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نشریه شماره های 67،66،65 و 68 بطور همزمان ارائه می شوند تا عقب افتادگی گذشته تا حدودی جبران شود. 

این چهار شماره حاوی مطالب متنوع و آموزنده فراوانی می  باشد. در بخش قرنیه به موضوع »فمتولیزر در جراحی 

کاتاراکت« پرداخته شده است. در بخش شبکیه »ماکولوپاتی دارویی« به بحث کشیده شده است. در بخشی دیگر 

»کیست های عنبیه و شیوع نوع مادرزادی آن« بیان شده است. در بخش استرابیسم به »چگونه می توان با 20 پرسش 

به تشخیص علت دوبینی رسید؟« پرداخته ایم. در بخش چشم پزشکی عمومی به » نکاتی از معاینات ماکوال )لکه 

زرد(« اشاره شده است.

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

همکاران ارائه شده است.

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

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

                                                                              تا درودی دیگر

                                          بدرود     

                                          

                                    سردبیر مجله چشم پزشکي نگاه 

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

دالیل خود را توضیح دهد. 

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

مي برد. 

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

بررسي و داوري می شوند. 

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

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

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

است تغییر کند. 

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

نسبت به محصوالت ذکر شده در مقاله ندارند.« 

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

نیست. 

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

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

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

باید تهیه گردد. 

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

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

چسبیده  به ایمیل فرستاده شوند. 

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

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

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

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

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

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

Journal article:

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

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

Abstract 

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

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

(suppl):S145.1999. 

Book

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

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

2002. 

Chapter in Book

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

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

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

2003, pp 234-25.

|دستورالعمل تدوین مقاالت|

06
| 

65
-6

8
ره 

شما
 ،1

8
ل 

سا
ه، 

نگا
ی 

شک
پز

م 
چش

یه 
شر

ن





 Kelman دکتر  روش  به  ابداعی  فیکوی  تاکنون   1970 سال  از   
دنیا  سراسر  در  کاتاراکت  جراحی  یافتۀ  توسعه  و  استاندارد  تکنیک 
شده است و با وجود این که از سال 1992 کاربرد لیزر نیز در جراحی 
در 2008  و  گرفته  قرار  استفاده  مورد   in vivo به صورت  کاتاراکت 
توسط ناگی معرفی شد ولی گزارش نتایج در سال FDA 2010 گرفت.

جراحی  و  شدند  بازار  وارد  دیگری  از  بعد  یکی  ماشین ها  بتدریج 
جراحی  جانشین  کامل  بطور  تقریبا  فیکو  یا  اولتراسوند  با  کاتاراکت 
قدیمی کاتاراکت گردیده است و اکنون دوران جراحی با فمتولیزر در 

حال گسترش است.
دستگاه   برای  نیاز  مورد  فضای  و  هزینه  مانند  موانعی  بر  عالوه 
فمتوسکند لیزر، نگرانی های مربوط به پیامد عمل و موانع آموزشی با 
وجود ارایه درمان با این روش از موانعی هستند که توسعه فمتولیزر 

را محدود کرده اند. 
 در واقع علیرغم اینکه تصور می شد non-touch بودن فاکتور جراح 
از  شده  داده  نشان  یک  شکل  در  که  طور  همان  اما  کند،  را حذف 
انتخاب بیمار )نکات مرحله اول( تا docking )مرحله دوم( و برش های 
لیزر )مرحله سوم( و در نهایت تسلط و تایید جراح بر موارد خاص مثال 
فرمول Bochum در کپسولوتومی اطفال )مرحله چهار(، دانش وتسلط 
جراح در تمام مراحل نتیجه را تحت تاثیر قرار خواهد داد )الگوریتم 

این قسمت باید به خاطر سپرده شود(.
در مورد docking یا روند اتصال لیزر به چشم الزم است جراح و 

اپراتور آشنایی کامل با سیستم های مختلف docking داشته باشند.
platform لیزرهای در دسترس بر دو دسته اند: 

 یا applaning    انحنادار و با لنز تماسی است  و یا   non-applaning    و    با      سیستم
مثال  برای  است.   optical immersion liquid docking 

docking با دستگاه Z8 چون manual است دوره ی آموزش طوالنی تری 

خودکار نوع  در  اما  دارد،  است  خودکار  که   Victus به   نسبت 
 Victus نقش پررنگ تر از آن اپراتور است. در مورد LenseX توصیه 
افزایش  سریع تر،  ساکشن  باعث  که  شده  تماسی  لنز  گذاشتن  به 
در  ولی  می شود.  موثرتر   chop و  صاف تر   rhexis چشم،  فشار  کم تر 
هر دو نوع سیستم suction ring باید به صورت جداگانه روی چشم 

به 3-6  از 16 دقیقه  زمان عمل  یادگیری جراحان،  با  فیکس شود. 
نزدیک  میلی بار   400 به   vacuum وقتی  می یابد.  کاهش  دقیقه 

می شود، ساکشن رینگ با مایع پر خواهد شد.
بیمار،  نادرست  رجیستر  ناموفق،   docking علل  شایع ترین 
از بعد  چشم  حرکت   ،interface در  هوا  حباب  ناکافی،   ساکشن 

docking و tilted eye است. 

پنج ماشین در کنار  docking در  نوع  بسپاریم«  یاد  نمایه »به  در 
هم مقایسه شده، تمایل بیش تر به سمت PI curve منحنی و با مکش 
باالتر و پر از مایع )LENSAR و Catalys( و نیز رابط مایع )LDV( است 
و حتی LENSAR مجهز به سیستم water bath است. گزارشات نشان 
داده از دست رفتن ساکشن و زمان وکیوم هم برای جراحان با تجربه 
و هم جراحان کم تجربه بعد از انجام اعمال جراحی بیش تر کاتاراکت 
فمتولیزر  با  یادگیری  دوره  طی  از  بعد  مهارت  کسب  و  فمتولیزر  با 
کاهش پیدا کرده است. حتی آشنایی جراح با double docking )انجام 
برای  Malyugin ring از  استفاده  با  مرحله  دو  در   docking  پروسه 

floppy iris syndrome و بعد انجام کپسولوتومی خلفی در اطفال( که 

ابتدا به روش دستی باز انجام می شد با فمتوسکند لیزر دقیق می شود 
ضروری است.

 از سال 2016، طی شدن منحنی یادگیری، کسب تجربه و مهارت 
مورد توجه بیش تری قرار گرفت زیرا اگر چه زمان جراحی در فمتولیزر 
کوتاه نمی شود اما بسته به میزان کدورت عدسی به طور متوسط 30 
درصد از کل انرژی مصرفی کاهش یافته،  اندوفتالمیت و جدایی دسمه 
کم تر شده و cell loss بعد از سه ماه کم تر گردیده است. حتی تاثیر 
تجربه کاربر دستگاه لیزر و کل تیم جراحی در جراحی کاتاراکت با 
لیزر به وضوح بهبود یافته، چرا که تجربه کمک جراح حتی در اعمال 
جراحی جراحان باتجربه ای هم که زودتر کار را شروع کرده و تعداد 
بیش تری کاتاراکت با لیزر عمل کرده بودند، تاثیر داشته است. اگر چه 
تاکنون حداقل 200 هزار تجربه کلینیکی کاتاراکت با فمتولیزر وجود 
دارد، اما با توجه به این که در جراحی بسیار پر اهمیت کاتاراکت که 
دنیا  در  چشم  جراحی  شایع ترین  و  بینایی  کاهش  علت  شایع ترین 
میزان  و  نتیجه  کوچک  عارضه  یک  حتی  رخداد  می شود  محسوب 
دید نهایی را از یک عمل بدون عارضه متفاوت می کند. البته عارضه 
اتفاق  فیکو   conventional افراد در تکنیک  با تجربه ترین  در جراحی 
می افتد. از طرف دیگر قابلیت های جراحی کاتاراکت با فمتولیزر برای 
بسیار  یادگیری  دوره  از  بعد   predictability و  دقت  میزان  بردن  باال 
کوتاه تر از روش conventional خود را نشان می دهد، لذا دانش کافی 

قبل از انجام فمتولیزر ضروری است. 
 گزارش های فراوان با باالترین confidence intreval،کاهش معنی دار
آن از  بعد  و   0/22% به   1/84%  anterior capsular rupture 

قرنیه،  ورم  چه  اگر  داده اند.  نشان  را   posterior capsular rupture

به  و  عفونت  هایپوتونی،  عنبیه،  ترومای  دسمه،  غشای  جدایی 
کاهش  هم  ویتره  رفتن  دست  از  خلفی  کپسول  پارگی  دنبال 

فمتولیزر در جراحی کاتاراکت
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شکل FLACS-1: لیزر در جراحی کاتاراکت 
Refractive Laser Assisted Cataract Surgery (ReLACCS(

دوره  طی  از  بعد   confidence intreval باالترین  ولی  کرده  پیدا 
بعد و   anterior capsular rupture به  مربوط  فمتولیزر  با   یادگیری 

posterior capsular rupture بوده است. 

 در آخر آن چه  با توجه به ایمنی یا safety    فمتولیزر )حتی در کاتاراکت های
 ،developmental کاتاراکت   ،Alport سندرم  مانند   complicated 

pseudoexfoliation syndrome، گلوکوم phacomorphic، در رفتگی لنز، 

کاتاراکت بعد از RK یا بعد از لنز فاکیک( و آگاهی داشتن از تاثیر 
مهارت جراح بر نتایج حاصل از عمل جراحی فمتو کاتاراکت و کوتاه تر 
شدن دوره یادگیری، و کنار گذاشتن درگیری ذهنی بیش از حد بر 
جنبه های مالی این عمل جراحی )هزینه و مکان دستگاه فمتولیزر( 

بابت  آن ها  نگرانی های  کردن  کم تر  برای  اساتید  در  انگیزه  ایجاد  با 
این روش کمک  افتادن  به مقبول  از آن  ناشی  پیامدهای  و  آموزش 
خواهد نمود. به عبارت دیگر قابلیت های جراحی کاتاراکت با فمتولیزر 
که یک سوم دنیا جمعیت  جهان به آن نیاز پیدا دارد آشکار خواهد 

شد .

دنباله مقاله در شماره آتی، به استحضار خوانندگان 
محترم خواهد رسید.
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شکل 2
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Pattern of toxicity Drug class Drug name

Pigmentary Antimicrobial Clofazime

Antimalarial Hydrochloroquine

Antipsychotic phenothiazone Thioridizine, chlorpromazine

Chelating agent Deferoxamine

NSAID Indomethacin

Analgesic Pentosan polysulfate sodium

Crystalline Carotenoid Canthaxanthin

Anesthetic Methoxyflurane

Mineral Talc

Antiestrogen Tamoxifen

Photoreceptor dysfunction Antineoplastic Carmustine and cisplatin

Inotrope Digoxin

Retinoid Isotretinoin

Macular edema Immunomodulator Fingolimod

PGA Latanoprost

Vitamin Nicotinic acid

Antineoplastic Paclitaxel

Central serous choroidopathy Corticosteroid All corticosteroids, all routes (prednisone, dexamethasone, etc)

MEK Selumetinib, trametinib, refametinib, pimasertib, cobimetinib, bimetinib

Uveitis BRAF inhibitor Dabrafenib, vemurafenib

Checkpoint inhibitor Inhibitors of CTLA-4 (ipilimumab), PD-1 (pembrolizumab, nivolumab), 
or

PD-L1 (atezolizumab, avelumab, durvalumab)

Vascular damage Antibiotic Aminoglycosides

Immunomodulator Interferons

جدول 1
CTLA-4, cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4; MEK, mitogen-activated protein kinase kinase; PD-1, programmed cell death protein 1; PD-L1, 
programmed
death-ligand 1; PGA, prostaglandin analog.

مصرف بعضی از داروها اثرات سمی بر روی شبکیه ایجاد می کند. 
الگوهای  متفاوت مسمومیت شبکیه را می توان بر اساس بروز بالینی 

 ،RPE آن ها دسته بندی کرد که عبارتند از: تخریب شبکیه حساسه و
سیستویید  ادم  فتورسپتورها،  کارکرد  اختالل  کریستالی،  رتینوپاتی 
ماکوال )CME(، رتینوکوروئیدوپاتی سروزی مرکزی )CSCR(، اووئیت 

و صدمات عروقی )جدول 1(. 
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)Pigmentary Maculopathy( ماکولوپاتی پیگمانته

از عوارض شبکیه ای  این مقاله سعی شده است که خالصه ای  در 
این داروها با تمرکز بر ماکولوپاتی که شامل تصاویر بالینی، یافته های 
توجه  و  گردد  ارایه  می شود  درمانی  اقدامات  و  تشخیصی، پاتولوژی 
خاص به داروهای جدید و یا داروهای قدیمی با اثرات اخیراً شناخته 

شده مبذول شده است. 

کلوفازیمین
این دارو در بعضی از بیماری های پوستی و عفونت  با مایکوباکتری ها 
کریستالی  مواد  تجمع  شامل  آن  چشمی  عوارض  می شود.  استفاده 
چشم-گاوی ماکولوپاتی  و  ملتحمه  و  قرنیه  استرومای   در 

موارد  در  کند.  مختل  را  بینایی  می تواند  که  می باشد   )Bull's-eye(
پیشرفته ERG فوتوپیک و Flicker کاهش می یابد. قطع دارو می تواند 
پیشرفت بیماری را متوقف کند و شفافیت قرنیه را تسریع بخشد ولی 

ممکن است آسیب شبکیه غیر قابل برگشت باشد. 

کلروکین و هیدروکسی کلروکین
روماتولوژی  و  پوستی  مختلف  بیماری های  درمان  در  داروها  این 
کاربرد دارند و اخیراً از آن ها در تحقیقات درمانی ویروس کووید-19 
هم استفاده آزمایشی شده است. عوارض چشمی آن ها وسیع و شامل 
طالیی  قهوه ای  رسوبات    ،)Vortex Keratopathy( گردبادی  کراتوپاتی 
تطابق،  اختالل  و  مژگانی  جسم  قرنیه،  آسیب  اپی تیلیوم  در  رنگ 
 کدورت خلفی عدسی و در مراحل پیشرفته ماکولوپاتی از نوع چشم 
گاوی می باشد. خطر مسمومیت شبکیه در 5 سال اول با دوز کم تر 
یا معادل mg/kg daily 5 معموالً زیر یک درصد می باشد که با مصرف 

20 ساله می تواند تا حدود 20 درصد باال برود. 
در مراحل اولیه بیمار شکایتی ندارد ولی با پیشرفت عارضه کاهش 
نمایان  مرکزی  اسکوتوم  و  رنگ  دید  کاهش  متامورفوپسی،  بینایی، 

می گردد. 
معموالً   parafoveal Ellipsoid منطقه  تخریب  نشانه های   OCT در 
خارجی  نوکلئر  الیه های  تخریب  آن  متعاقب  و  شده  ظاهر  ابتدا  در 
تغییرات غشای  و  داخلی  پلکسیفرم  الیه  تخریب  پارافوه آ،  ناحیه  در 
محدود کنننده خارجی )ELM( مشاهده می گردد. این تخریب ناحیه 
به  را   )flying saucer's sign( پرنده  بشقاب  مشخص  عالمت  ماکوال 

وجود می آورد )شکل 1( 
و  اسکوتوم ها  تشخیص  برای  پریمتری  از  می توان   OCT بر  عالوه 
اتوفلوئورسانس برای نشان دادن نواحی هایپر-اتوفلورسانس در اوایل 
در  برد.  بهره  نیز  پیشرفته  مراحل  در  هایپواتوفلورسانس  و  بیماری 
استفاده  آن  اثبات  برای   multifocal ERG از  می توان  مشوک  موارد 
کرد. در بیماران نژاد آسیایی که ضایعات معموالً نواحی خارج از ماکوال 

است  ممکن  شبکیه  از  وسیع تر  تصویربرداری  می کند  درگیر  هم  را 
کمک کننده باشد.

داروها،  این  شروع  ابتدای  در  باید  بیماران  این  غربالگری  برای 
بررسی شبکیه از جهت یافتن ماکوالپاتی های همراه انجام شود و بعد 
از آن در بیماران با ریسک پایین بعد از 5 سال هر ساله تکرار شود. در 
بیمارانی که ریسک باالتری مثل استفاده در دوزهای باال و طوالنی یا 
کسانی که مشکالت کلیوی دارند و یا بیمارانی که همزمان از داروی 
تاموکسیفن استفاده می نمایند و یا مشکالت دیگر ماکوال دارند ممکن 

است نیاز باشد فواصل معاینات کم تر باشد.
این عارضه هیچ درمانی ندارد و قطع دارو توصیه می شود و حتی با 
قطع دارو هم اختالالت فتورسپتورها و RPE معموالً پیشرفت می کند. 

فنوتیازین ها
می تواند  می باشد  پسیکوز  ضد  داروهای  از  یکی  که  تیوریدازین 
با  ماه  چندین  یا  و  هفته  چندین  مصرف  از  بعد  شدید  رتینوپاتی 
دوزهای باالی 800 میلی گرم در روز ایجاد نماید. عالیم آن کاهش 
شبکیه  نشانه های  می باشد.  شب کوری  و  رنگ  دید  اختالل  بینایی، 
مراحل  در  که  فلفل-نمکی  ضایعات  صورت  به  بیماری  ابتدای  در 
متوسط تشدید می شود و همراه از بین رفتن مناطق خاص RPE و 
انتهایی، رنگ  کوریوکاپیالری می باشد، مشخص می شود. در مراحل 
 RPE پریدگی دیسک بینایی، نازک شدن عروق و از دست رفتن وسیع
و کوریوکاپیالری به همراه تجمعات پر رنگ پیگمان مشاهده می شود. 
در  و  شده  دیده  پاراسنترال  یا  و  حلقوی  اسکوتوم  پریمتری  در 
قطع  خفیف  موارد  در  می شود.  مشاهده  هایپوتوفلورسانس   FAF

دارو به بهبود بینایی کمک می کند البته پیشرفت ضایعات در موارد 
شدید بعد از قطع هم دیده می شود. کلرپرومازین داروی دیگر از این 

شکل 1
 Retinal imaging of a case of Plaquenil maculopathy. Wide-field fundus photos of 

the right (a) and left (d) eyes
    shows subtle retinal pigment epithelial changes, whereas fundus autofluorescence

 (b, right eye; e, left eye) reveal a bull’s eye maculopathy
 Optical coherence tomography imaging (c, right eye; f, left eye) demonstrates .

 parafoveal outer retinal and ellipzoid zone disruption with foveal preservation of
the outer retina, resulting in a ‘flying saucer’s appearance
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دسته است که عوارض خفیف تری ایجاد می کند و در بیمارانی که دوز 
باالی دارو برای چندین سال استفاده می کنند، دیده می شود. عالیم 
قرنیه،  اپی تلیوم  و  ملتحمه  در  پیگمان  رسوب  شامل  دیگر  چشمی 
غشای دسمه، سطح قدامی عدسی و نشانه های شبکیه  مثل کاهش 
عروق، رنگ پریدگی دیسک و تغییرات پیگمانته می باشند. )شکل 2(. 

 oculogyric crisis عالوه بر کاهش حدت بینایی، میوز، فلج تطابق و
نیز مشاهده می شود. غربالگری بیمارانی که دوزهای باالی این داروها 
را استفاده می نمایند با OCT و FAF ضروری است. درمان این بیماران 

نیز کاهش یا قطع داروست. 

