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سردبیر نامه 

تا  سال ها  این  تمام  در  سپاسگزاریم.  بسیار  نموده اید،  همراهی  دهه  دو  مدت  به  را  ما  گرانقدر.  دوستان  و  همکاران  همه  به  درود 

آنجا که در توان ما بود کوشش کردیم پابرجا در راهی که شروع کرده بودیم پیش برویم. در این چند سال آخر دوستان  دانشمند و 

گرانقدری در این میان کوشش بسیاری نموده اند و بار ارائه کار را بر دوش گرفته و به نتیجه رسانده اند. از ایشان بسیار سپاسگزاریم. 

دکتر  آقای  محمدی،  دکتر  آقای  نعمت اللهی،  دکتر  آقای  منتظرین،  دکتر  خانم  سرکار  ارجمند،  استادان  هم  شماره  این  در 

قرار گیرد.  این شماره مورد پسند شما سروران گرانقدر  امیدوارم  نگاشته اند.  را  ارزشمندی  نکته های  نوروزی زاده، 

تا درودی دیگر بدرود

یخشی بهزاد  دکتر 

به نام حضرت دوست

نامه سردبیر 4



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

است تغییر کند. 

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

و دستاورد مادي نسبت به محصوالت ذکر شده در مقاله ندارند.« 

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

چسبیده  به ایمیل فرستاده شوند. 

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

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

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

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

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

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

Journal article:

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

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

Abstract 

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

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

(suppl):S145.1999. 

Book

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

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

2002. 

Chapter in Book

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

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

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

2003, pp 234-25.
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مقدمه
دسمه  غشای  برداشتن  جراحی  روش  تشریح  برای  عبارت  این 
بیماری درمان  برای  دونور  اندوتلیال  سلول های  بعدی  پیوند   بدون 

)Fuchs Endothelial Corneal Dystrophy (FECD است. سایر عباراتی 
که معنای مشابهی برای DWEK دارند به قرار زیر می باشند:

Descemet's stripping only (DSO( -
Descemet stripping without endothelial keratoplasty -

Descemetorhexis without grafting -
Descemetorhexis without graft placement -

یا  قرنیه  نفوذی  پیوند  قدیمی  روش  اخیر  سال های  طی  در 
روش به   FECD بیماری  درمان  در   penetrating keratoplasty 

یا و   Descemet stripping endothelial keratoplasty{DSEK{ 
}Descemet membrane endothelial keratoplasty{DMEK تبدیل شده 
است. اگر چه مشکل دفع پیوند با تکنولوژی جدید در مقایسه با قبل 
نوین، همچنان  اعمال جراحی  این  از  بعد  یافته ولی عوارض  کاهش 
 graft dislocation و   primary graft failure مانند  قرنیه  برای جراحان 

چالشی بزرگ محسوب می شوند. 
بر  شده  گرفته  نظر  در   DWEK جراحی  برای  که  مفهومی 
قرنیه  ادم  خودبخودی  بهبودی  از  متعددی  گزارش های  پایه 
و  intraocular surgery از  )پس  جراحی  اعمال  از  برخی  از   بعد 

عمدی  کردن  خارج  نیز  و   )DSEK/DMEK graft detachment

که  آنجا  از  می باشد.   FECD به  مبتال  بیماران  در  دسمه  غشای 
حساسیت  کاهش  نور،  پخش  موجب  خود   guttate تنها  حضور 
می شود،  بیماران  این  در  بینایی  حدت  کاهش  نیز  و  کنتراست 
است  ممکن  تئوریک،  نظر  از  نیز   guttate مرکزی  قسمت  برداشتن 
سبب  شاید  و  باشد  بیماران  این  از  برخی  برای  مناسبی  گزینه 
بهبودی  می رسد  نظر  به  گردد.  قرنیه  پیوند  انجام  به  نیاز  کاهش 
یا مجدد  تکثیر  و   migration یا  مهاجرت  به  ثانوی  قرنیه  مرکز   ورم 

قرنیه  پریفری  یا  محیطی  ناحیه  اندوتلیال  سلول های   regeneration

باشد. این پتانسیل برای rejuvenation در بیماری FECD در تضاد با 
بدنبال  باشد که در ورم قرنیه  این خاطر  به  بولوس کراتوپاتی شاید 

بولوس کراتوپاتی به نوعی یک endothelial depletion رخ داده است.

انتخاب بیمار
اینکه ویژگی های بیماران مناسب برای پیش بینی نتیجه  با وجود 
با دقت زیاد  انتخاب بیماران  مطلوب کماکان روش نشده است ولی 
برای این مدالیته درمانی الزامی است. مناسب ترین کاندیداها بیمارانی 

قرنیه  مرکزی  بخش  فوکال  ورم  با  همراه   FECD دچار  که  هستند 
سلول  های  و  است  شفاف  کامال  قرنیه  محیطی  بخش  و  می باشند 

اندوتلیوم قرنیه از تراکم کافی برخوردار می باشند. 
دکتر  توسط  شرایط  واجد  بیماران  انتخاب  برای  زیر  معیارهای 

Moloney و همکاران به مشخص شده است.

DWEK اندیکاسیون های انجام جراحی
- وجود guttae مرکزی که علت اصلی شکایات بینایی بیمار است 

 .)glare ،کاهش حدت بینایی، کاهش حساسیت کنتراست(
میزان  به  اندوتلیال  سلول های  تراکم  با  قرنیه  محیط  شفافیت   -
اسپکوالر  یا  کانفوکال  در  مربع  میلی متر  در  سلول   1000 از  بیش 

میکروسکوپی.
مشکل  این  رفع  برای  قرنیه  پیوند  بجز  دیگری  حل  راه  بیمار   -

نداشته باشد.
- بیمار می تواند فاکیک یا پسودوفاکیک باشد.

 DWEK موارد ممنوعیت یا کنتراندیکاسیو ن جراحی
 bullae ادم پیشرفته استرومای قرنیه که منجر به کدورت، تشکیل -

و ایجاد فولد در غشای دسمه شده باشد.
در   1000 از  کم تر  قرنیه  محیط  اندوتلیالی  سلول های  تعداد   -

میلی متر مربع باشد.
- تاریخچه کراتیت هرپس سیمپلکس یا سیتومگالوویروس وجود 

داشته باشد.

روش جراحی
موضعی  بی حسی  حتی  یا  عمومی  بی هوشی  تحت  می تواند  عمل 
انجام شود. متوسط زمان عمل جراحی در حدود 5 تا 6 دقیقه است. 
و نموده  ایجاد  بهتری   red reflex می تواند  قبل  از  مردمک   اتساع 

visualization بیش تری از غشای دسمه بوجود آید. 

ابتدا اتاق قدامی با مواد ویسکواالستیک پر شده و سپس 4 میلی متر 
مرکز قرنیه به کمک هوک reverse Sinskey و نیز هوک Foglat و به 
روش دسماتورکسیس بریده شده و با فورسپس Utrata و یا MST از 
چشم خارج می گردد. در هنگام انجام دسماتورکسیس باید به چند 

نکته دقت نمود:
- مامبران دسمه باید peel شود و از خراشیدن یا scraping آن باید 

جداً اجتناب نمود.
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مروری بر جراحی
Descemetorhexis Without Endothelial Keratoplasty  (DWEK(
 دکتر محمد حافظ نوروزی زاده، جراح و متخصص بیماری های چشم، فلوشیپ قرنیه



- باید از دستکاری استرومای قرنیه اکیداً خودداری شود.
محدود  قرنیه  مرکز  میلی متر   4 به  باید  دسماتورکسیس  اندازه   -
باشد و نباید به دسمه سالم ناحیه اطراف رکسیس صدمه ای وارد شود.

تکنیکی که اخیرا توصیه می شود به صورت two-flaps و با استفاده 
 )nick( کوچک  دندانه  یا  یک شکاف  ایجاد  برای   smooth forceps از 
است که ایجاد دو فالپ در دو محل مختلف می نماید. در پایان عمل 

نیازی به تزریق هوا یا گاز در اتاق قدامی نیست. 
می توان این عمل را در انتهای یک جراحی فیکو + لنز داخل چشمی 

انجام داد که در این حالت به این روش triple-DWEK می گویند. 
آنتی بیوتیک،  قطره های  شامل  عمل  از  پس  دارویی  ترکیبات 
 NaCl 5%( هایپرتونیک  سدیم-کلراید  قطره  و  استروئید 
قطره از  استفاده  که  داده اند  نشان  اخیر  مطالعات   می باشند. 

پرولیفراسیون  است  ممکن   Rho kinase inhibitor )Ripasudil(
تسریع  قرنیه  شفافیت  بخشیده  بهبود  را  قرنیه  اندوتلیوم  سلول های 
شود. همچنین کوشش هایی برای استفاده از قطره Netarsudil بخاطر 

در دسترس بودن بیش تر آن گزارش شده است.

نتایج
در یکی از اصلی ترین مطالعات که به صورت case series انجام شد 
از میان 17 چشمی که تحت عمل جراحی DWEK قرار گرفتند قرنیه 
14 چشم شفاف گردید )82/4 درصد( و متوسط زمان کاهش ورم 
قرنیه در حدود سه ماه گزارش شد. سه چشم دیگری که حتی تا 8 
جراحی  عمل  تحت  بودند  نشده  شفاف   DWEK جراحی  از  بعد  ماه 
قطره از  استفاده  دیگر،   case series یک  در  گرفتند.  قرار   DMEK 

Ripasudil به عنوان یک ترکیب نجات بخش salvage agent در دو چشم 

استفاده گسترده تر  به شفافیت کامل قرنیه گردید و پیشنهاد  منجر 
از این دارو بدنبال جراحی فوق مطرح شد. در مطالعه دیگری بعد از 
 DWEK supplemented with Ripasudil این مطالعه نیز که تحت عنوان
می باشد قرنیه 22 چشم از 23 چشمی که در مطالعه بودند در طی 
مدت متوسط 4/1 هفته شفاف گردیدند. البته 21 بیمار از 23 بیماری 
که تحت عمل و تجویز قطره فوق قرار گرفته بودند از نتایج بینایی 

بدست آمده رضایت داشتند. 
سایر مطالعات به صورت cases series و case reports نتایج متنافضی 
را گزارش نمودند. دکتر Bleyen و همکاران نتایج ضعیفی از انجام توام 
جراحی کاتاراکت/ لنز + DWEK گزارش نمودند و تنها 3 بیمار از 8 
بیمار مطالعه ایشان به شفافیت قرنیه دست یافتند. در مقابل دکتر 
گزارش  خود  بیماران  در  را  رضایت بخشی  نتایج  همکاران  و   Borkar

به شفافیت  قرار داشتند  تا 13 چشمی که در مطالعه  کردند و 10 
کامل قرنیه دست یافتند. 

این چشم ها به چهار  Borkar و همکاران  بر اساس اظهارات دکتر 
گروه طبقه بندی می شوند:

- Fast responder )در انتهای ماه اول بعد از عمل(

- Responder )بین یک تا سه ماه پس از عمل(
- Slow responder )سه ماه و بیش تر بعد از عمل(

قرنیه  پیوند  به  نیاز  ادم مقاوم که  )قرنیه دچار   Non-responder  -
دارد(

در یک مطالعه گذشته نگر )رتروسپکتیو( که مقایسه بین دو روش  
تا  خفیف  نوع  از  دیستروفی  فوکس  بیماران  در   DWEK با   DMEK

متوسط بود نتایج بینایی کاماًل مشابه یکدیگر گزارش شدند. در این 
مطالعه زمان شفاف شدن قرنیه در DWEK طوالنی تر بود ولی عوارض 

جانبی/ جراحی در این رو  کم تر از روش DMEK بودند.
کوچک تر  مرکزی  دسماتورکسیس  اندازه  چه  هر  می رسد  نظر  به 
قرنیه  مرکزی  ضخامت  هرچه  عوض  در  و  بود،  خواهد  بهتر  نتایج 
نیز  مرکز  در  قرنیه  اندوتلیوم  سلول های  تراکم  و  باشد  بیش تر 
سمت به  بیش تر  وضعیت  موارد(  همه  در  نه  )البته  باشد   بیش تر 

nonresponding میل خواهد نمود. برخی مولفین پایین تر بودن سن 

ارزیابی   DWEK جراحی  در  مثبتی  پروگنوستیک  فاکتور  را  بیمار 
می کنند ولی این موضوع به طور ثابت در مقاالت علمی گزارش نشده 
است. در یک سری از بیماران، آستیگماتیسم نامنظم مربوط به عمق 
که  است  گزارش شده  لبه های دسماتورکسیس  در  قرنیه  استرومای 
انجام  احتماال بخاطر bare ماندن استروما می باشد. به نظر نمی رسد 
نتایج  بر  داخل چشمی  لنز  کارگذاری  و  کاتاراکت  جراحی  همزمان 

DWEK تأثیرگذار باشد.

DWEK عوارض جراحی
- خارج از مرکز شدن دسماتورکسیس.

- جدا شدن کامل مامبران دسمه. در این موارد نیاز به تزریق هوا 
یا گاز در چشم وجود دارد.

امر  این  دسماتورکسیس.  لبه های  در  استروما  خلفی  کدورت   -
و  است  جراحی  زمان  در  استروما  ناخواسته  شدن   indent از  ناشی 
مانع مهاجرت یا migration سلول های اندوتلیوم قرنیه به سمت مرکز 

می شود.
نامنظم  آستیگماتیسم  ایجاد  و  قرنیه  غیرطبیعی  توپوگرافی   -
قرنیه ای. این عارضه با استفاده از لنز تماسی RGP قابل درمان است. 
این  اصالح  برای   EK انجام  آیا  که  نیست  مشخص  حاضر  حال  در 

مشکل سودمند است یا خیر. 
تحت عمل  Non-responder می توانند  بیماران  قرنیه.  مقاوم  ادم   -
بدست آید. جدا از  جراحی EK قرار گیرند تا شفافیت قرنیه مجدداً 
در  را   )DMEK( گرافت  دکلمان  شانس  که   Arbelaez دکتر  گزارش 
بیمارانی که قباًل DWEK شده اند باال می داند، در سایر مطالعات نتایج 
کراتوپالستی اندوتلیال )به هر روش( بعد از DWEK مطلوب گزارش 

شده است.

NJO 77| Vol. 21|Spring, Summer 2022

9



منابع

1.Kaufman AR, Nosé RM, Pineda R. Descemetorhexis Without Endothelial 
Keratoplasty (DWEK): Proposal for Nomenclature Standardization. Cornea. 
2018;37(4):e20-e21. doi:10.1097/ICO.0000000000001528
2. ↑ Jump up to:2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Borkar DS, Veldman P, Colby KA. 
Treatment of fuchs endothelial dystrophy by descemet stripping without endothelial 
keratoplasty. Cornea. 2016;35(10):1267-1273. doi:10.1097/ICO.0000000000000915
3. ↑ Jump up to:3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Moloney G, Petsoglou C, Ball M, et al. De-
scemetorhexis without grafting for fuchs endothelial dystrophy-supplementation with 
topical ripasudil. Cornea. 2017;36(6):642-648. doi:10.1097/ICO.0000000000001209
4. ↑ Jump up to:4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Iovieno A, Neri A, Soldani AM, Adani C, 
Fontana L. Descemetorhexis without graft placement for the treatment of fuchs 
endothelial dystrophy: Preliminary results and review of the literature. Cornea. 
2017;36(6):637-641. doi:10.1097/ICO.0000000000001202
5. ↑ Jump up to:5.0 5.1 Watson SL, Abiad G, Coroneo MT. Spontaneous resolu-
tion of corneal oedema following Descemet’s detachment. Clin Exp Ophthalmol. 
2006;34(8):797-799. doi:10.1111/j.1442-9071.2006.01319.x
6. ↑ Jump up to:6.0 6.1 Ziaei M, Barsam L, Mearza AA. Spontaneous cor-
neal clearance despite graft removal in descemet stripping endothelial kerato-
plasty in fuchs endothelial dystrophy. Cornea. 2013;32(7):164-166. doi:10.1097/
ICO.0b013e31828b75a1
7. ↑ Jump up to:7.0 7.1 Dirisamer M, Ham L, Dapena I, van Dijk K, Melles GRJ. 
Descemet membrane endothelial transfer: “free-floating” donor Descemet im-
plantation as a potential alternative to “keratoplasty”. Cornea. 2012;31(2):194-197. 
doi:10.1097/ICO.0b013e31821c9afc
8. ↑ Jump up to:8.0 8.1 8.2 8.3 Shah RD, Randleman JB, Grossniklaus HE. Sponta-
neous corneal clearing after Descemet’s stripping without endothelial replacement. 
Ophthalmology. 2012;119(2):256-260. doi:10.1016/j.ophtha.2011.07.032
9. ↑ Jump up to:9.0 9.1 9.2 9.3 Arbelaez JG, Price MO, Price FW. Long-term follow-
up and complications of stripping Descemet membrane without placement of graft in 
eyes with Fuchs endothelial dystrophy. Cornea. 2014;33(12):1295-1299. doi:10.1097/
ICO.0000000000000270
10. ↑ Jump up to:10.0 10.1 10.2 10.3 Moloney G, Chan UT, Hamilton A, Zahidin AM, 
Grigg JR, Devasahayam RN. Descemetorhexis for Fuchs’ dystrophy. Can J Ophthal-
mol. 2015;50(1):68-72. doi:10.1016/j.jcjo.2014.10.014
11. ↑ Jump up to:11.0 11.1 11.2 11.3 Bleyen I, Saelens IEY, van Dooren BTH, van 
Rij G. Spontaneous Corneal Clearing after Descemet’s Stripping. Ophthalmology. 
2013;120(1):215. doi:10.1016/j.ophtha.2012.08.037
12. ↑ Kaufman AR, Nosé RM, Lu Y, Pineda R. Phacoemulsification with intraocular 
lens implantation after previous descemetorhexis without endothelial keratoplasty. J 
Cataract Refract Surg. 2017;43(11):1471-1475. doi:10.1016/j.jcrs.2017.10.028
13. ↑ Cohen, E et al; “Two-Flaps Technique-Safe, Reproducible and Consistent 
Means for Descemet Stripping”. Cornea. September 2021; 40(9): 1211-1214.
14. ↑ Okumura N, Kinoshita S, Koizumi N. Application of Rho Kinase Inhibitors for 
the Treatment of Corneal Endothelial Diseases. J Ophthalmol. 2017;2017(Figure 1). 
doi:10.1155/2017/2646904

