرياتهاها، لوسيونقبل از عمل، از كرمروز 

هايتان ممكن است پزشك شما بخواهد كه مژه. دهدعمل و بعد از آن را افزايش ميخطر عفونت در طي ،ها

 . ها برطرف شودين مژهباقيمانده در بذرات را براي مدتي قبل از عمل جراحي شستشو دهيد تا 

در روز عمل و به منزل آمد به مركز جراحي و برگشت وفت، جهت رهمچنين قبل از عمل جراحي     

شك روز عمل جراحي عمل آوريد. ممكن است پزهالزم را ب هاياولين معاينه بعد از عمل، هماهنگيهمچنين 

كنند رانندگي را مختل مي ه اين داروها توانايي ك، از آنجاآرامش دهنده براي شما تجويز كند مقداري داروي

 . همراهي كند را تا منزل ، بهتر است بعد از عمل جراحي فردي شماهمچنين ممكن است ديدتان تار باشدو 

 : بايد در نظر گرفته شود در طي عمل جراحيمواردي كه  

ر روي ي يك صندلي تا شونده يا به پشت روشما بگيرد. ميدقيقه انجام  03در كمتر از معموال جراحي     

. سيستم ليزري شامل يك كشيدباشد، دراز مياي كه مجهز به سيستم ليزري ميدر اتاق معاينه تخت 

 .شدباو يك صفحه كامپيوتري مييك ميكروسكوپ با دستگاه بزرگ همراه 

. دستگاهي به دشوهاي اطراف چشم ضد عفوني ميقسمت .شودحسي در چشم شما ريخته ميقطره بي    

يجاد شود و فشار بااليي جهت ااي روي چشم قرار داده ميحلقه، كولوم پلك شما را باز نگه داشتهنام اسپ

و  شودخيلي تار مي ديد، ه هنگام گذاشتن حلقه مكش روي چشم. بشودقدرت مكش به قرنيه اعمال مي

دهنده است ضميمه حلقه مكش ميبرش . يك ميكروكراتوم كه وسيلهكنيدراحتي ميشما احساس فشار و نا

 .شوداستفاده ميبراي برش قرنيه ميكروكراتوم  تيغه. ازباشد

توانيد اطراف خود را ببينيد. شود و شما ميحلقه مكش از روي چشم برداشته مي سپس ميكروكراتوم و     

اليه  . سپس پزشككرددر تاري ديدتان احساس خواهيد نوساناتي ، در حين عمل اما از اين قسمت به بعد

 . كندخشك مي كند و بافت اطراف را كرده به روي پايه آن تا ميقرنيه را بلند برداشته شده 



شود كه به نور خيره و از شما خواسته ميشود ليزر باالي چشم شما قرار داده مي ،بعد از اين مرحله    

را ثابت نگه شما چشمتان كند كه كمك مي ستفاده نيست بلكه اين نورشويد. اين نور همان ليزر مورد ا

 .داريد

عمل  اي خوبي براي، كانديديدثابت خيره شو ءثانيه به يك شي 03توانيد براي حداقل : اگر شما نمينكته

 . نيستيد

. در اين قسمت از كندپزشك شروع به زدن ليزر مي چشم شما در وضعيت صحيح قرار گرفت،وقتي     

كند و هاي ليزر صداي خاصي ايجاد ميپالس. دا و بوي جديدي حس كنيداست شما صجراحي ممكن 

. كنندويي شبيه بوي موي سوخته گزارش مي، برخي افراد بداردمي هنگامي كه ليزر بافت قرنيه را بر

، پزشك بر اساس ميزان كند. قبل از شروع عملشود كنترل ميميزان ليزري را كه به چشم زده ميكامپيوتر 

ينكه . بعد از اتريزي كرده اس، كامپيوتر را برنامهگيريهاي اوليه بايد برداشته شوده بسته به اندازهبافتي ك

اي براي نگهچون هيچ بخيه. شودقرنيه در جاي خود قرار داده مي   (flap) ، اليهبافت قرنيه برداشته شد

بعد از عمل جراحي  ن محافظپوششي به عنواممكن است  داشتن برش قرنيه در جاي خود استفاده نشده،

نيه در جاي خود استفاده نشده اي جهت نگهداشتن برش قرچون هيچ بخيه .شود روي چشم قرار داده 

براي جلوگيري از مالش چشم با اعمال هر گونه فشار به چشم به هنگام خواب و محافظ . استفاده از اين است

  باشد.قرنيه ترميم شود، مهم مي برشهمچنين محافظت چشم از ضربات احتمالي تا هنگامي كه 

 

 جام ندادن آرايش چشم ان

 تماسي ندادن ورزش غيرانجام 

 انجام ندادن ورزشهاي تماسي يا قدرتي 

 استفاده از محافظ چشم 

 

                                       قبلروز1   روزعمل              بعد روز1  بعدروز ته       هف 1 بعد هفته 2 بعد   هفته4  بعد    هفته 0 بعد  هفته 8



 :بايد در نظر گرفته شوندبعد از عمل جراحي مواردي كه 

اس جسم خارجي در چشم داشته ، خارش يا احسممكن است بعد از عمل جراحي، احساس سوزش    

و پزشك داشته باشيد  ريزشو اشك دراحتي يا در بعضي موارد احساس درباشيد. ممكن است احساس نا

چشمتان را  . و شما به طور طبيعي بخواهيدشدباآلود ديدتان احتماال تار يا مه شما مسكن درد تجويز كند.

و درمان شود مي مالش چشم باعث جابجا شدن برش قرنيه نهنبايد اين كار را انجام دهيد:  مالش دهيد. اما

نور داشته  بيني در اطراف، خيرگي و هالهممكن است حساسيت به نور به عالوه. طلبدبيشتر و مجدد مي

وز اول بعد از عمل برطرف . اين عالئم به طور قابل توجهي در چند رقرمز باشد ا سفيدي چشم شم باشيد يا

. اگر درد شديد داشتيد و اين عالئم برطرف شوند ا. شما بايد چند روز مرخصي داشته باشيد تشوندمي

 . تماس بگيريد را با پزشك خودا ساير عالئم بهبود نيافته و بدتر شدند بايد فوديدتان ي

 درد و ناراحتي خفيف 

 

 احساس سوزش و خارش 

 

 اشك ريزش

 

 حساسيت به نور

 

 ديد تار و مه آلود

 

 خشكي چشم 

 

 خيرگي ، مشكل در رانندگي در شب 

 

 تغييرات ديد 

 



 روز عمل بعد      روز 1        بعدروز   0        بعدهفته  1       بعدهفته  4            بعدماه  2  بعد       ماه  0                   

، همچنين در يك برنامه زماني منظم حداقل در ماه ساعت اول بعد از عمل جراحي 44تا  24شما بايد در    

، پزشك اگر محافظي روي چشم شما باشد. در اولين معاينه بعد از عمل ببينيد ل، پزشكتان رااول بعد از عم

، . ممكن است پزشكدهدانجام ميكند و معاينات الزم را گيري مي، ديدتان را اندازهداردرا بر ميآن شما 

ت همچنين ممكن اس . ندكي از عفونت يا التهاب چشم تجويز يك يا چند نوع داروي چشمي براي جلوگير

تازه. هرگز از لنز تماسي براي چشم چشم استفاده نماييد سطح توصيه شود از اشك مصنوعي براي نرمي

 استفاده نكنيد. ،حتي اگر ديد تار باشد ،شدهعمل

سبك كه خطر ضربه به چشم نداشته  هايروز بعد از عمل براي شروع ورزش سهتا  يك حداقل شما بايد   

 صبر كنيد.باشد 

عد از هفته ب حداقل دويا لوازم آرايش در اطراف چشم ، كرم از لوسيونبايد جلوگيري از عفونت  براي      

كه  است پزشك توصيه نمايد. ممكن كنيدن استفادهكند توصيه مي عمل يا تا زماني كه پزشك شما 

از عد از عمل ب. همچنين بايد در يك تا دو ماه اول براي مدتي بعد از عمل ادامه دهيدها را مژه يشستشو

، كاراته و غيره حداقل براي ، فوتبالهاي قدرتي نظير بوكسي كنيد. ورزششنا كردن و حمام داغ خوددار

. اين نكته قابل اهميت است كه چشمتان را از هر چيزي كه ممكن است انجام نشوندهفته بعد از عمل  چهار

 . ، محافظت كنيداخل آن برود يا با آن برخورد كندد

تا  سهاز عمل براي تثبيت ديد بعد  .ان ممكن است تغييراتي داشته باشدطي چند ماه پس از عمل ديدتدر 

 .ماه زمان الزم است شش

شكل در رانندگي بيني و م، هالهگيثبيت ديد بيمار عالئمي مثل خيرهمچنين ممكن است درطي دوره ت    

 ا بايد صبر كنيد تا، شمو عمل مجدد الزم باشداگر تصحيح . در شب داشته باشد

 .ماه جداگانه، ثابت باشد سهه متوالي طي حداقل معاين دوهاي چشمي در گيرياندازه 



بعيد است كه كه اگر چه ديد دور ممكن است بعد از عمل مجدد بهبود پيدا كند ولي  مهم است بدانيد   

 د. نبيني بهبود پيدا كنعالئم ديگر مانند خيرگي يا هاله

تماس بگيريد. چنين  با پزشك خوده عالئم غير طبيعي يا بدتر شدن ديدتان را احساس كرديد اگر هر گون   

 بينايي د كه اگر سريع درمان نشود منجر به كمتواند نشانه مشكلي باشعالئمي مي

 گردد.



 1 

 

 نويسانچشم از ديدگاه فرهنگ 
 مسعود ميدانچي

 

ان و حيوان كه با ، عضو اصلي حس باصره در انسديده چشم؛

حجم و فاصله اشياء  بينند و شكل، رنگ،چيزها را مي آن

ست از دو عضو كه در طرفين ا. و آن عبارتدنيابرا در مي

اند و قسمت قدامي كاسه چشم قرار گرفته خط وسط صورت در

رجي پلكها روي آنها را ميبراي حفاظت از آفات خا

ها را مرطوب نگاه ميطح چشم. غدد اشكي هميشه سدنپوشان

حيطمها، هاي اصلي چشم عبارت است از پرده . قسمتدندار

م به موسوهاي آن پرده .هاي منكسر كننده و عصب باصره

مشيميه و شبكيه است. در وسط چشم مردمك قرار  صلبيه،

واسطه قرنيه و مردمك وارد چشم . هنگامي كه نور به دارد

ويري كه در دهد شبيه به تصشود تصويري تشكيل ميمي

به شود و عصب باصره آن تصوير را اسي پيدا ميدستگاه عك

از غشاء سفيد  هاي خارجي كره چشم قسمت .رساندمغز مي

شفافي پر  آن از مايعات رنگ سختي پوشيده شده و درون

. در جلوي كره چشم پرده شفافي هست كه قرنيه شده است

نام دارد. بعد از قرنيه قسمت رنگين چشم قرار دارد كه 

. مردمك چشم در اخ مردمك قرار گرفته استط آن سوردر وس

رابطه با مقدار نور محيط كوچك و بزرگ شده و مقدار 

. بعد از مردمك كندشود تنظيم ميكه وارد چشم مينوري را 

. اين است قرار داردا عدسي همگركه يك عدسي شفاف چشم 

 سي از اشيايي كه به آنها نگاه عد

روي پرده حساس بر ي را اتصويركوچك و وارونه، كنيممي

تصوير يك شيء . پس از آنكه اندازدمي(  عقب چشم )شبكيه

. خبر تشكيل تصوير توسط اعصاب بر روي شبكيه افتاد

غز اين خبر را شود و مبينايي از شبكيه به مغز ارسال مي

مل كند كه ما در واقع وضع و ابعاد كاطوري تعبير مي

داد چشمها در . تعبينيماشياء را همانطور كه هستند مي

راسته ي. ولي در بعضانسان و اكثر جانوران يك زوج است

آن است و گاه  هاي مختلف بند پايان تعداد آنها بيش از

 1 .مانند زنبور عسل و پروانه ،رسدبه چندين هزار مي

فرهنگ عميد ، فرهنگ مصور فارسي فرهنگ معين ،  -1

 بلوچي(غالمرضا )
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 ه شعر فارسيچشم و نگاه در آيين

