
76-73 شماره  بیستم،  سال 

بهار، تابستان،  پاییز، زمستان 1400

LASIKLASIK  در مقابلدر مقابل  SMILESMILE    موافقین و مخالفینموافقین و مخالفین

MacularMacular  TelangiectasiaTelangiectasia ( (MacMac  TelTel( تالنژیکتازی ماکوال )تالنژیکتازی ماکوال

مروری بر تفسیر و تازه های میدان بیناییمروری بر تفسیر و تازه های میدان بینایی

درمان آمبلیوپی: با استفاده از بازی های واقعیت مجازیدرمان آمبلیوپی: با استفاده از بازی های واقعیت مجازی

..MultipleMultiple  SclerosisSclerosis  و چشمو چشم

محاسبه قدرت لنز داخل چشمی در قرن بیست و یکممحاسبه قدرت لنز داخل چشمی در قرن بیست و یکم

ElmironElmiron المیرون المیرون

N
JO

 7
3-

76
 

N
EG

A
H

 Jo
rn

al
 o

f O
ph

th
al

m
ol

og
y 

N
o.

1-
4 

 V
ol

. X
X

   
  S

pr
in

g-
W

in
te

r  
20

20
  -

 S
er

ia
l N

o:
73

-7
6

گاه
ی ن

شک
پز

م 
چش

ن 
ستا

ار
بیم

ی 
علم

یه 
شر

- ن
 1

40
0 

ان
ست

زم
تا 

ار 
 به

  4
تا 

 1
ره 

شما
م، 

ست
 بی

ال
س



صاحب امتياز: بيمارستان چشم پزشكي نگاه 
مدير مسئول: دكتر بهزاد يخشي 

سردبير:
دكترمحمدحافظنوروزيزاده

سردبيران بخش ها:
دكتربهزادنیکبخت:بخش قرنيه 

دكترفريدكريمیان
دكترمجیدمحمدی:بخش شبكيه

دكترسیامكمراديان
دكترزهرهبهروزي:بخش گلوكوم و نوروافتالمولوژي 

دكترمحمدپاكروان
دكترمريمآلطه:بخش استرابيسم 

دكترژالهرجوي
دكترمنصورهمايوني:بخش چشم پزشكي پايه 

دكتربهزاديخشی
دكترمحمدحافظنوروزیزاده:بخش چاي 

دكترمحمدمیرمحمدصادقی:بخش دانستنی ها
دكترمحمدحافظنوروزیزاده

هيئت تحريريه:
دكترماندانااحمدي
دكترحمیداحمديه

دكترمحمدحسیندهقان
دكترمحمدكريمنعمتاللهی

دكترمنصورهمايونی
دكترفريدهدرودگر

دكترحسینسمیعي
دكترامیدصالحپور

دكتربابكبابشريف
دكتربهزادنیکبخت

دكترسیدمهديمدرسزاده
دكتربیژنآباذر

دكترفرانكاثنیعشری
دكترجلیلنقیب

دكترمجیدمحمدی

مسئول اجرايي و ويراستار فني و ادبي: سميرا ارجمندی

شهید خیابان همت، اتوبان جنب شريعتي، خیابان تهران، نشاني:
داوودگلنبي،پالك3-بیمارستانچشمپزشکينگاه

تلفن:22904286
فکس:22904347

گرافيك و صفحه آرايي: سميرا ارجمندی

نشریه چشم پزشكي نگاه
فصل نامه علمي بیمارستان چشم پزشكي نگاه

Tel:  +9821 22 90 42 86

Fax: +9821 22 90 43 47

Web: www.negahhospital.com

E.mail: njo.negaheyecenter@gmail.com

Graphic Design By: Samira.arjmandi@gmail.com

Concessionaire: Negah Eye Hospital
Editor in Chief: Yakhshi, Behzad MD

Deputy Managing Editor:
Noroozizadeh, Mohammad Hafez MD 

Section Chief Editors:
Nikbakht, Behzad MD :Cornea
Karimian, Farid MD

Mohammadi, Majid MD :Retina
Moradian, Siamak MD

Behrouzi, Zohreh MD :Glaucoma & Neuro-ophthalmology
Pakravan, Mohammad MD

Aletaha, Maryam MD :Strabismus
Rajavi, Zhaleh MD

Homayouni, Mansour MD :General Ophthalmology
Yakhshi, Behzad MD

Noroozizadeh, Mohammad Hafez MD (CHAI) 
Mirmohammad Sadeghi, Mohammad MD :Things To Know
Noroozizadeh, Mohammad Hafez MD

Editorial Board
Ahmadi, Mandana MD

Ahmadieh, Hamid MD

Dehghan, Mohammad Hossein MD

Nematollahi, Mohammad Karim MD

Homayouni, Mansour MD

Doroodgar, Farideh MD

Samiee, Hossein MD

Salehpour, Omid MD

Babsharif, Babak MD

Behzad, Nikbakht MD

Modarreszadeh, Seyyed Mehdi MD

Bijan, Abazar MD

Faranak, Asnaashari MD

Naghib, Jalil, MD

Mohammadi, Majid MD

Copy Editor & Production Staff: Arjmandi, Samira



 نامه سر دبیر                                                                  04
   

  08                                                                                         LASIK در مقابل SMILE  موافقین و مخالفین

                                                                       14                                                          Macular Telangiectasia (Mac Tel( تالنژیکتازی ماکوال
 

 مروری بر تفسیر و تازه های میدان بینایی                                                                                                   20

درمان آمبلیوپی: با استفاده از بازی های واقعیت مجازی                                                                        26
                              

Multiple Sclerosis و چشم                                                                                                                     34 
                                                                                                                                                 

  چالش، آموزش، یادآوری                                                                                                                         38

  PETRA جادوی شرق افسانه  ای                                                                                                               42                                                                                                                          

  تازه های آموختنی مفید                                                                                                                              44 

یافته های ناخواسته داروهای سیستمیک در چشم                                                                                       55

فهرست







سالم

   به پایان قرن چهاردهم هجری شمسی رسیدیم. بی شک نشریه چشم پزشکی نگاه را، با وجود تمامی کمی ها 
امروز تقدیم داشته ایم.  به  تا  با حمایت شما و همکاری کادر سردبیران و تحریریه نشریه  و کاستی ها و تنها 

و  "موافقین  مبحث  به  نیک بخت  دکتر  آقای  ارجمند  همکار  قرنیه  بخش  در  قرن  این  آخر  شمارگان  در    
دکتر  آقای  ما  همراه  همیشه  همکار  نیز  شبکیه  بخش  در  پرداخته اند.   " LASIK برابر  در   SMILE مخالفین 
محمدی موضوع "تالنژیکتازی ماکوال" را مورد نقد و بررسی قرار داده آند. در بخش گلوکوم سرکار خانم دکتر 
محترم  استاد  نیز  استرابیسم  قسمت  در  فرموده اند.  نگارش  را  کامپیوتری"  بینایی  میدان  "تفسیر  شریفی پور 

سرکار خانم دکتر رجوی ما را با " درمان آمبلیوپی با استفاده از بازی های واقعیت مجازی” آشنا فرموده اند.
آزاد موارد جالب و خواندنی  تام، چای، عوارض دارویی و بخش     همچنین در بخش های چشم پزشکی عمومی، 

مفیدی ارائه شده است. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.
   با درود به همه شما سروران گرانقدر که در طی این 20 سال همواره یار و یاور و پشتیبان ما بوده و حضورتان در 

قرن جدید مشوق ما برای ادامه کار خواهد بود.

                                                                              تا درودی دیگر
                                          بدرود     

                                          
                                    مدیر مسئول نشریه چشم پزشکي نگاه 

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

دالیل خود را توضیح دهد. 

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

مي برد. 

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

بررسي و داوري می شوند. 

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

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

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

است تغییر کند. 

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

نسبت به محصوالت ذکر شده در مقاله ندارند.« 

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

نیست. 

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

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

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

باید تهیه گردد. 

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

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

چسبیده  به ایمیل فرستاده شوند. 

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

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

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

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

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

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

Journal article:

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

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

Abstract 

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

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

(suppl):S145.1999. 

Book

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

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

2002. 

Chapter in Book

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

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

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

2003, pp 234-25.
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Jesper Hjortdal :موافق
SMILE برترین دارایی من است. در زندگی چیزی که خوب است 

را از دست نمی دهید. چیز خوب ممکن است رستوران خوب یا برند 
است.   SMILE روش  خوب  چیز  این  من  برای  باشد.  خوب  ماشین 
تقریباً 98 درصد جراحی های ما SMILE می باشد. انتخاب ما به علت 

نتایج خوب و ایمنی این روش نسبت به لیزیک می باشد.

SMILE مزایای
از زمان جراحی تا دوران نقاهت بعد از عمل SMILE مزایایی دارد 

که به ترتیب زیر ارائه می گردد:

متغیرهای کم تر
کیفیت هوا، دمای اطاق، رطوبت، محلول BSS همگی در انجام عمل 
نتیجه جراحی  باید در نظر گرفته شود و حتی ممکن است  لیزیک 
را تحت تأثیر قرار دهند اما در SMILE این متغیرها اهمیت زیادی 
ندارند. به همین علت جراح باید بر روی فاکتورهای دیگری متمرکز 
انجام  را   Docking باید   SMILE در  و جراحی ساده تر می شود.  باشد 
دهید ساکشن را فعال نمائید، بقیه کارها را فمتولیزر بطور مستقل از 

فاکتورهای فوق انجام می دهد.

مزایای اپتیکی
جدا  قرنیه  از  را   Lenticule مستقیم  صورت  به   SMILE در  چون 
می کنید. اپتیک بهتری بعد از عمل خواهید داشت. در لیزر اگزیمر 
وقتی اشعه به محیط قرنیه برخورد می کند مقداری ablation خارج 
مرکز انجام می گیرد که نتایج رفراکتیو را تحت تأثیر قرار می دهد. در 
مطالعه FDA در مورد SMILE، در روز بعد از عمل از 328 بیمار هیچ 
کدام دید 20/40 یا بهتر نداشتند. در معاینه شش ماهه 98 درصد 
در  داشتند  بهتر  یا  دید20/20   %  88 و  بهتر  یا   20/40 بیماران  از 
پی گیری 12 ماهه نیز نتایج مشابه بود. در 98 درصد بیماران معادل 

اسفریکال در محدوده 1D ± بود. 
در حدود 79 درصد بیماران در محدوده 0/25 ± و 92 درصد در 
محدوده 0/5 ± از محدوده هدف در فاصله یک هفته تا 12 ماه بعد 

از عمل بودند. 

حفظ حس قرنیه
در SMILE سایز انسزیون کوچک تر از فلپ لیزیک است. انسزیون 
بزرگ در لیزیک حساسیت قرنیه را بخصوص در قسمت قدام تحت 
تأثیر قرار می دهد اما در SMILE حس قرنیه بهتر و اشک رفلکسی 

بهتری دارد. 
با لیزیک مقایسه  گرچه در مورد حس قرنیه SMILE را مستقیماً 
نکرده ایم اما در مقایسه SMILE با FLEX )که در آن Lenticule با یک 
فلپ کامل مشابه لیزیک برداشته می شود( حفظ اعصاب و حس قرنیه 
در SMILE بهتر بوده. با این وجود ترکیب یا میزان اشک در دو روش 

تفاوتی نداشته است.

حفظ قدرت قرنیه
چون در SMILE ،corneal cap ایجاد می شد استرومای قدرتمندتری 
احتمال  انسیزیون  کوچکی  علت  به  و  داشت  خواهیم  عمل  از  بعد 
 SMILE جداشدگی فلپ بر اثر ترومای چشمی کم تر خواهد بود. در

موافقین و مخالفین SMILE در مقابل 
LASIK

* دکتر بهزاد نیکبخت
behzadnikbakht36@yahoo.com

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

بیمارستان چشم پزشکی نگاه
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شکل 1

شکل 2



تغییر شکل و استرس در استرومای باقی مانده کم تر بوده و همچنین 
احتمال اکتازی کم تر شده ولی از بین نرفته است. 

پاسخ به منتقدان
 SMILE سخت است. بعضی جراحان معتقدند کار با SMILE انجام
Lenticular سخت تر از لیزیک می باشد. با این وجود وقتی شما تعدادی 

SMILE انجام دادید و به آن عادت کردید مزایای آن از جمله حس 

قابلیت پیش بینی حتی در تصحیح  بهتر قرنیه، قدرت بیش تر آن و 
شماره های باال را درک خواهید کرد. 

 enhancement انجام،  روش  دقت  علت  به   :Enhancement انجام 
به نیاز  موارد  در  وجود  این  با  نیست،  مهمی  مسئله  ما   برای 

enhancement روش انتخابی با روش PRK بر روی سطح cap با استفاده 

از MMC می باشد. 
در عین حال با برنامه CIRCLE ،Zeiss می توان cap را به فلپ تبدیل 
کرد و سپس لیزر اگزیمر را بر روی بستر استروما انجام داد. در نهایت

SMILE روشی مطمئن و مؤثر در سال های اخیر می باشد.

 Aarhus دانشگاه  در  افتالمولوژی  پروفسور   Horsdal دکتر 
کمپانی از  تحقیقاتی  حمایت  موافقت نامه  و  می باشد   دانمارک 

Carl Zeiss meditee دارد. 

مخالف: لیزیک انتخاب واضح
وقتی که مسئله ای در نهایت حل می شود پاسخ آن نه فقط مؤثر و 
برجسته بلکه بسیار ساده می باشد. لیزیک در درمان عیوب انکساری 
 SMILE مؤثر، مطمئن و برجسته است. به همین دلیل روش پیچیده
در مقابل لیزیک کم می آورد. در زیر دلیل انتخاب لیزیک را توضیح 

می دهم. 

SMILE سختی انجام
اولین و مهم ترین مسئله که من مشاهده کردم سهولت انجام لیزیک 
 SMILE می باشد. مشکالت حین عمل جراحی SMILE در مقایسه با

 Lenticule بیش تر هستند. حتی مقاالتی در مورد باقی ماندن بقایای
در زمان انجام لیزر و یا هنگام خروج آن وجود دارد. این قطعات حتما 
باید برداشته شوند در غیر این صورت بیمار آستیگمات نامنظم باالیی 
خواهد داشت. این مشکالت یکی از دالیل من برای انتخاب لیزیک 

می باشد. 

برش های SMILE نامنظمی ایجاد می کند
تفاوت دیگر دو روش این است که در فمتوسکند دو برش یکسان 
نقاط  بعضی  در  می کند  ایجاد  لیزیک  فلپ  لیزر  که  زمانی  نیستند. 
اشعه لیزر برخورد کرده و در نقاطی دیگر برخورد لیزر وجود ندارد و 
زمانی که فلپ لیزیک را بلند می کنید در بستر نامنظمی های خفیفی 
را مشاهده می کنید. در لیزیک این نامنظمی ها قابل صرف نظر کردن 
هستند زیرا فلپ به محل اصلی خود برگردانده و نامنظمی ها پوشیده 
می شوند و اثرات optical و تأثیر بر روی دید بیمار نمی گذارد اما وقتی 
که دو برش فمتوسکند برای ایجاد lenticule ،SMILE ایجاد می کنید 
تأخیر  باعث  نامنظمی ها  این  ندارند.  همخوانی  هم  با  سطح  دو  این 
برگشت دید در SMILE در مقایسه با لیزیک می شود )در لیزیک دید 
بیمار بالفاصله تصحیح می شود در حالی که در SMILE تأخیر چند 

روزه وجود دارد(. 

دستکاری بیش تر نامنظمی بیش تر
می کند  ایجاد  دید  بر  مؤثر  نامنظمی  که  لیزر  برش  بر  عالوه 
می دهد.  افزایش  را  نامنظمی ها  این  نیز  اضافی  مکانیکی  دستکاری 
زمانی که lenticule توسط لیزر برش داده می شود کاماًل آزاد نیست و 
 باید با استفاده از وسیله ثانویه نظیر اسپاچوال سطح قدامی و خلفی

این  شود.  جدا  مکانیکی  صورت  به  استروما  باقی مانده  از   lenticule

دستکاری نامنظمی بیش تری ایجاد می کند. 

فمتوسکند از اگزیمر دقت کم تری دارد
شرکت زایس برای کاهش نامنظمی ها برنامه جدیدی برای توزیع 
اسپات های لیزر ارائه داد ولی با این وجود نامنظمی  سطح هنوز یک 
مسئله می باشد. لیزر فمتوسکند دقت لیزر اگزیمر را ندارد. محققین 
IBM که بر روی لیزر اگزیمر کار می کردند توانستند لوگوی شرکت 

لیزر  نوع  تار مو حکاکی کنند. هیچ  بر روی  اگزیمر  لیزر  با  را   IBM

فمتوسکند چنین دقتی نداشته و به همین دلیل بهبود بینایی بعد از 
SMILE آهسته تر می باشد.

enhancement سؤاالت
بعد  اول  سال  در  است.  ساده  بسیار  لیزیک  در  مجدد  عمل 
می توان اگزیمر  لیزر  مجدد  انجام  و  فلپ  کردن  بلند  با  عمل   از 

SMILE تصحیح عیوب  در  برد.  بین  از  را   over یا   under correction

با  یا  و  می گیرد  انجام   surface ablation توسط  باقی مانده  انکساری 
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در  می شود.  تبدیل  لیزیک  به   SMILE شرکت،  الگوریتم  از  استفاده 
مرکز ما اعمال مجدد پس از SMILE به علت عدم دقت آن بیش تر از 

موارد لیزیک می باشد. 

انجام SMILE زمان بیش تری می برد
با توجه به دستکاری های مورد نیاز در SMILE، مدت زمان عمل 

تقریباً 2 برابر لیزیک می باشد.
 )SMILE از تکنیک های پیشرفته جراحی استفاده نمی کند(. 
 حدود 10 سال قبل هر مقاله ای در AAO و ASCRS در مورد اهمیت

آلکان  نظیر  شرکت هایی  اخیراً  بود.  لیزیک  در   Wavefront Ablation

بینایی  نتایج  را عرضه کرده که   Topography-driven ablation برنامه 
قابل   SMILE در  برنامه ها  این  از  کدام  هیچ  متأسفانه  دارد.  بهتری 

استفاده نیست. 

