
Basir Journal of Ophtalmology
دو ماهنامه تخصصى
چشـم پـزشكى بصير

سال سيزدهم، شماره 55 
خرداد و تير  1395  



سال سیزدهم، شماره55، خرداد و تیر 1395 2

فهرست مطالب  

3 ....................................................................................................... سرمقاله 
4 ......................................................................... کراس لینک کالژن قرنیه 

تزریق درون زجاجیه؛ گزینه ای جدید در مراقبت پس از جراحی 
11 .................................................................................................. کاتاراکت 

اثر نپافناک در ممانعت ایجاد ادم ماکوالر متعاقب جراحی
13 .................................................................................................. کاتاراکت 
نازک شدگی شبکیه؛ نشانگری برای کاهش قوای شناختی .......... 15

پیوند اپی تلیال لیمبال ساده؛ روشی جدید و نویدبخشدر درمان 
18 ........................................................................... سوختگی های چشمی 
21 ........................  AMD عدم ارتباط آشکار بین جراحی کاتاراکت با
23 ... ارتباط استروژن در زنان پس از  سن یائسگی با خشکی چشم 

پرتو بصیر
دو ماهنامه تخصصی
چشم پزشكی بصیر

سال سیزدهم، شماره 55، 
خرداد و تیر 1395

صاحب امتیاز: مرکز چشم پزشکی بصیر
مدير مسئول: دکتر احمد شجاعی باغینی

سردبیر: دکتر عباس ابوالحسنی 
ــن ا... نیک  ــر امی شـورای دبیـران: دکت
ــجاعی باغینی،  ــد ش ــر احم ــی، دکت اقبال
ــین  حس ــر  دکت ــی،  غیاث ــا  گیت ــر  دکت
ــی،  ــرام عین الله ــر به ــع، دکت ــد ربی محم
دکتر عباس ابوالحسنی، دکتر خسرو جدیدی،
ــن  ــودی، دکتر محس ــان وج ــر ساس دکت
ــی  ــا ذبیح ــر حمیدرض ــان زاده، دکت رمض
ــم،  ــی معل ــید محمدعل ــر س ــه، دکت یگان
دکتر اردشیر پاپی، دکتر محسن رحمتی کامل،
ــید جلیل نقیب،  دکتر امیر خبری، دکتر س
ــتانی، دکتر سید محمد  دکتر نسیم کوهس
ــتریان، دکتر محمود بابایی،  ــعود شوش مس
ــاد  ــر فرس ــیبانی، دکت ــوروش ش ــر ک دکت
ــا صفابخش،  ــر حمیدرض ــوری زاده، دکت ن
فرهاد صحرایی، علی مرادی، ایمان رستگار، 
ــمتی، جواد  ــه حش ــه ا... دادی، عطی فاطم
محمدنژاد، سمیه مسگرها، حمیده صباغی، 

علیرضا جعفری، راحله مروج

همكاران اين شماره ( به ترتیب الفبا)
دکتر محمود بابایی 
دکتر علی حمیدیان

(Focal Point نظارت بر ترجمه و ویرایش)
دکتر جواد عسگرزاده

دکتر حسین محمد ربیع
دکتر سید داود میرترابی

دکتر فرساد نوری زاده
مهندس فاطمه وفایی

33 ....................................................................................................... .......................................................................................................
44 ......................................................................... .........................................................................

1313 .................................................................................................. ..................................................................................................

1111 .................................................................................................. ..................................................................................................

1515 .......... ..........

1818 ........................................................................... ...........................................................................
2121 ........................ ........................
2323 ... ... ارتباط استروژن در زنان پس از  سن یائسگی با خشکی چشم ارتباط استروژن در زنان پس از  سن یائسگی با خشکی چشم 

Yaseri
Highlight
این قسمت بدین صورت تغییر نماید :دکتر محمود باباییدکتر جواد عسگرزادهدکتر حسین محمد ربیعمهندس بهزاد عزتیمهندس الناز عزیزیدکتر سید داود میرترابیدکتر علی نظری نائینیدکتر فرساد نوری زادهمهندس فاطمه وفایی

Yaseri
Highlight
حذف گردد

Yaseri
Highlight
فاصله رعایت شود



3دو ماهنامه تخصصی چشم پزشكی بصیر

سرمقاله



سال سیزدهم، شماره55، خرداد و تیر 1395 4

ــه متن باید  ــوزش: خواننده پس از مطالع ــداف آم اه
قادر باشد:1- عوارض مشترک کراتوکونوسودیگر حاالت 
ــام تکنیک  ــد.2- نحوه انج ــرح ده ــازی قرنیه را ش اکت
ــی اتصاالت عرضی کالژن قرنیه و نیز موارد کاربرد  جراح
ــری آن را توضیح  ــای به کارگی ــن ممنوعیت ه و همچنی
دهد.3- شیوه جراحی کراس لینک و نیز روش های متنوع 

در تکنیک های جراحی را توصیف نماید.
ــایی کراس لینک به عنوان شیوه ای  مقدمـه: از شناس
ــازی بافت ها و مواد مدتی است که  برای محکم و پایدار س
 Eberhard ــی که ــال 1998 یعنی زمان می گذرد اما تا س
ــدن، آن را  ــگاه درس Spoerl و Teo Seiler، محققان دانش

ــورد توجه قرار دادند به  ــه بیماری های قرنیه م در معالج
ــده مزبور بر پایه  ــی درمانی مطرح نبود. عقی عنوان روش
ــاهده که قرنیه با افزایش سن به طور طبیعی به  این مش
ــکیل  ــیله برقراری اتصاالت عرضی در میان اجزاء تش وس
دهنده بافت خود ساختارش را قوام و استحکام می بخشد 
ــنهاد منجر گشت که کراس لینک شبیه  به ارائه این پیش
سازی شده با پرتو فرا بنفش نوع A (UVA) و ریبوفالوین 
ــابه برخوردار  ــت از تأثیری مش (ویتامین B2) ممکن اس

ــای عرضی کالژن  ــگام برقراری پیوند ه ــد. از آن هن باش
ــرای معالجه  ــده ب ــیار پذیرفته ش درقرنیه به درمانی بس
کراتوکونوس1 و حاالت اکتازی وابسته تبدیل شده است.

در  ــداول  مت ــای  گزینه ه ــه  ک ــن  ای ــم  علیرغ
ــی های تماسی و  ــامل عدس درمانکراتوکونوس (.K.C) ش
عینک در بهبود بینایی مؤثرند، قادر به رفع ضعف اساسی 
ــند، در حالی که کراس لینک  وزمینه ای در قرنیه نمی باش
به سبب توانایی در استحکام بخشی و مقاوم سازی قرنیه 
ــرعت سیر پیشرفت بیماری و  که نقش آن در کاهش س
ــاختن روند مرضی به  ــیاری موارد متوقف س حتی در بس

اثبات رسیده است مؤثر می باشد.
ــات موفقیت این روش  ــیاری از مطالع اگرچه در بس
ــده است چشم پزشکان باید به کثرت پرسش ها  تأیید ش
ــی مدت  ــر طوالن ــل دوام تأثی ــا از قبی ــالف نظره و اخت
ــبتاً نوظهور که به  ــک (CXL) در این روش نس کراس لین

سرعت فراگیر می شود توجه داشته باشند.

كراتوكونوس و ساير وضعيت هاى اكتازى قرنيه:
ــت که با  ــتحاله ای اس ــوس یک اختالل اس کراتوکون
1 keratoconus

كراس لينك كالژن قرنيه
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ــخص  ــزی و اکتازی قرنیه مش ــدگی پیرامونمرک نازک ش
ــتروفی قرنیه  ــایع ترین دیس ــردد. این حالت که ش می گ
ــورد از 2000 نفر در میان  ــد تقریبأ در هر یک م می باش
جمعیت عمومی وبدون هیچ ترجیحی (با شیوع یکسان) 

از حیث جنس و نژاد روی می دهد.
KC به طور معمول دو طرفه اما غیر قرینه است. وقتی 

ــمت جلو برآمدگی می یابد و یک  ــود به س قرنیه نازک ش
مقطع عرضی مخروطی شکل پدید می آورد که در بیشتر 
ــز دور می گردد.  ــن و خارج از مرک ــمت پایی مواقع به س
ــیب دار و  ــه پیدایش یک انحنای ش ــی مذکور ب برآمدگ
جوشگاه منجر می شود که ممکن است همچون خطی در 
ــطح غشاء دسمه تظاهر یابد. تغییرات حاصله در شکل  س
ــل توجه، نزدیک  ــم غیرمنظم قاب قرنیه به آستیگماتیس
 (BCVA) بینی و کاهش بهترین حدت بینایی اصالح شده
ــک توپوگرافی قابل  ــماره 1 ی منتهی می گردد. تصویر ش

پیش بینی در کراتوکونوس را نمایش می دهد.
KC با استفاده از عینک اصالح می شود اما با پیشرفت 

ــه بر انحرافات پرتوهای  بیماری، بیماران اغلب برای غلب
ــخت می گردند. در  ــی های س نور مجبور به کاربرد عدس
موارد پیشرفته تخمیناً 10 تا 20 درصد بیماران به پیوند 

قرنیه نیاز پیدا می کنند.
ــده و شامل  ــی KC به خوبی کشف نش ــبب شناس س
ــت. هیچ  ــیمیایی و علل فیزیکی اس ژنتیک، عوامل بیوش
ــه تظاهرات  ــرای تعیین دامن ــه منحصربه فردی ب فرضی
ــاالً تظاهر  ــدارد و این بیماری احتم ــی آن وجود ن بالین
ــت. این بیماری  ــن وضعیت متفاوت اس بروزیافته چندی
معموالً به تنهایی1 بروز می کند اما گزارش هایی مبنی بر 
همراهی شماری از ناهنجاری های سیستمیک و چشمی 
ــاری ورم ملتحمه  ــت همبند و بیم ــامل اختالالت باف ش
ــر شده است. ضربات وارده بر چشم در  بهاری با آن منتش
همراهی با مالش چشم ها، استفاده از عدسی های تماسی 
و بیماری حساسیتی چشمی نیز به نظرمی رسد که با آن 

مرتبط باشند.
1 In isolation

فعالیت افزایش یافته آنزیم های پروتئینی در بیماری 
ــل مؤثر در تضعیف پایداری  کراتوکونوس به عنوان عوام
ــواهد روزافزون  ــت. ش ــده اس ــایی ش بیومکانیک شناس
ــتحاله بافتی ونازکشدگی قرنیه  پیشنهاد می کنند که اس
ــطه های التهابی می شوند. بیماری زایی و  باعث بروز واس
پیشرفت KC به طور گسترده در دست مطالعه و تحقیق 
ــزا را می طلبد که  ــه خود بحثی مج ــت و به نوب فعال اس
ــت، اگرچه آگاهی  ــور و حیطه این متن خارج اس از منظ
ــداول دائم التزاید درباره فرضیه های  از برخی مباحث مت

