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سالم

نشریه شماره های 71،70،69 و72 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 »هرپس زوستر افتالمیکوس 

)Herpes Zoster Opthalmicus (HZO« پرداخته شده است. در بخش شبکیه »اندوفتالمیت پس از تزریق داخل ویتره 

Aflibercept« به بحث کشیده شده است. در بخشی دیگر »ژن درمانی برای درمان گلوکوم توسط شکستن مولکول 

aquaporin 1 موجود در جسم مژگانی با استفاده از CRISPR-Cas9« بیان شده است. در بخش استرابیسم به »فلج 

عصب 4 مغزی« پرداخته ایم. در بخش چشم پزشکی عمومی به »آب  مروارید و بیماری های سیستمیک« 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 یک طرح کلي  باید  مقاله  پیش نویس 
یک مقاله مروري، براي مجله فرستاده شود؛ نباید شامل بخش هایي مثل 
روش ها، نتایج و ... باشد. مقاله باید با مقدمه شروع شود و با خالصه و 
نتیجه گیري پایان یابد. حجم مناسب مقاله معموالً 10-12 صفحه چاپ 
شده است )معادل 20 تا 30 صفحه تایپ شده یک خط در میان، حروف 
نگار فارسي یاقوت سایز 12 بدون عکس( حجم مقاله بسته به موضوع ممکن 

است تغییر کند. 

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

نسبت به محصوالت ذکر شده در مقاله ندارند.« 

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

نیست. 

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

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

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

باید تهیه گردد. 

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

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

چسبیده  به ایمیل فرستاده شوند. 

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

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

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

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

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

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

Journal article:

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

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

Abstract 

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

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

(suppl):S145.1999. 

Book

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

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

2002. 

Chapter in Book

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

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

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

2003, pp 234-25.

|دستورالعمل تدوین مقاالت|

06
 |

 6
9-

72
ره 

شما
 ،1

9 
ال

س
ه، 

نگا
ی 

شک
پز

م 
چش

یه 
شر

ن





زوستر وارسیال  ویروس  مجدد  شدن  فعال  اثر  در   HZO   
)Varicella-Zoster Virus (VZV که یکی از واریان های ویروس هرپس  
بیماری،  این  چشمی،  عوارض  به  توجه  با  و  می دهد  رخ  می باشد، 

نیازمند درمان فوری است. 
هدف از این مقاله مروری، تشخیص و درمان HZO و نقش همکاری 

تیمی و بین تخصصی در درمان این بیماران است. 
موضوعات این مقاله عبارتند از:

HZO مروری بر پاتوفیزیولوژی و ریسک فاکتورهای ابتالی -
HZO مروری بر شرح حال و یافته های بالینی مبتالیان به -

HZO آخرین گزینه های درمانی در مبتالیان به -
- بررسی اهمیت نقش ارتباط بین تخصص های مختلف در بهبود 

.HZO پیش آگهی بیماران مبتال به

Introduction مقدمه
برخورد اولیه یا عفونت با ویروس VZV معموالً در دوران کودکی و 
در اثر تماس با ترشحات فرد مبتال رخ می دهد. اغلب بعد از گذشت 
فعال شدن  اثر  در  وارسیال زوستر،  ویروس  با  اولیه  ابتالی  از  دهه ها 
هرپس  عود  حسی،  اعصاب  گانگلیون  در  نهفته  ویروس های  مجدد 

زوستر اتفاق می افتد. 
به طور معمول بیماری زونا به صورت ظهور بثورات ماکولوپاپوالر یا 
راش های وزیکوالر یک طرفه و با توزیع در یک درماتوم خاص اتفاق 
می افتد. زمانی که فعال شدن ویروس در شاخه افتالمیک )V1( عصب 
شماره پنج مغزی )عصب تریژمینال( رخ دهد از واژه HZO استفاده 

می شود. 
فقط  و  ندارد  وجود  چشمی  درگیری   HZO به  مبتالیان  همه  در 
تظاهرات  می شود.  درگیر  چشم  مبتالیان،  درصد   50 در  تقریباً 
 ،)Uveitis( یووئیت ،)Conjunctivitis( چشمی عبارتند از کنژنکتیویت
 .)Retinitis( و رتینیت )Keratitis( کراتیت ،)Episcleritis( اپی اسکلریت
چشم پزشکی  اورژانس  یک  واقع  در  درگیری ها  این  به  مبتالیان 
محسوب می شوند و در صورت عدم تشخیص و درمان به موقع خطر 

از دست دادن بینایی وجود دارد.)3-2-1( 

Etiology اتیولوژی
در افراد با تاریخچه قبلی تماس و ابتال توسط VZV، این ویروس در 
ریشه خلفی گانلگیون عصب تریژمینال به صورت نهفته )کمون( باقی 
می ماند. در افراد سالم، ایمنی حاصل از عفونت اولیه می تواند ویروس 
را در حالت سرکوب شده نگه دارد، اما در شرایطی که سیستم ایمنی 
به دالیلی تضعیف می شود، ویروس می تواند به صورت زونا فعال شود. 
در مواردی که ویروس نهفته در گانگلیون شاخه افتالمیک عصبی 
حسی تریژمینال به نام )Gasserian gangolion( قرار گرفته باشد و به 

دالیلی فعال شود از واژه HZO استفاده می شود. 
شاخه افتالمیک عصب پنج )V-1( خود به سه شاخه تقسیم می شود:

Frontal nerve شاخه عصب فرونتال -
Nasociliary nerve شاخه عصب نازوسیلیاری -

Lacrimal nerve شاخه عصب الکریمال -
در مبتالیان به HZO، هر یک از شاخه های فوق یا هر سه شاخه 
ممکن است درگیر شود. بیماری باعث درگیری ناحیه صورت و چشم 
می شود، و به صورت بالقوه امکان پیشرفت و پیدایش عوارض جدی 
وجود دارد. مهم ترین ریسک فاکتورها عبارتند از سن باالی 50 سال 
و شرایط ضعف سیستم ایمنی شامل تاریخچه ابتال به HIV، اختالالت 
داروهای  سایر  و  کورتیکواستروئید  با  درمان  نیازمند  که  اتوایمیون 

ایمونوساپرسیو باشد، پیوند مغز استخوان و شیمی درمانی.
از دیگر ریسک فاکتورهای مستعدکننده به HZO می توان به این 
را  بیمار  که  حاد  بیماری های  مزمن،  بیماری های  کرد:  اشاره  موارد 

شدیداً ضعیف کند و استرس های فیزیکی و روحی شدید.)2-3(

Epidemiology اپیدمیولوژی
در ایالت متحده میزان ابتالی سالیانه به زونا یک در هزار می باشد 
می رسد.  درصد  یک  به  میزان  این  سال   60 باالی  جمعیت  در  اما 
البته در بالغینی که در گذشته واکسن آبله مرغان یا zoster دریافت 

کرده اند، میزان ابتال پایین تر است. 
به  مبتالیان  مجموع  از  که  داده اند  نشان  اپیدمیولوژیک  مطالعات 
زونا بین 20-8 درصد درگیر HZO هستند که همانطور که قباًل هم 
اشاره شد تقریباً نیمی از آن ها درگیری چشمی خواهند داشت.)6-5-4-2(

)Pathophysiology( پاتوفیزیولوژی
ویروس وارسیال )VZV( یک ویروس DNA دو رشته ای است که از 
فرد مبتال  تنفسی  فوقانی دستگاه  و ترشحات قسمت  طریق قطرات 
منتشر شده و پس از ورود به دستگاه تنفسی فوقانی فرد جدید، در 

آنجا شروع به تکثیر و انتشار به سمت غدد لنفاوی مجاور می کند. 
پس از حدود یک هفته از شروع ابتال، ویروس در بدن پخش شده 
صورت  به  را  خود  که  می شود  پوستی  ثانویه  عفونت  ظهور  باعث  و 
می شوند.  پاره  بعد  روز  چند  وزیکول ها  این  می دهد.  نشان  وزیکول 
به دنبال عفونت اولیه، ویروس از طریق حرکت رو به عقب از طریق، 

هرپس زوستر افتالمیکوس
Herpes Zoster Ophthalmicus

(HZO( 
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* دکتر بیژن آب آذر  
bijan_abazar@yahoo.com

جراح و متخصص بیماری های چشم 
فلوشیپ قرنیه و سگمان قدامی
بیمارستان چشم پزشکی نگاه
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آکسون های رشته های عصبی خود را به گانگلیون های اعصاب حسی 
می رساند و در این محل وارد مرحله نهفته یا کمون می شود. در فاز 
فعال شدن مجدد، ویروس از طریق حرکت در مسیر رو به جلو خود 
را به بافت های سطحی رسانده و باعث درگیری آن ها به صورت زونا 

می شود.)7(

History and physical exams شرح حال و یافته های بالینی
توزیع  محل  در  طرفه  یک  دردی  شروع   HZO بیماران  شکایت 
شاخه های )V1( و سپس پیدایش وزیکول های اریتماتوز و راش های 
از جنس  بیماران  این  در  نوع درد  است.  پوستوالر در همان منطقه 
دردهای نوروپاتیک است و به صورت دردهای تیز خنجری، احساس 
سوزش و گاهی به صورت گزگز توصیف می شود. عالوه بر این، بروز 
راش های هرپتیک می تواند با عالیم عمومی به صورت تب، بی حالی 
بروز ضایعات هرپتیک  و احساس خستگی و سردرد همراه شود. 
هاچینسون عالمت  عنوان  تحت  بینی  نوک  ناحیه  اطرف   در 

)Hutchinson sign( شناخته می شود. پیدایش عالمت هاچینسون 
داللت بر درگیری شاخه نازوسیلیاری عصب )V1( دارد که با بیش ترین 
مسئول  نازوسیلیاری  شاخه  است.  همراه  چشمی  درگیری  خطر 
ساختارهای  سایر  همچنین  و  قرنیه  نوک  بینی،  ناحیه  عصب دهی 

چشمی است.)13-12-11-10-9-8(
شامل  پوستی  ضایعات  گسترش  منطقه  ارزیابی  با  بالینی  معاینه 
به  پوستی  ضایعات  اغلب  می شود.  شروع  پلک ها  و  اسکالپ  ناحیه 
پوستول  و  وزیکول  به  و سپس  می شوند  ظاهر  ماکولوپاپوالر  صورت 
تبدیل شده و در نهایت پاره می شوند. در اغلب موارد ضایعات محدود 
به یک درماتوم و یک طرفه می باشند اما در بیمارانی که دچار ضعف 
بیماری و درگیری دو طرفه  امکان گسترش  ایمنی هستند  سیستم 
وجود دارد. به درگیری پوست پلک ها باید توجه خاصی داشت زیرا 
در اغلب موارد با بلفاریت، کنژنکتیویت و اپی اسکلریت همراه می شود. 
افتادگی پلک )ptosis( یافته نادری است اما می تواند در التهاب های 

شدید رخ دهد. 
در مبتالیان انجام معاینه کامل چشم پزشکی شامل ارزیابی حدت 
انجام  و  فلورسین  رنگ آمیزی  با  همراه   slit-lamp با  معاینه  بینایی، 
مردمک  با  فوندوسکوپی  انجام  همچنین  است.  ضروری  تونومتری 

دیالته الزم است. 
کراتیت  و  اپی تلیال  کراتیت  صورت  به  می تواند  قرنیه  درگیری 

استرومال بروز کند. 
و   punctate صورت  به  می تواند  اپی تلیال  کراتیت  بالینی  نمای   -
نقاط  به صورت   punctate keratitis مشخصه  باشد.  پسودودندریت  یا 
متورم و منتشر بر روی سطح قرنیه است که توسط فلورسین رنگ 
در  ویروس های  حاوی  ضایعات  این  که  می رسد  نظر  به  می گیرند. 
صورت  به   )pseudodendrites( پسودودندریت  می باشند.  تکثیر  حال 
در  تب خال  ویروس  دندریت های  مشابه  ضایعات شاخه-شاخه شونده 

وضوح  به  که   HSV دندریت های  برخالف  می باشد.  هرپسی  کراتیت 
 HZO انتهایی هستند، پسودودندریت های bulb رنگ می  گیرند و دارای

فقط مختصری رنگ می گیرند و فاقد bulb انتهایی هستند. 
عمقی  و  سطحی  دسته  دو  به  می توان  را  استرومایی  کراتیت   -
بروز می کند.  اپی تلیالی  کراتیت  دنبال  به  معموالً  و  کرد  طبقه بندی 
به  ایمنی  سیستم  واکنش  یک  معموالً  سطحی  استرومایی  کراتیت 
آنتی ژن های ویروس می باشد و به صورت گرانول های سکه ای شکل در 
استرومای سطحی دیده می شود. کراتیت استرومایی عمقی، معموالً 
به صورت تأخیری و ماه ها بعد از فاز حاد بیماری بوده و خود را به 
صورت ادم مشخص قرنیه نشان می دهد و اغلب در همراهی با یووئیت 

قدامی است. 
 یووئیت در HZO می تواند به صورت قدامی، خلفی یا پان یووئیت 

)Pan-uveitis( باشد.
- یووئیت قدامی به صورت لکوسیت ها و پروتئین های معلق ناشی 
از نشت عروق آسیب دیده در اتاق قدامی است و توسط اسلیت لمپ 

قابل رؤیت بوده و تحت عنوان cell and flare شناخته می شوند. 
فضای  در  معلق  لکوسیت های  صورت  به  می تواند  خلفی  یووئیت 
ویتره دیده شود )uveitis( یا در موارد شدید بیماری به صورت مناطق 
برخی  در  می شود.  دیده  نکروز  و  التهاب  از  ناشی  رتین  پریده  رنگ 
دیده  است  ممکن  نیز   optic neuritis به صورت  التهاب عصب  موارد 

شود. 
تونومتری  توسط   IOP ارزیابی   ،HZO به  مبتال  بیماران  تمامی  در 
التهاب  به  ثانویه   HZO به  مبتالیان  در   IOP بودن  باال  است.  الزامی 
موارد  در  این  بر  عالوه  می دهد.  رخ   )trabeculitis( ترابکوالر  شبکه 
رسوبات  توسط  ترابکوالر  شبکه  انسداد  قدامی،  اتاق  شدید  التهاب 
IOP شود. همچنین  باال رفتن  به  سلولی و پروتئینی می تواند منجر 
در التهاب های طول کشیده، پیدایش چسبندگی های )Synechiae( از 
دالیل باال رفتن تأخیری IOP بوده و در مجموع باال بودن IOP به مدت 

طوالنی منجر به گلوکوم ثانیه خواهد شد. 

Evaluation ارزیابی
و  تاریخچه  اساس  بر  بالینی  تشخیص  یک  اولیه  به صورت   HZO

یافته های فیزیکی و یافته های معاینه با slit lamp است. سایر تست های 
تشخیصی مانند کشت های ویروسی، تست PCR و تست های آنتی بادی 

ندرتاً ضرورت می یابند. 
در بیمارانی که بیماری چندین درماتوم را درگیر می کند، بیمار به 
شدت بد حال یا ill است و دارای ریسک فاکتورهای مشخصی است. 
در این بیماران توصیه به انجام تست HIV می شود. سایر تست های 

آزمایشگاهی و تصویربرداری به ندرت الزم می شوند. )15-14(
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Treatment & Management درمان
با  درمان  بالفاصله  شروع   HZO بیماران  درمان  در  اساسی  نکته 
کنترل  برای  ساپورتیو  درمان های  همچنین  و  ویروس  داروهای ضد 

عالیم بیماری است. 
کورتون  آنتی بیوتیک ها،  شامل  درمانی  اقدامات  سایر  از  استفاده 
اساس  بر  باید  را  قرنیه  اپی تلیوم  یا سیستمیک و دبریدمان  موضعی 

بیمار و شدت بیماری تصمیم گیری کرد.)19-18-17-16(
اقدامات حمایتی شامل اشک مصنوعی، کمپرس سرد و تجویز   -

مسکن
داروهای  با  ایده آل شروع درمان  زمان  داروهای ضد ویروس:   -
است  بیماری  ابتدایی شروع  در 72 ساعت  ویروس سیستمیک  ضد 
و درمان را نباید برای یافته های تشخیصی بیش تر به تأخیر انداخت. 
استفاده از داروهای ضد ویروس موضعی دارای نقش کم تری در درمان 

HZO است. 

الف- دوز درمانی در افراد بالغ با سیستم ایمنی نرمال:
- Acyclovir خوراکی با دوز 800mg پنج نوبت در روز برای مدت 

حداقل یک هفته،
برای  ساعت  هر هشت   1000mg دوز  با  خوراکی   Valacyclovir  -

مدت حداقل یک هفته،
- Famicyclovir خوراکی با دوز 500mg سه بار در روز برای مدت 

حداقل یک هفته، 
ب- دوز درمانی در افراد بالغ با اختالل سیستم ایمنی:

هشت  هر   10mg/kg دوز  با   IV صورت  به  تزریقی   Acyclovir  -
ساعت برای مدت حداقل یک هفته

- Foscarnet تزریق بصورت IV با دوز 90mg/kg هر 12 ساعت )این 
درمان در موارد خیلی شدید بیماری یا موارد مقاوم به آسیکلویر در 

نظر گرفته می شود(.
-آنتی بیوتیک: استفاده از آنتی بیوتیک موضعی )مثل پماد چشمی 
اریترومایسین(، اغلب برای پیش گیری از عفونت های باکتریال ثانویه 

در نظر گرفته می شود. 
است  ممکن  بیماران  درمان  سیر  در  کورتیکواستروئید:   -
کورتون   شود.  استفاده  سیستمیک  یا  موضعی  استروئیدهای  از 
سیستمیک اغلب در مبتالیان به زونا و همچنین HZO مورد استفاده 
قرار می گیرد اما مطالعات بالینی، نتایج متغیری از درمان با استروئید 
نشان داده اند و عوارض ثانویه این درمان ها را باید در برابر فواید بالقوه 
آنها در نظر داشت. بر اساس معاینه چشم پزشکی، شروع درمان و طول 
درمان با استروئیدهای موضعی مشخص می شود. مواردی که استفاده 
استرومال،  کراتیت  شامل  می شود  توصیه  موضعی  استروئیدهای  از 

یووئیت و ترابکولیت می باشد. 
- داروهای موضعی مهارکننده تولید aqueous: این داروها در ترکیب 
با استروئیدهای موضعی در درمان افزایش IOP ثانویه به HZO مورد 

استفاده قرار می گیرند. 

به  تصمیم  است  ممکن  چشم پزشک  مشاوره،  در  دبریدمان: 
دبریدمان در مورد کراتیت های اپی تلیال بگیرد. 