اکتازی در SMILE وجود دارد
قسمت  دست  خوردن  عدم  و  بیومکانیک  حفظ   SMILE موافقین 
قدام قرنیه را ارجحیت SMILE در مقایسه با لیزیک می دانند. با این 
 SMILE توجیه قرنیه های نازک و مشکوک احتمال اکتازی کم تری در
در مقایسه با لیزیک دارند اما در حال حاضر مقاالت زیادی در مورد 

تبدیل این موارد به اکتازی گزارش شده است.
در حال حاضر جراحان توصیه می کنند شاخص های اکتازی که در 

لیزیک مورد نظر است در مورد SMILE هم در نظر گرفته شود.
فلپ  جابجایی  احتمال  دارد  وجود  که  دیگری  بیومکانیک  بحث 
لیزیک بعد از عمل می باشد اما در 23 سال تجربه جراحی من فقط 
یک مورد مشاهده شده است. در تئوری، یک ضربه شدید نظیر باز 
شدن Airbag خودرو باعث جداشدگی فلپ می شود اما این نوع ضربه 
به حدی شدید است که باعث آسیب قرنیه چه در SMILE یا سایر 

جراحی های قرنیه می شود. 

احتیاط خشکی چشم
گرچه خشکی چشم در SMILE کم تر از لیزیک می باشد اما فلپ های 
چشم  خشکی  مشکل  می شود  استفاده  لیزیک  در  امروز  که  نازکی 
درمان هایی  اگر  بخصوص  دارد  وجود  گذشته  با  مقایسه  در  کم تری 
نظیر RESTASIS قبل از عمل لیزیک استفاده شود و در تجریه من که 
تعداد زیادی لیزیک و PRK  انجام داده ام با در نظر گرفتن احتیاطات 

الزم خشکی چشم بعد از عمل مسئله مهمی نیست. 
دکتر ویلسون پروفسور افتالمولوژی و مدیر بخش تحقیقات قرنیه 

مؤسسه چشم Cole در Cleveland می  باشد. 

وضعیت حال حاضر SMILE در برابر لیزیک
مشابه  روش  دو  هر  در  ایمنی  شاخص های  و  عمل  از  بعد  نتایج 
ولی تفاوت های کلیدی بین دو روش وجود دارد. به مدت 30 سال 

بیماران در  و  اما جراحان  است  انجام  عالی در حال  نتایج  با  لیزیک 
سمت  به  چشم ها  ذهنیت  این  با  هستند.  جدیدی  چیز  جستجوی 
 Small-incision lenticule extraction جراحی رفراکتیو جدیدتر یعنی

می باشد. 
نتایجی مشابه  اولیه می باشد  مراحل  SMILE در  این که  با وجود 
روش  پیشرفته لیزیک دارد. اما بدون مسئله نیز نمی باشد. در اینجا 
بعضی از باتجربه ها ارجحیت های هر روش را بحث می کنند و ما هم 
نگاهی به نتایج جراحی ها می اندازیم چون نتایج دو روش مشابه هم 

می  باشند. انتخاب برای جراحان و بیماران سخت می باشد. 
در مطالعه retrospective  در ترکیه نشان داده شد که در پی گیری 
 FS-LASIK و SMILE 5 ساله در تصحیح میوپی و میوپ-آستیگمات
از لحاظ تأثیر و قابلیت پیش بینی مشابه هم بودند. مطالعه شامل 44 
 FS-LASIK و یک چشم SMILE چشم از 22 بیمار بوده که یک چشم

انجام شده بود.
در پی گیری سال پنجم هر دو گروه در محدوده 1 دیوپتر بودند و از 
لحاظ آماری تفاوت قابل توجهی در تصحیح به دست آمده و تصحیح 

مطلوب وجود نداشت. 
رفراکتیو  جراحی  و  قرنیه  بخش  )رئیس   Edward Manche نظر  از 
دو خوب هستند  هر   SMILE و  لیزیک   )Stanford پزشکی  دانشکده 
هر دو نتایج بسیار عالی دارند و در 85 درصد بیماران هر دو روش 
یا و  هیپروپی  برای  تأییدیه  هنوز   SMILE اما  است  انجام   قابل 

mixed astigmatism ندارد. عالوه بر این در ایالت متحده آستگیمات 3 

و کم تر را می توان با SMILE درمان کرد. 
John Vukich از محققین اولیه روش SMILE است و سابقه طوالنی 

در انجام لیزیک دارد. او می گوید کیفیت دید در هر دو روش باال است. 
او اضافه می کند گاهی یک تا دو روز تأخیر در بهبود دید در روش 
SMILE وجود دارد اما احتمال چنین تأخیری نیز در لیزیک بخاطر 

مشکل اپی تلیوم ناشی از دارو و یا وجود Striae هست بنابراین از نظر 
من هر دو روش از لحاظ بینایی و رضایت بیمار مشابه هم هستند. 

مزایای لیزیک
ده  انجام  و   LASIK طوالنی  سابقه   Manche دکتر  نظر  اساس  بر 
میلیون عمل ارجحیت این روش می باشد. SMILE در سال 2016 در 
آمریکا اجازه کار گرفت و حدود 3 میلیون مورد در جهان انجام شده، 

عالوه بر این بهبود دید در لیزیک سریع تر است.
باالتری برای  انرژی  از  زمانی که SMILE در آمریکا شروع شد ما 
بهبود  در  تأخیر  باعث  امر  که همین  استفاده می کردیم  انجام عمل 
بینایی می شد. بیماران در روز اول بعد از عمل دید 20/40 یا 20/30 
داشتند. در لیزیک اکثریت بیماران در روز اول دید 20/20 یا 20/15 
دارند. برای اولین بار SMILE برای تصحیح فقط میوپی اجازه یافت. 
اجازه برای تصحیح میوپ آستیگمات در سال 2018 صادر شد. با اجازه 
دوم، جراحان و متخصصین Zeiss شروع به تنظیم میزان انرژی برای 
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و کم کردن عارضه opaque bubble layer کردند.  با کم کردن میزان 
انرژی بیمارانی با دید 20/20 در روز اول بعد از عمل داریم. هنوز دید 
روز اول بعد از عمل، مشابه و بخوبی لیزیک نیست ولی نسبت به موارد 

قبلی که انرژی زیاد استفاده می کردیم، بهتر است. 
فلپ  بلندکردن  با  عمل  مجدد  انجام  توانایی  لیزیک  دیگر  مزیت 
عمل  امکان   SMILE در  اما  می باشد.  استروما  در  مجدد  درمان  و 
به  نیاز  صورت  در  ندارد.  وجود  جراح  برای   SMILE مشابه  مجدد 
که  نمود  فلپ  به  تبدیل  را   cap می توان   SMILE در  مجدد  عمل 
بعضی  است.  میکرون   95 تا   90 flap حدود  موارد ضخامت  این  در 
دیگر  موارد  در  دارند.  مشکل  فلپ  ضخامت  این  با  جراحان  از 
مثل  و  کرد  تبدیل  فلپ  به  را   cap جانبی  برش  انجام  با  می توان 
روی  بر   PRK می توان  نهایت  در  و  نمود  رفتار  آن  با  لیزیک  فلپ 
می باشد.   Manche دکتر  انتخابی  روش  که  داد  انجام   cap SMILE

SMILE مزایای
دکتر  است.  انسیزیون  سایز  کوچکی   SMILE مزایای  از  یکی 
نیز  کوچک تر  انسیزیون  می کند.  ذکر   mm  4 را  آن  اندازه   Manche

باعث  کوچک  انسیزیون  این  می شود.  استفاده  کشورها  سایر  در 
عمل  از  بعد  چشم  خشکی  بودن  کم تر  و  قرنیه  اعصاب  کم تر  قطع 
مقایسه  در   SMILE در  چشم  خشکی  عالیم  می شود.  جراحی 
کم تر  می شود  برداشته  محیطی  درجه   270 فلپ  که  لیزیک  با 
می شوند  قطع  جراحی  محل  در  اعصاب  تمام  لیزیک  در  است. 
می کشد.  طول  ماه   12 تا   6 اعصاب  برگشت  مشخص  طور  به  و 
این  بر  عالوه  است.  فلپ  عوارض  فقدان   ،SMILE دیگر  مزیت 
از  بهتر   SMILE در  قرنیه  بیومکانیک  که  داده  نشان  مطالعات 
قدامی   المالر  بافت  می گوید   Manche دکتر  می شود.  حفظ  لیزیک 
 mm  4 انسزیون  با   SMILE در  است،  قرنیه  قسمت  قوی ترین  قرنیه 
این  در  لیزیک   mm  20 انسیزیون  با  مقایسه  در  کم تری  دستکاری 
قدامی  استرومای  بافت  کم تر  دستکاری  بنابراین  می دهد.  رخ  الیه 
می کند.  کمک  اکتازی  احتمال  شدن  کم تر  به   SMILE در  قرنیه 

مطالعات مقایسه ای
همانطور که اشاره شد نتایج هر دو روش باهم قابل مقایسه هستند، 
در 40 بیمار که در یک چشم wavefront guided LASIK و در چشم 
 wavefront در گروه Manche انجام گرفت. نتایج دکتر SMILE مقابل
تعداد  او می گوید  بود.   SMILE گروه  از  بهتر  اندکی   guided LASIK

موارد با دید تصحیح نشده 20/20 و حتی 20/16 و 20/12/5 در گروه 
LASIK اندکی بیش تر بود. نتایج نهایی در هر دو گروه مشابه است اما 

نتایج مفید wavefront guided LASIK اندکی بیش تر می باشد. 
در   SMILE انجام شده  در چین  اخیراً  که  پروسپکتیو  مطالعه  در 
مقایسه با LASIK، از safety و کیفیت دید بهتر و Stability همسان 

برخوردار است ولی در موارد تصحیح میوپی باالتر از D 10 اسمایل 
قابلیت پیش بینی کم تری دارد. در این مطالعه 60 بیمار وارد شدند 
که 30 مورد  SMILE و 30 مورد FS.LASIK با پی گیری شش ماهه 
شدند. در پی گیری شش ماهه دو گروه SMILE دید تصحیح نشده 
 0.05  ±  0.10،LASIK گروه  در  و   -0.01-  ±  0.06  ،LogMAR در 
 ،LogMAR, SMILE بود. در حالی که دید تصحیح شده دور در گروه

0.07±0.07 و در گروه LASIK، 0.08±0.08 گزارش شد. 
بعد از عمل، میزان spherical equivalent در گروه SMILE به میزان 
انحنای  بود.   0/03  ±  0/20 D ,LASIK گروه  در  و   -0/20 ±  0/25
خلفی قرنیه در 2 گروه تغییری نداشت. کاهش ضخامت در SMILE به 
میزان 15/01 ± 137/40 و در گروه LASIK 17/43 ± 155/06 بوده 
 است. در یک هفته بعد از عمل تغییرات SE دو گروه SMILE به میزان

D 0/26 ± 0/01 و در گروه LASIK به اندازه D 0/30 ± 0/13- بود. 
 SMILE در spherical aberration و higher-order aberration تغییرات
انجام شده در  از LASIK بود. در مطالعه دیگری که در چین  کم تر 
 LASIK از SMILE در گروه  vertical coma تصحیح میوپی باال میزان

بیش تر گزارش شد. 

آینده
دکتر  Vukich معتقد است، SMILE مرحله دیگری در تکامل تغییر 
شکل قرنیه برای تصحیح عیوب انکساری می باشد/ برداشت بافت از 
داخل استروما قدرت و استحکام قرنیه را بهتر حفظ می کند که در 
طوالنی مدت این خود یک مزیت است. زیرا بیماران خواهان جراحی 
و  انتظار سالمت چشم  و  می باشند   30 تا   20 حدود  رفراکتیو سن 
دید خوب تا حدود 70 سالگی را دارند، از نظر دکتر Manche تکامل 
مرور  به  این روش  است  معتقد  و  اولیه می باشد  مراحل  در   SMILE

بهتر می شود. 



   

- تکامل SMILE در مراحل اولیه بوده و این روش به مرور بهتر خواهد شد.
- SMILE مرحله دیگری در تکامل تغییر شکل قرنیه برای تصحیح عیوب انکساری می باشد.

- برداشت بافت از داخل استروما قدرت و استحکام قرنیه را بهتر حفظ می کند و در طوالنی مدت این خود یک مزیت مهم است. 
 - بیماران خواهان جراحی رفراکتیو در محدوده سنی حدود 20 تا 30 هستند و انتظار سالمت چشم و دید خوب تا حدود سن 70

      سالگی را دارند.
- SMILE در مقایسه با LASIK، از safety و کیفیت دید بهتر و Stability همسان برخوردار است.

- در موارد تصحیح میوپی باالتر از D 10 اسمایل قابلیت پیش بینی کم تری نسبت به فمتولیزیک دارد.
- تغییرات higher-order aberration و spherical aberration در SMILE کم تر از LASIK است. 
- در تصحیح میوپی باال میزان vertical coma  در گروه SMILE از LASIK بیش تر می باشد. 
- به لحاظ نظری )تئوریک( در فمتولیزیک احتمال بروز خشکی چشم بیش از اسمایل است.

- احتمال ایجاد اکتازی قرنیه در فمتولیزیک به دلیل تغییرات قابل مالحظه در بیومکانیک قرنیه بیش از عمل اسمایل می باشد.
- به لحاظ تکنیکی یادگیری روش جراحی اسمایل دوره آموزشی به مراتب طوالنی تری در مقایسه با فمتولیزیک دارد. 

- باقی  ماندن حتی بخش های اندکی از استروما در اسمایل ایجاد آستیگماتیسم نامنظم شدید خواهد نمود.
 - جراحی اصالح باقی مانده عیوب انکساری در فمتولیزیک با بلند کردن مجدد فلپ انجام می شود ولی این کار در اسمایل عمدتا به  

     روش PRK روی سطح قرنیه و گاهی تبدیل pocket حاصله از اسمایل به فلپ فمتولیزیک صورت می گیرد.
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A partial optic nerve avulsion! 
A 16-year-old male presented with unilateral sudden vision loss in the left eye, after contusion 
eye injury. On admission, his best corrected visual acuity (BCVA) was 20/20 in the right eye, 
and hand motion in the left eye with relative afferent pupillary defect. The fundus exam of 
the OS demonstrated discrete vitreous hemorrhage, partial ONH avulsion, and peri-papillary 
intraretinal hemorrhage. Brain magnetic resonance imaging (MRI) of the orbits showed no 
optic nerve abnormality. After one year of follow-up, the BCVA of the OS improved to 20/100, 
and the fundus exam demonstrated temporal pallor of the optic disc with central round-gray 
defect.



یا  التهابی و  اثر حوادث  تالنژیکتازی مویرگ های شبکیه اغلب در 
رتینوپاتی  ماکوال  ناحیه  در  می شود.  ایجاد  شبکیه  عروق  انسدادی 
التهابی  بیماری های  و  وریدی  انسداد  خون،  پرفشاری  دیابتی، 
موارد  است.  آن  ایجاد  شایع  عوامل  از  خونی  اختالالت  و  شبکیه 
دیگری از تالنژیکتازی در ناحیه ماکوال و اطراف فوه آ دیده می شوند 
اصطالح آن ها  به  و  ندارند  شده ای  شناخته  بروز  عامل  هیچ   که 

Idiopathic Mac.Tel اطالق می شود.

اولین بار در سال 1968 مواردی از این بیماری گزارش شد و در 
سال 1982 یک تقسیم بندی برای آن انجام شد. در سال 1993 این 
بیماری را به سه گروه و چندین زیرگروه تقسیم کردند ولی در سال 
2006 آقای Yannuzi و همکاران درصدد برآمدند که برای فهم بهتری 
بیماری آن ها را به دو گروه تقسیم نمایند. این دو گروه عبارت بودند 
از type I یا تالنژیکتازی آنوریسمی و type II یا تالنژیکتازی پری فووه آ. 
مشخصات افتراقی این دو گروه را در جدول زیر مشاهده می نمایید. 

|Macular Telangiectasia (Mac Tel( تالنژیکتازی ماکوال|
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جراح و متخصص بیماری های چشم
فلوشیپ جراحی شبکیه و لیزر
بیمارستان چشم پزشکی نگاه

Characteristics of the 2 types of macular telangiectasias -1 جدول

اغلب  می شود  استفاده   Mac Tel اصطالح  از  وقتی  امروزه 
انواع می تواند  و  است  شایع تر  که  می باشد  دوم  نوع  همان   منظور 

Juxta-foveal, Macular و parafoveal داشته باشد. در این مقاله بیش تر 

روی همین نوع تمرکز خواهد بود. 
در ابتدا ذکر این نکته ضروری است که Mac Tel یک بیماری نادر 
نورودژنراتیو می باشد که باعث از دست رفتن الیه های خارجی شبکیه 
در ناحیه ماکوال و اطراف فووه آ می شود. میزان شیوع آن در مطالعه 
Beaver Dam حدود % 0/1 تخمین زده می شود. این بیماری بیش تر 

در دهه های پنجم تا هفتم زندگی نمایان می شود. 

پاتوفیزیولوژی
این  پاتوفیزیولوژی در  اصلی  امروزه مشخص شده است که عامل 
می باشد.  مولر  دژنراسیون سلول های  و  رفتن  از دست  بیماری 
کاهش شفافیت شبکیه و خاکستری رنگ شدن ناحیه ماکوال در اثر 
همین اختالل در سلول های مولر توجیه می شود و فکر می کنند که 
کروموفورهای آزاد شده از تخریب سلول ها مسئول رنگ خاکستری 
آن می باشد و رسوبات کریستالی که در سطح شبکیه به وجود می آید 
در  می دانند.  مولر  سلول های   footplate بازمانده های  حقیقت  در  را 
چه  آن  شبیه  دیگری  تغییرات  بیماری  این  بافت شناسی  نمونه های 
در رتینوپاتی دیابتی اتفاق می افتد مثل از دست رفتن پری سیت ها و 

رسوب لیپید در دیواره مویرگ ها نیز دیده شده است.