دفروکسامین یا دسفرال
بیماری  در   chelating ماده  یک  عنوان  به  معموالً  دسفرال  داروی 
هموکروماتوز مصرف می شود. این دارو می تواند یون مس را که برای 
دسترس  از  است  ضروری   RPE و  شبکیه  خارجی  الیه های  فعالیت 
خارج کند. عالیم چشمی این دارو ایجاد آب مروارید، نوروپاتی اپتیک، 
آسیب سلول های RPE به صورت دیستروفی pattern و بندرت ضایعات 

pseudo-vitelliform می باشد. 

در موارد خفیف رتینوپاتی با قطع دارو عالیم بهبودی پیدا می کند 
ولی با مصرف طوالنی ممکن است صدمات شبکیه و RPE با قطع دارو 

باقی بماند. 

ایندومتاسین
مواد تولید  می تواند  سیکلواکسیژناز  مسیر  مهار  با  دارو   این 

vasoactive را که برای تنظیم جریان خون مویرگی اندام ها الزم است 

کاهش دهد و بندرت می تواند ماکولوپاتی با درجات مختلف از کاهش 
ایجاد نماید. در موارد پیشرفته کاهش  تا آتروفی ماکوال  پیگمانت ها 
بینایی و کاهش ارتفاع در امواج ERG دیده می شود. با قطع دارو عالیم 

بینایی تا حدودی بهبود می یابد. 

پنتوزان پلی سولفات سدیم
شبیه  و  بوده  پلی ساکارید  یک   Elmiron تجاری  نام  با  دارو  این 
مثانه  در جراحت های  محافظتی  پوشش  عنوان  به  که  است  هپارین 
در بیماری سیستیت Interestitial استفاده می شود. اخیراً در بیمارانی 
که طوالنی مدت از این دارو استفاده می نمایند نوعی از ماکولوپاتی 
مدت طوالنی  به  که  بیمارانی  بیش تر  است.  مشاهده شده  پیگمانته 
این دارو استفاده کرده بودند سال ها عالیم  از  با میانگین 14/5سال 
بیماری مثل اسکوتوما، اشکال در دید نزدیک و مطالعه کردن و نور 

کم را گزارش می دادند. 
آسیب شبکیه عمدتاً در سلول های PRE، باند Ellipsoid و الیه نوکلئر 
خارجی متمرکز می باشد. در معاینه فوندوس مناطق هیپرپیگمانته و 
yellow flecks دیده می شود. تصاویر انعکاسی مادون قرمز کانون های 

هایپررفلکتیو را قبل از عالیم بالینی نشان می دهد. در OCT ضایعات 
اوایل بیماری و در موارد پیشرفته آتروفی  ندولی در سطح RPE در 
دیده می شود. FAF مناطق هایپو و هایپرفلورسانس را نشان می دهد و 

در میدان بینایی اسکوتوم های پاراسنترال مشاهده می شود. 
برای غربالگری این بیماران پیشنهاد می شود که یک بررسی ابتدایی 
 OCT ،و پس از 5 سال معاینه ساالنه شامل تصویربرداری مادون قرمز

و FAF انجام شود. 
درمان این بیماران قطع دارو می باشد گرچه هنوز اثرات طوالنی بعد 

از قطع دارو شناخته شده نیست. 

کانتازانتین
صنایع  در  که  است  طبیعی  شیمیایی  ماده  یک   Canthaxanthin

رنگ های غذایی و مواد تیره کننده پوست استفاده می شود. یافته های 
قرمز  به  متمایل  زرد  کریستال های  وجود  افراد  این  در  چشمی 
درخشان )Biriefringent( در اجسام مژگانی و اطراف ماکوال بصورت 
وجود   OCT در  دارند.  طبیعی  دید  بیماران  اغلب  می باشد.  حلقوی 
دارو  است. قطع  پلکسیفرم خارجی مشهود  این کریستال ها در الیه 
باعث کاهش تدریجی رسوبات می شود که همزمان با باال رفتن سطح 

پالسمایی آن است. 

متوکسی فلوران
این دارو یک ماده بی هوشی استنشاقی است که به هنگام متابولیزه 
شدن تبدیل به اسید اکسالیک می شود و با کلسیم سرم ترکیب شده و 
نمک اکساالت کلسیم غیر محلول ایجاد می کند. در فوندوس رسوبات 
کریستالی را در مجاورت آرتریول ها در پل خلفی چشم می توان دید 
که شبیه لکه های سفید متمایل به زرد در بیماری Fleck در شبکیه 
رتینوپاتی  باید قطع شود، گرچه  این عارضه دارو  با تشخیص  است. 

ایجاد شده غیر قابل برگشت است. 

 شکل 2
Retinal imaging of a case of chlorpromazine retinopathy. Wide-field fundus pho-
tos (a) of the right eye reveal extensive atrophic and pigmentary changes.
Optical coherence tomography shows atrophic retinal features with notable
outer retinal and retinal pigment epithelial atrophy and pigment migration There is 
also a lamellar-holes-associated epiretinal
proliferation.

)Crystalline Maculopathy( ماکولوپاتی کریستالی



تالک
در  معمول  بطور  که  است  هیدراته  منیزیم  سیلیکات  یک  تالک 
حجم دهنده  عنوان  به  متادون  و  ریتالین  مثل  خوراکی  داروهای 
ذرات  می شود  وریدی  تزریق  دارو  این  که  زمانی  می شود.  استفاده 
تالک می تواند آمبولی ریه ایجاد نموده و در صورتی که وارد گردش 
خون سیستمیک شود انسداد عروقی شبکیه ایجاد می نماید. در این 
موارد، ذرات کریستالی را در امتداد آرتریول ها در قطب خلفی چشم 
نقاط و   می توان مشاهده کرد. در حالت حاد خون ریزی های شبکیه 

cotton wool دیده می شود که درمانی ندارد. در موارد نادر انسداد عروق 

محیطی شبکیه ممکن است به صورت نواحی ایسکمیک یا CNP و 
میکروآنوریسم و نئووسکوالریزاسیون دیده شود که می توان این نواحی 
را لیزر نمود و یا عمل ویترکتومی برای خون ریزی زجاجیه انجام داد. 

تاموکسیفن
درمان  در  که  است  غیراستروئیدی  استروژن  آنتاگونیست  یک 
آب  ایجاد  آن  چشمی  عوارض  می شود.  استفاده  سینه  سرطان های 
بصورت  رتینوپاتی  و  اپتیک  نوریت  گردبادی،  کراتوپاتی  مروارید، 
تغییرات کیستیک در الیه های خارجی شبکیه می باشد. کریستال های 
زرد رنگ درخشنده در الیه RNFL و IPL اطراف فووه آ دیده می شود. 
در ERG کاهش امواج a و b مشاهده می شود. قطع دارو باعث از بین 
رفتن کریستال ها می شود ولی تغییرات الیه های خارجی شبکیه باقی 

می ماند. 

کارموستین و سیس پالتین
این داروها با اختالل در روند تولید DNA جزو مواد شیمی درمانی 
اگزوداهای  شبکیه،  داخل  خون ریزی های  بر  عالوه  این ها  هستند. 
صورت  به  می توانند  واسکولیت  و  شریانی  انسداد  ماکوال،  اطراف 

ماکولوپاتی پیگمانته هم بروز کنند. 
 OCT در  می نمایند.  مراجعه  فتوفوبی  و  بینایی  کاهش  با  بیماران 
مخروطی  سلول های  اختالل   ERG در  و   NFL ضخامت  کاهش 
رتینوپاتی  با  آن  افتراق  موارد  این  در  مهم  نکته  یک  است.  مشهود 
پارانئوپالستیک است که باید حتماً آنتی بادی های مربوط به سرطان ها 
را چک نمود. معاینه اول قبل از شروع شیمی درمانی توصیه می شود. 

دیگوکسین
قلبی  نارسایی  و  آریتمی های  در  استفاده  مورد  دارو  این 
بدلیل  است.   Na-K ATPase آنزیم  مهارکننده  یک  و  می باشد 
و  بوده  شایع  آن  چشمی  عوارض  استفاده،  مورد  دوز  کوچک  طیف 
اسکوتومای و  فتوپسی  رنگ،  دید  کاهش  و  بینایی  کاهش  با   اغلب 

احتماالً  آن  عوارض  ایجاد  مکانیسم  می شود.  مشخص   Cecocentral

مهار آنزیم مذکور در سلول های مولر، فتورسپتورها و RPE و اختالل 
در عملکرد این سلول ها می باشد. در ERG طوالنی شدن موج b دیده 
می شود که با قطع دارو به حالت طبیعی برمی گردد. عوارض بینایی 

هم ظرف چند روز تا چند هفته بعد از قطع دارو از بین می رود. 

A ایزوترتینویین- ویتامین
این دارو بیش تر در درمان آکنه استفاده می شود. عوارض چشمی 
تماسی،  لنز  به  تحمل  عدم  سیکا،  کراتوکونژکتیویت  آن  شایع 
روی  اثر  با  می باشد.   Pseudotumor cerebri و  بلفاروکونژنکتیویت 
سلول های RPE و مهار آنزیم 11- سیس رتینول دهیدروژناز می تواند 
شب کوری ایجاد نماید و با اختالل عملکرد فتورسپتورها باعث کاهش 
دید رنگ و تغییرات ERG می شود. در موارد نادری CSR هم گزارش 
شده است. بعد از قطع دارو ماه ها و یا حتی سال ها ممکن است طول 

بکشد تا بینایی بیمار به حالت اول برگردد. 

م سیستویید   ادم سیستوئید ماکوالادم 

 ،MS برای  فینگولیمد  دارو  از  که  افرادی  در   CME پدیده 
اسید  گلوکوم،  درمان  برای  موضعی  پروستاگالندین  آنالوگ های 
شیمی درمانی داروی  و  لیپیدی  اختالالت  برای   نیکوتینیک 

در سرطان های سینه استفاده می کنند دیده می شود. در   Palcitaxel

OCT نمای تغییرات کیستیک مشاهده می شود )شکل 3( بخصوص 

این که در FA نشت یا leak دیده نمی شود. قطع دارو سبب از بین 
 رفتن CME شده و امروزه استفاده از استروئید و یا NSAID موضعی 

هم جهت تسریع در روند بهبودی توصیه می شود. 

استروئید
با  شده ای  شناخته  ارتباط  داخلی  یا  خارجی  منشأ  با  استروئیدها 
ایجاد CSCR دارند و در اغلب بیماران سطح استروئید سرمی آن ها 
باالتر از مقدار طبیعی می باشد. استروئیدهای خارجی هم به هر صورت 
که استفاده شوند اعم از عضالنی یا داخل ضایعه و یا موضعی چشمی، 
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اختالل کارکرد فتورسپتورها

 شکل 3
Retinal imaging of a case of cystoid macular edema due to fingolimod. Optical  
coherence tomography images of
the right (a) and left (b) eye showing right greater than left macular edema in a  
patient that was taking Gilenya for 2 months..           

 )CSCR( کوروئیدوپاتی سروز مرکزی
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می توانند  وریدی  یا  و  دهانی  سیستمیک  و  استشناقی  یا  و  پوستی 
همین عارضه را ایجاد کنند. در آنژیوگرافی فلورسین عالیم شناخته 
شده لکه جوهری پخش شونده و یا دودکش-مانند دیده می  شود. قطع 

دارو اغلب باعث برطرف شدن مشکل شبکیه می گردد. 

 Trametinib ،Selumetinib مثل  داروهایی  شامل  که  گروه  این 
استفاده  متاستاتیک  مالتوم  درمان  در  عموماً  می باشد  غیره  و 
هنوز  آن ها  در  شبکیه ای  مسمومیت  ایجاد  مکانیسم  می شوند. 
به  و  حاد  طور  به  گروه  این  در  رتینوپاتی  نیست.  شده  شناخته 
اصطالح و  می آید  بوجود  متعدد  سروزی  دکلمان های   شکل 

MEK Associated Retinopathy (MEKAR) را برای آن بکار می برند. 

یافته های چشمی اغلب در همان هفته اول درمان نمایان می گردد که 
در 92 درصد موارد دو طرفه و در 77 درصد ضایعات متعدد و متقارن 
دیده می شود. برخالف CSCR معموالً دکلمان الیه RPE دیده نمی شود 
مسمومیت  است.  آرام  اغلب   ICG و  فلورسین  آنژیوگرافی  نمای  و 
شبکیه  با این داروها اغلب خطرناک نیست و بعد از یک سال از قطع 
دارو برطرف می شود و به همین دلیل حتماً باید هماهنگی کامل بین 
چشم پزشک و انکولوژیست در مورد ادامه یا قطع دارو وجود داشته 
باشد و در موارد عوارض شدید می توان دوز دارو را کم تر کرد تا عالیم 

چشمی تخفیف یابد و دوباره همان دوز اول را برقرار نمود. 

BRAF مهارکننده های
می کند.  کد  را   B-Raf پروتئین  که  است  انسانی  ژن  یک   BRAF

بعضی سرطان ها  درمان  در   Darafenib مثل  ژن  این  مهارکننده های 
نوع خفیف  از  اووئیت  مختلف  آن ها درجات  عوارض  از  دارد.  کاربرد 
 MEK مهارکننده های  و شبیه  می باشد  اووئیت شدید  پان  تا  قدامی 
بوجود  سیستمیک  و  چشمی  عالیم  همان  با   VKH شبیه  نمایی 
استفاده شوند عوارض  این دو گروه دارویی همزمان  اگر  می آورند و 
این  مورد  در  است.  ضروری  بیماران  دقیق  رصد  و  می شود  تشدید 
داروها هم همکاری نزدیک با انکولوژیست ضروری است و اگر ادامه 
یا سیستمیک  و  استروئیدهای موضعی  از  باشد می توان  درمان الزم 

برای کنترل اووئیت استفاده کرد. 

Check point مهارکننده های

فعال  سلول های سرطانی  برعلیه  را   T ایمنی  سلول های  مواد  این 
در  ولی  دارند  کاربرد  متاستاتیک  درمان مالنوم  در  اکثراً  و  می کنند 

سرطان های ریه و کولون هم استفاده می شوند. 
بروز   dry eye صورت  به  داروها  این  چشمی  عوارض  اغلب  گرچه 
می کند ولی ایجاد اووئیت بعد از 12-6 هفته استفاده که معموالً دو 

طرفه بوده و شامل نوع قدامی، بینابینی، خلفی و پان اووئیت شبیه 
VKH می باشد، گزارش شده است. چون استفاده از این داروها برای 

زندگی بیمار حیاتی است باید تا جایی که امکان دارد از قطع دارو 
خودداری نمود و برای برطرف کردن عالیم چشمی، دوز آن ها را کم 
نموده و از استروئیدها استفاده شود و پس از فروکش کردن عالیم 

چشمی دوباره به دوز اولیه برگشت. 

آمینوگلیکوزیدها
مسمومیت شبکیه ای این داروها به صورت انسدادهای عروقی خود 
را نشان می دهد که مناطق مختلف عدم خون رسانی، خون ریزی های 
داروها  این  بین  در  است.  آن  نشانه  ماکوال  ادم  و  شبکیه  داخل 
جنتامایسین از همه سمی تر است و بعد از آن به ترتیب توبرامایسین 
این داروها  نگه  دارنده های همراه  تأثیر  البته  قرار دارند.  و آمیکاسین 
مثل متیل پارابن هم در ایجاد مسمومیت شبکیه ای مورد گمان است. 
این اثرات بویژه در مواقعی که تزریق داخل چشمی آن ها انجام شود، 
داروها   این  از  نباید  چشمی  عادی  جراحی های  در  است.  شدیدتر 
استفاده کرد و اگر به طور تصادفی وارد چشم شد ویترکتومی سریع 

و شستشوی کامل توصیه می  گردد. 

اینترفرون   
   این داروها به سه دسته آلفا، بتا و گاما تقسیم بندی می شوند و در 
بدخیم  استئوپتروز  و   MS ،C و   B هپاتیت  کاپوسی،  درمان سارکوم 
استفاده می شوند. عوارض شبکیه ای این داروها به صورت اختالالت 
و  شبکیه ای  خون ریزی های   ،cotton wool لکه های  شکل  در  عروقی 
مشاهده  بینایی  دیسک  اطراف  و  چشم  خلفی  پل  در  بویژه   CME

می شوند. به هنگام تجویز این داروها باید عالیم چشمی به طور دقیق 
بررسی شوند و اگر عوارض شدید باشد حتی توصیه قطع دارو منطقی 

است. با قطع دارو عوارض چشمی معموالً رفع می شوند. 

مکانیسم های  با  داروها  از  تعدادی  در  شبکیه ای  مسمومیت های 
آسیب  کریستالی،  رتینوپاتی  پیگمانته،  رتینوپاتی  قبیل  از  متفاوتی 
فتورسپتورها، CSCR، CME، اووئیت و صدمات عروقی ایجاد می  شود. 
آن چه اهمیت دارد شناختن عالیم و نشانه های چشمی این عوارض و 
تشخیص به موقع آن ها است و اغلب این عوارض با قطع دارو فروکش 

کرده یا از بین می روند.

اووئیت ها 

نتیجه گیری

check point مهارکننده های
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- مسمومیت های شبکیه ای متعاقب مصرف بعضی از داروها شناخته شده است. 
- مکانیسم ایجاد این عوارض شامل ماکولوپاتی پیگمانته، رتینوپاتی کریستالی، صدمه به فتورسپتورها و RPE، ادم سیستویید ماکوال، 

دکولمان سروزی مرکزی، اووییت و آسیب های عروقی می باشد.
بیماران توسط  قابل رفع می باشند، رصد  یا قطع دارو  به موقع و زودرس آن ها و کاهش  با تشخیص  این عوارض  اغلب  آنجا که  از   -

چشم  پزشک ضروری می باشد.
- در مواردی که داروهای ضد سرطان برای ادامه حیات بیمار الزامی می باشند همکاری بین انکولوژیست و چشم پزشک جهت کاهش دوز 

موقتی آن ها و استفاده از استروییدها برای کاهش عوارض چشمی باید در نظر گرفته شود. 
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  تعریف کیست: فضایی با epithelial-line      است که در حالت A- اولیه
و   Stromal type  -2  epithelial type  -1 دارد  نوع  دو   )Primary(
اتیولوژی  )secondary( که  ثانویه   -B ندارند.  ایجادکننده  عامل   هیچ 

آن بعد از اعمال جراحی، یا بعد از ضربه نفوذی یا بعد از مصرف دارو 
مثل پیلوکارپن pilocarpine می باشد.