Differential Diagnosis :تشخیص های افتراقی
-کراتیت HSV              - خراش قرنیه

 Impetigo -                          HSV درماتیت -
- سایر کنژنکتیویت های ویروسی و باکتریایی   - سلولیت

- کنژنکتیویت آلرژیک             - گزش حشرات
- گلوکوم حاد زاویه بسته                        - درماتیت تماسی

- زخم قرنیه

Prognosis پیش آگهی
ریسک  به  بستگی  و  بوده  متغیر  بسیار   HZO بیماری  پیش آگهی 
فاکتورهای بیمار، شدت تهاجمی بودن بیماری و زمان شروع درمان 
دارد. اطالعات موجود در مورد میزان morbidity و mortality بیماری 
کامل نیست ولی اغلب بیماران دارای سیستم ایمنی سالم که به موقع 
تحت درمان قرار گرفته اند را می توان بدون بستری کردن پی گیری 

کرد و معموالً ضایعات در طی چهار هفته بهبود می یابند. 

complications عوارض
شد،  عنوان  بالینی  معاینات  و  تاریخچه  مبحث  در  که  همانطور 
بلفاریت،  صورت  به  را  چشم  مختلف  ساختارهای  می تواند   HZO

کنژنکتیویت، کراتیت، یووئیت و گلوکوم ثانویه درگیر نماید. التهاب های 
طوالنی مدت و اسکار قرنیه می تواند منجر به پیدایش عوارض جدی و 

افت دایمی بینایی گردد.
یکی از عوارضی که در قرنیه مبتالیان به HZO رخ می دهد کراتوپاتی 
نوروتروفیک است. این عارضه که در اثر اختالل در عصب دهی قرنیه 
رخ می دهد بیمار را مستعد عوارضی مثل خراش یا زخم قرنیه و یا 

نقص پایدار اپی تلیوم قرنیه )PED( می کند. 
که  است  نکروزان  رتینیت  پیدایش   HZO ناشایع  عوارض  از  یکی 
نقص  آن  دنبال  به  و  و جداشدگی شبکیه  پارگی  به  منجر  می تواند 

دایمی بینایی گردد. 
اعصاب  به  آسیب  دلیل  به   HZO به  مبتال  بیماران  این  بر  عالوه 
 Post-herpetic neuralgia (PHN( دردناک  عارضه  دچار  محیطی 
می شوند. PHN به صورت درد مزمن و آزاردهنده است که حتی بیش 
از 90 روز از شروع ضایعات پوستی در مناطق درگیر احساس می شود. 
در بیمارانی که به فرم شدیدتر زونا مبتال می شوند و یا مسن تر هستند 

احتمال PHN بیش تر است. 
 zoster همچنین مشخص شده افرادی که قباًل واکسن آبله مرغان یا
که  عوارضی  بر  عالوه  نمی شوند.  عارضه  این  دچار  کرده اند  دریافت 
مستقیماً مرتبط با HZO می باشند، بیـماران همچنین مستعد ابتال به 
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عفونت های باکتریایی ثانویه می شوند.)13-12-11-10(

Deterrence and patient education پیش گیری و آموزش بیماران
بیماری  کنترل  مرکز  پیش گیری،  مراقبت های  راهنمای  عنوان  به 
آمریکا )CDC( توصیه به دریافت واکسن هرپس زوستر در افراد باالی 
50 سال می کند. این واکسیناسیون خطر فعال شدن مجدد ویروس را 
پایین می آورد. در حال حاضر دو نوع واکسن موجود است: 1- واکسن 

.recombinant ویروس زنده ضعیف شده 2- واکسن ویروس غیرفعال
واکسن ویروس زنده ضعیف شده، در سال 2006 وارد بازار شده و 
با تزریق تنها یک دوز به میزان 51 درصد efficacy داشت. این واکسن 

در افراد مبتال به نقص سیستم ایمنی نباید تزریق شود. 
واکسن غیر فعال در سال 2018 تأییدیه گرفته و به صورت دو دوز 
تزریق می شود. این واکسن در افراد 50 تا 70 سال 97 درصد مؤثر 

است و در افراد باالی 70 سال، 90 درصد مؤثر گزارش شده است. 
 recombinant باالتر، استفاده از واکسن efficacy به دلیل CDC

زنده  ویروس  واکسن  گذشته  در  که  بیمارانی  می کند.  توصیه  را 
ضعیف شده را دریافت کرده اند می توانند واکسن recombinant را نیز 
دریافت نمایند. میزان بی خطر بودن واکسن غیر فعال در افراد دچار 

نقص سیستم ایمنی هنوز در دست بررسی و تحقیق است. 
به  ابتالی  از  کامل  بطور  را  فرد  نمی توانند  واکسن ها  این  گرچه 
و  کم تر  بیماری  ابتال شدت  در صورت  ولی  کنند  محافظت  بیماری 
به  بیماری،  سرایت  از  جلوگیری  برای  بود.  خواهد  کوتاه تر  آن  دوره 

مبتالیان توصیه می شود ضایعات فعال خود را بپوشانند و بطور مرتب 
دست  ها را بشویند.

افرادی که مبتال به فرم منتشر بیماری شده اند بهتر است در محیط 
ایزوله قرار گیرند. تمامی بیماران مبتال به زونا باید از تماس با زنان 
باردار، شیرخواران، کودکان و افراد دچار نقص سیستم ایمنی پرهیز 

کنند.)23-22-21-20(
پیش گیری و درمان بیماران HZO نیازمند یک ارتباط و تعامل، بین 
تخصص های مختلف است. واحدهای مراقبت های اولیه عموماً وظیفه 
توصیه های پیش گیرانه و آموزش های الزم در مورد واکسیناسیون را 

بر عهده دارند. 
بیماران در فاز حاد بیماری ممکن است به مراکز مراقبت های اولیه 
هر چه  اهمیت شروع  به  توجه  با  نمایند.  مراجعه  اورژانس  مراکز  یا 
سریع درمان، الزم است تمامی مراکز مراقبتی که ممکن است بیمار 
ابتدا به آن ها مراجعه کند، درمان ضد ویروس اولیه را آغاز نمایند و 
سپس بیمار را برای بررسی های بیش تر به چشم پزشک ارجاع دهند. 
نقش دکتر داروساز، کمک در تنظیم دوز درمانی و توجه به تداخالت 
دارویی احتمالی است. مبتالیان به فرم های شدید بیماری ممکن است 
نیاز به بستری در بیمارستان همراه با مشاوره های منظم چشم پزشک 
داشته باشند. تعدادی از بیماران نیز مبتال به عوارض مزمن بیماری 
می  شوند و نیاز به ویزیت  و پی گیری منظم در سیستم های درمانی و 

مراقبتی دارند. 

- HZO در اثر فعال شدن مجدد ویروس VZV است که برخورد اولیه با آن معموالً در کودکی رخ داده است. 
- 50 درصد مبتالیان به HZO درگیری چشمی دارند.

- بروز ضایعات هرپتیک در اطراف نوک  بینی داللت بر درگیری شاخه نازوسیلیاری دارد که با بیش ترین ریسک درگیری چشمی همراه 
است.

- درگیری قرنیه معموالً به صورت کراتیت اپی تلیال )Punctate و پسودودندریت( و کراتیت استرومال )سطحی و عمقی( بروز می کند.
 - باال رفتن IOP در بیماران HZO بیش تر ناشی از trabeculitis است.

- درمان ضد ویروس در HZO باید در 72 ساعت اول شروع عالیم آغاز گردد.
- استفاده از استروئید موضعی در موارد کراتیت استرومال، یووئیت و ترابکولیت توصیه می شود.

- دریافت واکسن هرپس زوستر در افراد باالی 50 سال توصیه می شود.
- واکسن ویروس غیرفعال )recombinant( اثربخشی باالتری نسبت به واکسن ویروس زنده ضعیف شده دارد.
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مقدمه
vascular endothelial growth ترکیبات ضد   تزریق داخل زجاجیه 

factor = anti-VEGF راه حل اصلی درمانی در بسیاری از بیماری های 

عروق  وریدی  انسدادی  بیماری های  در  ماکوال  ادم  مانند  شبکیه 
 شبکیه، ادم ماکوالی دیابتی و wet AMD  می باشد. تنوعی از ترکیبات
مانند هستند  موجود  مصرف  بازار  در  حاضر  حال  در   anti-VEGF 

این   .bevacizumab, ranibizumab, Aflibercept, and brolucizumab

 VEGF ترکیبات داروهای بیولوژیکی هستند که پروتئین های خانواده
را مهار می کنند. این پروتئین ها مسئول آنژیوژنز و افزایش نفوذپذیری 
یا  راندمان  دارای  فوق  داروهای  از  یک  هر  می باشند.  شبکیه  عروق 
از  و  بوده  رتین  عروق  بیماری های  انتخابی  درمان  در  باالیی  کارایی 

سریع ترین راه های درمانی در چشم پزشکی محسوب می شوند.  
از  داروها  این  التهابی  غیر  و  التهابی  ناخواسته  عوارض  متاسفانه 
مشکالت و معضالت چشم پزشکی نوین محسوب می شوند. از عوارض 
چشم،  فشار  افزایش  کاتاراکت،  ایجاد  می توان  غیرالتهابی  ناخواسته 
انسداد شریان های رتین، خونریزی داخل چشمی و جدا شدن یا پارگی 
شبکیه را نام برد. عوارض التهابی این تزریقات داخل چشمی عبارتند از: 
 - sterile intraocular inflammation (SII(

   - brolucizumab-associated retinal vasculitis (BARV(

- infectious endophthalmitis

شناخته  بخوبی  عوارض  از  دو  هر  اندوفتالمیت  و  استریل  التهاب 
موجود   anti-VEGF ترکیبات  داخل چشمی  تزریقات  با  همراه  شده 
برای اختصاصی  ناخوشایند  عارضه  یک   BARV هستند.  بازار   در 

ترکیبات  تزریق  التهابی  جانبی  عوارض  تمایز  است.   brolucizumab

امری بسیار دشوار است زیرا نمای تظاهرات  از یکدیگر   anti-VEGF

ولی  جزیی  تفاوت های  البته  دارند.  بسیاری  مشابهت  دو  این  بالینی 
تزریق  از  پس  التهابات  عفونی  شکل  و  استریل  شکل  بین  مهمی 
از  دو  این  افتراق  به  می تواند  که  دارند  وجود   anti-VEGF داروهای 
یکدیگر کمک نماید. نکته مهم این است که باید اهمیت و ارجحیت 
به infectious endophthalmitis داده شود و درمان به صورت تهاجمی 
یا aggressive آغاز شود و همچنین از درمان مناسب برای هر مورد به 

صورت جداگانه استفاده گردد. 

در دسترس بودن ترکیبات anti-VEGF در همه مراکز و دوره های 
تا  شده  موجب  زجاجیه  داخل  تزریقات  تکرارشونده  و  طوالنی مدت 
متخصصین چشم به ویژه پزشکان شبکیه همواره در مواجهه با این 
عوارض باشند. به این دلیل چشم پزشکان همواره باید برای برخورد با 

این عوارض هوشیار، متبحر و در دسترس بیماران باشند. 
 Aflibercept = Eylea, Regeneron Pharmaceuticals, Inc. داروی 
با  که  است   recombinant fusion نوع  از  پروتئینی   Tarrytown, USA

 FC fragment of human IgG1 متصل به VEGF گیرنده های یک و دو
برای  FDA توسط   ۲۰۱۱ سال  در  دارو  این  می کند.  برقرار   اتصال 
مشابه دارو  این  کارایی  گرفت.  قرار  تایید  مورد   neovascular AMD 

bevacizumab و ranibizumab است البته یک مطالعه تصادفی آینده نگر 

نشان داده است که تزریق این دارو در ادم ماکوالی دیابتی نسبت به دو 
داروی مشابه فوق الذکر سبب حدت بینایی بهتری در بیماران شده است 
)به ویژه اگر در شروع درمان با این دارو حدت بینایی بسیار کم باشد(.  

درمان در عواقب احتمالی تزریقات داخل زجاجیه
در همه موارد مشکوک به اندوفتالمیت باید نمونه ای از مایع زجاجیه 
جهت اسمیر، کشت و آنتی بیوگرام به آزمایشگاه ارسال شود. اگر نمونه 
مناسبی از زجاجیه نتوان به روش tap and inject با سوزن مخصوص 
 AC تزریق اینتراویتریال تهیه نمود بهتر است از مایع زاللیه به روش
tap نمونه گیری انجام شود. اگر بیمار بعلت وخامت شرایط باید از ابتدا 

تحت عمل جراحی فوری پارس پالنا ویترکتومی قرار گیرد، در این 
مرحله نمونه بدست آمده جهت انجام تست های میکروب شناسی به 
آزمایشگاه ارسال می شود. در ۳۰ تا ۷۵ درصد نمونه ها جواب کشت 
شایع ترین  منفی  کواگوالز  استافیلوکوک  است.  شده   گزارش  مثبت 
میکروب عامل اندوفتالمیت بعد از تزریق داخل زجاجیه است و در ۴۳ 
تا ۷۵ درصد مواردی که کشت مثبت است این میکروب مسئول عارضه 
فوق می باشد. دومین پاتوژن شایع بعد از استافیلوکوک کواگوالز منفی، 
استرپتوکوک است که با عواقب بینایی وخیمی همراهی دارد. برخالف 
 اندوفتالمیت بعد از اعمال جراحی داخل چشمی )مانند فیکو(، پاتوژن

تزریق  از  بعد  اندوفتالمیت  عامل  بندرت   Propionibacterium acnes

است. در مواردی که vitritis شدید وجود دارد باید به فکر پاتوژن های 
آنتی بیوتیکی  درمان  به  بخوبی  پاتوژن ها  این  بود. در ضمن  آتیپیک 
مطالعه اساس  بر  دارد.  وجود   PPV به  نیاز  و  نمی دهند   پاسخ 

متخصصین   Endophthalmitis Vitrectomy Study (EVS(
اقدام  نوع  مورد  در  تصمیم سازی  برای  بینایی  حدت  از  رتین 
انتخاب دو  بر  تصمیم سازی  اصل  در  می کنند.  استفاده   درمانی 

البته  است.  استوار   between tap/inject versus primary vitrectomy

مطالعه EVS مربوط به سال ۱۹۹۵ بوده و در مورد اندوفتالمیت بعد 
از عمل جراحی کاتاراکت یا لنز گذاری ثانویه صورت پذیرفته و در آن 
زمان تزریق داخل زجاجیه مانند امروز مرسوم نبوده است. از طرف
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دیگر از آن زمان تا امروز پیشرفت های قابل مالحظه ای در درمان با 
انواع جدید آنتی بیوتیک ها صورت گرفته و نیز به شکل قابل توجهی 

روش های جراحی ویترکتومی ارتقا یافته اند.
در اینجا ذکر این نکته ضروری است که سو  ش های استرپتوکوکی 
مراتب  به  تزریق  از  بعد  اندوفتالمیت  مسئول  شایع  به طور  متنوعی 
بیش از اندوفتالمیت بعد از عمل هستند و این امر به علت عفونت های 
iatrogenic از فلور دهانی افراد است زیرا در حال حاضر برای تزریق 

داخل زجاجیه از شرایط کامال استریل اتاق عمل بهره گرفته می شود 
و این نظریه به کمک یافته های مشابه در مقایسه بین اندوفتالمیت 
بعد از تزریق با اندوفتالمیت بعد از عمل جراحی تقویت گردیده است. 
در یک مطالعه مروری ۷ ساله بر روی موارد اندوفتالمیت در یک مرکز 
پیش بینی کننده  بینایی  حدت  که  گردید  مشخص  آکادمیک  ارجاع 
موفقیت اینکه tap انجام شود و یا PPV انجام شود نیست، اگر چه در 
برخی از موارد کاهش پیشرونده حدت بینایی انجام PPV را الزام آور 
می نماید. به صورتی مشابه، دکتر Chaudhary و همکاران دریافتند که 
تفاوت قابل مالحظه ای در پیامدهای اندوفتالمیت بعد از تزریق بین 
گروهی که اول tap و تزریق آنتی بیوتیک شده اند با گروهی که به طور 

مستقیم ویترکتومی عمیق شده اند وجود نداشته است. 
داخل  تزریقات  از  بعد  اندوفتالمیت  یافتن  بدنبال  صورت  هر  در 
زجاجیه باید به سرعت درمان اگرسیو آغاز شود تا حدت بینایی بتواند 
به میزان قبل از تزریق دارو باز گردد و نشان داده شده که این امر در 
صورتی که بدرستی انجام شده باشد موجب بازگشت بینایی بیماران 
 baseline به دید  بیمارانی که  اکثر  به ۷۸ درصد می شود.  نزدیک  تا 
باز می گردند معموال این امر را در طی سه ماه تجربه می کنند ولی 
ماه  در طی شش  افراد  این  از  دیگر  برخی  در  است  ممکن  امر  این 
درصد  که ۲۲  داده شده  نشان  همچنین  مطالعات  در  بیافتد.  اتفاق 
از  یا بیش تر  به میزان دو خط  را  بینایی خود  برای همیشه  بیماران 
دیر  درمانی  اقدامات  که  مواردی  در  داده اند.  از دست  اسنلن  چارت 
ایجاد  آتیپیک  میکروارگانیسم های  توسط  اندوفتالمیت  یا  شده  آغاز 
شده حدت بینایی به شدت کاهش یافته و به HM ،LP و حتی گاهی 
با کاهش  NLP تقلیل می یابد. مثبت بودن کشت رابطه مستحکمی 

یا نتیجه نهایی حدت  اندوفتالمیت و  بینایی، سرعت بهبودی  حدت 
بینایی ندارد. در ضمن میزان پایه حدت بینایی )قبل از تزریق داخل 
بیمار  بینایی  کامل  بهبود  پیش بینی کننده  فوق(  داروهای  زجاجیه 
نخواهد بود. اندوفتالمیت با میکروب استرپتوکوک با سرعت بیش تری 
پیشرفت می کند و با عواقب بدتری همراه است. مثبت بودن کشت در 
با پیش آگهی  نیز همراه  آکنه  پروپیونی باکتریوم  بدنبال  اندوفتالمیت 
به  تزریق  از  بعد  اندوفتالمیت  در  پاتوژن  این  اما  است  بدتر  بینایی 
مراتب نادرتر از اندوفتالمیت بعد از عمل جراحی است. پیش آگهی بد 
می تواند منجر به عواقب متعدد ناشی از عفونت مانند دکلمان رتین، 
نکروز شبکیه، آپوپتوز سلول های گانگلیونی/بای پوالر/فتوریسپتورها و 

در نهایت هایپوتونی خواهد شد. 

