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سالم

نشریه شمارههای  63،62،61و  64بطور همزمان ارائه میشود .این چهار شماره حاوی مطالب متنوع و آموزنده
فراوانی میباشد .در بخش قرنیه به موضوع «بررسی تغییرات دینامیک انحنا ( )Vaultبا تغییر شدت نور در لنزهای
 Collamerسوراخ دار توسط  »swept-source OCTپرداخته شده است .در بخش شبکیه «بیماری بست ( )Bestو
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بستروفینوپاتیها ( »)Bestrophinopathiesبه بحث کشیده شده است .در بخش گلوکوم «تظاهرات چشمی آدنوم
هیپوفیز» تبیین شده است .در بخش استرابیسم به «مقایسه نتایج روش جراحی  Plicationو  Resectionعضله رکتوس
خارجی در بیماران با ایزوتروپی باقیمانده» پرداختهایم .در بخش چشمپزشکی عمومی به « انحرافات چشمی بعد از
جراحی رفراکتیو» اشاره شده است.
همچنین مطالب قابل تأملی در بخش آزاد ،چالش ،آموزش ،یادآوری (چای) و تازههای 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 میشود.

تا درودی دیگر
بدرود
سردبير مجله چشمپزشكي نگاه
دكتر بهزاد يخشي
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ساختار و قالببندی
پيشنويس مقاله بايد به صورت يك طرح كلي و در قالب مناسب
يك مقاله مروري ،براي مجله فرستاده شود؛ نبايد شامل بخشهايي مثل
روشها ،نتايج و  ...باشد .مقاله بايد با مقدمه شروع شود و با خالصه و
نتيجهگيري پايان يابد .حجم مناسب مقاله معموالً  12-10صفحه چاپ
شده است (معادل  20تا  30صفحه تايپ شده يك خط در ميان ،حروف
نگار فارسي ياقوت سايز  12بدون عكس) حجم مقاله بسته به موضوع ممكن
است تغيير كند.
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نشریه چشمپزشكي نگاه ،مجلهاي علمي-ترويجي است و ساختار
مجله بر اساس مقاالت آموزشي و مروري تدوين شده است .مقاالت نبايد
ترجمه يا رونويسي از كتاب يا مقاالت مروري باشند .مؤلفين مقاالت
بايد مهارت و تجربه كافي در زمينه موضوع مورد نظر داشته باشند؛
نگارش مقاالت مروري نقادانه ،عميق و با بحث ساختاريافته كه در مجله
چشمپزشكي نگاه چاپ ميشوند به چنين تجربهاي نيازمندند .در مقاالت
بهتر است پيشزمينه مناسب ،تعريف و توضيح مناسب واژهها و مفاهيمي
كه به كار برده ميشود ارائه گردد تا ساير متخصصين باليني و علوم پايه به
خوبي مفهوم مناسب مقاله را دريابند .تمام مطالبي كه براي مجله فرستاده صفحهعنوان
اين صفحه بايد شامل عنوان مقاله ،نام كامل نويسندگان ،آخرين مدرك
ميشود توسط سردبيران بخش مربوطه و دو نفر ديگر داوري ميشود و
سپس از مؤلف خواسته ميشود تا تغييرات مدنظر داوران را اعمال كند و يا دانشگاهي و وابستگي سازماني آنها باشد .همچنين در اين صفحه بايد آدرس
كامل ،شماره تلفن ،دورنگار و آدرس ایمیل نويسنده پاسخگو نوشته شود.
داليل خود را توضيح دهد.
در اين صفحه بايد پاورقي اضافه و اين موارد ذكر شود :منابع حمايتكننده
از نوشتن مقاله و عالقه مادي و اقتصادي نويسندگان به موضوع مقاله .اگر
مرحله اول :ارائه كردن رئوس مطالب مقاله
پيش از آماده كردن مقاله مؤلف بايد موضوع و جزئيات رئوس مطالب هيچيك از مؤلفين نسبت به اين مقاله و موضوع آن ،عالقه و دستاورد مادي
مقاله را جهت بررسي اوليه براي مجله ارسال كند تا مشخص شود که آیا ندارند بايد اين جمله ذكر شود« :هيچ يك از مؤلفين عالقه و دستاورد مادي
موضوع درخور و مناسب چاپ در مجله میباشد و همينطور مقالة مشابه نسبت به محصوالت ذكر شده در مقاله ندارند».
ديگري در دست تدوين نیست .رئوس مطالب مقاله بايد شامل ليست اوليه
از مراجع مورد استفاده نيز باشد .اين طرح كلي براي سردبير بخش مربوطه چكيده
چكيده بايد در حدود  200-150واژه و شامل هدف ،نكات اساسي ارائه
فرستاده ميشود تا آن را تأييد كند كه اين امر بين دو تا سه هفته زمان
شده در مقاله ،نتيجهگيري مناسب و توصيههاي پاياني باشد .چكيده بايد
ميبرد.
متفاوت از مقدمه و نتيجهگيري پيشنويس مقاله باشد .چكيدهاي كه شامل
قسمتهاي مشخص روشها ،نتايج و  ...باشد براي مقاالت مروري مناسب
مرحله دوم :ارائه پيشنويس مقاله
پس از تائيد رئوس مطالب ،پيشنويس مقاله به مجله ارائه ميشود .نيست.
مؤلف بايد كپي الكترونيكي مقاله را در قالب نرمافزار  wordهمراه تصاوير
با كيفيت باال (حداقل  )dpi 300ارائه دهد .تصاوير بايد به صورت جدا واژگان كليدي
در اين قسمت بايد  10-5واژه نوشته شود.
براي مجله فرستاده شوند نه اين كه در متن قرار گرفته باشند .سپس تمام
پيشنويسهاي مقاالت (حتي مقاالت درخواستي از شخص يا گروه ويژه)
قالب متن
بررسي و داوري میشوند.
صفحات بايد به این ترتيب شمارهگذاري شوند :صفحه عنوان ،چكيده/
واژگان كليدي ،رئوس مطالب ،متن اصلي ،منابع ،عالئم و اختصارات
مرحله سوم :داوري مقاالت
در صورتي كه پيشنويس مقاله مناسب مجله تشخيص داده شد ،به ( ،)legendجداول .همه منابع بايد به ترتيب عددي در متن مشخص شوند.
سردبير بخش مربوطه جهت بررسي و داوري ارسال ميگردد .سردبير بخش اجازه كتبي برای انتشار مجدد محتوايي كه قب ً
ال منتشر شده ميبايست
مربوطه پس از ارزيابي ابتدايي ،پيشنويس مقاله را جهت داوري به دو داور توسط نويسنده كسب شود و به همراه پيشنويس مقاله به مجله ارسال
صاحبنظر در بخش مربوطه ميفرستد .پس از آن كه داوري و بررسي مقاله گردد .اجازه كتبي جهت ارجاع به نظر شخصي يا مطالب منتشر نشده نيز
انجام شد نظرات داوران و تصميم نهايي در ارتباط با پذيرش مقاله براي بايد تهيه گردد.
مؤلف فرستاده ميشود .پس از آن كه مؤلف نظرات داوران را اعمال كرد
سردبير بخش مربوطه ممكن است نظرات تكميلي خود را درباره مقاله به جدولها
جدولها بايد به صورت منطقي و كام ً
ال سازماندهي شده ارائه شوند.
مؤلف ارائه كند تا در قالب مقاالت مجله چشمپزشكي نگاه قرار گيرد.
توضيح مختصري بايد در قسمت فوقاني هر كدام از جدولها ارائه گردد
و همه مخففها بايد در پاورقي تعريف شوند .اطالعات عددي جدولها بايد

|دستورالعمل تدوین مقاالت|

كامل باشد؛ به عنوان مثال اگر ارقام به درصد ارائه شده باشند ،بايد اعدادي
كه درصد بر پايه آنها محاسبه شده نيز ارائه شود.
تصاويرديجيتال
تصاوير الكترونيكي بايد به صورت فايلهاي جدا با پسوند  TIFFيا EPS
با كيفيت بيشتر از  dpi 300فرستاده شوند .راديوگرافيها ،سيتياسكنها
و تصاوير اسكن شده بايد حداقل كيفيت  dpi 1200داشته باشد .تصاوير
رنگي بايد به صورت فايل  CMYKذخيره شوند .اين فايلها بايد به صورت
چسبیده به ايميل فرستاده شوند.
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شرح تصاوير
توضيحات تصاوير بايد به ترتيب دستهبندی شده و با فاصله دو خط از
يكديگر تايپ شوند .تصاويری که قب ً
ال منتشر شدهاند بايد شامل نام مؤلف،
عنوان ،مجله ،سال چاپ ،جلد و صفحه مجله قبلي باشد.
منابع
منابع بايد به ترتيب شمارهگذاري شوند و با فاصله دو خط از يكديگر
نوشته شوند .نام مجله بايد به صورت مخفف نوشته شود .در واقع منابع بايد
بر اساس شيوه  Index medicusنوشته شوند .ارجاع به چكيدههاي مقاالت
نيز در صورتي پذيرفته ميشوند كه:
 -1به مقالهاي ارجاع داده شده باشد كه متن آن در دسترس نيست.
 -2چكيده در يك مجله نمايه شده چاپ شده باشد.
در متن عباراتي كه منابع آنها چكيده مقاالت است بايد اشاره شود
«تحقيقات اوليه حاكي از آن است  .»...اطالعات كامل درباره هر يك از
منابع به صورتي كه در زير نشان داده شده است بايد در مقاله گنجانده شود.
در مقاالت ارجاعي كه توسط چهار مؤلف نوشته شدهاند بايد نام هر چهار
نويسنده ذكر شود ولي اگر مقاله بيش از آن مؤلف دارد بايد نام سه مؤلف اول
نوشته شود و به دنبال آن به صورت ساير همكاران 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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بررسی تغییرات دینامیک انحنا ( )Vaultبا
تغییر شدت نور در لنزهای  Collamerسوراخ
دار توسط swept-source OCT
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هدف :بررسی تغییرات دینامیک انحنای لنزهای فاکیک

( collamer (PIOLبا سوراخ مرکزی در نور ،تعریف پارامترهای جدید
اندازهگیری انحنا.
روش :با استفاده از  Swept- source AS-OCTجابجایی  PIOLو
ساختمانهای اطاق قدامی به صورت دینامیک و تحت شرایط نوری
متفاوت اندازهگیری شد .برای هر چشم میزان  Vault interval = VIو
 Vault range = VRاندازهگیری شد.
 :VIمیزان تغییرات  Vaultدر زمان حداکثر میدریاز و حداکثر میوز
بعد از تابیدن نور است.
 :VRعبارت از تفاوت میزان  VIمیباشد.
نتایج :نمونه مطالعه شامل  39چشم از  23بیمار بود که قب ً
ال تحت
عمل جراحی  PIOLقرار گرفتند( .متوسط  156 ±107روز)
تفاوت قابل توجه در میزان  vaultدر حداکثر و حداقل سایز مردمک
با شرایط متفاوت نوری یافت شد (.)P<0.00
متوسط  VRدر شرایط اسکوتوپیک نسبت به شرایط فوتوپیک
 m 176 ± 70 µبود.
نتیجهگیری :میزان  Vaultبه صورت مداوم با تغییرات مردمک در
شرایط نوری متفاوت ،تغییر میکند.
اندازهگیری دینامیک پارامترهای  VIو  VRبا  AS-OCTوضعیت
 PIOLدر اطاق خلفی را دقیقتر و حقیقیتر از اندازهگیری این مقادیر
به صورت  staticنشان میدهد.
مقدمه
به دست آوردن  Vaultمناسب چالش اصلی در لنزهای فاکیک اطاق
خلفی ( )PIOLمیباشد Vault .در زمان خاص و شرایط نوری محیطی
ثابت اندازهگیری میشود اما بعضی از مؤلفین نشان دادهاند که میزان
 Vaultدر زمانهای مختلف و در شرایط متفاوت چشمی نظیر تطابق
و تغییر اندازه مردمک تغییر میکند.
ابداع  OCTسه بعدی اطاق قدامی ( )AS-OCTامکان اندازهگیری با
دقت باال و دینامیک ساختمان اطاق قدامی را فراهم کرده است .هدف از
این مطالعه اندازهگیری  Vaultبعد از عمل  PIOLدر شرایط نوری
*

دکتر بهزاد نیکبخت

behzadnikbakht36@yahoo.com

جراح و متخصص بیماریهای چشم
فلوشیپ ج راحی ق رنیه و سگمان قدامی
بیمارستان چشمپزشکی نگاه

متفاوت میباشد .این میزان تفاوت در  Vaultبستگی به میزان
حرکت رو به جلو و عقب  PIOLنسبت به کریستالین لنز دارد.
در اصل هدف از مطالعه حاضر تعیین میزان تغییرات برای افزایش
دقت اندازهگیری معمول میزان  Vaultاست.
نمونه و روشها
نمونه این مطالعه  Pilotآیندهنگر  39چشم از  23بیمار بوده که
تحت عمل جراحی  PIOLمدل ( )+Visian ICL V4c, EVOبرای درمان
میوپی توسط یک جراح باتجربه ( )FG-Lدر کلینیک ( Bavieraمادرید
اسپانیا) قرار گرفتند .مدل  +EVOدارای  Optical zoneبزرگتر
 5تا  6/1و با قدرت اسفریکال از  0/5دیوپتر تا  14دیوپتر میباشد.
این مدل دارای سوراخ مرکزی  360درجه و طراحی  Vaultمدل V4c
است PIOL .در  4اندازه ( 12.1,12.6,13.2,13.7میلیمتر) موجود
است.
از تمام بیماران رضایتنامه عمل جراحی و دسترسی به اطالعات
جراحی گرفته شده.
پارامترهای نتیجه مطالعه:
 Dynamic vaultبا استفاده از دستگاه زیر اندازهگیری شد:
(swept source AS-OCT (Fourier Domain OCT CASIA SS-1000
مطالعه دینامیک اطاق قدامی با پروتکل  Angle Analysisکه شامل
 128اسکن  Bو  512اسکن  Aبا سرعت  8فریم در ثانیه انجام شده
به توسط دستگاه اندازهگیری شدت نور ،میزان نور اطاق Lux 0.5
ثابت نگه داشته شد .زمانی که اندازهگیری شروع میشد چشم بیمار
به یک نقطه داخلی در طول تصویربرداری نگاه میکرد در حالی که
به چشم مقابل با چراغ قوه نوری با شدت  Lux 18.500به مدت یک
ثانیه تابیده میشد و سپس چشم به مدت  5ثانیه بسته میشد.
چشم مورد مطالعه با استفاده از  eye trackerسیستم OCT
مورد بررسی قرار میگرفت در عین حال واکنش میوز و میدریاز
 Consensualنیز ثبت میشد .ضبط ویدیویی مردمک در  Planeقرنیه
به صورت همزمان انجام میشد.
شاخصهای اندازهگیری شده در تصاویر عبارت بودند از
 -1اندازه مردمک در سطح عنبیه
Vault -2
 -3عمق اطاق قدامی از اندوتلیوم قرنیه تا سطح قدامی
(PIOL (ACD-AS PIOL
ATA (Angle to Angle Distance( -4
 -5برآمدگی کریستالین لنز [(]Crystallin Lens rise (CLR
 -6زاویه اطاق قدامی بین ریشه ایریس و سطح خلفی قرنیه در
فاصله )TISA-500) 500 µm
همچنین سایز مردمک و فاصله  white to whiteدر سطح قرنیه نیز
اندازهگیری شد .همین اندازهگیریها در شرایط حداکثر میدریازیس
نیز انجام شد (شکل .)1
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بررسی آماری با نرمافزار  Stata IIانجام شد .برای بررسی تفاوت بین
با استفاده از متد فوق پارامترهای جدید ( Vault interval (VIو
میوز و میدریاز از  t testیا  Wilcoxon-signed rank testاستفاده گردید.
( Vault range (VRتعریف شدند.
 :VIمیزان  Vaultمرکزی در شرایط حداکثر میدریازیس و میوزیس تفاوت بین گروهها با تست  Mann-whitneyuو  t testبررسی شدند.
بعد از تابیدن نور و تغییر سایز مردمک که بر حسب واحد میکرون تفاوتها با میزان  P<0.05دارای اهمیت آماری بودند.
اندازهگیری میشود.
 :VRتفاوت دو مقدار فوق بعد از اندازهگیری  VIمیباشد که به نتایج
نمونه مورد مطالعه  39چشم ( 20چشم راست و  19چشم چپ)
صورت قدر مطلق و برحسب میکرون مشخص میگردد.
بنابراین وقتی این اندازهگیریها جمعآوری شدند VI ،و  VRبرای از  23بیمار بودند ( 14مورد زن و  2مورد مرد) .که تحت عمل
هر چشم ثبت شد .در ماکزیمم میوزیس کمترین  Vaultو در شرایط جراحی  spherical PIOLبا سوراخ مرکزی قرار گرفتند 22( .چشم لنز
 Visaian ICLو  17مورد مدل  .)+EVOمتوسط سن در زمان
میدریازیس باالترین مقدار  Vaultثبت شد.
گروههایی بر اساس میزان  Vaultدر حداکثر میوزیس ACD CLR ،جراحی  6 ± 35سال (محدوده سنی  24تا  49سال) بود.
در میوزیس و قدرت اسفریکال ،مدل و سایز  ICLتشکیل شد و متوسط عیب انکساری قبل از عمل  -7.68±3.17دیوپتر بوده
تفاوتهای به دست آمده در هر چشم در گروههای فوق مورد تجزیه (محدوده 1/75تا-15/63دیوپتر) .فاصلهزمانبینجراحیتا انجام OCTنیز
 107 ± 156روز بود (محدوده  3تا  621روز).
و تحلیل قرار گرفت.
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اندازه لنز استفاده شده نیز به شرح زیر بوده ،در سه چشم سایز  ،12.1یازده چشم سایز  ،12.6بیست و سه چشم سایز  13.2و دو چشم سایز
 13.7استفاده شده است.
نتایج کلینیکی
متوسط اندازه مردمک در شرایط فتوپیک ( 2.95 ± 0.47محدوده  )2.33-4.11بود .در همین شرایط متوسط مقدار  Vaultدر میوزیس
حداکثر  374 ± 208میکرون (محدوده  85تا  963میکرون) بوده است.
متوسط سایز مردمک در شرایط اسکوتوپیک  5.49 ± 0.86میلیمتر (محدوده  3.63 - 7.09میلیمتر) بود .متوسط میزان  Vaultدر شرایط
میدریاز حداکثر  540 ± 208میکرون (محدوده  133-129میلیمتر) بود.
متوسط  ،167 ± 70 VRمیکرون بود( .محدوده  48-366میکرون) .شکل 2
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شکل  -2محدوده تغییرات اندازه مردمک

متوسط تغییرات در اندازه مردمک ( 2.54 ± 0.75محدوده  1.17-3.93میلیمتر) بود .جدول یک تغییرات میزان  Vaultو ساختمانهای اطاق
قدامی را در شرایط مختلف نوری نشان میدهد( .جدول )1
تغییرات  Vaultدر شرایط فوتوپیک و اسکوتوپیک در زیرگروههای مختلف از جمله  CLRدر میوزیس ACD ،در میوزیس ،میزان  Vaultدر
میوزیس و قدرت ،سایز و مدل  PIOLگذاشته شده بررسی شدند .تفاوت آماری قابل توجه با  P=0.006در مقایسه بین گروههای  Low vaultو
 high vaultدر شرایط میوزیس مشاهده شد .جدول شماره  2مقایسه میزان  Vaultدر زیرگروهها را نشان میدهد( .جدول )2
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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  Vaultدر  PIOLبستگی به سایز لنز ،طراحی  Vaultدر ساختار
لنز و قرارگیری پاپکهای لنز در  ciliary sulcusدارد .عالوه بر این
دیدگاه معمول بررسی  Vaultدر شرایط بعد از عمل اندازهگیری
آن به صورت  staticیعنی در شرایط خاص نوری در معاینه با slit
و یا اندازهگیری با  high frequency UBMیا  AS-OCTو یا توسط
تصویربرداری  Schimpflugمیباشد.
بررسی تغییرات  Vaultدر شرایط نوری متفاوت به کمک بیومتری
 PCIتوسط  Petternelو همکاران انجام شد .لنزهای بررسی شده
شامل چندین مدل برای تصحیح میوپی ( 11چشم) و هیپروپی (2
چشم) بدون سوراخ مرکزی بودند .نویسنده با توجه به مفهوم جدید
اندازهگیری دینامیک  Vaultمیزان متوسط  VRدر محدوده 73 ± 50
میکرون را ثبت کرده است.
اخیرا ً  Lindlandبا استفاده از  OCT Visanteمیزان دینامیک Vault
در شرایط فوتوپیک ( )lux 257و مزوپیک ( )lux 2را بررسی نموده
است .آنها میزان قابل توجه کاهش  Vaultبه اندازه  40 ± 60میکرون
در شرایط فوتوپیک گزارش کردهاند که بصورت قابل توجهی از مقادیر
گزارش شده توسط این بررسی کمتر میباشد .این تفاوت مربوط به
نوع  ICLاستفاده شده میباشد که در مطالعه  LindLandبدون سوراخ
مرکزی بودند و همچنین شدت نور استفاده شده برای ایجاد میوزیس
که در این مطالعه  Lux 18.500بوده است.
اخیرا ً  Leeو همکاران تغییرات  Vaultدر شرایط نوری متفاوت را بعد
از عمل بررسی کردهاند .لنز استفاده شده در مطالعه فوق دارای سوراخ
مرکزی بوده Static vault .با  visantc OCTبررسی شده و مقایسه مدل
 V4Cو  V4کاهش قابل مالحظه  Vaultدر شرایط فوتوپیک را در هر
دو گروه نشان داده است .عالوه بر این تغییرات  Vaultدر گروهICL ،
 V4Cخیلی بیشتر از گروه  V4میباشد.
کاهش قابل توجه  Vaultبه میزان  147 ± 59در گروه ( V4Cبا
سوراخ مرکزی) و کاهش  88 ± 55میکرون در گروه  V4نشان داده
شده است.
این اعداد با یافتههای این مطالعه یعنی  VRدر محدوده
 167 ± 70میکرون هماهنگی دارد .یافتههای مطالعات باال نشانهای
از ماهیت دینامیک  Vaultمیباشد .با استفاده از تکنولوژی  OCTاطاق
قدامی تغییرات  PIOLدر زمان حرکت مردمک را میتوان بررسی
کرد .بنابراین وقتی از جدا بودن سطح قدامی لنز از سطح خلفی
 ICLصحبت میشود بررسی  Static Vaultاطالعات را در زمان معین
و شرایط نوری خاص بیان میکند و از ارزش کمتری برخوردار است.
 Dynamic AS-OCTتصاویر واضحی از  ICLو حرکات اطاق قدامی
نشان میدهد .با وجود دقت این تکنولوژی ساختمانهای سولکوس
غیرقابل بررسی هستند بنابراین رابطه  PIOLو سولکوس به صورت
دقیقی قابل اندازهگیری نیست .در مواقع میوزیس ناشی از نور ،ایریس،
 PIOLرا به سمت عقب میراند و  Vaultمرکزی کاهش مییابد.

