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 راهنماي تنظيم مقاالت

 

 

پزشكي است. اين مجله پذيراي مقاالت پژوهشي، مقاالت كننده مطالب مرتبط با چشمپزشكي نگاه، بازگومجله چشم

د. مقاالت باشپزشكي ميهاي معتبر چشممجلهچنين ترجمه مقاالت مروري، گزارش موارد بيماري، گردآوري و تلخيص و هم

 و در صورت تاييد، منتشر خواهد شد. اعضاي شوراان و بازخواني ارسالي پس از طرح در جلسه شوراي دبير

 

 شرايط مقاالت ارسالي:
زبان ديگر منتشر نشده ( مقاله، پيش از اين در مجالت فارسي1

 باشد.

 فارسي باشد. درست( متن مقاله، روان و داراي نگارش 2

تر، به هاي نوينيا نگارش Word 2222( متن مقاله، در محيط 3

تايپ گردد. سپس بر يك روي صفحه  11دازه قلم نازنين و با ان

1A  خط پرينت گرفته شود. 5/1و با رعايت فاصله 

 گذاري شوند.( صفحات مقاله، حتما شماره1

و  ( هر مقاله بايد داراي يك شناسنامه شامل عنوان فارسي5

اي جايگاه علمي و حرفه انگليسي مقاله، نام نويسندگان و

 نويسندگان باشد. 

هاي عنوان، چكيده، مقدمه، وهشي بايد داراي بخش( مقاله پژ6

 گيري و منابع باشد.ها، بحث و نتيجهروش پژوهش، يافته

هاي عنوان، چكيده، مقدمه، ( مقاله مروري بايد داراي بخش7

 گيري و منابع باشد.متن اصلي، نتيجه

( مقاله گزارش موارد بيماري بايد شامل چكيده، مقدمه، 8

 گيري و منابع باشد.و نتيجه بحث ،بيمارمعرفي 

( حفظ اسرار پزشكي بيماران در هر مقاله، ضروري است. 9

اي كه موجب شناسايي بيمار گردد، بنابراين بايد از هرگونه اشاره

تا حد  خودداري شود. در صورت نياز به چاپ تصوير چهره افراد،

امكان رضايت كتبي بيمار اخذ شده باشد. به هر حال، مسووليت 

 وقي اين امر بر عهده نويسنده مقاله خواهد بود. حق

 ( شيوه ارجاع منابع در متن و تنظيم منابع در انتهاي مقاله:12

گذاري و مرتب شوند. منابع بايد به ترتيب ارجاع در متن، شماره

هاي نگارشي ). ، : ؛ ...( در تنظيم منابع دقت به كاربرد عالمت

عاليم مزبور بسته به نوع منبع، به كار گرفته  ،گردد. در زير

 اند. شده

نام نويسنده يا نويسندگان، عنوان مقاله، نام  :مقاله( 1-12

 اختصاري مجله و سال انتشار؛ شماره مجله: شماره صفحات.

نام نويسنده يا نويسندگان كتاب. عنوان كتاب.  :كتاب( 2-12

كت ناشر؛ سال . شهر محل انتشار: شر (edition)شماره چاپ

 انتشار.

عنوان  م نويسنده يا نويسندگان فصل.( فصلي از كتاب: نا3-12

نويسنده يا نويسندگان خود  و سپس نام (:In) در: فصل. كلمه

عنوان كتاب. شماره چاپ، شهر محل انتشار: شركت ناشر؛ كتاب. 

 .سال انتشار: شماره صفحات فصل

 6يا مقاله، نام تا در مورد نوشتن نام نويسندگان كتاب ( 1-12

 6نفر )درصورت وجود( نوشته شود و در صورت وجود بيش از 

نويسنده، نام بقيه نويسندگان به صورت همكاران )منابع 

 آيد. )منابع غيرفارسي( مي et alزبان( يا فارسي

زبان، ابتدا نام خانوادگي و در مورد منابع غيرفارسي( 5-12

شود. در مورد وشته ميحرف اول نام اول و نام دوم نسپس 

زبان، ابتدا نام خانوادگي و سپس نام كامل نويسنده منابع فارسي

 شود. نوشته مي

، نام كامل جمله زبانفارسيهاي در مورد مقاالت مجله( 6-12

مجله، شماره شود و پس از سال انتشار پيش از شماره نوشته مي

 شود. نيز نوشته مي دوره )شماره سال( مجله

شده، در دفتر مجله بايگاني مقاالت و تصاوير دريافت( 7-12

 شوند و مسترد نخواهند شد. مي

  ،مسووليت صحت مندرجات هر مقاله، اعم از متن و منابع

به عهده نويسنده يا نويسندگان مقاله است و اين نشريه گرچه 

كند، مسووليتي در در راستاي احراز صحت مندرجات تالش مي

  اين خصوص ندارد.

 



 

 نامه سردبير 
 

   

 

 به نام خدا

 نامه سردبير 

 دكتر بهزاد يخشي

 

گم! مي وساله شد. كوچولوي نگاه رسالم. باالخره يك

راستش سخت گذشت. موقع تولد، بچه در شكم مادر 

قرار داشت. مجبور  Breechچرخيده بود و در وضعيت 

دچار زردي شد!!!  ،دنيا آمده شديم سزارين كنيم. وقتي ب

نشده بود كه گرفتاري تنفسي بعد سه ماهه  .)شماره يك(

 ،ولي شكر خدا .(2پيدا كرد و كمي سيانوزه شد!!! )شماره 

فر دكتر دانشمند دوست و آشنا )هيات با كمك چندين ن

وزنش افزوده شد و  ، حالش بهتر شد، بهگم(مي تحريريه رو

و كوچولوي  ندكم طبيعي شدها كمكسلكمي قد كشيد. رف

نست روي چهار دست و پا راه ما اول گردن گرفت و بعد توا

گم( بهش مي زاده رور با مامانش )دكتر نوروزيقدبرود. آن

قدر دستش را گرفتيم تا راه نگفتيم پاشو، پاشو راه بيا و آ

، جشني سالگي اين فسقلييك زادروزافتاد و حاال در 

اين فرزند و به اميد بهروزي و  گيريم به شكرانه سالمتمي

 او. رفت هر ساله پيش

را در  3از طريق تعدادي از دوستان شنيديم كه شماره 

اند. البته بسياري تر پسنديدهبيش ،قياس با دو شماره قبلي

 كردند؛راجع به مجله نگاه صحبت ميهم هنوز با ترس 

ايد )آرم مجله را گفتند كه شما خنجر را از رو بستهمي

ها ناي رار نبود كه شكل خنجر داشته باشد،گويم(. قمي

 ،هرحاله عوارض همان مشكالت زايمان سخت است. ب

كه نگارش سالم و صحيح با آن  را اصالح كرديم و قلم

 در جاي خودش قرار داديم.  ،آرزوي ماست

ي را از خالصه مقاله بسيار ارزشمند ،در اين شماره

كه در مجله  ايمتعدادي از دوستان ارجمند ارايه كرده

Cataract & Refractive Surgery و باعث  است چاپ شده

به تدريج مقاالت  ا.... انشاءباشدافتخار اهالي مجله نگاه مي

 ه خواهيم نمود. تري از اين دست را خدمت شما ارايبيش

پزشكي هم ديده ، دو نورسيده چشمدر چند ماه گذشته

كلينيك مركزي به همت جناب آقاي به جهان گشودند. 

ر كاه ستانشان شروع بدكتر مسيح هاشمي و تعدادي از دو

ق باشند و كه موف انشاءا... اند،نمود. زحمت زيادي كشيده

 ه نمايند. هاي جديدي را ارايايده

ه همت جناب آقاي مجله مردمك است كه ب ،نوزاد دوم

نيلوفر  سركار خانم ،دبير مجلهبخش و سردكتر پرويز زرين

 طور كه در سرمقاله خودتيموريان منتشر شده است. همان

در زمينه اپتيك و لنز است كه  اين مجله اساسا   ،اندنوشته

، در مجالت جاي خالي مطالب علمي و كافي در اين باب

اند كه شد. نوشتهبه واقع حس مي ،پزشكي موجودچشم

مركز تحقيقات اپتيك و لنز ايران در حال آماده شدن براي 

رفت در زمينه اپتيك و لنز است. به نظر تحقيق و پيش

آيد كه اين مجله يكي از اولين ثمرات آن باشد. اين مي

مركز نيز در واقع يك بخش خصوصي است و اين مجله 

)مردمك( هم نمادي از توانايي بخش خصوصي در ياريگري 

به ما هم در جشن  دانش است. انشاءا...رفت براي پيش

 سالگي فرزندشان اجازه شركت خواهند داد. يك

اللي نيست جز دوري شما. كنم، محرفي نميديگر پر

براي ما بنويسيد و خوشحالمان كنيد. سالم ما را هم به 

خدا ياورتان باد. ،همه همكاران برسانيد. تا سخني ديگر
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 ساختماني و عملي هايويژگي، قرنيه: تكامل آندوتليوم
 

 پزشكي نگاهمركز چشم-پزشكچشمدكتر سيد جواد هاشميان: 

 
 مقدمه

ها از استروماي يون فعال قرنيه با پمپ نمودن آندوتليوم

در حفظ شفافيت  ينقش اساس ،قرنيه به داخل مايع زالليه

خاصي از قرنيه دارد. اين عمل وابسته به وجود تعداد 

قرنيه ها، فعال است كه بدون آن هاي اندوتليوميياخته

گردد. روند افزايش سن، ورم و كدورت ميتدچار 

د نتوانو صدمات ناشي از جراحي مي آندوتليومهاي بيماري

 د. نگرد دوتليوميآنهاي ياختهمنجر به كاهش 

 
 آندوتليومشناسي و تكامل جنين

داران، در روز چهلم پس در پستان آندوتليومهاي ياخته 

منشا  (neural crest)از تيغه عصبي گذاري، از تخمك

جدا  (neural plate)كه خود از صفحه عصبي  گيرندمي

 ياي شلقرنيه داراي ساختار رشته ،گردد. در اين زمانمي

كه بين وزيكول عدسي و اكتودرم سطحي قرار دارد.  است

ن قرنيه در حال هاي تيغه عصبي بر روي فيبرونكتيياخته

قرنيه را تشكيل  آندوتليومو  كنند، مهاجرت ميساخت

هاي ياختهاليه مطبق  ،د. در هفته هشتم جنينيندهمي

 يهاياختهو يك اليه  شود، نازك ميتيغه عصبي

 هد كه شروع به ساختن غشايكيل ميرا تش ندوتليوميآ

 ،و شانزدهم جنيني د. بين هفته هشتمننمايسمه ميد

اتصاالت  چنينهمو  گرددميكامل  ،سمهد ين غشاساختما

يابند كه ميتكامل  (apical band) نوار راسيو  دارشكاف

 همراه با شروع ترشح مايع زالليه است.

هاي سطح قدامي ياختهبا  آندوتليومهاي ياختهمنشا  

عروق  آندوتليومهاي اطراف و بافت عنبيه، شبكه ترابكوالر

 ،آندوتليومهاي مادرزادي يارمشترك است. بيم ،چشمي

گرفتار ، مشترك دارندرا كه منشا هايي ساختمان اين اغلب

 د. ننمايمي

هاي مختلف هاي تيغه عصبي به ساختمانياختهتمايز 

ها بر روي تيغه عصبي و آنخاستگاه  وسيلهبه، اتاق قدامي

گردد. ي تعيين مياياختههاي محيط خارج ينيگليكوپروت

با مهار تماس  دوتليومي،نآهاي ياختهيه تشكيل يك ال

 ؛گيردهاي مجاور صورت ميياختهها و ساختمان ها باياخته

ها به ياخته ،كه اگر وزيكول عدسي برداشته شودبه طوري

از  نيز يديهاي تيرو. هورموندنماناليه باقي ميصورت چند

هاي ياختهعوامل موثر در بلوغ نهايي عمل پمپ 

 . تندندوتليومي هسآ
 

 آندوتليومو تغييرات سني  هاياختهساختمان 

ضلعي تخت هاي ششياختهقرنيه از يك اليه  آندوتليوم

در خلف  سان و حدود مشخص تشكيل شده وبا اندازه يك

 ،ياياختهتراكم  ،واقع شده است. در بدو تولد دسمه يغشا

 متردر ميلي ياخته 0077به ميزان ترين مقدار و در بيش

تراكم  ،با بزرگ شدن اندازه قرنيه ،ست. در سال اولمربع ا

در سن ي اياختهيابد. تراكم سرعت كاهش مي ي بهاياخته

 9669061تا  6426260به ميزان سالگي،  14تا  0

 بعضي چنينمتر مربع ذكر شده است. همدر ميلي ياخته

در را درصد  19ي به ميزان اياختهم كاهش تراك ،مطالعات

 0بين  را  يدرصد 16 كاهش سالگي و 0تا  0بين  ينسن

ي از اياختهاند. كاهش تراكم گزارش نموده سالگي 17تا 

در هر سال ذكر  درصد 06بلوغ تا سنين پيري را به ميزان 

ي اياختهميزان تراكم  سال،بزرگنمايند. در قرنيه فرد مي

ر كل متر مربع و ددر ميلي ياخته 9777تا  6077حدود 

هاي ياختهباشد. تراكم حياتي مي ياخته 477777

 077تا  977حدود  ،براي حفظ شفافيت قرنيه آندوتليوم

 متر مربع است.در ميلي ياخته

دار و بودن اتصاالت شكاف قرنيه با دارا آندوتليوم

يك اليه محافظ  ،هاي مجاورياختهصاالت محكم در بين ات



 

 آندوتليوم قرنيه -دكتر سيدجواد هاشميان

 

 

غير قابل نفوذ در برابر نفوذ مايع زالليه به استروما ايجاد و 

فراوان پمپ فعال  يهاچنين با دارا بودن مكاننمايد. هممي

به طور فعال در  ،هاياختهسديم و پتاسيم در سطح جانبي 

شركت به داخل مايع زالليه انتقال سديم و به دنبال آن آب 

 كند. مي

از يك اليه  ه كودكي،در دور قرنيه طبيعي آندوتليوم

ضلعي با اندازه يكسان و حدود مشخص شش هايياخته

 ي كاهشاياختهتراكم  ،تشكيل شده است. با افزايش سن

ضلعي شوند و ساختار ششميها بزرگ ياختهيابد و مي

ها را ياختهدهند. تغيير در اندازه خود را از دست مي

كه با ضريب گويند اي بودن( مياندازه)چندمگاتيسم پلي

گردد. تغيير در شكل ها بيان ميياختهتغيير در اندازه 

 گويند.شكلي بودن( مي)چندمورفيسم ها را پلوياخته

اي، ياختهكاهش تراكم  دچار آندوتليومبا افزايش سن، 

ولي توانايي عملي آن  گرددميمورفيسم مگاتيسم و پلوپلي

جبران  ،پتاسيم -هاي پمپ فعال سديمبا افزايش مكان

چنين ميزان نفوذپذيري اليه حفاظتي گردد. هممي

 يابد.با افزايش سن افزايش مي آندوتليوم
 

 آندوتليومتغييرات سني  سازوكار

كه تجمع مواد متابوليك  اندها نشان دادهبررسي

باشد. يكي از عوامل موثر مي ،هارسان مثل اكسيدانزيان

 آندوتليومو عنبيه  چنين كاهش فعاليت آنزيم كاتاالز درهم

 قرنيه خرگوش ديده شده است.
 

ساختماني و عملي  هايويژگيهاي بررسي روش

 آندوتليوم

 آندوتليومهاي ياختههاي بررسي توانايي عملي روش
پتاسيم در سطح جانبي -هاي پمپ سديممكانبررسي  (1

 ها ياخته

با  آندوتليومحفاظتي نفوذپذيري اليه ميزان بررسي  (6

  تومتريوفلوروف

هاي ها با تعيين وضعيت كانالياختهفعاليت بررسي  (9

  يوني

  هاي آندوتليوميياختهشمارش  (4

  متري()پاكي گيري ضخامت قرنيهاندازه (0

مثل  آندوتليومآميزي زنده استفاده از روش رنگ (2

Calcein-AM ethidium homodimer گر ميزان كه نشان

 هاهياختي و از دست دادن توانايي عملي اياختهصدمه 

  باشد.مي

 سوخت و سازچنين بررسي ميزان مصرف اكسيژن و هم (0

 گلوكوز

 
 آندوتليوم  ساختماني هايويژگيهاي بررسي روش

در  آندوتليومهاي ياختهبررسي وضعيت سالمت و تعداد 

تعيين روش عمل جراحي در چشم،  بسياري از تحقيقات،

رزيابي چنين در پيوند قرنيه و اهمهي عمل و آگتعيين پيش

 ز اهميت است.يحا ،قرنيه دهنده

Vogt  با دستگاه براي اولين بار  ،1611در سال

طور ه ب شدهتابيدهپرتو  به روش انعكاس لمپاسليت

در  مورد مطالعه قرار داد. را آندوتليومهاي ياختهمستقيم 

 اسپكوالر طراحي شدمدل اوليه ميكروسكوپ  ،1621سال 

 هايمدل. ندساخته شد آن ترهاي كاملتدريج مدله و ب

اپتيكي بسيار باال،  هايويژگيداراي  دستگاهجديد اين 

متر ميلي يكتا  آندوتليومتوانايي ارزيابي قسمت بزرگي از 

ها و بط يافتهي و ضيان استفاده از دوربين ويديومربع، امك

ي مختلف آن از طريق اينترنت به مراكز علم انتقال

 باشد. مي

 
 قرنيه آندوتليومبررسي  براي  دهاي موجودستگاه

ميكروسكوپ اسپكوالر تماسي با ميدان گسترده  (1
(Contact, Wide Field Specular Microscopy)  

 ميكروسكوپ اسپكوالر غيرتماسي با ميدان گسترده (6

(Non Contact Wide Field Specular Microscopy ) 

   (Confocal)كانونبيوميكروسكوپ هم (9

   ميكروسكوپ الكتروني (4
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ميكروسكوپ اسپكوالر تماسي و غيرتماسي با ميدان 

 گسترده

ميكروسكوپ هاي هر دو روش بررسي و توانايي

 مشابه ،آندوتليومدر ارزيابي تماسي اسپكوالر تماسي و غير

براي تشكيل  ،روش تماسي است؛ تنها با اين تفاوت كه در

 بايد تماس با قرنيه برقرار شود. تصوير 

ر دريافت نور ـوالر بـاسپك ميكروسكوپكار  اساس

تليوم، تواند اپييافته از سطح مورد نظر كه ميانعكاس

 ، استوارو سطح قدامي عدسي باشد آندوتليوم استروما،

ا بر توان با عدسي چشمي يشده را ميفتاست. تصوير دريا

 .مشاهده كرد ،صفحه نمايشگر

ته به بس، شده بر سطح مورد نظرانعكاس نور تابيده

كه سطح صاف يا مضرس باشد، متفاوت است. بر همين اين

هاي آندوتليوم، شده از سطح ياختهاساس، تصوير تشكيل

ها و صاف و روشن و تصوير حاصل از غشاي جانبي ياخته

شود. براي هر سطح ناصاف ديگر، به صورت تيره ديده مي

ه انجام بررسي دقيق با ميكروسكوپ اسپكوالر، نياز به قرني

 باشد.شفاف و بررسي نواحي مختلف قرنيه مي

 
اسپكوالر در قرنيه  پبا ميكروسكوتوان آنچه مي

 ارزيابي كرد:

 هاي تهياخ: هاي آندوتليومبررسي ساختمان ياخته

آندوتليوم در يك قرنيه سالم و جوان، به صورت 

شكل با اندازه و يكضلعي منظم، همهاي ششياخته

  د.نشويره ديده ميهاي تسطح روشن و كناره

 بيانگر آزار مگاتيسمها يا پليياخته چندشكل بودن :

 شده،هاي بزرگاي است كه شامل ياختهو استرس ياخته

باشد و با ضريب تغيير در شده ميو كشيده شدهكوچك

  (coefficient of variation in cell size)ها اندازه ياخته

  گردد.ميبيان 

 هاي آندوتليوم يا تغيير در شكل ياخته

توانند در نتيجه آزار ها مي: ياختهپلومورفيسم

اي اي بزرگ، دايرهشده، دايرهاي، به شكل كشيدهياخته

  كوچك، مربع، مثلث و غيره ديده شوند.

  ها در ياختهتعداد  :آندوتليومي اياختهبررسي تراكم

 ياخته 9077تا  6777بين  حدوداً ،سالميك قرنيه جوان 

 . است متر مربعليدر مي

 اي و هاي غيرطبيعي داخل ياختهبررسي ساختمان

رسوبات پيگمان  ،ايشامل گوتاتاي قرنيه :ايبين ياخته

 ها.در سطح آندوتليوم و تغييرات هسته ياخته

 :ها به باكتري بررسي وجود باكتري در آندوتليوم

خوبي در بررسي با ميكروسكوپ اسپكوالر قابل 

شكل اجسام كوچك و روشني كه به اند و به مشاهده

دهند، ديده سرعت تغيير شكل و تغيير مكان مي

  شوند.مي

   هاي آماسي،ياخته :هاي آماسيياختهبررسي وجود 

جايي هشوند ولي سرعت جابها ديده مييبه باكترامش

 تر است. كم بسيارها آن

 مثل  ي،آندوتليومهاي روفييستبررسي د

  يمورف خلفديستروفي پلي

  تليوم قرنيههاي اپيياختهبررسي  

  بررسي عروق خوني در استروماي قرنيه 

  هاي عدسيياختهبررسي  

 طبيعي ن غيربررسي هر نوع ساختما

 در قرنيه كننده نور منعكس

 متريپاكيگيري ضخامت قرنيه با اندازه  

  آندوتليومهاي ياختهارزيابي روند ترميم 

زان توانايي عملي و توان به ميهاي فوق ميبا بررسي

 برد.  هاي آندوتليومي پيعملكرد ياخته

 
 كانونبررسي قرنيه با ميكروسكوپ هم

اساس تمركز نور در هر سطح از قرنيه بر دستگاهاين كار 

زمان عدسي ميكروسكوپ در همان سطح و و تنظيم هم

است. با اين  استوار دريافت تصوير از ناحيه مورد نظر

 هاي قرنيه شامل اليه اشك،امي اليهتوان تممي دستگاه

هاي عصبي قرنيه، بومن، استروما، رشته يتليوم، غشااپي



 

 آندوتليوم قرنيه -دكتر سيدجواد هاشميان

 

 

ادم قرنيه يا  حضوررا حتي در  آندوتليوم ي دسمه وغشا

ترين كدورت قرنيه مورد بررسي قرار داد. يكي از مهم

كننده هاي ايجادرگانيسم، بررسي وجود اكاربردهاي آن

 باشد.مي (Acanthamoeba) آميب هبه ويژكراتيت قرنيه 

 

 
وسيله اتصاالت محكم و  كاركرد سد آندوتليومي قرنيه به -1تصوير 

گردد. پمپ متابوليك نيز به دار آندوتليومي تامين مياتصاالت شكاف

ها كه سديم را موجود در غشاي جانبي ياخته Na-K ATPaseوسيله فعاليت 

ند و به وسيله غلظت باالي كربنيك نماياز استروما به زالليه پمپ مي

 شود.سازد، تامين ميرا مي 9HCOاي كه داخل ياخته (CA)آنهيداز 

 

 
 (Slit)اصول اپتيكي ميكروسكوپ اسپكوالر: يك پرتو شكافي  -6تصوير 

به طور طبيعي، سطح خلفي آندوتليوم( ظر )نور بر روي سطح مورد ن

ي مانند( بر رواسپكوالر )آينه شدهشود. پرتوهاي نور منعكسمتمركز مي

دند. به طور كلي، تصوير روي صفحه گرصفحه فيلم دستگاه متمركز مي

هاي چشمي دستگاه يا بر روي يك توان از طريق عدسيفيلم را مي

 مشاهده نمود. (real time)زمان واقعي  در نمايشگر ويديويي

 ميكروسكوپ الكتروني

بررسي  مييك روش تهاجالكتروني، ميكروسكوپ  

يات يتوان جزمي دستگاه. با اين در آزمايشگاه است قرنيه

هاي در جريان بيماري را ساختماني قرنيه و تغييرات آن

  مورد مطالعه قرار داد. ايياختهمختلف و صدمه 

 

 
ماهيت انعكاسي اسپكوالر از انواع مختلف سطوح خلفي آندوتليوم؛  -9تصوير 

از: الف( سطح صاف، ب( سطح ناهموار، ج( سطح  شده عبارتندسطوح نشان داده

. در هر تصوير، آمدگي استمواج و د( سطح خلفي آندوتليوم كه داراي يك بر

( پرتوي است كه به 1. پرتو )اندمشخص شده CBاي به وسيله هاي ياختهجدار

گردد و موجب وسيله عدسي آبجكتيو ميكروسكوپ اسپكوالر دريافت مي

(، پرتوي است كه به وسيله 6شود و پرتو )برروي فيلم ميتشكيل ناحيه روشن 

گردد و در نتيجه موجب تشكيل ناحيه تاريك بر عدسي آبجكتيو دريافت نمي

هاي اسپكوالر اي است كه روي ميكروگراف، كناره تيرهDBشود. روي فيلم مي

 شود.ديده مي

 

 
 ها(:)پيكاناي آندوتليوم غيرطبيعي اشكال گوناگون ياخته -4تصوير 

 گرد كوچك، -گرد بزرگ، د -دالبري، ج -ب شده،كشيده -الف

 گوشسه -چهارگوش، و -ه
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هاي نماييظاهر آندوتليوم طبيعي جوان در دماي اتاق در بزرگ -0تصوير 

 اندازه و همانند هستند.ضلعي، همها ششمختلف: ياخته

 

 
زوايد منفرد  -اي: الفياخته هاي غيرطبيعي داخل و بينساختمان  -2تصوير 

رسوبات  -گوتاتاهاي مجتمع متعدد، ج -اي(، بو هموار )گوتاتاي قرنيه

، ها(هاي روشن )احتماالً هستهمانساخت -هاي خطي، دپيگماني و ساختمان

هاي بزرگ ساختمان -سيلياي مركزي، ز -رسوبات پيگماني چسبيده، و -ه

 .هاي آماسيياخته -ح تيره،

 

 
 

دهنده يك شكل بازسازي شده است آندوتليوم غيرطبيعي قرنيه كه نشان -0 تصوير

باشد كه از دهنده ترميم آندوتليوم مي)دو پيكان( و اعتقاد بر اين است كه نشان

هاي اي از ياختهچنين دستهگيرد. هماي صورت ميآمدن و لغزش ياختهطريق ور

باشند. اعتقاد بر  ناشي از ميتوز ميشوند )پيكان تنها( كه احتماالًتر ديده ميكوچك

ها حاصل هاي بزرگ چندوجهي نشان داده شده، از تجمع ياختهاين است كه ياخته

  شوند.مي



 

 آناليز كيفي و كمي تصاوير ميكروسكوپ اسپكوالر -دكتر عليرضا برادران رفيعي

 

 

 اسپكوالر ميكروسكوپ آناليز كيفي و كمي تصاوير  

 

    دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي -استاديار -پزشكچشم :دكتر عليرضا برادران رفيعي
 

 آناليز كيفي

ارزيابي آندوتليوم ، اسپكوالرميكروسكوپ كاربرد اصلي 

قرنيه است. ارزيابي كيفي، براساس تعداد يا اندازه 

يعي و يا بر پايه ارزيابي كلي از ظاهر طبهاي غيرساختمان

طبيعي و  غيرطبيعي ومي اي آندوتليهساختمان ؛آندوتليوم

 و سريع غيرعينيارزيابي  ،هدف كند.بندي ميدرجه را

 خاصي به تصويرنه نسبت دادن عدد  آندوتليوم است و

توان در مي اين ارزيابياز  .اسپكوالر ميكروسكوپ حاصل از

، تاييد ر جراحي داخل چشميبيني ميزان خطپيش

مورد نحوه درمان  گيري درتشخيص باليني و يا تصميم

بود  تصاوير آشنا آرتفكتاستفاده كرد. در اين مورد بايد با 

 ،د. در آناليز كيفيگردتا باعث اشتباهات تشخيصي ن

  هاياختهشكل  ند:گيرمورد ارزيابي قرار مي مولفه چندين

 (cell conformations)، ها ياخته رجدا(cell boundary)  و

 darkتيره ) جدار ،اين جدارها (intersection) نحوه تقاطع

boundary ) بدون ياختههاي بررسي ساختمان و.  

 

 ها ياختهشكل 

ر ـصاويـدر ت وميـلـدوتـهاي آنهـياختعي ـر طبيـظاه

 ي نسبتا  اياختهيك اليه شامل  ،اسپكوالر ميكروسكوپ

مشخص  ها كامل  حدود آنست كه ضلعي امنظم و شش

پايدارترين شكل  ،از لحاظ هندسي و ترموديناميكياست. 

ضلعي و منظم از واحدهاي شش ،براي پوشاندن يك سطح

ترين كم ،ضلعي با سطح ثابتزيرا شش ؛شودتشكيل مي

محيط را دارد و بنابراين حداقل انرژي فشاري سطحي را 

هم هاين است كه هرگونه ب عقيده بركند. بنابراين، ايجاد مي

وم، هاي آندوتليياختهضلعي منظم شش ساختارخوردن 

لحاظ فيزيكي  بهناپايدار دهنده يك آندوتليوم نشان

پذيرتر آسيب ،بعدي صدماتباشد كه آن را در برابر مي

 وميهاي آندوتليياخته، جوانانطبيعي . در قرنيه سازديم

 ،ياياختهتوزيع سطح  اند ودر يك اندازه تقريبا  ،مركزي

با (. Gaussian curveيا  است )منحني گوس طبيعي تقريبا  

 ؛يابدافزايش مي هاياختهباال رفتن سن، سطح متوسط 

ها ياختهشود و توزيع اندازه مي چندشكلي ،ياياخته الگوي

 گرددمتمايل مي ،تري بيشاياختهبه سمت نواحي با سطح 

 .(1 )تصوير

با افزايش برابرند.  ها تقريبا  لع ياختهدرافراد جوان، اض

تر رود و تفاوت اندازه اضلع بيشسن، اين نظم از بين مي

در تمام  تقريبا   ،زاويه تقاطع بين اضلع ياختهشود. مي

تر و بيماراني كه افراد مسن اگرچه در ؛است 121سنين 

اي در تفاوت قابل ملحظه ،اندشده هااتلف ياختهدچار 

 تقاطع اضلع وجود دارد. زاويه

ند اتوبه داليل مختلفي ميومي، اندازه ياخته آندوتلي 

تا به امروز ارتباطي بين حفظ  .(2كند )تصوير تغيير 

چندشكلي بودن )پلومورفيسم( دتورژسانس قرنيه با 

ها نشان داده نشده و يا بزرگ شدن همگون ياخته هاياخته

و  ن، چندشكلي بودنپژوهشگرابه نظر تعدادي از  ولياست 

دهنده كاهش ظرفيت آندوتليوم نشان ،هابزرگ شدن ياخته

 باشد. مي

هاي ها، شكل ياختهعلوه بر تغيير در اندازه ياخته

در  .(3ممكن است تغيير كند )تصوير نيز ومآندوتلي

هم بزرگ و هم طويل  وم،هاي آندوتليياخته الف، -3تصوير

ها در كه اين ياخته ه شداند. در يك مطالعه نشان دادشده

د و نشوديده مي قوز قرنيهنزديك راس قرنيه مبتل به 

باشد و مي   Vogtsموازي خطوط  هاقرارگيري آن راستاي

كشيده  ،رسد كه مطابق با تغيير شكل قرنيهبه نظر مي

 (،ب-3رس )تصوير ضهايي با حاشيه مگاهي ياختهاند. شده

هاي مربعي )تصوير ، ياخته(ج و د-3اي گرد )تصاويرهياخته
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. شوند( ديده ميو-3گوش )تصوير هاي سهياخته و (هـ-3

ارتباط  ،شد گفتهها گونه كه در رابطه با اندازه ياختههمان

به  هاها و كاركرد آنمستقيمي بين تغيير در شكل ياخته

 اثبات نرسيده است. 

 

 ها و تقاطع آن هاياخته جدار

، اغلب به صورت خطوط تيره ،هاياخته طبيعي جدار

 ديدهگاهي دوگانه  كه  (4تصوير مستقيم و نازك هستند )

يك خط  ، وجودحالت جدار دوگانهترين متداول. دنشومي

و در جدار اصلي مجاور  تر، موازي وثانويه تيره با تمايز كم

 معموال   ،دوگانه جدار .(الف-5 تصوير) باشدداخل ياخته مي

 در يك شود و معموال را شامل مي ياخته ضلع يك يا دو

و گيرد بر مي ها را دربسياري از ياخته ميدان ميكروسكوپي،

 ميداندر يك  را هامشابه ياخته يهاجدارهميشه 

 ها احتماال  گيري آننحوه قرار. كنددرگير ميميكروسكوپي 

 است. اندازيدليل پديده سايهه ب

ر ديده تدوگانه كه كم هايجداريك نوع ديگر از 

-5 كند ) تصويررا درگير ميها ياخته عضيفقط ب ،شودمي

خط دوم در داخل ياخته قرار  ،در اين موقعيت .(ب

و  استاصلي  جداربه همان سياهي  و معموال   گيردمي

ضلع يك ياخته  يا بيش از دو موازي و مجاور دو معموال 

  .شودديده مي

طبيعي است.  ،لمپقرنيه اين افراد در معاينه با اسليت

كاركرد  اختللدليلي بر و  واضح نيست اين جدارهااهميت 

 ه نشده است.يها ارااين ياخته

ها با مجاور ياخته هاياسر طبيعي،در آندوتليوم 

زاويه  گاهي .دهندتشكيل مي درجه 121يكديگر زاويه 

-6 درجه تفاوت دارد ) تصاوير 121خيلي با  ها،راستقاطع 

از لحاظ ترموديناميك  ،هاگونه تقاطعينا كه (ب-6الف و 

يا  هاي ناهنجاردليل وجود ياختهه ب ناپايدارند و احتماال  

از بين  )به علتهاي در حال گذار به شكل عادي ياخته

هاي مجاور يا حركت ياختهو  وم(هاي آندوتليرفتن ياخته

 . شوندايجاد مي

 سطح خلفي قرنيه
هاي ياختهاليه  كه حد فاصل بين تيره جدارظاهر 

 ،باشدو ناحيه تيره مجاور ناشي از مايع زالليه مي آندوتليوم

 جدار، . اگر سطح آندوتليوم صاف باشدداراي اهميت است

و اگر سطح آندوتليوم نامنظم  خواهد بودتيره نيز مستقيم 

 . خواهد بودنامنظم  نيز تيره جدار، باشد

 دهدي تيره جدار اساسي از حالتممكن است چهار 

در نواحي مختلف  از لحاظ باليني، معموال  .(7 د )تصويرنشو

ارتباط شود. ديده مي حالت 4تركيبي از هر  ،آندوتليوم

هاي شكل سطح خلفي قرنيه و خاصي بين ناهنجاري

  كاركرد فيزيولوژيك آندوتليوم به اثبات نرسيده است.
 