عالیم بالینی
و  مطالعه  هنگام  به  بویژه  دید  تاری  دچار  اغلب  بیماران  این 
اسکوتوم های اطراف مرکز خواهند بود. دید مرکزی آن ها در بیش تر 
موارد کاهش چشم گیری نشان نمی دهد و اکثراً اختاللی در عملکرد
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پروژه مک-تل نام  به  اخیر  مطالعه  در  نمی کند.  ایجاد  آن ها   زندگی 
Mac Tel Project نشان داده شده که حدود 60 % آن ها دید بیش تر  

ایجاد  تدریجی  خیلی  بینایی  کاهش  داشته اند.   20/200 حد  در  یا 
بینایی کاسته  از حدت  یا بیش تر  یک خط  تقریباً  می شود و ساالنه 
شبکیه  الیه های  آتروفی  علت  به  پیشرفته  موارد  در  البته  نمی شود. 
از  بیمار  دید  می تواند   CNV ایجاد  یا  ماکوال  سوراخ  آن  متعاقب  و 
20/200 کم تر باشد. یک یافته جالب توجه در این مطالعه این بود که 
مراحل پیشرفته بیماری بیش تر در چشم راست بیماران در مقایسه با 

چشم چپ دیده می شود. 

کرد  مشاهده  می توان  که  عالمتی  اولین  بیماران  معاینه  در 
خاکستری شدن بافت شبکیه به علت از دست رفتن شفافیت آن 
می باشد که اغلب در ناحیه تمپورال فووه آ شروع شده و به تدریج به 
اطراف آن گسترش می یابد. این یافته بیش تر موارد با اتساع مختصر 
مویرگ های عمقی و سطحی اطراف فووه آ همراه می باشد. یک نکته 
انحصاری این مویرگ های متسع این است که به یکباره با زاویه ای 90 
درجه در الیه های عمقی فرو می روند. رنگدانه های مهاجرت کرده از 
هیپرپالزی سلول های PRE و رسوب کریستال های سطحی در شبکیه 
دیده  می توانند  مرحله ای  هر  در  که  است  بالینی  یافته های  دیگر  از 

شوند. )شکل 1(

شکل 1-
 (A) Color fundus photo; (B) infrared photo; (C) green reflectance; and (D) blue reflectance, showing macular telangiectasia type 2.
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در مراحل بعدی فووه آ نمایی Vitelliform پیدا می کند و در مراحل 
تمام  یا  ناقص  سوراخ  شبکیه  الیه های  آتروفی  علت  به  پیشرفته تر 
بیماری  پیشرفت  یافته های  دیگر  از  می شود.  دیده  ماکوال  ضخامت 
ایجاد CNV و به دنبال آن خون ریزی های داخل و یا زیر شبکیه، تورم 

و احتماالً ایجاد اگزوداها می باشد. 
بیضی  ناحیه ای  به  بالینی  دیده شده که عالیم   MacTel پروژه  در 
شکل در ماکوال که قطر افقی آن به اندازه لبه تمپورال دیسک بینایی 
است  افقی  قطر  اندازه   0/8 آن حدود  عمودی  قطر  و  فووه آ  مرکز  تا 

محدود می باشد. 

یافته های تصویربرداری
می تواند  شبکیه  اتوفلورسانس  تصویر  بیماری،  اولیه  مراحل  در 
کاهش پیگمان های فووه آ را به صورت از دست رفتن هیپوفلوئورسانس 
 RPE مرکزی شبکیه آشکار نماید. در مراحل پیشرفته تر، هیپرپالزی

می تواند هیپرفلورسانس داشته باشد )شکل 2( 

شکل 2-
Loss of normal foveal hypoautofluorescence in a patient with MacTel (left) compared to a normal patient (right)

در آنژیوگرافی فلورسین عروق غیر طبیعی و متسع دیده می شوند که به یکباره در عمق شبکیه فرو می روند و در عکس های انتهایی نشت 
فلورسین دیده می شود )شکل 3(. اگر نئووسکوالریزاسیون اتفاق افتاده باشد معموالً یک آرتریول تغذیه کننده و یک ونول تخلیه کننده دیده 

می شود. )شکل 4(

شکل 3-
Fluorescein angiogram demonstrating mild leakage temporal to the fovea
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شکل 4-
Perifoveal telangiectasia in the proliferative stage. A, There is subretinal neovascularization with a retinal-retinal anastomosis. The 
perfusing arteriole (solid arrow) and the draining venule (open arrow) are in the retina. B, The retinal-retinal anastomosis appears to 
overlie the subretinal neovascularization (arrow). C, There is a
 retinal-retinal anastomosis with 2 perfusing arterioles (solid arrows) and a draining venule (open arrow). D, The retinal-retinal 
anastomosis communicates with nonpigmented subretinal neovascularization (arrows).

در OCT عالیم مشخص در این بیماری از دست رفتن الیه های خارجی شبکیه و وجود حفره های دژنراسیون در الیه های داخلی شبکیه است 
که در این تصویربرداری دیده می شود )شکل 5(.

شکل 5-
OCT showing degenerative cysts resulting in an ILM drape
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تشخیص افتراقی
در تشخیص افتراقی این بیماری باید موارد زیر را در نظر گرفت:

تغییرات  ناحیه ماکوال =  انسداد وریدهای کوچک و فرعی در   -1
انسداد وریدی معموالً بعد از یک تقاطع شریانی وریدی دیده می شود 

و هیچ وقت نصف  النهار افقی ماکوال را رد نمی کند. 
2- رتینوپاتی رادیاسیون= این رتینوپاتی ها اغلب مناطق وسیع تری 

از اطراف فووه آ را درگیر می کنند. 
بالینی ذکر  بر عالیم  بیماران عالوه  این  در  اگزوداتیو=   AMD  -3
شده نشانه های دیگری از جمله وجود دروزن و یا تغییرات RPE نیز 
دیده می شود. البته در مراحل نهایی که اسکار تشکیل می شود ممکن 

است افتراق آن ها ممکن نباشد. 
خیلی  دارو  این  کریستال های  رسوب  تاموکسیفن=  رتینوپاتی   -4

شبیه کریستال های رسوبی Mac Tel می باشد. 

درمان
براساس شواهد بالینی نه چندان زیادی که تا امروز به دست آمده 
دیده شده است که در تورم ماکوالی نوع اول درمان استاندارد لیزر 

فتوکواگوالسیون می باشد گرچه تزریق داخل زجاجیه استروئیدها و 
ترکیبات ضد VEGF هم تأثیرات موقتی نشان داده اند. 

در موارد Mac Tel نوع دوم متأسفانه هیچ درمان ثابت شده ای که 
نماید،  جلوگیری  سلول ها  دژنرسانس  پیشرفت  یا  و  ایجاد  از  بتواند 
کوهورت  مطالعه  یک   2019 سال  در  اخیراً  است.  نیامده  دست  به 
ایمپالنت از  استفاده  که  داده اند  نشان  و  انجام شده  بیمار   65  روی 

)Ciliary Neurotrophic Factor (CNF سرعت دژنرسانس سلولی را در 
گروه مورد مطالعه در مقایسه با گروه کنترل کاهش داده است ولی 
با توجه به عوارض چشمی این ماده مطالعات بیش تری باید صورت 

گیرد. 
امروزه اعتقاد بر این است که در مرحله Non-Proliferative بیماری 
هیچ درمانی مؤثر نیست و فقط در مواردی که CNV ایجاد شده است 
استفاده از داروهای ضد VEGF می تواند به ثبات بینایی و جلوگیری 

از ایجاد اسکار کمک نماید. 
شاید  شده اند  ماکوال  ضخامت  تمام  سوراخ  دچار  که  بیمارانی  در 
بتوان از جراحی برای تثبیت موقعیت شبکیه استفاده نمود گرچه در 
این موارد هم نتیجه جراحی از موارد مشابه سوراخ ماکوالی استاندارد 

مأیوس کننده تر است. 

- Mac Tel II یک بیماری نادر نورودژنراتیو ناحیه ماکوال است که هنوز بسیاری از مسایل آن ناشناخته می باشد. 
- این بیماری دو چشم را درگیر کرده و دو فاز Proliferative و Non-proliferative دارد.

- در فاز Non proliferative تا امروز درمان مشخصی یافته نشده است و در فاز proliferative می توان از تزریقات داخل چشمی    
  ضد VEGF استفاده نمود. 

شکل 6-
OCT showing subretinal hyperreflective material at the location of neovascularization, adjacent to degenerative cysts

نشانه های وجود نئووسکوالریزاسیون شامل مایعات داخل و یا زیر شبکیه و مواد رسوب کرده در زیر شبکیه از دیگر یافته ها می باشد.
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مقدمه 
بررسی میدان بینایی یکی از روش های اصلی تشخیص و پی گیری 
بیماری های  مواردی  در  و  نوروافتالمولوژیک  بیماری های  و  گلوکوم 
شبکیه است. بررسی میدان بینایی یک روش سابجکتیو و تا حدودی 
زمان بر است که عملکرد مجموعه چشم، راه های بینایی و کورتکس 
بینایی را نشان می دهد و می تواند نشانه ای اختصاصی از بیماری های 
قسمت های مختلف چشم و مسیر بینایی باشد و در برخی موارد محل 

ضایعه را لوکالیزه نماید.
آن  در  که  است  آستانه ای  تست های  از  یکی  بینایی  میدان  تست 
شدتی  آستانه  می شود.  تعیین  نور  دیدن  آستانه  تست  نقطه  هر  در 
ببیند.  را  آن  بتواند  نور  ارایه  موارد  از  نیمی  در  فرد  که  است  نور  از 
در  می شود  تعیین  نقطه  هر  آستانه  آن  در  که  استاتیک  پریمتری 
دستگاه  و  است  بینایی  میدان  بررسی  استاندارد  روش  حاضر  حال 
 Humphrey field analyzer (HFA), Carl Zeiss Meditec,) هامفری 
و استفاده  مورد  وسایل  رایج ترین  از  یکی   ) Inc. Dublin, CA, USA 

standard automated perimetry یا پریمتری white on white رایج ترین 

تست انجام شده است که در آن نور سفید روی زمینه سفید تابانده 
شده و آستانه میدان بینایی در نقاط از قبل تعیین شده بر حسب نوع 

تست تعیین می گردد.
فیکس  نقطه  به  نسبت   طبیعی یک چشمی  بینایی  میدان 
مرکزی محدوده ای شامل 60 درجه در قسمت فوقانی و نازال، 70 
درجه در قسمت تحتانی و 100 درجه در قسمت تمپورال است. 
 برنامه های مختلفی برای تست میدان بینایی وجود دارد که شایع ترین آن ها

را تست می کنند.  نقطه مرکزی  یا 10 درجه در هر طرف   24 ،30
بینایی  میدان  از  درجه   60 مرکزی،  درجه   30 تست  در  بنابراین 

مرکزی بیمار بررسی می شود.
در این نوشتار مروری بر مشخصات آزمایش میدان بینایی و تفسیر 

آن و نیز تغییرات جدید در این امر ارائه می شود.

Luminance یا شدت نور

   در آزمایش میدان بینایی از دو واحد مرتبط با نور استفاده می شود.
   1- شدت نور که با )apostilb (asb بیان می شود که طبق تعریف

1candela/m2 = 3.14 asb است. در دستگاه هامفری شدت نور زمینه 

asb 31.4 معادل 10cd/m2 می باشد.

   2- حساسیت شبکیه که با دسی بل بیان می شود و با شدت نور نسبت 
عکس دارد یعنی هر نقطه از شبکیه که فرد بتواند نور ضعیف تری را 
تشخیص دهد حساسیت باالتری دارد. دسی بل یک واحد لگاریتمی 
است که از نسبت نور زمینه به تارگت به دست می آید و یک واحد 
واقعی و قابل مقایسه بین دستگاه های مختلف نیست. در یک دستگاه 
ممکن است حداکثر دسی بل ۵0 و در دستگاه دیگر 20 باشد. بنابراین 
طبق  کرد.  مقایسه  هم  با  را  مختلف  دستگاه های  دسی بل  نمی توان 
تعریف 1db=0.1 log unit. نکته دیگر این که به دلیل لگاریتمی بودن 
در  دسی بل   1 کاهش  و  نیست  برابر  هم  با  واحدها  فاصله  دسی بل 
میزان های مختلف حساسیت شبکیه به معنای کاهش بینایی مساوی 
نیست. بنابراین در نقطه 10 دسی بل شدت نوری که قابل تشخیص 

است 1000 برابر نقطه 30 دسی بل است.
استفاده  مطالعات  در  و  است      Lmbert معادل دسی بل،  واحدخطی 
می شود. شکل 1 ارتباط شدت نور و حساسیت شبکیه در دستگاه های 

هامفری و اکتاپوس را نشان می دهد.

   از آنجا که آزمایش میدان بینایی یک تست سابجکتیو و نیازمند 
همکاری بیمار است برای کاهش خطاهای تست که آن را غیر قابل 
اعتماد می کند الزمست تست با پارامترهای مناسب با بیماری فرد و 
شرایط سنی و جسمانی بیمار انتخاب شود تا میزان خطا حداقل و 

تست با دقت باال انجام شود.

اندازه تارگت
هامفری  زایس  دستگاه  نورانی  تارگت  برای  اندازه  پنج   
 .) I-V( می شوند  داده  نمایش  رومی  اعداد  با  که  دارد  وجود 
   در اغلب موارد تست با تارگت سفید مرکزی با سایز lll برابر ۴ 
میلی متر مربع و معادل 0/۴3 درجه میدان بینایی انجام می شود 
و مدت زمان ارائه آن به چشم در دستگاه هامفری 0/2 ثانیه است. 
در موارد دید کم که تشخیص تارگت III مشکل است و نیز در کودکان 

مروری بر تفسیر و تازه های میدان 
بینایی
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شکل 1- ارتباط شدت نور و حساسیت شبکیه در دستگاه های هامفری و اکتاپوس

* دکتر فریده شریفی  پور 
 sharifipourf@yahoo.com

جراح و متخصص بیماری های چشم
فلوشیپ گلوکوم

بیمارستان لبافی  نژاد



و افرادی که همکاری مناسبی ندارند می توان دفعات اول تست را با 
تارگت V با اندازه 64 میلی متر مربع معادل 1/73 درجه میدان بینایی 
 III انجام داد تا هم بیمار با نحوه انجام تست برای دفعات بعد با تارگت
آشنا شود و هم تخمین نسبی از وضعیت میدان بینایی به دست آید.

استراتژی و برنامه های آزمایش میدان بینایی
آن  بیمار  حتماً  که  آستانه  از  باالتر  بینایی  محرک  یک  با  تست    
نوبت  چند  در  دسی بل   4 کردن  کم  با  و  شده  شروع  می بیند  را 
اضافه  دسی بل   2 بار  چند  سپس  می رسد  آستانه  زیر  به  نور  شدت 
آستانه که تعیین  این روش  کند.  عبور  آستانه  از  تا مجدداً   می شود 

bracketing        نام دارد گرچه دقیق است اما باعث طوالنی شدن تست 

می شود. در استراتژی SITA که معموال از آن استفاده می شود روش 
آستانه برای نقاط مرکزی هر کوادران یعنی 4 نقطه اول تست تعیین 
می شود و دستگاه آستانه سایر نقاط را از روی نقاط قبلی بر حسب 

پاسخ بیمار حدس می زند.
 SITA دارد که شامل  SITA  وجود  استراتژی  در حال حاضر سه 
Standard با زمان ۵-7 دقیقه، SITA Fast با زمان 4 دقیقه و استراتژی 

جدید SITA Faster  با زمان تقریبی 2 دقیقه می باشد. برنامه هایی که 
معموال برای تست استفاده می شود شامل 2-30 با 76 نقطه تست، 
  SITA Faster با 68 نقطه و در استراتژی  با ۵4 نقطه، 10-2   24-2

برنامه C 2-24 با 64 نقطه است.

fixation target و نحوه کنترل آن
چنانچه  می شود.  انجام  مرکزی  تارگت  با  تست  موارد  اغلب  در 
بیماری ماکوال با کاهش دید مرکزی وجود داشته باشد بهتر است از 
تارگت های دیاموند بزرگ یا کوچک بر حسب وسعت ضایعه ماکوال 
استفاده کرد و در درخواست ذکر گردد. دو روش برای کنترل دقیق 

fixation وجود دارد.

Gaze tracker .1  که درتمام زمانی که محرک نوری تابانده می شود 
وضعیت فیکسیشن را نشان می دهد و معیار دقیقی از نحوه نگاه کردن 

بیمار در طول تست است.
2. مانیتور کردن نقطه کور که در زمانی غیر از ارائه محرک نوری با 
تاباندن نور در محل نقطه کور که در ابتدای تست تعیین شده است 
نحوه fixation بیمار تعیین می شود و در صورت پاسخ دادن بیمار به 
این نور آن را به صورت fixation loss  گزارش می کند. این روش که 
دقت کم تری از gaze tracker دارد و مدت زمان تست را نیز طوالنی تر 
می کند در استراتژی های اخیر برای کاهش مدت زمان تست حذف 

شده است.
در  الزمست  پسودوفاکی  یا  آفاکی  با  جوان  افراد  و  کودکان  در 
درخواست نیاز به استفاده از add نزدیک ذکر شود. در غیر اینصورت 
دستگاه برای این گروه های سنی استفاده از عینک نزدیک را در نظر 

نخواهد گرفت و نتیجه تست قابل اعتماد نخواهد بود.

در اغلب موارد تست با استراتژی SITA-STD و برنامه 2-24 درخواست 
می شود.

