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ســرمقاله
آموزش به بیماران کلید موفقیت در فضای سالمت مدرن امروزی )بخش دوم(

در شــماره گذشــته بــه ایــن موضــوع پرداختــه شــد کــه آمــوزش بیمــاران را می تــوان بــه 
دو دســته بــزرگ تقســیم کــرد: آمــوزش بالینــی بیمــار و آمــوزش ســالمت و بهداشــت.

ــه ای  ــچ نظری ــا هی ــت، ام ــده اس ــه ش ــری عرض ــه یادگی ــددی در زمین ــای متع نظریه ه
نتوانســته اســت بــه صــورت یکپارچــه پذیرفتــه شــود. امــا از حــدود یــک صــد ســال پیش 
ــری را  ــه یادگی ــد ک ــکل گرفته ان ــدف ش ــن ه ــا ای ــا ب ــی نظریه ه ــا تمام ــون، تقریب ــا کن ت
علمی تــر و بــا قابلیــت اندازه گیــری بیشــتری ارائــه دهنــد. امــا ایــن تئــوری کــه یادگیــری 

ــه شــده اســت.  ــاری، پذیرفت ــی و دارای رویکــرد رفت ــدی اســت ذهن فراین
در هــر صــورت یادگیــری، هنــری اســت که ایــن روزهــا اهمیــت بســیار زیــادی پیــدا کرده 
اســت و هنــر چگونــه یادگیــری و دور ریختــن دانســته های قدیمــی و غیــر مفیــد تبدیل به 

علمــی شــده اســت کــه مطالــب علمــی بــر روی آن روز بــه روز افزایــش می یابــد.
جــدای از جذابیــت یادگیــری و آمــوزش در تمامــی محیط هــا، فضــای ســالمت و بهداشــت 
هــم از ایــن قاعــده مســتثنا نبــوده و رشــد جالــب و چشــم گیــری داشــته اســت و تبدیــل 
ــا طــی رونــد آن  ــا اهدافــی قابــل انــدازه گیــری کــه ب شــده اســت بــه رویکــردی علمــی ب
می-توانــد باعــث تغییــر دانــش و رفتــار افــراد حاضــر در ایــن محیــط، چــه پزشــکان و چه 

بیمــاران، شــود.
ــت  ــیاری اس ــای بس ــا دارای پیچیدگی ه ــر محیط ه ــد دیگ ــم مانن ــط ه ــن محی ــا ای طبع
ــوری  ــت و صب ــا اصــول علمــی را در پیــش گرف ــر آن ه ــق آمــدن ب ــرای فائ کــه بایســتی ب

ــرد. ــه ک پیش
ــود و  ــاس می ش ــیار احس ــاران بس ــه بیم ــوزش ب ــه آم ــاز ب ــم، نی ــالمت چش ــط س در محی
ــا توجــه بــه اینکــه چشــم هــم جایــگاه  ــا توجــه رشــد روزافــزون ابــزارآالت ارتباطــی و ب ب
ویــژه ای بیــن قســمت های مختلــف دارد و هــم در معــرض آســیب بیشــتر اســت، آمــوزش 

ــه شــیوه مــدرن و اثربخــش بســیار حیاتــی اســت. ب
امیدواریم که این نشریه بتواند این رسالت را به خوبی به انجام برساند.

دکتر عباس ابوالحسنی
سردبیر
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1 -Google AI Matches Diabetic Retinopathy Screens 
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دکتر رابیا اس. توما، 30 نوامبر 2016 1
چشــم پزشــکان نبایســتی نگرانــی بــه خــود 
ــده  ــه دســت آم ــای ب ــی داده ه ــد ول راه دهن
از یــک مطالعــۀ جدیــد در زمینــۀ یادگیــری 
ماشــینی ایــن نکتــه را مطــرح می کنــد 
ــدان  ــه چن ــده ای ن ــا در آین ــه کامپیوتره ک
دور قــادر خواهنــد بــود تــا بــا دقتــی مشــابه 
ــه  ــا هزین ــه ب ــکان و البت ــم پزش ــت چش دق
ــی  ــری رتینوپات ــه غربالگ ــری، ب ــری کمت ب
دیابتیــک بپردازنــد. گزارشــی در ایــن مــورد 
 JAMA در online در 29 نوامبــر به  صــورت

ــد. ــر گردی منتش
بــا ایــن وجــود، در خصــوص اینکــه چگونه و 
چــه زمانــی ایــن تکنیــک جدیــد را می تــوان 
در سیســتم مراقبت هــای بهداشــتی وارد 
نمــود و نیــز در خصــوص اینکــه متخصصانی 
ــت ها  ــکان و رادیولوژیس ــم پزش ــل چش مث
-کــه در زمینــۀ ارزیابــی داده هــای تصویــری 
آمــوزش  دیده انــد- چگونــه بایــد پاســخ 
و واکنــش دهنــد، در میــان کارشناســان 

ــود دارد. ــی وج ــالف نظرهای اخت
مطالعــات قبلــی اخیــراً نشــان داده اســت که 
ــه در  ــد ک ــاد بگیرن ــد ی ــا می توانن کامپیوتره
تصاویــر گرفتــه  شــده از شــبکیه، رتینوپاتــی 
ــا تاکنــون،  دیابتیــک را تشــخیص دهنــد ام
کامپیوترهــا نتوانســته اند بــه آن میــزان 
دقتــی کــه جهــت کاربردهــای بالینــی مورد 

ــد. ــدا کنن ــت پی ــند، دس ــاز می باش نی
تالش هــا،  ایــن  امیدوارکننده تریــن  در 
ــینی  ــری ماش ــام یادگی ــه ن ــدی ب از فرآین
ایــن  هوشــمند اســتفاده می شــود؛ در 
ــم  ــم، نمی گویی ــک الگوریت ــه ی ــد، ب فرآین
کــه کــدام ویژگــی و خصوصیت یــک تصویر 
ــوض،  ــه در ع ــد بلک ــت می باش ــز اهمی حائ
ــرض  ــه در مع ــوازات اینک ــه م ــم ب الگوریت
ــر تفســیر شــده  ــده ای از تصاوی ــداد فزاین تع
قــرار می گیــرد، خــود قوانیــن و ضوابــط 

خــودش را توســعه می دهــد.
 Varun Gulshan پــس بنابرایــن دکتــر
کــه محققــی در زمینــۀ یادگیــری ماشــینی 
در شــرکت گــوگل، Mountain View در 
ــا همکارانــش  ــا می باشــد، همــراه ب کالیفرنی
الگوریتمــی را عرضــه کردنــد کــه ایــن 
الگوریتــم در خــالل فــاز یادگیــری، در 
ــر  ــا الگوریتم هــای قبلــی از تصاوی مقایســه ب
بســیار بیشــتری اســتفاده کــرده بــود و برای 
هــر تصویــری، تفاســیر بیشــتری ارائه شــده 

ــود. ب
ــوان  ــمند را می ت ــی هوش ــبکه های عصب ش

ــوزش داد. آم
محققــان، 128175 تصویــر موجــود در 
ــورد  ــای EyePACS را م ــه داده ه مجموع
ــر،  ــداد تصوی ــن تع ــد. ای ــرار دادن اســتفاده ق
ــی در  ــی دیابت ــری رتینوپات ــز غربالگ از مراک
ــم  ــتان چش ــه بیمارس ــده و س ــاالت متح ای
ــد.  ــع آوری ش ــتان جم ــکی در هندوس پزش
هــر تصویــر توســط تعــدادی چشــم پزشــک 
ــم  ــای چش ــا رزیدنت ه ــر( ی ــی 7 نف )از 3 ال
پزشــکی ســال آخــر، از نظــر رتینوپاتــی 
دیابتیــک، ادم ماکــوالر دیابتــی و نیــز از نظر 

ــد. ــدی گردی ــر درجه بن ــت تصوی کیفی
در میــان مجموعــۀ آموزشــی 118419 
عکــس دارای کیفیــت مناســبی جهــت 
ــر  ــد. ب ــبکیه بودن ــای ش ــی بیماری ه ارزیاب
اســاس نظــر اکثریــت هیئتــی متشــکل 
از حداقــل 7 چشــم پزشــک دارای بــورد 
میــان  در  متحــده،  ایــاالت  تخصصــی 
ایــن عکس هــا 33246 عکــس )%28/1( 
دارای رتینوپاتــی دیابتیــک قابــل ارجــاع 
)رتینوپاتــی دیابتیــک متوســط یا شــدید( و 
ــه ارجــاع  ــاز ب ــد کــه نی ــا ادم ماکــوالر بودن ی

داشــت.
ــر روی دو مجموعــه دادۀ  ســپس الگوریتــم ب
ــه،  ــن مجموع ــد. اولی ــت گردی ــتقل تس مس
)بــدون   1-EyePACS بــه  متعلــق 
مجموعــۀ  بــا  هم پوشــانی  هیچ گونــه 
ــری  ــامل 9963 تصوی ــود و ش ــی( ب آموزش
بــود کــه از 4997 بیمــار گرفتــه شــده 
ــک  ــی دیابتی ــیوع رتینوپات ــزان ش ــود: می ب
ــدی، 7/8  ــل درجه بن ــر قاب ــان تصاوی در می
ــۀ  ــه، مجموع ــن مجموع ــود. دومی ــد ب درص
Messidor-2 بــود کــه شــامل 1748 
ــود؛  ــار ب ــده از 874 بیم ــه ش ــر گرفت تصوی
ــر  ــان تصاوی ــاری در می ــیوع بیم ــزان ش می

قابــل درجه بنــدی، 14/6 درصــد بــود.
ــِی  ــه از ویژگ ــت اینک ــم جه ــن الگوریت در ای
ــد  ــکان تقلی ــم پزش )Specificity( کار چش
گــردد، از یــک Cutpoint محدودکننــده 
 )Sensitivity( ــیت ــد و حساس ــتفاده ش اس
و ویژگــِی ایــن الگوریتــم، جهــت تشــخیص 
ــه داده های  ــی دیابتیــک در مجموع رتینوپات
EyePACS-1 به ترتیــب %90/3 و 98/1% 
و در مجموعــۀ Messidor-2 بــه ترتیــب 

ــت. ــوده اس %87 و %98/5 ب

وقتــی کــه جهــت هماهنگــی و رعایــت 
شــرایط یــک برنامــۀ غربالگــری، از یــک 
ــر و  ــه ت ــخت گیران ــر س ــِت کمت کات پوین
انعطاف پذیــری اســتفاده گردید، حساســیت 
مجموعــه  بــرای  الگوریتــم  ویژگــی  و 
ترتیــب  بــه   1-EyePACS داده هــای 
ــورد  ــداد در م ــن اع ــود. ای %97/5 و %93/4 ب
ــه ترتیــب 96/1%  مجمــوع Messidor- 2 ب

و %93/9 بــود.
این طــور می نویســند: »ایــن  محققــان 
ــتفاده  ــا اس ــه ب ــد ک ــان می ده ــج نش نتای
داده هــای  حــاوی  مجموعه هایــی  از 
ــه مشــخص نمــودن  ــاز ب ــدون نی ــراوان و ب ف
ــیب  ــیب )آس ــر آس ــی ب ــای مبتن ویژگی ه
ــی  ــبکه های عصب ــه ش ــوان ب ــور(، می ت مح
ــیت  ــا حساس ــا ب ــوزش داد ت ــمند آم هوش
بــاال و ویژگــی بــاال، رتینوپاتــی دیابتــی 
یــا ادم ماکــوالر دیابتــی را در عکس هــای 
گرفتــه شــده از فوندوس شــبکیه تشــخیص 

دهنــد.«
واردکــردن ایــن تکنیــک بــه سیســتم 

بهداشــتی مراقبت هــای 
ــد  ــر می کنن ــندگان ذک ــه نویس ــد ک هرچن
کــه قبــل از آنکــه چنیــن برنامــه ای را بتــوان 
ــورد  ــتی م ــای بهداش ــتم مراقبت ه در سیس
ــی های  ــت بررس ــرار داد می بایس ــتفاده ق اس
بیشــتری در ایــن خصــوص صــورت پذیــرد، 
ســایر کارشناســان در خصــوص اینکــه ایــن 
ادغــام چگونــه اثربخــش خواهــد بــود و 
نیــز اینکــه ایــن کار، چــه تصــوری را ایجــاد 
خواهــد کــرد، پرســش هایی را مطــرح 

. می کننــد
دکتــر Yin Wong Tien )مدیــر امــور 
ــنگاپور(  ــم در س ــی چش ــز مل ــکی مرک پزش
و دکتــر Neil M.Bressler )رئیــس بخــش 
شــبکیه در انســتیتو چشــم ویلمر، دانشــگاه 
جانــز هاپکینــز در بالتیمــور مریلنــد و 
ویراســتار JAMA Ophthalmology( در 
ــه  ــد ک ــر می کنن ســرمقالۀ مشترکشــان ذک
ــرای یک  یــک برنامــۀ غربالگــری اتوماتیک ب
ــه  ــری آن ب ــت حداکث ــه ظرفی سیســتمی ک
ــد  ــیده )Overloaded(، می توان ــام رس اتم
ــه صرفــه  ظرفیــت سیســتم و نیــز مقــرون ب

ــد. ــش ده ــودن را افزای ب
ــن، دقــت  ــر ای آن هــا می نویســند: »عــالوه ب
ــه  ــم، ب ــه آن دســت  یافته ای غربالگــری کــه ب
میــزان قابــل مالحظــه ای باالتــر از آن چیزی 

نتایج نشان 
می دهد که 

با استفاده از 
مجموعه هایی 

حاوی 
داده های 
فراوان و 

بدون نیاز 
به مشخص 

نمودن 
ویژگی های 

مبتنی بر 
آسیب )آسیب 

محور(، 
می توان به 
شبکه های 

عصبی 
هوشمند 

آموزش داد تا 
با حساسیت 

باال و 
ویژگی باال، 
رتینوپاتی 
دیابتی یا 

ادم ماکوالر 
دیابتی را در 
عکس های 
گرفته شده 
از فوندوس 

شبکیه 
تشخیص 

دهند
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اســت کــه دســتورالعمل های غربالگــری 
ــیت و  ــوالً حساس ــازند )معم ــرح می س مط

ــت(.« ــد اس ــر از 80 درص ــی باالت ویژگ
ــر  ــرات دکت ــاس نظ ــر اس ــود ب ــن  وج ــا ای ب
Wong و دکتــر Bressler، در داده هــای 
موجــود شــکاف هایی وجــود دارد، بــه عنوان 
مثــال، محققــان توانایــی الگوریتــم را جهــت 
افتــراق مــوارد شــدید رتینوپاتــی دیابتیــک 

ــد. ــی و تســت نکــرده بودن ارزیاب
آن هــا تأکیــد می کننــد: »ایــن مــوارِد 
ــوری و  ــه ارجــاع ف ــوالً ب بســیار شــدید معم
ــده آل  ــد و ای ــاز دارن ــی نی ــای بالین مراقبت ه
آن اســت کــه در هــر برنامــۀ غربالگــری )چه 
ــه  ــراد و چ ــط اف ــده توس ــای اجراش برنامه ه
برنامه هــای نــرم افــزاری( ایــن مــوارد 

ــود.« ــه نش ــده گرفت نادی
ــکی  ــه پزش ــد ک ــان می کنن ــا خاطرنش آن ه
کــه در حــال غربالگــری یــک بیمــاری 
می باشــد، همزمــان بــه دنبــال یافتــن ســایر 
مشــکالت نیــز خواهــد بــود. درعیــن حــال، 
ــام  ــاس طراحــی انج ــر اس ــم ب ــک الگوریت ی
ــی  ــن رتینوپات ــه یافت ــدود ب ــده اش، مح ش
دیابتیــک می باشــد و بنابرایــن فرصــت 
ــدۀ  ــالالت تهدیدکنن ــایر اخت ــخیص س تش
ضمنــاً  می دهــد.  دســت  از  را  بینایــی 
دکتــر Wong و دکتــر Bressler ایــن 
ــک،  ــتم اتوماتی ــک سیس ــه ی ــوع را ک موض
چگونــه بــا مدل هــای مراقبتــی فعلــی 
تطابــق و هماهنگــی خواهــد داشــت مطــرح 
می کننــد. بــه عنــوان مثــال یــک پزشــک بــا 
ــرد  ــری را می گی ــی تصوی ــوع تخصص ــر ن ه
ولــی تفســیر آن را بــه عهــدۀ کامپیوتــر 
اینکــه آیــا پزشــک  می گــذارد؟ و یــا 
ــه  ــه ب ــرد ک ــد ک ــاس خواه ــان احس همچن
ــود  ــاز وج ــده نی ــه ش ــر گرفت ــی تصوی ارزیاب

ــه؟ ــا ن دارد ی
در بــازی پیــش برویــد و برنــده شــوید؛ ولــی 

ــد؟ ــرا می رس ــی ف ــده ِک آین
دکتــر Saurabh Jha، دانشــیار رادیولوژی 
در دانشــگاه پنســیلوانیای فیالدلفیــا و دکتــر

