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  راهنماي  تنظيم مقاالت  

 

 

اين مجله پذيراي مقاالت پژوهشي، مقاالت . پزشكي است كننده مطالب مرتبط با چشمپزشكي نگاه، بازگو مجله چشم
مقاالت . دباش پزشكي مي هاي معتبر چشم مجلهچنين ترجمه مقاالت  مروري، گزارش موارد بيماري، گردآوري و تلخيص و هم

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

  :شرايط مقاالت ارسالي
زبان ديگر منتشر نشده  مقاله، پيش از اين در مجالت فارسي) ۱

  .باشد
  . فارسي باشددرستمتن مقاله، روان و داراي نگارش ) ۲
تر، به  هاي نوين يا نگارش Word ۲۰۰۰متن مقاله، در محيط ) ۳

سپس بر يك روي صفحه .  تايپ گردد۱۴ازه قلم نازنين و با اند
۴A خط پرينت گرفته شود۵/۱ و با رعايت فاصله .  
  .گذاري شوند صفحات مقاله، حتما شماره) ۴
 و هر مقاله بايد داراي يك شناسنامه شامل عنوان فارسي) ۵

اي   جايگاه علمي و حرفهانگليسي مقاله، نام نويسندگان و
  . نويسندگان باشد

هاي عنوان، چكيده، مقدمه،  هشي بايد داراي بخشمقاله پژو) ۶
  .گيري و منابع باشد ها، بحث و نتيجه روش پژوهش، يافته

هاي عنوان، چكيده، مقدمه،  مقاله مروري بايد داراي بخش) ۷
  .گيري و منابع باشد متن اصلي، نتيجه

مقاله گزارش موارد بيماري بايد شامل چكيده، مقدمه، ) ۸
  .گيري و منابع باشد و نتيجهبحث   ،بيمارمعرفي 

. حفظ اسرار پزشكي بيماران در هر مقاله، ضروري است) ۹
اي كه موجب شناسايي بيمار  بنابراين بايد از هرگونه اشاره

در صورت نياز به چاپ تصوير چهره . گردد، خودداري شود
به هر .  تا حد امكان رضايت كتبي بيمار اخذ شده باشد افراد،

قي اين امر بر عهده نويسنده مقاله خواهد حال، مسووليت حقو
  . بود
  :شيوه ارجاع منابع در متن و تنظيم منابع در انتهاي مقاله) ۱۰

گذاري و مرتب  منابع بايد به ترتيب ارجاع در متن، شماره
در تنظيم منابع ...) ؛ : ، (. هاي نگارشي  به كاربرد عالمت. شوند

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

 نام نويسنده يا نويسندگان، عنوان مقاله، نام :مقاله) ۱۰‐۱
  .شماره صفحات: اختصاري مجله و سال انتشار؛ شماره مجله

. عنوان كتاب.  نام نويسنده يا نويسندگان كتاب:كتاب) ۱۰‐۲
كت ناشر؛ سال شر: شهر محل انتشار.  (edition)شماره چاپ

  .انتشار
 عنوان .م نويسنده يا نويسندگان فصلنا: فصلي از كتاب) ۱۰‐۳

 نويسنده يا نويسندگان خود  و سپس نام(:In) : دركلمه. فصل
شركت : شماره چاپ، شهر محل انتشار. عنوان كتاب. كتاب

  .شماره صفحات فصل: ناشر؛ سال انتشار
 ۶يا مقاله، نام تا در مورد نوشتن نام نويسندگان كتاب ) ۱۰‐۴

 ۶نوشته شود و در صورت وجود بيش از ) درصورت وجود(نفر 
منابع (نويسنده، نام بقيه نويسندگان به صورت همكاران 

  . آيد مي) منابع غيرفارسي (et alيا ) زبان فارسي
زبان، ابتدا نام خانوادگي و  در مورد منابع غيرفارسي) ۱۰‐۵

در مورد . شود وشته ميحرف اول نام اول و نام دوم نسپس 
زبان، ابتدا نام خانوادگي و سپس نام كامل  منابع فارسي

  . شود نويسنده نوشته مي
، نام كامل جمله زبان فارسيهاي  در مورد مقاالت مجله) ۱۰‐۶

مجله، شود و پس از سال انتشار پيش از شماره  نوشته مي
  . شود  نيز نوشته ميمجله) شماره سال(شماره دوره 

شده، در دفتر مجله بايگاني  مقاالت و تصاوير دريافت) ۱۰‐۷
  . 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

  

 ٣

  به نام خدا
  نامه سردبير 

  دکتر بهزاد يخشي 
  

چندين کنگـره   . روي شماست    شماره پنجم پيش  . سالم
 و  AAO، کنگـره    ESCRSکنگـره   ! طور پزشکي هم همين    چشم

سـال  . پزشکي ايران و پس از آن نه مـاه وقفـه            کنگره چشم 
اي بـراي زمـان       نامـه   پرسـش  ،گذشته در کنگـره دوازدهـم     

شـايد اگـر موضـوع را در        .  شـد  مناسب کنگره ايـران ارايـه     
 ،پزشکان خارجي هم در نظر بگيـريم        ارتباط با دعوت چشم   
 با فاصله کوتاهي پـيش      AAO و   ESCRSوجود دو کنگره مهم     

امکان حضور همکاران خارجي را در کنگره          از کنگره ايران،  
ايران با توجه به زمـان کـم بـين ايـن سـه کنگـره مـشکل               

  . يي موثر باشدجا هماه جاب شايد يک. نمايد مي
. پزشـکي نگـاه هـم آغـاز شـد           ساخت بيمارستان چـشم   

 ،شده از طرف مديران اجرايي     بندي  هللا طبق برنامه زمان   اانشا
 يظرف دو سال ساخته خواهد شد و موجب تحـول شـگرف           

  .  گرديدپزشکي خواهد در بخش خصوصي چشم
اي از همکار ارجمند جناب آقاي دکتر آزادي چـاپ            نامه
انـد کـه بررسـي و يـافتن           يقي را ذکر نمـوده    حقا. ايم  نموده

انــشااهللا در ايــن مــورد . هــا الزم اســت راهکــار در مــورد آن
هـاي بعـد ارايـه        نشستي را برگزار و نتيجه آن را در شـماره         

  . خواهيم نمود
يـا   يـک فکـر      ند؛وفق و تاثيرگذار  م ، بسيار  از افراد  برخي

ف خود   در اطرا  .بزرگي باشد تحول  مايه  تواند    ها مي   آنعمل  

در   در ورزش،. شناسيد؟ کمي فکر کنيد چنين کساني را مي
شـنيدن  ! پزشـکي   و در چـشم   ... امور شهري، در صـنعت و       

، در شـماره بعـد    . تواند آموزنـده باشـد      صحبت اين افراد مي   
  . م نمودي خواهارايه با يکي از اين افراد اي مصاحبه

آوري و پرداخت مطالب علمي جهت ارايه         گزينش، جمع 
از .  مـشکل اسـت    ،چنين خواننـدگان   آن به شنوندگان و هم    

خواهيم کـه مطالـب       کشند مي   کساني که اين زحمت را مي     
و مرکزي کـه   خود را جهت انتشار در مجله نگاه به نام خود    

تاجـايي  .  ارسال نمايند  اند،  ارايه نموده جا     در آن   را سخنراني
دانم در هيچ رشته ديگـر پزشـکي در ايـران بـه                من مي  که

ــشم  ــدازه چ ــ  ان ــايي، س ــکي گردهم ــکپزش   روزه، خنراني ي
هـا    گونه سخنراني  اين. شود  برگزار نمي ... کنگره و     کنفرانس،

 به روز هستند امـا چـون در         ، مطالب يامحتوعموماً از نظر    
بـيش از دو     ( هـستند  شوند، گاهي تکـراري     جايي ثبت نمي  

  بـه سـخنراني زمـان   در اي جرقـه ، مانند  و به عالوه  !) !مرتبه
 که در صورت نياز بـه رجـوع         شوند  ارد مي و نذهن شنوندگا 

 بـه   ي جرقه خاموش شده و دسترسـ      ،شده به مطالب شنيده  
ــست آن ــسر ني ــه    .  مي ــن مجموع ــزاري اي ــران برگ از دبي

نمـايم از همکـاران سـخنران جهـت           ها تقاضا مـي     سخنراني
  .  مجله دعوت نمايند چاپ دربرايارسال مطالب خود 
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 پزشکي در چشم Aسم بوتولينوم 
 

  پزشكي نگاه  مركز چشم‐پزشك چشم :کتر مريم آل طهد
  

  مقدمه

هاي خارج چشمي به  نظريه تزريق  دارو در ماهيچه
يابي به فلج دايم يا بلندمدت، اولين بار توسط  منظور دست

از  به اين منظور وي.   مطرح شد Conrad Behrensدكتر 
ا توجه به فلج كامل و دايمي كه  ولي بنمود استفاده الكل

چند . ۱ مورد تاييد قرار نگرفتاش ايجاد شده بود، نظريه
   و همكاران   (Scott) اسکاتدكتر ،)۱۹۷۰سال ( سال بعد

  في از ـمختل ايـ، داروهBehrensكر ـفـهام از تـا الـب
  براـم كـس، DFP (Diisopropyl-fluorophosphate)له ـجم
) Cobra toxin و Bungarus neurotoxin(ل و سم ـ، الك

هاي  هاي خارج چشمي ميمون  را در ماهيچهAبوتولينوم 
  تزريق کردند و به اين نتيجه دست يافتند(Rhesus)رسوس

هاي خارج چشمي،   در ماهيچهAوم  بوتولينسم که تزريق
 و قابل برگشت دارو ايجاد يک فلج طوالني وابسته به مقدار

  . ۲دي کاربرد داردنمايد که در موارد متعد مي
اولين يافته عصبي که بعد از مسمويت غذايي با سم 

كند، اختالالت بينايي  بروز مي) بوتوليسم (Aبوتولينوم 
مانند تاري ديد، دوبيني، اختالل در تطابق و پتوز است که 

خارج چشمي ايجاد  هاي داخل و به علت فلج ماهيچه
خارج هاي داخل و  بهبود کامل فلج ماهيچه. شود مي

کشد ولي در موارد   ماه طول مي۶‐۹چشمي، حدود 
. شوند  ماه برطرف مي۲‐۳تر بيماري، عاليم طي خفيف

م را مورد بررسي قرار داد و دكتر اسكات، سم بوتولينو
، داروي مطلوبي براي القاي Aمتوجه شد كه سم بوتولينوم 

. ها بدون ايجاد عوارض قابل توجه است فلج گذراي ماهيچه
هاي انساني انجام شد و  ، مطالعه روي نمونه۱۹۷۷در سال 

كاربردهاي متعددي از جمله به عنوان يك روش جايگزين 
ه  نيمبراي جراحي استرابيسم، بلفارواسپاسم، اسپاسم

، آنتروپيون پلك تحتاني، )(myokymia صورت، ميوكيمي
 و بازسازي افتالموپاتي گريوز، نيستاگموس، زخم قرنيه

   عصب هفت براي آن(aberrant regenerating) غيرطبيعي
 نتايجي كه اسكات از تزريق سم بوتولينوم در. يافت شد

هاي رسوس به دست  هاي خارج چشمي ميمون ماهيچه
  : آورد، شامل موارد زير بودند

 خارج هاي سم بوتولينوم موجب تضعيف گذراي ماهيچه) ۱
 قرارچشمي و تغييرات درازمدت بر وضعيت است

  .ن ايجاد عارضه قابل توجه باشدها، بدو چشم
، وابسته به مقدار شده ايجادشروع و طول مدت دنرويشن) ۲

  .است
 ،  دقيقه اول تزريق۳۰ بعد از تزريق ضدسم طي ،اثر سم) ۳

  .يابد كاهش مي
هاي مكرر سم موجب تحريك دستگاه ايمني  تزريق) ۴

  .شود نمي
انع ايمونيزه كردن با كمك توكسوييد در محل تزريق، م) ۵

  .۱شود اثر سم مي
 در درمان استرابيسم و (Botox)  بوتوکس کاربرد

بلفارواسپاسم همراه با ديستوني که شامل بلفارواسپاسم 
 در ۱۹۸۹گردد، در سال  اسنشيال يا فلج عصب هفت مي

 تاييد FDA سال، توسط ۱۲تر از  بزرگساالن و کودکان بزرگ
  . ۳شده است

  
  ولينوم يا بوتوکس فيزيکي سم کلستريديوم بوتخواص

اي   استوانههوازي  يك باكتري بي،كلستريديوم بوتولينوم
وتوکسيني است که  قادر به توليد اگز كهباشد ميمثبت  گرم

از نظـر ايمــونولوژيك به هشــت گــروه تقســيم 
  و A،B(سه نوع آن ). G و A ،B ،۱C ،۲C ،D،E  ،F( شــود مي
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E (سم نوع . دکنن در انسان ايجاد مسموميت ميA را به 
هاي كشت به صورت يك تركيب  توان از محيط راحتي مي

شكل كريستالي . كريستالي پايدار و خالص به دست آورد
حدود (، پروتييني با وزن مولكولي باالست Aسم نوع 
 ۴۵۰۰۰۰و از دو قسمت با وزن مولكولي )  دالتون۹۰۰۰۰۰

دالتون تشكيل شده است كه در محلول از هم جدا 
 خود از سه زنجيره پپتيدي تشكيل ،هر قسمت. شوند مي

ها خاصيت سمي دارد و دو تاي  شده است كه يكي از آن
يكي از اين دو زنجيره، . ديگر فاقد خاصيت سمي هستند

سم و هماگلوتينين در محيط . ي داردينفعاليت هماگلوتين
خود از هم جدا  خنثي يا مختصري قليايي، خودبه

  .۱شوند مي
وان  از مطالعات، از سم بوتولينوم تحت عندر بسياري

براي توليد اين سم، محيط . شود نام برده ميبوتوکس 
كنند و بعد از  کشت کلستريديوم بوتولينوم را تخمير مي

سم . شود اين که باكتري اتوليز شد، سم بوتولينوم آزاد مي
هاي آزمايشگاهي متعددي به  به دست آمده، به روش

د و همراه با پروتيين آلبومين شو صورت خالص جدا مي
هايي به صورت منجمد،  انساني به همراه حالل، در ويال

ها، قبل از مصرف  ويال. گردد  خشک و ليوفيليزه ذخيره مي
 کنترل (potency) و قدرت ينقص  بي،از نظر استريل بودن

 ولي بعد گردد داري مي  نگه‐C°۵ويال در دماي . شوند مي
، بايد در يخچال در (NS) لنرما يناز تهيه محلول با  سال

 . ۴داري شود  نگهC°۸‐۲دماي 
سم بوتولينوم، بالفاصله بعد از تزريق، به كمك قسمت 

هاي كولينرژيك در پايانه  پپتيدي سمي خود به گيرنده
 كه يهاي کولينرژيک در مناطق ي آکسونسسيناپ پيش

 و به کمک   متصلاعصاب آن فاقد ميلين هستند،
شود و موجب   وارد پايانه عصبي مي،يناپسيهاي س وزيكول

نحوه . گردد كولين از پايانه عصبي مي مهار رهاسازي استيل
عملكرد سم بوتولينوم، از طريق مهار توليد و ذخيره 

كولين و  مهار ورود كلسيم به پايانه عصبي است و  استيل

كولين، مانع  هاي حاوي استيل  به وزيكولبا اتصالنيز 
  . ۱شود توز وابسته به كلسيم ميعملكرد اگزوسي

هاي عصبي   ساعت بعد از تزريق، پتانسيل پايانه۶طي 
يابد ولي حداکثر بروز عاليم باليني   به طور کامل کاهش مي

علت تاخير در بروز . از تزريق است روز بعد ۵‐۷حدود 
کولين  خود استيل عاليم، احتماالً به خاطر رهاشدن خودبه

باالخره، ماهيچه به طور . عصبي استغيروزيکولي از پايانه 
  در آنت آتروفياشود و تغيير گيري مي کامل فاقد عصب

رود   ماه از بين مي۳اي طي  فلج ماهيچه.  گردند ظاهر مي
  .۳يابد  ماه تداوم مي۶ولي اثر سم، به طور مختصر تا 

 مطالعات هيستوپاتولوژي، سم قادر به عبور  به با توجه
ت، مگر در مواردي که به مقدار مغزي نيس ‐از سد خوني

سم به سرعت و به طور محکم به . بسيار باال تزريق شود
شود، به همين دليل اگر به صورت  ماهيچه متصل مي

ها تزريق شود، اثرش به  موضعي به يک گروه از ماهيچه
زماني که سم را در مقادير . ماند مدت طوالني باقي مي
کنيم،  تزريق ميهاي خارج چشمي  بسيار کم به ماهيچه
ردش خون گردد و وارد گ ها متصل مي تمام سم به ماهيچه
روميوگرافيک، ـکتـالهـاي  بررسـي. شود سيـستميـک نـمي

هاي دورتر  دهنده اختالل در انتقال عصبي در ماهيچه نشان
اي  رغم نداشتن عاليم ضعف ماهيچه  به،از محل تزريق

را مطرح  هستند كه احتمال انتشار سم از محل تزريق
 که در موارد استفاده از مقادير باالي دارو، قابل كند مي
  .۱ه استيـتوج

هاي   با نامAدر حال حاضر سه نوع سم بوتولينوم 
 بالك و  ميو(Botox)  بوتوكس ، (Dysport)ديسپورت 
(Myobloc)ميزان کارآيي .  براي استفاده در دسترسند

ت و به ك در مقايسه با بوتوکس، تحت بررسي اسميوبال
 واحد ۵۰‐۱۵۰رسد که هر واحد بوتوکس معادل  نظر مي

  .    ۵ک باشدبالميو
 ناميده ،، ساخت اروپا که ديسپورتAسم بوتولينوم 

 در Proton Product اولين بار توسط شرکت ,شود مي
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 و  مقايسه قدرت و کارآيي ديسپورت. انگلستان توليد شد
اً بوتوكس مشکل است ولي يك واحد ديسپورت حدود

  .۱باشد چهارم واحد بوتوکس مي داراي قدرتي معادل يک
 در دسترس B تنها شكل سم بوتولينوم ميوبالك

ليتر   ميلي۵/۳اي با حجم  هاي شيشه باشد که در ويال مي
.  واحد سم تهيه شده است ۱۰۰۰۰ و ۵۰۰۰، ۲۵۰۰حاوي 

قبل از مصرف، نيازي به اضافه نمودن سالين طبيعي ندارد 
استفاده . داري است  ماه قابل نگه۲۱جمد، تا و به صورت من

 تاييد شده FDAاز آن براي درمان ديستوني گردني توسط 
  . ۵ هنوز تحت بررسي است،است ولي براي مصارف زيبايي

 به صورت ليوفيليزه و منجمد تهيه Aسم بوتولينوم 
ماند ولي بعد   سال پايدار مي۴شود كه در اين حالت تا  مي

 تركيب شد، طي چند لنرما لول ساليناز اين كه با مح
هاي   به آسيبAسم بوتولينوم . رود ساعت از بين مي

غلظت (مكانيكي از جمله تزريق سريع و حل شدن ناكافي 
بسيار )  نامناسب و مواد شيميايي متعددpHكم، حرارت و 
 را بايد در Aبه همين دليل، سم بوتولينوم . حساس است

  . ۱ي تركيب شد، مصرف نمودهمان روزي كه با سالين طبيع
 حـدود يـك     ،)۵۰LD(ها     درصد موش  ۵۰ميزان كشنده براي    

 بـراي   ۵۰LD نانوگرم است در حالي که ميـزان         ۲۵/۰واحد يا   
ميزان کشنده سم    .۳باشد   واحد بر كيلوگرم مي    ۴۰ ،ها  انسان

 تا يک ميليـون برابـر ميـزان         ۱۰۰۰۰خوراکي براي انسان،    
يـک مـرد    ه منجر به مـرگ      ک  الزم ميزان سم . تزريقي است 

 بـراي   الزم مقـدار  برابـر    ۳۵۰۰،  شـود   ي مـي  لوگرم کي ۱۰۰
 واحـد بوتـوکس     ۳۵۰۰ معـادل    و  اسـت  ک مـوش  کشتن ي 

 واحـد  ۲۸۰۰ ، کيلـوگرمي  ۷۰ براي يک فـرد      ۵۰LDباشد    مي
خطـر بوتـوکس،      با توجه به محدوده وسيع مقدار بـي       . است

د  واحـ ۶۰توان تا  هاي پوست مي چروک و  براي درمان چين 
اثــر ســم بوتولينــوم در . ۴آن را در هــر نوبــت تزريــق نمــود

  ).۱جدول ( متفاوت است ،هاي مختلف صورت ماهيچه
  
  

هــاي مختلــف   در ماهيچــهکس  اثــرات بوتــو‐۱جــدول 
 صورت

  کم اثر  اثر متوسط  اثر مناسب
Corrugator 

   فرونتاليس
  اربيکوالريس جانبي

  جانبي صورت
هاي  گشادكننده سوراخ

  بيني
  

والريس اوريس اربيك
(midline) rhytides 

 هاي چانه ماهيچه
  پالتيسما

  
  

اربيکوالريس اوکولي 
 )اينفرااربيتال(

اربيكوالريس اوريس 
  )  جانبي(

هاي بخش  ماهيچه
  پايين و جانبي 

  
  

  نحوه تهيه محلول

 لنرما  از سالين،A براي حل کردن سم بوتولينوم 
آهستگي به کنيم که بايد آن را به  استريل استفاده مي

کمک فشار منفي که در خود ويال وجود دارد، به درون 
 به درون ويال با لنرما تزريق سالين.  تزريق نماييمويال

کف شود، موجب  اعمال فشار به طوري که موجب تشکيل
 ،بعد از حل کردن سم. شود دناتوره شدن سم بوتولينوم مي

سر و که تکان شديدي بدهيم،  ويال را چند مرتبه بدون آن
 ،gauge ۱۸از سرنگ  انسولين با سرسوزن . کنيم ته مي

ترين  کنيم تا كم جهت کشيدن دارو در سرنگ استفاده مي
 از ،آسيب فيزيکي به سم وارد شود ولي جهت تزريق

  .۶نماييم  استفاده مي۳۰سرسوزن 
 واحد سم است، در ۵۰۰ هر ويال ديسپورت حاوي 

اگر هر . دارد واحد سم ۱۰۰حالي که هر ويال بوتوکس 
 حل کنيم، لنرما ليتر سالين  ميلي۲ويال بوتوکس را با 

 ۱/۰  واحد در۵ معادل  غلظتي،دست آمدهه محلول ب
ليتر   ميلي۵/۲ليتر دارد و اگر ويال ديسپورت را با  ميلي
  حل کنيم، محلول به دست آمده غلظتيلنرما سالين

 ميزان. ليتر خواهد داشت  ميلي۱/۰  واحد در۲۰معادل 
احد محلول  و۱۰،  حدود Corrugatorتزريق در هر ماهيچه  

براي ماهيچه .  محلول ديسپورت است واحد۴۰بوتوکس و 
Procerus واحد و براي هرکدام از چين و ۲۰ و ۵، به ترتيب 
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 واحد بوتوکس و ۳۰ و ۵/۷هاي پوست، به ترتيب  چروک
  .  ۴کنيم ديسپورت تزريق مي

 لنرما  پورت با سالينبعد از حل کردن بوتوکس يا ديس
 .داري كرد توان نگه  روز مي۷ويال  را در دماي يخچال تا  

 طول مدت اثربخشي بوتوکس بعد از حل کردن در سالين
 ، طي مطالعاتي در يخچالC°۴داري در دماي   و نگهلنرما

ميزان فعاليت سم در روز اول و مورد بررسي قرار گرفت 
  روز هفتم در  و ۷۰‐۸۰ در روز سوم ، درصد۹۰‐۱۰۰

 درصد بود و در روز چهاردهم اثر مختصري از سم ۴۰‐۵۰ 
  ۴. باقي مانده بود

  
  عوارض جانبي

،  با احساس سوزش در محل Aتزريق سم بوتولينوم 
هاي موضعي همراه   ماهيچهف و ضعمردگي تزريق، خون

 ،جا تزريق خيلي عميق يا اشتباه در يک محل نابه. است
ترين عارضه  شايع. شود  مجاور ميهاي منجر به فلج ماهيچه
هاي اطراف چشم   در ماهيچه Aتزريق سم بوتولينوم

 ريزش، لگوفتالموس اشک ،(ptosis) از افتادگي پلك عبارتند
(lagophthalmos) و تحريک چشم) فوتوفوبي(، نورگريزي.  
ها به   برخي بيماران قادر به بستن چشم، بعد از تزريق

از آنتروپيون و اکتروپيون نيز طور کامل نيستند و مواردي 
تزريق در قسمت مياني پلک باال، . گزارش شده است

انحراف . گردد ميموجب افتادگي پلك و هايپوتروپي 
هاي   در ماهيچه Aعمودي به دنبال تزريق سم بوتولينوم 

ها، اطالع کافي  بايد از آناتومي ماهيچه. شود افقي ديده مي
بايد به احتمال .  گرددق در محل صحيح تزري داروداشت تا

تغيير در موقعيت آناتومي ماهيچه در جراحي قبلي توجه 
  .  نمود

 تر از طبيعي  رفلکس پلک زدن کم داراي بيماراني که
، به ويژه در صورت فلج عصب هفتم، بعد از تزريق هستند

 لذا .شوند دچار خشکي چشم، کراتيت و زخم قرنيه مي

ه بررسي شود و هرگونه گردد که حتماً حس قرني توصيه مي
  . ۱د کامالً درمان گرد قبل از تزريق،زخم قرنيه

  . ۷بسته هم در يک مورد گزارش شده است گلوکوم زاويه
کننده سم در تعداد کمي از بيماراني  بادي خنثي آنتي

اند،   قرار داشته A با سم بوتولينوممدتبلندکه تحت درمان 
 بين رفتن شود که موجب کاهش اثر سم يا از يافت مي

بادي در مواردي  احتمال تشکيل آنتي. شود کامل اثر آن مي
که از مقادير باالي دارو مثالً در درمان تورتيكولي اسپاسمي 

تر از زماني است که از مقادير کم  شود، بيش استفاده مي
احتمال . شود دارو مثالً در درمان بلفارواسپاسم استفاده مي

 در هر تزريق، کيفيت بادي، به مقدار سم تشکيل آنتي
پروتيين سم مورد استفاده، تعداد دفعات تزريق و فاصله 

پورت، مقادير  بوتوکس و ديس. ها از هم بستگي دارد تزريق
شود و به  کمي آلبومين دارند که از خون انسان تهيه مي

شونده با  هاي ويروسي منتقل همين دليل، احتمال عفونت
 ريزي تمال بروز خوناح. خون انسان، همواره وجود دارد

  . ۱ و درون چشمي به هنگام تزريق وجود داردر بولبرترو
يک مورد گزارش از کوليک صفراوي بعد از سه بار 

سم . تزريق سم براي درمان بلفارواسپاسم وجود دارد
احتماالً يک اثر سيستميک در مسدود کردن  ،Aبوتولينوم 
 کولين دارد که موجب کاهش حرکات کيسه اثر استيل

  . ۸صفرا و تاخير در تخليه و استاز در آن شده است
  

  موارد عدم مصرف

 در اختالالت سيستميکي مانند A  سم بوتولينوم 
خطر بودن   مياستني گراو نبايد استفاده شود و نيز بي

 شيردهي و در کودکان تاييد نشده  ومصرف آن در بارداري
توانايي   Aهمانند ساير مواد بيولوژيک، سم بوتولينوم. است

ايجاد آنافيالکسي دارد و گزارشي مبني بر بروز بثورات 
 مشابه نورودرماتيت همراه با تورم موضعي يمنتشر پوست

حساسيت . که چند روز طول كشيده است، وجود دارد
آلرژيک به سم، حتي بعد از تزريقات مکرر ديده نشده 
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اي در انتقال عصبي در پيوستگاه  اختالل زمينه. است
، کواگولوپاتي و عدم همکاري  (NMJ)اي اهيچهم ‐عصبي

  .شوند بيمار، از موارد منع مصرف نسبي آن محسوب مي
يت سيستميک ناشي از تزريق مگزارشي مبني بر مسمو

در صورت .  وجود نداردAاتفاقي يا خوردن سم بوتولينوم 
بروز چنين وضعيتي بايد به فرد از جهت بروز عاليم 

.  روز بعد هشدار داد۲‐۳اي طي  سيتميک فلج ماهيچه
است كه تر از مقدار سمي  محتويات يک ويال بوتوکس، کم

  . ۱‐۳ است الزم کيلوگرم۶۰تر از   با وزن بيشيفرد براي
  

  تداخل دارويي 
 نبايد همراه با داروهايي که اثرات Aسم بوتولينوم 

از جمله آمينوگليکوزيدها و ( دارند NMJ در همسدودکنند
 آن با زمان مصرف هم. ستفاده شود ا)اسپکتينومايسين
هاي  کننده مايسين، تتراسيکلين و شل لينومايسين، پلي

در اين موارد، مقدار . اي بايد با احتياط صورت گيرد ماهيچه
ها را بايد کاهش داد و يا از يک داروي با  کننده ابتدايي شل

 به جاي  Vecuronium و Atracuriumاثر متوسط مانند 
  . ۳ر استفاده شوداث والنيهاي ط کننده شل

 
 Aموارد آاربرد  سم بوتولينوم 

هاي  ، کاربرد زيادي در درمان بيماري Aسم بوتولينوم
توان به آشاالزي، شقاق  مختلف دارد؛ از جمله مي

 نيمه، بلفارواسپاسم، اسپاسم Anismus، (fissure)معقد
، ش از حد، استرابيسم، ديستوني دست، تعريق بيصورت 

نجره، نيستاگموس، جراحي چشم، کنترل درد، ديستوني ح
تورتيکولي اسپاسمي، اسپاستيسيته، ترمور و واژينيسم 

  . ۳و۱اشاره نمود
  

  بلفارواسپاسم
بلفارواسپاسم يک ديستوني موضعي است که با پلک 

ارادي به علت اسپاسم ماهيچه غير مکرر هاي زدن
در مواردي که . گردد  اربيکوالريس اوکولي مشخص مي

 اسپاسم زياد است، منجر به کوري عملكرديشدت 
(functional)بلفارواسپاسم اغلب با ديستوني سر و . شود  مي

در اين سندرم، .  همراه استMeigeگردن مانند سندرم 
هاي اطراف دهان رنج  بيمار از انقباضات مکرر ماهيچه

داروهايي که براي انواع ديگر ديستوني به کار . برد مي
ان بلفارواسپاسم تاثيري ندارند و جراحي به روند، در درم مي

صورت قطع عصب هفت نيز اغلب با عودهاي مکرر همراه 
 در ماهيچه Aاثر تزريق موضعي سم بوتولينوم . است

اربيکوالريس، مشابه اثر قطع عصب با جراحي است و در 
درمان عالمتي  . درصد بيماران موثر است۹۰تر از  بيش

رسد که  کشد و به نظر نمي  هفته طول مي۹‐ ۱۵بيماري، 
طول مدت اثر دارو به دنبال تزريقات متعدد، افزايش نشان 

نگر بر روي بيماران مبتال به  در يک مطالعه گذشته. دهد
 سال ۱۱تا  A، سم بوتولينوم Meigeبلفارواسپاسم و سندرم 

 .۵و ۹چنان  موثر بوده است  ، همبعد از شروع درمان
به شدت اسپاسم دارد؛ مقدار مورد استفاده بستگي 

 در ماهيچه Aبراي درمان بلفارواسپاسم، سم بوتولينوم 
ولي در . گردد اربيکوالريس در پلک باال و پايين تزريق مي

هاي فوقاني  صورت وجود اسپاسم نواحي ابرو و بخش
 . ۵ و ۱۰گيرد صورت، در اين نواحي هم تزريق صورت مي

ه دست رسد که در نتيجه  ب محل تزريق به نظر مي
که در بيماران مبتال به  آمده تاثير داشته باشد؛ به طوري

تزريق بوتوکس  اگر فاشيال و بلفارواسپاسم، اسپاسم همي
تر و عوارض  تر و طوالني اثر بيش تارسال باشد، در ناحيه پره

تري مانند افتادگي پلك نسبت به تزريق بوتوکس در  کم
  . ۱۱سپتال ماهيچه اربيکوالريس دارد ناحيه پره

تا   واحد در هر محل۵/۲ تا ۲۵/۱بوتوکس، به ميزان 
اثر دارو . گردد  واحد براي هر چشم تزريق مي۲۵حداکثر 

 هفته بعد ۱‐۲شود و حداکثر اثر آن،   روز ظاهر مي۳بعد از 
اگر اثر دارو . کشد  ماه طول مي۳هر دوره درمان، . است
دارو  ر ماه طول كشيد، در مرحله بعد بايد مقدا۲تر از  کم

 واحد افزايش دهيم؛ به طوري كه ۵در هر محل تزريق را تا 
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 ۱۰۰ از ،اي  هفته۱۲شده براي يک دوره  کل مقدار تزريق
 ماه، اثر ۳تر از  تزريق با فاصله کم. تر نشود واحد بيش

  . تري ندارد بيش
 واحد ۱۲۰ ديسپورت، مقدار ابتدايي دارو، در مورد 

رجلدي تزريق براي هر چشم است که به صورت زي
سپس . شود  واحد تزريق مي۲۰‐۴۰در هر محل، . گردد مي

 واحد کاهش ۶۰‐۸۰مقدار کلي دارو براي هر چشم را به 
شوند،   روز برطرف مي۲‐۴با اين دارو، عاليم طي . دهيم مي

 هفته است و نياز به تکرار تزريق به ۲حداکثر اثر آن بعد از 
داخلي پلک تحتاني نبايد در بخش .  هفته دارد۸فاصله هر 

افتد و در  تزريق انجام دهيم، زيرا پمپ اشکي از کار مي
بخش مياني پلک فوقاني هم نبايد تزريق انجام داد، زيرا 

  .۱۰شود منجر به افتادگي پلك مي
  

  ۱شكل 
  
  

  ۲شكل 
  
  
  

 (hemifacial spasm)صورت  اسپاسم نيمه
هايي  ه ماهيچطرفه و نامنظم با انقباضات غيرارادي يک

. گردد كنند، مشخص مي گيري مي  عصبمکه از عصب هفت
هاي اطراف چشم يا دهان شروع  اسپاسم ابتدا از ماهيچه

رفت بيماري، دفعات حمله بيماري  شود و با پيش مي
هاي صورت را نيز درگير  يابد و همه ماهيچه افزايش مي

درمان جراحي با خطر فلج دايم صورت همراه . کند مي
هاي قادر به کنترل بيماري نيز معدودند که از دارو. است

تزريق . ها، کاربامازپين از بقيه موثرتر است ميان آن
 درصد موارد قادر به کنترل عاليم بيماري ۹۰بوتوکس تا 

مقدار مصرفي .  ماه يک بار تکرار شود۳‐۴است و بايد هر 
براي هر سمت صورت  مانند بلفارواسپاسم است و بوتوکس،

  . ۵ واحد بوتوکس تزريق گردد۲۵‐۳۰بايد تا 
  

 درمان خطوط پوستي هايپرکينتيک
 انقباض بخش اربيتال ماهيچه اربيکوالريس، موجب 

گردد که از  مرکزي در پوست پلک مي هاي هم ايجاد چين
برخــي از . شوند ناحيه کانتوس خارجي شروع مي

آورنـده ابـرو  هـاي اين بخش از ماهيچه، نقـش پايين رشته
كه برخالف ماهيچه ) Depressor supercillii(رنـد را دا

، Corrugator supercilliiماهيچه . دنکن فرونتاليس عمل مي
هاي  کشد و تعدادي چين ابرو را به سمت داخل و پايين مي
،  Procerusماهيچه. نمايد عمودي در ناحيه گالبال ايجاد مي

د کشد و موجب ايجا بخش داخلي ابرو را به سمت پايين مي
خواهيم  از بيمار مي. گردد هاي افقي روي پل بيني مي چين

که اخم کند، لبخند بزند يا ابروهايش را باال ببرد تا بتوانيم 
  . اش را ببينيم خطوط روي چهره

هاي مسوول ايجاد  تزريق بوتوکس با شل کردن ماهيچه
تغيير حالت در صورت، موجب از بين رفتن چين و 

مقدار مورد . شود  ميها ماهيچههاي پوستي روي اين  چروک
 واحد بود ولي ۱۰‐۲۰استفاده در مطالعات اوليه، حدود 

   واحد ۵/۲(تر  اند که حتي با مقادير کم اکنون متوجه شده
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توان به نتيجه دلخواه دست  نيز مي) در هر محل تزريق
 ناشي از فلج ماهيچه مسوول ،اثر اوليه تزريق سم. يافت

رسد که  به نظر مي. استايجاد چين و چروک پوست 
هاي مکرر موجب نوعي آتروفي ناشي از عدم استفاده  تزريق

از ماهيچه شود که احتماالً نياز به تزريق دارو را با گذشت 
  .  البته اين امر هنوز اثبات نشده است؛دهد زمان كاهش مي

ترين پاسخ   و بيش۱۰کشد  ماه طول مي۲‐۶اثر سم، 
هاي  گيرند؛ زيرا چين مي ساله ۳۰‐۵۰درماني را افراد 

ها زياد عميق نشده است ولي در سنين باالتر و  پوستي آن
تر، تزريق سم تنها عمق شيارهاي پوستي  هاي عميق با چين

   .۵کند را مختصري كم مي
هاي پلک  تزريق بوتوکس براي از بين بردن چين 

تحتاني و کانتوس خارجي، در کساني که قبالً بلفاروپالستي 
اند، بايد با احتياط صورت گيرد زيرا   انجام دادهک پايينلپ

  .۱۱شود مي) حاشيه برجسته( festoonموجب تشکيل 
  

  نحوه تزريق 
بايد به بيمار درباره نياز به تکرار تزريق، بروز 

هاي دورتر،  مردگي در محل تزريق و درگيري ماهيچه خون
يک هفته قبل از شروع تزريق، . اطالعات کافي داده شود

.  بايد قطع شودEها، بروفن و ويتامين  سيالتيسالمصرف 
کنيم  اگر از الکل براي استريل کردن پوست استفاده مي

بايد قبل از تزريق، پوست کامالً خشک شده باشد؛ زيرا اگر 
بيمار نبايد در . شود ، غيرفعال ميب گرددسم با الکل ترکي

ر سر بيما. زمان تزريق از مواد آرايشي استفاده کرده باشد
شود  گردد و از وي خواسته مي کمي به سمت عقب خم مي

ها را شل نمايد تا  هاي پلک تا جايي که ممکن است ماهيچه
نحوه تزريق در هر ماهيچه . تر شود درد هنگام تزريق، کم

متفاوت است؛ سوزن را به صورت مماس وارد ماهيچه 
  . ۶ ماهيچه شود(belly)کنيم تا سم وارد بطن  مي

تر  هاي سطحي  موجب تضعيف ماهيچه تزريق سطحي
  به .  به دست آيديکه نتيجه مطلوب  بدون آن،گردد مي
  

وست فرو همين منظور ابتدا سرسوزن را تا سطح پري
 تا وارد بطن آوريم   و بعد به آهستگي بيرون ميبريم مي

براي . ۱۰دهيم ماهيچه شويم و سپس تزريق را انجام مي
که وارد  سوزن را به جاي آنتوانيم  درمان بلفارواسپاسم مي

ماهيچه کنيم، تزريق را  به صورت زيرجلدي روي ماهيچه 
انجام دهيم؛ زيرا ماهيچه بسيار نازک است و قرار دادن 
دقيق نوک سوزن در درون ماهيچه مشکل است و احتمال 

اولين باري که سم بوتولينوم . عمقي شدن تزريق زياد است
Aي هفته بعد دوباره ويزيت کنيم، بيمار را ط  را تزريق مي

در تزريقات بعدي . کنيم تا پاسخ اوليه را ارزيابي نماييم مي
 ۳اثر دارو . توان معاينه بعد از يک هفته را حذف نمود مي

نهايت بار تا زماني  توان به دفعات بي ماند و مي ماه باقي مي
به بيمار بايد . که بيمار نياز داشته باشد، تزريق را تکرار كرد

آوري نمود که در صورت برگشت عاليم بيماري قبل از ياد
اگر پاسخ . سه ماه، براي تزريق بعدي  زودتر مراجعه نمايد

اوليه به تزريق ناکافي باشد، در نوبت دوم تزريق، مقدار دارو 
شود که بيمار  توصيه مي. ۶توان تا دو برابر افزايش داد را مي

ا ايستاده بعد از تزريق، چند ساعت در وضعيت نشسته ي
  . ۱۰قرار گيرد

  

  ۳ لشك
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کند،  زماني که بيمار اخم مي: Corrugatorماهيچه 
که به  براي اين. اين ماهيچه به خوبي قابل ديدن است

