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شناسنامه



ســرمقاله
روابط انسانی در سالمت و بیماری

ــوان ســاختاری  ــه عن ــی ب ــای اجتماع ــه شناســان حمایت ه ــده بســیاری از جامع ــه عقی ب
ــی را گســترش  ــه ســالمت و خوب ــف می-شــود ک ــی تعری ــط اجتماع ــد وجهــی از رواب چن
ــا  ــراد ب ــه اف ــت ک ــی اس ــوان منابع ــه عن ــا ب ــن حمایت ه ــا، ای ــده آن ه ــه عقی ــد. ب می ده
ــا  ــد. ب ــتراک می گذارن ــه اش ــر ب ــا یکدیگ ــود را ب ــات خ ــا ادراکات و احساس ــک آن-ه کم
ــاختاری  ــوان س ــه عن ــی را ب ــای اجتماع ــامانه های حمایت ه ــوان س ــف می ت ــن تعاری همی
دیــد کــه ابــزار روانــی و فیزیکــی الزم بــرای غلبــه بــر اســترس را در افــراد فراهــم می آورند. 
ــی درک  ــه خوب ــا بیمــاری ب ــرای ســالمت ی ــط انســانی ب مکانیــزم درگیــر در کیفیــت رواب
ــد  ــر ارتباطــات رخ می دهــد می توانن ــه در اث ــی ک ــه هــر حــال، فرصت های نشــده اســت. ب
تأییــدی بــر مزایــای ایــن نــوع روابــط باشــند. ســاختار ارتبــاط بیمار-پزشــک را می تــوان 
نوعــی سیســتم و ســاختار حمایتــی اجتماعــی در نظــر گرفــت و بــا ایــن تعریــف می تــوان 
ــه  ــد ب ــار و پزشــک می توان ــن بیم ــط انســانی بی ــود رواب ــه بهب ــه داد ک ــف را ارائ ــن تعری ای
نوعــی بهبــود ســاختار حمایت هــای اجتماعــی در جامعــه باشــد و در نتیجــه آن کیفیــت 
زندگــی در اجتمــاع بــه نحــو قابــل مالحظــه ای بهتــر خواهــد شــد. ایــن بهبــود می توانــد 
نــه تنهــا بــر فیزیــک جامعــه بلکــه بــر ذهــن و روان آن هــم تأثیــرات مثبتی داشــته باشــد.

دکتر عباس ابوالحسنی
سردبیر
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ــوم اپیه مربوط  ــای ابلیین و عل بیومکانیک قرنیه، کاربرده
به آن )بخش ســوم( 1

ــه درک و  ــر اینک ــۀ دیگ ــد. نکت ــد ش خواه
ــی  ــواص بیومکانیک ــا از خ ــر م ــی بهت آگاه
چشــم ممکــن اســت در پیــش بینــی 
ــک  ــب اپتی ــگ عص ــه کاپین ــال ب ــر ابت خط
در گلومــا و پیشــرفت آن و یــا پیشــرفت 
ــز در پیــش بینــی  ــک و نی ــی پاتولوژی میوپ
ــک  ــا بیومکانی ــه ب ــری ک ــای دیگ متغیره
کــرۀ چشــم مرتبــط می باشــند )مثــاًل 
ــر  ــده و مؤث ــک کنن ــوری( کم ــول مح ط

باشــد.

دســت کاری های  و  تغییــرات 
نیکــی مکا بیو

در بررســی های کلینیکــی انجــام شــده کــه 
 )CXL( در آن هــا کــراس لینکینــگ کالژن
ــت  ــده اس ــخص ش ــود، مش ــت می ش تس
کــه خشــک کــردن و مســتحکم و تقویــت 
ــا میــزان موفقیــت  ــر )ب کــردن قرنیــه، مؤث
پیشــرفت  کــردن  متوقــف  مــورد  در 
کراتکتــازی: باالتــر از 97%( و بــی خطــر )با 
میــزان عــوارض: کمتــر از1%( بــوده اســت. 
ــرح  ــی ش ــای مختلف ــورد CXL فن ه در م
epithelial- داده شــده اســت. فن هــای

ــباع  ــوم و اش ــان اپیتلی ــامل دبریدم off، ش
ــن  ــول ریبوفالوی ــا محل ــتروما ب ــازی اس س
ــعۀ  ــپس اش ــد و س ــن B2( می باش )ویتامی
مــاوراء بنفــش UVA)A( بــه چشــم تابانده 
 ،epithelial-on می شــود. در فن هــای

کراتکتازی، 
یکی از 

عوارض 
عمل جراحی 

اصالح دیِد 
لیزر اگزایمر 
می باشد که 
ما از ایجاد 
آن بسیار 
می ترسیم
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کاربردهــای بالینــی جهت تشــخیص 
و درمــان

ــه  ــه ب ــی قرنی ــای بیومکانیک اندازه گیری ه
ــت  ــده اس ــب آن ش ــورت in vivo، موج ص
کــه در تشــخیص بیماری هــای قرنیــه 
ــه،  ــی ادم قرنی ــازی و حت ــه کراتکت از جمل

پیشــرفت هایی داشــته باشــیم.
ــوزۀ  ــی در ح ــن دانش ــورداری از چنی برخ
جراحــی رفراکتیــو، مــا را امیــدوار خواهــد 
کــرد تــا از طریــق اســتفاده از ایــن اطالعات 
ــام  ــت انج ــی جه ــه و اساس ــوان پای ــه عن ب
نتایــج  بهتــر،  محاســباتی  اصالحــات 
درمانــی را ارتقــا بخشــیم و بــه منظــور 
جلوگیــری از کراتکتــازی ایاتروژنیــک، 
قــدرت تشــخیص ریســک اکتــازی را 

افزایــش دهیــم.
کراتکتــازی، یکــی از عوارض عمــل جراحی 
ــه  ــزر اگزایمــر می باشــد ک ــِد لی اصــالح دی
مــا از ایجــاد آن بســیار می ترســیم. بــر 
اســاس توپوگرافــی، پارامترهــای جراحــی، 
ــزی  ــمت مرک ــت قس ــار و ضخام ــن بیم س
قرنیــه، یــک ســری ریســک فاکتورهــا 
شناســایی شــده و مــورد تأییــد قرارگرفتــه 
اســت )جــدول شــمارۀ 3(. بــا ایــن وجــود، 
در تقریبــاً 25 درصــد از مــوارد، هیــچ 
ریســک فاکتــوری شناســایی نشــده اســت. 
هــر چنــد کــه پیشــرفت های صــورت 
ــتفاده از  ــا اس ــری ب ــر غربالگ ــه در ام گرفت
اندازه گیری هــای  و  قرنیــه  توموگرافــی 
ــه نظــر می رســد کــه  ــا Corvis، ب ORA ی
ــی  ــیت و ویژگ ــن حساس ــاال رفت ــب ب موج
تشــخیص کراتکتــازی نهفتــه یا تشــخیص 
مســتعد بــودن فــرد بــه ابتــال بــه اکتــازی( 
بــا توجــه بــه الگوریتم هــای تحلیلــی 
ریســک فاکتورهــای فعلــی( گردیده اســت 
لیکــن عمــده تریــن نیــاز مــا، وجــود یــک 
ــه  ــد ک ــه می باش ــی قرنی ــت بیومکانیک تس
تمامــی خــواص بیومکانیکــی ذاتــی قرنیــه 
ــط  ــا فق ــکوزیتی( و ی ــیتی+ ویس )االستیس
خــواص االســتیک مربــوط بــه مقــاوم بودن 
یا ســفتی آن را بــه خوبــی ارزشــیابی کند و 

البتــه این نیــاز هنــوز برطرف نشــده اســت 
ــدت  ــه ش ــوق، ب ــورد ف ــر دو م ــه ه ــرا ک چ
تحــت تأثیــر ســاختار و ترکیــب قرنیــه )هر 

ــد. ــرد می باش ــزای ف ــرد( مج ــۀ ف قرنی
دیگــری  حوزه هــای  زمینــه  ایــن  در 
نیــز وجــود دارد کــه شــناخت بهتــر 
کمــک  باعــث  قرنیــه  بیومکانیــک  از 
ــر  ــا در ام ــه م ــه ای ب ــل مالحظ ــانی قاب رس
مراقبت هــای کلینیکــی خواهــد شــد. 
ــه  ــا ب ــا، م ــورد گلوکوم ــال در م ــرای مث ب
 IOP منظــور انــدازه گیری صحیــح و بهتــر
ــی  ــادۀ تصحیح ــور س ــر از فاکت GAT، فرات
ضخامــت قســمت مرکــزی قرنیــه بــه 
ارزیابــی خاصیــت بیومکانیکــی ذاتــی و 
االســتیک خشــکی قرنیــه نیــاز داریــم. بــه 
ــت  ــه عل ــه ب ــه ای ک ــال، در قرنی ــوان مث عن
ــگام  ــاری زودهن ــی از بیم ــِف ناش ادم خفی
)early( اندوتلیالــی، ضخیــم می باشــد، 
مقــدار GAT خوانــده شــده پایین تــر 
ــت  ــا جه ــالش م ــعی و ت ــود و س ــد ب خواه
تصحیــح ایــن چنیــن اعــدادی بــا اســتفاده 
از فرمول هــای خطــِی مرتبــط بــا ضخامــت 
قســمت مرکــزی قرنیــه و کراتومتــری، 
ــه اندازه گیری هــای غلــط خواهــد  منجــر ب
ــه  ــوازات اینک ــه م ــن، ب ــر ای ــالوه ب ــد. ع ش
شــناخت مــا از بیومکانیــک قرنیــه افزایــش 
 IOP ــدازه گیــری ــد، در جهــت ان ــدا کن پی
ــر از GAT نیــز تولیــد  دســتگاه های دقیق ت
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ــت قســمت های  ــز ضخام ــه آنالی می باشــد ک
قدامــی و خلفــی قرنیــه را بــا یکدیگــر ترکیــب 
ــم،  ــال فعالیت ــول 12 س ــن در ط ــد. م می کنن
از سیســتم Placido و یــا پاکــی متــری 
ــت آن  ــرده ام و عل ــتفاده نک ــونیک اس اولتراس
این اســت کــه آنالیــز قســمت قدامــی و انــدازه 
ــک  ــق تکنی ــه از طری ــت قرنی ــری ضخام گی
تصویربــرداری Scheimpflug و/ یا تجهیزات 
ــل  ــر و قاب ــی امکان پذی ــگمان قدام OCT س

دســترس می باشــد.
دکتــر هوپــز: درحــال حاضــر، تمامــی 
 Pentacam ــا ــت ب ــه کاتاراک ــان ب مبتالی
ــن  ــد. در ای ــی گیرن ــرار م ــی ق ــورد ارزیاب م
ــان کــه حوزه هــای جراحــی کاتاراکــت  زم
و جراحــی رفراکتیــو درحــال ادغــام شــدن 
بــا یکدیگــر می باشــند، مــن احســاس 
ــی  ــی و پاک ــام توپوگراف ــه انج ــم ک می کن
ــروری  ــری ض ــاران ام ــن بیم ــری در ای مت
و مهــم می باشــد و نتایــج بــه دســت 
ــۀ  ــه مــن در زمین ــاز، ب آمــده در صــورت نی
ــمی  ــل چش ــای داخ ــورد لنزه ــث در م بح
و روش هــای رفراکتیــو کمــک خواهــد 

درحال 
حاضر، تمامی 

مبتالیان به 
کاتاراکت با 
 Pentacam

مورد ارزیابی 
قرار می گیرند

Enhanced Ectasia Display       Belin/Ambrosio.  1-

دبریدمــان اپیتلیــوم انجــام نمی شــود 
و معمــوالً یــک فرموالســیون خاصــی 
از ریبوفالویــن کــه از طریــق اپیتلیــوم 
مــورد  کنــد،  نفــوذ  می توانــد  ســالم 
ــمارۀ  ــکل ش ــرد )ش ــرار می گی ــتفاده ق اس
11(. بارگــذاری ریبوفالویــن بــه داخــل 
ــن شــکل اســت کــه  ــه ای ــه معمــوالً ب قرنی
ــم ســاعت  ــدت نی ــه م ــه و ب ــر 2-1 دقیق ه
چنــد قطــره محلــول ریبوفالویــن در 
ــم  ــود. چش ــده می ش ــم چکان ــل چش داخ
ــا اســلیت المــپ معاینــه می شــود  بیمــار ب
ــی،  ــه حــد کاف ــن ب ــه ریبوفالوی ــی ک و وقت
ــد،  ــرده باش ــباع ک ــه را اش ــای قرنی الیه ه
ــعله و  ــت ش ــم حال ــی چش ــک قدام در اتاق
روشــنایی )Flare( مشــاهده خواهــد شــد. 
ــا اشــعۀ UVA در  ــدار مواجهــۀ چشــم ب مق
ــد:  ــر می باش ــف متغی ــای مختل پروتکل ه
ــان  ــا mW⁄cm2   18 در درم ــه ت از 3 گرفت
ــه نظــر می رســد  بیماری هــای اکتاتیــک. ب
خشــکی افزایــش  باعــث   ،CXL  کــه 

و  می شــود  قرنیــه   )tiffness(
ویســکوزیتی  خــواص  در  درعین حــال 
آن تغییــر چندانــی ایجــاد نمی کنــد. 
 ،CXL ــک ــی تکنی ــم های مولکول مکانیس
ــت  ــده نیس ــناخته ش ــاًل ش ــا کام ــرای م ب
ولــی یــک تئــوری وجــود دارد کــه در 
آن، کــراس لینکینــگ گروه هــای آزاد 
کربونیلــی انــدوژن مطــرح شــده کــه 
فراینــدی وابســته به اکســیژن منفــرد بوده 
و ایــن کــراس لینکینــگ در فیبریــل هــای 
ــای  ــایر گروه ه ــاالً در س ــا احتم کالژن و/ ی
ماکــرو مولکول هــا یافــت شــده اســت. 
بــرای آنکــه CXL مؤثــر و نتیجــه بخــش تر 
ــا  ــایر روش ه ــا س ــوان آن را ب ــد، می ت باش
مثــل برداشــتن الیه هــای ســطحی از 
نــوع معمولــی و رایــج و یــا بــا هدایــت 
ــای  ــگمنت ه ــت س ــی و ایمپالن توپوگراف
ــرد. ــب ک ــه ترکی ــل قرنی ــه ای در داخ حلق

نتیجه گیری
بیومکانیــک قرنیــه، یــک حــوزۀ مطالعاتــی 
جدیــدی اســت کــه بــه علــت کاربردهــای 
ــدۀ  ــوه اش، دارای آین ــی بالق ــدد بالین متع
امیــدوار بخشــی می باشــد. بــا ایــن وجــود، 
هنــوز هــم نیــاز داریــم کــه در ایــن زمینــه 
بیشــتری  پژوهش هــای  و  بررســی ها 
صــورت پذیــرد و در آن صــورت اســت 
کــه مــا خواهیــم توانســت جهــت برطــرف 

کــردن برخــی از نیازهــای کلینیکــی 
اندازه گیری هــای  نشــده مان،  بــرآورده 

ــم. ــام دهی ــبی را انج ــی مناس بیومکانیک
ــه  ــی قرنی ــواص بیومکانیک ــت کاری خ دس
از طریــق CXL همــراه بــا تغییرشــکل 
دادن قرنیــه بــه وســیلۀ جراحــی لیــزر 
ــه  ــت ک ــی اس ــر Ablative واقعیت اگزایم
بــا آن روبــرو هســتیم. ایــن احتمــال 
ــدازه  ــد ان ــزات جدی ــه تجهی ــود دارد ک وج
ــای پزشــکی و جراحــی  ــری و نوآوری ه گی
ــه بازارهای  صورت گرفتــه در ایــن حــوزه، ب
اقتصــادی رشــتۀ چشــم پزشــکی ســرازیر 
ــی از  ــأله، یک ــن مس ــک، ای ــی ش ــود. ب ش
فعال تریــن حوزه هــای تحقیقاتــی موجــود 
در جراحــی ســگمان قدامــی می باشــد.