بررسی سیستماتیک تست میدان بینایی
هر گزارش میدان بینایی به سه قسمت تقسیم می شود. )شکل 2(

نام،  بیمار  مشخصات  در  تست:  مشخصات  و  بیمار  مشخصات   -1
تاریخ تولد و  سن، تاریخ و زمان انجام تست، اندازه مردمک و اصالح 
دید نزدیک حائز اهمیت است و ممکن است تست را غیر قابل اعتماد 
کند. )شکل 2-مستطیل زرد(. در مشخصات تست باید به نوع تست، 
فیکسیشن،  کنترل  نحوه  زمینه،  نور  شدت  محرک،  نوع  استراتژی، 
اندکس های قابل اعتماد بودن تست و مدت زمان انجام تست دقت 

شود.
منفی  کاذب،  مثبت   ,Fixation loss شامل   reliability اندکس های 
قابل  مقادیر  است.   gaze tracker بررسی  و  تست  زمان  مدت  کاذب، 
 ،%20 ترتیب  به  آستانه ای  روش های  در  اندکس ها  این  برای  قبول 
33% و 33% می باشد. در استراتژی SITA، منفی کاذب 1۵% و مثبت 
کاذب تا 10% قابل قبول است گرچه توافق قطعی در مورد این مقادیر 
وجود ندارد و در مطالعات مختلف اعداد قابل قبول متفاوت هستند. از 
بین این پارامترها مثبت کاذب و gaze tracker اهمیت بیش تری 
دارند. پاسخ های منفی کاذب باال )یعنی ندیدن نور در نقطه ای که 
قبال بیمار نور را دیده است( گرچه می تواند تست را غیر قابل اعتماد 
کند اما چون در بیماران مبتال به گلوکوم پیشرفته ممکن است در 
که  صورتی  در  باشد  داشته  وجود  بیماری  بدلیل  اسکوتوم  لبه های 
سایر اندکس ها قابل قبول باشند قابل اغماض است و بدلیل طوالنی 
کردن تست این پارامتر نیز در استراتژی های اخیر حذف شده است. 
مدت زمان تقریبی تست برای هر برنامه و استراتژی مشخص است 
و چنانچه تستی خیلی طوالنی تر از مدت زمان پیش بینی شده باشد 
بطور غیرمستقیم نشانه ای از عدم پاسخ صحیح بیمار و خستگی وی 
در طول انجام آزمایش و احتماالً غیر فابل اعتماد بودن تست است. 
باید بخاطر داشت که تست طبیعی حتی در حضور اندکس های 
تکرار  به  نیازی  و  کرد  تفسیر  نرمال  میتوان  را  طبیعی  غیر 
نیست اما تست غیر طبیعی )چه با اندکس های طبیعی و چه 
غیر طبیعی و غیر قابل اعتماد( نیاز به تکرار و تأیید تغییرات 
مشاهده شده دارد. قبل از بررسی اجزای تست و تفسیر آن ها الزم 
است حتما به چهره بیمار و عواملی که ممکن است در تست اختالل 
ایجاد کنند توجه کرد. ابرو یا پیشانی برجسته، افتادگی یا تورم پلک، 
مژه های خیلی بلند یا مصنوعی، قرار گرفتن ماسک در نزدیکی چشم، 
استفاده از عینک ضخیم مانند آفاکی همه می توانند در تست اسکوتوم 
غیر واقعی ایجاد کند و در نتیجه قبل از انجام تست باید اصالح و در 

تفسیر مورد توجه قرار گیرند.
شامل  بینایی:  میدان  مختلف  قسمت های  حساسیت  گزارش   -2
بر تست  نقاط  آستانه  که  است   )numeric data( عددی  اطالعات 
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حسب دسی بل را نشان می دهد. در gray scale  این آستانه ها بصورت 
گرافیکی نشان داده می شوند و قسمت های تیره نشانه کاهش 
حساسیت و آستانه و قسمت ها ی روشن نشانه افزایش آستانه 
طبیعی  غیر  باالی  حساسیت  با  مناطق  نشانه  سفید  رنگ  و 
بویژه در مثبت کاذب باال هستند. در صورت وجود اسکوتوم باید 
به نحوه تغییر اعداد توجه نمود. معموالً در گلوکوم تغییر آستانه نقاط 
تست بصورت تدریجی اتفاق می افتد و تغییر ناگهانی آستانه مثال از 
با آستانه صفر دیده نمی شود  به نقطه مجاور  با آستانه 20  نقطه ای 
آرتیفکت  پتوز،  بدلیل  نور  بلوک  احتمال  به  باید  )در چنین مواردی 
ناشی از لبه لنز و عوامل مشابه توجه نمود تا وجود اسکوتوم واقعی(. 
حساسیت  اختالف  نشان دهنده  اعداد   total deviation در 
در ولی  است  نرمال  سن  هم  افراد  با  نقطه  هر  در  بیمار   آستانه 

کدورت  مانند  ژنرالیزه  تغییرات  برای  فوق  اعداد   pattern deviation

فوق  الگوی  دو  هر  برای  می شوند.  اصالح  انکساری  عیب  و  مدیا 

میزان  و  گزارش می شود   plot نیز  و  به صورت عددی  اطالعات  این 
گرفته  قرار  آماری  آنالیز  مورد  طبیعی  فرد  با  نقاط  آستانه  اختالف 
p value  کم تر  داده می شود.  نشان  به صورت عالیمی   p value با  و 
که با رنگ تیره تر نشان داده می شود اهمیت بالینی بیش تری دارد. 
در تفسیر total deviation و pattern deviation باید دقت داشت 
 total deviation از  کم تری  اختالل  باید   pattern deviation که 
نشان دهد. چنانچه برعکس این حالت مشاهده شود معموال بدلیل 
با  مثبت کاذب باالست که در معیارهای reliability دیده می شود و 
در موارد آسیب شدید  Mean Deviation مثبت مشخص می شود. 

دارند پایینی  آستانه  تست  نقاط  همه  که  گلوکوم   بدنبال 
به همین  و  نزدیک می شود  نرمال  به سمت   pattern deviation

دلیل برای پیش گیری از تفسیر اشتباه pattern deviation نشان 
گلوکوم  از  ناشی  میدان  تغییرات  اینکه  تشخیص  و  نمی شود  داده 
پیشرفته یا کاتاراکت شدید است با معاینه بالینی مشخص می گردد.

شکل 2- گزارش میدان بینایی 2-24 با دستگاه هامفری.



در  بویژه  گلوکوم  مشخصات  از  یکی  تست  نهایی  گزارش   -3   
تحتانی  و  فوقانی  نقاط  آستانه  اختالف  بیماری  اول  مراحل 
یک  در  آسیب  معموال  اولیه  مراحل  در  چون  است  بینایی  میدان 
نیمه  بیماری  پیشرفت  با  و  می شود  شروع  بینایی  میدان  نیمه 
از  زون هایی  مقایسه  با  می شود.  درگیر  هم  بینایی  میدان  دیگر 
فیلد، تحتانی  قسمت  در  آن   معادل  زون های  با  فوقانی   قسمت 

نتیجه  که  می شود  تعیین    Glaucoma Hemifield Test

)غیرطبیعی(، نرمال  محدوده  از  خارج  بصورت   آن 
حساسیت ژنرالیزه  کاهش  )مشکوک(،   borderline 

حساسیت  غیرطبیعی  افزایش   ،)General Reduction of Sensitivity(
)Abnormally High Sensitivity( و در محدوده نرمال گزارش می شود. 

)شکل 2- مستطیل قرمز(
متوسط  مقدار  که   Mean deviation )MD( گلوبال  اندکس های  در 
میدان  متوسط  بطور  که  می دهد  نشان  است   total deviation اعداد 
افراد هم سن چند دسی بل کاهش یافته است. این  بینایی نسبت به 
اندکس عالوه بر گلوکوم بدلیل کاتاراکت یا سایر علل کدورت مدیا 
وعیب انکساری اصالح نشده نیز کاهش می یابد. با اصالح آن و بدست 
بنابراین می یابد،  کاهش  عوامل  این  اثر   pattern deviation  آوردن 

pattern deviation در تشخیص گلوکوم اختصاصی تر است. بر اساس 

اعداد pattern deviation اندکس VFI( visual field index) بدست می آید 
که بصورت خالصه نشان می دهد میدان بینایی بیمار چند درصد میدان 
 VFI=100% بینایی افراد نرمال هم سن اوست. در میدان بینایی طبیعی
 است و هر دسی بل تقریبا معادل VFI 3% است. از دیگر اندکس ها 
)pattern standard deviation (PSD است که پراکندگی اعداد را نشان 
است.  بینایی  میدان  لوکالیزه  آسیب  از  نشانه ای  واقع  در  و  می دهد 
هنگامی که در جلو آن p value ثبت شود به معنای غیر طبیعی بودن 
اعداد کاهش می یابد  پراکندگی  با پیشرفت گلوکوم  است.  آن 
است ممکن  و  می کند  تغییر  شدن  نرمال  سمت  به   PSD  و 
p value در جلو آن نشان داده نشود که این به معنای بدتر شدن 

گلوکوم است، نه بهتر شدن آن. آسیب گلوکومی بر اساس چند 
معیار مانند MD به خفیف، متوسط و شدید تقسیم بندی می شود. 
مقدار کم تر از 6-، بین 6- تا 12- متوسط و بیش تر از 12- شدید 
در نظر گرفته می شوند. 4 نقطه مرکزی نیز در تعیین شدت آسیب 
میدان بینایی اهمیت خاصی دارند. با هر میزان MD، اگر آستانه 
یکی از ۴ نقطه مرکزی 15 دسی بل باشد آسیب متوسط و اگر 
دو نقطه در دو همی فیلد 15 دسی بل یا یک نقطه آستانه صفر 

داشته باشد آسیب میدان بینایی شدید تلقی می شود.
آن  بودن  اعتماد  قابل  در  تست  زمان  مدت  که  آنجا  از 
و  SITA-standard بر  عالوه   SITA استراتژی  در  است   موثر 

هدف  با   SITA-faster استراتژی  اخیر  سال های  در   SITA-fast

بیمار  خستگی  از  جلوگیری  و  تست  زمان  مدت  بیش تر  کاهش 
شده  معرفی  آن  دقت  کاهش  بدون  اعتماد  قابل  تست  نهایت  در  و 

بررسی برای  کور  نقطه  کنترل   SITA-faster روش  در   است. 
است  ممکن  کاذب  منفی  اینکه  بدلیل  و  شده  حذف   fixation

در  آن  بودن  باال  و  شود  دیده  بیش تر  گلوکومی  افراد  در 
حذف  با  نمی کند  اعتماد  قابل  غیر  را  تست  بیماران  این 
فاصله  و  تاخیر  بعالوه  است.  شده  کم تر  تست  زمان  مدت  آن 
نهایت  در  است.  یافته  کاهش  نوری  تارگت های  ارائه  بین  زمانی 
در دقیقه   7-۵ با  مقایسه  )در  دقیقه   3-2 زمان  در  تست   این 

دقت  در  کاهش  بدون   )SITA-fast در  دقیقه   4 و   SITA-standard

نام به  برنامه جدیدی  این استراتژی  در  است.  انجام  قابل   تست 
)مرکزی(  سنترال   C حرف  از  منظور  که  شده  ارائه   2۴-2  C

است. )شکل 3( 
از  در تست 2-24 در 10 درجه مرکزی که قسمت بسیار مهمی 
میدان بینایی است فقط 4 نقطه تست وجود دارد و مطالعات نشان 
داده اند که در برخی بیماران گلوکومی در ابتدای سیر بیماری و زمانی 
که میدان 2-24 طبیعی است و فرد بعنوان گلوکوم پری-پریمتریک 
بینایی  میدان  در  کوچکی  اسکوتوم های  است  ممکن  می شود  تلقی 
به  مبتال  بیماران  در  بخصوص  یافته  این  باشد.  داشته  وجود   10-2
گلوکوم با فشار پایین که اسکوتوم در قسمت مرکزی در مراحل 
اولیه بیماری اتفاق می افتد دیده می شود. با بررسی میدان بینایی10 
درجه، 10 نقطه که بطور شایع تری آسیب میدان بینایی مرکزی در 
آن مشاهده شده به قسمت مرکزی میدان بینایی 2-24 اضافه شده 
است. بنابراین در تست C 2-24 در مجموع تعداد نقاط از ۵4 نقطه 
در تست 2-24 به 64 نقطه در تست C 2-24 افزایش می یابد. در 
یک مطالعه جدید حساسیت تست C 2-24 نسبت به انجام دو تست 

2-24 و 2-10 در تشخیص اسکوتوم های مرکزی کم تر بود.
انواع آسیب گلوکومی در میدان بینایی عبارتند از:

قوسی  اسکوتوم  پاراسنترال،  اسکوتوم  حساسیت،  ژنرالیزه  کاهش 
nasal step و در مراحل  ،Altitudinal دیفکت ،arcuate scotoma شکل یا
انتهایی بیماری فقط جزیره مرکزی یا central island و یا تنها ناحیه 

تمپورال میدان بینایی باقی می ماند.
اشتباهاتی که به طور شایع در میدان بینایی اتفاق می افتد و سبب 

اشتباه در تفسیر آن می شود عبارتند از:
اشتباه در نام و سن بیمار، اشتباه در اصالح عیب انکساری، آرتیفکت 
ناشی از لبه لنز، دیفکت برگ شبدری )clover leaf( بدلیل خستگی، 
اندازه  از کاتاراکت و  عدم توجه و منفی کاذب باال و تغییرات ناشی 

مردمک.

|مروری بر تفسیر و تازه های میدان بینایی|
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- پریمتری طبیعی در یک چشم نسبت  به نقطه فیکس مرکزی محدوده ای شامل 60 درجه در ناحیه فوقانی و نازال، 70 درجه در ناحیه 
تحتانی و 100 درجه در ناحیه تمپورال است. 

- در تست پریمتری از 2 واحد مرتبط با نور استفاده می شود: 1- شدت نور با واحد apostilb (asb)، 2- حساسیت شبکیه با دسی بل. 
حساسیت شبکیه جنبه نسبی و حالت لگاریتمی دارد.

- پنج اندازه برای تارگت نورانی دستگاه زایس هامفری وجود دارد که با اعداد رومی نمایش داده می شوند )I-V (. در اغلب موارد تست با 
تارگت سفید مرکزی با سایز lll برابر 4 میلی متر مربع معادل 0/43 درجه میدان بینایی انجام شده و مدت زمان نمایش آن به چشم در 

دستگاه هامفری 0/2 ثانیه است.
- در حال حاضر سه استراتژی SITA وجود دارد که شامل SITA Standard  با زمان ۵-7 دقیقه، SITA Fast با  زمان 4 دقیقه  و  استراتژی جدید 
SITA Faster با زمان تقریبی 2 دقیقه هستند. برنامه هایی که معموال برای تست استفاده می شود شامل 2-30 با  76  نقطه تست، 2-24 با ۵4  

 نقطه، 2-10 با 68 نقطه و در استراتژی SITA Faster   برنامه C 2-24 با 64  نقطه  است.  در روش SITA-faster کنترل نقطه کور برای بررسی
fixation حذف شده و بدلیل اینکه منفی کاذب ممکن است در افراد گلوکومی بیش تر دیده شود و باال بودن آن در این بیماران تست را 

غیر قابل اعتماد نمی کند با حذف آن مدت زمان تست کم تر شده است.
- دو روش برای کنترل دقیق fixation وجود دارد. gaze tracker .1 )بسیار دقیق( و 2- مانیتور کردن نقطه کور )دقت کم تر و طوالنی تر(.

- اندکس های reliability شامل fixation loss, مثبت کاذب، منفی کاذب، مدت زمان تست و بررسی gaze tracker است. مقادیر قابل قبول 
در استراتژی SITA، منفی کاذب %15 و مثبت کاذب تا %10 قابل قبول است گرچه توافق قطعی در مورد این مقادیر وجود ندارد. از بین 

تمامی پارامترها مثبت کاذب و gaze tracker اهمیت بیش تری دارند. 
- در تفسیر total deviation و pattern deviation باید دقت داشت که pattern deviation باید اختالل کم تری از total deviation نشان دهد.

- در موارد آسیب شدید بدنبال گلوکوم که همه نقاط تست آستانه پایینی دارند pattern deviation به سمت نرمال نزدیک می شود و به 
همین دلیل برای پیش گیری از تفسیر اشتباه pattern deviation نشان داده نمی شود. 

visual field index  (VFI) بدست می آید که  اندکس  اعداد آن  بر اساس  pattern deviation در تشخیص گلوکوم اختصاصی تر است و   -
بصورت خالصه نشان می دهد میدان بینایی بیمار چند درصد میدان بینایی افراد نرمال هم سن بیمار می باشد. هر دسی بل تقریبا معادل 

VFI 3% است.

- در گلوکوم با هر میزان MD، اگر آستانه یکی از 4 نقطه مرکزی 1۵ دسی بل باشد آسیب متوسط و اگر دو نقطه در دو همی فیلد 1۵ 
دسی بل یا یک نقطه آستانه صفر داشته باشد آسیب میدان بینایی شدید تلقی می شود.

nasal step و در مراحل  ،Altitudinal دیفکت ،arcuate scotoma کاهش ژنرالیزه حساسیت، اسکوتوم پاراسنترال، اسکوتوم قوسی شکل یا -
انتهایی بیماری فقط جزیره مرکزی یا central island و یا تنها ناحیه تمپورال میدان بینایی باقی می ماند.

- اشتباهاتی که به طور شایع در میدان بینایی اتفاق می افتند و سبب اشتباه در تفسیر آن می شوند عبارتند از:
اشتباه در نام و سن بیمار، اشتباه در اصالح عیب انکساری، آرتیفکت ناشی از لبه لنز، دیفکت برگ شبدری )clover leaf( به دلیل خستگی، 

عدم توجه بیمار و منفی کاذب باال و تغییرات ناشی از کاتاراکت و اندازه مردمک.
 OCT تست میدان بینایی را باید در کنار معاینات و یافته های بالینی تفسیر نمود و بخصوص در گلوکوم با یافته های سر عصب بینایی و -

تطبیق داد. هرگونه عدم هماهنگی و همخوانی نیاز به بررسی دقیق و مجدد دارد.
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چکیده 
تک  دید  بینایی  عملکرد  اختالل  یک  آمبلیوپی  هدف:  و  زمینه 
چشمی و دو چشمی است و روش جدید درمان آن از تک چشمی به 
دو چشمی تغییر پیدا کرده است. در این مطالعه هدف مقایسه نتایج 
واقعیت  طریق  از  بازی-درمانی  با  غالب  چشم  بستن  درمان  بینایی 
مجازی به عنوان درمان جدید تنبلی چشم در کودکان آمبلیوپ است. 

 )Methods( روش ها
این مقاله بر روی 50 کودک 4 تا 10 ساله با آمبلیوپی یک طرفه 
انجام شده است. کودکان به طور تصادفی و مساوی به دو گروه مورد 
و شاهد تقسیم شدند )در هر گروه 25 نفر( گروه مورد به مدت 4 تا 
6 هفته، هر هفته 5 جلسه و در هر جلسه یک ساعت بازی واقعیت 
مجازی را از طریق head set انجام دادند. گروه شاهد به مدت 2 ساعت 
در آمبلیوپی خفیف )BCVA:20/30-20/40(، 4 ساعت در آمبلیوپی 
موارد  در  روز  در  ساعت   6 و   )BCVA›20/40-20/100( متوسط 

آمبلیوپی شدید )BCVA› 20/100( چشم غیرآمبلیوپ را بستند. 
در مطالعه حاضر ثبت میزان حدت بینایی به واحد LogMAR و به 
دو روش خطی بر اساس پاسخ بیمار به بیش تر یا برابر 50 درصد از 
حروف هر خط چارت و یا بر اساس شمارش تعداد حروف خوانده شده 

توسط بیمار بوده است.

