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برش.هــای.شــل.کننده.قرنیــه.می.تواننــد.شــامل.کراتوتومــی.
آســتیگماتیک.)AK(.و.یا.برش.های.شل.کننده.لیمبال۳.)LRIs(.شود..
.AK.در.لیمبوس.قــرار.دارد.در.حالی.که.LRI.،طبــق.تعریف.ســنتی
قدامی.تر.بوده.و.دارای.تاثیر.آســتیگماتیک.باالتری.می.باشد..این.امر.
در.شــکل.های.1.و.2.نشان.داده.شده.اســت..اثربخشی.این.برش.ها.با.
گذشــت.زمان.ممکن.اســت.تغییر.کند.و.تحت.تاثیر.عواملی.همچون.
ســن.بیمار،.ضخامت.قرنیه،.قطر.قرنیه.و.عمق.برش.ها.قرار.گیرد..هر.
.CRI.،چند.که.متدولوژی..جدیدتر.باعث.بهبود.نتایج.حاصله.شــده.اند
در.مقایســه.با.لنزهای.داخل.چشــمی.توریک.ممکن.است.منجر.به.
حساسیت.کنتراســت.مزوپیک.بدتر.و.بروز.پدیده.glare.)درخشندگی.

زیاده.از.حد(.شوند.
LVC *

LVC.برای.دهه.های.متمادی.در.ایاالت.متحده.انجام.شــده.است..

1 . Corneal Relaxing Incisions
2 . Laser Vision Correction
3 . Limbal Relaxing Incisions

شکل LRI .1. به موقعیت خلفی برش ها توجه کنید.

شکل 2. کراتوتومی آستیگماتیک. به موقعیت قدامی برش دقت 
کنید.

پیشرفت های صورت گرفته در حوزه جراحی آستیگماتیسم
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روش.هایی.از.قبیل.LASIK1.و.PRK2.در.درمان.آستیگماتیسم.منظم.و.

نامنظم.و.یا.درمان.آستیگماتیسم.باقی.مانده.پس.از.جراحی.کاتاراکت.

می.تواند.مفید.و.مؤثر.باشــد.چرا.که.این.روش.ها.را.می.توان.برای.یک.

مــورد.خاص،.تنظیم.و.تغییر.داد..این.نکته.مشــخص.گردیده.که.این.

روش.ها.دقیق.تر.از.لنزهای.داخل.چشــمی.مدل.Piggyback.می.باشند..

البته.LVC.بی.خطر.هم.نیست..با.وجود.اینکه.در.اکثر.بیماران.استفاده.

از.جراحی.رفرکتیو.لیزری.نتایج.عالی.و.مطلوبی.در.پی.داشته،.ممکن.

است.عوارضی.نیز.داشته.باشد..آستیگماتیسم.نامنظم-شیب.دار.شدن.

ناهمگون.و.غیر.یکســان.قرنیه.ناشــی.از.یک.ســری.علل.متفاوت.و.

متنوع.که.با.سیلندر.اصالح.و.برطرف.نمی.گردد-.ممکن.است.به.علت.
decentered ablation،.اکتازی.و.یا.کدورت.ایجاد.گردد.

* تعبیه لنزهای داخل چشمی توریک
بر.اســاس.اعالم.جامعه.جراحی.ســرپایی.چشــم،.لنزهای.داخل.
چشــمی.توریک،.رایج.ترین.فن.آوری.پیشرفته.مورد.استفاده.در.حوزه.
جراحی.رفرکتیو.کاتاراکت.اســت.)جــدول.1.و.2(..در.ایاالت.متحده.
اســتفاده.از.لنزهای.داخل.چشــمی.توریک.در.موارد.آستیگماتیسم.
قرنیه.اِی.مســاوی.با.یا.بیش.تر.از.یک.دیوپتر،.مجاز.است؛.در.سرتاسر.
دنیا.دسترسی.به.این.نوع.لنزها.وسیع.تر.و.آسان.تر.می.باشد..جدیدترین.
نمونه.هایی.که.از.سوی.FDA.مورد.تایید.قرار.گرفته،.در.عین.حال.که.
دید.بیمار.در.فواصل.متوســط.را.نیز.بهبود.می.بخشــد.امکان.درمان.
همزمان.کاتاراکت.و.آستیگماتیســم.قرنیه.را.فراهم.ســاخته.اســت..
این.نوع.لنزها.شــامل.لنزهای.Symfony Toric (Johnson+Johnson).و.

ActiveFocus Toric (Alcon).است.

در.مورد.لنزهای.داخل.چشمی.توریک.برای.آن.که.نتایج.مطلوب.

و.مناســبی.به.دســت.آید،.تراز.بودن.و.قرارگیری.صحیح.لنز.اهمیت.

فراوانی.دارد؛.در.صــورت.misalignment.بیش.تر.از.۳0.درجه.لنزهای.

داخل.چشمی.توریک.بی.فایده.بوده.و.پس.از.آن،.آستیگماتیسم.بیمار.

افزایش.خواهد.یافت..در.موارد.ایده.آل،.پوشــش.کپســول.قدامی.لنز.

داخل.چشــمی.۳60.درجه.بوده.و.در.کپسول.خلفی.هیچ.گونه.آسیبی.

وجــود.ندارد.و.رفلکس.قرنیه.ای.هم-محور.فرد.در.وســط.و.مرکز.قرار.

دارد..در.صورت.نبود.هر.یک.از.شرایط.فوق.و.بروز.خلل.و.عیب.در.آن.ها.

ممکن.است.قوام.و.ثبات.لنز.داخل.چشمی.از.بین.برود..به.نظر.می.رسد.

که.لنزهای.داخل.چشــمی.آکریلیک.هیدروفوبیک،.نسبت.به.چرخش.

مقاوم.ترنــد،.در.عوض.در.موارد.capsulorrhexis.بزرگ،.باال.بودن.طول.

محوری.چشم.)axial length(،.وجود.بقایای.OVD.یا.کوچک.بودن.قطر.

هاپتیک.احتمال.چرخش.را.افزایش.می.دهند..بیش.ترین.احتمال.وقوع.
چرخش.در.10.روِز.نخست.پس.از.عمل.جراحی.است.

جراحی.کاتاراکت.با.استفاده.از.لیزر.femtosecond.امکان.انجام.یک.

1 . Laser-Assisted In Situ Keratomileusis
2 . Photorefractive Keratectomy

کپســولوتومی.دقیق.را.فراهم.می.ســازد.و.این.امر.برای.تعبیه.لنزهای.

داخل.چشــمی.توریک.بســیار.مناســب.بوده.و.در.نتیجه.میزان.بروز.

ناهنجاری.های.higher-order.و.عالیــم.دیس.فتوپیک.کاهش.می.یابد..

حتی.این.امر.ممکن.اســت.دقت.و.صحت.درمان.آستیگماتیسم.را.در.
حین.جراحی.کاتاراکت.افزایش.دهد.

عیوب انکساری باقی مانده پس از جراحی کاتاراکت
در.جهــت.اصالح.و.یا.حذف.آمتروپی.در.حیــن.جراحی.رفرکتیو/
کاتاراکت.نیاز.اســت.اندازه.گیری.دقیقی.از.آناتومی.بیمار.صورت.گیرد.و.
از.روش.های.دقیق.جراحی.اســتفاده.شود..پوزیشن.مؤثر.لنزELP(.۳(.و.

3  Effective Lens Position

جدول 1: لنزهای داخل چشــمی مورد اســتفاده در مراکز جراحی 
سرپایی

درصدنوع لنز

75/24مونوفوکال

11/80توریک

8/04مولتی.فوکال

۳/46عمق.باالی.فوکوس

1/90تطابق.یابنده
درصدهای.فوق.نمایانگر.12.ماِه.منتهی.به.تاریخ.انتشــار.این.مقاله.در.اول.می.

سال.2017.می.باشد.

جدول 2: تغییرات رخ داده در اســتفاده از لنزهای داخل چشمی 
مولتی فوکال، تطابق یابنده و توریک

کاهشنوع لنز
یافته (%)

افزایش 
یافته (%)

تقریبًا یکسان 
(%)

9/752/4۳7/9مولتی.فوکال

۳0/۳10/759/0تطابق.یابنده

2/456/541/1توریک
درصدهای.فوق.نمایانگر.12.ماِه.منتهی.به.تاریخ.انتشــار.این.مقاله.در.اول.ماه.

می.سال.2017.می.باشد.
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آستیگماتیسم.خلفی،.هدف.اصلی.و.نهایی.جراحی.رفراکتیو.کاتاراکت.

اســت..این.امر.به.خاطر.آن.اســت.کــه.در.حال.حاضــر.تنها.امکان.

اندازه.گیری.توپوگرافی.قدامی،.کراتومتــری.و.refraction.اجزای.فوق.
وجود.دارد.

ELP *
ELP.در.درمان.آستیگماتیســم.حین.جراحی.کاتاراکت.از.اهمیت.

خاصی.برخوردار.است.زیرا.این.امر.بر.اثر.آستیگماتیک.لنزهای.داخل.

چشمی.توریک.و.قدرت.IOL.تاثیرگذار.است..فن.آوری.های.فعلی.رایج.

قادر.به.مشــخص.کردن.دقیق.ELP.در.لنزهای.داخل.چشمی.نیستند.

اما.در.زمینه.اصالح.و.تغییر.IOL.پس.از.تعبیه.آن.پیشــرفت.هایی.رخ.

.)RxSight(.داده.اســت..یک.مورد.از.این.حاالت.لنز.تنظیم.شونده.با.نور

می.باشــد.که.در.آن،.پس.از.قرارگیری.IOL.در.چشــم،.قدرت.لنز.به..

وســیله.نور.تنظیم.می.شــود.و.به.محض.آنکه.رفراکشــن.مطلوب.و.

بهینه.حاصل.شــود،.لنز.»قفل.)lock(.می.شــود«..یک.وســیله.دیگر،.

کپســول.رفرکتیو.ِجمینی.)Omega Ophtalmics(.می.باشد.که.در.آن.

یک.»پوســته«.لنز.در.داخل.یک.)capsular bag(.قرار.داده.می.شود.و.

این.امر.تعویض.لنز.داخل.چشــمی.را.آسان.تر.می.سازد..عالوه.بر.این،.

تالش.هایی.جهت.تولید.لیزرهایــی.از.جنس.femtosecond.در.جریان.

است.تا.بتوانند.قدرت.IOL،.مولتی.فوکالیتی.و.سیلندر.را.بعد.از.کاشت.
لنز.تنظیم.نمایند.

آستیگماتیسم خلفی
آستیگماتیســم.باقی.مانده.پس.از.کاشــت.یک.لنز.داخل.چشمی.
توریک.را.ممکن.است.به.واسطه.ناتوانی.در.محاسبه.اثر.انحنای.خلفی.
قرنیه.بر.روی.آستیگماتیســم.کلی.قرنیهTCA(.1(.توجیه.کرد..بخش.
خلفی.قرنیه.معموالً.آستیگماتیسمی.از.نوع.ATR.دارد.که.در.طول.زمان.
ثابت.و.پایدار.اســت.و.نقش.یک.لنز.منفی.را.ایفا.می.کند..اگر.پزشک.
آستیگماتیســم.خلفــی.را.نادیده.بگیــرد،.در.آن.صورت.یک.تصحیح.
اضافی.تر.در.حدود.1/۳8.دیوپتر.در.چشــم.های.دچار.آستیگماتیســم.
WTR.و.یک.تصحیح.کم.تر.از.حد.مناســب.در.حدود.0/65.دیوپتر.در.

چشم.های.دچار.آستیگماتیســم.ATR.رخ.خواهد.داد..استفاده.از.این.

فاکتورها.و.محاســبه.دقیق.تر.لنز.داخل.چشــمی.با.استفاده.از.فاکتور.

تنظیم.کننده.ای.که.نقش.آستیگماتیســم.خلفــی.را.در.نظر.می.گیرد.

سبب.به.دســت.آوردن.نتایج.رفرکتیو.مطلوبی.گردیده.است،.اما.این.

روش.به.جای.تکیه..بر.اندازه.گیری.های.دقیق،.بر.استنباط.های.حاصل.
از.مجموعه.ای.از.normative data.متکی.است.

از.نظر.تئــوری.در.مواردی.که.از.لنزهای.داخل.چشــمی.توریک.

اســتفاده.می.شــود،.بهترین.نتایــج.زمانی.به.دســت.خواهد.آمد.که.
عمــل.جراحی.بــر.پایه.اندازه.گیری.هــای.مســتقیِم.TCA.و.نه.صرفاً.