عروق بزرگ آسيب نرسانيم، سوزن را از باال به پايين وارد 
آوريم،  كنيم و در حالي که سوزن را در مي بطن ماهيچه مي

براي . نماييم وتوکس تزريق مير از بليت  ميلي۲/۰
، سم Corrugator supercilliiهاي عميق و قوي مانند  ماهيچه
توان مستقيم در ماهيچه تزريق نمود كه عمدتاً تزريق  را مي

  .۱۰کند  واحد در چهار نقطه کفايت مي۵/۲‐۵

 محل تزريق را به مدت يک دقيقه محکم فشار 
ش شود و هم دهيم تا هم سم در تمام طول ماهيچه پخ مي

.  مردگي در محل تزريق كاهش يابد احتمال ايجاد خون
تر  ساعت يا بيش بايد به بيمار يادآوري نماييم که طي يک

سرد . ۱بعد از تزريق، ماهيچه را چندين بار منقبض نمايد
تر بيماران موجب   در بيش،کردن موضعي قبل از تزريق

  . ۱۲شود کاهش احساس درد هنگام تزريق مي
چين و : اوکولي نبي ماهيچه اربيکوالريسبخش جا

هاي  ها يا چين هاي پوست در ناحيه جانبي چشم چروک
 به علت انقباضات اين ماهيچه  (crow feet)كالغي پنجه

 ۱/۰ تزريق، هربار ۴‐۵براي درمان، . دنگرد ايجاد مي
هاي پوستي، از  ليتر در اوج هر کدام از اين برآمدگي ميلي

بعد از تزريق، محل تزريق را . دهيم  انجام مينباال به پايي
  .دهيم به مدت يک دقيقه فشار مي

  

  ۴شكل 
  

اين ماهيچه در باالي بخش : ماهيچه فرونتاليس
متري بخش باال و   سانتي۵/۲جانبي ابرو قرار دارد و در 

به همين دليل، نيازي به تزريق . مياني پيشاني وجود ندارد
خواهيم که ابروهاي خود  يمار مياز ب. نيستدر اين نواحي 

شده در پوست  هاي ايجاد را باال ببرد، سوزن را در برآمدگي
 ۲/۰زمان با خارج کردن سوزن،  بريم و هم پيشاني فرو مي

در هر ماهيچه فرونتاليس، . کنيم ليتر سم تزريق مي ميلي
متر به ابرو   سانتي۲ولي بيش از دهيم  انجام مي تزريق ۲‐۳

تزريق را در ماهيچه يا زير پوست انجام . ويمش نمي  نزديک
تزريق در اين ناحيه بايد به طور متعادل در دو . دهيم مي

 نقطه انجام شود تا به نتيجه مطلوب ۹طرف پيشاني در 
  .۵ و ۱۰دست يابيم

  

  
  ۵شكل 

  
که  کنيم و براي اين  واحد تزريق مي۵/۲در هر نقطه 

اگر . و نبايد تزريق نمودابرو پايين نيايد، در سمت جانبي ابر
تزريق تنها در بخش مياني ابرو انجام شود، افتادگي نسبي 

رود  گردد و انتهاي ابرو کمي باال مي پلك داخلي ايجاد مي
بخش جانبي ماهيچه . دهد که ظاهر زيباتري به آن مي

اربيکوالريس، باالتر از رتيناکولوم جانبي، نقش مخالف 
در مواردي که . س را داردبخش تمپورال ماهيچه فرونتالي

خواهيم انتهاي ابرو کمي باالتر قرار گيرد، در ناحيه زير  مي
كنيم  ابرو  در سمت خارج، سم را با مقدار کم تزريق مي

  .۱۰) متر  ميلي۱/۰ واحد در ۵/۲(
 فلج يکي از عوارض: بازسازي انحرافي عصب هفتم

 aberrant)محيطي عصب هفتم، بازسازي انحرافي

regeneration)تزريق بوتوکس در  .ريزش است  اشک آن و  
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 ماه ۶درصد موارد موجب بهبود کامل عاليم به مدت  ۹۱ 
که عوارض سيستميک جدي به جز   بدون آن،شود مي

. تضعيف موقت ماهيچه اربيکوالريس را در پي داشته باشد
مقدار مورد مصرف مشابه مقدار مورد استفاده براي اسپاسم 

  ام ـجـکي انـده اشـق در غـزريـت است و صورت مهـيـن
   .۵، ۱۴، ۱۵ شود مي

در بسياري از اختالالت حرکتي چشم، از : استرابيسم
توان به عنوان جايگزيني براي   ميAوم سم بوتولين

همه بيماران به تزريق . اي متداول استفاده نموده جراحي
دهند و در افرادي هم که پاسخ مطلوب  بوتوکس پاسخ نمي

 به تکرار تزريق براي حفظ شرايط  اغلبردد،گ مشاهده مي
  .نياز است به دست آمده

 نتيجه بهتري نسبت به جراحي A تزريق سم بوتولينوم 
تنها در مواردي که فرد آمادگي الزم براي جراحي  ندارد و

هاي مزمن  را ندارد؛ مانند سابقه هايپرترمي بدخيم، بيماري
. گردد توصيه ميرفته  انسدادي ريه و يا بيماري قلبي پيش

هاي  در برخي از انواع استرابيسم که ثانويه به وجود ماهيچه
فيبروزه و بدون خاصيت ارتجاعي و يا فلج کامل و مزمن 

 Aبه تجويز سم بوتولينوم  اعصاب مغزي است؛ مجاز
در مواردي مانند ميوپاتي تيروييدي همراه با . نيستيم
 شکستگي هاي فيبروزه، گير افتادن ماهيچه در ماهيچه

 و ثانويه به )restrictive(  محدودسازهاي اربيت يا استرابيسم
هاي متعدد استرابيسم، تزريق بوتوکس تنها  جراحي

که اثر درماني  کند بدون آن مختصري ماهيچه را شل مي
 که ماهيچه راست مدر فلج مزمن عصب شش. داشته باشد

و خارجي هيچ عملکردي ندارد و نيز در مورد سندرم دوئن 
کننده ماهيچه  هاي تضعيف هاي ثانويه به جراحي استرابيسم

ها، تزريق  مانند ميوتومي و يا رسس بيش از حد ماهيچه
 تنها يک اثر موقت دارد که با از بين رفتن Aسم بوتولينوم 

در اختالالت موجود در اربيت مانند . رود اثر سم، از بين مي
ني که تزريق هاي عروقي و نقص استخوا تومورها، ناهنجاري

 با عوارض بالقوه همراه است و نيز ها در آن Aسم بوتولينوم 

در اختالالت مادرزادي مانند سندرم کروزون که موقعيت 
هاي خارج چشمي غيرطبيعي است؛ تزريق  آناتومي ماهيچه

  . ۳بوتوکس بايد با احتياط صورت گيرد
تواند همراه با  هاي خارج چشمي مي تزريق در ماهيچه

 در رابطه با ورود سوزن به درون چشم باشد؛ خطراتي
بنابراين بيمار بايد کامالً در جريان نحوه تزريق قرار داده 

براي سنجش ميزان . شود تا همکاري الزم را داشته باشد
 را انجام FDT يا Forced duction testتوانيم  تحمل بيمار، مي

ب  مناسFDTاگر تحمل و همكاري بيمار هنگام انجام . دهيم
بود، به احتمال زياد هنگام تزريق نيز همکاري الزم را 

تا زماني که پزشک تجربه کافي در زمينه . خواهد داشت
هاي خارج چشمي را کسب نکرده است،  تزريق در ماهيچه

هاي راست افقي تزريق نمايد؛  بهتر است که تنها در ماهيچه
هاي  هاي راست عمودي در مجاورت ماهيچه زيرا ماهيچه

ها دارند   قرار دارند که عملکردي تا حدودي مخالف آنمايل
جا با عوارض قابل توجهي همراه  و بنابراين، تزريق نابه

  .۳است
  

  ۶شكل 
  

حسي موضعي مانند  هاي بي ملتحمه را با چکاندن قطره
پروپاکايين، تتراکايين و کوکايين، چند دقيقه قبل از تزريق 

حسي  ز قطره بيدر چشم مقابل هم ا. کنيم حس مي بي
در . کنيم تا از پلک زدن آن جلوگيري شود استفاده مي
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مواردي که بافت اسکار قابل توجهي در ملتحمه به علت 
هاي قبلي استرابيسم يا باکل اسکلرا و يا مصدوميت  جراحي

 ۱وجود داشته باشد؛ بهتر است که در محل، ليدوکايين 
ر ملتحمه اگر محل تزريق ليدوکايين د. درصد تزريق کنيم

 (EMG)هاي الکتروميوگرافي  قدامي باشد، تداخلي با سيگنال
بولبي ليدوکايين، به  تزريق دوربولبي و پشت. کند ايجاد نمي

در . شود ، توصيه نميEMGهاي  علت بلوک کردن سيگنال
 sedationبراي ايجاد وريدي کودکان از کتامين داخل 

حالي که  ندارد؛ درEMGشود که تاثيري بر  استفاده مي
  EMGهاي هالوتان و اکسيدنيتروژن استنشاقي روي سيگنال

هوشي  اثر منفي دارند و به همين دليل، زماني که بي
ها ديده شدند؛  و حرکات چشم) ۲‐ ۳مرحله (سطحي شد 
 الکترود را دار شود،که بيمار به طور کامل بي قبل از اين

  .۳دهيم سريع در ماهيچه قرار مي
  

  سمي در استرابAد سم بوتولينوم موارد کاربر ‐ ۲جدول
                        comitantهاي  سمياستراب ‐
  ازوتروپي                                       ‐
  مادرزادي                                  ‐
‐  Comitant                             
 حسي ‐
                                  ياگزوتروپ ‐
 متناوب                                     ‐
 حسي                                       ‐
  دوربيني‐
 هاي فلجي   سمياستراب ‐
 فلج حاد عصب شش ‐
 فلج عصب سه ‐
 (restrictive)محدودسازهاي  سمياستراب ‐

 ديييرويت سيوپاتي ديم ‐
 هي شبکگيجداشد ‐
  يسم بعد از جراحي استراب‐
  (overcorrection)اصالحي  بيش ‐
 (undercorrection)كم اصالحي  ‐
   همراه با جراحي(adjuvant) درمان کمکي  ‐
 )ترنسپوريشن(جا کردن   جابه ‐
    نيستاگموس اکتسابي‐

در نوزادان، اگر کامالً گرسنه نگه داشته شده باشند، 
زماني که مشغول خوردن شير با شيشه هستند، تنها با 

  .  ۱۶توان تزريق را انجام داد حسي موضعي مي بي
 ماهيچه متر خلفي سانتي ۵/۲به طور معمول تزريق را 

 و ۲۷ راست با سوزن  در محل پايانه حرکتي براي ماهيچه
 هنگام EMGاگر نخواهيم از . دهيم  اينچ انجام مي۵/۱طول 

 تا مکني تزريق استفاده نماييم، کمي جلوتر تزريق مي
در . اور به حداقل برسدجهاي م  ماهيچهاحتمال درگيري
 به سوزن تزريقکنيم،   استفاده ميEMGمواردي که از 

 متصل است و به محض ورود سوزن در EMGدستگاه 
توان بوتوکس   مي.۴گردد شخصي ايجاد ميم صداي ،ماهيچه

را در فضاي زير تنون در مجاورت ماهيچه نيز تزريق کرد 
 ريق مستقيم در ماهيچهبا تزکه نتيجه آن قابل مقايسه 

  .۱۷است
 

  ۷شكل 
  

بيمار در وضعيت خوابيده به پشت قرار :  نحوه تزريق
هاي الکتريکي  اتاق بايد عاري از هرگونه سيگنال. گيرد مي

طور كه در  همان.  تداخل ايجاد نگرددEMGباشد تا در امواج 
كنيد، براي تزريق در ماهيچه راست   مشاهده ميباالتصوير 
 يک الکترود در وسط پيشاني قرار داده شده است و داخلي،

براي تزريق در ماهيچه راست خارجي، الکترود در سمت 
  .شود خارجي پيشاني قرار داده مي

برحسب جهت و ميزان انحرافي که بايد اصالح شود، 
مقدار ابتدايي بوتوکس براي تزريق در ماهيچه خارج 

 ۲۵يد بيش از گاه نبا هيچ. واحد متغير است ۱‐۵چشمي از 
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شود که کل  توصيه مي. واحد در يک ماهيچه تزريق نمود
. تر نباشد  واحد بيش۲۰۰ روز از ۳۰مقدار تجويزي طي 
کنيم که حجم  ، طوري حل مي لنرمابوتوکس را در سالين 

خواهيم در هر ماهيچه تزريق کنيم، بين  دارويي که مي
  . ۱۸‐۲۵ليتر باشد  ميلي۱۵/۰تا  ۰۵/۰

ق بايد به بيمار توضيح دهيم که هر دو پيش از تزري
هر جهتي که ما از او ه چشمش را باز نگه دارد و ب

ابتدا بيمار بايد در جهت مخالف . خواهيم، نگاه کند مي
در حالي که سطح .  نگاه کندهميدان عمل ماهيچه مربوط

هيچه قرار گرفته است، مورب نوک سوزن به سمت ما
وس وارد ملتحمه متري ليمب  ميلي۸‐۱۰سوزن را از 

ريم تا نوک سوزن ب متر ديگر جلو مي کنيم و چند ميلي مي
   .از اکواتور رد شود

خواهيم که به آهستگي  در اين حالت از بيمار مي
ها را به سمت ميدان عمل ماهيچه بچرخاند؛ در اين  چشم

در مورد ماهيچه . شوند  فعال مي EMGهاي گناليزمان س
بريم    به سمت عقب فرو ميراست داخلي، سوزن را مستقيم

ولي در ماهيچه راست خارجي، نوک سوزن را به سمت 
در مورد ماهيچه راست . کنيم  کج مي۴۵°گوش با زاويه 

فوقاني هم بايد سوزن را کمي در امتداد مسير بطن 
  . ماهيچه کج کرد

  

  ۸شكل 
  

  بهنسبتتزريق در ماهيچه راست تحتاني از راه پوست 
بعد از قرار گرفتن صحيح . تر است  آسان، ملتحمهدر تزريق

بعد از تزريق، . دهيم سوزن، تزريق را به آهستگي انجام مي
 بافت ،شده  چرا که مايع تزريق؛رود  از بين ميEMGصداهاي 

 ثانيه ۱۰‐۱۵ ،بعد از تزريق. کند را از نوک سوزن دور مي
بيمار . نماييم  كنيم و بعد سوزن را خارج مي صبر مي
 بايد لبه تخت بنشيند ولي نبايد بايستد زيرا به بالفاصله

، سرگيجه و  علت تحريک پاراسمپاتيک، احتمال براديکاردي
لزومي به بستن چشم و يا تجويز . سنکوپ وجود دارد

از نظر بروز . بيوتيک به جز در موارد خاص نيست آنتي
 دقيقه بعد بايد معاينه ۵‐۱۰ريزي، بيمار را حدود  خون

  . ۳کنترل درد، مصرف استامينوفن كافي استكنيم و براي 
گردد و شدت آن   روز ظاهر مي۲فلج ماهيچه بعد از 

ماند و   هفته باقي مي۲‐۶يابد و  طي هفته اول افزايش مي
توصيه . رود  هفته بعد، اثر آن از بين مي۲‐۶به تدريج طي 

 روز بعد از تزريق معاينه كنيم ۷‐۱۴شود که بيماران را  مي
تا زماني . اثر مقدار داروي مصرفي را ارزيابي نماييمتا ميزان 

که اثر نوبت قبلي به طور کامل از بين نرفته است، نبايد 
  .تزريق مجدد انجام داد

  
  

)  unit(  بر حسب واحدA مقدار سم بوتولينوم ‐ ۳جدول 
  ۲۶هاي راست افقي و عمودي براي تزريق در ماهيچه

ميزان 
انحراف 

  )ديوپتر(

ساالن  بزرگ
 )سال۱۲باالي(

  کودکان 
  )براساس وزن به كيلوگرم(

    ۶<  ۹‐۶  ۱۲‐۱۰  ۱۲>   

۲۰<  ۵/۲‐ ۲۵/۱    ۲۵/۱  ۲۵/۱  ۲۵/۱  
۵۰‐۲۰  ۵‐۵/۲  ۱  ۲۵/۱  ۷۵/۱‐ ۲۵/۱ ۵/۲‐ ۲۵/۱ 
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، ميزان Aتزريق سم بوتولينوم : هاي افقي استرابيسم
دهد و در کمي بيش از   درصد کاهش مي۶۵انحراف را 

هرچه انحراف اوليه . رسد  مي۱۰ ∆ز تر ا نصف موارد، به کم
اصالحي  بيش. تـر خواهد بود تر باشـد، اثـر دارو بيش بيش

)overcorrection (تر از يک درصد موارد  نادر است و در کم
اغلب بيماران به بيش از يک تزريق نياز پيدا . کند بروز مي

کنند که بستگي به نوع استرابيسم و بزرگي انحراف  مي
  . ۳اوليه دارد

 اطالعات کمي در رابطه با تزريق :استرابيسم عمودي
هاي راست عمودي و مايل   در ماهيچهAسم بوتولينوم 

تزريق در ماهيچه راست فوقاني به ندرت انجام . وجود دارد
گيرد زيرا در تمام موارد با  افتادگي پلك همراه خواهد  مي
ي تزريق در ماهيچه مايل فوقاني و تحتاني، با درگير. بود

تنها در ماهيچه راست . هاي مجاور همراه است ماهيچه
تحتاني در موارد ميوپاتي تيروييدي و يا بعد از جراحي 

 به صورت معمول انجام Aباکل اسکلرا، تزريق سم بوتولينوم 
  .شود مي

 اصالح در Aميزان اثر سم بوتولينوم : فلج عصب شش
زوتروپي ناشي از فلج عصب شش، بستگي به شدت فلج يا

شدگي ماهيچه راست داخلي  ماهيچه راست خارجي و جمع
در مرحله حاد فلج ، . و مدت زمان فلج قبل از تزريق دارد

شدگي در ماهيچه   از بروز جمعAتزريق سم بوتولينوم 
كند و ديد دوچشمي را حفظ  راست داخلي جلوگيري مي

نمايد و چون زمان از بين رفتن سم و برطرف شدن فلج  مي
 درصد موارد نيازي به ۷۵ست، در حدود عصب مشابه ا

در موارد فلج کامل عصب شش . شود تزريق مجدد پيدا نمي
هاي افقي پيدا  جايي ماهيچه که نياز به جراحي جابه

زمان با انجام جراحي يا قبل از آن، سم  توان هم شود، مي مي
در اين .  را در ماهيچه راست داخلي تزريق نمودAبوتولينوم 

شود و نياز به رسس ماهيچه  جراحي بهتر ميحالت، نتيجه 
رود و احتمال بروز ايسکمي  راست داخلي از بين مي
  . شود سگمان قدامي نيز کم مي

هاي دايم بعد از  تصحيح استرابيسم: جراحي شبکيه 
کارآيي تزريق . ۲۷جراحي جداشدگي شبکيه، مشکل است

بوتوکس، بستگي به عوامل متعددي از جمله ديد، 
 ماکوال، جراحي مجدد شبکيه و وجود محدوديت اختالالت

با وجود تمام .  داردductionو version قابل توجه در حركات 
. برد  درصد موارد از تزريق سود مي۷۰اين موانع، بيمار تا 

 انجام شده باشد بوتوكس در مواردي كه باكل اسكلراتزريق 
 زيرا موقعيت ؛تر است نسبت به موارد عادي، مشکل

هاي تغيير کرده است و احتمال سوراخ  يک ماهيچهآناتوم
  .شدن چشم نيز وجود دارد
 در مرحله حاد بيماري، تزريق :يميوپاتي تيروييد

شدگي و  بوتوکس در ماهيچه مبتال موجب کاهش جمع
با توجه به بزرگ شدن . شود بهبود حرکات چشم مي

 تر ها در بيماري، نياز به مقدار باالتر و تکرار بيش ماهيچه
با گذشت زمان و بروز . دفعات تزريق دارو داريم

در مواردي که . ۲۸شود تر مي شدگي، اثر دارو کم جمع
اختالالت حرکتي بيش از يک سال وجود دارد، بوتوکس اثر 

در بيماران مبتال به انحراف عمودي . كند کمي اعمال مي
کم يا انحراف توام عمودي و افقي، تزريق بوتوکس موجب 

تزريق بوتوکس در . گردد دفعات جراحي ميكاهش تعداد 
ماهيچه لواتور از راه پوست يا ملتحمه، يک راه  درمان 

پلک باال در ) retraction(خطر توكشيدگي  موقت و بي
مبتاليان به افتالموپاتي گريوز است؛ هرچند که نتيجه به 

بيني نيست و ميزان اثر دارو  دست آمده چندان قابل پيش
فاصله زماني براي تزريق . متفاوت استدر افراد مختلف، 

كه حتي در  به طوري بيني نيست ز قابل پيشيبعدي ن
برخي بيماران، اثر دارو تا چند سال هم تداوم داشته است 

  .۲۹‐۳۱و احتمال بروز دوبيني گذرا نيز وجود دارد
با حرکات غيرارادي، سريع و ريتميک : ستاگموسني
تلفي براي آن هاي مخ درمان. شود ها مشخص مي چشم

کدام  د؛ از جمله جراحي، عينک و دارو ولي هيچنوجود دار
 سم (retrobulbar)رتروبولبر تزريق . نتيجه آرماني ندارند
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هاي خارج چشمي،   با ايجاد فلج همه ماهيچهAبوتولينوم 
شود که در موارد  يک روش درماني موقت محسوب مي

. رود  ميوجود حرکات توام افقي، عمودي و چرخشي به کار
قطبي يا پاندولي   تك، jerkyدر مواردي که نيستاگموس
هاي افقي و عمودي انجام  است، تزريق را در ماهيچه

 ۶ در Aدر يک مطالعه، تزريق سم بوتولينوم . ۳دهيم مي
در همه موارد، . بيمار مبتال، موجب افزايش ديد شده بود

 به نياز.  ولي فرکانس تغيير نکرده بودافتهدامنه کاهش ي
 دوبيني و افتادگي پلك، مانندتکرار تزريق و عوارضي 

 . ۳۲و۳۳کند قابليت پذيرش بيمار را کم مي
تر در بيماران مبتال به   بيشAتزريق سم بوتولينوم 

 شديد  (oscillopsia)نيستاگموس اکتسابي و اوسيلوپسي
 رتروبولبرتزريق . گردد مغز توصيه مي  ناشي از ضايعات ساقه

 همراه با ورود سم به جريان خون باشد، در صورتي که
تر از حدي است  خطري در پي ندارد؛ چرا که مقدار دارو کم

تر از  که ايجاد مسموميت نمايد و نيز مولکول آن بزرگ
  . ۳۴ مغزي عبور كند‐يحدي است که بتواند از سد خون

هاي  جراحياصالحي  كم و اصالحي بيشتصحيح 
استرابيسم، زماني که  هاي به دنبال جراحي: استرابيسم

هاي  ماند و به درمان مقداري از انحراف باقي مي
اي مانند استفاده از پريزم فرنل و بستن چشم و  دارنده نگه

توان از تزريق  دهد، مي يک پاسخ نميتيا تمرينات اورتوپ
در موارد . بوتوکس به عنوان يک روش درماني استفاده نمود

 درصد ۴۰‐۶۰ ،الحياص  درصد و در كم۸۷ ،اصالحي بيش
در مواردي که بخش . پاسخ درماني به دست خواهد آمد

محدودساز قابل توجهي وجود دارد؛ مثالً در زمينه 
تر  هاي متعدد استرابيسم قبلي، نتيجه تزريق کم جراحي

  . ۳است
  
  

 عوارض تزريق بوتوکس در استرابيسم

ره چشم به هنگام تزريق کسوراخ شدن   عارضه،بدترين
يق سم به درون زجاجيه در مطالعات حيواني، تزر. است

سابقه عمل با وجود . اثرات سمي در پي نداشته است
بيني، احتمال سوراخ شدن چشم  راحي قبلي و نزديکج

دومين عارضه مهم، اثرات ناخواسته سم بر . شود تر مي بيش
ترين آن، بروز  هاي مجاور است که شايع روي ماهيچه

 همه به دنبال تزريق سم در افتادگي پلك است و بيش از
شود که در  هاي راست داخلي و فوقاني ديده مي ماهيچه

 ماه به طور ۶گردد و طي  اغلب موارد، به سرعت برطرف مي
بروز انحراف عمودي بعد از تزريق در . رود کامل از بين مي

هاي افقي، به ويژه ماهيچه راست داخلي، يافته  ماهيچه
ر موارد به طور کامل برطرف نسبتاً شايعي است و در اکث

تزريق . ماند شود ولي در موارد کمي، مختصري باقي مي مي
تواند همراه با درگيري  در ماهيچه راست تحتاني مي

درگيري مردمک، عارضه نادري . ماهيچه مايل تحتاني باشد
است كه احتماالً به خاطر آسيب به گانگليون سيلياري به 

  . ۱‐۳گردد جاد ميدنبال تزريق در اين ماهيچه اي
  

  موارد متفرقه
از افتادگي پلك که يکي از عوارض شايع تزريق سم 

توان به عنوان محافظي براي قرنيه   است، ميAبوتولينوم 
  . ۳۵کراتوپالستي استفاده نمود بعد از جراحي اپي

تزريق بوتوکس يک راه جايگزين مناسب براي 
  .۳۶ محافظت قرنيه استبه منظورتارسورافي جراحي 

تزريق بوتوکس در بخش داخلي پلک با کاهش در 
تخليه اشک از چشم، راه جديدي براي درمان خشکي 

  .۳۷باشد چشم مي
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Puliafito CA, Hee MR, Schuman JS, Fugimoto JG. Optical Coherence Tomography of ocular 
diseases: Principles of operation and technology. Chap. 1: 3-15  

  
   پزشکي شهيد بهشتي  شگاه علوم دان‐ استاديار ‐فلوشيپ ويتره و رتين: دکتر سيامک مراديان

  

 آوري اصول عملكردي فن

 OCTآوري جديد تصويربرداري تشخيصي   يك فن
پزشكي است كه داراي توانايي تصويرسازي سطح مقطعي 

هاي بيولوژيك  يا توموگرافيك با دقت ميكروني در بافت
 يا رادار B-mode مشابه سونوگرافي OCTعملكرد . باشد مي

وت كه در آن به جاي امواج راديويي يا است، با اين تفا
 به ويژه براي كاربرد OCT. شود صوتي از نور استفاده مي

پزشكي مناسب است زيرا دسترسي  تشخيصي در چشم
  .خواهد بود راحت ،اپتيكي به نواحي قدامي و خلفي چشم

  
   با اولتراسوندOCTمقايسه 

تصويرسازي اولتراسوند به طور وسيعي از لحاظ باليني 
هاي كمي و فواصل داخل چشمي و  گيري راي اندازهب

طور تصويرسازي نواحي قدامي چشم و گلوب كاربرد  همين
كه تصويرسازي اولتراسوند متكي بر انعكاس  جا از آن. دارد

هاي داخل چشمي است؛ پس به  امواج صوتي از ساختمان
گيري اولتراسوند با قرنيه يا فرو  تماس مستقيم وسيله اندازه

به منظور تسهيل انتقال امواج (چشم در داخل مايع بردن 
گيري  دقت اندازه. باشد نياز مي) صوت به داخل گلوب

يا طول موج ) فرکانس(اولتراسوند مستقيماً متكي به بسامد 
هاي   براي دستگاه. امواج صوتي مورد استفاده است

 ۱۰اولتراسوند تيپيک، بسامد امواج صوتي در محدوده 
 ميكرون ۱۵۰د كه منجر به دقت حدود باش مگاهرتز مي

يكي از فوايد تصويرسازي اولتراسوند، سهولت گذر . شود مي
  هاي بيولوژيكي است كه  امواج صوتي به داخل اغلب بافت

  

  .سازد هاي عمقي بدن را فراهم مي امكان تصويرسازي بافت
هاي تصويرسازي اولتراسوند با دقت    دستگاه،به تازگي

  د كه با استفاده از امواج صوتي پربسامد،ان باال تهيه شده
. آورند  ميكرون را به وجود مي۲۰تصاويري با دقت حدود 

هاي   امواج اولتراسوند پربسامد، به سرعت در بافتالبته
  نفوذ شدنشوند كه باعث محدود بيولوژيك تضعيف مي

متر   ميلي۴‐۵در حد هاي بيولوژيك   به عمق بافتامواج
هاي قدامي چشم   تصويرسازي قسمت تنها در وگردد مي

  .دنكاربرد دار
گيري و تصويرسازي اپتيكي به  در مقابل، وسايل اندازه

به اين . دنباش جاي امواج صوتي متكي به استفاده از نور مي
 وسايل تشخيصي اپتيكي بدون نياز به تماس فيزيكي ،دليل

 قابل به کارگيري هستند كه اين خود ناراحتي ،با چشم
  . )۱شکل  (رساند ا در جريان معاينه به حداقل ميبيمار ر

 استفاه از نور به جاي صوت، دقت بسيار ،به عالوه
آوري فعلي  فن. كند باالتري نسبت به اولتراسوند تامين مي

 برابر باالتر از ۱۰، تصاويري با دقت OCTتصويرسازي 
اين . كند  فراهم ميB-modeتصاوير اولتراسوند استاندارد 

، اجازه تصويرسازي از OCTي تصاوير دقت باال
هاي قدام چشم را  هاي ظريف شبكيه و قسمت ساختمان

دهد كه باعث تسهيل تشخيص طيف وسيعي از  مي
  . شود  باليني وابسته ميهاي پاتولوژي
هاي اپتيكي اين است كه نور به   آوري ترين نقص فن مهم

هاي بيولوژيكي جذب و  ميزان قابل توجهي در داخل بافت
 تصويربرداري اپتيكي محدود به ،شود و بنابراين متفرق مي

ها به  يابي اپتيكي به آن  كه امكان دست استهايي بافت
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 به OCTبنابراين، . طور مستقيم يا با آندوسكوپ وجود دارد
پزشكي  لحاظ دسترسي راحت اپتيكي به چشم، براي چشم

  .مطلوب است
گرافيك الزمه تصويرسازي اپتيكي سطح مقطعي يا تومو

گيري  ، اتخاذ تدبيري براي اندازههاي بيولوژيك  در سامانه
، OCTدر . باشد  ميهاي بيولوژيك  بافتساختمان داخلي

گيري فاصله  اولين قدم براي ايجاد تصوير توپوگرافي، اندازه
 در  (range information)اي محدودهمحوري يا اطالعات 

هاي  گيري هدر تصويرسازي و انداز. باشد داخل بافت مي
اولتراسوند، يك موج صوتي پربسامد از يك پروب 

موج صوتي . شود اولتراسونيك به داخل چشم فرستاده مي
کند و سپس از مرزهاي مختلف  داخل چشم سير ميدر 

سپس . شود  منعكس ميي داخل چشمي هابين ريزساختار
صوتي كه به پروب امواج  ي اكويرفتار زماني يا ساختار

گردد و فواصل  گيري مي شود، اندازه نعكس مياولتراسوند م
داخل چشم براساس تاخير زماني اكوي صوتي از مرزهاي 

شود؛ اين عملكرد، داراي  مختلف داخل چشم تعيين مي
  .باشد يابي هواپيما توسط رادار مي اصولي مشابه مکان

  

  

   الزام تماس پروب اولتراسوند به قرنيه هنگام اکوگرافي چشم‐۱شکل 
  
  

 ي بافتي گيري فواصل و ريزساختارها ، اندازهOCTدر 
توسط انعكاس امواج نوري از مرزهاي مختلف بين 

براي درك . گيرد ريزساختارهاي داخل چشم صورت مي
 پرتو نور را طوري فرض ماهيتتوان   ميOCTبهتر عملكرد 

البته . استهاي كوتاه اپتيكي تشكيل شده  كرد كه از پالس
   OCTمهم ضروري است كه هرچند ذكر اين نكته 

   با استفاده از منابع پالس كوتاه نوري عمل كندتواند مي
   با استفاده از پرتو نوري ،OCTهاي    اما اكثر دستگاه

  ساز  کنند که به اصطالح نور هم پيوسته عمل مي
 .شود  ناميده مي(Short coherence length light) کوتاه

   ريـگي دازهـروش انك ـاس يـر اسـ بOCTكرد ـملـع
  سـاز هـم  واج کـمـسنـجي امـدـ برآينامـن هــوري بـن

(low coherence interferometry) باشد يـم.  
شود، از مرزهاي   وقتي كه يك پرتو نور وارد چشم مي

هاي  يابد و از طريق بافت هاي مختلف انعكاس مي بين بافت
صل و فوا. گردد داراي خواص اپتيكي متفاوت، متفرق مي
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هاي مختلف بافتي در داخل چشم، به  اندازه ساختمان
زماني  گيري زمان بازتاب پرتو نوري يعني مدت وسيله اندازه

هاي   يك پرتو نوري از ساختمان تاكشد كه طول مي
 انعكاس يابد، تعيين  متفاوت فواصل محوري بامختلف

اين اصل عملكردي مشابه تصويرسازي اولتراسوند . شود مي
A-modeبا اين تفاوت كه نور جايگزين امواج ،باشد  مي 

يك تفاوت اساسي بين تصويرسازي . صوتي شده است
سرعت انتشار امواج . اپتيكي و اولتراسوند، سرعت است
. تر از سرعت صوت است نوري تقريباً يك ميليون بار سريع

هاي بيولوژيك توسط  كه فواصل در داخل بافت جا  از آن
اخير اكوي امواج صوتي يا نوري گيري زمان ت اندازه

گيري فواصل  ند؛ بنابراين اندازهشو يافته محاسبه مي انعكاس
با استفاده از نور، نياز به دقت زماني باال و سرعت بسيار باال 

  . دارد
 متر بر ثانيه ۱۵۰۰سرعت صوت در داخل آب، تقريباً 

 متر بر ثانيه ۳* ۱۰۸است درحالي كه سرعت نور تقريباً 
اي بر اساس تاخير زماني پرتو  اطالعات فاصله. دباش مي

=Tيافته، طبق فرمول  انعكاس d/Vشود  گيري مي  اندازه
اي كه   فاصلهd زمان تاخير پرتو بازتابي،  T در آن،كه

 سرعت موج صوتي يا نوري Vكند و  پرتو بازتابي سير مي
ها با دقت  گيري فواصل و ساختمان بنابراين اندازه. است
قدرت اولتراسوند است، مطابق با خاص يكروني كه  م۱۰۰

)  ثانيه۱۰۰*۱۰‐۹( نانوثانيه ۱۰۰زماني حدود تفکيک 
 ۱۰هايي با دقت  گيري ساختمان در مقابل، اندازه. باشد مي

يابي است، مطابق با   قابل دستOCTميكرون كه توسط 
)  ثانيهS ۱۵‐ ۱۰ *۳۰( فمتوثانيه ۳۰يك دقت زماني حدود 

  . باشد مي
  

Low coherence interformometry (LCI) 
OCT با استفاده از LCI ،از  يا اينترفرومتري با نور سفيد

 ييگيري فواصل با دقت باال قابليت تصويرسازي و اندازه
، اولين بار  اينترفرومتري با نور سفيدساسا. برخوردار است

سال  در طول چند. توسط اسحاق نيوتن توصيف گرديد
گيري براي  آوري اندازه نوان يك فن به عLCIگذشته، 

عملكرد محاسبه اپتيكي با دقت باال در فيبرهاي اپتيك و 
به منظور .  به كار گرفته شده است اپتوالكترونيكاجزاي

كه ( ميكرون ۱۰هاي ساختماني با دقت  گيري انجام اندازه
 حدود چند ده فمتوثانيه ييمطابق با زمان تاخير اكو

 يك وسيله اپتيكي كه يك پرتو ، استفاده از)باشد مي
كند،  اپتيكي يا موج نوري را با موج ديگري مقايسه مي

گيري ممكن است به وسيله يك  اين اندازه. ضروري است
  ).۲شکل (كي به نام اينترفرومتر انجام شود دستگاه اپتي

  

   نماي کلي اينترفرومتر‐۲شکل 

  
ي يا در اين دستگاه، يك پرتو اپتيكي از يك منبع نور

 را به ساز کوتاه هم نورهاي كوتاه اپتيكي يا    پالسليزري،
 پرتو منقسم يا  (semi-reflecture) بازتابي  نيمهطرف آينه

 ،اين آينه. كند  ساطع مي(optical beam spliter)اپتيکي 
 يكي منعكس  کهكند نور را به دو پرتو نوري تقسيم مي

ي به طرف يك پرتو نور. كند شود و ديگري گذر مي مي
پرتو بارتابي از چشم بيمار، . شود چشم بيمار فرستاده مي

شامل اكوهاي متعدد و حاوي اطالعاتي درباره فواصل و 
. هاي مختلف داخل چشمي است هاي ساختمان ضخامت
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پرتو نوري دوم از يك آينه استاندارد در يك وضعيت 
اين پرتو اپتيكي . يابد شده انعكاس مي فضايي شناخته

گردد  بازتابي برمي  به طرف آينه نيمه،شده مرجع منعكس
شده از چشم بيمار  جا با پرتو اپتيكي منعكس كه در آن
  . شود ادغام مي

كه   با اين فرض ، از لحاظ كيفيدستگاهعملكرد اين 
شده از آينه  هاي كوتاه نوري منعكس پرتو نوري از پالس

شده از يك ساختمان مشخص  مرجع با پالس نوري منعكس
در صورتي با هم برخورد تنها ر داخل چشم بيمار، د

زمان وارد شوند؛ بهتر درک  كنند كه هر دو پالس هم مي
اي كه نور به  دهد كه فاصله  اين زماني رخ ميخواهد شد

اي كه  كند، با فاصله  مي برگشتطرف آينه مرجع رفت و
پرتو نوري از يك ساختمان مشخص داخل چشم بيمار 

وقتي كه دو . د، دقيقاً يکسان باشندكن  ميبرگشترفت و 
 اي به نام  پديده،كنند پالس نوري با هم برخورد مي

کنند كه توسط يك   ايجاد مي)اينترفرانس( برآيندسازي
  .شود گيري مي  اندازه(photodetector)ساز نوري  نمايان

 از گيري تاخيرهاي زماني اكوهاي نوري به منظور اندازه
 محل آينه مرجع طوري  چشم،هاي مختلف داخل ساختمان

شود كه تاخير زماني پالس نوري مرجع،  تغيير داده مي
بدين ترتيب، سيگنال . متناسب با آن تنظيم گردد

شده از چشم   از ساختمان اكوي نورهاي منعكس،ساز نمايان
د، هر ناگر چندين انعكاس وجود داشته باش. كند پيروي مي

 كه با پالس اكو از كه تاخير پالس مرجع طوري باشد زماني
يك ساختمان مشخص داخل چشمي برخورد كند، يك قله 

(peak)تر توانايي  اينترفروم،بدين ترتيب. شود  مشاهده مي
شده و محاسبه  گيري ساختمان اكوي نورهاي منعكس اندازه

  . هاي بافتي مختلف را دارد ضخامت ساختمان
  را متـشكل از     پرتو نوري  ، جهت فهم بهتر   ،در اين بحث  

هـا    گيـري    در نظر گرفتيم اما انـدازه      هاي كوتاه اپتيكي    پالس
نـور   يپالـس يـا غير   پيوسـته ممكن است با اسـتفاده از نـور         

  از ايــن رو، ايــن روش   .  انجــام گيــرد  ســاز کوتــاه   هــم

  ســـاز هـــم کـــمســـنجي امـــواج  برآيندگيـــري را انـــدازه
  .)۳شکل  ( نهادند نام

ن منبع نوري اينترفرومتر، يك ديود سوپرلومينسا
(superluminescent)باشد كه مستقيماً به يك فيبر   مي
اين منبع نوري مشابه ليزر ديود . نوري وصل شده است

، منبع OCTدر . باشد  نوري ميCD playerمورد استفاده در 
 ساز کوتاه  همديود طوري طراحي شده است كه پرتو نوري

  . كند ساطع مي
  

   شماي کلي دستگاه اينترفرومتر‐۳شکل 
  

  نوري فيبر(coupler)بند   از يك هم،در اينترفرومتر
 (beam splitter) پرتو  که مانند منقسمشود استفاده مي

بازويي از اينترفرومتر كه حاوي آينه مرجع . کند عمل مي
 درحالي كه فيبر ؛باشد در داخل وسيله تعبيه شده است مي

 يكوسيله افتالميک  به ، در بازوي ديگر اينترفرومترنوري

OCTدوربين يالمپ   شبيه بيوميكروسكوپ اسليت که 
 .  متصل گرديده است مي باشد،فوندوس

تصويرسازي سطح مقطعي يا توموگرافيك يك بافت، به 
هاي محوري يا طولي پشت سر هم از  گيري وسيله اندازه
از . )۴شکل  (آيد  به دست مي عرضي مختلفبافت در نقاط

