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سالم

نشریه شماره های 63،62،61 و 64 بطور همزمان ارائه می شود. این چهار شماره حاوی مطالب متنوع و آموزنده 

فراوانی می  باشد. در بخش قرنیه به موضوع »بررسی تغییرات دینامیک انحنا )Vault( با تغییر شدت نور در لنزهای 

و   )Best( بست  »بیماری  شبکیه  بخش  در  است.  شده  پرداخته   »swept-source OCT توسط دار  سوراخ   Collamer

بستروفینوپاتی ها )Bestrophinopathies(« به بحث کشیده شده است. در بخش گلوکوم »تظاهرات چشمی آدنوم 

هیپوفیز« تبیین شده است. در بخش استرابیسم به »مقایسه نتایج روش جراحی Plication و Resection عضله رکتوس 

خارجی در بیماران با ایزوتروپی باقی مانده« پرداخته ایم. در بخش چشم پزشکی عمومی به » انحرافات چشمی بعد از 

جراحی رفراکتیو« اشاره شده است.

همچنین مطالب قابل تأملی در بخش آزاد، چالش، آموزش، یادآوری )چای( و تازه های آموختنی مفید )تام( برای 

همکاران ارائه شده است.

امید است مجموعه مطالب این شماره مورد توجه و بررسی همکاران قرار گیرد.

از کلیه همکارانی که ما را در این شماره یاری نمودند قدردانی و تشکر می شود. 

                                                                              تا درودی دیگر

                                          بدرود     

                                          

                                    سردبیر مجله چشم پزشکي نگاه 

                                     دکتر بهزاد  یخشي 
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دستورالعمل تدوين مقاالت
نشریه چشم پزشكي نگاه، مجله اي علمي-ترویجي است  و  ساختار 
مجله بر  اساس مقاالت آموزشي و مروري تدوین شده است. مقاالت نباید 
مقاالت  مؤلفین  باشند.  مروري  مقاالت  یا  کتاب  از  رونویسي  یا  ترجمه 
باشند؛  داشته  نظر  مورد  موضوع  زمینه  در  کافي  تجربه  و  مهارت  باید 
نگارش مقاالت مروري نقادانه، عمیق و با بحث ساختاریافته که در مجله 
چشم پزشکي نگاه چاپ مي شوند به چنین تجربه اي نیازمندند. در مقاالت 
بهتر است پیش زمینه مناسب، تعریف و توضیح مناسب واژه ها و مفاهیمي 
که به کار برده مي شود ارائه گردد تا سایر متخصصین بالیني و علوم پایه به 
خوبي مفهوم مناسب مقاله را دریابند. تمام مطالبي که براي مجله فرستاده 
مي شود توسط سردبیران بخش مربوطه و دو نفر دیگر داوري مي شود و 
سپس از مؤلف خواسته مي شود تا تغییرات مدنظر داوران را اعمال کند و یا 

دالیل خود را توضیح دهد. 

مرحله اول: ارائه كردن رئوس مطالب مقاله 
پیش از آماده کردن مقاله مؤلف باید موضوع و جزئیات رئوس مطالب 
مقاله را جهت بررسي اولیه براي مجله ارسال کند تا مشخص شود که آیا 
موضوع درخور و مناسب چاپ در مجله می باشد و همین طور مقالة مشابه 
دیگري در دست تدوین نیست. رئوس مطالب مقاله باید شامل لیست اولیه 
از مراجع مورد استفاده نیز باشد. این طرح کلي براي سردبیر بخش مربوطه 
فرستاده مي شود تا آن را تأیید کند که این امر بین دو تا سه هفته زمان 

مي برد. 

مرحله دوم: ارائه پيش نویس مقاله 
پس از تائید رئوس مطالب، پیش نویس مقاله به مجله ارائه مي شود. 
مؤلف باید کپي الکترونیکي مقاله را در قالب نرم افزار word همراه تصاویر 
با کیفیت باال )حداقل dpi 300( ارائه دهد. تصاویر باید به صورت جدا 
براي مجله فرستاده شوند نه این که در متن قرار گرفته باشند. سپس تمام 
پیش نویس هاي مقاالت )حتي مقاالت درخواستي از شخص یا گروه ویژه( 

بررسي و داوري می شوند. 

مرحله سوم: داوري مقاالت 
در صورتي که پیش نویس مقاله مناسب مجله تشخیص داده شد، به 
سردبیر بخش مربوطه جهت بررسي و داوري ارسال مي گردد. سردبیر بخش 
مربوطه پس از ارزیابي ابتدایي، پیش نویس مقاله را جهت داوري به دو داور 
صاحب نظر در بخش مربوطه مي فرستد. پس از آن که داوري و بررسي مقاله 
انجام شد نظرات داوران و تصمیم نهایي در ارتباط با پذیرش مقاله براي 
مؤلف فرستاده مي شود. پس از آن که مؤلف نظرات داوران را اعمال کرد 
سردبیر بخش مربوطه ممکن است نظرات تکمیلي خود را درباره مقاله به 

مؤلف ارائه کند تا در قالب مقاالت مجله چشم پزشکي نگاه قرار گیرد. 

ساختار و قالب بندی 
مناسب  قالب  در  و  به صورت یک طرح کلي  باید  مقاله  پیش نویس 
یک مقاله مروري، براي مجله فرستاده شود؛ نباید شامل بخش هایي مثل 
روش ها، نتایج و ... باشد. مقاله باید با مقدمه شروع شود و با خالصه و 
نتیجه گیري پایان یابد. حجم مناسب مقاله معموالً 10-12 صفحه چاپ 
شده است )معادل 20 تا 30 صفحه تایپ شده یک خط در میان، حروف 
نگار فارسي یاقوت سایز 12 بدون عکس( حجم مقاله بسته به موضوع ممکن 

است تغییر کند. 

صفحه عنوان 
این صفحه باید شامل عنوان مقاله، نام کامل نویسندگان، آخرین مدرك 
دانشگاهي و وابستگي سازماني آن ها باشد. همچنین در این صفحه باید آدرس 
کامل، شماره تلفن، دورنگار و آدرس ایمیل نویسنده پاسخگو نوشته شود. 
در این صفحه باید پاورقي اضافه و این موارد ذکر شود: منابع حمایت کننده 
از نوشتن مقاله و عالقه مادي و اقتصادي نویسندگان به موضوع مقاله. اگر 
هیچ یک از مؤلفین نسبت به این مقاله و موضوع آن، عالقه و دستاورد مادي 
ندارند باید این جمله ذکر شود: »هیچ یک از مؤلفین عالقه و دستاورد مادي 

نسبت به محصوالت ذکر شده در مقاله ندارند.« 

چكيده
چکیده باید در حدود 150-200 واژه و شامل هدف، نکات اساسي ارائه 
شده در مقاله، نتیجه گیري مناسب و توصیه هاي پایاني باشد. چکیده باید 
متفاوت  از مقدمه و نتیجه گیري پیش نویس مقاله باشد. چکیده اي که شامل 
قسمت هاي مشخص روش ها، نتایج و ... باشد براي مقاالت مروري مناسب 

نیست. 

واژگان كليدي 
در این قسمت باید 5-10 واژه نوشته شود. 

قالب متن 
صفحات باید به این ترتیب شماره گذاري شوند: صفحه عنوان، چکیده/
اختصارات و  عالئم  منابع،  اصلي،  متن  مطالب،  رئوس  کلیدي،   واژگان 

 )legend(، جداول. همه منابع باید به ترتیب عددي در متن مشخص شوند. 
اجازه کتبي برای انتشار مجدد محتوایي که قبالً منتشر شده مي بایست 
توسط نویسنده کسب شود و به همراه پیش نویس مقاله به مجله ارسال 
گردد. اجازه کتبي جهت ارجاع به نظر شخصي یا مطالب منتشر نشده نیز 

باید تهیه گردد. 

جدول ها 
جدول ها باید به صورت منطقي و کامالً سازماندهي شده ارائه شوند. 
توضیح مختصري باید در قسمت فوقاني هر کدام از جدول ها ارائه گردد 
و همه مخفف ها باید در پاورقي تعریف شوند. اطالعات عددي جدول ها باید
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کامل باشد؛ به عنوان مثال اگر ارقام به درصد ارائه شده باشند، باید اعدادي 
که درصد بر پایه آن ها محاسبه شده نیز ارائه شود. 

تصاویر دیجيتال 
 EPS یا TIFF تصاویر الکترونیکي باید به صورت فایل هاي جدا با پسوند
با کیفیت بیشتر از dpi 300 فرستاده شوند. رادیوگرافي ها، سي تي اسکن ها 
و تصاویر اسکن شده باید حداقل کیفیت dpi 1200 داشته باشد. تصاویر 
رنگي باید به صورت فایل CMYK ذخیره شوند. این فایل ها باید به صورت 

چسبیده  به ایمیل فرستاده شوند. 

شرح تصاویر 
توضیحات تصاویر باید به ترتیب دسته بندی شده و با فاصله دو خط از 
یکدیگر تایپ شوند. تصاویری که قبالً منتشر شده اند باید شامل نام مؤلف، 

عنوان، مجله، سال چاپ، جلد و صفحه مجله قبلي باشد. 

منابع
منابع باید به ترتیب شماره گذاري شوند و با فاصله دو خط از یکدیگر 
نوشته شوند. نام مجله باید به صورت مخفف نوشته شود. در واقع منابع باید 
بر اساس شیوه Index medicus نوشته شوند. ارجاع به چکیده هاي مقاالت 

نیز در صورتي پذیرفته مي شوند که:
1- به مقاله اي ارجاع داده شده باشد که متن آن در دسترس نیست. 

2- چکیده در یک مجله نمایه شده چاپ شده باشد. 
در متن عباراتي که منابع آن ها چکیده مقاالت است باید اشاره شود 
»تحقیقات اولیه حاکي از آن است ...«. اطالعات کامل درباره هر یک از 
منابع به صورتي که در زیر نشان داده شده است باید در مقاله گنجانده شود. 
در مقاالت ارجاعي که توسط چهار مؤلف نوشته شده اند باید نام هر چهار 
نویسنده ذکر شود ولي اگر مقاله بیش از آن مؤلف دارد باید نام سه مؤلف اول 

نوشته شود و به دنبال آن به صورت سایر همکاران نوشته شود:

Journal article:

1. Foulks GN. Pitfalls in the design of clinical trials for anti-dry eye 

agents. Ocul Surf 2003;1:2-16. 

Abstract 

2. Smith PS, Williams LC. Effects of artificial tear solutions on 

osmolarity of dry eyes (abstract). Invest Ophthalmol Vis Sci 40 

(suppl):S145.1999. 

Book

3. Charles PO, Van Housen Q Jr, Duchen PX, et al (eds):Corneal, 

conjunctiva, lid: new concepts. New York, NY, Ethis Communications, 

2002. 

Chapter in Book

4. Aay OK:Effect of estrogen medications on the cornea, in 

Charles PO, van Housen Q JE, Duchen Px, et  al (eds): Corneal,  

conjunctiva, lid:new concept. New York, NY, Ethis communications, 

2003, pp 234-25.
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فاکیک لنزهای  انحنای  دینامیک  تغییرات  بررسی  هدف: 
)collamer (PIOL با سوراخ مرکزی در نور، تعریف پارامترهای جدید 

اندازه گیری انحنا.
و   PIOL جابجایی   Swept- source  AS-OCT از  استفاده  با  روش: 
ساختمان های اطاق قدامی به صورت دینامیک و تحت شرایط نوری 
متفاوت اندازه گیری شد. برای هر چشم میزان Vault interval = VI و 

Vault range = VR اندازه گیری شد.

VI: میزان تغییرات Vault در زمان حداکثر میدریاز و حداکثر میوز 

بعد از تابیدن نور است. 
VR: عبارت از تفاوت میزان VI می باشد.

نتایج: نمونه مطالعه شامل 39 چشم از 23 بیمار بود که قباًل تحت 
عمل جراحی PIOL قرار گرفتند. )متوسط 107± 156 روز(

تفاوت قابل توجه در میزان vault در حداکثر و حداقل سایز مردمک 
.)P<0.00( با شرایط متفاوت نوری یافت شد

فوتوپیک شرایط  به  نسبت  اسکوتوپیک  شرایط  در   VR  متوسط 
m 176 ± 70 µ بود. 

نتیجهگیری: میزان Vault به صورت مداوم با تغییرات مردمک در 
شرایط نوری متفاوت، تغییر می کند. 

وضعیت   AS-OCT با   VR و   VI پارامترهای  دینامیک  اندازه گیری 
PIOL در اطاق خلفی را دقیق تر و حقیقی تر از اندازه گیری این مقادیر 

به صورت static نشان می دهد. 

مقدمه
به دست آوردن Vault مناسب چالش اصلی در لنزهای فاکیک اطاق 
خلفی )PIOL( می باشد. Vault در زمان خاص و شرایط نوری محیطی 
ثابت اندازه گیری می شود اما بعضی از مؤلفین نشان داده اند که میزان 
Vault در زمان های مختلف و در شرایط متفاوت چشمی نظیر تطابق 

و تغییر اندازه مردمک تغییر می کند. 
ابداع OCT سه بعدی اطاق قدامی )AS-OCT( امکان اندازه گیری با 
دقت باال و دینامیک ساختمان اطاق قدامی را فراهم کرده است. هدف از

نوری  شرایط  در   PIOL عمل  از  بعد   Vault اندازه گیری  مطالعه  این 

میزان  به  بستگی   Vault در  تفاوت  میزان  این  می باشد.  متفاوت 
دارد.  لنز  کریستالین  به  نسبت   PIOL عقب  و  جلو  به  رو  حرکت 

در اصل هدف از مطالعه حاضر تعیین میزان تغییرات برای افزایش 
دقت اندازه گیری معمول میزان Vault است. 

نمونهوروشها
بوده که  بیمار  از 23  آینده نگر 39 چشم   Pilot این مطالعه  نمونه 
تحت عمل جراحی PIOL مدل )Visian ICL V4c, EVO+) برای درمان 
میوپی توسط یک جراح باتجربه )FG-L( در کلینیک Baviera )مادرید 
بزرگ تر  Optical zone دارای   +EVO مدل  گرفتند.  قرار   اسپانیا( 

5 تا 6/1 و با قدرت اسفریکال از 0/5 دیوپتر تا 14 دیوپتر می باشد. 
 V4c مدل Vault این مدل دارای سوراخ مرکزی 360 درجه و طراحی
اندازه )12.1,12.6,13.2,13.7 میلی متر( موجود  PIOL در 4  است. 

است. 
از تمام بیماران رضایت نامه عمل جراحی و دسترسی به اطالعات 

جراحی گرفته شده. 
پارامترهاینتیجهمطالعه:

Dynamic vault با استفاده از دستگاه زیر اندازه گیری شد:

 swept source AS-OCT )Fourier Domain OCT CASIA SS-1000(
مطالعه دینامیک اطاق قدامی با پروتکل Angle Analysis که شامل 
128 اسکن B و 512 اسکن A با سرعت 8 فریم در ثانیه انجام شده 
 Lux اطاق 0.5  نور  میزان  نور،  اندازه گیری شدت  توسط دستگاه  به 
ثابت نگه داشته شد. زمانی که اندازه گیری شروع می شد چشم بیمار 
به یک نقطه داخلی در طول تصویربرداری نگاه می کرد در حالی که 
به چشم مقابل با چراغ قوه نوری با شدت Lux 18.500 به مدت یک 

ثانیه تابیده می شد و سپس چشم به مدت 5 ثانیه بسته می شد. 
 OCT سیستم   eye tracker از  استفاده  با  مطالعه  مورد  چشم 
میدریاز و  میوز  واکنش  حال  عین  در  می گرفت  قرار  بررسی   مورد 

Consensual نیز ثبت می شد. ضبط ویدیویی مردمک در Plane قرنیه 

به صورت همزمان انجام می شد. 
شاخص های اندازه گیری شده در تصاویر عبارت بودند از

1- اندازه مردمک در سطح عنبیه 
 Vault -2

قدامی سطح  تا  قرنیه  اندوتلیوم  از  قدامی  اطاق  عمق   -3 
PIOL (ACD-AS PIOL(

 ATA (Angle to Angle Distance( -4
]Crystallin Lens rise )CLR([ 5- برآمدگی کریستالین لنز

قرنیه در  ایریس و سطح خلفی  بین ریشه  قدامی  اطاق  زاویه   -6
(TISA-500( 500 µm فاصله

همچنین سایز مردمک و فاصله white  to white در سطح قرنیه نیز 
اندازه گیری شد. همین اندازه  گیری ها در شرایط حداکثر میدریازیس 

نیز انجام شد )شکل 1(. 

بررسی تغییرات دینامیک انحنا )Vault( با 
تغییر شدت نور در لنزهای Collamer سوراخ 

swept-source OCT دار توسط

* دکتر بهزاد نیکبخت
behzadnikbakht36@yahoo.com

جراح و متخصص بیماری های چشم
فلوشیپ جراحی قرنیه و سگمان قدامی

بیمارستان چشم پزشکی نگاه
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و   Vault interval (VI( جدید  پارامترهای  فوق  متد  از  استفاده  با 
)Vault range (VR تعریف شدند. 

VI: میزان Vault مرکزی در شرایط حداکثر میدریازیس و میوزیس 

بعد از تابیدن نور و تغییر سایز مردمک که بر حسب واحد میکرون 
اندازه گیری می شود. 

به  که  می باشد   VI اندازه گیری  از  بعد  فوق  مقدار  دو  تفاوت   :VR

صورت قدر مطلق و برحسب میکرون مشخص می گردد. 
بنابراین وقتی این اندازه گیری ها جمع آوری شدند، VI و VR برای 
هر چشم ثبت شد. در ماکزیمم میوزیس کم ترین Vault و در شرایط 

میدریازیس باالترین مقدار Vault ثبت شد. 
 ACD CLR ،در حداکثر میوزیس Vault گروه هایی بر اساس میزان
و  شد  تشکیل   ICL سایز  و  مدل  اسفریکال،  قدرت  و  میوزیس  در 
تفاوت های به دست آمده در هر چشم در گروه های فوق مورد تجزیه 

و تحلیل قرار گرفت.

بررسی آماری با نرم افزار Stata II انجام شد. برای بررسی تفاوت بین 
میوز و میدریاز از t test یا Wilcoxon-signed rank test استفاده گردید. 
بررسی شدند.   t test و   Mann-whitneyu با تست  بین گروه ها  تفاوت 

تفاوت ها با میزان P<0.05 دارای اهمیت آماری بودند.

نتایج
نمونه مورد مطالعه 39 چشم )20 چشم راست و 19 چشم چپ( 
عمل  تحت  که  مرد(.  مورد   2 و  زن  مورد   14( بودند  بیمار   23 از 
 جراحی spherical PIOL با سوراخ مرکزی قرار گرفتند. )22 چشم لنز

زمان  در  سن  متوسط   .)+EVO مدل  مورد   17 و   Visaian ICL

بود.  سال(   49 تا   24 سنی  )محدوده  سال   6  ±  35 جراحی 
بوده دیوپتر   -7.68±3.17 عمل  از  قبل  انکساری  عیب   متوسط 
  )محدوده 1/75 تا 15/63- دیوپتر(.    فاصله زمان بین جراحی تا     انجام OCT     نیز

156 ± 107 روز بود )محدوده 3 تا 621 روز(. 
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اندازه لنز استفاده شده نیز به شرح زیر بوده، در سه چشم سایز 12.1، یازده چشم سایز 12.6، بیست و سه چشم سایز 13.2 و دو چشم سایز 
13.7 استفاده شده است. 

نتایجکلینیکی
متوسط اندازه مردمک در شرایط فتوپیک 0.47 ± 2.95 )محدوده 4.11-2.33( بود. در همین شرایط متوسط مقدار Vault در میوزیس 

حداکثر 208 ± 374 میکرون )محدوده 85 تا 963 میکرون( بوده است. 
متوسط سایز مردمک در شرایط اسکوتوپیک 0.86 ± 5.49 میلی متر )محدوده 7.09 - 3.63 میلی متر( بود. متوسط میزان Vault در شرایط 

میدریاز حداکثر 208 ± 540 میکرون )محدوده 129-133 میلی متر( بود. 
متوسط VR 70 ± 167، میکرون بود. )محدوده 366-48 میکرون(. شکل 2

شکل 2- محدوده تغییرات اندازه مردمک 

متوسط تغییرات در اندازه مردمک 0.75 ± 2.54 )محدوده 3.93-1.17 میلی متر( بود. جدول یک تغییرات میزان Vault و ساختمان های اطاق 
قدامی را در شرایط مختلف نوری نشان می دهد. )جدول 1(

تغییرات Vault در شرایط فوتوپیک و اسکوتوپیک در زیرگروه های مختلف از جمله CLR در میوزیس، ACD در میوزیس، میزان Vault در 
میوزیس و قدرت، سایز و مدل PIOL گذاشته شده بررسی شدند. تفاوت آماری قابل توجه با P=0.006 در مقایسه بین گروه های Low vault و 

high vault در شرایط میوزیس مشاهده شد. جدول شماره 2 مقایسه میزان Vault در زیرگروه ها را نشان می دهد. )جدول 2(

|swept-source OCT سوراخ دار توسط Collamer با تغییر شدت نور در لنزهای )Vault( بررسی تغییرات دینامیک انحنا|
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Changes in Vault and Anterior Chamber Structures Under Different Light Conditions -1 جدول

Comparison of Vault Range Between Subgroups -2 جدول
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بحث
میزان Vault در PIOL بستگی به سایز لنز، طراحی Vault در ساختار 
این  بر  دارد. عالوه   ciliary sulcus در  لنز  پاپک های  قرارگیری  و  لنز 
اندازه گیری  عمل  از  بعد  شرایط  در   Vault بررسی  معمول  دیدگاه 
 slit با  معاینه  در  نوری  شرایط خاص  در  یعنی   static به صورت  آن 
توسط  یا  و   AS-OCT یا   high frequency UBM با  اندازه گیری  یا  و 

تصویربرداری Schimpflug می باشد. 
بررسی تغییرات Vault در شرایط نوری متفاوت به کمک بیومتری 
شده  بررسی  لنزهای  شد.  انجام  همکاران  و   Petternel توسط   PCI

شامل چندین مدل برای تصحیح میوپی )11 چشم( و هیپروپی )2 
چشم( بدون سوراخ مرکزی بودند. نویسنده با توجه به مفهوم جدید 
اندازه گیری دینامیک Vault میزان متوسط VR در محدوده 50 ± 73 

میکرون را ثبت کرده است. 
 Vault میزان دینامیک  OCT Visante با استفاده از Lindland ًاخیرا
در شرایط فوتوپیک )lux 257( و مزوپیک )lux 2( را بررسی نموده 
است. آن ها میزان قابل توجه کاهش Vault به اندازه 60 ± 40 میکرون 
در شرایط فوتوپیک گزارش کرده اند که بصورت قابل توجهی از مقادیر 
گزارش شده توسط این بررسی کم تر می باشد. این تفاوت مربوط به 
نوع ICL استفاده شده می باشد که در مطالعه LindLand بدون سوراخ 
مرکزی بودند و همچنین شدت نور استفاده شده برای ایجاد میوزیس 

که در این مطالعه Lux 18.500 بوده است. 
اخیراً Lee و همکاران تغییرات Vault در شرایط نوری متفاوت را بعد 
از عمل بررسی کرده اند. لنز استفاده شده در مطالعه فوق دارای سوراخ 
مرکزی بوده. Static vault با visantc OCT بررسی شده و مقایسه مدل 
V4C و V4 کاهش قابل مالحظه Vault در شرایط فوتوپیک را در هر 

 ICL ،در گروه Vault دو گروه نشان داده است. عالوه بر این تغییرات
V4C خیلی بیش تر از گروه V4 می باشد. 