15. ↑ Ploysangam, Pimpiroon & Patel, Sangita. (2019). A Case Report Illustrating 
the Postoperative Course of Descemetorhexis without Endothelial Keratoplasty with 
Topical Netarsudil Therapy. Case Reports in Ophthalmological Medicine. 2019. 1-7. 
10.1155/2019/6139026.
16. ↑ Jump up to:16.0 16.1 16.2 Davies E, Jurkunas U, Pineda R. Predictive factors for 
corneal clearance after descemetorhexis without endothelial keratoplasty. Cornea. 
2018;37(2):137-140. doi:10.1097/ICO.0000000000001427
17. ↑ Moloney, Gregory MBBS (Hons), BSc (Med), MMed, et al. Descemet Strip-
ping Only Supplemented With Topical Ripasudil for Fuchs Endothelial Dystrophy 
12-Month Outcomes of the Sydney Eye Hospital Study, Cornea: March 2021 - Vol-
ume 40 - Issue 3 - p 320-326 doi: 10.1097/ICO.0000000000002437
18. ↑ Huang MJ, Kane S, Dhaliwal DK. Descemetorhexis Without Endothelial 
Keratoplasty Versus DMEK for Treatment of Fuchs Endothelial Corneal Dystrophy. 
 Cornea. 2018 Dec;37(12):1479-1483. doi: 10.1097/ICO.0000000000001742.
19. ↑ Koenig SB. Planned Descemetorhexis Without Endothelial Keratoplasty in 
Eyes with Fuchs Corneal Endothelial Dystrophy. Cornea. 2015;34(9):1149-1151. 
doi:10.1097/ICO.0000000000000531

 

نشریه چشم پزشکی نگاه| سال 21| شماره 77

DWEK همچنان یک تکنیک مورد اختالف نظر در بین محققین چشم پزشکی است زیرا تمام بیماران مبتال به دیستروفی فوکس با 

انجام این جراحی به شفافیت قرنیه دست نخواهند یافت. ولی علی رغم این موضوع شواهدی نیز وجود دارند که نشان می دهد در موارد 
خاصی از بیماری FECD )وجود central guttae و در غیاب ادم شدید قرنیه( این جراحی گزینه مطلوبی برای شفاف شدن قرنیه می باشد. 
ترکیبات افزودن  همچنین  و  عارضه  بدون  و  ظرافت  با  جراحی  یک  انجام  بیماران،  صحیح  انتخاب  با  می رسد  نظر   به 

 Rho kinase inhibitor بعد از عمل، بتوان شفافیت قرنیه را بدون انجام جراحی پر عارضه پیوند قرنیه بهبود بخشید.    
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توکسوپالسموز چشمی به وسیله انگل داخل سلولی توکسوپالسما 
گندی )T. gondii( که همه مهره داران خونگرم از جمله انسان را گرفتار 
می کند ایجاد می شود و یکی از شایع ترین عوامل موجد اووئیت عفونی 

در جهان می باشد. 
نمی دهند  بروز  عالیمی  هیچ گونه  افراد  اکثر  اولیه  عفونت  از  بعد 
می تواند  ایمنی  نقص  یا  مادرزادی  عفونت  مثل  مواردی  در  چه  اگر 
به صورت اووئیت خلفی با  بسیار  شدید باشد. این بیماری مشخصاً 
ضایعه کوریورتینال یک طرفه و التهاب زجاجیه بروز می نماید. عفونت 
اولیه در زمان حاملگی می تواند عوارض شدیدی مانند مرگ جنین 
یا ناهنجاری های مادرزادی و در اواخر حاملگی عفونت های خفیف تر 

بافت های عصبی مغز و شبکیه ایجاد کند. 
اگر چه قباًل تصور می شد که بیش تر موارد توکسوپالسموز چشمی 
مادرزادی  عفونت  شدن  فعال  دوباره  و  عود  علت  به  بزرگساالن  در 
به  اغلب آن ها  ایجاد می شود ولی مطالعات اخیر نشان می دهند که 
علت سرایت عفونت بعد از تولد به وجود می آیند ولی به هرحال هردو 
حتی  و  چشمی  شدید  درگیری های  باعث  میتواند  عفونت  این  نوع 

نابینایی گردد. 
تشخیص سریع و به موقع عالیم بالینی به همراه تست های مثبت 
غیرمعمول  عالیم  بروز  ولی  است  کننده  کمک  بسیار  سرولوژی 
می تواند چالش های تشخیصی مهمی را مخصوصاً در بیماران دارای 

نقص ایمنی و متعاقب آن درمان نامناسب ایجاد نماید. 
در این نوشتار که طی دو قسمت در نشریه تقدیم شما می گردد، 
سعی شده است که آخرین یافته های بالینی، تشخیصی و درمانی در 
این نکته نیز ضروری است که  این بیماری مرور گردد و ذکر  مورد 

تمرکز ما بر نوع درگیری و سرایت بعد از تولد استوار خواهد بود. 

چرخه زندگی توکسوپالسماگندی 
)داخل  اسپوروزوئیت  شامل  انگل  این  عفونت زایی  مراحل 
بافتی(  کیست  )داخل  برادی زوئیت  و  زوئیت  تاکی  اووسیست ها(، 

می شود. 
اووسیست ها در داخل روده گربه و دیگرگربه سانان تشکیل می شوند 
که معموالً حاوی دو عدد اسپوروسیست و در هر کدام از آن ها چهار 
عدد تاکی زوئیت می باشد. بعد از اینکه از طریق مدفوع حیوانات وارد 
آن ها  عفونت زایی  چرخه  روز   1-5 ظرف  معموالً  می شوند  طبیعت 
کامل می شود و اگر وارد بدن میزبان دیگری شوند به سلول ها حمله 
سلول  اینکه  تا  می نمایند  تکثیر  به  شروع  سلول  داخل  در  و  کرده 
انباشته از تاکی زوئیت می شود. تخریب این سلول ها می تواند باعث 

آزاد شدن تعداد زیادی تاکی زوئیت شده که دوباره با حمله به سلول ها 
این  میزبان  بدن  ایمنی  موارد  بیش تر  در  می شود.  تکرار  این چرخه 
چرخه عفونت زایی را قطع کرده و این انگل به شکل برادی زوئیت در 

کیست های بافتی به صورت خفته و مزمن باقی می ماند. 
انسان ها از طرق مختلف شامل خوردن غذا یا آب حاوی اووسیست ها 
و مصرف گوشت های خام یا نیمه پخته خوک و گوسفند و همچنین 
تخم  مرغ یا شیر حاوی تاکی زوئیت و یا حتی پیوند اعضا و انتقال خون 

و یا انتقال از مادر به جنین می توانند گرفتار شوند. 

اپیدمیولوژی 
گرچه این عفونت در همه جای دنیا دیده می شود ولی در محیط های 
استوایی به علت گرما و رطوبت مناسب میزان شیوع آن باالتر است. 
آنتی بادی های ضد انگل در آمریکای شمالی در 20 درصد افراد و تا 

80-60 درصد در برزیل و فرانسه دیده می شود. 
سالیان  طی  در  غربی  کشورهای  در  آن  میزان  کاهش  علی رغم 
نزدیک آن ها  به رفاه حیوانات و همزیستی  به علت توجه  اخیر ولی 
با انسان ها و از طرفی تغییرات اقلیمی جهانی پیش بینی می شود که 

میزان عفونت با این انگل در آینده افزایشی باشد. 

نشانه ها و عالیم بالینی
عالیم و نشانه های بالینی این بیماری به محل درگیری ضایعات آن 
بستگی دارد. اگر چه بزرگساالن و کودکان بزرگ تر می توانند پیدایش 
عالیم بالینی را بیان نمایند ولی عدم ابراز آن ها از طرف کودکانی که 
تکلم الزم را ندارند ممکن است باعث تأخیر در تشخیص و درمان آن 
بشود. از طرف دیگر اگر ضایعات در قسمت خلفی چشم نباشد و  یا 
در  حتی  است  ممکن  باشد  نکرده  شدید  التهابی  واکنش های  ایجاد 

بزرگساالن هم شکایت خاصی ایجاد ننماید. 
در ضایعات حاد معموالً وجود التهاب زجاجیه اولین عامل تعیین 
به سزایی  تأثیر  ماکوال هم  و درگیری  بینایی می باشد  کننده عالیم 
روی بینایی بیماران خواهد داشت. کدورت های زجاجیه ای حتی بعد 
بیماران گمراه  برای  بیماری و درمان آن می تواند  از فروکش کردن 

کننده باشد و بعضی اوقات آن ها را با عود بیماری اشتباه می کنند. 
موارد  در  چشمی  توکسوپالسموز  بالینی  تابلوی  شایع ترین 
موارد  اغلب  در  که  می باشد  رتینوکوروئیدیت  وجود  حاد  التهاب 
تشخیص بالینی آن بدون اقدامات تشخیصی دیگر ممکن است. این 
همراه  به  نکروزدهنده  گرانولوماتوز  رتینیت  صورت  به  معموالً  تابلو 
کوروئیدیت گرانولوماتوز، التهاب زجاجیه و حتی التهاب قسمت های 
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توکسوپالسموز چشمی )بخش اول(
 دکتر مجید محمدی، جراح و متخصص بیماری های چشم، فلوشیپ شبکیه
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تابلوهای  تنوع  به علت  به هر حال  ولی  بروز می نماید  قدامی چشم 
بالینی، بعضی اوقات چالش های تشخیصی ایجاد می نماید. 

اتفاق می افتد که کیست های  فعال شدن آن زمانی  عود و دوباره 
داخل بافت شبکیه پاره شده و یک واکنش التهابی حاد موضعی ایجاد 
شبکیه  قلبی  اسکار  وجود  عدم  که  شد  متذکر  باید  البته  می شود. 
همیشه نشان دهنده اکتسابی بودن آن نمی باشد و می تواند ناشی از 

عفونت مادرزادی باشد. 

اووئیت قدامی
التهاب قسمت قدامی چشم اعم از گراتولوماتوز یا غیر گرانولوماتوز 
خیلی  اووئیت  تا  خفیف  بسار  عالیم  از  طیفی  صورت  به  می تواند 
شدید نمایان گردد. گاهی از اوقات التهاب خیلی شدید قدامی دیدن 
التهاب  و  تأخیر  با  تشخیص  می سازد.  غیرممکن  را  شبکیه  ضایعات 
اگر  باعث چسبندگی های شدید عنبیه شود.  طوالنی مدت می تواند 
ضایعه رتینوکوروئیدیت نزدیک اوراسراتا باشد می تواند التهاب شدید 

اتاق قدامی ایجاد نماید. 

التهاب زجاجیه
واضح تر  رتینوکوروئیدیت  ضایعه  نزدیک  در   vitritis معموالً 
 ILM از  شبکیه  التهاب  که  مواردی  در   .)1 )شکل  است  شدیدتر  و 
عبور نکرده باشد ممکن است التهاب زجاجیه نداشته باشیم. التهاب 
باعث تشکیل غشاهای روی شبکیه و کشیدگی های  شدید می تواند 
نزدیک ضایعه گردد. تأخیر در درمان می تواند باعث التهابات شدیدتر 
و پایدارتر باشد. اصطالح چراغ در مه )Headlight in the fog( که در 
رفلکس  همین  به  اشاره  می شود  استفاده  غیرمستقیم  فوندوسکوپی 

سفید رنگ ضایعه از ورای التهاب شدید زجاجیه دارد. 

رتینوکوروئیدیت
نکروز  ناحیه مشخص  به صورت یک  توکسوپالسموز چشمی حاد 
شبکیه و التهاب زجاجیه روی آن مشخص می شود. التهاب منتشر در 
اطراف ضایعه دیده می شود و در اغلب موارد همراه التهاب کورویید 

است که اصطالح رتینوکوروئیدیت توصیف کننده آن است. 
ضایعات فعال اغلب به صورت کانون های سفید با مرزهای نامشخص 
اولیه دیده می شود.  یا پیگمان دار  و در نزدیکی اسکارهای آتروفیک 

)شکل 2(

واسکولیت در نزدکی و یا حتی دورتر از ناحیه درگیر شبکیه معموالً  
شایع است که اکثراً به صورت پری فلبیت است و وجود آرتریت خیلی 
شایع نیست. خون ریزی های شبکیه ای ممکن است وجود داشته باشد. 
یک نوع آرتریولیت مشخص به نام Kyrieleis arteritis که به صورت 
سرایت  هم  عروق  از  خارج  به  که  عروقی  داخل  ندولر  پالک های 

نمی کند در موارد نادر دیده می شود. )شکل 3(
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شکل 1- 
a Active toxoplasmic retinitis (red arrow) with a slightly hazed overlying vitreous. 
Note the presence of a mild neuroretinitis. b B-Mode of the same patient showing 
focal vitritis (yellow arrows) near the active lesion (red arrow)

شکل 2- 
A new active lesion of retinitis (yellow arrow) due to recurrence of toxoplasmic 
retinochoroiditis, adjacent to older lesions (scarred areas with pigmentation)

شکل 3- 
Kyrieleis arteritis in toxoplasmic retinochoroiditis presenting as a segmental 
intravascular white plaque (black arrow). The active retinochoroidal lesion is 
indicated by the white arrow

توکسوپالسموز چشمی )بخش اول(



حاد  ضایعات  معموالً  باشد  کافی  فرد  ایمنی  که  مورادی  در 
که  آتروفی  ناحیه  یک  و  کرده  فروکش  ماه   2-4 از  بعد  خودبخود 
بافتی  نمونه های  به جای می ماند. در  بتدریج هیپرپیگمانته می شود 
این نواحی اغلب انگل های غیرفعال و آنتی بادی های ضد آن ها دیده 
می شود. ضایعات حاد بعدی معموالً در مجاورت اسکارهای قبلی به 
وجود می آیند و در 70 درصد موارد معاینات چشمی ضایعات همزمان 
حاد و اسکارهای قبلی دیده می شوند، گرچه این همراهی همیشگی 
نیست و حتی گاهی اوقات ضایعات آتروفی قبلی می توانند در مناطق 

دورتر و محیط شبکیه باشند. 

Punctate Outer Retinal Toxoplasmosis (PORT(

تابلو بالینی جالبی که در بعضی از بیماران دیده می شود نشان دهنده 
ضایعات نقطه ای کوچک در عمق شبکیه و PRE است که اغلب فکر 
می کنند ترکیبی از انگل و فاکتورهای بافت میزبان باشد.  چون در 
التهاب در نواحی عمق شبکیه محدود می باشد با  این موارد معموالً 
بیماری  حاد  فاز  سپری شدن  از  بعد  نیست.  همراه  زجاجیه  التهاب 
نقاط کوچک سفید مایل به خاکستری رنگ باقی می مانند. همراهی 
این پدیده با نوروپاتی عصب اپتیک اغلب باعث اختالل شدید بینایی 
می شود. سن اکثر این بیماران زیر 20 سال است و در هر دو مورد 
توکسوپالسموز مادرزادی و اکتسابی دیده می شود. درگیری دوطرفه 
در 1/3 موارد دیده شده است و در بقیه موارد معموالً درگیری مشخص 
در چشم دیگر گزارش شده   PORT توکسوپالسموز در یک چشم و 
است. برای افتراق این موارد با سندرم های دیگر white dot می توان از 

تصویربرداری های FAG,OCTA, FAF, OCT استفاده نمود. 

نورورتینیت
و  اپتیک  عصب  تورم  صورت  به  نورورتینیت  از  معدودی  موارد 
اگزودای سخت الگوی ستاره ای )star pattern( در این بیماران مشاهده 
شده است اگر چه اغلب این تصاویر بالینی در عفونت های بارتونالیی 

دیده می شود. 
در  در عصب  انگل  انفیلتراسیون  و  نکروز  همراه  به  اپتیک  نوریت 
بیماران HIV و همچنین در عفونت شدید مادرزادی دیده شده است. 
درگیری عصب اپتیک می تواند هم به صورت مستقیم توسط انگل 

یا ناحیه مجاور آن و یا حتی از نواحی دورتر از عصب ایجاد گردد. 

اسکلریت
اگر چه این انگل مشخصاً شبکیه را درگیر می نماید ولی به همان 
در  شود  منتقل  کورویید  به  شبکیه  طریق  از  می تواند  که  صورتی 
موارد نادری مخصوصاً در بیماران HIV می تواند از طریق کورویید به 

اسکلرای مجاور هم سرایت کرده و ایجاد اسکلریت بنماید. 

عوارض بیماری
التهاب قسمت قدامی چشم می تواند با انسداد شبکه ترابکوالر به 
داخل چشم  فشار  رفتن  باال  باعث  التهابی  و  سلولی  وسیله ضایعات 
گردد. در موارد التهاب زجاجیه نیر فشار باالی داخل چشمی خیلی 
محتمل است. بطور کلی سن باال، ضایعات شبکیه  ای بزرگ تر از قطر  
یک دیسک و ضایعات محیطی فعال باعث فعالیت های شدید التهابی 

شده و در نتیجه افزایش فشار داخل چشم می شوند. 
اختالل  باعث  ناحیه ماکولوپاپیلر  و  اپتیک  درگیری ماکوال، عصب 
و   PVR شبکیه،  واسکولیت  مثل  عروقی  عوارض  می شوند.  بینایی 
و  باندهای کششی روی شبکیه می توانند خون ریزی داخل زجاجیه 
یا دکولمان شبکیه ایجاد نمایند. این پدیده در بیماران دارای نقص 

ایمنی بیشتر دیده می شود. 
ایجاد غشاهای روی  باعث  التهاب طوالنی مدت زجاجیه می تواند 
شبکیه شوند که بعد از گذر از مرحله حاد التهاب می توان با جراحی 

آن ها را با موفقیت برداشت. 
و کشش  روی شبکیه  علت غشاهای  به  ماکوال  از سوراخ  مواردی 

آن ها گزارش شده است. )شکل 4(
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شکل 4- 
Patient of Fig. 2, 8 years after the last recurrence of toxoplasmic retinochoroiditis. 
a Macular hole (white arrow) adjacent to severe old lesions. b Optical coherence 
tomography (OCT) scan with a characteristic imaging of a full-thickness macular 
hole.
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در بعضی از بیماران انسداد عروق سیاهرگی و سرخرگی در شرایطی 
که آن عروق از درون یک ضایعه فعال عبور می کنند، دیده شده است. 
عارضه دیگر رتینو کوروئیدیت می تواند به صورت دکولمان سروزی 
شبکیه خود را نشان دهد که اغلب به منطقه التهاب زجاجیه محدود 
است ولی در مواردی می تواند حتی در نواحی دورتر هم اتفاق بیافتد. 