این حرکت باعث حرکت مایع  aqueousاز سوراخهای جانبی و
مرکزی میشود .در این مطالعه تفاوت قابل توجهی در ACD
در زمان میوزیس و میدریاز پیدا نشد .اما افزایش قابل توجه
( CLR )60 ± 66 μmدر زمان میوزیس مشاهده گردید که ناشی
از حرکت رو به خلف  ICLو حرکت رو به جلوی لنز میباشد که
به نوبه خود باعث کاهش  Vaultدر شرایط فتوپیک میشود .تفاوت
آماری قابل توجه ( )P<0.05در میزان  VRدر چشمهای با میزان
باالی  Vaultدر مقایسه با چشمهای با  Vaultکمتر نشان داده شد.
در موارد با  Vaultباال  )VR 211 ± 77 ( ،PIOLحرکت بیشتری
با تغییر شرایط نوری دارد .با وجود دینامیسم  PIOLکه باعث
 Low vaultدر شرایط میوزیس میشود هیچ مورد تماس مرکز  ICLبا
لنز مشاهده نشد .البته تماسهای محیطی بخصوص در موارد میوپی
باال میتواند نقشی در پیدایش کاتاراکت داشته باشد.
با این وجود مطالعات بیشتر با نمونههای بزرگتر برای بررسی
ارتباط کاتاراکت در تماسهای مرکزی و محیطی مورد نیاز است.
از لحاظ تئوری اگر چه سوراخ مرکزی باعث جریان مایع aqueous
و کاهش شانس کاتاراکت میشود با این وجود نیاز به بررسیهای
بیشتر میباشد.
تفاوت فاصله زمان جراحی یکی از نقاط ضعف مطالعه میباشد.
میزان  vaultبا گذشت زمان کاهش مییابد و میزان  VRو  VIتحت
تأثیر قرار میگیرد.
بطور خالصه اگر چه  PIOL Vaultبعنوان یک پارامتر استاتیک
شناخته میشود این مطالعه مفهوم دینامیک این پدیده و تفسیر آن
با حرکت آیریس در طول روز را نشان میدهد .بنابراین میزان Vault
با مفاهیم  VIو  VRکه مفهوم دینامیکی دارند باید همراه باشد.
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 تعریف پارامترهای جدید اندازهگیری، با سوراخ مرکزی در نورcollamer (PIOL( بررسی تغییرات دینامیک انحنای لنزهای فاکیک:هدف

.انحنا
 و ساختمانهای اطاق قدامی به صورت دینامیک و تحت شرایط نوریPIOL  جابجاییSwept- source AS-OCT  با استفاده از:روش

. اندازهگیری شدVault range = VR  وVault interval = VI  برای هر چشم میزان.متفاوت اندازهگیری شد
. در زمان حداکثر میدریاز و حداکثر میوز بعد از تابیدن نور استVault  میزان تغییرات:VI
. میباشدVI  عبارت از تفاوت میزان:VR
ً
) روز156 ± 107  (متوسط. قرار گرفتندPIOL  بیمار بود که قبال تحت عمل جراحی23  چشم از39  نمونه مطالعه شامل:نتایج
.)P<0.00(  در حداکثر و حداقل سایز مردمک با شرایط متفاوت نوری یافت شدvault تفاوت قابل توجه در میزان
. بودm176 ± 70 µ  در شرایط اسکوتوپیک نسبت به شرایط فوتوپیکVR متوسط
. تغییر میکند، به صورت مداوم با تغییرات مردمک در شرایط نوری متفاوتVault  میزان:نتیجهگیری
 در اطاق خلفی را دقیقتر و حقیقیتر از اندازهگیری این مقادیرPIOL  وضعیتAS-OCT  باVR  وVI اندازهگیری دینامیک پارامترهای
. نشان میدهدstatic به صورت
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مقدمه
بستروفینوپاتیها گروهی از بیماریهای چشمی میباشند که
علت آنها جهش در ژن  BEST1میباشد .این بیماریها اغلب
بصورت اختالالت ارثی دژنراتیو شبکیه خود را بروز میدهند و
بارزترین آنها که اتفاقاً شایعترین بیماری ارثی ماکوال هم
شناخته میشود (Best Vitelliform Macular Dystrophy (BVMD
یا همان بیماری  Bestاست .دیگر اختالالت این گروه شامل
و
Autosomal
recessive
Bestrophinopathy
((ARB
(Autosomal Dominant Vitreo Retinochoroidopathy (ADVIRC
میباشند .البته جهش در این ژن گاهی از اوقات میتواند اختالالت
پیچیدهتری در تمام بافتهای چشمی ایجاد نماید که بصورت
ناهنجاریهای سگمان قدامی شامل  ،Micro-corneaدیستروفی
 ،Rod-Coneآب مروارید زودرس و استافیلوم خلفی (سندرم )MRCS
بروز نماید.
اطالعات زیادی بدست آمده است که نقش پروتئین بستروفین 1
یا  Best1را که توسط ژن  BEST1کد میشود در ایجاد این اختالالت
نشان میدهد و این اطالعات امروزه باعث شناخت بهتر فیزیولوژی
 RPEو درمانهای جالب این بیماریها شده است.
اگر چه تمام این طیف اختالالت مرتبط با جهشهای ژن BEST1
میباشند ولی تا بحال حدود  250جهش در این ژن شناخته شده
است و همین مسئله باعث تنوع نشانهها و عالمتهای فنوتیپی این
بیماران میشود و از طرف دیگر پژوهشگران گمان میکنند که عالوه
بر جهشها ،عوامل تنظیمکننده ژنی و پروتئینی دیگر و حتی محیطی
میتوانند فنوتیپهای متفاوتی ایجاد نمایند.
این نکته شایان توجه است که در تمام این بیماریها Arden Ratio
(قله نور به قعر تاریکی)  EOGکاهش مییابد و این خود میتواند در
فهم نقش پروتئینهای  BESTدر چشم انسان کمک نماید.
بستروفینها
اینها خانوادهای از پروتئینهای غشای سلولی میباشند که توسط
چهار ژن در ژنوم انسان کد میشوند .دو نوع از آنها ()Best1, Best2
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جراح و متخصص بیماریهای چشم
فلوشیپ جراحی شبکیه و لیزر
بیمارستان چشمپزشکی نگاه

در چشم انسان وجود دارند که البته نوع اول گستردهتر و مؤثرتر است.
بیولوژی ژن BEST1

این ژن روی بازوی بلند کروموزوم  11q12قرار دارد و پروتئین
 Best1را که در غشای  Basolateralسلولهای  RPEقرار دارند کد
میکند .البته این پروتئین در داخل سلولها هم دیده شده است
که هنوز نقش آن ناشناخته است .تجلی این پروتئین در سلولهای
محیطی شبکیه بیشتر از ناحیه ماکوال است و این تفاوت میتواند
باعث اختالالت فنوتیپی این طیف بیماریها از  BVMDتا ADVIRC
باشد .این پروتئین در شبکیه حساسه ،اجسام مژگانی ،عنبیه ،قرنیه و
عدسی دیده شده است .البته وجود این پروتئین در ارگانهای دیگری
از بدن مثل کلیه ،سیستم اعصاب مرکزی و بیضهها نیز گزارش شده
است .پروتئین  Best1ایزوفرمهای مختلفی دارد .وظایف شناخته شده
این پروتئین تا به امروز از قرار زیر است:
الف -رشد و نمو طبیعی چشم .نقش  RPEو این پروتئین در
فاکتورهای رشدی کورویید و اسکلرا شناخته شده است.
ب -کانالهای کلریدی که با کلسیم فعال میشوند.
ج -کانالهای بزرگ آنیونی مثل کانال بیکربنات.
د -مهارکننده کانالهای کلسیمی داخل سلولی.
ه -انتقال  GABAو گلوتامات.
اولین نشانهها از تأثیر این پروتئین روی کانالهای کلر از تغییرات
 EOGدر این بیماری به دست آمد چون برای ایجاد پاسخ قله نوری
در  EOGباید کانالهای کلر وابسته به کلسیم فعال باشند.
جهشهایی که در این ژن اتفاق میافتد باعث ایجاد اختالالت
ترافیکی در پروتئینهای سلولهای  RPEو تجمع این پروتئینها در
داخل سلول ،اختالل در فعالیت کانالهای آنیونی ،تغییر نفوذپذیری
آنیونهای بزرگ در سلولها و تغییرات کانالهای کلسیمی در داخل
سلول میشوند.
در همین جا به این نکته اشاره میشود که ژن  BEST2فقط در
اپیتلیوم غیرپیگمانته جسم مژگانی دیده شده است و از آنجا که
بر روی کانالهای آنیونی بزرگ مثل بیکربنات تأثیر دارد شاید در
فیزیولوژی فشار چشم نقشی داشته باشد .ژنهای  BEST3و BEST4
در چشم انسان دیده نشدهاند.
پاتوفیزیولوژی (سببشناسی)
همانگونه که قبال ذکر شد جهش در ژن  BEST1باعث تغییراتی
در عملکرد کانالهای یونی سلولهای  RPEشده و فعالیت آنها را با
اختالل مواجه میکند که در اغلب آنها باعث از بین رفتن جریان
حرکت کلر به داخل سلول میشود .تجمع مایع و مواد زرده تخم
مرغی در اثر این اختالل در فضای اطراف سلولها و بین آنها و
فتورسپتورها و اثرات سمی قطعات خارجی فتورسپتورها باعث آسیب
به سلولهای  RPEو فتورسپتورها میگردد و در حقیقت رسوب

|بیماری بست ( )Bestو بستروفینوپاتیها (|)Bestrophinopathies

لیپوفوشینها عامل اصلی اختالالت در این گروه از بیماریها میباشند.
البته عالوه بر تأثیرات فوق تغییراتی در هموستاز کلسترول نیز دیده
شده است که به علت تجمع آن در قطعات خارجی فتورسپتورها
میتواند در ایجاد ناهنجاریها نقش داشته باشد.
بیماری (Best (BVMD

دیده میشوند .شکل ضایعه به طور کالسیک شبیه یک زرده تخم
مرغ در پل خلفی چشم میباشد ولی میتواند بعضی اوقات نارنجیتر
و یا برجسته با لبههای تیره باشد .عروق شبکیه از روی این ضایعات
بدون هیچ تغییری عبور میکند .گاهی اوقات چندین ضایعه زرده
تخم مرغی با هم دیده میشود که بسیار نادر است.
در این بیماری بخصوص در اوایل آن بینایی کاهش زیاد پیدا
نمیکند و بینایی هیچ ارتباطی به ظاهر ضایعه شبکیه ندارد و
نشانههای شبکیهای اغلب از تخمین میزان بینایی شدیدتر است.
با پیشرفت بیماری بتدریج کاهش بینایی ،اسکوتوم مرکزی و یا
متامورفوپسی آشکار میگردد .در مواقعی که  CNVبوجود میآید
کاهش بینایی تسریع میشود .در اغلب مواقع این بیماران درجاتی از
دوربینی و آستیگماتیسم را نشان میدهند.
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این بیماری اولین بار در سال  1883توسط آدامز تشریح شد
ولی نام آن مرهون فریدریش بست است که در سال  1905اولین
شجرهنامه آن را ترسیم کرد BVMD .یک دیستروفی ارثی شبکیه
است که سلولهای  RPEرا گرفتار میکند و ظاهری شبیه زرده تخم
مرغ در ماکوالی دو چشم ایجاد مینماید .این بیماری اغلب خود را
در کودکی یا اوایل جوانی نشان میدهد و در اکثر موارد پیشآگهی
بینایی خوبی دارد .الگوی ژنتیکی وراثت آن اتوزوم غالب است ولی تشخیص افتراقی
بیماریهایی که در لیست تشخیصهای افتراقی بست میگنجد
در بین خانوادههای مختلف و حتی در یک خانواده ممکن است بروز
متفاوت و نفوذ متنوعی داشته باشد .اولین عالیم بیماری معموالً بین شامل موارد ذیل میباشند:
الف -دیستروفی  Foveomacular vitelliformبالغین
سنین  3-15سالگی ظاهر میشود ،گرچه شروع در دهههای بعدی
بARMD -
عمر نیز گزارش شده است.
جDominant Drusen -
دCSR -
مراحل بالینی
ه -رتینو کوروییدیت توکسوپالسمایی
معموالً این بیماری را به شش مرحله کلینیکی تقسیم نمودهاند:
وSolar Retinitis -
 -1مرحله اول را  Previtelliformمیگویند که بینایی طبیعی
ز -سوراخ ماکوال
بوده و تغییرات  RPEبسیار مختصر میباشند و شامل نقاط بسیار
ح -دیگر شرایط آتروفی ماکوال مثل میوپی
کوچک کندویی در ماکوال هستند .نکته مهم در این مرحله EOG
غیرطبیعی است.
 -2مرحله بعد مرحله  Vitelliformاست که نمای زرده تخممرغی تشخیص
اگر چه تشخیص بیماری بست اغلب بصورت بالینی انجام میشود
استاندارد دیده میشود .در  30درصد موارد ضایعات اقماری نیز وجود
دارد .بینایی معموالً طبیعی است و یا کاهش مختصری نشان میدهد .ولی چندین تست تشخیصی در اثبات آن مفید میباشند:
 -3مرحله سوم با رسوب الیه لیپوفوشین ( = EOG -I )Pseudohypopyonدر همه موارد غیرطبیعی با ضریب آردن (نور /تاریکی) 1/5
یا کمتر میباشد.
شناخته میشود و بینایی مشابه مرحله دوم است.
 -4مرحله  Vitelleruptiveضایعه زرده تخممرغی شبیه نیمروی بهم  = ERG -IIکام ً
ال طبیعی است.
زده میشود .در این مرحله هم بینایی شبیه مراحل  1و  2میباشد = OCT -III .برای مکانیابی ضایعات در رابطه با فضای زیرشبکیه و
 -5مرحله آتروفیک است که  RPEمرکزی و شبکیه روی آن آتروفی همچنین وجود مایع در موارد  CNVمفید است.
 = FA -IVدر موارد اولیه هیپوفلورسانس ضایعه دیده میشود که با
میشوند و بینایی به میزان  20/200 -20/30میشود.
 -6در این مرحله که در  20درصد بیماران اتفاق میافتد  CNVپیشرفت آن مخلوطی از نماهای هیپو و هیپرفلورسانس غالب میشود
تشکیل میشود و دید این بیماران اغلب مساوی یا کمتر از  20/200و در مراحل آتروفی نهایی باز هیپرفلورسانس شایع است.
 = FAF-Vدر ابتدای بیماری اتوفلورسانس خلفی افزایش پیدا میکند و
خواهد بود.
ضایعات در اکثر موارد دو طرفه و قرینه میباشند .گرچه بعضی از این مسئله با بروز  Pseudohypopyonاغلب در پایین رسوب میکند و
اوقات تظاهرات یک طرفه هم دیده میشود .این ضایعات اغلب به در مرحله بهمخوردگی ضایعه نمای خالدار هیپو و هیپر دیده میشود
صورت منفرد میباشند ولی در  30درصد موارد ممکن است بیش از و در مرحله آتروفی هیپو فلورسانس نمایان میگردد.
یک ضایعه دیده شود که در این مواقع تمام آنها در ناحیه فوهآ و یا
جنب آن قرار دارند و این موارد اغلب کوچکتر و در قسمت فوقانی
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زجاجیه میباشد .ممکن است نقاط سفید رنگی در شبکیه دیده شود
درمان
تا بحال هیچ درمان دارویی یا جراحی برای این بیماری شناخته و نورگزایی شبکیه هم دیده میشود .در این بیماران عالیم دیگر
نشده است .در موارد ایجاد  CNVمیتوان از داروهای  Anti VEGFو چشمی مثل نیستاگموس ،قرنیه کوچک ،نانوفتالموس ،دوربینی ،اتاق
قدامی کم عمق و باریک شدن شریانچههای شبکیه و رنگپریدگی
یا حتی  PDTاستفاده کرد.
دیسک اپتیک نیز گزارش شده است .با گذشت زمان ناحیه پشت
اکواتور شبکیه نیز درگیر میشود .در این بیماران عوارض چشمی
عوارض
عوارض طوالنی مدت این بیماری میتواند شامل موارد ذیل باشد :تورم ماکوال ،آتروفی کوریورتینال ،دکولمان شبکیه و خونریزی
 -1فیبروز زیر  -2 RPEآتروفی  -3 RPEآتروفی جغرافیایی  CNV -4زجاجیه در گذر زمان دیده میشود.
که بعضی آن را همان مرحله  6میدانند -5 .خونریزی زیر شبکیه در
سندرم MRCS
اثر ضربه خفیف به سر یا چشم -6 .سوراخ ماکوال
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دیستروفی ماکوالی ویتلیفرم بالغین ()AVMD
این بیماری در اثر جهشهای ژنی BEST1, PRPH2,ImPG1, ImPG2

ایجاد شده و مربوط به دسته بزرگتری از
شبکیه میباشد .تعداد بسیار قلیلی از این بیماران ممکن است به
صورت اتوزوم غالب بروز کنند .این بیماری اغلب به صور تکگیر
میباشد اگر چه انواع فامیلی آن نیز گزارش شده است .شروع بیماری
اغلب بین  30-50سالگی است و ضایعات ویتلیفرم زیر ناحیه فووهآ
اندازهای بین  500-700میکرون دارند .اینها اغلب کاهش بینایی
ندارند ولی در مواردی کاهش بینایی خفیف و یا حتی متوسط گزارش
شده است .از عوارض آن  CNVو  RPEDاست.
Pattern Dystrophies

بستروفینوپاتی اتوزوم مغلوب ()ARB

(Autosomal Dominant Microcornea, Rod Cone Dystrophy, Early
)onset cataract, Posterior staphyloma syndrome

این سندرم با تظاهرات زیر شناخته میشود:
 -1مدل ارثی اتوزوم غالب
 -2وجود هیپروپی
 -3میکروکورنه
 -4آب مروارید زودرس از نوع Pulverulent
 -5اتاق قدامی کم عمق
 -6دیستروفی Rod-Cone
 -7استافیلوم خلفی در چشمی که طول محور آن طبیعی است
 -8آتروفی  RPEمحیطی در جلو استافیلوم که با گذشت زمان به
قطب خلفی نیز کشیده میشود.
 EOG -9غیرطبیعی
 ERG -10پایینتر از حد طبیعی که در بزرگساالن ممکن است
کاهش یابد.
در این بیماران اولین عالمت که در نوجوانان دیده میشود شب
کوری است .با باال رفتن سن بعد از سی سالگی بینایی کاهش پیدا
میکند و اغلب در این سن نیاز به جراحی آب مروارید پیدا میکنند.
دید نهایی میتواند از  20/200تا  NLPکاهش پیدا کند.

