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 راهنماي تنظيم مقاالت

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

شده، در دفتر مجله بايگاني  مقاالت و تصاوير دريافت) ۱۰‐۷
  . شوند و مسترد نخواهند شد مي
مسووليت صحت مندرجات هر مقاله، اعم از متن و منابع،  •

به عهده نويسنده يا نويسندگان مقاله است و اين نشريه گرچه 
كند، مسووليتي در  در راستاي احراز صحت مندرجات تالش مي

  .اين خصوص ندارد
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 نامه سردبير

  به نام خدا
  نامه سردبير 

   دکتر بهزاد يخشي
  

  . سالم
هيات . ايم اولين شماره سال سوم را منتشر کرده

الاقل . نمايد تر از گذشته تالش مي تحريريه ما بسيار فعال
 نتيجه عملکرد دو ،به نظر مجموعه اعضاي هيات تحريريه

البته قاضي اصلي شما . سال گذشته مناسب بوده است
حترم هستيد که ميزان دستيابي به اهداف خوانندگان م

ذکر شده در سر مقاله شماره اول را ارزيابي و تعيين 
راهنمايي بفرماييد تا اصالحات الزم را به مرحله . نماييد مي

  .اجرا درآوريم
کي منطق ـپزش آيد در همه امور چشم ظر ميـبه ن

داد ـکان، تعـزشـپ مـداد چشـتع. وش شده استـرامـف
  هاي چشم،  کلينيک پزشکي، تعداد دي اي چشمه کنفرانس

  
  

  
پزشکي، تعداد   چشمهاي  و خبرنامهتعداد مجالت

بدون در ... هاي تجهيزات چشم پزشکي و  شرکت
ها به طور  نظرگرفتن عدم افزايش تعداد چشم انسان

تنوع و رقابت آزاد به اصل . تصاعدي رو به افزايش هستند
رفت است ولي هر چيزي سقفي دارد و  نظر من رمز پيش

 يا به رقابت ناسالم و يا سرخوردگي و ،کل کارـن شـاي
، کمي کمي تفکر، کمي تامل. ورشکستگي خواهد انجاميد
به نظرم .  کمي به خود آييم...تعامل، کمي منطق و کمي 

. مشهود استپزشکي کشور  نياز به يک قائد اعظم در چشم
نظر شما چيست؟ اگر حوصله داشتيد نظر موافق يا مخالف 

  .  بفرماييدارسالخود را براي من به آدرس مجله 
  

  تا شماره بعد خدانگهدار                                  
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  يسومياستني گرا
  

(Myastenia Gravis)  
  

  )ع( بيمارستان امام حسين ‐ دانشيار دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي‐فلوشيپ قرنيه :دکتر حميد نوروزي
  

  مقدمه

خودايمني  يک بيماري (MG) گراويسني ستميا
(autoimmune) اکتسابي است که به دليل نقص در ارتباط 

 اتظاهر ت.دهد ميروي  (neuromuscular) نيعضال‐يعصب
بيماري  عالمت بارز  که آن ضعف عضالني استباليني

 پذيري و  خستگي داراي خصوصيات وشود محسوب مي
اي  ابل مالحظه به طور قان بيمارشکايات.  بودن  استمتغير

 به طوري که با فعاليت مکرر، بدتر و با نوسان دارد
 گاهي بانيز متخصصين چشم . شوند استراحت بهتر مي

ترين عالمت باليني  کنند زيرا شايع  برخورد ميMGبيماران 
نيز در شروع بيماري، پتوز به دليل ضعف عضله لواتور و 

.  استخارج چشمي ت به دليل ضعف عضاليلوپيپد
 چشمي دارند، ضعف عضالتشان محدود به MGبيماراني که 

ساير عضالت خارج ، لواتور و orbicularis oculiعضالت 
ترين عضالت درگير در مياستني  شايع. استچشمي 
ال مپروگزيعضالت  و ق، عضالت صورت، حلجنرال گراويس

شود زيرا   نيز ناميده مي"مقلد بزرگ" گاهي MG. هاست اندام
هاي نورولوژيک را تقليد  هاي ساير بيماري عاليم و نشانه

نژاد يا  است که ۱۰۰۰۰/۱ بيماري شيوع اين. کند مي
  .ردنقشي در آن ندا يتجنس

شوند،   متولد ميMG  مبتال به که از مادراننوزاداني
 هاي گيرنده ضدبر ( بادي آنتيممکن است به دليل عبور 

گرچه انواع .  گذرا شونددچار مياستني) کولين استيل
توانند منجر به نوعي  هاي ژنتيکي مي خاصي از ناهنجاري

MG مادرزادي شوند، اغلب کودکان مانند بزرگساالن به نوع 
 ۱۰لب پس از ـوند که اغـش تار ميـگرفبيماري کتسابي ا

 ۴۰قبل از  ، در زنانMGشيوع . شود سالگي شروع مي

تر  بيش سالگي ۴۰پس از   بيماري شيوع در مردانسالگي و
 بيماري زنان جوان و مردان مسن است MGاست بنابراين 

  .گرچه استثنا هم وجود داردا
  

  پاتوفيزيولوژي

ضالني به وسيله پتانسيل عمل ع‐ عصبيطبيعيارتباط 
 که به وسيله ستبرقرار  (nerve action potential)عصبي

 سيناپسي پيشهاي   از وزيکولکولين استيلآزاد شدن 
(presynaptic)عصبي به درون فضاي هاي  در پايانه 

هاي  استيل کولين بر روي گيرنده. شود سيناپسي شروع مي
اثر کرده و باعث  غشاي عضالني postsynapticنيکوتيني 

اگر . شود ايجاد پتانسيل تحريکي در صفحه انتهايي مي
هاي آن   و گيرندهکولين استيل بين ارتباطميزان کافي 

، پتانسيل صفحه انتهايي به حد آستانه وجود داشته باشد
 که نتيجه آن انقباض کند رسيده و ايجاد پتانسيل عمل مي

موجود در هاي  يباد آنتي با  مياستنيبيماري. عضالني است
. شود  مشخص ميکولين استيلهاي   بر عليه گيرندهخون
 هاي قابل دسترس را از طريق گيرندهها مقدار  بادي آنتياين 

 هاي محل مهارآن و يا از طريق بازسازي مجدد  ممانعت از
ها، احتمال رسيدن به  گيرندهکم شدن . کند اتصال کم مي

نسيل عمل الزم است آستانه تحريکي را که براي ايجاد پتا
 استيل کولين  آنزيم وجودعالوه بر اين. کند تر مي کم

 در فضاي سيناپسي احتمال رسيدن به آستانه استراز
 کولين استيلهاي  تحريک را با حذف کردن سريع مولکول

  .دهد کاهش مي
استيل کولين استراز،   آنزيمبنابراين داروهاي مهارکننده

يز  با جلوگيري از هيدرولMG را در عضالني‐عصبيانتقال 
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 مياستني گراويس‐ دکتر حميد نوروزي

هاي  انتقال دهنده و اجازه دادن به ساير کولين استيل
هاي در  گيرنده به اتصالبراي  (neurotransmitter)عصبي 

هاي  گيـرنده  تکبادي يـآنت. دـبخش  بهبود مي،ترسـدس
(monoreceptors) وژنز ـمونوپاتـه ايـ که پاينـکولي استيل

 جنرال MG  مبتال بهبيمارانهستند، در سرم اغلب بيماري 
در دسترس بودن روش سنجش اين . شود ديده مي

، باعث انقالب بالينيهاي   در سرم در ارزيابيبادي آنتي
اين روش البته . عظيمي در تشخيص اين بيماري شده است

 بادي آنتي ، چشميMG درصد ۵۰ و جنرال MG درصد ۵در 
 مختلفي هاي فرضيهدر مورد اين موضوع، . دهد را نشان نمي

 اين است که نظريهترين  وجود دارد ولي قابل قبول
ها  گيرندهژني   مناطق مختلف آنتي بههايي که بادي آنتي

ها با  بادي آنتيو بعضي از اين شوند، متفاوتند  متصل مي
  . هاي معمول قابل رديابي نيستند روش

نقش تيموس در پاتوژنز اين بيماري مهم ولي ناشناخته 
هاي موجود در تيموس  رسد لنفوسيت ظر ميبه ن. است

هاي استيل کولين  گيرنده ضد بر بادي آنتيمسوول توليد 
  درصد بيماران مبتال۶۵پرپالزي تيموس در هي. باشند مي
 low يک تومور  (Thymoma)تيموما. شود  ديده ميMGبه 

grade تر در   و با شيوع بيش بوده درصد اين بيماران۱۰ در
اين است نيز شاهد اين قضيه . شود  مي مسن ديدهدانمر

 thymectomyکه که بهبود باليني زيادي در بيماراني 
  .شود ، ديده مياند شده

  
  چشمي مياستني 

 بوده  اولين عاليم، درصد بيماران۷۵مي در عاليم چش
 درصد ۵۰تقريباً . شود  درصد بيماران ديده مي۹۰و در 

 در  ودارندبيماران در زمان تشخيص تنها عاليم چشمي 
  . شود ساير عاليم به تدريج ايجاد مي ها آن درصد ۷۰

 سال پس از ۲‐۳ معموالً طي  بيماريرفت پيش
 درصد بيماراني ۳۰ رسد به نظر ميدهد و  تشخيص رخ مي

را جنرال  MGکه تنها عاليم چشمي دارند، نوع خفيفي از 

روندي بيماري چشمي ديگري با به  و يا داشته باشند
  .تال شوندمبمتفاوت 
، پاتوژنز MGاين است که تمامي بيماران ديگر  نظريه

 در اندکضعف  از آنجايي که  حتي بنابراين. يکساني دارند
شود،  پتوز ميو ، باعث دوبيني خارج چشميعضالت 

افرادي که بيماري خفيفي نيز دارند، اين عاليم را خواهند 
 رافي الکتروميوگشاهد اين قضيه وجود ناهنجاري در. داشت
(EMG) عضالت انتهايي بسياري از بيماراني است که تنها 

با اين حال شواهد ايمونولوژيکي نيز . عاليم چشمي دارند
   نوعن دو ـوژنز ايـ پاتدهد ان ميـ نشود دارد کهـوج

هاي  گيرندهبه طور مثال ساختمان . بيماري متفاوت است
ها متفاوت   و اندامخارج چشمي در عضالت کولين استيل
 MGهاي متفاوتي در بيماري  بادي آنتيچنين  هم. است

ها  بادي آنتيتفاوت ايمونولوژيک . چشمي گزارش شده است
هاي معمول، تنها   چشمي و اين حقيقت که روشMGدر 
 عضالني را رديابي کولين استيلهاي بر ضد  بادي آنتي
 در seronegativity ميزان تر بودن د، دليل بيشنکن مي

  .شمي است چMGبيماران 
  

  عاليم باليني

 است که اغلب ت باليني بيماريترين عالم شايع: پتوز
اي تغيير  طرفه است و به طور قابل مالحظه  و يکغيرقرينه

مقدار بسياري از بيماران فقدان پتوز و يا کم بودن . کند مي
ميزان پتوز در . کنند آن را در هنگام بيدار شدن ذکر مي

و   بالينيعاليم. شود تر مي طي روز و هنگام خستگي بيش
پتوز افتراق انواع  را از ساير ينمياست  پتوز، معاينهروش
  .دهد مي

  دقيقه۲پس از : (upgaze) نگاه به باالخستگي در 
شود تا  از بيمار خواسته مي ،ها براي استراحت بستن چشم

 دارد، در   نگهprimary positionچشم خود را در موقعيت 
لک فوقاني هر دو چشم ارزيابي و ثبت  موقعيت پتحالاين 
گردن از کردن  سپس براي دو دقيقه بدون خم. شود مي
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خيره اتاق اي بر روي سقف  ه نقطهبشود  بيمار خواسته مي
اي بر روي ديوار   بيمار به نقطه، جايگزينيدر روش .شود 

اش را پايين گرفته  کند، در حالي که چانه رو نگاه مي روبه
. شود  بدتر ميروشي از بيماران با اين پتوز بسيار. است

 ها در وضعيت چشم دوباره ،براي ارزيابي نهايي بيمار
primary positionروشد پتوز با اين تشدي. دنگير  قرار مي 

  . استتاييد کننده بيماري
Cogan's lid twitch : ثانيه به پايين نگاه ۵بيمار به مدت 

 primary position  هدفي درکرده و سپس سريعاً بر روي
بالفاصله پس از اين حرکت، پلک داراي . کند  ميتمرکز

پتوز، اندکي برجسته شده و سپس به علت برگشت به محل 
  .کند اوليه براي مدت کوتاهي شروع به انقباض مي

Lid hopping : باقي ماندن در موقعيتup gaze و يا lateral 
يجاد  دارد باعث ا ناشي از مياستنيدر بيماري که پتوز

  .شود لرزش يا پرش در پلک مي
Enhanced ptosis (entertaining sign) :پتوز در بيماران 

MG ًبه طوري که در يک نگاه، به است غيرقرينه معموال 
رسد تنها يک چشم پتوز دارد، اين بيماران عضالت  نظر مي

لواتور را به شکل فعالي براي باال بردن پلکي که پتوز 
 پلک چشم Heringطبق قانون . برند  ميتر دارد به کار بيش

هنگامي که فرد معاينه کننده، . شود مقابل نيز باال آورده مي
کشد،  دارد، باال ميتري  با دست چشمي را که پتوز بيش

 عضله لواتور کم شده و در نتيجه پلک سمت نياز به کار
کامالً اختصاصي گر چه پاسخ مثبت ا. آيد تر مي  پايينمقابل

 خوبي براي  ولي روشباشد   بيماري نمي)ميکپاتوگونو(
براي  (طرفه حقيقي است  پتوزهاي يکحذف کردن ساير
  ).مثال سندرم هورنر

Lid retraction : يکي ديگر از تظاهرات قانونHering در 
. رتراکشن پلک است. دارندطرفه   که پتوز يکMGبيماران 

الً  که قبسازوکاريچشم مقابل با همان در اين حالت پلک 
 دچار رتراکشن  شرح داده شدenhanced ptosisبراي 

  .شود مي

 lid افتاده با دست باعث از بين رفتنباال بردن پلک

retractionدر اين بيماران ممکن است به نظر . شود  مي
 up gaze دو طرفه به دليل lid retractionبرسد که بيمار 

ف تالش زماني که بيمار با عضله باالبرنده ضعي. مختل دارد
 نگاه دارد، primary gazeکند تا چشمش را در موقعيت  مي

  .شوند  منقبض مي طرف مقابلعضالت لواتور
 را از نوعي که در  مياستنيlid retractionپزشک بايد 

شود افتراق دهد، که اين   ايجاد ميتيروييدهاي  بيماري
 .شود  داده مي به پايين تشخيص نگاه کردن بيمارمساله با

lid retraction در بيماران MGنگاه به پايين در هنگام  
(down gaze)ي تيروييدرود ولي در بيماران   از بين مي

  .(lid lag)ممکن است تشديد شود 
 است دوبيني يک شکايت شايع بيماري مياستني :دوبيني

پذيري  با متغير بودن و خستگيآن که مانند ساير عاليم 
توانند   ميچشمي ارجخهرکدام از عضالت . شود مشخص مي

ي ها تعداد زيادي الگواندرگير شوند، در نتيجه بيمار
هاي معاينه  يافته. دهد  انجام مي راحرکتي غيرهماهنگ

 اعصاب مغزيبسياري از بيماران دقيقاً مانند نوروپاتي 
ترين نوع بوده ولي فلج   شايع۶فلج کاذب عصب . است

  .شود ديده مي نيز ۴ و ۳کاذب عصب 
 centralاران انحرافاتي شبيه به اختالالت بعضي بيم

gaze مانند دهند نشان مي internuclear ophthalmoplegia 
 one and a halfيک يا دوطرفه، فلج حرکتي و يا به صورت 

syndrome . در موارد شديدMG، بيمار ممکن است 
 chronic progressiveديدتري شبيه به شاختالالت حرکتي 

external ophthalmoplegiaداشته باشند  .  
 ديپلوپي  دچارMG  ابتال بهمعاينه بيماراني که به علت

، اغلب دشوار است زيرا اندازه انحراف در خالل باشند مي
 MGتر به  کند و اين باعث شک بيش معاينه تغيير مي

 ممکن است با انجام حرکات مکرر MGبيماران . شود مي
ديک سرعت حرکات ساکا. چشم دچار خستگي شوند
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(Saccadic velocity) ًاست ولي ممکن است طبيعي معموال 
  .حرکات با دامنه زياد باشنداين 

Orbicularis weakness :درهاي با ارزش يکي از يافته  MG 
که اغلب نيز وجود دارد، ضعف عضله اوربيکوالريس است، 

ها توسط پزشک  که با مقاومت بيمار در برابر بازکردن پلک
ه اين معني که بيمار با قدرت هرچه ب. شود مشخص مي

دهد و در برابر  هايش را روي هم فشار مي تر پلک تمام
خواهد چشمش را باز کند  نيروي دست پزشک که مي

تر بيماران توانايي مقاومت کمي  بيش. کند مقاومت مي
 peek signها  دارند و در بعضي در خالل بستن ماليم چشم

م به سرعت خسته شده چشدر اين حالت . شود مشاهده مي
 به (peek)ها بيمار زير چشمي  و با باز شدن لبه پلک

  . نگرد کننده مي معاينه
Afternoon ectropion: يافته مشابهي است که به شلي 

  .هاي تحتاني بيماران در هنگام خستگي اشاره دارد پلک
  

  (Generalized MG) جنرالمياستني 
ضعف  جنرال MG خارج چشمي ترين عالمت شايع

اين . عضالت صورت، جويدن، بلع و صحبت کردن است
ال متواند گاهي عضالت گردن، شانه و پروگزي بيماري مي

  .ها را گرفتار سازد اندام
در معاينه، ضعف اين عضالت بدون کوچکي عضله و 

. شود هاي غيرعادي مشاهده مي  واکنشتغييرات حسي و 
توانند  ي ناآشنا هستند، مجنرال MGپزشکاني که با  چشم

را در  بيماران  اينشکاياتترين  چند سوال خاص که شايع
  .گيرند، مطرح کنند بر مي

اي که عاليم مياستني چشمي را در  کننده سواالت کمک
  : عبارتند ازگيرند بر مي

شويد، چشم شما  آيا هنگامي که از خواب بيدار مي ‐
  پژمرده است؟

 شود؟ ايا افتادگي پلک شما در طي روز بدتر مي ‐
 شود؟ آيد و گاهي برطرف مي آيا دو بيني شما گاهي مي ‐

آيا دو بيني و يا افتادگي پلک پس از مطالعه بدتر  ‐
 شود؟ مي

 
 را در بر جنرالاي که عاليم مياستني  کننده سواالت کمک

 :گيرد عبارتند از مي

 آيا در بلع مشکل داريد؟ ‐
 شود؟ آيا فک شما سريعاً با جويدن خسته مي ‐
ير کرده و يا طي محاوره طوالني آيا صداي شما تغي ‐

 شويد؟ خسته مي
آيا بازوهاي شما سريعاً در حين شانه کردن سر خسته  ‐

 شود؟ مي
 آيا در بلند شدن از صندلي مشکل داريد؟ ‐
توانيد در بازار بدون ايستادن براي استراحت راه  آيا مي ‐

 برويد؟
هايتان دچار  آيا در کشيدن ميزان کافي هوا به ريه ‐

 ؟شويد مشکل مي
 

  تشخيص

 ۹۰دوبيني و افتادگي پلک در بيش از هر دو عالمت 
اين . شود  چشمي ديده ميMG ه ب مبتالدرصد بيماران

 قوياً مردمک بدون وجود درد، پروپتوز و يا اختالل ها يافته
دهند  کليدهاي تشخيصي که نشان مي.  استMGمويد 
)  داردي بيماري ديگرهمراه با MGو يا ( ندارد MGبيمار 

براي ( عاليم حسي ،هاي غيرعادي، پروپتوز مل مردمکشا
و به طور مشخصي حرکات ) disesthesiaمثال درد و 

  .چشمي آهسته است
  

  آزمايشات تشخيصي

• Sleep test : ،از بيماري که پتوز و يا دوبيني دارد
 دقيقه دراز کشيده و چشمانش ۳۰شود که  خواسته مي

س از برخاستن فرد معاينه کننده بالفاصله پ. را ببندد
ها، پتوز و حرکات چشمي وي را  بيمار و باز کردن چشم



 

 ٨

NJO Vol. 3, No. 1, Spring 2005  ١ شماره‐٣ سال‐پزشکي نگاه مجله چشم

تر بيماران بهبود قابل  بيش. کند  بررسي ميمجدداً
. رود  دقيقه از بين مي۱ از تر کمتوجهي دارند که طي 

. تر است  سختها ارزيابي مشکالت حرکتي چشمالبته 
اگر ديپلوپي به طور کامل برطرف شود و يا قدرت يک 

 کننده در تشخيص بيماري کمک افزايش يابد، عضله
  آنبودنضرر  بي در آسان و آزمايشارزش اين . است
  داروي در افرادي که منع مصرفآزمايشاين . است

 دارند، بسيار کمک کننده (edrophonium) ادروفونيوم
  .باشد مي

• Ice test: که مجدداً رواج يافته است در آزمايش اين 
مشکوک به پتوزمياستني هستند به ارزيابي بيماراني که 

 دقيقه ۲شود که براي  از بيمار خواسته مي. رود کار مي
  .را بر روي چشمان بسته بگذاردکيسه يخ يک 

دوباره ارزيابي کيسه يخ پتوز بالفاصله پس از برداشتن 
 ي پتوز مياستنيک معموالً بهبود مبتال بهبيماران. شود مي

ها   پتوز ساير بيماريگذرايي خواهند داشت، در حالي که
  .تغييري نخواهد کرد

، نامشخص است ولي ice test فيزيولوژيک گرچه منشا
 sleep testتر از   حساس،در يک زمان برابر آزمايشاين 
  .است

 اما نسبتاً حساس  آسان، سريع، ارزان و يخآزمايش
 براي ي ارزشمندآزمايش است و خطر اختصاصي و کامالً بي

ادي که  به خصوص در افر؛تنيک استارزيابي پتوز مياس
. انجام دادرا ادروفونيوم  آزمايشها  توان بر روي آن نمي

ي تر کمبراي ارزيابي دوبيني قابليت استفاده  يخ آزمايش
  .دارد

 يک (Tensilon, Enlon)دروفونيوم  ا:ادروفونيوم آزمايش •
 استيل کولين استراز است که قدرت  آنزيممهارکننده

بهبود وريدي  زريق ثانيه پس از ت۳۰ت عضالني را در مد
  .بخشد مي

 سريع ليز دقيقه به دليل هيدرو۵‐۱۰اثر اين دارو طي 
هاي  در ويالوريدي ادروفونيوم براي استفاده . رود از بين مي

mg/cc ۱۰عوارض ادروفونيوم شايع هستند ولي .  وجود دارد
 ۱۰ دوز به حداقل رسيده و طي  تدريجي افزايشروشبا 

 فراوان، شريز  اشکعوارض شامل. شوند برطرف ميدقيقه 
عضالني fasciculation هاي شکمي،  ترشح زياد بزاق، کرامپ

   .باشد و تهوع مي) ها به خصوص در پلک(
 ين هميشه الزم نيست ولي گاهيپا آتروگيري ب پيش
تواند به کاهش عوارض موسکاريني  شود و مي انجام مي

 منجرر پاسخ نيکوتيني ادروفونيوم بدون ايجاد اختالل د
و يا زيرزباني ) IV) mg ۴/۰تواند به صورت  آتروپين مي. شود

 ۵تقريباً )  درصد آتروپين چشمي۱ قطره از محلول ۲(
آتروپين و . دقيقه قبل از تزريق ادروفوينوم تجويز شود

،  افت ضربان قلبتجهيزات احيا بهتر است هميشه براي
اين . آماده باشد احتمالي پ و يا سنکو خونافت فشار

 افزايش دوز به شکل قابل روشعوارض معموالً با 
 امکان بررسيدر صورتي که . يابند اي کاهش مي مالحظه

 به طور مرتبيک نفر   و فشار نباشد، بايدهمزمان نبض
  . بيمار را کنترل کندنبض

  
   ادروفونيومآزمايشتفسير نتايج 

 شآزمايبهبود ضعف عضالني پس از تزريق به عنوان 
. کند را مطرح ميتشخيص بيماري  تلقي شده و مثبت

 و پتوز دارند، MG در بيماراني که آزمايشحساسيت اين 
ارزيابي بيماراني که مشکل ).  درصد۹۵(تر است  بيش

باشد زيرا  حرکتي چشم دارند ولي پتوز ندارند مشکل مي
 براي تر کماي است که  نشانهاستقرار صحيح هر دو چشم 

 خارج چشمياگر قدرت يک عضله . تماد استپاسخ مورد اع
اي بهتر شود و يا ديپلوپي سريعاً  به شکل قابل مالحظه

حساسيت . شود  مثبت تلقي ميآزمايشبرطرف شود، اين 
 ۶۵ براي بيماراني که تنها ديپلوپي دارند آزمايشاين 

هاي مثبت کاذب ناشايع بوده ولي  پاسخ. درصد است
  . است گزارش شده
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   ادروفونيومآزمايشي در نکات کليد
  : موارد زير بايد مورد توجه قرار گيردکليه

 مثبت آزمايشضعف عضالني کامالً برطرف شود اگر  ‐۱
 ادروفونيوم مبادرت نورزيد آزمايشگاه به انجام  هيچاست 

  . قابل مالحظه داشته باشد ومگر بيمار ضعف مشخص
وتروپيا متر و يا از  ميلي۲براي مثال يک پتوز اندک در حد 

  .باشد معيار کافي نمي ديوپتر prism ۵ در حد 
 اگر عوارض ادروفونيوم بدون بهبودي در ضعف عضالني ‐۲

  . منفي استآزمايشروي دهد، 
 ادروفونيوم بدون ايجاد mg ۱۰ ز دو آزمايش تزريق اگر‐۳

 آزمايش، خاتمه يابدعارضه و يا بهبودي ضعف عضالني 
  .منفي است

 عوارض ادروفونيوم را براي بيمار ،آزمايشقبل از شروع 
شود بيمار در طي  اين موضوع باعث مي. شرح دهيد

  .گردد مي آسان نيز ارزيابي نتايج  وآزمايش آرام باشد
سن :  عبارتند ازآزمايشهاي نسبي اين  کنترانديکاسيون

د  در اين بيماران باي. قلبي و آسم برونشيالباال، بيماري
  .ا در اتاق اورژانس انجام داد را با احتياط و تنهآزمايش

پاسخ منفي کاذب در ماه اول شروع عاليم بسيار شايع 
اگر پاسخ منفي و يا غير قابل تغيير است و شک به . است
MGديگر در  بايد يک و يا دو بارآزمايش ، بسيار قوي است 
،  اغلببار دوم و يا سوم  تکرار شود؛ بعدروزهاي و 

  .کند تشخيص را قطعي مي
 يک مهار کنندهنئوستيگمين : Neostigmineش آزماي •

تر از   استيل کولين استراز با طول اثر طوالنيآنزيم
تر و تزريق داخل  طول اثر بيش. ادروفونيوم است

شود که در برخي شرايط نسبت به  عضالني آن باعث مي
 آزمايشاين .  مزايايي داشته باشد وريديادروفونيوم

 ها آنسي به وريد براي کودکان و افرادي که دستر
  دوز آن براي بزرگساالن. يت داردرجحمشکل است ا

 mg ۵/۱ نئوستيگمين و mg ۴/۰  آتروپين است سولفات

  دارو اثرحداکثر. شوند که در يک سرنگ مخلوط مي
  . دقيقه پس از تزريق است۳۰‐۴۵

 ۱‐۲نيوم ممکن است عوارض جانبي مانند ادروفو
. رسد ن، به حداقل ميساعت طول بکشد ولي با دادن آتروپي

ها منفي   ادروفونيوم در آنآزمايشاغلب بيماراني که پاسخ 
  .دهند است به نئوستيگمين پاسخ مثبت مي

هاي  هاي ضد گيرنده بادي آنتيآزمايش سنجش  •
 بر عليه بادي آنتي سه نوع متفاوت :کولين استيل
گيري   اندازههاي  به وسيله روشکولين استيلهاي  گيرنده

 : ابل رديابي استامروزي ق
    (binding Abs)هاي اتصال يابنده  بادي آنتي) ۱
    (modulating Abs) تعديل کننده ) ۲
    (blocking Abs)بلوک کننده ) ۳

 براي بادي آنتيترين   اتصال يابنده کاربردي بادي آنتي
 مياستني مبتال به درصد بيماران ۹۵ در وپزشکان است 

. چشمي قابل رديابي هستند MG درصد بيماران ۵نرال و ج
وما دارند منرال و افرادي که تيج MG در بادي آنتيتيتر 

. باالتر است ولي رابطه چنداني با شدت بيماري ندارد
 پاسخ گيري  براي پيبادي آنتي binding گيري سريال  اندازه

پاسخ مثبت کاذب . رود بيماران به ايمونوتراپي به کار مي
  . نادر است

هاي  گيرنده کاهش ، تعديل کنندهبادي تيآن آزمايشدر 
 هاي ويژگياز شود که  گيري مي  اندازهکولين استيل

 در صورت وجود آزمايشاين .  استMG بيماران تشخيصي
 ارزش کمي دارد ولي در جداسازي يابنده  اتصالبادي آنتي

تواند  د مين نداربادي را اين نوع آنتي که MGبيماران 
  . کننده باشد کمک

 ارزش کننده بلوک بادي آنتي يعني بادي آنتيوم نوع س
  .شود باليني کمي دارد و براي غربالگري بيماران توصيه نمي

 با MG تشخيص :يهاي الکتروفيزيولوژ  آزمايش •
 فارماکولوژيک، و سرولوژيک مدرن  باليني،هاي روش

ها به  آزمايشهنگامي که با ساير . است ميسرامروزي 



 

 ١٠

NJO Vol. 3, No. 1, Spring 2005  ١ شماره‐٣ سال‐پزشکي نگاه مجله چشم

تواند يک روش با   ميEMG آزمايشرسيم،  تشخيص نمي
 به تجهيزات آزمايشاين .  باشدکننده کمکو ارزش 

پزشک . نياز داردمل و با کيفيت باال و افراد با تجربه کا
 اين بهتر است آزمايشگاه مطمئن و خوبي را براي

   .در نظر داشته باشدآزمايش 
 repetitive nerve)آزمايش تحريک مکرر عصب  ‐

stimulation): شامل يشآزما اين EMG براي 
   پتانسيل عمل در حين تحريکات مکررگيري اندازه

)Hz ۵‐۲ (در افراد سالم دامنه ثابت . و شديد است
 کاهش سريع دامنه MGماند در حالي که در بيماران  مي

. داردپتانسيل عمل به دليل خستگي عضالني وجود 
 آزمايش هنگامي که چندين عضله آزمايشحساسيت 

 ميزان  چشميMGست ولي در بيماران شود، زياد ا مي
  . درصد است۵۰ از تر کم حساسيت

 single fiber)فيبر عضالني  الکتروگرافي تک ‐

electrography) : مشکلي دارد و از روش آزمايشاين 
غالباً عضله (ه گرفتار يک الکترود مخصوص که در عضل

 استفاده ) و يا عضالت دستيسفرونتال، اوربيکوالر
 .شود مي

تواند به نفع  مي suggestive jitterش ناهماهنگي يا افزاي
کننده   در شرايطي که فرد آزمايش.تشخيص بيماري باشد

 MG درصد در ۹۹ به آزمايشمجرب باشد، حساسيت 
 شرايط .رسد  چشمي ميMGدر درصد  ۶۷‐۸۵ و جنرال

  .دد پاسخ منفي کاذب ايجاد کنتوان متعددي مي
مشکل انجام روش  از لحاظاين کار  :بيوپسي عضالني •

؛ بنابراين به باشد  در همه جا در دسترس نمي وبوده
 .شود  به کار برده ميندرت براي تشخيص بيماري

 immuneني هستند دارايستعضالتي که دچار ميا

complexتجزيه و . فحه حرکتي انتهايي هستند در ص
ترين و   حساس، تغييرات در رسوبات بيوپسيتحليل

  . استMG  براي تشخيصآزمايشترين  اختصاصي
  

  مشکالت تشخيصي

MGتواند شبيه به فلج عصب   چشمي ميIII يا IV و يا 
VIبه  و انحراف خود را  باشداي  افتالموپلژي بين هسته و

 به ها بيماري اين البته. نشان دهدها  شکل اين بيماري
پذيري که به طور  ندرت خصوصيت متغير بودن و خستگي

   .د، دارندشو  ديده ميMGتيپيک در 
 دليل  و نه هميشه، يکغالباًرانيال کنوروپاتي اعصاب 

 عاليم.  و يا تروماديابت، فشار خون باال: مشخص دارد
با  بوده و MG بسيار شبيه تيروييدهاي  چشمي در بيماري

lid retraction حقيقي که در down gaze وجود دارد 
  . شود مشخص مي

 است که اغلب نمهم بين اين دو بيماري اييک تفاوت 
 دارند، به دليل تيروييداربيتوپاتي بيماراني که بيماري 

، ازوتروپي دارند، در حالي که  داخليرکتوس  عضلهفيبروز
  عضلهتيروييدبيماري در ها نادر است زيرا  اگزوتروپي در آن

  .گيرد   تحت تاثير قرار نمي معموالً خارجيرکتوس
 MG در بيماران (exodeviation)ها به خارج  انحراف چشم

.  شايع است بوده و داخليبه دليل ضعف عضله رکتوس
تواند اين دو مقوله را به وسيله   ميforced duction آزمايش
هاي چشمي   بيماري (restrictive) محدود کنندهويژگي
  . از هم جدا کندتيروييد

 chronicمانند (در بيماراني که ميوپاتي دارند 

progressive external ophthalmoplegia  ديستروفي ،
تظاهرات بيماري  )اکولوفارنژيال و ديستروفي ميوتونيک

 پتوز ها البته در اين بيماري ،دباش MG به  شبيهتواند مي
  برعکسندارد ووجود پذيري   بوده، خاصيت خستگيثابت

  . دداروجود مشخص به طور  دوبيني در اينجا
 يک Labert Eaton (LEMS)  موسوم بهسندرم مياستنيک

 که منجر به ضعف استبيماري اتوايميون پارانئوپالستيک 
، درگيري MGبرخالف . شود  ميMGعضالني شبيه به 

ضعف عضالني اغلب با  .نادر است) به جز پتوز(چشمي 
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 تحريکي مکرر آزمايشاين موضوع با . شود ورزش بهتر مي
  .شود نشان داده مي

  
Drug induced myasthenia  

سيالمين، اغلب   پني‐Dبيماران آرتريتي تحت درمان با 
باليني يک سندرم مياستنيک قابل برگشت که از لحاظ  به

 اتوايميون اکتسابي MG از غير قابل افتراق کو ايمونولوژي
قطع درمان معموالً منجر به بهبودي . شوند  مي، دچاراست

  .گردد مي ماه ۶‐۸کامل ظرف 
  مـدن عاليـر شـث بدتـ باعه کدادي از داروهاـتع

 MGي، ـالنـهاي عض ندهـکن  شلشامـلد ـونـش  مي
ن، داروهاي آنتي آريتمي لوآمينوگليکوزيدها، ترکيبات کينو

بهتر است از ترکيبات بلوک کننده . باشند و ضد تشنج مي
روند نيز در  هوشي به کار مي  که در بيعضالني‐عصبي

  .  پرهيز شودMGبيماران 
  

  ي تشخيصيها آزمايشساير 

روع درمان ـتر است قبل از شـ بهMGبيـماران مبتال به 
د به عنوان ـها اشاره خواهد ش هايي را که به آن  آزمايش

  . ارزيابي تشخيصي تکميلي انجام دهند
 عکس قفسه سينه :تن مدياسMRIو يا تي اسکن  سي •

 MG  مبتال به درصد بيماران۱۰. نيست کافي به تنهايي
 ، چشميMG مبتال به درصد بيماران ۱تر از   و کمجنرال
  . دارندتيموما

• Antistriated muscle Abs: ها در خون  بادي آنتي اين
 که تيموما دارند قابل ي درصد بيماران۹۵محيطي 

 تيتر داراي درصد بيماران ۳۰رديابي است ولي تنها 
 .مثبت، تيموما دارند

 درصد ۵در : (TFT) تيروييدهاي عملکرد  آزمايش •
 تيروييدهاي اتوايميون  ، همراهي با بيماريMGموارد 

 .وجود دارد

 يک MG درصد بيماران ESR :۱۰ و ANAآزمايش  •
 .بيماري اتوايميون ديگر نيز دارند

 
  درمان

جانبه شامل درمان همه   به يک برخورد MGدرمان 
. داردنياز سمپتوماتيک و ايمونوتراپي و يا هر دو 