Eric J. Topol صاحــب کرســی طــب نویــن 
و اســتاد ژنومیــک در مرکــز تحقیقاتــی 
Scripps در La Jolla در کالیفرنیا در مقالۀ 
ــی  ــورد بررس ــه را م ــن نکت ــه ای ای جداگان
ــرای  ــی را ب ــد و چالش ــرار می دهن ــی ق دقیق
رادیولوژیســت ها و پاتولوژیســت ها ایجــاد 
اینکــه  در جهــت  می کننــد؛ خصوصــاً 
ایــن متخصصــان از تغییــرات رخ داده در 

حوزه هــای کاریشــان پیشــی بگیرنــد و 
تجهیــزات کامپیوتــری را کــه تشــخیص 
دهنــدۀ الگوهــای بیمــاری می باشــد، قبــول 

ــد. کنن
ــه  ــد ک ــا این طــور می نویســند: »هرچن آن ه
گزارش هایــی در مــورد جایگزیــن شــدن 
بــه  پاتولوژیســت ها  و  رادیولوژیســت ها 
ــز  ــر اغراق آمی ــه نظ ــا ب ــیلۀ کامپیوتره وس
می باشــد ولــی ایــن متخصصــان بایــد 
از نظــر اســتراتژیکی برنامــه ای را بــرای 
ــوش  ــه در آن، ه ــد ک ــی کنن ــده طراح آین
ــی از نیــروی کار مراقبت های  مصنوعــی جزئ

می باشــد.« بهداشــتی 
آن هــا در ادامــه این طــور می گوینــد کــه 
ــع  ــک منب ــط ی ــده، فق ــه ش ــر گرفت تصاوی
ــا  ــه شــمار مــی رود. در جهانــی ب اطالعــات ب
ــه  ــی -از جمل ــوش مصنوع ــای ه الگوریتم ه
 Gulshan ــر ــط دکت ــه توس ــی ک الگوریتم
و همکارانــش طراحــی گردیــد- ممکــن 
ــه در  ــد ک ــته باش ــاز نداش ــک نی ــت پزش اس
یــک تصویــر، نامنظمــی و یــا یــک اختاللــی 
را شناســایی نمایــد بلکــه نیــاز بــه آن خواهد 
ــدی  ــۀ بع ــه در مرحل ــد ک ــه بدان ــت ک داش
بــرای بیمــار، چــه کاری را بایــد انجــام 
ــد  ــان بای ــن متخصص ــن ای ــس بنابرای داد. پ
ــران بالینــی  ــه مدی آمــادۀ ایــن شــوند کــه ب
و مدیــران اطالعاتــی و نــه فقــط خواننــدگان 

ــوند. ــل ش ــا تبدی داده ه
دکتــر Andrew L. Beam )از مرکــز 
دانشــگاه  در  انفورماتیــک  بیومدیــکال 
ماساچوســت(  بوســتون  در  هــاروارد 
)مدیــر   Isaac S. Kohane دکتــر  و 
برنامــۀ انفورماتیک بیمارســتان کــودکان و 
ــکال انفورماتیک، دانشــکدۀ  بخــش بیومدی
پزشــکی هــاروارد( در ســرمقالۀ دومــی 
ــالش  ــد شــرکت ت ــد کــه چن ذکــر می کنن
می کننــد تــا از چنیــن نــرم افــزاری در 
آنالیــز ســایر تصویــر برداری هــای پزشــکی 
مثــاًل در تشــخیص ســرطان ریــه اســتفاده 

کننــد.
ــر  تلفیــق الگوریتم هــا جهــت آنالیــز تصاوی
پزشــکی  مراقبت هــای  سیســتم  در 
می توانــد بســیار مقــرون بــه صرفــه 
 Kohane و دکتــر Beam باشــد. دکتــر
خاطرنشــان می کننــد کــه تراشــه های 
)Chip( کامپیوتــرِی موردنیــاز جهــت 
اجــرای یــک برنامــه -کــه بــا همــان 
دکتــر  وســیلۀ  بــه  کــه  تراشــه هایی 

Gulshan و همکارانــش ابــداع گردیــد 
شــبیه می باشــند- تقریبــاً 1000 دالر 
هزینــه در بــر دارد و می توانــد در هــر 
ــل  ــه و تحلی ــس را تجزی ــه، 3000 عک ثانی

کنــد.
ــت  ــود دق ــا وج ــی ب ــال، حت ــن ح در عی
بــاالی غربالگــری رتینوپاتــی دیابتیــک که 
توســط دکتــر Gulshan و همکارانــش 
ــر Beam و  ــت، دکت ــده اس ــزارش گردی گ
ــه  ــد ک ــدار می دهن ــر Kohane هش دکت
پذیــرش وســیع و گســتردۀ ایــن روش 
ــه  ــه ب ــد اســت ک ــکان[ بعی ]از ســوی پزش

ــد. ــرعت رخ ده س
می گیرنــد:  نتیجــه  این طــور  آن هــا 
ــوش  ــه ه ــأله ک ــن مس ــه ای ــه ب ــا توج »ب
مصنوعــی 50 ســال اســت کــه وعــدۀ ایجاد 
ــکی  ــن در پزش ــی و بنیادی ــرات اساس تغیی
را می دهــد و در ایــن راه بــا ناکامــی و 
ــن نکتــه  ــرو هســتیم پــس ای شکســت روب
حائــز اهمیــت اســت کــه از تفســیر افراطی 

ــم.« ــد دوری کنی ــج جدی ــن نتای ای
دکتــر Gulshan و چنــد تــن از همکارانــش، 
ذکــر می کننــد کــه تجزیــه و تحلیــل تصاویر 
گرفتــه شــده از فونــدوس توســط مدل هــای 
یادگیــری ماشــینی، بــه نــام آن هــا بــه 
ــر  ــر Wong ذک ــت. دکت ــیده اس ــت رس ثب
ــزار غربالگــری  ــرم اف ــاز ن ــه امتی ــد ک می کنن
اتوماتیــک رتینوپاتــی دیابتیــک بــه نــام او به 
ثبت رســیده اســت و او بابــت مشــاوره دادن و 
ــرکت های  ــورتی ش ــۀ مش ــت در کمیت عضوی
 Abbott، Novartis، Pfizer، Allergan
و Bayer مبالغــی را دریافــت می کنــد. 
می کنــد  ذکــر  نیــز   Dressler دکتــر 
کــه دارای امتیــاز ثبــت یــک سیســتم و 
یــک روش جهــت تشــخیص اتوماتیــک 
دژنرســانس وابســته بــه ســن ماکــوال و ســایر 
ناهنجاری هــای شــبکیه می باشــد. دکتــر 
Beam و دکتــر Kohane، هیــچ رابطــۀ 
ــده  ــرح ش ــات ط ــوص موضوع ــی در خص مال
را مطــرح نســاختند. دکتــر Jha گــزارش 
ســخنگوی  عنــوان  بــه  کــه  می کنــد 
 Toshiba Medical Systems شــرکت 
 Topol ــر ــد. دکت ــت می کن ــتمزد دریاف دس
اعــالم می کنــد کــه بابــت مشــاوره دادن 
بــه شــرکت Google و Apple مبالغــی را 
ــتار  ــر Topol، ویراس ــد. دکت ــت می کن دریاف
 Medscape Medical News ارشــِد 

. شــد می با
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این مسأله 

که هوش 
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وعدۀ ایجاد 
تغییرات 

اساسی و 
بنیادین در 
پزشکی را 
می دهد و 

در این راه 
با ناکامی 

و شکست 
روبرو هستیم 

پس این 
نکته حائز 

اهمیت است 
که از تفسیر 
افراطی این 
نتایج جدید 
دوری کنیم
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ــط  ــه توس ــدی ک ــۀ جدی ــاس مطالع ــر اس ب
دولــت ایــاالت متحــده صــورت گرفتــه، 
ــالح  ــور اص ــه منظ ــه ب ــرادی ک ــیاری از اف بس
ــک  ــی لیزی ــل جراح ــت عم ــود، تح ــد خ دی
ــی  ــد از جراح ــاه بع ــد م ــد، چن ــرار می گیرن ق
مشــکالت چشــمی جدیــدی را تجربــه 

. می کننــد
محققــان متوجــه شــدند کــه ایــن مشــکالت 
ــه  ــود و ب ــک ب ــف و کوچ ــاً خفی ــد عموم جدی
ــه ای  ــراد صدم ــرۀ اف ــی روزم ــرد طبیع عملک
نمــی زد. در اکثــر مــوارد، مشــکالت اولیــۀ 
بینایــی فــرد بــه وســیلۀ عمــل جراحــی 

ــود. ــده ب ــرف ش برط
FDA در ایــاالت متحــده، طبــق بیانیــه ای 
خطــاب بــه »اخبــار ســالمت خبرگــزاری 
رویتــرز« اعــالم کــرد: مــا بــه منظــور 
شناســایی اینکــه چــه بیمارانــی بعــد از عمــل 
جراحــی لیزیــک، احتمــال دارد کــه در انجــام 
ــکالتی  ــار مش ــان دچ ــای روزمره ش فعالیت ه
ــات بیشــتری  ــام تحقیق ــه انج ــاز ب ــوند، نی ش

داریــم.
ــر  ــت تغیی ــزر جه ــک، از لی ــی لیزی در جراح
ــود. در  ــتفاده می ش ــم اس ــۀ چش ــکل قرین ش
ایــن تکنیــک، اشــعه بــه شــکل مناســبی بــه 
ــت،  ــود و در نهای ــده می ش ــم تابان ــل چش داخ
نزدیک بینــی،  مثــل  بینایــی  اختــالالت 
دوربینــی و آستیگماتیســم اصــالح می گــردد.

و   FDA از   Malvina Eydelman دکتــر 
همکارانــش در شــمارۀ مــورخ 23 نوامبــر 
ــور  ــۀ JAMA Ophthalmology این ط مجل
می نویســند کــه بیمــاران گاهــی اوقــات 
ــل  ــک، مشــکالتی را از قبی ــد از انجــام لیزی بع
خشــکی چشــم، نــور شــدید، حلقه هــای نــور 
ــر  ــی را ذک ــام جراح ــی از انج ــی کل و نارضایت

. می کننــد
ــن  ــه ای ــی ک ــد: »در مطالعات ــا می افزاین آن ه
ــه  ــد، ب ــرار می ده ــی ق ــورد بررس ــم را م عالئ
این نکتــه که ایــن مشــکالت بــر زندگــی افراد 
چــه تأثیــری می گــذارد، توجــه و دقــت نشــده 
اســت. ضمنــاً ایــن مطالعــات بــه وســیلۀ نــوع 
تحقیقــی کــه محققــان مــورد اســتفاده قــرار 

ــده اســت.« ــد، محــدود گردی داده ان
ــت، از  ــام گرف ــه انج ــدی ک ــق جدی در تحقی
داده هــای بــه دســت آمــده از دو مطالعــه 
ــک  ــه، ی ــن دو مطالع ــد: در ای ــتفاده گردی اس
ــه  ــی ک ــرای بیماران ــه ب ــی -ک ــرح تحقیقات ط
تحــت عمــل لیزیــک قرارگرفتــه بودنــد، 
ــرار  ــی ق ــورد ارزیاب ــود- م ــده ب ــی ش طراح

گرفــت.
مطالعــات مربــوط بــه نتایــج حاصــل از 
ــزارش شــده  ــاران گ ــه توســط بیم ــک ک لیزی
 PROWL:The Patient-Reported(
Outcomes With LASIK( دربرگیرنــدۀ 
ــه کار و 271  ــغول ب ــان مش ــر از نظامی 240 نف
ــی  ــه تمام ــود ک ــادی ب ــهروندان ع ــر از ش نف
آن هــا، قبــل از انجــام عمــل جراحــی و نیــز 3 
مــاه بعــد از جراحــی تحــت نظر قــرار داشــتند.

افــراد قبــل از انجــام جراحــی دچار مشــکالت 
دیــد بودنــد و از دیــد خــود شــکایت و ناراحتی 
ــود.  ــب آوری نب ــر تعج ــه ام ــه البت ــتند ک داش
ایــن شــکایات بعــد از انجــام جراحــی، 
ــد از  ــال، 43 درص ــن ح ــت. درعی ــش یاف کاه
 PROWL شــرکت کنندگان در یــک مطالعــۀ
و 46 درصــد نیــز در یــک مطالعــۀ دیگــر، ســه 
ــد از انجــام عمــل جراحــی مشــکالت  ــاه بع م
جدیــدی را در دیــد خــود گــزارش کردنــد. این 
ــور شــدید و خیره کننــده،  مشــکالت شــامل ن
ــود. ــور ب ــای ن ــی و جرقه ه ــور، دوبین ــۀ ن هال

احتمــال اینکــه بیمــاران ایــن عالئــم را در این 
تحقیــق گــزارش کننــد، بیشــتر از آن بــود که 

بــه پزشــکان خــود اطــالع دهنــد.
FDA خاطرنشــان می کنــد کــه کمتــر از 
یــک درصــد از شــرکت کنندگان پــس از 
ــود  ــت وج ــه عل ــک، ب ــی لیزی ــام جراح انج
عالئــم بینایــی دچــار »مشــکالت زیــادی« در 
فعالیت هــای روزمــرۀ خــود شــده بودنــد.

ــر ایــن، ایــن بیانیــه اعــالم کــرد کــه  عــالوه ب
قســمت اعظــم شــرکت کنندگان پــس از 
انجــام عمــل جراحــی از نظــر بینایی احســاس 
رضایــت داشــتند. ایــن ســازمان این طــور 
نوشــت کــه بررســی های جدیــد مــورد 
اســتفاده در ایــن مطالعــه، بــه ارزیابــی عالئــم 
افــراد در قبــل از عمــل جراحــی کمــک خواهد 
ــا از نظر  ــاً در پایــش و پیگیری آن ه کرد و ضمن
بــروز مشــکالت جدیــد و رضایتمنــدی آن هــا 
ــان  ــر و یاری رس ــی مؤث ــل جراح ــد از عم بع
خواهد بــود. بــر اســاس ایــن بیانیــه، »FDA و 
تولیدکننــدگان، از طریــق گــوش دادن مــداوم 
ــل  ــالل مراح ــاران در خ ــای بیم ــه دیدگاه ه ب
تولیــد، ارزیابــی و اســتفاده از تجهیــزات 
ــکاری  ــر هم ــا یکدیگ ــد ب ــکی، می توانن پزش
ــل  ــان حاص ــق، اطمین ــن طری ــا از ای ــد ت کنن
شــود کــه تجهیــزات لیزیــِک عرضــه شــده در 
ــد نیازهــای  بازارهــای ایــاالت متحــده می توان

ــازد.« ــرآورده س ــاران را ب بیم
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نیویــورک )اخبار ســالمت خبرگــزاری رویترز( 
-بــر اســاس بررســی های انجــام شــده توســط 
ــه  ــد ک ــر می رس ــه نظ ــی، ب ــان انگلیس محقق
ارزیابــی مبتالیــان بــه گلوکومــا از راه دور، یک 
روش عملــی قابــل اجــرا و ایمــن جهــت پایش 

ــن بیمــاری مزمــن می باشــد. ای
 email دکتــر جاناتــان کالرک از طریــق
ــه اخبــار ســالمت رویتــرز این طــور  خطــاب ب
نوشــت: »هرچندکــه مالقــات چهره بــه چهرۀ 
ــم  ــا در عل ــه م ــوده ک ــی ب ــاران، راه و روش بیم
طــب بــه کار می بندیــم، لیکــن پیشــرفت های 
صــورت گرفتــه در تکنولــوژی و فشــار حاصــل 
ــه  ــال ب ــالخوردگان مبت ــداد س ــش تع از افزای
بیماری هــای مزمــن موجــب شــده تــا در 

ــی ایجــاد شــود.« ــا تغییرات ــکار م اف
ــر کالرک از بیمارســتان چشــم پزشــکی  دکت
مورفیلــد همــراه بــا ســایر همکارانــش، 
در مقالــه ای کــه بــه صــورت online در 
 British Journal of در  اکتبــر  یازدهــم 
ــد، توضیح  Ophthalmology منتشــر نمودن
ــق در  ــه منظــور تحقی ــا ب ــه آن ه ــد ک می دهن
خصــوص ایــن روش جدیــد، یــک »کلینیــک 
راه انــدازی  موسسه شــان  در  را  مجــازی« 

کرده انــد.
آن هــا افزودند کــه در حــال حاضر در سرتاســر 
انگلســتان، تعدادی از خدمات چشــم پزشــکی 
ــال  ــی »در ح ــود دارد ول ــکل وج ــن ش ــه ای ب
ــت  ــتندی در دس ــدرک مس ــچ م ــر هی حاض
نمی باشــد کــه ایــن روِش ارزیابــی کلینیکــی، 
ــتحکام در  ــز اس ــی و نی ــر ایمن ــل از نظ حداق
ــه  ــره ب ــاوره های چه ــا مش ــری ب تصمیم گی