 

 چشم دل باز كن كه جان بيني

 آنچه ناديدني است آن بيني

 «هاتف اصفهاني » 

 

 كندديوانه مي دل را نگاه گرم تو

 كندآيينه را رخ تو پرخانه مي

                                                                                          

 «صائب تبريزي » 

 

 هي كه كردمت همه عمرنگا دو

 نرود تا قيامت از يادم

 كه دل بردي نگه اولين 

 كه جان دادم نگه آخرين 

                                                                                             

 «آذر بيگدلي » 

 

 گويم به وصل خويش شادم گاهگاهي كننمي

 اهي نگاهي كنبال گردان چشمت كن مرا گ

 

 ايمبي ادب نهكه ما از ما مپوش چهره 

 ما نگاه است از مژه ما  تركوته

                                                                                           

 «وفا هروي » 

 

 مگر نگاه توام م خموش گوشه نشين

 مگر خيال مني؟ لطيف و زود گريزي 

                                                                                                  

 «سيمين بهبهاني » 
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 هزاران رخنه در دينم  به مژگان سيه كردي

 هزاران درد برچينم بيا كز چشم بيمارت 

 

 كنون كه صاحب مژگان سرخ و چشم سياهي                      

 اي به نگاهي لي را كه بردهنگاه دار د 

                                                                                                  

 «فروغي بسطامي » 

 

 نوازد جان مشتاقان                         گاهت ميگاه نگاه 

 د آن نگاه گاهگاهت را ما نگيرخدا از    

 

 حبتي ناز ندارد                                    چشمت سر هم ص

 برانداز ندارد با كس نظر آن خانه  

                                                                               

 « حكيم صفا الحق تهراني » 

 



 ماكوالي ديابتي درمان جراحي ادم
 دكتر بهزاد يخشي

 

باشد كه اغلب پيش از كاهش ديد در بيماران ديابتيك مي ادم ماكوال در جريان بيماري قند از مهمترين علل    

را افزايش نشت عروقي  . درمتون كالسيك علت ايجاد آنشودشرفته رتينوپاتي ديابتي ايجاد ميمراحل پي

(Vascular Permeability)  ادم ماكوالي ديابتي را از نظر نماي باليني به دو گروه عمده ننددامي .focal  

( شت فلورسئين از ضايعات كاپيلري )ميكروآنوريسمنواحي ن  focal. درنوع كنندبندي ميتقسيم  Diffuse و 

وسيع  اختالالت كاپيلري همراه با نشت  Diffuse. درنوع شودادم در آنژيوگرافي مشاهده ميمرتبط با محل 

كه ممكن است تغييرات  شود مشاهده مي   (Blood Retinal Barrier)مايعات و عبور آنها از سد عروقي 

 .هم ايجاد نمايدسيستوئيد 

اند كه درمان ادم ماكوال ديابتي قابل مطالعات جامع كلينيكي نشان داده و ساير ETDRS و  DRSمطالعه     

تواند احتمال با آرگون سبز در بعضي موارد مي  (Clinically Significant Macular Edema)توجه 

ش از در مواردي منجر به افزايش ديد بيو كم نمايد   (moderate visual loss)كاهش ديد را در بيماران 

 . يك خط شود

مان ادم ماكوالي ديابتي نداشت در در، درمان با ليزر نتايج قابل توجه و درخشاني اما با توجه به اينكه در عمل   

 ،ف هم اين مسئله بيشتر مشخص گرديدپزشكان مختلو ... در تجربه چشم ETDRSو پس از انتشار مطالعات 

ژي ادم ماكوالي ديابتي تري هم مد نظر قرار گرفت. بعالوه بررسي بيشتر درمورد پاتوفيزيولودرمان تازه هيافتن را

 . ي دارداهميت غير قابل انكار

واقع شروع جدي  . درهنوز مورد اتفاق نظر همگان نيست انجام ويتركتومي براي درمان ادم ماكوالي ديابتي   

 . آغاز شد 0991ديابتي از حدود سال موارد ادم ماكوالي  باب انجام جراحي ويتركتومي دربررسي در

 : كته در اين مورد الزم به ذكر استچند ن

در   (large Randomized Double Blind study)وسوكور و غير انتخابي الف( هنوز مطالعه فرانگر و د   

 . است شدهنزياد در اين مورد انجام  حجم

ليزر        به نحوي كه موارد قابل درمان با  ،هنوز توافق همگان در مورد نوع ادم ماكوال و تقسيم بندي آنب(   

 . زمند جراحي مجزا شوند وجود ندارداز انواع نيا

 قابل توجه نيست.  CSMEهاي مختلف در بيماران دچار درماني ماكوال به روشج( نتايج ليزر   

 . بوده و در اختيار همه مراكز نيستهزينه هاي بررسي ضخامت ماكوال پرروشد (   

 باشد. تري ميهزينهيزر ، روش درمان پرنوعا در مقايسه با ل(ه   

 . شودضي موارد باعث  بهبود ادم ميدر بع PVDكتومي به علت ديگر با ايجاد ويتربا بخود و يا خود  PVD( و   

 درعين حال؛   



 باشد. انجام شده تاكنون بسيار مثبت مي الف( نتايج مطالعات   

 رتينوپاتي ديابتي جلوگيري  Tractionalب( با توجه به اينكه انجام ويتركتومي از بروز عوارض    

 در اين بيمارانانجام جراحي  با ممكن است نمايد،بروز مي PDRپيش از  CSMEد و در اغلب موار كندمي 

 ست. ا منتفي و يا حداقل كاهش يابد. بيشتر مطالعات انجام شده از ژاپن و اروپا PDRبروز عوارض شديد  الاقل

وگرافي با آنژي -2معاينه بيوميكروسكوپي  -0 توسط تشخيص و بررسي ادم ماكوالدرمطالعات انجام شده    

 انجام شده است .  OCT -3فلورسئين   

معيارهاي تشخيص ادم ماكوال همان معيارهاي معمول بوده است. ولي بخصوص به   Slit lampدر معاينه با     

توجه شده است.   Epimacular membrane و   Posterior Hyaloid Tractionوجود و يا عدم وجود 

ارتباط نشت فلورسئين با تغييرات عروق و  ،مورد توجه قرار گرفته است اي كهنكته  F. Angiographyدر 

  Late leakage of Fluoresceineيررس فلورسئين ين معني كه اگر محل تجمع دااست، به الضخامت ماكو

اند هماهنگ و يكسان باشد اين ادم منشاء عروقي داشته leakبا محل عروقي كه در مراحل اوليه آنژيوگرافي 

باشد. در مي MPCدهد و يا الاقل اولين قدم انجام مي زياد به درمان با ليزر پاسخ مناسبته و به احتمال داش

. بر عكس در مواردي كه ادم با تغييرات عروقي در مشهود است  Hard Exudateاغلب اين موارد در محل ادم 

 Non، اين ادم از نوع ندارد ط مستقيمناحيه ماكوال مشهود نيست و يا با محل تجمع فلورسئين ارتبا

Vascular  درماني پاسخ مناسب نخواهد داد. است و به ليزر 

و  PVDبوده و در تمام موارد سعي در ايجاد  port 3روش جراحي در اين مطالعات روش معمول ويتركتومي    

 Hardشتن مواردي اقدام به شستشوي زير رتين جهت بردا و حتي در I.L.Mدرمواردي سعي در برداشتن 

Exudate بوده است . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



تعداد  سال

 چشم

ليزر 

 قبلي 

 كاهش بهبود ديد علت ادم 

ضخامت 

 ماكوال 

مركز 

 مطالعه 

مدت 

 مطالعه 

  ژاپن بسيار واضح دو خط Tractionalغير  بله و نه 85 2113

 مورد عدم پاسخ به ليزر 5 بله و نه 08 2113

 Traction مورد 7

 ماه33تا  6 فرانسه واضحبسيار  دو خط

 Diffuse ME- نفر 83 68 2113

-VA< 20/40 

 عدم پاسخ به ليزر-
-Epimacular 

membrane 

 دو خط

 

 ماه 36تا  6 ژاپن بسيار واضح

 ماه 8 چك واضح دو خط ادم سيستوئيد همه  بله 01 2112

 ماه 6 ژاپن بررسي نشده  دو خط ادم سيستوئيد ماكوال بله همه  58 2112

 ماه 3 هلند بررسي نشده خط(8واضح ) Tractionalغير  بله و نه 20 2110

بدون  P.H.Tادم سيستوئيد  ؟ 58 2110

 تاثير بوده است

 يك يا دو خط

51%+85 

 6بيش از  ژاپن بررسي نشده 

 ماه

  ژاپن بسيار واضح بسيار عالي  ؟ 31 2110

 Tractionبله فقط  نفر 5بله  9 2110

P.H.T 
  آمريكا ؟ 

 6بيش از  ژاپن بله بله ادم سيستوئيد ؟ 00 2111

 ماه

 ادم سيستوئيد ؟ 5 2111
P.H.T 

 ماه 03 بلژيك بله واضح(بله )

و  P.H.T+Diffuse بله و نه 02 2111
D.M.E 

 خط 2

 واضح

 ماه 06 آلمان بله

در  Hard Exudateوجود  بله 03 2111

 ناحيه ماكوال 

 خط دو 

 واضح

 هما 08 تايوان بله واضح

  Cystoid ME ؟ 03 2111
 Serous RDيا 

دو خط 

 چشمها03/8

 ماه 6 ژاپن  واضح

 ماه 23 آمريكا واضح دو خط Diffuse M.E بله  88 2111

 Diffuse نفر  9بله  05 0999

M.E+Cystoid 

M.E 

كاهش مجدد 

 01ديد بعد از 

 ماه

 ماه 01 ايتاليا ؟

در  Hard Exudateوجود  ؟ 7 0999

 ناحيه ماكوال

 ؟ ژاپن  ؟ و حطد

0999 3 _ Cystoid M.E 
 Tractionبدون 

  ژاپن  بله 

 ؟ آمريكا ؟ خط  6تا  2بين  P.H.T ؟ 01 0996

 02 ژاپن  بسيار واضح  بسيار عالي  Diffuse M.E ؟ 85 0996



Diffuse M.E = Diffuse Macular Edema  

Cystoid M.E = Cystoid Macular Edema  
P.H.T = Posterior Hyaloidel Traction  

RD = Retinal Detachment  

 : بحث  

اغلب وجود  ،علت شايع و اصلي انجام عمل ،هاي اوليه درمان ادم ماكوالي ديابتي با ويتركتوميدر گزارش   

و چه بصورت   Anteroposterior Vitreoretinal Tractionكشش ويتره روي ناحيه ماكوال چه بصورت 

Tangential Premacular Vitreoretinal Traction هاي بوده است. اما بتدريج با نتايج مثبت بررسي

اند و در موارد بسياري وجود ادم سيستوئيد ماكوال كه هاي انجام عمل بيشتر شدهديكاسيوناوليه موارد و ان

(، وجود  Gridچه   focal چه)  MPC، عدم پاسخ ادم ماكوال به درمان ليزر با ليزر ندارد درمان انديكاسيون

Hard Exudate ديد كمتر از  ،مقاوم در ناحيه ماكوال
40

 .اندقرار گرفته جزء انديكاسيونهاي عمل  20

ر به بروز مشكالت در بيماران ديابتي منج ويتره در مجاورت ماكوال،وجود  دهد كههاي جديد نشان مييافته   

 Vascularو  Interleukin-6و همكاران از ژاپن ميزان  Funatsuدكتر  . در مطالعهشوداين بيماران مي

Endothelial Growth Factor را در ويتره بيماران ديابتي بدونPVD  مورد بررسي قراردادند و با توجه به

و   IL-6اين نتيجه رسيدند كه نسبت به گروه شاهد بهاالي اين دو ماده در  بيماران ادم ماكوالي ديابتي ميزان ب

VEGF عروق در بيماران نشت به افزايش  منجرDME شودمي . 