 هاي مختلفساختمان

ا درون ي بين واقع در هايتعدادي از ساختمان

 ،د تيره و يا روشن باشندنتوانكه ميهاي آندوتليوم ياخته

يكي از . دنشوتوگرافي آندوتليوم ديده ميودر تصاوير ف

ريزد و را به هم مي طبيعي ياختهطرح  ،هاي تيرهساختمان

تر تر يا بزرگكوچك ،تواند از يك ياختهاز لحاظ اندازه مي

دارند و در  ايتيره هايجدار ها معموال  اين ساختمانباشد. 

 شودها گاهي يك نقطه روشن مركزي ديده ميمركز آن

دهنده برجستگي نشان ها معموال اين .(الف-8 )تصوير

 ايباشند و اغلب با حلقهدسمه )مانند گوتاتا( مي يغشا

يله ـبه وسشوند. عي احاطه ميـهاي غيرطبياز ياخته 

در يك  را قرنيهگوتاتاي توان ميكروسكوپ اسپكوالر مي

شناسايي  لمپاسليتنسبت به  تريبسيار زودهنگاممرحله 

كم به كم ،ها زياد باشدوقتي تعداد اين برآمدگي نمود.

. اگرچه در اين تصاوير (ب-8 سبند )تصويرچيكديگر مي

نقطه  ،هاي آندوتليوم ديده نشودممكن است طرح ياخته

قابل رويت گاهي به وضوح  ،روشن در مركز هر برجستگي

 .است

ديده ي اهاي داخل ياختهساختمانتعدادي گاهي 

ها آن اندازه ؛باشند هاياخته توانند هستهكه ميشوند مي

به طور كامل در داخل يك ياخته قرار  نوعا  متفاوت است و

يك ياخته  ازها گاهي حدود آن ( ولي9گيرند )تصوير مي



 

 آناليز كيفي و كمي تصاوير ميكروسكوپ اسپكوالر -دكتر عليرضا برادران رفيعي

 

 

هاي ساختمان پژوهشگران،به اعتقاد برخي از گذرد. مي

هاي تحت فشار ديده در ياخته ،ياروشن داخل ياخته

كننده حضور تواند توجيهكه مي (stressed cells)شوند مي

. باشدق هاي بزرگ پس از پيوند قرنيه موفها در ياختهآن

ممكن كه هاي روشن متعدد ساختماناين اندازه يا تعداد 

به نظر ، دنشده ديده شوبزرگ ياخته است در داخل يك

 به عبارت ديگر،. باشدبا اندازه ياخته متناسب  كه رسدمي

اندازه  ،تر باشندبزرگهاي آندوتليومي هرچه ياخته

 تر است. بزرگ نيز ياهاي روشن داخل ياختهنساختما

 ياختهسطح چند  ،هاي روشننوع ديگري از ساختمان

و به طور تصادفي در  (11)تصويرد نانشوپي را ميآندوتليوم

ها به طور وقتي اينگيرند. نقاط مختلف آندوتليوم قرار مي

برخي  ؛زنندبرق ميكه سد ربه نظر مي ،مستقيم ديده شوند

در معاينه با ها اينسفيد هستند.  رخيپرتقالي و ب هااز آن

در واقع رسوبات پيگمانته روي آندوتليوم  ،لمپاسليت

  باشند.مي

از دو  كه هر شونداجسام تيره ديده ميگاهي دو نوع 

كوچك  ،اولين نوع. ي هستنداداخل ياخته ،لحاظ موقعيت

ياخته ديده  حول مركزيدر مركز يا نواحي  است و عموما 

 يمشخص و تيز كامل هاي لبهاين اجسام داراي  شود.مي

ها قرار دهد در سطح خلفي ياختهكه نشان مي هستند

هايي كه از ها در قرنيهساختمان (. اين11دارند )تصوير 

 شوند و در صورتديده مي ،هستند يلحاظ باليني طبيع

وجود  ها(ها )ولي نه همه آندر بسياري از ياختهمشاهده، 

ولي  هستندآندوتليوم  يهاريشه مژه ياخته احتماال و دارند 

شناسي هنوز به اثبات نرسيده ه از لحاظ بافتالاين مس

                                                            است. 

اي به ميزان قابل ملحظه ،نوع دوم اجسام تيره

دهد كه و اين نشان ميي دارند متمايزهاي لبه و ندتربزرگ

( و ممكن است يك 12تصوير) واقعند ياختهدر داخل 

                       د.                           ني باشاياختهداخل  حبابواكوئل يا 

در محل  ي كه عمدتا  اياختههاي تيره بين ساختمان

 معموال   ،(13وير صد )تنگيرها قرار ميياخته تقاطع

بين  تصادفيبه طور  ،مشخص حالتيك  با و انداندازههم

ها در اين ساختمانگيرند. هاي آندوتليوم قرار ميياخته

شوند و به نظر قدامي ديده مي يتيبيماران دچار يوو

 مهاجم باشند.   هاي آماسي ياخته كه رسدمي

تعدادي از ساير  ،توميكروسكوپ اسپكوالروبا كمك ف

به عنوان  .ديد توانمينيز را هاي جالب و غيرمعمول يافته

 توان ديدمي را و ضخيمظم مندسمه نا غشاييك  ،مثال

يده آندوتليوم د ،در اين ميكروگراف اسپكوالر .(14)تصوير 

 ،تر فوكوس شوداگر تصوير اندكي عميق شود ولينمي

 قابل رويت خواهد بود. وتليوم دآن

هاي آندوتليومي غيرمعمول و چنين ساختمانهم

بعد از درمان موفق رد  ،هاي بزرگ با اجسام روشنياخته

 . (15 اند )تصويرگزارش شده نيز پيوند قرنيه

حين  كه احتماال  عنبيهپيگمانته  وميتليهاي اپيياخته

ممكن است بر روي  ،اندمرواريد آزاد شدهجراحي آب

( فـال-16ـرد )تصويـرنـرار گيــه قـوم قرنيـدوتليـنآ

هاي اسپكوالر كه شامل حاشيه آن و توميكروگرافوف

 ،(ب-16د )تصوير نباشمجاور آن مي طبيعيآندوتليوم 

ه تهس د كه احتماال ندهنقاط تيره گردي را نشان مي

 د. نباشمي ه عنبيهتليوم پيگمانتهاي اپيياخته

هاي ياخته ظاهريهاي تفاوت ،شد گفتهگونه كه همان

هاي بين جدارها و هاي سطح ياختهآندوتليومي، ويژگي

هاي مختلف داخل و بين نيز وجود ساختمان و ياياخته

وسيله ميكروسكوپ اسپكوالر قابل ارزيابي ه ب ها،ياخته

و اهميت بسياري از اين  ماهيترچه اگد. نباشمي

شده نيست ولي شناخته ،ها در حال حاضرناهنجاري

اهميت گامي ابتدايي در روشن كردن  ،هاتشخيص آن

 . ستهاپاتوفيزيولوژيك اين ناهنجاري

 

 آناليز كمي

 ،ميكروسكوپ اسپكوالرچه توصيف كيفي تصاوير اگر

آناليز  هيگا كند وليبراي بسياري از كاربردها كفايت مي

 ،كننده است. هدف آناليز كميكمك ،كمي اين تصاوير
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 حاصل از اي از اعداد به تصويرنسبت دادن عدد يا مجموعه

هاي مختلف بهتواند جناست كه مي ميكروسكوپ اسپكوالر

تعدادي از را روشن كند.  وميهاي آندوتليياخته

 :باشندگيري ميقابل اندازه هاتههاي ظاهري ياخشاخص

اي يا مساحت )تراكم ياخته ياختهاندازه   (1 

با افزايش  يآندوتليوم هايتراكم طبيعي ياخته اي(:ياخته

ها در ياختهاين  تراكم. به طور طبيعي يابد، كاهش ميسن

كه  استمتر مربع در ميلي ياخته 3511باالتر از  ،كودكان

متر مربع در ميلي ياخته 2111در سنين باالتر به حدود 

، به طور ساالنبزرگدر  هااين ياخته تراكمرسد. مي

تا  1511) استمتر مربع در ميلي ياخته 2411 متوسط

ميكرومتر  351تا  151ها ياختهمتوسط  سطح( و 3511

براي )اي پايين داراي تراكم ياخته هاي. قرنيهباشدمربع مي

متر مربع( ممكن است در ميلي ياخته 111تر از كم مثال

هاي داخل چشمي را نداشته باشند. احيتحمل جر

 ،هاي دهنده پيوندقرنيهاي تراكم ياختهچنين بهتر است هم

 متر مربع باشد.در ميلي ياخته 2111كم دست

 :(هااي بودن ياختهاندازهچندمگاتيسم )پلي (2

 ايهـاختـي طـــوسـمتت ـاحـــسـم راتــيـغيـضريب ت

(coefficient of variation of mean cell area)  ، حاصل تقسيم

 مساحتي بر انحراف استاندارد اياختهمتوسط  مساحت

كه عددي بدون واحد است و است ي اياختهمتوسط 

 از است ، عبارتمگاتيسمپليباشد. مي 3/1تر از كم معموال 

 استفاده به علت كه نوعا  هاياختهتغييرات اندازه  افزايش

 دارايهاي . قرنيهدهدمي رويمدت از لنزهاي تماسي دراز

ممكن است  ،4/1قابل ملحظه و باالتر از  مگاتيسمپلي

 هاي داخل چشمي را تحمل نكنند.  جراحي

 : با(هاياخته بودن يچندشكلومورفيسم )( پل3

 ياختها ضريب تغييرات شكل ب ضلعيششهاي ياختهدرصد 

(coefficient of variation of cell shape ) ردد. گمشخص مي

 111بايد  مطلوببه طور  ،ضلعيهاي ششياختهصد در

دهنده كاهش نشان ،ترهاي پاييندرصد درصد باشد؛

 ها، حاصلياخته چندشكلي. هستندسلمت آندوتليوم 

هاي با . قرنيههاستياختهشكل در افزايش تغييرات 

( ضلعيدرصد غير شش 51تر از باال )بيش چندشكلي

 داخل  چشمي را تحمل نكنند. هايممكن است جراحي

   (cell perimeter)ها ياختهمحيط اندازه  (4

 هاياخته جدارطول متوسط  (5
 (average cell side length)  

 هايكوپـكروسـمياري از ـبسي: هاهـياختكل ـش (6

كدام از اين هر يع فراوانييا توز اسپكوالر قادرند هيستوگرام

 چندشكلي و تا كنون اهميت اندازه. ه نماينديها را اراكميت

در بررسي وضعيت آندوتليوم به ها چنداندازه بودن ياخته و

 اثبات رسيده است. 

هاي ياختهبررسي كمي اندازه  درارز هم شاخصدو 

تعداد يا  و ياياختهمتوسط  مساحت عبارتند از يآندوتليوم

به طور معمول اي، . مساحت متوسط ياختهايتراكم ياخته

 ،ياياخته تراكم و شوده مييمربع ارا ر حسب ميكرومترب

. گرددبيان ميمتر مربع در هر ميلي تعدادبر حسب  معموال 

 طبق معادله زير برقرار است: ،ارتباط اين دو كميت
(2cell/mm )11 6اي/تراكم ياخته= (2mμ)  مساحت متوسط

 (17)تصوير  ايياخته
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 ميكروسكوپ اسپكوالر باقرنيه  آندوتليومهاي ياختهارزيابي 

 

 بيمارستان امام حسين)ع( -پزشكي شهيد بهشتيدانشگاه علوم -استاديار -پزشكچشم ربيع:دكتر حسين محمد

 
 اختصارات:

CHED: congenital hereditary endothelial dystrophy 
ECCE: extracapsular cataract extraction 
ICCE:intracapsular cataract extraction 
ICE syndrome: iridocorneal syndrome 
PK: penetrating Keratoplasty 
PPMD: posterior polymorphous dystrophy 
 

 آندوتليوم قرنيه

هاي در هم ياختهقرنيه از تعداد زيادي  ندوتليومآ

ا هياختهساخته شده است. اين  (interdigitated)آميخته 

 موزاييكيطور  هب كه هستندضلعي داراي يك الگوي شش

در آزمايشگاه قابل تكثير نيستند و ، اندكنار هم قرار گرفته

، منجر به بزرگ شدن، ها به هر علتاز بين رفتن آن

مانده به يكديگر هاي باقيياختهو نزديك شدن  مهاجرت

تر يشها در محيط قرنيه بياختهد. تراكم و تعداد اين شومي

قرنيه  آندوتليوم غشاي پايهاست. اليه دسمه در حقيقت 

و در  است ميكرون 3 ،است كه ضخامت آن در زمان تولد

رسد. اين اليه خود ميكرون مي 54تا  01زمان بلوغ به 

شكل ناحيه خلفي بياست: دو بخش قدامي و خلفي داراي 

 هم چسبيدهبهو ناحيه قدامي  (nonbanded) چسبيدهو غير

(banded). 

 
 اسپكوالرميكروسكوپ تووبررسي با ف

دستگاه فوتوميكروسكوپ اسپكوالر، در واقع يك وسيله 

برداري ميكروسكوپي با ميدان وسيع و قادر به عكس

است.  (regional variability)اي ارزيابي تغييرپذيري ناحيه

آندوتليومي  هايي مانند سندرمبيماري افتراقبراي 

 ديستروفي چندشكلي خلفي از (ICE) ايقرنيه -ايعنبيه

(PPMD) دو نوع تماسي و غيرتماسي رود و دارايه كار ميب 

داراي يك مخروط تماسي و يك مايع اتصالي  است. دستگاه

(coupling fluid) حسي بي به نياز است. بررسي با آن

و دستگاه  داردقرنيه شفاف و فوكوس دقيق وجود  موضعي،

 .شودميصل مت نيز به آن متريپاكي

تراكم  (0در آن عبارتند از:  هاي مورد استفادهمقياس

در  ياخته 3411 شامل ي كه در دوران كودكياياخته

در  ياخته 0111 شامل متر مربع و در سنين باالميلي

كه  هاياختهتعداد متوسط  (0اشد. بمتر مربع ميميلي

 متردر ميلي (ياخته 3411تا  0011) ياخته 0511 حدود

در  0111تر از ها كمياختهكه تعداد در صورتي. بع استمر

جراحي داخل چشمي ممكن است با  ،متر مربع باشدميلي

هاي قرنيه ياخته د. تعدادگردعارضه ورم قرنيه همراه 

متر مربع در ميلي ياخته 0111دهنده پيوند بايد حداقل 

 301تا  001متوسط اندازه هر ياخته كه معادل ( 3باشد. 

به حالتي گفته  ،مورفيسم( پلو5و  باشد.ومتر مربع ميميكر

 ضلعيغير شش ،هاياخته درصد 41شود كه بيش از مي

 باشند. 

 

 اسپكوالر ميكروسكوپ بالينيكاربردهاي 

 ي چشميهاگيري مصدوميتبررسي و پي 

 هاي داخل چشمي گيري جراحيبررسي و پي 

 يقرنيه )مانند بررس آندوتليومهاي بررسي بيماري   

 هاي قرنيه(يستروفيد

 افتراق  آندوتليومهاي تشخيص افتراقي بيماري (PPMD 

  (ICE سندرم از

 هاي التهابي قرنيه بررسي بيماري 
 

 باليني هاي بررسي

قرينه در جريان  آندوتليومبه  هاي واردشدهآسيبدر 

 فيكو، ECCE ،ICCEهاي داخل چشمي مانند جراحي جراحي

شود. به عنوان مثال در فاده مياز اين روش است ،PKو 



 

  هاي آندوتليوم قرنيه با ميكروسكوپ اسپكوالرارزيابي ياخته -دكتر حسين محمدربيع

 

  

 cell)ايالف ياختهـات دـدرص 00تا  5ن ـبي ،ICCEي ـراحـج

loss) تعداد  ،گزارش شده است. در يك پيوند قرنيه شفاف

متر در ميلي ياخته 0111-0111بين  آندوتليومهاي ياخته

 ،آگهي اعمال جراحيدر بررسي پيشاين روش مربع است. 

 0111تر از تعداد كم به ندوتليومآي هاياختهوجود از نظر 

طور هبايد توجه داشت كه باهميت دارد.  ،مربع متردر ميلي

وجهي بايد شش آندوتليومهاي ياخته درصد 011 ،طبيعي

 (بودن يشكليا چند pleomorphisn) پلومورفيسمباشند و 

را  جراحي داخل چشمي توانددرصد، مي 41به ميزان تا 

 . كندتحمل 
 

 (CHED) وفي مادرزادي ارثي آندوتليومديستر

اين بيماري يك تورم دوطرفه و مادرزادي قرنيه است 

 از گلوكوم مادرزادي و نيز صدمات ،ن تولدكه بايد در زما

 شكلدو داراي  CHEDهنگام تولد افتراق داده شود. 

 .است تر(مغلوب )نوع شايع يغالب و اتوزوم ياتوزوم

و تولد وجود دارد، ، در بدمغلوب شكل بيماري در 

. نماي باشداست و همراه با نيستاگموس ميرونده پيشغير

 نورگريزي ريزش ودارد. اشك را حالت شيشه مات ،قرنيه

صورت افزايش شديد ه قرنيه ب تورموجود ندارد.  (توفوبيوف)

 ،دسمه غشاي شدگيولي ضخيم است متريپاكي

  وجود ندارد. (guttata) گوتاتاو  است نواختيك

 

 
 
 

يا  بيماري در حوالي سال اول ،غالب ياتوزوم شكلدر 

كند و رفت ميپيش تدريجبه شود، دوم تولد ظاهر مي

د. نيستاگموس در ندار نورگريزي وجودريزش، درد و اشك

از ماه  آندوتليومهاي ياختهشود. استحاله ايجاد نمي نوعاين 

ك هاي سيستميناهنجاري .گرددمي آغازپنجم جنيني 

محوري بيني نزديك وليد نهمراه با اين بيماري وجود ندار

 شايع است.

 

 (ICE)اي قرنيه -ايسندرم آندوتليومي عنبيه

م ياز عال عنبيه،هاي ناهنجاريقرنيه، گلوكوم و  تورم

 ،اين بيماري قرنيه در آندوتليومهاي ياخته. نداين بيماري

با  طبيعيرغي (ultrastuctural) ريزساختاريدچار تغييرات 

هاي اند. عفونتشده يتليومي اپيهاياختههاي ويژگي

د. عملكرد نممكن است عامل اين تغييرات باش هرپسي

مشخص شده  ،در اين بيماري آندوتليومنادرست پمپ 

 شود:بيماري به سه دسته زير تقسيم مياست. 

0)Chandler’s Syndrome  ،0) و  آتروفي اساسي عنبيه

3)Cogan Reese (Iris Nervous) Syndrome. 

سال ميان طرفه است و در زنانيك بيماري معموالا 

و  مطرح است  PPMD. تشخيص افتراقي آن با باشدشايع مي

طرفه يك ،قرنيه در اين سندرم تورممهم اين است كه 

 . باشدمي

 

 ديستروفي آندوتليومي فوكس 

بدون  گوتاتاياست كه از يك  يبيماري نسبتا شايع

قادر به )قرنيه غير قرنيه تا تورم شديد قرنيه در عالمت

داراي  بيماريكند. تفاوت مي( decompensate يا ترميم

باشد ميير غالب با نفوذپذيري متغ اتوزومي ژنتيكي شكل

 نيز  )اسپوراديك( گيرتكممكن است حالت ولي 

 و  سالگي 41عد از ب داشته باشد. شروع بيماري معموالا

 ايـهمپـداد پـر است. هم تعـتشايع ،انـزندر 

 ATPase +K -+Na .و هم عملكرد پمپ دچار اختالل است 

اختالل اوليه در عملكرد  ،در مورد پاتوژنز اين بيماري

ي در اياختهبين  ماده، رسوب كالژن و آندوتليومهاي ياخته

 ،علت اين اختالل اند ولي، مشخص شدهدسمهغشاي 

 ست. چنان ناشناخته باقي مانده اهم
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افزايش  ،در مركز قرنيههاي باليني، گوتاتا از نظر يافته

خوردگي در قرنيه به وجود چين ،دسمه غشايضخامت 

هاي ياختهد. ناهميت دار ،علت تورم آن و پيگمانتاسيون

تر ها به كمياختهتعداد  ،اندشده بزرگ و چندشكلي ،قرنيه

 و است مربع كاهش يافته متردر ميلي ياختهاز هزار 

. جراحي باشدميميكرون  041ضخامت قرنيه نيز بيش از 

در اين حالت بايد با احتياط و آگاهي بيمار از ورم احتمالي 

 قرنيه بعد از عمل صورت گيرد. 

 

 (PPMD) ديستروفي چند شكلي خلفي
رفت به آهستگي پيش و استاين بيماري ناشايع 

و  غالب ياتوزوم شكل تواند به هر دومي نيز كند ومي

بتداي جواني خود را نشان مغلوب بروز نمايد. بيماري در ا

 هغيرقرينتواند و مي داردطيف باليني وسيعي دهد، مي

ناديده تشخيص آن  ،باشد. گاهي نيز در هنگام معاينه

، قرنيه آندوتليومهاي ياخته ،شود. از نظر پاتوژنزگرفته مي

هاي ياختهها و اند و مانند فيبروبالستچنداليه شده

 كنند. و عمل مي نمايندميتظاهر  ،تليوماپي

 هاي آندوتليومياستحاله

، اجسام در محيط قرنيه ،قرنيه آندوتليوم به استحاله

. رسوب گويندمي (Hassall Henle Bodies) هنله -هاسل

پراكنش صورت گلوكوم، سندرم ه تواند بمالنين مي رنگدانه

 مخروط كروكنبرگ ياو   (pigment dispersion)ايرنگدانه

(Krukenberg spindle) اي تظاهر نمايد. رسوبات قرنيه

 د. ند در ارتباط با عوامل ديگري مانند داروها باشنتوانمي

 

 خوردگيسالپديده 

دهد؛ ه  نيز تغييراتي رخ ميدر قرني ،در پديده پير شدن

 از جمله:

  چسبيدهغيردسمه در ناحيه  غشايافزايش ضخامت 

  خلفي

 هنله -اي محيطي و اجسام هاسلگوتات 

 در آندوتليوم ياختهصدهزار از دست رفتن تقريبي يك 

طي هر ، به عبارتي ديگر ؛سال اول عمر هر فرد 41 طول

اتالف  درصد 0/1 -0بين  ،سال از عمر يك فرد بالغ

 دهد.هاي آندوتليومي رخ ميياخته

 

 

 



 

 تليوم قرنيه با ميكروسكوپ اسپكوالربررسي اپي  -دكتر ماندانا احمدي

 

 

 با ميكروسكوپ اسپكوالر قرنيه تليومبررسي اپي

 

 پزشكي نگاهمركز چشم -پزشكچشم: دكتر ماندانا احمدي

 
 مقدمه

ندوتليوم در بسياري هاي آياختهو شكل  تعدادهرچند 

 ، ميكروسكوپهاي چشمي مورد توجه استاز بيماري

هاي قرنيه از جمله اسپكوالر توانايي بررسي ساير اليه

تليوم طبيعي و ال ببينيم اپيرا نيز دارد. حتليوم اپي

به چه صورت ديده  ،اسپكوالرميكروسكوپ طبيعي در غير

 شوند.مي

 تشكيل شده ايياختهاليه  7تا  5تليوم طبيعي از اپي

بااليي،  ناحيهد. گردتقسيم مي  (zone)ناحيهو به سه  است

 ناحيه مياني، ازاست.  فرشيسنگ ياختهاليه  2-3 شامل

 ياختهيك اليه  چندوجهي و غشاي پايه و ياختهاليه  يك

 است.  تشكيل شده اياستوانه

 هـكـشبدري، ـوكنـيتـم ، دارايومـليـتاپي هايهـياخت

هاي حاوي گليكوژن و وزيكول مجموعه گلژي، آندوپالسمي

براي جذب اشك  ،هايي در سطح خودهستند و ميكروويلي

و  هستندتري بيشجزاي داراي اتر هاي جوانياختهدارند. 

تر به نظر روشنميكروسكوپ اسپكوالر،  ه همين دليل درب

 )دسكوآمه(، شدهورقهورقههاي پيرتر و ياختهرسند. مي

هاي هـياختهفتم كـيه ـروزاند. ـرسنظر ميـن هـتر برهـيـت

 كنند.پيدا مي ريزش ، تليوماپي

 ،والرـكـاسپكوپ ـكروسـميدر وم ـتلييـاي اپـههـياخت

 چندضلعيهستند،  ندوتليومآهاي ياختهتر از نامنظم

اند و به سه تر در كنار هم قرار گرفتهبسيار متراكم ،نيستند

هاي پيرتر و ياختهكه  تيره هايياخته شوند:نگ ديده مير

كه  هاي روشنياخته شدن هستند،ورقه ورقهدر حال 

كه بينابيني  هاي ميانهياختهو  باشندمي هاي جوانياخته

هر  در ميكروسكوپ اسپكوالر، هستند. در حالت طبيعي

تشكيل تليوم را پينماي ا سوميك ،هاياختهيك از اين 

 . دهندمي

 ميكروسكوپ تليوم درهاي اپيياختهپاتولوژيك  انواع

 اسپكوالر

 شكلهاي دوكيياخته (1

جايي هها در مواقع نياز به تكثير و جابياختهاين  

د و در واقع نشوايجاد مي ،تليومهاي اپيياختهتر سريع

هاي ياخته. هستند تليوماپي يافتهترميم تسريعنشانه 

و در  كراتوفاكياپيپس از  ،شكل پس از پيوند قرنيهدوكي

 د. نشوديده مي قوز قرنيه

 

 هاي بزرگياخته( 2

سوخت و ساز  ،ياختهد كه نشودر مواقعي ايجاد مي 

و گليكوژن و كاهش  ATPدچار كاهش  و طبيعي ندارد

استفاده زياد ، آفاكيها، ها در ديابتيياختهميتوز است. اين 

اسين مصرف تو كساني كه ايندوم از لنزهاي تماسي نرم

 ،كه ايندومتاسيند. توضيح ايننشوديده مي ،كنندمي

 سوخت و سازندين را كه وجود آن براي ساخت پروستاگل

 . كندمياست، مهار ضروري  ياخته

 

 مجتمع هاي كوچكياخته (3

شود و طور پاتولوژيك فعال ميه در مواردي كه ميتوز ب 

 بيش از حد شدن( )اكسفوليه ريزيدر موارد وقوع پوسته

د. نشوديده مي اي،ياختهبه مهاجرت  عدم نيازو اي ياخته

 (KCS)نژنكتيويت سيكا ودر كراتوك، به ويژه، هاياختهاين 

هاي ياختهساير تغييرات پرداختن به . ندگردمشاهده مي

هاي ياختهو تغيير نسبت  مثل ديده شدن هسته يتليوماپي

هاي قرنيه ديده در بسياري از بيماري تيره كهبه  روشن

تاز حوصله اين بحث خارج اس ،دنشومي
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 يچشم مصدوميتقبل و بعد از اعمال جراحي و  با ميكروسكوپ اسپكوالر، نيهقر بررسي

 

 پزشكي نگاهمركز چشم -پزشكچشمذبيحي يگانه:  حميدرضا دكتر

 
 

 مقدمه

، بر كسي اهميت آندوتليوم در شفاف نگه داشتن قرنيه

لذا بررسي سالمت آن از لحاظ كمي و پوشيده نيست؛ 

براي  گيريتصميم به منظور ،احيقبل از اعمال جر ،كيفي

 .رسدضروري به نظر مي ،تعيين شيوه مناسب عمل جراحي

ستروفي آندوتليومي يدبيماري كه دچار در  ،عنوان مثاله ب

و يا بيماري كه در بررسي وضعيت آندوتليوم  فوكس است

هاي كه از تعداد مناسب ياخته مشخص شود ،قبل از عمل

ر است در صورت نياز به هتب ؛آندوتليوم برخوردار نيست

و روش فيكبه تر كه امروزه بيش مرواريدانجام جراحي آب

طريق برش قرنيه شفاف اجتناب  بهاز عمل  ،گرددانجام مي

چنين به هم .گردداي جراحي تونل صلبيهشود و از طريق 

ناشي از  يتر از صدمات آندوتليومچه بيشمنظور كاستن هر

زريق داخل اتاق قدامي حسي موضعي و ت، از بيعمل

هاي آندوتليوم و تواند سبب تورم ياختهين كه مييوكاليد

و با استفاده از  خودداري گردد ،شود هاآن به صدمه

حين  ياز صدمه آندوتليوم ،هاي مناسبويسكواالستيك

 . ه شودعمل كاست
 

عالوه ه ب مرواريدجراحي آبدر يك بيمار كه تحت 

يرد و عمل جراحي گرار ميكارگذاري لنز داخل چشمي ق

تا  6ه طور ميانگين بين ب ،رسدبدون مشكل به پايان مي

بعد از عمل خواهيم داشت كه  ايياخته كاهشدرصد  71

 4-04 تواند بينميآندوتليوم  هايياختهدامنه كاهش 

 ،خارج كپسوليبه عنوان مثال در عمل  .متغير باشد درصد

تر از كم ،د از عملهاي آندوتليوم بعياختهميزان كاهش 

 مرواريدجراحي آبدر است.  داخل كپسوليعمل به روش 

هاي ياختهعوامل متعددي سبب كاهش  ،به روش فيكو

صدمات ناشي از  د كه عبارتند ازنشوآندوتليوم قرنيه مي

 د و يا نشواق قدامي ميوسايلي كه حين عمل وارد ات

د لتراسونامواج او نيز تماس نوكلئوس سخت با آندوتليوم و

چنين . همگرددحرارتي كه در نوك پروب ايجاد مي

 اق قدامي با محلول داخل چشميمدت اتشستشوي طوالني

 71تا حداكثر آندوتليومي ي هاياختهتواند كاهش مينيز 

 را سبب گردد.درصد 
 

با  ههاي آندوتليوم قرنيياختهنكته مهم در بررسي 

تحت جراحي  ترپيشبيماري كه  در ميكروسكوپ اسپكوالر

ترين كاهش اين است كه بيش ،است قرار گرفتهمرواريد آب

ي در مجاورت محل برش عمل يعني جايي كه اياخته

خواهد بود  ،گيردكاري در قرنيه صورت ميترين دستبيش

ي را خواهد داشت و اياختهترين كاهش كم ،و نقطه مقابل

خته، يااز نظر تعداد  ،قرنيه يآندوتليوم قسمت مركز

در قسمت  جراحيدو منطقه است. لذا اگر برش بينابين 

آندوتليوم قرنيه با  در بررسي ،باشد باالي قرنيه داده شده

هاي ياختهخت وانبا عدم توزيع يك ميكروسكوپ اسپكوالر،

 خواهيم شد كه اصطالحا   مواجه يآندوتليوم در جهت عمود

 گويند؛مي  (vertical disparity)نواختي عمودينايك آنبه 

ترين در قسمت فوقاني و بيش ياختهترين تعداد يعني كم

 د بود. الزم بهندر قسمت تحتاني قرنيه خواه ياختهتعداد 

 ،با گذشت زمان نواختي عمودينايك ناست كه اي يادآوري

تحت جراحي  ترپيش بيماري كهقرنيه چندان تغييري در 

در بررسي و لذا  كندنمي ايجاد ،استقرار گرفته مرواريدآب

در اين گروه از  با ميكروسكوپ اسپكوالر آندوتليوم قرنيه

اي از قرنيه مورد كه چه منطقه بسته به اين ،بيماران

 اهميت دارد. توجه به اين نكته  ،گيردارزيابي قرار مي



 

 بررسي قرنيه با ميكروسكوپ اسپكوالر -يگانهحميدرضا ذبيحي 

 

 
 

 لنز داخل چشمي

ميكروسكوپ اسپكوالر  با آندوتليوم قرنيهدر بررسي 

 در مقايسه لنز داخل چشمي گذاريكاركه  نشان داده شد

هاي ياختهتري را به بيش عدم كارگذاري آن، صدمه با

اق قدامي تا در لنز گذاريكند و كاروارد ميآندوتليوم 

تري در بر خواهد نيز صدمه بيشاق خلفي تنسبت به ا

 ،در مورد تاثير لنز بر ميزان صدمه آندوتليوم قرنيهداشت. 

علت نيروي هب ،التيمتاكرترين صدمه ناشي از لنزهاي بيش

باشد كه چسبندگي زياد بين اين لنزها و آندوتليوم مي

ترين تماس اين كوچكي در اثر اياخته يسبب پارگي غشا

ناشي از  ،ترين صدمهكم شود.نوع لنز با آندوتليوم مي

 تماس بين لنزهاي هيدروفيليك و آندوتليوم قرنيه است. 
 