در مواردی که هر دو الل ژن  BEST1دچار جهش شوند ممکن
است بیماری بصورت اتوزوم مغلوب خود را نشان دهد .در این
بیماری کاهش بینایی از دهه اول عمر شروع میشود اگرچه شروع در
دهههای بعدی تا پنجم نیز گزارش شده است .اینها معموالً دوربین
هستند و عمق اتاق قدامی آنان کاهش دارد .ضایعات زرد رنگ متعدد
اطراف قوسهای عروقی ماکوال دیده میشوند .این ضایعات میتواند
به همراه مایع زیر شبکیه و تورم ماکوال باشد .در اینها هم  EOGکام ً
Retinitis Pigmentosa
ال
غیرطبیعی است و  Pattern ERGنیز کاهش شدید نشان میدهد .در
چند بیمار با دیستروفی حلقهای شبیه  RPکه ناشی از جهشهای
این بیماران اگر  CNVایجاد نشود کاهش بینایی به آرامی و مختصر
ژن  BEST1میباشند گزارش شده است که اغلب آنها الگوی وراثتی
میباشد.
اتوزوم غالب داشتهاند اگرچه بعضی از آنها اتوزوم مغلوب هم بودهاند.
ویترو رتینو کورویدوپاتی اتوزوم غالب ()ADVIRC
AMD

یک بیماری نادر اختالل کوریورتینال پیگمانته محیطی شبکیه
نوعی از ژن  BEST1در بعضی از بیمارانی که ماکولوپاتی چشم
میباشد که چهار جهش ژنی  BEST1برای آن شناخته شده است.
در این اختالل یک کمربند  360درجه هیپرپیگمانته محیطی بین گاوی ( )Bull's eyeو  AMDداشتهاند دیده شده است .در این بیماران
اکواتور و اورا سراتا دیده میشود که همراه با تراکم فیبریالری اگر چه جریان ورود کلر به داخل سلول طبیعی بوده است ولی نشت

|بیماری بست ( )Bestو بستروفینوپاتیها (|)Bestrophinopathies

آنیونهای بزرگ مشاهده میشود.
درمانهای بالقوه بستروفینوپاتیها

کاهش پیدا کردهاند.
پیوند RPE

درمان بیماریهای دژنراتیو شبکیه از طریق پیوند سلولهای مادر
در حال حاضر هیچ درمان شناخته شدهای برای این بیماریها  Pleuripotent stem cellsدر بعضی از بیماریهای دیستروفی شبکیه
وجود ندارد ولی شناخت بیشتر نقش ژن  BEST1در فیزیولوژی و و  AMDتا بحال مورد پژوهش قرار گرفته است و میتواند برای این
پاتوفیزیولوژی چشم تحقیقات جالبی در جهت درمانهای دارویی ،طیف از بیماریهای بستروفینوپاتی خبر بسیار خوبی باشد که در
مراحل اولیه تحقیق است.
ژن درمانی و پیوند  RPEرا هدایت کرده است.

ژن درمانی
تا بحال ژن درمانی در بیماریهای شبکیه شامل  RPو
 Leber's congenital Amaurosisاز طریق ژن  65 RPEبا موفقیت
گزارش شده است.
بنظر میرسد که ژن  BEST1هدف خوبی برای ژن درمانی بویژه
در نوع  ARBباشد .در یک مدل در سگها دیده شده ژ که انتقال ژن
 BEST1به درون سلولهای  RPEروند تغییرات شبکیه را در مدت
زمان  23ماه بر عکس کرده است و عالوه بر آن ضایعات ویتلیفرم نیز

 -1بستروفینوپاتیها گروهی از بیماریهای چشمی میباشند که به علت جهش در ژن  BEST1ایجاد میشوند.
 -2اغلب این بیماریها اختالالت دژنراتیو شبکیه دارند.
 -3شایعترین آنها بیماری  BVmDیا بست میباشد.
 -4البته به دلیل نفوذ متفاوت و بروز متنوع آن فنوتیپهای مختلفی ایجاد میشود.
 -5نقش پروتئین بستروفین یک ( )Best1که توسط این ژن کد میشود در ایجاد این بیماریها شناخته شده است.
 -6امروزه دانشمندان تالش میکنند که از طریق درمانهای دارویی ،ژن درمانی و یا پیوند سلولهای خاص بتوانند روی بیماریهای
این گروه تأثیر گذاشته و آنها را معالجه درمان نمایند.
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درمانهای دارویی
پژوهشهای آزمایشگاهی نشان دادهاند که دو مهارکننده
 Proteasomeشامل  phenylbutyrate-4و  Bortezomibمیتوانند باعث
ترمیم جایگاه پروتئین  Best1روی غشای پالسمایی سلولهای RPE
شده و انتقال کلریدی را اصالح نمایند.
در بعضی از بیماران  BVMDدیده شده است که تخریب قطعات
خارجی فتورسپتورها با اختالل و کندی همراه است .وقتی در
آزمایشگاه این سلولها را با والپرویک اسید به همراه یا بدون
راپامایسین مجاور کردهاند افزایش سرعت تخریب قطعات خارجی
دیده شده است.

خالصه
اگر چه مکانیسم ایجاد بیماریهای بستروفینوپاتیها هنوز مورد
مناقشه میباشد ولی ارتباط آنها با نقش بیولوژیک پروتئینهای
 BESTو جهشهای ژن  BEST1پنجرهای از امید را به روی دانشمندان
گشوده است که بتوانند از طریق درمانهای دارویی ،ژن درمانی و یا
پیوند سلولهای بنیادی این گروه از بیماران را یاری داده و یا بیماری
را کامل معالجه نمایند.
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مقدمه
ماکروآدنوم هیپوفیز تومور خوشخیمی است که به صورتی شایع
و به شکل تصادفی در تصویربرداری تشخیص داده میشود .در برخی
موارد نیز بیمار از ابتدا با سردرد یا از دست رفتن محیط میدان
بینایی تظاهر میکند .بنابراین مراکز چشمپزشکی به عنوان اولین
نقطه مراقبتهای درمانی برای بیماری فوق خواهند بود.
با آگاهی از یافتههای بالینی آدنوم هیپوفیز ،مراقبین سالمتی چشم
میتوانند اطمینان یابند که بیماری که با دیفکت در میدان بینایی
مراجعه نموده است در مراحل اولیه بیماری تشخیص داده شده و
اطالعات الزم در مورد بیماری نیز فراهم میشود تا مسیر درمانی به
درستی هدایت شده و انتظارات بیمار نیز معقول گردند.
همانطورکه ذکر شد ماکروآدنوم هیپوفیز یک تومور خوشخیم
است و شایعترین شکل آن به صورت clinically nonfunctioning
میباشد یعنی تومور فاقد تظاهرات بالینی ناشی از ترشح هورمون
است .بیماران مبتال به ماکروآدنوم هیپوفیز با تظاهرات بالینی مربوط
به اثرات فشاری یک توده به بافتهای اطراف مراجعه میکنند.
این تظاهرات به صورت سردرد bitemporal visual field defects ،و
اختالالت حرکتی چشمها میباشند .جدول یک یافتههای کلیدی
در چشم بیماران مبتال به ماکروآدنوم هیپوفیز میباشد( .جدول یک)

هیپوفیز
آدنوم
یک
به
ظن
پزشک
اگر
 nonfunctioningدارد قدمهایتشخیصیبعدیبهصورتزیرضرورتدارند:
بررسی حدت بینایی ،دید رنگ ،معاینات مربوط به اعصاب مغزی،
ارزیابی ( RAPDعالمت مارکوس گان) ،ارزیابی دیسک بینایی هر دو
چشم ،انجام آزمایش میدان بینایی و تصویربرداری با دستگاه  .OCTبه
این ترتیب با کم کردن تشخیصهای افتراقی ،استراتژی های درمانی
هدایت شده ،فاکتورهای تعیین کننده پیشآگهی بیماری مشخص
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 بررسیهای تشخیصی آدنوم
هیپوفیز قرار دارد .در مرور هشت مطالعهای که در این خصوص در
دسترس قرار میباشند اختالالت میدان بینایی شایعترین شکایات
این بیماران هستند و در  46درصد موارد مشاهده شدهاند .البته الزم
به ذکر است که رشد آهسته تومور ممکن است وقوع تظاهرات بالینی
را به تاخیر انداخته و حتی برخی از بیماران عالمتدار نیز به صورت
تصادفی و در  screeningبرای بیماری گلوکوم کشف شوند.
دیفکت میدان بینایی به صورت  Bitemporal hemianopsiaمیتواند
در نتیجه رشد  suprasellarتومورهیپوفیز رخ داده و اثرات فشاری
تحتانی بر روی کیاسمای اپتیک به صورت اولیه جایی که آکسون
فیبرهای بینایی به حالت متقاطع به سمت مقابل میروند ظاهر گردد
که نتیجه آن صدمات میدان بینایی در ناحیه فوقانی و تمپورال میدان
دید خواهد بود .جدول دو تشخیصهای افتراقی مربوط به علل بروز
 Bitemporal hemianopsiaرا نشان میدهد( .جدول )2

جدول 1

یزاده
* دکتر محمد حافظ نوروز 
hnoroozi2002@yahoo.com
جراح و متخصص بیماریهای چشم
فلوشیپ ق رنیه
بیمارستان چشمپزشکی نگاه

جدول 2

تومور ممکن است به صورت غیر قرینه یا آسیمتریک رشد کند و
تنوع آناتومیک کیاسمای اپتیک در ارتباط با غده هیپوفیز میتواند
الگوهای متفاوتی را نمایش دهند .اگر کیاسمای اپتیک در قدام غده
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 افت فشار خون -کمبود هورمونی ()hormone insufficiency

Pituitary Apoplexy

آپوپلکسی هیپوفیز یک اورژانس عروقی نادر است که بعلت
انفارکتوس یا خونریزی درون غده هیپوفیز رخ میدهد .اگر چه
چشمپزشکان بندرت با این عارضه در کلینیک مواجه میشوند اما
مهم است که بیماران خود را که مبتال به آدنوم هیپوفیز میباشند از
شکل  hemifield slide -1ممکن است بعلت از دست رفتن  alignmentحرکتی در
وجود عالیم این عارضه که به آن  red flagاطالق میشود آگاه نمایند.
بیمار مبتال به آدنوم هیپوفیز باشد و منجر به تداخل در میدان بینایی دوچشم گردد.
این عالیم عبارتند از:
اگزوفوریا ایجاد  overlapping stripدر ناحیه نازال میدان بینایی نموده و ایزوفوریا ایجاد
 central strip scotomaمیکند .در صورتی که بیمار هایپرفوریا داشته باشد یک segment
 تغییرات ناگهانی در بینایی بیمار به ویژه از دست رفتن میدان scotomaدر ناحیه فوقانی یا تحتانی میدان بینایی بوجود میآید و یک  misalignmentبخش
بینایی محیطی فرد و بروز ناگهانی دوبینی،
مرکزی میدان بینایی ایجاد میشود.
 شروع حاد و شدید سردرد به صورت احساس درد شدید در ناحیهنیستاگموس از نوع  see-sawیک سندروم اکولومتور نادر است که
پشت کره چشم یا ،retroorbital
 تغییر حاالت روانی یا شخصیتی بیمار بعلت تغییر حاد در فلو یا خود را به صورت  elevationو  intorsionیک چشم و  depressionو extorsionچشم دیگر نشان میدهد و این سناریو در half-cycle
جریان خون در عروق مغزی،
بعدی برعکس میگردد .دو الگو برای  SSNوجود دارد.
 -تهوع ،استفراغ و کاهش اشتها
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هیپوفیز در داخل  tuberculum sellaeباشد به این وضعیت
 prefixed chiasmاطالق میشود لذا آدنوم هیپوفیز بخش
خلفی کیاسمای اپتیک و  optic tractرا تحت فشار قرار
میدهد که نتیجه این امر  macular bitemporal hemianopsiaیا Hemifield Slide
 homonymous visual field lossخواهد بود .در مقابل ،عبارت  Hemifield Slideبه دوبینی بدون وجود اختالالت
 postfixed chiasmدر ناحیه  dorsum sellaeقرار داشته و الگوهای اکولوموتور اطالق میشود .این عارضه میتواند در بیمارانی که
دیفکت میدان بینایی در این حالت در ارتباط با عصب بینایی و  bitemporal hemianopsiaدر نتیجه فشار بر روی کیاسمای اپتیک
 junctional scotomaمیباشد زیرا اثر فشاری تومور بر مجموعه عصب دارند رخ دهد .این سندرم ناشی از این موضوع است که هر چشم
ناحیهای از میدان بینایی خود را دیگر با چشم مقابل به اشتراک
بینایی و کیاسما است.
نمیگذارد .علت این امر از دست رفتن  binocular fusionدر بیماری
است که از قبل دارای فوریا بوده است .زمانی که چشمها به طور کامل
اختالالت اکولوموتور
فلج اعصاب مغزی بدنبال رشد مستقیم تومور در خارج زین به علت  decompensated exophoriaاز هم مجزا میشوند بیمار ممکن
ترکی یا  sella turcicaو به سمت سینوسهای کاورنوس مجاور است متوجه یک  nasal hemifieldگردد که ناحیه مرکزی میدان دید
آن و اثرات فشاری ناشی از آن بوجود میآید .فلجهای اعصاب را به صورت یک  a central stripهمپوشانی یا  overlapمیکند .در
مغزی  4 ،3و شاخههای افتالمیک و ماگزیلری عصب تریژمینال و شرایط  esophoriaتقاطع گاه به گاه یا  intermittentچشمها ممکن است
نیز عصب  6ممکن است در نیتجه این اثرات فشاری بروز نمایند .خود را به شکل دوبینی با  central stripنشان دهد .این حالت ایجاد
بیمارانی که با درگیری اعصاب مغزی روبرو میشوند ممکن است با  confusionبینایی مینماید .زمانی که ایزوفوریا  decompensateشود دو
دوبینی (دیپلوپی) مراجعه نمایند و در موارد شدید بیماری ممکن نیمه-میدان بینایی در ناحیه نازال بوجود می آید که از یکدیگر توسط
است به صورت ناگهانی و حاد سردردهای شدید برای بیمار بوجود یک  linear central scotomaجدا می شوند .به شکل مشابهی فوریای
آید که ناشی از  pituitary apoplexyمیباشد) آپوپلکسی به معنای عمودی یا ورتیکال ممکن است ایجاد
خونریزی در داخل یک ارگان مانند غده هیپوفیز است) .شروع  superior or inferior segment of missing or jumbled visionنماید.
ناگهانی دیپلوپی و سردرد شدید یکی از اورژانسهای چشم پزشکی (شکل یک)
به حساب میآید و باید هر چه سریعتر تصویربرداریهای الزم
( )neuroimagingبرای بیمار انجام شود .علت دیگر دوبینی در آدنوم هیپوفیز
 decompensationوضعیت قبلی فوریا ( )phoriaدر بیمار است
که منشا آن فقدان  cross overدر میدان بینایی در شرایط
 complete hemianopsiaمیباشد.
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  Pendular-type SSNکه شکل شایعتر در تودههای ناحیه مطالعات اخیر نشان دادهاند که  OCTمیتواند راهنمای مفیدی برای parasellarمیباشد و بیشتر به صورت حرکت های نرم و چرخشی استراتژی درمانی بیمار باشد .از آنجا که نازکی گسترده  RNFLو GCL
بیانگر آتروفی  retrogradeفیبرهای عصبی بدنبال فشار بر کیاسمای
است.
اپتیک میباشد ،سالم بودن  RNFLو  GCLدر زمان تشخیص بیماری
  Jerk SSNکه به صورت حرکتهای شدید و ناگهانی است.اگر چه پاتوفیزولوژی  pendular-type SSNمورد تردید میباشد ولی ممکن است بیانگر این موضوع باشد که با درمان جراحی پتانسیل
بالقوه برای بازتوانی عملکرد عصب اپتیک و میدان بینایی وجود دارد.
یک هیپوتز یا فرضیه دو بخشی برای آن مطرح می باشد:
 -1فشار بر ناحیه کیاسما ممکن است منجر به اختالل کالیبریشن
شبکیه و رفلکس وستیبولواکوالر شود .این مشکل نیز موجب درمان
انجام  MRIبا و بدون تزریق از مغز و یا اربیت با توجه به ناحیه
اختالالت در  roll planeگردد.
 -2فشار بر هسته بینابینی  Cajalیا  sella turcica medial longitudinal fasciculusاز اهمیت خاصی برای تشخیص آدنوم هیپوفیز برخوردار
هسته بینابینی  rostralممکن است منجر به رخداد نیستاگموس در است( .شکل  )3پس از تایید تشخیص ماکروآدنوم هیپوفیز باید بیمار
را به متخصص جراحی مغز و اعصاب و فوق تخصص غدد داخلی یا
 pitch and roll planesگردد.
آندوکرینولوژیست معرفی نمود .بیماران فاقد عالمت یا آسمپتوماتیک
که ماکروآدنوم هیپوفیز در آنها به صورت تصادفی تشخیص داده شده
تصویربرداری برای تشخیص و درمان آدنوم هیپوفیز
تصویربرداری به روش  OCTبرای مشخص کردن وضعیت  RNFLو باید تحت مراقبتهای مداوم چشمپزشکی قرار گیرند زیرا هر شکایت
نیز سلولهای گانگلیونی شبکیه ( )GCLدر بیمارانی که دچار دیفکت یا یافته جدید بینایی قویاً نشاندهنده نیاز به مداخله جراحی است.
میدان بینایی ناشی از فشار بر روی کیاسمای اپتیک میباشند مفید اگر چه هیچ راهنما یا  guidlineمشخصی برای طول دوره پیگیری از
است( .شکل  )2آدنوم هیپوفیز سبب فشار بر آکسون فیبرهای نظر چشمپزشکی وجود ندارد ولی اندازه تومور و پیشرفت دیفکت در
عصبی ناحیه نازال شبکیه میشود که منطبق بر بخش تمپورال میدان بینایی باید برنامه زمانی درمان بیمار را معین نمایند.
میدان بینایی است .این آسیب ناشی از آتروفی سلولهای گانگلیونی
ناحیه نازال دوطرف پس از چند هفته تا چند ماه بوده و منطبق بر
 peripapillary RNFLبخش نازال و سپس تمپورال میباشد .وقتی
 RNFLکوادرانهای فوقانی و تحتانی به طور نسبی از آسیب در امان
میمانند ،سرانجام آتروفی تیپیک  bow-tieیا مانند یک  bandرخ
میدهد.
شکل  -3تصاویر ساژیتال و میدالین  T1-weighted MRIقبل از تزریق نشاندهنده بزرگ
شدن  sella turcicaو نیز دستاندازی فوقانی ماکروآدنوم هیپوفیز میباشد.تصاویر کورونال
 T1-weighted MRIپس از تزریق بیانگر کشیده شدن کیاسمای اپتیک و تحت فشار قرار
گرفتن آن توسط تومور یا ماکروآدنوم هیپوفیز است.