در مواردی نیز ممکن است متاسفانه phthisis bulbi رخ دهد. گاهی 
نیز بیماران از یک درد مزمن در چشمی که فاقد بینایی است شکایت 
دارند و ممکن است در نهایت نیاز به تخلیه چشم وجود داشته باشد. 
دکتر Greenberg و همکاران در یک مطالعه نشان دادند که حدت 
 aflibercept-related SII بینایی از حد پایه ۲۰/۵۰ به ۲۰/۱۷۸ بدنبال
التهاب  patients کاهش یافته ولی این کاهش بینایی پس از کنترل 

مجددا به میزان قبل از آن باز گشته است. البته در ۱۵ درصد این 
طور  به  بینایی  حدت  از  بیش تر  یا  خط  دو  حداقل  کاهش  بیماران 
همیشگی رخ داده است. این عارضه اگر چه استریل محسوب می شود 
منجر  و  افتاده  اتفاق  تزریق  از  پس  بیمار  چشم  در  سرعت  به  ولی 
به  شده  مردمک  روی  بر  فیبرین  تشکیل  بینایی،  شدید  کاهش  به 
التهاب استریل بعد از تزریق  ویژه در افراد سالخورده می شود. برای 
داخل زجاجیه چندین مکانیسم مطرح شده است که عمدتا حول و 
احتمالی  خلوص  عدم  یا  و  دارویی  ترکیب  به  ایمنی  واکنش  حوش 
در  کیفیت  کنترل  رعایت  عدم  و  آماده سازی  تولید،  زمان  در  دارو 
نکته  این  ذکر  می باشد.  سرما  زنجیره  به  توجه  با  بسته بندی  هنگام 
بار از تزریق یک دارو  نیز اهمیت دارد که برای بیماری که چندین 
برای وی استفاده شده نمی توان التهابی که در نوبت اخیر در چشم 
مورد تزریق اتفاق افتاده را به حساب واکنش التهابی استریل گذاشت 
بود. در ضمن عدم خلوص  به فکر عفونت/اندوفتالمیت  باید  و حتما 
احتمالی در روند تولید دارو نیز به صورت اسپورادیک ایجاد التهاب 
 lot استریل می کند و اتفاقی نادر محسوب می شود و همواره در یک
number مشاهده می گردد. در بروشورهای همراه داروهای مورد بحث 

همواره درجه حرارت نگهداری دارو بین ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد قید 
شده است و انحراف از این پروتکل نگهداری می تواند منجر به تخریب 
محتویات ویال این داروها و ایجاد واکنش ایمنی شود. در مورد داروی 
Aflibercept و پروسه نگهداری و زنجیره سرما برای آن ذکر این نکته 

 Anti-VGEF حایز اهمیت است که این دارو نسبت به سایر ترکیبات
برای ایجاد التهاب استریل حساس تر است اما از آنجا که نمونه های 
دقیق  ترسیم یک خط مشی  گزارش شده  التهابی کم  موارد  چنین 
 Aflibercept چندان میسر نیست. به طور کلی می توان اذعان نمود که

میزان التهاب استریل بیش تری نسبت به داروهای مشابه دارد. 
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sterile intraocular دهد.  رخ   Anti-VGEF ترکیبات  تزریق  بدنبال  است  ممکن  که  است  وخیمی  ناخواسته  یافته  عفونی   اندوفتامیت 
inflammation معموال خود را با تاری دید، فلوتر و پرخونی مختصر چشم نشان می دهد و در اغلب موارد بیمار یا درد نداشته و یا درد اندکی 

دارد. این عارضه در تمام انواع تزریقات Anti-VGEF محتمل است. درمان عارضه فوق ترکیبات تاپیکال استروئید است و پیش آگهی بینایی 
نیز مطلوب است ولی از آنجا که اندوفتالمیت عفونی عارضه ای بی اندازه وخیم تلقی می شود و نیاز به درمان فوری و اگرسیو دارد بهتر است 
در موارد مشکوک بین اندوفتالمیت عفونی و استریل مبنا بر عفونت گذاشته شده و درمان به سرعت و با نهایت شدت آغاز شود تا زمان 
طالیی بازگشت بینایی بیمار از دست نرود. البته در اندوفتالمیت عفونی بیمار درد، پرخونی شدید چشم و هایپوپیون دارد. الزم به ذکر 
مجدد است که این تفاوت ها بین این دو عارضه به هیچ وجه قطعی)definitive( نیستند. متخصص شبکیه باید ابتدا قضاوت خود را بر مبنای 

یافته های بالینی قرار دهد و در عین حال نباید زمان طالیی درمان عفونت را با تنها observation از دست بدهد.
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Subretinal PFCL after vitrectomy for retinal detachment



مقدمه 
گلوکوم یک علت شایع نابینایی است و همچنان امکانات درمانی 
نشان  همواره  بالینی  بررسی های  می شوند.  محسوب  ناکافی  جاری 
داده اند که کاهش فشار داخل چشم یا IOP صرف نظر از اینکه علت 
کاهش  می شود.  فرد  بینایی  رفتن  دست  از  مانع  باشد  چه  بیماری 
تولید مایع زاللیه از جسم مژگانی می تواند سبب کاهش IOP شود و 
ویروسی از سروتیپ ShH10 قادر است تا از طریق تزریق داخل ویتره 
 ShH10 از  استفاده  با  یابد.  انتقال  موش  مژگانی  جسم  اپی تلیوم  به 
سبب  که   CRISPR-Cas9 سیستم  حامل  یا  وکتور  یک  انتقال  برای 
تخریب مولکول aquaporin 1 می شود موجب کاهش IOP خواهد شد. 
یافت شده  مژگانی  در جسم  که   aquaporin 1 ژن  اصالح  با  بنابراین 
است از یک سو فشار چشم کاهش می یابد و از سوی دیگر در بیش تر 
نخواهد  بوجود  افزایشی  قرنیه،  نیز  و  شبکیه  )تورم(  ضخامت  شدن 
از  که  را  انسان  مژگانی  جسم  که  دارد  را  قابلیت  این   ShH10 آمد. 
چشم دونور )پس از مرگ و از طریق بانک چشم( بدست آمده پس 
 aquaporin 1 برای شناسایی لوکوس ژن ex vivo از کشت در شرایط
مورد استفاده قرار دهد. این اقدام از نظر بالینی در بیماران مبتال به 
گلوکوم موجب کاهش درازمدت فشار چشم تنها بدنبال یک تزریق 

داخل زجاجیه خواهد شد. 

CRISPR-Cas9  چیست و نقش آن در درمان گلوکوم چه می باشد؟
 Clustered Regularly Interspaced Short عبارت  مخفف   CRISPR

Palindromic Repeats است. کریسپر بخشی از prokaryote DNA است 

کریسپر  می باشد.  بنیادین  توالی های  با  کوتاه  تناوب های  حاوی  که 
قادر  را  آن ها  که  باکتری هاست  در  تطابق پذیر  ایمنی  سیستم  نوعی 
نابودیشان می کند. بخشی از سیستم  به کشف DNA ویروس و بعد 
قابلیت جستجو، برش  Cas9  می باشد که  نام  به  کریسپر، پروتئینی 
زدن و سرانجام استحاله DNA ویروس را به روشی خاص دارد. فناوری 
سلولی   DNA در  تغییراتی  تا  می دهد  اجازه  دانشمندان  به  کریسپر 

ایجاد کنند.

بیان مسئله
گلوکوم شایع ترین علت نابینایی غیر قابل برگشت بوده و بیش از 64 
میلیون نفر را در جهان گرفتار نموده است. علی رغم عدم وجود درمان 
قطعی و قاطعی برای این بیماری، انواع مختلف کارآزمایی های بالینی 
انجام شده در سراسر جهان نشان داده اند که کاهش پایدار فشار داخل 
چشم یا IOP می تواند از مرگ سلول های گانگلیونی شبکیه، تخریب 
عصب بینایی و متعاقب آن از دست رفتن بینایی ممانعت بعمل آورد. 
با وجود آگاهی از این پیش نیاز که کنترل فشار چشم بعد از تشخیص 
درمان  مدالیته های  می آید  بحساب  درمانی  اقدام  مهم ترین  بیماری 
ناکامل هستند و اقدامات درمانی حتی در سیستم های تکامل یافته 
مراقبت های سالمت با چالش همراهند. در آغاز از قطره های کاهش 
دارای  خود  که  می شود  استفاده  گلوکوم  کنترل  برای  چشم  فشار 
عوارض جانبی متعدد بوده و کارایی متوسطی دارند و قابلیت تطبیق 
دارند.  روزانه  تجویز  به  نیاز  زیرا  نیست  کافی  بیمار  شرایط  با  آن ها 
تنوعی از انواع جراحی های گلوکوم مانند ترابکولکتومی کاماًل موثرند 
ولی نیازمند جراحان خبره و بخوبی آموزش دیده وجود دارد، احتیاج 
به مانیتورینگ )پایش( دقیق داشته، عوارض و خطرات بالقوه وخیم 

دارد و اغلب با گذشت زمان بی اثر یا failed می شوند. 
زاللیه  مایع  تولید  بین  تعادلی  یا  باالنس  اصل  در  چشم  فشار 
نیز و   trabecular meshwork طریق  از  خروج  و  مژگانی  جسم   از 
افزایش پایه  بر  جراحی  اعمال  اکثریت  است.   uveoscleral route 

مژگانی  جسم  تخریب  جراحی  اعمال  ولی  شده اند  طراحی   outflow

انتهایی  یا cyclodestructive مثل cyclodiode Laser که برای مراحل 
گلوکوم پیشرفته طراحی گردیده اند عموماً و بشدت فشار چشم را از 
طریق کاهش تولید مایع زاللیه کاهش می دهند. البته آنچه این دسته 
از اعمال جراحی را از نظر اقبال عمومی محدود می کند نکروز جسم 
از بین رفتن  التهاب،  انجام جراحی است که سبب  از  ناشی  مژگانی 

فاکتورهای نوروتروفیک و در نهایت phthisis bulbi خواهد شد. 

ویرایش ژنی چیست؟
ویرایش ژنی یا gene editing برای فراهم نمودن یک آلترناتیو مجزا، 
منفرد و نهایِی درمانی، اقدامی جالب توجه برای کنترل بیماری مزمن 
گلوکوم )که نیازمند مداخله دائمی در طول عمر فرد می باشد( است. 
و روش های  مانده اند  باقی   preclinical پیشرفت ها در مرحله  تاکنون 
قبلی در پی یافتن راهی برای افزایش خروجی مایع زاللیه از شبکه 
ترابکوالر بوده و یا متمرکز بر neuroprotection سلول های گانگلیونی 
شبکیه هستند. اخیرا در یک مطالعه از CRISPR-Cas9 برای اصالح 
به  ارتباط  در  )که   )MYOC) myocilin ژن  در  جهش  یا  موتاسیون 
همگان  بر  البته  است.  شده  استفاده  می باشد(  گلوکوم  بیماری 
معلوم است که بیماری گلوکوم بیماری مونوژنیک نیست و ژن های 
بیماری وجود دارند که هر یک  افزایش ریسک  با  ارتباط  زیادی در 
پاتوژنیک  متعدد  موتاسیون های  به  متعلق  نوبه خود  به  نیز  آن ها  از 

ژن درمانی برای درمان گلوکوم توسط 
شکستن مولکول aquaporin 1  موجود در 

جسم مژگانی با استفاده از
CRISPR-Cas9 
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با ژن ارتباط  در  فقط  یا جهش  موتاسیون  به 100  نزدیک   هستند. 
چنین  که  بود  خواهد  این  نتیجه  است.  شده  شناخته   myocilin

صرفه  به  مقرون   gene editing یا  ویرایش  ژنتیکی  از  رویکردهایی 
نیستند. 

ژن درمانی  رویکرد  یک  توصیف  به  اختصار  به  نوشتار  این  در 
تخریب  طریق  از  چشم  فشار  کاهش  برای  واقع بینانه  یا  پراگماتیک 
انتخابی یا selective در روند تولید مایع زاللیه توسط جسم مژگانی 
برای  شد.  خواهد  پرداخته  زجاجیه  داخل  تزریق  یک  انجام  با  تنها 
 CRISPR-Cas9 از  که  اختصاصی  ژنی  ویرایش  این  به  دستیابی 
استفاده   Staph. aureus باکتری  نوعی  از  شده  مشتق   platform

خود در  است  قادر  طالیی  استاف  از  خاص  نوع  این  است.   شده 
ایجاد  را   a single recombinant adeno-associated virus )AAV(
صورت به  که  است  حاملی  یا   vector تنها  ویروس  این   کند. 

داروی  و  غذا  سازمان  مجوز  دارای  و  شده  شناخته   gold standard

ایاالت متحده US-FDA برای ژن درمانی در چشم پزشکی است. بجای 
برای  که  ژن  یک  دادن  قرار  هدف  با  خاص،  موتاسیون  یک  اصالح 
برنامه  یک  با  و  می شود  داشته  نگه  محفوظ  فیزیولوژیک  روند  یک 
قابل  درمان  این  ممانعت کننده،  شخصی  رویکرد  یک  بدون  و  کلی 
به کمک تخریب مولکول  و ردیابی است. کاهش فشار چشم   پایش 
شد.  خواهد   میسر  مژگانی  جسم  در   aquaporin1)Aqp1)

پروتئین های از  خانواده  یک   aquaporin  ترکیبات 
در  گسترده   بطور  که  هستند   water-transporting transmembrane

سراسر بدن انسان یافت می شوند. مطالعات نشان داده اند که موش های 
در  و  داشته  کم تری  فشار چشم  هستند   Aqp1 فاقد  که   transgenic

نتیجه کاهش تولید مایع زاللیه بدون هر گونه عارضه جانبی دارند.

بحث
با تخریب انتخابی Aqp1 در چشم موش های بالغ می توان فشار چشم 
را از میزان پایه آن در حالت فیزیولوژیک هم پایین تر آورد و حتی در 
مدل های آزمایشگاهی مانند موش، فشار باالی چشم و گلوکوِم ایجاد 
اقدام به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. اجرای این  این  با  شده 

 engineered ShH10 serotype of AAV to deliver the طریق  از  طرح 
یا  حامل  یک  به کمک  و   S. aureus-derived CRISPR-Cas9 system

vector میسر شده است. در صورت انجام اقدام مشابه در انسان این 

روش می تواند در بیماری گلوکوم بدنبال یک تزریق داخل زجاجیه 
موتاسیون های  از  فارغ  امر  این  و  گردد  چشم  فشار  کاهش  موجب 
از  آن  زیرشاخه های  انواع  و  بیماری  این  در  شده  شناخته  ژنتیکی 
نظر طبقه بندی بیماری گلوکوم می باشد. رویکردی که از این طریق 
اعمال می شود در حقیقت به شکل ایده آل یک ویرایش دائمی ژنی در 
ماهیت مزمن بیماری گلوکوم برای دهه های متوالی عمر بیمار است. 
بر  متمرکز  گلوکوم  نوین  درمان های  برای  اخیر  مدرن  تحقیقات 
تکنیک های جدید برای افزایش خروج مایع زاللیه از چشم می باشند. 
لیزری مورد استفاده در حال  ترکیبات دارویی و روش های تخریبی 
حاضر، برای کاهش تولید مایع زاللیه از جسم مژگانی استفاده می شوند 
ولی مصرف گسترده تر آن ها بدلیل عوارض جانبی سیستمیک محدود 
 CAI آنهیدراز  کربنیک  مهارکننده  ترکیبات  مثال  برای  است.  شده 
کاهش  را  چشم  فشار  توجهی  قابل  میزان  به  استازوالمید  مانند 
دارند  نیز  قبولی  قابل  غیر  سیسمیک  جانبی  عوارض  ولی  می دهند 
به موسوم  لیزر  نوعی  می شود.  آن ها  درازمدت  مصرف  مانع   که 
با و  عمل  اتاق  در  و   regional بی حسی  تحت   Cyclodiode laser 

 thermocoagulation مستقیم و ایجاد نکروز در سلول های تشکیل دهنده 
با شکست مواجه  بیماری  جسم مژگانی، زمانی که سایر درمان های 
می شود مورد استفاده قرار می گیرد. اگر چه برای دستیابی به نتیجه 
ممکن است چند جلسه درمانی نیاز باشد ولی با وجود کاهش قابل 
توجه فشار چشم بدنبال این روش درمانی، نتایج این درمان کامال غیر 
قابل پیش بینی است و از دست رفتن بینایی و phthisis bulbi ناشایع 
non-selective destruc- )نبوده و علت آن در واقع تخریب غیر انتخابی 

tion( و حذف دایمی عملکرد نوروتروفیک جسم مژگانی است که در 

اصل باید با انتخاب رویکردها و روش های انتخابی یا selective فقط 
مهار تولید مایع زاللیه انجام شود.

مزایا
امتیاز روش جدید توصیف شده در باال نسبت به روش استاندارد 
ژن درمانی در این است که Aqp1 یک پروتئین تولید شده عام )غیر 
 DNA اختصاصی( است و چنین به نظر می رسد که سکانس یا توالی
گلوکوم  بیماری  انواع  تمام  برای  یکنواختی  و  گسترده  شکل  به  آن 
حفظ می شود. برخالف اصالح ژنتیکِی موتاسیون های خاص، در این 
ماهیت  نیست.  نیاز  گران قیمتی  تخصصی  داروی  هیچگونه  به  روش 
فراهم  را  موضعی  درمان  امکان  چشم  مجزای  و  شده  تقسیم بندی 
سهولت  می سازد.  محدود  را   AAV سیستمیک  انتشار  و  می آورد 
 )sub-retinal تکنیکی و ایمنی تزریق داخل ویتره )برخالف روش های
امکان ورود دارو را به صورت کلینیکی میسر می سازد. استفاده از این 
روش به صورت ترکیبی و یا adjunctive با سایر درمان های گلوکوم
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شامل قطره های چشمی، لیزر ترابکولوپالستی و جراحی ترابکولکتومی 
به  را  چشم  فشار  کاهش  ظرفیت  و  است  متصور  تئوریک  لحاظ  از 

صورت تجمعی )cumulative( باال می برد. 
چشم در  که  پستانداران  در   aquaporin کانال های  از  نوع   سیزده 

بین  عملکرد  نظر  از  البته  که  شده اند  شناخته  می شوند   express

مورد  مطالعه،  این  در   aquaporin 1 دارد.  وجود  تفاوت  و  تنوع  آن ها 
هدف )تارگت( واقع می شود زیرا aquaporin 1 فراوان ترین شکل این 
ترکیبات در سطح RNA و پروتئین های مرتبط است. aquaporin 4 نیز 
در جسم مژگانی یافت شده و ممکن است عملکرد آن برای جبران 
 Aqp1 کاهش بیش از حد فشار چشم )فیدبک منفی( بدنبال تخریب
نیز  قرنیه  در   aquaporin  انواع سایر  برای  تغییرات  این  )مشابه  باشد 
 aquaporin 3 تا حدودی با aquaporin 5 وجود دارد، برای مثال کمبود

جبران می شود(. 