شرایط پیچیدۀ بالینی
دکترمایــکل دبلیــو. بلیــن و دکتــر فیلیــپ 
بالینــی  دیدگاه هــای  جونیــور،  هوپــز 
خــود را در مــورد »بیومکانیــک قرنیــه: 
ــورد  ــی« م ــای بالین ــه و کاربرده ــوم پای عل
ــدون  ــد. مشــاوران ب ــرار می دهن ــی ق ارزیاب
ــر  ــخ های یکدیگ ــا پاس ــا و ی ــه بحث ه اینک
را مطالعــه کننــد، بــه ســؤاالت جــواب 

. هنــد می د
1. شــما پیــش از انجــام عمــل 
اصالحــی لیــزری بــر روی قرنیــه، در 
معاینــات قبــل از جراحــی چــه نــوع 
ــی در مــورد قرنیــه  ــدازه گیری های ان

انجــام می دهیــد؟
دکتــر بلیــن: مــا عــالوه بــر فراکســیون های 
ــردی )Subjective()قبل و بعد  ــی و ف عین
ــای موجی،  از ســیکلوپلژی( و اندازه گیری ه
بــه منظــور انــدازه گیــری ســطوح قدامی و 
ــک  ــۀ ی ــور تهی ــه منظ ــه و ب ــی قرنی خلف
ــه،  ــت قرنی ــع از ضخام ــل و جام نقشــۀ کام
ــتفاده  ــز اس ــک نی ــای توموگرافی از روش ه
می کنیــم. مــن ترجیــح می دهــم کــه 
از تصویربــرداری توموگرافیکــی کاملــی 
ــتم هایی  ــه دارای سیس ــم ک ــتفاده کن اس
اســت کــه می توانــد فراتــر از منطقــۀ 6 
میلیمتــری مرکــزی و ترجیحــاً حداقــل تــا 

ــد. ــرداری کن ــر را تصویرب 9 میلیمت
ــق تکنیــک  ــراً از طری ــر غربالگــری، اکث تصاوی

ــازِی  ــش تشــدید شــدۀ اکت نمای
1



مرکز تحقیقات سالمت چشم بصیر 6
ــه از  ــت ک ــت اس ــز اهمی ــأله حائ ــن مس ای
اینکــه اپراتــور یــک پایــگاه صحیــح و دقیق 
داده هــا را انتخــاب می کنــد اطمینــان 

ــم. ــل کنی حاص
همچنیــن از روش PTA 1  کــه توســط 
دکتــر ســانتیاگو رواج پیــدا کــرد، اســتفاده 
می کنــم ولــی ایــن روش را بیشــتر بــه 
ــل  ــت طراحــی عم ــزار جه ــک اب ــوان ی عن
جراحــی قبــول دارم نــه بــه عنــوان 
غربالگــری واقعــی و دقیــق رفراکتیــو زیــرا 
ــک  ــای توموگرافی ــن روش، ناهنجاری ه ای
را شناســایی نمی کنــد. صــرف نظــر از 
اینکــه PTA کمتــر از 40% باشــد، یــک 
قرنیــۀ شــدیداً غیرطبیعــِی تشــخیص داده 
ــد کاندید  ــی را نبای شــده از طریق توموگراف

ــرد. ــی ک جراح
ــاز  ــتم های امتی ــن از سیس ــز: م ــر هوپ دکت
نمی کنــم.  اســتفاده  اکتــازی  بنــدی 
 Surface ــام ــات در انج ــۀ اوق ــن همیش م
خاطــر  آســوده  و  راحــت   ablation
بــوده ام. در مــواردی کــه نامنظمی هــای 
توپوگرافیــک قرنیــه و یــا قرنیه هــای 
 PRK ــن ــد، م ــته باش ــود داش ــی وج نازک
را انتخــاب خواهــم کــرد. PRK تقریبــاً 
25 درصــد از مــوارد جراحی هــای رفراکتیو 
مــن را تشــکیل می دهــد و مــن قبــول 
نــدارم کــه یــک سیســتم امتیازبنــدی 
اکتــازی، الگوهــای کاری فعلــی مــرا تغییــر 

دهــد.
4 -آیــا در طــی 10 ســال اخیــر، 
ابــداع  جدیــد  تکنولوژی هــای 
ــدازه گیــری قرنیــه،  شــده جهــت ان
ــای  ــما را از فن ه ــتفادۀ ش ــزان اس می
ــا  ــه ب Surface  Ablation در مقایس
ــا روش هــای مبتنــی  روش لیزیــک ی

ــت؟ ــر داده اس ــز تغیی ــر لن ب
دکتــر بلیــن: مــن هــوادار شــدید اســتفاده 
ــز  ــر لن ــی ب ــو مبتن ــای رفراکتی از روش ه
ــای  ــورت لنزه ــه ص ــه ب ــور( )چ ــز مح )لن
لنزهــای  کــردن  یــا خــارج  فاکیــک 
ــل  ــروه ســنِی ماقب ــل در گ شــفاف( -حداق
پیرچشــمی- نمی باشــم. مــن معتقــدم 
کــه درحــال حاضــر، مــا بــه گزینــۀ 
ــق و  ــق دقی ــت تطاب ــری جه ــد و مؤث مفی
ــدگاه  ــم و دی ــدا نکرده ای ــت پی ــی دس واقع
مــن ایــن اســت کــه ریســک پاییــن و 
درعین حــال مــداوم بــروز کاتاراکــت در 

در افراد مبتال 
به دوربینِی 

ناشی از 
پیرچشمی، به 

هر قیمت که 
شده از شیب 

دار شدن 
رفراکتیو 

قرنیه باید 
اجتناب کرد 
و در زمانی 
که مناسب 
هست باید 
لنزکتومی 

رفراکتیو را 
مدنظر قرار 

دارد

ــاران  ــی بیم ــن، تمام ــر ای ــالوه ب ــرد. ع ک
ــط  ــاری توس ــالالت انکس ــه اخت ــال ب مبت
Tomey Tomographer -کــه یــک نــرم 
ــد  ــوس می باش ــری کراتوکون ــزار غربالگ اف
)Tomey USA,Phoenix,AZ(- تســت 

. ند می شــو
2. آیــا شــما درحــال حاضــر از 
 آنالیــز کننــدۀ پاســخ چشــمی
 )Reichert Technologies,NY(
جهــت انــدازه گیــری هیسِتِرســیس 
قرنیــه اســتفاده می کنیــد؟ آیــا 
ــتگاهی، در  ــن دس ــرای چنی ــما ب ش
ــه  ــال ب ــاران مبت ــان بیم ــر درم ام
ــل  ــی قائ ــاری، نقش ــالالت انکس اخت

هســتید؟
ــک  ــن درحــال حاضــر از ی ــن: م ــر بلی دکت
آنالیــز کننــدۀ بیومکانیکــی قرنیه اســتفاده 
نظــر  از  کــه  درعین حــال  نمی کنــم. 
ــی  ــر تحقیقات ــتگاه ها از نظ ــن دس ــن ای م
ــی  ــند ول ــذاب می باش ــه و ج ــب توج جال
ــل مالحظــه ای  ــی و حساســیت قاب از ویژگ
جهــت افزایــش دقــت غربالگری هــای 
مــا )در هنگامــی کــه بــه روش هــای 
غربالگــری فعلــی اضافــه شــوند( برخــوردار 
هــر  ماننــد  روش  ایــن  نمی باشــند. 
ــه  ــت ک ــن اس ــدی، ممک ــوژی جدی تکنول
ــا  ــتر و/ ی ــای بیش ــر تجزیه وتحلیل ه در اث
ــدا  ــر پی ــی، تغیی ــرفت های تکنولوژیک پیش

کنــد.
دکتــر هوپــز: چنــد ســال قبــل، مــا از 
ORA در مــواردی کــه دارای پاکــی متــری 
نــازک یــا آســتیگماتیزم نامنظمــی بودنــد، 
مــورد  در  مــن  می کردیــم.  اســتفاده 
انتخــاب PRK در ایــن مــوارد، دارای 
آســتانۀ پایینــی می باشــم و اســتفادۀ 
روتیــن از ORA کاهــش یافتــه اســت. مــن 
 IOPcc ــت ارزش ــه عل ــر ب ــال حاض درح
در بیمــار postrefractive، در هنگامــی 
ــری IOP در  ــدازه گی ــوص ان ــه در خص ک
مبتالیــان بــه گلوکومــا یــا افــراد مشــکوک 
بــه گلوکومــا نگرانــی داشــته باشــم، اغلــب 

از ORA اســتفاده می کنــم.
ــل  ــر قب ــال حاض ــما درح ــا ش 3 . آی
از انجــام جراحــی رفراکتیــو، از 
یــک سیســتم امتیازبنــدی ریســک 
اکتــازی اســتفاده می کنیــد؟ در 
ــت  ــما مثب ــخ ش ــه پاس ــی ک صورت

ــرح  ــتفاده از آن را ش ــت، دلیل اس اس
ــد؟ دهی

دکتــر بلیــن: قســمت اعظــم جراحــان 
رفراکتیــو جهــت اشــاره بــه سیســتم 
 Randleman امتیازبنــدی که بــه وســیلۀ
و همکارانــش پیشــنهاد گردیــد، از اصطالح 
ــازی«  ــدی ریســک اکت »سیســتم امتیازبن
ــن  ــروزه از ای ــن ام ــد. م ــتفاده می کنن اس
سیســتم اســتفاده نمی کنــم چــرا کــه 
ایــن سیســتم منحصــراً بــه آنالیــز انحنــای 
قدامــی و انــدازه گیــری ضخامــت قســمت 
ــت  ــن اهمی ــه دارد. م ــه تکی ــزی قرنی مرک
ــی میــزان ریســک، تأییــد  ســن را در ارزیاب
می کنــم و آن را قبــول دارم. همان طــور 
ــوالً از  ــن معم ــردم، م ــر ک ــاًل ذک ــه قب ک
روش نمایــش BAD اســتفاده می کنــم: 
ــر توموگرافیــک مجــزا  ــن روش، 9 پارامت ای
ــر  ــا یکدیگ ــیونی ب ــز رگرس ــک آنالی را در ی
ــک  ــق، ی ــن طری ــا از ای ــد ت ــب می کن ترکی
نقشــۀ کلــی (”D” Final( تهیــه شــود. 
ــه  ــت ک ــدۀ آن اس ــان دهن ”D” Final، نش
ــا حالــت طبیعــی چــه تفاوتی  نقشــۀ کلی ب
ــن نتیجــۀ  دارد. در حــال حاضــر ارتبــاط ای
نهایــی بــا ســن بیمــار مــورد ارزیابــی قــرار 
ــار  ــات در کن ــن اطالع ــن از ای ــه و م نگرفت
 Ablation عمــق   ،Refraction ســن، 
و آســیمتری اســتفاده می کنــم تــا بــه 
کلینیکــی  تصمیم گیری هــای  در  مــن 
دســتورالعمل های  نماینــد.  کمــک 
ــا  ــک از آن ه ــورد لیزی ــن در م ــه م ــی ک کل
ــه ایــن شــرح اســت: در  تبعیــت می کنــم ب
ــک ــن ی ــال، م ــر 30 س ــاران زی ــورد بیم  م

ــم؛ در  ــح می ده  Final ”D” ≥1/6 را ترجی
ــک ــن ی ــاله، م ــاران 40-30 س ــورد بیم  م

در  می دهــم؛  ترجیــح  را   Final”D”≥2
 مــورد بیمــاران بــاالی 40 ســال، یــک

می دهــم  ترجیــح  را   Final”D”≥2/25
ــی،  ــک کل ــه ریس ــول دارم ک ــن قب ــی م ول
بــا افزایــش ســن کاهــش می یابــد. مقادیــر 
ــا بیمــاری  ــر از 2/69 در اکثــر اوقــات ب باالت
ــاط دارد.  ــص ارتب ــی و خال ــک واقع اکتاتی
ــیمتریک  ــدیداً آس ــه های ش ــورد نقش در م
مقــداری  بایــد   ،)OD/OS )مقایســۀ 
نگــران شــویم. همچنیــن در روش نمایــش 
BAD، بــرای بیمــاران نزدیــک بیــن نیز در 
ــر  ــن، از مقادی ــاران دوربی ــا بیم ــه ب مقایس
نرمــال متفاوتــی اســتفاده می کنیــم و 

Percentage Thickness Ablation .  1-



7مرکز تحقیقات سالمت چشم بصیر
)افزایــش ویژگــی تکنیــک(، بــه جــای 
ــی در  ــالل بینای ــروع اخت ــس از ش ــه پ آنک
ــف  ــا متوق ــردن ی ــد ک ــر کن ــه فک ــرد ب ف
کردن پیشــرفت بیمــاری بیفتیــم، خواهیم 
توانســت )قــادر خواهیــم بــود( تــا از کراس 
لینکینــگ در همــان مراحــل اولیــۀ فرآیند 
بیمــاری جهــت جلوگیــری از کاهــش 

ــم. ــتفاده نمایی ــرد اس ــی ف بینای
دکتــر هوپــز: در آینــده، کــراس لینکینــگ 
ــر  ــده در ام ــرفت عم ــک پیش ــه ی کالژن ب
درمــان مراحــل اولیــۀ کراتوکونــوس و 
اکتــازی تبدیــل خواهــد شــد. مــن معتقدم 
ــه منظــور متوقــف کــردن پیشــرفت  کــه ب
ــده(  کراتوکونــوس )کراتوکونــوس پیش رون
در همــان مراحــل آغازیــن شــروع بیمــاری 
ــد اســتفاده  ــراس لینکینــگ کالژن بای از ک
ــه  ــت ک ــن اس ــکه ای ــر س ــود. روی دیگ نم
مــن معتقــدم ایــن تکنیــک بــه افــراد مبتال 
ــرفته،  ــا پیش ــط ت ــوس متوس ــه کراتوکون ب
جهــت انجــام تغییــرات توپوگرافیــک 
ــرد.  ــد ک وســیع و گســترده کمکــی نخواه
ــم روزی برســد کــه غربالگــری در  امیدواری
ــه  ــرادی ک ــرای اف ــوس، ب ــورد کراتوکون م
ــۀ دوم  ــل ده ــا اوای ــی و ی ــر نوجوان در اواخ
عمــر خــود می باشــند، بــه یــک رویــۀ 
رایــج و مرســوم تبدیــل شــود و در آن زمان 
افــرادی کــه دچــار کراتوکونــوس آتیپیــک 
ــص Forme Fruste( 2( می باشــند  ــا ناق ی

ــد. ــد ش ــان خواهن درم
ــن اســتاد بخــش  ــو بلی ــکل دبلی ــر مای دکت
در  بینایــی  علــوم  و  پزشــکی  چشــم 
ــا، Tucson، ایالــت آریزونا  دانشــگاه آریزون

. شــد می با
یــک  جونیــور  هوپــز  فیلیــپ  دکتــر 
ــه در  ــت ک ــکی اس ــم پزش ــص چش متخص
 Draper ــز در ــکی هوپ ــم پزش ــز چش مرک

ــت. ــه کار اس ــغول ب ــاه مش ــت یوت ایال

در آینده، 
کراس 

لینکینگ 
کالژن به یک 

پیشرفت 
عمده در 

امر درمان 
مراحل اولیۀ 

کراتوکونوس 
و اکتازی 

تبدیل خواهد 
شد

لنزهــای فاکیــک در گــروه ســنی جوان تــر، 
غیــر قابــل  قبــول می باشــد. مــن )و 
 بســیاری از جراحــان رفراکتیــو( از روش

Surface چنــدان اســتفاده  Ablation
. نمی کنیــم

Surface بــا  Ablation  روش مــدرن
آن نوعــی کــه در دوران پیدایــش جراحــی 
رفراکتیــو رواج داشــت و فراینــدی دردناک 
ــی  ــای طوالن ــوان  بخش ه ــه ت ــد ب و نیازمن
ــن  ــا ای ــادی دارد. ب ــاوت زی ــود، تف ــدت ب م
وجــود، بیمــاران و پزشــکان ارجــاع دهنــده 
هنــوز هــم گرایــش زیــادی به ســمت روش 
لیزیــک دارنــد و ایــن روش در حــال حاضــر 
قســمت اعظــم جراحی هــای رفراکتیــو 

ــه خــود اختصــاص داده اســت. مــن را ب
ــای  ــه تکنولوژی ه ــز: باوجوداینک دکترهوپ
جدیــد بــه مــا اجــازه می دهــد تــا از 
بیومکانیــک قرنیــه، شــناخت بهتــری 
داشــته باشــیم، ولــی نحــوۀ تصمیــم گیری 
ــر  ــو تغیی ــی رفراکتی ــورد جراح ــن در م م
ــواردی  ــن در م ــت. م ــرده اس ــی نک چندان
ــد و  ــی می باش ــری، طبیع ــی مت ــه پاک ک
ــط  ــا متوس ــف ت ــی خفی ــار میوپ ــرد دچ ف
اســتفاده  لیزیــک  روش  از  می باشــد، 
خواهــم کــرد. در صــورت نــازک بــودن 
قرنیــه، آســتیگماتیزم نامنظــم و حتــی 
آســتیگماتیزم نامتعــارف و خــالف قاعــده، 
خواهــم  انتخــاب  را   PRK روش  مــن 
کــرد. در مــوارد میوپــی شــدید کــه در 
ــه  ــدن قرنی ــدر ش ــم از ک ــا می خواه آن ه
ــای  ــن، لنزه ــاب م ــم، انتخ ــری کن جلوگی
می باشــد.  فاکیــک  چشــمِی  داخــل 
درحال حاضــر من سرســختانه اعتقــاددارم 
کــه در افــراد مبتــال بــه دوربینــِی ناشــی از 
ــده از  ــه ش ــت ک ــر قیم ــه ه ــمی، ب پیرچش
ــد  ــه بای ــو قرنی ــدن رفراکتی ــیب دار ش ش
ــب  ــه مناس ــی ک ــرد و در زمان ــاب ک اجتن
ــو را مدنظر  ــی رفراکتی هســت باید لنزکتوم