1 . Total Corneal Astigmatism

ســطح.قدامی.انجام.گیــرد..دســتگاه.ها.و.تجهیــزات.خاصی.وجود.

دارد.کــه.به..وســیله.آن.ها.می.توان.بــا.اســتفاده.از.اندازه.گیری.های.

مســتقیم.آستیگماتیسم.خلفی،.TCA.را.محاســبه.نمود..این.وسایل.
.شــامل.سیســتم.های.Slit scanning،.سیســتم.های.تصویربــرداری
می.باشــد.. .OCT و. .Scheimpflug ،light-emitting diode reflection

متأســفانه.هیچ.نوع.اســتاندارد.طالیی..خاصی.وجود.ندارد.و.مشخص.

شده.که.یافته.های.به.دست.آمده.از.طریق.این.روش.ها.قابل.تبدیل.به.
یکدیگر.نمی.باشد.

ساوینی.و.همکاران.تالش.کردند.تا.بهترین.روش.را.جهت.محاسبه.

قــدرت.و.نحوه.قرارگیری.لنزهای.داخل.چشــمی.توریک.مشــخص.

نمایند..نویســندگان.نتایج.مربوط.به.لنزهای.داخل.چشمی.توریک.را.

در.مورد.62.بیمار.)64.چشم(.که.سابقه.جراحی.قبلی.قرنیه.نداشتند.

به.صورت.آینده.نگر.یا.prospective..مورد.مقایســه.قرار.دادند..از.زمان.

عمل.جراحی.در.این.بیماران.بیش.از.یک.ماه.گذشته.بود.و.روش.های.

مورد.اســتفاده.جهت.محاسبات.توریک.قبل.از.عمل.جراحی.در.آن.ها.
متفاوت.بود..متدولوژی..مورد.استفاده.به.قرار.زیر.است:

آستیگماتیسم.کراتومتریک.قدامی.)KA(.به.تنهایی.از.طریق.یک. .•
.Scheimpflug.دوربین.چرخان

TCA.به.صورت.اســتنباطی.و.تقریبی.با.استفاده.از.آستیگماتیسم. .•

کراتومتریــک.قدامی.بــه.تنهایی.از.طریق.یــک.دوربین.چرخان.
.Scheimpflug

اندازه.گیری.مســتقیم.TCA.با.اســتفاده.از.اندازه.گیری.مستقیم. .•

آستیگماتیســم.کراتومتریک.قدامی.و.آستیگماتیســم.خلفی.از.
..Scheimpflug.طریق.یک.دوربین.چرخان

اندازه.گیــری.مســتقیم.و.اختصاصــی.و.بهینه.ســازی.شــده.از. .•

آستیگماتیســم.قدامــی.و.خلفــی.از.طریــق.دوربیــن.چرخان.
.Scheimpflug

.Placido-disc.آستیگماتیسم.کراتومتریک.قدامی.از.نوع .•
TCA.به.صورت.اســتنباطی.و.تقریبی.با.استفاده.از.آستیگماتیسم. .•

.Placido-disc.کراتومتریک.قدامی.از.نوع
نویســندگان.نشــان.دادند.که.اندازه.گیری.هــای.TCA.در.قیاس.با.
اندازه.گیری.های.آستیگماتیسم.کراتومتریک.به.تنهایی،.امکان.پیش.بینی.
دقیق.تر.آستیگماتیسم.رفراکتیو.را.فراهم.ساخته.و.TCA.تقریبی.به.دست.
آمده.با.استفاده.از.آستیگماتیسم.کراتومتریک.قدامِی.دیسک.پالسیدو،.
دقیق.تــر.خواهد.بود..با.اســتفاده.از.اندازه.گیری.هــای.TCA.مربوط.به.
مردمک/.زون.)به.عبارت.دیگر.با.مرکزیت.مردمک.و.دربرگیرنده.محدوده.
موجود.در.حلقه.۳.میلی.متری(.و.اَپکس/.زون.)به.عبارت.دیگر.با.مرکزیت.
اَپکس.و.دربرگیرنده.محدوده.موجود.در.حلقه.۳.میلی.متری(.دقیق.ترین.
نتایج.به.ترتیب.در.آستیگماتیســم.WTR.و.ATR.به.دست.می.آید..نتایج.

به.دست.آمده.را.می.توان.در.شکل.۳.و.جدول.۳.مشاهده.نمود.

پیشرفت های صورت گرفته در حوزه جراحی آستیگماتیسم
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شــکل 3. نمودار دو متغیری از خطای موجود در آستیگماتیســم در قبل )ســتون چپ( و بعد از optimization )ستون راست( که به  
 optimization برای مشاهدات. فرآیند tolerance ellipse وسیله سه روش اندازه گیری به دست آمده است. مشاهدات فردی و 95 درصد
معموالً مرکز tolerance ellipse را به ســمت مبدأ سیستم مختصات )o,o( جابجا می کند. در عین حال optimization، کاهش چشم گیر و 
قابل مالحظه ای در تغییرپذیری دو متغیری )Bivariate variability( که در اینجا به صورت گسترده شدن و بسِط tolerance ellipse نشان 

داده شده ایجاد نمی کند. آستیگماتیسم نوع WTR به رنگ قرمز و نوع ATR به رنگ آبی نشان داده شده است.
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درمان جراحی کراتوکونوس
به.طور.ســنتی.درمان.کراتوکونوس.و.ســایر.انواع.اکتازی.ها.و.نیز.
درمان.عــوارض.postrefractive.که.منجر.به.آستیگماتیســم.نامنظم.
می.شود،.سخت.و.دشوار.بوده.است..معموالً.در.این.حاالت،.استفاده.از.
عینک.دید.مناســب.و.قابل.قبولی.برای.بیمار.ایجاد.نمی.کند..لنزهای.
تماسی.ســخت.می.توانند.BCDVA.را.بهبود.بخشند.اما.همیشه.اوقات.
نیز.ممکن.اســت.بیمار.نتواند.آن.ها.را.تحمل.کند.و.مشــکل.زمینه.ای.
بیمار.اصالح.و.برطرف.نمی.گردد..جهت.درمان.این.اختالالت.دشــوار.
چند.روش.جراحی.وجود.دارد.و.مشخص.گردیده.که.این.روش.ها.مؤثر.
و.بی.خطرند.و.بسیاری.از.اوقات.این.روش.ها.به.صورت.ترکیبی.در.یک.
زمان.واحد.و.یا.اینکه.به.صورت.ســریالی.انجام.می.شوند..با.این.وجود.
استفاده.از.برخی.از.این.روش.ها.از.سوی.FDA.جهت.درمان.اختالالت.
فوق،.مجاز.اعالم.نشــده.و.از.این.روش.ها.به.صورت.off-label.استفاده.

می.شود.
شــکل.4.یک.نمای.کرونال.از.چشــم.دچار.کراتوکونوس.را.نشان.
می.دهد..کشکونِســِون.و.همــکاران.)2017(.نتایج.یک.روش.جراحی.
چهــار.مرحله.ای.را.جهــت.درمــان.کراتوکونوس.انتشــار.دادند.که.
نشان.دهنده.مزایا.و.منافع.تجمعی.هر.مرحله.است..این.نویسندگان.به.
صورت.گذشــته.نگر.نتایج.بینایی.مربوط.به.7.بیماِر.)11.چشم(.مبتال.
به.کراتوکونوس.پیشرونده.را.که.تحت.درمان.های.سگمان.های.حلقوی.
قرنیه.ای.اینترااسترومالICRS(.1(،.کراس.لینکینگ.قرنیه.ای،.کارگذاری.
لنز.داخل.چشــمی.فاکیک.توریــک.و.topography-guided PRK.قرار.
گرفته.بودند،.مورد.ارزیابی.قرار.دادند..در.چشــم.های.مورد.مطالعه،.در.
طی.6.ماه.گذشته.میزان.Kmax.بیش.تر.از.یک.دیوپتر.افزایش.یافته.و.
بیماران.لنزهای.تماسی.را.تحمل.نکرده.بودند..در.همه.بیماران.حداقل.

1 . Intrastromal Corneal Ring Segments

ضخامت.قرنیــه.400.میکرون.بود..این.روش.هــا.به.صورت.متوالی.و.

پشت.سر.هم.انجام.شده.و.حداقل.بین.هر.عمل.جراحی.با.عمل.بعدی.
شش.ماه.فاصله.وجود.داشت.

از .CDVA میانگیــن. کــه. شــدند. متوجــه. .نویســندگان.
.0/7۳±0/27 بــه. جراحــی. عمــل. از. قبــل. .)2/222( .0/09 .±4/0.
)P >0/0001.و.20/27(.بعــد.از.عمــل.جراحی.ارتقــا.یافته.بود؛.این.
نتایج.به.دســت.آمــده.پس.از.عمل.جراحی.بــا.میانگین.CDVA.قبل.

.TCA و KA در )optimized( جدول 3. میانگین خطای مطلق در قدرت آستیگماتیسم بر اساس اندازه گیری های بهینه سازی شده

)D( قدرت آستیگماتیسمMAE±SD1چشم های دارای خطای مطلقدامنه
کم تر یا مساوی 0/50 دیوپتر )%(

Scheimpflug.دوربین.چرخان.KA optimized0/60.±.0/۳50/05.1/7950/79.و

1/4057/81.و.KA optimized.0/52.±.0/۳۳0/07)توپوگرافی.قرنیه.ای(

TCA pupil/zone optimized0/64.±.0/۳90/05.2/0645/۳1.و

1/۳856/25.و.0/۳20/07.±.0/55محاسبه.گر.باِرت

۳/1۳54/69.و.0/480/02.±.0/62محاسبه.گر.ابوالعافیه-کخ

شکل 4. یک نمای کرونال از یک چشم مبتال به کراتوکونوس

پیشرفت های صورت گرفته در حوزه جراحی آستیگماتیسم
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.از.عمــل.جراحی.در.اســتفاده.کنندگان.از.لنزهای.تماســی.ســخت
)]20/28[.0/72(.تفــاوت.چندانــی.نداشــت..همان.طــور.که.انتظار.
می.رفــت،.میانگیِن.UDVA.نیز.بهبود.یافته.بود.و.دید.بیماران.که.قبل.
از.عمل.جراحــی.2/2±0/02..20/1000.بود،.پس.از.عمل.جراحی.به.
P.>0/0001(.0/68±0/47.و.20/29(.ارتقا.یافت..میانگین.کراتومتری.
و.کراتومتری.صاف.و.شــیب.دار.همگی.پــس.از.PRK.و.ICRS.صاف.و.
مسطح.شد.ولی.پس.از.CXL.این.حالت.وجود.نداشت.و.در.این.مطالعه.

در.هیچ.چشمی،.یک.خط.از.CDVA.کاهش.نیافته.بود.
نکته.مهم.اینکه.در.روش.چهار.مرحله.ای،.در.موارد.MRSE1.باالتر.
از.0/5.دیوپتر،.از.ماه.سوم.تا.ماه.دوازدهم.پس.از.آخرین.عمل.جراحی،.
ثبات.وجود.داشــت.و.هیچ.تغییری.ایجاد.نشــده.بود..این.نکته.را.باید.
یادآوری.کرد.که.CXL.به.منظور.»قفل.کردن.و.بستِن«.نتیجه.حاصل.
از.ICRS.مورد.اســتفاده.قرار.گرفت.و.نقش.یک.درمان.رفراکتیو.اصلی.

و.عمده.را.به.عهده.نداشت.
داده.های.مقایسه.ای.در.خصوص.این.روش.چهار.مرحله.ای،.ناکافی.
و.اندک.می.باشد.اما.هر.روش.جراحی.مزایا.و.سود.مورد.انتظار.خودش.
را.ایجــاد.کرده.و.در.کل.بــه.بهبودی.بینایی.فرد.کمــک.نموده.بود..
همان.طور.که.انتظار.می.رفت،.هر.دو.روش.topography-guided PRK.و.
ICRS ،.DVA.و.UDVA.را.بهبود.بخشیده.بودند.در.حالی.که.لنز.داخل.

چشمی.فاکیک.فقط.UDVA.را.بهبود.بخشیده.بود..نویسندگان.متوجه.

شــدند.که.برخالف.سایر.مطالعات.قبلی،.CXL.،.DVA.یا.MRSE.را.به.
میزان.قابل.مالحظه.و.چشم.گیری.افزایش.نداده.بود.

ICRS *
ICRS،.باعث.مســطح.شــدن.قرنیه.می.شــود.و.لذا.از.این.طریق.