محدودیت ها
وجود  فوق  مطالعه  و  روش  این  در  متعددی  محدودیت های 
با  مثال  برای  گیرند.  قرار  توجه  مورد  آینده  در  باید  که  دارد 
و  شبکیه  مانند  مجاور  سلول های  تمام  به   ShH10 وکتور  انتشار 
بدنبال  البته  می دهد.  رخ  نیز  بافت ها  این  در   Aqp1 تخریب  قرنیه، 
شناخت  ولی  نشده،  دیده  واضحی  جانبی  عارضه  موضوع  این 
بخش  آن  یک پارچگی  از  آگاهی  و  پاتوفیزیولوژیک  مسیر  تمامی 
نیز  و  دارد  دخالت  امر  این  در  که  مژگانی  جسم  اپی تلیوم   از 
داشت.  خواهد  ضرورت   microRNA transcript restriction

ادغام  طریق  از  هدف  این  به  دستیابی  جهت  در  کوشش ها 
با   bioinformatic design الف-  می شود:  انجام  پروسه  دو 
نوع دو  از  مساوی  ترکیبی   .transcriptomic profiling  ب- 

sgRNA) single guide RNA( موجب کاهش پایدار فشار چشم می شود 

و اغلب سبب قطع یا excision توالی فرایندها می گردد که یک ناحیه 
کلیدی برای کانال Aqp1 است. این پدیده قباًل نیز مورد مشاهده قرار 
گرفته و گرچه ممکن است رویکرد انتقالی نهایی نباشد ولی بهره وری 
یا راندمان تخریب Aqp1 را به گونه ای افزایش می دهد که اثبات این 

مفهوم را تایید می کند. 

معایب
متد  با  مقایسه  در  زجاجیه  داخل  تزریق  روش  برای  نیز  معایبی 
 AAV برای ژن درمانی در چشم با FDA ساب رتینال )که ابتدا توسط
مورد تایید قرار گرفته بود( وجود دارد. افزایش پاسخ ایمنی به طور 
موجوِد  پیش  از  آنتی بادی های  باالی  تیتر  با  که  می دهد  رخ  مسلم 
نوترالیزان در برابر AAV capsid اجازه نفوذ به داخل سلول یا به عبارتی 
اینفکته کردن سلول را نمی دهد. در گزارش های اولیه التهاب چشمی 
با استفاده از روش تزریق داخل زجاجیه در مطالعات و کارآزمایی های 
بالینی اولیه بر روی )non-human primates )NHP مشاهده شده بودند. 

انفیلتراسیون زجاجیه در آن زیرگروه از چشم هایی که تحت تزریق 
قرار گرفتند نشان داده شد ولی در درصد اندکی از چشم ها عارضه 
فوق شدت داشت. در هر حال به نظر می رسد برای مطالعات آینده 
استفاده هوشمندانه از ایمیونوساپرشن و پاالیش وکتورها درست باشد. 
کاهش  به  قادر  چشمی  داخل  التهاب  که  است  مشخص  چه  اگر 
امر عامل کاهش فشار چشم در مواردی که  این  ولی  IOP می باشد 

کنترل  صورت  به  تنها   )GFP = Green Fluorescent Protein( وکتور 
مورد هدف  را   Aqp1 پروتئین   ،CRISPR-Cas9 وکتور  یا  تزریق شده 
بعمل  فلوسایتومتری  در  بعالوه  است.  نشده  مشاهده  نمی دهد  قرار 
آمده تفاوتی بین انفیلتراسیون سلولی میلوئید و لنفوئید میان دو مدل 

GFP و MIX نشان داده نشدند. 

شامل  می توانند  روش  این  در  بیش تر  پاالیش های 
روش  این  بهره وری  افزودن  برای  متعدد  اهداف  تخریب 
همزمان تزریق  با  روش  این  کردن  ترکیب  مثال  برای   باشد، 

carbonic anhydrase یا editing Aqp1 با connexin 43 موجب کاهش 

هر چه بیش تر ترشح مایع زاللیه خواهد شد. اندازه کاهش فشار چشم 
توسط تخریب Aqp1 در چشم های طبیعی موش ها، بسیار قابل توجه 
است زیرا این کاهش ممکن است محدود به یک فشار حداقلی باشد. 
از  استفاده  بدون  و  گذرا  روش های  که  شود  اثبات  است  ممکن 
ویروس )non-viral( بخاطر به حداقل رساندن Cas9 expression زمانی 
نشان  مطالعات  سایر  باشند.  ارجح  می یابد  خاتمه  ژنی  ویرایش  که 
نداده اند که توکسیسیته بعلت تداوم Cas9 expression در شبکیه رخ 
اساساً  مژگانی،  جسم  در  هدف  سلول های  که  آنجا  از  ولی  می دهد 
در شرایط post-mitotic قرار دارند خطرات مربوط به موتاسیون های 
شناخته شده در سلول های غیر هدف یا off-target که می تواند در آتیه 
کارسینوژنیک شوند، باید در حداقل ممکن باشد. AAV یک وکتور یا 
حامل برتر )در مقایسه با سایر وکتورها مانند آدنوویروس( بوده و حتی 

FDA آنرا برای ژن درمانی در چشم مورد تایید قرار داده است.

شروع  از  قبل  مطلوب،  سطح  به   preclinical مطالعات  رساندن 
کارآزمایی بالینی در انسان، شامل استفاده از مدل های گلوکومی در 
حیوانات با جثه بزرگ و NHP به ارزیابی بیش تر میزان بهره وری این 
اجازه  کار  این  می کند.  کمک  آن  بالقوه  جانبی  عوارض  نیز  و  روش 
انسان  IOP در  تولید مایع زاللیه و پاسخ  تا میزان تغییرات  می دهد 
مطالعه  مورد  آزمایشگاهی  حیوانات  البته  اندازه گیری شود،  دقت  به 
هستند.   species-specific sgRNA توسط  گرفتن  قرار  هدف  نیازمند 
عواقب درازمدت و پاسخ های بالقوه سیستم ایمنی باید مورد مطالعه 
قرار گیرند. کوشش ها ممکن است در جهت پاالیش کشت  دقیق تر 
بافتی انسان به صورت ex vivo توام با روش پرفیوژن اتاق قدامی برای 
برای    viability حفظ  و  چشم  داخل  محیط  مشابه  شرایطی  ایجاد 
جایگشت یا permutation در sgRNA باشد. در نهایت مطالعات بالینی 
در انسان باید در آغاز در چشم هایی شروع شوند که بعلت فشار باالی 
چشم و گلوکوم بسیار پیشرفته فاقد بینایی بوده و پتانسیل بهبود دید
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را ندارند. به عبـارت دیگر بیمـاران گلوکومی که فشار باال داشته ولی 
برای  انتخابی  بیماران  از دست داده اند  را بعلت گلوکوم  بینایی خود 

شروع این مطالعات در انسان هستند.
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یافته های امیدوارکننده ای در انسان شامل گرایش یا tropism مشترک در ShH10 capsid برای اپی تلیوم غیر پیگمانته جسم مژگانی 
در شرایط ex vivo مشاهده شده است و ویرایش ژنومیک در لوکوس ژن Aqp1 توسط CRISPR-Cas9، علی رغم محدودیت ها در حفظ و 
نگهداری کشت بافتی، قابل سنجش است. با بهره برداری از آخرین پیشرفت ها در ویرایش ژن ها و وکتورها، این رویکرد پتانسیل کاهش 

IOP آن هم تنها با یک تزریق داخل زجاجیه را به طور دائمی فراهم می آورد.

|CRISPR-Cas9 موجود در جسم مژگانی با استفاده از aquaporin 1 ژن درمانی برای درمان گلوکوم توسط شکستن مولکول|
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مقدمه
فلج عصب چهارم مغزی )Trochlear nerve( که عضله مایل فوقانی

علت های  از  یکی  می کند،  تغذیه  را   Superior Oblique Muscle

مختلفی  فعالیت  فوقانی  مایل  عضله  می باشد.  فلجی   استرابیسم 
)secondary, primary و tertiary( بر اساس موقعیت مکانی چشم دارد. 
داخل  به  چرخش  آن  اولیه  فعالیت   )primary position( وضعیت  در 
)intorsion( است. در نگاه به داخل یا adduction فعالیت اولیه عضله 
 مایل فوقانی به شکل عمل دپرسور )depressor( است. در نگاه به خارج 
)abduct gaze( فعالیت عضله چشم را intort و abduct می کند بنابراین 
همان   excyclotorsion و  هایپرتروپی  باعث  مغزی  چهارم  عصب  فلج 
خارج  به  چرخش  و  باال  به  انحراف  گرفتار  )چشم  می  شود  چشم 
چرخشی یا  و  عمودی  دوبینی  از  بیماران  گزارش  و  می کند(   پیدا 

)torsional( است که معموالً این دوبینی در سمت پایین و داخل و در 
جهت دور از فعالیت عضله )باال و داخل( بدتر می شود.

آناتومی
 )Trochlear nerve( از نظر آناتومی عصب قرقره ای یا عصب تروکلئار
نام در مغز  به همین  اعصاب مغزی است که هسته آن  زوج چهارم 
میانی قرار دارد. این عصب وابران یا حرکتی بوده، عضله مایل فوقانی 

مربوط به چشم را عصب رسانی می کند. 
وظیفه اصلی عضله مایل فوقانی، چرخش کره چشم به سمت پایین 

و خارج است.
رشته های چپ و راست این عصب در خط میانی یکدیگر را به شکل 
ضربدری تقاطع می کنند و از پشت ساقه مغز زیر برجستگی کوچک 
دیواره  در  عصب  این  می زنند.  بیرون  مربوطه  پائینی   )colliculus(
باالیی  کاسه  چشمی  شیار  و  می رود  جلو  کاورنوس  سینوس  جانبی 

را قطع می کند و به عضله مایل فوقانی در کره  چشم ختم می شود.
عصب چهار نازک ترین عصب مغزی است ولی طوالنی ترین مسیر 
را داخل جمجمه  دارد و تنها عصبی است که از قسمت خلفی ساقه 
مغز منشأ می گیرد. محل تقاطع الیاف آن در زیر کولیکولوس تحتانی 
محل مستعدی برای آسیب این عصب توسط چادرینه مخچه است. 

این عصب نیز از جدار سینوس کاورنو می گذرد. 

اتیولوژی
مادرزادی 

مغزی  اعصاب  فلج  شایع  علل  از  یکی  عصب  این  مادرزادی  فلج 
است. بیمار مبتال به فلج مادرزادی ممکن است برای جبران دوبینی با 
چرخش وضعیت متغیر سر شناخته شود. در فلج دو طرفه عصب، چانه 
به سمت پایین آورده می شود در فلج یک طرفه Head Tilt به سمت 
مخالف وجود دارد و در ادامه زندگی فلج عصب چهارم ممکن است با 
کاهش تدریجی دامنه فیوژن و یا با بیماری و یا با استرس تظاهر نماید. 
 فلج عصب چهارم می تواند با هایپرتروپی زیادی در وضعیت اولیه یا 
فقدان  علی رغم  دیوپتر(  پریسم/   10 از  )بیش تر   )primary position(
دوبینی و یا فقط با دوبینی متناوب بروز نماید. این دامنه باالی فیوژن 

عمودی از مشخصات فلج عصب چهارم مادرزادی می باشد. 

تروما
و  داشته  را  مغزی  داخل  مسیر  طوالنی ترین  کرانیال  عصب  این 
نسبت به ضربه صدمه پذیر می باشد؛ حتی با ضربه متوسط به دنبال 
صدمه  نشانه های  از  بیمار  بالفاصله  فوق  عصب  به  آسیب  و  تروما 
غیر  علل  دنبال  به  بندرت  طرفه  دو  فلج  گرفتاری  می کند.  شکایت 
تروما دیده می شود ولی در نوع تروماتیک فلج دو طرفه فراوان دیده 
می شود )crossed, dorsal exit(. و معاینه دقیق در این بیماران ضروری 
است چون در فلج دو طرفه بیماران asymmetric می باشند و عالیم آن 
CTS�  بعد از عمل جراحی بر روی یک چشم خودش را نشان می دهد

can در تروما معموالً طبیعی است. MRI سر اغلب نامشخص است اما 

ممکن است خون ریزی یا dorsal midbrain contusion  را نشان دهد. 

بیماری میکروواسکوالر
درگیر  را  مغزی  چهارم  عصب  می تواند  میکروواسکوالر  بیماری 
کند و معموالً در بیماران مسن با ریسک فاکتور کاردیو واسکوالر به 
شکل ناگهانی و بدون درد است.  گرفتاری ایزوله عصب 4 مغزی بدون 
سابقه درگیری مادرزادی و یا تروما در بیماران با ریسک فاکتورهای 
بعضی ها  می شود.  دیده  ایسکمیک  اتیولوژی  با  و  کوچک  عروقی 
بهبودی ریسک  به معنای  فلج چهارم  بهبودی  احتمال  معتقدند که 
تصویربرداری  پیشنهاد  مؤلفین  از  است،  بعضی  واسکولوپاتی  فاکتور 
 از مغز و بررسی نورولوژیک می دهند. MRI ممکن است انفارکشن در 
روی رشته های عصب چهارم  بر  اثر  که  باشد   tegmentum midbrain

می گذارد. فلج عصب مغزی ثانویه به بیماری میکرو-واسکوالر معموالً 
ظرف 4-6 ماه خودبخود بهبودی یابد. 

ایدیوپاتیک
با  حتی  مغزی  چهارم  عصب  فلج  بیماران  از  کمی  تعداد  در 
بررسی های دقیق علتی پیدا نمی شود و در تنها 4 درصد بیماران علت 
نامشخص است. تعدادی از این بیماران بهبودی کامل و خودبخودی 

فلج عصب زوج چهارم مغزی
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جراح و متخصص بیماری های چشم
فلوشیپ جراحی چشم کودکان و استرابیسم 

بیمارستان چشم پزشکی نگاه
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بعد از چند هفته پیدا می کنند. 

فلج غیرایزوله عصب
فلج عصب تروکلئال می تواند همراه با سندرم های گسترده با عللی 
شبیه  تروما، سرطان، عفونت و ... باشد. اتیولوژی آن  بستگی به محل 
درگیری )Subrachnoid space, midbrain سینوس کاورنو اربیت( دارد. 

افزایش فشار مایع مغزی می تواند سبب فلج عصبی شود. 
 

تشخیص
شرح حال

فلج عصب چهارم مغزی می تواند هر سنی و هر جنسیتی را گرفتار 
کند. می تواند باعث دوبینی عمودی، دوبینی چرخشی و چرخش سر 
عالیم  بودن  مزمن  و  شروع  زمان  شود.  طرف  همان  هایپرتروپی  و 
بنابراین  کند.  مطرح  را  فوق  عصب  فلج  مختلف  علت های  می تواند 
تاریخچه دقیق شامل نشانه های همراه و تاریخچه های پزشکی گذشته 
بیمار می تواند در تشخیص فلج عصب چهار مغزی کمک کننده باشد. 

معاینه فیزیکی
معاینه بیمار شامل حدت بینایی و حرکت عضالت چشمی. بررسی 
 عمق و دید دو چشمی است. اندازه گیری انحراف در دور، نزدیک و در

cardinal-position و بررسی ساختمان چشم در قسمت قدام و خلف 

نیز مهم است. 
)Sign( نشانه

هایپرتروپی و اکسیکلوتورشن طرف گرفتار به دنبال فلج عضله مایل 
گرفتار  عضله  مخالف  سمت  به  سر  چرخش  جبرانی  عالمت  فوقانی 

است.
)symptoms( عالیم

بیماران با دید دو چشمی دچار دوبینی عمودی یا تورشنال هستند. 
داخل  به  نگاه  در  پایین  به  چشم  حرکت  سبب  فوقانی  مایل  عضله 
مشاهده  دوبینی   )1°primary position( مستقیم  نگاه  در  می شود. 
افزایش  دوبینی  میزان  داخل  و  پایین  سمت  به  نگاه  در  و  می شود 
می یابد. بیماران با گرفتاری متوسط و طوالنی ممکن است تاری دید، 
مختل شدن دید واحد دو چشمی و گیجی به جای دوبینی داشته 

باشند. 

متمرکز کردن نشانه ها و عالیم
عصب چهارم مغزی طوالنی ترین عصب داخل جمجمه است و این 
عصب با گرفتاری در محل های مختلف می تواند سبب فلج به صورت 

غیر ایزوله باشد. 
)nuclear/ fasicular( مغز میانی

hemisensory loss,  ataxia -1، اینترنوکلئار افتالموپالژیا، همی پارزی، 
سندرم هورنر مرکزی، فلج عصب سوم مغزی.

2- خون ریزی و انفارکشن به دفعات دیده می شود.

3- وجود RAPD همان طرف و یا در طرف مقابل بدون از دست 
عصب  ایزوله  فلج  در  متفاوت  محیطی  دید  یا  رنگ  دید  دید،  دادن 
امر  این  است.   Superior colliculus brachium گرفتاری  دهنده  نشان 

بیان کننده گرفتاری و فلج عصب در ناحیه مرکزی است. 

فضای ساب آراکنوئید
1- تب، سردرد، سفتی گردن ممکن است همراه مننژیت باشد. 

2- انوریسم ممکن است با فلج ایزوله عصب مغزی 4 همراه باشد.

سینوس کاورنو
عالمت و نشانه های این شکل از فلج عصب چهار همراه با گرفتاری 

عصب 3،5 و6 و سندرم هورنر )پتوز، میوز و ...( می باشد

اربیت 
1- عالیم، همراه با گرفتاری عصب 6،5،3 و عصب بینایی است

2- پرپتوز، کیموزیس و تورم اربیت.

