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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
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  نامه سردبير  

  به نام خدا
  نامه سردبير 

  دکتر بهزاد يخشي 
  

  سالم
. کـار سـختي اسـت     ! باز هم انتشار مجلـه مـا ديـر شـد          

  . لطفاً با ما همکاري بفرماييد. احتياج به کمک شما داريم
در واقع از شما دوسـتان      . حرف زيادي براي گفتن ندارم    

چند سوال دارم که پاسخ شما، به اعـضاي هيـات تحريريـه             
  . نمايد  ادامه راه کمک بسياري ميمجله در جهت

ها براي شما  پسنديد؟ آيا خواندن آن  مقاالت مروري را مي    •
  نمايد؟  مفيد است و يا شما را خسته مي

آوردهـا، نظـر شـما را جلـب           مطالب تازه در بخش دسـت      •
 نمايد؟ آيا مطالب خوب نگارش و تفسير شده است؟ مي
 ويراستاري مجله چگونه است؟  •
عضي نويسندگان به طور مکرر در ابتـداي        آيا ديدن اسم ب    •

 آور است؟ مقاالت مختلف براي شما مالل

ايد يا نه؟ حاضـريد ديگـران را از           بخش تجربه را پسنديده    •
 تجربيات خود بهرمند نماييد؟

اي بـا مـديران محتـرم تعـاوني           در اين شماره مـصاحبه    
اي از دوسـتان و همکـاران        عده. ايم  پزشکان انجام داده    چشم

ما بدون هيچ منتي وقـت خـود را در جهـت فعـال نمـودن          
هـا در     اند و خواندن نظرات شما راهنماي آن        تعاوني گذاشته 

لطفاً نظرات خود   . باشد  جهت نيل به هدف ارزشمندشان مي     
خواهيد، پيشنهادهاي    را در مورد تعاوني، آنچه که از آن مي        

بـراي تعـاوني يـا مجلـه     ... شما در جهت فعال نمودن آن و       
  .نگاه بفرستيد

هـيچ بقـالي    «البتـه   . ايـم   نقدي بـر مجلـه نگـاه نوشـته        
دانيم که هنوز     ولي ما مي  » !گويد ماست من ترش است      نمي

  .راهنماييمان کنيد. نقد بسياري بر ما وارد است
                                                                            
  متشکريم                                                  
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  اندوفتالميت
  

  پزشکي نگاه   مرکز چشم‐فلوشيپ شبکيه: دکتر بهزاد يخشي 
  

  مقدمه

هــاي  التهــاب ســاختمان عبــارت اســت از انــدوفتالميت
 و اتـاق قـدامي را       زجاجيـه  ،يش از همـه   ي چشم که ب   داخل

  عارضه نادر ولـي وحـشتناک      اندوفتالميت. نمايد  گرفتار مي 
. باشد  مي) تيوالک (يبه خصوص پس از اعمال جراحي انتخاب      

 چنـد نکتـه بـسيار       ، ذکر در مورد چنين عارضه وحشتناکي    
  :حايز اهميت است

  هاي جلوگيري از بروز آن راه) الف
  تشخيص زودرس آن)  ب
  درمان سريع و موفق آن )  ج

خوانيـد بـا بررسـي مجموعـه مقـاالت و            متني کـه مـي    
 و با جستجو در     ۲۰۰۴ سال   يلهاي منتشر شده تا اوا      کتاب

ـ     endophthalmitis ي کليد   با واژه  اينترنت يش از   و بررسـي ب
ايـم نوشـته      را تهيه نمـوده   خالصه آن   ا  ي تمامکه   مقاله   ۴۰

  . شده است
  

  پاتوفيزيولوژي

ورود عامل عفوني به داخل چشم ناشي از شکسته شدن 
 مـستقيم   آسـيب  يا در اثر     داين س . چشم است ) حفاظ (دس

  سـد  طريـق آسـيب    يـا از     ) يا اسکلرا  / و قرنيه(جداره چشم   
. شـود  شکـسته مـي    (blood ocular barrier)خـوني  ‐چشمي

اي براي رشد ميکروب اسـت، بـه          العاده  محيط فوق زجاجيه  
حيوانات به عنـوان محـيط      زجاجيه  که در گذشته از       طوري

بـاکتري و اجـسام     . شـد   کشت در آزمايـشگاه اسـتفاده مـي       
خارجي باعث بروز يک پاسخ التهابي در چـشم شـده و بـه              

نبال آن ترشح مواد مختلف باعث شکـسته شـدن بيـشتر            د
هـاي    آزاد شدن بيشتر سـلول    . گردند  ميخوني  ‐چشميسد  

ــزيم  ــح آنـ ــابي و ترشـ ــده  التهـ ــاي خورنـ  و (digestive)هـ

هاي چـشم در      ها منجر به آسيب بافت      هاي باکتري   توکسين
  . شود ها تماس دارند مي هايي که با اين سلول تمام اليه

  
  يوع تقسيم بندي و ش

. نماينـد   بنـدي مـي     آندوفتاليمت را به چند شکل تقسيم     
 يا غيرعفوني   (infectious)بندي بر اساس عفوني       تقسيميکي  
نشا  بر اساس مروش ديگر.  استاندوفتالميت (sterile)بودن  

حالـت بـه دو گـروه          کـه در ايـن      اسـت  ونيورود عامل عفـ   
ــرون ــا درون(exogenous) زاد ب ــسيم (endogenous) زاد  ي  تق

 را نيز بر اساس اينکه عامـل عفـوني          زاد  گروه برون . شود  مي
در اثر تروما و يا به دنبال جراحي وارد چشم شده باشد بـه              

. نماينـد   تقـسيم مـي   traumatic و از جراحـي   گروه پسدو
 انـدوفتالميت  بر اساس زمان شروع      بندي مفيد ديگر    تقسيم

ــاز شــدن چــشم اســت   ــان ب ــه زم ــسبت ب ــت . ن در اينحال
ــدوفت ــه الميتانـ ــاد را بـ ــررس و(acute) حـ ــزمن ديـ    مـ

 (chronic late onset) در مـورد  . دنـ نماي بنـدي مـي    تقـسيم
 آمارهاي مختلفي ارايه شده است      اندوفتالميتميزان شيوع   

سـازي    سترونهاي هاي اخير با بهبود روش که البته در سال  
  . شده استکمترل شيوع آن مپيش، حين و پس از ع

  
  شيوع  علت

  ۱۰۰۰۰/۱۲ ‐ ۱۰۰۰۰/۷  مرواريدجراحي آب 
  ۱۰۰۰۰/۱۱  جراحي پيوند قرنيه

  ۱۰۰۰۰/۵  جراحي ويترکتومي عميق
  ۱۰۰۰۰/۹۶۰ ‐ ۱۰۰۰۰/۲۰  جراحي فيلترينگ
  ۱۰۰۰۰/۸۰۰ ‐ ۱۰۰۰۰/۲۴۰  ضربه نافذ به چشم

   
البته باقي ماندن جسم خارجي در داخل چشم اين رقم          (  

   .)رساند مي)  درصد۳۰ (  ۱۰۰۰۰/۳۰۰۰را به 
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 ندوفتالميت ا‐دکتر بهزاد يخشي 

  نييهاي بال يافته

 کـاهش ديـد بيمـار       ، باليني ثابت در تمـام مـوارد        يافته
و قرمـزي   )  درصد ۷۵(در اغلب موارد بيمار از درد       . باشد  مي

 EVSجالب آنکه در گزارشـات اخيـر        . چشم نيز شاکي است   
 هـم بـا وجـود      اندوفتالميتآمده که بيماران ديابتيک دچار      

  . ر درد شديد هستند ناشي از ديابت دچاحسياختالل 
توفـوبي و   وف   شامل سر درد،   (subjective) شکايات بيمار 
به خصوص در موارد مزمن     گاهي نيز   . باشد  ترشح چشم مي  

 کمـي کـاهش ديـد و      کمـي    در حـد     خفيفعاليم  ديررس  
  .شود  مشاهده مي چشمقرمزي

ــه ــيدر معاين ــم (objective)  فيزيک ــدوفتالميت عالي  ان
هـاي    نهـا بـه صـورت دانـه       ن اسـت بـسيار جزيـي و ت        ممک

(Nodules)،عنبيه يا شبکيه   سفيد رنگي روي کپسول عدسي
يا کوروييد و يا بسيار شديد تا حد يک چشم حاوي چـرک             

  هاي فيزيکي شامل کاهش ديد،      ترين يافته   مهم. متغير باشد 
،  (Hypopyon)در اتـاق قـدامي   رسوب سلوليقرمزي چشم، 

ــه، ــه، ورم ملتحمــ  و  ادم ، ادم پلــــککــــدورت زجاجيــ
  مثبتAPDو   قرنيه کاهش رفلکس قرمز، تب انفيلتراسيون

 هـاي بـاليني دو عالمـت        در بين مجموعـه يافتـه     . باشند  مي
subjective  ــت ــد و درد و دو عالمـ ــاهش ديـ  objective کـ

هـاي مهمتـر و        يافتـه  vitritisزجاجيـه   هيپوپيون و کدورت    
يـون  نکته مهم آنکـه نبـود درد و يـا هيپوپ          . تر هستند   شايع
هـاي    بـه خـصوص در فـرم   انـدوفتالميت  تشخيص   رد دليل

  . نيست(P.  acnes)مزمن آن مثال در اثر 
  

   انفيلتراسيون و ورم قرنيه، هيپوپيون‐۱شکل 
  
  

   اندوفتالميتعلل 
ــاد  ــل ايج ــدوفتالميتعل ــرون ان ــه ب ــه آنک ــسته ب زاد   ب

Exogenous  زاد     يا درونEndogenous    اسـت   باشـد متفـاوت  .
زاد به دنبال اعمال جراحي        برون اندوفتالميت نوع   ترين  شايع
هر نوع عمل جراحي که بـه پيوسـتگي جـدار چـشم             . است

.. ســياه و  مرواريــد، آب عمــل جراحــي آب(آســيب برســاند 
ــال، ليزيــک ــومي رادي ــروز   مــي) کراتوت ــه ب ــد منجــر ب توان

  .  شوداندوفتالميت
  

   به دنبال عمل جراحياندوفتالميت
(postoperative endophthalmitis)  

  مرواريد آب
مرواريـد و   ترين عمـل جراحـي چـشمي عمـل آب        شايع

 پس از عمل نيز در همين نوع اندوفتالميتترين موارد   شايع
بـا تغييـر روش جراحـي از روش         . شـود   عمل مـشاهده مـي    

 کـاهش   انـدوفتالميت يوع   ميـزان شـ    ECCE به   ICCEقديمي  
 Phacoه   ب ECCEمشخصي را نشان داد ولي با تغيير روش از          

بر اساس اکثريت آمار منتشر شده تفاوت واضحي مـشاهده          
 و يا   سترون پس از عمل ممکن است       اندوفتالميت. شود  نمي

هـا    در نـوع عفـوني حـاد بـاکتري        .  باشد (infectious)عفوني  
 هـستند و در مـورد       انـدوفتالميت تـرين علـت ايجـاد         شايع

در   عامـل  تـرين   مرواريد شـايع     پس از عمل آب    اندوفتالميت
  منفـي  ز کوآگـوال  مثبت   گرم هاي  موارد کشت مثبت باکتري   

از ) %۵۶(ها استافيلوکوک اپيدرميديس      در بين آن  و  %) ۷۰(
پس از آن عامـل ميکروبـي شـايع گـرم           . تر است   همه شايع 

  ،)%۹(ها    استرپتوکوک    ،)%۱۰ ()استافيلوکوک ارئوس (مثبت  
 ۶  درصد هم ساير انواع گرم مثبـت         ۳و  ) %۲(ها    آنتروکوک

ترين عوامل ميکروبي     شايع .ها هستند   درصد نيز گرم منفي     
و پروتئــوس  و  Pseudomonas aeruginosaمنفــي نيــز گــرم

  .هموفيلوس هستند
گرچـه   .شـود    درصد مـوارد ديـده مـي       ۳ها نيز در      قارچ 
شـوند     پس از عمل مـي     اندوفتالميتها به ندرت باعث       قارچ
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پرژيلوس و انـواع    کانديـدا، آسـ     هـا،   ولي در بين انـواع قـارچ      
  . تر هستند سيليوم شايع پني

EVS        در  انـدوفتالميت  گزارش نموده که کشت در موارد 
ثبت شده و عوامـل ميکروبـي نيـز         م بيشتر   بيماران ديابتي، 

  .  هستندتر مهاجم
 و عاليم اندوفتالميتآيد بين عوامل ميکروبي  به نظر مي

ـ  EVSمطالعه  . باليني آن ارتباط وجود داشته باشد      شان داد  ن
 کوآگـوالز منفـي در قيـاس بـا           هاي گرم مثبـت     که باکتري 

هـا عفونـت      هـاي گـرم منفـي و سـاير گـرم مثبـت              باکتري
 شـروع   نماينـد و بـه عـالوه معمـوالً          تري را ايجاد مي     خفيف

  . باشد  ديرتر مياندوفتالميت
  

  اندوفتالميت مزمن
عفونت مزمن پس از عمل، چهار هفته يا بيشتر پـس از            

. شـود   هـا بعـد ايجـاد مـي         ها يا سال     گاهي ماه  عمل و حتي  
. تـر اسـت     شروع عاليم تدريجي و عاليم باليني نيـز خفيـف         

ديد خوب، درد مختصر و التهاب خفيف زجاجيـه از جملـه            
هـا از     هـا يـا قـارچ       عامل ايجاد آن بـاکتري    . اين عاليم است  

، استافيلوکوک اپيـدرميس، اسـترپتوکوک و   P. acnesجمله 
ق عفونــت ناشــي از بــين عوامــل فــو در .کانديــدا هــستند

 .Pاستافيلوکوک در چهار هفتـه پـس از عمـل و در مـورد     

acnes    سال پـس از عمـل و در مـورد           ۳ ماه تا    ۲ معموالً از 
  . شود کانديدا در حدود سه ماه پس از عمل ظاهر مي

  
  

   پالک سفيد روي کپسول خلفي‐اندوفتالميت مزمن ‐۲شکل 
  

 نمـايي شـبيه بـه    P. acnes از اندوفتالميت مزمن ناشي
 فيبـرين    هاي درشـت، رشـته    KPيک اووئيت گرانولوماتوز با     

شبيه دانه تسبيح در اطـاق قـدامي، هيپوپيـون مختـصر و             
هاي سفيد روي کپسول خلفـي عدسـي همـراه ذرات             پالگ
اغلـب بـه درمـان دارويـي        . مانده از عدسي بيمـار دارد       باقي

مي و برداشـتن    دهند ولـي گـاهي ويترکتـو        خوب جواب مي  
قسمتي از کپسول عدسـي و شستـشوي فـضاي کپـسول و      
حتي گاهي خارج کردن کامل کپسول عدسي و لنز داخـل           

  . الزم استIOLچشمي 
  

  عمل جراحي فيلترينگ
در مورد بروز عفونت پس از اعمال جراحـي فيلترينـگ            

  bleb associated endophthalmitis و Blebitisالزم است بين 
 عالئم التهـاب محـدود بـه        blebitisدر  . ه شود افتراق گذاشت 

مـشاهده  زجاجيـه    بوده و گرفتاري     ACخود بلب يا حداکثر     
ايـن را بايـد يـک      زجاجيه اما در صورت گرفتاري   . شود  نمي

هـا     در بين باکتري   . ناشي از بلب در نظر گرفت      اندوفتالميت
ــترپ  ــب اسـ ــه ترتيـ ــتافيلوکوک  توکوکبـ ــا، اسـ ــا و  هـ هـ

تـرين    هـا مهـم      موراکـسال و آنتروکـوک     ،آنفلوانزا  هموفيلوس
  . باشند  همراه بلب مياندوفتالميتعوامل ميکروبي 

  
  

 (blebitis) عفونت بلب ‐۳شکل 

  
 و   ميتومايـسين  اين عارضه به خصوص با مصرف بيـشتر       

تـر     تحتـاني شـايع    هـاي   بخش هاي   بلب نازک و در   يها  بلب
  . است
  

   به دنبال ترومااندوفتالميت
 باکتري يا قـارچ در       هاي به دنبال ضربه،     اندوفتالميتدر  

از آنجـا کـه ترومـا       . شـود   موقع بروز حادثه وارد چـشم مـي       



 

 ٧

 ندوفتالميت ا‐دکتر بهزاد يخشي 

. شـود    به چـشم وارد مـي      سترونهاي غير   معموال در محيط  
زننـد حـاوي عوامـل        بيشتر اجسامي که به چشم ضربه مـي       

 در انــدوفتالميتريــسک بــروز . عفــوني متعــددي هــستند
ياري مـوارد چنـد نـوع       مناطق روستايي بسيار باال و در بـس       

تـرين    شايع.  هستند اندوفتالميتباکتري مختلف عامل بروز     
هـا،    استافيلوکوک مل ميکروبي کشت شده در اين موارد      عوا

  . هستند Bacillus cereus  وها ک استرپتوکو
بيمـاراني در   : (endogenous)زاد    ن درو اندوفتالميت

کـه  زاد هـستند       درون انـدوفتالميت خطر دچـار شـدن بـه        
هـاي تـضعيف کننـده        اي از بيمـاري      دچار مجموعـه   معموالً

ديابت، نارسايي مزمن کليـه،     . باشند  ميسيستم دفاعي بدن    
هاي  ايدز، لوسمي، بدخيمي  اي قلب، لوپوس،  ضايعات دريچه 

پيونـد مغـز     الکلـي يـا      ، هپاتيـت  نوتروپنيدستگاه گوارش،   
ت به عالوه اغلب تح   . باشند  مياز جمله اين موارد     استخوان  
هــاي تهــاجمي و تزريقــي مثــل هموديــاليز، ســوند  درمــان
هـم  ...  آندوسکوپي، تغذيه وريدي، شيمي درماني و         ادراري،

 انـدوفتالميت توانـد منجـر بـه بـروز           قرار دارند که خود مي    
هــاي غيرچــشمي، مــصرف  انجــام جراحــي. زاد گــردد درون

هـاي   وريـدي مـواد مخـدر، ايمونوسوپرسـيون و يـا دريچـه      
 در اين بيمـاران     اندوفتالميتتوانند منشا      مي مصنوعي قلب 

  .۴۰باشند
ــه   کــه مــييهــاي عفونــتتــرين  شــايع تواننــد منجــر ب

 هم بشوند عبارتنـد از مننژيـت، آنـدوکارديت،          اندوفتالميت
رنژيت،  به عالوه ال   .عفوني هاي  زخمي ادراري و    عفونت مجار 

 هـاي   و آبـسه    پيلونفريـت  عفونت ريه، آرتريت سيـستميک،    
  . اند م به عنوان منشا عفونت شناخته شدهداخل شکم ه

هـا     قـارچ   درصد مـوارد   ۵۰زاد در      درون اندوفتالميتدر  
 آلبيکـنس هـا کانديـدا       در بين قـارچ   . دنباش  عامل اصلي مي  

بـه  (و پـس از آن آسـپرژيلوس        )  درصـد  ۸۰ درصد تـا     ۷۵(
تـرين    شـايع ) مـواد مخـدر   وريدي  گان    کنند  مصرفخصوص  

، Torulopsis مثـــل هـــاي ديگـــر قـــارچ. عامـــل هـــستند

spurotrichum ،ــوس ــم mucor و coccidiocdes، کرپتوکوک  ه
  . اند گزارش شده

ــال   ــل باکتريـ ــين عوامـ ــدوفتالميتدر بـ زاد،   درونانـ
هـا نيـز اسـتافيلوکوک        هاي گرم مثبت و در بين آن       باکتري
هاي پوسـتي، نارسـايي       به خصوص در موارد عفونت     (طاليي

ــت  ــه و دياب ــايع ) کلي ــه ش ــر  از هم ــستندت ــس از آن . ه پ
ــترپتوکوک ــوني،   اسـ ــترپتوکوک پنومـ ــه اسـ ــا از جملـ هـ
هـا قـرار       اسـترپتوکوک  Aگـروه   .  ويريـدنس  استرپتوکوکوک

 به خـصوص در نـوزادان دچـار         Bاسترپتوکوک گروه   . دارند
ــروه  ــراد مــسن دچــار Gمننژيــت و اســترپتوکوک گ  در اف

در بـين   . دشـو    يـا بـدخيمي مـشاهده مـي        هاي عفوني   زخم
 Bacilluse cereus هــم ي تزريقــدر مــوارد مخــ بــهمعتــادان

ــدخيمي. شــود مــشاهده مــي ، هــاي دســتگاه گــوارش در ب
زاد   دروناندوفتالميت عامل عفوني شايع ايجاد کلستريديوم،

رين عامـل  تـ   شـايع  E.coli،هاي گرم منفي در بين باکتريو 
 ، نايسريامننژايتيس، کلبـسيال    هموفيلوس، است، پس از آن   

هـاي    در بين باکتري  .  عوامل بعدي هستند   سودومونا سراتيا،
acid-fast ،  ــم ــاه ــس،  نوکاردي ــاکتريوم م، ساکتينوماي ايکوب

  . باشند  شايعتر از بقيه ميتوبرکولوزيس،
  

  اندوفتالميتهاي افتراقي  تشخيص
هاي زير ممکن است عاليمي مـشابه          هر يک از بيماري   

  . داشته باشنداندوفتالميت
 (TASS)ل  التهاب سترون پس از عم)۱
  اووئيت و التهاب عنبيه )۲
   جسم خارجي )۳
   ها رتينيت) ۴ 
   توکسوکارا) ۵
   هاي بزرگ لنفوم با سلول) ۶
 ۷( ARN  
  بالستومرتينو) ۸
  سوختگي شيميايي يا حرارتي ) ۹ 
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 (Exposure keratopathy)کراتوپاتي اکسپوژر  )۱۰
   يک هاي پارازيت  عفونت)۱۱
  کونژنکتيويت ) ۱۲
   ز سينوس کاورنوترومبو) ۱۳
  (ulcerative keratitis)هاي قرنيه  زخم) ۱۴
  آلرژيک هاي واکنش) ۱۵

 vitritis عفوني از اين علل      اندوفتالميتوجه افتراقي مهم    
  باليني در اتاق قـدامي شديد و پيشرونده که با ساير عاليم 

  . باشد هماهنگ نيست مي
  

  اندوفتالميتهاي پيشگيري از  راه

ديگــر در مــورد آنــدوفتاليمت هــم  يمثــل هــر بيمــار
چه بايد کرد تا بيمار پس از       . پيشگيري بهتر از درمان است    

 نـشود؟   انـدوفتالميت  دچـار    (Elective)يک عمـل انتخـابي      
پزشـکي عمـل آب       بيشترين علل جراحي انتخابي در چـشم      

  .گذاريم مرواريد است، پس اساس صحبت را بر آن مي
ها،  ؟ آيا زدن مژه نمودسترونچگونه بايد محيط عمل را   

 نمـودن محــيط عمــل،  ســتروناسـتفاده از بتــادين جهـت   
استفاده از سرم نمکي، شستشوي مجراي اشکي، استفاده از         

بيوتيـک يـا      بيوتيک پـيش از عمـل، اسـتفاده از آنتـي            آنتي
بيوتيک زير ملتحمه پس از  هپارين در سرم، استفاده از آنتي 

  موثر هستند؟.... عمل، 
ي  که بيمار دچار عارضه مشخـص      بدون شک در صورتي   

 ، به ايجاد عفونت پس از عمل شود       تواند منجر    که مي  باشد
بايد ابتدا آن را درمان نمود مانند، انسداد مجـراي اشـکي،            

   . ...شاالزيون، بلفاريت، عفونت ملتحمه و 
حال اگر عوامل فوق وجود نداشـت چـه بايـد کـرد تـا               

   شود؟  سترونمحيط
توانـد از اشـک،     ز عمـل مـي    منشاء بروز عفونـت پـس ا      

هـاي شستـشوي       چشم، محلـول   (Adnexa) ضمايمها،    پلک
  تزريـق  ،داخل چـشم، داروهـاي مـصرفي در حـين عمـل           

 داخل چشمي، وسـايل جراحـي از جملـه          ويسکواالستيک

IOL            تنفس و پوست جراح و همکاران او و هواي اتاق عمل ،
يل با توجه به اينکه رعايت سترون نمودن اتاق و وسا         . باشد

 نمـودن   سـترون  و   سـترون جراحي و اسـتفاده از پوشـش        
بسياري از عوامل فوق ...  استفاده از ماسک و  ودست جراح

دهد مهمترين منـشاء بـروز عفونـت پـس از             را پوشش مي  
  . چشم است(Adnexa)و زوايد اشک بيمار  ،ها پلکعمل، 

انـد کـه عوامـل ميکروبـي          مطالعات بسياري نشان داده   
اي خارج چشمي بيمار مهمتـرين منـشاء        ه  موجود در بافت  

يک مطالعـه ارزشـمند نـشان       . عفونت پس از عمل هستند    
 ۱۷ بيمار از   ۱۴زجاجيه  داد که عوامل ميکروبي موجود در       

ي مـورد مطالعـه از نظـر ژنتيکـي کـامالً            اندوفتالميتبيمار  
مشابه عوامل ميکروبي موجود در پلـک، ملتحمـه و بينـي            

هـاي گرفتـه       هم کشت نمونـه    EVSدر مطالعه   . بيماران بود 
 بيمـاري کـه     ۱۰۵ بيمـار از     ۷۱شده از پلـک بيمـاران در        

آنهـا بـا نمونـه پلـک مـورد          زجاجيـه   نمونه گرفته شده از     
  .مشابه بوده است)  درصد۷/۶۷(مقايسه قرار گرفت 

 و همکاران ايشان مقاله بـسيار ارزشـمندي      Ciullaدکتر  
عمــل آب  در انـدوفتالميت گيــري از بـروز   در مـورد پـيش  

 منتـشر نمودنـد کـه در آن کليـه         ۲۰۰۲مرواريد در سـال     
 ۲۰۰۰ تـا سـال      ۱۹۶۶مقاالت مرتبط با موضوع را از سال        

  . بررسي نموده بودند
 اندوفتالميتگيري از    هاي پيش   روشCiulla ۳۲در مطالعه   

اهميـت ميـزان تـاثير     «دو جهتمرواريد از  پس از عمل آب 
بنـدي     درجـه » روششواهد قابل استناد در مورد      «و  » روش
» اهميـت ميـزان تـاثير روش   «ند و بر اين اساس از نظر       شد

در نتيجـه عمـل نقـش اساسـي يـا بـسيار              (سه گروه الـف   
و )  در نتيجه عمل نقش متوسطي دارد(ب ، )پراهميت دارد 

توان آن را به طور مـشخص در نتيجـه عمـل مـوثر             نمي (ج
  سـه گــروه بــه » شــواهد قابـل اسـتناد  «و از نظـر  ) دانـست 

  ،قــوي در تاييــد ايــن روش وجــود داردشــواهد بــسيار ) ۱
  وولي در تاييـد ايـن روش وجـود دارد            شواهد قابـل قبـ     )۲
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 تقـسيم   عيفي در تاييد ايـن روش وجـود دارد        شواهد ض  )۳
  .نمود

در اين بررسي ارزشمند مـشخص شـد کـه اسـتفاده از             
 نمودن محيط عمـل   سترونپيش از عمل جهت% ۵بتادين  

ها هـم در مـورد        در بين ساير روش   . ا دارد بيشترين اعتبار ر  
کـر  يوتيک زير ملتحمه در انتهـاي عمـل ذ        ب  استفاده از آنتي  

ــه نفــع اســتفاده از    شــده کــه اطالعــات موجــود بيــشتر ب
در ايـن   . بيوتيک زير ملتحمـه در انتهـاي عمـل اسـت            آنتي

نگـر وسـيع       در يـک مطالعـه گذشـته       Colleauxزمينه دکتر   
 بروز ،مرواريد  جراحي آب۱۳۸۸۶در گزارش نموده است که 

بيوتيـک در انتهـاي        با استفاده از تزريـق آنتـي       اندوفتالميت
ــفازولين و   ميلـــي۵۰(عمـــل  گـــرم   ميلـــي۲۰گـــرم سـ

 درصـد در    ۰۱۱/۰(بسيار کاهش يافته اسـت      ) جنتامايسين
  .)=۰۰۹/۰P درصد در موارد عدم استفاده ۱۷۹/۰مقابل 

امــا آيــا عوامــل ديگــري هــم در پيــشگيري از      
 چه مطالعـه    ۲۰۰۰ موثر هستند و پس از سال        دوفتالميتان

  اي در اين مورد ارايه شده است؟ تازه
در مطالعات متعددي نشان داده شده است که فلور         

(flore)           سطحي چشم به طور روتين در حين عمل به داخل 
به عالوه در مطالعات متعـددي  . کند  اتاق قدامي راه پيدا مي    

 ECCE به   ICCEر روش عمل از     نشان داده شده است که تغيي     
 پس از عملي موثر بوده ولـي        اندوفتالميتدر کاهش ميزان    

 و  فيکـو تفـاوت واضـحي وجـود نـدارد و              ECCEبين روش     
ـ        پـس از    انـدوفتالميت روز  حتي در بعضي مطالعات ميزان ب

 بوده اگر چه از نظـر آمـاري         ECCEيش از عمل    عمل فيکو ب  
از ايـن مطالعـات     .  مالحظـه نبـوده اسـت      اين تفـاوت قابـل    

 بـاقي مانـدن کپـسول       توان نتيجه گرفت که در صـورت        مي
 low inoculum of)خلفي، اتاق قـدامي حجـم کـم بـاکتري     

bacteria)  پاک   اندوفتالميت ايجاد   را بدون (clear) نمايد   مي .
 اندوفتالميتپارگي کپسول خلفي در حين عمل ميزان بروز 

  .دهد را بسيار زياد افزايش مي

 نمـودن محـيط     سـترون مصرف بتادين جهـت     در مورد   
 ۲۰۰۳ ايـشان در سـال       ۱۲ و همکاران  Fergussonعمل دکتر 

 مـشخص نمودنـد کـه گرچـه در          BJOاي در مجله      در مقاله 
  اثــر باکتريــسيدال%۱ بتـادين رقيــق  (in vitro)آزمايـشگاه  

% ۵ بتــادين (in vivo)بيــشتري دارد ولــي در حــين عمــل 
 کـاهش ميـزان فلـور       اثر بيـشتري در   % ۱نسبت به بتادين    

 حجـم ايـن     ي کـه   در موارد  ه خصوص ميکروبي ملتحمه و ب   
اين مقايسه از نظـر     . باشد  فلور ميکروبي بيشتر است دارا مي     

  .آماري نيز قابل توجه بوده است
مرواريد بـه روش      هاي جراحي آب    اکنون که بيشتر عمل   

شود آيا نحوه انجام عمل فيکو در ميزان بروز           فيکو انجام مي  
   پس از عمل موثر است؟تالميتاندوف

 چـشم   ۱۱۵۹۵ ،و همکـاران  Nagaki ۱۴در مطالعه دکتر    
شـده بودنـد بـه طـور      که در سه گروه عمالً مساوي تقـسيم   

 نفـر   ۱۰جراحان شامل   . نگر مورد بررسي قرار گرفتند      آينده
شـدند    که از نظر توانايي جراحي در يک سـطح بودنـد مـي            

پس از عمل در سه ، حين عمل و  ها و اقدامات پيش   مراقبت
گروه يکسان بود و روش انجام عمل جراحي به جز در مورد            

بيمـاران بطـور    . ه يکسان بود   بکار رفت  IOLمحل برش و نوع     
ــصادفي ــروه  ت ــه گ ــه س ــف ب ــرش )ال ــک و ب ــز آکريلي    لن

 temporal clear corneaلنز آکريکليک و برش )  بsuperior 

sclerocornealلنز سـيليکون  )  و جPMMA  و بـرش superior 

sclerocornealتقسيم شدند  .  
بيمـاران  )  درصـد  ۲۹/۰(اين مطالعـه نـشان داد کـه در          

گروه ج  )  درصد ۰۵/۰(گروه ب و    )  درصد ۰۵/۰(گروه الف و    
 بـا کـشت     انـدوفتالميت ميزان بـروز    .  بروز کرد  اندوفتالميت

 برابر بيـشتر    ۶/۴مثبت در گروه الف نسبت به گروه ب و ج           
ـ  ) P = ۰۳۷/۰(بود    انـدوفتالميت  در ميـزان بـروز       IOLوع  و ن

  .تاثيري نداشت
 AJOو همکاران در مجلـه      Blake ۱۱مقاله ديگري از دکتر   

ــشر شــد۲۰۰۳در ســال  ــه گذشــته .  منت ــن مطالع ــر  اي نگ
 در ايـن مطالعـه   . بـود (case control)اي و با شـاهد   مقايسه
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 پس از عمل فيکـو  اندوفتالميتمشخص شد که ميزان بروز      
 سـه برابـر پـيش از       clearcorneal از بـرش     رد استفاده ادر مو 

) P=۰۰۰۷/۰( اسـت    sclerocornealموارد انجام عمل با برش      
و زدن يا نزدن بخيه  از نظر آمـاري تـاثير در ميـزان بـروز                 

البته همانطور کـه خـود نويـسندگان        .  نداشت اندوفتالميت
انـد يـک اشـکال        مقاله در قسمت بحـث مقالـه خـود آورده         

هـا در     متنوع بودن جراحان و اينکـه آن      اساسي اين مطالعه    
ــادگيري و انتقـــال از تکنيـــک   بـــه sclerocornealدوره يـ

clearcorneal هـا در مـورد     تفسير ديگـر آن   . باشد  اند مي    بوده
 قابـل   clearcorneal در برش    اندوفتالميتعلت شيوع بيشتر    

 در (self sealing)ايجـاد يـک بـرش خودبنـد     . توجـه اسـت  
 sclerocornealهـاي      نسبت بـه بـرش     clearcornealهاي    برش

 (cadaver) کـه بـر روي جـسد         اي   مطالعـه  . تر اسـت    مشکل
ــي   ــشان م ــد، ن ــام ش ــرش   انج ــه ب ــد ک    sclerocornealده

) mm۲/۳ *  mm۲/۳ ( ــس ــرش  ـن ــه ب    clearcornealبت ب
)mm ۲ *  mm۲/۳( ــ ـــش مقاومـــت بيـ وام تري دارد و قـ

(integrity)        ر د.  يک برش خودبند به طول برش وابسته است
 امکان افزايش طول برش نسبت بـه        clearcornealهاي    برش
  . کمتر استsclerocornealهاي  برش

و همکـاران بـه      Leong ۳۱مقاله جالب ديگـري از دکتـر        
نگـر در جهـت بررسـي ميـزان بـروز آلـودگي               صورت آينده 

لنز انجام شده   +وميکروبي اتاق قدامي چشم در بيماران فيک      
اند از    مالً يکسان عمل شده    بيمار که به طور کا     ۹۶در  . تاس

 و از اتاق قدامي قبل و       سوابملتحمه قبل و پس از عمل با        
ميـزان بـروز    . برداري شده است    پس از عمل با سرنگ نمونه     

صـفر  ) کشت مثبت نمونه پس از عمل      (قداميآلودگي اتاق   
هـاي ملتحمـه پـيش از          درصد نمونـه   ۶۵. درصد بوده است  

 پس از عمـل آلـودگي       هاي ملتحمه    درصد نمونه  ۱۶عمل و   
اين مطالعه نـشان    . اند  ميکروبي را با کشت مثبت نشان داده      

دهــد کــه ميــزان آلــودگي ميکروبــي اتــاق قــدامي در  مــي
باشـد و فلـور       لنـز بـسيار بـسيار کـم مـي         +هاي فيکـو    عمل

 انـدوفتالميت ميکروبي ملتحمه را بايد يکي از عوامل اصلي         
  .پس از عمل دانست

يز در يـک مطالعـه وسـيع        و همکارانش ن   Wong ۸دکتر  
اند که بروز پـارگي کپـسول خلفـي           نگر گزارش نموده    آينده

 ۱۱ تـا    ۸ پـس از عمـل را        انـدوفتالميت ميزان ريسک بروز    
ــي  ــزايش م ــر اف ــد براب ــاي  .ده ــتفاده از لنزه ــين اس  همچن

 پـس از عمـل را بـه         اندوفتالميتسيليکوني نيز ميزان بروز     
  .دهد اي افزايش مي طور قابل مالحظه

  
  اندوفتالميتهاي  گيري ههم

 خـوب اسـت     انـدوفتالميت در زمينه پيشگيري از بـروز       
 (out-break)هــاي  گيــري بررســي هــم در مــورد همــه   

در .  انجـام دهـيم    literature گـزارش شـده در       اندوفتالميت
 پيــدا نمــوديم در Internetمجمــوع مــواردي کــه از طريــق 

را بعضي موارد گزارش به داليل مختلف ناقص بـود کـه آن             
  :کنار گذاشتيم ولي ساير موارد عبارتند از

هـايي کـه تحـت عمـل           در چـشم   سترون اندوفتالميت )۱
 .»هندوستان« ويترکتومي عميق قرار گرفته بودند

 بيمار که تحت عمل ويترکتومي عميـق قـرار گرفتـه            ۴
 شدند که علت سترون اندوفتالميتبودند پس از عمل دچار 

ول رينگرالکتات بـود    آن استفاده از يک سري جديد از محل       
کــه گرچــه ســترون بودنــد ولــي حــاوي حجــم زيــادي از  

  .ها بودند ي آندوتوکسين باکتر
ــدوفتالميتگيــري  همــه )۲  مرواريــد آب پــس از عمــل ان

 »ترکيه«
در يـک بيمارسـتان تحـت       و   بيمار که در يـک روز        ۱۳

ــي آب  ــل جراح ــار     عم ــد دچ ــه بودن ــرار گرفت ــد ق مرواري
 ۴ها در      زجاجيه آن  لول شدند که در کشت مح     اندوفتالميت

آگـوالز  کو مـورد اسـتافيلوکوک      ۳اس و در    مورد پـسودومون  
هـاي مـورد      کشت انجام شده از محلول    . منفي رشد نمودند  

  . استفاده داخل چشم هم رشد پسودوموناس را نشان داد



 