ــادل و مســاوی اســت.« ــاران مع ــرۀ بیم چه
ــین  ــه تکنس ــازی، س ــک مج ــن کلینی در ای
ــود  ــکی وج ــم پزش ــتار چش ــک پرس ــز ی و نی
ــه ترتیــب مــورد  داشــتند کــه 204 بیمــار را ب
معاینــه قــرار می دادنــد. بیماری هــای موجــود 
شــامل گلوکومــای زاویــه بــاز )در 43 درصــد( 
ــه )در 29  ــوع اولی ــم از ن ــار چش ــش فش و افزای
ــراد، مشــکوک  ــود و 16 درصــد از اف درصــد( ب
بــه گلوکومــا بودنــد. تمامــی ایــن افــراد بــرای 
یــک چنیــن ویزیتــی مناســب بــه نظــر 

ــیدند. رس
ــازی،  ــک مج ــت در کلینی ــک ویزی ــس از ی پ
بیمــاران بــه صــورت چهــره بــه چهــره بــا یک 
مشــاور و یــا یــک معاینــه کننــدۀ ارشــد مــورد 

ــد. ــرار می گرفتن ــی ق ارزیاب
دوازده مــاه پــس از ویزیت هــای بیمــاران، 
از همــان دو فــرد درخواســت می شــد تــا 
ــده،  ــع آوری ش ــای جم ــتفاده از داده ه ــا اس ب
فرآینــد بررســی از راه دور را انجــام دهنــد. 
ــخص  ــه مش ــود ک ــن ب ــن کار ای ــدف از ای ه
کنیــم کــه آیــا تصمیم گیری هــای آن هــا 
در خصــوص مدیریــت و کنتــرل بیمــاری، 
در  شــده  اتخــاذ  تصمیم گیری هــای  بــا 
ارزیابی هــای چهــره بــه چهــره یکســان 
و مشــابه خواهــد بــود یــا نــه. محققــان 
می گوینــد کــه هــدف از ایــن تأخیــر [12 
ماهــه]، »ایــن بــود کــه از بــه یــادآوردن مجدد 
تصمیم گیری هــای اولیــه توســط معاینــه 

ــد.« ــل آی ــه عم ــری ب ــدگان، جلوگی کنن
فقــط در هفــت بیمــار )3/4 درصــد(، »اختالف 
ــره  ــه چه ــره ب ــن روش چه ــدیدی« مابی ش
ــوارد  ــن م ــت. ای ــود داش ــازی وج و روش مج
شــامل حاالتــی بودنــد کــه در آن هــا، ارزیابــی 
ــار را  ــاز بیم ــود نی ــار نتوانســته ب مجــازی بیم
بــه پیگیری هــای متوالــی و متعــدد -کــه 
ــوان آن  ــره می ت ــه چه ــره ب ــات چه در معاین
را تشــخیص داد- پیش بینــی کنــد. تنهــا 
ــورت  ــه ص ــدی ب ــار )1%(، طبقه بن در دو بیم

ــود. ــده ب ــام ش ــح انج ناصحی
هماهنگــی و تطابق مابیــن معاینه کننــدگان، 
»قابــل قبــول« بــود ولــی فقــط زمانــی 
کــه تصمیم گیری هــای فــرد مشــاور بــا 
ــدگان  ــه کنن ــک از معاین ــر ی ــات ه تصمیم
مقایســه می گردیــد، ایــن تطابــق در وضعیــت 
ــی  ــط« ارزیاب ــورت »متوس ــه ص ــری و ب بهت
ــۀ  ــد: »در مطالع ــان می گوین ــد. محقق گردی
مــا، هیــچ نــوع دغدغــه و نگرانــی شــدیدی در 
ــاهده  ــن روش مش ــودن ای ــن ب ــوص ایم خص

نشــد.«
ــن  ــه در حی ــد ک ــور می گوین ــان این ط محقق
ــم  ارزیابی هــای صــورت گرفتــه از راه دور، عالئ
ــت  ــا موفقی ــت ب ــز اهمی ــم و حائ ــوه مه بالق

ــادر  ــم ن ــن عالئ ــا ای ــد ام ــخیص داده ش تش
ــس  ــس فوگاک ــی 1%، آماروزی ــد )دیپلوپ بودن
ــه  ــد ک ــه گردی ــیا 0/5%(. توصی 0/5%، فتوپس
بررســی های بیشــتری در ایــن خصــوص 

ــود. ــام ش انج
ــش این طــور نتیجــه  ــر کالرک و همکاران دکت
می گیرنــد: ماهیــت آهســته پیش رونــدۀ 
ــن  ــدد دوره ای ای ــای مج ــا و ارزیابی ه گلوکوم
ــای  ــه کلینیک ه ــد ک ــرح می کن ــه را مط نکت
مجــازی، یــک گزینــۀ ایمــن و بی خطــر را 
بــرای تعــدادی از بیمــاران انتخــاب شــده 

فراهــم می آورنــد.
دکتــر گراهــام ای. کوییــن که یــک متخصص 
چشــم پزشــکی در بیمارســتان کــودکان 
فیالدلفیــا می باشــد از طریــق email بــه 
اخبــار ســالمت خبرگــزاری رویتــرز این طــور 
گفت کــه »احتمــال دارد کــه در ایــن بیماری، 
جایگاهــی جهــت ارزیابی هــای انجــام گرفتــه 
ــن  ــه ای ــد و البت ــته باش ــود داش از راه دور وج
جایــگاه و ظرفیــت بــه منظــور اینکــه ایــن نوع 
ــاران  ــتری از بیم ــداد بیش ــه تع ــت را ب مراقب
گســترش دهیــم از حساســیت زمانــی چندان 

ــد.« ــوردار نمی باش ــی برخ باالی
دکتــر کوییــن اضافــه کــرد: »همان گونــه 
ــوت  ــاط ق ــد، نق ــاره می کنن ــان اش ــه محقق ک
و ضعــف ارزیابــی از راه دور، در حــال بررســی و 

شناســایی می باشــد.«

ماهیت آهسته
پیش روندۀ

گلوکوما و
ارزیابی های

مجدد
دوره ای این

نکته را مطرح
می کند که

کلینیک های
مجازی، یک
گزینۀ ایمن
و بی خطر را

برای تعدادی
از بیماران

انتخاب
شده فراهم

می آورند

اثبات امنیت کلینیک های مجازی گلوکوما   1

1 - Virtual Glaucoma Clinics Appear Safe, Study Finds 
2 - By David Douglas November 21, 2016
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نیویــورک )اخبــار ســالمت خبرگــزاری 
کــه  می گوینــد  محققــان  رویتــرز(: 
مکمل هــای اســتروژنی در زنــان یائســه 
باعــث بدتــر شــدن خشــکی چشــم شــده و 
تستوســترون هیــچ اثــر خاصــی نیــز نــدارد.

دکتر بالنکا گولِبیوفســکی از دانشــکدۀ علوم 
ــترالیا و  ــیدنی اس ــری در س ــی و اپتومت بینای
همکارانــش اثــرات درمانی احتمالــی نمایش 
هورمونــی جایگزیــن را بــر روی خشــکی 
ــک دورۀ  ــی ی ــه در ط ــم در 40 زن یائس چش
ــد؛  ــرار دارن ــی ق ــورد بررس ــه م ــت هفت هش
ایــن مطالعــۀ پایلــوت، از نــوع تصادفــی ســاز 
شــده و دارای کنتــرل پالســبو و بــه صــورت 
 double – masked و   double-blind

بــود.
ــورت  ــه ص ــه ب ــود ک ــزارش خ ــا در گ آن ه
 British ــر در ــوم نوامب ــخ س online در تاری
Journal of Ophthalmology منتشــر 
ــل  ــج حاص ــتند: نتای ــور نوش ــد، این ط گردی
ــورد  ــده در م ــام ش ــدد انج ــات متع از مطالع
اثــرات مکمل هــای اســتروژنی سیســتمیک 
بــر روی خشــکی چشــم، بــا یکدیگــر 

هماهنگــی و اتفاق نظــر ندارنــد.
در  شــرکت کنندگان  ســنی  میانگیــن 
ــۀ  ــن فاصل ــود و میانگی ــال ب ــه، 64 س مطالع
ــال  ــگی، 13 س ــروع یائس ــرد از ش ــی ف زمان

بــود.
افــراد، دارای عالئــم خشــکی  تمامــی 
ــد.  ــوزش بودن ــکی و س ــل خش ــم مث چش
ــر اســاس معیارهــای تعییــن  تشــخیص ها ب
 Women’s Health« توســط  شــده 

Study« انجــام شــده بــود.
بــرای هریــک از شــرکت کنندگان بــه 
صــورت تصادفــی، تستوســترون ترانــس 
درمــال، اســترادیول، ترکیــب تستوســترون/ 
ــود. ــا پالســبو تعییــن شــده ب اســترادیول ی

ــام  ــت ن ــه ثب ــن مطالع ــر در ای درکل، 46 نف
کردنــد؛ 40 نفــر بــا موفقیــت، ایــن بررســی 
کلینیکــی را بــه پایــان رســاندند )10 نفــر در 

ــروه(. ــر گ ه
پــس از گذشــت هشــت هفتــه، شــدت 

خشــکی چشــم به صــورت قابــل مالحظه ای 
ــروه  ــا گ ــه ب ــتروژن در مقایس ــروه اس در گ

.)P=0/04( ــد ــر گردی ــبو بدت پالس
در هریــک از گروه هــا و بعــد از گذشــت 
ــراد  ــرایط اف ــه ش ــی ک ــه وقت ــت هفت هش
ــد، هیــچ تغییــر  ــا پالســبو، مقایســه گردی ب
ــم، عملکرد  ــل مالحظــه ای در ســایر عالئ قاب
ــن،  ــدۀ ِمیبومی ــرد غ ــکی، عملک ــدد اش غ
ــا  ــوژی پلک هــا، حساســیت قرنیــه ی مورفول

ــد. ــاهده نگردی ــه مش ــیت ملتحم حساس
ــی،  ــای درون گروه ــال، آنالیزه ــن ح در عی
افزایــش قابــل مالحظــه ای را در ترشــح 
اشــک در گروهی کــه ترکیب تستوســترون/ 
ــان داد  ــد، نش ــرف کردن ــترادیول را مص اس

.)P=0/03(
ــه  ــدند ک ــه ش ــان متوج ــن محقق همچنی
تستوســترون،  مصرف کننــدۀ  گــروه  در 
ارتبــاط محکمــی مابیــن افزایــش آنــدروژن 
هــای ســرم و بهبــود عملکــرد اشــکی وجود 

داشــت.
ــم چشــمی در تمامی چهــار گــروه، بعد  عالئ
ــال،  ــن ح ــت. در عی ــودی یاف ــان بهب از درم
ــی  ــان داروی ــوع درم ــه ن ــک از س ــچ  ی هی

ــت. ــت نداش ــبو ارجحی ــه پالس ــبت ب نس
محققــان این طــور نوشــتند: »ایــن یافته هــا، 
اهمیــت قطعــی و مطلــق وجــود یــک 
ــه  Placebo Control را در طراحــی مطالع
مــورد تأکیــد قــرار می دهــد و آن را برجســته 

می ســازد.«
دکتر جوآن ِشــن، اســتاد چشــم پزشــکی در 
ــت آریزونا  ــک در اسکاتســدال ایال مایوکلینی
نیــز موافــق ایــن امــر بــود. او گفــت: »هریک 
ــی  ــد حت ــدا کردن ــود پی ــا بهب ــن گروه ه از ای
ــی  ــن، در تمام ــس بنابرای ــبو. پ ــروه پالس گ
ــکی  ــر روی خش ــده ب ــام ش ــات انج مطالع
چشــم نیــاز به ایــن هســت کــه یــک کنترل 
بــرای بررســی اثــر پالســبو داشــته باشــیم.«

دکتــر شــن این طــور گفــت کــه مطالعــه بــر 
ــختی  ــم کار س ــکی چش ــاری خش روی بیم

ــت. اس
ــی  ــۀ مهم ــه، مطالع ــن مطالع ــت: »ای او گف
ــورد  ــی را در م ــواهد کیف ــدان ش ــت و فق اس

)بخصــوص  هورمون هــا  از  اســتفاده 
تستوســترون( در درمــان بیمــاری خشــکی 

چشــم آشــکار و برجســته می ســازد.«
ــالمت  ــار س ــه اخب ــه ب ــک email ک او در ی
خبرگــزاری رویتــرز فرســتاد این طورگفــت: 
»ایــن مطالعــه هرچنــد کوچــک بــود ولــی 
ــود و  ــی ب ــب و مطلوب ــاختار مناس دارای س
ــود.  ــه ب ــورت گرفت ــبی ص از آن درک مناس
)blinded setup( در مورد  blind تنظیــم

ــود.« ــدی ب هــر 4 گــروه کار جدی
بــر اســاس نظــرات دکتــر شــن، بــه منظــور 
ــن  ــده در ای ــه دســت آم ــای ب ــد یافته ه تأیی
pilot study ضــروری اســت کــه مطالعــات 

کنتــرل شــدۀ بیشــتری انجــام شــود.
او بــا ذکر ایــن نکته کــه بســیاری از بیمــاران 
نتیجــه ای از درمــان نمی گیرنــد، گفــت: »در 
ــات  ــود اطالع ــا نب ــی، ب ــن حــوزۀ مطالعات ای

روبــرو هســتیم.«
ــده از  ــه دســت آم ــه شــواهد ب ــا توجــه ب او ب
ایــن گــزارش و یــک مطالعــۀ بــزرگ طولــی 
که نشــان دهندۀ بدترشــدن خشــکی چشــم 
ــی  ــان هورمون ــه درم ــه ای ک ــان یائس در زن
بــود،  می کننــد  شــروع  را  جایگزیــن 
ــاران  ــن بیم ــورد ای ــه در م ــرد ک ــه ک توصی

مشــاوره هایی صــورت گیــرد.
کــه  یائســه ای  زنــان  »بــه  گفــت:  او 
می خواهنــد درمــان هورمونــی جایگزیــن را 
شــروع کننــد، بایــد در مــورد احتمــال بدتــر 
ــی را  ــم خشــکی چشــم اطالعات شــدن عالئ

ــود.« ــه نم ارائ
نویســندۀ اصلــی مقالــه بــه درخواســت های 
انجــام شــده جهــت اظهارنظــر افــراد، 

ــداد. ــخی ن پاس

به زنان 
یائسه ای که 

می خواهند 
درمان 

هورمونی 
جایگزین را 
شروع کنند، 
باید در مورد 
احتمال بدتر 
شدن عالئم 

خشکی 
چشم 

اطالعاتی را 
ارائه نمود

عدم کارایی هورمو هنای جنیس
در ابتال به خشیک چمش 1

1 - By Rita Buckley November 18, 2016
2 - Sex Hormones Fail to Improve Dry Eye in Postmenopausal Women
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آپراکلونیدیــن موضعــی کــه 30 دقیقــه قبل 
از تزریــق اینتراویترئــال )IviT( تجویز شــود، 
بــه میــزان قابــل مالحظــه ای درد و در برخی 
ــج  ــد. نتای ــش می ده ــا، SCH را کاه گروه ه
ایــن مطالعــه در دهــم نوامبــر در نشــریۀ 
منتشــر   Online صــورت  بــه   Retina

ــد. گردی
ــز پزشــکی  ــر Oded Lagstein از مرک دکت
اســرائیل  هولــون  در   Edith Wolfson
ــد:  ــش می نویس ــایر همکاران ــا س ــراه ب هم
ــات  ــایع از تزریق ــه اســتفادۀ ش ــا توجــه ب »ب
اینتراویترئــال در بســیاری از بیماری هــای 
ــزان  ــه می ــت ب ــن اس ــن کار ممک ــم، ای چش
قابــل مالحظــه ای باعــث راحتــی و آســایش 
خاطــر بیمــار شــود و میــزان پذیــرش درمان 