یافته های تصویربرداری
عالوه بر بررسی های بالینی گاهی از اوقات استفاده از تکنیک های 
 ،OCTA، OCT ،تصویربرداری مختلف مثل فتوگرافی رنگی فوندوس
اولتراسون، اتوفلورسانس، آنژیوگرافی فلورسینی و ICG مورد نیاز است 

بیماران  درمان  ادامه  و  پیگیری  جهت  را  بالینی  یافته های  بتوان  تا 
از  ایجاد عوارض مختلف  به هنگام  از طرفی  و  مقایسه کرد  و  ضبط 
قبیل انسداد عروقی، نورگ زایی شبکیه، تورم ماکوال، خون ریزی های 
داخل زجاجیه و غشاهای تشکیل شده زیر یا روی شبکیه و CNV و 
غیره بتوان بررسی جامع تری انجام داد. در موارد عودهای بعدی شاید 
در دست داشتن این تصاویر جهت مقایسه مرحله  ای ضایعات ضروری 

به نظر برسد. 
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- توکسوپالسموز چشمی به وسیله انگل داخل سلولی توکسوپالسما گندی )T. gondii( به وجود می آید. بعد از عفونت اولیه اکثر 
افراد هیچ گونه عالیمی نشان نمی دهند.

حاملگی  اواخر  در  و  مادرزادی  ناهنجاری های  یا  جنین  مرگ  مانند  شدیدی  عوارض  می تواند  حاملگی  زمان  در  اولیه  عفونت   -
عفونت های خفیف تر بافت های عصبی مغز و شبکیه ایجاد کند. 

- شایع ترین تابلوی بالینی توکسوپالسموز چشمی در موارد التهاب حاد وجود رتینوکوروئیدیت می باشد. که در اغلب موارد تشخیص 
بالینی آن بدون اقدامات تشخیصی دیگر ممکن است.
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توکسوپالسموز چشمی )بخش اول(



مقدمه
گلوکوم به طیف گسترده ای از بیماری ها اطالق می شود که ویژگی 
آن cupping اپتیک دیسک است و این تغییر منطبق بر دیفکت در 
شبکیه  گانگلیونی  سلول های  رفتن  دست  از  علت  به  بینایی  میدان 
می باشد. این بیماری علت اصلی نابینایی غیر قابل برگشت در سراسر 
از  عبارتند  گلوکوم  در  تغییر  قابل  غیر  عوامل خطرساز  است.  جهان 
است.  ژنتیکی  مثبت  تاریخچه  و  قرنیه  ضخامت  نژاد،  سن،  افزایش 
شناخته شده ترین متغیر قابل برگشت در گلوکوم فشار داخل چشمی 
درمان های  در دسترس ترین  و  است   Intraocular Pressure = IOP یا 
گلوکوم نیز بر کاهش فشار چشم متمرکز می باشند تا سرعت تخریب 
گلوکوم و صدمات میدان بینایی کاهش یابد. لکن یافتن آگاهی بیش تر 
از علل )اتیولوژی( و مکانیسم ایجاد گلوکوم ضروری به نظر می رسد 
زیرا تمامی بیمارانی که دچار Ocular Hypertension = OHT هستند به 
گلوکوم مبتال نمی شوند و در مقابل، مواردی از گلوکوم با فشار داخل 
میلی متر جیوه( می تواند رخ دهد که  از 22  )کم تر  چشمی طبیعی 

تحت نام Normal Tension Glaucoma = NTG طبقه بندی می شوند. 

المینا کریبروزا
تورمانند  ساختمان  یک   Lamina Cribrosa = LC کریبروزا  المینا 
فیبرهای  عبور  امکان  که  است  اسکلرا  در بخش خلفی   )mesh-like(
عصب بینایی را از چشم فراهم می سازد. در جلوی LC بخش داخلی 
چشم قرار دارد و در پشت آن عصب بینایی توسط پرده مننژ احاطه 
یا اپتیک  غالف  در  عصب  چشمی  خارج  قسمت  کل  و   می  شود 

یا  نخاعی  مغزی-  مایع  است.  شده  واقع   optic sheath 

قرار  آراکنوئید  ساب -  فضای  درون  که   cerebrospinal fluid = CSF

 دارد عصب بینایی را احاطه نموده و این فضا در حقیقت دنباله فضای
ساب-آراکنوئیدی است که در اطراف مغز و طناب نخاعی قرار دارد. 
المینا  در  درست   Intracranial Pressure = ICP یا  مغز  داخل  فشار 
کریبروزا در تقابل با فشار داخل چشمی یا IOP است. اخیرا مطالعات 
ICP می تواند نقش  یا  نشان داده اند که فشار داخل مغزی  متعددی 
مهمی در تخریب ساختمان عصب بینایی ایفا نماید. مطالعات متعددی 
سالم  افراد  با  گلوکوم  به  مبتالیان  در  را   ICP مالحظه  قابل  کاهش 
بررسی نموده  اند. همچنین، باالتر بودن ICP به میزان قابل مالحظه، 
در بیماران مبتال به OHT )فقدان صدمات و تخریب گلوکومی علی رغم 
باال بودن فشار چشم( با افراد سالم مقایسه شده است. در یک مدل 
حیوانی، کاهش شدید ICP منجر به از دست رفتن بافت عصبی چشم 
در نیمی از میمون ها شده است. دکتر Zhang و همکاران نشان دادند 

که تغییرات مشابهی در axonal transport و مورفولوژی و رنگ آمیزی 
فشار  ولی  باال  چشمی  داخل  فشار  که  موش هایی  در  هیستوشیمی 
داخل مغزی پایین دارند وجود دارد. این مطالعات نشان می دهند که 
هم ICP و هم IOP ممکن است نقش مهمی در روند بیماری گلوکوم 

بازی نمایند. 

 Translaminar Pressure Gradient گرادیان فشار ترانس المینار
 translaminar pressure gradient یا   المینار  ترانس  فشار   گرادیان 
عامل  می تواند   ICP و   IOP بین  کریبروزا  المینا  سطح  در   )TLPG(
باشد.   LC سطح  در  بینایی  عصب  آسیب  برای  اصلی  تعیین کننده 
برآورد   mm Hg/mm تا 33  انسان بین 20  TLPG در  میزان متوسط 
که  اصلی  عوامل  که  داشتند  ابراز  همکاران  و   Jonas دکتر  می شود. 
می توانند در ارتباط با گرادیان فشار باشند، ضخامت المینا کریبروزا، 
TLPG به صورت تفاوت بین  بافت رتروالمینار هستند.  IOP و فشار 

IOP و ICP در واحد ضخامت المینا کریبروزا می باشد )شکل یک(. 

فرمول زیر:
TLPG = (IOP/ICP) / thickness of LC

نظر  در  گلوکوم  در  آکسونی  صدمات  اولیه  محل  کریبروزا  المینا 
فلوی  یا  جریان  خوردن  هم  بر  با  مرتبط  امر  این  و  می شود  گرفته 
است.  شبکیه  گانگلیونی  سلول های  آکسون  در  آکسوپالسمیک 
برای  کاپ  افزایش عمق  و  به سمت خلف  کریبروزا  جابجایی المینا 
داده شده که نشان  است.  تشریح گردیده  گلوکوم  به  مبتال  بیماران 
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یا کریبروزا  المینا  قدامی  سطح  عمق   افزایش 
از  anterior surface of the LC = ASCL مقدم بر آسیب ساختاری و 

دست رفتن nerve fiber layer =NFL است. در آینده، عمق ASCL و 
گرادیان ترانس المینار ممکن است به عنوان اطالعات تکمیلی و زود 

هنگام برای تشخیص گلوکوم در نظر گرفته شوند. 

نظریه CSF در گلوکوم
را  گلوکوم  در   CSF نظریه  یا  تئوری   Berdahl و   Fleishman دکتر 
یعنی  فشار  دو  این  بین  تعادل  یا  باالنس  آن  در  که  کرده اند  مطرح 
یابد  کاهش   ICP اگر  می کند.  تعیین  را   TLPG میزان   ICP و   IOP

آسیب  و  یافته  افزایش   TLPG میزان  باشد  داشته  افزایش   IOP یا  و 
 ASCL عمق  همچنین  و  می افتد  اتفاق  کریبروزا  المینا  سطح  در 
اثر  می شود.  افزوده  دیسک   cupping میزان  بر  و  یافته  افزایش 
مانند خاصی  بالینی  شرایط  در  می تواند   CSF نظریه   معکوس 

 ocular hypotony یا  و   IIH = Idiopathic Intracranial Hypertension

مشاهده شود. در حالت اول یعنی IIH بر هم خوردن باالنس یا تعادل 
یا  دوم  حالت  در  و  طبیعی   IOP شرایط  در   ICP افزایش  صورت  به 
 ICP در حضور IOP این عدم تعادل به شکل کاهش ocular hypotony

نرمال رخ می دهند و نتیجه نهایی را به صورت cupping منفی و یا تورم 
سر عصب بینایی نشان خواهد داد. بیماران مبتال به IIH ممکن است 
ocular hypertension داشته باشند و این امر سبب ایجاد نوعی موازنه 

هومیوستاتیک  گرادیان  نتیجه  در  و  ICP شود  و   IOP بین  تعادل  یا 
حفظ می شود. چنین پیشنهاد شده که افزایش کلینیکی IOP ممکن 
است یک گزینه درمانی برای بیماران مبتال به IIH باشد. )شکل 2( 
سالمت سر عصب بینایی ممکن است به وسیله اختالف گرادیان فشار 
بین جهت IOP به سمت خلف در برابر جهت ICP به سمت قدام حفظ 

گردد. 
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شکل 2- نقش فرضیه ای IOP در برابر فشار CSF یا مایع مغزی نخاعی بر روی دیسک بینایی. Chowdhury UR, Fautsch M . ICP و ارتباط آن با گلوکوم: دانسته های امروز و مسیر پیش 
.Med Hypothesis Discov Innov Ophthalmol. 2015; 4(3): 71-80 .رو در آینده
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پایین  بین  متقابل  ارتباط  تا  بر آن شده  در هیپوتز دیگری سعی 
بودن ICP با پیشرفت گلوکوم نشان داده شود به این صورت که فلو یا 
جریان CSF در اطراف عصب بینایی در هنگامی که ICP پایین است و 
 cut-off باالست کاهش یافته و یا در برخی موارد قطع جریان یا IOP یا
اتفاق می افتد. چندین مطالعه روی حیوانات و نیز بر روی نمونه های 
انسانی، کاهش فلوی CSF در اطراف اپتیک دیسک را در گلوکوم و در 

موارد NTG نشان داده اند. 

 ICP شواهد مربوط به ایجاد گلوکوم بدنبال کاهش
دکتر Chen و همکاران یک بیمار مبتال به NTG را گزارش نمودند 
که بعد از کارگذاری شانت ventriculo-peritoneal به این بیماری مبتال 
و   TLPG افزایش  به  منجر   ICP کاهش  که  دادند  نشان  و  بود  شده 
ممکن   CSF فشار  کاهش  بنابراین  است.  شده   NTG نوع  از  گلوکوم 
است در ارتباط با NTG باشد. چند سال قبل، Volkov، Szymansky و 
Wladyczko نیز گزارش دادند که کاهش ICP ممکن است در ارتباط با 

نوروپاتی گلوکومی عصب بینایی باشد. اخیراً، Siaudvytyte و همکاران، 
Ren و همکاران و Berdahl و همکاران، ارتباط بین TLPG و حضور 

تظاهرات ساختاری و عملکردی گلوکوم را شناسایی نمودند. بعالوه 
دکتر Yablonski و همکاران به صورت تجربی یا experimental نشان 
دادند که کاپینگ مشابه گلوکوم در چشمان گربه می تواند با کاهش 
ICP ایجاد شود و همچنین به طور معکوس تورم آکسونال با کاهش 

همزمان IOP بوجود آید. در یک مطالعه گذشته نگر یا رتروسپکتیو دکتر 
Berdahl و همکاران گروهی از بیماران را که برای پونکسیون لومبر یا 

Lumber Puncture = LP بدون علل چشم پزشکی )افتالمولوژیک( در 

نظر گرفته شده بودند مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند و نشان دادند 
که بیماران مبتال به گلوکوم زاویه باز و NTG، کاهش ICP و افزایش 
گرادیان ترانس المینار داشتند. دکتر Ren و همکاران این مطالعه را 
در یک بررسی آینده نگر یا پروسپکتیو تایید نمودند. ایشان همچنین 
دریافتند که یک ارتباط قوی بین این دو فشار و همچنین بین فشار 
یک  همکاران  و   Siaudvytyte دکتر  دارد.  وجود   CSF فشار  و  خون 
افزایش گرادیان و یک کاهش اندازه neuroretinal rim را در بیماران 
نتیجه گیری  یافتند. دکتر مورگان و همکاران چنین   NTG به  مبتال 
نمودند که فشار CSF تعیین کننده اصلی postlaminar pressure است و 
اثرات تغییر فشار CSF از نظر بیومکانیکی معادل تغییر فشار چشم یا 
IOP می باشد. این فاکتورها می توانند بر ایجاد NTG و یا مستعد بودن 

عصب بینایی به OHT تأثیرگذار باشند. دکتر Fleishman و همکاران 
ابراز نمودند که کاهش قابل مالحظه ای در فشار CSF با افزایش سن 
بویژه پس از سن 50 سالگی بوجود می آید و به شکل جالب توجهی 
شیوع گلوکوم زاویه باز در حوالی همین سن و سال شروع به افزایش 

می کند. 
یا  مغزی  داخل  فشار  افزایش  و   ASLC  عمق 
Intracranial Hypertension دکتر سوارز و همکاران عمق LC و عصب 

 Intracranial Liquor Hypotension به  مبتال  بیماران  در  را  بینایی 
Syndrome* = ILHS مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. ایشان دریافتند 

 ILHS به طور قابل مالحظه ای در بیماران مبتال به ASLC که عمق
المینا  قدامی  سطح  عمق   .)3 )شکل  است  شاهد  گروه  از  بیش تر 
 کریبروزا یا depth ASLC به صورت فاصله بین دهانه مامبران بروکس 
می شود  توصیف   ASLC و   )Bruch’s Membrane Opening = BMO(

)شکل 4(.
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شکل 3- هیستوگرام با توزیع نهایی مقادیر عمق در دو گروه مورد و شاهد.             

                   B حرف ،)A) ACLS را نشان می دهد، حداکثر عمق BMO شکل 4- فلش باالی
100 میکرون به سمت تمپورال و حرف C به میزان 200 میکرون در جهت تمپورال  

را نشان می دهد. 
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این مطالعه نشان می دهد که TLPG در ساختمان المینا کریبروزا 
در  مغزی-نخاعی  مایع  فشار  بودن  پایین  دارد.  تعیین کننده  نقشی 
همراهی با گرادیان باالی ترانس المینار منجر به افزایش عمق المینا 
بیماران گلوکومی  کریبروزا درست مشابه آن حالتی می شود که در 
مشاهده می گردد. این اولین مطالعه در مورد المینا کریبروزا و عصب 
 TLPG و ICP است که بر اهمیت ILHS  بینایی در بیماران مبتال به

در ساختار المینا کریبروزا و عصب بینایی تاکید می کند.   

 Challenges چالش ها
ارزیابی ICP و TLPG  در آینده ابزاری خواهد گردید برای تکمیل 
مطالعه بر روی عصب بینایی و بررسی بیماران مبتال به گلوکوم. البته 
عوامل متعددی وجود دارند که تاکنون در این مقاله به آن اشاره نشده 

است. این عوامل عبارتند از: 
وجود  LP توسط  شده  ارزیابی   ICP آیا  که  نیست  مشخص   -1 

را محدود  اربیت  )flux( مایع در  orbital septum که می تواند جریان 

نماید را در نظر می گیرد یا خیر. 
2- دینامیک مایع به خوبی مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته است 
یا postural changes و فعالیت بدنی  و هنوز نقش تغییرات وضعیتی 

بیمار در ارزیابی ICP مشخص نیست.
و  تهاجمی  روش های  )چه   ICP ارزیابی  دقیق تر  روش های   -3
حاضر  حال  در  نگردیده اند.  توصیف  غیرتهاجمی(  روش های  چه 
اندازه گیری ICP به روش پونکسیون لومبر یا LP انجام می شود و اگر 
چه این روش تهاجمی است ولی به دقت میزان ICP را نشان می دهد. 
و  گرفته  صورت   ICP غیرتهاجمی  اندازه گیری  برای  کوشش هایی 
هنگامی انجام  LP کنتراندیکاسیون یا ممنوعیت دارد انجام می شوند 
اما مشخص نیست که به همان میزان روش LP دقیق و قابل اعتماد 
باشند. هنگامی که تغییرپذیری اندازه گیری ها با تغییرات وضعیت بدن 
و تغییرات شبانه روز )postural و diurnal( تلفیق می شوند، نوسانات در 
اعتماد  قابلیت  برابر  در  چالشی  است  ممکن  آمده  بدست  اندازه های 
چرا  باشد   TLPG و   ICP در  تفاوت ها  ارزیابی  برای  مطالعات  این  به 
که فشارهای اندازه گیری شده بین بیماران گلوکومی و غیرگلوکومی 
می توانند بسیار به هم نزدیک و با اختالف اندِک چند میلی متر جیوه 

باشند. 
به عبارت دیگر، همچنان ارتباط بین IOP و ICP به خوبی شناخته 
نشده و حتی بعضی مطالعات نیز فقدان ارتباط بین این دو را نشان 

داده اند. 
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بر اساس داده های مطالعات گذشته نگر، آینده نگر و تجربی، باید در مورد اهمیت  ICP در تشخیص و درمان گلوکوم دقت شود. 
همچنین چشم پزشکان می توانند به جستجوی یافته های گلوکومی در بیماران مبتال به شکایات خفیف نورلوژیک ناشی از پایین بودن 
ICP مانند سردردهای وضعیتی یا postural headache بپردازند. باالنس یا تعادل فیزیولوژیک بین این دو فشار برای سالمت سلول های 

گانگلیونی شبکیه و آکسون آن ها اهمیت زیادی دارد. بی نظمی یا  dysregulation در این پروسه ممکن است نقش مهمی در پاتوژنز 
گلوکوم داشته باشد.  

در خاتمه، در نظر گرفتن ICP و  TLPG در ارزیابی بیماران گلوکومی امری اساسی و مهم محسوب می شود.
*پی نوشت: Intracranial Liquor Hypotension Syndrome که به آن craniospinal hypotension نیز می گویند کاهش فشار CSF به 
کم تر از cmH2O 6 می باشد و با تظاهرات بالینی به صورت سردرد وضعیتی یا postural، تهوع، استفراغ، درد گردن، اختالالت بینایی و 

شنوایی و سرگیجه یا vertigo خود را نشان می دهد. 
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ژنریک نام  با   Vyzulta  قطره 
 latanoprostene bunod ophthalmic solution و با غلظت 0/024 درصد 
ساخت شرکت دارویی Bausch & Lomb می باشد و با دو حجم 2/5 و 

5 میلی لیتری تولید می شود. )شکل یک(

با  گلوکوم  حتی  باز،  زاویه  گلوکوم  درمان  برای  اخیرا  دارو  این 
همچنین و   NTG ) Normal Tension Glaucoma( یا  طبیعی   فشار 

ocular hypertension به بازار مصرف وارد شده است. مکانیسم اثر این 

دارو افزایش خروج مایع زاللیه از طریق uveoscleral outflow می باشد. 
همچنین شرکت دارویی سازنده مدعی است که عالوه بر روش فوق 
در کاهش فشار چشم این دارو از طریق کاهش تولید مایع زاللیه نیز 
سبب کاهش فشار چشم  می شود )شکل 2(. تنها فرم موجود از این 
نمی باشد.  دسترس  در  دارو  ژنریک  شکل  و  بوده   Vyzulta فرم  دارو 
گزارش  درصد   26/3 میزان  به   NTG در  چشم  فشار  کاهش  میزان 

شده است.