التهاب و پیشرفت کراتوکونوس اهمیت دارد.
 KC در مقایسه با (P.M.D.) 2استحاله حاشیه ای شفاف
شیوع کم تری دارد و معموالً بخش تحتانی محیطیقرنیه 
ــر 2) در حالی که در  ــت تأثیر قرار می دهد (تصوی را تح
کراتوکونوس پیرامون مرکز، مبتال می شود. PMD با یک 
نوار محیطی از نازکشدگی از وضعیت حدود ساعت 4 به 
سمت موقعیت ساعت 8 مشخص می گردد که یک نمای 
ــای توپوگرافی پدید  ــیک پنجهخرچنگی3 در نماه کالس
ــتی نافذ به سبب نیاز  می آورد. درمان PMD باکراتوپالس
به گرافت های بزرگ تر و دورتر از مرکز دشوارتر می باشد 
که همین موضوع خطر ایجاد آستیگماتیسم پس از عمل 

و دفع پیوند را افزایش می دهد.
روش کراس لینک در درمان .P.M.D به روشی مشابه 
ــت، گرچه منطقه پرشیبی  ــده اس درمان KC طراحی ش
در P.M.D محیطی تر می باشد. به نظر می رسدکه منطقه 
ــش  ــی 8 الی 9 میلیمتری مرکزی برای ایجاد پوش درمان
مناسب کفایت می کند. در مورد کراتوگلوبوس نیز ظاهراً 
ــود دارد. اکتازی  ــانی وج ــد P.M.D و K.C هم پوش همانن
ــرفته قرنیه پس از لیزیک (P.P.L.K) وضعیتی است  پیش
شامل نازکشدگی و پرشیبیقرنیه که متعاقبعمل لیزیک یا 
جراحی کراتکتومی فوتورفراکتیو (.P.R.K) روی می دهد 
ــماره 3). این حالت عموماً طی 2 سال پس از   (تصویر ش
جراحی انکساری رخ می دهد و پیش بینی می شود که در 

2  Pellucid marginal degeneration
3 Crab claw
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یک مورد از هر 2500 تا 5000 نفر پدید آید.
ــده اند  ــناخته نش علل زمینه ای .P.P.L.K به خوبی ش
اما عقیده بر آن است که براثر "تضعیف استرومای قدامی 
ناشی از پیدایش فلپ"،"ضخامت ناکافی بستر استرومای 
باقیمانده پس از تراش بافتی" یا از آشکار شدن "اکتازی 
ــین" همچون کراتوکونوس فرم  ــده پیش تشخیص داده نش
 P.P.L.K. ــت پدید می آید. عوامل خطر در پیدایش فراس
ــامل نازکی قرنیه، تکرار درمان های اضافه تصحیحی1،  ش
ــای نامنظم پیش از عمل و تراش های عمیق  توپوگرافی ه

می شود.

انجام كراس لينك كالژن درقرنيه:
ــور ویژه فعالیت ریبوفالوین  کراس لینک کالژن به ط
(ویتامین B2) را با پرتو فرابنفش نوع A (UVA) به منظور 
ــی یا اتصاالت  ــکل گیری پیوندهای کوواالنس ــدید ش تش
ــتروما دربرمی گیرد. این  عرضی بین تارهای کالژن در اس
روند با فعالسازی ریبوفالوین حساس به نور و تبدیل آن 
به یک حالت برانگیخته آغاز می شود، سپس ریبوفالوین 
ــواع نمونه های  ــیژن ان ــا اکس ــش ب ــده در واکن تحریکش
ــیژن فعال و رادیکال را به وجود می آورد. این اقسام  اکس
ــی  ــک کوواالنس پیوندهایکراس لین ــکیل  بازفعالشده،تش
ــامل  ــتروما ش ــان مولکول های پروتئینی درون اس را می
کالژن و پروتئوگلیکان ها القاء می نماید. مدارک عمده ای 
ــی متعاقب CXL را  ــکال اتصاالت عرض پیدایش این اش
 Spoerl ــا ــک مطالعه برروی نطفه ه ــد می کند. در ی تأیی
ــه درعوامل  ــوک و خرگوش را ک ــای خ و Seiler قرنیه ه
حساسکننده به نور خیسانده و غوطه ور شده بودند تحت 
ــعه قرار دادند و نتیجتاً به قرنیه های محکم تر و  تابش اش
مقاوم تر به تخریب آنزیمی دست یافتند. متعاقباً مطالعات 
روی نمونه زنده افزایش استحکام قرنیه رادر هم سویی با 
 Wollensak ــیله یک مطالعه اصیل صورت پذیرفته به وس
ــه از ارتقاء بیش از 320% در قدرت بیومکانیکال قرنیه  ک
حکایت می کند تأیید نموده است. گزارش های بعدی ادعا 

1 enhancement

ــختی قرنیه به عمق بستگی دارد و عمدتاً به  کردندکه س
200 میکرون قدامی استروما محدود می گردد.

ــی در  ــا تغییرات ــاالً ب ــده احتم ــه کراس لینکش قرنی
ــه گانه تارهای کالژن با ممانعت از دسترسی  ــاختار س س
ــل  عم از  ــری  جلوگی و  ــکاف2اختصاصی  به جایگاه هایش
ــه تخریب آنزیمی  ــوان مثال کالژنازها) ب ــه عن آنزیم ها(ب
ــت در درک  ــه ممکن اس ــردد. این یافت ــر می گ مقاوم ت
بیماری زایی کراتوکونوس کمک کننده باشد، همان گونه که 
ــوردن موازنه میان  ــی از بر هم خ ــی مطالعات حاک برخ
آنزیم های تجزیه کننده پروتئین ها ومهارکنندگان درونی 
ــاره ای  ــتند که این یافته اش آنها در روند ایجاد .K.C هس
ضمنی به افزایش تجزیه توأم با کاهش ساخت و ترکیب 

پروتئین در مقایسه با گروه های شاهد طبیعی دارد.

:CXL مالحظات ايمنى در
ــرد پرتو UVA در CXL بحث درباره اثرات منفی  کارب
ــاختارهای چشمی ضروری می سازد.  بالقوه آن را روی س
قرارگیری در معرض تابش UVA برای ساختمان هایی که 
ــترومای هدف عمقی تر هستند شامل  نسبت به بافت اس
آندوتلیوم، عدسی و شبکیه سمی می باشد. در واقع چند 
ــب آندوتلیوم و عنبیه  ــه مجموعه- موردی3 تخری مطالع
ــزارش کرده اند،  ــعه مزبور در CXL گ ــر تابش اش را در اث
بنابراین معیارهای استاندارد برای میزان ضخامت قرنیه، 
شدت و مدت پرتوتابی، اندازه طول موج اشعه و مدتزمان 
ــعه برگزیده شده اند که همزمان با  قرارگیریدر معرض اش
ــترین  ایجاد کارآیی مطمئن و تضمینی ایمنی را به بیش

حد ارتقاء دهند.
 ،CXL حسب توصیه های معمول برای درمان به روش
ــچ بخش از قرنیه  ــتن الیه اپی تلیوم در هی پس از برداش
حتی در نازک ترین نقطه، میزان ضخامت نباید ازحداقل 
400 میکرون کم تر باشد. درمان زیر این حد آستانه 400 
میکرونی ایمن نیست و باید یک تکنیک درمانی جایگزین 
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در نظر گرفته شود. (مبحث تکنیک های استفاده شده در 
قرنیه های نازک را در صفحات آتی همین مقاله مالحظه 
ــاهده ای استوار است که  فرمایید). این توصیه بر پایه مش
ــا قدرت  3 در  ــتاندارد ب ــار می دارد پرتوتابی اس اظه
سطح آندوتلیوم استرومای 400 میکرونی خیسانده شده 
ــه دو  ــادل  18/ 0 دارد ک ــری مع ــن اث در ریبوفالوی
ــمیتپرتو برای سلول های آندوتلیال  برابر کم تر ازمیزان س

می باشد.
ــی 370 نانومتر)  ــده (365 ال ــوج انتخاب ش ــول م ط
ــبب  ــت که می تواند س ــدوده ای واقع اس ــارج مح در خ
ایجادفوتوکراتیت(270 تا 315 نانومتر)و کاتاراکت(290 
ــتاندارد  ــان درمان اس ــردد ودر زم ــر) گ ــا 360 نانومت ت
ــوع   5/4 به بافت  ــک دوز مجم ــه ای کاًل ی 30دقیق
ــود. طبیعت خیلی نوظهور این فن آوری در  تابانده می ش
ــماری ازگروه ها به تعدیل وتغییر معیارهای استاندارد  ش
ــعه  ــا تغییر در پرتوتابی، مدت قرارگیری در معرض اش ب
ــن به منظور حفاظت از  ــزان غلظت ریبوفالوی UVA و می

قرنیه های نازک تر و نیز درمان سریع ترمنجرگشته است. 
(به بخش تکنیک های کاستن از زمان پرتودرمانیکه طی 
ــه کنید). گوناگونی  ــث آتی مطرح می گردد مراجع مباح
این دستورالعمل های جدید برخی اختالف نظرها را برای 
 CXL ــت یابی به ایمن ترین و کارآترین روش اجرای دس

باعث گردیده است.