 )Results( نتایج
قابل  طور  به  گروه  دو  هر  در  خطی  اساس  بر   BCVA متوسط 
گروه  دو  بین  تفاوت  اما   )p  >0/0001( بود  یافته  افزایش  توجهی 
شمارش  یا   EDTRS اساس  بر   )BCVA .p  =0/59( نبود  توجه  قابل 
بود.  شده  بیش تر  گروه  دو  هر  در  نیز  شده  خوانده  حروف   تعداد 
)p Control =0/001/p Case = 0/0001( و تغییرات حدت بینایی در 

 .)p =0/002( .گروه مورد بیش تر از گروه کنترل بود

)Conclusion( نتیجه گیری
)بازی های  مورد  گروه   BCVA برابری  به  توجه   با 

غیرآمبلیوپ(  چشم  )بستن  شاهد  و   )virtual reality

 بر اساس روش اندازه گیری دید خطی و برتری آن در گروه مورد به 
روش اندازه گیری دید با شمارش تعداد کل حروف، استفاده از واقعیت 

مجازی به عنوان درمان جدید آمبلیوپی پیشنهاد می  شود. 

Introduction مقدمه
ندرت  به  و  یک طرفه  دید  کاهش  به  قدیم  تعریف  در  آمبلیوپی 
یا   چشم  ساختمانی  انبرمالیتی  هیچ  گونه  بدون  چشم ها  دوطرفه 
یک  آمبلیوپی  جدید،  تعریف  در  می شود.  گفته  بینایی  مسیرهای 
اختالل رشد عصبی است که با نقص در عملکرد بینایی تک چشمی  
و دو چشمی همراه است و حتی مراکز ادغام بینایی اولیه را نیز در بر 
می گیرد. بنابراین آمبلیوپی تنبلی یک چشم نیست بلکه تنبلی 
هر دو چشم باید محسوب شود. امروزه روش های استاندارد درمان 
آمبلیوپی تصحیح عیوب انکساری و بستن و پنالیزاسیون چشم غالب 
می باشد. همه بیماران به روش های قدیمی جواب نمی دهند و حتی 
را در 10  آمبلیوپی کمی  داده اند هنوز  به درمان جواب  گروهی که 
طور  به  که  کودکان  از  درصد   25 تقریباً  و  می دهند  نشان  سالگی 
می برند  رنج  آمبلیوپی  عود  از  هم  باز  درمان شده اند  موفقیت آمیزی 
و می دانیم که تالش طوالنی مدت کودک و خانواده اش برای درمان 
مورد نیاز است و چالش های زیادی برای درمان آمبلیوپی در بالغین 
است.  نیاز  مورد  درمانی  جدید  روش های  بنابراین  دارد.  وجود  نیز 
امروزه محققین بر این باورند که ساپرشن نقش اساسی را در درمان 
آمبلیوپی بازی می  کند و کاهش آن باعث افزایش سطح انعطاف پذیری 
مغز می شود و به دنبال آن حدت بینایی، دید سه بعدی و حساسیت 
جدید  درمان  اساس  این  بر  می یابد.  افزایش   )CS( کنتراست 
 آمبلیوپی باید صرفاً دو چشمی و از طریق )perceptual learning( و یا

)dichoptic training( باشد. برخالف )perceptual learning( که تصاویر 
یکسان برای دو چشم به طور همزمان نشان داده می  شود و یادگیری 
 )dichoptic training( تصاویر از طریق تکرار زیاد دیدن آن ها است در
پس  یک  طریق  از  همزمان  طور  به  چشم  دو  برای  مختلف  تصاویر 
زمینه یکسان نشان داده می شود، گاهی قسمتی از یک تصویر برای 
هر چشم نمایش داده می شود و یا یک تصویر با disparity مختصری از 
تصویر دیگر نشان داده می  شود. همچنین این تصاویر می توانند از نظر 
وضوح، حساسیت کنتراست و رنگ و حرکت با هم فرق داشته باشند 
بنابراین تحریک های متفاوت چشم آمبلیوپ و چشم غیرآمبلیوپ به 
ویدئوها  و  بازی ها  به  دادن  نمره  با  و  می شود  ممکن  همزمان  طور 

تشویق کودک به مشارکت نیز بیش تر می شود. 
شروع سیر تکاملی )dichoptic training( از نمایش تصاویر هولوگرام،  
  virtual reality آناگلیف با عینک های سبز و قرمز و در نهایت تکنیک
می باشد که در آن تصویر توسط  head set در فاصله ای دورتر،  بزرگ تر 

و به صورت سه بعدی حس می شود. 

درمان آمبلیوپی با استفاده از بازی های 
واقعیت مجازی: کارآزمایی بالینی تصادفی 

شده
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|درمان آمبلیوپی: با استفاده از بازی های واقعیت مجازی|

 ،literature در  موجود  شده  تصادفی  بالینی  کارآزمایی   مقاالت  در 
اغلب بین بازی های )I-BiT )binocular interactive treatment با اکلوژن 
 SHAM در کوتاه مدت )2 هفته( مقایسه انجام شده و یا با بازی های
مقایسه به عمل آمده است. که از لحاظ آماری اختالف قابل توجهی 
بین روش بستن چشم غالب و روش )I.BiT( یا virtual reality نشان 

داده نشده است.
در این مطالعه در نظر داریم که نتایج بینایی درمان بستن چشم 
با تکنیک بازی- درمانی از طریق واقعیت مجازی یا  غیرآمبلیوپ را 
بیمارستان  در  تنبلی چشم یک طرفه  با  در کودکان   virtual reality

چشم پزشکی نگاه مقایسه کنیم. 

مواد و روش ها
با  کودک   50 روی  بر  تصادفی  بالینی  کارآزمایی  مطالعه  این 
تا  در طی سال های 2019  کودکان  این  است.  آمبلیوپی یک طرفه 

2020 به بیمارستان چشم پزشکی نگاه مراجعه نمودند.
انحراف کم تر  مرکزی،  فیکساسیون  یکطرفه،  آمبلیوپی  با  کودکان 
با  کودکان  شدند.  مطالعه  وارد  سال   10-4 سنی  دامنه  و   PD  8 از 
 ،PD 8 آمبلیوپی دوطرفه، فیکساسیون غیرمرکزی، انحراف بیش تر از
ضایعات قدامی و خلفی چشم، اختالالت جسمی و روانی، پنالیزاسیون 
در طی 2 هفته قبل از مطالعه و کودکانی که عدم همکاری داشتند 

از مطالعه خارج شدند.
این مطالعه مورد تأیید کمیته اخالق مرکز تحقیقات چشم دانشگاه 
 )IR.SBMU.ORC.REC.1398.024( علوم پزشکی شهید بهشتی با کد
قرار گرفت. در سایت ww.clinicaltrial.gov ثبت شده است. همچنین 
تمام روند مطالعه به اصول Helsinki پایبند بوده و از کلیه بیماران قبل 

از ورود به مطالعه رضایت آگاهانه گرفته شده است.
حداقل سه ماه بعد از استفاده از عینک که به دنبال سیکلوپلژیک 
به  تصادفی  طور  به  کودکان  بوده  مناسب  عینک  تجویز  و  رفرکشن 
دو گروه مورد )n=25( و گروه شاهد )n=25( تقسیم شدند. کودکان 
گروه مورد هر هفته پنج جلسه، در هر جلسه یک ساعت به مدت 4 
باز  با دو چشم  از طریق هدست  بازی واقعیت مجازی را  تا 6 هفته 
تا 30 ساعت(. کودکان گروه شاهد  به طور کلی 20   ( دادند  انجام 
چشم غیرآمبلیوپ را به مدت 2 ساعت در روز در آمبلیوپی خفیف 
متوسط  آمبلیوپی  در  روز  در  ساعت   4  ،)BCVA:20/30  –  20/40(
)BCVA:›20/40 – 20/100( و 6 ساعت در روز در موارد آمبلیوپی 

شدید )BCVA›20/100( بستند.
درمان  پیشنهادی  زمان  درصد   75 گروه  دو  هر  در  که  کودکانی 
آمبلیوپی را انجام داده باشند به عنوان تکمیل کننده درمان آمبلیوپی 

در این مطالعه در نظر گرفته شده اند. 
در ابتدا دستورالعمل بازی به کودک یا والدین کودک داده شد و 
از آن ها خواسته شد که به مدت نیم ساعت تحت نظارت ما بازی را 
انجام دهند تا توانایی کودک مورد ارزیابی قرار گیرد و سپس نرم افزار 

و هدست به منظور ادامه انجام آن در منزل به کودک داده شد و زمان 
انجام بازی به صورت آنالین توسط همکار ما کنترل شد.

Randomization )تصادفی سازی(

با   )permuted-block randomization( روش  از  ما  هدف  این  برای 
اعداد بین 2 و 6 استفاده کردیم که برنامه آن توسط کامپیوتر ایجاد 

شده و ترتیب و توالی تصادفی سازی آن از نظر محققین پنهان بود.

حجم نمونه
با داشتن توان آزمون 80 درصد و تعیین حداقل تفاوت دید بین 
دو گروه LogMar 0/2 و انحراف معیار تغییرات دید در دو گروه مورد 
و شاهد LogMar 0/25، حجم نمونه برابر 25 کودک برای هر گروه 

محاسبه شد.

معاینات بالینی
حدت بینایی اندازه گیری شده هم بر اساس LogMar و هم تعداد 
حروف )ETDRS( در هر دو گروه مورد و شاهد در معاینات قبل و بعد 

از درمان ثبت شد.
قطره  یک  ریختن  از  بعد  دقیقه   45 رفرکشن  سیکلوپلژیک 
وقفه  با  درصد   1 تروپیکامید  قطره  یک  و  درصد   1 سیکلوپنتوالت 

زمانی 5 دقیقه انجام شد.
BCVA بیمار 48 ساعت بعد از استفاده قطره های سیکلوپلژیک با 

استفاده از چارت اسنلن در فاصله 6 متری اندازه گیری شد. اگر دید 
یک چشم LogMar 0/2 یا کم تر باشد یا اختالف دید دو چشم حداقل 
گرفته شد. عملکرد  نظر  در  آمبلیوپ  عنوان چشم  به  باشد  دو خط 
عضالت خارج چشمی از طریق داکشن و ورژن ارزیابی شد و بر اساس 

سیستم امتیازدهی 4 - تا 4 + ثبت شد.
فاصله  در   Alternate Prism Cover Test به وسیله  انحراف چشم ها 
بر  عالوه  شد.  اندازه گیری  سانتی متر(   33( نزدیک  و  متر(   6( دور 
این سگمان قدامی و خلفی چشم بیماران به وسیله اسلیت لمپ و 

افتالموسکپی غیرمستقیم معاینه شد.

معاینات پی گیری
معاینه پی گیری 4 هفته بعد از انجام بازی واقعیت مجازی در گروه 
از  قبل  مثل   BCVA انجام شد.  گروه شاهد  در  بستن چشم  و  مورد 

شروع درمان اندازه گیری شد.  
اگر چشم تنبل به دید مطلوب )LogMar 0/1( یا دید برابر با چشم 

دیگر دست می یافت مدت زمان بازی یا بستن را کم تر می کردیم.
اگر BCVA چشم آمبلیوپ بهبود یافته بود اما هنوز کم تر از چشم 
دیگر بود توصیه می شد که روش قبلی را برای 4 تا 6 هفته دیگر ادامه 

دهند. تمام بیماران با هر نوع پاسخی 1/5 تا 2 ماه پی گیری شدند.
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اگر BCVA تغییری نکرده بود و یا حتی بدتر شده بود توصیه شد 
واقعیت  بازی  و  برای گروه مورد  یابد )بستن  تغییر  که روش درمان 

مجازی برای گروه شاهد(

طراحی نرم افزار
طوری  دو چشمی  دید  استراتژی  اساس  بر  مجازی  واقعیت  بازی 
طراحی شده بود که در آن چشم آمبلیوپ جزئیات پس زمینه و پیش 
زمینه و تصاویر متحرک با وضوح و کنتراست بیش تر را می دید، در 
حالی که چشم غیرآمبلیوپ فقط تصویر پس زمینه و اجسام ثابت را 

با وضوح و کنتراست کم تر می دید.
نویسی جاوا  برنامه  زبان  و   IDE Android studio با  اپلیکیشن  یک 
طراحی شده است. اپلیکیشن قابلیت دانلود، نصب و باز شدن جهت 
بازی کردن را دارد. هر بازی با موتور بازی unity طراحی و ساخته شد 
و مدل سه بعدی آن با نرم افزار مدل Maya ساخته شده است. بازی ها 
با ورژن اندروید 5/1 و یا باالتر قابلیت اجرا دارند و نیاز به یک نرم افزار 
third-party ندارند بنابراین به راحتی بر روی گوشی های هوشمند با 

الزامات ذکر شده نصب می شوند.

شکل 1- چارت کاری مطالعه

تحلیل آماری
و  Kolmogorov–Smirnov تست  اطالعات  نرمال  توزیع   برای 

Q-Q plot مورد استفاده قرار گرفت. برای توصیف داده ها از میانگین، 

برای  شد.  استفاده  درصد  و  فراوانی  دامنه،  و  میانه  معیار،  انحراف 
تی  آماری  آزمون های  از  شرکت کننده ها  پایه ای  مشخصات  مقایسه 
تست، من ویتنی، کای اسکوار و آزمون فیشر دقیق استفاده شد. برای 
ارزیابی بهبودی داخل گروه ها از Linear Mixed Model استفاده شد و 
مقایسه چندگانه به وسیله روش Bonfferroni مورد بررسی قرار گرفت. 

تنظیم  پایه  مقادیر  اساس  بر  که  گروه ها  بین  اختالف  ارزیابی  برای 
گردید از Analysis of Co-variance استفاده شد.

 تمام آنالیزهای آماری توسط نرم افزار آماری spss انجام شد. )میزان
p value کم تر از 0/05 از لحاظ آماری معنادار در نظر گرفته شد(

نتایج
عیوب  جنس،  سن،  شامل  کودکان  اپیدمیولوژیک  خصوصیات 
چشم  دو  بین  اسفریکال  معادل  )اختالف  انایزومتروپی  و  انکساری 
تفاوت شاهد  و  مورد  گروه  دو  بین  بیش تر(  و  دیوپتر  یک  اندازه  به 
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معناداری نداشته است )جدول 1(. اغلب بیماران )64 %( اورتوفوریک 
و   %28 در  دیوپتر(  پریسم   8 از  )کم تر  ایزوفوریا  انحراف  و  بوده اند 
از   %4 در  دیوپتر(  پریسم   8 از  )کم تر  اگزوفوریا  انحراف  همچنین 
بیماران مشاهده گردید. دو نفر از بیماران در گروه مورد دوقلو بوده اند. 
بهترین حدت بینایی اصالح شده )BCVA( بر اساس واحد لوگمار 
در جدول 2 آورده شده است. گرچه متوسط حدت بینایی در هر دو 
اختالف  اما   ،)p  =0/0001( یافته  افزایش  معناداری  صورت  به  گروه 
بینایی  حدت  اختالف  نبود.  معنادار  آماری  لحاظ  از  گروه  دو  بین 
 قبل )p =0/01( و بعد از درمان آمبلیوپی)p =0/04(  بین گروه مورد

تفاوتی  آماری  لحاظ  از   )patching( شاهد  گروه  و   )virtual reality(
نداشته است؛ هر چند که افزایش حدت بینایی در گروه مورد به میزان 
10% بیش تر بود. هیچ گونه تغییر قابل مالحظه ای در حدت بینایی 

مشاهده  گروه  دو  بین  یا  و  گروه  هر  در  غیرآمبلیوپ  چشم های  در 
نگردید. 

شکل 2 متوسط حدت بینایی را بین دو چشم قبل و پس از درمان 
نشان می دهد.  گروه  دو  در  معاینه  آخرین  در  و همچنین  آمبلیوپی 
حین  گروه  دو  در  بینایی  حدت  می گردد  مشاهده  که  گونه  همان 

درمان افزایش یافت و تا آخرین معاینه ثابت بود.
تعداد  اساس  بر  آمبلیوپی  درمان  از  پس  و  قبل  بینایی  حدت 
ETDRS در جدول شماره 2 آورده شده است. همان  تابلوی  حروف 
یافته افزایش  گروه  دو  در  بینایی  حدت  می شود  دیده  که   گونه 

تغییرات حدت  که  حالی  در   ،)p Control=0/001/p Case  =  0/001(
است  بوده  باالتر  کنترل  گروه  به  نسبت  مورد  گروه  در   بینایی 

.)p =0/009(

جدول 1- خصوصیات دموگرافیک گروه مورد و شاهد
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شکل 2- متوسط بهترین دید اصالح شده )BCVA( گروه های مورد و شاهد قبل و بعد از درمان

جدول BCVA -2 قبل و بعد از درمان چشمان آمبلیوپ و غیرآمبلیوپ در گروه های مورد و شاهد
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میزان پذیرش
مورد گروه  در   )%28( کودک   7 حاضر،  مطالعه   در 

)virtual reality( به علت عدم تحمل هدست بر روی سر و یا به دلیل 
عدم تکمیل معاینات پی گیری و یک کودک در گروه شاهد که پس 
از بستن چشمش دچار انحراف ایزوتروپیا گردید از روند مطالعه خارج 
گردیدند و به صورت تصادفی توسط کودکان آمبلیوپ دیگر چایگزین 
شدند. کودکان مورد بررسی بیش تر از 75% درمان را انجام داده اند. 

معاینات پی گیری
به  را  بینایی کامل  از کودکان حدت  نفر )%8(  در گروه مورد، 2 
دست آوردند )BCVA=0.1 LogMAR( و نوزده نفر )76%( درمان خود 
را با انجام بازی ادامه دادند و 4 نفر )16%( از آن ها نوع درمان را به 
استفاده از روش بستن تغییر دادند. این نتایج به ترتیب در 2 )%8(، 

18 )72%( و 5 )20%( در گروه شاهد به دست آمد. 