 ١١

 ندوفتالميت ا‐دکتر بهزاد يخشي 

 مرواريـد در      پـس از عمـل آب      انـدوفتالميت گيـري     همه) ۳
  »تايلند«

 از  ۱۹۹۸سـپتامبر    تـا    ۱۹۹۷در فاصله زمـاني دسـامبر       
ــه روش ۳۲۹ ــه ب ــاري ک ــل    بيم ــف تحــت عم ــاي مختل ه
ــد   آب ــرار گرفتن ــد ق ــر ۳۱مرواري ــد۴/۹( نف ــار )  درص دچ

هـا مـشخص شـد کـه شـيوع            در بررسي . آندوفتالمت شدند 
لنز بيش از سـاير مـوارد و در         +  در موارد فيکو   اندوفتالميت

تـر بـوده    شايع) چه صبح و چه عصر(هاي جراحي آخر   عمل
سازي    سترونهاي    ها مشخص شد که روش       بررسي در. است

هـا   وسايل جراحي بدون دقت و با عدم رعايت دسـتورالعمل        
  درصــدGlutaraldehyde ۲بــوده و مــثالً در مــوارد مــصرف 

 دقيقه زمـان دارد،     ۳۰ تا   ۱۵سازي که نياز به       جهت سترون 
اين زمان رعايت نشده و در موارد اسـتفاده از اتـوکالو هـم              

  .  نشده استزمان کافي رعايت
 پس از   Empedobacter ناشي از    اندوفتالميتگيري    همه )۴

   »آلمان« مرواريدعمل آب 
دوازده بيمار در يـک روز در يـک بيمارسـتان توسـط يـک                

مرواريد قرار گرفتند و همگـي        جراح تحت عمل جراحي آب    
در کـشت نمونـه مـايع زالليـه و          .  شـدند  اندوفتالميتدچار  

 Empedobacter از يـک مـورد   زجاجيه همه بيماران به غير

Brevis   گرچـه بـه طـور يقـين منـشاء عفونـت            .  رشد نمـود
سـازي   مشخص نگرديد ولي شک اصلي به اخـتالل سـترون        

  .وسايل عمل بوده است
ــه )۵ ــري  هم ــدوفتالميتگي ــسان ــل آب پ ــد   از عم مرواري

  »جمهوري چک«
مرواريـــد دچـــار   بيمـــار دو روز پـــس از عمـــل آب۸

ــه شــدند کــه در کــشانــدوفتالميت هــاي زجاجيــه  ت نمون
پــسودوموناس رشــد نمــود ولــي منــشاء عفونــت مــشخص 

  .نگرديد
ــدوفتالميتگيــري   مــورد همــهود) ۶ ــران« در ان   در دو »اي

که در  نيز گزارش شد     ۱۳۸۳ در سال    بيمارستان مختلف 

 کردن وسـايل عمـل      سترونهاي    ر دو اختالل در روش    ه
  .شناخته شد مسبب

  
  (workup)هاي تشخيصي  روش

 ،ترين بررسي آزمايـشگاهي     مهم: ي آزمايشگاهي ها  روش
 و کــشت نمونـه مــايع زالليــه و  (Gram)گـرم  آميــزي  رنـگ 

گرفتن نمونه مايع زالليه و زجاجيه هر دو  . باشد  ميزجاجيه  
کـه    هـا در حـالي      مهم است زيرا ممکن است هر يـک از آن         

براي گرفتن نمونـه مـايع      . ديگري مثبت است منفي باشند    
 متصل بـه    ۳۰ليمبوس با يک سوزن شماره      زالليه از ناحيه    

. کـشيم    مايع را مـي    ml ۱/۰ شده و    ACسرنگ انسولين وارد    
 بـا  Vitreous tapتـوان از   مـي زجاجيـه  براي گـرفتن نمونـه   

با استفاده از ويترکتوم استفاده     زجاجيه   سوزن و يا بيوپسي   
 ۵/۲ بـا طـول   ۲۳ سوزن بـا انـدازه   vitreous tap براي. نمود

متـر پـشت       ميلـي  ۵/۳ا از ناحيـه پـارس پالنـا         سانتي متر ر  
متر در مورد افـراد        ميلي ۳و   phakicليمبوس در مورد افراد     

aphakic     در صورتي که   . نماييم  ميزجاجيه   وارد حفره مياني
 در غيــر کــرده،امکــان ديــدن سرســوزن باشــد آن را پيــدا 

زجاجيـه  متر وارد حفره       ميلي ۱۰صورت حداکثر معادل      اين
بايد . کشيم  شده را مي  نرقيق  زجاجيه   از   ml ۲/۰شويم و     مي

توجه داشت که در افراد آفاک اگـر همـين کـار را از محـل             
انجام دهيم امکان ايجـاد     زجاجيه  ليمبوس و مشابه گرفتن     
vitreous wicksyndrome ــد از ــود دارد و باي ــام وج  آن  انج

  .خودداري نمود
روشي با  به هر   زجاجيه  الزم است قبل از گرفتن نمونه       «

    ». از پاره نبودن شبکيه مطمئن شدانجام اکوگرافي
 دسـتگاه   اسـتفاده از  زجاجيـه   روش ديگر گرفتن نمونه     

 بـا انجـام      يـا   بـدون انجـام ويترکتـومي       کـه  استويترکتوم  
بـا دسـتگاه    زجاجيه  بيوپسي  . توان انجام داد     مي ويترکتومي

وزن  سـ  بـا زجاجيه  برداري    ويترکتومي نسبت به انجام نمونه    
ب و همينطـور کـشش      کشش کمتـري روي شـبکيه ملتهـ       

 ايجــاد  (vitreous base)زجاجيــه کمتــري روي قاعــده  
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از نظر تئوري انجام ويترکتومي چند مزيت ديگـر         . نمايد  مي
  :هم دارد

ــشت و      ‐ ــت ک ــتال جه ــه مب ــشتري از زجاجي ــم بي حج
  . آيد هاي آزمايشگاهي بدست مي بررسي

ها و آندوتوکسين     کتريلقوه سمي حاصل از با    ا ب مواد زايد  ‐
 .شوند هاي التهابي از چشم خارج مي و سلول

 .شود مبتال کم ميزجاجيه توده  ‐
 .شود حجم باکتري موجود در داخل زجاجيه کم مي ‐
 .شود مسير ديدن ته چشم شفاف مي ‐
 هدر عـين حــال انجـام ويترکتــومي سـخت بــوده و همــ    ‐

   .پزشکان قادر به انجام آن نيستند چشم
يک قطره از   زجاجيه  ونه مايع زالليه و     پس از گرفتن نم   

 بـاکتري  آميـزي  هر نمونه را روي اساليد جهت بررسي رنگ     
Gram  وGiemsa چنـد  . دهـيم   براي باکتري و قارچ قرار مـي

آميزي کمکـي ديگـر       هاي رنگ   اساليد ديگر هم جهت روش    
به عالوه از هر يک . نماييم  آماده مي(calcofluor white)مثل 

 blood agarهاي کشت مختلـف شـامل     محيطها در از نمونه
 بـراي  ( sabouraud's agarو ) هـاي هـوازي    بـاکتري بـراي (

) هـــا منفـــي  گـــرمبـــراي (chocolate agarو ) هـــا قـــارچ
هـــاي هـــوازي و   بـــاکتريبـــراي( thioglycollate brothو

  .ريزيم چند قطره مي )غيرهوازي
  انجام يک بررسـي    زاد   درون در مورد موارد آندوفتاليمت   

کشت خلط و کشت       سيستميک و عالوه بر آن کشت خون،      
  . ادرار الزم است انجام شود

  
  هاي تصويربرداري روش

B-scan ultrasound :    در صورتي که امکـان ديـدن تـه
  Bscanچشم بيمار با افتالموسکوپ وجود ندارد الزم اسـت  

ده  مـشاه  انـدوفتالميت  کـه در     نماي مشخـصي  . انجام شود 
هـاي متوسـط     اکو  پيدايش وروييد و  شدن ک  ضخيمشود    مي

بـه عـالوه    . باشد  يمزجاجيه  هاي قدامي و خلفي       در قسمت 
داخل در  بيمار يماندن ذرات عدس توان باقي با اکوگرافي مي

و در مـوارد تروماتيـک وجـود        زجاجيه   داخل   IOL  ،زجاجيه
  . جسم خارجي را بررسي نمود

 تواند وجود کشش روي شبکيه و يا پارگي         اکوگرافي مي 
  . شبکيه را هم مشخص نمايد

CTscan : انجــامCT Scanک کمــک  در مــوارد تروماتيــ
زجاجيـه   در   کـدورت  و افـزايش     کلفتي اسکلرا . کننده است 

 و به خصوص وجـود يـا عـدم           چشم مقابل   با نماي  درقياس
  . توان با آن بررسي نمود وجود جسم خارجي را مي

مـالي  زاد براساس منشا احت      درون اندوفتالميتدر موارد   
ل هــاي مختلــف عکــسبرداري مثــ  از بررســيانــدوفتالميت

ــارديوگرافي، ــون، CBC ،ESR، BUN، CREAT اکوک ــشت خ ، ک
  . توان استفاده نمود  و غيره ميادرار

  
  درمان

 کارآزمـايي    نگـر،    که يک مطالعـه آينـده      EVSتا پيش از    
 استفاده  اندوفتالميتباليني، شاهددار و تصادفي بود درمان       

 مطالعـه . رکتومي بـود  ها و ويت    بيوتيک  دي آنتي از تزريق وري  
EVS     نتـايج آن منتـشر شـد بـه منظـور            ۱۹۹۵ که در سال 

اول نقـش آنتـي بيوتيـک       . پاسخ بـه دو سـوال انجـام شـد         
.  و دوم نقش ويترکتومي    اندوفتالميتسيستميک در درمان    

هاي   بيوتيک در اين مطالعه مشخص شد که استفاده از آنتي        
همـراه بـا تزريـق آنتـي        ) راکيوريدي يـا خـو    (سيستميک  

چه در فرم حاد و چه در فرم مـزمن   زجاجيه  بيوتيک داخل   
در مـورد تـاثير   .  اثـر مثبتـي در درمـان نـدارد     اندوفتالميت

 چنين نتيجه گرفت که در صورت ديـد         EVSويترکتومي نيز   
HM )   يـا بهتـر انجـام      ) متري يـا بيـشتر       سانتي ۶۰در فاصله

 HMيماران با ديد کمتر از      ويترکتومي مفيد نيست ولي در ب     
 اثـر ويترکتـومي بـسيار مفيـد بـوده و امکـان              LPو در حد    

 در اين بيماران را سه برابر نـسبت      ۴۰/۲۰اوردن ديد     بدست
  . دهد به عدم انجام ويترکتومي افزايش مي

EVS    انـدوفتالميت  نتيجه بررسي درمان     ۲۰۰۱ در سال 
نتـايج  . نـد را در بين بيماران ديابتيک خود نيز گزارش نمود     
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 ندوفتالميت ا‐دکتر بهزاد يخشي 

 significantبدست آمده در اين بيماران گرچه از نظر آماري          
نبوده ولي با بيماران غيـر ديـابتي متفـاوت اسـت و نـشان               

 (VA) توانايي ديد     از  ويترکتومي در هر حد    دهد که انجام    مي
البته چون تعـداد بيمـاران      . در بيماران ديابتيک ارجح است    

گيـري آمـاري قطعـي        براي نتيجه  EVSديابتيک در مطالعه    
 باز هم در بيماران ديابتيک      EVSکافي نبوده در نهايت گروه      

 در سـاير    EVS درمـاني    برنامـه توصيه نموده است که همان      
  . بيماران مورد عمل قرار گيرد

ها در داخل چشم زماني به        بيوتيک باالترين غلظت آنتي  
زجاجيـه  ها را به طور مـستقيم داخـل           آيد که آن    دست مي 

 تزريق داخـل    اندوفتالميتاساس درمان    لذا   ماييم و تزريق ن 
بـرداري و     اگر پس از نمونه   . باشد   مي ها  بيوتيک  آنتيزجاجيه  

 عامل يا عوامل ميکروبي مشخصي  گيمساآميزي گرم و رنگ
 درمان را بر پايه نوع عامل پيدا شده         شناسايي شوند طبيعتاً  

يجـه  نماييم ولي از آنجا که در بـسياري اوقـات نت            شروع مي 
هاي مورد اسـتفاده      بيوتيک آنتي   اين بررسي راهگشا نيست،   

مثبت و    بايد هم باکتريهاي گرم   زجاجيه  جهت تزريق داخل    
ي اصـلي   هاي گرم منفي را پوشـش دهنـد دارو          هم باکتري 

در مطالعه  .  است درمان باکتريهاي گرم مثبت وانکومايسين    
EVS ۱۰۰ــاکتري ــد ب ــرم  درص ــاي  گ ــه ه ــت و از جمل  مثب

ــتاف ــي اس ــه    يلوکوک طالي ــم ب ــسيلين ه ــه پني ــاوم ب مق
مطالعـات بعـدي هـم نـشان        . وانکومايسين حـساس بودنـد    

هاي گرم مثبت  اند که وانکومايسين روي تمامي باکتري داده
 PMMAهاي کوآگوالز منفي کـه بـه          و از جمله استافيلوکوک   

   معـادل   آن اي  زجاجيهدوز داخل   . چسبند هم موثر است     مي
 ml ۱/۰/mg ۱ باشد مي .  

 گرم منفي   هاي   جهت درمان باکتري   EVSبر پايه مطالعه    
ــين آن ــدها و در ب ــرين انتخــاب   از آمينوگليکوزي ــا از بهت ه

 شـبکيه که سميت کمتري بـراي      ml۱/۰/mg ۴/۰آميکاسين  
هــاي اخيــر اســتفاده از  در ســال. شــود  اســتفاده مــي،دارد

هـا بـوده و هـم         که از نسل سـوم سفالوسـپورين       سفتازيديم
دهد و    هاي را تحت تاثير قرار مي       تري از باکتري   طيف وسيع 

تـــري بـــراي شـــبکيه دارد جانـــشين هـــم ســـميت کم
 درصـد   ۱۰۰در يک مطالعـه       . گليکوزيدها شده است  آمينو

هـا بـه      آن% ۹۷هاي گـرم منفـي بـه سـفتازيديم و             باکتري
نکتــه بــسيار مهــم آنکــه بايــد . آميکاســين حــساس بودنــد

 سـرنگ جـدا آمـاده و        وانکومايسين و سـفتازيديم را در دو      
هـا بـا هـم ايجـاد          داخل چشم تزريق نمود زيرا ترکيـب آن       

  . نمايد رسوب مي
 ۷۲ تـا    ۴۸ظـرف   زجاجيـه   اگر پس از تزريـق داخـل        «

ظاهر نشد و يا عاليـم بـدتر شـدن          عاليمي از بهبود    ساعت  
 تزريق مجدد همراه ويترکتومي عميق       بيماري مشاهده شد،  

   ». گرفته شوداز مسير پارس پالنا بايد در نظر
در مورد تزريق زير ملتحمه و قطره موضعي بايـد گفـت            
که از اين دو روش جهت افزايش غلظت آنتـي بيوتيـک در             

 هـاي   شـود ولـي در عمـل قطـره          داخل چشم اسـتفاده مـي     
زيـر  دارنـد و تزريـق      زجاجيه  موضعي نفوذ جزيي به داخل      

در مورد تاثير تزريـق زيـر       .  باال همراه است   خطرملتحمه با   
 و همکـاران نـشان      Jyenملتحمه مقاله جالبي توسط دکتـر       

 انـدوفتالميت نگر در بيمـاران        ههد در يک بررسي گذشت      مي
اند تزريق زير ملتحمه در مقايسه         داشته HMکه ديد بهتر از     

 در ديد نهايي بيماران پـس از درمـان          آنبا عدم استفاده از     
ــوده اســت  ــوثر نب ــصرف قطــره .م ــاي  در حــال حاضــر م ه

و  mg/ml ۵۰بيوتيک غليظ شده وانکومايسين بـا دوز           آنتي
ــين   ــده آميکاسـ ــفتازيديم  mg/ml ۲۰غلـــيظ شـ ــا سـ يـ

)mg/ml۱۰۰ (شود هر يک ساعت يک قطره توصيه مي .  
. استفاده از کورتيکوستروييدها هنوز مـورد بحـث اسـت         

 تزريـق توصيه اسـتفاده از کورتيکوسـتروييدها بـه صـورت           
ک بـه منظـور کـاهش        و يا سيـستمي    ، قطره زجاجيهداخل  

. باشـد  التهاب داخل چشم و اثرات ناشي از اين التهـاب مـي       
ــل   ــق داخ ــه تزري ــضي  زجاجي ــتروييدها در بع کورتيکوس
 داخـل چـشمي و عـوارض ثانويـه          التهـاب مطالعات کاهش   

 در کيفيـت    ي عفوني را نشان داده  ولي تـاثير        اندوفتالميت
يک در عين حال در     . ديد نهايي پس از درمان نداشته است      
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 و Shelنگــر توســط دکتــر  مطالعــه غيــر تــصادفي گذشــته
اسـتروييد حتـي منجـر بـه        زجاجيه  همکاران تزريق داخل    

کاهش ديد نهايي بيمار در قياس بـا کـساني کـه کورتـون              
  .  گرديده است براي آنها تزريق نشده،

در هر حال اگـر تـصميم بـه تزريـق کورتيکوسـتروييد             
  گرفتيد بايد از دگزامتازون با دوز 

ml ۱/۰/µg ۴۰۰    و قطـره پردنيزولـون   زجاجيه   در داخل
 ۵ به مـدت   mg ۳۰ و پردنيزولون خوراکي با دوز    % ۱استات  

  .  استفاده نماييدEVSتا ده روز طبق رژيم درماني 
هـــا جهـــت جلـــوگيري از  اســـتفاده از ســـيکلوپلژيک

  التهاب داخل چشم    کاهش درد و    چسبندگي عنبيه  به لنز،    
  . شود توصيه مي
ــ ــستميک  در م آنتــي (وارد عفونــت شــديد درمــان سي

 به صورت زيـر  (periocular)و اطراف چشم ) بيوتيک تزريقي 
  . شود ملتحمه توصيه مي

موضـعي و     زاد درمان سيـستميک،     درون اندوفتالميتدر  
  . شود توصيه مي اطراف چشم احتماالً

  
  ) درمان جراحي(چه موقع ويترکتومي کنيم؟ 

 LPعمل اگـر ديـد در حـد          حاد پس از     اندوفتالميتدر   )۱
  .است

ن پس از عمل اگـر التهـاب         ديررس يا مزم   اندوفتالميت )۲
کپـسول عدسـي وجـود     سـفيد روي    هاي   پالک شديد و 

 .دارد
 اگر التهاب شديد است سعي       همراه بلب  اندوفتالميتدر   )۳

 .کنيد از دستکاري زياد ملتحمه فوقاني خودداري کنيد       
 . ومي کنيد از سمت تمپورال ويترکتaphakiaدر موارد 

  ي نافذ همراه با آندوفتالميتبه دنبال تروما )۴

  
 روش ويترکتومي

در صورتي که قسمت قـدامي چـشم خيلـي کـدر            ) الف
راهـه و اگـر قـسمت قـدامي چـشم             نيست ويترکتومي سـه   

درحدي کدر است که امکان ديد در داخـل چـشم نيـست             
ــه کمــک    ــا ســه راهــه ب ويترکتــومي دوراهــه محــدود و ي

  . شود  ميآندوسکوپ انجام
 در شــبکيهبايــد مراقــب بــود کــه بــه علــت نکــروز ) ب

ــدوفتالميت ــتن ان ــه  برداش ــي زجاجي ــبکيهدر نزديک  در ش
هاي خلفي با ريـسک بـاالي پـارگي شـبکيه همـراه         قسمت
  . است
 پـس از     را هـا   آنتـي بيوتيـک   زجاجيـه   تزريق داخل   ) ج

  . انجام دادبايدتکميل ويترکتومي ولي با دوز کمتر 
اسـاس انتخـاب روش   «را فراموش نکنيم يک نکته مهم   

بنابراين بايد پزشک معالج    » درماني نظر پزشک معالج است    
 سـابقه و توانـايي و شـناخت         انـدوفتالميت در زمينه درمان    
  .کافي داشته باشد

ــادا انجــام   ۲۰۰۲ و در ســال ۲۶ بررســي جــالبي در کان
و زجاجيه   درصد جراحان    ۷/۵۶داد    منتشر شد که نشان مي    

 در EVSکننــده در بررســي بــرخالف نظــر  شــرکت شــبکيه
دهند و حتي در       را ترجيح مي   PPV انجام   HMبيماران با ديد    

هـا انجـام       درصد آن  ۳۰ هم   CFمورد بيماران با ديد در حد       
 درصـد   ۷/۹۶جالـب آنکـه     . دهنـد   ويترکتومي را ترجيح مي   

 درصد  ۷/۵۶بيوتيک موضعي و      دهندگان از قطره آنتي     پاسخ
بيوتيـک    درصـد از آنتـي    ۳تحمه و تنهـا     هم از تزريق زير مل    

  .کنند سيستمک استفاده مي
  

  هاي خوراکي  بيوتيک نقش آنتي
 بــه عنــوان درمــان سيــستميک از    EVSدر مطالعــه 

سفتازيديم و آميکاسين وريدي استفاده شد و نتيجه گرفته         
شد که اين داروها در ديد نهايي بيمـار و يـا رفـع کـدورت                

پس از انتشار نتـايج در      . د موثر نيستن  (media)داخل چشم   
مثبـت کـه      مورد تاثير اين داروها روي عوامل ميکروبي گرم       

مرواريــد   پــس از عمــل آبانــدوفتالميتشــايعترين عامــل 
هستند و همچنين عـدم اسـتفاده از ونکومايـسين کـه اثـر              

بـه  . جزيي روي اين عوامل دارد سواالت زيادي مطرح شـد         
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هـا کـه از سـد         وتيـک بي  هاي جديد آنتي    تدريج با ارايه نسل   
اي از پزشـکان      کنند عـده    چشمي به خوبي عبور مي    ‐خوني

بيوتيک سيستميک را پيش از پـيش پيـشنهاد           مصرف آنتي 
  . نمايند مي

. دو مطالعه ارزشمند در اين زمينه منتـشر شـده اسـت           
 و همکاران در يک بررسي آزمايشگاهي تـاثير         Matherدکتر  

سين، افلوکـساسين،   ها شامل سيپروفلوکـسا       فلوئوروکينولون
را ) فلوکـساسين   فلوکساسين و موکسي    لوفلرکساسين، گاتي 

 سوش ميکروبي بررسي نمودند و نشان دادنـد کـه          ۹۳روي  
فلوکــساسين   و گــاتي(moxifloxacin)موکــسي فلوکــساسين 

مثبت اثر بـسيار بيـشتري نـسبت بـه            هاي گرم   روي باکتري 
وه روي  هـا دارنـد و بـه عـال          هاي قبلي فلوئوروکينولون    نسل

هـاي    هاي مختلف استافيلوکوک کـه در مقابـل نـسل           سوش
. ها مقاوم بودند هم مـوثر هـستند         دوم و سوم فلوروکينولون   

هـاي قبلـي      هاي گرم منفي مشابه نسل      اثر آنها روي باکتري   
  . بود

 بيمار ۳۴ و همکاران نيز به Harsprasadدر بررسي دکتر   
 ۲۴گيرنـد   که قرار بود تحت عمل ويترکتومي عميـق قـرار           

 ساعته يک عدد قرص     ۱۲ساعت پيش از عمل در دو نوبت        
 داده شــد و در ابتــداي عمــل mg ۴۰۰فلوکــساسين  گــاتي

ميزان غلظت آن در داخل زجاجيه و زالليه بيماران بررسي          
 درصـد سـطح   ۲۶ درصـد و  ۲۱شد که به ترتيب ميزان آن      

 MICايـن ارقـام بـيش از حـد          . فلوکساسين بود   سرمي گاتي 
(minimum inhibitory concentration) دارو در مــورد اغلــب 

ــي  ــدوفتالميتعوامــل ميکروب ــه جــز آنتروکــوکان ــا و   ب ه
  .پسودوموناس بود

دهد کـه گرچـه تزريـق داخـل      اين دو مطالعه نشان مي   
تــرين راه رســيدن آنتــي  هــا ســريع بيوتيــک زجاجيــه آنتــي

ها به سطح موثر درمان در داخل چشم اسـت ولـي              بيوتيک
هاي سيـستميک داروي کمکـي          م فلوروکينولون نسل چهار 

توان به کمـک      توانند باشند به خصوص مي      بسيار خوبي مي  
 را بـدون بـستري کـردن        اندوفتالميتها درمان بيماران      آن

توجه داشـته باشـيد کـه       . بيمار و به طور سرپايي انجام داد      
 و همکـاران در يـک بررسـي ارزشـمند نـشان             Sulkesدکتر  

 انـدوفتالميت کا درمـان سـرپايي بيمـاران        دادند که در آمري   
هاي درمـاني را       ميليون دالر از هزينه    ۸/۷ تا   ۵/۱ساالنه بين   
  .دهد کاهش مي

  
   به دنبال ضربهاندوفتالميت
 به دنبال پارگي چشم با ضـربه بـين          اندوفتالميتشيوع  

عوامل مستعد  . زارش شده است   درصد گ  ۵/۱۶ درصد تا    ۳/۳
  :اين موارد عبارتند از در اندوفتالميت بروز کننده
  تاخير در ترميم اوليه زخم ) الف
  باقي ماندن جسم خارجي داخل چشم ) ب
  بروز حادثه در مناطق روستايي ) ج
  پارگي عدسي چشم ) د

شکايات باليني بيمار اغلب تحـت الـشعاع سـاير عاليـم            
گيرد و اين خود باعث       ناشي از ضربه وارده به چشم قرار مي       

بهتـر اسـت هـر      «. شود   مي دوفتالميتانتاخير در تشخيص    
 فرض نماييم تا    اندوفتالميتمورد پارگي چشم را يک مورد       

  ».عکس آن ثابت شود
 بـا همـه انـواع       اندوفتالميتعوامل ميکروبي در اين نوع      

گرچه در اين مورد هم     . باشد   متفاوت مي  اندوفتالميتديگر  
استافيلوکوک اپيدرميديس شايعترين عامل اسـت ولـي در         

به عالوه شيوع   . گيرند   قرار مي  Bacillusهاي     دوم سوش  رتبه
بـه  (هاي بـا اسـتافيلوکوک ارئـوس و اسـترپتوکوک             عفونت

 همچنـين . بيش از حد معمول اسـت     ) خصوص در کودکان  
 چنـد   اندوفتالميتدر بيشتر موارد کشت مثبت در اين نوع         

  .شود نوع ميکروب مشاهده مي
به دنبـال ضـربه    اندوفتالميتدر مورد پيشگيري از بروز   

بيوتيک سيستميک در هـيچ مطالعـه      گرچه استفاده از آنتي   
Randomized     ها به عنوان اسـاس        بررسي نگرديده ولي از آن

ــيش ــي   پ ــتفاده م ــالً اس ــري عم ــود گي ــواع  . ش ــين ان در ب
زيـرا  . آلـي اسـت     ها، وانکومايسين انتخاب ايـده      بيوتيک  آنتي

 Bacillus  به خـصوص روي    ،ها  مثبت   گرم ي بر ضمن تاثير عال  
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نيـز  زجاجيـه   ن بـه داخـل      هم اثر مناسبي داشـته، نفـوذ آ       
ناسب به  تزريق وريدي سفتازيديم هم نفوذ م     . مناسب است 

 و پوشـش مناسـبي بـر روي         داخل زجاجيه، اثر سمي کـم     
  . نداردBacillus اثر مناسبي روي گرچهها دارد  منفي گرم

هـا بـه     بيوتيـک   استفاده از تزريق داخـل زجاجيـه آنتـي        
ان پيشگيري هم مورد بررسي قرار گرفته و به خـصوص           عنو

هاي اخير مطالعات ارزشمندي در تاييد آن گزارش          در سال 
  تواماز جمله دکتر سهيليان و همکاران تاثير تزريق     . اند  شده

ــسين و   ــه جنتامايـ ــل زجاجيـ ــسينداخـ  را در کليندامايـ
 بيمـار   ۶۰ در    به دنبال ضربه   اندوفتالميتروز  جلوگيري از ب  

ز ترميم اوليه بررسي نمودند و گرچـه از نظـر آمـاري             پس ا 
نتيجه قابل مالحظه نبود ولي در گروه مـورد تزريـق هـيچ             

 مشاهده نشد ولـي در گـروه شـاهد سـه            اندوفتالميتمورد  
  .  مشاهده گرديداندوفتالميتمورد 

 و همکاران نيز اثر مثبت استفاده از تزريق         Narangدکتر  
را زجاجيـه   گيري بـه داخـل        عنوان پيش ها به     بيوتيک  آنتي

  . نشان دادند
 به دنبال ضـربه در صـورت        اندوفتالميتدر مورد درمان    

. شـود   تر ويترکتـومي توصـيه مـي        امکان انجام هر چه سريع    
درمان دارويي نيز شامل سـفتازديم و وانکومايـسين داخـل           

  .باشد تحمه و سيستميک ميزجاجيه، زير مل
  

  اندوفتالميتنتايج درمان 
ه ديد ع درصد بيماران در موقع مراجEVS،  ۸۶عه در مطال

.  داشـتند  LP درصد آنها ديـد در حـد         ۲۶ و   ۲۰۰/۵کمتر از   
 ۶۹ و ۴۰/۲۰بيمــاران ديــد % ۴۱ســه مــاه پــس از درمــان 

 ۱۲ تـا  ۹بـين  .  داشتند۱۰۰/۲۰ بيماران ديد بهتر از      درصد
 ۷۴ و ۴۰/۲۰ درصـد بيمـاران ديـد    ۵۳ماه پـس از درمـان     

ــر از   ــد بهت ــد دي ــتند۱۰۰/۲۰درص ــه .  داش  EVSدر مطالع

ها چنـدان موفـق نبـود در موقـع            بيماراني که درمان در آن    
مراجعه ديد خيلي کم، مردمک تنگ حتي پـس از ريخـتن            

  .  بودندred reflexقطره سيکلوپلژيک داشته و فاقد  
 ۵۶در بين بيماران ديابتيک نتـايج بـدتر اسـت و تنهـا              

ــد EVSدرصــد بيمــاران ديابتيــک در مطالعــه    ۱۰۰/۲۰ دي
 عوامل مـوثر ديگـر در نتيجـه نهـايي ديـد،           . بدست آوردند 

 فـشار   اسـيون قرنيـه،    انفيلتر ،APDسابقه آب سـياه، وجـود         
  . داخل چشم غير عادي و نوع عامل ميکروبي بودند

EVS در مـوارد عفونـت بـا        ۱۰۰/۲۰ ديـد     داد کـه    نشان 
 درصد  ۸۴در  هاي گرم مثبت کوآگوالز منفي        وکسيميکروک
   درصـــد،۵۰ د، در مـــوارد اســـتافيلوکوک طاليـــيمـــوار

 درصد و گرم منفـي      ۱۴ درصد آنتروکوک    ۳۰استرپتوکوک  
تـرين   مهـ  مEVSبر طبـق نظـر   . آيد  بدست ميدرصد ۵۶ها  

عامل در تعيين ديد نهايي پس از درمان ديد بيمار در موقع 
  . ه استعمراج

 بـيش از همـه بـه        اندوفتالميتآگهي نتايج درمان      پيش
  .مل عفوني بستگي داردنوع عا
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 درمان انسداد مادرزادي مجراي اشکي بيني
 

  پزشکي نگاه  مرکز چشم‐ پزشکي کودکان فلوشيپ چشم: دکتر اميد صالحپور
 

، يـک انـسداد     (Dacryostenosis)تنگي مجراي اشـکي     
ترين علـت     کامل يا نسبي مجراي اشکي بيني است و شايع        

 درصد نوزادان را مبتال     ۶باشد که     ريزش مادرزادي مي    اشک
معمـوالً يـک پـرده بازنـشده در انتهـاي تحتـاني             . ۱دکن  مي

  . باشد مجراي اشکي، عامل اين انسداد مي
ريـزش و ترشـح چرکـي از          کودکان مبتال، دچـار اشـک     

ايـن  . آلود است    در ظاهر اشک   ها   آن  باشند و چشم    چشم مي 
کودکــان بــه طــور شــايع بــه متخــصص کودکــان مراجعــه 

بيوتيـک قـرار      هـاي آنتـي     کنند و تحت درمان بـا قطـره         مي
  . گيرند مي

  
  کالبدشناسي مجراي اشکي بيني

مجراي اشکي بيني يک کانال اسـتخواني اسـت کـه در            
 درياچـه   ،ايـن مجـرا   . ديواره خارجي بيني قرار گرفته است     

اشکي در گوشه داخلـي چـشم را بـه سـوراخي در ديـواره               
. کنـد   خارجي بينـي در زيـر کونکـاي تحتـاني متـصل مـي             

باشد، کمي متـسع      بست مي   را که بن  قسمت فوقاني اين مج   
هـاي     کانـاليکول   و سـازد   شده است و کيـسه اشـکي را مـي         

فوقاني و تحتاني از طريـق کانـاليکول مـشترک بـه آن بـاز               
اي فـرش     تليوم استوانه   داخل مجراي اشکي را اپي    . شوند  مي

دو دريچه اصـلي در ايـن مجـرا وجـود دارنـد؛             . نموده است 
 باز شدن کيسه اشـکي بـه         در محل  (Krause)دريچه کروز   

مجراي اشـکي و دريچـه دوم در محـل بـاز شـدن مجـراي        
. شود  ناميده مي (Hasner)اشکي به بيني که دريچه هاسنر

و انتهـاي تحتـاني     ،کيسه اشکي در موازات کونکـاي ميـاني       
مسير مجـرا بـه طـرف       مجراي اشکي زير کونکاي تحتاني و       

  .عقب و خارج است
  

  ۱شکل 
 
  

  ۲شکل 
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  شناسي مجراي اشکي بيني جنين
مجراي اشکي بيني در مجاورت بيني، بـه صـورت يـک            

ت بـه صـور  شـود و سـپس    فرورفتگي در اکتودرم شروع مي   
آخـرين  . شود  کاناليزه مي  اًآيد که بعد    يک طناب توپر در مي    

شوند، محل اتـصال بـه پلـک و           هايي که کاناليزه مي     قسمت
ان، انتهـاي تحتـاني      درصد نوزاد  ۵۰در  . داخل بيني هستند  

گـردد و درصـد کمـي         خود باز مي    باز نشده است که خودبه    
  . شوند دار مي عالمت

شـود    شدن مجراي اشکي بيني از باال شروع مي         کاناليزه
 هـشت نـوع مختلـف     . گـردد   و به انتهاي تحتاني خـتم مـي       

  :۲اند انسداد مجراي اشکي توصيف شده
ي تحتـاني   آ  مه سقف فوقاني   در نوع معمول آن که مجرا     )۱

ايـن مـوارد بـا      . است  شود ولي پرده باقي مانده        ختم مي 
  .شوند ميل زدن ساده باز مي

 بينـي    خـارجي  نوعي که مجراي زير مخـاط در ديـواره         )۲
 در قسمت خارجي مخـاط      رود تا به کف بيني      پايين مي 

محل انسداد در اين مـورد پـرده مخـاطي          رسد و    ب بيني
مجـراي اشـکي    آ تحتاني و لبه داخلـي تحتـاني           بين مه 
 . شود زدن ساده باز مي معموالً با ميل است و 

آي تحتـاني امتـداد        در جدار خارجي مه    نوعي که مجرا     )۳
پايـان  در ميانـه راه     شـود و      يافته ولـي بـه آن بـاز نمـي         

 . و ميل زدن موثر استيابد مي
 شـود   ختم مي آي تحتاني     نوعي که مجرا خيلي باالي مه      )۴

 و اني وجــود داردو در ايـن محــل يــک انـسداد اســتخو  
 . داردDCR  عمل جراحيمعموالً نياز به

 فوقـاني   جـداره تحتاني مجرا در محـل       انتهاي   نوعي که  )۵
ــاني مــسدود شــده اســت    مــه ــر (آي تحت ــه خــاطر اث ب

turbinate نياز به شکـستن کونکـاي تحتـاني         ) تحتاني 
 . دارد

 تحتـاني خـتم     turbinateنوعي که مجرا به لبه قـدامي         )۶
ت خود به خود باز شود يـا نيـاز بـه            ممکن اس . شود  نمي
 . زدن داشته باشد ميل

نوعي که در ديـواره داخلـي سـينوس مـاگزيلري خـتم              )۷
 . داردDCR و نياز به  و انتهاي آن مسدود استشود مي

مجراي اشکي در داخل استخوان تا کف جداره خـارجي        )۸
آي   يابد ولي هيچ سوراخ ارتبـاطي بـا مـه           بيني ادامه مي  
 .تحتاني ندارد

 

  ۳شکل 
 

  ها نشانه

آلود و نيز      دايم و چشمان اشک    (epiphora)ريزش   اشک
ها به هم هنگـام بيـدار         ترشح دايم از چشم، چسبيدن پلک     

، لهيدگي پوست پلک تحتاني در اثر اشـک و            شدن در صبح  
هـاي انـسداد      ترشح دايم و ماليدن آن توسط کودک، نشانه       

 از عـدم قرمـزي چـشم     . مادرزادي مجـراي اشـکي هـستند      
  . کند هايي است که وجود عفونت را منتفي مي يافته
  

  ها پاتوفيزيولوژي نشانه
پلـک زدن   . ۳ريزش و ترشح، روي ديد اثري ندارند        اشک

 بـه   لـي گردد و   باعث تخليه اشک به داخل کيسه اشکي مي       
تجمع مـايع،   . شود  علت عدم تخليه، کيسه اشکي متسع مي      

  بـه علـت    . رددگـ     ها و ايجاد ترشـح مـي        موجب رشد باکتري  
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. شـود   ريزش ايجاد مي    ترشح دايم اشک و عدم تخليه، اشک      
يابند و بـا      ها تجمع مي     ترشحات بين مژه   ،هنگام خواب شب  

ها به هم   پلکمانده باعث چسبيدن    ب، موکوس باقي  تبخير آ 
  .گردد مي

  
  درمان

ها به ويژه ترشح از چشم، تـا          درمان شامل کنترل نشانه   
بـراي  . ز بـاز کـردن انـسداد اسـت        زمان باز شدن مجرا و ني     