تشخیص بالینی
فلج یک طرفه عصب 4 مغزی

تشخیص بر اساس تست سه مرحله ای پارکس- بلشیوسکی است. 
در فلج عصب چهار حرکت داکشن ها ممکن است طبیعی باشد اگر 
چه فقط در حرکت داکشن به سمت پایین و داخل کمی محدودیت 

وجود دارد. در بررسی فلج عصب 4 سه سؤال پرسیده می شود:
1- کدام چشم هایپرتروپی دارد؟

در هشت عضله احتمال ایجاد هیپرتروپی وجود دارد. درگیری دو 
عضله   4 به  عضله   8 این  اول  مرحله  در   .IO و   SR, IR، SO طرفه 
یا   IR و   SO هستند  طرف  یک  دپرسورهای  شامل  این ها  می رسند. 
باالبرنده های طرف مقابل SR و IO. برای مثال با هایپرتروپیای چشم 
راست، گرفتار عضله SO چشم راست، IR چشم راست، IO چشم چپ 

و یا SR چپ ممکن است وجود داشته باشد. 
2- هایپرتروپی در نگاه به کدام طرف بدتر می شود؟ چپ یا راست؟

یا  می شود  بدتر  چپ  نگاه  در  هایپرتروپی  که  شود  مشخص  اگر 
می شوند.  عضله حذف  دو  و  تعیین  گرفتار  عضله  دو  راست  به  نگاه 
 محدوده فعالیت SO در زاویه میانیmuscle plane است، وقتی چشم

می شوند،   visual axis align و   muscle plane می شود،   Adduct

می کند  abduct چشم  وقتی  است.  دپرسور   SO عضله  اولیه   فعالیت 
  visual  axis و muscle plane  عمود  می شوند، کار عضله SO در این حالت اکثرا

intorsion است. بنابراین اگر هیپرتروپی چشم راست در نگاه به چپ 

بدتر شود، بیان کننده گرفتاری SO چشم راست یا گرفتاری SR چشم 
چپ است. 

3- هایپرتروپی در tilt به چپ بیش تر می شود یا به راست؟
در این حالت از دو عضله یک عضله حذف و عضله گرفتار مشخص
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یعنی  بیش تر شود  راست  به چشم   Tilt اگر هایپرتروپیا در  می شود. 
برای  طرف  همین   SR عضله  و  می شود  مطرح   SO عضله  گرفتاری 
جبران ضعف intorsion عضله SO فعالیت می کند و باعث هایپرتروپی 

و بدتر شدن وضعیت می شود. بنابراین اگر هایپرتروپی چشم راست 
در tilt به راست بیش تر و در tilt به چپ هایپرتروپی کم ترین باشد، 

دلیل بر فلج عضله SO است. 

The 3�step test. A, step 1: A right hypertropia suggests weakness in 1 of the 2 depressors of the right eye )RIR or RSO) or in 1 of the 2 elevators of the left eye )LIO or LSR) . 
B, step 2: Worsening of the right hypertropia on left gaze  implicates either the RSO or the LSR. Note that, a the end of step 2,1 depressor and elevator of opposite eyes will 
be the possible weak muscle. C, step 3: The right head tilt causes intorsion )incycloduction) of the right eye. Because this rotation depends on activation of both the RSO )a 
depressor) and the RSR )an elevator), weakness of the RSO will cause the right hypertropia to increase. 
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از را  چهارم  عصب  فلج  می تواند  که  دیگری  اضافه  تست های   -4 
skew deviation تشخیص دهد: 

)Double Madox Rod( :مادوکس راد دوبل -a

در فلج عصب چهار با تست  مادوکس راد دوبل اکسیکلوتورشن یک 
طرفه را مشخص می شود. 

دو   incyclotorsion با  تورشن  است  ممکن   skew deviation در   -b

طرفه مشخص شود. هر دو این ها در تناقض با فلج عصب 4 است.
c-  فلج دو طرفه عصب 4 مغزی ممکن است همراه با درجات زیادی 

از excylotorsion باشد )بیش از 10 درجه با مادوکس راد دوبل(.

فتوگرافی شبکیه
a- در فتوگرافی از چشم گرفتار، اکسیکلوتورشن نشان داده می شود.

b- در skew deviation چشم گرفتار اینسیکلوتورشن یا تورشن دو 

طرفه دارد.
طرفه  دو  اکسیکلوتورشن  طرفه،  دو  مغزی   4 عصب  فلج  در   -c

مشاهده می شود. 

 )upright-supine test( تست خوابیده و ایستاده
با تغییر وضعیت  a- در فلج عصب 4 مغزی هیپرتروپی و تورشن 

بیمار تغییری مشاهده نمی شود.
b- در skew deviation ممکن است انحراف عمودی با تغییر وضعیت 

تست  این  در  خوابیده(  وضعیت  به  ایستاده  وضعیت  )از  شود  کم تر 
بیش از 50 درصد کاهش انحراف عمودی از حالت ایستاده به خوابیده 

مشاهده می شود. 

فلج دوطرفه عصب 4 مغزی
1- آلترناتیو هایپرتروپی در horizontal gaze یا در tilt سر

2- تست مثبت بلشوسکی به tilt راست و چپ
3- اکسیکلوتورشن بیش از 10 درجه

4- عدم هیپرتروپی یا کم بودن هیپرتروپی در نگاه مستقیم اولیه
5- فعالیت کم دو عضله SO در تست داکشن )پایین و داخل دیده 

می شود(
V -6 ایزوتروپی بیش از 25 پریسم

تشخیص افتراقی
1- فلج اکولوموتور

2- سندرم گیلن باره
3- پسودوتومور اربیت

4- سندرم غالف تنون SO براون
5- سندرم فیشر

6- بوتولیسم
)CPEO( 7- افتالموپالژی  خارجی پیشرونده مزمن

one and half 8- سندرم عمودی
9- میاستنی گراویس
Skew deviation -10

11- بیماری تیروئید در چشم

درمان
پیگیری فلج عصب 4 مغزی بستگی به علت آن دارد. در بیمار با فلج 
تروماتیک یا مادرزادی عصب چهار روش های Patch، پریسم یا جراحی 
بستگی به عالیم و نشانه ها در نگاه مستقیم دارد. البته در نوع ترماتیک 
و نوع میکروواسکوالر بعد از گذشت زمان شانس بهبودی باالیی وجود 
جواب  پریسم  به  نکرد  پیدا  بهبودی  و  ماند  ثابت  فلج  وقتی  دارد. 
می دهد. جراحی استرابیسم زمانی انجام می شود که به درمان با پریسم

Right superior oblique palsy. There is a right hypertropia in primary position that increases on left gaze and with head tilted to the right. Note accompanying overaction of 
the right inferior oblique muscle. 
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از نظر آناتومی عصب 4 یا عصب تروکلئار و فلج آن دارای چندین اهمیت بالینی مهم است: 
عصب 4 مغزی، نازک ترین، طوالنی ترین عصب کرانیال است، در فلج یک طرفه چرخش سر به سمت مخالف برای جبران دوبینی 
 و در فلج دو طرفه ممکن است انحراف عمودی کم بوده و یا اصاًل مشاهده نشود و در عوض چانه به سمت پایین جابجایی پیدا  کند 

)chin down(. دامنه فیوژن عمودی باال، از مشخصات فلج عصب 4 مادرزادی است.
از نشانه های مهم فلج عصب 4، هیپرتروپی و اکسیکلوتورشن طرف گرفتار همراه با شکایت از دوبینی می باشد. درمان شامل بستن یک 

چشم، پریسم یا جراحی است. 
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جواب ندهد و یا بیمار قدرت تحمل عینک منشوری را نداشته باشد. 
بستن یک چشم زمانی توصیه می شود که بیمار حاضر به درمان با 

منشور نباشد و یا عمل جراحی را نپذیرد. 
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Skew Deviation



معرفي
کاتاراکت همچنان يک علت اصلی کوري در سطح جهان و به ويژه 
کاهش  آن  کلي  اگر چه شيوع  است.  توسعه  در حال  در کشورهاي 
نفر در  از ده ميليون  يافته است ولی تخمين زده مي شود که بيش 
دنيا، به دليل کاتاراکت نابينا هستند و بيش از 35 ميليون نفر به طور 

متوسط يا شديد دچار کاهش ديد شده اند. 
علي رغم پيشرفت هاي اخير فن آوری شامل استفاده از جراحی فيکو 
و همچنين افزايش آگاهي در سطح جهاني، کاتاراکت همچنان يک 

مشکل عظيم سالمت جهاني است. 
در طول چند دهه گذشته، اطالعات زيادي از اپيدميولوژي، ريسک 
فاکتورها و پاتوژنز کاتاراکت و همچنين ارتباط کاتاراکت با بيماري هاي 

سيستميک به دست آمده است. 
اين مطالعه به مرور مطالعات گذشته درباره ارتباط بين بيماري هاي 

سيستميک و کاتاراکت مي پردازد.

اپيدميولوژي و عوامل خطرساز
کاتاراکت عامل اصلی نابينايی در کشورهاي با درآمد کم و متوسط 
توسعه  نابينايی(، ولي در کشورهاي  موارد  )عامل حدود نصف  است 

يافته، تنها دليل 5 درصد از اين موارد است. 
عالوه بر اين WHO تخمين مي زند که رشد جمعيت و روند پيري، 
خاطر  به  می دهد.  افزايش  را  مرواريد  آب   اثر  در  ديد  اختالل  خطر 
اين بار بزرگ بيماري و منابع محدود، شناسايي عوامل خطرساز در 
اين  پيشرفت  از  جلوگيري  براي  استراتژي   تعيين  براي  مرواريد  آب 

بيماری، ضروري به نظر مي رسد. 

عوامل خطرساز و غير قابل تغيير
مطالعه Beaver Dam نشان داد که بروز کاتاراکت نوکلئار، کورتيکال 
افزايش می يابد )شکل3-1(.  افزايش سن  با  و ساب کپسوالر خلفي 
مطالعه  Beaver Dam، يک مطالعه مبتني بر جمعيت بود که در اواخر 
دهه 1980 و اوايل دهه 1990 در Beaver Dam  در شهر ويسکانسين 

در اياالت متحده انجام شد. 

 2/9 از  نوکلئار  کاتاراکت  تجمعي  بروز  که  داد  نشان  مطالعه  اين 
بيماران  در  درصد   40 به  سال   45-43 سن  در  بيماران  در  درصد 
تجمعي  بروز  در  مشابهي  افزايش  مي يابد.  افزايش  باالتر  و  ساله   75
افزايش  با  خلفي(  )ساب کپسولر   PSC و  کورتيکال  کاتاراکت 
مطالعه در  گسترده اي  طور  به  يافته ها  اين  مي شود.  ديده   سن 

Blue-Mountain که يک مطالعه مبتني بر جمعيت در غرب سيدني 

استراليا  بود، تکرار شد. 

جنس مؤنث، عامل خطرساز غير قابل تغيير ديگري است که با بروز 
کاتاراکت وابسته به سن به ويژه کاتاراکت کورتيکال مرتبط است: با 

ريسک نسبي 1/1 تا 1/6.

آب  مروارید و بيماری های سيستميک
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جراح و متخصص بيماری های چشم
فلوشيپ قرنيه

بيمارستان چشم پزشکی نگاه

شکل 1 
Nuclear Sclerotic Cataract

شکل 2 
Cortical Catarct. Image Courtesy of James Gilman,CRA, FOPS. Moran Eye Center



نيز  زودتر  کاتاراکت  و  بيش تر  اگزيال  طول  بين  مطالعه  اين  در     
 PSC ارتباط قابل توجهی نشان داده  شده و نيز ارتباط بين کاتاراکت
با نزديک بينی. در نهايت، يک متاآناليز توسط Pan و همکاران که 12 
مطالعه مبتني بر جمعيتی با 38007 بيمار را مرور کرده بود ارتباط 

بين ميوپي و کاتاراکت نوکلئار و PSC را نشان داد. 

عوامل خطرساز ولی قابل تغيير
اگر چه سن، جنس و نزديک بينی فاکتورهاي خطر غير قابل تغيير 
عوامل  به  ويژه ای  توجه  بايد  به سن هستند،  وابسته  کاتاراکت  براي 
خطرساز قابل تغيير معطوف شود. Klein و همکاران پيشنهاد کردند 
که فاکتورهاي اجتماعي اقتصادي و روش زندگی خاص ممکن است 
 Beaver Dam آناليز مطالعه  تأثير قرار دهند.  را تحت  بروز کاتاراکت 
نشان داد که سيگار کشيدن و درآمد پايين با افزايش بروز کاتاراکت 
فاکتورهاي سن و جنس(.  تعديل  از  بعد  نوکلئار همراه است )حتي 
يا  کورتيکال  کاتاراکت  با  زندگي  بين روش  مواجهه مستقيمی  هيچ 

PSC به شکلی معني دار وجود نداشته است. 

کره اي  جمعيت  مطالعه  در  مشابهي  نتايج  به  همکاران  و   Nam

رسيدند. سيگار کشيدن با افزايش ريسک کاتاراکت نوکلئار در مردان 
و زنان همراه بود. بعالوه ريسک آب مرواريد در بيماران با درآمد کم تر 
و سطح پايين تر تحصيالت، باالتر بود، البته اين ارتباط فقط در خانم ها 
مشاهده شد. پيشنهاد شده که مصرف الکل هم ريسک آب مرواريد را 

افزايش مي دهد گرچه داده هاي موجود قطعی نيستند. 
مطالعه Blue-Mountain هيچ ارتباط معني داري بين مصرف الکل و 
ريسک دراز مدت کاتاراکت نشان نداد ولي بعد از تعديل کردن ساير 
بار  دو  از  بيش  الکل  مصرف  که  دريافتند  مؤلفين  فاکتورها،  ريسک 
در روز، ريسک جراحي کاتاراکت را افزايش مي دهد. به طرز جالبي 
مؤلفين دريافتند که عدم مصرف الکل هم با افزايش ريسک جراحي 
کاتاراکت در مقايسه با مصرف  يک تا دو نوشيدني در روز همراه بود. 
حدود  با  مقاالت  مرور  )با   Zhang و   Wang توسط  اخير  متاآناليز 

119076 شرکت کننده(، ريسک افزايش يافته اي از کاتاراکت وابسته 
به سن ناشي از مصرف الکل را ثابت نکرد. مطالعات بيش تري در اين 

حيطه مورد نياز است. 
ناشناخته  مسأله  کاتاراکت،  ايجاد  از  پيش گيري  در  تغذيه  نقش 
مکمل هاي  مصرف  که  دريافتند  همکاران  و   Gritz است.  ديگري 
نقشي در   E ويتامين  و   C ويتامين  بتاکاروتن،  اکسيدان شامل  آنتي 

جلوگيري از پيشرفت کاتاراکت دارد. 
اين نتيجه رسيدند که  به  با مرور مطالعات   Afshari Fernandez و 

يا مولتي ويتامين ممکن  مکمل هاي غذايي حاوي لوتئين، زيزانتين 
با سوءتغذيه  افراد  و  به جمعيت هاي خاصي شامل سيگاري ها  است 
کمک کند ولي در اغلب بيماران تأثيري بر پيشرفت کاتاراکت ندارد و 
مدارک جديدتر در مطالعه AREDS نشان داد که در شرکت کنندگان 
غير نزديک بين که روزي يک قرص مولتي ويتامين )سنتروم( مصرف 

مي کردند، احتمال بروز کاتاراکت نوکلئار متوسط، پايين تر بود. 
اگر چه داده ها، غيرقطعي هستند ولي يک رژيم غذايی سالم حاوي 
مکمل هاي  و   A و   E, C ويتامين های  شامل  ميوه جات  و  سبزيجات 
مولتي ويتامين ممکن است عليه آب  مرواريد، محافظت کننده باشند. 
التهاب  و  اکسيداتيو  استرس  اثرات  دليل  به   UV اشعه  نهايت،  در 
هم  طبيعی  عدسی  اگر چه  است.  مرتبط  کاتاراکت  ايجاد  با  حاصله 
UV-A و هم UV-B را جذب مي کند ولي عمدتاً اين تابش UV-B است 

به   UV-B باالي  و  اثرات تجمعي  کاتاراکت می باشد.  ايجاد  عامل  که 
طور معني داري ريسک کاتاراکت کورتيکال را افزايش داد. 

مؤلفين رابطه اي بين UV-A و کاتاراکت پيدا نکردند. اين يافته با 
مطالعات جديدتر نيز ثابت شد. 

کاتاراکت و بيماري هاي سيستميک 
دیابت

بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهاني، تعداد افراد ديابتي تقريباً 
از سال 1980 تا 2014، دو برابر شده است. چندين مطالعه ارتباط 
ويژه  به  آب  مرواريد  داده اند.  نشان  را  کاتاراکت  ايجاد  و  ديابت  بين 
سن  در  و  بيش تر  شيوع  با  خلفي  ساب کپسوالر  و  کورتيکال  نوع  از 

جوان تري در بيماران ديابتي رخ مي دهد. 
در  که  زدند  تخمين   Blue Mountain و   Beaver Dam مطالعه 
برابر بيش تر است.  تا حدود 5  ايجاد کاتاراکت  افراد ديابتي، ريسک 
تعداد جراحي هاي کاتاراکت نيز در افراد ديابتي باالتر است. مطالعه 
اپيدميولوژيک روی رتينوپاتي ديابتي در Wisconsin، بروز تجمعي ده 
ساله جراحي کاتاراکت در افراد با ديابت تيپ يک را 8/3 درصد و در 

افراد با ديابت تيپ 2، 24/9 درصد محاسبه کرد. 
توجيه شود: به سه شکل  مي تواند  ديابت  در  آب  مرواريد   پاتوژنر 

1- مسير پوليول 2- استرس اکسيداتيو 3- گليکاسيون غير آنزيمي 
شده  پيشنهاد  نيز  خودايمني  مکانيسم  يک  اخيراً  لنز.  پروتئين هاي 

است.
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مسير پوليول به تبديل گلوکز به سوربيتول توسط آنزيم آلدوز ردوکتاز 
اشاره دارد که اغلب در بيماران ديابتي صورت مي گيرد. سوربيتول در 
سلول ها تجمع پيدا مي کند و باعث اثر هايپراسموتيک و کشيده شدن 
آب به داخل سلول  مي شود و اين امر سبب ايجاد فيبرهاي هيدروپيک 

مي شود که دژنره شده و کاتاراکت ايجاد مي شود. 
که  است  آزاد  راديکال هاي  توليد  شامل  اکسيداتيو  استرس 
يافته  افزايش  سطح  مطالعات  در  مي زند.  صدمه  لنز  فيبرهای  به 
راديکال های آزاد و نيتريک اکسيد را در لنز و زالليه بيماران ديابتي 

نشان داده اند که سبب آسيب سلولي مي شود.
موجب  ديابتي  افراد  زالليه  مايع  در  گلوکز  افزايش يافته   سطوح    
گليکاسيون غيرآنزيمي پروتئين هاي لنز و ايجاد AGEs و فرآورده هاي 
نهايي ناشي از گليکاسيون مي شود. اگر چه AGEs در فرآيند طبيعي 
پيري مشاهده مي شود ولي سطوح خيلي باالتري در ديابتي ها ديده 
لنز  در  که  مي شود  پروتئيني  تجمعات  ايجاد  سبب   AGEs مي شود. 