 استراز، عاليم بيماري را استيل کولينآنزيم هاي  مهارکننده
کنند ولي ايمونوپاتولوژي بيماري را تغيير نداده و از  کم مي

  .کنند  مياستني جلوگيري نمي(crisis)حمالت 
د که رو ايمونوتراپي داروهايي به کار ميدر 

اين درمان، عاليم را . ستند نيايمونوساپرسيوهاي اختصاصي
د، ولي داراي کن  جلوگيري ميحمالت بيماريکم کرده و از 

هاي   و درمانThymectomy  جراحي.عوارض جانبي است
 درمان بيماري محسوب هومورال، يک استراتژي موثر در 

  .شود مي
  

  درمان عالمتي 
• Pyridostigmine :استيل کولين  آنزيميک مهار کننده 

ترين دارو براي درمان عالمتي ضعف  استراز و پرمصرف
 با دوز mg ۶۰هاي  ص قرارو به شکلد.  استMGعضالني 

mg ۹۰‐۳۰ ، ۳ چنين  هم. شود  بار در روز داده مي۵ تا
 که در mg ۱۸۰ با مقدار sustained-releaseهاي  قرص

عوارض . تري دارند، وجود دارد مواقع خواب تاثير بيش
جانبي شامل ترشح زياد بزاق، فاسيکوالسيون عضالني 

 داروهاي آتروپين يا ساير. هاي شکمي و اسهال است کرامپ
نرژيک اغلب به کاهش اين عوارض کمک  کولي آنتي
 بوده و بسته به دوزبا اين حال اين عوارض وا. کنند مي

. کند ا را کم ميه ، ارزش درماني آنکاهش مقدار دارو
 درمان با ه با پتوز معموالً به خوبي بMGبيماران 

با اين حال ديپلوپي به . دهند پريدوستيگمين پاسخ مي
  .يابد اين دارو بهبود ميندرت با 
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استفاده : (cholinergic crisis)  کولينرژيکحمالت •
کولين استراز ممکن است يک آنزيم هاي  زياد از مهارکننده

 به شکل ضعف عضالني ايجاد کند که به نام متضاداثر 
با که اين شرايط . شود نرژيک اطالق ميکريز کوليحمله يا 

به درمان با آتروپين شود،   ايجاد ميي زيادکولين استيل
تواند  نرژيک ميضعف عضالني در کريزکولي. دهد يپاسخ م
 را تقليد کند ولي همراهي با ي مياستن حمله حادعاليم
 کليد تشخيصي ،هاي شکمي و فاسيکوالسيون کرامپ

  .شود محسوب مي

  
  هاي ايمونوساپرسيو درمان

يک درمان  يديکورتيکواسترو: يديکورتيکواسترو •
 درصد بيماران به ۸۰بيش از .  استMG براي متداول

دهند گرچه حداکثر  يد به خوبي پاسخ مييکورتيکواسترو
در بيماران . شود حاصل نمياول  ماه ۳ در اين درمان نتايج

دوز يک روز در ميان .  است اندک دوز داروجنرالبا  عاليم 
بستري در . شود  ميتجويزپردنيزون در بيماران سرپايي 

يد آن هم به مقدار يوريدي کورتيکواستروهنگام شروع دوز 
) در بيماران با درگيري عضالت تنفسي و حلق (زياد

انديکاسيون دارد زيرا برخي از بيماران يک حمله پارادوکس 
  .)کريز مياستني(کنند  ديد کننده حيات را تجربه ميهو ت

مورد يد ي چشمي خالص با کورتيکواستروMGدرمان 
اند تنها درمان موثر براي تو  است ولي مياختالف نظر

يکي . برند بسياري از بيماراني باشد که از ديپلوپي رنج مي
از سواالت مهم بدون پاسخ اين است که آيا 

رفت بيماري چشمي به سمت  يد از پيشيکورتيکواسترو
کند يا خير؟ بسياري از پزشکان   جلوگيري ميسيستميک
ني خواهند درمان طوال دهند هنگامي که مي ترجيح مي

ايمونوساپرسيو ديگر را شروع کنند، از مدت با يک 
 استفاده  کمکيکورتيکواستروييد نيز به عنوان درمان

  .نمايند

• Azathioprine : احتماالً بهترين ) نراايمو(آزاتيوپرين
تواند به تنهايي و يا   است که ميMGدرمان طوالني مدت 

به عنوان در اروپا آزاتيوپرين . همراه استروييد استفاده شود
باليني با پاسخ . رود دومين درمان ايمونولوژيک به کار مي

  .  ماه زمان نياز دارد۳‐ ۶ به اين دارو
 تحمل در بيماراني کهاين داور : رينوسيکلوسپ
(tolerance)  کورتيکواستروييد و يا آزاتيوپرين ندارند، بهبه 

  . شود  برده ميکار
  

  درمان جراحي
• Thymectomy : درمان جنرالتال به نوع مبدر بيماران ،

 ۷۵ در  نسبي منجر به بهبوديThymectomy)(جراحي 
. شود  درصد بيماران مي۳۵ کامل در درصد و بهبودي

 تيموس متفاوت excision نتيجه درماني با توجه به بنابراين
  . است

 در درمان حاد و سريع ارزش کمي دارد جراحياين 
افراد . شود نمي ظاهر  اول سال۱‐۳  درزيرا اثر درماني

 جراحي تمامي افرادي هستند که شواهدي به مناسب براي
 ۵۰ کليه بيماراني که سن زير ، به عالوهنفع تيموما دارند

در افرادي  .توان جراحي نمود  را مي جنرال دارندMGسال با 
ه نفع هيپرپالزي تيموس دارند، بکه شواهد پاتولوژيکي 

 چشمي MGومي در کتتيم. آيد بهترين نتيجه به دست مي
رسد که در تعداد  بوده ولي به نظر ميمورد اختالف نظر 

  .زيادي از بيماران عاليم بيماري بهبود يابد
گيري کننده  اطالعات کمي در مورد نقش پيش

 جنرال چشمي به MG براي جلوگيري از تبديلتيمکتومي 
  .وجود دارد

  
  درمان هومورال

در هاي   بادي اتوآنتي،پالسمافورزيس :پالسمافورزيس •
 پاک ،باشند  مي مسوول ايجاد بيماريگردش خون را که

  براي افرادي که بسيار بدحال و اين فرايند درماني . کند مي
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ها و  وردرمان با ايمونوساپرسيا  تنفسي بوده و در بحران
ها به دليل تاخير در پاسخ به درمان  کتومي براي آنتيم

  . گيرد باشد، صورت مي مناسب نمي
 ،مياستنيحمله حاد ي از موارددر  :وگلوبولينايمون •

آميز گزارش   موفقيت (IVIG) ايمونوگلوبولين وريديدرمان با
  .باشد  مشخص نمياثر دارو نحوهبا اين حال . شده است

  
  آگهي پيش

 فارماکولوژي،  پيشرفتههاي  از به وجود آمدن روشقبل
در .  درصد بود۷۰تر از   بيش)مورتاليتي(مرگ و مير ميزان 
هاي مناسب، بيماري به ندرت  اضر با وجود درمانحال ح

 درصد ۲۰خود در بيش از  بهبودي خودبه. کشنده است
بيماران رخ داده ولي بسياري از اين افراد عود بيماري را 

 ۴۰‐۷۰ به بهبودي کامل در موجبدرمان  .کنند تجربه مي
  .شود  سال مي۳درصد بيماران طي 

  
  پزشکان  چشمکاربردي برايروش برخورد 

 با شرح حال و معاينه MGتعداد بسياري از بيماران 
تشخيص بايد به وسيله . شوند فيزيکي مشخص مي

آزمايشات تشخيصي قطعي شود، حتي اگر شرح حال و 
 .کننده باشند معاينه براي تشخيص قانع
و ايمن بوده و  ارزان ،آسان  خوابآزمايش يخ و آزمايش

 عاليم چشمي دارند ارزش براي بسياري از بيماراني که
با اين . است و به راحتي در مطب قابل اجرا داردتشخيصي 

ادروفونيوم بوده و  آزمايشتشخيص، حال استاندارد طاليي 
. شود  وجود دارد، انجام نميممنوعيتتنها در مواردي که 

هاي  بادي  آنتيتمامي بيماران بهتر است از نظر وجود
 بررسي (Ach receptor binding Abs) متصل به استيل کولين

  بادي آنتي شوند و در صورت فقدان آن از نظر وجود 

modulating شوندارزيابي .  
پزشک  شود که چشم مشاوره نورولوژي زماني داده مي

 ادروفونيوم نبوده و يا قطعي کردن آزمايشقادر به انجام 

ممکن .  داشته باشدEMG  الکتروميوگرافيتشخيص نياز به
 بالينيهاي  زشک براي آسان کردن ارزيابيپ است چشم

براي مثال ، درخواست عکس  قطعيMG بيمار مبتال بهبراي 
هاي خوني  آزمايش و يا ساير کند  مدياستناسکن تي سي

  .  بدهد را انجام)TFT و ANA ،ESRبراي مثال (
که با درمان و توسط افرادي  MG بهتر است معالجه

تمام .  شودانجام تري دارند، عوارض آن آشنايي بيش
توانند در مورد کافي بودن درمان براي  پزشکان مي چشم
  .ي خوبي باشندهاي چشمي، راهنما  عاليم و نشانهکنترل
  

  خالصه

ک بيماري اتوايميون است که بر روي مياستني ي
 ضعف موجباشته و  اثر گذعضالني‐عصبيارتباطات 

 متغير بودن و  آن مشخصهشود و عضالني مي
پتوز و يا تقريباً تمام بيماران . ري استپذي خستگي
 از پزشکان  چشمبهتر است.   حرکتي چشم دارندمشکالت

 و وجود داردنکاتي که در شرح حال و معاينه فيزيکي 
اي قطعي کردن هاي تشخيصي که بر آزمايشچنين از  هم

 از  وندـته باشـاهي داشـد آگرو ص به کار ميـتشخي
. دنترابيسم جلوگيري کنهاي غيرضروري پلک و اس جراحي

آيد ولي   مشکالتي پيش ميMGگاهي در تشخيص و درمان 
  .استهاي امروزي خوب   کلي بيماري با درمانآگهي پيش
  

  نکات باليني

 ميزان شيوع کالپس کارديوواسکوالر در حين ‐۱
   چه مقدار است؟(Tensilon) ادروفونيوم آزمايش
 يا تزريق venopunctureگام ـدر هن vasovagalش ـواکن

تواند منجر به   درصد است که مي۵ ادروفونيوم حدود
سنکوپ گاهي به .  کامل شود گاهيسنکوپ ناکامل و يا
 نيستتر   که از لحاظ باليني مهمدهد شکل تشنج روي مي

تري براي مشاهده کننده   بيشاضطراب و نگراني در عوض
  .کند ايجاد مي
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 سابقه ادروفونيوم در مواردي کهبهتر است آزمايش 
 انجام  وجود داردو يا برادي آريتمي قلب يبيماري عروق

فعاليت  و افزايش  افت فشار خون، زيرا خطرنشود
 به طور معمول (ECG) نوار قلب.  وجود داردپاراسمپاتيک
 ادروفونيوم نبايد بر روي صندلي آزمايش .شود انجام نمي

انجام شود بلکه بهتر است بيمار بر روي تخت معاينه 
خوابيده يند تا در صورت سنکوپ به سرعت به حالت بنش

 vasovagalهاي جلوگيري از ايجاد واکنش  يکي از راه. درآيد
 ادروفونيوم چند تزريقخواباندن بيمار و گرفتن رگ و 

افزايش تدريجي . در حالت نشسته استآن هم دقيقه بعد 
يکي از . تواند واکنش به دارو را کم کند ادروفونيوم مي

 ۵/۱ ادروفونيوم تزريق داخل عضالني آزمايشهاي  نجايگزي
 ارزيابي  وآتروپينگرم  ميلي ۶/۰نئوستيگمين و گرم  ميلي
 به ندرت واکنش در اين حالت. باشد  بعد ميدقيقه ۳۰‐۴۵

 در آزمايش تقريباً نتيجه اين آيد و ميوجود   بهبه تزريق
  . ادروفونيوم استآزمايشحد 
  واسمپاتيکي استادروفونيوم يک آگونيست پار 

سيستم پاراسمپاتيک را تحريک کرده و عوارضي نظير 
 از  او.کند هاي شکمي ايجاد مي ترشح زياد بزاق و کرامپ

 براي مطمئن شدن از کافي بودن GIهاي   کرامپوجود
 هنگامي که بيمار پاسخي به .دکن  استفاده ميمقدار دارو

بارت ديگر به ع.  نيز نداردGI عاليم ،دهد ادروفونيوم نمي
 سيستم جا که  از آن. ميزان دارو کافي نبوده است

کاردي  شود، ممکن است برادي پاراسمپاتيک تحريک مي
 ممکن است  اين امر در بسياري از بيمارانورخ دهد 
افت فشار خون، ايست انگيز باشد و منجر به  مخاطره
  . و گاهي ايست قلبي شود(apnea)تنفسي 
 حتي يک  بروزوليل است غيرمتحم عوارض قلبي بروز

اين است که  ايشان عقيده . نياز به آمادگي داردهم مورد 
دهند بايد   را انجام ميآزمايشپزشکاني که اين  تمامي چشم

. را داشته باشندعروقي ‐قلبيعوارض آمادگي برخورد با 
 آتروپين بايد و از قبل گرفته شده  بيمارگرالزم است 

.  ضروري آماده باشدبراي استفاده سريع، در مواقع
 براي تنفس بيمار در bag-maskچنين يک سيستم  هم

  . موارد آپنه الزم است
  
 آزمايش آيا نقش تشخيصي ديگري براي ‐۲

پيريدوستيگمين در بيماراني که شواهد باليني و 
   را ندارند، وجود دارد؟MGآزمايشگاهي 
ني، ايجاد اطمينان کافي ست در تشخيص مياهدف اوليه

  دراگر. تخاذ تصميم در مورد درمان بيماري استبراي ا
بادي  کولين استراز آنتي استيل  آنتي به پاسخ منفيها ارزيابي

 آزمايش  به و پاسخ منفيsingle EMG طبيعي بهو پاسخ 
  بيماري داشته باشد، وجودادروفونيوم يا نئوستيگمين

نيز  پيريدوستيگمين آزمايشپاسخ و غيرمحتمل است 
 براي شروع درمان ايمونوساپرسيو  اين حالتممکن است در

بهتر است بيمار بدون در چنين شرايطي . نباشدکافي 
 و مشاهده گردد تا نشانه جديدي گيري شود  پيتجويز دارو
  تشخيصبتوان وشود هاي فعلي تغييري حاصل  يا در نشانه

با (درمان بدون تشخيص . نمود را اتخاذ بيماري
 که پزشک جزيي را ات تغيير ممکن است)پيريدوستيگمين

 تشخيصي را روند بپوشاند و استها  در جستجوي آن
  .طوالني سازد

وجود در اغلب بيماراني که شرح حالي به نفع مياستني 
 آزمايش  بايد ادروفونيوم منفي است،آزمايشدارد ولي 

اين آزمايش را به . شودتشخيصي پيريدوستيگمين انجام 
 بردبه کار توان  ميي دارند، خصوص در بيماراني که ديپلوپ

زيرا آزمايش ادروفونيوم در اين بيماران اغلب داراي ابهام 
ج آزمايش  قبل از آماده شدن نتايپيريدوستيگمين . است
اگر پاسخ  .شود تجويز ميکولين  استيل  بر ضدبادي آنتي
 مثبت باشد، پيريودستيگمين مفيد بوده و اگر بادي آنتي
 ستنينشانه خوبي است که بيمار ميا منفي باشد، بادي آنتي

ندارد، به خصوص در موارد عدم پاسخ به درمان با 
   .پيريدوستيگمين
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تواند در بيماراني که   مياستني ميحمله حاد آيا ‐۳
پزشکان بايد   چشم؟مياستني چشمي دارند رخ دهد

  مراقب چه چيزهايي باشند؟
تواند به سرعت به مياستني   مي گاهيمياستني چشمي

 البته .تنفسي تبديل شوداختالالت  با ضعف و يستميکس
سريع نيست که هم دهد و چندان   اغلب رخ نمياين حالت

بيمار بايد از امکان ايجاد . براي بيمار خطرناک باشد
dysarthria ،dysphonia ،dysphagia ضعف انتهاها و يا ،

dyspneaاگر هر کدام از اين عاليم .  آگاهي داشته باشد
  .داردشديد د، بيمار نياز به بستري و درمان ايجاد ش

تواند به طور ثانويه به مياستني  ياستني چشمي ميم
 .افتد نسبتاً سريع اتفاق مياين امر   وجنرال تبديل شود

 هاي کليدي وجود دارد که عاليم و نشانهاي از  مجموعه
  :عبارتند ازها  اين عاليم و نشانه .دنرو  کار مي بهبراي افتراق
 به خصوص در بيماراني که که  عمومي يا چشميضعف

 از  نيز رابيماران صداي .شود  ديده ميبلع مشکل دارنددر 
ودن که نشانه ضعف عضالت  تودماغي ب به اصطالحنظر

 از نظر وجود  بايد بيماران را.کرد گوش  بايدتنفسي است
ها را مستقيماً به اتاق   تنفسي و يا بلع که آنتخطر مشکال

  .نمودبرد، آگاه  مياورژانس 
  
 پتوز و يا  براي چه زماني درمان جراحي‐۴

 (stable) ثابت استرابيسم در بيماراني که مياستني
  شود؟ دهند، انجام مي دارند و به درمان پاسخ نمي

اگر بيماري با مياستني درمان ايمونوساپرسيو براي 
بهبودي دريافت نکرده است براي دادن توصيه جراحي 

اگر بيمار انحراف چشمي و يا پتوز ، حتي کردنبايد عجله 
به عبارت ديگر اگر بيماري . داشته باشد (stable) ثابت

نان ايمونوساپرسيو دريافت کرده ولي همچدرمان کافي با 
 به درمان و دارد ها نقص در موقعيت پلک و چشم

   براي (prism)منشور براي مثال (غيرجراحي پاسخ نداده 
  

با . وقت درمان جراحي صحيح است، آن )استرابيسم خفيف
يا تغيير ناگهاني در اين حال بيمار بايد از احتمال بازگشت 

 استرابيسم ناگهاني پس از عمل  ايجاداپلک يوضعيت 
  . باشدجراحي آگاه 

. درمان ديپلوپي در بيماران مياستني کار سختي است
 large angle و noncomitantها  بسياري از استرابيسم

 به خوبي پاسخ  (prism)منشوربراين به درمان با  بنا،هستند
جراحي را  انحراف،ميزان عالوه بر اين تغيير در . دهند نمي

  .سازد براي کنترل طوالني مدت، نامناسب مي
هنگامي که بيمار استرابيسم ثابتي با اندازه مشخص در 

 ماه دارد و هيچ عالمتي ۶  براي مدتجهات مختلف حداقل
 شدن مياستني چشمي جنرالاري و يا از فعال بودن بيم

با اين حال . شود ندارد، درمان جراحي استرابيسم توصيه مي
بيماران بايد آگاه باشند که بيماري ممکن است دوباره فعال 

  . عود کندشده و ديپلوپي 
  
 تحت چه شرايطي متخصص چشم درمان ‐۵

  کند؟ سيستميک را براي مياستني شروع مي
 بوده و نياز است از بين درمان مياستني پيچيده
 استفاده (toxic) گاهي سمي  وداروهاي مختلف با قدرت باال

ت بررسي کرد تا دچار عوارض بيماران را بايد به دق. نمود
چنين مياستني   و هموند نشيو داروهاي ايمونوساپرسسمي

بيماران .  تبديل نگرددنوع سيستميکها به  چشمي آن
 و نياز به درمان ند شوترممکن است در هر زماني بد

حتي شروع . پيدا کنند مياستني حمالت حاداورژانس براي 
تواند باعث بدتر شدن  درمان خوراکي کورتيکواستروييد مي

  .شود حال بيمار مياستني به طور گذرا 
پزشک قرار  چنين بيماراني در حيطه کاري چشمدرمان 

 زيرا درمان مياستني بايد توسط پزشکي صورت گيرد. ندارد
 . مياستني آگاهي دارد عوارضکه از تمامي طيف بيماري و 

 توسط چشم پزشک عمومي  نبايددرمان ايمونوساپرسيو
  .شروع شود
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 به بايدتمامي بيماران مشکوک به مياستني 
 بهتر ها ارجاع شوند زيرا آننورولوژيست و يا متخصص ريه 

 سيستميک بيماري را به خصوص در عوارضتوانند  مي
 گاهي. ري دستگاه تنفس، تشخيص دهندموارد درگي

 ولي توان آزمايش نمود مي يا پردنيزون را mestinon يدارو
 که مشاوره نورولوژيست  دادزماني انجامبايد اين کار را 
  . ميسر نباشد

  
اسکن  تي سي آيا تمامي بيماران مياستني به ‐۶

براي غربالگري از نظر وجود تيموما نياز دارند و آيا 
MRIتي اسکن  سينسبت بهتري   بيش حساسيت 
  ؟دارد

ان مياستني ديده  درصد بيمار۱۰ تا ۵تيموما در 
 و سيستميک اين ميزان در مياستني شود که احتماالً مي
رو و  روبه(نماي راديوگرافي قفسه سينه . استشمي برابر چ

 براي تشخيص تيموما به اندازه کافي حساسيت )نيمرخ
 تقريباً تمامي موارد ،ت اسکن با کنتراستي سي. ندارند

مکان هيپرپالزي بافت تيموس را در اين بيماران اتيموما و 
 کاره ب قفسه سينه در بعضي موارد MRI. دهد نشان مي

 زيرا بيمار بايد در مدت اسکن نفس خود را نگه رود نمي
مانده هاي به جا تشخيص بافتتواند براي   ميMRI. دارد

ه پاسخ مثبت کاذب تيموس بسيار حساس باشد و منجر ب
 اسکن قفسه سينه با CTبراي تيموما شود، به همين دليل 

 محسوب روش انتخابي براي غربال تيموماکنتراست 
  .شود مي

 درها  آزمايش مشخص درباره نقش اختالف نظريک 
تشخيص تيموما در بيماران مشکوک به مياستني وجود 
 دارد که به دليل وجود تيموس اکتوپيک در بسياري از

شود هر روش   باعث مياين موضوعبيماران مياستني است 
بادي   آنتينتايج. تصويرنگاري براي تشخيص کافي نباشد

 استيل کولين براي تشخيص تيموما هاي برضد گيرنده
طبيعي يا  بادي آنتي  ميزان اگر.تر قابل اعتماد است بيش

تري   بيش(work up) اقداماتاندکي افزايش يافته باشد، 
به طور مشخصي فوق  بادي آنتياما اگر . شود نميانجام 

 بيمار را به نورولوژيست براي انجام  بايدافزايش يافته باشد
   .دادهاي الزم ارجاع  آزمايشساير 
  
 تا چه ميزان با تيروييدهاي چشمي   بيماري‐۷

مياستني همراهي دارند و اگر يک بيمار با هر دو اين 
 دو چگونه از هم اين دوبيني داشته باشد ها بيماري

د به عبارت ديگر چه مقدار از نشو تشخيص داده مي
 مربوط به و چه مقدار تيروييد عاليم مربوط به
  مياستني است؟

 معموالً با مياستني همراهي تيروييدبيماري چشمي 
معموالً بيماران مشکوک به مياستني براي . دارد

 وييدتيرهاي   هورمونگيري  و اندازهتيروييدبادي  اتوآنتي
 ايجاد عاليم چشمي بيماري گيرند مورد غربالگري قرار مي

 در بيمار با شواهد.  پزشک باشدتاييدبايد مورد تيروييد 
 اگزوتروپي احتماالً به ، بيماري تيروييد و مياستنيتوام

رکتوس  گرفتاري عضله زيرا شود ميدليل مياستني ايجاد 
  .خارجي در بيماري تيروييد نادر است

اير انحرافات هيپوتروپي پيشرونده معموالً به در ميان س
دليل بيماري تيروييد است که به صورت يکطرفه عضله 

 پلک تورمکند و گاهي با  راست تحتاني را گرفتار مي
  .ي دارد سمت هيپوتروپي همراهبهتحتاني و ادم زيرجلدي 

  افتراقي براي تشخيصforced duction آزمايش
 وجود. سيار کمک کننده استمياستني و بيماري تيروييد ب

 افزايش فشار  وsupraduction به نفع محدوديت ياهدوش
.  استتيروييدبه نفع بيماري  upgazeداخل چشم در هنگام 

 ،هادرمان با ايمونوساپرسيوبراي در بيماران انتخاب شده 
تا دوبيني ( اثر بيشتري بر روي دوبيني مياستني دارد دارو

آتروپين ‐ تيگمينونيوم و نئوس ادروفآزمايش. )يتيروييد
هاي با ارزشي دال بر انحراف چشمي به دليل  تواند نشانه مي

اين تشخيص هنگامي که . باشد  داشتهبيماري مياستني
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 مياستني گراويس‐ دکتر حميد نوروزي

بيماران مياستني در فاز بهبودي هستند و دوبيني ناشي از 
ممکن است م مربوط به بيماري تيروييد است انحراف چش

  . منجر شودبه مداخله جراحي 
بيماري  اين موضوع بيشتر محتمل است کهبه عالوه 

 وي  مياستني تشخيص داده شود ولي فرديتيروييد
 با مياستني شناخته  برعکس فردي،تشخيص داده نشود

 تشخيص داده بيماري تيروييداز نظر ممکن است شده 
ني همراهي با بيماري تيروييد  مياستموارد درصد ۳۰. نشود
اگزوتروپي دارند، بسيار  و  که پتوزبيماران تيروييدي. ددار

مشکوک به مياستني هستند زيرا بيماري تيروييد اغلب 
  .دهد پتوز نمي

 وجود دارد و lid retractionاغلب يد يدر بيماري تيرو
ديپلوپي در دو درمان . تر از اگزوتروپي است تروپي شايعازو

در . بيماري تيروييد و مياستني بسيار شبيه است
. شود   استفاده ميfresnel prism از small angleاسترابيسم 

 باشد large angleاگر انحراف هنوز وجود داشته باشد و يا 
تنها درماني است که تا زمان ثابت شدن عينک طبي 

 براي فهنگامي که زاويه انحرا. شود انحراف ترجيح داده مي
 و بيمار هيچ عالمتي از بيماري ماند ماه ثابت ۶حداقل 

راحي ج) بيماري تيروييد يا مياستني (ندارد سيستميک
  .شود انجام مي

  
يزون يا ـپردن(ها  وراپرسـونوسـا ايمـ آي‐۸

به عنوان خط اول درمان مياستني ) آزاتيوپرين
اند؟ و يا بهتر است زماني که  چشمي پذيرفته شده
ت عاليم را کنترل کند به کار پيريدوستيگمين نتواس

  برده شوند؟
سيستميک حدود ياستني چشمي به  تبديل ماحتمال

 سال ۲ درصد اين موارد در ۸۰ و  درصد است۵۰ تا ۴۰
شواهدي وجود دارد که . دنشو اول شروع عاليم ديده مي

 خطراي  ها به شکل قابل مالحظه وردرمان با ايمونوساپرس
کند و  جنرال را کم ميحالت تبديل مياستني چشمي به 

ستيگمين تنها يک پيريدو. شود  بيمار ميبهبوديموجب 
   تبديل مياستني چشمي احتمالدرمان عالمتي است و از 

چنين نقش اندکي در مورد  هم. کاهد  جنرال نمي حالتبه
تر  پيريدوستيگمين براي از بين بردن دوبيني و کمي بيش

بنابراين بيماراني که اخيراً تشخيص . وجود داردبراي پتوز 
و )  سال گذشته۲ طي(شده است ها داده  مياستني براي آن

اند بهتر است از  ديپلوپي يا پتوز شده مانند مشکالتيدچار 
.  شوداستفادهها به عنوان خط اول درمان  ورايمونوساپرس

 ي خاصوپرين و سيکلوسپرين براي بيماران آزاتي،پردنيزون
 بر انتخاب دارو بايد. استبه عنوان خط اول درمان کافي 

  در هر فرد بيمارحملهاي همراه و ت اساس سن، بيماري
  .  مشخص باشدمجزا و

ها    عاليمها و نه  نشانههدف از درمان از بين بردن کامل 
  . است که اين مهم اغلب ميسر است

ريدوستيگمين يانتخاب اول براي مياستني چشمي پ
ا پيريدوستيگمين هنگامي که بيماري به درمان ب. است

رولوژيست ردنيزون با مشورت با يک نودهد، پ پاسخ نمي
شود که  اخيراً به اين موضوع توجه مي. شود ميشروع 

رفت مياستني چشمي به   از پيشندرمان اوليه با پردنيزو
کند و اگر اين مطالعات توسط  جنرال جلوگيري مي

ند، نقشي براي درمان اوليه حمايت شوتحقيقات ديگري 
  .وجود خواهد داشت نمياستني چشمي با پردنيزو
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  Wave Frontکليات 
  

   کلينيک چشم پزشکي رازي‐پزشک  چشم : دکتر فاطمه عبدالهيان
   کلينيک چشم پزشکي رازي‐پزشک  چشم : دکتر غالمرضا بياضيان

  
  مقدمه

هاي بينايي  هاي هر يک از قسمت نقص در ويژگي
تمام اختالالتي که . شود باعث اختالل در ايجاد تصوير مي

 عوجاج، اگردند  نور ميباعث انکسار نادرست اشعه
(aberration)مختلف جبهه هاي شکل. دنشو  ناميده مي 

ارايه ها  اعوجاج متنوعي از اطالعات  (wave front)موج
 به ؛نمود درمان  بيمار راتوان کند که بر اساس آن مي مي

  .شود فته ميگ   wave front guided treatmentاين حالت
  

  تعاريف

• Wave front) WF:(وج عبارتست از سطح    جبهه م
. باشد ط ميـه نور که در حال عبور از يک محيـاشع

 جبهه ،(analyzer)کننده   تجزيه و تحليلهاي دستگاه
چشم را به صورت   اشعه نور خارج شده ازموج
  .دهند هايي نشان مي نقشه

• Zernike polynomial:  کهيك الگوريتم رياضياز  
 براي گرديد ارايه فيزيكدان هلندي Zernikeتوسط 
م سلسله تن الگورياي. شود مي استفاده  WFتوصيف

کننده اختالالت  ن بيادهد كه تصاويري را نشان مي
  .چشمي هستند

• Mode:که با  شود  گفته ميي به هر يک از تصاوير
  .دنشو  معرفي مي Z متغير 

• Coefficient: هر نقشهWF  داراي يک معادل است که 
  .شود  نشان داده ميCبا   ودهد قدرت تصوير را نشان مي

• Order: شوند بندي مي  رده دسته۶ تصاوير زرنيکه در .
  .شود  گفته مي orderها به اين رده

• Root Mean Square) RMS:(  عددي است که معرف
هاي  باشد و با فرمول  ميWFهاي مربوط به  ناهمواري

  .شود  محاسبه ميگر تحليلهاي  رياضي توسط دستگاه
• Lower Order Aberration  LOA)(:هاي   اعوجاج

 يعني ،۲ و۱دهد، شامل گروه  ميخفيف را نشان 
  .باشد  ميtiltوربيني، نزديک بيني، آستيگماتيسم و د

• Higher Order Aberration) HOA:(هاي    اعوجاج
و  ۶ تا ۳دهد که شامل گروه  شديد چشمي را نشان مي

  .باشد ميباالتر 
 

 wave frontليات ک

تواند به صورت اشعه يا امواج  ور ميدر علم فيزيك، ن
 متراكم و تاتجامواج نور متشكل از دس. توصيف شود
هاي  محيطها هستند كه با سرعتي باال از  نازك از اشعه

ها يك   نوك تمامي اين اشعه؛گذرند مختلف اپتيك مي
   (wave front)جبهه موج،  را اين سطح.سازد صفحه را مي

 WF به صورت  wave front معموالً (گويند مياشعه نور 
هاي نور كه از يك منبع نوراني  اشعه .)شود خالصه مي

 مسطح يا نامنظم داشته ت جبهه موج ممكن اس،آيند مي
  ) ١شكل . (باشند
  

  منظم ناWF   مسطح وWF ‐١كل ش
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 Wave Front  کليات‐دکتر فاطمه عبدالهيان

 WF هـوط بـمرباج ـاعوجو ) distortion(نظمي ـمنا
 عينك يا ندمان يهاي مختلف اپتيك و وسايل اپتيك قسمت

قرنيه باعث كاهش سرعت نور در مقايسه با هوا يا خالء 
اگر اشعه نور تحت يك زاويه مايل وارد يا خارج  .شود مي

 مربوط  WFيابد و تصوير  قسمتي از آن انعكاس مي،شوند
  .کند ميبه آن تغيير 

  

 
  مطلوب مربوط به يك لنز   WF‐٢شكل 

  

 WF شكل اتيرباعث تشديد تغي  لنز هر بودننامنظم 
ح سط  كه دريتصوير WF، مطلوبدر يك لنز  .دشو مي

 در نتيجه وشود، بايد مسطح باشد  لنز تشكيل ميکانوني 
 نامنظم باعث ايجاد  WF.خواهد بودتصوير شي واضح 

  )٢شکل ( .گردد ميتصاوير كمابيش مبهم 
  WF يك،هاي مختلف بينايي و لنزها ، قسمتدر عمل

 و نامنظمي مختصري مشاهده سازند كامالً مسطح نمي
 ضريب تواند نقايصي در شكل، شود كه علت آن مي مي

جايي از موقعيت  هجايي از محور بينايي و جاب ه جاب،شکست
اين نقايص  .و فاصله صحيح در محور بينايي باشد

  .شوند ناميده مي) aberration(  بيناييهاي اعوجاج
WFي و  بررسگر تحليلهاي  تواند توسط دستگاه  مي

 بعدي  دوهاي ثبت شود، كه معموالً به صورت نقشه
  ) ۴ و ۳شکل  (.شود نمايش داده مي

  

  مطلوب   wave front ‐۳شکل
  

    واقعيwave front  ‐۴شکل 
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 در WFهاي مربوط به  اعوجاجترين  ترين و مهم ايعش
 كه همان  defocus عبارتند از اختالالت،چشم انسان

 در ، كروي دارندWF  وباشند ميربيني بيني و دو نزديك
بيني، دوربيني با  حالي كه اختالالت مختلط نزديك

 .ند  هست معموالً بيضي شكليسمآستيگمات
 تصاوير صورت ممکنترين   به ساده٧ و ٦، ٥هاي  شكل

WF دن را نشان مي ده:  
  

  

   چشم سالم‐٥شكل 
  

  

   چشم دوربين‐۶شکل
 

  

  بين  چشم نزديک‐۷شکل 
  

  Zernikeعرفي م
 و هاي رياضي  را توسط فرمولWF نشمندان شكل هردا

يك الگوريتم از . كنند د توصيف مياعدابه وسيله يك سري 
 WF فيزيكدان هلندي براي توصيف Zernikeرياضي توسط 

دهد   سلسله تصاويري را نشان ميتماين الگوري .استفاده شد
) modes(يكه ن شكل خاصي دارد و تصاوير زرکكه هري

مرتبط به ) (coefficient يلعادمهر تصوير . شوند ناميده مي
 روابط اينبه . گر قدرت آن شكل است بيانخود دارد كه 

  .شود گفته مي  Zernike polynomialsايه ، معادلهرياضي
قدرت اين و   Zوسيله متغيره  ب (mode)تصاوير زرنيكه

. )coefficient( شوند  معرفي مي Cوسيله متغيره تصاوير ب
 )Zx  و(Cx دهنده شماره تصوير مربوطه هستند  نشانضرايب

 استفاده WF براي توصيف خطاهاي coefficientمعموالً و 
  .دشو مي

  
  تصاوير زرنيكه 

. کنند ارايه مي تصوير را ٢٧ معموالً  WFگرهاي تحليل
  .دهد بعدي نشان مي  اين تصاوير را به صورت سه٨کل ش

توان برخي اختالالت  شكل ميدر نتيجه استفاده از اين 
ه شناخته شده چشمي را مرتبط به تصويري ويژه دانست، ب

  : عنوان مثال
‐ prism    وtilt: Z1  وZ2  
: دوربيني و آستيگماتيسم بيني، نزديک(عيوب انکساري  ‐

Z 5 و Z4 و Z3    
   Z12: (Spherical aberration)اعوجاج کروي  ‐
   Z7 وZ8:  (Coma)کوما ‐

 يك جهت نشان در تصاوير را ،بيشتر اشكال زرنيكه
شکل  (دهد كه برخي قرينه چرخشي يكديگر هستند مي
 اعوجاج کرويو   (defocus)البته عيوب انکساري .)٩

(spherical aberration) داراي جهت نيستند .  
، سه شكل  اشكال زرنيكه از تايي٢٧در يك مجموعه 

گر اساساً معرف  شكل دي٢٤ چرخشي هستند و آن قرينه
. باشد  شكل مختلف هستند كه هريك در دو جهت مي١٢

جهت مختلف تكرار  ها دوبار با دو بنابراين تمام اين
وير اين دو اتص . و كوما  آستيگماتيسم،prism شوند مثل مي

  . هستندت مختلف امشابه هم اما با جه
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 Wave Front  کليات‐دکتر فاطمه عبدالهيان

           Order                      وير زرنيکه              تصا )mode(      

  
  RMSها و مقادير مختلف   تصاوير زرنيکه، گروه‐۸ شکل

  
  

  . اشكالي هستند كه قرينه چرخشي يكديگرند Z7 ،  Z12‐٩شكل 
  

  . دو جهت مختلف دارنداما اساس يكسان  Z5 و Z3‐١٠شكل 

  
  (coefficient) معادلهاي تصاوير زرنيكه 

 را هكه قدرت تصوير مربوطهر تصوير يك معادل دارد 
ن جهت توا  ميد اين اعدا از.دهد  به ما نشان مي WFدر كل

هاي مختلف بينايي  و اعوجاجارزيابي و مقايسه تصاوير 
هاي   با قدرت(Zn)اوير ـموعه كليه تصـمج .فاده كردـاست

 در حقيقتدهد و   كلي را به ما ميي شكل)Cn(مربوطه 
اي  وسيله مجموعهه  بدنتوا  ميآيد که ميدست ه  ب WFيك

ها به   معادلنواحد اي. گرددهاي زرنيكه توصيف  از معادل
  .شود  بيان مي(µ)ميكرون صورت 

  
  (order) هاي زرنيكه گروهها يا  رده

گروه متفاوت  ٦هاي زرنيكه معموالً در  معادل
   رده اصلي تقسيم ٢ه به ورگ ٦اين . شوند بندي مي دسته
و  ١ هاي گروه(خفيف هاي  اعوجاج شوند كه عبارتند از  مـي

    HOA که۶ تا ٣ هاي گروهشامل هاي شديد  اعوجاجو ) ٢
(higher order aberration)  شامل عيوب و دشو ميميده نا 

  .دنباش  انكساري ميعيوب و prismبينايي غير از 
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RMS (root mean square) 
   RMS واحد از WFبراي توصيف و مقايسه اختالالت كلي

(root mean square) شود ياستفاده م.RSM ددي است كه  ع
  .باشد  مي WFكمابيش معرف ناهمواري

RMS )۱ ۲ و(، معرف WF و كلي هر گروه )RMS (h، 
 مربوط به  WF معرف RMS (g)و  HOA مربوط بهWFمعرف 

  .باشد ميها  تمامي گروه
 

  RMSاستانداردهاي زرنيكه و
 مربوطه WF به هاي زرنيكه نه تنها  و معادلRMSمقادير 

قطر شده و  بلكه به استانداردهاي تنظيم بستگي دارد
  . نيز بستگي داردگيري اندازه
  

   Wavelight و  OSAاستانداردهاي  
Wavelight قطر از يك الگوريتم شامل WFشده و  دادهFn 

هاي زرنيكه استفاده   معادل وRMS براي محاسبه مقادير 
  .كند مي
 نجمن علوم اپتيك آمريكاوسيله اه  بOSAستاندارد ا

(Optical Society of America)توصيف شده است  .  
  