بيوتيک تجويز کرد     هاي آنتي   توان قطره   کنترل ترشحات مي  
  .گيرد که معموالً توسط متخصص کودکان صورت مي

توان از ماساژ کيسه اشـکي بـه    براي بازکردن انسداد مي 
اين . ۴منظور باال بردن فشار هيدرواستاتيک آن استفاده کرد     

کـه    يه کرد و يا با توجه به اين       توان به والدين توص     کار را مي  
شده به کيسه اشکي توسط والدين کافي نيـست،         فشار وارد 

در . انجام اين کار به طور موثر توسط پزشک صـورت گيـرد           
توان يک يـا      صورت خالي بودن کيسه اشکي، اين کار را مي        

روش ديگر باز کردن انـسداد، اسـتفاده از         . دو بار تکرار کرد   
روش نهايي باز کـردن انـسداد، ميـل         . شستشوي مجراست 

  . زدن آن است
 ماهگي بـدون    ۶توان تا قبل از        زدن مجرا مي    راي ميل ب
هوشـي     تحت بي   بايد  ماهگي ۶هوشي در مطب و پس از         بي

  .۵ و ۶ عمومي در اتاق عمل اين کار را انجام داد
توان اين    در صورت عدم باز شدن مجرا با ميل زدن، مي         

زمان، کونکـاي تحتـاني را بـه طـرف            کار را تکرار کرد و هم     
 درمان، ميـل     اين  در صورت عدم پاسخ به     .۷داخل  شکست  

 ۶گذاشـتن آن تـا         و باقي  يزدن را با گذاشتن لوله سيليکون       
  .۸کنيم ماه تکرار مي

هاي ديگري نيز در موارد عـدم پاسـخ بـه درمـان               روش
دار را کـه      هاي بالون   برخي استفاده از لوله   . اند  پيشنهاد شده 

شنهاد  پيــ کنــد، بــا بــاد کــردن بــالون، مجــرا را گــشاد مــي
  .۹اند کرده

در مورد درمان انـسداد مجـراي اشـکي، اخـتالف نظـر             
 ۱۰برخي معتقدند که بايد درمان طبي انجام داد       . وجود دارد 

خـود مجـرا    و حتي تا دو سالگي به انتظار باز شـدن خودبـه    
در مورد درمان طبي نيـز اخـتالف نظـر وجـود            . ۱۱نشست  

يـه آن   برخي معتقدند بـا ماسـاژ کيـسه اشـکي و تخل           . دارد
ها شد و برخـي نيـز اسـتفاده از     توان مانع تجمع باکتري    مي

  . ۱۲کنند بيوتيک را پيشنهاد مي هاي آنتي قطره
 در مــورد زمــان ميــل زدن ،تــرين اخــتالف نظــر بــيش

سالگي  بعد از يک  ميل زدن   برخي معتقدند که اگر     . باشد  مي
اي   عـده . شـود   تـر مـي     انجام شود، احتمال عود انسداد بيش     

خود مجرا، بهتر      با توجه به احتمال باز شدن خودبه       معتقدند
  .است ميل زدن را تا دو سالگي به تعويق انداخت

  
   درماني پيشنهادي برنامه

خـود مجـرا و نيـز         با توجه به احتمال باز شـدن خودبـه        
 بـه   در مطـب  هوشي عمومي     زدن بدون بي    عوارضي که ميل  

ام شـود    ماهگي درمان طبي انج    ۶دارد، بهتر است تا      همراه
 و به جـاي آن از       نگرددبيوتيک استفاده     هاي آنتي   و از قطره  
  .يسه اشکي و تخليه آن استفاده نمودماساژ ک
 ماهگي بهتر است يک بار ماساژ موثر توسط         ۶ تا   ۳بين  

متخصص چشم انجام شود و در صورت عدم پاسخ، يک بـار            
 ماهگي، در صـورتي کـه والـدين         ۶پس از   . ديگر تکرار شود  

زيادي نداشته باشند و بهداشت پلک کودک رعايـت         نگراني  
  .زدن را به تعويق انداحت توان ميل شود، مي
ريـزش و ترشـح چـشم         به علت اثرات رواني اشـک     البته  

کودک بر روي پدر و مادر و نيز به علـت افـزايش احتمـال               
زدن را قبـل      سالگي، بهتر است ميل      عود انسداد پس از يک    
  .از يک سالگي انجام داد

اينکـه  ريزش نـدارد يـا         مواردي کودک در ابتدا اشک     در
يابد   ريزش متناوب است؛ يعني پس از مدتي بهبود مي          اشک

 انسداد مجـراي اشـکي       در اين حالت   کند،  و سپس عود مي   
  در اين موارد اگر بيني معاينه شود، برجستگي        . وجود ندارد 
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کونکاي تحتاني و انحراف بينـي بـه همـان سـمت مـشهود              
بـراي  . شود  عث انسداد متناوب مجراي اشکي مي     است که با  

 جمـع هـاي بينـي کـه باعـث          درمان اين موارد بايد از قطره     

گردند، استفاده شود؛ اگرچـه پـس      هاي بيني مي    شدن بافت 
  .کند هاي بيني، انسداد عود مي از قطع قطره
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  سندرم خشکي چشم‐زاده دکتر محمدحافظ نوروزي 

  سندرم خشکي چشم
  

   پزشکي نگاه  مرکز چشم‐فلوشيپ قرنيه: زاده حافظ نوروزيدکتر محمد
  

  مقدمه

هـا،    ها، چربـي    ها، پروتئين   اشک انسان حاوي الکتروليت   
 است که همگي محلول در      يهاي مختلف   ها و متابوليت    آنزيم

سـه اليـه بـه تفکيـک قابـل          باشند در فيلم اشـکي        آب مي 
  :)۱شکل  (بررسي است

 (Goblet)  گابلـت  هـاي   يه موسيني کـه توسـط سـلول       ال )۱
  .شود ملتحمه ترشح مي

تـرين اليـه آن محـسوب           اليه آبکـي اشـک کـه حجـيم         )۲
 اصـلي و فرعـي ترشـح       اشـکي  شـود و توسـط غـدد        مي
  .گردد مي

 Zeis و Meibomian  ،Mollاليـه چربـي کـه توسـط غـدد      )۳
 . شود توليد مي

  

  ۱شکل 
  

  :دنباش  مي اشک طبيعي به قرار زيرهاي ويژگي
ميکروليتـر   ۵/۶حجم طبيعي فـيلم اشـکي در حـدود          ) الف

  . است
 ۵/۰( ميکروليتر در دقيقه     ۲/۱ميزان توليد اشک معادل     ) ب

  . باشد مي) ۲/۲تا 
  درصـد  ۱۶در حدود    (turnover)ميزان جايگزيني اشک    ) ج

  . است
ميزان تبخير آب اشک در صورتي که رطوبت محـيط را           ) د

 ميکروليتـر در    ۱۴/۰ معـادل    ،يم درنظـر بگيـر     درصد ۳۰
  .باشد دقيقه مي

  . متغيير است۶/۷ تا ۵/۶ اشک بين PH) هـ
  . است dyne/cm ۵/۴۰کشش سطحي اشک ) و
  . باشد  مي۳۳۶/۱ضريب شکست اشک برابر ) ز

و   (basic secretion)ترشح پايـه  ترشح اشک به دو شکل
  .گيرد  صورت مي(reflex secretion)ترشح رفلکسي 

  
  سندرم خشکي چشمتوصيف 

خشکي چشم يک اختالل فيلم اشکي به علـت کـاهش           
توليد اشک يا افزايش تبخير آن است کـه موجـب تخريـب             

م به ويژه در ناحيـه شـکاف        هاي سطحي کره چش     ساختمان
. کنـد   هاي خاصي بروز مي      و با عاليم و نشانه     گردد  پلکي مي 

 در مکاتـب مختلـف پزشـکي اسـامي          ،شناسـي   از نظر لغـت   
اما به طور کلـي     . براي اين بيماري ذکر شده است     متعددي  

  دقيق کلمـه   توان گفت که سندرم خشکي چشم معادل        مي
  کـه بديهي است. باشد  ميkeratoconjunctivitis siccaالتين 

هـايي     و داراي محدوديت   يستمجموعه تعاريف فوق کامل ن    
اين سندرم در ارتباط مستقيم با اختالالت خاصي        . باشد  مي
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تواند به دنبال      مي يست ولي ژي يا جراحي ليزيک ن    مانند آلر 
  . گرددگونه اختالالت ايجاد  اين

  
  پاتوفيزيولوژي خشکي چشم

بندي زيـر    توان در طبقه    اين سندرم را از اين ديدگاه مي      
شناختي    بررسي آسيب  ،بندي  اساس اين طبقه  . بررسي نمود 

هاي مختلف موجود در بافت سطحي چـشم و فـيلم           در اليه 
  . باشد ياشکي م

  اختالالت اليه آبکي اشک ) الف
  اختالالت اليه موسيني اشک ) ب
  اختالالت اليه چربي اشک ) ج
  )مانند اسکار قرنيه(تليوم قرنيه  اختالالت اپي) د
  ها اختالالت پلک) هـ

توان گفت کـه      در توضيح پاتوفيزيولوژي اين بيماري مي     
لظـت   هرچه باشد موجب افزايش غ     ،عامل ايجاد اين سندرم   

هاي سطحي     موجب آسيب ساختمان   که خود  شود  مياشک  
  . گردد مي

 يکي کمبود توليد بـه      ،دو علت اساسي بروز اين سندرم     
هاي پروتئيني و آبکي اشک و در نتيجـه        صورت کاهش اليه  

اشـکي     افزايش تبخيـر فـيلم     ديگريتغيير محتواي اشک و     
 بـروز   توانند مقدمه   مينيز  اختالالت ايمونولوژيک   . دنباش  مي

هاي التهـابي ممکـن       همچنين واکنش . خشکي چشم باشند  
  . است پس از شروع بيماري ايجاد شوند

ها توجه ما را معطوف به يک نکتـه مهـم             همه اين يافته  
  . استcritical osmolarityسازد و آن  مي

  
  

  )٢شکل (اتيولوژي خشکي چشم 

  :دو علت اساسي سندرم خشکي چشم عبارتند از
  ATD  يــا  اليــه آبکــي اشــک  فقــدان يــا کمبــود   )۱

 (Aqueous Tear Deficiency)   
ــر آب   )۲ ــي از تبخيـ ــشم ناشـ ــشکي چـ ــا خـ   EDE  يـ

(Evaporative Dry Eye) 

  

 
  ۲شکل    

  
  فقدان يا کمبود اليه آبکي اشک

ــه دو ايــن علــت ســندرم خــشکي چــشم مــي  ــد ب   توان
درم  و ســن (Sjogren syndrome) بخــش ســندرم شــوگرن

سـندرم   . شود  تقسيم(non-Sjogren Syndrome) غيرشوگرن
ها يعني به     شوگرن ممکن است بدون همراهي ساير بيماري      

 رماتولوژيـک   هـاي   بيمـاري صورت اوليه و يا ناشي از برخي        
سندرم غيرشـوگرن خـود     . باشد... و   رتريت رماتوييد مانند آ 

هـاي   دسته اول بيمـاري   : هاست  ناشي از سه گروه از بيماري     
هاي انـسدادي اشـک ماننـد          دسته دوم بيماري   ،غده اشکي 

دسته سـوم کـاهش ترشـح    و ... ها و   ، سوختگي OCP ،تراخم
ــاري   ــي بيم ــک در برخ ــسي اش ــت   رفلک ــد کراتي ــا مانن ه

  . باشد نوروتروفيک مي
  

  خشکي چشم ناشي از تبخير آب
  زيـر گـروه    ۴ خـود در     ،اين علت سندرم خشکي چـشم     

اول کمبود اليه چربي اشک کـه       دسته  . شود  بندي مي  طبقه
   دسته دوم اختالالت    ،تواند به صورت اوليه يا ثانويه باشد        مي

ــرتبط ــر    م ــوم تغيي ــته س ــي، دس ــکاف پلک ــک و ش ــا پل  ب
 Xerophthalmiaهاي سطحي چشم مانند بيمـاري         ساختمان

  . و دسته چهارم اختالالت ناشي از مصرف لنز تماسي
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گـذارد    ير مـي   متعددي بر ميزان تبخير اشک تـاث       عوامل
  : شوند بندي مي  بخش طبقه۵اين عوامل در 

  ضخامت اليه چربي اشک  )۱
  يترکيبات فيلم اشک )۲
 ناحيه شکاف پلکي  )۳
 تنظيمات عصبي آن مسايل هورموني و  )۴
 شرايط محيطي  )۵

تـوان از ديـدگاه ديگـري بـه دو            اختالالت اشک را مـي    
ــ  ــتالالت کميت ــش اخ ــ يبخ ــتالالت کيفيت ــک ي و اخ  اش

  .بندي نمود طبقه
  

   اشک ياختالالت کميت
تواند به صورت کمبود يا فقدان حجـم       اين اختالالت مي  

  . اشک بروز نمايد
  

   اشکياختالالت کيفيت
بندي اين بخـش بـه صـورت اخـتالل در اسـتقرار             طبقه

کننـدگي    اشک در سطح چشم، اخـتالل خاصـيت مرطـوب         
هاي  تليوم قرنيه و ملتحمه و اختالل چربي اشک، نقايص اپي

  .داشک باش
  

  تظاهرات باليني

شکايات بيماران مبتال به سندرم خشکي چشم متعدد و         
د بـه صـورت احـساس       نـ توان  اين شکايات مـي   . متنوع است 

ها، سوزش، خارش، تاري ديد و نوسان آن،  سنگيني در پلک
ها، احساس جسم خارجي،  مانند در چشم    وجود ترشحات نخ  

  .دنباش) ثانويه(ريزش  ترس از نور، درد و اشک
هـاي بـاليني بـه صـورت کـاهش حـدت بينـايي،                افتهي

 اشـک، افـزايش غلظـت       meniscusپرخوني چـشم، کـاهش      
آلود،   هاي موکوسي، ترشحات کف      رگه  و Debrisاشک، وجود   

ين، اخـتالل در عملکـرد و       عاليم التهابي پلک و غدد ميبوم     
ها، وجود فوليکول و پاپيال به ويژه          پلک )آناتومي( ساختمان

امت محـيط يـا     پلک فوقاني و کاهش ضـخ     در سطح داخلي    
  .)۳شکل (باشند  مرکز قرنيه مي

  
  

  ۳ل شک
  

  تشخيص

ـ     آزمايشيک مجموعه از    راي سـندرم  هـاي تشخيـصي ب
نکتـه مهـم ايـن اسـت کـه          . اند  خشکي چشم توصيف شده   

ــعيت ــسي     وض ــح رفلک ــيش از ترش ــک پ ــه اش ــح پاي ترش
ام  بايد قبل از انجـ     داروهاي چشمي بيمار  . گيري شود   اندازه

هـاي    بـراي مثـال قطـره     .  قطع شـوند   ، تشخيصي ها  آزمايش
 از شــب قبــل از آزمــايش و پمادهــا از حــداقل  بايــدبيمــار

  . چهارروز قبل قطع شوند
توان در پنج گروه تفکيک        تشخيصي را مي   هاي  آزمايش

  : نمود
ها شـامل ميـزان ليـزوزيم و الکتـوفرين و             گيري  اندازه) الف

   (osmolarity) گيري غلظت اشک همچنين اندازه
 مهمترين آزمايش اين زيرگروه   :  پاتولوژيک هاي  آزمايش) ب

impression cytologyباشد که توسط آن بـه بررسـي     مي
تليوم قرنيه و ملتحمـه پرداختـه         هاي اپي   وضعيت سلول 

  .شود مي
مهمتـرين آزمـايش ايـن زيرگـروه        : آزمايش کاغذ صافي  ) ج

  .  استSchirmerتست 
هاي مختلفـي     حالت:  فلورسئين  ده رنگي آميزي با ما    رنگ) د

  تليوم قرنيه    مانند هيپو و هيپرفلورسانس، وجود نقص اپي      
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و نيــز فيالمــان را بــه کمــک ايــن مــاده رنگــي ارزيــابي 
 نيـز  tear break-up timeبـه عـالوه آزمـايش    . دنـ کن مـي 

  . شود توسط فلورسئين انجام مي
بـه کمـک ايـن    : Rose Bengalآميزي با ماده رنگي  رنگ) هـ

هـا و   ، فيالمـان (devitalized)تليـوم مـرده       ماده رنگي اپي  
 همچنـين   .شود  هاي موسيني غيرطبيعي ارزيابي مي      اليه
تليـوم قرنيـه را       فظت اشـک از اپـي     توان اختالل محا    مي

  .)۴شکل  (مالحظه نمود
  

  ۴شکل 
  

   (tear osmolarity)ارزيابي غلظت اشک
 مويينه ظريـف از ناحيـه       توسط يک ميکروپيپت يا لوله    

Meniscus  غلظت اشک  . گيرد  برداري صورت مي     اشکي نمونه
 به عبارت ديگر اين مقدار       باشد کمتريا  mOsm/L ۳۱۲بايد    
 ۹۰اين تست به ميـزان  . شود  محسوب ميcritical levelيک 

  .  درصد اختصاصي است۹۵درصد حساس و 

  
  گيري آنزيم ليزوزيم اندازه

 اصـلي و فرعـي اشـک ترشـح          اين آنـزيم توسـط غـدد      
زا در  هـاي بيمـاري   شود و سبب کـاهش تـراکم بـاکتري      مي

نحوه کار اين آنزيم ايجاد شکاف در جـداره         . گردد  اشک مي 
بديهي اسـت کـاهش غلظـت       . هاست  موکوپپتيدي  باکتري  

  . باشد دهنده اختالل توليد اشک مي اين آنزيم نشان
  

  گيري الکتوفرين اشک اندازه
ــروتئين يــک  مــاده باکتريوســتاتيک اســت کــه  ايــن پ

هـا غيـرممکن        دسترسي بعضي از مواد را به ميکروارگانيسم      
 mg/dlدرصورتي که غلظت آن در اشک به کمتر از. سازد مي

. توان به اختالل ترشحي اشک مـشکوک شـد           برسدمي ۹۰ 
 درصد و ميزان اختصاصي بـودن  ۳۵حساسيت اين آزمايش  

ــام درصــد اســت۷۰آن  ــايش و انج ــن آزم ــه  اي ــاني ک  زم
هاي مقاوم در اشک وجود دارند بسيار مفيد خواهـد            باکتري

  . بود
  

Impression cytology  
اين آزمايش به کمک چسباندن و جدا کردن نوارهـايي          

آميزي ايـن اليـه      رنگ. شود  از جنس استات سلولز انجام مي     
سلولي چسبيده بر روي نوار چسب در تـشخيص تغييـرات           

بـراي  . کننـده اسـت      کمک سلولي در سندرم خشکي چشم    
 ملتحمـه و افـزايش نـسبت        Gobletهاي    مثال کاهش سلول  

تليـوم قرنيـه و       هـاي اپـي     سيتوپالسم بـه هـسته در سـلول       
ملتحمه در سندرم خشکي چشم بـه کمـک ايـن آزمـايش             

  .)۵شکل (گردد  مشخص مي
  

 ملتحمه بيمار مبـتال بـه خـشکي چـشم در دو عکـس           ‐۵شکل  
الم در دو عکـس سـمت چـپ    سمت راست و ملتحمه چـشم سـ       

  .نشان داده شده است
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   Schirmerآزمايش 
اين آزمايش به کمـک نـوار کاغـذي بـاريکي از جـنس              

Whatman # 41اين نوار کاغذي در محـل  . گيرد  صورت مي
سوم خارجي و دوسوم داخلـي پلـک تحتـاني در             اتصال يک 

ميزان مرطوب شدن نوار    . شود  داخل ملتحمه جاي داده مي    
گيـري     بـه دو روش انـدازه       دقيقـه  ۵طي زمـان     در   کاغذي

  : شود مي
- Schirmer I:حـسي    اين روش بدون استفاده از قطره بي

مجموعه ترشـحات رفلکـسي و      . گيرد  موضعي صورت مي  
ميزان حـساسيت تـست     . شود  گيري مي   پايه اشک اندازه  

 ۹۰ درصد است ولي تـا حـدود   ۲۵بسيار پايين و معادل     
يــن آزمــايش زمــاني نتيجــه ا. درصــد اختــصاصي اســت

شـدن نـوار      شود که ميزان مرطـوب      طبيعي محسوب مي  
متر و يـا بيـشتر         ميلي ۱۵  دقيقه ۵ در طي زمان     کاغذي
 . باشد

- Schirmer II:   ــره ــتن قط ــس از ريخ ــايش پ ــن آزم  اي
ميـزان  . شود  حسي پروپاراکائين هيدروکلريد انجام مي      بي

 ترشح پايه در اين روش ارزيابي شده و قبل از انجـام آن            
نکته مهم در ايـن     . بايد فورنيکس تحتاني را خشک نمود     

آزمايش اين است که ملتحمـه بـا ريخـتن قطـره کـامالً              
بنابراين تا حـدودي ترشـح رفلکـسي        . شود  حس نمي   بي

مقـدار طبيعـي    . اشک ممکن است وجـود داشـته باشـد        
 ۵در طـي زمـان      متـر يـا بيـشتر          ميلي ۱۰آزمايش برابر   
 .دقيقه است

 هنگـامي کـه ميـزان       Schirmerتـست   نتايج غيرطبيعي   
 ۵متـر در مـدت         ميلي ۵مرطوب شدن نوار کاغذي کمتر از       

دقيقه باشد اهميت خواهد داشت و زماني که اين ميزان به           
 دقيقه برسد براي تـشخيص      ۵متر در مدت       ميلي ۳کمتر از   

از انجام ايـن آزمـايش      . خشکي چشم اختصاصي خواهد بود    
  :ين ارايه شده استگيري کلي توسط محقق چند نتيجه

کننده قرنيـه مقـادير عـددي آزمـايش        حس  داروهاي بي  )۱
Schirmer دهد  درصد کاهش مي۴۰ را تا.  

در انجام اين آزمايش بين جنس مذکر و مونث اختالفي           )۲
 .وجود ندارد

با افزايش سن بيمار مقدار عـددي تـست کـاهش قابـل          )۳
 .کند اي پيدا نمي مالحظه

 اشـکي و تـست      Meniscusداري بين ارتفاع      ارتباط معني  )۴
Schirmer I & IIوجود ندارد . 

هـا بـاز      اختالفي بين نتايج آزمايش هنگـامي کـه پلـک          )۵
هستند با زماني کـه آزمـايش در شـرايط بـسته بـودن              

 . شود وجود ندارد ها انجام مي پلک
 همواره نتايج عددي کمتـري نـسبت بـه          تکرار آزمايش  )۶

 .)۶شکل  (دهد آزمايش اول نشان مي
 

  ۶ شکل
 

 
Tear Break-up Time (TBUT)  

اين آزمايش به بررسي عدم ثبـات نـسبي فـيلم اشـکي             
ابتدا يک قطره حاوي ماده فلورسئين حل شـده         . پردازد  مي

ريزيم، چـشم بيمـار را       سالين را در چشم بيمار مي       در نرمال 
کنيم،   لمپ و با نور کبالت آبي نگاه مي         سليتاپشت دستگاه   
م که چندين بار پلک بزند و بـراي         خواهي  ميسپس از بيمار    

 زمان خاتمـه آزمـايش      .لحظاتي از پلک زدن خوداري نمايد     
شدن قرنيـه بـه صـورت         هنگامي است که اولين لکه خشک     

آزمايش چند بار تکـرار     . رنگ مشخص شود    يک ناحيه سياه  
نواحي خشک شدن قرنيه بايد همواره بـه صـورت          . شود  مي

اسکار در قرنيه همواره    در صورت وجود    . تصادفي تغيير يابد  
شـود نتـايج      ناحيه اسکار زودتر از ساير نواحي خـشک مـي         
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آيـد کـه زمـان انجـام          قطعي آزمايش هنگامي به دست مي     
 ثانيه باشد و مقادير طبيعـي ايـن تـست           ۱۰تست کمتر از    

 بيـانگر   BUT غيرطبيعي بودن نتيجه     . ثانيه است  ۱۵بيش از   
  .شدبا مشکالت بخش آبکي و يا موسيني اشک مي

در برخي از مراکز تحقيقاتي به جاي اسـتفاده از قطـره            
 Toposcopeفلورسئين و اسليت لمپ از دسـتگاهي بـه نـام            

کـه يـک الگـوي چهارخانـه را بـر سـطح قرنيـه               ) ۷شکل  (
در ايـن   . کننـد   تاباند در انجام اين آزمايش استفاده مـي         مي

دستگاه نيازي به استفاده از قطره فلورسئين وجود نـدارد و           
 ثانيـه  ۱۰نظم شدن الگوي تابانده شده در زمان کمتر از    امن

  )۸شکل (.  غيرطبيعي استBUT دهنده  نشان
  

  ۷شکل 
  

  

  ۸شکل 

سندرم خشکي چشم توسط اين مجموعه از آزمايـشات         
  .گيرد مورد تحليل و بررسي قرار مي

  : پزشکي هاي چشم بررسي) الف
  )با يا بدون تحريک مخاط بيني (Schirmerتست  -
 )فلورسئين و رزبنگال(هاي حياتي  آزمايش با رنگ -
- Tear BUT 
  هاي دهان و دندان  بررسي) ب

 پزشکي آزمايشات دندان -
 بررسي ميزان سيالن بزاق -
 ارزيابي مجاري غدد بزاقي  -
 بيوپسي غده بزاقي  -
  هاي سيستميک  بررسي) ج

 تهيه تاريخچه دقيق و معاينه کامل بيمار  -
، آزمــايش CBC ،ESR آزمايــشات پــاراکلينيکي شــامل -

 و IgM و IgGگيري  ، اندازهANA ،RF ،SSA & SSBادرار، 
IgAگيري ميزان   و اندازهTSHسرم  . 

  ها  ساير بررسي) د
 MRIسونوگرافي غدد بزاقي و  -
 بيوپسي غدد لنفاوي و مغز استخوان  -
گيري   هاي تخصصي روماتولوژيک شامل اندازه      ارزيابي -

 ACE ،ds-DNAکمپارتمان، 
هاي اختصاصي برخـي اعـضاي بـدن ماننـد        اديب  آنتي -

 تيروئيد، کبد، کليه و دستگاه عصبي مرکزي 
 B، C، EBVبررسي ويرولوژيک شامل ويروس هپاتيـت        -

 HIVو 
در خاتمه دو روش برخورد با بيمـار مبـتال بـه سـندرم              
خشکي چشم به صـورت دو جـدول خالصـه شـده جهـت              

  . شود آشنايي بيشتر ارايه مي
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  سندرم خشکي چشم‐زاده دکتر محمدحافظ نوروزي 
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  کراتوکنژنکتيويت سيکا

  پزشکي نگاه  مرکز چشم‐فلوشيپ قرنيه: دکتر سيد جواد هاشميان

  
 وابسته  در گذشته خشکي چشم يک اختالل عملکردي      

بر اسـاس ايـن     . شد   غدد اشکي در نظر گرفته مي       در به سن 
ــه  درمــان خــشکي چــشم در وحلــه اول اســتفاده از  ،نظري

. م بوده اسـت کننده سطح چش کننده و مرطوب    ترکيبات نرم 
اي ايجـاد   اين درمان از آنجا که براسـاس رفـع علـل زمينـه            

باشد، در بسياري از بيماران عاليـم خـشکي بـه             کننده نمي 
تحقيقات اخير نـشان داده اسـت       . يابد  طور موقت بهبود مي   
تواند در نتيجه يـک سـندرم التهـابي           که خشکي چشم مي   

 بـه   هاي مترشحه اشک باشد کـه منجـر         دستگاهدر  پيچيده  
  . ۲تغيير در ترکيب اليه اشکي يا حجم آن گردد

شکي به طور رفلکـسي توسـط   دانيم که اليه ا     امروزه مي 
 ترشـح  (Lacrimal functional unit) اشـکي  يواحـد عملکـرد  

  .  گردد مي
قرنيـه و   (هاي سطح چـشم        اشکي از بافت   واحد عملکرد 

 و غـدد  (goblet cells)هـاي گابلـت     شـامل سـلول   ملتحمه،
ــو ــکي  )مينميبـ ــدد اشـ ــلي و   (، غـ ــکي اصـ ــدد اشـ   غـ
 عــصبي ارتبــاطي دســتگاه و   Ckrause وWolfring )فرعــي

(Interconnecting innervation) عــصب زوج ( حــسيV ( و
  .۱تشکيل شده است) VIIعصب زوج (اتونوميک 

تليوم بسيار حساس     ترشح رفلکسي اشک با تحريک اپي     
ــياري     ــطح هوشـ ــر سـ ــعيت زيـ ــشم در وضـ ــطح چـ سـ

(subconscious)  از طريـق عـصب زوج       . شود   شروع ميV   بـه 
شـاخه   (VIIمنتقل شده و سـپس از طريـق زوج       مغز مياني   

بـه غـدد اشـکي اصـلي و فرعـي و همچنـين غـدد                ) وابران
بـر  . گـردد   هاي گابليت ملتحمه منتقل مي      ميبومين و سلول  

شود که ترشـح هـر سـه بخـش اصـلي        اين اساس تصور مي   
يـک روش هماهنـگ و      بـا   ) موسين، اکوس و چربـي    (اشک  

  .)۱شکل ( ۱گردد کنترل شده در سطح چشم انجام مي
  

 
  ۱ کلش

  
تليوم سطح چـشم      توليد و ترشح اشک طبيعي براي اپي      

  :ز اهميت استاز سه جنبه حاي
  هاي ويروسي و ميکروبي  در جلوگيري از عفونت )۱
  يک سطح چشم داري محيط هموستات در حفظ و نگه )۲
  اي انکسار نور  در ايجاد سطح اپتيکي صاف بر )۳

در نتيجـه  تغيير در ترکيب اليه اشـکي و ناپايـداري آن         
 منجـر بـه ايجـاد       ي اشـک  اختالل در عمل واحد عملکـردي     

التهاب سطح چـشم خـود      . گردد  التهاب در سطح چشم مي    
اليه اشکي و تغييـر     منجر به کاهش ترشح اشک، ناپايداري       
مراحل توان در تمام      در ترکيب آن شده و اين التهاب را مي        

هدف از درمان بايد بازگردانـدن      . سندرم خشکي چشم ديد   
توانايي بيمار در توليد و ترشح اليه اشک طبيعي هم از نظر            

  . ۲ترکيب اشک و هم عملکرد آن باشد
کراتوکونژنکتيويت سيکا بـا يـک التهـاب مـزمن سـطح            

نتيجه اخـتالل    که در    شود  مشخص مي  چشم و غدد اشکي   
بـا  . گـردد    ايجـاد مـي    ياشـک  در عملکرد واحـد عملکـردي     

  هـا، ترشـح      رفت بيمـاري بـه علـت تجمـع لنفوسـيت            پيش
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 کراتوکنژنکتيويت سيکا ‐دکتر سيد جواد هاشميان 

هاي التهابي، تخريب غدد اشـکي، اخـتالل عمـل            سيتوکين
 ترشح  يمانده و از دست رفتن پاسخ رفلکس       غدد اشکي باقي  

 حسي، توليد اليه اشکي و ترکيب       ياشک به تحريکات عصب   
  .)۲لشک( ۱گردد  به طور جدي دچار اختالل مي،آن

  
  

  

  ۲شکل 

  
  عامل ايجاد کننده نوان نتيجه خشکي چشم والتهاب به ع

 دقيق ايجاد التهـاب سـطح چـشم در خـشکي            سازوکار
هـاي    اسـترس .  نـشده اسـت    شناختهچشم هنوز به درستي     

محيطي خشک کننده، تغيير در ترکيب اليه اشکي همـراه          
  اشکي از عوامل ايجادکننده التهـاب      دستگاهبا اختالل عمل    
مبـتال بـه    ها در بيمـاران       اين محرک . باشند  سطح چشم مي  

ســندرم شــوگرن ( سيــستميک خــودايمنيهــاي  بيمــاري
Sjogren syndrome)اختالل در تنظيم ايمني ذاتي  که دچار 

(intrinsic immunoregulatory pathways)باشــند و در   مــي
ندروژن به علت بيماري يا تغييرات     کمبود آ  رکساني که دچا  

نـدروژن  کـاهش آ  . کننـد   باشند شديدتر عمل مـي     سني مي 
 شـکل ( ۲گـردد    موضعي مي  خودايمنيباعث تشديد واکنش    

۳(.  
  