معموالً کیست های اولیه در لبه مردمک و یا در الیه پشتی عنبیه 
)epithelium( و یا به صورت free floating )آزاد و متحرک( در اطاق 

قدامی و یا در ویتره مشاهده می شوند. )شکل یک(

کیست های عنبیه و انواع مادرزادی آن
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* دکتر زهره بهروزی
dr_behrouzi@hotmail.com

جراح و متخصص بیماری های چشم
 بیمارستان چشم پزشکی نگاه

استاد گلوکوم- بیمارستان امام حسین 
دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي

I. PRIMARY CYSTS
A. Cysts of iris pigment epithelium

1. Central (pupillarv)
2. Mid-zonal
3. Peripheral (iridociliary)
4. Dislodged
a. Anterior chamber
b. Vitreous cavity

B. Cysts of iris stroma
1. Congenital
2. Acquired

II. SECONDARY CYSTS
A. Epithelial

1. Epithelial downgrowth cysts
a. Post-surgical
b. Post-traumatic

2. Pearl cysts
3. Drug induced cysts

B. Parasitic

جدول 1

شکل یک



در موارد نادری کیست می تواند در استرومای عنبیه ایجاد گردد. 
کیست های استروما می تواند مادرزادی یا اکتسابی باشد.

کیست هایی که در الیه posterior عنبیه ایجاد می شوند معموال با 
malignant melanoma (MM) جسم سیلیاری )CB(، اشتباه می شوند. 

گزارش ماکلی  دکتر  در سال 1958  و  فاستر  دکتر   در سال 1947 
enucleation چشم بیماران خود را با تشخیص MM دادند که بعداً در 

گزارش پاتولوژی کیست عنبیه گزارش شد. 
از عوارض مهم کیست عنبیه کاهش دید به دلیل درگیری مردمک 

و فشار باالی چشم و گلوکوم ثانویه می باشد. 
بدون  ابتدایی  مرحله   -1 می شود:  تقسیم  مرحله  سه  به  عوارض 
 -3  iridocyclitis ایجاد  دلیل  به   iritation مرحله   -2 نشانه ای  هیچ 
 absolute glaucoma مرحله افزایش فشار چشم که در نهایت تبدیل به

می شود. 
گزارش سه مورد AACG )آب سیاه حاد( با کیست های متعدد وجود 
دارد. از سال 1361 کیست های عنبیه refer شده به اینجانب از سراسر 
ethanol irrigation قرار گرفتند. نکته جالب در  با  ایران مورد درمان 
از  بعد  یا  و  نافذ  ترومای  از  ناشی  کیست  بروز  فراوانی  بیماران  این 
با VL و دستکاری زیاد بود. بتدریج که روش به  عمل ICLE همراه 
ECCE انجام شد تعداد کیست ها بعد از عمل کاتاراکت کاهش قابل 

مالحظه ای پیدا کرد و در روش فیکو بکلی گزارش نشده است. 

همه کیست ها با پدیده های نادری همراه بودند:
 )hypopyon( همراهی با چرک ،epithelial downgrowth همراهی با
در داخل کیست بدلیل keratin ترشحی از سلول های اپی تلیوم جداره 
کیست. همراهی با عروق خونی در دیواره کیست، همراه با KPs در 
 triple و  )دوگانه(   double )تکی(،   single بصورت   و  کیست  دیواره 

)سه گانه( مشاهده گردید. 
به  نافذ  ترومای  ورود  در محل  یا  برش جراحی  در  پایه کیست ها 
چشم است. بعالوه یک مورد گزارش dermoid cyst در پاتولوژی وجود 

داشت. 

یافته قابل توجه جدید، مشاهده congenital iris cyst در بچه ها زیر 
سن دو سال در سال های اخیر بوده است که اوالً اکثراً بسیار وسیع 
belepharospasm, tearing, photo�  بوده و ثانیاً همراه با عالیم شدید

phobia بوده است. 

متأسفانه  نداشتند.   amniotic مایع  پاراسنتر  بیماران  از  کدام  هیچ 
بدلیل وسعت کیست ها و همراهی با کدورت قرنیه و posterior بودن 
نداشت.  وجود   ethanol irrigation با  درمان  امکان  کافی(  دید  )عدم 
ناحیه  به  آن   extention و  کیست  تشخیص  در  مهمی  نقش   UBM

posterior دارد. 
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شکل 3- چرک در داخل کیست

شکل 4- دو مورد کیست double با و بدون چرک استریل

شکل 2- کیست های تکی عنبیه قبل و بعد از درمان

شکل 5- کیست عنبیه مادرزادی وسیع
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- در درمان کیست های عنبیه، کنترل فشار چشم بسیار مهم است.
- بهتر است ethanol irrigation در کیست هایی که به اطاق قدامی راه دارند،  انجام نشود.

- انجام YAG laser برای درمان کیست های عنبیه بی تأثیر است. 
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شکل 6- کیست عنبیه مادرزادی به صورت قارچ

شکل 7- کیست عنبیه مادرزادی بعد از درمان
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CONTACT LENS OVERWEAR

There are many complications that the contact lens wearer may experience; complications that are either directly 

induced or complications that represent existing problems aggravated by the contact lens wear. The mechanisms 

by which the contact lenses induce alterations are: trauma, decreased corneal oxygenation, reduced corneal and 

conjunctival wetting, stimulation of allergic and inflammatory responses, and infection.

Symptoms :

1. Pain : all chronic patients using contact lenses may have hypoesthesia.

2. Decreased visual acuity : irregularity of the anterior surface of the cornea.

3. Conjunctival hyperemia

4. Contact lens intolerance

Contact lens deposits not only make the lens perform less, both in comfort and in vision, but they cause an inflam-

matory reaction in the eye. In this picture, inflammatory bumps begin to form under the eyelid. The eyes begin 

to feel itcy and irritated. The bumps pull on the contact lenses causing them to move more, which causes greater 

discomfort and fluctuating vision.

credits : Sonoran Desert Eye Center



با پرسیدن 20 سوال از بیمار، مسیر مناسب تشخیصی علل دوبینی 
باز  را طی کنید. پیدا کردن علل دوبینی در بیمار مبتال اغلب مثل 

سواالت  پرسش  با  مرحله  به  مرحله  باید  و  است  رمز   یک  کردن 
درست، به علل آن دست یافت. علل دوبینی از نظر آناتومیک اغلب 
در مغز یا در عصب و یا در محل تالقی عصب به عضله و یا در اربیت 
و  مناسب  درمان  باعث  دوبینی،  درست  علت  به  دستیابی  می باشد. 

سریع بیمار نیز خواهد شد. 

چگونه می توان با 20 پرسش به تشخیص 
علت دوبینی رسید؟

An Action plan for assessing double vision 

|چگونه می توان با 20 پرسش به تشخیص علت دوبینی رسید؟|

* دکتر ژاله رجوی

zhalerajavi@gmail.com
جراح و متخصص بیماری های چشم 

فوق تخصص استرابیسم کودکان

استاد دانشگاه علوم  پزشکی شهید بهشتی
بیمارستان چشم پزشکی نگاه
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TEDمیاستنی گراویس
توده یا تومور

تروما
سندرم های التهابی

علل دوبینی

orbit در
در اتصال عصبی 

عضالنی در اعصاب مغزی در مغز

شکل 1- لوکالیزاسیون علل شایع دوبینی

مرحله 1- سوال 1: آیا دوبینی دو چشمی و یا یک چشمی است؟
از بیمار می خواهیم که هر چشم خود را به نوبت ببندد اگر دوبینی از بین نرفت پس ما دوبینی یک چشمی )Monocular( داریم و دیگر علل 
عصبی مطرح نخواهند بود و علت اغلب مربوط به ساختمان های چشم مانند قرنیه، عدسی و شبکیه خواهد بود. در این حالت باید بیمار دقیقا 
از نظر عیوب انکساری و slit lamp و فوندوس و مدیای چشم بررسی شود. به ندرت بیماران دوبین تک چشمی هستند که علل عصبی دارند و 

احتماالً ضایعات در ناحیه parieto-occipital  است. 
اگر دوبینی، با گرفتن یک چشم از بین رفت بیمار دوبینی دو چشمی دارد. 

تومور
انفارکتوس

)III و IV( مغز میانی 
pons
MLF

           )III,IV,VI(   احتمال عروقی باعث فلج -   
)VI,IV(               تروما باعث فلج -   

                )III(          آنوریسم  باعث فلج -   
             )III,IV,VI(  سینوس کاورنو باعث فلج -    
   - فضای زیر آراکنوئید         )عفونی- التهابی(



|چگونه می توان با 20 پرسش به تشخیص علت دوبینی رسید؟|

سوال 2- آیا فرقی می  کند که کدام چشم )راست یا چپ( را 
ببندید؟

تک چشمی  دوبینی  مورد  بیمار  این  پس  می کند  فرق  اگر  الف- 
است

چشمی  دو  دوبینی  راستی  به  بیمار  پس  نمی کند  فرق  اگر   ب- 
)true binocular diplopia( دارد

مرحله 2: نوع انحراف را مشخص کنید:
سوال 3: آیا دوبینی ثابت یا متناوب است؟ اگر دوبینی متناوب 
یا مشخص  و  نشود  اظهار  بیمار  معاینه  زمان  در  است  باشد،  ممکن 
نباشد ولی اگر معاینه در جهات مختلف نگاه، انجام شود شاید دوبینی 
بیمار  ظاهر شود  روز  آخر  در  و  با خستگی  دوبینی  اگر  ظاهر شود. 
ممکن است میاستنی گراویس و یا فوریای شکسته شده داشته باشد. 

)افقی-  شده اند؟  جابجا  جهت  کدام  به  تصاویر   :4 سوال 
عمودی- مایل(

دوبینی  در  دارند.  درگیری   MR و   LR عضالت  افقی:  دوبینی  در 
عمودی و یا مایل معموالً عضالت رکتوس  عمودی و مایل گرفتارند. 

- باید pattern دوبینی نیز مشخص گردد تا به تشخیص نزدیک تر 
شویم.

بر جزء  دلیل  را گزارش می کنند که  تصویر   tilt بیماران  بعضی   -
چرخشی انحراف می باشد که می تواند دلیل بر فلج عصب IV مغزی و 

یا skew deviation باشد. 

)دور،  می شود؟  بدتر  خاصی  جهت  در  دوبینی  آیا   -5 سوال 
نزدیک، راست، چپ و باال و پایین(

یکسان  فواصل  و  محل ها  این  تمام  در  انحراف ها  بعضی  میزان 
هستند ولی اگر متفاوت باشد می تواند تشخیص های افتراقی متعددی 
را مطرح کند. مثاًل دوبینی افقی که در دور بیش تر می شود می تواند 
باشد   divergence insufficiency یا  و  مغزی   IV عصب  فلج  بر  دلیل 
دلیل  می تواند  شود  بیش تر  نزدیک  در  افقی  دوبینی  اگر  برعکس  و 
دوبینی ممکن  علل  از  بعضی  و  باشد   convergence insufficiency بر 
است فقط در یک جهت نگاه پیدا و یا شدت پیدا کنند مثاًل اگر علت 
و  پیدا  فلج  انحراف در جهت کار عضله  باشد  فلج   )paretic( دوبینی 

بیش تر می شود.
اگر علت دوبینی، توده ای در اربیت باشد پیدایش دوبینی بستگی به 
محل آن توده خواهد داشت. اگر توده قدامی باشد مثل بزرگ شدن 
غده اشکی، دوبینی در جهت نگاه به توده بیش تر خواهد شد. اگر علت 
بزرگ شدن عضالت خارج چشمی مثل بیماری تیروئید باشد دوبینی 
 head tilt در جهت مخالف عضله گرفتار خواهد بود. همچنین توجه به
بیمار در تشخیص اهمیت دارد، بیمار با محدودیت abduction به چپ 
اغلب سعی می کند که جهت سر و صورت خود را به طرف چپ نگه 

دارد تا چشم ها در طرف راست قرار گیرند و دوبینی کم و یا وجود 
نداشته باشد و بیمار با فلج عصب IV مغزی اغلب سر خود را به طرف 

مقابل چشم هایپرتروپ، tilt خواهد داد. 

بوده؟  ثابت  آیا  دارید؟  دوبینی  که  است  مدتی  6- چه  سوال 
بدتر و یا بهتر شده است؟

خیلی از بیمارانی که با دوبینی مراجعه می کنند ممکن است عوامل 
خطر دیگری مثل پاتولوژی های عروقی )دیابت و یا فشار خون( و یا 
از 6 ماه است  اگر دوبینی بیش  باشند.  سابقه مصرف سیگار داشته 
که دوام داشته است احتماالً دیگر عوامل عروقی علت آن نیستند و 

تست های دیگری برای یافتن سایر علل باید انجام شود. 

سوال 7- شما چگونه برای اولین بار متوجه دوبینی شدید؟
این سوال بیمار را متوجه عوامل مساعدکننده دوبینی می کند )مثل 
تروما و stroke(. به عالوه گاهی مشخصات شروع دوبینی ممکن است 
را  بیمار دوبینی  اگر  باشد مثاًل  پیدا کردن علت آن کمک کننده  در 
راه  گشا  می تواند  کند  ذکر  خاص  کارهای  بعضی  اجرای  موقع  فقط 

باشد. 

سوال 8- آیا شما سابقه انحراف، جراحی و ضربه به اربیت را 
در کودکی داشته اید؟

اگر بیمار سابقه درمان انحراف چشم و یا آمبلیوپی در کودکی )مثل 
بستن چشم( را داشته باشد ممکن است علت دوبینی، بهم خوردن 
فوریا و ایجاد دوبینی باشد. اگر انحراف از نوع non comitant باشد علل 
دیگری نیز باید کنار گذاشته شوند. در ضمن باید توجه داشت اعمال 
جراحی چشم مثل کاتاراکت و گلوکوم و باکلینگ اسکلرا برای درمان 

دکولمان رتین هم می توانند منجر به دوبینی بشوند. 

سوال 9- آیا محدودیت duction وجود دارد؟
کردن  لوکالیزه  به  اوقات  از  خیلی  چشمی  حرکات  دقیق  معاینه 
 version ضایعه کمک خواهد کرد. بخصوص در هنگام انجام حرکت
قسمت حرکت چشم  انتهایی ترین  به  که  می خواهیم  بیمار  از  وقتی 
نگاه کند اگر محدودیت وجود داشته باشد، بهتر دیده خواهد شد و در 
محدودیت حرکات عمودی توجه به تصاویر Purkinje بر روی قرنیه دو 

طرف می تواند مفید باشد. 
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در ن  Maddox Rod یا  و   cover test معاینه  نتایج  آیا   -10 سوال 
جهات مختلف نگاه با عالیم فلج عصب مغزی خاصی هماهنگی 

دارد؟
cover test یک تست ابژکتیو است و نیاز به جواب بیمار ندارد ولی 

می تواند انحرافات ثابت )constant( را از Intermittent و یا فوریا افتراق 
دهد. در حالی که تست Maddox نیاز به درک و جواب بیمار دارد. این 
تست یک بار با خطوط افقی و یک بار با خطوط عمودی بیمار را معاینه 
انحرافات  دوم  در حالت  و  افقی  انحرافات  اول  در حالت  که  می کند 

عمودی را چک  می کند. 
مغزی  فلج  تشخیص  برای   Parks-Bielschowsky three step تست 
یک طرفه تنهای عصب IV مغزی بکار می رود. این فلج با هیپروتروپی 
به  tilt سر  با  و  به سمت مقابل  Primary Position که در حرکت  در 
همان طرف بیش تر می شود، مشخص می گردد. گرچه این تست بسیار 
مفید است ولی حساسیت آن 100 درصد نیست و در 30 % موارد 

قدرت تشخیصی ندارد.

سوال 11- آیا نتایج Double Maddox Rod غیرطبیعی است؟
برای  و  است  مفید  چرخشی  انحرافات  بررسی  برای   DMR تست 
 Maddox Rod تمام بیماران با انحراف عمودی هم باید انجام شود. باید
را با خطوط افقی در فریم جلوی چشم ها قرار داد بعد یک چشم را 
می پوشانیم و از بیمار می خواهیم Maddox را طوری بگرداند که خط 
قرار  درجه   90 در   Maddox محور  اگر  و  گیرد  قرار  صاف  کاماًل  آن 
نگرفت پس بیمار انحراف چرخشی دارد و این حرکت باید برای هر 

دو چشم انجام شود. 

مرحله 3- لوکالیزه کردن ضایعه
سوال 12- آیا عالیم دیگری همراه دوبینی وجود دارد؟ )مثل 
پروپتوز،  ملتحمه،  التهاب  مردمک ها،  تساوی  عدم  پتوز-  نابینایی- 
اووئیت، نیستاگموس، ادم پاپی، aberrant regeneration اعصاب مغزی(

معاینه کامل اعصاب Efferent و Afferent گاهی می تواند به لوکالیزه 
کردن علت دوبینی کمک کند. برای مثال، پروپتوز و از دست دادن 
دید یک چشم احتمال ضایعات اربیت و بیماری تیروئید را خیلی باال 
می برد در حالی که وجود پتوز بیش تر فلج عصب III مغزی و بیماری 
میاستنی گراو = MG و سندرم هورنر را مطرح می کند و یا در معاینه 
التهاب ملتحمه و چشم قرمز وجود داشته باشد  با اسلیت لمپ اگر 
بیماری های  یا  و  یا پسودوتومور  و  کاورنو  فیستول سینوس  به  شک 
تیروئید را ایجاد می کند. هر عالیمی از اووئیت قبلی و فعلی می تواند 
علل عفونی و یا التهابی مثل سارکوئیدوز و سیفیلیس و لنفوم را مطرح 
کند. بعالوه اگر بیمار با محدودیت abduction یک طرفه و یا دو طرفه 
مراجعه کرد باید حتما ته چشم او از نظر ادم پاپی ثانویه به افزایش 

ICP بعلت توده های مغزی بررسی شود. 

سوال 13- نتایج Force Duction Test چه می باشد؟ 
اگر بیمار محدویت duction داشته باشد انجام FDT برای لوکالیزه 
restrictive محدودیت  علت  اگر  است.  کمک کننده  ضایعه  کردن 

شکل 3- تست DMR برای انحرافات افقی و عمودی، خط قرمز با چشم راست دیده 
می شود و ستاره زرد با چشم چپ دیده می شود A- منظره چشم بیمار وقتی انحراف 

عمودی ندارد 
B- وقتی که بیمار انحراف افقی ندارد

C- منظره RHT است
D- منظره LET است.

شکل 4- تست DMR چرخش به خارج چشم راست و عدم چرخش چشم چپ را نشان 
می دهد که با فلج عصب IV مغزی مطابقت دارد. 

شکل 2- بزرگ شدن دو طرفه عضالت رکتوس تحتانی CT Scan که محدودیت حرکت به 
باال ایجاد کرده است )L<R(. به تصاویر Purkinje روی قرنیه دقت کنید که در سمت چپ 
باالتر قرار گرفته است. یعنی چشم چپ پایین تر می باشد و محدودیت بیش تری در حرکت 

به باال دارد.
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باشد معاینه کننده قادر به حرکت کره چشم نخواهد بود ولی اگر علت 
نورولوژیک باشد، کره چشم به محل دلخواه معاینه کننده به راحتی 

حرکت خواهد کرد. 