 در حين كارهاي wavelightاستانداردهاي از  :توجه
.  استفاده شده است wavelightگر  تحليلتحقيقاتي اوليه با 
 انتخاب  راگر تحليلتوان در حين كار  در حال حاضر مي

.  استفاده شود wavelight) يا (OSAاستاندارد کدام  از کهكرد
 قدرت در ميزان WFاستانداردهاي متفاوت روي نقشه 

(power)و PSF  (point spread function) گذارند،  تاثير نمي
 را نشان  متفاوتيهاي  و معادل RMSبلكه تنها مقادير

  .دهند مي
  

   :  RMS محاسبه مقادير
 استفاده RMSهاي زير براي محاسبه مقادير  از فرمول

  .ودش مي

     ∑
=

n

i
nOSAC

1

2 RMSOSA=   

∑
=

n

i
nWaveLightC

1

2 RMSWaveLight=  

  
2

5
2

4
2

3 CCC ++RMS2= 

  
  WF انكساريميزان عيبمحاسبه 

والً معادل ـساري معمـانكسالم، عيوب در يك چشم 
 انكساري عيوب.  استWFه  مربوط ب aberrationترين قوي

  .شوند  معرفي مي  Z5 وZ3 ،Z4 وسيله اشكاله ب
  C5 وC3 ،C4  محاسبه ازcylinder و sphereاختالل در 

  .شود استفاده مي
  

 از  Wavelightدر صورت استفاده از استانداردهاي •
 :شود هاي زير استفاده مي فرمول

 

WavveLightWaveLight CYLC
OZ 2

18
4 −− −SPH=   

  

WaveLightWaveLight CC
OZ

−− +− 5
2

3
28CYL = 

  
از   OSAدر صورت استفاده از استانداردهاي  •

     :شود هاي زير استفاده مي فرمول
          

      OSAOSA CYLC
2
1

3
4

4 −− −SPH =  
  

                    OSAOSA CC −− +− 5
2

3
2

6
4CYL = 

                              
  .باشد  ميWF قطر، OZ  (optical zone) منظور از 
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 Wave Front  کليات‐دکتر فاطمه عبدالهيان

رفرکشن  معموالً با WF حاصل از  اسفر و سيلندر:توجه
  : و داليل آن عبارتند ازردبيمار تفاوت دا

 اندازهشود كه  بيمار، در حالي انجام ميرفرکشن  )١
گشاد شدن  پس از WF در حالي كه استمردمك كوچك 

(dilatation)گيرد  مردمك صورت مي.  
تخاب هايي كه براي معاينه بيمار انلنز گاهي )٢
 و سيلندر  ت اسفر ممكن است عالوه بر اختالال،شود مي
را نيز تصحيح ) HOA( باالتر  ردههاي اعوجاج از جاتيدست

 تا حدودي ي سيلندر، به وسيله لنزها کوما چنانچه؛كنند
 ، به صورت دقيقWFگيري  اما اندازه. باشد قابل تصحيح مي

از هم را   HOA انواعير و ساcylindrical و  sphericalاجزا
 سيلندر  و اسفر،HOAسازد و با توجه به شدت  متمايز مي

مار ـ بينيـ باليهـد با معاينـتوان يـ م WFآن،له از ـحاص
  .هايي داشته باشد تفاوت
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گيري ديد در کودکان هاي اندازه روش  
 

  پزشکي نگاه   مرکز چشم‐چشم پزشک : دکتر مريم آل طه

 
  مقدمه

ديد رنگ،  حدت بينايي،  بينايي شاملعملکردبررسي 
يکي از  . استگان  مردمک مارکوسو ميدان بينايي

 ،ه چشم کودکانن معايهاي ترين بخش ترين و مشکل مهم
لت اهميت تعيين دقيق و ترين ع مهم.  بررسي ديد است

شخيص و درمان به تزود هنگام حدت بينايي در کودکان 
توانايي تمايز  و  (VA) حدت بينايي.وپي  استيموقع آمبل

ابد و ـي يامل مـکتي گدـها طي سال اول زن رستـانتـک
بر . يابد ي سالگي ادامه م۱۲آن تا ) plasticity(تغييرپذيري 

 از توان مي سن کودک تکامل مغزي و ،حسب ميزان رشد
. هاي متعددي براي تعيين ميزان ديد استفاده نمود روش

توان به  ترين سني است که مي دو و نيم سالگي کم
 در هر  و ديد را ارزيابي نمود(objective) عيني هاي روش

 سالگي ارزيابي ميزان ديد بستگي بسياري ۵‐۶حال تا سن 
هاي  ارتکننده و مه هنبه مهارت و قضاوت فرد معاي

  . کودک داردرشدبرقراري ارتباط و , آموزشي
  

   ديدگيري اندازههاي  روش
که هاي متعددي براي ارزيابي ديد ابداع شده است   آزمون

  ل حروف اسنلنبه ترتيب از مشکل به آسان شام
 (Snellen letters),    اعداد اسنلن  (Snellen number),  
 Eگردان  (tumbling E),حروف  HOTV (HOTV letters), 

  Allen، و آزمون تصاوير Lea (Lea symbols) هاي نشان
 (Allen pictures) هاي فوق قابل   آزمون  بيناز .باشد مي

 است و بعد از آن به Snellen acuityتر از همه  اطمينان
  گردان،Lea , Eهاي  نشان,HOTV  حروفهاي  آزمونترتيب

قابل  (fixation behavior)بررسي تمرکز ديد  و Allenتصاوير 
ل ـايد قابـ بموالًـمع. ستندـها ه ونـن آزمـتري نانـاطمي

 که در کودک قابل استفاده است  رايآزمونترين  اطمينان
هاي استاندارد تعيين  روش .دبرکار ه براي تعيين ديد ب

 ۳ از سن قبلندرت در کودکان ه  دور بحدت بينايي
اي بررسي ديد ه  آزمون. دنباش سالگي قابل استفاده مي

 (optotype) هاي ديدنگارخصوص با استفاده از ه نزديک ب
ين حتي در يتوان در سنين پا تصويري را در اغلب موارد مي

   . ماهه با همکاري خوب انجام داد۱۸‐۲۴يک کودک 
 هاي مختلف بررسي ديد کودکان در  آزمون زير جدول

  .دهد ف را نشان ميسنين مختل
  

Clinical application of vision testing in children 
 Neonatal 
 Phototropism (turning toward light) 
 Avoidance of bright light 

 Infancy 
 Fixation and following behavior 
 Optokinetic responses 
 Forced preferential looking test(Teller acuity cards) 
 Pattern VEP 

 Childhood 
 Allen pictures 
 Snellen “E” 
 Landolt “C” 
 H-O-T-V letter game 
 Snellen acuity 

  
ي که قادر  ديد در نوزادان و کودکان ميزان بررسيهاي روش

  (nonverbal)باشند  به تکلم نمي
 ،ودک شيرخوار با سن کمارزيابي ديد يک نوزاد يا ک

حوصلگي  ه به عدم توجه بيمار يا بيجاغلب با تو
بايد از والدين کودک . شود کننده با دقت انجام نمي معاينه

ولد نوزاد و ت از پسحين و , حوادث قبل تاريخچهدر مورد 
هاي   کودک در پاسخ به محرکهاي واکنشنيز رفتار و 

 . به طور دقيق سوال شودبينايي 
  اکثر ساعات روز رابعد از تولددر چند هفته اول نوزاد 
برد و در اين حالت بررسي ديد مشکل  سر ميه در خواب ب
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ي توان ديد را بررس  که با کمک آن ميآزموني بنابرايناست 
 .نمود پاسخ مردمک به نور است
هاي   نوزاد نسبت به محرک،در چند ماه اول زندگي

 هفته ۶نوزادان از . دهد  نشان ميواکنشمحيطي و بينايي 
 ۸ند و از نز بعد از تولد در مواجه با صورت انسان لبخند مي

هفتگي حرکت اجسام را در فضاي اطراف خود دنبال 
اق تو ورود کودک به ا از همان بدبررسي ديد. کنند مي

توجه کننده بايد به ميزان  فرد معاينه. گردد معاينه آغاز مي
, نيستاگموس, وضعيت سر  و نيزکودک به محيط اطراف

براي جلب توجه نوزاد .  يا استرابيسم توجه نمايدنورگريزي
وجه به تبا . توان از يک اسباب بازي رنگي  استفاده نمود مي
 ،نوزادان و کودکان کوتاه استکه طول مدت توجه در  اين

, جلب همکاري کودکبراي .  انجام شوده سريعنبايد معاي
 يک نوزاد .صورت يک بازي انجام شوده بررسي ديد  بايد ب

و چهره ) response to light( هوشيار با ديد طبيعي به نور
   بعضي نوزادان.دهد  نشان ميواکنش) follow face( افراد

  کنند دند ولي نور را دنبال نميگر مي رف نور برـطه ب
) fix and no follow (  در مواردي که نوزاد بر روي منبع
  ندـک يـال نمـبـنور را دن کند و يـ نممرکزـتوري ـن

(no fix and no follow)،اق را روشن و خاموش کنيم ت چراغ ا
  دست آوريمه تا يک ارزيابي کلي از ديد کودک ب

 response to room light).( اجتنابي ناگهاني که واکنش 
نوزاد در مقابله با يک نور شديد مانند نور افتالموسکوپ 

 دهد نيز کمک کننده است غيرمستقيم از خود نشان مي
(avoids bright light). تمرکز ديد (fixation) هدف  بر روي

(target) يکنواخت  وگير پي همراه با حرکات و بايد پايدار 
(smooth pursuit)گير  مرکز و پيت. د باش(fix and follow) 

 ۲۰/۲۰  معادل اسنلنچارت معناي  در نوزادان بهطبيعي
 چرا که در بسياري از کودکان با سن باال و ديد نيست
. باشد ميطبيعي گيري  تمرکز و پي, ۴۰۰/۲۰  و۲۰۰/۲۰

 در شرايط ديد دوچشمي و گيري بررسي تمرکز و پي
 به هنگام بستن يک بيقراري. چشمي بايد انجام شود تک

. باشد بازتر در چشم    به معناي ديد کم ممکن استچشم
شود   موجب بيقراري کودک ميخودالبته بستن چشم 

کوچک مانند انگشت  occluder بنابراين بهتر است که از
 .  شست استفاده شود
. که نور چراغ قوه حدود واضحي ندارد با توجه به اين

جاي آن از ه اده نشود و ب استفهدفعنوان ه بهتر است ب
 استفاده توجه نوزادجلب  برايست باال اهاي با کانتر هدف
 , براي جلب توجه نوزادهدفدر هر حال بهترين  .شود

 ماه ٦براي نوزادان با سن باالتر از . کننده است چهره معاينه
هاي کوچک رنگي براي مشاهده  از اسباب بازيتوان  مي

 و دامنه .استفاده نمودپاسخ کودک به تحريک بينايي 
ه  ماه اول زندگي ب٦ طي  آنگيري  پي و حرکاتسهولت

  . يابد يسرعت تکامل م
                                                                    

با نشان دادن يک اسباب بازي کوچک به کودک  ‐١ تصوير
  . وي را ارزيابي نمودتمرکز ديدتوان وضعيت  مي

  
کنيم تا بتوانيم  ا کودک درباره اسباب بازي صحبت ميب

 وي را ارزيابي  دستگاه بيناييکاملتسطح همکاري و 
براي بررسي  مناسب عملي آزمونوجه به آن تبا و نماييم 

که طول مدت زماني  وجه به اينتبا  .ديد را انتخاب نماييم
اه ت جلب نمود کويوجه کودک را به انجام کارتتوان  که مي

هاي مورد استفاده را تنها تا   آزمونت بايد هر کدام از اس
 ادامه داد و بقيه ،زماني که کودک همکاري کافي دارد

  .معاينه را در جلسه بعدي  انجام داد
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هاي مختلفي براي بررسي ديد  در يک کودک روش
ها را انتخاب  وجود دارد که پزشک بر حسب نياز يکي از آن

براي  HOTV  گردان و حروفE  آزمون ازعموماً. نمايد مي
 ۶ براي سنين Snellen  اعداد و حروف سال و از۳‐۵سنين 

  .شود سال و باالتر استفاده مي
 مشاهده زير لسن تكامل چشمي و بينايي را در جدو

  .نماييد مي
  

Event Age 

Pupillary light reaction 30 wks' 
gestation 

Lid closure and response to bright light 30 wks' 
gestation 

visual fixation Birth 

Blink response to visual threat 2–5 mo 

Well-developed fixation 6–9 wk 

visual following well developed 3 mo 

Accommodation well developed 4 mo 

visual acuity potential at adult level by VEP 6–12 mo 

Grating preferential (Teller) acuity at adult level 3 yr 

Snellen acuity  at adult level 2–5 yr 

End of critical period for monocular visual  
deprivation 

8–12 yr 

Conjugate horizontal gaze well developed Birth 

Conjugate vertical gaze well developed 2 mo 

Ocular alignment stable 1–3 mo 

Fusional convergence well developed 6 mo 

Stereopsis well developed 6 mo 

Stereo acuity at adult level 7 yr 

Foveal maturation completed 4 mo 

Myelination of optic nerve completed 7–24 mo 

Iris stromal pigmentation well developed 6 mo 

  
  CSMآزمون 

در سنين بعد از نوزادي که کودک هنوز قادر به صحبت 
عيين حدت بينايي ت براي CSM از روش ،باشد کردن نمي
اي را   يک منبع نور نقطه،در اين روش .شود استفاده مي

چشم مقابل را ( تابانيم ها مي به هر کدام از چشمجداگانه 
وي قرنيه  نور را ر (reflex)بازتابو وضعيت ) بايد ببنديم

 نور روي بازتابنشانگر موقعيت  C  حرف .بررسي نماييم
 نوري در مجاورت مرکز بازتابطور طبيعي ه قرنيه است ب

که  در صورتي) NC=normal center(شود  قرنيه ديده مي
 UCاي خارج از مرکز نگاه کند به آن  فرد از نقطه

(uncentral)حرف  .گويند  ميS مرکز ـتداري ـ پايانگرـنش
 نوري ثابت يا با حرکت هدف روي يک  (steadiness)ديد

ها جداگانه بررسي   که براي هر کدام از چشممختصر است
 هدف روي تمرکزدر موارد طبيعي که فرد قادر به  .شود مي

 NS به صورت وضعيتاست و نيستاگموس وجود ندارد 
(normal steadiness)  ،در غير اين صورت وضعيتاست US 

(unsteadiness)حرف .  وجود داردM  تمرکز نشانگر حفظ 
   نوريهدفدر شرايط ديد دو چشمي روي يک 

  NM عيـيـط طبـدر شراي. (maintenance) حرک استـمت
 (normal maintenance)عدم توانايي در .  وجود دارد

ها درحالي که چشم  با يکي از چشمديد  تمرکزپايداري 
در . دو چشم است نشانگر يکسان نبودن ديد ،دوم باز است

 قادر به  يا (preverbal)اند ي که به سن تکلم نرسيدهکودکان
دهد   ترجيح مي کودک زماني که(nonverbal) تکلم نيستند

 نمايد به تمرکز نوري هدفها روي  تنها با يکي از چشم
در کودکاني که چشمانشان . ستتنبلي چشم دوم مبتال

ص ترجيح دارد تشخي (orthophoria)موازي هم وضعيت 
  يک  در اين موارد با قرار دادن ؛ مشکل استتمرکز
  پايين  اعده آن رو بهـبه طوري که ق( ۵‐ ۱۰ ورـمنش
  انحراف عموديها  شمـلوي يکي از چـج )باشد

(vertical heterotropia)نماييم و سپس توانايي   ايجاد مي
  .  گردد ها  جداگانه بررسي مي  با هر کدام از چشمتمرکز
  

ها  چشم   با قرار دادن پريزم عمودي در برابر هر كدام از‐٢رتصوي
  .منيك  را در دو چشم مقايسه ميتمرکزو ايجاد انحراف عمودي 
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 چشم بهتر را ،تمرکزبراي تعيين ميزان پايداري 
بنديم و با استفاده از يک اسباب بازي کوچک سعي در  مي

فقي  اسباب بازي را در جهات ا.کنيم جلب توجه کودک مي
کنيم تا کودک با چشم خود آن را  و عمودي جابجا مي

 ؛افتد  دو اتفاق ميپوششبعد از برداشتن  .دنبال نمايد
   را دنبالهدفکودک همچنان با چشم بدتر خود 

  ت چشم بهتر ـسمه  برکزـتمالفاصله ـند يا بـک  مي
  .)Non-maintained ( گردد مي بر

شم بهتر سمت چه  بالفاصله بتمرکزدر مواردي که 
ترتيب زير مشاهدات خود را ه شود بايد ب جا نمي هجاب

  :توصيف نماييم
  ر غالب ـان با چشم غيـچنـک زدن همـبعد از پل •

 حـ ترجيانگر يکـنشكه د ـابي يـم ادامه زـمرکـت
(preference) تر استـم بهـف در چشـفيـخ.  

 (maintenance through a blink) 
جا  ه به چشم بهتر جابرکزتم ،بالفاصله بعد از پلک زدن •

  متوسط در چشم preference يک كه نشانگر شود  مي
 .)maintenance to a blink( استبهتر 

. دارد مي اه را نگتمرکز پلک زدن و تنها چند ثانيه  ازقبل •
  قوي در چشم بهتر استpreferenceکه نشانه 

)maintenance few seconds( . 
توان  ها را مي ي چشم شدت تنبلها با ثبت اين گزارش

,  در ضمن  در معاينات بعدي سير بهبودي.تخمين زد
توان بر اساس  جواب به درمان و تغيير در نحوه درمان را مي

  .       نمودينتعآن 
  

گيري با   حدت بينايي استاندارد قابل اندازهزيرجدول 
  . دهد هاي مختلف را نشان مي  آزمون

  

Normal  Vision test  Age (year) 

20/30 (age 1) 
20/30 (age 2) 
CSM 
20/40 – 20/20 
20/40 – 20/20 
20/40 – 20/20 
20/30 – 20/20 

Visual evoked potential 
Preferential looking 
Fixation behavior  
Allen picture 
HOTV 
E- game 
Snellen  

  0-2 
  0-2 
  0-2 
  2-5 
  2-5 
  2-5 
  5+ 

  

  آزمون ترجيح بينايي
 (Forced preferential looking tests)  

 به يک نگاه کردندر اين روش ميزان توجه کودک در 
 stripe)   نوار عمودي متناوب بينايي مانند يکهدف

grating)بررسي. گردد  بررسي مي grating acuity  با کمک 
گيري ديد در کودکاني  اين روش مفيدترين روش اندازه

ه اطالعات ب. ستنداست که قادر به صحبت کردن ني
  مجددها قابليت تکرار  آزمونآمده از اين  دست

)reproducible ( سنجشو) quantifiable (ه را دارند و نتايج ب
 .دست آمده از آن قابل اطمينان است

 بر اين است که نوزادان FPLهاي   آزموناساس انجام 
دار  هاي بينايي طرح دهند که به محرک ترجيح مي

)patterned stimulus (آزمونهاي  نشانه.  نمايندتمرکز  
gratingهاي تاريک  پهناي باريکه. دهيم  را به نوزاد نشان مي

تدريج ه شکيل داده بت را grating  آزمونو روشني که 
 نوزاد را نتواند تحريک تمرکزيابد تا زماني که  يکاهش م

که فيکساسيون کودک را جلب   gratingکوچکترين. كند
وي را نشان ) resolution acuity(مايز بينايي کند ميزان ت

 را در شرايط تک چشمي و دوچشمي  آزموناين  .دهد مي
گيري وجود دارد و  احتمال خطا در اندازه. دهيم انجام مي

 درست  نوزاد موارد اين احتمال وجود دارد که درصد۵۰در
. بنابراين تنها در موارد تحقيقات کارايي دارد .حدس بزند

 ۲۰۰/۲۰دست آمده با اين روش در حد ه دان ديد بدر نوزا
 ۲۰/۲۰به  gratings  سالگي با آزمايش۱‐ ۳است که در سن 

 تر بيش با اين روش ديد چشم آمبليوپ را معموالً. رسد مي
.                                                                آوريم از حد بدست مي

 بر McDonaldو , Teller ,Mayer and Dobsonهاي   کارت
آمده از  دسته نتيجه ب .اند  طراحي شدهFPLاساس 
شود    ثبت ميcycle/degreeصورت ه  بVEP و FPLهاي   آزمون
  کهتوان آن را به ديد اسنلن تبديل نمود هر چند که مي

پاسخ صحيح يک کودک .  دقيقي با هم ندارندرابطه کامالً
 وجود تنبلي چشم را رد Tellerهاي  به آزمون با کارت
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تعيين کوري قانوني  نبايد در ،Tellerهاي  از کارت. کند نمي
  .استفاده شود

  

دار موجب  هاي بينايي طرح  استفاده از محرك‐٣ تصوير
  .شود  در كودك ميتمرکز چشمتحريك 

  
Visual evoked potentials (VEP)   

ب هاي الکتريکي در لو  ثبت سيگنال VEP اساس انجام
اکسيپيتال مغز است که در پاسخ به تحريک بينايي ايجاد 

براي نوزادان  l VEP(visual evoked potential)انجام . شود مي
 که بايد در حالت  آزمون نحوه انجام هو کودکان با توجه ب

دم کنترل بر فيکساسيون عبيداري انجام شود و  خواب و
 به  صحيح نيازVEPانجام . چشمي و تطابق مشکل است

که دقيق  ديده دارد و در صورتي جهيزات و پرسنل آموزشت
هاي  گيري تکامل راه  روش مناسبي براي پي،انجام شود

هاي بينايي  از محرک.  استسالمبينايي در نوزادان نارس و 
 عمدتاً PVEP يا (Pattern visual evoked potentials)دار  طرح

 در ERG يا VEPهاي   آزمون. شود براي کودکان استفاده مي
دست آمده از ه در نوزادان پاسخ ب .پذير است ي انجامنهر س
تر از طبيعي بود و نبايد به اشتباه غير  ها کم  آزموناين 

 بررسي VEPديد يک نوزاد که با روش . طبيعي تلقي شود
در . رسد  ماهگي به ميزان طبيعي خود مي۶شده است در 

شته باشد و قبل از  داتمرکز نوزاد بايد  آزمونطول انجام 
موجود برطرف   بايد هر گونه عيوب انکساري VEPانجام 
  نيستاگموس دارد ولي   نوزادي که ديد ضعيف و هردر. شود

 ERG (electroretinography)  بايد،معاينه چشم طبيعي است
دست آمده در ه نحوه انجام و تفسير اطالعات ب. انجام شود

عنوان وسيله ه ب بباشد و اغل محدوده اين مقاله نمي
  .گيرد تحقيقاتي مورد استفاده قرار مي

  
    (OKN)اپتوکينتيک نيستاگموسآزمون 
OKN روش مناسبي براي ارزيابي ديد نوزادان با ديد   

ستند يا ـدار نيـرکزي پايـ مرکز ديدـتمکم که قادر به 
با کمک اين روش يک ارزيابي . باشد مينيستاگموس دارند 

 ماهگي ۴‐۶در . آيد ميدست ه وزاد بکلي از وضعيت ديد ن
. دهند نوزادان پاسخ سريعي به تحريک اپتوکينتيک مي

 ؛چرخانيم  يک استوانه را به آرامي مي، آزمونبراي انجام 
تصاوير ترسيم شده بر روي استوانه فيکساسيون کودک را 

در بيماران . شود تحريک نموده و نيستاگموس ايجاد مي
  آزموندر هنگام انجام  اگر, يمبتال به نيستاگموس افق

OKN،،به معناي اين است  نيستاگموس عمودي ايجاد شود 
 کودکان مبتال به .کوين استتکه ديد مفيدي در حال 

 يا محروميت شديد بينايي زودهنگام،آمبليوپي , ازوتروپي
 از سمت optokinetic drum موجود بر روي هدفزماني که 
شود يک پاسخ  ه ميسمت نازال حرکت داده تمپورال ب

pursuitشود  غير متقارن ايجاد مي.  
  

 چرخش استوانه اپتوكينتيك موجب ايجاد ‐٤تصوير 
  .گردد نيستاگوس در كودكي كه درجاتي از بينايي دارد مي
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   بروکنر آزمون
(Bruckner simultaneous red reflex test)  

 سال قابل انجام ۲تر از  ن بزرگا در نوزاد آزموناين 
 قادر خواهيم بود وجود شرايطي  آزموناست و با کمک اين 

  عيب انکساري نامتقارنکنند مانند که ايجاد آمبليوپي مي
. استرابيسم  و کدورت مديا را حدس بزنيم, )آنيزومتزوپي(

 نور يک ،اق تاريک و در فاصله يک بازو از کودکتدر ا
اب بازتتابانيم و  افتالموسکوپ را همزمان به دو چشم مي

 اگر تفاوتي ؛کنيم  نوري مردمک را مقايسه مي)رفلکس(
  .ها انجام شود اشت بايد حتما معاينه کاملي از چشمدوجود 
  
   Doll’s head maneuverآزمون

صورتي که ه ايم ب که با دو دست نوزاد را گرفته در حالي
يم بعد از انچرخ ميوي را اند  ين قرار گرفتهيسر باال و پاها پا
ايجاد  .ييمنما ها را بررسي مي  حرکات چشم,توقف چرخش

د درجاتي از نيستاگموس وستيبوالر افقي به معناي وجو
در نوزادي که مراکز باالتر کنترل  .بينايي در نوزاد است

شـده   ايجادموسـسرعت نيستاگه د بنبينايي طبيعي باش
)after-nystagmus (آزمونبراي انجام اين  .گردد متوقف مي  

در نوزادان نابينا و نيز .  سالم باشندز حرکتي نيبايد سيستم
-after ،در مواردي که بيماري شديد مخچه وجود دارد

nystagmusشود  و بعد متوقف مييابد ي براي مدتي ادامه م.   
  
 بررسي ديد در کودکاني که قادر به صحبت کردنهاي  روش

  (verbal) باشند مي
   سال ۵/۲بسياري از کودکان در سنين باالتر از 

  .نندـک يـکاري مـ هم)verbal( يـالمـكهاي   ونـآزمدر 
  صيـخيـد تشـايي ديـ تواناسـها بر اس  ونـآزماين 

(recognition acuity) توانايي تمايز يک اند و  طراحي شده
  .کند ها بررسي مي هدف را از بقيه هدف

اي که براي بررسي  به هر نشانه (optotype) ديدنگار
 اشکال نگارها ديداين . گردد رود اطالق مي ميکار ه بينايي ب

اند که با  هاي متفاوتي دارند و طوري طراحي شده اندازه و

  در . شوند يک زاويه مشخص به چشم تابيده مي
  تفاده ـگليسي اسـروف انـنلن از حـدارد اسـچارت استان

 Landolt C rings,number ها شامل ساير چارت .شود مي

chart,schematic pictures   وE chartدر طراحي . است 
 ديدنگارتر از    مناسب براي کودکان کوچکهاي  آزمون

)optotype( تري  شود که حساسيت کم تصويري استفاده مي
در  .دنديد دارن هاي حرفي در تعيين ميزا ديدنگارنسبت به 

  وLeaهاي   آزمونکنند از  تر که همکاري مي کودکان بزرگ
 استفاده ، استE-gameتر از  که راحت HOTV حروف

هايي  را   کودک بايد بتواند نشانه آزمون در اين دو .شود مي
براي .  نمايدmatchشود تشخيص داده و  به او نشان داده مي

تري وجود دارد و   نياز به تمرکز بيشE-game با  آزمون
هاي   توانايي کودک در نشان دادن جهت پايهبستگي به

کدام از   از هيچنتوان ي که در موارد.دارد Eحرف 
 استفاده Allen از اشکال کردهاي فوق استفاده   آزمون

   .شود مي
  

 ۲‐۵هاي تصويري در کودکان  ديدنگاراستفاده از  ‐٥تصوير 
يک  کننده است چرا که تشخيص تصوير ساله بسيار کمک

  آزمونکيک تولد يا پرنده بسيار راحت است و اين , ماشين
  .صورت يک بازي انجام داد هتوان ب را مي

  

 مواجه  آزمونگاهي با مشکالتي در هنگام انجام اين 
که کودک شايد نتواند تصوير يک تلفن را  اول اين. شويم مي

حال آن را نديده ه ا بتتشخيص دهد تنها به اين دليل که 
 .است يا تلفني که ديده است شکل متفاوتي داشته است
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  هاي آلن فاقد  ته در کارتکار رفه که تصاوير ب دوم اين
 يک ابعادها قابل مقايسه با  اندازه آن حدود واضح بوده و

 چارت اکه در مقايسه ب سوم اين. نيست استاندارد ديدنگار
يک کودک ,  پاسخ احتمالي وجود دارد۲۶اسنلن که در آن 

 پاسخ احتمالي ۶ يا ۵راحتي قادر به حفظ کردن ه باهوش ب
  .هاي آلن است در کارت

 

 آلن را  آزمونهاي مورد استفاده در   كارت‐٦تصوير 
  .كنيد  مشاهده مي

  

 سياه و  تصاويري متشکل از اجزا،Allenهاي  ر کارتد
 ۹ که ابعاد آن معادل حروف اسنلن در داردوجود سفيد 

طور ه ها را ب معاينه کننده کارت.  فوتي است۳۰متري يا 
ج از کودک فاصله تدريه دهد و ب اتفاقي به کودک نشان مي

ستي حروف دره اي که کودک ب ترين فاصله  بيش؛گيرد مي
در و   ثبت نمودهfoot را تشخيص داده است را با واحد

 ۳۰ و مخرج کسر نيز عدد شود داده ميقرار  صورت کسر
 کودکان که قادر به نشان دادن جهت حروف زبعضي ا. است

Eاگر . دهند خوبي تصاوير را تشخيص ميه  ب،باشند  نمي
کننده ارتباط   به راحتي با معاينه،جالتي باشدخکودک 

کند و در اين موارد به والدين خود بهتر  کالمي برقرار نمي
آشنايي با برخي از اين تصاوير نيز مشکل . دهد پاسخ مي

 نزديک ازبراي از بين بردن اين مشکل ابتدا  .ديگري است
ا که قادر دهيم و تصاويري ر تصاوير را به کودک نشان مي

حدت بينايي با  .کنيم  حذف ميرابه شناسايي آن نيست 
 .شود تخمين زده ميتر از حد واقعي   کمکارت آلن معموالً

ها  توانيم از ساير روش اين روش تنها در مواردي که نمي
بايد در پرونده بيمار . شود برده ميکار ه استفاده نماييم ب

 شده  استفادهه از چه روشي براي بررسي ديدكذکر شود 
هاي  دهي کودک با کارت يک راه براي بهبود پاسخ .است

در اين روش کودک .  استmatchingآلن استفاده از روش 
 مربوطه را تشخيص دهد و تنها ديدنگارنيازي ندارد که  

هايي که در  ه شده با کارتي که به وي اراشکليبايد بتواند 
ترين   تداولم.  قرار داده شده است مطابقت دهدشاختيار

 گيرند هايي که به اين طريق مورد استفاده قرار مي ديدنگار
 Sonksen–Silver  چارتيا HOTV ,Sheridan–Gardner حروف

  .است 
  

  

 matchingصورت ه توان ب هاي تصويري مي  ديدنگار از‐٧تصوير
داده  شود كه تصوير نشان از كودك خواسته مي .استفاده نمود

 شده تطبيق ي كه در اختيارش قرار دادههاي شده را با كارت
  .دهد
  

  

 به بيمار ي کهديدنگارهاي منفرد:  Sheridan –Gardner‐٨تصوير 
ه در اختيار بيمار قرار داده ک کارتي .)چپ(گردد  ه مييارا
 اطراف crowding bar ).راست(کند  ن را مطابقتآشود تا  مي

  .)باال ( است قرار داده شدهديدنگارهاي منفرد
  

ه  را بEدر کودکان مبتال به تنبلي چشم اگر حرف 
 قابليت تشخيص بهتري ،ه دهيميصورت مجزا به کودک ارا
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ه شده باشند دارند ينسبت به زماني که در يک رديف ارا
)crowding phenomenon.(  براي جلوگيري از اين پديده از

 کنيم ترسيم خطوطي در اطراف حروف مجزا استفاده مي
)Interactive bars.(  

  

  
  
  

 crowding پديده اصالح براي Interactive bars از ‐٩تصوير 
  .گردد در اطراف حروف مجزا استفاده مي

  

   HOTVآزمون
 V , O   H ,از يک چارت ديواري با حروف  HOTVآزمون

 کارت به کودک نشان داده تعدادي.  تشکيل شده استTو 
 کارت را  حروف رويشود که شود و از وي خواسته مي مي

   .تطبيق دهدبا حروف  چارت 
 
   Leaهاي نشان
ي ـومـي عمـ بررس برايLH يا  Leaايـه گارـديدناز 

(screening)اي  اشکال ساده ها ديدنگاراين . شود  استفاده مي
اين اشکال بسيار  .سيب و خانه دارند ,مربع, مانند حلقه

ساده براي بسياري از کودکان کوچک قابل درک است و 
. تري به حروف اسنلن نسبت به تصاوير آلن دارد ه بيشتشاب

  .تر است و بنابراين ارزش آن در ارزيابي ديد بيش
  
  
  
  

  Leaچهار تصوير ساده  ‐١٠ تصوير

  چارت اسنلن
 که اولين بار توسط  illiterate E يا  tumbling-Eآزمون

 استاندارد بررسي  آزمونعنوان ه اسنلن ابداع شد امروزه ب
نه تنها  Eچارت . يد در جهان شناخته شده استميزان د