 IOL انو همكاران از ژاپن مشخص شد كه اگر در اين بيمارKojima در بررسي جالب ديگري توسط دكتر    

! از عمل بهتر خواهد بود ديد بيماران پس ،شودآن حجم بيشتري از ويتره برداشته به طبع هم گذاشته شود و

انديكاسيون  Anteroposteriorو چه بصورت  Tangentialماكوال چه بصورت  روي ناحيه tractionحذف 

 باشد.مي DMEانجام ويتركتومي در بيماران براي اي شدهپذيرفته

داشته Cystoid DMEاز كشور چك بيماراني تحت عمل قرار گرفته اند كه  Kalvodovaدر مطالعه دكتر    

در ر گرفته بودند. انجام ويتركتومي قرا( MPC وهم  PRPهم اند و پيش از عمل همگي تحت درمان با ليزر )

ماه  8از  آنها كمتر Cystoid DMEاين بيماران باعث كاهش ضخامت ماكوال و در افرادي كه مدت زمان بروز 

از ژاپن نيز گزارش شده  Satoگيري در مطالعه دكتر است. همين نتيجهدهشبهبود ديد مشخصي مشاهده  ،هبود

 كند.گشت بهتر ديد كمك ميوال انجام سريعتر ويتركتومي به براست و در موارد ادم سيستوئيد ماك

رساني را مايعات در اطراف ماكوال اكسيژن وتواند از طريق بهبود جريان خون شود كه ويتركتومي ميگفته مي   

 هاي ماكوال افزايش دهد و منجر به بهبود ديد بيماران شود.به بافت

 : توان چنين نتيجه گرفت كهويتركتومي ادم ماكوال ديابتي مي در مجموع از مطالعات باليني در مورد جراحي

 اهند داشت.موارد همراه كشش ويتره روي ماكوال بهبود ديد واضح خو -الف

 از انجام عمل سود خواهند برد.بيماران دچار ادم منتشر ماكوال بدون تغييرات سيستوئيد  -ب

 در موارد ادم سيستوئيد ماكوال انجام هرچه سريعتر نتايج بهبود ديد بهتري خواهد داشت. -ج



، كاتاراكت، شبكيه عوارضي نيز به صورت پارگي ممكن است ويتركتومي در اين بيماران البته انجام عمل   

 داشته باشد.  Epiretinal، ايجاد غشاء خونريزي ويتره مكرر
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 و نقش كارگذاري قطعات حلقوي در استروماي قرنيه مبتاليان به اين بيماريكراتوكونوس 

Role of Intracorneal Ring Segments ( ICRS ) in management of 

Keratoconus 

 دكتر فريد كريميان

 زادهدكتر محمد حافظ نوروزي

 دكتر سيد جواد هاشميان  

 دكتر سيامك باللي

 : Keratoconusقوز قرنيه 

 قرنيه (پاراسنترال) كزيفرامر  است كه در جريان آن قسمت مركزي يا ايپيشرونده يقوز قرنيه بيمار    

ميدر   ( cone)قرنيه به شكل مخروطكه بطوري ،هديگردشدگي تدريجي و در نتيجه برآمدگي دچار نازك

  (R 1)  .آيد

نيست و اكثريت موارد  بينيپيشبيماري مشخص و قابل  توارث اينبعضي مراجع نحوه  بر مبناي نظر   

در افراد تر كه مبتني بر انجام توپوگرافي قرنيه است. ولي مطالعات تازه  sporadic گير يا تك بيماري

در افراد خانواده مبتاليان به را  subclinical از نوع ، وجود قوز قرنيهستا مبتال و خانواده آنها

 .ن بيماري استگر توارث غالب با نفوذ ناقص ايبيان دهد كهمي نشان كراتوكونوس

(Dominant inheritance pattern with incomplete penetrance)  

ر ميتظاه شديدترر يك چشم بيماري ددو طرفه است ولي اغلب  هميشهكراتوكونوس بيماري  

 )آسيمتري(.كند

آن بسيار  شد كامل جسماني روندكند و اغلب پس از پايان رشرفت ميشدگي قرنيه در دوران بلوغ پينازك

يز ادامه يافته و شدگي پس از اين دوران نولي در بعضي از بيماران نازك .شودكند شده و يا متوقف مي

 .يابدتشديد ميمنظم ناشي از آن آستيگماتيسم نا

 (R 1 – R 4): اهش ديد در قوز قرنيه عبارتند ازعلل ك



  (Irregular Astigmatism) .اي نامنظماتيسم قرنيهگمآستيايجاد  -1

شود قطر ايجاد مي  (cone)در محلي از قرنيه كه نازك شده و برآمدگي : بيني پيشروندهنزديك -2

 A-P     Diameter خلفي چشم افزايش يافته و بيمار متناسب با ميزان اين برآمدگي و افزايش  –قدامي

 شود.بين مينزديك

 .هاي كوچك در اليه بومني از پارگيناش  (Fleck Like)كوچك اسكارهاي تشكيل -3

  (Acute corneal hydrops) بروز پارگي مامبران دسمه در قرنيه نازك شده و ادم قرنيه ناشي از آن -4

كه اسكار باقيمانده از هيدروپس حاد وسيع باشد و در محور بينايي بيمار قرار گيرد موجب در صورتي

محور در باقيمانده از هيدروپس حاد كه  (رالپاراسنت) . اسكارهاي فرا مركزيشد د خواهدكاهش دي

ت در قرنيه موجب بهبودي ديد بيمار نسب  Flatteningبه خاطر ايجاد نگيرد اغلب  قراربينايي بيمار 

 .دشوبه قبل از بروز هيدروپس مي

 .بينايي با محور  Transition zone of cone منطبق شدن -5

 

  Management of Keratoconus : (R 1) درمان كراتوكونوس

نكته مهم و  .براي بيمار تامين نمود يناسببا عينك ديد خوب و م توانميونوس در موارد خفيف كراتوك    

هقابل توجه در مبتاليان به كراتوكونوس اين است كه عينكي كه نمره آن بسيار كمتر از عيب انكساري ب

تجويز عينك در  .كندديد بيمار را بخوبي اصالح مي ،ينوسكوپي و يا اتورفراكتومتري استدست آمده از رت

. زاء اسفروسيلندر عيب انكساري استبا حوصله و دقيق در  اج  Refinement اين بيماران مستلزم انجام

 د.استفاده نماي نيز تواند بجاي عينك از لنز تماسي نرممراحل خفيف كراتوكونوس بيمار مي در

. در كندنرم ديد بيمار را اصالح نمي كه بيماري پيشرفت نمايد ديگر عينك و يا لنز تماسيدر صورتي    

. اين لنزها با خنثي شوداستفاده مي  Rigid Gas – Permeable صورت از لنزهاي تماسي سختاين



ركزي قرنيه در بيمار ايجاد بخشند و اگر لك مديد بيمار را بهبود ميكردن آستيگماتيسم نامنظم در قرنيه 

سخت ديد بسيار خوبي پيدا  با لنز تماسي ،، اكثر قريب به اتفاق بيماران مبتال به كراتوكونوسنشده باشد

 .كنندمي

بدليل پيشرفت شديد بيماري و يا بروز لك مركزي قرنيه ديد بيمار با لنزهاي سخت اصالح  زماني كه     

، D 60 <انحناي بيش از حد قرنيه ي را تحمل نمايد )واند لنز تماسنتنشود و يا بيمار به داليل مختلف 

( غير قابل كنترل  حساسيت شديد وو   GPC، لنز سختزخم قرنيه و تكرار آن در اثر استفاده مجدد از

درمان انتخابي است انجام  كه در حال حاضر (Penetrating Keratoplasty) پيوند تمام ضخامت قرنيه 

 .شودمي

 

 : د قرنيه در كراتوكونوسپيون

ترين علت پيوند قرنيه وس شايع، كراتوكون(PBK, ABK) دادم قرنيه ناشي از عمل آب مرواريپس از     

 .است

بيماران مبتال به كراتوكونوس پيوند  در ، ولي چونخوب است آگهي پيوند در كراتوكونوس بسياريشپ    

بروز عوارض پس از پيوند در كراتوكونوس بيشتر از ادم قرنيه  شانس ،شودتر انجام ميدر سنين پائين قرنيه

 .عمل آب مرواريد است ازناشي 

  (R 1) :( همراه باشداساس شيوع و اهميت ربتواند با عوارض زير )ند قرنيه ميپيو

  Post – PK Corneal Astigmatismآستيگماتيسم بعد از عمل  -

-  Endothelial Rejection(  %33تا  %8شيوع رد پيوند قرنيه است )ترين نوع جديترين وشايع 

-  Late Non-Immune Endothelial Failure هاي دليل كاهش نسبي و تدريجي سلولهب

 دهد.پيوند رخ مي هاي پس ازها و ساليه در ماهآندوتليوم قرن

 گلوكوم  -



 اندوفتالميت  -

- Primary Endothelial Failure ه دهنده رخ يه سلولهاي آندوتليوم قرنيدليل كمبود اولهكه ب

 .دهدمي

ادم قرنيه و بخيه، تليال، نقص اپيمدت از قطره استروئيد اده طوالنيدليل استفهكراتيت ميكروبي ب -

  .هاي باز شده

 .يعود كراتوكونوس در قرنيه پيوند -

 .وسايل جراحيير ساوايريس بوسيله ترفاين و قيچي و  ارض حين عمل مثل آسيب به عدسيعو -

  و ...  Poor graft Centeration on the host bedخونريزي و افيوژن كوروئيد و  -

 نشت مايع زالليه از زخم پيوند و پروالپس ايريس  -

 

 :در كراتوكونوس Intracorneal Ring Segments ICRSاستفاده از 

نوع آن در قرنيه بيماران مبتال به وجود دارد كه تا كنون فقط دو  ICRSدر حال حاضر انواع مختلف    

 .استشده بررسي و گزارش  نيز كراتوكونوس كار گذاشته شده و نتايج آن

  شامل يك جفت حلقه از جنس است و   Keravision ساخت شركت INTACSها حلقهنوع اول     

PMMA  51له ميكرون با فاص 451تا  251درجه و ضخامت آن از  151كه اندازه هركدام باشد مي 

 ( .ميكرون 451 - 411- 351-311-251. )باشدميكرون مي

 ،مترميلي 8/6متر و قطر داخلي آنها ميلي 1/8، قطر خارجي آنها داراي قطر ثابت هستندها حلقهاين    

متر است و براي كارگذاري آنها عرض تونلي كه در ضخامت ميلي 3/1ها حلقهيعني پهناي اين نوع 

ضلعي صورت هشتهها بحلقهاين  ،. در برش عرضيميليمتر باشد 8/1شود بايد اد ميجاستروماي قرنيه اي

  (R 7) .باشندمي



 

هر  ،حلقهباشد كه شامل يك جفت برزيل ميKeratop ساخت شركت   Ferraraهاحلقهنوع دوم     

 351تا 151 و ضخامت آنها از بوده  PMMA ها نيز ازجنس اين حلقه .درجه است 161كدام به اندازه 

 در  Ferrara يهاحلقه ،Keravision هاي حلقه . بر خالفميكرون است 51ميكرون با فاصله 

صورت منشوري يا ه بها حلقه. طراحي اين متر وجود دارندميلي لف پنج، شش و هفتهاي مختقطر 

كنند و در ضمن ميپي همراه كراتوكونوس را اصالح . به اين دليل مقادير بيشتري از ميوپريزماتيك است

 ،دليل نازك بودنههمچنين ب. شوندمي  Glare نموده و مانع  Total Internal Reflection ايجاد

  (R 6) باشند.مي ترهاي نازكدر قرنيه قابل كار گذاشتن  Corneal melting بدون ترس از بروز

 :  ICRSمكانيسم اثر حلقه هاي داخل قرنيه

  stretching كنند و با كششجديد براي قرنيه بيمار عمل مي Limbus يك  ها به مثابهاين حلقه    

. به اين ترتيب شوندميسطح آن شدن قسمت مركزي قرنيه و طبيعي شدن  Flat  قرنيه موجب 

 شود و اين اثر همراه با افزايشو ..... رفع مي  Halos منظم و عوارض آن از قبيلآستيگماتيسم نا

Regularity  گرددرنيه ميگرافي قدر توپو. (R 6)   

كنند و به موده و از محور ديد بيمار دور ميقوز را جابجا ن  Transition zone هاههمچنين اين حلق    