 پيوند قرنيه

 يدر بيمارانا ميكروسكوپ اسپكوالر بآندوتليوم بررسي 

گيرند نيز از اهميت كه تحت عمل پيوند قرنيه قرار مي

آندوتليوم قرنيه بعد از است. در بررسي  خاصي برخوردار

ترين ميزان كاهش كه بيشاست پيوند نشان داده شده 

باشد و فاصله بعد از عمل ميبال ،هاي آندوتليوم قرنيهياخته

 هاي آندوتليوم در حدياختهگير شمرغم كاهش چبه  گاهي

هنوز  ،تر از تعداد الزم جهت شفاف نگه داشتن قرنيهكم

 قرار دارد.قرنيه در وضعيت شفاف 

هاي آندوتليوم قرنيه بعد از پيوند ياختهميزان كاهش 

 لينوسان داشته باشد و درصد 04تا  1بين  تواند، ميقرنيه

و  ندرخوردابردر ظاهر از قرنيه شفافي  ،هر دو گروه

اين دو گروه از يكديگر در تفكيك  پ اسپكوالروميكروسك

كه آندوتليوم قرنيه كننده است. با توجه به اينكمك

به  ؛تغيير و تحول است دستخوشدر بلند مدت، پيوندي 

 مواجه  هاياختهو افزايش اندازه  تعدادبا كاهش  تدريج

نيه اني قركننده نارسايي ناگهله توجيهخواهيم بود. اين مسا

ها بعد از يك سال ،قابل برگشت در بافت پيونديو ادم غير

 پيوند موفق خواهد بود. 

پيوندي با ميكروسكوپ  نكته ديگر در بررسي قرنيه

 هاي آندوتليومياختهاين است كه ميانگين اندازه  اسپكوالر

در  ياخته آندوتليوم يك فرد طبيعي تواند سه برابر اندازهمي

بزرگ شدن اندازه  ،ي باشد. در حقيقتدهه هفتم زندگ

جبراني براي شفاف نگه داشتن قرنيه  يك سازوكار ،ياخته

حين عمل و  صدماتدر اثر  هاياختهرغم كاهش تعداد به

 باشد. التهاب بعد از عمل پيوند قرنيه مي

تشخيص اسپكوالر،  ميكروسكوپ كاربرداز موارد ديگر 

 براي پيوند قرنيه رخطرپ در افرادهنگام پس زدن پيوند زود

به اي كه قرنيه قرنيه، مانند پيوند مجدد ؛ موارديدباشمي

 .پيوند در كودكان)واسكوالريزه( شده است و  دارشدت رگ

به  در قرنيه هاي التهابيياخته ،اسپكوالر ميكروسكوپ در

هاي آندوتليوم ياختهروي بر صورت نقاط شفاف و تيره 

اسپكوالر  ميكروسكوپ چنين ازهم .گردندمشخص مي

قبل  ،توان جهت بررسي وضعيت آندوتليوم قرنيه دهندهمي

 استفاده كرد.از انجام پيوند قرنيه 
 

 قرنيه مصدوميت

 هايديدگي ياختهسبب آسيبقرنيه  مصدوميت

به  آندوتليوم قرنيهبررسي شود كه اين نكته با آندوتليوم مي

ست. در يك ا ارزيابيقابل  وسيله ميكروسكوپ اسپكوالر،

چشم راست  نافذ بهربه غيرضساله كه دچار  76پسر جوان 

كه رغم ايننشان داده شد كه به در دو سال قبل شده بود، 

شفاف بودند، تعداد  بالينياز نظر قرنيه هر دو چشم 

 درصد تعداد آن در 01هاي آندوتليوم چشم راست ياخته

 چشم چپ بوده است. 
 

 تماس زجاجيه و قرنيه

قرنيه، به تدريج  نرم با آندوتليوم اجيهزجتماس 

 آندوتليوم و ادم قرنيه شود. بررسي به سبب صدمهتواند مي

وضعيت  ارزيابيجهت  قرنيه با ميكروسكوپ اسپكوالر

مناسب براي عمل  گيريتصميم از نظرتواند آندوتليوم مي

با  كننده باشد. اگر بررسي آندوتليوم، كمكجراحي
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 ،تغييرات شديدي را نشان ندهد ميكروسكوپ اسپكوالر

تواند سبب شفاف شدن انجام ويتركتومي به تنهايي مي

 قرنيه شود. دوباره

 

 لنز تماسي

سبب ايجاد دو نوع تغيير در  تماسي استفاده از لنز

يكي تغيير حاد به صورت ايجاد  :شودآندوتليوم قرنيه مي

 در اثر ،هاي آندوتليومياختهرنگ در تيره هايحباب

ي كه حداكثر اياختهالكتات داخل وكسي و تجمع هيپ

است و  تماسي نيم ساعت بعد از استفاده از لنز ،شدت آن

 ي،ديگر .يابد و قابل برگشت استكاهش ميبه تدريج 

چه  ،تماسيمدت از لنز بلندتغييرات مزمن ناشي از استفاده 

كه با قطع  مگاتيسمبه صورت  پلي ،سخت و چه نرم

. هر گردبه وضعيت طبيعي برنميماسي، ت استفاده از لنز

الر قابل بررسي اسپكوميكروسكوپ با  ،دوي اين تغييرات

 باشند.مي

 

 ديابت

افراد ديابتي با ميكروسكوپ بررسي آندوتليوم قرنيه 

رفيسم و وومو پل مگاتيسمدهنده افزايش پلينشان اسپكوالر،

باشد. در اين افراد مي ضلعيهاي ششياختهكاهش درصد 

طور ها به ، تعداد ياختهبا افزايش سن ،7 نوع ديابتر د

اگرچه تغييري در ضخامت  يابد؛كاهش مي گيريچشم

 . دهدرخ نميقرنيه 

  

 



 

  آلرژي چشمي -دكتر بهزاد يخشي

 

 

 آلرژي چشمي

 
Barney NP. Ocular Allergy. Subspecialty Day / Uveitis 2003:1-6.    
         

 پزشكي نگاهمركز چشم -پزشكچشم :دكتر بهزاد يخشي

 
 هاي آلرژيك چشمبندي بيماريطبقه

هاي آلرژيك چشم تقسيمات متعددي در مورد بيماري

 ن اي ترقابل قبول بنديتقسيم كه اندمطرح شده

 نژنكتيويت آلرژيك وكها به صورت زير است: اريـبيم

  كـكونژنكتيويت آلرژي ك فصلي وـآلرژي كونژنكتيويت)

هاره، ـب تـژنكتيويـونـكوـراتـ، ك(Perennialيـا  دارـايـپ

 درشت پاپيلري كونژنكتيويت و كآتوپيراتوكونژنكتيويت ك

(giant papillary conjunctivitis) .  

 

  هاي آلرژيك چشمييماريببررسي ژنتيك 

 (genome-wide screening) غربالگري گسترده ژني هم 

، (candidate gene) هاي انتخابيژن هاي بررسيو هم روش

 هاي آلرژيكبيماريها از نظر طي بررسي حساسيت ژن

  (genetic heterogeneity) يگوني ژننتيجه ناهم چشمي، به

  اند.رسيده

 
  پايدار ، فصلي يا(AC) يكهاي آلرژكونژنكتيويت

شونده خودمحدودالتهابي  يندفرآ ،آلرژيك كونژنكتيويت

شده به مواد در افراد حساس است كهملتحمه  دردوطرفه و 

 جاداي ،تفاوت در زن و مردبدون ، )آلرژن(زا حساسيت

به زا با اتصال عامل حساسيت يندگردد. اين فرآمي

  .شوداز ميسل، آغماستموجود در  IgEبادي آنتي

بستگي  آن تر به دفعات بروزبيش ،ينداهميت اين فرآ

كونژنكتيويت م بيماري. دو نوع يشدت عالبه تا  دارد

اساس بروز التهاب به طور فصلي )در بهار و پاييز( بر آلرژيك

. اگرچه اندشده تعريف  )در طول سال( پايدارطور ه يا ب

 كونژنكتيويت ليمشابهند و ACم التهابي در هر دو نوع يعال

تر بيش ،تب يونجه كونژنكتيويتيا  (SAC)آلرژيك فصلي 

دهد. عامل ميرا تشكيل  ACاكثريت موارد  است وشايع 

انتشار گرده گياهان در هوا )به عنوان مثال انواع  ،آن

باشد. عوامل مي هاي خاص...( در فصل ها، درختان وعلف

 معمولا  ،(PAC) پايدارآلرژيك  كونژنكتيويتكننده ايجاد

 در كه ي هستندهاي ديگرحيوانات، گرد و غبار يا آلرژن

و  SACهر دو نوع آلرژي ال در محيط وجود دارند. طول س

PAC، بينايي مانند  كنندههاي آلرژيك تهديدبايد از بيماري

 د. نتشخيص داده شو آتوپيكبهاره يا  كونژنكتيويتكراتو

 

 هاي بالينيشاخص

هاي آلرژيك مشكل است، كتيويتبررسي شيوع كونژن

و  دانندمياين مشكالت را جزيي  عموماا پزشكان زيرا 

كالج آلرژي، هايي كه توسط در بررسي كنند.گزارش نمي

مشخص شده  پذيرفت؛آمريكا انجام  آسم و ايمونولوژي

سابقه بروز  ،هاي مورد مطالعهخانوادهدرصد  53است كه 

 35 كمدست ،اين ميزان از كردند.انواع آلرژي را ذكر مي

م چشمي مربوط به آلرژي را گزارش عالي ،درصد موارد

جمعيت مورد درصد  05 ،در اغلب مطالعات اند.كرده

نكته جالب  .انددچار كونژنكتيويت آلرژيك بوده ،عهمطال

 افرادي كه دچار رينيت آلرژيك هستند، درصد 05كه آن

  كونژنكتيويت آلرژيك هم دارند.

به نوع آب و هوا بستگي دارد. به  عمدتاا ،SAC پراكندگي

 ،هاعلفافشاني هناشي از گرد SAC ،عنوان مثال در آمريكا

و  خليج مكزيكحل در سوا ،از ماه مارس تا اكتبر معمولا

تر در بيش ،آگوست از ماه مه تاو نواحي جنوب غربي كشور 

ناشي از  SAC ،نواحي ديگر كشور شايع است. در مقابل
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از ماه  آمريكا در اغلب نواحي ،ragweedشاني افهگرد

شود ولي در ايالت جنوبي آگوست تا اكتبر مشاهده مي

تا نوامبر ادامه و  گرددمي يه شروع، از حدود ماه ژويآمريكا

خيلي زود و در  ،ها در جنوبافشاني درخته. گرديابدمي

 گردد.در ماه مارس آغاز مي ،ژانويه و در شمال

. باشدميخارش چشم  ،ACبيماري در  متعالترين مهم

م از متوسط تا شديد متغير است. عالي ،شدت خارش چشم

چشم،  ي، تورم، قرمزريزشاشك عبارتند از آن ديگر

ها كه فرد را پلك يا در چشم سنگيني احساس ،سوزش

كند، حساسيت به نور و در بعضي وادار به ماليدن چشم مي

 .ديد تاريمواقع 

م با عالي معمولا AC ،شدتر گفته يشپطور كه همان

 پرخوني ملتحمه رينيت آلرژيك مرتبط است. 

م اين بيماري هستند. ، از عاليهمراه با ادم پلك و كموزيس

به  كموزيس، در حالي كه استنتيجه اتساع عروق  ،پرخوني

مويرگي هاي پسسياهرگچه دليل تغيير در نفوذپذيري

تيرگي پوست اطراف  ،ماراناي از بي. در عدهگرددايجاد مي

، شود كه علت آنمشاهده مي (Allergic Shiners)اربيت 

علت كاهش  به پيگمانتاسيون اطراف اربيت افزايش موقت

 هاي زيرجلدي است.بافتو  از پوست  بازگشت سياهرگي

  
 پاتوفيزيولوژي

 IgEبادي اكنون مشخص شده است كه وقتي آنتي

طور متقاطع ، به (Fc,RI) اهسلماست IgE گيرندهمتصل به 

ن موجب آزاد شد ،كندپيدا مي اتصال هاژنبا آنتي

مثل هيستامين و يا شده )هاي از پيش ساختهميانجي

شده  )مثل تازه توليد )مدياتورهاي( هايميانجيو  (تريپتاز

كه اثـرات ردد ـگميدونيك( ـد آراشيـهاي اسيتـمتابولي

 . بيولوژيك متعدد و متفاوتي دارند

بررسي آميزي بافت و دست آمده از رنگ ههاي بيافته

 دهاي متعدميانجيها و آزاد شدن سلماست، اشك بيماران

هاي ي پاسخپاتوفيزيولوژعامل اصلي در  ها را به عنواناز آن

در  ،به عالوه. نمايندميمشخص  التهابي آلرژيك چشم 

 موضعيهاي هيستامينعدادي از مطالعات باليني كه آنتيت

و   (mast cell stabilizing)هاسلماستتثبيت با توانايي 

 ؛ندداروهاي با عملكرد دوگانه را مورد بررسي قرار داد

به وسيله اين داروها اثبات شده  ACم بيماري يتسكين عال

 است.

فنوتيپ و محل به بسته  ،التهابي هايميانجي ساخت

 نثايتئاز خپرو متغير است. ها،سلماستحاوي بافت 

( كه منحصر به ربوط به گرانول )تريپتاز و كيمازم

گرهاي نشانترين به عنوان مناسب ،هستند هاسلماست

در انسان پذيرفته  هاسلماستبندي فنوتيپي براي طبقه

دسته تقسيم به دو  هاسلماست ،بر اين اساس اند.شده

 كيماز(. فنوتيپ-)تريپتاز TCMCريپتاز( و )ت TMC شوند؛مي

آميزي رنگوسيله  انسان طبيعي به ملتحمه هايسلاستم

به خوبي مشخص و ثابت  ،ملتحمه بافتيهاي نمونهايمني 

 تليوم ملتحمهبه ندرت در بافت اپي هاسلماستشده است. 

تنها به نوع وجود،  دارند اما در صورتوجود  طبيعي انسان

 TMCفنوتيپ  هايسلماستگردند. محدود مي TMCفنوتيپ 

تليوم ملتحمه افراد مبتال به در بافت اپي ،هاائوزينوفيل و

SAC  وPAC، در  هاسلماست د.نيابافزايش ميsubstantia 

propria   درصد 53د و نشويافت مي طبيعيملتحمه افراد 

چنين تعداد همهستند.  TCMCفنوتيپ  ها دارايياختهاين 

 roprinapubstantia s( در بافت TCMC)فنوتيپ  هاسلماست

 يابد.افزايش مي ACافراد مبتال به 

 

 )آلرژيك( كآتوپي كونژنكتيويتكراتو

ي يند التهاب، يك فرآ(AKC) كراتوكونژنكتيويت آتوپيك

كه در  طرفه و تهديدكننده بينايي استآلرژيك مزمن دو

 كملتحمه و پلك افراد حساس مبتال به درماتيت آتوپي

  كند.بروز مي

 كونژنكتيويتم باليني ، عالي3535در  Hoganاولين بار 

در بيماران مبتال به درماتيت  را كراتيت مزمن همراه با

جمعيت  درصد 5. آمارها حاكي از ابتالي شرح داد آتوپيك

درصد از اين  05تا  33كه  دنباشمي آتوپيكبه درماتيت 
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. شروع هستندمبتال  AKC ويژهبه  ،م چشميافراد به عالي

 باشدميهاي دوم تا پنجم عمر ر دههد معمولا AKCبيماري 

 05تا  33شروع بيماري را در سنين  ،هاي اخيرگزارش ليو

مردان  ابتالي . نسبتاندنيز نشان دادهسال  60تا  5سال و 

در مطالعات  ،3 به 3تر از تا كم 0/0 به 3به زنان بين 

در  ،نژاد يا محل سكونت افراد مختلف متغير بوده است.

 بيماري نقشي ندارد. ابتالي به اين

 

 هاي باليني شاخص

است كه  AKCترين عالمت اصلي ،خارش شديد چشم

و يا در تمام  نمايدتر بروز فصول بيش برخيممكن است در 

 شيوع ،م ديگري كه به ترتيبيسال وجود داشته باشد. عال

تاري تري دارند عبارتند از ترشح مخاطي، قرمزي چشم، كم

در صورت م بيماري يعال درد. ، حساسيت به نور وديد

 . دنيابميتشديد  ،در افراد حساس ،تماس با حيوانات

 پوستگرفتاري  عبارتند از AKC باليني هاي نشانه

پوست  .تغييرات عدسيو ها، ملتحمه، قرنيه اطراف پلك

در . استريزي ههمراه با پوستو قرمز ها اغلب اطراف چشم

آن ممكن است عالمت اصلي  ،گروه كمي از بيماران

( كانتوس خارجي )شقاق ترك خوردگيصورت زخم و هب

 .چشم مشاهده گردد

 ،هاريختن مژه مانندمي عالي ها ممكن استدر پلك

 يزه شدن پوستكراتين، (Meibomitis) ينالتهاب غدد ميبوم

، در ملتحمه .نمودمشاهده را  به خارج تومبرگشتگي پونكو 

واكنش  است كنها ممپلك )تارسال( سطح داخلي در

رنگي مشاهده گردد. ها و ادم سفيدي، التهاب فوليكولپاپيلر

در  تليوميزيراپيايجاد فيبروز در بافت  ،عالوه بر اين

در بعضي موارد و  شدگي فورنيكسكوتاهبسياري از موارد، 

ها در تعداد كمي از افراد مبتال به چسبندگي پلك

 بولبي،ملتحمه شود. گرفتاري ديده مي كونژنكتيويتكراتو

ديده  (كموزيس)به صورت قرمزي و تورم ملتحمه  معمولا

مانندي در هاي ژله، ندولدر برخي از بيماران .شودمي

 گردند.اطراف ليمبوس مشاهده مي

ترين كنندهنگران  و ترينمهم كه بيناييقابل توجه  افت

 ديدگيآسيبمربوط به  معمولا ،عارضه اين بيماري است

 superficial) اي سطحيكراتوپاتي نقطه باشد.قرينه مي

punctuate keratopathy)، در اين قرنيه  گرفتاريترين شايع

، اسكار و تليوم، نقص پايدار اپيزايينورگ. بيماران است

ترين دليل كاهش ديد مربوط ، از اصليهاي ميكروبيزخم

اران بيم درصد 30-31در  كراتيت هرپسيبه قرنيه هستند. 

 6-30 در قوز قرنيه )كراتوكونوس(است.  شدهارش گز

يت قدامي و اختاللت دهد. يوويروي ميبيماران  درصد

مربوط به  مرواريدآب. تعيين شيوع اندعنبيه گزارش نشده

AKC،  ها در درمان داز استرويي فراوانبه دليل استفاده

نوعي  ،AKCمشكل است. كدورت عدسي ناشي از  ،بيماري

كپسولي قدامي يا خلفي است. پارگي زير مرواريدآب

به عنوان  مرواريد،آببا يا بدون سابقه جراحي  ،شبكيه

گزارش شده  AKCهاي خلفي در بيماري تظاهرترين اصلي

 است. 
 

 ولوژي يپاتوفيز

شونده است خودمحدوديند آلرژيك يك فرآ ACگرچه 

تواند حتي بينايي مي است ومزمن  ، يك بيماريAKC ولي

دقيقي كه منجر به چنين  سازوكار. ندازدابه خطر  فرد را

 تاثيربه طور كامل شناخته نشده است.  ،شوداي مينتيجه

 هايياخته، ائوزينوفيل و IgEبادي ها، آنتيسلماست

است. مزمن بودن بيماري  ACبيماري مشابه  ،التهابي ديگر

 فعاليتبه دليل  احتمالا  ،و خطر آن براي بينايي

 باشد. مي آن)پاتوژنز(  زاييبيماريدر  هالنفوسيت
 

 (VKC)بهاره  كونژنكتيويتكراتو

 دوطرفه مزمن آلرژيكآيند التهابي فر ، يكVKCبيماري 

هاي كه در افراد مستعد با زمينه بينايي است كنندهتهديد و

سالگي  35پيش از  كند. بيماري معمولابروز مي آتوپيك

در سن  ارد و معمولاسال ادامه د 0-35و  شودميشروع 

مناطق آب و مردان جوان در  ،تربيشيابد. بلوغ بهبود مي



 

NJO  Vol. 1, No. 4,  Winter 2004  4شماره  -1سال -پزشكي نگاهمجله چشم  

 

 

شوند. نواحي به اين بيماري دچار مي ،هوايي گرم و خشك

ترين تعداد بيماران را دارا بيش ،اي و آفريقاي غربيمديترانه

 ،د و در اغلب مناطق غرب اروپا و آمريكاي شمالينباشمي

 تري دارد. شيوع كم

، در مثل اگزما يا آسمساير تظاهرات آتوپي بقه سا

آتوپي سابقه خانوادگي و  VKCچهارم بيماران مبتال به سه

شود. بيماري در فصول خاصي مي سوم بيماران يافتدر دو

گيرد اما ممكن است بيماران عاليم آلرژيك را در يشدت م

 باشند.  داشتهسال طول 
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، چشم شديد و خارش نورگريزي )فوتوفوبي( شديد

 خارجيجسم احساس چنين . همهستند VKCم اصلي عالي

م شايع عاليديگر ، از هاافتادگي و اسپاسم پلك و در چشم

اغلب به ملتحمه و  ،م اين بيماري التهابيباشند. عاليمي

ها در ها و حاشيه پلكشود. پوست پلكقرنيه محدود مي

 شوند.دچار نمي تقريباا  ،AKCمقايسه با 

واكنش  ايجاد ،هاي اين بيماري چشميويژگياز 

و  ملتحمه تارسي ناحيه تر دراست كه بيش پاپيلري

به  ملتحمه تارسيكه در  پاپيالهاييشود. ديده مي ليمبوس

دارند، متر تر از يك ميليبزرگ يقطر ؛دنآيوجود مي

ا ست بممكن ا د.نو حدود مشخصي دار صاف است سرشان

د و اغلب در بيماران آمريكاي شمالي و نين رنگ بگيرفلورس

چسبنده  مانندرشته . ترشح مخاطيشوندايجاد مياروپايي 

بيماران  ايندر  پاپيالهاي تارسال همراه معمولا، و غليظي

 شود. ديده مي

مجتمع و  يحالت ژلتين معمولا پاپيالهاي ليمبوسي، 

مشاهده اطق آفريقايي تر در بيماران منشو بي دارند

 سيرتفاوت در  پژوهشگران، به نظر گروهي ازد. نشومي

اين  مجموعه. دارد پاپيالبه محل  بستگيباليني بيماري 

 يا سطح قرنيه زايينورگتغييرات ممكن است منجر به 

 ايجاد پانوس گردند.

 

 پاتوفيزيولوژي

VKC،  سازوكاراما  استمزمن و تهديد كننده بينايي 

شده شناخته كامالا  ،شودمي وضعيته منجر به اين دقيقي ك

 نيست. 

 

 (GPC)كونژنكتيويت پاپيلري درشت 

GPC كه منجر به  استمزمن و التهابي  بيماري يك

در  ملتحمه تارسيبر روي بافت  هاي درشتپاپيال ايجاد

گردد و اغلب با استفاده از لنزهاي هاي باليي ميپلك

كه  شودديده مي در بيماراني GPCتماسي نرم ارتباط دارد. 

نفوذپذير لنزهاي سخت نرم و ي تماسي سخت يا از لنزها

 داراي بيماراني كه ، درطوركنند و هميناستفاده مي به هوا

در تماس با  زدهبا سر بيرون هاييبخيه پروتز چشمي يا

افرادي كه از لنزهاي  بيست درصد .باشندمي ملتحمه

 شوند. GPCممكن است دچار  ،كنندتماسي نرم استفاده مي

)در مقابل لنزهاي  بادوامافرادي كه لنزهاي تماسي نرم 

تر برابر بيش 35 كمدست ،كنندمصرف( استفاده ميباريك

استفاده نفوذپذير به هوا لنزهاي سخت  از افرادي كه از

ميزان ابتال  مستعد ابتالي به اين بيماري هستند. ،كنندمي

مصرف باررادي كه از لنزهاي روزانه يكاف در تقريباا  ،GPCبه 

 ،كننداستفاده ميسخت و افرادي كه لنزهاي تماسي 

مصرف را هنگام باربيماراني كه لنزهاي يك يكسان است.

تر برابر بيش 5 تقريباا  ،كنندخواب از چشم خارج نمي

، كنندنسبت به افرادي كه لنزها را روزانه از چشم خارج مي

 ند. هست GPCم داراي عالي

مرتبط هاي بيماران مبتال به آسم، تب يونجه و يا آلرژي

 هستند. GPCتر ابتال به در معرض خطر بيش ،حيوانات با
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خارش چشم بعد از خارج كردن  عبارتند از GPCم عالي

لنز، قرمزي، سوزش، افزايش ترشحات مخاطي در هنگام 

 ي.كاهش تحمل لنزهاي تماس و نورگريزيصبح، 
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ديد در اين بيماران ممكن است ناشي از  تاري

 لنز تماسيجايي هيا جاب نرم وتماسي روي لنز  هايرسوب

باشد.  بالييملتحمه پلك  يپاپيلر ناشي از هيپرتروفي

ها بعد از شروع ها يا حتي سالوليه ممكن است ماهام عالي

 استفاده از لنز توسط بيماران بروز كند. 

 

 پاتوفيزيولوژي 

مكانيكي ناشي  صدماتممكن است نتيجه  GPCروع ش

لنزهاي تماسي يا تحريك پلك باليي به  استفاده ازاز 

تر بيشاحتمال  اما وسيله لبه لنز با هر بار پلك زدن باشد.

ايجاد  ،روي لنز تماسي برين تيكه تشكيل پرو اين است

كند. مي ينوعي واكنش آلرژيك در بافت پلك

هاي مربوط به ، منبع اصلي دادههاي بافتيگيرينمونه

 ( هستند.VKCو  AKCهمانند ) GPCپاتوفيزيولوژي بيماري 

 

 درمان بيماري آلرژيك چشم كلياصول 

مستلزم همكاري بين پزشك  ،درمان آلرژي چشمي

 پزشك است.هاي آلرژيك و چشم، متخصص بيماريعمومي

تواند در زمينه ماهيت ميهاي آلرژيك متخصص بيماري

ر و نحوه درمان م آلرژيك بيمايك عالييا سيستم موضعي

 ،داروهاي سركوبگر ايمنييا درمان با موضعي، سيستميك 

پزشك را به چشم ارجاععاليمي كه  كمك شاياني بنمايد.

، درد چشمي، مردمك بينايي تغييرات شامل دنسازلزم مي

، كدروت قرنيه و بروز التهاب داخل طبيعينامنظم و غير

توان اطمينان داشت كه به اين طريق مي .هستندچشمي 

 عواملآلرژي و  مناسب خود تشخيصي و درمان هايبررسي

 . اندپذيرفتهكننده بينايي به طور كامل انجام تهديد

ها، هيستامينكننده عروق، آنتيتنگ موضعيداروهاي 

ها، داروهاي ضدالتهاب سلكننده ماستداروهاي تثبيت

دارويي  هايدرمان ،هاداسترويي و (NSAIDs)يدي غيراستروي

 تاثير هيستامين در گشاد نمودنبراي جلوگيري از  يمفيد

بدون  ،بعضي از اين داروها د.نباشها ميآن از و نشتعروق 

چه . اگرعموم قرار دارنددر دسترس  ،نياز به نسخه پزشك

 يمدتاثر كوتاهتنها  معمولا نسخه،بيهاي چشمي قطره

 دارند.

هاي دسترس براي درمان بيماري هاي درتعداد دارو

مشخص است.  يافتهافزايش قابل توجهي  ،آلرژيك چشمي

م يزان تاثير داروهاي موضعي بر عاليشده است كه م

و دفعات مصرف دارو  مقداروابسته به  ،آلرژيك بيمار

هاي سيتوكين سازيآزادمهار اين تاثيرات شامل باشد. مي

ي هاتوسط ياخته  (proinflammatory cytokines)التهابيپيش

 مهارو  هاائوزينوفيلو كموتاكسي  تليومي، مهار اتصالاپي

 حدي تا ،هاهيستامين. اغلب آنتيهستند نيز هاسلماست

 چههستند؛ اگرنيز  هاسلماستبر روي  يمهار داراي اثر

ر درماني اين داروها ايجاد مصرف مقاديدر  معمولا اين تاثير

 .گرددنمي

در همه شده داروهاي ضد آلرژي، گفته متعدد تاثرا

 سازوكارها،و اكثر اين  ندمشترك نيست ،هر گروه يداروها

 هنوز تحت بررسي هستند.

 

 هاي عروقكنندهتنگ

؛ نددسترس در كننده عروقتنگ تنها دو نوع تركيب

. ايـن نـازوليـنف و (tetrahydrozoline) نـليوراهيدروزـتـت

تجاري مختلف در بازار عرضه  تحت عناوين ،تركيبات

م بيماري را با يعال ،شوند. اين داروهاي موضعي چشممي

و  پرخوني كاهش عروق خوني بافت ملتحمه و تنگ كردن

. قطع مصرف پس از استفاده بخشندبهبود مي ،موزيسك

وضعي هاي مدارومدت يا استفاده بيش از حد دراز

تي برگشممكن است منجر به عود كننده عروق، تنگ

 ملتحمه گردد. پرخوني 

 

 ها هيستامينآنتي

براي  3Hگيرنده موضعي آنتاگونيست  نوع 6 ،هم اكنون

 اند: فنيرامين، آنتازولين،شده يدياستفاده چشمي تا

 ،(emedastine) داستينام ،(levocabastine) لووكاباستين

پاتادين وولو ا (ketotifen) كتوتيفن ،(azelastine) آزلستين
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dineaOlopat3گيرنده  تحريك جا كه. از آنH  جر من عمدتاا

در  هاي عروق،كنندهگردد؛ تنگميالتهاب و خارش  به

شوند. در تركيب مي 3Hهاي آنتاگونيست  بعضي موارد با

داروي يك  باآنتازولين  يا فنيرامين تركيب ،حال حاضر

 .استدسترس  در كننده عروقتنگ

و نسل  ندترقديمي ين،لووكاباستفنيرامين، آنتازولين و 

تر آنتاگونيست انتخابي و كم ها هستندهيستاميناول آنتي

3H امداستينشامل باشند. تركيبات نسل دوم مي ،

تر داراي اثر اولوپاتادين، بيش و كتوتيفن، آزلستين

تري تاثيرات نامطلوب كم هستند و 3Hآنتاگونيستي انتخابي 

 .دناعصاب مركزي دار دستگاه بر

 

 سلماست  هايكنندهيتتثب

 جلوگيري ازو  هاسلماستاين داروها قادر به مهار 

بعضي از اين داروها  باشند.ها ميآن دگرانوله شدن

هاي ياختهالتهابي مهمي بر روي داراي اثرات ضدچنين هم

ست. هانباليني آ اثربخشيكه موجب  هستندديگر 

بعد از  در صورتي كه سريعاا ،سلماستهاي كنندهتثبيت

ترين اثربخشي را بيش ،م باليني مصرف شونديشروع عال

 دارند. 

براي  سلماست كنندهتثبيتداروي موضعي  6، تا كنون

آزلستين، كتوتيفن، اند: مصرف چشمي تاييد شده

، (lodoxamide)د ـاميـودوكسـل ، نـوليـرومـك، ادينـوپاتـاول

. اين  (pemirolast) پميرولست و (nedocromil)ندوكروميل 

  هايسلماستاساس تحقيقات بر روي تركيبات در ابتدا بر

هايي غير از ملتحمه گرفته كه از بافت يو حيوان يانسان

گيري هاي نمونهروششدند.  تعيين و شناسايي ،شده بودند

 ي،از بافت ملتحمه انسان هاي قادر به فعاليتسلماستاز 

اند. نظريه ل نمودهرا تسهي داروهاو تعيين اين  شناسايي

پاسخ كند كه چنين بيان مي ها،سلماست ناهمگوني ژني

ها به داروها در انواع جانداران و در ياختهاين 

له . اين مسامتفاوت است ،هاي مختلفبافت يهاسلماست

 موضعي هايداروربخشي اثدهد كه نشان مي

هاي در انواع مختلف بيماري سلهاي ماستكنندهتثبيت

 كرومولين ،متفاوت است. به عنوان مثال ،ژيك چشميآلر

براي  ،باشدمي سلماست هايكنندهتثبيتكه از انواع اوليه 

نيز  VKC و GPCدرمان آسم ساخته شده است و در درمان 

ند آن تاييد گرديده است. اگرچه مطالعات باليني حاكي از

را در ترين تاثير كم ، (placebo)دارونمابعد از  كرومولين،كه 

 ثربسيار مو VKCدر درمان  دارد. لودوكساميد ACدرمان 

آزمايش  ACدر ابتدا براي درمان  ندوكرومولين،بوده است. 