است؟  همراه  نیز  دیگر  نورولوژیک  عالیم  آیا   -14  سوال 
)کار اعصاب مختل VIII, VII, V، سردرد، درد چشم، آتاکسی، تغییر 

در gait یا راه رافتن(
بهتر است معاینات را به 5 گروه تقسیم کرد:

و  موتور  معاینه  اعصاب مغزی 3-  mental  2- تست   1- وضعیت 
.)sensory( 5- معاینه حسی co-ordination و gait رفلکس 4- معاینه

وجود درگیری متعدد در اعصاب مغزی بسیار به علل نورولوژیک 
خواهد  کمک کننده  دوبینی  علت  کردن  لوکالیزه  در  و  است  مربوط 
بود. برای مثال اگر بیمار فقط با محدودیت abduction مراجعه کند 
مشکل بتوان گفت که علت اربیتال و یا در اعصاب مغزی و یا خود 
 VII بیمار به همراه، عالیم ضعف و فلجی عصب  اگر  مغز است ولی 
عصب دو  این  که  باشد  جایی  در  باید  علت  پس  نشان  دهد  نیز   را 
در محل  این  که  می باشند  هم  نزدیک   )VII و   VI( 
  ventral low pons مجاور بطن سوم خواهد بود و در مثال دیگر اگر محدودیت

abduction به همراه بی حسی در پیشانی و یا گونه همان طرف باشد 

که به علت درگیری شاخه Maxiallary عصب V است پس ضایعه باید 
در محلی باشد که نزدیکی اعصاب VI و V باشد و این محل اغلب 

داخل سینوس کاورنو است. 

هست؟  دوبینی  همراه  به  عمومی  عالیم  آیا   -15 سوال 
)خستگی، کاهش وزن، تب، آنمی(

به نیاز  و  هستند  سیستمیک  علل  وجود  بر  دال  عالیم   این 
)urgent workup( یا بررسی سریع دارند. هر بیماری که سن باالی 50 
سال دارد و با دوبینی مراجعه می کند از نظر giant cell arteritis باید 

بررسی شود. 

قبلی  شده  شناخته  سالمتی  مشکالت  بیمار  آیا   -16 سوال 
دارد؟ )بیماری های عروقی، عفونی، التهابی، سرطان(

علت دوبینی ممکن است ثانویه به شرایط سیستمیک بیمار باشد 
شناخته شده  شرایط  از  کامل  تاریخچه  یک  که  است  مهم  بنابراین 
بیمار گرفته شود حتی اگر بیمار اخیراً برای آن بیماری درمان شده 

باشد و یا در خاموشی یا remission آن بیماری باشد. 
همیشه راجع به سابقه سیفیلیس، Lyme، سرطان، سارکوئیدوز و 
بیماری تیروئید باید سوال شود،  برای مثال بیماری با سابقه سیفیلیس 

ممکن است دچار نوروسیفیلیس و دوبینی ناشی از آن شده باشد. 
دوبینی پیدا کرده و سابقه  مثال دیگر در بیماری است که اخیراً 
باشیم  آگاه  است.  آن   remission فاز  در  اکنون  و  داشته  سرطان 
در  باشد.  بیماری  عود  اولیه  تظاهر  می تواند  دوبینی  شدن  پیدا  که 

فلج  حاد  پیدایش  با  فشارخون  دیابت،  مثل  عروقی  بیماری های 
ابتدا از  و  فکرکرد  عروقی  علل  به  تنها  نباید  ایزوله،  مغزی   عصب 

work up کامل برای کشف علل احتمالی دیگر هم انجام شود.

سوال 17- آیا بیمار از دارویی که می تواند باعث دوبینی شود، 
استفاده می کند؟

آن ها  مکانیزم  و  کنند  ایجاد  دوبینی  می توانند  داروها  از  بعضی 
مختلف است ولی گاهی مشخص نیست. بعضی داروها هم می توانند 
عالیم MG را تشدید و یا ایجاد کنند. بهتر است داروهای بیمار مبتال 

به دوبینی با لیست دارویی زیر چک شود. )جدول 2(. 

جدول 2- داروهایی که عالیم MG را ایجاد می کنند.

Drug Class Specific Drugs

Anti- arrhythmic agents Etafenone, Peruvoside,
 procainamide

Antibiotics Aminoglycosides, macrolides, 
beta- lactams

 Antiepileptics Phenytoin, carbamazepine,
 trimethadione

Beta- blockers Atenolol,nadolol,oxprenolol, 
timolol oph

Calcium channel blockers Amlodipine, felodipine, 
nifedipine

Corticosteroids Hydrocortisone,
methylperdnisolone

H2 receptor antagonists Climetidine, ranitidine,
 roxatidine

Interferons Alpha and beta

Penicillamine

Psychotropic medications Cholrpromazine, haloperidol, 
lithium

Quinolone derivatives Quinine, quinidine,
 choloroquine



سوال 18- آیا لوکالیزه کردن علت دوبینی امکان پذیر است؟ 
را  دوبینی  علت  موجود  اطالعات  با  بتواند  باید  حاال  معاینه کننده 
است  ممکن  کند.  لوکالیزه  اربیت  در  یا  و  مغزی  اعصاب  یا  مغز  در 
می توان  ولی  باشد  نرسیده  هنوز  دقیق  تشخیص  به  مرحله  این  در 
رسید.   4 مرحله  به  جواب  برای  آن  افتراقی  تشخیص های  به 

مرحله 4- تصمیم گیری در مورد نیاز به تست ها و درمان های دیگر
اضافی  تست های  است؟ چه   urgent دوبینی چقدر   -19 سوال 

الزم است؟
دیگر  با  و  شود  شروع  حاد  به صورت  که  دوبینی  هر  کلی  بطور     

یا  و  متعدد  مغزی  اعصاب  گرفتاری  مثل  معاینه  در  آنرمالی ها 
همراه  مهمی  سیستمیک  بیماری  سابقه  یا  و  درد  یا  و  پروپتوزیس 
آزمایش  نوع  و  داشت  اضافی خواهد   urgent تست های  به  نیاز  باشد 
بستگی به لیست تشخیص های افتراقی  دارد و در بیش تر موارد نیاز به 

تصویربرداری خواهد بود. 
   در مواردی که فقط یک عصب مغزی پارزی داشته باشد در مورد 
انجام تصویربرداری و تست های اضافی بخصوص در افراد مسن و با 
گرفتاری های عروقی اختالف نظر وجود دارد. آخرین مطالعات انجام 
MRI با کنتراست را در بررسی های اولیه فلج مغزی ایزوله در هر سنی 

را مفید و مؤثر می داند. 
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Duction

اندازه مردمک

پلک ها

اگزوفتالمومتری

تست های 
Effent function

محدودیت

)III,IV,VI( فلج اعصاب مغزی با پاترن

)skew, MG( فلج اعصاب مغزی بدون پاترن

انحرافات چرخشی فلج مغزی
skew انحراف

سندرم هورنر و فلج III مغزی

)III سندرم هورنر، فلج ،MG(پتوزیس

غیرقرینگی)لزیون های اربیت(

شکل 5- یافته های دیگر effent می تواند در لوکالیزاسیون ضایعه کمک کند

Cover test DMR
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سوال 20: در حال حاضر چه کمکی می توان به بیمار کرد؟
مهم ترین کاری که برای بیمار دچار دوبینی می توان انجام داد رد 
یا ضایعاتی است که می تواند موجب آن شود  مسایل سیستمیک و 
و گرفتن تاریخچه کامل و معاینه درست پزشک را به تشخیص های 
افتراقی  مطلوب که می تواند قدم درست بعدی را تعیین کند، می رساند. 
قبل از ترک محل معاینه باید از بیمار در مورد کیفیت زندگی و 
وضعیت بینایی سوال کرد و اگر امکان برقراری فیوژن با تجویز پریسم 
تراشیده  پریسم  معموالً  کرد.  تجویز  او  برای   Fresnel پریسم  هست، 
و  نمی شود  داده  بیمار  به  اتیولوژی  دقیق  تعیین  تا  عینک  در  شده 
از استفاده  با  چشم  یک   patch از  نداد  جواب  پریسم  به  بیمار   اگر 

occluvision filter اقدام می شود. 

زیر  قرار  به  دوبینی  تشخیص  مرحله    4 خالصه  بطور  بنابراین 
خواهند بود:

مرحله 1: آیا دوبینی تک چشمی است یا دو چشمی )سواالت 
1 و 2(

است؟  کدام  چشمی  انحرافات  مشخصات  و  نوع   :2 مرحله 
)سواالت 3 تا 11(

مرحله 3: لوکالیزه کردن محل ضایعه )سواالت 12 تا 18(،
مرحله 4: آیا نیاز به تست ها و معاینات و درمان های اضافی 

دیگری هست یا خیر؟ )سواالت 19 و 20(

مثال: پروسه رسیدن به تشخیص یک بیمار مبتال به دوبینی 
بر اساس سواالت فوق به صورت زیر است.

بیمار مرد 54 ساله ای است که با دوبینی مراجعه نموده است.

سوال 1- آیا دوبینی با بستن یک چشم از بین می رود؟
جواب: بله

سوال 2- آیا فرق می کند که کدام چشم را ببندد؟
جواب: خیر

نتیجه گیری: پس با دوبینی دوچشمی روبرو هستیم.

سوال 3- آیا دوبینی ثابت است یا گاهگاهی؟
جواب: ثابت است

نتیجه گیری: بنابراین شک به MG و یا فوریای شکسته شده دیگر 
مطرح نیست.

)افقی- شده اند؟  جابجا  جهت  کدام  به  تصاویر   -4 سوال 
عمودی- مایل(

جواب: تصاویر به طور افقی جابجا شده اند
نتیجه گیری: پس باید ضایعه مربوط به عضالت MR و یا LR باشد. 

)دور،  می شود؟  بدتر  خاصی  جهت  در  دوبینی  آیا   -5 سوال 
نزدیک، راست، چپ، باال، پایین(

جواب: دوبینی در همه جا هست و بخصوص در دور و چپ بیش تر 
می شود.

یا  علت  پس  می شود  بیش تر  چپ  در  انحراف  چون  نتیجه گیری: 
محدودیت abduction چپ و یا محدودیت adduction راست می باشد و 
چون در دور بیش تر می شود پس abduction چپ بیش تر مطرح است 
واگر فرض کنیم علت دوبینی فلج عصب باشد باید فلج عصب VI چپ 
را مطرح کرد و اگر بزرگی عضالت را در نظر بگیریم باید گرفتاری در 

عضله MR چپ باشد و هنوز باید به فکر توده ای در اربیت هم بود.

این مدت  سوال 6: چه مدتی است که دوبینی دارید؟ آیا در 
ثابت بوده یا بدتر شده و یا بهتر شده است؟

جواب: از 3 روز گذشته دوبینی دارم
علل  نمی توان  است  بوده  حاد  دوبینی  شروع  چون  نتیجه گیری: 

عروقی و دیگر عوامل را از هم جدا نمود. 

سوال 7: چگونه برای اولین بار متوجه دوبینی شدید؟
جواب: وقتی سه روز پیش از خواب بیدار شدم متوجه دوبینی شدم

در  خاصی  مستعدکننده  عامل  که  نمی رسد  نظر  به  نتیجه گیری: 
کار باشد.

سوال 8: آیا سابقه انحراف در کودکی و جراحی و یا ضربه به 
اربیت داشته اید؟

جواب: خیر
نتیجه گیری: بنابراین به نظر نمی رسد که علت دوبینی بهم خوردن 

فوریای قبلی بیمار باشد. 

سوال 9: آیا محدودیت حرکتی خاصی در چشم وجود دارد؟
پریسم   5 اندازه  به   abduction محدودیت  چپ  چشم  در  جواب: 

دیوپتر وجود دارد. 
تمام حرکات دیگر کاماًل نرمال هستند. 

 abduction محدودیت  به  ثانوی  بیمار  این  بنابراین  نتیجه گیری: 
چشم چپ دوبینی پیدا کرده است. 

جهات  در   Maddox و   Cover تست های  جواب  آیا   :10 سوال 
مختلف با فلج یکی از اعصاب مغزی همخوانی دارد؟

جواب: cover test افزایش ایزوتروپی را در نگاه به چپ نشان می دهد 
که با فلج عصب VI چپ، همخوانی دارد. 

با که  می شود  دیده   LHT تست  این  با   نتیجه گیری: 
tilt سر به چپ بیش تر می شود که مطابق با فلج VI چپ ندارد. هرچند 
که داشتن HT کمی در فلـج عصب VI مـتداول است ولی باید تست 



Double Maddox Rod را نیز برای مشخص کردن بهتر HT انجام داد.

سوال 11- آیا جواب تست DMR غیرطبیعی است؟
جواب: در تست DMR در طرف راست 3 درجه excyclotorsion  و 

در سمت چپ 3 درجه incyclotorsion  دیده می شود.
نتیجه گیری: این جواب با skew deviation هماهنگی دارد پس فلج 
سعی  و  می گیریم  نظر  در  را  چپ   skew انحراف  و  چپ   VI عصب 

می کنیم که لوکایزاسیون ضایعه را حدس بزنیم. 

پتوز،  نابینایی،  مثل  دیگری  همراه  عالیم  آیا   -12 سوال 
آنیزوکوریا، التهاب ملتحمه، پروپتوزیس، اووئیت، نیستاگموس، 

ادم پاپی و یا عالیم aberrant regeneration در بیمار هست؟
جواب: در معاینه سگمان قدامی KP در هر دو چشم و بیش تر در 
چشم چپ دیده شد و بیمار سابقه اووئیت قدامی را در چشم چپ به 
دلیل نامعلوم در حدود 2 سال قبل ذکر می کند. در معاینه ته چشم 

نیز دکولمان کوچک اپی تلیوم پیگمانته در هر دو چشم دیده شد. 
نتیجه گیری: وجود این عالیم اتیولوژی التهابی و یا عفونی را مطرح 

می کند. 

سوال 13- نتیجه FDT چه بوده است؟
جواب: FDT منفی بود

نتیجه گیری: این نتیجه وجود orbital mass را رد می کند. 

دارد؟  وجود  دیگری  همراه  نورولوژیک  عالیم  آیا   -14 سوال 
)مثل فلج عصب V و VII و VIII، ضعف اندام ها، سردرد، درد چشم، 

آتاکسی(
و  frontalis عضالت  نسبی  ضعف  نورولوژیک  معاینات   جواب: 

orbicularis و zygomatic چپ را نشان داد ولی عالیم موتوری و حسی 

و یا اختالل gait در کار نیست. 
نتیجه گیری: این یافته ها با عالیم فلج عصب VII هم خوانی دارد. 

است؟  همراه  به  دیگری  سیستمیک  عالیم  آیا   -15 سوال 
)خستگی- کاهش وزن- تب(

جواب: بیمار در چند ماه گذشته 10 تا 15 پوند بدون رژیم وزن از 
دست داده است و خیلی احساس خستگی می کند ولی سر درد و درد  

در چانه و حساسیت در پوست سر و تب نداشته است. 
نتیحه گیری: از دست دادن وزن بدون علت واضح و خستگی مفرط 
را  تشخیص  آن  هنوز   ،gaint cell arterits دیگر  عالیم  وجود  عدم  و 

بخصوص در این سن رد نمی کند. 

سوال 16- آیا فرد، بیماری شناخته شده ای دارد؟ )بیماری های 
عروقی، عفونی، التهابی و سرطان(

جواب: بیمار هیچ کدام از مسائل فوق را مطرح نمی کند هر چند که 
به پزشک در سه سال گذشته مراجعه نکرده است و فشارخون ایشان 

در معاینه در حد نرمال بوده است. 
سوال 17- آیا بیمار از دارویی که باعث دوبینی شود، استفاده 

می کند؟
جواب: بیمار از داروهای فوق استفاده نمی کند. 

سوال 18- لوکالیزاسیون مطرح کدام است؟
در  چپ   VII عصب  نسبی  فلج  و   VI عصب  فلج  وجود  با  جواب: 
بیمار بطور کلی ضایعه brain stem مطرح می شود بخصوص در قسمت 
تحتانی و چپ pons و وجود عالیم چشمی و عمومی اتیولوژی عفونی 

و یا التهابی را مطرح می کنند. 

تست هایی  چه  و  است   urgent بیماری  چقدر   -19 سوال 
اضافه تری الزم است؟

با  و  مغزی  ساقه  در  ضایعه  به  ثانویه  دوبینی  علت  به  جواب: 
باید  که  است  الزم  اورژانس  بررسی  یک  عفونی  یا  التهابی  اتیولوژی 
و  مغز  از   MRI تست  باشد.  نورولوژی  تصویربرداری  و  معاینه  شامل 
 pons اربیت  را با و بدون کنتراست با تمرکز بر قسمت پایین و چپ
توصیه  همچنین  می کنیم.  پیشنهاد  را  اربیت  تا   VI عصب  مسیر  و 
رد  برای  نخاعی  مغزی  مایع  و  خون  سرولوژیک  تست های  می شود 
سیفیلیس،   ،  Lyme ،gaint cell arteritis )مثل  دوبینی  علل  سایر 
 سارکوئیدوز و بیماری های اتوایمون( انجام شود و بهتر است مقادیر

اندازه گیری  نیز   ACE و   FTA-ABS ,RPR ,ANA, Lyme ,CRP ,ESR

تست های  است  بهتر  نرسیدیم  جواب  به  تست ها  این  با  اگر  و  شود 
 Acetylcholine Receptor( انجام شود  میاستنی  بیماری  برای  سرمی 

 )Modulating ,Blocking, binding از نوع Antibody

سوال 20- من چه کمکی برای بیمار می توانم انجام دهم؟
 Fresnel prism قبل از همه اقدامات بهتر است برای بهبود دوبینی از
استفاده کرد و اگر دوبینی اصالح نشد و یا بیمار مایل به استفاده از 

آن نبود از patch یک چشم باید بهره برد. 
نتیجه گیری: بعد از بررسی های کامل، ضایعه در pons دیده شد که 
موجب فلج IV و ضعف عصب VII شده بود و در بیوپسی از ضایعه 
بیمار شروع  برای  neurosarocoidosis تشخیص داده شد و استروئید 

گردید. 

|چگونه می توان با 20 پرسش به تشخیص علت دوبینی رسید؟|
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بطور خالصه بعد از گذر از این 20 سوال در بررسی دوبینی می توان دریافت که همیشه دستیابی به علت درست آن آسان نیست ولی با 
پرسش این سواالت ضروری، بطور ارگانیزه و منطقی می توان به تشخیص افتراقی های آن رسید که راه درست تر ادامه بررسی ها و درمان 

بیماری را به ما نشان خواهد داد. 
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شکل 7- بیماری با Lagophthalmos پلک تحتانی چپ در PP (A) و gaze palsy به سمت 
با عالیم فلج تؤام  اربیکوالریس سمت چپ )C( دیده می شود که  چپ )B( و ضعف عضله 
لوکالیزه   pons را در طرف چپ  لزیون  این عالیم  و   )D( دارد.  VII هماهنگی  و   VI عصب 

می کند که می تواند باعث گرفتاری Fasciculos هر دو عصب گردد.