ه اين اطالعات توسط تر است ك جهت مشاهده كردن راحت
 سفيد‐ رايانه پردازش شوند و به صورت تصوير سياه

شدت سيگنال . بعدي يا تصوير رنگي، بازسازي گردنددو
اپتيكي برگشتي به صورت يك مقياس لگاريتمي با مختلف 

 ،رنگ سفيد. شود بودن شدت روشنايي نمايش داده مي
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دهنده باالترين شدت انعكاس سيگنال اپتيكي است  نشان
ترين انعكاس  دهنده ضعيف در حالي كه رنگ سياه نشان

سپس تصوير برروي يك مقياس لگاريتمي . برگشتي است
 ‐۵۰شود كه حداكثر سيگنال تقريباً  طوري بازسازي مي

شده و حداقل  برابر سيگنال فرستاده ۱۰ ‐۵بل يا  دسي
 ۱۰ ‐۱۰بل يا   دسي‐ ۹۵شده برگشتي تقريباً  انعكاس دريافت

  . باشد شده  ال اپتيكي فرستادهبرابر سيگن

  

   پشت سرهم آگزيالهاي گيري  تصويرسازي توموگرافيک يک بافت به وسيله اندازه‐۴شکل 
  

  
دار شدن يك ساختمان به صورتي كه در  سايه

. گردد جا هم مشاهده مي شود، در اين اولتراسوند ديده مي
قرار گيرد، اگر بافتي در پشت يك بافت با توانايي تفرق باال 

تواند از اين بافت با تفرق باال عبور كند و  پرتو اپتيكي نمي
تر در تصوير، سياه به نظر  هاي عمقي در نتيجه، بافت

براي مثال، مناطقي از عدسي كه در پشت عنبيه . رسند مي
اي از تصوير پشت صلبيه، چنين به نظر  قرار دارند يا ناحيه

  . آيد مي

هاي مختلف در يك  ين بافتظور افزايش تفاوت بنبه م
تصوير ممكن است شدت انعكاس اپتيكي به صورت طيفي 

باالترين . نشان داده شود) كمان رنگين(هاي مختلف  از رنگ
انعكاس برگشتي به وسيله رنگ قرمز يا سفيد نشان داده 

بل شدت سيگنال   دسي‐۵۰شود كه مطابق با  مي
 با رنگ ترين سيگنال برگشتي  و ضعيفشده است فرستاده

بل    دسي‐۱۰۰شود كه مطابق  آبي يا سياه نمايش داده مي
  .)۵شکل  (باشد شده مي سيگنال فرستاده

  
  

   تصويرسازي سگمان قدامي به وسيله طيف رنگي‐۵شکل 
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هاي   در محورOCT تصوير (resolusion)درجه تفکيک 
درجه . هاي مختلفي بستگي دارد اگزيال و افقي، به سازوکار

تصوير در محور اگزيال تحت تاثير دقت تفکيک 
هاي اپتيکي طولي است كه بر اساس  گيري اندازه
هاي اپتيكي منبع نوري مورد استفاده، تعيين  ويژگي

شود،  كوتاه استفاده  اگر از يك منبع ليزري پالس. شود مي
برعكس . درجه تفکيک اگزيال بستگي به مدت پالس دارد

 استفاده (low coherence) ساز هم  کماگر از منبع نوري
شود، در اين صورت درجه تفکيک اگزيال بستگي به طول 

در .  خواهد داشت منبع نوري(coherence) سازي هم
 ۱۰‐ ۲۰هاي معمول، ميزان تفکيک آگزيال تقريباً   دستگاه

  . باشد ميكرون مي
درجه تفکيک عرضي تصوير به اندازه پرتو اپتيكي 

به اپتيك مورد استفاده متمرکزشده بستگي دارد كه خود 
 اين ويژگي نيز .براي تاباندن پرتو به چشم بستگي دارد

بستگي دارد به اين كه تصويرسازي بر روي يك عمق 
كه زاويه  بزرگي مانند قدام چشم صورت گرفته باشد يا اين

به . متمرکزسازي محدود باشد، مثل تصويرسازي از شبكيه
ه محل طور معمول، ميزان تفکيک عرضي، بسته ب

 ميكرون ۲۰‐۵۰حدود ) شبکيه يا قدام چشم(تصويرسازي 
  . است

ميزان تفکيک تصويري به اين بستگي دارد كه اندازه 
 که ناحيه  قرار استاگر. باشدتوموگرام دلخواه چقدر 

 ممكن است طوري باشد يوسيعي اسكن شود، تصويرساز
هاي اگزيال زيادتر باشد كه خود  كه تعداد مجموعه داده

جا كه  از آن. تر عرضي در تصوير دارد قت با نقاط بيشمطاب
نقاط عرضي زمان تصويربرداري بستگي به تعداد 

طور عمق تصوير   و همين) عرضيي پيكسلهاي مولفه(
كه نياز به تصويري با تفکيک  شده دارد و در صورتي گرفته

  . تر انجام شود تواند سريع بسيار باال نباشد، تصويربرداري مي
 بسيار باالست، خنثي OCTا كه قدرت تفکيک ج از آن

كردن حركات چشم ضمن تصويربرداري بسيار مهم است 

حركات ). زيرا ممكن است منجر به تار شدن تصوير گردد(
شوند كه شامل تغييرات  چشم به علل مختلفي ايجاد مي

فشار داخل چشم ناشي از ضربان قلب، حركات ميكروساكاد 
از . باشند ار ميميثبيت نگاه ب تغييرات نقطه تو ترمور و

 قدر مطلق فاصله نمونه بافتي را اندازه ،OCTجا كه  آن
اين . گيرد، تصحيح حركات چشم بسيار مهم است مي

ابل اي ساده ق هاي تصويرسازي رايانه مشكل به وسيله روش
ناشي از  ي حذف تاري تصويربا بدين صورت كه حل است؛

 به نحو قابل صوير نمود ت،حركات غيرارادي چشم بيمار
  . يابد توجهي افزايش مي
 در ،شود اي كه باعث تاري تصوير مي حركت عمده

دهد زيرا ساختمان شبكيه در اين  راستاي اگزيال رخ مي
  . باشد راستا داراي ابعادي در حد ميكرون مي

كه تصويربرداري در سگمان ، بسته به اين به طور كلي
ملكرد كلي براي  نوع ع۲، قدامي انجام شود يا شبكيه

در اين جا تصميم .  در چشم وجود داردOCTتصويربرداري 
 در اين هاي تصويربرداري   تشريح وسايل و روشداريم به

  .  بپردازيمزمينهدو 
وسايل مورد استفاده براي تصويربرداري سگمان قدامي 

 و لمپ اسليت بيوميكروسكوپ و شبكيه از همان اصول
نظر عملكردي،  از نقطه. دكنن دوربين فوندوس تبعيت مي

پرتو اپتيكي . گرفتن تصاوير توموگرافيك بسيار ساده است
شود، ساختماني را كه   ساطع ميOCTكه از دستگاه 

در . گيرد  هدف مي، داريم از آنتصميم به تصويرسازي
 يها داده كند، حالي كه پرتو در راستاي عرضي اسكن مي

الگوي اسكن . دنشو گيري مي اگزيال به وسيله رايانه اندازه
شود و به اين  توموگرافيك به وسيله رايانه كنترل مي

 تصاوير سطح مقطعي در طول صفحات سطح ،طريق
  . گردند مقطعي قراردادي ايجاد مي

پرتو به  معموالً نزديك ،OCTطول موج پرتوهاي پروب 
باشد و در نتيجه براي بيمار قابل  مي)  نانومتر۸۰۰(زيرقرمز 

اشند كه اين ويژگي، ناراحتي بيمار را ضمن ب مشاهده نمي
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 در نتيجه OCTموقعيت پرتو . رساند معاينه به حداقل مي
 با استفاده از دوربين ويديويي ،اسكن توموگرافيك آن

رقرمز براي پزشك قابل مشاهده است حساس به پرتو زي
    ).۶شکل (

  

 OCT نماي کلي دستگاه ‐۶شکل 
  
  

  برياه و سفيد يا رنگي به صورت طيف سOCTتصوير
نمايش  دقت باالداراي يا نمايشگر  اي رايانه روي يك صفحه

 و گردد تصوير به وسيله رايانه پردازش مي. شود داده مي
ممكن است به طور ممتد ضمن تصويربرداري نمايش داده 

  .شود
  

 
   شماي کلي تصويرسازي سگمان قدامي‐۷شکل 

  
  

  

  وسايل تصويرسازي سگمان قدامي 
، از يک طراحي مشابه  وسيله تشخيصي پايه

لمپ برخوردار است؛ بدين ترتيب  بيوميكروسكوپ اسليت
در سگمان قدامي ، مستقيماً يميكروسكوپتصاوير كه 

از طريق عدسي چشمي يا دوربين شوند و کاربر  مي ساخته
 با OCTگيري  پرتو اندازه. كند ميمشاهده ها را  آنويديويي 

 با مسير بينايي دستگاه يانعکاس  نيمهاستفاده از يك آينه
 با سطح و OCTشود و نقطه كانوني پرتوهاي پروب  يكي مي
محل پرتو . گردد  تصوير بيوميكروسكوپ يكسان ميصفحه

كننده با يك جفت   به وسيله يك آينه اسكنOCTاپتيکي 
گيري  كه محل پرتو را در سطح كورونال هدف هايي آينه
  . شود كنند، كنترل مي مي

 تاثير ، تحتکاربرتصوير سگمان قدامي براي 
لمپ  مايي وسيله چشمي يا بيوميكروسكوپ اسليتن بزرگ
 فوكوس OCT پرتواي كه  عمق ميدان با فاصله. باشد مي

هاي تصويرسازي مخصوص  ماند، تحت تاثير اپتيك باقي مي
متمرکز كردن پرتوها بر روي صفحه تصويربرداري 
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براي مطالعات . باشند لمپ مي بيوميكروسكوپ اسليت
شود كه  سگمان قدامي، عمق ميدان طوري تنظيم مي

 OCTبزرگ باشد و بدين علت، اندازه نقطه عرضي اشعه 
  . شود معموالً حجيم مي

  

  
  

   تصويرسازي شبكيه وسايل 
دومين نوع كلي تصويرسازي چشمي كه با استفاده از 

OCTپذيرد، تصويرسازي سگمان خلفي چشم يا   انجام مي
وسايل مربوط به اين کاربرد، عملكردي مشابه . شبكيه است

در اين مورد، از يك عدسي . دوربين فوندوس دارند
شود كه  كننده با قدرت باال به صورتي استفاده مي متمركز

، تصويرسازي دستگاهاي داخل  شبكيه بر روي صفحه
اي را طوري دوباره   سپس صفحه شبكيهدستگاه. گردد مي

.  قابل مشاهده باشدکاربركند كه توسط  تصويرسازي مي
اي، تحت تاثير قدرت انكساري  نمايي صفحه شبكيه بزرگ

نمايي عدسي داخل چشمي  عدسي متمركزكننده و بزرگ
جا كه ضخامت شبكيه كم است، عمق فوكوس  از آن. است

  .شود  كوچك ميOCT پرتوباشد و اندازه نقطه  نسبتاً كم مي
 توسط يك OCTكننده  يريگ موقعيت عرضي پرتو اندازه

 كنترل دستگاهكننده مكانيكي در داخل  آينه اسكن

 به طور ،نمايي ترين بزرگ ميدان بينايي در كم. شود مي
تصوير فوندوس يا به طور مستقيم .  درجه است۳۰معمول 

از طريق لنز چشمي يا از طريق يك دوربين ويديويي قابل 
ود، توليد يك ش وقتي كه پرتو اسكن مي. باشد مشاهده مي

 قابل کاربركند كه براي  الگوي اسكن روي شبكيه مي
 موقعيت ،بنابراين ).طور براي بيمار همين(مشاهده است 

. دقيق تصوير توموگرافيك برروي فوندوس قابل تعيين است
. نمايي وسيله بر اساس نوع معاينه قابل تنظيم است بزرگ

ر روي شبكيه  بOCT  پرتوجا كه الگوي اسكن به عالوه از آن
، الگوهاي متفاوت باشد  ميبه وسيله رايانه قابل كنترل

 و به عنوان قسمتي از برنامه هستندريزي  اسكن قابل طرح
هاي مختلف شبكيه قابل استخراج  تشخيصي براي بيماري

  .)۸شکل  (باشند مي
  

  خالصه

زمان موقعيت   اجازه مشاهده همOCTجا كه  از آن
طور سطح مقطع  شده چشمي و همين هاي اسکن ساختمان

زمان  تواند براي تشخيص هم دهد، مي ميا عرضي آن ر
هاي مورفولوژي قدام چشم يا فوندوس و يا براي  ويژگي

 فوندوس به برداري عکس مشابه ،ثبت در پرونده شخصي
 در حيطه پرتو OCT تصاوير  پرتو تهيهاز آن جا كه. كار رود

 ناراحتي بيمار در خالل معاينه به حداقل ،باشد رمز ميزيرق
  .رسد مي

، اجازه كسب تصاوير OCTسرعت باالي تصويربرداري 
مختلف سطح مقطعي از سگمان قدامي يا فوندوس را 

 حاوي اطالعات OCTعالوه بر اين، تصاوير . آورد فراهم مي
هاي داخل چشمي هستند  ي در مورد ابعاد ساختمانيتكم
رفت بيماري يا پاسخ به درمان  وانايي تعيين مرحله پيشو ت

  .آورند را فراهم مي
  

   

   شماي کلي تصويرسازي شبکيه‐۸شکل 
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  OCTتفسير تصاوير 
  

Puliafito CA, Hee MR, Schuman JS, Fugimoto JG. Optical coherence tomography of ocular 
diseases: Interpretation of the OCT image. Chap. 2: 17-34. 

  
   دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي‐ استاديار‐پزشک چشم: دآتر عليرضا رمضاني

  
  مقدمه

، به تفاوت در بازتاب نور  OCTاويراساس فيزيكي تص
 در كنار OCT. ها بستگي دارد بين اجزاي كوچك بافت

افتالموسكوپي مستقيم و غيرمستقيم، آنژيوگرافي با 
فلورسين و ميدان بينايي، يك وسيله تشخيصي قوي براي 

در بسياري از موارد هم . هاي چشمي است انواعي از بيماري
. تشخيص قطعي رسيد به OCT از توان مستقيماً مي
 OCTچنين با قابليت بيان اطالعات به صورت كمي،  هم

قادر است تغييرات كوچك در ساختمان بافتي را در جهت 
پيش از توصيف . رفت يا بهبود بيماري نشان دهد پيش

، توضيح OCTنماي آناتوميك ماكوالي طبيعي در 
  .گردد مختصري از نحوه انتشار نور در بافت بيان مي

  
  هاي نوري بافت يويژگ

 OCT     بـه جـاي    در آن   كه     مشابه اكوگرافي است؛ جز آن
  (optical)نـوري  هاي ، ويژگي(acoustic)هاي صوتي  ويژگي

، )اولتراسـوند ( نيز مانند فراصوت     OCTدر  . دنشو  بررسي مي 
 گردنـد   ها ثبت مي     از بازتاب در بافت     حاصل تصاوير مقطعي 

. دنساز   متمايز مي  هاي داخلي متفاوت را از هم       كه ساختمان 
در برخورد نور به محيط واسطي همچون بافت، سـه حالـت          

كنـد    شود؛ بخشي از آن از بافت عبور مـي          مختلف ايجاد مي  
تـر    هـاي عمقـي     مانـد و بـه بافـت        كه بدون تغيير باقي مـي     

شود و بـه حـرارت تبـديل          رسد، بخشي از آن جذب مي       مي
ــده مــي  مــي ــز پراكن ــداري ني ــردد و مق ــرا. شــود گ   کنشپ

  

(scattering)  هـاي نـاهمگون      هاي اصـلي محـيط       از ويژگي
در  ،ي  ميكروسـكوپ  فـضايي  هـاي   است که به علـت تفـاوت      

اين حالت باعث تغيير اتفـاقي      . شود  ضريب انكسار ايجاد مي   
نوري كه در زمان پـراكنش تغييـر        . شود  در راستاي نور مي   

دهـد و راسـتاي آن كـامالً معكـوس شـود، نـور                جهت مـي  
  .شود ميده ميبازتابشي نا

 مربوط به يك اليه مشخص بافتي،       OCTشدت سيگنال   
 كـه بـدون      يميـزان نـور تابـش     ) ۱: با سه عامل ارتباط دارد    

نسبتي از نور كـه     ) ۲رسد،    کنش به آن اليه مي    پراجذب يا   
بخـش نـور    ) ۳شود و     مي به طور مستقيم از آن اليه بازتاب      

ر تـر بـه شناسـگ       اي كـه بـدون تـضعيف بـيش          شـده   بازتاب
(detector) شـده كـه از يـك         نسبتي از نور تابيده   . رسد   مي

ساختمان بافتي به طور مستقيم بازتـاب شـود، بـه عنـوان             
بنــابراين، . شــود خاصــيت بازتابــشي آن بافــت تعريــف مــي

اي از   مجموعـه ، از يك اليـه بـافتي مـشخص        OCTسيگنال  
خاصيت بازتابشي آن بافت و ميزان توان جـذب و پـراكنش            

 internal)بازتـابش داخلـي   . تـر اسـت   طحيهـاي سـ   اليـه 

reflectivity)             يك اليه بافت همگـن، بـه دو عامـل ضـريب 
 و اخـــتالف شـــدت (scattering coefficient)پـــراكنش 

ــف   ــات مختل ــراكنش در جه  (scattering anisotropy)پ
يـك بافـت بـا بازتـابش زيـاد، داراي ضـريب             . بستگي دارد 

شت نور در جهت مخالف     پراكنش باال و توانايي زياد در برگ      
هاي قـوي در مرزهـاي بـين دو           چنين، انعكاس   هم. باشد  مي

  . شود نيز ايجاد مي) مثال با ضريب انكساري مختلف(محيط 
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  شبكيه طبيعي

  محور پاپيلوماآولر

 با ميدان ديـد بـزرگ را        OCT، يك توموگرام    )۱( تصوير
. دهد كه شامل ماكوال و ناحيه اطراف ديسك است      نشان مي 

اهاي آناتوميك با مقياس بزرگ از فووآ، ديسك بينـايي و          نم
هـاي     و بـر اسـاس ويژگـي       مشخـصند شبكيه در تومـوگرام     

سطح فاصل زجاجيه . باشند ظاهري مشخص، قابل تمايز مي    
پايـه تفـاوت بـين      بـر ،(vitreoretinal interface)و شبكيه 

كننــده شــبکيه  زجاجيــه بــدون بازتــابش و ســطح بازتــاب
فووآ به صورت يـک نـازكي مـشخص در          . شود  مشخص مي 

 شـبكيه قـدامي بـه       تغيير از شود و در آن،       شبكيه ظاهر مي  
 ديـده  ،طـرفين سـمت    بـه    )فوتورسپتور (هاي نوري   گيرنده

كننـده شـكل سـر        نماي ديسك بينايي هـم بيـان      . شود  مي
  . طبيعي استcuppingعصب بينايي و 

يك اليه قرمزرنگ با انعكاس باال، محدوده خلفي 
کند كه منطبق با   را در توموگرام مشخص ميشبکيه

.  و كوريوكاپيالريس است(RPE)اي شبكيه  تليوم رنگدانه اپي
شود كه  اين اليه خلفي در لبه ديسك بينايي تمام مي

 غربالي   در صفحهي كوروييد خون جريانپايان يافتنبيانگر 
(lamina cribrosa)تر از كوريوكاپيالريس،  پايين.  است

گردد  سبتاً ضعيفي از عمق كوروييد و صلبيه بر ميبازتاب ن
كه به علت تضعيف سيگنال پس از عبور از شبكيه عصبي، 

RPEيك اليه تيره، . باشد  و كوريوكاپيالريس مي
، (minimal reflectivity)كننده بازتابش جزيي  مشخص

بالفاصله در جلوي اليه كوريوكاپيالريس قرار دارد كه 
هاي نوري شبكيه  رجي گيرندههاي خا نشانگر سگمان

  .باشد مي
درست زير فووآ، جايي كه پيگمانتاسيون حداكثر است، 

RPEدر باالي . شود  مجزاي از كوريوكاپيالريس مشخص مي
 با انعكاس جزيي  (photoreceptor)هاي نوري گيرنده

(minimal)هاي كم  درپي با انعكاس هاي پي ، اليه(low) و 

ان مطبق شبکيه را نشان  ساختم،(moderate)متوسط 
  .دهد مي

 داخلي و خارجي، (plexiform)هاي مشبك  از اليه
شود كه همانند اليه رشته  بازتابش متوسطي مشاهده مي

 از ساختمان فيبروز با جهت عمود بر مسير (NFL)عصبي 
 nuclear)اي  هاي هسته برعكس، از اليه. اند نور تشكيل شده

layers)،اي   كه جسم ياختهشود  انعكاس ضعيفي ديده مي
عروق . شده قرار دارد ها در جهت موازي با نور تابيده آن

خوني شبكيه، به وسيله انعكاس باال و ايجاد سايه در 
يس مشخص ريوكاپيال و كورRPEهاي ناشي از  بازتاب

ند كه ا عروق بزرگ كوروييد نيز در تصوير مشخص. شوند مي
  . اشندب داراي مجراي تيره با انعكاس جزيي مي

  
  درپي از ماآوال ال پيهاي ساجيت توموگرام

  بعدي  ، اطالعات يك ساختمان سهMRI و CT مشابه با 
  OCT توان از طريق استفاده از قابليت برش نوري را مي

هاي متوالي در شبكيه به  درپي از برش براي تهيه تصاوير پي
، شش توموگرام )۲ (شکلبه عنوان نمونه در . دست آورد

 ميكرون از ۲۲۵درپي از ماكوال با فاصله  ل پياساجيت
 توموگرام در عكس شبكيه هرمحل . اند يكديگر تهيه شده

  .  مشخص شده استهمربوط
درپي  نماي اصلي شبکيه متشكل است از مقاطع پي

شده که در آن، سطوح قدامي و خلفي شبكيه عصبي  گرفته
  كيه وـل شبـ و سطح فاصNFLهاي  شـله بازتابـبه وسي

 و RPEي از ـعكاس باالي ناشـرمز با انـه و اليه قـزجاجي 
  . شوند ميكوريوكاپيالريس مشخص 

  
  ضخامت شبکيه

 ضخامت شبکيه معيار مهمي در بررسي بسياري از 
 باالي (resolution)قدرت تفکيک . هاي ماكوالست بيماري

 به همراه كنتراست با حدود مشخص در OCTمحوري 
 را به OCTمي و خلفي شبکيه، ها در مرزهاي قدا انعكاس
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گيري ضخامت شبکيه تبديل كرده  ابزار مناسبي براي اندازه
  . است

تجمع . ضخامت شبکيه ممكن است با ادم افزايش يابد
مايع در داخل شبكيه، هم باعث افزايش ضخامت آن و هم 

  مهم محليک. شود افت ميهاي پراکنشي ب تغيير در ويژگي
كه ادم آن اثر  ستيه، فووآگيري ضخامت شبک  اندازهدر

ويژه در  گيري به اين اندازه. گذارد زيادي بر حدت بينايي مي
يا تشخيص و  گيري بيماران با ادم ماكوالي ديابتي پي
به دنبال  (CME)گيري بيماران با ادم کيستي ماكوال  پي

ادم شبكيه از . مرواريد مفيد است جراحي آب
باشد؛ وجود  ق مي شبكيه قابل افترا (traction)کشيدگي

فضاهاي کيستي در شبکيه، حاكي از ادم سيستوييد 
ماكوالست و مشخص شدن هيالوييد خلفي يا يك غشا در 

كاهش . باشد مياي  سطح شبکيه، بيانگر كشش شبكيه
   اغلب در  يا منتشر باشد وتواند موضعي ضخامت شبکيه مي

  . شود اثر آتروفي و يا اسكار ايجاد مي
  

  (Reflectivity)سازي  منعکس
ها باعث   تغييرات در ساختمان شبکيه يا شكل ياخته

هاي   توموگرامقابل مشاهده درهاي نوري  تغيير در ويژگي
OCTشده داده نشانسازي  منعکس. شود  مي (apparent 

reflectivity) كه به وسيله OCTشود،  گيري مي  اندازه
سازي واقعي به همراه   است از منعکس اي مجموعه

 ،بنابراين. هاي جلويي هاي پراكنشي و جذبي محيط يويژگ
سازي ظاهري براي تصاوير شبکيه ممكن است به  منعکس

هاي  علت اختالالت در قرنيه، زالليه، عدسي، زجاجيه و اليه
  .جلويي شبكيه تغيير يابد

هاي نازك به صورت يك نوار نازك با انعكاس  ريزي خون
ين دارند، پديدار هاي زير باال كه تاثير كمي روي بافت

هاي ضخيم، جريان نور را پس از  ريزي شوند ولي خون مي
  . كنند  ميكرون، كامالً ضعيف مي۲۰۰عبور حدود 
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 (hyporeflectivity)انعکاسي   يا کـمكاسـش انعـكاه
ممكن است به علت ادم شبكيه ايجاد شود كه در آن، 

اي مثل كاهش رنگدانه در   ياختهتجمع تغييرات در ساختار
RPEنيز ممكن است باعث كاهش انعكاس شود  .  

 كاهش بازتاب را بايد از تغييرات كاين علل مورفولوژي
، محيط عدسيدر نور تابشي كه در اثر كدورت شديد 

 نامرکز و يا تنظيم IOLاي كدر، آستيگماتيسم،  واسطه
يجاد در زمان تصويربرداري اکه  OCTغيردقيق ابزار 

 به ،هاي واسط اختالالت در ساختمان. دشوند، افتراق دا مي
 منتشر در تمام انعکاسي طور مشخص باعث يك کم

موارد . شوند  ميOCTهاي شبكيه در تصاوير  اليه
اندازي توسط  هانعکاسي موضعي ممكن است به علت ساي کم

ريزي، اگزوداي سخت يا   مثل خونهاي پرانعكاس بافت
RPEدناد شو جداشده ايج .  

به علت گاهي  ،سازي موارد کاهش کانوني در منعکس
روي  به مردمك تنگ پروبايجاد سايه توسط برخورد پرتو 

به هاي شبکيه  در اين مورد، انعكاس از تمام اليه. دهند مي
انعكاس، با تغيير  کميابد و ناحيه  يك نسبت كاهش مي

  . شود جا مي مسير تابش، جابه
براساس انعكاس، تمايز بين خون، مايع سروز و اگزودا 

 كمي كه دارد، هاي  با ياخته مايع سروز ،. شود نيز ميسر مي
از نظر نوري شفاف است؛ در نتيجه، تجمع آن به صورت 

 قابل تشخيص OCTاي عاري از انعكاس فووآ در  ناحيه
باشد و  برعكس، خون داراي تعداد زيادي ياخته مي. است

راكنش آن باالست؛ در نتيجه باعث انعكاس زياد و ضريب پ
اگزوداي كدر، به . شود افزايش تضعيف در نور تابشي مي
در ) بين خون و سروز(طور مشخص يك نماي بينابيني 

  . كند  ايجاد ميOCTتصاوير 
  

اي  نگدانهرتليوم   عصبي و اپي-هاي شبكيه حسي جداشدگي
  (RPE)شبكيه

OCTشبكيه حسي و هاي  براي بررسي جداشدگي RPE 
عصبي، به صورت ‐جداشدگي اليه حسي. بسيار مفيد است

بازتاب از . شود يك برجستگي كوتاه شبکيه ظاهر مي
هاي نوري كه به طور معمول، انعكاسي جزيي دارند،  گيرنده

يابد و باعث ايجاد يك مرز با حدود مشخص  افزايش مي
  . گردد بين مايع و شبکيه مي

داراي نماي مشخص متفاوتي  RPEجداشدگي سروزي 
، به طور RPEنوار بازتابش منطبق بر ). ۳شکل (است 

موضعي روي يك فضاي شفاف از نظر نوري، برجسته 
يه هاي نوري در جداشدگي ال همانند گيرنده. شود مي

 جداشده نيز داراي انعکاس بيش از RPEعصبي، ‐حسي
باشد كه احتماالً به علت تفاوت ضريب شكست  معمول مي

ين مايع سروز و كوريوكاپيالريس و يا در اثر نارسا شدن و ب
افزايش . باشد  ميRPEهاي   تغييرات مورفولوژيك خود ياخته

، قوياً روي سيگنال بازتابي كوروييد زير RPEانعكاس از 
اندازد و اغلب حتي مرز انعكاسي بين  جداشدگي سايه مي

 زاويه. كند  محو مينيزمايع سروز و غشاي پايه را 
 به غشاي RPEچنين در جداشدگي  جداشدگي سايه، هم

پايه در لبه جداشدگي است كه افزايش فشار را متحمل 
  . شود مي

هاي نوري در يك جداشدگي  افزايش بازتاب از گيرنده
عصبي ممكن است شبيه افزايش انعكاس ناشي ‐اليه حسي

 و RPEهاي  تواند روي  بازتاب  شود ولي به ندرت ميRPEاز 
بنابراين تمايز بين جداشدگي اليه . يد سايه بيندازدكوروي

، بستگي به شدت انعكاس در زير RPEعصبي از جداشدگي 
  .شدگي دارد جدامحل تجمع مايع سروز و زاويه 

‐ ممکن است جداشدگي اليه حسيOCTگاهي در 
 چرا كه بسياري از  اشتباه شود؛عصبي با ادم شديد شبکيه

اب كه در ادم اتفاق موارد تجمع مايع و كاهش بازت
هاي خارجي شبکيه ايجاد  تر در اليه افتند، بيش مي
در اين موارد، مشخص كردن يك مرز ممتد و . شوند مي

صاف بين شبکيه و مايع براي تشخيص جداشدگي شبکيه 
  . حسي مهم است
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هاي جداشدگي  ، همه ويژگيRPEجداشدگي خوني 
 زتابيكه يك سيگنال با  جز آن را دارد، بهRPEسروزي 

 جداشده ديده RPEمنطبق بر خون مستقيماً در زير 
خون معموالً به صورت انعكاس متوسط، ). ۴شكل (شود  مي

شود كه علت آن تضعيف نور  به جاي انعكاس باال، ظاهر مي
 RPE دو اليه نفوذ نور به.  جداشده استRPEتابشي در 

  . تر است  ميكرون كم۱۰۰جداشده و خون، معموالً از 
، مقداري انعكاس نور نيز RPEي فيبروواسكوالر جداشدگ

ولي ضريب پراكنش ) ۴شكل ( دارد RPEاز فضاي زير 
بافت تر آن نسبت به خون باعث كاهش انعكاس از  كم

 فيبروواسكوالر و افزايش نفوذ نور )پروليفراتيو(ي تزايد
ضايعات ديگر . شود رسد، مي  كه اغلب به كوروييد ميپروب

 نيز ممكن است نماي (vitelliform)رم مثل ضايعات ويتليف
 جداشده و RPEمشابهي از انعكاس خفيف تا متوسط بين 

  .دنكوروييد را داشته باش
 (confluent soft drusens)تمع مجهاي نرم  دروزن

 ولي در د اشتباه شونRPEممكن است با جداشدگي كوچك 
دهد و انعكاس خفيفي كه  افكني روي نمي دروزن نرم، سايه

 RPE از انعكاس كوروييد غير قابل تمايز است، از اغلب
  . شود شده تا كوروييد كشيده مي برجسته

  
 فووآ

، اغلب بيانگر OCT تغييرات مورفولوژيك فووآ در 
  درووآ را ـوري فـهاي ن ن گيرندهـاز دست رفت. بيماريند

 OCTخامتـض امـ تمايـه وراخـسورت ـه صـوان بـت يـ م  
(full-thickness) كوال، اسكار و فيبروز مركزي و ديگر  ما

  فووآ نمايدار شدن شيب.  ماكوال تشخيص دادضايعات
(foveal contour)اي  شبکيهروي  يها غشا با، به طور شايع 

 .همراه است )۵ شكل(اي ماكوال   اليه ياهاي كاذب و سوراخ
 فووآ ممكن است همراه با نماياز بين رفتن يا صاف شدن 

، (impending macular hole)سوراخ ماكوالي در معرض 
. عصبي فووآ روي دهد‐ادم فووآ يا جداشدگي اليه حسي

اي ممكن است باعث صاف شدن   شبكيه‐اي كشش زجاجيه
  . زدگي فووآ شود يا بيرون

  
RPEو آوريوآاپيالريس  

 و كوريوكاپيالريس در توموگرام RPE گرچه تفكيك 
OCTكه حد خلفي ها  ، مشكل است ولي بازتاب مجموعه آن

دهند،   تشكيل ميOCT عصبي را در تصاوير ‐ شبكيه حسي
هاي كوروييد مثل  اطالعات مفيدي را در رابطه با پاتولوژي

زايي كوروييد   و نورگ(AMD)استحاله وابسته به سن ماكوال 
(CNV)كنند  فراهم مي .  

، سازي  منعکس باعث افزايشRPE نته شدنهيپرپيگما
  اندازي روي  خلفي و سايهتابشي باز مرز خفيفضخيم شدن 

  
گونه كه گفته  همان. شود  ميهاي ناشي از كوروييد بازتاب

 نيز باعث ايجاد سايه كوروييد RPEهاي   جداشدگي،شد
اسكارهاي ديسكي شكل و ديگر فيبروزها، به . گردند مي

در اثر بازتابش (صورت يك انعكاس خلفي ضخيم و شديد 
ديده ) بروزي به شبكيههاي في باال و گسترش ساختمان

  . شوند مي
تليوم پيگمانته، باعث   يا آتروفي اپينته شدنهيپوپيگما

 (window defect)اي   يك نقص پنجرهوكاهش انعكاس 
 و کند تر مي شود كه نفوذ پرتو پروب به كوروييد را بيش مي

  .گردد هاي عمقي مي موجب انعكاس باالتر از اليه
 ، و كوريوكاپيالريسRPEهاي مربوط به  تخريب انعكاس

رشد عروق خوني ). ۵ شكل( است CNVنشانه خوبي از 
جديد از طريق يك پارگي در غشاي بروک، باعث 

  در اثر دن بازتاب خلفي ـطعه و ضخيم شـق طعهـق
 neovascular)زايي  ساخـتمان خـاص غشـاي نـورگ

membrane) قطعه و ضخيم  تشخيص اين قطعه. شود مي
ست مشكل باشد اما ممكن است با شدن، گاهي ممكن ا

 عصبي روي آن در اثر ‐شدگي شبكيه حسي يك ضخيم
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پيدايش مايع در زير يا داخل شبكيه به دنبال نشت از 
  . عروق جديد همراه باشد

  
  شبكيه- زجاجيهزجاجيه و سطح فاصل 

هاي زجاجيه و شبكيه، سطح فاصل   بسياري از بيماري
ژل طبيعي . دهند ميزجاجيه و شبكيه را تحت تاثير قرار 

زجاجيه از نظر نوري، شفاف است و ايجاد يك مرز با 
زجاجيه در . كند كنتراست باال بين زجاجيه و شبكيه مي

 يا  (condensation)موارد وجود ارتشاح التهابي، تراكم
هاي بازتابي مشخصي را از خود ايجاد  ريزي، سيگنال خون
 كاذب ينهش يا يك پو(operculum) پوشينهيك . كند مي

ممكن است به صورت يك منطقه نازك از انعكاس در قدام 
اليه هيالوييد  ،OCTدر تصاوير . سطح شبکيه ديده شود

اما زماني  غير قابل افتراق است ،از شبكيه سطحيخلفي 
مشخص اين اليه نيز شود،  كه زجاجيه خلفي جدا مي

يد خلفي به طور مشخص، يبازتاب ناشي از هيالو. گردد مي
شود كه به  تكه ظاهر مي ف است و اغلب به صورت تكهضعي

علت ضريب شكست مشابه ژل زجاجيه و مايع مجاور 
  . باشد مي

از شبكيه ) رتينال اپي(اي  اگر يك غشاي روي شبکيه
ولي .  عصبي جدا شود، به راحتي قابل مشاهده است‐حسي

سبيده است كه غشا اغلب به طور محكم به سطح شبكيه چ
، تمايز آن با شبکيه، بستگي به تفاوت انعكاس  موارددر اين

نوري و وجود نماهاي ثانويه مثل سوراخ كاذب ماكوال يا 
بازتاب ناشي از غشاي . جداشدگي كششي شبكيه دارد

تر  اي، معموالً از بافت شبکيه زيرينش قوي شبکيه روي
  . است

 بر اساس ، از شبكيه جداشدهاي شبکيه يك غشاي روي
تر و تفاوت در نما، از هيالوييد  ضخامت بيشانعكاس باالتر، 

اي  شبکيه يك غشاي  روي. خلفي قابل افتراق است
تري نسبت  ، معموالً شكل مسطح(contracted) شده جمع

 وجود تنشن به هيالوييد خلفي جداشده دارد كه حاكي از
(tension)باشد تر مي  بيش .  

  
  (nerve fiber layer) اليه رشته عصبي

تواند يك نشانه قوي از   ميNFL ضخامت  درتغييرات
 NFL. هاي استحاله عصبي مثل گلوكوم باشد شروع بيماري

 به صورت يك اليه با انعكاس باال در سطح OCTدر تصاوير 
تر  هاي عمقي شود و در مقايسه با اليه شبکيه ظاهر مي

توان در   را ميNFLضخامت . تري دارد شبكيه بازتاب بيش
اي يا خطي در  هاي استوانه وگرامنقاط مشخصي در توم

چنين يك  هم. گيري كرد ناحيه اطراف ديسك اندازه
توان براي بررسي ضخامت شبکيه و  اي را مي الگوريتم رايانه

NFLيك توموگرام ) ۶ شکل(.  مورد استفاده قرار داد
هاي ساعت در اطراف ديسك را  اي در جهت عقربه حلقه

ود شبکيه  و حدNFLمقطع طولي . دهد نشان مي
شده به وسيله رايانه، نمايش داده شده است و  مشخص

 نيز به صورت ميانگين براساس ربع و ساعت NFLضخامت 
  .گزارش شده است

است که   الزم NFLهاي موضعي  راي تشخيص نقصب
هاي حلقوي به دقت مورد مطالعه قرارگيرند تا از  توموگرام

داده  تميز NFLتغييرات طبيعي در انعكاس و ضخامت 
مشاهده فرورفتگي در دور و لبه قدامي و خلفي . شوند
NFLشدگي واقعي  ، يك عالمت مفيد براي تشخيص نازك
  .است
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  فاکيک هاي  در چشماتاق قداميداخل چشمي لنزهاي 
  

Marinho AA. Anterior chamber phakic IOLs. Subspecialty Day/Refractive Surgery 2003:29-31. 
  