  ۳شکل 
  

توانـد منجـر بـه شـروع          تغيير در ترکيب اشک خود مي     
 ومتليـ   هاي اپي   هنگامي که سلول  . التهاب سطح چشم گردد   

گردنـد    هيپراسموالر واقع مي  سطح چشم در معرض محيط      
ها را ترشح نموده و منجر      هاي التهابي مثل سيتوکين     واسطه

  .۲گردند به فعال شدن زنجيره التهابي مي
هــا باعــث تغييــر در پروليفراســيون و تمــايز  ســيتوکين

 به طـور    (apoptosis)  آپوپتوز تليالي با تشديد    هاي اپي   سلول
  . گردد مستقيم يا غير مستقيم مي

 بـه طـور بـارز       -1βTGF و   -IL-1  ،αTNFهاي    ينسيتوک
، MMPs) gelatinasesباعــث افــزايش توليــد ســه گـــروه     

Stromelysins و collagenases (گــردد مــي .MMPsتوانــد   مــي
 ،  -βIL 1هاي پيش التهـابي مثـل         باعث فعال شدن واسطه   

αTNF-   و βTGF-        و نورولپتيدها مثـل مـاده P  گـردد    مـي .
توانـد سـبب تخريـب اتـصاالت محکـم بـين              همچنين مـي  

هـاي     و اتصاالت پروتئيني بين سـلول      وميتلي  هاي اپي   سلول
  .  پايه در قرنيه و ملتحمه شودي و غشاوميتلي اپي

ي متعـددي بـراي اخـتالل       هاي التهابي و ايمنـ      سازوکار
  : ذکر شده استKCS ترشحي غدد اشکي در کردعمل
ها در غدد اشکي که در        لنفوسيت) انفيلتراسيون(تجمع   )۱

ايـن تجمـع لنفوسـيتي      . شـود   سندرم شوگرن ديده مي   
هـاي غـدد اشـکي، اخـتالل در           سبب تخريب ساختمان  
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هـاي    ليفراسيون سـلول  وها و پر     آسيني ي ترشح کردعمل
  . گردد اري اشکي مي مجتليومي اپي

 غدد اشکي وابسته بـه   تليومي  هاي اپي   آپوپتوزيس سلول  )۲
 ها  سيتوکين

 ي غدد اشـک   تليوم  هاي اپي   رشح اشک توسط سلول   فلج ت  )۳
 .)ها سيتوکين(التهابي  هاي پيش توسط واسطه

 توسـط   کـوليني موسـکاريني     هـاي اسـتيل     مهار گيرنده  )۴
 .هاي سرم بادي آنتي

ا سبب اخـتالل در انتقـال   ه سيتوکين: التهاب نوروژنيک  )۵
. گردنـد   پيام عصبي به طور مستقيم يا غيرمستقيم مـي        

β IL-1 با آزاد کردن اپيوييدها(opioids)هـا    و اتصال آن
 عـصبي   کـرد يدي سـبب مهـار عمل     يهاي اپيو   به گيرنده 

 و  Pالتهاب نوروژنيک توسط آزاد شـدن مـاده         . گردد  مي

CGRP    ي، خـروج پالسـما از عـروق و          سبب اتساع عروقـ
 . گردد افزايش حساسيت مي

ي سطح چشم و غـدد اشـکي،        تغيير در شرايط هورمون   
ها به علـت اخـتالل        ندروژن به ويژه در خانم    کاهش سطح آ  

ها در دوره بعـد از يائـسگي يـا بـه علـت                 تخمدان کردعمل
 يـا   بـارداري هاي متصل شونده در جريان        افزايش گلوبولين 

 چـشم   همـراه بـا خـشکي     ،د بـارداري  هاي ض   مصرف قرص 
ندروژن بـراي غـدد اشـکي و        رسد که آ    به نظر مي  . باشد  مي

 نقـش   ،تليـوم   هـاي اپـي     ومين و همچنـين سـلول     غدد ميب 
ر  دهـا  التهابي انـدروژن  همچنين فعاليت ضد  . اي دارد   تغذيه

ي و سندرم شوگرن و نقش آن در بهبود عملکرد غدد اشـک          
  .۱ين نشان داده شده استميبوم
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  درمان خشکي چشم‐دکتر حميدرضا ذبيحي يگانه 

  درمان خشکي چشم
  

  پزشکي نگاه   مرکز چشم‐ فلوشيپ قرنيه: دکتر حميد رضا ذبيحي يگانه
  

در حال حاضر اساس درمـان خـشکي چـشم بـه طـور              
.  عالمتي در جهت بهبود ناراحتي بيمـار اسـت         عمده درمان 

صرف نظر از عامل خشکي چشم هـدف از درمـان مرطـوب       
ان بـه   تـو    مختلف مـي   هاي  روشداشتن چشم است و به        نگه

  . اين هدف نايل شد
تغيير وضـعيت محـيط جهـت افـزايش رطوبـت سـطح              )۱

  . چشم
 . کردن اشک از خارج اضافه )۲
 .حفظ ميزان اشک توليد شده )۳
 درمان ضد التهابي  )۴
 تحريک غدد اشکي  )۵

تواند با ارايه پيشنهاداتي به       پزشک مي   در قدم اول چشم   
بيمار مبتال به خشکي چشم در زمينه تغيير وضعيت محيط 

اتخاذ تدابير الزم به بهبود وضعيت بيمار تا حـدي کمـک            و  
 اسـتفاده از     کند مانند مصرف روزانه مايعات به اندازه کافي،       

 هوا به خصوص در منـاطق خـشک و مرتفـع            هکنند مرطوب
 از  شـود   مـي همچنين بـه بيمـار توصـيه        . کننده است  کمک

مصرف الکل اجتناب نمايد و در معرض مستقيم هواي گرم          
 تهويه مطبوع قرار نگيرد هاي  دستگاهخشک کن، يا    مانند مو 

هاي مخصوص با صفحه جانبي   و همچنين استفاده از عينک    
حتـي  . گردد  که تبخير اشک را به حداقل برساند توصيه مي        

توانـد بـه کـاهش        ها هنگام خواب نيز مـي       بستن چشم شب  
  . تبخير اشک تا حدي کمک کند

  
ه از  اسـتفاد  :ها و پمادهـاي اشـک مـصنوعي         قطره

ها و پمادهاي اشک مصنوعي اسـاس درمـان خـشکي             قطره
دهنـد ولـي متاسـفانه جنبـه درمـاني            چشم را تشکيل مـي    

ندارند چراکه درحال حاضر داروهاي موجـود فاقـد عناصـر           

فعال بيولوژيکي هستند و تنها در بهبود عالمتـي بـه بيمـار      
  .کنند کمک مي
هـا و پمادهـاي موجــود تنهـا حـاوي پليمرهــايي      قطـره 

هــا در چــشم و  ستند کــه ســبب افــزايش مانــدگاري آنهــ
 حاوي بافرها و    برخيشوند و     چسبندگي به سطح چشم مي    

هـاي    ها هستند و بسياري از ترکيبات و پـروتيين          الکتروليت
فعال بيولوژيکي در اشک ماننـد انـواع فاکتورهـاي رشـد و             

 و فيبـرونکتين و عناصـر ضـدالتهابي کـه بـراي             Aويتامين  
اي سطحي چشم ضروري هـستند در ايـن         ه  سالمتي سلول 

لذا اين دسته داروها در     . باشند  ها و پمادها موجود نمي      قطره
و تنها از لحاظ     بهبود و درمان پاتولوژي سلولي نقش ندارند      

  . شوند عالمتي سبب بهبود وضعيت بيمار مي
در زير مرور مختصري به اين دسته از داروهـا خـواهيم            

  . داشت
  

اين گروه از داروها حـاوي      : يهاي اشک مصنوع   قطره
preservative          بـار در روز     ۴ هستند لذا بهتر اسـت بـيش از 

ــشوند ــل . اســتفاده ن ــه دلي ــواد epithelial toxicityب ــه م  ک
 در  ،کنند مي   ايجاد   benzalkonium-chlorideنگهدارنده مانند   

مواقعي که بيمار جهت بهبود عاليم خشکي چشم نيـاز بـه            
 ، دارد روز در   به دفعات زياد  مصنوعي  استفاده از قطره اشک     

هاي اشک مصنوعي بدون مواد نگهدارنده        بهتر است از قطره   
لذا اين گروه از داروها در درمان موارد خفيف         . شوداستفاده  

  داروشوند و به خاطر طول اثر کم خشکي چشم استفاده مي
هنگـام    صـبح بيمـاران   شـوند و      در طول شب کـم اثـر مـي        

د بـه   نـ کن  کمي احـساس نـاراحتي مـي       ،برخاستن از خواب  
خصوص که ميزان ترشح اشک به طور طبيعي هنگام خواب 

  . شود کم مي
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طـول اثـر    ايـن ترکيبـات     : ترکيبات ژل اشک مصنوعي   
هـا ماننـد      و اسـتفاده از آن    ها دارند     بيشتري نسبت به قطره   

توانند قبـل از خـواب        کند و مي     ايجاد تاري ديد نمي    پمادها
  .  گيرندمورد استفاده قرار

  
بسيار غلـيظ و    جا که اين مواد       از آن  :پمادهاي چشمي 

ماننـد و در طـول        چرب هستند مدت بيشتري در چشم مي      
ها به خـاطر غلظـت بـاال و چـرب بـودن               روز استفاده از آن   

شود لذا بهتر است شب قبـل از خـواب            سبب تاري ديد مي   
  .دناستفاده شو

  
به  :هدارند  هاي اشک مصنوعي بدون مواد نگه       قطره

 در مـوارد    ،هـا   دارنده در اين قطره     خاطر عدم وجود مواد نگه    
شديد خشکي چشم که بيمار نياز دارد حتي هر نيم ساعت           

توانـد از     تليوم مي    استفاده نمايد بدون صدمه به اپي       از قطره 
  . اين دارو استفاده نمايد

  
ــره ــاي  قطـــــ    Sodium-hyaluronateهـــــ

:(Hylo-prompt, Vismed)  بــدون مــواد ات ايــن ترکيبــ
تـوان    دارنده هستند و در موارد شديد خشکي چشم مي          نگه

 در مـوارد خـشکي شـديد      . از اين گروه داروها استفاده کرد     
  . با دفعات زياد استفاده کردتوان از اين داروها مي

  
Celluvisc :    در موارد خـشکي شـديد چـشم       از اين داور 

  . دفعات زياد استفاده کردتوان به مي
  

  يکبـار مـصرف    هاي  قطره :refreshشمي  هاي چ   قطره
(single-dose)ــا ترکيــب پلــي ــواد    ب ــدون م وينيــل الکــل ب

  . شوند  استفاده ميچشم دارنده در موارد خشکي شديد نگه
بيماراني که عليرغم استفاده از انواع داروهاي اشـک         در  

مصنوعي کماکان از خشکي چشم و عاليم ناشي از آن رنـج         

 حفظ همان مقدار انـدک اشـک        برند اقداماتي در جهت     مي
  . تواند کمک کننده باشد توليد شده مي

 
 اشک به طور طبيعي حاوي عناصر فعال        :سرم اتولوگ 

هاي رشد مختلف است که براي سالمت         بيولوژيکي و فاکتور  
سطح چشم موثر است و در بيماران با اخـتالل اشـک ايـن              

 يابد و از طرفي سرم حـاوي بـسياري از       فاکتورها کاهش مي  
 و در درمان خشکي شديد استفاده از سرم         استاين عناصر   

وجود عناصر فعـال بيولـوژيکي در       . گردد  اتولوگ توصيه مي  
ــروتيين   ــد پـــ ــرم ماننـــ ــاي   ســـ ــا و فاکتورهـــ   هـــ

ــامين   ــف و ويتـ ــد مختلـ ــبب  و فAرشـ ــرونکتين سـ   يبـ
ــرميم اپــي   تليــوم و هــاي اپــي  ســلولتليــوم و مهــاجرت  ت

ــاهش ــي  squamous metaplasia  ک ــز وجــود شــود  م و ني
 IL-1 receptor antagonist مثـل  (cytokine)هاي  آنتاگونيست

لذا استفاده از سـرم اتولـوگ       . گردد  سبب کاهش التهاب مي   
هـاي اشــک    بـار در روز بـه همـراه قطـره    ۶‐۱۰بـه ميـزان   

دارنده و ساير اقدامات ذکر شده در         مصنوعي بدون مواد نگه   
ر مـوثر   درمان خشکي چـشم و عـوارض ناشـي از آن بـسيا            

  . است
  :روش تهيه قطره چشمي سرم اتولوگ

  . گيريم سي از خون بيمار را مي  سي۵۰ )۱
 فيوژي سانتر RPM ۱۵۰۰را با سرعت       دقيقه آن  ۵به مدت    )۲

  . کنيم مي
 شيـشه   ۵آيـد کـه در        سي سرم بـه دسـت مـي          سي ۲۵ )۳

  . ريزيم سي مي  سي۵استريل هر کدام 
يـق   اسـتريل رق   BSSسـي      سي ۲۰ها را با      يکي از شيشه   )۴

  . به دست آيد% ۲۰کنيم تا محلول با غلظت  مي
 درجه  ۴‐۸اين محلول الزم است در يخچال در حرارت         

ه در داري شـود و بقيـه سـرم رقيـق نـشد         گـراد نگـه     سانتي
داري   ا زمـان اسـتفاده نگـه      گـراد تـ     درجه سانتي   ‐۲۰فريزر
  .شود
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  درمان خشکي چشم‐دکتر حميدرضا ذبيحي يگانه 

  ضد التهابيدرمان 

ه گرديـد    مـي  آنچه تاکنون در مورد خشکي چشم تصور      
 و به همين  بوده اختالل در غدد اشکي وابسته به سن      وجود  
هــاي اشــک مــصنوعي و  از قطــرهآن نيــز  درمــان  درعلــت

چـون   و   گرديـده اسـت     استفاده مي کننده   مرطوبپمادهاي  
 symptomaticهبـود    ب اي نبـود،    رمان بر اساس عامل زمينه    د

تحقيقـات اخيـر    . بوده است در بسياري از اين بيماران گذرا       
تواند ناشـي از يـک سـندرم           که خشکي چشم مي     داد نشان

کننـده اشـک را در    التهابي پيچيده باشد که سيستم ترشـح  
  .برگرفته و منجر به تغيير ساختار اليه اشکي شود

 کـه التهـاب در غـدد اشـکي سـبب            دادند    شواهد نشان 
ــي      ــشم يعن ــشکي چ ــرم خ ــر دو ف ــک در ه ــاهش اش   ک

non-Sjogren   و Sjogren تليال نقش  اي اپي ه  شود و سلول     مي
 را دارا ايــن بيمــاريهــاب ســطح چــشم در مــستقيم در الت

 چرا که در واکـنش بـه هيپراسـموالريته اشـک در             هستند
تليوم فعال شـده مـدياتورهاي        هاي اپي   خشکي چشم سلول  

کنند کـه سـبب افـزايش التهـاب سـطحي             التهابي آزاد مي  
شـود و لـذا    ک مـي  شچشم و اختالل در غدد ترشح کننده ا       

تواند سبب ايجاد التهاب سطحي       ترکيب اشک نيز مي   تغيير  
امـل  هـم ع  توانـد خـود       از اين رو التهاب مي    . در چشم شود  

  . ايجاد خشکي چشم و هم معلول خشکي چشم باشد
بسياري از داروهايي که در درمان خشکي چـشم مـورد           

باشند که    گيرند داراي اثرات ضدالتهابي مي      استفاده قرار مي  
  . کنند کانيسم خاصي اعمال اثر ميهر کدام با م

کننـده   مرطـوب هاي اشک مـصنوعي و پمادهـاي          قطره
 محـرک   چشم و مسدود کردن مجـراي اشـکي و داروهـاي          

ترشح اشک با کاهش اسموالريته اشک به طور غيرمستقيم         
  . داراي اثر ضدالتهابي هستند

داروهاي ديگر به طور مستقيم اثـر ضـدالتهابي خـود را            
کننــد و بــه طــور مثــال  ي اعمــال مــيروي سيــستم ايمنــ
 توسـط   cytokineپورين با مهار توليد     ساستروييدها و سيکلو  

شـوند     سبب کاهش التهاب مي    T-cellتليوم و     هاي اپي   سلول

 MMP (matrixســــبب کــــاهش   Doxycyclineو يــــا 

metalloproteinase)   و IL-1  قرنيه  تليوم  هاي اپي    توسط سلول 
  .شود مي

کـه بـراي درمـان خـشکي چـشم          داروهاي ضد التهابي    
  : توانند موثر باشند شامل مي

توانـد بـه      ايـن داروهـا مـي     : گلوکوکورتيکوييدها ‐۱
 نـشان   .دن و يا سيستميک تجـويز شـو       موضعي قطره   صورت

 يک روز mg ۴۰داده شده که پردنيزولون خوراکي به ميزان  
 در mm ۵در ميان سبب بهبود ترشح اشک و افزايش حدود 

 ۷۱ در حـدود     Schirmerدن کاغـذ تـست      ميزان مرطوب ش  
 در Rose Bengalآميـزي   درصد از بيمـاران و کـاهش رنـگ   

ــک در    ۸۶% ــزوزيم اش ــطح لي ــزايش س ــاران و اف % ۶۴ بيم
  . شود بيماران مي

ــل ‐۲ ــواد    متي ــدون م ــعي ب ــون موض پردنيزول
 chemotactic cytokine IL-8نيـز سـبب کـاهش    : دارنده نگه

 در مـوارد شـديد خـشکي        شـود و     مي ملتحمهتليوم    در اپي 
هـاي اشـک مـصنوعي و مـسدود کـردن             چشم که به قطره   

   .باشد مجراي اشکي جواب ندهد موثر مي
۳‐ 2 IFN α  :ميليون واحد سـه  ۳/۲ به ميزان اين دارو 

 ماهه سـبب    ۱۱بار در هفته براي يک دوره به طور متوسط          
% ۶۷  به ميـزان   تيببهبود عملکرد غدد اشکي و بزاقي به تر       

ــزان  %۶۱و  ــده baseline از مي ــل   ش ــانبي قاب ــوارض ج و ع
  .کندنمي  ايجاد اي نيز مالحظه

بـراي دوره کوتـاه     :  درصد ۱/۰ديکلوفناک سديم    ‐۴
مدت در درمان خشکي چشم موثر است و عاليـم بيمـار را             

ــود مــي  ــه ســرعت بهب ــوارد   ب ــه خــصوص در م بخــشد و ب
filamentary keratitisت موثر اس.  

 به صـورت قطـره توپيکـال بـا          :A سيکلوسپورين   ‐۵
و قـرص بـه     % ۱ درصـد و پمـاد       ۱/۰ درصـد و     ۰۵/۰غلظت  
 و آزاد شـدن     هـا   t-cell سبب مهار فعاليت     mg/kg/d ۵ميزان  

cytokine    ــد ــابي مانن ــاي الته ــيδIFN وIL-2ه ــود و   م ش
. شـد با همچنين اين دارو محرک ترشح غده اشکي نيـز مـي        
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 در درمان موارد متوسط و شديد خـشکي         Aپورين  سسيکلو
چشم و کراتوکنژنکتيويت سيکا موثر اسـت و سـبب بهبـود           

  . گردد  ميobjective نيز و  subjectiveعاليم هم 
 در paracentral ulcerهمچنـين ايـن داروهـا در درمـان     

 مـوثر   Sjogren  سندرم  و بيماران مبتال به آرتريت روماتوئيد    
 بررسي حيواني انجام شده با سيکلوسپورين نـشان        در. است

 ۳‐۶۰داده شده که تحريک ترشح اشک با سيکلوسـپورين          
  . بروز کرده استموضعيروز بعد از شروع درمان 

ــون‐۶ ــدروژنيک   هورم ــاي آن ــون: ه ــاي  هورم ه
هاي التهـابي و      آندروژنيک سبب کاهش انفيلتراسيون سلول    

ــکي و   ــدد اش ــابي در غ ــد الته ــينيرون ــا آس ــيه ــود  م . ش
Testosterone undercanoate (120 mg/d)   ۶۰ بـراي مـدت 

 و کـاهش    Schirmerروز سبب بهبود قابل مالحظه در تست        
  . شود مي تليوم هاي اپي  سلولRose Bengalآميزي  رنگ
۷‐ Doxycycline  : ــار ــر مه ــر اث ــالوه ب  آنزيمــي يع

ــان  ــاثير آن در درم  meibomian glandاســتافيلوکوک و ت

dysfunction       که به طـور غيـر مـستقيم در درمـان خـشکي 
 IL-1چشم موثر است اثر ضد التهابي خود را نيز بـا کـاهش              

. کند  شود اعمال مي     توليد مي  تليوم  هاي اپي   که توسط سلول  
گـردد و در      مـاه تجـويز مـي        براي يک دوره سه     دارو معموالً

  .دشو  معين درمان قطع ميفواصل زماني
  
  ترشحه سطح چشمتحريک غدد اشکي و غدد م 

يک اروهاي کولينرژيک و پاراسـيمپتوم     به اين گروه از د    
هـاي موسـکاريني    گيرنـده اگونيست که از طريـق اثـر روي        

شـوند    ترشـح بيـشتر اشـک مـي       اعمال اثـر کـرده و سـبب       
 از داروهـاي ايـن گـروه    . گويند  مي secretagaugue اصطالحاً

 mg/day به ميـزان       Salagenقرص پيلوکارپين با نام تجاري      
داروهـاي ديگـر از     . شـود   در دوزهاي منقسم تجويز مي     ۲۰

 اسـت کـه بـه       Evoxac با نـام تجـاري       cevimelineاين گروه   
 از عوارض اين .گردد سه بار روزانه تجويز مي  mg ۳۰ميزان

يـک  . اسـت  اسـهال و رينيـت       ،تهوع تعريق،   گروه از داروها  

 در  انـد تو  مـي ماهه درمان با ايـن گـروه از داروهـا             دوره سه 
 مـوثر  Sjogren Syndromeبهبود عاليـم بيمـاران مبـتال بـه     

  . باشد
  

  (punctual occlusion)  مسدود کردن پانکتوم

ها در حفـظ اشـک در بيمـاران         ترين راه   يکي از سودمند  
اين روش سبب افزايش حجم اشـک و مانـدگاري آن           . است

 غلظـت مـواد      احتمـالي  در سطح چشم و همچنين افزايش     
قبـل از مـسدود     . شـود    مـي  آنژيکي موجـود در     فعال بيولو 

کردن دايم پانکتوم بهتر است پـانکتوم بـه طـور موقـت بـا               
هاي پالستيکي بسته شود تا مشخص گـردد          کالژن يا پالگ  

شـود و در صـورت        ريزش آزاردهنـده نمـي      بيمار دچار اشک  
ائمي با استفاده از کـوتر انجـام         د PO ،مناسب بودن وضعيت  

 reflex tearingوص در بيمـاراني کـه   اين عمل به خص. شود 
متر دارند بسيار موثر است و بهتـر اسـت             ميلي ۱‐۹در حد   

 هـر دو  ، ندارنـد reflex tearingگونـه   بيمـاراني کـه هـيچ   در 
  . پانکتوم فوقاني و تحتاني بسته شود

 قـرار   POنکته مهم در اين گروه بيماران که تحت عمل          
ها   به بافت و سلول   گيرند اين است که مواد صدمه زننده          مي

ها قرار    مدت زمان بيشتري در تماس با سطح چشم و سلول         
 بايد اختالل التهـابي موجـود   POلذا قبل از انجام   .گيرند  مي

ــاي     ــا داروه ــتروييد ي ــتفاده از اس ــا اس ــاران ب ــن بيم در اي
. استروييدي و يا سيکلوسپورين درمان شـود      ابي غير ضدالته

دوز معمول بعد از انجام     چرا که تجويز داروهاي ذکر شده با        
POتواند آسيب بافتي ايجاد کند  در اين بيماران مي.  

اي نشان داده شده است کـه انجـام           همچنين در مطالعه  
PO   ســبب افــزايش اثــرات pro-inflammatory cytokines 

مت التهـاب  شود که اين خود سبب وخا    موجود در اشک مي   
 حجـم    پـس از افـزايش اوليـه       سطحي شده و لذا به تدريج     

 مواجـه بـا کـاهش ميـزان     ، در اين بيماران   POاشک پس از    
شـويم     در عـرض چنـد هفتـه مـي         POاشک به حد قبـل از       

شود بيماران با خشکي شديد چشم کـه          توصيه مي بنابراين  



 

 ٣٧

  درمان خشکي چشم‐دکتر حميدرضا ذبيحي يگانه 

 انجام شده روزانه چهار نوبت چـشم خـود را           POها    براي آن 
دارنده شستشو دهند     با قطره اشک مصنوعي بدون مواد نگه      

 تا ايـن مـواد التهـابي از سـطح           )صوص قبل از خواب   به خ (
  . چشم شسته شود
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  رفرکتيوهاي  خشکي چشم و جراحي
   پزشکي نگاه  مرکز چشم‐فلوشيپ قرنيه :دکتر حميد نوروزي

 در  رفرکتيـو تـرين اعمـال      جراحي ليزيک يکي از شـايع     
در ايـاالت متحـده آمريکـا بـيش از دو           . استپزشکي   چشم

بـسياري از   . گيـرد    انجام مي   ليزيک در سال   ميليون جراحي 
ــ جراحــي  پــس ازبيمــاران ار خــشکي چــشم ليزيــک دچ

 ايجاد خشکي چشم بعد از عمل       سازوکار در مورد    .شوند  مي
جراحي ليزيک عقيده بر اين است که بريـده شـدن المـالر             

 long posterior ciliaryهـاي انتهـايي    قرنيه باعث قطع رشته

nerve به دنبـال  . شود  گشته و در نتيجه حس قرنيه کم مي
 توليد اشـک   sensory inputکاهش حس قرنيه و کم شدن 

  . يابد کاهش مي
هاي احتمالي ديگري نيـز ممکـن اسـت وجـود             سازوکار

داشته باشند که در ايجاد خشکي چشم پس از ليزيک موثر           
تواننـد     مثل استفاده دراز مدت از استروييد که مـي         ،هستند

 سـازوکار . اثرات توکسيک روي سطوح چشم داشته باشـند       
 flat بـه دليـل    tear flow dynamic تغييـر در ،احتمالي ديگر

تبخير بيش از حد اشک بـه دنبـال عـدم           . شدن قرنيه است  
استفاده از عينک و التهـاب حاصـل از جراحـي کـه باعـث               

release  موادي مانند cytokines توانند جزء  شوند نيز مي مي
  . احتمالي موثر باشندعوامل

بايد توجه داشته باشيم بسياري از بيماراني که کانديـد          
شوند افرادي هستند که بـه دليـل           ليزيک مي  عمل جراحي 

عدم تحمل لنز تماسي و وجود زمينه قبلي خـشکي چـشم            
کنند در اين گروه از بيماران احتمال بـروز           به ما مراجعه مي   

کارآزمــايي بــاليني در يــک . خــشکي چــشم بيــشتر اســت
 انجـام   Albeitz و   Lentonکه بـه وسـيله دکتـر        شده    تصادفي

 يک هفتـه     يک روز،  TBUTه تست   گرفته نشان داده است ک    
در مطالعـه   . دهـد   و يک ماه بعد از عمل کاهش نـشان مـي          

 آزمـايش  ، صـورت گرفـت  Oz Damarديگري که به وسـيله  

STV            شش هفته بعد از عمل ليزيک کاهش بارزي را از خود 
  . داد نشان مي

 بيـشتر    در ماه اول بعـد از عمـل        شکايات غالب بيماران  
اه بعـد از عمـل جراحـي بـه          رسد يک مـ     به نظر مي  است و   

 از  .گـردد   تدريج پايداري فيلم اشکي به حالت طبيعي برمي       
براي پايداري  طرف ديگر بايد دانست عملکرد طبيعي اشک        

  . فيزيولوژيک ساختمان قرنيه ضروري است
د نـ ده  د کـه نـشان مـي      نمطالعات ديگري نيز وجود دار    

يـک   روز بعد از انجام جراحـي ليز       ۴ ، اعصاب قرنيه  بازسازي
 ماه بـه حالـت      ۵ از مدت    پس و   شود  ميبه آهستگي شروع    

 ماه بعد از جراحي     ۶حس قرنيه حدود    . گردد  طبيعي باز مي  
جالــب اســت بدانيــد رفلکــس . گــردد  مــيليزيــک طبيعــي

زدن بعد از جراحي ليزيک کاهش يافته و ممکن اسـت            پلک
 اخـتالل در رفلکـس      .هيچگاه به ميزان قبل از عمل نرسـد       

هـاي    وانـد باعـث کـاهش ميتـوز در سـلول          ت  پلک زدن مـي   
تليـوم     و منجر به تاخير در تـرميم اپـي         شودتليوم قرنيه     اپي

 با توجه به مـوارد گفتـه شـده در بـاال تجـويز               . قرنيه گردد 
اشک مصنوعي بعد از عمل جراحي ليزيک حداقل در طول          

تواند حتـي در بـاال        و مي   است  بعد از عمل ضروري     اول ماه
  . بردن ديد بيماران موثر باشد

اندازد   مساله خشکي چشم و ليزيک ما را به اين فکر مي          
 از عمل جراحـي ليزيـک       بعدکه آيا اختالل در فيلم اشکي       

 بعد   عيب انکساري  regressionعث افزايش ميزان    تواند با   مي
  . از عمل جراحي گردد

Erosion که با رزبنگال مـشخص   قرنيه   درواضح  اي    نقطه
شود به دنبال عمل جراحي ليزيک به طور شـايع ديـده              مي
توانـد باعـث اخـتالل در کميـت و            شود اين پديـده مـي       مي

  . کيفيت ديد در بيماران شود



 

 ٣٩

 هاي رفرکتيو خشکي چشم و جراحي‐ دکتر حميد نوروزي 

از نقطه نظر درماني توجه به وجود بلفاريت قبل از عمل          
جراحي ضروري است و کليه بيماران کانديد عمل جراحـي          

  .  بلفاريت بايد قبل از عمل درمان شوندليزيک مبتال به
در بيماراني کـه اخـتالل فـيلم اشـکي قبـل از ليزيـک               

 بايد با درمان جايگزيني اشـک و يـا   ؛شود  تشخيص داده مي  
توجه داشته  .  شرايط را بهبود بخشيد    ،توم اشکي نکوبستن پ 

تواند خشکي چشم را تـشديد        يد مي باشيد قطره سولفاستام  
  . از آن استفاده نکنيمز عمل بعد اکند و بهتر است

که براي درمـان آکنـه بـه طـور شـايع             Acutaneداروي  
تواند منجر به خشکي شديد چشم شود    شود مي   استفاده مي 

رف اين دارو از بيماران سوال شود       و بايد در مورد سابقه مص     
 در .و حتما قبل از عمل جراحي اسـتفاده از آن قطـع شـود     

رين واز قطره سيکلوسپ   استفاده    خشکي چشم،  موارد شديد 
 بعـد از عمـل       نيـز  مصرف عينک آفتـابي   . تجربه شده است  

  . شود جراحي ليزيک توصيه مي
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Orbscan (Bausch & Lomb)  
   سومبخش

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

 در ايـن  orbscanپس از درک مفاهيم کلي در خـصوص      
قسمت به بررسي مهمترين يافتـه تشخيـصي توسـط ايـن            

اختـه  پرد  ) قـوز قرنيـه   (دستگاه يعني بيماري کراتوکونـوس      
  . شود مي

  
  مقدمه

 قرنيـه بـدون همراهـي       يکونوس نـازکي اسـتروما    کراتو
 (protrusion) منجر به برجسته شدن      که است   يعاليم التهاب 

ايـن بيمـاران کانديـداهاي      . شـود   قرنيه به طرف قـدام مـي      
مناسبي براي جراحـي رفراکتيـو نيـستند زيـرا کراتکتـازي            

(keratectasia)      ايجاد . يابد   به دنبال عمل جراحي تشديد مي
 در جراحي ه يکي از عوارض کامالً شناخته شدهاکتازي قرني 

 ليزيک است و ممکن است مربوط به عدم تشخيص           ليزيک
بيماري قبل از عمل ) مخفي و خاموش (forme frusteحالت 
 posterior cornealبرجـستگي سـطح خلفـي قرنيـه     . باشـد 

elevation            به عنوان يکي از عاليـم اوليـه بيمـاري شـناخته  
ابي ميزان انحنـاي سـطح خلفـي قرنيـه          د و لذا ارزي   و  ش مي

(posterior corneal curvature)  در هر بيمار کانديداي عمـل 
  .جراحي ليزيک بسيار مهم است

  
Orbscanو کراتوکونوس   

توپوگرافي  هاي قبلي عنوان شد  همانگونه که در قسمت   
 optical slit scanning برمبنـاي  Orbscanقرنيـه بـا دسـتگاه    

هاي توپوگرافي که به تجزيه       ساير دستگاه  که اساساً با     است
و تحليل تصاوير انعکاس يافتـه از سـطح قـدامي قرنيـه بـه           

دوربـين  . د متفاوت است  نپرداز   مي placidoهاي    کمک حلقه 
 (resolution) ويديويي ايـن دسـتگاه کـه از قـدرت تفکيـک           

 ۴۵ نـوري کـه بـا زاويـه          هـاي   بااليي برخوردار است، باريکه   

هماننـد  (کند     را دريافت مي   شوند   مي دهدرجه به چشم تابي   
 اين).گردد  آنچه در معاينه با دستگاه اسليت المپ انجام مي        

 به سگمان قدامي چشم تابيده       در حقيقت  هاي نوري   باريکه
اين قسمت شـامل سـطح قـدامي قرنيـه، سـطح            . دنشو  مي

  .باشد خلفي قرنيه، سطح قدامي لنز و آيريس مي
 چهار سطح براي ايجـاد      آوري شده از اين     اطالعات جمع 

اطالعات ترتيب   اين    به .روند  هاي توپوگرافي به کار مي      نقشه
 در مورد بخش قـدامي چـشم فـراهم           توسط دستگاه  زيادي

توان انحناي سطح قـدامي       ها مي   ترين آن   د که از مهم   شو مي
زمان انجام آزمايش   .  را نام برد   ضخامت قرنيه نيز  و خلفي و    

ن زمـان دقـت تـشخيص را        ايـ .  اسـت  در حدود چهارثانيـه   
 passive eye trackerيک ردياب غيرفعال يا . دهد افزايش مي

 تعقيـب  (frame to frame)جريان امور را تصوير بـه تـصوير   
. شود   تصوير براي اطمينان از دقت کار تهيه مي        ۴۳. کند  مي

  از قابليـت تکـرار      آزمـايش  تفسير نتايج بسيار آسان است و     
(repeatability)ز برخوردار است خوبي ني .  

 امـا   ؛تشخيص بيماري کراتوکونوس يک امر باليني است      
تشخيص مراحل اوليه بيماري با معاينه تنهـا دشـوار و گـاه             

 ابــزار مفيــدي بــراي Orbscan  دســتگاه.غيــر ممکــن اســت
ارزيــابي ايــن بيمــاري اســت و بــا اســتفاده از آن وضــعيت 

 تـه  الب .شود  غيرطبيعي سطح خلفي قرنيه تشخيص داده مي      
سطح خلفي قرنيـه مـشکل      نگاري    اليه بدست آمده از     نتايج

آيند و    گيري مستقيم به دست نمي      ها از اندازه    سازند زيرا آن  
هـا در خـصوص       انتشار يافتـه در مـورد آن        نتايج در ضمن   

 بـسيار    تـا امـروز    هاي سني مخلتف    مقادير طبيعي در گروه   
يـن  سوالي که در اينجا مطـرح اسـت از ا         . باشند  ميمحدود  

آيا بيماري که دچار افزايش انحناي سطح خلفي        : قرار است 
 شـکل اوليـه و ابتـدايي    ،ر تغييرات است  قرنيه در غياب ساي   
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کراتوکونوس را دارد؟ اگر پاسخ مثبت است تصميم به انجام          
 محققين بـر ايـن      .عمل جراحي رفراکتيو بسيار دشوار است     

   :اند که عقيده
رزيـابي تمـام     قبل از عمل بـراي ا      orbscanانجام  

باشند   بيماراني که بالقوه کانديداي جراحي ليزيک مي      
هـاي غيرطبيعـي سـطح        براي رد کردن برجـستگي    
  .خلفي قرنيه الزامي است

هــاي توپــوگرافي قــادر بــه  از آنجــا کــه ســاير دســتگاه
تشخيص بيماري کراتوکونوس نسبتاً پيشرفته که در سـطح         

هـا دسـتگاه    قدامي قرنيه عاليم ايجـاد نمـوده هـستند و تن          
Orbscan     است که قادر به تشخيص بيمـاري قبـل از بـروز 

باشـد در ايـن قـسمت بـه           عاليم در سطح قدامي قرنيه مي     
 پرداختـه   Orbscanبررسي سطح خلفـي قرنيـه بـا دسـتگاه           

  . شود مي
  

  برجستگي اوليه سطح خلفي قرنيه
(primary posterior corneal elevation)  

ه قرار است تحـت عمـل       هايي ک    چشم يتمامبهتر است   
 orbscan توسـط     پـيش از عمـل     جراحي ليزيک قرار گيرند   

 از  نحوه کار به اين صورت است که      . گيرند   مورد بررسي قرار  
که فيلتـر    در حالي(quad map) نقشه چهارتايي چشم بيمار

Normal band (NB)  ايـن چهـار   . شـود   فعال است تهيـه مـي
  :نقشه عبارتند از

  (NB= ±25µ of BFS) :قدامي برجستگي سطح ‐ الف
  (NB= ±25µ of BFS):  برجستگي سطح خلفي‐ب
  (NB= 40-48 D) : انحناي متوسط کراتومتريک‐ج
    (NB= 500 to 600 µ) متري پاکييا  ضخامت قرنيه ‐د

 داخـل    عددي بدست آمده از آنهـا      هايي که مقادير    نقشه
 قرار دارنـد بـا رنـگ سـبز     (normal band=NB)نوار طبيعي 

 ،شوند به اين ترتيب در داخـل بانـد طبيعـي            ن داده مي  نشا
طيف وسيعي از تغييرات انحنا، برجستگي و ضخامت قابـل          

نــد زمــاني کــه حالــت غيرطبيعــي درون با. مــشاهده اســت
شـود، مقيـاس اسـتاندارد      طبيعي نقشه چهارتايي مـشاهده      

 مربـوط بـه     بررسي تصاوير براي  . گيرد  مورد بررسي قرار مي   
. قرنيه، نماي سه بعدي ساخته شده اسـت برجستگي خلفي   

ــشم  ــامي چ ــه    در تم ــي قرني ــستگي خلف ــاي داراي برج ه
  :اند معيارهاي زير تعريف شده

   شعاع انحناي قدامي و خلفي قرنيه ‐الف
 posterior Best) بهترين معادل کروي خلفي مناسب ‐ب

Fit Sphere)  
ــه    ‐ج ــري در ناحي ــاکي مت ــين پ ــدازه ب ــتالف ان  ۷ اخ
  .ترين مقدار پاکي متري قرنيه نازکمتري و  ميلي

شکل يک نماهـاي مختلـف توپوگرافيـک چـشم داراي           
دهد کـه   برجستگي خلفي قرنيه به صورت اوليه را نشان مي  
در ايـن   . قبل از انجام ليزيک مورد ارزيابي قرار گرفته است        

ــشه     ــاال نقـ ــپ و بـ ــمت چـ ــه سـ ــشه گوشـ ــکل، نقـ  شـ
anterior float    ه ، نقشه گوشـه راسـت و بـاال نقـشposterior 

float            نقشه گوشه چپ و پايين نقشه کراتومتريک و نقـشه ،
در اين  . باشند  گوشه راست و پايين نقشه ضخامت قرنيه مي       

مت ترين قـس    ميکرون بين نازک   ۱۰۰عادل  نقشه اختالفي م  
 تـرين ضـخامت     و نازک )  ميکرون ۶۱۳(متري     ميلي ۷ناحيه  
  . وجود دارد)  ميکرون۵۱۳( قرنيه در کل
  

  ۱ل شک
  

، يـک آستيگماتيـسم   anterior float، نقـشه  ۲در شـکل  
رنـگ  (موافق قاعده در زمينه سطح قـدامي طبيعـي قرنيـه      

 posterior floatکـه نقـشه    در حـالي ه شـده  د دانـشان ) سبز
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اي را در ناحيــه اينفروتمپــورال  برجــستگي قابــل مالحظــه
در ايـن شـکل نـواحي غيرطبيعـي بـراي           . دهـد   نمايش مي 

، ۳شـکل  . اند  با رنگ قرمز نشان داده شده   سهولت تشخيص 
 نمـاي  ۴شـکل  . دهـد   نماي سه بعدي شکل دو را نشان مي       

 referenceسه بعدي سطح قدامي قرنيه را با مرجع کـروي  

sphere   نيـز نمـاي سـه بعـدي         ۵شـکل   . دهد  نشان مي آن 
اي   سطح خلفي قرنيه را که داراي برجستگي قابل مالحظـه         

  .نيز هست نمايش داده است
 ميزان اين برجستگي را از سطح خلفي قرنيه با          ۶شکل  

و بـا کـدهاي رنگـي نــشان    )  ميکـرون ۵۰(واحـد ميکـرون   
  .دهد مي

  
  بحث

توپوگرافي قرنيه، ابـزار بـسيار ارزشـمندي در معاينـات           
البتـه  . پزشکي بيماران کانديداي جراحي ليزيک است       چشم

تهيه تاريخچه کامل و دقيق، معاينه خارج چشمي، معاينـه          
با اسليت المپ، بررسـي دقيـق فنـدوس و يـک رفراکـشن              

تصويربرداري سه بعـدي بـه      . هاي خود را دارند     دقيق ارزش 
بـه  دهـد کـه ضـخامت قرنيـه را            جراحان اين امکان را مـي     

 ارزيابي کنند و همچنين از وضعيت سطح قدامي و          درستي
خلفي قرنيه با خبر شـوند و ايـن مجموعـه اطالعـات ايـن               

سازد تـا بتـوان شـکل قرنيـه را پـس از               ميامکان را فراهم    
  .بيني نمود جراحي ليزيک پيش

 slitتجزيه و تحليل توپوگرافي بـا اسـتفاده از سيـستم    

scan     بيني اين امـر کـه کـدام بيمـار            پيش سه بعدي امکان
کند  آورد را فراهم مي   پس از ليزيک نتيجه خوبي بدست مي      

که بـا يـافتن     و نيز توانايي بررسي تغييرات جزيي در قرنيه         
. سـازد    ميسر مـي    را گردد  آن انجام ليزيک مطلقا ممنوع مي     

هـاي    چشم) ۴۰۰/۱۲( سه درصد    Agarwalدر مطالعه دکتر    
بينـي داراي     مورد ارزيـابي بـراي انجـام ليزيـک در نزديـک           

 ۶۰ تا   ۴۹برجستگي اوليه سطح خلفي قرنيه به ميزاني بين         
در .  بودنـد posterior floatميکرون در تجزيه و تحليل نقشه 

 ميـزان   Sanders و دکتـر     Vukichدکتـر   آقايـان    ۱۹۹۹سال  
 چــشم متــوالي کــه ۱۰۰بــروز شــدت ايــن برجــستگي در 

بيني بودند را با دستگاه       کانديداي جراحي ليزيک در نزديک    
Orbscan  مورد مطالعـه  ميزان بروز در گروه     .  بررسي نمودند 

هاي  ، همه چشم  ضمندر  .  درصد بود  ۹ معادل   اين محققين 
داراي برجستگي خلفي اوليه قرنيه داراي انحنـاي طبيعـي          
در سطح قدامي قرنيه بوده و فاقـد هـر گونـه پـاتولوژي در               