کاهش دید از شایع ترین علل مراجعه بیماران به چشم پزشکان و 
بوده و مشکالت  متنوع  بسیار  اپتومتریست هاست. علل کاهش دید، 
 5/5 فقط  ماکوال  گرچه  دارند.  قرار  علل  این  میان  در  نیز  ماکوال 
اما نقش بسیار مهمی در  را تشکیل می دهد  میلی متر مرکز شبکیه 
کاهش  علل  بررسی  در  اساسی  قدمی  آن  معاینه  لذا  و  دارد  بینایی 
دید بیماران است. در این نوشتار به چندین روش برای معاینه ماکوال 
از  بهره برداری  و  لمپ  اسلیت  معاینات  سابژکتیو،  آزمایشات  از  اعم 

روش های تشخیصی تصویربرداری نظیر OCT پرداخته می شود. 
می تواند  دید،  کاهش  جزئیات  و  بیمار  اصلی  شکایت  بررسی 
مشکالت  به  مرتبط  شکایات  از  کند.  شایانی  کمک  علت  کشف  به 
 ماکوال، می توان به کاهش دید، اسکوتوم مرکزی، بر هم خوردگی دید

)distorted vision( یا متامورفپسی، اختالل دید رنگ، لکه بینی در میدان 
دید و تغییر اندازه اشیا اشاره کرد. گرچه این شکایات منحصر به اختالالت 
ماکوال نبوده و در اختالالت عصب بینایی نیز ممکن است دیده  شوند با 
سواالت دقیق تر می توان به تشخیص احتمالی نزدیک شد. برای مثال 
 می توان از بیمار در مورد ویژگی های اسکوتوم که نسبی یا مطلق است

همچنین  و  کرد  سوال   )Relative V/S Absolute Scotoma(
غیرطبیعی  اندازه  با  اشیا  دیدن  از  متامورفپسی   باید 
شود.  داده  افتراق   )Micropsia کوچک تر  یا   Macropsia )بزرگ تر: 
ماکروپسی حاصل پراکنده شدن سلول های مخروطی شبکیه است و 
میکروپسی نتیجه تراکم نسبی سلول های فوق در فضایی کوچک است 
)Crowding(. همچنین باید در مورد وجود بیماری های سیستمیک و 
بر  می توانند  داروها  از  بسیاری  شود.  سوال  بیمار  مصرفی  داروهای 
باشند که در جدول شماره یک مهم ترین  تأثیرگذار  ماکوال  عملکرد 

آن ها فهرست شده اند. 
یا سابقه  و  به چشم  بیمار در مورد سابقه ضربه  از  باید  همچنین 
به  بیماران  درصد   3-1 مثال  برای  شود.  سوال  جراحی چشم  قبلی 
ادم  دچار  عمل(  بی عارضه  انجام  فرض  )با  کاتاراکت  جراحی  دنبال 
و  سینه  قفسه  سر،  بر  تروما  سابقه  می شوند.  دید  کاهش  و  ماکوال 

تصادفات نیز مهم است. 

پارگی   ،commotio retina, Purtscher رتینوپاتی  ماکوال،  سوراخ 
کوروئید و والسالوا ماکولوپاتی از جمله آسیب های مرتبط با ضربات 

مستقیم یا غیرمستقیم چشمی هستند. 
لیزر،  از سابقه قرار گرفتن در معرض اشعه  باید  همچنین پزشک 

جوشکاری و یا خیره شدن به اشعه خورشید اطالع پیدا کند.  
مختلف  اشکال  به  التهابی  و  عروقی  عفونی،  بیماری های  دیابت، 
بیماری های  از  بسیاری  در  کنند.  درگیر  را  ماکوال  می توانند 
مثال  برای  است  یکسان  ماکوال  در  بیماری  یافته های   سیستمیک، 
macular star را می توان در جریان سیفیلیس، بیماری cat-scratch، فشار 

 خون باال، بیماری Lyme، رتینیت CMV و نوروپاتی ایسکمیک قدامی
)NAION( مشاهده کرد.

 45 در  مثال  برای  است  مهم  اپتیک  دیسک  وضعیت  در  دقت 
صورت به  ماکوال  درگیری  امکان   optic disc pit در  موارد   درصد 

Serous Retinal Detachment وجود دارد. همچنین باید از استعدادهای 

به  والدین  ابتالی  سابقه  بیماری های شبکیه،  زمینه  در  فرد  ژنتیکی 
دیستروفی هایی  به  خانواده  اعضای  سایر  درگیری  سابقه  یا   ARMD

نظیر RP سوال شود. 

لنزها: ابزار معاینه ماکوال
 افتالموسکوپ direct تصویر مستقیم، بزرگ نمایی 15 برابری اما فاقد

stereopsis است و فیلد کمی )8 تا 5 درجه( دارد.

 ،stereopsis در افتالموسکوپی غیر مستقیم تصویر، معکوس دارای
بزرگ نمایی حاصل از تقسیم عدد 60 بر قدرت دیوپتریک لنز معاینه  
است )مثاًل برای لنز 20 دیوپتر،  بزرگ نمایی 3- است که عالمت منفی 

دال بر معکوس بودن تصویر است(. 
فیلد معاینه افتالموسکوپی غیر مستقیم با دستگاه indirect نسبت 
باعث  معاینه  لنز  باالتر  )قدرت  دارد  معاینه  لنز  قدرت  با  معکوس 

بزرگ نمایی کم تر اما میدان دید بیش تر می شود(
چنانچه مردمک بخوبی باز شود به کمک افتالموسکوپی غیرمستقیم 

می توان تا ناحیه ora serrata را نیز مشاهده کرد. 
و  D 60 نظیر  غیرتماسی  لنزهای  با  مستقیم  غیر   افتالموسکوپی 

D 78 نیز قابل انجام است. در این حالت مثال با لنز 60 بزرگ نمایی 

یک است اما اسلیت المپ این بزرگ نمایی را 10 یا 16 برابر افزایش 
است مثال 70 درجه  تکنیک خوب  این  با  نیز  معاینه  فیلد  می دهد. 

برای لنز 60 دیوپتری و فیلد 80 درجه برای لنز 78 دیوپتری. 
لنزهای تماسی نظیر لنز 3mirror در کنار اسلیت المپ، تصویری با 
رزولوشن باال و مستقیم می دهند که در مورد این لنز  فیلد 20 درجه 

مرکزی بدون بزرگ نمایی قابل توجه می توان مشاهده نمود. 
و  بزرگ  ابعاد  با  ماکوال  مشاهده  نیازمند  ماکوال  دقیق  ارزیابی 
رزولوشن باالست همچنان لنزهای 78 و 90 دیوپتر بهترین لنزهای 
موجود برای معاینه فوندوس به کمک اسلیت لمپ هستند. در جدول 
دو مزیت های نسبی لنزهای مورد استفاده در معاینه فوندوس آورده 
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جراح و متخصص بیماری های چشم
فلوشیپ جراحی شبکیه و لیزر
بیمارستان چشم پزشکی نگاه



شده است. در مورد این لنزها چهار نکته مهم وجود دارد: 1-درجه 
بزرگ نمایی، 2-قدرت دیوپتری، 3-فاصله کاری و 4-سایز لنز.

باشد، محدوده دید و معاینه کم تر  لنز بیش تر  بزرگ نمایی  هرچه 
است و لذا شاید معاینه اولیه با یک لنز با بزرگ نمایی بیش تر جهت 
بیش تر  بزرگ نمایی  همچنین  باشد.  خوبی  روش  جزئیات  بر  دقت 
باعث کاهش resolution تصویر می شود. قدرت دیوپتری کم تر باعث 
بزرگ نمایی بیش تر می شود و قدرت دیوپتری بیش تر سبب هم راستایی 
دیوپتری  قدرت  با  لنزهای  از  استفاده  بنابراین  می شود  نور  بیش تر 
می باشد.  convergence علت  به  کم تر  کاری  فاصله  نیازمند  باالتر 

 fogging فاصله کاری کم تر می تواند باعث محو شدن تصویر به علت 

)مه گرفتگی( سطح لنز ناشی از تنفس بیمار یا برخورد مژه به سطح 
لنز شود )بویژه در شرایط کرونا و با استفاده از ماسک از سوی بیماران( 
است.  شده  بدل  شبکیه  دقیق  معاینه  معضالت  از  یکی  به   fogging

لنزهای با قدرت دیوپتری باالتر )نظیر لنز 90( برای معاینه با مردمک 
و  چندگانه  مزیت های  از  جدید  لنزهای  برخی  هستند.  ارجح  بسته 
خاص برخوردارند مثاًل لنز Enhanced 78 D قادر به ارائه میدان دید 
بزرگ تر، بزرگ نمایی مناسب و فاصله کاری بیش تر به صورت همزمان 
است و یا لنز high ocular maxifield 78 رزولوشن باالتر دارد و با لنز 

Volk Digital 1.0 X بزرگ نمایی باالیی بوجود می آید.
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These drugs are known to cause damage to the RPE and photoreceptor complex:1

• Chloroquine and hydroxychloroquine
• Phenothiazines
• Clofazimine
• Deferoxamine
• Dideoxyinosine
• MEK inhibitors
• Sildenafil
• Corticosteroids
• Poppers/Alkyl nitrates (recreational drugs)
• Cisplatin and carmustine

Myriad other drugs are associated with macular damage, including the following reports: 
• Intraocular gentamicin/tobramycin/amikacin can cause macular ischemia.1 
• Recreational intravenous drug use may lead to talc retinopathy that can present with perifoveal yellow-white glistening 
crystals, ultimately causing ischemic retinopathy.1 
• Methanol can cause macular edema.1

• Topiramate is known to cause macular striae, suprachoroidal effusions and retinal hemorrhages.2 

• Quinine sulfate can damage the ganglion cell layer.1

• Topical epinephrine, high-dose nicotinic acid/niacin, paclitaxel/docetaxel, deferoxamine and topical latanoprost can 
 cause cystoid macular edema, as can hypoglycemics such as glitozones, rosiglitazone and pioglitazone.1  
•Tamoxifen and canthaxanthin are associated with crystalline retinopathy.1 
Other medications that have macular manifestations are not available in the United States or present with findings 

 (i.e., cotton-wool spots, hemes) similar to other retinopathies. 

Medications and the Macula -1 جدول



لمپ  اسلیت  با  سازگار  تماسی  غیر  لنز های  با  معاینه  در  آخر  در 
می توان به لنز Volk Digital High Mag که رزولوشن باال و بزرگ نمایی 

در حد بسیار عالی به معاینه کننده ارائه می کند اشاره کرد. 
لنز به  می توان  شبکیه  معاینه  برای  تماسی  لنزهای   از 

Haag Streit's 901 اشاره کرد که تصویر ماکوال و 30 درجه مرکزی 

شبکیه را بدون داشتن مشکل fogging ارائه می دهد. 
می توان از فیلتر عاری از نور قرمز )red-free filter = RFF) که در 
 RNFL اکثر اسلیت لمپ ها و افتالموسکوپ ها موجود است برای بررسی
ناحیه پری-پاپیلری در جهت تشخیص موارد مشکوک نوروپاتی های 
اپتیک استفاده نمود. استفاده از فیلتر سبز و معاینه با نور سبز برای 
دارد.  کاربرد  نیز  آندیوگرافی  فلورسین  و  فوتوگرافی  فوندوس  انجام 
محل  شناخت  در  افتراق  سبب  و  شده  RPE جذب  توسط  سبز  نور 
ضایعات در الیه های شبکیه می شود. در این حالت، ضایعات عمقی تر 
از RPE محوتر و ضایعات قدام به RPE پایدارتر می مانند. با استفاده 
RFF، رنگ خون تیره تر دیده می شود و کنتراست بیش تری بین  از 
بخصوص  که  می شود  ایجاد  زمینه ای  رتین  هموراژی   خونی،  عروق 

... در مراحل  و   IRMA تغییرات عروقی نظیر  برای شناخت زودرس 
کمک کننده  دیابتی  رتینوپاتی  نظیر  شبکیه  عروقی  اختالالت  اولیه 

است. 
کیست های مایع در CME در معاینه با RFF به صورت خاکستری 
روشن دیده می شوند. مشاهده ERM )غشای روی شبکیه( در حالت 
 PED نیز بهتر امکان پذیر است همچنین مشخص کردن حدود RFF

شبکیه  روی  خال های  بود.  خواهد  آسان تر  حالت  این  در   CSR  و 
)retinal Nevi( محو تر و در مقابل نقاط هایپرتروفی RPE در شبکیه با 

همان وضوح قابل مشاهده هستند.
آسان تر   RFF با  نیز   cotton wool spots و  اگزودا   ،drusen مشاهده 
با معاینه در نور معمولی اسلیت محیط  البته RFF در مقایسه  است 
افزودن  با  می توان  که  داشت  خواهد  شبکیه  در  تاریک تری  معاینه 

شدت نور اسلیت المپ از این نقطه ضعف هم عبور کرد.
لمپ اسلیت  نور  کمک  به   Watzke-Allen  تست 

تست  یک  عنوان  به   (WASBT:Watzke -Allen Slit Beam Test)

 )distortion( اعوجاج  یا  نقصان  بررسـی  برای  قدیـمی  و  سابژکتیو 
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جدول 2 



و  می گرفت  قرار  استفاده  مورد   fovea در  فتوریسپتور  سلول های 
بیماری های  ارزیابی  برای  البته در گذشته  اجراست.  قابل  هنوز هم 
آن  انجام  به  قرار  امروزه چنانچه  اما  استفاده می شد  بیش تر  ماکوال 
سوراخ های  افتراق  جهت  در  بیش تر   )OCT وجود  به  )باتوجه  باشد 
می رود.  بکار  ضخامت  نیمه  یا  ضخامتی  تمام  دسته  دو  به   ماکوال 

 (Full Thickness V.S Pseudo-hole(
یک مزیت این تست حتی نسبت به OCT، قابلیت انجام در حضور 
 macular از جراحی  که چشم پس  در شرایطی  )حتی   hazy media

hole مملو از گاز باشد و یا در سایر شرایط که به علت شفاف نبودن 

تصویربرداری  مرسوم  با روش های  ماکوال  دقیق  ارزیابی  امکان  مدیا 
با مردمک دیالته و استفاده   :WASBT انجام نیست. بهترین شرایط 
از شعاع 100 میکرونی نور اسلیت لمپ است که به کمک لنزهای 
معاینه )لنزهای تماسی و یا غیرتماسی معاینه( به صورت عمودی و 
افقی به میانه ماکوال تابانده می شود سپس از بیمار خواسته می شود 
طرحی از نور اسلیت را که می بیند بخاطر سپرده و توصیف کند و یا 
آن را رسم کند. وجود خط شکسته در اظهارات بیمار بعنوان تست 

مثبت تلقی می شود. 
و  متوسط  سایز  با   full thickness موارد  درصد   91 در   WASBT

مثبت   full thickness کوچک  سایز  با  موارد  در  درصد   67 و  بزرگ 
است.

حساسیت WASBT برای درمان سوراخ ماکوال 93 درصد اما درجه 
 Lamellar M.V و VMT اختصاصی بودن آن فقط 33 درصد است )در

هم می تواند مثبت شود(. )شکل 1( 

OCT
افتراق الیه های متعدد شبکیه در جریان معاینه تقریباً غیرممکن 
است و از طرفی در معاینه نمی توان متوجه سالمت عملکرد یا نقصان 
الیه های شبکیه به صورت اختصاصی شد. در اینجا است که روش های 

درک  بهبود  به  شایان  کمک   OCT آن ها  رأس  در  و  تصویربرداری 
پاتوفیزیولوژی در حین معاینه و تصمیم گیری برای بیمار می کند. 

Time domain OCT, Spectral domain (SD-OCT), Swept- Source 

(SS-OCT), EDI OCT (Enhanced Depth imaging)

این دستگاه ها در سیر پیشرفت دستگاه های OCT بتدریج عرضه 
و فراگیر شدند.

مشخص کردن اینکه کدام الیه  دچار پاتولوژی است در درک بهتر 
علت اتیولوژی کمک می کند. همچنین OCT در تشخیص اختالالت 
interface ویتره و رتین نظیر VMT و ERM کمک بسیاری می کند. 

OCT همچنین در تعیین ضخامت NFL و تشخیص مراحل اولیه 

گلوکوم کاربرد دارد )با تغییر نازک شدن NFL، الیه سلولی گانگلیونی 
و inner plexiform layer). )شکل 2(

وضعیت  مورد  در  بیمار  به  بخشیدن  آگاهی  در   OCT همچنین 
بیماری و پایش درمان و بهبود ارتباط پزشک و بیمار در زمینه جلب 
می کند.  توجهی  قابل  کمک  درمانی  سیر  ادامه  برای  وی  همکاری 
درمان  یا  و  بیمار سیر ضایعه  برای  تصاویر  روی  بر  پزشک  چنانچه 
درمان  روند  در  بیش تری  رغبت  با  بیماران  معموالً  دهد،  توضیح  را 

همکاری می کنند. 
مرسوم   OCT با  که  دارد  جدیدتر  تکنیک های  به  اشاره   OCT-A

ترکیب شده و از طریق حذف تأثیر حرکت خون و عروق قادر به ایجاد 
نمایی شبیه آنژیوگرافی از عروق رتین و تاحدی کوروئید می باشد. 

 اتوفلورسانس روشی سریع و غیرتماسی و غیر تهاجمی جهت مشاهده
Flurophor در فوندوس است. 

FAF )فوندوس اتوفلورسانس( می تواند با تاباندن نور آبی در جریان 

عکس برداری از سطح شبکیه اطالعات خوبی در اختیار پزشک قرار 
دهد،  با این تکنیک می توان به بررسی بیماری های وراثتی شبکیه، 
انواع دژنرسانس  ماکوال و مالنوم کوروئید با بررسی وضعیت طول موج 
پرداخت. همچنین  لیپوفوشین  رنگدانه های  تراکم  بررسی  و  بازتابی 
ماکوال  روی  بر  کلروکین  هیدروکسی  سمیت  بررسی  در   FAF

کمک کننده است. 
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شکل 2 
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منابع

کاهش دید از شایع ترین علل مراجعه بیماران به حساب می آید. علل کاهش دید، بسیار متنوع بوده و مشکالت ماکوال نیز در میان این 
علل قرار دارند. گرچه ماکوال فقط 5/5 میلی متر مرکز شبکیه را تشکیل می دهد اما نقش بسیار مهمی در بینایی دارد و لذا معاینه آن قدمی 
اساسی در بررسی علل کاهش دید بیماران است. در این نوشتار به چندین روش برای معاینه ماکوال اعم از آزمایشات سابژکتیو، معاینات 

اسلیت لمپ و بهره برداری از روش های تشخیصی تصویربرداری نظیر OCT پرداخته می شود. 
شایانی  کمک  بیماری  اصلی  علل  کشف  به  می تواند  فرد  بینایی  کاهش  جزئیات  و  بیمار  اصلی  شکایت  بررسی 
دید اعوجاج  مرکزی،  اسکوتوم  بینایی،  حدت  کاهش  به  می توان  ماکوال،  مشکالت  به  مرتبط  شکایات  از   کند. 

)distorted vision( یا متامورفپسی، اختالل دید رنگ، لکه بینی در میدان بینایی و تغییر اندازه اشیا اشاره نمود. اگر چه این شکایات منحصر 
به اختالالت ماکوال نبوده و در اختالالت عصب بینایی نیز ممکن است دیده  شوند اما با سواالت دقیق  می توان به تشخیص احتمالی 

نزدیک شد.