آماس( در مقايسه يم باليني )خارش و و در كنترل عال شد

 . موثر شناخته شد دارونمابا 

 
 تثبيت و هيستامينيآنتيدوگانه  داراي اثرداروهاي 

 ها  سلماست
 موضعي با عملكرد دوگانه يداروهاي چشمي از ادسته

اند كه شده ها ساختهسلماست تثبيت و يهيستامينآنتي

اين گروه از داروهاي  .ندارند 3Hهاي ارتباطي به گيرنده

ترين داروهايي هستند كه امروزه معمول ،چشمي موضعي

 گردند.هاي آلرژيك چشم تجويز ميبراي درمان بيماري

وهاي با دار بهترين كتوتيفن،و  وپاتاديناول، آزلستين

شده براي استفاده چشمي هستند و عملكرد دوگانه تاييد

 در آمريكا تاييديه دريافت كرده است.  آزالستين، به تازگي

 

  NSAID  داروهاي

شده موضعي تاييد NSAIDتنها ، (ketrolac)كتورولك 

است.  ACناشي از  يبراي تسكين موقت خارش چشم

و  ندينپروستاگلك با جلوگيري از ترشح رولوكت

كند ولي قادر به م چشمي را درمان مييعال ترومبوكسان،

 نيست. هالوكوترين ساختاز  گيريپيش

 م آلرژييها براي درمان اغلب عاليديستروكورتيكو

يد موضعي به يسترو. تنها يك نوع تركيب كورتيكوموثرند

در موارد آلرژي  براي استفاده loteprednol etabonateنام 

عوارض نامطلوب چشمي تاييد شده است. شناخت 

 ،هاي موضعي و سيستميك در بافت چشميديستروكورتيكو



 

  آلرژي چشمي -دكتر بهزاد يخشي

 

 

هاي موضعي و سيستميك يديباشد. استروز اهميت مييحا

و  شوند كه مدت مرواريدآبممكن است موجب ايجاد 

در  ولي اثرشان از عوامل موثري هستند ،مصرف مقدار

افزايش فشار  ،متفاوت است. عالوه بر اين موارد مختلف

افرادي كه به طور تصادفي  درصد 0-0داخل چشم در 

يد يستروبودند و تحت درمان با كورتيكو هانتخاب شد

مشاهده  ،ندرت سيستميك( قرار گرفته بودنده موضعي )ب

تا  05 ،نوادگي ابتال به گلوكومسابقه خا افراد دارايشد. در 

يد موضعي يستروصرف كورتيكوپس از م درصدشان 55

. فشار داخل چشمي شدنددچار افزايش فشار داخل چشم 

كنند هاي موضعي دريافت ميييدبيماراني كه استرو همه

 ،بايد سه ماه بعد از شروع مصرف دارو و پس از آن هر سال

 گيري شود. نيازي به بيان اين مطلب نيست كهاندازه

بردن  كار هچشم براي ب كنترل و نظارت ليتوومس

وجه مت ،و عوارض اين نوع درمان يد موضعيياسترو

 پزشك است. چشم
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 فعالهاي فيلتريشن گلوكومي غيربلب

 
Greenfield DS. Dysfunctional glaucoma filteration blebs. In: Americal Academy of Ophthalmology. 

Focal Points. 2002; Vol. XX, No.4, Sec. 1. 

 حسين)ع( بيمارستان امام -دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي -انشيارد -پزشكچشم :دكتر زهره بهروزي
 

 :اختصارات   

BRE: bleb-related endophthalmitis 
FU: fluorouracil 
IOP:intraocular pressure 
MMC: mitomycin C 
PAS: peripheral anterior synechia           

 

 مقدمه

موفقيت  فيبروز،ضد و متابوليتضد داروهاي پيدايش

گرچه در  .است باال برده ،پرخطريماران عمل گلوكوم را در ب

  اسيلفلورواور -5 مانند يمتابوليتداروهاي ضد ابتدا از

FU)-5 )ميتومايسين و-C (MMC)، استفاده  در بيماراني

 هاآن يا عمل فيلترينگ و عمل داشتند سابقهكه  شدمي

اين داروها در ترابكولكتومي  ولي اكنون است ناموفق بوده

افزايش موفقيت د. نطور روزافزوني كاربرد داره ب ،اوليه هم

به  ،باعث افزايش عوارض در عين حال ،با اين داروها عمل

پس ؛ شده است بلب اختالل كاركردمربوط به  ويژه عوارض

  براي جراح الزامي است. ،آشنايي با اين عوارض

دو گروه تقسيم  بهتوان ميعوارض وابسته به بلب را 

  :نمود

فاق در سه ماه اول جراحي اتكه زودرس عوارض  (1

 . دنافتمي

از جراحي سه ماه گذشت بعد از  كه ديررس عوارض (2

 .دهندروي مي

عمق هيپوتوني، كم ،عوارض زودرس شامل نشت از زخم

تجمع مايع و  قدامي بودن اتاق (flat) بدون عمق يا بودن

  . باشنديد( ميي)كورو زير مشيميه در يا خوني يسروز

بلب،  هندوفتالميت وابسته بعوارض ديررس شامل آ

فعال شدن بلب، بلب دردناك و نشت از بلب، هيپوتوني، غير

 كدام از اين. هرباشندمي  (overhanging)بلب بزرگ و افتاده

 د.نفعال شدن بلب منتهي شوتوانند به غيرعوارض مي

 
 (BRE) بلبآندوفتالميت وابسته به 

 ها كننده و شيوع آنعوامل مستعد

 بسيار از عوارض ،ببل وابسته بهندوفتالميت ديررس آ

در  آن مورد جديد 5555حدود  ه،و هر سال استجدي 

ندوفتالميت بعد از عمل كه برخالف آشود. آمريكا ديده مي

ل چشم در داخه ب عامل عفونتناشي از انتقال مستقيم 

 لتحمهاز طريق مباكتري  ،در اين مورد ؛باشدميزمان عمل 

 عفونت زانميشود. وارد چشم مي ،از عمل ها پسو مدت

 ،متابوليت، با يا بدون داروي ضدداخل چشمي بعد از عمل

بزرگ در يك مطالعه باشد. مي درصد 2/11تا  درصد50/5از 

در ترابكولكتومي  ميزاناين  كه مشخص شد ،نگرگذشته

در  بيماردر هر  درصد 1/1در حدود و  تربسيار كم فوقاني،

ر و در تبيش تحتاني،در ترابكولكتومي ولي  استسال 

 كهجالب آن باشد.مي در هر بيمار در سال درصد 8/7حدود 

 لنز و كارگذاري مرواريدآب توام جراحيعفونت بعد از 

تر از كم ،MMC با و ترابكولكتوميداخل چشمي 

 . بود تنها ترابكولكتومي

شامل بلفاريت و كونژنكتيويت، ضربه به  عوامل خطرساز

تماسي، نشت  از لنز چشم، انسداد مجراي اشكي، استفاده

د. نباشو جوان بودن مي، جنس مرد مزمن از بلب

افزايش را خيلي تحتاني، ميزان خطر ترابكولكتومي 

 بسيار كم است و ،حفاظت از بلب توسط پلك دهد؛ زيرامي

 ،بلب تحتاني نسبت به تحريكات مكانيكي پلك پايين

تر است و در درياچه اشكي و در مجاورت فلور حساس



 

 هاي فيلتريشن گلوكومي غيرفعالبلب -دكتر زهره بهروزي

 

 

، در بلب وابسته به ندوفتالميتآ چشم قرار دارد. طبيعي

؛ شودتر ديده ميبيش ،اندمتابوليت گرفتهبيماراني كه ضد

دون رگ و نازك و مستعد به نشت ب ،هابلباين كه چرا

 برد.خطر عفونت را باال مي ،هستند و اين

 
 هاي افتراقي زا و تشخيصم باليني، عوامل بيمارييعال

منتشر  با پرخوني ،بلب وابسته به سآندوفتالميت ديرر

چركي و فيبرين داخل خود بلب  ، وجود موادلبيبو ملتحمه

شروع  ،هادر بچه .و التهاب شديد داخل چشمي همراه است

 05در زجاجيهكشت  رضه ناگهاني و با درد همراه است.عا

تر . كشت زالليه كمباشدميمثبت  ،BREبيماران  درصد

ندارد.  هماهنگي زجاجيهكشت  با نتايج آن واست مثبت 

ترين بيش استرپتوكوك،هاي مختلف يهسو ،در يك مطالعه

و  اندهبود زجاجيه( در كشت درصد 77) شدهيافته نمون

وك ـلوكـاستافي ،زاـوالنـفـوس آنـلـموفيـ، هنس از آـپ

 و سالـوراكـم، اليسـوك فكـآنتروك، سـديـدرميـاپي

تفاوت محل . اندعفونت بوده باكتريوم آكنه، عواملپروپيوني

تا حدودي تفاوت  ،ساير مطالعات انجامجغرافيايي 

 نمايد. شده را توجيه ميهاي گزارشيهسو

التهاب د به التهاب بلب و نتوانعفوني نيز ميعلل غير

 بلببه نماي ظاهري  ،شوند. بايد با دقتمنجر داخل چشم 

چشمي،  و ملتحمه اطراف، ديد بيمار، ميزان التهاب داخل

و  پيشينو يا آندوفتالميت  بلبشرح حال عفونت قبلي 

توجه نمود.  ،در بيمار مورد نظر بلببروز عفونت  احتمال

تواند منجر به بلب مييك نشت ساده از ملتحمه روي 

 احساس ناراحتي در چشم و ايريدوسيكليت خفيف شود. 

تواند عامل التهاب داخل چشمي قطع كورتون مي

 (clear) شفافبلب  نماي ،در اين مواقع باشد؛ بلبوابسته به 

ي ديده و درجه خفيفي از التهاب داخل چشمي قدام است

از پيش  ماند. الزم استشود و ديد بدون تغيير باقي ميمي

بين التهاب عفوني و  ،يدسترويبا كورتيكودرمان شروع 

افتراق  باليني،چشم با بررسي ناشي از بلب در عفوني غير

، ابتدا و در صورت وجود التهاب عفوني گذاشته شود

و سپس  شود مصرف هاي قويبيوتيكآنتي

 يد شروع گردد. كورتيكوستروي

   بندي و درمانتقسيم

 نام معموالا  ،تنها محدود به خود بلب باشد ،اگر عفونت

 ،عالمت آنشاه كهشود اطالق ميبه آن  (blebitis) بلبيت

 با همراه ،لبچركي در داخل ب -مخاطي ارتشاحوجود 

خوني موضعي تليوم ملتحمه روي بلب و پراپي ضايعه

از شده كشت داده هايباكتريترين بيش. استملتحمه 

و  استافيلوكوك اپيدرميس سطح بلب عفوني عبارتند از

وني، ـومـپن وكـتوكـپرـي استـول يـطالي وكـوكـفيلاستا

و  زاـوالنـآنف هموفيلوس ،كوليتيـهماـآلف وكـاسترپتوك

 اند.نيز ديده شده موراكسال 

در جدول  هاي چشمي ناشي از بلببندي عفونتتقسيم

بلب عفوني  به وسيله I مرحله  .( نشان داده شده است1)

 . (1)شكل گرددمشخص ميكمي ايريدوسيكلت يا با بدون 

تري مقدار بيشبه همراه بلب عفوني با  ،II مرحله

گرچه  ،مرحله در اين دو. شودمشخص ميايريدوسيكلت 

شود ولي نكته مهم التهاب قسمت قدامي چشم ديده مي

چه در معاينه باليني و چه  ،دو مرحلهآن است كه در اين 

بلب  ، باIIIمرحله شفاف است.  ، زجاجيهدر اكوگرافي

با يا بدون هپوپيون و  ت شديديوسيكليدچركي همراه با اير

 گردد.شناسايي مي (vitritis) ويتريت

توان بيمار را به طور سرپايي، با مي I در مرحله

بيوتيك قوي موضعي يا تزريق دور چشمي درمان آنتي

درمان با ونكومايسين و سفتازيديم  ،در اين مرحلهنمود. 

 ، با تخريب ديواره سلولي باكتري،(fortified)شده تقويت

 كانـدوگليـپپتي تـساخ ن،ـومايسيـونكباشـد. موثـر مي

(peptidoglycan) پپتيداز را و سفتازيديم، واكنش ترنس

هاي كند. هر دو دارو، گستره وسيعي از ميكروبمتوقف مي

كنند. استفاده دهند و درمان ميعامل بلبيت را پوشش مي

شده،  نسبت به استفاده از انواع هاي تقويتبيوتيكاز آنتي

داروهاي فلوروكينولون تجاري موجود در بازار، ارجح است؛ 
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هاي استرپتوكوك، به روز تعداد زيادي از سويهبهزيرا روز

 اند. ها مقاوم شدهفلوروكينولون

 
 هاي چشمي وابسته به بلببندي عفونتمرحله -1جدول 

مرح

 له

عامل عفوني 

 شايع

 آگهيپيش بيوتيكآنتي ديد تقريبي ويتريت آيريت بلب

 خوب خير 25/25 -75/25 خير خفيف چركي استااف 1

 محتاطانه خير 75/25 -255/25 خير متوسط كيچر استااف 2

 ، استاف، استرپ 1

 آنفوالنزاـ .ه

 ضعيف بله >755/25 بله هيپوبيون چركي

 ـ .: هموفيلوسه، هاي استرپتوكوكهاي استافيلوكوك، استرپ: گونهاستاف:گونه

 

در  كهست ا اين ،هنوز حل نشده است اي كهلهمسا

و از قطره  ودداده ش از ملتحمه كشتآيا بايد ،  Iمرحله

 معموالا  كشت ملتحمهنتيجه . يا خير گرددكورتون استفاده 

، دليل دوه متفاوت است. ب زجاجيهو  اتاق قدامي كشتبا 

عنوان ه كه باين نخست شود:كشت از بلب توصيه مي

 در صورت كندي مصرفيبيوتيك يض آنتيجهت تعوراهنما 

اگر كه دوم آن ود گيرمورد استفاده قرار مي ،به دارو پاسخ

را به عنوان عامل استرپتوكوك يا هموفيلوس  ،جواب كشت

 گيرد؛تري انجام درمان با شدت بيش ،مشخص نمايد بلبيت

 تريبد بينايي آگهيپيشبا  باكتري،چراكه اين دو 

 . همراهند

به بستري  نياز همراه با ويتريت، IIIا مرحله بيمار ب

بيوتيك و تزريق آنتي اجيهزجبرداري از ري دارد و نمونهفو

  الزامي است. زجاجيهو كورتون در داخل 

به  سفتازيديم ،ml 1/5/mg 1 به ميزان نكومايسينو

 (ml 1/5/mg 7/5  )يا آميكاسين ml 1/5/mg 25/2 ميزان

 در  مناسب هستند. عوامل عفوني،براي درمان اكثر 

 را به ميزان گزامتازوندتوان مي ،پزشك صالحديدصورت 

 lm 1/5/mg 7/5  تجويز نمود. تزريق زجاجيهدر داخل 

ومايسين و ـنكمي  و سيستميك وـچش دورعي، ـوضـم

  شود.  توصيه مي نيز يمسفتازيد

 تر از درمان بيمارانمشكل ،IIبيماران در مرحله درمان 

بيني جاست كه پيشمشكل در اين. است IIIو  Iمرحله 

است.  دشوارار بسي ،رفت عفونت در اين مرحلهسير پيش

خوبي قابل رويت و هب زجاجيهچشمي نباشد، مار يكاگر بي

 ،مطمئن باشيم كه بيمار هر يك ساعت بررسي باشد و

 155/25و ديد بيمار بيش از  نمايدها را استفاده ميقطره

 27توان به شرط معاينه مرتب روزانه )هر مي باشد؛

 78ظرف گر طور سرپايي درمان نمود. اهبيمار را ب ،ساعت(

 هتوان درمان را بمي ،ظاهر شدباليني م يعالبهبود  ،ساعت

طور سرپايي ادامه داد. در صورتي كه هر يك از شرايط باال 

و مانند بيمار  گردد بيمار بسترياست بهتر  ،فراهم نباشد

 درمان شود.  III مرحله
 

  (recurrent) مكرر هايعفونت

درمان آميز قيتموف وي به طور بيماري كه عفونت بلب

باشد. مي مكررخطر عفونت  معرضهميشه در  است، شده

در بسياري از اين  بلبد كه ندهشواهد موجود نشان مي

 (IOP) فشار داخل چشمي وماند ميفعال باقي  ،بيماران

عامل  شود. معموالا خوبي كنترل ميه بيماران هم ب

ه با عامل اولي ،بلب مكررزا در عفونت بيماريميكروبي 

 هايرا كه عفونت نظريهاين  ،. اين مسالهاستمتفاوت 

در اثر تغييرات موقت فلور سطحي  چشمي وابسته به بلب

تقويت  ،دنشوها ايجاد ميم آنيچشم و نه در اثر تغييرات دا

 درازمدت بيماراني كه تحت درمان ،عالوهه نمايد. بمي

رض بازهم در مع ،گيرندقرار مي گيرانهي پيشبيوتيكآنتي

مدت درازمصرف  ،باشند. در واقعمكرر مي عفونت

گيرانه، نه سطح خارجي چشم را استريل بيوتيك پيشآنتي

  گيرد. را مي بلبكند و نه جلوي عفونت مي

 

 نشت بلب

 زودرس يا ديررس جراحياز عوارض نشت زالليه، 

، زودرس نشت معموالا(. 1و  2)شكل  باشدگلوكوم مي

 ،ديررس آننوع  است ون زخم خوب بسته نشد ناشي از

باشد كه رگ بودن بلب ميبيو  كيستي ،نازك از ناشي

نشت بلب در  دهد.روي ميها بعد از عمل سال يا هاماه

مثل  يبه عوارض غير قابل جبرانصورت عدم درمان، 
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 ،اق قداميعمق شدن اتكم ،ماكولوپاتيهيپوتوني چشم، 

و  دمرواريآب ،(PAS)قدامي  محيطي چسبندگي

decompensate تجمع مايع يا خون زير  قرنيه، شدن

 ،كه همگي شودداخل چشمي منتهي مي و عفونت مشيميه

 د. ننمايبه شدت  مختل ميديد بيمار را 

 

 ميزان بروز

ميزان نشت بلب پس از عمل فيلترينگ، در مطالعات 

مختلف متفاوت است؛ زيرا عوامل متعددي مثل توانايي 

تعداد بيماران مورد بررسي، روش ترميم زخم بيمار، 

تر از همه، تعريف گيري بيماران و مهمجراحي، مدت پي

كه آيا شده موثرند. ايننشت مايع از بلب، در نتايج گزارش

خود مايع و يا نشت مايع در اثر فشار با انگشت نشت خودبه

بر روي چشم را معيار نشت بلب در نظر بگيريم نيز در 

 شت بلب موثر است. گزارش ميزان بروز ن

 فيلترينگهايي كه مورد عمل سه درصد چشم

، دچار نشت گيرندقرار مي متابوليتضدبدون  ساده  

و  مرواريدآبتوام  جراحي. نشت بلب بعد از شوندمي

احتمال بروز  ،توام جراحيدر  است. تركم ،گلوكوم

نيز به خاطر كلفت بودن ديواره  ندوفتالميت و هيپوتونيآ

رس موارد نشت دير .باشدميتر كم ،اين بيماراندر بلب 

يا  FU-5 استفاده از اعمال فيلترينگ با در مايع از بلب،

MMC ، اند. درصد گزارش شده 15تا  5بسيار متفاوت و بين

، ميزان  Fluorouracil Filtering Surgery Study Groupمطالعه 

درصد گزارش  7 را گيرينشت بلب پس از سه سال پي

ميزان نشت مايع از  ،مقطعينگر . در يك مطالعه آيندهنمود

و در موارد مصرف  درصد CMM، 0/5بلب در موارد مصرف 

FU-5 ،7/1 گزارش شده است. در مطالعات ديگر كه  درصد

بعد از نشت بلب  ميزان بروز ،ندنگر بودگذشته

 تر بوده است.بيش  FU-5 ترابكولكتومي با

 خطرسازعوامل 

دريافت  فيبروزيدرماني ضدشيمي در بيماراني كه

 نيز در تر است بلكه ترميمبيشنه تنها نشت بلب  كنند،مي

و پاسخ  رگ بودن بافت ملتحمهبينازكي و  به دليلها  آن

 گيرد.صورت ميديرتر  ،نامناسب بافت فيبروواسكوالر

تليوم ها، نشان داده شده است كه اپيپژوهشدر 

داراي نامنظمي و  ،MMCاستفاده از  در مواردملتحمه 

در )هيپوسلوالريتي(  ياختگيكمو  غشاي پايهشكستگي در 

 . (7)شكل  دباشميملتحمه و زيرملتحمه  بافت

د. هنوز نشو، باعث نشت بلب ميكدام از اين عواملهر

ملتحمه بعد  هايياخته تعداد مشخص نيست كه كم شدن

قدرت  موضعي در اثر متوقف شدن ،MMCاز استفاده از 

ها. ياختهيا در اثر مرگ  تكثير فيبروبالستي استت فعالي

 تحمل كششيباعث كم شدن  ،املكدام از اين دو عهر

 را مستعد گردند و آنميو بلب  (tensile strength)زخم 

ترين با كوچكنمايند )بلب دستكاري مي آسيب در اثر

 تربيش ،دارند وزاكسپ بلب . چشماني كهشود(ضربه پاره مي

ها به سختي با پلك اين بلب ؛باشندمعرض نشت ميدر 

 يدر معرض خشكي سطح تربيش د ونشوپوشانده مي

استفاده از ليزر آرگون جهت آزاد كردن بخيه باشند. مي

ممكن است  ،ريزي زير ملتحمهدر موارد خون ، به ويژهفلپ

 ،كهمنجر به ايجاد سوراخ در بلب شود. دست آخر اين

ممكن  ،پ اسكلرا اگر خوب دفن نشده باشندهاي فلبخيه

 ،عمق باشدبه ويژه اگر بلب كم ،است در ملتحمه روي بلب

 ايجاد سوراخ نمايند. 
 

  هاي باليني يافته

براي درمان موثر آن  پرخطر، تشخيص نشت در بيماران

وني، هيپوت در مواردنشت  بسيار مهم است. بررسي وجود

عمق شدن مك، بلب چركي، التهاب داخل چشمي

 ،داردرگ بيو چشمي كه بلب نازك و  رونده بلبپيش

ين استريل كه با كمك كاغذ فلورسه كار باين .الزامي است

و در تماس با محل است يك قطره استريل مرطوب شده 

 (.Siedelگردد )آزمايش ، انجام ميشودبلب قرار داده مي

ه خود مايع زالليهخودب به معناي خارج شدن ،نشت بلب

بايد توجه داشت باشد. از يك نقطه ملتحمه روي بلب مي
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كه نشت منتشر مايع زالليه از تمامي ملتحمه روي بلب و 

خوانده  (bleb sweat)نام تعريق بلب  هاطراف آن كه ب

؛ به باشدشود و يافته شايعي پس از عمل فيلترينگ ميمي

 و نياز به درمان ندارد. شودمينعنوان نشت بلب شناخته 

تا محل  ادگاهي الزم است كمي روي چشم را ماساژ د

 د. نشت بلب مشخص گرد

 هاي، چشمهايي كه نشت زودرس دارندخالف چشمبر

و بلب برجسته  طبيعيفشار  ، داراينشت ديررس مبتال به

طور ه ب (Siedel) سيدل آزمايش ارزش انجام .باشندمي

 تواند منجر به؛ گرچه نشت بلب ميهم استبم ،روتين

ندوفتالميت شود ولي ارتباط مستقيم بين اين دو هنوز آ

 ،جا كه ترميم نشت ديررس بلبنشده است. از آن اثبات

الزم  باشد؛ز مورد بحث و اختالف نظر ميمشكل و هنو

است ترميم بلب در اين مرحله را در مقابل خطر بسته 

 -سبك ،دست رفتن ديد بيمار از و IOPشدن بلب، افزايش 

  كرد.سنگين 
 

 هاي درمان روش

روي در محل برش ملتحمه تر بيش ،نشت زودرس

شود، زيرا توصيه مي درمان نشت زودرس ملتحمه. دهدمي

ه ب عمق شدن بلب، چسبيدن ملتحمهنشت باعث كم

. برخالف گرددبلب مي اسكلرا و از دست رفتن دايماپي

هاي ساده به درمان ،، نشت زودرسنشت ديررس ملتحمه

 پچ مانند تامپوناد، ؛دنشوه بستن محل نشت ميكه منجر ب

 و يا قرار دادن بانداژيكردن چشم، استفاده از لنز تماسي 

 حلقه سيمبلفارون،و يا  (Simmons shell) روكش سيمون

بخيه كردن  ،هادهد. در موارد مقاوم به اين درمانجواب مي

به اغلب  ،نشت ديررسباشد. نشت الزم مي محل مستقيم

 اي ساده فوق مقاوم است. هدرمان

با يا  (observation) نظارت كردن ،در نشت ديررس

بيوتيك شود. مصرف آنتي، پيشنهاد ميبيوتيكبدون آنتي

به رغم  ،مكرر از عفونت هاييگزارشكه قطعي نيست چرا 

در  نشتاست. بستن محل  موجودبيوتيك مصرف آنتي

 بيماراني كه ،چشمي، در بيماران يكنشت ديررس

بيماران با سابقه ، در رسي سريع به پزشك ندارنددست

مركزي  بيماران با كاهش ديدندوفتالميت و بلبيت يا آ

 هايروش .دگردتوصيه مي ،عوارض هيپوتوني ناشي از

 يا پچ كردن بستن (1 عبارتند از:در نشت ديررس  يدرمان

 استفاده( 1، بزرگ تماسي لنزهاي( 2، (patching) چشم

، يـعـوضـم ردنـر كـوتـك (7رواستيك، ـكلريـت دـاسي از 

با يا بدون استفاده از  (5)شكل ليزري  فوتوكواگوليشن (5

 مپوناد،ات هايروكش (7 ،كرايوتراپي (0 ، مواد جاذب اشعه

 صلبيه وسيله هپچ كردن ب (0زالليه، كم كردن ترشح  (8

در  تولوگ()خون ا خود بيمار تزريق خون (15 دهنده،

 ،Mattressبخيه  (12 ،توسط جراحي بلب ترميم( 11، چشم

 چسب فيبريني اتولوگ. (17 سيانوكريالت وچسب  (11

هاي با ديواره نازك، بدون اغلب در بلب ،نشت ديررس

 نوع چند به و معموالا  شودرگ و با جداره شكننده ايجاد مي

 ،دنمفيد نباش كارانهمحافظههاي درمان نياز دارد. اگر روش

هاي جراحي شامل بريدن لزامي است. روشجراحي ا

ملتحمه ايسكميك و جانشين كردن آن با ملتحمه اطراف 

فلپ لغزنده  يا (advancement)به جلوكشيدن فلپ  از طريق

و يا قرار دادن يك  (rotational or sliding flap)يا چرخان 

پيوند ملتحمه از ملتحمه همين چشم يا چشم مقابل و يا 

 باشد. ند پرده آمنيوتيك مياستفاده از پيو
 

 هيپوتوني چشمي

 هاي باليني كار ايجاد و يافتهو ساز

 شايع ي از عوارض زودرسيك ،IOPكاهش گذرا و موقت 

 از با استفاده آن بروز گلوكوم است كه جراحي

و  ندعلل آن متعدد. يافته است ها افزايشضدمتابوليت

جدايي  ،(overfiltration)ريشن بيش از حد تعبارتند از فيل

التهاب داخل چشمي همراه با كم شدن  سيليوكوروييدي،

استفاده نامناسب و سيكلودياليز  ،نشت از بلب ،ترشح زالليه

  .از داروهاي كاهنده ترشح زالليه
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اندازه و  باشد.طرف كردن علت ميدرمان بر اساس بر 

فاع بلب بايد به دقت بررسي شود و آزمايش سيدل، ارت

در موارد  پذيرد.ود نشت مايع زالليه انجام جهت بررسي وج

باشد. بلب برجسته بلب برجسته  ممكن است ،نشت ديررس

و  Bاست. اسكن  فيلتريشن بيش از حدنشانگر  ،و منتشر

معاينه ته چشم ممكن است يك جداشدگي نهفته 

  .را مشخص نمايد سيليوكوروييدي
 

  فيلتريشن بيش از حد
زودرس و  يكي از علل، (0)شكل  فيلتريشن بيش از حد

ي و كاهش فشار چشم بعد از اق قدامعمق شدن اتكم شايع

، هامتابوليتزمان استفاده از ضدكم كردن  باشد.عمل مي

فلپ و قطع ديررس بخيه  ايصلبيهزدن بخيه  در دقت

در كاهش  ،جهت افزايش ميزان ترميم زخم اي،صلبيه

 .ندموثر فيلتريشن بيش از حد

 incision) (cornealاي دريچه اطمينان نيهبرش قر ايجاد 

safety-valve،  فيلتريشن بيش از حدبروز هيپوتوني ناشي از 

محل ورود به اتاق قدامي  ،دهد. در اين حالترا كاهش مي

كه از لبه قدامي فلپ  تونليدر انتهاي  را در حين عمل

 ترتيب،اييم و به اين منانتخاب مي ،شودشروع مي ايصلبيه

ايجاد  انندم، يك حالت دريچهقابل تخليه مايع زالليهدر م

و  شودميبلب خيلي بزرگ  ،طور ديررسه گاهي بگردد. مي

تر در موارد . اين حالت بيشگرددميهيپوتوني ايجاد 

اغلب  نمايد.ابوليت در حين عمل بروز ميمتضداستفاده از 

فع ، رمعمولي كارانهمحافظههاي با درمان ،موارد هيپوتوني

از تزريق خون خود بيمار  كه ولي گاهي الزم است شوندمي

اتاق چشم، تزريق مواد ويسكواالستيك داخل  به داخل

جراحي  اي از طريقصلبيهفلپ ايجاد ترميم بلب يا  قدامي،

 . (8و  7)شكل  استفاده نمود
 

 ماكولوپاتي ناشي از هيپوتوني
، ورم سر گانه هيپوتونيهاي سهبروز اين عارضه، با يافته

و تا قبل از  اه استعصب و چين شعاعي در ماكوال همر

شد. مانند ها، به ندرت ديده ميمتابوليتاستفاده از آنتي

ادم پاپي واقعي، فشار پشت صفحه غربالي )المينا كريبروزا( 

از فشار داخل چشم باالتر است كه باعث مختل شدن 

 شود. جريان انتقال آكسوپالسمي مي

 17ا ـت دـدرص 1/1ن ـبي ه،ـن عارضـز ايروـزان بـمي

عبارتند  بروز آن عوامل خطرسازگزارش شده است. درصد 

-Laser ،اولين ترابكولكتومي ،بودن وانج، ينيباز نزديك

suture lysis ،زودهنگام IOP از استفاده باال قبل از عمل و 

MMC.  

با ليزر  درمان بلب شاملاين عارضه  موثر هايدرمان

عنوان تامپون، ه تماسي بزرگ بستفاده از لنزهاي ، اآرگون

 د.نباشبلب مي اكسيزيوندر بلب و خود بيمار خون  تزريق

 شود. اغلب باعث درمان كامل آن مي ايصلبيهترميم فلپ 
 

 بلب ناموفق
 هاي بالينيو يافته خطر سازعوامل 

عمل فيلترينگ  شايع يكي از عوارض ،فعالبلب غير

 25تا  15به  ،MMCبا وجود استفاده از  آن ميزان بروز است.

 زايينورگشامل  ايجاد آن عوامل خطرساز رسد.درصد مي

، نژاد در قسمت قدامي چشم )نئوواسكوالريزيشن(

يت، ناموفق قبلي، يووي، عمل يآمريكايي، آفاك-ييآفريقا

 ،به عالوه د.نباشمي بودن مرواريد قبلي و جوانجراحي آب

آورنده فشار چشم موضعي پايين هايدرازمدت دارومصرف 

شامل آن زودرس علل . عدم موفقيت بلب موثرندنيز در 

بسته شدن محل  و يااي فلپ صلبيهرميم زخم در سطح ت

 زايده مژگانيو  زجاجيه ،، عنبيهاسكلروستومي توسط خون

اسكار عواملي چون  بلب ناموفق،ديررس  در مواردهستند. 

 هستند.امل اصلي وع ،مهدر محل تنون و ملتح از حد بيش

كلفتي ديواره  با كم شدن ارتفاع بلب، ،فعالبلب غير 

بلب، پرعروق شدن بلب، از بين رفتن ميكروسيست 

شود. ملتحمه و باال رفتن فشار چشم نشان داده مي

جهت افزايش جريان مايع  ماساژ چشم زودهنگام،تشخيص 

به  FU5–، مصرف كورتون باال و تزريق طرف بلبه زالليه ب

 شود. پيشنهاد مي صلبيهه زير ملتحمه و برداشتن بخي
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  (Needle Revision)  بلب بازسازي سوزني
هاي دارند و درمان encapsulatedبلب  هايي كهدر چشم

اند؛ با استفاده از يك ها موثر نبودهكارانه در آنمحافظه

 ساخت برقراردوباره توان جريان مايع زالليه را مي سرسوزن

حسي موضعي به كمك اين كار با بينمود. بلب را فعال و 

و قطره  درصد 5/5 پروپاراكايين هيدروكلرايدقطره 

جهت  درصد 5/2 نفرينفنيليا درصد 5/5آپراكلونيدين 

ريزي و به كمك تنگ كردن عروق و جلوگيري از خون

 مپ در مطب قابل انجام است.لاسليت

اييم. از بيمار نممي ، آمادهابتدا چشم را با بتادين

خواهيم كه به پايين نگاه كند. با يك سرسوزن شماره مي

متري لبه ميلي 5از فاصله  ،متصل به سرنگ انسولين 15

شويم. سوزن را به طرف وارد فضاي زير ملتحمه مي ،بلب

 با لبه نماييم وميهدايت  ايصلبيهحفره بلب و زير فلپ 

با  كنيم. سپسمي فلپ را بلند ،سوزن  (bevel)هخوردتراش

بافت فيبرين زير فلپ را آزاد  ،سوزنرحركات جانبي س

، و كمي سوزن را به داخل حفره ترابكولكتومي نماييممي

و  اتاق قداميسوزن در داخل بريم. ديدن سرپيش مي

 ،با ديدن افزايش ارتفاع بلب ،برقراري جريان مايع زالليه

 دهد. موفقيت عمل را نشان مي

 شدن داررگ دچار التهاب يا كههايي در چشم

(vascularization)   توان از مي هستند،متوسط ملتحمه

يكس تحتاني كمك گرفت. ميزان در فورن FU-5تزريق 

گزارش شده  درصد 78حدود  ي،موفقيت اين روش درمان

  است.

