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سخن سردبیر
منشور رفتار حرفه ای )پروفشنالیسم( برای سازمان های خدمات سالمت

برای� راهنمایی� جهت� پزشکان� به� ارائه� برای� پزشکی� حرفه�ای�� رفتار� منشور� �،2002 سال�
تصمیم�گیری�در�یک�محیط�که�سرعت�تغییرات�در�آن�زیاد�است،�منتشر�شد��بازخورد�پزشکان�
نشان�دهنده�آن�بود�که�در�تاثیر�سازمان�بر�رفتار�پزشکان�به�قدری�زیاد�بود�که�آن�ها�قادر�نبودند�
تصمیمات�درستی�را�بگیرند�و�اصول�مندرج�در�منشور�را�به�خوبی�اجرا�کنند��به�همین�دلیل�در�
سال��2017منشور�رفتار�حرفه�ای�)پروفشنالیسم(�برای�سازمان�های�خدمات�سالمت�ارائه�شد�

که�در�آن�نقش�سازمان�های�خدمات�سالمت�در�رفتار�حرفه�ای�پر�رنگ�تر�شد��
به�عالوه�محیط� دارند�� منفی� یا� مثبت� اثر� پرسنل� ای� رفتارهای�حرفه� بر� محیط�سازمانی�
سازمانی��تنها�منحصر�به�تعامل�با�بیماران�و�کارکنان�سازمان�نیست�و�شامل�تعامل�با�سازمان�ها�
و�جامعه�نیز�می�باشد��هدف�این�سند�ارائه�اصول�و�رفتارهای�سازمان�است�که�تقویت�کننده�پروفشنالیسم�پزشکی�و�

ترغیب�تعالی�کارکنان�و�دستیابی�به�استانداردهای�عالی�کیفیت�ارائه�مراقبت�می�باشد��
1(  همکاری بیمار

� تعهد�به�همراه�ساختن�بیمار�و�همراه�وی�)مراقبت�بیمار�محور(	
� تعهد�به�تصمیم�گیری�مشترک	
� تعهد�به�همکاری�و�انسجام�و�هماهنگی	
� تعهد�به�اندازه�گیری�آنچه�برای�بیمار�مهم�است	

2(  فرهنگ سازمانی
� تعهد�به�رفاه�افراد�)اعم�از�بیماران�و�ارائه�دهندگان�خدمت(	
� تعهد�به�کار�تیمی	
� تعهد�به�ایجاد�محیط�کار�ایمن�)چه�از�نظر�فیزیکی�و�چه�روانی(	
� تعهد�به�ورود�و�تنوع�دیدگاه�ها�)شنیدن�صدای�کارکنان�و�بیماران�در�تمام�اقدامات�ابتکاری(	
� تعهد�به�پاسخگویی	

3(  همکاری با جامعه
� تعهد�به�توجه�به�تعیین�کننده�های�اجتماعی�سالمت�	
� تعهد�به�همکاری�با�جوامع�)سازمان�ها�و�انجمن�ها(	
� تعهد�به�حمایت�از�دسترسی�به�خدمات�و�دریافت�خدمات�با�کیفیت	
� تعهد�به�منافع�سالمت�عمومی	

4(  اداره کسب و کار سازمان
� تعهد�به�حفاظت�از�حریم�خصوصی�بیماران�و�محرمانه�بودن�اطالعات�ایشان	
� تعهد�به�عملکرد�اخالقی	
� تعهد�به�شفافیت�مدیریت�تعارض�منافع	
� تعهد�به�همخوانی�شیوه�پرداخت�ها�با�ارزش�های�سازمان	
� تعهد�به�برخورد�و�آموزش�و�رشد�منصفانه�پرسنل	
� تعهد�به�خدمات�کارآمد�و�مبتنی�بر�شواهد	
� تعهد�به�ابتکار	
� تعهد�به�استانداردهای�حسابداری�و�گزارش�های�مالی	
� تعهد�به�اطمینان�از�دسترسی�منصفانه�و�عادالنه�به�خدمات�سالمت	

دکتر عباس ابوالحسنی
سردبیر
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خصوص� در� را� آن� به� مربوط� مدل�های� و� بینایی�
غربالگری�بینایی�در�جامعه�مورد�استفاده�قرار�دهد�

مقدمه

شناسایی� کودکی،� دورۀ� بینایی� غربالگری� از� هدف�
کودکانی�می�باشد�که�بینایی�آن�ها�طبیعی�نبوده�یا�اینکه�
این� و� می�باشند� بینایی� نقائص� ایجاد� خطر� درمعرض�
شناسایی�باید�در�سنین�هرچه�پایین�تری�صورت�پذیرد�
Neuro� �تا�فرصت�درمان�مؤثر�و�کارآمد�را�فراهم�کند�
�plasticityدر�مورد�رشد�سیستم�بینایی،�در�طی�دوران�
با� که� می�شود� این� به� منجر� و� می�یابد� کاهش� کودکی�
در� یابد�� کاهش� درمان� اثربخشی� کودک،� سن� افزایش�
داده� تشخیص� فاکتورهای� ریسک� کودکان� از� بسیاری�
اوقات� گاهی� و� دارد� وجود� چشمی� بیماری�های� نشدۀ�
ناهنجاری�های�چشمی�می�تواند�نشانه�ای�از�یک�بیماری�
سیستمیک�باشد��این�طور�نیست�که�در�کودکان�مبتال�به�
اختالالت�دید،�در�همه�موارد�عالیم�یا�شکایاتی�از�سوی�
کودک�بیان�شود��به�همین�دلیل،�غربالگری�ادواری�بینایی�
حفظ� از� مهمی� و� اساسی� قسمت� یک� کودکی،� دوران�
بهداشت�می�باشد��پزشکان،�مدارس�و�جامعه�هر�یک�به�
سهم�خود�باید�در�مورد�تشخیص�پاتولوژی�های�چشمی�
و�کاهش�دید�در�کودکان�احساس�وظیفه�کرده�و�در�این�

مورد�متعهد�شوند�
�WHOغربالگری�بینایی�کودکان،�مطابق�با�معیارهای�
بینایی،� در� اختالل� می�باشد:� غربالگری�جمعیتی� جهت�
یک�معضل�مهم�بهداشتی�می�باشد؛�غربالگری�بینایی�کار�
آسانی�در�دسترس�می�باشد؛� به� و� بوده� مؤثری� و� مفید�

دکترما�اِمیلیِسنت�دبلیو��پیترِسیم
مشاوران�بخش�موارد�پیچیده�و�دشوار�بالینی:�دکتر�سین�پی��دوناهو،�

دکتر�آمی�ِکی��هاچینسون2

فهرست مطالب

بینایی-�توصیه�هایی�جهت� اهمیت�غربالگری� مقدمه-�
غربالگری�بینایی�–�ارزیابی�سالمت�بینایی�شیرخواران�و�
غربالگری� فن�آوری� �:Objective غربالگری� �– خردساالن�
خودکار�–�غربالگری�بینایی�به�شکل�Subjective:�بررسی�
 �Optotype–�منابع�دیگر�و�آزمون�های�فرعی-�غربالگری�
مدرسه�محور�و�جامعه�محور�–�فرصت�هایی�جهت�حرکت�

به�جلو�–�نتیجه�گیری�–�موارد�پیچیده�و�دشوار�بالینی

اهداف آموزشی

در�پایان�این�مطالب�خواننده�باید�بتواند:
� معاینۀ�1� انجام�یک� را�که�مستقیماً�جهت� کودکانی�

چشم�پزشکی�کامل�و�جامع�باید�ارجاع�شوند،�مشخص�
و�شناسایی�نماید�

� الزِم�2� توصیه�های� چشم،� و� بینایی� غربالگری� جهت�
مرتبط�با�هرگروه�سنی�را�مورد�بحث�و�بررسی�قرار�دهد�

� به�3� انجام�شده� غربالگری�های�شایِع� معایب� و� مزایا�
وسیلۀ�دستگاه�های�مختلف�را�فهرست�وار�بیان�کند�

� جهت�4� که� را� �LEA و� �HOTV اُپتوتایپ�های�
مورد� شده،� توصیه� مدرسه� از� قبل� دوران� غربالگری�

استفاده�قرار�دهد�
� دستورالعمل�های�CPT3مربوط�به�غربالگری�بینایی�5�

را�خالصه�وار�بیان�کند�
� غربالگری�6� سیاستگزاری� جهت� الزم� توصیه�های�

1. Mae Millicent W. Peterseim, MD� "Childhood Vision Screening"� Focal Points™ Clinical Practice Perspectives   VOLUME XXXVI, NUMBER 4, 
April 2018.
2. Clinicians’ Corner Consultants, Sean P. Donahue, MD, PhD, Amy K. Hutchinson, MD
3. Current Procedural Terminology

غربالگری بینایی کودکان1



5غربالگری بینایی کودکان

1. the American Academy of Ophthalmology

2. the American Academy of Pediatrics

3. the American Association for Pediatric Ophthalmology & Strabismus

4. the American Association of Certified Orthoptists

5. the National Center for Children´s Vision & Eye Health

بیماری� که� و�در�صورتی� دارد� نیز�وجود� درمان�هایی� و�
فرد�زودتر�تشخیص�داده�شود،�درمان�نیز�مؤثرتر�خواهد�
چندین� بینایی،� غربالگری� مسئله� اهمیت� علت� به� بود��
در� را� توصیه�ها� از� مجموعه�ای� کشوری،� و� ملی� سازمان�
نموده�اند�� ارائه� بینایی� غربالگری� سیاست�گزاری� زمینه�
چشم�پزشکی� )انجمن� �AAO1 عبارتنداز:�� نهادها� این�
��AAPOS3�،)انجمن�طب�اطفال�آمریکا(�AAP2�،)آمریکا
آمریکا(،� استرابیسموس� و� اطفال� چشم�پزشکی� )جامعۀ�
��AACO4)جامعۀ�ارتوپتیست�های�گواهی�نامه�دار�آمریکا(�

چشم� سالمت� و� بینایی� ملی� )مرکز� �NCCVEH5 و�
کودکان(��چندین�نمونه�مختلف�جهت�غربالگری�بینایی�
در�سطح�جامعه�طراحی�گردیده�است��غربالگری�بینایی�
اولیه،� توسط�کارکنان�مراقبت�های�بهداشتی�در�سطوح�
پرستاران� اُرتوپتیست�ها،� اُپتومتریست�ها،� چشم�پزشکان،�
مدرسه�و�سازمان�های�اجتماعی�و�با�استفاده�از�چندین�
و� توصیه�ها� مقاله،� این� در� می�پذیرد�� انجام� تکنیک�
روش�هایی�را�که�بیشترین�استفاده�و�کارایی�را�داشته�اند�

مورد�بحث�و�بررسی�قرار�خواهیم�داد�

اهمیت غربالگری بینایی

اصول کار:	 

نفر� میلیون� �6 از� بیش� آمبلیوپی� متحده،� ایاالت� در�
سال،� �45 زیر� افراد� در� عارضه،� این� و� درگیرکرده� را�
با�سایر� مقایسه� در� پایدار� دید� عامل�کاهش� شایع�ترین�
علل�اختالالت�بینایی�می�باشد��غربالگری�بینایی�می�تواند�
ناهنجاری�های�چشمی�را�که�ممکن�است�نشانه�ای�از�یک�
و� حاالت� و� کرده� شناسایی� باشند� سیستمیک� بیماری�
کودک� تحصیلی� عملکرد� می�تواند� که� را� وضعیت�هایی�
را�مختل�کرده�و�نیز�شرایطی�را�که�در�ایجاد�آمبلیوپی�
تأثیرگذار�می�باشند�یا�به�عبارتی�همان�ریسک�فاکتورهای�

آمبلیوپی�را�مشخص�نماید�

که� است� بینایی� تکامل� در� ناهنجاری� یک� آمبلیوپی،�
چشمی� در� شده� اصالح� دید� بهترین� کاهش� به� منجر�
شده�که�از�نظر�ساختمانی�طبیعی�می�باشد�یا�در�چشمی�
ناهنجاری� این� و� است� ساختمانی� ناهنجاری� دارای� که�
چندان�باعث�کاهش�دید�فرد�نمی�شود��آمبلیوپی�معموالً�
در�یک�چشم�رخ�می�دهد�اما�گاهی�اوقات،�آمبلیوپی�دو�
طرفه�هم�وجود�دارد��خطر�از�دست�رفتن�بینایِی�چشم�
می�باشد�� باالتر� آمبلیوپی� به� مبتال� بزرگساالن� در� سالم�
نمرۀ�کیفیت�زندگی�در�مبتالیان�به�آمبلیوپی،�در�آنالیز�

سودمندی،�نسبتاً�پایین�تر�می�باشد�
آمبلیوپی�از�طریق�اصالح�پاتولوژِی�چشم�یا�استفاده�از�
عینک�در�صورت�لزوم،�درمان�می�گردد�یا�اینکه�به�صورت�
)با� تارکردن�دید�چشم�سالم� یا� �Patchکردن� از� سنتی�
استفاده�از�روش�های�اُپتیک�یا�دارویی(�استفاده�می�شود�
تا�تکامل�بینایی�چشم�ناسالم�و�معیوب�تحریک�و�ترغیب�
گردد��درمان�آمبلیوپی�بیشترین�تأثیر�و�کارآمدی�خود�
را�در�اوائل�کودکی�خواهد�داشت؛�در�کودکان�زیر��7سال�
در�مقایسه�با�کودکان��7تا��13ساله،�پاسخ�به�درمان�به�

شکل�قابل�مالحظه�ای�مؤثرتر�و�مطلوب�تر�می�باشد�
در�جوامعی�که�غربالگری�بینایی�در�اوایل�کودکی�انجام�
می�شود�و�برنامه�های�درمانی�در�این�زمینه�وجود�دارد،�
میزان�بروز�آمبلیوپی�و�کاهش�دید�به�نحو�چشمگیری�
پایین�تر�می�باشد��در�واقع�این�نکته�به�اثبات�رسیده�که�
غربالگری�های�منظم�بینایی�در�اوائل�دورۀ�کودکی،�ریسک�
از� آمبلیوپی�پایدار�و�دائمی�را�در�سن��7سالگی،�بیش�
�50درصد�کاهش�خواهد�داد��مجموعه�ای�از�تکنیک�های�
مختلف�متناسب�با�انواع�گوناگون�غربالگری�ها�وجود�دارد�

که�از�نظر�هزینه�نیز�متغیر�می�باشند�

شرایط و اهداف مورد نظر جهت غربالگری	 

مجموعه�ای�از�شرایط�و�حاالت�وجود�دارند�که�غربالگری�
بیمار�در�خصوص�آن�ها�انجام�می�گیرد�و�این�شرایط�عبارتند�
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از:�کاهش�قدرت�دید،�ناهنجاری�های�ساختمانی�که�ممکن�
است�در�تکامل�بینایی�فرد�اختالل�ایجاد�کند،�عیوب�انکساری�

که�باعث�کاهش�دید�و�یا�آمبلیوپی�شده�و�استرابیسم�
- کاهش قدرت دید: در�غربالگری�سنتی�بینایی�که�با�
استفاده�از�چارت�انجام�می�گیرد،�قدرت�دید�فرد�ارزیابی�
می�گردد��موارد�ارجاع،�بر�پایۀ�مقادیر�طبیعِی�مختص�به�

یک�سن�می�باشد�
- ناهنجاری های ساختمانی: غربالگری�بخصوص�در�اولین�
سال،�ناهنجاری�های�چشمی�را�مشخص�می�کند�و�ساختمان�
ظاهری�چشم�و�رفلکس�های�قرمز�)Red Reflexes(�در�اینجا�
بررسی�می�گردند��شایع�ترین�مواردی�که�شناسایی�می�شوند،�
شامل�گلوکوم�مادرزادی،�پتوز،�کاتاراکت،�کدورت�قرنیه�و�
سایر�حاالتی�می�باشد�که�منجر�به�ناهنجاری�های�رفلکس�
قرمز�می�گردند��درمان�پاتولوژی�های�شدید�مادرزادی�-�از�
قبیل�کاتاراکت�دوران�کودکی-�در��8الی��12هفتگی،�در�
dep��form )کاهش�اثرات�آمبلیوپِی�نوع�محرومیت�از�شکل
rivation amblyopia(�از�اهمیت�بارزی�برخوردار�می�باشد�

غربالگری�هایی� شدید:� و  مهم  انکساری  عیوب   -
می�گیرد،� صورت� خاصی� دستگاه�های� از� استفاده� با� که�
تشخیص� کنند�� شناسایی� می�توانند� را� انکساری� عیوب�
تا� متوسط� آستیگماتیسم� شدید،� تا� متوسط� �هایپُرپِی�
در� قرینه� غیر� انکساری� عیوب� و� شدید� میوپی� شدید،�
که� است�چرا� برخوردار� اهمیت�خاصی� از� پایین� سنین�
آمبلیوپی� به� منجر� است� ممکن� شرایط� و� حاالت� این�
شود��تخمین�زده�می�شود�که�در�ایاالت�متحده��5الی��7
درصد�از�کودکان�سنین�پیش�-�دبستانی،�دچار�عیوب�
انکساری�قابل�مالحظه�و�شدیدی�بوده�که�در�دید�کودک�
تأثیرگذار�می�باشد�و�در�مورد�کودکان�سنین��6الی��18
اصالح� می�یابد�� افزایش� درصد� �25 به� رقم� این� سال،�
و�ضمناً� بخشیده� بهبود� را� فرد� بینایی� انکساری،� عیوب�

یادگیری�او�را�ارتقاء�می�بخشد�

از�کودکان� - استرابیسم:�استرابیسم�در�5-�2درصد�
وجود�دارد��استرابیسم�در�اغلب�موارد�منجر�به�سرکوب�
به� را� نیز�آمبلیوپی� این�حالت� )suppression(�شده�که�
دنبال�خواهد�داشت��تقریبا�50�ًدرصد�از�کودکان�مبتال�
استرابیسم� آمبلیوپی�خواهند�شد�� استرابیسم،�دچار� به�
اغلب�منجر�به�کاهش�پایدار�دید�دو�چشمی�و�اختالالت�

اجتماعی-�روانی�در�کودک�می�شود�

معاینات 	  جهت  کودک  مستقیم  ارجاع  معیارهای 

جامع و کامل

برخی�از�کودکان�را�باید�مستقیماً�جهت�انجام�معاینات�
کامل�چشمی�ارجاع�دارد�)به�توضیح�ضمیمه�نگاه�کنید(��
چشمی� بیماری�های� خانوادگِی� سابقۀ� که� درکودکانی�
دوران�کودکی�دارند�یا�والدین�یا�معلمان�آن�ها�به�وجود�
مشکالت�چشمی�مشکوک�می�باشند،�انجام�یک�معاینۀ�

کامل�و�جامع�امری�الزامی�است�
به� مبتالیان� شامل� داد� ارجاع� باید� که� را� کودکانی�
واضح� چشمی� ناهنجاری�های� می�باشند؛� ذیل� موارد�
در� تأخیر� نیستاگموس(؛� استرابیسم،� )پتوز،� آشکار� و�
تکامل؛�اختالالت�شناختی؛�اختالالت�عصبی-�تکاملی؛�
اختالالت� شنوایی؛� اختالالت� اُوتیسم؛� طیف� اختالالت�
همراه� چشمی� ناهنجاری�های� با� که� سیستمیکی�
می�باشند�مثل�آرتریت�دورۀ�نوجوانی�یا�دیابت؛�یا�سابقۀ�

صدمات�چشمی�در�کودک�
نوزادانی�را�که�باید�ارجاع�داد�شامل�این�موارد�می�باشند؛�
�،IUGR ژنتیکی،� اختالالت� متابولیک؛� اختالالت� سابقۀ�
TORCH(Toxoplas� عفونت با� رحمی� داخل� �مواجهۀ�
 mosis, Other agents, Rubella, Cytomegalovirus,
دارو،� با� رحمی� داخل� مواجهۀ� �،)Herpes simplex virus
نارس�بودن�)Prematurity(،�وجود�سابقه�ای�از�اختالالت�
چشمی�دوران�کودکی�در�خانوادۀ�او�مثل�کاتاراکت،�گلوکوم،�
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استرابیسم،�آمبلیوپی�یا�رتینوبالستوم��عالوه�بر�این،�نوزادان�
نارسی�را�که�دارای�معیارهای�غربالگری�جهت�رتینوپاتی�
پری�ماچوریتی�می�باشند،�باید�به�یک�متخصص�چشم�که�

در�این�مورد�تجربه�دارد،�ارجاع�داد�

توصیه هایی جهت ر وش های غربالگری بینایی

و� کودک� سن� به� بینایی،� غربالگری� روش� انتخاب�
توانایی�او،�موقعیت�مورد�نظر،�دسترس�بودن�روش�ها�و�
الگوی�کارکنان�غربالگری�وابسته�می�باشد��گاهی�اوقات�
که� متفاوت-� روش�های� با� را� سال� و� سن� هم� کودکان�
هستند-� مشابه� و� یکسان� بودن� متناسب� نظر� از� البته�
غربالگری�می�کنیم��به�عنوان�مثال�یک�کودک��4ساله�
یک� به� مجهز� غربالگر� یک� وسیلۀ� به� است� ممکن� را�
یا�هر�دو� و� اُپتوتایپ�قدرت�دید� آزمون� یا�یک� دستگاه�
آن� به� وابسته� امر� این� البته� و� نماییم� غربالگری� روش�
موقعیت� آن� در� کودک� آن� برای� روش� کدام� که� است�
طی� در� دارد�� را� کارایی� و� تناسب� بیشترین� غربالگری�

ارجاع مستقیم جهت انجام معاینات کامل و جامع چشم پزشکی
در�مورد�کودکانی�که�دارای�خصوصیات�زیر�می�باشند،�توصیه�می�شود�که�به�جای�انجام�یک�آزمون�غربالگری�اولیه�و�ابتدایی�بینایی،�کودک�

را�مستقیماً�جهت�انجام�معاینات�کامل�و�جامع�ارجاع�دهید:
� ناهنجاری�های�چشمی�که�به�سهولت�قابل�مشاهده�می�باشند�	
� اختالالت�عصبی-�تکاملی	
� اختالالت�سیستمیکی�که�با�ناهنجاری�های�چشمی�همراه�می�باشند�	
� مبتال�بودن�یکی�از�بستگان�درجۀ�اول�کودک�به�استرابیسم،�آمبلیوپی�یا�رتینوبالستوما	
� سابقۀ�نارس�بودن�)کمتراز��23هفته(	
� والدینی�که�معتقدند�کودک�آن�ها�دارای�مشکل�دید�می�باشد�	
� اختالالت�شنوایی	
� اختالالت�حرکتی�مثل�فلج�مغزی	
� سندرم�داون	
� اختالل�شناختی	
� تأخیر�در�تکلم�/�زبان�کودک	
� اختالالت�طیف�اُوتیسم	

بینایی� متعدد� غربالگری�های� باید� فرد،� کودکی� دوران�
به� امر� این� و� شود� انجام� متفاوت� روش� از� استفاده� با�
تکرار�شود،�شانس� غربالگری�ها� اگر� است�که� آن� خاطر�
از و� یافت� افزایش�خواهد� بینایی� تشخیص�یک�مشکل�

�
بروز� مختلفی� مشکالت� مختلف،� سنین� در� طرفی�
دوره�ای،� غربالگری�های� ضرورت� به� توجه� با� می�کند��

برنامه�های�زیادی�طراحی�گردیده�است�

سیاست ها و منابع:

�AAP،AAO، AAPOS و AACO �،2016 سال� در�
عنوان� تحت� را� خود� مشترک� سیاست�گزاری� اعالمیۀ�
و� کودکان� شیرخواران،� در� بینایی� سیستم� »ارزیابی�
منتشرکردند�� اطفال«� متخصصین� توسط� نوجوانان�
عنوان� تحت� اعالمیه� این� همراه� کلینیکی� گزارش� در�
توسط� بینایی� سیستم� ارزیابی� جهت� »روش�هایی�
هرگروه� مخصوص� را� توصیه�هایی� اطفال«� متخصصین�
ارائه� چشم� غربالگری� و� بینایی� غربالگری� جهت� سنی�
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�Bright Futures/AAP سند� ��)1 )جدول� می�دهد�
تحت�عنوان�»توصیه�هایی�جهت�مراقبت های�پیشگیرانۀ�
بهداشتی�در�کودکان«�چهارچوب�غربالگری�های�دوره�ای�
www.aap.org/perio� سایت )در� می�کند� مشخص� �را�
�dicityscheduleقابل�دسترس�می�باشد(��در�این�گزارش�ها،

اصول�غربالگری�بینایی�کودکان�ارائه�گردیده�است��جهت�
کسب�اطالعات�بیشتر�به�قسمت�»متون�پیشنهادی«�توجه�
کنید��عالوه�بر�این،�در�سایت��healthychildren.orgمتعلق�
دردسترس� والدین� برای� مهمی� آموزشی� منابع� �،AAPبه�

قرارگرفته�است��

 

)a( جدول 1: توصیه هایی جهت غربالگری سیستم بینایی توسط پرسنل مراقبت های بهداشتی اولیه
معیارهای ارجاعآزمون هاسن

 21 تا  نوزادی 
ماهگی

شیرخوارانی�که�پس�از�سه�ماهگی،�به�خوبی�فیکس�نمی�کنندشرح�حال�چشمی

هرگونه�ناهنجاری�ظاهریارزیابی�بینایی

شیرخواراِن�دچار��Alignmentضعیف�پس�از��4ماهگیمشاهدۀ�ظاهرچشم�ها�و�پلک�ها

ارزیابی�حرکات�چشم
فقدان� سیاه،� لکه�های� سفید،� رفلکس� دارای� شیرخواران�

رفلکس�یا�رفلکس�نامنظم معاینۀ�مردمک

معاینۀ�رفلکس�قرمز

12 تا 36 ماهگی

با� غربالگری� برآن:� عالوه� و� 12ماهگی� تا� نوزادی� گروه� مثل�
استفاده�از�تجهیزات�خاص�)درصورت�دسترس�بودن(

کودکان�دچار�استرابیسم

افتالموسکوپی
کودکان�دچار�اشک�ریزش�یا�ترشح�مزمن

»موارد�ارجاِع«�غربالگری�انجام�شده�توسط�دستگاه

 5 تا  ماهگی   36
سالگی

برآن:�سنجش�قدرت� تا��12ماهگی�و�عالوه� نوزادی� مثل�گروه�
با� غربالگری� یا� باشد� به�همکاری� قادر� که�کودک� در�صورتی� دید�

استفاده�از�تجهیزات�)در�صورت�در�دسترس�بودن(
آستانه�های�حساس�و�بحرانی�قدرت�دید:

افتالموسکوپی

سنین�47-�36ماهگی:�20/50

سنین�59-�48ماهگی:�20/40

»موارد�ارجاِع«�غربالگری�انجام�شده�توسط�دستگاه

بیشتر  و  سالگی   5
)b(

مثل�نوزادان�تا��12ماهگی�و�عالوه�برآن:�سنجش�قدرت�دید،�یا�
غربالگری�با�استفاده�از�تجهیزات�برای�کودکانی�که�قادر�به�همکاری�

برای�آزمون�دید�نیستند�درصورت�در�دسترس�بودن
آستانۀ�حساس�و�بحرانی�قدرت�دید،��20/30است�

»موارد�ارجاِع«�غربالگری�انجام�شده�توسط�دستگاهافتالموسکوپی

a.برگرفته�از�دوناهو�اِس��پی،�بیکر�سی�اِن��روش�هایی�جهت�ارزیابی�سیستم�بینایی�توسط�متخصصین�اطفال��2016؛)1(137
b. غربالگری�را�پس�از��5سالگی،�هر�یک�الی�دو�سال�تکرارکنید�
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ارزیابی سالمت بینایی شیرخواران و خردساالن

غربالگری�شیرخواران�و�خردساالن�در�برگیرندۀ�سوال�
آن�ها،� بینایی� وضعیت� مورد� در� مراقبین� و� والدین� از�
معاینۀ��Red Reflexو�ارزیابی�عملکرد�بینایی�و�وضعیت�

فیکس�کردن�کودک�می�باشد�
AAP/AAO/AAPOS/ مشترک� سیاست�گزاری� بیانیۀ�
 AAP Bright Futures دستورالعمل�های� و� �AACO
توصیه�هایی�را�ارائه�می�دهد�و�دارای�مجموعه�ای�چک�لیست�های�
معاینات�بالینی�و�پرسش�نامه�های�والدین�می�باشد�که�توسط�
کارکنان�شاغل�در�سطح�اولیۀ�مراقبت�های�بهداشتی�در�معاینات�
دوره�ای�سالمت�کودکان�مورد�استفاده�قرار�می�گیرد��سواالت�
مخصوص�یک�گروه�سنی�در�مرحلۀ�اولیه�شامل�موارد�زیر�است:

� در�یک�ماهگی:�»آیا�فرزند�شما�قادر�به�دنبال�کردن�	
و�تعقیب�پدر�و�مادرش�با�چشمانش�هست؟«

� در�دو�ماهگی:�»آیا�فرزند�شما�به�شما�نگاه�می�کند؟«	
� به�	 دارد� فرزند�شما�دوست� »آیا� ماهگی:� در�شش�

اطرافش�نگاه�کند؟«�و�»آیا�فرزند�شما�به�افرادی�که�
می شناسد،�لبخند�می�زند�و�می�خندد؟«