   پزشکي نگاه  مرکز چشم‐فلوشيپ ويتره و رتين: دآتر بهزاد يخشي
  

 هاي  در چشملنزهاي داخل چشمي اتاق قدامي
تجربيات . اند به كار گرفته شده ۱۹۵۰  سال، ازفاكيك

 به دليل نبود Choyce و Strampelli ، Barraquerاوليه توسط 
تجهيزات و وسايل جراحي ميكروسكوپي و اطالعات 

 ناموفق ،هاي آندوتليوم ناكافي در مورد عملكرد ياخته
به دنبال تجربيات ناموفق اوليه، نظريه لنزهاي . بودند

 كنارگذاشته شد تا ۱۹۸۷داخل چشمي فاکيک تا سال 
 IOL در هلند، اولين Worst در فرانسه و Baikoffكه  اين

كنون، از آن زمان تا.  را به کار بردندفاکيک اتاق قدامي
  و امروزه ه است تكامل يافتپيوسته ،آوري اين فن

IOLكتيو را ابخش مهمي از اعمال جراحي رفر فاکيک
  . دهد تشكيل مي

  
  ي فاکيک اتاق قدامIOLانواع 

 فاکيک اتاق قدامي  IOLدر حال حاضر دو نوع اصلي
  :وجود دارند

-Angle)لنزهاي داخل چشمي متکي به زاويه  )۱

supported)  
   (Iris-supported)  به عنبيهمتکيلنزهاي داخل چشمي  )۲

هاي   و روشIOLجا كه انتخاب روش كارگذاري  از آن
 متفاوت است؛ هركدام از فاکيک IOLجراحي در انواع 

شوند ولي نتايج باليني،  به طور جداگانه بررسي ميها  آن
عوارض كارگذاري اين لنزها در . گردند در مجموع ارايه مي

  .اي ديگر ارايه خواهند شد مقاله
  

   فاکيکIOLانتخاب بيماران براي آارگذاري 

 فاکيک معيار كارگذاري لنزهاي داخل چشمي 

  :عبارتند از

   (SE) ديوپتر‐۰۰/۹بيني شديدتر از  نزديك •
  (SE) ديوپتر+ ۵۰/۴دوربيني بيش از  •
تر آمتروپي، در صورت وجود موارد منع  در درجات كم •

   : برخورداري از شرايط زيروليزيک 
  ميكرون۵۰۰تر از  قرينه با ضخامت كم -
 و ]دوربينيبراي [ (steep) محدبقرنيه بيش از حد  -

براي [ (flat) مسطحبيش از حد قرنيه يا 
 ]بيني نزديك

 تغيير توپوگرافي كه ممكن است حاكي از هرگونه -
 .تحت باليني باشد) كراتوكونوس(قوز قرنيه 

  سال ۱۸سن بيش از  •
 )حداقل به مدت يك سال(كشن ثابت ارفر •
) بدون در نظر گرفتن ضخامت قرنيه(اق قدامي عمق ات •

 متر   ميلي۸/۲حداقل 
  درجه ۳۰ زاويه حداقل اندازه •
 ز عيوب انكساري هاي چشمي ديگر به ج  بيماريفقدان •
هاي سيستميك با احتمال درگير كردن   بيماريفقدان •

  )هاي كالژن و غيره ي ديابت، بيمار( چشم 
  

IOLفاکيک متکي به زاويه   

 در ۱۹۹۷ در سال Georges Baikoffاين لنزها به وسيله 
 ،ZB-Domilens( اولــين مــدل آن. فرانــسه طراحــي شــدند

 ۰۰/۴ بـا اپتيـك      (Kelman)  کلمـن  شده  نوع اصالح ) رانسهف
ايـن  .  نقطه اتصال به زاويـه بـود       ۴ پايك با    ۲متري و     ميلي
، انحناي زيادي داشت و نزديك به آندوتليوم قـرار          IOLنوع  
 درصد موارد به دليل كاهش      ۵۰گرفت؛ به طوري كه در      مي
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 ۳۵

هاي آندوتليوم، لنـز بايـد از چـشم           قابل توجه تعداد ياخته   
  .متوقف گرديدشد و استفاده از اين مدل  خارج مي

، فرانسه در ZB 5M-Domilens(هاي جديدتر  در نسل
 آمريكا ،Bausch & Lomb  ساخت كارخانه Nuvita و ۱۹۸۹

تر و  ، اساساً همان طراحي ولي با انحناي كم)۱۹۹۷در 
چنين  هم .حفظ شد) متر  ميلي۰/۵ و ۵/۴(تر  اپتيك بزرگ

تري طراحي شدند و لنز قابل  ها با ظرافت بيش پايك
اگرچه اين نوع لنزهاي داخل چشمي . تر گرديد انعطاف

خطر و ايمن بودند ولي به دليل  براي آندوتليوم قرنيه بي
  .، از بازار مصرف حذف شدند ديگرايجاد عوارض جانبي

اكنون تنها لنز در   همنوع کلمن،در رده لنزهاي 
باشد كه از جنس  مي (OII USA) ۶‐فاکيک ، مدلدسترس

PMMA۰/۶ اين لنزاپتيك . ارين است با روكش هپ 
 نقطه اتصال به زاويه ۴متري و داراي دو پايك با  ميلي
بيني دوربيني و  اين نوع لنز در موارد نزديك. باشد مي

  .شود استفاده مي
 اتاق قدامي متکي به فاکيک  IOLنسل جديدي از

اكنون زمينه   است و هم  تکامل يافته۲۰۰۰زاويه، از سال 
نقطه . دهد ن نوع لنزها را تشكيل مياصلي تحقيقات اي

مشترك اين نوع لنزهاي داخل چشمي جديد، قابليت تا 
هاي كوچك  هاست كه به كارگيري برش شدن آن

را براي كارگذاري لنز ) هاي استاندارد عمل فيكو برش(
و )  سوييس ،Vivarte) Cibaهاي  لنز. سازد پذير مي امكان
Duet) Tekiaوعه و در يك زيرمجم) ، آمريکاICARE 

)Cornealفرانسه ، ( وAcrySof)  Alcon، در )  آمريکا
  .گيرند زيرمجموعه ديگري از اين نوع لنزها قرار مي

متري تاشدني از   ميلي۵/۵، اپتيك Duet و Vivarteنوع 
 ۳ و PMMAجنس آكريليك دارند و دو پايك از جنس 

در ها كه  نقاطي از پايك. (نقطه براي اتصال به زاويه دارند
). اند گيرند با آكريليك پوشانده شده تماس با زاويه قرار مي

، Duet اين است كه در لنز IOLتفاوت بين اين دو نوع 
شوند و  ها و اپتيك به طور جداگانه كارگذاشته مي پايك

اين ويژگي لنز در . شود لنز در داخل چشم، سر هم مي
ه مواردي كه نياز به خارج  كردن لنز باشد، يك مزيت ب

 چرا كه نياز به خارج كردن تمام اجزاي لنز ؛رود شمار مي
 و ميزان بروز آسيب جراحي به حداقل باشد نمي
 از )ها اپتيك و پايك (تماماً ،AcrySof و ICARE.رسد مي
 نقطه اتصال به زاويه ۴هر دو . اند  كريليك ساخته شدهآ

 برروي اين لنزها در اروپا انجام بالينيدارند و مطالعات 
  .گيرد يم

  
  اتاق قدامي متکي به زاويهفاکيک IOL انتخاب 

 براي انتخاب اين نوع لنز، نياز به محاسبه قدرت و 
 قدرت لنز با استفاده از فرمول همحاسب. اندازه لنز است
Vander Heijleبراساس (شود كه شماره چشم   انجام مي

SE(گيرد ، قدرت قرنيه و عمق اتاق قدامي را در نظر مي .
طور كه در قسمت نتايج خواهيد ديد،  ها همان فرمولاين 

  .بسيار دقيق هستند
جا كه اين نوع لنزهاي داخل چشمي، متکي به  از آن

زاويه هستند و اندازه اتاق قدامي در هر بيمار متفاوت 
است؛ بايد اندازه صحيح اتاق قدامي به طور دقيق تعيين 

اين مساله . شد، كامالً مناسب باانتخابيشود تا اندازه لنز 
ترين چالش در مورد اين نوع لنزهاي داخل  چنان مهم هم

  .چشمي است
  

  هاي جراحي روش

 اتاق قدامي فاکيک IOLمراحل زير براي كارگذاري 
  :شود متکي به زاويه انجام مي

  ايجاد ميوز قبل از عمل )۱
اي يا  قرنيه  يا برشمتري  ميلي۲/۶ اي  قرنيهبرش )۲

   ۶‐فاکيک براي  (corneoscleral) اي  صلبيه‐ اي قرنيه
   قرنيه شفاف از نوعبرايمتري   ميلي۲/۳برش  )۳

self-sealing 
   استاندارد    با مواد ويسكواالستيكاتاق قداميپرکردن  )۴



 

 
  
 NJO  Vol. 2, No. 1,  Spring 2004  ۱ شماره ‐۲ سال‐پزشكي نگاه مجله چشم  

 

 ۳۶

   در داخل چشم IOLقرار دادن  )۵
اختالف  (نيازي نيست به ايريدوتومي يا  ايريدكتومي )۶

  )نظر در اين مورد وجود دارد
  يك با شستشوخارج کردن همه ويسكواالست )۷
  )۶‐فاکيک( هاي بزرگ  در برشبخيه )۸
هاي موضعي و   بعد از عمل شامل استروييدقطرهتجويز  )۹

  ها به مدت يك هفته بيوتيك آنتي
  

IOL متکي به عنبيهاز نوع اتاق قدامي  فاکيک  

 Janلنزهاي داخل چشمي متکي به عنبيه توسط 

Worst،پس از مشاهده نتايج موفق يك  هلندي IOL مشابه 
ها در اين نوع  پايك.  آفاکي ابداع شدند هاي  عملدر

  (lobster-claw)چنگکلنزهاي داخل چشمي به شكل 
. كنند محيطي عنبيه وصل مي  را به نيمهIOLهستند كه 

، Ophthec( نوع آرتيزان  ،فاکيک IOLنوع قديمي اين نوع 
 و داراي PMMA از فاکيک IOLجنس اين نوع . است) هلند

قابل استفاده براي اصالح (متري  ليـ مي۰/۵اپتيك 
تا  + ۰۰/۳ و دوربيني‐۰۰/۲۳ تا ‐ ۰۰/۳ بيني نزديك

براي اصالح  (متري   ميلي۰/۶  يا اپتيك )+۰۰/۱۲
چنين نوع  هم. باشد مي) ‐۵۰/۱۴ تا ‐۰۰/۳بيني نزديك

متري كه قابليت اصالح   ميلي۰/۵توريک آرتيزان 
 مدل موجود را دارد، در دو ديوپتر ‐ ۰۰/۷آستيگماتيسم تا 

  و قرار داردIOL که محور سيلندر در محور A مدل :است
)  درجهIOL) ۹۰ که محور سيلندر عمود بر محور Bمدل 

 امكان اصالح هر نوع ،اين دو نوع لنز. واقع شده است
هاي معمول  آستيگماتيسمي را بدون نياز به تغيير روش

  .كنند جراحي ايجاد مي
 بزرگ، نوع جديدي از هاي براي اجتناب از ايجاد برش

IOL به نام Artiflexابداع شده است  .Artiflex ۵/۶، اپتيكي 
 با (Polysiloxane)سان ـلوکـسي يـس پلـمتري از جن ليـمي

اين نوع لنز، تحت .  داردPMMAهايي از جنس  پايك
مطالعات باليني قرار دارد و در حال حاضر تنها براي 

 قابل استفاده ‐ ۰۰/۱۲ تا ‐۰۰/۳بيني از  اصالح نزديك
  .است
  

   متکي به عنبيهفاکيک IOLانتخاب 

با احتساب . انتخاب اين نوع لنزها بسيار آسان است
قدرت، روش محاسبه با روش لنزهاي داخل چشمي اتاق 

در مورد محاسبه اندازه . قدامي متکي به زاويه يكسان است
يك اندازه براي همه مناسب "لنز، توجه نماييد که 

كارگذاري اين نوع لنز به ابعاد چشم وابسته  زيرا ؛"است
 اين زايايترين م مهماز به نظر نگارنده، اين موضوع . نيست

  .باشد  ميIOLنوع 
  

  هاي جراحي روش

متکي به عنبيه  فاکيک IOLمراحل زير براي كارگذاري 
  :دنگير انجام مي

  ميوز قبل از عمل  )۱
هاي متري از هر انت  ميلي۲با فاصله (پاراسنتز دوطرفه  )۲

  )برش اصلي
اي يا  ه، قرني)متري  ميلي۲/۶ يا ۲/۵(برش اصلي  )۳

  اي صلبيه‐ اي قرنيه
براي لنز (اي  متري، قرنيه  ميلي۲/۳برش اصلي  )۴

Artiflex( 
 پر کردن اتاق قدامي با ويسكواالستيك استاندارد )۵

  )شود متيل سلولز توصيه نمي(
   به چشمIOLوارد کردن  )۶
 با سوزن(گ گيرانداختن بافت عنبيه به داخل چنگ )۷

  )مخصوص
  خارج کردن ويسكواالستيك با شستشو )۸
  )شود توصيه مي(ايريدوتومي يا ايريدكتومي  )۹

  ) Artiflexبه جز در نوع (بخيه   )۱۰
ها به  بيوتيك هاي موضعي و آنتي تجويز استروييد  )۱۱

  مدت يك هفته بعد از عمل



 

  
  فاکيک اتاق قدامي IOL ‐دکتر بهزاد يخشي

  

 ۳۷

  نتايج باليني

جا كه نتايج باليني در همه انواع لنزهاي داخل  از آن
  .شوند ي يكسان هستند، با هم ارايه ميچشم
  

  (Accuracy)دقت 
هاي باال،  ميزان درستي اصالح ديد حتي در آمتروپي

 مجموعه موارد، هاي گزارشدر اغلب . بسيار دقيق است
 ۱۰۰و + ۰۰/۱ و ‐۰۰/۱ها بين   درصد چشم۷۵حدود 

اين نتايج . باشند مي+ ۰۰/۲ و ‐۰۰/۲ها بين  درصد چشم
  .ارزشند باخيلي، هاي بسيار باال  آمتروپيبا در نظر گرفتن
، فاکيکكشن در مورد همه لنزهاي اپايداري رفر
ميزان رفركشن . هاي قرنيه، مشترک است برعكس جراحي

ها   طي سال، هفته بعد از عمل۳ تا ۲به دست آمده در 
  .شود حفظ مي

  
  زياني  ايمني يا بي

يد در تمامي نتايج منتشرشده، موارد معدودي از افت د
شده  به ميزان بيش از يك خط از بهترين ديد اصالح

(BCVA)۲در حقيقت، اغلب بيماران .  مشاهده شده است 
  .اند تر بهبود ديد داشته خط يا بيش

  آارآمدي
كتيو، كارآمدي به صورت نسبت اهاي رفر در جراحي 

BCVA قبل از عمل به UCVA پس از عمل تعريف شده 
 ۱۰۰هميشه بيش از آمدي لنزهاي فاکيک،  کار. است
  .است
  

  آيفيت ديد
 يا (subjective) تواند به طور غيرعيني كيفيت ديد مي

اگرچه بعضي . به وسيله حساسيت کنتراست ارزيابي شود
هاي  تر با اپتيك بيش (glareاز بيماران از هاله بينايي و 

شكايت دارند، بيماران عموماً از نتيجه عمل ) كوچك
سي حساسيت کنتراست، مطالعات برر. راضي هستند

 هاي قرنيه جراحيآنچه در ها را همانند  كاهش در منحني
  . دهند  نشان نميآيد، به وجود مي

   
  هاي آندوتليوم شمارش ياخته

براساس مطالعات مختلف به عمل آمده، لنزهاي اتاق 
 .زيان هستند ، بيامروزي براي آندوتليوم فاکيکقدامي 

  .ظر وجود دارداختالف نالبته در اين مورد نيز 
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  هاي فاکيک  در چشم اتاق خلفي داخل چشميلنزهاي
  

Lovisolo CF. Posterior chamber phakic IOLs. Subspecialty Day/Refractive Surgery; 2003:33-41.  
  

   پزشکي نگاه  مرکز چشم‐پزشک چشم :دآتر بهزاد يخشي

  
  :اختصارات

ACD: anterior chamber depth 
ACP IOL: anterior chamber phakic IOL 
ALK: automated lamellar keratoplasty  
FDA: Food and Drug Administration  
GASH: glare, arcs, starbursts, halo 
ICL: implantable contact lens  
IOL: intraocular lens 
LASIK: laser insitu keratomileusis  
LKP: lamellar keratoplasty 
MRI: magnetic resonance imaging  
PCP IOL: posterior chamber phakic IOL  
PI: peripheral iridectomy 
PKP: penetrating keratoplasty 
PMMA: polymethylmetacrylate 
PRK: photorefractive keratectomy 
PRL: phakic refractive lens 
RK: radial keratotomy  
SA: spherical aberration 
S-to-S: sulcus-to-sulcus  
W-to-W: white-to-white 

     
  مقدمه

يابي به تجربيات اوليه در   پس از دست:۱۹۹۷ تا ۱۹۸۶از 
 مسكو در مورد لنزهاي سيليكوني پزشکي مركز چشم

هاي با   و سپس مدلCollar-Button از نوعخلفي ‐قدامي
ک پاياستفاده از لنزهاي داخل چشمي با اپتيک بزرگتر 

 به (Elastomer)س االستومر  از جن(plate haptic)مسطح 
و پايين بودن ) هيدروفوبي(گريزي  هاي آب دليل ويژگي

دهنده لنز كه موجب ضخامت  كتيو ماده تشكيلاتوان رفر
هاي زيركپسولي  مرواريد  ايجاد آب درنتيجهقابل توجه لنز و

  . شدند، متوقف گرديد قدامي اياتروژنيک مي
هرچه  براي هيدروفيليك شدن :۱۹۹۸ تا ۱۹۹۰از 
تر لنزها و افزايش نفوذپذيري نسبت به گازها و مواد  بيش
 .كننده، ميزان كمي كالژن به سيليكون اضافه گرديد تغذيه

 در آمريكا اين ماده را به ثبت رساند و آن را STAAR کمپاني
 لنز عدسي،اين .  ناميد(Collagen-Copolymer)كوالمر 

 implantable contact) تماسي قابل کارگذاري در چشم

lens=ICL)به دنبال اولين كارگذاري اين لنزها، .  ناميده شد
كه مدل امروزي  کم چهار مدل ديگر ابداع شد تا اين دست

)۴V ( عرضه گرديد۱۹۹۸در آوريل  .  
اكنون اين امكان وجود دارد كه  هم: ۲۰۰۳ تا ۱۹۹۸از 

 سال ۵ و بيش از ICL ساله در مورد ۱۰نتايج كلي تجربيات 
  ). ۱شكل (ارايه شود ) ۴V(ا مدل تجربه ب

  

 ICL ‐۱شکل 
  

 Ciba  کتيو فاکيک،النز رفر (PRL: ۲۰۰۳ تا ۱۹۹۷از 

Vision كه سابقاً در كارخانه Medennium International 

Vision Inc.از نسل جديد سيليكون )گرديد  مي توليد ،
  ساخته شده است(ultrathin) بسيار ظريف هيدروفيل

، محلي براي اتصال PRLشود كه در   ميادعا. )۲شکل (
اي از زالليه در   بر روي اليه لنزآناتوميک وجود ندارد و

 جسمداخل اتاق خلفي شناور است و هيچ فشاري بر روي 
کند و در تماس با كپسول   وارد نمي(ciliary body)مژگاني 

  . گيرد قدامي لنز شفاف نيز قرار نمي
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، )، فرانسهIOLTECH ((Sticklens)لنزهاي چسبان : ۲۰۰۳
IOLهستند  فاکيک جديدي از جنس آكريليک هيدروفيل 

چسبند و عمالً اين  كه محكم به سطح قدامي لنز شفاف مي
 و عدسي بيمار IOLبرداشت همگاني را که وجود فاصله بين 

  .نمايند مرواريد الزامي است، نقض مي براي جلوگيري از آب
ن مختلف در گا هاي پيشنهادي توسط سازند رهنمود

هاي پيش از عمل بيماران،  مورد انتخاب بيماران و بررسي
 در اين  دارند و شايسته است که نکاتي اندكي با هم تفاوت

  . توضيح داده شوندزمينه
  

   بسيار مهمهاي شاخصمعيارهاي انتخاب و : انتخاب بيماران

  
 معيارهاي عملي انتخاب بيمار براي كارگذاري ‐۱جدول 

  چشمي فاكيك در اتاق خلفيلنزهاي داخل 
   سال ۵۵ تا ۲۱سن بين  •
آمتروپي ثابت كه با جراحي به وسيله ليزر اگزايمر قابل  •

 مردمک در براي بيماران داراي ميانگين قطر: اصالح نباشد
متر و   ميلي۰/۶معادل  )در نور معمول ( مزوپيکشرايط
، شامل ميکرون ۵۲۰معادلمتري مركز قرنيه  پاكي

 بيش SE ديوپتر و دوربيني با ‐۰/۸ بيش از SEا بيني ب نزديك
  .باشد  ديوپتر مي۰/۴از 

 عدم تحمل لنزهاي تماسي يا عينک •
• ACD ] فاصله آندوتليوم تا مركز قسمت قدامي عدسي شفاف

براي (تر   ميلي۵/۲ و بيش از )ICLبراي (متر   ميلي۸/۲بيش از 
 ] PRL)انواع 

 در طبقه بندي ۲رجه باز بودن زاويه اتاق قدامي، بيش از د •
Schaffer)  درجه۳۰بيش از  ( 

متر   ميليدر ۲۰۰۰هاي آندوتليوم بيش از   ياختهششمار •
 مربع

و مرواريد،   آب گلوكوم، يووييت،(عدم ابتال به بيماري چشمي  •
 يا جراحي چشمي قبلي ) غيره

  

 PRL ‐۲شکل 
 

در مـوارد   .  جراحـي نيـست     عمل  منع مطلق   سن پايين،  )۱
حمـل لنزهـاي    زومتروپي باال همراه بـا عـدم ت       خاص آني 

، بررسي  (functional)ي عملکرديها تماسي و استرابيسم
. مجدد از نظر جلوگيري از تنبلي چشم، ارشـمند اسـت          

 ساله، به ويژه بيماران داراي زاويـه        ۵۵در بيماران باالي    
ــسته ــاال  (ب ــي ب ــشن و )دوربين ، روش فيکوامولسيفيکي

ــذاري  ــدکانوني IOLكارگــ ــابق چنــ ــا تطــ ــر يــ  گــ
(accommodative)ــي ــان ، ب ــايج   زي ــود و نت ــر خواهــد ب ت

  .آميزي را به همراه خواهد داشت موفقيت
 (ACD)اگرچه فاصله مركز قدام عدسي تا آندوتليوم  )۲

همواره به عنوان يك شاخص بسيار مهم و در عين 
حال، مرجعي از نظر پزشکي قانوني در نظر گرفته 

محيطي  مركزي و نيمهشود؛ هيچ ارتباطي بين عمق  مي
(midperipheral) اتاق قدامي با اندازه زاويه اتاق قدامي 

  VHFرافي ـوموگـوتـله اكـه وسيـب. تـده اسـشـت نـياف
) ۲‐ Artemis ( و توپوگرافي اسکن اپتيکي(Orbscan II) ،

رونده اندازه زاويه را از  ها يک كاهش پيش اكثر چشم
و مناطق نازال در دهند  مركز به محيط کناري نشان مي

تر از مناطق تمپورال  عمق  درصد كم۲۰حدود 
ها، عمق اتاق  جالب آن که در بعضي از چشم. باشند مي

تر است و در واقع، هر چشمي نماي  قدامي در مرکز کم
اتاق قدامي، ساختمان زاويه و حجم خاص خود را دارد 

 . ها وجود ندارد و يک قاعده کلي براي همه چشم
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  فاکيکIOLتر در جراحي كارگذاري   بيشبراي ايمني )۳

 اتاق (geometry)در اتاق خلفي بايد به شکل هندسي 
اي بسيار اهميت  قرنيه‐اي قدامي و باز بودن زاويه عنبيه

سن بيمار همواره بايد در نظر گرفته شود . داده شود
هاي ميتوزي   سال عمر، به دليل فعاليت۸۰چرا كه طي 

كپسولي، ضخامت عدسي چشم تليوم زير  هاي اپي ياخته
و (گردد  جا مي شود و سمت قدامي آن جابه دو برابر مي

ACD كاهش پيدا ،متر به ويژه در اطراف  ميلي۸۵/۰ تا 
  ).كند مي

هاي آندوتليوم نيز  سن عامل مهمي در تعداد ياخته )۴
اند كه با  هاي اخير تاييدكننده اين مساله يافته. باشد مي

 فاکيک، از IOL اري انجام صحيح و مناسب کارگذ
هاي آندوتليوم جلوگيري  تخريب قابل توجه ياخته

پشتيباني عنبيه، ميزان به خاطر برخورداري از . شود مي
هاي آندوتليوم پس از جراحي بايد در حد  کاهش ياخته

محدوده ايمني بنابراين ها باشد؛  کاهش فيزيولوژيک آن
 متر  ياخته در ميلي۲۵۰۰ تا ۲۰۰۰بين (قراردادي 

رسد که يک نظر متعصبانه قديمي  به نظر مي) مربع
  . مبتني بر شواهداي يهباشد تا نظر

بسياري از موارد قوز قرنيه و ساير اختالالت اکتاتيک  )۵
 ناشي عوارض قرنيه، عفونت و صدماتقرنيه، استحاله يا 

  ،PKP ،LKP ،RK ،ALKمثل (هاي قبلي  از جراحي
توان مورد به مورد  را مي) PRK ،LASIKکراتوپالستي،  پيا

  .گيري نمود ها تصميم ارزيابي کرد و در مورد آن
  

  انتخاب نوع لنز

 PCP IOLانتخاب و تعيين طول مناسب لنز در مورد هر 
بيش از حد (vaulting) برآمدگي قوسي . بسيار مهم است

ناشي از لنزهاي با طول بزرگ، ممكن است منجر به 
  (lens-iris diaphragm) عنبيه‐ عدسيزدگي ديافراگم بيرون

و باريک شدن زاويه اتاق قدامي، ساييدگي  به طرف جلو
سطح خلفي عنبيه، انتشار پيگمان و به دنبال آن خطر 

ز طرف ا. بسته شدن زاويه و ايجاد گلوكوم پيگمانته شود
گي قوسي به دليل کوچک بودن  برآمد نشدن ايجادديگر،

. ي شده استمرواريد زير كپسولي قدام  موجب آبلنزها نيز
و عدسي  بيني  نزديکICLهاي ويژه  در مواردي که بين لبه

وجود دارد؛ مايع ) دورتادور( درجه ۳۶۰بيمار، تماس کامل 
تليوم  هاي اپي افتد و تغذيه ياخته زالليه در اين فضا گير مي

  .شود زيرکپسولي مختل مي
 ۳۰۰، به طور تجربي ICLمطلوب براي يك انحناي 

 ميكرومتر در ۲۰۰بيني و   نزديکICLع ميكرومتر در انوا
شود تا فاصله مناسب و   دوربيني در نظر گرفته ميICLانواع 

ايمن با سطح قدامي عدسي شفاف حفظ شود و تاثيرات 
 زالليه به  هاي هيدروديناميك نامطلوب بر روي فعاليت

توانند برآمدگي   دوربيني ميICLلنزهاي . دبرسحداقل 
بيني داشته  ت به انواع نزديكتري را نسب قوسي پايين

باشند؛ به اين دليل كه هندسه محيطي لنزهاي مثبت، 
تري را در قسمت محيطي براي گردش  مواد  فضاي بيش

تر داراي  هاي دوربين، بيش گذارد و چشم غذايي باقي مي
هاي به  يافته. تر هستند  تر و زاويه باريک عمق  قدامي كم اتاق

 VHF به وسيله اولتراسونوگرافي هاي ما دست آمده از بررسي
، به تازگي با مشاهدات آناتوميك بر (in vivo)در چشم زنده 

  . اند ، تاييد شدهMRI اجساد و مطالعات با  روي چشم
هاي  هاي خارجي با اندازه گيري جا كه بين اندازه از آن

بقت کافي آناتوميک يافت نشده داخلي سگمان قدامي، مطا
تواند اندازه   نمي(W-to-W)سفيدي ؛ فاصله سفيدي به است

  سولکوس را تعيين كند و به طور كلي براي تعيين اندازه
 IOLبه جاي آن بايد از فاصله . کند فاکيک، کفايت نمي

 كه با  (S-to-S)داخلي دقيق خطي سولکوس به سولکوس
 به دست آمده است، high resolution  اولتراسوندستگاه

 Artemis‐۲ون، تنها دستگاه تاکن. )۳شکل  (استفاده نمود
، امكان مشاهده مستقيم )، آمريكاUltralink, CLCساخت (

 قرار  فاکيک اتاق خلفيIOLمحل دقيقي كه تعيين براي 
سپس بايد از يك فرمول . تفراهم آورده اسگيرد را  مي



 

  
  فاکيک اتاق خلفي IOL ‐دکتر بهزاد يخشي

  

 ۴۱

 و شعاع S-to-Sكه متغيرهاي آن شامل فاصله  (مثلثاتي
دير ثابت آن شامل انحناي سطح قدامي عدسي شفاف و مقا

elasticity براي تعيين ) باشند دهنده و لنز مي  ماده تشكيل
 مطلوب  به طوري كه ايجاد انحناي،طول کلي دقيق لنز

  . شود  استفادهنمايد، 
  

 و (w-to-w)هاي خارجي  گيري  طرح نمادين اندازه‐۳شکل 
  )s-to-s زاويه به زاويه و(داخلي 

  
  

 ICLت آمده، اكثريت جراحان به رقم تمام شواهد به دس
سراسر دنيا هنوز همانند پيشگامان اين جراحي عمل در 
كنند و قطر كلي لنز را با حساب سرانگشتي به وسيله  مي

 كه (W-to-W)متر به قطر افقي قرنيه   ميلي۵/۰اضافه كردن 
هاي خارجي به دست آمده است، تعيين  گيري با اندازه

 يك اندازه واحد Ciba Vision حتي بدتر از اين، . كنند مي
. كند  توصيه ميPRLرا براي اغلب بيماران ) متر  ميلي۳/۱۱(

ها   در آنW-to-Wتعداد بسيار كمي از بيماران كه فاصله 
 ميلي متر است، نياز به لنزي با طول كلي ۰/۱۱تر از  كم
  . متر دارند  ميلي۸/۱۰

 ، جراحانيW-to-Wتر از روي اندازه  براي محاسبه دقيق
قيمت  رفته و گران كه امكان دسترسي به تجهيزات پيش

 را ندارند، ممكن است به VHFمثل اولتراسونوگرافي 
متوسل  regression analysisنمودارهاي مختلف مبتني بر 

 و اندازه زاويه اتاق W-to-W ،ACD،  K-readingشوند كه 
  .کنند قدامي را لحاظ مي

  

  ICL سفارش 

هـاي    هـا و انـدازه      وني شـكل   با در نظـر گـرفتن گونـاگ       
جا كه معمـوالً      آناتوميک در ميزان خطاهاي اپتيكي و از آن       

 هـاي بيمـاران جـوان كـار         لنزهاي داخل چشمي در چـشم     
 سـال   ۳۰شوند كه به لحاظ نظري بايد حـداقل           گذاشته مي 

نياز به يك لنز داخـل چـشمي        ،  در چشم قرار داشته باشند    
از هـر نـوع     شده به صـورت سفارشـي، حتـي بـيش             ساخته

  . باشد  محرز مي،درمان اختصاصي هر فرد با ليزر
هـاي    همان مسايلي كه در مورد كيفيت ديد در جراحي        

گيرند، در مـورد لنزهـاي         مورد توجه قرار مي    وكتياكراتورفر
براي جلـوگيري   . گردند  داخل چشمي فاکيک نيز اعمال مي     

، اپتيـك لنـز     GASHاز بروز عاليم بينايي سندرم چهارگانـه        
  :هاي زير باشد بايد داراي ويژگي

 IOLجراحـي   انجـام    . مورد نياز  قدرت اسفروسيلندر  )۱
دقت کامل و با نتايج عالي همراه اسـت، زيـرا           فاکيک با   

، ميزان انکسار چشم پـس از عمـل         با معيارهاي امروزي  
.  ديـوپتر از رفرکـشن هـدف باشـد         ±۱بايد در فاصـله     

 لحـاظ نظـري، اهميتـي برابـر بـا           محاسبه قدرت لنز به   
روش مناسب جراحي دارد و قواعد تجربي قديمي مانند         
قوانين طاليي و يـا نمودارهـاي ورتکـس را بايـد كنـار              

ــت ــدهاي. گذاش ــيش  پيام ــل پ ــر قاب ــي غي ــودن بين  ب
 قرارگيـري نامناسـب     عبارتنـد از   هـاي قوسـي     برآمدگي

nodal pointsمناسب و  لنزها و عدم برآورد صحيح محل 
 اصالح توريك موفق، مـستلزم      .وثر براي كارگذاري لنز   م

برشي است كه آستيگماتيسم ايجاد نكنـد و بـه عـالوه،            
لنز هم بايد در محل خود کامالً ثابـت قـرار گيـرد و در               

 در  PRLجـا كـه       از آن . طول زمان چـرخش پيـدا نکنـد       
داخل اتاق خلفي شناور است، احتمـال چـرخش آن در           

اصالح آستيگماتيسم را غير    پشت عنبيه وجود دارد كه      
  . سازد ممكن مي

 بزرگي قطر مردمك  لنز برابر باقطر اپتيك موثر )۲
  ) مزوپيك(در روشنايي معمول 
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كه اپتيك لنز (asphericity)   مناسبآسفريسيته )۳
 .را حفظ كندبينايي فيزيولوژي 

 ) اسفر(فاکيک کروي  IOL اصالح عيب انکساري با

 + ۰/۷ و ‐۰/۱۲بيش از ( قدرت باال که داراياستاندارد 
 منجر به ،در تمام موارد به طور ناخواسته  است)ديوپتر

گردد   قابل توجهي مي(spherical aberration)اعوجاج کروي 
که باعث كاهش حساسيت کنتراست در تاريکي و افزايش 

glareهاي داراي  دار شدن ديد در مورد مردمك  و هاله
يك . شود  معمولي ميمتر در روشنايي  ميلي۶ميانگين قطر 

هاي نظري  توان براساس فرضيه لنز فاکيک کروي را مي
 يا)  بدون كاهش عمق فوکوسSAبراي محدود كردن (

مانند هاي رده باالتر  اعوجاجبراي  (wave front آناليزهاي
HOA-like trefoil موارد عدم تقارن در. طراحي كرد) و كوما 

 از  اپتيكي چشم ناشيهاي سيستم و نامنظمي
قوز قرنيه، (هاي طبيعي يا اياتروژنيک قرنيه  ناهنجاري

رونده به سمت  اي، تغيير پيش استحاله پلوسيد حاشيه
دوربيني بعد از كراتوتومي شعاعي، کراتکتازي اياتروژنيک 
پس از ليزيک، آستيگماتيسم پس از ضربه يا كراتوپالستي 

ان هاي كودكان مثل فقد و موارد مربوط به بيماري...) و 
لي چشم آنيزومتروپيك و ، آلبينيسم، تنب(anidridia)عنبيه 

 جراحي  داخل چشمي به جايهاي غيره، با انجام جراحي
  .توان اين اختالالت چشمي را رفع نمود سطح قرنيه ميدر 

، نياز (aspheric)  آسفريک لنزهاي  از نقاط ضعف اپتيك
نيه و لنز با قرلنز راستاي اپتيك  به تنظيم كامالً دقيق و هم

. باشد مي )tilt  نيز فقداناز نظر استقرار مرکزي و(شفاف 
عملكرد اپتيكي لنز داخل چشمي آسفريک، در صورتي كه 

 به ميزان tilt و داشته  فاصله از مرکزمتر  ميلي۰/۴تر از  كم
ناهماهنگي . شود ، مختل نمي داشته باشند درجه۷ تر از كم

در . م قابل توجهي گرددتواند منجر به بروز عالي تر مي بيش
، صورتي كه اين مساله به صورت دقيق و استاندارد در آيد

ها   با حلقهتقاضا براي حتي ساخت سفارشي پايکتوان  مي
خارج از ه را به طور متناسب با ميزان هاي غيرقرين و باله

. بيني كرد بودن مردمك هر فرد از مسير بينايي پيشمرکز 
 نسبت به لنزهاي  iris supportedدر غير اين صورت، لنزهاي

sulcus supportedارجحيت خواهند يافت  .  
 