)با   V4C گروه  در   147  ± میزان 59  به   Vault توجه  قابل  کاهش 
سوراخ مرکزی( و کاهش 55 ± 88 میکرون در گروه V4 نشان داده 

شده است.
محدوده در   VR یعنی  مطالعه  این  یافته های  با  اعداد   این 

70 ± 167 میکرون هماهنگی دارد. یافته های مطالعات باال نشانه ای 
از ماهیت دینامیک Vault می باشد. با استفاده از تکنولوژی OCT اطاق 
بررسی  می توان  را  مردمک  حرکت  زمان  در   PIOL تغییرات  قدامی 
خلفی  سطح  از  لنز  قدامی  سطح  بودن  جدا  از  وقتی  بنابراین  کرد. 
ICL صحبت می شود بررسی Static Vault اطالعات را در زمان معین 

و شرایط نوری خاص بیان می کند و از ارزش کم تری برخوردار است.
Dynamic AS-OCT تصاویر واضحی از ICL و حرکات اطاق قدامی 

نشان می دهد. با وجود دقت این تکنولوژی ساختمان های سولکوس 
بنابراین رابطه PIOL و سولکوس به صورت  غیرقابل بررسی هستند 
دقیقی قابل اندازه گیری نیست. در مواقع میوزیس ناشی از نور، ایریس، 

PIOL را به سمت عقب می راند و Vault مرکزی کاهش می یابد. 

و  جانبی  سوراخ های  از   aqueous مایع  حرکت  باعث  حرکت  این 
 ACD در  توجهی  قابل  تفاوت  مطالعه  این  در  می شود.  مرکزی 
توجه قابل  افزایش  اما  نشد.  پیدا  میدریاز  و  میوزیس  زمان   در 

ناشی  که  گردید  مشاهده  میوزیس  زمان  در   CLR  (60  ±  66  μm(
که  می باشد  لنز  جلوی  به  رو  حرکت  و   ICL خلف  به  رو  حرکت  از 
به نوبه خود باعث کاهش Vault در شرایط فتوپیک می شود. تفاوت 
میزان  با  چشم های  در   VR میزان  در   )P<0.05( توجه  قابل  آماری 
داده شد.  نشان  Vault کم تر  با  با چشم های  مقایسه  در   Vault باالی 
بیش تری  حرکت   (VR  211  ±  77  (  ،PIOL باال   Vault با  موارد  در 
باعث که   PIOL دینامیسم  وجود  با  دارد.  نوری  شرایط  تغییر   با 

Low vault در شرایط میوزیس می شود هیچ مورد تماس مرکز ICL با 

لنز مشاهده نشد. البته تماس های محیطی بخصوص در موارد میوپی 
باال می تواند نقشی در پیدایش کاتاراکت داشته باشد. 

بررسی  برای  بزرگ تر  نمونه های  با  بیش تر  مطالعات  وجود  این  با 
است.  نیاز  مورد  محیطی  و  مرکزی  تماس های  در  کاتاراکت  ارتباط 
 aqueous مایع  باعث جریان  مرکزی  اگر چه سوراخ  تئوری  لحاظ  از 
بررسی های  به  نیاز  وجود  این  با  کاتاراکت می شود  کاهش شانس  و 

بیش تر می باشد. 
می باشد.  مطالعه  نقاط ضعف  از  یکی  جراحی  زمان  فاصله  تفاوت 
میزان vault با گذشت زمان کاهش می یابد و میزان VR و VI تحت 

تأثیر قرار می گیرد. 
استاتیک  پارامتر  یک  بعنوان   PIOL Vault چه  اگر  خالصه  بطور 
شناخته می شود این مطالعه مفهوم دینامیک این پدیده و تفسیر آن 
 Vault با حرکت آیریس در طول روز را نشان می دهد. بنابراین میزان

با مفاهیم VI و VR که مفهوم دینامیکی دارند باید همراه باشد. 

|swept-source OCT سوراخ دار توسط Collamer با تغییر شدت نور در لنزهای )Vault( بررسی تغییرات دینامیک انحنا|
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هدف: بررسی تغییرات دینامیک انحنای لنزهای فاکیک)collamer (PIOL با سوراخ مرکزی در نور، تعریف پارامترهای جدید اندازه گیری   
   انحنا.

روش: با استفاده از Swept- source  AS-OCT جابجایی PIOL و ساختمان های اطاق قدامی به صورت دینامیک و تحت شرایط نوری 
   متفاوت اندازه گیری شد. برای هر چشم میزان Vault interval = VI و Vault range = VR اندازه گیری شد.

VI: میزان تغییرات Vault در زمان حداکثر میدریاز و حداکثر میوز بعد از تابیدن نور است. 

VR: عبارت از تفاوت میزان VI می باشد.

نتایج: نمونه مطالعه شامل 39 چشم از 23 بیمار بود که قباًل تحت عمل جراحی PIOL قرار گرفتند. )متوسط 107 ± 156 روز(
.)P<0.00( در حداکثر و حداقل سایز مردمک با شرایط متفاوت نوری یافت شد vault تفاوت قابل توجه در میزان

متوسط VR در شرایط اسکوتوپیک نسبت به شرایط فوتوپیک  m176 ± 70 µ بود. 
نتیجهگیری: میزان Vault به صورت مداوم با تغییرات مردمک در شرایط نوری متفاوت، تغییر می کند. 

 اندازه گیری دینامیک پارامترهای VI و VR با AS-OCT وضعیت PIOL در اطاق خلفی را دقیق تر و حقیقی تر از اندازه گیری این مقادیر 
   به صورت static نشان می دهد. 
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مقدمه
که  می باشند  چشمی  بیماری های  از  گروهی  بستروفینوپاتی ها 
اغلب  بیماری ها  این  می باشد.   BEST1 ژن  در  جهش  آن ها  علت 
و  می دهند  بروز  را  خود  شبکیه  دژنراتیو  ارثی  اختالالت  بصورت 
هم  ماکوال  ارثی  بیماری  شایع ترین  اتفاقاً  که  آن ها  بارزترین 
 Best Vitelliform Macular Dystrophy (BVMD( می شود  شناخته 
شامل گروه  این  اختالالت  دیگر  است.   Best بیماری  همان   یا 
و  Autosomal recessive Bestrophinopathy (ARB( 
 Autosomal Dominant Vitreo Retinochoroidopathy (ADVIRC(
می باشند. البته جهش در این ژن گاهی از اوقات می تواند اختالالت 
بصورت  که  نماید  ایجاد  چشمی  بافت های  تمام  در  پیچیده تری 
دیستروفی  ،Micro-cornea شامل  قدامی  سگمان   ناهنجاری های 

 )MRCS آب مروارید زودرس و استافیلوم خلفی )سندرم ،Rod-Cone

بروز نماید. 
اطالعات زیادی بدست آمده است که نقش پروتئین بستروفین 1 
یا Best1 را که توسط ژن BEST1 کد می شود در ایجاد این اختالالت 
نشان می دهد و این اطالعات امروزه باعث شناخت بهتر فیزیولوژی 

RPE و درمان های جالب این بیماری ها شده است. 

 BEST1 اگر چه تمام این طیف اختالالت مرتبط با جهش های ژن
می باشند ولی تا بحال حدود 250 جهش در این ژن شناخته شده 
است و همین مسئله باعث تنوع نشانه ها و عالمت های فنوتیپی این 
بیماران می شود و از طرف دیگر پژوهشگران گمان می کنند که عالوه 
بر جهش ها، عوامل تنظیم کننده ژنی و پروتئینی دیگر و حتی محیطی 

می توانند فنوتیپ های متفاوتی ایجاد نمایند. 
 Arden Ratio این نکته شایان توجه است که در تمام این بیماری ها
)قله نور به قعر تاریکی( EOG کاهش می یابد و این خود می تواند در 

فهم نقش پروتئین های BEST در چشم انسان کمک نماید.

بستروفین ها 
این ها خانواده ای از پروتئین های غشای سلولی می باشند که توسط 
 )Best1, Best2( چهار ژن در ژنوم انسان کد می شوند. دو نوع از آن ها

در چشم انسان وجود دارند که البته نوع اول گسترده تر و مؤثرتر است. 

BEST1 بیولوژی ژن
پروتئین  و  دارد  قرار   11q12 کروموزوم بلند  بازوی  روی  ژن  این 
کد  دارند  قرار   RPE سلول های   Basolateral غشای  در  که  را   Best1

است  شده  دیده  هم  سلول ها  داخل  در  پروتئین  این  البته  می کند. 
که هنوز نقش آن ناشناخته است. تجلی این پروتئین در سلول های 
این تفاوت می تواند  ناحیه ماکوال است و  از  محیطی شبکیه بیش تر 
 ADVIRC تا BVMD باعث اختالالت فنوتیپی این طیف بیماری ها از
باشد. این پروتئین در شبکیه حساسه، اجسام مژگانی، عنبیه، قرنیه و 
عدسی دیده  شده است. البته وجود این پروتئین در ارگان های دیگری 
از بدن مثل کلیه، سیستم اعصاب مرکزی و بیضه ها نیز گزارش شده 
است. پروتئین Best1 ایزوفرم های مختلفی دارد. وظایف شناخته شده 

این پروتئین تا به امروز از قرار زیر است: 
در  پروتئین  این  و   RPE نقش  چشم.  طبیعی  نمو  و  رشد   الف- 

   فاکتورهای رشدی کورویید و اسکلرا شناخته شده است.
ب- کانال های کلریدی که با کلسیم فعال می شوند.

ج- کانال های بزرگ آنیونی مثل کانال بیکربنات.
د- مهارکننده کانال های کلسیمی داخل سلولی.

ه- انتقال GABA و گلوتامات.
اولین نشانه ها از تأثیر این پروتئین روی کانال های کلر از تغییرات 
EOG در این بیماری به دست آمد چون برای ایجاد پاسخ قله نوری 

در EOG باید کانال  های کلر وابسته به کلسیم فعال باشند. 
اختالالت  ایجاد  باعث  می افتد  اتفاق  ژن  این  در  که  جهش هایی 
ترافیکی در پروتئین های سلول های RPE و تجمع این پروتئین ها در 
داخل سلول، اختالل در فعالیت  کانال های آنیونی، تغییر نفوذپذیری 
آنیون های بزرگ در سلول ها و تغییرات کانال های کلسیمی در داخل 

سلول می شوند.
این نکته اشاره می شود که ژن BEST2 فقط در  در همین جا به 
که  آنجا  از  و  است  شده  دیده  مژگانی  جسم  غیرپیگمانته  اپی تلیوم 
بر روی کانال های آنیونی بزرگ مثل بی کربنات تأثیر دارد شاید در 
 BEST4 و BEST3 فیزیولوژی فشار چشم نقشی داشته باشد. ژن های

در چشم انسان دیده نشده اند. 

پاتوفیزیولوژی )سبب شناسی(
باعث تغییراتی   BEST1 همانگونه که قبال ذکر شد جهش در ژن 
در عملکرد کانال های یونی سلول های RPE شده و فعالیت آن ها را با 
از بین رفتن جریان  اختالل مواجه می کند که در اغلب آن ها باعث 
تخم  زرده  مواد  و  مایع  تجمع  می شود.  سلول  داخل  به  کلر  حرکت 
و  آن ها  بین  و  سلول ها  اطراف  فضای  در  اختالل  این  اثر  در  مرغی 
فتورسپتورها و اثرات سمی قطعات خارجی فتورسپتورها باعث آسیب 
رسوب حقیقت  در  و  می گردد  فتورسپتورها  و   RPE سلول های  به 

|)Bestrophinopathies( و بستروفینوپاتی ها )Best( بیماری بست|

* دکتر مجید محمدی 
majid2001irus@yahoo.com

جراح و متخصص بیماری های چشم
فلوشیپ جراحی شبکیه و لیزر
بیمارستان چشم پزشکی نگاه

بیماری بست )Best( و بستروفینوپاتی ها 
)Bestrophinopathies(
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|)Bestrophinopathies( و بستروفینوپاتی ها )Best( بیماری بست|

لیپوفوشین ها عامل اصلی اختالالت در این گروه از بیماری ها می باشند.  
البته عالوه بر تأثیرات فوق تغییراتی در هموستاز کلسترول نیز دیده 
فتورسپتورها  خارجی  قطعات  در  آن  تجمع  علت  به  که  است  شده 

می تواند در ایجاد ناهنجاری ها نقش داشته باشد. 

شد  تشریح  آدامز  توسط   1883 سال  در  بار  اولین  بیماری  این 
اولین  فریدریش بست است که در سال 1905  نام آن مرهون  ولی 
شبکیه  ارثی  دیستروفی  یک   BVMD کرد.  ترسیم  را  آن  شجره نامه 
است که سلول های RPE را گرفتار می کند و ظاهری شبیه زرده تخم 
مرغ در ماکوالی دو چشم ایجاد می نماید. این بیماری اغلب خود را 
در کودکی یا اوایل جوانی نشان می دهد و در اکثر موارد پیش آگهی 
بینایی خوبی دارد. الگوی ژنتیکی وراثت آن اتوزوم غالب است ولی 
در بین خانواده های مختلف و حتی در یک خانواده ممکن است بروز 
متفاوت و نفوذ متنوعی داشته باشد. اولین عالیم بیماری معموالً بین 
سنین 15-3 سالگی ظاهر می شود،  گرچه شروع در دهه های بعدی 

عمر نیز گزارش شده است.

مراحل بالینی
معموالً این بیماری را به شش مرحله کلینیکی تقسیم نموده اند:

طبیعی  بینایی  که  می گویند   Previtelliform را  اول  مرحله   -1
بسیار  نقاط  شامل  و  می باشند  مختصر  بسیار   RPE تغییرات  و  بوده 
 EOG این مرحله  نکته مهم در  ماکوال هستند.  کوچک کندویی در 

غیرطبیعی است. 
2- مرحله بعد مرحله Vitelliform است که نمای زرده تخم مرغی 
استاندارد دیده می شود. در 30 درصد موارد ضایعات اقماری نیز وجود 
دارد. بینایی معموالً طبیعی است و یا کاهش مختصری نشان می دهد.

 )Pseudohypopyon( لیپوفوشین  الیه   رسوب  با  سوم  مرحله   -3
شناخته می شود و بینایی مشابه مرحله دوم است.

4- مرحله Vitelleruptive ضایعه زرده تخم مرغی شبیه نیمروی بهم 
زده می شود. در این مرحله هم بینایی شبیه مراحل 1 و 2 می باشد. 

5- مرحله آتروفیک است که RPE مرکزی و شبکیه روی آن آتروفی 
می شوند و بینایی به میزان 20/30- 20/200 می شود. 

 CNV اتفاق می افتد  بیماران  این مرحله که در 20 درصد  6- در 
تشکیل می شود و دید این بیماران اغلب مساوی یا کم تر از 20/200 

خواهد بود. 
ضایعات در اکثر موارد دو طرفه و قرینه می باشند. گرچه بعضی از 
به  اغلب  این ضایعات  دیده می شود.  تظاهرات یک طرفه هم  اوقات 
صورت منفرد می باشند ولی در 30 درصد موارد ممکن است بیش از 
یک ضایعه دیده شود که در این مواقع تمام آن ها در ناحیه فوه آ و یا 
جنب آن قرار دارند و این موارد اغلب کوچک تر و در قسمت فوقانی 

به طور کالسیک شبیه یک زرده تخم  دیده می شوند. شکل ضایعه 
مرغ در پل خلفی چشم می باشد ولی می تواند بعضی اوقات نارنجی تر 
و یا برجسته با لبه های تیره باشد. عروق شبکیه از روی این ضایعات 
زرده  ضایعه  اوقات چندین  گاهی  می کند.  عبور  تغییری  هیچ  بدون 

تخم مرغی با هم دیده می شود که بسیار نادر است.
پیدا  زیاد  کاهش  بینایی  آن  اوایل  در  بخصوص  بیماری  این  در 
و  ندارد  شبکیه  ضایعه  ظاهر  به  ارتباطی  هیچ  بینایی  و  نمی کند 
است.  شدیدتر  بینایی  میزان  تخمین  از  اغلب  شبکیه ای  نشانه های 
یا  و  مرکزی  اسکوتوم  بینایی،  کاهش  بتدریج  بیماری  پیشرفت  با 
می آید  بوجود   CNV که  مواقعی  در  می گردد.  آشکار  متامورفوپسی 
کاهش بینایی تسریع می شود. در اغلب مواقع این بیماران درجاتی از 

دوربینی و آستیگماتیسم را نشان می دهند. 

تشخیص افتراقی
می گنجد  بست  افتراقی  تشخیص های  لیست  در  که  بیماری هایی 

شامل موارد ذیل می باشند:
الف- دیستروفی Foveomacular vitelliform بالغین

ARMD -ب
Dominant Drusen -ج

CSR -د
ه- رتینو کوروییدیت توکسوپالسمایی

Solar Retinitis -و
ز- سوراخ ماکوال

ح- دیگر شرایط آتروفی ماکوال مثل میوپی

تشخیص
   اگر چه تشخیص بیماری بست اغلب بصورت بالینی انجام می شود 

ولی چندین تست تشخیصی در اثبات آن مفید می باشند:
EOG -I = در همه موارد غیرطبیعی با ضریب آردن )نور/ تاریکی( 1/5 

یا کم تر می باشد. 
ERG -II = کاماًل طبیعی است. 

با فضای زیرشبکیه و  OCT -III = برای مکان یابی ضایعات در رابطه 

همچنین وجود مایع در موارد CNV مفید است. 
با  اولیه هیپوفلورسانس ضایعه دیده می شود که  FA -IV = در موارد 

پیشرفت آن مخلوطی از نماهای هیپو و هیپرفلورسانس غالب می شود 
و در مراحل آتروفی نهایی باز هیپرفلورسانس شایع است.

FAF-V = در ابتدای بیماری اتوفلورسانس خلفی افزایش پیدا می کند و  

این مسئله با بروز Pseudohypopyon اغلب در پایین رسوب می کند و 
در مرحله بهم خوردگی ضایعه نمای خالدار هیپو و هیپر دیده می شود 

و در مرحله آتروفی هیپو فلورسانس نمایان می گردد.

Best (BVMD( بیماری 
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درمان
تا بحال هیچ درمان دارویی یا جراحی برای این بیماری شناخته 
نشده است. در موارد ایجاد CNV می توان از داروهای Anti VEGF و 

یا حتی PDT استفاده کرد. 

عوارض
عوارض طوالنی مدت این بیماری می تواند شامل موارد ذیل باشد:

 CNV -4  3- آتروفی جغرافیایی  RPE 2- آتروفی RPE 1- فیبروز زیر
که بعضی آن را همان مرحله 6 می دانند. 5- خون ریزی زیر شبکیه در 

اثر ضربه خفیف به سر یا چشم. 6- سوراخ ماکوال

 BEST1, PRPH2,ImPG1, ImPG2 این بیماری در اثر جهش های ژنی  
 Pattern Dystrophies از  بزرگ تری  دسته  به  مربوط  و  شده  ایجاد 
به  است  ممکن  بیماران  این  از  قلیلی  بسیار  تعداد  می باشد.  شبکیه 
تک گیر  صور  به  اغلب  بیماری  این  کنند.  بروز  غالب  اتوزوم  صورت 
می باشد اگر چه انواع فامیلی آن نیز گزارش شده است. شروع بیماری 
اغلب بین 50-30 سالگی است و ضایعات ویتلیفرم زیر ناحیه فووه آ 
بینایی  کاهش  اغلب  این ها  دارند.  میکرون  بین 500-700  اندازه ای 
ندارند ولی در مواردی کاهش بینایی خفیف و یا حتی متوسط گزارش 

شده است. از عوارض آن CNV و RPED است. 

BEST1 دچار جهش شوند ممکن  ژن  الل  دو  هر  که  مواردی  در 
این  در  دهد.  نشان  را  خود  مغلوب  اتوزوم  بصورت  بیماری  است 
بیماری کاهش بینایی از دهه اول عمر شروع می شود اگرچه شروع در 
دهه های بعدی تا پنجم نیز گزارش شده است. این ها معموالً دوربین 
هستند و عمق اتاق قدامی آنان کاهش دارد. ضایعات زرد رنگ متعدد 
اطراف قوس های عروقی ماکوال دیده می شوند. این ضایعات می تواند 
به همراه مایع زیر شبکیه و تورم ماکوال باشد. در این ها هم EOG کاماًل 
غیرطبیعی است و Pattern ERG نیز کاهش شدید نشان می دهد. در 
این بیماران اگر CNV ایجاد نشود کاهش بینایی به آرامی و مختصر 

می باشد. 

شبکیه  محیطی  پیگمانته  کوریورتینال  اختالل  نادر  بیماری  یک 
برای آن شناخته شده است.   BEST1 می باشد که چهار جهش ژنی 
این اختالل یک کمربند 360 درجه هیپرپیگمانته محیطی بین  در 
فیبریالری  تراکم  با  همراه  که  می شود  دیده  سراتا  اورا  و  اکواتور 

زجاجیه می باشد. ممکن است نقاط سفید رنگی در شبکیه دیده شود 
دیگر  بیماران عالیم  این  در  دیده می شود.  نورگ زایی شبکیه هم  و 
چشمی مثل نیستاگموس، قرنیه کوچک، نانوفتالموس، دوربینی، اتاق 
قدامی کم عمق و باریک شدن شریانچه های شبکیه و رنگ پریدگی 
پشت  ناحیه  زمان  با گذشت  است.  گزارش شده  نیز  اپتیک  دیسک 
عوارض چشمی  بیماران  این  در  می شود.  درگیر  نیز  شبکیه  اکواتور 
خون ریزی  و  شبکیه  دکولمان  کوریورتینال،  آتروفی  ماکوال،  تورم 

زجاجیه در گذر زمان دیده می شود. 

 Autosomal Dominant Microcornea, Rod Cone Dystrophy, Early( 

(onset cataract, Posterior staphyloma syndrome

این سندرم با تظاهرات زیر شناخته می شود: 
1- مدل ارثی اتوزوم غالب

2- وجود هیپروپی
3- میکروکورنه

Pulverulent 4- آب مروارید زودرس از نوع
5- اتاق قدامی کم عمق

Rod-Cone 6- دیستروفی
7- استافیلوم خلفی در چشمی که طول محور آن طبیعی است

به   زمان  با گذشت  که  استافیلوم  جلو  در  RPE محیطی  آتروفی   -8 
   قطب خلفی نیز کشیده می شود. 

EOG -9 غیرطبیعی
است  ممکن  بزرگساالن  در  که  طبیعی  حد  از  پایین تر   ERG  -10

کاهش یابد. 
نوجوانان دیده می شود شب  اولین عالمت که در  بیماران  این  در 
کوری است. با باال رفتن سن بعد از سی سالگی بینایی کاهش پیدا 
می کند و اغلب در این سن نیاز به جراحی آب مروارید پیدا می کنند. 

دید نهایی می تواند از 20/200 تا NLP کاهش پیدا کند. 

چند بیمار با دیستروفی حلقه ای شبیه RP که ناشی از جهش های 
ژن BEST1 می باشند گزارش شده است که اغلب آن ها الگوی وراثتی 
اتوزوم غالب داشته اند اگرچه بعضی از آن ها اتوزوم مغلوب هم بوده اند. 

چشم  ماکولوپاتی  که  بیمارانی  از  بعضی  در   BEST1 ژن  از  نوعی 
گاوی )Bull's eye( و AMD داشته اند دیده شده است. در این بیماران 
اگر چه جریان ورود کلر به داخل سلول طبیعی بوده است ولی نشت 

)AVMD( دیستروفی ماکوالی ویتلیفرم بالغین  

)ARB( بستروفینوپاتی اتوزوم مغلوب 

)ADVIRC( ویترو رتینو کورویدوپاتی اتوزوم غالب 

MRCS سندرم  
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آنیون های بزرگ مشاهده می شود.

بیماری ها  این  برای  شده ای  شناخته  درمان  هیچ  حاضر  حال  در 
و  فیزیولوژی  در   BEST1 ژن  نقش  بیشتر  ولی شناخت  ندارد  وجود 
دارویی،  درمان های  در جهت  جالبی  تحقیقات  پاتوفیزیولوژی چشم 

ژن درمانی و پیوند RPE را هدایت کرده است. 