:CXL موارد كاربرد
ــان کراتوکونوس  ــرد CXL درم ــتین مورد کارب نخس
ــواری  ــه اهمیت دارد که بر دش ــت، گرچ پیش رونده اس
تعریف و تعیین پیشرفت بیماری بدان عنوان که به موارد 
مجاز درمان و نتایج تجزیه وتحلیل مربوطمی گردد تاًکید 

شود.
ــان  ــری CXL در درم ــدف از به کارگی ــن ه مهمتر ی
کراتوکونوس متوقف ساختن سیر پیشرفت بیماری است، 
ــتاندارد تعریف نشده است ودر  گرچه این واژه به طور اس
ــیر دارد. مطالعات  هر مطالعه به طور دلخواه قابلیت تفس

پیشین پیشرفت KC را با معیارهای گوناگون از پیشرفت 
ــت گرفته تا به  ــی که نیازمند انجام پیوند قرنیه اس بالین
چند شاخص توپوگرافی نظیر تغییر معادل 1+ دیوپتر در 
ــاز درمان تعریفکرده اند. از این  میزان Kmax از مقدار آغ
رو در مقاالت وحدت رویه و هم سانی زیادی وجود ندارد 
ــردرگمی فراوان در مقایسه  ــباب س و همین موضوع اس

اطالعات و تفسیر نتایج موفقیت را فراهم آورده است.
به رغم تمام این مطالب یک وفاق عمومی در پذیرش 
ــه و پایدار  ــتحکام در قرنی ــت CXL برای ایجاد اس قابلی
کردن آن وجود دارد که باعث گردیده است که این روش 
ــود. با  ــب به عنوان اولین گزینه خط درمان توصیه ش اغل
ــار مبتال به  ــت برای هر بیم ــن وجود CXL ممکن اس ای

کراتوکونوس نیز مناسب نباشد.
 این بیماری در نوع معمول خود در حوالی بلوغ تظاهر 
ــرعتی متغیر تا سنین 30 الی 40 سالگی  می یابد و با س
پیشرفت می کند و بعد از این دوران اغلب به حالت ثبات 
ــد و پایدار می ماند. گرچه سببشناسی KC عمدتاً  می رس
ــی از این ثبات در سیر بیماری به  ــناخته است بخش ناش
توانایی طبیعی قرنیه برای محکم سازی و استوار نمودن 
ــبت داده  ــن نس ــت خود در گذر زمان و با افزایش س باف
ــت، بنابراین بیمارانی که بیماری آنها به تازگی  ــده اس ش
ــخیص داده شده یا جوانانی که گرفتار سیر پیشرونده  تش
ــود بالقوه را از درمان با  ــترین س ــند بیش بیماری می باش
CXL کسب می نمایند. بالعکس، این شیوه درمان ممکن 

ــاله مبتال به کراتوکونوس بدون  ــت برای بیمار 40 س اس
ــد. هم اکنون نیز  ــواهد پیشرفت بیماری ضروری نباش ش
ــرفت بیماری هنوز  ــن مقبول انجام درمانو معیار پیش س

مورد بحث و همچنان در دست مطالعه است.

:CXL موارد منع كاربرد
ــماری از وضعیت ها باید از انجام CXL اجتناب  در ش
ــاخص موثق، درمان  ورزید، اگرچه به دلیل عدم وجود ش
وابسته به نظر و صالحدید جراح و میزان برآورد انتظارات 
ــرفته  ــاری خیلی پیش ــاران با بیم ــد. بیم ــار می باش بیم

Yaseri
Highlight
فاصله رعایت گردد

Yaseri
Highlight
فاصله رعایت گردد

Yaseri
Highlight
فاصله رعایت گردد

Yaseri
Highlight
فاصله رعایت گردد

Yaseri
Highlight
فاصله رعایت گردد

Yaseri
Highlight
فاصله رعایت گردد

Yaseri
Highlight
فاصله رعایت گردد

Yaseri
Highlight
فاصله رعایت گردد

Yaseri
Highlight
فاصله رعایت گردد

Yaseri
Highlight
فاصله رعایت گردد



سال سیزدهم، شماره55، خرداد و تیر 1395 8

ــتند زیرا  ــرای این روش درمانی نیس ــای خوبی ب نامزده
ــازک و انحناء قرنیه ای  ــور معمول قرنیه های ن آنها به ط
ــیب حداکثر دارند. مطالعه ای حاکی از آن است که  با ش
ــی که پیش از عمل کراتومتری آنهابزرگ تر از 58  بیماران
ــت درمان وپیدایش  دیوپتر در معرض خطر باالتر شکس
ــند، به عالوه تحقیق  ــدورت قرنیه پس از عمل می باش ک
ــن باالتر از 35 سال  مزبور اظهار می دارد که بیماران با س
ــده پیش از عمل بهتر از  ــدت بینایی اصالح ش و دارای ح
 احتمال بیشتری جهت از دست دادن بینایی به سبب 
ــترومایی دارند. سرانجام برای  ــگاه های اس تشکیل جوش
چشمانی که پیش از عمل قرنیه های با ضخامت کمتر از 
400 میکرون دارند به دلیل تمرکز آسیب بر ساختارهای 

عمیق تر باید از این شیوه درمانی پرهیزگردد.
ــندگان توصیه  ــج نویس ــن این نتای ــا در نظر گرفت ب
ــا CXL قرار  ــان ب ــی تحت درم ــه بیماران ــد ک می نماین
ــت قرنیه بیش  ــال، ضخام ــن کمتر از 35س گیرند که س
ــه قرنیه خودپس از  ــرون در نازک ترین نقط از 400میک
ــت الیه اپی تلیوم و اندازه گیری کم تر از 58 دیوپتر  برداش
ــته باشند. در قرائت های واقع بر کراتومتری حداکثر داش
عواملی از قبیل بهبود تأخیری یا عفونت که می توانند به 
صورت بالقوه عوارض پس از عمل ایجاد کنند نیز نیازمند 
ــکی  ــم با خش ــتند. چش توجه جدی پیش از درمان هس
ــاری و عفونت های  ــدید، بیماری التهابی آتوپیک و به ش
 CXL ــی باید پیش از انجام همزمان مانند کراتیت هرپس
ــان گردند. همچنین یک  ــب کنترل یا درم به طور مناس
 CXL ــارداری اثرات ــه موردی بیان می نماید که ب مطالع
ــت اکتازی قرنیه را نیز  ــازد و ممکن اس را محدود می س
ــماره پیشین مجله در  ــدید کند (همان گونه که در ش تش
بخش اکتازی پس ازگذشت). با وجود اندک بودن شواهد 
ــام CXL در طی دوران  ــت که احتیاطاً از انج عاقالنه اس
بارداری و نیز بالفاصله پس از آن اجتناب شود. نهایتاً این 
ــگاه شدید در مرکزقرنیه به انضمام حدت  که بهبود جوش
بینایی کاهش یافته پس از انجام CXL غیر محتمل است، 
ــه گزینه های درمان جایگزین مانند پیوند  بنابراین باید ب

قرنیه اندیشید.
تکنیک جراحی استاندارد: پذیرفته شده ترین موافقت 
ــدن  ــه درمانی روش CXL بر پایه پروتکل اصیل درس نام
ــت اپی تلیوم است که نخستین بار در سال  رویکرد برداش
ــیله Wollensak و همکارانش شرح  2003 میالدی به وس
ــیوه ریبوفالوین0/1% در ترکیب با  ــد. در این ش داده ش
پرتو UVA با طول موج 370 نانومتر که اثری معادل  
ــش   5/4 انرژی بر  ــاد می کند موجبات پیدای 3 ایج

قرنیه را فراهم می آورد.
ــدن به صورت گام به گام مطابق  ــتورالعمل درس  دس

شرح آتی می باشد:
ــتریل جراحی بیمار با پارچه (گان)  تحت شرایط اس
ــم مورد عمل به صورت  ــود و قرنیه چش ــانده می ش پوش
ــره پروپاراکائین %0/5  ــی با2 تا 3 بار چکاندن قط موضع
ــس می گردد.  ــمی تتراکائین 0/5% بیح ــا محلول چش ی
ــول پویدان-آیودین (بتادین)  ــا محل ــه اربیت ب 2- منطق
ــود. 3- 7 تا  ــته می ش 10% تمیزو یک گیره پلککارگذاش
ــته  ــر از اپی تلیوم مرکزی قرنیه بریده و برداش 9 میلی مت
ــت قرنیه  ــت اندازه گیری ضخام ــک نوب ــود. 4- ی می ش
ــورت می گیرد تا از  ــوند ص ــیله پاکیمتری اولتراس به وس
ــرون اطمینان حاصل  ــل ضخامت400 میک وجود حداق
ــموالر 0/1% ریبوفالوین در  ــم. 5- محلول ایزواس نمایی
ــی هر 2 تا  ــه صورت تدریج ــتران 20% ب ــول دکس محل
ــطح قرنیه ریخته  ــدت 30 دقیقه روی س ــه به م 3 دقیق
ــلیت المپ با نور آبی  ــم بیمار زیر اس ــود. 6- چش می ش
ــویم ریبوفالوین  مورد معاینه قرار می گیرد تا مطمئن ش
ــت(برای  ــده اس ــطح قرنیه پخش ش به طور کامل در س
جستجوی ریبوفالوین در اتاقک قدامی باید به رنگ زرد 
ــود). 7- قبل از پرتو تابی UVA پاکیمتری مجدد  توجه ش
ــد  ــرد. 8- اگر ادامه درمان ایمن باش ــه انجام می گی قرنی
ــفنجی اطراف لیمبوس به منظور محافظت  یک حلقه اس
ــردد (تصویر  ــال تعبیه می گ ــلول های پایه ای لیمب از س
ــتقیم روی فضای  ــماره 8). 9- پرتو UVA به طور مس ش
ــته شده است –  فاقد اپی تلیوم– که اپی تلیوم آن برداش
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ــترومای غوطه ور شده در محلول  متمرکز می گردد تا اس
ــازد. 10- پرتوتابی به مدت  ــن را با نور فعال س ریبوفالوی
30 دقیقه همراه تداوم ریزش تدریجی ریبوفالوین هر 3 
ــه می یابد. 11- محلول های جایگزین  دقیقه یک بار ادام
مانند محلول سالین متعادل (.B.S.S) و بیحسی موضعی 
ــکی موضع  ــور متناوب تجویز می گردند که از خش به ط
ــان در حالت  ــد و قرنیه را همچن ــت به عمل آورن ممانع
ــه 10، 20 و  ــد. 12- پاکیمتری قرنی ــی نگاه دارن بیحس
ــب  30 دقیقه پس از آغاز ریختن ریبوفالوین جهت کس
اطمینان از باقی ماندن ضخامت استرومای بیش از 400 
ــرون انجام می پذیرد. چنانچه اندازه گیری پاکیمتری  میک
ــان دهد باید  میزان ضخامت را کمتر از 400 میکرون نش
قطره های هیپوتونیک ریبوفالوین را جایگزین قطره های 
ــک معمول نمود. 13- پس از تکمیل درمان یک  ایزوتونی
ــیعالطیف همانند موکسیفلوکساسین به  آنتیبیوتیک وس
ــود و یک عدسی  صورت تدریجی در قرنیه چکانده می ش
ــطح قرنیه بانداژ می گردد. این عدسی تا  تماسی روی س
ــکیل کامل اپی تلیوم قرنیه که معموالً بین 4 تا  زمان تش
ــد در محل باقی می ماند. 14- بیمار  7 روز طول می کش
ــتروئید موضعی ترخیص  ــک دوره آنتیبیوتیک و اس با ی
ــه اپی تلیوم به طور  ــردد. پیگیری منظم تا زمانی ک می گ
ــی را کنار گذارد  ــی تماس کامل بهبود یابد و بتوان عدس

ضروری است.
ــتاندارد:  ــراس لینک اس ــس از جراحی ک پیگیری پ
ــبیه به  ــیار ش ــس از جراحی کراس لینک بس ــت پ مراقب
مواظبت بعد از عمل .P.R.K است. مرحله بهبود زودرس 
ــاران احتمال دارد  ــت و بیم ــیار توأم اس ــکایات بس با ش
ــم خارجی در چشم و  ــاس جس ــک ریزش، احس درد، اش
ــزی1را تجربه نمایند که بر وجود خراش در قرنیه  نورگری
ــی به منظور  ــی تماس ــت می نماید. یک بانداژ عدس دالل
ــکیل مجدد اپی تلیوم و نیز کاهش درد به  حمایت از تش
ــی و نرم کننده های  ــی رود. آنتیبیوتیک های موضع کار م
ــکیل اپی تلیوم جدید و  ــد نگاه دارنده تا زمانی که تش فاق
1 photophobia

ــبه مخدرهای خوراکی و مسکن ها پاسخ دهند  درد به ش
تجویز می گردد.