  روش جراحي

بسته، الزم است دو  براي جلوگيري از گلوكوم زاويه
 ۷۰۰حداقل (ايريدوتومي کامالً باز و به اندازه کافي بزرگ 

ا دو هفته قبل از هر نوع  يك ترا با ليزر ياگ) ميکرومتر
براي پرهيز از خطر دوبيني . داد  فاکيک انجام IOLجراحي 

 به خاطر  نيز ومانند چشمي يا تشکيل تصاوير شبح يک
ها بايد در زير پلك بااليي  نماي ظاهري آن، ايريدوتومي

ايريدكتومي حين عمل .  شوندنجاما) ۱ و ۱۱بين ساعت (
  . گردد تر توصيه مي كم

 ۵/۲تر از   بايد از طريق برشي کوچکPRL و هم ICLهم 
تر، وارد چشم شوند تا بيمار از مزاياي جراحي با م ميلي

، عالمت PRLهاي فعلي  در مدل.  صدمات سود ببردحداقل
جراح بايد، به وسيله كوتر دو نقطه . اي وجود ندارد مشخصه

 ها ايجاد كند تا از وارونه شدن لنز كوچك برروي پايك

  قرار دادن لنز در پشت مردمك با . جلوگيري شود
ها با مهارت از طريق  م وارد كردن پايكماليمت، مستلز

متري به وسيله ويسکوکانوالي  هاي جانبي يك ميلي پورت
 با طراحي مخصوص و (tucker)کرهاي اسندبالستي و يا ت

براي . باشد  ويسكواالستيك چسبنده مي موادبا حفاظت
که ماده ويسکواالستيک تا حد ممكن به طور كامل پاك  آن

باز  مردمك زماني کهشود، بايد شستشو و تخليه دودستي 
انجام شود تا امكان رسيدن سر وسيله مكنده به است، 

ويسكواالستيكي كه در پشت لنز جمع شده است، فراهم 
دمك، استيل کولين تزريق سپس براي تنگ كردن مر. آيد
شود و   برش جراحي، شستشو داده مي در انتها.گردد مي

  .نيازي به بخيه زدن ندارد
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  (complications)عوارض عمل

هاي  كارگذاري وارونه و آسيب(عوارض حين عمل 
ناپذير به آندوتليوم قرنيه، عنبيه، عدسي شفاف و يا  جبران

IOLشوند و  اني مربوط ميمنحصراً به خطاهاي انس)  فاكيك
گيري  گام، قابل پيش به بنابراين با آموزش مناسب و گام

 در   به درستي کارگذاشته شود،PCP IOLاگر . باشند مي
فضاي بين سطح خلفي عنبيه و سطح قدامي عدسي بيمار، 

هاي زاويه  ها، در مجاورت ساختمان بدون چسبندگي به آن
به مرور زمان، اين . ردگي قرار مي) ها و اجسام مژگاني زنول(

احتمال وجود دارد که اين لنزهاي داخل چشمي، به دليل 
انسداد مردمك همراه با ايسكمي عروق عنبيه، مردمک 

 و تخريب Urretz-Zavaliaحرکت، سندرم  سست و کم
بسته حاد يا تحت حاد  آندوتليوم، موجب گلوكوم زاويه

  .شوند
مي ناکافي و يا  انسداد مردمک، معموالً در اثر ايريدوتو

شده در باال، در مورد عمق  عدم رعايت نکات ايمني گفته
موارد . آيد محيطي اتاق قدامي يا اندازه زاويه پيش مي
 trabecularافزايش فشار داخل چشم ناشي از انسداد

meshwork به وسيله ماده ويسکواالستيک، معموالً در عرض 
  . شوند خود رفع مي  ساعت خودبه۴۸ تا ۲۴

گيـري دقيـق و       رض ناخوشايند پس از عمل را با پي       عوا
مثالً افـزايش   . توان برطرف نمود    درمان مناسب دارويي، مي   

فشار داخل چشم در اثـر مـصرف کورتيکواسـتروييد بـراي            
کنترل التهاب پس از عمل در افراد حـساس بـه اسـتروييد             

(steroid responder)توان با قطع تدريجي کورتون در   را مي
 هفته درمان نمود و به ندرت ممکن است نياز          ۴  تا ۲عرض  

 بـا ميـزان      امـروزه  البتـه . به مصرف داروهاي بتابلوکر باشـد     
 جراحـي و مـصرف    نوين   هاي   روش بسيار کم التهاب پس از    

تر کورتيکواستروييد پـس از عمـل، بـروز           مدت  تر و کوتاه    کم
  . اين عارضه به شدت کاهش يافته است

 کار گذاشته شده بود، ICL ها در دو بيمار که براي آن
عدم اطالع کافي از وضعيت . گلوکوم بدخيم بروز کرد

گزارش (سولکوس مژگاني اين دو بيمار پيش از عمل 
هاي قدامي چشم پيش از عمل، در  سونوگرافي ساختمان

، نياز به بررسي آناتومي )مورد اين دو بيمار وجود ندارد
قرار داخل چشم پيش از عمل را مورد تاکيد مجدد 

  . دهد مي
مدت اين بيماران، گرچه  گيري طوالني تاکنون در پي

کوچکي خط (شواهدي از کاهش متوسط پيگمان 
Sampaulesiتحتاني در گونيوسکوپي و window defect  در 

مشاهده شده است ) لمپ عنبيه براساس معاينه با اسليت
ولي هيچ موردي از بروز گلوکوم پيگمانته اياتروژنيک 

 سد قدامي يووآ در کارآمديدر مورد . ده استگزارش نش
چشم داراي لنز اتاق خلفي، بين شواهد موجود اختالف 

  .تري نياز است وجود دارد و به بررسي بيش
  

  عفونت 
هاي  جراحيبه عنوان عارضه آندوفتالميت بروز 

كارگذاري لنز داخل چشمي فاكيك مانند هر عمل چشم 
هاي مختصري را  زارشمتون پزشكي تنها گ است و باز ديگر
مرواريد، با   آب در مقايسه با جراحيالبته . كنند ارايه مي

توجه به باقي ماندن سد عدسي شفاف، شدت عارضه به 
  .تر است علت عدم انتشار آن به زجاجيه، کم

  
  مرواريد آب

در مورد ( درصد ۸۲/۰مرواريد اياتروژنيک، از   ميزان آب
PRL ( درصد ۳۸/۴تا ) برايICL (سال متغيير ۵ طول در 
 ۴۹۴ ( انجام شده تحقيقاتآخريننتايج اميدبخش . است

 كار گذاشته شده ۱۹۹۸ از آوريل ۴ICL Vها  چشم كه در آن
 ماه بدون موارد ۳۰گيري به مدت  بود با ميانگين پي

 FDA تحقيقات، به تازگي با )كدورت عدسي ناشي از عمل
.  استاييد شدههاي قبلي، تلنز در مقايسه با ۴V  لنزبر روي
، مرواريد  دقيق ايجاد آبمکانيسمكه محققان تا درك  با اين
 اين تحقيق در  نتايج؛ در پيش دارند طوالنيراهي هنوز

شكل  (۴Vتر مدل   بيشانحنايبه مرواريد عمدتاً  مورد آب
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شده به وسيله  به تعيين اندازه لنزهاي كارگذارينيز و ) ۴
 و لنز IOL فضاي بين تر  كه امكان تعيين دقيقياكوگراف

  . است مربوط ،دهد شفاف را مي
  

 ،در مقايسه با انواع قبلي) ICL) ۴V آخرين نوع  در‐۴شکل 
base curveتري برخوردار است و امکان ايجاد  بيش  شيب از 

   .گردد نيز فراهم ميتري   بيشانحناي
  
  

 Corneal Decompensation   
ناپذير   اجتناب اي ياخته تخريب«که مفهوم  براي آن
 گروهرا کنار بگذاريم، بايد بدانيم که در آخرين » حين عمل

قرار ICL  و PRLهاي  جراحي اين مقاله که تحت بيماران
هاي آندوتليوم پس از عمل، به طور   ياختهتعداد گرفتند

ها  هاي ظاهري آن متناقضي افزايش يافت و حتي شاخص
هاي  ت ياختهنيز بهبود يافت که به نظر ناشي از مهاجر

ها پس  آندوتليوم محيطي به مرکز و بهبود تغذيه اين ياخته
اغلب اين بيماران پيش از (از قطع مصرف لنز تماسي است 
به نظر وجود عنبيه ). کردند عمل از لنز تماسي استفاده مي

 منجر به حفظ آندوتليوم ، و آندوتليوم قرنيهPCP IOLبين 
 کمي ترديد ICLرد شود؛ گرچه در مو مدت مي در طوالني

  .پيدا شده است
  عوارض مربوط به زجاجيه و شبکيه

  PCP IOL موارد معدودي از پارگي شبکيه در بيماران
 هاي بزرگ پارگياند كه تعدادي به صورت  گزارش شده

(giant tears)ده ـاعـ قداشدنـجيز ـورد نـک مـ و ي

  با شدت باالPIانجام .  بوده است (vitreous base)زجاجيه
پيش از عمل و يا انجام عمل جراحي بدون ظرافت کافي و 

تواند  از دست رفتن سريع و ناگهاني حجم اتاق قدامي مي
جايي زجاجيه به جلو و آسيب به قاعده زجاجيه  باعث جابه

استفاده از باکل در . و ايجاد کشش روي شبکيه گردد
تالل در تخليه درمان پارگي شبکيه اين بيماران موجب اخ

  . شود  جسم مژگاني مي تورمهاي کوروييد ووريد
دانيم  اگر احتمال بروز پارگي شبکيه را در بيمار باال مي

، مانعي PCP IOLوجود .  استفاده کنيمACP IOLبهتر است از 
براي باز کردن کامل مردمک، معاينه ته چشم، آنژيوگرافي 

هاي پيچيده زجاجيه و  با فلورسين و يا حتي جراحي
 با اين حال، اگر قرار است گاز داخل چشمي .شبکيه نيست

يا سيليکون تزريق شود و بيمار مدتي را در وضعيت دمر 
(prone) قرار گيرد، بهتر است IOL خارج گردد و پس از 

  . بهبود شبکيه، دوباره کار گذاشته شود
  
   فاکيکIOL   جايي هجاب

. جا شود ممكن است جابه  فاکيک اتاق خلفيلنز
Decenterر مورد  شدن دPRL نسبت به ICLندازه  با ا

 زيرا تنها دو اندازه موجود آن، تر است؛ مناسب، شايع
جور و هاي بزرگ جفت  طور کامل با چشمهميشه به

 در موارد نارسايي PRLجايي زجاجيه در  جابه. شوند نمي
  . زنولي گزارش شده است

  
  اي هاي مقايسه تحليل

بدون ) متر ميلي ۵/۳تر از  كم( کوچک self-sealingبرش 
 در برابرتاشو لنزهاي نياز به بخيه، از امتيازهاي مسلم 

  باشد كه نياز به   ميPMMA اتاق قدامي از نوع rigid لنزهاي
  

کارگذاري لنزهاي . متر دارند  ميلي۰/۷ تا ۵/۵ معادلبرشي 
PMMAتر  ، مشكالت بيش عموميهوشي  به بييتر  نياز بيش

 هابي زودهنگام و عفونتهاي الت حين عمل و خطر واكنش
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هاي آندوتليوم و مشكل جدي در مورد   تخريب ياختهدارد؛
نيز مطرح  عفونت  کنترلبرطرف كردن آستيگماتيسم و

  . باشند مي
  و)اي دوره(، بروز ديرهنگام التهاب متناوب هادر آمار

زياد   سخت،ACP IOLدر مورد ( توجه از نظر باليني  قابل
طور كه غيرطبيعي  رديد؛ همانمشاهده نگ) شوند ديده مي

  .  ديده نشد نيز مردمك و چسبندگي زاويه شکلشدن
جه ـيـ را نت (bilensectomy)يـايـنزکتومي دوتـر لـاگ
هاي دولنزي در نظر بگيريم  مه چشمـر هـذيـناپ تنابـاج

شوند؛ سهولت خارج  مرواريد مي كه دير يا زود دچار آب
ين شرايط، وجه كردن لنز از طريق يك برش كوچك در ا

زيرا چسبندگي شديد و برش . باشد تمايز اين عمل مي
بزرگ در مورد خارج كردن لنز داخل چشمي سخت، 

هايي كه تحت جراحي  در چشم. تواند خطرآفرين باشد مي
PCP IOLاند، چسبندگي گزارش نشده است و   قرار گرفته

توان به سهولت از طريق يك برش كوچك  اين لنزها را مي
كيفيت ديد و حداكثر اصالح ديوپتري موثر به . كردخارج 

. هاي مختلف، تفاوت قابل توجهي ندارند دست آمده با مدل
هاي ديگر،   در مقايسه با مدلICLترين قدرت اصالح با  بيش

 در مقابل ‐۵۰/۱۸حدود (تر است  توجهي کم به ميزان قابل
  . شدبا  را نيز دارا مي‐۰/۲۷ قابليت اصالح تا PRL؛  )‐۰/۲۳

 و رفلكس بيونيك چشم ACP IOLاز لحاظ زيبايي، ظاهر 
تواند مشكل جدي براي بيماراني باشد كه ترجيح  مي
خطر آسيب . PCP IOLدهند لنز اصالً ديده نشود، مانند  مي

 PCP نسبت به ACP IOL در درازمدت، در مورد آندوتليومي

IOLsي مرواريد را تالف تر آب  خطر كم البتهتر است که  بيش
خطر بروز گلوكوم زودهنگام در هر دو يكسان به . کند مي

هايي كه  به هر حال، انتشار پيگمان در چشم. رسد نظر مي
شود، به داليل آناتوميك  لنز در اتاق خلفي كار گذاشته مي

فاصله كم بين لنز و اليه خلفي پيگمانته (تر است  بيش
  ). عنبيه
  

  گيري نتيجه

 لنز داخل ۰۰۰/۶۰توان تخمين زد كه حدود  مي
صل به زاويه، متکي به شامل لنزهاي مت(چشمي فاكيك 

در سراسر دنيا تا به ) ، به نسبت يکسانPCP IOLs و عنبيه
اگر اين لنزها به خوبي تعيين . اند امروز كارگذاشته شده

ها كم و بيش به نتايج  اندازه و كارگذاري شوند، همه آن
. گردند ري منجر ميبيني و پايدا  قابل پيش رفركتيو دقيق،

ميزان بروز حوادث خطرآفرين مانند آندوفتالميت و پارگي 
شبكيه از نظر نسبت سود و زيان در جمعيتي كه به طور 

هاي سگمان خلفي هستند، به  طبيعي مستعد بيماري
  . باشد ميزان قابل قبولي پايين مي

 و  کمان  رنگين، ديدن هاله(عاليم اختالل ديد در شب 
glare (عند اما در موارد معدودي منجر به نارضايتي و شاي

 داراي با ظهور انواع لنزهاي .گردند عدم تحمل بيمار مي
هاي جديد فعلي و آينده،   در نسل(wide-optic)پهن  اپتيك 

با به كارگيري . يابد نگراني در مورد اين مسايل كاهش مي
 امروزي كه دقيق و مناسب تعيين اندازه PCP IOLانواع 
  مرواريد اند، اجتناب از ايجاد آب شده

به هر حال بايد در نظر داشته . اياتروژنيک بايد ميسر گردد
بخش ولي  هاي اميدوارکننده و اطمينان باشيم که يافته

. مدت کنوني، ممکن است در درازمدت چنين نباشند کوتاه
اتاق قدامي يا اتاق (کارگذاري لنز فاکيک در هر محلي 

ض غير قابل برگشتي نيز به همراه ممکن است عوار) خلفي
 زمان نتايج را ، مثل هميشه وبه هر حال. داشته باشد

  . مشخص خواهد نمود
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 فاکيک اتاق خلفي IOLاي از انواع   خالصه‐۲جدول 
Model (company)                    ICL (STAAR)                             PRL (CIBA Vision)                            Sticklens (IOLTECH) 

Optic                                     Single-piece                              Single-piece                                        single- piece 
Geometry                               Plano-spherical                         Plano-spherical                                    Meniscus  
Diameter (mm)                       5.5 (H& M < -12 )                     5.0 (M<-16.0 D)                                  6.5  
                                             5.25 (-12< M<-14)                   4.5 (H&M> -16.0 D)                             4.65 (≥ -17.0)   
Material (n at 35 o  C)             Collamer (37.5% water)            Hydrophilic silicone                               Hydrophilic (28% water)         
                                            (1.453)                                    (1.46)                                                 acrylic (?)  
 
Special features                       Toric custom                            No                                                     No  
Power range /  
Max correction (D)                 -3.0 to -21.0/-18.0                     -3.0 to -20.0 /                                     -7.0 to -25.0/?  
                                            + 3.0 to + 17.0 /+ 13.0              -27.0 +3.0 to +15.0/                           +4.0 to +7.0/?  
                                                                                           +11.50  
Overall Length (mm)              11.5, 12, 12.5,13 (M)                  10.8, 11.3 (M)                                     11.5 (M& H)  
                                            11, 11.5,12, 12.5 (H)                  10.6 (H)    
FDA Status                            Expected Approval                        Phase III                                            Not Submitted  
                                            Fall 2003   
Power Calculation  
(Formula)                             Olsen- Feingold                           Holladay Refractive                             Van der Hejide  
Min Incision Size (mm)          2.5                                             1.8                                                    3.0  
  
 
 -10 D Lens Thickness (µm)   
Central Optic                       100                                            90                                                      ?  
Peripheral Optic                   450                                            380    
Footplate                            70                                              60  
Vaulting (µm)                      Ideally Sized ICL                          300 (M)                                             Zero  
                                         350 (M)                                      200(H)  
                                         250(H)  
Safety Guidelines  

ACD (mm)                           2.8                                            2.5                                                    2.8 
ECC(cells/mm2)                    2000 to 2500                              2000                                                 2200  
                                         (Depend on age) 
Average IC     
Angle Reduction (%)             28                                            20                                                     <10 

M= myopic; H= hyperopic 
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  عوارض لنزهاي داخل چشمي در چشم فاکيک
  

Lane SS. Complications of phakic IOLs. Subspecialty Day/Refractive Surgery 2003: 43-47.   
  

  پزشکي نگاه  مرکز چشم‐پزشک چشم :دآتر بهزاد يخشي
  

  : اختصارات
AC: anterior chamber   
ASC: anterior subcapsular cataract 
ASL: angle-supported lens  
FDA: Food and Drug Administration 
ICL: iris–claw lens 
IOL: intraocular lens 
IOP: intraocular pressure 
OVD: optical vertex distance 
PAC-ASL: phakic anterior chamber angle supported IOL 
PAC-IFL: phakic anterior chamber iris-fixated IOL 
PI: peripheral iridectomy  
PPC: phakic posterior chamber IOL 
PRL: phakic refractive lens 
SIA: surgically induced astigmatism  

 
  )فاکيک ( طبيعيهاي داراي عدسي  در چشمIOLآارگذاري 

  .روش نسبتاً جديدي است) الف
فاصله زماني بين ابداع اين روش و طراحي لنزهاي ) ب

  .جديد كوتاه است
  .عوارض آن بايد به طور مداوم بررسي شوند) ج
  . باشند مدت محدود مي هاي طوالني بررسي) د

  
  PAC-ASLعوارض 

  : طراحي لنزعوارض ناشي از) الف
  قرارگرفتن در اتاق قدامي )۱
. دنآي هايي كه ممكن است به آندوتليوم وارد  آسيب )۲

  ) ۱جدول (
  اتصال لنز در زاويه اتاق قدامي )۳

  صدمه به زاويه -
انسداد مردمك، بيضوي شدن : صدمه به عنبيه -

 مردمك، يووييت

التهاب مزمن يا يووييت؛ حركت مردمك ) ب
  : عنبيه شود و IOLتواند موجب سايش بين  مي

 مزمن هاي  درصد التهابPerez- Santonja  : ۶/۸مطالعه  )۱
   ماه اول ۶در طي 

 به IOL درصد خارج كردن Allegman :۷۵/۴مطالعه  )۲
  دليل التهاب مزمن 

  درصد يووييت حاد پس از عمل Alio :۵۶/۴مطالعه  )۳
  :بيضوي شدن مردمك يا جمع شدن عنبيه) ج
  بــا  : PAC-ASLعــوارض جــانبي اختــصاصي لنزهــاي     )۱

 لبيه صــــ‐قرنيــــه‐بــــرهم زدن ســــاختار عنبيــــه
(iridocorneoscleral) ،   ــه و ــورفتگي  عنبي ــه ت ــر ب  منج

  . گردد بيضوي شدن مردمك مي
  ها در زاويه اتاق قدامي محل پايك )۲
   IOLطول کلي  )۳

   درصد مشکل زيباييAlio : ۳/۱۰مطالعه  -
 glare درصد اختالل ديد به صورت Alio :۹/۵ مطالعه  -

  . درآوردن لنز شدکه منجر به
   درصد مشکل زيباييAlleman  :۳۸ مطالعه -
  درصد مشکل زيباييPerez- santonja :۱۷مطالعه  -
   IOLچرخيدن ) د
  . استIOLمعموال به دليل كوچك بودن اندازه ) ۱

  :Allemanمطالعه  ‐الف
   سال ۲چرخش طي  ۱۵ درصد بيش از ْ ۸۰ -
   سال ۲ تا ۱ چرخش بين ۱۵ درصد بيش ازْ ۶۰ -
 درصد موارد چرخش Peretz- Santonja : ۵/۴۲ مطالعه ‐  ب

IOL   
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  Halo يا Glare) هـ
هاي بينايي  تاثيرات لبه لنز به عنوان منشا اعوجاج) ۱

(optical aberration)   
   در شب glare:  اپتيکاندازه مردمك و مركزاثر ) ۲

   سال۷ در glare درصد Allio :۱۰ مطالعه  -
   سال ۲ در glare درصد Alleman : ۸۰مطالعه  -
  گلوكوم حاد ) و
  ناشي از انسداد مردمك ) ۱
  OVDناشي از ) ۲
  ناشي از استروييد) ۳
   ايجاد چسبندگي: گلوكوم مزمن) ز
بيني  مرواريد ناشي از نزديك تشخيص آب: مرواريد آب )ك

  . تواند مشكل باشد  ميPAC-ASLو يا ناشي از 
ر مطالعه د سال ۷مرواريد در طي   درصد آب۴/۳ميزان ) ۱

Alio 
هاي آماري با  مرواريد از لحاظ بررسي ميزان بروز آب) ۲

  . مرواريد ناشي از سن تفاوتي ندارد ميزان بروز آب
  :عوارض ديگر) ل
  آندوفتالميت ) ۱
  آستيگماتيسم ) ۲
   ايجاد رسوب بر روي عدسي انتشار پيگمان يا) ۳
  

  PAC-IFLsعوارض 

  : IOLعوارض مربوط به طراحي ) الف
 به كار ۱۹۷۸كه از lobster-claw  در طراحي لنزهاي) ۱

 به بافت حساس عنبيه صورت IOL ثابت كردن  واند رفته
  :گيرد مي

  انتشار پيگمان  -
  التهاب داخل چشمي  -
  decentration يا مردمکشکل  به هم ريختن  -
 مناسب بين vaulting براي تضمين ۱۹۹۱طرحي كه در ) ۲

IOLه مانند تمام انواعک  و عنبيه به بازار عرضه شد  

 AC IOL خطرات بالقوه براي آندوتليوم را به همراه ،
  .داشت

  هاي آندوتليوم  تخريب ياخته) ب
  :داليل آسيب به بافت آندوتليوم) ۱

  IOLآسيب مستقيم در زمان كارگذاري  -
 IOLتغييرات پس از عمل در محل  -
م باليني همراه با سميت براي يالتهاب بدون عال -

  يهآندوتليوم قرن
  FDA:هاي آندوتليوم در مطالعات باليني   تخريب ياخته) ۲

   درصد در سه سال ۶/۱۲و سال    درصد در يك۹/۷
  انتشار پيگمان يا ايجاد رسوب عدسي) ج
دارد تا از   انحنابه طرف جلو   آرتيزانIOLاپتيك ) ۱

  . ساييدگي عنبيه جلوگيري شود
نزهاي داخل اي از انتشار پيگمان مزمن در ل هيچ نشانه) ۲

سه مورد انتشار پيگمان . بين ديده نشد چشمي نزديك
با لنزهاي داخل چشمي دوربين در مرحله سوم 

  . ديده شدFDAمطالعات 
  التهاب مزمن يا يووييت ) د
• IOL و محكم شده متصل شده  مستقيماً به بافت عنبيه

 ها و آسيب عنبيه با افزايش نفوذپذيري رگ. است
ها شدن مزمن  ر، موجباي هزاللي‐اختالل سد خوني

 اتدر تمام مطالعات، التهاب. شود  ميزا هاي التهاب واسطه
  . باليني قابل توجه در موارد معدودي گزارش شده است

 به داخل کشيده شدنبيضوي شدن  مردمك يا ) هـ
(retraction) عنبيه   

افتد كه محكم  بيضوي شدن مردمك زماني اتفاق مي) ۱
به صورت نامتقارن انجام ) ها هاپتيك(ها  كردن پايك
  . شده باشند

۲ (decentrationشود كه  زماني ايجاد مي:  
 باشد  و محور بينايي در  شدهdecenter مردمك )الف

  . مركز مردمك نباشد
  . كافي نباشد Enclavation )ب
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 ۴۳متر در   ميلي۵/۰بيش از : Peretz-Santonjaمطالعه  -
  درصد موارد 

   درصد نامرکزي شدن Menezo :۵/۱۳مطالعه  -
در موارد نادر که در لنزهاي توريک : IOLچرخش ) و

  .بسيار مهم است
  هاي بينايي  يا هالهGlare) ز
  ها  اثر لبه لنز به عنوان منشا اعوجاج) ۱
  :اندازه مردمك و مركز بينايي) ۲

برتري متري   ميلي۵متري بر اپتيك   ميلي۶اپتيك  -
   .دارد

تر   دليل ضخامت بيش بهIOL در نمره  محدوديت -
  )+۱۲ ديوپتر تا ‐۵/۱۵: متر  ميلي۶اپتيك (اپتيك 

  :آستيگماتيسم ناخواسته) ك
 با برشي برابربه : (nonfoldable)لنزهاي غيرتاشونده ) ۱

  بهممکن استو  طول قطر اپتيك نياز دارند
براي . دن شو منجر(SIA)آستيگماتيسم ناشي از جراحي 

النهار  ا بر روي شيب نصف ربرش، SIAبه حداقل رساندن 
(steep meridian)انجام دهيد .  

 SIA=  ديوپترKohnen :۴۹/۰±۹۳/۱ مطالعه ‐
 SIA= ديوپترAlio :۸۹/۰±۴۸/۱ مطالعه ‐

  ها  بخيه) ۲
    ساير موارد) ل

  آندوفتالميت  -
   يا استروييدOVDناشي از : گلوكوم حاد -
اگر مردمک در موقع کارگذاري لنز تنگ : يدمروار آب -

  .باشد، احتمال آن خيلي کم است
   مردمك مگشاد شدن داي -

  
  (PPCLs) در اتاق خلفي IOL عوارض آارگذاري

   بين عنبيه و عدسيIOL مربوط به محل عوارض) الف
  مرواريد ايجاد آب) ۱
  

  انسداد مردمك ) ۲
  گلوكوم ) ۳
  مرواريد آب) ب

  :شوند مرواريد مي ايجاد آبعواملي كه سبب ) ۱ 
   IOLمحل  -
  جنس لنز -
  آسيب ناشي از جراحي  -
  طراحي لنز  -
 ،ICLروي   برFDAمطالعات : PPC-IOLمحل كارگذاري ) ۲

مرواريد زيرکپسولي قدامي   درصدي بروز آب۱/۲ميزان 
(ASC)به ،مرواريد جلوگيري از ايجاد آب.  را نشان داد 

vaulting مناسب بين PPC-IOL  بستگي داردعدسي و .  
مرواريد بالفاصله بعد از  اين آب: آسيب ناشي از جراحي) ۳

مرواريد ناشي از  شود و برخالف آب جراحي مشاهده مي
 سال از زمان عمل هم ۲، تا پيش از PPC-IOLحضور 

  .کند تغيير نمي
اغلب به دليل تماس عدسي و وسايل جراحي ايجاد  -

  .شود مي
  .از انژكتورها كاهش دادميزان بروز را بايد با استفاده  -
   گلوكوم حاد يا گلوكوم بدخيم  انسداد مردمك،) ج

 سبب به جلو رانده شدن و PPC-IOLمحل كارگذاري 
تنگ شدن زاويه اتاق قدامي و منجر به گلوكوم حاد، به 

اين عارضه به وسيله . شود هاي دوربين مي ويژه در چشم
PIگيري است  قابل پيش .  
  ر پيگمان يا گلوكوم ثانويه ، انتشاIOPافزايش ) د
  ناشي از استروييد ) ۱
  انتشار پيگمان به دليل ساييدگي عنبيه ) ۲
  IOLاندازه ) هـ
 بينايي، glare: نامرکزي شدن و لنز بيش از حد كوچك) ۱

  بيني، انتشار پيگمان دو
روي  PRL . شايع استPRLهمراه با  : IOLچرخش ) ۲

  .شود عدسي بيمار شناور مي
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۳ (IOLکند و  بيش از حد قوس پيدا مي:  معمولتر از رگ بز
  .)اصالحي کم (نمايد بيني مي ايجاد نزديک

  عوارض ديگر) و
  هاي آندوتليوم کاهش تعداد ياخته) ۱

  آسيب ناشي از جراحي -
بيني  متر براي نزديک  ميلي۸/۲عمق اتاق قدامي بايد  -

  .متر براي دوربيني باشد  ميلي۳و 
۲ (glare و هاله بينايي  

  .ندازه مردمك مهم استا -
 به علت نامرکزي شدن -

 
  خالصه

  :فاکيک به موارد زير بستگي دارندIOL عوارض  •
  روش جراحي ) ۱
   فاكيك IOLطرح خاص ) ۲
هايي كه در تماس  فاکيک و بافتIOL محل كارگذاري ) ۳

  .گيرند با آن قرار مي
  اندازه لنز ) ۴
• PAC-ASL    
ب ناشي از آسي: هاي آندوتليوم از بين رفتن ياخته )۱

  جراحي، طرح لنز يا اندازه لنز
  طرح و اندازه لنز: التهاب )۲

  طرح و اندازه لنز: گلوكوم )۳
  طرح و اندازه لنز: بيضوي شدن مردمك )۴
• PAC-IFL  
  آسيب ناشي از جراحي و طرح لنز: اختالل پيگمان )۱
  آسيب ناشي از جراحي و طرح لنز: آستيگماتيسم )۲
• PPCL  
  طرح و اندازه لنزآسيب ناشي از جراحي يا : مرواريد آب )۱
آسيب ناشي از : هاي آندوتليوم از بين رفتن ياخته )۲

  جراحي
  اندازه و طرح لنز : نامرکزي شدن )۳
۴( glare اندازه و طرح لنز:  بينايي 
  

  گيري نتيجه

به  ،فاکيک  در چشملنزهاي داخل چشمي موفقيت 
  :ها بستگي دارد زياني آن بي
  ايمن بودن روند جراحي  )۱
پذير باشند و ايمني  ازه كافي انعطافهايي كه به اند طرح) ۲

  .هاي اطراف لنز را تضمين كنند بافت
 براي هر بيماري IOLاندازه مناسب : گيري دقيق اندازه) ۳

  .گيري دارد هاي بهتر اندازه متفاوت است و نياز به روش
  

  
Table 1. complications of PAC-ASLs: Endothelial Cell Loss 

Loss (%) IOL Style Time (Years) Author  
3.76* 
8.37 
12 
4.2 
4.8 

Chiron ZB5M/ZB5MF 
Morcher ZSAL-4 
B&L NuVita 
Morcher ZSAL-4 
Chiron ZB5M 

1 
7 
2 
2 
3 

Alio  
Alio  
Alleman  
Perez-Santonju 
Baikoff 
* Alio noted 0.5% cell loss/year after first year. 
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 و آتروپين در درمان تنبلي چشم ياپتيک ي محدودسازي بينايي به روشترکيبروش 

  ناشي از استرابيسم و آنيزومتروپي
Kaye SB, Chen SJ, Price G, Kaye LC, Noonan C, Tripathi A, et al. Combined optical and 
atropine penalization for the treatment of amblyopia strabismic and anisometropic. J AAPOS 
2002;6:289-293. 

 

  پزشکي نگاه  مرکز چشم‐ سنجي کارشناس بينايي :فاطمه رضايي

  
  مقدمه

جا كه شيوع تنبلي چشم در جمعيت عمومي بين  از آن
هاي كاهش  ترين علت  درصد است و يكي از مهم۵/۲ تا ۲

باشد، تشخيص و درمان   سالگي نيز مي۴۵بينايي تا سنين 
  .  آن از اهميت بااليي برخوردار استبه موقع

از طرفي، طول زمان درمان و سن شروع درمان در 
 قطعي و قابل قبول نيز بسيار مهم است؛رسيدن به درمان 

تر باشد و   سال بيش۱۰‐۱۲ كه اگر سن بيمار از ه طوريب
توان به نتيجه  تر شود، نمي يا طول درمان از حدي بيش

ا حتي اميدوار به برقراري ديد قابل قبولي اميدوار بود و ي
دوچشمي و ايجاد ديد عمق و ساير فرآيندهاي عالي بينايي 

  . شد
از اين رو، انتخاب يك روش مناسب درماني كه هم 

ترين زمان ممكن ما  قابل پذيرش بيمار باشد و هم در كوتاه
در . را به هدفمان برساند، از اهميت خاصي برخوردار است

 رايج و معايب و محاسن هر يك از هاي زير به معرفي روش
  .پردازيم ها مي آن

  
  روشهاي رايج درمان تنبلي چشم

  (patching)بستن چشم 
  ترين و موثرترين روش درماني   اين روش، متداول

   کارشناسان پزشكان و  و اكثر چشماستتنبلي چشم 
  

ها ترجيح   اين روش را به ساير روش،سنجي بينايي
ه كمك يك مانع از جنس پارچه،  ب،در اين روش. دهند مي

وقت يا  ، چشم سالم بيمار به صورت تمام. . . چسب و 
  . شود وقت بسته مي پاره

  
  :مزايا •

  نتيجه درماني مناسب در درمان موارد تنبلي چشم) الف
  . عميق و سطحي

  ي چشمهاي نتيجه درماني مناسب در درمان تنبلي) ب
 تعامل به علت سركوب پديده ،استرابيسمي
 Abnormal Binocular)چشمي ديد دوغيرطبيعي

interaction)  به علت عدم استفاده قطعي از چشم 
  . غالب

  . عوارض جانبي كم) ج
قابل كنترل بودن به ويژه در مراحل پاياني درمان و ) د

تغيير زمان استفاده از چشم دچار تنبلي بر حسب 
  .شرايط

  .ارزان بودن و دسترسي آسان) ه
  
  :معايب •

 غير قابل پذيرش بودن آن از طرف والدين و کودکان )الف
  . به علت ظاهر نامناسب آن
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هاي پوستي به علت استفاده  ايجاد خارش و حساسيت) ب
  .از چسب

 ويژه در ارتباطات  ايجاد مشكالت رواني و اجتماعي به )ج
  . االنس اجتماعي با هم

  .كنترل مشكل بيمار توسط والدين) د
   موارد بستندرمان به ويژه درطوالني بودن زمان ) ه

  .وقت پاره
نامناسب بودن روش درماني در بيماران مبتال به ) و

 و  (intermittent esotropia)ايزوتروپي متناوب
  . (latent nystagmus)نهفته نيستاگموس 

  
   بينايي به وسيله آتروپينسازيمحدود

 (Atropine penalization)  

دن قطره آتروپين در در اين روش با استفاده از چكان
چشم سالم، از ايجاد تصوير واضح در اين چشم جلوگيري 

خود فرد از چشم دچار تنبلي استفاده  شود و خودبه مي
  . كند مي

  
  :مزايا •

تر آن توسط بيماران به علت ظاهر  پذيرش آسان) الف
  .مناسب و عدم مشكالت اجتماعي و رواني

  . تاري مداوم ديد چشم سالم) ب
تر توسط   و احساس مسووليت كمتر  بيشاطرآرامش خ) ج

  .والدين بيمار
كوتاه بودن زمان درمان به ويژه در درمان موارد تنبلي ) د

  . چشمعميق 
  
  :معايب •

غير قابل انجام در بيماراني كه هايپرمتروپي قابل ) الف
  . توجه در چشم سالم ندارند

  .عوارض سمي و حساسيتي) ب

وي ماكوال به علت عدم اثرات مخرب نور خورشيد بر ر) ج
  . پاسخ مردمک به نور

  .همكاري ضعيف بيمار در ريختن قطره) د
طبق   ( ۱۲۵/۲۰افت ديد نزديك چشم سالم به ميزان ) ه

  ).Walaceتحقيقات 
 ديد دوچشمي به ويژه در مراحل پاياني مسركوب داي) و

ترين  درمان كه ديد دوچشمي و برقراري آن از مهم
  . باشند  مرحله مياهداف درماني در اين

غير قابل استفاده بودن در بيماران مبتال به سندرم ) ز
  .داون يا آريتمي قلبي

   
 ي بينايي به روش اپتيکسازيمحدود

(optical penalization)  

در اين روش، ديد چشم سالم بيمار توسط لنزهاي 
شود و فرد ناخودآگاه از چشم دچار تنبلي  مثبت، تار مي

  . كند استفاده مي
  

  :مزايا •
مزاياي آن تقريباً مشابه با روش استفاده از آتروپين 

  . باشند مي
  

  :معايب •
نامناسب بودن در افراد خردسال و بيماراني كه ) الف

  . همكاري خوبي ندارند
تواند روش قابل اعتمادي باشد، چون  به تنهايي نمي) ب

 چنينكنند كه از باالي  بيماران اغلب سعي مي
  .  نگاه كننديعينك

  
  (COAT)ترکيب روش اپتيک و آتروپين 

با توجه به مطالب باال و نتايج به دست آمده از 
تحقيقات، انتخاب يك روش درماني مناسب كه داراي 

  : كند شرايط زير باشد، اهميت پيدا مي
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ترين زمان ممكن، ديد دو چشم با هم برابر  در سريع) ۱
  .شود

بيمار و والدين، روش مورد نظر را به راحتي بپذيرند و تا ) ۲
  . پايان درمان آن را ادامه دهند

لطمه قابل توجهي به ديد چشم سالم و وضعيت و ) ۳
  .تكامل ديد دوچشمي وارد  نكند

گيري بين  دهند که تفاوت چشم تحقيقات نشان مي
 و استفاده از آتروپين وجود ندارد وقت چشم و   بستن تمام

 سال . بيماران دارنداثري تقريباً مشابه در افزايش ديد
پزشكي آمريكا، برخي از  گذشته در كنگره چشم

گيري بين  گران اعالم كردند که حتي تفاوت چشم پژوهش
. وقت چشم و استفاده از آتروپين نيز وجود ندارد بستن پاره

البته نبايد از تاثير منفي و سركوب دايم ديد دوچشمي در (
  .) استفاده از آتروپين غافل شدشرو

از اين رو، محققان براي رسيدن به نتيجه بهتر و 
ها با حداقل معايب، روش  استفاده از مزاياي همه روش

COATهاي   را كه يك روش تركيبي در استفاده از روش
  . كنند باشد، پيشنهاد مي رايج درمان تنبلي چشم مي

ه بين حدت ، ابتدا براي كم كردن فاصلCOATدر روش 
 بينايي چشم سالم و چشم دچار تنبلي، از روش

، به ي آتروپين و روش اپتيکمحدودسازي بينايي به وسيله
ترين  شود تا اين امر در كوتاه زمان بهره گرفته مي صورت هم

سپس با نزديك شدن حدت . زمان ممكن صورت گيرد
دو  ديد وقت،  بستن پاره به كمك،بينايي دو چشم به هم

 و از احتمال برگشت کنند ميمار را با هم برابر بيچشم 
  .كاهند مجدد تنبلي چشم مي

در مراحل ابتدايي درمان، به علت اختالف زياد بين 
حدت بينايي چشم سالم و چشم مبتال به تنبلي، غالب 

كنند اما در  وقت را تحمل نمي بيماران روش بستن تمام
شده قرار  م، بيمار به ناچار در مقابل عمل انجاCOATروش 

  . گيرد مي

 پژوهشي انجام شده است كه مراحل ،در اين زمينه
 مجله ۲۰۰۲انجام آن به صورت كامل در شماره اکتبر 

AAPOS  در اين تحقيق كه در . به چاپ رسيده است
 بيمار انتخاب ۴۲ بيمارستان كودكان ليورپول انجام گرديد،

ها دچار تنبلي چشم ناشي از   نفر آن۳۲ند كه شد
  از ناشي بيمار دچار تنبلي چشم۱۰ترابيسم و اس

  .اند  بودهآنيزومترپي
)  سال۷۳/۴ميانگين ( سال ۷۵/۲ ‐۵/۶سن بيماران بين 

بود و همگي، يك دوره تحت درمان با روش بستن 
البته شايان ذكر است كه در .  بودند وقت قرار گرفته تمام

وقت،  بيماران فوق به رغم توصيه به انجام بستن تمام
 ساعت در روز چشم سالم را ۸والدين فقط توانسته بودند 

  .ببندند
طور ه  و بCOATدر اين بيماران و با استفاده از روش 

 ۳/۱۱ هفته در بيماران آنيزومترپيك و ۹/۱۰متوسط پس از 
هفته در بيماران دچار استرابيسم، حدت بينايي چشم دچار 

رتيب، بدين ت.  رسيد۳۷/۲۰ و ۳۰/۲۰تنبلي به ترتيب به 
 ۰۶/۰حدت چشم دچار تنبلي، به طور متوسط در هر هفته 

هاي مبتال قبل از  حدت بينايي چشم. (افزايش يافته بود
  .) بود۱۵۰/۲۰شروع درمان، در حد 

 ۱، بيماران هر روز يك قطره آتروپين COATدر روش 
روش كردند و براي  درصد در چشم سالم دريافت مي

  نمره،اراي هايپرمتروپي در بيماران دمحدودسازي اپتيک؛
 و در افراد بدون (Plano)  خنثي، سالم چشمعينك

در ديوپتر  +۷۵/۱ ،هايپرمتروپي، نمره عينك چشم سالم
  .شد نظر گرفته مي

گيري  گيري بيماران، غير از سنجش و اندازه در پي
 زمان وضعيت ديد دوچشمي و تغييرات حدت بينايي، هم

 بودن  وضعيت غالبچنين  حسي و هموضعيت
(dominancy) وسط ترجيح فيکسيشنت (fixation 

preferences) ،لنزهاي باگوليني ،Worth 4 Dot test و 
 بررسي  (Stereo Acuity)قديد عم نداردهاي استا  آزمون
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 اضافه کردن  باچنين ميزان حدت ديد نزديك، شد و هم مي
  . گرفت  مورد بررسي قرار مي(Add +3.00)+ ۰۰/۳عدسي

 نتيجه مناسبي ، بيمار۴۲ از مورد ۳۲بررسي، در پايان 
كه با توجه به زمان كم )  درصد۷۶(از درمان گرفته بودند 

  .شود دوره درماني، موفقيت بااليي محسوب مي

بنابراين با توجه به نتايج به دست آمده از اين تحقيقات 
ها اشاره شد، استفاده از يك  و مواردي كه در باال به آن

  در درمان موارد تنبلي عميقCOATد روش تركيبي مانن
تواند روش  مي  ،زمان كوتاه درمان مدت  به علت ، چشم

ساير يا و وقت به تنهايي  مناسبي نسبت به بستن تمام
  .به تنهايي باشدها  روش
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Orbscan (Bausch & Lomb)
  بخش دوم

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

  
  مقدمه

 در بخش اول توضيح  Orbscanبه طور خالصه در سامانه
سازي شکافي  داديم که اين وسيله داراي طراحي مقطع

باشد که در اساس با   مي(scanning optical slit)اپتيکي 
توپوگرافي قرنيه به تجزيه و . افي قرنيه متفاوت استتوپوگر

يافته از سطح قرنيه با سامانه  تحليل تصاوير انعکاس
دوربين ويديويي . پردازد  مي(placido disk)ديسک پالسيدو 

 باريکه نوري را   ۴۰، (high resolution)با قدرت تفکيک باال 
 ضبط و ثبت اند،  درجه به قرنيه تابانيده شده۴۵که با زاويه 

لمپ مشاهده   که در معاينه با اسليتطور همان(کند  مي
 نقطه در هر ۲۴۰افزار دستگاه، اطالعات  نرم). دشو مي

نمايد و ضخامت قرنيه و  باريکه نور را تجزيه و تحليل مي
اين کار . کند مي ارزيابي رياضي سراسر سطح خلفي قرنيه را

سازي  قطعدر حقيقت تلفيقي از توپوگرافي و طراحي م
  . )۱شکل  ( است(scanning slit)شکافي 

دقت و قابليت تکرار اين آزمايش با توجه به حرکت 
ها،  نگه داشتن چشم چشم بيمار، توانايي بيمار براي باز

هاي قرنيه، محدود   قرنيه و وجود بيمارياپتيکي شفافيت 
آوري عدم توانايي در  هاي اين فن ساير محدوديت. شود مي

به عنوان (هاي قرنيه   اليه(interface) فاصل تشخيص سطح
و زمان طوالني تصويربرداري و ) مثال بعد از فلپ ليزيک

پردازش اطالعات در مقايسه با توپوگرافي استاندارد متکي 
  . دنباش  ديسک ميپالسيدو بر

، انقالبي واقعي در ارزيابي قرنيه به Orbscan IIzدستگاه 
توان برجستگي  رود که به کمک آن مي شمار مي
(elevation) و انحناي قرنيه در هر دو سطح قدامي و خلفي 

  اي از ضخامت قرنيه  دستگاه، نقشه. را ارزيابي نمود
  . دهد در تمامي نقاط قرنيه ارايه مي) متري پاکي(

Orbscan IIzشده از تابش  اي از تصاوير تشکيل  مجموعه
افي ن شکطريق دو المپ با اسکا که از هاي نوري ر باريکه

(scanning slit lamps) از طرف راست يا چپ دستگاه با 
. کند شوند، ارزيابي مي  درجه به قرنيه تابانيده مي۴۵زاويه 

زن  چشمکدر طول انجام آزمايش، بيمار به يک نقطه 
 (coaxial)محور  قرمزرنگ که با سامانه تصويربرداري هم

 ثبت و چهل تصوير توسط دستگاه. گردد  خيره مي،باشد مي
هاي نوري   تصوير مربوط به باريکه۲۰شود که  ضبط مي

 تصوير ديگر حاصل ۲۰شده از طرف راست و  تابيده
تابش . باشند شده از طرف چپ مي هاي نوري تابيده باريکه

 ۷/۰زماني معادل به هاي نوري،  تايي از باريکه ۲۰هر دسته 
  . نياز داردثانيه 

Orbscan IIz عمـق اتـاق قـدامي،    گيـري    قادر به انـدازه 
 ۵ و ۳در   ( SimK، قطر مردمـک ، (angle kappa)زاويه کاپا 

ترين محل ضـخامت      و تعيين نازک  ) متري مرکز قرنيه    ميلي
چنـين هـر نقـشه     هـم . باشد  مي(thinnest pachymetry)آن 

تواند توسط اين     ديگري جدا از نقشه سطح خلفي قرنيه مي       
امي قرنيه، پزشـکان    قدسطح  توپوگرافي  . دستگاه ارايه شود  

هاي غيرطبيعـي را بـا دقـت          سازد تا شکل قرنيه     را قادر مي  
هـاي   تري مشاهده نمايند؛ ايـن موضـوع بـه تـشخيص          بيش
چنـين ايـن      هم. شود  تر و نتايج بهتر جراحي منجر مي        دقيق

جراحـان   العاده براي امـور تحقيقـاتي       دستگاه، ابزاري خارق  
           .باشد کتيو مياکراتورفر
  هاي حاصل از   دادهارايه قادر به Orbscan IIzگاه دست
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   ثانيه است ۵/۱ نقطه از قرنيه در مدت ۹۰۰۰ نزديک به
  باشد ولي به اندازه کافي براي بيماران  که اگرچه سريع مي

توانند از پلک زدن   بيماران نميبرخي. راحت نيست
ها بايد تکرار  گيري ديگر، اندازهدر برخي خودداري کنند و 

اگرچه در اکثر موارد، رضايت از کار دستگاه حاصل . وندش
تر  تر، به نظر مطلوب گردد ولي سرعت پردازش سريع مي

 Microsoft Windows NT عامل رايانه دستگاه سيستم. است

افزار   با اين نرمسازگارگر رنگي استفاده از هر چاپ.  است4.0
 از ،مختلف هاي بعدي نقشه  تصاوير سهپذير است و امکان

  .باشند دسترس ميدر اين طريق 

  

  ۱شکل 
  
  

   قدامي)Best Fit Sphere( بهترين سطح کروي مناسب 

BFS   براي بهتـرين ميـزان سـطح قـدامي قرنيـه           قدامي
، بهتـرين انـدازه     BFS elevationهاي    نقشه. شود  محاسبه مي 

متـر    حناي سطح قرنيه بـا واحـد ميلـي        معادل کروي را از ان    
 بـر   ،ختالف بين اين کـره و سـطح قرنيـه         ا. کنند   مي تعيين

نقشه (شود    اساس فاصله شعاعي از مرکز کره نشان داده مي        
Anterior Float BFS .(  شکل کره به آساني توسط کاربر قابـل

 ، انحراف از سـطح کـروي در مـوارد خـاص          و باشد  تصور مي 
براي تـصديق شـکل واقعـي چـشم و ميـزان عـدم تقـارن                

 رنـگ   ۳۵نقـشه داراي  . تکننـده اسـ    آن کمک ) آسيمتري(
  ها کنار آن نوشته     باشد که اندازه هر يک از رنگ       مختلف مي 
 ميکـرون   ۵ ايـن عـدد معـادل        ،BFSبراي نقشه   (شده است   

برابر بودن انـدازه سـطح قرنيـه و اسـفر يـا کـره               ). باشد  مي
  تـر از     نواحي پـايين  . شود   با رنگ سبز نشان داده مي      ،فرضي

و نـواحي بـاالتر از سـطح    سطح کروي مطلوب با رنگ آبـي    
نـشان  )  قرمـز  ‐نـارنجي (تـر     هاي گرم   کروي مطلوب با رنگ   

  .)۲شکل  (شوند داده مي

هاي قبل و بعد از عمل چشم   تصاوير فوق، نقشه‐۲شکل  
 Myopic Zywaveراست يک بيمار را که تحت جراحي 

Lasikدهند  قرار گرفته است، نشان مي.  
  