بحث
این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی شده بر روی کودکان 
به  سال   10 تا   4 سنی  محدوده  در  طرفه  یک  فانکشنال  آمبلیوپ 
یا درمانی  )بازی  مورد  گروه  دو  در  بینایی  نتایج  مقایسه   منظور 

virtual reality( و شاهد )بستن چشم غالب( انجام شده است. 

گرچه افزایش حدت بینایی بعد از درمان در هر دو گروه معنادار 
توجهی  قابل  اختالف  گروه  دو  بین  مقایسه  در  اما   )p  <0/001( بود 
دیده نشد. حدت بینایی بر اساس شمارش حروف افزایش بیش تری 
در گروه virtual reality نسبت به گروه بستن چشم غالب نشان داد 
افزایش  میزان  که  است  مطالعه ای  تنها  مطالعه  این   .)p  =0/0002(

حدت بینایی بیماران را بر اساس تعداد حروف گزارش نموده است. 
در اولین مقاله از نویسنده در سال 2016 تعداد 50 کودک آمبلیوپ 
یک طرفه با استفاده از بازی های طراحی شده بر اساس استفاده از 
سیستم تداخل دو چشمیI-Bit( ،1( وارد مطالعه شدند در گروه مورد 
با  با فیلترهای قرمز/ سبز و در گروه شاهد  بازی ها به کمک عینک 
بستن چشم غالب انجام شد و درمان به مدت یک ماه ادامه یافت. در 
این مطالعه BCVA، افزایش بیش تری در گروه مورد نسبت به شاهد 
به  مطالعه می توان  آن  از جمله محدودیت های   .)p داشت )0/001> 
عدم استفاده از بازی های معمولی )sham( در گروه شاهد اشاره نمود)9(

 40 روی  بر   2018 سال  در  نویسنده  توسط  دیگری  مطالعه 
به کمک آمبلیوپی  درمان  از  استفاده  با  آمبلیوپ یک طرفه   کودک 

virtual reality در گروه مورد و بستن در گروه شاهد صورت گرفت. 

حدت  پیشرفت  لحاظ  از  گروه  دو  بین  معناداری  تفاوت  هیچ گونه 
بینایی مشاهده نگردید.)8(

Kelly KR و همکاران در سال 2016 نتایج مطالعه خود را بر روی 

28 کودک 4 تا 10 سال که از بازی های I-BiT در گروه مورد و بستن 
Interactive binocular interaction )I-BiT( -1

در گروه شاهد به مدت دو هفته استفاده کرده بودند را گزارش نمودند. 
گرچه افزایش حدت بینایی در گروه مورد طی دو هفته اول بیش تر 
بود )p =0/002(، اما هیچ تفاوت آماری مهمی طی 4 هفته پی گیری 
مشاهده نگردید. نتایج این مطالعه در پایان هم راستای مطالعه حاضر 
می باشد. تعداد کم بیماران و مدت کوتاه پی گیری می تواند از نقدهای 

مطالعه مذکور باشد.
بالینی  کارآزمایی  روش  به  مطالعه ای  همکاران  و   Holmes JM

تصادفی شده را بر روی 385 کودک 5 تا 13 سال به منظور مقایسه 
درمان virtual reality )یک ساعت در روز برای 10 تا 16 هفته روی 
190 کودک( در برابر 2 ساعت بستن در روز به مدت 4 تا 16 هفته 
روی 195 کودک( انجام دادند. تنها 22% از کودکان مطالعه بیش تر 
از 75% درمان تجویز شده از بازی های virtual reality استفاده کرده 
بودند. افزایش حدت بینایی در گروه مورد کم تر از گروه بستن چشم 
بوده که دلیل آن می تواند ناشی از پذیرش پایین بازی های تکراری 
جذاب  و  مهیج  بازی های  ارائه  باشد.  مورد  گروه  در  کودکان  توسط 

می تواند نقش مهمی در باال بردن پذیرش کودکان داشته باشد. 
افزایش حدت بینایی به مقدار 0/18، 0/28 و 0/3 واحد لوگمار به 
ترتیب در کودکانی که از بازی های IBIT ، بستن چشم و از ترکیب 
دو روش استفاده کرده اند گزارش شده است )p =0/03(. در مطالعه 
حاضر نیز همانند مطالعه قبلی در سال 2018، هیچ گونه ارجحیتی 

بین بازی های دو چشمی و بستن چشم وجود نداشته است.)8(
مطالعه کارآزمایی بالینی که توسط Herbison و همکاران در سال 
2016 برای مقایسه بین کلیپ های ویدئویی و بازی های I-BiT بر روی 
75 کودک 4 تا 8 سال انجام شد هیچ گونه تفاوتی را بین روش های 
مختلف نشان نداده است. درمان های قبلی آمبلیوپی و وجود کودکان 
با آمبلیوپی استرابیسمیک می تواند دالیلی برای توجیه عدم مشاهده 

اختالف بین این دو گروه باشد.18
بر  را  خود  بالینی  کارآزمایی  مطالعه  همکاران  و   Manh VM

انایزومتروپیک  آمبلیوپی  با  سال(   17 تا   13( نوجوان   100 روی 
مورد گروه  دو  بین  بینایی  حدت  و  دادند  انجام  استرابیسمیک   و 

)ipad, I-BiT( و شاهد )2 ساعت بستن در روز( را مقایسه کردند. فقط 
13% از کودکان بیش از 75% از درمان تجویزی را انجام داده بودند 
از لحاظ  تفاوتی بین دو گروه  آنالیز آماری مطالعه شدند و  که وارد 
اختالف حدت بینایی وجود نداشت )p =0/088(. پذیرش پایین برای 

انجام بازی ها دلیل اصلی محدودیت مطالعه حاضر بوده است.)13(

نتیجه گیری
با توجه به برابری BCVA گروه ها به روش اندازه گیری دید خطی 
اندازه گیری دید به روش شمارش کل حروف  و برتری آن در روش 
از روش  استفاده  به گروه شاهد،  نسبت  مورد  در گروه  خوانده شده 

واقعیت مجازی به عنوان درمان جدید آمبلیوپی پیشنهاد می  شود.
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با  توجه  به برابری BCVA در گروه مورد )بازی های virtual reality( و شاهد )بستن چشم غیرآمبلیوپ(  بر اساس روش اندازه گیری دید خطی و ن
برتری آن در گروه مورد با روش اندازه گیری دید با شمارش تعداد کل حروف، استفاده از واقعیت مجازی به عنوان درمان جدید آمبلیوپی پیشنهاد  می  شود. 
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Chronically stressing the #retina can weaken it and damage our ability to see. But #retinalcells 
have a remarkable ability to wall off damage, a team of #neuroscientists led by @uconnhealth 
reports in the 1 March issue of PNAS. The walling-off or “bunkering” of the damage may be 
key to preserving our #eyesight. 



ضایعه یک  که   Multiple Sclerosis بیماری  نام  شنیدن   با 
demyelinating در CNS و علت شایع ایجاد disability در بالغین جوان 

است همه در درجه اول به فکر  optic neuritis می افتند. درست است که 
شاید این عارضه از مهم ترین یافته های بالینی و از بهترین راهنماهای 
اختالل  تفسیر  ولی  باشد  بیمار  پی گیری  و  درمان  تشخیص،  در  ما 
بینایی، خیلی پیچیده تر است از آنچه ما بطور معمول انجام می دهیم 
و  afferent راه های  چون  عالوه  به  و   )Snellen chart با  دید   )گرفتن 

efferent هر دو گرفتار می شوند، عالیم متعدد چشمی دیگری ممکن 

است وجود داشته باشد که در عین حال که روی کیفیت زندگی بیمار 
تأثیر می  گذارد، بدون معاینات کامل چشمی کشف نشود. 

ضمن اینکه بعضی داروهای MS عوارض بینایی دارند، احتمال دارد 
بیمار مشکالت دیگر چشمی داشته باشد که ابراز نکند یا حتی خود 

به آن توجه نکرده باشد. 
 optic neuritis تشخیص  با  که  بوده  مواردی  شاهد  خود  نگارنده 
استروئید high dose دریافت کرده و به علت عدم جواب به درمان به 
چشم پزشک ارجاع و مشخص شده که چشم اصاًل آمبلیوپ بوده است. 
این ها به نفع لزوم معاینات کامل چشم ها به عنوان baseline، قبل 
از شروع درمان و همچنین در طول درمان در بیمار مبتالی قطعی یا 

مشکوک به MS است که شامل موارد زیر می باشد:

اهداف
یعنی  LCLA با  بخصوص  شده  اصالح  دید  گرفتن   -1 

Low Contrast Letter  Acuity Chart 
2- رفلکس مردمک

3- میدان بینایی: یک و دو چشمی، مرکزی و محیطی
4- معاینه کامل با بیومیکروسکوپ

5- بررسی حرکات چشم
6- فندوسکوپی نه فقط برای عصب و ماکوال و شبکیه بلکه برای 

مشاهده برخی اختالالت حرکتی
7- دید رنگ

8- انجام OCT سر عصب و ماکوال
Pattern VEP -9

موارد 8 و بخصوص 9 اختالل ساختمانی را نشان می دهد و تطبیق 
نتیجه آن ها با MRI بسیار کمک کننده است.

تمام معاینات باید برای هر دو چشم انجام شود. 
آنچه در ادامه می آید اشاره مختصری به مراتب فوق در .M.S قطعی 
).clinically definite M.S( یا CD MS و فرد مشکوک به .M.S و ارزیابی 

تأثیر آن ها در تصمیم گیری برای شروع و ادامه درمان است.  

اختالل بینایی
به طور کامل قابل برگشت نیست. تمام  افت دید شایع و معموالً 
عصب  شبکیه،  یعنی    pregeniculate در  واقع   afferent مسیرهای 
 axonal نیز  و   demyelination التهاب،  tracts هدف  و  بینایی، کیاسما 

degeneration هستند. 

 تقریباً 1/2 بیماران مبتال، عالیم optic neuritis پیدا می کنند و در
20-15 درصد افراد نوریت اپتیک presenting sign است.

عملکرد بینایی در افرادی که سابقه ON ندارند هم به صورت اختالل 
در contrast acuity )در بیش از 98 درصد بیماران( و هم اختالل دید 
رنگ، نسبت به افراد سالم همسن ضعیف تر می شود. به همین دلیل 
ارزشمندتر    Low contrast letter acuity تست   با   BCVA اندازه گیری 
است و حتی در موارد یکطرفه در چشم سالم اختالل دیده می شود. 

نام  به  و  می شود  بدتر  حرارت  و  ورزش  با   MS به  مبتال  فرد  دید 
 Uhthoff’s syndrome گفته می شود. حرارت، انتقال impulse در عصب

demyelinated را کم می کند و اگر conduction delay نسبی بین دو عصب 

 بینایی وجود داشته باشد، درک اشیای متحرک مختل می شود. به این پدیده
Pulfrich’s phenomenon گفته می شود.

گاهی نیز optic neuropathy مزمن وجود دارد. 
بچه ها  در  دیسک  تورم  و  طرفه  دو  گرفتاری  دید،  شدید  کاهش 
طبیعی  فندوسکپی  مبتال  افراد   2/3 در  که  حالی  )در  است  شایع تر 
اتفاق می افتد.  و سریع تر  بیش تر  بچه ها  در  نیز  بهبودی  و  می باشد( 
نیست،  شایع  بچه ها  در   optic neuritis و   M.S. چون  اصوالً  البته 

تحقیقات کافی در این مورد وجود ندارد. 
یکطرفه یا دو طرفه بودن .O.N احتمال بروز .M.S را تغییر نمی دهد. 
عفونی  ،ischemic عوامل  مانند  افتراقی  تشخیص های  باید   همواره 

autoimmune ،toxic و غیره را بخاطر داشت )بخصوص اگر بیمار در 

از  بیش  دید  افت  یا  و  باشد  نداشته  درد  چشم  یا  شود   NLP ابتدا 
دو هفته پیشروی نماید و بعد از یک ماه رو به بهبودی نرود(. یک 
 حمله .O.N بدون هیچ sign یا عالمتی در معاینه چشم و نورولوژی،

clinically isolated syndrome نامیده می شود.

میدان بینایی
پریمتری باید در دو طرف و همچنین دو چشمی و در °30 مرکزی انجام 
شود. بسته به محل ضایعه و شدت demyelination حذف میدان مرکزی 
و انواع اختالالت homonymous  و غیره دیده می شود. در یک بررسی

Multiple Sclerosis و چشم
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بیمارستان چشم پزشکی نگاه



18 بیمار با اختالل میدان retrochiasmal در MRI ضایعات در محل 
 optic tract ،optic radiation، هسته lateral geniculate و شاخه خلفی

internal capsule قرار داشته و همه به طور غیرعادی بزرگ بوده اند. 

معاینه کامل بیومیکروسکپی و رفلکس مردمک
گرچه شایع ترین عارضه چشمی .M.S یعنی .O.N را یک تشخیص 
است،  آن  مهم  عالیم  از  مردمک  رفلکس  اختالل  و  می دانیم  بالینی 
بیومیکروسکوپ  با  کامل  معاینه  و  تاریخچه  معاینات،  سایر  بدون 
با  زیرا  باشد  نداشته  چندانی  ارزش  شاید  مردمک  رفلکس  مشاهده 
.M.S به علت اشکال در راه های efferent و وجود uveitis و  یا بدون 
چسبندگی مردمک و با مصرف دارو یا حتی به طور طبیعی، تفاوت در 

شکل و اندازه و سرعت رفلکس مردمک به نور وجود دارد. 

Uveitis

التهاب به شکل ant. uveitis, retinal periphlebitis, pars planitis است 
 M.S. یاد  با  را  ما  باید  باشد،  طرفه  دو  اگر  بخصوص  آخری  این  که 
درصد   20 مراجع  بعضی  در  و  درصد   10  M.S. افراد  در  و  بیاندازد 
متعددی  بررسی های  و  شده  گزارش   normal population از  شایع تر 
به  مبتال  که  بیماری   16 از  نیمی  در  مثالً  دارد.  وجود  آن  مورد  در 
uveitis بودند 94 درصد دوطرفه و 81 درصد pars planitis بودند و 

قباًل تشخیص .M.S داده شده بود. در تعدادی از مطالعات، uveitis قبل 
یا در زمان .M.S تشخیص داده شد. پس در بررسی کاهش بینایی در 
.M.S باید به فکر uveitis و عوارض ناشی از کاتاراکت یا ادم ماکوال بود. 

اختالل دید رنگ
اختالل دید رنگ عالوه بر فرم های مادرزادی، به علت ضایعات دیگر 
ماکوال و عصب اپتیک هم ممکن است دیده شود. در صورت وجود 
.O.N در فاز حاد اختالل در طیف سبز-زرد و در هنگام بهبودی در 

طیف قرمز است. 

فندوسکوپی
فندوسکوپی به جستجوی سایر بیماری ها و ادم ماکوال و مشاهده 

عصب و periphlebitis و اشکاالت حرکتی خفیف کمک می کند. 

 M.S. در  efferent سیستم بینایی
و  cerebellum صدمه می بیند  و   brain stem بخصوص در ضایعات 

شایع ترین عوارض عبارتند از:
internuclear ophthalmoplegia-

saccadic dysmetria-

nystagmus-

 vestibulo-ocular reflex weakness-

MRI ضایعه را در نقاط correspond  در مغز نشان می دهد. 

چشمی،  دو  و  یک  حرکات  شامل:  چشم  حرکتی  معاینات 
جستجوی phoria و tropia و head tilt و دوبینی است. 

نقطه  یک  از  چشم  کوچک  حرکات  از  است  عبارت   saccade

لحاظ از   saccadic حرکات  بررسی  دیگر.  نقطه  به   fixation 

و   ocular dysmetria و   INO می تواند   accuracy و   latency ،velocity

nystagmus و gaze palsy را نشان دهد. 

در  گاهی  و  عادی  بطور  گاهی   saccadic حرکات  در  اشکاالت 
افتالموسکپی مشخص می شود. 

INO عبارت است از کند یا محدود شدن adduction در یک چشم 

بدون  دیگر،  در چشم  افقی  نیستاگموس  با  همراه  افقی  در حرکات 
محدودیت convergence که با مشاهده آن بخصوص در یک فرد جوان 

باید به دنبال یک بیماری demyelinating  بود. 
در واقع   Medial Longitudinal Fasciculus (MLF(  ضایعات 

 M.S. می شود و در 1/4 بیماران INO باعث midbrain یا dorsal pons

دیده شده و بخصوص فرم دو طرفه بسیار به نفع MS است. 
می ماند.  باقی  نشده  داده  تشخیص  خفیف  موارد  در   INO

شکسته  جبران  برای  و  حرکتی  احتماالً  دیگر  چشم  نیستاگموس 
جالب  مبتالست.  در چشم   adduction دنبال ضعف  به   fusion شدن 
 اینجاست که در صورت دوطرفه بودن، اختالل حرکات عمودی مثل

 skew deviation و supranuclear vertical ocular misalignment و اشکال 
 در torsion هم داریم. چشم باالتر در همان سمت ضایعه MLF است. 

)علل INO عبارتند از علل عروقی، MS، عفونی(
 saccadic dysmetria ،M.S. بیماران  بیش تر  در   :fixation اختالالت 
داریم یعنی over or undershoot به عالوه directional dysmetria یعنی 
و  افقی  حرکات  انجام  زمان  در  چشم ها  در  عمودی  حرکات  وجود 
 این ها گاهی فقط در فوندوسکپی مشخص می شود و ناشی از ضایعات

 Baclofen به داروهای ضد تشنج و , brain stem و cerebellum بوده 

جواب می دهد. 
به  شود.  مشاهده  است  ممکن   M.S. در  نیستاگموس  انواع 
دیده  نیز  ضایعه  محل  به  بسته   efferent اختالالت  مسیر  عالوه 
 Pontine( و  ششم  عصب  هسته  در  گرفتاری  مثاًل  است  شده 
همان  در   MLF و   Paramedian Reticular Formation )PPRF

فقط یعنی  می  گردد.   one+half syndrome بروز  باعث   اطراف 
abduction در چشم سمت مخالف باقی می ماند. skew deviation به 

علت اشکال در مسیرهای متصل کننده هسته های vestibular در مدوال 
به هسته اعصاب 3 و 4 در midbrain به وجود می آید. 