 تمـامي ايـن بيمـاران     به عالوه  . سگمان قدامي چشم بودند   
ــر        ــارت ديگ ــه عب ــا ب ــاليني ي ــت ب ــه عالم ــد هرگون فاق

asymptomatic برجـستگي اوليـه     ميزان دقيـق بـروز    .  بودند 
 نشده است، لکن بـه       قرنيه به درستي مشخص    سطح خلفي 

ــر  ــده دکت ــاران  Agarwalعقي ــوجهي از بيم ــل ت  بخــش قاب
کانديداي جراحي ليزيک ممکن اسـت دچـار ايـن آنومـالي            

اينکه مقـدار ايـن برجـستگي از چـه حـدي بيـشتر              . باشند
 مشخصتواند در جريان جراحي ليزيک تاثيرگذار باشد نا        مي

  . بوده و تحت بررسي است
  

 
  ۲شکل 

  
آنچه کامالً مشخص شده اين است که برجستگي خلفي         

سـير  . قرنيه اولين تظاهر کراتوکونوس و اکتازي قرنيه است       
رفت اين حالت به سمت يک کراتوکونوس واضح          دقيق پيش 
بنابراين الزم است بـه دقـت بـه         . ناشناخته است و پيشرفته   

مطالعه سطح خلفي قرنيه پيش از انجام جراحي ليزيـک در    
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ايـن برجـستگي را بـا       . بيماران کانديداي عمل اقدام نمـود     
گيـري   تـوان انـدازه    نميplacido diskهاي مبتني بر  دستگاه

هـاي    ، اما برخي معادالت رياضي امکان بازسازي نقـشه        کرد
برجستگي هر نقطـه    . آورد   را فراهم مي   elevationتوپوگرافي  

نقطـه  در سطح قدامي يا خلفي قرنيـه نمايـانگر ارتفـاع آن             
 spherical reference surfaceنسبت به سطح کروي مرجع يا 

. سـطح مرجـع در واقـع مقطعـي از يـک کـره اسـت               . است
 Best Fit Sphereبهترين تقريب رياضي سطح واقعي قرنيه يا 

(BSF)  شود و      محاسبه ميelevation       هر نقطه نسبت به ايـن 
اي يکـي از معيارهـ    . گيـرد   کره فرضي مورد ارزيابي قرار مي     

 forme fruste الزم براي مـشخص نمـودن نـوع مخفـي يـا      
 BFSزماني که .  ارايه شدPotgieterکراتوکونوس توسط دکتر    

 forme fruste KCN ديـوپتر باشـد   ۵۵سطح خلفي بزرگتر از 
 ۵۱تـر از       اين عدد را بـزرگ     Charolembosدکتر  . وجود دارد 

در  سطح خلفي قرنيه     BFSمتوسط  . گيرد  ديوپتر در نظر مي   
 تـا   ۲/۵۰بـين   ( ديـوپتر بـود      Agarwal ۵۳/۵۲مطالعه دکتر   

 posteriorدهنده اين امر اسـت کـه    که نشان)  ديوپتر۳/۵۵

BFS  ها در نزديکي دامنـه کراتوکونـوس قـرار           اکثريت چشم
  . دارند

 نسبت شـعاع انحنـاي    Charolembosطبق توصيف دکتر    
د قدامي به شعاع انحناي خلفي قرنيه به صورت طبيعي بايـ          

 باشد و در شـرايط غيـر طبيعـي ايـن            ۲۱/۱کمتر يا معادل    
بـديهي اسـت نـسبتي    .  است۲۷/۱تر يا معادل      نسبت بزرگ 

 قـرار گيـرد حالـت       ۲۷/۱ تـا    ۲۱/۱که از نظر عـددي بـين        
suspect    البته اين . شود  يا مشکوک به کراتوکونوس تلقي مي

ــر   ــه دکت ــداد در مطالع ــشمEdmundاع ــار   در چ ــاي دچ ه
ــوس م ــوده۲۰/۱عــادل کراتوکون ــر   ب ــد و در مطالعــه دکت ان

Agarwal       ۳۱/۱ تـا    ۲۱/۱بـين    (۲۴/۱ متوسط ايـن نـسبت (
رغم نرمـال بـودن سـطح قـدامي قرنيـه             بوده است که علي   

در . دامنه نسبت فوق در محدوده کراتوکونوس جاي گرفـت        
 ۷متـري بـين ناحيـه         حالت طبيعي متوسط اختالف پـاکي     

 قرنيـه طبـق      از کـل   تـرين بخـش     متري قرنيه و نازک     ميلي

 ميکرون است ولـي در      ۱۰۰ کمتر از    Potgieterنظريه دکتر   
 ۱۲۷ ايـن عـدد بـه طـور متوسـط      Agarwalمطالعـه دکتـر   

از آنجـا کـه   . بـود  ميکرون ۲۰۶ تا  ۹۶ميکرون با دامنه بين     
گيري   اطالعات به دست آمده از سطح خلفي قرنيه از اندازه         

عـات کـامالً    شـوند ايـن اعـداد و اطال         مستقيم حاصل نمـي   
ساز هستند و از آنجا کـه افـزايش برجـستگي سـطح               مساله

دهنـده   توانـد نـشان   در غياب ساير تغييرات مي خلفي قرنيه   
کراتوکونوس مخفي باشد تصميم به انجام جراحـي ليزيـک          

  . ها بسيار دشوار است در اينگونه از چشم
از طرف ديگر تغييرات توپوگرافيک سطح خلفـي قرنيـه          

افــزايش . ليزيــک شــناخته شــده هــستندپــس از جراحــي 
 انحنـاي  Oblate asphericityکراتومتري ديوپتريک منفـي و  

سطح خلفي قرنيه پس از ليزيک شـايع اسـت و منجـر بـه               
جراحي المالر عيـوب انکـساري      . شود  کراتکتازي خفيف مي  

دهد و اين امر موجب   قدرت بيومکانيکي قرنيه را کاهش مي     
کراتکتـازي  . زي خواهـد شـد    ثباتي مکـانيکي و کراتکتـا       بي

iatrogenic             عارضه پس از جراحي ليزيک اسـت کـه دامنـه  
اکتـازي قرنيـه   . کند بيني را محدود مي ميزان اصالح نزديک 

 کراتوکونوس گـزارش  forme frusteپس از ليزيک در موارد 
  . شده است

برجسته شدن سطح خلفي قرنيه ممکن است در ارتباط      
خطر کراتکتازي در   . قرنيه باشد با ميزان باقيمانده ضخامت     

 ۲۵۰اسـتروما کمتـر از       صورتي که ميزان باقيمانـده بـستر      
سـن، ميـزان اصـالح عيـب        . يابـد   ميکرون باشد افزايش مي   

 ساير معيارهـايي هـستند کـه    optical zoneانکساري و قطر 
بايد براي پيشگيري از اکتازي قرنيه پـس از ليزيـک مـورد             

فت برجستگي خلفي قرنيـه     ر  پيشسرعت  . توجه قرار گيرند  
 منجر به کراتوکونـوس شـديد شـود نامـشخص     تواند   مي که

 در مورد   همچنين بيان اعداد و ارقام صريح و روشني       . است
  انجـام   از آنتر  سطح خلفي قرنيه که بيش  elevationميزان  

جراحي ليزيک غيرممکن و خطرنـاک اسـت بـسيار دشـوار            
ح خلفي قرنيه   نقشه سط برجستگي غيرمعمول در    . باشد  مي
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 ميکرون باشـد زنـگ خطـري در    ۴۵ از در صورتي که بيش  
  دسـتگاه .مورد ايجاد اکتـازي قرنيـه پـس از ليزيـک اسـت         

Orbscan               اطالعات قابـل اعتمـاد و نيـز قابـل تکـراري را از
دهـد و تمـام بيمـاران         سطح خلفـي قرنيـه بـه دسـت مـي          

کانديداي ليزيک بايد قبل از عمل براي ارزيـابي بـه کمـک             
ــراي تــشخيص کراتوکوايــ نــوس مخفــي مــورد ن روش و ب

  . آزمايش قرار گيرند
  

 
  ۳شکل 

  

  
  ۴شکل 

  

  

  

 
  ۵شکل 

  

  ۶ شکل
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    :  به قرار زير استorbscan با دستگاه early keratoconusعاليم هشداردهنده : خالصه

Diagnostic criteria: 

Keratoconus Suspect Normal   

> 48 D  -- < 48 D Anterior corneal 
curvature

> 52 D --  < 52 D    Posterior BFS

> 1.27  1.21-1.27 1.21  <  Ratio of Ant/Post 
curvature

> 100 micron --  -- Roush criteria on anterior 
elevation map 

Inferior-Temporal displacement of highest point: anterior and posterior elevation profile                   

Correlation of signs in anterior elevation, Steepest curvature on power map, thinnest point on Pachymetry 
with Highest point on posterior elevation    

--                   -- 
  

> 25 µm  
 

Difference (most elevated 
point to BFS) elevation:
 1) Anterior

> 50  µm  Borderline 35-50 µm Normal < 35 µm  2) Posterior:

> 48.7 D  47.2 -48.7 D  < 47.2 D 
Axial and tangential 
Topography Map 
(Rabinowitz- Mc Donnel 
index): 

>1 D    -- < 1 D Difference between Mean K 
of two eyes

 
> 1.9D 

 
1.4-1.9 D  < 1.4 D  

Inferior- superior difference 
(I-S value):  

 
>3 D difference in central 

  3 mm   --  --  Irregular profile 

Asymmetric Bow-Tie, 
Broken Bow-Tie. 

 
-- -- Topography pattern  

 
Pachymetry:  

keratoconus Suspect Normal  
< 470 micron   --  > 470 micron  Thinnest point 

 > 100 micron  90-100 micron < 90 micron 
Difference between 
pachymetry in 7 mm and 
thinnest pachymetry value

similarity between 
posterior bowing and 
pachymetry map 

-- --  Bent / warped cornea:  

50  micron > 45-50 micron  < 45 micron Posterior elevation 
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Scanning Laser Polarimetry  
پزشکي نگاه   مرکز چشم‐ فلوشيپ گلوکوم:دکتر شاهين يزداني

  مقدمه

هاي تصويربرداري جديدي کـه       هاي اخير روش    در سال 
انـد    هگيرند ابـداع شـد      رفته بهره مي     پيش آوري    فناکثراً از   

هـاي    رشـته که با هدف تشخيص زود هنگام تغييرات اليه         
يمــاري گلوکــوم را قبــل از ايجــاد رتــين بتواننــد بعــصبي 

اختالالت ميدان ديد يـا تغييراتـي در مورفولـوژي عـصب            
  .  تشخيص دهندبينايي

شناخته بـودن ايـن     با توجه به اهميت موضوع و کمتر        
ها تصميم گرفتـه شـد در چنـد شـماره متـوالي از                تکنيک

هـا صـورت      پزشکي نگاه معرفـي ايـن دسـتگاه         مجله چشم 
  . پذيرد
  

  

  
  

  

(SLP) Scanning Laser Polarimetry 
  

SLP  يــک روش تــصوير بــرداري جديــد اســت کــه بــا 
 اي رايانــهرفتــه اپتيکــي و   پــيشآوري  فــنگيــري از  بهــره

 (retinal nerve fiber هاي عصبي شبکيه  رشته  اليهضخامت

(layer   ايـن دسـتگاه از ابـداعات شـرکت         . کند  معين مي را
laser diagnostic technologiesاشـد و در ابتـدا   ب  آمريکا مي

ا بعـده .  وارد بـازار شـد  nerve fiber analyzerبا نام تجـاري  
   توليـد شـد و آخـرين        NFAII دوم اين دستگاه بـا نـام         نسل

  . شود  شناخته ميGDXمحصول با نام 

 يا  Birefringence پديده   SLPاساس فيزيکي کار دستگاه     
هـاي    آکسون سـلول  . باشد   مي RNFLشکست دوگانه نور در     

RNFL هـايي بـا ضـخامت بـسيار انـدک            اوي ميکروتوبول  ح
تر از ضخامت     زماني که نوري با طول موج بزرگ      . باشند  مي

به ايـن   )  نانومتر ۷۵۰ليزر ديود با طول موج      (ها    اين توبول 
دهد بـه      پديده شکست مضاعف رخ مي     ،اليه برخورد نمايد  

اين ترتيب که نـور وارده در محـيط مـذکور بـه دو مـسير                
نـوري  (زماني که از نـور پالريـزه    . شود   مي متفاوت شکسته 

) کننـد   که تمام امواج آن مسير واحدي را در فضا طي مـي           
مانند يک منبع نور ليزر استفاده گردد با توجه به مشخص           

توان پالريزاسـيون     بودن پالريزاسيون يا مسير نور اوليه مي      
طبـق  . يا وضعيت حرکت نورهـاي بعـدي را بررسـي کـرد           

ــين  پالريزاســيون حاصــل از شکــست  تعريــف اخــتالف ب
ــور در مـــضاعف  ــا phase shift را RNFLنـ  retardation يـ

 متناسب با ضخامت محيطي     ،اين ميزان اختالف  . نامند  مي
افتـد يـا بـه         در آن اتفاق مي    Birefringenceاست که پديده    

تر ميـزان اخـتالف پالريزاسـيون نـور پـس از              عبارت ساده 
 به ضـخامت ايـن اليـه         بستگي RNFLبرخورد اشعه ليزر به     

 کـه در    (Photodetector)  نوريـاب  با اسـتفاده از يـک     . دارد
 يـا  Phase shift ميـزان   تعبيه شده مـي تـوان  SLPدستگاه 

retardation  گيري نمـود و بـدين طريـق بـه طـور               را اندازه
  .  را تخمين زدRNFLغيرمستقيم ضخامت 

  
  اجزاي دستگاه 

SLP هنـــده  از يــک منبـــع نـــور ليـــزر، يـــک تغييرد
 عمـودي و    (scanning) نگـاري    اليـه   واحد ،پالريزاسيون نور 

  نوريـاب  ، يک )  ميکرون ۳۵امتر  يبا د (افقي، خروجي اشعه    
(photodetector)        که به صورت همزمان با قسمت scanning 

ــي  ــردش م ــال گ ــده    در ح ــران کنن ــستم جب ــد، سي باش
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ــش     ــشم و بخ ــدامي چ ــگمان ق ــور در س ــيون ن پالريزاس
   .شده است  ساخته کامپيوتري دستگاه

  
  SLP انجام روش

SLP  شـود، شـبکه يـا          ديجيتال انجام مـي     با روشGrid 
 پيکسل است يا به عبارتي تـصوير روي        ۲۵۶*۲۵۶دستگاه  
اين شبکه را . گردد  نقطه تشکيل مي۶۵۵۳۶اي از    مجموعه

بـه  .  درجه به کار گرفـت     ۲۰ يا   ۱۵،  ۱۰توان در ميدان      مي
 پيکـسل کـه     ۱۰خامت  طور معمول دايره يا بيضي بـه ضـ        

. شـود   گيرد ارزيابي مي    اپتيک قرار مي  مرکز آن روي عصب     
اطـراف عـصب    (يعني بخش دايره يا بيضي شکل از رتـين          

ا ب نقطه   ۱۰ را در نظر بگيريد که دستگاه با پهناي          )بينايي
  . کند نور ليزر خود اسکن مي

سـر عـصب    متر از حاشـيه        ميلي ۵/۰معموالً اين دايره    
 (retardation)  تاخير  ميزان SLPدستگاه  . دارد فاصله   بينايي

ــه   ــزر وارده ب ــور لي ــور  RNFLن ــاط مزب ــدام از نق  را در هرک
ــس از   ــوده و پ ــبه نم ــه محاس ــه ۳جداگان  Scanning مرتب

 نگـاري پايـه      اليـه  ميانگين مقادير بدست آمده را به عنوان      
(baseline scanning)گيرد  در نظر مي .  

 retardationين است که مطلبي که بايد در نظر داشت ا 
 که به دليل    RNFLيا همان اختالفات پالريزاسيون نورها در       

گـردد بـر حـسب درجـه          پديده شکست مضاعف ايجاد مي    
شود در حالي که تبديل اين مقـادير بـه ضـخامت          بيان مي 

  . برحسب ميکرون يک تخمين نسبي است
 در تمــام retardationپــس از مــشخص شــدن ميــزان 

 (color code)  شـاخص رنگـي  ده يـک  شـ نـواحي آزمـايش  
هـاي تخمـين زده شـده در نظـر            قراردادي براي ضـخامت   

هايي ماننـد زرد و سـفيد         شود به طوري که رنگ      گرفته مي 
هاي ماننـد آبـي و سـياه نـشانه            نشانه ضخامت زياد و رنگ    

  . باشد ضخامت اندک مي
 موجـود در  normative databaseاعداد به دست آمده با 

شوند و در صورت کمتر بـودن          مي تگاه مقايسه افزار دس   نرم
 databaseاين . شوند  با درصد احتمال گزارش مياز طبيعي

مقادير به دست آمده را با فرد هم سن و هم نژاد مقايـسه              
 اطالعات به دسـت آمـده را بـه          ،افزار دستگاه   نرم. نمايد  مي

ــي  صــورت ــايش م ــاگون نم ــاي گون ــد ه ــي . ده ــاي کل نم
pseudocolor   باشـد    مـي  بق بر نماي افتالمـسکوپي    منطکه 

ميـانگين  . دهـد    را نـشان مـي     RNFLشماي کلي ضـخامت     
هاي چهارگانه نيـز بـه صـورت           در کوآدران  RNFLضخامت  

گردد و با درصد احتمال از نظر غيرعادي  نموداري رسم مي
  . گردد بودن مشخص مي

مـوداري بـه     پيکسل نيز به صورت بازشده و ن       ۱۰حلقه  
. شـود    نمايش داده مي   درصدي طبيعي  ۹۵همراه محدوده   

شـود و بـه صـورت         اين حلقه از محل تمپورال شکسته مي      
شــود بــه طــوري کــه تمپــورال،  خطــي نمــايش داده مــي

 نـشان    تمپـورال را     نتريور و سپس مجددا   سوپريور، نازال، ا  
  .دهد مي

تـر بـودن      ها به علـت ضـخيم       در اين گونه نمايش داده    
RNFL       رتين نماي دوکوهانه يـا      در قسمت فوقاني و تحتاني

double humpاگــر ضــخامت .  مــشهود اســتRNFL رو بــه 
کاهش باشد به علت کم شدن ارتفاع اين دو ناحيه نمـودار            

ــاي  ــمت  double humpاز نم ــه س ــي flat ب ــيش م . رود  پ
 نيـز بـه     طبيعـي  درصد   ۹۵همانگونه که ذکر شد محدوده      

  . گردد  پهن مشخص مينوارصورت يک 
  

   SLPگيري توسط   چشم بر اندازهضاي داخليفاي  اثر مداخله
 و  عدسـي ساختارهايي از چشم مانند زالليه، زجاجيـه،        

هــايي در   فوتورســپتورهاي مداخلــههــاي خــارجي قــسمت
نمايند که در حالـت عـادي          ايجاد مي  Birefringenceپديده  
تنهـا سـاختاري کـه تـاثير قابـل          . باشـد    مـي  گذشـت قابل  

  . باشد قرنيه مي گيري دارد الحظه روي اندازهم
 توانـد    خود مـي   birefringenceقرنيه به واسطه خاصيت     

  .تاثير قابل توجهي در ميزان پالريزاسيون نور بگذارد
 درجه بـه    ۱۵محور پالريزاسيون قرنيه در حالت عادي       

ايـن مقـدار متوسـط در       . باشـد   سمت نـازال و پـايين مـي       
اطر  لحاظ شده ولي بايد به خ      SLPهاي دستگاه     گيري  اندازه
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توانـد    هـاي متفـاوت مـي       داشت که ايـن ميـزان در چـشم        
اخـــتالف داشـــته باشـــد کـــه در ايـــن صـــورت ســـبب 

overestimationشود  مي گيري  در اندازه .  
مطلب ديگر در مورد پالريزاسيون قرنيه اهميت انـدازه         

در صورتي که مردمک ديالته شود محور       . باشد  مردمک مي 
اي    بـه گونـه    SLPين دليل   به ا . نمايد  پالريزاسيون تغيير مي  

هــا در وضــعيت مردمــک  گيــري طراحـي شــده کــه انــدازه 
undilated در صورت ديالتاسـيون مردمـک اخـتالف        .  باشد

 درصد موارد ديـده     ۲۲ در    درصد ۱۰ به ميزان    گيري  اندازه
با توجه بـه متغيـر بـودن محـور پالريزاسـيون            . شده است 

 customizedامکــان GDX هــاي جديــدتر   در نــسخه،قرنيــه
ها بر اسـاس محـور قرنيـه بيمـار وجـود             گيري  کردن اندازه 

  .دارد
نکته ديگر اين است که محـور پالريزاسـيون قرنيـه در            
هر چشم در طول زمان ثابت است و بـه همـين دليـل در               

اي    مـساله اثـر مداخلـه      ، چـشم  در يک گيري سريال     اندازه
  .کمتر اهميت دارد

  قرنيـه،  قدامي و خلفي همچون ادم       هاي قسمت   آسيب
هـاي    ، کـدورت  uveitis،  مرواريـد   آب پيوند قرنيه،     ،KPوجود  

بل تـوجهي در    تواند تاثير قا     و استافيلوم خلفي مي    زجاجيه
  . آمده داشته باشد هاي بدست گيري اندازه
  

  گيري  دقت اندازه
براي کاهش خطاهاي بين معاينات مختلف بايد به ياد         

اسـتفاده  ثابـت   ک   از ي  پياپيهاي    گيري  داشت که در اندازه   
ها در حـد      گيري   اندازه reproducibilityدر اين صورت    . نمود
  . باشد  ميکرون مي۱۵

 SLP بـا    RNFLگيري ضخامت     يکي از معضالت در اندازه    
. هـاي سـالم اسـت       محدوده وسيع مقادير نرمال در چـشم      

ست که اعداد به دست آمده      مساله حايز اهميت ديگر اين ا     
 پوشــي  هــمومي تــا حــدي و گلوکــ ســالمهــاي در چــشم
(overlap)دارند  .  

شـود    گيـري مـي     يک از عواملي که سبب خطاي اندازه      
 روي عـروق    RNFLگيـري     انـدازه . مساله عروق خوني اسـت    

هـايي    الگـوريتم . سبب کاهش مصنوعي ضخامت مي گردد     
در نظـر گرفتـه    GDX براي حذف عروق خوني در دسـتگاه  

  .شده است
 در  SLPهـاي     گيـري   هحساسيت و اختصاصي بودن انداز    

 ۹۴ تا   ۵۴تشخيص گلوکوم در مطالعات مختلف به ترتيب        
  .  درصد گزارش شده است۹۶ تا ۶۲و 

البته اختالف اعداد به دست آمـده بـه علـت نـاهمگن             
هر قـدر گلوکـوم     . بودن بيماران در مطالعات مختلف است     

 حساسيت و اختصاصي بـودن تـست        ، به تر باشد   رفته  پيش
  . گردد افزوده مي

 گونـاگوني   گيري  يکي ديگر از عوامل خطرساز در اندازه      
باشد که   ميsplit nerve fiber layer آناتوميک به نام طبيعي

ــشم ۱۲در  ــد چ ــاي     درص ــبب خط ــود دارد و س ــا وج ه
  . شود گيري مي اندازه

گيري  اي هستند که در اندازه     سن و نژاد دو عامل عمده     
بـه   ، سـن  مشاهده شده با افزايش هـر سـال       . دخالت دارند 
 RNFL ميکـرون از ضـخامت       ۷۶/۰ تا   ۲/۰بين  طور متوسط   

از نظـر نـژادي نيـز مـشاهده شـده کـه             . شـود   کاسته مـي  
تري نسبت     ضخيم RFNLسفيدپوستان به طور نسبي داراي      

  .باشند به سياهپوستان مي
  

   شناسي بافتي  آسيبمقايسه 
 بـا   SLP ارقام بدست آمده توسـط        مطالعه حيواني  ۲در  
   و در هيـستوپاتولوژي مقايـسه شـده      RNFL ي واقع ضخامت

 ولي همانگونـه کـه      . است ارتباط قابل قبولي مشاهده شده    
آمده   قبالً ذکر شد مطلب مهم اين است که اعداد به دست          

نوع ليـزر بـه   .  اعدادي نسبي و تخميني هستند     SLPتوسط  
کار رفته در دستگاه و وجود يا عـدم وجـود قرنيـه هنگـام               

 فاکتورهايي هـستند کـه بايـد در نظـر           SLPگيري با     اندازه
ــات در روش تحقيــق و  . گرفــت ــه دليــل همــين اختالف   ب
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در يکــي از ايــن مطالعــات هــر يــک درجــه گيــري  انــدازه
retardation يا phase shift ميکرون ضخامت در ۴/۷ معادل 

RNFL ميکرون بوده است۲/۱۶ و در مطالعه ديگر معادل .  
  
  هاي کاربردي و باليني  جنبه

کاهش ژنراليزه و    RNFLضخامت    باال گلوکوم با فشار  در   •
دهد درحـالي کـه در گلوکـوم بـا فـشار         ه نشان مي  قرين

  . باشد  به صورت موضعي ميRNFL، نازکي طبيعي
 در هيپرتانسيون چشمي کمتـر      RNFLميانگين ضخامت    •

 .از عادي است
 و پريمتري استاندارد قوي نيـست کـه         SLP ارتباط بين    •

اول اينکـه کـاهش ژنراليـزه       : ليل باشد تواند به دو د     مي
 مشخص باشد ولـي     SLP ممکن است در     RNFLضخامت  

 واضـح در پريمتـري نگـردد و دوم          defectسبب ايجـاد    
اينکه يک اختالل ساختاري موضعي کوچک که سـبب         

 SLPگـردد ممکـن اسـت توسـط       مـي field defectيـک  
  . مشخص نگردد

 و  SLP خـوبي بـين      نـسبتاً برخالف مطلب فوق ارتبـاط       •
  .  مشاهده شده استhigh pass resolutionپريمتري 

گيري تغييـرات در طـول         در پي  SLPرسد که     به نظر مي   •
زمان در يک چشم ارزش بيشتري داشـته باشـد تـا در             

  .  گلوکوم اوليهتشخيص
 بررســي وضــعيت SLP ديگــر از مــوارد ارزشــمند ييکــ •

ــا ســابقه   occipital lobe infarctگلوکــوم در بيمــاران ب
هـا    توان پريمتري قابل اعتمـادي از آن        باشد که نمي    مي

  . به دست آورد
ــال کراتورفرکتيــو و تــاثير آن در      • مــساله انجــام اعم

در .  نيــز شــايان ذکــر اســتSLPگيــري توســط  انــدازه
گيـري    تاثير چنداني در انـدازه  PRKمطالعات انجام شده    

RNFL   توسط SLP     ندارد ولي انجام LASIK    تغييرات قابـل 
  .  آمده دارد اي در اعداد بدست همالحظ

توانـد منـشا      نيز مي  IOLعمل جراحي کاتاراکت و وجود       •
ــوري   ــه ط ــد ب ــا باش ــواع   خط ــر ان ــه اکث ــبب IOLک  س

overestimationلنزگردند به خصوص  مي  Acrysof.  
استفاده از لنز تماسي عامل مخدوش کننده براي انجام          •

SLPشود  در نظر گرفته نمي .  
  

  SLP تست برخي پارامترهاي
افزارهـاي     و نرم  آوري    فنبا توجه به تغييرات مداوم در       

 بـه کـار     SLP تاکنون پارامترهاي مختلفـي در       ،به کار رفته  
 اکتفـا   تعـدادي گرفته شده است که از اين ميان بـه ذکـر            

  . کنيم مي
  

Number  
 neuralاين عدد يک رقم اعتبـاري اسـت کـه توسـط     

network  ايـن عـدد    . شـود    مي افزار دستگاه محاسبه     در نرم
گلوکـوم بـسيار     (۱۰۰تـا   ) ضخامت کامال نرمال  (بين صفر   
رز بـين نرمـال و بيمـاري در    مـ . باشد  متغيير مي ) پيشرفته

 قرار داده شـده کـه اکثـر         ۳۵ تا   ۱۶مطالعات مختلف بين    
 بـه عنـوان معيـار تـشخيص گلوکـوم      ۳۵مطالعات از مـرز   

  . اند استفاده کرده
  

Ellipse standard deviation  
همانگونه که ذکر شد در نمايش خطي ارقام به دسـت           

ـ     پـس از محاسـبه     . شـود    ديـده مـي    هآمده نمـاي دوکوهان
   در طـول دايـره يـا بيـضي تـست،     RNFLميانگين ضخامت  

بـا توجـه بـه      . شود  انحراف معيار بدست آمده و گزارش مي      
 در قسمت فوقاني و تحتـاني       RNFLوضعيت نرمال ضخامت    

ها وجـود      معيار نسبتا زيادي در داده     رود انحراف   انتظار مي 
 نکاهش انحـراف معيـار يعنـي نزديـک شـد          . داشته باشد 

مقادير به ميانگين و کاهش اختالف بين ضـخامت نـواحي           
ساير نواحي و به عبارت ديگر از       به  فوقاني و تحتاني نسبت     

  .RNFLدست رفتن 
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  خالصه
ــاي    ــه مزاي ــور خالص ــه ط ــرعت  SLPب ــد از س  عبارتن

 عدم  ، عدم تماس با چشم     ،)کمتر از يک ثانيه   (گيري    اندازه
ــک،  ــه ديالتاســيون مردم ــاز ب ــم   ني ــتفاده از شــدت ک  اس

 و کمـي، وجـود      objective دستيابي به اطالعـات      ،روشنايي
database نرمال قوي و reproducibility خوب دستگاه.  

معايب ايـن تکنيـک تـصويرنگاري عبارتنـد از هزينـه            
 تـداخل   ، مـدت انجـام تـست       در fixationمشکل حفظ     باال،

 بـــين مقـــادير نرمـــال و overlap ،پالريزاســـيون قرنيـــه
هاي سـگمان قـدامي و خلفـي،          دخالت پاتولوژي   غيرنرمال،

  . و نرم افزار دستگاهآوري  فننياز به تکامل بيشتر در 
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  شبکيه مصنوعي‐ يخشيدکتر بهزاد 

  شبکيه مصنوعي
  

   پزشکي نگاه  مرکز چشم‐فلوشيپ شبکيه: دکتر بهزاد يخشي
  

  مقدمه

تـرين حـس از      چشم را پادشـاه بـدن و بينـايي را مهـم           
 کيفيـت و    ،از دست دادن بينـايي    . دانند  حواس پنجگانه مي  

. دهـد   توانايي زندگي کردن فـرد را بـه شـدت کـاهش مـي             
رويـايي  همـواره   ندن نعمت بينايي بـه افـراد نابينـا،          بازگردا

آيـد    اما به نظر مـي    . گرديد  بزرگ و دست نيافتني فرض مي     
در مـتن حاضـر بـه بررسـي         . کم به حقيقت بپيوندد     کمکه  

شده جهت برقراري مجدد ديد در افراد نابينـا          اقدامات انجام 
  . پردازيم در سطح جهان و نتايج آن مي

  
  شبکيهالکتريکي تحريک 

 WHO  دانـد و بـر    ا نابينا مي  ر ۶۰/۳تر يا مساوي       ديد کم
 ميليون انسان نابينا از هر دو چشم WHO ۴۵اساس تخمين   

ــد  ــود دارن ــان وج ــايي،  . در ســطح جه ــل نابين ــين عل در ب
 (RP) و رتينيت پيگمانتوزاAMDاي مثل  هاي استحاله بيماري

در حال حاضر هـيچ نـوع       . دهند   گروه بزرگي را تشکيل مي    
هــاي  رد و روشهــا وجــود نــدا درمــاني بــراي ايــن بيمــاري

ــي  ــم ب ــف ه ــک مختل ــوده بيولوژي ــه ب ــد نتيج ــه . ان ــر پاي ب
هاي جديد، آشـکار شـده اسـت کـه بـا تحريـک                رفت  پيش

توان درک     مي  هاي موجود در مسير بينايي،      الکتريکي نورون 
مختلـف پروتزهـاي بينـايي      هاي    طرح. بينايي را ايجاد نمود   

ر قـش (انـد     گـذاري شـده    ها، نام   براساس محل کارگذاري آن   
ــايي، زيرشــبکيه مغــزي  و ســطح اي ، در مــسير عــصب بين
  .)اي شبکيه

هــاي کورکننــده شــبکيه، معمــوالً حــداقل  در بيمــاري
قسمتي از ساختمان عصبي که درک بينايي بـه آن ارتبـاط      

،  (RP)مـثالً در رتينيـت پيگمانتـه   . ماند  سالم باقي مي،دارد
   (bipolar) هاي دوقطبي    ياخته هاي داخل شبکيه مثل    ياخته

  

و کننـد     مـي  عمـر    هاي نـوري    گيرندهبيش از   گانگاليوني،  و  
هـاي   ياختـه هايي که تمـام       حتي در بيماري  . مانند  سالم مي 

 قـشر اي  هـ   ختمان بـازهم سـا    ،اند  عصبي شبکيه از بين رفته    
ها پيش مشخص شـده        از سال  ،به عالوه . مانند  مغز سالم مي  

که تحريک الکتريکي بافت عصبي در هـر قـسمتي از           است  
  (phosphen) حس نور ايجاد(visual pathway)مسير بينايي 

  تحريـک  ايجـاد  اميدوارنـد کـه بـا    گـران   پـژوهش . نمايد  مي
در )  ديگـــرتحريـــک مناســـبيـــا ( الکتريکـــي مناســـب

 ديـد   ،هـاي عـصبي مـسير بينـايي        ياختـه هـاي     مانـده  باقي
  . مصنوعي ايجاد نمايند

 از مطالعـات قبلـي در     ،ه مـصنوعي  ي سـاخت شـبک    تفکر
در . بينايي گرفتـه شـده اسـت   قشر  رد تحريک الکتريکي    مو

بينـايي در انـسان کـه ابتـدا         قـشر   پروتز  پيرامون  مطالعات  
 تحريـک   ؛ انجام شد  Dubelle و بعدها توسط     Brindleyتوسط  

 منجـر بـه     ، نابينـا  بينايي افراد کـامالً   قشر   کانونيالکتريکي  
 هـاي   اين ادراک . شد  ها مي  هاي نوراني توسط آن     درک جرقه 
ــايي را  ــفنبينـ .  ناميدنـــد (electrophosphen)الکتروفوسـ

Humayun و Dejuan اولــين کــساني بودنــد کــه بــه وســيله 
 RPتحريک الکتريکي سطح شبکيه در افراد نابينـاي دچـار           

 Rizzo ،هـا   پس از آن  .  را ايجاد نمايند   الکتروفوسفنتوانستند  
  .هاي مشابهي را گزارش نمودند و همکارانش نيز يافته

هاي تحقيقاتي متعددي      گروه ،از اين مطالعات اوليه   پس  
هـاي شـبکيه مـصنوعي جهـت          اقدام به ارايـه انـواع تراشـه       

رفتـه در     هـاي نـوري از دسـت        گيرنـده  از   بخشيجايگزيني  
  . نمودند هاي خارجي شبکيه استحاله اليه دچار بيماران

 الکتروفوســفنبــا اســتفاده از نقــاط متعــدد نــوراني يــا 
 درست به مانند تشکيل تصاوير در صفحه راتوان تصاوير     مي

ــشگر ــه ايجــاد نمــودنماي ــزاران  از آن.  رايان ــا (جــا کــه ه   ي
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 توسط يک (Pixels)  نقاط تصويرينقطه نوراني يا) ها  ميليون
 تفکر يک الکتـرود    .رود  رايانه براي تشکيل تصوير به کار مي      

 اســاس اوليــه تحقيقــات در زمينــه ســاخت الکتروفوســفن،
هاي  گيرندهجا که  از آن. دهد عي را تشکيل مي شبکيه مصنو 

در شبکيه تشکيل نقطه به نقطه    در واقع تصوير را      نوري نيز 
 تشکيل تصوير نقطه به نقطه از طريق ايجاد         تفکر دهند،  مي

  .رسد  منطقي به نظر مي،الکتروفوسفن
 پيرامـون سـاخت     هـاي   يکي از اهـداف اصـلي پـژوهش       

فيزيولوژيک پايـدار بـين     ايجاد يک تقابل      ،  پروتزهاي عصبي 
اين نوع پروتزها بر    . باشد  يک وسيله الکترونيکي و عصب مي     

 نوعاً بـه صـورت يـک الکتـرود           اساس يک تقابل الکتريکي،   
(electrode array) يــا دوربنــد الکتــرودي (electrode cuff) 

هاي الکتريکي،     پتانسيل  با ايجاد ميدان  که  شوند    ساخته مي 
تحريک الکتريکـي   . کنند  الريزه مي هاي عصبي را دپو     ياخته

هاي باليني، تحريک عـصب بـراي         ساده است اما در بيماري    
 سيناپـسي مختـل     هـاي پـيش      در عصب  ،انتقال پيام عصبي  

  .شده است و نه تحريک ميدان الکتريکي
چالش ديگـر اغلـب پروتزهـاي عـصبي ايـن اسـت کـه               
تحريک الکتريکي تنها به يک ياخته و يا در موارد بهتـر بـه           

در سـاخت پروتزهـاي عـصبي       . گـردد   يک دندريت محدود    
يابي به ديد مناسـب و   جا که هدف دست براي شبکيه، از آن 

 تحريک يـک يـا تعـداد انـدکي      باشد،  قدرت تفکيک باال مي   
عملکرد يـک محـرک عـصبي       . ياخته اهميت خواهد داشت   

مطلــوب در پروتــز شــبکيه بايــد مــشابه عملکــرد طبيعــي 
در پايانه ياخته عـصبي     ) ترنسميتورهانورو(هاي عصبي       ناقل
  .باشد
  

  مشکالت شبکيه مصنوعي 
اقدام به ساخت شبکيه مصنوعي بايد همراه بـا در نظـر            

  : گرفتن عوامل مهم زير باشد
  

  electrode array  ساخت‐ ۱شکل
  

  هاي عصبي  ياختهزنده بودن  )۱
 نياز بـه زنـده بـودن        ،يک پروتز شبکيه يا عصب بينايي     

.  شـبکيه دارد   يهـاي گـانگليون    ياختـه از   کم بخـشي    دست
اي  الزم بـر   يهاي گانگليون  ياخته نوع و محل      حداقل تعداد، 