 

 بلب بزرگ و افتاده

معمول بلب بزرگ و افتاده، از عوارض ديررس و غير

در ترابكولكتومي با  حتي باشد وميه عمل فيلترينگ ساد

در اثر رسد كه به نظر مي .شودديده مي هم متابوليتضد

و  گرددفشار مكانيكي پلك بر روي بلب بزرگ ايجاد مي

 خاطره تر بيماران ببيش شود.بلب روي قرنيه آويزان مي

دچار ناراحتي  ،اشك روي قرنيه منظم شدن جرياننا

 تليومي منقوطياختالل اپي در اثر ،ديد بيمار. هستند

(punctuate epitheliopathy)، دلن زخم(Dellen)  ، ايجاد

 . يابد، كاهش ميبيناييو يا اختالل ميدان آستيگماتيسم 

دهنده كلفت شدن ، نشانهاي هيستوپاتولوژيكبررسي

اكسپوز، استروماي كالژنه تليوم سطحي در ناحيه اپي

هاي ملتحمه و ايجاد ، از بين رفتن ميكروسيستياختهكم

جدا كردن  ،د. درمان آننباشهاي حاوي مايع ميحفره

از روي قرنيه و چيدن آن بدون نياز به زدن  اضافيملتحمه 

حسي موضعي و حتي به كمك باشد كه با بيبخيه مي

 قابل انجام است. ،مپلاسليت
 

 بلب دردناك

ممكن است باعث درد شوند.  كيستيهاي بزرگ و بلب

قطع جريان منظم اشك روي  اليل مختلفي دارد؛، ددرد

ايجاد  .باشداز علل مي ييك ،قرنيه دلنقرنيه و ايجاد زخم 

 بزرگ و سپس در اثر حركت پلك روي بلب يحباب اشك

ايجاد ضربه موضعي باعث  ،هاو تركيدن اين حباب شدن

 ابيـزي حبـاستسـدي امـه نـه بـود كـشيـم يـدردناك

(bubble dysesthsia)  موسوم است.  

جواب  كارانهمحافظههاي به درمان بيمارانتر بيش

و به قرنيه  0-5مجبور به زدن بخيه  گاهي نيزدهند و مي

 ،در نهايت. شويم )بخيه فشاري(رتفاع بلب ميكم كردن ا

ابزار تخليه كارگذاري  و آن سزيونكابلب و  بازسازي گاهي

 است.زم ال (glaucoma drainage device)گلوكومي 

 

 خالصه

 ژنيپاتو سازوكارهاي در اثر ،بلب غيرفعال گلوكومي

 ،هامتابوليتضد، گردد. بدون شكايجاد مي يمتعدد

ولي ميزان  ندبرموفقيت عمل گلوكوم را باال مي احتمال

دهند. كاهش عوارض پس از عمل را نيز بسيار افزايش مي

، معالي شناخت نظر به بيمار از آموزش، عوامل خطرساز

م باليني توسط پزشك، استفاده شناخت زودرس عالي



 

 هاي فيلتريشن گلوكومي غيرفعالبلب -دكتر زهره بهروزي

 

 

كننده د كمكنتوانمي ،هامتابوليتضداز  جاهموردي و ب

  د.نباش
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 بعدياولتراسونوگرافي سه
 

Fisher YL. 3-D ultrasond. Subspecialty Day / Retina 2001:167-170. 
 

 پزشكي نگاهمركز چشم -سنجبينايي :مالحت ناسوديان

 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي -استاد -پزشكچشم :دكتر مسعود سهيليان

 

 
 مقدمه

اهم نمودن با فر اي،رايانهبعدي اولتراسونوگرافي سه

 هايبعدي از دادهشده سهتصوير استاتيك بازسازي

بندي و بررسي از هر زاويه اولتراسونيك اوليه كه قابل مقطع

 شود.هاي اولتراسونيك ميموجب بهبود تشخيص ؛باشندمي

انجام  ،ايرايانهسازي و فراخوان اين قابليت ذخيره

ه را هاي معاينه اوليبعدي و مقايسه داده هايتحليل

با فراهم  افزارينرمهاي بسته ،سازد. به عالوهپذير ميامكان

قابليت از جمله  مختلف، ساختن تصاوير از سطوح

ل يتومورها كه توسط وسا بررسيگيري حجم براي اندازه

 موجب ؛باشدپذير نميامكان متداولاولتراسوند تماسي 

 شوند.مي افزايش اطالعات تصوير برداري

سازي آسان خيرهچنين امكان ذهم ،بعدياولتراسوند سه

مربوط به  زمان با اطالعاتبعدي همو سريع تصاوير دو

طور مشخصي ه ها باين قابليت سازد.دامنه را نيز فراهم مي

از  ،اسكن تماسي را-Bوسيله ه قدرت تشخيص باليني ب

و تشخيص  بررسيو تشخيص حين معاينه گرفته تا بررسي 

 د.ندهمي شافزاي ،بعد از معاينه

 

 هاو روش مواد

بعدي تماسي و دو ايرايانهاسكن -Bيك  از دستگاهاين 

اسكن دو بعدي را -B. تشكيل شده است نمايشگرصفحه 

ه كرد. دستفاا نيز اسكن تماسي معمول-Bتوان به عنوان مي

B-ه اوليه ب غربالگريبراي اسكن و  معموالً ،بعديواسكن د

 نظر دبعدي موير سهصارفتن تكه گ رود. زمانيكار مي

 ،بعديدستي اولتراسونيك اسكنر تماسي دوپروب  ،باشد

 رايانهچرخشي متصل به  (hand piece) افزاردستداخل 

 از بيمار و شودمي ماليدهژل  ،روي پلك بيمار. گيردقرار مي

حركات  ،برداريتصوير خاللكه در  گرددمي خواستدر

شم بسته قرار وي چها را به حدقل برساند. پروب بر رچشم

و پروب  شودميگيرد. موتور چرخشي فعال مي

درجه به  091حت زاويه ت ،اولتراسونيك توسط استپ موتور

ثانيه  5-7طي  ،اسكن-Bآيد. تصاوير چرخش در مي

بعدي استاتيك و به سرعت به تصوير سه آيندميدست هب

 د.نشومجازي تبديل مي

يك از دو  سازي هرالامكان فع ،اي با اثر متقابلبرنامه

طور حركت و همين سازدميرا فراهم  ايرايانهتصوير وجه 

بعدي استاتيك را داخل تصوير سه ين دريبه طرف باال و پا

 د.نمايممكن مي

سازي بعدي با معاينه و ذخيرهگرفتن تصاوير سه

 تكرار قابلچندين بار  ،هاي تمام نواحي مورد نظرعكس

مقاطع  ،ويي جداگانهيرنامه ويدتوسط ب ،. به عالوهاست

زمان عدي با نمايش همبتصاوير دو (real time) واقعيزمان 

 آيد.دست ميه دامنه نيز ب

بعدي استاتيك براي هر و تصاوير سه ويريتص مقاطع

 فراخوان به طوري كه ؛دنشودر يك آدرس ذخيره مي ،بيمار

د. پس از كسب نسازپذير ميو ارتباط سريع را امكان

 تجزيه و ،افزاريهاي متنوع نرمبرنامه با استفاده از تالعااط

پذير امكان ،بعد هايدر زمان بالفاصله يا ،تصاوير تحليل

 باشد.مي



 

  اولتراسونوگرافي سه بعدي -مالحت ناسوديان
 

 

 بحث

 به وسيله اصول باليني مورد نياز براي تشخيص

 يعنياست؛ يكسان  ،اسكن تماسي-B و بعدياولتراسوند سه

 نمايدا ثبت مير واقعيزمان  به اطالعات مربوط اين كه هم

دامنه  ،شدهاشكال و تصاوير خاكستري گرفته و هم

اطالعات مورد نظر را )به نسبت تغيير انعكاس صوت در 

بعدي )جهت سه تحليل ،عالوهبه  دهند.مي بافت( نشان

تفسير اولتراسوند را بهبود  هايروش ،تغيير توپوگرافي(

 بخشد.مي

حين  ا بايدرتمام اطالعات  ،اسكن تماسي معمول-Bدر 

ه ب معموالً  شواهد،آوري جمع .نمودكسب و تفسير  ،معاينه

يد از صفحه نمايش يا تصاوير وپوالر برداريعكسوسيله 

 ،گيرد و لذا پس از تكميل معاينهشده صورت ميتثبيت

 ،به عالوه د.نروعات اولتراسونيك اوليه از بين مياطال همه

تصاوير  طريق ازبايد  را هايي مثل ارتفاع يا طولگيرياندازه

 .انجام داد ،كنندهشده توسط معاينهباستاتيك انتخا

بعدي بدون هاي حجم در سونوگرافي سهگيرياندازه

با  باشد.پذير نميامكان نظري، هاياستفاده از فرمول

اطالعات اولتراسونيك  ،بعدي تماسياولتراسونوگرافي سه

همين ه . بنمودتحليل بازبيني و  ،توان حفظاوليه را مي

ن كاربردهاي اين روش تريبر روي سه مورد از رايج ،منظور

 :گرددبحث مي

و  هاي اولتراسونيك متعددالگوتوپوگرافي پيچيده ) (0

  عادي(غير

  )ارتفاع و حجم( هاهاي تومورگيرياندازه (2

 اولتراسوند آموزش و آزمون (3

 
 عاديتوپوگرافي پيچيده غير

, توانايي معمول ديوسيله اولتراسونوگرافي دوبعه ب

كه اين حال آن است،مشكل ذهني بعدي سهايجاد تصاوير 

 يند،آفر. اين باشدمي مهمبسيار  ي،به لحاظ تشخيص قابليت

پيچيده هاي الگو ولي شودتر ميبا كسب تجربه آسان

تجربه يا كنندگان بيبراي معاينه ،غيرعاديمتعدد 

 د.نآميز باشممكن است شبهه ،تجربهكم

اطالعات با  همهجاكه از آن ،سونوگرافي معموليدر 

گونه بررسي اضافي هيچ ؛دنرومعاينه از بين مي پايان يافتن

هاي استاتيك حين برداريو لذا عكس نيستپذير امكان

 باشند.مفيد مي ،سابقه عنوانفقط به  ،معاينه

 ،هاالگوتوپوگرافي و تشخيص  ،بعديبا سونوگرافي سه

تر آسانسونوگرافي، مبتدي صصان متخبراي  به ويژه

توان بعدي را ميحاوي تصوير سه تصويرجعبهشود. مي

جداسازي نمود كه تفسير  ،و از هر زاويه فرضي چرخاند

افزار وسيله نرمه ب ،بخشد. به عالوهتوپوگرافي را سهولت مي

 باشدميممكن  برگردان سطحيخلق تصاوير  ،داخلي آن

الف -2)اشكال  گرددرافي ميگكه منجر به درك بهتر توپو

 .(و ب

اطالعات مربوط به زمان  ،پس از درك توپوگرافي 

با فراخوان و  ،حقيقي و نسبت مقياس خاكستري به دامنه

 شود.مي ، تحليلبعدياسكن دو-Bبازبيني قطعات فيلم 

توان اطالعات اصلي اولتراسونيك را مي ،در اين روش

عدي مقايسه نمود. مشاوره ذخيره, بازبيني و يا با معاينات ب

 .استاز راه دور نيز توسط پست الكترونيك ممكن 

  

 هاي تومور )ارتفاع و حجم(گيرياندازه

ها مطلقًا گيرياندازه ،معمول اولتراسوند تماسي روشبا 

براي تعيين رشد  ميزانترين رايج ،. ارتفاعهستندخطي 

سبي ن تحليلتجزيه و باشد. تومور توسط اولتراسوند مي

ندرت از آن  به ولي استپذير امكان ،گيريناحيه اندازه

 شود.استفاده مي

نظري هاي فرمول به وسيلههاي حجم گيرياندازه

به  ،به شدت ،هاگيريام اندازهو لذا تم گيردصورت مي

 همهجاكه از آن د.ندهنده بستگي دارتجربه فرد انجام

اينه از بين ند پس از اتمام معاطالعات اوليه اولتراسو

امكان بازبيني, ذخيره يا مقايسه اطالعات وجود  ؛دنرومي
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هاي وسيله عكس اغلب بهتصاوير استاتيك كه  جزندارد, به 

 د.نشوتهيه مي شدهچاپي تثبيتپوالرويد يا تصاوير 

گيري الگوي اندازه ،بعدياولتراسونوگرافي تماسي سه

 تماسي له روشبه وسي دهد. چنانچه تودهتومور را تغيير مي

به اين معني كه كل توده خيلي  ،برداري باشدرقابل تصوي

وا( در كره چشم جلوتر از ناحيه قدامي اكواتور )خط است

قابل  ،بعدي اصليتصاوير تماسي سه ؛قرار نداشته باشد

با حركت  ،بعديباشند. تصوير سهسازي ميو ذخيره تكثير

توده و از زواياي مختلف ين در كل يبه سمت باال و پا

نتخاب بهترين تصاوير براي شود كه امكان ابررسي مي

تصاوير متعدد به  سازد.گيري خطي را فراهم مياندازه

بار  چند ،منظور حصول اطمينان از لحاظ قابليت تكرار

 هاي استاتيك مناسب جهتچاپشوند. گيري مياندازه

 ،العات اصليد. اطنشوتهيه جدول و ثبت مدارك گرفته مي

تر به منظور ارجاع و مقايسه بيش ،در محل آدرس بيمار

گيري حجم با استفاده از د. اندازهنشوداري مينگه

 2تر از افزارهاي مخصوص براي تمام تومورهاي بزرگنرم

ها گيري ارتفاع آنتومورهاي نامتقارن كه اندازه ،ترمميلي

است درمان كه قرار طور تومورهايي و همين استمتغير 

گيري دستي جهت اندازه ايبرنامهگيرد. صورت مي ،شوند

 بوده است.  مفيد نيزابداع شده كه 

هاي گيرياز اندازه حاصل ترين بهرهبيش نظر باليني، از

رن و تغييرات حجم بررسي رشد ضايعات نامتقا ، درحجم

در  دست آمده است.هدرماني, ب هايبرنامه تومورها متعاقب

 ،هفته از درمان 6حجم تومور پس از گذشت  ،وارداغلب م

گونه افزايش قابل توجه در لذا هر ؛يابدكاهش مي

 .است بالينيتر نيازمند بررسي بيش ،هاي حجمگيرياندازه

هاي مهمي وجود محدوديت ،هاي حجمگيريدر اندازه

 عبارتند از: كه دندار

 به  .استگير وقت ،گذاري دستي حجم تومورنشانه

منظور متعددي به  خودكارافزاري هاي نرمبرنامه زگي،تا

اي و . مطالعات مقايسهاندحذف روش دستي نوشته شده

و  بالينيبا استفاده از موارد استاندارد  ،با قابليت تكرار

و  بودند اميدواركننده ،آزمايشگاهي فرضي اين روش

شد كه در حال  يادآورد. اما بايد نچنان ادامه دارهم

روش استاندارد  ،گذاري دستيچنان نشانههم ،حاضر

 باشد. مي

 گيري حجم اندازه ،بعديدر روش اولتراسوند سه

ل ـه دليـب ،ترمليـمي 2ر از ـتكـورهاي كوچـومـت

 تر قابل اعتمادكم ،تر اجسام كوچكشكلـگذاري منشانه

  است.

 دقيق و مشخص  نمايبستگي به ثبات,  ،قابليت تكرار

هاي برنامهدي و پيروي دقيق از عـبتصاوير سه

 گذاري دارد.نشانه
 

  آزمايشي و كاربرد آموزش

هم براي  ،اي دقيق و تكميليعاينهم ،اولتراسونوگرافي

ه . باستهاي كدر چشمي هاي شفاف و هم محيطمحيط

در چهار  ،بعدياولتراسونوگرافي تماسي سه ،طور مرسوم

 :شودمرحله آموزش داده مي

اين  روش استفاده از زيكي اولتراسوند واصول اوليه في (0

  د.نبايد آموخته شو بالينيل ياصول در مسا

  بالينيمعاينه  روش (2

 تفسير باليني (3

بعدي مرور مطالعات مربوط به تصاوير دو گرچه

 است؛مفيد  ،استاتيك به همراه اطالعات مربوط به دامنه

ود انجام و بهب روشجهت يادگيري نيز   بالينيتجربه كار 

باليني روش آزمايش  باشد.الزم مي ،نايي تفسير تصاويرتوا

اگرچه تجربه گسترده  ،شودبه سرعت فراگرفته مي معموالً

 ،هتوپوگرافي و تفسير دامن ،الگوهادر جهت شناسايي  باليني

 .استالزم 

منحني  ،بعدياسكن تماسي سه-Bدر اولتراسونوگرافي 

ن مجموعه با در دسترس بود (learning curve)فراگيري 

از تصاوير اصلي اولتراسونيك و اطالعات  باليني هگسترد

گردد و حتي اين حاصل مي به سرعت ،مربوط به دامنه

حتي  ،امكان نيز وجود دارد كه در بعضي موارد غيرعادي



 

  اولتراسونوگرافي سه بعدي -مالحت ناسوديان
 

 

طور ه ب دوباره مطالعه اولتراسونيك را ،بدون حضور بيمار

بعدي بررسي نمود و لذا تصاوير سهسيستماتيك 

مورد بررسي  ،ترفرصت و با حوصله بيش سر ،شدهسازيباز

هاي يادگيري با بررسي نمونه گيرند.ميمجدد قرار 

گيرد. صورت مي به سرعت ،هاتر و تكرار آنتشخيصي بيش

ش به همراه نمايواقعي فيلم زمان  مقاطعبررسي مجدد 

تماسي را نيز اسكن -B اطالعات الزم جهت تفسير ،دامنه

هاي الزم يي. سرانجام پس از ايجاد تواناكندتكميل مي

در فرد به سرعت برقرار  بالينيآزمايشگاهي, تجربه 

 .گرددمي

، با درك بهتر بعديتفسير اولتراسونوگرافي سه

 همهباشد. نهايت ساده و مفيد ميبي ،افزاريهاي نرمبرنامه

د. به نباشيكسان مي ،كنندگاناطالعات براي همه معاينه

دستياران  ن وااز متخصص ،همه افراد ،پي معاينهعالوه در 

باشند كه شده ميدر به بازبيني مجدد موارد آزمايشهم قا

  دهد.افزايش مي  تربيش ،ها را در اين زمينهتجربه آن

 

 بعديهاي اولتراسونوگرافي سهمحدوديت

 مربوط ،بعديترين محدوديت اولتراسونوگرافي سهشايع

افراد آشنا با  باشد.آوري جديد ميمنحني يادگيري اين فن

تر براي گرفتن و ذخيره به غير از صرف زماني بيش ،رايانه

كه با تصاوير, مشكالت كمي با اين دستگاه دارند. افرادي

جهت كسب  ،و يا آشنايي كمي دارند نيستندآشنا  رايانه

تري هاي آموزشي طوالنينيازمند دوره ،اعتماد به نفس

 روشتفاوت چنداني با  ،سكن تماسيا روشباشند. مي

كننده معاينه ،با اين وجود ؛وسايل اكوگرافي معمولي ندارد

ته باشد كه به حد كافي تصاوير به ياد داش بايدمي 

بعدي از تمام نواحي فيلم دو مقاطعبعدي مطلوب و سه

ها اولتراسونيك را در اختيار داشته باشد تا تفسير آن

 .پذير باشدبالفاصله امكان

 

 

 خالصه

بعدي هنوز به اولتراسونوگرافي سه ،در زمينه اولتراسوند

اطالعات  در افرادي كه نياز متعادلي به .استجديد  نسبت

اسكن -B ،دارند غربالگريبرداري اولتراسونيك يا تصوير

هاي يا ساير موارد معادل يا دستگاه دوبعدي معمول

 شند.بااي دوبعدي، در دسترسند و سودمند ميرايانه

وجود  ترپيشرا كه  هاييييتوانا ،بعدياولتراسونوگرافي سه

ه كه يادگيري و بدر حالينموده است. فراهم  ،نداشتند

 هاي از پيشروشكارگيري اسباب جديد و تغييرات در 

مشكل و گاهي حتي دلسردكننده  اغلب ،شدهآموخته

به  مندانتالش و عطش عالقه ،آوري جديداين فن هستند؛

 ،آوري. اين فنسازدب ميآتر سيرتراسونوگرافي را بيشاول

تر سازي را بيشابعاد تصويربرداري تشخيصي و ذخيره

 بخشد.وسعت مي

 OCT  (optical را به همراه نيز اولتراسونوگرافيبه تازگي 

coherence tomography)، در يك دستگاه م اطور توه ب

گيري ضخامت اندازه ،اند كه به اين وسيلهتعبيه نموده

 ؛گيردتر صورت ميتر و دقيقها، بسيار آسانخالتومورها و 

 ،OCTدر ، قدرت تفكيك محوري دانيمطور كه ميهمان زيرا

 75 ،تراسونوگرافي معموليلميكرون ولي در او 01حدود 

  .استميكرون 
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يك  اي ازي رايانهبعدتصوير سه :الف -0شكل

ريزي خون ،جداشدگي شبكيه مبتال به بيمار

 .و سوراخ وسيع شبكيه در پي ضربه زجاجيه

شده و تعيين گذاريتصوير نشانه ب: -0شكل

 جداشدگي شبكيهدهنده حدود شده، نشان

(RD)، زجاجيهريزي خون (VH)  و يك سوراخ

 .(LG hole)بزرگ 

 

 

  
از بيمار  يسطح برگردان تصوير الف: -2شكل 

 داده شده است. نشان (0)كه در شكل 

شده از گذاريتصوير سطح نشانه ب: -2شكل 

 دهد.همان بيمار را نشان مي

 

 
 



 

  Orbscan -زادهدكتر محمدحافظ نوروزي

 

 

Orbscan (Bausch & Lomb) 
 نخست بخش

 پزشكي نگاهمركز چشم -پزشكچشم: زادهحافظ نوروزيدكتر محمد

  
 مقدمه

   و  Placidoر يتصاو بی ازيقت تركيستم در حقين سيا

Slit Scan براي  ی راخوب اريسب بیيترك ريتصو است كه

وب ياصالح ع آورد.ه فراهم میيک قرنيتوپوگراف تحليل

 و اختالالت كانونیتنها به حذف  ،نکيع باانکساري 

اپتيک  ،ن اصالح رايا پايه نظري پردازد.سم میيگماتيآست

كه مبناي آن  نديگومی (Paraxial Optics) حول محوري

ق ياز طر شدهت امواج نوري وارديگرفتن اكثر دهيناد

 هيناحابی يارز به و تنها باشدمیمردمک به چشم 

  (power axis)انکساري قدرت در مجاورت محور یکيبار 

ن يشکل ا است و ، گردهين ناحيسطح مقطع ا .پردازدمی

هاي سامانه. است (toric)توريک  ،paraxialدگاه ياز د سطح

هاي توپوگرافی در دستگاه نظريه،ن يکی مبتنی بر اياپت

 دارند. كراتومتري وجود بعدي ودو

با   (aberrations) هااعوجاج ريسا ،ن موضوعيرغم ابه 

اپتيک  اي Ray trace نظريه .ندستيه نيقابل توج نظريهن يا

 كرده ازابی تمامی امواج نوري عبوريبراي ارز ،ژئومتريک

ن يا ه شده است.يارا ،هيافته بر شبکياستقرار مردمک و

عکس بر ست ويري انحناي سطحی نيگازمند اندازهين نظريه

 سطح بيژه شيوه ب و  (elevation)برآمدگی بر مبتنی

(surface slope)  دستگاه باشد. میOrbscan، نظريهن ياز ا 

 رد.يگبهره می

 از توانندمی اضیيبه صورت ر انحنا وب يش اريدو مع

ارهاي يمع ،قتيدر حقاين دو مشتق شوند.  برآمدگی

ی براي ير جهات متفاوتند و استاندارد طالد مختلفی

 عيارهمان م ،مثل چشم  كرويريهاي غبررسی ساختمان

 برآمدگیكه نيگر اينکته د است.  (elevation)برآمدگی

  است.  (shift-invariant)یيجاهاز جابمستقل 

 به طور خالصه :

آشکار  ،Ray traceکی ياپت نظريهدر  (curvature) انحنا (1

 .ستين

 و  (slope)بيتواند به طور كامل براي شمی برآمدگی (2

 كار رود.ه سطح ب يانحنا

 ري استاندارد شکل سطح است.يگاندازه، یبرآمدگ (3

 به سادگی قابل درک است.  ،برآمدگی (4

از  ،برعکس ويا انحنا  شيب به برآمدگیل يبراي تبد 

هاي حساب ديفرانسيل و انتگرال رياضی بسيار روش

 كهاستفاده شده است  Orbscanاي در دستگاه پيچيده

پزشکان چشم توسط موجب سهولت درک كار دستگاه

  شود.می
 

Orbscan I & II 
 

توپوگرافی  دارايدستگاه كه تنها  Iنوع در گذشته از 

Slit Scan ،استفاده می شد. سپس  بودPlacido Disc  به آن

 وجود آمد.ه ب IIنوع دستگاه  افزوده شد و
 

 اسپكوالر در مقابل واپراكنش انعكاس
(Specular vs Back-scatterd Reflection) 

لم يسطح ف ه را درياي قدامی قرنانحن ،كراتومتري

مربوط  ،هاكه دادهنيبا توجه به ا وكند ابی میيارزی اشک

 هستند؛ه يقرن حول مركزيه يمتري ناحلیيم 3به 

 هين اطالعات بر پايد. انوشاطالعات جامعی محسوب نمی

كه  استوارند  (specular reflection)انعکاس اسپکوالر روش

د. كراتومتري نيآمی ه دستاشکی ب-سطح تماسی هوا از

ه ياي اراكنندهج نادرست وگمراهينتا ،عیيطبريهاي غهيقرن

 دهد.می

Orbscan در  انحناهاي سطحی مختلف را اي ازمجموعه

 ،كروي ک سطح كامالًي كند. درمحاسبه می كره چشم

از نظر  SimKارهاي ي. معيندانحناهاي مختلف با هم مساو
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دستگاه  هستند كه از يیهاهمان باً يمحور تقر قدرت و

 د.ينآدست میه كراتومتري ب

Orbscan  يهاي نورپرتو و پرتو اسليت نوعاز دو 

ساختن شکل  گوشسهبراي  ، (back-scattered)واپراكنشی  

اضی يبه صورت ر ،شدهسطح ساخته. كندیسطح استفاده م

م يترس  SimKاساس مدل كراتومتري براي ساختن بر

ه دشواري محاسبه انحنا از اطالعات ب نيبراشود. بنامی

 دستگاه  در SimK  اريمع تا شده استموجب  ،دست آمده

Orbscan I ن نقصيبراي رفع ا خوبی كراتومتري نباشد.ه ب، 

افزوده شد   Placidoروشنايی ستميس ،Orbscan IIبه دستگاه 

 تر شود.شيه بيري انحناي قدامی قرنيگاندازه تتا دق

 ،ن تفاوت مهم است كه كراتومترييجا ذكر انيدر ا

 وراياز  Orbscan IIكند اما ري میيگلم اشکی را اندازهيف

. نمايدمیري يگه را اندازهيسطح قرن ماًيمستق ،لم اشکیيف

قابل اختالف تواند لم اشکی میيعی بودن فيطبرين غيبنابرا

  و بنمايد جاديا Orbscan I  ن كراتومتري ويب ايمالحظه

 گذارد.ب ريتاث  برآمدگی  بر نقشه

ن آنسبت عکس با طول  ،ک سطحيانحناي هندسی 

را  ن نسبتيا ،زمانی كه كراتومتري ابداع شد (.mm/1) دارد

 قدرت  گر معادليد  به عبارت اي) ف نمودنديتوص وپتريبا د

. (هيقرن paraxialيا  محوريحيه حول ناBack-Vertex  ايانحن

واحد هندسی  کيعنوان در كراتومتري به  وپتريواحد د

 مثالً  .ديآکی به حساب میيت اپتيبدون اهم ،براي انحنا

وپتر يد 5/333 معادل ،مترلیيک ميی در حدود يانحنا

 شود.می
 

  Orbscanبرداری در ريتصو
  ايرهـبـت كاليـاسلي ريصوـت ،ن دستگاهـيدر ا

(calibrated slit) ن يدورب توسط ،افتده میيكه بر قرن

به  شود ول میيتحل ه ويتجز رايانه توسط  و ضبطی يويديو

 ،پرتو اسليتدو سطح  گردد.ل میياطالعات توپوگرافی تبد

 یيروشنا. اندن مشخص شدهيدورب کتيوآبجدر فضاي 

(luminance) و پيکسلبه ازاي هر  ،ن فضااي Frame Grabber 

Setting ر يتصو 40 ،ايهيثان 3/0 تواترشود. در دو می نييتع

 .گرددمیه يته  يتاسل
شماري حركات تعداد بی ،ان كوتاهزمن مدتيدر ا

کرون يم 50معادل ها را چشم ،کيهر  ي ساكاديک،ارادريغ

پرتو كنند. حركات چشم توسط انعکاس قدامی جا میهجاب

 ود نشوري میيگاندازه ،ر منابع نورييو سا اسليت ثابت

ن امکان را يا ی،هاي چشمابيرد از دست آمدهه اطالعات ب

ک يطح توپوگرافاز س ساكاديکد تا حركات نسازفراهم می

از  قاچک ي ،ريتصو 40ن يک از ايهر  د.نک شويی تفکينها

آورد. قبل از در می گوشسطح كره چشم را به حالت سه

با در نظر  قاچهر  ،ه شونديشده اراكه سطوح بازسازينيا

 هايبرش نيشود. فاصله بشم ثبت میچحركات گرفتن 

مبوس يل ،اسليت 40) استميکرون  250معادل شده داده

اي شامل مجموعه Orbscanش ين آزمايمبوس(. بنابرايتا ل

 می وبراي انحناي قدا (x,y)اضی يک رياز سطوح توپوگراف

 هاي مشترکهيال و عنبيه و لنزسطح قدامی  ،هيخلفی قرن

  ن سطوح است.ين ايب
 

 هاهای قراردادی نقشهرنگ
ش يروشی استاندارد براي نما ،اي رنگیهنقشههيه ت

مان قدامی است. اگرچه گه و سنيبعدي توپوگرافی قردو

ف رنگ يط ،ندارد جامعی وجود شدهاستاندارد الگوي رنگی

اي مشخص به كار برده آبی تا قرمز( همواره به گونه از)

 د:ير توجه كنيبه معنی كلمات ز شود.می
Blue: Low, Level, Flat, Deep, Thick, Aberrated                                                          
Red: High, Steep, Sharp, Shallow, Thin, Focused. 

 

 Orbscan  عی توسط نقشهيچشم طب حتليلجتزيه و 
 داراي Orbscanعی با دستگاه ينقشه چهارگانه چشم طب

 float ،نقشهچپ  ر است: بخش فوقانی ويز هايويژگی

anterior  ه ـيسطح قدامی قرناست و همان توپوگرافی

 ،شهـقـت نـراس انی وـوقـخش فـد. بـباشیـم

 Float posterior  ه را يلفی قرنتوپوگرافی سطح خ واست

 الگوي كراتومتري و ،چپ ن وايينقشه پ دهد.نشان می
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نشان  ه رايقرن ا ضخامتي متريپاكی ،راست ن ويينقشه پا

 د.دهمی

 Orbscan به روش  بعديسه توپوگرافی ک دستگاهيSlit 

Scan هاويژگین يست. اگر ما با دستگاهی فاقد اا ،

ه را يقرنابی سطح يزامکان ار ؛ميتوپوگرافی انجام ده

 بيماره يقرندر صورتی كه سطح خلفی  داشت و مينخواه

اه قابل بررسی ن دستگيب بدون اين عيا ،باشدعی يطبريغ

ن يک در چنيزياگر عمل جراحی ل ،جهي. در نتنخواهد بود

. گرددجاد میيا اتکتازي اياتروژنيکكر ،ماري انجام شوديب

هاي سطح رين دستگاه به ما امکان شناخت ناهنجايلذا ا

 دهد.مینيز ه را يخلفی قرن

به  صافیاستفاده از نوعی ، Orbscan گريامکان د

هرگونه  در صورت است.  Normal Band Scale Filterنام

 نياز ا ،عی در نقشه چهارگانهيرطبيوجود نواحی غ بهشکی 

عی يرطبينواحی غ ، ن روشيشود.  با ااستفاده می صافی

( highlight) مشخص ،هاي قرمز و نارنجیه با رنگيقرن

همواره به رنگ سبز  ،جاينا عی دريشوند. نواحی طبمی

ابی عمومی قبل از عمل يماريب ن روش دريد. انباشمی

  .كننده استار كمکيبس ،کيزيجراحی ل

 
 ینيهای بالكاربرد

 کـي بررسی با وضوع راـمن ـيبهتر ا درک دياجازه ده

 هــيـرنــی قــلفـه خــيـاول یـدگــرآمـبورد ــم

(primary posterior corneal elevation) نقشه  در. ايجاد كنيم

 پ وچ-هاي باالنقشه اوليه خلفی قرنيه، برآمدگیگانه چهار

 عی ويطبريراست غ-نقشه باال هستند و عیيچپ طب-نييپا

ه را ينازک بودن قرن ،متريپاكی ت. نقشهبه رنگ قرمز اس

 ،کرونيم 505 ه در حدينازكی قرن ولی .دهدنشان می

به  ؛كندان نمیيب را اوليه خلفی قرنيه برآمدگی صيتشخ

 در خلفی  Floatنقشه ايراست -نقشه باال اگر ،گريعبارت د

 Orbscanتنها  شد.ص داده نمیين حالت تشخيا ،نبود دست

  ص دهد.ين حالت را تشخيتواند امی

قرار داد و  را Normal Band Scale صافیتوان اكنون می

ن يچنعی را با رنگ قرمز مشخص نمود. هميرطبينواحی غ

دست آورد ه ه را بيبعدي سطح خلفی قرنتوان نقشه سهمی

كرد دا يعی پيسبت به اسفر طبزان برآمدگی را نيو م

.(Black Grid) نماي  ،هر چهار نقشه قوز قرنيه،ماري يدر ب

 كنند.د میييتا را بالينی صو تشخيعی دارند يرطبيغ

هاي قبل نقشهتوان می ،اندک شدهيزيمارانی كه ليدر ب

شناخت به  ن كاري. اكردسه يگر مقايکديبعد از عمل را با  و

. در كندمیكمک  ،هيشده در قرننجاما ابليشنزان يم الگو و

ک نشان يزيهاي قبل و بعد از عمل جراحی لجا نقشهنيا

هاي گون الياختالف ب ،ر سمت چپياند. تصوداده شده

ن يدهد. به امی ک را نشانيزيل گرافی قبل و بعد ازتوپو

ا عوارض ي Decentered ablation گونهتوان هرب میيترت

 ص داد.يختش ک رايزيجراحی لگر يد

ار مهم يبس مرواريدآبه در جراحی يتوپوگرافی قرن

زان يم ،باشد ترهرچه اندازه برش كوچک؛ است

تر خواهد عيتر و ثبات آن سرشده كمجاديسم اتيگمايآست

جراحی سم بعد از يگماتيجراح ممکن است آست بود.