شرکت سازنده دارو بر این ادعا است که داروی فوق می تواند تا 9/1 
میلیمتر جیوه فشار چشم را کاهش دهد )حدود 32 درصد کاهش 
فشار چشم نسبت به فشار پایه( و مطالعات pivotal  نشان داده اند که 
کم تر از یک درصد مصرف کنندگان این دارو بدلیل عوارض آن ناچار 
به قطع این قطره شده اند. دوز این دارو یک قطره تنها در هنگام شب 
یا  التانوپروست  قطره  به  نسبت  دارو  این  اثربخشی  میزان  می باشد. 

زاالتان قدری بیش تر است. )شکل 3(

آنالوگ های  خانواده  جزو  که  دارو  این  ناخواسته  عوارض  از 
)قابل  پلک ها  و  عنبیه  پیگمانتاسیون  می توان  پروستاگالندین هاست 
طول  افزایش  صورت  به  مژه ها  حالت  تغییر  دارو(،  قطع  با  برگشت 
تغییر جهت  تعداد آن ها و در برخی موارد  نیز  و  و ضخامت و رنگ 
داخل  التهابات  دارو(،  قطع  با  برگشت  )قابل  مژه ها  رویش  طبیعی 
چشمی، ادم ماکوال )حتی ادم سیستوئید ماکوال( و کراتیت باکتریال 
اشاره نمود. انسیدانس یا میزان کلی بروز عوارض در مورد این قطره 
در حدود 2 درصد می باشد و شایع ترین این عوارض پر خونی ملتحمه 

است که در 6 درصد بیماران مشاهده می شود.

Vyzulta شکل یک- قطره

شکل 2- مکانیسم دوگانه اثر latanoprostene Bunod در کاهش فشار چشم

Xalatan و قطره Vyzulta شکل 3- مقایسه میزان کاهش فشار چشم بین قطره
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خالصه مقاله
هدف:  هدف نشان دادن نارسایی تقارب و تطابق که عامل اصلی 
که می تواند سبب  است  نزدیک  بصری  کارهای  در  شکایت کودکان 
آن ها  شیوع  میزان  دانستن  شود.  کودکان  راحتی  و  کارایی  کاهش 
اقدام  یک  درمانی  استراتژی های  تعریف  برای  دانش آموزان  میان  در 
در  مشکل  این  فراوانی  تخمین  مطالعه  این  از  هدف  است.  اساسی 
کودکان سال پنجم و ششم تحصیلی در کشور پرتغال و ارزیابی تأثیر 
وضعیت بینایی بر کیفیت زندگی آن ها براساس سطح عالیم بینایی 

است. 

روش ها
و  پنجم  کالس  های  دانش آموزان  برای  مقطعی  مطالعه  یک 
سنی  متوسط  با  دختر(   192( کودک   372 شد.  انجام  ششم 
دید  و  انکساری  عیوب  ارزیابی  شدند.  ارزیابی  سال   10/9  ±  0/9
تحلیل  و  تجزیه  برای  تطابقی  پارامترهای  ارزیابی  و  دوچشمی 
پرتغالی نسخه  از  استفاده  با  عالیم  شد.  استفاده  بینایی   وضعیت 

اندازه گیری   CISS (Convergence insufficiency symptoms survey(
شد.

نتایج
شیوع قطعی نارسایی تقارب در کودکان به میزان 2 درصد ارزیابی 
نارسایی تقارب به میزان قابل توجه )با  شد. شیوع 6/8 درصدی در 

معیار مشکوک باال و قطعی(. 
شیوع 10 درصدی نارسایی تطابق نیز گزارش شد. ارزیابی نارسایی 
تطابق و نارسایی تقارب با هم به میزان 3 درصد ثبت گردید. امتیاز 

عالیم در نارسایی تطابق باالتر از نارسایی تقارب است. 

نتیجه 
شیوع تقریباً 10 درصدی برای هر یک از این سندرم های بینایی 
مشخص گردید و تأیید شد که ناراحتی بینایی در بین نوجوانان رایج 
است در کودکانی که آستنوپی دارند، مثل سردرد و عدم تمرکز همراه 
با فعالیت برای کارهای نزدیک بینایی، بررسی کیفیت دید دوچشمی 

مورد نیاز است. 

مقدمه 
نارسایی تقارب یک اختالل عملکرد دوچشمی بینایی است که با 
ناتوانی بیمار در تقارب دقیق یا عدم حفظ تقارب دقیق هنگام تمرکز 

بر روی اجسام نزدیک مشخص می شود. این نارسایی همراه با عالیمی 
مانند درد چشم، تاری دید، دوبینی، سردرد و مشکل در مطالعه خود 

را بروز می دهد.
نارسایی تطابق وضعیتی است که توانایی حفظ تمرکز دید نزدیک 
برای مدت طوالنی را تحت تأثیر قرار می دهد. نارسایی تطابق یکی از 
علت های شایع آستنوپی و دیگر عالیم در دانش آموزان مدرسه همراه 
برای مدت طوالنی در کار  تمرکز  توانایی  نزدیک است. عدم  با دید 
نزدیک می تواند باعث کاهش میزان کارایی دانش آموزان شود. بنابراین 
نارسایی تطابق و تقارب یک فاکتور مهم در ارتباط با سالمت و کیفیت 
زندگی است. هر دوی این ها تداخل با مطالعه و کار نزدیک دارند و 
عاملی برای کاهش کارایی کودکان در مدرسه می باشند. مقاالت نشان 
داده اند که درجه باالیی از همزمانی نارسایی تقارب و نارسایی تقارب 

وجود دارد. 
در مورد میزان نارسایی تقارب در جمعیت عمومی چندین مطالعه 
نتایج مختلفی را نشان داده اند. در میان مطالعات منتشر شده، میزان 
نارسایی تقارب 33%- 1/7% بیان شده است. این مغایرت ها  شیوع 
می تواند به فاکتورهای مختلف از معیارهای مختلف )نمونه ها نماینده 

جمعیت عمومی نیست( نسبت داده شود. 
بطور متوسط میزان شیوع نارسایی تقارب در حدود 5% در جمعیت 
عمومی در نظر گرفته می شود. این آمار با ویژگی های جمعیتی )سن( 
و با نارسایی تعریف شده تقارب )یک یا چند شاخص( بسیار متفاوت 
با  آن ها  شیوع  ولی  دارد  بیش تری  میزان  کودکان  در  مطالعه  است. 
نارسایی تقارب کاهش پیدا می کند.  افزایش معیارها برای تشخیص 
 CITT یا   (Covergence insufficiency treatment trial( گروه  محققان 
این  برای  با پرسش نامه ای که  را  بیماران  عالیم گزارش شده توسط 
منظور تهیه شده است، CISS تعیین کرده اند. این پرسش نامه تأیید 
مورد  و  مختلف  سنی  گروه  برای  مختلف،  جمعیت های  برای  شده 
اثرات آن  ارزیابی  و  به تشخیص  برای کمک  به طور منظم  استفاده 
در درمان این سندرم اهمیت بسزایی دارد. همان طور که مطالعه ای 
از  نشانه  یک  از  بیش تر  یا  یک  وجود  شد،  آغاز   CITT گروه  توسط 
نارسایی تقارب امکان طبقه بندی وضعیت بینایی را در سطوح مختلف 
نارسایی  طبقه بندی  روش  این  می کند.  فراهم  قطعی  تا  مشکوک  از 
نتایج  به  انجام شده است که منجر  تقارب توسط مؤلفین دیگر هم 

قابل مقایسه گردیده است. 
مؤلف  سندرم، چندین  دو  این  همزمانی  باالی  آمار  بخاطر  بعالوه 
معموالً  کرده اند.  ارزیابی  مطالعاتشان  در  را  تطابق  نارسایی  شیوع 
نارسایی تطابق به وسیله کاهش دامنه تطابق، ارزش باال در تخمین 

نشریه چشم پزشکی نگاه| سال 21| شماره 77

22

نارسایی تقارب و نارسایی تطابق در کودکان
 دکتر محمدکریم نعمت الهی، جراح و متخصص بیماری های چشم، فلوشیپ استرابیسم و اطفال

نارسایی تقارب و نارسایی تطابق در کودکان



رتینوسکوپی یک چشمی و ناتوانی تسهیالت تطابقی یک چشمی با 
لنزهای منفی مختلف تعریف می شود. 

مرور مطالعات انجام شده در مدارس گزارشی از آمار نارسایی تطابق 
در 32/5-0/2 درصد را نشان می دهد. بعضی مطالعات آمار همزمانی 
نارسایی تقارب و تطابق را ندارند، اما تعدادی از گزارشات آماری این 
است  ممکن  که  عواملی  داده اند.  نشان  درصد   1/9  -14/7 را  میزان 
تقارب  نارسایی  در  که  مواردی  با  باشند  آماری  اختالف  این  موجب 
توضیح داده شد مشابه هستند )معیارهای رد شده مختلف، روش های 

اندازه  گیری و معیارهای تشخیصی(. 
علی رغم مطالعات زیادی که در این رشته در مدارس گزارش شده، 
اکثر این مطالعات در امریکا انجام شده، مطالعات گزارش شده در اروپا 
کم هستند. مطالعه در این گروه سنی محدود و دانش چشم پزشکان 
آمار دید  این مطالعه تخمین  از  این گروه سنی کم است. هدف  در 
دانش آموزان کالس  در  تطابق  و  تقارب  نارسایی  طبیعی،  دوچشمی 
با  را  بررسی سطح کمیت عالیم  پرتغال است.  پنجم و ششم کشور 
یک مقیاس علمی معتبر در هر مورد و ارزیابی میان نارسایی تقارب و 
تطابق و عالیم بینایی مورد سنجش قرار گرفتند. این تحقیق اهمیت 
زیادی دارد زیرا 1- اولین تحقیق در کشور پرتغال است 2- گزارشی 
از آمار دید دوچشمی طبیعی، نارسایی تقارب و تطابق در مدارس ارائه 
می کند 3- بر اساس سطح عالیم بینایی، تأثیری را که در هر وضعیت 

بینایی برکیفیت زندگی دارد، نشان می دهد. 

موضوع و روش ها
این مطالعه مقطعی )cross-sectional( فقط بر دانش آموزان کالس 
پنجم و ششم متمرکز شده است و این مطالعه با اجازه وزارت آموزش 
با مجوز کمیته اخالق دانشکده علوم بهداشتی دانشگاه  و پرورش و 

علوم پزشکی کشور پرتغال انجام گردیده است. 

موضوع
تمام دانش آموزان کالس پنجم و ششم شهر برای شرکت در این 
رایگان  رضایت نامه  فرم  یک  ارزیابی شوندگان  شدند،  دعوت  مطالعه 
که توسط والدین و یا وکیل قانونی امضا شده را ارائه نمودند تا اجازه 

شرکت در مطالعه را داشته باشند. 

روش ها
انجام  ماه  سه  مدت  در  مدرسه  در  و  گردید  جمع آوری  اطالعات 
قرار  استفاده  مورد  نور  و  فاصله  نظر  از  استاندارد  معاینه  اطاق  شد. 
گرفت. پروتکل ارزیابی بینایی مطابق با پروتکل روش بالینی پیشنهاد 
شده به وسیله گروه CITT بود و از آن پیروی شد. داده های عیوب 
تمام  تطابق جمع آوری شدند.  اطالعات  و  دو چشمی  دید  انکساری 

اندازه گیری ها با روش های معمولی انجام گرفت. 
1- اقدامات رفراکتیو

- اندازه گیری میزان عیوب انکساری با روش معمولی،
 ETDRS در فاصله دور با چارت )VA( اندازه گیری حدت بینایی -
تک  به صورت  که   Early Treatment of Diabetic retionopathy Study

دید  شد.  انجام  بینایی  حدت  اندازه گیری  حروف  به  حروف  چشمی 
نزدیک با چارت ETDRS )فقط چشم راست( تعیین شد.

- رتینوسکوپی با روش متداول انجام گردید.
باشد  کم  دانش آموزان  بینایی  حدت  میزان  اگر   - 
)کم تر از Log MAR 0/1( یا عیب انکساری قابل توجه درمان نشده از 
میوپی بیش تر از 5 دیوپتر، هایپروپی بیش تر از 1 دیوپتر( باشد آن ها 
نشده  اصالح  انکساری  عیب  زیرا  می شوند  داده  ارجاع  اپتومتری  به 

وجود دارد. 
2- اندازه  گیری دید دو چشمی

- اندازه گیری فوریای دور و نزدیک با کاور تست )cover test(، پریسم 
بار و یک حرف به اندازه 20/30 در 4 متری و نیز 40 سانتی متری 
)Sloan letter( به عنوان تارگت انجام گردید. نقطه پایان خنثی سازی 
منشور به عنوان باالترین قدرت منشوری ثبت شد که هیچ حرکتی 
را قبل از انحراف معکوس القا نمی کرد. اگر نقطه خنثی با استفاده از 
منشور موجود در پریسم بار مشاهده نمی شد، نقطه پایانی با میانگین 
می دهد،  نشان  را  اولیه  جهت  حرکت  که  منشور  قدرت  بزرگ ترین 
تعریف می شد و کم ترین منشور که باعث حرکت معکوس می شود به 

عنوان کم ترین قدرت منشور تعریف می گردید. 
 )Negative / Positive Vergence( فیوژنال ورجنس مثبت و منفی -
در دور و نزدیک با پریسم بار و یک ردیف حروف با اندازه 20/30 به 
عنوان تارگت در فاصله 40 سانتی متری انجام گرفت و تست در نقطه 

دوبینی ثابت متوقف گردید. 
به   NPC )Near point of convergence( کانورژنس  نزدیک  نقطه   -
کمک خط کش رویال ایرفورس )Royal Air Force( و استفاده از حروف 
با سایز 20/30 بعنوان محرک انجام شد. تست در نقطه دوبینی ثابت 
متوقف و ثبت می شد. )میانگین سه بار و میزان دقت تا 0/5 سانتی متر(. 
استفاده فقط  مورد   )500  arc) Random dot با تست  - دید عمق 

برای جستجو کردن دید عمق انجام شد. 

تطابق
 Royal Air Force خط کش  با  تطابق  دامنه  اندازه گیری   - 
)push up, push down( و یک خط از حروف به سایز 20/30 در 40 
سانتی متری بعنوان محرک، مطابق با پروتکل های بالینی و مطالعات 
دیگر فقط برای چشم راست ثبت شد. برای روش push up ابتدا تارگت 
در فاصله 40 سانتی متری مشاهده و سپس تارگت به سمت کودک 
به آهستگی حرکت داده می شد )در طول خط کشی( در نقطه تاری 
 push down متد  در  ثبت می شد.  و  متوقف  اول،  تاری  نه  ثابت  دید 
ایجاد شود. سپس تارگت  تاری  تا  تارگت تطابقی جلو برده می شود 
عقب کشیده می شود تا حروف خوانده شوند. کوتاه ترین فاصله میان 
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دو روش برای آنالیز مورد استفاده قرار گرفت.
چشم  یک  تطابق  روانی  وضعیت   - 
چارت و   ±  2/0  Flipper با    (Monocular Accomodation Facility( 

بعنوان   0/2  Log MAR (NMREAD) minesota lowvision reading

محرک فقط در چشم راست اندازه گیری انجام شد. 

اطالعات به ترتیب زیر جمع آوری شدند: عالیم )بر اساس پرسش نامه 
  :)CISS ورژن پرتغالی

اندازه گیری  و  چشمی  دو  دید  انکساری،  عیب  میزان  اندازه گیری 
تطابق مطابق با شکل شماره 1 انجام شد.
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(Scheme of examination procedures. (CISS- Convergence Insufficiency Symptom Survey; VA – Visual Acuity -شکل یک

معیارهای خارج شدن از مطالعه 
است:  زیر  موارد  شامل  مطالعه  از  کودکان  خارج شدن  معیارهای 
رشد،  تأخیر  ندارد،  همکاری  و  تمرکز  و  فعالند  پیش  که  بچه هایی 
اخیر  هفته  در 2  عینک  تعویض  که  سابقه جراحی چشم، کودکانی 
عمودی  فوریای  چشم،  لرزش  چشم،  انحراف  عمل  سابقه  داشتند، 
 Log از 0/1  بدتر  در دور و نزدیک، کودکانی که دید دور و نزدیک 
اختالف  و  چشم  یک  در  حداقل   )0/8 اعشاری  سیستم  )در   MAR

حدتی بینایی بیش تر از دو خط در دو چشم و عیب انکساری اصالح 
نشده بیش تر از 0/5دیوپتر میوپی، 1/5 دیوپتر هایپروپی و آستیگمات 

داشتند از مطالعه حذف شدند. 