انواع فلج 3 و 6 و به ندرت 4 نیز در .M.S گزارش شده است.
اشکاالت حرکات چشم در  اختالل دید،  بر  این که عالوه  خالصه 
.M.S منجر به disability می گردد که معیارهای دقیقی برای بررسی 
ساختمان و عملکرد بخش هایی از سیستم عصبی است و شدت بیماری 
را نشان داده و در تحقیقات و آزمایشات و پی گیری درمان های فصلی 

و آینده کمک می کند. 
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M.S. عوارض چشمی داروهای
 immune از  ناشی  یا  دارو  ترکیبات  مختص  است   ممکن 
می کند.  ایجاد  دید  کاهش  بخصوص  که  باشد   suppression

حاد  فاز  در  که  استروئیدها  از:  عبارتند   M.S. داروی  گروه  دو 
خفیف کننده  داروهای  دوم  دسته  و  می شوند  استفاده  بیماری 
فرم  M.S. در  که   )D.M.D.( Disease Modifying Drugs یا   بیماری 

 replace-remitt و progressive سیر بیماری را کند و اصاًل مسیر درمان 
را تغییر می دهند. 

هر دو فرم replace-remitt و progressive در بیش تر افراد مبتال در یک 
 دوره زمانی غیر قابل پیش بینی دیده می شود. DMD عوارض سیستمیک

زیادی دارند.  
شایع ترین عوارض چشمی آن ها عبارتند از: 

- رتینوپاتی
- CSR مزمن

- ادم ماکوال
Graves orbitopathy -

 Cortical blindness -

A. کورتیکوستروئید
رایج  گلوکوم  و  کاتاراکت  مثل  عوارضی   pulse therapy موارد  در 
نیست. عارضه مهم استروئید ایجاد CSR است که کاهش دید ناشی از 
آن در 90 درصد موارد 1 تا 3 ماه بعد از قطع کورتون خوب می شود 
و در صورت عود ممکن است منجر به آتروفی شبکیه و کاهش دایمی 
بینایی گردد. پس بیماری که در زمان درمان با استروئید از کاهش 

دید شکایت دارد حتما باید بررسی شود.

)D.M.D.) Disease Modifying Drugs .B

رایج ترین آن ها عبارتند از: 
Interferon -

Fingolimod -

Natalizumab -

Alemtuzumab -

Mitoxantrone -

عبارت  و  است  آلفا  از  کم تر  آن  چشمی  عوارض   :ß اینترفرون 
 .cotton wool spot مانند   ischemic عالیم  با  رتینوپاتی  از  است 
ماه  پنج  الی  دو  که  شده  گزارش  هم  رتین  ورید  و  شریان  انسداد 
احتمالی آن رسوب به وجود می آید و مکانیزم  از شروع درمان   بعد 

immune complex و انسداد عروقی ثانویه به تجمع لکوسیت ها است. 

عکس العمل  و  هستند  خطرزا  عوامل  باال  سن  و  خون  فشار  دیابت، 
پیدا  دارو  از  ناشی  رتینوپاتی  که   M.S. بیماران   symptom و  بالینی 

کرده اند، یکسان نیست.

Fingolimod

درمان برای  شده  تایید  خوراکی   DMD  اولین 
.relapsing-remitting  M.S با مکانیزم اثر کاهش لنفوسیت هایی است 

که قادر به ورود به CNS هستند.
استفاده  کلیه  پیوند  در   immunosuppressive به صورت  ابتدا  دارو 
شد ادم ماکوال در این افراد دو برابر گروه کنترل بود بویژه در بیمارانی 
کلیه پیوند  دهم  یک   M.S. در  دارو  دوز  البته  داشتند.  دیابت   که 

)mg 0/5-0/2( است. با این حال ادم ماکوالی ناشی از دارو در 4 ماه 
اول همراه با کاهش دید و درد گزارش شده است )مثاًل در یک بررسی 
روی 2615 بیمار، 19 مورد ادم ماکوال دیده شد(. مکانیزم ورم مختل 
که  افرادی  در  موارد  درصد   26 و  است   blood retinal barrier شدن 
سابقه uveitis داشته اند، رخ داد. گرچه قطع دارو سبب برطرف شدن 
ادم می شود شروع دوباره موجب عود می گردد و در صورت ضروری 
بودن ادامه درمان برای رفع ادم ماکوال از قطره استروئید و استازوالمید 

خوراکی و تزریق subtenon triamcinolone استفاده می شود. 

 Natalizumab

سایر  و   T all ضد  بر   humanized monoclonal antibody یک 
blood brain barrier می شود.  از  آن ها  عبور  مانع  و  است  لکوسیت ها 
 necrotizing retinitis و variclla zoster گزارش هایی مبنی بر ابتال به
ویروس  یک  به  بیمار  ابتالی  مهم  عارضه  اما  هست.  افراد  این  در 
بیمار مبتال( است  )اسم یک   John coaningham نام  به  فرصت طلب 
  PML )Progressive Multifocal Leukoencephalopathy( سبب  که 
اولین  از  و  شود  حادث  تزریق  بار  هر  در  است  ممکن  و  می شود 
مورد  این   confusion همراهی  است.   cortical blindness آن  عالیم 
در عارضه  این  می کند.  جدا   M.S. در  دید  کاهش  علل  سایر  از   را 

Fingolimod هم دیده شده است. 

Alemtuzumab

لوسمی،  درمان  در  که  است  آنتی بادی  مونوکلونال  یک  دارو  این 
درمان برای  اخیراً  و  اعضا  پیوند  چشم،  التهابی   بیماری های 

.relapsing- remitting M.S استفاده می شود.
عوارض شایع آن حساسیت در مقابل infusion، عفونت، اختالالت 
autoimmune مثل Graves  است و 12 تا 36 ماه بعد از اولین تزریق 

است.  شده  گزارش   TRIO مشابه  عالیمی   .M.S. بیماران  برخی  در 
عوارض اتوایمون در این دارو ثانویه به از بین رفتن self-tolerance در 
جریان پرولیفراسیون لنفوسیت ها است و در زمان طبیعی شدن تعداد 

و عملکرد  لنفوسیت ها اتفاق می افتد. 

Mitoxantrone

درمان  برای  که  است  در شیمی درمانی  استفاده  مورد  داروی  یک 
.M.S پیشرونده و عود کننده یا هر دو به وسیله FDA تایید شده )سالی
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 acute promyelocytic و  است   cardiotoxic وریدی(.  تزریق  بار   چهار 
در  خونی  گرفتاری  دنبال  به  و  شده  گزارش  آن  در  هم   leukemia

بیمار .M.S مصرف کننده این دارو درگیری دو طرف optic nerve نیز 
مشاهده گردیده است.

و  شایع   M.S. بیماری  از  ناشی  چشمی  عوارض  که  این  نتیجه   
 عوارض دارویی بغیر از ادم ماکوال در Fingolimod، نادر و محدود به

ایمونوساپرسیو  داروهای  شامل  درمان ها  عمده  هستند.   case report

می شوند. لذا همواره باید در صورت افت دید به فکر علل دارویی و 
بخصوص در رتینوپاتی به فکر عفونت باشیم.

OCT و VEP

این روش ها بخصوص در مواردی ارزشمند هستند که بیمار علیرغم 
دید 20/20 از تاری دید شکایت دارد. به کمک این روش ها اشکاالت 
 structural و   functional تغییرات  ارتباط  و  بینایی  مسیر   subclinical

مبتال  افراد  چشم   28 روی  بر  مطالعه  یک  در  می شود.  داده  نشان 
و  درصد   78 در   VEP (optic neuritis سابقه  )بدون  قطعی،   M.S. به 
OCT در 35 درصد بدون هیچ نوع گرفتاری و عالیم چشمی مختل 

 Retinal Nerve Fiber صورت  هر  به  سن  رفتن  باال  با  گرچه  بودند. 

Layer نازک می شود ولی در بیماران .M.S بدون سابقه نوریت اپتیک

RNFL  از گروه کنترل هم نازک تر است. )ضخامت طبیعی حدود 100  

نقش  axonal injury پی گیری  در   OCT بنابراین  می باشد(   میکرون 
characteristic دارد. 

مهم ترین تست الکتروفیزیولوژیک در .pattern VEP ،M.S  است که 
باید با عینک )در صورت لزوم( و در حالی که چشم دیگر بسته است، 
 latency گفته می شود که P100، VEP انجام شود. موج اول مثبت در
باالتر از 115 میلی ثانیه در آن abnormal است. لذا بهتر است با یا 
 بدون عالیم چشمی در ابتدای تشخیص .M.S یک pattern VEP و یک

OCT of  the RNFL & macula انجام شود. تغییر در این  آزمایشات با 

گذشت زمان، شاید بهترین وسیله پی گیری بیماری باشد. 
 M.S. در stem cell آخرین تحقیقات انجام شده در مورد درمان با
انجام  روسیه  در  ولی  نرسیده   FDA تأیید  به  هنوز   optic neuritis و 
می شود و گرچه بیش از 80 درصد بیمارانی که آن را انجام داده اند 
درصد  از 50  بیش  تأیید  این روش مورد  ولی  ابراز رضایت می کنند 

نورولوژیست ها نیست.  
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قبل از شروع و تغییر هر نوع درمان در بیمار با .M.S مشکوک یا ثابت شده باید معاینه کامل چشم انجام شود و الزم به یادآوری است 
که هر کاهش دید در بیمار .M.S ممکن است به علت optic neuritis نباشد.







چشم  انحراف  شکایت  با  که  است  ساله    25 خانم  یک  بیمار 
انجام  سالگی   3 سن  در  که  استرابیسم  قبلی  عمل  از  مانده  باقی 
جراحی عمل  بیمار  پرونده  اساس  بر  است.  نموده  مراجعه   داده، 

همچنین  است.  شده  انجام   XT برای  چپ  چشم  در   recess /resect

نامبرده سابقه تنبلی چشم چپ را در پرونده پزشکی خود دارد.
دید اصالح شده چشم راست 20/20 و چشم چپ شمارش انگشتان 

از فاصله 2 متری است.
حرکات عضالت کره چشم در 9 جهت مختلف به شکل زیر می باشد. 

چه اتفاقی برای این چشم افتاده است؟

چالش، آموزش، یادآوری
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 )9Gaze( شکل 1- حرکات عضالت خارج چشمی در 9 جهت
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behzadyakhshi@yahoo.com

جراح و متخصص بیماری های چشم
فلوشیپ جراحی شبکیه و لیزر
بیمارستان چشم پزشکی نگاه
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چه  در  را  چشمی  خارج  عضالت  حرکات  نمای  این  اول:  سوال 
الگویی تعریف می کنید؟

A-pattern -الف
Lambda-pattern -ب

V-pattern -ج
Y-pattern -د

 exotropia نمای   primary position یا  اولیه  وضعیت  در  بیمار  این 
دارد و میزان XT در نگاه به باال )upgaze( کم تر و در نگاه به پایین 
 A-pattern بیش تر است و این شرایط بیانگر حالت اول یا  )downgaze(
می باشد. اگزوتروپی A-pattern غالباً در ارتباط با پرکاری عضله مایل 
انحراف  اندازه گیری شده  میزان   .)1 )شکل  فوقانی مشاهده می شود 

چشم در تصویر زیر دیده می شود. 

الزم به توضیح است اگزوتروپی V-pattern در upgaze، میزان انحراف 
بیش تری داشته و در downgaze این میزان کم تر می باشد. 

 downgaze در  و   primary position در  بیمار   Y-pattern حالت  در 
حالت ارتروتروپیک دارد اما در upgaze وضعیت XT را نشان می دهد.

در  می باشد   )upside-down Y( همان  که   Lmbda pattern وضعیت 
primary position و upgaze چشمان بیمار ارتروتروپیک است ولی در 

downgaze اگزوتروپی دارد. 

 )prism diopter= PD واحد  )با  انحراف  از  میزان  چه  دوم:  سوال 
اختالف بین upgaze و downgaze از نظر بالینی با اهمیت است؟ 

الف- همه مقادیر
10PD -ب
15PD -ج
20PD -د

دارای   V-pattern که  شرایطی  در  می باشد.   10PD صحیح  جواب 
 downgaze و upgaze 15 اختالف بینPD اهمیت از نظر بالینی حداقل
را نشان می دهد، معموالً مقادیر کم تر )یعنی 10PD( در A-pattern از 

نظر بالینی با اهمیت می باشد )شکل 3(. 

 ،XT مانده  باقی  میزان  برای  لزوم جراحی  بر  عالوه  سوال سوم: 
بهترین اقدام برای اصالح میزان بسیار زیاد A-pattern در این بیمار 

چیست؟
Down shift the medial rectus  muscles -الف

Inferior oblique weakening  -ب
Superior oblique weakening -ج

Up shift the lateral rectus muscles -د

به نظر می رسد تضعیف یا weakening عضله مایل فوقانی در هر دو 
چشم مانند عمل superior oblique tenotomy بهترین اقدام باشد. زیرا 
راه  diplopia tortional می شود و مطمئن ترین  القای  این کار موجب 
برای بیمارانی است که استرابیسم intermitent و fusion بالقوه طبیعی 

دارند. 
 weakening یا  تضعیف   V-pattern استرابیسم  دارای  بیماران  در 

عضالت مایل تحتانی برای غلبه بر پرکاری آن سودمند خواهد بود. 
عضالت rectus medial یا داخلی به طرف رأس حرف A یا V قابل 
جابجایی هستند و در عوض عضالت رکتوس lateral یا خارجی باید 

در جهت قاعده حرف A یا V جابجا شوند. 
کلمه  از   mnemonic یا  به صورت حفظی  به طور خالصه می توان 

MALE استفاده کرد که مخفف عبارت زیر می باشد:

medials to the apex and laterals to the empty

A pattern از نوع XT شکل 2- انحراف

شکل 3
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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 پترا این حمله ها را دفع کنند. 
شغل و تجارت برای نبتیان در Petra عواید بسیاری داشت و ایشان 
پترا را به یک مرکز تجاری بزرگ تبدیل کرده بودند. 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. 
و  ماهواره ای  تصاویر  از  استفاده  با  باستان شناسان  در سال 2016 
پهبادی سازه بزرگی را کشف کردند که به 150 سال قبل از میالد 
برمی گردد و در خارج شهر به طرف شرق قرار گرفته و احتماالً برای 

اجرای 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 نموده و حتی 
فروش آب را از منابع درآمد آنان قرار داده بود، بطوری که سیل هایی 
مسیرهای  سد،   از  استفاده  با  می شده،  جاری  محل  در  گاهی  که  را 
آبی و مخازن آب زیرزمینی کنترل و آب را برای دوره های طوالنی 

خشکسالی 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  در سال 363 میالدی بسیاری از 
و علی رغم ساخته شدن  آبرسانی آن تخریب شد  سازه ها و سیستم 
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 نام  به  شخصی  وسیله  به   1812 سال  در   Petra 

Burchhardt 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 
جریان بهار عربی کاهش یافت ولی دوباره افزایش یافته بطوری که در 

سال 2019، 1/1 میلیون نفر بازدیدکننده داشته است. 
از ماه مارس سال 2020 به دنبال پاندمی کووید 19 توریسم در 
این شهر فلج و عده گردشگران به صفر رسید ولی حکومت با استفاده 
از این فرصت مجدداً مجوز کاوش های باستان شناسی را صادر نموده 

است. 
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مقدمه
از زمان کار گذاشتن اولین لنز در چشم بیمار در سال 1949 توسط 
دکتر Ridley تا قرن بیست و یکم تغییرات بسیاری چه در زمینه مواد 
)متریال( لنز و چه در نحوه محاسبه قدرت لنز داخل چشمی رخ داده 
است و از کار گذاشتن لنز برای درمان آفاکی در قرن بیستم به اصالح 
کلیه عیوب رفراکتیو چشم بدنبال عمل جراحی کاتاراکت )فیکو( و 
افتاده  اتفاق  لنز داخل چشمی در قرن 21 تحوالت شگرفی  کاشت 
از جراحی  پس  که  است  گونه ای  به  بیماران  انتظارات  امروزه  است. 
را چه  بدون اصالح )عینک(  بینایی  بهترین حدت  بتوانند  کاتاراکت 
در فاصله دور و چه در فاصله نزدیک و همچنین در فاصله بینابینی 

بدست آورند. 
این مهم نیازمند دو معیار برای دستیابی به حدت بینایی مطلوب 

است:
1- اندازه گیری بسیار دقیق پارامترهای اپتیکی چشم،

2- استفاده از آخرین فرمول های محاسبه قدرت لنز داخل چشمی.
معیارهای  اندازه گیری  چشمی  داخل  لنز  قدرت  محاسبه  برای 

اپتیکی زیر ضروری است:

اتاق  عمق  کراتومتری،  چشم،  کره  قدامی-خلفی  طول 
لیمبوس.   white to white و  عدسی  ضخامت   قدامی، 
بیمار جزئی الینفک  برای هر  target refraction مطلوب  به  دستیابی 

برای جراحی کاتاراکت محسوب می شود.
شاید همه چشم پزشکان در زمان محاسبه قدرت لنز داخل چشمی 

با این فرمول برخورد کرده باشند:
  P=(1336/[AL-ELP]( – )100](/1336/[1336{/}1000/)[1000/DPostRx]-V)+K} - ELP])

 AL می دهد،  نشان  را  قرنیه  قدرت  کلی  میزان   K فرمول  این  در 
همان قطر قدامی- خلفی قرنیه و P میزان قدرت IOL است. همچنین 
 V میزان مطلوب رفراکشن بعد از عمل را نشان می دهد و DPostRx

نیز بیانگر vertex distance می باشد.
اندازه گیری  قابل  فرمول یک جزء مهم وجود دارد که  این  اما در 
مستقیم نیست و به کمک روش های غیر مستقیم میزان آن تخمین 

زده می شود. این جزء همان Effective Lens Position = ELP است.