ــد.« ــش ده ــار را افزای ــط بیم توس
محققــان در ایــن مطالعــۀ آینــده نگــر و 
ــز و  ــک مرک ــه در ی ــده ک ــاز ش ــی س تصادف
ــه صــورت double-blind انجــام گرفــت،  ب
ــت  ــه تح ــال( را ک ــاالی 18 س ــار )ب 39 بیم
 IviT ــورت ــه ص ــان bevacizumab ب درم
ــد.  ــرار دادن ــی ق ــورد بررس ــتند م ــرار داش ق
ــت  ــۀ آگوس ــاران را در فاصل ــن بیم ــا ای آن ه
ــا فوریــه 2015 تحــت نظــر گرفتند  2014 ت
ــروه  ــه گ ــی ب ــورت تصادف ــه ص ــا را ب و آن ه
ــن  درمــان شــده )یــک قطــره از آپراکلونیدی
ــک  ــرل )ی ــروه کنت ــا گ ــی 5/. %( و ی موضع
قطــره ســرم نرمــال ســالین( تقســیم 
کردنــد. قطره هــای چشــمی، 30 دقیقــه 
قبــل از تزریــق IviT، در چشــم درمــان 
شــده مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. محققان 
ــدازه آن از  ــی وجــود SCH و ان جهــت ارزیاب
ــه  ــد و 30 دقیق ــتفاده کردن slit-Lamp اس
ــار  ــک معی ــا اســتفاده از ی ــان، ب ــس از درم پ
ــن  ــزان درد را معی ــددی می ــدی ع درجه بن

نمودنــد.
در بیمــاران، یــک الــی 2 مــاه بعــد بــه شــکل 
ضربــدری )Crossover( ایــن کار انجــام 

ــد. ش
آپراکلونیدیــن  کــه  بیمارانــی  بیــن  در 
دریافــت می کننــد، میانگیــن نمــرۀ درد 

ــرل، در  ــروه کنت ــاراِن گ ــا بیم ــه ب در مقایس
ــه  ــود )ب ــه ب ــش یافت ــک دوم کاه ــدود ی ح

ترتیــب 1/44 ± 1/69 در مقابــل 
.)3/28  ±  2/27

هیچ تفاوت کلی از نظر 
 SCH میزان بروز
مابین این دو گروه 

وجود نداشت 
)41% درگروه 
آپراکلونیدین 
در مقایسه با 

51/3% در 
گروه پالسبو؛ 

 )P=./503
ولی درگروه 

تحت درمان با 
آپراکلونیدین، 
میانگین اندازۀ 

SCH در مقایسه 
با گروه کنترل 

پایین تر بود )1/71 
میلی مترمربع در مقایسه 

با 3/25 میلی مترمربع.(
تمامــی  در   IviT هنــگام  در 

تزریــق  از  قبــل  بیمــاران 
bevacizumab از بیحســی معمولــی و 
رایــج اســتفاده شــد کــه شــامل قطــرۀ 4%/. 
HCL oxybuprocaine و ژل لیدوکایین% 
از  اســتفاده  مــورد  در  می باشــد.   2
آپراکلونیدیــن، هیــچ عارضــۀ خطرناکــی 
گــزارش نگردیــد. میانگیــن ســنی بیمــاران 
ــال  ــرح، 77/9 س ــن ط ــرکت کننده در ای ش
ــک و 38%  ــد، %62 فاکی ــود؛ %56 زن بودن ب
ســودوفاکیک بودنــد و در 77 درصــد از آن ها 
ســابقۀ فشــارخون بــاال وجــود داشــت.

ــا  ــت ی ــی پالک ــای آنت ــه داروه ــی ک بیماران
ــا  ــد و ی ــرف می کردن ــوالن مص ــی کوآگ آنت
افــرادی کــه ســابقه ای از اســتعداد خونریزی 
 ASA داشــتند -بــه اســتثنای بیمارانــی کــه
می کردنــد-  اســتفاده   )≥)day/mg100
از ایــن مطالعــه کنــار گذاشــته شــدند. 

محققــان محدودیت هــای موجــود در ایــن 
 )Bias( مطالعــه مثــل وجــود یــک ســوگیری
را تأییــد نمودنــد کــه ایــن ســوگیری ناشــی از 
ایــن بــود کــه بیمــاران را مجبــور می کردنــد تا 
یــک رضایت نامــۀ آگاهانــه ای را امضــا نماینــد 
ــر Hawthorne(. ضمنــاً محققــان IOP را  )اث
)کــه علــت ایجــاد درد بعــد از IViT می باشــد( 
ــورت  ــه در ص ــرا ک ــد چ ــری نکردن اندازه گی
اســتفاده از بیحــس کننده هــای موضعــی، 

ــد. ــرو می ش ــکل روب ــا مش ــی درد ب ارزیاب
مطالعــه مشــخص  ایــن  مالــی  منابــع 
نگردیــده بــود. نویســندگان در خصــوص 
ــراز  مالحظــات مالــی ایــن پــروژه مطلبــی اب

نکردنــد.

در بین 
بیمارانی که 

آپراکلونیدین 
دریافت 
می کنند، 
میانگین 
نمرۀ درد 

در مقایسه 
با بیماراِن 

گروه کنترل، 
در حدود 
یک دوم 

کاهش یافته

آپراکلونیدین موضعی
و کاهش درد پس از تزریق اینرتاویرتائل 1

1 - Topical Apraclonidine Lessens Pain After Intravitreal Therapy 
2 - November 22, 2016
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اخبار انجمن چشم پزشکی آمریکا2
یــک مطالعــۀ 5 ســاله، نشــان دهنــدۀ 
ــن در  ــۀ بوم ــد الی ــی پیون ــای احتمال مزیت ه
ــا درمان هــای ســنتی انجــام شــده  مقایســه ب
بــرای کراتوکونــوس پیشــرفته می باشــد.

نتایج بــه دســت آمــده از یــک مطالعۀ 5 ســاله 
کــه در صــد و بیســتمین گردهمایــی ســاالنۀ 
انجمن چشــم پزشــکی آمریکا در ســال 2016 
ارائــه گردیــد، مطــرح کننــدۀ ایــن نکته اســت 
ــد در  ــی می توان ــد و ابداع ــک روش جدی ــه ی ک
ــو چشــم،  ــای دژنراتی ــه بیماری ه ــان ب مبتالی
نتایــج خوبــی را ایجــاد کنــد. بــر اســاس 
ــد یــک الیــه از قرنیــه  نظــرات محققــان، پیون
ممکن اســت بــه افــراد مبتــال بــه کراتوکونوس 
کمــک کنــد تــا از انجــام پیونــد کامــل قرنیــه 
ــاک  و ســایر روش هــای درمانــی بالقــوه خطرن
ــق  ــه تعوی ــا انجــام آن را ب ــد ی خــودداری ورزن
بیندازنــد. آن هــا می گوینــد کــه ایــن تکنیــک 
ممکــن اســت بــه مبتالیــان بــه کراتوکونــوس 
پیشــرفته کمــک کنــد تــا اســتفاده از لنزهای 
ــه  ــه ب ــترده )extended( را -ک ــی گس تماس
صــورت ســنتی، یــک چالــش بــرای این گونــه 

ــد. ــل کنن ــر تحم ــد- بهت ــراد می باش اف
محققــان در هلنــد ایــن مســأله را مــورد 
بررســی قــرار دادنــد کــه آیــا، پیونــد الیــۀ دوم 
ــه تنهایــی یــک  قرنیــه -الیــۀ بومــن- خــود ب
ــرای پیوندکامــل قرنیه در  جایگزین مفیــدی ب
ــاً آن هــا  ــه. ضمن ــا ن ــود ی دراز مــدت خواهــد ب
امیــد داشــتند کــه ایــن روش، بیمــاران را قادر 
ــن  ــد. ای ــای تماســی بکن ــه اســتفاده از لنزه ب
ــان در 19 بیمــار  ــان پــس از انجــام درم محقق
ــان  ــال، نش ــدت 5 س ــه م ــا ب ــری آن ه و پیگی
دادند کــه ایــن درمــان، دیــد بیمــاران را بهبود 
ــم ها،  ــد از چش ــت و در 90 درص ــیده اس بخش

ــود. بیمــاری ثبــات پیــدا کــرده ب
 تکنیــک جدیــدی کــه در ایــن مطالعــه مــورد 
اســتفاده قــرار گرفــت بــه ایــن صــورت اســت 
ــۀ  ــه -الی ــۀ دوم قرنی ــده از الی ــت دهن ــه باف ک
ــۀ بســیار کوچــک  ــک لول ــق ی ــن- از طری بوم
ــرار داده  ــی ق ــۀ میان ــل الی ــف در داخ و ظری
می شــود، ایــن کار باعــث اســتحکام و نیــز 
ــه  ــه می شــود ک صــاف و مســطح شــدن قرنی

ــد  ــار خواه ــد بیم ــود دی ــب بهب ــود موج خ
ــد شــدن، یــک  ــۀ بومــن جهــت پیون شــد. الی
ــرا  ــد زی ــی می باش ــده آل و مطلوب ــۀ ای گزین
ایــن الیــه فاقــد ســلول می باشــد. بدن انســان 
ــری  ــرد دیگ ــه از ف ــلول را ک ــاوی س ــت ح باف
ــرا  ــد چ ــس می زن ــرده و پ ــده، رد ک ــد ش پیون
ــک  ــوان ی ــه عن ــدی را ب ــت پیون ــن باف ــه ای ک
ــاک شناســایی  ــوه خطرن ــِل خارجــِی بالق عام
ــه  ــه ب ــد ک ــور گفتن ــان این ط ــد. محقق می کن
نظــر می رســد قــرار دادن الیــۀ بومــن در الیــۀ 
میانــی قرنیــه، باعــث تســریع پاســخ ترمیمــی 
می گــردد. از آنجــا کــه در ایــن تکنیــک از 
روش هــای بــرش یــا بخیــه زدن اســتفاده 
نمی شــود، لــذا ایــن تکنیــک در مقایســه 
ــان  ــه در درم ــه کار رفت ــای ب ــایر روش ه ــا س ب
ــد کامــل قرنیه،  کراتوکونــوس من جملــه پیون

خطــرات کمتــری دارد.
محققــان مؤسســۀ »جراحی هــای نویــن 
ــک  ــۀ Melles و بان ــک قرنی ــم«، کلینی چش
چشــم Amnitrans در روتــردام هلنــد در 
19 بیمــار مبتــال بــه کراتوکونــوس پیشــرفته، 
22 عــدد چشــم را مــورد عمــل جراحــی 
پیونــد الیــۀ بومــن قــرار دادنــد. ایــن بیمــاران 

ــد  ــه نبودن ــگ قرنی ــراس لینکین ــدای ک کاندی
زیــرا قرنیه هــای آن ها بســیار نازک و شــیب دار 
بود. آن هــا قــادر بــه اســتفادۀ طوالنی مــدت از 
لنزهــای تماســی نبودنــد و وقتی کــه از عینک 
اســتفاده می کردنــد، دیــد آن هــا 20/400 بود. 
بعــد از انجــام عمــل جراحــی نتایــج به دســت 

ــود: ــل ب ــه شــرح ذی آمــده ب
  پیشــرفت بیمــاری در 20 چشــم )90 
درصــد( کاهــش یافــت کــه البتــه ایــن خــود، 

ــد. ــان می باش ــی درم ــدف اصل ه
ــه  ــار ب ــدۀ بیم ــالح ش ــد اص ــزان دی   می

20/200 ارتقــا یافــت.
ــتفادۀ  ــه اس ــتند ک ــاران توانس ــام بیم   تم
ــی مــدت از لنزهــای تماســی را تحمــل  طوالن
کننــد. میانگیــن بهتریــن دیــد اصــالح شــده 
توســط لنزهــای تماســی از دورۀ قبــل تــا بعــد 
ــد. از عمــل جراحــی در حــد 20/40 ثابــت مان

ــن  ــه ممک ــی ک ــل جراح ــد از عم ــوارض بع ع
اســت در پیونــد قرنیه ایجــاد شــود )عوارضی از 
قبیل اختــالل در ترمیــم زخم و آســتیگماتیزم 
دائمــی و پایــدار کــه باعــث کــج و معوج شــدن 
دیــد فــرد می شــود( در هیــچ یــک از بیمــاران 

فــوق مشــاهده نگردیــد.

بدن انسان 
بافت حاوی 

سلول را که از 
فرد دیگری 
پیوند شده، 

رد کرده و 
پس می زند 
چرا که این 

بافت پیوندی 
را به عنوان 

یک عامِل 
خارجِی بالقوه 

خطرناک 
شناسایی 

می کند

جایگرین کمرت هتاجمی پیوند قرنیه
در بیماری های چمشی دژنراتیو 1

1 - Minimally invasive alternative to corneal transplantation may improve outcomes in people with a
 degenerative eye disease
2 - American Academy of Ophthalmology News
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دکتــر دانیــل جــی. داوســون، دکتــر ِرناتــو 
آمبروزیــو، دکتــر دبلیــو. بــاری لــی 2

پیچیــدۀ  شــرایط  قســمت  مشــاوران 
بالینــی: دکتــر مایــکل دبلیــو. بِلیــن، دکتر 

ــور 3 ــز جونی ــپ هوپ فیلی
فهرست مطالب:

مقدمــه- آناتومــی قرنیــه- بیومکانیــک 
قرنیــه- ارزیابــی بیومکانیــک قرنیــه- 
ــخیص و  ــت تش ــی جه ــای بالین کاربرده
درمــان- تغییــرات و دســت کاری هــای 
ــرایط  ــری- ش ــه گی ــی - نتیج بیومکانیک
ــنهادی-  ــاالت پیش ــی- مق ــدۀ بالین پیچی
ــوع ــه موض ــط ب ــگاهی مرتب ــع دانش مناب

اهداف آموزشی
در پایــان ایــن مبحــث، خواننــده، بایســتی 

ــد کــه: بتوان
1- آناتومــی و خــواص بیومکانیکــی قرنیــه 
میــان  موجــود  تفاوت هــای  ازجملــه 
منطقــۀ مرکــزی و محیطــی و نیــز قســمت 

ــد. ــح ده ــی آن را توضی ــی و خلف قدام
2- کاربردهــای بالینــی بیومکانیــک قرنیــه 
ــا  )مثــل تشــخیص بیماری هــای مرتبــط ب
تغییــرات بیومکانیکــی قرنیــه( و اثــرات 
جراحــی قرنیــه و عــوارض جراحــی مرتبط 
بــا نقایــص بیومکانیکــی و نیــز گزینه هــای 
ــه را  ــر قرنی ــالح و تغیی ــرای اص ــی ب درمان

ــد. ــح ده توضی
ــود  ــترس موج ــای در دس 3- تکنولوژی ه
جهــت ارزیابــی بیومکانیــک قرنیــه در 
ــه  ــورت خالص ــه ص ــی را ب ــرایط بالین ش

ــد. ــان کن بی
مقدمه

ــم  ــاختمانی چش ــۀ س ــن الی ــی تری خارج
انســان، متشــکل از قرنیــه و اســکلرا 
می باشــد. ایــن بافت هــای نــرم، باعــث 
یکپارچگــی ســاختمانی کــرۀ چشــم 
ــم در  ــی چش ــزای داخل ــوند و از اج می ش
ــت  ــی محافظ ــیب های فیزیک ــل آس مقاب
ــاختمان و  ــث، س ــن مبح ــد. در ای می کنن
عملکــرد بیومکانیکــی قرنیــه مــورد بحــث 
ــرار می گیــرد. درک و شــناخت  و گفتگــو ق
ــی را  ــه چهارچــوب و قالب ــن اصــول اولی ای

بــرای مــا فراهــم می ســازد تــا دریابیــم که 
ســطح قرنیــه در شــرایط ســالم و طبیعــی، 
ــز  ــمی و نی ــف چش ــای مختل در بیماری ه
ــم  ــر روی چش ــی ب ــام جراح ــس از انج پ

چگونــه واکنــش می دهــد.
آناتومی قرنيه

ساختمان قرنیه:
ســطح خارجــی قرنیــۀ چشــم انســان 
پوشــانده  اشــک  از  الیــه ای  توســط 
تلیــوم  اپــی  ضخامــت  می شــود. 
چندالیــه ای شــاخی، یکدســت و یکنواخت 
ــمت  ــوم در قس ــی تلی ــن اپ ــد و ای نمی باش
ــی  ــمت تحتان ــر و در قس ــازک ت ــی ن فوقان
ضخیــم تــر اســت و ضخامــت آن از 35 
ــا 65 میکــرون در تغییراســت. هــر چنــد  ت
ــه دارای  ــوم قرنی ــک و اپیتلی ــۀ اش ــه الی ک
عملکردهــای مهــم نــوری و اثــرات ترمیــم 
ولــی  می باشــند  زخم هــا  کنندگــی 
اساســاً در عملکــرد بیومکانیکــی قرنیــه 
ــد.  ــا نمی کنن ــتقیمی ایف ــش مس ــچ نق هی
ضخامــت الیــۀ اشــکی در بیماری هــای 
مختلــف ســطح چشــم ممکــن اســت 
ــد  ــر می توان ــن تغیی ــه ای ــد ک ــر کن تغیی
ــر الیه هــای خارجــی قرنیــه تأثیــر گــذار  ب