دید  در  تطابق  و  تقارب  نارسایی  برای  معیارها  طبقه بندی 
دوچشمی طبیعی

در  شده  ارائه  دستورالعمل های  تقارب،  نارسایی  طبقه بندی  برای 
مطالعات جدید در مورد نارسایی تقارب دنبال شد که در آن شرایط 
در موارد مشکوک و موارد قطعی نارسایی تقارب طبقه بندی شده اند. 
تقسیم  گروه  زیر  دو  به  خود  مشکوک  تقارب  نارسایی  طبقه بندی 
می شود که با توجه به نشانه هایی موجود، نارسایی تقارب  مشکوک و 
اندک )Low suspected( و مشکوک و باال )High suspected( می باشند. 
استفاده  مطالعات  سایر  مشابه  معیارهای  از  تطابق  نارسایی  برای 
گردید. برای طبقه بندی دانش آموزان با دید دوچشمی طبیعی تمام 
عالیم )sign( شرح داده شده در جدول شماره 1 )از شماره 1 تا 7( 
باید تأیید می شد. برای طبقه بندی نارسایی تقارب از نوع مشکوک و
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و  مشکوک  با  تقارب  نارسایی  ارائه شده،  معیار شماره هشتم  با  کم 
باال معیار شماره 8 و معیار شماره 9 یا 10 می باشد و نارسایی تقارب 
طبقه  بندی  برای  است.   10 و   9 و   8 شماره  معیار   3 دارای  قطعی 
نارسایی تطابق دو عالمت )two signs( مطابق آنچه در جدول شماره 
1 شرح داده شده باید تأیید می شد. مواردی که با موارد قبلی مطابقت 
 .(OBD( نداشتند به عنوان سایر اختالالت دوچشمی طبقه بندی شدند

NBV   1. Distance phoria: between 3Δ exo and 2Δ eso

  2. Near phoria: between 6Δ exo and 2Δ eso

  3. Near NFV ≥ x/7/3 (Δ)

  4. Near PFV ≥ x/15/10 (Δ)

  5. NPC break ≤6 cm

  6. Amplitude of Accommodation (RE): AA >

  (15–0,25*Age)-2 (Hofstetter’s minimum age formula)

  7. Monocular Accommodative Facility (RE): MAF ≥ 6 cpm

CI   8. Near exophoria 4Δ greater than distance phoria

  9. PFV break < 15Δ or failing Sheard’s criterion

  10. NPC break > 6 cm

AI   11. Monocular AA 2D ≤ Hofstetter’s minimum age

  formula: 15–0,25*Age

  12. MAF < 6 cpm (difficulty clearing − 2,00D)

OBD  OBD’s include children with tests outside normal limits

  not included in previously categories.

 
تجزیه و تحلیل اطالعات

عالیم و سن با میانگین و انحراف معیارها خالصه شدند. تجزیه و 
آزمون های  بر اساس  بین گروه ها  تفاوت  بررسی  برای  آماری  تحلیل 
 غیرپارامتریک )non parametric( بخاطر عدم تناسب زیاد بین گروه 1.  
گروه  دو  بین  اختالف  که  زمانی  در   Mann-witney تست  از 
تست از  بود  گروه  دو  از  بیش تر  اختالف  اگر  و  گردید  استفاده   بود 

Kraskal-Wallis استفاده  شد. 

نتایج
 برای این پژوهش از تمام دانش آموزان کالس پنجم و ششم آموزش 
و پرورش گروه مدارس شهرستان دعوت به عمل آمد که تعداد 372 
کودک از کل 412 نفر مورد ارزیابی قرار گرفتند )90 درصد پاسخ 
را  مطالعه  ورود  معیار  زیرا  شدند  خارج  معاینه  از  نفر   80 دادند(، 

نداشتند. ارزیابی ها با 292 دانش آموز کامل شد )150 دختر(. 

نفر دانش آموز کالس ششم  156 دانش آموز کالس پنجم و 137 
با  سال   10-14 از  شرکت کننده ها  سن  داشتند،  شرکت  مطالعه  در 

میانگین سنی 0/8±10/9 سال بود. 
طبقه بندی  معیارهای  طبق  که  نفر   292 شرایط  واجد  کودکان 
به چهار گروه اصلی تقسیم شدند،  شده در لیست جدول شماره 1 
کودکان با دید دوچشمی طبیعی )NBV(، کودکان با نارسایی تقارب 
)CI(، کودکان با نارسایی تطابق )AI( و کودکان مبتال به اختالالت دو 

 .)OBD( چشمی و سایر تطابقی و غیر استرابیسمی
و  شده  ارزیابی  داوطلبان  همه  برای  جمعیت شناختی  ویژگی های 
برای هر گروه بالینی بیان شده است. جدول شماره 2 )سال مدرسه، 

 .)CISS جنسیت و درجه بندی عالیم ثبت شده با پرسش نامه
با توجه به این که همه کودکان ارزیابی شدند، 41 نفر آن ها حداقل 
یک معیار برای تشخیص نارسایی تقارب را آشکار کردند. تخمین زده 
ابتدایی  دوم  دوره  در  شرکت کننده  کودکان  درصد   14 که  می شود 
آن ها  از   )6/41( درصد   14/6 فقط  و   بوده  تقارب  نارسایی  دچار 
تشخیص اختالل عملکرد در شکل قطعی نارسایی تقارب داشتند. در 
آمار 6/8 درصد نارسایی تقارب در فرم مشکوک باال و قطعی پیدا شد.

در مطالعه 29 دانش آموز عالیم )sign( نارسایی تطابق داشتند )10 
درصد( و 9 نفر از آن ها عالمت )sign( نارسایی تطابق و نارسایی تقارب 
همزمان با هم داشتند )1 نفر نارسایی تقارب با مشکوک پایین، 5 نفر 

مشکوک باال و 3 نفر عالمت قطعی نارسایی تقارب را داشتند(.
باتوجه به عالیم )symptoms(، اختالف مهمی در امتیاز CISS میان 

جنسیت و سال مدرسه نبود. 
Visual       N / %      School year (N) Gender (N) CISS

                                 5th year    6th year    Male    Female    Mean ± SD

NBV        165 / 56,5   86                  79        86             79        7,99 ± 6,0

CI                41/14      23                   18         21             20       11,55 ± 9,4

Low            21 / 7,2   10                    11          9              12       9,71 ± 8,2

High           14 / 4,8   10                     4           9               5         11,5 ± 9,3

Definite        6 / 2       3                      3           3               3       19,17 ± 11,2

AI                  29/10   19                    10          12            17          18 ± 9,2

With CI         9 / 3,1   8                      1            6              3         17,44 ± 7,8

Without CI   20 / 6,8 11                    9            6              14       18,45 ± 10,0

OBD       66 / 22,6     47                   40          36             51        12,49 ± 9,6 

جدول یک- 
Signs characterising normal binocular vision (NBV), convergence insufficiency (CI) and  
accommodative insufficiency (AI). (NFV-negative fusional vergence; PFV-positive fusional  
vergence; NPC-near point of convergence; RE-right eye)

جدول دو - 
Sample dimension and means and standard deviations of scoring on the CISS questionnaire.  
(N-sample size; CISSconvergence insufficiency symptom survey; SD-standard deviation; NBV-
normal binocular vision; OBD-other binocular dysfunctions; CI-convergence insufficiency;  
AI-accommodativeinsufficiency)
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گزارش  عالیم  سطح  و  تقارب  نارسایی  سندرم  بین  ارتباط  وجود 
 CISS شده توسط داوطلبان بر اساس نمره گذاری عالیم در پرسش نامه

Pearson correlation  N=           ,   R=               , p:            .ارزیابی شد
به منظور تعیین اینکه آیا سطح عالیم گزارش شده توسط کودکان 
با دید دوچشمی طبیعی و نارسایی تقارب به طور قابل توجهی متفاوت 
Mann-Whitney نشان داده که شواهد آماری وجود  استف در تست 
دارد که نشان می دهد افرادی که دید طبیعی دو چشمی دارند امتیاز 
عالیم متفاوتی را نسبت به افرادی که مبتال به نارسایی تقارب دارند.

( N=206 , U=4.041, P<0.44)

گروه نارسایی تقارب به سه دسته تقسیم می شوند و نشان می دهد 
 که درصد باالیی از کودکان )51/2 درصد( در دسته مشکوک و کم

 )sign( قرار گرفتند، در این دسته کم ترین نشانه ها )Low suspected(
از مشخصات نارسایی تقارب وجود داشتند. قابل توجه است که گروه 
کودکان با کم ترین نشانه نارسایی تقارب میانگین امتیاز در پرسش نامه  
CISS را نزدیک به میانگین امتیاز کودکانی داشتند که دید دوچشمی 

در ضمن  می شود.  مشاهده   2 در شکل  همچنانکه  داشتند،  طبیعی 
می توان اشاره کرد که امتیاز در پرسش نامه CISS میانی دانش آموزان 
کم  و  مشکوک  شکل  با  دانش آموزان  و  طبیعی  چشمی  دو  دید  با 
نارسایی تقارب شبیه هم هستند و شرایط نارسایی تقارب با مشکوک 
 CISS باال و نارسایی تقارب قطعی، بیش ترین امتیاز را در پرسش نامه
از نظر عالیم دارند. برای اینکه مشخص شود آیا امتیاز متفاوتی در 
دارد  وجود  آن ها  بین  مختلف  گروه های  میان  در  پرسش نامه  عالیم 
تفاوت  می دهد  نشان  که  می شود  استفاده   Kruskal-wallis تست  از 

معناداری حداقل در یک طبقه بندی وجود دارد. 
(N=206 , H=9/052, P=0/029)

تجزیه و تحلیل پس از آن برای شناسایی اینکه دسته های مختلف 
از نظر سطح عالیم متفاوت هستند انجام شد و نتیجه نشان داده شد 
که اختالف آماری فقط میان دید دوچشمی طبیعی و نارسایی تقارب 

 .(P =0/032) قطعی وجود دارد
نارسایی  در  حاضر  کودکان  میان  در  عالیم  سطح  کردن  مقایسه 
تطابق با یا بدون نارسایی تقارب و کودکان حاضر با دید دو چشمی 
طبیعی )شکل 3( نشان می دهد که نارسایی تطابق با عالیم بیش تری 
 Kruskal-wallis تست  با  بررسی ها  از  یکی  در  و حداقل  است  همراه 
و   N=194  ,  H=3/397  ,P=0/001 .می دهد نشان  را  معناداری  تفاوت 
میان  آماری  اختالف  که  می دهد  نشان  آن  از  پس  تحلیل  و  تجزیه 
تقارب نارسایی  بدون  تطابق  نارسایی  و  طبیعی  چشمی  دو   دید 

با توجه به  با نارسایی تقارب P= 0/001 وجود دارد.  P > 0/001 و 
نارسایی تقارب با یا بدون نارسایی تطابق، شواهد آماری نشان می دهد 

که تفاوت ها معنادار هستند. 
 N=41 , H=6/024, P=0/011

بحث
در این مطالعه مشخص شد که شیوع نارسایی تقارب در کودکان 
کالس پنجم و ششم این مدرسه متغیر می باشد و آمار 2 درصد برای 
تشخیص محافظه کارانه با 3 معیار طبق جدول شماره 1 و آمار 14 
درصد برای تشخیص آزادتر فقط با یک معیار تشخیصی و شیوع حد 
باال  مشکوک  )تشخیص  عالمت   3 و   2 معیار  با  درصد   6/8 وسطی 
مؤلفین  میان  در  برای تشخیص  معیار  قطعی( می باشد.  و تشخیص 
متفاوت است. )چشم پزشک، اپتومتریست، ارتوپتیست(. در ارتباط با 
در  آمار  این  و  است  شده  گزارش  درصد   10 شیوع  تطابق  نارسایی 
کودکانی که نارسایی تطابق همزمان با نارسایی تقارب دارند، حدود 

3 درصد  است. 
مطالعات  سایر  از  پایین تر  مطالعه  این  در  تقارب  نارسایی  آمار 
نارسایی  شکل  مهم ترین  برای  مشابه.  مطالعه  روش  با  و  است 
شد،  مشاهده  درصد   6/8 شیوع  قطعی(  و  باال  )مشکوک  تقارب 
درصد   7/7  -20 بین  آمار  این  دیگری  مطالعه  در  که  صورتی  در 
 گزارش شد. نتیجه این بررسی نزدیک نتیجه بدست آمده به وسیله

با  کشورهایی  و  متفاوت  جغرافیای  با   ،White and Watuihian

فرهنگ های متفاوت بوده است. 
با توجه به فراوانی نارسایی تطابق، شیوع همزمان با نارسایی تقارب 
نه خیلی باال بود )مثل مطالعه Rouse( نه خیلی )پایین مثل مطالعه 
wasuihian) و آمارها شبیه آمار Marran ارزیابی گردید. شیوع نارسایی 

تقارب بیش تر از شیوع نارسایی تطابق است بنابراین پیشنهاد می شود 
تحقیقات بیش تری در مورد نارسایی تطابق انجام شود. 

برای بسیاری از مؤلفین وجود عالیم نیز شرایطی دارد که باید برای 
تشخیص نارسایی تقارب در نظر گرفته شود. اطالعات به دست آمده  
از این مطالعه نشان می دهد که امتیاز عالیم CISS در دید دو چشمی 
از نظر آماری اختالف قابل توجهی دارند،  طبیعی و نارسایی تقارب 
اما امتیاز عالیم CISS در بیماران مشکوک نارسایی تقارب شبیه به 
افرادی با دید دوچشمی طبیعی را نشان می دهد. مطالعه نشان داده 
است که امتیار عالیم CISS افزایش پیدا می کند همچنان که تعداد 
معیارها برای تشخیص نارسایی تقارب افزایش پیدا کرده است. تعداد 
همبستگی  که  کردند  نتیجه گیری  همچنین  نویسندگان  از  دیگری 
CISS با تعداد نشانه های )sign( نارسایی تقارب وجود دارد و همبستگی 

ضعیف میانی ارزیابی عالیم با CISS و تشخیص نارسایی تقارب نیز 
ذکر شده است. با توجه به عالیم نارسایی تطابق اختالف قابل توجهی 
میان امتیاز عالیم CISS در دید دو چشم طبیعی و نارسایی تطابق )با 

یا بدون نارسایی تطابق( بوده است. 
این یافته ها با نتایج سایر نویسندگان مطابقت دارد و نارسایی تطابق 

عالیم بیش تری نسبت به نارسایی تقارب دارد. 
در اولین رویکرد به نظر می رسد که شیوع این سندرم در کشورهای 
بررسی ها  نتیجه  اما  است،  آمریکا  کشور  گزارش های  شبیه  اروپایی 
یافته ها این  باشد.  تقارب  و  نارسایی تطابق  نشان دهنده شیوع کم تر 
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شکل 2 -
 Distribution of scores on the CISS questionnaire (0–60), by different groups for CI levels. Low, high and definite CI refers to the number of CI signs, 1, 2 or more, respec-
tively. An increase on the number of CI signs results in an increased CISS score

باید با تأکید جنبه های مربوط به موقعیت جغرافیایی و مسایل اجتماعی 
اقتصادی، بلکه بر عوامل مرتبط با طراحی مطالعات اپیدمیولوژیک و 

روش های بالینی روشن شوند.
باتوجه به موقعیت جغرافیایی مطالعات مختلف علمی موجود، اکثر 
و  کودکان  در  که  موضوع  این  به  مربوط  زمینه  این  در  گزارش های 
نوجوانان انجام شده است، بر ایالت متحده آمریکا متمرکز است و کم تر 
در سایر مناطق جغرافیایی مطالعاتی از این دست انجام گرفته است. از 
طرف دیگر، مطالعات قبلی اپیدمیولوژیک بر تغییرات دوچشمی انجام 
شده در اروپا بر روی دانشجویان یا همه گروه سنی کلی انجام شده 
داد.  تعمیم  بالغین  یا  به کودکان  را  نتیجه   بتوان  و مشکل است که 
لذا  است  تأثیرگذار  آموزش  پیشرفته روی سطح  وضعیت کشورهای 

بعلت دستیابی به تکنولوژی جدید بر روی نوع زندگی مردم اثرگذار 
می باشد و در نتیجه، اثر روی نارسایی بینایی با فعالیت نزدیک بیش تر 
می شود. نارسایی تقارب همراه با تقاضای دید بهتر در مدرسه است. 
کم پیشرفته  کشورهای  روستایی  مناطق  که  می رود  انتظار  بنابراین 
آمار کم تری از نارسایی تقارب نسبت به کشورهای پیشرفته و شهری 
داشته باشند، البته این موضوع در این مطالعه علمی در نظر گرفته 
در  فوق  موارد  تشخیص  دنبال  به  جدید  مطالعه  یک  است.  نشده 
منطقه جغرافیایی انجام شده مشخص نمود که آمار نارسایی تقارب 
در مناطق روستایی کم تر و به همان ترتیب آمار بیش تری در مناطق 
شهری یافت شد. در این مطالعه کودکان ارزیابی شده و نمونه آماری 

آن شامل کودکانی از اقشار اجتماعی مختلف است.

گرچه تعداد بسیاری از رویه ها در بین مطالعه قابل مقایسه هستند 
ولی همیشه تفاوت های روش شناختی وجود دارد و این امر تأیید شد 
که اندازه گیری فوریا در برخی از مطالعات با گروه های سنی نزدیک به 
هم با استفاده از تکنیک vongrace انجام شده است. در مطالعه دیگری 
از متد Thorington استفاده شده و در این مطالعه از کاور تست خنثی 
اندازه گیری فوریا  شده عینی استفاده گردید. مطالعه های مقایسه ای 
به دست  اندازه  نتیجه می دهد که  و دیگر روش ها،   cover test میان 
قدرت های کم تر می شود گرچه  به  منجر   cover test به وسیله  آمده 
بود،  کار  روش  این  مناسب  بیش تر  مطالعه  این  در  رفته  بکار  روش 

بنابراین الزمه این کار استفاده از وسایل پرتابل بود که اجازه می دهد 
ارزیابی تمام کودکان در محیط مدرسه به راحتی انجام شود. مطلب 
و  بود  مطالعه  در  رد شدن  معیارهای  با  ارتباط  در  دیگر  توجه  قابل 
معیارهای بسیار خاصی داشت که باعث کاهش نمونه ها و یافته های 
عیوب  شیوع  از  گزارشی  مطالعات  بعضی  در  گردید.  اپیدمیولوژیک 
به  منجر  امر  این  و  دارد  وجود  بالینی  محیط های  در  کم  انکساری 
از مطالعه  از کودکان  بنابراین تعداد زیادی  نتایج می شود.  سوگیری 

خارج می شوند. 

27 نارسایی تقارب و نارسایی تطابق در کودکان



در این مطالعه فقط کودکانی از مطالعه خارج شدند که همکاری 
برای ارزیابی نداشتند یا عیب انکساری قابل توجه و غیر قابل اصالح 
داشتند، بنابراین نتیجه آماری بدست آمده نزدیک به واقعیت است. 