قــرار دارد.
ــر در کار  ــال حاض ــما درح ــا ش 5 -آی
ــگ  ــراس لینکین ــان از روش ک خودت
یــا  و  می کنیــد  اســتفاده  کالژن 
ــن روش  ــام ای ــت انج ــاران را جه بیم
ــه  ــی ک ــد؟ در صورت ــاع می دهی ارج
ــوع  ــه ن ــت، چ ــت اس ــواب مثب ج
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــی را م تکنیک

؟ هیــد می د

دکتربلیــن: مــن و قســمت اعظــم جراحــان 
قدیمــی قرنیــه و رفراکتیــو ایــاالت متحده، 
ــی  ــه دسترس ــگ قرنی ــراس لینکین ــه ک ب
ــاران را  ــی از بیم ــداد کم ــن تع ــم. م نداری
ــز  ــادا( و مراک ــی )کان ــن الملل ــز بی ــه مراک ب
مطالعاتــی مســتقر در امریــکا ارجــاع 
ــاع  ــاری را ارج ــن بیم ــه م ــی ک داده ام. وقت
ــه از روش  ــم ک ــنهاد می کن ــم، پیش می ده
اســتفاده   epithelium-off اســتاندارد 
ــن  ــه ای ــید ک ــته باش ــه داش ــد. )توج کن
ــراس  ــا ک ــت FDA ب ــل از موافق ــخ، قب پاس

ــود.( ــده ب ــته ش ــگ، نوش لینکین
مطالعــات در  مــا   دکترهوپــز: 

ــۀ کراس  ــه در زمین  AECOS/Avedro ک
شــرکت  می باشــد،  کالژن  لینکینــگ 
ــراس  ــر، از ک ــال حاض ــا درح ــته ایم. م داش
لینکینــگ کالژن کــه FDA آن را تأییــد 

نکــرده اســتفاده ای نکرده ایــم.
6 -شــما تصــور می کنیــد کــه 
ــراس  ــش روی ک ــده ای، پی ــه آین چ
ــه  ــازی قرنی ــه و اکت ــگ قرنی لینکین

؟ شــد می با
دکتــر بلیــن: مــا بــه یــک تکنیــک 
رفراکتیــوی کــه 100 درصــد عــاری 
از خطــر و خطــا باشــد، هرگــز دســت 
نخواهیــم یافــت و حتــی بــه درمــان 
ــز  ــه نی ــازی قرنی ــر اکت ــد مؤث ــد در ص ص
ــر  ــه نظ ــت. ب ــم یاف ــدا نخواهی ــت پی دس
ــده  ــا ش ــازی الق ــروزه اکت ــه ام ــد ک  می رس
(induced ectasia( شــیوع کمتــری 
دارد و ایــن امــر را مدیــون آنالیزهــای 
بهتــر انجــام شــدۀ قبــل از عمــل جراحــی، 
ــز  ــواردی نی ــود، م ــن وج ــا ای ــیم. ب می باش
PRK) Surface( و  Ablation پــس از
ــده  ــزارش ش ــا روشSMILE 1  گ ــراه ب هم
اســت. قســمت عمــدۀ ایــن مــوارد در 
ــل  ــا، در قب ــه در آن ه ــرایطی رخ داده ک ش
ــک ســری ریســک  ــه ی از عمــل جراحــی ب
فاکتورهــا توجهــی نشــده بــود و البتــه ایــن 
ــه  ــازی ایجــاد شــده ب ــورد اکت ــه در م قضی
دنبــال لیزیــک نیــز صــدق می کنــد. 
ــه  ــی ب ــه تازگ ــه ب ــگ قرنی ــراس لینکین ک
عنــوان درمــان انتخابــی در مــوارد اولیــه تا 
ــدۀ  ــک پیش رون ــاری اکتاتی ــط بیم متوس
ــن  ــت. م ــه اس ــور یافت ــروز و ظه ــه ب قرنی
اعتقــاد دارم کــه بــه مــوازات اینکــه قــدرت 
تشــخیصی مــا افزایــش پیــدا می کنــد 

Small-Incision Lenticule Extraction
اصطالح فرانسوی به معنای شکل ناقص، آتیپیک یا خفیف یک بیماری 

1-
2-
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جــدول شــمارۀ 2: مقادیــر افزایــش IOP بــر حســب ســطح 

اســتاتیکی پایــه

مقدار افزایش فشار برحسب استرسور دینامیک
میلی متر جیوه

2-1نبض شریانی
4عمل تطابق

5تغییرات روزانه
5تنفس

8مانور والسالوا
یــا  وارونــه  وضعیت هــای 

زکــش ا در
10

ــی  ــای بیرون ــمک زدن ه چش
پلک هــا

چشمک زدن معمولی
چشمک زدن سخت و با 

فشار

5-10
50-110

مالش دادن چشم
مالش دادن مالیم با انگشت
مالش دادن شدید و با فشار

اصابت ضربه های اتفاقی 
به چشم

5-20
25-135

بسیار متغیر

* فشار داخل چشمی استاتیک: 
جــدول شــمارۀ 3: ریســک فاکتورهــای کالســیک موجــود در مورد 
کراتکتــازی و مالحظــات مهــم و حساســی کــه منجــر می شــود مــا 
بفهمیــم کــه بــه تســت های غربالگــری پیشــرفته تــری نیــاز داریم.

جدول شمارۀ 1: تعریف اصطالحات بیومکانیکی

تعریفاصطالح
ــر آن استرس )تنش( ــرو ب ــه نی ــه ای ک ــر مســاحت منطق ــرو تقســیم ب نی

می شــود. وارد 
)Strain) میزان تغییر شکل در جهت استرس وارد شدهکشش

خشکی
)Stiffness)

میــزان اســترس و کشــیدگی )یــا بــه عبــارت دیگر شــیب 
منحنــی اســترس- کشــیدگی(، ضریــب االســتیک بافــت 
ــاً  ــه اساس ــود ک ــده می ش ــگ نامی ــب یان ــان ضری ــا هم ی

ــاده و بافــت می باشــد. توصیــف کننــدۀ خشــکی آن م
استحکام 

)Strength)
ــدن  ــیخته ش ــم گس ــال از ه ــه قب ــی ک ــر استرس حداکث

می توانــد پایــدار باقــی بمانــد.
ــد گسترش پذیری ــدن می توان ــاره ش ــل از پ ــه قب ــی ک ــر کشش حداکث

ــد. ــی بمان ــدار باق پای
ــختی  ــفتی و س س
)Toughness(

توانایــی یک مــاده جهــت پخــش و منتشــر کــردن انرژی 
تغییرشــکل دهنــده اش بــدون آنکه یــک تــرک خطرناک 
در آن ایجــاد شــود یــا منتشــر شــود. در اصــل، بــه معنای 
ــته  ــر شکس ــت آن در براب ــاده و مقاوم ــداری م دوام و پای

ــد. ــدن می باش ش
ــه خواص االستیک ــه وابســته ب ــد ک ــواد جام ــی م ــی از خــواص فیزیک یک

ــس از  ــا پ ــد ت ــکان می ده ــاده ام ــه م ــد و ب ــان می باش زم
وارد شــدن استرســی یــا پــس از آنکــه -بــه علــت آســیب 
ــود،  ــده ب ــی ش ــکل طوالن ــر ش ــار تغیی ــدیدی- دچ ش

ــردد. ــودش برگ ــۀ خ ــکل اولی ــه ش ــدداً ب مج
خواص 

ویسکوزیتی 
)چسبندگی(

ــه زمــان  یــک خاصیــت فیزیکــی مایعــات کــه وابســته ب
ــرژی ورودی  ــا ان ــد ت ــه اجــازه می ده ــه قرنی ــه ب اســت ک
واردشــده را از اجــزای االســتیک خــودش دور و دفــع کند 
ــکل  ــا ش ــازد ت ــم می س ــکان آن را فراه ــه ام ــرای قرنی و ب
ــه صــورت برگشــت  ــان، ب االســتیک خــود را در طــی زم

ــا بــه صــورت دائمــی تغییــر دهــد. پذیــری ی
هیسترسیس 

قرنیه
 corneal

hysteresis

 )loading( ــری ــان منحنی هــای بارگی ــاوت فشــار می تف
ــرژی ای  ــدۀ ان ــان دهن ــه نش ــه )unloading( ک و تخلی
اســت کــه در طــی یــک چرخــۀ مکانیکــی منفــرد و مجزا، 
از طریــق اصطــکاک ویســکوزیتی پخــش و پراکنــده 

می شــود.
ــت  ــور مقاوم فاکت

قرنیــه ای
 corneal hysteresis یــک محاســبۀ ریاضــی در مــورد
ــت  ــا ضخام ــتری ب ــاط بیش ــراری ارتب ــت برق ــه جه ک
ــرد. ــتفاده قرارمی گی ــه، مورداس ــزی قرنی ــمت مرک قس



9مرکز تحقیقات سالمت چشم بصیر

مالحظاتریسک فاکتور
اکتــازِی از قبــل موجــود، مهــم تریــن ریســک فاکتــور می باشــد؛ جهــت تشــخیص اشــکال اولیــه و توپوگرافی غیرطبیعی قرنیه

ابتدایــی اکتــازی، توپوگرافــی در درجــۀ نخســت اهمیت قــرار دارد.
آنالیــز دقیــق نقشــه های انحنای محــوری بــا معیارهــای صحیــح و مناســب، امــر حســاس و مهمی 

می باشــد.
مــوارد متعــددی از ناهنجاری هــای توپوگرافیــک مثــل نــوع پاپیونــی آســیمتریک )ABT 1( وجــود 
دارد کــه اکتــازی نمی باشــند و مــا توانســته ایم آن هــا را تحــت عمــل جراحــی قــرار دهیــم و نتایــج 
خوبــی بــه دســت بیاوریــم؛ ایــن مســأله منجــر بــه ایــن برداشــت غلــط می شــود کــه توپوگرافــی 

غیرطبیعــی، یــک کنتراندیکاســیون نمی باشــد.
ــی سن: زیر 25 سال ــی ویژگ ــد ول ــش می ده ــری را افزای ــای غربالگ ــیت معیاره ــال، حساس ــر از 25 س ــن کمت س

)Specificity( تســت، شــدیداً کاهــش می یابــد.
ثبات رفراکتیو باید مستند و مستدل شود.

اثــرات و پیامدهــای غیرطبیعــی حاصــل از اقدامــات 
ــده  ــترومایی باقی مان ــتر اس ــت بس ــاًل ضخام ــی مث درمان

RSB(2 ( کمتــر از 250 میکــرون 

تصحیح ناموفق و ناتمام: باالتر از 8 - دیوپتر
 درصد ضخامتی که تغییریافته: %40 >

FDA دستورالعمل
ضخامت فالپ ممکن است متغیر باشد و باید آن را در مرکز و محیط اندازه گیری کرد.

ــازی  ــه دارای اکت ــوده ک ــرون ب ــر از 300 میک ــه دارای RSB باالت ــود دارد ک ــوارد مســتندی وج م
بودنــد و ایــن در حالــی بــود کــه افــرادی بــا 200 میکــرون، در پیگیری هــای طوالنــی مــدت، ثابــت 

ــد. ــدار بودن و پای
47(: میانگین کرانومتری  D 

ضخامــت قســمت مرکــزی قرنیــه پیــش از عمــل جراحی: 
)500 µm

آســتیگماتیزم رفراکتیــو از نــوع مایــل یــا نــوع غیرمتعارف 
<2D:و خالف قاعــده

ــا طبیعــی اســت و شــیب شــدیدی داشــته و  ــه آن ه ــه ســاختمان قرنی ــد ک ــواردی وجــود دارن م
نــازک می باشــند.

آنالیــز آمــاری ممکــن اســت نشــان دهنــدۀ آن باشــد کــه ایــن ریســک فاکتورهــا، در صورتــی کــه 
ســایر پارامترهــا طبیعــی باشــد؛ ریســک فاکتورهــای مســتقلی محســوب نمی شــوند. 

Asymetric Bow Tie .  
Residual Stromal Bed

1-
2-

شــکل شــمارۀ 1: یــک تصویــر شــماتیک از 
ــای  ــی الیه ه ــا بزرگنمای ــی ب ــۀ طبیع قرنی

ــف آناتومیــک آن مختل
بــزرگ  تصویــر   :2 شــمارۀ  شــکل 
ــا  ــه ب ــه ک ــی قرنی شــده ای از قســمت خلف
میکروســکوپ الکترونــی گرفتــه شــده 
اســت )9600 برابــر(. غشــای دســمه 
مابیــن قســمت خلفــی اســترومای قرنیــه 
ــرار دارد.  ــن )EN ( ق ــوم زیری )S( و اندوتلی
در قرنیــۀ افــراد بالــغ، غشــای دســمه 
دارای دو قســمت اســت: منطقــه بانــد 
دار قدامــی )A( کــه در مجــاورت اســتروما 
nonbanded قــرار دارد و منطقــۀ خلفــِی 

ــه در مجــاورت  ــورف ک ــۀ آم ــا منطق (P( ی
ــرار دارد. ــوم ق اندوتلی

از  نمونه هایــی   :3 شــمارۀ  شــکل 
قرنیــه  توموگرافــی  نقشــه های 

شــدۀ تشــدید  اکتــازی  نمــای   بــا 
Belin/ Ambrosio کــه توســط سیســتم 
ــک،  ــه شــده اســت. هری Pentacam تهی
نشــان دهنــدۀ نقشــۀ ضخامــت پاکــی 
ــع از  ــای توزی ــه و منحنی ه ــک قرنی متری
ــه  ــت قرنی ــی ضخام ــل مکان ــه پروفای جمل
 .a .ــد ــت می باش ــش ضخام ــد افزای و درص
یــک قرنیــۀ طبیعــی b. یــک قرنیــۀ مبتــال 

ــف. ــوس خفی ــه کراتوکون ب
شــکل شــمارۀ 4: نمــوداری که نشــانگر آن 
اســت کــه چگونــه چهــار منطقــۀ ترکیبــِی 
قرنیــه هنگامــی کــه قرنیــه دچــار اکتــازی 
ــرد  ــی عملک ــر بیومکانیک ــود، از نظ می ش
و خاصیــت خــود را از دســت می دهنــد. 
و  غالــب  بیومکانیکــی  فرایندهــای 
عمــده ای کــه جریــان دارد، در قســمت 
Cellular Stroma Proper و خصوصاً در 

خلفی تریــن نواحــی منطقــۀ خلفــی قرنیــه 
رخ می دهــد و ایــن فرایندهــا؛ دالمینــه 
شــدن )delamination( و شکســته شدن 
ــد  ــن فرآین ــد. ای ــام دارن ــی ن اینترفیبریل
تحلیــل مزمــن بیومکانیکــی کــه دو مرحله 
ای می باشــد، بیشــتر از آنکــه یــک پدیــدۀ 
ناگهانــی و ســریع باشــد، از طریــق تجمــع 
تدریجــی یــا تجمــع پیش رونــدۀ ناحیــه ای 
ــه اکتــازی  آســیب های خطرنــاک منجــر ب
ــده،  ــن پدی ــل ای ــود. در مقاب ــه می ش قرنی
شکســتگی فیبریلــی معمــوالً بــا یــک 
حادثــه ناگهانــی و ســریع مرتبط می باشــد 
ــی  ــن ناگهان ــت رفت ــه از دس ــر ب ــه منج ک
ــن  ــِی ای ــی و محافظت ــرد بیومکانیک عملک
ــود. ــه می ش ــد چندالی ــاب مانن ــۀ طن الی

ــان  ــه نش ــوداری ک ــمارۀ 5: نم ــکل ش ش
ــۀ  ــش قرنی ــش- کش ــی تن ــدۀ منحن دهن
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بــه   Corvis ST سیســتم  طریــق  از 
ــت طبیعــی 2.  دســت آمــده اســت. 1. حال
ــود. 3.  ــاز می ش ــه زودی آغ ــکل ب تغییرش
اولیــن applanation انجــام می شــود. 
4. فــاز شــروع مقعرشــدن قرنیــه 5. 
شــدیدترین حالــت تقعــر قرنیــه 6. مرحلــۀ 
اُسیالســیون )نوســان( 7. فــاز خــروج از 
 applanation حالــت تقعــر 8. دومیــن
از دومیــن  پــس  انجــام می شــود. 9. 

 applanation
کــراس  تکنیــک   .11 شــمارۀ  شــکل 
 .Epithelial-on ــوع ــگ کالژن از ن لینکین
ــه  ــد ک ــمی را می بینی ــما چش ــا ش در اینج
بــر روی قرنیــۀ آن ریبوفالویــن ریختــه 
شــده و ســپس اشــعۀ UVA بــه آن تابانــده 