ــا 7 روز بهبود می یابد که  ــوالً اپی تلیوم طی 4 ت معم
ــی برداشته و یک رژیم  ــی تماس درآن هنگام بانداژ عدس
ــکیل جوشگاه و  ــتروئید به منظور کاهش تش موضعی اس
ــود. (مؤلف روزانه 4  ــود تجویز می ش ــش میزان بهب افزای
ــا 4 هفته با کاهش به  ــت دگزامتازون را به مدت 2 ت نوب
ــاس وجود یا فقدان  2 بار در روز طی 2 تا 4 هفته بر اس
ــا در مقاالت به  ــز می کند ام ــه کدورتقرنیه تجوی هرگون

شیوه های متنوع اشاره شده است).
بیمار در روز اول پس از عمل معاینه می شود، سپس 
ــی تماسی و  ــتن بانداژ عدس 4 تا 7 روز بعدجهت برداش
یک ماه دیگر به منظور پایش کدورت قرنیه مورد معاینه 
ــه  ــای 3 ،6 و 12 معاین ــرد، آن گاه در ماه ه ــرار می گی ق
ــس بیماران هر 6 تا 12 ماه یک  ــرار می گردد. از آن پ تک
ــی پیاپی  ــت برای ارزیابی میزان بهبود از طریق بررس نوب
ــط بیناییسنج یا  ــکار و انجام توپوگرافی توس ــار آش انکس

چشمپزشک معاینه می شوند.
ــوارض جراحی CXL :CXL مانند هر جراحی دیگر  ع
ــن عمل عرضه  ــردارد. در حی ــوه ای را درب ــرات بالق خط
ــدازه گرفته تا طول  ــرژی بیش از ان ــب UVA از ان نامناس
ــی ریبوفالوین توزیعی در  ــت یا مقادیر ناکاف موج نادرس
ــیب احتمالی قرنیه، عنبیه،  ــتروما ممکن است به آس اس
ــبکیه منجر گردد. قرنیه های دارای ضخامت  عدسی و ش
ــکیل اپی تلیوم جدید با  کم تر از 400 میکرون پس از تش
ــتر برای از دست دادن سلول های آندوتلیوم  احتمال بیش

و نیز فقدان دائمی بینایی مواجه هستند.
اثبات شده است که دهیدراسیون شدید قرنیه متعاقب 
ــدید  ــدگی قرنیه را تش ــدن اپی تلیوم می تواند نازکش بری
ــت جهت حصول اطمینان  ــدید مراقب نماید، بنابراین تش
از وجود دائم ضخامت مناسب قرنیه و هیدراسیون کافی 
در سراسر طول عمل ضروری است. ترشحات غیرچرکی2 
ــخ های التهابی شدید همراه با ایجاد  و در موارد نادر پاس
2 Sterile infiltrate
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التهاب عنبیه1، رسوب نقطه ایقرنیه ای2 و ادم قرنیه ظرف 
24 ساعت از درمان با UVA روی داده است.

ــی اظهار می دارد که پرتو UVA باعث تخریب   تحقیق
ــود که می تواند  ــلول های قرنیه (کراتوسیت ها) می ش س
ــیب  ــخ التهابی اولیه پیوند بخورد. گرچه آس به یک پاس
کراتوسیت ها کم تر به عنوان یک جمعیت سلولی طبیعی 
ــور معمول 6 ماه پس از درمان حاصل می گردد  که به ط

مورد توجه است.
پس از عمل یک خطر مضاعف برای پیدایش کدورت 
قرنیه، ایجاد جوشگاه، بهبود تأخیری زخم، ذوب قرنیه3 و 
کراتیت عفونی به ویژه هنگامی که الیه اپی تلیوم برداشته 
ــگاه دائم نادر  ــود وجود دارد. گرچه پیدایش جوش می ش
ــس از CXL گزارش  ــترومایی غالباً پ ــت، کدورت اس اس
ــتروئیدهای موضعی  ــه خوبی به اس ــود و معموالً ب می ش
پاسخ می دهد و ظرف 6 ماه تا یک سال برطرف می گردد.
ــیت قرنیه و عصبگیری  ــش گذرا در حساس یک کاه
ــت تا 6 ماه پس از عمل مشاهده شود،  آن نیز ممکن اس
ــک  گرچه این پدیده کمترین تأثیر را بر پایداری الیه اش
ــاهده و معاینه دقیق در  ــح پایه آن می گذارد. مش یا ترش
ــور پایش بیماران  ــه بهبود اپی تلیوم به منظ خالل مرحل
ــت  ــرای پیدایش عفونت و بهبود تأخیری زخم مهم اس ب
ــیب سلول پایه لیمبال یا مهاجرت  که عارضه اخیر به آس
ــیبدار  ــوم از ورای یک مخروط ش ــلول اپی تلی ضعیف س

مرتبط می باشد.
ــن بالقوه نظیر  ــور عوارض مزم ــم مطالب مذک علیرغ
نقص دیررس سلول پایه لیمبال یا وابستگی به بدخیمی 
ــمی هنوز نیازمند اثبات در مقاالت می باشند.  سطح چش
سرانجام شایان ذکر است که بسیاری از مطالعات پیشین 
ــاخص های  ــاد را با عدم صراحت در مورد ش ــع متض وقای
ــد، بنابراین درمان  ــزارش می نماین ــمول گ ممانعت یا ش
ــه امروزه از جهات  ــوه در بیماران در معرض خطر ک بالق

1 iritis
2 Keratic precipitate
3 Corneal melt

ــان دارند. با وجود تمام این نکات عوارض  دیگر منع درم
ــاران روی  ــاده کوچک از بیم ــی فوق الع CXL در بخش

می دهد و بر اساس آن باید به بیماران مشاوره داده شود.
ــی بزرگ:نتایج تحقیقات بالینی  نتایج مطالعات بالین
ــده اند. بسیاری از  ــماره 1 فهرست ش بزرگ در جدول ش
مطالعات بالینی تکراری همطراز و تقریباً تمام آنها توقف 
ــرونده را به م یزان متوسط تا عالی  در پیشرفت KC پیش
واغلب توأم با قدری پسرفت شیب قرنیه (Kmax) گزارش 
 Kmax ــد. مطالعات به طور میانگین یک کاهش کرده ان
نزدیک به 2 دیوپتر را اظهار می نمایند که به بهبود نتایج 

بینایی منجر می شود.
ــا وجود آن که مطالعات حاکی از ماندگاری بیش از  ب
ــد مدت دقیق  ــال فوائد جراحی کراس لینک می باش 5 س
ــت و باید با  ــناخته اس پایداری اثرات CXL بر قرنیه ناش
ــردد. در آزمون  ــدت تأیید گ ــردآوری اطالعات درازم گ
ــاری در تحقیقات باید به فقدان ثبات قابل  اطالعات اظه
توجه در ارزیابی مقاالت توجه کرد. از آنجا که هر مطالعه 
ــود تنوع در شیوه های اندازه گیری  مستقاًل هدایت می ش

Kmax و دیگر معیارهای ارزیابی به چشم می خورد.

مطالعه بیماری به سهم خود با تنوع از یک بیماری به 
بیماری دیگر و حتی بین دو چشم یک بیمار گیج کننده 
است. همان گونه که ذکر شد عواملی مانند تعیین سرعت 
پیشرفت، زمان آغاز، دوره طبیعی بیماری، اجزاء ژنتیکی 
ــان  ــرایط یکس و محیط فیزیکی میان بیمارانی که در ش
تشخیص داده می شوند اختالف فاحش ایجاد می کند. در 
ــریع باید از تنوع و نیز عوامل  ــتره با فراگیری س این گس
ــبتاً محدود  ــده که طی مطالعات کوتاهمدت نس گیج کنن
بررسی این بیماری پییشرونده مزمن را با دشواری مواجه 

می سازند آگاه بود.
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تزريق درون زجاجيه؛ گزينه اى جديد 
در مراقبت پس از جراحى كاتاراكت

ــی تزریق درون زجاجیه ای را  مطالعه ای جدید کارآی
ــتاندارد  ــه با درمان موضعی اس ــیر زنول در مقایس از مس
ــد و درمی یابد  ــی کاتاراکت ارزیابی می کن ــس از جراح پ
ــت. یافته های این مطالعه  ــیوه مشابه اس که نتایج دو ش
 Clinical به صورت آنالین در تاریخ 18 ژوالی 2016 در

Ophthalmology منتشر گردیده است.