  

 از قبيل بيمار  مربوط بهاتمستطيل مياني نقشه، اطالع
کره ) ديوپتر(و قدرت ) متر ميلي(نام، تاريخ آزمايش، قطر 

، فاصله ليمبوس، قطر SimKمطلوب، تشخيص بيماري، 
ترين بخش قرنيه، عمق اتاق قدامي  مردمک، ضخامت نازک

   نيز زاويه کاپا و ،)ندوتليومآتليوم يا  از سطح اپي(
 Kappa interceptددهن  را نشان مي .  
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  خلفي (BFS)  مناسب کرويسطحبهترين 

اين حالت فرضي نيز بهترين کره معادل سطح خلفي 
  .کند قرنيه را محاسبه مي

  
  کراتومتري

گيري، مقادير کراتومتري مشابه در نواحي  اين اندازه
  . دهد را نشان مي) متري  ميلي۷ و ۵، ۳(خاص 
  

  نقشه ضخامت

گويند،  ميمتري نيز  اين نقشه که به آن نقشه پاکي
اختالف برجستگي بين دو سطح قدامي و خلفي قرنيه را 

اندازه  ، دستگاهماوس کاربر به وسيله حرکت. دهد نشان مي
.  به دست آورد بر روي نقشه در هر نقطه راضخامت قرنيه

تواند با مقادير متوسطي که دستگاه  اين نقشه مي
دهد، مقايسه شود  متري اولتراسونيک نشان مي پاکي

نقشه ).  متحدالمرکز نقشه شده در هر دايره ادير مشخصمق(
کتيو و نيز اضخامت براي ارزيابي قبل از عمل بيماران رفر

براي تعيين عمق واقعي بافت ليزرشده پس از عمل جراحي 
PRKهاي ضخامت به روشني  نقشه. ، بسيار ارزشمند است

دهند که نواحي ليزرشده دچار کاهش ضخامت  نشان مي
بايد توجه نمود که ضخامت قرنيه از مرکز به . اند شده

  . )۳شکل  (يابد محيط افزايش مي
  

  )کراتوکونوس(  قوز قرنيهارزيابي

، چشم چپ بيمار دچار قوز قرنيه شديد را  زير نقشه
برجستگي مرکزي هر دو سطح قدامي و . دهند نشان مي

 و )در مقايسه با چشم سالم(خلفي قرنيه با کاهش ضخامت 
  هاي پاييني،  نقشه. اند سم شديد قابل مشاهدهآستيگماتي

 درجه را نشان ۱۸۰سطوح مقاطع محورهاي صفر تا  
تر از  اند که چگونه قرنيه برجسته دهند و بيانگر اين نکته مي
BFS چنين در ناحيه محيطي،  هم). رنگ قرمز( شده است

BFSشکل  ()رنگ آبي(باشد  تر از سطح قرنيه مي  برجسته
۴.(   

  وس توسطـتر کراتوکون لـه ارزيابي کامـ بعد بدر شماره
Orbscanپرداخته خواهد شد .  

  
  

  ۳شکل 
  

  ۴شکل 
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Bausch & Lomb Zywave II Wave Front System
  )سامانه جبهه موجي(

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

  
  مقدمه

آوري  ، يک فن Zywave II aberrometerدستگاه
گرهاي جبهه موج بر پايه اصل  رفته در زمينه حس پيش

Hartmann-Shackتواند با  ياين دستگاه م. باشد  ميOrbscan 

IIz) و يا بدون آن) گر سگمان قدامي چشم است که تحليل، 
هاي کلي دستگاه اپتيکي چشم تلفيق  براي ارزيابي اعوجاج

اين دستگاه داراي اجزاي اپتيکي با ). ۱شکل (گردد 
باشد و اجزاي آن نسبت به رطوبت يا  کيفيت بسيار باال مي

ه عنوان مثال ب. ذرات معلق در هوا، بسيار حساسند
توانند موجب تضعيف دستگاه و غيردقيق  تششعات ليزر مي

، ديگر هاي محيطي از تاثيرات ناخالصي. ساختن نتايج شوند
  .باشد کاهش عمر کارکرد اجزاي اپتيکي دستگاه مي

 قرمز مادون با پرتو Zywave aberrometerدستگاه 
توليدشده توسط مخلوط گازهاي هليوم و نئون با شدت کم 

. شود مي) فوکوس(کند که بر روي شبکيه متمرکز  کار مي
ليزر ديود . شود  ثانيه روشن مي۱/۰ليزر ظرف مدت تقريبي 

)  نانومتر۷۸۰( قرمز  مادون در طيفZywaveبه کاررفته در 
شدت پرتو ليزر به کاررفته از حداکثر مقدار . کند کار مي

راي تر است، بنابراين خطري ب کم) ۴۰معادل (قابل تحمل 
  ). ۲شکل (شبکيه ندارد 
گيري از تطابق، مردمک بايد قبل از انجام  براي پيش

از پس از عبور نور . متر باز شود  ميلي۶ به ميزان ،آزمايش
يافته به  کل مسير اپتيکي چشم، مجموعه پرتوهاي انعکاس

اي از لنزهاي کوچک که به آن اصطالحاً لنزلت  مجموعه
(Lenslet)و تصوير نهايي توسط يک رسد  گويند، مي  مي

  ). ۴ و ۳شکل (شود  اي ثبت مي دوربين رايانه
  
  

يافته به تعداد زيادي  به عبارت ديگر، نور انعکاس
 و در نتيجه شود ميتر شکسته  واحدهاي نوري کوچک

يافته از شبکيه ايجاد  تصاوير متعددي از همان پرتو انعکاس
 مشخص Zywaveمحل نقاط کانوني توسط . گردند مي
شوند و تجزيه و تحليل انحراف نقاط از محل مطلوب  مي

تواند بازسازي  گردد و در نتيجه، جبهه موج مي انجام مي
نقاط سفيدرنگ از نقص، هر يک  براي يک چشم بي. شود

اند بايد داراي الگو و  ها متمرکز شده براقي که توسط لنزلت
، بر روي  از سطحيافته موج انعکاس. شدت يکساني باشند

اين وضعيت، . اي از تصاوير نقاط متمرکز خواهد شد کهشب
نقص  معادل سطح جبهه موج که همان دستگاه اپتيکي بي

  . باشد، خواهد بود مي
برعکس، چشم داراي اعوجاج، نقاط سفيدرنگي را با 

هاي مختلف يا به عبارت ديگر جبهه موج  الگوها و شدت
وج از گر انحراف جبهه م دهد که بيان ناهمگون نشان مي
انحراف از سطح مطلوب براساس . باشد سطح مطلوب مي

شود و  اي محاسبه مي شده توسط دوربين رايانه تصاوير ثبت
هاي  الگوي جبهه موج واقعي به صورت گرافيکي با نقشه

  . شوند داراي کدهاي رنگي نمايش داده مي
جايي هر نقطه از محور هر  گيري جابه به وسيله اندازه

يافته را هنگامي   شيب جبهه موج اعوجاجتوان لنزلت، مي
  . شود، معين نمود که وارد لنزلت مربوط مي

 اي جملهتواند مشتقي از معادله چند جبهه موج مي
هاي اول تا چهارم و باالتر باشد  زرنيکه به صورت دسته

(Zernike Polynomials))  ۵شکل.(  
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 Zywave II نماي کلي دستگاه ‐۱شکل 
  
  

  ابش پرتو ليزر ت‐۲کل ش
  
  

 Hartmann-shack جبهه موج بر پايه اصل ‐۳شکل 
  
  

  اي شده توسط دوربين رايانه  تصوير ثبت‐۴شکل 
  

 
  اي زرنيکه جمله چند‐۵شکل 

  
. ، يک سطح استآل ايدهجبهه موج يک دستگاه اپتيکي 

در يک الگوي خاص، جبهه موج را هر اعوجاجي 
وجب کاهش حدت بينايي کند که م خوش تغيير مي دست
به عنوان يک درمان استاندارد، تنها با کاهش . شود مي

هاي  هاي دسته دوم، حدت بينايي توسط اعوجاج اعوجاج
اين دستگاه نه تنها . دسته سوم و باالتر محدود خواهد شد

کند بلکه براي کاهش  ها کمک مي به تشخيص اعوجاج
هاي  گيري  اندازه بر پايهZyopticsها زماني که از  تمامي آن

Zywave و Orbscan IIzرود شود، به کار مي  استفاده مي.  
  
 ZYWAVE II  

  روند در هنگام شروع، از يکدستگاهبرنامه اين 
اين روند . کند  عبور مي(self calibration)خودتنظيمي 

دستگاه زماني آماده . نمايد چندين ثانيه زمان صرف مي
که پنجره اصلي آن بر صفحه  گيري خواهد بود اندازه

   ).۶شکل (نمايش ظاهر شود 
  

  Zywave  منوي اصلي‐۶شکل 
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   (Wavefront display)نمايش جبهه موج 
  خالصه نتايج

هاي  راست و باال، اعوجاجسمت ، تصوير ۷ شکلدر 
حلقه تحتاني، . اند هاي باالتر نشان داده شده دسته
شده  سازي هشبي PSF  (point spread function)ميزان

(simulated)دهد که  اين عکس نشان مي. دهد  را نشان مي
اي که به صورت  منبع نوري نقطهيک بيمار چگونه به 

مانند (کند  نهايت قرارگرفته است، نگاه مي مجازي در بي
  ).اي در آسمان ستاره

اي از  اطالعات آماري در سمت چپ و پايين، خالصه
  .دهند هاي مهم را ارايه مي مولفه
 براي PPR (Predicted Phoropter Refraction)   مقادير‐

يافته   اتساعمتر و مردمک کامالً  ميلي۵/۳مردمک با قطر 
  .دنشو گيري مي اندازه
‐ (Root Mean Square) Zernike RMS براي مردمک با 
 .باشد متر مي  ميلي۶قطر 
‐ Higher order Zernike RMS  ۶ براي مردمک با قطر 
 .استمتر  ميلي
‐ Higher order Zernike RMS بدون احتساب ضريب 
  .شود متر محاسبه مي  ميلي۶ زرنيکه، براي مردمک ۴۰۰

متر   ميلي۱۵ معادل  Back Vertex بر اساسPPRمقادير 
اين مقادير، ميزان عيوب انکساري بر . اند نشان داده شده

دهند  را نشان مي اساس اسفر، قدرت و محور آستيگمات
هاي  شده شامل اعوجاج گيري هاي اندازه وجاجکه کل اع

هاي باالتر مانند کوما و اعوجاج کروي را نيز بر اساس  دسته
  .شود اسفر و سيلندر معادل شامل مي

  
    (2D Plot)بعدينقشه دو

  بعدي در حقيقت نقشه جبهه موج با واحدنقشه دو
 در گوشه سمت (pyramid)دکمه هرمي . باشد ميکرون مي
 را که در آن ضريب   زرنيکهاي جملهمعادله چندچپ پنجره، 

فعال کردن . دهد زرنيکه در نظر گرفته شده است، نشان مي

شده زرنيکه منظورها منجر به حذف ضرايب   اين دکمه
  .)۸ شکل( خواهد شد

  
 (PPR vs. Pupil Size) براساس اندازه مردمک PPRنمودار 

را به اين نمودار، اسفر را به رنگ آبي، آستگماتيسم 
هاي  را به رنگ سبز در اندازه رنگ ارغواني و محور آن
  ).۹شکل (دهد  مختلف مردمک نشان مي

  
PSFهاي باال  دسته (Higher Order PSF)   

شده را فقط با  سازي  شبيه PSFاطالعات اين قسمت،
شکل (دهند  هاي باالتر نشان مي هاي دسته محاسبه اعوجاج

۱۰.(  
  

 بعدي نماي سه
داده  نشان جا  در اينبعدي جبهه موج هنقشه نماي س

توان ضرايب زرنيکه را نيز نمايش   و در آن ميشده است
  ).۱۱شکل (داد 

  
 (Normal Band View)نماي نوار طبيعي 

اين نقشه، ميزان کلي ضرايب زرنيکه از دسته دوم تا 
هاي کره چشم را بر اساس واحد ميکرون  پنجم اعوجاج

انگر ضرايب نرمال زرنيکه است ناحيه سبز بي. دهد نشان مي
 فرد داوطلب به عنوان ۲۰۰ درگيري اين ضرايب  اندازه باکه

  ).۱۳ و ۱۲شکل (جمعيت تصادفي به دست آمده است 
  

   (Time Development View)نماي تکامل زماني
هاي مختلف  شسازد تا آزماي  کاربر را قادر مي،اين بخش

 .ا ارزيابي نمايدرفت در طول زمان ر را مشاهده کند و پيش
ها بين  دو پنجره پاييني اين تصوير، بيانگر اختالف نقشه

  ).۱۴شکل (د نباش  ميC و  B و نيز آزمايش B و Aآزمايش 
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  اي از شکل نهايي جبهه موج  خالصه‐۷شکل 

  

 
   نقشه دو بعدي جبهه موج با واحد ميکرون‐۸شکل 

  

   و اندازه مردمکPPR نمودار ‐۹شکل 
  

 PSF باالتر هاي  دسته‐۱۰شکل 
  

 
  بعدي جبهه موج  نقشه سه‐۱۱شکل 

  

  

 
   ضرايب دوم تا پنجم زرنيکه را با  ، اين شکل‐۱۲شکل      

  .دهد      واحد ميکرون نشان مي
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   ضريب زرنيکه طبيعي‐۱۳شکل

  
  

 
   نقشه تغييرات در واحد زمان‐۱۴شکل 

  
  

  
  

  



 

  
 CNV آنژيوگرافي پرسرعت در ‐سودابه فوالدين

  

 ۶۳

زايي  سازي دقيق نورگ آنژيوگرافي  پرسرعت با ايندوسيانين سبز به منظور نمايان
 آوروييدي 

  
Murphy RP. High speed ICG angiography: imaging the vascular structure of choroidal 
neovascularization to facilitate treatment by modulating the bloodflow. Subspecialty Day /Retina 
2001:193-196. 

 

  پزشكي نگاه  مركز چشم‐پرستار واحد آنژيوگرافي: سودابه فوالدين
 پزشکي شهيد بهشتي  دانشگاه علوم–پزشکي  استاد چشم: دکتر مسعود سهيليان

  

  :اختصارات
BSS: balanced salt solution 
CNV: Choroidal neovascularization  
HSICG: high speed indocyanine green  
ICG: indocyanine green 
MPS: Macular photocoagulation study  
NVD: Neovascularization of  disc  
NVR: Neovascularization of retina 
PDR: proliferative diabetin retinopathy 
RPE: retinal pigment epithelium 

  
 در ي ليزرليشنگوفوتوكوآيكي از اولين كاربردهاي 

رسان در ضايعات عروقي  هاي خون ها، درمان رگ سانان
ها موجب از  مسدود نمودن آنبا  و كوروييد است تا شبكيه

 ،۱۹۶۰در دهه .  مزبور شويمبين رفتن ضايعات عروقي
اولين درمان جهت مرحله پروليفراتيو رتينوپاتي ديابتي 

(PDR) با ليزر روبي (Ruby)،هاي   درمان كانوني شريانچه
 در و به ويژه  (NVR)شبكيهزايي   نورگدر رسان خون
، ۱۹۷۰با رسيدن دهه .  بود(NVD)زايي ديسك  نورگ

 شد؛فوتوكواگوليشن به وسيله گزنون جانشين ليزر روبي 
يك چنان  هم ضايعات عروقي،  بهرسان  خونهاي رگدرمان 

چنين در  هم. عروقي باقي ماندروش اصلي درمان 
ساير ون جانشين ليزر آرگ درمان با  نيز۱۹۷۰دهه
 هاي رگ درمان گرديد و گوليشنفوتوكوآهاي  روش
ضايعات عروقي شبكيه و كوروييد به عنوان در رسان  خون

  .بخش مهمي از اين روش درماني باقي ماند
زايي   نورگ دررسان  خونهاي رگ چند دهه، درمان طي

شكل  داسي  شبكيه در رتينوپاتي ناشي از بيماري سلول

(sickle cell anemia)پس از آن در دهه .  توصيه شده بود
زايي كوروييدي   نورگ دررسان هاي خون ، درمان رگ۷۰

(CNV) در . ثانويه به پارگي كوروييد نيز مطرح گرديد
 درمان  نيزCNVكننده ، جهت موارد عودMPSمطالعه 

 رسان هاي خون درمان رگ. رسان توصيه شد  خونهاي رگ
. اند ر ماكوال نيز توصيه شده بعد از اعمال جراحي زيCNV در

رسان به   خونهاي رگها،   آن هاي ديگري كه در بيماري
 Von Hippleشوند عبارتند از ضايعات  وسيله ليزر درمان مي

آنژيوگرافي با فلورسين در . Eale'sزايي در بيماري  و نورگ
تصويربرداري شبكيه و كوروييد، طي چهل سال گذشته از 

  ها را در انسان  نخستين بررسي Alvis  وNovotryكه  زماني
وضعيت . چنان مورد استفاده بوده است انجام دادند، هم

هاي نسبتاً كوتاه  فلورسانس فلورسين سديم در طول موج
، سبب ضعف اين روش براي ) نانومتر۵۲۰‐۵۳۰(

سازي جزييات گردش خون كوروييد شده است؛ چرا  نمايان
تليوم پيگمانته شبكيه  به مقدار كمي در اپياين ماده كه 

(PRE)فلورسين سديم به خاطر اندازه كوچك . كند  نفوذ مي
هاي خوني با سوراخ بزرگ  به سرعت از رگ مولكول آن،

سازي  گردد و لذا از نمايان هاي كوروييد خارج مي نظير رگ
به همين داليل، . كند هرگونه جزييات عروقي جلوگيري مي

 هرگونه ختنسا نمايانين در فلورستوانايي آنژيوگرافي 
زايي كوروييد   و نورگاستجزييات عروقي كوروييد محدود 
به اين داليل است كه . سازد را نيز به ميزان كمي نمايان مي
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 را در رسان  خونهاي  رگتواند  آنژيوگرافي با فلورسين نمي
CNV سازدمشخص  .  

هاي استاندارد آنژيوگرافي با فلورسين، در هر  با روش
لذا تصاوير به دست آمده از . شود  تصوير گرفته ميثانيه يك

 قادر به نشان دادن اطالعات ، كندي علتاين روش، به
. باشند نميپوياي سريع حاصل از پر شدن عروق كوروييد 

 توانايي قابل توجهي (ICG)آنژيوگرافي با ايندوسيانين سبز 
 گردش خون كوروييدي به وجود آورده ختنسا را در نمايان

هاي منتشرشده  تر و تابش طول موج تحريك طوالني. است
ها را  جايي بهتر آن  جابه ودنده ، تفرق را كاهش ميICGاز 

. دنساز  فراهم مييهاي كوروييد از طريق خون و رنگدانه
 از عروق طبيعي، ICG اندكي نشت  وجودچنين به لحاظ هم

زايي كوروييد  ها و حتي نورگ سازي جزييات رگ نمايان
  .گردد ممكن مي

  

 در يک بيمار مبتال به استحاله ماکوال رسان  عروق خون‐۱شکل 
  . مشخص گرديده استHSICG ايجاد شده به خوبي با CNVو 

  
اي و پيدايش  آوري آنژيوگرافي رايانه رفت فن پيش
 باال در (resolusion) قرمز با تفكيك مادونهاي   دوربين

 مورد نياز،  resolution با ايجاد درجه،هاي اخير سال
ترين  بيش.  كوروييد را آسان كرده استسازي عروق نمايان

 رسان  خونهاي رگموفقيت با روش فوق، نشان دادن 
 هاي رگ چون زمان پر و خالي شدن .كوروييد است

و ) اغلب بين دو ثانيه (باشد  سريع ميرسان، بسيار خون
، تاس تصوير در ثانيه ۴۰ تا ۶ قادر به گرفتن HSICGچون 

هاي  رفت بزرگ نسبت به دستگاه اين مساله يك پيش
 كه حداكثر قادر به گرفتن يك رود تر به شمار مي قديمي

هاي فوق در  كاربرد روش. تصوير در هر چند ثانيه بودند
چنين  اي و با سرعت باال و هم آنژيوگرافي به صورت رايانه

د وجو اين امكان را به ،ICGها با روش  امكان پردازش داده
 انسان را در زمان  كه بتوان جريان خون كوروييداند آورده

 هاي دوربينافزودن . برداري نمود واقعي آن عكس
هاي   رايانهقدرت تفكيك باال بهاي با  قرمز رايانه مادون

 HSICGداري اطالعات را دارند، انجام  روميزي كه قابليت نگه
يك  ،با اين روش، ظرف چند دقيقه. را ممكن ساخته است
و ها  وريداي با درجه تفكيك باال،  فيلم ويديويي رايانه

پزشك  چشم. دهد  را به طور مجزا نشان ميها شريان
را درون يك  تواند فيلم ويديويي را ارزيابي نمايد و آن  مي

هاي گوناگون جلو و عقب ببرد تا  رايانه روميزي با سرعت
ييد  كورو خونكه تمام اطالعات مطلوب درباره گردش اين

  . حاصل شود
 و وريديزمان تزريق داخل  انجام پشت سر هم و نه هم

 و فلورسين نيز بسيار HSICGسازي با هر دو روش  نمايان
آنژيوگرافي با فلورسين، با نشان . كننده است موثر و كمك

دادن نواحي داراي نشت فلورسين و مشخص نمودن نوع 
 حاصل هاي يافته، اطالعات مهمي را به )زايي نورگ(ضايعه 

 در حجم بسيار كوچكي ICG. افزايد مي HSICGاز آنژيوگرام 
) كننده ليتر ماده رقيق  ميلي۳/۰گرم در   ميلي۸تقريباً (

اين كار بالفاصله با يك شستشوي سريع و . شود تزريق مي
شود كه به   تكميل ميBSSليتر محلول   ميلي۱۰تزريق 

تصاوير . دباش  ميHSICGسازي قدرت تفكيك  منظور مطلوب
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 تصوير در ثانيه با توانايي عقب ۴۰ تا ۶ به صورت ،حاصل
  بردن منظم تصاوير، به عنوان يك فيلم پويا

(Phi-motion)قدرت تفكيك بايد . گردند  ايجاد مي
۵۱۲×۵۱۲ Pixelيا باالتر باشد  .  

 بايد قبل از HSICGضبط و تصويربرداري در مطالعه 
انتقال .  در گردش خون كوروييد شروع شودICGوارد شدن 

ICG روييدي، بسيار وزايي ك  نورگ دررسان  خونهاي رگ به
رسان ممكن است فقط براي  رگ خون. دهد سريع رخ مي

 نسبت HSICGانجام . تر قابل مشاهده باشد چند ثانيه يا كم
داري به   به طور معني، معموليفلورسينبه آنژيوگرافي با 

  .كننده نياز دارد تر فرد آنژيوگرافي ت بيشدانش و مهار
تحليل تصوير آنژيوگرافي با فلورسين، تجزيه و تحليل 

 ، تفسيربرعكس. نسبتاً ساده است زيرا تصاوير ايستا هستند
HSICG نياز به كسي دارد كه تصاوير پويا را ارزيابي كند و 
 ،به اين لحاظ. ها را مشخص سازد بندي متوالي رويداد زمان
 HSICG تفسيرهاي مورد نياز براي  هتي چند بين مهارتشبا

با مهارت مورد نياز يك متخصص قلب و عروق يا يك جراح 
 گردش بررسياعصاب در ارزيابي يك مطالعه پويا براي 

كه در يك گردش  نخست اين. خون قلب يا مغز وجود دارد
 متمايز از پر شريانيشدن  خون طبيعي كوروييدي، پر

 مخفي با در نظر CNVها در   پر شدن رگ. استوريدشدن 
 در كوروييد طبيعي، معموالً به شريانيگرفتن پر شدن 

اين موارد اجازه . گيرد مقدار كمي با تاخير انجام مي
هند تا جدايي زودگذر گردش خون طبيعي از  د مي

  . غيرطبيعي مشخص شود
 CNVرساني به  رسان يا آوران كه عمل خون عروق خون

 پر  CNVرا بر عهده دارند، ضرورتاً پيش از خود عروق
هاي  زايي، شريانچه  نورگتر ضايعات در بيش. شوند مي

 در آنژيوگرام CNVرسان   طبيعي قبل از عروق خونكوروييد
 بررسي چندباره فيلم ويديويي به فرد. شوند مشاهده مي

وريدهاي  طبيعي را از هاي كوروييد دهد تا رگ اجازه مي
رسان  سپس رگ خون.  متمايز سازد غيرطبيعيييدكورو

هاي طبيعي كوروييدي تشخيص داده  تواند از شريانچه مي
هاي تكراري  توانند با ارزيابي اين ارتباطات مي. شود

 تخليه ،پس از آن. تر شوند هاي پر شدن، مشخص چرخه
هاي آوران   بايد مشخص گردد و از شريانچهCNV وريدي

رسان  بارت ديگر بايد از رگ خونتميز داده شود؛ به ع
  .متمايز گردد

، استفاده از ليزر با اسپات  CNVهاي درماني يكي از روش
(spot)رسان در ناحيه خارج از  هاي خون  كوچك براي رگ

 تا ۷۵اندازه نقاط ليزري به كار رفته، بين . باشد فووآ مي
 ميكرون است و ترجيحاً از ليزر ديود با طول موج ۲۰۰
ليزر گردد زيرا پخش شدن  ومتر استفاده ميان ن۸۱۰
شود و تغيير رنگ قابل مشاهده شبكيه  تر مي كمشده  ساطع

  . رسد ترين مقدار مي  به كمRPEو 
هاي رايج در دسترس، با موفقيت  البته همه طول موج

پالس  ميلي. اند رسان استفاده شده هاي خون براي بستن رگ
 ثانيه ۱/۰قريباً هاي ت  در چرخه،۸۱۰كردن ليزر ديود 
 ثانيه خاموش، در نيل به هدف ۱/۰روشن و سپس 

داري يك آستانه حرارتي كه فقط براي بستن رگ  نگه
كه باعث  كند، بدون اين رسان در كوروييد كفايت  خون

 عصبي‐حسياي در بافت شبكيه  بل مشاهدهتغيير رنگ قا
 دو ،در اين روش، زمان كلي درمان. كند گردد، كمك مي

  . تر است  يا كمي بيشدقيقه
گليشن با پالس كوتاه كه اغلب مورد استفاده آدر فوتوكو

 و كوروييد، نخستين RPEگيرد، مالنين موجود در  قرار مي
مالنين، انرژي ليزر را جذب و . باشند كننده ليزر مي جذب

از . گردد كند كه باعث سوختگي مي را به گرما تبديل مي آن
حاصل از ليزر در گذشته براي هاي با درجه باالي  سوختگي

شد و در اين حالت، دماي   استفاده ميCNV و PDRدرمان 
 يعني بيش از  درجه ۶۰ تا ۴۰بافت به طور معمول به 

گراد  سانتي درجه ۳۷ درجه حرارت معمولي بافت كه
رسيد و يك سوختگي ناشي از ليزر در اثر  باشد، مي مي

  .شد جاد ميحرارت و سرانجام نكروز انعقادي بافت اي
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 نانومتر، به خوبي براي بستن ۸۱۰درمان با ليزر ديود 
رسان كوروييد مناسب است؛ چرا كه اين  هاي خون رگ

تليوم پيگمانته، درجه حرارت   با نفوذ بهتر از اپي طول موج
 قبالً نشان داده است كه  Mainster. برد تر باال مي بافت را كم

 ۳با اسپات ) نومتر نا۸۱۰(قرمز مادون وقتي ليزر ديود 
وات در   ميلي۸۰۰ ثانيه با قدرت ۶۰متري، به مدت  ميلي

 درجه ۱۰ شود؛ افزايش دما در شبكيه تنها شبكيه استفاده 
 نانومتر ۸۱۰با پالس كردن ليزر ديود . باشد گراد مي سانتي

 هزارم ۱۰۰ هزارم ثانيه روشن و بالفاصله ۱۰۰به مدت 
، گردش خون )درصد ۵۰يك چرخه معمول (ثانيه خاموش 

تليوم پيگمانته شبكيه را  در كوروييد به طور موثري اپي
كه گراديان حرارتي كمي باالتر  در حالي. سازد خنك مي

تر كوروييد در سطح رگ  تواند در ناحيه عميق مي
تواند با  رسان اثر حرارتي به وجود آورد، اين اثر مي خون

تر  ا قدرت كمو ب)  ميكرون۷۵(تر  استفاده از اسپات كوچك
 ۲بعد از . تر شود  بيش،)وات  ميلي۲۵۰ تا ۲۰۰ تقريباً(ليزر 

وات   ميلي۱۰۰ تا ۵۰ ثانيه، ۲۰ دقيقه، قدرت ليزر هر ۳تا 
 ۶۰۰(هاي باالي ليزر  در اين حالت، قدرت. يابد افزايش مي

رسان در  تواند براي بستن رگ خون مي) وات  ميلي۸۰۰تا 
كه  ه قرار گيرد؛ بدون اينآخر چرخه درمان، مورد استفاد

تليوم  هرگونه سفيدشدگي قابل رويتي در سطح اپي
تخمين . پيگمانته شبكيه يا اليه حساس شبكيه ايجاد شود

 ۱۰ييتوانيم به سطح دما جا مي زده شده است كه در اين
كه براي ترومبوزه (رسان  گراد در رگ خون سانتيدرجه 

گونه انعقاد  ه هيچك  بدون اينرسيم،ب  )نمودن آن الزم است
روش مورد بحث را روش . يا سوختگي شبكيه پيش آيد

اند تا از ميكروپالس  ناميده) پالس كردن يا ميلي(پالس  ميلي
  .ليزر متمايز باشد

كه رگ مورد نظر در كوروييد براي درمان،  جا  از آن
باشد، ضروري است  يت نمي قابل رومعموالً از نظر باليني
 در HSICGا ليزر را با گرفتن يك كه پاسخ به درمان ب

البته . يابي نماييمدرمان ارزفواصل زماني متعدد به دنبال 

شود و  رسان به سرعت حاصل مي انسداد رگ خون
 جهت ،توان بالفاصله بعد از درمان  را ميICGآنژيوگرافي با 

نخستين هدف درمان با ليزر، بستن يا . ارزيابي انجام داد
تر  باشد كه بيش ان كوروييد ميرس نازك نمودن رگ خون
.  شناخته شده استCNVكننده خون  به عنوان عامل تامين

 يرسان بعد از ليزر، نشانه مثبت تاخير در پر شدن رگ خون
  . شود از تاثير ليزر براي بستن رگ محسوب مي

رسان، اثر  كه آيا بستن رگ خون حال براي تعيين اين
اشته است يا نه،  دCNVمناسبي براي بسته شدن كل عروق 

 ضروري HSICGاستفاده توام آنژيوگرافي با فلورسين و 
كاهش نشت در آنژيوگرافي با فلورسين و تاخير يا . است

 مساعد  هاي پاسخ رسان، نشانه عدم پر شدن رگ خون
هاي آنژيوگرافي با فلورسين  بازبيني دقيق عكس. دنباش مي
هاي  رگسازي زودهنگام   به طور موثري نمايانHSICGو 

اين . سازد جديد يا عودكننده را ممكن مي رسان خون
 و آنژيوگرافي با HSICGآمدي بسيار زياد  مساله، كار

از . دهد نشان ميCNV ين را در چشمان مبتال به فلورس
رسان نيازمند درمان، معموالً قابل  هاي خون جا كه رگ آن

د  نيز نيازمنها جا كه درمان آن باشند و از آن رويت نمي
باشد؛  دقت زياد و استفاده از ليزر با اسپات كوچك مي

به . استپزشك نيز در اين روش بسيار دخيل  مهارت چشم
 در (Landmark)هاي راهنما  همين جهت استفاده از نشانه

هاي مورد نظر، بسيار  كوروييد و شبكيه براي تحليل مولفه
  . مهم است

د نيـاز   هاي متعدد مكـرر مـور       در اين روش، آنژيوگرافي   
 كالسـيك، ممكـن   CNVبه طور مـشخص در يـك        . باشد  مي

رسان، جريان خون را      تري رگ خون    است يك يا تعداد بيش    
رسان بايد بـا ليـزر    هاي خون لذا همه اين رگ  . برقرار نمايند 
در هر حال، ارزيابي ضايعه بايد با آنژيوگرافي و         . بسته شوند 

 ۷۵بيش از   رسان در     عروق خون . آزمايش باليني دنبال شود   
. ندتواننـد نمايـان شـو         ، مـي  CNVهاي مبتال به      درصد چشم 

توانـد    رسـان بـا ليـزر مـي         هاي خون    اين رگ  بستن انتخابي 
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منجر به جذب مايع زير شبكيه و اصالح ديد چـشم مبـتال             
ــردد ــه     . گ ــون ب ــان خ ــاهش جري ــزر، ك ــد از لي   ،CNVبع

  .كند گيري مي  پيشCNVتر   معموالً از رشد بيش
 يك ناحيه كوچك از بافت ، كه با اين روشنظر به اين

گيرد و از  شبكيه در معرض اثرات حرارتي ليزر قرار مي
انعقاد يا (تر درمان، زير آستانه حرارتي  جا كه بيش آن

درمان . باشند قرار دارد؛ عوارض حداقل مي) سوختن بافت
ريزي  تواند سبب خون  ميCNV  کننده  تخليهوريداشتباه 

ه شود؛ هرچند اين مساله به ندرت پيش  و شبكيRPEزير 

 HSICGخطر فوق به مقدار زيادي با ارزيابي صحيح . آيد مي
ريزي ايجاد شود، معموالً در  چنانچه خون. يابد كاهش مي

حاشيه محيطي ضايعه قرار دارد و معموالً به سرعت هم 
 ۳۰، بيش از CNVرسان  درمان رگ خون. شود جذب مي

رفت در  ون نيز به علت پيشسال قدمت دارد و هم اكن
. تشخيص و درمان بهتر و زودتر، موثرتر هم شده است

 و توام HSICGهاي كوروييد با  تسهيل تصويربرداري از رگ
  وسيلهرسان به  خونهاي رگ با بستن موثرتر  شدن آن

   . است شدهيهبود نتايج درماني به ميزان زيادليزر، سبب ب
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   در طراحي لنزهاي داخل چشمياختالف نظر
  

Controversies in IOL design. Supplement to Cataract & Refractive Surgery Today. February 
2004.  