 (Residual توان براي باقيمانده اسفروسيلندر. براي اين بيماران مييابدن ترتيب ديد بيمار بهبود مياي

Refraction)   ز نمودتجويو يا لنز تماسي عينك .(R 8)  

 شرايط انتخاب بيمار :

    (R 4, 6, 7, 8, 9):شوندين ترتيب انتخاب مياقرنيه بههاي داخل نجام عمل حلقها براي بيماران     

     . قسمت مركزي قرنيه شفاف باشد -1



 451حداقل  Keravision شركت   (INTACS)هاي نوعمت قرنيه در محل كار گذاشتن حلقهضخا -2

   (R 6).ميكرون باشد 351حداقل  Ferrara و در حلقه نوع   (R 7, 8)ميكرون

 .عدم امكان اصالح ديد با عينك -3

 .سابقه عدم تحمل لنز تماسي سخت -4

 .دليل شدت كراتوكونوسهتماسي سخت ب عدم امكان اصالح ديد بيمار با لنز -5

 .رايط ناشي از كراتوكونوسل شدليهانجام كارهاي مربوط به خود بناتواني بيمار در  -6

بيشتر از    pin hole و يا   لنزهاي تماسي سخت  ديد بيمار بااصالح  -3
50

20  

فوق كمتر از  وسايل  اگر ديد بيمار با
50

 ،            دليل  وضعيت  قرنيه  بيمار باشدهبد  دي  باشد و اين كمبود  20

Corneal Potential Visual Acuity) ساختمان قسمت مركزي قرنيه ( درتوپوگرافيدست آمده هب

شود   stretch گذاري حلقه داخل قرنيه است و حتي اگر قرنيهانجام عمل كار براي قد كيفيت الزمفا

 .شودبودي در ديد بيمار ايجاد نميبه

8 -Simple aberration pattern  : در مبتاليان به كراتوكونوس قبل از انجام عمل الزم است با دستگاه

scanning laser ophthalmoscope ( SLO)  وضعيت Wavefront aberration pattern  

بهترين ديد اصالح  ،متري و توپوگرافي قرنيهپاكي،اگر دو چشم از نظر وضعيت كلينيكيزيرا ، بررسي شود

 more داراي شرايط كامال مشابه باشند در چشمي كه  UCVA نشدهو ديد اصالح   BCVA شده

simple aberration pattern كه در چشمي كه . در حالياست ها بهتره عمل كارگذاري حلقهدارد نتيج

 more complex aberrationو   Contrasting نماي  SLOدست آمده از معاينه با دستگاههتصوير ب

pattern  خواهد داشتندارد عمل نتيجه خوبي براي بيمار در پي.(R 9)  

 از بيماران جوانتريك از آنها  ولي در هيچ ه سني براي بيماران تعيين نشدهدر مطالعات گزارش شده محدود

 .اندل تحت عمل جراحي قرار نگرفتهسا 18



 : موارد منع مصرف

  (R 2, 3, 4, 5).باشد:ع ميونمدر موارد زير انجام كارگذاري حلقه قرنيه م

هاي كه نقص سيستم ايمني دارند مثل مبتاليان به بيماري هاي اتوايميون و يا بيمارانيبيماري  -1

 .يد و ايدزلوپوس ، آرتريت روماتوئ

 .دوران حاملگي و شير دادن  -2

 .وجود بيماري التهابي فعال در چشم -3

و يا ديد بيمار تاثير  corneal wound healing  يك كه بتوانند روي مصرف داروهاي سيستم -4

 مثل مصرف استروئيدها و يا كلروكين .... .دنبگذار

 .سابقه تبخال چشمي -5

  Insulin – Dependentانسولينيماران ديابتي وابسته به ب -6

تاثير   (corneal wound healing) پروسه يك كه بتواند رويهاي سيستمابتال به بيماري -7

 .گذاردب

 .نمايدمي ه را مستعد ابتال به عفونتيك و يا مصرف داروهايي كه قرنيهاي سيستمابتال به بيماري -8

 . كننده كاهش ديد ايجاد ميشبكيه كبيماريهاي  -9

 

 (R 7, 8, 9)هاي داخل قرنيه : الزم قبل از جراحي كارگذاري حلقهمعاينات 

و   (BCVA)و بهترين ديد اصالح شده   (UCVA)در اولين مراجعه بيمار ديد اصالح نشده     

. پس از آن توپوگرافي شودو فوندوسكوپي انجام مي معاينه با اسليت المپ بيوميكروسكوپ  سيكلورفراكشن

 ORBScanاستفاده از دستگاه  .شودانجام مي SLOبا كه   aberration orderمتري و بررسي و پاكي

II   متري معمول ارجح است زيرا هاي توپوگرافي و پاكيدستگاه ديگر متري برانجام توپوگرافي و پاكيبراي



متري پاكي سونيكشود از اولتراانجام مي  ORBScan IIكه با دستگاه   opticalمتري اوال انجام پاكي

تري منطبق بر توپوگرافي مپاكي   ORBScan IIدستگاه ثانيا . نيه شفاف اين بيماران دقيقتر استقردر 

كمك مؤثري مي  ICRSكارگذاري دهد و اين به انتخاب عمق مناسب در ايجاد تونل براي انجام مي

 .دننماي

هفته قبل از انجام سه  اقلمايد الزم است حدنميكه بيمار از لنز تماسي سخت استفاده در صورتي    

از لنز تماسي  ICRSهفته قبل از انجام عمل كارگذاري  سهمتري و همچنين ، توپوگرافي و پاكيرفراكشن

 .داستفاده نكن

  (Re 7, 8)        (Surgical Procedure)روش انجام عمل 

  geometric. در ابتدا مركز شودمي انجام  topicalستريل و با آنستزي عمل جراحي در شرايط ا    

نام هاي بشود سپس با وسيلهعالمت زده مي  Sinsky و هوك   cross- hairقرنيه با استفاده از ماركر 

ميليمتر در  8/1و برشي به اندازه  شودمشخص مي  ICRSمحل برش قرنيه و كارگذاشتن  ICRSماركر 

. عمق اين برش شوددرجه ايجاد مي 15 با چاقوي الماسيه تمپورال قرنيه محل عالمت زده شده در ناح

تر كار عميق  ICRSهر چه درصد ضخامت قرنيه متفاوت است ) 81تا  31بسته به شدت كراتوكونوس  از 

با   intracorneal tunnel( سپس اتيسم نامنظم و ميوپي مؤثرتر استگذاشته شود در اصالح آستيگم

گذاريم كه خط فرضي كه از ي در داخل تونل ايجاد شده كار ميرا طور  ICRS. شودابزار مربوطه ايجاد مي

 ده صفر نايلون  د. محل برش را با يك بخيهعبور نماي  ICRSگذرد از مركز مي قرنيه steep مريدين 

 ساعت 24بيوتيك و استروئيد بمدت در پايان چشم با پماد چشمي آنتي .كنيمدوخته و گره  آن را دفن مي

بيوتيك براي بيمار تجويز ، استروئيد و آنتيهاي اشك مصنوعياز كردن چشم قطره. پس از بشودمي بسته

ز قطره اشك مصنوعي به . در بعضي از بيماران الزم است كه اشوندكه ظرف مدت دو هفته قطع مي شده



 پس از بخيه  . شود شده استفاده  reshapeبر سطح قرنيه   Tear Filmتر و تا پايدار شدن مدت طوالني

Re – Epithelization شودمحل برش برداشته مي. 

 

 

 :عوارض حلقه هاي داخل قرنيه اي 

     Signs (R 10): عاليم 

هبيماران ب %2 با موفقيت انجام شده و در  ICRS بيماران عمل  %88در مطالعات انجام شده در  -1

. اين حوادث شامل ه استكن نشدمم  ICRS، كارگذاري واسته هنگام عملخدليل بروز حوادث نا

posterior corneal microperfection   دليل تنظيم نادرست چاقوي هو ب %5/1با شيوع

بوده است كه در اين بيماران محل  %5/1با شيوع   anterior corneal perfection الماس و 

   .شوده و بدون كاهش ديد ترميم ميقابل توج  Sequelae برش بدون باقي ماندن 

2- Incisional Gape  پماد چشمي درمان  باشد كه با پانسمان فشاري ومي %1: شيوع اين عارضه

  شودمي

3-  Channel infection بيوتيك و بدون آنتي  بوده كه با دوز باالي قطره %5/1: شيوع اين عارضه

 . كندنمي ايجاد كاهش ده و در ديد بيماردرمان ش  ICRSنياز به در آوردن 

در  (Trace)صورت خفيف هب :Hemorrhage   SubConjunctivalخونريزي زير ملتحمه -4

 . گرددايجاد مي  vacuum centering guideبيماران در روز اول پس از عمل بدليل  56%

5-  Aqueous Flare  بصورت بسيار كم تا خفيف :(trace to mild)   اران اتفاق ميبيم %64در

 .رودماه اول پس از عمل از بين ميعرض افتد كه بتدريج در 

6- Pooling  شود كه تا پايان ماه بيماران در ماه اول مشاهده مي %5: در محل برش با فلوئور سئين

 .شودمي دوم رفع



7-  Stromal Thinning دليل ه: ب Shallow pocket depth   ر ماه اول پس بيماران د %2در

،  corneal meltingو براي اجتناب از  هيماران بهبود نيافتب %5/1مل بروز نموده كه در از ع

ICRS  شوددر آورده مي . 

8-  Inclusion cysts   و :Epithelial plug  5/6چشمها درماه اول ديده شده كه در  %3در % 

درجه در داخل تونل  61موارد تا  %5/1گرديده و در  ود رفعماه خودبخ 6تا  1بيماران در عرض 

 . در ماه هشتم خودبخود جذب شده استموده كه بدون درمان پيشروي ن

9- Diffuse   :متعاقب عمل دچار  حلقه  هاي داخلي و خارجي، استروماي مجاور به لبهداخل تونل

 feather- likeپرمانندهاي آن و حاشيهروشن رنگ خاكستري ه شود كه اين كدورت بكدورت مي

سوئي رود و نيز اثر نمي فراترحلقه    از حاشيه  وقتهيچ  واست كه به مرور زمان كاهش يافته    

 .كنددر ديد بيمار ايجاد نمي

11- Lamellar channel Deposits طي ه در نقطشكل ه زرد و يا خاكستري ب رنگ سفيد،ه : ب

سوبات تا . اين رت ديده شودها ممكن اسر طول سطح داخلي و يا خارجي حلقهماه اول پس از عمل د

 كنند.ولي اثرات سوء كلينيكي ايجاد نميشوند زتر ميردوازدهم بتدريج باماه 

11 – Intraepithelial iron line  ها در اكثر چشمحلقه اي متحدالمركز با انحناي داخلي : حلقه

در قسمت پايين  اي رنگقهوه و  Concentric. اين حلقه شودماه پس از عمل مشاهده مي ا نهت شش

 .است قرنيه بارزتر

 

 :  Symptomsنشانه ها 

 يابد .وجود دارد كه بمرور زمان كاهش ميچشمها پس از عمل  %68در  :درد خفيف تا متوسط -1



چشمها وجود دارد كه در  %21چشمها و فتوفوبي شديد در  %51در  :فوتوفوبي خفيف تا متوسط -2

 يابد.د ميساعت اول پس از عمل بهبو 48 -24عرض 

چشمها در ماه اول  %21: بصورت متوسط تا شديد در در فاصله دور  Fluctuationنوسان ديد  -3

 همچنين ضخامت و . ارتباطي بين سن بيمارانشودماه رفع مي رف سهكه بتدريج ظ وجود دارد

 با اين عارضه وجود ندارد.  ها حلقه

سمت مركزي قرنيه سال پس از جراحي كدورتي در ق يك حتيدر هيچيك از چشمها در جريان عمل و * 

 اي كه منجر به كاهش ديد بيمار شود بروز نكرده است.همچنين عارضه ،مشاهده نشده

 

  Results :  (R 7, 8)نتايج 

تا   %21ار رفته بين كهميوپي همراه كراتوكونوس بر اساس نوع حلقه ب  ICRSعليرغم اينكه با عمل     