درمان های دارویی
مهارکننده دو  که  داده اند  نشان  آزمایشگاهی   پژوهش های 

Proteasome شامل phenylbutyrate-4 و Bortezomib می توانند باعث 

 RPE روی غشای پالسمایی سلول های Best1 ترمیم جایگاه پروتئین
شده و انتقال کلریدی را اصالح نمایند. 

BVMD دیده شده است که تخریب قطعات  بیماران  از    در بعضی 
در  وقتی  است.  همراه  کندی  و  اختالل  با  فتورسپتورها  خارجی 
بدون  یا  همراه  به  اسید  والپرویک  با  را  سلول ها  این  آزمایشگاه 
خارجی  قطعات  تخریب  سرعت  افزایش  کرده اند  مجاور  راپامایسین 

دیده شده است. 

ژن درمانی
و  RP شامل  شبکیه  بیماری های  در  درمانی  ژن  بحال   تا 

موفقیت  با   65  RPE ژن  طریق  از   Leber's congenital Amaurosis

گزارش شده است. 
بنظر می رسد که ژن BEST1 هدف خوبی برای ژن درمانی بویژه 
در نوع ARB باشد. در یک مدل در سگ ها دیده شده ژ که انتقال ژن 
را در مدت  تغییرات شبکیه  RPE روند  به درون سلول های   BEST1

زمان 23 ماه بر عکس کرده است و عالوه بر آن ضایعات ویتلیفرم نیز 

کاهش پیدا کرده اند. 

RPE پیوند
درمان بیماری های دژنراتیو شبکیه از طریق پیوند سلول های مادر 
از بیماری های دیستروفی شبکیه  Pleuripotent stem cells در بعضی 

و AMD تا بحال مورد پژوهش قرار گرفته است و می تواند برای این 
در  که  باشد  خوبی  بسیار  خبر  بستروفینوپاتی  بیماری های  از  طیف 

مراحل اولیه تحقیق است. 

خالصه
مورد  هنوز  بستروفینوپاتی ها  بیماری های  ایجاد  مکانیسم  چه  اگر 
پروتئین های  بیولوژیک  نقش  با  آن ها  ارتباط  ولی  می باشد  مناقشه 
BEST و جهش های ژن BEST1 پنجره ای از امید را به روی دانشمندان 

گشوده است که بتوانند از طریق درمان های دارویی، ژن درمانی و یا 
پیوند سلول های بنیادی این گروه از بیماران را یاری داده و یا بیماری 

را کامل معالجه نمایند. 

  درمان های بالقوه بستروفینوپاتی ها

1- بستروفینوپاتی ها گروهی از بیماری های چشمی می باشند که به علت جهش در ژن BEST1 ایجاد می شوند.
2- اغلب این بیماری ها اختالالت دژنراتیو شبکیه دارند.

3- شایع ترین آن ها بیماری BVmD یا بست می باشد.
4- البته به دلیل نفوذ متفاوت و بروز متنوع آن فنوتیپ های مختلفی ایجاد می شود.

5- نقش پروتئین بستروفین یک )Best1( که توسط این ژن کد می شود در ایجاد این بیماری ها شناخته شده است. 
6- امروزه دانشمندان تالش می کنند که از طریق درمان های دارویی، ژن درمانی و یا پیوند سلول های خاص بتوانند روی بیماری های 

این گروه تأثیر گذاشته و آن ها را معالجه درمان نمایند. 
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|تصاویری چند در چشم پزشکی|

Kissing Choroidal Effusion



مقدمه
ماکروآدنوم هیپوفیز تومور خوش خیمی است که به صورتی شایع 
و به شکل تصادفی در تصویربرداری تشخیص داده می شود. در برخی 
میدان  محیط  رفتن  دست  از  یا  سردرد  با  ابتدا  از  بیمار  نیز  موارد 
اولین  عنوان  به  چشم پزشکی  مراکز  بنابراین  می کند.  تظاهر  بینایی 

نقطه مراقبت های درمانی برای بیماری فوق خواهند بود.
با آگاهی از یافته های بالینی آدنوم هیپوفیز، مراقبین سالمتی چشم 
می توانند اطمینان یابند که بیماری که با دیفکت در میدان بینایی 
و  داده شده  تشخیص  بیماری  اولیه  مراحل  در  است  نموده  مراجعه 
اطالعات الزم در مورد بیماری نیز فراهم می شود تا مسیر درمانی به 

درستی هدایت شده و انتظارات بیمار نیز معقول گردند.
خوش خیم  تومور  یک  هیپوفیز  ماکروآدنوم  شد  ذکر  همانطورکه 
 clinically nonfunctioning صورت  به  آن  شکل  شایع ترین  و  است 
هورمون  ترشح  از  ناشی  بالینی  تظاهرات  فاقد  تومور  یعنی  می باشد 
است. بیماران مبتال به ماکروآدنوم هیپوفیز با تظاهرات بالینی مربوط 
می کنند.  مراجعه  اطراف  بافت های  به  توده  یک  فشاری  اثرات  به 
و   bitemporal visual field defects سردرد،  صورت  به  تظاهرات  این 
کلیدی  یافته های  یک  جدول  می باشند.  چشم ها  حرکتی  اختالالت 
در چشم بیماران مبتال به ماکروآدنوم هیپوفیز می باشد. )جدول یک( 

هیپوفیز آدنوم  یک  به  ظن  پزشک   اگر 
  nonfunctioning    دارد   قدم  های تشخیصی بعدی به صورت زیر ضرورت دارند:

مغزی،  اعصاب  به  مربوط  معاینات  رنگ،  دید  بینایی،  بررسی حدت 
ارزیابی RAPD )عالمت مارکوس گان(، ارزیابی دیسک بینایی هر دو 
چشم، انجام آزمایش میدان بینایی و تصویربرداری با دستگاه OCT. به 
این ترتیب با کم کردن تشخیص های افتراقی، استراتژی های درمانی 
بیماری مشخص  پیش آگهی  کننده  تعیین  فاکتورهای  هدایت شده، 
گردیده و انتظارات پزشک و بیمار نیز معقول خواهند شد. همچنین 
شواهد و مستندات الزم برای ریکاوری پس از عمل جراحی رزکشن 

تومور ویا رادیوتراپی در این بیماران بدست خواهد آمد.

دیفکت میدان بینایی
آزمایش میدان بینایی در مرکز تمامی بررسی های تشخیصی آدنوم 
هیپوفیز قرار دارد. در مرور هشت مطالعه ای که در این خصوص در 
شکایات  شایع ترین  بینایی  میدان  اختالالت  می باشند  قرار  دسترس 
این بیماران هستند و در 46 درصد موارد مشاهده شده اند. البته الزم 
به ذکر است که رشد آهسته تومور ممکن است وقوع تظاهرات بالینی 
را به تاخیر انداخته و حتی برخی از بیماران عالمت دار نیز به صورت 

تصادفی و در screening  برای بیماری گلوکوم کشف شوند.
دیفکت میدان بینایی به صورت Bitemporal hemianopsia  می تواند 
فشاری  اثرات  و  داده  رخ  تومورهیپوفیز   suprasellar رشد  نتیجه  در 
آکسون  اولیه جایی که  به صورت  اپتیک  کیاسمای  بر روی  تحتانی 
فیبرهای بینایی به حالت متقاطع به سمت مقابل می روند ظاهر گردد 
که نتیجه آن صدمات میدان بینایی در ناحیه فوقانی و تمپورال میدان 
دید خواهد بود. جدول دو تشخیص های افتراقی مربوط به علل بروز 

Bitemporal hemianopsia را نشان می دهد. )جدول 2(

تومور ممکن است به صورت غیر قرینه یا آسیمتریک رشد کند و 
تنوع آناتومیک کیاسمای اپتیک در ارتباط با غده هیپوفیز می تواند 
الگوهای متفاوتی را نمایش دهند. اگر کیاسمای اپتیک در قدام غده

تظاهرات چشمی آدنوم هیپوفیز

جدول 1

جدول 2
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وضعیت این  به  باشد   tuberculum sellae داخل  در   هیپوفیز 
بخش  هیپوفیز  آدنوم  لذا  می شود  اطالق   prefixed chiasm

قرار  فشار  تحت  را   optic tract و  اپتیک  کیاسمای  خلفی 
یا  macular bitemporal hemianopsia امر  این  نتیجه  که   می دهد 

مقابل،  در  بود.  خواهد   homonymous visual field loss 

الگوهای  و  داشته  قرار   dorsum sellae ناحیه  در   postfixed chiasm

و  بینایی  عصب  با  ارتباط  در  حالت  این  در  بینایی  میدان  دیفکت 
junctional scotoma می باشد زیرا اثر فشاری تومور بر مجموعه عصب 

بینایی و کیاسما است.

اختالالت اکولوموتور 
زین  خارج  در  تومور  مستقیم  رشد  بدنبال  مغزی  اعصاب  فلج 
مجاور  کاورنوس  سینوس های  سمت  به  و   sella turcica یا  ترکی 
اعصاب  فلج های  می آید.  بوجود  آن  از  ناشی  فشاری  اثرات  و  آن 
و  تریژمینال  ماگزیلری عصب  و  افتالمیک  و شاخه های   4 ،3 مغزی 
نمایند.  بروز  فشاری  اثرات  این  نیتجه  در  است  ممکن   6 نیز عصب 
بیمارانی که با درگیری اعصاب مغزی روبرو می شوند ممکن است با 
بیماری ممکن  موارد شدید  در  و  نمایند  مراجعه  )دیپلوپی(  دوبینی 
است به صورت ناگهانی و حاد سردردهای شدید برای بیمار بوجود 
معنای  به  آپوپلکسی  می باشد(   pituitary apoplexy از  ناشی  که  آید 
شروع  است(.  هیپوفیز  غده  مانند  ارگان  یک  داخل  در  خون ریزی 
ناگهانی دیپلوپی و سردرد شدید یکی از اورژانس های چشم پزشکی 
الزم تصویربرداری های  سریع تر  چه  هر  باید  و  می آید  حساب   به 
 )neuroimaging(     برای بیمار انجام شود.  علت دیگر دوبینی در آدنوم هیپوفیز

است  بیمار  در   )phoria( فوریا  قبلی  وضعیت   decompensation

شرایط در  بینایی  میدان  در   cross over فقدان  آن  منشا   که 
complete hemianopsia می باشد.

Pituitary Apoplexy

بعلت  که  است  نادر  عروقی  اورژانس  یک  هیپوفیز  آپوپلکسی 
چه  اگر  می دهد.  رخ  هیپوفیز   غده  درون  خونریزی  یا  انفارکتوس 
اما  مواجه می شوند  کلینیک  در  عارضه  این  با  بندرت  چشم پزشکان 
مهم است که بیماران خود را که مبتال به آدنوم هیپوفیز می باشند از 
وجود عالیم این عارضه که به آن red flag اطالق می شود آگاه نمایند. 

این عالیم عبارتند از:
از دست رفتن میدان  به ویژه  بیمار  بینایی  ناگهانی در  تغییرات   -

بینایی محیطی فرد و بروز ناگهانی دوبینی،
- شروع حاد و شدید سردرد به صورت احساس درد شدید در ناحیه 

،retroorbital پشت کره چشم یا
- تغییر حاالت روانی یا شخصیتی بیمار بعلت تغییر حاد در فلو یا 

جریان خون در عروق مغزی،
- تهوع، استفراغ و کاهش اشتها

- افت فشار خون
)hormone insufficiency( کمبود هورمونی -

Hemifield Slide

اختالالت  وجود  بدون  دوبینی  به   Hemifield Slide عبارت 
که بیمارانی  در  می تواند  عارضه  این  می شود.  اطالق   اکولوموتور 

اپتیک  بر روی کیاسمای  نتیجه فشار  bitemporal hemianopsia  در 

این موضوع است که هر چشم  از  ناشی  این سندرم  دارند رخ دهد. 
اشتراک  به  مقابل  چشم  با  دیگر  را  خود  بینایی  میدان  از   ناحیه ای 
نمی گذارد. علت این امر از دست رفتن binocular fusion در بیماری 
است که از قبل دارای فوریا بوده است. زمانی که چشم ها به طور کامل 
به علت decompensated exophoria از هم مجزا می شوند بیمار ممکن 
است متوجه یک nasal hemifield  گردد که ناحیه مرکزی میدان دید 
در  می کند.   overlap یا  هم  پوشانی   a central strip یک  صورت  به  را 
شرایط esophoria تقاطع گاه به گاه یا intermittent چشم ها ممکن است 
 خود را به شکل دوبینی با central strip نشان دهد. این حالت ایجاد

confusion بینایی می نماید. زمانی که ایزوفوریا decompensate شود دو 

نیمه-میدان بینایی در ناحیه نازال بوجود می آید که از یکدیگر توسط 
یک linear central scotoma جدا می شوند. به شکل مشابهی فوریای 

عمودی یا ورتیکال ممکن است ایجاد
superior or inferior segment of missing or jumbled vision نماید. 

)شکل یک(

نیستاگموس از نوع see-saw یک سندروم اکولومتور نادر است که 
و   depression و  intorsion یک چشم  و   elevation به صورت  را   خود 
 half-cycle در  سناریو  این  و  می دهد  نشان  دیگر  چشم   extorsion

بعدی برعکس می گردد. دو الگو برای SSN وجود دارد.

|تظاهرات چشمی آدنوم هیپوفیز|

در  حرکتی   alignment رفتن  دست  از  بعلت  است  ممکن   hemifield slide  -1 شکل 
گردد.  دوچشم  بینایی  میدان  در  تداخل  به  منجر  و  باشد  هیپوفیز  آدنوم  به  مبتال  بیمار 
ایجاد ایزوفوریا  و  نموده  بینایی  میدان  نازال  ناحیه  در   overlapping strip ایجاد   اگزوفوریا 
 segment می کند. در صورتی که بیمار هایپرفوریا داشته باشد یک central strip scotoma 
scotoma در ناحیه فوقانی یا تحتانی میدان بینایی بوجود می آید و یک misalignment بخش 

مرکزی میدان بینایی ایجاد می شود.
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ناحیه  توده های  در  شایع تر  شکل  که   Pendular-type SSN  - 
parasellar  می باشد و بیش تر به صورت حرکت های نرم و چرخشی 

است.
- Jerk SSN  که به صورت حرکت های شدید و ناگهانی است. 

   اگر چه پاتوفیزولوژی pendular-type SSN مورد تردید می باشد ولی 
یک هیپوتز یا فرضیه دو بخشی برای آن مطرح می باشد: 

1- فشار بر ناحیه کیاسما ممکن است منجر به اختالل کالیبریشن 
موجب  نیز  مشکل  این  شود.  وستیبولواکوالر  رفلکس  و  شبکیه 

اختالالت در roll plane گردد. 
  medial longitudinal fasciculus یا Cajal 2- فشار بر هسته بینابینی
هسته بینابینی rostral ممکن است منجر به رخداد نیستاگموس در 

pitch and roll planes گردد. 

تصویربرداری برای تشخیص و درمان آدنوم هیپوفیز
تصویربرداری به روش OCT برای مشخص کردن وضعیت RNFL و 
نیز سلول های گانگلیونی شبکیه )GCL( در بیمارانی که دچار دیفکت 
میدان بینایی ناشی از فشار بر روی کیاسمای اپتیک می باشند مفید 
فیبرهای  آکسون  بر  فشار  سبب  هیپوفیز  آدنوم   )2 )شکل  است. 
تمپورال  بخش  بر  منطبق  که  می شود  شبکیه  نازال  ناحیه  عصبی 
میدان بینایی است. این آسیب ناشی از آتروفی سلول های گانگلیونی 
 ناحیه نازال دوطرف پس از چند هفته تا چند ماه بوده و منطبق بر

وقتی  می باشد.  تمپورال  سپس  و  نازال  بخش   peripapillary RNFL

RNFL کوادران های فوقانی و تحتانی به طور نسبی از آسیب در امان 

رخ   band یک  مانند  یا   bow-tie تیپیک  آتروفی  سرانجام  می مانند، 
می دهد.

مطالعات اخیر نشان داده اند که OCT می تواند راهنمای مفیدی برای 
 GCL و RNFL استراتژی درمانی بیمار باشد. از آنجا که نازکی گسترده
بیانگر آتروفی retrograde فیبرهای عصبی بدنبال فشار بر کیاسمای 
اپتیک می باشد، سالم بودن  RNFL و GCL در زمان تشخیص بیماری 
پتانسیل  با درمان جراحی  باشد که  این موضوع  بیانگر  ممکن است 
بالقوه برای بازتوانی عملکرد عصب اپتیک و میدان بینایی وجود دارد. 

درمان 
ناحیه   به  با توجه  اربیت  یا  از مغز و  تزریق  با و بدون   MRI انجام 
sella turcica از اهمیت خاصی برای تشخیص آدنوم هیپوفیز برخوردار 

است. )شکل 3( پس از تایید تشخیص ماکروآدنوم هیپوفیز باید بیمار 
را به متخصص جراحی مغز و اعصاب و فوق تخصص غدد داخلی یا 
آندوکرینولوژیست معرفی نمود. بیماران فاقد عالمت یا آسمپتوماتیک 
که ماکروآدنوم هیپوفیز در آن ها به صورت تصادفی تشخیص داده شده 
باید تحت مراقبت های مداوم چشم پزشکی قرار گیرند زیرا هر شکایت 
یا یافته جدید بینایی قویاً نشان دهنده نیاز به مداخله جراحی است. 
اگر چه هیچ راهنما یا guidline مشخصی برای طول دوره پی گیری از 
نظر چشم پزشکی وجود ندارد ولی اندازه تومور و پیشرفت دیفکت در 

میدان بینایی باید برنامه زمانی درمان بیمار را معین نمایند. 

اگر اختالالت بینایی بوجود آمده توسط ماکروآدنوم هیپوفیز تایید 
رزکسیون  جراحی  انجام  درمان  اول  خط  باشند  پیش رونده  و  شده 
 تومور به روش آندوسکوپیک و یا میکروسکوپیک است که از طریق

 transsphenoidal انجام می شود. داروی بروموکریپتین برای آدنوم هایی 
که ترشح پروالکتین دارند تجویز می شود )معموالً تومورهای کوچک(. 
تومورهای بزرگ تر نیاز به جراحی به روش superior craniotomy دارند 
و از gamma knife radiotherapy برای بقایای تومورهای بزرگ و نیز 
مطالعه  در یک  استفاده می شود.  از جراحی  تومور پس  رشد مجدد 
مروری بر روی 19 مقاله که به بررسی نتایج بینایی پس از جراحی 
بیماران  درصد   40 حدود  در  است،  شده  پرداخته  تومور  رزکسیون 
بهبودی کامل داشتند، 80 درصد بیماران نیز بهبودی نسبی را تجربه

|تظاهرات چشمی آدنوم هیپوفیز|

شکل 2- در آدنوم هیپوفیز فشار بر کیاسما منجر به آتروفی binasal سلول های گانگلیونی 
ناحیه ماکوال می شود که مطابق با bitemporal hemianopsia می باشد. میدان بینایی تصویر 
 .)courtesy of Randy Kardon, MD, PhD( .ماکوال در هر چشم نشان می دهد OCT آینه ای

شکل 3- تصاویر ساژیتال و میدالین T1-weighted MRI  قبل از تزریق نشان دهنده بزرگ 
شدن sella turcica و نیز دست اندازی فوقانی ماکروآدنوم هیپوفیز می باشد.تصاویر کورونال 
T1-weighted MRI پس از تزریق بیانگر کشیده شدن کیاسمای اپتیک و تحت فشار قرار 

گرفتن آن توسط تومور یا ماکروآدنوم هیپوفیز است.  22
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با آگاهی از یافته های بالینی مربوط به ماکروآدنوم هیپوفیز و انجام بررسی های تشخیصی مانند انواع تصویربرداری های الزم برای این 
بیماری می توان پیش آگهی بیماری را پس از عمل تخمین زد و انتظارات معقول بیماران را تحقق بخشید. ارزیابی های تشخیصی بجز 

بررسی های هورمونی شامل تصویربرداری به صورت میدان بینایی، OCT و MRI می باشند. 
درمان قطعی این بیماری در درجه اول رزکسیون جراحی تومور است ولی رادیوتراپی و هورمون تراپی نیز در موارد خاصی اندیکاسیون 

دارد.  

 visual function نمودند ولی در 2 درصد موارد تشدید یا بدتر شدن
نتایج  تخمین  برای  عمل  از  قبل  بینایی  میدان  ارزیابی  افتاد.  اتفاق 
را  پزشک  و  بیمار  انتظارات  و  است  ضروری  جراحی  از  پس  بینایی 

متعادل خواهد نمود.
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چکیده 
 LR resection و LR plication هدف: مقایسه نتایج دو روش جراحی

   residual ET بیماران با
بیمار  57 شده،  تصادفی  بالینی  کارآزمایی  مطالعه  این  در  متد: 

به   و  شدند  مطالعه  وارد  مرد(  نفر   26 و  زن  نفر   31(  residual ET

طور تصادفی با دو روش )plication  (n=27 و )resection (n=30 تحت 
 عمل جراحی قرار گرفتند. معیار ورود به مطالعه residual ET بعد از

بود.  طرفه  یک   )R&R( یا  و  طرفه  یک  یا  طرفه  دو   MR recession

بیمارانی با سابقه prematurity، فقدان فیکسیشن مرکزی، فلج عضالت 
خارج چشمی، اختالالت چشمی و سیستمیک و بیمارانی که پی گیری 
آن ها کم تر از 3 ماه بود از مطالعه خارج شدند. معاینات چشمی کامل 
از عمل  بعد  ماه  از عمل جراحی و در پی گیری های 1، 3 و 6  قبل 
برای همه بیماران انجام شد. در صورتی که مقدار انحراف دور بیمار 
بعد عمل جراحی کم تر از 10 پریسم دیوپتر بود به عنوان موفقیت در 

جراحی در نظر گرفته شد. 
از  توجهی  قابل  اختالف  جراحی  عمل  از  بعد  موفقیت  یافتهها: 
نداد(  نشان   6 و   3،  1 پی گیری های  در  گروه  دو  بین  آماری  لحاظ 
موفقیت 6 ماه بعد از عمل جراحی در گروه plication 77/3 درصد و 
 در گروه resection 85/2 درصد بود(. اختالف آماری قابل توجهی بین 
dose response این گروه ها در عمل های دو طرفه یا یک طرفه مشاهده 

 (mean plication ±SD:3.0±2 vs 3.0± 1.6( .نشد
نتیجهگیری: دو متد جراحی LR plication و LR resection نتایج 
جراح  راحتی  و  مهارت  طبق  بر  جراحی  متد  هر  داشتند.  مشابهی 
کم تر  احتمال  علت  به  را   plication متد  ما  شود.  انتخاب  می تواند 

ایسکمی در سگمان قدامی چشم پیشنهاد می کنیم. 