رسوب مي کنند و ايجاد کدورت مي کنند. 
اتوآنتي بادي هاي  شامل  که  شده  مطرح  اتوايمون  روند  يک  اخيراً 
انسولين می شود و مي تواند در ايجاد کاتاراکت حاد دو طرفه ديابتي 
اين  در  بايد  بيش تري  بررسي هاي  ولي  باشد  مؤثر   I تيپ  ديابت  در 

زمينه انجام شود.  
همراه  خوبي  نتايج  با  اغلب  ديابتی  بيماران  در  کاتاراکت  جراحي 
است ولي پزشکان بايد با احتمال بيش تری نسبت به ايجاد کدورت 
بيماران  اين  در  ديابتي  رتينوپاتي  پيشرفت  و   CME خلفي،  کپسول 

توجه داشته باشند. 

فشار خون باال
فشار خون باال تقريباً 1/13 ميليارد نفر را در جهان گرفتار کرده و 
يک عامل مهم مرگ زودرس است. فشار خون باال با ريسک باالتر آب 

 مرواريد و به ويژه PSC همراه است. 
ريسک  که  دادند  نشان  متاآناليز  مطالعه  يک  در  همکاران  و   Yu

کاتاراکت در افراد با فشار خون باال به طور معني داري افزايش مي يابد 
آناليز  ندارد.  وجود  مختلف  نژادهای  بين  تفاوتي  زمينه  اين  در  و 
را  نوکلئار(  نه  )و   PSC کاتاراکت  بروز  افزايش  مختلف  زيرگروه های 
نشان داده است. بعالوه يک ارتباط خطي مثبت بين فشار خون باال 
و خطر بيش تر کاتاراکت مشاهده شده است. افراد با فشار خون باالتر 

خطر باالتر کاتاراکت در مقايسه با افراد با فشارخون کم تر داشتند. 
مکانيسم پيشنهادي براي ايجاد کاتاراکت در فشارخون باال، احتماالً 

مولتي فاکتوريال است. 
مثل  التهابي  سيستميک  مارکرهاي  افزايش يافته  سطح  مطالعات، 
TNF-α، IL6 و C reactive protein را در افراد با فشار خون باال نشان 

پيشنهاد  عالوه  به  شود.  کاتاراکت  ايجاد  سبب  مي تواند  که  داده اند 
شده که فشار خون مي تواند موجب تغيير شکل کپسول لنز و اختالل 
تعداد  افزايش  لنز و همچنين  اپيتليوم  انتقال يون در سلول هاي  در 

راديکال هاي آزاد شود. 

سندرم های متابوليک 
سندرم های متابوليک به گروهي از عوامل خطرساز اطالق مي شود 
افزايش  را  مغزي  سکته  و  ديابت  قلبي-عروقي،  بيماري  ريسک  که 
فشارخون  مواردند:  اين  شامل  متابوليک  سندرم  اجزای  مي دهند. 
باال، هايپرگليسمي، افزايش دور کمر، سطوح غيرطبيعي کلسترول و 
تري گليسيريد. همانطور که قباًل گفته شد نقش ديابت و فشار خون 
ساير  است.  شده  مشخص  کاتاراکت  خطرساز  عوامل  عنوان  به  باال 
مطالعات يک ارتباط بين چاقي و هايپرليپيدمي و کاتاراکت به ويژه 

PSC را نشان داده اند. 

با  متابوليک  سندرم های  که  داد  نشان   Blue Mountain مطالعه 
افزايش خطر تمام ساب تايپ هاي کاتاراکت همراه است اين يافته در 

جمعيت هاي غربي و آسيايي مشخص شده اند.
مطالعه سنگاپور و مااليي نشان داده که فشار خون باال با هر سه 
PSC و  و  با کاتاراکت کورتيکال  نوع کاتاراکت همراهي دارد. ديابت 

ديس ليپيدمي، چاقي با کاتاراکت کورتيکال همراهي دارد. 
اين مطالعات اهميت شناسايي و درمان عوامل خطرساز قابل تغيير 
روشن  دهد،  کاهش  را  کاتاراکت  ايجاد  خطر  مي تواند  احتماالً  که 
يک  کاتاراکت  ايجاد  براي  آن  اثر  و  استاتين ها  از  استفاده  مي سازد. 

مسأله مورد اختالف نظر است. 
مصرف  که  داد  نشان  همکاران  و   Yu توسط  جديد  متاآناليز  يک 
خاطر  به  عالوه  به  نيست.  کاتاراکت  ايجاد  فاکتور  ريسک  استاتين، 
منافع استاتين در بيماري هاي قلبي- عروقي، نگراني در مورد ايجاد 

کاتاراکت نبايد مانع از مصرف آن ها شود. 

نارسایي کليوي
در بسياري از مطالعات ارتباط بين بيماري مزمن کليوي )CKD( و 

کاتاراکت مشخص شده است. 
را  تايواني  بيمار  ميليون  يک  شامل   cohort يک  همکاران  و   Liu

ايجاد  آناليز کردند )به طور گذشته نگر(. آن ها نشان دادند که خطر 
کاتاراکت در گروه CKD 1/84 و در بيماران ESRD )بيماري مرحله 
نهايي کليوي( 2/33 بود که نشان مي دهد خطر کاتاراکت با افزايش 

شدت اختالل عملکرد کليوي، افزايش مي يابد. 
اين يافته توسط Rim و همکاران مشخص شد و آن ها نشان دادند 
که بيماران ESRD که نياز به همودياليز پيدا کرده اند، احتمال زيادتری 

براي جراحي کاتاراکت در سن پايين تر داشتند.

هپاتيت
نشان  را  کاتاراکت  و   C و   B هپاتيت  بين  ارتباط  اخير  مطالعات 

داده اند. 
طور  به   HCV و   HBV با  عفونت  که  دادند  نشان   Choi و   Park
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معني داري با کاتاراکت مرتبطند. ارتباط بين هپاتيت B و کاتاراکت 
افزايش يافته آنزيم هاي AST و ALT که مارکرهاي فيبروز  با سطوح 
و   HCV بين  ارتباطی  ولي  مي شود  تعيين  کبدي هستند،  التهاب  و 
با مکانيسم هاي ديگر  کاتاراکت و درجه آسيب پذيري وجود ندارد و 

توجيه مي شود. 
اثر  کاتاراکت  و   HCV آنتي ژن هاي  بين  که  داده شده  نشان  البته 
مستقيمي وجود دارد، به عالوه فرآيند درمان HCV شامل اينترفرون، 

ribavirin هم ممکن است خطر کاتاراکت را افزايش دهد. 

)CD( بيماري سلياک
را  روده کوچک  که  است  ايمني  واسطه  با  انتروپاتي  يک    سلياک، 
درگير مي کند. اين بيماران عدم تحمل به گلوتن دارند و مطالعات اخير 
پيشنهاد کرده اند که بيماران مبتال به سلياک ظرفيت آنتي اکسيداني 

کاهش يافته اي دارند.
از آنجا که استرس اکسيداتيو احتماالً در ايجاد کاتاراکت مؤثر است، 
اين فرضيه مطرح شده که بيماران مبتال به سلياک در ريسک باالتر 
ايجاد کاتاراکت هستند. دکتر مولی زادگان و همکاران در يک مطالعه 
احتمال  افزايش  بيوپسي،  با  اثبات شده   CD با  بيماران  در  کورهوت 

کاتاراکت را نشان دادند. 

 )SLE( لوپوس
با  بيماران  سوم  )يک  است  شايع  نسبتاً   SLE چشمي  درگيري 
با  بيماران  در  چشمي  آسيب  شايع ترين  کاتاراکت  فعال(.  بيماري 
لوپوسي،  افراد  Alderaan نشان داد که در  لوپوس سيستميک است. 
خطر  با  پردنيزولون  تجمعي  دوز  و  باال  خون  فشار  بيماري،  فعاليت 

باالتر کاتاراکت همراهی دارد. 

درماتيت آتوپيک
با  اغلب  و  است  اگزمايي  درماتيت  مزمن  شکل  يک  بيماری  اين 
اغلب در کودکي شروع  بيماری  آلرژيک همراه است.  آسم و رينيت 
مي شود ولي با يک دوره بهبود و سپس بدتر شدن تا بزرگسالي ادامه 
مي يابد. درماتيت آتوپيک، ريسک فاکتور ايجاد PSC قدامي و خلفي 
استرس  شامل  آتوپيک  درماتيت  و  کاتاراکت  ايجاد  مکانيسم  است. 

اکسيداتيو، درمان با کورتيکوستروئيد و احتماالً فتوتراپي است. 

کاتاراکت و اختالالت متابوليک
ویلسون: بيماري ويلسون يک اختالل مولتي سيستميک و اتوزومال 
می باشد.  کبد  توسط  مس  ترشح  اختالل  از  ناشي  و  است  مغلوب 
بدن مي شود.  در سراسر  غير طبيعي مس  اين مسئله سبب رسوب 
و  فاليچر  کايزر  حلقه  ويلسون،  چشمي  عاليم  شناخته شده ترين 

کاتاراکت سان فالور است.
کاتاراکت سان فالور اولين بار توسط Siemerling و Oloff در 1922 

توصيف شد و ناشي از رسوب مس در کپسول قدامي عدسی است.  
اين کاتاراکت در بيماري هاي شالکوزيس و سيزور صفراوي اوليه هم 

ديده مي شود و با درمان ريگرس مي کند. 

گاالکتوزمي
اين بيماری يک اختالل اتوزوم مغلوب است که بدن قادر به تبديل 
گاالکتوز به گلوکز نيست. بروز آن تقريباً يک در 60 هزار است ولي بر اساس 
leloir pathway منطقه جغرافيايي متغير است. گاالکتوز به طور طبيعي از 

از سه  اختاللي در هر يک  وقتي که  متابوليزه مي شود. گاالکتوزمي 
آنزيم مسئول در متابوليسم گاالکتوز رخ دهد، ايجاد می شود: 

گاالکتوکيناز   ،)GALT( ترانسفراز  اوريديل  فسفات   -1 گاالکتوز 
.)GALE( گاالکتوز-4-  اپيمراز UDP يا )GALK(

 گاالکتوزمي کالسيک يا تيپ I بيماری، شايع ترين و شديدترين 
شکل آن است و ناشي از نقص در GALT است. 

گاالکتوزمي کالسيک اغلب در هفته هاي اول زندگي با سوء تغذيه، 
هپاتومگالي و اختالل هوش تظاهر نموده و اگر بسرعت تشخيص داده 

نشود و با محدود کردن الکتوز درمان نگردد، کشنده است. 
کمبود گاالکتوکيناز يا تيپ П گاالکتوزمي، بيماری خفيفي ايجاد 
درمان  مناسب  رژيمي  محدوديت  با  که   GALK با  بيماران  می کند. 
پسودوتومور سربري شوند  گاهي  و  کاتاراکت  دچار  مي توانند  نشوند 

ولي اغلب اختالل سالمتي بلند مدتي بوجود نمی آيد. 
 3 تيپ  يا  اپي مراز  کمبود  از  ناشي  گاالکتوزمي  عالئم  طيف 
گاالکتوزمي، بر اساس سطح فعاليت آنزيم، از کشنده تا خوش خيم، 
متغير است. تيپ 3 گاالکتوزمي به سه شکل تقسيم مي شود: جنراليزه، 

.intermediate پريفرال و بينابينی يا
بافت ها،  تمام  در  عميقاً  آنزيمي  فعاليت   ،GALE فرم جنراليزه  در 
کاهش می يابد. فرم پريفرال با کاهش فعاليت آنزيمي در سلول های 
آنزيم  سطح  بافت ها  بقيه  در  ولي  مي شود  مشخص   RBC و   WBC

کاهش يافته  سطوح  با   intermediate يا  بينابينی  فرم  است.  نرمال 
آنزيمي درگلبول هاي سفيد و قرمز و سطح کم تر از 50 درصد نرمال 
در بافت هاي ديگر همراه است. درمان شامل محدود کردن گاالکتوز و 

الکتوز شبيه ساير فرم هاي گاالکتوزمي است. 
تجمع  از  ناشي   oil droplet کاتاراکت  ايجاد  باعث  گاالکتوزمي 

گاالکتيتول در لنز مي شود. 
گاالکتيتول يک قند الکلی و فرم تغيير شکل يافته گاالکتوز است. 
سطوح افزايش يافته  گاالکتيتول در لنز ايجاد يک گراديان اسموتيک 
ايجاد  موجب  و  نموده  وارد  لنز  فيبرهاي  داخل  به  را  آب  و  ميکند 
رژيمي  محدوديت  و  کاتاراکت  سريع  تشخيص  مي شود.  کاتاراکت 

ممکن است منجر به بهبود بيماری شود.

کاتاراکت و سندرم ها
کاتاراکت يک تظاهر شايع بسياری از سندرم های سيستميک است. 
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تعدادی از سندرم های انتخابی در اينجا بحث می شوند. 

سندرم مارفان
وراثت  با  همبند،  بافت  سيستميک  اختالل  يک  مارفان  سندرم 
از اختالل در ژن ناشی  و  فنوتيپی  زياد  تنوع بسيار  با   اتوزوم غالب، 

عروقی،  قلبی  سيستم  درگير،  اعضای  شايع ترين  است.   fibrillin 1

اسکلتی و چشم هستند. 
يافته های چشمی شامل نزديک بينی، در رفتگی لنز، دکلومان رتين، 
گلوکوم و کاتاراکت زودرس است. مهم ترين عارضه چشمی مارفان در 
رفتگی عدسی است که تقريباً در شصت درصد از موارد رخ می دهد. 
اگر چه شيوع کلی کاتاراکت در مارفان زيادتر نيست ولی بيماری در 
سنين پايين تری بروز می کند. PSC و کدورت های لوکاليزه گلوبوالر 
شايع ترين تيپ کاتاراکت هستند. جراحی کاتاراکت در اين بيماران به 
دليل ضعف قابل توجه زنول ها، چالش برانگيز است. جراحی کاتاراکت 
در اين بيماران بايد توسط يک جراح با تجربه انجام شود و استفاده از 

وسايل حمايتی اندوکپسوالر پيشرفته در اين موارد توصيه می شوند.

سندرم آلپورت
 X سندرم آلپورت يک بيماری اتوزم مغلوب يا وابسته به کروموزوم
است که با نارسايی کليوی، ناشنوايی و اختالالت چشمی بروز می کند. 
 اين بيماری ناشی از موتاسيون در ژن های COL4A5 يا COL4A3 و

COL4A4 است و باعث فقدان کالژن تيپ 4 می شود. کالژن تيپ 4 

از ساختارهای حياتی در غشای پايه بافت های کليه،  گوش داخلی و 
چشم است. 

در چشم، فقدان کالژن 4 در بافت های قرنيه، کپسول لنز و رتين 
منجر به کدورت قرنيه، لنتيکونوس قدامی، رتينوپاتی Fleck و نازک 

شدن تمپورال رتين می شود. 
لنتيکونوس برای سندرم آلپورت، يافته ای تشخيصی است و در هر 

دو فرم وابسته به X و اتوزومال بيماری شايع است. 
لنتيکونوس قدامی، بيرون زدگی مخروطی شکل قدام لنز از خالل 
کپسول قدامی نازک و ضعيف است. کاتاراکت به طور ثانويه از ترميم 
پارگی های خودبخودی کوچک شکل می گيرد. لنتيکونوس خلفی هم 

ممکن است در سندرم آلپورت رخ دهد ولی نادرتر است. 

بيماری فابری
به  وابسته  ليزوزومال  ذخيره  در  نادر  اختالل  يک  فابری  بيماری 
 )α-Gal) A است و ناشی از کمبود آنزيم آلفا گاالکتوزيداز X کروموزوم
است. اين بيماری منجر به تجمع يک اسيد چرب داخل سلولی به نام 
گلوبوتريائوسيل سراميد می شود. تظاهرات چشمی در بيماری فابری 
اگرچه نمی شوند.  بينايی  اختالل  به  منجر  اغلب  ولی  هستند   شايع 

نوع  دو  ولی  است  چشمی  عالمت  معمول ترين   ،cornea verticillata

عمده از کاتاراکت در بيماری فابری توصيف شده اند. 
ASC اغلب دو طرفه و به شکل گوه ای است و توزيع شعاعی دارد. 

با   PSC است.  اختصاصی  بيماری  برای  بسيار  ولی  است  نادرتر   PSC

کپسول  نزديک  درشکه ای  چرخ  نمای  با  خلفی  سفيد  کدورت های 
خلفی بروز می کند. کاتاراکت در بيماری فابری به بهترين نحو با روش 

رتروايلوميناسيون ديده می شود.

LOWE سندرم
سندرم لووه يا اکولوسربرورنال يک اختالل نادر مولتی سيستميک 
وابسته به کروموزوم X در متابوليسم آمينواسيد به دليل اختالل در 
و  ذهنی  اختالل  مادرزادی،  کاتاراکت  ترياد  با  و  است   OCRL1 ژن 
اختالل عملکرد توبول های پروگزيمال کليوی تيپ فانکونی مشخص 
در  و  است  طرفه  دو  هميشه   LOWE سندرم  در  کاتاراکت  می شود. 
زمان تولد وجود دارد. کاتاراکت در ابتدای دوره جنينی بدليل اختالل 

تشکيل و دژنرسانس فيبرهای خلفی اوليه لنز ايجاد می شود. 

سندرم داون
ذهنی  و  تکاملی  عقب ماندگی  با  داون  سندرم  يا   21 تريزومی 
شامل  چشمی  متعدد  يافته های  با  داون  سندرم  می شود.  مشخص 
در   brushfield spots کاتاراکت،  قرنيه،  گلوکوم،  قوز  انکساری،  عيوب 
عنبيه، نيستاگموس و استرابيسم همراهی دارد. کاتاراکت مادرزادی 
يا اکتسابی در تقريباً 15 درصد بيماران يا سندرم داون رخ می دهد. 

بر  مبتنی  کوهورت  مطالعه  دو  با   Fledelium و   Haargaard اخيراً 
جمعيت، بروز کاتاراکت زودرس در کودکان صفر تا 17 ساله مبتال به 

سندرم داون را به ميزان 1/4 درصد برآورد کرده اند. 