ــت. ــده اس ش
       

انســان در مراحــل بارگیــری )خــط باالیــی 
بــا پیکان هایــی کــه جهــت آن هــا بــه 
ــه )خــط  ســمت راســت می باشــد( و تخلی
ــا پیکان هایــی کــه جهــت آن هــا  پایینــی ب
بــه ســمت چــپ می باشــد( می باشــد. 
ایــن منحنــی غیرخطــی بــوده و بــه شــکل 
منحنــی  ایــن  از  می باشــد.   J حــرف 
جهــت نشــان دادن 5 خاصیــت یــک مــاده 
می تــوان اســتفاده کــرد: خشــکی )ضریــب 
یانــگ یــا ضریــب مماســی یانــگ(، 
ــختی و  ــری، س ــترش پذی ــتحکام، گس اس

ــتیک. ــرد االس عملک
کششــی  قــدرت   :6 شــمارۀ  شــکل 
میانگیــن  کــه  نمــوداری   )a.اتصالــی
ــای  ــی را در قرنیه ه ــی اتصال ــدرت کشش ق
ــان،  ــم انس ــک چش ــود در بان ــالم موج س
و  محیطــی  مرکــزی،  قســمت های  در 
ــه  ــورت خالص ــه ص ــکلرال( ب ــال )اس لیمب
نشــان می دهــد. رنــگ ســبز، ایمــن 
ــرای  ــگ زرد، ب ــت، رن ــه اس ــن منطق تری
منطقــه ای اســت کــه بایــد در هنــگام 
ــز،  ــگ قرم ــرد و رن ــاط ک ــا آن احتی کار ب
خطرناک تریــن منطقــه از نظــر ایجــاد 
ایــن  کــه  می باشــد  قرنیــه  اکتــازی 
ــد  ــوه ای می توان ــورت بالق ــه ص ــده ب پدی
ــی  ــاًل ســالم و طبیع ــه قب ــی ک در قرنیه های
بــه نظــر می رســیدند، بــه دنبــال جراحــی 
ــد.  Ablative Keratorefractive رخ ده
b( نمــودار پراکندگــی قــدرت کششــی 
اتصالــی در قرنیــۀ طبیعــی )نقطه هــای 
ــای  ــوس )مربع ه ــگ ( و کراتوکون ــی رن آب
ــا  ــه ب ــی ک ــق قدام ــاس عم ــر اس ــز( ب قرم
ــزا از  ــای مج ــی المیناه ــتفاده از ارزیاب اس
یکدیگــر بــه وســیلۀ میکروســکوپ نــوری، 

ــت. ــده اس ــری ش ــدازه گی ان
شــکل شــمارۀ 7: مثال هایــی از خــواص 
ویسکواالســتیکِی وابســته بــه زمــان، 
ــاختمانی،  ــک س ــا ی ــاده ی ــک م ــر ی a( اگ
ناگهــان دچــار استرســی شــود و آن 
ــد،  ــی بمان ــت باق ــس از آن ثاب ــترس پ اس
ــِزش«  ــه »َخ ــده ای ک ــت پدی ــه عل ــت ب باف
ــرور  ــه م ــود، ب ــده می ش ــی« نامی » وارفتگ
تغییــر شــکل پیــدا می کنــد. خــزش 
اولیــه: بــه صــورت کشــش برگشــت پذیــر 
و بــا ســرعت کندشــونده ای می باشــد 
ــد آســیب مالیمــی  ــا فاق ــا ی ــراه ب ــه هم ک
ــم در  ــف و مالی ــیب خفی ــن آس ــت و ای اس

اثــر دالمیناســیون و شکســت بیــن فیبری 
ــورت  ــه ص ــه: ب ــزش ثانوی ــد. خ رخ می ده
کشــش برگشــت پذیــر و بــا ســرعت ثابتی 
رخ می دهــد کــه همــراه بــا آســیب مالیــم 
ــت  ــه ای اس ــاک اولی ــیب خطرن ــا آس و / ی
کــه در اثــر دالمیناســیون و شکســتگی 
بیــن فیبــری رخ می دهــد و گاه فاقــد 
ایــن آســیب اســت. خــزش ثالثیه: کشــش 
ــورت  ــه ص ــونده ای و ب ــد ش ــرعت تن ــا س ب
برگشــت ناپذیــری صــورت می گیــرد و 
ــی  ــیب خطرنــاک تدریج ــراه بــا آس هم
یــا پیش رونــده ای می باشــد کــه ایــن 
ــت  ــیون و شکس ــر دالمیناس ــیب در اث آس
بیــن فیبــری رخ می دهــد و گاه فاقــد ایــن 

ــت. ــیب اس آس
b( هنگامــی کــه یک مــاده یــا ســاختمانی 
بــه طــور ناگهانــی کشــیده می شــود و 
ســپس، ایــن کشــش، ثابــت و پایــدار باقی 
می مانــد، اســترس در بافــت بــه مــرور 
 زمــان کاهــش می یابــد. ایــن فرآینــد،

نامیــده   » اســترس1  شــدن  »شــل 
. د می شــو

 شــکل شــمارۀ 8: نقشــۀ توموگرافــِی
 ،Galilei )Ziemer Opthalmic Systems
ــار  ــار دچ ــک بیم ــوئیس ( در ی ــورت، س پ

ــوس ــۀ کراتوکون ــل اولی مراح
شــکل شــمارۀ 9: نتایــج چــاپ شــدۀ 
بــه دســت آمــده از تکنیــک »آنالیــز 
ــۀ  ــک قرنی ــمی« در ی ــخ چش ــدۀ پاس کنن
طبیعــی )a(. نتایــج بــه دســت آمــده 
ــی  ــه توپوگراف ــردی ک ــم ف ــورد چش در م
ــه  ــال ب ــی دارد و مبت ــی نرمال ــای قدام انحن
ــر  ــیمتریک )غی ــف آس ــوس خفی کراتوکون
ــوط  ــج مرب ــد )b(. نتای ــه( می باش یک طرف
ــوس  ــه کراتوکون ــال ب ــرد مبت ــک ف ــه ی ب
متوســط )c(. نتایــج مربــوط بــه یــک فــرد 
مبتــال بــه کراتوکونــوس پیشــرفته )d(. بــه 
ــت داشــته باشــید کــه هــر  ــه دق ــن نکت ای
قــدر کــه شــدت بیمــاری افزایــش می یابد 
و پارامترهــای موجــی شــکل بیشــتری بــه 
دســت می آینــد، هسیترســیس قرنیــه 
 )CRF( و فاکتــور مقاومت قرنیــه ای )CH(
کاهــش پیــدا می کننــد کــه ایــن کاهــش، 
بیشــتر از دو انحــراف معیــار از حالــت 

نرمــال می باشــد.
شــکل شــمارۀ 10: ترتیــب قرارگیــری 
و توالــی تصاویــر Scheimpflug کــه 

stress relaxation1-
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ایمپلنت هــای  دارنــد  اعتقــاد  محققــان 
 )Allergan,Ozurdex دگزامتازون )0/7میلی گرم
در ترکیــب بــا درمــان فاکتــور رشــد اندوتلیالی 
آنتــی واســکوالر )Anti-VEGF 3( ممکــن 
ــه دژنرســانس  ــه برخــی از مبتالیــان ب اســت ب
نئوواســکولر ســِن  بــه  وابســته   ماکولــِر 

 Anti-VEGF 4( کــه بــه منوتراپی بــا nAMD(
مقــاوم می باشــند، کمــک کنــد. 

گــروه  از   Bozho Todorich دکتــر 
 ،Royal Oak در  شــبکیه«  »مشــاوران 
میشــیگان همــراه بــا ســایر همکارانــش ایــن 
ــی  ــی از بیماران ــه در گروه ــد ک طــور می گوی
 ،Anti- VEGF کــه پاســخ آن هــا بــه درمــان
ــم و  ــا عالئ ــود، ایمپلنت ه ــده ب ــد کنن ــا امی ن
نشــانه های آناتومیکــی بیمــاری را بهبــود 
بخشــیدند، تعــداد تزریقــات مــورد نیــاز 
را کاهــش دادنــد و قــدرت دیــد بیمــار 
در  محققــان  داشــت.  بهبــودی  بــه  رو 
 مقالــه ای کــه در مــاه ژانویــه / فوریــه در

 Journal of VitreoRetinal Diseases
منتشــر گردیــد، می نویســند: »در ایــن 
ــا هــر  بیمــاران، درمــان اولیــه و زود هنــگام ب

دو دارو، ممکــن اســت در بهبــودی اختالالت 
ــد  ــر و کار آم ــرد مؤث ــی ف ــی و بینای آناتومیک
Anti- باشــد.« هرچنــد تزریــق داروهــای

VEGF مثــل

ــد چشــم قســمت اعظــم بیمــاران مبتــال  دی
بــه n-AMD را بهبــود می بخشــد ولــی 
ــخ  ــان پاس ــن درم ــه ای ــاران ب ــی از بیم برخ

. هنــد نمی د
ــند  ــش می نویس ــر Todorich و همکاران دکت
کــه کورتیکــو اســتروییدها ممکــن اســت کــه 
فرآیندهــای التهابی دخیــل در بیمــاری را مهار 
کننــد بــه ایــن صــورت کــه اتصــاالت عروقــی 
محکــم را تثبیــت کــرده، نشــت پذیــری 
ــس در  ــث آپوپتوزی ــش داده، باع ــروق را کاه ع
ــده و  ــی ش ــل های محیط ــل و T س ائوزینوفی
احتماالً فعال ســازی فیبروبالســت هــا و تکثیر 
ــد کــه  آن هــا را مهــار می ســازند. آن هــا افزودن
 VEGF گلوکوکورتیکوییدهــا مســتقیماً تولید

را مهــار می کننــد.
دگــزا متــازون یــک اســترویید قــوی و کار آمد 

ــه ســرعت از حفــرۀ زجاجیــه  می باشــد ولــی ب
پــاک می شــود. ایــن در حالــی اســت کــه 
ــه ای Ozurdex، در  ــل زجاجی ــت داخ ایمپالن
طــی یــک دورۀ حداکثــر 6 ماهــه، دگزامتــازون 

ــد. ــی آزاد می کن ــورت ثابت ــه ص را ب
FDA در ایــاالت متحــده، اســتفاده از ایــن 
ایمپالنــت را جهــت درمــان ادم ماکــوالر 
ــا  ــراه ب ــوالر هم ــی، Cystoids، ادم ماک دیابت
ــر  ــِت غی ــووه ای ــبکیه و ی ــدی ش ــداد وری انس

ــت. ــرده اس ــد ک ــی تأیی عفون
پــس بنابرایــن، دکتــر Todorich و همکارانش 
ــن  ــا ای ــه آی ــد ک ــا بفهمن ــد ت ــم گرفتن تصمی
 ،Anti-VEGF ــا یــک ــت در ترکیــب ب ایمپالن
می توانــد در درمــان بیمــاران مبتــال بــه 
 nAMD کــه بــه درمــان تــک دارویــی

نــداده  خوبــی  پاســخ   Anti-VEGF
ــا  ــه. آن ه ــا ن ــد ی ــر باش ــد و مؤث ــد، مفی بودن
18 بیمــار مبتــال بــه nAMD را کــه دارای 
ــووه آِل  ــاب ف ــال س ــیوِن فع نئوواسکوالریزاس
ــه کار گرفتنــد؛ میانگیــن  ــد، ب کروییــدال بودن
ــال و BCVA در آن ها،  ــنی بیماران، 81/5 س س

20/30 الــی 20/800 بــود.
تمامــی ایــن بیمــاران، پــس از دریافــت حداقل 

گلوکوکور 
تیکوییدها 

مستقیماً تولید 
VEGF را مهار 

می کنند

ایمپالنت دگزا متازون
1 AMD در درمان Anti-VEGF هرماه اب

Dexamethasone Implant With Anti-VEGF Explored for Wet AMO  
Laird Harrison I February 02, 2017  
Antivascular Endothelial Growth Factor . 
neovasular Age-related Macular Degeneration . 

1-
2-
3-
4-

 bevacizumab (Avastin,Genentech)،
ranibizumab (Lucentis, Genentech و 

aflibercept (Eylea,Regeneron
)
)
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2 تزریــِق Anti-VEGF، در طــی یــک دورۀ 
ــت  ــود مقاوم ــه، از خ ــل 3 ماه ــری حداق پیگی
نشــان دادنــد. در آن ها به طــور متوســط، 26/3 
مــورد تزریــق Anti-VEGF، انجــام شــده بود 

)دامنــه: 56-2 مــورد تزریــق(.
تعریــف مقاومــت درمانــی از نظر محققــان این 
ــع در  ــم مای ــدار و دائ ــع پای ــود: 1( تجم ــور ب ط
ــا زیــر شــبکیه ای  نواحــی داخــل شــبکیه ای ی
ــودی  ــه. 2( عــدم بهب ــات ماهان علیرغــم تزریق
در ضخامــت قســمت مرکــزی فــووه آ و حجــم 
مکعــب )cube( ماکــوالر در پاســخ بــه درمــان 
ــر شــبکیه ای  Anti-VEGF و 3( خونریــزی زی
ــم  ــزی علیرغ ــن خونری ــدید ای ــا تش ــد ی جدی

.Anti-VEGF ــۀ ــات ماهان تزریق
ــرار  ــک ق ــان فتودینامی ــت درم ــار تح دو بیم
ــینولون  ــد و در دو بیمار نیز، تریامس گرفته بودن
اســتوناید بــه صــورت اینتراویتــره آل امتحــان 
ــا  ــری ب ــک دورۀ پیگی ــی ی ــود. در ط ــده ب ش
میانگیــن 8/2 مــاه )دامنــه: 14/2-4 مــاه(، 
ــه خوبــی  بیمــاران ایمپالنــت دگزامتــازون را ب
ــل  ــار داخ ــار، فش ــد. در دو بیم ــل کردن تحم
چشــمی بــه صــورت گــذرا افزایــش یافــت کــه 
ــان  ــوص درم ــی مخص ــای موضع ــا قطره ه ب
گلوکومــا، بــه صــورت موفقیــت آمیــزی 
درمــان گردیــد. یــک بیمــار کــه از قبــل دچــار 
ــت  ــت تح ــت کاتاراک ــه عل ــود، ب ــت ب کاتاراک

ــت. ــرار گرف ــان ق درم
ــان،  ــه درم ــید ک ــر می رس ــه نظ ــور ب ــن ط ای
ــزی  ــمت مرک ــت قس ــودی ضخام ــث بهب باع
فــووه آ شــده بــود. در حالــی کــه ایــن ضخامت 
 ،Anti-VEGF پس از آخریــن نوبِت درمــان بــا
ــش  ــرون افزای ــط 29/9 میک ــور متوس ــه ط ب
ــن  ــس از اولی ــت پ ــن ضخام ــود، ای ــه ب یافت
ــور  ــه ط ــاران، ب ــی بیم ــان ترکیب ــت درم نوب
 متوســط 126/3 میکــرون کاهــش یافتــه بــود 
)P =0/0017(.همچنیــن، حجــم مکعــب 
ــور  ــه ط ــی، ب ــان دوتای ــس از درم ــوالر پ ماک
ــب  ــر مکع ــی مت ــاً 0/85 میل ــط تقریب متوس
ــود کــه پــس  ــی ب ــن در حال ــت. ای کاهــش یاف
Anti- ــا ــی ب ــان منوتراپ ــت درم ــن نوب از آخری

VEGF، حجــم فــوق تقریبــاً 0/19 میلــی متر 
.)P =0/0014( ــود ــه ب ــش یافت ــب افزای مکع

در شــش نفــر از بیمــاران، BCVA تقریبــاً 
حداقــل یــک خــط، بهبــود یافتــه بــود 
ــک  ــه ی ــود ک ــدی نب ــی در ح ــر کل ــی تغیی ول
 تفــاوت معنــادار آمــاری را ایجــاد کــرده باشــد

)P = 0/92(. در شــش بیمــاری کــه بهبــود 
Anti- یافتنــد، میانگیــن تزریقــات قبلــی

VEGF پایین تــر بــود، »کــه احتمــاالً ایــن امر 
مطــرح کننــدۀ ایــن نکتــه اســت کــه درمــان 
زود هنــگام تــر، مفیــد و مؤثــر می باشــد.« 
ــی کــه کمتریــن تعــداد تزریقــات را  در بیماران
داشــتند، میــزان بهبــودی ضخامــت قســمت 
ــود  ــد خ ــن ح ــز در باالتری ــووه آ نی ــزی ف مرک

ــت. ــرار داش ق
ــات  ــط تزریق ــداد متوس ــه، تع ــرانجام اینک س
ــود،  ــه، 5/33 عــدد ب کــه قبــل از درمــان دوگان
ــش  ــدد کاه ــه 4/25 ع ــان ب ــن درم ــد از ای بع
یافــت )P = 0/0199( و مــدت زمان عــدم انجام 
ــه  ــاه ب ــان )treatment-free(، از 1/13 م درم