  Key words :Plication. , Resection  , lateral Rectus, Residual   
Esotropia

مقدمه
تصحیح  برای  رایج  روش  یک  چشمی  خارج  عضالت   رزکشن 
سگمان  عروق  تخریب  باعث  می تواند  که  است   residual ET or XT

روش  یک  عنوان  به   LR plication روش  شود.  چشم  در  قدامی 
محاسن  با  که  است  شده  پیشنهاد   LR Resection برای  جایگزین 
نگهداری عروق سیلیاری قدامی و ترومای کم تر همراه می باشد و این 
روش سریع تر و آسان تر از روش LR resection است. ریسک ایسکمی 
در  چشم،  یک  در  عضله  سه  روی  جراحی  با  چشم  قدامی  سگمان 
  Wright .شده کاهش می یابد plicated صورت جایگزینی با یک عضله
جراحی  نوع  یک   plication روش  که  هستند  معتقد  همکاران  و 
باعث محدودیت عضالت خارج چشمی می شود. و  است   tightening 

Chaudhuri معتقد است که اگر یک قسمت از عضله به اسکلرا سوچور 

شود هیچ اثر مکانیکی در قسمت پیلی شده آن نمی تواند باقی بماند. 
 عالوه بر این محققین گزارش کردند که incomitancy بعد از عمل جراحی

لحاظ  از  و  می  یابد  کاهش  زمان  مرور  با  و  نیست  ثابت   plication

کلینیکی قابل اغماض است. 
با  را   Resection و   plication متد  دو  همکاران  و   Albrecht-unger

بعد   اولیه  پی گیری  در  را  یکسانی  موفقیت  و  کرده اند  مقایسه  هم 
درصد  73 و   plication درصد   74( کردند  گزارش  جراحی  عمل   از 

 Resection( در حالی که این میزان موفقیت در پی گیری آخر بیماران تغییر 
 کرد )80 درصد plication  و 68 درصد Resection(.  بنابراین وی روش
جراحی برای  جایگزین  روش  یک  عنوان  به  را   LR plication 

LR Resection  پیشنهاد نمود.

در یک مطالعه که توسط Alkarashi دربیمارستان کودکان بوستون 
 Resection 58 درصد و روش plication انجام شد میزان موفقیت روش
89 درصد اعالم شد و ادعا گردید که متد Resection نتایج بهتری در 

مقایسه با متد plication دارد.
در  جراحی  روش  این  اثر  میزان  در  نظر  اختالف  وجود  علت  به 
مقاالت مختلف در این نوشتار قصد داریم دو متد جراحی plication و 
 dose  ،را با هم مقایسه کنیم و موفقیت بعد از عمل جراحی Resection

response،  محدودیت عضله  مدیال رکتوس همان  چشم که جراحی 

شده را در بیماران با residual ET  مورد بررسی قرار دهیم.

متدوبیماران
 27 و  زن  نفر   31( بیمار   57 بالینی،  کارآزمایی  این  در 
گروه دو  در  تصادفی  صورت  به   residual ET با  مرد(   نفر 

قرار  جراحی  عمل  تحت   Resection )n=30( و   plication (n=27(
قرار   BLR strengthening جراحی  عمل  تحت  بیمار   46 گرفتند. 
انجام شد.  نیز  MR recession همان طرف  گرفتند و برای 11 بیمار 
رضایت نامه کتبی از تمامی بیماران یا والدین آن ها بعد از توضیح 
مطالعه  پروتکل  شد.  گرفته  فوق  جراحی  روش  دو  معایب  و  مزایا 
گرفت.  قرار  تایید  مورد  چشم  تحقیقات  مرکز  اخالق  کمیته  توسط 

مقایسهنتایجروش plication و

  resection عضلهرکتوسخارجیدربیماران
باایزوتروپیباقیمانده

 Lateral rectus resection versus lateral rectus 
plication in patients with residual Esotropia

|مقایسه نتایج روش جراحی Plication و Resection عضله رکتوس خارجی در بیماران با ایزوتروپی باقی مانده|

* دکتر ژاله رجوی

zhalerajavi@gmail.com
جراح و متخصص بیماری های چشم 

فوق تخصص استرابیسم کودکان

استاد دانشگاه علوم  پزشکی شهید بهشتی
بیمارستان چشم پزشکی نگاه
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|مقایسه نتایج روش جراحی Plication و Resection عضله رکتوس خارجی در بیماران با ایزوتروپی باقی مانده|

معیار ورود به مطالعه وجود residual ET بیش تر از 15 پریسم دیوپتر 
  )R&R( دو طرفه یا یک طرفه و یا MR recession بعد عمل جراحی
ماندگی ذهنی،  prematurity، عقب  سابقه  با  بیماران  بود.  یک طرفه 
 ،)ROP ، Excentric fixation ،فقدان فیکسیشن مرکزی )نیستاگموس
فلجی عصب عضالت چشمی، اختالالت چشمی، سیستمیک و عصبی 
و بیمارانی که پی گیری کم تر از 3 ماه داشتند از مطالعه خارج شدند. 
طبیعتاً در این مطالعه جراح از روش جراحی ناآگاه نبود ولی افرادی 
که اطالعات را جمع آوری  می کردند و یا معاینات بعد از عمل جراحی 

را انجام می دادند، نسبت به روش جراحی Blind بودند. 

معایناتچشمیوبینایی
بعد  دقیقه   45( سیکلورفرکشن  شامل  کامل  چشمی  معاینات 
درصد(   1 تروپیکامید  و  درصد   1 سیکلوپنتوالت  قطره  چکاندن 
BCV.A، حرکات عضالت خارج چشمی )ورژن و داکشن از 4- تا 4+(، 

انحراف چشم ها در فاصله دور )m 6( و در فاصله نزدیک )cm 33( با 
متد های کریمسکی و alternate cover test تعیین شد. A-V پترن )اگر 
اختالف مقدار انحراف در قسمت 30 درجه باال یا پایین از .P.P از 10 
 V پترن و اگر از 15 پریسم دیوپتر بیش تر بود A پریسم بیش تر بود

پترن محسوب شد(.
از تست تیتموس )مرکزی کم تر  با استفاده  اندازه گیری  دید بعد 
از 100. ، محیطی 100 تا 3000، و ساپرشن 3000 >( انجام شد. 
سگمان قدامی و خلفی چشم نیز با اسلیت لمپ و افتالمسکوپ غیر 
مستقیم بررسی و معاینه شد. بیماران واجد شرایط به صورت تصادفی 
در دو گروه مورد )plication) و کنترل )Resection) تحت عمل جراحی 

قرار گرفتند و مقادیر عمل بر اساس جدول Park تعیین شد.
بیماران با ET  residual   با مقادیر کم تر از 20 پریسم دیوپتر  یک 
طرفه و در مقادیر باالتر از 20 پریسم دیوپتر دو طرفه مورد جراحی 

قرار گرفتند.

نتایج
مجدد جراحی  موفقیت  میزان  گزارش  اولین  حاضر   مطالعه 

lateral rectus plication در بیماران ایزوتروپیک می باشد. در این بررسی 

هیچ گونه تفاوت معنادار آماری بین دو گروه پلیکیشن و رزکشن از 
لحاظ سن، جنس، عیوب انکساری، حدت بینایی و همچنین سابقه 

جراحی قبلی وجود نداشته است )جدول 1(. 
شده  داده  ارائه   1 شکل  و   2 جدول  در  که  گونه  همان 
مورد  گروه  دو  بین  آماری  توجه  قابل  تفاوت  گونه  هیچ  است؛ 
عمل  از  قبل  دور  انحراف  مقدار  متوسط  جهت  از  بررسی 
و   )plication: 27.93±9.76pd & resection: 26.43±7.57pd; P= 0.52(

ماه های 1، 3 و 6 ماه پس از عمل
مشاهده   )plication: 5.45±6.3pd & resection: 4.89±4.2pd; P=0.71(
نشده است. موفقیت کلی پس از جراحی هیچ گونه تفاوت آماری را 

بین دو گروه در زمان های مختلف معاینه نشان نمی دهد به گونه ای 
که این میزان برابر با 77/3% در گروه پلیکیشن و 85/2% در گروه 
)جدول   ،)P=0.49( است  بوده  جراحی  از  پس  ماه   6 در  رزکشن 
دچار  گروه  دو  در  بیماران  از  یک  هیچ  آن  بر  عالوه   .)1 و شکل   2

اگزوتروپیای consecutive نبودند. 
همچنین در بررسی نتایج حاصل از این مطالعه معین گردید که 
هیچ گونه تفاوت معنادار آماری بین دو گروه پلیکیشن و رزکشن در 
 dose response هر دوی جراحی های یک طرفه و یا دو طرفه از جهت
دیده نشده است؛ البته مقادیر باالتری از dose response در جراحی 
آمده است.  به دست  موارد دو طرفه  به  پلیکیشن نسبت  یک طرفه 
به عالوه هیچ گونه تفاوت قابل توجهی بین دو گروه از لحاظ مقدار 

جراحی یک طرفه و یا دو طرفه مشاهده نگردیده است )جدول 3(. 
محدودیت ادداکشن پس از تقویت عضله لترال رکتوس به صورت 

تدریجی طی یک ماه پس از جراحی در دو گروه برطرف گردید. 
هیچ گونه عوارض جراحی شامل قرمزی طوالنی مدت ملتحمه پس 
از جراحی مشاهده نگردید و تنها احتقان خفیف و ورم ملتحمه در 
مدت زمان 1 تا 2 هفته پس از جراحی در تمامی بیماران بدون هیچ 

گونه مشکالت زیبایی گزارش گردید.

 Pre.Op., preoperative; H/O, history of; SE, spherical equivalent;

 D, diopter; sec, second; B, bilateral, U, unilateral; MR, medial 

;rectus; Rec, recession; BCVA, best corrected visual acuity 

LogMAR, logarithm minimum angle of resolution; SD, standard  

 deviation; P, probability; n, number * Based on Chi-square test. ǂ Based on  

Mann–Whitney test. **Based on T-test

عضله   Resection و   Plication گروه  دو  در  بیماران  اپیدمیولوژیک  خصوصیات   -1 جدول 
رکتوس خارجی

               Groups
Factors               Plication                 Resection
Sex (%(                                          (n = 27(                    (n = 30(                 P-value

Male              12 (44.4%(                14 (46.7%(                >0.99*
  Female                                      15 (55.6%(                 16 (53.3%(
Age (years(
Mean ± SD                                  11.7 ± 10.9                  6.9 ± 8.7                   0.07
Median (Range(                          7 (1 to 45(                5 (1 to 49(
SE (D(
Mean ± SD                                   1.8 ± 2.9                     1.8 ± 2.0                0.96**
Median (Range)                    1.5 (−9.0 to 7.0)         1.25 (−4.0 to 7.0)
Pre. Op. BCVA (LogMAR(
Mean ± SD                                   0.1 ± 0.1                    0.1 ± 0.1                   0.25
Median (Range(                        0.1 (0 to 0.3(                0 (0 to 0.3(
Pre. Op. Stereopsis
No stereopsis                              18 (85.7%(                 19 (65.5%(                0.11*
Central (≤100 sec/arc)                 0 (0.0%)                     0 (0.0%)
Peripheral (100–3000 sec/arc(    3 (14.3%(                 10 (34.5%(

H/O Previous Surgery
BMR Rec                                     22 (81.5%(               27 (90.0%(                 0.46*
UMR Rec                                     5 (18.5%(                 3 (10.0%(
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جدول 2- انحراف قبل و بعد از جراحی و میزان موفقیت هر دو روش جراحی در بیماران این مطالعه

                                                                             Groups                      

 Factors Total Plication (n = 27( Resection (n = 30(  **P value

 Pre. Op. Far Deviation (pd(

       Mean ± SD 27.1 ± 8.6 27.9 ± 9.8 26.4 ± 7.6 0.52

Median (Range( 25 (15–50( 26 (15–50( 25 (16–45(

IQR 20 to 30 20 to 35 20 to 30

Post. Op. Far Deviation (month 1; pd(

Mean ± SD 4.9 ± 4.6 5.1 ± 4.4 4.7 ± 4.9 0.74

(Median (Range 4 (0–20( 6 (0–20( 4 (0–16(

IQR 0 to 8 2 to 8 0 to 6

Post. Op. Far Deviation  (month 3; pd(

Mean ± SD 5.2 ± 5.2 5.1 ± 7.1 5.4 ± 3.2 0.82

Median (Range( 6 (0–25( 2 (0–25( 6 (0–12(

IQR 0 to 8 0 to 7 4 to 8

Post. Op. Far Deviation (month 6; pd(

Mean ± SD 5.2 ± 5.1 6.3 ± 5.5 4.2 ± 4.9 0.71

Median (Range( 4 (0–20( 4 (0–20( 4 (0–16(

IQR 0 to 8 0 to 8 0 to 8

Laterality of Operated LR (%(

Unilateral 26 (45.6%( 10 (37.0%( 16 (53.3%( 0.29

Bilateral 31 (54.4%( 17 (63.0%( 14 (46.7%(

Accompanying Surgery (%( 7 (12.3%( 1 (3.7%( 6 (20.0%( 0.11

Success of Operation (%, month 1( 46 (85%( (92%( 23 (79%( 23 0.12

Success of Operation (%, month 3( 46 (87%( 20 (83%( 26 (90%( 0.51

Success of Operation (%, month 6( 40 (82%( 17 (77%( 23 (85%( 0.49

Op ,.operation ;Pd ,prism diopter ;MR ,medial rectus ;UA ,underaction ;IQR ,interquartile range ;SD ,standard deviation ;n ,number ;P ,probability** Based on T-test.

|مقایسه نتایج روش جراحی Plication و Resection عضله رکتوس خارجی در بیماران با ایزوتروپی باقی مانده|
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شکل 1- انحراف دور در روش Resection و Pilcation در 1 و 3 و 6 ماه بعد از جراحی در هریک از بیماران

Dose response (pd/mm( Amount of surgery (mm(

Groups Laterality Mean ± SD Median (range( Mean ± SD Median (range(

LR Plication

Unilateral (n = 4( 4.6 ± 2.5 4.5 (1.8 to 7.4( 5.7 ± 1.0 5.5 (5.0 to 7.0(

Bilateral (n = 17( 2.1 ± 0.9 1.9 (0.7 to 3.6( 4.8 ± 0.9 5 5.0 (3.0 to 7.0(

Total (n = 21( 3.0 ± 1.9 2.5 (0.7 to 7.4( 5.5 ± 1.5 5.0 (3.0 to 9.5(

LR Resection Unilateral (n = 11( 2.4 ± 0.6 2.7 (1.2 to 3.2( 6.2 ± 1.2 7.0 (4.5 to 8.0(

Bilateral (n = 14( 2.2 ± 0.8 2.0 (1.4 to 4.5( 5.3 ± 0.6 5.2 (4.2 to 6.0(

Total (n = 25( 3.0 ± 1.6 2.4 (1.2 to 7.0( 5.7 ± 1.1 5.5 (4.2 ± 8.0(

** P value Unilateral 0.36 0.30

         (between groups(     Bilateral 0.01 0.60

Total 0.10 0.55

جدول 3- مقدار جراحی و dose response روش plication و Resection عضله رکتوس خارجی در بیماران مطالعه

|مقایسه نتایج روش جراحی Plication و Resection عضله رکتوس خارجی در بیماران با ایزوتروپی باقی مانده|
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بحث
مطالعه حاضر از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی شده  بوده1 که روی 
57 بیمار با ایزوتروپیای باقی مانده از جراحی اول به منظور مقایسه 
نتایج جراحی دو روش پلیکیشن و رزکشن صورت گرفته است. شایان 
ذکر است که این مطالعه اولین گزارش از موفقیت جراحی روش لترال 
رکتوس پلیکیشن در بیماران ایزوتروپیک است. متوسط ایزوتروپیای 
باقی مانده قبل از عمل برابر با 8/5 ± 27 پریسم دیوپتر بوده که در 
معاینه پی گیری 6 ماهه پس از عمل به 5 ± 5 پریسم دیوپتر تغییر 
یافته است. درصد موفقیت جراحی )انحراف10 پریسم دیوپتر و کم تر( 
در ماه های 1، 3 و 6 ماه پس از جراحی در گروه پلیکیشن به ترتیب 
برابر با 92%، 83% و 77%  و در گروه رزکشن برابر با 79%، 90% و 
85% به دست آمده است که از لحاظ آماری تفاوت معناداری در نتایج 

معاینه در زمان های مختلف مشاهده نشده است )جدول 2(. 
نتایج حاصل از بررسی متون نشان می دهد که تعداد کمی مطالعه 
رکتوس  لترال  مقایسه  زمینه  در  شده  تصادفی  بالینی  کارآزمایی 

پلیکیشن و رزکشن روی بیماران ایزوتروپیک وجود دارد. 2-11
Wright et al درصد موفقیت 93/3% )کم تر از 5 پریسم دیوپتر( را 

در فاصله زمانی 6 ماه پس از جراحی روی 57 بیمار با ناتوانی تباعد2  
مطالعه  این  در  جراحی  موفقیت  باالی  درصد  است.  نموده  گزارش 
می تواند ناشی از نوع ایزوتروپیا، سن متفاوت بیماران )بیش تر مساوی 

45 سال( و نوع مطالعه گذشته نگر آن مطالعه باشد. 
و   )n=42( پلیکیشن  روش  دو   Albrecht-Unger et al مطالعه  در 
رزکشن )n=62( روی بیماران ایزوتروپیک با طراحی گذشته نگر مورد 
بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه موفقیت جراحی در اولین و 
آخرین معاینه پی گیری برای دو روش پلیکیشن و رزکشن به ترتیب 
برای  مطالعه حاضر  نتایج  است.  گزارش شده  و %68  با %73  برابر 
گروه  برای  که  حالی  در  است؛  مشابه  پلیکیشن  گروه  در  بیماران 
رزکشن متفاوت بوده است. دلیل آن می تواند ناشی از تفاوت در مدت 
پی گیری بیماران باشد به عنوان مثال در این مطالعه مدت پی گیری 
بوده  برای گروه رزکشن 244 روز  و  پلیکیشن 130 روز  برای گروه 
است. عاله بر این، تفاوت در نوع مطالعه می تواند به عنوان یکی دیگر 
از دالیل تفاوت نتایج حاصل از مطالعه حاضر با مطالعه مورد بررسی 
حجم  بزرگ ترین  که  هستند  مدعی  بررسی  این  در  محققین  باشد. 
نمونه به منظور مقایسه روش های جراحی مورد استفاده قرار گرفته 
و به این نتیجه رسیده اند که روش پلیکیشن می تواند به اندازه روش 

رزکشن نتایج موفقی در جراحی داشته باشد. 
لترال  برای  را  مشابهی  موفقیت  درصد   Chaudhuri and Demer

رکتوس پلیکیشن و رزکشن در معاینات پی گیری کوتاه و بلند مدت 
بیان کرده اند و حتی محققین روش پلیکیشن را برای کاربرد روتین

	Randomized Clinical Trial (RCT(	-1

Divergence Insufficiency (DI(	-2

جراحی توصیه کرده اند. 
انجام  ایزوتروپیک  بیمار  روی 72  را  مطالعه ای   Al kharashu et al

دادند و درصد موفقیت 58% و 89% )انحراف دور کم تر یا مساوی 
10 پریسم دیوپتر( را به ترتیب برای بیماران با پلیکیشن و رزکشن در 
 .)P<0.001( معاینه پی گیری 3 ماه و آخرین معاینه گزارش نموده اند
محققین این مطالعه مدعی هستند که اگر چه روش پلیکیشن دارای 
مزایای متعددی می باشد اما نتایج پس از جراحی بین دو روش یکسان 
است. آن ها معتقدند که دلیل آن می تواند ناشی از نوع طراحی مطالعه 
)گذشته نگر(، ورود بیماران با انحرافات پیچیده )فلجی، محدودیتی و 
گروه  اکسترنال(،  پیش رونده  مزمن  افتالموپلژی  با  بیمار  یک  حتی 

سنی متفاوت و طول مدت پی گیری مختلف باشد. 
پلیکیشن  گروه  دو  در   dose response متوسط  حاضر،  مطالعه  در 
بر  دیوپتر  پریسم   2/98  ±  1/6 و   2/98  ±  1/9 ترتیب  به  رزکشن  و 

میلی  متر بوده که نسبت به سایر مطالعات کم تر بوده است. 
Chaudhuri and Demer میزان dose response را در گروه پلیکیشن 

برابر 5/17 و در گروه رزکشن برابر با 6/63 پریسم دیوپتر بر میلی متر  
مقدار  نموده اند.  گزارش  عمل  از  پس  پی گیری  معاینات  تمامی  در 
بودن  کم  از  ناشی  می تواند  حاضر  مطالعه  در   dose response کم تر 
باشد در حالی که در هر  به آن مطالعه  تعداد موارد جراحی نسبت 
بر  عالوه  است.  بوده  یکسان  عمل  از  قبل  انحراف  مقدار  تحقیق  دو 
 این می تواند به علت سن کم بیماران در مطالعه ما باشد. در مطالعه

Chaudhuri and Demer3 جراحی اولیه در سنین باالتری انجام شده 

است3. 
در مطالعه حاضر، ایزوشیفت در گروه پلیکیشن در 11% بیماران 
در مدت 3 ماه پس از جراحی مشاهده گردید که در 6 ماه پس از 
گروه  در  نتایج  این  یافت؛  تغییر   )%3/8 )تغییر   %14/8 به  جراحی 
رزکشن به ترتیب 3% و 6/7% )تغییر 3/7%( بوده است که تفاوتی با 
یکدیگر نداشت. هیچ بیماری اگزوشیفت در دو پی گیری مورد بررسی 

نشان نداد. 
گروه  در  را  بیش تری  ایزوشیفت  میزان  همکاران6  و   Alkharashi

یک  تنها   .)P<0.05( دادند  نشان  رزکشن  گروه  به  نسبت  پلیکیشن 
 suture lysis اگزوشیفت نشان داد که با Wright et al بیمار در مطالعه

در مطب اصالح گردید. 
جراحی مجدد در مطالعه Alkharashi et al 6 در 12/5% و 0%، در 
مطالعه Albrecht-Unger et al 11 در 20% و 32% و در مطالعه حاضر 
به ترتیب در دو گروه پلیکیشن و  بیماران  از  در 22/7% و %14/8 
رزکشن مورد نیاز بوده است. نتایج مطالعه حاضر در گروه پلیکیشن 
مشابه با مطالعه Albrecht-Unger et al11 می باشد که ممکن است ناشی 

از معیارهای مشابه برای موفقیت جراحی در هر دو مطالعه باشد. 
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بخاطر بسپاریم که برای جراحی قوی کردن عضالت عالوه بر روش Resection آن ها روش دیگری مثل Plication یا پیلی کردن عضالت 
 وجود دارد که عالوه بر حفظ عروق عضله و سگمان قدامی چشم می تواند با سرعت و آسانی بیش تری انجام شود. در این روش امکان

slippage و یا lost عضله وجود ندارد و می توان در 1 تا 3 روز بعد از جراحی در صورت overcorrection بخیه را بطور سرپایی cut و عضله را 

بازیابی کرد. 

نتیجهگیری
با  بیماران  روی  رزکشن  و  پلیکیشن  رکتوس  لترال  جراحی  تاثیر 
ایزوتروپیای باقی مانده مشابه و قابل قبول می باشد. بنابراین، هر کدام 

از روش های جراحی می توانند بر مبنای مهارت و راحتی جراح انتخاب 
گردند. توصیه می شود که پلیکیشن برای بیماران با احتمال ایسکمی 

سگمان قدامی پس از عمل انجام شود.
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جراحی  از  بعد  چشمی  انحرافات  مشکل  بررسی  به  مطالعه  این 
دوربین،  نزدیک بین،  افراد  در  آن   از  پیش گیری  راه های  و  رفراکتیو 
آنیزومتروپ، آستیگمات و  افرادی که تحت عمل جراحی رفرکتیو به 

روش monovision قرار گرفته اند، می پردازد.
پی بردن به این مشکالت نیاز به درک کامل فیزیولوژی انحرافات 
چشمی دارد بنابراین بیماران باید قبل و بعد از جراحی های رفراکتیو 

تحت معاینه کامل از نظر انحرافات چشمی قرار گیرند. 
 