براي کودکان قبل از سن مدرسه بلکه براي بالغيني که 
هاي متفاوتي صحبت  بيسوادند يا افرادي که با زبان

   براي کودکان استفاده از .کنند قابل استفاده است مي
سته به که واب  از جمله اين؛هايي دارد محدوديت Eچارت 

است و نيز   co-ordination و چپ وقابليت تشخيص راست
 تکرار شونده است و نياز به توجه مستمر  اساساً آزموناين 

کودک دارد که انجام آن را با توجه به کم بودن توجه در 
  .سازد  رو مي هکودکان با مشکل روب

  
  
  
  

  (tumbling E)  گردانE هاي مربوط به  كارت‐١١تصوير 
  

 خوانده يتار رفته قابلکه حروفي که در چارت اسنلن ب
 ۱۹۵۹ در سال  Sloanهمين دليله شدن مشابهي ندارند ب

   حرف با قابليت خوانده شدن مشابه استفاده نموده ۱۰از 
  با توجه به قدرتهاي مشابه  چارتدر چارت اسنلن و .است

ها طوري طراحي  هدف  چشم انسان، (resolution) تفکيک
خود هركدام در چشم اند كه در فواصل مربوط به     شده
 دقيقه قوسي را اشغال كنند و هر باند ٥اي معادل  زاويه

 دقيقه قوسي پهنا خواهد ١ها هم  تاريك يا روشن آن
  . تفكيك توسط چشم استيتف حداقل قابلداشت كه معر

 است و   پيچيده يك پديده(VA) تشخيص حروف روند
 فيزيكي نيست و بستگي به تجربه فرد، صرفاًيك پديده 
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.  داردوي با حروف و شرايط روحي و رواني اوآشنايي قبلي 
باشد   مثالً يك كودك ممكن است قدرت ديد بااليي داشته

تر  علت عدم آشنايي يا عدم توجه ميزان ديدش كم  ولي  به
   .محاسبه شود

كه فرد قادر به خواندن بينايي آخرين رديف چارت 
 محسوب  ويVA ،هاي آن باشد ديدنگار درصد ٥٠بيش از 

 براي نشان دادن ميزان بينايي از يک کسر .گردد مي
معرف فاصله فرد از چارت  صورت كسرشود که  استفاده مي

 در آن فاصله هدفاي است كه  است و مخرج كسر فاصله
 . خواهد داشت Nodal point دقيقه قوسي در٥اندازه 

 به اين معنيباشد به    داشته٤٠/٢٠بنابراين اگر كسي ديد 
 فوتي تشخيص ٤٠ را كه بايد از فاصله ديدنگاريكه است 
 در جلسات .دهد  فوتي تشخيص مي٢٠ از فاصله ،داد مي

. کنيم بار معاينه را از يک چشم آغاز مي متوالي معاينه هر
حتي با وجود ديد مشابه در دو مشاهده شده است که 

علت بروز خستگي و عدم ه ب( تر ديد چشم دوم کم, چشم
از ) علت پديده يادگيريه ب(و يا بهتر ) همکاري کودک

ها  براي کودکان اغلب چارت. شود چشم اول تخمين زده مي
  .شوند  متري قرار داده مي٣در فاصله 

  

 تصوير سمت راست چارت اسنلن و تصوير سمت ‐١٢تصوير 
  . استSloanچپ چارت 

  

  
  

   Landoltهاي حلقه
 نقطه  که در يکهايي   حلقهازهاي اين چارت  هدف
 قطرخارجي حلقه سه .باشند، تشکيل شده است  ميناکامل

برابر ضخامت حلقه است و قطر محل شکاف در حلقه هم 
محل شکاف را  بايد . باشد به اندازه ضخامت حلقه مي

 در برخي .راست يا چپ است, ينيپا, يص داد که باالختش
برخالف .  وضعيت قرار دارد۸ها موقعيت شکاف در  چارت

 فقط ؛ها نيست  حلقهها نيازي به  تشخيص اين  رتساير چا
محل شکاف را در حلقه تشخيص داد وان تبکافي است که 

صورت يک نامنظمي يا فرورفتگي در يک سمت ه که ب
  .گردد  مشاهده ميهدف
  

  
  
  

رو مشاهده  ه را در تصوير روبLandolt چارت ‐١٣ تصوير
  .كنيد مي
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  آنتونومتري و خطاهاي مربوط به 
  

    بيمارستان لبافي نژاد ‐استاديار دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي ‐ فلوشيپ گلوکوم :دکتر شاهين يزداني

  
  مقدمه

گيري فشار داخل چشم اهميت زيادي در  اندازه
 فشار گيري براي اندازه. تشخيص و درمان گلوکوم دارد

 داخل چشمي راه ه فضايب به نحوي  بايد چشمحقيقي
 فشار داخل چشم را به صورت مستقيم کرده،پيدا 

ري ـگي ع اندازهـتري در واقـتونوم. نمودري ـگي دازهـان
noninvasiveتونومتر دستگاهي .  فشار داخل چشم است

تواند  هاي فيزيکي چشم مي ه خاصيتطاست که به واس
ر  فشا،و ارتباط مستقيم با چشم  cannulationبدون نياز به 

 بايد مطلوبيک تونومتر . گيري کند را اندازه آن داخل
  بدون اينکهداشته باشدهاي دقيق و قابل تکرار  گيري اندازه

. اي به چشم وارد کند  صدمه يابگذارد  فشار بر رويتاثيري
 ، باشدآسان داشته کاليبريشن بوده وساده بايد به عالوه 

  .اده باشد س نيزو نگهداري آن بوده stableروز به روز 
  

  تاريخچه

  مورد استفاده  عمالًاز نظر تاريخچه اولين تونومتري که
يه ابداع  در روسMaklakoff توسط ۱۸۸۵قرار گرفت در سال 

هاي با مقطع صاف بود   وزنهشاملاين تونومتر صرفاً . شد
. گرفت  بيمار قرار مي چشمکه در حالت خوابيده روي قرنيه

اليه نازک ماده رنگي زده ها يک  روي سطح صاف اين وزنه
گرفت ميزان  شد و زماني که تونومتر روي قرنيه قرار مي مي

فشار چشم براساس مقدار پاک شدن رنگ تخمين زده 
به اين ترتيب که هر چه فشار چشم باالتر و چشم . شد مي
تر است و  تر باشد ميزان تماس قرنيه با اين سطح کم تسخ
شود و بر عکس  مي پاک وزنه روي سطح ازتري   کمرنگ

از . تر است هرچه فشار چشم باالتر باشد دايره تماس بزرگ
  با نيرويي، تونومترMaklakoff ي تونومتربند نظر تقسيم

  جابجاييثابت ولي با سطح تماس متغير و با
(displacement)شود  مي محسوب زياد مايع داخل چشم .  

ه  ابداع شد کFick دومين تونومتر توسط ۱۸۸۸در سال 
سطح ناحيه تماس ثابت بود و يعني .  بودfixed areaداراي 
. کرد  تغيير پيدا مي، که پشت اين سطح قرار داشتنيرويي

 بود که Goldmannاين دستگاه در واقع نسل قبل از تونومتر 
  .  ابداع شد۱۹۵۴ در سال

 تونومترهايي ابداع تاهاي زيادي شده  تالشتاکنون 
روي پلک فشار داخل از طريق ملتحمه يا  از کهگردد

 نتيجه خوبي  هيچ کدام بهچشمي را تخمين بزند ولي به
  . اند هنرسيد
  

  بندي تقسيم

 داخل بر اساس ميزان تغييري که تونومتر در فشار
توان به دو گروه عمده  تونومترها را مي ،کند مي ايجاد  چشم

high displacementو low displacementسيم کردق ت .
ه افزايش ميزان فشار داخل چشم در هنگام تونومترهايي ک

 high تحت عنوان تونومترهاي ،ها زياد است تونومتري در آن

displacement  افزايش  درصد۵تر از   کم کهتونومترهاييو 
 lowبه عنوان تونومترهاينمايند  ايجاد ميفشار چشم 

displacementشوند  شناخته مي.  
گيري فشار داخل  زه براي اندامطلوبي بافت سالم،قرنيه  

 در آنهاي  قدرت کششي خوبي دارد و کالژن. چشم است
اي بافت قرنيه  ماده زمينه. اند ههاي مشخصي قرار گرفت اليه

 کمي بسيار نيروي  تغيير شکل آنحالت لغزنده دارد و براي
 که نيستبا اين وجود اين بدان معني . احتياج است

 در محاسبات ناديده بگيريم ومقاومت ذاتي قرنيه را 
 به عنوان چشم. آن را لحاظ ننماييم يري فشار چشمگ اندازه
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، کند ميمقاومت بر کشش و تغيير شکل برادر  ،يک بافت
زماني که با فشار مواجه  يک بادکنک پرشده از هوا، مانند
تغيير هر قدر ميزان . گردد دچار افزايش فشار ميشود،  مي

. تر است شار بيشف  ميزان افزايش،تر باشد  چشم بيششکل
فشار داخل چشمي قبل از اينکه تونومتر با چشم تماس 

گرفته در نظر  يا فشار در زمان صفر  P0به نام  ،پيدا کند
 Pt.  که در واقع فشار واقعي داخل چشمي استشود مي
 Pt و P0. ار داخل چشم در زمان تونومتري استفش

از لحاظ  .هيچوقت براي هيچ تونومتري مساوي نيستند
يعني .  مساوي باشندP0 و Pt اين است که نظري، مطلوب

 P0گونه افزايش فشار مصنوعي در  در زمان تونومتري هيچ
را کم و بيش تغيير  Pt ها تونومترتمام ولينداشته باشيم 

 applanation Goldmannبه عنوان مثال تونومتر  .دهند مي
 ميزانکند و  فقط نيم ميکروليتر از زالليه را جابجا مي

بنابراين تونومتري .  درصد است۳افزايش فشار چشم فقط 
Goldmann  تونومترهاي از گروهlow displacement محسوب 

و  Pt چون low displacementهاي  براي تونومتري. شود مي
P0 شوند  مساوي تلقي مي،اختالف بسيار کمي دارند.  

 تونومترهايي هستند که high displacementتونومترهاي 
جا   حجم زيادي از مايع را جابه،گيري ان اندازهدر زم

تري در فشار داخل چشمي  کنند و باعث افزايش بيش مي
 اشاره Shiotz به تونومتر توان  به عنوان مثال مي کهشوند مي
 فشار داخل چشمي Shiotz با دستگاه ي تونومترهنگام. کرد

به طور کلي در . شود  ميصفربيش از دو برابر فشار زمان 
 low نسبت به high displacementثر اوقات تونومترهاي اک

displacementدقت کمتري دارند  .  
به  منظور نزديک  Pt)(  فشار در زمان تونومترياصالح

براساس جداول  P0)( فشار در زمان صفرکردن به 
ارزيابي  cannulation فشار چشم را هنگام کاليبريشن که

 بر اساس تبديلهاي   اين جدول.پذيرد اند صورت مي کرده
 که رابطه  زياديرهاياند و متغي  شدهطراحي  اعدادميانگين

در نظر را دهند  را در چشم تحت تاثير قرار مي Ptو  P0بين 

و  P0 که high displacement در مورد تونومتري. دنگير نمي
Pt هاي   نياز به جدول،اختالف قابل توجهي دارند

  ف قابل ـ نقطه ضعالهـمساين .  دارد وجودريشنـکاليب
 هاي در مورد روشتوجه در اين روش تونومتري است و 

indentation و applanation براي مثال . باشد مشابه مي
 Shiotzجدول تبديل فشار داخل چشم بر اساس تونومتري 

طراحي  ،دن داري طبيعي اسکلراسختي هايي که شمبراي چ
 ،Shiotzستگاه  دبا بنابراين در زمان تونومتري ؛شده است

 جداول کاربرداشد، داشته ب غيرعادي ياگر چشم اسکلرا
  .دقت کافي را نخواهند داشتتبديل 

بندي بعدي تونومترها براساس روش انجام است  تقسيم
تقسيم  indentation و applanation به دو گروهبه طوري که 

 ي ازسمتق روشي است که applanation  يتونومتر .شوند مي
  indentation و در مقابل در تونومتريکند   صاف ميقرنيه را

 يک شود و ميقسمتي از قرنيه کامال به سمت داخل خم 
  .گردد ايجاد ميفرورفتگي در قرنيه 

 بسياري از کاهش applanationحسن استفاده از روش 
  . استindentation ضعف نقاط

در . شود  انجام مي عمده به دو صورتapplanationروش 
 است و نيروثابت   تماسسطحه از تونومترها يک دست
است ولي  ثابت در گروه ديگري نيروشود و  ميتنظيم 

 اين گروه  در.گردد مي applanateري از قرنيه سطح متغي
شود و بر  نيروي ثابتي توسط تونومتر بر قرنيه اعمال مي

حسب فشار داخل چشم سطح متغيري از قرنيه صاف 
 تاگيري شود   بايد اندازه اين سطح صاف شده.گردد مي

ممکن است اين . اندازه گرفتبتوان فشار داخل چشم را 
 توسط رنگ مشخص شود يا Maklakoffسطح مانند تونومتر 

 قطرو سطح نيمه شفاف باشد  Hallbergمثل تونومتر اينکه 
  . گردد محاسبه مستقيماً دايره تماس

  

 applanationتونومتري 

با سطح ثابت  applanation  تونومتريقبل از معرفي
  . آشنا شويمImbert-Fickقانون با الزم است  )نيروي متغير(
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توان به عنوان يک محفظه  طبق اين قانون چشم را مي
 يکنواخت و بسيار نازک که به وسيله مايع ،کروي خشک

هايي اگر فشار  فرض با چنين پيش. پرشده فرض کرد
در شم  فشاري که چ،خارجي کوچک روي چشم ايجاد شود

  .  استچشم  داخل فشارنمايد معادل ل ميامقابل اعم
  

  

 applanation براي تشريح Imbert-Fick قانون ‐۱تصوير 

  
 .شود  کاسته ميعاملالبته دقت اين قانون توسط چند 

ه که چشم يک کرهمانطور که گفته شد فرض بر اين بود 
 يکنواختو  جداره خيلي نازک  وخشک باشد  وکامل

کدام از اين  هيچ چشم  کره در صورتي که،اشدداشته ب
  . شرايط را دارا نيست

 وجود اليه اشک و کشش دليلبه  Imbert-Fickقانون 
ليمبوس و قرنيه،  هاي تفبودن باناهمگن ،  آنسطحي

 تغييرات حجم همچنيناسکلرا، مقاومت ذاتي بافت قرنيه و 
نون اين قا. دارد ييها  محدوديت،گيري چشم در زمان اندازه

   :شود رت فرمول به شکل زير بيان ميبه صو
 برابر  مقاومت بافت قرنيهبه عالوهفشار داخل چشم 

 کشش  به عالوهکند فشاري که تونومتر ايجاد مياست با 
  سطحي اليه اشک

  
 Goldmannتونومتر 

Goldmannتم نشان داد که براي  در اواسط قرن بيس
يعني  ( باشند داشتهطبيعي ضخامت  هايي که حدوداً قرنيه

ا ب و )Goldmann ميکرون بر اساس محاسبات ۵۲۰حدود 
متر ميزان   ميلي۰۶/۳ قطر ثابت به applanationيک دايره 

کشش سطحي اليه اشک و مقاومت بافت قرنيه همديگر را 
در يعني از دو طرف معادله دو پارامتر . کنند خنثي مي

وسط  قطر دايره ت.باشند دل بوده و قابل اغماض مياتع
Goldmann ۰۶/۳اين قطر زيرا بانتخاب شد امتر   ميلي 

 بين نيروي تونومتر برحسب گرم و ۱۰ به ۱توان رابطه  مي
در .  برقرار کردمتر جيوه  بر حسب ميليفشار داخل چشم

متر کشش سطحي   ميلي۸/۲‐۴ قطر بههايي   دايره باواقع
اثر يکديگر را خنثي اليه اشک و مقاومت بافت قرنيه 

ار  فشيگير تسهيل اندازهبه دليل  ۰۶/۳ ولي اندازه کنند مي
 applanation tonometryبراي انجام . شد انتخابداخل چشم 

 بهتر است که بزرگنمايي Goldmannبه وسيله دستگاه 
  .در حد کم باشداسليت المپ 

  

 Goldmannگيري فشار چشم با تونومتر   نحوه اندازه‐۲تصوير 

  
آن تونومتر که در سر  biprismواند ت معاينه کننده مي

را با چشمي کند   تماس برقرار ميبا چشمواقع بوده و 
 اين موضوع بستگي .راست يا چپ در يک راستا قرار دهد

. چشم معاينه کننده غالب باشدکدام  که  دارده اينب
biprism يا منشور دوگانه سر تونومتر Goldmann به  را بايد
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 حدفاصل بين دومنشور به صورت  قرار داد که خطاي گونه
چشم آستيگماتيسم مواردي که در  جز ،افقي قرار بگيرد

 از biprism در اين حالت بايد خط باال داشته باشد که
 درجه ۴۳ محور سيلندر منفياز  قرنيه يا flat مريدين

  . فاصله داشته باشد
 با  applanation تونومتريهايي که براي يکي از احتياط

Goldmannبه خاطر استفاده از ماده  استکر شده ذ 
اگر قرار است بيماري به فاصله کمي بعد از . فلورسين است

معاينه تحت درمان با ليزر آرگون قرار بگيرد کمترين ميزان 
فلورسين بايد استفاده شود و بالفاصله بعد از معاينه بايد 

تواند  فلورسين مي. فلورسين را از چشم بيمار شست
 نانومتر ۴۸۸رژي ليزر آرگون که طول موج مقداري از ان

براي انجام .  و ايجاد صدمه کندنمايددارد را جذب 
 بيمار . باشد بيمار شليقه لباس بايد Goldmannتونومتري 
 معاينه کننده.  پلک نزندبه جلو نگاه کند وقيماً بايد مست

دستگاه اسليت لمپ را با دست به سمت جلو برد و وقتي 
متر در جلوي قرنيه قرار گرفت با   ميلي۳ تا ۲دود حکه 

 .برد  مي به آهستگي دستگاه را جلوتر joy stickاستفاده از 
 شود بايد ه تونومتر به قرنيه نزديک ميمعموالً زماني ک

زير  از  حرکت کرد که بتوانvisual axisتر از  کمي پايين
 و تماس مانع به طوري کردهاي پلک فوقاني حرکت  ژهم

 سطح تماس قرنيه و سر تونومتر .گردد چشم تحريک
Goldmann به خاطر رنگي شدن اليه اشکي مشاهده 

 .استاين سطح تماس به صورت يک دايره کامل و شود  مي
 خالف جهت  درها دايره  را به دو نيمها منشورها اين دايره

دايره در هنگام  اين نيم. دهند همديگر حرکت مي
با تنظيم . باشند روشن  و شفاف، قرينه،گيري بايد اندازه

 شود که مي طوري انتخاب  تماسدايرهقطر پيچ تونومتر 
دايره تحتاني در لبه داخلي با همديگر  دايره فوقاني و نيم نيم

 دايره  اين دو نيمهاي قلب با ضربانتماس داشته باشند و 
اگر .  از هم فاصله بگيرند و دوباره تماس پيدا کنندکمي

دامنه ارتعاش زيادي داشته و شته  داپهنهاي  بيمار پالس

اين  زماني است که ،گيري  اندازهمطلوب براي زمان، باشد
توصيه .  برسندهمدر وسط دامنه حرکت به دو نيم دايره 

گيري با تونومتر   اندازه اولينشده است که بعد از
Goldmann، بار ديگر تکرار شود و اگر بيش   يکگيري اندازه

 ،گيري اختالف داشت  اولين اندازهمتر جيوه با از يک ميلي
اختالف بين به طور کلي . گيري سوم هم انجام شود اندازه
متر جيوه باشند  تر از يک ميلي  بيشنباشدها  گيري اندازه

 ميلي متر اختالف را قابل قبول ۳ تا ۲ مراجعولي بعضي 
  . دانند مي

  

  

 (B,C)هاي ناصحيح   و روش(A) روش صحيح ‐۳تصوير
  يري فشار چشم با تونومتر گلدمنگ اندازه
  

 را بايد ي مواردGoldmannقبل از انجام تونومتري 
 دو ساعت قبل از انجام تونومتري بهتر حدوداً. رعايت کرد

يشتر ب (است که بيمار مقادير زيادي مايعات استفاده نکند
 مهم است که هم بيمار ).سي يا دو ليوان بزرگ  سي۵۰۰از 

نور اسليت بايد روي .  باشندو هم پزشک راحت نشسته
 زاويه بين . استفاده شود آبيحداکثر باشد و از فيلتر کبالت

 از عضله توان مي.  درجه باشد۶۰ اسليت و محور اپتيکي
frontalis ها استفاده کرد پلکتر  بيش بيمار براي باالبردن .

کره فشار بيش از حد بر روي مانع اعمال معاينه کننده بايد 
به  درجه ۱۵بيشتر از نبايد بيمار . گرددا ه چشم و پلک

ها باعث  گيري تکرار بيش از حد اندازه. سمت باال نگاه کند
 ديگر اين است  مهمنکته. شود کاهش فشار داخل چشم مي
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  چون قرار بگيرد۱که عدد تونومتر يا پيچ تونومتر بايد روي 
 تونومتر ،در صورتي که پيچ روي عددهاي باالتر قرار گيرد

تواند باعث  نمايد و مي  ميبرخوردنيروي بيشتري با چشم با 
   .کاهش فشار داخل  چشمي شود

، پلک مانند اختالالت هاي اطراف چشم غييرات بافتت
 محدوديت حرکات عضالت خارج چشمي  وفتالمياگزو
توانند سبب تغييرات جزيي و کوتاه مدت در فشار داخل  مي

ي را با انگشت از به طور مثال اگر پلک باالي. چشم شوند
. شود تر مي روي گلوب بلند کنيم فشار داخل چشم کم

ها  مورد بعدي اين است که اگر بيمار به صورت ارادي پلک
فشار داخل چشم مختصر تواند باعث افزايش  را باز کند، مي

 در بيماران دچار اگزوافتالمي ناشي از هيپرتيروييدي .شود
  . ايش فشار چشم شود افزسببتواند  نگاه به سمت باال مي

  
 فشار داخل چشم با گيري  اندازه خطا درايجادموارد 

  Goldmannتونومتري 
  همواره،عدم استفاده از فلورسين و استفاده از نور سفيد

 همچنين. شود فشار داخل چشم ميمصنوعي  کاهش سبب
  فشار اشد، ـين کافي نبـظت فلورسـي که غلـورتصدر 

شود و بر عکس اگر ميزان   ميunderestimateداخل چشم 
د فشار ـش از حد باشـکي بيـ اشمنيسکن يا ـفلورسي

overestimateشود  مي.  
در صورتي که تونومتر به صورت قرينه با سطح قرنيه 
تماس پيدا نکند و دو نيم دايره از نظر اندازه با يکديگر 

  . افتد  اتفاق ميoverestimationمساوي نباشند 
 باشد به steepش از حد عادي در صورتي که قرنيه بي

جا شود تا قرنيه  خاطر اينکه حجم بيشتري مايع بايد جابه
  هاي ضخيم قرنيه. افتد ي اتفاق مoverestimation ،شودصاف 

هاي   يسمآستيگمات. شوند  ميگيري نيز سبب خطاي اندازه
 ۴هر . شوند  ميoverestimationاي نيز سبب  باالي قرنيه

 (against the rule)  مخالف قاعدهيسمديوپتر آستيگمات
   و برعکس هرoverestimationمتر جيوه  سبب يک ميلي

   سبب(with the rule)  موافق قاعده ديوپتر آستيگماتيسم۴
  . شود  ميunderestimationمتر جيوه   ميلي۱

  
 applanationساير تونومترهاي 

هاي   در حالتGoldmannبراي استفاده از تونومتر 
 از يو بدون استفاده از اسليت لمپ انواع ديگرغيرنشسته 

  . ساخته شده استGoldmannتونومتر 
با دست گرفته که  Goldmannهاي مشابه تونومتر  مدل

عبارتند از تونومتر  و نياز به اسليت لمپ ندارند شوند مي
Perkins و تونومتر Draeger .با استفاده از اين تونومترها، 

نشسته، ايستاده و يا دراز (عيتي تواند در هر موق يمار ميب
   .مورد معاينه قرار گيرد) کشيده

 مانند تونومتر   دقيقاbiprismً از نظر Perkinsتونومتر 
Goldmannتوان آن را با دست تنظيم کرد و از   است و مي

توان   و انجام معاينه بسيار راحت است و مياندازهنظر 
هوشي  بدون بيحتيهاي کوچک را در هر حالتي  بچه

  . معاينه کرد
  

  

  Perkins تونومتر ‐۴تصوير 
  

ردن با آن ـتر است، کارک مـ حجيDraegerتونومتر 
 فرق ظاهر آن از نظر شکل و biprismتر است و  سخت

 هم دستي نيست و به وسيله يک آنکند و تنظيم  مي
  .شود موتور انجام مي
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 Draeger تونومتر ‐۵تصوير 

  
 تونومتر هوايي ،applanationوه تونومترهاي گرديگر از 

(Pneumotonometer)گاز  محفظهدر اين نوع تونومتر.  است 
در يک سمت اين محفظه يک  و  فشرده وجود دارد

membrane آنکند و  وجود دارد که با قرنيه تماس پيدا مي 
در اين دستگاه زماني که ميزان کافي . کند  ميapplanateرا 

applanation به صورت   فشار گاز، شدبرقرار تونومتر توسط
  الزمحدزماني که تونومتر . شود نشان داده مي الکترونيکي

 فشار عدد با يک بوق ، را حس کردapplanation براي فشار
 فشارهاي اين تونومتر در محدوده. دهد  را نشان ميچشم

 و کمي باال دقت خوبي دارد ولي در فشارهاي پايين طبيعي
overestimationفشارهاي باال  و در underestimation اتفاق 

  . افتد مي
  کهapplanationتونومتر ديگر از گروه تونومترهاي 

. است Mackay Marg  تونومترمکانيسم ساخت جالبي دارد
اي طراحي شده است که بتواند اثر  اين تونومتر به گونه

اين تونومتر . مقاومت بافت قرنيه را به حداقل برساند
شود ولي مکانيسم استفاده شده   توليد نميمتاسفانه ديگر

 که در قسمت بعدي درباره آن Tonopenدر اين تونومتر در 
مکانيسم کار اين .  استبه کار رفته، د شد خواهصحبت
و بافت  که اثر مقاومت اليه اشک اي است  به گونهتونومتر
 اين تونومتر .کند و به آنها وابسته نيست ثي ميرا خنقرنيه 

هايي که به طور خفيف تا متوسط دچار اسکار،  در قرنيه
نامنظمي يا ادم هستند دقت بيشتري دارد ولي بايد به ياد 

هايي که شدت اسکار يا نامنظمي قرنيه  داشت که در قرنيه
فشار داخل  تواند  هيچ تونومتري نمي،اد استيا ادم زي

  .چشم را با دقت اندازه بگيرد
 مرکزي به توانهاسيک داراي  MacKay Margتونومتر 

لقه الستيکي  که توسط يک حاستمتر   ميلي۵/۱شعاع 
 ميکرون ۱۰ حدود ، مرکزيقسمت. شود احاطه مي

زدگي نسبت به استوانه غيرحساس الستيکي اطراف  بيرون
آن دارد و در واقع فشاري که توسط تونومتر براي 

applanateمتر مرکزي قرنيه نياز است،   ميلي۵/۱  کردن
 MacKay Margتونومتر . شود ه نشان داده ميتوسط دستگا

ابتدا زماني که . کند اري رسم مينمودگيري،  م اندازههنگا
 شود،  نموداري ثبت ميکند با قرنيه تماس پيدا ميتونومتر 

شود و   فشار بيشتري حس ميapplanationبا افزايش سطح 
زماني که تونومتر . کند ينمودار شيب به سمت باال پيدا م

 کرد به يک applanate  رامتر  ميلي۵/۱ ناحيه مرکزي کامالً
  . شود گيري مي رسد و ماکزيمم فشار اندازه قله مي

  

 Mackay Margگيري تونومتر   نحوه اندازه‐۶تصوير 

  
  بافت فشار داخل چشم و مقاومتمجموعدر اين لحظه 

فشار تر  بيشزماني که تونومتر . شود گيري مي قرنيه اندازه
 تماس پيدا با قرنيهحلقه الستيکي اطراف  ،ودداده ش

 يک داربست منتقل را مانند مقاومت بافت قرنيه  وکند مي
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شود و نمودار کمي  و از عدد فشار کمي کاسته ميکند  مي
 فشار واقعي زمان،در اين  .گيرد به سمت پايين شيب مي

چرا که مقاومت بافت . شود گيري مي داخل چشم اندازه
قه الستيکي دور خنثي شده و فشاري که قرنيه توسط حل
بعد از . گيرد صرفاً فشار داخل چشم است  مي دستگاه اندازه

دستگاه بيشتر به چشم فشار داده شود، مثل باز هم اين اگر 
هر تونومتر ديگري به دليل باالرفتن مصنوعي فشار داخل 

اشکال تونومتر . رود چشم عدد تونومتر هم باالتر مي
MacKay Marg اين است که استفاده از آن کمي مشکل 

خواهد و بايد به آهستگي تونومتر  است و مهارت زيادي مي
 دستگاه فرصت داشته باشد اين  تارا به چشم نزديک کرد
 Tonopenهمانطور که صحبت شد، . تغييرات را حس کند

 اساس کار آن خيلي  و استونيکيک يک دستگاه الکتر
 ا اين تفاوت کهبدارد  MacKay Margشباهت به تونومتر 

در هنگام . است الکترونيکسور يک واحد ميکروپروداراي
 شبيه به ي نمودار قابل قبولبار که هر tonopenاستفاده از 

MacKay Margيک شود سور دستگاه حس توسط ميکروپرو 
 ۱۰ تا ۲ بين .شود  کوتاه شنيده مي"تيک"صداي 

 را  فشار ميانگينهدستگاگيري قابل قبول نياز است تا  اندازه
 تر  به هم نزديکقدر اعداد محاسبه شدههر. نشان دهد

تر است و هرچه   کمي مورد نيازها گيري باشند تعداد اندازه
تري  تعداد بيش ،اعداد اختالف بيشتري داشته باشند

  .  نياز است گيري اندازه
  

  
 Tonopen تونومتر ‐۷تصوير 

گين قابل قبولي نهايتاً وقتي دستگاه حس کرد که ميان
 عدد روي ممتدها بدست آورده با يک بوق  گيري از اندازه
displayميانگين فشار داخل چشم  را به عنوان دستگاه 

  .دهد نمايش مي
  

  

  indentationتونومتري 

 highو indentation  از گروه تونومترهاي Shiotzتونومتر 

displacement؛  از سه قسمت تشکيل شده است وباشد  مي
دار دستگاه و  حرک و وزنتقسمت ميا   plungerستگيره، د

footplateهاي ابتدايي   در سال. دستگاهگاه  و يا قسمت تکيه
ها   اين تونومتر را ابداع کرد، خيلي شرکتShiotzکه 

 که برخالف ولي از آنجا.  ساختندShiotz مشابه هايي دستگاه
يکي اي است و ارتباط مکان تونومتر پيچيده ساده، ظاهر

  ومختلف دستگاه خيلي اهميت داردهاي  قسمت
 قرار شد که اين نداشتند، دقت کافي  مشابه نيزهاي دستگاه

توليد شود و علت اين کار هم به صورت استاندارد دستگاه 
 بسيار عددهاي  Shiotz اين بود که تونومترهاي مختلف

  . ايجاد کردنددر مطالعات مختلفمتغييري را 
 وزن Shiotz  دهنده تونومترتشکيلاز سه قسمت 

کننده  به دست معاينه footplate هاي دستگيره و قسمت
 يا قسمت plunger  قسمتوزن و فقطشود  منتقل مي

  . شود مرکزي دستگاه به چشم منتقل مي
  

  

 Schiotzتونومتر هاي مختلف  قسمت ‐۸تصوير 
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انحناي گيرد   که روي قرنيه قرار ميfootplateقسمتي از 
 در مرکز قرار plungerقسمت . متر دارد  ميلي۱۵ معادل

 نشوداي به دستگاه اضافه  در حالتي که وزنه. ردـگي مي
 که به چشم منتقل کلي وزن )۵/۵وزنه با اصطالحاً  ييعن(

   . گرم است۵/۱۶ گردد  مي
  فوق گرم به وزن۲ را استفاده کنيم، بايد ۵/۷اگر وزنه 
 گرم به ۵/۴ده کنيم بايد  را استفا۱۰ اگر وزنه .اضافه کنيم

 گرم وزن ۲۱ يعني در حالت ماکزيمم ،اين عدد اضافه کنيم
هرچه چشم فشار باالتري داشته . شود به چشم وارد مي

 indentationميزان   ودهد تري نشان مي  ش مقاومت بي،باشد
و به طبع تر   هم کمplungerتر است و حرکت قسمت  کم

به اين دستگاه . استتر  کمنيز  scaleحرکت سوزن روي 
متر حرکت   ميلي۰۵/۰ هر به ازاي طراحي شده که اي گونه

متر   ميلي۱ دستگاه scale سوزن روي ،عمودي پالنجر
داده بزرگتر نشان  برابر ۲۰ها   يعني حرکت،کند حرکت مي

  .شوند مي
  قبل از هر کاري،Shiotzبراي انجام تونومتري با دستگاه 

روي سطح فلزي که در جعبه  کاليبريشن دستگاه را بايد
 يااگر دستگاه کثيف باشد .  چک کرد،دستگاه موجود است

ذرات رسوب و ترشحات معاينه قبلي بين پالنجر و 
footplate  پالنجر به راحتي در دستگاه ،داشته باشدوجود 

بيمار بايد . دهد  نشان نمي راکند و عدد صفر حرکت نمي
 ، تونومترها باز شوند  پلکالزاماً در حالت خوابيده قرار گيرد،

 . و کامالً عمودي قرار گيرده شدهروي مرکز قرنيه قرار داد
به  زماني که فشار ،ي رعايت شوند درست بهاگر اين شرايط

حرکات ضرباني هم در سوزن  شود،گيري   اندازهدرستي
 دستگاه از ،گيري بار اندازه  بعد از يک. گردد مشاهده مي

شود که   به بيمار گفته مي،شود روي چشم برداشته مي
  . گردد  ميگيري تکرار بار ديگر اندازه چندبار پلک بزند و يک

 ۴ يا ۳ از ي عدد کمترscaleاگر سوزن دستگاه روي 
هاي بعدي را به   دقت بايد وزنهافزايش براي ،نشان دهد

 ۴ يا ۳تر از  زماني که حرکت سوزن کم. کرددستگاه اضافه 

نيروي و ل چشم نسبتاً باال است متر باشد فشار داخ ميلي
متر   ميلي۴ يا ۳ دستگاه scaleاگر است ولي تري نياز  بيش

  . ي اضافه شودتر بود، الزم نيست که وزنه ديگر بيشيا 
  

  

 Schiotz تونومتر ‐۹تصوير 
  

 اعدادي که بر حسب ،Shiotzبعد از انجام تونومتري 
جيوه تبديل متر   بايد به ميلياند، دست آمدهه متر ب ميلي
بحث ذکر شد اين همانطور که قبالً در ابتداي . شود

راي ـده و بـام شـنجا cannulation اسـها بر اس دولـج
 دقت ، داشته باشندطبيعيسختي اسکلراي هايي که  چشم
  . دارند

 بايد دستگاه را با Shiotzبعد از هر بار استفاده از دستگاه 
کردن و هم براي   هم براي استريل،آب و الکل تميز کرد

 ،دستگاه به خوبي پاک نشوداگر .  موکوسو ترشحات
 ميله داخل ايجاد شده سبب کاهش حرکتکاک اصط

. گردد ميدر معاينات بعدي overestimation و محفظه 
 يک Shiotzشد، تونومتر  ذکر همانطور که در ابتداي بحث

  که به است high displacement و indentationتونومتر 
زماني . باشد ميوابسته  چشم (rigidity)  بافتسختي ميزان

 Shiotz نباشد تونومتري طبيعيکه  چشم داراي سختي 
سختي در مواردي که . شود دچار خطاي قابل توجهي مي

ايجاد  کاهش مصنوعي فشار چشم  است،پايين چشم
  :اين موارد عبارتند از: گردد مي

  فشار داخل چشميافزايش حاد  )۱
    ميوپي باال)۲
  استفاده از داروهاي وازوديالتور ) ۳
   ها  استفاده از ميوتيک)۴
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   زجاجيهداخل  وجود گاز )۵
    ) قبلي و ويترکتوميbuckling( ويتره و رتين اعمال )۶
۷( Osteogenesis imperfecta   

 و است  از حد معمول  که سختي چشم بيششرايطي
گردد شامل موارد  سبب افزايش مصنوعي فشار چشم مي

  :زير است
   مزمن گلوکوم )۱
   هايپروپي باال )۲
  دژنرسانس ماکوال وابسته به سن) ۳
    تنگ کننده عروق استفاده از داروهاي)۴
  

  يا غيرتماسي air puff تونومتر

کند و  پيدا نميبا چشم يچ تماسي ه تونومتر  نوعاين
 کامالً applanation و indentationبا تونومتر آن مکانيسم 

 ديگري از تونومترها را به تنهايي  و نوعمتفاوت است
  . دهد تشکيل مي

شود و   به قرنيه تابيده ميپرتوهاي نوردر اين روش 
 پرتوهاي نوراني را منعکس قرنيه به عنوان يک آينه محدب

 ميزان نور بازتابيده را نشان ،(sensor)گر  يک حس .کند مي
از  مقداري قرنيه در حالت عادي به خاطر تحدب. دهد مي

را از نور ابتدايي تري   نور کمگر  حس وشود ميپخش نور 
زماني که سطح قرنيه صاف شود و به . کند دريافت مي

، شدت نور منعکس شده آيدصورت يک آينه تخت در
 ثبت اين افزايش انعکاس نور گر  حسوشود  تر مي بيش
  . کند مي

  

 Air puff تونومتر ‐ ۱۰تصوير 

اين . کند تخت ميرنيه را قهوا  جرياندستگاه به وسيله 
دستگاه در طول . شود عال مي فاي  هوا با فشار دکمهريانج

 را به قرنيه  داردافزايندهوا که فشار  جريان ه ثانيه ۰۰۳/۰
شود که قرنيه از حالت محدب به   سبب ميوکند  ارسال مي

  .حالت صاف تغيير شکل دهد
 بازتاب  حداکثربراي رسيدن بهدستگاه زمان مورد نياز 

کند و بر   ميمحاسبه را )يعني زمان صاف شدن قرنيه(نور 
به عبارت . زند  ميتخميناساس آن فشار داخل چشم را 

فشار باالتري داشته (تر باشد   هر چه چشم سختديگر
 هوا بتواند قرنيه را ريانتري نياز است تا ج  زمان بيش)باشد

   .کندتبديل صاف به حالت از حالت محدب 
حسي   به بينيازاي اين روش تونومتري عدم از مزاي

 بيمار کمي احساس ممکن است هرچند که است قرنيه
خطر مزيت ديگر اين روش اين است که . کندناراحتي 

شود و چون دستگاه کامالً   منتفي ميتقريباً ها انتقال پاتوژن
توان يک فرد غيرمتخصص و  کند مي اتوماتيک کار مي

 screeningهاي  ونومتري در برنامهتغيرپزشک را براي انجام 
  .به کار گرفت

 انتقال خطر کاهشبراي  تونومترها استريل کردن
  .اهميت فراواني داردها  ميکروارگانيسم

پوشش التکس داراي  Tonopen  وMacKay Margتونومتر 
  . که بايد بين هر بيمار تعويض شودهستندبار مصرف  يک

هاي زير  ش روبراي استريل کردن ساير تونومترها
  :پيشنهاد شده است

   درصد۷۰ ايزوپروپيل الکل )۱
   درصد ۳ آب اکسيژنه )۲
 مواد سفيدکننده و يا ۱۰ به ۱ محلول رقيق شده )۳

bleach خانگي   
که با چشم را هايي از تونومتر   قسمت کافي است

هر   دقيقه در مجاورت۱۰ تا ۵  به مدتتماسي پيدا کرده
  .م قرار دهي از اين سه مادهيک
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 مهم اين است که تمام اين مواد براي چشم مطلب
 هستند و بعد از استريل کردن حتماً بايد از روي توکسيک

  . تونومتر شسته شوند
 اين است که )ها کنترل بيماريمرکز ( CDCتوصيه 

 دقيقه ۵ به مدت Goldmannتونومترها به خصوص تونومتر 
د قرار  باشbleach ۱۰ به ۱اي که حاوي محلول  در محفظه

کاري که اکثر مراکز  عمالًگيرد و بعد از آن شسته شود ولي 
دهند اين است که با يک پنبه الکلي سر تونومتر  انجام مي

  . کند  کفايت مي اين کارآيد که کنند و به نظر مي ميرا پاک 
  

  خطاهاي تونومتري

   :اختالالت چشميخطاهاي ناشي از 
ربيت که ناشي  چشمي و اخارج اختالالت پلک، عضالت )۱
   . باشد اسکار پرخوني، انفيلتراسيون يااز
، اسکار يا ضخامت غيرعادي شامل ادم اختالالت قرنيه )۲

  قرنيه 
   (flat AC) م وجود مايع زالليه پشت قرنيهعد) ۳
 اسکلرا به خصوص در مورد تونومتري  غيرعاديسختي) ۴

indentation.  
  