  به یاد بسپاریم

استفاده از SLO، با طیف infrared سبب تشخیص بهتر روزنه های 
کاذب و Nevus کوروئید نسبت به خون و فوندوس فوتوگرافی می شود. 

بعالوه SLO با نور مادون قرمز در eye tracking دستگاه های جراحی و 
لیزری در چشم پزشکی کاربرد دارد. 
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Optic Nerve Avulsion with Vitreous Hemorrhage and Pale Retina



ترکیبات آلفا-1-بالکر

ترکیبات آلفا-1-بالکر در مردان برای درمان بزرگی خوشخیم غده پروستات یا Benign Prostatic Hyperplasia = BPH  و در زنان برای درمان اختالالت 
مثانه تجویز می شود. این ترکیبات با بلوک انتخابی یا selective blockage گیرنده های α 1A adrenergic  موجب ریلکس شدن عضالت صاف گردن مثانه 
و پروستات می شوند. از آنجا که مشابه این عضالت در عنبیه یا آیریس نیز وجود دارند، مصرف این ترکیبات موجب ضعیف شدن عضالت صاف متسع کننده 
 یا دیالتور مردمک گردیده و این تضعیف همزمان با غلبه یا dominance عضالت منقبض کننده یا constrictor مردمک موجب بروز اختاللی تحت عنوان

floppy iris syndrome می شود.

ترکیبات متعددی می توانند چنین عوارضی برای بیماران ایجاد کنند و شاید شایعترین این ترکیبات داروی )tamsulosin (Flomax باشد ولی 
ترکیبات شناخته شده دیگری نیز هستند که می توانند عوارضی مشابه داروی فوق ایجاد کنند. از میان شناخته شده ترین این داروها می توان 

به موارد زیر اشاره نمود:

• Alfuzosin      • Chlorpromazine         • Donepezil         • Doxazosin        • Finasteride        • Labetolol Hydrochloride        • Mianserin 

    • Prazosin       • Risperidone                •Ropinirole         • Saw Palmetto    • Silodosin          • Tamsulosin                        • Terazosin

هنگامی که مصرف کننده این ترکیبات تحت عمل جراحی کاتاراکت قرار می گیرد floppy بودن عنبیه موجب بیرون زدگی مکرر عنبیه در 
حین جراحی شده و خطر عوارض متعددی مانند آتروفی آیریس و خارج شدن زجاجیه یا vitreous loss را بسیار افزایش می دهد. )شکل یک(

به طور خالصه عوارض ناشی از مصرف ترکیبات آلفا-1-بالکر در حین جراحی کاتاراکت عبارتند از:
- مواج شدن عنبیه یا iris billowing در هنگام شستشو یا irrigation اتاق قدامی،

- بسته شدن یا میوزیس مردمک،
- پروالپس مکرر آیریس از برش اصلی فیکو یا برش های جانبی )پاراسنتز(،

- صدمه به ساختمان های داخلی چشم مانند آسیب به سلول های اندوتلیوم قرنیه، آتروفی عنبیه، پارگی کپسول خلفی و خروج مایع زجاجیه.
برای درمان/پیش گیری از عوارض احتمالی بیان شده در باال، روش هایی وجود دارند که به طور خالصه می توان آن ها را به صورت زیر عنوان 

نمود:
 cohesive بویژه انواع OVD استفاده از -

retractor و iris hooks استفاده از -
- استفاده از soft shell technique )استفاده همزمان از هر دو ژل dispersive و cohesive( که اولی برای محافظت از اندوتلیوم قرنیه و دیگری 

برای حفظ عمق اتاق قدامی و ممانعت از خروج عنبیه از برش های عمل بکار برده می شود. )شکل 2(
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 IFIS شکل یک-پاتوفیزیولوژی

  شکل 2- راه های ممانعت از پروالپس آیریس به دنبال مصرف ترکیبات آلفا 1
آنتاگونیست مانند تامسولوسین







   بیمار مرد 67 ساله ای است که بعلت تورم پلک فوقانی چشم چپ 
نامبرده اظهار می نماید  با آن مراجعه نموده است.  افتادگی همراه  و 
که این تغییرات از حدود 6 ماه پیش آغاز شده و کمی نیز پیشرفت 

داشته است. )شکل 1(

1- محتمل ترین تشخیص برای تصویر فوق چیست؟
- الف: کیست درموئید ملتحمه
- ب: کیست احتباسی ملتحمه

- ج: نئوپالزی اینترا-اپی تلیال ملتحمه
- د: پاپیلومای ملتحمه

 conjunctival inclusion جواب صحیح کیست احتباسی ملتحمه یا   
cyst است. این ضایعه نمای یک توده کیستیک بدون درد را دارد که 

اندازه  فوق  بیمار  در  ولی  است  متوسط  تا  معموال کوچک  آن  اندازه 
نسبتاً بزرگی دارد. تشخیص conjunctival inclusion cyst به طور کلی 
تشخیصی بالینی است ولی می توان برای تایید تشخیص آن از نمونه 

بیمار  از  تاریخچه  تهیه  نمود.  استفاده  هیستوپاتولوژی  برای  ارسالی 
یا سابقه جراحی  تروما  اتیولوژی احتمالی مانند  یا  یافتن علت  برای 
قبلی ضرورت دارد. همچنین بررسی پروسه فعال التهابی ضروری به 

نظر می رسد.

2- علت احتمالی افتادگی پلک یا ptosis در بیمار فوق چیست؟
aponeurotic ptosis الف: پتوز آپونوروتیک -

mechanical ptosis ب: پتوز مکانیکی -
myogenic ptosis ج: پتوز میوژنیک -

neurogenic ptosis د: پتوز نوروژنیک -

پاسخ صحیح پتوز با علل مکانیکی است که ناشی از وزن زیاد ضایعه 
این ضایعه کیستیک مسئله  یا حجم بزرگ آن می باشد. در   bulk و 
درگیری عضالت پلک یا ساختمان های آپونوروتیک مطرح نمی شود. 
تومور،  پلک،  التهاب  پلک،  ادم  از:  عبارتند  مکانیکی  پتوز  علل  سایر 

شاالزیون، کیست درموئید، نوروفیبروما و رسوب آمیلوئید. 

با چنین  برای برخورد  بهترین روش  از درمان های زیر  3- کدامیک 
بیماری است که ضایعه کیستیک ملتمحه دارد؟

- الف: تجویز آنتی بیوتیک به صورت ترکیبات قطره و یا خوراکی 
aspiration ب: تخلیه مایع داخل کیست یا -

excisional biopsy ج: انجام -
- د: استفاده از قطره های ضد التهابی استروئیدی

شکل به  جراحی   conjunctival inclusion cyst اصلی  درمان     
و  شدید  تظاهرات  با  بیمار  که  مواردی  در  است.   excisional biopsy

ناگهانی مراجعه می کند و از درد و ناراحتی شکایت دارد می توان در 
ابتدا اقدام به تخلیه کیست به روش aspiration نمود. به این ترتیب 
بهتر  می شوند.  خارج  و  شده   decompress کیست  آبکی  محتویات 
 است این کار پشت اسلیت لمپ و با سوزن gauge 27 و در شرایط 
بی حسی موضعی انجام شود. بدیهی است برای انجام چنین کاری باید 
بیمار کامال با پزشک همکاری داشته باشد تا هرگز عارضه نادر ولی 
خطیر سوراخ شدن کره چشم رخ ندهد. از آنجا که تخلیه مایع کیست 
توام با عود مجدد ضایعه می باشد باید در اسرع وقت اقدام به برداشتن 

کامل آن به روش بیوپسی اکسیژنال نمود. 

چالش، آموزش، یادآوری

|چالش، آموزش، یادآوری|
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lacorzana
Straatsma syndrome in a 12-year-old female patient with a history of myopia (-4.25 D in the left eye) and 
occlusion therapy during childhood, that came to our institution referring poor vision in OU 
Straatsma syndrome is a rare disease entity characterized by the traditional triad of unilateral myelinated 
retinal nerve fibers (MNRF), axial myopia, and amblyopia. The original description of the condition also 
included strabismus. Variations of the triad include a “reverse Straatsma syndrome ”, in which patients 
exhibit hyperopia instead of myopia.
The management includes providing proper refractive correction and ruling out systemic associations 
such as neurofibromatosis, Down and Gorlin syndrome, Marcus Gunn's pupil, and autosomal dominant 
vitreoretinopathy with skeletal malformations 
Visual prognosis of amblyopia associated with myelination of retinal nerve fibers and anisometropia is 
poorer than anisometropic amblyopia without myelination. It is well known that the former is refractory 
to occlusive therapy. Despite having a poor prognosis, visual rehabilitation should be attempted. 
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  1199--ررااههننمماایی  پپززششککاانن  ببرراایی  ببییمماارراانن  ممببتتالال  ببهه  ککووووییدد

 ققسسممتت  ااوولل::  ببییمماارراانن  سسررپپاایییی
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 اده، دکتر حوریه سادات هاشمیدکتر فیروزه معین ز کیایی، دکتر مژگان مرتضوی، ،بابک علی دکتر  
 

 : دکتر فیروزه معین زادهو نگارندهوری آردگ
 عضو هیات علمی گروه نفرولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
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 مقدمه

گفته می شود سیستم بهداشتی و درمانی  COVID-19ویروس کرونا که به آن  با بدنبال پاندمیک شدن عفونت          
کشور و جهان دستخوش مشکالت بزرگی شده است. درمان بیماران مبتال به مشکالت تنفسی شدید ناشی از ویروس از 
یک طرف و کالپس سیستم درمانی برای افرادیکه بیماریهای دیگری بجز کووید داشته اند چالشهای بزرگی را پیش روی 

و سایر نهادهای  FDAارگانهای بین المللی نظیر سازمانهای جهانی نظیر سازمان جهانی بهداشت،  پزشکان گذاشته است.
 مدیریت کشوری ستاد علمی کمیتهمعتبر پزشکی بدنبال راهکارهای درمانی مناسب برای بیماری هستند. در این راستا 

مدیریت بیماران ارائه میدهد که آخرین  بصورت مستمر گایدالینهای کاربردی را برای )کووید( ویروس کرونا بیماری
 است.  -09ویرایش  – 1399 آذرویرایش آن ویرایش 

 در این ویرایش دستورالعمل از آخرین دستورالعملهای ارائه شده جهانی استفاده شده است.
به موازات تالش در جهت مدیریت بهتر بیماری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بصورت هفتگی کمیته علمی بیماری 
کووید را برگزار کرده و با مد نظر قرار دادن نظرات پزشکان متخصص و فوق تخصص دانشگاه، دستورالعملهای کاربردی 

با الزهرا که بزرگترین بیمارستان مرکز کشور می باشد و  مدیریت بیماران را اعالم می کند. از طرفی بیمارستان بزرگ
در این بیمارستان بیمار مبتال به کرونا  500توجه به سیر پیشرونده بیماری در استان اصفهان، انتظار می رود بیش از 

منظم و به عنوان بیمارستان مرجع بیماران کووید کمیته های علمی خود را بصورت بستری شوند. بیمارستان الزهرا 
هفتگی برگزار می کند. در این کمیته های علمی جوانب مختلف درمان بیماران مورد بررسی قرار می گیرد و مصوبات 

 خود را به دانشگاه اعالم می نماید.
محتوای پیش رو، ترکیبی از این سه مرجع بزرگ مدیریتی بیماران است که می تواند برای پزشکان درگیر درمان بیماران 

  کرونا مورد استفاده قرار گیرد.بستری 
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 عالیم بالینی:

ند. در بین بیماران کبروز می  criticalطیف عالیم کلینیکی در بیماری کرونا از عفونت بی عالمت تا بیماری 
ب، سرفه، گلودرد، ضعف و روز است. عالیم بالینی بیماری شامل ت 5تا4عالمتدار، طول متوسط دوران کمون، حدود 

ال مراجعه می کنند. آنوسمی یالژی می باشد. تعدادی از بیماران با عالیم گوارشی شامل بی اشتهایی، تهوع و اسهم
وند تنگی نفس به طور بیماران وجود دارد. در تعدادی از بیمارانی که بستری می ش %68و کاهش حس چشایی تا 

 روز پس از عالیم اولیه بروز می کند.  8تا  5حدود متوسط 
وقی، بیماری مزمن ریه، فاکتورهای خطر عوارض جدی در بیمار مبتال به کووید شامل: سن باال، بیماری قلبی عر

 دیابت و چاقی است. 

 1در نمودار زیر، مراحل مختلف بیماری نشان داده شده است

 
 

 کرد تقسیم زیر مراحل به توان می را بیماری سیر
 معالئ بروز از قبل/عالمت بی :صفر مرحله 
  Early infectionعفونت ابتدایی مراحل :یک رحلهم
 تنفسی فاز :دو مرحله 
   Hyper inflammationشدید التهابی فاز :سه رحلهم

                                                             
1 N Engl J Med 2020;383:1757-66. DOI: 10.1056/NEJMcp2009249 
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 در که است RT-PCR آزمایشگاهی تست با صرفا مرحله این در بیماری تشخیصمرحله بی عالمت: 
 RT-PCR تست با 19 -کووید به مبتال افراد با نزدیک تماس در، عالمت بی افراد در بیماریابی حین

 .گیرد می صورت) ...و زندان نظیر ( تجمعی های مکان در عالمت بی افراد از غربالگری حین یا و مثبت
 .2شود انجام است الزم آنها عالمتی پایش لذا شوند دار عالمت است ممکن مدتی از بعد افراد این
 

 جامع مراکز هب )...و تب بدون یا با لرز ، گلودرد ، سرفه( 19 کووید نفع به عالیم با که افرادی کلیه
 نظر از اابتد باید کنند، می مراجعه خصوصی بخش پزشکان و بیمارستانها ، ویژه های کلینیک المت،س

 سایر با و ودهب تب بدون عفونت اولیه مراحل در است ممکن بیمار .گیرند قرار ارزیابی مورد تنفسی عالئم
 .نیست شایعی عالمت عموماً باال بسیار تب .کند تظاهر عالئم

 
 تشخیص:

ام آزمایشاتی است. انجاز ته حلق و ناحیه نازال  RT-PCRروش تشخیص قطعی بیماری انجام 
 برای تشخیص بیماری یا پیگیری ارزشی ندارند. IgGو  IgMنظیر 

 
 و CBC آزمایشات انجام برای ضرورتی بستری، غیر موارد برای که شود می نشان خاطر

CRP شود.  نمی و توصیه ندارد وجود 
 تصویربرداری:

 نیست.  تصویربرداری بیمار سرپایی مبتال به کووید بدون عالیم تنفسی نیازی به انجام
 :شامل معالج پزشک صالحدید به برداری تصویر اقدامات انجام یاندیکاسیونها

 دار عارضه کووید خطر معرض در روههایگ-
 شود تنفسی عالئم تشدید دچار بیمار که مواردی در -
 

 اندیکاسیون ارجاع جهت بستری:
 سینه در سنگینی احساس یا سوزش سینه، قفسه درد دشوار، تنفس/نفس تنگی-1
 هوشیاری سطح کاهش عالئم -2

 که دبگیر تصمیم پزشک و شود ارجاع سالمت جامع مرکز پزشک به زیر عالیم وجود صورت در همچنین
 :شود ضافها حمایتی های درمان یا و داشته درمان ادامه یا دارد تخصصی مرکز به ارجاع به نیاز فرد

 دار خلط های سرفه بروز ها، سرفه دتشدی-3
 روز 5 از بعد سانتیگراد درجه38.5 از بیش تب تشدید یا تداوم-4
 .ندهد پاسخ خوراکی الکترولیت و آب جایگزینی درمان به آن از ناشی آبی کم که شدید اسهال -5

                                                             
 09، ویرایش در سطوح خدمات سرپایی و بستری 19تشخیص و درمان بیمار کووید راهنمای  2
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درمانی بهداشتی مراکز به کننده مراجعه افراد در 19 کووید درمان و تشخیصالگوریتم 

 
 

 درمان:
 عالمتی/تسکینی های درمان و منزل در سازی جدا و مراقبت نباشند بستری نیازمند که بیمارانی برای

 اغلب برای رو این از .داشت نخواهند بستری به نیازی مبتالیان موارد %80 به نزدیک .شود می توصیه
 معمول های مراقبت و شود انجام منزل در تسکینی و عالمتی درمانی های مراقبت است الزم بیماران

 :کند می کفایت زیر موارد شامل
  تسکینی/عالمتی درمان

 کافی، مایعات مناسب، تغذیه استراحت، 
 )نقاهتگاه یا منزل در( جداسازی

 
  تسکینی/عالمتی درمان-1

 بیحالی و ضعف
 کافی و مناسب تغذیه-منزل در استراحت و روزانه شدید فعالیت اهشک

 .باشد کننده کمک تواند می تنفسی های تمرین همراه به نرمش بویزه نرمش حرکات امانج
 
 بویایی حس دادن دست از

 .بکشد طول ها هفته است ممکن اینکه و عالمت این تدریجی بهبود مورد در بیمار به دادن اطمینان
 بویایی عصب تحریک شیوه از هفته، 2 از بیش تداوم صورت در است ممکن .ندارد اختصاصی درمان
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 آسیب مخاط به و نبوده محرک ترکیبات این که کند دقت .نمود استفاده بودار ترکیبات کمک به
 .نرسانند

 
 تهوع و استفراغ:

 :  کند کمک استفراغ و تهوع کاهش به تواند می زیر اقدامات
 عمیق و آرام های نفس کشیدن-
 یخی-سرد مایعات اندک اندک نوشیدن-
 کند تحمل تواند می که غذاهایی و سوخاری نان نظیر سبک غذاهای مصرف -
 شیرین یا چرب ,شده سرخ غذاهای مصرف عدم-
 نوبت هر در غذا حجم کاهش و غذا مصرف دفعات افزایش-
 نکنند فعالیت غذا از بعد-
 .نزنند مسواک غذا از بعد بالفاصله-

 ستفاده نشود.برای درمان تهوع و استفراغ از متوکلوپرامید یا اندانسترون ا
 

 اسهال
 جلوگیری و ها الکترولیت و آب جایگزینی اسهال علل سایر نظیر اسهال درمان:الکترولیت و آب جایگزینی

 شدیداسهال موارد در .باشد می حیاتی بسیار سالمندان و کودکان گروه دو در خصوصا که است آبی کم از
 تجویز است ممکن عفونی عوامل بخصوص علل سایر رد صورت در حمایتی اقدامات به پاسخ عدم یا و

 نظر درمدت  کوتاه برای روز در قرص  8تا  مجموعا عدد یک دفع هربار ازای به و سپس عدد 2ابتدا   لوپرامید
 .شود گرفته

 
 
 ای تغذیه غلط باورهای کاهش و بیمار تغذیه وضعیت اصالح -2
 
 را رسانی اکسیژن وضعیت است ممکن باال سنین در خصوصا حد از بیش مایعات مصرف که کنید دقت-

 کند بدتر
 باشد معدنی امالح و ها ویتامین ,ها پروتئین از غنی باید بیمار غذای-
 مصرف مکمل به نیازی لبنیات و تازه سبزیجات و میوه از کافی استفاده و مناسب تغذیه صورت در-

 .شود نمی توصیه امالح-ویتامینی های مکمل روتین مصرف و باشد نمی
 سیستم وضعیت بهبود به است ممکن سلنیوم و زینک ،D ویتامین مکمل ،ای تغذیه فقر صورت در-

 قبال افراد از بسیاری ما، کشور در D ویتامین کمبود باالی شیوع وجود با شود توجه .کنند کمک ایمنی
 با مسمومیت خطر باید رو این از .هستند مصرف حال در یا و کرده دریافت را مکمل این باالی دوزهای
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  بودن منفی صورت در .شود گرفته بیمار از مکمل مصرف تاریخچه .شود گرفته نظر در D ویتامین
 .شود تجویز تواند می هفته 12 تا 8 برای هفته هر واحدی D 50000 ویتامین پرل ، اریخچهت

 
 :محیط تهویه

 که چرا نشود استفاده پنکه از است بهتر( ها پنجره یا در کردن باز طریق از مناسب تهویه برقراری
  )شود ویروس انتشار باعث است ممکن

 
 ی:اختصاصدرمان -3

معرفی نشده است. برخی از  19-هنوز هیچ داروی ضد ویروس با اثربخشی قطعی جهت درمان کووید
است در تسکین عالیم، کوتاه کردن دوره بیماری، کاهش نیاز به حمایتهای تنفسی و داروهای موجود ممکن 

 بستری در بیمارستان کمک کننده باشند.
 