شکل  -2در آدنوم هیپوفیز فشار بر کیاسما منجر به آتروفی  binasalسلولهای گانگلیونی
ناحیه ماکوال میشود که مطابق با  bitemporal hemianopsiaمیباشد .میدان بینایی تصویر
آینهای  OCTماکوال در هر چشم نشان میدهد.)courtesy of Randy Kardon, MD, PhD( .

اگر اختالالت بینایی بوجود آمده توسط ماکروآدنوم هیپوفیز تایید
شده و پیشرونده باشند خط اول درمان انجام جراحی رزکسیون
تومور به روش آندوسکوپیک و یا میکروسکوپیک است که از طریق
 transsphenoidalانجام میشود .داروی بروموکریپتین برای آدنومهایی
که ترشح پروالکتین دارند تجویز میشود (معموالً تومورهای کوچک).
تومورهای بزرگتر نیاز به جراحی به روش  superior craniotomyدارند
و از  gamma knife radiotherapyبرای بقایای تومورهای بزرگ و نیز
رشد مجدد تومور پس از جراحی استفاده میشود .در یک مطالعه
مروری بر روی  19مقاله که به بررسی نتایج بینایی پس از جراحی
رزکسیون تومور پرداخته شده است ،در حدود  40درصد بیماران
بهبودی کامل داشتند 80 ،درصد بیماران نیز بهبودی نسبی را تجربه
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.متعادل خواهد نمود

 درصد موارد تشدید یا بدتر شدن2 نمودند ولی در
 ارزیابی میدان بینایی قبل از عمل برای تخمین نتایج.اتفاق افتاد
بینایی پس از جراحی ضروری است و انتظارات بیمار و پزشک را
visual function

با آگاهی از یافتههای بالینی مربوط به ماکروآدنوم هیپوفیز و انجام بررسیهای تشخیصی مانند انواع تصویربرداریهای الزم برای این
 ارزیابیهای تشخیصی بجز.بیماری میتوان پیشآگهی بیماری را پس از عمل تخمین زد و انتظارات معقول بیماران را تحقق بخشید
. میباشندMRI  وOCT ،بررسیهای هورمونی شامل تصویربرداری به صورت میدان بینایی
درمان قطعی این بیماری در درجه اول رزکسیون جراحی تومور است ولی رادیوتراپی و هورمونتراپی نیز در موارد خاصی اندیکاسیون
.دارد
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مقایسه نتایج روش  plicationو
 resectionعضله رکتوس خارجی در بیماران
با ایزوتروپی باقیمانده
Lateral rectus resection versus lateral rectus
plication in patients with residual Esotropia
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چکیده
هدف :مقایسه نتایج دو روش جراحی  LR plicationو LR resection
بیماران با residual ET
متد :در این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده 57 ،بیمار
 31( residual ETنفر زن و  26نفر مرد) وارد مطالعه شدند و به
طور تصادفی با دو روش ( plication (n=27و ( resection (n=30تحت
عمل جراحی قرار گرفتند .معیار ورود به مطالعه  residual ETبعد از
 MR recessionدو طرفه یا یک طرفه و یا ( )R&Rیک طرفه بود.
بیمارانی با سابقه  ،prematurityفقدان فیکسیشن مرکزی ،فلج عضالت
خارج چشمی ،اختالالت چشمی و سیستمیک و بیمارانی که پیگیری
آنها کمتر از  3ماه بود از مطالعه خارج شدند .معاینات چشمی کامل
قبل از عمل جراحی و در پیگیریهای  3 ،1و  6ماه بعد از عمل
برای همه بیماران انجام شد .در صورتی که مقدار انحراف دور بیمار
بعد عمل جراحی کمتر از  10پریسم دیوپتر بود به عنوان موفقیت در
جراحی در نظر گرفته شد.
یافتهها :موفقیت بعد از عمل جراحی اختالف قابل توجهی از
لحاظ آماری بین دو گروه در پیگیریهای  3، 1و  6نشان نداد)
موفقیت  6ماه بعد از عمل جراحی در گروه  77/3 plicationدرصد و
در گروه  85/2 resectionدرصد بود) .اختالف آماری قابل توجهی بین
 dose responseاین گروهها در عملهای دو طرفه یا یک طرفه مشاهده
نشد)mean plication ±SD:3.0±2 vs 3.0± 1.6( .
نتیجهگیری :دو متد جراحی  LR plicationو  LR resectionنتایج
مشابهی داشتند .هر متد جراحی بر طبق مهارت و راحتی جراح
میتواند انتخاب شود .ما متد  plicationرا به علت احتمال کمتر
ایسکمی در سگمان قدامی چشم پیشنهاد میکنیم.
Key words :Plication. , Resection , lateral Rectus, Residual
Esotropia
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جراح و متخصص بیماریهای چشم
فوقتخصص استرابیسم کودکان
استاد دانشگاه علومپزشکی شهید بهشتی
بیمارستان چشمپزشکی نگاه

مقدمه  
رزکشن عضالت خارج چشمی یک روش رایج برای تصحیح
 residual ET or XTاست که میتواند باعث تخریب عروق سگمان
قدامی در چشم شود .روش  LR plicationبه عنوان یک روش
جایگزین برای  LR Resectionپیشنهاد شده است که با محاسن
نگهداری عروق سیلیاری قدامی و ترومای کمتر همراه میباشد و این
روش سریعتر و آسانتر از روش  LR resectionاست .ریسک ایسکمی
سگمان قدامی چشم با جراحی روی سه عضله در یک چشم ،در
صورت جایگزینی با یک عضله  plicatedشده کاهش مییابدWright .
و همکاران معتقد هستند که روش  plicationیک نوع جراحی
 tighteningاست و باعث محدودیت عضالت خارج چشمی میشود.
 Chaudhuriمعتقد است که اگر یک قسمت از عضله به اسکلرا سوچور
شود هیچ اثر مکانیکی در قسمت پیلی شده آن نمیتواند باقی بماند.
عالوه بر این محققین گزارش کردند که  incomitancyبعد از عمل جراحی
 plicationثابت نیست و با مرور زمان کاهش مییابد و از لحاظ
کلینیکی قابل اغماض است.
 Albrecht-ungerو همکاران دو متد  plicationو  Resectionرا با
هم مقایسه کردهاند و موفقیت یکسانی را در پیگیری اولیه بعد
از عمل جراحی گزارش کردند ( 74درصد  plicationو  73درصد
 )Resectionدر حالی که این میزان موفقیت در پیگیری آخر بیماران تغییر
کرد ( 80درصد  plicationو  68درصد  .)Resectionبنابراین وی روش
 LR plicationرا به عنوان یک روش جایگزین برای جراحی
 LR Resectionپیشنهاد نمود.
در یک مطالعه که توسط  Alkarashiدربیمارستان کودکان بوستون
انجام شد میزان موفقیت روش  58 plicationدرصد و روش Resection
 89درصد اعالم شد و ادعا گردید که متد  Resectionنتایج بهتری در
مقایسه با متد  plicationدارد.
به علت وجود اختالف نظر در میزان اثر این روش جراحی در
مقاالت مختلف در این نوشتار قصد داریم دو متد جراحی  plicationو
 Resectionرا با هم مقایسه کنیم و موفقیت بعد از عمل جراحیdose ،
 ،responseمحدودیت عضله مدیال رکتوس همان چشم که جراحی
شده را در بیماران با  residual ETمورد بررسی قرار دهیم.
متد و بیماران
در این کارآزمایی بالینی 57 ،بیمار ( 31نفر زن و 27
نفر مرد) با  residual ETبه صورت تصادفی در دو گروه
( plication (n=27و ( Resection (n=30تحت عمل جراحی قرار
گرفتند 46 .بیمار تحت عمل جراحی  BLR strengtheningقرار
گرفتند و برای  11بیمار  MR recessionهمان طرف نیز انجام شد.
رضایت نامه کتبی از تمامی بیماران یا والدین آنها بعد از توضیح
مزایا و معایب دو روش جراحی فوق گرفته شد .پروتکل مطالعه
توسط کمیته اخالق مرکز تحقیقات چشم مورد تایید قرار گرفت.
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معیار ورود به مطالعه وجود  residual ETبیشتر از  15پریسم دیوپتر
بعد عمل جراحی  MR recessionدو طرفه یا یک طرفه و یا ()R&R
یک طرفه بود .بیماران با سابقه  ،prematurityعقب ماندگی ذهنی،
فقدان فیکسیشن مرکزی (نیستاگموس،)ROP ، Excentric fixation ،
فلجی عصب عضالت چشمی ،اختالالت چشمی ،سیستمیک و عصبی
و بیمارانی که پیگیری کمتر از  3ماه داشتند از مطالعه خارج شدند.
طبیعتاً در این مطالعه جراح از روش جراحی ناآگاه نبود ولی افرادی
که اطالعات را جمعآوری میکردند و یا معاینات بعد از عمل جراحی
را انجام میدادند ،نسبت به روش جراحی  Blindبودند.

نتایج
مطالعه حاضر اولین گزارش میزان موفقیت جراحی مجدد
 lateral rectus plicationدر بیماران ایزوتروپیک میباشد .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
همان گونه که در جدول  2و شکل  1ارائه داده شده
است؛ هیچ گونه تفاوت قابل توجه آماری بین دو گروه مورد
بررسی از جهت متوسط مقدار انحراف دور قبل از عمل
( )plication: 27.93±9.76pd & resection: 26.43±7.57pd; P= 0.52و
ماههای  3 ،1و  6ماه پس از عمل
( )plication: 5.45±6.3pd & resection: 4.89±4.2pd; P=0.71مشاهده
نشده است .موفقیت کلی پس از جراحی هیچ گونه تفاوت آماری را

جدول  -1خصوصیات اپیدمیولوژیک بیماران در دو گروه
رکتوس خارجی

P-value

Resection
)(n = 30

*>0.99

)14 (46.7%
)16 (53.3%

0.07

6.9 ± 8.7
)5 (1 to 49

**0.96

1.8 ± 2.0
)1.25 (−4.0 to 7.0

0.25

0.1 ± 0.1
)0 (0 to 0.3

*0.11

)19 (65.5%
)0 (0.0%
)10 (34.5%

*0.46

)27 (90.0%
)3 (10.0%

Groups
Plication
)(n = 27

Plication

و

Resection

عضله

		
		Factors
)Sex (%

		 Male
)12 (44.4%
Female
)15 (55.6%
)Age (years
Mean ± SD
11.7 ± 10.9
)Median (Range
)7 (1 to 45
)SE (D
Mean ± SD
1.8 ± 2.9
)Median (Range
)1.5 (−9.0 to 7.0
)Pre. Op. BCVA (LogMAR
Mean ± SD
0.1 ± 0.1
)Median (Range
)0.1 (0 to 0.3
Pre. Op. Stereopsis
No stereopsis
)18 (85.7%
)Central (≤100 sec/arc
)0 (0.0%
)Peripheral (100–3000 sec/arc) 3 (14.3%
)22 (81.5%
)5 (18.5%

H/O Previous Surgery
BMR Rec
UMR Rec

;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
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معاینات چشمی و بینایی
معاینات چشمی کامل شامل سیکلورفرکشن ( 45دقیقه بعد
چکاندن قطره سیکلوپنتوالت  1درصد و تروپیکامید  1درصد)
 ،BCV.Aحرکات عضالت خارج چشمی (ورژن و داکشن از  -4تا ،)+4
انحراف چشمها در فاصله دور ( )m 6و در فاصله نزدیک ( )cm 33با
متدهای کریمسکی و  alternate cover testتعیین شد A-V .پترن (اگر
اختالف مقدار انحراف در قسمت  30درجه باال یا پایین از  P.P.از 10
پریسم بیشتر بود  Aپترن و اگر از  15پریسم دیوپتر بیشتر بود V
پترن محسوب شد).
اندازهگیری دید بعد با استفاده از تست تیتموس (مرکزی کمتر
از  ، .100محیطی  100تا  ،3000و ساپرشن  )< 3000انجام 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 ( )plicationو کنترل ( )Resectionتحت عمل جراحی
قرار گرفتند و مقادیر عمل بر اساس جدول  Parkتعیین شد.
بیماران با  ET residualبا مقادیر کمتر از  20پریسم دیوپتر یک
طرفه و در مقادیر باالتر از  20پریسم دیوپتر دو طرفه مورد جراحی
قرار گرفتند.

بین دو گروه در زمانهای مختلف معاینه نشان نمیدهد به گونهای
که این میزان برابر با  %77/3در گروه پلیکیشن و  %85/2در گروه
رزکشن در  6ماه پس از جراحی بوده است (( ،)P=0.49جدول
 2و شکل  .)1عالوه بر آن هیچ یک از بیماران در دو گروه دچار
اگزوتروپیای  consecutiveنبودند.
همچنین در بررسی نتایج حاصل از این مطالعه معین گردید که
هیچ گونه تفاوت معنادار آماری بین دو گروه پلیکیشن و رزکشن در
هر دوی جراحیهای یک طرفه و یا دو طرفه از جهت dose response
دیده نشده است؛ البته مقادیر باالتری از  dose responseدر جراحی
یک طرفه پلیکیشن نسبت به موارد دو طرفه به دست آمده است.
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  1تا  2هفته پس از جراحی در تمامی بیماران بدون هیچ
گونه مشکالت زیبایی گزارش گردید.
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 انحراف قبل و بعد از جراحی و میزان موفقیت هر دو روش جراحی در بیماران این مطالعه-2 جدول
Groups
Factors

Total

Plication (n = 27(

Resection (n = 30(

**P value
0.52

Pre. Op. Far Deviation (pd(
Mean ± SD

27.1 ± 8.6

27.9 ± 9.8

26.4 ± 7.6

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

)Median (Range

4 (0–20)

6 (0–20)

4 (0–16)

IQR

0 to 8

2 to 8

0 to 6

0.74

Mean ± SD

5.2 ± 5.2

5.1 ± 7.1

5.4 ± 3.2

Median (Range(

6 (0–25)

2 (0–25)

6 (0–12)

IQR

0 to 8

0 to 7

4 to 8

0.82

Post. Op. Far Deviation (month 6; pd(
Mean ± SD

5.2 ± 5.1

6.3 ± 5.5

4.2 ± 4.9

Median (Range(

4 (0–20)

4 (0–20)

4 (0–16)

IQR

0 to 8

0 to 8

0 to 8

Unilateral

26 (45.6%)

10 (37.0%)

16 (53.3%)

0.71

Laterality of Operated LR (%)
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.
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 ماه بعد از جراحی در هریک از بیماران6  و3  و1  درPilcation  وResection  انحراف دور در روش-1 شکل

 عضله رکتوس خارجی در بیماران مطالعهResection  وplication  روشdose response  مقدار جراحی و-3 جدول
Dose response (pd/mm(
Groups
LR Plication
LR Resection

Median (range(

Amount of surgery (mm(

Laterality

Mean ± SD

Mean ± SD

Median (range(

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)

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
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بحث
مطالعه حاضر از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی شده بوده 1که روی
 57بیمار با ایزوتروپیای باقیمانده 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
باقیمانده قبل از عمل برابر با  27 ± 8/5پریسم دیوپتر بوده که در
معاینه پیگیری  6ماهه پس از عمل به  5 ± 5پریسم دیوپتر تغییر
یافته است .درصد موفقیت جراحی (انحراف 10پریسم دیوپتر و کمتر)
در ماههای  3 ،1و  6ماه پس از جراحی در گروه پلیکیشن به ترتیب
برابر با  %83 ،%92و  %77و در گروه رزکشن برابر با  %90 ،%79و
 %85به دست آمده است که از لحاظ آماری تفاوت معناداری در نتایج
معاینه در زمانهای مختلف مشاهده نشده است (جدول .)2
نتایج حاصل از بررسی متون نشان میدهد که تعداد کمی مطالعه
کارآزمایی بالینی تصادفی شده در زمینه مقایسه لترال رکتوس
2-11
پلیکیشن و رزکشن روی بیماران ایزوتروپیک وجود دارد.
 Wright et alدرصد موفقیت ( %93/3کمتر از  5پریسم دیوپتر) را
2
در فاصله زمانی  6ماه پس از جراحی روی  57بیمار با ناتوانی تباعد
گزارش نموده است .درصد باالی موفقیت جراحی در این مطالعه
میتواند ناشی از نوع ایزوتروپیا ،سن متفاوت بیماران (بیشتر مساوی
 45سال) و نوع مطالعه گذشتهنگر آن مطالعه باشد.
در مطالعه  Albrecht-Unger et alدو روش پلیکیشن ( )n=42و
رزکشن ( )n=62روی بیماران ایزوتروپیک با طراحی گذشتهنگر مورد
بررسی قرار گرفته است .در این مطالعه موفقیت جراحی در اولین و
آخرین معاینه پیگیری برای دو روش پلیکیشن و رزکشن به ترتیب
برابر با  %73و  %68گزارش شده است .نتایج مطالعه حاضر برای
بیماران در گروه پلیکیشن مشابه است؛ در حالی که برای گروه
رزکشن متفاوت بوده است .دلیل آن میتواند ناشی از تفاوت در مدت
پیگیری بیماران باشد به عنوان مثال در این مطالعه مدت پیگیری
برای گروه پلیکیشن  130روز و برای گروه رزکشن  244روز بوده
است .عاله بر این ،تفاوت در نوع مطالعه میتواند به عنوان یکی دیگر
از دالیل تفاوت نتایج حاصل از مطالعه حاضر با مطالعه مورد بررسی
باشد .محققین در این بررسی مدعی هستند که بزرگترین حجم
نمونه به منظور مقایسه روشهای جراحی مورد استفاده قرار گرفته
و به این نتیجه رسیدهاند که روش پلیکیشن میتواند به اندازه روش
رزکشن نتایج موفقی در جراحی داشته باشد.
 Chaudhuri and Demerدرصد موفقیت مشابهی را برای لترال
رکتوس پلیکیشن و رزکشن در معاینات پیگیری کوتاه و بلند مدت
بیان کردهاند و حتی محققین روش پلیکیشن را برای کاربرد روتین
Randomized Clinical Trial (RCT( -1
Divergence Insufficiency (DI( -2