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

  پزشکي نگاه  مرکز چشم‐کارشناس پرستاري: نيلوفر اسدزندي
  

  :راتاختصا
AAO: American Academy of Ophthalmology 
ARMD: age-related macular degeneration  
BDES: Beaver Dam Eye Study 
IOL: intraocular lens 
UV: ultraviolet 

  
   و جراحي عيوب انكساريکاتاراکت 

آوري ممانعت از نور  فن ،در اين مقالهموضوع مورد بحث 
 لنزهاي داخل چشميتوسط  (blue-light-blocking) آبي

پژوهشگران در اين بحث، . است  (yellow-tinted)زردفام
 با تخريب آبي نور دانش مربوط به لنزها و ارتباط طول موج

  . دهند مورد بررسي قرار مي را ARMDو بيماري ماكوال 
آوري لنزهاي داخل چشمي در سي سال گذشته  فن

شکي آمريکا پز  آکادمي چشم.نموده استتغييرات اساسي 
)(AAOآينده حرفه  اين لنزها را تهديدي براي، در آغاز 

 اين لنزها ، در حال حاضرولي دانست پزشکي مي چشم
پزشکي  بخشي از درمان استاندارد در جراحي چشم

آوري ممانعت از  در مورد مزاياي فن. شوند محسوب مي
 ،ورود نور آبي به چشم که در مورد لنزهاي داخل چشمي

 توسط (yellow-tinted) توليد لنزهاي زردفامبه صورت 
 ارايه شده است، اساساً چند سوال پيش روي Alconشرکت 
  : داردقرارپزشکان  چشم
 علمي وجود دارند که نشان دهند نور يآيا شواهد) ۱

 نور آبي موجب افزايش  آياآبي براي چشم مضر است و
ر آيا اين نوکه   اينديگرشود و   ميARMDخطر ابتال به 

   است؟ اين بيماريمستقيماً عامل ايجاد

شوند  ميآيا وسايلي که مانع ورود نور آبي به چشم ) ۲
  ها مناسبند؟  براي محافظت از چشم،)IOLمانند (

خواهند  بيماران مي«آيا بر اساس اعتبار اين ادعا که ) ۳
آوري  توان گفت فن مي» همه چيز را با هم داشته باشند

کند تا از ابتال به    ميور آبي را بلوکهجديد به اندازه کافي ن
ARMDجلوگيري شود؟   
آوري جديد بر ديد رنگ و حساسيت  آيا فن) ۴

کارگذاردن  بيماران پس از (contrast sensitivity)کنتراست 
  دارد يا خير؟تاثيري  لنزها گونه اين

  
  آيا نور آبي مضر است؟

ور آبي گونه عنوان کرد که آيا ن اينتوان  مياين سوال را 
  شود؟  ميARMD تشديد  ياسبب ايجاد

تر نتايج براساس مطالعات بر روي حيوانات  امروزه بيش
 Werner Noel دکتر ،۱۹۶۶در سال . اند ريزي شده پايه

تواند  متوجه شد که تابش مقادير اندک در زمان طوالني مي
 Bill Ham پروفسور ، سال بعدده. سبب تخريب شبکيه شود

هاي نوري  دادند که نوع متفاوتي از آسيبو همکاران نشان 
 ،تر  روشنهاي مايشگاهي هنگام تماس با پرتودر حيوانات آز

انواع . براي چندثانيه تا چند دقيقه بروز خواهد کرد
 اساس طيف اثرشان هاي ناشي از امواج نوري بر آسيب

هاي  گر تاثير طول موج  اين امر نشان وشوند متمايز مي
  . باشد ريب ميمختلف در ايجاد تخ

 به بررسي تخريب حاصل از طيف نور سبز Noelدکتر 
  نحوه آسيب رساندن نور سبز و آبي،در حقيقت .پرداخت
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مشابه همان طيف جذبي اين امواج در ماده رودوپسين 
(Rhodopsin)دکتر .  ديد در تاريکي است وHam دريافت که 
) به طرف آبي( با کاهش طول موج ،شدهتخريب ايجاد

  ماوراء بنفش‐آسيب نوري از نوع آبي. يابد يش ميافزا
 (UV-blue type) تحت عنوان blue light hazard  خوانده

هاي  شود زيرا حداکثر ميزان طيف اثر آن در چشم مي
 .باشد  نانومتر مي۴۴۰ حدود (phakic)داراي عدسي طبيعي 

 (aphakic)البته اشعه ماوراء بنفش در افراد فاقد عدسي 
  .  از نور آبي استتر خطرناک

شود که چه شواهدي  جا اين پرسش مطرح مي در اين
ممانعت از ورود نور آبي به وجود دارند که نشان دهند 

    مهم است؟ARMDچشم  در 
. گيري وجود ندارد در حقيقت هيچ مدرک قابل نتيجه

مطالعات اپيدميولوژيک به علت اشکال در مشخص نبودن 
 )در طول عمر(نور آبي با در گذشته ميزان تماس فرد 

نتايج در خصوص جراحي . کننده نيستند چندان کمک
کاتاراکت و دژنرسانس ماکوال متناقض است و برخي 

  اينگر عدم دهنده ارتباط اين دو با هم و برخي بيان نشان
  . ارتباط هستند

نکته مهم اين است که اگر نور عاملي در سالخوردگي 
ت نقش مهمي در آبي ممکن اس‐شبکيه باشد طيف سبز

  . اين آسيب ايفا نمايد
 Acrysofدر اين صورت لنزهاي کارخانه آلکان موسوم به 

Natural Lensها در برابر نور  م قادر به محافظت موثر از چش
   زيرا آسيب نوري شبکيهخورشيد نيستند؛

 (photic retinopathy)آبي يعني در ‐ در طيف نور سبز
 است به بنابراين بهتر. شود  نانومتر ايجاد مي۵۰۵حدود 

داشتن لنزهاي داراي رغم  اين بيماران توصيه شود که علي
از هاي داراي نور شديد  در محيط (chromophores)رنگدانه 

  .عينک آفتابي نيز استفاده کنند
 بخـش ميـاني طيـف        که توان نتيجه گرفت    جا مي  تا اين 

 بـه   ي برخـوردار اسـت و     تر نوري به احتمال از اهميت بيش     

تـر و در تمـاس        در ميزان نور کم    phototoxicityارت ديگر   عب
هاي تجربي مربوط     م داده البته تما . شود  تر ايجاد مي    طوالني

.  بر روي آسيب حاد امواج نوري در حيوانات است         به مطالعه 
 در طـول عمـر       احتمـاالً  ،الزم به ذکر است که تماس با نور       

اثبـات  شود اما ايـن نقـش بـه           موجب دژنرسانس ماکوال مي   
نرسيده است و نيز اثرات اجزاي طيف نوري در ايجاد بالقوه           

  . انــد  ناشــناختهARMDصــدمه بــه شــبکيه در بيمــاري    
  هاي ناشـي     ممانعت از آسيب   ،لنزهاي داخل چشمي زردفام   

ــور از ــکوپ نـ ــيدي ميکروسـ ــاتي خورشـ ــز رتينوپـ    و نيـ
 (solar retinopathy)  ــوگيري ــيجل ــد نم ــل. کنن  ،در مقاب

 UV-blueها در برابر صـدمات حـاد طيـف            محافظت از چشم  
 موجب اختالل در     بايد  است که در ضمن    مهمينکته بسيار   
   .نشودد نيز فرديد مفيد 

دهد  نشان مي نتايجي به دست آمده است که به تازگي
چگونه لنزهاي داخل چشمي به صورت تئوريک محافظت 

 scotopicها در برابر نور و نيز حساسيت در تاريکي  از چشم

sensitivityدر اين نتايج مشخص شده . سازند  را متعادل مي
 بيش از حساسيت در است که حساسيت در تاريکي

 متکي به نور آبي و بنفش photopic sensitivity)(روشنايي 
  . )۱نمودار  (است

 طيف نوري مرئي (transmittance) عبور ،در يک تحقيق
 را UVاشعه  که تنها IOLو نامرئي از دو لنز طبيعي، دو 

 Acrysof Natural Lens از جنس IOLکنند و دو  بلوکه مي
ها در هر عدسي از دو  تک طول موج بررسي شدند و تک

 با scotopic sensitivity و ديگري UV-blue toxcicityنظر يکي 
مشخص گرديد . ها ارزيابي شدند المللي آن استاندارد بين

 صدمات حاد  محافظت بهتري از نظرNaturalکه لنزهاي 
هاي معمولي اعمال IOLماوراء بنفش نسبت به ‐طيف آبي

 Scotopicد اما برعکس اختالل بيشتري در نکن مي

sensitivity نسبت به IOLد نگرد هاي متداول ايجاد مي
  ).۲نمودار (
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در  (chromophore)لنزهاي داخل چشمي داراي رنگدانه 
 Scotopic sensitivityيا ديد شب حساسيت برابر کم کردن 

اما پيش . دآورن مانعت به عمل ميم  acute phototoxicity از
که در خصوص خاصيت محافظتي اين لنزها در مقابل  از آن
 آيد، الزم است مياني به تر بيشذکرهاي نوري  آسيب

شده بيماران بر اساس  اطمينان يافت که ديد شبانه اصالح
اد يک ارتباط فرضي بين دژنرسانس ماکوال و آسيب ح

 در معرض ،ناشي از پرتوهاي نور در حيوانات آزمايشگاهي
  .خطر قرار نگيرد

مت از بحث به اين توان در اين قس به طور خالصه مي
  :نتايج دست يافت

آن  و ارتباط phototoxicityچه شواهدي مبني بر اگر) ۱
 يک مقوله ، اين دوبا دژنرسانس ماکوال وجود دارد لکن

 و  نشدهتاجي دقيقاً شناختهواحد نيستند و چنين استن
  . نشده استنيز اثبات 
ين ارتباط متقابلي وجود داشت مطالعات  چن اگر)۲

گونه نيست  نمود ولي اين اپيدميولوژيک بايد آن را تاييد مي
العمر با نور موجود در  و رابطه متقابل بين تماس مادام

  . محيط زندگي و دژنرسانس ماکوال به دست نيامده است
 بين دژنرسانس  ارتباط متقابل برچنان اگر هم اما )۳

 چه در  با توجه به آن؛مصر باشيم  phototoxicityماکوال و 
  . مجهولي و پيچيده استمتن مقاله ذکر شد اين رابطه چند

پزشکاني که معتقدند نور ممکن است عاملي در ايجاد 
 از  کنند کهدژنرسانس ماکوال باشد به بيمارانشان توصيه

  . استفاده نمايندهاي روشن   آفتابي در محيطهاي عينک
 از ،لنزهاي داخل چشمي زردفامبايد گفت که 

phototoxicityآبي ممانعت به عمل ‐ طيف نوري سبز
 در عين حال اختالف بسيار زيادي بين .آورند نمي

  يا لنزهاييIOL و Acrysof Naturalهاي آفتابي، لنز  عينک
  . وجود دارد،دنکن ب ميکه تنها اشعه ماوراء بنفش را جذ

افرادي که از لنزهاي داخل چشمي رايج استفاده 
توانند با برداشتن عينک آفتابي خود داراي   مي،کنند مي

 ،Acrysof Naturalديد مطلوب در شب باشند اما با لنز 
  .)۳نمودار  (کاهش ديد در شب محتمل است

  
  ها در برابر نور آبي الزم است؟ آيا محافظت از چشم

 ناشي از نور آسيبر است ابتدا به بررسي رابطه بين بهت
 کردگيري  و سپس نتيجهي و دژنرسانس ماکوال پرداخت آب

  . که آيا بايد آن را بلوکه کرد و از آن پرهيز نمود يا خير
، Beaver Damپزشکي در  بر اساس مطالعات چشم

 با افزايش ميزان بروز ،کاتاراکت به عنوان خط شروع مطالعه
ARMD early گيري در ارتباط بوده   سال پي۱۰ در طي
کند که  هدايت مينکته  به اين محققين رااين يافته . است

 منجر به phototoxicity در طول عمر به وسيله تابش نور
early ARMDتشکيل کاتاراکت ورود نور به چشم را . شود  مي
کند و به ويژه از رسيدن نور با طول  بلوکه ميتا حدودي 

اگر . آورد تاه به شبکيه ممانعت به عمل ميموج کو
phototoxicity مسوول بروز early ARMD باشد بايد انتظار 

داشت که وجود کاتاراکت داراي اثر محافظتي در برابر بروز 
ARMDچنين در مطالعه  هم.  باشدBeaver Dam مشخص 

گرديد بيماراني که قبل از شروع مطالعه تحت عمل 
 گرفتند داراي ريسک باالتري براي جراحي کاتاراکت قرار

 به مراحل انتهايي آن بودند، اما در ARMDرفت بيماري  پيش
هيچ .  افزايش نيافتARMDاين بيماران ميزان بروز بيماري 

سازي   اين تکنيک را براي شبيه نيزمدل حيواني معتبري
 phototoxicityاگر . دژنرسانس ماکوال به کار نبرده است

 بود، تعداد ARMDديکي با پاتوژنز بيماري داراي ارتباط نز
 بر ،شده دژنرسانس ماکوال سازي هاي شبيه  از مدلزيادي

  . ندشد اساس تماس با نور طراحي مي
 توسط ARMDتوان گفت که  بنابراين با قاطعيت نمي

شود و اين  بخشي از طول موج طيف نور مرئي ايجاد مي
ي در برابر ادعا که لنزهاي زردفام داراي اثرات محافظت

   در غياب شواهد اپيدميولوژيک،دنباش دژنرسانس ماکوال مي
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 يروشن بايد بر پايه فرضيه بيولوژيک محکم و قابل قبول
  .اي وجود ندارد باشد که در حال حاضر چنين فرضيهاستوار 

هـاي     سـلول كـه     ايـن   وجـود دارنـد مبنـي بـر        شواهدي
در چشم ممكـن اسـت      آبي  مخروطي حساس به طول موج      

ــادر ــاس ب ــن تم ــار تغيير  اي ــوج دچ ــول م ــوند ط ــي ش . ات
ه كـ    اطمينان از اين    اين تغييرات مشكل است و     گيري  اندازه

رسد  به نظر مي.  وجود ندارد، داشته باشندARMDارتباطي با 
 حساس به طول هاي مخروطي سلولهاي شبكيه  در بيماري

تـابش  ناشـي از     در معرض تخريب     تر بيش تر  هاي كوتاه   موج
 كـه آيـا     شـود    مـي  سوال مطرح جا اين     در اين . اشندب مي نور

و هـاي نـوري        سبب ايجاد تخريـب    توانند  مياثرات حرارتي   
   ؟ يا خير  در شبكيه شوند (photochemical)يمياييش

 كه ند نشان داد Tom White  وBailey دکتر ها پيش سال
  ايجاد شبكيهريبه دنبال آسيب نو رتينوپاتي خورشيدي،

بسيار اندک فزايش دما براي فوتوكوآگوليشن  ازيرا ؛شود مي
آبي هاي مخروطي  سلولين يك حقيقت است كه  ا.است

تر است و  سبز و قرمز كمهاي مخروطي  سلولتعدادشان از 
 طول موج  در مقابل به ويژه،شکل مخروطي هايساختاراين 
 خاصهاي  يبآس. ) گلوكوممانند(پذيرتر است  آسيب كوتاه
با   نور آبي برخورد متناوب و تكراري در اثرPrimatesدر 

هاي مخروطي  نور سبز با سلول آبي و هاي مخروطي سلول
  .اند سبز نشان داده شده

هاي  سلول selective در مورد تخريب  موجودآمار
به دست پزشكاني  مخروطي در انسان از مطالعات چشم

 آبي‐ هاي آرگون سبزليزر  ازها پيش كه از سالآمده است 
يك كاهش خفيف در  مبتال بهجراحان . كردند مياستفاده 

 ي اهميت از نظر باليني كهگرديدند حساسيت به نور آبي
  . نداشت

 طيف نور براي  اينعملكردالزم به ذکر است که 
 در  به حساسيتشبيه بسيار ،آبي‐نوع سبزرساني از  آسيب
 به وسيله  اين آسيببنابراين كاهش خطر .  استتاريکي

آبي ‐ سبزکننده نور   بلوکهزهاي داخل چشمياستفاده از لن

 حساسيت ديد در تاريکي در اي  قابل مالحظهکاهشسبب 
 محافظت ، داخل چشميهايلنزيک از  هيچ. خواهد شد

آبي ايجاد ‐ سبزر نو طيفاي  شبكيهآسيبدر برابر  يموثر
در ابتال  محيط  با نور  كه تماسبدانند اگر مردم . دنكن نمي
 از پرنورهاي   در محيط،نقش داردوال  ماكدژنرسانسبه 

  طبيعيعدسي چه ؛كنند تابي استفاده ميهاي آف عينك
  . باشند لنزهاي داخل چشميداراي داشته و چه شفاف

اين تفکر که  در پذيرش کمطالعات اپيدميولوژي
آوري ممانعت از نور آبي ارزشمند است، کامالً  فن

اني كه تحت  بيمارمعتقدند برخي .باشند نااميدكننده مي
 كه کسانيتر از   بيش،اند  قرارگرفتهکاتاراکتجراحي عمل 

 دژنرسانس در معرض كاهش ديد ناشي از ،اند جراحي نشده
  . گيرند ماكوال قرار مي

 نوع ،كه در دو دهه اخير شدمشخص مطالعه در يک 
  نور خورشيد بوده تابش باتري  در ارتباط بيشARMDشديد 

به نتايج مشابهي دست نيز  Beaver Damمطالعات . است 
 (case-control) شاهدي‐ مورد مطالعات ،با اين وجود. نديافت

 و ARMD ارتباطي بين اند،  كه به تازگي انجام شدهبزرگي
  . ندا ه نور خورشيد پيدا نكردابشت

 و  کاتاراکت شده بر روي جراحي  انجامهاي بررسي
برخي . تنددست ياف اي چندگانه به نتايج رتينوپاتي ديابتي،

رفتي از رتينوپاتي  نيز پيشنگر اخير  هاي آينده کارآزمايياز 
  و برخي مطالعاتنيافتند کاتاراکترا بعد از جراحي 

 ادم سيستوييدابتال به . نمودند را گزارش يرفت بيمار پيش
  است؛تر ها شايع در ديابتي ،کاتاراکتبعد از جراحي ماکوال 

به نظر . باشد مييابتي مشابه افراد غيرد ديد نتايج ولي
 احتمال بروز ، چشميداخل  رسد که هرگونه جراحي مي

ا با نور ه ساير عوارض بدون توجه به تماس چشم
هاي داخل  جراحيزيرا . دهند  افزايش مي راميکروسکوپ
بيماران  و در ضمن دتوانند سبب التهاب شون چشمي مي

دهند و  هاي متفاوتي نسبت به جراحي نشان مي پاسخ
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 در ناشي از نورمچنين واکنش شبکيه نسبت به آسيب ه
   . افراد مختلف متفاوت است

التهاب و فشارهاي مكانيكي بر  ، نورابشصرف نظر از ت
 دراي   نقش اساسي و برجستهشبكيهروي 

هر . دكن  بازي ميARMD  در (neovascularization)زايي نورگ
 توانند متعاقب جراحي  ميزا عوامل استرس اين يدو

التهاب به تخريب ساختماني .  ايجاد شوندکاتاراکت 
 غشاي بروک و ايجاد اي شبكيه و تليوم رنگدانه اپي

 اين بندي توجه به زمانبا  .كند  كمك ميزايي نورگ
 نور به عنوان يك علت در تابشكه به   قبل از آن،مطالعات

مد نظر بايد  را زير نکات، توجه شودپيدايش اين مشكل 
  . دادقرار 

 به  نور آبي ورودمانع  کهيحتي بدون استفاده از لنز
 بر روي تغييرات بينايي کاتاراکت  جراحي  ،شود  ميچشم 

زايي ظريف مخفي  نورگاگر  ضمن  و درموثر است
 (micro-occult subretinal neovascularization) اي زيرشبکيه

چشم به صفر به علت يك  سقوط فشار ،ايجاد شود
له ، مساکاتاراکت عمل جراحي خاللر ي دخونريزي مخف

به نظر  .شود مهمي است كه سبب افت شديد بينايي مي
از عمل   هفته بعد۲د كه ن بر اين باور باشانپزشكرسد  نمي

  مانندديسکسبب ايجاد يك خونريزي تابش نور  ،جراحي
(disciform) هاي پاتولوژيك  هيبرخي شبك. در چشم شود

تر در معرض تغييرات   بيش کاتاراکتبعد از عمل جراحي 
از نور ناشي  نوري آسيب ،به عالوه. گيرند قرار مي

 . استاي شده  شناخته مشكل،ميكروسكوپ جراحي
که  المپ ميکروسکوپ وير دقيقي از فيالمانا، تصمتاسفانه

در  بنابراين .وجود دارند ،اند  شدهشبكيهموجب سوختگي 
 ژنرسانسدبررسي علل كاهش ديد در بيماران مبتال به 

د ن موارد زيادي وجود دارکاتاراکت،ماكوال بعد از جراحي 
هاي  لنز استفاده از ا بارتباط بي  اين عوارض کامالًكه

  .ندباش مينور آبي  کننده بلوک

 نور عاملي ،افراد مستعدكه در محققين بر اين باورند 
ها   اما يكي از نگرانياستخوردگي ماکوال سال ابتال به براي

  لنزهاي داخل چشميمربوط بهط با اين اطالعات در ارتبا
را در جامعه ايجاد تصور اين  كه ممكن استاست زردفام 

ها به عنوان جايگزيني براي عينك  توان از آن ميد که ننماي
  .دنموهاي پر نور استفاده  آفتابي در محيط

  
  رويايي رافكا طبيعت درتقابل با

  ساله۵۳  فرد، عدسي شفاف يکبر اساس نظريه تكامل
 کننده نور آبي ساخت شرکت  بلوکبا يك لنز توان را مي
Alconمشابهلنزي   توليد،تاين شرک هدف.  کرد مقايسه 

 ۵۵ تا ۵۳است که از شبکيه فرد حدود  طبيعي انسان لنز
در اين مورد نظرات مختلفي وجود . کند ميسال محافظت 

  .دارد
  ازمقاله قديميبراساس يك آنچه در باال عنوان شد 

  استانداردمنابعدر تمام که است  Boettnerو  Wolter دکتر
مقاله اين  . شده استاز آن استفادهمربوط به اثرات ليزر 

  اپتيکيهاي انتقال  گيري  اندازهاي از مجموعهشامل 
 (optical transmittance) ۵۳ فردعدسي  است كه بر روي 

له مولفين در اين مقا. رفتگ انجام ۱۹۶۲ساله در سال 
 ساله انتقال مستقيم بهتري ۷۱دريافتند که لنز يک فرد 

بر اين اساس عملکرد لنز .  ساله دارد۵۳نسبت به لنز فرد 
Acrysof ساله ۵۳ که در تاريکي مطابق عدسي طبيعي فرد 

  .  ساله در انتقال نور خواهد بود۷۱است بدتر از عدسي فرد 
 طبيعت  اين است که مورد نظريه تكاملدرتلقي يک 

كه بتوانند نور است لنزهاي انساني را با اين توانايي ساخته 
ناشي از  و از ماكوال در برابر تخريب مسدود نمايندآبي را 

در  اثر  دو ايناين الزم است كه بنابر.نور محافظت كنند
  . دنطراحي لنزهاي داخل چشمي مد نظر قرار گير

اي پالستيك شفاف در معرض نور خورشيد در  اگر تكه
  معين براي يك مدت زمان خيابانرو يا سنگفرش ادهپي

اين تغيير رسد  به نظر نمي. شود  رنگ آن زرد مي،قرار گيرد
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هاي مختلف  بخش. رنگ براي محافظت از سنگفرش باشد
 سال ۲۹ حدود دراند كه  طوري طراحي شدهانسان چشم 

 و تر است عمر انسان بيشكنند ولي  به خوبي كار مي
 زرد شدن نظريهلذا  ؛گذارند  تخريب مياعضاي بدن رو به

 نيز نظريه سازش تكاملي، و شدنپيرپديده   ناشي ازعدسي
   .تنها  بر پايه حدس و گمان مي باشند

بر اين اساس با زرد شدن عدسي طبيعي وضعيت 
يابد يعني تنها بخشي از  فيزيکي چشم انسان بهبودي مي

 ات فرد حيبدن در دهه پنجم عمر بهتر از مثال دهه دوم
کند که دوره عملکرد  نظريه تکامل بيان مي! شده است

فيزيکي مطلوب در حقيقت زماني است که بدن قدرت 
 توضيح نظريه تکامل در مورد  لذاها را دارد انتقال ژن

. رنگ شدن عدسي طبيعي غير محتمل خواهد بودزرد
 سالگي به ۲۰ تا ۱۹عملکرد بينايي انسان در حدود 

ابراين معتقدين به نظريه تکامل بن. رسد حداکثر مي
هايي در اين محدوده سني IOLبايستي در صدد ساخت  مي

کننده نور آبي که در  گونه لنزها از لنزهاي بلوکه باشند و اين
  . اند متفاوت خواهند بود حال حاضر ساخته شده

ممکن  ساله ۵۰ فرد فعال يك ،از لحاظ عملكرد بينايي
عدسي اين فرد  اما باشد  بسيار خوبيشبديد است داراي 

البته اين  ؛كند  ميجذب ميزان بسيار زيادي از نور را 
سوال  .رسد مي  به نظرشفاف ،پزشكعدسي از نظر 

 عدسي مبتال بهجاست كه چرا بايد شخصي بخواهد  اين
از اين رو چرا .  ساله تعويض كند۵۰ را با يك لنز کاتاراکت 
نايي را دارد و  ساله را كه بهترين عملكرد بي۲۰يك لنز 

؟  نکنيمIOL الگوي ساخت ، ندارد نيزتخريب ناشي از سن را
. توانند از عينك آفتابي استفاده كنند افراد در هر سني مي

هاي نور   اين طول موجشوداگر به طور ناگهاني كشف 
ها   ميليونبراي  ماكوال ندارند،دژنرسانسبا پاتوژنز  ارتباطي

 ،ها اين طول موجتابش از براي حفاظت خودشان که  يانسان
اند و عملكرد بينايي خود  شان را پايين آورده كيفيت زندگي

  )۴نمودار  (آيد؟ مي  چه پيش ،اند هنمودرا محدود 
  

   ك رنگادر افيلتر آردن و

 يادعا. گيرد بايد مورد بررسي قرار زنيدو بخش ديگر 
 كه اين لنزها بدون ايجاد تداخل در ن استشرکت آلکان اي

   .مسدود نمايند را ينور آب قادرند  رنگدرك 
هاي  بررسي با رچه نقصان يا تغيير در ديد رنگاگ

 است با اين سنجش قابل بالينيشخص آزمايشگاهي و م
 هميشه قابل تعميم به دنياي واقعي ها  آزمايش اين ،وجود

مكن است فقط  مصشخمهاي  آزمايش ،به عالوه. نيستند
  کهاين يك حقيقت است.  باشندگوي سواالت خاص پاسخ

در مواردي سبب ) نور آبي(نورهاي با طول موج كوتاه 
 ها آزمايشحساسيت اين . شوند ها مي  درك رنگاختالل

 كه بسياري از دارد وجود  اين باوروليبسيار مهم است 
براي ارزيابي تغييرات در مناسب هاي   آزمايشپزشكان 
 اگر بيماري براي مثال. را در اختيار ندارندها  درك رنگ

 در چشم دارد و درك  نور آبي کننده بلوکهبگويد كه لنز 
 ممکن است به علت  حالت اين،است خوب ز ني در اورنگ
کار رفته براي ارزيابي  آزمايش به حساسيت كافي عدم

اين  درحالي که ؛باشدايجادشده به وسيله لنز  تغييرات
ثي مشكالت نوع شايع و توار. ندا براي او ايجاد شدهتغييرات 

 از هر شود که سبز ناميده مي‐ قرمزاننقص ،  رنگصتشخي
 .دشو  زن يك نفر به آن مبتال مي۲۰۰  هر مرد يكي و از۱۰

د به رنگ آبي كه در انواع لنزهاي زردفام وجود دارفيلتر 
شود اما   نميسبز‐  قرمزور معمول سبب ايجاد كوررنگيط

  نقصكهگردد  زرد مي‐آبيدر عوض موجب يك نقص 
   .شود  ناميده مي(Tritan defect)ريتان ت

 ،Farnsworth-Munsell 100 hue test  به ناميآزمايش
 .دهد ه مييها ارا  رنگطالعات زيادي را در مورد تمايزا

 به طور وسيع در دسترس است ولي آزمايشگرچه اين 
 انجام زيراگيرد   مورد استفاده قرار نميبالينياغلب به طور 

 از اين  وهمكارانBailey دکتر .دي نياز داردآن به زمان زيا
 يها  رنگصتشخي براي بررسي توانايي بيماران در آزمايش

 و در نهايت نتيجه كنند  رنگي استفاده ميحلقهاف يك اطر
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اين . شود ي داده م نشاننقشه مدوربر روي يك آزمايش 
   زني قرمز و‐ هاي سبز اع نقص جهت بررسي انوآزمايش

 مورد استفاده جعامرتر  ش بي.بي قابل استفاده استآ‐ زرد
 الزم براي بررسي مشكالت تمهيداتفاقد ها  در كلينيك

 چه اين اختالف از قبل ،زرد هستند‐ رنگ آبيصتشخي
ايجاد  نور آبي کننده بلوکهوسيله يك لنز به باشد و چه 

  .شود 
پزشکان  اين است كه  ديگر مهم و قابل بررسيموضوع

 با  راها  تمايز رنگ خطاهاي، ساله۲۰در يك فرد  توانند مي
كه فرد  استفاده از پايين آوردن سطح نور در هنگامي

  امر مشابه ايجاد كنند كه اين،مشغول انجام كاري است
اين بيماري كه در اثر سن بنابر .زرد است‐ رنگ آبينقص

 با سادگيتواند به  مياست با كاهش درك رنگ مواجه شده 
اين مساله ( تر اين نقص را جبران كند ور بيشاستفاده از ن

 ۸۰ در زيرا ؛ در بيماران مسن بسيار مهم استه ويژهب
  بوده اما نسبتاً مردمك به طور معمول ثابتاندازه ،سالگي

   .)۵نمودار  ()كوچك است
محيط با نور افزايش ميزان  ،شد اشاره همان طور كه

ش قدرت د سبب افزاينتوا  مي،ياضاف اسيونفيلتر وجود
 شبكيهکاهش ميزان نور وارد شده به  .د شومارتشخيص بي

ممكن است  ،تر مردمك  كوچكاندازهدر سنين باال به علت 
فيلتر زرد تاثير اگر . ي شودآب‐سبب ايجاد يك نقص زرد

 بايد انتظار ، سن را حذف كنيمرفتن باال شده بر اثرايجاد
گر  ازرد بيماران بهتر شود و‐ د رنگ آبيكه ديداشت 

 كوچك اندازهروشنايي افزايش داده شود نقص ناشي از 
درنگ بايد به   آزمايشات بي.گردد   مي برطرف نيزمردمك

صورت مکرر براي ارزيابي بهتر احتمال وجود اين اختالل 
  .  است صورت گيردspectral filteringکه ناشي از 

هاي ماكوال خود يك  است كه پيگمان  اين  ديگر نكته
ند و شبكيه را از نورهاي هست نور آبي کننده بلوکه نوع فيلتر

خالف لنزهاي بر. كنند محافظت ميآبي با طول موج كوتاه 
چه ، اگرند در طول عمر ثابتهاي ماكوال  پيگمانشفاف،

ممكن است از شخصي به شخصي ديگر فرق آن تراكم 
هاي ماكوال براي   پيگمانتراکمگيري  هاي اندازه روش .كند

روز به روز از بكيه يرات ناشي از سن در شارزيابي تغي
  .شوند اهميت بيشتري برخوردار مي

 استفاده ازبا  دستگاهي ساخته است كه Bernsteinدكتر 
وتنوييد موجود در توان كار  مي(spectroscopy) سنجي طيف

در . گيري نمود  اندازه(In vivo)شبکيه را در شرايط زيستي 
شوند   كم ميشبکيهدهاي ينه تنها كاروتنوي ،ولت كهزمان

 اين ماده تا حد صفر ،ARMDبلكه در بيماران مبتال به 
در اين زمينه رو به  مجموعه اطالعات .يابد كاهش مي
  .افزايش است

هاي ماكوال جاذب نور آبي هستند،  اگرچه پيگمان
 يژگ وي مانند؛نندك  ميفايا را نيز به خوبي ي ديگروظايف
 ت از محافظيزم هاانيمکاز اكسيدان يا حمايت  آنتي

  .شبكيه (integrity) ا يتماميت
  آبي در نور در ارتباط با عملكرد فيلترهاي جاذب

  بايدنيز را ي نكته ديگر،آبي‐  نقص زردممانعت از بروز
 كوچك مردمك و اندازهدر نظر بگيريد كه . دشيادآور 

  هاي چشم ممكن است سبب ايجاد نقص برخي بيماري
آبي طي  ‐مسيري كه ديد رنگ زرد ؛آبي شوند‐ رنگ زرد

نقص رنگ . ردداكند تحت تاثير بسياري از شرايط قرار  مي
 ز نيو  گلوکوماران مبتال بهآبي در هر دو گروه بيم ‐زرد
به  (glaucoma suspect)  ياگلوکومبه مشكوك  مارانبي

 و( خورد و پزشكان بايد ديد رنگ اين افراد ميچشم 
ه  اثرگذار بر شبکييها يار ساير بيمي که دارايبيماران
 اير مشكالت ناشي از س تارا بررسي كنند )هستند
  .)۶شکل ( شودن در اين بيماران ايجاد  زردهايفيلتر

 در انجمن HRR آزمايشي به نام  انجامها پيش سال
 داشت كه اتي اين آزمايش صفح. اپتيک آمريكا رايج بود

ررسي  بسبز‐ آبي را به خوبي نقص توارثي قرمز‐نقص زرد
 در نهايت اين  وارزشمند بودبسيار كرد و به اين علت  مي

آزمايش . دشدن ميبندي   دسته ها بر اساس شدت آن نقص
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HRR به تازگي توسط ،Richmond Productsو  مورد بازسازي 
  .)۱شکل  ( است  مجدد قرار گرفتهطراحي
 يك فيلتر کهسبز  ‐قرمزبيمار مبتال به نقص توارثي در 

 كم اندازه  ديد رنگ بي،كند دريافت مي زني آبي‐زرد
  سبز‐ تركيبي از هر دو نقص قرمز دچار فرديعني شود؛ مي

  پزشكان بايد با ارزيابي ديد رنگ.گردد ميآبي ‐ و زرد
در . گيري كنند بيماران از ايجاد چنين مشكالتي پيش

 ‐بيماراني كه درحال حاضر مبتال به يك نقص توارثي قرمز
  به علت هستند؛هاي ديد رنگ ر نقصسبز يا انواع ديگ

  كننده طيفيمسدودديد رنگ استفاده از فيلترهاي کاهش 
(spectral blocking filter) رسد  به نظر نميمناسب .  

کردن  مسدود هدفاگر به طور خالصه بايد گفت 
 تغييري  ايجادو در بيماران  كافيزانميآبي به نور

ن ايتعاقب  تغييرات ديد رنگ را محتماً باشدمناسب 
در مقايسه با بهترين بيماران کار خواهيم داشت و

 در افت واضح يك دچار،  خودامكان ديد رنگ
   .شوند  مي ها رنگصتشخي

ها   چشم،ن مسنا بيمار در وخاصدر شرايط پاتولوژيك 
كه آزمايشي بنابراين . شوند مي ز ني بدتر در نوركمبه ويژه

ممكن است در  ،شود انجام ميزياد  در شرايط روشنايي
ند ديد رنگ بيماران را به طور  نتوانور معمولشرايط 

  . حيح ارزيابي كندص
 از نور ، يمعمول رمقاديدر  از بيماران مسن بسياري 

برخوردارند  در شبكيه روشنايي ص از تشخييدرجات کمتر
  .كنندن حس اين مساله را خودشانممکن است گرچه 

   
  آيفيت ديد رنگ

. بيماران استفيت ديد رنگ در  كي،نكته جالب ديگر
کاتاراکت  بيماران كه تحت عمل جراحي برخي

 را پس از عمل جراحي ، بازگشت ديد رنگاند قرارگرفته
ن ايبه اغلب اين اثر . کنند توصيف مي دهنده  تکانبسيار

 درك رنگ آبي را از دست  قبل از عملها علت است كه آن

 ذهني درك ماهيتشايد يك راه براي بررسي . اند داده
باشد شده  خالصهساده و آزمايش  استفاده از يك ،ها رنگ

ا در  رمطلوبكه به وسيله آن بتوان اهميت ديد رنگ 
  . بيماران ارزيابي كرد

 هنگام ارزيابي اثراتي كه ممكن است توسط لنزهاي
 ايجاد شود، پزشكان الزم است يك  نور آبيبلوکه کننده

 (color consistency) گ ثبات رنيعني ، مهم ديد رنگويژگي
 بينايي داراي يك  دستگاه.را نيز مد نظر داشته باشند

مورد شده در ايجادالعاده در تطبيق با تغييرات  توانايي فوق
نه زميدر يك   رنگکوجود يكه هنگامي. است ها رنگ

رنگ  ممكن است مار بي،ردگي  قرار ميآزمايشمورد  پيچيده
 . د تغيير دهلتر رنگي اثر يك فييه سازشبي براي را متن

بسيار خوب  ،ها  در تشخيص رنگيمارانببه اين ترتيب 
 طور كه چشم تصوير رسد همان به نظر مي. كنند عمل مي
قرار بعد از  ،سپارد مي خاطر به  شدن فيلتر پيش ازصحنه را

 تطبيق الزم را ، خطاهازانييل م براي تقل،زير ن فيلتدادن
 از پشت يك لنز زرد به ها  افرادي كه سال.دده ميانجام

. دندهن تشخيص را  تفاوت ها ممكن است،اند دنيا نگاه كرده
 هکاتاراکتزرد  عدسيها داراي يك  بيماراني كه سال

ها باشند اما بعد   ممكن است قادر به تشخيص رنگ،اند بوده
 كه در اطراف هايي  اين بيماران با رنگ عدسي،از درآوردن

بعضي بيماران حتي به . شوند زده مي بينند هيجان خود مي
كه داراي عدسي زردتري در چشم ديگر هستند،  علت آن

 در چشم عمل شده ها تري در تمايز رنگ توانايي بيش
 نه تنها فقدان رنگ ،بعد از گذشت زمان. خواهند داشت

 ديگر چندان ،آبي كه در ابتدا براي بيمار قابل درك بود
كه هايي زم يمکانز برخي ا بلكه گيرد  قرار نميمورد توجه

 به حالت قبلي بر يافته بودند، تطبيق فرد بينايي با
 ي برااييبسياري از مطالعات  به بررسي اين توان. دنگرد مي

است بديهي بنابراين . اند  پرداخته ايجاد تطبيق در ديد رنگ
  ياهکاتاراکت داراي يک لنز زرد هكه بسياري از بيماران ك

علت اين مراحل تطبيقي كه  به هستند،رنگ  زردIOL يك
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 شكايتي از  ممکن است،نامند  مي (constancy) ثبات آن را
 کسببعد از . ها نداشته باشند  رنگصيتشختغيير در اين 

فيلترها، بيماران اين تغييرات  نيااثر درمورد تجربه كافي
  . د كردنها را جبران خواه رنگ

يـابي   بـراي ارز   ، راه مناسبي  شده مطالعات انجام  براساس
 وجـود   ، ممكن است ايجاد كنـد     IOL كه    رنگتغييرات ديد   

   ، بـراي ارزيـابي ديـد رنـگ         كه وجوددارد زين  اين باور  .ندارد
ــن ــه  ازيـ ــدازهبـ ــري انـ ــر گيـ ــاي بهتـ ــهيهـ ــسبت بـ    نـ

(subjective appearance) هـايي   بنابراين بررسي. دارد وجود
 انجــام Alcon Acrysof Natural IOLكـه در آينــده بـر روي   

تــر بــا  هــاي پيچيــده گيرنــده قــسمتد دربر بايــ،دنشــو مــي
  .حساسيت الزم باشد

   
  )Contrast Sensitivity( حساسيت کنتراست

  نور آبي بلوکه کننده لنزهاي ادعاهاي مربوط بهيكي از 
 حساسيت کنتراست كاهشي در  اين لنزهااين است كه

 در  همتوجه به حساسيت کنتراست بيمار .دنكن ايجاد نمي
مهمي محسوب   تاريکي، مسالههم در روشنايي و شرايط 

کنند  فکر مي ي زردفام اين لنزهاکنندگان مصرف. شود مي
 اين است بهتر.  چيز را باهم داشته باشند همهتوانند  مي

حساسيت   چگونه كهگيردمساله مورد بررسي قرار 
ديد   داشتنياگيرد و بيمار بر  تحت تاثير قرار ميکنتراست

و ديد شب  (twilight)  گرگ و ميشدک يا اندر روشنايي
  .  بپردازد را بايدبهاييچه 

 اين است كه بيماران بهترين ديد  دغدغهترين مهم
 چيه ن مقالهيا زمان انتشار  تاو دست آورنده ممكن را ب

 Alcon Acrysof ي عملكرد لنزهادر مورد ي اطالعاتگونه

Natural IOL  ارايه يا چاپ نشده استدر تاريکي.  
 تغييرات ،کاتاراکت به حتي قبل از ابتال ،سالخوردهفراد ا

به  ،كنند  مي خود حساي را در ديد شب قابل مالحظه
به ميزان  به طور تقريبي ، طول موج نورراساسطوري که ب

 حساسيت نوري را تحت افتتر  يا بيش نيم واحد لگاريتمي

 پيرشدن به  مربوطكنند كه  تجربه مييشرايط تاريك
  مبتال بهوجهبه هيچ   از نظر بالينياين افراد.  استعدسي

گونه   هيچ خود،پزشکان بر اساس نظر و يستندن کاتاراکت 
به عالوه در اين بيماران به علت .  ندارندي نيزبيناي اختالل

 کاهش اي شبكيه مثل  تغييرات زمينهاي از مجموعه
ي اننقص )rod  يااي هاي استوانه  سلولعمدتاً ( فتورسپتورها

 که تا حدودي در وجود دارد تاريکي  به حساسيتنيز در
 ۲۰سن از  .نيز مطرح است مخروطي هاي  سلولسطح
، اختالل ديد در تاريکي با  سال۸۰  حوالي سن تاسالگي

. کند سرعت دو برابر اختالل ديد در روشنايي پيشرفت مي
به طور كامالً انتخابي بر روي افزايش سن بنابراين 

  برابر ميزان۲ گذارد و تقريباً  اثر مياي ههاي استوان سلول
يكي از . شود ها كاسته مي  از تعداد آنمخروطي هاي سلول

اين   اين است كه شفافلنزهاي داخل چشميمهم مزاياي 
روشنايي ،    نور بهحساسيت  کاهشلنزها جهت جبران

 اين مطلب عملي اثر. كنند فراهم ميبراي شبكيه  تري بيش
تري  ه روشنايي يا نور بيش ب،خوردهسال اين است كه افراد

بيل قاز ، نياز دارندزندگي خودهاي  جهت انجام فعاليت
ميزان اختالل  .ا گردش در اطراف خانهرانندگي در شب و ي