گرچـه   .کنون شناخته نشده اسـت    فعاليت مناسب پروتز تا   
شناسي مويد بـاقي مانـدن تعـداد زيـادي            هاي بافت   بررسي
باشد ولـي فعـال       رفته مي    پيش RP در   يهاي گانگليون  ياخته

در حـال  . خص اسـت  نامـش ،مانده ي باقيها ياختهبودن اين   
هاجمي جهت بررسـي زنـده و فعـال    حاضر هيچ روش غيرت   

 هـاي نـوري   گيرنـده  در غيـاب  يهاي گـانگليون  ياختهبودن  
  .فعال وجود ندارد

  
  

  (Biocompatibility)سازگاري زيستي  )۲
هر دستگاهي که بـراي مـدت طـوالني در داخـل بـدن              

و   باشـد  تي داشـته  سـازگاري زيـس   ماند بايد     انسان باقي مي  
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 شيمياي، بيوفيزيکي و ايمني به مـاده سـازنده          هاي  واکنش
جراحـي الزم بـراي کارگـذاري آن        ناشـي از    پروتز و اثـرات     

ممکن است همگي پذيرش اين دستگاه توسط بافت زنده را     
اين پروتز بايد از مـوادي سـاخته شـود کـه            . محدود نمايند 

نجـر بـه     و م   باشـد    روي بافت عـصبي نداشـته      سمياثرات  
 طبيعي بـدن بـه هـر      واکنش. التهات داخل چشم هم نشود    

 آن به   (encapsulation) دار شدن  ، پوشينه نوع جسم خارجي  
 RPE توسـط بافـت      ايـن واکـنش،    .وسيله بافت فيبروز است   

اي   چنـين عارضـه   . توانـد ايجـاد شـود       اطراف پروتز هم مـي    
ممکن است تماس بين الکترودها و بافـت هـدف را مختـل             

الکترودهـا   ممکن است آستانه تحريـک       ، در اين حال   .نمايد
گيري الکترودهـا تغييـر     خيلي افزايش يابد و يا راستاي قرار      

  . نمايد
هـاي داراي فعاليـت الکتريکـي بايـد      در مـورد دسـتگاه  

هـا را بررسـي       ه تحريک الکتريکي آن   نسبت ب  بافت   واکنش
مدت  هاي مطمئن و دقيق براي تحريک طوالني         مولفه. نمود

دسـت آخـر آنکـه      . اند   هنوز مشخص نشده   ،شبکيه) زمنم(
مساله ايجاد حرارت در بافت در اثر جريان الکتريکي را بايد           

 و  Chowشـده توسـط دکتـر        مطالعات انجـام  . در نظر گرفت  
انه هـيچ    خوشبخت ،همکارانش و دکتر همايون و همکارانش     

پروتز شـبکيه   سازگاري زيستي   مشکل خاصي را در زمينه      
  . نداده است نشانتا سه سال 

  انرژي مورد نياز  )۳
  در هـا از دسـتگاهي      در مورد پروتزهايي کـه انـرژي آن       

هـايي در مـورد امکـان         ، نگراني گردد  تامين مي خارج چشم   
تامين انرژي کافي براي تحريک تعداد کافي الکترود بـراي          

  . ديدن جزييات تصوير وجود دارد
  (device encapsulation) شدن دستگاه دار پوشينه )۴

 ،شـود   هر دستگاهي که در داخل چـشم قـرار داده مـي           
بايد بتواند محيط نمکي را بدون خوردگي يا تخريب تحمل          

.  دسـتگاه ميـسر اسـت      دار شـدن    پوشينهاين مهم با    . نمايد
) مثـل الکترودهـا   (گاه را   هـاي دسـت     البته بعضي از قـسمت    

 کـه    پوشـينه هـايي از ايـن        محل.  نمود دار  پوشينه توان  نمي
 ،کننـد   ي مربـوط بـه الکترودهـا از آن عبـور مـي            ها  قسمت

 يبه عالوه موادي کـه پوشـش خـوب        . مستعد نشت هستند  
 مـانع ورود    هـستند و   هيـدروفوب     معموالً ،نمايند  ايجاد مي 
بـراي سـازگاري     ،از طرف ديگـر   . شوند  هاي آب مي   مولکول
 نـد  مـورد نياز   )هيـدروفيل (دوست    آب مواد    معموالً زيستي

 ،)هيـدروفوب ( گريـز    آب تماس بـا مـواد    ها در     ينزيرا پروتي 
  .شوند  ميدناتوره

   (signal encoding)ها رمزگذاري پيام )۵
 يا هـر نـوع تحريـک ديگـر و           رمزگذاري پيام الکتريکي  

 يکي از مـشکالت اصـلي در        ،هاي هدف   ارسال آن به نورون   
 دانش ما نسبت ،به عالوه. ساخت هر نوع پروتز بينايي است  

 ضعيف اسـت کـه ايـن      بينايي  ر  قشبه فيزيولوژي شبکيه و     
  .نمايد تر مي مشکل را بيش

  کـار  ها  آزمايش بيماراني که دستگاه در چشم آن       )۶
  استگذاشته شده 

اولــين بيمــاراني کــه تحــت عمــل جراحــي کارگــذاري 
 يا ديـد جزيـي      ، پس از عمل   ؛شبکيه مصنوعي قرار گرفتند   

 قدرت ،نسل اوليه پروتزها.  يا هيچ ديدي نداشتند   ند و داشت
 ، در ايـن شـرايط     بررسـي ديـد   . ک خيلي جزيي دارند   تفکي

شـده    در مطالعـات انجـام     ، عـالوه  بـه . بسيار مـشکل اسـت    
 (subjective)  غير عينـي   گيري   که اندازه   است مشخص شده 

 و قيـاس مـوارد مختلـف بـاهم          کيفيت ديد در اين شرايط    
 بيماران مـورد مطالعـه بـه طـور          ،بدين دليل . مشکل است 

 و بـه    مطلع از نوع عمل   کننده غير  عاينهروتين توسط يک م   
 پـس از عمـل و در         پـيش و   يک روش استاندارد بالفاصـله    

هـاي    بنابراين بايـد روش   . شوند  فواصل مشخص بررسي مي   
  . نمودجديدي براي بررسي ديد اين بيماران تعيين 

حال به بررسـي مطالعـات مختلـف در زمينـه سـاخت             
  .پردازيم شبکيه مصنوعي مي
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  اي روي شبکيهپروتز : طرح بوستون
 (Epiretinal Prosthesis)  

    خالصه نتايج ديد در بيماران 
يعنــي حــدود چنــد ( ســريع هــاي  آزمــايشدر بيمــاران

 بيمار کـور ناشـي   ۵ به طوري که شبکيه    ؛شدانجام  ) ساعت
 که به علت کانسر اربيت       را  و يک بيمار با ديد طبيعي      RPاز  

الکتريـسته    بـا     ،قرار بود تحت عمل تخليه چشم قرار گيرد       
تحريک الکتريکـي تنهـا يـک الکتـرود در          . تحريک نمودند 

هـاي   فوسـفن  اغلب منجر به ديـدن       ،رديف شبکه الکترودها  
  .شود متعدد توسط فرد نابينا مي

 محققان تحريک الکترودها،    با استفاده از الگوي هندسي    
باشد   بررسي نمودند که آيا فرد قادر به ديدن يک شکل مي          

 و يـک بيمـار بـا ديـد          RP بيمـار    ۵ از   يـک  در هـيچ  . يا خير 
 تعريـف و    ،در نتيجـه  .  درک شـکل ميـسر نگرديـد       ،طبيعي

 داشـتن  شده را به شـرط   ديده فوسفنتشبيه بيمار در مورد     
 stimulation) تحريـک  الگـوي  بـا  منطقـي ارتباط و تـشابه  

pattern) نمودندارزيابي  دقيق  .  
ه نفـر   ها با الکترودهاي متعدد، سـ        يدر جريان اين بررس   

هـا را تــشريح   فوسـفن  مــوارد درصـد  ۳۳ در RP بيمـار  ۵از 
 مـوارد    درصـد  ۴۳کردند و فردي که ديد طبيعي داشت در         

علت اين نتيجه   که  آيد    به نظر مي  . ها را تشريح نمود    فوسفن
 اساساً مربوط به توانايي محدود بيمـاران در افتـراق           ،ضعيف

ـ             ه تـداخل   دو نقطه از هم باشد که آن هم احتماالً مربـوط ب
در ايـن   . ناشي از ميدان الکتريکـي بـين دو الکتـرود اسـت           

 امکان افتراق دو نقطه از هم را با قرار دادن           مطاله توانستند 
 ميکرومتـر از  ۱۹۶۰ ميکرومتـر و  ۶۰۰دو الکترود با فواصل   

 کـه   ايجاد نمايند )  درجه ۵/۴ تا ۲۵/۲معادل  زاويه ديد   (هم  
سط دکتـر همـايون و   شده تو تر از حد گزارش اين ميزان کم  
کـه درک ايـن نقـاط         نکتـه جالـب آن    . باشـد   همکارانش مي 
بـود و حتـي   )  موارد درصد۶۶ (تجديد قابل ،توسط بيماران 

شـکل   هـم (اگر موارد بعدي با موارد قبلي مطابقت نداشـت          
توان راهـي     دهد که احتماالً مي      اين يافته نشان مي    ،)نبودند

  .  کردها فراهم فوسفنبراي درک دقيق و دايم 

  

از ايـن   .  پروتز سطحي شبکيه با قطعات خارج چـشمي        ‐۲شکل  
هـاي راديـويي      ها از طريق ليزر يـا بـسامد         طرح براي ارسال پيام   

يک ليـزر در بيـرون چـشم انـرژي و اطالعـات          . شود  استفاده مي 
ديجيتالي گرفته شده از تصاوير محيط توسط يک دوربين را بـه            

ذاري شده در پـشت عنبيـه   صفحه الکترونيکي داخل چشم کارگ 
يک کابل نواري بسيار نـازک انـرژي را بـه طـور             . کند  منتقل مي 

  . کند يکسان به الکترودهاي سطح شبکيه ارسال مي
  

  هاي مختلف پروتز شبکيه  بين گروهبررسي تفاوت نتايج در
هـاي    تشريح علل تفاوت بسيار بين نتايج تحقيقات گروه       

با توجـه بـه تفـاوت       کننده شبکيه مصنوعي     مختلف بررسي 
 بسيار  ،ها  بيماران مورد مطالعه و از طرفي نابينايي شديد آن        

 قسمتي  ،هاي درماني به کار رفته      تفاوت روش . مشکل است 
الکترودهايي که بـاالي    . نمايد   نتايج را توجيه مي    فاز اختال 
 پايـدارتري نـسبت بـه       فوسفن ،گيرند   قرار مي  شبکيهسطح  

. نماينـد   ايجاد مـي  شبکيه  ا  الکترودهاي در تماس مستقيم ب    
 آن  شـبکيه اشکال الکترودهاي قرارگرفته در بـاالي سـطح         

ي دورتـر   هاي گـانگليون   ياختهاست که احتمال دارد آکسون      
 گرچـه   نمايند نيز تحريک نمايد؛     را که از آن محل عبور مي      

همـين مـساله   . تا کنون چنـين حـالتي ثبـت نـشده اسـت         
که  توجه به آنبا  را (pattern) الگوتواند عدم امکان درک      مي

 ،شـوند   ميايجاد  هاي متعدد    فوسفن ،از تحريک يک الکترود   
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  شبکيه مصنوعي‐ يخشيدکتر بهزاد 

البته تحقيقاتي که با الکترودهاي در تماس با        . توجيه نمايد 
  ديـداري  هاي سـاده    الگو امکان درک    اند،  شبکيه انجام شده  

(simple pattern vision)در مطالعـه مـا  . انـد   را فراهم آورده ،
 RP بيمـار  ۵( طبيعي داشت بهتر از بقيـه     ديک بيمار که دي   

.  الاقل در نيمـي از مـوارد بـود         ،فوسفنقادر به درک    ) نابينا
دهد که روش تحريـک و نـه پـاتولوژي            اين مساله نشان مي   

ـ        ، شبکيه  در موجود دسـت  ه   عامل اصلي در نتايج ضـعيف ب
  . باشد آمده مي

  

  
ر  شکل تحريک الکتريکي شـبکيه توسـط الکترودهـا د          ‐۳شکل  

هاي کشيده شده توسط بيمـار از آنچـه کـه            سمت چپ و نقاشي   
  .شود ديده است در سمت راست مشاهده مي

  
شـده   بعضي نکات را در بررسي مجموع مطالعـات انجـام   

 ايجاد يـک    ،تحريک يک الکترود  . گيري نمود   توان نتيجه   مي
   مشخص را در ميدان بينايي فـرد و اغلـب چنـدين             فوسفن

ــيفوســفن ــد  را م  signal)تنظــيم اجــزاي تحريــک  . نماي

parameters)ــه آن ــل دامن ــي ،(amplitude)   مث ــاي  ويژگ ه
عبـور الکتريـسيته از     . دهـد   شده را تغيير مـي     ايجاد فوسفن

هـاي متعـدد     فوسـفن  منجـر بـه درک       ،الکترودهاي متعدد 
دست آمـده ابتـدايي هـستند       ه  گرچه هنوز نتايج ب   . شود  مي

 مـشابه از نظـر      ريبـاً ولي بعضي افراد با تحريک دو نقطـه تق        
مغز يـا در الکتـرود سـطحي شـبکيه          قشر   در   ،فاصله از هم  

.  دو را درک نماينـد      هـر  توانند  مي)  ميکرومتر ۵۰۰‐۱۰۰۰(
هاي شـبکيه     بگوييم که به کمک پروتز    بايد  براي درک بهتر    

توان ارتباط توپوگرافيک مشخصي را بين نقاط تحريـک           مي
توانـد     مـي  ايـن نکتـه   .  مشخص نمـود   فوسفنو محل درک    

نشان دهد که تحريک الکترودهاي خاصـي در يـک رديـف            
مشکل . هاي مشابهي را ايجاد نمايد     فوسفنتواند    الکترود مي 

وقتي اسـت کـه بـا ترکيـب چنـد الکتـرود بخـواهيم درک          
مطالعـات بعـدي بـر پايـه توليـد          .  را ميـسر سـازيم     الگويي
 اسـتوار خواهـد     ،دهنده تصوير باشـند     هايي که نشان   فوسفن

 تا کنـون بـسيار اساسـي       آوري  فنهاي    رفت گرچه پيش . ودب
اند ولي نتايج آن در بيماران مـورد مطالعـه بـه همـان                بوده

  .ميزان درخشان نبوده است
  

شبکيه سيليکوني مصنوعي زير شبکيه : طرح شيکاگو
(subretinal artificial silicon retina) 

در مورد اين گروه  نتايج تحقيق اوليه پيش از اين
 بيمار ۶ در (ASR)کارگذاري شبکيه سيليکوني مصنوعي 

اينک . شده بود گزارش (RP)دچار رتينيت پيگمانته 
 مورد جديد را ۴ بيمار و گزينش ۶هاي تازه در اين  يافته

اند، ارايه   تحت عمل قرار گرفته۲۰۰۲ سال ۱۱که در ماه 
  . نماييم مي

متر   ميلي۲ يک تراشه سيليکوني با قطر ،ASR ريزتراشه
 با سر (microphotodiode) ميکروفوتوديود ۵۰۰۰با حدود 

وقتي آن را در فضاي زير شبکيه چشم . باشد الکتروددار مي
هاي الکتريکي  قرار دهيم؛ در اثر تابش نور به آن، جريان

هاي شبکيه در   شود که منجر به تحريک ياخته ميايجاد 
 ۲۰۰۲ر هاي نوامب در جريان جراحي. گردد تماس با آن مي

اي   درجه۱۲۰ در محدوده ASR، تراشه ) مورد آخر۴(
اکوالي چشم راست اين بيماران قرار داده شد و چشم م

  . چپ به عنوان شاهد در نظر گرفته شد
  

 

   شبکيه سيليکوني مصنوعي‐ ۴ شکل
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در مورد چهار بيمار آخر، ديد پيش از عمل بيماران در 
متري تا  سانتي ۶۰ تا ۳۰حد حرکت دست در فاصله 

در جريان . متري بود  ۸/۱ تا ۵/۱حرکت دست در فاصله 
 ماهه اين بيماران، همگي تراشه را تحمل ۳۶ تا ۹گيري  پي

 عالمتي از عفونت، پس زدن، ،ها نموده بودند و در چشم آن
  . التهاب يا خوردگي شبکيه مشهود نبود

 در طول مطالعه، با انجام ASR کارکرد
در .  مشاهده و بررسي گرديد،هاي مکرر الکترورتينوگرافي

 کاهش ولتاژ مشاهده ،سال تعدادي از بيماران پس از يک
شد که ممکن است ناشي از کاهش فعاليت الکتريکي تراشه 

سه (در ساير بيماران تاکنون . مربوط در طول زمان باشد
 فعاليت الکتريکي تراشه به همان ميزان اوليه  )سال

  . پابرجاست
اران، بهبود توانايي ديد در ميدان بينايي در همه بيم

 مبني  فرضيه،اين مساله. مجاور و دور از تراشه، مشهود بود
 و تحريک الکتريکي حاصل ASRبر تاثير نوروتروپيک تراشه 

سال گذشته در سه بيمار، افزايش . نمايد از آن را تاييد مي
 و در يک مورد ديگر، ETDRS حرف ۴۰ حرف به ۲۰ديد از 
 ديده شد ولي چشم چپ ETDRS حرف ۲۵ر به از صف

  . داد ، هيچ بهبودي را نشان نمي)شاهد(
 ماه، اين دو بيمار دوباره دچار ۱۲متاسفانه پس از 

 و کاهش امواج ETDRSکاهش توانايي خواندن حروف 
 تعداد حروف قابل خواندن ،حال با اين.  شدندASRالکتريکي 

يش از توانايي قبل براي اين بيماران حتي در اين مرحله، ب
 خود بيماران هم نسبت به قبل از عمل. ها بود از عمل آن

  .  داشتنداحساس بهبود ديد
در بين بيماران هفتم تا دهم، دو بيمار که پيش از عمل 

 ، ماه پس از عمل۴ تا ۳قادر به شناسايي حروف نبودند، 
در چشم شاهد، . خواندند اي از حروف را مي تعداد فزاينده

  . بودي ديده نشدهيچ به
 بيمار مورد ۱۰ تنها يک بيمار از  به طور خالصه،

خواندند ولي   را ميETDRSمطالعه، پيش از عمل حروف 

 ۳۰ ماهه و ۲۱ ماهه، ۴گيري  پس از عمل، در سه دوره پي
 که تحت عمل  خود نفر از ده بيمار با چشم راست۶ماهه، 

  .قرار گرفته بود، قادر به خواندن حروف بودند
 square wave grating orientation بيمار، ۱۰ نفر از ۷ر د

 از .ران به کار گرفته شدنيز جهت بررسي ديد بيما
 براي ، با تعداد مساوي در هر جهت(gratings)هاي  راه راه

هاي  راه در يک بيمار، تعداد راه. گرديدبررسي ديد استفاده 
 و ۲۵/۶در چشم راست پيش از عمل، شده  تشخيص داده

همين بيمار در هفته پس از عمل .  بود۲۵/۲ر چشم چپ د
ها و در  راه  راه۲۵/۶ و در چشم چپ ۲۵/۱۶در چشم راست 

 ماه ۴ و در ۲۵/۲ و ۲۵/۲۱ هفته پس از عمل، به ترتيب ۴
ها را تشخيص  راه  راه۲۵/۰ و ۲۵/۲۲پس از عمل به ترتيب 

  . داد مي
 ۲۵/۰در يک بيمار ديگر، چشم راست و چپ به ترتيب 

 ۶ و ۴، ۲در فواصل . دادند ها را تشخيص مي راه  راه۲۵/۲۵و 
هفته پس از عمل، هيچ بهبودي در ديد بيمار مشاهده 

در زمان سه ماه پس از عمل، بهبود عمومي توانايي . نشد
ها به ميزان  راه ديد همراه با افزايش توانايي در ديدن راه

پس  ماه ۴در زمان .  در چشم راست مشاهده گرديد۲۵/۴
 ۲۵/۲۰ها در حد  راه از عمل، بهبود ديد و توانايي ديدن راه

چشم چپ بدون هيچ تغييري در حد . گزارش گرديد
  .  باقي ماند۲۵/۲۴

در ميدان بينايي خودکار برخي بيماران، بهبود قابل 
 ماه پس ۴هاي بينايي، در  در اين ميدان. مشاهده روي داد

قايسه با شاهد از عمل، بهبود واضح ميدان بينايي در م
  . مشاهده گرديد

 عمل شد، بهبود ۲۰۰۲در بيمار ديگري که در نوامبر 
 در ناحيه سوپريور نازال ويژهواضح ميدان بينايي به 

  . مشاهده گرديد
 بيمار با موفقيت و ۱۰ درASRهاي   تراشهبه طور خالصه

بهبود ديد به صوت درک . بدون عارضه کار گذاشته شدند
و ) کنتراست(روشن ‐ بهبود درک سايه ،بهتر و واضح تصوير
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افت ديد بهبوديافته پس . افزايش وسعت ميدان بينايي بود
 ASRتواند ناشي از کاهش فعاليت الکتريکي  از عمل، مي

بعضي بيماران حتي تا سه سال پس از عمل هم . باشد
 بيمار هم بهبود درک ۸در . اند بهبود فزاينده ديد داشته

     .مشاهده گرديد) کنتراست(روشن ‐سايه
  

شبکيه سيليکوني مصنوعي زير : آنجلس طرح لوس
 (the subretinal artificial silicon retina)شبکيه
 جهت بررسي ايمني اسـتفاده از       FDAاي با تاييد      مطالعه

 بيماران دچار نابينايي   شبکيهيک وسيله مصنوعي در سطح      
ور دايم   اين وسيله به ط    ،در دو انسان   .شد انجام   RPناشي از   

ها  کارگذاشته شد و توانايي درک نور محيط و حرکت در آن      
 ،آميز حاصل از اين مطالعـه       با نتايج موفقيت  . بررسي گرديد 

ساخت يک وسيله الکترونيکي است کـه قـادر         فعلي،  هدف  
  .ها نقطه شبکيه باشد به تحريک شبکيه در صد

 سرمايه تحقيـق را فـراهم نمـود و دانـشگاه          FDA: روش
USC   پـس از   .  مطالعه را مورد تاييـد قـرار داد        طرح روند  نيز

، بـا وسـايل     نامه کتبي، بيماران مورد مطالعه      گرفتن رضايت 
بـرداري    بينايي، الکتروفيزيولوژي عکس   بررسي فيزيولوژيک 

در دو بيمـار کـه      .  مورد بررسي قرار گرفتند    SLOاز چشم و    
هـا مـورد تاييـد بـود دسـتگاه            معيارهاي بررسي ديد در آن    

second sight   مـدل I     ايـن  . در چـشم بـدتر قـرارداده شـد
چـشمي و     وسايل شامل يک دستگاه ميکروالکترونيک خارج     

که بـا کـابلي از      است  يک شبکه الکترودهاي داخل چشمي      
دسـتگاه خـارج    . انـد   شـده هاي متعدد به هـم متـصل          سيم

اي در استخوان تمپـورال در بـاالي گـوش        در حفره چشمي  
 تمپـوراليس   ماهيچه کابل آن را در زير       .ه شد بيمار قرار داد  
 و از طريــق يــک ســوراخ در ناحيــه شــتهگذاو دور گــوش 

ا هم با يـک     شبکه الکتروده .  گرديد  داخل چشم  ،پالنا  پارس
 شبکه الکترودها شـامل يـک     . گيره به شبکيه متصل گرديد    

 در يـک     از الکترودهاي پالتيني   grid ۴*۴ صفحه شطرنجي 
سـيم    اين پروتز را با يک کنتـرل بـي        . صفحه سيليکوني بود  

تحريک الکتريکي حاصل از آن بـه وسـيله         . نمايند  فعال مي 

 يا دوربين ويديويي (custom computer interface)يک رايانه 
  .شد بررسي مي

  

  ها  نحوه قرار گيري دستگاه‐  ۵ شکل
  

اساساً نابينـا و   يک نفر ،در دو بيمار مورد مطالعه  : نتايج
 ،عمـل جراحـي   . ديگري به زحمت کمي درک نـور داشـت        

آزمايش تحريک الکتريکي   . اي به همراه نداشت     هيچ عارضه 
 درک تحريک توسط بيمار از طريق        دو محور استوار بود؛    رب

فعاليت يـک الکتـرود و يـا درک تحريـک توسـط بيمـار از                
رايانـه  شـکل تحريـک توسـط       (طريق فعاليت چند الکترود     

  ) شد کنترل مي
تحريــک يــک الکتــرود جهــت بررســي ميــزان انــرژي  
الکتريکي الزم براي درک تحريک و اعالم درک آن توسـط           

ميـزان انـرژي    . ريـزي شـده بـود        برنامـه  (subjective) بيمار
 ،الکتريکي الزم جهت ايجاد تحريک و درک آن توسط بيمار    

ندي ب زمان.  ناميده شد(stimulus threshold) تحريک آستانه
 اي  مرحلـه پالس الکتريکي به صورت يک جريان تحريکي دو       

(Biphasic Current pulse)يک مرحله، يعني در هر ؛باشد  مي 
 1m/s phase and)ثانيه تاخير  ثانيه تحريک و يک ميلي ميلي

1 ms interphase delay) .   اين اعداد بر پايه نتـايج مطالعـات
ريکـي بـا زمـان      قبلي که نشان داده بودند يک تحريک الکت       

  دو قطبـي هـاي  ياختـه توانـد   ميلـي ثانيـه مـي     بيش از نـيم   
(bipolar)   در بيمـار اول   .  انتخاب گرديدنـد   ، را تحريک کند، 
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آمپر و در بيمـار        ميلي ۲۸ تا   ۳/۱ميزان آستانه تحريک بين     
 ذبکـا   گـزارش مثبـت   .  ميکروآمپر بود  ۶۷۹ تا   ۴۳دوم بين   

 ديـدن نقـاط     بيمـاران .  درصـد بـود    ۵توسط بيماران تنهـا     
که به طور تيپيک سفيد يـا زرد        را  هايي    دايره  کوچک يا نيم  

محل فضايي درک تـصوير در هـر دو         .  گزارش کردند  ،بودند
خـواني    هـم  ،بيمار با محل آناتوميک تحريک توسط الکترود      

 و تمام   ، دستگاه در سمت تمپورال فووآ     در بيمار اول  . داشت
در . ر داشـت  شده توسط بيمار در سمت چپ قرا       نقاط درک 

 و درک نقاط هـم در        طرف فووآ  بيمار دوم الکترودها در دو    
  . هر دو طرف بود

هر دو بيمار به کمک يک دوربين ويديويي که روي سر           
 يتعداد و محـل اشـيا        ،ها قرار داده شده بود، نور محيط        آن

آزمايش پـس   . کردند  روبرو و جهت حرکت اشيا را درک مي       
 کــور ســو بــه صــورت دويــادگيري  بيمــارانآمــوزش و از 

(double-masked)  روش بررسي بـه ايـن ترتيـب        .  انجام شد
 وضعيت ممکـن    ۴ معلق را در يکي از       (L)بود که يک حرف     

 وضـعيت آن  خواستند دادند و از او مي      نشان مي آن به بيمار    
و يا بـه صـورت      نتايج را به صورت درصد      . را مشخص نمايد  

 گـزارش   مـايش تعداد موارد درست نسبت به کـل مـوارد آز         
 خاموش و روشن شدن نـور اتـاق را در      ، دو بيمار  هر. گرديد
 موارد به طور صحيح پاسـخ       )۱۰/۱۰ و   ۱۰/۱۰ ( درصد ۱۰۰
ه شمارش و تعيين محل يک يا دو  دو بيمار قادر بهر. دادند
 و بيمـار دوم در      ۲۰/۱۲ درصد   ۶۰بيمار اول در    ( بودند   شي
ـ      ).  موارد ۱۰/۹ درصد   ۹۰ ين بيمـار اول    بـا اسـتفاده از دورب

 را در   (L) يـک حـرف      (orientation)  فضايي توانست وضعيت 
هـر دو بيمـار     . )۲۰/۱۵ ( درصد مـوارد تـشخيص دهـد       ۷۵

 و  ۵/۴بيمـار اول    (دادنـد      را تشخيص مي   حرکت شي جهت  
   .) موارد صحيح۱۰/۷بيمار دوم 
 بـه وسـيله تحريـک       RPدو بيمار نابينا از     : گيري  نتيجه

 درک  ،تز دايم در داخـل چـشم      الکتريکي حاصل از يک پرو    
 قـادر بـه     ، و به کمک يک دوربين ويـديويي       ندبينايي داشت 

  .درک نور و تصاوير ساده بودند

 رسان پيامهاي  بسته سيم تراشهتراشه : طرح ديترويت
  (the Bundled Neurotransmitter chip)عصبي 

 تراشه شـبکيه مـصنوعي را طراحـي         ،Chowگرچه گروه   
 هـاي   رفت بـا ايجـاد الکتروفوسـفن       ر مي نموده بود که انتظا   

 در عمـل بـه کـارگيري آن در          ايجاد بينـايي نمايـد؛    متعدد  
اي را بـه       چنين نتيجـه   RPهاي نابيناي دچار بيماري       انسان

 کـه ايـن بيمـاران قـادر بـه درک            در حـالي   .همراه نداشـت  
 و Chow نـشدند،  هاي مجاور تراشه زيرشـبکيه    الکتروفوسفن

 چـشم مـورد     ه فعاليت بينـايي در    همکاران متوجه شدند ک   
 نسبت به محل تراشه بهبود      مطالعه در نواحي دورتر شبکيه    

البته در مورد تفسير نتايج اين مطالعات با توجـه بـه            ! يافت
 ، يمـ لهـاي آن در مجـالت ع        عدم انتشار و بررسي گـزارش     

 و همکـارانش  Chow. بايد جانب احتيـاط را در نظـر گرفـت        
هـا    کتريکي خفيـف تراشـه آن     معتقدند که گرچه تحريک ال    

، ولي قادر بـه     يجاد الکتروفوسفن قابل درک نيست    قادر به ا  
 کـه تراشـه را در       RPايجاد تحريک ترميمي در شبکيه افراد       

  .باشد  مي،اند ها کار گذاشته چشم آن
  
   (Micro fluidic implant chip)  تراشه ريزتراوانقش

 منحصر بـه   هاي  تواند توانايي   تراشه مصنوعي ريزتراوا مي   
 (bundling) نمــودن همــراه از جملــه ؛باشــد فــردي داشــته

 عـــصبي هـــاي ناقـــلبـــا تحريـــک تحريـــک الکتريکـــي 
(neurotransmitter)   زمان يا به طور      هم انتقال دارو به طور   و

هـا    و هورمونهاي عصبي   ناقل، پپتيدها،   DNA  ،RNA .مستقل
 شده بـا   دارويي حساس   هاي پيش   توان به صورت بسته     را مي 
هـــاي  کـــولايـــن مول.  در آورد (photo triggered)نـــور

اي  تـوان از طريـق تراشـه شـبکيه        شده با نور را مـي      تحريک
در سطح ي،  با تحريک نور(in vivo) در داخل چشم ،ريزتراوا

 ، شـبکيه مـصنوعي    ، ايـن نـوع    در نتيجـه  . شبکيه آزاد نمود  
ــايعات      ــت برقــراري مجــدد ض  امکانــات وســيعي را جه

 بافـت   رفتـه در    از دسـت  ) تورسـپتورها وف( يهاي نور   گيرنده
 رشـد يـا     عامـل بـه عـالوه،     . آورد  دژنره شبکيه فـراهم مـي     

 ، که ممکن است اثر درماني داشـته باشـند         يداروهاي ديگر 
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از طريق اين تراشه مصنوعي شبکيه قابل انتقال بـه سـطح            
 اصـول   ،بنـابراين در ايـن روش     . شبکيه انسان خواهند بـود    
 همـراه بـا      از دست رفته شـبکيه،    جايگزيني تحريک عصبي    

 شبکيه با   (regeneration) داروها در بازسازي     ينقش احتمال 
  . روند هم به کار مي

  
   هاي عصبي  ناقلاجزاي پروتز مصنوعي شبکيه بر اساس 

  بندي و آزاد نمودن آوري بسته فن
 امکان کنترل زماني و مکاني آزاد نمـودن         ،آوري  اين فن 

جريانات ريزتـراوا،   در  گي و تداخل    داروها را از طريق هماهن    
 سـامانه   اجـزاي ايـن   . نمايـد    و الکتريکي فراهم مـي     اپتيکي

  :عبارتند از
  شده   و پمپ مايع کارگذاريانبار )١
 تراشه ريزتراوا با دريچه هدايت اپتيکي  )٢
 Iontophoresis   ومحرکالکترودهاي  )٣

 
هاي داخلي شبکيه از طريق تحريک         مجدد تحريک اليه   يبرقرار
   هاي عصبي  ناقل

 اولين سير ارتباطي را در شبکيه برقرار    هاي عصبي،   ناقل
بنـابراين يـک شـبکيه مـصنوعي کـه براسـاس            . نماينـد   مي

هـاي     ايمپـالس  ؛ ساخته شده باشد   هاي عصبي   ناقلتحريک  
 به وسـيله    ،هاي ديگر شبکيه    لکولوبينايي را با استفاده از م     

اي    مجموعه ،از اين طريق  . نمايد   منتقل مي  هاي عصبي   ناقل
 تصوير روي شـبکيه      جهت تشکيل  هاي شيميايي   از پيکسل 
ترويت که بر   پروتز بينايي پيشنهادي طرح د    . روند  به کار مي  

  مجموعـه اسـت، از     سـاخته شـده      هـاي عـصبي     ناقلاساس  
هـاي    حفرات ريزتراوا که ايجاد شـبکه دوبعـدي از پيکـسل          

هـاي   دسـتگاه .  تـشکيل شـده اسـت   ،نمايند شيميايي را مي  
هاي مکـانيکي را       نياز به دريچه   ،در اين مطالعه  شده   راحيط

 از  (caged) غيرفعـال يـا دربـسته         شـکل  با به کار بردن يک    
. بـرد    از بـين مـي     ،شـود    مي فعال که با نور     هاي عصبي   ناقل

توانـد    شده توسط يک دوربين الکترونيکي مي      تصاوير گرفته 
خـل تراشـه   هاي نوراني که در دا جهت کنترل طرح تحريک  

 تحريکـات   ،ايـن طـرح   .  به کـار رود    شوند،  شبکيه ايجاد مي  
اي از   مجموعـــه(pattern of lighting impulses)نـــوراني

 ايجــاد شــبکيهشــده را در ســطح   فعــالهــاي عــصبي ناقــل
  .شود نمايد که منجر به درک تصاوير مي مي

   
انتقال توسط نوروترنسميتورها به عنوان جزيي از يـک دسـتگاه           

  ي تحريکات الکتريک
تـوان    هـم مـي    بـه تنهـايي      هاي شيميايي    با ناقل  گرچه

توانند در    ها مي   شبکيه را تحريک کرد ولي در عين حال آن        
 ايجـاد    انـرژي الزم جهـت      آسـتانه  ،کنار تحريک الکتريکـي   

 هـاي عـصبي     ناقلاستفاده از   . الکتروفوسفن را کاهش دهند   
 ميزان جريان الکتريکـي و      ،در ساخت يک شبکيه مصنوعي    

جه عوارض آن يعني ايجـاد حـرارت و خـراب شـدن             در نتي 
  .دهد الکترودها را کاهش مي

  
  نتيجه 

توانـد اثـرات       ريزتراوا مي  اي  يک تراشه مصنوعي شبکيه   
 شبکيه داشـته    اي  استحالههاي    درماني متعددي در بيماري   

هـاي    تواند تحريـک     مي ، در حالي که   چنين دستگاهي . باشد
هـاي    ناقـل  انتقـال    رفته شـبکيه را از طريـق        حسي از دست  

رفته   يله بسيار پيش   به عنوان يک وس    ؛جبران نمايند عصبي  
ــسياري از مــوارد درمــان دارويــي داخــل  انتقــال دارو  در ب

  .به کار رودتوانند  نيز ميچشمي 
  

  

  تراشه سيناپسي مصنوعي: طرح استنفورد
 (the artificial synapse chip) 

  

  هاي سيناپسي مصنوعي  اهداف پروژه تراشه
بازسازي عصب  (هاي عصبي     استفاده از رشد ياخته   ) لفا

هـا و     بـراي هـدايت ياختـه     ) و تغييرات مورفولوژيک شبکيه   
اي شبکيه به سمت ايجاد تقابل با تراشـه           يندهاي ياخته آفر

  .محرک
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 عـصبي بـراي انتقـال       هـاي   ناقلاستفاده از تحريک    ) ب
ــصبي     ــاص ع ــال خ ــک و انتق  (neuron-specific)فيزيولوژي

  . اطالعات
  
  ها روش
هاي ساخت ميکروليتوگرافيکي که در صـنعت         از روش ) الف

 به اشـکال زيـر اسـتفاده        ، کاربرد دارند   رايانههاي    تراشه
  :شد

 (microcircuit-like)ايجـاد الگوهـاي مـشابه ريزمــدارهاي      )۱
 ۵ها بر روي سطح تراشه بـا قـدرت تفکيـک              بيومولکول

  . عصبميکرومتر براي تنظيم و هدايت فرآيندهاي رشد
هــاي  هــايي کــه بــه ســامانه ريزلولــه ايجــاد ريزســوراخ )۲

هاي کوچک    پالس.  متصل شوند  (microfluidic)رسان    مايع
بـه  ) هـاي مـصنوعي    يعنـي سـيناپس   ( عـصبي    هـاي   ناقل

 .شوند هاي منفرد منتقل مي ياخته
ــراي ســاخت   روش) ب هــاي فوتوليتوگرافيــک اســتاندارد ب

ــور جهــت ســ  پايــه اخت هــاي ســيليکوني مقــاوم بــه ن
  . ميکرواستامپ به کار رفتند

ها  ها در نيتريد سيليکون ايجاد شدند و ريزلوله    ريزسوراخ) ج
  . ساخته شدندPDMSاي  نيز از يک ماده زمينه