دیستروفی ميوتونيک
و  غالب  اتوزومال  عضالنی  ديستروفی  يک  ميوتونيک،  ديستروفی 
در  يک  تقريبی  شيوع  با  بالغين  در  عضالنی  ديستروفی  شايع ترين 
8000 است. دو نوع از ديستروفی ميوتونيک شرح داده شده است: 
در  تکراری  نوکلئوتيدهای  گسترش  از  ناشی  که   2 تيپ  و   1 تيپ 
ژن های مختلف هستند. هر دو فرم منجر به خواص مشابه فنوتيپی 
شامل ميوپاتی ميوتونيک، کاتاراکت و اختالل هدايتی قلب می شوند. 
تظاهرات چشمی ديستروفی ميوتونيک تيپ يک شديدتر هستند 
اپتيک، هيپوتونی  نوروپاتی  افتالموپلژی،  پتوز،  است شامل  و ممکن 
دچار  بيماران  تمام  تقريبا  باشند.  دژنراتيو  پيگمانتری  رتينوپاتی  و 
 satellite lesions اغلب به شکل PSC کاتاراکت درخشان، کورتيکال و

ديده می شوند. 

نوروفيبروماتوز تيپ 2
از  ناشی  غالب  اتوزومال  فاکوماتوز  يک   2 تيپ  نوروفيبروماتوز 

موتاسيون ژن ساپرس کننده تومور TNF2 روی کروموزوم 22 است. 
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چشم  و  مرکزی  عصبی  سيستم  پوستی،  ضايعات  دچار  بيماران 
می شوند. شاه عالمت بيماری، شوانوم دو طرفه عصب وستيبوالر است. 
و  اپی رتينال  مامبران  کاتاراکت،  شامل  چشمی  يافته های 

هامارتوم های شبکيه می باشند. 
کاتاراکت PSC با بروز در سنين پايين و کاتاراکت کورتيکال با بروز 

در جوانی با نوروفيبروماتوز تيپ 2 همراهی دارند. 
گزارش شده که PSC تا 80 درصد از بيماران با نوروفيبروماتوز تيپ 

2 را درگير می کند. 
اين فرضيه مطرح شده است که در NF2، اتصاالت ابنورمال سلولی 
وجود دارد بنابراين سلول های وزيکولی لنز قادر به دراز شدن عمودی 
برای تشکيل فيبرهای اوليه لنز نيستند و بنابراين در جلوی کپسول 

خلفی تجمع می کنند. 

کاتاراکت کودکان
شرايط متعددی به ويژه در متون چشم پزشکی اطفال با کاتاراکت 
سگمان  ديسژنزی  سندرم  و  آنيريديا  شامل  شده اند:  دانسته  مرتبط 

قدامی.
اگر چه اين موارد بسيار جالب هستند ولی فراتر از بحث اين مقاله 
می باشند. به عالوه سندرم های متابوليک متعددی با کاتاراکت مرتبط 
اين  در  بيش تر  اطالعات  برای  نشده اند.  ذکر  اينجا  در  که  هستند 

موضوعات، به مقاله مروری Liu  در Lancet مراجعه شود. 

است،  گرفته  فراوانی صورت  تاکنون کشفيات  اگر چه  است.  در جهان مطرح  نابينايی  اصلی  علت  عنوان يک  به  کاتاراکت همچنان 
مطالعات بيش تری در مورد ريسک فاکتورهای ايجاد کاتاراکت و ارتباط بين کاتاراکت و بيماری های سيستميک مورد نياز می باشد تا اين 

بحران عمومی سالمت تخفيف يابد. 
بيماری های متابوليک به سردستگی ديابت از شايع ترين علل ايجاد کاتاراکت محسوب می شوند.

سندرم های متعدد و متفاوتی از عوامل ايجاد کاتاراکت محسوب می شوند که از ميان آن ها می توان به سندرم مارفان، سندرم لووه، 
سندرم داون و سندرم آلپورت اشاره نمود.

در مورد ساير بيماری هايی که کاتاراکت ايجاد می کنند می توان به پرفشاری خون، نارسايی کليه، لوپوس سيستميک و بيماری سلياک 
)اختالل در متابوليسم گلوتن( اشاره نمود. 
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عوارض دارویی
ترکیبات کولینرژیک

 از این ترکیبات به عنوان الف- ترکیبات ضد افسردگی یا آنتی دپرسان )آمی تریپتیلین و ایمیپرامین و کلومیپرامین(، 
ادرار   incontinence یا  بی اختیاری  درمان  ج-  هیدروکسی زین(،  و  کلرفنیرامین  )دی فن هیدرامین،  آنتی هیستامین  ب- 

)اکسی بوتینین و تولتریدین( و نیز د- آنتی پسیکوتیک )تری فلوپرازین و اوالنزپبن( استفاده می شود )شکل یک(.

ترکیبات آنتی دپرسان:
شکایات بیماران به دنبال مصرف این داروها به صورت زیر می باشد:

- خشکی چشم و خشکی دهان      - میدریاز مردمک
- کاهش قدرت تطابق        - افزایش خطر حمله حاد گلوکوم در افراد مستعد ابتال به این بیماری )شکل 2(
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ترکیباتی که این خطر را علی الخصوص افزایش می دهند عبارتند از:
Tricyclic Antidepressant drugs -1

MAO inhibitors -2
3- آنتی هیستامین ها

4- داروهایی که در ساخت آن از سولفامید استفاده شده است مانند توپیرامات.

ترکیبات آنتی هیستامینیک:
این داروها که برای رینیت آلرژیک و آلرژی های فصلی و پوستی استفاده می شوند شانس عوارض زیر را افزایش می دهند:

- افزایش خطر حمله حاد گلوکوم زاویه بسته
- میدریاز مردمک

- خشکی چشم و کراتیت سیکا )شکل 3(
- عدم تحمل به لنز تماسی

- کاهش دامنه تطابق
- افزایش فشار چشم

- در دوزهای باالی این ترکیبات خطر بلفارواسپاسم و دیسکینزی صورت افزایش می یابد.
- داروی شناخته  شده ای تحت نام citerizine خطر انقباضات عضالت خارج چشمی یا oculogyric crisis را افزایش می دهد.
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معرفی بیمار 
هیچ  بدون  و  شده  کنترل  خون  فشار  سابقه  با  ساله ای   72 آقای 
احتمالی تشخیص  با  نورولوژیست  توسط  دیگر  زمینه ای   بیماری 

transient ischemic attack بستری و تحت بررسی قرار می گیرد. بیمار 

با شکایت کاهش دید، یک هفته پیش مورد معاینه چشم قرار گرفته 
کدورت  و  بود  چشم3/10  هر  شده  اصالح  دید  زمان  آن  در  و  بود 
عدسی دو طرف نیز وجود داشت. در این معاینه به نکته خاصی در 
مورد رفلکس مردمک یا فندوسکوپی اشاره نشده بود. در معاینه مجدد 
حدود 10 روز بعد از بستری شدن، دید به شمارش انگشتان کاهش 
بخصوص  راهنمایی  ولی  شده  کند  مردمک ها  رفلکس  و  کرده  پیدا 
نمی کند. در فندوسکوپی ادم پاپی واضح در دو طرف مشاهده می شود. 
و  نمی رسند  جایی  به   LP و   MRI مانند  نورولوژیک  جستجوهای 
مصرف  مورد  در  نگارنده  مکرر  سواالت  و  اصرار  به  بیمار  جواب 
حد تا  بتدریج  بینایی  می شود.  ذکر  منفی  ماده ای  نوع   هر 

hand motion کاهش می یابد. 

بیمار،  بستگان  نورولوژیست در حضور  و  نگارنده  زمان مکالمه  در 
حداقل دو هفته بعد از بستری شدن وی، دختر بیمار موضوع خوردن 
یک گیالس شراب را مطرح می کند و به این ترتیب با توجه به شرایط 
اجتماعی بیمار و نیز مصرف هر چیزی تحت عنوان شراب، تشخیص 
toxic neuropathy احتماال مزمن با یک حمله حاد روی آن مطرح شده 

و متخصص محترم نورولوژی که درمان های مختلف از جمله استروئید 
را نیز انجام داده بود با توجه به وقفه زمانی، استفاده از اریتروپویتین 
را بی اثر می داند و در نهایت بیمار مرخص می شود. ضمن اینکه بیمه 
با مطرح شدن این تشخیص هزینه درمان را نمی پردازد و علت انکار 

سابقه مصرف الکل روشن تر می شود. 

بحث
متانول از تقطیر چوب بدست می آید3 و چون رنگ و بوی اتانول را 

دارد، برای اشتباه نشدن آن را رنگ می کنند.5 
ابتال به مسمومیت با متانول، عالوه بر خوردن مشروبات دست ساز 
با  پوستی  تماس  اثر  در  خوشبوکننده ها،  و  ادکلن  و  عطر  و  محلی 
حالل های صنعتی و ضد یخ اتومبیل و مایع تمیزکننده شیشه خودرو 

نیز گزارش شده است.5و8

در بعضی فرهنگ ها اعتقاد دارند که ماساژ پوست با متانول دردهای 
لباس  منظور،  این  به  حتی  و  می برد  بین  از  را  عضالنی  و  مفصلی 
کاماًل خیس شده در متانول را به بیمار می پوشانند. استنشاق متانول 
عالیم حاد و مزمن ایجاد می کند. گزارشی از کشور کره وجود دارد 
مبنی بر مسمومیت شدید سه بیمار، به علت باال بودن سطح متانول 
و  بوده  سال   5 تا  ماه  یک  از   exposure تاریخچه  کارگاه.  فضای  در 
حال بیمار با خروج از کارگاه بهتر می شده است. نکته اینجاست که 
کردن  مراجعه  دیر  و  متانول  عمر  نیمه  بودن  کوتاه  موارد،  این  در 
به منفی شدن تست های سم شناسی می شود.4 بیمارستان منجر  به 

تا  دارد  بستگی  اسیدوز  میزان  به  بیش تر  البته شدت مسمومیت، 
برای پیش آگهی  راهنمای خوبی  متانول. سطح سرمی  سطح سرمی 
 end organs به  متابولیت های سمی  بهتر  نفوذ  باعث  اسیدوز  نیست. 
 rod بخصوص photoreceptor مثل شبکیه شده و کار سلول های مولر و

را مختل می کند.2
با  الکل  و دقیق مسمومیت  اخیرا کشف شده که تشخیص سریع 
آزمایش خون بر اساس باال رفتن anion-gap ناشی از کاهش بی کربنات 
و همچنین باال رفتن osmolal-gap مقدور است. این ها بطور همزمان 
فقط در مسمومیت متانول و اتیلن گلیکول باال می روند و بدون بررسی 

سطح متانول سرم نیز، نشانه مسمومیت هستند.8
کم خونی، الکلیسم مزمن، سن باال، عوامل مستعدکننده برای تأثیر 
بیش تر و سریع تر هستند ضمن اینکه مصرف مزمن الکل و تنباکو و 
اثر   Folate و   B گروه  ویتامین های  آن کمبود  دنبال  به  و  سوءتغذیه 

سموم را افزایش می دهند.5
عوارض متانول به علت متابولیت آن بنام Formate است که بتدریج 
اسید فولیک را حذف کرده و در بدن تجمع می یابد. لذا اثرات سمی، 

دیررس )حداقل 18 ساعت( می باشند.2
به سیستم عصبی مرکزی، چشم و دستگاه  بالینی محدود  عالیم 
هدف  اصلی  ارگان های   Basal ganglia و   Optic nerve بوده8  گوارش 
هستند. دیرتر ظاهر شدن عالیم و CNS depression بخصوص در موارد 

مزمن، تشخیص را مشکل و پیش آگهی را بدتر می کند.4
 CT Scan در افراد مبتال تغییرات غیر عادی4 و در Optic nerve MRI

مغز نازک شدن دو طرفه putamen در 70 ساعت اول خوردن الکل 
دیده می شود. 

و  مردمک  رفلکس  بررسی  توسط  بالینی  اطالعات  مهم ترین   *
معاینه ته چشم بدست می آید.

** اختالل رفلکس مردمک متناسب است با شدت مسمومیت و 
معیار مهمی برای پیش آگهی دید و مرگ می باشد. گرچه غیرمعمول 
اختالف  علت  به  احتماال  بینایی  عصب  طرفه  یک  گرفتاری  است،  
خون رسانی، گزارش شده است. مکانیسم صدمه عصب تأثیر سم روی 

آکسون و الیگودندروسیت هاست. 
اولین عالمت در فندوسکوپی پرخونی سر عصب بینایی است که با 
شروع اختالل دید تظاهر کرده و برای یک تا سه و گاهی هفت روز

چالش، آموزش، یادآوری
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باقی می ماند. ادم شبکیه اطراف دیسک کندتر ایجاد شده و تا دو هفته 
دوام می یابد. این عالیم احتماالً ناشی از توقف جریان axoplasmic و 

انسداد مکانیکی به دنبال تورم الیگودندروسیت هاست. 
در  و  آمده  بوجود   retrolaminal axonal demyelination ادامه،  در 
صورت پیشرفت، 60-30 روز بعد، optic atrophy ظاهر می شود. نکته 
جالب در اینجا cupping شدید مشابه گلوکوم است که 4 ماه بعد از 

مسمومیت مشاهده و مکانیسم آن نامعلوم است. 
اگر دید بیمار آنقدر باقی بماند یا بهبود یابد که بتوان میدان بینایی 
را اندازه گیری کرد، معموالً یک dense ceaco-central scotoma وجود 
دارد که می تواند fixation را درگیر کند، حتی علیر غم یک بهبودی 
قابل توجه، غالباً محدودیت عمیق میدان بینایی محیطی باقی می ماند. 
یافته های بعد از مرگ عبارتند از: تورم مغزی، نکروز دو طرفه همراه 
با خون ریزی در Putamen )به نظر می رسد مختص مسمومیت متانول 

است(. پرخونی ریه ها، گاستریت و پانکرانیت همراه با خون ریزی.8 

درمان
درمان با توجه به زمان مراجعه و شدت عالیم انجام می شود:

*** شستشوی معده برای جلوگیری از جذب بیش تر،
*** تجویز بی کربنات وریدی یا خوراکی برای از بین بردن اسیدوز

با  مبارزه  برای  خوراکی  یا  وریدی  اتیلیک  الکل  از  استفاده   ***
اکسیده  شدن متانول.

*** تجویز اسید فولیک
*** همودیالیز یا دیالیز صفاقی در تمام بیمارانی که تغییرات ته 
چشمی، اختالل دید یا اسیدوز شدید دارند. ممکن است الزم باشد 

این کار چند بار تکرار شود.
*** a methyl pyrazole یک منع کننده الکل دهیدروژناز است که 

می تواند درمان مهمی باشد.
***متیل پردنیزولون وریدی و ادامه آن با خوراکی به مدت 5-6 

ماه5
که  است   cytokine اریتروپویتین یک  تزریقی:  اریتروپویتین   ***
پستانداران  در  را  اکسیژن رسانی  و  پیش گیری  بافت ها  به  صدمه  از 
 hemoatopoetic در بهترین حالت حفظ می کند. به عالوه یک عامل
آثار  این  neuroprotective هم دارد.  اثرات  شناخته شده می باشد که 
 در زمان التهاب نورون ها، کم خونی مغز و شبکیه، oxidative stress و

optic nerve transection ثابت شده است. 

برابر طبیعی  به 50  اریتروپویتین سرم  در زمان هیپوکسی سطح 
می رسد. 

اثرات اریتروپویتین عبارتند از: 
در  و  عصب  آپوپتوز  تضعیف  و  التهابی  عکس العمل های  کاهش   -

 .retinal ganglion cell نتیجه تأثیر مفید روی
اثر افزایش  و  بافت  به  صدمه  از  بعد  آنژیوژنز   تحریک 

،endothelial growth factor

- جلوگیری از التهاب و نشت عروق،
- حفظ autoregulation عروقی و جلوگیری از vasospasm و خالصه 

این ترکیب دارویی یک tissue protective factor است.5 و 6
مثل  چشم  بیماری های  بعضی  در  درمان  عنوان  به  اریتروپویتین 
همچنین  و  شبکیه   degenerative اختالالت  عروقی،  انسدادهای 
در   ischemic و   toxic صدمات  درمان  در  و  می شود  مطرح  گلوکوم 

central nervous system هم مؤثر است. 
*** خطر تزریق آن عوارض قلبی عروقی و آمبولی ریه می باشد.7

معرفی  را  متانول  مسمومیت  مورد  یک  همکاران  و  مجید شمس 
قابل  بهبودی  وریدی  اریتروپویتین  از  استفاده  با  فقط  که  کرده اند 
مالحظه ای یافته6 در حالی که در بررسی های دیگر سایر درمان ها نیز 

برای بیمار انجام شده است. 
در تحقیق پاکدل و همکاران عالوه بر درمان های متداول، سه روز 
متوالی روزی 20/000 واحد اریتروپویتین به صورت infusion وریدی 
تزریق نموده و عده ای را نیز بر اساس میزان پاسخ به درمان، دو دوره 

درمان کرده اند. 
دید همه در آخرین پیگیری به طور قابل مالحظه ای بهتر و سن و 
فاصله زمانی شروع اریتروپویتین بعد از خوردن متانول تأثیر مهمی 
روی بینایی نداشته است. در یکی از بیماران اختالل تعادل و عالیم 
پارکینسون به علت نکروز putamen وجود داشت که آن هم سه ماه 

بعد از درمان بهتر شد. 
متانول  با  مسمومیت  در  پارکینسون  مشابه  حرکتی  )اختالالت 

احتماالً به علت تجمع formic acid در هسته putamen است.(7
پاکروان و همکاران در سال 2017، یازده مورد بیمار معرفی کردند 
اریتروپویتین   ،high dose steroid بر درمان های رایج مانند  که عالوه 

وریدی دریافت نموده بودند9.
شاید از همه جالب تر گزارش نکویی فرد و مجیدی در سال 2020 
باشد. در مقاله ایشان، سه بیمار معرفی شدند که مسمومیت با متانول 
خوراکی در ایشان به optic neuropathy و ادم پاپی دو طرفه و نابینایی 
منجر شده بود. این افراد 4-3 روز بعد از مسمومیت مراجعه و بستری 

و 4-3 روز نیز تحت درمان های رایج از جمله همودیالیز بودند. 
ابتدا   ،dose  5 مجموعاً  زیرجلدی  اریتروپویتین  بیماران  این  در 
10/000 واحد Bid و بعد 4000 واحد دو روز در میان تجویز شد و 

بیماران 12 روز بعد، با بهبود کامل بینایی مرخص شدند. 
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Toxicology
Test      Result    Unit   Normal Range
Methanol                    Negative  mg/dL               Toxic level:   > 20
                     Severe toxicity:  > 50
                     Lethal:   > 89

شکل 1- تست سم شناسی که طبیعتاً بعد از مدتی منفی می شود

شکل 2
MRI بیمار که فقط دارای تغییرات ایسکمیک گزارش شده است
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پترا به معنی صخره در زبان یونانی قدیم، شهری است باستانی در 
جنوب اردن، واقع در دره Arabeh و احاطه شده توسط کوه هایی از 

دریای مرده )بحر المیت( تا خلیج عقبه. 
از 7000 سال قبل از میالد مسیح، افرادی در پترا ساکن بوده اند. 
احتماالً قوم Nabatean چهار قرن قبل از میالد در این مکان مستقر 
شده اند ولی جستجوهای باستان شناسی حضور ایشان را از قرن دوم 
قبل از میالد، که شهر را پایتخت خود قرار داده بودند، نشان می دهد. 
به  خود  دشمنان  عکس  بر  و  بودند  چادرنشین  عرب های  نبتیان 
نواحی  از  استفاده  با  می توانستند  و  داشته  عادت  صحرا  در  زندگی 

کوهستانی حمله ها را دفع کنند. 
شغل تجارت برای نبتیان در Petra عواید بسیاری داشت و ایشان 
پترا را به یک مرکز تجاری بزرگ تبدیل کردند. این ها مهارت خاصی 

در کشاورزی با آب باران و کنده کاری روی سنگ داشتند. 
شهر عماًل داخل سنگ هایی کنده شده که به خاطر رنگ قرمز آن 

شهر سرخ یا Rose city نیز نامیده می شود. 