وده بلكه هدف رفع راتوكونوس اصالح ميوپي نب، هدف از انجام اين عمل در كيابدكاهش مي 81%

 بررسي مقاالت مختلف نشان .اپتيكي و بينايي ناشي از آن است منظم قرنيه و عوارضآستيگماتيسم نا

كه متوسط ست بطوريدر اكثر بيماران مبتال به كراتوكونوس خوب ا  ICRSدهد كه نتيجه كارگذاري مي 

 41/21ماه پس از عمل به  ششقبل از عمل ظرف مدت  411/21 بيماران از (UCVA) ديد اصالح نشده

منظم قرنيه و افزايش راه با كاهش بارز آستيگماتيسم نارسيده و اين بهبود ديد هم 31/21و حتي 

Regularity   در توپوگرافي قرنيه( كاهشSRIو كاهش بارز در ) باشد. كراتومتري قرنيه مي ميزان 

                Discussion   :  (R 6 , 7 , 8,  9 , 10)بحث 

در   (PKP)قرنيه ضخامت در حال حاضر دو نقطه نظر براي جايگزيني روشي ديگر بجاي پيوند تمام     

در ايجاد عوارض احتمالي پس از  (PKP) بيماران كراتوكونوس وجود دارد كه شانس كمتري نسبت به 

هاي شوند مانند كارگذاري حلقهقرنيه مي Reinforcement.  اول روشهايي است كه موجب دارد عمل



 PRKمثل  .شوندموجب تضعيف قرنيه ميكل هايي كه در دوم روش . Epikeratoplastyداخل قرنيه و 

  ،كراتوكونوس يك بيماري نازك كننده و پيشرونده غير التهابي قرنيه است كه  دليل اين  . بهو ليزيك

PRK   كراتوكونوس خفيف و متوسط داراي اثرات كوتاه مدت مثبت در اگرچه ممكن است در  ليزيك و

و موجب تشديد اكتازي قرنيه شده و وضعيت بيمار را از نظر ديد  لكن در نهايت بهبود بينايي بيماران باشد

 اند.هد و اين روشها امروزه طرفداران خود را از دست دادنكنآستيگماتيسم نامنظم بدتر مي

طرفداران معتبري دارند  ،هاي داخل قرنيهبويژه حلقه  Reinforcementهاي روش برخالف روش دوم   

روشي منطقي و مقبول  را حلقه داخل قرنيه ريدست آمده انجام عمل كارگذاهكه با توجه به نتايج مثبت ب

 دهد.نشان مي

ه و تدريجي در يك كاهش پيشروند ،دنبال پيوندهب .به كراتوكونوس اكثرا جوان هستندبيماران مبتال    

تعداد سلول ،سال بعد از يك پيوند قرنيه موفق سهتا دو معموال  و شودهاي اندوتليوم قرنيه ايجاد ميسلول

يتي نامناسب براي اين قبيل عقيابد كه مومتر مربع تقليل ميليسلول در مي 1111هاي اندوتليال به حدود 

 . وجود داردسال بعد از پيوند قرنيه   15تا  11 امكان عود كراتوكونوس بعالوه  .است بيماران جوان

اخير در مبتاليان به كراتوكونوس  سال 5 -4م مطالعاتي كه بويژه در هاي داخل قرنيه در تماعمل حلقه    

، بهبود ديد بيماران و كاهش كراتومتري و منظمبت در اصالح آستيگماتيسم ناانجام شده اثرات بسيار مث

قرنيه داشته است و اين اثرات مثبت در پيگيري سه ساله بيماران پايدار بوده و   Regularityافزايش 

Progression  استشدهد كراتوكونوس مشاهده نو تشدي .(R 8)  

حتي   و يا تعويض بوده و  Adjustment ها قابل اين حلقه ،يابي به نتيجه مورد نظردر صورت عدم دست 

قابل خارج كردن از  و يا اساسا بيمار از نتيجه عمل راضي نباشد  اگر در آينده كراتوكونوس پيشرفت كند

عمل ه. مطالعات برا براي بيمار در بر نخواهد داشتاي ه خارج كردن آنها از قرنيه عارضه. بعالوقرنيه هستند

   (R 8)نتايج پيوند قرنيه بعدي ندارد. بر اثر سوء  ICRSدهد كه كارگذاري و در آوردن آمده نشان مي



مستلزم   PKPتر است و عمل تر و بسيار جديه داخل قرنيه شايعاز حلق  (PKP)عوارض پيوند قرنيه     

 باشد.تر ميتر و دقيقمنظم تر،پيگيري طوالني

اي كه موجب و تاكنون عارضه هقسمت مركزي قرنيه بيمار دست نخورده باقي ماند  ICRSدر عمل    

 است .  نشده هدادو كاهش ديد بيمار شود گزارش  ديدگي و كدورت مركز قرنيهآسيب

دنبال پيوند بسيار بيشتر از مصرف دارو همقدار و مدت زمان مصرف دارو بويژه قطره استروئيد چشمي ب    

 بيشتر است.  نيز  باشد و بالطبع امكان بروز عوارض بالقوه آنهاي داخل قرنيه ميدنبال حلقههب

ند تغيير شكل قطع عرضي به شكل اهايي كه جديدتر توليد شدهدر حلقهت كه مهم اين اس بسيار نكته    

درجه عليرغم  161به  تر شدن اندازه هر سگمان( و بزرگكهولوگرافير در شماي كلي )منشوري يا تغيي

هاي قرنيه شده و حلقه  Internal Reflectivity تغيير بيشتر در موجب  ،هاحلقهكاهش ضخامت 

ثانيا جزء ميوپي  ،قابل كار گذاشتن هستند(ترتر )كراتوكونوس پيشرفتهاي نازكهر قرنيهجديدتر اوال د

نويد دهنده براي آينده  كنند و اين يك نكتهبيشتر اصالح مي وكونوس را نسبت به انواع قديمي همراه كرات

 .باشدها مياين حلقه

ند قرنيه نيستند ولي مبتال به كاتاراكت پيشرفته پيو ايدر بيماران مبتال به كراتوكونوس كه هنوز كانديد    

پذير نيست و قيق امكانبه صورت د  power IOL ، اغلب محاسبه اشندبو نيازمند عمل جراحي ميبوده 

اه در سه ميليمتر مركزي قرنيه بجاي كراتومتري اين اشتب mean – k حتي استفاده از توپوگرافي قرنيه و 

. انجام عمل كارگذاري حلقه داخل قرنيه در زمان مناسب قبل از عمل سازدع نميدر محاسبه را كامال مرتف

اي به محاسبه قدرت لنز داخل چشمي دقت يل حذف آستيگماتيسم نامنظم قرنيهدلهكاتاراكت بجراحي 

 .يفي ديد نهايي بهتري خواهند داشتبيشتري داده و در اين صورت بيماران از نظر كمي و ك

بين لنز ما يهاي داخل قرنيه به عنوان درمانرسد الزم است حلقهفوق به نظر مي مطالببا توجه به     

و همه ما با اصول  گيردتماسي سخت و پيوند قرنيه در بيماران مبتال به كراتوكونوس مورد توجه قرار

 .عوارض آن آشنا شويم مزايا و ،، روش جراحيريكوتئ



 هاحلقهخل چشمي در ايران، گراني اين دا هايحلقهارگذاري انجام ك اصلي براي در حال حاضر مشكل    

 و طبعا مراحل توليد و بوده   PMMA ماده ها از جنسكه جنس اين حلقهه با توجه به اينست كا

Polishing  هاي كتو لنزهاي تماسي باشد شرآن بايد شبيه به مراحل مربوط به توليد لنز داخل چشمي

 .ين مشكل نقش موثري ايفا نمايندتوانند در زمينه رفع اايراني توليد كننده لنز مي
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 مبتال به  هايدر چشم  IOL در افزايش دقت تعيين قدرت INTACSنقش 

 نوسكراتوك
 دكتر حسن هاشمي

 دكتر علي غالمي نژاد

 دكتر محمد حافظ نوروزي زاده

 دكتر سيامك باللي

 

 

بر  روشي  ( INTACS- ICRS )قرنيه  قطعات حلقوي داخل استروماي كار گذاري 

يك ما  .دباشمي  مسطح كردن انحناي  مركز  آن  براي قرنيه ايه تقويت مكانيكيپ

 و به دنبال آن   (INTACS ) جراحي تحت عملمبتال به كراتوكونوس را كه بيمار 

به   و كارگذاري لنز داخل چشمي  هر دو چشم قرار گرفته و ونفيكاسيامولسي فيكو

 ي در نامنظمي. بهبودكنيمزارش ميگيري شده گپي به دنبال عمل ماهمدت هشت 

و قرنيه قسمت نازك شده  ضخامتافزايش  ،كاهش انحناي قسمت مركزي قرنيه، قرنيه

در اين بيمار مشاهده شد اما هيچ افزايش دقت در محاسبه نمره لنز داخل چشمي 

  INTACSعملرسد كه به نظر مي .ديد كند ايجاد نشدبيمار را ته مشكلي كه بينايي

به  در بيماران مبتال چشميلنز داخل تعيين قدرت  افزايش دقت درثر مئن و مؤروشي مط

 .باشدكونوس ميكراتو
 

تيجه قرنيه شده و در نث نازك شدن و برآمدگي مركز قرنيه كه باع است التهابيبيماري غيريك رنيه ققوز 

 .گيردشكل مخروطي به خود مي

Warpage شديد ، انحناي منظم قرنيهالي آستيگماتيسم نايزان با، مفاده از لنزهاي تماسيسبب استه ب 

دستگاه  پروبسر ي قرنيه در زمان تماسمخروط بخش بافت نرم و نازك قرنيه  و مسطح شدن بيش از حد

A-Scan به قدرتممكن است از عوامل ايجاد خطا در محاس IOL  كه  وسنوكراتوك مبتال به در بيماران

باعث كشيدگي قرنيه  ،د كردهجديدي ايجا ، ليمبوسICRSدر واقع  .باشد ستا نيه آنها شفاف باقي ماندهرق

 .دهدكاهش مي وسنوكراتوك مبتال به  قرنيه را در بيماران منظميو نا كردهرا مسطح  قرنيه  شده
 

 



 گزارش مورد 

در هر  كنترل كاهش بيناييبراي  1002طرفه در تاريخ مارس بيني پاتولوژيك دواي با نزديكساله 74خانم 

 .مراجعه كرد ،شده بود Glareم كه باعث دو چش

به اندازه شمارش انگشتان دست از فاصله يك متري  (UCVA)شده بيماراصالح ن در معاينه اول ديد    

 100*10-18- چشم راست آشكار يانكسار عيب چشم راست و از فاصله دو متري در چشم چپ بود.در

به ترتيب شمارش انگشتان از فاصله  هداصالح ش ديد ميزان بهترين بود و 50*10.0-18.0- چشم چپو

 Vogt’s  ، خطوط موازي ظريف   Fleischer حلقه Slit lampبا ميكروسكوپيويدر  ب بود. 20/1متري و 7

striae، عالمتRizzutti  هر دو چشم ديده شد و قرنيه شفاف در. 

و 2+ و كاتاراكت كورتيكال 1 +  ئوس در حدو اسكلروز نوكل 1+در چشم راست كاتاراكت ساب كپسولي خلفي 

    oil)م وجود نماي قطره روغنافتالمسكوپي مستقي .وجود داشت 1در حد + NSو  2PSC+در چشم چپ 

droplet)تقيم نماي تغييرات ناشي از نزديكغير مس. افتالموسكوپي دادنشان مي را در زمينه رفلكس قرمز

 .اي در محيط شبكيه مشاهده نشدداد ولي ضايعهن مييد را در شبكيه و مشيميه نشابيني شد

 توپوگرافي و .در چشم چپ بودمترميلي21و در چشم راست مترميلي 21  ( IOP ) چشم فشار     

نتايج در  (.Baunch & lomb Inc)  .در هر دو چشم انجام شد  ORBSCAN IIمتري به وسيلهپاكي 

 Topcon SP)انجام شد نيز اندوتليال قرنيه هايسلولشمارش  .بيان شده استبطور خالصه  2جدول 

ميليسلول در 1550راست و در چشم  مربعمترميليسلول در  1150اي  اندوتليال ه. تراكم سلول  (1000

 اخذ گرديد. نامه بيمار رضايت بطور قابل فهم براي درمان بعد از توضيح روند در چشم چپ بود. مربعمتر

بطور  % 3/0سيپروفلوكساسين  قطره چشمي بار چهارروزانه  تا بيمار وصيه شدتقبل از عمل جراحي    

سه روز قبل از  ه بار در روز و هر بار يك قطره به مدتس 2/0% (Voltaren )، ديكلوفناك سديمموضعي

 .كاهش يابدبعد از عمل  التهاب ستفاده كند تا خطر عفونت و دردعمل ا

به ترتيب در چشم راست و چشم چپ انجام  INTACSجراحي ،ارويياز درمان د دو و چهار هفته بعد    

رال ومتري از سمت تمپميلي5/2حسي موضعي و در شرايط استريل و با ايجاد برش راديال عمل تحت بي شد.