Hyperopia دوربینی
افراد  در  رفراکتیو  برای جراحی  نظر گرفته شده  شماره چشم در 

دچار hyperopia به دالیل زیر متغیر است:
1- بیش تر افراد دوربین  دارای انحراف به داخل یا ایزوتروپی بوده و 

یا مستعد آن می باشند و برخی نیز دارای تنبلی چشم هستند1.
عینک تجویز شده در این افراد دید خوب به همراه کنترل ایزوتروپی 
 hyperopia را به همراه دارد. دید خوب مستلزم تجویز کم ترین میزان
بیش تر   hyperopia تجویز  به  نیاز  انحراف  کنترل  که  حالی  در  است 
دارد، بنابراین تصحیح کم تر دوربینی در جراحی رفراکتیو برای ایجاد 

دید خوب کافی است ولی برای کنترل انحراف کافی نمی باشد. 
تغییر  سن  افزایش  با   target refraction ،hyperope افراد  در   -2

می کند. 
به  وابسته  عمل  از  بعد  اول  هفته های  در  بینایی خوب  3- حدت 
میزان  باقی مانده،  تطابق  دامنه  قرنیه،   remodelling همچون  عواملی 
hyperopia باقی مانده، وضعیت دید دو چشمی و بخصوص اندازه فوریا 

و نیز میزان ذخیره فیوژن حرکتی دارد.
بر  عالوه  طوالنی مدت  در  عمل  از  بعد  مطلوِب  بینایی  حدت   -4
latent hyperopia و کاهش  نیز میزان  باال بستگی به وجود و  عوامل 
دامنه تطابق در طی زمان دارد. برای درک بهتر موضوع نیاز به بررسی 

اجزای hyperopia خواهد بود. 

Absolute Hyperopia = دوربینی مطلق:

به  آن  کمک  به  بیمار  که   hyperopia میزان  حداقل  تعریف  طبق 
آستانه حدت بینایی دور می رسد می باشد. این بخش از hyperopia با 

تطابق معمولی قابل جبران نمی باشد. 

Facultative Hyperopia = دوربینی اختیاری:

میزانی از hyperopia است که توسط تطابق قابل جبران بوده و  به 
عبارتی قابل ریلکس شدن است. در واقع تفاوت بین حداقل و حداکثر 
 مثبت که به واسطه آن بیماربه آستانه حدت دید دور می رسد. )تفاوت بین

absolute و manifest است(.

Manifest Hyperopia= دوربینی آشکار:

حداکثر مثبت که به واسطه آن بیمار به آستانه حدت بینایی دید 
دور می رسد. 

Latent Hyperopia = دوربینی نهفته: 

قابل   ciliary عضالت  انقباض  با  که  است  کلی  دوربینی  از  بخشی    
قابل   cycloplegic داروهای  از  استفاده  زمان  در  فقط  و  بوده  جبران 
تشخیص است. با گذشت زمان این hyperopia حالت آشکار پیدا کرده 

و باعث ایجاد symptom در بیمار می شود.

مثال یک
پیدا   6/6 دید  تصحیح 1+  با  و  اصالح 6/12  بدون  دید  با  بیماری 
مجموع  در   +1 افزودن  با  همچنین   .absolute hyperopia  = می کند 
بنابراین می بیند  تار   +2/25 با  اما  دارد،  را   6/6 دید  همان  نیز   +2 

 +1 آن   facultative hyperopia می باشد.   +2 آن   manifest hyperopia

می باشد. اگر  میزان total 2/75+  باشد میزان latent یا نهفته 0/75+ 
است. 

 مثال دو
با  و  دارد   6/6 عینک  بدون  بینایی  حدت  ساله ای   30 بیمار 
بنابراین می بیند،  تار   +1/75 با  که  حالی  در  است   6/6 نیز   +1/5 
و  facultative مجموع  میزان  است.  صفر  برابر   absolute hyperopia 

manifest برابر 1/5+ است. وی با قطره سیکلوپلژیک 3+ شده بنابراین 

 manifest آن 1/5+ است. در سال های بعد ممکن است latent میزان
آن 2/5+ شود زیرا میزان نهفته دوربینی با افزایش سن کم شده است. 

گذشت  با  ولی  می ماند  باقی  ثابت  فرد  زندگی  طول  در  کلی  دوربینی   -1 شکل 
همچنین و  شده  کم   latent hyperopia میزان  تطابق  دامنه  کاهش  و   زمان 

facultative hyperopia به قسمت hyperopia مطلق می رسد و بنابراین hyperopia آشکار 

بیش تر می شود. 
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یک عمل جراحی رفراکتیو موفق روی چشم هایپروپ در کوتاه مدت 
مدت  در  تصحیح  این  اما  دارد   absolute تصحیح  میزان  به  وابسته 
زمان  زیرا طی  نباشد  بیمار رضایت بخش  برای  است  طوالنی ممکن 
 absolute به دوربینی faculative دامنه تطابق کاهش یافته و میزانی از

اضافه شده و بنابراین بخشی از هایپروپی فرد باز می گردد.
در یک جوان 25 ساله با دوربینی 1+ دید بدون اصالح برای دور و 
نزدیک خوب است زیرا دامنه تطابق کافی است. همین میزان عیب 
برای  ولی  مناسب  دور  دید  برای  ساله   40 فرد  در   )+1( انکساری 
نزدیک ناکافی است. در این حالت تجویز 2+ برای دید نزدیک مناسب 
می باشد. همچنین این میزان از تصحیح عیب انکساری در 60 سالگی 
برای  دیوپتر  یک  اصالح  یعنی  منوویژن  درمان  بعالوه  نیست.  کافی 
یک چشم و دو دیوپتر برای چشم دیگر نیز ممکن است باعث اختالل 
ایزوترپی  به همراه  تطابق  اسپاسم  و  تاری دید دو چشمی  و  بینایی 

ثانویه  شود. 

دوربینی  برای  رفراکتیو  جراحی   در  انحراف چشم  ایجاد  پتانسیل 
پتانسیل  این  است.  عمل  از  قبل  دوچشمی  دید  وضعیت  به  منوط 
می تواند با اندازه گیری دامنه فیوژن حرکتی هنگامی که شماره عینک 

هایپروپی manifest و absolute روی چشم قرار دارد، بررسی شود. 
فیوژن حرکتی )motor fusion( توانایی هم راستا نگه داشتن چشم ها 
 )sensory fusion( با ابزاری به نام پریزم است، در حالیکه فیوژن حسی
عملکردی است که هماهنگی دو نقطه از شبکیه را ممکن می کند.1 و 2 
هماهنگی فیوژن حسی و حرکتی سبب ایجاد دید واحد دو چشمی 

می شود. 
فیوژن شامل دامنه فیوژن، ذخیره فیوژن و تقارب نسبی مثبت و 

منفی و نیز تباعد نسبی مثبت و منفی است.
بیماری که  از  چگونه دامنه فیوژن حرکتی بررسی می شود؟ 

 6/12 حروف خط  از  یکی  می شود  درخواست  است   6/6 دید  دارای 
را در فاصله دور نگاه کند. با استفاده از پریزم بار و قرار دادن پریزم 
Base IN در جلوی چشم بیمار از قدرت ∆ 1 شروع کرده و اجازه داده 

می شود تا بیمار دوبینی را جبران کند، اینکار تا جایی که بیمار نتواند 
دوبینی را جبران کند ادامه می یابد; همین اقدام مجدداً با پریزم بار 
با پریزم Base out انجام می شود و بار دیگر نیز برای دید نزدیک تکرار 

می گردد. 
میزان ∆ 10 و بیش تر محدوده طبیعی آمپلیتود فیوژن است. میزان 
دارای  که  می شود  دیده  افرادی  در  و  بوده  غیرطبیعی   5  ∆ از  کم تر 
 suppression scotoma علت  به  دوبینی  یا  و  هستند  آشکار  انحراف 

مشاهده نمی شود.  
برای بیماران با دامنه فیوژن افقی بیش تر از 5 ± ∆ عمل جراحی 

قابل قبول است مگر میزان دوربینی latent بیش تر از 2+ باشد. 
دوربینی latent با گذشت زمان آشکار شده و در چنین بیمارانی اگر 
دامنه فیوژن حرکتی کم باشد، انحراف چشم خود را نشان خواهد داد. 
ایجاد  باعث  تطابق  که  دوربینی  بیماران  در   LASIK جراحی 
تصحیح با  زیرا  است  مؤثر  روش  یک  می شود  آن ها  در   ایزوتروپی 

hyperopia و حذف تطابق، انحراف آن ها نیز تصحیح می شود.4  

تصحیح میزان absolute دوربینی در بیمارانی که دارای ذخیره فیوژنی 
ایزوتروپی  از  جلوگیری  و  باقی مانده   hyperopia کنترل  برای  باالیی 
 هستند، مناسب است ولی معموالً بهترین گزینه، تصحیح میزان دوربینی

manifest است و با گذشت زمان نتیجه بهتری حاصل می شود. 

انحراف  دارای  که  است  هایپروپی  بیماران  در  استثنا  مورد  تنها 
 accomodative اگزوتروپی تشخیص داده نشده هستند. این حالت به دلیل 
دچار عمل  از  بعد  بیماران  این  است.  جبران  قابل   convergence 

آن ها   Base out فیوژنی  ذخیره  زیرا  می شوند   exotropia یا   exphoria

در  است  بهتر  بنابراین  ندارند;  را  ذخیره  این  اصاًل  یا  و  بوده  کم  یا 
زمان جراحی مقداری از hyperopia جهت تقارب تطابقی برای جبران 
باقی  دوربینی  شماره  از  بخشی  عبارتی  به  و  نشود  تصحیح  انحراف 
گذاشته شود. در این افراد اگر جراحی با تصحیح absolute انجام شود 
رفراکتیو  عمل  دنبال  به  انحراف چشم  جراحی  به  نیاز  است  ممکن 

باشد. به مثال های زیر توجه کنید:
بیمار اول: 

 مرد  32 ساله  با سیکلورفراکشن زیر کاندیدای عمل رفراکتیو است:
CycloRFN:

OD: +3.50/+2.50×115
OS: +3.50/+3.50× 60

بیمار با شماره )CycloRFN( بر ایزوتروپی تطابقی خود غلبه می کند. 
بعد از LASIK، میزان رفراکشن سیکلوپلژیک به شکل زیر است:

OD: +1.75+1.50×115
OS: +1.25+1.75× 60

دید بدون تصحیح هر چشم 6/9 است. بیمار بدون استـفاده از عینک 

شکل 2- تغییر اجزای دوربینی با افزایش سن: دامنه تطابق در ابتدا 2.5 + می باشد که با 
افزایش سن رو به کاهش می رود. 
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∆ 15 انحراف esotropia به همراه دوبینی ثابت دارد و نیاز به جراحی 

انحراف چشم پیدا نموده و عمل انحراف نیز موفقیت  آمیز بوده است. 
دید  بهبود  و  دیوپتر   +1.5 از  بیش تر  تغییر  علی رغم  توصیه: 
در  ثابت  صورت  به   )esotropia( انحراف  بیمار،  عینک  بدون 
بخش باید  رفراکتیو  جراحی  در  تصحیح  هنگام  بنابراین،   می آید. 

absolute بیش تری برای جبران esotropia در نظر گرفته شود. اگر قبل از 

عمل دامنه فیوژن اندازه گیری شده و ضعف دامنه فیوژنی Base IN  مشخص 
 شده بود، در هنگام تصحیح hyperopia، بهتر بود میزان بیش تری از بخش

absolute برای جبران دامنه فیوژن تصحیح شود.

بیمار دوم
همراه به  و   accomodative exotropia با  ساله    24  بیمار 

آن  چشم  انحراف  که   )high AC/A( باال   Convergence excess

نوع  به  توجه  بدون  شده،  مهار  کاماًل  تدریجی  عدسی های  با 
دچار نزدیک  دید  در  رفراکتیو  جراحی  از  بعد  تدریجی   عدسی 

esotropia همراه دوبینی شده است. 

توصیه: convergence excess معموالً قبل از بلوغ کاهش می یابد اما در 
این بیمار این گونه نیست. توصیه می شود نوع عدسی مورد استفاده 
بیمار قبل از جراحی رفراکتیو مورد توجه قرار گیرد. آیا عدسی از نوع 

تدریجی است و یا عینک بیمار دارای منشور است یا خیر؟
 

نزدیک بینی
حداقل  تصحیح  نزدیک بین  افراد  در  رفراکتیو  جراحی  از  هدف 

)sphere( اسفر منفی برای رسیدن به بهترین حدت دید دور است. 
گاهی over-correct کردن بیمار در انحراف extropia گاه گاهی سبب 
تحریک بیشتر تطابق و به دنبال آن تقارب می شود و باعث جبران 

انحراف می شود.
بیمار اول

بیمار 30 ساله  که با عدسی over-correct -5 شده و بر ایزوتروپی خود 
غلبه یافته دچار عالیم asthenopia است. در عوض بیمار 50 ساله ای که 
 با عدسی 2- و بیش تر از میزان نزدیک بینی خود  )برای جبران اگزو(

over-correct شده عالیم و ناراحتی خاصی ندارد.

گاهی  اما  شده  فیوژن  خوردن  بهم  سبب  بیش تر  تصحیح  گاهی 
تصحیح به اندازه Manifest RFN ممکن است باعث ایجاد اگزوتروپی 
شود. اغلب نزدیک بینی D -0.5 Manifest بیش تر از سیکلورفراکشن 

است. 
سیکلورفراکشن  از  بیش تر  خیلی   Manifest رفراکشن  میزان  اگر 
به  را  سیکلورفراکشن  میزان  همان  دقیقه   20-30 باید  بیمار  باشد 
صورت عینک در اتاق انتظار به چشم بزند و میزان انحراف و ذخیره 

فیوژن حرکتی مورد بررسی قرار گیرد. 

 آنیزومتروپی
عوامل متعددی می توانند باعث ایجاد انحراف و دوبینی در بیماران 

آنیزومتروپیک شوند از جمله این عوامل aniseikonia و کاهش فیوژن 
محیطی یا پریفرال می باشند. 9

Aniseikonia فقط در 3 درصد موارد سبب کاهش فیوژن مرکزی 

می شود، اما می تواند ایجاد استرابیسم همراه با عالیم دوبینی کند.
اگر پریزم عمودی به میزان ∆ 10 برای تولید دوبینی استفاده شود 
و بیمار اختالف سایز بین دو تصویر را ابراز کند، aniseikonia ایجاد 

شده است.
اندازه گیری برای  سینوپتوفور  دستگاه  از  مطالعه ای  هیچ   در 

aniseikonia استفاده نشده است. 

در افرادی که آنیزومتروپی قابل مالحظه ای دارند، داشتن اطالعات 
اپتومتری قبل از اقدام به جراحی رفراکتیو مهم است.

ضخامت  یا  و  قدامی   B.C. افزایش  با  عینک  جدید  عدسی های 
عدسی و تغییر Index of Refraction می توانند تصویر را در جلو چشم 
کوچک تر کرده و بنابراین aniseikonia را کم تر از حد واقعی نمایند، 
در حالی که بر طبق قانون Knapp، تصحیح آمتروپی اگزیال با عدسی 
عینک در جلوی سطح فوکوس قدامی منجر به ایجاد تصویر شبکیه ای 
با اندازه طبیعی می شود اما در چشم های با نزدیک بینی باال به علت 
رعایت  قانون  این  فوتورسپتورها  تراکم  کاهش  و  شبکیه  کشیدگی 

نشده و ریزبینی )minification( تصویر در شبکیه اتفاق می افتد.
ریزبینی  کاهش  موجب  می توانند  تماسی  لنزهای  شرایط  این  در 

تصاویر شوند.11و10
میزان  کم ترین  عینک  تصحیح  با  محوری  آنیزومتروپی   در 
aniseikonia اتفاق می افتد همچنین فیوژن حرکتی مطلوبی وجود خواهد 

داشت. اگر در عمل جراحی آنیزومتروپی تصحیح شود، آنیزومتروپی 
اختالل نتیجه  در  می شود  محوری  آنیزومتروپی  جایگزین   قرنیه ای 

ایجاد شده و دامنه فیوژن حسی و حرکتی  بیمار  برای   aniseikonic

آن دچار اختالل شده و خطر ایجاد دوبینی وجود دارد. برای بیمار 
آنیزومتروپ با استفاده از لنز تماسی که برای چند ساعت روی چشم 
از  ایجاد شده بعد   aniseikonia تا  بیمار قرار می گیرد، سعی می شود 
عمل تخمین زده شده و دامنه فیوژن حرکتی بیمار نیز ارزیابی شود. 

 
بیمار اول

رفراکتیو  کاندیدای عمل جراحی  زیر  میزان  به  نزدیک بینی  با  بیمار 
است:

OD :-2.0
OS : -8.0

جراحی  از  بعد  دارد.   Sec/Arc عمق60  دید  و  خوب  فیوژن  بیمار 
رفراکتیو عیب انکساری دوچشمی باقی مانده ناچیز است، اما بیمار به 
علت 7 درصد Aniseikonia  دچار دوبینی غیر قابل تحمل شده است.

سطح  از  آنیزومتروپی  تصحیح  روش  تغییر  بیمار  این  در  توصیه: 
عینک به سطح قرنیه طبق قانون Knapp ایجاد مشکل نموده است. 
توصیه می شود قبل از عمل با استفاده از لنزهای تماسی، این دوبینی
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aniseikonic شبیه سازی شود و اگر میزان آنیزوکونیا قابل قبول نباشد 

با جراحی  انجام نشود. این نوع دوبینی  بهتر است جراحی رفراکتیو 
عدسی های شرایط  این  در  و  نمی باشد  اصالح  قابل  چشم   انحراف 

aniseikonic می تواند کارساز باشند.

 
آستیگماتیسم

عدم  به  منجر  است  ممکن  آستیگمات  افراد  در  رفراکتیو  جراحی 
یا حتی در  و  تغییر محور آن  یا  و  تصحیح کامل قدرت آستیگمات 
بعضی موارد ایجاد آستیگمات جدید در اثر عواملی مانند وارد کردن 

اشتباه اطالعات مربوط به قدرت و محور در دستگاه لیزر باشد.
تغییر  عوامل دیگر همچون فیکس کردن تک چشمی/دوچشمی، 
اکتسابی می تواند سبب  وضعیت بدن، چرخش سر و آستیگماتیسم 
ایجاد اختالل در نتیجه جراحی رفراکتیو شود. در زیر به این موارد 

پرداخته شده است:
 

فیکس کردن تک چشمی در مقابل دوچشمی
محور  در  تغییری  دوچشمی  و  تک چشمی  تصویربرداری  در 
آستیگمات ایجاد می شود اما در جراحی رفراکتیو بیمار به صورت تک 
به دو  نسبت  فیکس می کند. چشم ها در حالت تک چشمی  چشمی 

چشمی می تواند چرخش داشته باشد.12
بیمارانی که این مشکل را دارند دارای اختالل در عضالت چرخشی 

عمودی اند اما در افراد طبیعی نیز این اختالل دیده می شود.12

تغییر وضعیت
چرخش چشم ها زمانی که بیمار در حالت نشسته است در مقایسه با 
حالت دراز کشیده متفاوت می باشد. این حالت در زمان تصویربرداری 

بیمار )نشسته( و جراحی بیمار )درازکشیده( اتفاق می افتد.12و13
شده  ایجاد  چرخش  تغییر  و  تک چشمی  فیکساسیون  ترکیب 
می تواند باعث تغییر قابل مالحظه ای در محور و مقدار ablation شود 
آستیگمات  ایجاد  یا  و  آستیگمات  اصالح  کاهش  سبب  نتیجه  در  و 
جدید شود. در نتیجه تاری و asymmetry بعد از عمل می تواند فیوژن 

فرد را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

subjective چرخش
این عامل به خاطر آستیگمات ایجاد شده و سبب عدم توانایی در 

ترکیب تصاویر شده و ایجاد دوبینی می کند.

بیمار اول- مرد 34 ساله
CycloRFN: OS= -5.0+2.50× 85

شده   -2.0/+3.25×55 صورت  به  عمل  نتیجه   RK از  بعد 
درجه  7 به  منجر  آستیگمات  محور  در  چرخش  درجه   30  است. 
 Double چرخش چشم به سمت خارج که به وسیله( excyclotropia

بیمار  اندازه گیری می گردد(، شده است. در حالی که   Maddox Rod

دارای انحرافی نیست اما دارای Symptom است.
OD=-4/+4×90 بیمار دوم- زن40 ساله

اما طی جراحی اطالعات 180×4+/4- به صورت اشتباه وارد دستگاه 
لیزر شده است. بعد از جراحی رفراکتیو شماره چشم بیمار به شکل 

زیر است: 
-8 /+8.50 × 170

رفراکشن باال به همراه دوبینی برای بیمار ایجاد شده است و به خاطر  
Aniseikonia %9 و اعوجاج تصاویر قادر به ترکیب آن ها نیست.

 
آستیگماتیسم اکتسابی

آستیگماتیسم اکتسابی جدید و aniso-astigmatism می تواند باعث 
ایزوتروپی  برای  این عامل می تواند مقدمه ای  اسپاسم تطابق شود14، 

همراه با عالیم باشد.
 

Monovision روش جراحی
با این روش، یک چشم بیمار Plano و چشم دیگر 1.50- می شود 
اما این امر موجب اختالالتی خواهد شد زیرا چشم نزدیک بین شده 
است  ممکن  شده  ایجاد  آنیزومتروپی  و  می شود  غالب  نزدیک  برای 
باعث کاهش عملکرد فیوژن حرکتی  شود. )بهتر است این روش قبل 

از جراحی به وسیله لنز تماسی شبیه سازی  شود.(
مورد   48 که  دادند  انجام  جراحی   118 همکاران،15  و   Fawcett

نفر   11 بیمار،   48 تعداد  از  بود.   monovision صورت  به  آن ها  از 
ثابت،  یا  گاه گاهی  دوبینی  همانند  چشمی  دو  بینایی  عالیم   دارای 
visual confusion و تاری دید دو چشمی شدند که نیاز به بستن یک 

چشم برای وضوح بیش تر داشتند.
از بقیه افراد که به صورت monovision عمل نشده بودند )70 نفر 

باقی مانده( تنها 2 نفر دید دو چشمی غیر طبیعی داشتند.
با دید دو چشمی غیر طبیعی  متوسط آنیزومتروپی در 13 بیمار 
نرمال حدود 0/5  دو چشمی  دید  با  بیمار  در 105  و  دیوپتر   1/90

)P<0.05( .دیوپتر بود
در  نقصی  می شوند  عمل   monovision صورت  به  که  بیمارانی  در 
دید بعد آن ها پدید می آید که با افرادی که لنز تماسی به صورت تک 
لنز  از  افرادی که  چشمی استفاده می کنند کاماًل متفاوت است زیرا 
تماسی استفاده می کردند فقط ساعاتی از روز به صورت  تک چشمی 
مدت  که  افرادی  که  کردند  گزارش  همکاران  و   Sherafat هستند.15 
دارای عملکرد دید دو  آسیمتریک هستند  قرنیه  قوز  دارای  طوالنی 

چشمی مناسبی نمی باشند.16 
Kushner و Kowel سه مکانیزم را در ایجاد دوبینی در افرادی که 

تحت عمل monovision قرار گرفته اند، توصیف می کند:
1- به علت کنترل ناکافی فیوژن، انحراف گاه گاهی و فوریا با ذخیره 

ضعیف دراین افراد تبدیل به انحراف آشکار می شود.

|انحرافات چشمی بعد از جراحی رفراکتیو|

33
 | 

N
JO

 V
ol

. 1
7,

 N
o.

 6
1-

64
, s

pr
in

g-
w

in
te

r, 
20

18



که  تنبل )چشمی  بعضی شرایط،  چشم  در  فیکساسیون:  2-تعویض 
scotoma دارد( چشم فیکس کننده می شود، بالطبع این چشم منحرف 

شده و به علت اینکه حذف تصویر یا اسکوتوم دیگر وجود ندارد چشم 
منحرف دچار دوبینی می شود.