سندرم ها  این  به  مبتال  کودکان  در  عالیم  شدت  که  است  مهم 
سایر  دارند.  تقارب  نارسایی  که  آن  هایی  بخصوص  شود،  برجسته 

مؤلفین نیز این موضوع را گزارش کردند و با توجه به اینکه تغییرات 
تطابقی عالیم بیش تری از تغییرات تقاربی دارند ارتباط میان شدت 
کار نزدیک و شکایت های بینایی در مطالعات بررسی می شوند و در 
این مطالعه ارتباط میان افزایش کار نزدیک و کاهش راحتی تطابق و 

افزایش آستنوپی را مشخص گردید. 
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جدول 3- 
Rate of Convergence Insufficiency and Accommodative Insufficiency for age range between 7 and 19. (CI-convergence insufficiency; AI-accommodative insufficiency)

Study (Author/year)    Country   Age range   Sample                  Prevalence CI (%)            Prevalence AI (%)
                                                                                                                                                                                                   size                          Low   High   Definite               with CI   without CI 

Rouse et al./1998 [7]                                                   USA                                   8–12                               428                       33    12          6                     –             – 

Rouse et al./1999 [9]                                                   USA                                   9–13                               453                       8,4    8,8        4,2                  9,9         11,5

Borsting et al. /2003 [2]                                             USA                                    8–15                               392                      10,5  12,7      4,6                   –            10,5 

White and Major /2004 [22]                                       USA                                   7–19                               129                        –     7,75                               –               –

Marran 2006 [5]                                                          USA                                  11,5± 0,63                       299                       –      18                                 3,3           4,7

Davis et al./2016 [16]                                                  USA                                    8–16                               484                     –       31,4                             14,7          17,8

Menjivar et al./2018 [18]                                             USA                                   9–14                               282                      –       19,8                              8,2            – 

Wajuihian and Hansraj/2016 [10]                               S/Africa                             13–19                             1211                    11,8    6          4,3                   1,9            –

Hussaindeen et al./2016 [17]                                      India                                    7–17                               920                      –       16,5                             0,2

Present study                                                               Portugal                             10–14                             292                      7,2      4,8      2                      3,1           6,8

شکل 3 -
Distribution of scores on the CISS questionnaire (0–60), by AI (Accommodative Insufficiency), with and without CI. AI CISS scores are higher than NBV, regardless of CI 
presence
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نتیجه
از این مطالعه می توان نتیجه گرفت که شیوع نارسایی تقارب در 
کودکان پرتغالی بین 14-10 سال به میزان اندکی پایین تر از شیوع 
این ناراحتی در همین گروه سنی در کشورهای پیشرفته است. شیوع 
بالینی نارسایی تقارب قابل توجه )مشکوک باال و قطعی( 6/8 درصد 
مطالعه  در  تطابق  نارسایی  با  تقارب  نارسایی  همزمانی  است.  بوده 
هم خوانی  مقاالت  سایر  در  شده  گزارش  آمار  با  و  گردید  شناسایی 

داشت. 
تقارب(  نارسایی  بدون  یا  و  )با  تطابق  نارسایی  آمار  گرچه 
است شدید  تقارب  نارسایی  آمار  از  باالتر  جزیی  طور   به 

که  است  مشخص  اما    )significant convergence insuficiency(
نارسایی تطابق حالتی است که شبیه به فراوانی نارسایی تقارب بوده 
این وضعیت  با  بینایی همراه  به بررسی بیش تر دارد. شکایت  نیاز  و 
موجب کاهش بازدهی بینایی می شود و  نتیجه آن می تواند منجر به 

عملکرد ضعیف کودکان در مدرسه شود. 
شکایت های بینایی زیاد هستند و در معاینات بالینی ممکن است 
و  کودکان  نباشد.  تمرکز  و  تقارب چشمی  کارآیی  افزایش  با  همراه 
نوجوانان با شکایت از سردرد، خواب آلودگی هنگام مطالعه، از دست 
دادن تمرکز در موقع فعالیت بینایی در نزدیک، در میان سایر مشکالت 
بینایی باید مورد ارزیابی دید دوچشمی و وضعیت تطابق قرار گیرند. 

از این مطالعه می توان نتیجه گرفت که شیوع نارسایی تقارب در کودکان پرتغالی بین 14-10 سال به میزان اندکی پایین تر از 
شیوع این ناراحتی در همین گروه سنی در کشورهای پیشرفته است. شیوع بالینی نارسایی تقارب قابل توجه )مشکوک باال و قطعی( 
6/8 درصد بوده است. همزمانی نارسایی تقارب با نارسایی تطابق در مطالعه شناسایی گردید و با آمار گزارش شده در سایر مقاالت 

هم خوانی داشت. 
است شدید  تقارب  نارسایی  آمار  از  باالتر  جزیی  طور  به  تقارب(  نارسایی  بدون  یا  و  )با  تطابق  نارسایی  آمار   گرچه 

)significant convergence insuficiency(  اما مشخص است که نارسایی تطابق حالتی است که شبیه به فراوانی نارسایی تقارب بوده 
و نیاز به بررسی بیش تر دارد. شکایت بینایی همراه با این وضعیت موجب کاهش بازدهی بینایی می شود و  نتیجه آن می تواند منجر 

به عملکرد ضعیف کودکان در مدرسه شود. 
شکایت های بینایی زیاد هستند و در معاینات بالینی ممکن است همراه با افزایش کارآیی تقارب چشمی و تمرکز نباشد. کودکان 
و نوجوانان با شکایت از سردرد، خواب آلودگی هنگام مطالعه، از دست دادن تمرکز در موقع فعالیت بینایی در نزدیک، در میان سایر 

مشکالت بینایی باید مورد ارزیابی دید دوچشمی و وضعیت تطابق قرار گیرند. 
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بیمار یک آقای 30 ساله است که به علت افتادگی پلک چشم چپ 
)پتوز( به یک مرکز چشم پزشکی مراجعه نموده است. نامبرده تمایل 

به اصالح پتوز چشم چپ دارد. )شکل 1( 

در سابقه پزشکی بیمار نکته خاصی وجود ندارد. دید هر یک از دو 
چشم بدون اصالح 10/10 کامل می باشد. چه اقداماتی در خصوص 

این بیمار انجام می شود؟

 ,Mullerectomy شامل  جراحی  گزینه های   -1  سؤال 
levator resection, frontalis suspension و levator advancement برای 

بیمار مطرح می باشد. 
Ice test -الف

levator ب- اندازه گیری عملکرد عضله
ج- اندازه گیری فاصله لبه پلک تا رفلکس مرکز مردمک

د- آزمایش میدان بینایی

عملکرد  میزان  می باشد.  »ب«  گزینه  اندازه گیری  صحیح  پاسخ 
بیمار  برای  نمود که چه روش جراحی  تعیین خواهد   levator عضله 
معاینه   ،levator عضله  عملکرد  اندازه گیری  هنگام  در  است.  مناسب 
 frontalis را جدا از نقش عضله levator کننده باید نقش مستقل عضله
به وسیله نگهداشتن ابروها، مشخص نماید. )شکل 2( این بررسی در 
به  نگاه  نهایت  از  شده  خواسته  بیمار  از  که  می شود  انجام  شرایطی 
پایین تا نهایت نگاه به باال اندازه گیری شود. یک خط کش مدرج به 
اندازه گیری مقدار باال رفتن لبه پلک برای این  واحد میلی متر برای 
مانور استفاده می شود. میزان طبیعی فانکشن عضله levator در حدود 

15 میلی متر است. 

سؤال 2- اندازه گیری فانکشن عضله levator در این بیمار نشان داد 
که عضله فوق تنها 3 میلی متر جابجایی دارد. چه عمل جراحی برای 

ترمیم افتادگی پلک این بیمار توصیه می کنید؟

External levator resection -الف
External levator advancement -ب

Frontalis suspension -ج
Mullerectomy -د

پاسخ صحیح گزینه »ج« می باشد. به طور کلی اگر عملکرد عضله 
 Frontalis suspension تکنیک  است  میلی متر   4 از  کم تر   levator

کمک  برای   Ice testing آزمایش  دارد.  ضرورت  پتوز  اصالح  برای 
می شود.  انجام   Myastenia gravis بیماری  در  پتوز  تشخیص  به 
 ،ice pack با levator افتادگی پلک یا پتوز بعد از سرد کردن عضله(
بیش تر یا  و  به مدت دو دقیقه  به شرطی که حداقل   بهبود می یابد 

ice pack روی عضله levator، قرار داده شود. 

آزمایش  و  مردمک  مرکز  رفلکس  تا  پلک  لبه  فاصله  اندازه گیری 
هستند  مفید  پتوز،  جراحی  ضرورت  به  تصمیم  برای  بینایی  میدان 
بیمار و وجود  تأثیر و پریمتری  بینایی،  انسداد محور  )مانند بررسی 
لبه  فاصله  اندازه گیری  همچنین  کودکان(.  در  چشم  تنبلی  بالقوه 
 resection تا رفلکس مرکز مردمک برای تعیین میزان جراحی پلک 
واحد  با  عضله  این  عملکرد  که  زمانی  میلی متر(  )به   levator عضله 
اگر عملکرد  مثال  برای  بود.  ارزیابی می شود، مفید خواهد  میلی متر 
عضله levator بیش از 8 میلی متر باشد، میزان resection عضله برای 
هر میلی متر از پتوز حدود 3 تا 4 میلی متر خواهد بود اما اگر عملکرد 
عضله levator به میزان 5 تا 7 میلی متر باشد، میزان resection عضله 
چیزی در حدود 5-6 میلی متر برای هر میلی متر از پتوز می باشد زیرا 
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چالش، آموزش، یادآوری )چای(
 دکتر محمدحافظ نوروزی زاده، جراح و متخصص بیماری های چشم، فلوشیپ قرنیه

شکل 1

شکل 2



اختالل بیش تری در عملکرد این عضله وجود دارد. 

یا پلکی  چین  برش  گرفتن  قرار  محل   -3  سؤال 
با همراه   frontalis suspension جراحی  وقتی   lid crease incision   
sling material fixation انجام می شود نسبت به tarsal plate کجاست؟

الف- 3 میلی متر باالی لبه پلک
ب- 10 میلی متر باالی لبه پلک

tarsal plate ج- نه بیش تر از لبه فوقانی
 levator بستگی به میزان عملکرد عضله lid crease incision د- محل

دارد. 

باالتر  پاسخ صحیح، گزینه »ج« می باشد. در حقیقت محل برش 
از لبه فوقانی tarsal plate نخواهد بود تا اصالح صورت گرفته کم تر یا 

بیش تر از مقدار مورد نیاز نباشد. 

از دو لینک موجود در منابع این نوشتار می توان فیلم عمل جراحی 
و نیز داده های بیش تری را دریافت نمود.
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مروری بر وقوع بیماری های واگیردار در ایران و رابطه آن با تحوالت 
سیاسی، اجتماعی و اقتصادی

این عالمی است جافی، وزجیفه موج زن             
صحرای جان طلب که عفن شد هوای خاک )خاقانی شروانی(

از اوایل بهمن ماه سال 1398 بود که زمزمه های شیوع بیماری 
آمده  ماچین  و  از چین  به گوش رسید که گفته می شد  واگیرداری 
)کرونا  کرونا  ویروس  شد:  مشخص  هم  مولدش  عامل  کم کم  است. 
ساده ترین  از  که  هستند  ویروس ها  از  بزرگی  خانواده  ویروس ها 
را  غیره  و  سارس  چون  شدیدتری  بیماری های  تا  سرماخوردگی ها 
ایجاد می کنند و مورد اخیر که یکی از آن هاست کووید19 نام دارد(. 
از سوپ  اینکه  نمی دانست، جز  ابتال  از دلیل  هیچ کس منبع موثقی 
خفاش و یا از بازار ماهی فروشان ووهان چین به انسان منتقل شده؛ 
ولی تقریبا همه کاربران فضاهای مجازی فیلم هایی را دست به دست 
می کردند که حکایت از میزان باالی مرگ و میر مبتالیان داشتند. با 
خود می گفتیم چین کجا و ما کجا؛ ولی خبر نداشتیم که به زودی 
کل دنیا را درمی نوردد و به ما هم می رسد و آن وقت است که با چشم 

برهم زدنی دیگر حتی نمی توانیم بی پروا نفس بکشیم.
بیماری خیلی زود از زادگاهش عبور کرد و دور جهانگردی خود را 
آغاز نمود و گذشت و گذشت تا دنیا را آلوده کرد؛ دالیلش را متعدد 
ممالک  مسئوالن  و  دولت ها  ناکارآمدی  می گفتند  برخی  می  دانند؛ 
نه،  ادعا می کردند  این همه گیری شده و برخی دیگر  مختلف سبب 
اصال ربطی به دولت ها ندارد، این بیماری اپیدمی است و همه گیری 
به  باشند.  چاره ساز  مردمان خود  که  این  جز  نیست،  چاره ای  را  آن 
اقتصادی  و  اجتماعی  عواقب  و  شدند  آن  درگیر  دنیا  همه  حال  هر 
یکی یکی در پی اش آمدند. حاال انگار واقعا انسان با قهر طبیعت روبرو 
شده است؛ چنان بی رحم که حتی فرصت در آغوش کشیدن عزیزانش 

از او سلب شده است. 
در ابتدای ماجرا، تعطیلی های چند ماهه را در دستور کار قرار دادند؛ 
که پیامد آن اولین ضربه های مهلک به اقتصاد جوامع بود؛ کسب و 
طبقه  هر  از  انسان ها  زندگی  روال  بالتبع  و  شدند  کان لم یکن  کارها 
سیل  فروشگاه ها  گردید؛  جبران ناپذیر  آسیب های  دچار  اجتماعی، 
جمعیت را به خود می دیدند که همگی به دنبال بسته های دستکش و 
ماسک و مواد غذایی هجوم می آورند؛ شاید فکر می کردند قطحی در 
کمین شان است. در این بین اما سیل بیماری ، طبقات پایین جوامع را 
به قهقرا برد. بیمارستان ها و مراکز بهداشتی دچار همهمه ای ترسناک 
شدند و هر روز عالوه بر عامه مردم، مرگ پزشکانی را نظاره گر شدیم 
راحتی  به  دیگر  بودند. حاال  را سوگند خورده  مردم  آالم  درمان  که 

می شد خشم طبیعت را درک کرد؛ خشمی که در برابر بی نظمی و 
به  هم ریختگی در همه ارکان زیستی انسان ها شکل گرفت و این بار 
بر  لجام گسیخته حاکم  آشفتگی  بتواند  شاید  تا  ایستاد  قامت  راست 

زندگی انسان ها را دگرگون سازد.
از آن پس، محدودیت ها و ممنوعیت های سراسری و ملی در جای 
جای جهان از جمله ایران، یکی پس از دیگری در مجموعه قوانین 
اجتماعی جاگیر شدند: بیرون نرفتن، دست ندادن، نبوسیدن، جمع 
نشدن و در نهایت نفس نکشیدن بدون ماسک! اکنون کلمه قرنطینه 
که روزگاری در کتب تاریخی "قرانطین" نوشته می شد و سال ها دیگر 
از آن خبری نبود، کلمه ای مانوس برای همگان شده و بار دیگر بر سر 
زبان ها و در دستور کار دولت ها قرار گرفته است. آن ها که نیم نگاهی 
به صفحات تاریخ انداخته اند می دانند که پیش از این در تاریخ ایران 
این لغت  بارها و بارها به دلیل وجود اپیدمی  های مرگبار به کار رفته 
و  قرنطینه هایی چندروزه  و  به ممنوعیت ها  مردمان  باید  است؛ حاال 
چندماهه تن در دهند که هنوز پایانی برای آن متصور نیست. مردمان 
مملکتی که انس و الفت بین آن ها از دیرباز زبانزد بوده است، حاال 

حتی از یک دورهمی خانوادگی هم در هراسند.
اما جالب اینجاست که تصویر زندگی و رفتاری که از همه ارکان 
جامعه در این روزهای اپیدمی مشاهده می شود، همان تصویر زندگی 
و رفتار در زمان وقوع اپیدمی در دوره های گذشته است؛ این بار شاید 
کمی مدرن تر! شواهد این ادعا در تاریخ بسیار آمده است. جالب تر آن 
که اپیدمی ها با وجود همه مصیبتی که در طول تاریخ بر بشر خاکی 
نظام سیستماتیک  در  پایه گذار روش هایی جدید  ولی  داشته اند،  روا 
از ضعف ها،  بسیاری  روشنگری  عامل  آن ها  انسان ها شده اند.  زندگی 
ناکارآمدی ها و سنت های غلط پیش روی انسان ها بوده اند.حال با این 
مقدمه مروری می کنیم بر وقوع اپیدمی های بزرگ در طول تاریخ و 
سپس به شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به وجود آمده در پی 

آن ها نگاهی می اندازیم.
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اپیدمی در گذر زمان )از وبا و طاعون تا کووید19(

شکل یک

اپیدمی در گذر زمان )از وبا و طاعون تا کووید 19(



ماجرای قحطی بزرگ در ایران
از بزرگ ترین همه گیری های تاریخ دنیا می توان طاعون سیاه سال 
سال های  بین  را  اروپا  قاره  چنان  که  برد  نام  را  1346م./747ش. 
1351-1346 میالدی درنوردید که شاید بیش از یک سوم جمعیت 
این  کام مرگ کشاند.  به  را  نفر  میلیون  تا 45  یعنی حدود 40  آن 
نخستین همه گیری بزرگ در اروپا و دومین آن در جهان بود؛ تنها 
اولین اپیدمی ای که به طور دقیق توسط مورخان توصیف شده است. 
سیاسی،  مشکالت  آن  پی  در  و  یافت  ادامه  سال   130 پاندمی  این 
فرهنگی و عقیدتی بسیاری به وجود آمد. منابع تاریخی زیادی درباره 
می شود  گفته  چه  اگر  ندارد،  وجود  آسیا  در  سیاه  طاعون  اپیدمی 
منشا آن طاعون آسیایی بوده است؛ و تخمین زده می شود که یک 
سوم جمعیت ایران نیز در آن زمان از بین رفتند. بحران های شدید 
اقتصادی، اجتماعی و مذهبی پیامد این نخستین اپیدمی تاریخ اروپا 
بود. کاهش نیروی کار و چند برابری دستمزد، مشکالت زیادی را به 
خصوص در کشاورزی به وجود آورد. مردم به واسطه همین مشکالت، 
روستاها و زمین های خود را ترک کردند و زمین ها کم کم به جنگل 
حالی  در  شدند.  خالی  دیگری  از  پس  یکی  شهرها  شدند.  تبدیل 
از شیوع  و جلوگیری  مبارزه  برای  را  توانایی الزم  و  آگاهی  اطبا  که 
طاعون نداشتند، مردم به کلیساها روی آوردند تا شاید از این بالی 
خانمان سوز رهایی یابند، اما کلیسای قرون وسطی که در برابر مردم 
حاال  پرداخت.  آنان  میان  در  خرافات  ترویج  به  بود،  مانده  بی جواب 
بود.  برده  بین  از  را  مرسوم  اجتماعی  موانع  و  تمام هنجارها  طاعون 
این اپیدمی نهادهای عقب مانده و متزلزل قرون وسطی را به چالش 
کشید و آغازی شد بر پایان دوران تاریک اروپا و زیربنایی برای ظهور 

رنسانس و انقالب صنعتی.