مختلف در دو چشم به دليل   ICRS. دو نوع ضخامتضخامت قرنيه انجام گرفت %40و 21با چاقوي الماس ْ

 و ضخامت  210  ْيكي به طول  .كار برده شدهخروطي بيمار بقرنيه م  (Asymmetric)غير قرينه  وضعيت

 310و ضخامت  210 ْبه طول  در پايين و ديگري  ) TM INTACS Keravision (    ميكرون 710

 .گذارده شدكار در هر دو چشم كه  ميكرون در باال

 ( تركيبي پمادمرهم ) گرديد. فنگره بخيه در بافت دبخيه شد و  0/20برش با نخ نايلون     

 قطره  شد. داروهاي تجويز شده بعد از عمل شامل استفادهدر پايان عمل  بيوتيكنتيآ-استروئيد

 ، در روز سه بار قطره فلورومتولون يك قطره ، بار در روز به ميزان يك قطره چهار %3/0فلوكساسين سيپرو

  TM( Allergan  liquifilm forte (الكل  پلي ونيل هقطر يك قطره سه بار در روز و  Voltarenقطره 

 بار در روز بود. چهارليتر به ميزان يك قطره ميلي 21گرم در ميلي 30



 liquifilmهفته بعداز عمل قطع شد اما دو. داروهاي موضعي شدها برداشتهبخيه از عمل يك هفته بعد

forte    محكم  و قرنيه دوباره شكل گرفته روي اشك در تا اليه ه مدت دو ماه ادامه يافتبار در روز ب چهار

گذاشتن كارپس از .ماه بعد از عمل صورت گرفت 6،5،4،1،3،2روز و 27،4،2پزشكي معاينات چشم د.وش

INTACS در هر چشم كاهش واضح متوسط برجستگي خلفي  (mean posterior elevation)  و

يه و نامنظمي انحناي قدامي و خلفي قرن ، (mean anterior elevation) متوسط برجستگي قدامي ميزان

 .قرنيه مشاهده گرديد

 711 از ميكرون در چشم راست و 113ميكرون پيش از عمل به  710از  همچنين ضخامت مركز قرنيه

 قرنيه به طرف حلقه سگمان پاييني . زيراميكرون در چشم چپ افزايش يافت  121 به قبل از عمل ميكرون

به   (superior paracentral)فوقاني مركز قرنيه بخش اين ترتيب هب ي بيشتر كشيده شده ونسبت به باالي

 (2شكل ن كشيده شده بود.)پايي

 در جدول به اختصار بيان شده است .  INTACSتغييرات مربوط به توپوگرافي بعد از جراحي

 خلفي-يري طول قداميگندازهبه وسيله ا  INTACSماه بعد از جراحي 6و  5،1،3،2قبل و  IOLقدرت

 IOL  Master    و نيز دستگاه   A-Scan  (Quantelmedical Axis-II)لتراسونوگرافياو چشم با

  (carl Zeiss V.2.02) توپوگرافيدستگاه   قرنيه با   همچنين قدرت  .طور دقيق تعيين شدبه     

(ORBScan 2)    و IOL Masterمشخص شد. 

 INTACSعد از جراحيماه ب 1ر بود و تا مدت اي متغيهميزان قابل مالحظمحاسبه شده به  IOL قدرت 

تعيين   IOLقدرت INTACS  جراحي در ماههاي هفتم ،هشتم و نهم بعد ازرسيد. مينظر هغير واقعي ب

 IOL  و A-Scan گيري شده به وسيله بيومتري اندازه   IOLقدرت .داشت منطقي ارتباطواقعيت  شده با 

 Master نشان داده شده است 1جدول  در . 

 در 1001مارس در IOLو پيوند امولسيفيكاسيون ه از قبل وجود داشت فيكوبه دليل پيشرفت كاتاراكتي ك

عمومي و شرايط هوشي فرايند جراحي  تحت بي .شم چپ انجام گرفتچدر  1001آپريل  چشم راست و در

 .، در قرنيه شفاف فوقاني انجام شدميلي متر 1/3 از طريق برشفيكو امولسيفيكاسيون  .يل انجام گرفتاستر

در هر دو  (capsular bag) كريليك هيدروفوبيك در داخل كپسول عدسيآ foldable لنز داخل چشمي

 ( 1.)شكل شدگذارده كار چشم 

دست آمده از طريق هب هايبا شماره IOL، بودمترميلي 16چشم بيشتر از خلفي در هر دو –قداميچون طول 

 شد.انتخاب   T -SRKلفرمو

پ بود. در اولين ماه بعد در چشم چ ديوپتر +00/1ديوپتر در چشم راست و  -1/2شده لنز كار گذارده  قدرت

      در چشم چپ (  و 3) شكل   83 *2.25 -0.50 + در چشم راست Manifest refraction از عمل 

در رفراكشن بيمار  ماه پس از معاينههشت  بود. 20/1و  20/1به ترتيب   BSCVAو  72*0.50-1.25 - 

 20/4 و 20/1به ترتيب  BSCVAو  165*0.75 -0.50 – در چشم چپ و 10*1-0.50 – چشم راست

 .بود



 بحث

 اشكاالت INTACSجراحي   Keratoplasty     (PK) Penetratingقرنيه نفوذي بر خالف پيوند

سطح پرفوراسيونهاي كوچك در  شامل  INTACSكارگذاري  در مشكالت گزارش شده .كندايجاد مي اندكي

  %1/0، عفونت كانال (%2)  ي محل برشباز شدن و گشاد ،%1/2سطح قدامي  قرنيه   ،(%1/0) قرنيه خلفي

و خط رسوب  و كدورت استروماي  تونل قرنيه  INTACS  1%كم  كانال  عمق علت هب شدن استرومانازك

 باشند.مي تليوم آهن در اپي

INTACS     م توپوگرافيك ه و نظنامنظم را كاهش دادآن و آستيگماتيسم اكتازي قرنيه و انحناي زياد

بر اين كند، مي تررا محكمر قسمت اكتاتيك آن د وتر مركزي را ضخيم بخش و دهدقرنيه را افزايش مي

عيين ميزان در تمنجر به افزايش دقت اين تاثيرات  .كندرا حذف مي  IOLخطا در محاسبه قدرت اساس 

 .شودمخروطي ميدر بيماران با قرنيه  قدرت لنز داخل چشمي

قرنيه دست  مركز اپتيكي .پيوند قرنيه وجود دارد نسبت به ICRSگيري دي در بكاربالقوه متعدامتيازات 

قابل برگشت و يا قابل تنظيم  اين روش بعالوه .شودانكساري مي باعث بهبود وضع  ه كه ماند خورده باقي ن

رسايي غير پيوند و نا اندوتليالي ، پس زدنتيگماتيسم پس از آنمثل آس از اشكاالت مهم پيوند قرنيه  .ستا

اين ز عمل نياز است و بنابرهاي پس اگيريپيبراي زمان بسيار كوتاهتري  .كندجلوگيري مي ايمني آندوتليوم 

را كاهش  ناشي از مصرف استروئيد مصرفي كمتر شده و شانس ايجاد گلوكوم استروئيد موضعي ميزان كل 

 دهد.مي

را در بيماران مبتال   لنز داخل چشمي تعيين قدرت در دقت  ICRSكه قرار دادن دهدش نشان مياين گزار 

همچنين  .الزم است قرنيهشدن پايدار  براي ماه زمان ششبيش از البته  دهد.افزايش مي به كراتوكونوس

تواند جايگزين مناسبي مي _ كار گذاردن عدسي داخل چشمي + ون+فيكو امولسيفيكاسي   INTACSروش

در برخي  –  گذاردن لنز داخل چشميكار +ارج كردن كاتاراكت+ خپيوند قرنيه –سه گانه متداول براي روش 

خطرات  به روش سه گانه معمول داشته  و و امتيازاتي نسبت باشد بيماران با عارضه كراتوكونوس و كاتاراكت

 كند.قوه انجام كراتوپالستي را حذف ميبال

رد براي تعيين اهاي بيشتري براي توصيه اين روش به عنوان يك روش استاندمطالعات و بررسيبا اين حال  

ان مبتال به كراتوكونوس الزم بيمارو يا در نظر گرفتن آن به عنوان يك روش جديد جراحي در   IOLقدرت

 .است

 

 

 

 

 

 

 



 INTACSماه بعد از جراحي  نهو شش وگرافي چشم راست و چشم چپ : اطالعات توپ1جدول 

 Mean چشم تاريخ

posterior 

elevation 

 

 متر()ميلي

Mean 

anterior 

elevation 
 

 متر( )ميلي

ضخامت 

قرنيه 

مركزي 

 )ميكرون(

انحناي قرنيه 

 خلفي مركزي

انحناي قرنيه 

 قدامي مركزي

قبل از 

جراحي 
INTACS 

OD  266/0 050/0 710 10/1 مترميلي 

 ترديوپ 10/16

 مترميلي 11/4

 ديوپتر 10/71

قبل از 

جراحي 
INTACS 

OS 247/0 011/0 711 67/1 مترميلي 

 ديوپتر 50/11

 مترميلي 23/4

 ديوپتر 31/74

ماه ششم 

 بعد از عمل 

OD 211/0 014/0 711 03/1 مترميلي 

 ديوپتر 00/11

 مترميلي 35/4

 ديوپتر 40/71

ماه ششم 

 ز عمل بعد ا

OS 213/0 071/0 740 11/1 مترميلي 

 ديوپتر 10/17

 مترميلي 71/4

 ديوپتر 74/71

ماه نهم بعد 

 از عمل 

OD 213/0 031/0 113 21/1 مترميلي 

 ديوپتر 50/17

 مترميلي 14/4

 ديوپتر 00/77

ماه نهم بعد 

 از عمل 

OS 051/0 011/0 121 32/1 مترميلي 

 ديوپتر 10/13

 مترميلي 61/4

 ديوپتر 71/70

 

 

 

 هاي بعد از عمل در چشم چپ قبل و ماه (D)تعيين شده   IOL: مقايسه قدرت 1جدول 

 IOL Master    SRKT2 SRKT               تاريخ 

( SRK T )                                                                       

 

 - 21/ 10             - 00/21            - 10/26                                         قبل از جراحي

  – INTACS                          00/5 -               00/5 –              00/27يك ماه بعد از 

 - INTACS                         10/27 -             00/4 -               10/21ماه بعد از   سه

 - INTACS                        00/21 -             01/7 -               00/4ماه بعد از  شش

 + INTACS                       10/2 +              01/1            +     00/1 ماه بعد از هشت

 + INTACS                            10/2  +             00/3             +    00 /1ماه بعد از نه
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 Epilasikليزيك اپي

 زاده حافظ نوروزيدكتر محمد   

 جداكردن ورقه (، Superficial Lasik ؛يونان  Creteاز دانشگاه    Pallikarisيا بقول دكتر )ليزيك اپي   

 .رت مكانيكي و بدون مصرف الكل استتليال قرنيه به صواپي  sheet  يا

مانند تغييرات   (Flap Related Complications) در جريان جراحي ليزيك عوارض مربوط به فالپ      

و نيز اعوجاج كروي  Xدر محور   Comaمانند تشديد   (Aberrations)ها بيومكانيك قرنيه و افزايش اعوجاج

(spherical aberration)  بروز ،DLk يا همان  اپي تليوم در زير فالپ ، رشد 

(Epithelial Ingrowth) و جابجايي آن ،(slippage) بعالوه با برداشتن فالپ كامال شناخته شده است .