دکتر Bret L. Fisher از مرکز چشم فلوریدای شمالی، 
ــیتی و همکارانش اعالن داشتند نتایج حاصله از  پاناماس
ــنهاد می کند که بیمارانی که ترکیبی  مطالعه مزبور پیش
از قطره ها را در یک چشم خود و یک نوبت تزریق درون 
ــان دریافت می دارند میزان  ــمی را در چشم دیگرش چش
ــان دارند، گرچه بیشتر ایشان  رضایتمندی و نتایج یکس

تزریق را بر قطره ترجیح می دهند.
مؤلفان 25 بیمار را با میانگین سنی 69 سال به عنوان 
ــه بدون عارضه  ــرای جراحی کاتاراکت دوطرف نماینده ب
ــت عدسی  ــاری با کاش ــی انکس یا جراحی معاوضه عدس
درون چشمی برگزیدند. جراحی در هر چشم طبق برنامه 

زمانبندی اجرایی طی 1 تا 2 هفته به طور جداگانه انجام 
ــد. بعد از جراحی چشم اول مقرر گشت تمام بیماران  ش
ــینولون،  ــورت تصادفی یا یک تزریق واحد تریامس به ص
ــین و وانکومایسین درون زجاجیه ای از  موکسی فلوکساس
ــتاندارد متشکل از  ــیر زونول یا یک رژیم موضعی اس مس

فرموالسیون ترکیبی دریافت نمایند.
فرموالسیون موضعی تک قطره ای شامل پردنیزولون، 
ــت روزانه به  ــه نوب ــین وکتوروالک س موکسی فلوکساس
ــیون موضعی مرکب از  ــک هفته با یک فرموالس مدت ی
ــون وکتوروالک دو بار در روز و به مدت 2الی 4  پردنیزول
هفته پیگیری گشت. پس از جراحی چشم دوم داروهای 
تجویزی برای بیماران دو گروه با یکدیگر معاوضه گشت.
ــم در روز اول، هفته اول و ماه  ــاران برای هر چش بیم
ــس از جراحی مورد ارزیابی قرار گرفتند و تغییر در  اول پ
ــاردرون چشمی نسبت به آغاز تحقیق و نیز تغییرات  فش
ــن گردیدند. بیماران  ــوالر و قرنیه تعیی در ضخامت ماک
همچنین برای ارزیابی ادراک درد، کیفیت بینایی ومیزان 
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رضایت کلی مورد پرسش قرار گرفتند.
ــمی بین گروه ها مشابه  ــار درون چش تغییرات در فش
ــل توجه در  ــچ اختالف آماری قاب ــود (P=0/81 ) و هی ب
ــمی مشاهده نمی شد (P=0/74)، به عالوه  فشار درونچش
ــاری در ضخامت مرکزی  ــاوت مهم آم ــان هیچ تف محقق
 (P=0/92) ــزی قرنیه ــوال (P= 0/18) وضخامت مرک ماک
بین گروه ها به دست نیاوردند و نیز هیچ اختالفی در درد 
ــهود نبود (P=0/67). در 5 بیمار شامل  ــده مش گزارشش
ــروه موضعی تورم  ــروه تزریقی و 2 نفر در گ ــن در گ 3 ت
بازگشتی1گزارش شد (P=0/68). در مجموع22 تن از 24 
نفر (92%) بیماران شیوه درمانی تزریق رابرگزیدند و  21 
نفر از آنها (88%) در پی تزریق احساس کردند که نتیجه 

بینایی بهتری حاصل شده است.

1 -rebound inflammation

ــام جراحی ها  ــراح به طور انحصاری تم صرفاً یک ج
ــاران دچار عوارض حین  ــات را انجام می داد، بیم و تزریق
ــه کاتاراکت بین  ــل از مطالعه حذف گردیدند و درج عم

گروه ها مشابه بود.
ــه آماری بزرگ تر  ــق می کنند که نمون مؤلفان تصدی
ــن نکته که این  ــد اما توجه به ای ــودمند باش می تواند س
نخستین مطالعه برای مقایسه ترکیب داروهای ضدعفونی 
و داروهای ضدالتهابی به کار رفتهدر تزریق ترانسزونوالر 
وشیوه های تجویز موضعی به منظورپیشگیری از جراحی 
کاتاراکت می باشد اهمیت این تحقیق راروشن می سازد، 
به عالوه محققان پیشنهاد می کنند که احساس آسودگی 
ــت از عوامل  ــه ممکن اس ــتر با کارآیی قابل مقایس بیش
ترجیح تزریق بر درمان موضعی استاندارد از سوی بیشتر 

بیماران باشد.
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اثر نپافناك در ممانعت ايجاد ادم 
ماكوالر متعاقب جراحى كاتاراكت

ــالم Reuters Health در نیویورک محققان  ــق اع طب
ــمی  ــه عنوان قطره چش ــد نپافناک که ب ــزارش کردن گ
ــوالر پس از جراحی  ــی تجویز می گردد از ادم ماک موضع
ــت در بیماران دچار رتینوپاتی دیابتی ممانعت به  کاتاراک
ــر P. singh Rishi از درمانگاه کلوالند  عمل می آورد. دکت
ــو در e-mail خود به Reuter Health اظهار نمود:  در اوهای
ــت زیرا بیماران دیابتی  ــویق کننده اس نتایج حاصله تش
نسبت هایی باال از عوارض گوناگون را دارند و افزودن یک 

قطره چشمی می تواند نتایج را تقویت نماید.
ــرف 12 ماه از  ــاران گرفتار دیابت ظ حدود 3% بیم
ــت رفتن  جراحی کاتاراکت به ادم ماکوالر همراه با از دس
ــین از  ــل توجه بینایی دچار می گردند. مطالعات پیش قاب
ــتروئیدی در  ــد التهابی غیراس ــی برای داروهای ض نقش
ــن گروه حمایت می کرد.  ــری از ادم ماکوالر در ای جلوگی
ــاغل در 32 مرکز درمانی- دکتر Singh و همکارانش، ش
ــی و کارآیی نپافناک  ــر جهان، ایمن تحقیقاتی در سراس
ــاد ادم ماکوالر در بیماران  ــری از ایج 0/1% را در جلوگی

ــی دیابتی هنگامی که به مدت 90 روز  مبتال به رتینوپات
ــتفاده قرار گیرد مورد  متعاقب جراحی کاتاراکت مورد اس

ارزیابی قرار دادند.
ــن در 7 ژوالی 2016 در   ــزارش آنالی ــاس گ ــر اس ب
ــار  ــان 160 بیم British Journal Ophthalmology محقق

ــاوی توزیع کردند و  ــداد نفرات مس ــروه با تع را در دو گ
برای تمام افراد یک گروه داروی نپافناک تجویز نمودند و 
ــاهد برای مقایسه با گروه  بیماران گروه دیگ ر به عنوان ش

اول دارویی دریافت نکردند.
طی 90 روز پیگیری پس از جراحی کاتاراکت بیماران 
) نسبت به  کمتری از گروه مصرف کننده نپافناک (%5،
) گرفتار ادم ماکوالر شده بودند  ــاهد (%17/5، گروه ش
ــوالر تحت منطقه ای  ــت میانگین ماک (P=0/01)، ضخام
ــتر معاینات پس از جراحی در  مرکزی (CSMT) در بیش
هر دو گروه درمانی افزایش یافت اما اینافزایش ضخامت 
ــود در گروه  ــده ب ــی ام پس از عمل آغاز ش که از روز س
مصرف کننده نپافناک در مقایسه با گروه دیگر به صورت 
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ــری پس از جراحی  ــارزی پایین تر بود. تا 60 روز پیگی ب
ــده نپافناک و  ــاران مصرف کنن ــت در 91% بیم کاتاراک
ــه CSMT به 10 %± میزان  55/6% بیماران گروه مقایس

ابتدایی زمان آغاز مطالعه بازگشته بود.
ــرات حدت بینایی متعاقب جراحی کاتاراکت در  تغیی
ــت اما بیش از 2  هیچ یک از دو گروه تفاوت عمده نداش
برابر بیماران در گروه شاهد (13/8%) نسبت به بیماران 
گروه دریافت کننده نپافناک (6/3%) بالغ بر 5 حرف را در 
بهترین حدت بینایی اصالح شده (BCVA) خود از دست 
دادند. شیوع حوادث آسیبرسان بین دو گروه مشابه بود.

دکتر Singh گفت: با این مطالعه و یک مطالعه خیلی 
ــر که از مزیت پیگیری نمونه ها نیز برخوردار بوده  جدیدت
ــت اطالعات کافی برای توصیه درمان بیماران دیابتی  اس
ــم گردید. او  ــتروئیدی موضعی فراه ــا یک قطره غیراس ب
ــبت باالتری از ابتال به  ــاران گرفتار دیابت نس افزود: بیم
ــا در این موارد در  ــد و درمان با داروه ــوالر دارن ادم ماک
ــا اطالعات موجود  ــت اما ب ــود نتایج بینایی مفید اس بهب
ــتروئیدها بعد از  ــتفاده پیشگیرانه از غیراس نمی توان اس
جراحی کاتاراکت در جمعیت کلی (شامل غیر دیابتی ها) 

را توصیه نمود.

ــن باره اظهار  ــر Miltiadis K. Tsilimbaris در ای دکت
ــاخت که NSAIDs یک  ــکار س ــت: این مطالعه آش داش
ــد التهابی  ــوان داروهای ض ــوه عظیم به عن ــی بالق کارآی
ــه با  ــکی دارد. امتیاز عمده آن ها در مقایس در چشمپزش
ــتروئیدها فقدان عوارض ناخواسته مانند افزایش فشار  اس
ــت (عارضه ای که محتمل است بعد از  درون چشمی اس
استفاده طوالنی مدت از استروئیدهای موضعی رخ دهد).
ــکده  ــکی دانش ــت درمانگاه چشمپزش وی که ریاس
ــر عهده دارد در  ــرت در هراکلیون یونان را ب ــکی ک پزش
ــه کرد: اما  ــه Reuters Health اضاف ــه e-mail خود ب ادام
ــی و فارماکوکینتیک  ــای داروشناس ــبب ویژگی ه به س
NSAIDs صرفاً به شکل قطره عرضه می گردد، درحالی که 

ــازی  ــتروئیدها به صورت معمول در ترکیب ات آزادس اس
ــه می تواند به مدت  ــمی وجود دارند ک مداوم درون چش
ماه ها داروی فعال را تحویل بافت دهد. او در پایان چنین 
ــازی مداوم  ــش NSAIDs با رهاس ــبینی کرد: پیدای پیش
ــمی می تواند به یک  ــتفاده درون چش ــت اس دارای قابلی

جهش در درمان های چشمی منجر گردد.
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نازك شدگى شبكيه؛ نشانگرى 
براى كاهش قواى شناختى

مطالعه ای وسیع در تورنتو، منتشرشده در 27 ژوالی 
سال جاری داللت بر آن دارد که نازک شدگی الیه فیبری 
عصب شبکیه (RNFL) با عملکرد شناختی ضعیف همراه 
ــانگر بالینی برای  ــت و احتمال دارد به عنوان یک نش اس
ــوب گردد. نتایج تحقیقات  ــناخت محس کاهش درجه ش
حاکی از آن هستند که نازک شدگی RNFL یک نشانگر 
ــه می تواند در  ــت ک ــناختی اس ــی برای تنزل ش احتمال

آزمون های بالینی مفید واقع گردد.
 Fang Sarah ــک رئیس مؤلفان، خانم دکتر چشمپزش
ــوق خطاب به اخبار  ــدا ضمن اعالن خبر ف Ko در فلوری

ــان می کنم  ــت: من گم ــکی Medscape اظهار داش پزش
ــرار می دهد بر الیه  ــناخت را تحت تأثیر ق روندی که ش
ــاً جزء  فیبری عصب نیز اثر می گذارد زیرا این الیه اساس
ــد. وی یافته های خود را از  ــمار می آی بافت عصبی به ش
ــته به آلزایمر  تحقیقات مزبور در همایش بین المللی وابس