جراحی توصیه کردهاند.
 Al kharashu et alمطالعهای را روی  72بیمار ایزوتروپیک انجام
دادند و درصد موفقیت  %58و ( %89انحراف دور کمتر یا مساوی
 10پریسم دیوپتر) را به ترتیب برای بیماران با پلیکیشن و رزکشن در
معاینه پیگیری  3ماه و آخرین معاینه گزارش نمودهاند (.)P<0.001
محققین این مطالعه مدعی هستند که اگر چه روش پلیکیشن دارای
مزایای متعددی میباشد اما نتایج پس از جراحی بین دو روش یکسان
است .آنها معتقدند که دلیل آن میتواند ناشی از نوع طراحی مطالعه
(گذشتهنگر) ،ورود بیماران با انحرافات پیچیده (فلجی ،محدودیتی و
حتی یک بیمار با افتالموپلژی مزمن پیشرونده اکسترنال) ،گروه
سنی متفاوت و طول مدت پیگیری مختلف باشد.
در مطالعه حاضر ،متوسط  dose responseدر دو گروه پلیکیشن
و رزکشن به ترتیب  2/98 ± 1/9و  2/98 ± 1/6پریسم دیوپتر بر
میلیمتر بوده که نسبت به سایر مطالعات کمتر بوده است.
 Chaudhuri and Demerمیزان  dose responseرا در گروه پلیکیشن
برابر  5/17و در گروه رزکشن برابر با  6/63پریسم دیوپتر بر میلیمتر
در تمامی معاینات پیگیری پس از عمل گزارش نمودهاند .مقدار
کمتر  dose responseدر مطالعه حاضر میتواند ناشی از کم بودن
تعداد موارد جراحی نسبت به آن مطالعه باشد در حالی که در هر
دو تحقیق مقدار انحراف قبل از عمل یکسان بوده است .عالوه بر
این میتواند به علت سن کم بیماران در مطالعه ما باشد .در مطالعه
 Chaudhuri and Demer3جراحی اولیه در سنین باالتری انجام شده
است.3
در مطالعه حاضر ،ایزوشیفت در گروه پلیکیشن در  %11بیماران
در مدت  3ماه پس از جراحی مشاهده گردید که در  6ماه پس از
جراحی به ( %14/8تغییر  )%3/8تغییر یافت؛ این نتایج در گروه
رزکشن به ترتیب  %3و ( %6/7تغییر  )%3/7بوده است که تفاوتی با
یکدیگر نداشت .هیچ بیماری اگزوشیفت در دو پیگیری مورد بررسی
نشان نداد.
 Alkharashiو همکاران 6میزان ایزوشیفت بیشتری را در گروه
پلیکیشن نسبت به گروه رزکشن نشان دادند ( .)P<0.05تنها یک
بیمار در مطالعه  Wright et alاگزوشیفت نشان داد که با suture lysis
در مطب اصالح گردید.
جراحی مجدد در مطالعه  6 Alkharashi et alدر  %12/5و  ،%0در
مطالعه  11 Albrecht-Unger et alدر  %20و  %32و در مطالعه حاضر
در  %22/7و  %14/8از بیماران به ترتیب در دو گروه پلیکیشن و
رزکشن مورد نیاز بوده است .نتایج مطالعه حاضر در گروه پلیکیشن
مشابه با مطالعه  Albrecht-Unger et al11میباشد که ممکن است ناشی
از معیارهای مشابه برای موفقیت جراحی در هر دو مطالعه باشد.
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از روشهای جراحی میتوانند بر مبنای مهارت و راحتی جراح انتخاب
نتیجهگیری
 توصیه میشود که پلیکیشن برای بیماران با احتمال ایسکمی.تاثیر جراحی لترال رکتوس پلیکیشن و رزکشن روی بیماران با گردند
. هر کدام سگمان قدامی پس از عمل انجام شود، بنابراین.ایزوتروپیای باقیمانده مشابه و قابل قبول میباشد

29 | NJO Vol. 17, No. 61-64, spring-winter, 2018

 یا پیلیکردن عضالتPlication  آنها روش دیگری مثلResection بخاطر بسپاریم که برای جراحی قوی کردن عضالت عالوه بر روش
 در این روش امکان.وجود دارد که عالوه بر حفظ عروق عضله و سگمان قدامی چشم میتواند با سرعت و آسانی بیشتری انجام شود
 و عضله راcut  بخیه را بطور سرپاییovercorrection  روز بعد از جراحی در صورت3  تا1  عضله وجود ندارد و میتوان درlost  و یاslippage
.بازیابی کرد
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 = Facultative Hyperopiaدوربینی اختیاری:
میزانی از  hyperopiaاست که توسط تطابق قابل جبران بوده و به
عبارتی قابل ریلکس شدن است .در واقع تفاوت بین حداقل و حداکثر
این مطالعه به بررسی مشکل انحرافات چشمی بعد از جراحی مثبت که به واسطه آن بیماربه آستانه حدت دید دور می رسد( .تفاوت بین
رفراکتیو و راههای پیشگیری از آن در افراد نزدیکبین ،دوربین absolute ،و  manifestاست).
آنیزومتروپ ،آستیگمات و افرادی که تحت عمل جراحی رفرکتیو به
 =Manifest Hyperopiaدوربینی آشکار:
روش  monovisionقرار گرفتهاند ،میپردازد.
حداکثر مثبت که به واسطه آن بیمار به آستانه حدت بینایی دید
پی بردن به این مشکالت نیاز به درک کامل فیزیولوژی انحرافات
چشمی دارد بنابراین بیماران باید قبل و بعد از جراحیهای رفراکتیو دور میرسد.
تحت معاینه کامل از نظر انحرافات چشمی قرار گیرند.
 = Latent Hyperopiaدوربینی نهفته:
بخشی از دوربینی کلی است که با انقباض عضالت  ciliaryقابل
دوربینی Hyperopia
شماره چشم در نظر گرفته شده برای جراحی رفراکتیو در افراد جبران بوده و فقط در زمان استفاده از داروهای  cycloplegicقابل
تشخیص است .با گذشت زمان این  hyperopiaحالت آشکار پیدا کرده
دچار  hyperopiaبه دالیل زیر متغیر است:
 -1بیشتر افراد دوربین دارای انحراف به داخل یا ایزوتروپی بوده و و باعث ایجاد  symptomدر بیمار میشود.
یا مستعد آن میباشند و برخی نیز دارای تنبلی چشم هستند.1
عینک تجویز شده در این افراد دید خوب به همراه کنترل ایزوتروپی
را به همراه دارد .دید خوب مستلزم تجویز کمترین میزان hyperopia
است در حالی که کنترل انحراف نیاز به تجویز  hyperopiaبیشتر
دارد ،بنابراین تصحیح کمتر دوربینی در جراحی رفراکتیو برای ایجاد
دید خوب کافی است ولی برای کنترل انحراف کافی نمیباشد.
 -2در افراد  target refraction ،hyperopeبا افزایش سن تغییر
میکند.
 -3حدت بینایی خوب در هفتههای اول بعد از عمل وابسته به
عواملی همچون  remodellingقرنیه ،دامنه تطابق باقیمانده ،میزان شکل  -1دوربینی کلی در طول زندگی فرد ثابت باقی میماند ولی با گذشت
 hyperopiaباقیمانده ،وضعیت دید دو چشمی و بخصوص اندازه فوریا زمان و کاهش دامنه تطابق میزان  latent hyperopiaکم شده و همچنین
 facultative hyperopiaبه قسمت  hyperopiaمطلق میرسد و بنابراین  hyperopiaآشکار
و نیز میزان ذخیره فیوژن حرکتی دارد.
بیشتر میشود.
 -4حدت بینایی مطلوبِ بعد از عمل در طوالنیمدت عالوه بر
مثال یک
عوامل باال بستگی به وجود و نیز میزان  latent hyperopiaو کاهش
بیماری با دید بدون اصالح  6/12و با تصحیح  +1دید  6/6پیدا
دامنه تطابق در طی زمان دارد .برای درک بهتر موضوع نیاز به بررسی
میکند =  .absolute hyperopiaهمچنین با افزودن  +1در مجموع
اجزای  hyperopiaخواهد بود.
 +2نیز همان دید  6/6را دارد ،اما با  +2/25تار میبیند بنابراین
 manifest hyperopiaآن  +2میباشد facultative hyperopia .آن +1
 = Absolute Hyperopiaدوربینی مطلق:
طبق تعریف حداقل میزان  hyperopiaکه بیمار به کمک آن به میباشد .اگر میزان  +2/75 totalباشد میزان  latentیا نهفته +0/75
آستانه حدت بینایی دور میرسد میباشد .این بخش از  hyperopiaبا است.
مثال دو
تطابق معمولی قابل جبران نمیباشد.
بیمار  30سالهای حدت بینایی بدون عینک  6/6دارد و با
 +1/5نیز  6/6است در حالی که با  +1/75تار میبیند ،بنابراین
 absolute hyperopiaبرابر صفر است .میزان مجموع  facultativeو
 manifestبرابر  +1/5است .وی با قطره سیکلوپلژیک  +3شده بنابراین
میزان  latentآن  +1/5است .در سالهای بعد ممکن است manifest
آن  +2/5شود زیرا میزان نهفته دوربینی با افزایش سن کم شده است.
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شکل  -2تغییر اجزای دوربینی با افزایش سن :دامنه تطابق در ابتدا  + 2.5میباشد که با
افزایش سن رو به کاهش میرود.

ی رفراکتیو برای دوربینی
پتانسیل ایجاد انحراف چشم در جراح 
منوط به وضعیت دید دوچشمی قبل از عمل است .این پتانسیل
میتواند با اندازهگیری دامنه فیوژن حرکتی هنگامی که شماره عینک
هایپروپی  manifestو  absoluteروی چشم قرار دارد ،بررسی شود.
فیوژن حرکتی ( )motor fusionتوانایی همراستا نگه داشتن چشمها
با ابزاری به نام پریزم است ،در حالیکه فیوژن حسی ()sensory fusion
1و2
عملکردی است که هماهنگی دو نقطه از شبکیه را ممکن میکند.
هماهنگی فیوژن حسی و حرکتی سبب ایجاد دید واحد دو چشمی
میشود.
فیوژن شامل دامنه فیوژن ،ذخیره فیوژن و تقارب نسبی مثبت و
منفی و نیز تباعد نسبی مثبت و منفی است.
چگونه دامنه فیوژن حرکتی بررسی میشود؟ از بیماری که

CycloRFN:
OD:

+3.50/+2.50×115
OS: +3.50/+3.50× 60
بیمار با شماره ( )CycloRFNبر ایزوتروپی تطابقی خود غلبه میکند.
بعد از  ،LASIKمیزان رفراکشن سیکلوپلژیک به شکل زیر است:
OD: +1.75+1.50×115
OS: +1.25+1.75× 60
دید بدون تصحیح هر چشم  6/9است .بیمار بدون استـفاده از عینک
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یک عمل جراحی رفراکتیو موفق روی چشم هایپروپ در کوتاهمدت
وابسته به میزان تصحیح  absoluteدارد اما این تصحیح در مدت
طوالنی ممکن است برای بیمار رضایتبخش نباشد زیرا طی زمان
دامنه تطابق کاهش یافته و میزانی از  faculativeبه دوربینی absolute
اضافه شده و بنابراین بخشی از هایپروپی فرد باز میگردد.
در یک جوان  25ساله با دوربینی  +1دید بدون اصالح برای دور و
نزدیک خوب است زیرا دامنه تطابق کافی است .همین میزان عیب
انکساری ( )+1در فرد  40ساله برای دید دور مناسب ولی برای
نزدیک ناکافی است .در این حالت تجویز  +2برای دید نزدیک مناسب
میباشد .همچنین این میزان از تصحیح عیب انکساری در  60سالگی
کافی نیست .بعالوه درمان منوویژن یعنی اصالح یک دیوپتر برای
یک چشم و دو دیوپتر برای چشم دیگر نیز ممکن است باعث اختالل
بینایی و تاری دید دو چشمی و اسپاسم تطابق به همراه ایزوترپی
ثانویهشود.

دارای دید  6/6است درخواست میشود یکی از حروف خط 6/12
را در فاصله دور نگاه کند .با استفاده از پریزم بار و قرار دادن پریزم
 Base INدر جلوی چشم بیمار از قدرت ∆  ۱شروع کرده و اجازه داده
میشود تا بیمار دوبینی را جبران کند ،اینکار تا جایی که بیمار نتواند
دوبینی را جبران کند ادامه مییابد; همین اقدام مجددا ً با پریزم بار
با پریزم  Base outانجام میشود و بار دیگر نیز برای دید نزدیک تکرار
میگردد.
میزان ∆  10و بیشتر محدوده طبیعی آمپلیتود فیوژن است .میزان
کمتر از ∆  5غیرطبیعی بوده و در افرادی دیده میشود که دارای
انحراف آشکار هستند و یا دوبینی به علت suppression scotoma
مشاهده نمیشود.
برای بیماران با دامنه فیوژن افقی بیشتر از  ∆ ± 5عمل جراحی
قابل قبول است مگر میزان دوربینی  latentبیشتر از  +2باشد.
دوربینی  latentبا گذشت زمان آشکار شده و در چنین بیمارانی اگر
دامنه فیوژن حرکتی کم باشد ،انحراف چشم خود را نشان خواهد داد.
جراحی  LASIKدر بیماران دوربینی که تطابق باعث ایجاد
ایزوتروپی در آنها میشود یک روش مؤثر است زیرا با تصحیح
4
 hyperopiaو حذف تطابق ،انحراف آنها نیز تصحیح میشود.
تصحیح میزان  absoluteدوربینی در بیمارانی که دارای ذخیره فیوژنی
باالیی برای کنترل  hyperopiaباقیمانده و جلوگیری از ایزوتروپی
هستند ،مناسب است ولی معموالً بهترین گزینه ،تصحیح میزان دوربینی
 manifestاست و با گذشت زمان نتیجه بهتری حاصل میشود.
تنها مورد استثنا در بیماران هایپروپی است که دارای انحراف
اگزوتروپی تشخیص داده نشده هستند .این حالت به دلیل accomodative
 convergenceقابل جبران است .این بیماران بعد از عمل دچار
 exphoriaیا  exotropiaمیشوند زیرا ذخیره فیوژنی  Base outآنها
یا کم بوده و یا اص ً
ال این ذخیره را ندارند; بنابراین بهتر است در
زمان جراحی مقداری از  hyperopiaجهت تقارب تطابقی برای جبران
انحراف تصحیح نشود و به عبارتی بخشی از شماره دوربینی باقی
گذاشته شود .در این افراد اگر جراحی با تصحیح  absoluteانجام شود
ممکن است نیاز به جراحی انحراف چشم به دنبال عمل رفراکتیو
باشد .به مثالهای زیر توجه کنید:
بیمار اول:
مرد  32سال ه با سیکلورفراکشن زیر کاندیدای عمل رفراکتیو است:

|انحرافات چشمی بعد از جراحی رفراکتیو|

نشریه چشم پزشکی نگاه ،سال  ،17شماره 32| 61-64

∆  15انحراف  esotropiaبه همراه دوبینی ثابت دارد و نیاز به جراحی
انحراف چشم پیدا نموده و عمل انحراف نیز موفقیتآمیز بوده است.
توصیه :علیرغم تغییر بیشتر از  +1.5دیوپتر و بهبود دید
بدون عینک بیمار ،انحراف ( )esotropiaبه صورت ثابت در
میآید .بنابراین ،هنگام تصحیح در جراحی رفراکتیو باید بخش
 absoluteبیشتری برای جبران  esotropiaدر نظر گرفته شود .اگر قبل از
عمل دامنه فیوژن اندازهگیری شده و ضعف دامنه فیوژنی  Base INمشخص
شده بود ،در هنگام تصحیح  ،hyperopiaبهتر بود میزان بیشتری از بخش
 absoluteبرای جبران دامنه فیوژن تصحیح شود.
بیمار دوم
بیمار  24سال ه با  accomodative exotropiaو به همراه
 Convergence excessباال ( )high AC/Aکه انحراف چشم آن
با عدسیهای تدریجی کام ً
ال مهار شده ،بدون توجه به نوع
عدسی تدریجی بعد از جراحی رفراکتیو در دید نزدیک دچار
 esotropiaهمراه دوبینی شده است.
توصیه convergence excess :معموالً قبل از بلوغ کاهش مییابد اما در
این بیمار این گونه نیست .توصیه میشود 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؟
نزدیکبینی
هدف از جراحی رفراکتیو در افراد نزدیکبین تصحیح حداقل
( )sphereاسفر منفی برای رسیدن به بهترین حدت دید دور است.
گاهی  over-correctکردن بیمار در انحراف  extropiaگاهگاهی سبب
تحریک بیشتر تطابق و به دنبال آن تقارب میشود و باعث جبران
انحراف میشود.
بیمار اول
بیمار  30ساله که با عدسی  over-correct -5شده و بر ایزوتروپی خود
غلبه یافته دچار عالیم  asthenopiaاست .در عوض بیمار  50سالهای که
با عدسی  -2و بیشتر از میزان نزدیکبینی خود (برای جبران اگزو)
 over-correctشده عالیم و ناراحتی خاصی ندارد.
گاهی تصحیح بیشتر سبب بهم خوردن فیوژن شده اما گاهی
تصحیح به اندازه  Manifest RFNممکن است باعث ایجاد اگزوتروپی
شود .اغلب نزدیکبینی  D -0.5 Manifestبیشتر از سیکلورفراکشن
است.
اگر میزان رفراکشن  Manifestخیلی بیشتر از سیکلورفراکشن
باشد بیمار باید  20-30دقیقه همان میزان سیکلورفراکشن را به
صورت عینک در اتاق انتظار به چشم بزند و میزان انحراف و ذخیره
فیوژن حرکتی مورد بررسی قرار گیرد.

آنیزومتروپیک شوند از جمله این عوامل  aniseikoniaو کاهش فیوژن
9
محیطی یا پریفرال میباشند.
 Aniseikoniaفقط در  3درصد موارد سبب کاهش فیوژن مرکزی
میشود ،اما میتواند ایجاد استرابیسم همراه با عالیم دوبینی کند.
اگر پریزم عمودی به میزان ∆  10برای تولید دوبینی استفاده شود
و بیمار اختالف سایز بین دو تصویر را ابراز کند aniseikonia ،ایجاد
شده است.
در هیچ مطالعهای از دستگاه سینوپتوفور برای اندازهگیری
 aniseikoniaاستفاده نشده است.
در افرادی که آنیزومتروپی قابل مالحظهای دارند ،داشتن اطالعات
اپتومتری قبل از اقدام به جراحی رفراکتیو مهم است.
عدسیهای جدید عینک با افزایش  B.C.قدامی و یا ضخامت
عدسی و تغییر  Index of Refractionمیتوانند تصویر را در جلو چشم
کوچکتر کرده و بنابراین  aniseikoniaرا کمتر از حد واقعی نمایند،
در حالی که بر طبق قانون  ،Knappتصحیح آمتروپی اگزیال با عدسی
عینک در جلوی سطح فوکوس قدامی منجر به ایجاد تصویر شبکیهای
با اندازه طبیعی میشود اما در چشمهای با نزدیکبینی باال به علت
کشیدگی شبکیه و کاهش تراکم فوتورسپتورها این قانون رعایت
نشده و ریزبینی ( )minificationتصویر در شبکیه اتفاق میافتد.
در این شرایط لنزهای تماسی میتوانند موجب کاهش ریزبینی
11و10
تصاویر شوند.
در آنیزومتروپی محوری با تصحیح عینک کمترین میزان
 aniseikoniaاتفاق میافتد همچنین فیوژن حرکتی مطلوبی وجود خواهد
داشت .اگر در عمل جراحی آنیزومتروپی تصحیح شود ،آنیزومتروپی
قرنیهای جایگزین آنیزومتروپی محوری میشود در نتیجه اختالل
 aniseikonicبرای بیمار ایجاد شده و دامنه فیوژن حسی و حرکتی
آن دچار اختالل شده و خطر ایجاد دوبینی وجود دارد .برای بیمار
آنیزومتروپ با استفاده از لنز تماسی که برای چند ساعت روی چشم
بیمار قرار میگیرد ،سعی میشود تا  aniseikoniaایجاد شده بعد از
عمل تخمین زده شده و دامنه فیوژن حرکتی بیمار نیز ارزیابی شود.

بیمار اول
بیمار با نزدیکبینی به میزان زیر کاندیدای عمل جراحی رفراکتیو
است:
OD :-2.0
OS : -8.0
بیمار فیوژن خوب و دید عمق Sec/Arc 60دارد .بعد از جراحی
رفراکتیو عیب انکساری دوچشمی باقیمانده ناچیز است ،اما بیمار به
علت  7درصد  Aniseikoniaدچار دوبینی غیر قابل تحمل شده است.
توصیه :در این بیمار تغییر روش تصحیح آنیزومتروپی از سطح
عینک به سطح قرنیه طبق قانون  Knappایجاد مشکل نموده است.
آنیزومتروپی
عوامل متعددی میتوانند باعث ایجاد انحراف و دوبینی در بیماران توصیه میشود قبل از عمل با استفاده از لنزهای تماسی ،این دوبینی
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 aniseikonicشبیهسازی شود و اگر میزان آنیزوکونیا قابل قبول نباشد
بهتر است جراحی رفراکتیو انجام نشود .این نوع دوبینی با جراحی
انحراف چشم قابل اصالح نمیباشد و در این شرایط عدسیهای
 aniseikonicمیتواند کارساز باشند.

 Maddox Rodاندازهگیری میگردد) ،شده است .در حالی که بیمار
دارای انحرافی نیست اما دارای  Symptomاست.
بیمار دوم -زن 40ساله OD=-4/+4×90
اما طی جراحی اطالعات  -4/+4×180به 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 %9و اعوجاج تصاویر قادر به ترکیب آنها نیست.