3- دوبینی که در اثر تعویض فیکساسیون اتفاق افتاده توسط مکانیزم 
دیگری نیز تعریف می شود. در جبران فلجی زوج چهار، اگر چشمی 
که دچار فلجی است چشم فیکس کننده در نظر گرفته شود، انحراف 
ثانویه منجر به ایجاد انحراف آشکار شدیدی در چشم سالم شده که 

این روند باعث تحریک بیش از حد فیوژن و دوبینی می شود. 
در مطالعه دیگری گزارش شده که فاصله زمانی جراحی رفراکتیو 
بین دو چشم بیماران سه ماه بوده و مثل اینکه بیماران تک چشم 
این روش، تنها یک  عمل شده اند، در میان 50 بیمار عمل شده به 
بیمار دچار کاهش فیوژن تقاربی شده و در هیچ مورد دیگری عالیم 
در  کوتاه مدت  در  تک چشمی  جراحی  بنابراین  است،  نداشته  وجود 

مجموع عوارض کم تری دارد. 

بیمار سوم- مرد 52 ساله با حدت بینایی اصالح شده به شکل زیر 
مراجعه نموده است.  OD: -6  6/6 و OS: -6.0-1 × 95 6/8 این بیمار 
در جراحی monovision چشم راست برای دید دور و چشم چپ برای 
دید نزدیک اصالح شد. این بیمار دارای تنبلی خفیف در چشم چپ 
بوده و چشم راست به عنوان فیکساتور دارای ∆ 3 میکروایزوتروپی بود 
که چندان قابل مالحظه نبود اما زمانی که چشم چپ به عنوان چشم 
غالب برای نزدیک قرار می گیرد، چشم راست نمی تواند انطباق حسی 
هنگامی  دوبینی  و  باشد  داشته  میکروایزوتروپی   3  ∆ بر  غلبه  برای 
که بیمار مطالعه می کند، رخ می دهد. البته این حالت با پریزم قابل 

درمان است.

Decentration و KAPPA زاویه
زاویه کاپا زاویه ای است بین خطی در راستای بینایی فرد و خطی 

که از مرکز مردمک عبور می کند.
این زاویه می تواند منجر به flap decentration شود و ایجاد اثرات 
پریزماتیک افقی قابل مالحظه  کند. این میزان توسط فیوژن حرکتی 
قابل جبران است مگر در مواقعی که بیمار دارای دامنه فیوژن حرکتی 
رخ  دوبینی  و  انحراف  افزایش  حالت  این  در  که  نباشد  کافی  افقی 

خواهد داد.
بنابراین  )≥±  3  ∆( است  ضعیف تر  معموالً  عمودی  فیوژن   دامنه 

decentration عمودی حتی به میزان کم می تواند باعث ایجاد دوبینی 

شود.

Case
   بیماری با شماره چشم D 23- نزدیک بینی به صورت تک چشمی 

عمل شده و بعد از عمل دچار دوبینی دوچشمی شده است.

در طی عمل جراحی به علت عدم فیکس کردن در zone مرکزی 
بوجود آمده  انحراف عمودی   16  ∆ ایجاد شد و حدود   decentration

است، برای اصالح آن با استفاده از لنز تماسی سخت و یا پریزم انطباق 
دو تصویر با 2 اندازه متفاوت ایجاد می شود اما طی سالیان بعد بیمار 

دچار عالیم شده و نیاز به پریزم خواهد داشت.
 توصیه: امروزه عیوب انکساری بسیار باال با عمل جراحی رفراکتیو 
اصالح نمی شوند در مثال باال دامنه فیوژن حرکتی عمودی به علت 

محدودیت نمی تواند انحرافات ایجاد شده را جبران نماید.

* اعمال جراحی رفراکتیو در بیماران دارای انحرافات چشمی
سه دسته از عوامل سبب ازدیاد انحرافات چشمی می شوند:1

1- خودبخودی )بدون ارتباط به عمل جراحی رفراکتیو(
2- به دنبال یک عمل جراحی رفراکتیو موفق

3- به دنبال یک عمل جراحی رفراکتیو ناموفق

حالت اول زمانی است که قبل از عمل، نقصی در ورژن و یا اختاللی 
در حرکات چرخشی عمودی وجود داشته باشد. برای مثال فعالیت 

زیاد عضالت oblique و یا الگوی alphabet وجود داشته باشد.
یا  باقی مانده بخصوص در چشم غالب و  در موارد 2 و 3، هایپروپی 
آستیگماتیسم باقی مانده و یا آنیزومتروپی ایجاد شده  به دنبال عمل 
می تواند باعث ایجاد تطابق غیر قابل پیش بینی و یا اسپاسم تطابقی 

شده و به دنبال آن ایزوتروپی ایجاد شود.

* چه عواملی سبب ایجاد دوبینی می شوند؟2
1- خود به خود )بدون ارتباط با عمل جراحی رفراکتیو(

2- به دنبال یک عمل جراحی رفراکتیو موفق
3- به دنبال یک عمل جراحی رفراکتیو ناموفق

  حدت بینایی به عنوان راهنما جهت بررسی عمق و  اندازه منطقه ساپرشن یا
ایجاد  خطر  کم،   scotoma با  بیمار  در  است.   suppression scotoma

 دوبینی بیش تر از فردی است که عمق scotoma زیاد است. بررسی عمق
suppression scotoma با استفاده از فیلتر Bagolini انجام می شود. اگر 

در  و  است  scotoma عمیق  نشان دهنده  باشد  میزان 5 ≥ درجه  این 
نتیجه ایجاد دوبینی گذرا و بدون مشکل می کند.19

برای اندازه گیری suppression scotoma از تست پوالروید dot-4 که 
توسط Lai و Arthur ابداع شده استفاده می شود و این میزان بین یک 
درجه تا پنج درجه است. اندازه بزرگ اسکوتوم می تواند باعث تحمل 

باالی انحراف در چشم  شود و لذا دوبینی ایجاد نمی شود.
   اگر انحراف به علت عیوب انکساری باشد، بهتر است اول جراحی 
رفرکتیو انجام شود زیرا جراحی رفراکتیو باعث تغییر در میزان انحراف 
می شود و صالح است مدتی از عمل بگذرد سپس به بررسی انحرافات 

چشمی پرداخت.21
باید جراحی  روش  شود،  انجام  اول  چشمی  انحراف  عمل  اگر 
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Fornix Based باشد تا بدین وسیله ساکشن که برای جلوگیری عمل 

رفراکتیو استفاده می شود بتواند مفید فایده باشد. 
   تصحیح آمتروپی در چشم تنبل در جراحی رفراکتیو می تواند به 

وسیله بهبود فیوژن محیطی موجب کاهش انحراف شود.

تست های غربالگری پیشنهادی

minimum test تست های ابتدایی
1- سوال از بیمار در مورد سابقه انحراف قبلی و یا دوبینی، بررسی 
هرگونه پریزم در عینک، استفاده از عدسی های دو دید در پیرچشمی 

و یا تمرینات چشمی در گذشته.
عدسی های  یا  و  پریزم  وجود  نظر  از  بیمار  فعلی  عینک  بررسی   -2

تدریجی.
3- انجام کاور تست با عینک بیمار و نیز با BCVA برای دور و نزدیک.

حداقل  نزدیک بین ها  برای   :Manifest Refraction الف  رفراکشن:   -4
میزان منفی که حدت بینایی بیمار کامل شود. برای دوربین ها باید 
و حداکثر   )absolute( به شرایط  برای رسیدن  مثبت  حداقل عدسی 
عدسی مثبت برای رسیدن به حدت بینایی )manifest( مشخص شود.
 ب- cycloplegic RFN: اختالف بین معاینه با قطره سیکلوپلژیک  و  هایپروپی

از یک  latent گفته می شود. میزان کم  تر  نام هایپروپی  به   Manifest

بررسی  به  نیاز  دیوپتر  دو  از  بیش  اما  نیست  مالحظه  قابل  دیوپتر 
افراد نزدیک بین   و اضافه  شدن نمره هایپروپی جهت عمل دارد. در 

تفاوت بیش از نیم دیوپتر بین معاینه با و بدون قطره مهم است.

Additional test تست های تکمیلی

1- دامنه فیوژن برای همه افراد دوربین بخصوص افرادی که سابقه 
متوسط  فوریای  یا  و  دارند  عینک شان  در  پریزم  و  انحراف  دوبینی، 

دارند باید بررسی شود.
2- اگر بیمار عینک پریزم دار استفاده می کند سعی بر آن است که 

حداکثر پریزم موجود در معاینه به دست آید.
3- بررسی محور آستیگماتیسم به صورت تک چشمی و دو چشمی

تماسی  لنز  با  monovision عمل می شود  به صورت  بیمار  اگر   -4
پریزم در عدسی و فیوژن  فوریا و  شبیه سازی شود و وجود هرگونه 

حرکتی ضعیف در بیماران مورد بررسی قرار گیرد.

نظر  از  می گیرند  قرار  رفراکتیو  جراحی  عمل  تحت  که  افراد 
خطر ایجاد انحراف به سه گروه تقسیم می شوند:

گروهی که هیچ خطری ندارند
   1- بیماران نزدیک بین  با آنیزومتروپی کم تر از 4 دیوپتر 

   2- بیمارانی که هیچ سابقه ای از انحراف یا دوبینی ندارند.
3- بیمارانی که هیچ پریزمی در عینک آن ها منظور نشده است.

4- بیمارانی که در Alternate کاور تست مقدار کمی فوریا داشته یا 
هیچ گونه فوریایی ندارند.

5- بیمارانی که عینک موجود و رفراکشن Manifest و رفراکشن با 
قطره آن ها تنها 0/5 اختالف نشان می دهد. 

 absolute هیپروپی  میزان  با  مطابق  آن ها  عینک  که  بیمارانی   -6
جبران  قابل    ≤± 10  ∆ فیوژن  ذخیره  با  تطابقی   esotropia و  است 

می باشد.
7- بیمارانی که قباًل تحت عمل جراحی انحراف قرار گرفته اند و با 

عینک اصالحی بر چشم دارای ذخیره فیوژن مناسبی هستند.

گروهی که دارای خطر متوسط هستند
1- بیمارانی که تحت عمل جراحی برای اصالح آستیگماتیسم قرار 
می گیرند و در شرایط فیکساسیون تک چشمی و دو چشمی تفاوت 
قابل مالحظه ای در محور آستیگماتیسم آن ها دیده می شود، در این 
بیماران ممکن است آستیگماتیسم به صورت کامل اصالح نشود. در 

این شرایط بیماران در خطر انحراف چرخشی عمودی هستند.
  )<5  ∆( کم  فیوژنی  ذخیره  با  تطابقی  ایزوتروپی  که  بیمارانی   -2

دارند نیز می توانند در خطر برگشت پذیری انحراف باشند. 
3- بیمارانی که دوربینی latent بیش تر از  2D ≥ دارند هم می توانند 

در معرض esotropia غیر جبرانی قرار گیرند. 
4- بیمارانی که در عینک خود پریزم دارند برای پیش بینی خطر 
دوبینی ایجاد شده بعد از عمل، بهتر است در عینک آن ها پریزم های 

Fresnel امتحان شود. 

گروهی که دارای خطر باال هستند 
1- بیمارانی که می خواهند تحت عمل monovision قرار گیرند و 
با آزمایش شبیه سازی با لنز تماسی دچار دوبینی می شوند، بنابراین 

احتمال ایجاد دوبینی بعد از عمل در آن ها زیاد است. 
2- بیمارانی با Esotropia تطابقی که نیاز به نمره مثبت بیش تر از 

میزان هایپروپی absolute برای کنترل انحراف دارند. 
فیوژن  علی رغم  دیوپتر   4 از  بیش  آنیزومتروپی  با  بیمارانی   -3

مناسب به علت anisikonia خطر ایجاد دوبینی بعد از عمل دارند. 
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Adult onset vitelliform macular dystrophy - Progression of the disease over a 5-year period.



عوارض تزریق بوتاکس

بوتاکس یکی از روش های کم تر  تهاجمی و موثر برای جوان سازی 
پوست و رفع خطوط صورت و گردن است. حدود ۵۰ سال است که 

در علم پزشکی از بوتاکس و سم بوتولونیوم برای درمان اختالالت مختلف استفاده می شود و در ۱۵ سال اخیر، کاربردهای زیبایی هم به 
استفاده های بوتاکس اضافه شده اند. پژوهش ها و مطالعات انجام شده بر روی بوتاکس نشان می دهند که این روش بسیار ایمن و کم عارضه 

است. با این حال تمامی روش های درمانی و زیباسازی عوارض احتمالی و بالقوه دارند. 

عوارض بوتاکس چیست ؟
در کل تزریق بوتاکس عوارض بسیار کمی دارد و بیش تر این عوارض ممکن است به دلیل ناآشنایی شخص تزریق کننده بوتاکس و تزریق این 
ماده توسط افراد غیر متخصص ایجاد شود. لذا اولین و مهم ترین توصیه، تزریق بوتاکس در مراکز خاص و توسط پزشکان متخصص می باشد.

عوارض عمومی بوتاکس

قرمزی و ورم محل تزریق
قرمزی و تورم واکنش طبیعی بدن به هر روش درمانی است. این عوارض معموالً خفیف تا متوسط هستند، در عرض چند ساعت برطرف 
دارد.  بستگی  تزریق  سوزن  همچنین ضخامت  و  شده  تزریق  بوتاکس  میزان  به  تورم  و  قرمزی  ندارند. شدت  درمان  به  نیازی  و  می شوند 

پیش گیری از این عوارض تا حد زیادی وابسته به تجربه  پزشک معالج است.
استفاده از سوزن های باکیفیت، تزریق آهسته  و مقادیر کم بوتاکس و همچنین استفاده از کمپرس سرد پس از اتمام تزریق، از جمله مواردی 

هستند که می توانند از شدت قرمزی و تورم بکاهند. 

درد
میزان درد در طی تزریق بوتاکس به آستانه  تحمل درد در بیمار بستگی دارد. معموالً بیش تر افراد به خوبی درد ناشی از تزریق را تحمل 
می کنند. برای کاهش درد می توان حدود یک ساعت قبل از مراجعه به کلینیک، قرص استامینوفن مصرف نمود. در برخی موارد قبل از درمان، 
از کرم های بی حسی موضعی یا کمپرس سرد استفاده می شود تا درد محل تزریق کاهش یابد. درد ممکن تا ۳۰ دقیقه بعد از اتمام تزریق هم 

باقی بماند.
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سردرد و تهوع
شایع ترین عوارض بوتاکس سردرد و تهوع هستند. این دو عارضه در ۲ تا ۱۵ درصد از مراجعین مشاهده می شوند. البته سردرد و تهوع 
معموالً خفیف بوده و بیش تر برای کسانی رخ می دهد که اولین تزریقات بوتاکس خود را انجام می دهند. ماندگاری این عوارض بین چند ساعت 

تا حداکثر سه الی چهار روز بسته به واکنش بیمار متغیر است.
بطور خالصه عواملی مانند آسیب های ایجاد شده در محل تزریق، استرس و سابقه  سردردهای میگرنی در ایجاد آن  موثرند. برای درمان سردرد، 

مصرف داروهای مسکن یا قرص های ضد میگرن معمولی کفایت می کند.

کبودی
کبودی به دلیل سوراخ شدن عروق خونی موجود در محل تزریق رخ می دهد. این اتفاق معموالً ناشی از این است که محل عروق خونی، 
پیش از تزریق بوتاکس به خوبی شناسایی نشده  است. باید  توجه داشت که پزشکان غیرمتخصص و افراد غیر پزشک با آناتومی صورت و گردن 
آشنایی کافی ندارند. به همین علت ممکن است در طی فرآیند تزریق به عروق خونی آسیب بزنند.  کبودی بیش تر زمانی مشاهده می شود که 
پزشک مهارت و تجربه  کافی در تزریق بوتاکس نداشته باشد. برای پیش گیری از این عارضه باید از مصرف آسپیرین و داروهای ضد التهابی 
غیر استروئیدی )مثل ژلوفن( تا حداقل هفت روز پیش از تزریق خودداری نمود. استفاده از کرم های ویتامین K یا کرم هایی که حاوی عصاره  

گیاه ارنیکا هستند، در رفع کبودی موثرند. سایر اقداماتی که باید برای پیش گیری از کبودی پوست انجام گیرند، شامل موارد زیر می باشند:
- در حین تزریق بوتاکس بیمار باید در حالت نشسته قرار داشته باشد.

- عروق خونی باید به ویژه در نواحی اطراف چشم و سایر بخش های مستعد پیش از تزریق شناسایی شوند.
- پزشک با فشار دادن انگشت خود بر محل تزریق )بدون ماساژ دادن( می تواند احتمال کبودی را کاهش دهد.

عفونت
شاید تاکنون گزارشی مبنی بر عفونت ناشی از تزریق بوتاکس منتشر نشده باشد که البته احتماالً در مورد تزریق هایی که در محیط های 
درجه    ۴ دمای  در  و  هستند  سالین  نرمال  مایع  حاوی  بوتاکس  محلول های  تمامی  می کند.  گرفته  صدق  صورت  پزشک  توسط  و  درمانی 
سانتی گراد نگهداری می شوند. حتی ۳۰ روز بعد از باز کردن محلول بوتاکس، هیچ نشانه ای از رشد باکتری ها یافت نمی شود. با این حال در 

مراکز درمانی، پیش از تزریق پوست به خوبی استریل می شود تا خطر عفونت به صفر برسد.

واکنش های کولینرژیک
واکنش های کولینرژیک از جمله عوارض بوتاکس هستند که معموالً به شکل خشک شدن دهان یا چشم ها مشاهده می شوند. این عوارض 

بیش تر در صورت استفاده از فرآورده هایی مشاهده می شود که از سم بوتولونیوم نوع B ساخته  شده اند. 

عوارض بوتاکس در محل تزریق
این گروه از عوارض معموالً ناشی از انتشار بوتاکس به عضالت مجاور محل تزریق و اثرگذاری بر ماهیچه هایی است که مد نظر برای درمان 
نبوده اند. احتمال این عوارض زمانی زیاد می شود که تزریق بوتاکس توسط افراد غیر پزشک یا پزشکان غیرمتخصص صورت بگیرد. عوارض 
ابروها و خطوط پنجه غازی( بسیار کم است زیرا  افقی پیشانی،  محل تزریق در موارد درمان یک سوم فوقانی صورت )خط اخم، خطوط 
تکنیک ها و دستورالعمل های تزریق بوتاکس در این نواحی تا حد زیادی بهینه سازی شده اند. تزریق بوتاکس در یک سوم میانی و پایینی صورت 
و همچنین گردن، کاربردهای کمی دارد. به همین علت تکنیک های تزریق در این مناطق ضعیف تر بوده و تزریقات باید با دقت و احتیاط 

بیش تری صورت گیرند. احتمال بروز عوارض محل تزریق در این مناطق بیش تر است.

عوارض بوتاکس در تزریق بین دو ابرو
عوارض بوتاکس در موارد درمان خطوط بین ابروها شامل سه مورد زیر است. هیچ کدام از این عوارض دائمی، خطرناک یا تهدید کننده ی 

سالمت بیمار نیستند و صرفاً از لحاظ زیبایی  شناختی عوارض نامطلوبی به شمار می روند.

افتادگی پلک
افتادگی پلک در گذشته شیوع زیادی داشت و هنوز هم در افرادی که تزریق بوتاکس را در مراکز غیر درمانی یا غیرمعتبر انجام می دهند،
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مشاهده می شود. این عارضه به دلیل تزریق نادرست و اثرگذاری ماده  بوتاکس بر عضله  باال برنده  پلک فوقانی یا لواتور اتفاق می افتد. افتادگی 
پلک معموالً ۲ تا ۱۵ روز بعد از تزریق بوتاکس مشاهده شده و ۲ تا 8 هفته طول می کشد تا بهبودی یابد. با این حال با از بین رفتن تدریجی 

اثرات بوتاکس، به کلی درمان شده و جای نگرانی ندارد.

برای پیشگیری از این عارضه توجه به موارد زیر کاماًل موثر است:
- بعد از تزریق بوتاکس به جلو خم نشوید. به محل تزریق دست نزنید و آن را ماساژ ندهید.

- پزشک باید محلول بوتاکس را در مقادیر کم و به آرامی تزریق کند. هیچگاه نباید در حین تزریق، نواحی تحت درمان را ماساژ داد.
- برای تثبیت بوتاکس در عضالت هدف، بهتر است تا ۲-۳ ساعت به طور مداوم عضالت مورد نظر را به کار بگیرید و با آن ها تمرین کنید. 

به این ترتیب بوتاکس سریع تر جذب بافت هدف شده و به سمت عضالت دیگر نمی رود.
- برخی از افراد نسبت به این عارضه از عوارض بوتاکس مستعدترند. پزشک باید عوامل خطرساز را بررسی کند تا اگر هر کدام از این 
عوارض وجود داشت، شیوه ی تزریق را منطبق بر شرایط بیمار انتخاب کند. برخی از عوامل افزایش دهنده  احتمال افتادگی پلک در زمان 

تزریق بوتاکس در بین دو ابرو عبارتند از:
  • کسانی که سابقه  آسیب یا جراحی در آن ناحیه داشته اند،

  • افراد مسن،
  • کسانی که به طور ژنتیکی عضله  لواتور ضعیفی دارند. این مشکل به طور معمول توسط عضالت دیگر صورت جبران می شود و در حالت 

عادی قابل تشخیص نیست. پزشک با معاینه  عضالت متوجه این موضوع خواهد شد.

در گذشته افتادگی پلک در ۱۰ درصد از مراجعین دیده می شد. اما اکنون با بهبود تکنیک های تزریق و موارد مصرفی، شیوع این عارضه 
تقریباً به صفر رسیده است. 

تورم بافت لنفاوی ابرو و پلک مجاور
احتمال این عارضه کم است و بیش تر در کسانی مشاهده می شود که سابقه  ادم در ناحیه  ابرو و پلک دارند، به ویژه آن هایی که دچار پف 

صبگاهی چشم هستند. همچنین التهاب ملتحمه و افتادگی بافت بین دو ابرو، می توانند باعث افزایش احتمال این عارضه شوند.
افزایش خطوط مجاور بینی

  گاهی با فلج شدن عضالت ناحیه بین ابروها، فعالیت عضالت اطراف بینی بیش تر شده و خطوط مجاور بینی نمایان می شوند؛ به ویژه در 
زمان خندیدن و اخم کردن. با تزریق بوتاکس در طرفین بینی می توان این مشکل را به خوبی برطرف کرد.

عوارض بوتاکس در تزریقات ابرو و پیشانی
افتادگی ابرو

عضله پیشانی یا فرونتالیس یک عضله  نازک، عریض و حساس به دوزهای پایین بوتاکس است. اگر محل تزریق بوتاکس در پیشانی بیش از 
اندازه پایین باشد، می تواند باعث افتادگی ابروها و پلک ها شود. در این حالت بیمار روی پیشانی و پلک  فوقانی احساس سنگینی می کند و این 
امر با آرایش کردن بدتر می شود. البته این عارضه بر روی بینایی بیمار اثری ندارد و معموالً بعد از ۱ تا ۴ هفته برطرف می شود. این عارضه هم 
مانند سایر عوارض بوتاکس به دلیل کم تجربگی تزریق کننده و عدم شناخت آناتومی صورت رخ می دهد. در صورتی که تزریق توسط پزشک 

متخصص صورت گیرد، احتمال افتادگی ابرو و پلک تقریباً صفر است.

چهره بی احساس
چهره بی احساس یا یخ زده )Frozen look( یکی از عوارض بوتاکس است که به دلیل تزریق دوزهای بیش از حد اتفاق می افتد. همانطور که 
بیان شد، عضله  پیشانی به داروی بوتاکس حساسیت باالیی دارد. برای پیش گیری از این عارضه، دوز پایینی از بوتاکس را به پیشانی تزریق 
کرده و ۱ ماه بعد نتایج بررسی می شوند. در نیمی از مراجعین نیازی به تزریقات بیش تر نیست ولی در نیمی دیگر دوز بسیار کمی برای رفع 

خطوط باقی مانده تزریق می شود.
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Mephisto sign  عالمت ِمفیستو
باال رفتن بخش میانی و/یا یک سوم انتهایی ابرو را عالمت مفیستو Mephisto sign می گویند. این حالت زمانی اتفاق می افتد که بخش های 

طرفی عضله  پیشانی به خوبی فلج نشده باشند.