  :شوند خطاهايي که توسط بيمار ايجاد مي
  ها پلکدادن شار ف ‐
  نفس  داشتن نگه ‐
  قه تنگهاي تنگ به خصوص ي استفاده از لباس ‐
   چشم سر ياحرکت دادن ‐
   ي ورزشفعاليت ‐
  مانند بتابلوکرهاي سيستميک يياستفاده از داروها ‐
  جوآنا استفاده از الکل يا ماري ‐

کند   معموالً ورزش کردن فشار داخل چشم را کم مي
  فشار داخل چشم را کهpigmentary glaucomaمگر در 

 کاهشجوآنا فشار چشم را   الکل و ماري.دهد افزايش مي
  . برد  سيگار فشار چشم را باال مي ودهد مي

  :خطاهاي مربوط به دستگاه تونومتر
  تونومتر دستگاه  عدم نگهداري مناسب ‐
  نبودن دستگاه تميز  ‐
   نبودن دستگاه کاليبره ‐
  

  :معاينه کننده فرد خطاهاي
   بيش از حد به چشم يا پلکفشار وارد کردن ‐
   نامناسبورسين فلواستفاده از ميزان ‐
  تکرار بيش از حد تونومتري  ‐
 عدم ثبت زمان تونومتري ‐

 
  تونومتري و عوامل مربوط به قرنيه

عوامل مربوط به قرنيه اهميت و تاثيري زيادي در 
 ضخامت قرنيه عاملترين  مهم. خطاهاي تونومتري دارند

، ساختار قرنيه به وابسته  ضخامت مرکزي قرنيه.است
 وضعيت متابوليک قرنيهو ميزان مايع داخل بافت قرنيه 

   .باشد مي
  

  ضخامت مرکز قرنيه 
 يمتر يـيه با پاکـ قرنيرکزـت مـخامـط ضـمتوس

 ميکرون در ۵۳۰متر اپتيکال   و با پاکي۵۴۴اولتراسونيک 
  .شود نظر گرفته مي

دامي، ضخامت مرکزي قرنيه ارتباط زيادي با طول ق
خلفي چشم ندارد ولي ارتباط زيادي با فشار داخل چشمي 

آيد که نژاد سفيد ضخامت  به نظر مي. و سختي چشم دارد
ضخامت مرکزي قرنيه در . تري داشته باشند قرنيه بيش
. کند  پيدا مي درصد۶حد تغييراتي در روز  طول شبانه

روي توانند   مي شرايط سيستميک وها بيماريبرخي 
گذارند به عنوان مثال ب کزي قرنيه اثر ضخامت مر

 آکرومگالي سبب افزايش ضخامت مرکزي قرنيه و افزايش
  حاملگي باعث افزايش.شود  فشار داخل چشم ميمصنوعي

بر خالف تصور معموالً فشار   وليشود  ميضخامت قرنيه
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ديابت سبب افزايش .  استطبيعيتر از حد  چشم پايين
 Osteogenesis  در بيماري وليشود ضخامت مرکز قرنيه مي

imperfecta يابد کاهش مي ضخامت مرکزي قرنيه .  
 شک به  وستمواردي که فشار داخل چشمي باالدر 

 هاي مکرر و پريمتريدر  ولي وجود داردماري گلوکوم بي
 ocular لفظ شود گلوکوم پيدا نميشواهدي از  عصب معاينه

hypertension مت قرنيه گيري ضخا اندازه. گردد اطالق مي
 به صورت اهميت زيادي دارد و Ocular hypertensionدر

 اين کار بهتر است قبل از هرگونه .شود  توصيه ميروتين
manipulation  ند بايد چ. مردمک انجام شود و گشاد شدن

حالت ساعتي از خواب گذشته باشد تا قرنيه در 
 چندين روز از لنز تماسي. يرد قرار گطبيعيفيزيولوژيک 

 اگر بيمار از استروييد موضعي  ونشده باشدفاده است
اگر . گردد قطع ماهيک به مدت کند، حداقل  استفاده مي
انجام  ازو  ماه ۳مرواريد انجام شده حداقل  عمل آب

 در بررسي.  ماه گذشته باشد۶هاي رفراکتيو حداقل  عمل
OHT (ocular hypertension) عامل ضخامت مرکزي قرنيه 

  .بيني خطر گلوکوم است يار قوي براي پيشکننده بس تعيين
کساني که فشار در خطر ابتال به گلوکوم اساس بر اين 

 ازتر  خيلي بيش دارند چشم باال ولي ضخامت قرنيه پايين
  . بااليي دارندقرنيهضخامت است که افرادي 

 ocular hypertensive درصد افراد ۴۲که مشاهده شده 
 ميکرون دارند و اگر ۵۸۵تر از   بيش قرنيهضخامت مرکزي

  اصالح گرددچشم بر اساس ضخامت قرنيهداخل فشار 
  .شوند  در نظر گرفته ميطبيعي ،فرادا اين بيش از نيمي از

 low يا normal tensionعکس اين موضوع در گلوکوم 

tensionکه درصد قابل توجهي از بيماران شود   ديده مي
 مشاهده به طوري که. ضخامت مرکزي قرنيه کمي دارند

 normalشده است متوسط ضخامت مرکزي قرنيه در افراد 

tension درصد افراد ۸۵ ميکرون است و ۵۱۴ حدود 
اگر ضرايب .  دارند ميکرون۵۴۰کمتر از ضخامت مرکزي 

  درصد۳۱ شود، حدود حاسبهاصالح براي اين افراد م

 خارج و در گروه normal tension از گروه توان مي را بيماران
  .  قرار داد زاويه بازمگلوکو

گيري فشار  ضخامت قرنيه از لحاظ ايجاد خطا در اندازه
هاي  قرنيهآيد که در   ميبه نظر. چشم اهميت زيادي دارد

وجود دارد يعني قرنيه هرقدر نازک براي خطا نازک حدي 
متر   ميلي۵ تا ۴تر از   ميزان خطاي ايجاد شده بيش،باشد

 حد ماکزيمم ، ضخيمهاي جيوه نيست ولي براي قرنيه
 ۹۰۰ با ضخامت  اي به عنوان مثال در قرنيه. وجود ندارد

 گزارش شده overestimationمتر جيوه   ميلي۲۴ ،ميکرون
 براساس  براي فشار داخل چشمالزم استبنابراين . است

  .ضخامت مرکزي قرنيه اصالح انجام شود
 ارايهبهترين اصالح بر اساس متاآناليز مطالعات قبلي 

 ميکرون افزايش يا ۵۰به ازاي هر  به طور خالصه وه شد
 ۵/۳ بايد طبيعيکاهش ضخامت مرکزي قرنيه از ميانگين 

 ضخامت براي مثال اگر. متر جيوه تغيير را اعمال کرد ميلي
 ميکرون ۵۰يعني ( ميکرون باشد ۵۹۰ بيماري مرکز قرنيه

متر جيوه   ميلي۵/۳ بايد ) ميکرون۵۴۰تر از ميانگين  ضخيم
 اگر قرنيهز عدد فشار داخل چشم کم کرد و بر عکس ا

ه به متر جيو  ميلي۵/۳ بايد ، ميکرون ضخامت دارد۴۹۰
  .عدد فشار داخل چشم اضافه کرد

  
  انحناي قرنيه 

تواند در تونومتري خطا  که ميقرنيه  عوامل  ديگراز
 هر چه قرنيه.  است(curvature)  انحناي قرنيهايجاد کند، 

تري داشته باشد،  اشد يعني انحناي بيش ب steep تر بيش
هايي که  بنابراين قرنيه. تر است  کمapplanationسطح 
تري   بيش کردن نيرويapplanate باشند براي steepخيلي 

افتد و برعکس براي   اتفاق ميoverestimationنياز دارند و 
شود و  تر انجام مي  راحتapplanation  صافهاي قرنيه

. افتد  اتفاق ميunderestimationز است و نيروي کمتري نيا
اهميت ميزان خطا  گفت که انحناي قرنيه از نظر بايد
  . دارد ضخامت قرنيهبه نسبت  تري کم
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  آستيگماتيسم 
اگر آستيگماتيسم قابل توجهي در قرنيه وجود داشته 

 به جاي Goldmannباشد در هنگام انجام تونومتري 
  .يمبين بيضي مي دايره، شکل نيم نيم

 underestimation ، آستيگماتيسم موافق قاعدهدر موارد
اتفاق  overestimation ،و در آستيگماتيسم مخالف قاعده

زان اين خطا نسبتاً کم است و به ازاي هر  البته مي.افتد مي
وه خطا ايجاد متر جي  ديوپتر آستيگماتيسم فقط يک ميلي۴

که هايي   قرنيهدر  داشت خاطربهبايد  شود ولي مي
 اصوالً فشار دارندآستيگماتيسم نامنظم و نسبتاً شديد 

در  . به دست آوردتوان  نمياعتماديداخل چشمي قابل 
 غير قابل اعتماد است و applanation Goldmannاين موارد 

 تري دارند هايي که سطح بسيار کوچک   دستگاهاست ازبهتر 
. رد استفاده کPneumotonometer   ازياو  Tonopen مانند
 آستيگماتيسم قابل توجه تر در انجام تونومتري دقيقبراي 

گيري با  ندازها يک راه ساده اين است که .دو راه وجود دارد
Goldmann،يک بار را در دو جهت انجام دهيم  biprism  را

 و يک بار خالف آن به صورت دادهبه صورت افقي قرار 
و را  ميانگين اين د سپس،گيري نماييم اندازهعمودي 

  سرقرمز عالمت  اين است کهراه ديگر. محاسبه نماييم
  .  را در محور سيلندر منفي قرار دهيمGoldmannتونومتر 

  يماري رفرکشنبه عنوان مثال اگر ب
 º۱۸۰*۰۰/۵‐۰۰/۱+۱۸۰محور سيلندر منفي در ،  دارد 

که مارکر قرمز در است، سر تونومتر را بچرخانيم به طوري 
 درجه با محور ۴۳مارکر قرمز . گيرد درجه قرار ۱۸۰

biprism اختالف دارد، يعني اگر شما محور biprism را در 
 ۴۳ درجه افقي قرار دهيد مارکر قرمز در ۱۸۰صفر يا 

 درجه ۱۸۰گيرد بنابراين اگر مارکر را در  درجه قرار مي
 درجه ۴۳ با محور سيلندر منفي biprismقرار دهيم، محور 

  .)ر امتداد محور سيلندر منفيخط قرمز د( اختالف دارد
  
  

  ادم  
 و چه به صورت epithelialادم قرنيه چه به صورت 

طاهايي از شود و خ  فشار ميunderestimation سبب استروما
  .شده است گزارشه متر جيو  ميلي۳۰ تا ۱۰

  
  اسکار 

 يا سختي rigidity اسکارهاي قرنيه به علت افزايش 
در . شوند مير چشم  فشاoverestimationب ـقرنيه سب

 يک توان از رنيه وجود داشته باشد ميمواردي که اسکار ق
  يااستفاده کرد و tonopenتر مثل  تونومتر با سطح کوچک

گيري را  تر و داراي اسکار کمتر قرنيه اندازه از نواحي شفاف
  . انجام داد

  
  لنز تماسي

به خصوص  ،اصوالً انجام تونومتري روي لنزتماسي نرم
 شود ولي  به هيچ وجه توصيه نمي،Goldmannومتر در تون

 دو pneumotonometer و tonopen، به لحاظ نظري
 هستند که در موارد استفاده از لنزهاي تماسي دستگاهي

  .تري دارند نرم دقت بيش
  

  کراتوکونوس 
کراتوکونوس دچار بيماران   درگيري فشار چشم اندازه 

 کاهش سختي  آستيگماتيسم نامنظم و،به علت نازکي
 اين خطا در بيماران کراتوکونوس معموالً . داردقرنيه خطا

  . استunderestimationبه شکل 
  

  عيوب انکساري قرنيه 
 انجام refractive laser corneal surgeryبيماراني که 

 فشار underestimationنوعي دچار به صورت مصاند  داده
به علت بسياري از اين بيماران . شوند داخل چشمي مي

شوند و به  گلوکوم استفاده از استروييد ممکن است دچار
  .نشودعارضه تشخيص داده  اين underestimationعلت 
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  Flat ACتونومتري در موارد 

زماني که .  بعد از اعمال گلوکوم استflat AC مورد بعد 
AC ًکامال flat باشد و لنز در تماس يا با فاصله کمي از 

 applanation گرفته باشد، تونومتري اندوتليوم قرنيه قرار
در . کند  ايجاد ميoverestimationخطاي زيادي در جهت 

 tactileگيري فشار چشم به صورت  اين موارد اندازه
  .ترين و قابل اعتمادترين روش است ساده
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  ها بيوتيک چهار خطاي بزرگ در تجويز آنتي
  

   پزشکي نگاه  مرکز چشم‐پرستار :الديني شراره نظام
   پزشکي نگاه  مرکز چشم‐ فلوشيپ قرنيه: زاده دکتر محمدحافظ نوروزي

  
ح از ـحيـاده صـه استفـدهد ک شان ميـواهد نـش
ها را به حداکثر برساند و  ر آنـتواند تاثي  ميها بيوتيک آنتي

  . ها را محدود نمايد يجاد مقاومت نسبت به آنا
  نـدتريـديـ جتر شـيـصرف هر چه بـمتمايل براي 

  االـاليت بـعـا فـهاي ب نولونـيـوروکـروه از فلـ گ
د، ـ درص۳/۰  (Gatifloxacin)نـاسيـفلوکس اتيـ مانند گ

د و ـ درص۵/۰ (Moxifloxacin) ساسينـلوکـف يـوکسـم
نتيجه  درصد از ۵/۱ (Levofloxacin) لووفلوکساسين

هاي چشمي   که بر اساس آن فلوروکينولوناستمشاهداتي 
 عاليمي ،تر مانند سيپروفلوکساسين و افلوکساسين قديمي

از کاهش تاثير درماني و افزايش مقاومت آزمايشگاهي را 
داليل اين تمايل نه تنها ناشي از استفاده . اند دادهنشان 

و استفاده گسترده هاي سيستميک انساني  فلوروکينولون
ها در صنايع دامپروري اياالت متحده بوده،  فلوروکينولون

. شود  ناشي ميها نيز بلکه از مصرف نادرست چشمي آن
ها که  پزشکان بايد از اين گروه جديد فلوروکينولون چشم

ها يا داروهاي   نسل قديمي فلوروکينولوناثرات مربوط به
اين .  استفاده نمايند را بهبود بخشيده اند، عاقالنهمشابه

 مربوط به نادرستترين اشتباهات و تصورات  مقاله متداول
را ارايه  ي و شواهددهد ميها را شرح  بيوتيک تجويز آنتي

 د استفاده صحيح ازنده  نشان ميکند که مي
 و اثرات دهد ها را افزايش مي ها تاثير آن فلوروکينولون

و گسترش د رسان ميها را به حداقل  جانبي بالقوه آن
  . نمايد  ميمقاومت باکتريال را محدود

بيوتيک بايد براساس نوع و شدت  يتانتخاب يک آن
  . عفونت تنظيم شود

  

  استفاده از پتک براي کشتن پشه: خطاي اول

الطيف و قوي امروزي براي  هاي وسيع بيوتيک آنتي
هاي جدي مثل کراتيت  گيري از عفونت درمان و پيش

هاي بعد از  عد از ليزيک و آندوفتالميتباکتريال، کراتيت ب
در عين حال، استفاده از اين . شوند عمل استفاده مي

هاي خفيف  ها به عنوان خط اول درماني عفونت بيوتيک آنتي
يا کونژنکتيويت ساده، ) بلفاريت(يا مزمن مانند عفونت پلک 

مقاومت بروز تواند موجب   و ميباشد ميدرمان بيش از حد 
  . شود

هاي  بيوتيک ع عفونتي مستلزم استفاده از آنتيهر نو
 بايد براساس  بيوتيک  در عوض، انتخاب آنتي؛جديد نيست

هاي  بيوتيک عموماً، آنتي. نوع و شدت عفونت صورت گيرد
هاي  توانند در معالجه عفونت  ميمحدودترقديمي با طيف 
 باکتريال  ساده مثل بلفاريت و کونژنکتيويت چشمي خفيف

هايي از داروهاي ضدميکروبي عالي جهت  نمونه. دموثر باشن
اريت و ـراي بلفـراسين بيتـها شامل باس تـاين عفون

 حمهـ ورم ملتم برايـتوپريتريم‐ين بتاـکسـمي پلي
 احتمال ايجاد نه تنها.  باکتريال است ساده)کونژنکتيويت(

 بلکه  استتر کم اين داورهاي ضدميکروبي ويژه مقاومت در
اي از  رند که به طور قابل مالحظهاين امتياز را دا

  . ندتر هاي جديد، ارزان فلوروکينولون
هاي  ه کونژنکتيويتدر موارد سادنشان داده شده است 

  ميکسين يـتر مثل پل عوامل قديميتاثير باليني باکتريال، 
متوپريم، سيپروفلوکساسين و افلوکساسين معموالً  تري‐بتا

در عين حال . ي دارندبرابرهاي جديدتر  نولونبا فلوروکي
   جديد، هنگامي که مقاومت نسلهاي  فلوروکينولون
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 ههاي خط اول اثبات شد و يا زماني ک آزمايشگاهي به دارو
دهي باليني يا عود پس از درمان با يک داروي  عدم پاسخ

به ندرت . رد موثرتر هستند، وجود داقديميضدميکروبي 
 ترفعاليت ضد ميکروبي به به دليل ممکن است
 ميکروبيولوژيک  درمان،هاي نسل جديد فلورکينولون

هاي   فلوروکينولوننسبت بهتري   سرعت بيشعفونت با
در موارد کونژکتيويت باکتريال که . انجام شودتر  قديمي
 استفاده از يک کن کردن سريع باکتري ضروري است، ريشه

جديد به عنوان خط اول درمان ارجح نسل فلوروکينولون 
و ه اين بيماران، مبتاليان به عوارض ثانويه نمون. است

که کراتوپاتي بيماراني (عفوني کونژکتيويت باکتريال 
 از انتقالبايد يا افرادي که ) بولوس يا بلب آواسکوالر دارند

جلوگيري ، مدرسه يا محل کار ه خانها به افراد عفونت از آن
   .باشند شود، مي

  
ت، دومي ممکن بيوتيک خوب اس  اگر يک آنتي:خطاي دوم

  .است بهتر باشد
ها  بيوتيک دليل آنتي اشتباه رايج ديگر، اضافه کردن بي

 هاي به رژيمي است که قبالً حاوي يکي از فلوروکينولون
به جز موارد اندکي که بعداً . ده استبو با فعاليت باال جديد

 فعاليت يا افزايششرح داده خواهد شد، اين کار باعث 
 و ها شود، اما در عوض هزينه  نميبيوتيک  آنتي اثرطيف
 را باال  پذيرش بيمار سميت و عدم ظرفيت بروزامکان
مثال متداول اين اشتباه استفاده از دو نوع . برد مي

 مختلف به طور همزمان يا استفاده از يک  فلوروکينولون
 تغليظفلوروکينولون به صورت ترکيبي با آمينوگليکوزيد 

  . نشده است
 دوم به دارويايي، اضافه کردن در موارد استثن

فلوروکينولون جديدتر ممکن است جهت معالجه اوليه يا 
اولين مثال آن عفونت . گيري تجربي قابل توجيه باشد پيش

مانند استافيلوکوک مقاوم به  هايي به وسيله پاتوژن
 است سيلين يا سودوموناي مقاوم به سيپروفلوکساسين متي

 هرچند اين .ها را دارند نولونکه احتمال مقاومت به فلوروکي

هاي اکتسابي از جامعه  توانند منجر به عفونت ها مي پاتوژن
برند  شوند، در بيماراني که در محيط بيمارستاني به سر مي

)  درماني يا بيماران بستري شده اخيرزمانند شاغلين مراک(
ها که اخيراً به طور سيستميک يا موضعي با  يا آن

الطيف ديگر تحت  هاي وسيع  ضدميکروبها يا فلوروکينولون
. شود  به طور کامالً متداولي ديده مياند،  گرفتهمعالجه قرار

 با بروز همزمان اغلبسيلين   به متياستافيلوکوک مقاومت
 هاي فلوروکينولون. فلوروکينولون همراه استبه مقاومت 

 جديد ممکن است در مقابل استافيلوکوک اورئوس و نسل
به ترتيب (سيلين  پيدرميس مقاوم به متياستافيلوکوک ا

MRSA* و MRSE* (تر  هاي قديمي نسبت به فلوروکينولون
  . دهند  ميفعاليت بهتري نشان

جراحي در ها براي پروفيالکسي در حين  توصيه
 و MRSAهاي اکتسابي  بيماراني که خطر بااليي براي عفونت

MRSEبراي استفاده حين عمل در .  دارند، متفاوت است
 از طريق توان را ميجراحي داخل چشمي، ونکومايسين 

هاي مختلف داخل اتاق قدامي، زير ملتحمه و در  روش
در عين حال، استفاده از . کردشيلدهاي کالژن تجويز 

ق  داخل اتاق قدامي يا از طري تزريقنکومايسين به روشاو
 دم سيستوييد ماکوالهاي شستشو، با خطر باالي ا محلول

(clinically significant CME)استفاده از .  دارد ارتباط
  قبل از عملهاي گيري نکومايسين موضعي در پيشاو

 به دليل فقدان يک فرمول قابل دسترس تجاري و جراحي
ارتباط استفاده از وانکومايسين موضعي با تحريک سطحي 

به اين داليل، . آفرين است تليال، مشکل چشم و سميت اپي
 MRSE و MRSAماراني که در خطر  عاقالنه در بيراهکار

متوکسي فلوروکينولون موضعي ‐۸هستند، استفاده از يک 
فلوکساسين  فلوکساسين يا موکسي قابل دسترس مانند گاتي

ها در مقابل  متوکسي فلوروکينولون‐۸هرچند فعاليت . است
MRSA و MRSEنسبت به  اين داروها واست  متغير 

غلب نسبت به فعاليت ، ادارندتري  نکومايسين ثبات کماو
هايي نظير سيپروفلوکساسين، افلوکساسين و  فلوروکينولون
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 معالجه در درمان. دنباش ميلووفلوکساسين ارجح 
 آئروژينوزا، همه سسودوموناپ  ناشي ازهاي چشمي عفونت

به جز (هاي در دسترس براي استفاده چشمي  فلوروکينولون
ر بي را دـ پوشش مناس ) درصد۳/۰ين ـنورفلوکساس

ا ـد، امـکنن اد ميـ ايجگاهيـاي آزمايشـه يـبررس
سيپروفلوکساسين ممکن است در موارد کشت مثبت به 

 در سسودوموناپ ضد تر بر  بيشدليل فعاليت آزمايشگاهي
اگر . هاي چشمي ارجح باشد مقايسه با ديگر فلوروکينولون

ها   باليني بالقوه از ترکيب فلوروکينولونفوايدچه اطالعي از 
مانند (دوم بيوتيک  به عنوان آنتي سسودوموناضدپبا داروي 

هايي وجود  سوشوجود ندارد، ) توبرامايسين يا آميکاسين
ها اثر   که در آزمايشگاه، درمان ترکيبي بر روي آندارند
 يک افزودنبنابراين ممکن است . تري دارد بيش

، سسودوموناپت ـنديد عفوـکوزيد در موارد شـآميکوگلي
 س سودومونا بان در موارد عفونتهمچني. عاقالنه باشد

آئروژينوزا که در درمان سيستميک يا موضعي قبلي با يک 
 ش سو باشود، احتمال مواجه شدن فلوروکينولون ايجاد مي

تر  به فلوروکينولون بيشمقاوم  آئروژينوزا سسودوموناپ
 در کننده گيري  پيش درمان درمان تجربي يابه عنوان. است
 غليظيا آميکاسين  توبرامايسين دنافزو موارد،  گونهاين
اقدام صحيح  يبيوتيک  در رژيم آنتي (fortified)شده

  . شود محسوب مي
  

  در بدن=  در آزمايشگاه: خطاي سوم

 که يک پاتوژن باکتريال ويژه به زنيد حدس ميچطور 
 شده مقاوم است يا نه؟ در وحله اول، تجويزبيوتيک  آنتي

 آزمايش کشت و  با انجامرسد؛ بايد جواب ساده به نظر مي
عيين شود که آيا پاتوژن حساس، متوسط يا تحساسيت 
 به تست آزمايشگاهي به قصد  تنهااعتماد. مقاوم است

پيشگويي پاسخ باليني يک داروي ضدميکروبي، 
 روشتواند به اشتباه در  انگاري بزرگي است و مي ساده

به خاطر سپردن اين مساله مهم است . درمان منجر گردد

بر اساس دوزهاي ميکروب به دارو  حساسيت ميزانکه 
پاتوژني . سيستميک و نه دوزهاي چشمي تعيين شده است

 در مقادير بيوتيکي  به دوزهاي معمول آنتياًکه فرض
 دارو، مقاوم است ممکن است به سطوح باالتر سيستميک

ميزان حساسيت تا زماني که . س باشدبا دوز موضعي حسا
 هاي  بايد گزارشپزشکان تعيين شود، بيوتيک چشم به آنتي
 را با ها بيوتيک  به آنتي حساسيت به مربوطآزمايشگاهي

 سسودوموناپبه عنوان مثال، . احتياط تفسير کنند
تواند با افزايش دوز   مي آئروژينوزاي مقاوم به آمينوگليکوزيد

بنابراين، کراتيت باکتريال .  ميان برودآمينوگليکوزيد از
م به جنتامايسين، ناشي از سودوموناي آئروژينوزاي مقاو

 به تجويز جنتامايسين موضعي به ممکن است در حقيقت
 غلظتاند به علت تو خوبي پاسخ دهد که اين مساله مي

برعکس، حساسيت . باشدهاي چشمي   در بافت داروباالتر
 گويي درماني خوبي را پيشآزمايشگاهي لزوماً پاسخ 

به عنوان مثال کراتيت استرپتوکوکي که در . کند نمي
هاي آزمايشگاهي به سيپروفلوکساسين حساس است،  تست

غالباً پاسخ باليني ضعيفي به سيپروفلوکساسين نشان 
  . دهد مي

 بين نتايج حساسيت فتواند اختال چه چيزي مي
  د؟ کنجيحآزمايشگاهي و پاسخ درماني را تو

 چشمي نتيکيبه طور يقين، مشخصات فارماکوک
برخوردار جايگاه مهمي هاي مورد بحث از  بيوتيک آنتي
بايد توانايي يک دارو براي رسيدن و ثبات در يک . است

دوز درماني مناسب در بافت يا مايع مورد نظر را تعيين 
دارويي که فعاليت بااليي در مقابل ارگانيسمي ويژه . نمود
کند بايد جهت  يزان جزيي در زالليه نفوذ مي به موليدارد 

 براي  لکن،به کار رودهاي سطح چشم  معالجه عفونت
مناسبي  گيري آندوفتالميت بعد از جراحي انتخاب پيش

 تغليظبه عنوان مثال، آمينوگليکوزيدهاي . خواهد بودن
داخل نشده، اغلب جهت پيشگيري موضعي بعد از جراحي 

  ح داروي رسيده به چشمي موثر نيستند، چون سط
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. م استـ کيارـبسعي ـرف موضـد از مصـي بعـاتاق قدام
  عواملفارماکوديناميک روشي است که سعي دارد،

 در تعيين فارماکوکنيتيک، فارماکوژنتيکفارماکولوژي، 
 يک دارو در واحد زمان در موجود زنده را يولوژيکفعاليت ب

  درهرچند استفاده فارماکوديناميک. شرح دهد
در آغاز )  عفوني چشمهاي يبيماردر به ويژه (پزشکي  شمچ

بيني تاثير رژيم درماني در  راه است، اين روش براي پيش
بيوتيکي منجر به مقاومت  تعيين مواردي که درمان آنتي

به عنوان مثال، براي . خواهد شد، کمک کننده است
 بين (dose-response) پاسخ‐ها يک رابطه دوز فلوروکينولون

. بيوتيک و پاسخ بيولوژيک وجود دارد  بافتي آنتيغلظت
تر يک غلظت بافتي باال.  غلظت باالتر بهتر استمعموالً

 minimal inhibitoryنسبت به حداقل غلظت مهارکننده (

concentration=MIC) (ها، بهبود  به کشتن بهتر باکتري
تر در توسعه مقاومت  پاسخ باليني به عفونت و تمايل کم

خانواده هاي  بيوتيک در مقابل براي آنتي. شود تفسير مي
.  استزمانها وابسته به  سفالوسپورين، کشتن باکتري

 فايده کمي خواهد ها بنابراين باالبردن غلظت سفالوسپورين
 ها  کردن مدت درمان با سفالوسپورينتر داشت، اما طوالني

  .  خواهد بودترمفيد
  

   دارو نامناسب مقدار:خطاي چهارم

 موجب درمان نه تنها بيوتيک  آنتي ناکافيقدارمنتايج 
شود بلکه تمايل جهت گسترش مقاومت  نامطلوب مي

هاي  هايي از رژيم مثال. دهد  مي افزايش را نيزبيوتيکي آنتي
 بار در ۴ از تر کم مقدار عبارتند از تجويزدرماني نادرست 

 از دوره تر کم که (prophylaxis) گيري پيشدرمان دوره روز، 
و به  دارميزان و کاهش تدريجي باشداسيت به عفونت حس

 برخي از اصول راهنما را ‐۱جدول (جاي قطع ناگهاني آن 
  .)دهد براي دوز مناسب نشان مي

از  که استفاده زنند  ميهر چند محققين حدس
ترش ـدرت به گسـ به ن ن لوروکينولوـ فهاي چشمي قطره

وجود اما شواهدي شود،  بيوتيک منجر مي مقاومت آنتي
در ( استفاده شده   اندک فلوروکينولوندارد که ميزان

ز براي درمان سيستميک و مقايسه با ميزان مورد نيا
 دوزهاي نامناسب چشمي منجر به ايجاد و) دامپزشکي

. شود  ميها  مقاومت نسبت به فلوروکينولون و شديدسريع
سيپروفلوکساسين يا ميزان در حقيقت از ميان افرادي که 

 تعدادشود،   هفته کم مي۴ها بعد از  سين در آنافلوکسا
ند، ا ههاي مقاوم به فلوروکينولون را داشت  شبيماراني که سو

 درصد پس ۴۰ درصد قبل از درمان به تقريباً ۱۰ از تر کماز 
عالوه بر اين در . يابد مي هفته از درمان افزايش ۴از گذشت 
 يدا شدههاي جدا شده مقاومت بسيار بااليي پ  ش اکثر سو

خواهند مقاوم شوند،  ها وقتي مي  باکتريدهد مي نشان که
 هاي اين حقيقت که فلوروکينولون. کنند  پيدا ميجهش
تر   جديد عموماً فعاليت بهتري از همتايان قديمينسل

دهند، به اين معني نيست که نياز به تنظيم دوز  نشان مي
 MICدهد که تحقيقات جديد نشان مي. کافي وجود ندارد

بيوتيک نيست بلکه غلظتي  بهترين غلظت يک آنتي
ي و ـجربـان تـبراي درم. صاً باالتر از آن استـمشخ

 باشد، نه آنچه به MIC90 حداقل ميزان بايد کننده پيشگيري
 غلظت MIC90. (MIC5O)شود   گزارش مي طور رايج

هاي   ش درصد سو۹۰دهد که  بيوتيکي را نشان مي آنتي
   و عموماًکند مي مهار  راک گونه شده يآزمايشهاي  باکتري
 درصد ۵۰ه کغلظتي ( MIC5Oتر از   بار بيش چندين
حداقل غلظت . است )کند  مهار مي راهاي يک گونه باکتري

غلظتي را حداقل کشندگي باکتريايي مقداري باالتر بوده و 
هاي تست شده را خواهد   درصد باکتري۹۰ بيوتيک  آنتيکه

گيري از جهش   غلظت پيشنهايتاً. دهد کشت، نشان مي
MPC (mutant prevention concentration) گر غلظتي  نشان

 با تواتري (mutation) است که مقاومت ناشي از جهش
به عبارت ديگر غلظتي . افتد  اتفاق مي۱۰۹  در۱ از تر کم