 هیدروکسی کلروکین-1
بعنوان یک داروی  19-هیدروکسی کلروکین از ابتدا با تصمیم کمیته علمی مراقبت و درمان کووید

ساعته و سایر مراکز درمانی برای افراد  16متعاقبا در مراکز درمان پیشنهادی در درمان سرپایی مطرح شد و 
ساعته نشان داد که میزان بستری در  16واجد شرایط ارائه شد. نتایج اولیه مطالعه انجام شده در مورد مراکز 

ت بیمارستان و فوت بیماران، به طرز معنی داری در افرادی که هیدروکسی کلروکین در درمان سرپایی دریاف
 کرده بودند از کسانی که این دارو را دریافت نکرده بودند، کمتر بود

-از سویی دیگر مطالعات دیگری اخیرا به بازبینی اثربخشی هیدروکسی کلروکین در درمان زودهنگام کووید
پرداخته است که داللت بر تأثیر هیدروکسی کلروکین در تسکین عالیم، کوتاه کردن دوره بیماری،  19

 ای بیمارستانی و مرگ و میر بیماران دارد. ذیرش هپ
جدای از اثربخشی، مهمترین دغدغه موضوع ایمنی هیدروکسی کلروکین می باشد. علیرغم اطالعات اولیه در 

 اوایل پاندمی، نتایج متاآنالیزهای انجام شده بر روی مقاالت منتشر شده، حکایت از ایمنی دارو دارد.
در افراد دارای کمبود ) برای تجویز کلروکین وجود نداشته باشد نیلذا درصورتی که کنتراندیکاسیو

G6PD با عالئم خفیف که  19-، سابقه حساسیت به دارو، مبتالیان به صرع در مبتالیان به کووید
اندیکاسیون بستری نداشته باشند و در روزهای ابتدایی شروع عالئم )هفته اول و ترجیحا سه روز 

 یز هیدروکسی کلروکین پیشنهاد می شود.اول شروع عالئم ( ، تجو
رژیم درمانی سرپایی افراد سرپایی مشکوک/ محتمل / قطعی با عالیم خفیف بدون نیاز به 

 بستری:
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 ساعت 12 هر ادامه در و قرص دو ساعت 12 هر اول روز گرم میلی 200 سولفات کلروکین هیدروکسی
 .روز 7 حداقل بمدت قرص یک

بیمار )در صورت عدم بهبود عالیم اولیه( هیدروکسی کلروکین ممکن است حداکثر تا بر اساس شرایط بالینی 
 روز ادامه یابد 10
 
 ویروسی ضد درمان-2
  مطالعات متعددی جهت بررسی اثربخشی و ایمنی فاویپیراویر، سوفوسبوویر در ترکیب با داکالتاسویر و یا

 لدیپاسوویر، ایورمکتین و اینترفرون در حال انجام است.
  در کاهش  فاویپیراویردر متا آنالیز انجام شده بر روی نتایج مطالعات منتشر شده، حاکی از اثر بخشی

عالیم و دوره بیماری می باشد ولی در کوتاه کردن زمان الزم برای کلیرانس ویروس، نیاز به حمایتهای 
 تنفسی و مرگ و میر بیماری اثرات قابل توجه نداشته است. 

 ن دارو محدود تر می باشد.. قضاوت در مورد اثربخشی و ایمنی ای یورمکتیناثربخشی ا مطالعات در مورد
 . نیاز به شواهد بیشتری دارد

  هنوز بصورت جامع منتشر نشده است. باید  اینترفرون در بیماران سرپایینتایج اثربخشی و ایمنی
 منتظر نتایج این مطالعات بود. 

 توصیه نمی شود و تجویز نشود. 19 –استفاده از ایورمکتین در هیچ مرحله ای از بیماری کووید 
 

 شود: تجویز 19کووید  سرپایی درمان در روتین بطور نباید که داروهایی -ب
 

 در عنوان هیچ به ریواروکسابان یا آسپرین مانند انعقاد ضد داروهای از استفاده انعقاد: ضد داروهای
 .است نشده توصیه سرپایی درمان
 ندارد ای شده ثابت ویروسی ضد اثر گونهو داکسی سیکلین هیچ آزیترومایسین ازجمله: ها بیوتیک آنتی

 درصورت شود می توصیه آن، رویه بی مصرف دلیل به میکروبی های بروز مقاومت احتمال به توجه وبا
 .شود خودداری اکیداً آن تجویز از باکتریال های همزمان عفونت ابتالی از قوی شک فقدان
 ندارند بیوتیک آنتی تجویز به نیاز اغلب بدحال بیماران حتی

 در جدا پردنیزولون یا دگزامتازون مانند تزریقی چه و خوراکی چه ، کورتون تجویز از استروئیدها: انواع 
 ویروسی عوارض افزایش و ایمنی سطح کاهش سبب ویروسی فاز در که چرا نمایید پرهیز سرپایی بیماران

 .گردد می
 پنتوپرازول و امپرازول نظیر Proton Pump inhibitors (PPI) ترکیبات
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 از فاموتیدین به منظور درمان بیماری کووید توصیه نمی شود.استفاده 
 گیاهی ناشناخته داروهای انواع
 تقویتی ادعای با های فرآورده انواع

 نشده توصیه سرپایی درمان در عنوان هیچ به زیفرون یا رسیژن مانند بتا اینترفرون داروی از استفاده
 .است

 
 دی، ویتامین سلنیوم، زینک، سی، ویتامین شامل ها مکمل دهد نشان که مستندی مطالعه حاضر حالدر 

 ابتال از پیشگیری در نقشی اختصاصی بصورت ... و سینگ جین زنجبیل، کورکومین، اکیناسه، آ، ویتامین
  ندارد. وجود باشند، داشته جدید ویروس کورونابه 

 ندارند مکمل به نیاز سالم تغذیه با افراد اغلب
 
 

 باشند: می درمانی مراکز به ارجاع نیازمند که سرپایی بیماران در دهنده هشدار عالئم
 شود دقیقهدر  بار  24 از بیش وقتی خصوصا ,دقیقه در تنفس تعداد افزاینده رسی-
 استراحت زمان در خصوصا نفس تنگی پیشرونده سیر -
 محیطی سیانوز بروز -
 گیجی/آلودگی خواب/هوشیاری تغییرات-
 شدید بسیار اشتهایی بی-
 ندهد پاسخ خوراکی الکترولیت و آب جایگزینی درمان به آن از ناشی آبی کم که شدید اسهال-
 روز 5 از بعد سانتیگراد درجه 38.5از بیش تب تشدید یا تداوم-

 بازگشت به کار:

 بیمار ساعت  24که   شرطی به باشد گذشته عالئم شروع از روز 10 حداقل بایستی کار به بازگشت گواهی جهت
 .باشد یافته کاهش نیز بیمار عالیم وسایر باشد نداشته )بر تب بدون( تب
 7 از بعد است داشته بیمار همراه عنوان به مثبت PCR آزمایش یک فقط و بود عالمت بی فرد که صورتی در

 .کند بازگشت کار محل به تواند می روز
 رفع شرط به کار محل به عالئم شروع از بعد روز 20 حداقل است بوده بستری فرد که بیماری شدید موارد در

 .نماید بازگشت عالئم
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 نکات کلیدی:

 
درد شکم، عالیم : هر بیمار مبتال به تب، عالیم تنفسی، 19با توجه به تنوع عالیم بیماران مبتال به کووید -

 مورد بررسی قرار گیرد 19گوارشی، بدن درد وعالیم عصبی جدید ابتدا از نظر کووید 

گروههای در معرض خطر  در بیماران بی عالمت، یا مرحله خفیف بیماری نیازی به انجام رادیولوژی نیست.  فقط در-
 کووید عارضه دار یا در مواردی که بیمار دچار تشدید عالئم تنفسی شود بایستی انجام شود.

 لزومی ندارد. CRPو  CBCبرای بیماران سرپایی انجام -

 ار سرپایی نباید کورتیکواستروئید، آسپرین، ریواروکسابان، اینترفرون تجویز شود.برای بیم-

باشد از قرص  19کنترااندیکاسیون و در صورتی که بیمار در روزهای ابتدایی ابتال به کووید در صورت نداشتن -
 روز می توان استفاده کرد. 7حداقل برای  هیدروکسی کلروکین

استفاده از در صورت تغذیه مناسب و استفاده کافی از میوه و سبزیجات تازه و لبنیات نیازی به مصرف مکمل نمی -
 توصیه نمی شود.نظیر زینک، سلنیوم، ویتامین سی امالح -ین مکمل های ویتامینیباشد و مصرف روت

 رعایت دوران قرنطینه در دوران ابتال به کووید به کنترل بیماری کمک می کند.-
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 کووید: سرپایی چند نمونه از نسخ دارویی بیماران
 :1نمونه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :2نمونه 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تاریخ:                              نام و نام خانوادگی:  

 

Rx: 

 

1.Tab. Acetaminophen 500mg                                     n=20 

 ساعت یکعدد 6در صورت تب یا بدن درد هر 

2. Syr. Brome Hexine                                                     n=1 

   سی سی در صورت سرفه 5ساعت  6هر 

 امضا

 تاریخ:                       نام و نام خانوادگی:           

 

Rx: 

 

1.Tab. Acetaminophen 500mg                                     n=20 

 ساعت یکعدد 6در صورت تب یا بدن درد هر 

2. Syr. Diphenhydramine                                                   n=1 

 وجود تهوع و استفراغسی سی در صورت  5

 امضا
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 : 3نمونه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تاریخ:                    نام و نام خانوادگی:             

 

Rx: 

 

1.Tab. Acetaminophen 500mg                                     n=20 

 ساعت یکعدد 6در صورت تب یا بدن درد هر 

2. Tab. Zolpidem 5mg                                              n=20 

 یک عدد شبها موقع خواب

 امضا



|راهنمای پزشکان برای بیماران مبتال به کووید-19|
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 :4نمونه 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 می توان استفاده کرد.نکته: از سایر ضد سرفه ها نظیر دیفن هیدرامین نیز 

 تاریخ:                    نام و نام خانوادگی:  

 

Rx: 

 

1.Tab. Acetaminophen 500mg                                                 n=20 

 ساعت یکعدد 6در صورت تب یا بدن درد هر 

2. Tab.   Hydroxychloroquin 200mg                                         n=16 

 ساعت 12روز اول دو عدد هر 

 ساعت یک عدد 12سپس هر 

3. Syr. Bromhexin                                                                        n=1 

 سی سی 5ساعت  6هر 

4. Tab. Acetaminophen 500 mg                                            n= 20 

 ساعت در صورت تب یا بدن درد 6هر 

 امضا  







مقدمه
یا  ضلعی  شش  سلول های  ردیف  یک  قرنیه  اندوتلیم  سلول های 
هگزاگونال هستند که سطح خلفی قرنیه را پوشانده و با دو مکانیزم 
الف- به  deturgescence نسبی قرنیه می شوند:  یا   dehydration سبب 
عنوان یک مانع فیزیکی یا barrier عمل می کنند. ب- دارای پمپی به 
نام ATPase هستند که آب را از قرنیه بیرون می راند. این سلول ها به 
صورت معمول در محیط in vivo قدرت تکثیر ندارند و فرایند میتوز 
در این سلول ها در مرحله یا فاز G1 متوقف شده است. این سلول ها از 
نظر جنین شناسی از cranial neural crest و به دنبال آن از سلول های 
مزانشیمال مشتق شده اند. سلول های اندوتلیوم قرنیه بیش تر ماهیت 
نورونی دارند تا این که شباهت به سلول های اندوتلیوم عروق خونی 

داشته باشند.
اندوتلیال  سلول های  بیماری  فوکس  دیستروفی  دیگر  سوی  از 
 قرنیه است که به صورت یک بیماری ژنتیکی بروز نموده و دیرآغاز یا

 expressivity است، این بیماری ناهمگون و پیچیده بوده و late onset

متغیر و penetrance ناکامل دارد. نسبت ابتال زنان به مردان 3 به یک 
زنان 11  guttae در مردان 7 درصد و در  البته میزان شیوع  است.  
درصد گزارش شده است. در ضمن نشان داده شده که دیابت و سیگار 
اثرات بیش تری بر تشکیل FECD در زنان نسبت به مردان دارد.. به 
عبارت دیگر جنس مونث و سن بیمار فاکتورهای خطرساز در تشکیل 

بیماری FECD به حساب می آیند. 

بیان مسئله
و  مختلف  ژن های  بین  متقابل  نقش  از  ناشی  پیچیده،  اختالالت 
هم  فوکس  اندوتلیالی  دیستروفی  مورد  در  هستند.  زیست  محیط 
همین شرایط حاکم است. تصویر زیر این نقش متقابل بین ژن های 
دخیل در این بیماری و محیط زیست را نشان می دهد )شکل یک(. 
منظور از epigenetic modification در دیستروفی فوکس، تاثیرات غیر 
ژنتیکی موجود در محیط زیست انسان بر بیان یا expression یک یا 

چند ژن می باشد.
سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که چگونه سلول پس از 
دوره میتوز )post-mitotic( مورد ارزیابی قرار  گیرد؟ چالش های روبرو 

برای بررسی سلول های اندوتلیوم قرنیه به قرار زیر می باشند:
- بررسی بر روی مقادیر اندکی از بافت انجام می شود برای مثال 
قرنیه  پیوند  به فوکس در حین عمل  بیمار مبتال  از سلول های  باید 

نمونه تهیه کرد.
پیر  فرایند  و دستخوش  non-proliferative هستند  این سلول ها   -

شدن یا senescence قرار می گیرند. 
- واکنش متقابل بین این سلول ها و داربست یا ماتریکس سلولی در 

زمان تهیه بافت بوجود می آید. 
- هیچ مدلی حیوانی در مورد دیستروفی فوکس وجود ندارد که 
داخل  پروسه های  خصوص  در  کافی  اطالعات  عدم  آن  علت  شاید 
سلولی باشد. به عبارت دیگر اکتشافات ژنتیکی در این بیماری ناکافی 

هستند. 

مراحل تهیه بافت اندوتلیوم قرنیه و بررسی آن
ابتدا  می شود.  آغاز  چشم  بانک  نمونه های  از  استفاده  با  کار  این 
بقیه  از  به آن  به همراه غشای دسمه چسبیده  اندوتلیوم  سلول های 
کمک  به  اندوتلیوم  سلول های  سپس  می شوند.  جدا  قرنیه  استروما 
دمای 37  در  آنزیماتیک  واکنش های  و سایر   EDTA نام  به  ترکیبی 
از غشای دسمه جدا می شوند و سوسپانسیون سلولی بدست  درجه 
داده  کشت  مخصوص  ظروف  در  و  مناسب  مغذی  محیط  در  آمده 

می شود. 
نمونه های  که  است  این  از  ناشی  سلولی  اولیه  کشت  مشکالت 
 موجود در بانک چشم اغلب مربوط به افراد سالخورده هستند و پدیده

می شود.  مشاهده  آن ها  در  وضوح  به  سلولی  پیری  یا   senescence

سلول های اندوتلیوم قرنیه یک بیمار سالخورده مملو از گرانول است. در 
نمونه های مربوط به گروه های سنی پایین تر نیز ممکن است مشکالتی 
باشد.  داشته  وجود   endothelial mesenchymal transformation مانند 
 first passage سایر مشکالت عبارتند از ظرفیت میتوتیک محدود در
که منجر به تهیه مقادیر بسیار اندکی از سلول خواهد شد، از دست 
تغییر  و  تفاوت  و   in vitro مورفولوژیک در شرایط  رفتن خصوصیات 
دیگر عبارت  به  یا  دیگر  دونور  به  دونور  یک  بافت  از  سلولی   نمای 

donor-to-donor variability. )شکل 2(

در آزمایشگاه باید ده ها بافت دونور را برای تهیه کشت سلولی مورد 
استفاده قرار داد تا جمعیت اندکی از سلول ها بدست آیند. سپس به 
 immortalization این سلول ها telomerase کمک آنزیـمی تحت عنوان

چگونه مطالعه بیولوژی سلول های 
اندوتلیوم قرنیه مکانیزم بیماری 

دیستروفی فوکس را تشریح می کند؟
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شکل 1- نقش متقابل ژن و محیط زیست 



همان  که  سلول ها  این  حقیقی  نمای  نهایت  در  و  می  شوند 
بدست   in vitro شرایط  در  است   hexagonal monolayer وضعیت 
یا و   senescence حالت  کم تر  سلول ها  شرایط  این  در  آمد.   خواهد 

می دهند.  نشان  خود  از   endothelial mesenchymal transformation

)شکل 3(

برای  می آورند.  فراهم  را  مفیدی  اطالعات  بافتی  نمونه های   
شرایط در  فوکس  دیستروفی  به  مبتال  بیمار  قرنیه  به  وقتی   مثال 
 ex vivo نگاهی انداخته شود نمای rosette مشاهده می گردد که نمایی

characteristic برای این بیماری است. به عبارت دیگر ناحیه تیره رنگی 

که در زیر میکروسکوپ مشاهده می شود همان guttae است که فاقد 
سلول می باشد ولی اطراف این ناحیه تیره رنگ را cluster یا خوشه  ای 
از سلول های اندوتلیوم قرنیه احاطه کرده است و این نما با استفاده از 
رنگ آمیزی های بافت شناسی بیش تر خود را نشان می دهد. به عبارت 

دیگر این سلول ها وارد شرایط upregulation شده اند. )شکل 4(
شده  توجه  آن  به  آزمایشگاهی  بررسی   در  که  دیگری  مهم  مورد    
دیستروفی  در   proteomoc analysis یا  پروتئومیک  آنالیز  به  مربوط 
شدیدی  تعادل  عدم  که  می دهد  نشان  آنالیز  این  است.  فوکس 
در  اکسیدان  ترکیبات  به  آنتی اکسیدان  ترکیبات  بین  نسبت  در 
 دیستروفی فوکس وجود دارد. در حقیقت نوعی down-regulation در

anti-oxidant defense در جریان این بیماری رخ می دهد. )شکل 5(

  به عبارت دیگر شواهدی از استرس اکسیداتیو در پاتوژنز این بیماری 
رسیده  چاپ  به  نیز  امریکا  پاتولوژی  ژورنال  در  و  شده  داده  نشان 
است. در تصویر زیر نیز تاثیرات ناشی از انجام چند کار تحقیقی بر 
روی سلول های اندوتلیوم قرنیه برای ایجاد وضعیتی مشابه دیستروفی 
فوکس در انسان در شرایط in vitro مشاهده شده است که مهم ترین 
آن شاید تاثیر طیفی از اشعه ماورای بنفش UVA بر اندوتلیوم قرنیه 

موش ها باشد. )شکل 6(

|چگونه مطالعه بیولوژی سلول های اندوتلیوم قرنیه مکانیزم بیماری دیستروفی فوکس را تشریح می کند؟|
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شکل 2- مشکالت کشت سلول های اندوتلیال قرنیه

شکل 3- تهیه سلول در محیط آزمایشگاه

شکل 4 

شکل Proteomic analysis -5 بر هم خوردن نسبت اکسیدان/آنتی اکسیدان را نشان 
می دهد

.UVA شکل 6- ایجاد شرایطی مشابه دیستروفی فوکس در موش با تابش اشعه
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|چگونه مطالعه بیولوژی سلول های اندوتلیوم قرنیه مکانیزم بیماری دیستروفی فوکس را تشریح می کند؟|

بنابراین در جریان مطالعه بر روی دیستروفی اندوتلیالی فوکس باید 
به دو دسته عوامل در ایجاد بیماری توجه نمود: )شکل 7(

environmental factors عوامل محیطی -
endogenous factors عوامل درون زا -

اتفاقات   intracellular ageing یا در فرایند پیر شدن داخل سلولی 
زیر رخ خواهند داد:

 senescence الف- عالیم
 oxidant-antioxidant imbalance -ب

 oxidation of DNA bases -ج
mitochondrial damage -د

 heighten ROS production / ROS = Reactive Oxygen Species -ه
از واکنش های بیوشیمیایی در جریان تنفس در  این پدیده ناشی 
ارگانل هایی مانند میتوکندری ها و غیره است و در آن انرژی موجود 
در جریان  ولی  ATP می شود  استفاده  قابل  فرم  به  تبدیل  در سلول 
انفعاالت مواد توکسیکی مانند پراکسیادها، سوپراکسیاد،  این فعل و 
رادیکال های هایدروکسیل و غیره نیز آزاد می شوند و در درون سلول 

تجمع می یابند.