 و  (RGCs)هاي گـانگليوني شـبکيه مـوش          آکسون ياخته ) د
بـر طبـق    ) PC‐۱۲(هاي فئوکروموسـيتوم مـوش        ياخته

  .اده شدندکننده رشد، کشت د الگوهاي عوامل تنظيم
 روي تراشه با استفاده     PC‐۱۲ و   RGCهاي    فعاليت ياخته ) هـ

  .گيري شد  اندازه-۴Fluoاز 
  
  ها يافته
    به وسيله  ،PC‐۱۲ و   RGC هاي   ياخته  (neurites) زوايد) الف

 سطحي براي رشد به طـرف       ) ميکروپترن(ريزالگوهاي  
  .هاي کانوني تحريک هدايت شدند محل

 ميکرومتـر رشـد     ۵که بيش از    را  ها    ن آ زوايدها و     ياخته) ب
 بـه   تـوان    مـي  ،ندا  ه متصل شد  سامانه ريزتراوا  هب و   کرده

  .نمود تحريک هاي عصبي  ناقلهاي وسيله پالس

تحريک ترنسميتورها موجب افـزايش کلـسيم در طـول          ) ج
دهنده انتقال پيام  شود که نشان   و داخل ياخته مي    زوايد

  .عصبي به ياخته است
ســب بــودن ميــزان جريــان الکتريکــي و در صــورت منا) د

 ميکرومتـري   ۵ هـيچ تحريکـي خـارج از شـعاع           غلظت،
  . ها مشاهده نشد دريچه

ها ثابت بودنـد و   دريچه روي PC ‐۱۲ و RGCهاي  ياخته) هـ
  .  جدا نشدندبا انتقال حجم در حد پيکوليتر

 (micro contact  اصـول چـاپگر زيزتماسـي   با اسـتفاده از ) و

(printing يهــاي گــانگليون هــدايت رشــد ياختــه بــراي 
يي بـراي تحريـک      که به ميکروالکترودها   (RGC)شبکيه  

 بـا جريـان و      RGCsهـاي      ياختـه  شود؛  عصبي تبديل مي  
تر از آنچه که با پروتزهـاي         ميدان الکتريکي بسيار پايين   

  . شوند  تحريک مي،شبکيه امروزي نياز است
ــيش) ز ــايل  پ ــت وس ــاختيرف ــا (microfabricated)  ريزس  ب

هـاي عـصبي از طريـق         ريزمايعي ناقل استفاده از توزيع    
 و تاثير   گرديدهاي منفرد ميسر       ابعاد ياخته  ها در   دريچه

ها براي کنترل تحريک بـه ميـزان يـک يـا چنـدين                آن
  .ياخته نشان داده شد

 هــاي موضــعي ناقــل مــشابه آزاد شــدن آوري فــنايــن 
ق بر روي   کنترل دقي  .باشد   به وسيله سيناپس مي    )لوکاليزه(

بـار ناشـي از        تـاثيرات زيـان    ي،هاي عصب  ناقلمحل و تعداد    
  . کند را حذف ميها  ناقلتحريک بيش از حد 

  
  گيري نتيجه
 و استفاده   RGC زوايدتوانايي هدايت و کنترل رشد      ) الف

 ساخت يک   شده،   ريزسازي هاي عصبي   ناقل انتقال   سامانهاز  
هايي بـا    ناقل با   پروتز بينايي بر پايه تحريک عصبي مستقيم      

  . سازد پذير مي ساختار فيزيولوژيک مناسب را امکان
هاي تحريـک عـصبي بـه وسـيله پروتزهـاي             محدوديت

هاي الگـوبرداري    آوري  فن ممکن است با استفاده از       ،شبکيه
 ، و يـا ليتـوگرافي نـرم       هاي ريزتماسـي    چاپگري مثل   ا  ياخته

  .قابل جبران باشد
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هـاي مـاتريکس خـارج        ينتوان از پروتي    نمي ،به هر حال  
ي و عوامل رشد براي تغيير سطوح پروتزهاي شبکيه         ا  ياخته

ي شـبکيه بـه سـمت       ا  به منظور هدايت فراينـدهاي ياختـه      
ايجــاد يــک ميکروالکتــرود محــرک و يــا محــل آزاد شــدن 

  .  استفاده کردهاي عصبي ناقل
  

  شبکيهسطح پروتز : طرح آلمان
(epiretinal Prosthesis) 

  :زمينه پيش
 بـراي    ت که پردازش اطالعات داخـل شـبکيه       ديهي اس ب

دسـتگاه   ،طـرح در ايـن    . ايجاد ديد در انسان ضروري است     
 شـبکيه را از     يهاي گـانگليون   ياخته فعاليت   ، مرکزي بينايي

 بـه صـورت     ، رتينـال شـبکيه     ريک الکتريکـي اپـي    طريق تح 
بينـي    پيششده    تصفيه و   شده  پردازش   پيش اطالعات بينايي 

هـاي    يند شبيه به پردازش اطالعات ميـدان      آفراين  . کند  مي
کننده اطالعـات در فراينـد ديـد طبيعـي            الکتريکي دريافت 

  . است
 ؛ هر بيمار تنظيم شود    برايمحل قرارگيري الکترود بايد     

توانند آن    کدام نمي   هيچ ،چراکه توليدکننده پروتز و يا جراح     
  .تنظيم کنند را از پيش

هاي متخـصص     گروهمتشکل از    EPI-RET، تيم   ۱۹۹۵از  
  :   مساله تاکيد داشتند۳ بر پزشکي،‐زيستفني و 

  اي ضرورت تحريک الکتريکي داخل شبکيه )۱
هاي الکتريکـي     پردازش اطالعات دريافتي از نوع ميدان      )۲

 کـه  (retina encoder)اي   شـبکيه  رمزگذارهايبه وسيله
هايي که در  قسمت تمپـورال و         صافي تعداد کافي از     به

spatial تشکيل شده است،گيرند مي  قرار . 
بــر اســاس ادراک حــسي  retina encoder (RE)تنظــيم  )۳

 .بيمار و از طريق پرسش و پاسخ از او
 

مفهوم کلي پروتز شبکيه با يک ارتبـاط عـصبي بـا            
  سطح شبکيه 

  طرح کلي سيستم پروتز شبکيه) الف

ر بيرون از چـشم   د REاي با يک      طرح کلي پروتز شبکيه    )۱
گرهـاي    حـس اختار يک شبکه    س: و يک محرک شبکيه   

 receptive)کننده اطالعـات    از يک ميدان دريافتنوري

field)           يـک   ، تشکيل شده است کـه مرکـز و اطـراف آن 
هـايي شـبيه ميـدان دريـافتي           آداپتيو با ويژگـي    صافي
محرک .  در شبکيه سالم قرار دارد     يهاي گانگليون  ياخته

 ريزتماسـي شبکيه در سطح شبکيه به شکل يک فويـل       
هـاي   ياختـه ماننـد اسـت کـه مجـاور اليـه            رم و حلقـه   ن

 سـامانه يک  . شود   نزديک فووآ کارگذاشته مي    يگانگليون
 بـا   (SE)سـيم     هاي الکتريکي بي    انتقال انرژي و سيگنال   

يک مدول خارجي و يک مدول کـه در داخـل شـبکيه             
سـاز    شـبيه  و   RE ارتبـاط بـين      ،کارگذاشته شـده اسـت    

 . کنند  ايجاد ميرا (retina stimulator)شبکيه 
  

 نماي پروتز شبکيه با رمزگذار شبکيه در خارج از چشم   ‐۶شکل  
  .و محرک شبکيه در روي سطح شبکيه

  
 براي تحريـک  (retina encoder)اي  رمزگذار شبکيهيک ) ب

  )۲شکل (پردازش اطالعات شبکيه 
کـردن     فعـال   بـراي تحريـک و     REپردازش اطالعـات در     

 بـه   Spatialهـاي تمپـورال و       قيصا :شبکيه در زمان حقيقي   
عنــوان يــک ميــدان دريــافتي بــا ناحيــه ورودي مرکــزي و 

 قابـل   Spatialهـاي تمپـورال و       مولفـه محيطي اطالعات و با     
گـر    بـه عنـوان مثـال يـک پـردازش         (تنظيم براي هر بيمار     
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خروجي ‐هاي ورودي  فعاليت) ها   اطالعات و سيگنال   اي  رايانه
  . کند شبکيه را تحريک مي

اي   دسـته ،receptive field (RF) صافيزش اطالعات پردا
و يـا بازدارنـده     (+)  را به عنوان محرک      گرهاي نوري   حساز  
 تعيـين   RFاي ديگر را بـراي پيرامـون           و دسته  RFمرکز  ) ‐(

توانند   ميRF  متفاوتهاي صافي از RF  مختلف انواع.کند مي
  . به طور وسيعي با يکديگر هماهنگ شوند

  

دازش اطالعات در رمزگـذار شـبکيه بـراي تحريـک           پر ‐۷شکل  
 (real time)عمل شبکيه در زمان واقعي 

  
  

 اطالعـات ورودي بينـايي و اپتيکـي را از           RFهاي   صافي
کننـد و توليـد        دريافت مـي   گرهاي نوري   حسطريق شبکه   
کننـد کـه ماننـد         مـي  (asynchronous)مزمـان    قطار موج ناه  

 retina)   سطح شبکيههاي ريزتماسالگوهاي تحريک مشابه 

stimulator)است .  
  آوري ريزتماس و انتقال انرژي و سيگنال  فن) ج

 کـه بـا     ريزتماسـي رفـت انـواع مختلـف سـاختارهاي          پيش
هاي مدار الکترونيکي براي ارتباط انـرژي و سـيگنال،            تراشه

 گرهاي نـوري    حسهاي محرک و براي شبکه        توليد سيگنال 
  .ده استخواني داشته باشند، حاصل ش هم
   :رفت و تجربيات فعلي وضعيت پيش) د
   طبيعي در بيماران با ديدREساخت و آزمايش موفق  )۱

  ريزتماسيهاي  آميز فويل ساخت و آزمايش موفقيت )۲
آميـز وسـايل جنبـي بـراي      ساخت و آزمـايش موفقيـت    )۳

  سيم انتقال سيگنال و انرژي به وسيله يک دستگاه بي
ه مـشابه   هاي محـرک کـ      ساخت موفق يک مولد جريان     )۴

  . باشدspatiotemporalتحريکات 
ــل    )۵ ــق فوي ــشي موف ــک آزماي ــذاري و تحري ــاي  کارگ ه

  )در حيوانات(شوند   که با سيم هدايت ميريزتماسي
ــل  )۶ ــق فويـ ــذاري موفـ ــاي  کارگـ ــيهـ  داراي ريزتماسـ

  هاي عدسي   انرژي و سيگنال(receiver)کننده  دريافت
حيوانـات    مغـز  قـشر هـاي الکتريکـي در        ايجاد پتانسيل  )۷

 حاصل از  پارچه   يک به وسيله عملکرد  ) موش و خوکچه  (
مبـدل  ريـزي، يـک       يک محـرک خـارجي قابـل برنامـه        

سيم انرژي و سـيگنال و يـک فويـل             بي )ترنسفورماتور(
 کـه در سـطح      IOL گيرنده شـبيه   داراي يک    ريزتماسي

  . شبکيه کارگذاشته شده است
 داخـل شـبکيه در     اي   مرحله تحريک دو : آستانه تحريک  )۸

  )  ميکروآمپر۳۰‐۲۰زير  (حيوانات
هــاي بــاليني بــر روي بيمــاران نابينــا بــراي  کارآزمــايي )۹

 اسـاس  بـر    ،REآزمايش کلي پروتز شبکيه شامل تنظيم       
 . پرسش و پاسخ از بيمار در دست اقدام است

  
اي قابـل     ارتباط ادراکي بين انـسان و رمزگـذار شـبکيه         ) هـ

   تنظيم
  

  REکار براي تنظيم  سه راه
 به وسيله تنظيم يک دسـته از         دستي ستقيمتنظيم م ) الف

   (slide trackers) هاي اساليدي  ردياباعداد و
  REتنظيم تصادفي ) ب
  هاي يادگيري  تنظيم تطبيقي به وسيله الگوريتم) ج

اي    رمزگـذار شـبکيه    ارتبـاط بـين    ي طرح کلـ   ‐۳شکل  
 در ارتباط با فرد سالم (learning retina encoder) يادگيرنده
 در انتهــا REتنظــيم .  بينــاييقــدرت درکا داراي يــا نابينــ
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 و تـصوير    (p2)هاي اوليه بين تـصوير دريافـت شـده            تفاوت
  .دهد  را کاهش مي) (P1داده شده  نشان

 يـک سـاختار چندگانـه     (dialog module)واحد ارتباطي
ــر پايــه آگــاهي را نــشان   داراي شــبکه عــصبي و اجــزاي ب

رد آزمـايش تغييـرات    فرد مو۲ و ۱در هر دو مورد   . دهد  مي
اين مجموعه از تغييرات به وسيله      .  را حدس زد   REعملکرد  

شود کـه بـه       مدول ديالوگي با توانايي يادگيري پردازش مي      
 را براي تعيين پارامترهاي فيلترهاي      REهاي    ترتيب سيگنال 

توان   مي ۱در مورد   . کند   توليد مي  RFمختلف و قابل تنظيم     
  .  نشان دادmapping Operator را به يک REعملکرد 

 
   پروتز سطح شبکيه: تجربه ژاپن

(Epiretinal prosthesis) 
  اهداف طرح

 کنــسرسيوم شــبکيه مــصنوعي ژاپــن ،۲۰۰۱در ســال 
 از دانشگاه اوزاکا Yasuo Tanoمبتکر آن (شروع به کار نمود 

 نارا و   آوري  فنو با همکاري دانشگاه ناگويا و موسسه علوم و          
 به دست آوردن ديـد      ، هدف اين طرح   ). بودند Nidekشرکت  

ونـه حيـواني    در يک نم  ) در حد شمارش انگشت   (مصنوعي  
  !باشد  سال مي۵در عرض 

  
  گيري نو براي ساخت شبکيه مصنوعي  جهت

  از اي تحريک در فضاي فوق مشيميهايجاد  تفکر) الف
  وراي شبکيه

 (suprachoroidal transretinal stimulation= STS)  
 بنا بر آن است که الکتـرود محـرک          ،يددر اين طرح جد   

اي در اسـکلرا و الکتـرود         در باالي مشيميه و يـا در پنجـره        
  . قرار گيرد زجاجيهگيرنده در فضاي 

 STSمزاياي ) ب
  .تر است  جراحي ساده‐۱
  .رسانند  شبکيه آسيب ميتر به کم الکترودها ‐۲
  .  برداشتن يا تعويض الکترودها آسان است‐۳
  .توان قسمت وسيعي از شبکيه را تحريک نمود  مي‐۴

 تـصوير ممکـن     (spatial)درک فـضايي    : STSمعايب  ) ج
  .است کاهش يابد

  

  اي  از وراي شبکيه  تحريک در فضاي فوق مشيميه‐۸شکل 
  
   در يک نمونه حيواني STSتاثير 

هاي کالج سلطنتي جراحان      ديد مصنوعي در موش   ) الف
(RCS) 

 Threshold)کي ايجادشده شدت آستانه پتانسيل الکتري

intensity of electrically evoked potentials)کوليکولـوس  از  
(colliculus)    ۳۰ تـا    ۲۵ها که سني بين        فوقاني در اين موش 

ها مثبـت      آن VEP و نه    ERGنه  . هفته داشتند بررسي گرديد   
  . بود۱۰‐۵  (nC) اين شدت معادل. نگرديد

 شـبکيه  ناحيـه     در همـان منطقـه مـشابه       STSپاسخ به   
 فوقاني ثبت گرديد کـه نـشان        شده در کوليکولوس    تحريک

تواند ديـد     ها مي   دهد تحريک شبکيه دژنره در اين موش        مي
  .مصنوعي ايجاد نمايد

  ها  ديد مصنوعي در خرگوش) ب
EEP       حاصل از تحريک به روش STS   مغز بيناييقشر   در  
 ها  در آنEEP  ايجادشدت آستانه .ها بررسي گرديد خرگوش

nC ۲۵ شده براي ساير مطالعـات    بود که مشابه رقم گزارش
مجموع ايـن مطالعـات نـشان       .  بود اي   شبکيه  با پروتز سطح  

تـوان بـه روش       د که تحريک موضعي شبکيه را مـي       نده  مي
STSبا يک جريان ضعيف به دست آورد .  
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 شـبکيه بـه کمـک تحريـک      يهـاي گـانگليون    ياختهمحافظت از   
  الکتريکي 

هـا تعـداد      س از قطع عـصب بينـايي مـوش        يک هفته پ  
هــا شــمارش گرديــد و  ي شــبکيه آنهــاي گــانگليون ياختــه

 که اگر عصب بينايي را پس از قطع کامـل بـا             مشخص شد 
 يهاي گانگليون  ياخته تعداد   ،جريان الکتريکي تحريک کنيم   

يابـد     درصد افزايش مي   ۸۰ تا   ۷۰ درصد به    ۵۰مانده از    باقي
 شـبکيه    از کتريکـي حاصـل   دهـد جريـان ال      که نـشان مـي    

هــاي  ياختــه محــافظتي روي اثــرمــصنوعي ممکــن اســت 
  . شبکيه داشته باشديگانگليون

  

  ۹شکل 
  
  
  
  

  ۱۰شکل 
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Selective Laser Trabeculoplasty ‐دکتر زهره بهروزي 

Selective Laser Trabeculoplasty  
   پزشکي شهيد بهشتي دانشيار دانشگاه علوم ‐پزشک چشم :دکتر زهره بهروزي

 بـه ويـژه  با توجه بـه اهميـت ليـزر در درمـان گلوکـوم         
 و بـا در نظـر گـرفتن ايـن           (POAG)بـاز     زاويـه اوليه  گلوکوم  

هـا     مـدت  (ALT) ليزر با آرگون در ترابکـوال         انجام مطلب که 
 selective laserهاي اخيـر    توجه قرار داشت و در سالمورد

trabeculoplasty (SLT) است بر آن شديم که       گرديده  مطرح 
 اطالعات الزم در اين زمينـه را        آخرينمروري بر مقاالت،    با  

  . نماييمارايه
ــال  YAG laser pulsed-frequency:(Nd) ۱۹۹۸در سـ

doubled-neodyrnium     ــت ــا جهـ ــر التينـ ــط دکتـ توسـ
  . رابکولوپالستي معرفي گرديدت

ترابکـوال   بافت پيگمانته    قراردادن جهت هدف     روش اين
  . ترين اثرات جانبي مورد استفاده قرار گرفت با کم

SLE  ــرخالف ــALTب ــي در محــل  ايج اد صــدمات حرارت
  .نمايد  نميترابکولوم

 کـه  اسـت  m μ۴۰۰ برابر (spot size) ي ليزرنقاطاندازه 
هـاي  spot پس فواصـل بـين   باشد؛  مي mμ ۵۰  برابر   ALTدر  
SLT  است و تمام زاويـه را بـا نـور ليـزر              و فشرده   بسيار کم 

(aiming beam) تعـداد  . پوشـاند   مـيSpot   ۵۰‐۶۰هـا برابـر، 
 برابـر    کل  درجه و قدرت   ۳۶۰ درجه تا    ۱۸۰زاويه به اندازه    

  .باشد  ژول مي۸/۰ا ب
 آل با قدرت مناسب همراه با واکـنش بـافتي           اسپات ايده 

ــه صــورت ســفيد شــدن   trabecular meshwork يعنــي ب

blanching         قـدرت  . باشـد   پيگمانته با کمي حبـاب هـوا مـي
در گلوکـوم  (هاي با پيگمـان بـسيار زيـاد      پايين جهت زاويه  

  .شود پيشنهاد مي) پيگمانته
 در  ومـواجهيم ترابکـوالر  شـبکه   شدگي ذوب با  ،ALTدر  

SLT،    پـس پـايين   ؛تيمرو هـس   با اندکي تغيير در زاويه روبـه 
 mechanical)  کـشش مکـانيکي  آمدن فـشار چـشم در اثـر   

stretching)  در ترابکـوالر   بررسـي شـبکه      .باشـد    مطرح نمي
ــشگاه  ــر  invitroآزماي ــط دکت ــدمه  Latina توس ــشانگر ص  ن

باشد ولـي      مي ALTو در    پيگمانته و غيرپيگمانته     هاي    سلول
  .گيرد ي مورد صدمه قرار مهاي پيگمانته  سلول فقطSLTدر 

يکـسان   طـور  به  SLT و   ALT که   اند   نشان داده  ها  آزمايش
 SLT همچنـين انجـام      .آورنـد   فشار داخل چشم را پايين مي     

 بـه   قبل از هر درمان دارويي باعث پايين آوردن فشار چشم         
  (baseline)تر از حـد ابتـدايي    درصد پايين۳۰تا  ۲۴ ميزان
  .گردد مي

بـا آن   مان دوباره    در ،SLT صدمه بافتي در     به خاطر عدم  
  ALT هـايي کـه قـبالً     همچنين در چـشم .باشد خطر مي بي

 SLT نيز پس از درمـان بـا         ، و درمان ناموفق بوده است      شده
 بيمـاران   مطالعه ديگـري   در    .۱ه است فشار پايين آورده شد   

OAG شـدند و کـساني کـه          مـي  درمـان   با ليزر   اولين بار  که
در ايـن تحقيـق مـورد      ناموفق بوده شده و نتيجه ALT قبالً

.  شـدند  SLT و   ALT بيمار   ۳۶ ماه   ۶در    . بررسي قرار گرفتند  
 pulse بـا  nm ۵۳۲ ليزر يـاگ  SLT در روش در اين مطالعه

duration برابـــر nsec ۳و انـــدازه m µ ۴۰۰ و در ALT نـــور 
 meshwork  ر ترابکـوال تليـوم پيگمانتـه   در اپي نئون ‐هليوم

مکـانيزم   درمان کردند و     spot ۵۰ را با    º۱۸۰تنظيم شده و    
 دو   هر  است،  در هر دو گروه يکسان بوده       فشار چشم  کاهش

در  و ماکروفاژهـا      هـا   يتعمل باعث افـزايش تعـداد مونوسـ       
 chemoattractant و    عوامل  باعث ايجاد  و همچنين  TMبافت  
 ايــن .باشــد   مــيهــاماکروفاژ تقويــت کــه الزمــهشــود  مــي

 TM در   ي پيگمانتـه  هـا    گرانـول  شـدن   ماکروفاژها باعث پاک  
  .شود مي

توان اين عمل را       تخريب زيادي نداريم مي    SLTچون در   
  .۲تکرار کرد

 در  SLT و   ALTمدت درمـان      مقاله بعدي مقايسه طوالني   
 چـشم را مـورد مطالعـه قـرار          ۱۹۵. باشـد    مي OAGبيماران  

گيـري     سال پي  ۵ و   SLT چشم را    ۴۱ و   LT عمل َ  ۱۵۴دادند  
 موفقيت را بـه دو گـروه تقـسيم          نمودند در اين مطالعه که    
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 يا بيـشتر    متر جيوه    ميلي ۳  فشار چشم   افت ۱ گروه   .کردند
فشار   کاهشيا بيشتر % ۲۰  با۲بدون داروي اضافي و گروه  

  .قرار داده است را مدنظر چشم
 مـوثر   ALT بـه انـدازه      SLE که    است در اين تحقيق آمده   

 در شـده در دو گـروه    درمـان بوده ولي بـسياري از بيمـاران      
 پيـدا کردنـد و    گلوکـوم  سال نيـاز بـه دارو و عمـل       ۵طول  
 در درمان   ALT در طوالني مدت نتايج بهتر از        SLTکه آيا    اين

  . ۳ دارد مشخص نيستمجدد
 ALT و   SLT  در هـر گـروه      مـورد  ۱۸مقاله بعدي مقايسه    

بعـد از    مـاه    ۶ و   ۳ ،۱ هفتـه و     ۱،   سـاعت  ۱در  باشد که     مي
 ۳ ،۱  در ابتـدا   SLTفشار در    .مورد بررسي قرار گرفتند   عمل  

 بـــود و ۸/۱۷ و ۳/۱۹ و ۱/۲۰ و ۸/۲۲ مـــاه برابـــر بـــا ۶و 
 مـاه برابـر     ۶ و   ۳ و   ۱ و   baseline در   ALTهمچنين فشار در    

ساعت بعد از    يک.  بوده است  ۷/۱۷ و   ۶/۱۹،  ۵۰/۱۹،  ۵۰/۲۲
Laserروش واکــنش اطــاق قــدامي بيــشتر در  SLT تــا ALT 

انـد کـاهش     شدهناموفقALT بيماراني که قبالً .  شدمشاهده
انـد    داشته ALTکرار  در مقايسه با ت    SLTفشار بيشتري بعد از     

  .۴گرديد پيشنهاد  در اين زمينهو همچنين مطالعه بيشتري
 ۲۳و ناموفق  ALT  چشم با ۳۰  در مقاله بعديهمچنين

 ۴‐۲۶  در مـدت  ونـد  مورد بررسي قـرار گرفت OAGچشم با  
گيري هر دو گروه به يک اندازه کاهش فشار چشم            پيهفته  

 در هر دو گروه و کاهش فشاربيماران   %۷۰را نشان دادند و    
  . چشم داشتندmmHg ۳  به ميزان حداقلچشم
کـاهش  ميـانگين    OAG در گـروه     گيري،   هفته پي  ۲۶در
 ۶و  ) درصـد p<) ۵/۲۳ ۰۰۱/۰متـر جيـوه    ميلـي ۸/۵فشار 
 fail براي گروه با ) درصدp<) ۲/۲۴ ۰۰۱/۰ متر جيوه ميلي

ALT بوده است.  

 متـدي مـوثر و مفيـد جهـت          SLT آمده که    اين مقاله در
 و بيماراني کـه قـبالً       OAGکاهش فشار چشم در بيماران با       

ALT کـاهش فـشار چـشم    باشد،  مياند  و جواب نگرفته    شده 
 آخـرين مقالـه نيـز     . ۵بوده اسـت   TM در   Coagulationبدون  

 و  ALTانسان بعد از     TMوپاتولوژي در   مقايسه تغييرات هيست  
SLT در ويترو (Vitro) باشد مي.  

 سـاعت پـس از      ۱۸ي شـده بـه فاصـله        ستوپ چشم ا  ۱۸
. گرفته است  سال مورد بررسي قرار      ۷۱‐۷۸مرگ در سنين    
 هـاي    توسط روش  º۱۸۰شده و    جدا ها   چشم سگمان قدامي 

ALTــا و ــا    SLT  يـ ــه بـ ــده و نمونـ ــزر شـ  و Scanning ليـ
Transmissionه استپي بررسي شدو الکترون ماکروسک.  

 انعقـادي صـدمه    ايجاد    ،ALTتغييرات ايجاد شده بعد از      
هـاي  beams با تخريـب     همراهها  cratersو در کنار     baseدر  

هـاي آنـدوتليوم و       سلولتحليل   ،کالژن، اگزوداهاي فيبرين  
 بعـد از  TM بررسـي  . بوده استاي   سلولي و هسته   يها دبري

SLT   و يـا تخريـب        وجود صدمات انعقادي    دال بر عدم TM  و 
صدمات ناچيز   همچنين   . بوده است  corneoscleralساختمان  

  .ه استوجود داشتنيز  SLTمکانيکي در 
 TMصدماتي را در     ALT در مقايسه با     vitro در   SLTانجام  
  .۶ استيتر مطمئنروش   SLTبنابراين نمايد  ايجاد نمي

يريم که اوالً تغييرات    گ  بنابراين از کل مقاالت نتيجه مي     
 بـا توجـه بـه     وباشـد   کمتر مـي ALT نسبت به SLTتخريبي  

 روش  ،دو روش هـر   همساني پايين آورنده فـشار چـشم در         
SLTتر است  مطمئن بسيار.  

 نسبت به ناموفقALT  در بيماران با SLTهمچنين انجام 
    .باشد تر مي  ارجحALTدوباره انجام دادن 
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  پزشکي نگاه چشمنقد مجله 
  دکتر بهزاد يخشي 

  
 بــه صــورت ۱۳۸۲پزشــکي نگــاه از ســال  مجلــه چــشم

تاکنون شـش شـماره آن منتـشر        . گردد  فصلنامه منتشر مي  
ساختار اصـلي مجلـه بـر مقـاالت مـروري و            . گرديده است 

پزشـکي    آوردهـاي تـازه چـشم       مقاالت جامع در باب دسـت     
جتمـاعي و مراکـز      مـسايل ا    بررسي مشکالت شـغلي،   . است

پزشکان بخش ديگـر مقـاالت آن را شـامل            وابسته به چشم  
پزشـکي نيـز در نظـر         داشـت بزرگـان چـشم       پـاس . شود  مي

  .شده است گرفته
هاي اول اشکاالت متعددي در زمينه سـاختار          در شماره 

مقاالت، تعداد نويسندگان و به خصوص چاپ مجلـه وجـود           
ان آن بـه طـور      هاي بعد به تدريج ميـز       داشت که در شماره   

  .محسوس کاهش يافته است

اما هنـوز نويـسندگان مطالـب محـدود هـستند و ايـن              
ــاير    ــافي س ــاري ناک ــن اســت ناشــي از همک ــشکل ممک م

خــوب اســت کــه مــسئولين مجلــه . پزشــکان باشــد چــشم
ــتان     ــاير دوس ــاري س ــب همک ــت جل ــايي در جه راهکاره

  .بينديشند
باشـد و الزم      ويراستاري مجله گـاهي بـيش از حـد مـي          

است سيري تدريجي جهت جـا افتـادن و پـذيرش بعـضي             
  .موارد فارسي نگاري انتخاب شود

  ............دوستان عزيز، شما بنويسيد ........ همچنين 
  

  متشکريم                                                      
                  

 



 

 ٦٩

 ...پزشکي داخلي يا چشم‐زاده دکتر محمدحافظ نوروزي 

  پزشکي جراحي پزشکي داخلي يا چشم چشم
  

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

خواستم بـا      روز مي    بود فرداي آن   ۱۳۷۷اواسط تابستان   
ناگهــان مــردي . عهــد و عيــال بــه مــسافرت شــمال بــرويم

ــد  ــاه شـ ــيمه وارد درمانگـ ــره. سرآسـ ــوس و  چهـ اي عبـ
 عـين حـال مـضطرب و نگـران          کـشيده، خـسته و در       درهم
. اي را در آغـوش گرفتـه بـود          ساله  دختر بچه دو سه   . داشت
بله نامه يکي از همکاران    : شما دکتر ن هستيد؟ گفتم    : گفت

!  دختر مرا پيوند کنيد؟     لطفاً:  درآورد و گفت    را از جيب کت   
: ايـشان نوشـته بودنـد     . نامه همکارم را باز کـرده و خوانـدم        

کتـر ن، لطفـاً پيونـد قرنيـه انجـام           همکار محترم جنـاب د    "
  ."دهيد

لمپ  با هر  گرفتاري بود سر کودک را در دستگاه اسليت
گذاشته و به کمک پدر بچـه چـشم راسـت کـودک را کـه                

عاليـم يـک    . اساساً مشکل مربوط به آن بود معاينـه کـردم         
 (superinfection)زخم قرنيه تبخال همراه با عفونـت ثانويـه          

از اينکـه در نامـه      . داشترا   شده بود، که درمان ناقصي نيز     
خطاب به من نوشته شده بود که لطفاً پيونـد قرنيـه انجـام              

دهيد کمي جا خورده بـودم کمـي هـم دلخـور و متعجـب               
بعد از سـالم و احـوال       . تلفن همراه همکارم را گرفتم    . شدم

. بچـه را پيونـد کـن     . پرسي گفت من در فالن جلسه هستم      
مگـر تـو جـراح قرنيـه        : گفـت . خواهد   بچه پيوند نمي   :گفتم

من جراح قرنيه هستم ولـي      : گفتم! نيستي؟ پس پيوند کن   
بچه فرزنـد آدم مهمـي اسـت        : گفت. خواهد  بچه پيوند نمي  

  .خرم مي: گفتم. پس آبروي مرا بخر
خالصه معاينه زير بيهوشي، اسـمير و کـشت و درمـان            

ودي شروع و پـس     پس از يکي دو روز بهب     . دارويي آغاز شد  
  . از دو هفته کامل شد

اکنون هفت سال از آن ماجرا گذشته و تنها مختـصري           
کدورت در قرنيه باقي مانده و عودي هم رخ نـداده اسـت و              

  . است۲۵/۲۰با تجويز عينک و درمان آمبليوپي ديد کودک 
پزشکي داخلي هم     حال سوال اينجا است آيا واقعاً چشم      

  ي چشم است؟داريم يا فقط کار ما جراح
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   رفته به ياد همکار از دست                                  

  دکتر هاشم معزي قديم                      
  

 در شـهر ميانـه      ۱۳۳۲دکتر هاشم معزي قديم در سال       
ــا آمــد ــه دني ــدايي را در همــان شــهر و دوران . ب دوران ابت

در . متوسطه را در دبيرستان سخن تهران به پايـان رسـانيد          
 وارد دانشکده پزشکي شهيد بهـشتي شـد و در     ۱۳۵۰سال  

 دوره دســتياري چــشم را در همــان دانــشگاه ۱۳۵۷ســال 
 با درجه ممتاز به پايان رسـانيد و از  ۱۳۶۰شروع و در سال    

) ع(آن زمان به عنوان استاديار در بيمارستان امـام حـسين          
 مـاه بـراي    ۹ بـه مـدت      ۱۳۶۹در سـال    . شروع به کار کـرد    

هاي استانفورد و  ي رتين و قرنيه به دانشگاهها گذراندن دوره
Yale     مـاه بـه     ۳ بار هم هر يـک بـه مـدت           ۲ آمريکا رفت و 

کشور آلمان جهت ارتقاء علمي و عملـي و تجهيزاتـي سـفر     
 سال خدمت بارها براي ارايه کنفرانس يـا    ۲۳در مدت   . کرد

پوستر به ممالکي چـون ايتاليـا، آمريکـا، آلمـان، سـنگاپور             
 بـه درجـه دانـشياري ارتقـا         ۱۳۸۰در سـال    . مسافرت کرد 

آفرين،   هاي کيان، به    ضمناً در اين مدت در بيمارستان     . يافت
کلينيک نگاه، کلينيک نـوين ديـدگان و آذر نيـز همکـاري             

  .داشت
، )ع(اندازي مراکز چشم بيمارستان امام حسين  در راه

  .در لنگه بوشهر و بيمارستان صدر همکار اصلي بودبن

مجروحين  در زمان 
شيميايي و جنگي 
عالوه بر خدمت در 

درمانگاه  اتاق عمل و
 ي درـتـم حـشــچ

مجروحين  آوري جمع
کرد و از هيچ کمکي دريغ  ها نيز همکاري مي از خيابان

تمام عمر او صرف آموختن خود و دانشجويانش . نداشت
 سالگي با ۵۱ در سن ۱۳۸۳ شهريور ۲۵شد و باالخره در 

  . را وداع گفتسکته قلبي دارفاني
او دو فرزند دارد که اولي دختـر و سـال چهـارم رشـته               
داندانپزشکي و دومي پسر و سال دوم رشته برق هـستند و            

بهــشتي مــشغول بــه تحــصيل  هــر دو در دانــشگاه شــهيد
  .باشند مي

. همسر او نيز از زمان دانشجويي همراه و همکار او بـود           
داکار و  او پدري مهربـان و مـسوول و همـسري وفـادار و فـ              

  .عاشق بود
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  دکتر سيد حميد سجادي‐زاده دکتر فريور اسماعيل 

  دکتر سيد حميد سجادي                                 
  

  پزشکي نگاه   مرکز چشم‐جراح و متخصص چشم: زاده دکتر فريور اسماعيل

پزشـکي    دکتر سيد حميد سجادي موسس بخش چـشم       
 شمسي متولد ۱۳۳۱نژاد در سال  مرکز پزشکي شهيد لبافي

يران به  شد و بعد از انجام تحصيالت ابتدايي و متوسطه در ا          
 ۱۳۴۸منظور ادامه تحصيل عـازم آمريکـا شـد و در سـال              

 سپس از   .کالج مقدماتي بالرمين کاليفرنيا را به پايان رساند       
کـالرا کاليفرنيـا بـه         در دانشگاه سانت   ۱۳۵۲ تا   ۱۳۴۸سال  

 را در شـيمي     BS مدرک   ۱۳۵۲تحصيل پرداخت و در سال      
ل  را بـه تحـصي     ۱۳۵۲‐۱۳۵۶هاي    ايشان سال . دريافت کرد 

شکده پزشکي دانشگاه کريتون در نبراسـکا گذرانـد و          ندر دا 
.  موفق به اخذ درجه دکتراي پزشکي گرديد       ۱۳۵۶در سال   

 بـــه عنـــوان رزيـــدنت در مرکـــز ۱۳۵۶‐۱۳۵۹از ســـال 
پزشکي دانشگاه کانزاس ميسوري به فعاليت آموزشـي          چشم

 را بـه عنـوان فلـوي        ۱۳۶۰ و   ۱۳۵۹هـاي     ادامه داد و سـال    
پزشکي دانشگاه    رويس قرنيه بخش چشم   پزشکي در س    چشم

 تحـصيالت   ۱۳۶۰کانزاس سپري نمود و بـاالخره در سـال          
پزشکي، تخصصي و فوق تخصصي خود را به پايان رسانيده          

هاي آموزشي متعدد در اوقـات فراغـت از    و با گذراندن دوره  
تحصيالت کالسيک، بار علمي خـود را افـزوده و در همـان             

   .سال به ايران مراجعه نمود
هـاي   دکتر سجادي به دليل عالقـه سرشـار بـه فعاليـت      
 ۱۳۶۰آموزشي بالفاصله پس از مراجعت به وطـن در سـال    

پزشـکي در مرکـز پزشـکي         موفق به تاسيس بخـش چـشم      
نـژاد گرديـد و در ايـن راه زحمـات فراوانـي را                شهيد لبافي 

 ،متحمل شد به طوري که در مدت کوتاهي بعد از تاسـيس           
پزشکي داخل کـشور تبـديل شـد          مبه يک مرکز معتبر چش    