(AAIC) در سال جاری مطرح نمود.
ــوان بزرگ ترین تحقیق  ــه که از آن به عن این مطالع

ــرکایی از بانک زیستی  ــامل ش ــده ش تاکنون نام برده ش
ــگاری جمعیتی و  ــرکا اطالعات آمارن ــتان بود. ش انگلس
ــز انجام معاینات  ــای خونی را فراهم آوردند و نی نمونه ه
ــور اندازه گیری میزان  ــی و آزمون OCT را به منظ فیزیک

ضخامت الیه عصبی شبکیه روی خود پذیرفتند.
ــن مطالعه 67321 تن  ــده به ای از نمونه های دعوتش
اندازه گیری های ویژه شبکیه داشتند. محققان افراد دارای 
هرگونه اختالل بینایی شامل گلوکوم یا بینایی ضعیف تر 
ــاری نورولوژی  ــد هر نوع بیم ــخاص واج از  و نیز اش
ــت را از مطالعه کنار گذاردند زیرا این ها اخاللگران  یادیاب
شناخته شده می باشند! محققان همچنین افراد باکیفیت 
ضعیف تصویر تشکیل شده در شبکیه را نیز با آزمون های 
ــایی و حذف نمودند. داده های تصویری  ــب شناس مناس
ــبکیه فراهم می آورند  اطالعات دیگری را نیز روی الیه ش
ــا روی تارهای عصبی  ــا برای این مطالعه محققان تنه ام

تمرکز کردند.
بعد از حذف های صورت گرفته 33068 بیمار اطالعات 
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ــت: اگرچه  ــتند. دکتر Ko گف ــتفاده داش OCT قابل اس

تحقیقات دیگر رابطه میان RNFL و عملکرد شناختی را 
ــان داده بود، من فکر می کنم این بزرگ ترین مطالعه  نش

و احتماالً چندین باره از حیث اهمیت و وسعت است.
ــات OCT چهار آزمون  ــا32038ً تن با اطالع مجموع
ــه آینده نگر: این  ــل نمودند:1 –حافظ ــناختی را تکمی ش
ــه ای از زمان آینده  ــادآوری خاطرات را در نقط آزمون ی
ــده  ــی می کند. به بیماران در این مطالعه گفته ش بررس
ــا کامپیوتر آنان باید  ــان دوره عملی کار ب ــود که در پای ب
ــند رنگ ها و تصاویر را نشان دهند و الزم است  قادر باش
ــه معین را انجام  ــد که چگونه یک وظیف ــه به یاد آورن ک
ــه بیماران چندین  ــد.2- جفت کردن همتایان: ب می دهن
ــان داده شد که صورت ها به سمت پایین  جفت برگه نش
ــده بود و آن ها می بایست این تصاویر را جدا  گردانیده ش
ــت.3-  ــاختند که این آزمون در دو نوبت اجرا گش می س
استدالل شفاهی و عددی: این مجموعه آزمون ها توانایی 
استدالل با اطالعات تأمینشده برای ارائه پاسخی صحیح 
ــش را ارزیابی می کند.4- زمان بروز واکنش:  به یک پرس
بر اساس مدت زمان فشردن یک دکمه هنگام بازشناسی 
ــتند  ــنایی قبلی داش ــابقه آش ــی که با آن ها س موضوعات

زمان بندی شدند.
ــرکتکننده در مطالعه را بر اساس  محققان بیماران ش
ــر از 45 میکرون تا بیش از 65  ــت RNFL به کمت ضخام
ــدای مطالعه قانون  ــیم بندی نمودند. در ابت میکرون تقس
ــه فیبری عصبی نازک تر، بیماری وخیم تر» در مورد  «الی
همه افراد و در اجرای هر چهار آزمون صدق می کرد. این 
ــث آماری برای تمام آزمون ها قابل توجه بود و  امر از حی
ــن بیماران حائز  هنوز هم پس از تطبیق و تعدیل برای س
اهمیت است (P<001). مطالعه همچنین همراهی بین 
ــت های آزمون های  میزان ضخامت RNFL و تعداد شکس
ــکار ساخت. این نتایج نشان می دهند که  شناختی را آش
ــه با  ــن میانگین RNFL در مقایس ــراد دارای نازک تری اف
ــخاص با RNFL ضخیم تر در بیشترین تعداد آزمون ها  اش
دچار خطا می گردند و این نیز از جنبه آماری معنادار بود 

.(P<0/001)
محققان تجزیه وتحلیل به شیوه واپس روی1 را به کار 
ــه این امکان را در اختیار آن ها قرار می داد که  گرفتند ک
بر چندین عامل که به صورت بالقوه بر الیه فیبری عصبی 
ــامل سن،  ــناختی تاثیرمی گذارند ش و بالطبع عملکرد ش
ــاخصه ای که مالکیت منزل،  جنس و حرمان و فقدان (ش
ــل را در نظر می گیرد)  ــایر عوام خانواده پرجمعیت و س
همزمان نظارت کنند. دکتر Ko اظهار نمود: چیزهایی که 
ــی مانده بود انجام دو نوبت آزمون های  همچنان مهم باق
ــفاهی، زمان  ــتدالل عددی و ش جور کردن جفت ها، اس
ــود. او و همکارانش  ــه آیندهنگر ب ــش و افت حافظ واکن
ــد افرادی که در  ــن تجزیه و تحلیل ها نتیجه گرفتن از ای
ــتند از عملکرد شناختی  آغاز تحقیق RNFL نازک تر داش

ضعیف تری برخوردار می باشند.
ــرکت کنندگان در آزمون پس  حدود 2500 نفر از ش
ــناختی را تکرارکردند.  ــال آزمون های عملکرد ش از 3 س
ــده در  ــروه را با امتیازات کسبش ــان نمرات این گ محقق
ــد آیا کاهش  ــد تا در یابن ــه نمودن ــدای آزمون مقایس ابت
ــر. تجزیه  ــت یا خی ــبینی اس ــناختی آینده قابل پیش ش
 RNFL ــاران بانازک ترین ــه بیم ــان داد ک وتحلیل ها نش
ــابه و زمان واکنش  ــتر در جورسازی جفت های مش بیش

مشکل داشتند.
ــپرد که این یک  دکتر Ko می گوید: باید به خاطر س
تفاوت فاحش است، گروه بسیار کم شمارتری از جمعیت 
مورد مطالعه که سالم می باشند و آسوده زندگی می کنند. 
ــگفت انگیز دست  ــت که ما به مطلبی ش حقیقت این اس
ــال بود و  ــزود: زمان تحقیق صرفاً 3 س ــم. وی اف نیافته ای
نباید انتظار داشت که شخص تندرست در طی این مدت 
ــاره  ــاه به میزان زیاد دچار افت گردد. او در ادامه اش کوت
ــاران را که در آغاز مطالعه از تحقیق  کرد: اگر برخی بیم
ــی ضعیف تر را به  ــدند مثاًل افراد با بینای ــار گذارده ش کن
ــن بود حتی تأثیری قوی تر  تحقیق بازمی گرداندیم ممک
را درمی یافتیم زیرا ما بر معیار های خود به سختی اصرار 
1 Regression analysis
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می ورزیم.
این مطالعه همچنین نشان داد که افراد با نازک ترین
ــخاص با ضخامت بیشتر در شمار  ــبت به اش  RNFL نس
قابل مالحظه ای ازآزمون های شناختی امتیاز کمتر کسب 
ــن نمی توانم عاملی  ــت: م می کنند. دکتر KO اظهار داش
دیگر بیابم که قادر باشد این تغییر را توضیح دهد، گرچه 
او خاطرنشان ساخت که به نظر می رسد افرادآسیایی در 
ــال آزمون به صورت  ــناختی در طی 3 س برابر کاهش ش

جزئی حمایت شده اند.
ــترس است و به طور منظم  ــهولت در دس OCT به س

در مراکز چشم پزشکی به کار می رود. دکترKO می گوید: 
ــاران گلوکومی  ــخیص بیم ــر روزه آن را برای تش من ه
ــه یک برنامه  ــت ک ــکل نیس به کار می برم و چندان مش
متفاوت را روی دستگاه قرار دهیم که آن را برای این نوع 
کاربردهای نورولوژی آماده سازد. وی در پایان پیشبینی 
می نماید که این وسیله عالوه بر کاربرد در تشخیص زوال 
ــی از ضربه  ــاالً در ارزیابی جراحات مغزی ناش مغز احتم

نیزبه کار گرفته شود.
ــت که به  ــی احتیاطی تحقیق این اس یک پیش بین
سبب آن که جمعیت مورد مطالعه مسن و تندرست بودند 

ــوب  ــتان محس ــت نماینده معرف مردم انگلس ممکن اس
نگردند. بر اساس اطالعات به دست آمده از تحقیق دکتر 
KO تخمین زده می شود که 46 میلیون تن دچار دمانس 

ــالدی به 131  ــا ل 2050 می ــتند که این رقم تا س هس
ــود اما چنانچه بتوان آغاز بیماری  میلیون نفر بالغ می ش
را به تأخیر انداخت شمار کلی مبتالیان به 9 میلیون تن 

کاهش خواهد یافت.
دکتر Ph.D. Suanne Craft- گمان می کند که مطالعه 
ــیار معتبر و یافته هایش خیلی مؤثر بودند. او که  فوق بس
عضو هیئت مشاوره علمی و پزشکی انجمن آلزایمر است 
ــرکت کنندگان در مطالعه زیاد  ــمار ش اظهار می دارد: ش
ــکار و محققان در حذف بسیاری از  بود و نتایج خیلی آش
عوامل مزاحم بسیار دقیق عمل کردند، بنابراین من فکر 
ــت. یک  ــیار امیدوارکننده اس می کنم که یافته هایش بس
ــان و در  نقطه قوت این تحقیق به کارگیری تکنولوژی آس
ــترس بود که همین ویژگی تکمیل این تصویرسازی  دس
ــرتر می سازد. او این  در آینده نزدیک را محتمل تر و میس
تحقیق را به عنوان گامی اساسی و ابتدایی معرفی کرد و 
افزود: اقدام بعدی آن است که دریابیم آیا بیماری آلزایمر 

قابل پیش بینی است یا خیر.
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پيوند اپى تليال ليمبال ساده؛ روشى جديد و 
نويدبخشدر درمان سوختگى هاى چشمى