روش جراحی Monovision

فیکس کردن تک چشمی در مقابل دوچشمی
با این روش ،یک چشم بیمار  Planoو چشم دیگر  -1.50میشود
در تصویربرداری تکچشمی و دوچشمی تغییری در محور
آستیگمات ایجاد میشود اما در جراحی رفراکتیو بیمار به صورت تک اما این امر موجب اختالالتی خواهد شد زیرا چشم نزدیکبین شده
چشمی فیکس میکند .چشمها در حالت تکچشمی نسبت به دو برای نزدیک غالب میشود و آنیزومتروپی ایجاد شده ممکن است
12
باعث کاهش عملکرد فیوژن حرکتیشود( .بهتر است این روش قبل
چشمی میتواند چرخش داشته باشد.
بیمارانی که این مشکل را دارند دارای اختالل در عضالت چرخشی از جراحی به وسیله لنز تماسی شبیهسازیشود).
12
 Fawcettو همکاران 118 15،جراحی انجام دادند که  48مورد
عمودیاند اما در افراد طبیعی نیز این اختالل دیده میشود.
از آنها به صورت  monovisionبود .از تعداد  48بیمار 11 ،نفر
دارای عالیم بینایی دو چشمی همانند دوبینی گاهگاهی یا ثابت،
تغییر وضعیت
چرخش چشمها زمانی که بیمار در حالت نشسته است در مقایسه با  visual confusionو تاری دید دو چشمی شدند که نیاز به بستن یک
حالت دراز کشیده متفاوت میباشد .این حالت در زمان تصویربرداری چشم برای وضوح بیشتر داشتند.
12و13
از بقیه افراد که به صورت  monovisionعمل نشده بودند ( 70نفر
بیمار (نشسته) و جراحی بیمار (درازکشیده) اتفاق میافتد.
ترکیب فیکساسیون تکچشمی و تغییر چرخش ایجاد شده باقیمانده) تنها  2نفر دید دو چشمی غیر طبیعی داشتند.
متوسط آنیزومتروپی در  13بیمار با دید دو چشمی غیر طبیعی
میتواند باعث تغییر قابل مالحظهای در محور و مقدار  ablationشود
و در نتیجه سبب کاهش اصالح آستیگمات و یا ایجاد آستیگمات  1/90دیوپتر و در  105بیمار با دید دو چشمی نرمال حدود 0/5
جدید شود .در نتیجه تاری و  asymmetryبعد از عمل میتواند فیوژن دیوپتر بود)P<0.05( .
در بیمارانی که به صورت  monovisionعمل میشوند نقصی در
فرد را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
دید بعد آنها پدید میآید که با افرادی که لنز تماسی به صورت تک
چشمی استفاده میکنند کام ً
ال متفاوت است زیرا افرادی که از لنز
چرخش subjective
این عامل به خاطر آستیگمات ایجاد شده و سبب عدم توانایی در تماسی استفاده میکردند فقط ساعاتی از روز به صورت تکچشمی
هستند Sherafat 15.و همکاران گزارش کردند که افرادی که مدت
ترکیب تصاویر شده و ایجاد دوبینی میکند.
طوالنی دارای قوز قرنیه آسیمتریک هستند دارای عملکرد دید دو
16
چشمی مناسبی نمیباشند.
بیمار اول -مرد  34ساله
 Kushnerو  Kowelسه مکانیزم را در ایجاد دوبینی در افرادی که
CycloRFN: OS= -5.0+2.50× 85
بعد از  RKنتیجه عمل به صورت  -2.0/+3.25×55شده تحت عمل  monovisionقرار گرفتهاند ،توصیف میکند:
 -1به علت کنترل ناکافی فیوژن ،انحراف گاهگاهی و فوریا با ذخیره
است 30 .درجه چرخش در محور آستیگمات منجر به  7درجه
( excyclotropiaچرخش چشم به سمت خارج که به وسیله  Doubleضعیف دراین افراد تبدیل به انحراف آشکار میشود.
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آستیگماتیسم
جراحی رفراکتیو در افراد آستیگمات ممکن است منجر به عدم
تصحیح کامل قدرت آستیگمات و یا تغییر محور آن و یا حتی در
بعضی موارد ایجاد آستیگمات جدید در اثر عواملی مانند وارد کردن
اشتباه اطالعات مربوط به قدرت و محور در دستگاه لیزر باشد.
عوامل دیگر همچون فیکس کردن تک چشمی/دوچشمی ،تغییر آستیگماتیسم اکتسابی
آستیگماتیسم اکتسابی جدید و  aniso-astigmatismمیتواند باعث
وضعیت بدن ،چرخش سر و آستیگماتیسم اکتسابی میتواند سبب
14
ایجاد اختالل در نتیجه جراحی رفراکتیو شود .در زیر به این موارد اسپاسم تطابق شود  ،این عامل میتواند مقدمهای برای ایزوتروپی
همراه با عالیم باشد.
پرداخته شده است:
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در طی عمل جراحی به علت عدم فیکس کردن در  zoneمرکزی
 decentrationایجاد شد و حدود ∆  16انحراف عمودی بوجود آمده
است ،برای اصالح آن با استفاده از لنز تماسی سخت و یا پریزم انطباق
دو تصویر با  2اندازه متفاوت ایجاد میشود 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 نمیشوند در مثال باال دامنه فیوژن حرکتی عمودی به علت
محدودیت نمیتواند انحرافات ایجاد شده را جبران نماید.
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-2تعویض فیکساسیون :در بعضی شرایط ،چشم تنبل (چشمی که
 scotomaدارد) چشم فیکسکننده میشود ،بالطبع این چشم منحرف
شده و به علت اینکه حذف تصویر یا اسکوتوم دیگر وجود ندارد چشم
منحرف دچار دوبینی میشود.
 -3دوبینی که در اثر تعویض فیکساسیون اتفاق افتاده توسط مکانیزم
دیگری نیز تعریف میشود .در جبران فلجی زوج چهار ،اگر چشمی
که دچار فلجی است چشم فیکسکننده 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 میشود.
در مطالعه دیگری گزارش شده که فاصله زمانی جراحی رفراکتیو * اعمال جراحی رفراکتیو در بیماران دارای انحرافات چشمی
1
سه دسته از عوامل سبب ازدیاد انحرافات چشمی میشوند:
بین دو چشم بیماران سه ماه بوده و مثل اینکه بیماران تک چشم
عمل شدهاند ،در میان  50بیمار عمل شده به این روش ،تنها یک  -1خودبخودی (بدون ارتباط به عمل جراحی رفراکتیو)
بیمار دچار کاهش فیوژن تقاربی شده و در هیچ مورد دیگری عالیم  -2به دنبال یک عمل جراحی رفراکتیو موفق
وجود نداشته است ،بنابراین جراحی تکچشمی در کوتاهمدت در  -3به دنبال یک عمل جراحی رفراکتیو ناموفق
مجموع عوارض کمتری دارد.
حالت اول زمانی است که قبل از عمل ،نقصی در ورژن و یا اختاللی
بیمار سوم -مرد  52ساله با حدت بینایی اصالح شده به شکل زیر در حرکات چرخشی عمودی وجود داشته باشد .برای مثال فعالیت
مراجعه نموده است OD: -6 6/6 .و  OS: -6.0-1 × 95 6/8این بیمار زیاد عضالت  obliqueو یا الگوی  alphabetوجود داشته باشد.
در جراحی  monovisionچشم راست برای دید دور و چشم چپ برای در موارد  2و  ،3هایپروپی باقیمانده بخصوص در چشم غالب و یا
دید نزدیک اصالح شد .این بیمار دارای تنبلی خفیف در چشم چپ آستیگماتیسم باقیمانده و یا آنیزومتروپی ایجاد شده به دنبال عمل
بوده و چشم راست به عنوان فیکساتور دارای ∆  3میکروایزوتروپی بود میتواند باعث ایجاد تطابق غیر قابل پیشبینی و یا اسپاسم تطابقی
که چندان قابل مالحظه نبود اما زمانی که چشم چپ به عنوان چشم شده و به دنبال آن ایزوتروپی ایجاد شود.
غالب برای نزدیک قرار میگیرد ،چشم راست نمیتواند انطباق حسی
2
برای غلبه بر ∆  3میکروایزوتروپی داشته باشد و دوبینی هنگامی * چه عواملی سبب ایجاد دوبینی میشوند؟
که بیمار مطالعه میکند ،رخ میدهد .البته این حالت با پریزم قابل  -1خود به خود (بدون ارتباط با عمل جراحی رفراکتیو)
 -2به دنبال یک عمل جراحی رفراکتیو موفق
درمان است.
 -3به دنبال یک عمل جراحی رفراکتیو ناموفق
حدتبیناییبهعنوانراهنماجهتبررسیعمقو اندازهمنطقهساپرشنیا
زاویه  KAPPAو Decentration
زاویه کاپا زاویهای است بین خطی در راستای بینایی فرد و خطی  suppression scotomaاست .در بیمار با  scotomaکم ،خطر ایجاد
دوبینی بیشتر از فردی است که عمق  scotomaزیاد است .بررسی عمق
که از مرکز مردمک عبور میکند.
این زاویه میتواند منجر به  flap decentrationشود و ایجاد اثرات  suppression scotomaبا استفاده از فیلتر  Bagoliniانجام میشود .اگر
پریزماتیک افقی قابل مالحظه کند .این میزان توسط فیوژن حرکتی این میزان  ≤ 5درجه باشد نشاندهنده  scotomaعمیق است و در
19
قابل جبران است مگر در مواقعی که بیمار دارای دامنه فیوژن حرکتی نتیجه ایجاد دوبینی گذرا و بدون مشکل میکند.
برای اندازهگیری  suppression scotomaاز تست پوالروید  4-dotکه
افقی کافی نباشد که در این حالت افزایش انحراف و دوبینی رخ
توسط  Laiو  Arthurابداع شده استفاده میشود و این میزان بین یک
خواهد داد.
دامنه فیوژن عمودی معموالً ضعیفتر است (∆  )≥± 3بنابراین درجه تا پنج درجه است .اندازه بزرگ اسکوتوم میتواند باعث تحمل
 decentrationعمودی حتی به میزان کم میتواند باعث ایجاد دوبینی باالی انحراف در چشمشود و لذا دوبینی ایجاد نمیشود.
اگر انحراف به علت عیوب انکساری باشد ،بهتر است اول جراحی
شود.
رفرکتیو انجام شود زیرا جراحی رفراکتیو باعث تغییر در میزان انحراف
میشود و صالح است مدتی از عمل بگذرد سپس به بررسی انحرافات
Case
21
بیماری با شماره چشم  -23 Dنزدیکبینی به صورت تک چشمی چشمی پرداخت.
اگر عمل انحراف چشمی اول انجام شود ،روش جراحی باید
عمل شده و بعد از عمل دچار دوبینی دوچشمی شده است.
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 Additional testتستهای تکمیلی
 -1دامنه فیوژن برای همه افراد دوربین بخصوص افرادی که سابقه
دوبینی ،انحراف و پریزم در عینکشان دارند و یا فوریای متوسط
دارند باید بررسی شود.
 -2اگر بیمار عینک پریزمدار استفاده میکند سعی بر آن است که
حداکثر پریزم موجود در معاینه به دست آید.
 -3بررسی محور آستیگماتیسم به صورت تک چشمی و دو چشمی
 -4اگر بیمار به صورت  monovisionعمل میشود با لنز تماسی
شبیهسازی شود و وجود هرگونه فوریا و پریزم در عدسی و فیوژن
حرکتی ضعیف در بیماران مورد بررسی قرار گیرد.
افراد که تحت عمل جراحی رفراکتیو قرار میگیرند از نظر
خطر ایجاد انحراف به سه گروه تقسیم می شوند:
گروهی که هیچ خطری ندارند
ن با آنیزومتروپی کمتر از  4دیوپتر
 -1بیماران نزدیکبی 
 -2بیمارانی که هیچ سابقهای از انحراف یا دوبینی ندارند.
 -3بیمارانی که هیچ پریزمی در عینک آنها منظور نشده است.

گروهی که دارای خطر باال هستند
 -1بیمارانی که میخواهند تحت عمل  monovisionقرار گیرند و
با آزمایش شبیه سازی با لنز تماسی دچار دوبینی میشوند ،بنابراین
احتمال ایجاد دوبینی بعد از عمل در آنها زیاد است.
 -2بیمارانی با  Esotropiaتطابقی که نیاز به نمره مثبت بیشتر از
میزان هایپروپی  absoluteبرای کنترل انحراف دارند.
 -3بیمارانی با آنیزومتروپی بیش از  4دیوپتر علیرغم فیوژن
مناسب به علت  anisikoniaخطر ایجاد دوبینی بعد از عمل دارند.
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 -4بیمارانی که در  Alternateکاور تست مقدار کمی فوریا داشته یا
 Fornix Basedباشد تا بدین وسیله ساکشن که برای جلوگیری عمل
هیچگونه فوریایی ندارند.
رفراکتیو استفاده میشود بتواند مفید فایده باشد.
 -5بیمارانی که عینک موجود و رفراکشن  Manifestو رفراکشن با
تصحیح آمتروپی در چشم تنبل در جراحی رفراکتیو میتواند به
قطره آنها تنها  0/5اختالف نشان میدهد.
وسیله بهبود فیوژن محیطی موجب کاهش انحراف شود.
 -6بیمارانی که عینک آنها مطابق با میزان هیپروپی absolute
است و  esotropiaتطابقی با ذخیره فیوژن ∆  ≤± 10قابل جبران
تستهای غربالگری پیشنهادی
میباشد.
 -7بیمارانی که قب ً
ال تحت عمل جراحی انحراف قرار گرفتهاند و با
تستهای ابتدایی minimum test
 -1سوال از بیمار در مورد سابقه انحراف قبلی و یا دوبینی ،بررسی عینک اصالحی بر چشم دارای ذخیره فیوژن مناسبی هستند.
هرگونه پریزم در عینک ،استفاده از عدسیهای دو دید در پیرچشمی
گروهی که دارای خطر متوسط هستند
و یا تمرینات چشمی در گذشته.
 -1بیمارانی که تحت عمل جراحی برای اصالح آستیگماتیسم قرار
 -2بررسی عینک فعلی بیمار از نظر وجود پریزم و یا عدسیهای
میگیرند و در شرایط فیکساسیون تک چشمی و دو چشمی تفاوت
تدریجی.
 -3انجام کاور تست با عینک بیمار و نیز با  BCVAبرای دور و نزدیک .قابل مالحظهای در محور آستیگماتیسم آنها دیده میشود ،در این
 -4رفراکشن :الف  :Manifest Refractionبرای نزدیکبینها حداقل بیماران ممکن است آستیگماتیسم به صورت کامل اصالح نشود .در
میزان منفی که حدت بینایی بیمار کامل شود .برای دوربینها باید این شرایط بیماران در خطر انحراف چرخشی عمودی هستند.
 -2بیمارانی که ایزوتروپی تطابقی با ذخیره فیوژنی کم (∆ )>5
حداقل عدسی مثبت برای رسیدن به شرایط ( )absoluteو حداکثر
عدسی مثبت برای رسیدن به حدت بینایی ( )manifestمشخص شود .دارند نیز میتوانند در خطر برگشتپذیری انحراف باشند.
 -3بیمارانی که دوربینی  latentبیشتر از  ≤ 2Dدارند هم میتوانند
ب :cycloplegicRFN-اختالف بین معاینه با قطره سیکلوپلژیک و هایپروپی
 Manifestبه نام هایپروپی  latentگفته میشود .میزان کمتر از یک در معرض  esotropiaغیر جبرانی قرار گیرند.
 -4بیمارانی که در عینک خود پریزم دارند برای پیشبینی خطر
دیوپتر قابل مالحظه نیست اما بیش از دو دیوپتر نیاز به بررسی
و اضافه شدن نمره هایپروپی جهت عمل دارد .در افراد نزدیکبین دوبینی ایجاد شده بعد از عمل ،بهتر است در عینک آنها پریزمهای
 Fresnelامتحان شود.
تفاوت بیش از نیم دیوپتر بین معاینه با و بدون قطره مهم است.
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||تصاویری چند در چشمپزشکی

Adult onset vitelliform macular dystrophy - Progression of the disease over a 5-year period.
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عوارض تزریق بوتاکس
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بوتاکس یکی از روشهای کمترتهاجمی و موثر برای جوانسازی
پوست و رفع خطوط صورت و گردن است .حدود  ۵۰سال است که
در علم پزشکی از بوتاکس و سم بوتولونیوم برای درمان اختالالت مختلف استفاده میشود و در  ۱۵سال اخیر ،کاربردهای زیبایی هم به
استفادههای بوتاکس اضافه شدهاند .پژوهشها و مطالعات انجام شده بر روی بوتاکس نشان میدهند که این روش بسیار ایمن و کم عارضه
است .با این حال تمامی روشهای درمانی و زیباسازی عوارض احتمالی و بالقوه دارند.
عوارض بوتاکس چیست ؟
در کل تزریق بوتاکس عوارض بسیار کمی دارد و بیشتر این عوارض ممکن است به دلیل ناآشنایی شخص تزریقکننده بوتاکس و تزریق این
ماده توسط افراد غیر متخصص ایجاد شود .لذا اولین و مهمترین 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
میشوند و نیازی به درمان ندارند .شدت قرمزی و تورم به میزان بوتاکس تزریق شده و همچنین ضخامت سوزن تزریق بستگی دارد.
پیشگیری از این عوارض تا حد زیادی وابسته به تجربه پزشک معالج است.
استفاده از سوزنهای باکیفیت ،تزریق آهسته و مقادیر کم بوتاکس و همچنین استفاده از کمپرس سرد پس از اتمام تزریق ،از جمله مواردی
هستند که میتوانند از شدت قرمزی و تورم بکاهند.
درد
میزان درد در طی تزریق بوتاکس به آستانه تحمل درد در بیمار بستگی دارد .معموالً بیشتر افراد به خوبی درد ناشی از تزریق را تحمل
میکنند .برای کاهش درد میتوان حدود یک ساعت قبل از مراجعه به کلینیک ،قرص استامینوفن مصرف نمود .در برخی موارد قبل از درمان،
از کرمهای بیحسی موضعی یا کمپرس سرد استفاده میشود تا درد محل تزریق کاهش یابد .درد ممکن تا  ۳۰دقیقه بعد از اتمام تزریق هم
باقی بماند.
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سردرد و تهوع
شایعترین عوارض بوتاکس سردرد و تهوع هستند .این دو عارضه در  ۲تا  ۱۵درصد از مراجعین مشاهده میشوند .البته سردرد و تهوع
معموالً خفیف بوده و بیشتر برای کسانی رخ میدهد که اولین تزریقات بوتاکس خود را انجام میدهند .ماندگاری این عوارض بین چند ساعت
تا حداکثر سه الی چهار روز بسته به واکنش بیمار متغیر است.
بطور خالصه عواملی مانند آسیبهای ایجاد شده در محل تزریق ،استرس و سابقه سردردهای میگرنی در ایجاد آن موثرند .برای درمان سردرد،
مصرف داروهای مسکن یا قرصهای ضد میگرن معمولی کفایت میکند.