يافته  است که براي جلوگيري از رشد يک گونه جهش
داشتن   نگهMPC به موجب نظريه. مقاوم اوليه کافي باشد
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تواند   يا باالتر ميMICبيوتيک در محدوده  غلظت آنتي
 بايد براي هر MPC. مقاومت ناشي از جهش را مهار نمايد

بيوتيک به طور آزمايشگاهي   آنتي نيز هر، گونه وشسو
هاي چشمي  مشخص شود ولي عموماً براي فلوروکينولون

به .  استکبيوتي  آنتي آنMICسه تا چهار برابر باالتر از 
تري از  علت در معرض قرار گرفتن جمعيت بسيار بزرگ

 براي )گيري نسبت به پيش (تري  هدف مهمMPCها،  باکتري
توان گفت که غلظت  بنابراين مي. شود درمان محسوب مي

براي  هدف  غلظت و بهترينMIC90 ،گيري هدف براي پيش
ر اين مقادير ممکن است دو تا ده براب.  استMIC90 ،درمان
 مانند تر هاي قديمي فلوروکينولون. دن باشMIC50تر از  بيش

سيپروفلوکساسين و افلوکساسين معموالً در مايع زالليه 
 بار در ۵ را حتي با دوزهاي مکرر MIC50حداکثر مقادير 

جديد نسل هاي  با فلوروکينولون. دنکن يک ساعت ايجاد مي
 باال در هاي ها براي رسيدن به غلظت و توانايي باالتر آن

و يا )  درصد۵/۱براي مثال لووفلوکساسين (هاي هدف  بافت
MICتر، رسيدن به بهترين غلظت هدف   مشخصاً پايين
تر با دوز  هاي جديد اگر فلوروکينولون. باشد ميتر  آسان

هاي بافتي که براي  تر به غلظت مناسب استفاده شوند، آسان
 حالي که رسند، در ايجاد اثرات ضدباکتري نياز است، مي

  . خواهد بود تر کم  نيزامکان ايجاد مقاومت
  
  
  
  

Table 1. Guidelines for Proper 
 Fluoroquinolone Dosing  

Dose no less frequently than four times daily 

Dose only for the required period of time: 

Bacterial conjunctivitis: 1 week 

Bacterial keratitis: 2 to 3 weeks 

Post-LASIK: 3 to 7 days 

Postcataract surgery: 1 week 

Curtail treatment by abrupt discontinuation rather 
   

than by tapering 

  
  نتيجه

ها   فلوروکينولونتر جديدنسل از داشتن پزشکان چشم
هاي شديد چشمي،  مان عفونتگيري و در که جهت پيش

هرچند استفاده نامناسب از . ند هستند، خوشحال مناسب
مطلوب،  درماني نااتتواند خطر افزايش اثر اين عوامل مي

.  به همراه داشته باشد راميکروبيتاثيرات جانبي و مقاومت 
کند   که در اين مقاله وجود دارد، بيان ميهايي دستورالعمل

ها و  که چگونه استفاده صحيح، استعمال منطقي از توانايي
 اتتواند اثر تيک و دوز صحيح ميماکوکنرهاي فا ادهد

  ودهد جديد را افزايش  نسلهاي درماني فلوروکينولون
  . اضافه نمايدها را   زمان استفاده از آنمدت
  
  

* MRSA: Methicillin Resistant Staph Aureus 
* MRSE: Methicillin Resistant Staph Epidermidis 
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  روشي نو در ارزيابي باليني عصب بينايي در بيماري گلوکوم
  

   نژاد  بيمارستان لبافي‐استاديار دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي ‐ فلوشيپ گلوکوم :دکتر محمد پاکروان

  
  مقدمه

 هرگونه ۱۹۸۰از نظر تاريخچه گلوکوم، قبل از سال 
در . دانستند افزايش فشار چشمي را بيماري گلوکوم مي

 افزايش فشار چشم همراه با ۱۹۹۵ تا ۱۹۸۰هاي  الس
دانستند ولي از  اختالل ميدان بينايي را معادل گلوکوم مي

  به بعد طبق تعريف، گلوکوم را يک بيماري۱۹۹۶سال 
 عصب بينايي همراه با تغييرات عصب اکتسابي و پيشرونده

  RNFLاليه فيبرهاي عصبي شبکيه يا بينايي و 
(retinal nerve fiber layer) دانند و فشار چشم تنها يک  ي م

باشد که با کاهش آن پيشرفت  عامل خطر براي بيماري مي
  . شود بيماري کند يا متوقف مي

امروزه ارزيابي باليني عصب بينايي در بيماري گلوکوم و 
 از (optic neuropathy)هاي عصب بينايي  بيماريساير موارد 

هاي  ود دستگاهبا وج. اي برخوردارست اهميت ويژه
رفته در ارزيابي عصب بينايي و ضخامت اليه فيبرهاي  پيش

 ارزيابي ،GDX و WET ،OCT از قبيل (RNFL) شبکيهعصبي 
 با يک معاينه دقيق اغلبباليني جايگاه خود را دارد و 

 ساير به اطراف آن بدون نياز RNFLعصب بينايي و 
  .توان به تشخيص رسيد  پاراکلينيک ميهاي آزمايش
  

  روش ارزيابي باليني

تواند   ميRNFL که صدمات  استامروزه مشخص شده
 سال قبل از اختالالت ميدان بينايي قابل مشاهده ۶تا 

هاي عصب بينايي طبيعي  تعداد متوسط آکسون. ۱باشد
با از بين رفتن . ۲باشد  مي۰۰۰/۲۰۰/۱ تا ۰۰۰/۸۰۰حدود 

ي  ميدان بيناي، درصد فيبرهاي عصب بينايي۴۰ تا ۲۵
  .تواند همچنان طبيعي باقي بماند مي

 و ميدان بينايي (disk)سرعصب  ،RNFL تغييرات ۱نمودار
همانگونه که مشخص . دهد را با پيشرفت بيماري نشان مي

شود  دچار تغييرات مي RNFL  ابتدا گلوکوم بيمارياست در
 رخ  (disk) بيناييسرعصبو با فاصله کمي تغييرات 

زمان قابل توجهي از بيماري و دهد ولي پس از گذشت  مي
 تغييرات ميدان ، و عصبRNFLپس از صدمات عميقي در 

قابل ذکر است که در مراحل بسيار . شود بينايي شروع مي
  بسيار شديدسرعصبپيشرفته بيماري که تغييرات 

از   بيش ممکن است تغييرات ميدان بيناييباشد، مي
  . به تشخيص کمک کند بررسي عصب

  

  
 و ميدان بينايي در بيماري سرعصب، RNFL تغييرات ‐۱نمودار
  گلوکوم
  

 اهميت معاينه باليني عصب ،با توجه به موارد فوق
هاي  شود و گاهي با وجود دستگاه بينايي مشخص مي

 کليد نهايي ،RNFLرفته پاراکلينيک معاينه سرعصب و  پيش
  . باشد تشخيص مي

به جز  گلوکوم  امروزه در معاينه سر عصب در بيماري
  سرعصب به قطر(cup)  فرورفتگي سرعصبنسبت قطر
(C/D ratio)  و تغييرات عروقي به نکات ديگري نيز توجه 

  . شود داده مينشان  The 5Rs قانون اشود که به اختصار ب مي
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د ناين موارد اگر به طور سيستماتيک مورد بررسي قرار گير
 اين .ددر تشخيص باليني گلوکوم بسيار سودمند خواهند بو

  :پنج قانون عبارتند از
۱ (Scleral Ring  
 ۲ (Disc Rim   
۳ (Retinal NFL   
۴(  Region of parapapillary atrophy     
۵ (Retinal and optic disc hemorrhages   
  

 براي تعيين محدوده scleral ring مشاهده :اولقانون 
  . )۱تصوير ( عصب بينايي اندازهو 

هاي متفاوت عکسبرداري  روشعصب با سرگيري  اندازه
تر  تر و عملي قابل انجام است ولي در کلينيک دو راه ساده

  :وجود دارد
 Welch-Allenبا استفاده از افتالموسکوپ مستقيم ) ۱

 معمولي را حدس سرعصبتوان به طور تقريبي اندازه  مي
 وقتي (small aperture)  افتالموسکوپاندازه نور کوچک. زد

 طبيعي ديسک يک اندازهد تقريباً معادل در ته چشم بيافت
  . )۲تصوير  (است

 و small discتر از اندازه نور باشد   کوچکسرعصباگر 
  .گردد  محسوب ميlarge discتر از آن باشد  اگر بزرگ

 با استفاده از سرعصبگيري  تر اندازه راه ديگر عملي) ۲
گيري  کش اندازه  و خطVolkلمپ و لنزهاي  اسليت
با باريک کردن نور به طور افقي و . پ استلم اسليت

 نور برابر لوقتي که طو(عمودي و کوتاه و بلندکردن آن 
نگاه بر عدد مدرج با  و ) باشدسرعصبقطر عمودي يا افقي 

در دستگاه اسليت و حذف کردن آن بر يک عامل اصالحي 
(correction factor)را تعيين نمودسرعصبتوان اندازه   مي  .

 ديوپتر باشد عامل ۶۰ استفاده شده شماره Volkاگر لنز 
 تعيين شده بر اندازه است و بنابراين ۱ عدد (CF)اصالحي 

 شماره Volkاگر لنز .  استسرعصب اندازهدستگاه مساوي 
 است يعني اندازه روي ۱/۱يوپتر باشد عامل اصالحي  د۷۸

شود و اگر لنز برابر  ۱/۱خود  دستگاه اسليت بايد خودبه
Volkقطر .  است۳/۱ ديوپتر باشد عامل اصالحي ۹۰ه  شمار

و قطر متوسط افقي متر  ميلي ۸/۱ سرعصب عموديمتوسط 
  . )۳تصوير  (استمتر  ميلي ۷/۱ سرعصب

 ۵/۱تر از   کمسرعصبدر صورتي که قطر عمودي 
باشد متر  ميلي ۲/۲ و اگر بيش از small discباشد متر  ميلي

large disc يا megalo papillaگردد د مي قلمدا .  
تر   کوچکcup کوچک سرعصببديهي است که در يک 

در صورتي که . تر است  بزرگcup بزرگ سرعصبو در يک 
تر به  باشد بايد بيش تر  بزرگcupبا و  کوچک يسرعصب

   .گلوکوم مشکوک شد
  

  Neuroretinal Rim بررسي :دومقانون 
 و محل سرعصب حدفاصل بين لبه (rim) پهناي حاشيه

 سرعصبدر يک . باشد  عروق روي عصب ميشدگي خم
 حاشيه صادق است به اين معني که ISNTطبيعي قانون 

تر   فوقاني و آن نيز پهنحاشيهتر از   پهن(inferior) تحتاني
 حاشيهتر از   و آن نيز پهن(nasal rim)  نازالحاشيهاز 

  . )۴تصوير  ( است (temporal rim)تمپورال
 با نازکي يا از بين رفتن حاشيه گلوکومدر بيماري 

 قانون ،دهد تر رخ مي تحتاني و فوقاني که معموالً سريع
ISNTني و فوقاني ممکن  تحتا صادق نخواهد بود و حاشيه

تصوير  (هاي نازال و تمپورال باشند  تر از حاشيه است نازک
  .)۶ و ۵

حاشيه رنگ .  نيز مهم استاز طرف ديگر رنگ حاشيه
. دمان رفته گلوکوم صورتي باقي مي ل پيشمعموالً تا مراح

 بيش از کاپ در صورتي که ميزان رنگ پريدگي حاشيه
 غير از گلوکوم فکر هاي ديگر عصب بيماريبه باشد بايد 

جا وجود حمله قبلي گلوکوم حاد   در ايناستثناتنها . کرد
 باال cup ه ممکن است قبل از بروززاويه بسته است ک

 اين حالت احتماالً به دليل  رنگ پريده شود؛حاشيه
  . )۷تصوير  (باشد ايسکمي مي
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 هاي عصبي شبکيه   اليه رشته بررسي:قانون سوم
(RNFL)  

 red-freeبا استفاده از نور   RNFLبهتر است بررسي
هاي   اليه رشتهstiration صورت گيرد در اين صورت بايد به

 همچنين  وneuroretinal layer striation)( عصبي شبکيه
تصوير  ( توجه نمودسرعصبقابل رويت بودن عروق اطراف 

۸( .  
RNFL به طور طبيعي به صورت خطوط شعاعي در 

شود اين خطوط در قطب فوقاني   ديده ميسرعصباطراف 
  ها و همچنين در جوان. رويت هستندو تحتاني بهتر قابل 

  . شود در شبکيه هيپرپيگمانته، بهتر مشاهده مي
 يا منتشر موضعيبه صورت  ممکن است RNFLصدمه 

 به صورت خطوط شعاعي قابل RNFL منتشر نوعدر  .باشد
تر  تر و واضح  مشخصسرعصب و عروق اطراف نيسترويت 

 اثرات به صورت نوع موضعيدر . )۹تصوير  (شوند ديده مي
 خطوط سرعصب در مجاورت (wedge shaped)اي شکل  هوگ

RNFLر مجاورت اين معموالً د. )۱۰تصوير  (شوند  ديده نمي
  ياnotching)(  شکافز دچارـ عصب نييهـعالمت، حاش

  . شود  مي(thinning) شدگي نازک
  
 region of parapapillary بررسي : چهارمقانون

atrophy (PPA)  
 beta zone و Alpha zone به دو شکل PPAآتروفي 

 نواحي هيپو و هيپر پيگمانته Alpha zone. تعريف شده است
 سرعصب با فاصله از  کهباشند  ميRPEيرات به دليل تغي

اين حالت در افراد طبيعي و يا گلوکومي . دنگير قرار مي
  . ممکن است ديده شود

Beta zoneتر است به   که در بيماري گلوکوم شايع
 و کوريوکاپيالريس در مجاورت عصب RPEصورت آتروفي 

است که از وراي آن عروق بزرگ کروييد قابل رويت 
  . )۱۱تصوير ( شوند مي

  
  

دارد  نسبت معکوس با اندازه حاشيه beta zoneپهناي 
 .تر است  نازک همراه با حاشيهتر  بزرگbeta zone يعني
  . رفت گلوکوم خواهد بود  همراه با پيشbeta zoneرفت  پيش
  

   و شبکيهسرعصبريزي   خون بررسي:پنجمقانون 
 و يا در مجاورت آن روي سرعصبخونريزي روي 

 است ولي (splinter) معموالً به صورت شعله شمعي شبکيه،
 تر بيش  اين عارضه. باشد(blot) اي تواند به صورت لکه مي

 و شود ايجاد مي (inferotemporal)تحتاني خارجي در ناحيه 
آب سياه با  در  ودشو  ماه جذب مي۶ تا ۲والً پس از معم

تر ديده  بيش (normal tension glaucoma)فشار طبيعي 
 به دليل فشار پايين چشم و در  اين امر شايد.شود يم

وجود . آن باشدتر و جذب ديرتر  ريزي بيش نتيجه خون
براي تشخيص . رفت بيماري است  پيشريزي نشانه خون
 شبکيه را بررسي کردريزي بايد به دقت دنبال آن  خون

  .)۱۲تصوير (
توان بيماري   مي قانون به اين پنجمنظمبا توجه 

 تغييرات سر عصب را بسيار زودتر از بروز تغييرات گلوکوم و
  .ميدان بينايي تشخيص داد

 C/D ratioالبته شايان توجه است که بررسي و تعيين 
هر معاينه اهميت عمودي و افقي و کشيدن تصوير آن در 

 C/Dقرينگيهمچنين غير. ه و ضروري استخود را داشت

ratio داشته باشد۲/۰تر از  اگر اختالف بيش( بين دو چشم ( 
  . بسيار به نفع تغييرات گلوکومي است

 هر ، و انسداد عروقnasalizationتغييرات عروقي مثل 
چند در افراد طبيعي نيز ممکن است ديده شود ولي 

  .تواند شک به بيماري گلوکوم را برانگيزد وجودشان مي
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 روشي نو در ارزيابي باليني عصب بينايي‐تر محمد پاکرواندک

  

  عصب قطر عمودي و افقي سر‐ ۱تصوير
  
  

   طبيعي عصب سرنماي ‐۲تصوير 

  

 استفاده از نور اسليت لمپ ‐۳تصوير
  عصب گيري سر  براي اندازهVolkو لنز 

  ISNT قانون ‐۴تصوير 
  
  

شدگي حاشيه  نازک ‐۵تصوير 
  عصبفوقاني سر

  

 در (notch) ايجاد شکاف ‐۶تصوير 
  عصبسرحاشيه تحتاني 

  

پريدگي شديد عصب   رنگ‐۷تصوير 
   باالcupبدون 

  

   در neuroretinal layer striation نماي ‐۸صوير ت
 red-free با استفاده از نور RNFLبررسي 
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 RNFL از بين رفتن منتشر ‐۹تصوير 

  

 
 RNFL از بين رفتن موضعي ‐۱۰تصوير 

  
  

  
   آتروفي نواحي دور عصب در مناطق آلفا و بتا‐۱۱تصوير 

  
  

  معي اطراف عصب خونريزي شعله ش‐۱۲تصوير 

منابع  
1- Sommer A, et al. Arch Ophthalmol 1991; 
104:77-83 
2- Quigley HA, et al. Arch Ophthalmol 
1992;100:135-46. 
3- Kerrigon- Baumrind LA et al. Invest 
Ophthalmol Vis Sci. 2000;41:741-748 



 

 ٥٧

  در گلوکومOCT ‐ يزدانيدکتر شاهين

OCTدر گلوکوم   
  

    بيمارستان شهيد لبافي نژاد‐ پزشکي شهيد بهشتي  استاديار دانشگاه علوم‐ فلوشيپ گلوکوم :دکتر شاهين يزداني
  

  مقدمه

OCT  (optical coherence tomography)جديد آوري فن 
تصويرنگاري است که قابليت ثبت تصاوير مقطعي يا 

 در حد (resolution)توموگرافيک در بافت با دقت جداسازي 
اين روش تصويرنگاري از نظر مباني . ستميکرون را دارا

 با اين تفاوت که به است B-mode اکوگرافي مشابه ،عملکرد
جا  از آن. شود از نور ليزر استفاده ميفراصوتي، جاي امواج 

 ،باشند  ميرس، در دستهاي چشمي از نظر اپتيکي افتکه ب
  .اي پيدا کرده است هپزشکي جايگاه ويژ اين روش در چشم

OCTبه دليل استفاده از ، در مقام مقايسه با اکوگرافي 
 و با دقت (noncontact)  غيرتماسي يک روش،امواج نور
شويم که هر قدر  آور مي ياد .است بسيار باالتر جداسازي

 دقت جداسازي ،تر باشد طول موج مورد استفاده کوتاه
روش ل در ـليين دـرود و به هم يـر مـاوير باالتـتص

  که نسبت به اکوگرافي(UBM) بيوميکروسکوپي فراصوتي
 باالتر و طول موج )فرکانس (بسامدمعمولي از امواج با 

 بهتري  داراي درجه جداسازي؛نمايد تر استفاده مي کوتاه
 OCTالبته محدوديت . باشد  ميB-mode نسبت به اکوگرافي

ت تصويرنگاري  قابلي، که به دليل استفاده از نوردر آن است
هايي است که از نظر اپتيکي شفاف  آن محدود به بافت

  . باشند
  

 OCTمباني 

هاي خطي   استفاده از اسکن،مبناي هر روش توموگرافي
 بعدي ۳ يا ۲ اي  نقشه،اي است که در کنار يکديگر گانهجدا

 اطالعات ،در هر اسکن خطي. سازند از بافت هدف را مي
 و زمان رسيدن  موج ارساليبشبازتا بافت بر اساس ساختار

 ،اين اصل. گردد  ثبت مي،دستگاه گر حس بهاين بازتابش 

 در روش فراصوتي امواج بازتابش بهشباهت زيادي 
 از ،شده موج فرستاده OCTدر روش  . داردA-modeاکوگرافي 
شود  تند منعکس ميهايي که از نظر اپتيکي متفاو مرز بافت

  .گردد مي دستگاه ثبت گر حسو سپس توسط 
ها بر  گيري فواصل و ضخامت  اندازه،OCTدر دستگاه 

  "ي پرتوهاـافزاي جش همـسن" امـاي به ن دهـديـاس پـاس
 (low coherence interferometry) تصوير(پذيرد  صورت مي 
۱(.   

  

 low coherence interferometryپديده : OCTاساس کار  ‐۱ تصوير
  

نبع نور به يک آينه م  ازليزر امواج ،در اين روش
. گردند  مسير تقسيم مي۲ و در شوند تابانده ميشفاف  نيمه

 ، يک آينه متحرکبه نور پس از تابيده شدن ،در مسير اول
گردد که  تگاه ارسال مي دس(detector)  شناسگرمستقيماً به

 شناخته (reference beam) مرجع تحت عنوان پرتو
 به ،شفاف نيمهز آينه قسمت دوم نور پس از عبور ا. شود مي

هاي  بافت از ، اين موج   بازتابو تابد  ميهاي هدف بافت
 تحت ينورپرتو اين قسمت از . رسد  ميچشم به شناسگر
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 شناخته (measurement beam)پرتو سنجش عنوان 
 به  رسيدن اين نور پس از،گونه که گفته شد همان .شود مي

 نظر هايي که از  در حدفاصل بافت،هاي هدف بافت
 امواج  به صورت، اپتيکي متفاوت هستندهاي ويژگي

 از نظر ها   اختالف اليهچههر. دکن  پيدا ميبازتاب ،برگشتي
. تر است بيش  نيزبازتابشي شدت نور ،تر باشد اپتيکي بيش

زمان  ي که با نور مرجع همبازتابشهاي نور  پرتوکدام از هر
وليد ت ، يک قله با ايجاد پديده تداخل مثبت،باشند
اساس زمان رسيدن نور مرجع به دستگاه بر. دننماي مي

 فاصله ، قادر است و با در دست داشتن سرعت نورشناسگر
 زمان شده هممرجع  پرتو که با بازتابش پرتو رابافت منشا 

  . محاسبه کنداست،
تواند در   مي،استجا که آينه مرجع متحرک  از آن

 که از رتو سنجشپ هاي ز قلههاي متفاوت با هر يک ا زمان
ها   و فاصله اليهنمايد تداخل تابند، باز ميهاي مختلف  اليه

 ، با هر بار اسکن،بدين ترتيب. کندرا از يکديگر تعيين 
 ثبت )خطي(بعدي  به صورت يکرا ها  فواصل بافتدستگاه 

 ۳ يا ۲ اطالعات به صورت ،ها با تکرار اين اسکن. نمايد مي
  . ندبعدي قابل ترسيم و نمايش هست

  يک ليزر ديود،OCTجا که نور مورد استفاده در  از آن
  نانومتر۸۴۳با طول موج  (super luminescent) پردرخشش

توان با سرعت و دقت بسيار زياد  ها را مي گيري اندازهاست؛ 
 در محدوده مزبور چون طول موج ليزر ،ضمندر . انجام داد
 بيمار ايجاد  براي،و نامريي قرار دارد (infrared) فروسرخ

  .کند ناراحتي نمي
هاي  اليهاستقرار اطالعات به دست آمده از ضخامت و 

سفيد  ‐ سياه به صورت بازتابشي، براساس شدت نور ،بافتي
(grayscale)رنگي نمايشي يا به شکل  (pseudocolor) ثبت و 

  مختلفيها بايد به ياد داشت که رنگ. شوند  ميارايه
 اپتيکي هاي ويژگيها از نظر  بافت اختالف مفهوم به ها اليه

  .ها منطبق نيست اليهشناختي  بافت حدود رالزاماً بو است 

 ،OCT در (image resolution) يدقت جداسازي تصوير
  و) گام انجام يک اسکن خطي واحدهن(در دو جهت طولي 

دقت جداسازي طولي دستگاه . متفاوت استعرضي 
(longitudinal resolution)ه خاصيت فيزيکي نور  وابسته ب

  ضربانيبدين ترتيب که در ليزرهاي. باشد مورد استفاده مي
(pulse)،و در  ضربان اين دقت وابسته به طول مدت 

 (coherence) سازي  هممرتبط با ميزانپيوسته ليزرهاي 
 ،تر باشد  بيشچه دقت جداسازي طوليهر. باشد ليزر مي

ي کوچک نور ها بازتابي براي تشخيص دستگاه قدرت بهتر
تري در   که اين به مفهوم قدرت تمايز بيشخواهد داشت

 دقت جداسازي ، ديگراز طرف. باشد جزييات بافت مي
 وابسته به اندازه ، دستگاه(transverse resolution) عرضي

چه قطر باشد که هر روي بافت ميبر شده  متمرکزنور ليزر
ه در  قدرت تفکيک دستگا،تر باشد شده کوچک  ارسالپرتو

تر  بيش) هاي منفرد خطي عمود بر اسکن (عرضيجهت 
 ۲۰ تا ۱۰ بين OCT در طولي دقت جداسازي ميزان. است

  داراي دقت جداسازي بسيار باالهاي روشميکرون و با 
(ultrahigh resolution)، باشد  ميکرون مي۳ تا ۲ در حد .

 ۵۰ تا ۲۰ در محدوده OCTدر دقت جداسازي عرضي 
  .اردميکرون قرار د

 و اين که زمان OCT باالي دقت جداسازيبا توجه به 
 کنترل ؛باشد انجام تصويرنگاري در حد يک تا دو ثانيه مي

جدا از حرکات ارادي . حرکات چشم اهميت زيادي دارد
رکات ـ ح،(fixation) گاهـ ثبات نيرـمار و تغيـتوسط بي

microsaccadic و تغييرات فشار داخل چشمي ثانويه به 
 OCTحرکات چشم هنگام انجام ديگر  از علل ،ن عروقيضربا
د و نباش  ميعرضيحرکات ارادي بيمار در جهت . باشند مي

 در ؛دننماي تري ايجاد مي  اختالل کم،در کيفيت تصوير
  باجهت  هم (طولي معموالً در جهت ،که ساير حرکات حالي
 و ايجاد اختالل دهند روي مي) هاي نوري خطي اسکن
  براي جبران اين حرکات،OCTافزار  نرم. دننماي تري مي بيش

دهد و  مشابه را در کنار يکديگر قرار ميطولي تصاوير 
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 است يادآوريبرد ولي الزم به  جايي طولي را از بين مي جابه
ايي عرضي چشم، سازوکاري ج ه جاب جبران برايOCTکه 
  .ندارد

 مروري بر رفتار نور در ،OCTبراي درک ماهيت تصاوير 
 به سه گونه ،نور پس از برخورد به هر بافت.  الزم است فتبا

 عبور از بافت، جذب توسط بافت و يا پخش ؛کند  ميرفتار
هاي   به اليه،نمايد نوري که از بافت عبور مي. توسط بافت

رسد و قسمتي از نور که توسط کروموفورهاي  تر مي عميق
 ، نورمابقي. شود  به حرارت تبديل مي،گردد بافتي جذب مي

  . شود توسط بافت پراکنده و منعکس مي
 هاي  خاصيت اصلي محيط، نوربازتابش و پراکنش

باشد که در حالت   چشم مي  مانند بافت)هتروژن( ناهمگون
 ،نورپراکنش . است برابر ميزان جذب ۱۰عادي اين ميزان 

. دهد است که در تمامي جهات رخ ميتصادفي اي  پديده
 در جهت عکس نور اوليه منعکس  قسمتي از نور که دقيقاً

به صورت خالصه و .  استOCT اساس کار دستگاه ،شود مي
 پس از عبور و جذب در OCT نور ليزر از منبع ،ساده
 و سپس نمايد برخورد مي  هدف  به بافت،هاي مختلف اليه

 شناسگر و توسط يابد بازتابش مي ،در جهت عکس نور اوليه
 ،هر اليه  سيگنال شدتبنابراين. گردد دستگاه ثبت مي

ميزان نور عبوري از ) الف :بستگي به چند عامل دارد
ميزان جذب و عبور نور از اليه ) بتر،  هاي سطحي اليه

 . نور در جهت خالف نور اوليهبازتابش ميزان ) جمورد نظر و
 نور به خاصيت اپتيکي هر بافت و ميزان بازتابششدت 

   .دارد بستگي مجاورهاي  اختالف اپتيکي بافت
  : عبارتند ازOCTبه طور خالصه مزاياي 

• OCTغيرتماسي است و غيرتهاجمي روش  يک.  
 (resolution)داراي حساسيت باال و دقت جداسازي  •

 .ستباال
 (reference plane)ها نياز به صفحه مرجع  گيري اندازه •

 . دنندار
 .استمناسب  اين روش (reproducibility)تکرارپذيري  •

  طول محوري ارتباطي با عيب انکساري ياها گيري اندازه •
(axial length)دن چشم ندار. 

  : نقاط ضعف اين روش عبارتند از،در مقابل
مردمک الزم ، گشاد کردن OCTگيري با  براي اندازه •

  .است
 .قيمت است  گران،OCT و دستگاه آوري فن •
 هنوز در حال تکامل ،هاي آناليز تصاوير افزار و روش نرم •

 .هستند
 براي  (normative database)مند ضابطهاطالعاتي  بانک •

 اوليههاي   دستگاه در ، جامعهطبيعيمقايسه با ميانگين 
OCTهاي جديد  رد ولي در نسل وجود نداOCT موجود 
 .است

 در  در افرادي که توانايي حفظ ثبات نگاهOCTانجام  •
 .  مشکل است، را نداشته باشندآزمايشطول زمان انجام 

توانند سبب   ميمرواريد آبجمله  ديا، از هاي م کدورت •
 .کاهش کيفيت تصاوير شوند

 
   در گلوکومOCTکاربرد 

اختاري ناشي از بيماري ـ و سشناسي بافتتغييرات 
 RNFL ياهاي عصبي شبکيه  اليه رشتهگلوکوم در سطح

(retinal nerve fiber layer) هاي   ياخته که در واقع آکسون
تعداد اين . دهد  رخ مي،باشند گانگليوني شبکيه مي

 ۰۰۰/۲۰۰/۱ تا ۰۰۰/۰۰۰/۱ها در حالت عادي بين  آکسون
 وباال  وابسته به فشار عوامل. باشد  در هر چشم ميرشته

 با ايجاد ، در بيماري گلوکوم(microvascular) عوامل ريزرگي
 سبب تغييرات ،هاي مذکور  در اليهاستحالهآتروفي و 

 به صورت افزايشبينايي  سر عصب ساختماني بافت
cuppingاز طرف . گردند  ميپريدگي ديسک  رنگ، آتروفي و

زمان با اختالالت ساختاري مذکور، اختالالت   هم،ديگر
 نيز به صورت کاهش حساسيت در (functional)عملکردي 

  .دنده ديده رخ مي  در نواحي آسيببيناييميدان 
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 قبل از ايجاد اختالالت ميدانجا که ممکن است  از آن
هاي سفيد روي  با محرک (متداول در پريمتري بينايي

از بين  RNFهاي اليه  رشته درصد ۵۰تا ) زمينه نور سفيد
 گلوکوم در  ناشي ازاهميت تشخيص زودرس آسيب ؛بروند

  . گردد  مشخص مي(pre-perimetric) پريمتري  پيشمراحل
 دقت، ، ازحتي توسط افراد مجربباليني معاينه 

 ذيري کافي جهت تشخيص تغييراتحساسيت و تکرارپ
 به اين دليل.  نيستبرخوردار و سر عصب RNFL زودرس در

 تصويرنگاري (objective)  عينيهاي  روش ،هاي اخير در سال
 که از اند  و سر عصب ابداع شدهRNFLبراي بررسي وضعيت 

 اسکن افتالموسکوپي ليزري، توان به ها مي جمله اين روش
  .  اشاره کردOCT و اسکن پوالريمتري ليزري

OCTتواند با ارزيابي   ميRNFL ،و سرعصب بينايي 
.  در بيماري گلوکوم به کار گرفته شود،ضخامت ماکوال

RNFL بافت مناسبي براي ارزيابي با OCTهاي  رشته.  است
 دارند و سير تابش نور قراراين اليه به صورت عمود بر م

في به علت  از طرهستند و يي باالبازتابشداراي خاصيت 
   سيگنال دارد، غيربازتابشي که خاصيتزجاجيهمجاورت با 

 در حد کافي قوي و ،OCT در RNFL از بازتابش يافتهنوري 
تواند   ميOCT. باشد ميشبکيه هاي زيرين  مجزا از اليه

 خطي،: الگوهاي متفاوتي ارزيابي کند را با RNFLضخامت 
   . حلقوي ياشعاعي

ترين   رايج،RNFLگيري ضخامت  براي ارزيابي و اندازه
 ديسک در ناحيه مرکز با همروش، اسکن حلقوي به صورت 

. باشد متر مي  ميلي۴/۳ يا ۳/۲ قطرپاپيلري و با   پريشبکيه
و شود  مياين اسکن حلقوي از سمت تمپورال عصب شروع 

اطالعات . چرخد  ميهاي ساعت  در جهت عقربه درجه۳۶۰
 به صورت بازشده ، در دايره مزبورRNFLز ضخامت حاصل ا

شده به  گيري  يعني دايره اندازه؛شوند نمايش داده مي
 اسکن آغازصورت يک خط افقي که يک سر آن نقطه 

  نمايش داده،باشد  آن مي پايانحلقوي و سر ديگر آن نقطه
پاپيلري تمپورال، سپس   پري شبکيهيعني ابتدا. شود مي

 تمپورال از سمت چپ به دوباره و حتانيت، نازال، فوقاني
اطالعات عددي . )۲ تصوير (دنگرد راست مشخص مي

 در حلقه (clock hour)  قطاع ساعتيمربوط به هر
 قطاعمان  هشده به صورت يک عدد ميانگين در گيري اندازه

 نيز در ربع شبکيه ۴ و ميانگين هرکدام از شود مشخص مي
   .دنگرد  مي جداگانه ثبتنگارهيک 

 هنوز به خوبي OCTهاي طولي در  تعداد مطلوب اسکن
رسد که با افزايش تعداد  ميمشخص نيست ولي به نظر 

يک . شود ميتر  ها کم گيري  اندازهاسکن، تغييرپذيري
 اسکن خطي، ۲۵۶که با انجام است مطالعه نشان داده 

خواهد بود  در حد مطلوبي RNFLگيري ضخامت  دقت اندازه
 کمک چنداني به افزايش دقت يا ،ن اسک۵۱۲و انجام 
البته آنچه اهميت دارد اين . کند  نميتغييرپذيريکاهش 

 همواره از يک برنامه گيري، پي  OCT  انجام چنداست که در
  . ۱و۲ استفاده گرددکردن  واحد اسکن
  اطالعاتي بانک  که دارايOCTهاي جديد  در نسل

اي مختلف ه مولفه  ويژگي حساسيت و.باشند  ميمند ضابطه
بينايي  در بيماران دچار نقص ميدان ،در تشخيص گلوکوم

ها عبارتند  مولفه که بهترين ديده شده استمقايسه شده و 
 و P ≥۰۵/۰ با  يا چند ربع در يکRNFLکاهش ضخامت  از

 با يساعتيا چند قطاع  در يک RNFLکاهش ضخامت 
۰۵/۰≤ P۳.  