ن يک قانون ساده ايش دهد. يا افزايكاهش  را مرواريدآب

 هر و مسطح هيآن ناح، ک برش داده شوديا ج است كه هر

خواهد شد.  (steep) دارشيب هيآن ناح، ه زده شوديبخ جا

 ل توپوگرافی قبل ويتحل ه ويبراي تجزOrbscan توان ازمی

استفاده كرد. براي مثال در  مرواريدجراحی آب بعد از

زان و محل يتوان ممی مرواريدآبجراحی خارج كپسولی 

ه آن يسپس بخ و نمودمشخص  سم رايگماتيحداكثر آست

تر سم كميگماتيآست ،کوي. در جراحی فرا برداشته يناح

 5/1 تر ازكه اندازه برش كم Phaconitدر روش  است و

 باشد.جادشده حداقل میيسم ايگماتيآست ،است مترلیيم

 Orbsca تحليلتجزيه و  مق اتاق قدامی ون عييراي تعب 

و  رودنيز به كار می کكراتوتومی آستيگماتيمحل برش 

لنزهاي تماسی با الگوي  مناسب (fit) تنظيم تواند درمی

اي يدن، Orbscan كهخالصه اين كننده باشد.كمک ،نيفلورس

 ر داده است. ييتغ  Slit Scanبعديسه ريتوپوگرافی را با تصاو
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 ايمآموخته هاي بالينيآن چه از كارآزمايي :رفت بيماريبراي تشخيص پيش معيارهاي ميدان بينايي    

 
Heijl AH. Visual field criteria for progression: what we have learned from clinical trials. Subspecialty 

day / Glaucoma 2003: 9-14. 

 پزشكي نگاهمركز چشم -پزشكمچش: زادهمحمدحافظ نوروزي دكتر
 

 اختصارات:
 AGIS: Advanced Glaucoma Intervention Study  

CIGTS: Collaborative Initial Glaucoma Treatment study 
CNTGS: Collaborative Normal Tension Glaucoma 
EMGT: Early Manifest Glaucoma Trial Treatment Study  
MD: mean of deterioration 
PSD: pattern standard deviation 
 
 

 مقدمه

نيازمند  ،اخير در مورد گلوكوم گستردهمطالعات باليني 

 بيماري در رفتبراي پيش ايشدهي از پيش تعريفمعيارها

، تجاربي را معيارهاد. كاربرد اين باشنميميدان بينايي 

يار بس ،هاي باليني آيندهاند كه در كارآزماييفراهم نموده

 .بود راهگشا خواهند

ممكن است  هاكارآزماييشده براي اي طراحيمعياره

اين  ني، بهترين نباشند.يبالگيري براي تصميم الزاماً

در  بيماري مقايسه نتايج و عواقب برايتر بيش ،معيارها

رفت تشخيص پيشبراي  تا مناسبندهايي از بيماران گروه

معيارهاي  ،با اين حال. ر يك بيماراوليه بيماري گلوكوم د

 ،ميدان بينايي در برخي مطالعات بيماري در رفتپيش

 همان نقش و دقيقاً بروز عاليم باليني بودند بر مبتني

گيري باليني گلوكوم يعني تشخيص بيماريابي در پي

. از اين مطالعات رفت اوليه بيماري را نشان دادندپيش

مطالعه و   (EMGT)مگلوكوتظاهر اوليه  به كارآزماييتوان مي

اشاره كرد  (CNTGS) اشتراكي درمان گلوكوم با فشار طبيعي

 بودند.نيز  نشدهشاهد درمانهاي داراي گروه كه هر دو

  

 CNGTSو  CIGTS ،AGIS،  EMGT معيارهاي

ميدان در رفت معيارهاي پيش ،باليني كارآزمايي هر

 تا به خود را به كار برده است. اين موضوع مختصبينايي 

از ايجاد و افزايش آگاهي  تواند به عنوان نتيجهحدودي مي

، AGIS ،CIGTSر د نظر گرفته شود. در اين معيارها اهميت

EMGT  وCNGTS ،مـتـوريـگـاز الFull-threshold   دستگاه

 ، از آزمونCIGTSو  AGIS در .شده است هامفري استفاده

 ،CNTGSو  EMGT درشد ولي استفاده  22-2 الگوي نقاط

 . گرفته شد كاربه  03-2 آزمون

 دديـات عـرافـبناي انحـر مـب ،AGIS يـدهمرهـن

(numerical deviation) بل در واحد دسي(db) هاي در نقشه

StatPac Total Deviation باشد. نمرات از صفر )ميدان مي

د. كاهش نكن)بدترين حالت( تغيير مي 23( تا طبيعي

حداقل معيني را در بر  بايست معيارهايحساسيت مي

هاي تنها دسته اصل، . به عنوان يك(1)شكل  داشته باشد

بايد  ،باشندمي depressionمجاور هم كه نقاط دچار  عددي

وجود حتي  ،البته در ميدان ناحيه نازال ؛مد نظر قرار گيرند

. باشد كافيممكن است  نيز depressionيك نقطه دچار 

 depressionو تعداد نقاط دچار عمق  به ،ميدان بينايي نمره

، (hemi field) ميداناست. حداكثر نمره در هر نيمهوابسته 

به آن اضافه  2عدد  ،نازال كه در ناحيه است 9برابر 

در  واحد 2كم به ميزان دست، شدن نمره شود. بدترمي

در سه  در صورت تكرار، پايه بينايي مقايسه با يك ميدان

  . گرددبيماري تلقي ميرفت پيش ،متوالي آزمون

هاي ، بر پايه نقشهCIGTSدهي از طرف ديگر، نمره

StatPac Probability (. همانند 2باشد )شكل ميAGIS ، نه

يك نقطه كاهش بلكه مجموعه كاهش نمره در يك ناحيه 

دار ميدان در قياس با نواحي اطراف آن ارزشمند و معني

از صفر تا  CIGTSيي نها ، نمرهAGISدهي همانند نمرهاست. 

كم رفت بيماري نيازمند كاهش دستمتغير است. پيش 23

نمره در مقايسه با متوسط دو ميدان بينايي پايه  0
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رفت بايد در سه ميدان بينايي چنين اين پيشباشد. هممي

 متوالي وجود داشته باشد. 

 هايدر نقشه تغيير بر پايه ،EMGT بيماري در رفتپيش

استوار  در بيماري گلوكوم  (pattern deviation)انحراف الگو

را در  ، موقعيت هر نقطه آزمونهااين نقشه .(0)شكل است 

شده در ايجاد اتبر پايه تغيير ،گيريپي ميدان بينايي

كنند. ميبندي ، دستهپايه متوسط دو آزمون مقايسه با

ستانه پذيري تصادفي آها يك مدل رياضي از تغييرآن

ه كار گلوكومي ب هاي بيناييرا در ميدانميدان بينايي 

 طه ازنقهر موقعيت اوليه،  عمق آسيبكه شامل  گيرندمي

هاي ايجادشده در ميدان بينايي كلي آسيبميزان و  آزمون

 پذيري تصادفيعوامل از نظر تغييراين  باشند؛مي

(random variability)  مهم  ،هاي بينايي گلوكوميميدان

 ،انددچار بدتر شدن گرديده P>30/3 هستند. نقاطي كه با

رفت شوند. پيشرنگ نشان داده ميهاي سياهبا مثلث

رنگ در سه مثلث سياهكم اساس وجود دستبر ،بيماري

 گرددمتوالي تعريف مي آزمونسه  و در موقعيتهمان 

مورد استفاده انحراف الگو معيارهاي  جا كهاز آن .(0)شكل 

بر نتايج ميدان  مرواريدآباسته اثرات ناخو ،دنگيرقرار مي

 . شودمي محدود ،بينايي

، در زمان شروع CNTGSدر معيارهاي به كار رفته 

تجارب  ،با اين حال .نددرسيبه نظر اختصاصي مي مطالعه،

 ان دادند كه معيارهاي مطالعه غيراختصاصي بودنداوليه نش

 ،رفت بيماريو لذا معيارهاي جديد تعريف گرديدند. پيش

با متوسط ميدان  بل بدتر شدن در مقايسهدسي 13ازمند ني

رفت تعداد نقاط الزم براي بررسي پيش بينايي پايه است.

بستگي  (cluster)به محل آن و چندتايي بودن آن  ،بيماري

 0آزمون از  2دارد و الزم است بدتر شدن ميدان بينايي در 

 گيري ميدان بينايي بيمار تاييد شود.آزمون پي

 پاياييمعيارهاي  ،فوق كارآزماييچهار  نين در هرچهم

(reliability) اند.كار رفتهه ب متفاوتي 

 

 

 بودن ميزان حساسيت و اختصاصي

 ،AGISمعيارهاي  بسته به ،حساسيت ميدان بينايي

CITGS  وEMGT،  بيمار گلوكومي كه  05است. در متفاوت

ردند كه و همكاران پي ب Katzد، دكتر انشدهنه ارزيابي ساال

CIGTS  وEMGT تر از بيشAGIS، نشان رفت بيماري را پيش

 (. 2)شكل  اندداده

CIGTS ،EMGT رفت پيش فراواني ،و ارزيابي باليني

 اساسند ولي بيماران ثابت برنشان داد مشابهبيماري را 

تشخيص داده  بيماري رفت، دچار پيشسه روشكدام از هر

ليني به عنوان استاندارد بابا استفاده از ارزيابي نشدند. 

 ،EMGTو  AGIS ،CIGTS ميزان حساسيت معيارهايطاليي، 

 03و  درصد 05، درصد 05متوسط و به ترتيب برابر  در حد

 75بين  هاآزمون اختصاصي بودندرحالي كه  ؛درصد بود

كه با هر سه  يگزارش شد. پنج بيمار درصد 95تا  درصد

تشخيص داده  يرفت بيمارپيش ، دچارهامعيارمجموعه 

به صورت زودرس  ،EMGT هايمعيار براساس شده بودند؛

  .(0)شكل  شدند شناسايي

ميزان اختصاصي  كه دهندنشان ميشواهد موجود 

قابليت . بنابراين ستهمه معيارهاي فوق باال بودن

معيار اساس آسيب ميدان بينايي بر  (sustainability)پايداري

EMGT، است بوده بسيار باال . 
 

رفت مورد پيش 23در  EMGTو  AGIS ،CIGTSپيامدهاي  -1جدول 

 ميدان بينايي اساسرفت بيماري برمورد عدم پيش 23و 
 AGIS CIGTS EMGT  ميزانP 

  >332/3* 23/23 23/12 23/13 حساسيت 

 00/3 * 23/23 23/19 23/17 اختصاصي بودن

 رفتقابليت پايداري پيش

 )درصد ويزيت(

02/73 32/52 55/93 ** 57/3 

 واليس-اسكالآزمون كر **دو     آزمون كاي *

 
 هاآن برايكه  EMGT بيمار 23در  را سه روش ما اين

رفت يا عدم به طور قاطع پيش ،بندي بالينياساس درجهبر

 دان بينايي تشخيص داده شده بود رفت اختالل ميپيش

در  گلوكومرفت پيش معيارهاي )مقايسه انتخاب كرديم
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 .(EMGTو  AGIS ،CIGTS ن بينايي در مطالعاتميدا

و  1)جدول   ترين حساسيتداراي بيش EMGT هايمعيار

بودند رفت پيشتشخيص زمان براي ترين كوتاهو   (2شكل 

اين  نيز عالي بود. اين معيارها اختصاصي بودن(. 0)شكل 

تري از بيماران در بر روي گروه بزرگ در حال حاضر مطالعه

 ست. ا تكرارحال 
 

 هاآزمونتعداد 

 آشكار بدتر شدن و رفتواضح است كه تاييد پيش

ها ميسر است. آزمونتنها به كمك تكرار  ،ميدان بينايي

به تنها براساس شانس، ممكن است  CIGTSو  AGIS نمرات

دست ه د و تجارب بنواحد تغيير كن 2تا  0 بيش از ميزان

تنها  ضايعه رفتپيشاگر د كه نكنتاييد مي CNTGSآمده از 

است اختصاصي  ، ممكنسنجيده شود آزمونبر پايه دو 

 زماني غيرقطعيرفت پيش ،EMGTدر . بودن آن افت نمايد

سه ناحيه در دو ميدان بينايي  كمدستكه  دهدرخ مي

براي تاييد قطعي  در مقابل،) باشند شدهبدتر  ،متوالي

ما  متوالي وجود داشته باشد(. آزمونرفت بايد سه پيش

در  كه ايمرا ديده غيرقطعيرفت پيش موارد بسياري از

به نظر و  اندنگرفته قرارتاييد  مورد سوم ميدان بينايي

 آزمونانجام سه  ،براي اختصاصي بودن آزمايشرسد كه مي

به اغلب  غيرقطعيرفت پيش حتي ،از اين رو. استالزامي 

مواردي كه  و شودميمنجر  رفت قطعيبه پيشزودي 

 .گردندگونه نيستند نيز به زودي تاييد ميناي

 نتايجميدان بينايي با  گيرانهسختتر معيارهاي كم 

مثبت بينانه هاي غيرواقعمنجر به جواب ها،آزمون تركم

 هاي احتماالتي( در نقشه>30/3Pنقاط آزمون ) باالي

 د.ننماياختصاصي ميسيار غيرها را بو پاسخ د نگردمي

 

 ضايعه رفتوسعت پيش

موجود، قابليت تشخيص معيارهاي كه  رسدبه نظر مي

 (MD) ميانگين وخامت .رفت بيماري را دارندپيش مهنگازود

تغييري  ، عبارت بود ازEMGTاساس رفت برمبتني بر پيش

 معادل ،داريبه شدت معني و افزايش -bd 90/1 معادل

هاي بر روي نقشه (>30/3p) در نقاط آزمون 70/2

 نسبتاً  دراي يك رابطه CIGTSو  AGIS ي. نمراتتماالتاح

و  2 به ميزان نمره افزايشكه مستلزم  هستند MDخطي با 

لحاظ به  كم، دستباشد. بنابراينمينمره به ترتيب  0

رفت پيش تشخيص براي MD الزم در متوسط تغيير نظري،

باشد. اين مي db 0-0بين  شايد و كوچك نسبتاً  ،بيماري

توان در هاي موجود نيز در موارد زيادي مييعني با روش

رفت تشخيص پيش خاص،خالل روند بيماري در هر چشم 

 مستند ساخت. ،اساس ميدان بيناييرا بر قطعي بيماري
 

در مقايسه با عمومي  هايشاخص تجزيه و تحليل
 هاي موضعيشاخص

د كه ندهدست آمده از مطالعات نشان ميه تجربيات ب

ميانگين  )مانندعمومي  هايشاخصپايه تجزيه و تحليل بر 

نقطه به  تجزيه و تحليل( به اندازه PSDو  MD، حساسيت

كه  EMGTدر  اين موضوعباشد. حساس نمي ،هانقطه داده

، تا چندين سال بعد از هاگونه تجزيه و تحليلاين در آن

ي را بين بيماران گروه اختالف ،EMGTاعمال معيارهاي 

نشان ندادند، آشكار گرديد كه با  شدهنشده و درماندرمان

معيارهاي  برعكس، .نيز سازگار استساير مطالعات نتايج 

 ترهاي موضعيرفتپيشكارآمد بايد قادر به شناسايي 

 د. نبيماري باش

 هايميزان نه تنها براي رگرشن خطي،تحليل به روش  

عمومي بلكه براي ارزيابي نقطه به نقطه آستانه ميدان 

 اين در شود ولي از اين روش تحليلي،نيز توصيه مي بينايي

، در تحليلي اين روشنشده است.  استفادهمطالعات بزرگ 

كم  ها، قدرتمند خواهد بود ولي باصورت زياد بودن آزمون

 كند.ها، حساسيت آن به سرعت افت ميشدن تعداد آزمون
  

 مرواريدآب

 حساسيت ميدان ، ميزانروندهپيش هايمرواريدآب

تواند تجزيه و مي كه اين امر دندهبينايي را كاهش مي

به  اثر. اين مختل نمايدرفت گلوكوم را پيش هايتحليل



 

 رفت بيماريمعيارهاي ميدان بينايي براي تشخيص پيش -زادهدكتر محمدحافظ نورزي
 

 

نشان داده شد؛ به طوري كه در  CNTGSهاي يافته وسيله

مرواريد را ها به روشي كه اثرات آبآن، بعد از انجام تحليل

. اين داري مثبت شدندكرد، نتايج به طور معنيمحدود مي

رفت هاي پيشبراي انجام تحليلتر امر موجب گرايش بيش

انحراف كلي برگرفته از به جاي اساس انحراف الگو بر

 .هاي حساسيت طبيعي با اصالح سني گرديدميزان

 
 نتايج (قابليت اعتماد) پايايي

 مورد ترديد است؛ ،مهمند پاياييمعيارهاي  آيا اين كه

هستند و اي تر سليقهبيشپايايي، معيارهاي  كهنخست آن

چند ميدان بينايي به خاطر فقط  معموالً تر اين كهمهم

 .شوندكنار گذاشته مي ،ي پاياييمعيارها عدم تامين
 

 يادگيري ميدان بينايي

بهبود  با افزايش تجربه بيماران ميدان بينايينتايج 

هاي گلوكومي بيش از چشممورد در  د و اين بهبودنيابمي

 منتشرشده هايدادهيعي است. اين تاثير در هاي طبچشم

AGIS  .بزرگ در  هايكارآزمايي همهقابل مشاهده است

 اند ولينگرفته اولين ميدان بينايي را در نظر ،گلوكوم زمينه

  ميدان بينايي از پس ،يادگيريكوچكي از  تاثيراتچنان هم

 . قابل مشاهده استپايه 

 

 خالصه

 يهاشاخصبر پايه  تجزيه و تحليل ميدان بينايي

هايي كه نسبت به روش PSD)يا  MD)مانند عمومي 

حساسيت  از ،سازندرا مشخص مي موضعيهاي رفتپيش

 اختصاصي بودنبه منظور تامين . برخوردار است يتركم

 آزمونتكرار  به وسيله رفت واضح بايدپيشقابل قبول، 

ربه اين فاقد تجبيمار  درو اولين ميدان بينايي  گردد تاييد

از پايايي  ،بعديهاي گيريپيبراي  ايآزمون، به عنوان پايه

  تري برخوردار است.كم

در  ادهـمورد استفرفت شـپي نـيـتعي يارهاـمعي

 در مهنگازودهاي رفتپيش توانندمي ،بزرگ هايكارآزمايي

در  ميدان بينايي را نشان دهند. با انجام مكرر ميدان بينايي

نشان  ضايعه را رفتپيش توانري، بارها ميطول روند بيما

 اختصاصي بودن . واضح است كه حساسيت و احتماالًداد

بر  مبتنيهاي متفاوت است. روش ،هاي مختلفروش

رفت بيماري را پيش (،EMGT ،CIGTSاحتماالتي )هاي نقشه

 بلدسي بر انحرافات عددي مبتنيهاي زودتر از روش

هاي رسد كه روش. به نظر ميدهندمي نشان( AGIS)مانند 

در مقابل نقص  انحراف الگو، به خاطر مقاومت باال بر مبتني

 مبتنيهاي بر روش مرواريد در ميدان بينايي،از آب ناشي

احتماالتي  نقشه ممكن است و انحراف تام، ارجح باشندبر 

تري نسبت به بيش ييكارآداراي  تغييرات گلوكومي

احتماالتي يك ميدان هاي نقشههاي مبتني بر تحليل

 باشد. بينايي 

از  ،رفت بيماريپيش كارآمد و حساسمعيارهاي  گرچه

سازي از طريق بهينه واضح است كه قبل در دسترسند ولي

هاي رگرشن خطي احتمااًل به وسيله تركيب تحليل ها ياآن

هاي مبتني بر هاي تغيير در احتماالت يا روشبا شيوه

معيارها بهبود خواهند يافت اين بي، هاي عصساختار شبكه

 .آمدد نوجود خواهه ب آينده بهتري درحتي قوانين  و

 ، ازبزرگ باليني هايكارآزماييدست آمده از ه تجارب ب

 .خواهند بود ربرخوردابااليي ارزش بسيار 

 

 گيرينتيجه

 تواند توسط آزمايش گلوكوم مي رفتمراحل اوليه پيش

 . شود شناساييميدان بينايي 

 مكرر  هايآزمون بايد توسط آشكار بيماري رفتپيش

 .تاييد گردد

 گيري كنارهاي پيتحليل از ميدان بينايي بايد اولين 

 گذاشته شود. 

  داراي  به تنهايي، عمومي يهاشاخصتجزيه و تحليل

  باشند.تر از مطلوب ميكم يارزش

 داراي  ،موجودهاي كارآزماييهاي تشخيصي روش

 .هستند آشكاري ينيهاي بالارزش
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 شده نسبت بههاي ابداعبرخي روشكه رسد به نظر مي 

 . هايي داشته باشندمزيتهاي ديگر روش

 هاي آينده باز استرفتراه براي پيش. 

 

 

 

 
هاي بل در نقشه، براساس انحرافات عددي در واحد دسيAGISدهي نمره -1شكل

StatPac Deviation  بندي يك جايگاه به عنوان براي دستهاست. حدود كاهش حساسيت

depression  .در اين جا نشان داده شده است(، بستگي به جايگاه نقاط آزمون دارد( 

هاي ، بر پايه نقشهCIGTSدهي نمره -2شكل 

 گيرد. احتمال انحراف تام صورت مي

 

 

 
رفت ميدان بينايي حاكي از پيش 23از مجموعه  Vennنمودار  -2شكل 

 EMGTو  AGIS ،CIGTSاري نشان داده شده است كه براساس معيارهاي بيم
  اند.شناسايي شده

 
هاي احتمال تغيير گلوكومي ، براساس نقشهEMGTرفت بيماري در پيش -0شكل 

جايگاه نقطه آزمون  0كم رفت برپايه وجود دستشود. اين پيشانحراف الگو تعيين مي

 گرددآزمون متوالي تعريف. مي 0هاي سياه( در ثدر مقايسه با وضعيت پايه )مثل

الگوريتم مورد  0رفت براساس فاصله زماني تا شناسايي پيش -0شكل 

، EMGTمعيارهاي مورد اي كه در گونهداشتند؛ به گيريچشممطالعه، تفاوت 

 (. log-rankبود )آزمون  AGISيا  CIGTSتر از موارد داري كوتاهبه طور معني

 



 

 رزكشن هاللي المالر -دكتر محمدعلي جوادي

 

 

 Pellucid Marginal Degeneration بيماري  رزكشن هاللي المالر در

 
Lamellar Crescentic Resection for Pellucid Marginal Corneal Degeneration 

 
و  5فررضا سعيديدكتر محمد ،4زادهحافظ نوروزي، دكتر محمد3زاده، دكتر احمد حسين2، دكتر فريد كريميان1علي جواديدكتر محمد

    6حسين محمدربيع دكتر

 

  اصل اين مقاله در(J cataract Refract Surg 2004;20:162-165) .انتشار يافته است 

 

در درمان المالر  يرزكشن هالل: ارزيابي نتايج هدف

 .اي قرنيهحاشيه پالسيد استحاله

اي حاشيه پالسيداستحاله  بيماران مبتال به :پژوهش روش

 نژاددر بيمارستان لبافي 1394-97هاي طي سال كه قرنيه

قرار گرفته رزكشن هاللي المالر  درمان جراحي تحت

هاي باليني به اساس يافتهبررسي شدند. تشخيص بر بودند،

و با  مطرح شدلمپ اسليت با ميكروسكوپيبيووسيله 

 . گرديد متري تاييدتوپوگرافي قرنيه و پاكي

زن( تحت  3 مرد و 6بيمار ) 7چشم از  پانزده : هايافته

سال  32يماران قرار گرفتند. ميانگين سني ب جراحي عمل

بهترين  ،( بود. پيش از عمل جراحيسال 41تا  25)بين 

 200/20تا  500/20 ،شده بيماران با عينكديد اصالح

ديوپتر(  17)ميانگين ديوپتر  26تا  12 همراه با

بود. مدت  (Against-The-Rule) مخالف قاعدهگماتيسم يآست

ماه( بود.  35ماه )ميانگين  59تا  13 ،گيري پس از عمليپ

 موافق قاعده بيماران به نوع آستيگماتيسم  ،پس از عمل

(With-The-Rule) 6ديوپتر در  16: ميانگين تبديل شد 

. در سال دوم پس از عمل ماه 6ديوپتر در  5/10 هفته و

ديوپتر  3/4موافق قاعده  آستيگماتيسم ميانگين ،جراحي

ها شمچ درصد 91شده با عينك در . بهترين ديد اصالحشد

 ،طي مدت بررسي  بود و 40/20گيري در پايان دوره پي

 . شدمشاهده نهيچ عارضه قابل توجهي 

روش جراحي رزكشن هاللي المالر، يك  :گيرينتيجه

 براي درمان ايمن و موثر (non-penetrating) نافذروش غير

البته زمان بهبود  باشد؛نيه مياي قراستحاله پالسيد حاشيه

 طوالني است. تقريبا   ،بينايي بيماران
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 تيپيك عصب بينايينوريت غير

 
Frohman L. Atypical optic neuritis. Subspecialty Day / Neuro-Ophthalmology 2003:5-11. 

                        

  پزشكي نگاهمركز چشم -پزشكچشمدكتر بهزاد يخشي: 

       

ACE: angiotensin converting enzyme 
ANA: antinuclear antibody  
CSR: central serous retinopathy 
CXR: chest X-ray 
ERG: electroretinography 
FA: fluorescein angiography 
FTA: fluorescent treponmal antibody 
HIV: human immunodeficiency virus 
MEWDS: multiple evanescent white dot syndrome 
MRI:magnetic resonance imaging 
OCT: Optical coherence tomography 
ONTT: Optic Neuritis Treatment Trial 
RAPD: relative afferent pupillary defect 
SLE: systemic lupus erythematous 
VDRL: Veneral Disease Rresearch Laboratory 
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(Argyll Robertson) 
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 چشم  ايماهيچهفلج  -ه

 قلو درگيري عصب سه -و

 م نورولوژيك ديگر يوجود عال -ز

 بيماري شبكيه: -ح

 فلبيتپري 

 ولوماگران 

 اگزوداي ماكوال (macular stars) 

 شبكيه يبيماري عروق  

 
عصب  مشابه نوريت تيپيكنماي  توانندميچه مواردي  (3

 بينايي  را ايجاد كنند؟
 CSRبه ويژه  هاي شبكيهبيماري -الف

  فشار روي عصب بينايي -ب

 سموم -ج

 (Leber’s)هاي ژنتيك بيماري -د

 ها عفونت -ه

 ها التهاب -و

 هاي پارانئوپالستيكبيماري -ز

 ايمنيخود هايبيماري ساير -ح

 

 هاي شبكيه بيماري (4

 :(cone dystrophy)هاي مخروطيديستروفي ياخته -الف

 نياز باشد. MERG يا  ERGممكن است به 

 نورورتينيت حاد ماكواليي -ب

  MEWDS -ج

 بزرگي نقطه كور سندرم حاد -د
(large blind spot syndrome)  

 هاي ديگربيماري -ه

 .توپسي بپرسيدودر مورد فاز اين بيماران  -و

 باشيد. پسيوم متامورفيبه دنبال عال -ز

 بيمار توجه نماييد.  (RAPD) نبه ميزان ماركوس گا -ح

 انجام دهيد.را  (photostress)حساسيت به نور آزمون -ط

 هاي الكتروفيزيولوژي باشد.بررسيممكن است نياز به  -ي

 .ممكن است كمك نمايد تر شدن آنر مشخصد OCT -ك



 

 عصب بينايي نوريت غيرتيپيك -دكتر بهزاد يخشي
 

 

 
عصب  نوريت عاليم ،ييعصب بينا فشاري تضايعا آيا (5

 ؟ دنكنميتقليد  را بينايي
 كم است. بسياراحتمال آن  -الف

 :ONTTهاي داده بر اساس -ب

 موارد تومور مخفي داشتند. درصد 5تر از كم 

  خواهد شد. مشخصسير بيماري،  اساسبرموضوع 

 (كارسينوماتوز)ژيت سرطاني منن -ج

 

 ينوروپاتي سمي عصب بيناي (6

گرايش به مزمن تاريخچه در هر بيمار متفاوت است و  -الف

 يا تحت حاد بودن دارد.

 شوند.زمان مبتال ميهم ،هر دو چشم نوعاً -ب

 
7) Leber’s  
 مفيد است. ،سابقه خانوادگيبررسي   -الف 

 كننده باشد.سير زماني بيماري ممكن است كمك  -ب

، چشمي و بدون سابقه خانوادگيي يكدر موارد گرفتار -ج

 تشخيص مشكل خواهد بود.

ديسك ممكن است به تشخيص  تيپيك درگيريوجود  -د

 كمك كند.

 شود.ديده نمي FAتورم ديسك دارند ولي نشت مايع در  -ه

 
 عصب   نوريتهاي سيستميك موجب يك از عفونتكدام (8
 ؟شوندبينايي مي 
 فليسيس -الف 

  (Lyme)اليمبيماري  -ب

  (cat scratch disease)خراش گربهبيماري  -ج

 سل  -د

 متعاقب عفونت ويروسي -ه

 هاي ديگربيماري -و
 

 عصب بينايي  سي ينوريت سيفل (9

)گرفتاري  طبيعي باشدديسك ممكن است  -الف 

 و يا: رتروبولبار(

  ادم ديسك مشاهده گردد.ممكن است 

 وجود داشته باشد.  نورورتينيت ممكن است 

و  يتيووياسكلريت،  به دنبال كراتيت بينابيني، -ب

 باشيد. كوريورتينيت

 كليد تشخيص است.، FTAو VDRL  انجام  -ج

ولوژي سر هايآزمايش ممكن است،  HIV+در بيمار  -د

 باشند. منفي

 

   اليمعصب بينايي ناشي از بيماري  نوريت (11

نوريت عصب بينايي، التهاب ممكن است موجب  -الف

تومور كاذب مغزي و نماي مشابه اطراف عصب بينايي 

  گردد.

 ممكن است موجب نورورتينيت شود.  -ب

 يتيت، ويتريوويم كونژنكتيويت، كراتيت، يبه دنبال عال -ج

(vitritis)ييديت، جداشدگي اگزودايي شبكيهورو، ك ،

م سيستميك يعالاي و آندوفتالميت، نوروپاتي جمجمه

 باشيد.

 

  خراش گربهبيماري  (11

 است. Bartonella henselaeباسيل گرم منفيعامل آن   -الف

بيمار تب  ممكن است .استهمراه  لنفادنوپاتي با اغلب  -ب

 و حالت كسالت هم داشته باشد.

 شود.گزارش ميدر آمريكا مورد  22111هر سال   -ج

شخص نشده مميزان بروز ابتالي چشمي، به خوبي  -د

 است.

  است. غير معمول درد،  -ه

 بيناييتورم ديسك   -و

وجود اگزودا ) كامل يا ناقص ستاره ماكوالييهمراه اغلب  -ز

  :(شكلايه صورت ستارهدر ناحيه ماكوال ب

 هنله هاي عصبيرشته اليه محل در  
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 هاي عصبياليه رشتهريزي در ممكن است خون 

  مشاهده شود. عمقيهمراه ضايعات 

 داشته باشد. رممكن است كونژنكتيويت فوليكوال -ح

 

و  متعاقب عفونت ويروسيعصب بينايي  نوريت (12

 واكسيناسيون

 تاريخچه بيمار راهگشاست: -الف

 ًويروسي يك تا سه هفته بعد از بيماري حاد معموال 

  است. يا واكسيناسيون

  است. تردر كودكان شايع 

 طرفه باشد.ممكن است دو -ب

 
نوروپاتي عصب موجب هايي كه ممكن است لتهابا (13

  بينايي 
  تيپيك شوند. مشابه نوريت عصب بينايي نماييبا 

 يدوز يساركو -لف

 لوپوس اريتماتوز سيستميك -ب

 واسكوليتهر نوع  -ج

 

  يدوزيساركو (14

ي ممكن است اولين عالمت بنوروپاتي عصب بينا -الف

 باشد. بيماري

 نيست.مثبت  CXRيا  ACEنيازي به داشتن   -ب

 91تا  درصد 81كدام در حدود ، هرو اسكن گاليوم MRI -ج

 اند.طبيعي بودهغير ،موارد درصد

گرانولوم هاي عنبيه، ندوليت، يوويم يبه دنبال عال -د

بزرگ فلبيت و پري، ويتريت، يا عصب بينايي مشيميه

 .شدن غدد اشكي باشيد

 ب روي آتش(.پاسخ به استروييد، بسيار سريع است )آ -ه

 

 (SLE)لوپوس اريتماتوز سيستميك   (15

طي روند بيماران  ،SLEموارد  درصد 1در حدود  -الف  

 شوند. مبتال به نوعي نوريت ميبيماري 

 ابتدايي بروزعالمت ممكن است  اگرچه به ندرت ولي -ب

SLE بيماري قطعي بعد از تشخيص معموالً اما باشد، 

 نمايد.بروز مي

 ، ايسكميك و يا هر دوست التهابيممكن ادرگيري   -ج

 باشد. نوع

توانند به تشخيص كمك هاي باليني ديگر مينشانه -د

  كنند. 