ــای موردی نتایج  ــان با تکیه بر این مجموعه ه  مؤلف
ــاده  ــد اپی تلیال لیمبال س ــدت پیون ــی م ــبتاً طوالن نس
ــگام برای درمان  ــان به عنوان پیش ــیوه ایش (SLET)، ش
 ،(LSCD) ــلول پایه لیمبال بیماران با نقص یک طرفه س
ــال های 2010 تا 2014 تعداد  ــرح داده اند. بین س را ش
ــامل 65 نفر بالغ و 60 کودک با سوختگی  125 بیمار ش
ــم مسبب LSCD کامل یا  ــیمیایی یا حرارتی یک چش ش
ــم طبیعی مورد مطالعه قرار  ــک به کامل و یک چش نزدی

گرفتند.
ــی به میزان  ــت یک نمونه بیوپس ــامل برداش روند ش
ــم  ــال از چش ــای لیمب ــاعته1 از یاخته ه ــای یک س پهن
ــیب ندیده و تقسیم آن به قریب دوازده قطعه کوچک  آس
ــتری از یک بافت غشاء آمنیوتیک روی  که سپس بر بس
ــت داده جاگذاری  ــه دریافت کننده اپی تلیوم از دس قرنی
ــب  ــات در مکان خود با چس ــد. قطع ــوند می باش می ش
فیبرینی به همراه یک بانداژ عدسی تماسی نرم که روی 
1 1-clock-hour

ــم گذارده می شود مستقر می گردند. گزارش مؤلفان  چش
ــکیل مجدد الیه اپی تلیوم کامل توأم با یک  مبنی بر تش
ــی از موفقیت پیوند  ــکوالر پایدار حاک ــطح قرنیه واس س
ــکال ملتحمه سازی با تخطی از  می باشد. شکست به اش
ــد مجاز 8 میلی متری مرکزی قرنیه، باقی ماندن نقص  ح
ــا نیاز به تکرار  ــوم، کراتیت میکروبی ی ــدار در اپی تلی پای

SLET توصیف شده است.
ــط 1/5 ساله (با دامنه 1 تا  پس از یک پیگیری متوس
ــال) محققان به موفقیت در پیوند در 76% چشم ها  4 س
ــی2 نتایج موفقیت آمیز  ــدند. تجزیه و تحلیل بقای نائل ش
ــابهی را طی یک سال در هر دو گروه بالغین (%80)  مش
ــتر از  ــان داد. بهبود در دو یا بیش ــودکان (72%) نش و ک
ــم ها حاصل گشت و %67  ــنلن در 75% چش خطوط اس
موارد دید  یا بهتر یافتند، نتایجی مشابه میان استاد و 

کارآموزان مشاهده شد.
ــیمبلفارون  ــیدی، س ــت بالینی با جراحات اس شکس
2 Survival analysis
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ــدان  ــتی و فق ــا کراتوپالس ب ــی  ــدید، SLET ترکیب ش
ــت.  ــای SLET پس از جراحی به وقوع می پیوس گرافت ه
ــواهدی از عوارض ویژه  ــم های دهنده ش هیچ یک از چش
محل دهنده پیوند1LSCD یا دیگر عوارض را بروز ندادند. 
ــه SLET تکنیکی مؤثر با نتایج  مؤلفان نتیجه گرفتند ک
ــازی دیرپا و حفظ  قابل اعتماد2 تکرارپذیر3 برای دوباره س
ــمی یکطرفه  ــطحی چش ــوختگی های س ــی در س بینای

می باشد.
اپی تلیوم قرنیه به وسیله سلول های پایه که در عمق 
ــود. وقتی  ــای4 وگت قرار دارند تولید می ش در پرچین ه
ــده را در پی  ــد یکی از دو پدی ــیب می بین این بافت آس
ــت: یا با ایجاد نقصی دائم در اپی تلیال باعث  خواهد داش
شکست بهبود تجدید اپی تلیوم قرنیه می شود یا در رشد 
ــالل می کند.  ــه روی قرنیه ایجاد اخت ــوم ملتحم اپی تلی
ــت،  اپی تلیوم ملتحمه گرچه به نرمی اپی تلیوم قرنیه نیس
ــی و افزایش خطر پیدایش  ــص در آن به کاهش بینای نق

واسکوالریزاسیون قرنیه منجر می گردد.
ــلول های پایه ای لیمبال قابلیت پیوند  خوشبختانه س
ــطح قرنیه به حالت طبیعی درمی آید.  دارند از این رو س
ــه ای لیمبال  ــلول پای ــا برای پیوند س ــی از تکنیک ه یک
ــم طبیعی و  ــت مقدار کمی از این یاخته ها از چش برداش
ــلول ها برای افزایش شمار خود در یک آزمایشگاه  القاء س
ــد. در مرحله بعد این سلول های  بالینی تخصصی می باش
پایه ای لیمبال تکثیرشده روی چشم گیرنده آسیب دیده 
ــم موفقیت گران و  ــن تکنیک به رغ ــوند. ای پیوند می ش
ــی قابل توجه در  ــت و محدودیت های تنظیم زمان بر اس

بسیاری کشورها از جمله آمریکا دارد.
مؤلفان در این مقاله اعالن داشتند که ساالنه با قریب 
ــمی برخورد  ــدید چش ــوختگی ش به100 مورد جدید س
ــه آمیز می آید،  ــیار مبالغ دارند که به نظر من رقمی بس
ــمی ثالث در  ــز مراقبت چش ــان در یک مرک گرچه ایش
1 Donor-site
2 reliable
3 replicable
4 palisades

هندوستان مشغول به کار می باشند؛ کشوری با جمعیتی 
عظیم و شمار زیاد تصادفات محلی و صنعتی.

ــودکان در این مطالعه  ــایع ترین علت LSCD درک ش
ــت.  ــواد آهکی اعالن گش ــی از خوردن م ــات ناش ضایع
ــه با بالغین  ــودکان در این مطالعه در مقایس جراحات ک
ــیمبلفارون خیلی شدیدتر بود  ــتر از نوع قلیایی با س بیش
ــوختگی اسیدی  ــابهی هم س ــان شمار مش (گر چه ایش

داشتند).
ــالن تکنیک ابداعی SLET  خود  محققان پیش از اع
ــد اپی تلیوم لیمبال  ــال 2010 بیش از 1000 پیون در س
ــرده بودند.SLET روندی  ــت ک را در محیط غیرزنده کش
منفرد و نسبتاً سریع (حتی هنگامی که روی هر دو چشم 
ــگاه  ــت که با عوارض خود یک آزمایش صورت گیرد) اس
ــازد. موفقیت آن  دارای رتبه بندی بالینی را درگیر نمی س
ــیاری از بینایی سنجان را شگفت زده کرده است زیرا  بس
این روش به طور اساسی باور طوالنی مدت را که حداقل 
ــاعت از سلول های پایه ای لیمبال  مقدار پهنای 3 تا 6 س
ــت رد می کند. با  برای ترمیم مجدد کامل قرنیه الزم اس
ــیوه پیوند به پهنای یک ساعته بافت سلول پایه ای  این ش
ــل اپی تلیوم قرنیه در قریب  لیمبال منجر به تجدید کام
ــم ها می گردد. ماندگاری تأثیر نتایج حاصل  به 75% چش
ــیوه در زمان نسبتاً طوالنی نیز به اثبات رسیده  از این ش
ــری قطعات  ــت که به کار گی ــوز معلوم نیس ــت اما هن اس
ــاعت نتایجی بهتر را  بزرگ تر لیمبال مثاًل به پهنای 2 س

در پی داشته باشد.
ــان دریافتند که  ــد مؤلف ــه که قباًل ذکر ش همان گون
ــدید، SLET همراه  ــیمبلفارون ش ــیدی، س جراحات اس
ــای SLET پس از عمل  ــتی و کمبود گرافت ه کراتوپالس
ــد. آن ها همچنین تذکر  عوامل خطر در رد پیوند می باش
ــیمبلفارون و نازکی شدید قرنیه پیش از  دادند که اگر س
ــام SLET یا در حین آن درمان گردد درصد موفقیت  انج

احتماالً افزایش خواهد یافت.
ــر Christopher J. Rapuano، مؤلف مقاله، اظهار  دکت
داشت: اخیراً من درباره تغییری در تکنیک فوق شنیده ام 
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ــایی آمنیوتیک  ــای SLET با یک بافت غش ــه گرافت ه ک
ــی تماسی نرم در تالش  ثانوی در عوض یک بانداژ عدس
ــوب زدودن و رفع  ــه به طور مطل ــم کردن و بلک ــرای ک ب
ــود.  ــانده می ش کمبود گرافت های SLET آینده نگر پوش
ــل خود باقی  ــزارش در مح ــای SLET طبق گ گرافت ه
ــازند و وجود  ــد و اپی تلیوم قرنیه را مجدداً می س می مانن
ــکلی پدید  ــایی آمنیوتیک کنار یکدیگر مش دو بافت غش

نمی آورد.

وی افزود: نکته ارزشمند دیگر جاگذاری گرافت های 
ــه مرکزی و محور  ــک خارج ازمحدوده قرنی SLET کوچ

ــود کدورت های کوچک تری  ــی بود که در حین بهب بینای
ــتر ما با بیماران  در قرنیه بر جای می گذارند. اگر چه بیش
چندانی مبتال به LSCD یک طرفه مواجه نیستیم اما باید 
ــرای دقیق SLET در حین انجام توجه نماییم. من  به اج

می دانم که چنین خواهم کرد.
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 (AMD) ــتحاله ماکوالر وابسته به سن کاتاراکت و اس
ــت رفتن بینایی در جهان صنعتی  ــایع  از دس دو علت ش
می باشند. در دهه های متمادی می پنداشتند که جراحی 
ــبب گردد که بیماران با  ــت واقعاً س کاتاراکت ممکن اس
ــتحاله ماکوالر از مرحله زودهنگام به مراحل انتهایی  اس

AMD پیشرفت کنند.

ــات این فرضیه را مطرح کرده بودند که آماس  مطالع
ــت با ایجاد  پس از جراحی یا صدمه حین عمل ممکن اس
ــاء بروک به رگ سازی مجدد1 منتهی  ــتگی در غش گسس
ــدن شیوه های  ــرفته و پیچیده تر ش ــود، گرچه با پیش ش
جراحی کاتاراکت به طور بالقوه این خطر کاهش می یابد.