 RNFL بررسي قرينگي، OCTتر  هاي جديد  برنامهدر 
(nerve fiber layer symmetry test)، حساسيت و ويژگي 

آزمايش، در اين  .۴خوبي براي تشخيص گلوکوم داشته است
 ناحيه تقسيم ۵ يا ۳به شبکيه  فوقاني و تحتاني نيمه
ه با يکديگر ين در نواحي قرRNFLگردد و ضخامت  مي

  .۵گردد مقايسه مي
 پس از  ماه۱۲ تا ۶ که چنين مشاهده گرديده است هم

انجام ترابکولکتومي موفق و کاهش موثر فشار داخل چشم، 
 و ميزان اين افزايش يابد افزايش مي OCT در RNFLضخامت 

  .۶نسبت مستقيم با مقدار کاهش فشار چشم دارد



 

 ٦١

  در گلوکومOCT ‐ يزدانيدکتر شاهين

 ،SWAP با OCT در RNFLدر بررسي مطابقت ضخامت 
که بهترين مطابقت بين ضخامت نواحي است  شده ديده

و سوپرنازال ميدان بينايي در ناحيه   با نقايصتحتاني
 ميدان  با نقايصفوقاني نواحي ، و از طرف ديگرکماني

  .۷و۸  وجود دارد کماني ومرکزي ‐تحتاني بينايي در نواحي
 در بيماري گلوکوم ارزيابي OCT ديگري که توسط مولفه

که اين است  شده ديده. باشد  حجم ماکوال مي است،شده
در . ۱۰لوکوم نسبت معکوس دارد با شدت ضايعات گمولفه

تري   دقت بيشRNFLهاي مربوط به  مولفه ،مطالعات مختلف
هاي ضخامت ماکوال در تشخيص گلوکوم  مولفهنسبت به 

  .۱۰‐۱۳دارند
OCTهاي خطي که از  اسکن با استفاده ازتواند   مي

کنند، حدود ديسک و کاپ را  سرعصب بينايي عبور مي
د ديسک، ابتدا محل پايان براي تعيين حدو .مايدمشخص ن

تليوم پيگمانته  اپي (RPEز کوريوکاپيالريس و ابازتابش قوي 
 اين (project)گردد و با ريختن طرح  مشخص مي) شبکيه

 معين بيناييحدود بر سطح شبکيه، حاشيه ديسک 
  . شود مي

د ديسک، دستگاه از سطح پس از مشخص شدن حدو
 و به موازات رود  ميتر  ميکرون عميق۱۴۰، فرضي حاصل
، سطح ديگري را به عنوان کاپ معين صفحه مزبور

 به ديسک را به صورت عددي نمايد و نسبت کاپ مي
 در سه OCTدر کاپ هاي  مولفه). ۳تصوير. (دهد نمايش مي

 که  و مشاهده گرديدندسطح مرجع مختلف مقايسه شد
 ۲۰۵ و ۹۵ه نسبت سطوح ب ميکرون ۱۵۰سطح مرجع 

 با هاي کاپ مولفهري از نظر مطابقت  نتايج بهت،ميکروني
  . ۱۴ميدان بينايي و عملکرد بينايي دارد

بندي اطالعات  تواند با جمع چنين مي  همOCTدستگاه 
 يا با بينايي با مرکزيت عصب شعاعيهاي  حاصل از اسکن

هاي خطي از مناطق مختلف عصب، تصوير و  اسکن
  . نمايدهاي عصب و ديسک ارايه مولفهبعدي از  اطالعات سه

 زير گزارش صورت در مطالعات مختلف به OCTدقت 
  :شده است

• Schuman دقت ،)۱۹۹۶( و همکاران OCTگيري   در اندازه
  . ميکرون گزارش کردند۹ تا ۵ را شبکيهضخامت 

• Baumann دقت ،)۱۹۹۸( و همکاران OCT در 
 ميکرون عنوان ۱۶ تا ۹ را کيهـشبگيري ضخامت  اندازه

 .نمودند
•  Schuman دقت ،)۱۹۹۶(همکاران  و OCT را در 

 ميکرون گزارش ۲۰ تا RNFL، ۱۰گيري ضخامت  اندازه
 . کردند

• Drexler دقت)۲۰۰۱( و همکاران ،ultrahigh resolution 

OCT ،  ميکرون يافتند۳را در حد . 
 OCT توسط RNFLگيري ضخامت   در اندازهتغييرپذيري

صد و  در۵ درصد، در مراجعات متفاوت ۱در دفعات مکرر 
 درصد گزارش شده ۲هاي متفاوت در حد کاربرتوسط 

  .۱۵است
تواند   نميOCT که معتقدند گران پژوهشبرخي 

هاي مختلف ثبت نمايد و   اختصاصي براي بافتهاي سيگنال
دست آمده ممکن است با ضخامت ه اطالعات عددي ب

 و همکاران Jonesدر گزارش .  منطبق نباشندRNFLحقيقي 
 به طور ،OCT ه وسيله بRNFLگيري  ازه نيز اند )۲۰۰۱(

 براساس RNFLتر از ضخامت   درصد کم۳۷متوسط 
 ،البته در مطالعه ديگري.  هيستوپاتولوژي بوده است

 با ضخامت OCT براساس RNFLمطابقت ضخامت 
آب  پس از اصالح ضخامت براي ميزان(ک هيستوپاتولوژي

  .۱۶مطابقت خوبي داشته است) بافت موجود در
هاي ديسک و  فهـمول و RNFLامت ـي ضخـارزياببه جز 

توان  لوکوم ميـ در زمينه گOCTردهاي ـ از ساير کاربکاپ،
  : به موارد زير اشاره کرد

  پرفشاري چشمارزيابي ضخامت قرنيه در  •
 بسته  ارزيابي عمق اتاق قدامي در تشخيص گلوکوم زاويه •
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 در گلوکوم عنبيه نسج بررسي ضخامت و وضعيت •
 ندرمـس و (plateau iris)ح ـه مسطـعنبي ه،ـبست هـزاوي

  .(pigment dispersion syndrome) اي پراکنش رنگدانه
 در OCTدر پايان چند مورد مثال باليني از کاربرد 

  :گردد  نمونه ارايه ميبه عنوان يبيماران گلوکوم
 با سابقه گلوکوم  است ساله۶۴مردي : بيمار اول

 پ او آغاز يک اسکوتومکه در پريمتري چشم چ باز زاويه
 به OCTدر  ).۴ تصوير(گردد  مشاهده مي کماني‐فوقاني

 کاهش قابل توجه ضخامت ،عمل آمده از همين چشم
RNFL شود   مشاهده ميتحتاني به خصوص در قسمت 

  .)۵ تصوير(
  

باز اوليه   با سابقه گلوکوم زاويهاي  ساله۷۴ مرد :بيمار دوم
 ،در طول يک سال.  دارد(borderline)  مرزيکه با دارو فشار

در  ولي) ۷ و ۶ تصاوير(تغيير زيادي نکرده کاپ نماي 
ت ـده اسـتر ش  بزرگnasal step هاي متوالي، پريمتري

 به خوبي ، به فاصله يک سالOCTه دو ـمقايس. )۸ تصوير(
 کيهـربع شب ۴ در هر RNFLامت ـش ضخـنمايانگر کاه

  ).۱۰ و ۹ تصاوير(باشد  مي
  
  
  

   شبکيه طبيعي OCT‐۲ رتصوي
  
  
  
  

   چشم چپ بيمار اولميدان بينايي ‐۴ تصوير

  

 OCT در cup نحوه تعيين حدود ديسک و ‐۳ تصوير

  
  

 در قسمت تحتاني به نسبت RNFLکاهش ضخامت  ‐۵ تصوير
  .ربع فوقاني در چشم چپ بيمار اول
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  نماي باليني سرعصب بيمار دوم در ابتدا ‐۶ تصوير
  

  

 در چشم راست بيمار nasal stepافزايش وسعت  ‐۸ تصوير
   سال  دوم طي يک

  

  

   نماي باليني سرعصب بيمار دوم پس از يک سال‐۷ تصوير
  
  

   اوليه در چشم راست بيمار دومOCT ‐۹ تصوير
  

راست بيمار دوم،  کنترل پس از يک سال در چشم OCT ‐۱۰ تصوير
  . است در ربع فوقانيRNFLه ضخامت نراليزدهنده کاهش ج نشان
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  دکتر سيامک مراديان‐ در سوراخ ماکوالOCTکاربرد

  در سوراخ ماکوال OCTکاربرد 
  

    بيمارستان لبافي نژاد‐ استاديار دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي ‐فلوشيپ شبکيه :دکتر سيامک مراديان
  

  مقدمه

OCTهاي شبکيه   روش جديدي در بررسي آسيب
استفاده از آن در تشخيص و درمان بسياري از . باشد مي

يکي از . تهاي شبکيه کمک شاياني نموده اس بيماري
. باشد بهترين موارد مصرف آن در بررسي سوراخ ماکوال مي

در اين نوشتار به بررسي موارد استفاده آن در بيماري 
  . پردازيم سوراخ ماکوال مي

  
  يعات مشابهاز ضاتشخيص افتراقي سوراخ ماکوال 

 ضايعاتي که شبيه مراحل مختلف ،سکوپيودر افتالم
  سوراخ: د ازـبارتنـعند اشـب اکوال ميـوراخ مـل سـتکام

 اي هاي ماکوال و جداشدگي شبکيه المالر ماکوال، کيست
 در ناحيه )تليوم پيگمانته شبکيه اپي (RPEنوروسنسوري يا 

هاي کاذب  ا سوراخرتينال همراه ب فووآ و غشاهاي اپي
تواند به طور موثر   ميOCT ،در اين ضايعات. ماکوال
 سوراخ ،OCTدر . ق دهد را در مقاطع عرضي افتراها بيماري

ضخامت ماکوال به صورت فقدان واضح بافت شبکيه در  تمام
 کند يابد تظاهر مي  گسترش ميRPEناحيه فووآ که تا اليه 

 OCT در ، سوراخ کاذب ماکوال يا سوراخ المالر،ولي برعکس
  حدود نمايبه صورت فقدان نسبي بافت شبکيه و تعميق

(contour)کيست . )۱ تصوير(  فووآ قابل مشاهده است
 به ، خود راماکوال و جداشدگي شبکيه در ناحيه فووآ

که از لحاظ اپتيکي ( مايع سروز موضعيصورت تجمع 
  .دهد  نشان مي شبکيه يا زيرشبکيه داخل در) شفاف است

  
   سوراخ ماکوال(staging)دي مرحله بن

 OCTمطابق ،بندي سوراخ ايديوپاتيک ماکوال  در مرحله 
    که در  به طوري کاربرد موثري داردGassادي معيار پيشنه

  

  .کند ايفا ميارزيابي تداخل جراحي نقش بسيار مهمي 
  

  لـکيـشـال تـدر ح والـاکـوراخ مـس :۱ مرحله
(impending macular hole) به صورت از بين رفتن يا کاهش 

فرورفتگي فووآ و حضور فضاي شفاف از لحاظ اپتيکي در 
 تظاهر )باشد هنده جداشدگي فووآ ميد که نشان(زير فووآ 

شواهد کشش هيالوييد خلفي بر روي فووآ ممکن . کند مي
  .) الف و ب‐۲ تصوير( است مشهود باشد

   

ضخامت ماکوال همراه با  سوراخ تمامبه صورت  :۲مرحله 
يک اپرکولوم چسبيده که مطابقت با پارگي نسبي در ناحيه 

  .) ج‐ ۲تصوير( کند  تظاهر مي، داردشبکيهخارجي بافت 
  

ضخامت ماکوال همراه با مقادير   سوراخ تمام:۳مرحله 
يک .  در اطراف آن قابل مشاهده استمايعمتغيري از 

م ممکن است وجود داشته باشد ولي به طور کامل واپرکول
  . )د ‐۲ تصوير( هاي سوراخ جداشده است از لبه

  

 با فقدان کامل بافت فووآ و جداشدگي کامل :۴مرحله 
 کند  و فووآ تظاهر ميسرعصب بيناييلوييد خلفي از هيا

  .)هـ‐۲تصوير(
 تشکيل شناسي آسيبهاي مطرح در   نظريهيکي از 
. است زجاجيه روي ناحيه ماکوال کشش ،سوراخ ماکوال

OCT شبکيه  و زجاجيه توانايي ارزيابي وضعيت سطح تماس
 ايجاد سوراخ نقش مهمي احتمالني يب که در پيش( را

 به خصوص اين وضعيت در چشم مقابل ؛است دار)دارد
  . باشد  مطرح مي،ست سوراخ ماکوالمبتال به که يبيمار

 زجاجيهمطالعات مختلف ارزش محافظتي جداشدگي 
 OCT. اند گيري از ايجاد سوراخ ماکوال را نشان داده در پيش

 را که به صورت يک زجاجيهتوانايي تشخيص جداشدگي 
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يه که همانا هيالوييد خلفي غشا بسيار نازک در قدام شبک
  . )۳ تصوير ( داراست،باشد مي

 باالي در معرض خطر که يچشم مقابل بيمار
 OCT در ،ارد دقراررفت به طرف تشکيل سوراخ ماکوال  پيش

 از اطراف فووآ با تداوم زجاجيهبه صورت جداشدگي 
چسبندگي به خود فووآ و از دست رفتن فرورفتگي طبيعي 

 ، از اطراف فووآزجاجيهاين جداشدگي  .کند  تظاهر ميآن
و دهد  ميماکوال سوراخ  مرحله يک فرآيند شروع ازخبر 

 در تشکيل سوراخ زجاجيهتاييدکننده نقش کشش 
به  ،OCTتوان از توموگرام  از طرفي مي. ستماکوال

 نظير قطر دست يافت؛ نيز  اطالعات کمّياي از مجموعه
  .ف سوراخسوراخ يا وسعت مايع زير شبکيه در اطرا

تواند به عنوان يک   ميOCTهاي  وضوح باالي عکس
 ،رفت سوراخ يا بهبود آن گيري پيش  سودمند براي پيروش

ترميم . قرارگيرد مورد استفاده ،بعد از عمل جراحي
 به صورت بسته ،آميز سوراخ ماکوال با عمل جراحي موفقيت

 يتواند جايگزين  مي، فووآطبيعيشدن کامل سوراخ و ظاهر 
  . راي آزمايش هيستوپاتولوژي باشدب

 انواع ظاهري شبيه ،تيپيک ماکوال غيرهاي سوراخ
يک سندان برعکس همراه با ادم ( ماکوالمعمول سوراخ 
 حالهـاستنه ـها در زمي بسياري از آن. دن ندار)شبکيه اطراف
هاي  افتند که داراي لبه  اتفاق مي (ARMD)سني ماکوال

  خاصيت بازتابشييه و افزايشنامنظم، آتروفي و نازکي شبک
(reflectivity)اي يا اسکار   کوروييد به علت آتروفي رنگدانه

  . باشند کوريورتينال مي
 در سوراخ OCT هايحال به ذکر چند نمونه از کاربرد

  :پردازيم ماکوال مي
  

    ماکوال٢ه آميز در سوراخ مرحل  جراحي موفقيت)١
  باوگرافيو آنژي (fundus) ته چشم عکس ،۴ ويراتص

 سوراخ ۲ مرحله  مبتال بهچشميک  OCTو  (FA)فلورسين 
 ،ها عکس. دهد ماکوال را قبل و بعد از جراحي نشان مي

 ساله با شکايت از کاهش ۵۴متعلق به چشم راست خانمي 

 ديد حدود ،معاينهد که در نباش  ماه قبل مي۳بينايي از 
ضخامت   سوراخ تمام،در عکس ته چشم.  دارد۷۰/۲۰
 در .شود  مايع زير شبکيه ديده مي(cuff)  حلقهکوال باما

 پرفلورسانس در مرکز فووآ به علت هاي يک ناحيه FA عکس
‐۴تصوير (شود  ديده مي(window defect) اي نقص دريچه

 که با پروتوکل )ب‐۴ تصوير ( چشم راستOCTدر . )الف
 يک  است، در محور پاپيلوماکوالر گرفته شده(linear) خطي
 ميکرون همراه با ۳۵۰با قطر  در فووآ يضخامت تمامنقص 
 ۲پرکولوم چسبيده به لبه سوراخ که مشخصه مرحله يک ا

يک ناحيه با کاهش . شود  ديده مي،باشد سوراخ ماکوال مي
 و افزايش ضخامت شبکيه خاصيت بازتابشي اپتيکيخفيف 

که از لحاظ باليني با تجمع شود  ديده ميدر اطراف سوراخ 
ادم شبکيه در اطراف سوراخ مطابقت دارد که منجر مايع و 

شده  ميکرون ۳۷۰به افزايش ضخامت شبکيه به حدود 
 مربوط به يک هفته بعد ، ته چشم بعد از عمل عکس.است
باشد که بيمار تحت عمل ويترکتومي عميق و تامپوناد  مي

 هفته شش .)ج و د‐۴ تصوير ( قرار گرفته استSF6با گاز 
 ، افزايش يافت و در عکس۲۰/۲۰ بيمار به  ديد،بعد از عمل

 بسته نشان دهنده نيست که هدههاي سوراخ قابل مشا لبه
 از ناحيه عمودي در محور OCTباشد و در  شدن سوراخ مي

هاي  گيرنده بسته شدن سوراخ و حفظ تماميت ،فووآ هم
  . شود  ديده مينوري
  

  ٢ل جراحي در سوراخ ماکوال مرحله  موفقيت ناکامل عم)٢
 قبل و بعد از عمل OCT و ته چشم عکس ،۵ ويراتص

دهد که قبل از عمل يک  چشم راست بيمار را نشان مي
ضخامت ماکوال   سوراخ تمام،OCT و در ۲سوراخ مرحله 

که منجر به (همراه با فضاهاي سيستوييد اطراف سوراخ 
 ) است ميکرون شده۴۱۰افزايش ضخامت ماکوال در حدود 

م چسبيده به لبه سوراخ را نشان همراه با يک اپرکولو
  .)الف ‐ ۵ تصوير (دهد مي

بيمار تحت عمل ويترکتومي عميق همراه با تامپوناد با 
رغم بسته به  ، هفته بعد از عمل۳ گرفت و قرار   C3F8گاز
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  حدودچنان هم ديد بيمار ،شدن سوراخ در فوندوسکوپي
 در محور  با پروتوکل خطي کهOCTدر . بود ۲۰۰/۲۰

 علت عدم بهبود بينايي ،پاپيلوماکوالر گرفته شده است
ه ناشي دهد ک رغم بسته شدن سوراخ را نشان مي به بيمار 

 باشد  در زير ناحيه فووآ مياز باقي ماندن فضاي کيستي
  .)ب ‐۵ ويرتص(

  
   ماکوال ٣سوراخ مرحله ) ٣

 OCT ب ‐۶تصوير  و  ته چشمعکس ،الف ‐ ۶تصوير 
نشان را  سوراخ ماکوال ۳ي با مرحله چشم چپ بيمار

 مثبت Watzke sign و ۳۰۰/۲۰ديد اين چشم . دهد مي
 ر در محو که با پروتوکل خطيOCTدر عکس . است

ضخامت   يک سوراخ تمام است؛پاپيلوماکوالر گرفته شده
 ميکرون همراه با يک ۴۰۰ماکوال با قطري بيش از 

ن از سطح  ميکرو۷۸۰اپرکولوم آزاد که در فاصله حدود 
 همراه با فضاهاي سيستوييد در ، استماکوال واقع شده

 وال به حدوداطراف سوراخ که منجر به افزايش ضخامت ماک
  .شود  ميکرون شده است، ديده مي۴۸۰
  

 ماکوال در يک چشم همراه با ايجاد سوراخ ٣ سوراخ مرحله )۴
   در چشم مقابل ١مرحله 

 ب‐۷ر تصوي  و  ته چشم راستعکس  الف‐۷تصوير 
OCTدهد که با شکايت از کاهش  را نشان مي  بيماري

در  . بودبينايي چشم راست از يک هفته قبل مراجعه کرده
 يک سوراخ بود و ۱۰۰/۲۰يد چشم راست  د،معاينه
 اين OCTدر توموگرام . شدضخامت ماکوال مشاهده  تمام
 يک سوراخ ، از محور پاپيلوماکوالر گرفته شد کهچشم
کوال همراه با يک اپرکولوم آزاد و افزايش ضخامت ما تمام

چشم . شود ده ميهضخامت شبکيه در اطراف سوراخ مشا
 ، فوندوسمعاينهو در داشت  ۳۰/۲۰ ديد حدود ،چپ بيمار

در . شد خفيف در ناحيه ماکوال ديده تهتنها تغييرات پيگمان
 طبيعي نماي از دست رفتن ، در محور عموديOCTعکس 

يتروماکوالر و جداشدگي هيالوييد فووآ همراه با کشش و

 به ناحيه زجاجيهخلفي در اطراف فووآ و تداوم چسبندگي 
 ماکوال و ۱فووآ مشهود است که مشخصه سوراخ مرحله 

ضخامت ماکوال  رفت به سمت سوراخ تمام خطر پيش
  .)ج ‐ ۷ تصوير (باشد مي

  
 تشکيل فرآيند ماکوال در يک چشم و توقف ٣ سوراخ مرحله )۵

  اکوال در چشم مقابل سوراخ م
 را نشان ي ته چشم چپ بيمارعکس الف ‐۸تصوير 

باشد و در   سوراخ ماکوال مي۳دهد که دچار مرحله  مي
ضخامت   سوراخ تمام، در محور پاپيلوماکوالرOCTتصوير 

عکس  (شود  ميکرون ديده مي۴۰۰ماکوال با قطري بيش از 
 ۲۰/۲۰  معادلدر چشم مقابل بيمار که ديدي. )ب ‐۸

 و در  دارد فووآ ظاهري طبيعي،ه فوندوسعايندر م. دارد
OCT، طبيعي فووآ نماي جداشدگي کامل هيالوييد خلفي و 

 تشکيل سوراخ فرآينددهنده توقف  مشهود است که نشان
  .)د ‐۸ تصوير (باشد ماکوال مي

  
 در يک چشم همراه با سوراخ کاذب ماکوال ٣ سوراخ مرحله )۶

  در چشم مقابل 
 ته چشم راست بيماري را نشان عکس لفا ‐۹عکس 

در . باشد  سوراخ ماکوال مي۳دهد که دچار مرحله  مي
 يک ،در ته چشم. بود ۱۰۰/۲۰ ديد چشم راست ،معاينه

 چشم OCTدر  .غشا روي شبکيه هر دو چشم مشهود است
 شبيه انعکاسيضخامت ماکوال همراه با   سوراخ تمام،راست
دهنده  راخ که نشان روي شبکيه در سمت راست سويغشا
  . )ب ‐۹ تصوير (شود  ديده مياست، روي شبکيه يغشا

 کشيدگي عروق شبکيه در ، ته چشم چپعکسدر 
 روي شبکيه يقسمت نازال فووآ که حکايت از وجود غشا

 يک ،در ناحيه فووآ. )ج‐۹ تصوير ( قابل مشاهده است،دارد
 يک سوراخ ، چشم چپOCTدر . شود سوراخ کاذب ديده مي

 غشامانند انعکاسيوال ولي فاقد ضخامت کامل همراه با ماک
قابل مشاهده است که ) پيکان(در سمت چپ سوراخ 
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ه همراه با سوراخ کاذب  روي شبکييشامربوط به غ
  . )د ‐۹ تصوير (ستماکوال

  
   ماکوال ۴ سوراخ مرحله )٧

 ته چشم راست بيماري را نشان عکس الف ‐۱۰تصوير 
 PVD ماکوال همراه با ۴له دهد که دچار سوراخ مرح مي

بيمار دچار . باشد کامل مي) جداشدگي خلفي زجاجيه(
سال قبل شده  کاهش بينايي همين چشم از حدود يک

 شمارش انگشتان از ،در حال حاضر ديد چشم راست. است
 نقص يپرفلورسانس ناشي ازا نقطه ه،FAدر .  متري است۴

ضخامت  م سوراخ تما،OCT در ناحيه فووآ و در اي دريچه
 ميکرون با جداشدگي کامل ۴۰۰ماکوال با قطري بيش از 

 تصوير (شود ديده ميهيالوييد خلفي از ديسک و ماکوال 
  .)ب ‐۱۰

  

   شبکيه جداشدگي سوراخ ماکوال همراه با )٨
جداشدگي شبکيه در افراد مبتال به يکي از علل نادر 

 سوراخ ماکوال ،وماي خلفيـافيلـباال و استيني ـب نزديک
 ته چشم راست بيماري را  عکسالف ‐۱۱ تصوير .باشد مي

 شبکيه همراه با سوراخ جداشدگيدهد که دچار  نشان مي
  ديد چشم راست در حد درک تکان،در معاينه. ستماکوال
 RPE جداشدگي شبکيه حسي از ،OCTدر .  دست استدادن

 کيستضخامت ماکوال و يک  همراه با يک سوراخ تمام
.  قابل مشاهده است، در لبه سوراخ،هکوچک در زير شبکي

 و کوريوکاپيالريس که RPE اليه خاصيت بازتابشيافزايش 
 به علت افزايش ،شود درست در زير سوراخ ماکوال ديده مي

 باشد  نوري ناشي از فقدان بافت شبکيه مي پرتونفوذ
  . )ب‐۱۱ تصوير(

  

  

  سوراخ کاذب ماکوال ‐۱ تصوير
  

  

  

  

  

  

   سوراخ ماکوال(staging)بندي  له مرح‐۲ تصوير

  

   جداشدگي کامل زجاجيه و توقف روند ايجاد سوراخ ماکوال‐۳تصوير 

د

الف

ب

ج

هـ
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   ماکوال قبل و پس از جراحي۲سوراخ مرحله  : الف‐۴ تصوير
  
  

   ماکوال با اپرکولوم۲سوراخ مرحله  :ب‐۴ تصوير
  

  

  ويترکتومي ماکوال پس از۲ بسته شدن سوراخ مرحله :ج‐۴تصوير 
  

   پس از ويترکتومي۲ ترميم سوراخ ماکوال مرحله :د ‐۴تصوير 
  

  

 ماکوال با فضاهاي سيستوييد ۲ سوراخ مرحله :الف ‐۵ تصوير
  پيش از عمل 

  

 عدم بهبود ديد بيمار پس از عمل به علت :ب‐۵تصوير 
  ماندن فضاي کيستيک باقي

  



 

 ٧٠

NJO Vol. 3, No. 1, Spring 2005  ١ شماره‐٣ سال‐پزشکي نگاه مجله چشم

  
  کوال ما۳ سوراخ مرحله :الف ‐۶تصوير

  

  
 ماکوال با اپرکولوم آزاد، ضخامت ۳ سوراخ مرحله :ب ‐۶تصوير

  .  ميکرون افزايش يافته است۴۸۰ماکوال به 
  

  هفته پيش ضخامت ماکوال از يک سوراخ تمام :الف ‐۷تصوير

  
  ضخامت ماکوال با اپرکولوم آزاد  سوراخ تمام :ب ‐۷ تصوير
  

  
  و از دست رفتن نماي طبيعي فووآ چشم مقابل بيمار :ج ‐۷تصوير

  
  

 
  بـا   مـاکوال همـراه    ۱چشم مقابل و سـوراخ مرحلـه        : د‐۷تصوير  

  کشش زجاجيه روي ناحيه فووآ
  
  

   ميکرون ۴۰۰ سوراخ تمام ضخامت با قطر بيش از :ب ‐۸تصوير   ماکوال۳ سوراخ مرحله :الف ‐۸ تصوير
  



 

 ٧١

  دکتر سيامک مراديان‐ در سوراخ ماکوالOCTکاربرد

  

  
  .طبيعي دارد چشم مقابل بيمار نماي :ج ‐۸تصوير 

  
  

  
   جداشدگي کامل زجاجيه:د ‐۸تصوير 

  

  
   ماکوال۳ سوراخ مرحله :الف ‐۹ تصوير

  

  

 همراه غشاي روي ۳ سوراخ تمام ضخامت مرحله :ب ‐۹تصوير 
  شبکيه در سمت راست عکس 

  
  

  
چشم مقابل همراه کشيدگي عروق ناشي از کشش : ج ‐۹تصوير 

  غشاي روي شبکيه 
  

  
روي شبکيه سوراخ ماکوال با ضخامت کم و غشاي : د ‐۹ر تصوي

  در سمت چپ تصوير
  

  

   ماکوال۴ سوراخ مرحله :الف ‐۱۰تصوير
  

   کاملPVD  با ماکوال همراه۴سوراخ مرحله  :ب ‐۱۰تصوير 
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  جداشدگي شبکيهبا  سوراخ ماکوال همراه :الف ‐۱۱ تصوير

  
  

  
   جداشدگي شبکيه باه سوراخ ماکوال همرا:ب ‐۱۱تصوير 

  

 



 

 ٧٣

 لنزهاي مهارکننده نور آبي‐هاشمياندکتر سيدجواد 

  لنزهاي مهارکننده نور آبي
(Blue light absorbing IOLs) 

  

    بيمارستان فجر‐ پزشکي نگاه  مرکز چشم‐ سگمان قداميفلوشيپ: دکتر سيد جواد هاشميان
  

مرواريد همراه با جايگزيني عدسي  پيدايش جراحي آب
 با لنزهاي داخل چشمي نعمت ديدن را به طبيعي
نزهايي که به جاي لنز ل. ها انسان هديه کرده است ميليون

شوند بايد در بهترين حالت شبيه لنز  طبيعي گذاشته مي
پيچيده و بسيار  طبيعي انسان  لنز.دطبيعي باشن

 اميليون ساله ب  سازگاري چندينوانگيز است  شگفت
نه تنها ديد با کيفيت باال دارد و  طبيعت اطراف را بيان مي

هاي   از اشعهيه و لکه زرد راشبکسازد بلکه  را ميسر مي
مضر خورشيد به خصوص نورهاي فرابنفش، نزديک 

توانايي حفاظت از نور . ۱‐۸کند فرابنفش و آبي محافظت مي
 سال اخير ۲۰ در لنزهاي داخل چشمي در (UV)فرابنفش 

 طيف نور آبي و نورهاي ،اما اين لنزها.  شده استايجاد
. ۱)دهند پوشش نمي(کنند  نزديک به فرابنفش را فيلتر نمي

 Acrysof natural)اکنون يک ابداع تکاملي در طراحي لنزها 

lens) صورت گرفته است که ممکن است اين عدم تعادل را 
پوشش دهد و بتواند همان حفاظت لنز طبيعي انسان را 

 لنزي است که به مواد Acrysof natural. ۱ايجاد نمايد
مريزه شدن با خواص  دهنده آن يک رنگ قابل پلي تشکيل

زرد اضافه شده است و طراحي آن براساس ) نگر(
فيلتري که . خصوصيات جذب نوري عدسي طبيعي است

 مانع رسيدن نورهاي مضر و ، تعبيه شده استاين لنزهادر 
  .گردد آبي به شبکيه مي

  
   چشم شبکيهمروري بر آناتومي

 حساس به نور و شامل دو اليه ي بافتشبکيه :شبکيه
 باشد هاي نور مي  و گيرنده(RPE)اي  تليوم رنگدانه اپي

  . )۱تصوير (

  
   نماي شماتيک مقطع عرضي شبکيه و مشيميه ‐۱تصوير

  
RPE :هاي  ياخته. هاي نور است مسوول تغذيه گيرنده

 تقسيم اي  مخروطي و استوانهگيرنده نور به دو دسته
  .شوند مي
 در لکه زرد تمرکز ها اين ياخته :مخروطيهاي  ياخته •

هاي  ياخته. باشند وول ديد رنگ مياند و مس يافته
مخروطي براساس حساسيت به طول موج نور به سه 

  :شوند گروه تقسيم مي
 S) ي حساس به نور با طول موج کوتاههاي مخروط ياخته ‐

cones)  
هاي مخروطي حساس به نور با طول موج متوسط  ياخته ‐

(M cones)  
 L)هاي مخروطي حساس به نور با طول موج بلند  ياخته ‐

cones)  
 در محيط شبکيه ها اين ياخته: اي استوانههاي  ياخته •

  . باشند اند و مسوول ديد در نور کم مي تمرکز يافته
اي فاگوسيتوز  تليوم رنگدانه هاي اپي ياختهيکي از اعمال 

هاي حساس به نور به  ياختهمواد زايد حاصل از متابوليسم 
 که با افزايش سن از ميزان آن  استشکل ليپوفوشين

  .شود کاسته مي
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 است که تجمع آن با RPE رنگدانه موجود در :ليپوفوشين
  . ۱‐۱۳‐۱۸يابد سن افزايش مي

A2E :مولکولي به نام در ليپوفوشين A2E با که وجود دارد 
  . دهد  مياً واکنش نشاننور آبي شديد

  
  مروري بر روند متابوليسم در شبکيه

ايجاد   اکسيدکننده در شبکيهي که مواديکي از مشکالت
، اضافه استها با مولکول اکسيژن  ياخته ترکيب کنند، مي

شدن يک مولکول اکسيژن به يک مولکول زيستي باعث 
ريزي  گردد و در نهايت باعث مرگ برنامه ناپايداري آن مي

وير تص (نامند شود که آن را آپوپتوزيس مي  ميياختهشده 
۲( ۱۳‐۱.  