عوارض بوتاکس در تزریقات پلک

شل شدن پلک پایین
   عضله  دور چشم که مسئول ایجاد خطوط پنجه غازی است، یک عضله  سطحی، نازک، عریض و بسیار قدرتمند است. گاهی در زمان درمان 
خطوط پنجه غازی، فلج ایجاد شده در این عضله به حدی زیاد است که باعث افتادگی یا فتق بالشتک های چربی زیر چشم می شود. به عالوه 
عضله  دور چشم با ماساژ عروق لنفاوی اطراف موجب تخلیه  مایعات اضافی این ناحیه می شود. در صورت فلج شدن کامل عضله، مایعات اضافی 
تخلیه نمی شوند و زیر چشم ورم می کند. این عارضه سبب پف کردن صبگاهی زیر چشم شده و حتی می تواند چین و چروک های پلک تحتانی 

را بیش تر کند. شل شدن پلک پایین مانند بیش تر عوارض بوتاکس ناشی از اشتباه در تزریق دارو بوده و موقتی است.

سایر عوارض بوتاکس در این ناحیه:
 • افتادگی پلک پایین

 • افتادگی پلک باال
 • دوبینی و لوچی چشم ها )بسیار نادر(

 • افتادگی لب )نادر(
 • عمیق شدن خطوط  گونه )نادر(

عوارض بوتاکس در تزریقات یک سوم میانی و پایینی صورت اطراف دهان
   معموالً تزریق بوتاکس برای جوان سازی پوست اطراف دهان انتخاب چندان مناسبی نیست و سایر روش های جوان سازی تاثیر بیش تر و 
زیبا تری بر این ناحیه می گذارند. در بیش تر موارد تزریق بوتاکس در نواحی دور دهان همراه با تزریق ژل )معموالً هیالورونیک اسید( انجام 
می شود. برای پیش گیری از عوارض، باید از دوزهای بسیار پایین و غلیظ بوتاکس استفاده کرد. عوارض بوتاکس در تزریقات اطراف دهان شامل 

موارد زیر است:

 • عدم تقارن
 • فلج عضالت لب و ناتوانی در تکلم و بلع صحیح

 • دشواری در لبخند زدن
 • گاهی ناتوانی در جلوگیری از بیرون ریختن آب دهان

خطوط اطراف بینی
   تزریق در این ناحیه باید با دقت بسیار زیادی صورت گیرد. عوارضی همچون افتادگی گوشه  دهان، افتادگی لب ها و عریض شدن لب باالیی 

در صورتی رخ می دهند که پزشک مهارت کافی در تزریق بوتاکس نداشته باشد.

گوشه های دهان و چانه
   تزریق بوتاکس به عضله  مثلثی در پایین گوشه های دهان می تواند باعث لیفت گوشه های دهان شود. در مورد این کاربرد، دشواری در لبخند 

و همچنین دشواری در تکلم وجود دارد. در تزریق بوتاکس به چانه، اگر تزریق بدرستی انجام نشود، عوارض مشابهی رخ می دهد.

عوارض تزریق بوتاکس در گردن
مهم ترین عارضه  تزریق بوتاکس در گردن، اختالل در بلع و کاهش ترشح بزاق دهان است. همچنین اگر بوتاکس به عضالت عمقی تر گردن 

انتشار یابد، امکان دشواری در حرکت دادن گردن به چپ و راست بوجود می آید.
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منابع

|یافته های ناخواسته داروهای سیستمیک در چشم|

سایر عوارض بوتاکس
فلج نشدن عضالِت هدف، از دیگر عوارض بوتاکس است که در صورت عدم استفاده از دوزهای مناسب دارو و همچنین تزریق در محل های 
نامناسب رخ می دهد. در موارد بسیار نادر مقاومت نسبت به سم بوتولونیوم مشاهده شده که در این حالت، تزریق بوتاکس هیچ تاثیری بر 

عضالت نمی گذارد.
واکنش های سیستمیک یا عمومی بدن نسبت به ماده  بوتاکس بسیار نادرند. تاکنون گزارشی مبنی بر واکنش های حساسیتی به داروهای 
مجاز بوتاکس منتشر نشده است. گزارشاتی مبنی بر ظاهر شدن عالیم مشابه بیماری پسوریازیس و دانه های قرمز بر روی پوست منتشر شده 

که تاکنون در میان میلیون ها بار تزریق، تنها برای دو نفر در هر یک میلیون نفر در سرتاسر دنیا رخ داده است.
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|تصاویری چند در چشم پزشکی|

Horizontal and vertical OCT scans in a patient with type-1 aneurysmal neovascularization (polypoidal choroidal vasculopathy).
Type-1 aneurysmal neovascularization (Polypoidal Choroidal Vasculopathy) is considered a variant of neovascular AMD. Polypoidal choroidal vasculopathy (PCV) is a 
disease of the inner choroidal vasculature. In OCT images, the branching vascular network is observed as shallow flat irregular PED (double-layer sign), while polypoidal 
lesions are observed as dome-shaped or round structures.

Tip-1 anevrizmal neovaskularizasyon (polipoidal koroidal vasculopathy) tanısı konulan hastanın horizontal ve vertikal OCT kesitleri.
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پلک  از ضخیم شدن  با شکایت  که  است  ساله  مردی 40  بیمار     
فوقانی هر دو چشم به کلینیک چشم مراجعه نموده است. وی اظهار 
می دارد که افزایش ضخامت پلک ها از حدود دو سال پیش آغاز شده 
و به صورت تدریجی و مزمن این ضخیم شدگی تداوم یافته است. این 
ضخیم شدگی سبب شده که بیمار احساس کند جلوی دید وی گرفته 
شده و چشم هایش در حال بسته شدن است. در شکل زیر ضخیم 
شدن و افتادگی قابل توجه هر دو پلک فوقانی قابل مشاهده است. 
وی در سابقه پزشکی خود نکته قابل توجهی ندارد و داروی خاصی 

نیز مصرف نمی کند. 

خواهید  درخواست  تشخیصی  تست های  چه  فوق  بیمار  برای  الف- 
بالینی شما چیست و چه تشخیص های  نهایت تشخیص  نمود و در 

افتراقی را برای بیمار مطرح می کنید؟
• آنچه در هر دو پلک فوقانی بیمار مشاهده می شود پالک های منتشر 
و زرد رنگ در سطح هر دو پلک ضخیم شده است که در همراهی با 
Xanthogranuloma می باشد. بیمار مورد بررسی های آزمایشگاهی نیز 

قرار می گیرد که در همین نوشتار به آن اشاره خواهد شد.

ب- پلک فوقانی بیمار مورد incisional biopsy قرار می گیرد. پزشک 
معالج با چه تشخیص بالینی درخواست تشخیص پاتولوژیک خواهد 

نمود؟

پزشکی که بیمار را تحت نظر دارد تشخیص های افتراقی زیر را مطرح 
نموده است:

- Foamy Cell Histiocytosis

- Fungal Hyphae Infection

- Malignant Squamous Cell Carcinoma

- Orbital Fat Tumor

   گزارش پاتولوژی بیانگر تغییرات التهابی مزمن همراه با سلول های 
کف آلود مملو از لیپید است که در اصل همان هیستیوسیت ها هستند 
و نام دیگر آن ها نیز Xanthoma Cells می باشد. بالطبع تشخیص اول 
برای این بیمار Foamy Cell Histiocytosis خواهد بود. یافته های همراه 
در پاتولوژی این بیمار به صورت Touton Giant Cells، درجات متفاوتی 

از fibrosis و در نواحی اندکی necrosis است.

ج- پزشک معالج اقدام به جراحی به روش tissue debulkation می کند 
تا مشکل افتادگی پلک یا ptosis بیمار کنترل شود. در این مرحله چه 

اقدامات دیگری پیشنهاد می کنید.؟
- کرایوتراپی برای shrinkage سلول های چربی اربیت،

- تجویز ترکیبات دارویی supplement، اسید های چرب و امگا-3،
،Frontalis Suspension برای Sling انجام عمل -

- بررسی یا work-up سیستمیک.
  طبعاً اقدام صحیح برای این بیمار انجام بررسی های تکمیلی است. 

• بررسی های سیستمیک شامل بررسی عملکرد تیروئید، آزمایشات 
تمام  نتایج  است.   CBC/diff ،C-ANCA ،P-ANCA خون،  بیوشیمی 
یک  انجام  ولی  است  طبیعی  محدوده  در  آزمایشگاهی  بررسی های 
الزامی  فوق  تشخیص  با  فردی  چنین  در  کامل  سیستمیک  بررسی 
است زیرا وجود Periorbital Xanthogranulomatous Disease اغلب در 
همراهی با اختالالت ایمونولوژیک، هماتولوژیک و سرطان است. دکتر 
که  بالغ  بیمار   137 روی  بر  مروری  در  همکاران  و   Sivak-Callcott

چشم ضمایم  و  اربیت  در   Xanthogranulomatous بیماری  به   مبتال 
را  ایمنی  اختالالت  از  متعددی  شواهد  بودند   )Ocular Adnexa(
مشاهده نمودند. در این بیماران اختالالت سیستم ایمنی شامل آسم، 
لنفادنوپاتی واکنشی یا reactive، پاراپروتئینمی، گاماپاتی مونوکلونال و 
میلوم مولتیپل بودند. او همچنین نشان داد که در این گروه از بیماران 
اختالالت لنفوپرولیفراتیو مانند لنفوم بورکیت، لنفوم نان-هاجکین و 
در  دیگری  اختالالت  وی  بعالوه  می شود.  مشاهده  نیز  لنفوسارکوما 
انفیلتراسیون  پریکارد،  و  پلور  افیوژن  مانند  بدن  داخلی  ارگان های 
 ،Diabetes Insipidus دیابت بی مزه یا ،mediastinal و نیز perinephric

تومورهای سخت شامه یا dura و هپاتواسپلنومگالی را گزارش نمود.

بررسی های  انجام  نیز  و  فوق  پاتولوژیک  و  بالینی  تشخیص  با  د- 
سیستمیک برای رد همـراهی سایر بیماری های مورد ذکر در باال چه 

چالش، آموزش، یادآوری

|چالش، آموزش، یادآوری|
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بیمارستان چشم پزشکی نگاه



درمانی برای چنین بیماری مطرح می کنید؟
- تجویز طوالنی مدت ترکیبات ایمینوساپرسیو،

- تزریق موضعی استروئید،
- تجویز پردنیزولون خوراکی به صورت یک دوره کوتاه مدت،

- همه موارد فوق.

• بدیهی است تجویز تمامی موارد فوق برای این بیمار الزامی است 
و شامل درمان های موضعی به صورت تزریق داخل ضایعه، کورتون 
خوراکی و ترکیبات سیستمیک می باشد. تزریق استروئید درون ضایعه 
می تواند برای اندازه های کوچک تومور همراه با پاسخ مطلوب تری باشد 
ولی در اغلب موارد یک دوره کوتاه مدت تجویز پردنیزولون خوراکی و 
به دنبال آن یک دوره طوالنی مدت تجویز ترکیبات ایمینوساپرسیو با 
داروهایی مانند سیکلوسپورین، سیکلوفسفامید یا متوتروکسات الزامی 

است. 

|چالش، آموزش، یادآوری|

منبع

https://consult.cybersight.org/group/guest/patient-case/-/ 
patientcases/154
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Foamy Cell Histiocytosis پاتولوژی بیماری



|بیمارستان  فوق تخصصی سرطان کودکان محک|

بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان محک



|تصاویری چند در چشم پزشکی|

Granular Corneal Dystrophy type 2 (Avellino(
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خیریه  مؤسسه  بنیانگذار  قدس  سعیده  خانم  نوشته  کیمیاخاتون 
بار تجدید چاپ گردیده  از 26  تاکنون بیش  محک کتابی است که 
و از دو جنبه تبدیل به اثری عمیقاً قابل توجه و ماندگار شده است. 

* اول صحت مطالب آن که عالوه بر ادعای شخص نویسنده که 
خود فرد موجه و معتبری می باشد، مورد تأیید منابع متعددی )در پی 

نوشت نقد از آن ها نام برده شده(، واقع شده است. 
* دوم نگارش آن به نحوی که هر جمله، شعری زیباست و ارزش 

چندین بار خواندن را دارد. 
آنچه در زیر می آید ظاهراً نقد، ولی )خود توصیف زیبایی( در تأیید 

این کتاب ارزشمند است. 

ریشه و منشاء عرفان و اندیشه های عرفانی به روشنی معلوم نیست. 
عرفان و طریق کسب معرفت به شیوه عرفانی از دیرباز، بین پیروان 
ارواح و  مانند »پرستندگان  بدوی  آیین های  آیین های مختلف حتی 
هندوان،  قدیم  آیین های  در  بعدها  همچنین  و  توتم«1  پرستندگان 
ایرانیان، مسیحیان و یونانیان، هر یک به نوعی و تا حدودی نزدیک به 

یکدیگر وجود داشته است. 
اندیشه های عرفانی از نظر ساختاری و نظری مشابهت های زیادی 
مرکزی  هسته  به  می شود  مربوط  مشابهت ها  این  دارند.  همدیگر  با 
و  اساس  که  معرفت  کسب  از  خاصی  طریقه  و  شیوه  یعنی  عرفان، 
بنیان آن در استدالل و برهان و عقل در معنای عرفی نیست. معرفت 
عرفانی پایه در کشف و شهود و کشف حقیقت از طریق ذوق و اشراق، 
با تمسک به زهد و ریاضت دارد. عرفان در ایران بعد از ظهور اسالم، 
واسطه  بدون  ارتباط  به  گرایش  و  اسالمی  تصوف  به صورت  بیش تر 

)بین انسان و خدا( و وحدت وجود بین خالق و مخلوق شکل گرفت 
و این تفکر ارتباط بدون واسطه، اغلب نوعی رهایی خویشتن از قید و 
بندها و محدودیت های حاصل از آداب مربوط به شریعت و متکلمان 

آن را به همراه داشته است. 
با اینکه کسب معرفت از طریق ذوق و اشراق و کشف و شهود با 
مخالفت جدی متشرعان و متکلمان شریعت رو به رو بود و با اینکه 
هیچگونه سنخیتی با کسب معرفت از طریق علم تحقیقی و فلسفه و 
استدالل و برهان نداشت، شاید به دلیل اعتراض به همان تقیدها و 
محدودیت ها و یا به دلیل جذبه های اشراقی در عوالم ذکر و خلسه در 
خانقاه ها و تأثیر کالم نافذ اقطاب و مشایخ، پیروان و طرفداران بسیاری 
و  اجتماعی  پیوندهای  زندگی،  و سرمستی  شور  کرد.  پیدا  ایران  در 
و  و خلسه  نشینی  به چله  را  دنیایی، جای خود  نعمات  از  بهره وری 
و  مشایخ  آمدن  پدید  موضوع  این  حاصل  داد.  سماع  در  سرمستی 
عرفای بزرگی در جای جای ایران بود، تا حدی که در یک زمان فقط 
در تبریز هفتاد تن از این مشایخ  »هفتاد بابا«2 می زیسته اند و هر یک 
از این مشایخ دارای احترام و منزلت خاص در بین مردم و مریدان 

خود بودند. 

و  طریقت  اهل  بزرگ  جرگه  از  بود  عارفی  هم  تبریزی  شمس 
دست پرورده مشایخی چون »پیر سله باف و پیر سجاسی و بابا کمال 
جندی«3 که برخوردی با موالنا جالل الدین بلخی فقیه بلند آوازه ایران 
در شهر قونیه دگرگونی و تحول عظیمی در او پدید آورد. متأسفانه 
درباره احوال شمس تبریزی و موالنا جالل الدین اطالعات زیادی در 
دست نیست. با این همه همان طور که دکتر ناصرالدین صاحب الزمانی 
در پیش گفتار کتاب »خط سوم« به درستی اشاره کرده است، درباره

معرفی کتاب

|معرفی کتاب|

اغلب تصاویر خیالی شمس تبریزی را به شکل هیوال نشان می دهند
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|معرفی کتاب|

اثر مهم در  زندگی موالنا جالل الدین بلخی و شمس تبریزی سه 
»مناقب  ولد(،  سلطان  بهاءالدین  )نوشته  نامه«  »ولد  است:  دست 
العارفین« )نوشته شمس الدین احمد افالکی(، »رساله در احوال موالنا 
جالل الدین« )نوشته احمد سپهساالر(. نویسندگان هر سه کتاب در 
زمان موالنا و شمس می زیسته اند و با این دو حشر و نشر داشته اند. 
البته در آثاری مانند »دیوان شمس« و »فیه مافیه« که از سروده ها 
اشاره های  تبریزی« هم  »مقامات شمس  و  است  موالنا  گفتارهای  و 

جالبی درباره احوال موالنا و شمس دیده می  شود. 
»مناقب  و  الدین«  جالل  موالنا  احوال  در  »رساله  میان  این  در 
العارفین« شرح هایی روشن و سودمند در زمینه پیوندهای شمس و 
موالنا به دست داده اند. البته »مناقب العارفین« به تعبیر بدیع الزمان 
که  انکارانگیز  داستان های  و  کرامات  به  آمیخته  »خبرهای  فروزانفر 
هیچ یک در حکم خود روا نیست، در تاریخ آن بزرگوار افزوده«4 است. 
اما صرف نظر از کرامات منسوب به موالنا و شمس، کتاب های یاد شده 
مراجعی معتبر در شناخت موالنا و شمس هستند، البته از اهمیت آثار 

دیگر نیز نمی توان چشم پوشید. 
در این میان، ماجرای دختری به نام »کیمیاخاتون« در زندگی موالنا 
و شمس بسیار عمده و شایسته بررسی های دقیق تر است. می دانیم که 
موالنا پس از درگذشت همسرش با بانویی به نام »کراخاتون« ازدواج 
کرد. کراخاتون از ازدواج پیشین خود دختری به نام »کیمیاخاتون« 
داشت. این دختر پس از ورود به منزل موالنا در قلب پسر دوم موالنا، 
عالءالدین برای خویش جایی باز کرد و بعدها در قلب شمس تبریز 
که پیرمرد سالخورده ای بود نیز جای گرفت و این موضوع سرانجام به 
ازدواج شمس با او انجامید. اما متأسفانه اغلب استادان و پژوهشگران 
قابل مالحظه  توجه  از  نیست،  روشن  به دالیلی که چندان  ما  ادبی 
مانند »خط  آثاری  همه  این  با  ورزیده اند.  موضوع خودداری  این  به 
مالقات خدا«  تا  پله  »پله  الزمانی(،  ناصرالدین صاحب  )دکتر  سوم« 
)دکتر عبدالحسین زرین کوب( و »باغ سبز عشق« )محمدعلی اسالمی 
این  به  اشاراتی چند  با  که  داد  قرار  آثاری  زمره  در  باید  را  ندوشن( 

مطلب پرداخته اند. 
از  قبل  که  »شمس  دارد:  اعتقاد  چنین  زمینه  این  در  زرین کوب 
ازدواج از همه عالم فراغتی داشت، از تأخیر و درنگ کیمیا، به شدت، 
دغدغه خاطر می یافت و در حق زن خشونت می کرد. در این میان، 
دنبال مشاجره ای  در  و  روزه  بیماری سه  از یک  بعد  ناگهانی  مرگی 
توفانی، که بین زن و شوهر روی داد، به خانه وی راه یافت و کیمیا 

را از وی گرفت.«5 
تدین(  عطاءا..  )نوشته  توفان«  و  »موالنا  کتاب  در  مقابل،  در  اما 
چنین می خوانیم: »شمس برای نجات عرفان پویای عاشقانه از چنگال 
اهریمنان متعصب کور باطن و قشری، برنامه آزادسازی خویش را از 
این  اساس  بر  داد.  ترتیب  پیشاپیش،  اسارت ها،  و  تعلقات  کلیه  بند 
برنامه حساب شده و از پیش تنظیم یافته، ابتدا کیمیاخاتون، همسر 

جوان زیبای خود را رها کرده یا از دست داد.6

با خواندن این عبارت ها، بی اختیار، از خویش می پرسیم که چگونه 
مردی با برنامه ای از پیش تنظیم شده همسر خود را از دست می دهد؟  
آیا انصاف است که کسی برای »نجات عرفان پویای عاشقانه« خود، 

همسر نوجوان خود را رها کند یا از دست بدهد؟  

به تعبیر سعدی: 
»گفت آن گلیم خویش به در می برد ز موج   

                وین جهد می کند که رهاند غریق را«7
می گفت:  و  می دید  کیمیاخاتون  در صورت  را  خداوند  که  شمس 
که  صورتی  هر  به  که  می دارد  دوست  مرا  چندان  تعالی  »خداوند 
می خواهم بر من می آید، این دم به صورت کیمیا آمده بود و مصور 
عامل  شمس  واقع،  در  کند؟  رها  را  او  می تواند  چگونه   ،8»... شده 
زندگی  دگرگونی  عامل  کیمیاخاتون  و  بود  موالنا  زندگی  دگرگونی 
اوحدالدین کرمانی  الحقیقه«  با »المجاز قنطره  البته شمس  شمس. 
مخالف بود و به کرمانی خرده می گرفت که به تشت آب ننگرد و به 
آسمان بنگرد. اما او اسیر عشق دختر نوجوانی به نام کیمیاخاتون شد 
تا جایی که همسری او را از موالنا درخواست می کند: »شمس الدین 
حضرت  حرم  پرورده  که  را  دختری  نام  کیمیا  مدید،   مدتی  از  بعد 

خداوندگار }موالنا{ بود، التماس نمود که در قید نکاح آورد. 
خداوندگار ملتمس ایشان را به خرمی هرچه تمام تر مبذول فرمودند 
... و چون زمستان بود خداوندگار در تابخانه، در صفه، خرگاهی ترتیب 

فرمودند که .... شمس الدین آنجا زفاف فرموده.«9
آیا اسارت در دام عشق جسمانی و در حجاب شدن عشق الهی را 
یا  تعبیر کرد؟  زندگی شمس  در سیر  معنوی  نوعی سقوط  می توان 

آنکه منابع و مأخذ ما برای داوری در این نکته کافی نیست؟
کتاب »کیمیاخاتون« نوشته سعیده قدس، احتماال در جبران این 
بی توجهی بزرگ به بخشی عمده از زندگی شمس نوشته شده است.
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این اثر را می توان نوعی رمان تاریخی دانست. نویسنده وقایع ریز و 
درشت زندگی موالنا و شمس و اطرافیان آن ها را در پیوند با زندگی 
چیده  هم  کنار  در  و  درآورده  معرق  تابلویی  شکل  به  کیمیاخاتون، 
است: زبان کتاب »کیمیاخاتون« نیز زیبا، شاعرانه و درخور تحسین 

است. 