باشــد.
خارجــی تریــن الیــۀ قســمت قدامــی 
ــر  ــه می باشــد کــه در زی کــرۀ چشــم، قرنی
ــه از  ــت. قرنی ــه اس ــکی قرارگرفت ــۀ اش الی
پنــج الیــۀ آناتومیکــی تشــکیل شــده 
 Stroma ،ــن ــۀ بوم ــوم، الی ــت: اپیتلی اس
Proper، غشــای دســمه و اندوتلیــوم. 
ــاختمانی  ــای س ــه دارای ویژگی ه ــر الی ه
و عملکــردی متفاوتــی می باشــد. ایــن 
ــث  ــر باع ــا یکدیگ ــراه ب ــه درکل، هم 5 الی
اُپتیکــی  ویژگی هــای  تــا  می شــوند 
ــور(، عملکــرد  قرنیــه )انتقــال و شکســت ن
محافظتــی آن در برابــر ضربــه و عوامــل 
میکروبــی و نیــز عملکردهــای بیومکانیکی 

ــود. ــظ ش ــد و حف ــی بمان ــدار باق آن پای
اســترومای  قرنیــه:  اســترومای 
قرنیــه )کــه متشــکل از الیــۀ بومــن 
تقریبــاً  اســت(   Stroma Proper و 

90 درصــد ضخامــت قســمت مرکــزی 
ــواص  ــد و در خ ــکیل می ده ــه را تش قرین
بیومکانیکــی قرنیــه بیشــترین نقــش 
و تأثیــر را دارد. اســتروما یــک شــبکۀ 
ســاختمانی متشــکل از کالژن )%15(، 
ســایر اجــزا )7%( و آب )78%( می باشــد 
منظمــی  و  مؤثــر  شــکل  بــه  کــه 
ســازمان دهی شــده اند. کالژن رشــته ای 
ــی از  ــدل های ــورت بان ــه ص ــالر( ب )فیبری
 Stroma ــه در ــک جهت ــای ی ــل ه فیبری
ــال  ــاً الم ــه اصطالح ــد ک Proper می باش
)تیغــه( نامیــده می شــوند؛ رشــته های 
ــه شــکل نامنظــم  ــۀ بومــن، ب کالژن در الی
قــرار  شــده  بافتــه  شــبیه حصیــر  و 
گرفته انــد. ایــن داربســت و چهارچــوب 
ســفت و محکــم، بــا یــک ماتریکــس 
کــه  نرم تــر  آمــورف  اینترفیبریــالر 
ــکان  ــای پروتئوگلی ــکل از مولکول ه متش
پــل زننــده می باشــد، درهــم آمیختــه 
می شــود. فیبریــل هــای کالژن نــوع 5 
ــوع یــک،  در میــان فیبریــل هــای کالژن ن
منتشــر شــده اند و فیبریــل هــای نــوع 
یــک را کــه در مجــاورت یکدیگر قــرار دارد 
ــه هــم متصــل می کننــد )شــکل شــمارۀ  ب
ــک، قابلیت  ــل هــای کالژن نوع ی 1(. فیبری
انعطــاف پذیــری باالیــی دارنــد و از توانایی 
ــدن  ــم ش ــفت و محک ــدن و س ــک ش خش
متوســطی برخــوردار می باشــند. ایــن 
ــری  ــترش پذی ــت گس ــا، قابلی ــل ه فیبری
%10( و دارای  اندکــی دارنــد )تقریبــاً 
ــن  ــه ای ــند )ب ــی می باش االسیتســیتۀ باالی
معنــا کــه ایــن قــدرت را دارنــد که پــس از 
کشــیده شــدن، بــه شــکل اولیۀ خودشــان 

بازگردنــد(.
الیــۀ بومــن، الیــۀ ســطحی اســتروما 
ی قرنیــه می باشــد کــه فاقــد ســلول 
 10 الیــه  ایــن  ضخامــت  می باشــد. 
میکــرون می باشــد و از فیبریــل هــای 
کالژن نــوع یــک تشــکیل شــده کــه 
در جهــات مختلــف قــرار گرفتــه و بــه 
ــند.  ــل می باش ــدت متص ــه ش ــر ب یکدیگ
ســلول  دارای  کــه   Stroma Proper

سطح خارجی 
قرنیۀ چشم 

انسان توسط 
الیه ای 
از اشک 

پوشانده 
می شود. 
ضخامت 

اپی تلیوم 
چندالیه ای 

شاخی، 
یکدست و 
یکنواخت 

نمی باشد و 
این اپی تلیوم 

در قسمت 
فوقانی 

نازک تر و 
در قسمت 

تحتانی 
ضخیم تر 

است و 
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از 35 تا 65 
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ــوم اپیه مربوط  ــای ابلیین و عل بیومکانیک قرنیه، کاربرده
به آن  1

1 - Corneal Biomechanics- Basic Science and Clinical Applications July 2016 
2 - Daniel G. Dawson Renato Ambrósio Jr W. Barry Lee
3 - Michael W. Belin Phillip Hoopes Jr
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ــک  ــوع ی ــای کالژن ن ــل ه ــت، از فیبری اس
تشــکیل شــده کــه قطــر ایــن فیبریــل هــا 
ــه  ــطح ب ــی از س ــن فیبریل ــای بی و فضاه
ــه ای  ــل مالحظ ــاوت قاب ــه تف ــق قرنی عم
 Stroma ناحیــۀ  تیغه هــای  نــدارد. 
لیمبــوس  تــا  لیمبــوس  از   ،Proper
دیگــر امتــداد می یابــد و بــا زاویه هــای 
متفاوتــی بــا تیغه هــای مجــاور تقاطــع 
پیــدا می کنــد و تعــداد، انــدازه، جهــت 
گیــری و میــزان در هــم بافتــه شــدن 
ــا  ــاوت ب ــه، متف ــن تیغه هــا در هــر منطق ای
ــه  ــی ک ــد. در حال ــر می باش ــق دیگ مناط
ــی  ــوم قدام ــک س ــود در ی ــای موج تیغه ه
Stroma Proper بــه شــدت بــه یکدیگــر 
اتصــال یافتــه و نــازک تــر و باریک تــر بوده 
ــد،  ــرار دارن ــورب ق ــه صــورت م ــاً ب و عمدت
ــی  ــوم خلف ــه در دوس ــای قرارگرفت تیغه ه
دارای اتصــاالت اندکــی بــوده و ضخیــم 
ــه شــکل  ــاً ب ــوده و عمدت ــر ب ــر و عریض ت ت
مــوازی قــرار دارنــد. ایــن ویژگی هــا، 
نقــش مهمــی را در اثــرات حاصــل از عمــل 
جراحــی بــر روی خــواص بیومکانیکــی 

قرنیــه  ایفــاء می کنــد.
دســمه:  غشــای  و  اندوتلیــوم 
اندوتلیــوم یــک تــک الیــۀ متشــکل 
ضخامــت  کــه  می باشــد  ســلول ها  از 
نقــش  دارای  و  اســت  آن 4 میکــرون 
ــظ  ــم و حساســی در حف ــی مه فیزیولوژیک
حالــت شــفاف و دهیدراتــۀ قرنیــه از طریق 
ــد.  ــت می باش ــپ- نش ــم پم ــک مکانیس ی
ــی  ــرد بیومکانیک ــچ عملک ــه هی ــن الی ای
ــزان  ــه می ــد ک ــر چن ــدارد ه ــتقیمی ن مس
ــا خواص  هیدراتاســیون قرنیــه مســتقیماً ب

ویســکوزیتِی قرنیــه ارتبــاط دارد. 
همچنیــن اندوتلیــوم بــه عنــوان یــک 
عملکــرد ثانویــه، در سرتاســر ســطح بــازال 
ــت  ــا ضخام ــه ب ــک غشــای پای خــودش، ی
ــای  ــد )غش ــح می کن ــرون را ترش 12 میک
ــای  ــل ه ــکل از فیبری ــه متش ــمه( ک دس
ــای  ــن ه ــوع 4 و 8 و گلیکوپروتئی کالژن ن
فیبرونکتیــن، المینیــن و ترومبوســپوندین 
می باشــد. غشــای دســمه متشــکل از 
ــۀ خلفــی  یــک قســمت قدامــی و یــک الی
قدامــی  دار  بانــد  قســمت  می باشــد: 
در خــالل تکامــل جنینــی بــه  وســیلۀ 
ســلول های اندوتلیــال ترشــح می شــود 
ــد،  ــد می باش ــد بان ــه فاق ــی ک ــۀ خلف و الی
ــد ترشــح می شــود و ضخامــت  ــس از تول پ

آن بــا بــاال رفتــن ســن فــرد، افزایــش 
)شــکل شــمارۀ 2(. غشــای  می یابــد 
ــتیک  ــیار االس ــاختار بس ــک س ــمه ی دس
می باشــد کــه در ابتــدا، نقــش یــک 
ــال  ــلول های اندوتلی ــرای س ــت را ب داربس
ایفــا می کنــد تــا بــه یکدیگــر متصــل 
ــدۀ  ــوان یــک مهارکنن ــه عن ــز ب شــوند و نی
گرفتــه  صــورت  برهم کنش هــای 
ــل  ــز عم ــتروما را نی ــوم و اس ــان اندوتلی می

. می کنــد
میــان  موجــود  تفاوت هــای 
قســمت های مرکــزی و محیطــی:

قرنیــه ســالم و طبیعــی در حقیقــت 
یــک عدســی هاللــی شــکل و منحنــی 
ــر اســت.  ــازک ت ــز آن ن ــه مرک می باشــد ک
ــه  ــه ب ــن نقط ــازک تری ــت آن در ن ضخام
ــا  ــت ب ــرون اس ــن 545 میک ــور میانگی ط
ــه  ــط ب ــمت محی ــه س ــه ب ــت قرنی ضخام
تدریــج افزایــش می یابــد و بــه طــور 
متوســط قطــر آن در اینجــا بیشــتر از 
700 میکــرون اســت کــه معمــوالً در 
قســمت فوقانــی و ربــع نــازال ضخیــم 
 Stroma ــزی ــمت مرک ــد. قس ــر می باش ت
Proper، متشــکل از تقریبــاً 300 المــالی 
ــن  ــج ای ــه تدری ــه ب ــد ک ــه ای می باش قرنی
تعــداد در قســمت محیطــی قرنیــه بــه 
حــدود 500 عــدد افزایــش می یابــد. 
فیبریــل هــا و المالهــا در قســمت های 

پاراســانترال  و  )ســانترال(  مرکــزی 
قرنیــه– خصوصــاً در الیه هــای عمیقــی 
Stroma Proper- بــه صــورت نســبتاً 
یــک شــکل و یکنواختــی در یکــی از 
جهــات فوقانــی- تحتانــی یــا بینــی– 
قــرار  تمپــورال(  )نــازال-  گیجگاهــی 
گرفته انــد. آن هــا ســپس در قســمت 
محیطــی قرنیــه خمیــده می شــوند تــا بــه 
ــک  ــوند و ی ــام ش ــبند و ادغ ــر بچس یکدیگ
ــی  ــرض 2/5-1 میل ــا ع ــی ب ــۀ محیط حلق
ــد. مناطــق ســانترال  ــر را تشــکیل دهن مت
و پاراســانترال از نظــر بیومکانیکــی از 
ــت تر  ــر و سس ــی ضعیف ت ــمت محیط قس
ــا  ــی الماله ــمت محیط ــند: در قس می باش
بــه شــدت متصــل بــه یکدیگــر می باشــند 
ــای  ــل ه ــه وســیلۀ فیبری ــن قســمت ب و ای
ــه،  ــود. در نتیج ــال می ش ــکلرال/ لیمب اس
ــق انقباضات  ــمت محیطی قرنیه از طری قس
ــرا ارادی و دینامیک  ــدۀ غی مؤثر خنثی کنن
عضــالت خــارج کــرۀ چشــم، شــکل قرنیــه 
و نیــز ثبــات بیومکانیکــی آن را حفــظ 
ــه  ــاً قســمت محیطــی قرنی ــد. ضمن می کن
در مقایســه بــا قســمت های ســانترال 
وپاراســانترال نــور را بیشــتر پخــش و 

می کنــد. پراکنــده 
روش  دو  متــری  پاکــی  و  توپوگرافــی 
غیرتهاجمــی هســتند کــه بــه ترتیــب 
انحنــای  میــزان  اندازه گیــری  جهــت 

غشای دسمه 
یک ساختار 

بسیار االستیک 
می باشد که 

در ابتدا، نقش 
یک داربست 

را برای 
سلول های 

اندوتلیال ایفا 
می کند تا به 

یکدیگر متصل 
شوند و نیز 

به عنوان یک 
مهارکنندۀ 

برهم کنش های 
صورت گرفته 

میان اندوتلیوم 
و استروما را نیز 

عمل می کند



مرکز تحقیقات سالمت چشم بصیر 14
ســطح قدامــی قرنیــه و ضخامــت نقطــه ای 
ــر دو  ــد. ه ــرار می گیرن ــتفاده ق آن مورداس
ــر  ــا یکدیگ ــه ب ــی قرنی روش در توموگراف
ادغــام می شــود و در نتیجــه امــکان 
بازســازی ریاضــی ســه بعــدی شــکل قرنیه 
را از طریــق مشــخص نمــودن ســطوح 
ــازد  ــم می س ــه فراه ــی قرنی ــی و خلف قدام
ــه  ــت قرنی ــه ای از ضخام ــه نقش و در نتیج
تهیــه می شــود. نقشــه بــرداری پاکــی 
ــد ضخامت  ــِک توموگرافیــک، می توان متری
ــه را  ــن نقط ــازک تری ــت ن ــه و موقعی قرنی
ــِی  ــوی ضخامت ــز الگ ــد و نی مشــخص نمای
ــرون  ــت 5 ± میک ــا دق ــه را ب ــر قرنی سرتاس
مطلوبــی  تکرارپذیــری  قابلیــت  بــا  و 
ــت  ــی ضخام ــل مکان ــد. پروفای ترســیم کن
ــد  ــای درص ــه )CTSP(1  و منحنی ه قرنی
افزایــش ضخامــت )PTI(2  نمایانگــر میزان 
ــه می باشــد کــه از  افزایــش ضخامــت قرنی
می شــود.  شــروع  نقطــه  نازک تریــن 
متریــِک  پاکــی  اندازه هــای  میانگیــن 
درون دایره هایــی کــه بــا نــازک تریــن 
ــبه  ــند، محاس ــز می باش ــم مرک ــه ه نقط
می شــود. ایــن منحنی هــای توزیــع پاکــی 
متریــک، نشــان دهنــدۀ اطالعــات مربــوط 
ــن  ــز میانگی ــده و نی ــه ش ــم معاین ــه چش ب
جمعیــت نرمــال بــا 95 درصــد فاصلــۀ 
 3a اطمینــان می باشــد )شــکل شــمارۀ
ــای  ــورت میکرون ه ــه ص و 3b(. CTSP ب
 PTI و  قرنیــه  کلــی  ضخامــت   )µm(
بــه صــورت درصــد تغییــر ضخامــت از 
می گــردد.  بیــان  نقطــه،  نازک تریــن 
ــۀ  ــل ضخامــت قرنی ــان پروفای مقایســه می
اندازه گیری هــای  و  شــده  معاینــه 
ــا  ــه م ــی، ب ــت طبیع ــه جمعی ــوط ب مرب
ــالم و  ــۀ س ــک قرنی ــا ی ــد ت ــکان می ده ام
ــوس خفیــف و  طبیعــی را از یــک کراتوکون
یــک قرنیــۀ مبتــال بــه دیســتروفی خفیــف 
فوکــس -کــه ضخامــت مرکــزی آن نســبتاً 
ــع  ــم. توزی ــراق دهی ــت- افت ــی اس طبیع
ضخامــت قرینــه، امــکان محاســبۀ میــزان 
بــار فشــار واردشــده بــر روی قرنیــه را 

می کنــد. فراهــم 
بیومکانیک قرنیه

اصول بيومکانيکی پايه:
قرنیــه در واقــع معــرف و بیانگر یــک تعادل 
ــودن، محکم  ــۀ عالی میان خشــک ب و موازن
ــودن  ــودن، گســترش پذیــری و ســخت ب ب

ــر نیروهــای درونــی  کلــی اســت تــا در براب
و بیرونــی کــه دائمــاً قرنیــه را تحــت 
ــی  ــا یکپارچگ ــد و ی ــرار می دهن ــار ق فش
ــد.  ــت نمای ــد، مقاوم ــد می کنن آن را تهدی
ــی  ــواص بیومکانیک ــمارۀ 1، خ ــدول ش ج