ــهمی-متقاطع2 مؤلفان به داده های  در این مطالعه س
ــی Korean Ophthalmological Society از قریب به  ارزیاب
ــتره زمانی بیش  ــم) در گس 18000 بیمار (34863 چش
ــال دسترسی داشتند. شرکت کنندگان در تحقیق  از 5 س
ــی تغذیه ای را  ــالمت، آزمایش و ارزیاب ــک مصاحبه س ی

1 neovascularization
2 Cross-sectional

ــن تصاویر ته  ــرگذاردند. تمام بیماران همچنی ــت س پش
چشم (انتهای شبکیه) و نیز مدرک دالبر وضیعت عدسی 
ــالمت و آمار نگاری جمعیتی  و دیگر اندازه گیری های س

را هم داشتند.
سرانجام محققان 314 چشم فیکیک کاذب را با عالئم 
ــم و 1691 چشم فیکیک مبتال  AMD در تصاویر ته چش

ــم های  به AMD را معاینه کردند. هیچ تفاوتی میان چش
فیکیک و فیکیک کاذب هنگام شیوع زودهنگام، دیروقت 
ــت،  ــده AMD وجود نداش و هیچ یک از مراحل معاینه ش
ــمان  ــه مؤلفان متوجه اختالف قابل توجه بین چش گرچ
ــازی آن ها به دو  ــک کاذب هنگام جداس ــک وفیکی فیکی
ــت و چپ چشم گردیدند. چشمان چپ پس از  گروه راس
 AMD جراحی کاتاراکت احتمال بیشتری می رفت که به
ــوند (که به عنوان AMD نئوواسکوالر  دیرهنگام دچار ش
یا آتروفی جغرافیایی شناخته می شود). مطابق اظهارنظر 
ــی  ــپ می تواند به بدشانس ــم چ ــان همراهی چش محقق

منسوب گردد.
ــر جمعیتی که  ــتند که تمرکز ب ــان اعتقاد داش مؤلف

عدم ارتباط آشكار بين 
AMD جراحى كاتاراكت با
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ــت با به کارگیری یافته های ارزیابی  نماینده یک ملیت اس
ــره ای تورش هایی را که در  ــه محققان ک ــات پای از اطالع
ــین مورد غفلت و تسامح قرار گرفته بودند  مطالعات پیش
ــال تورش گزینش). با انجام  ــع می نماید (به عنوان مث رف
این تحقیق ایشان استنتاج کردند که همبستگی آشکاری 
بین AMD دیرهنگام و وضعیت فیکیک کاذب که بیشتر 
قابل پذیرش باشد وجود ندارد. ایشان این فرضیه را عنوان 
ــوی  کردند که تکنیک های اخیر جراحی کاتاراکت به س
کاهش آماس درون چشمیپیشرفته اند و عدسی های جدید 
ــت از ورود پرتوفرابنفش افزایش یافته  با تکنولوژی ممانع
ــم در عدم پیوستگی بین جراحی کاتاراکت  به درون چش

و AMD مسؤول می باشند.
ــت و  ــک مطالعه Cross-Sectional اس ــن تحقیق ی ای
ــرفت AMD را ارزیابی کند اما در عوض و  نمی تواند پیش
صرفاً همراهی آن را با جراحی کاتاراکت تجزیه و تحلیل 
ــیایی برجسته  می نماید. این مطالعه در یک جمعیت آس
ــوع گوناگونی متفاوتی از  ــورت پذیرفت که احتماالً تن ص

ــت در همان روش و حالت  AMD داشتند که ممکن اس

ــین  ــکال AMD در گروه های جمعیتی پیش به عنوان اش
ــراد در این  ــمار اف ــده روی ندهد. اگرچه ش ــه ش مطالع
ــت تنها حدود 300 چشم را بدون  اطالعات پایه مؤثر اس
هرگونه AMD با سابقه جراحی کاتاراکت معاینه نمودند. 
ــده یک شمار خوب و مناسب  این تعداد چشم بررسی ش
ــار نمونه های مطالعات  ــت اما به طور قابل توجه از آم اس
ــد. این تحقیق یک  ــین در این زمینه کمتر می باش پیش
روزآوری مختصر در موضوع جراحی کاتاراکت و AMD با 
نتایج عدم پیوستگی تکنیک های نوین جراحی کاتاراکت 
ــر مرحله  از AMD فراهم  ــا مراحل دیرهنگام و اصوالً ه ب
ــت و  می آورد، گرچه این تحقیق یک مطالعه طولی نیس

قادر به تشخیص علت نمی باشد.
در آینده مطالعات آینده نگر با به کارگیری تکنیک های 
جدید جراحی کاتاراکت احتماالً تصویری آشکارتر از این 
موضوع که انجام جراحی کاتاراکت با تکنولوژی روز سبب 

پیشرفت AMD می گردد یا خیر عرضه می کند.
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ــترالیایی که  ــق اظهار نظر محققان آلمانی و اس مطاب
ــت گرچه  ــر گش ــورک در Reuters Health منتش در نیوی
پیوستگی مستقیم بین این دو مقوله وجود ندارد سطوح 
ــت بر عملکرد غدد میبومین  ــتروژن سرمی ممکن اس اس
تأثیر گذارد و از این رو چشم خشک غیرشوگرنی در زنان 

یائسه ایجاد نماید.
ــه  ــق E-mail ب ــر BlankaGolebiowski از طری دکت
ــا کمک می کنند که بهتر  Reuters Health گفت: یافته ه

ــم تحت تأثیر مقادیر  ــطح چش ــی از س دریابیم چه بخش
ــر در پیدایش  ــود. این ام ــع می ش ــتروژنی خون واق اس
ــم خشک  ــبیه چش ــرایط ش درمان های هدفمند برای ش
ــک بیشتر  ــم خش ــوم چش ــت. درمان های مرس مفید اس
ــبب این حالت خیلی شایع،  تسکینی هستند و علل مس
ــدت دردآلود را  ــیار تحریک پذیر و بعضی اوقات به ش بس

درمان نمی کنند.
 British ــدهدر ــن منتشرش ــاس مقاله ای آنالی بر اس

ــر  ــل دکت Journal of Ophthalmology در روز 13 آوری

ــیدنی  ــگاه New South Wales س Golebiowski از دانش

ــم خشک با افزایش  ــدند که چش و همکارانش متوجه ش
ــبت به مردان شیوع  ــود، در زنان نس ــن شایع تر می ش س
بیشتر دارد و به طور قابل مالحظه ای در زنان پس از سن 
یائسگی بیشتر بروز می کند. درمان جایگزینی با استروژن 
به ویژه با افزایش خطر ابتالی چشم خشک همراه است.
برای تحصیل اطالعات بیشتر گروه تحقیق 46 خانم 
پس از سن یائسگی را که دچار چشم خشک بودند مورد 
ــن این زنان 64/4 سال و  ــط س معاینه قرار دادند. متوس
هیچ یک تحت درمان جایگزینی با استروژن قرار نگرفته 
بودند. در مورد ایشان آزمون ها و اندازه گیری های متعدد 
ــمی، عملکرد اشک و ظاهر  ــامل ارزیابی شکایات چش ش

غده میبومین(MG) صورت پذیرفت.
شکایات چشمی برطرف شدند اما عالئم با دامنه های 
ــرمی  ــطح س ــد. غلظت باالی س ــای ماندن ــی برج طبیع

ارتباط اس تروژن در زنان پس 
از  سن يائسگى با خشكى چشم
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17-بتااسترادیول(E2) در کنار غدد کالهی به تالنژکتازی 
ــل تخمینی قوی  ــن باالتر یک عام ــت و س منجر می گش
برای کیفیت ترشح ضعیف ترMG  به شمار می آمد. گرچه 
ــان داد که E2 و  تجزیه وتحلیل های گوناگون متعدد نش
ــایر هورمون های سرمی به طور قابل توجه قابلیت  نیز س

پیشبینی شکایات چشمی را ندارند.
ــاره کردند که گروه نمونه بزرگ تر ممکن  محققان اش
ــز اهمیت بین  ــات حائ ــان دادن ارتباط ــت برای نش اس
ــکایات و اندازه گیری های هورمونی به سبب تنوع زیاد  ش
ــان چنین  ــد. با این وجود ایش ــر دو متغیر الزم باش در ه
ــارپذیری غده و کیفیت  ــتند: تنوع MG به ویژه فش نوش
ــح به عنوان نقش آفرینان عمده در پیدایش شکایات  ترش
چشم خشک معرفی می شوند. اسمواللیتی اشک نیز یک 
تخمین گر مهم شکایات از طریق ضریب بیماری سطحی 
ــنهاد کردند که  ــم بود. با این یافته ها محققان پیش چش
ــک را در این تحقیق  ــم خش ــکایات چش بیماری MG ش

ــه در یک تحقیق  ــتیبانی می کند و معاین هم گروهی پش
ــتر نقش هورمون های  ــت بیش هم گروه بزرگ ممکن اس

جنسی را روشن سازد.
ــه طور  ــوع و ب ــزود: در مجم ــر Golebiowski اف دکت
ــایع ترین علل جلب  ــی از ش ــک یک ــم خش خالصه چش
ــک حرفه ای است، بنابراین درمان  توجه یک چشم پزش
ــر به معنای صرفه اقتصادی قابل توجه خواهد بود.  مؤثرت
چشمپزشک دیگر دکتر.Bryan S گفت: به خوبی به اثبات 
ــگی در معرض  ــت که زنان پس از سن یائس ــیده اس رس
ــم خشک می باشند  ــانگان چش خطر باالتر ابتالی به نش
ــان دادن  ــش جالب به منظور نش و این مطالعه یک کوش
ــطوح هورمون های جنسی با  ــتگی سیستمیک س همبس
 Lee ــت. گر چه دکتر ــکایات و عالئم چشم خشک اس ش
ــا اضافه نمود: در این مطالعه هیچ  از Los Atlos کالیفرنی
ــاهد وجود نداشت، بنابراین غیرمنطقی است که  گروه ش
بر اساس یافته های آن مبادرت به استنتاج بالینی نماییم.
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خدمات پیشرفته تشخیص درمانی چشم
بیش از بیست سال تجربه در اصالح عیوب انکساری

خدمات پاراکلینیک
 EOG&ERG .اسکن. میدان بینایی. آنژیوگرافی A&B اپتومتری

اعمال جراحی
قرنیه و سگمان قدامی، سگمان خلفی، اکولوپالستیک، استرابیسم، گلوکوم

خدمات لیزری
فمتولیزیک. لیزیک. الزک. PRK کاشت رینگ قرنیه

کرمان، میدان آزادی، خیابان استقالل، 
استقالل 10

تلفن : 32522630 - 034
فاکس: 32522629 - 034

kermaninfo@basireyeclinic.ir

تهران - خیابان جمالزاده شمالی نرسیده 
به خیابان فاطمی شماره 359

تلفن : 66565757 - 021
فاکس: 66428781 - 021
info@basireyeclinic.ir

شیراز - خیابان عفیف آباد، بعد از مجتمع 
حافظ نبش خیابان 17 ، پالک 182

تلفن : 36484814 - 071
فاکس: 36483069 - 071

shirazinfo@basireyeclinic.ir

مراکز فوق تخصصی چشم پزشکی بصیر

کرمان                                                تهران                                                شیراز
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