حالــت.2coma.و.یا.آستیگماتیســم.کاهش.می.یابد..این.دســتگاه.ها.

در.ابتــدا.برای.درمان.میوپی.خفیف.مورد.اســتفاده.قــرار.گرفتند.اما.
.می.توانند.در.موارد.اکتازی.نیز.BCDVA.را.بهبود.دهند..در.حال.حاضر
Intacs (CorneaGen)،.یک.نوع.ICRS.اســت.که.از.ســوی.FDA.جهت.

درمان.کراتوکونوس.مورد.تأیید.قرار.گرفته.اســت..جهت.اســتفاده.از.

Intacs.در.درمان.اکتازی.مانند.کراتوکونوس.ضروری.اســت.که.از.قبل.

بررسی.های.رسمی.و.تخصصی.انجام.شده.و.مجوز.استفاده.از.آن.صادر.

گردد.Intacs..در.شــش.نوع.ضخامت.قابل.دسترس.در.بازار.می.باشد.و.

توصیه.می.شــود.که.با.فرض.اینکه.ضخامت.قرنیه.در.محل.قرارگیری.

آن.مساوی.با.یا.بیش.تر.از.μm.450.باشد،.آن.را.در.عمق.68.درصدی.

در.داخل.قرنیه.قرار.داد..پس.از.انجام.این.عمل،.بیماران.را.باید.از.نظر.

صدمات.احتمالی.قرنیه.پی.گیری.نمود..انتظار.می.رود.که.یک.شــیفت.

هایپروپیــک.فوری.رخ.دهد.چرا.که.Kmax.مســطح.و.صاف.شــده.و.
آستیگماتیسم.و/یا.coma.کاهش.می.یابد.

1 . Manifest Refraction Spherical Equivalent
..نوعی.از.ناهنجاری.که.تصویر.کشیده.و.شبیه.ستاره.دنباله.دار.می.شود. .2

* کراس لینکینگ قرنیه ای
کراس.لینکینگ.قرنیه.ای.از.نوع.epithelium-off.)شکل.5(.از.سوی.
FDA.جهت.درمان.کراتوکونوس.پیشــرونده.و.اکتازی.قرنیه.به.دنبال.

.CXL.جراحی.های.رفراکتیو.مورد.تأیید.قرار.گرفته.اســت..هر.چند.که

در.بســیاری.از.بیماران.موجب.توقف.پیشــرفت.بیماری.شده.و.حتی.

BCDVA.را.بهبود.بخشــیده،.اما.این.روش.الزاماً.عیوب.انکســاری.و.یا.

آستیگماتیســم.نامنظم.را.درمان.نمی.کند..تصور.می.رود.که.در.آینده.

کراس.لینکینگ.خود.می.تواند.توســط.قرنیه.ای.که.ریبوفالوین.بر.روی.

آن.قرار.گرفته.و.به.صورت.نامتقارن.توسط.اشعه.UV.تحت.تابش.قرار.
داده.شده،.خاصیت.و.نقش.رفراکتیو.و.درمانی.داشته.باشد.

* لنز داخل چشمی فاکیک توریک
اخیراً.لنزهای.داخل.چشــمی.فاکیک.توریک.جهت.اســتفاده.در.
ایاالت.متحده.مورد.تأیید.قرار.گرفته.اســت..از.این.نوع.لنزها.می.توان.
در.مواردی.که.نســبت.به.سایر.روش.ها.برتری.داشته.یا.در.مواقعی.که.
امکان.اســتفاده.از.گزینه.جراحی.رفراکتیو.قرنیه.وجود.نداشته.باشد،.
اســتفاده.نمود..در.حال.حاضر،.صدور.این.مجــوز.امکان.آن.را.فراهم.
ساخته.تا.همزمان،.آستیگماتیسم.درمان.شود.بدون.اینکه.به.استفاده.
از.یک.CRI.یا.LVC.جهت.درمان.آستیگماتیسم.باقی.مانده.نیاز.باشد.

Topography-Guided Ablations

روش.Topography-Guided Ablation.بــه.عنــوان.درمان.اولیه.از.

ســوی.FDA.تنها.در.سیســتم.Contoura (Alcon Laboratories).مورد.

تایید.قرارگرفته.است،.اما.از.نظر.بین.المللی.این.روش.عموماً.به.عنوان.

یک.روش.درمانی.مورد.اســتفاده.قرار.می.گیرد.و.می.تواند.یک.درمان.

تکمیلی.برای.CXL.باشد..هدف.از.روش.درمانی.فوق.در.آستیگماتیسم.

نامنظم،.نرمال.ســازی.قرنیه.در.یک.منطقــه.اپتیکی.)optical zone(.و.

در.نتیجه.بهبود.BCDVA.می.باشــد..قبل.از.انجام.این.روش،.صحبت.

و.مشــاوره.با.بیمار.از.اهمیت.خاصی.برخوردار.است.چرا.که.این.روش.

.postrefractive.ممکن.اســت.بر.نتایج.رفراکتیو.بخصوص.در.چشم.های

و.دچار.اکتازی.اثرگذار.باشــد..همچنین.جراحان.در.برنامه.ریزی.های.

انجام.شده.قبل.از.عمل.جراحی.باید.دقت.الزم.را.داشته.باشند.و.بدانند.

که.اگر.چشــم.قباًل.تحت.عمل.CXL.قرار.گرفته.باشد،.عمق.و.میزان.
ablation.ممکن.است.غیر.قابل.پیش.بینی.باشد.

از.نظــر.بین.المللــی،.روش.transepithelial ablation.بــه.منظور.

حــذف.و.از.بین.بــردن.نامنظمی.های.اســترومای.قدامــی.و.درمان.

عیوب.انکســاری.مورد.استفاده.قرار.گرفته.اســت..در.ایاالت.متحده.

تنها.گزینــه.تأیید.شــده،.کراتکتومی.فتوتراپوتیک.اســت.که.باعث.

ایجــاد.یــک.شــیفت.هایپروپیک.می.گــردد..اصالحــات.و.تغییرات.

.نرم.افــزاری.ایجادشــده.در.لیزرهای.کنونی.یــا.لیزرهای.آینده.جهت.
 transepithelial ablation.و.افزایش.قابلیت.پیش.بینی.رفراکتیو.در.روش
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Topography-Guided Ablation،.توانایــی.پزشــکان.را.جهــت.درمان.

آستیگماتیسم.نامنظم.به.میزان.زیادی.ارتقا.خواهد.داد..در.قسمت.زیر.
رویکرد.تصحیح.دید.در.کراتوکونوس.توضیح.داده.می.شود.

* رویکرد بالینی جهت تصحیح دید در کراتوکونوس
روش.هــای از. نویســنده. آن.هــا. در. کــه. مــوارد. یکســری.
PRK Topography-Guided.و.ICRS.جهت.درمان.کراتوکونوس.استفاده.

نموده،.در.شــکل.های.6.و.7.نشان.داده.شده.است..بر.اساس.تجربیات.

بالینی.نویســنده،.PRK Topography-Guided.زمانی.استفاده.می.شود.

که.بتــوان.کم.تر.از.40.میکرون.از.بافت.قرنیه.را.برداشــت.و.در.عین.

حال.حداقل.۳00.میکرون.از.بســتر.استروما.باقی.بماند..ICRS.زمانی.

اســتفاده.می.شــود.که.BCDVA.از.بین.رفته.باشد.و.coma.باالتر.از.8.

دیوپتر.باشــد..نویسنده.از.PTK.فقط.زمانی.استفاده.می.کند.که.میزان.

ترمیم.اپی.تلیالی.)epithelial remodeling(.قابل.مالحظه.و.چشــم.گیر.
باشد.

آستیگماتیسم ناشی از جراحی
اولویت.هــای.جراحی.و.خصوصیات.بیمــار.از.جمله.محل.و.اندازه.
برش،.قطر.قرنیه.و.آستیگماتیسم.قبلی.در.قرنیه.در.ایجاد.انواع.مختلف.

آستیگماتیسم.ناشی.از.عمل.جراحیSIA(.1(.تأثیرگذار.می.باشند.
تانیتو.و.همکاران.)2017(.در.یک.مطالعه.گذشته.نگر.اثرات.چهار.
جراحی.گلوکوم.را.بر.روی.SIA.مورد.مقایســه.قرار.دادند..نویسندگان.
در.این.مطالعه.80.چشم.مربوط.به.80.بیمار.را.که.تحت.عمل.جراحی.
گلوکــوم.قرار.گرفتــه.و.البته.بدون.آنکه.در.آن.هــا.جراحی.کاتاراکت.
همزمان.انجام.شده.باشــد،.مورد.بررسی.قرار.دادند..به.تعداد.مساوی.
1 . Surgically Induced Astigmatism

شــکل 5. بیماری که تحت درمان کراس لینکینگ قرنیه  قرار می گیرد. a. بیمار درســت قبل از اســتفاده از ریبوفالوین، جهت انجام 
کراس لینکینگ قرنیه  آماده می گردد.  b. بعد از اســتفاده موضعی از ریبوفالوین، با تابش اشــعه UV بــه قرنیه ریبوفالوین خاصیت 

فلورسانس پیدا می کند.

پیشرفت های صورت گرفته در حوزه جراحی آستیگماتیسم
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از.بیمــاران.تحت.عمل.ترابکولکتومی.ســوپرونازال،.قــرار.دادن.یک
صــورت. بــه. .EX-PRESS Glaucoma Filtration Device (Alcon)

ســوپرونازال،.ترابکولوتومــی.اینفرونــازال.بــه.روش.ab externo.و.

ترابکولوتومی.با.میکروهوک.به.صورت.ab interno.قرار.گرفتند..مقادیر.

IOP ،BCDVA.و.کراتومتــری.در.یک.فاصله.زمانــِی.دو.الی.چهار.ماه.

پس.از.عمل.جراحی.مورد.ارزیابی.قرار.داده.شــد..معنادار.بودن.آمارِی.

نتایج.از.طریق.آنالیز.واریانس.)ANOVA(.به.وسیله.تصحیح.بونِفرونی1.
ارزیابی.گردید.

.،EX-PRESS.برای.ترابکولکتومی،.شــنِت.SIA.میانگین.بردارهای

ترابکولوتومــی.بــه.روش.ab externo.و.ترابکولوتومی.با.میکروهوک.به.

صورت.ab interno،.به.ترتیب.1/01.دیوپتر،.0/62.دیوپتر،.0/2۳.دیوپتر.
EX-PRESS.و.0/12.دیوپتر.بود..در.گروه.های.ترابکولکتومی.و.شــنِت
SIA،.در.نصف.النهارهای.ســوپرونازال.تا.اینفروتمپورال.و.در.گروه.های.

ترابکولوتومــی.بــه.روش.ab externo.و.ترابکولوتومی.با.میکروهوک.به.

صــورت.ab interno.در.نصف.النهارهای.ســوپروتمپورال.تا.اینفرونازال.

1 . Bonferroni Correction

بود..شــدت.SIA.در.بیمارانی.که.تحت.ترابکولکتومی.قرار.گرفتند،.با.

مطالعات.قبلی.همخوانی.و.تطابق.داشت؛.در.زمینه.همراهی.و.ارتباط.

میان.SIA.و.سه.روش.دیگر،.در.تحقیقات.اندکی.به.این.امر.اشاره.شده.
است.

در.سال.های.اخیر.گزینه.های.جراحی.متعدد.مؤثری.جهت.گلوکوم.

ابداع.گردیده.اســت..روش.MIGS2.بالقوه.می.توانــد.IOP.را.در.حد.و.

اندازه.ای.که.سایر.روش.های.تهاجمی.تر.پایین.می.آورند،.کاهش.دهد.و.

بر.روی.SIA.و.آناتومی.کلی.چشم.تاثیر.کم.تری.به.جا.می.گذارد..تانیتو.

و.همکاران.)2017(.متوجه.شــدند.که.میــزان.SIA.در.ترابکولکتومی.

سنتی.باالتر.از.میزان.آن.در.MIGS.)اینجا،.ترابکولوتومی.با.میکروهوک.

به.صورت.ab interno(.اســت..در.ترابکولکتومی.سنتی،.آستیگماتیسم.

ممکن.است.به..وسیله.شکاف.باز.پیرامون.فالِپ.اسکلرال.که.در.اثر.عمل.

جراحی.ایجاد.شــده.و/یا.به..وسیله.لبه.قرنیه.قرار.گرفته.بر.روی.فالِپ.

اســکلرال.که.اســتحکام.چندانی.ندارد.و.ممکن.است.پس.از.جراحی.