ــد. ــف می کن ــه را توصی ــف قرنی مختل
خشــکی قرنیــه در جهت هــای مــوازی 
بــا فیبریــل هــای کالژن آن )محــور 
ــه  ــبت ب ــودی y( نس ــور عم ــی x و مح افق
ــور  ــته ها )مح ــن رش ــه ای ــود ب ــت عم جه
ــدیدتر  ــتر و ش ــی(، بیش ــعاعی، برش Z، ش
ــترومای  ــی اس ــِد قدام ــل درص ــت. چه اس
مرکــزی قرنیــه محکم تریــن قســمت 
ــت  ــی اس ــن در حال ــد و ای ــه می باش قرنی
ــر اســاس بررســی های انجــام شــده  ــه ب ک
ــانی،  ــدۀ انس ــدا ش ــای اه ــر روی قرنیه ه ب
ــر  ــتروما، از نظ ــِی اس ــِد خلف ــصت درص ش
 cohesive( قــدرت کششــی اتصالــی
ــد  ــل 50 درص tensile strength(، حداق
ضعیف تــر از قســمت قدامــی آن می باشــد. 
بلــوغ و نیــز اتصــاالت متقاطع3 کوواالنســی 
ــد،  ــه ســن می باش ــه وابســته ب ــی ک کالژن
باعــث اســتحکام ســاختارهای موجــود بــر 
روی قرنیــه می شــود و معمــوالً بــر قابلیــت 
گســترش پذیــری و ســفت و ســخت بودن 
ــا  ــه ج ــه ای ب ــل مالحظ ــر قاب ــه تأثی قرنی

رد. نمی گــذا
ــاوم  ــم و مق ــش، محک ــر کش ــه از نظ قرنی
بــه ســختی  عبارتــی  )بــه  می باشــد 

ــاده ای  ــرا کالژن م ــود( زی ــیده می ش کش
اســت کــه در برابــر منبســط شــدن 
ــت ژل ماتریکــس  ــه عل ــاوم اســت و – ب مق
پروتئوگلیکانــی و شــبه مایــع خــود- از 
ظرفیــت فوق العــاده ای جهــت جــذب 
انــرژی از طریــق نیــروی اصطکاکــی 
ــد. ــوردار می باش ــود برخ ــکوزیتی خ ویس

ــک در  ــت بیولوژی ــک باف ــه ی ــی ک هنگام
ــرد،  ــرار می گی ــی ق ــروی خاص ــرض نی مع
معمــوالً در جهــت نیــروی وارد شــده 
ــکلی  ــه ش ــد ب ــدا می کن ــکل پی ــر ش تغیی
ــم  ــرده و متراک ــود، فش ــر می ش ــه درازت ک
ــه  ــاره می شــود. قرنی ــا اینکــه پ می شــود ی
ــل  ــل اص ــیاالت مث ــک س ــول مکانی از اص
پاســکال، تبعیــت می کنــد: ایــن اصــل 
ــه  ــه ب ــاری ک ــه فش ــد ک ــا می گوی ــه م ب
هــر نقطــه در یــک محفظــۀ بســته و تراکم 
ناپذیــِر پــر از مایــع وارد می شــود، بــه طــور 
ــر  ــات در سرتاس ــی جه ــاوی و در تمام مس
ظــرف منتقــل می شــود. بــر اســاس قانــون 
الپــالس کشــش وارد شــده بــر روی دیوارۀ 
یــک ظــرف کــروی شــکل، عبــارت اســت 
از حاصل ضــرب فشــار داخــل ظــرف 
و شــعاع حفــره، تقســیم بــر ضخامــت 
دیــواره ضربــدر 2. ســه نــوع اســترس 
ــس  ــار تران ــود: فش ــه وارد می ش ــه قرنی ب
ــترس  ــده و اس ــترس نفوذکنن ــورال، اس م
 .)Crushing( ــده ــا خردکنن ــده ی ــه کنن ل
فشــار داخــل چشــمی )IOP(4 عبارتســت 
از فشــار خالــص داخلــی اســتاتیکِی کــه به 
صــورت ثابتــی بــه ســمت بیــرون بــر روی 
قرنیــه اعمــال می شــود. فشــارهای ترانــس 
ــل از  ــه حاص ــی ک ــی و خارج ــورال داخل م
فیزیولــوژی طبیعــی یــا اســترس محیطــی 
بیرونــی می باشــند، در جــدول شــمارۀ 
دو بــه طــور خالصــه ذکــر گردیــده اســت. 
افزایــش فشــار داخلــی موجــب تولیــد 
ــود  ــرو عم ــن نی ــه ای ــود ک ــی می ش نیروی
بــر دیــوارۀ کــروی شــکل قرنیــه می باشــد؛ 
ــورال،  ــس م ــترس تران ــال، اس ــن ح در عی
بــه صــورت طولــی اســت کــه ایــن 
حالــت بیشــتر قابــل تحمــل می باشــد 
ــت  ــه جه ــت ک ــر آن اس ــن ام ــت ای و عل
ــا جهــت  خالــص بُــردار اســترس، اساســاً ب
ــل هــای  ــری قســمت اعظــم فیبری قرارگی
کالژنــی موجــود در ســاختمان قرنیــه 
ــویی  ــد. از س ــتا می باش ــم راس ــوازی و ه م

میانگین 
اندازه های 

پاکی متریِک 
درون 

دایره هایی 
که با نازک 
ترین نقطه 

هم مرکز 
می باشند، 

محاسبه 
می شود

1 - Corneal Thickness Spatial Profile
2 - Percentage of Thickness Increase
3 - Crosslinks       4 - Intraocular Pressure
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دیگــر، فشــار خارجــی )مثــل مالــش کــرۀ 
چشــم، فشــار شــبانۀ بیرونــی بــر روی 
کــرۀ چشــم یــا ترومــای بالنــت مســتقیم( 
باعث اســترس فشــاری شــعاعی، اســترس 
کششــی محیطــی و در اغلــب اوقــات تغییر 
ــه ســمت داخــل می شــود.                                                                                         شــکل قرنیــه ب
از آنجــا کــه جهــت خالــص بـُـردار اســترس 
ــل هــای  ــه قســمت اعظــم فیبری نســبت ب
کالژنــی موجــود در قرنیــه بــه صــورت 
مایــل و اُریــب می باشــد، اســترس خارجی 
ــتر  ــی، بیش ــترس داخل ــا اس ــه ب در مقایس
ــص  ــاد نقای ــث ایج ــه باع ــال دارد ک احتم
ــا  ــزرگ شــدن آن ه ــا پخــش و ب ــی ی داخل
ــیب های  ــی از آس ــر، ناش ــن ام ــود و ای ش
مرتبــط بــا فرســودگی در اســترومای قرنیه 
ــش چشــم  ــن، مال ــر ای ــالوه ب ــد. ع می باش
ــا  ــه تغییــر شــکل برشــی مکــرر ی منجــر ب
نوســانی و متعاقــب آن آســیب ســلولی 

ــمارۀ 4(. ــد )شــکل ش ــد گردی خواه
خشــک بــودن، مســتحکم بــودن، 
گســترش پذيــری و ســفتی قرنيــه

ــک ســری خــواص بیومکانیکــی مهمــی  ی
وجــود دارد کــه بــا منحنــی تنش-کشــش 
می باشــد  مرتبــط   )Stress- Strain(
)شــکل شــمارۀ 5(. الیــۀ بومــن و یــک 
ســوم قدامــی Stroma Proper کــه 
متراکــم و در هــم بافتــه اســت، از دو ســوم 
خلفــی غیــر متراکــم آن، خشــک تر، 
ــام  ــا انج ــد. ب ــفت تر می باش ــر و س محکم ت
در  مســتقیم  کّمــی  اندازه گیری هــای 
محیــط خــارج از بــدن بــر روی میــزان 
ــل  ــکات ذی ــه ن ــان، ب ــۀ انس ــکی قرنی خش

ــر  ــن، 5-2 براب ــۀ بوم ــم: الی دســت یافته ای
یــک   ،Stroma Proper از  خشــک تر 
ســوم قدامــِی متراکــم و درهــم بافتــۀ 
ــک تر  ــر خش Stroma Proper، 3-2 براب
از دو ســوم خلفــی غیــر متراکــم آن و 
میــزان خشــکی غشــای دســمه، یــک 
 Stroma Proper خشــکِی  چهــارم 
می باشــد. عــالوه بــر ایــن، مطالعــات 
انجــام شــده بــر روی قــدرت کششــی 
اتصالــی نشــان داد کــه ایــن قــدرت در 
ــه  ــع ب ــطح مقط ــی در س ــوار بافت ــورد ن م
ــوم  ــک س ــن mm/g50، دری ــور میانگی ط
 Stroma قدامــی متراکــم و در هــم بافتــۀ

 ،mm/g34 ــن ــور میانگی ــه ط Proper ب
 Stroma ــم ــر متراک ــی غی ــوم خلف دو س
ــن mm/g20 و  ــور میانگی ــه ط Proper ب
mm/ در غشــای دســمه به طــور میانگیــن

ــمارۀ 6(. ــکل ش ــود )ش g7 ب
در هنــگام جداســازی و تشــریح المــالر 
قرنیــه، جداســازی یــک ســوم قدامــی 
ــازی  ــخت تر از جداس ــیار س ــتروما، بس اس
دو ســوم خلفــی آن اســت و مقاومــت ایجاد 
شــده در حیــن تشــریح ایــن ناحیــه 
می توانــد ســرنخ هایی را جهــت یافتــن 
عمــق مناســب جداســازی در تکنیــک 
ــه دهــد.  ــا ارائ ــه م ــالر ب کراتوپالســتِی الم

در هنگام 
جداسازی 
و تشریح 

المالر قرنیه، 
جداسازی 
یک سوم 

قدامی 
استروما، 

بسیار 
سخت تر از 

جداسازی دو 
سوم خلفی 

آن است 
و مقاومت 

ایجاد شده در 
حین تشریح 

این ناحیه 
می تواند 

سرنخ هایی 
را جهت 

یافتن عمق 
مناسب 

جداسازی 
در تکنیک 

کراتوپالستِی 
المالر به ما 

ارائه دهد
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ــک از  ــل لیزی ــده در عم ــرش و ای ــن نگ ای
اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت چــرا که 
برش هــا و/ یــا قطــع کردن هــا هرقــدر کــه 
ــورت  ــد در آن ص ــر باش ــر و عمیق ت بزرگ ت
ــی  ــص بیومکانیک ــاد نقای ــه ایج ــر ب منج
شــدیدتری خواهــد شــد. درکل، ایجــاد 
 Laser فــالِپ لیزیــک، در مقایســه بــا
Ablation، قرنیــه را بیشــتر تضعیــف 

. می کنــد
در تکنیــک لیزیــک بــه روش فــالپ نــازک 
 ،)sub-Bowman Keratomileusis(
ــت  ــا ضخام ــازک ب ــیار ن ــالپ بس ــک ف ی
ایجــاد  میکــرون   90-120 تقریبــی 
ــالر  ــرش الم ــورت ب ــن ص ــود و در ای می ش
ــترومای  ــی اس ــوم قدام ــک س ــل ی در داخ
ــق  ــن طری ــود و از ای ــام می ش ــه انج قرنی
در مقایســه بــا فــالپ هــای مرســوم و 
ــا  ــت آن ه ــه ضخام ــک- ک ــی لیزی معمول
بــا میکروکراتــوم هــای مکانیکــی، معمــوالً 
ــا برش هــای لیــزر  160-140 میکــرون و ب

Femtosecond، 120-100 میکــرون 
می باشــد- یکپارچگــی ســاختمانی قرنیــه 
را بیشــتر حفــظ و نگهــداری می کننــد.

قرنیــه دارای خــواص ویسکواالســتیک 
مهمــی می باشــد کــه بــه آن اجــازه 
می دهــد تــا بــه عنــوان یــک ُمبــّدل 
ــای  ــِی اســترس ها، ایف ــِی بیولوژیک مکانیک

نقــش کنــد.                                                                                                                    
باعــث  ویسکواالستیســیتی  خاصیــت 
بــروز مشــکل در فهــم  پیچیدگــی و 
بیومکانیــک قرنیــه می شــود. چــرا کــه 
ویژگــی االســتیکی و ویســکوزیتی در طــی 
زمــان یــک زنجیــرۀ متصــل بــه یکدیگــر را 

می دهنــد. تشــکیل 
ــرژی ناشــی از  ــرۀ ان ــا ذخی االستیســیتی ب
کشــیدگی در ارتبــاط می باشــد و مســتقل 
از زمــان اســت. قســمت های انعطــاف 
)انــرژی  کالژن  مولکول هــای  پذیــر 
ــد  ــدا می کنن ــکل پی ــر ش ــیل( تغیی پتانس
یــا اینکــه انــرژی را بــه قســمت های 

انعطــاف ناپذیــر و ســخت مولکول هــای 
)انــرژی  می کننــد  مســتقل  کالژن 
جنبشــی(. االستیســیتی بــه قرنیــه اجــازه 
ــدا  ــکل پی ــر ش ــس از تغیی ــا پ ــد ت می ده
کــردن بــار دیگــر بــه شــکل اولیــۀ خودش 

بازگــردد.
در مقابــل، ویســکوزیتی )گرانــروی( بــا 
می باشــد  ارتبــاط  در  انــرژی  انتشــار 
و وابســته بــه زمــان اســت و ناشــی از 
فیبریل هــای  لغزیــدن  و  ُســرخوردگی 
بــر  المالهــا  و  هــا  فیالمــان  کالژن، 
ماتریکــس  یــک  در  یکدیگــر  روی 
می باشــد.  هیدراتــه  پروتئوگلیکانــی 
ــد  ــازه می ده ــه اج ــه قرنی ــکوزیتی ب ویس
ــرژی ورودی وارد شــده را  ــداری از ان ــا مق ت
ــع  ــودش دور و دف ــتیک خ ــزای االس از اج
ــتیک  ــکل االس ــان ش ــی زم ــد و در ط کن
خــود را بــه صــورت برگشــت پذیــر تغییــر 

دهــد.                                                                                                       
ادامه دارد...

قرنیه دارای 
خواص 

ویسکواالستیک 
مهمی می باشد 
که به آن اجازه 

می دهد تا به 
عنوان یک 

ُمبّدل مکانیکِی 
بیولوژیکِی 
استرس ها، 

ایفای نقش کند
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مارسیا ِفِرلیک،26 اکتبر 2016 2
درگردهمایــی  -کارشناســان  شــیکاگو 
ــکا در  ــکی آمری ــم پزش ــن چش ــاالنۀ انجم س
ســال 2016 این طــور گفتنــد کــه یکــی 
ــرار  ــورد ق ــا در م ــج فهمی ه ــن ک از بزرگتری
دادن قطعــات قرنیــه، ایــن اســت کــه تصــور 
ــه  ــک فاصل ــی کار، ت ــۀ نهای ــود نتیج می ش

ــود. ــد ب ــرد خواه ــم ف ــودن چش ب
 Greg Parkhurst بر اســاس نظــرات دکتــر
 Parkhurst Nuvision مدیــر ارشــد مرکــز(
ــق  ــه محق ــزاس( ک ــوی تگ ــان آنتونی در س
برجســته ای در زمینــۀ کارآزمایــی هــای 
 Raindrop ــورد ــه در م ــام گرفت ــی انج بالین
 ReVision شــرکت( Near Vision Inlay
Optics( می باشــد مطلــب فــوق صحــت 

ــدارد. ن
او این طــور توضیــح داد کــه بیمــاران در هفتۀ 
ــی  ــا »وقت ــد ام ــه ای دارن ــک فاصل ــد ت اول دی
کــه اپیتلیــوم ترمیــم می یابــد، نقطــۀ کانونی 
نزدیــک بــه ســمت بیــرون -کــه جهــت 
ــود  ــا می ش ــت- جابج ــان تر اس ــه آس مطالع
ــد،  ــده رخ می ده ــن پدی ــه ای ــن اینک و در حی

ــد.« ــدا می کن ــات پی ــد دور ثب دی
ــفاف  ــۀ( ش ــش )قطع ــک روک Raindrop، ی
هیدروژلــی قرنیــه می باشــد کــه درطــی 
ــر روی  ــه ای، ب ــک عمــل ســرپایی 10 دقیق ی
ــرار داده می شــود.  ــرد ق ــب ف ــر غال چشــم غی
ایــن تکنیــک بــرای درمــان پیرچشــمی قباًل 

ــود. ــه ب ــد FDA قرارگرفت ــورد تأیی م
دکتــر Parkhurst گــزارش کــرد کــه 
درحالتــی کــه هــر دو چشــم فــرد بــاز بــود، با 
ــۀ Raindrop حداقل میزان  ــتفاده از قطع اس
دید فــرد در تمامی ســه محــدودۀ دیــد -دور، 
ــاران  ــد از بیم ــک- در 85 درص ــه و نزدی میان

ــود. ــا 20/25 ب ــر ب براب
او توضیــح داد: »ایــن امــر، در مقایســه بــا 
دیــد تــک فاصلــه ای، مطمئنــاً یــک موازنــه و 
تعــادل نمی باشــد.« ایــن بیمــاران می تواننــد 
بــار دیگــر دیــد فواصــل نزدیــک و متوســط را 
ــه  بــه دســت آورنــد و مجبــور نیســتند کــه ب
بهــای رســیدن بــه ایــن دیــد، قســمت زیادی 

ــد. ــد دور خــود را از دســت بدهن از دی

ــۀ بینایی  ــر Jay Pepose، مدیر مؤسس دکت
ــه  ــوری ک ــس میس ــنت لوئی Pepose در س
 KAMRA ــی محقق ارشــد در طــرح مطالعات
ــه  ــد -ک ــۀ دی ــر فاصل ــت: از نظ ــد گف می باش
در آن، فاصلــۀ متوســط فاصلــه ای اســت کــه 
در هنــگام نــگاه کــردن بــه صفحــۀ کامپیوتــر 
یــا انتخــاب کاال در یــک قفســۀ مغــازه وجــود 
ــک  ــد نزدی ــم دی ــه ای ه ــات قرنی دارد- قطع
و هــم دیــد فاصلــه متوســط را بهبــود 

. می بخشــد
او توضیــح داد کــه برخــالف دیــد تــک 
فاصلــه ای، قطعــات قرنیــه ای قــدرت کانونــی 
ــم  ــردو چش ــد و ه ــش می ده ــم را افزای چش
همچنــان دارای قــدرت یکســانی می باشــند.