مشاهدات بالینی در دیستروفی اندوتلیالی فوکس
در مطالعات و مشاهدات متعددی نشان داده شده که guttae مرکز 
قرنیه  به طرف محیط  به تدریج  و  قرار می دهد  تاثیر  را تحت  قرنیه 

انتشار می یابد. )شکل 8 الف و ب(
در پاتولوژی بیماری مشاهده می شود که در مرکز قرنیه تعدد موارد 
guttae منجر به کج و معوج شدن سلول های اندوتلیوم ناحیه مرکزی 

قرنیه شده و یا مرکز قرنیه را دستخوش ایجاد اسکار کرده است ولی 
پریفری یا محیط قرنیه نسبتاً خوب و سالم به نظر می رسد و همچنان 
نواحی موزائیک-شکل بدون درگیری ناشی از بیماری قابل مشاهده 

می باشد. 
به چاپ  بیوفیزیک  ژورنال  در یک مطالعه که در سال 2012 در 

رسید نشان داده شده که میزان انتقال یا transmission اشعه ماورای 
بنفش در استرومای قرنیه از مرکز به محیط کاهش می یابد. بنابراین 
تراکم سلول های اندوتلیوم قرنیه در محیط این بافت بیش تر از مرکز 
قرنیه  محیط  به   UVA اشعه  کم تر  انتقال  امر  این  علت  و  است  آن 
نسبت به مرکز آن است. همچنین در این مقاله نشان داده شد که 
سلول های اندوتلیوم محیط قرنیه کم تر تحت تاثیر استرس اکسیداتیو 
 stressor قرار می گیرند. در حقیقت اشعه ماورای بنفش یک استرسور
فیزیولوژیک برای قرنیه است. 95 درصد تشعشع UV خورشید مربوط 
به طیف UVA یعنی بین 315 تا 400 نانومتر است. 35 درصد طیف 
اشعه UVA نیز توسط بافت قرنیه جذب می شود و قرنیه طول موج 
به  را  مقاله  این  پیام  نمی دهد. شاید  انتقال  را  نانومتر  از 290  کم تر 

شکل زیر نشان داد: )شکل 9(

 UVA به این ترتیب مجددا باید به این سوال پرداخته شود که آیا
در جریان دیستروفی فوکس سبب صدمه به اندوتلیوم قرنیه می شود 

یا خیر؟ )شکل 10(

صورت به  آزمایشگاه  در  موش ها  از  سوال  این  به  پاسخ   برای 
in vivo استفاده شده و تنها به قرنیه آن ها )پوست و سایر بافت های 

چشم حیوان کامال بدون تشعشع نگه داشته می شوند( اشعه UVA با 
طول موج 365 نانومتر تابانده می شود. از دستگاه OCT برای ارزیابی 
ادم قرنیه در موش ها و نیز از دستگاه HRT برای بررسی مورفولوژی 

اندوتلیوم قرنیه این حیوانات استفاده گردیده است. )شکل 11(

شکل 7- پدیده پیر شدن اینتراسلوالر در واکنش متقابل بین محیط و ژن

شکل 8

شکل 9- نقش اشعه ماورای بنفش UVA آفتاب و تاثیر آن بر سلول های اندوتلیالی ناحیه 
مرکزی قرنیه و برعکس تاثیر کم تر اشعه UVA بر سلول های محیطی اندوتلیوم.



دستگاه HRT نشان داد که تابش اشعه ماورای بنفش با طول موج 
365 نانومتر به قرنیه موش ها سبب ایجاد تغییرات مورفولوژیک مشابه 
آن چیزی می شود که در انسان و در جریان دیستروفی فوکس دیده 
تابانده شده اشعه دارد. )شکل  این تغییرات وابسته به دوز  می شود. 

12 الف و ب(

موش ها تحت تابش دوزهای متفاوت اشعه ماورای بنفش با طول 
برای یک دوره سه ماهه پی گیری  و  قرار گرفتند  نانومتر  موج 365 
شدند. نشان داده شد که به شکل بسیار قابل توجهی بین موش های 
نر و موش های ماده تفاوت در پاسخ اندوتلیوم قرنیه به اشعه تابانده 
شده وجود دارد و در دوز اندک J/cm2 500 موش های نر تقریباً پاسخ 
بسیار اندکی به تشعشع داشتند، در حالی که موش های ماده با همین 

در  مورفولوژیک  تغییرات  هم  و   cell loss هم  تشعشع  اندک  میزان 
پی گیری  ماهه  سه  طی  در  تظاهرات  این  و  داشته  قرنیه  اندوتلیوم 
مثال، برای  تشعشع  باالتر  دوزهای  در  کرد.  پیدا  هم   تشدید 

مشابهی  تغییرات  ماده  و  نر  موش های  دسته  دو  هر    J/cm2  1000
نشان دادند ولی شدت این تغییرات و زمان شروع آن در موش های 
نر کم تر از موش های ماده بود. بنابراین میزان cell loss در موش های 
ماده در مقایسه با موش های نر در دوزهای مشابه به طور معناداری 
بیش تر بوده و زمان شروع تغییرات مورفولوژیک نیز به مراتب زودتر 

است. )شکل 13(

قرار  بررسی  مورد  موش ها  این  در   cell apoptosis همچنین 
دیستروفی  در  که   rosette تشکیل  مشابه  تغییراتی  ایجاد  گرفت. 
این  و  شد  دیده  نیز  موش ها  در  می شود  مشاهده  انسان  در  فوکس 
شدند.  شروع  زودتر  و  بوده  شدیدتر  ماده  موش های  در   تغییرات 
به عبارت دیگر فرایند آپوپتوزیس یا مرگ برنامه نویسی شده سلولی 

در موش های ماده به مراتب بیش از موش های نر است. )شکل 14(
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شکل 10

شکل 11

شکل 12 الف و ب- UVA سبب تغییرات مورفولوژیک در اندوتلیوم قرنیه موش می شود.

شکل 13- میزان cell loss در موش های ماده در مقایسه با موش های نر در دوزهای مشابه 
به طور معناداری بیش تر بوده و زمان شروع تغییرات مورفولوژیک نیز به مراتب زودتر است.

|چگونه مطالعه بیولوژی سلول های اندوتلیوم قرنیه مکانیزم بیماری دیستروفی فوکس را تشریح می کند؟|



ماورای  اشعه  تابش  بدنبال  فوکس-مانند  تغییرات  مکانیزم 
بنفش

 DNA سبب آسیب UVA تابیده شدن اشعه ماورای بنفش در طیف
در شرایط in vivo می شود و تغییرات ex vivo نیز همین روند را تقلید 
می کند و ساختار بازهای مولکول های DNA در اندوتلیوم قرنیه دچار 
اختالالت اکسیداتیو شده و این تغییرات در بررسی های آزمایشگاهی 
انسان است.  مشابه تغییرات مشاهده شده در دیستروفی فوکس در 

)شکل 15(

 DNA bases اکسیده شدن  که  داده شد  نشان  دیگری  مطالعه  در 
و تخریب اکتسابی آن hallmark یا شاه عالمت دیستروفی اندوتلیالی 
فوکس محسوب می شود. در این دیستروفی، تجمع DNA اکسیداتیو 
و آسیب دیده در میتوکندری و هسته سلولی منجر به تکه تکه شدن 
یا fragmentation میتوکندریال و اختالل عملکرد این ارگانل می شود. 

)شکل 16(
آسیب  زمانی  دوره  به  که  هنگامی  موش ها  روی  بر  مطالعه  در 
تابش  اولیه  فاز  در  که  دریافت  می توان  توجه می شود  درون-سلولی 
اشعه ماورای بنفش یعنی در فاصله زمانی بین روز اول تا هفته دوم، 
می شود  ترمیم  البته  که  بوده  شدید  بسیار   DNA به  وارده  صدمات 

ولی بعد از این دوره زمانی یعنی بین ماه اول و سوم مجدداً صدمات 
بخش در  بیش تر  که  صدمات  این  می شود.  تشدید   DNA به   وارده 

mitochondrial DNA رخ می دهد در موش های ماده از شدت بیش تری 

 nuclear به  وارده  صدمات  دیگر  اهمیت  حائز  نکته  است.  برخوردار 
DNA است که دیرتر از mitochondrial DNA رخ می دهد. )شکل 17(

به  وارده  آسیب  که  است  این  مطالعه  این  در  توجه  جالب  نکته 
 DNA در ارتباط با فنوتیپ بدتر در موش های ماده است یعنی میزان 

نر می باشد.  از موش های  cell loss در موش های ماده بسیار بیش تر 

)شکل 18(
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|چگونه مطالعه بیولوژی سلول های اندوتلیوم قرنیه مکانیزم بیماری دیستروفی فوکس را تشریح می کند؟|

شکل cell apoptosis-14 بدنبال تابش اشعه ماورای بنفش.

 ex vivo و in vivo در شرایط DNA شکل 15- تابش اشعه ماورای بنفش سبب آسیب
می شود.

شکل 17- صدمات وارده به nuclear DNA دیرتر از mitochondrial DNA رخ می دهد.

شکل 16- تجمع DNA اکسیداتیو و آسیب دیده در میتوکندری و هسته سلولی منجر به 
تکه تکه شدن یا fragmentation میتوکندریال و اختالل عملکرد این ارگانل می شود. 



در مطالعه دیگری به نقش ژنوتوکسیک متابولیت های استروژن بر 
متابولیت های  است.  شده  پرداخته  قرنیه  اندوتلیوم  سلول های  روی 
تاثیر  سلولی  اختصاصی  گیرنده های  بر  می توانند  استروژن  هورمون 
اما  است.  بدن  در  این هورمون  تاثیر  اصلی  بگذارند که همان مسیر 
pathways یا مسیرهای دیگری نیز برای متابولیت های استروژن وجود 

دارند و این متابولیت ها بر آنزیمی تحت عنوان CYP1B1 اثر گذاشته 
و استروژن را به کته کول-استروژن و سپس استروژن-کینون تبدیل 
می کند و بدنبال آن ترکیبی از استروژن با DNA بوجود می آید که 
موجب صدمه به این مولکول خواهد شد. بعالوه مهم خواهد بود که 
در  بودند  شده  مشخص  قبال  که  آنتی اکسیدان  ترکیبات  از  برخی 
دیستروفی فوکس دچار کمبود یا نقصان می باشند ترکیباتی حیاتی 
برای خنثی کردن واکنش متابولیت های استروژن با DNA محسوب 
می شوند. برای مثال NQO1 که خود از Nrf2 مشتق می شود و اثرات 
بیماری  اینجا  در  می کند  خنثی  را  استروژن  متابولیت های  تخریبی 
افزایش دارد(.  CYP1B1 که  دچار کمبود است )درست نقطه مقابل 
متابولیت های  بین  نسبت  و  تعادل  خوردن  هم  بر  دیگر  عبارت  به 
توکسیک استروژن با برخی از ترکیبات آنتی اکسیدان موجب آسیب 
DNA در جریان بیماری دیستروفی فوکس می شود. به زبان ساده تر 

CYP1B1 در جریان بیماری فوکس دستخوش upregulation می شود 

و اشعه ماورای بنفش به upregulation این ماده کمک می کند و نتیجه 
تمام این تغییرات بروز بیماری خواهد بود. باز هم جالب خواهد بود 
که بیان شود تمام این فرایندها در موش های ماده به مراتب بیش از 

موش های نر می باشد. )شکل 19 الف و ب(

کاهش میزان آنزیم نوترالیزان NQO1 چه در موش های نر و ماده 
نتیجه  که  DNA شده  با  استروژن  ترکیب  به  منجر  انسان  در  و چه 
آن تخریب مولکول های DNA mitochondrial and nuclear در جریان 

دیستروفی فوکس می باشد. )شکل 20(

نتیجه گیری
1- اشعه ماورای بنفش در طیف UVA در مرکز قرنیه انتشار یافته 
جریان  در  می کند.  ایفا  فوکس  دیستروفی  بروز  در  مهمی  نقش  و 
معرض  در  را  بیمار  قرنیه  دائمی  طور  به  که  اکسیداتیو  استرس 
و  CYP1B1 افزایش  یا   upregulation می دهد  قرار  خود   صدمات 

در  مسیر  این  می افتد.  اتفاق   NQO1 کاهش  یا   downregulation

اندوتلیالی  دیستروفی  در   hallmark عنوان  به  بیماری  پاتوفیزیولوژی 
فوکس شناخته می شود. )شکل 21(

2- ژنوتیپ دیستروفی فوکس هر چه باشد، این ژنوتیپ تحت تاثیر 
استرس اکسیداتیو بیماری را بروز می دهد و یکی از عوامل محیطی 
که نقش عمده ای در این زمینه دارد اشعه ماورای بنفش آفتاب در 

طول موج UVA است.
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شکل 18- میزان  cell loss در موش های ماده بسیار بیش تر از موش های نر می باشد.

شکل 19 الف و ب- نقش ژنوتوکسیک متابولیت های استروژن در بیماری فوکس.

 DNA منجر به ترکیب استروژن با NQO1 شکل 20- کاهش آنزیم نوترالیزان خنثی کننده
شده و تخریب این مولکول حیاتی در پاتوژنز بیماری فوکس را نشان می دهد.

شکل 21- مسیر بیوشیمیایی و پاتوفیزیولوژی دیستروفی فوکس در اثر استرس های اکسیداتیو  و 
سایر عوامل مداخله گر.

|چگونه مطالعه بیولوژی سلول های اندوتلیوم قرنیه مکانیزم بیماری دیستروفی فوکس را تشریح می کند؟|



 DNA مولکول های  اکتسابی  تخریب  و  آسیب  سبب   UVA  -3
صورت به  بیماری  عالیم  بروز  سبب  تخریب  این  و   می شود 
endothelial cell loss ،guttae، افزایش ضخامت و تورم قرنیه می شود.  

در  فرعی  بیوشیمیایی  مسیر  شدن  فعال  موجب   UVA  -4
متابولیسم هورمون استروژن به ویژه در جنس مونث شده و بر هم 
مولکول های بیش تر  تخریب  موجبات  فیزیولوژیک  تعادل   خوردن 

mitochondrial and nuclear DNA را فراهم می آورد که نتیجه آن بروز 

فوکس  اندوتلیالی  دیستروفی  بیماری  بالینی  عالیم  بیش تر  چه  هر 

می باشد.  
5- در یک جمله می توان گفت:

 UVA is a major risk factor for development of Fuch’s 

 Endothelial Dystrophy.

ترجمه و تلخیص: دکتر محمد حافظ نوروزی زاده
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|چگونه مطالعه بیولوژی سلول های اندوتلیوم قرنیه مکانیزم بیماری دیستروفی فوکس را تشریح می کند؟|
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|تصاویر چند در چشم پزشکی|

The July 2021 of @aao journal Ophthalmology is out. What does this cover image depict?

A) RPE “bear track”

B) Cutaneous melanoma metastasis

C) Choroidal melanoma

پاسخ صحیح: 
Choroidal Melanoma- C  گزینه



     

واژه نامه نگاه:
A  

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

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

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



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

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



|اخبار داخلی بيمارستان چشم پزشکی نگاه|
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                       مرکز تحقیقات چشم بیمارستان نگاه

                     

                                هشتمين کنفرانس بيمارستان نگاه عارف به صورت مجازی 

                                    با امتياز بازآموزی و موضوع تازه های چشم پزشکی در 1400/02/02 از طریق          

                                    سامانه آموزش مداوم اجرا شد که مطالب قابل تأملی توسط همکاران ارائه 

                                       گردید. در بخش قرنيه آقای  دکتر محمدرضا جعفری نسب که به موضوع  

                                         انتخاب لنز  داخل چشمی و روش های پيوند آن در جراحی های پيچيده 

                                         کاتاراکت پرداختند، در بخش استرابيسم، آقای دکتر حسن قاسمی، 

                                            سندرم های استرابيسمی را مورد بحث قرار دادند و در بخش گلوکوم خانم  

                                                 دکتر نسيم عموهاشمی به موضوع آموزش عالیم OCT در گلوکوم   

محمدمهدی دکتر  آقای  شبکيه،  بخش  در  همچنين  کردند  اشاره                                

                                                      پرورش، مسائل و مشکالت عمل جراحی کاتاراکت  در بيماران دیابتی  

                                                      را به چالش کشيدند و در نهایت آقای دکتر محمدحافظ نورورزی زاده 

                                                         به تازه های چشم پزشکی پرداختند. 