عفونت
شاید تاکنون گزارشی مبنی بر عفونت ناشی از تزریق بوتاکس منتشر نشده باشد که البته احتماالً در مورد تزریقهایی که در محیطهای
درمانی و توسط پزشک صورت گرفته صدق میکند .تمامی محلولهای بوتاکس حاوی مایع نرمال سالین هستند و در دمای  ۴درجه
سانتیگراد نگهداری میشوند .حتی  ۳۰روز بعد از باز کردن محلول بوتاکس ،هیچ نشانهای از رشد باکتریها یافت نمیشود .با این حال در
مراکز درمانی ،پیش از تزریق پوست به خوبی استریل میشود تا خطر عفونت به صفر برسد.
واکنشهای کولینرژیک
ً
واکنشهای کولینرژیک از جمله عوارض بوتاکس هستند که معموال به شکل خشک شدن دهان یا چشمها مشاهده میشوند .این عوارض
بیشتر در صورت استفاده از فرآوردههایی مشاهده میشود که از سم بوتولونیوم نوع  Bساخته شدهاند.
عوارض بوتاکس در محل تزریق
این گروه از عوارض معموالً ناشی از انتشار بوتاکس به عضالت مجاور محل تزریق و اثرگذاری بر ماهیچههایی است که مد نظر برای درمان
نبودهاند .احتمال این عوارض زمانی زیاد میشود که تزریق بوتاکس توسط افراد غیر پزشک یا پزشکان غیرمتخصص صورت بگیرد .عوارض
محل تزریق در موارد درمان یک سوم فوقانی صورت (خط اخم ،خطوط افقی پیشانی ،ابروها و خطوط پنجه غازی) بسیار کم است زیرا
تکنیکها و دستورالعملهای تزریق بوتاکس در این نواحی تا حد زیادی بهینهسازی شدهاند .تزریق بوتاکس در یک سوم میانی و پایینی صورت
و همچنین گردن ،کاربردهای کمی دارد .به همین علت تکنیکهای تزریق در این مناطق ضعیفتر بوده و تزریقات باید با دقت و احتیاط
بیشتری صورت گیرند .احتمال بروز عوارض محل تزریق در این مناطق بیشتر 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 تهدیدکنندهی
ی شناختی عوارض نامطلوبی به شمار میروند.
سالمت بیمار نیستند و صرفاً از لحاظ زیبای 
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 میدهند،
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کبودی
کبودی به دلیل سوراخ شدن عروق خونی موجود در محل تزریق رخ میدهد .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 بیشتر زمانی مشاهده میشود که
پزشک مهارت و تجربه کافی در تزریق بوتاکس نداشته باشد .برای پیشگیری 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 کرمهای ویتامین  Kیا کرمهایی که حاوی عصاره
گیاه ارنیکا هستند ،در رفع کبودی موثرند .سایر اقداماتی که باید برای پیشگیری از کبودی پوست انجام گیرند ،شامل موارد زیر میباشند:
 در حین تزریق بوتاکس بیمار باید در حالت نشسته قرار داشته باشد. عروق خونی باید به ویژه در نواحی اطراف چشم و سایر بخشهای مستعد پیش از تزریق شناسایی شوند. -پزشک با فشار دادن انگشت خود بر محل تزریق (بدون ماساژ دادن) میتواند احتمال کبودی را کاهش دهد.
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مشاهده میشود .این عارضه به دلیل تزریق نادرست و اثرگذاری ماد ه بوتاکس بر عضله باال برنده پلک فوقانی یا لواتور اتفاق میافتد .افتادگی
پلک معموالً  ۲تا  ۱۵روز بعد از تزریق بوتاکس مشاهده شده و  ۲تا  ۸هفته طول میکشد تا بهبودی یابد .با این حال با از بین رفتن تدریجی
اثرات بوتاکس ،به کلی درمان شده و جای نگرانی ندارد.
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برای پیشگیری از این عارضه توجه به موارد زیر کام ً
ال 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  ۳-۲ساعت به طور مداوم عضالت مورد نظر را به کار بگیرید و با آنها تمرین کنید.به این ترتیب بوتاکس سریعتر جذب بافت هدف شده و به سمت عضالت دیگر نمیرود.
 برخی از افراد نسبت به این عارضه از عوارض بوتاکس مستعدترند .پزشک باید عوامل خطرساز را بررسی کند تا اگر هر کدام از اینعوارض وجود داشت ،شیوهی تزریق را منطبق بر شرایط بیمار انتخاب کند .برخی از عوامل افزایشدهنده احتمال افتادگی پلک در زمان
تزریق بوتاکس در بین دو ابرو عبارتند از:
• کسانی که سابق ه آسیب یا جراحی در آن ناحیه داشتهاند،
• افراد مسن،
• کسانی که به طور ژنتیکی عضل ه لواتور ضعیفی دارند .این مشکل به طور معمول توسط عضالت دیگر صورت جبران میشود و در حالت
عادی قابل تشخیص نیست .پزشک با معاینه عضالت متوجه این موضوع خواهد شد.
در گذشته افتادگی پلک در  ۱۰درصد از مراجعین دیده میشد .اما اکنون با بهبود تکنیکهای 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 بیشتر در کسانی مشاهده میشود که سابقه ادم در ناحیه ابرو و پلک دارند ،به ویژه آنهایی که دچار پف
صبگاهی چشم هستند .همچنین التهاب ملتحمه و افتادگی بافت بین دو ابرو ،میتوانند باعث افزایش احتمال این عارضه شوند.
افزایش خطوط مجاور بینی
گاهی با فلج شدن عضالت ناحیه بین ابروها ،فعالیت عضالت اطراف بینی بیشتر شده و خطوط مجاور بینی نمایان میشوند؛ به ویژه در
زمان خندیدن و اخم کردن .با تزریق بوتاکس در طرفین بینی میتوان 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 ،میتواند باعث افتادگی ابروها و پلکها شود .در این حالت بیمار روی پیشانی و پلک فوقانی احساس سنگینی میکند و این
امر با آرایش کردن بدتر میشود .البته این عارضه بر روی بینایی بیمار اثری ندارد و معموالً بعد از  ۱تا  ۴هفته برطرف میشود .این عارضه هم
مانند سایر عوارض بوتاکس به دلیل کمتجربگی تزریقکننده و عدم شناخت آناتومی صورت رخ میدهد .در صورتی که تزریق توسط پزشک
متخصص صورت گیرد ،احتمال افتادگی ابرو و پلک تقریباً صفر است.
چهره بیاحساس
چهره بیاحساس یا یخ زده ( )Frozen lookیکی از عوارض بوتاکس است که به دلیل تزریق دوزهای بیش از حد اتفاق میافتد .همانطور که
بیان شد ،عضله پیشانی به داروی بوتاکس حساسیت باالیی دارد .برای پیشگیری از این عارضه ،دوز پایینی از بوتاکس را به پیشانی تزریق
کرده و  ۱ماه بعد نتایج بررسی میشوند .در نیمی از مراجعین نیازی به تزریقات بیشتر نیست ولی در نیمی دیگر دوز بسیار کمی برای رفع
خطوط باقیمانده تزریق میشود.

|یافتههای ناخواسته داروهای سیستمیک در چشم|

عالمت مِفیستو
باال رفتن بخش میانی و/یا یکسوم انتهایی ابرو را عالمت مفیستو  Mephisto signمیگویند .این حالت زمانی اتفاق میافتد که بخشهای
طرفی عضل ه پیشانی به خوبی فلج نشده باشند.
Mephisto sign

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 بالشتکهای چربی زیر چشم میشود .به عالوه
عضله دور چشم با ماساژ عروق لنفاوی اطراف موجب تخلیه مایعات اضافی این ناحیه میشود .در صورت فلج شدن کامل عضله ،مایعات اضافی
تخلیه نمیشوند و زیر چشم ورم میکند .این عارضه سبب پف کردن صبگاهی زیر چشم شده و حتی میتواند چین و چروکهای پلک تحتانی
را بیشتر کند .شل شدن پلک پایین مانند بیشتر عوارض بوتاکس ناشی از اشتباه در تزریق دارو بوده و موقتی است.

عوارض بوتاکس در تزریقات یکسوم میانی و پایینی صورت اطراف دهان
معموالً تزریق بوتاکس برای جوانسازی پوست اطراف دهان انتخاب چندان مناسبی نیست و سایر روشهای جوانسازی تاثیر بیشتر و
زیباتری بر این ناحیه میگذارند .در بیشتر موارد تزریق بوتاکس در نواحی دور دهان همراه با تزریق ژل (معموالً هیالورونیک اسید) انجام
میشود .برای پیشگیری 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 لبها و عریض شدن لب باالیی
در صورتی رخ میدهند که پزشک مهارت کافی در تزریق بوتاکس نداشته باشد.
گوشههای دهان و چانه
تزریق بوتاکس به عضله مثلثی در پایین گوشههای دهان میتواند باعث لیفت گوشههای 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 میدهد.
عوارض تزریق بوتاکس در گردن
مهمترین عارض ه تزریق بوتاکس در گردن ،اختالل در بلع و کاهش ترشح بزاق دهان است .همچنین اگر بوتاکس به عضالت عمقیتر گردن
انتشار یابد ،امکان دشواری در حرکت دادن گردن به چپ و راست بوجود میآید.
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سایر عوارض بوتاکس در این ناحیه:
• افتادگی پلک پایین
• افتادگی پلک باال
• دوبینی و لوچی چشمها (بسیار نادر)
• افتادگی لب (نادر)
• عمیق شدن خطوط گونه (نادر)
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سایر عوارض بوتاکس
 از دیگر عوارض بوتاکس است که در صورت عدم استفاده از دوزهای مناسب دارو و همچنین تزریق در محلهای،فلج نشدن عضالتِ هدف
 تزریق بوتاکس هیچ تاثیری بر، در موارد بسیار نادر مقاومت نسبت به سم بوتولونیوم مشاهده شده که در این حالت.نامناسب رخ میدهد
.عضالت نمیگذارد
 تاکنون گزارشی مبنی بر واکنشهای حساسیتی به داروهای.واکنشهای سیستمیک یا عمومی بدن نسبت به ماده بوتاکس بسیار نادرند
 گزارشاتی مبنی بر ظاهر شدن عالیم مشابه بیماری پسوریازیس و دانههای قرمز بر روی پوست منتشر شده.مجاز بوتاکس منتشر نشده است
. تنها برای دو نفر در هر یک میلیون نفر در سرتاسر دنیا رخ داده است،که تاکنون در میان میلیونها بار تزریق
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||تصاویری چند در چشمپزشکی

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

بیمار مردی  40ساله است که با شکایت از ضخیم شدن پلک
- Fungal Hyphae Infection
فوقانی هر دو چشم به کلینیک چشم مراجعه نموده است .وی اظهار
- Malignant Squamous Cell Carcinoma
میدارد که افزایش ضخامت پلکها از حدود دو سال پیش آغاز شده
- Orbital Fat Tumor
و به صورت تدریجی و مزمن این ضخیمشدگی تداوم یافته است .این
گزارش پاتولوژی بیانگر تغییرات التهابی مزمن همراه با سلولهای
ضخیمشدگی سبب شده که بیمار احساس کند جلوی دید وی گرفته
شده و چشمهایش در حال بسته شدن است .در شکل زیر ضخیم کفآلود مملو از لیپید است که در اصل همان هیستیوسیتها هستند
شدن و افتادگی قابل توجه هر دو پلک فوقانی قابل مشاهده است .و نام دیگر آنها نیز  Xanthoma Cellsمیباشد .بالطبع تشخیص اول
وی در سابقه پزشکی خود نکته قابل توجهی ندارد و داروی خاصی برای این بیمار  Foamy Cell Histiocytosisخواهد بود .یافتههای همراه
در پاتولوژی این بیمار به صورت  ،Touton Giant Cellsدرجات متفاوتی
نیز مصرف نمیکند.
از  fibrosisو در نواحی اندکی  necrosisاست.
- Foamy Cell Histiocytosis
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ج -پزشک معالج اقدام به جراحی به روش  tissue debulkationمیکند
تا مشکل افتادگی پلک یا  ptosisبیمار کنترل شود .در این مرحله چه
اقدامات دیگری پیشنهاد میکنید.؟
 کرایوتراپی برای  shrinkageسلولهای چربی اربیت، تجویز ترکیبات دارویی  ،supplementاسیدهای چرب و امگا،3- انجام عمل  Slingبرای ،Frontalis Suspension بررسی یا  work-upسیستمیک.طبعاً اقدام صحیح برای این بیمار انجام بررسیهای تکمیلی است.

الف -برای بیمار فوق چه تستهای تشخیصی درخواست خواهید
نمود و در نهایت تشخیص بالینی شما چیست و چه تشخیصهای
افتراقی را برای بیمار مطرح میکنید؟
• آنچه در هر دو پلک فوقانی بیمار مشاهده میشود پالکهای منتشر
و زرد رنگ در سطح هر دو پلک ضخیم شده است که در همراهی با
 Xanthogranulomaمیباشد .بیمار مورد بررسیهای آزمایشگاهی نیز
قرار میگیرد که در همین نوشتار به آن اشاره خواهد شد.
ب -پلک فوقانی بیمار مورد  incisional biopsyقرار میگیرد .پزشک
معالج با چه تشخیص بالینی درخواست تشخیص پاتولوژیک خواهد
نمود؟
* دکتر محمد حافظ نوروزی زاده
جراح و متخصص چشم  -فلوشیپ قرنیه
hnoroozi2002@yahoo.com
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• بررسیهای سیستمیک شامل بررسی عملکرد تیروئید ،آزمایشات
بیوشیمی خون CBC/diff ،C-ANCA ،P-ANCA ،است .نتایج تمام
بررسیهای آزمایشگاهی در محدوده طبیعی است ولی انجام یک
بررسی سیستمیک کامل در چنین فردی با تشخیص فوق الزامی
است زیرا وجود  Periorbital Xanthogranulomatous Diseaseاغلب در
همراهی با اختالالت ایمونولوژیک ،هماتولوژیک و سرطان است .دکتر
 Sivak-Callcottو همکاران در مروری بر روی  137بیمار بالغ که
مبتال به بیماری  Xanthogranulomatousدر اربیت و ضمایم چشم
( )Ocular Adnexaبودند شواهد متعددی از اختالالت ایمنی را
مشاهده نمودند .در این بیماران اختالالت سیستم ایمنی شامل آسم،
لنفادنوپاتی واکنشی یا  ،reactiveپاراپروتئینمی ،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
لنفوسارکوما نیز مشاهده میشود .بعالوه وی اختالالت دیگری در
ارگانهای داخلی بدن مانند افیوژن پلور و پریکارد ،انفیلتراسیون
 perinephricو نیز  ،mediastinalدیابت بیمزه یا ،Diabetes Insipidus
تومورهای سختشامه یا  duraو هپاتواسپلنومگالی را گزارش نمود.
د -با تشخیص بالینی و پاتولوژیک فوق و نیز انجام بررسیهای
سیستمیک برای رد همـراهی سایر بیماریهای مورد ذکر در باال چه
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درمانی برای چنین بیماری مطرح میکنید؟
 تجویز طوالنیمدت 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 درمانهای موضعی به صورت تزریق داخل ضایعه ،کورتون
خوراکی و ترکیبات سیستمیک میباشد .تزریق استروئید درون ضایعه
میتواند برای اندازههای کوچک تومور همراه با پاسخ مطلوبتری باشد
ولی در اغلب موارد یک دوره کوتاهمدت تجویز پردنیزولون خوراکی و
به دنبال آن یک دوره طوالنیمدت تجویز ترکیبات ایمینوساپرسیو با
داروهایی مانند سیکلوسپورین ،سیکلوفسفامید یا متوتروکسات الزامی
است.
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پاتولوژی

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

|بیمارستان فوقتخصصی سرطان کودکان محک|

بیمارستان فوقتخصصی سرطان کودکان محک

49 | NJO Vol. 17, No. 61-64, spring-winter, 2018

||تصاویری چند در چشمپزشکی

Granular Corneal Dystrophy type 2 (Avellino(

|معرفی کتاب|

معرفی کتاب
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کیمیاخاتون نوشته خانم سعیده قدس بنیانگذار مؤسسه خیریه
محک کتابی است که تاکنون بیش از  26بار تجدید چاپ گردیده
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 میباشد ،مورد تأیید منابع متعددی (در پی
نوشت نقد از آنها 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 میآید ظاهرا ً نقد ،ولی (خود توصیف زیبایی) در تأیید
این کتاب ارزشمند است.

ریشه و منشاء عرفان و اندیشههای عرفانی به روشنی معلوم نیست.
عرفان و طریق کسب معرفت به شیوه عرفانی از دیرباز ،بین پیروان
آیینهای مختلف حتی آیینهای بدوی مانند «پرستندگان ارواح و
پرستندگان توتم» 1و همچنین بعدها در آیینهای قدیم هندوان،
ایرانیان ،مسیحیان و یونانیان ،هر یک به نوعی و تا حدودی نزدیک به
یکدیگر وجود داشته است.
اندیشههای عرفانی از نظر ساختاری و نظری مشابهتهای زیادی
با همدیگر دارند .این مشابهتها مربوط میشود به هسته مرکزی
عرفان ،یعنی شیوه و طریقه خاصی از کسب معرفت که اساس و
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،
بیشتر به صورت تصوف اسالمی و گرایش به ارتباط بدون واسطه

(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 محدودیتهای 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
محدودیتها و یا به دلیل جذبههای اشراقی در عوالم ذکر و خلسه در
خانقاهها و تأثیر کالم نافذ اقطاب و مشایخ ،پیروان و طرفداران بسیاری
در ایران پیدا کرد .شور و سرمستی زندگی ،پیوندهای اجتماعی و
بهرهوری از نعمات دنیایی ،جای خود را به چله نشینی و خلسه و
سرمستی در سماع داد .حاصل این موضوع پدید آمدن مشایخ و
عرفای بزرگی در جای جای ایران بود ،تا حدی که در یک زمان فقط
در تبریز هفتاد تن از این مشایخ «هفتاد بابا» 2میزیستهاند و هر یک
از این مشایخ دارای احترام و منزلت خاص در بین مردم و مریدان
خود بودند.

اغلب تصاویر خیالی شمس تبریزی را به شکل هیوال نشان میدهند

شمس تبریزی هم عارفی بود از جرگه بزرگ اهل طریقت و
دستپرورده مشایخی چون «پیر سلهباف و پیر سجاسی و بابا کمال
جندی» 3که برخوردی با موالنا جاللالدین 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 همانطور که دکتر ناصرالدین صاحبالزمانی
در پیشگفتار کتاب «خط سوم» به درستی اشاره کرده است ،درباره
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به تعبیر سعدی:
«گفت آن گلیم خویش به در میبرد ز موج
7
وین جهد میکند که رهاند غریق را»
شمس که خداوند را در صورت کیمیاخاتون میدید و میگفت:
«خداوند تعالی چندان مرا دوست میدارد که به هر صورتی که
میخواهم بر من میآید ،این دم به صورت کیمیا آمده بود و مصور
شده  ،8»...چگونه میتواند او را رها کند؟ در واقع ،شمس عامل
دگرگونی زندگی موالنا بود و کیمیاخاتون عامل دگرگونی زندگی
شمس .البته شمس با «المجاز قنطره الحقیقه» اوحدالدین کرمانی
مخالف بود و به کرمانی خرده میگرفت 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 میکند« :شمسالدین
بعد از مدتی مدید ،کیمیا نام دختری را که پرورده حرم حضرت
خداوندگار {موالنا} بود ،التماس نمود که در قید نکاح آورد.
خداوندگار ملتمس ایشان را به خرمی هرچه تمامتر مبذول فرمودند
 ...و چون زمستان بود خداوندگار در تابخانه ،در صفه ،خرگاهی ترتیب
9
فرمودند که  ....شمسالدین آنجا زفاف فرموده».
آیا اسارت در دام عشق جسمانی و در حجاب شدن عشق الهی را
میتوان نوعی سقوط معنوی در سیر زندگی شمس تعبیر کرد؟ یا
آنکه منابع و مأخذ ما برای داوری در این نکته کافی نیست؟
کتاب «کیمیاخاتون» نوشته سعیده قدس ،احتماال در جبران این
بیتوجهی بزرگ به بخشی عمده از زندگی شمس نوشته شده است.
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زندگی موالنا جاللالدین بلخی و شمس تبریزی سه اثر مهم در
دست است« :ولد نامه» (نوشته بهاءالدین سلطان ولد)« ،مناقب
العارفین» (نوشته شمسالدین احمد افالکی)« ،رساله در احوال موالنا
جالل الدین» (نوشته احمد سپهساالر) .نویسندگان هر سه کتاب در
زمان موالنا و شمس میزیستهاند و با این دو حشر و نشر داشتهاند.
البته در آثاری مانند «دیوان شمس» و «فیه مافیه» که از سرودهها
و گفتارهای موالنا است و «مقامات شمس تبریزی» هم اشارههای
جالبی درباره احوال موالنا و شمس دیده میشود.
در این میان «رساله در احوال موالنا جالل الدین» و «مناقب
العارفین» شرحهایی روشن و سودمند در زمینه پیوندهای شمس و
موالنا به دست دادهاند .البته «مناقب العارفین» به تعبیر بدیعالزمان
فروزانفر «خبرهای آمیخته به کرامات و داستانهای انکارانگیز که
هیچ یک در حکم خود روا نیست ،در تاریخ آن بزرگوار افزوده» 4است.
اما صرف نظر از کرامات منسوب به موالنا و شمس ،کتابهای یاد شده
مراجعی معتبر در شناخت موالنا و شمس هستند ،البته از اهمیت آثار
دیگر نیز نمیتوان چشم پوشید.
در این میان ،ماجرای دختری به نام «کیمیاخاتون» در زندگی موالنا
و شمس بسیار عمده و شایسته بررسیهای دقیقتر است .میدانیم 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 سالخوردهای بود نیز جای گرفت و این موضوع سرانجام به
ازدواج شمس با او انجامید .اما متأسفانه اغلب استادان و پژوهشگران
ادبی ما به دالیلی که چندان روشن نیست ،از توجه قابل مالحظه
به این موضوع خودداری ورزیدهاند .با این همه آثاری مانند «خط
سوم» (دکتر ناصرالدین صاحب الزمانی)« ،پله پله تا مالقات خدا»
(دکتر عبدالحسین زرینکوب) و «باغ سبز عشق» (محمدعلی اسالمی
ندوشن) را باید در زمره آثاری قرار داد که با اشاراتی چند به این
مطلب پرداختهاند.
زرینکوب در این زمینه چنین اعتقاد دارد« :شمس که قبل از
ازدواج از همه عالم فراغتی داشت ،از تأخیر و درنگ کیمیا ،به شدت،
دغدغه خاطر مییافت و در حق زن خشونت میکرد .در این میان،
مرگی ناگهانی بعد از یک بیماری سه روزه و در دنبال مشاجرهای
توفانی ،که بین زن و شوهر روی داد ،به خانه وی راه یافت و کیمیا
5
را از وی گرفت».
اما در مقابل ،در کتاب «موالنا و توفان» (نوشته عطاءا ..تدین)
چنین میخوانیم« :شمس برای نجات عرفان پویای عاشقانه از چنگال
اهریمنان متعصب کور باطن و قشری ،برنامه آزادسازی خویش را از
بند کلیه تعلقات و اسارتها ،پیشاپیش ،ترتیب داد .بر اساس این
برنامه حساب شده و از پیش تنظیم یافته ،ابتدا کیمیاخاتون ،همسر
6
جوان زیبای خود را رها کرده یا از دست داد.