Raindrop کارآزمایی های
دکتــر Parkhurst این طــور گفــت کــه 
ــراد 65- ــرای اف ــه ب ــات Raindrop ک قطع

41 ســاله اندیکاســیون دارد، در هنگامــی کــه 
بیمــاران مختصــری دوربینی داشــته باشــند 

ــت. ــد داش ــی خواه ــیار خوب ــرد بس عملک

ــت در بیمــاران مــن،  ــن حال او گفــت: »بهتری
ــن  ــی ممک ــت و حت ــوده اس ــاً  4/3+ ب تقریب
اســت 1+ باشــد. ایــن نقطــه ای اســت کــه در 
آن، بیمــاران در تمامی فواصل- دور، متوســط 
ــام  ــود را انج ــالش خ ــر ت ــک- حداکث و نزدی

می دهنــد.«
کارآزمایــی هــای آینــده نگــر تصادفــی 
ــرای  ــاه ب ــدت 24 م ــه م ــه ب ــده ک ــاز نش س
 Investigational Device Exemption
تجهیــزات  مالیاتــی  معافیــت  )قانــون 
تحقیقاتــی( انجــام شــد، نشــان داد کــه 
ــای اول  ــی از ماه ه ــۀ نزدیک بین ــیفت اولی ش
ــاه،  ــرض 6 م ــت؛ در ع ــودی یاف ــوم بهب ــا س ت
 )Refractive Stability( ثبــات انکســاری
حاصــل گردیــد و بــرای دو ســال حفــظ 

گردیــد.
ــرار  ــل از ق ــه قب ــت ک ــر Parkhurst گف دکت
ــک از بیماران  ــچ ی ــات قرنیه ای، هی دادن قطع
ــد و  ــاً 20/20 نبودن ــد تقریب ــزان دی دارای می
تنهــا 3/. درصــد از بیمــاران دارای قــدرت دید 

وقتی که 
اپیتلیوم ترمیم 
می یابد، نقطۀ 

کانونی نزدیک 
به سمت 

بیرون -که 
جهت مطالعه 

آسان تر 
است- جابجا 
می شود و در 

حین اینکه 
این پدیده رخ 
می دهد، دید 

دور ثبات پیدا 
می کند

1Monovision  ارجحیت روکش قرنیه نسبت به

1 - Corneal Inlays Better Than Monovision, Researchers Say
2 - Marcia Frellick October 26, 2016
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20/40 یــا باالتــر بــرای دیــد نزدیــک بودنــد.

ــد  ــاه، 98 درص ــد از 24 م ــرد: »بع ــر ک او ذک
ــد  ــزان دی ــان شــده دارای می ــاران درم از بیم
ــد  ــزان دی 20/40 و در 88 درصــد از آن هــا می
ــد  ــاً دی ــود. ضمن ــر ب ــا باالت ــا 20/25 ی ــر ب براب

ــت.« ــود یاف ــز بهب ــۀ متوســط نی فاصل
ــه  ــم ب ــا می توانی ــح داد: »م ــور توضی او این ط
بیمــاران بگوییــم کــه آن هــا بایــد بتواننــد بــا 
چشــم درمــان شــدۀ خــود تقریبــاً 5 خــط از 
فاصلــۀ نزدیــک و تقریبــاً 2/5 خــط از فاصلــۀ 
ــاً  ــط تقریب ــد و فق ــاهده کنن ــط را مش متوس
ــد.  ــۀ دور را از دســت بدهن ــک خــط از فاصل ی
ــود  ــم خ ــا دو چش ــار ب ــه بیم ــی ک درصورت
نــگاه کنــد، مجبــور نیســت کــه میــزان قابــل 
مالحظــه ای از دیــد دور خــود را از دســت 

بدهــد.«
ــه روش کار ســاده اســت و چشــم  ــت ک او گف
ــوارض  ــت. ع ــته اس ــد روز بس ــا چن ــار ت بیم
ــر  ــت و اگ ــرل هس ــل کنت ــده قاب ــاد ش ایج
ــده  ــته ش ــۀ کاش ــه قطع ــیم ک ــور باش مجب
را خــارج ســازیم، دیــد بیمــار دوبــاره 
بازخواهدگشــت. او اضافــه کــرد: »و بنابرایــن 
ایــن نکتــه باعــث آرامــش خیــال افــراد 

» . د می شــو
KAMRA نتایج به دست آمده از

ایمپلنــت دیگــری کــه جهــت درمــان 
پیرچشــمی، از ســوی FDA مــورد تأییــد 
 KAMRA Inlay )AcuFocus(،ــه قرارگرفت
 Medscape می باشــد کــه قبــاًل توســط
بــود.  شــده  گــزارش   Medical News
ایــن روش بــرای بیمــاران 60-45 ســاله 
اندیکاســیون دارد و نحــوۀ کار آن بــه ایــن 
ــوس  ــی فوک ــور محیط ــه ن ــت ک ــکل اس ش

نشــده را بلــوک می کنــد.
دکتــر Pepose گــزارش کــرد: »ایــن روش، 
در ســمت چشــم نزدیک بیــن، بهتریــن 
کارآیــی را دارد. هنگامــی کــه شــمارۀ چشــم 
ــه از  ــی و چ ــورت طبیع ــه ص ــه ب ــار -چ بیم
طریــق عمــل جراحــی- برابــر بــا 75/. دیوپتر 
باشــد در آن صــورت ایــن قطعۀ کاشــته شــده 
ــه بهتریــن نحــو اثربخــش و مفیــد خواهــد  ب

ــود.« ب
ــرای  او توضیــح داد کــه بهتریــن کاندیداهــا ب
inlay، بیمارانــی هســتند کــه بــه دیــد 
نزدیــک در محــدودۀ 1+ و 2/5+ دیوپتــر نیــاز 
ــه  ــال ب ــراد مبت ــر اف ــد اکث ــا، مانن ــد. آن ه دارن
پیرچشــمی، معمــوالً افــرادی هســتند کــه از 
ــب و  ــک عی ــک را ی ــد نزدی ــن دی دســت رفت

ــوص  ــای مخص ــد، از عینک ه ــص می دانن نق
مطالعــه متنفــر هســتند، احســاس می کننــد 
که بــه علــت اینکــه مجبورنــد افــرادی را برای 
ــص  ــد و مرخ ــه کار بگیرن ــون ب ــۀ مت مطالع
کننــد، تحــت کنتــرل و نظــارت قــرار دادند و 
از اینکــه چهــرۀ آن ها عینکــی باشــد، ناراحت 

می باشــند.
او افــزود: »گیرنــدگان بایــد بیمارانــی باشــند 
کــه در مرحلــۀ recovery هســتند. زیــرا 
چنــد هفتــه تــا چنــد مــاه طــول می کشــد تا 
ــر کامــل inlay را مشــاهده کننــد.« آن هــا اث

میــان  تفــاوت   ،Pepose دکتــر 
ســازی  )خــارج   Explantation inlay
ــه ای در  ــک فاصل ــد ت ــت دی ــه( و برگش قطع

داد. توضیــح  را  لیزیــک 
او گفــت: »در اکثر مطالعــات، تقریبــاً 7 درصد 
ــک  ــد ت ــت دی ــت برگش ــاران درخواس از بیم
فاصلــه ای لیزیــک را داشــته اند کــه ایــن رقم، 
بســیار باالتــر از رقــم مربوط بــه میــزان خارج 
ســازی هریــک از ایــن inlay هــا می باشــد.« 
میــزان درآوردن KAMRA در ایــاالت متحدۀ 
ــان در  ــد و در جه ــدود 2 درص ــکا در ح آمری

ــد. ــد می باش ــدود 2 درص ح
ــه در  ــر صــورت گرفت ــده نگ بررســی های آین
 Investigational ــت ــورد KAMRA جه م
Device Exemption دربرگیرنــدۀ 507 

ــود. ــز ب ــار در 24 مرک بیم
دکتــر Pepose گــزارش کــرد کــه حداقــل 
75 درصــد از بیمــاران در عــرض 12، 24 و 36 
مــاه بــه دیــد نزدیــک در حــد 20/40 )بــدون 
اســتفاده از چیــزی( دســت پیداکــرده بودنــد. 
در ظرف 5 ســال میانگیــن دیــد دور،20/20 و 
دیــد فاصلــۀ متوســط، 20/25 و دیــد نزدیک 

ــود. 20/30 ب
دکتــر Jeff Machat کــه مدیــر مرکــز 
Crystal Clear Vision در تورنتــوی کانــادا 
 KAMRA می باشــد و خــودش نیــز یــک
inlay )قطعــۀ KAMRA( چهــار ســال 
قبــل دریافــت کــرد و مشــاور در زمینــۀ 
AcuFocus می باشــد، این طــور گفــت کــه 
ــت Raindrop و  او، در کار خــودش از ایمپالن

ــرد. ــد ک ــتفاده خواه ــز KAMRA اس نی
ــوان  ــه عن ــا ب ــن روش ه ــه ای او گفــت کــه او ب
ــز  ــاران نی ــد و بیم ــگاه نمی کن ــه ن ــک گزین ی
هنگامــی کــه بــه نــزد او می آینــد نیــز همین 
ــات  ــه از قطع ــی ک ــد. هرکس ــده را دارن عقی
ــه  ــا ب ــه آن ه ــد، ب ــتفاده می کن ــه ای اس قرنی

ــد. ــگاه می کن ــل ن ــزء مکم ــک ج ــوان ی عن

ــر  ــن ه ــد: »م ــر Jeff Machat می گوی دکت
روش جدیــد و هــر گزینــۀ جدیــدی را ارزیابی 
می کنــم و آن را می پذیــرم. هــر روش و 
تکنیــک جدیدی، یــک ابــزار کمکــی دیگری 

ــذرد.« ــن می گ ــار م را در اختی
 Medscape Medical News بــه  او 
 25 از  بیــش  »مــن  گفــت:  این طــور 
ســال اســت کــه جراحی هــای رفراکتیــو 
)انکســاری( را انجــام می دهــم. مــن از اولیــن 
افــرادی بــودم کــه لیزیــک را انجــام دادم. من 
ــدی را  ــۀ جدی ــر گزین ــد و ه ــر روش جدی ه
ارزیابــی می کنــم و آن را می پذیــرم. هــر 
روش و تکنیــک جدیــدی، یــک ابــزار کمکــی 

دیگــری را در اختیــار مــن می گــذارد.«
ــاری در  ــی بیم ــح داد: »وقت ــور توضی او این ط
ــایعی  ــیار ش ــر بس ــه ام ــد -ک ــت 1+ باش حال
می باشــد- ایــن بیمــار یــک کاندیــدای ایــده 
ــام  ــرا تم ــد، زی ــرای Raindrop می باش آل ب
ــد انجــام دهیــم عبارتســت  ــا بای کاری کــه م
 .inlay ــرار دادن ــالپ و ق ــک ف ــاختن ی از س
ــت  ــک وضعی ــا ی ــا ب ــد و م ــاری بیای ــر بیم اگ
ــرو باشــیم، درآنصــورت نیــاز  پیچیــده ای روب
ــردی  ــر ف ــد. اگ ــک می باش ــام لیزی ــه انج ب
دچــار خشــکی چشــم شــدیدی باشــد. 
ــم.  ــه ســمت KAMRA بروی ممکــن اســت ب
ــد  ــادی وجــود دارن ــل بســیار بســیار زی عوام
کــه مــا بایــد آن هــا را مدنظــر قــرار دهیــم.«

شــرکت  ســوی  از   Raindrop مطالعــۀ 
ReVision Optics موردحمایــت مالــی 
قــرار گرفــت. مطالعــۀ انجــام شــده در 
مــورد KAMRA مــورد حمایــت مالــی 
داشــت.  قــرار   AcuFocus شــرکت 
دکتــر Parkhurst مشــاور شــرکت های 
 ReVision Optics،STAAR Surgical
و Alcon و یــک محقــق ارشــد در زمینــۀ 
مطالعــات مربــوط بــه Raindrop می باشــد. 
دکتــر Pepose، عضــوی از کمیتــۀ پزشــکِی 
شــرکت AcuFocus می باشــد. او یــک 
ــرکت  ــرای ش ــه ب ــت ک ــی اس ــق بالین محق
ــی در  AcuFocus کار می کنــد و ذینفــع مال

ایــن شــرکت می باشــد.
شــرکت های  مشــاور   Machat دکتــر 
 AcuFocus،Abbot Medical
 Optics، Allergan، Bausch+Lomb،
می باشــد.   EndVision و   ClariaVision
گردهمایــی ســاالنۀ انجمــن چشــم پزشــکی 
ــر 2016  ــال 2016، در 18 اکتب ــکا در س امری

معرفــی گردیــد.

 Pepose دکتر
گزارش کرد 

که حداقل 
75 درصد از 

بیماران در 
عرض 12، 

24 و 36 ماه 
به دید نزدیک 
در حد 20/40 

)بدون 
استفاده از 

چیزی( دست 
پیداکرده 
بودند. در 

ظرف 5 سال 
میانگین دید 
دور،20/20 
و دید فاصلۀ 

متوسط، 
20/25 و 

دید نزدیک 
20/30 بود
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Overview of ESCRS 2016
Copenhagen, Denmark

.M.H. Noroozizadeh M.D
ــا  ــو اروپ ــت و رفرکتی ــان کاتاراک ــن جراح ــره انجم ــن کنگ ــی و چهارمی س
)ESCRS 2016( از 10 تــا 14 ســپتامبر 2016 در کپنهــاگ برگــزار گردیــد. 
ــره  ــه داوران کنگ ــای کمیت ــد اعض ــاهده می کنی ــس مش ــه در عک ــی ک نفرات
هســتند کــه بــه ترتیــب از ســمت چــپ دکتــر Malyugin از روســیه، دکتــر 
 Spalton ــر ــر Asia و دکت ــا، دکت ــر Bellucci از ایتالی ــد، دکت Findl از فنالن
ــر کنگــره ESCRS را چــه در زمینــه  از انگلســتان هســتند کــه مقــاالت برت
مقــاالت آزاد یــا free papers، چــه ویدئــو ژورنــال  و چــه پوســتر و ... انتخاب 
نمودنــد. بــا توجــه بــه عــدم امــکان حضــور تمامــی همــکاران در ایــن رویــداد 
ــه  ــده را ارائ ــاالت برگزی ــه ای از مق ــتار خالص ــن نوش ــه در ای ــدیم ک ــر آن ش ب

ــم: نمایی

Flanged IOL Fixation with Double-1. برتریــن مقالــه بــا عنــوان
Needle Technique مربــوط بــه دکتــر Shin Yamane از ژاپــن بــود که 
scleral fixation بــا اســتفاده از دو ســوزن شــماره 30 می باشــد. لنــز از هــر 
محــوری کــه وارد چشــم می شــود دو ســوزن شــماره 30 بایــد بــا زاویــه 90 

درجــه عمــود بــر آن  وارد چشــم شــوند.