گفته  اگرچه  نیست  و  نبوده  مستثنی  وضعیت  این  از  نیز  ایران 
می شود در شاهنشاهی های ایران باستان در مقایسه با امپراتوری روم 

شرقی، بیماری ها شیوع بسیار کم تری داشتند و علت آن هم احترام 
به طبیعت و آلوده نکردن آب ها و زمین بوده است، اما در دوره های 
و جان  داده اند  دیرپا چنان جوالن  مملکت  این  در  اپیدمی ها  بعدی 
گرفته اند که کم تر کتاب تاریخی را می توان یافت که در آن نوشته ای 
تاریخ  از تورق کتاب  در مورد وبا، طاعون و سل نباشد آن چنان که 
بر می آید ایران با اینکه خود هیچ گاه به واسطه جایگیری شهرهایش 
در ارتفاعات، زادگاه اپیدمی هایی چون وبا و طاعون نبوده است، اما با 
کوچک ترین پیدایشی از این بیماری ها در کشورهای همسایه خود، 
می شدند.  آلوده  و  درگیر  دیگری  از  پس  یکی  کشور  این  شهرهای 
در  حکومت ها  بی مباالتی  پی  در  مواقع  بیشتر  در  همه گیری ها  این 
هنگام وقوع جنگ ها و بروز بالیای طبیعی و قحطی ها و سپس نبودن 
الزامات بهداشتی مخصوصا در باب آب آشامیدنی رخ می دادند. بروز 
این اپیدمی ها در ایران نیز باعث به وجود آمدن بسیاری از مشکالت 
می شدند و در دوره هایی باعث پدید آمدن جریانات سیاسی، اقتصادی 
و اجتماعی مهمی شده اند. آگاهی از آن دوره های سراسر غم و اندوه 
کتاب  به  سری  است  کافی  نیست؛  سختی  کار  آن ها  پیامدهای  و 
است  نمونه  این  از  بیندازیم؛  سیاحان  سفرنامه  البته  و  تاریخ نویسان 

آنچه حمزه اصفهانی در تاریخ سنی ملوک االرض آورده است:
وبا  بیماری  عراق  و  اهواز  در  عباسیان{  }خالفت  سال258  "به 
قرقیسا  به  برخاسته و طوال  "عسکر مکرم"  ناحیه  از  یافت که  شیوع 
از والیت فرات و عرضا به حلوان و حدود آن رسیده بود، و آغاز آن از 
صحرای عرب بود. این بیماری چنان شدت یافت که سلطان از بغداد 
به شمارش دفن شدگان فرمان داد و معلوم شد که تعداد آن ها هر روز 

مابین 500 تا 600 تن است."

از وبا تا کرونا
و یا در جایی دیگر نگاشته است:

" در ماه محرم از سال 344 }مقارن با حکومت سامانیان در ایران{ 
در اصفهان بیماری خون و صفرا پدید آمد و مردم بدان مبتال شدند، 
و  زنان  و  مردان  اصفهان(  بخش  شهر)دو  دو  خانه های  همه ی  در  و 
کودکان را فرو گرفت. این بیماری دو تا هفت و گاهی ده روز طول 
تن  بیست  از  بیشتر  ساکنانش  که  خانه هایی  در  گاهی  و  می کشید 
و آمد  اصفهان  به  اهواز  از  مرض  این  می گرفت.  فرو  را  همه  بودند 
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بدان جا نیز از بغداد آمده بود. از بغداد به واسط و از آن جا به بصره 
رسید و در این شهر بیماری وبا نیز بدان پیوست تا آن که هر روز 
میان هزار و هزار و دویست تن می مردند؛ و از بصره به اهواز رسید 
و از آن جا به دو سو حرکت کرده، در طرف راست به سوی ارجان و 
به اصفهان رفت و  فارس، و در طرف چپ  به سایر والیات  از آن جا 

سرانجام برطرف شد."
وبای آن سال ها به حدی در ارکان حکومت تاثیرگذار بود که اشپولر 
هجری  چهارم  قرن  در  سامانیان  عوامل ضعف  بررسی  به  که  زمانی 
می پردازد، عالوه بر افزایش قدرت آل بویه، امتناع از پرداخت خراج و 
غیره، یکی از علت های عمده ضعف آن ها را بیماری وبا می داند که در 
قلمرو حکومتی در حالی شیوع می یافت که دولت در برابر آن بیشتر از 
همیشه ناتوان بود؛ یا مثال در دوره تیموریان رواج اپیدمی های طاعون 
و وبا، همپای وقوع طاعون سیاه در اروپا ده بار گزارش شده است. گویا 
در آن دوران، طاعون چنان در شهر هرات و توابع آن فراگیر می شود 
و کشتار به راه می اندازد که در بسیاری از منابع آن دوره روضه الصفا، 
آن  از  مطالع السعدین  و  احسن التواریخ  حبیب السیر،  روضات الجنات، 
سخن گفته است. واله اصفهانی در شرح آن اپیدمی این چنین آورده 

است:
"دیگر از وقایع آن زمان که در سال 837 روی نمود، وقوع وبا و 

به سبب  را  دیار  آن  و چون خلق  بود  هرات  دارالسلطنه  در  طاعون 
لطافت هوا و عذوبت آن ها هرگز مثل آن مصیبتی روی ننموده بود، 
در مقام دهشت و حیرت بودند. روزبه روز این مرض، خرمن سوز حیات 
بلوکات سفر  از مردم شهر و  تا جمع کثیری  پیر و جوان می گردید 
از اهل آن والیت، جالی وطن اختیار  آخرت پیش گرفتند و بسیار 
کرده، متاع زندگانی را از غارتگر آن داهیه عظمی سالمت گذرانیدند."

شدت این بیماری آن قدر زیاد بود که شاه برای این که از بسیاری 
از  که  مکتوب  "هر  که  داد  دستور  بکاهد  اطرافیانش  نگرانی  و  اندوه 
جانب خراسان آید، هیچ کس نگشاید و مطالعه نفرماید تا سبب نفی 

خاطر نشود و همچنان سر به مهر به معتمدان سپارند."

چگونه وبا ایران را دگرگون کرد؟
دلیل  به  تیموریان  دوره  در  بیماری  این  تداوم  و  ظهور  مطمئنا 
دوره  تیموریان  عصر  که  چرا  است  نبوده  متبحر  اطبای  وجود  عدم 

برای  یقین  قطع  به  میان  این  از  که  است  عالم پروری  و  علم دوستی 
پزشکان حرمت خاصی قائل بوده اند، اما آنچه که می توان برای بروز 
این حجم از اپیدمی در این دوره عنوان کرد شاید دوره سراسر آشوب 

و آمیخته با جنگ و منازعات داخلی و خارجی در این دوران است.
در دوره صفویه با وجود آن همه غوغای هنر و فرهنگ، در زمینه 
پیشرفت علوم تجربی به ویژه پزشکی وضع به گونه دیگری بود. دوران 
طوالنی حکومت صفویه را به نوعی می توان ادامه دوران رکود علمی 
بی خبر  ایرانی  پزشکان  بود.  شده  شروع  قبل  مدت ها  از  که  دانست 
مانند  قدیمی  کتب  بود.  گرفته  فرا  را  اروپا  سراسر  که  رنسانسی  از 
قانون بوعلی سینا و الحاوی زکریای رازی را می خواندند. آن ها گمان 
می کردند که دنیای علم؟ هنوز هم در پی کسب معلومات آنان است 
انتقال  دیگر  سرزمین های  به  پزشکی  در  تفوق  که  نمی دانستند  و 
مناسب  اصاًل  شهرها  بهداشتی   وضعیت  دیگر  سوی  از  است.  یافته 
نبود، چنانکه تاورنیه می گوید »اغلب کوچه ها پر از زباله و خاکروبه 
آنجا  هوای  اگر  می شوند  عفونت ها  سبب  که  است  مرده  حیوانات  و 
از  نمی بایستی  طاعون  وقت  هیچ  نمی بود،  سالم  و  خوب  فوق العاده 
آنجا خارج بشود ... در جلو هر خانه گودالی برای ریختن انواع کثافات 
کرده،  بار  را  کثافت ها  آمده  االغشان  با  دهاتی ها  روز  هر  که  هست 

می برند«. 
شرایط مذکور عامل اصلی ظهور و شیوع اپیدمی های بسیار در آن 
دوره بود، به حدی که اپیدمی یکی از مهم ترین دالیل فوت زودرس 
افراد در عصر صفوی محسوب می شد. عدم توجه حکومت به سالمت 
و بهداشت مردم و کم توجهی عامه مردم به برخی مسائل بهداشتی 
در همه گیری بیماری های مسری بی تأثیر نبود اما رواج سنت انتقال 
جنازه به عتبات عالیات که در این دوره در ایران بسیار باب شده بود، 
عامل تهدید کننده بزرگی برای نظام بهداشتی و سالمت جوامع در این 
دوره به شمار می رفت. پایه گذار سنت انتقال جنازه به عتبات و اماگن، 
شاهان آل بویه بودند. تا پیش از صفویه این سنت مخصوص شاهان 
ساختارهای  آن  با  صفوی  دولت  تشکیل  با  اما  بود  وقت  حاکمان  و 
خاص ملی و مذهبی خود در جغرافیای سیاسی سنت ایران، هویت 
جدیدی برای سرزمین و مردم ایران به وجود آمد که محوریت آن بر 
پایه مذهب شیعه بود. اهمیت یافتن اعتقادات شیعی در جامعه ایرانی 
عصر صفوی و پس از آن و همچنین تأیید روحانیت شیعی بر مسئله 
باعث  امامزادگان،  امامان و  فضیلت و تقدس خاک عتبات و مزارات 
آرزوی  اسالم،  بزرگان  و  اطهار  ائمه  تا دفن شدن در جوار  بود  شده 
شهرهای  و  عراق  مقدس  عتبات  بر  افزون  شود.  ایرانی  مسلمان  هر 
مختلف  شهرهای  در  امازادگان  مزارات  قبور  قم،  و  مشهد  مذهبی 
ایران، مورد توجه ویژه خاندان های سلطنتی، خانواده های روحانی و 
ثروتمندان بود که حتی باعث ایجاد قبرستان های خانوادگی در جوار 

این امامزادگان شده بود. 
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حین حمل  در  زیارتی  کاروان های  سوی  از  بهداشت  رعایت  عدم 
اموات و نیز طوالنی بودن مسیر و گرمای هوا موجب رواج اپیدمی هایی 
چون وبا می شد. زائران ایرانی با هر بار عزیمت به عتبات عالیات، یا 
برخی از بیماری های همه گیر را با خود به سرزمین مقصود می بردند 
و یا به بیماری های رایج در عراق عرب مبتال می شدند و آن را با خود 
به ایران می آوردند و در کشور منتشر می کردند. لیدی شیل تصویری 

از این واقعه را در دوره قاجاریه در کتاب خود آورده است:
»چندی پس از ورود ما به تهران، یک روز که مشغول سواری در 
خارج از شهر بودیم،  با کاروانی همراه شدیم که رو به بغداد می رفت و 
میان این کاروان ها قاطرهایی را مشاهده کردیم که جعبه های چوبی 
باریک و درازی را در دو طرف آن ها به صورت افقی بسته بودند و از 
این جعبه ها بوی مشمئز کننده ای به مشامم رسید. پس از پرسش از 
کاروانیان معلوم شد که این جعبه ها حاوی اجسادی است که در حین 
حرکت کاروان از شهرهای مختلف ایران جمع آوری شده و اکنون برای 
دفن به سوی کربال برده می شود. این عمل، عالوه بر اینکه فوق العاده 
و پوشاندن کامل  به علت بی مباالتی در بسته بندی  تنفرانگیز است، 
باعث  اغلب  آن،  محتوای  در ساختن جعبه های  دقت  عدم  و  اجساد 

انتشار عفونت و در نتیجه آلودگی محیط می گردد«. 
همین طور گرترود بل در این رابطه نوشته است: 

این  را  تشخص  نشان های  از  یکی  ایرانی،  ثروتمند  »خانواده های 
می دانند که استخوان های بستگان شان را در مکان مقدسی دفن  کنند: 
یا  امام حسین، آستان قدس رضوی در مشهد  کربال، محل شهادت 
دیگر مزار امامزادگان. از این رو تنها موقتاً آن ها را به خاک می سپارند، 
در قبرهای کم عمقی قرارشان می دهند و با طاقی آجری رویشان را 
می پوشانند و این خود مایه بوی وحشتناک در اطراف گورستان، پس 
از بروز وباست. چندماه بعد پیش از آنکه گذشت زمان میکروب های 
در  می آورند،  بیرون  را  اجساد  این  ببرد،  میان  از  کاماًل  را  بیماری زا 
کرباس می پیچند و بار قاطر کرده به سوی آرامگاه دوردستشان حمل 
دوباره  بذر شیوع  نه چندان کم، در مسیرشان  احتمال  به  می کنند. 

بیماری را می افشانند«. 

که  یافت  ادامه  بعدی  دوره های  در  و  گرفت  پا  چنان  سنت  این 
در کرمانشاه، کاروان هایی پیدا می شد که کار آن ها انتقال اجساد به 

عتبات بود. 
بروز بیماری های همه گیر با سقوط دولت صفویه که منجر به بروز 
آشوب و ناامنی در ایران شد شکل وخیم تری به خود گرفتند و اوضاع 
اقتصادی و اجتماعی را به شدت مختل کردند. در آن برهه، شهرهای 
شمالی ایران چون شهرهای گیالن و آستارا خالی از سکنه شده بودند. 
منابع قاجاری به وفور از وقوع این اپیدمی ها خبر داده اند. در این 
بین شهرها  ارتباط  افزایش  و  تجاری  روایط  دلیل گسترش  به  دوره 
کردند.  پیدا  شیوع  پیش  از  بیش  گیر  همه  بیماری های  روستاها،  و 
فرار  نمود آن در  از سوی حکومت وقت که  بودن مسئله  بی اهمیت 
مناسب،  مریض خانه های  نکردن  مهیا  و  مهلکه  از  متولیان  کردن 
همین طور نرسیدن آب آشامیدنی سالم به مردم و البته کثیف بودن 
این  شیوع  اصلی  عامل  می کرد،  جلوه  کوچه ها  و  معابر  حد  از  بیش 
بروز  از  تاریخی  منابع  در  بود.  قاجاریه  همه گیری ها در سراسر دوره 
در  است.  شده  گفته   1240 تا   1230 ساله  ده  دوره  طی  وبا  بار   9
فاصله سال های 1214-1240 هشت  تبریز فقط در  این میان شهر 
کنار  در  تاریخی،  دوره  این  در  میر گسترده شد.  و  مرگ  درگیر  بار 
پیش  از  بیش  را  ایران  غرب  شمال  آنچه  روس،  و  ایران  جنگ های 
آسیب پذیر می کرد، بروز همین بیماری های واگیردار به سبب وجود 
شرایط اضطراری هنگام جنگ بود، چرا که کشته های جنگ به دلیل 
نبودن شرایط انتقال اجساد، همین طور به حال خود در گوشه و کنار 

رها می گشتند و خیلی زود متعفن می شدند. 
حاکمان وقت در آن شرایط بحرانی فرار را بر قرار ترجیح می دادند 
را در  ارتفاعات می شدند و مردم  و  روانه دشت ها  با موکب شاهی  و 
از  نارضایتی مردم  به حال خود رها می کردند.  بیماری  میانه مهلکه 
رفتار صاحب منصبان در آن دوران سیاه و بحرانی، خیلی مواقع به بروز 
همان  گریبانگیر  بعداً  که  منجر می شد  دیگری  اجتماعی  پدیده های 
حاکمان می گردید، چنان که در کتب تاریخی آمده است علی محمد 
باب نهایت استفاده را از فقر و فالکت عامه مردم در دوران قاجاریه 
نمود و در سال 1260 ق شورش کرد. در گزارش ها و تحلیل ها درباره 
به  که  داشتند  متعددی حضور  گروه های  این شورش،  به  گروندگان 
باب  جریان  به  واگیردار  بیماری های  از  ناشی  فالکت  و  فقر  سبب 
پیوسته بودند. این ناکارآمدی ها باز هم دیده شده است، مثاًل هنگامی 
می خوانیم،  می یابد  تهران شیوع  در  که  م.  وبای 1846  وقوع  از  که 
می بینیم محمدشاه که در آن موقع در ییالق بود، با شنیدن خبر وبا 
دستپاچه شد و اعضای خانواده و حرمسرایش را به دهکده ای در 50 
زیاد  بیماری خیلی  تلفات  این موقع هنوز  برد. در  تهران  کیلومتری 
نبود، ولی این کار او موجب وحشت شدید اهالی تهران و فرار آن ها 
به  که  یافت  چنان شدت  کم  کم  اپیدمی  شد.  بزرگ  دسته های  در 
اردوی شاهی هم رسید و خانواده سلطنتی را نیز کم و بیش درگیر 
کرد. سیریل الگود می  گوید در این موقع بود که دیگر کاری از دست 
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جان  می شد  مبتال  وبا  به  هرکس  تقریباً  و  برنمی آمد  کس  هیچ 
می باخت. وی تلفات این موج بیماری را فقط در تهران حدود 12000 

نفر تخمین می زند که برای جمعیت آن موقع بسیار زیاد بود. 1
بدین ترتیب حکومت های وقت خود را به سبب برخورد نامناسب با 

موضوع، به چالش هایی بزرگ تر می کشاندند. 