با خواندن این عبارتها ،بیاختیار ،از خویش میپرسیم که چگونه
مردی با برنامهای از پیش تنظیم شده همسر خود را از دست میدهد؟
آیا انصاف است که کسی برای «نجات عرفان پویای عاشقانه» خود،
همسر نوجوان خود را رها کند یا از دست بدهد؟
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این اثر را میتوان نوعی رمان تاریخی دانست .نویسنده وقایع ریز و
درشت زندگی موالنا و شمس و اطرافیان آنها را در پیوند با زندگی
کیمیاخاتون ،به شکل تابلویی معرق درآورده و در کنار هم چیده
است :زبان کتاب «کیمیاخاتون» نیز زیبا ،شاعرانه و درخور تحسین
است.

نشریه چشم پزشکی نگاه ،سال  ،17شماره 52| 61-64

در کتاب مورد بحث ،خانه پدری کیمیا ،باغی است نماد وسعت و
آزادی و اهالی این باغ ،نشانههایی هستند از اجتماعی آزاد در این
جامعه ،انسانها ،با مدارا و تسامح ،در کنار همدیگر زندگی میکنند.
کراخاتون ،مادر کیمیا ،زنی است از خانوادهای مسیحی و در اصل
یونانی.
او انسانی شایسته ،کدبانو و مدیر و در شهر در مقام زنی اجتماعی و
شخصیتی منحصر به فرد شناخته میشود .تا جایی که بعدها ،پس از
درگذشت همسرش ،مورد توجه موالنا قرار میگیرد و به عقد ازدواج
او در میآید« :حرم موالنا ،کراخاتون ،رحمه ا ...که در طهارت ،ذیل و
10
نقاره عرض ،مریم ثانی بود»...
کیمیاخاتون در دامان چنین مادری بزرگ میشود .او همچون
پرستوی کوچکی است که از َآشیانهای پر از تساهل و آزادی جدا
میشود و به پشت دیوارهای بی روزن حرم موالنا برده میشود .تصور
نمیکنیم اگر مادر کیمیا از پیش میدانست که دخترش باید روزی
به عقد و ازدواج مردی شصت ساله درآید ،رضایت میداد که به حرم
موالنا بپیوندد ،حتی اگر آن مرد شمس تبریزی باشد.
سعیده قدس با این مقایسه جالب در کتاب خود ،نوری در
تاریکخانه حرم موالنا میافکند .البته به نظر میآید که پیشگامی
چنین تحلیلهای روانشناسانه جدید درباره زنان شناخته شده ادب
فارسی از آن برخی نویسندگان دیگر باشد .با این همه ،ارزش اثر

سعیده قدس نیز به خوبی محفوظ است .زیرا دل بستگی طبیعی پسر
دوم موالنا ،عالءالدین ،نسبت به کیمیاخاتون و زندگی کیمیاخاتون
در قلم اغلب زندگینامه نویسان موالنا مورد بیتوجهی قرار گرفته
است .مردی شصت ساله ،یکباره معشوق زیباروی عالءالدین را از وی
میگیرد و از فرط حسادت نمیگذارد تا چشم احدی بر وی بیفتد .در
واقع ،کیمیاخاتون زندانی پیرمردی به نام شمس میشود.
«چلبی عالءالدین که فرزند متوسط موالنا خداوندگار بود و لطافت
 ...نازنین جهان ،هرگاه که به دستبوس والد و والده میآمد و از صحن
11
صفه عبور میفرمود ،شمسالدین را غیرت  ....در جوش میآمد».
شمس از جمله خطاب به عالءالدین چنین اظهار میکند« :ای نور
دیده! هرچند آراسته به آداب ظاهر و باطنی ،اما باید که بعد از این،
12
در این خانه ،تردد به حساب فرمایی».
این موضوع ،به قدری ،بر اطرافیان خاندان موالنا و دوستداران
عالءالدین گران میآید که آنان را به اعتراض وامیدارد« :عجب
کاری است آفاقی آمده است و در خانه خداوندگار درآمده و نور دیده
13
صاحبخانه را در خانه خود نمیگذارد».
در واقع میتوان این عشق را شکستی معنوی برای شمس دانست.
به نظر میآید میتوان 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
یک عمر اندوخته است ،نظارهگر و پای در گل است .این جا دیگر
هیچ یک از ریاضتهای معنویاش ،که سالها در خانقاههای 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 ،یاریاش نمیدادند و در عمل،
14
بازیهای کودکانهای بیش نمینمودند».
در مجموع میتوان گفت که کیمیای نوجوان ،قربانی حسادت
و خشونت و «رنجش» 15مردی شد که روزی انفاس قدسی او در
دل موالنا توفانی به راه میانداخت .او پس از مرگ کیمیا ،پیری
شکستخورده بود و غضب اطرافیان را نسبت به خود برانگیخته بود.
او روزهایی در دادگاه موالنا مینشست و درخواست وجوهات
میکرد ،تا این حد مریدان و اطرافیان موالنا را از خود نرنجانده بود.
«بر در حجره مینشست و موالنا در حجره کرده با هر یاری که
از موالنا میپرسید ،میگفت چه آوردهای 16».البته در این میان
خودمحوربینیهای شمس یا به تعبیر عارفان «انا نیت»های او در
برانگیختن خشم مردم نسبت به او بیتأثیر نبود :این موال مـهتاب است بر
آفتاب وجود دیده در نرسد اال به ماه در رسد از غایت شعاع و روشنی دیده،
17
طاقت آفتاب ندارد و آن ماه به آفتاب نرسد اال مگر آفتاب به ماهرسد».
این نوع خودمحوربینی ،تنها به شمس تبریزی اختصاص ندارد،
بلکه نشأت گرفته از ماهیت بخشی از عرفان است و اغلب عرفای
بزرگ ما هم از آن بیبهره نبودند .آنان معنویت را در یک مکتب فردی

|معرفی کتاب|

جست و جو میکردند :مکتبی که قرار است منجی فرد باشد نه
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 میبرد« :در یک چنین محیطی ،موالنا جاللالدین
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
18
خود را دریاب!»
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 -9رساله سپهساالر در مناقب حضرت خداوندگار ،فریدونبن احمد سپهساالر ،تصحیح محد افشین
وفایی ،انتشارات سخن ،ص .111

 -10مناقبالعارفین،14/3 ،ص  ،90جلد اول.
 11تا  -13رساله سپهساالر ،ص .111
 -14کیمیاخاتون ،سعیده قدس ،نشر چشمه ،چاپ هفتم ،ص .244
 -15مناقبالعارفین -43/4ص  641و .642
 -16زندگی موالنا جاللالدین ،بدیعالزمان فروزانفر ،ص .75
 -17مقاالت شمس ،نقل از شمس تبریزی ،محمدعلی موحد ،ص .1150
 -18باغ سبز عشق ،محمدعلی اسالمی ندوشن ،انتشارات یزدان ،چاپ دوم ،ص .67
 -19شاهرخ حقیقی ،نامههای خصوصی ،زمستان .1385
 -20این حدیث از جمله احادیث قدسی است.
 -21مقاالت شمس ،ص .221
 -22چگونه میتوان فیلسوف شد؟ برتراندراسل ،ترجمه سعید عدالتنژاد ،فصلنامه مدرسه ،شماره .5
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همچنین کثرت درونگرایی و سعی در مکاشفه نوعی خودمحوربینی
را سبب میشود که بیتوجهی فرد به دنیای بیرون را اغلب به همراه
خواهد داشت .برای او اجتماع معنای متعارف خود را از دست میدهد.
در واقع چنین فردی انسانهای اطراف خود را نمیبیند و به معنویت
نهفته در انساندوستی پی نمیبرد .مقصود معنویتی است که در
ارتباط با دیگران و در کنار دیگران معنا پیدا میکند.
در حقیقت «معنویت آنجا آغاز میشود که فرد خود را بخشی از
هستیای بس بزرگتر از خود مییابد و این چشمانداز کودکانه را
پشت سر میگذارد که خود محور تمام هستی یا در مرکز جهان
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« ،فعالیتهای دسته جمعی اجتماعی و
19
دینی حاصل میشود».
به تعبیر دیگر ،معنویت یعنی انسان دوستی و خود را جزیی از
اجتماع بزرگ انسانها و طبیعت دانستن .گفته میشود که خداوند
فرموده است که« :من همه چیز را برای انسان خلق کردن ولی انسان
20
را برای خودم».
کرامت انسان هم الهی است و هم دنیایی .از این رو ،تجربه روحی
یا عاشقانهای که ویژگی زمان بر آن تأثیر ندارد و با لغزشهای فردی
فرو نمیریزد ،همانا فنا شدن در آن چیزی است که خداوند دوستش
دارد و برای خود خلق کرده است.
شمس در جایی میگوید« :ای احمق ،عمیق تویی ،اگر عمیق
21
هستی ،تویی »....
اما گویی نمیداند که ما تنها هنگامی به عمق کرامت خود پی
میبریم که از خود بیرون آییم ،فروتن باشیم و در پیوند با دیگران قرار
گیریم .کرامت انسان از جایی آغاز میشود که نه خویشتن در حجاب
کند و نه در تالش برای رفتن به معراج به درون خویشتن پناه ببرد.
بزرگترین اهداف شخصی حتی پس از حصول و صرف نظر از اهمیت
نتیجه ،در اثر ویژگی زمان ارزش خود را از دست میدهد .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
22
بیافزایی ارزشمند است و بهترین کارها است».
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
کیمیاخاتون را بیرون کشیده و آن را نه بر اساس تحلیلها و
دیدگاههای فمینیستی که بر اساس برداشتی انسانمدارانه پرداخته
است و در این راه ُرمانی ارزشمند پدیده آورده است .امیدواریم در
آینده آثار ارزشمند دیگری هم از ایشان منتشر شود.
رضا برمایهور
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مقدمه
ساالنه در جهان در حدود  200هزار پیوند قرنیه انجام میشود و
پیوند قرنیه شایعترین پیوند بافت /اعضا در سراسر جهان است ولی
متاسفانه برآورد میشود که بیش از  13میلیون نفر نیز در سراسر
جهان در لیست انتظار پیوند قرار دارند و شاید این انتظار ماهها و در
برخی کشورها سالها به طول بیانجامد.
شرکت  EyeYon Medicalکه توسط پزشکان متخصص قرنیه به
نامهای دکتر  Daphnaو دکتر  Markovichبنیانگذاری شده اقدام
به تولید قرنیه مصنوعی نموده است که نام تجاری آن ®EndoArt
شکل  -2مشخصات اصلی ایمپالنت ®EndoArt
میباشد .ادعا میشود که این قرنیه مصنوعی میتواند جانشین خوبی
®
برای کراتوپالستی اندوتلیال به روشهای  DASEKو  DMEKباشد و مکانیسم و نحوه عملکرد EndoArt
این ایمپالنت یک گرافت کامال مستحکم و قابل انعطاف در سطح
® EndoArtشاید به خط اول درمان ورم قرنیه تبدیل گردد( .شکل
خلفی قرنیه خواهد بود ،دارای دیامتری معادل شش میلیمتر بوده و
یک)
 40تا  50درصد از سطح خلفی قرنیه را میپوشاند .مکانیسم کار آن
ممانعت یا بلوک کردن نفوذ بیش از حد مایع زاللیه به داخل قرنیه
است ولی از سوی دیگر تغذیه قرنیه را مختل نمیکند .همچنین
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 میدهد .از
آنجا که ® EndoArtبه گونهای طراحی شده که از نفوذپذیری آب در
شرایط کاهش تعداد سلولهای اندوتلیوم قرنیه ممانعت بعمل میآورد
و عدم کارآیی پمپ آن را جبران میکند ،از این ایمپالنت برای کاهش
ورم قرنیه بدون توجه به اتیولوژی آن استفاده میشود.
شکل یک -نمایی از ایمپالنت
مشخصات ایمپالنت ®EndoArt

®EndoArt

® EndoArtدارای شکل گنبدی یا  dome-shapedمطابق با انحنای
سطح خلفی قرنیه است ،ضخامتی در حدود  50میکرون داشته و
جنس ماده سازنده آن یک  hydrophilic acrylic co-polymerاست
که در حقیقت همان مادهای است که برای ساختن لنزهای داخل
جشمی اکریلیک هیدروفیلیک استفاده میشود (شکل  .)2این متریال
از نظر اپتیکی شفاف بوده و قابلیت فولد شدن دارد .این ایمپالنت از
نظر قوام مکانیکی به گونهای 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  manipulationآن
در داخل چشم بدون هر گونه مشکلی از نظر آسیب به ساختار آن
وجود دارد (موضوعی که بشدت به بافت دونور در  DASEKو DMEK

روش جراحی
انجام جراحی با کمک یک برش  clear corneaبه عرض  2/2میلیمتر
انجام میشود .ایمپالنت به کمک کارتریج و انژکتورهای رایج برای کار
گذاشتن لنزهای داخل چشمی از برش فوق وارد اتاق قدامی شده
و با تزریق هوا در داخل اتاق قدامی به پشت قرنیه میچسبد .با
توجه به متریال مقاوم این ایمپالنت ،دستکاری جراحی برای جابجا
کردن و در مرکز قراردادن ان موجب آسیب به شفافیت این ساختار
سنتتیک نخواهد شد .تکنیک جابجایی ایمپالنت در داخل اتاق
قدامی مشابه اعمال جراحی  DSAEKو  DMEKبوده با این تفاوت
که لنتیکول قرنیه دونور بشدت به دستکاری جراحی آسیبپذیری
است .برای جراحان قرنیه انجام این عمل جراحی که  DSPEKیا
 Descemet’s Stripping Pseudo-Endothelial Keratoplastyخوانده
میشود کاری سهل و آسان محسوب میشود و برای چشمپزشکان
عمومی نیز پس از گذراندن یک دوره آموزشی کوتاهمدت انجام این

|کراتوپالستی اندوتلیال به روش جدید ®| EndoArt

عمل میسر خواهد شد( .شکل )3

جدول یک

در حال حاضر یک مطالعه چند-مرکزی یا  multicenter studyدر
اروپا و آسیا برای بررسی کارآیی و نتایج این ایمپالنت جدید در حال
انجام است .در این مطالعه که بر روی  14بیمار انجام شده و مدت
پیگیری بیماران نیز  15ماه بوده است نتایج بسیار امیدوارکنندهای
از نظر ایمنی و بهبود بینایی بیماران بدست آمده است .این مطالعه
همچنین کاهش چشمگیر ورم قرنیه را بین روز قبل از عمل و روزهای
پس از عمل نشان میدهد( .شکل )4

شکل  -4تغییرات ضخامت قرنیه پس از عمل

همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود 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 Auffarthاز دانشگاه هایدلبرگ بین  60تا 70
درصد موارد پیوند قرنیه در کشور آلمان  DMEKاست و این امر حاکی
از لیست انتظار طوالنی برای بیماران است .وی اذعان دارد که اگر
چه ساالنه بیش از  8000پیوند قرنیه در آلمان انجام میشود ولی
در حدود  3500بیمار نیز در هر سال در این کشور در صف انتظار
دریافت بافت هستند .حال با کمک ® EndoArtمیتوان این امر را
بخوبی مدیریت نمود تا بیماران مبتال به ورم قرنیه هر چه زودتر
بینایی خود را باز یابند .شکلهای  5و  6وضعیت ضخامت قرنیه این
بیماران را قبل و بعد از عمل  DSPEKنشان میدهد( .شکل  5الف و
ب) و (شکل  6الف ،ب و ج)

DSPEK

این فنآوری میتواند الگو پیوند اندوتلیال قرنیه را جابجا کرده و
افق جدیدی در کراتوپالستی اندوتلیال بوجود آورد .سهولت استفاده
از این ایمپالنت و امکان تکرار آن با هزینههای به مراتب کمتر از
کراتوپالستی اندوتلیال و عدم نیاز به ماندن در لیست انتظار طوالنی
از مزایای غیر قابل انکار این نوآوری محسوب میشود .همچنین چون
موضوع  endothelial rejection/failureنیز مطرح نیست نیاز به استفاده
از داروهای ضد التهابی استروئیدی و یا ایمیونوساپرسیو آن هم به
مدت طوالنی وجود ندارد .جدول یک دو بیماری که برای اولین بار
تحت عمل جراحی  DSPEKبا ایمپالنت ® EndoArtقرار گرفتند نشان
میدهد( .جدول یک)

شکل  5الف و ب -تغییرات قرنیه از نظر ضخامت قبل و بعد از عمل جراحی

DSPEK
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شکل  -3مراحل بهبودی ورم قرنیه بدنبال عمل

DSPEK

–

حدت بینایی و ضخامت قرنیه اولین بیمارانی که تحت عمل
گرفتهاند (قبل و بعد از عمل)

DSPEK

قرار

DSPEK

 تغییرات قرنیه از نظر ضخامت قبل و بعد از عمل جراحی- ب و ج، الف6 شکل
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optometrist
organization
overdose
P.
paracentral
Patent
paraclinic
parameter
pathology
pathophysiology
paresis
palsy
pericentral
persistent epithelial defect
proptosis
photoreceptor cell
phthisis bulbi
photophobia
posterior
placebo
physiology
POAG

projector
Q
R.
reactivation
recurrence
recurrent
Refractive Surgery = RS
reliability
reproducibility
reservoir
retinal pigment epithelium
relapse
release
retraction
routine
S.
safe

نموداری ،الگویی
تراشیدن
خودمحدودشونده
محافظ
یافته
آهستهرهش
طیفسنجی
ثبات ،پايداري
ایستا
ثابت ،غیرپیشرونده
قرنيه پرشیب
ذهنی
فروصوتی
فراصوتی
مهار ،سرکوب
پیوستهرهش
نشانهها
نشانگان
سامانه
حلقه مکش
روش
فنآوری
ناچیز
کشش
بارز
حامل
عامل آندوتلیولی رشد رگها

schematic
scraping
self-limiting
shield
sign
slow release
spectrometry
stability
static
stationary
steep cornea
subjective
subsonic
supersonic
suppression
sustained release
symptoms
syndrome
system
suction ring
T.
technique
technology
trace
traction
typical
U.
V.
vector
VEGF
W.
X.
Y.
z.