»فرو.بنشیند«،.تشدید.گردد..پزشــکان.باید.در.هنگام.تصمیم.گیری.

2 . Minimally Invasive Glaucoma Surgery

PRK Topography-Guided (TG-PRK) در مقایسه با روش CXL در Pentacam شکل 6. نقشه های تفاوت در
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جهت.انتخــاب.گزینه.های.جراحی،.در.مورد.ریســک.SIA.با.بیماران.
صحبت.کنند.

SIA تشخیص *
آستیگماتیســم.ناشــی.از.جراحی،.به.اندازه.بــرش.و.محل.آن.و.
فاکتورهای.قرنیه.ای.وابســته.اســت..میزان.SIA.را.می.توان.از.طریق.
ارزیابی.نتایج.حاصل.از.مــوارد.متعدد.چه.از.طریق.Spreadsheet.یا.از.
راه.ابزارهای.آنالین.و.یا.از.طریق.aberrometry.در.حین.عمل.جراحی،.
بــه.صورت.تقریبی.محاســبه.نمود..در.حال.حاضر.جهت.مشــاهده.و.
تصویرســازی.آستیگماتیســم.قبل.از.عمل.جراحــی.در.حین.عمل.
جراحی،.پنج.سیســتم.تصویری.در.دسترس.می.باشد..این.سیستم.ها.
کیفیت.تصویرســازی.و.مشاهده.را.افزایش.داده.و.محدوده.و.موقعیت.
اپتیکــی.را.جهت.تعبیه.صحیــح.و.مطلوب.لنزهای.داخل.چشــمی.

توریک.و.قرارگیری.LRI.فراهم.می.آورند؛.با.این.وجود،.این.سیستم.ها.
آستیگماتیسم.را.در.حین.عمل.جراحی.اندازه.گیری.نمی.کنند.

Aberrometry.به.جراح.این.امکان.را.می.دهد.تا.بتواند.آستیگماتیسم.

را.در.حین.عمل.جراحی.ارزیابی.نماید.و.مشــخص.شــده.که.احتمال.

وجود.آستیگماتیســم.باقی.مانده.پس.از.عمل.جراحی.در.حد.کم.تر.از.

یا.مســاوی.با.0/5.دیوپتر،.2/4.برابر.می.باشد..در.سیستم.ORA.همراه.

با.WaveTec Vision Systems VerifEye.جهت.محاسبه.آفاکیِک.قدرِت.

.Talbot-Moire interferometry.از.)real-time(.به.صــورت.همزمان.IOL

اســتفاده.می.گردد..از.این.روش.می.توان.در.حین.عمل.جراحی.جهت.

بهینه.ســازی.)optimization(.محور.و.قرار.دادن.لنزهای.توریک.داخل.

چشــمی.و.LRI.نیز.استفاده.نمود..سیستم.ORA.از.طریق.یک.فرمول.

.postrefractive.در.موارد.چالش.زاِی.،)vergence(.اصالح..شــده.تقارب

که.در.آن.ها.نسبت.انحنای.قدامی.قرنیه.به.انحنای.خلفی.آن.از.مقدار.

شــکل 7. نقشه های تفاوت یک ماهه در Pentacam که نشــان دهنده CXL همراه با یک ICRS به عنوان درمان مکمل در هر دو چشم 
می باشد.

پیشرفت های صورت گرفته در حوزه جراحی آستیگماتیسم
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فرض.شده.82/2.درصد.انحراف.دارد،.کمک.کننده.می.باشد..به.عالوه،.

سیســتم. Holos IntraOp (Clarity Medical Systems).ممکن.است.به.

زودی.بتواند.در.هم.تراز.کردن.و.تنظیِم.توریک.در.حین.عمل.جراحی.
و.قرار.دادن.LRI.به.پزشکان.کمک.کند.

نتیجه گیری
قســمت.زیادی.از.اعمال.جراحی.که.انجام.می.شــوند،.می.تواند.بر.
روی.آستیگماتیســم.بیماران.تأثیرگذار.باشد..به.عنوان.جراح،.نه.تنها.
الزم.است.که.تأثیرات.فعالیت.ها.تشخیص.داده.و.شناسایی.شوند،.بلکه.
به.این.مسئله.که.چگونه.باید.آن.ها.را.بهبود.بخشید.نیز.باید.مورد.توجه.
قرار.داده.شود..با.درمان.موثر.و.صحیح.آستیگماتیسم.می.توان.کیفیت.

زندگی.بیماران.را.ارتقا.داد..همگان.می.دانند.که.روش.های.به.کار.رفته.

جهــت.باز.گرداندن.دید.بیماران.از.جملــه.جراحی.کاتاراکت،.کیفیت.
زندگی.و.تدوام.آن.و.نیز.سالمت.کلی.فرد.را.بهبود.می.بخشد..احتماالً.
بــا.افزایش.هر.چه.بیش.تر.CDVA.و.UDVA،.این.معیارها.می.توانند.به.
صــورت.تجمیعی.ارتقا.یابند..بنابراین،.جراح.در.کار.خود.باید.جهت.به.
حداکثر.رســاندن.رضایت.خاطر.بیمار،.همیشه.دارای.یک.»دیدگاه.و.

افق.فکری.رفراکتیو«.باشد.

..Mean Absolute Error:.میانگین.خطای.مطلق .1
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غربالگــری.بینایی.برای.کــودکان.معموالً.در.هنــگام.مراجعه.به.

پزشــک.متخصص.اطفال.انجام.می.شــود؛.اما.با.کاهــش.ویزیت.های.

سالمتی.در.طی.همه.گیری.ویروس.کرونا..)COVID-19(،.ممکن.است.
چشم.بسیاری.از.کودکان.کنترل.نشود.

این.همه.گیری.می.تواند.تشــخیص.و.درمان.چشــم.کودک.را.به.

تأخیر.بیندازد.-.به.ویژه.برای.کودکانی.که.مستعد.بیماری.های.جدی.
هستند.

چشم.پزشک.دکتر.آرون.ام.میلر.می.گوید:."مراجعه.به.متخصصین.

جهت.غربالگری.بینایی.و.موارد.دیگر.مانند.ارزیابی.ســالمت.جسمی،.

رشــدی.و.اجتماعی-.عاطفی.کودک.تا.محافظت.از.طریق.ایمن.سازی.

از.جمله.امور.ضروری.است.که.هر.پدر.و.مادری.بایستی.در.قرار.معین.
".COVID-19..انجام.دهند،.حتی.در.زمان.شیوع

آیــا.بیماری.همه.گیر.ویروس.کرونا.می.تواند.اختالف.در.مراقبت.از.
بینایی.را.بدتر.کند؟

بر.طبــق.مطالعه.مرکز.کنترل.و.پیش.ــگیری.از.بیماری.ها،.قبل.از.

COVID-19،.از.هر.10.کودک.پیش.دبســتانی.فقط.6.کودک.بینایی.

خود.را.توســط.یک.متخصص.بهداشــت.پایش.می.کردنــد..بعضی.از.

کــودکان.حتی.به.مراتــب.مراجعات.کم.تری.بابــت.غربالگری.بینایی.

دارنــد..فقط.57٪.کودکانــي.که.والدین.آن.ها.فاقــد.تحصیالت.عالي.

بودند،.59٪.کودکان.بســیار.پایین.تر.از.خط.فقر.دولت.فدرال.و.٪59.

کودکان.اسپانیایي-زبان.غربالگری.بینایي.خود.را.دریافت.کرده.بودند..

در.مقابــل،.نزدیک.به.70.درصد.کودکان.بــا.والدین.تحصیل.کرده.و.

دانشــگاهی،.67.درصد.کودکان.بســیار.باالتر.از.سطح.فقر،.65.درصد.

کودکان.سفیدپوســت.و.6۳.درصد.کــودکان.آفریقایی.تبار.غربالگری.
شده.اند.

هنوز.مشــخص.نیســت.که.کودکان.خانواده.های.محروم.در.طی.
1  Don’t Skip Preschool Vision Screens During COVID-19 -  American Academy 

of Ophthalmology - JUL 30, 2020.

COVID-19.چگونه.روزگار.خود.را.می.گذرانند؛.اما.شکاف.این.رویداد،.

پیش.از.COVID-19.هم.نگران.کننده.بوده.است.زیرا.گروه.های.خاصی،.

از.جمله.کودکان.هیســپانیک،.با.خطر.بیش.تری.بــرای.بیماری.های.

جدی.چشــم.روبرو.هســتند..یکی.از.بزرگ.تریــن.مطالعات.در.مورد.

شــرایط.چشــم.هر.کودک.در.گروه.های.قومی،.مطالعه.چند.قومیتی.

بیماری.چشــم.کودکان2،.نشــان.داد.که.کودکان.آمریکایی.آفریقایی.

تبار.و.هیســپانیک.تبــار.بیش.تر.از.کودکان.سفیدپوســت.در.معرض.
بیماری.های.چشمی.زیر.هستند:

آمبلیوپی .•
آستیگماتیسم .•

چرا.نبایســتی.غربالگــری.بینایی.کودکان.پیش.دبســتانی.را.در.
روزگار.کرونا.نادیده.گرفت؟

بنا.به.دالیل.بســیاری.غربالگری.بینایی.کودکان.پیش.از.دبستان.

امری.ضروری.است..این.کودکان.قادر.به.توضیح.مشکالت.بینایی.خود.

نیستند.و.حتی.شــاید.آگاه.نباشند.بینایی.شان.آن.چنان.که.باید.باشد.

نیســت..غربالگری.کمک.بســیار.خوبی.در.یافتن.مشکالت.بینایی.در.
حین.رشد.کودک.است.

اختالل.تطابق،.عیوب.انکســاری.و.....مشکالتی.هستند.که.بینایی.

سالم.را.در.چشم.در.حال.رشد.با.مشکل.مواجه.می.کنند.و.این.احتمال.

وجــود.دارد.که.با.یافتن.شــان.در.طی.پنج.تا.هفت.ســال.اول.زندگی.

کودک.بهبود.یافته.یا.اصالح.شود؛.اما.اگر.عالیم.اولیه.از.دست.رفته.یا.
نادیده.گرفته.شوند،.ممکن.است.دیگر.بازگشتی.وجود.نداشته.باشد.

2  the Multi-Ethnic Pediatric Eye Disease Study

در روزگار کویید-19  پایش  )غربالگری(های 
بینایی چشم کودکان را از یاد نبریم1

در روزگار کویید-19  پایش  )غربالگری(های بینایی چشم کودکان را از یاد نبریم
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آکادمی.علوم.چشم.پزشکی.آمریکا.توصیه.می.کند.که.چشم.تمامی.

کودکان.در.فاصله.زمانی.منظم.مورد.پایش.قرار.گیرد،.حتی.کودکانی.

که.هیچ.گونه.عالیمی.ندارند..کودکان.با.عالیم.زیر.باید.به.چشم.پزشک.
مراجعه.کنند:

چشم.های.دارای.انحراف.)استرابیسم( .•
چشم.های.دچار.تنبلی.)آمبلیوپی( .•

عیوب.انکساری.)نزدیک.بینی،.دوربینی،.آستیگماتیسم(.یا .•
سایر.مشکالت.مربوط.به.فیکس.کردن .•

شــما.می.توانید.با.اســکن.کد.مقابل.به.لینک.اصلی.این.خبر.در.
سایت.AAO.بروید.
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Vered Hazanchuk

27 آگوست 2020

بر.اساس.گزارش.ها،.آزمایش.ها.مثبت.COVID-19.در.طی.دو.هفته.

گذشــته.در.بین.کودکان.21.درصد.افزایش.یافته.اســت..یک.مطالعه.

جدید.نشــان.می.دهد.که.Pink eye.ممکن.است.یکی.از.عالیم.ویروس.

کرونا.در.کودکان.باشد..چشم.پزشکان.می.گویند.اگر.کودک.شما.دارای.
چشمان.قرمز.و.خارش.دار.است،.مساله.را.بسیار.جدی.بگیرید.

کودکان.مرتبا.دچار.Pink eye.می.شــوند.و.این.عالمت.به.تنهایی.

نمی.تواند.نشانه.ای.از.ویروس.کرونا.باشد؛.اما.اگر.فرزند.شما.در.معرض.

ویروس.قــرار.گرفته.و.به.جای.عالیم.رایجی.مانند.تب.یا.ســرفه.این.

عالمت.را.داشت،.آزمایش.مربوط.به.این.ویروس.را.برای.آن.ها.در.نظر.
بگیرید.

این.مطالعه.که.در.مجله.پزشــکی.JAMA Ophthalmology.منتشر.