 .آيدوجود ميهب  excimer laser ablation محدوديت بيشتري در باقيمانده ضخامت قرنيه براي

رفراكتيو در سطح قرنيه به چشم مي، رويكرد مجددي به جراحي ابراين پس از گذشت بيش از يك دههبن     

در سال   Camellin. دكتربودنتيجه اين رويكرد جديد   Epilasik و باالخره  PRK ، LASEK.خورد

از  . مزاياي اين روش عبارتندتليال به كمك الكل بود ارائه كرداپيرا كه برداشتن فالپ   LASEK روش 9111

 : 

  .اپي تليال در پايان عمل جراحي  Shield ايجاد محافظ يا -1

 84طي يمر ليزر در قرنيه در اهاي اپي تليال برروي محل اعمال اثر اگزممانعت از مهاجرت موج سلول  -2

 ساعت اول بعد از عمل جراحي.

 .ي اپي تليال با استروماي محل عملهااكنش متقابل بين فاكتورهاي آزاد شده از سلولاز وجلوگيري  -3

 .كدورت يا  hazeكاهش ميزان بروز -4

 .(لبته برعكس تخريب بافت اليه بومنو اعدم دستكاري المالهاي مركز قرنيه ) -5



هلكل بر قرنيه وابسته به ميزان يا دوز الكل ب. عوارض اتليوم قرنيه اثرات و عوارضي دارداما الكل خود بر اپي     

 . استرفته در قرنيه و نيز زمان مصرف آن  كار

اي در تعداد سلولهاي ثانيه منجر به كاهش قابل مالحظه 52الكل و زمان مصرف بيش از  %52غلظت بيش از      

و زمان  %53ظت غل شدهگفتهرض برخي ديگر از محققين معتقدند براي بروز عوا .شودتليوم قرنيه مياپيزنده 

 .ثانيه الزم است 82

و زمان تماس آن بايد  %94اين است كه غلظت الكل براي تهيه فالپ اپي تليال بايد حداقل شده آنچه روشن      

مانند اقوام آسيايي ).ثانيه است 83تر بوده و حداقل ني. البته در برخي نژادها اين زمان طوالثانيه باشد 53حداقل 

 (Hispanicو 

هاي جايگزين ديگري براي جدا كردن فالپ روش با الكل با توجه به اين مسائل و نيز امكان بروز عوارض       

 : يابد افزايش  Surface Ablation براي انجام  safetyاپي تليال مطرح شدند تا ميزان

 ، Gel Assisted Seperation: روش MacDonaldدكتر -1

 و  hydrodissectionروش    Langermanدكتر رشيد و  -2

 .اندليزيك را پيشنهاد كردهروش اپي  (Pallikaris) دكتر پالي كاريس -3

يا   SESباشد و اصطالحا به آنمي  Ciba ليزيك ساخت كارخانهتليال در اپيفالپ اپي تهيه  دستگاه     

Subepithelial Seperator  ميكروكراتوم با تيغه پالستيكي كند . در حقيقت اين دستگاه يكگويندمي 

(Blunt)  يفيتي بسيار مطلوب تهيه نمايد.)شكل ميليمتر و با ك 99فالپي به بزرگي تواند باشد كه ميمي

 ( يك

دارد؟ به كمك در كجا قرار   (cleavage plane)ليزيك محل جدايي فالپ از بقيه قرنيهدر اپي     

 ليزيك مقايسه شده است : ا اپيب  LASEK، جراحيميكروسكوپ الكتروني

 

 



 :  LASEKدر جراحي

به حساب  قرنيه كه يك عالمت مهم هيستولوژيك  تليومهاي بازال اپيشدن سيتوپالسم سلولفراگمانته  -1

. اين عالمت بيانگر تاثير ندناممي  Cellular blebing، موضوع مشهود است و آنرا اصطالحاآيدمي

 دهد.هاي بازال را نشان ميهاب در سلوله و به نوعي شروع التالكل بر ساختمان سلول بود

در جريان   Lamina Densa. يعنيدرون مامبران بازال است فالپ شدنمحل اشتقاق يا جدا -2

LASEK  شود وجدا نمي Lamina Lucida  گسيختگي شديدنيز دچار ازهم interruption  مي

 .شود

 .شودز هم زياد ميهاي بازال اسلولدر ضمن فاصله  -3

  گردد.ادم بين سلولي ايجاد مي -4

5-  Hemidesmosome  شوند( ميفراگمانتهتكه )تكه نيزها. 

     

 : Epilasik كن در جريان تهيه فالپ در جراحي يل

 .شودن بازال از اليه بومن جدا ميكل مامبرا -1

 وجود دارد.    Lamina Densa انفكاك بين اليه بومن و -2

3-  Cellular blebing وجود ندارد. 

 .شودايجاد نمي و ادم خارج سلولي هاافزايش فاصله بين سلول -4

 ( 5ها نيز كامال سالمند.)شكل شماره دسموزومهمي -5



 

 

اپي بازال   به اين صورت است كه ميتوز سلولهاي  healing ليزيك پروسه ترميم زخم يايپس از جراحي اپ

 سوي ديگر  از  و  هشد  جديد  بازال  مامبران ه شدن ساخت موجب  از يك سو  قرنيه تليوم 

  Anchoring Fibrils  نام هاز طريق الياف ظريفي ب هاي ساخته شده توسط اين سلولها دسموزومهمي

 .چسباندرا به استروماي قرنيه مي سلولهاي اليه بازال

؟ اندليزيك  واقعا زندهجراحي اپيتليال پس از شود اين است كه آيا سلولهاي اپيكه در اينجا مطرح ميسوالي     

فولوژيك در ساختمان خود ميو فاقد تغييرات موراكثريت سلولها زنده بوده پاسخ اين سئوال مثبت است و 

طبيعي خود را   Stratification يا  تليوم نماي منطبق نيز حفظ شده و ورقه اپيها دسموزمباشند. بعالوه همي

 . دهداز دست نمي

 دارد كه در حال حاضر وي در حالليزيك اظهار ميدر خصوص آينده روش جراحي اپي  Pallikaris دكتر    

 .باشديم   Nontouch viable epithelial contact lens  تحقيق و بررسي براي تهيه يك

 قرنيه  تليوم يابد و به اپيمي استقرار   در اين روش نوعي لنز تماسي با جنس مخصوص بر روي قرنيه



ا از باقيمانده ر تليوم قرنيه كه به اين لنز چسبيدهمجموعه لنز تماسي و اپي  Roller ك يا. يك غلتچسبدمي

به روي هم تا خورده انجام شده و در آخر اين مجموعه  excimer laser ablation سپس .كندقرنيه جدا مي

 شود .بازگردانده مياوليه جاي 

   

  

 

 دكتر محمد حافظ نوروزي زاده   
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پزشكي جهت كننده وسايل چشمردكننده و واهاي توليدكتپيشنهاد به شر

 پزشكيدر تحقيقات چشم  (Sponsorship)        ريگياري
 دكتر بهزاد يخشي 

 ، دوستان عزيز

ختلف مشغول شكي به عناوين مپزست كه در زمينه تهيه وسايل چشما ها. بسياري از شما سالسالم    

. با بعضي آنها بيش از آشنايي دوستي داريد از يهستيد و با بسيار پزشكان آشنابه كار هستيد. با چشم

هستم بسياري از آنها و شما بخصوص در  تري داريد و مطمئنان ارتباط نزديكهاي آنحسب مسئوليتبر

 . توانيمايد كه چرا ما نميخورده موقع صحبت از دستگاههاي جديد افسوس

ر صحبت خاطر دارم كه بسياري از شما ده. بنديممبهرهت مادي امكاناحد كافي از هم شما و هم ما به    

پزشكي در چشم آوردن تكنولوژي جديد و آموزش آن جهت پيشرفت علم براي با خود من از تمايل خود

 ت علم شريك نشويد؟ در پيشرف. چرا بطورمستقيم ايدگفته كشورمان ايران سخن

كافي  .وق پيشرفت و وجدان راضي، شقلبيرضايت ، . آرامش فكرينهفته بسيار دارد سودتحقيقات 

 ؟! نيست

 ا بتواننددر كسب هر چه بيشتر ثروت نمايند ت. همه بايد سعي ثروت زياد بسيار خوب و عالي است   

 «.ا آنها هم ثروتمند و خوشبخت شوندبه ديگران كمك نمايند ت» 

. كمك كنيمهموطن صحبت مي د ميليون نفر، از هفتاگوييمن سخن ميوقتي از كشورمان ايرا   

، براي ، براي گلوكومAMD؛ ولي كشف يك روش درمان براي تك اين افراد ميسر نيستيم به تكمستق

، ون نفر ممكن است نيازمند آن شويمكه هر كدام از من و شما هم به عنوان يكي از اين هفتاد ميلي.....

 . تحقيقات استسود نهفته 

)پشت همين  يك نامه با متن تايپ شده شودكه براي شما ارسال مياي همراه مجله ،دوست  من   

. در صورتي كه با اصل اين پيشنهاد موافق هستيد لطفا آن را شودهمراه آن ارسال ميو پاكت  صفحه(

ي با حضور همه شما ابراي ما ارسال نماييد تا در جلسه، ا و به مهر شركت خود ممهور نمودهامض

نوع خرج علم و كمك به هم الزم را انجام داده و قسمتي از ثروتمان را در راه دوستان عزيز هماهنگي

 . نماييم

 با تشكر                                                                                                           



 هاي پژوهشي طرح
طرح تحقيقاتي بررسي فراواني دژنرسانس وابسته به سن 

 ن( در ايرا AMDماكوال ) 

 

 دكتر بهزاد يخشي 

 

 همكار محترم : 

، از شما تقاضا داريم در صورت تمايل با رعايت موارد سالم

ذيل در اين طرح تحقيقاتي شركت فرماييد. پيش از هر چيز 

رعايت  ،بتالخواهشمند است كه در زمينه ذكر درصد بيماران م

آنها  ،و در مدت شركت خود در طرح صداقت و امانت را بنماييد

ر اگ .ييد. مدارك شما نزد ما امانت استبه دقت تهيه نمارا 

اي از آنها شود مدير ادهترين سوء استفكرده كوچكخداي نا

 .سئول مجله شخصا پاسخگو خواهد بودم

 :لطفا 

ي، شماره نظام انوادگمشخصات فردي خود شامل نام و نام خ -

ت ، سمفلوشيپنبودن ، دارا بودن يا التحصيليپزشكي، سال فارغ

مطب نشاني ، (صورتي كه در دانشگاه شاغل هستيد در)دانشگاهي 

 . را براي ما دقيقا بنويسيد خودو شماره تلفن تماس 

ماه و در يك دوره سه ماهه كه زمان شروع آن از ابتداي دي -

در صد بيماران دچار  ،باشدمي 2831ماه اسفندپايان آن آخر 

AMD ماييدين بيماران مطب خود مشخص فررا در ب. 

بيماران را يادداشت فرموده و سن،  لطفا نام تمامي اين -

فشار خون باال،  مرض اي )ري مهم زمينه، بيماجنس، نژاد، شغل

الكل  مواد مخدر ، سيگار ،، اعتياد )، سل و ...(قند، سرطان

را (. . .( و محل جغرافيايي سكونت بيمار )شهر يا روستا

 ارسال فرماييد. 

تقسيم   Wet AMD و  Dry AMD      در دو گروه عمده بيماران را -

 .و مشخص نماييد

 Fundus color)حتما براي همه اين  بيماران عكس رنگي ته چشم  -

photo)  چشم انجام دهيدو آنژيوگرافي دو . 