  . پذير گرديد انجام که اعمال جراحي پيچيده در آن
جراحي ويترکتومي در ايران اولين بار توسط آقاي دکتر         
سجادي انجام و متداول شد و پيوند قرنيه که تـا آن زمـان              

به ميزان محدود و    
در بعضي از مراکـز     

شـــد  انجـــام مـــي
توســــط ايــــشان 

  .متداول گرديد
ــاد دور ه ايجـــ
ــشم ــيپ چ ــز    فلوش ــار در مرک ــين ب ــران اول ــکي در اي پزش

پزشکي لبافي نژاد به حق از اقـدامات دکتـر سـجادي              چشم
باشد که قبل از مراجعه ايشان در ايران وجود نداشـت و              مي

شـبکيه را    نيز   ايشان شخصا اداره و هدايت سرويس قرنيه و       
به عهده داشتند به طوري که تاکنون تعداد قابل توجهي از           

پزشکان کشور با گذراندن دوره فلوشيپ در اين مرکز           چشم
هاي الزم در نقاط مختلـف کـشور          و به دست آوردن مهارت    
  .اند مشغول فعاليت گرديده

ايشان در طول جنگ تحميلي عراق عليه ايران با اعمال          
جراحي سنگين و پيچيده که بـر روي مجـروحين چـشمي            

گردانـده و تـا امـروز       انجام دادند بينايي مجدد را به آنها باز       
شائبه ايـشان   بيماران ذکر شده از ياد و خاطره و زحمات بي 

  .کنند به خوبي ياد مي
تاسيس بانک مرکزي چشم جمهوري اسالمي در تهران        

  .باشد  از خدمات ارزنده دکتر سجادي مي۱۳۶۷در سال 
اي در    از دکتر سجادي مقاالت علمي و تحقيقاتي ارزنده       

 و خـارجي بـه چـاپ رسـيده و           پزشکي داخل   مجالت چشم 
ــاتي     ــي و تحقيقـ ــامع علمـ ــسياري از مجـ ــشان در بـ ايـ

پزشکي داخل و خارج از کشور عضويت دارند که ذکر            چشم
  . آنها از حوصله اين خالصه خارج است

توجهي که در ابعاد آموزشي       دکتر سجادي با تحول قابل    
پزشــکي در ايــران ايجــاد نمــود بــه حــق  و درمــاني چــشم
  .باشد پزشکي نوين در ايران مي بنيانگذار چشم
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 در San Joseآقاي دکتر سجادي در حال حاضر در شهر 
ق تخصصي مـشغول فعاليـت      ايالت کاليفرنيا در کلينيک فو    

باشند و اين مرکـز بـراي پزشـکان ايرانـي             پزشکي مي   چشم
پزشـکان آمريکـايي بـه يـک          مقيم آمريکا و همچنين چشم    

 افتخـاري بـزرگ      تبديل شده است که باعـث      Referalمرکز  
  . باشد پزشکي ايران مي براي جامعه چشم

قـدر،    باشد که راه و روش اين استاد عزيز و گران         
هـاي ملـي    ما به اين سرمايه  . چراغ راه آينده ما باشد    

که بدون در نظر گرفتن مـرز جغرافيـايي در اختيـار            
  .کنيم باشند، افتخار مي بشريت مي
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 پزشکان ايران تعاوني چشم‐دکتر بهزاد يخشي 

  پزشکان ايران تعاوني چشم
  

  دکتر بهزاد يخشي 
  

  : مقدمه
ــشم ــاوني چ ــشکيل تع ــکان  از ت ــال ۲۵پزش  س

گذرد، اما ما هم مثل شما نمادي از عملکـرد آن را            مي
اي بـا مـدير       مـصاحبه . تا همين چندي پيش نديديم    

 مـديره جديـد تعـاوني انجـام          عامل و اعضاي هيات   
  . ني با خبر شويمهاي تازه در تعاو ايم تا از قدم داده

  
زاده لطفاً بفرماييد تعاوني      جناب آقاي دکتر حبيب   

اي از فعاليت خـود       پزشکان ايران در چه مرحله      چشم
  رو هستيد؟ قرار دارد و با چه مشکالتي روبه

 سـال   ۲۵تعـاوني چـشم پزشـکان       : زاده  دکتر حبيـب  
 بــا حمايــت انجمــن ۸۲ ســال  درغيرفعــال بــود تــا اينکــه

دکتـر    نفـر  ۵نجـام شـد و      انتخابـات ا  پزشکي دوبـاره      چشم
نژاد، دکتر فروتن، دکتر عادل رزاقـي،   فر، دکتر حسيني   ملک

 مـديره انتخـاب       به عنوان هيـات     خودم زاده و   دکتر کوچک 
گـذاري و   با توجه به اينکه از نظر تکنولوژي، سـرمايه        . شدند
پزشـکان پيـشرفت حاصـل شـده          گرايي در بين چـشم      گروه

ه تعاوني هم در اين بين نقشي ايفا        است، انجمن نياز ديد ک    
ما هم رسالت خود را شناختيم و فکر کرديم که مثـل            . کند
هـاي     سال گذشته ضعيف عمل نکنـيم بلکـه در زمينـه           ۲۵

  . مختلف با قدرت پيش برويم
  

پزشـکي تـصميم      شما فرموديد که انجمن چـشم     
گرفت تعاوني را فعال کند آيا تعريفي از طرف انجمن          

رت گرفت که اساساً منظور از تعاوني       براي تعاوني صو  
  و عملکرد آن چيست؟

تعاوني يکي داراي هدفي اسـت کـه        : زاده  دکتر حبيب 
. کنيم  در اساسنامه بيان شده و ديگر هدفي که ما دنبال مي          

هدفي که در اساسنامه مشخص شده تهيه و توزيع وسـايل           
تـرين    و پـايين  نـوع    بهتـرين    ازمصرفي و تجهيزات پزشکي     

هـا و ارايـه       هـا و کلينيـک      اسب با بودجه پزشـک    قيمت متن 
  . باشد خدمات بعدي مي

  
اين تعريفي است که در اساسنامه ارايه شده است         

ايد حيطـه و تعريـف        آيا در جلساتي که برگزار کرده     
  ايد؟ ديگري قايل شده

ما وقتي دور هم جمع شديم نيـاز را         : زاده  دکتر حبيب 
دجه و امکانات و چون     به علت کمبود بو   . فراتر از اين ديديم   

انـد    هاي بزرگ خارجي را گرفته      ها نمايندگي شرکت    شرکت
مـــا از راه ديگـــري وارد شـــديم و از پـــشتيباني انجمـــن 

پزشکان به عنوان سـرمايه       ها و چشم    پزشکي، کلينيک   چشم
 شـرکت قـرارداد بـستيم تـا اجنـاس           ۵استفاده کرديم و با     

به ما بدهنـد  شود  خودشان را به نرخي که برايشان تمام مي     
 تخفيف نـسبت بـه قيمـت فـروش           %۱۰و اين اجناس را با      

هـا بـه افـرادي کـه عـضو تعـاوني هـستند فروختـه           شرکت
وقتي که سرمايه تعاوني افـزايش يافـت در درجـه           . شود  مي

و هـا را بخـريم        اول هدف ما اين است که سهام اين شرکت        
هـا اعـالم      هـا در حـال مـذاکره هـستيم و آن            با اين شرکت  

  .اند که سهام خود را به ما بفروشند دگي کردهآما
  

ها حاضرند از سود خـود        به چه دليلي اين شرکت    
  بگذرند چون تمام نفع اين کار براي تعاوني است؟

تي از جمله گرفتن غرفـه،      تسهيال ما   :زاده  دکتر حبيب 
تبليغات، گرفتن مجوز براي واردات، انجام امـور گمرکـي و           

کنيم که باعـث افـزايش        هم مي ها فرا   غيره براي اين شرکت   
هـا را     سـهام آن  % ۲۰تـا   % ۱۰و اگـر    . شـود   ها مي   فروش آن 
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دهنـد و     ها به فعاليت خود ادامه مـي        اين شرکت هم  بخريم  
  .شوند ها سهيم مي هم پزشکان و تعاوني در سود آن

  
ها بسيار عـالي      نفس مساله خريد سهام از شرکت     

  ولي آيا شما اين ميزان سرمايه داريد؟. است
 سرمايه ما سـرمايه معنـوي اسـت و          :زاده  دکتر حبيب 

هـا    توانيم براي آن     که ما مي   تسهيالتيهمانطور که گفتم با     
ها براي وارد شدن به تعاوني با هـم           فراهم کنيم اين شرکت   

هـاي    کنند ولي فعالً ما ظرفيـت پـذيرش شـرکت           رقابت مي 
  . بيشتري را نداريم

  
جرايـي  به هر حال براي اينکـه تعـاوني قـدرت ا          

آيـا همـه    . داشته باشد نياز به سرمايه مـالي اسـت        
ها با سرمايه معنوي حاضر به همکاري با شـما            شرکت
  هستند؟

 سرمايه ما هنوز بـه حـدي نرسـيده          :زاده  دکتر حبيب 
هاي ديگـري هـم وارد مـذاکره شـويم و             است که با شرکت   

اي پيـدا کرديـد کـه     انـد کـه اگـر شـما سـرمايه       ها گفته   آن
ام بخريد ما حاضريم سـهام خـود را بـه شـما             توانستيد سه 

  .بفروشيم
  

اگر شما به همکاران اعالم کنيد که بـراي خريـد           
گـذاري کننـد و در        سهام ظرف مدت معيني سرمايه    

گـذاري را هـم بـراي         هاي مـالي سـرمايه      واقع جنبه 
. پزشکان مطرح کنيد شايد به سـرانجام برسـد        چشم

  ايد؟ آيا به اين ايده فکر کرده
گـذاري مـستقيم       مـا بـراي سـرمايه      :زاده  يبدکتر حب 

کنـيم    ايم و در آينده هم فکر نمي        بيني نکرده   همکاران پيش 
  .اين کار را انجام دهيم

ــرمايه  ــورم س ــست  منظ ــستقيم ني ــذاري م . گ
 منظورم توجيـه همکـاران      ،گذار تعاوني باشد    سرمايه

  .پرداخت پول استبراي 
ــب ــر حبي ــشرده:زاده دکت ــسات ف ــا در جل اي کــه   م

ايم و کمتر  ها صحبت کرده ايم بيشتر با افراد و شرکت   شتهدا
ايم با همکاران تماس بگيريم فقط تنها مواردي کـه            توانسته

توانستيم با همکاران به طـور وسـيع ارتبـاط برقـرار کنـيم              
 هاشمي انجام داديم     اي بود که با آقاي دکتر مسيح        مصاحبه

وادي و دومي لطفي بود که آقاي دکتـر دهقـان و دکتـر جـ        
 را  تعاونينژاد    کردند و به ما وقت دادند که در سمينار لبافي         

  .رد استقبال همکاران قرار گرفتمطرح کنيم که خيلي مو
  

زاده تعــاوني در معرفــي و  آقــاي دکتــر کوچــک
رساني به همکاران در قبل که اصالً اقدام نکرده           اطالع

حـضور  . و در اين حدفاصل هم کم اقدام شده اسـت         
ه در روز اول و در ساعت مشخصي براي         شما در کنگر  

هـاي خـود بـه        اطالع رساني و ارايه اهـداف و ايـده        
آيا به اين موضوع    . گشا خواهد بود    همکاران بسيار راه  

  .ايد فکر کرده
 اوالً من از وقتي کـه در اختيـار مـا            :زاده  دکتر کوچک 

 کـه مـن سـطر بـه         داشتني نگاه   مجله دوست از  گذاشتيد و   
 مــسولين نگــاه تــشکر  از شــما و ومخــوان ســطر آن را مــي

متاسـفانه ذهنيـت    . ما اتکامان به همکارانمان است    . کنم  مي
خـوبي   ذهنيـت پزشـکان     همکاران نسبت بـه تعـاوني چـشم       

 سال فعال نبـوده اسـت و مـا وارث           ۲۰نيست چون تعاوني    
 روز  ۲ يـا    ۱اي    مـا در اينجـا هفتـه      . اين مـشکالت هـستيم    

مـا از هـر     . گير هستيم    و پي  کنيم  جلسات فشرده برگزار مي   
نـيم و اگـر ايـده    ک ايده و پيشنهاد و راهنمايي استقبال مـي   

و دوسـتاني کـه پيشکـسوت       . کنـيم   مـي   خوبي باشـد اجـرا      
ها هم اگـر بـه مـا          ها دستي دارند و آن      هستند و در شرکت   

  .راهنمايي کنند ممنون هستيم
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 پزشکان ايران تعاوني چشم‐دکتر بهزاد يخشي 

ــيش   ــشکل پ ــرين م ــما در  آالن مهمت روي ش
   رفت تعاوني چيست؟ پيش

 ممکن است مشکل ما سرمايه باشد       :زاده  دکتر کوچک 
امکانـات تعـاوني آنقـدر زيـاد     . ولي مشکل اساسي ما نيست   

مـا  . کنيم از اين امکانات استفاده کنيم       است که فرصت نمي   
شـويم وقتـي      با هر ارگان يا شـرکتي کـه وارد مـذاکره مـي            

پزشکان سرويس بدهند با  خواهند به چشم فهمند که مي مي
هـا سـرمايه ماسـت و         ايـن . کننـد   همکاري مـي  ما  ا  رغبت ب 

ايـم    فقط ما فرصت نکرده   . توان روي آن قيمت گذاشت      نمي
من فکر  . ارتباط ذهني الزم و مداوم با همکاران برقرار کنيم        

پزشکي آينـده درخـشاني       کنم بخش خصوصي در چشم      مي
  .دارد

  
پيـشنهادي  . هاي بسيار خوب و مثبتي است       ايده
 ابتدا مورد اسـتقبال زيـادي قـرار         هر کاري در  . دارم
اه  جانب تعاوني بهتـرين ر     زگيردفعاليت ملموس ا    نمي

 شما بايـد کـار را       جذب مفيد همکاران خواهد بود و     
  .اجرايي کنيد

پزشـک    بله چند کلينيـک و چـشم       :زاده  دکتر کوچک 
مـا بـه تـدريج      . انـد   گذاري اعالم آمادگي کرده     براي سرمايه 

کت همـه جانبـه اسـت بـه         کنيم و چون اين حر      حرکت مي 
  . نتيجه خواهد رسيد

  
پزشکي را نسبت     العمل نسل جوان چشم     عکسآيا  

ايد؟ ارتباط شما بـا       هدبه تعاوني مورد ارزيابي قرار دا     
  پزشک چگونه است؟  جوان چشمنسل

هـايي     ارتباط ما فراگير اسـت، نامـه       :زاده  دکتر کوچک 
د فرسيتم هر کس بر اساس ديـد خـو          که براي همکاران مي   

همکاران جوان زمان بيشتري بـراي    . کند  برداشتي از آن مي   
ما انتظار داريم   . هاي ما دارند    ها و تالش    برداري از پروژه    بهره

تر با نيـروي جـواني و قـدرت           در انتخابات بعدي افراد جوان    

ــاوني را اداره ــشتر تع ــردهبي ــ ک د و ثمــره  و گــسترش دهن
سـيد کـه    روزي  خواهـد ر    . بيننـد گـذاري خـود را ب       سرمايه

هاي درمان، تجـارت و توليـد         جامعه پزشکي در تمام عرصه    
شود و مثل قـديم يـک پزشـک           حاکم بر سرنوشت خود مي    

   . فقط منحصر به مطب يا چند عمل نخواهد بود
  

  .  فر لطفاً شما نظرتان را بفرماييد دکتر ملک
بـه نـام خـدا و بـا تـشکر از شـما و               : فـر   دکتر ملـک  

وني هــستم و تــا جــايي کــه مــن بــازرس تعــا. همکارانتــان
ام خوشـبختانه هيـات مـديره در          ها را بررسي کـرده      پرونده

رفـت    مدت کوتاهي که فعاليت خـود را آغـاز کـرده، پـيش            
ايجاد ) ۱ : عبارتند از   اهداف کلي تعاوني   .خوبي داشته است  

دهـي در     سـرويس ) ۲پزشـکان ايـران       اتحاد بين تمام چشم   
جاد رقابت در بازار اي) ۳پزشکي  مورد وسايل تجهيزات چشم   

قيمت کمتـري بـه همکـاران عرضـه      تجهيزات پزشکي تا با     
پزشکان جوان براي     بهره به چشم    پرداخت وام کم  ) ۴شود و   

  خريد وسايل و تجهيزات پزشکي 
  

  در حال حاضر تعاوني چند نفر عضو دارد؟
 نفر عضو داريم و خوشبختانه      ۱۵ تا   ۱۴ :فر  دکتر ملک 
  .شوند  اضافه ميکم رساني کم به علت اطالع

  
آقاي دکتر فروتن، به داليل مختلف و در جاهـاي          

 وايـد     پزشکان بوده   مختلف شما هميشه کمک چشم    
هــاي فعاليــت و  حيطــه. تفکــر ارزشــمندي داريــد

  .هاي تعاوني را ذکر نماييد برنامه
مـن  .  با تـشکر از شـما و کلينيـک نگـاه           :دکتر فروتن 

پزشکان   د بين چشم  هايي که براي ايجاد اتحا      اميدوارم تالش 
هـدف اصـلي و اوليـه مـا بـه           . دهيم به ثمر برسـد      انجام مي 

بـين  . عنوان يک پزشک تامين سالمت افـراد جامعـه اسـت      
بيمار و پزشک يک رابطه عاطفي معنـوي و انـساني برقـرار             
. است و تمام تالش پزشک ارايه سرويس بهتر به بيمار است  
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 ،براي درمـان  موارد مادي هم اضافه شده و       ا پيشرفت علم    ب
هاي مختلف و غيره بـين        امکانات دارويي، تجهيزاتي و بيمه    

و شـرايطي را بـه      . اند  بيمار وارد شده  رابطه دوگانه پزشک و     
کننـد و در ايـن بـين بيـشترين            بيمار و پزشک تحميل مي    

کنم مـا پزشـکان کـه در خـط            من فکر مي  . برند  سود را مي  
نگاهي به مديريت     ايم بايد نيم    مقدم جبهه درمان قرار گرفته    

درمان و موارد اقتصادي آن داشـته باشـيم يعنـي مـا بايـد               
هــاي دارويــي، تجهيــزات پزشــکي،  نماينــدگاني در شــرکت

ها داشته باشيم و همـه کـساني کـه در درمـان نقـش                 بيمه
 اگـر    باشند و دلسوز بيمار باشـند و       دارند بايد محرم درمان   

نـي  سودي هست به کساني که درگيـر درمـان هـستند يع           
هـاي مـن کمـي         البته شـايد صـحبت     .پزشک و بيمار برسد   

پردازانه و رويايي باشد ولي ما اينجـا تمـرين و مـشق               خيال

کنـيم، شـايد ايــن سلـسله بـا گــرفتن      اتحـاد و تعـاون مــي  
  .شودنمايندگي از يک لنز شروع 

  
به هـر   . يکي از نقاط ضعف تعاوني مکان آن است       

آيـا  . اسـت پزشکان    حال اين محل نمادي از ما چشم      
تري باشد و درب      بهتر نيست تعاوني در محل مناسب     

  آن به روي همه باز باشد؟
 در اين مورد با دکتر شمس صحبت :زاده دکتر کوچک

ام قرار است محلي را در جامعه جراحان در ميرداماد  کرده
و براي اينکه دايره عمل بيشتري داشته . به ما بدهند

ي دروني و محل  محل مناسبي را از نظر فضا،باشيم
قرارگيري که خارج از طرح ترافيک باشد و مشکل 

  .پارکينگ هم نداشته باشد نياز داريم
  

  زاده  دکتر کوچک،زاده  دکتر حبيب، دکتر فروتن،نژاد  دکتر حسيني،فر دکتر ملک: راست به چپاز 
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 هاي باليني  چالش‐دکتر اميد صالحپور 

  هاي باليني چالش
  

   پزشکي نگاه  مرکز چشم‐ پزشکي کودکان  فلوشيپ چشم: دکتر اميد صالحپور
 

  شود؟  ديده نميتراخمکداميک در  ‐۱
  Horner- Trantas dots )الف
  ي پاپيالها  هيپرتروف)ب
 Herbert's pits )ج
  ها هيپرتروفي مولکول )د
 
  ؟ است (pseudotrachoma)تراخم کاذبکداميک  ‐۲

  سکوم  عفونت با مولو)الف
  idoxuridine با توکسيسيتي)ب
  Inclusion conjunctivitis )ج
    همه موارد فوق)د
  
   است؟oculoglandulorکداميک علت سندرم ) ۳

  توالرمي ) الف
  توبرکولوز) ب
  آدنوويروس) ج
  سيفليس) د
  
  شود؟  ديده نمي سندرم مارفان کداميک در‐۴

   رفتگي لنز در) الف
  س محيطي رتين دژنرسان) ب
  ميوپي ) ج
   گشادکننده آيريس عضلهي هيپرتروف) د
  
  ؟شود نمي ديدهي کداميک همراه اپتيک آتروف) ۵

 (Alport's)پرت لسندرم آ) الف
  اسکافوسفالي) ب
   يسروماتوزنوروفيب) ج
    (Crouzon)نزوسندروم کرو )د

   شايعتر است؟لوپوس کداميک در ‐۶
   رتيندژنرسانس محيطي ) الف
  cotton wool patchخونريزي رتين و ) ب
 (KCS)کراتوکونژنکتيويت سيکا ) ج
 اسکلريت اپي) د
  
  شود؟ در هيپوپاراتيروئيديسم ديده مي کداميک ‐۷

   Angioid streaks )الف
  کاتاراکت) ب
  فوتوفوبي ) ج
  ادم پاپي) د
  
 کمتر ديده  جوانانآرتريت روماتوئيد کداميک در ‐۸
  شود؟ مي
    Band shaped keratopathy)الف
  ايريدوسيکليت) ب
  کاتاراکت) ج
  اسکلريت  اپي)د
  

  : ها پاسخ
  الف ‐۱
 د ‐۲
 ج ‐۳
 د ‐۴
 ب ‐۵
 ب ‐۶
 الف ‐۷
  د ‐۸
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  پزشکي  در چشمليزرکاربرد 
  

  پزشکي نگاه  مرکز چشم‐پرستار :سودابه فوالدين
   پزشکي نگاه  مرکز چشم‐بهشتي استاد دانشگاه شهيد: دکتر مسعود سهيليان

  
 ، که ليزر به عنوان يـک ابـزار قدرتمنـد          يمامروزه شاهد 

 جديـد   آوري  فنسزايي در گسترش دانش بشري و       ه  سهم ب 
شارلو مقاله فنـي     هنگامي که پرفسور     ،۱۹۵۸در سال   . دارد

 خيلـي سـريع     د؛خود را در خصوص اصول ليـزر ارايـه نمـو          
جـداي  . کاربردهاي فراواني دارد  روش  مشخص شد که اين     

تــرين   پزشــکي يکــي از مهــماز کاربردهــاي نظــامي، ليــزر
شود که هر روز هزاران نفر، بـا          کاربردهاي ليزر محسوب مي   

  .گيرند آن تحت درمان قرار مي
ع پنج کلمه تشکيل شده اسـت کـه         کلمه ليزر از مجمو   

ــشر    ــور و ن ــارت اســت از تقويــت ن ترجمــه فارســي آن عب
 Light amplification by the stimulated)  تـابش برانگيختـه 

emission of radiation).  
در يک نگـاه سـاده هـر ليـزر متـشکل از سـه قـسمت                 

  : مختلف است که عبارتند از
د که منجـر    شو   به آن بخش از ليزر گفته مي       :ماده فعال  )۱

، آرگـون در    G2در ليـزر    . گـردد   به توليد نـور ليـزر مـي       
هاي گاز کربنيک و آرگـون، مـاده          حقيقت مولکول و اتم   

  .دنده فعال ليزر را تشکيل مي
 از يک محفظه که مـاده فعـال در آن قـرار             :کاواک ليزر  )۲

گيرد به همراه دو آينه تشکيل شده اسـت کـه ايـن               مي
. واند از نوع شيشه باشدت  ترين حالت مي    محفظه در ساده  

هــاي مختلفــي هــستند و نحــوه   داراي شــکلهــا آيينــه
اي است کـه بـه طـور مـوازي،             به گونه  ها   آن قرارگرفتن

روي يکديگر و عمود بـر محـور افقـي کـاواک قـرار         روبه
 . اند گرفته

دهـد و در       آخرين بخش ليزر را تشکيل مي      :منبع تغذيه  )۳
 .باشد زر مي ليدستگاهحقيقت منبع تحويل انرژي به 

 

  هاي نور ليزر  ويژگي
هـاي نـور ليـزر        تمام فوتون : (monochromatic)فامي   تک )۱

ايـن در حـالي     . داراي يک طول موج مـشخص هـستند       
 را  متعددياست که نور منتشر از يک المپ، طول موج          

  .دهد به خود اختصاص مي
فاز بـودن   اين پديده ناشي از هم  : (coherency)همدوسي   )۲

 .باشد ليزر ميهاي نور  فوتون
نور ليزر که به صـورت  : (low divergency) پايينواگرايي  )۳

شـود، داراي   يک باريکـه مـوازي در مـسير منتـشر مـي       
 که به طريق اپتيکي و يا مهندسـي         پايين است واگرايي  
 . توان اين ميزان واگرايي را کم يا زياد نمود ليزر، مي

تمـامي  متمرکز بودن : (high intensity)شدت باالي ليزر  )۴
هاي نور ليزر در يک مقطع کوچک، سـبب شـده             فوتون

 . بسيار بااليي داشته باشداست که شدت
؛ ها کـه فقـط در ليـزر قابـل مـشاهده اسـت               ويژگياين  
ه  و دانــشمندان را بــر آن داشــته اســت کــه بــا بــمحققــان

کارگيري يک و يا چند ويژگي نور ليزر، کاربردهاي فراواني          
کـاربرد پزشـکي   . يز تعريف نمايندانگ  را براي اين نور شگفت    

. باشـد   هاي ليزر با بافت مي      ليزر بر اساس برهمکنش فوتون    
کنش به پارامترهاي مختلفـي از جملـه تـوان           اين نوع برهم  

  . ليزر، طول موج و خواص اپتيکي بافت بستگي دارد
اربردهاي مهم ليزر پزشکي ، ويژگي دمايي آن        يکي از ک  

ي باريکـه نـور ليـزر بـر روي     هـا   فوتون،در اين پديده  . است
 و با آن يک واکنش حرارتـي ايجـاد          شوند  ميبافت متمرکز   

اين ويژگي سبب شده کـه ليـزر بـه عنـوان يـک              . دنکن  مي
اي را در بـسياري از اعمــال   چـاقوي جراحـي نقــش ارزنـده   

 محـل   از ديگر مزايـاي آن کوچـک بـودن        . جراحي ايفا کند  
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شـود     مـي   پرتو ليزر بر روي بافـت اسـت کـه سـبب            تمرکز
  .هاي جانبي کمتر دچار صدمات احتمالي شوند بافت

  : از تند عبارهاي موثر در ليزردرماني مهمترين مولفه
  توان ليزر) ۱ 
  اندازه لکه ليزر) ۲ 
   ليزرتابشزمان ) ۳ 
  طول موج ليزر ) ۴ 

ــه ــاي مولف ــوثر  ه ــدهم ــنشعم ــت واک ــسبت باف ــه  ن  ب
  : عبارتند ازليزردرماني

   ليزر در بافت پرتوميزان جذب  )۱
 ايط آستانه براي نابودي بافت شر )۲
 مسايل ايمني  )۳
 ميزان عمق نفوذ ليزر در بافت  )۴

هـاي فـردي متخـصص         بـه اضـافه مهـارت      مولفه ۸اين  
کند که به طريق مطلوبي        شرايطي را فراهم مي    درماني،ليزر

  . نمودبتوان از ليزر در جراحي و يا درمان استفاده 
ج پرتو ليزر بـه دليـل داشـتن شـدت بـاال و طـول مـو                

قادر اسـت بـا     مشخص و نحوه انتشار به صورت يک باريکه         
ــوان ــا   ت ــرش، تبخيــر و ي هــاي خروجــي متنــاوب ســبب ب
از . هاي خوني شود    هاي پوستي و يا رگ      خوردن بافت   جوش

توان به موارد     کارگيري ليزر در پزشکي مي    ه  مزاياي عمده ب  
  .زير اشاره کرد

 بيمـار در مـدت زمـان         و بهبود نتايج درمـان تـرخيص      )۱
  تر  تاهکو

 کاهش ايجاد عفونت و آلودگي  )۲
 انجام جراحي تقريباً بدون خونريزي  )۳
 ها  ل شده بدون لطمه به ديگر بافترانجام جراحي کنت )۴
در بعضي موارد يک جايگزين مناسب بـه عنـوان يـک             )۵

 .باشد چاقو جراحي مطمئن مي
شـده بـر     د حرارت ايجـاد   نده  تحقيقات فراوان نشان مي   
 ســبب ،خــورد نــور ليــزر اســتروي بافــت کــه ناشــي از بر

  :شود که عبارتند از هاي مختلفي مي پديده

  
 C º۱۷۵  برش بافت

 C º۱۳۰‐۱۰۰  کربونيزه کردن
 C º ۱۰۰‐۸۰  تخريب بافت

 C º۸۰‐۷۰  جوش خوردن بافت
 C º۶۰   انعقاد

ها و يا  ها و پروتئين تغيير شکل مولکول
  شکستن 

 C º۲۰‐۱۰ 

 C º۱۰   واکنش شيميايي 
 
جهت آشنايي بيشتر و اين که چه مقـدار شـدت ليـزر              

الزم است فرآيندهاي مختلف باال را ايجاد نمايد بـه جـدول         
  .زير توجه کنيد

  
Major 
parameters of 
laser radiation

Mechanism of 
photoaction

Tissue 
damages

Energy density
> 10  j/cm2

Photochemical 
thermal Necrosis

Power density
102 – 103  W/cm2Photothermal  Coagulation

Power density 
104 - 105  W/cm2PhotothermalEvaporation

Short high-energy
Pulsed < 1 µ sec; 
10 J/cm2

Rapid burst 
(non thermal) Photoablation

Very high-pulse
Energy density
< 1 µ sec;>10 
J/cm2

Optic break-
down (non-
thermal)

Photo 
explosion 

 
 برخورد فوتون با بافـت      ، ليزر بسياري از متخصصان  

  .دهند را در يکي از چهار حالت ذيل قرار مي
 انرژي پرتـو ليـزر در برخـورد بـا           ،در اين پديده  : جذب  )۱

آمــده توســط آن جــذب   بــه خــاطر شــرايط فــراهم،بافــت
ه شـده در  اشـار بعد از جذب يکي از چند واکنش       . شود  مي

 . باال ايجاد خواهد شد
ليزرهايي مانند گازکربنيک جزء ليزرهايي هستند کـه        

  . ضريب جذب بااليي در بافت دارند
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اي است که هيچگونه       طول موج پرتو ليزر به گونه      :عبور )۲
برهمکنشي با بافت انجام نخواهد داد لذا اکثر انرژي ليزر از           

ايـن پديـده    . شود   و در محيط منتشر مي     کند  ميبافت عبور   
  .هاي مجاور اثراتي را ايجاد کند تواند در بافت مي
اي است کـه      محيط بيولوژيک بافت به گونه    : پراکندگي )۳

ليـزر بـا آن در محـيط بـدن پراکنـده             هنگام برخورد پرتو  
 از جمله ليزرهايي است کـه گـاهي         Nd:YAGليزر  . شود  مي

ــشتري را در بافــت ايجــاد   ــدگي بي ــر و پراکن جــذب کمت
  .کند مي
هاي نور ليـزر       در برخورد فوتون   ،در اين پديده  : بازتابش )۴

. شـود    مي بازتاباندهبا بافت اکثريت و يا بخشي از پرتو ليزر          
  گردد ي براي افرادي  تواند باعث خطرات جد     اين پديده مي  
 در  بازتـابش اگـر پديـده     . اند   ليزر قرار گرفته   که در اطراف  

سـبب  توانـد      مـي  ،داخل بدن و هنگـام جراحـي رخ دهـد         
 . بايد سالم بماندتخريب بخشي از بافت شود که الزاماٌ

منتـشر  از آنجا که هر ليـزر در يـک طـول مـوج مـشخص                
 ليزرهـايي   شوند تا   گردد، شرايط مختلف بافت سبب مي       مي

ليزرهـا  . هاي مختلف به کار گرفته شـود       توان  و با طول موج  
انـد کـه      بندي شـده    ه نوع کلي گرو   ۴به جهت ماده فعال به      

) ۳ ، ليزرهاي حالت جامد)۲،   ليزرهاي گازي)۱: رتند ازعبا
  هادي  ليزرهاي نيمه) ۴ وليزرهاي مايع

حال به معرفي ليزرهاي مختلفي که در يکي از ايـن چهـار             
  :پردازيم گيرند مي گروه قرار مي

ــک ــزر گازکربني ــصرف: لي ــاي  يکــي از پرم ــرين ليزره ت
ست و  ا m μ ۶/۱۰  آنطول موج   . استشده پزشکي     شناخته

چـشم انـسان    ند کـه    ک   مي  توليد در ناحيه مادون قرمز ليزر    
ماده فعـال اصـلي     . يستقادر به ديدن چنين طول موجي ن      

سـازي    اما بـه جهـت بهينـه      . باشد   مي CO2اين ليزر مولکول    
ليزر الزم است چند گاز کمکي ديگر مانند هليوم و نيتروژن 

  . نيز به محفظه ليزر افزوده شود
 اولين ليزر گـازي اسـت کـه در سـال            :نئون ‐ليزر هليوم 

 توسط دانشمند ايراني پروفسور علي جـوان اختـراع          ۱۹۶۱

اين ليزر ارزانترين و کوچکترين ليزر گازي است که در         . شد
در . کنـد   بينايي و مادون قرمز توليـد ليـزر مـي         محدوده  دو  

، ۶۰۴،  ۵۹۴ ،۵۴۴هـاي     بينـايي داراي طـول مـوج      محدوده  
اشد و در ناحيه مادون قرمـز داراي     ب  مينانومتر   ۶۳۰  و ۶۱۱

 . نانومتر است ۳۳۹۲  و  ۱۱۵۲هاي  طول موج
ماده اصـلي   . باشد  اين ليزر، از نوع جامد مي     : Nd:YAGليزر  

 قرار گرفتـه    YAG داخل کريستال    است،ليزر که اتم نئوديوم     
طول موج اصـلي ايـن ليـزر در ناحيـه مـادون قرمـز               . است

 . باشد مي)  ميکرومتر۰۶۴/۱(

اين ليزر توسط مخترع ليزر پروفسور      : )ياقوت(ر روبي   ليز
 ۶۹۰طول موج اين ليـزر  .  ساخته شد۱۹۶۰ميمن در سال   

 . شود باشد و توسط المپ پمپ مي نانومتر مي
باشد که امـروزه   از جمله ليزرهاي مشهور مي  : ليزر اگزايمر 

پايگاه مناسبي نه تنها در امر پزشـکي بلکـه در بـسياري از              
مـاده فعـال ايـن ليـزر از         . نگـاري دارد    ند طيـف  ها مان   رشته

طــول مــوج . اســت He ،Xe ،F2 ،Reگازهــاي خنثــي ماننــد 
  . باشد ليزرهاي اگزايمر در ناحيه ماورا بنفش مي

  
 ليزردرماني نوين

 ربرد ليزر در پزشکي است که ظـرف     کا درماني نوين ليزر
.  گسترش فراواني در اکثر نقاط دنيا داشته اسـت         ،دهه اخير 

 LPLT (lower powerهـاي   بـه نـام   وش درماني معموالًاين ر

laser therapy) و LLLT (low level laser therapy) ناميــده 
  . شود مي

  ليزرهـاي نـرم    ليزرهاي مورد اسـتفاده در ايـن روش را        
(soft laser)ليزرهاي سـخت اين عبارت در مقابل. نامند  مي  

(hard Laser)با ليـزر را  کار رفته است که بيشتر جراحي ه  ب
 قدرت  Softپر واضح است که ليزرهاي      . شده است  ميشامل  

تخريبي جهت تبخير و يا عمل بـرش بـر روي بافـت را بـه                
 هاي ديگري مانند    براي اين نوع ليزرها نام    . وجه ندارند   هيچ

  سـطح   ليـزر کـم   و يـا (low energy laser) ليزر کـم انـرژي   
(low level laser)نيز به کار رفته است  .  
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جا که انرژي منتقل شده از طريق ليزر بـه بافـت،              از آن 
وجـي ليـزر در مـدت زمـان درمـان           حاصل ضرب تـوان خر    

گونه ليزرها در مدت طـوالني قادرنـد انـرژي             لذا اين  است،؛
  . زيادي را از خود نشر دهند

تـوان عبـارت     پزشکان براي اين دسـته از ليزرهـاي کـم         
Photobiomodulation laser و photobiostimulation laserرا  

هاي اضافي در     توان رنگدانه    مي درمانيبا ليزر . برند  به کار مي  
در بخـشي از     برطـرف نمـود و يـا          مناطقي از بافت را کامالً    

تـوان سيـستم       مـي  LLLTبا  . داشت   را محفوظ نگاه      بافت آن 
هاي التهـابي     ايمني بدن را تحريک و فعال نمود و نيز پاسخ         

 به LLLTدر روش  . ن قابل توجهي کاست   مضر بدن را به ميزا    
جهت پايين بودن توان خروجي ليزر در طول موج منحـصر           

 يابـد   مـي فرد آن ميزان جذب پرتو ليزر در پوست کاهش            به
ديگر .  خواهد يافت  لذا عمق نفوذ پرتو ليزر در بافت افزايش       

وجـه    اينکه ميزان انرژي جذب شده توسط بافـت بـه هـيچ           
  .شود  نميسبب صدمه به بافت زنده

  
  منابع

1) L' Esperonce F.A Ophthalmic Laser Vol 1, 2. 
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  نظرخواهي
  !همکار گرامي

. باشد  پزشکي نگاه که با همت جمعي از همکاران شما به چاپ رسيده است، پيش روي شما مي                   شماره مجله چشم   ششمين    
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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