شده.است،.مدعی.است.که.کودکان.عالیم.COVID-19.مرتبط.با.چشم.

را.بیش.تر.از.بزرگســاالن.تجربه.می.کنند..محققــان.در.ووهان.چین،.

جایی.که.ویروس.کرونا.در.ســال.گذشــته.برای.اولین.بار.کشف.شد،.

216.کودک.در.ســنین.2.تا.11.سال.را.مورد.بررسی.قرار.دادند..همه.

ایــن.کودکان.دارای.آزمایش.COVID-19.مثبــت.بودند..در.حالی.که.

بســیاری.از.بیماران.مبتال.به.ویروس.کرونا.دارای.عالیمی.مانند.تب.و.

سرفه.بودند،.22/7.درصد.از.کودکان.مورد.مطالعه.".تظاهرات.مختلف.

.Pink eye.چشمی.".را.نشــان.دادند..مطالعات.قبلی.نشان.می.دهد.که

یا.ورم.ملتحمه.با.شــدت.بسیار.کم.تری.)از.1.تا.۳.درصد(.در.بیماران.
بزرگسال.مبتال.به.ویروس.کرونا.دیده.می.شود.

اگر.کودک.شــما.عالیم.Pink eye.داشته.باشــد،.آیا.باید.آزمایش.
COVID-19.را.انجام.دهید؟

اگر.کودک.شما.در.معرض.فرد.مبتال.به.COVID-19.نباشد.یا.اخیراً.
در.محافل.بزرگ.اجتماعی.شــرکت.نکرده.باشــد.بعید.است.ویروس.
.COVID-19.کرونا.را.گرفته.باشــد..اگر.کودک.شما.در.معرض.فردی.با
1  Pink Eye May Be a Symptom of COVID-19 in Children, New Study Suggests- 

American Academy of Ophthalmology – Aug 27, 2020.

قرار.گرفته،.با.پزشــک.خانواده.خود.تماس.بگیرید.تا.در.مورد.آزمایش.
بحث.کنید.

آیا.محافظت.از.چشــم..ها.از.ابتال.به.ویروس.کرونا.در.فرزند.شــما.
جلوگیری.می.کند؟

عینک.محافظ.چشــم.یا.محافظ.چشم.برای.اکثر.افراد.غیرضروری.

اســت،.اما.برای.کسانی.که.شغل.یا.مســئولیت.های.دیگر.آن.ها.را.در.

معرض.خطر.قرار.می.دهد.اســتفاده.از.عینک.یا.شیلد.توصیه.می.شود..

شســتن.مکرر.دست،.ماسک.زدن.و.رعایت.فاصله.اجتماعي.از.بهترین.
راه.های.سالم.ماندن.است.

شــما.می.توانید.با.اسکن.کد.زیر.به.لینک.اصلی.این.خبر.در.سایت.
AAO.بروید.

 مطالعات جدید مطرح کرده اند: ممکن است
Pink Eye یکی از نشانه های Covid-19  باشد.1

مطالعات جدید مطرح کرده اند: ممکن است Pink Eye یکی از ...
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2.1.نرم.افــزار.مبتنی.بر.هوش.مصنوعی۳.که.توســط.محققان.کلینیک.
چشم.بیمارستان.دانشگاه.بن،.دانشگاه.استنفورد.و.دانشگاه.یوتا.ساخته..
.)GA(.4شــده.اســت،.ارزیابی.دقیقی.از.پیشــرفت.آتروفی.جغرافیایی
می.دهد..ایــن.روش.ابتکاری.اجازه.اندازه.گیری.کاماًل.خودکار.ضایعات.
اصلی.آتروفیک.را.با.اســتفاده.از.داده.های.توموگرافی.می.دهد.و.امکان.

تجسم.سه.بعدی.از.ساختار.شبکیه.را.فراهم.می.کند.
عالوه.بر.این،.گروه.تحقیقاتــی.می.تواند.به..طور.دقیق.و.یکپارچه.
سلول.های.حســاس.به.نور.کل.بخش.مرکزی.شبکیه.را.بررسی.کرده.
و.همچنین.تغییــرات.پیش.رونده.تخریب.را.فراتــر.از.ضایعات.اصلی.
تشخیص.دهد..این.یافته.ها.برای.ارزیابی.اثربخشی.رویکردهای.درمانی.
نوآورانه.جدید.اســتفاده.خواهد.شــد..این.مطالعه.هم.اکنون.در.مجله.

JAMA Ophthalmology.منتشر.شده.است.

هیچ.درمــان.موثری.برای.آتروفی.جغرافیایــی،.به.عنوان.یکی.از.

مهم.تریــن.دالیل.نابینایی.در.کشــورهای.صنعتی.وجــود.ندارد..این.

بیماری.به.ســلول.های.شبکیه.آسیب.می.رســاند.و.سبب.مرگ.آن.ها.
1  photoreceptors
2  Artificial intelligence recognizes deteriorating photoreceptors- medical press – 

Aug 13, 2020.
3  Artificial intelligence
4  geographic atrophy

می.شــود..با.آسیب.نواحی.گرفتار،.شــبکیه.تحلیل.رفته.و.با.پیشرفت.

بیماری.نواحی.گرفتار.گســترش.می.یابــد.و.در.نهایت.منجر.به.ایجاد.

نقــاط.کور.در.میدان.بینایی.فرد.آســیب.دیده.می.شــود..یک.چالش.

اساســی.برای.ارزیابی.روش.های.درمانی.این.است.که.این.ضایعات.به.

.آرامی.پیشرفت.می.کنند،.به.این.معنی.که.مطالعات.مداخله.ای.به.یک.
دوره.پی.گیری.طوالنی.نیاز.دارند.

دکتر.فرانــک.جی..هولز،.مدیر.کلینیک.چشــم.در.بیمارســتان.

دانشــگاه.بن.توضیح.می.دهد:.»هنگام.ارزیابــی.رویکردهای.درمانی،.

تاکنون.بیش.تر.روی.ضایعات.اصلی.بیماری.تمرکز.شــده.است..با.این.

حال،.عالوه.بر.از.دست.دادن.میدان.بینایی.مرکزی،.بیماران.از.عالیمی.

مانند.کاهش.حساســیت.به.نور.در.شــبکیه.اطراف.ناحیه.گرفتار.رنج.

می.برند؛.بنابراین.حفظ.ساختار.شبکیه.در.خارج.از.ضایعات.اصلی.یک.

موفقیت.مهم.اســت.که.می.تواند.برای.بررسی.تأثیر.روش.های.درمانی.
آینده.مورد.استفاده.قرار.گیرد.«

عالوه.بر.این،.محققان.توانســتند.نشــان.دهند.کــه.یکپارچگی.

ســلول.های.حســاس.به.نور.در.خارج.از.مناطق.آتروفــی.جغرافیایی.

پیش.بینی..کننده.پیشــرفت.بیماری.در.آینده.اســت..پروفسور.مونیکا.

فلکنشــتاین.از.مرکز.چشــم.موران.در.دانشگاه.یوتا.در.ایاالت.متحده،.

مبتکر.این.طرح.می.گوید:.»بنابراین.ممکن.اســت.ســرعت.پیشرفت.
ضایعات.اصلی.آتروفیک.را.با.اســتفاده.از.روش.های.درمانی.محافظت-

کننده.از.سلول.های.حساس.به.نور.امکان.پذیر.کند.«
نویسنده.مســئول.این.مقاله.دکتر.ماکسیمیلیان.پافو.از.کلینیک.
چشــم.در.بیمارستان.دانشــگاه.بن.که.در.حال.حاضر.به.عنوان.عضو.
بنیاد.تحقیقات.آلمان.)DFG(.و.فوق.دکترا.در.دانشــگاه.استنفورد.در.
گروه.علوم.داده.های.زیست.پزشــکی.کار.می.کند..می.گوید:.»ارزیابی.

مجــدد.مطالعــات.درمانی.قدیمی.

ارزیابی. بــرای. با.روش.های.جدید.

تأثیــرات.احتمالی.بــر.یکپارچگی.

گیرنده.هــای.نوری.مفیــد.خواهد.
بود.«

شــما.می.توانید.با.اســکن.کد.

مقابل.بــه.لینک.اصلی.این.خبر.در.
سایت.medical press.بروید.

هوش مصنوعی گیرنده های نوری1 رو به  زوال 
را تشخیص می دهد.2
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24 جوالی 2020

چشم.پزشــکان.افســانه.ها.را.نادیده.می.گیرند.و.توصیه.هایی.برای.
سالمت.چشم.و.دید.بهتر.شما.ارائه.می.کنند.

می.دانید.که.قرارگیری.بدون.محافظت.از.چشــم.در.معرض.آفتاب.

می.توانــد.خطر.بیماری.های.چشــمی.را.افزایش.دهد؟.خبر.خوب.این.

اســت.که.محافظت.از.آن.ساده.است..اســتفاده.از.عینک.های.آفتابی.

که.راه.99.تا.100.درصد.اشــعه.های.UVA.و.UVB.را.سد.کند؛.اما.در.

این.زمینه.افســانه.هایی.برای.عینک.های.آفتابی.و.سالمت.چشم.وجود.

دارد..به.همین.دلیــل.AAO.بر.روی.از.بین.بردن.و.کم.اهمیت.کردن.

این.خرافات.و.افسانه.ها.کار.می.کند.و.در.ادامه.توصیه.هایی.در.رابطه.با.
انتخاب.های.هوشمندانه.برای.سالمت.چشم.را.ارائه.می.کند.

افسانه.شماره.1:.استفاده از این نوع عینک ها تنها برای  .•
روزهای آفتابی است.

اشتباه.است..نور.UV.می.تواند.از.میان.ابر.و.مه.هم.عبور.کند..فارغ.

از.فصلی.که.در.آن.قرار.داریم،.نور.خورشید.می.تواند.خطر.سرطان،.آب.

مروارید.و.....را.افزایش.دهد..انعکاس.نور.خورشــید.بر.روی.یخ.و.برف.

می.تواند.منجر.به.فوتوکراتیت.شــود..شرایط.دردناکی.که.گاهی.اوقات.
به.آن.برف.کوری.نیز.می.گویند.

افسانه.شماره.2: کودکان و نوزادان نیازی به استفاده از  .•
عینک آفتابی ندارند.

اشــتباه.است..کودکان.هم.همچون.بزرگســاالن.در.معرض.خطر.

آسیب.های.خورشید.هستند..از.کودکی.به.آن.ها.عادات.سالمت.چشم.
را.بیاموزید.

افســانه.شــماره.۳:.عینک آفتابی ارزان قیمت محافظ  .•
خوبی برای چشم نیست.

اشــتباه.است..برای.تأمین.محافظت.مناســب.از.چشم،.مجبور.به.

1  Seven Myths About Sunglasses That Could Damage Your Vision - American 
Academy of Ophthalmology - JUL 24, 2020.

پرداخت.هزینه.زیادی.برای.عینک.آفتابی.نیست..عینک.های.ارزان.قیمتی.

که.محافظت.100٪.از.اشعه.ماورای.بنفش.را.تامین.می.کنند،.می.توانند.

به.خوبی.عینک.های.گران.قیمت.باشند..برچسب.های.بر.روی.عینک.ها.

گاهی.اوقات.می.توانند.گیج.کننده.باشــند..بر.روی.بعضی.از.عینک.ها.

نشانی.است.مبنی.بر.اینکه.که.عینک.آفتابی.موردنظر.100٪.محافظت.

در.برابر.اشــعه.UVA./.UVB.را.فراهم.می.کند،.برخی.دیگر.از.عینک.ها.

ادعای.100٪.محافظت.در.برابر.اشعه.ماوراءبنفش.400.را.دارند..هر.دو.
مدل.می.توانند.100.درصد.از.پرتوهای.مضر.خورشید.را.مسدود.کنند.

افسانه.شماره.4:.سایز عینک مهم نیست. .•
اشــتباه.است..هرچه.عینک.آفتابی.پوشــش.بیش.تری.از.چشم.را.
داشته.باشــد،.آســیب.کم.تری.در.برابر.آفتاب.به.چشم.وارد.می.شود..
عینک.های.آفتابی.سایز.بزرگ.یا.آن.هایی.که.پوشاننده.ی.اطراف.چشم.
هســتند.را.در.نظر.بگیرید،.این.عینک.ها.می.تواند.به.کاهش.ورود.نور.
UV.به.چشم.کمک.کنند..عینک.هایی.با.شیشه.های.پوشاننده.ی.اطراف.

چشم.ممکن.است.از.خشکی.چشم.در.اثر.باد.محافظت.کنند.