  
  

   اکسيداسيوناي به علت روند مرگ ياخته ‐۲تصوير 
  

 اکسيدکننده حساس عواملشبکيه به داليل زير به 
  .باشد مي
   سطح باالي اسيدهاي چرب غيراشباع)۱
  هاي شبکيه  هاي نوري مثل رنگدانه وجود حساسه) ۲
هاي موجود در  به عنوان مثال رنگدانه(ها  وجود رنگدانه) ۳

  )ها ميتوکندري
  مصرف باالي اکسيژن ) ۴
  عرض نور مرئيقرار گرفتن در م) ۵

 RPEهاي  ياختهليپوفوشين در دگي فلوروفوردر طول زن
گريز  اين ماده داراي يک ترکيب آب. يابد تجمع مي

(hydrophobic) به نام pyridinicom bisretinoid A2Eباشد   مي
ها به نور آبي و در نهايت باعث  ياختهکه باعث حساسيت 

 RPEي ها ياخته مختص ترکيباين . شود ميها  مرگ آن
 تجمع ها است و در طول زندگي با افزايش سن در آن

 RPEهاي  ياختهيابد و باعث به خطر انداختن سالمتي  مي
 حداکثر حساسيت را به طيف نور A2Eماده . شود مسن مي

 در معرض  و زماني که نانومتر دارد۴۳۰آبي با طول موج 
 A2E و اکسيد (O)گيرد، توليد اکسيژن تکي  نور آبي قرار مي

هاي آبشار   واکنشتعدادياين امر باعث . ۱‐۱۰‐۱۲‐۱۳شود مي
 در نهايت باعث  وگردد  مي (cascade reaction)مانند

 A2Eاکسيد . شود اکسيداسيون بافت و آسيب به آن مي
با افزايش سن . شود  ميRPEهاي  ياخته DNAباعث آسيب به 

. ندکن  را در خود انبار ميزايدهاي  وردهآ فرRPEهاي  ياخته
 نور ، در معرض نور آبي قرار گيرندRPEهاي  ياختهحال اگر 

دهد و  مينشان  موجود در ليپوفوشين واکنش A2Eآبي با 
اين ترکيبات . کند ايجاد اکسيژن فعال و يا راديکال آزاد مي

 را  ها مضرند و در نهايت آنRPEهاي  ياختهبه شدت براي 
 شده ريزي پوپتوزيس يا همان مرگ برنامهآبه سمت 

 نور آبي ها آن  طي اين مراحل که. کنند ي هدايت ميياخته
 oxidative) استرس اکسيداتيو،شود ي ميا ياختهباعث مرگ 

stress) هاي  ياختهبا آسيب ديدن . نامند  ميRPE اين ،
مخروطي و (هاي گيرنده نور  ياختهتوانند  ها نمي ياخته

هاي  هياخترا حمايت کنند و باعث آتروفي ) اي استوانه
گيرنده نور، کاهش ديد و تغييرات آتروفي جغرافيايي 

 که نور آبي باعث آسيب نظريه راموارد فوق اين . گردند مي
‐۱۳‐۱۴‐۱۵‐۱۶ کند  تقويت مي،شود  ميARMDوابسته به سن 

۱۲‐۱۱‐۱۰‐۹‐۱ .  
 age related macular)ابسته به سن ماکوال واستحاله

degeneration)  نوع خشک و نوع  (يني نوع تظاهر بالبا دو
 ۶۵ يکي از علل اصلي نابينايي در افراد باالي ،)مرطوب



 

 ٧٥

 لنزهاي مهارکننده نور آبي‐هاشمياندکتر سيدجواد 

نوع خشک به دليل شروع در . )۳تصوير  (باشد سال مي
نقاط . شود لکه زرد ديد مرکزي تار ميهاي  ياختهمرگ 
به صورت  ، و خطوط صافشود مشاهده مياي در ديد  تيره
ل وجود خون در نوع مرطوب به دلي. دنشو دار ديده مي موج

 بيمار در مرکز ديد خود نقطه و يا ،يا مايع زير لکه زرد
 افزايش ، با افزايش سن بيماريخطر. بيند نقاط تاريکي مي

 سال را ۷۵يابد و مطالعات خطر ابتال در افراد باالي  مي
 بيمارياز اولين عاليم .  است   درصد نشان داده۳۰نزديک 

 زردرنگ در ناحيه  است که به صورت رسوباتdrusenبروز 
 کامالً مشخص ARMD ايجاد فرآيند. ۱۴باشد ميلکه زرد 

آسيب ) ۱ :است مطرح نظريهنيست و براي آن چهار 
عملکرد غيرطبيعي ) ۲ ،تجمعي نور به خصوص نور آبي

کاهش جريان خون ) ۳ ،(RPE)اي شبکيه  هاي رنگدانه ياخته
  .يسم متابول توسط نور ياکه اکسيداتيو  مواد)۴  ومشيميه

  

  )سمت چپ (dry ARMD، )سمت راست (wet ARMD ‐۳تصوير 
  

  نور آبي

 ۵۵۰ تا ۴۰۰يت از طيف رونور آبي يک نور قابل 
در معرض بودن طوالني با نور قابل رويت . باشد نانومتر مي

آبي يک عامل مستعدکننده قوي براي آسيب به شبکيه و 
شروع  عامل يننقطه زرد است که براساس يک نظريه اول

  .۹‐۱۰‐۱۲) ۴تصوير (باشد   ميARMDکننده 
  

  طيف نور مرئي و اشعه فرابنفش ‐۴تصوير 
  

  (UV)طيف نور آبي و نورهاي قابل رويت 

  :  قابل رويتUVطيف نور
‐ UV-C) ۱۸ (%۲۹۰‐۲۰۰ نانومتر   
‐ UV-B) ۵ (%۳۱۵‐۲۹۰ نانومتر   
‐ UV-A) ۱۷(% ۴۰۰‐۳۱۵ نانومتر ) توسط لنز فيلتر

 )شود يم
  

   : نور آبيمنابع
. شود  نانومتر را شامل مي۴۰۰‐۵۵۰ نور آبي طول موج 

 SN درصد توسط لنز ۳۰طيف نور آبي قابل رويت به ميزان 
بي شامل نور خورشيد،  آمنابع نور .شود جذب مي

کامپيوترها، نور محيط و محل کار، جوشکاري، ليزرها و 
  ) ۵تصوير (باشد   مي(xenon)منابع نور گزنون 

  

  
  طيف نور مرئي و بخش خطرساز آن براي شبکيه ‐۵ تصوير

  

  :هاي دفاعي در چشم مکانيسم
هاي شبکيه و   شامل عدسي شفاف طبيعي، رنگدانه

  .باشد مي RPEهاي  ياختهمالنين 
  

  : در فيلتر کردن نور آبينقش عدسي طبيعي چشم
 Sidney Lerman عدسي، نشان داد که۱۹۸۰ در سال  

 چون .کند بل ديدن محافظت مياي قاه شبکيه را از اشعه
هاي با طول موج کوتاه در  عدسي در فيلترکردن اشعه

هاي با طول موج بلند موثرتر است و  مقايسه با اشعه
تصوير  (يابد همچنين اين اثر با افزايش سن نيز افزايش مي

۶(۶ .Pollack اين احتمال را ۱۹۹۶ و همکارانش در سال 
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جاد يک سد زردرنگ اند که لنز طبيعي اي بيان داشته
کند که برداشتن آن چشم را در معرض خطر آسيب  مي

تغيير رنگ عدسي طبيعي . ۵دهد  قرار مي آبينسبت به نور
 (n-formyl-kynurenine)در ارتباط با اکسيداسيون تريپتوفان 

هاي عدسي است که منجر به  و گليکوليزاسيون پروتيين
  . ۱گردد افزايش جذب طيف نور آبي مي

  

  

   تغييرات عدسي طبيعي با گذشت زمان‐۶صوير ت
  

، α-tocopherolهاي شبکيه شامل  اکسيدان آنتي
Lycopene ،zeaxanthin ،lutein و مالنين موجود در 

  . ۱۴باشد  ميRPEهاي  ياخته
روند اکسيداتيو نوري همراه با افزايش سن باعث کاهش 

  .۱۴شود  شبکيه مي دانه در ميزان مالنين و رنگ
 درصد از نور ۸۸ به طور طبيعي zeaxanthin و لوتئين

  .کنند آبي را فيلتر مي
  از چرا بيماران از استفادهاين سوال مطرح است که
جا که در طي عمل   از آن؟برند لنزهاي با فيلتر آبي سود مي

شود و يک ديد  عي برداشته مييجراحي محافظت طب
مل  حفاظت از شبکيه بعد از عگردد، ميغيرطبيعي ايجاد 

تري  مهم است، به خصوص در بيماراني که مدت طوالني
مانند و همچنين چون هيچ  پس از عمل زنده و فعال مي

 به نظر ،مورد منفي در مورد اين لنزها گزارش نشده است
رسد استفاده از اين لنزها در حفاظت از شبکيه از  مي

 يک طيف عبوري SN60AL لنزهاي .نورهاي مضر موثر باشد
کند که متفاوت  طبيعي شفاف انسان را ايجاد ميشبيه لنز 

  و مطالعات بالينياز ديگر لنزهاي داخل چشمي است
خطر  اند که اين لنز موثر و بي  نشان دادهPaul Ernest توسط
  . ۱‐۲‐۳‐۴‐۶‐۷  )۲ و ۱نمودار  (است

  

 ميزان عبور نور آبي در عدسي طبيعي و لنزهاي ‐۱ نمودار
  مختلف
  

 
 SNمقايسه جذب نور مرئي توسط عدسي طبيعي، لنز  ‐۲نمودار 

  و ساير لنزهاي جاذب پرتو فرابنفش 
  

دهنده اين لنز که در هاپتيک و اپتيک آن  مواد تشکيل
 درصد از يک ماده قابل ۰۴/۰استفاده شده است شامل 

ي اتيل متاکريالميد  سپليمريزه شدن زردرنگ با باندکوواالن
(N-2-13-(2-methylphenylazo)-40) ۱است.  
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 لنزهاي مهارکننده نور آبي‐هاشمياندکتر سيدجواد 

نور آبي عالوه بر موارد ذکر شده فوق باعث پخش نور 
 (cyanopsia) و سيانوپسيا (chromatic aberration)رنگي 

 کاهش وضوح تصاوير و پخش نور رنگي سبب .شود مي
 ديدن هاله آبي اطراف اشيا بعد از عمل سببوپسيا انسي

. آيند جراحي و همچنين اشيا با نور آبي مخلوط به نظر مي
اي دارند،  شده سازگاري زيستي باليني ثابتکه  SNلنزهاي 

 را ايجاد يد و ديد واضحنچسب محکم به کپسول خلفي مي
 روز پس از عمل ۱۲۰‐۱۸۰ باليني که مطالعات. دنکن مي

   انجام شد، نشان SA30 لنز با لنز  مقايسه اينبراي
  ، درک رنگ و(VA)قدرت بينايي  که ندداد

contrast sensitivity  لنزSN  مشابه لنزSA30 است و هيچ 
  و۴ ،۳نمودار ( گزارش نشده است SNواکنشي مربوط به لنز

۵(  .  

 
   در مقايسه دو لنز با يکديگرD15 ديد رنگ با آزمايش ‐۳نمودار 

  

 
 در SA30 و SN در دو لنز contrast sensitivity بررسي ‐۴نمودار 

  شرايط فوتوپيک

  

  
 SA30 و SN در دو لنز contrast sensitivity بررسي ‐۵نمودار

  در شرايط مزوپيک
  

  کدورت کپسول خلفي

کمتر  SN در لنزهاي کدورت کپسول خلفيميزان بروز 
هيچ است و براساس يک مطالعه در طي يکسال پيگيري 

 وجود  SA30 اين لنز و لنزدار آماري بين اوت معنيتف
  . نداشته است

 در ارتباط با Naturalمشکالت مطرح شده درباره لنز 
 در تاثير آن در ديد رنگ، حدت بينايي، ظاهر زردرنگ آن

از آنجا که اين لنز . باشد  و همچنين ديد شب ميچشم
 و همچنين مطالعات است طبيعي انسان عدسيشبيه 
 که ديد رنگ و همچنين دهد مي انجام شده نشان باليني

 single در مقايسه با لنز contrast sensitivityحدت بينايي و 

piece Acrysofرنگ زرد با از آنجا که  و هيچ تفاوتي ندارد 
 لذا با گذشت زمان باشد ميمواد تشکيل دهنده لنز مخلوط 

ا که در مورد ديد شب از آنج. ۱رود از بين نمياين خاصيت 
 در طول موج Natural لنز  نور توسطحداکثر ميزان جذب

   موجباشد و ديد شب وابسته به طول  نانومتر مي۴۰۰‐۴۵۰
رسد که در عملکرد  و باالتر است به نظر مينانومتر  ۵۰۰

 خاصيت Naturalلنز . شود نميبينايي در شب اختالل ايجاد 
ر را دارد  نانومت۵۵۰ تا ۲۰۰فيلتر کردن نور ماورابنفش از 

 نانومتر را ۴۰۰ تا ۲۰۰در حالي که لنزهاي ديگر طول موج 
  . کنند فيلتر مي
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هاي نور آبي در   تاثير مثبت مهارکنندهي کهمطالعات
  :دهند عبارتند از  را نشان ميجلوگيري از صدمات شبکيه

 در ocular phototoxicity که در مقاله JE Robertمطالعات  ‐
 ان داد که نور قابل ديدن نش، منتشر شد۲۰۰۱نوامبر 

 ۴۰۰‐۵۵۰(به خصوص نور آبي )  نانومتر۴۰۰‐۷۰۰(
  اين دليل کهبهبراي چشم مضر هستند ) نانومتر

ها با افزايش سن کاهش  حفاظت در برابر آنتي اکسيدان
 (RPE)هاي پيگمانته شبکيه  ياخته از اعمال ييک. يابد مي

ور است هاي گيرنده ن ياختهانسان انتقال مواد مغذي به 
 گيرنده نور نيز به خوبي تغذيه ياختهها  که با مرگ آن

روند و نتيجه نهايي آن از دست دادن  نشده و از بين مي
  .ديد است

ها را   ميمون۱۹۷۶ و همکارانش در سال WT Hamدکتر  ‐
  ؛قرار دادندنانومتر  ۱۰۶۴ تا ۴۴۱در معرض منابع نور از 

ايجاد ) نومتر نا۴۴۱( نور آبي واسطهضايعات شبکيه به 
تر از   که آسيب شيميايي نور بيشگرددشد و مشخص 

  .آسيب گرمايي آن است
 ،اي در يک چشم  و همکارانش در مطالعهTaylorدکتر  ‐

لنز داخل چشمي گذاشتند و چشم ديگر به عنوان 
مرطوب از نوع  ARMDکنترل حفظ شد و ثابت شد که 

 ۱/۱۹هاي عمل شده با لنز داخل چشمي  در چشم
 . درصد بود۳/۴هاي عمل نشده  د و در چشمدرص

 و همکارانش در سال Miyakeدر مطالعه ديگري توسط  ‐
هاي باليني و اپيدميولوژيک   که بر اساس يافته۱۹۹۹

هايي که   در چشمARMD نشان داد بروز کهانجام شد 
 .تر بود  شده بودند بيشمرواريد آبعمل 

چيزي  بيان داشت که ۱۹۹۱ در سال J Marshallدکتر  ‐
 را UVکه واقعاً الزم است لنزي است که هر دو نور آبي و 

لنز .  کند و اين لنز بايد داراي رنگ زرد باشدبلوک
Acrysof Natural اشعه UV با انرژي باال و نور آبي را که 

 کند و به سادگي با  ميبلوکبراي شبکيه مضر است 
 در هنگام کاشتن داخل چشم قابل Monarch II انژکتور

ن است و از لحاظ بيومکانيک و مواد زيستي شبيه ديد
 . استAcrysof single pieceلنز 

 Natural دفاعي لنز باليني نتيجه عالي مکانيسماز نظر 
به خاطر اين است که مانند لنز طبيعي زرد رنگ است و 

 در مقابل نور آبي ايجاد سازوکار حفاظتيرنگ زرد يک 
 UV نور  تنهاول کهکند که اين خاصيت در لنزهاي معم مي
بر . شوند وجود ندارد کنند و اکنون استفاده مي  ميبلوکرا 

 موجود به نظر هاي نظريهانجام شده و اساس مطالعات 
 باالي بروز خطر استفاده از اين لنزها در بيماران با رسد مي

ARMD،مفيد باشد .  
 قرار ARMDرفت  بيماراني که در گروه پرخطر براي پيش

 زياد به drusenل بيماراني هستند که داراي گيرند شام مي
اندازه متوسط هستند، حداقل يک دروزن بزرگ دارند، 
آتروفي جغرافيايي غيرمرکزي در يک يا دو چشم و يا 

ARMDرفته يا از دست دادن ديد در يک چشم دارند  پيش.  
 به بازار آن را تاييد  پس از ارايه اين محصول ي کهمطالعات
  :ند ازاند عبارت نموده

‐ Reme/Hafezi : درin vivo لنز natural آسيب به مانع 
  . شبکيه در مقابل نور آبي شده است

‐ P Ernest : طيف نورهاي عبوري از لنزهايfoldable را 
  .ه استمورد مطالعه قرار داد

‐ JR Sparrow : لنزهايNatural و جاذب UV را از نظر نور 
  .)۸ و ۷ ،۶ نمودار (نمود مقايسه RPEآبي و آسيب به 

رسد که هنوز بايد مطالعات باليني  در پايان به نظر مي
تري در ارتباط با تاثير مثبت اين لنزها در  طوالني
  .گيري از صدمات شبکيه توسط نور آبي انجام پذيرد پيش
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 لنزهاي مهارکننده نور آبي‐هاشمياندکتر سيدجواد 

  

 با نور آبي پس از کارگذاردن RPE ميزان آسيب به ‐۶نمودار 
  لنزهاي مختلف 

  

 با نور سفيد پس از کارگذاردن RPEآسيب به  ميزان ‐۷نمودار 
  لنزهاي مختلف 

  
  
  

 
 با نور سبز پس از کارگذاردن لنزهاي RPE ميزان آسيب به ‐۸ نمودار

  مختلف 
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ري ديجيتالي تصويربردا‐مهديه اميرزاده

  کانون هم اسکن ليزري دستگاهبا  تصويربرداري ديجيتالي
  

   پزشکي نگاه  مرکز چشم‐پرستار: مهديه اميرزاده

   پزشکي نگاه و استاد دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي  مرکز چشم‐فلوشيپ شبکيه: دکتر مسعود سهيليان
  

  
  مقدمه

برداري  تصويربرداري قديمي از شبکيه، بر پايه عکس
 اين فن به ۱۹۶۹از سال .  فيلم بوده استسنتي بر روي

تصاوير . خدمت آنژيوگرافي با فلورسين گرفته شده است
هاي  آنژيوگرافي با فلورسين به صورت سنتي در دوربين

شدند و در   سفيد تهيه مي‐هاي سياه قديمي و روي فيلم
نهايت، تصوير به دست آمده به صورت نگاتيو و يا به صورت 

سپس در اواسط دهه . گرديد پ مي سفيد چا‐عکس سياه
ديجيتالي،  رافيـهاي آنژيوگ  دايش دستگاهـ با پي۱۹۸۰

آوري  اين فن. انقالبي در تصويربرداري شبکيه ايجاد شد
پزشکي  ددي در چشمـهاي متع باعث توسعه توانمندي

تصاوير با وضوح باال پا به عرصه گذاشتند که باعث . گرديد
  . شدندتر سريع درمان وتشخيص ، برداري عکس

HRA (high resolution angiography)  تشخيصي ابزاريک 
 معاينه ، دراستفاده اختصاصي آن .براي چشم انسان است

 يا بدون ماده حاجب، با( توسط اسکن ليزري است شبکيه
  .)سانماده فلور

ممکن چشم اي  زمينه تشخيص بيماري ، آنژيوگرافيبا
درمان  نتيجه تشخيص به پزشک در جهت .گردد مي

  . کند مناسب کمک مي
  

  نحوه کار دستگاه

HRA2  کانون هم اسکن ليزري دستگاهيک(confocal) به 
  با ديجيتال و آنژيوگرافيبرداري رنگي عکسمنظور 

 و عکسبرداري رنگي. باشد مي (ICG) سبز ايندوسيانين
توانند جداگانه يا با هم به  ميسبز  ايندوسيانينآنژيوگرافي 

، يک تصويرهاي ديجيتالتهيه  به منظور .کار گرفته شوند

 قادر به تحريک  که مناسبپرتو ليزري با طول موج
 به پرتو ليزر. شود  روي شبکيه متمرکز مي،باشد فلورسين 
 و سرانجام با حرکتدهد  اي تغيير جهت مي طور دوره

  .آيد مي دست ه  بشبکيه دوبعدي از  يک مقطع،ها آينه
 هر نقطه شبکيه پخش ي که ازسناسرشدت بازتاب فلو

در . دگرد گيري مي  توسط يک المپ حساس اندازه،شود مي
ورهاي ـ ن،(confocal) انونـک  مـهيکي ـدستگاه اپتيک 

اين . شوند  حذف مي،منتشرشده در خارج از منطقه کانوني
ها از   با فاصله گرفتن آن،حذف تصاوير غيرمتمرکز در کانون

يجه تصوير ايجادشده يابد و در نت منطقه کانوني افزايش مي
  .از کنتراست بااليي برخوردار است

سبز   ايندوسيانين بادر آنژيوگرافي ،از اين گذشته
(ICG)،  يا کاربردهد که   اجازه ميکانون  همدستگاه اپتيکي 

 به ؛ تهيه نمايداليه بعدي اليه عکاس بتواند تصاوير سه
. باشند يقابل مقايسه با توموگرافي ليزرتصاوير طوري که 

نور ليزر را با سه طول  ،بسته به نياز HRA2منابع ليزر در 
جهت آنژيوگرافي فلورسين از . دنکن موج متفاوت پخش مي

به منظور ) nm ۴۸۸( يک ليزر جامد ،ليزر رنگ آبي
  .شود  استفاده ميانسفلورس

ور ـ ن،nm ۵۰۰وج ـعال در طول مـ فلترـيفيک 
يک . کند ا مي را از هم جدان و نور فلورسکننده  تحريک

براي ايجاد تصاوير ) اما بدون فيلتر(طول موج مشابه 
کار گرفته شده ه  ب(red free) قرمزرنگ  بدون شده منعکس

  .است
 با ليزر ديود يک ، سبزايندوسيانين  با آنژيوگرافيبراي

. رود  به کار ميICG براي تحريک ماده nm ۷۹۵طول موج 
 نور ،nm ۸۱۰ فيلتر فعال در طول موج که يک حال آن
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ليزر . کند شده و نور فلورسنت را از هم جدا مي تحريک
  به منظور ايجاد تصاويرnm ۸۳۰ ديگري با طول موج ديود

  . به کار گرفته شده استزير قرمز
 دستگاهوير با ا به دست آوردن تص برايچندين روش

و  ICG آنژيوگرافي ، آنژيوگرافي فلورسين؛دنفوق وجود دار
 هر ، در روش توام.ICGو فلورسيني انجام توام آنژيوگرافي 

 ، اسکن اولطي. شود  دو بار اسکن مي،خط از تصوير
. شود گيري مي ندازه و فلورسين اگردد ميک يفلورسين تحر

 و گردد مي سبز تحريک ، ايندوسيانيندر اسکن دوم
  .شود گيري مي فلورسين اندازه

ه صورت  تصاوير جداگانه ب،در هر روش تصويرسازي
) متمرکز(تصاوير کانوني مجموعه اي از تصاوير با  رشته

 ،تصاوير حاصل .دنآي بعدي به دست مي مقطعي يا سه
 متوسط بين ا درجه تفکيکب و شوند ديجيتال مي

  .گيرند شکل مي پيکسل ۱۵۳۶*۱۵۳۶ تا ۳۸۴*۳۸۴
خيره ذ رايانه در حافظه اصلي ،ديجيتالتصاوير 

و  ۲۰*۲۰، ۱۵*۱۵در حد تواند  ميوير ااندازه تص. شوند مي
 .تنظيم شوددرجه  ۳۰*۳۰

  
   بالينياستفاده

با آنژيوگرافي ديجيتالي، مزاياي زيادي را در مقايسه  
شامل ، فيلمبا يک آنژيوگرافي  .آنژيوگرافي با فيلم دارد

 و به لحاظ نظري، باشد  خط به لحاظ وضوح مي۰۰۰/۱۰
در ( برتري دارد ،تصويربرداري ديجيتالينسبت به 

 خط وضوح را شامل ۱۰۰۰تصويربرداري ديجيتالي تقريباً 
 تصويربرداري روي فيلم مزيت مهم به عالوه، .)گردد مي

بعدي  در ايجاد ديد سه ، ديجيتاليبرداري نسبت به تصوير
،  در مطالعات آنژيوگرافي به طوري که؛است) استرسکوپي(

  .بل شناسايي هستندمناطق ضخيم يا برآمده قا
 مزاياي زيادي  ازبه طور قطعتصويربرداري ديجيتالي 

 در. وردار استـلم برخـبرداري با في سـکت به عـنسب
روي فيلم، تصويربردار از کيفيت تصاوير تا بر تصويربرداري 

 اما در .ها اطالع نخواهد داشت زمان ظهور و چاپ آن
 بينيد و روي ها را مي کس ع،تصويربرداري ديجيتالي

شدت نور ، فوکوس بودن آن و باالخره از جهت کنتراست
 حداکثر کيفيت در تصويربرداري برخورداري ازبراي 

 در به عالوه. نمايد مي تنظيمات خود را اعمال ،آنژيوگرافي
يلم ـهاي ف هـصرف حلقـمدر  ،يجيتالـرداري ديـتصويرب
 براي کيفيت آيد و تمامي تنظيمات  ميه عمل بجويي صرفه

حتي . هستند قابل کنترل ،بل از چاپ عکس ق،بهتر عکس
هاي   به حلقه،زماني که چند تصوير اضافي مورد نياز است

 از همان يباشد و کپي تصاوير ديجيتال نياز نميفيلم جديد 
  .  کيفيت عکس اوليه برخوردار است

 تنها کپي خوب از ،در آنژيوگرافي مبتني بر فيلم
 استقط يک نسخه نگاتيو است که ففيلم  همان ،آنژيوگرام

در .  يک نسخه مفيد وجود دارد، تنهاو براي متخصص
 ، از حيث وضوحها،  نسخههمهتصويربرداري ديجيتالي، 

  .کامالً مشابه هستند
 در پزشک ديجيتالي، توانايي آوري مزيت ديگر فن

 بالفاصله و بدون ،مطالعه و مشخص کردن وضعيت بيمار
. گردد  که منجر به مداواي سريع ميباشد ميمعطلي 
پذير   تصوير قبلي و مطالعه آن به راحتي امکان بامقايسه
 استفاده دو تصوير قبل و بعد، جهت مطالعه و ويژه به ،است
ظور يافتن مشاهدات مختلف از جهت ـي به منـبررس

مطالعه اين که  و خالصه  مهياستغيرطبيعي بودن وضعيت
مقايسه و کنار هم قرار دادن تر به علت  تر و کامل دقيق

  .ميسر استتصاوير 
 در ،ديگر مزيت کليدي در تصويربرداري ديجيتالي

قابليت نمايش بالفاصله . است بيمار زمينه آموزش
هاي  شود که بتوان تشخيص و گزينه آنژيوگرافي موجب مي

  . به بيمار توضيح داد،درماني را در همان زمان تهيه تصوير
 از متخصصانشتراک گذاشتن اطالعات بين باالخره، به ا

 زمراک  ديجيتالي تصاوير بين تبادل نوظهور آوري فنطريق 
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ري ديجيتالي تصويربردا‐مهديه اميرزاده

يابي   به سرعت قابل دست، جهت بررسي و مشاوره،مختلف
  .است

 ،هاي تصويربرداري ديجيتال ييآترين کار يکي از مهم
 آشکارا در ICG ارزش . استICG قابليت انجام آنژيوگرافي

هاي درماني نشان داده شده است و ارزش  وشسودمندي ر
 و (ARMD) استحاله ماکوال وابسته به سن آن در بيماري

و ديگر مشکالت ناشي از سن در بيماري التهابي کوروييد 
 آوري فن. باشد  مفيد و سودمند مي،هاي شبکيه پاتولوژي

 تنها در استفاده از ،هاي فوق تصويربرداري با قابليت
  .استال قابل دسترسي تصويربرداري ديجيت

در تعيين مناطق و  ICG آنژيوگرافي  نقش،در گذشته
 در بيماران (neovascularization)زايي  نورگ نواحي کانوني

.  نهفته بوده است(CNV)زايي کوروييدي  مبتال به نورگ
گونه  براي اينرا  ICG  بر پايهمنافع ليزردرماني، مطالعات
 اي به  فزايندهرايش، گبه تازگي. کنند  مطرح ميبيماران
.  شده است آغاز (feeder vessel)کننده عروق تغذيهدرمان 

 عـريـرداري سـربـويـصـ تايــه تگاهـدساده از ـفـاست
در ترکيب با آنژيوگرافي ) اسکن ليزريهاي  افتالکموسکوپ(

ICGزايي  مبتال به نورگ بيماران ، نشان داده است که
تخابي عروق فوتوکوآگوليشن اناز توانند  مي ،کوروييدي

 در آوري تر اين فن  ابعاد وسيع.برندبسود  CNVکننده  تغذيه
  .استرفت  حال پيش

 امکان ذخيره و ايجاد آرشيو ،ديگر مزاياي اضافي
ديجيتالي است که به منظور مطالعات بعدي در اختيار قرار 

مراکز  در آينده براي استفاده در ، از اين روگيرد و مي
هاي  برنامه. واهد بودبرداري خ قابل بهرهکز  يا مرادرماني

 مقايسه بين ،باالتر و توانمندي   سرعت بيش،افزاري نرم
تري فراهم   کوتاهشده را در مدت زمان بسيار  مطالعات انجام

ه  امکان بنيزتجزيه و تحليل ديجيتالي تصاوير . نمايد مي
 )متر مربع در حد ميلي(ها  گيري تر اندازه دست آوردن دقيق

 امکان و اجازه بررسي دقيق و دنبال .نمايند فراهم ميرا 
 مزيت بسيار قابل ،ها کردن سير تغييرات بر روي بافت

نقشه ضايعات داراي مرزهاي . باشد مي اين روشمالحظه 
گيري کرد و  توان به دقت ترسيم و پي نامنظم را مي

ها  اتر از محدوده ابتدايي آنرفت ضايعات به مناطق فر پيش
  .توان مشخص نمود را مي

 مربوط به ، تصويربرداري ديجيتالويژه مزيت ،باالخره
به  و   به ثبت رسيدهتحقيقاتيکارهايي است که در مراکز 

در آنژيوگرافي مبتني بر فيلم، . اند وارد شدهاين مراکز 
بايست تصاوير را در  کنندگان تنها مي  و بررسيمتخصصان

 مورد ،محل خاص و به صورت فيزيکي در همان محل
 ، ديجيتالآوري فندر . بررسي و مالحظه قرار دهند

، رايانه از طريق ، جهانجاي در هر توانند مي متخصصان
افزاري که جهت بررسي و  هاي نرم ارتباط اينترنتي و برنامه

ارزيابي در مطالعه آنژيوگرافي ديجيتالي مورد استفاده قرار 
  .، به اين تصاوير دسترسي داشته باشنددگير مي

  
  مالحظات عملي

چند نکته در استفاده از آنژيوگرافي ديجيتال جاي 
 ستها شده دستگاه  قيمت تمام،ها از جمله آن. نگراني دارد

 خريد دوربين و ويژه به ؛که در شروع کار مطرح است
 يداري و ارتقا  نگهسامانهچنين   مورد استفاده و همدستگاه

هاي قابل ذکر   از هزينه،د نياز آن در مقاطع مختلفمور
  .باشند مي

 ، ارتباطات ويافزار نرم آوري فناز طرفي وابستگي به 
 ايجاد مساله باليني،احتماالً ممکن است در بعضي از مراکز 

 از محل اين مراکز زماني که محل به ويژه ؛بنمايد
 باالخره مزاياي مربوط به.  دورتر باشدرايانهن امتخصص

 بسيار که وضوح موارديدر را تصويربرداري مبتني بر فيلم 
در ) استريو(تر  باشد و توانايي ديدن طبيعي باال مدنظر مي

ديد . ، بايد در نظر داشتکل تصوير مورد احتياج است
 استيابي   ديجيتال قابل دستآوري فنبا ) استريو(طبيعي 
 آنژيوگرافي روش يرو  هو دنبال دارد ي کند رونداما هنوز

  .باشد بتني بر فيلم ميم
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   گيري نتيجه
 آشکارا و به طور مداوم در حال ،تصويربرداري ديجيتال

 و مزاياي آن نسبت به تصويربرداري مبتني  استرفت پيش
  رفت  با پيش.باشد  در حال افزايش و توسعه مي،بر فيلم

هاي تصويربرداري   دستگاه، ي ارتباطات تصويرآوري فن
داراي ارزش برابر و حتي  ،سنتيشيوه نسبت به ديجيتال 

 شيوه تصويربرداري ديجيتال جايگزين .باشند برتر مي
 اين روند ،سومهزاره  بهورود و با تر خواهد شد  قديمي

  . گسترش خواهد يافت
  

  
  

   

  

  :به اختالف دو عکس توجه کنيد
براي ديدن اختالف کيفيت، با دستتان تصوير سمت راست را . اند  دو آنژيوگرافي در يک بيمار و در يک معاينه نشان داده شده

اکنون به تصوير سمت .   بيماري را تشخيص دهيد است،فوندوس گرفته شدهدوربين بپوشانيد و روي تصوير سمت چپ که با 
 عين حال اندازه  در.macular puckerا ب سوراخ ماکوال : نگاه کنيد و تشخيص صحيح را بگوييد استگرفته شده  HRA2راست که با

 مگابايت است ولي در تصوير سمت چپ که با ۲۶/۰ گرفته شده  (confocal)کانون همفايل در عکس سمت راست که با اسکن 
  .باشد  مگابايت مي۴۱/۰ اندازه فايل ،فوندوس گرفته شده استدوربين 
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!تو بودن هرگز الزک يعني بي‐زاده دکتر محمدحافظ نوروزي

  !الزک يعني بي تو بودن هرگز
  

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

 ۸۳ماه سال  شنبه آبان بعدازظهر يکي از روزهاي پنج
در جلسه کميته اجرايي . تلفن همراهم زنگ خورد. بود

انگار همه حاضران در جلسه منتظر شنيدن . کنگره بودم
. ون همگي با هم به من نگاه کردند چ،اتفاق بدي بودند

: پشت خط با حالتي نگران گفت. يکي از دوستان بود
چشم يکي از ":  و بي مقدمه گفت"!سالم، چطوري؟"

چند : "پرسيدم." بيماراني که الزک کرده بودم عفونت کرده
مريض ":  گفتم"!چهار پنج روز": گفت" روز از عمل گذشته؟

 .شه وصل ميدا قطع و ص":  گفتم"!ساوه: " گفت"کجاست؟
دوني عفونت  تو از کجا مي":  گفتم"ساوه: " گفت"کجاست؟

از روز اول ":  گفت"کرده؟ مگر ديروز چشماش خوب نبود؟
مريض چطوري فهميده ":  گفتم"!بعد از عمل ديگه نديدمش
گه هم ديدم تاريک  مي":  گفت"که چشمش عفونت کرده؟

م ترشح زرد و شده، هم درد و قرمزي شديد پيدا کرده و ه
 "!نديدم که در بيارم":  گفت"لنز؟":  گفتم".چرکي داره

:  گفتم"!گه هر دوتاشه مي":  گفت"کدام چشم؟": پرسيدم
رم کلينيک تو هم بيا  بگو همين اآلن بياد تهران من مي"

 تلفن را قطع کردم سرم را که ".فقط بگو سريع بياد. اونجا
 به من نگاه بلند کردم ديدم همه اعضا کميته اجرايي

م و جلسه را به ا هکنند، فهميدم خيلي بلند صحبت کرد مي
  !ام هم زده

زخم قرنيه .  مريض پيدا شد حوالي غروب سروکله
باکتريال در هر دو چشم کامالً مشهود بود که در چشم 

. و عفونت به ليمبوس رسيده بود ادم ،راست انفيلتراسيون
الفاصله هر دو لنز ب.  شده بودmeltقرنيه چشم راست کامالً 

 آمپول بيوتيک در دسترسم تنها آنتي. آوردمرا در
گرم در زير ملتحمه هر يک از   ميلي۲۰جنتامايسين بود که 

قطره کورتون مريض را همراه با . دو چشم تزريق کردم

اي دادم  قطره ولتارن از بيمار گرفتم، به همراه بيمار نسخه
هاي  يک کلينيک آنتي بيوتيکتا برود از داروخانه نزد

نيم . سفازولين، جنتامايسين و قطره اشک مصنوعي بخرد
در اين فاصله هر . ساعت طول کشيد تا همراه بيمار برگشت

 دقيقه به تناوب از دو قطره سيپروفلوکساسين و ۵
هاي مريض  جنتامايسين ساده که در اختيارم بود در چشم

هاي تلفني توانست  دوستم در اين فاصله با تماس. ريختم
هاي دانشگاهي جا  براي مريضش در يکي از بيمارستان

البته .  شدTectonic Graft  بيماربعداً از او شنيدم که. بگيرد
کار چشم  نيز افاقه نکرد و Tectonic Graft. چشم راستش

چشم . رسيد.  . . به به علت عفونت پسودوموناس راست
ي نهايتاً چپ هم يک کدورت شديد به جا گذاشت ول

  !عفونت کنترل شد
وقتي يک بار ديگر ماجرا را مرور کردم به چند نکته 

يعني هر روز ) و حتي ليزيک( الزک اوالً .اخالقي برخوردم
يعني بايد به مريض گفت )  روز۵تا حداقل (ديدن مريض 

تي يک ح( اگر به عفونت شک داريم  ثانياً!بي تو بودن هرگز
 اگر باز هم شک به  ثالثاً.لنزها را درآوريم) شک کوچک
 اگر باز هم  رابعاً. قطره کورتون را قطع کنيم،عفونت داريم

 بدهيم نه bactericidalبيوتيک   آنتي،شک به عفونت داريم
bacteriostatic باز هم شک به عفونت داريماگر خالصه و ، 

  !!کم نه کم!! مريض را زياد زياد ببينيم
  



 

 

 

  نظرخواهي
  !همکار گرامي

. باشـد  پزشکي نگاه که با همت جمعي از همکاران شما به چاپ رسيده است، پيش روي شـما مـي    شماره مجله چشم   نهمين   
برگـه  ايـن هميـاري بـا تکميـل     .  ياري و همراهي شما را داشـته باشـد  ، مجله انتظار دارد در تداوم انتشار مجله    شوراي دبيران 

خواهـشمند اسـت    . هاي شما عملي خواهد شـد       شود و تداوم آن با ارسال مقاله        به دفتر مجله شروع مي    نظرخواهي و ارسال آن     
  .بخش انتشار مجله خودتان باشد  تداوم،شده زير را به نشاني مجله ارسال نماييد تا نظرات شما تکميلنامه  پرسش

  
  آورد و مقاالت مروري ارايه شده چيست؟ نظر شما در مورد بخش دست ‐۱

...............................................................................................................................................................................................................................  

  پزشکي چيست؟ هاي چشم  مقاالت راجع به تازهتازه و نظر شما در مورد بخش سخني ‐۲

...............................................................................................................................................................................................................................  

  پزشکي در کشور ما کمک نمايد؟  چشمدانشتواند به گسترش   آيا به نظر شما انتشار اين مجله مي‐۳

................................................................................................................................................................................................................................  

   آيا با ساختار پيشنهادي براي مطالب علمي موافق هستيد  و يا پيشنهادهاي ديگري داريد؟‐۴

................................................................................................................................................................................................................................  

   آيا مايل به همکاري با مجله هستيد؟ در صورت تمايل به چه شکل همکاري خواهيد نمود؟‐۵

...............................................................................................................................................................................................................................  

   با اضافه کردن بخش انگليسي مجله موافق هستيد؟‐۹

.................................................................................................................................................................................................................................  

  چيست؟) هاي پزشکي خاطره( نظر شما در مورد بخش تجربه ‐۱۰
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 .اريم           از صرف وقت شما سپاسگز                                                                                                     



 

 

پزشکي نگاه ت اشتراک مجله چشمبرگه درخواس  

  ............................................................................................................ ):اشخاص حقيقي (كننده درخواست نام و نام خانوادگي
  ..................................................................................................................................... ):اشخاص حقوقي(كننده  نام واحد درخواست

  يك شماره  : نوع درخواست
   يا چهار شماره يك دوره 
  

  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................... :نشاني پستي
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  ......................................................................................... :تلفن

  
  

‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐ ‐‐  
  
  
  

  حق اشتراك

  
   ريال۰۰۰/۱۰ ،يك شماره :اشخاص حقيقي
   ريال۰۰۰/۴۰ ،اي شماره يك دوره چهار          

  
   ريال۰۰۰/۱۵،  يك شماره:اشخاص حقوقي
   ريال ۰۰۰/۶۰ ،اي يك دوره چهار شماره          

  
شعبه ميرداماد  بانك تجارت  ۳۵۴۸۱۱۰۹را به حساب جاري شماره ري اشتراك، حق اشتراك مربوط جهت برقرا

 يا دفتر مجله ارسالنشاني   به،به همراه رسيد بانكي واريز حق اشتراكواريز نماييد و برگه درخواست را  ۳۵۱ كد ،شرقي
  .ماييدن فاكس

  
  

  )دفتر مجله(پزشکي نگاه   مرکز چشم‐۵ پ ‐)کتابي(نبي   خيابان گل‐ جنب اتوبان همت‐ خيابان شريعتي ‐تهران: نشاني
  ۲۲۲۷۹۴۰۱: فاکس
   ۲۲۹۰۴۲۸۶:  تلفن
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