در ، ARMD به يان در افراد سالم و مبتالشبانهدر حساسيت 
 مورد مستقيم با ميزان مشكالتي است كه در ارتباط

 شکايتياين بيماران به علت اينكه . دنرانندگي در شب دار
 ممكن است مشكالتشان از ديد ، ديد روز ندارنداز

  ).۲شکل  (دور بماندپزشكان  چشم
د كه نده  بسياري از تحقيقات نشان مي،به عالوه

ق بيتط در اختالل ضعيف و شبانه داراي حساسيت بيماران
 باشند که  خوردن مي تر در معرض زمين  بيشتاريکي، با 
كه بعيد است  .ستا بينايي  اختالالتبه علتها  اينمه ه

 ي در و پزشكان به بروز چنين مشكالتIOL توليدكنندگان
با توجه به اين .  نكرده باشندتوجه كافيشب در بيماران 

تعداد  و شدن هستندتر  عالکه سالمندان در حال ف
 کنند،  کار مينيزدوران بازنشستگي ها در  تري از آن بيش
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  رانندگي كنند نتوانندها  است كه شببسيار دشوارن برايشا
  اختالل در و شبافت ديد  مانندمشكالتي و 

dark adaptation،دهد ها را در وضع نامساعدي قرار مي  آن .
سازندگان لنز اند   بر اين عقيدهکه پزشکان است  جالب اين

Naturalديد شب  نگران  نبايد خواهند گفت مردم در پاسخ
از روشنايي چراغ استفاده ها  توانند شب يمزيرا  خود باشند

 يهنظراساس  بر . نيست به اين سادگيوضوع  اما مکنند
 هر اقدامي براي کاهش دايمي ميزان Jacksonآقاي دکتر 
illumination به شبکيه منجر به اختالالت قابل وارد شده 

 و در نتيجه عواقب شود ميگيري در بينايي بيمار  اندازه
ي در کيفيت زندگي، استقالل و سالمت فرد خواهد ناگوار
ها و  توان با انجام سنجش نظر را مي اين .داشت

 در زان تاثير ديد شبهاي مناسب در مورد مي پژوهش
  .  نمودتبر مع،كيفيت زندگي

ابتال به با  در اين بيماران شب  درضعيف ديد ،به عالوه
early ARMDبيماران  اينجا که از آن ؛شود   مي نيز بدتر 

يا  ۲۵/۲۰ در حدود شده بسيار خوبي اصالحديد توانند  مي
مره را در زها  آن ،پزشكان اكثر چشمبهتر داشته باشند، 

 اين بيماران  امادهند بينايي قرار نمياختالل بيماران داراي 
اي در ديد  كننده هاي بزرگ و ناراحت  نقصممكن است

شكان گوشزد پز شب داشته باشند كه اغلب آن را به چشم
 اين نقص را درك ARMDبيماران مبتال به . دنكن مي
. گذارند کنار ميرا  شب رانندگي ،كنند و به اين علت مي

 اگرچه ARMDبراي درمان  ارايه شده هاي متعدد روش
 هاي موثر مکانيسم از اطالعبر اساس  رسند جالب به نظر مي

 اگر .)مانند نظريه تابش نور(  بيماري نمي باشندايجادبر 
 را نگرفته يا ARMDرفت  لنز کارگذاشته شده جلوي پيش
کند جراحي بزرگي براي  حداقل سرعت آن را کم نمي
درحال حاضر کارگذاشتن . خارج کردن اين لنز الزم است

رفت سودمند نبوده و  که انتظار مي اينگونه لنزها چندان
 د و سودشو روز احتمالي اختالل ديد شب ميب موجب

  زير سوال استARMDگيري از  ها در پيش ز آناستفاده ا
  .)۳شکل (

كه تحت اي  سالخوردهيكي از شكايات شايع در بيماران 
 ، ديد ضعيف شبگيرند قرار ميکاتاراکت عمل جراحي 

 ،ARMDبيماران مبتال به در شب مشکالت ديد  . است
 قرار استاگر .  اين بيماري استمبتال بهتر از افراد غير بيش

 بهتر است اطمينان ،داده شود دلخواه IOLان مسن به بيمار
را  هاي مفيد ترين طول موج  كه اين لنز بيشحاصل نمود

. كند   منتقل ، الزم استحساسيت در تاريکيكه براي 
  کمتر و معادلهاي طول موج، همه Natural Acrysof لنزهاي
 اين عملكرد رسد  مي نظربه. كنند  مي بلوکه نانومتر را۵۰۰
  .  باشد بد بسيار ماکوال دژنرسانسبيماران مبتال بهبراي 

 وشده بر اساس مزاياي واقعي   تحقيقات انجاممتاسفانه
هاي  و فعاليتکاتاراکت جراحي در   عملكرد بينايينيز

 اخير برخي از نتايج مثبت هاي  پژوهش.اندک است روزمره
د كه يكي از موارد نده  را نشان ميي شفاف لنزهاکارگذاري

 بعد از  اول سال۵ تصادفات رانندگي در خطر كاهش ،اه آن
به  از پيدايش اين لنزها، بايد پسده سال . جراحي است

اين  در ؛اد انجام دنگر  گذشتهتحليلو يك شت عقب برگ
ين معتوان به دقت  مي را اين لنزها معايب كه صورت است

 وجود داردارتباط با اين لنزها مسلما كمبودهايي در . کرد
  .ها ناشناخته خواهد ماند  مدتتاها   آنميزاناما 

 اين بررسي ، انواع فيلترها از هر نوعيدر هنگام ارزيابي
  چشمphotopic spectral sensitivityگيرنده  دربرمعموالً
 لنز يك از (transmission) نورعبور ميزان  .باشد مي بيمار

اما شود   مشخص ميبا استفاده از يک نورسنج داراي فيلتر
مقادير نور در دسترس براي ديد شب را نشان  ،اين ميزان

 مواجهبسيار کم  با روشنايي  بيمار در شرايطي كه.دهد مين
  نيزرا تاريک  محيط در موجود نورمقادير، بايد شود مي

در نور   عبور ميزان نور آبي،بلوکه کنندهدر لنزهاي . دانست
كه   چرا استشرايط تاريکي بسيار کمتر از شرايط روشنايي

 در شب به ها چشم  spectral sensitivity ميزانحداکثر
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شايد  .دياب تر تغيير مكان مي هاي كوتاه سمت طول موج
  مقدار بر اساس هر دوfilteringمناسب باشد که لنزهاي 

گذاري  در شرايط تاريکي و روشنايي، برچسبانتقال نور 
   .شوند

 ،۱۹۸۶سال در   (AJO)پزشکي آمريکا چشمدر مجله 
كردن  بلوکكه  اشاره نمود به اين مطلب Mainster دکتر

 نانومتر، بدون کاهش در ۴۳۰تابنفش وراي امنورهاي 
 .شود مي phototoxicity  خطرسبب كاهشکرد بينايي، عمل

هاي  طول موجكه بايد تمام  نيست  مقاله ايناينمنظور 
 اين محققتوصيه .  بلوکه نمود نانومتر را۵۰۰ کمتر از

 مطالعات ، و همكارانشJacksonكه دكتر  ا قبل از آنه سال
در  شبديد کاهش  چگونگيجالب توجه خود را بر روي 

  . رايه شدا انجام دهند،ن سبيماران م
 ۵۰ تاريکيانسان در حداکثر ديد كه الزم به ذکر است 

 دياب  تغيير مكان ميي طيف نورآبيبخش نانومتر به سمت 
 ،دارد شبت بااليي در ديد  كه نور آبي اهميحقيقت اين و

 آزمايشيهيچ در حال حاضر . است يمهمبسيار  موضوع
 وجود ندارد كه پزشك با آن روشنايي  ميزانجهت بررسي

به نظر . بيمار را حدس بزند شبديد بتواند بالفاصله 
 زردفام كه لنزهاي  را داشته باشدعقيدهاين  كسي رسد نمي
هايي از  اما جنبه. ندازند اند ديد روزانه بيمار را به خطربتوان

 و ديد رنگادراک ديد در تاريکي كيفيت بينايي مثل 
  موافقشايد محققين. دنممكن است مورد تهديد قرار گير

  در شرايط، به ويژه اين لنزهاعيبترين  مهمباشند که 
  كه هنوز بررسياستتاريکي و احتماالً در نور معمولي 

 .فته است صورت نگر اين نقيصه در مورددقيقي
کنند  آوري تالش مي متخصصيني که در زمينه اين فن

سعي در اثبات اين حقيقت دارند که اين لنزها تاثيري در 

اين  هنوز فعلي بر اساس دانش ديد شب بيماران ندارند ولي
آوري اين  فن  موردكه درالبته کساني . کار انجام نشده است
را مورد  شبيد  دنظريه وظيفه دارند تا لنزها شك دارند نيز

  . بررسي قرار دهند
  موضوعيباكه ي است نهايت جالب  بياين بحث بخش

 . پيچيده و بر پايه يك گرايش كامالً جديد ارايه شدبسيار
حمايت از شواهد توان به اين نتيجه رسيد که  در نهايت مي

نور بلوکه کننده  لنزهاي آوري فن در اهميت گرايانه آرمان
 مطالعات متضمن ،ARMDابتال به گيري از   در پيشآبي

  . ستابعدي 
است كه به  اين لنزها اين سازندگان که انگيزه جا  از آن

، عيني حاکي از ارزش اين لنزها دست يابندشواهدي 
 بايد ند نيز كه در تاثير اين لنزها شك دارمحققيني

 كه رساندباين مطلب را به اثبات   وندمطالعاتي را انجام ده
شته به نظري نداتنها جنده در اين مقاله، موضوعات طرح ش

  . ند دار نيزبلكه واقعيت
 که را اي هاي استوانه بهتر است سلول  ،و کالم آخر اينکه

 به نظر ؛ زيرانمودبررسي  باشند مسوول ديد شب مي
  فوقآوري فنتر در معرض تاثير  بيشها  اين سلولرسد  مي

  .گيرندقرار 
محققيني به اين تحقيق حاصل تالش پزشکان و 

 Randall J. Olson، James Baily  ،Gregهاي آقايان دکتر  نام

Jackson و Martin A. Mainsterطور که در  باشد که همان  مي
 در ماه CRS Todayذيل عنوان مقاله نيز آورده شد در مجله 

 Panel و به شکل Supplement به صورت ۲۰۰۴فوريه 

discussion حقيقت نگاهي  چاپ شده و هدف از آن در
نقادانه به لنزهاي زردفام ساخت شرکت آلکان با نام 

 .باشد  ميNaturalتجارتي 
 



 

  
   اختالف نظر در طراحي لنزهاي داخل چشمي ‐زاده دکتر محمدحافظ نوروزي

  

 ۷۹

اسيت اسکوتوپيک نسبت به حساسيت فوتوپيک س ح‐۱ نمودار
  .تر متکي بر نور آبي و بنفش است بيش

 
 

 
 UVکريساف معمولي که تنهـا اشـعه    آ اختالف بين لنز   ‐۲ نمودار

 و نـور آبـي را بلوکـه         UV که اشعه    Naturalکند و لنز      را بلوکه مي  
شده در کاهش خطر آسيب شبکيه به صـورت          نور بلوکه . کند  مي

آبي را  ‐حاد دخالت دارد اما خطر آسيب شبکيه ناشي از نور سبز          
رغـم    بنابراين در محيطهاي داراي نور شـديد علـي        . کند  کم نمي 

تواننـد    بيماران مي .  بايد از عينک آفتابي استفاده نمود      IOLوجود  
براي داشتن ديد مطلوب در نور کم عينک آفتابي خود را بردارند       

 را از چـشم خـود   IOL Naturalاما قادر نيستند در چنين محيطي 
  .خارج کنند

 
 

 
هاي آبي   اين نمودار آسيب شبکيه ناشي از طول موج‐۳ نمودار

) آبي‐در طول موج سبز(و ماوراء بنفش، حساسيت اسکوتوپيک 
 BI و AI. دهد  را نشان ميNaturalي مربوط به لنز و طيف عبور
هاي آبي و  هاي موثر در آسيب شبکيه با طول موج عمل طيف

نحوه آسيب . هاي آفاک و نرمال است ماوراء بنفش در چشم
آبي مشابه حساسيت ‐هاي سبز ايجاد شده با طول موج

بنابراين محافظت در . اسکوتوپيک و فعاليت رودوپسين است
اي در برابر اين عارضه   موجب کاهش قابل مالحظهمقابل آن

  .شود مي
  

 
 اين نمودار چگالي اپتيکي عدسي طبيعي را در طـول           ‐۴ نمودار
 سـاله  ۷۰ ساله و نيز يـک فـرد      ۲۰هاي مختلف در يک فرد        موج

تراکم اپتيکي عملکرد لگاريتمي انتقال نـور اسـت     . دهد  نشان مي 
. خورد   سني به چشم مي     در اين چگالي در دو گروه      يتفاوت اندک 

تغيير در ديد رنگ که ممکـن اسـت ناشـي از تغييـرات عدسـي                
توانـد بـا اسـتقرار فيلترهـا در چـشم يـک فـرد جـوان                   باشد مي 

 در آزمايشگاه نيـز      را توان اين تغييرات    سازي شود و لذا مي      شبيه
  .نمودارزيابي 
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  اين نمودار اندازه مردمک در نور کم و نور شديد که‐۵ نمودار

  .  دهد حاکي از تغييرات مردمک با افزايش سن است را نشان مي
 
 

 
 در Farnsworth D-15 نتايج آزمايش ديد رنـگ بـه روش   ‐۱شکل 

 و مبتاليان به گلوکوم واضح در ايـن        بيماران مشکوک به گلوکوم   
نتايجي کـه اخـتالل ديـد رنـگ را          . نمودار نشان داده شده است    

هـاي    ن اين اخـتالالت در گـروه      دهد با نقاط سياه ميزا      نشان مي 
رنـگ مـشخص    . اسـت % ۵همسان طبيعي از نظر سني کمتر از        

  .اند شده
 
 

 
زرد نشان ‐ يکي از صفحات تست رنگ آبي‐۲        شکل   

.        داده شده است  

  

 
 بيماران دچار کاتاراکت ممکن است متوجه نقص ديـد          ‐۳شکل  

يمـاران غالبـاً   پـس از جراحـي کاتاراکـت ب   .  (A)رنگ خود نشوند
  .کنند رنگ شدن بينايي خود را ذکر مي‐آبي

  
  

  



 

  
   کراتوپالستي کانداکتيو‐زاده وزيدکتر محمدحافظ نور

  

 ۸۱

  آوري وجود دارد؟ آيا جايگاهي براي اين فن: کراتوپالستي کانداکتيو
  

McDonald M. Conductive Keratoplasty: Is there a place for this technology?  
  

  پزشکي نگاه مرکزچشم‐فلوشيپ قرنيه :زاده حافظ نوروزيدکتر محمد
  پزشکي نگاه  مرکز چشم‐اپتومتريکارشناس  :مالحت ناسوديان

  
  :اختصارات

CK: conductive Keratoplasty 
FDA: Food and Drug Administration 
MRSE: manifest refract spherical equivalent 

 
CKار راکد را مورد هدف قرار مي دهد باز  

، کراتوپالستي ۲۰۰۲در بهار  (FDA)سازمان دارو و غذا 
کانداکتيو را براي درمان دوربيني کم تا متوسط بدون 

آوري با مجوز  البته از اين فن. تيگماتيسم تاييد کردآس
  در درمان بيماران دچار پيرچشمي(Off-label)موقت 

طور به منظور بهبود نتايج   و همين)بدون عيب انکساري(
مرواريد و ليزيک، به طور متداول استفاده شده  جراحي آب

اين مقاله چگونگي به کارگيري کراتوپالستي . است
  . کند ا در جراحي عيوب انکساري بررسي ميکانداکتيو ر

  
  چگونگي کارکرد

CK امکان درماني جالب توجهي را براي جراحان 
رفراکتيو و بيمارانشان، به دليل عدم استفاده از ليزر فراهم 

 (RF)هاي راديويي  آوري از انرژي فرکانس اين فن. سازد مي
رت حرا. )۱شکل  (کند بر روي استروماي قرنيه استفاده مي

حاصل از مقاومت بافت در برابر جريان، موجب چروک 
خوردن کالژن و در نتيجه، تغيير انحناي قرنيه به صورت 

جراح، نقاط درماني را . شود محدب شدن آن در مرکز مي
گاه از محدوده  برد اما هيچ تايي به کار مي۸هاي   در دسته

اح جر. رود متري در مرکز قرنيه فراتر نمي  ميلي۶شفاف، از 
   ۸ و ۷، ۶تايي نقاط را در محدوده اپتيکي ۸هاي  دسته

  

دهد و براي حداکثر  متري مورد جراحي قرار مي ميلي
متري در نظر   ميلي۷درمان، يک دسته اضافي را در حلقه 

  .)۲شکل  (گيرد مي
  

   شکل پروب دستگاه‐۱شکل 

  
  نتايج براي دوربيني کم تا متوسط

رمان دوربيني کم تا هاي باليني، جهت د در آزمايش
 شد؛ FDAآوري توسط  متوسط که منجر به تاييد اين فن

 يا بهتر تعريف شده ۴۰/۲۰، رسيدن به ديد FDAهدف 
 فراتر رفتند؛ FDA ماه، از اهداف ۲۴ در طول CKنتايج . بود

نشده   درصد بيماران به ديد اصالح۸۵به طوري که 
 دست حد نصاب به. تر دست يافته بودند  يا بيش۴۰/۲۰

گونه درمان  در طول مطالعه، هيچ.  درصد بود۹۲آمده 
 حداقل CKآگهي  به عالوه، پيش. اي صورت نگرفت دوباره

در مقايسه با آنچه راجع به ليزيک در دوربيني چاپ شده 
هاي  هاي مهم روش ثبات، از شاخص. باشد است، خوب مي

  .حرارتي است
FDAن  اعالم نموده است که معادل کروي در رفرکش

 بايد ، ماه پس از عمل۳‐۲۴ بعد از (MRSE)مانيفست 
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 ۹۵ ديوپتر و در ۵/۰تر از   درصد بيماران کم۵۰حداقل در 
 از اين CK.  ديوپتر تغيير کند۱تر از  درصد بيماران کم

محققان به دقت تغييرات . اهداف هم فراتر رفته است
MRSE را به طور ماهانه بررسي کردند و دريافتند که اين 

 بعد از عمل و ۹‐۱۲هاي   ديوپتر در ماه۰۵/۰يرات تغي
.  بعد از عمل بوده است۲۴ تا ۱۲هاي   ديوپتر در ماه۰۳/۰

اين تغيير تقريبا با آنچه بيماران بعد از ليزيک دوربيني 
هاي دوربيني که  دهند، مطابقت دارد و با چشم  نشان مي
اند، تفاوت اساسي  گونه عمل جراحي قرار نگرفته تحت هيچ

 روشي موثر و داراي ثباتي قابل CKبه بياني ديگر، . ندارد
  .باشد قبول مي

  

   الکترون ميکروسکوپي قرنيه‐۲شکل 
  
  

   عمل جراحيتصوير نمادين ‐۳شکل 
 
 
 
 

 

   عمل جراحي نمادينتصوير ‐۴شکل 
  
  

   نماي پس از عمل جراحي با اسليت لمپ‐۵شکل 
  
  

 نماي پس از عمل با معاينه ‐۶شکل 
   خارج چشمي

  
  

  



 

  
   کراتوپالستي کانداکتيو‐زاده وزيدکتر محمدحافظ نور

  

 ۸۳

  ١بيمار شماره 

نشده  اي با ديد اصالح  ساله۶۰خانم سفيدپوست 
 از حدت بينايي CK ماه بعد از ۱۲ قبل از عمل، ۲۵/۲۰

نشده وي به   ديد اصالحعالي براي ديد دور برخوردار بود و
به J ۷يعني از ( خط ۵/۳ديد نزديک .  بازگشته بود۲۵/۲۰
۱ J (افزايش يافته بود .  

CK موجب بهبود ديد نزديک بيماران بدون کاهش 
در نتيجه، ما از . شود قابل توجه در حدت بينايي دور مي

کنيم بلکه از واژه ديد   صحبت نمي (monovision)ديدي تک
هدف ما افزايش ديد . کنيم  استفاده مي(blended)مخلوط 

طور عمق فوکوس، بدون کاهش ديد دور  نزديک، همين
  .باشد مي

  
  ٢بيمار شماره 

 planoتر که قبل از عمل داراي رفرکشن  خانمي مسن
 بر روي چشم چپ قرار گرفت که CKبود، تحت فرآيند 

اي با هدف رساندن عيب انکساري   نقطه۱۶شامل درمان 
 يک هفته بعد از ۳۲/۲۰نشده بيمار  ديد اصالح.  بود‐ ۱به 

  .  بعد از عمل بود۱۲ و ۹، ۶هاي   در ماه۴۰/۲۰جراحي و 
  

  CKبازار 

  جنبه مربوط به بيمار
 از اين نظر داراي بازار عظيمي کراتوپالستي کانداکتيو

 ميليون نفر از متولدين بعد از ۸۶. است، به طوري که
، در )۱۹۶۴ و ۱۹۴۷هاي  بين سال(جنگ جهاني دوم 
گرفته در مرکز  آمارگيري صورت. کنند آمريکا زندگي مي

دهد  آمار چشم بالتيمور در دانشگاه جانزهاپکينز نشان مي
هاي مناسبي   سال، گزينه۴۰ درصد بيماران باالي ۵۵که 

  .باشند  ميCKبراي 
 بر روي  در شهر بالتيمور آمريکااي بازاريابي گسترده

.  شده است سال انجام۶۰ تا ۴۰ بيمار بين ۶۰۰بيش از 
در اين بررسي، در پاسخ به اين سوال که آيا انجام جراحي 

 ۳۱ درصد پاسخ منفي و ۶۹اند؛  ليزري را مد نظر داشته
 درصد از افرادي که راجع ۲تنها . درصد پاسخ مثبت دادند

در پاسخ به . به آن فکر کرده بودند، جراحي را انجام دادند
ها دخيل  گيري آن ملي در تصميماين سوال که چه عوا

 درصد در مورد ايمني عمل ابراز نگراني ۸۷بوده است؛ 
 درصد تمايل به جراحي بدون تيغ داشتند و ۶۷نمودند، 

 درصد نيز جراحي در مطب و نه در يک مرکز ليزر را ۵۱
 .دادند ترجيح مي

  
  ميزان مقبوليت

 ۲۰۰، حدود ۲۰۰۲از زمان تاييد اين روش در آوريل 
 هزار ۱۱اند و حدود   را آموختهCKح، روش جراحي جرا

در بررسي ميزان . مورد عمل جراحي صورت گرفته است
 را CKها، جراحان  آوري  در مقايسه با ساير فنCKمقبوليت 

هاي جديد، حتي در مقايسه با  آوري تر از ساير فن سريع
 Arrayچون تعويض انکساري عدسي با لنز  عمل رايجي هم

(Advanced Medical Optics, INC. Santa Ana, CA) پذيرفته 
  .بودند
 
 

  سودآوري

 CK در موردهاي جديد،  مقايسه سودآوري فرآيند
 تا ۱۰۰۰ براي هر مورد، بين CKکه  با آن. نويدبخش است

 در مقايسه با ليزيک، از CK دالر هزينه دارد؛ ۱۶۰۰
حتي . تري براي پزشک برخوردار است آوري بيش سود

 CK ، دالر گرفته شود۷۵۰ براي هر جراحيزماني که 
گذاري ليزيک در  که قيمت چنان سودآور است؛ حال آن هم

  .شود موجب ضرر مي)  دالر۷۵۰(چنين سطحي 
  

 گيري نتيجه

CK تنها گزينه درماني براي بازار نسل پس از جنگ 
آوري براي اين جمعيت از  ؟ اين فن!باشد جهاني دوم مي
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يت دارد و براي جراحان درآمد کار جذاب بيماران محافظه
  خانم دکتربه اعتقاد . کند تري را فراهم مي بيش

 Mc Donald ،CK به بازار راکد جراحي عيوب انکساري در 
 .  حياتي دوباره بخشيده است آمريکا،
 

  ورتـه صـ بFDAده ـش يـنـيـب شـيـداف پـ اه‐۱ودار ـمـن
 با CK.  درصد تعريف شده است۷۵±۱ درصد و ۵۰/۰±۵۰

 FDA درصد، از اهداف ۸۲ و ۵۴ به ترتيب  يابي به مقادير دست
  . فراتر رفته است

  

دهد   سال را نشان مي۴۰ اين نمودار بيماران باالي ‐۲نمودار 
 CKتوانند از درمان   درصد بيماران مي۵۵که  طور اين و همين

  .دبرخوردار شون
  

  
  
  
  

هاي انکساري، يک  آوري  در مقايسه با ساير فن CK‐۳نمودار 
آوري بااليي  باشد و از ميزان سود  ميمقرون به صرفهروش 

   .براي پزشکان برخوردار است
  

 



  
  کنيم يا آدم را؟  ما چشم عمل مي‐زاده دکتر محمدحافظ نوروزي

  

 ٨٥

  !کنيم يا آدم را؟ ما چشم عمل مي
  

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

 ؛ بـود  ۱۳۸۲ سال   ماه صبح يکي از روزهاي شنبه مرداد     
 در اتاق معاينه کلينيک را باز کـرد و در           ،اي  مرد جوان فربه  

شده توسط اپتومتريست را روي ميز       که پرونده تکميل    حالي
خـواهم ليزيـک      مـي : " سالم و عليکي کرد و گفـت       ،گذاشت
. دانشجو هستم : پرسيدم شغلتان چيست؟ جواب داد    !" کنم؟

 هم سـيلندر بـود و       ‐۵/۰بين و     نزديک ‐۵/۲ها    شماره چشم 
ــات ديگــر از   وندوســکوپي بــا   و فT/A و SLM و EEEمعاين

ظهر قـرار   بـراي فـردا بعـداز     .  طبيعي بودند  ،شدهمردمک باز 
هم عمل انجام شـد   ) يکشنبه (ي آن روز  افرد. عمل گذاشتم 

ــه خــوبي طــي شــد  دســتورات دارويــي و . و همــه چيــز ب
هاي الزم را گوشـزد کـردم و بـراي معاينـه پـس از                 احتياط

امـا بيمـار روز دوشـنبه    .  روز دوشـنبه قـرار گذاشـتم    ،عمل
به پرونده عمل مراجعه کردم و تلفن موجـود         . مراجعه نکرد 

ه شدم که تلفـن اوالً مربـوط        در آن را پيدا کردم ولي متوج      
بـور توسـط منـشي بـه        به شهرستان است و ثانياً شماره مز      

 ارتباط  ،خالصه.  و يک رقم کم دارد      است دقت نوشته نشده  
 خود مريض تمـاس گرفـت کـه         ،روز چهارشنبه . برقرار نشد 

پرسيدم چرا نيامـدي؟ گفـت      . آقاي دکتر چشمم قرمز شده    
چـون يـک    . ام رفـتم   افتـاده  بعد از عمل سراغ کارهاي عقب     

 رفتم حقوق کارگرهـا را بـدهم و در ضـمن            ،مرغداري دارم 
هـم  ! بزنم و چون يک مزرعه خيار درختي؟      ! ها  سري به مرغ  

دارم رفتم اطراف گرمسار تا اوضاع خيارهـا را هـم بررسـي             
 گفت بله اما     شما که گفتيد من دانشجو هستم؟      گفتم. کنم

، در ضمن دکتر    ام و هنوز درسم شروع نشده       تازه قبول شده  
  ! واويال. ام م و سرما هم خوردها هجان زير کولر خوابيد

ه کورتون  قطر، فقطگفتم، سريع خودت را به من برسان 
ادم دوطرفـه   . تان روز بـد نبينـد     چشم. آمد. را هم قطع کن   

 تـورم   !، ترشحات موکوپوروالن  ۲ +ها، کموزيس حداقل      پلک

شـواهد حـاکي   . شد مشاهده کرد فلپ قرنيه را به وضوح مي 
از يک عفونت ويروسي ملتحمه بود که طي چند روز بعد با            

 در آن   EKC ي تـابلو  ،نوويروسـي د آ Patch  چنـد  ظاهر شـدن  
  . کامل شد

 را بعـد از     EKC امـا سـير      بيمار را هر روز ويزيـت کـردم       
با چند نفر از اسـاتيد و       . ليزيک در هيچ کتابي نخوانده بودم     

ه سولفاسـتاميد و    همکاران هم مشورت شد که همگي قطـر       
 تـدريج به  .  مطرح کردند  ،شود   مي خوبصبر و انتظار را که      

 آن هـم بـه      rimتليال در سطح فلـپ و در ناحيـه             اپي نقص
جـــا کـــه بيمـــاري ســـير  داســـتان اضـــافه شـــد و از آن

ــونده ــه  (self-limited) اي خودمحدودش ــت هم  دارد، در نهاي
 قابـل  epithelial ingrowthکـه   چيز خوب شـد بـه جـز ايـن    

بعـد از مـشاوره و      . اي در هر دو چشم به وجود آمد         مالحظه
چشم راست بعـد    مطالعه در کتاب، مقاله، مجله و اينترنت،        

تليـوم    اپـي  بار برداشـتن    بار و چشم چپ هم بعد از دو        ۳از  
 چند ماه انجام     به فواصل در طول    هاي آن   عملزير فلپ که    

 UCVAبيمار با    در نهايت با سالم و صلوات آرام شد و           شدند،
 در چشم چـپ رفـت       ۱۰/۹ در چشم راست و      ۱۰/۸معادل  

  !!).يار درختيدانشجويي و مرغداري و خ(دنبال کار خودش 
بـه  ه که ناچار بودم بيمـار را        ه ما ۶‐۷در تمام اين مدت   

اول .  چند نکته را خوب متوجه شدم      ،ويزيت کنم طور مکرر   
وار لـي  اي و يک شـل     که بيمار يک پيراهن سبز مغزپسته       اين

کردم که عجب بوي بـدي        کهنه داشت که تا من غرغر نمي      
ديگـر ايـن کـه اصـالً اهـل          . کـرد    آن را عوض نمـي     ،آيد  مي

 فردي خـود هـم   ام و اصالح نبود و به وضع بهداشت     استحم
قت و سـاعت و روز  وه بکه چندان  ديگر اين . توجهي نداشت 

نگـرانش را    گذاشـت و دکتـر دل       قرار معاينه هم وقعي نمـي     
روز آخري که بعد از خالصه بهبودي       . کرد  ميتر    تباً نگران مر
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 همـان پيـراهن سـبز مغـز         ،کامل خداحافظي کـرد و رفـت      
اتـاق  وقتـي در  . اي و شلوار لي قبلـي را پوشـيده بـود         پسته

م که آيا ما چـشم را عمـل         مطب بسته شد توي فکر فرورفت     
اگر جواب سوال مطمئناً ايـن اسـت کـه          . کنيم يا آدم را     مي

را، بهتر اسـت بـه جـز بـه معاينـات تخصـصي و فـوق                 آدم  
 general به وضع ظاهر بيمار و به قولي  همقدري !تخصصي

condition توي فکـر خـودم     .  بيش از پيش توجه کنيم     ، فرد
ماننـد وارد     بودم که در اتاق مطب را زدند و جواني هرکـول          

خـواهم ليزيـک    پرسي گفت مـي  شد و پس از سالم و احوال  

 گفــت مربــي ،، گفــتم شــغل۲۸ گفــت ، گفــتم ســن.کــنم
روي صـورتت   ) اسـکار (گفـتم ايـن خـط       . هاي رزمي   ورزش  

 مال يـک دعـواي      ، چيزي نيست  !چيست؟ گفت دکي جون   
کنم ولي بهتر است عمـل        گفتم شما را معاينه مي    ! خيابونيه

عـالوه بـر    . توي دلم گفـتم يـک تجربـه بـس بـود           . (نکنيد
  بيمـار general conditionتر بـه   بيش ،پزشکي معاينات چشم

کنـيم، مــا آدم را عمــل   مــا چـشم عمــل نمــي . توجـه کــن 
  !)کنيم مي

  
  



 

  
  هاي باليني  چالش‐دکتر عليرضا رمضاني

  

 ۸۷

 هاي باليني چالش
  

   دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي ‐استاديار ‐پزشک چشم: دکتر عليرضا رمضاني
  
درمان آندوفتالميت مزمن به دنبال اعمال جراحي  )۱

  ؟ يک از موارد زير است ، کداممرواريد آب
  سفتازيديم +  تزريق داخل چشمي وانکومايسين ‐الف
   تزريق داخل چشمي وانکومايسين ‐ب
  يق داخل چشمي کورتيکوستروييد  تزر‐ج
  آميکاسين +  تزريق داخل چشمي وانکومايسين ‐د
  
وفتالميت به ترين ميکروارگانيسم در آند شايع) ۲

  ؟ دنبال ضربه کدام است
   باسيلوس سرئوس‐الف
   استرپتوکوک پنوموني ‐ب
   استافيلوکوک اپيدرميديس ‐ج
  (P. acne) پروپيونه باکتريوم آکنه ‐د
  
  ؟ باشند  ميReiterگانه  از عاليم سهيک  کدام) ۳

  sacroiliitis ‐الف
 keratoderma blennorrhagicum ‐ب
  iritis ‐ج
  specific urethritis ‐د
  
يک ديده   کدامPosner-Schlossmanدر سندرم ) ۴

  ؟ شود نمي
  halo شکايت از ‐الف
  ها   عود طي سال‐ب
  Large KP ‐ج
   ادم قرينه ‐د
  
  

۵ (" arc of contact"؟ تر است دام ماهيچه بيش ک  
  SR ‐الف
  SO ‐ب
  IO ‐ج
  LR ‐د
  
 "chemodenervation"کدام مورد از عوارض ) ۶

  ؟ نيست
  )وزپت(افتادگي پلک  ‐الف
   انحراف عمودي ‐ب
   دوبيني ‐ج
   فلج دايم ماهيچه ‐د
  
اي با سابقه فلج کامل منفرد عصب   ساله۶۰مرد ) ۷

VI يري احتياج به گ  ماه پي۶ سمت چپ، بعد از
  ؟ تر است ک مناسبي جراحي دارد؛ کدام

   سمت چپ large R&R ‐الف
ها به همراه تزريق سم بوتولينوم در  جايي ماهيچه  جابه‐ب

LMR   
   LMRجايي به همراه رسس کردن  جابه‐ج
  LMR در Fadenها به همراه تزريق  جايي ماهيچه  جابه‐د
  

 Eye disease case-control studyبر اساس ) ۸
  ؟ باشند  نميBRVOيک از عوامل خطرساز اصلي  کدام
   ديابت ‐الف
   در بيست سالگي (BMI) افزايش نمايه توده بدني ‐ب
   سابقه گلوکوم ‐ج
  عروقي ‐ بيماري قلبي‐د
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 بيمار مبتال به CNVيک از عوامل زير در عود  کدام) ۹

AMD؟  پس از ليزردرماني نقشي ندارد  
  فته  طول موج ليزر به کار ر‐الف
   وضعيت چشم مقابل ‐ب
   درمان تمام يا قسمتي از ضايعه ‐ج
   شدت ليزر به کار رفته ‐د
  
  ؟ منشا ماهيچه لواتور پلک کجاست) ۱۰
  Zinn حلقه ‐الف
   بال کوچک استخوان اسفنوئيد ‐ب
   بال بزرگ استخوان اسفنوئيد ‐ج
   راس اوربيت ‐د

  
  :ها پاسخ

   ب‐۱
   الف‐۲
   ج‐۳
   ج‐۴
   ج‐۵
   د‐۶
   ب‐۷
   الف‐۸
   الف‐۹

   ب‐۱۰

  



 

  
  دکتر بهرام آزادي ‐چه کسي پاسخگو است؟

  

 ۸۹

  چه کسي پاسخگو است؟
  

   مرکز فيکوليزر ونک ‐پزشک چشم: دکتر بهرام آزادي
  

هاي وابـسته بـه       پزشکي يکي از رشته     بدون شک، چشم  
در اين راسـتا نيـز خوشـبختانه و يـا           . آوري است   ابزار و فن  

هـاي جديـدي، در       هـا و نماينـدگي      متاسفانه هر روز شرکت   
ن هم پزشک   چو. جاي کار مشکلي نيست     تا اين . گشايند  مي

آوري   و هم بيمار جهت تشخيص و درمـان، بـه دنبـال فـن             
هـاي انحـصاري و       مـا نماينـدگي   . باشـند   تـر مـي     رفتـه   پيش

شناسيم که در قالـب شـرکت بـا           غيرانحصاري زيادي را مي   
هـا    تـر ايـن شـرکت       بـيش . هاي گوناگون فعاليـت دارنـد       نام

هايي که جـز      مشکالت زيادي ندارند ولي هستند نمايندگي     
کردن جيب خود و اربابانشان، هيچ هدف ديگري ندارنـد          پر  

ــرخيص و تحويــل کــاال و   ــا ت ــرارداد ت ــستن ق و از زمــان ب
رساني بعدي، فقط به چاپيـدن جيـب خريـدار فکـر              خدمت
ــرآورده شــدن کليــه   مــي ــا وجــود ب کننــد و در مــواردي ب

اي از ارايـه   هايـشان، بـاز هـم بـه شـکل بيمارگونـه         خواسته
  . دزنن خدمات سر باز مي

در گذشته، هر پزشک و يـا هـر مرکـز درمـاني، وسـيله        
هـا خريـداري      مورد نظرش را با شرايطي آرمـاني از شـرکت         

نمود که البته در تمام دنيا، هنوز هـم چنـين شـرايطي               مي
 ابـزار   کـه امـروزه جهـت تهيـه اکثـر            در حـالي   .حاکم است 

اگر قيمت بااليي داشته باشـد،      تشخيصي و درماني به ويژه      
چناني را بـا پرداخـت مبلـغ هنگفتـي بـه              اردادي آن بايد قر 

پرداخت، امضا کرد که اين خود شروع مشکالت          عنوان پيش 
  .عديده بعدي است

ــفحات،     ــودن ص ــدود ب ــت مح ــه عل ــشريه، ب ــن ن در اي
هـايي از ايـن قراردادهـا را در معـرض             گنجد که نمونـه     نمي

هـا کـه عمومـاً     نمايش گذارد تا با استثمارنامه ايـن شـرکت     
  .اند، آشنا شويد  شده عدالتي تمام نوشته انبه و با بيج يک

هـا، وسـيله    هـا و در مـواردي سـال         پس از گذشـت مـاه     
شده که اکنون جديدترش در حال ورود بـه بـازار             خريداري

هاي مستدلي هـم      البته گزارش (شود    است، تحويل داده مي   
در مـورد نـصب و      ). اند  هست که دست دوم نيز تحويل داده      

چنـان مـشکالتي را ايجـاد         از فـروش نيـز آن     خدمات پـس    
نماينـد    مـثالً تهديـد مـي     . گنجـد   کنند که در بيان نمي      مي

چنانچه شرايط ما پذيرفته نشود، از دادن خدمات معذوريم          
و چون انحصاري هستند و هـيچ سـازمان و ارگـاني حـامي              

. شـود   هايشان پذيرفته مي    پزشکان نيست، به اجبار خواسته    
  . يت کاال نيز هيچ کنترلي وجود ندارداز نظر قيمت و کيف

ام، همه مشکالت     جانب، نظر به مسووليتي که داشته       اين
ام و حتـي داليـل        شده را مرحله به مرحله لمس کرده        گفته

گذشـته را بـا قيمـت         کافي دارم که وسايل مـصرفي تـاريخ       
اند و پس از شکايت  هاي واهي تحميل نموده    گزاف و با بهانه   

باشـند؛ بـا     شد پاسخگو و مـسوول      ر مي به مراجعي که تصو   
  .اخذ نتيجه منفي، به نااميدي گراييدم

حال اگر روند کار به اين منوال باشد و هيچ وزارتخانه و            
هـاي    سازماني احساس مسووليت ننمايد؛ آيا تعـداد شـرکت        

يابد؟ آيا    روز افزايش نمي    خاطي، انحصارطلب و زورگو، روزبه    
ها، چـه از نظـر        عدالتي  اين بي ها و     طلبي  نتيجه بد اين زياده   

ــد    ــاران دردمن ــاني، متوجــه بيم ــه از نظــر درم ــالي و چ م
چـه  (مـانيم     هاي بيدار مـي     گردد؟ منتظر جواب وجدان     نمي

  ).کسي پاسخگو است؟
                                                  به اميد توفيق                    
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  نظرخواهي
  !همکار گرامي

. باشـد   پزشکي نگاه که با همت جمعي از همکاران شما به چاپ رسيده است، پيش روي شـما مـي                    پنجمين شماره مجله چشم   
برگـه  ايـن هميـاري بـا تکميـل     .  ياري و همراهي شما را داشـته باشـد  ، مجله انتظار دارد در تداوم انتشار مجله    شوراي دبيران 
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