 باشد. طبيعيديسك ممكن است متورم يا   -ه

بيماري ) ميليت عرضي به دنبال ،طرفهدو موارددر  -و

Devic) .باشيد 

 باگاهي همراه  ،يديستروكورتيكو مقادير باالي درمان با -ز

 نياز است. مورد  (immunosuppression)سركوب ايمني

 

 و نوروپاتي عصب بينايي ( واسكوليت16

 ورال:آرتريت تمپ  -الف

 شوندگروه سني بسيار باالتري گرفتار مي. 

 اند.كنندهكمك هاي سيستميكيافته 

 آرتريت ندوزاپلي -ب

 گرانولوماتوز وگنر -ج

 (Charge-Strauss syndrome) استراس -چرجسندرم   -د

 

 عصب بينايي پارانئوپالستيك نوروپاتي  (17

 باشد. سرطان مي دوردست يك اثر جانبي -الف

 است.متفاوت با مننژيت سرطاني   -ب

 آن است. عاملريه  سرطان معموالً  -ج

هم ستيكي ديگري هاي پارانئوپالممكن است يافته -د

 :ندوجود داشته باش

  ايمخچهسندرم 

   آنسفالوميليت 

 سندرم پارانئوپالستيك  -ه

 



 

 عصب بينايي نوريت غيرتيپيك -دكتر بهزاد يخشي
 

 

از نوع نوروپاتي عصب بينايي  (18

  (Autoimmune)يايمنخود

تعريف  Klingeleو  Brude  ،Duttonتوسط  1982در  -الف

 شده است.

  روند باليني و بر اساسANA شود.مشخص مي 

اوليه بيماري ممكن است مشابه نوريت عصب  تظاهر -ب

يا طبيعي ديده  )عصب ممكن است متورمباشد بينايي 

 .شود(

 

در موارد زير، احتمال نوريت تيپيك عصب  :هشدار (19
               شود:بينايي بسيار كم مي

 بينايي ك افتر غيرتيپيسي  -الف

 طرفهزمان و دوالتهاب عصب بينايي هم -ب

 موارد عودكننده -ج

گرفتاري اعصاب  ويژهبه  م نورولوژيك ديگريوجود عال -د

  6 و 5، 4 ،3اي جمجمه

 زدگي چشم بيرون -ه

 يتيووي -و

 شروعبيماري سيستميك حاد در  -ز

 با نوريت عصب بينايي همراهبيماري سيستميك  -ح

يار سريع به استروييدسپاسخ ب -ط
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 معرفي و نقد كتاب

 

 پزشكي نگاهمركز چشم -پزشكچشم: زادهدكتر محمدحافظ نوروزي

 

 پريمتري كامپيوتري نام كتاب:

 زهره فالح تفتي ، كورش رياحي،رضا فالح تفتيدكتر محمدتاليف: 

 

تاليف آقاي دكتر فالح  ،كتاب پريمتري كامپيوتري

 جلد و به قيمت 1111 شمارگانبا  ،1831تفتي در سال 

 منتشر ،پانزده هزار ريال از طريق موسسه انتشارات بعثت

قطع و صحافي  باصفحه و  081 در كتاب اينشده است. 

در آغاز نويسندگان . تهيه و تنظيم شده استمناسبي 

آقاي دكتر حيدر اميني تقديم  ،آن را به استادكتاب، 

 اند. كرده

 يعناوين مناسب كتاب به شش فصل و هر فصل به

ل پنجم به در فص ،ي شده است. به عنوان مثالبندطبقه

به شكل مطلوبي پرداخته شده  ميدان بينايي تفسير نتايج

به نظر  ،است. با توجه به پيچيدگي و تازگي نسبي موضوع

كيفيتي بهتر و چاپ با بهتر بود تصاوير كتاب رسد كه مي

عدم تا مختصر  پذيرفتتر انجام ميت بيشآن با دق

. اصالح گردد ،خوردتصاوير به چشم مي وضوحي كه در

تعدد  ،اندگونه كه نويسندگان كتاب نيز اشاره كردههمان

 ها در برخي فصول موجب پراكندگي موضوع شدهشكل

صل در انتهاي همان تصاوير مربوط به هر ف ،و به ناچار است

 ،در صورت تغيير قطع و اندازه كتاب اند كههفصل آمد

 د.رار داجاور متن مربوط به آن قدر م شدرا ميتصاوير 

، به كليه مطالعه اين كتاب بسيار سودمند ،در مجموع

رشته گلوكوم به ويژه عالقمندان ه ب ،پزشكهمكاران چشم

 گردد. توصيه مي

 



 

 ها ...، چقدر؟اعتماد به نامزاده دكتر محمدحافظ نوروزي

 

  

 ؟چقدر ها ...،اعتماد به نام

 

  پزشكي نگاهمركز چشم -پزشكچشم: زادهدكتر محمدحافظ نوروزي
 

 اختصارات:
DBR: digital biometric ruler 
IOL: intraocular lens  
PB: prophylactic band 
PC IOL: posterior chamber intraocular lens 
RK: radial keratectomy 

 

پرسي منشي سالم و احوال ن مطب زنگ زد.تلف

در كار نيست  يمارب ،كرد. فهميدم كه پشت خط يمخصوص

بلكه از همكاران ارشد است. گوشي تلفن را برداشتم و پس 

در خصوص اوامرش پرسيدم. بيماري  ،از تعارفات معمول

مل ع تحت معرفي نمود كه در شهرستان . . .ساله را  54

مراسم  ،عمل خالل داده بود. در قرار مرواريدآبجراحي 

، جراحي جناب به علت ايست قلبي عروقي-قلبي ياحيا

روي بر  كنندهاحيا افتادن علته بو  هم زد هآقاي دكتر را ب

 الي زخم بيرون آمدهاز الب زجاجيهقلب بيمار براي ماساژ، 

توانسته بود چند بخيه كلفت )شما بخوانيد  ، تنهاو ايشان

دستگاه  لنز و صد البته كه( بزند و لنز هم بي6-0بخيه 

براي بيمار كاري انجام  تا بعداً ويتركتومي هم وجود نداشت

گيري اين بود: اندازه ،شود. جمالت آخر دوست همكار

در تهران انجام شده بود  هم در كلينيك . . . IOLقدرت 

ادامه كار  ولي شرايط بيمار اجازه گذاشتن لنز را نداد. لطفاً

 انجام بده. شما  !!زحمتبيمار مرا بي

معاينه شد. بيمار به مطب مراجعه كرد و  ،دو روز بعد

زجاجيه الي زخم بود كردند، نوازي ميچشم 6-0هاي بخيه

مردمك به باال كشيده شده بود. بقاياي كپسول خلفي را و 

شد به وضوح ديد. دفترچه بيمار را گرفتم و موارد هم مي

 ،ل مشاوره قلباز عمل شام پيشالزم در خصوص مقدمات 

را درخواست كردم. جواب  ريه آزمايش خون و عكس جديد

و  هاآزمايشغم طبيعي بودن عكس ريه و ربه  ،مشاوره قلب

، قلب بيمار يورزش و طبيعي بودن اكو آزمونمنفي بودن 

 بود.  حسي موضعيبيجراحي به روش  توصيه به انجام

جراحي حسي موضعي تحت بي ،در تاريخ موعودبيمار 

هاي كردن چسبندگيآزاد  شد. ويتركتومي قدامي،

با توجه در نهايت كردن مجدد مردمك و  شده، گردايجاد

 ،PCIOLگذاشتن  ،به وجود ساپورت كافي كپسول خلفي

هم نگذاشتم!؟   (PB). باند پروفيالكتيكندهمگي انجام شد

 جايگزين كردم.  00-0را نيز با نخ  6-0هاي نخ

را باز كردم و با غرور خاصي  چشم بيمار ،صبح روز بعد

پرسيدم: خوب اوضاع چطوره؟ پاسخ بيمار رنگ و رويم را 

نشده سوق داد! ديدم هاي سفيد ديوارهاي رنگبه طرف گچ

با قبل از عمل هيچ فرقي نكرده است. آب دهانم را به 

سختي بلعيدم و از او خواستم تا پشت دستگاه اسليت 

، 2+ بنشيند. قرنيه شفاف، واكنش اتاق قدامي در حد

گرد و داراي واكنش به نور بود. لنز هم  مردمك تقريباً

انجام  يوبخنيز به و ويتركتومي قدامي  مركزي بود كامالً

شدم. پس از  PBندوس و نگذاشتن وشده بود. نگران ف

ندوس معاينه شد و وريختن قطره و باز شدن مردمك، ف

؟ فرو رفتم! چرا نكته قابل توجهي نداشت. كمي به فكر

! واويال كشيدمكتور نشاندم و ماشه را ريض را پشت اتورفرم

 Trialشده )با عينك و ! بيمار را براي گرفتن ديد اصالحبود

Fromكشن قابل تابلوي ديد هدايت كردم. رفر( به صندلي م

ديوپتر.  -4/9 معادل اسفريعني  بود، -0/8و  -24/3* 070

 كار كرد؟ ه حاال بايد چ

روز بعد پرونده را از بايگاني بيمارستان خواستم و 

 DBRگيري را با اندازه IOLهاي لنز و قدرت برچسبدوباره 

اول مقايسه كردم. اختالفي با هم  شده قبل از جراحيانجام

گيري نادرست بود. وقتي به انجام مجدد لذا اندازه ؛نداشتند

DBR  باPseudophakic Mode شده و نيز با در چشم عمل
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Cartaractous Mode له اشتباه در چشم مقابل پرداختم؛ مسا

روشن شد. جواب بيمار  گيري برايم كامالًفاحش در اندازه

؟ RKدرمان اين حالت چيست؟  د؟ اصوالًرا چه بايد دا

لنز جديد؟ ليزيك؟ خارج كردن لنز قبلي و جايگزيني با 

؟ ACIOL؟ گذاشتن لنز قبلي ديگر روي PC IOLگذاردن يك 

!؟ آيا ديگر نبايد تماسي لنز يا شايد تجويز عينك؟!! يا مثالً 

اين موارد را چه  در صورت اعتماد،ها اعتماد كرد؟ به نام

ار در صورت عدم رخداد مفراموش نكنيد. اين بي بايد كرد؟

بايد توسط همان  ،جراحيخالل عارضه ايست قلبي در 

)شما بخوانيد اشتباه( قبلي  DBRپزشك اول و با همان 

شد و ك . . .  در همان شهرستان عمل ميتوسط كليني

همكارمان كه به نتايج  ،همين نتيجه را كه من گرفتم

ه ب ،.  مانند من اعتماد كرده بودگيري كلينيك . . اندازه

 آورد. دست مي
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 قلي شمسپروفسور محمد                                    
 

 پزشكي نگاهمركز چشم -پزشكچشم :زادهدكتر فريور اسماعيل

 

هجري خورشيدي در  3821سال  در پروفسور شمس

تهران چشم به جهان گشود. وي فرزند دكتر يحيي شمس 

پزشكي زمان الحكماست كه از نوادر چشمملقب به لسان

و او خود  هاي قبل و بعد از مشروطيت بوديعني سال خود

الشعراست شمس به آرا ملقبنيز فرزند محسن ميرزا ملك

. در بودو شاعران عارف مسلك دوران قاجار  كه از متفكران

ت از فرايض اساسي چنين فضايي كه كسب علم و معلوما

اولين  ،قلي شمس؛ محمدگرديداين خانواده محسوب مي

ديده به جهان گشود. وي از  ،يحيي شمسفرزند دكتر 

همان دوران كودكي دلباخته حرفه پزشكي بود و آرزو 

پزشك شود. بارها در دوران داشت به سياق پدرش چشم

 كه پدرش براي مالقات و بازديد هاي جمعه، صبحكودكي

شد تا شايد به نحوي همراه وي مي ،رفتبيماران خود مي

يك قدم به تحقق آرزويش خود را  ،در روياهاي كودكيش

 تر ببيند. نزديك

وي تحصيالت متوسطه و ابتدايي خود را به همراه 

ي تهران به يدر مدرسه سن لو ،خواهران و برادران خود

در آن  ضمناً .و به زبان فرانسه مسلط شد پايان رساند

از پدرش علم پزشكي را  ،ها در اوقات فراقتسال

به كسب دانش  تو پاستورها در انستيو تابستان آموختمي

در  قبل از عزيمت به فرانسه، .پرداختباكتريولوژي مي

تحصيالت پزشكي خود را شروع  ،دوراني كوتاه در دارالفنون

اي در رشته پزشكي نامهگواهينمود و موفق به دريافت 

 .شددوران در ايران تدريس ميكه به سبك آن گرديد 

 پدرش به هبه هزين (ميالدي 3281) 3138در سال 

 نظامي شهر ليونفرانسه رفت و در دانشكده پزشكي 

هاي آن دوران محسوب بهترين دانشكده از كه فرانسه

ن با زماهم ،پذيرفته شد. به اين ترتيب ،گرديدمي

 ،تحصيالت پزشكي

مربوط  تحصيالت نظامي

فرانسه پزشكان ارتش  به

را نيز ادامه داد و پس از 

. علت شد ليجه افسري نيز ناپايان تحصيالت پزشكي به در

پس از  ،اين كه پروفسور شمس در اوايل دوران پهلوي

 ،با درجه سرواني وارد ارتش گرديد ،بازگشت به ايران

همين تحصيالت نظامي او در ليون بود كه همگام با 

دوران سراسر بود.  شدهحصيالت پزشكي او انجام ت

 ويالعاده از زحمت و كوشش فوق او،تحصيالت پزشكي 

اش آكنده بود. زندگي يابي به آرزوي ديرينهبراي دست

به  ،نظامي حاكم بر آن دانشكده مقرراتسخت سربازي و 

يقين در تكامل شخصيت وي نقشي اساسي ايفا نمود. 

هاي وي در يگيربندي به مقررات و سختپاي ،ها بعدسال

محيط بيمارستان فارابي و مديريت قدرتمندانه او در محيط 

زبانزد خاص و عام  ،پزشكيدوران تخصصي چشم زشيآمو

اي و حتي در گشته بود. روحيه نظم او در محيط حرفه

نشان از آن دوران سخت  قطعاً ،اشزندگي خصوصي

 ساز داشت. انسان

در  ،زماني كه دانشجوي سال سوم پزشكي بود

ترين ترين و مهمساز با يكي از قدرتمندبرخوردي سرنوشت

اش آينده ،پزشكي فرانسه به نام پروفسور رولهاستادان چشم

فرزند يكي از دوستان و  ،خورد. دست سرنوشترقم 

درسان سابق پروفسور روله يعني دكتر يحيي شمس را هم

آينده  ،از آن پس ،. اين استاددادنيز بر سر راهش قرار 

درس سابق خود را به دقت زير نظر تحصيالت فرزند هم

ش نيز در تمام طول تحصيالت شاگرد ،حقبه و  گرفت

 . دادخود را اليق اعتماد استادان نشان  ،درخشانش
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در كنكور اگرگاسيون ، 3282در سال پروفسور شمس 

دوران تحقيقات كه پزشكان جوان و متخصص را براي 

 نمودكرد، شركت علمي و تدريس و مقام استادي آماده مي

. پس از ديگردبه دريافت اين درجه علمي ممتاز و موفق 

پروفسور شمس مانند ديگر پزشكان فرانسوي  ،اين موفقيت

. شدهاي فرانسه مشغول به كار در دانشگاه ،طراز خودهم

به صورت  ،دوگراس در پاريسهمان سال در بيمارستان وال

زمان در و هم پرداختتيار به تدريس و تحقيق دس

بيمارستان مهم كنزونت نيز تحت نظر استادان ديگري 

 . شدبه تحقيقات علمي مشغول  ،ير پروفسور بايارنظ

عوت مرحوم پروفسور شمش چند سال بعد به د

 شد لو، وزير معارف وقت به ايران دعوتگزاعتمادالدوله قره

و به كسب مقام استادي دانشكده پزشكي آن دوران در 

اش به به خاطر سوابق نظاميو  گرديد دارالفنون نايل

 زماندر آن منصوب شد.  نيز پزشكي ارتشمديريت چشم

پزشكي  ه تهران تاسيس نشده بود و دانشكدههنوز دانشگا

در  هاي پزشكي اروپايي وجود نداشت.به صورت دانشكده

علمي از سوي  نشان درجه يك ،هجري شمسي 3133سال 

 به ايشان اهدا شدگزلو( الدوله قرهاعتمادوزير معارف وقت )

. ريزي گرديدو پايهبه دست اپزشكي چشم مدرسهو سپس 

پزشكي اولين مركز چشم ،بيمارستان فارابيگذار وي بنيان

زمين آن از سوي شهرداري وقت تهران كه  باشدايران مي

ترين به مهم ،و به مرور گرفت در اختيار وزارت معارف قرار

پزشكي كشور ترين مركز علمي و تحقيقاتي چشمو آبرومند

تخت  82بيمارستان فارابي با  ،. در دوران ابتداييتبديل شد

 ،تخت 383به و سپس  كردو يك اتاق عمل شروع به كار 

دست و به  شدتوسعه داده اتاق عمل  4درمانگاه و  6

ساخته و تحويل  ،كاري كامپاكسن سوئديشركت مقاطعه

پس از پايان جنگ جهاني . اين مركز گرديددولت ايران 

تان در تمام بيمارس اين .يافتتخت توسعه  883به   دوم

و تحت  ايشان زير نظر ،طول دوران خدمت پروفسور شمس

خود  به حرفه شروزي و عشق وافرحمايت و مديريت شبانه

 شد. و خدمت به مردم اداره مي

به جنوب ايران و بازديد از پروفسور شمس واقعه سفر 

در  ،اي چون دزفولزدههاي بيمار و تراخمخوزستان و شهر

گذاشت. درد و  به جايناشدني رنوشتش اثري محوس

اي هاي خوزستان به گونهمحنت مردم بيمار و محروم شهر

روزي به اين ناشدني عزم وي را براي خدمت شبانهوصف

مردم جذب نمود و براي هميشه از بازگشت به فرانسه 

پروفسور روزي . زحمات و تحقيقات شبانهمنصرف شد

 زبعد ا ،الجه تراخم در ايرانگيري و معبراي پيش شمس

در  به مرور اي كه اين بيماريگونهبه ؛ها به ثمر رسيدلسا

شد. تحقيقات او در زمينه  كنريشهطور كامل ه ايران ب

كه در  عي او به وسيله الكتروكوآگوليشنتراخم و روش ابدا

بعدها به صورت  ،شدنبال ميمركز مبارزه با تراخم دزفول د

مفصلي در كنگره جهاني لندن در  پزشكيهاي چشمگزارش

 پزشكي درچشم در كنگره جهاني به ويژهو  3223سال 

امعه ـجور و ـات كشـايه مباهـ، م3224ال ـدر س پاريس

 پزشكي ايران گرديد. چشم

 اي بود كه به گونه پروفسور شمسمقام و حيثيت علمي 

به رياست  ،پزشكي جهانهاي چشمدر كنگرهاغلب 

و بارها به عنوان سخنگو و عضو  گرديدانتخاب ميها كنگره

هاي جهاني آسيا در كنگرهپزشكان يسه چشميهيات ر

به ( ميالدي 3281) 3136در سال وي  .شدانتخاب 

قبل از  و پذيرفته شدپزشكي فرانسه چشمجامعه  عضويت

محسوب ترين عضو اين جامعه علمي فرانسه قديمي ،فوت

ي ايران به همت او در سال پزشكگرديد. انجمن چشممي

  3111به طور رسمي به ثبت رسيد و در سال 3186

 پزشكيچشم الملليبه عضويت انجمن بين (ميالدي 3264)

پزشكي مجله انجمن چشم ،3141پذيرفته شد. در سال 

براي اولين  ش،خودمديريت و صاحب امتيازي  را باايران 

 به چاپ رساند.بار در ايران 

اولين  ،3131 سالاي اولين بار در برپروفسور شمس 

 ند قرنيه را در ايران انجام داد و افتخار ديگري بهپيو

رفت براي پيشافزود و  افتخارات انساني و علمي خود 

گامي  ،ايران دردمند مردم و خدمت به پزشكيچشم دانش
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 هاي جواني را كاشتنهال ،دست خودبه  او .برداشت بلند

شان بر كه سايه اندري بدل گشتهمروز به درختان تناوكه ا

 .است گسترده اين كشور دردمندانسر 

ميالدي كه در كنگره  3282پروفسور شمس از سال 

 نمودندمشاركت  آغاز به تردامپزشكي آمسالمللي چشمبين

و تا چند  ند، سخنراني علمي داشتچشمنيوز ليشماو درباره 

ري هاي ادوادر تمام كنگره ،شانسال پيش از درگذشت

اند. در كنگره مكزيكو در سال شركت داشته آن چهارساله

به رياست كنگره برگزيده شدند. در كنگره مكزيكو  ،3213

هاي و در تمام كنگره ، سخنگوي قاره آسيا بودندو پاريس

يسه يعضو هيات ر ،3214پزشكي تا سال المللي چشمبين

م و درباره تراخ ،در پاريس 3224قاره آسيا بودند. در سال 

درمان آن سخناني را ايراد فرمودند و به مناسبت اين 

نشان علمي توسط رياست وقت دانشگاه به ايشان  ،گزارش

 شد.  داده

 ندل آمديشستگي نابه افتخار بازن ،3142در سال  ايشان

پاس خدمات ه ب شوراي دانشگاه تهران ،3123و در خرداد 

ن را به ادي ممتاز دانشگاه تهراسمت است ،ارزنده ايشان

نسبت به  ،پس از بازنشستگيوي اعطا نمود.  ايشان

 تا و خاص داشت يرفت كار بيمارستان فارابي توجهپيش

بيمارستان فارابي به صورت  يپايان عمر در هيات امنا

و در برپايي ساختمان  رساندميهم ه جدي و فعال حضور ب

از خود  و اساسينقش برجسته  ،جديد بيمارستان فارابي

 .دادنشان 

ايشان تا آخرين لحظات عمر پرفيض خويش، به مداواي 

از وفات، روز قبل و تا يك ندپرداختدردمندان كشور مي

، در مطبشان، 3112 شهريور 83يعني بعدازظهر چهارشنبه 

 بالخره و نموده بودندبيماران چشمي را پذيرفته و درمان 

 28، در سن 3112شهريور  88شنبه شامگاه پنجدر 

. روحش شاد و يادش ندديده از جهان فروبست سالگي،

 گرامي باد.

پزشكي ايران كه در دوازدهمين كنگره سراسري چشم 

عنوان ه از وي ب ،در تهران برگزار گرديد 3123در آذرماه 

پزشكي نوين پزشكي و پدر چشماستاد برجسته رشته چشم

 عمل آمد و مدال و لوح تقدير كنگره بهه قدرداني ب ،ايران

 شمس اهدا گرديد.  هرمز دكتر ،ايشان ندفرز

ايران به نقل از  يپزشكدر مراسم تجليل از چشم

عبارت زير بيان گرديد  ،نامه ويپروفسور شمس در زندگي

 پزشك باشد:تواند سرمشقي جهت همكاران چشمكه مي

ها به ايران برگشتم و ديدم كوري در ايران بعد از مدت"

 يا همان شهر كوران رفتم. كند. سپس به شوشتربيداد مي

ر جلوي چشمانشان سياهي د پارچه ،جا نابينايانآن در

داد، نه براي اين كه روشنايي آزارشان مي كردند؛آويزان مي

خواهيم شما را ببنيم، ما بگويند ما نمي كهبراي اين بلكه

دهيد. قسم خوردم كه كور هستيم و شما ما را نجات نمي

 ".دهميان را نجات ميو اين نابينا مانممي

چراغ  ،قدرباشد كه راه و روش اين استاد عزير و گران

راه آينده ما باشد. ما به اين سرمايه هاي ملي كه بدون در 

 ،باشندنظر گرفتن مرز جغرافيايي در اختيار بشريت مي

 كنيم.افتخار مي

 
 منابع

؛ جلد هشتم، شماره 3112شكي ايران پزمجله چشم -3

 صادق پيروزاي به قلم دكتر محمدهمقال .8و  3

، 2شماره  ،ويژه كنگره دوازدهم ،اندازنامه چشمخبر -8

 .3123آذر 
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 مركز فيكوليزر ونك
 

 پزشكي نگاهمركز چشم -پزشك: چشمدكتر بهزاد يخشي
 

به همت جمعي از  0831مركز فيكوليزر ونك در آذرماه 

پزشكان متخصص آغاز به كار كرد. اين مركز يكي از چشم

پزشكي كشور ترين مراكز چشمرفتهمجهزترين و پيش

ي داخل اتاق عمل جراح 4مركز فيكوليزر ونك داراي است. 

امكانات اين مركز  باشد.ميچشمي و يك اتاق عمل ليزيك 

، توپوگرافي، 702تكنوالس  شامل دستگاه ليزر اگزايمر

، ليزر ياگ، ليزر آرگون، دستگاه Orbscan ،متريپاكي

ي هاو دستگاه سنجيبيناييآنژيوگرافي، امكانات مجهز 

پزشك  011بيش از  باشد.فيكو و ويتركتومي عميق مي

در اين  مدار و ميهمان در اين مركز فعاليت دارند.سها

گفتگو پاي صحبت جمعي از همكاران مركز فيكوليزر ونك 

 نشينيم.مي

 
ليزر ونك چگونه ب آقاي دكتر آزادي بفرماييد فيكوجنا

 شروع به كار كرد؟ 

: به علت مشكالت موجود با همكاران دكتر آزادي

ندازي فيكوليزر اتصميم به راه ،غيرپزشك در كلينيك زمرد

ونك گرفتيم و با تجربه قبلي كه داشتيم در انتخاب شركا 

شركت  ،0827دقت كافي به خرج داديم و در اواخر سال 

زمرد روشنگر را تاسيس كرديم. چون ساختمان فعلي را 

آدرس بيمارستان مروستي را  ،نداشتيم براي ثبت شركت

تي پيدا داديم. ساختمان فيكوليزر ونك را آقاي دكتر مروس

روزي ساختمان را ماه با تالش شبانه 7كردند و در مدت 

مركز فيكوليزر ونك به  ،0831و در آذرماه  نموديمآماده 

دكتر خدادوست افتتاح شد. براي شروع جناب آقاي دست 

كار، سعي شد كه بهترين وسايل و تجهيزات و بهترين 

هم پزشكان را انتخاب كنيم و خوشبختانه تاكنون موفق 

گذاري در شركت حدود ده ميليارد ميزان سرمايه ايم.ودهب

 ريال بوده است.

 

 

 گذار مركز فيكوليزر ونك بودند؟چه كساني بنيان

نفر بودند كه  08گذاران مركز : بنياندكتر آزادي

آزادي، بهرام حسني، دكتر محمدامين شامل آقايان دكتر 

يدرضا حمنصيري، دكتر نادر برادران، دكتر محمدرضا دكتر 

محمدحسين مروستي، دكتر  نادر عليمعابد، دكتر مقاره

اردشير امامي، دكتر  احمد فرشي، دكتر خوشباف

اقبالي، نيك اهللامين بيضايي، دكتر سعيد خورشيديان، دكتر

گشتاسبي تورك جزايري و دكتر محمدعلي دكتر 

سهم فروخته شد و در حال  83باشند. به مرور نيز مي

البته  .باشدميسهم  031 سهامدار و 43 ايدار مركز ،ضرحا

پزشك در اين مركز نفر از همكاران  چشم 011 نزديك به

 فعاليت دارند.
 

 مشكالت اصلي در كلينيك زمرد چه بود؟ 

: تعدادي جراح در زمرد فعاليت داشتند و دكتر آزادي

درآمد كلينيك از محل كار اين جراحان بود. كلينيك از 

شد و به اين داشت و سود تقسيم ميهمان ابتدا سوددهي 

امكان مانور نداشتيم و براي مثال در مورد تغيير  ،دليل

افراد . العمل را افزايش دهيمنستيم حقتواالعمل نميحق

مخالفت و خواستند و سر هر ماه سود مي ،هم غيرپزشك

دخالت زياد بود. در ابتدا انجمن نابينايان خيلي كمك كرد 

وزارت بهداشت مجوز ورود  ،ع هستيدطور كه مطلو همان

به ديگر  ،دستگاه ليزر اگزايمر را به استثناي دو كلينيك

 ،هاها براي وارد كردن اين دستگداد و همه تقاضامراكز نمي

به هر حال با تمهيداتي، ت در وزارت بهداشت مانده بود. پش

دستگاه  توانستيمهالل احمر انجمن نابينايان و  به كمك

تنوع زياده از حد  بعدهاارد كنيم. مر را وليزر اگزاي

به طوري كه فعاليت ما را  داران مشكالتي ايجاد كردسهام

. به دليل نياز به آرامش براي ارايه خدمات نمودمختل مي

به اين نتيجه رسيديم كه مركزي مجهزتر  ،بهتر به بيماران



 

 مركز فيكوليزر ونك 

 

 

اندازي كنيم و با كمك دوستان خوبي و با امكانات بهتر راه

 اندازي شد.فيكو ليزر ونك راه ،داشتيم كه
 

نكات مثبت مركز فيكوليزر ونك در مقايسه با زمرد و مراكز 
ديگر از نظر خود شما به عنوان يك پزشك و از لحاظ 

 تاثيرات اجتماعي آن چه بوده است؟
: رضايت ما و رضايت بيماران از نكات دكتر آزادي

و هم از نظر مثبت بوده است. اين مركز هم از نظر علمي 

ه است. ما در اينجا از رفتآوري، مجهز و پيشفن

ي بهره پزشكهاي مرتبط با چشمدر همه رشته متخصصاني

 يبه اين مركز با خيال كنندگانبريم. بنابراين مراجعهمي

همكاري خوبي  ،و پزشكان با همكنند مي آسوده عمل

دارند و در صورت لزوم از لحاظ مالي، فكري و معنوي 

 كنند. ك ميكم

از پاركينگ  تنها بيماران ،هاي نظرخواهيدر فرم

 كاركنان .نداشتند خاص ديگري شكايتي و مند بودندگله

شاغل در مركز هم يكي از مزايا و نكات مثبت اين مركز 

 را كاركناني ،چون با استفاده از تجربيات قبلي هستند

د و كننايم كه از اين حقوق امرار معاش نميانتخاب كرده

اين در امر مديريت بسيار مهم است. بازرسان وزارت 

 .بهداشت هم از عملكرد ما بسيار رضايت دارند
 

با توجه به تجارب شما هم در ، آقاي دكتر مروستي
آيا وجود  ،بيمارستان خودتان و هم در كلينيك زمرد

هاي هاي درمان، هزينهها به كاهش هزينهكلينيكدي
 اند؟ اند يا مضر بودهمول كمك كردههاي معبيماران و هزينه

تازگي : نسل ما بهتر از پزشكاني كه بهدكتر مروستي

اند و در كلينيك ونك يا مراكز ديگر فوق تخصص گرفته

د قضاوت كند. شما يادتان هست زماني توانمي ،اندكار كرده

بايد ، شدمي Vit. Lossبيمار كرديم و كه در فارابي عمل مي

كسي  ،يك ماه بعد يك هفته يا بستيم وميچشم مريض را 

تا بيمار را جمع و  مكرديو التماس مي مكرديرا پيدا مي

كار را در  ،كدامر كند. بعد از آن مرحله هم كه هرجو

كه تجهيزات بهتري در با اين ؛بيمارستاني شروع كرديم

اختيار داشتيم ولي اگر در اتاق عمل مشكلي پيدا 

نبود و بايد بيمار را به  كرديم كسي در دسترسمي

ولي حاال همه چيز زير  .مداديبيمارستان ديگري انتقال مي

يك سقف است و بهترين امكانات هم هست. هم بيمار، هم 

دست به دست  ،ديدهورزيده و آموزش كاركنانيجراح و هم 

اند تا هم به بيمار خدمات بهتري ارايه شود و هم هم داده

روز  01اگر براي مثال پزشك  جراح آرامش داشته باشد و

توانند بيمار او را پزشكي، همكارانش ميرفت كنگره چشم

ل ايتوان ارزش ريالي قويزيت كنند و براي اين مساله نمي

ها فكر بسيار خوبي كلينيكاندازي ديشد و به نظر من راه

بوده است. به طور كلي اين موارد به ارتقاي دانش علمي 

استقبال  ،. به نظر مناندكردهپزشكان نيز كمك چشم

خود  ،هاي داخلي و خارجيپزشكان از كنگرهشايان چشم

 ست.هاكلينيكنشانه تاثير مثبت دي يك

در يك  كاركنان هاكلينيككه در ديمساله ديگر اين

استاد  ،و در رابطه با كار خودكنند زمينه خاص كار مي

 هستند.
 

ري دارند يا ـتبيش هـا توجيـهينيكـكلدي ،اـر شمـبه نظ
 ها؟بيمارستان

هر كدام  ها،ها و بيمارستانكلينيك: ديدكتر مروستي

 جاي خود را دارند.
 