افســانه.شــماره.5:..لنزهای پوالرایزد قدرت حفاظتی  .•
بیش تری برای چشم ها دارند.

اشتباه.است..لنزهای.پوالرایزد.قابلیت.ممانعت.اشعه.های.بیش.تری.

را.ندارنــد..در.هر.حال.آن.ها.می.تواننــد.انعکاس.نور.اتومبیل.ها،.آب.یا.

هفت افسانه در مورد عینک آفتابی که 
می تواند به بینایی شما آسیب بزند1

هفت افسانه در مورد عینک آفتابی که می تواند به بینایی شما آسیب بزند
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پیاده.روهــا.را.محدود.کنند.که.طبعــا.می.توانــد.فعالیت.هایی.مانند.
رانندگی.یا.قایقرانی.را.لذت.بخش.تر.کند.

افسانه.شــماره.6:. لنزهای تیره تر، محافظ های بهتری  .•
هستند.

اشــتباه.است..تیره.بودن.لنز.نشان.از.قابلیت.محافظت.بیش.تر.آن.

.UV.نــدارد..به.قابلیت.محافظت.صد.در.صدی.لنزها.در.مقابل.اشــعه
دقت.کنید.

افسانه.شــماره.7:. لنزهای رنگی محافظت بیش تری را  .•
ایجاد می کنند.

.اشتباه.اســت..لنزهای.کهربایی،.سبز.و.خاکستری.پرتوهای.مضر.

بیش.تری.از.خورشــید.را.مسدود.نمی.کنند..با.این.حال،.لنزهای.رنگی.

به.دلیل.کنتراســت.بیش.تری.که.برای.ورزشــکاران.ایجاد.می.کنند،.
ورزش.را.برایشان.آسان.تر.می.کنند.

شــما.می.توانید.اصل.این.خبر.را.با.اسکن.کردن.بارکد.زیر.مطالعه.
بفرمایید.
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ایجاد.می.شود؛.بنابراین.اولین.موردی.که.پرشک.در.تشخیص.گلوکوم.

کمــک.می.کند.در.حقیقت.کاهش.ضخامت.اکســون.ها.یا.همان.الیه.

فیبرهای.عصبی.شبکیه.)Retinal Nerve Fiber Layer = RNFL(.است..

در.مطالعات.نیز.نشان.داده.شده.که.OCT.یک.وسیله.خیلی.خوب.برای.
ارزیابی.ضخامت.الیه.فیبرهای.عصبی.است.

دســتگاه.OCT.وسیله.خوبی.برای.تشخیص.زود.هنگام.گلوکوم.به.

خصوص.بررســی.الیه.فیبرهای.عصبی.است.ولی.باید.دانست.که.این.

دستگاه.ممکن.است.آرتیفکت.های.زیادی.داشته.باشد.که.از.15.تا.۳6.

درصد.و.حتی.بعضی.موارد.تا.50.-.60.درصد.هم.گزارش.شــده.است..

بنابراین.باید.توجه.خاصی.به.آن.داشــت.چون.اگر.ارتیفکت.بدرستی.

شــناخته.نشود.پزشک.دچار.اشتباه.تشــخیصی.شده.و.این.اشتباه.به.

ضرر.بیمار.تمام.می.شــود..از.طرف.دیگــر.گلوکوم.نیز.که.یک.بیماری.

خطرناک.است.تشخیص.داده.نشده.و.درمان.نخواهد.شد.و.یا.برعکس.

ممکن.اســت.به.یک.فرد.ســالم.مهر.بیماری.گلوکوم.که.یک.بیماری.

خطرناک.و.نگران.کننده..اســت.زده.شــود.و.با.ایجاد.استرس.کیفیت.
زندگی.این.افراد.مختل.خواهد.شد.

در.مورد.آرتیفکت..در.مبحث.دیگری.صحبت.خواهد.شــد.ولی.در.

اینجا.در.مورد.حاالت.دیگری.بحث.می.شود.که.آرتیفکت.نیستند.ولی.

به.همان.اندازه.می.توانند.پزشک.را.دچار.اشتباه.تشخیصی.کنند.
Red disease.یعنی.فرد.بیماری.گلوکوم.ندارد.ولی.Pie Chart.قرمز.

نشــان.داده.شده.است.و.آرتیفکت.هم.نیســت..Green disease.یعنی.

گلوکوم.دارد.ولی.Pie Chart.ســبز.نشــان.داده.شده.است.و.پزشک.را.

دچار.خطا.می.کند.یعنی.به.عبارت.دیگر.چنین.به.نظر.می.رسد.که.آن.
فرد.سالم.است.

Refractive error
یک.عامل.خیلی.مهمی.که.می.تواند.باعث.بیماری.قرمز.و.یا.ســبز.
شــود.عیوب.انکساری.اســت..در.نزدیک.بینی.ضخامت.الیه.فیبرهای.
عصبی.کم.تر.از.طبیعی.اســت..دوم.اینکه.افــراد.میوپ،.به.علت.قطر.
قدامی-.خلفی.بزرگ.چشــم.ممکن.اســت.دچار.یــک.پدیده.به.نام.
.OCT.شــوند..این.امر.ســبب.می.شــود.دستگاه.magnification effect

ضخامــت.الیه.فیبرهای.عصبی.را.از.آن.چه.در.واقع.اســت.نیز.کم.تر.

نشــان.دهد..پس.ممکن.است.هم.ضخامت.الیه.فیبرهای.عصبی.کم.تر.

باشــد.و.هم.کم.تر.از.آن.چیزی.که.هســت.گزارش.شود..مشکل.دیگر.

هم.که.وجود.دارد.در.میوپی.arcade.عروقی.به.سمت.تمپورال.شیفت.

پیدا.می.کند.در.نتیجه.چون.الیه.فیبرهای.عصبی.هم.معموال.در.کنار.

عروق.قرار.دارند.با.عروق.همراهی.می.کنند.و.الیه.فیبرهای.عصبی..هم.

به.سمت.تمپورال.جابجایی.پیدا.می.کند.و.این.حالت.سبب.می.شود.در.

برخی.از.مناطق.پروفایل.الیه.فیبرهای.عصبی.توسط.دستگاه.نازک.تر.

از.طبیعی.تلقی.شــود.و.ایجــاد.red disease..نماید..حاال.در.هایپروپی.

برعکس.موارد.فوق.رخ.می.دهــد..دقیقاً.برعکس.چیزی.که.در.میوپی.

وجود.دارد..افرادی.که.دچار.هایپروپی.هستند.ضخامت.الیه.فیبرهای.

عصبی.در.حالت.طبیعی.بیش.تر.از.حالت.طبیعی.اســت.چون.چشــم.

..crowding.این.بیماران.کوچک.اســت.و.الیه.فیبرهای.عصبــی.دچار

می.شــود،.ضمن.اینکه.به.خاطر.کوچک.بودن.چشم.در.تصویربرداری.

ضخامت.ها.بزرگ.تــر.از.واقع.گزارش.می.شــوند.و.وضعیت.این.عروق.

برعکس.بیماران.نزدیک.بین.می.شــود.و.بیش.تر.از.طبیعی.از.ســمت.

نازال.دیسک.خارج.می.شوند.و.حتی.به.صورت.عمودی.خارج.می.شود..

پس.در.بیماران.هایپروپ.ممکن.است.به.یک.بیمار.گلوکومی.برخورد.

.green disease.نرمال.و.سبز.دارد.و.این.مسئله.Pie Chart.شود.که.کاماًل
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نام.دارد..در.تصویر.مــوردی.از.میوپی.وجود.دارد.

کــه.به.علت.ماهیت.بیماری.نزدیک.بینی.ضخامت.

کلی.یا.گلوبال.الیه.فیبرهای.عصبی.کاهشــی.در.

حــد.borderline.پیدا.کرده.اســت.ولی.رنگ.های.
.قرمزی.که.در.Pie Chart.مشاهده.می.شود.به.علت
red disease.ناشــی.از.خروج.عروق.بزرگ.شبکیه.

از.far temporal.است.که.سبب.شده.pick.پروفایل.
.الیــه.فیبرهای.عصبی.نســبت.بــه.pick.آن.در
normal data base.بــه.ســمت.تمپــورال.جابجا.

می.شود.
Myelinated nerve fiber layer

.در.این.بیماری.الیه.فیبرهای.عصبی.به.علت.

میلین.دورشــان.ضخیم.تر.الیــه.فیبرهای.عصبی.

نرمال.موجود.در.data base.دســتگاه.نشــان.داده.

می.شــود،.لذا.ممکن.است.یک.نفر.گلوکوم.داشته.

باشــد.ولی.به.خاطر.میلیــن.باقی.مانده،.ضخامت.

الیه.فیبرهــای.عصبی.بیش.تــر.از.نرمال.گزارش.

شــود.و.در.واقع.یک.green disease.ایجاد.شــود..

نمونه.این.حالت.در.تصویر.دو.مشــاهده.می.شود..

چشم.راست،.Myelinated nerve fiber layer.بویژه.

در.ســمت.نازال.دارد..OCT.بیمار.در.چشم.چپ.

گلوکوم.کاهــش.ضخامت.الیه.فیبرهای.عصبی.را.

نشان.می.دهد..چشم.راست.هم.گلوکوم.دارد.ولی.

ضخامت.گلوبال.الیه.فیبرهای.عصبی.نرمال.است.

بنابرایــن.Myelinated nerve fiber layer.می.تواند.

یــک.green disease.ایجاد.کنــد.و.گلوکوم.بیمار.
تشخیص.داده.نشود.

اما.در.این.بیماری.red disease.هم.مشــاهده.

می.شــود.چون.در.موارد.شــدید.اصاًل.دســتگاه.

نمی.تواند.segmentation.را.به.درســتی.انجام.دهد.

بنابراین.ممکن.اســت.فرد.گلوکوم.نداشــته.باشد.

ولی.به.خاطــر.segmentation artifact..چارت.های.
پایین.صفحه.رنگ.قرمز.را.نشان..دهند.

Papilledema
بیمارانی.هستند.که.افزایش.فشار.مایع.مغزی.
نخاعــی.دارند.ممکن.اســت.هم.زمان.گلوکوم.هم.
داشته.و.یا.نداشــته.باشند..بیش.ترین.موردی.که.
در.این.حالت.مشاهده.می.شود.این.است.که.بیمار.
به.صورت.green disease..تشــخیص.داده.می.شود.
یعنی.با.وجــود.بیماری.گلوکوم.بــه.خاطر.اینکه. تصویر 2
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تصویر 4

.OCT.ضخامت.به.علت.ادم.زیادتر.گزارش.می.شــود.بیماری.گلوکوم.با
قابل.تشخیص.نیست.

در.مقابل.فردی.که.ادم.طوالنی.مدت.ســر.عصب.داشته.به.خاطر.

آتروفی.ممکن.اســت.ضخامت.nerve fiber layer.کاهش.یابد.و.این.بار.

تغییرات.NFL.به.صورت.red disease.نشــان.داده..شــود.یعنی.اینکه.

ضخامــت.nerve fiber layer.نه.به.خاطر.گلوکوم.بلکه.به.خاطر.اپتیک.

آتروفی.حاصل.از.پاپیالدما.دچار.کاهش.شود.و.پزشک.را.دچار.اشتباه.
تشخیصی.کند.

Epiretinal membrane
اســت. ممکــن. .traction علــت. بــه. .Epiretinal membrane

.افزایش.ضخامت.در.شــبکیه.ایجــاد.کند.به.عبــارت.دیگر.ضخامت

nerve fiber layer.بیش.تــر.شــود.یعنــی.اینکه.ممکن.اســت.کاهش.

ســلول.های.گانگلیونی.را.وجود.داشــته.باشد.و.با.وجود.کاهش.واقعی.

..OCT.تعداد.اکســون.ها.ضخامت.خــوب.و.حتی.بهتــر.از.طبیعی.در

مشاهده.شود.و.به.همین.خاطر.می.تواند.green disease.ایجاد.کند..در.

شکل.Epiretinal membrane.4.در.سوپروتمپورال.green disease.ایجاد.

کرده.است.ولی.در.ناحیه.اینفریور.گلوکوم.اثر.خود.را.روی.OCT.برای.
این.بیمار.به.درستی.بر.جا.گذاشته.است.

.در.مجمــوع.بایــد.به.خاطر.داشــت.که.توجه.بــه.Red disease.و
green disease.هم.مانند.آرتیفکت.ها.در.تشــخیص.درســت.گلوکوم.و.

تفسیر.OCT.پری.پاپیلری.بسیار.مهم.است.