در این دوران، عدم اعمال محدودیت های قانونی و البته اجرا نشدن 
انتقال  سرعت  به  بیماری  و  می کرد  بد  و  بدتر  را  اوضاع  قرنطینه ها 
می یافت. در سال های 1244-1246 ق. طاعون از عثمانی وارد ایران 
شد و در بعضی مناطق ساحلی دریای خزر چنان بیداد کرد که نقاط 
آلوده از سکنه خالی شد. در واقع بیماری به سرعت به قتل عام مردم 
می پرداخت و کسی را باقی نمی گذاشت که شاکی دولت باشد و او را 
مجبور کند که به اقداماتی در این باره دست بزند. هنگامی که خاک 
راحت  نظر  هر  از  دولتیان  خیال  دیگر  می پوشاند،   را  آن ها  روی  نیز 
می شد. شواهد نیز نشان نمی دهد که در آن سال ها خبری از قرنطینه 
و ایجاد حصار بهداشتی در کشور بوده باشد، چرا که اگر چنین چیزی 
وجود داشت، آمار کشته شدگان آنقدر باال نبود. یک سال بعد وبا از 
آورده  اینطور  اپیدمی  این  باب  در  الگود  ایران شد، دکتر  وارد  شرق 

است: 
»در سال 1829م./1208 ش. وبا از افغانستان به تهران رسید. تا آن 
موقع بیماری مزبور در افغانستان دو نفر از شاهزادگان را به هالکت 
و  ایران  مرزهای  از  و  رسید  تبریز  به  بعد  سال  بیماری  بود،  رسانده 
روسیه گذشت. در جهت جنوب نیز کاشان و اصفهان آلوده گردید. در 

پاییز شدت آن در تبریز به حد اعالی خود رسید و بالغ بر 30000 
نفر را به هالکت رساند ........ مردم وحشت زده به هر سو می گریختند 
و این بیماری را در سراسر تبریز منتشر می ساختند و سال بعد تمام 
گیالن نیز آلوده شد. به همین ترتیب در سال 1831 نیز از کرمانشاه 

خبر رسید که وبا از بغداد به آنجا سرایت کرده است«. 
در این سال ها به طور رسمی خبری از قرنطینه دیده نشده است و 
بیماری های همه گیری چون وبا آن قدر جوالن می دادند تا نهایتاً در 

زمستان خود به خود تمام می شدند. 
گوبینو نیز درکتاب سه سال در آسیا درباره شیوع وبای سال 1273 

ق. که تقریباً کل ایران را در برگرفت نوشته است: 
»در سال 1856 م./1235 ش. در ایران و تهران وبای سختی بروز 
کرد و هرکس که دو پا داشت و می توانست فرار کند، برای حفظ جان 
هالکت  به  چنان  بیماری  این  از  مردم  می گریخت.  پایتخت  از  خود 
تهران  در  که  این  با  می ریزد.  درخت  از  برگ  گویی  که  می رسیدند 
آماری برای تعیین بیماران به هالکت رسیده از وبا وجود نداشت، با 
این حال من تصور می نمایم که بیش از یک سوم سکنه شهر بر اثر 

بیماری وبا مردند«. 
میر  و  مرگ  باالی  آمار  و  اپیدمی ها  این  پی  پی در  بروز  پیامد  اما 
این  با  گشت.  قرنطینه ای  تشکیالت  ایجاد  به  منجر  قاجار  دوره  در 
صورت  به  ایران  مقیم  خارجی  پزشکان  را  قرنطینه ها  نخستین  که 
محدود و محلی در داخل شهرها پایه گذاری کرده بودند، ولی به نظر 
قرنطینه های  نخستین  بود که دستور  امیرکبیر  این شخص  می رسد 
رسمی را در مرزهای ایران صادر کرد. او این کار را در پی وبای سال 
1851م./1267ق. و برای مرز ایران و عراق انجام داد. دلیل این کار 
گزارش هایی بود که خبر از شیوع وبا در عتبات و خطر سرایت آن به 

ایران داشت. 
در این میان اما همچنان سنت انتقال جنازه ها ادامه داشت و آن 
نیز به خودی خود عامل مهمی برای اپیدمی ها بود. از آن جمله شیوع 
وبای 1294 ق. در عراق بود که به سبب آلودگی آب فرات، موجب 

ابتالی برخی از زائران ایرانی به این بیماری شد. 
این عمل، مشکالت و پیامدهای منفی وحشتناکی داشت. برخی از 
جنازه ها چندین ماه یا گاه چند سال برای فرا رسیدن زمان مناسب 
بد  شرایط  سبب  به  که  می ماندند  زمین  بر  عراق،  به  حمل  جهت 
نگهداری، مشکالت زیادی ایجاد می کردند. هرچند حمل این اجساد، 
برای عثمانی ها درآمدزا بود اما مشکالت بهداشتی و شیوع بیماری هایی 
چون وبا، موجب نگرانی جدی آن ها می شد. البته اختالفات سنی و 
شیعه نیز دولت عثمانی را رنج می داد، ولی این باعث نمی شد تا از 
سود کالن این تجارت چشم پوشی کند. پس از انعقاد عهدنامه ارزروم 
عثمانی  و  ایران  حاال  شد.  هم  قبل  از  بیش تر  جنازه ها،  انتقال  دوم، 
که همیشه در نزاعی نهفته به سر می بردند، به واسطه همین ارتباط 
مجبور به نزدیکی بیش تر از همیشه بودند. بر اساس گزارش کارپرداز 
به جنازه  هزار  بیست  ق./1290ش.   1329 سال  در  بغداد  در  ایران 
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نابسامان  وضع  اجساد،  حمل  مشکل  اصلی ترین  شد.  برده  عتبات 
بهداشتی بود. کارگزاران عثمانی برای جلوگیری از شیوع بیماری ها،  
در مرزهای ایران و عثمانی، ایستگاه های قرنطینه ایجاد کردند. همه 
زوار ایرانی چندین روز در این مکان ها نگهداری می شدند و پزشکانی 
از هر دو کشور، به معاینه آن ها و ارائه خدمات بهداشتی می پرداختند. 
در قرنطینه، به زوار لباس های ویژه می پوشاندند و لباس های خودشان 
اجازه  آن ها،  سالمت  از  اطمینان  از  پس  و  می کردند  ضدعفونی  را 
نامناسب بهداشتی و طوالنی شدن  ورود می دادند. تنگی جا، اوضاع 
دوره قرنطینه که گاه به پانزده روز می رسید، موجب اعتراض زوار و 
کارگزاران دولت ایران می شد، با این همه این قرنطینه ها به تنهایی 
کارگشا نبودند زیرا بسیاری به صورت قاچاقی از مرزها می گذشتند 

و سرانجام متوفای خود را به آنجا که وصیت کرده بود می رساندند. 
اما دیری نپایید که این سنت هم مانند بسیاری از عادت های بشری 
به واسطه غلبه اپیدمی کنار گذاشته شد. صبری آتش در این رابطه 

چنین آورده است: 
»ظهور وبا و بحث های پیرامون انتقال جنازه ها و زیارت شهرهای 
مقدس شیعی در عراق در تحول یکی از دیرپاترین مسائل حل نشده 
جهان اسالم یعنی مرز تعریف نشده میان امپراتوری عثمانی و ایران 
نظارت  موضوع  بهداشت،  بین المللی  همایش  داشت.  بسزایی  نقش 
بهداشتی بر مرزها را ضروری دانست. ظهور گفتمان بهداشت عمومی 
به شروع بحث و گفتگو درباره آسیب های خطرناک انتقال جنازه ها، 
و از این رو نیاز به ایجاد دیواری بهداشتی در اطراف اماکنی انجامید 
که محل سرایت بیماری بودند. بی تردید دشمنی های مذهبی از میان 
نرفت، اما از آن پس لحن خصومت ها و جدال شاه و سلطان بر سر جدا 
کردن اراضی شان از هم، نه بر اساس فرقه گرایی بلکه بر پایه منافع 

بیش تر بشریت و بهداشت عمومی تعیین شد«. 
با این مرور مختصر درمی یابیم که اپیدمی ها در طول تاریخ، کار خود 

را آن چنان که باید انجام داده اند آن ها در دوره هایی حاکمان و صاحب 
منصبان را به چالش کشیده اند و در دورانی دیگر نشانگر اشتباهات 
بشر در همه ارکان زندگی اش بوده اند. اپیدمی ها اگرچه غنی و فقیر و 
خشک و تر را درکنار هم از بین برده و سوزانده اند، ولی از نگاهی دیگر 
شاید آیینه تما نمایی هستند برای نشان دادن ضعیف های بشری تا 
شاید به ناچار رفع و تصحیح شوند. به اپیدمی اخیر یعنی کووید-19 
را  اجتماعی  هنجارهای  معاصر  انسان  کرد  نگاه  باید  همین  گونه  هم 
به راحتی به ناهنجاری دلخواه خود تبدیل کرده و با سرعت هرچه 
تمام تر کمر به نابودی جهان و طبیعت پیرامون خود بسته است. نظم 
و تدبیر در هیچ جای زندگی سراسر تکنولوژیک او در برابر طبیعت 
به  این ویروس  این طور تصور کرد که شاید  دیده نمی شود. می توان 
انتقام از انسان در برابر طبیعت و زندگی برخاسته است و به گمان 
قرار است مانند آنچه طاعون سیاه کرد و نهایتا یکی از عوامل منجر 
به نوزایی شد، نویدبخش رنسانسی دیگر در زندگی بشریت باشد. این 
ویروس در مدت زمانی کوتاه، جهان متمدن را به چالش کشید و از 
که  چنان  داد  قرار  تأثیر  تحت  را  دولت ها  سیاست  تا  گرفته  اقتصاد 
اقتصاد جهانی را تا مرز فروپاشی برد و سایه اش را حتی بر انتخابات 
نیز  ایران  در  گستراند.  ابرقدرت  یک  عنوان  به  متحده  ایالت   2020
عواقب و پیامدهای آن بر کسی پوشیده نیست، نقصان زیرساخت های 
آموزشی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یکی پس از دیگری با وقوع 
آن نمایان شدند. همان هایی که با غرور از کامل بودن آن ها در طول 
سالیان سخت گفته می شد. پس بهتر است کرونا ویروس را که حاال 
ماه هاست انسان ها را در خانه های خود قرنطینه کرده است و جهان را 
در برابر خود به زانو آورده است، تنها یک ویروس ندانیم، شاید قرارر 
است کرونا جهان را تغییر دهد، به شکلی بدتر یا بهتر نمی دانیم ولی 

تغییر و دگرگونی حتمی است. 
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مقدمه
باقی ماندن عیب انکساری بویژه آستیگماتیسم در چشم هایی که 
تحت عمل جراحی کاتاراکت و لنز داخل چشمی قرار می گیرند یکی از 
چالش های بسیار مهم در برابر تمامی جراحان چشم محسوب می شود 
که می تواند موجبات عدم رضایت بیماران را فراهم نماید. برای مثال 
برای  آستیگماتیسم  دیوپتر  فوکال حداکثر 0/75  مولتی  لنزهای  در 
حدت  کاهش  موجب  مقدار  این  از  بیش  و  بوده  تحمل  قابل  بیمار 
بینایی و عدم رضایت بیمار می شود و موضوع عدم وابستگی بیمار به 

عینک را تحت شعاع خود قرار می دهد. 
محققین  توسط  مشکلی  چنین  جبران  برای  متفاوتی  روش های 

معرفی شده است که برخی از آن ها به قرار زیر می باشند:
LASIK / PRK جراحی رفراکتیو مانند -

Astigmatic Keratotomy -
Piggy back IOL -
 IOL exchange -

راه کار جدید
برای حل این موضوع، شرکت  AcuFocus اقدام به تولید لنز داخل 
نموده   IC-8 small-aperture intraocular lens عنوان  تحت  چشمی 
است   aspheric و  مونوفوکال  لنز  یک  حقیقت  در  عدسی  این  است. 
که یک مینی رینگ مات )opaque mini-ring( در اپتیک لنز قرار داده 
شده که به کمک آن depth of focus بیمار افزایش یافته و از اندازه 
blur circle روی شبکیه کاسته می شود. ارتباط بین اندازه یا دیامتر 

این mini-ring  یا به عبارت دیگر pinhole با افزایش حدت بینایی در 
آمتروپی نشان داده شده است. پیش از این نیز، چنین اصل و قاعده ای 
در شهر   CorneaGen کمپانی  KAMRA ساخت  قرنیه ای  لنزهای  در 
سیاتل امریکا نشان داده شده بود. لنز KAMRA که در حقیقت یک 
از اداره غذا  corneal inlay محسوب می شود برای اصالح پیرچشمی 

و داروی ایاالت متحده )FDA( تاییده دریافت نموده است. بر همین 
اساس نیز کار گذاشتن یکطرفه لنز IC-8 small-aperture در بیماری 
که چشم اول تحت عمل جراحی کاتاراکت و کارگذاری لنز مونوفوکال 
قرار گرفته منجر به کاهش وابستگی بیمار به عینک به وسیله افزایش 

depth of focus می گردد. 

این لنز تحت نام تجاری Apthera IOL در سال جاری )2022( از 
اداره غذا و داروی آمریکا FDA مجوز دریافت نموده است. )شکل دو(

به  نشده  اصالح  بینایی  حدت   prospective clinical trial یک  در 
ترتیب برای فواصل دور، بینابینی و نزدیک برابر 20/18 ، 20/22 و 

20/29 نشان داده شد. 
برای  نشده خوبی  اصالح  دید   small aperture لنزهای  در حقیقت 
بیماران  به  و  می آورد  فراهم  نزدیک  و  بینابینی  دور،  فواصل  تمامی 
تحمل خوبی در برابر عیوب انکساری اسفر و سیلندر می دهد. در یک 
مطالعه prospective clinical trial که اخیراً به چاپ رسیده نشان داده 
شده که بیماران تا 1/75 دیوپتر آستیگماتیسم را با لنز IC-8 بدون 

نیاز به اصالح آستیگمات به خوبی تحمل می کنند.
در مطالعه دیگری نشان داده شده که دو سوم بیمارانی که برای 
جراحی کاتاراکت مراجعه می کنند آستیگماتیسمی به میزان 0/75 تا
2/00 دیوپتر را پیش از جراحی با خود دارند و معضل آستیگماتیسم
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تازه های آموختنی و مفید
 دکتر محمدحافظ نوروزی زاده، جراح و متخصص بیماری های چشم، فلوشیپ قرنیه و سگمان قدامی

شکل یک- فن آوری لنز IC-8- با افزایش عمق فوکوس حدت بینایی در تمام فواصل بهبود 
می یابد.

 IC-8 شکل دو- نمونه تجاری لنز

تازه های آموختنی و مفید



برجا  پا  از عمل  بعد  بیماران  از  تا 64 درصد  از عمل در 29  پس 
خواهد ماند. برای بیش از نیم دیوپتر آستیگماتیسم می توان از لنزهای 
داخل چشمی توریک استفاده نمود. حال اگر جراح اقدام به کارگذاری 
لنز مولتی فوکال و توریک نماید و بخشی از آستیگماتیسم پس از عمل 
باقی بماند، این میزان باقی مانده موجب split شدن نور بین کانون های 
مختلف لنز مولتی فوکال می شود و این امر موجب کاهش intensity یا 
شدت نور همراه با تداخل در خطوط کانونی آستیگماتیسم در میان 

کانون های مختلف IOL می گردد.

لنزهای  بین  پلی  مانند  می توانند   IC-8 لنزهای  حقیقت  در 
در  بعالوه  باشند.  توریک  مونوفوکال  لنزهای  و  معمولی  مونوفوکال 
جریان کارگذاری لنزهای مولتی فوکال یک چالش مهم باقی ماندن 
عیوب انکساری ناشی از محاسبات ناکارآمد قدرت لنز داخل چشمی 
در قریب 20 درصد از بیماران است که با کارگذاری لنزهای IC-8 در 
به  نیاز  و  انکساری  عیوب  ماندن  باقی  موضوع   non-dominant چشم 
عینک دور و همچنین پیرچشمی و نیاز به عینک نزدیک نیز به میزان 

قابل مالحظه ای جبران می شود. 
جنس این لنز از هیدروفوبیک بوده و دیامتر 12/5 میلی متری دارد. 
قطر اپتیک لنز 6 میلی متر است و ناحیه شفاف مرکز لنز قطری معادل 

1/36 میلی متر دارد و مانند pinhole عمل می کند. )شکل 4(

در مطالعه دکتر Carones و همکاران نشان داده شد که حدت بینایی 
اصالح نشده در لنزهای IC-8 در مقایسه با لنزهای مولتی فوکال، تری 
فوکال و حتی لنزهای Extended Depth of Focus = EDOF بهتر بوده 
است. از آنجا که این small aperture در مرکز اپتیکی لنز واقع شده 
نیازی به axis alignment وجود نداشته و کنترل آستیگماتیسم پس 
از عمل از پیچیدگی کم تری برخوردار است. بعالوه با کارگذاری این 

لنزها موضوع IOL tilt نیز بخودی خود جبران می شود. )شکل 5(
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 IC-8 شکل 3- منحنی دفوکوس- مقایسه دو لنز منوفوکال ساده در یک چشم و لنز
در چشم مقابل به وضوح برتری این لنز در حفظ حدت بینایی در تمام فواصل را نشان 

می دهد.

شکل 4 - نمای لنز IC-8 و محل و اندازه aperture در آن.

شکل 5- مقایسه کیفیت و کمیت حدت بینایی بین لنزهای مولتی فوکال، تری فوکال و 
.IC-8 لنز
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تازه های آموختنی و مفید



     

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.
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مرکز تحقیقات چشم بیمارستان نگاه

                     

سيزدهمين سمينار بيمارستان نگاه عارف به صورت مجازی به دبيری خانم دکتر ژاله رجوی،                              

با امتياز بازآموزی و با موضوع آشنایی با اورژانس های ترومـاتيک مهم در چـشم پزشکی در                           

تاریـخ 1400/12/12 از طریق سامانه آموزش مداوم اجرا شد که مطالب مهم و قابل تأملی 

توسـط همکاران ارائه گردید.                     

آقای دکتر محسن رحمتی، آقای  دکتر محمد اریش، آقای دکتر مهدی توکلی، آقای                                         

دکتر منصور همایونی به ترتيب به موضوع آشنایی با اورژانس های تروماتيک مهم                                

در قرنيه، گلوکوم و شبکيه پرداختند.                                                      
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                         مرکز تحقیقات چشم بیمارستان نگاه

                     

چهاردهمين سمينار بيمارستان نگاه عارف به صورت مجازی به دبيری خانم دکتر ژاله رجوی، 

با امتياز بازآموزی و با موضوع آشنایی با تظاهـرات چشمی بيـماری های سيستميـک در 

تاریـخ 1401/02/15 از طریق سامانه آموزش مداوم اجرا شد که مطالب مهم و قابل تأملی 

توسط همکاران ارائه گردید.  

آقای دکتر حميد نوروزی، خانم دکـتر مریم یادگاری، خانم دکتر نـفيسه منتـظرین، 

آقای دکتر محسن آذرمينا به تـرتيب به مـوضوع آشـنایی با تـظاهرات چـشمی 

بيـماری های سيـستميـک در قرنيه، گلوکوم، استرابيسم و شبکيه پرداختند.                                  

اخبار داخلی 



   

                       

مرکز تحقیقات چشم بیمارستان نگاه

                     

پانزدهمين سمينار بيمارستان نگاه عارف به صورت مجازی به دبيری خانم دکتر ژاله رجوی،                              

تاریـخ                            در  چـشم پزشکی  در  مهم  چالش های  با  آشنایی  موضوع  با  و  بازآموزی  امتياز  با 

1400/4/30 از طریق سامانه آموزش مداوم اجرا شد که مطالب مهم و قابل تأملی توسـط 

همکاران ارائه گردید.                 

آقای دکتر عليرضا نادری، آقـای  دکـتر محـمدمـهدی حاتمی، خانـم دکـتر پریسا                                          

اشترنخعی، خانم دکتر هما طباطبایی به ترتيب به موضوع آشنایی با چالش های                           

مهم در چـشم پزشکی در قرنيه، گلوکوم و شبکيه پرداختند.                                                            
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Pathogenesis of ocular toxoplasmosis

تصاویری چند در چشم پزشکی