دسترسی شهر از طریق یک گلوگاه 1/2 کیلومتری بنام siq است 
که مستقیماً به khazneh می رسد و این معروف ترین سازه Petra است 
 که در داخل سنگ کنده شده و معتقدند مقبره پادشاه نبتیان بنام

سال  در  گنجینه،  یا  خزانه  همان  یا   Khazneh می باشد.   Aretas IV

2007 بعنوان یکی از عجایب هفت گانه جهان شناخته شد و اگر چه 
پوشیده  مانده، سطح ساختمان  قابل مالحظه ای سالم  بطور  تاکنون 

از سوراخ صدها گلوله ای است که قبایل بدوی به امید خارج کردن 
ثروتی که شایع بود در آنجا مخفی شده، شلیک کرده اند. 

آمفی تئاتر وسیعی در دل کوه   en-nejr دامنه کوه  کمی دورتر در 
وجود  باستان شناسی  حفاری های  در  همچنین  و  شده  تراشیده 

مجموعه استخر و باغ petra در مرکز شهر به اثبات رسیده است. 
در 2016 باستان شناسان با استفاده از تصاویر ماهواره ای و پهبادی 
سازه بزرگی را کشف کردند که به 150 سال قبل از میالد برمی گردد 
اجرای  برای  احتماالً  و  گرفته  قرار  شرق  طرف  به  شهر  خارج  در  و 

مراسم استفاده می شده است. 

 Alkhazneh در قرن اول بعد از میالد همزمان با ساخته شدن Petra

شکوفا شد و جمعیت آن به 20/000 نفر رسید. 
توانایی Nabatean در کنترل و ذخیره  حفاری ها نشان داده اند که 
آب، این شهر کویری را به یک واحد مصنوعی تبدیل، و حتی فروش 
را  سیل هایی  که  بطوری  بود،  داده  قرار  آن  درآمد  منابع  از  را  آب 
مسیرهای  سد،   از  استفاده  با  می شده،  جاری  محل  در  گاهی  که 
آبی و مخازن آب زیرزمینی کنترل و آب را برای مدت های طوالنی 

خشک سالی ذخیره می کرده اند. 
106 سال بعد از میالد مسیح از اهمیت Petra که استقالل خود را از 
دست داده و ضمیمه امپراتوری روم شده بود، با ظهور راه های تجاری 
دریایی، کاسته شد و بعد از زلزله ای در سال 363 میالدی بسیاری 
از سازه ها و سیستم آبرسانی آن تخریب شد و علی رغم ساخته شدن 
کلیسـاهای متعدد در دوران بیزانـس، از اوایل دوره اسـالمی به طرف 

PETRAجادویشرقافسانهای

|PETRA جادوی شرق افسانه ای|
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gorge به نام تنگه یا Perta ورودی باریک

خزانه

آمفی تئاتر



|PETRA جادوی شرق افسانه ای|

حمله  مورد  مختلف  زمان های  در  که  شهر  رفت.  شدن  بی رونق 
صلیبیون، مسلمانان و ترک ها واقع شده بود به تدریج متروکه گردید 
و فقط تعداد کمی عرب چادرنشین در آن ساکن ماندند و در نهایت 

از خاطره ها محو و برای غرب ناشناخته ماند. 
John Ludwig Burch� در سال 1812 به وسیله شخصی بنام Petra

hardt مجدداً کشف و از سال 1985 جزو میراث جهانی یونسکو و به 

عنوان ارزشمندترین مایملک میراث سنتی بشر تعریف شد. 

Petra  نماد کشور اردن و مهم ترین جاذبه توریستی آن است. عده 

گردشگران که در سال 2010 تا 918000 نفر رسیده بود، موقتاً در 
افزایش یافته بطوری که  جریان بهار عربی کاهش یافت ولی مجدداً 

در سال 2019، 1/1 میلیون نفر بازدیدکننده داشت. 
از ماه مارس سال 2020 به دنبال پاندمی کووید 19 توریسم در این 
شهر فلج و عده گردشگران به صفر رسید و حکومت با استفاده از این 
فرصت مجدداً مجوز کاوش های باستان شناسی را صادر نموده است. 
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مقدمه
به   ،corneal collagen cross-linking یکم  و  بیست  قرن  در 
روش دو  به  و  شده  شناخته  کراتوکونوس  درمان  اصلی  خط   عنوان 

ریبوفالوین  قطره  ریختن  با   epithelium-on و   epithelium-off

می شود.  انجام   photosensitization یک  نوعی  به  و  می شود  انجام 
مانند  جراحی  این  خطرات  جاری  روش های  اساسی  مشکل 
است.  عفونت  و  اسکار  تشکیل  و  قرنیه  کدورت  عمل،  از  پس  درد 
در  است.  شده  پیدا  مشکل  این  برای  جدیدی  حل  راه  اخیراْ  اما 
صورت به  جانشین  درمان  بعنوان  فوق العاده  حل  راه  یک   حقیقت 

برای   non-invasive, light-independent pharmacologic therapy

کنترل بیماری کراتوکونوس به کمک استفاده از یک قطره خاص و 
استفاده از physiologic cross-linking ابداع گردیده است. 

به طور طبیعی )فیزیولوژیک( و خودبخود، کراس لینکینگ قرنیه در 
گذر عمر انسان توسط آنزیم )lysyl oxidase )LOX انجام می شود. در 
بسیاری از موارد این میزان از کراس لینکینگ برای توقف بیماری بعد 
از سن ۳۰ تا ۳۵ سالگی کافی است ولی در سنین کم تر بیماری قوز 
قرنیه بخاطر میزان اندک این آنزیم در افراد مستعد از نظر ژنتیکی 
از  پیشرفت می کند. مهم این است که در دهه های اول و دوم عمر 

پیشرفت بیماری ممانعت بعمل آید.
برای اولین بار دو دانشمند به نام های Spoerl و Seiler از دانشگاه 
با طول موج ۳۷۰  بنفش  ماورای  اشعه  از  استفاده  با  آلمان  درسدن 
نانومتر )UV-A( و ویتامین B2 )ریبوفالوین( اقدام به کراس لینکینگ 
نفوذ اشعه ماورای بنفش را محدود کرده  قرنیه نمودند. ریبوفالوین 
از پیشرفت   CXL بازی می کند. در حقیقت   photosensitizer و نقش
نازکی قرنیه ممانعت نموده و به ثبات ضخامت قرنیه کمک می کند، 
بعالوه میزان stress-strain را بهبود بخشیده و مقاومت در برابر هضم 
اندیکاسیون های  می دهد.  افزایش  را  قرنیه  استرومای  آنزیماتیک 
CXL عبارتند از: کراتوکونوس، پلوسید PMD، اکتازی پس از جراحی 

.Terrien Marginal Degeneration و melting رفراکتیو، کراتیت در حال
انجام   Epi-On و   Epi-Off شکل  دو  به   CXL فعلی  جراحی  عمل 
ریبوفالوینی  از   Epi-Off روش  برخالف   Epi-On روش  در  و  می شود 
که قابلیت نفوذپذیری یا permeability بیش تر دارد استفاده می شود.

 
CXL به روش فارماکولوژیک

دارد  وجود   lysyl oxidase (LOX( عنوان  تحت  آنزیمی  قرنیه،  در 
را  کالژن  الیاف  شدن  کراس لینک  و  بوده  مس  یون  به  وابسته  که 
کاتالیز می کند. فعالیت آنزیم LOX در قرنیه های کراتوکونیک کاهش 
می یابد )Pahuja et al, IOVS 2016 Shetty et al, JRS 2019( و همچنین 
می شود کم  قرنیه ها  این  در  نیز  مس  میزان  که  شده  داده   نشان 

)Avetisov et al. Vestnik Ophthalmol. 2011, 2015(. بعالوه نشان داده 
قرنیه  فیبروبالست های  در   LOX آنزیم  فعالیت  مس  یون  که  شده 

انسان را افزایش می دهد.
در حقیقت کوشش های انجام شده برای تحقق یافتن این درمان 
که  است  بافتی  و  بیوشیمیایی  ژنتیکی،  یافته های  از  گرفته  الهام 
کراتوکونوس  در   lysyl oxidase (LOX( آنزیم  فعالیت  می دهد  نشان 
بسیاری  در   LOX ژن  در  داده  رخ  جهش های  می کند.  پیدا  کاهش 
همچنین  است.  شده  مشاهده  کراتوکونوس  به  مبتال  خانواده های  از 
که  بیمارانی  قرنیه  از  شده  خارج  لنتیکول  در  آنزیم  این  میزان 
در  بعدی  کراتوکونوس  ایجاد  و  یافته  کاهش  شده اند   SMILE عمل 
 IVMED-80 نام  تحت  دارویی  بود.  خواهد  محتمل تر  اشخاص  این 
القای و   LOX میزان  افزایش  با  که  شده  ساخته  و   طراحی 

قرنیه  کالژن  فیبرهای  در   endogenous physiologic cross-linking

حقیقت  در  می کند.  ایجاد  کراتوکونوس  بیماری  درمان  در  انقالبی 
در  هم   lysyl oxidase (LOX( آنزیم  افزایش  موجب   IVMED-80

فیبروبالست  سلول های  در  هم  و  سالم  قرنیه   فیبروبالست های 
بیماری کراتوکونوس  برای کنترل  و  قرنیه های کراتوکونیک می شود 

و اکتازی قرنیه به زودی جایگزین روش های قدیمی تر خواهد شد. 

بیان مسئله 
 iVeena Delivery Systems Inc. که ساخت کم پانی IVMED-80 داروی
است موجب کاهش پیشرفت بیماری کراتوکونوس شده و اثرات آن 
در قرنیه به صورت ایجاد یک حالت stable flattening effect در طی 
مدت ۱۶ هفته استقرار می یابد. نشان داده شده که این اثرات تا هفته 
بیست و ششم نیز تداوم دارند. این تداوم تأثیر دارو، نگرانی از بازگشت 
کاهش  می دهد.  کاهش  درمان  قطع  از  پس  را  بیماری   rebound یا 
حداکثری در میزان کراتومتری )Kmax( بیش از یک دیوپتر نسبت 
به دارونما یا placebo در یک آنالیز longitudinal به میزان معنی داری 
نشان داده شده است. در یک مطالعه دیگر نشان داده شده که میزان 
کاهش Kmax در هفته ۲۶ معادل ۱/۸ دیوپتر می باشد. اگر چه اهمیت 
آماری این مهم نیاز به مطالعات بیش تری دارد ولی به نظر می رسد 
یک clinical flattening significance با استفاده از این روش محتمل 
گرفته  نظر  در   FDA برای  منظور  این  به  که  مطالعه ای  بود.  خواهد 
شده تحت عنوان “کاهش میزان Kmax به میزان یک دیوپتر یا 

بیش تر در طی یک سال” می باشد.
امیدوارکننده ای  نتایج  درمانی  روش  این  در  ثانویه  متغیرهای 
از این متغیرها کاهش   میزان متوسط آستیگماتیسم  داشته اند. یکی 
با دنباله درمان  با قطره فوق است که  در طی ۱۶ هفته اول درمان 
تا هفته ۲۶ این کاهش ادامه پیدا می کند. در مطالعه ای که به این 
چارت از  خط   ۱۱/۳ متوسط  طور  به  بیماران  شده  انجام   منظور 

 ETDRS افزایش دید داشته اند که افزایشی معنی دار نسبت به گروه 
شاهد محسوب می شود.

درمان کراتوکونوس با قطره!

|درمان کراتوکونوس با قطره|
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|درمان کراتوکونوس با قطره|

به عبارت دیگر IVMED-80 میزان آستیگماتیسم قرنیه را کاهش می دهد و در مقابل، وضعیت بیومکانیک قرنیه را بهبود می بخشد و در 
مطالعاتی که انجام شده هیچ گونه عارضه ای با انجام این درمان در بیماران مشاهده نشده است.

بحث
پارامترهای در  توجه  قابل  افزایش  صورت  به  قرنیه   بیومکانیک 
به نسبت  قرنیه  مقاومت  محاسبه  و   stress-strain اندکس   ،stiffness 

 CXL روش  همان  یا   conventional جراحی  روش  با   deformation

مقایسه شده و مشابهت در نتایج به چشم می خورد. حتی در مطالعه 
 posterior curvature best fit sphere میزان  مقاله  این  در  بحث  مورد 
نسبت به گروه شاهد )به میزان ۰/۰۸ دیوپتر پس از ۱۶ هفته( کاهش 
آماری نظر  از  مقادیر  این  مطالعه  این  در  گرچه  است.   داده   نشان 

significant نبودند ولی جهت تغییرات به سمت مسطح تر شدن قرنیه 

نیازمند بررسی های بیش تر است. روش معمول کالژن کراس لینکینگ 

که  حالی  در  است  قرنیه  قدامی  میکرون   ۳۰۰ قسمت  به  محدود 
IVMED-80 احتماالْ می تواند تمام ضحامت قرنیه را تحت تاثیر قرار 

دهد.
درمان  در  شده  تولید  قطره  اولین   IVMED-80 که  گفت  می توان 
کراتوکونوس است، درمان با آن فاقد هر گونه عوارض جانبی است، 
نیاز  مورد  مشخصات  که  هست  اندازه ای  به  قرنیه   flattening میزان 
FDA را برای شروع مطالعات بیش تر در برگیرد و درمان طوالنی تر 

قطع  گونه ای که  به  بیش تر شده  درمانی  اثرات  و   flattening موجب 
تداوم  تاثیرات  این  و  شد  نخواهد  بیماری  بازگشت  موجب  درمان 

خواهند داشت.



استنتاج 
در خصوص  که  طیف  این  از  مطالعات  سایر  و  مطالعه  این  نتایج 
کراتوکونوس  در  قرنیه  اندکس های  کاهش  در   IVMED-80 توانایی 
انجام شده است دلگرم کننده هستند. این دارو در شروع راه مطالعات 
FDA قرار دارد و در صورت کسب نتایج مثبت در این مطالعات روند 

این موضوع  با تحقق  درمان کراتوکونوس کامال متحول خواهد شد. 

درمان بیماری کراتوکونوس از روش های جاری به یک درمان منفرد، 
مجزا و غیر تهاجمی تبدیل خواهد گردید و نیاز به انجام جراحی های 
و  رفت  خواهد  بین  از  قرنیه  پیوند  یا  رینگ  کارگذاری  مانند  قرنیه 
کیفیت  عالی  تحمل  و  تطبیق  قابلیت  و  safety profile خوب  با یک 

زندگی بیمار تغییر خواهد کرد.
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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
erysipela                                                                                    بيماری باد سرخ
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 

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



واژه نامه نگاه:
mottled  خالدار 
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.



   

                       

مرکز تحقیقات چشم بیمارستان نگاه

                     

                                یازدهمين سمينار بيمارستان نگاه عارف به صورت مجازی به دبيری خانم       

                                 دکتر ژاله رجوی، با امتياز بازآموزی و با موضوع کاربرد هوش مصنوعی در

                                    چشم پزشکی در تاریخ 1400/08/13 از طریق سامانه آموزش مداوم اجرا شد که 

                                     مطالب مهم و قابل تأملی توسط همکاران ارائه گردید.  

                                        آقای  دکتر فرید کریميان، آقای  دکتر شاهين یزدانی، آقای دکتر اميد صالح پور،  

                                            آقای دکتر عليرضا رمضانی، آقای دکتر حميد صافی، آقای دکتر سيامک مرادیان،  

                                            خانم دکتر ساره صافی به ترتيب به موضوع کاربرد هوش مصنوعی در قرنيه،       

                                              گلوکوم، استرابيسم و شبکيه پرداختند.                                  

|اخبار داخلی بيمارستان چشم پزشکی نگاه|
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Best vitelliform macular dystrophy (BVMD) is an AD macular dystrophy 
characterized by loss of central visual acuity, metamorphopsia and a decrease 
in the Arden ratio secondary to mutations in BEST1 (11q12).

The disease progresses through distinct stages.

Do you know which stage is represented here?

|تصاویری چند در چشم پزشکی|
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Preseptal cellulitis is an inflammation of the tissues localized anterior to the orbital septum. The 
orbital septum is a fibrous tissue that divides the orbit contents in two compartments: preseptal (anterior 
to the septum) and postseptal (posterior to the septum). The inflammation that develops posterior to the 
septum is known as “orbital cellulitis”. Both entities are caused by an infectious process.
There are three main routes for pathogen inoculation in the periorbital tissues:

1) Direct inoculation: after eyelid trauma and infected insect bites.

2) Spread from contiguous structures: paranasal sinuses are the most common (specially the ethmoids, 
since nerves and vessels traverse the lamina papyracea that divides the ethmoids sinuses from the orbit), 
chalazia/hordeolum, dacryocystitis, dacryoadenitis, canaliculitis, impetigo, erysipela, herpes simplex 
and herpes zoster skin lesions, endophthalmitis.

3)Hematogenous: via blood vessels from an upper respiratory tract or a middle ear infection.
The venous drainage of the orbit, eyelids and sinuses goes primarily to the superior and inferior orbital 
veins, which drain to the cavernous sinus. Because these veins are devoid of valves, infection easily can 
spread to preseptal and postseptal space, and can also lead to cavernous sinus thrombosis.
Once diagnosed, preseptal cellulitis can be treated in an outpatient or inpatient basis depending on the 
characteristics of the patient.

|تصاویری چند در چشم پزشکی|
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