در کتاب مورد بحث، خانه پدری کیمیا،  باغی است نماد وسعت و 
این  آزاد در  اجتماعی  از  نشانه هایی هستند  باغ،  این  اهالی  و  آزادی 
جامعه، انسان ها، با مدارا و تسامح، در کنار همدیگر زندگی می کنند. 
اصل  در  و  مسیحی  خانواده ای  از  است  زنی  کیمیا،  مادر  کراخاتون، 

یونانی. 
او انسانی شایسته، کدبانو و مدیر و در شهر در مقام زنی اجتماعی و 
شخصیتی منحصر به فرد شناخته می شود. تا جایی که بعدها، پس از 
درگذشت همسرش،  مورد توجه موالنا قرار می گیرد و به عقد ازدواج 
او در می آید: »حرم موالنا، کراخاتون، رحمه ا... که در طهارت، ذیل و 

نقاره عرض، مریم ثانی بود...«10
همچون  او  می شود.  بزرگ  مادری  چنین  دامان  در  کیمیاخاتون 
جدا  آزادی  و  تساهل  از  پر  َآشیانه ای  از  که  است  کوچکی  پرستوی 
می شود و به پشت دیوارهای بی روزن حرم موالنا برده می شود. تصور 
نمی کنیم اگر مادر کیمیا از پیش می دانست که دخترش باید روزی 
به عقد و ازدواج مردی شصت ساله درآید، رضایت می داد که به حرم 

موالنا بپیوندد، حتی اگر آن مرد شمس تبریزی باشد. 
در  نوری  خود،  کتاب  در  جالب  مقایسه  این  با  قدس  سعیده 
پیشگامی  که  می آید  نظر  به  البته  می افکند.  موالنا  حرم  تاریکخانه 
چنین تحلیل های روان شناسانه جدید درباره زنان شناخته شده ادب 
اثر  ارزش  همه،  این  با  باشد.  دیگر  نویسندگان  برخی  آن  از  فارسی 

سعیده قدس نیز به خوبی محفوظ است. زیرا دل بستگی طبیعی پسر 
دوم موالنا، عالءالدین، نسبت به کیمیاخاتون و زندگی کیمیاخاتون 
گرفته  قرار  بی توجهی  مورد  موالنا  نویسان  زندگی نامه  اغلب  قلم  در 
است. مردی شصت ساله، یک باره معشوق زیباروی عالءالدین را از وی 
می گیرد و از فرط حسادت نمی گذارد تا چشم احدی بر وی بیفتد. در 

واقع، کیمیاخاتون زندانی پیرمردی به نام شمس می شود. 
»چلبی عالءالدین که فرزند متوسط موالنا خداوندگار بود و لطافت 
... نازنین جهان، هرگاه که به دستبوس والد و والده می آمد و از صحن 

صفه عبور می فرمود، شمس الدین را غیرت .... در جوش می آمد.«11
شمس از جمله خطاب به عالءالدین چنین اظهار می کند: »ای نور 
دیده! هرچند آراسته به آداب ظاهر و باطنی، اما باید که بعد از این، 

در این خانه، تردد به حساب فرمایی.«12
دوستداران  و  موالنا  خاندان  اطرافیان  بر  قدری،  به  موضوع،  این 
»عجب  وامی دارد:   اعتراض  به  را  آنان  که  می آید  گران  عالءالدین 
کاری است آفاقی آمده است و در خانه خداوندگار درآمده و نور دیده 

صاحب خانه را در خانه خود نمی گذارد.«13
در واقع می توان این عشق را شکستی معنوی برای شمس دانست.

 به نظر می آید می توان علت اساسی سفر دوم شمس را از قونیه و 
ترک موالنا را به همین موضوع مربوط دانست. 

به تعبیر نویسنده »کیمیاخاتون«: »او}شمس{ به همه دانشی که 
این جا دیگر  پای در گل است.  و  نظاره گر  اندوخته است،  یک عمر 
هیچ یک از ریاضت های معنوی اش، که سال ها در خانقاه های سراسر 
گیتی به کف نفس و تسلط بر خشم و حسد و وسوسه وسواس و جز 
در راه خدا نیندیشیدن و جز از او نترسیدن و توکل خالصانه و رها 
شدن در تقدیر و خواندن ذکر و دعا و تک تک آن به مراتب عالیه و 
منازل غایی طریقت دست یازیده بود، یاری اش نمی دادند و در عمل، 

بازی های کودکانه ای بیش نمی نمودند.«14
حسادت  قربانی  نوجوان،  کیمیای  که  گفت  می توان  مجموع  در 
در  او  قدسی  انفاس  روزی  که  شد  مردی  »رنجش«15  و  خشونت  و 
پیری  کیمیا،  مرگ  از  پس  او  می انداخت.  راه  به  توفانی  موالنا  دل 
شکست خورده بود و غضب اطرافیان را نسبت به خود برانگیخته بود.

وجوهات  درخواست  و  می نشست  موالنا  دادگاه  در  روزهایی  او 
می کرد، تا این حد مریدان و اطرافیان موالنا را از خود نرنجانده بود. 

یاری که  با هر  »بر در حجره می نشست و موالنا در حجره کرده 
میان  این  در  البته  آورده ای.«16  چه  می گفت  می پرسید،  موالنا  از 
در  او  نیت« های  »انا  عارفان  تعبیر  به  یا  شمس  خودمحوربینی های 
برانگیختن خشم مردم نسبت به او بی تأثیر نبود: این موال مـهتاب است بر 
آفتاب وجود دیده در نرسد اال به ماه در رسد از غایت شعاع و روشنی دیده، 
طاقت آفتاب ندارد و آن ماه به آفتاب نرسد اال مگر آفتاب به ماه  رسد.«17

ندارد،  اختصاص  تبریزی  شمس  به  تنها  خودمحوربینی،  نوع  این 
عرفای  اغلب  و  است  عرفان  از  بخشی  ماهیت  از  گرفته  نشأت  بلکه 
بزرگ ما هم از آن بی بهره نبودند. آنان معنویت را در یک مکتب فردی

|معرفی کتاب|
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|معرفی کتاب|

نه  باشد  فرد  منجی  است  قرار  که  مکتبی  می کردند:  جو  و  جست 
اجتماع. این مکتب راهنمای او است که جز به خود و نجات خویشتن 

فکر نکند. 
اسالمی ندوشن معتقد است موالنا در اثر شرایط نابسامان محیط به 
دنیای درون پناه می برد: »در یک چنین محیطی، موالنا جالل الدین 
در کار آن است که دنیای دیگری بیافریند، دنیای درونی که در ورای 
غم و شادی و رنج و لذت سیر کند. این دنیای درون، زاییده و بازتاب 
دنیای بیرون است. از اینکه جهان سامان بگیرد امید بریده است. پس 

خود را دریاب!«18 

همچنین کثرت درون  گرایی و سعی در مکاشفه نوعی خودمحوربینی 
را سبب می شود که بی توجهی فرد به دنیای بیرون را اغلب به همراه 
خواهد داشت. برای او اجتماع معنای متعارف خود را از دست می دهد. 
در واقع چنین فردی انسان های اطراف خود را نمی بیند و به معنویت 
در  که  است  معنویتی  مقصود  نمی برد.  پی  انسان دوستی  در  نهفته 

ارتباط با دیگران و در کنار دیگران معنا پیدا می کند.
در حقیقت »معنویت آنجا آغاز می شود که فرد خود را بخشی از 
را  کودکانه  این چشم انداز  و  می یابد  از خود  بزرگ تر  بس  هستی ای 
جهان  مرکز  در  یا  هستی  تمام  محور  خود  که  می گذارد  سر  پشت 
است. این البته، تنها گام نخست برای کوشش در رسیدن به معنویت 
است، با این حال اگر معنویت با از خود بیرون رفتن و با دیگری پیوند 

یافتن آغاز شود پس از آن، به زیبایی شناسی )هنر( و تجربه زیبایی 
در طبیعت و تجربه پیوند اخالقی با دیگری و تجربه عشق به دیگری 
و تجربه همبستگی با دیگران، »فعالیت های دسته جمعی اجتماعی و 

دینی حاصل می شود.«19
از  جزیی  را  خود  و  دوستی  انسان  یعنی  معنویت  دیگر،  تعبیر  به 
اجتماع بزرگ انسان ها و طبیعت دانستن. گفته می شود که خداوند 
فرموده است که: »من همه چیز را برای انسان خلق کردن ولی انسان 

را برای خودم.«20
کرامت انسان هم الهی است و هم دنیایی. از این رو، تجربه روحی 
یا عاشقانه ای که ویژگی زمان بر آن تأثیر ندارد و با لغزش های فردی 
فرو نمی ریزد، همانا فنا شدن در آن چیزی است که خداوند دوستش 

دارد و برای خود خلق کرده است. 
عمیق  اگر  تویی،  عمیق  احمق،  »ای  می گوید:  جایی  در  شمس 

هستی، تویی ....«21
پی  خود  کرامت  عمق  به  هنگامی  تنها  ما  که  نمی داند  گویی  اما 
می بریم که از خود بیرون آییم، فروتن باشیم و در پیوند با دیگران قرار 
گیریم. کرامت انسان از جایی آغاز می شود که نه خویشتن در حجاب 

کند و نه در تالش برای رفتن به معراج به درون خویشتن پناه ببرد.
بزرگ ترین اهداف شخصی حتی پس از حصول و صرف نظر از اهمیت 
نتیجه، در اثر ویژگی زمان ارزش خود را از دست می دهد. اما به تعبیر 
راسل »اهداف غیر شخصی مثل آنکه بکوشی به هر اندازه که ممکن 
است این جهان را بفهمی، زیبایی خلق کنی یا به خوشبختی آدمیان 

بیافزایی ارزشمند است و بهترین کارها است.«22
سعیده قدس در اثر خود پیله قداست تنیده شده به دور شخصیت 
شمس تبریزی را با ظرافت و زیبایی شکافته و از درون آن شخصیت 
و  تحلیل ها  اساس  بر  نه  را  آن  و  کشیده  بیرون  را  کیمیاخاتون 
دیدگاه های فمینیستی که بر اساس برداشتی انسان مدارانه پرداخته 
امیدواریم در  ارزشمند پدیده آورده است.  ُرمانی  این راه  است و در 

آینده آثار ارزشمند دیگری هم از ایشان منتشر شود. 
رضا برمایه ور
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مقدمه
ساالنه در جهان در حدود 200 هزار پیوند قرنیه انجام می شود و 
پیوند قرنیه شایع ترین پیوند بافت/ اعضا در سراسر جهان است ولی 
نیز در سراسر  نفر  میلیون  از 13  بیش  برآورد می شود که  متاسفانه 
جهان در لیست انتظار پیوند قرار دارند و شاید این انتظار ماه ها و در 

برخی کشورها سال ها به طول بیانجامد.
به  قرنیه  متخصص  پزشکان  توسط  که   EyeYon Medical شرکت 
اقدام  شده  بنیان گذاری   Markovich دکتر  و   Daphna دکتر  نام های 
 EndoArt® آن  تجاری  نام  که  است  نموده  مصنوعی  قرنیه  تولید  به 
می باشد. ادعا می شود که این قرنیه مصنوعی می تواند جانشین خوبی 
 برای کراتوپالستی اندوتلیال به روش های DASEK و DMEK باشد و

تبدیل گردد. )شکل  قرنیه  ورم  اول درمان  به خط  ®EndoArt شاید 

یک(

EndoArt® مشخصات ایمپالنت
®EndoArt دارای شکل گنبدی یا dome-shaped مطابق با انحنای 

و  داشته  میکرون   50 در حدود  است، ضخامتی  قرنیه  خلفی  سطح 
است   hydrophilic acrylic co-polymer یک  آن  سازنده  ماده  جنس 
داخل  لنزهای  برای ساختن  که  است  ماده ای  در حقیقت همان  که 
جشمی اکریلیک هیدروفیلیک استفاده می شود )شکل 2(. این متریال 
از نظر اپتیکی شفاف بوده و قابلیت فولد شدن دارد. این ایمپالنت از 
نظر قوام مکانیکی به گونه ای طراحی شده که امکان تاه یا فولد شدن 
و عبور کنترل شده از برش کوچک قرنیه را دارد. همانطور که ذکر 
شد از نظر اپتیکی ساختمانی شفاف داشته و امکان manipulation آن 
در داخل چشم بدون هر گونه مشکلی از نظر آسیب به ساختار آن 
 DMEK و DASEK وجود دارد )موضوعی که بشدت به بافت دونور در

لنتیکول  در  اندوتلیوم  تخریب سلول های  موجب  و  می رساند  صدمه 
بافت دونور می شود(. 

 EndoArt® مکانیسم و نحوه عملکرد
این ایمپالنت یک گرافت کامال مستحکم و قابل انعطاف در سطح 
خلفی قرنیه خواهد بود، دارای دیامتری معادل شش میلی متر بوده و 
40 تا 50 درصد از سطح خلفی قرنیه را می پوشاند. مکانیسم کار آن 
ممانعت یا بلوک کردن نفوذ بیش از حد مایع زاللیه به داخل قرنیه 
همچنین  نمی کند.  مختل  را  قرنیه  تغذیه  دیگر  سوی  از  ولی  است 
تداوم تبخیر مایع یا در حقیقت اشک از سطح قدامی قرنیه به برقراری 
تعادل یا باالنس آب در استرومای قرنیه کمک نموده و به عبارت دیگر 
قرنیه را مانند یک بافت سالم در شرایط دتورژسانس قرار می دهد. از 
آنجا که ®EndoArt به گونه ای طراحی شده که از نفوذپذیری آب در 
شرایط کاهش تعداد سلول های اندوتلیوم قرنیه ممانعت بعمل می آورد 
و عدم کارآیی پمپ آن را جبران می کند، از این ایمپالنت برای کاهش 

ورم قرنیه بدون توجه به اتیولوژی آن استفاده می شود. 

روش جراحی
انجام جراحی با کمک یک برش clear cornea به عرض 2/2 میلی متر 
انجام می شود. ایمپالنت به کمک کارتریج و انژکتورهای رایج برای کار 
قدامی شده  اتاق  وارد  فوق  برش  از  لنزهای داخل چشمی  گذاشتن 
با  می چسبد.  قرنیه  پشت  به  قدامی  اتاق  داخل  در  هوا  تزریق  با  و 
توجه به متریال مقاوم این ایمپالنت، دستکاری جراحی برای جابجا 
کردن و در مرکز قراردادن ان موجب آسیب به شفافیت این ساختار  
اتاق  داخل  در  ایمپالنت  جابجایی  تکنیک  شد.  نخواهد  سنتتیک 
تفاوت  این  با  بوده   DMEK و   DSAEK اعمال جراحی  قدامی مشابه 
آسیب پذیری  به دستکاری جراحی  بشدت  دونور  قرنیه  لنتیکول  که 
یا  DSPEK که  جراحی  عمل  این  انجام  قرنیه  جراحان  برای   است. 

خوانده   Descemet’s Stripping Pseudo-Endothelial Keratoplasty

می شود کاری سهل و آسان محسوب می شود و برای چشم پزشکان 
عمومی نیز پس از گذراندن یک دوره آموزشی کوتاه مدت انجام این 

کراتوپالستی اندوتلیال به روش جدید 
EndoArt®

|EndoArt® کراتوپالستی اندوتلیال به روش جدید|

®EndoArt شکل یک- نمایی از ایمپالنت

®EndoArt شکل 2- مشخصات اصلی ایمپالنت
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عمل میسر خواهد شد.  )شکل 3(

در حال حاضر یک مطالعه چند-مرکزی یا multicenter study در 
اروپا و آسیا برای بررسی کارآیی و نتایج این ایمپالنت جدید در حال 
انجام است. در این مطالعه که بر روی 14 بیمار انجام شده و مدت 
پی گیری بیماران نیز 15 ماه بوده است نتایج بسیار امیدوارکننده ای 
از نظر ایمنی و بهبود بینایی بیماران بدست آمده است. این مطالعه 
همچنین کاهش چشم گیر ورم قرنیه را بین روز قبل از عمل و روزهای 

پس از عمل نشان می دهد. )شکل 4(

این فن آوری می تواند الگو پیوند اندوتلیال قرنیه را جابجا کرده و 
افق جدیدی در کراتوپالستی اندوتلیال بوجود آورد. سهولت استفاده 
از  کم تر  مراتب  به  هزینه های  با  آن  تکرار  امکان  و  ایمپالنت  این  از 
کراتوپالستی اندوتلیال و عدم نیاز به ماندن در لیست انتظار طوالنی 
از مزایای غیر قابل انکار این نوآوری محسوب می شود. همچنین چون 
موضوع endothelial rejection/failure نیز مطرح نیست نیاز به استفاده 
به  آن هم  ایمیونوساپرسیو  یا  و  استروئیدی  التهابی  داروهای ضد  از 
مدت طوالنی وجود ندارد. جدول یک دو بیماری که برای اولین بار 
تحت عمل جراحی DSPEK با ایمپالنت ®EndoArt قرار گرفتند نشان 

می دهد. )جدول یک(

همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود از ضخامت قرنیه پس 
از عمل به شکل محسوسی کاسته شده و بینایی بیماران نیز به شکل 

قابل قبولی بهبود یافته است. 
به گفته دکتر Gerd Auffarth از دانشگاه هایدلبرگ بین 60 تا 70 
درصد موارد پیوند قرنیه در کشور آلمان DMEK است و این امر حاکی 
اگر  اذعان دارد که  بیماران است. وی  برای  انتظار طوالنی  از لیست 
انجام می شود ولی  از 8000 پیوند قرنیه در آلمان  چه ساالنه بیش 
در حدود 3500 بیمار نیز در هر سال در این کشور در صف انتظار 
را  امر  این  می توان   EndoArt® کمک  با  حال  هستند.  بافت  دریافت 
زودتر  چه  هر  قرنیه  ورم  به  مبتال  بیماران  تا  نمود  مدیریت  بخوبی 
بینایی خود را باز یابند. شکل های 5 و 6 وضعیت ضخامت قرنیه این 
بیماران را قبل و بعد از عمل DSPEK نشان می دهد. )شکل 5 الف و 

ب( و )شکل 6 الف، ب و ج(

| EndoArt® کراتوپالستی اندوتلیال به روش جدید|

DSPEK شکل 3- مراحل بهبودی ورم قرنیه بدنبال عمل

DSPEK شکل 4- تغییرات ضخامت قرنیه پس از عمل

قرار   DSPEK بیمارانی که تحت عمل  اولین  قرنیه  بینایی و ضخامت  – حدت  جدول یک 
گرفته اند )قبل و بعد از عمل(

DSPEK شکل 5 الف و ب- تغییرات قرنیه از نظر ضخامت قبل و بعد از عمل جراحی
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DSPEK شکل 6 الف، ب و ج- تغییرات قرنیه از نظر ضخامت قبل و بعد از عمل جراحی
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واژه نامه نگاه:
A  
accreditation                                                    اعتباربخشی  
anastomosis                                                 پيوستگي
anatomy                                            ساختار، ساختمان
angiogenesis                                                  رگ زایی
anterior                                                پيشين یا قدامی
apoptosis                             مرگ برنامه ریزی شده سلولی
ARMD                               استحاله وابسته به سن شبکيه
atrophy                                                پسرفت، تحليل
atypical                                             نابارز، غيرمعمولی
avascular                                                    بدون رگ
B
bypasss                                                      راه فرعی، کنارگذر
Bioeqeivalence                                                  زیست  برابری   
byproduct                                                                 پسماند    
C  
candidate                                                       گزیده، منتخب                    
case report                                                              گزارش موردی       
case series                                                       مجموعه موارد 
cavitation                                                         تشکيل حفره 
                                                                             cavity                                                                           حفره      
classic                                                                شناخته  شده   
complication                                                             عوارض
confrontation VF                               ميدان بينایي رو در رو    
contraindica                                           ممنوعیت، نبایستگی 
Central Corneal Thickness (CCT)    ضخامت مرکزی قرنيه  
characteristic                                                           شاخص          
chart                                                                         ترسيمه  
chemosis                                                           تورم ملتحمه  
chronicity                                                                    ازمان  
Ciliary Neurotrophic Factor (CNTF)عامل نوروتروفيک مژگانی
cornea                                                                          قرنيه   
CRVO                                    انسداد سياهرگ مرکزی شبکيه
crease                                                                           چين 
cut point                                                             نقطه تغيير 
cytology                                                            سلول شناسي 
D
deformed                                                     تغيير حالت داده 
defect                                                               اختالل، نقص 
degeneration                                                           استحاله 
dense                                                               متراکم، سخت 
discontinuity                                                       ناپيوستگی 
dissolution                                           از هم پاشيدگی، تجزیه  
doll’s head maneuver                              مانور عروسکی سر 
dose                                                                      ميزان دارو 
dynamic                                                                         پویا 
E

eccentric                                                                        نامرکز
esthesiometer                                                            حس سنج
etiology                                                                 سبب شناسي
exophthalmometry                                         اگزوفتالمومتری
evidenced-based                                                  براساس شواهد
evolution                                                   فرگشت، سيرتکامل یا تغيير 
F
format                                                                      پيکربندی 
flare                                                                                   غبار 
flat cornea                                                              قرنيه تخت 
foldable  تاشونده 
frequency  بسامد، تواتر 
G
gas permeable  گاز تراوا
glare پراکنش نور، خيرگی 
globe  کره چشم 
glaucoma Suspect = GS    مشکوک به آب سياه
grade    درجه
H.
hallmark    شاه عالمت
histopathology  آسيب شناسی بافتی 
I.
immunocompetency ایمني سالم ، ایمني کارا 
immunodeficiency  ایمني ناسالم، ایمني ناکارا
implant  کاشت، پيوند 
indication  بایستگی، دليل 
isolated  مجزا 
J.
G.
K.
L.
latent خفته، نهان
lens fitting جا سازی لنز
lid lag  عقب ماندن پلک
lid notching  فرورفتگی پلک
literature  نوشتار، ادبيات
localized thinning  نازکی موضعی 
low vision  کم بينایی
M.
maculopathy  آسيب ماکوال 
malformation  کج ساختاري 
mechanism  سازوکار
metabolism  سوخت و ساز 
metamorphopsia  کج بيني 
monitor پایش 
mottled  خالدار 
mottling  خالدار شدن 

لطفاً واژه هاي پيشنهادي خود را براي نشريه چشم پزشكي نگاه ارسال نماييد.



واژه نامه نگاه:
muscle advancement  جلو کشيدن عضله 
muscle recession  عقب بردن اتصال عضله
N.
needle biopsy  نمونه برداری سوزنی 
noxious  مضر 
O.
objective  یافته های عينی 
optometry بينایی سنجی 
optometrist  بينایی سنج 
organization  سازمان 
overdose  زیاده دارویی 
P.
paracentral  نزدیک به مرکز، کنار مرکز
Patent  گشوده، حق ثبت اختراع 
paraclinic  کنارباليني
parameter  ویژگي، شاخصه، معيار
pathology  آسيب شناسي 
pathophysiology  آسيب شناسی کارکردی
paresis فلج نسبی
palsy فلج کامل
pericentral  دور مرکز
persistent epithelial defect  نقص پایدار اپتيلوم 
proptosis  بيرون زدگی چشم
photoreceptor cell  سلول گيرنده نور 
phthisis bulbi تحليل ساختاری و عملکردی چشم 
photophobia ترس از نور 
posterior                                                      خلفی یا پسين
placebo                                                               دارونما
physiology  کارکرد شناسي
POAG  گلوکوم زاویه باز اوليه
projector  پرتوافکن 
Q
R.
reactivation  بازکنش, فعال شدن مجدد
recurrence  برگشت، عود
recurrent   برگشت کننده، عود کننده
Refractive Surgery = RS  جراحی عيوب انکساری 
reliability قابليت اطمينان، پذیرفتنی 
reproducibility قابليت تکرار، تکرار پذیری 
reservoir  مخزن 
retinal pigment epithelium اپيتليوم رنگدانه ای شبکيه 
relapse   بازگشت، رجعت
release  رهش، آزاد شدن 
retraction پس کشيده  شدن 
routine روزمره، هميشگی 
S.
safe  ایمن 

schematic  نموداری، الگویی 
scraping  تراشيدن 
self-limiting  خودمحدودشونده
shield  محافظ 
sign  یافته  
slow release  آهسته رهش 
spectrometry  طيف سنجی 
stability  ثبات، پایداري 
static  ایستا 
stationary ثابت، غيرپيش رونده 
steep cornea  قرنيه پرشيب
subjective  ذهنی 
subsonic  فروصوتی 
supersonic  فراصوتی 
suppression  مهار، سرکوب 
sustained release  پيوسته رهش 
symptoms  نشانه ها
syndrome  نشانگان
system  سامانه 
suction ring  حلقه مکش
T.
technique  روش 
technology  فن آوری 
trace  ناچيز 
traction کشش
typical بارز
U.
V.
vector  حامل 
VEGF                                             عامل آندوتليولی رشد رگ ها   
W.
X.
Y.
z.