Red disease & green disease in peripapillary OCT
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سال.99.است..سالی.که.کرونا.در.آن.بیداد.می.کند..البته.در.کنار.

کرونا.چیزهای.دیگری.هم.هســت.که.بیــداد.می.کند..گذران.روزگار.

سخت.تر.شده.است.و.شاید.چندان.روشن.نباشد.آینده.ی.پیش.رو،.اما.

پای.صحبت.دکتر امین اهلل نیک اقبالی.که.می.نشــینیم.و.تالشش.

برای.ساختن.را.که.می.بینیم،.دلمان.قرص.می.شود..امید.جوانه.می.زند.

در.دلمان.که.بودند.و.هستند.افرادی.که.امید.از.دلشان.زبانه.می.کشد..

از.گذشته.که.حرف.می.زنند،.از.انسان.هایی.که.در.زندگی.شان.اثرگذار.

بودند.سخن.می.گویند،.از.محمد.بهمن.بیگی.بزرگ.که.حرف.می.زنند،.

از.پدر.و.مادرشــان.که.یاد.می.کنند.می.شود.فهمید.که.این.میزان.امید.
و.تالش.از.کجا.نشات.می.گیرد.

شروع زندگی و تحصیالت مقدماتی
دکتر.امین.اهلل.نیک.اقبالی،.دوم.اسفند.1۳29،.در.شهر.سی.سخت.
)شهرســتان.دنا(.که.واقع.در.استان.کهگیلویه.و.بویراحمد.است.چشم.

به.جهان.گشودند.

خانواده
ایشان.در.مورد.خانواده.خود.می.گویند:

پدرم.صاحب.نه.فرزند.بود..شــامل.هفــت.برادر.و.دو.خواهر.و.من.

اولین.فرزند.خانواده.خود.هستم..خواهرانم.هر.دو.بازنشسته.ی.آموزش.

و.پرورش.هســتند.و.دوتا.از.برادرانم.در.تورنتو.ساکن.هستند.که.یکی.

از.آنها.در.کار.بینایی.سنجی.فعالیت.می.کند.و.دیگری.جدای.از.آموزش.

در.کار.لنزهای.تماسی.نیز.هست..برادر.کوچکم.در.تهران.دندان.پزشک.
است.

تحصیالت
ایشان.تحصیالت.ابتدایی.را.در.سی.سخت.گذراندند.و.پس.از.طی.
دوره.ابتدایی.به.دلیل.نبود.دبیرســتان.در.سی.ســخت،.شیراز.را.برای.
گذران.دوران.دبیرســتان.انتخاب.کردند..در.دبیرســتان.نمازی.شیراز.

ادامه.تحصیل.داده.و.دیپلم.ریاضی.گرفتند.
دوره.دبیرســتان.را.با.موفقیت.و.رتبه.ی.عالی.به.پایان.رســاندند.و.
بالفاصله.در.کنکور.سال.1۳48.در.رشــته.ی.پزشکِی.دانشگاه.پهلوی.
شــیراز.پذیرفته.شــدند..در.1۳56.پزشــکی.عمومی.خود.را.به.پایان.
رســانده.و.در.همان.دانشــگاه.تخصص.جراحی.عمومی.را.قبول.شده.

تا.ســال.57.این.رشــته.را.ادامه.دادند،.بعد.تصمیم.به.تغییر.رشته.به.

رشــته.ی.چشم.پزشکی.گرفتند.و.در.سال.60.فارغ.التحصیل.این.رشته.
شدند.

پس.از.فارغ.التحصیلی.علیرغم.اینکه.دانشــگاه.از.ایشان.خواستند.

که.در.دانشگاه.به.خدمت.ادامه.دهند،.به.دلیل.نذر.و.نیتی.که.داشتند.
به.کهگیلویه.و.بویر.احمد.برگشتند.

ازدواج
در.مورد.ازدواج.و.ماجرای.تغییر.رشته،.دکتر.نیک.اقبالی.این.طور.

روایت.می.کنند:
در.ســال.54.با.همکالســی.خود.ازدواج.کردم..من.ازدواج.سنتی.
نکردم..همســرم.اهل.مشهد.و.از.همکالســی.هایم.بود.و.ایشان.بسیار.

چشم پزشکی که شیفته ی محمد بهمن بیگی 
است
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شایسته،.خوب.و.مردمی.است..ایشان.خیلی.از.خود.گذشتگی.داشتند.

و.مرا.حمایت.و.همراهی.می.کردند.و.نگاه.مادی.نداشــتند.و.می.گفتند:.

می.خواهم.شــما.در.دانشگاه.باشید.و.پیشــرفت.های.خودت.را.داشته.
باشید.

در.سال.55.اولین.فرزندم.به.دنیا.آمد.و.من.زمانی.تصمیم.به.تغییر.

رشــته.گرفتم.که.دیدم.صاحب.فرزندی.هستم.که.به.دلیل.مشغله.ی.

کاری.مرا.نمی.شناســد.یعنی.در.عمل.نقــش.پدر.را.در.تربیت.فرزندم.

از.دســت..داده.بودم..وقتی.جراحی.عمومی.می.خواندم.متوجه.شــدم.

از.زندگی.خانوادگی.فاصله.گرفته.ام.و.فرصت.بودن.در.کنار.همســر.و.

فرزندم.را.ندارم..ایشــان.ابراز.داشــتند:.در.اصل،.اول.خانواده.و.سپس.

شغلم.برایم.اهمیت.دارد.و.سپس.اینکه.درآمدی.در.حد.گذران.زندگی.

داشــته.باشم..خانواده.و.فرزندانم.هیچگاه.مصرفی.و.لوکس.گرا.نیستند.

و.مــن.از.اول.تاکنون.آرام.آرام.زندگی.بهتری.داشــتم.به.همین.دلیل.
رضایت.خاطر.دارم.

به.عقیده.ی.من.وقتی.آدم.آبرومند.و.موفق.هست.که.میان.خودش.
و.بقیه.ی.مردم.و.خانواده.اش.تفاوتی.نباشد.

خدمت به مردم
از.فارغ.التحصیلی.در.ســال.60.تا.ســال.70.مطبی.نداشتند.و.از.
همان.ابتدا.که.دانشــگاه.قبول.شــدند.نذر.کردند.که.خدماتشان.برای.
مردمان.مناطق.محروم.باشد..خودشان.در.این.مورد.این.نظر.را.دارند:
این.یــک.نیت.خیر.و.خدمــت.کردن.به.مردم.بــود.چون.درد.و.
محرومیت.مردم.را.حس.می.کردم..وقتی.به.شیراز.آمدم.تفاوت.امکانات.
و.رفاه.و.محرومیتی.که.در.شــهر.خود.داشتیم.زیاد.به.چشم.می.آمد.و.
برایم.خیلی.مهم.بود..بر.همین.اســاس.وقتی.دبیرستان.بودم.همیشه.

حس.می.کردم.باید.کمکی.در.این.زمینه.بکنم.
روایت.ایشان.از.روابطشان.با.افراد.جالب.است:

افــرادی.که.من.را.می.بیننــد.تعجب.می.کننــد.و.می.گویند.فکر.

می.کردیم.یک.حصار.بین.ما.و.شــما.هســت.ولی.وقتی.با.من.برخورد.

می.کنند.متوجه.اشتباه.خود.می.شوند..من.از.پزشکی.و.ثروت.و.شهرت.

آن.بی.اطالع.بودم.و.با.وجود.بی.میلی،.به.اصرار.پدرم.وارد.رشته.پزشکی.

شــدم.ولی.اکنون.به.آن.بســیار.عالقه.مندم،.زیرا.به..تدریج.به.وسعت.

خدمت.گــزاری.و.تاثیر.آن.بر.مردم.دردمند.آگاه.شــدم.و.از.تماس.با.

بیماران.و.همکاران.پزشــک.و.محیط.بیمارستان.رضایت.دارم.و.دعای.

خیر.مردم.حمایتم.کرده.تا.به..سرعت.معتمد.آنها.شوم..گرچه.ثروتمند.

نشــدم،.ولی.هیچ.گاه.محتاج.نیز.نبودم.و.چون.پیوســته.شاهد.لبخند.

رضایــت.پس.از.درمان.بر.چهــره.ی.بیماران.و.دردمنــدان.بوده.ام،.از.

شغلم.انبساط.خاطر.و.رضایتمندی.دارم..همیشه.تالش.کردم.با.پایین.

نگه.داشتن.سطح.توقع.خود.و.خانواده.ام،.بدون.نیاز.به.عملی.نکوهیده،.
زندگی.و.امور.مالی.را.اداره.کرده.و.شادمان.باشم.

صادقانه.توصیه.می.کنم.اگر.اهل.ایثار.و.ازخودگذشتگی.هستید.و.

عاشــقانه.می.خواهید.به.مصدومان،.مجروحان،.محرومان.و.دردمندان.

خدمت.کنید،.وارد.دنیای.پزشــکی.شوید..جوانان.فریب.ظواهر.رشته.

پزشکی.را.نخورند.و.فریفته.زرق.وبرق.و.شهرت.و.ثروت.پزشکی.نشوند..
صبور.باشید.قداست.این.رشته.و.لذت.این.کار.بسیار.زیاد.است.

شرایط کاری پس از دانشگاه
دکتــر.نیک.اقبالی.روزهای.پرکاری.و.سخت.کوشــی.گذشــته.را.

این.گونه.روایت.می.کنند:
پدر.و.مادرم.معتقد.بودند.به.هر.طریقی.هست.باید.تحصیالت.خود.
را.ادامه.دهیم..اوایل.خدمت.سربازی.ام.در.سال.1۳62.وقتی.به.تهران.
نقل..مکان.کردیم.هنوز.امیدوار.بودم.که.رئیس.دانشــگاه.شیراز.بتواند.

برای.بازگرداندم.به.دانشگاه.شیراز.کاری.کند.که.موفق.نشد.
حقوق.ســربازی.من.تنها.ماهــی.دو.هزار.و.پانصــد.تومان.بود.و.
کاغذبازی.های.مرسوم.نمی.گذاشــتند.از.کار.در.بیمارستان.لبافی.نژاد.
چیزی.دستم.را.بگیرد..پس.باید.برای.گذراندن.زندگی.فکری.می.کردم.
از.آنجایی..که.یکی.از.شــروط.من.برای.مانــدن.در.تهران.این.بود.که.
عصرها.و.دو.روز.آخر.هفته.اختیار.کار.برای.خود.را.داشــته.باشــم،.با.
موافقت.رئیس.بیمارســتان.504.ارتش،.آخر.هفته.را.در.بیمارســتان.
گلپایگانی.در.قم.مشــغول.به.کار.شدم..هم.زمان.در.درمانگاه.خیریه.ی.
قرآن.و.عترت.و.بیمارســتان.نیکوکاری.کــه.متعلق.به.بهداری.بود،.با.
پیشــنهاد.کار.رو.به..رو.شــدم..کار.خودم.را.در.قم.توســعه.دادم؛.هر.
چهارشنبه.ساعت.6.صبح.از.تهران.حرکت.می.کردم.و.از.ساعت.8.صبح.
تا.10.عمل.های.جراحی.چشم،.مربوط.به.بیمارستان.آیت.اهلل.گلپایگانی.

چشم پزشکی که شیفته ی محمد بهمن بیگی است
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را.انجام.می.دادم.و.تا.4.بعدازظهر.در.کلینیک،.بیماران.آن.بیمارستان.

را.ویزیت.می.کردم..از.ســاعت.4.تا.6.در.درمانگاه.خیریه.قرآن.و.عترت.

به.درمان.مراجعان.می.پرداختم.و.از.ســاعت.7.تا.10.شــب.عمل.های.

جراحی.چشــم.بیمارســتان.نیکوکاری.بر.عهده.ام.بود.و.شب.را.هم.در.

آپارتمان.کوچکی.که.بیمارســتان.آیت.اهلل.گلپایگانی.در.اختیارم.قرار.
داده.بودند،.می.گذراندم.

مرکز..پزشــکی.شــهید.دکتر.لبافی.نژاد.از.گروه.های.چشم.پزشکی.

مهم.دانشــگاه.شهید.بهشتی.است.که.از.سال.1۳60.با.مدیریت.آقای.

دکتر.ســید.حمید.سجادی.شروع.به.کارکرده.بود..این.مرکز.با.کمبود.

اعضای.هیئت..علمی.مواجه.بود.و.برای.من.که.عالقه.ای.به.مطب.داری.
نداشتم،.جای.خوبی.به.شمار.می.آمد.

از.اول.ســال.6۳.تا.پایان.آن.سال.به.صورت.قراردادی.در.دانشگاه.