فرمول های کالسیک:
دکتر Warren Hill معتقد است برای طول قدامی-خلفی بین 22/5 
تا 24 میلی متر، قدرت مرکزی قرنیه بین 42 تا 45 دیوپتر و عمق اتاق 
لنز داخل  قدامی طبیعی، اکثریت فرمول های مدرن محاسبه قدرت 

چشمی همگی نتایج خوبی نشان می دهند. )شکل یک( 

محاسبه قدرت لنز داخل چشمی در 
قرن بیست و یکم

|محاسبه قدرت لنز داخل چشمی در قرن بیست و یکم|
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شکل یک- فرمول های کالسیک رایج در محاسبه قدرت لنز داخل چشمی
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نکته قابل توجه این است که به عنوان جراح چشم، همکاران این 
بر  همکاران  همچنین  و  می شوند  قضاوت  بیمارانشان  توسط  رشته 

اساس نتایج رفراکتیو مورد قضاوت قرار می گیرند. 
خرید  صرف  هزینه،  تومان  میلیون   صدها  که  است  عجیب  کمی  
لنز داخل چشمی  اندازه گیری قدرت  تکنولوژی دستگاه های  آخرین 
شود ولی روش های محاسبه پاور قرنیه، متکی بر فرمول های قدیمی 
تنها  نه  مطلوب  نتایج  دیگر  عبارت  به  باشند.  شده  خارج  رده  از  و 
وابسته به اندازه گیری دقیق با دستگاه های گرانقیمت می باشند بلکه 
بر آخرین نسل فرمول های محاسبه قدرت عدسی داخل چشمی نیز 
چه  هر  تخمین  نیازمند  فرمول ها  این  و  محاسبات  این  دارند.  اتکا 

دقیق تر ELP دارند.

Effective Lens Position = ELP

- قبل از دهه 80 میالدی که تنها فرمول همان فرمول نسل اول 
بود برای ELP از عدد ثابت 4 میلی متر برای تمامی لنزها که عمدتاً 

AC IOL بودند استفاده می شد.

محاسبات  وارد  دوم  نسل  فرمول های  که  میالدی   80 دهه  در   -
اندازه گیری که همان  قابل  متغیر  از یک   Binkhorst گردیدند، دکتر 

Axial Length = AL بود برای تخمین ELP استفاده می نمود.

-  از سال 1988 به بعد با معرفی فرمول های نسل سوم، دو متغیر 
AL و کراتومتری )K( برای تخمین ELP مورد استفاده قرار گرفتند.

- از سال 1995 به بعد دکتر Olsen و همکاران عالوه بر دو متغیر 
فوق از سایر معیارها مانند عمق اتاق قدامی و ضخامت عدسی برای 
محاسبه تقریبی ELP استفاده نموده و از آن زمان تاکنون متغیرهای 
بیش تری برای بدست آوردن دقیق تر میزان ELP کاربرد پیدا کرده اند. 

)شکل 2(

شکل 2- نحوه محاسبه ELP در فرمول های نسل های 1 تا 4

کاماًل  قدرت  نتیجه  در  و  دقیق تر   ELP میزان  به  راه دستیابی  در 
در  مطلوب  ریفراکتیو  نتایج  به  منجر  که  داخل چشمی  لنز  صحیح 
قرن 21 شده است فرمول های جدیدی معرفی شده  اند. در این نوشتار 
به تشریح پنج فرمول جدید که شناخته شده تر و نیز همراه با نتایج 

ریفراکتیو مطلوب تر بوده اند پرداخته می شود.

Kane فرمول
فرمول فوق بر پایه theoretical optics بنا شده و سعی دارد با روش 
  Artificial   Intelligence و استفاده از هوش مصنوعی یا regression

کاهش  بر  فرمول  این  تمرکز  ببخشد.  بهبود  را  نتایج  پیش بینی   AI

یا بی اندازه  خطاهای مشاهده شده در چشم های بی اندازه کوچک و 
با  چهارم  نسل  فرمول های  موارد  این  در  و   )extremes( است  بزرگ 
خطاهای فاحش همراه هستند. در این فرمول عالوه بر طول قدامی-

از   )gender( بیمار  جنسیت  و  قدامی  اتاق  عمق  کراتومتری،  خلفی، 
برای  نیز   )CCT( قرنیه  Lens Thickness و ضخامت مرکز  متغیرهای 

پیش بینی نتایج رفراکتیو استفاده شده است. 
بنابراین به نظر می رسد که فرمول Kane برای چشم های مبتال به 
نتایج  توجه  قابل  دوربینی  دچار  چشم های  یا  و  شدید  نزدیک بینی 
قابل قبول تری ارائه دهند. در یک تحقیق نشان داده شده که نتایج 
قدامی- )طول   high myopic چشم های  در   Kane فرمول  رفراکتیو 

به  مقایسه  در  درصد   25/1 میزان  به  میلی متر(   26 از  بیش  خلفی 
 فرمول SRK-T اندازه مطلق خطا را کاهش می دهد و در چشم های 
در  نیز  میلی متر(   22 از  کم تر  قدامی-خلفی  )طول   high hyperopic

مقایسه با فرمول Hoffer Q از میزان خطای محاسبه به میزان 25/5 
درصد می کاهد. 
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|محاسبه قدرت لنز داخل چشمی در قرن بیست و یکم|

شامل چشمی  داخل  لنز  قدرت  محاسبه  فرمول های  سایر  از   Kane فرمول  که  است  شده  داده  نشان  متعددی  مطالعات   در 
است.  برخوردار  بیش تری  دقت  از   EVO فرمول  و   SRK-T، Holladay 1&2، Hoffer Q،  Haigis، Olsen، Barret Universal 2، Hill RBF 3.0 

)شکل 3(

شکل 3 - نحوه محاسبه فرمول KANE از طریق وب سایت مربوطه

 EVO 2.0 فرمول
تئوری و  لنز  ضخامت  محاسبه  مبنای  بر  جدید  روش  یک  فرمول  این  است.   Emmetropia Verifying Optical مخفف   EVO  کلمه 

emmetropization است که برای هر چشم یک ‘emmetropia factor’ ایجاد می کند. 

رشد قرنیه در دوره کودکی به تکامل می رسد ولی ممکن است بعد از این دوره رشد کره چشم در سگمان خلفی ادامه می یابد. برای یک 
قدرت مشخص از قرنیه، یک axial length و یک ELP مختص همین چشم وجود دارد تا بتوان به emmetropia دست یافت. 

از متغیرهای جدیدتری مانند ضخامت عدسی و میزان نیز  اتاق قدامی و  از معیارهای قطر قدامی-خلفی، کراتومتری، عمق   این فرمول 
white to white لیمبوس استفاده می کند.  در یک مطالعه که در سال 2020 در مجله افتالمولوژی به چاپ رسید دکتر R. Mellers و همکاران 

  Kane ،Olsen برخوردار است ولی در عوض دقت آن از فرمول های Hill-RBF 2.0 نشان دادند که این فرمول اگر چه از دقت بیش تری نسبت به
و Barrett کم تر است. 

در حقیقت عملکرد این فرمول در موارد چشم های با طول قدامی-خلفی کوتاه و یا خیلی بلند نامطلوب بوده و نشان می دهد که مفهوم 
Emmetropization در شرایط چشم های نزدیک بین باال و نیز دوربین شدید با این فرمول به خوبی بدست نمی آید. )شکل 4(
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|محاسبه قدرت لنز داخل چشمی در قرن بیست و یکم|

IOL برای محاسبه قدرت  EVO شکل 4- فرمول

 Hill RBF 3.0 فرمول
حسابگر یا Hill-RBF Calculator در اصل یک روش پیشرفته خود 
اعتبارسنجی یا self-validating برای انتخاب IOL  است که از الگوی 
شناختی یا pattern recognition و یک روش بسیار پیشرفته درون یابی 

داده ها یا data interpolation استفاده می کند. 
نام به  اپتیکی  بیومتری  دستگاه  از  حسابگر  این   برای 

LenStar LS 900 ساخت کمپانی Haag Streit در ترکیب با لنز داخل 

آلکان  شرکت  ساخت   Alcon MA60MA meniscus design چشمی 
استفاده می شود. 

این   Hill-RBF به  موسوم  )برخط(  آنالین   calculator یا  حسابگر 
نیز سایر  و  بیومتری  از داده های سایر دستگاه های  تا  را دارد  امکان 

لنزهای داخل چشمی biconvex استفاده نماید.
نسل سوم Hill-RBF از فرمول های نسل سوم دقیق تر است و این 
امر نشانگر آن است که نسل سوم نسبت به original version کیفیت 

بهتری برای اندازه گیری پیدا نموده است. 
فرمول های با  مقایسه  در  همچنان  حسابگر  این  حال  این   با 

اپتیک  پایه  اصول  پایه  بر  که همگی   EVO و   Kane ،Olsen ،Barrett

مدل  که  می دهد  نشان  و  بوده  برخوردار  کم تری  دقت  از  هستند 
تحلیلی هوش مصنوعی که کار این حسابگر بر پایه آن طراحی شده 
هنوز از دقت کم تری نسبت به روش هایی که بر اصول فیزیک اپتیک 

قرار دارند برخوردار است. 
سایت طریق  از  می توان  حسابگر  این  فرمول  از  استفاده   برای 

rbfcalculator.com وارد شده و پس از رجیستری )ثبت داده ها( اقدام 

به محاسبه قدرت لنز داخل چشمی نمود. )شکل 5(

 Barrett Suite مجموعه فرمول های
این مجموعه مشتمل بر پنج فرمول است: 

- فرمول Barrett Universal II که برای لنزهای داخل چشمی غیر 
توریک با معیارهای کراتومتری استفاده می شود.

با  توریک  لنزهای داخل چشمی  برای  Barrett Toric که  - فرمول 
معیارهای کراتومتری مورد استفاده قرار می گیرد.

غیر  لنزهای  قدرت  محاسبه  برای  که   Barrett True K فرمول   -
توریک پس از تنوعی از روش های جراحی رفراکتیو، چه لیزری )مانند 
)مانند   manual و  لیزری  غیر  انواع  و چه   )PRK و   LASEK، LASIK

RK( استفاده می گردد. 

- فرمول Barrett TK Toric که برای محاسبه لنزهای داخل چشمی 
استفاده  مورد   Total Keratometry )TK( معیارهای  اساس  بر  توریک 

می باشد.
لنز  تعویض  برای  نیز  این آخرین فرمول  Barrett Rx که  - فرمول 

داخل چشمی و انتخاب لنزهای  Piggy Back کاربرد دارد. 
دکتر Barrett توصیه می کند زمانی که از فرمول Barrett True K بعد 
از جراحی رفراکتیو استفاده می شود از معیارهای optional موجود در 
 pre-Lasik & post-Lasik refraction )refraction before & فرمول شامل
after refractive corneal surgery( در صورتی که اطالعاتی از آن وجود 

دارد حتما استفاده شود. )تصاویر 6، 7، 8، 9، 10 و 11(
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|محاسبه قدرت لنز داخل چشمی در قرن بیست و یکم|

Hill-RBF 2.0 شکل 5- استفاده از هوش مصنوعی در روش
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|محاسبه قدرت لنز داخل چشمی در قرن بیست و یکم|

شکل 6 -11- فرمول های متعدد Barret و کاربردهای متفاوت آن.
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|محاسبه قدرت لنز داخل چشمی در قرن بیست و یکم|

برای دسترسی به فرمول های فوق می توان از طریق calc.apacrs.org/barrett universal2015 اقدام نمود.

 Olsen فرمول
این فرمول که موسوم به Olsen Suite است در سایت https://ascrs.org/tools قابل دستیابی است. این فرمول از متد ray tracing و مالحظات 

مربوط به ضخامت لنز برای محاسبه ابعاد فیزیکی واقعی سیستم اپتیکی چشم استفاده می نماید. 
در این مجموعه از همان فن آوری که فیزیکدانان برای طراحی تلسکوپ و لنز دوربین بهره می جویند استفاده شده است. 

نمای کلیدی فرمول Olsen تخمین دقیق مکان یا پوزیشن فیزیکی IOL با استفاده از مفهوم جدید موسوم به C-constant است.
C-constant در اصل یک نسبت یا ratio است که در آن یک کپسوالر بگ خالی به نسبت فضای یک encapsulated و فیکس IOL پس از 

کارگذاری آن محاسبه شده است. )شکل 12(

C-constant به کمک استفاده از Olcen در فرمول IOL شکل 12- تئوری قرار گرفتن
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|محاسبه قدرت لنز داخل چشمی در قرن بیست و یکم|

فرمول Olsen عالوه بر معیارهای طول قدامی-خلفی و کراتومتری، 
از عمق اتاق قدامی و ضخامت لنز نیز برای محاسبه قدرت لنز داخل 

چشمی استفاده می نماید. 
Edward J. Meier عملکرد فرمول فوق  Warren Hill و دکتر  دکتر 
را با فرمول Holladay 2 که فرمول نسل چهارم و بسیار کاملی است 

مورد مقایسه قرار داده اند. 

دکتر چشم   1700 روی  بر  بالینی  بررسی  یک   در 
استاندارد  فرمول های  با  مقایسه  در  را  خود  فرمول  عملکرد   Olsen 

اساس  بر  است.  داده  قرار  ارزیابی  مورد   )Holladay 1 and SRK/T(
فرمول از  بیش   Olsen فرمول  دقت  که  می رسد  نظر  به  زیر   نمودار 

Holladay 2 باشد. )نمودار یک( 

Olsen و فرمول Holladay نمودار 1- مقایسه دقت فرمول
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|محاسبه قدرت لنز داخل چشمی در قرن بیست و یکم|

              

به طور خالصه دکتر Jack Holladay یک الگوریتم برای تصمیم گیری در مورد اینکه از چه فرمولی باید استفاده نمود را در قالب نمودار 
زیر پیشنهاد نموده است: )نمودار 2(

نمودار 2- الگوریتم انتخاب بهترین فرمول در بهترین شرایط

منابع
1. Ronald B. Melles, MD, Jack X. Kane, MB, BS, Thomas Olsen, MD, PhD, William 
J. Chang, MD Ophthalmology Volume 126 Issue 9 Pages 1334-1335 (September 
2019) DOI: 10.1016/j.ophtha.2019.04.011
2. Clinical comparison of a new swept-source optical coherence tomography-based 
optical biometer and a time-domain optical coherence tomography-based optical 
biometer - Journal of Cataract & Refractive Surgery
3. Interference biometry through hard cataracts with the Aladdin optical biometer J. 
Mendoza, A. Orozco, L. Izquierdo Jr. et. al.
4. Ortiz, A., Galvis, V., Tello, A. et al. Comparison of three optical biometers: 
IOLMaster 500, Lenstar LS 900 and Aladdin. Int Ophthalmol 39, 1809–1818 (2019). 
https://doi.org/10.1007/s10792-018-1006-z
5. Hoffer KJ. Br J Ophthalmol Epub ahead of print:. doi:10.1136/ 

bjophthalmol-2019-315612 Br J Ophthalmol 2020;0:1. doi:10.1136/
bjophthalmol-2019-315612
6. Wang L, et al. Optimizing intraocular lens power calculations in eyes with axial 
lengths above 25.0 mm. JCRS 2011; 37:2018-2027
7. Connell BJ, Kane JX Comparison of the Kane formula with existing formulas for 
intraocular lens power selection BMJ Open Ophthalmology 2019;4:e000251. doi: 
10.1136/bmjophth-2018-000251
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|یافته های ناخواسته داروهای سیستمیک در چشم|

Elmiron المیرون

بیمار خانمی 54 ساله است که به علت تاری دید چشم چپ از حدود 9 ماه قبل 
مراجعه نموده است. نامبرده در سابقه پزشکی خود، مبتال به بیماری

Interestitial cystitis از حدود 20 سال قبل می باشد. برای درمان بیماری فوق، بیمار

از داروی Elmiron با نام ژنریک pentosan polysulfate sodium=PPS استفاده می کند.
پیگمانتری  تغییرات  بیمار،  چشم  شبکیه  از  رنگی  تصویربرداری 
پل  و  ماکوال  ناحیه  سراسر  در  را  نارنجی  به  مایل  زرد  رنگ  به  آتروفیک 
 -2 و   1 )شکل  می دهد.  نشان  پری پاپیلری  ناحیه  در  شبکیه  خلفی 

شبکیه خارجی  سگمان  الیه  در  ریفلکتیو  هایپر  پراکنده  ضایعات  راست،  چشم  ماکوالی   OCT  باال( 
RPE و الیه های خارجی شبکیه  بین رفتن  از  OCT ماکوالی چشم چپ،  پایین،  فلش(.   )outer segment layers( نشان می دهد )شکل 1- 
همچنین  قرمز(.  فلش  پایین،   -2 )شکل  می باشد   bare کاماًل  بروکس  غشای  که  گونه ای  به  می دهد  نشان  مرکزی  ناحیه  در  ویژه  به  را 
فلورسین آنژیوگرافی  صورتی(.  )فلش  می شود  مشاهده  دارد،  قرار  تمپورال  ناحیه  در  بیش تر  که   outer retinal tubulation از  ناحیه   یک 

 window defect را در این نواحی نشان می دهد )شکل 3(. 
داروی Elmiron در سال 1996 توسط FDA برای درمان Interestitial cystitis مورد تأیید قرار گرفته است. اخیراً یک رتینوپاتی منحصر به 
فرد توسط این دارو شرح داده شده است و این بیمار نیز یافته های کالسیک این عارضه را نشان می دهد. به نظر می رسد مسمومیت با این 
دارو در طی چندین سال به وجود آمده و نمایی مشابه اختالالتی مثل AMD و دیستروفی های ماکوال را تقلید می کند. هایپوفلورسانس ناحیه 
پری پاپیلری، تغییرات اتوفلورسانس ناحیه ماکوال و درگیری زود هنگام مرکز ماکوال نشان می دهد که مسمومیت با این دارو محتمل تر از سایر 

بیماری های فوق الذکر می باشد. 

شکل 3شکل 2شکل 1



     

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

                     

                                دوازدهمين 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 1400/10/23 از طریق سامانه آموزش مداوم اجرا شد که 

                                     مطالب مهم و قابل تأملی توسط همکاران ارائه گردید.  

                                        آقای دکتر احمد عظيم زاده، آقای  دکتر محمد کریم نعمت اللهی، آقای دکتر    

                                        حامد اسفندیاری، آقای دکتر محمد پاکروان، آقای دکتر مسيح هاشمی، خانم                                    

                                          دکتر حميده صباغی به ترتيب به موضوع آشنایی با اورژانس های غيرضربه ای  

                                           مهم در قرنيه، استرابيسم، گلوکوم، شبکيه پرداختند.                                  

|اخبار داخلی بيمارستان چشم پزشکی نگاه|
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What caused this presentation in a 6 year old patient ? 

|تصاویری چند در چشم پزشکی|
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پاسخ صحيح: Diagnosis: Leukemic infiltration



|تصاویری چند در چشم پزشکی|
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Retinal necklace (Intraretinal cyst secondary to longstanding retinal detachment)