نيمي از هزينه گرفتن عكس رنگي و آنژيوگرافي تمام  -

رسال ا بيماران داخل طرح را كه با مدارك كامل براي ما

ار شما امكان . در صورتي كه بيمشويمنماييد، متقبل مي

پزشكي نگاه را داشته باشد عكس و مراجعه به مركز چشم

پزشكي نگاه انجام ز چشمآنژيوگرافي او با نصف قيمت در مرك

 . خواهد شد



از بين همكاران كه در طرح بطور كامل و با رعايت تمام  -

 8ان طرح و به قيد قرعه به در پاي ند،ضوابط طرح شركت نماي

 .اي اهدا خواهد شدر جوايز ارزندهنف
 

 



 معرفي و نقد كتاب
 هاي چشم نام كتاب : اورژانس

 دكتر محسن آذرمينا نويسنده:
 دكتر بهزاد يخشي 

 

المي جمهوري اس چشمشم با همكاري بانك توسط مركز تحقيقات چ 1831صفحه در سال  072در  كتاب    

 نتشر شده است.مريال  222/02ايران به قيمت 

ها تهنوش .رازه آن هم خوب استمتر است. جنس كاغذ آن خوب و شيسانتي 11 01قطع كتاب حدود     

 . باشندت و واضح ميدرش

هاي ، علل بيماري، تشخيصهاي باليني. ابتدا عالئم بيماري، سپس يافتهمناسب است بندي مطالبتقسيم    

  و در انتها درمان آورده شده است.هاي پاراكلينيك ، بررسيافتراقي

 اما ... .    

 ،آدنيت، داكريو Blepharospasm مثل  يمطالب. آن همخواني ندارد داخل هاينام كتاب با نوشته    

صفحه )، ناخنك (81صفحه ) لوسكوموهمراه م ، كونژنكتويت(82صفحه )، تراخم (03)صفحهكونژنكتيويت مزمن 

  گلوكوم زاويه باز،موارد متعدد  ،(38صفحه ) contact lens مصرف دراثر Giant Papillaeپيدايش  ،(12

كه ذاتا  (113صفحه ) رتينيت پيگمانتر ،(111صفحه ) AMD، (183 صفحه) خون رتينوپاتي ناشي از فشار

هم مزمن بودن آنها   هستند و حتي در بعضي موارد در شرح بيماري در همين كتاب يهاي مزمنهمگي بيماري

 گيرند.مينهاي چشم جاي در كتاب اورژانسآيد نظر ميهب، ذكر شده است

م زيادي مطلب در جاي نامناسب آورده شده و يافتن مطالب اصلي را اشكال كار اينجاست كه با اين روش حج    

دسترسي » و يا« هاي چشم در يك نگاهبيماري» ، «هاي چشمخالصه بيماري»نمايد. اگر نام كتاب را شكل ميم

دن ، البته با افزوگذاشتنداست مي  Handbookكه در هر حال منظور همان « پزشكيآسان به مشكالت چشم

 تر بود.مطالب الزم ديگر مناسببسياري 

بحث مشخص ندارند و م   Hyphemaمثل سوختگي شيميايي و يا مهم هاي اورژانس يبيمار بعالوه برخي     

. تشخيص عاليم و درمان سوختگي ي در كودكان آورده شده استبحث مشكالت چشمممثال هايفما در 

 شيميايي ناقص بيان شده است.

 و يا SPK  داندمي اند. يك پزشك عمومي از كجاا مفيد براي پزشكان عمومي دانستهن ر، آدر ابتداي كتاب    

Phlyctenule  و ياPannus  ها در كتاب وجود ندارداز بيماري عكسي بخصوص كه هيچ؟ چيست. 

يعني  كلمات فارسي و انگليسي است كه اين نقص متوجه ناشر كتاب ياشكال ديگر اشتباهات متعدد در امال

 . شم و بانك چشم جمهوري اسالمي استمركز تحقيقات چ



، مطالب اورژانس در حد ، مطالب غير اورژانسي  حذف شودگري شودنم كه كتاب مجددا بازينمايميپيشنهاد     

هاي الزم تهيه گردد و مشابه فرهنگ همراه با عكس ،موارد برخورد با بيماران اورژانسبراي پزشك و نياز چشم

 يا فارسي را بر اساس حروف اول نام التين هابتوان بيماري شتي براي حروف در نظر گرفته شود تاجاانگ ،اتلغ

 هاي جيبي كاهش يابد.. قطع كتاب نيز به قطع كتابسادگي پيدا نمودآن ب



 مگه راست گفتن اينقدر بده ؟ !
 دكتر بهزاد يخشي 

 

 .نزد من فرستادكوتاه ، بيماري را چندين سال پيش همكاري با يك نامه 
  مكار ارجمند جناب آقاي دكتر يخشيه   ”       

دچار مشكل شده است خدمت          ECCE+ IOL، بيمار حامل نامه كه پس از عمل سالم                 

 معرفي مي شود . شما

 “    با تشكر ...............                                                                                         

 

 

! نفس او نامتوازن بودد و كمي هم ها كمي سيانوزه بو. لباي بودساله 55 ! بيمار مرد حدودا عجب مشكلي      

و نصف ديگر اي و دارم. ببخشيد اشتباه كردم. فقط نصف آنها مشاوره اي زياد داشتهرهاز اين نوع بيماران مشاو

 انداختني هستند ! 

در زاويه  بخوبي AC IOL +( تا )++( ادم قرنيه داشت !ز )پس از عمل هنو. سه هفته يمار را معاينه كردمب    

ته و دست نخورده !! د و يك عدد هسته عدسي درسشمتر باز ميميلي 5اكثر دمك حد. مرقرار داده شده بود

 . داد++( سلول جوالن مي)تا(با حدود )+ يتره داخل و

جزء   AC IOLآيد و جزء عوارض عمل هست ولي گذاشتن افتادن هسته داخل  ويتره پيش مي ،خوب    

. البته اين موجود نبود  Phaco fragmatom. آن زمان فايده دارد Kهرحال چند ه؟ بعوارض است يا فوايد

. قرار نبوده و يعني خورد(ره آن را ميل فرمود )، بعيد بود بشود داخل ويتبودنقدر سفت بود كه اگر هم ميهسته آ

 ! گذاشته شود  ACIOLاين موارد  كه در هنوز هم نيست !

 L.Aاجازه  ،كه هيچ  G.A. فرستادم  G.A! بيمار را جهت مشاوره اي نيستدوست عزيزي بود. گفتم چاره    

ديوار به ديوار  ار را بيم ي حداقل سه ماه صبر كنيد و پس از آن هم.گفتند با توجه به مشكالت قلبنددرا هم ندا

ICU  عمل كنيد . 

دو سه روز  .گفتراستش خيلي هم دوستانه نمي .كنيمي چه كارمگفت كه ناراحتم و بيمار مرتب به من مي   

اند كار كه گفته. وقتي بيمار گفت همكارم اكتفا كردمو نامه خالصه  ( به معاينهدن جواب مشاورهتا آوراول )

 . يست؛ پرونده عمل بيمار را خواستمشماست و به ايشان مربوط ن

Pre  op  Dx   cat. 

Post  op  Dx    cat.  
Procedure    ECCE + PC IOL !! 

 



 !اي برگزار شده بودبدون هيچ عارضه  ECCE+ PCIOLشرح عمل ....خالصه اينكه عمل 

صادق بودن  !آن هم چه جورش شدم انداختنيه مطمئن حاال ديگهببخشيد، اجازه بدهيد خودماني بگويم،     

ربط هم نميياره. بيكالس آدم رو پايين م از همه اين كه بدترو ظاهرا  هراستگويي خيلي دشوار ،هخيلي سخت

هم كه  مونامعهج .كننم شفا پيدا مينكچه عمل مي، آدم بايد همه جا تبليغ بكنه كه چنين و چنانم و هر گن

ولي  ،بابا گفتن چاخان كه ماليات نداره؟ ولي، آخه مگه صداقت اينقدر بده .و شعاريه پايهبيعاشق حرفهاي 

 كم معلوم بشه كه ماليات كه  در راه پيشرفت ماليات دهندگان مصرف بشه الزمه و اون وقت . . ..ممكنه كم

 فتم !! ام بنويسم گير نيو، برا ننوشتمر يادم آمد شرح عمل بيمارم 

 

 

 خدا نگهدار                                                                                              



 پزشكي ايران و جهانمعرفي مراكز معتبر چشم

 پزشكي رازيمجتمع چشم
 سعيد انصاري  

  دكتر بهزاد يخشي

 
هاي كلينيكزشكي رازي را بدرستي بايد پدر ديپمجتمع چشم   

مركز  . اينها دانستكلينيكپزشكي و شايد همه ديخصوصي چشم

 "يرشركت نگرش بص“( تحت عنوان ارديبهشت ماه) 3131 درسال

كار كرد و در مهر ماه هاي تجاري شروع بهانجام فعاليتبراي 

پزشكي رازي كز درماني آن تحت عنوان مركز چشمهمان سال مر

 .كار نمودهشروع ب

خت چنين مركز درماني به منظور ديدر واقع تفكر سا    

، ولي با كتر رستم بهيار بوده جناب آقاي دكلينيك مربوط ب

توجه به مشكالت فراوان در اداره آن و جلب همكاري سايرين آن 

گذار نمودند ... .بانيان اصلي را به شركت نگرش بصير وا

رضا فروتن دكتر محمدكار شركت نگرش بصير آقايان  براي شروع

راه دند كه زحمات فراواني در برايرضا فالح بوو دكتر محمد

 . اين مركز كشيدندار كهبروع دازي و شان

پس از   (Day Clinic)پزشكي چشماين مركز اولين مركز خصوصي    

مركز  ،كار . هنگام شروعباشدپزشكي بصير و نور ميمراكز چشم

بسيار ساده و  داراي يك اتاق عمل فعال و يك درمانگاه در حد

و گسترش شده ن تجهيز تدريج و با گذشت زماابتدايي بود كه ب

پزشكي مجتمع چشم. تجهيزات و امكانات فعلي اين پيدا كرد

اتاق عمل جراحي شامل كليه امكانات و تجهيزات و  : پنجشامل

بخش جهت سه  انجام اعمال جراحي چشم، براي الزمهسيستمهاي 

انگاه ، درمبستري بيماران، درمانگاه فعال فوق تخصصي چشم

، متري قرنيهكيپا، توپوگرافي و اپتومتري ، آنژيوگرافي چشم

لنز و ، كلينيك كنتاكت اسكن  A,B ،ياگليزر  ليزرهاي شبكيه،

عداد مراجعين و گردش كار در حدي . تباشدسازي ميقسمت عينك

ها ها و اتاق عمله همه روزه تقريبا تمام درمانگاهاست ك

. تعداد پزشكاني كه در اين مركز فعاليت دارند شندبافعال مي

هامدار و پزشكان ست كه شامل پزشكان سپزشك ا يكصدحدود 

. پزشكان سهامدار هستند  صد بيشتر آنباشد كه درميهمان مي

توسعه و خريد  ،اين مركز در آينده نزديكآتي برنامه 

مكان كلينيك تغيير  طور قرار است. همينتجهيزات جديد است

 .ده و بزرگتر شودونم

ن مركز وجود سال گذشته در سر راه اي 31مشكالتي كه در    

، ثر مراكز وجود داردداشت بجز مشكالت داخلي كه معموال در اك

 باشد:به قرار زير مي



اروها و نيز و درمان در زمينه د مشكالتي با وزارت بهداشت   

  ساختمان كلينيك.

هاي مختلف در بستن قراردادبيمه با شهرداري و با يمشكالت   

ها با يكديگر به حداقل لينيكگي كنها كه اين مسئله با هماه

 . رسيد

وت مشكل ديگر در مورد مسائل تعرفه بود كه به خاطر تفا

 شود.تعرفه دولتي و خصوصي ايجاد مي

پزشكي رازي ناب حاجيان مدير داخلي مجتمع چشمشخص جنظر     

پزشكي حاد تمام مراكز چشم، اتهاي چشمكلينكديدر مورد  

پزشكي است كه با گ چشمو نهايتا تاسيس يك مركز بزرخصوصي 

. اعتقاد ايشان كار گروهي است و دهد قدرت به كار خود ادامه

كار عام المنفعه است هم مشكالت درماني مردم نهايتا چون اين

در  .بازده اقتصادي بيشتري خواهد داشتحل خواهد شد و هم 

هاي چشم كلينكديانتها ايشان آرزوي موفقيت براي تمام 

 نمودند.
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