.)P= 0/0312( ــت ــش یاف ــاه افزای 1/74 م
محققــان قبــول داشــتند کــه ایــن مطالعــه بــا 
توجه بــه طــرح گذشــته نگــر آن، پاییــن بودن 
ــرل،  ــروه کنت ــک گ ــود ی ــا و نب ــم نمونه ه حج
بــا محدودیت هــا و نقــاط ضعفــی همــراه بــود. 
همچنیــن آن هــا ذکــر می کننــد کــه جمعیت 
بیمــاران، دارای ســابقۀ درمانــی ناهمگــن و 
غیریکنواختــی بــود امــا تقریبــاً همگــی آن هــا 
از نــژاد قفقــازی بودنــد. دکتــر نِیــل فیِنــن کــه 
ــد  ــا می باش ــدا در کالیفرنی ــا لین ــگاه لوم دانش
بــه »اخبــار پزشــکی Medscape« گفــت که 
ــی  ــایر تالش های ــتای س ــه در راس ــن مطالع ای
ــه  ــرادی ک ــان اف ــت درم ــه جه ــد ک می باش
 Anti-VEGF ــف ــای مختل ــرو توکل ه ــه پ ب
و درمان هــای جایگزیــن پاســخ نمی دهنــد 

انجــام می شــود.
در عیــن  حــال، همان طــور کــه شــرکت 
در مــاه دســامبر اعــالم کــرد، اکثــر ایــن 
ــده  ــت آم ــه دس ــج ب ــه نتای ــا از جمل تالش ه
Pegpleranib )Ophthotech،Fovista)از

آنتــی  فاکتــور رشــدِی مشــتِق  –یــک 
ــر  ــت. ب ــوده اس ــده ب ــد کنن ــا امی ــی- ن پالکت
اســاس گزارش هــای ارائــه شــده توســط 
ــن دارو در  ــکی Medscape« ای ــار پزش »اخب

مطالعــات اولیــه امیدوارکننــده بــود.
دکتــر فینــن گفــت: »تالش هــای بســیار 
ــور  ــن تص ــت و م ــه اس ــورت گرفت ــادی ص زی
ــۀ  ــک گزین ــان[، ی ــن ]درم ــه ای ــم ک می کن
ــرای انجــام  جــذاب و جالــب توجهــی اســت. ب
ایــن کار، واضحــاً دالیــل و اســتدالالت علمــی 
ــی  ــا تمام ــه ب ــی وجــود دارد.« او گفــت ک خوب
ــن  ــش روش ــه، نق ــن مطالع ــا، ای ــن حرف ه ای
و مشــخصی را بــرای Ozurdex بــه اثبــات 
نرســانده اســت. »ایــن درمــان تأثیــر خــاص و 
قابــل مالحظه ای بــر روی قــدرت دیــد بیماران 
نداشــته اســت: در حالــی کــه آنچــه کــه بــرای 
بیمــاران در باالتریــن درجــۀ اهمیــت و عالقــه 

ــد.« ــا می باش ــد آن ه ــدرت دی ــرار دارد، ق ق
او گفــت عــالوه بــر ایــن، کاهــش تعــداد 
بــرای  احتمــاالً   ،Anti-VEGF تزریقــات 
ــد  ــاوت ملموســی را ایجــاد نخواه ــاران تف بیم
کــرد چــرا کــه بیمــاران می بایســت یــک 
تزریــق اضافــه ای را بــرای Ozurdex دریافــت 
ــه  ــت ک ــن نتیجــه گرف ــر فین ــد. دکت می کردن
ــاز هــم ایــن احتمــال وجــود دارد کــه انجــام  ب
مطالعات بیشــتر، یــک زیــر گروهــی از بیماران 
را شناســایی کند کــه از درمــان ترکیبی، ســود 
ببرنــد و انجــام یــک مطالعــۀ بالینــی تصــادف 
ــری و  ــزی، ارزش پیگی ــد مرک ــدۀ چن ــاز ش س
جســتجو را دارد. محققــان شــرکت کننــده در 
ایــن مطالعــه، روابــط مالــی خــود را مشــخص 
ــا عضــو  ــاور ی ــا مش ــدادی از آن ه ــد. تع کرده ان
هیــات مشــورتی یــک یــا چنــد شــرکت 
 Alimera، Allergan، Arctic :ذیــل بودنــد
 Dx،Genentech، Novartis،Regeneron
تصویربــرداری  سیســتم های  شــرکت  و 
 Intelligent Retinal( هوشــمند شــبکیه
Imaging Systems(. دکتــر فینــن ذکر کرد 
 ،Alcon و Ophthotech ــا شــرکت های کــه ب

ــی دارد. ــط تحقیقات رواب

انجام یک 
مطالعۀ بالینی 
تصادف ساز 

شدۀ چند 
مرکزی، 

ارزش 
پیگیری و 

جستجو را 
دارد
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انبینایی گذرای 
1    MS انیش از تلفن هومشند یا

ــه  ــی چ ــکالت بینای ــه مش ــوص اینک خص
موقــع و در کجــا رخ داده اســت، ســؤال 

کننــد.
ــری  ــاً ام ــده، مطمئن ــن پدی ــت: »ای او گف
ــت  ــخص نیس ــد. مش ــادی می باش ــر ع غی
کــه آیــا ایــن پدیــده توســط بیمــاران کمتر 
ــکان  ــه پزش ــا اینک ــت ی ــده اس ــزارش ش گ
ــارغ از  ــد.« ف ــخیص داده ان ــر تش آن را کمت
ــکایت  ــا ش ــاری ب ــر بیم ــا، اگ ــن حرف ه ای
ــه  ــما مراجع ــه ش ــم ب ــک چش ــی ی نابینای
ــد از او  ــی بای ــال کامل ــرح ح ــد، ش می کن

ــد. بگیری
ــن مــورد، واضحــاً اســتفاده از تلفــن  »در ای
هوشــمند، وضعیــت قرارگیــری بــدن فــرد 
و میــزان نــور محیطــی ســرنخ هایی جهــت 
تشــخیص کــورِی ناشــی از تلفن هوشــمند 

می باشــد.«

از بین رفتن و تاریک شدن دید
 ،TSB ــم ــه عالئ ــند ک ــان می نویس محقق
ــن امــر اســت کــه »دو شــبکیۀ  ناشــی از ای

استفاده 
از تلفن 

هوشمند، 
وضعیت 

قرارگیری 
بدن فرد و 
میزان نور 

محیطی 
سرنخ هایی 

جهت 
تشخیص 

کورِی ناشی 
از تلفن 

هوشمند 
می باشد
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 یــک گــزارش جدیــد مــوردی، مطــرح 
ــذرای  ــی گ ــه نابینای ــت ک ــدۀ آن اس کنن
حاصــل از تلفــن هوشــمند )TSB 3(  یــک 
ــت  ــن اس ــد و ممک ــی می باش ــدۀ واقع پدی
ــوژی  ــخیصی در نورول ــتباه تش ــث اش باع

شــود.
ــت های  ــوان »یادداش ــت عن ــه ای تح مقال
کلینیکــی / علمــی« کــه در 18 ژانویــه 
صــورت  بــه   Neurology مجلــۀ  در 
آنالیــن منتشــر گردیــد، در مــورد زن 
ــس  ــه پ ــد ک ــت می کن ــالی صحب میان س
از اســتفاده از یــک تلفــن هوشــمند در 
حالــت دراز کشــیده بــه یــک طــرف، دچــار 
نابینایــی گــذرا و بــدون دردی در یــک 
ــث،  ــن بح ــۀ ای ــود. در ادام ــده ب ــم ش چش
 محققــان انگلیســی در ســال 2016 در

 New England Journal of Medicine  )NEJM(
ــد کــه  دو مــورد بیمــار زن را گــزارش کردن
ســن آن هــا 22 و 40 ســال بــود و بالفاصلــه 
پــس از اســتفاده از تلفــن هوشــمند در 

رختخوابشــان، دچــار اختــالل متنــاوب 
ــد. ــده بودن ــک چشــم ش ــی در ی بینای

ــد  ــاره می کنن ــه اش ــن نکت ــه ای ــان ب محقق
کــه بــرای بیمارشــان، در ابتــدا بــه اشــتباه 
ــار  ــه بیم ــد و ب ــرح ش ــخیص MS مط تش

ــد. ــان را شــروع کن ــه درم ــه شــد ک توصی
Saraniya Sathiamoorthi از دانشکدۀ 
ــوتا  ــه س ــتر، مین ــو در روچس ــکی مای پزش
ــو  ــاک از مای ــر چ ــن. اِم. وینگ ــر دی و دکت
آریزونــا،  اِسکاتســدال،  در  کلینیــک 
می نویســد: »تفســیر نادرســت عالئــم 
ــالل  ــک اخت ــوان ی ــه عن ــاً ب TSB خصوص
عروقــی یــا التهابــی می توانــد منجــر 
درمان هــای  و  بررســی ها  انجــام  بــه 

غیرضــروری و بیهــوده ای شــود.«
ــکی  ــار پزش ــه اخب ــاک ب ــر چ ــر وینگ دکت
کــه  گفــت  طــور  ایــن   Medscape
بــا توجــه بــه اســتفادۀ روز افــزون از 
تلفن هــای هوشــمند مــوارد TSB افزایــش 
ــرای پزشــکان مهــم  ــذا ب خواهــد یافــت و ل
و ضــروری اســت کــه از بیمارانشــان در 
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ــی و  ــور موقت ــه ط ــور ب ــه ن ــبت ب ــرد نس ف
ــدا  ــی پی ــازگاری متفاوت ــزان س ــذرا، می گ

» می کننــد.
ــا،  ــار آن ه ــه بیم ــد ک ــر می کنن ــا ذک  آن ه
ــم  ــز عالئ ــه ج ــود و ب ــاله ب ــک زن 58 س ی
ــد از  ــود. بع ــالم ب ــوارد س ــایر م TSB، از س
ــذرای  ــی گ ــار نابینای ــار دچ ــه او دو ب اینک
چشــم راســت شــد، بــه کلینیــک مــا 

مراجعــه نمــود.
در هــر بــار، او پــس از بیــدار شــدن از خواب 
در ســاعات اولیــۀ صبــح، بــه پهلــوی چــپ 
ــاً 10  ــدت تقریب ــه م ــود و ب ــیده ب دراز کش
الــی 15 دقیقــه از تلفــن هوشــمندش 
ــوِر  ــر از ن ــه غی ــود. او ب ــرده ب ــتفاده ک اس
تلفــن خــودش، از هیــچ نــور دیگــری 

ــود. ــرده ب ــتفاده نک اس
ــود،  ــتاده ب ــه آن زن ایس ــض اینک ــه مح ب
ــدت  ــه م ــت او ب ــم راس ــد چش ــان دی ناگه
تقریبــاً 15 ثانیــه از بیــن رفتــه و ســپس در 
ــت  ــه حال ــک دقیقــه پــس از آن ب عــرض ی
طبیعــی اش برگشــته بــود. او ذکــر کــرد که 

ــود. ــث درد نشــده ب ــا، باع ــن اپیزوده ای
ــوع  ــچ ن ــاً هی ــان می نویســند: »ضمن محقق
عالئــم اُرتوســتاتیک یــا عالئــم نورولوژیکی 
همــراه بــا آن وجــود نداشــت و بیمــار 
ســابقه ای از میگــرن، اختــالالت چشــم 
پزشــکی یــا ریســک فاکتورهــای مغــزی - 

عروقــی را نداشــت.«
ســایر  و  بیمــار  دیــد  قــدرت  تســت 
ــد  ــی بودن تســت های چشــم پزشــکی منف
و در معاینــات عصبــی و قلبــی عروقــی وی 

ــت. ــود نداش ــی وج ــر طبیع ــۀ غی نکت
علیرغــم آنکــه در MRI مغــز، تعــدادی 
ــزی  ــفید مغ ــادۀ س ــۀ م ــات دو طرف ضایع
مشــاهده شــد، MRI هــای گردنــی و 
التهابــی/ اختــالالت  نیــز  )و  مهره هــا 

متابولیکــی و وضعیــت CSF بیمــار( نرمال 
بــود. بــا ایــن وجــود، یــک نورولوژیســت در 
ــرد. ــرح ک ــخیص MS را مط ــن زن، تش ای

ــک  ــه، ی ــری شــش ماه ــک دورۀ پیگی در ی
MRI دیگــر از مغــز یــا هیــچ نــوع تغییــری 
 MRA را نشــان نــداد و پــس از اینکــه

گــردن و ســر، انجــام شــد و هــر دو طبیعــی 
ــد. ــاً TSB تشــخیص داده ش ــد، نهایت بودن

نتیجــه  »مــا  می نویســند:  محققــان 
ــز  ــفید مغ ــادۀ س ــات م ــه ضایع ــم ک گرفتی
آن بیمــار، احتمــاالً نشــان دهنــدۀ بیمــاری 

ــد.« ــز بودن ــک مغ ــروق کوچ ع
فعلــی،  »مــورد  می نویســند:  آن هــا 
تأییدکننــده آن اســت کــه TSB، یــک 
پدیــدۀ فیزیولوژیکــی می باشــد کــه آن 
ــه  ــوط ب ــای مرب ــخیص افتراقی ه را در تش
ــک  ــذرای ی ــدون درد و گ ــد ب ــالل دی اخت

ــم.« ــرار دهی ــر ق ــد مدنظ ــم بای چش
دکتــر وینگــر چــاک افــزود کــه همچنیــن 
ــیر  ــه تفس ــد ک ــد می کن ــوق تأکی ــورد ف م
ــه آن  ــد منجــر ب ــم، »می توان نادرســت عالئ
شــود کــه بیمــار در یک مســیر تشــخیصی 

غلطــی قــرار گیــرد.«
MRI تکیه بیش از حد به

در مطالعــۀ موردی کــه در NEJM منتشــر 
شــد، بیمــار مســن تر اختــالل بینایــی 
متناوبــی را در یــک چشــم در مــدت شــش 
مــاه تجربــه کــرده بــود و هــر اپیــزود 
ــا  ــدار شــدن، ت ــس از بی ــی پ کاهــش بینای
ــه  ــی ک ــود. زن ــه ب ــه یافت ــه ادام 15 دقیق
ســن کمتــری داشــت، اختــالل دید چشــم 
ــدا کــرد. ــه پی ــاه ادام ــد م ــا چن راســت او ت

پــس از اینکــه از هریــک از آن هــا در 
کلینیــک نورواُفتالمیک، شــرح حــال کامل 
ــد  و مشــروحی اخــذ شــد، مشــخص گردی
کــه هــردو نفــر آن هــا، در هنــگام دراز 
کشــیدن در رختخــواب، بــه تلفن هــای 
هوشمندشــان نــگاه کــرده بودنــد و عالئــم، 
ــف  ــمت مخال ــه در س ــمی ک ــط در چش فق
بــا ســمت دراز کشــیدن فــرد قــرار داشــت، 

ــود. ــده ب ــاد ش ایج
نکتــۀ جالــب توجــه اینکــه تحقیقــات 
بیشــتر نشــان داد کــه دو نفــر از محققــان، 
ــن  ــک تلف ــه ی ــه در تاریکــی ب ــس از اینک پ
ــی  ــدان نزدیک ــه چن ــۀ ن ــمند از فاصل هوش
ــان  ــیت دیدش ــد، حساس ــرده بودن ــگاه ک ن
کاهــش یافــت. پــس از چنــد دقیقــه، 

ــد. ــرف گردی ــا برط ــکل آن ه مش

ــا  ــه م ــوردی ک ــند: »دو م ــا می نویس آن ه
معرفــی کردیــم، نشــان می دهنــد کــه 
ــع  ــل و جام ــک شــرح حــال کام ــن ی گرفت
ــد  ــبکیه می توان ــوژی ش ــناخت فیزیول و ش
هــم بیمــار و هــم پزشــک را آرام و مطمئــن 
ســازد و از ایجــاد اضطــراب و نگرانــی و 
انجــام یــک ســری بررســی های تشــخیصی 
گــران قیمــت، جلوگیــری بــه عمــل آورد.«

دکتــر وینگــر چــاک اضافــه کــرد کــه مورد 
جدیــد، 3 فاکتــور از مجموعــه فاکتورهــای 
 MS ــا تشــخیص نادرســت مهمــی را کــه ب
ــی باشــند مشــخص و برجســته  ــط م مرتب

می ســازد:
  تفســیر نادرســت عالئــم و شــکایات 

بیمــار
ــق  ــم از طری ــات عالئ ــد و اثب ــدم تأیی   ع

CNS ــه شــدن شــواهِد ِدمیلین
  تفســیر و برداشــت غلــط در مــورد 
ــزی  ــی مغ ــر اختصاص ــای غی ناهنجاری ه

MRI موجــود در تصاویــر
ــان می نویســند: »جهــت تشــخیص  محقق
ــه  ــاز ب ــی خــاص، نی ــندرم بالین ــا س MS ی
ــالوۀ  ــه ع ــه ب ــک حمل ــل ی ــود حداق وج
یافته هــای عینــی قابــل مقایســه بــا 
ــم  ــه شــدن CNS می باشــد.« عالئ دمیلین
ــا  ــد »ب ــدون درد بودن ــذرا و ب ــه گ ــار ک بیم
demyelinating optic neuritis، قابــل 

ــد.« ــه نبودن مقایس
ــد  ــش از ح ــۀ بی ــب و تکی ــاد نامناس اعتم
بــه نتایــج MRI، از جملــه دام هــای ذهنــی 
ــز  ــورد خــاص و نی ــن م ــه در ای می باشــد ک
 ،MS بــه شــکلی کلی تــر در تشــخیص

گرفتــار آن شــده ایم.
وینگــر چــاک ذکــر می کنــد  دکتــر 
Teru- و   Alexion شــرکت های  کــه 

ــی  ــت مال ــه حمای ــن مطالع moBCT از ای
ــرکت ــاور ش ــه او مش ــز اینک ــد و نی  کرده ان

دبیــر  ســر  ضمنــاً  و   MedImmune
می باشــد.  The Neurologist  مجلــۀ 

Sathiamoorthi، روابــط مالــی خاصــی را 
ذکــر نکــرده اســت.