به کمــک ســوزن 30 هاپتیــک لنــز از داخــل چشــم خارج می شــود و ســپس 
ابتــدای هــر هاپتیــک بــه کمــک کوتــر )بــدون اینکه کوتــر بــا نــوک هاپتیک 
تمــاس پیــدا کنــد( حــرارت داده می شــود تــا کمــی افزایــش ضخامــت پیــدا 
کــرده و بــه اصطــالح پــخ شــود. در حقیقــت از کنــار هــم قــرار گرفتــن نــوک 
هاپتیــک و کوتــر حرارتی شــکل نــوک هاپتیــک تغییــر شــکل یافتــه و حالت 
flange بــه خــود می گیــرد. بــه دنبــال آن هاپتیک هــا از هــر طــرف کشــیده 
ــه  ــن مقال ــوند. در ای ــس می ش ــده و فیک ــرار داده ش ــه ق ــر ملتحم ــده و زی ش
ــدون اســتفاده از  ــوان ب نشــان داده شــد کــه روش scleral fixation را می ت
ــن  ــر ای ــل ب ــل در اســکلرا انجــام داد. اعضــای پن ــدون ایجــاد تون suture و ب
بــاور بودنــد کــه ایــن روش بســیار دشــوار اســت زیــرا پایک هــای لنــز بایــد از 
یــک طــرف زاویــه 20 درجــه بــا ســطح افقــی داشــته باشــد و از طــرف دیگــر 
ــد  ــود بای ــه وارد می ش ــوزنی ک ــا س ــه در داخــل چشــم ب ــه 5 درج ــک زاوی ی

ایجــاد نمایــد بنابرایــن بــه نظــر می رســید کــه تکنیــک دشــواری باشــد.
ــج آن را  ــوده و نتای ــی نم ــن روش جراح ــا ای ــم را ب ــی، 100 چش ــر ژاپن دکت

ــت. ــرده اس ــزارش ک ــوب گ ــی خ خیل
  

 New Laser Approach for« 2. دومیــن مقالــه برتــر تحــت عنــوان
ــتفاده  ــل اس ــه در اص ــود ک ــک ب ــوری چ ــور جمه Capsulotomy« از کش
ــد  ــه یــک روش جدی ــن مقال ــد کپســولوتومی اســت. در ای از یــک روش جدی
ــزر  ــتگاه لی ــه دس ــه ب ــد ک ــی ش ــزر معرف ــک لی ــه کم ــیس ب کپسولورکس
 CAPSULASER فمتوســکند نیــاز نــدارد. ایــن دســتگاه بــا نــام تجارتــی
ــه  ــت ک ــی اس ــز دارای بخش ــت و نی ــول Console اس ــک کنس ــامل ی ش
 contact lens ســوار بــر میکروســکوپ شــده و همچنیــن دربردارنــده یــک
ــرد. کپسولورکســیس  ــرار می گی ــار ق ــه روی چشــم بیم مخصــوص اســت ک

ــود. ــام می ش ــکل 3( انج ــد ش ــه )مانن ــر از 1 ثانی در کمت

یس و چهارمیــن کنگــره انجمــن جراحــان کااتراکــت و 
ارواپ رفرکتیــو 
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از مشخصات این روش می توان به موارد زیر اشاره نمود:

Thermal laser  •
Fast  •

Precise  •
Reliable  •

.Stronger than manual C.C.C  •
)th 7/1 <( Pretty cheaper than FS laser  •

No need to move the patient  •
 manual مؤلفیــن ایــن مقالــه در بررســی های خــود نشــان دادند کــه اگــر از
capsulorhexis اســتفاده شــود بــا وارد کــردن نیرویی معــادل 0/05 نیوتن 
ــای  ــر، لبه ه ــا 5 میلی مت ــه کپسولورکســیس و ایجــاد کششــی حــدود 4 ت ب
رکســیس پــاره می شــود. امــا اگــر کپسولورکســیس بــا اســتفاده از دســتگاه 
ــای  ــرو، لبه ه ــان نی ــردن هم ــا وارد ک ــود ب ــام ش CAPSULASER انج
ــش  ــوده و بی ــل نم ــر را تحم ــا 7 میلی مت ــدود 6 ت ــا ح ــی ت ــیس کشش رکس
از آن باعــث پارگــی کپســول قدامــی خواهــد شــد. در نهایــت ایــن محققیــن 
ــه  ــبت ب ــن روش نس ــیس در ای ــای رکس ــه لبه ه ــد ک ــری نمودن نتیجه گی
کپسولورکســیس manual بــه مراتــب از قابلیــت ارتجاعــی بیشــتری 

ــت. ــوردار اس برخ

ــا موضــوع  ــر »Surface Modification of IOLs« ب ــه برت 3. ســومین مقال
کاهــش PCO در لنزهــای داخــل چشــمی بــود. میــزان بــروز PCO معموالً 
ــال  ــه دنب ــکان ب ــم  پزش ــیاری از چش ــت و بس ــاز اس ــوده و مشکل س ــاد ب زی
راهکارهایــی بــرای کاهــش آن می باشــند. PCO از محــل اتصــال optic بــه 
haptic شــروع می شــود و از آنجــا بــه ســمت posterior پیشــرفت می کنــد 
و یــا از لبــه کپســول قدامــی جلــو آمــده و تغییراتــی که در شــکل 5 مشــاهده 

ــد. ــاد می کن ــود را ایج می ش
برای کاهش PCO می توان دو کار انجام داد:

1. چسباندن محکم لنز به کپسول
2. ایجاد تغییراتی در سطح خلفی لنز.

در ایــن مقالــه از UV/Ozone-treated lens اســتفاده شــده اســت یعنــی 
ــه آن  ــا تکنیکــی کــه ب ــی را ب ــل معمول ــه لنزهــای فولدب محققیــن ایــن مقال
اشــاره نشــده بــه UV/Ozone-treated lens تبدیــل کردند، ایــن موضوع 
 posterior ســلولی و بافتــی بــه adhesion باعث شــده کــه چســبندگی یــا

ــد. capsule بیشــتر شــده و بالطبــع میــزان PCO کاهــش می یاب

ــوح  ــه وض ــلولی را ب ــرت س ــر( مهاج ــر زی ــی )تصاوی ــت شناس ــه باف در نمون
 UV/Ozone-treated ــاختن ــه س ــن مقال ــود. در ای ــاهده نم ــوان مش می ت
 PCO ــن اســت کــه اصــاًل مهاجــرت ســلولی و در نتیجــه lens حاکــی از ای

ــدارد. ــود ن وج

ــه لنزهــای عــادی و بخش هــای  ــوط ب ــر فــوق مرب بخش هــای باالیــی تصاوی
پاییــن مربــوط بــه لنزهــای UV/Ozone-treated lens می باشــند و 
نتایــج بالینــی آن هــا نیــز در شــکل 7 نشــان داده شــده اســت. تصاویــر زیــر 
نیــز مربــوط بــه لنزهــای داخــل چشــمی متــداول بــوده کــه بعــد از 3 ســال 
ــدا  ــود PCO پی ــن کــه تکنیــک جراحــی خــوب انجــام شــده ب علی رغــم ای
کردنــد. در حقیقــت capsulorhexis بــه خوبــی انجــام شــده ولــی بــه هــر 
حــال PCO ایجــاد شــده اســت. در حالی کــه بخــش پایینــی همیــن تصاویر 
ــه UV/Ozone-treated lens می باشــد و حتــی بعــد از 3 ســال  مربــوط ب

عالئمی از PCO در سطح خلفی لنز دیده نمی شود.

 Effects of Trypan Blue on Lens« برتــر  مقالــه  چهارمیــن   .4
Capsule« توســط دکتــر رامــان از کشــور هندوســتان ارائــه شــد. در 
ــز  ــی لن ــول قدام ــر کپس ــتفاده از Trypan Blue ب ــرات اس ــه اث ــن مقال ای
ــتفاده از روش  ــا اس ــاس و ب ــن اس ــر ای ــود. ب ــه ب ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس م
ــه کپســول  ــوری ب ــو ن ــک پرت ــتگاه ی ــن دس ــق ای ــکوپی و از طری اسپکتروس
 spectrometer شــده وارد scatter قدامــی تابانده می شــود. در اینجــا نــور
ــری  ــه و تحلیــل کامپیوت می گــردد و بعــد از عبــور از CCD camera، تجزی
انجــام می شــود. دکتــر رامــان بــه ایــن ترتیــب نشــان داد کــه بــا اســتفاده از 

Trypan Blue چــه تغییراتــی در کپســول قدامــی رخ می دهــد.

ــه در  ــن مقال ــت. در ای ــده اس ــاخته ش ــپ 4 س ــی از کالژن تی ــول قدام کپس
مرحلــه اول کالژن تیــپ 4 بــا کپســول قدامــی مقایســه گردیــد. دکتــر رامان 
بیــان نمــود کــه اگــر ایــن دو ســاختار بــا هــم و بــا دســتگاه اسپکتروســکوپی 
مقایســه شــوند هیــچ تفاوتــی بیــن ایــن دو وجــود نــدارد و گویــا کالژن تیپ 
4 همــان کپســول قدامــی اســت. در حقیقــت کپســول قدامــی و کالژن تیــپ 
4 از یــک ســاختمان Triple Helical Fibers تشــکیل شــده اند. این هــا 
فیبرهایــی هســتند کــه حالــت 3 تایــی و مارپیچــی دارند و شــکل شــماتیک 

ــر نشــان داده شــده اند. ــر زی ــا در تصوی آن ه

 

تمامــی انــواع کالژن تیــپ 4 دارای یــک انتهــای کربوکســیل و یــک انتهــای 
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آمیــدی )آمینواســیدی( هســتند و در قســمت آمیــدی یــک ســری باندهــای 
هیدروژنــی وجــود دارنــد کــه زمانــی کــه از Trypan Blue اســتفاده 
ــد.  ــی شکســته شــده و شــدیداً آســیب می بینن می شــود باندهــای هیدروژن
در حالــت طبیعــی ایــن بخــش از ســاختمان کالژن تیــپ 4 دارای دو بخــش 
 Trypan Blue اســت. بــا قــرار گرفتــن در معــرض nonpolar و polar
ــی  ــول قدام ــی در کپس ــای هیدروژن ــده و بانده ــه دی ــش polar صدم بخ
شکســته می شــوند. نتیجــه بالینــی ایــن موضــوع ایــن اســت کــه فیبرهــای 
کالژن بخــش قابــل توجهــی از خاصیــت ارتجاعــی یــا elasticity خــود را از 
ــوان  دســت می دهنــد )خاصیــت ارتجاعــی ویژگــی مهمــی اســت کــه می  ت
بــه کمــک آن دو طــرف لبه هــای کپســول قدامــی را گرفتــه و تحــت کشــش 

ــدون آن کــه ایــن بخــش صدمــه ببینــد(. ــرار داد ب ق

 

این مقاله 4 نتیجه گیری دارد:
1( وقتــی کپســول قدامــی توســط Trypan Blue رنــگ می شــود، در حــال 
ــی  ــاختار مولکول ــد س ــات می کنن ــه اثب ــد ک ــود دارن ــواهدی وج ــر ش حاض
ــر  ــاختار کمت ــن س ــه ای ــد ک ــر می کن ــه ای تغیی ــه گون ــی ب ــول قدام کپس

ــا stiff دارد. ــت ســفت ی ــوده و برعکــس بیشــتر حال االســتیک ب
2( بــه ایــن ترتیــب دو دســتورالعمل یــا راهبــرد پیــش روی چشــم  پزشــکان 

ــرد: ــرار می گی ق
الــف- در کاتاراکــت رســیده )mature cataract( و نیــز در کاتاراکت اطفال 
ــی  ــر در کپســول قدام ــتیک کمت ــت االس ــه خاصی ــاز ب ــه نی ــادرزادی( ک )م
ــتفاده  ــد( دارو اس ــده )0/06 درص ــق نش ــکل رقی ــد از ش ــا بای ــود دارد ی وج
نمــود و یــا شــکل رقیــق شــده دارو )0/012 درصــد( را بایــد بیــش از 15 تــا 

ــاق قدامــی نگــه داشــت. ــه در ات 20 ثانی
ب- در صورتــی کــه تمایــل جــراح بــر این اســت کــه خاصیــت بیوشــیمیایی 
کپســول قدامــی تغییــری نکنــد از شــکل رقیــق شــده دارو )0/012 درصــد( 

در مــدت زمانــی کمتــر از 10 ثانیــه در اتــاق قدامــی اســتفاده می شــود.
در کاتاراکــت mature تنهــا visualization مشــکل دارد و جــراح نیــاز بــه 
ــر اســت خاصیــت االســتیک کپســول قدامــی هیــچ  ــد خــوب دارد و بهت دی

تغییــری نکنــد. بــرای ایــن منظــور جــراح بایــد محلــول را بــه میــزان 5 بــار 
رقیــق کــرده و کمتــر از 10 ثانیــه در چشــم نگــه دارد.

ــور  ــورد ن ــل برخ ــه دلی ــه ب ــت 30 ثانی ــد از گذش ــل و بع ــه عم ــا ادام 3( ب
میکروســکوپ، خاصیــت کراس لینکینــگ در کپســول قدامــی ایجــاد 
می شــود. ایــن خاصیــت )کراس لینکینــگ( ســبب می شــود کــه بــا 
ــدداً  ــت مج ــی اس ــای قبل ــاوت از بانده ــه متف ــی ک ــاالت اضاف ــکیل اتص تش
ــد  ــن نبای ــردد. بنابرای ــی بازگ ــول قدام ــتیک کپس ــت االس ــی از خاصی بخش
ــرای  ــه  طــور کامــل و ب ــا Trypan Blue ب ــن خاصیــت ب ــود کــه ای نگــران ب
ــران  ــد نگ ــل نبای ــن عم ــل در حی ــن دلی ــه ای ــد. ب ــه می بین ــه صدم همیش
ــود. ــتیک آن ب ــت االس ــش خاصی ــر کاه ــه خاط ــی ب ــول قدام ــی کپس پارگ
 capsuleorhexis ــتگی ــا گسس ــی ی ــران پارگ ــد نگ ــراح نبای ج  )4
در حیــن chopping و splitting هســته باشــد زیــرا بــا تابیــدن 
پارگــی  مانــع  و  می دهــد  رخ  کراس لینکینــگ  میکروســکوپ،  نــور 

می شــود.  capsuleorhexis
   

بررســی  کــرد  دریافــت  جایــزه  کــه  دیگــری  مقالــه   -5
Phacoemulsification & Aspiration اســت کــه در آن بــه بررســی 
صدمــات ناشــی از Phacoemulsification و Aspiration در جریــان 
عمــل فیکــو در چشــم پرداخته شــده اســت. در حیــن اســتفاده از اولتراســون 
رادیکال هــای هیدروکســیل ایجــاد می شــود کــه ایــن رادیکال هــا بــه 
 cavitation اندوتلیــوم صدمــه می زننــد. در حقیقــت بــه کمــک تیــپ فیکــو
ــا ســرعت  ــن حباب هــا ب ــز کــرده و ای ایجــاد می شــود کــه تولیــد حبــاب ری
ــم  ــل چش ــه در داخ ــش  solid ک ــر بخ ــه ه ــد ب ــه دارن ــی ک ــای باالی و دم
برخــورد کننــد، پیوندهــای مولکولــی آب شکســته شــده و باعــث آزاد شــدن 
رادیکال هــای هیــدروژن و هیدروکســیل می شــوند.  ایــن رادیکال هــای 

ــد. ــه می زنن ــه صدم ــوم قرنی ــه اندوتلی ــه ب ــتند ک ــیل هس هیدروکس

در ایــن مقالــه از یــک تکنولــوژی خــاص بــرای مشــاهده ایــن diversion به 
کمک Sonar Luminescence اســتفاده شــده اســت.

 

در شــکل باال تیــپ معمولــی فیکــو 20G AMO Signature )ســمت چپ( 
مشــاهده می شــود. مقــدار Sonar Luminescence بــه مقــدار آزاد شــدن 
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رادیکال هــای هیدروکســیل مرتبــط اســت 
امــا در ایــن تیــپ، جهــت رو بــه جلو بــوده، 
به عبارتــی حالــت unidirectional دارد و 
بیشــتر بــه خــود لنــز برخــورد کــرده ولــی 
بــه قرنیــه اصابــت نمی کنــد، شــکل وســط 
 mm Kelman 0.9 Alcon Infiniti ــپ تی
ــا  ــر م ــالف نظ ــر خ ــت. ب Torsional اس
 Torsional ــد ــوژی و مت ــن تکنول ــه ای ک
را می پســندیم، حالــت Torsional بــا 
ــرژی آزاد شــده  ــدار ان ــه مق ــن ک وجــود ای
در آن کمتــر از حالــت اول اســت امــا باعث 
ــه اطــراف می شــود، زیرا  صدمه بیشــتری ب
در همــه جهــات پخــش می شــود، بنابراین 
ــتری  ــیب بیش ــه آس ــوم قرنی ــه اندوتلی ب

می زنــد.
در ایــن مقالــه تیــپ فیکــو دیگــری 
ــکل(  ــت ش ــمت راس ــده )س ــی ش طراح
ــپ اول و دوم  ــر دو تی ــی ه ــه دارای ویژگ ک
 straight می باشــد یعنــی هــم حالــت
در  اســت.   Torsional هــم  و  داشــته 

ــاهده  ــپ مش ــو تی ــوک فیک ــر ن ــکل زی ش
 Sonar روش  ایــن  در  کــه  می شــود 
ــا  ــده و ی ــده نش ــا دی Luminescence ی
خیلــی کــم اســت. بنابرایــن محققیــن 
معتقدنــد بــا اســتفاده از ایــن تیــپ، صدمه 
بــه اندوتلیــوم قرنیــه بســیار بســیار کمتــر 

اســت.
ادامه دارد...
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