شهید.بهشتی.در.بخش.چشم.شروع.به.کار.کردم.و.در.آنجا.عمل.های.

خوبی.انجام.دادم..تکنیک.ها.و.روش.های.خاص.خودم.که.در.شیراز.یاد.

گرفته.بودم.را.به.همراه.دکتر.سجادی.پیاده.می.کردم،.پس.از.شش.ماه.

دکتر.ســجادی.به.من.گفت.که.می.خواهم.در.اینجا.فلوشــیپ.قرنیه.و.

شبکیه.راه.بیندازم..دکتر.جوادی.به.عنوان.فلو.قرنیه.می.شوند.و.دکتر.

احمدیه.به.عنوان.فلو.شــبکیه.نزد.شما.کار.خواهند.کرد..خوشبختانه.

بیمارســتان.لبافی.نژاد.برای.من.منبعی.بود.از.یادگیری.های.جدید..با.

منابعــی.ماننــد.کتاب.ها.و.فیلم.هایی.که.در.آنجا.بود.شــروع.کردم.به.
آموختن.و.به.کار.بردن.آموخته.ها.

تمام.بیمارانی.که.در.لیســت.انتظار.عمل.شبکیه.بودند،.فراخوانده.

شدند.و.وضعیتشان.برای.جراحی.یا.درمان.های.تکمیلی.مشخص.شد..

توانســتیم.لیســت.انتظار.بیماران.را.به.روز.کنیم..دو.روز.در.هفته.در.

درمانگاه.و.دو.روز.در.اتاق.عمل.از.دو.بعدازظهر.تا.پاســی.از.شــب.به.
همراه.دستیاران،.بیماران.چشم.پزشکی.را.ویزیت.و.درمان.می.کردیم.

همزمان.در.بیمارســتان.ارتش،.پیشــنهاد.دادم.تا.وسایلی.که.در.

انبار.بود.را.آزاد.کنند.تا.من.راهشــان.بیاندازم.که.بیمارســتان.ارتش.

با.من.همکاری.کرد..یک.ســری.دستگاه.هم.خریداری.کردم،.دستگاه.

آنژیوگرافی.و.سونوگرافی.و.لیزیک.را.راه.انداختم..همه.خیلی.استقبال.

کردند..با.دســتگاه.هایی.که.بلد.نبودم.کار.می.کردم،.مطالعه.می.کردم.

و.یــاد.می.گرفتم.و.آموخته.ها.را.در.عمل.به.کار.می.بردم.و.این.موضوع.
تجربه.ارزشمندی.برایم.شد.

گروه.چشم.پزشکی.دانشگاه.شهید.بهشتی.عالقه.مند.بودند.که.در.

همان.مرکز.بــه.کار.ادامه.دهم.و.همکارانم.در.بیمارســتان.504.نیز.

اصرار.داشتند.که.در.تهران.بمانم.و.زمان.فراغت،.در.عمل.های.جراحی.

پیچیده.به.آن.ها.کمک.کنم.و.آینــده.ی.خوبی.را.برای.من.پیش.بینی.
می.کردند.

در.سال.64.بنا.به.توصیه.ی.آقای.دکتر.ملک.زاده.که.آن.زمان.رئیس.

دانشــگاه.شیراز.بود.به.بخش.چشم.دانشگاه.شــیراز.رفتم.و.توانستیم.

تغییرات.خیلی.وســیعی.در.آن.بخش.ایجاد.و.یک.بخش.چشم.مدرن.

و.خوب.را.راه.اندازی.کنم..این.دوران.مصادف.شــده.بود.با.رفتن.دکتر.

خدادوست.و.دکتر.اشــرف.زاده.و.خالء.محسوسی.ایجاد.شده.بود.ولی.

خوشــبختانه.با.کمک.همکاران.در.آن.زمان.توانستیم.وضعیت.بسیار.

خوبی.را.برای.بخش.چشم.دانشــگاه.ایجاد.کنیم.و.امکانات.مدرنی.را.

فراهم.سازیم.ولی.کارشکنی.هایی.در.روند.توسعه.ی.بخش.چشم.و.اداره.
بیمارستان.صورت.می.گرفت.که.من.را.بسیار.خسته.کرده.بود.

من.در.بیمارستان.خاتم.االنبیای.تهران.به.کار.مشغول.شدم،.بخش.

چشم.پزشــکی.بیمارســتان.خاتم.االنبیاء.پس.از.مــدت.کوتاهی.که.از.

کارم.گذشــت،.به.یکی.از.مراکز.ارجاع.بیمار.از.سراســر.کشور.تبدیل.

شــد..فعالیت.های.درمانی.که.در.بیمارستان.خاتم.االنبیاء.انجام.دادم.با.

ازدحام.زیاد.بیماران.همراه.شــد.چون.به.شکل.مستقیم.با.بیماران.در.

تبادل.مســائل.مالی.قرار.نمی.گرفتم،.فضای.درمانی.خوبی.فراهم..شده.

بــود..برای.مثال.تعداد.زیادی.بیمار.را.از.کشــور.یمن.به.بیمارســتان.

خاتم.االنبیا.آوردند.که.نتوانسته.بودند.آن.ها.را.در.روسیه.و.هندوستان.

درمان.کنند،.حدود.ســه.هفته.در.بیمارســتان.بســتری.بودند.و.95.

درصد.آن.ها.درحالی.که.به..طور.کامل.بهبود.یافته.بودند.به.کشورشــان.

بازگشتند..در.همین.زمان.پست.ریاست.بیمارستان.خاتم.االنبیا.به.من.

پیشــنهاد.شد.که.آن.را.رد.کردم.چون.هیچ.گاه.عالقه.ای.به.کار.اجرایی.

نداشتم.و.همیشه.عالقه.مند.به.کارهای.آموزشی.و.پژوهشی.و.درمانی.
بوده.و.می.خواستم.ارتباطم.با.مراکز.دانشگاهی.قطع.نشود.

به.دعوت.دکتر.عشــایری.که.مدیر.گروه.جراحی.دانشــگاه.علوم.

پزشــکی.ایران.بود،.با.دوست.قدیمی.مشترکمان.آقای.دکتر.خسروی.

که.ریاســت.دانشــگاه.علوم.پزشکی.ایران.را.داشــت،.مالقاتی.صورت.

پذیرفت.و.آن.ها.خواستار.ایجاد.بخش.چشم.در.دانشگاه.علوم.پزشکی.

ایران.شــدند.و.من.نیز.آمادگی.خود.را.برای.این.همکاری.اعالم.کردم..

در.آن.زمان،.بخش.چشــم.بیمارستان.طرفه.که.سالیانه.دو.نفر.را.برای.

دســتیاری.می.پذیرفت،.دچار.مشکالت.زیادی.بود.و.موجب.نارضایتی.

دستیاران.و.مدیریت.دانشگاه.بود..به.من.پیشنهاد.شد.که.سروسامانی.

به.بخش.چشــم.بیمارســتان.طرفه.بدهــم؛.اما.بر.اســاس.تجربیات.

گذشته،.شــرط.قبول.مســئولیت.را.ایجاد.بخش.جدیدی.در.یکی.از.
بیمارستان.های.دیگر.گذاشتم.

با.اســتقبال.گرم.آقای.دکتر.مهدوی.دوست،.ریاست.بیمارستان.از.

اول.ســال.1۳68.در.بیمارستان.امیرالمؤمنین.سابق.و.حضرت.رسول.

اکرم.)ص(.فعلی،.بخش.چشم.جدیدی.را.پایه.گذاری.کردم..در.خرداد.

ماه.دکتر.مســیح.هاشمی.را.دعوت.کردم.و.دو.نفر.شدیم.و.در.شهریور.

ماه.دکتر.مدرس.زاده.را.دعوت.کردیم.و.تعدادمان.به.ســه.نفر.رسید..

دستیاران.بیمارستان.طرفه.نیز.به.ما.پیوستند،.از.همان.ابتدا.خواهش.

من.این.بود.که.مرا.از.مسئولیت.و.کارهای.اجرایی.معاف.کنند.و.اجازه.

دهنــد.به.امورات.محبوبم،.یعنی.آموزش.و.پژوهش.و.درمان.بپردازم.و.
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من.در.سال.85.بازنشسته.شدم.

اثر گذارترین های زندگی
به.گفته.ایشــان.پــدر.و.مادر.و.محمد.بهمن.بیگی.و.ســید.جعفر.

ابطحی.اثرگذارترین.افراد.زندگی.اش.بوده.اند.
با.آقای.بهمن.بیگی،.مدیرکل.تعلیمات.عشــایر.ایران.آشــنا.شدم..
در.مجالس.و.ســخنرانی.هایش.شرکت.می.کردم.و.آقای.ابطحی.بسیار.
صمیمی.و.خاکی.بودند.و.به.همه.کمک.می.کردند..دو.آدم.با.نقش.های.
متفــاوت.باعث.ایجاد.دانش.و.روشــنگری.در.من.شــدند..رفتار.این.

بزرگواران.سبب.شد.در.سبک.زندگی.عشایر.قلم.و.کتاب.و.دانش.جای.
فاخری.پیدا.کند.

سخن پایانی
خدا.را.شــکر.می.کنــم.که.به.من.توفیقی.داده.تــا.بتوانم.خدمتی.
بکنم،.شــخصیتی.داشته.باشم.تا.بتوانم.راهنما.باشم،.هر.جا.کوتاهی.و.
کج.خلقی.از.من.ســرزده،.از.خداوند.و.مردم.طلب.عفو.و.بخشش.دارم.
و.امیدوارم.خداوند.این.توفیق.را.نصیبم.کند.تا.همیشــه.حق.الناس.را.

ادا.نمایم.

چشم پزشکی که شیفته ی محمد بهمن بیگی است



Angiodrop is a hydrating, lubricating, anti-inflammatory and antibacterial
sterile ophthalmic solution.  

With natural extracts of: 

Mallow: 

Mallow extract is recognized for its anti-inflammatory, Antioxidant properties 

     & 

Chamomile: 

Chamomile extract is recognized for its anti-inflammatory properties to soften & 
sooth eyelids and eyes.  

Without Benzalkonium Chloride 

Preservative:  Microglycine, antimicrobial activity against both Gram-negative and 
Gram-positive bacteria, yeasts and moulds. 

Contains:  Vitamin E & C          Electrolytes Na & Cl 

 Safe to use several times a day

 Suitable for children from 3 years old

 Compatible with contact lenses

 Utilization after surgery

 Utilization for 60 days after opening

Registered in VIDAL France       Manufactured by NTC Italy

 واردکننده: شرکت آودیس 

  021-26219196تلفن : 



ري محصولي براي درمان وپيشگي
هاي چشمي والتهاب  ازحساسيت

:شامل
 قرمزي، خارش و اشك ريزش چشم
 محافظت ازچشم درمقابل مواد آلرژي زا
مه بهبود روند التيام چشم ملتهب وصد

ديده 

:مناسب براي قطره چشمي بتادين 
 استفاده به همراه لنزچشمي
سال و بالغين 2اطفال باالي
 چشم هاي حساس
عروقي و افراد سالمند  -ديابتي، بيماران قلبي  افراد

:محصولي براي درمان خشكي چشم 

 كاهنده ي التهاب چشم
 رهايي كامل از سوزش، خارش و خشكي
 رطوبت رساني چشم
پايداري اليه ي اشك
 تسريع روند بهبود و التيام

SOOTHING RELIEF Eye Allergy    

TM

SOOTHING RELIEF Dry & Tired Eyes

0.5×10 ml

0.5×10 ml

10ml

www.kimiara.com  
:kimiara.com



کرمان، خیابان استقالل
کوچه شماره ۱۰ ، پالک ۶۴
تلفکس: ۲۵۲۲۶۳۰  ۰۳۴۳

kermaninfo@basirclinic.ir

تهران، بلوار کشاورز، خیابان 
جما لزاده شمالی، نبش کوچه
شیبانی، شماره ۳۵۹
تلفن: ۶۶۵۶۵۷۵۷
فکس: ۶۶۴۲۸۷۸۱
info@basirclinic.ir

w w w . b a s i r c l i n i c . i r

شیراز،
بلوار پاسداران، خیابان مبعث
نرسیده به پارک حدیث

تلفن : ۶۴۸۴۸۱۴  ۰۷۱۳ 

فکس: ۶۴۸۳۰۶۹  ۰۷۱۳ 
shirazinfo@basirclinic.ir

 ۰۷۱۳  ۸۲۳۴۶۷۸

w w w . b e h r c . i r
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