جهت 
تشخیص 

MS یا سندرم 
بالینی خاص، 
نیاز به وجود 

حداقل 
یک حمله 
به عالوۀ 

یافته های 
عینی قابل 
مقایسه با 

دمیلینه شدن 
CNS می باشد
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بــر اســاس نتایــج بــه دســت آمــده از 
مطالعــه ای کــه امــروز بــه صــورت آنالیــن 
در BMJ منتشــر گردیــد، در بیمــاران 
در  کــه   Medicare پوشــش  تحــت 
بیمارســتان بســتری و توســط متخصصــان 
ــه از دانشــگاه های  ــی ک ــای داخل بیماری ه
ــده  ــل ش ــارغ التحصی ــکا ف ــارج از آمری خ
بودنــد، تحــت درمــان قــرار گرفتــه بودنــد، 
میــزان مــرگ و میــر ســی روزه در مقایســه 
ــارغ  ــکان ف ــط پزش ــه توس ــی ک ــا بیماران ب
ایــاالت  دانشــگاه های  از  التحصیــل 
ــر  ــد، پایین ت ــده بودن ــان ش ــده، درم متح

ــود. ب
فــارغ التحصیــالن دانشــکده های پزشــکی 

ــه کار در  ــتغال ب ــت اش ــی جه ــن الملل بی
ایــاالت متحــده، بایــد دو امتحــان مربــوط 
ــز  ــد و نی ــکی را بگذرانن ــات پزش ــه اطالع ب
در ارزیابــی مهارت هــای بالینــی قبــول 
ــن کشــور، آمــوزش مصــوب  شــوند و در ای
دورۀ رزیدنتــی را تکمیــل نماینــد. در 
پزشــکِی  دانشــکده های  حــال،  عیــن 
ــچ  ــط هی ــده، توس ــاالت متح ــارج از ای خ
یــک از ســازمان های داخلــی ایــاالت 
متحــده مــورد تأییــد قــرار نگرفتــه اســت. 
در واکنــش بــه نگرانی هــای موجــود در 
خصــوص کیفیــت مراقبت هــای ارائــه 
شــده توســط پزشــکان فــارغ التحصیــل از 
ــی  ــیون آموزش ــکا، »کمیس ــارج از آمری خ
فــارغ التحصیــالن خارجــی رشــته های 

پزشــکی« تأییــد اعتبــار دانشــکده های 
ــی  ــا حوال ــکا را ت ــارج از آمری ــکی خ پزش

ــرد. ــد ک ــی خواه ــال 2023 الزام س
مطالعاتــی کــه کیفیــت مراقبت هــای 
درمانــی ارائه شــده از ســوی پزشــکان فارغ 
ــکا  ــل دانشــگاه های خــارج از آمری التحصی
ــده از  ــه ش ــای ارائ ــت مراقبت ه ــا کیفی را ب
ســوی پزشــکان آمــوزش دیــده در داخــل 
ایــاالت متحــده مقایســه کنــد انــدک بوده 
ــرد.  ــر می گی ــی را در ب ــدودۀ کوچک و مح
بــا ایــن وجــود، در مــورد پزشــکانی کــه در 
خــارج از آمریــکا آمــوزش دیده انــد، ممکن 
اســت برخــی افــراد این طــور در نظــر 
ــکانی  ــدازۀ پزش ــه ان ــا ب ــه آن ه ــد ک بگیرن
کــه در دانشــکده های پزشــکی آمریــکا 
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   US Patient Mortality Lower With Non-US-Trained Physicians  
Ricki Lewis, PhD I February 02, 2017  
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ــت  ــا صالحی ــق و ب ــد، الی ــوزش دیده ان آم
. شــند نمی با

بــه منظــور مقایســۀ ایــن دو گــروه از 
پزشــکان، دکتــر یوســوک تســوگاوا، از 
 TH chon ــِی ــت عموم ــکدۀ بهداش دانش
ــک  ــش ی ــا همکاران ــراه ب ــاروارد، هم در ه
مطالعــۀ مشــاهده ای بزرگــی را بــر روی 
افــراد بســتری در بیمارســتان -کــه تحــت 
انجــام  بودنــد-   Medicare پوشــش 
دادنــد و از ایــن طریــق، ایــن نکتــه را 
کــه آیــا پیامدهــای درمانــی حاصــل از 
ــارغ  ــی ف ــای داخل ــان بیماری ه متخصص
ــا متخصصان  التحصیــل خــارج از آمریــکا ب
بیماری هــای داخلــی آمــوزش دیــده 
در داخــل آمریــکا تفــاوت دارد یــا نــه، 
ــد. در ایــن مطالعــه، فــارغ  ارزشــیابی کردن
آمریــکای  دانشــگاه های  التحصیــالن 
مرکــزی و منطقــۀ کاراییــب حــذف شــده 
بودنــد تــا گنجانــدن شــهروندان آمریکایی 
ــه  ــکا، ب ــارج از آمری ــده در خ ــوزش دی آم
ــه  ــورهایی ک ــد. کش ــن برس ــل ممک حداق
بیشــترین تعــداد متخصصــان داخلــی را به 
ــد  ــتاده بودن ــکا فرس ــتان های آمری بیمارس
عبارتنــد از چین، مصــر، مکزیــک، نیجریه، 

پاکســتان، فیلیپیــن و ســوریه.
محققــان، میــزان مــرگ و میــر ســی 
روزه )نتیجــۀ اصلــی(، میــزان بســتری 
شــدن مجــدد و هزینــۀ مراقبت هــای 
ــن  ــز ای ــد و نی ــی کردن ــه شــده را ارزیاب ارائ
ــاران،  ــروه از بیم ــا در دو گ ــه آی ــه را ک نکت
وضعیــت کلینیکــی فــرد بــر نتایــج درمانی 
ــی  ــای درمان ــده و هزینه ه ــت آم ــه دس ب
تأثیرگــذار می باشــد یــا نــه، بررســی 
نمودنــد. عــالوه بــر ایــن آن هــا بــر اســاس 
خصوصیــات بیمــار )ســن، جنــس، نــژاد یا 
قومیــت، تشــخیص و درآمــد(، خصوصیات 
پزشــک )ســن، جنــس و تعــداد بیمــاران( 
ــت  ــت )خصوصی ــتانی ثاب ــرات بیمارس و اث
را  خــود  مدل هــای  بیمارســتان ها( 

ــد. ــل کردن ــالح و تعدی اص
ــه  ــان داد ک ــده نش ــت آم ــه دس ــج ب نتای
ــای  ــان بیماری ه ــد از متخصص 44/3 درص
ــر از  ــده )19589 نف ــاالت متح ــی ای داخل
مجمــوع 44227 نفــر( از دانشــگاه های 

ــده  ــل ش ــارغ التحصی ــکا ف ــارج از آمری خ
بودنــد. آن هــا کمــی جوان تــر از فــارغ 
بودنــد  متحــده  ایــاالت  التحصیــالن 
ــال؛  ــا 47/9 س ــه ب ــال در مقایس )46/1 س
p 0/001 ( و بــه احتمــال قوی تــر در 
بیمارســتان های غیــر آموزشــی و انتفاعــِی 
متوســطی کــه فاقــد ICU بودنــد، فعالیــت 

نــد. می کرد
ــا بیشــتر از  ــن، بیمــاران آن ه ــر ای عــالوه ب
ــد و دارای  ــر ســفید پوســت بودن ــروه غی گ
Medicaid بــوده و درآمــد پایین تــری 
مزمــن  بیماری هــای  دارای  و  داشــته 
قلــب  احتقانــی  )نارســایی  بیشــتری 
)CHF(، بیمــاری انســدادی مزمــن ریــوی 

می باشــند. دیابــت(  و   )COPD(
دربرگیرنــده  میــر  و  مــرگ  آنالیــز 
ــال های  ــه در س ــود ک ــار ب 1215490 بیم
2011 الــی 2014، تحــت نظــر 44227 
بیمارســتان  در  داخلــی  متخصــص 
بســتری شــده بودنــد. بیمارانــی کــه 
در  دیــده  آمــوزش  پزشــکان  توســط 
خــارج از آمریــکا درمــان شــده بودنــد، 
دارای میــزان مــرگ و میــر پایین تــری 
ــد )مــرگ و میــر اصــالح شــده، 11/2  بودن
 درصــد در مقایســه بــا 11/6 درصــد؛

adjusted Odds Ratio،0/95؛ فاصلــۀ 
0/96-0/93؛ درصــد،   95  اطمینــان 

.)P 0/001
نویســندگان می نویســند: »بــر اســاس 
تفــاوت ریســِک نقــاط 0/4 درصــدی، 
اگــر کیفیــت مراقبت هــای ارائــه شــده 
ــارغ  ــکا و ف ــالن آمری ــارغ التحصی ــن ف مابی
التحصیــالن خــارج از آمریــکا، یکســان 
باشــد در آن صــورت بــرای هــر 250 بیمــار 
ــالن  ــارغ التحصی ــط ف ــده توس ــان ش درم
دانشــکده های پزشــکی آمریــکا، یــک 
ــداری  ــظ و نگه ــار، حف ــی بیم ــورد زندگ م

ــد«. ــد ش خواه
گیرنــدۀ  بــر  در  هزینه هــا  آنالیــز 
1276559 بیمــار بــود کــه در طــی همین 
دورۀ زمانــی مطالعــه، توســط 44680 
ــان  ــی درم ــای داخل ــص بیماری ه متخص

شــدند.
فــارغ  پزشــکان  بیمــاراِن  در  کل  در 

التحصیــل از خــارج از آمریــکا، هزینه هــای 
درمانــی تعدیــل شــده بــه ازای هــر 
 بــار بســتری مختصــری باالتــر بــود

)1145 دالر در مقایســه بــا 1098 دالر؛ 
اختــالف تعدیــل شــده ، 47 دالر؛ 95 
درصــد فاصلــه اطمینــان؛ 55-39 دالر؛ 

.)P 0/001
در ایــن میــان، میــزان تعدیــل شــدۀ 
بســتری مجــدد در میــان 1182268 
بیمــار کــه توســط 44201 متخصــص 
ــا بیــن دو  ــد، م ــان شــده بودن ــی درم داخل

گــروه بیمــاران تفاوتــی نداشــت.
ــری  ــرگ و می ــان، م ــه محقق ــی ک هنگام
ســی روزه را در یکــی از شــش نــوع بیمــاری 
 CHF،COPD،UTI ،ــی )Sepsis، پنومون
و آریتمــی( بررســی کردنــد، متوجــه شــدند 
ــارغ التحصیــل  کــه در بیمــاراِن پزشــکان ف
خــارج از آمریــکا در مــوارد پنومونــی و 
CHF، میــزان مــرگ و میــر پایین تــر از 
میــزان مــرگ و میــر بیمــاراِن تحــت درمان 
ــکا  ــل آمری ــل داخ ــارغ التحصی ــکان ف پزش
بــوده اســت. محققــان نتیجــه گرفتنــد: 
ــذاران و  ــت گ ــد سیاس ــا، بای ــای م »یافته ه
عامــۀ مــردم را مطمئــن ســازد کــه رویکــرد 
فعلــی مــا در مــورد معتبــر شــناختن فــارغ 
ــدازۀ  ــه ان ــکا، ب ــارج از آمری ــالن خ التحصی
ــت و  ــه اس ــخت گیران ــم و س ــی و محک کاف
از ایــن طریــق می تــوان کیفیــت بــاالی 
ــا را  ــط آن ه ــده توس ــه ش ــای ارائ مراقبت ه
تضمیــن کــرد«. آن هــا ایــن نکتــه را مطــرح 
ــش پزشــکان،  ــد گزین ــه فرآین ــد ک می کنن
ــگاه های  ــالن دانش ــارغ التحصی ــاالً ف احتم
ــن  ــر را انتخــاب کــرده اســت. ای مهــم و برت
ــارغ  ــِی ف ــان داخل ــه متخصص ــت ک حقیق
التحصیــل از خــارج از آمریــکا، ممکــن 
اســت دو دورۀ رزیدنتــی را طــی کــرده 
ــان و  ــور خودش ــک دوره در کش ــند )ی باش
ــاالت متحــده(، احتمــاالً در  یــک دوره در ای
پیامدهــای نســبتاً بهتــر مربــوط به مــرگ و 
میــر بیمارانشــان نیــز تأثیرگــذار می باشــد.

نقطــه ضعــف ایــن مطالعــه در ایــن بــود که 
ــه دســت آ مــده  امــکان اختصــاِص نتایــج ب
ــم  ــزا، فراه ــور مج ــر کش ــه ه ــاران ب در بیم

ــود. نب

این 
حقیقت که 

متخصصان 
داخلِی فارغ 

التحصیل 
از خارج 

از آمریکا، 
ممکن است 

دو دورۀ 
رزیدنتی را 

طی کرده 
باشند، 

احتماالً در 
پیامدهای 
نسبتاً بهتر 
مربوط به 

مرگ و میر 
بیمارانشان 

نیز تأثیرگذار 
می باشد
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مارسیا فرلیک اول فوریۀ 2017  2
بــه  کــه  مطالعــه ای  اســاس  بــر 
در ژانویــه   26 در  آنالیــن   صــورت 

ــر گردید،  JAMA Ophthalmology منتش
ــی  ــوابق الکترونیک ــود در س ــات موج اطالع
بهداشــتی افــرادEHR(  3( منعکــس کننــدۀ 
دقیــق عالئم گــزارش شــده توســط بیمــاران 

ــود. نب
نویســندگان ایــن مطالعــه ذکــر می کننــد که 
ــی  ــی نیــز، چنیــن اختالفات در مطالعــات قبل
مشــاهده شــده اســت و اینکه ایــن مطالعات، 
هــم مراقبت هــای ارائــه شــده بــه بیمــار و نیز 
دقــت و صحــت اطالعــات وســیعی را کــه در 
EHR هــا بــه دســت می آیــد، مــد نظــر قــرار 

ــد. داده ان
ــم  ــش چش ــودات )از بخ ــی. والیک ــا. ج نیت
پزشــکی و علــوم بینایــی دانشــکدۀ پزشــکی 
دانشــگاه میشــیگان در آن آربــور( و ســایر 
ــک  ــه ی ــاران ب ــخ های بیم ــش، پاس همکاران
ــات  ــا اطالع ــمی را ب ــم چش ــنامۀ عالئ پرسش
ــم ثبــت شــده در EHR، در  ــه عالئ ــوط ب مرب

1 EHR عدم تطابق عالمئ گزارش شده توسط بیماران اب

Symptoms Reported by Patients Often Do Not Match Those in EHR  
Marcia Frellick I February 01, 2017  
Electronic Health Records .