 تري ارايه فرماييد؟توانيد توضيح بيشمي

: به نظر من يك بيمارستان مزايايي از دكتر مروستي

دارد و براي بيماران تصادفي يا  CCUو  ICUجمله بخش 

ولي وجود  الزم است. ،كه مشكل قلبي و ... دارند ييهاآن

به وزارت بهداشت و علوم پزشكي كمك  ،مراكز تخصصي

، بت سازنده بين مراكز مختلف خصوصيكند و رقامي

شود و اين باعث ارتقا سطح دولتي و دانشگاهي ايجاد مي

  گردد.مي هاآنعلمي و فني 
 

پزشكان چشمآيا دليل افزايش شركت  ،آقاي دكتر برادران
آمد هاي خارج را تنها ناشي از افزايش درايراني در كنگره

ها را در كلينيكدانيد يا دليل ديگري ناشي از وجود ديمي
 دانيد؟اين مساله موثر مي
 من ،ي گفتندتطور كه دكتر مروسهمان دكتر برادران:

ها باعث اعتالي كلينيكديكه كنم فكر مي هم
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هاي جراحي ون وقتي عملچ اندپزشكان شدهچشم

مند ، پزشكان عالقهشودمختلفي در مركز انجام مي

د و توان ند، ياد بگيرنهاي مختلف را ببينكه عمل شوندمي

اگر كنند. قباًل د و تبادل علم مينعلمي خود را باال ببر

اما امروزه  منفرد بود ،دانشگاهي نبود يپزشكچشم

ًا باالتر از آن را اجرا نقش دانشگاهي و تقريب ،هاكلينيكدي

 ها اجراكلينيكهاي آموزشي در ديفرآيندكنند و مي

 د.نشومي
 

هاي توسعه شما به چه شكل برنامه ،آقاي دكتر حسني
ايد يا فعالً برنامه خاصي ريزي انجام دادهاست آيا برنامه

 ؟نداريد
 اي براي توسعهدر حال حاضر برنامه دكتر حسني:

هاي ي توسعه تجهيزات و خريد دستگاهنداريم ول ساختماني

 طور افزايش توان علمي با تشكيل كميتهجديد و همين

 ،هاي ماهانه به همان روال سابقعلمي و برگزاري كنفرانس

 د.نباشهاي مركز مياز برنامه
 

همكاران  آيا موانع و مشكالت خاصي از نظر بيماران،
نظر بيماران  ؟ايدخانه در اين مدت داشتهپزشك و يا وزارت

 در اين مدت چه بوده است؟
، هايي كه داشتيم: خوشبختانه با تجربهدكتر حسني

با مجوز وزارت بهداشت آغاز كرديم و مشكلي  كار را

چون  ،نداشتيم. با همكاران پزشك هم مشكلي نداشتيم

و در  ، با خودمان بودداران و پزشكان همكارانتخاب سهام

 ،در بين بيماران هم ايم.شتهگيري و دقت داسخت ،انتخاب

من برداشت منفي نديدم و مردم راضي بودند. اعتراضات 

دو مورد بود كه در هر مركزي ممكن است پيش -يكي

 بيايد.

: در رابطه با سوالي كه پرسيديد آيا در دكتر آزادي

ايد يا نه؛ البته چون دكتر ... هنوز اداره اينجا مشكل داشته

اند، ما با الت ما را احساس نكردهدر اول راه هستند، مشك

ترين مشكل ما مسووالن غيرمستقيم مشكل داشتيم و بيش

هايي بوده است كه نماينده انحصاري با بعضي شركت

دهي واقعًا اذيت كردند. در مورد هستند و در مورد سرويس

در  مادرزادي كاتاراكت جراحي انجام، هامحدوديت عمل

قانوني دارد كه ما اين موارد را ها، هنوز هم منع كلينيكدي

پزشكي داشتيم مطرح كرديم، چون اي كه در نظامدر جلسه

اربيت در  كستگيانواع ش جراحي وقتي ويتركتومي عميق و

جراحي كاتاراكت شود، دليلي ندارد ها انجام ميكلينيكدي

كه زماني ممنوع بود، انجام نشود و قرار شد كه مادرزادي 

 ر دهند.نامه را تغييآيين
 

آيا تدوين ضوابط خاص براي  ،آقاي دكتر امامي
 ها ضرورت دارد؟كلينيكدي

ها مستلزم بله حتماً. اداره امور كلينيك دكتر امامي:

 ضوابط قانونمند است. 
 

هاي چشم در جراحي انواع در انجام يآيا محدوديت
 ها وجود دارد؟كلينيكدي

احي خيلي اعمال جربه نظر من بعضي از  دكتر امامي:

عصبي  دستگاهبه علت مجاورت با  ، Exentrationبزرگ مثل

بايد در يك بيمارستان بزرگ  ،ICUبيمار و امكان نياز به 

ك هاي جراحي چشم در يگيرد ولي باقي عملصورت 

 .كلينيك مجهز قابل انجامنددي
 

هاي جراحي در عملچه نكات مثبتي در انجام 
 ها وجود دارد؟رستانبا بيما مقايسه ها دركلينيكدي

هاي بيمار از نكات مثبت كاهش هزينه دكتر امامي:

ها هزينه سرويس آشپزخانه، سه كلينيكاست. چون دي

د. البته به نندار ، راديولوژي و ...شيفت پرسنل و آزمايشگاه

هايي كه ها هم در بخشبيمارستان ،علت اثر رقابتي

 اند.ديل كردهها را تعهزينه ،ها فعال هستندكلينيكدي

رفته هستند. ها اقتباسي از كشورهاي پيشكلينيكدي

شش روز بستري باشد، -امروزه نيازي نيست كه بيمار پنج

با چشم باز به اتاق ، شودرفته عمل ميپيش آوريفنبا 

 .گرددآيد و با چشم باز هم مرخص ميعمل مي
 

در ها كلينيكبه نظر شما آيا دي ،آقاي دكتر مقاره عابد
 اند يا نه؟رفع انحصار موفق بوده



 

 مركز فيكوليزر ونك 

 

 

است  طبيعت انحصار اين ،به هر حال عابد:دكتر مقاره

انحصار در مورد منظورتان اما اگر كه هميشه وجود دارد 

پزشكي با خطاي خيلي كم هر چشماست، اآلن ليزيك 

پزشك قرار كند. اگر دستگاهي در اختيار چشمليزيك مي

 تواند كار كند. مي ،ددهيد و آموزش هم به او بدهي

له انحصاري شدن مرتبط مسابه نظر من  دكتر فرشي:

 تا حدودي اجباري است. ،ها و اشخاص نيستگروه با

و فلوهاي  اندشده ها جدارشته ،طور كه در تمام دنياهمان

ما هم به ناچار بايد اين روند را دنبال كنيم  ؛مختلف داريم

 ايزمينهدر يك و به نظر من درست هم هست كه هركس 

 هم به نفع خودش است و هم به نفع بيمار. ،تبحر پيدا كند

 
ن تعداد وجود ايآيا . دكتر به نظر شما متشكرم

الزم  هاآنا محدوديتي براي توجيه دارد يها كلينيكدي
 است؟

روز به روز بايد  ،با افزايش جمعيت :عابددكتر مقاره

اين ر قطع، به طوتري داشته باشيم و گويي بيشپاسخ

يابند  ارتقاشود و يا بايد روزي قديمي مي نيز هاكلينيكدي

روزي كه پزشك از  .ها شوندمراكز جديد جايگزين آن و يا

-عمل مشكلي نداشت و بيمار به جاي چهار نظر وقت اتاق

نيم ساعت مشكلش حل  تادقيقه  دهبا  ،پنج ساعت انتظار

 است.ها كافي كلينيكموقع تعداد ديآن ،شد

اگر  رفت است مثالًرقابت اصل اول پيش ،به هر حال

جاي ديگري دستگاه  شما كلينيك نگاه، ونك و نور يا هر

شود كه كلينيك اي ميانگيزه يد،اي بياوررفتهخيلي پيش

رفته وارد كند و اگرچه ارز از بعدي هم دستگاه پيش

شود ولي بيماران از بهترين امكانات مملكت خارج مي

اي كه سرويس به مريض رقابت سازنده شوند.دار ميبرخور

 هميشه مفيد است. ،بدهد

 

 چيست؟جراحي كاتاراكت مادرزادي دليل ممنوعيت 

به جراحي كاتاراكت مادرزادي ممنوعيت  دكتر فرشي:

هوشي بيو به نظر من  دليل پايين بودن سن بيمار است

 ها بايد ممنوع شود و من شخصاً كلينككودك در دي

سال را بزرگ بيمار هوشي دارد حتياري كه نياز به بيبيم

 ،كنم چون در صورت بروز مشكلكلينيك عمل نميدر دي

 كسي كه كمك كند در دسترس نيست.

: البته فضا مهم نيست و اگر تجهيزات دكتر حسني

رآنيماسيون كافي را در يك ترالي مناسب همراه با يك 

ا هوشي مجرب و يك تخت مناسب بمتخصص بي

كلينيك هم در دي ،مانيتورينگ در اختيار داشته باشيم

 توان اين بيماران را كنترل نمود.مي

 

 
 

 



 

NJO  Vol. 1, No. 4,  Winter 2004   4شماره  -1سال -پزشكي نگاهمچشمجله  

 

 

 
 



 

NJO  Vol. 1, No. 4,  Winter 2004   4شماره  -1سال -پزشكي نگاهمچشمجله  

 

 

 هاي بالينيچالش

 

پزشكي نگاهمركز چشم -پزشكچشم: دكتر اميد صالحپور

 

 شود؟در كدام ديده مي Pepper and salt( منظره 1

 روبال  -الف

 مپلكس يهرپس سيووييت  -ب

 روبئوال -ج

 موارد فوق  همه -د

 

 شود؟ تر ديده ميكم موزيك در توكسوپالس( كدام2

 Vitreitis -الف

 Papillitis -ب

 Pars planitis  -ج

 رتينيت -د

 

 د؟نشودر كدام مورد ديده نمي عنبيههاي ( ندول3

 نوروفيبروماتوز -الف

  Juvenile Xanthogranuloma-ب

 ليوميوما -ج

 توبروس اسكلروز -د

 

 شود؟در كدام ديده نميجداشدگي شبكيه  (4

 Choroidal nevus -الف

 همانژيوم كوروييد -ب

 متاستاز كوروييد -ج

 مالنوم بدخيم كوروييد  -د

 

 نيست؟  Photocoagulationيك از عوارض ( كدام5

 گلوكوم حاد زاويه بسته -الف

 ادم ماكوال -ب

 جداشدگي سروزي شبكيه -ج

 گلوكوم نئوواسكوالر -د

 

 

 همراه نيست؟ retinal halos( كداميك با 6

 Lattice -الف

 بينينزديك -ب

 paving- stone -ج

 Cystoid degeneration -د

 

7) Angioid streaks شود؟در كدام ديده نمي 

 sickle cell -الف

 ديابت -ب

 Ehlers- Danlos -ج

 paget’s disease -د

 

 خوب است؟آگهي بينايي پيش ،يك( در كدام8

 Coneديستروفي  -الف

 Rod monochromatic -ب

 Best’s degeneration -ج

 Leber’s amarousis -د

 

 

 

 ها:پاسخ

 د -1

 ج -2

 د -3

 الف -4

 د  -5

 ج -6

 ب -7

 ج -8

 



 

  هاهاي سيكلوپلژيك و عوارض آنميدرياتيك -الدينيشراره نظام
 

 

 هاهاي سيكلوپلژيك و عوارض آنميدرياتيك
 

 پزشكي نگاهمركز چشم -پرستار اتاق عمل :الدينيشراره نظام

 

 مقدمه

كولينرژيكي ، عوامل آنتيهاي سيكلوپلژيكميدرياتيك

جسم مژگاني به  ماهيچهر عنبيه و تهستند كه پاسخ اسفنك

و باعث گشاد شدن  كنندمسدود ميلينرژيك را كوتحريك 

ين شوند. ا( ميسيكلوپلژيياز( و فلج تطابق )ميدردمك )مر

، هماتروپين، سيكلوپنتوالت، داروها عبارتند از آتروپين

 تروپيكاميد.

كشن عبارتند از رفر موارد مصرف اين داروها

موارد  و يتوپلژيك و گشاد كردن مردمك در يوويسيكل

گلوكوم اوليه، حساسيت بيش ها عبارتند از آنمنع مصرف 

 ها وآن از يدهاي بالدونا يا هر تركيبيلويحد به آلكا از

يك سيستم واكنش تر نسبت به آتروپينپيشكودكاني كه 

  .اندشديد داشته

و نبايد  هستندبراي مصرف چشمي  تنهااين داروها 

به منظور جلوگيري از حمالت  ،د. در ضمننتزريق شو

بايد  ،شدهگفتهقبل و بعد از استفاده از داروهاي  ،گلوكوم

. گرددفشار داخل چشمي و عمق زاويه اتاق قدامي كنترل 

ه ممكن است با افزايش فشار در سالمندان و كساني ك

چشمي مواجه شوند، از اين داروها با احتياط استفاده داخل 

اين  د. ازناستفاده نشو بارداريدر  كه گردد و بهتر استمي

 توانندمي ه مقدار خيلي كمگروه، آتروپين و هماتروپين ب

 در شير  آشكار شوند. تروپيكاميد و سيكلوپنتوالت

در كودكان و  كه شوند CNSاختالالت موجب توانند مي

هاي دچار نوزادان و بچه به ويژه نوزادان خطرناك است؛

افزايش حساسيت  داراي فلج اسپاستيك يا آسيب مغزي،

با غلظت  در اين موارد نبايد كههستند به سيكلوپنتوالت 

و آميز جنونهاي گردد. واكنشاستفاده  درصد 5/0التر از با

ه به اين فتاري نيز در حساسيت بيش از اندازراختالالت 

از بايد ، مبتال به سندرم داون . در افراددهندروي ميداروها 

د. اين بيماران ممكن شوها با احتياط استفاده سيكلوپلژيك

. نشان دهنداست يك پاسخ هايپراكتيو به آتروپين موضعي 

يا  در مشاغلي كه نياز به مهارت فيزيكي اين داروها،

 زيرا ؛دنبا احتياط استفاده شو ند نيز بايدهوشياري دار

سرگيجه، تاري ديد يا حساسيت به نور  موجب توانندمي

 شوند.

 

 عوارض جانبي

افزايش  عبارتند ازناشي از اين داروها عوارض موضعي 

ذرا، تاري ديد، فشار داخل چشم، احساس سوزش گ

در  دار شدن قرنيه.با يا بدون لكه (فوتوفوبينورگريزي )

هاي آلرژيك پلك، مدت از اين داروها، واكنشبلنداستفاده 

پرخوني  ويت فوليكولر، بلفاروكونژنكتيويت وكونژنكتي

 گردد.ملتحمه مشاهده مي

عبارتند از خشكي  اين داروهايك عوارض سيستم 

اتيك، ي، سردرد، تحريك پاراسمپكارددهان و پوست، تاكي

ي، پوستي، احتقان عروق بثورات، آلودگي، توهم بيناييخواب

اتساع شكم در كودكان، يد، ادم، اگزودا، درماتيت اگزماتوي

معمول، گشادي عروق، احتباس ادرار، كاهش سرگيجه غير

حركات گوارشي، كاهش ترشح حلق، كاهش ترشح غدد 

 بيني. مجاريش و بزاقي و عرق و كاهش ترشح برون

فلج اين داروها عبارتند از اغما،  شديد ت سميتظاهرا

 افت و كاهشخون مغزي و مرگ كه با كاهش فشار 

 آيند.به وجود مي عملكرد تنفسي روندهپيش

هاي در ايجاد واكنش ،سيكلوپنتوالت و تروپيكاميد

مشترك  ،و اختالالت رفتاري در كودكان آميزجنون

سيكلوپنتوالت ممكن است موجب استفاده از هستند. 

 فعاليبيش، قراري، توهمات، بيآتاكسي )عدم تعادل(

(hyperactivity) تشنج، عدم شناسايي زمان و مكان، عدم ،
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. گرددمربوط ايي افراد و استفاده از كلمات ناشناس

 شود. CNSاختالالت موجب كودكان  تواند درتروپيكاميد مي

 

 (Overdosage) مصرف بيش از حد 

ها را ، چشمدر صورت استفاده از مقادير باالي چشمي

و ممكن  داد شستشو نمكي طبيعي محلولآب يا  يد بابا

اگر الزم باشد.  ،استفاده از يك ميوتيك موضعياست كه 

فرد را وادار به استفراغ  ، بايدبه طور اتفاقي خورده شوددارو 

ي كه سميت . در مواردمعده انجام داد شستشوييا و  نمود

به بيمار  بايد ها ايجاد شود،شديد نسبت به اين دارو

با  معموالًبيماران ولي  داده شود ساليسيالت فيزوستيگمين

 يابند.خود بهبود ميخودبهقطع دارو، 

 5/0 ،در كودكان راي تجويز ساليسيالت فيزوستيگمينب

داخل به صورت  ،گرم ساليسيالت فيزوستيگمينميلي

كه در صورت ادامه عاليم  شودميتزريق  سياهرگي

گرم ميلي 2، حداكثر تا دقيقه 5مسموميت، به فاصله هر 

 .ر استتكرا قابل

گرم ساليسيالت ميلي 2، و سالمندان بزرگساالندر 

و  شودميتزريق  داخل سياهرگيه صورت ب ،فيزوستيگمين

 توانمي دقيقه، 20از  بعد مسموميتم در صورت ادامه عالي

 .ديگر تزريق نمودم گرميلي 2-1

 براي تزريق  آماده گرم آتروپينميلي يك كته مهم:ن

 موجبدر دسترس باشد تا اگر فيزوستيگمين  ،فوري

استفاده  آناز  براديكاردي، تشنج يا انقباض برونش شد،

 گردد. 

 

 مقدار مصرف

 :به منظور گشاد كردن مردمك قطره آتروپين  آتروپين

تا دو قطره در هر چشم ساالن يك يت، در بزرگدر يووي

بار در روز و در كودكان يك تا دو قطره از محلول  4تا 

ا سه بار در روز استفاده درصد در هر چشم ت 5/0

در  ،به منظور رفركشن سيكلوپلژيك شود.مي

 5/0ساالن و كودكان يك تا دو قطره از محلول بزرگ

ديگر  است ولي شدهميدرصد در هر چشم استفاده 

مدت بلنداثر  علت، به كشنرفر براي انجامآن  استفاده از

 . منسوخ شده است تقريباً ،آن

 :كردن مردمك  به منظور گشاد اين قطره هماتروپين

ساالن و كودكان يك تا دو قطره در بزرگ ،تيدر يووي

كشن ساعت و در رفر 3-4، هر در هر چشم

به فاصله  ،سيكلوپلژيك، يك تا دو قطره در هر چشم

كشن در رفر .گردداستفاده مي ن دو قطره()بي دقيقه 10

دقيقه  10تا  5 تواندر صورت نياز مي ،سيكلوپلژيك

. نكته قابل توجه اين است كه در نمودتكرار  آن را بعد

بهتر  درصد استفاده شود. 2فقط از محلول  ،كودكان

پس از آخرين قطره انجام ساعت يك را است رفركشن

 د. دا

 :يك تا دو قطره از  ،االنسدر بزرگ سيكلوپنتوالت

شود ميدر هر چشم ريخته  ،درصد 2يا  1، 5/0محلول 

گردد. اثر ميدقيقه بعد تكرار  5 -10 ،در صورت لزومو 

 ،در كودكان رود.ساعت بعد از بين مي 24عموال آن م

درصد در هر  2يا  1، 5/0يك تا دو قطره از محلول 

يقه دق 5 -10 ،شود و در صورت لزومميچشم ريخته 

 چكاندهدرصد در هر چشم  1يا  5/0از محلول  ،بعد

 5/0بهتر است فقط از محلول در كودكان شود )مي

 30تا  20را بهتر است رفركشن . گردداستفاده  درصد

 . دادقطره انجام  دقيقه پس از ريختن

 به منظور رفركشن سيكلوپلژيك، يك تا  يد:تروپيكام

شود يخته ميدرصد در هر چشم ر 1دو قطره از محلول 

و  رددـگرار ميـهمين مقدار تك نيز دقيقه بعد 5 كه

ايجاد نشد، يك  دارو اثر باليني ،دقيقه بعد 20-30ر ـاگ

در معاينه فوندوس، يك تا  .شودقطره اضافي چكانده مي

 20تا  15چشم،  درصد در هر5/0دو قطره از محلول 

 ،در صورت لزومشود كه يقه قبل از معاينه ريخته ميدق
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تا  20 رفركشنبهتر است  گردد.دقيقه تكرار مي 30هر 

 دقيقه پس از ريختن قطره انجام شود.  30

 
 مهم نكات 

هاي به منظور جلوگيري از جذب زياد سيستميك قطره( 1

، كيسه اشكي ميدرياتيك سيكلوپلژيك، بعد از ريختن قطره

  گشت فشار دهيد.با اندقيقه  2-3به مدت  را

ها ديرتر از پلژيك آناثر سيكلو ،ن داروهااي همهدر مورد ( 2

 رود.از بين مي گشادكنندگي مردمكاثر 
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 در جراحي ليزيك سترونكوششي براي ايجاد محيط 

 
 

 پزشكي نگاهمركز چشم -پرستار اتاق عمل: يالدينشراره نظام

 پزشكي نگاهمركز چشم-پزشك چشم: زادهدكتر محمدحافظ نوروزي

 

 مقدمه

آوري ليزر گونه كه جراحي چشم با استفاده از فنهمان

 جراحان است؛رفت نموده طور روزافزوني پيشه ب ،اگزايمر

سامانه يك  شده درايجاد تغييرات اپتيكياز بايد  نيز

هـدف از . اه باشندـآگ ك(ـوژيـولـ)بي ناختيـشستـيز

در اتاق عمل اين است كه  )استريل كردن( سازيسترون

حت عمل جراحي ليزيك بيماري كه ت تامين سالمت براي

گونه آلودگي هرعاري از  جراحي، وسايل گيرد؛قرار مي

كردن  سترونشده براي تميز و هاي توصيهشند. روشبا

اي بين جراحان و طور قابل مالحظهه ب ،هاميكروكراتوم

گونه كه بين همان متفاوت است؛ ،مختلف مراكز

با اين  .ها تفاوت وجود داردها و سازندگان آنميكروكراتوم

اساسي معتقد است كه نويسنده مقاله به يك روش  ،وجود

ميكروكراتوم و  سر استريليك  راي هر بيمار ازب در آن بايد

يك تيغه جديد استفاده شود و هر تيغه نيز بايد قبل از 

زير ميكروسكوپ  ،گونه عيبي، به منظور يافتن هراستفاده

  مشاهده شود.
  

 داري ميكروكراتومنگه

ها كروكراتوممي سازيستروندر مورد  نكته قابل توجه

 هاي موتوري،داراي دستگاه اغلب ،اين است كه اين وسايل

اگر در رابط هستند كه  هايو سيمتيغه  اتاقك ،دندهچرخ

، هااين قسمت لذا ، آسيب خواهند ديد.اتوكالو قرار گيرند

با يك  براي عمل،بايد  و  دنشودر نظر گرفته مي غيرسترون

 ،كنندهه ضدعفونيبه مادپرز و آغشته  بدونپارچه 

در مقابل  ،كنندهاد ضدعفونيبعضي از مو شوند. ضدعفوني

 ،به عنوان مثالموثرتر از بقيه هستند؛  يهاي خاصجرم

تميز الكل استاندارد براي ) درصد 07الكل ايزوپروپيل 

غلظت كافي براي  ،( ممكن است به طور كليكردن سطوح

 نسازد.  فراهمسيم يا موتور را  سترون نمودن يك

مختلف، بايد هاي با در نظر گرفتن موتورها و دستگاه

 كننده به داخلتا از ورود مايع پاك دقت فراوان نمود

گيري از به منظور پيش .جلوگيري شود جعبه برققسمت 

قبل از پاك كردن بايد برق ورودي را  ،گرفتگيبرق ايجاد

. دستورات آموزشي سازندگان در مورد نمودقطع دستگاه 

 سازيسترونكشي و كردن و نيز آب مراقبت و تميز

اما اصل عمومي اين است كه  ها متفاوتندميكروكراتوم

طور كامل پس از ه هاي مختلف ميكروكراتوم بايد ببخش

 كشي شوند.، با آب مقطر يا آب استريل آبتميز كردن

زيرا ممكن است مواد  ،استفاده نمودكشي آب لوله نبايد از

 نامطلوب بر كار ميكروكراتوم اثر ،آن در جودوممعدني 

به وسيله آب  د. اجزاي ميكروكراتوم بايد كامالًنبگذار

يا  و كشي شوندستريل يا آب مقطر در همه سطوح آبا

فقط در يك ظرف پالستيك تميز حاوي محلول 

هر  كه ور گردند. ممكن است الزم باشدغوطه ،كنندهپاك

كننده يا قسمت چندين بار به منظور زدودن محلول تميز

سته شود؛ به اين خاطر كه ش ورسازيغوطه مواد مخصوص

و با استفاده مجدد از  نندد رسوب كنتواناين مواد مي

كه پس از ايند. ندر ايجاد التهاب دخالت نماي ،ميكروكراتوم

و از  كردخشك  ها راآن ها تميز شدند، بايدهمه قسمت

O’Brein TP.  Striving for the sterile LASIK environment: Cleaning disinfecting and sterilization of 

the microkeratome and microsurgical instruments used to perform Lasik Procedures. Cataract & 

Refractive Surgery Today. (http://www.crstoday.com 2004/02/01) 
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وجود زيرا  نمود؛ي مثل لكه آب بررسي يهانظر وجود لكه

تواند باعث بد كار ، يا لكه مي (debris)دبريهرگونه نقص، 

  كردن يا عملكرد ناقص ميكروكراتوم شود.

 

 سازسترونداري از دستگاه نگه

ساز سترون هايدستگاهكه  داراي مخزن اتوكالوهاي

بسيار مورد استفاده قرار  ،شوندناميده ميروميزي 

پايان بايد پس از  سازهاسترون. آب مخزن اين گيرندمي

 در خارج شود تا از آلوده شدن وسايل، روزو در همان  كار

جلوگيري گردد. در بعضي شرايط كه مايع بعد  هايروز

ها امكان رشد در اين مايع جرمماند، درون مخزن باقي مي

كنند. را در طول يك هفته و يا حتي يك شب پيدا مي

چه ؛ اگركنندرا روشن مي سازسترون ،زماني كه روز بعد

يا  جانبي كشته شوند اما محصوالتها ممكن است باكتري

مانند و ميباقي  ،هاي ميكروبيسموم ناشي از الشه

آلودگي وسايل جراحي و در نتيجه التهابات شديد موجبات 

. دكتر آورندفراهم ميزير فلپ را  سميهاي يا واكنش

Simon Holland ي هاو همكاران نشان دادند كه آندوتوكسين

 سازهاسترونمخزن  در اهاز بقاياي ميكروب شدهرها

توانند در التهاب بعد از عمل يا عفونت پس از ليزيك مي

بنابراين  . (1772افتالمولوژي )مجله داشته باشند دخالت 

كالو بايد با يك كالهك و اتاق مخزن اتو ،انتهاي روزدر 

كننده پاك محلولكننده آنزيمي يا هر ميزمحلول ت

 د. نتميز گرد ،شده توسط سازندهتوصيه

 ها راآن ، بايددر اتوكالو هاي باريكدر صورت وجود لوله

كاركنان بايد روشي را براي  نمود.اي تعويض طور دورهه ب

هاي مشخص كردن دفعات تعويض آب مخزن و انجام كشت

به  ،هاجرمبيش از حد  اپيدميولوژيك به منظور بررسي رشد

ت از نمايند. اعضاي تيم بايد كش اتخاذ ،ايصورت دوره

هاي بر لبه را عالوه سازسترونهاي داخلي مخزن قسمت

 انجام دهند.ها جرم براي جستجوي رشد ،مخزن

مهم  ،جديد سازستروندستگاه  در صورت تهيه يك

حي، شده براي جرااست كه قبل از گذاشتن وسايل آماده

 هايدستگاه به را چند بار امتحان نمود. دستگاه كاركرد

هاي مختلف يا مواد اسپري موالًمع ،جديد سازسترون

و  نمايند د رسوبنتوانشود كه ميزده مي يليكونسي

. بنابراين قبل از كنند در طول جراحي ايجاد را مشكالتي

، گروه مهندسي پزشكي يا جديد سازسترونبه كارگيري 

امتحان  دهنده بايد روش آساني را برايشركت خدمات

آزمايش بايد براي سه  اين فراهم آورد. ،تجهيزاتكردن 

يد داراي يك با دورهدوره متوالي انجام شود و نتيجه هر 

بخش همراه با يك شاخص كاركرد فيزيكي رضايت

 چنين شاخص شيميايي يا مكملبيولوژيك منفي باشد. هم

مطمئني را نشان  وضعيتبايد  ،آزمايش روي اوراق بر

 د.نده

 
 سازيسترون )مانيتورينگ(  پايش

 سازيسترونپايش  در مورد نحوهابل توجهي اطالعات ق

هاي شيميايي، د كه شامل شاخصنوجود دار

هاي مكمل، فيزيكي، مكانيكي يا ايجاد شناختيزيست

سترون براي اطمينان از  هااز اين ي. تركيبشيميايي هستند

. اين باشدمطلوب مي ساز،سترونكاركردن وسايل و  بودن

 وسايل راكه  زي استاندارديساسترونهاي با روشتنها امر 

 يابي است.نمايند، قابل دستها عاري ميجرماز 

انجام روي وسايل جراحي بر سازي سريع سترونگاهي 

به منظور  سريع،شده به روش سترونشود. وسايل مي

كه اي را شدهپيچبايد ظروف پارچهو  هستند استفاده فوري

بدون كه  ظروفياز ساير  اندسريع سترون شدهبه روش 

 وسايل. مجزا باشند ،اندشده سترونطور عادي پوشش و به 

توانند در جايي كه احتمال آلودگي باز و ظروف آن مي

 مورد استفاده قرار گيرند. ،حداقل است

  

 سازسترونمكان استقرار دستگاه 

بايد در مجاورت اتاق عمل قرار داده  سازدستگاه سترون

ليزر در مكاني دورتر از  ،ضاشود. گاهي به دليل محدوديت ف

 شود و وسايلقرار داده مي وسايل سازيسترونمكان 
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 كاركناندر طول حمل و نقل آلوده گردند.  ممكن است

اصول ، جايي وسايلهبايد در موقع جاباتاق عمل 

هاي آالينده را رعايت كنند. (asepsis)آاليندگي ضد

ايد بر بند و ببايد كاهش يا طور كليشناختي، به زيست

ه دست آوردن وسايل ببه منظور  سازي نيزروش سترون

 شود.عاري از آلودگي، نظارت 

  

 دنمواردي كه نبايد فراموش شو

جراحي اعمال يكي از لوازم ضروري  ساز،ستروندستگاه 

در   flying spotتوانيم مجهزترين وسايلاست. ما مي يليزر

آلوده يا يرر محيط غاما اگ داشته باشيمرا ليزر اگزايمر 

نداشته باشيم، نسخه يك  ايشدهبه خوبي سترونوسايل 

 ايم. واجب است كه جراح و تيمگرفتاري بزرگ را پيچيده

 دانش يا شخصي را با ديگر را آموزش دهندهم ،جراحي او

سترون اطمينان الزم از داشته باشند تا  زمينهالزم در اين 

 تامين را ماربي حد ممكن براي هر تا بودن مجموعه وسايل

نيروي آمريكا،  پرستاران اتاق عمل چشمنمايند. انجمن 

هماهنگي و اتفاق را براي تالش در ايجاد  ايويژه كاري

منظور ه ب ،ترين جزيياتبا در نظر گرفتن كوچك ،نظر

مناسب براي عمل  محيطي كامالً حفظحذف آلودگي و 

 و. توصيه اين گروه دهي كرده استسازمان ،جراحي ليزيك

يك  كند تا ليزيك در حدهاي ديگر كمك ميگروهساير 

 رفت نمايد.آميز پيشعمل پزشكي مطمئن و حتي اعجاز

 

دانشيار بخش چشم دانشگاه  ،Terrence P.O’Brienدكتر 

يو و بخش و مدير بخش جراحي رفركتجان هاپكينز 

 هاي چشمي است.عفونت
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 به نام حضرت دوست

 مسعود ميدانچي

 

 چشم و نگاه در آينه شعر پارسي
 

 

 من ندانم به نگاه تو چه رازي است نهان 

 كه من آن راز توان ديدن و گفتن نتوان 

 «رعدي آذرخشي»

 

 فداي نرگس مستت شوم كه در نگهي 

 ر وجود و عدم نمود آگاهسمرا ز 

 

 فداي نيم نگاه تو جان و دل كردم 

 مضايقه با ما به نيم ناز مكن  تو هم

 «ايعلينقي كمره»

 

 سالمت ار طلبي از جمال گلرويان 

 گرت ز دست برآيد نگاهدار نگاه

 «علي صدارت»

 

 كند نهان از من كسي كه عيب مرا مي

 چشم عزيز است، دشمن است مرا چهاگر

 « صائب»

 

 

 

 نگاه من امشب نگاه او با گرم است 

 اه او خون شد دلم ز گردش چشم سي

 «حسين بيضايي)ادب(»

 

 تا برق نگاهت به دلم شعله برافروخت 

 ستي من سوخت زان برق شرربار همه ه

 «پورعلي اكبر اسد»

 

 هي زنده كند از نگاهي كشد و از نگ

 امشب فسونسازدر آن چشم  جادويي هست

 «ميرزا نصراهلل شيرواني )بهار(»

 

 چشم برهم نزنم گر تو به تيرم بزني 

 ليك ترسم كه بدوزد نظر از روي توام 

 «سعدي»

 

 چشمت دلم به غمزه و ايما شكسته است

 ترك است و مست كرده و مينا شكسته است
  «صابر همداني»
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 ريال  000/00 ،اييك دوره چهار شماره          
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