1-
2-
3-
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ــم  ــای چش ــه در کلینیک ه ــاری ک 162 بیم
پزشــکی و قرنیــه در مرکز دانشــگاهی چشــم 
پزشــکی Kellogg در فاصلــۀ زمانــی اول 
ــت  ــه 2016 ویزی ــا 31 ژانوی ــر 2015 ت اکتب

ــد. ــه کردن ــد مقایس ــده بودن ش
ایــن پرسشــنامه در زمانــی کــه بیمــاران 
منتظــر پزشــک بودنــد، بــه آن هــا داده 
می شــد و ضمنــاً از آن هــا در خصــوص 
شــدت هشــت عالمــت چشــمی در 7 روز 
ــان،  ــد. محقق ــیده می ش ــؤال پرس ــر س اخی
پاســخ های ارائــه شــده را بــا اطالعــات 
می کردنــد. مقایســه   EHR در  منــدرج 

ــه  ــت مطالع ــاراِن تح ــد از بیم در 33/8 درص
بیــن  مــا  بیمــار(،   160 از  مــورد   54(
پرسشــنامه و EHR از نظــر اطالعــات مربوط 

ــت. ــود نداش ــق وج ــد تطاب ــاری دی ــه ت ب
»مســتندات  می نویســند:  نویســندگان 
مربــوط بــه گــزارش جرقه هــای نــور )%48/1 
ــی  ــا ناراحت ــر[(، درد ی ــورد از 162 نف ]78 م
ــزی  ــر[( و قرم ــورد از 162 نف )26/5% ]43 م
)24/7% ]40 مــورد از 162 نفــر[( مغایــرت و 

ــت.« ــی داش ناهماهنگ
در کل، در مــورد گــزارش عالئــم، هماهنگــی 
در حــد ضعیف تــا متوســطی بــود )محــدودۀ 

k،0/02- تا 0/42(.
ــر  ــه در اکث ــدند ک ــه ش ــندگان متوج نویس
مــوارد، ایــن نکتــه صــدق می کــرد کــه 
ــی  ــود ول ــم در پرسشــنامه ذکــر شــده ب عالئ
ــک  ــد ی ــاری دی ــود. ت در EHR درج نشــده ب
ــه در EHR، بیشــتر از  ــود ک ــتثنا ب ــورد اس م

ــود. ــده ب ــر ش ــنامه ذک پرسش
ــرای  ــار ب ــه بیم ــی ک ــال، هنگام ــن ح در عی
در  می کــرد،  مراجعــه  مجــدد  ویزیــت 
ــت اول احتمــال  ــا ویزیت هــای نوب مقایســه ب
اینکــه گــزارش بیمــار از تــاری دیــد در 
 EHR درج نشــود، 5 برابــر بیشــتر بــود 
)odds ratio 5/25، 95 درصــد فاصلــه 
 P =0 /045 1؛ /69 -16 /30 ن، طمینــا ا

)Holm-adjusted
عــدم  »ایــن  می نویســند:  نویســندگان 
معنــی  بــه  تناقض هــا،  و  هماهنگی هــا 
ایــن اســت کــه در اســتفاده از اطالعــات 
]EHR[ در مطالعــات پژوهشــی احتیــاط 
ــه  ــم. در مــورد اینکــه چــرا اطالعــات ب نمایی

ــت،  ــده اس ــزارش ش ــگ گ ــورت ناهماهن ص
بایــد  آینــده  بیشــتری در  فعالیت هــای 

انجــام شــود.«
دالیل وجــود ایــن ناهماهنگــی و جدایــی، در 
ایــن مطالعه مشــخص و روشــن نشــده اســت 
ولــی نویســندگان متوجــه شــده اند کــه 
ــا و  ــن ناهماهنگی ه ــا ای ــل، ب ــای ذی فاکتوره
تناقض هــا ارتبــاط قابــل مالحظه ای نداشــته 
اســت: ســن و جنــس بیمــار، تجربۀ پزشــک، 
بــارکاری و اســتفاده از منشــی ]جهــت ثبــت 
شــرح حــال بیمــاران[ و وجــود بیماری هــای 
ــس ســگمان قدامــی. ــر اورژان ــس و غی اورژان

کــه  »همان طــور  می نویســند:  آن هــا 
ســایر نویســندگان ذکــر کرده انــد، ایــن 
ــت  ــه عل ــتر ب ــت بیش ــن اس ــا ممک تناقض ه
ــط  ــای مرتب ــی، خطاه ــای زمان محدودیت ه
ــا  ــاط ب ــراری ارتب ــا سیســتم و نقــص در برق ب

بیمــاران باشــد.«
کــه  می کننــد  پیشــنهاد  نویســندگان 
نتایــج گــزارش شــده توســط بیمــاران را 
ــده  ــتاندارد ش ــوی اس ــک الگ ــا ی ــوان ب می ت
جمــع آوری و در EHR ثبــت کــرد. ایــن کار 
ــی  ــزارش ده ــه گ ــا ب ــد ت ــد ش ــث خواه باع
هماهنگ تــر در مــورد بیمــاران کمــک 
شــود و بــرای پزشــکان ایــن امــکان را فراهــم 
می ســازد تــا بــه شــدت و علــت عالئــم توجــه 
خاصــی نماینــد. دکتــر کریســتانا وای. ِونــگ 
ــم  ــش چش ــم Cullen، بخ ــۀ چش از موسس
پزشــکی کالــج پزشــکی بایلــور در هوســتون 
تگــزاس در یادداشــتی بــه برخی از مشــکالت 
ــه اســتفاده از قالب هــای کاغــذی و  ــوط ب مرب

الکترونیکــی اشــاره می کنــد.
برخــی مواقــع از بیمــار درخواســت می شــود 
بــا عالئــم خــود را روی کاغــذ بنویســد 
و ســپس ایــن اطالعــات را می تــوان در 
داخــل EHR اســکن نمــود. امــا ممکــن 
اســت ایــن کار بــه عنــوان یــک ســند 
مجــزا در نظــر گرفتــه شــود و ممکــن اســت 
ــه  ــاران ک ــی بیم ــود. برخ ــه ش ــده گرفت نادی
ــه  ــا اینک ــند ی ــنا نمی باش ــوژی آش ــا تکنول ب
ــند،  ــمی می باش ــای جس ــار محدودیت ه دچ
ممکــن اســت نتواننــد اطالعــات خــود را بــه 
ــر  ــد. دکت ــت کنن ــی ثب ــورت الکترونیک ص
ونــگ می نویســد کــه اگــر پرســنل اطالعــات 

ــن کار ممکــن  ــد در آن صــورت ای را وارد کنن
ــر باشــد و خطاهــای بیشــتری  اســت هزینه ب

ــود. ــاد ش ایج
ــر  ــوۀ دیگ ــل بالق ــک راه ح ــد: »ی او می گوی
ــا  ــا و الگوه ــه از قالب ه ــود ک ــد ب ــن خواه ای
بــه نحــوی اســتفاده کنیم کــه پزشــک عالئم 
مثبــت را بــر اســاس یــک لیســت اســتاندارد 
-بــدون اینکــه ســؤال کــردن در مــورد ســایر 
عالئــم را نادیــده بگیــرد- ثبــت و ضبــط 
ــر  ــد منج ــا می توان ــن قالب ه ــا ای ــد. ام نمای
ــا  ــود و ی ــد ش ــش از ح ــازی بی ــند س ــه س ب
اینکــه بــه علــت ویژگــی ثبــت توســط خــود 
ــود.« ــتباهاتی ش ــروز اش ــه ب ــر ب ــرد، منج ف

ــوص  ــتر در خص ــق بیش ــد: »تحقی او می گوی
ــدا  ــه پی ــات، ب ــن اختالف ــود ای ــل وج دالی
کــردن راه حــل درســت کمــک خواهــد 
 EHR ــا ــرد ت ــد ک ــک خواه ــز کم ــرد و نی ک
ــم  هــا ظرفیــت خــود را جهــت پیشــرفت عل

ــازند.« ــرآورده س ــکی ب پزش
چنــد  »هــر  می نویســد:  ونــگ  دکتــر 
کــه فرآیندهــای ثبــت اطالعــات هنــوز 
هــم ممکــن اســت ناقــص باشــند ولــی 
الکترونیکــی  ســوابق  سیســتم های 
دارنــد و  متعــددی  مزایــای  بهداشــتی، 
ــا  ــرد ت ــد ک ــک خواهن ــا کم ــه م ــرانجام ب س
ــم  ــش روی عل ــده در پی ــه در آین ــه را ک آنچ
پزشــکی قــرار دارد، رمزگشــایی کنیــم 
ــراوان، آموزش ماشــینی  -آنالیــز داده هــای ف
و هــوش مصنوعــی-؛ همگــی آن هــا بــه 
مجموعــه ای از داده هــای وســیع ولــی بــا 

می باشــند.« وابســته  کیفیــت 
ــود  ــن ب ــن مطالعــه ای از نقطــه ضعف هــای ای
 EHR ــوع ــک ن ــا ی ــز و ب ــک مرک ــه در ی ک

ــود. ــده ب ــام ش انج
نویســندگان ذکــر کردنــد کــه خــارج از 
 Blue محیــط کاری خــود، بــه شــرکت
 CDC نیــز  و   Health Intelligence
می دهنــد.  ارائــه  مشــاوره ای  خدمــات 
ــالمت،  ــی س ــۀ مل ــوی موسس ــان از س محقق
ــش  ــۀ »پژوه ــم، برنام ــی چش ــۀ مل موسس
 جهــت پیشــگیری از نابینایــی« و بنیــاد

W. K. Kellog مــورد حمایــت قــرار گرفتند. 
ــر  ــی را ذک ــی خاص ــط مال ــگ رواب ــر ون دکت

ــرده اســت. نک

این عدم 
هماهنگی ها 
و تناقض ها، 
به معنی این 
است که در 
استفاده از 
اطالعات 
]EHR[ در 
مطالعات 
پژوهشی 

احتیاط 
نماییم
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ــزاری  ــالمتی خبرگ ــار س ــورک )اخب نیوی
کــه  می گوینــد  محققــان   - رویتــرز( 
تومورهــای ملتحمــه در کــودکان تقریباً در 
ــند  ــم می باش ــوش خی ــات خ ــۀ اوق همیش
ــا  ــه مالنوم ــا اســت ک ــا برخــی ویژگی ه ام
را از خــال و لنفــوم را از هایپرپــالزی خوش 
 )BRLH(3واکنشــی لنفوییــدی  خیــم 

می ســازد. متمایــز 
دکتــر کارول اِل. شــیلدز و همکارانــش 
پزشــکی  چشــم  بیمارســتان  از 
جفرســون  تومــاس  دانشــگاه  ویلــز، 
بــه  کــه  گزارشــی  در  فیالدلفیــا،  در 
در ژانویــه   26 در  آنالیــن   صــورت 

JAMA Ophthalmology منتشــر شــد، 
آنالیــز دقیقــی از انــواع مختلــف 806 مورد 
تومور ملتحمــه را کــه در ســال های 1975 
الــی 2015 در 782 کودک مشــاهده شــده 
ــا  ــک از آن ه ــی هری ــا فراوان ــراه ب ــود، هم ب

ــد. ــه می دهن ارائ
پنــج نوعــی کــه بیشــتر شــایع بــود، 
 BRLH،)%61( عبــارت بودنــد از خــال
)5%(، کنژکتیویــت همــراه با نــدول )%4(، 
درموییــد )4%( و مالنومــای اولیۀ اکتســابی 
)3%(. تنهــا 27 مــورد )3%( بدخیــم بودنــد 

ــا(. ــورد لنفوم ــا و 9 م ــورد مالنوم )18 م
خــال، پاپیلومــا و لنفومــا در سفیدپوســتان 
آفریقایــی  آمریکایی هــای  از  شــایع تر 
تبــار بــود در حالــی کــه مالنــوز نــژادی در 
ــایع تر  ــار ش ــی تب ــای آفریقای آمریکایی ه
ــث شــایع تر  ــود. درموییــد در جنــس مؤن ب
ــدول در  ــا ن ــراه ب ــت هم ــود و کنژکتیوی ب

ــود. ــایع تر ب ــر ش ــس مذک جن
اســتفاده  مــورد  درمانــی  روش هــای 
جهــت تومورهــا شــامل ایــن مــوارد 
طریــق  از  تومــور  برداشــتن  بــود: 
جراحــی )55%(، تحــت نظــر گرفتــن 
یــا  آنتی بیوتیک هــا  و   )%40( بیمــار 
یــا  موضعــی  کورتیکواســتروییدهای 

.)%4( سیســتمیک 
ــا خــال خــوش خیــم، مالنوما  در مقایســه ب

در ســنین باالتــری شــروع شــده بــود و 
ضخامــت آن بــه طــور میانگیــن بیشــتر بود 
ــر  ــور در حــد 10 میلیمت ــۀ توم ــب پای و اغل
یــا بیشــتر بــود و در آن خونریــزی شــایع تر 

بــود. و کمتــر بــا کیســت همــراه بــود.
در مقایســه بــا BRLH، در لنفــوم هــا 
درگیــری بــه صــورت منتشــر بــود و محــل 
ــک  ــا ی ــی ی ــارم تحتان ــک چه ــا در ی آن ه
چهــارم فوقانــی بــود و میانگیــن قطــر پایه 

ــود. ــر ب ــتر از 10 میلیمت ــا بیش ای آن ه
»ایــن  می گیرنــد:  نتیجــه  محققــان 
مرکــز چشــم  یــک  از  کــه  یافته هــا 
پزشــکی ارجاعــی بــه دســت آمــده 
ــه  ــد ک ــرح می کن ــه را مط ــن نکت ــود، ای ب
ــاً  ــودکان تقریب ــه در ک ــای ملتحم توموره
در همیشــۀ اوقــات خــوش خیــم هســتند. 
تومورهــای بدخیــم کــه تعــداد آن هــا 
و  مالنومــا  شــامل  می باشــد،  معــدود 

می باشــند.« لنفومــا 
دکتــر مارتیــن اِی. زیمرمــان پایــز از 
گواتمــاال ســیتی کــه قبــاًل 165 مــورد 

تومــور ملتحمــه را در کــودکان مــورد 
ــل  ــق ایمی ــود، از طری ــرار داده ب بررســی ق
ــه اخبــار ســالمتی خبــر گــزاری رویتــرز  ب
گفــت: »تومورهــای ملتحمــه در کــودکان 
اکثــراً خــوش خیــم بــوده اســت. در 
ــد از  ــک درص ــدود ی ــا در ح ــات م تجربی
ــوارد  ــن م ــه ای ــت ک ــم اس ــوارد، بدخی م
معمــوالً بــا بیماری هــای دیگــری نیــز 
همــراه می باشــد و منشــأ اپیتلیالــی دارد.«

او توضیــح داد: »بنــا بــر تجربیاتمــان، 
تومورهــای بدخیــم در کــودکان عمومــاً بــا 
بیماری هــای سیســتمیک دیگــری همــراه 
ــه  ــال ب ــاران مبت ــند. بیم ــط می باش و مرتب
اختــالالت ترمیــم DNA )مثــل ِگِزرودرمــا 
ــه دچــار  ــی ک ــز بیماران ــوزوم( و نی پیگمنت
ســرکوب سیســتم ایمنــی می باشــند، باید 
ــرار  ــش ق ــری و پای ــورد پیگی ــت م ــه دق ب
ــم  ــی بدخی ــات اپیتلیال ــرا ضایع ــد زی گیرن
در ایــن بیمــاران بســیار شــایع می باشــد.«

دکتــر شــیلدز بــه درخواســت های صــورت 
گرفتــه جهــت اظهــار نظر، پاســخی نــداد.

تومورهای 
ملتحمه در 

کودکان 
تقریباً در 

همیشۀ 
اوقات خوش 
خیم هستند. 

تومورهای 
بدخیم که 

تعداد آن ها 
معدود 

می باشد، 
شامل مالنوما 

و لنفوما 
می باشند

تومورهای ملتحمه در کودکان: 
خوش خیم یا بد خیم1

Conjunctiva! Tumors in Children Nearly Always Benign  
By Will Boggs MD I February 02, 2017  
Benign Reactive Lymphoid Hyperplasia . 

1-
2-
3-
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  Stem cell exosomes may help retinal ganglion cells  survive  
Liz Meszaros, MDLinx, 01/31/2017  

1-
2-

کاربرد اکسوزوم های سلول بنیادی 
در بقای سلول های گانگلیوین شبکیه  1

ــات  ــام مطالع ــه انج ــاز ب ــا نی ــوزوم ه اکس
می باشــد. بیشــتری 

ــزار  ــت: »بیــش از دو ه ــارف گف ــر توم دکت
 microRNA ــف ــای مختل ــوع مولکول ه ن
ــدام  ــه ک ــم ک ــد بدانی ــا بای ــود دارد و م وج
نــوع خــاص از microRNA بــه داخــل 
ســلول های شــبکیه منتقــل می شــود 
و پــس از رســیدن microRNA، کــدام 
ــی  ــیگنال ده ــیرهای س ــا و مس پروتئین ه
ــن  ــد. همچنی ــرار می گیرن ــدف ق ــورد ه م
مــا بایــد تــالش کنیــم تــا اکســوزوم هــا را 
ــاص  ــای خ ــری نورون ه ــک س ــر روی ی ب
و ســایر رده هــا یــا گروه هــای ســلولی 
هدف گیــری کنیــم.« ازنظــر دکترتومارف، 
مــا جهــت شــناخت بهتریــن رویکــرد ایــن 
درمــان بالقــوه -کــه دربرگیرنــدۀ انتقــال و 
دفعــات انتقــال می باشــد- نیــاز بــه انجــام 

بررســی های بیشــتری داریــم.
ــای  ــت »برنامه ه ــا حمای ــه ب ــن مطالع ای
تحقیقاتــی داخلــی مؤسســه ملــی چشــم« 

ــد. ــام ش انج

اکسوزوم ها 
را می توان 

تصفیه و 
خالص کرد، 
ذخیره نمود 
و با دوزهای 

خاص و 
معینی مورد 

استفاده قرار 
داد در صورتی 

که در مورد 
سلول های 

بنیادی 
نمی توان 

این کارها را 
انجام داد

لیدِمسزاروس، 31 ژانویه 2017 2
ــدی کــه توســط  ــر اســاس مطالعــۀ جدی ب
بــر  محققــان مؤسســۀ ملــی چشــم 
روی یــک مــدل حیوانــی انجــام شــده 
 Stem Cells مجلــۀ  در  آن  نتایــج  و 
منتشــر   Translational Medicine
ــا  ــادی ی ــلول های بنی ــحات س ــد، ترش ش
همــان اکســوزوم هــا ممکن اســت بــر روی 
ــر  ــک اث ــی شــبکیه ی ــلول های گانگلیون س

محافظتــی داشــته باشــد.
ــی  ــۀ مل ــه در مؤسس ــد ک ــن می ــر ب دکت
بــا  فعالیــت می کنــد همــراه  چشــم 
هــای  اکســوزوم  نقــش  همکارانــش 
روی  بــر  را  بنیــادی  ســلول های 
شــبکیۀ  گانگلیونــی  ســلول های 
موش هــای مبتــال بــه گلوکومــا مــورد 
ــن  ــون های ای ــد. آکس ــرار دادن ــی ق بررس
ســلول های گانگلیونــی عصــب اپتیــک 
را تشــکیل می دهــد. اکســوزوم هــا بــه 
شــکل بســته های کوچــک غشــاداری 
می باشــد کــه در داخــل ســلول شــکل 
ــلول  ــرون از س ــه بی ــپس ب ــرد و س می گی
مــی رود  تصــور  و  می شــود  ارســال 
کــه جزئــی از سیســتم دفعــی ســلول 
ــی  ــلول های گانگلیون ــرگ س ــد. م می باش
ــی  ــن بینای ــن رفت ــه از بی شــبکیه منجــر ب
ــه  ــان ب ــکل در مبتالی ــن مش ــود و ای می ش
ــب  ــای عص ــی ه ــایر نوروپات ــا و س گلوکوم

می دهــد. رخ  اپتیــک 
مطالعــات قبلی نشــان دهنــده آن بــوده که 
ــا،  ــاوی پروتئین ه ــه ح ــا -ک ــوزوم ه اکس
اِِی تنظیم کننــدۀ ژن  لیپیدهــا و آر.اِن. 
ــلولی  ــن س ــالت بی ــه تعام ــند و ب می باش
کمــک کــرده و یــک نقــش ســیگنال 
دهنــده را ایفــا می کننــد- می تواننــد 
از طریــق اتصــال بــه غشــای ســلولی، 
توســط ســایر ســلول ها جــذب شــوند. 
ــد  ــد تولی ــۀ خــود می توان ــه نوب ــر ب ــن ام ای

پروتئین هــای جدیــدی را القــا کنــد.
ــده  ــت آم ــه دس ــای ب ــوزوم ه ــد اکس پیون
ــد  ــه پیون ــبت ب ــادی نس ــلول های بنی از س

کامــل ســلول های بنیــادی دارای مزایایــی 
می باشــد.

میــد:  دکتــر  گفته هــای  اســاس  بــر 
»اکســوزوم هــا را می تــوان تصفیــه و 
خالــص کــرد، ذخیــره نمــود و بــا دوزهــای 
ــرار داد  خــاص و معینــی مــورد اســتفاده ق
در صورتــی کــه در مــورد ســلول های 
ــام  ــا را انج ــن کاره ــوان ای ــادی نمی ت بنی

د.« دا
ــن  ــا دارای ای ــوزوم ه ــن اکس ــر ای ــالوه ب ع
مزیــت هســتند کــه خطراتــی کــه در 
ــده  ــادی زن ــلول های بنی ــد س ــورد پیون م
بــه داخــل چشــم ها ممکــن اســت رخ 

ــدارد. ــود ن ــا وج ــد، در اینج ده
ــتفاده از  ــا اس ــش ب ــد و همکاران ــر می دکت
مــدل موش هــای مبتــال بــه گلوکومــا 
ــده  ــت آم ــه دس ــای ب ــوزوم ه ــرات اکس اث
ــتخوان را  ــز اس ــادی مغ ــلول های بنی از س
ــبکیه  ــی ش ــلول های گانگلیون ــر روی س ب
مــورد بررســی قــرار دادنــد. آن هــا پــس از 
ــانس  ــورت فلورس ــه ص ــلول ها ب ــه س اینک
نشــان دار شــدند، اکســوزوم هــا را بــه 
داخــل زجاجیــۀ چشــم موش هــا بــه 

ــد. ــق کردن ــی تزری ــورت هفتگ ص
ــدود  ــده، در ح ــان نش ــای درم در موش ه
گانگلیونــی  ســلول های  از  درصــد   90
ــبکیه از بیــن رفتــه بــود درحالی کــه  ش
در موش هــای درمــان شــده به وســیله 
ــلول ها  ــد از س ــاً 33 درص ــوزوم، تقریب اکس
ــتفاده  ــا اس ــان ب ــود. محقق ــه ب ــن رفت از بی
ــه  ــدند ک ــه ش ــی متوج از الکترورتینوگراف
ســلول های گانگلیونــی شــبکیه کــه تحــت 
ــادی  ــا اکســوزوم ســلول های بنی ــان ب درم
ــظ  ــود را حف ــرد خ ــود، عملک ــه ب قرارگرفت

ــد. ــرده بودن ک
نظــرات  اســاس  بــر  عیــن حــال  در 
ــی از  ــه یک ــارف ک ــیالو توم ــر استانس دکت
ــد در  ــر می ــکار دکت ــی و هم ــان اصل محقق
ــناخت  ــت ش ــد، جه ــق می باش ــن تحقی ای
و  محافظتــی  اثــر  ایــن  خصوصیــات 
نیــز آگاهــی از محتویــات خــاص درون 
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یس و چهارمیــن کنگــره انجمــن جراحــان کااتراکــت و 
ســوم(  ارواپ)بخــش  رفرکتیــو 

بــه کمــک فورســپس ظریفــی از طریــق اســکلروتومی انتهــای آن خارج می شــود 
و انتهــای خــارج شــده trim می گــردد و در ضخامــت اســکلرا دفــن می شــود و در 

نهایــت بــا چســب )glue( فیکــس شــدن نهایــی انجــام می گــردد.

 Center IOL ــک ــال عمــل جراحــی کاتاراکــت ی ــه دنب ــن روش ب در نتیجــه ای
ــر الزم  ــه دیگ ــدی اســت ک ــوژی جدی ــن روش تکنول ــد داشــت، ای ــود خواه وج
نیســت از CTR اســتفاده کــرده و یــا پایک هــای لنــز دوختــه شــوند. در نتیجــه 

ــر شــده اســت. ــی کوتاه ت ــان جراحــی خیل ــک زم ــن تکنی ــا ای ب
ــه  ــود. مقال ــی کنگــره ب ــه ســمپوزیوم اصل ــوط ب ــی بعــدی مرب ــه انتخاب 12. مقال
 Application of Femtosecond and other نــام آن  و  بــود  آلمانــی 
Solid State Lasers عنــوان شــد. در ایــن مقالــه کاربردهــای ناشــناخته 

Femtosecond Laser مــورد بررســی قــرار داده شــد.
فمتوســکند لیــزر بــه روش Photodisruption اثــر می کنــد. نحــوه اثــر آن را در 

شــکل زیــر مشــاهده می شــود.

موارد مورد بحث در این مقاله به شرح ذیل بودند:
ــرای  ــا ب ــوژول تنه ــزر فمتوســکند در حــد 0/5 نان ــن لی ــی پایی ــرژی خیل a. از ان

Overview of ESCRS 2016
Copenhagen, Denmark

.M.H. Noroozizadeh M.D

 Combined11. مقالــه برتــر بعــدی مربــوط بــه نشســت مشــترکی موســوم بــه
Symposium of Cataract & Refractive Societies بــود کــه بــرای حــل 
مشــکالت بیمــاران مبتــال بــه Subluxated Cataract عنــوان گردیــد. در این 
بیمــاران پزشــکان مجبــور بــه اســتفاده از روش هــای مختلفــی نظیــر مــوارد زیــر 

می باشــند.
CTR

Expands equator of capsular bag
Requires intact CCC

Dose not provide AP support
Size 12/10mm; 13/11mm

Cionni Modified CTR
eye-let design -6 to<9 h zonulysis

eye-let design -9-12 h
 Suture to sclera where zonules

weakest
 Supports equator of bag –hook

islet
No bag torque

Iris/Capsular bag hooks

ــاخت  ــام Jacob’s Glued Capsular Hook س ــی بن ــه از هوک ــن مقال در ای
کمپانــی Morcher اســتفاده شــده اســت و می تــوان از آن بــرای بیمــاران 

Subluxated Cataracts اســتفاده نمــود.

جــراح بــا بــرش یــا incision 3/2 الــی 2/8 ماننــد کاتاراکــت وارد چشــم شــده و 

1
2
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ــت. ــده اس ــتفاده ش ــز اس ــه و لن ــر در Refractive Index قرنی تغیی

ــر  ــام داد. نظی ــوان انج ــادی می ت ــای زی ــر Refractive Index کاره ــا تغیی ب
 Intratissue Refractive Index Shaping )IRIS( of the Cornea and
Lens کــه شــکل بافــت بــه کمــک انــرژی بســیار کــم )در حــد نانــوژول( بــا لیزر 
فمتوســکند و بــه کمــک تغییــر Refractive Index، تغییــر داده می شــود 
)شــکل شــماره 3-12(. عکس هــای گرفتــه شــده در طــول زمــان Stability یــا 

ــد. ــان می دهن ــبی را نش ــات نس ثب

دلیــل بــه   IOL از  کــه  اســت  بیمــاری  بــه  مربــوط   12-4  شــکل 
Refractive Error ناراضــی می باشــد. در ایــن بیمــار بــه کمــک لیــزر 
ــه  ــی )چ ــاد Sliding planes در درون عدس ــا ایج ــز را ب ــکل لن ــکند ش فمتوس
عدســی طبیعــی و چــه IOL( و یــا قرنیــه تغییــر داده و Sliding Plane موجــود 

در لنز باعث تغییر شکل بافت شفاف می شود.

ایــن روش بــرای Presbyopia کاربــرد دارد بدیــن صــورت کــه عدســی بیمــار 
Presbyopic کــه در حــال ســخت یــا Rigid شــدن اســت بــه دوران جوانــی باز 

گردانــده می شــود. اصطــالح دیگــر ایــن عمــل فمتوســکند لنتوتومــی اســت.

در ایــن حالــت Sliding Plane ایجــاد شــده باعث کاهــش ســایش در فیبرهای 
ــود. ــی می ش عدس

Time line Femto-Presbyopia-Reversal
 فاز اول این روش از سال 2014 شروع شده است.

 دوم از سال 2015 شروع شده و به بررسی موارد زیر پرداخته است:
مقدار دوز انرژی بکار رفته،

تغییرات بیومکانیک لنز،
 Light scattering و تغییــر اثرات لیــزر در طــول زمان کــه آیــا ممکــن اســت
 regression of ایجــاد شــود و نیز اثــرات لیزر از نظــر Cataract formation و

stiffness چگونه اســت.
ــه  ــا مرحل ــوم ی ــاز س ــوق وارد ف ــق ف ــاال تحقی ــل ب ــدن مراح ــد از گذران بع

می شــود.  Approval
 Urochrome ــه، محــو نمــودن  b . مبحــث بعــدی مــورد مطالعــه در ایــن مقال
ــا 50  ــاالی ســن 45 و ی ــراد ب Pigment ایجــاد شــده در عدســی کریســتالین اف
ــر در  ــکل زی ــود. در ش ــی می ش ــگ عدس ــدن رن ــبب زرد ش ــه س ــت ک ــال اس س
ــه  ــزر فمتوســکند و ب ــه کمــک لی ــر شــدن عدســی ب ــگ  ت ــم رن ــع وســط ک مرب

ــت. ــده اس ــان داده ش ــوژی Bleaching Photolysis نش ــک تکنول کم

ــه  ــک مقال ــا Free Paper، ی ــاالت آزاد ی ــه مق ــی از مجموع ــه انتخاب 13. مقال
 Chemical Basis for Alteration of an Intraocular آلمانــی بــا عنــوان
Lens Using a Femtosecond Laser بــود کــه اســاس شــیمیایی تغییرات 
در IOL را مــورد بررســی قــرار داده و در اصــل دنبالــه مقالــه قبلــی بــود. در اینجا 
ــه  ــا برعکــس ارائ ــوکال و ی ــه مونوف ــوکال ب ــز مولتی ف ــل لن ــرای تبدی ــی ب راه  حل
داده شــد. ایــن تکنولــوژی بــه خصــوص بــرای بیمارانــی کــه از لنــز مولتی فوکال 

ناراضــی هســتند امیدوارکننــده اســت.
 در ایــن مقالــه بــه کمــک لیــزر فمتوســکند، Hydrophilicity بخــش 
 Refractive ــود ــبب می ش ــود س ــه خ ــد ک ــر می دهن Hydrophobic را تغیی

Index عدســی تغییــر کنــد.
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قســمت بــاالی عکــس 3-13 یــک لنــز مولتی فــوکال را نشــان می دهــد کــه بعــد 
از تأثیــر لیــزر فمتوســکند خطــوط مربــوط بــه لنــز مولتی فــوکال صــاف شــده و 

در شــکل پاییــن تبدیــل بــه لنــز مونوفوکال شــده اســت.

عکس 13-3

بــا تابانــدن نــور، لنــز مولتی فــوکال بــه لنــز مونوفــوکال تبدیــل شــده و ایــن کار 
ــازار می شــود. ــه زودی وارد ب تحقیقاتــی اســت کــه ب

 Intraoperative 14. مقالــه برتر ســیمپوزیوم اصلــی آستیگماتیســم بــا عنــوان
 Aberrometry Astigmatism Management in Cataract surgery
مربــوط بــه دکتــر Warren E. Hill بــود کــه اعــالم شــد کــه اســتفاده از 
ــف  ــای مختل ــتفاده از روش ه ــای اس ــه ج Intraoperative Aberrometry ب
Calculation بــرای لنزهــای توریــک حتــی بــا وجــود دقــت خــوب آن هــا بهتر 

است.
دقت بــرای قــرار گرفتــن در محــدوده 0/5± بــا اســتفاده از Calculation تقریباً 
 Intraoperative Aberrometry ــوژی ــتفاده از تکنول ــا اس ــا ب ــت ام 76% اس
ــد  ــر خواه ــن روش دقیق ت ــد ای ــان می ده ــه نش ــت ک ــر 89/2% اس ــاً براب تقریب

ــود. ب
 

 Lindstrom, دکتــر وارن هیــل و همکاران ادعــا نمودند پزشــکان دیگــری نظیــر
ــزان  ــی می ــن 82% یعن ــه میانگی ــد ک ــن روش را انجــام داده ان ــز ای Hatch و ... نی

ــوده اســت ولــی میانگیــن روش calculation 75% اســت. خوبــی ب
 

ــن  ــا ای ــرد ب ــرار گی ــبی ق ــای نامناس ــز در ج ــر لن ــن روش اگ ــتفاده از ای در اس
ــرار  ــا در محــل مناســبی ق ــد ت ــدر جهــت آن را چرخان ــوان آن ق ــوژی می ت تکنول

گیرد.

بــا اســتفاده از نــرم افــزار HOLOS Insight Workflow و بــا اســتفاده از 
Cloud دیگــر نیــازی بــه اســتفاده از data base معمولــی در کامپیوتــر نبوده و 
می تــوان اطالعــات را بــه آن وارد نمــود و اگــر نیــاز بــه تغییــر بــرای نتایــج بهتــر 

ــرد. ــال ک ــوان اعم ــز می ت ــد نی باش

15. مقالــه برتــر Symposium Clinical research مربــوط بــه OCT بــا 
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ــوان HD corneal OCT اســت کــه پژوهــش مشــترک دانشــگاه ســنگاپور  عن
 و ویــن اتریــش می باشــد. بــا ایــن روش تصاویــر OCT گرفتــه شــده

ــه  ــه اســت ب ــش یافت ــر افزای ــت تصوی Ultrahigh Resolution داشــته و کیفی
ــوان در  ــده شــده در آناتومــی و بافــت  شناســی را می ت ــه ای کــه جزئیــات دی گون

عکــس مشــاهده نمــود.

ــه کمــک  ــوان ب ــوده و می ت ــوژی Segmentation ب ــن دســتگاه دارای تکنول ای
آن حتــی الیه هــای مختلــف Tear Film را بــه تفکیــک مــورد بررســی قــرار داد 

و دینامیــک آن را ارزیابــی نمــود.

ــد را  ــرون می باش ــدود 5 میک ــی ح ــورت طبیع ــه به ص ــت Tear Film ک ضخام
می تــوان اندازه گیــری نمــود.

ــه Lipid قــرار دارد و در زمینــه بعضــی از  ــرای مثــال Reflection map در الی ب
ــان  ــات را نش ــد و جزئی ــک می کن ــا کم ــه م ــواع dry eye ب ــد ان ــا مانن بیماری ه

ــد. ــی نمای ــات بررس ــا جزئی ــد Corneal Nerve را ب ــد و می توان می ده

  