به� مربوط� مفصل�تر� سواالت� ماهگی،� �9 درمعاینات�
فیکس�کردن،�استرابیسم�و�پتوز�می�باشد��در�ویزیت�های�
مابین��12ماهگی�و��2/5سالگی،�از�والدین�و�سرپرستان�
کودک�مجموعه�ای�از�سواالت�پرسیده�می�شود:�آیا�شما�
ای� دغدغه� و� نگرانی� کودکان� دید� وضعیت� مورد� در�
دیده� آسیبی� تا�کنون� شما� کودک� چشمان� آیا� دارید؟�
می�کند� سعی� که� هنگامی� در� شما� کودک� آیا� است؟�
به�جسمی�توجه�و�تمرکز�کند،�آن�جسم�را�به�خودش�
نزدیک�می�کند؟�آیا�چشمان�کودک�شما،�غیرطبیعی�به�
نظر�نمی�رسند�یا�اینکه�به�نظر�نمی�رسد�که�به�یک�طرف�
کج�شده�یا�به�سمت�داخل�آمده�باشد�یا�اینکه�حرکت�

آن�ها�کند�است؟

 	Red Reflex آزمون

معاینات� تمامی� در� که� می�کند� � توصیه� �AAP
معاینات� در� و� شیرخواران� و� نوزادان� سالمت� مخصوص�
 Red�،�1،2،4،6،9،12،15،18ماهگی�و��3�،2/5و��4سالگی
�Reflexبررسی�شود�)آزمون�براکنر؛�نگاه�کنید�به�شکل�1(��
درکودکانی�که�این�رفلکس�مختل�است�)مثاًل�در�موارد�عدم�
رفلکس�ها(،� بودن� نامنظم� یا� فقدان� و� رفلکس�ها� قرینگی�
داد��در� ارجاع� به�یک�چشم�پزشک� باید� را� کودک� سریعاً�
�،Red Reflexکودکی�که�همکاری�می�کند،�پس�از�تست�
توصیه�می�شود�که�افتالموسکوپی�مستقیم�صورت�گیرد�و�

فوندوس�هر�دو�چشم�بررسی�شوند�

ارزیابی بینایی

عملکرد بینایی: ارزیابی�سیستم�بینایی�درهرگروه�سنی�
یک� است�� متفاوت� دیگر� سنی� گروه�های� سایر� با� خاص�
کودک�در�یک�ماهگی،�باید�به�صورت�افقی�به�خط�وسط�
نگاه�کند�و�آن�را�تعقیب�کند،�در�دوماهگی�حرکات�عمودی�
�alignmentو��saccadeداشته�باشد�و�در�حدود��3ماهگی�حرکات�

مناسبی�داشته�باشد�
 :)Fixation Preferences( ترجیح و برتری فیکساسیون
یک� فیکساسیون«� برتری� و� »ترجیح� مسالۀ� تشخیص�
چشم�نسبت�به�چشم�دیگر�می�تواند�نشان�دهندۀ�کاهش�دید�
کودک�باشد��اگر�هنگامی�که�کودک�به�یک�شیء�مورد�عالقه�
خود�نگاه�می�کند،�برروی�یک�چشم�او�دست�خود�یا�پوششی�
را�قراردهید�کودک�دائماً�از�»پوشاندن�یک�چشم�خود�در�
مقایسه�با�پوشاندن�چشم�دیگر�مخالفت�کند«،�در�آن�صورت�

این�حالت�نشان�دهندۀ�برتری�فیکساسیون�است�
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نرمال:�کودک�به�نورنگاه�می�کند��هر�دو�Red Reflex �مساوی�
می�باشد�

رفراکسیون نامساوی: یک�رفلکس�قرمز،�روشن�تر�از�دیگری�است�

عدم وجود رفلکس )کاتاراکت(: وجود�کدورت�در�عدسی�یا�هر�
گونه�کدورتی�در�مسیر�نور،�مانع�از�انعکاس�قرمز�رنگ�شده�یا�آن�

را�کاهش�می�دهد�

وجود جسم خارجی/ خراشیدگی قرنیۀ چپ: انعکاس�قرمز�رنگ�
از�مردمک،�نقایص�موجود�در�قرنیه�یا�اجسام�خارجی�را�منعکس�
می�کند��با�حرکت�سر�معاینه�کننده�به�یک�سمت�این�طور�به�نظر�
خواهد�رسید�که�نقایص�موجود�در�قرنیه�به�سمت�مقابل�جابجا�

(Parallax)می�شوند�

استرابیسم:�انعکاس�نور�قرمز،�از�چشم�منحرف�و�کج،�شدیدتر�
می�باشد�

و�سودمند� مفید� بسیار� پزشکان� برای� قرمز�شبکیه،� رفلکس�های�
عدم� نشان�دهندۀ� اینجا،� در� شده� داده� نمایش� شکل� می�باشد��
قرمز� انعکاس�های� با� تداخل�همراه� و� رنگ� قرمز� انعکاس� تساوی�
رنگ�در�شرایط�متفاوت�می�باشد��نقاط�سفید�رنگ،�نشان�دهندۀ�

رفلکس�های�نوری�قرنیه�می�باشد�
دارای� افتالموسکوپ� یک� )ترجیحاً� را� افتالموسکوپ� تکنیک ها:�
نور�هالوژن	(�روی�عدد�صفر�یا�نزدیک�به�صفر�قرار�دهید،�یکی�دو�
متر�دورتر�از�کودک�بایستید�در�حالی�که�کودک�روی�پای�والدین�
خود�قرار�گرفته،�توجه�کودک�را�با�صدا�زدن�یا�ایجاد�صداهایی�
جلب�کرده�تا�به�نور�نگاه�کند�و�انعکاس�قرمز�رنگ�از�هر�مردمک�
به� باید� رنگ� قرمز� انعکاس� دو� هر� کنید-� مقایسه� یکدیگر� با� را�
صورت�همزمان�و�متناوباً�مشاهده�شود��دریک�معاینه�و�بررسی�
مفصل�تر،�موقعیت�انعکاس�سفید�رنگ-�که�رفلکس�نوری�قرنیه�

می�باشد-�مورد�ارزیابی�قرار�می�گیرد�
زیبایی�این�آزمون�در�این�نکته�است�که�این�آزمون�را�می�توان�به�
راحتی�انجام�داد�و�الزم�نیست�»کارخاصی�انجام�شود«؛�در�این�
اینکه�به�گشادکردن�مردمک�ها�نیاز�داشته�باشیم-� روش-�بدون�
عنوان� به� روش� این� آورد�� خواهیم� دست� به� را� دقیقی� اطالعات�
یک�وسیلۀ�غربالگری،�از�نظر�هزینه�بسیار�به�صرفه�می�باشد��ما�به�
شما�توصیه�می�کنیم�که�از�این�تکنیک�استفاده�کنید��این�روش�
بررسی� �،alignment حرکت،� رفراکشن،� بینایی،� ارزیابی� جهت�
تمامی� از� جلوتر� و� فراتر� مردمک� و� پلک� میان� رابطۀ� و� صدمات�

دیگر�آزمون�های�معاینات�دستی�می�باشد�

�Tongue AC, Cibis CW: Bruckner Test, Ophthalmology:منبع
1981,88:1041-1044

	افتالموسکوپ�ولش�آلن،�مدل�11720

Red Reflexشکل 1:�آزمون�
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خودکار  غربالگری  فن آوری   :Objective غربالگری 
بینایی

وسیله� )غربالگرِی� بینایی� غربالگری�خودکار� فن�آوری�
بینایی� سیستم� ارزیابِی� مفید� روش� یک� بینایی(� محوِر�
طی� در� که� غربالگری� نوع� دراین� می�باشد�� خردساالن�
دید� قدرت� شده،� اعتبارسنجی� و� عرضه� اخیر� دهۀ� �2
کودکان� غربالگر،� افراد� درعوض� نمی�شود�� اندازه�گیری�
انکساری�شدید،� از�نظر�وجود�اختالالتی�مثل�عیوب� را�
اوقات� نور�و�گاهی� استرابیسم،�وجود�کدورت�در�مسیر�
طریق� از� غربالگران� می�کنند�� غربالگری� آنیزوکوریا�
مقایسه�با�معیارهای�از�قبل�برنامه�ریزی�شده�این�مسئله�
یا� است� سالم� کودک� آیا� که� کرد� خواهند� مشخص� را�
اینکه�باید�ارجاع�داده�شود��در�غربالگرِی�وسیله�محور،�
به�همکاری�کودک�چندان�نیاز�نیست�و�این�کار�روشی�

سریع�بوده�و�انجام�آن�آسان�است�)شکل�2(�
AAP/AAO/AAPOS/بیانیۀ�سیاست�گزاری�مشترک�
�AACOدر�سال�2016،�غربالگرِی�وسیله�محور�را�برای�
کودکان��12ماهه�الی��3ساله�و�برای�کودکان��3تا��5ساله�ای�
نمی�باشند� دید� میزان� آزمون� برای� همکاری� به� قادر� که�
توصیه�می�کند��قیمت�این�دستگاه�ها�و�تجهیزات�غربالگری،�
هرچندکه� می�باشند�� سنتی� چارت�های� از� گران�تر� بسیار�
دستورالعمل�های�اجرایی�فعلی�به�شمارۀ��99177و��99174
جهت�استفاده�از�این�نوع�غربالگری�تهیه�و�تدوین�گردیده�
را� غربالگری�ها� نوع� این� بیمه� شرکت�های� تمامی� است،�

پوشش�نمی�دهند�
تنوع�دستگاه�های�غربالگری�خودکار�رو�به�افزایش�است�
)شکل�3(��فقط�اسکرینرها،�هالل�های�نور�را�که�از�شبکیه�
منعکس�می�شود،�ارزیابی�می�کند�و�ناهنجاری�ها�و�عدم�
قرینگی�های�موجود�در�عیوب�انکساری�و��Alignmentرا�
 Photoscreenerتشخیص�می�دهند�)شکل�4(��دستگاه�
�MTIکه�زمانی�بسیار�استفاده�می�شد�و�عکس�هایی�را�از�

چشم�بر�روی�فیلم�پوالروید�تهیه�می�کرد،�به�دستگاه�دیژیتاِل�
iScreen (iScreen Vision,Cordova,TN(�ارتقا�یافته�است�
که�تصاویر��Red Reflexو�رفلکس�نوری�مردمک�را�به�صورت�
الکترونیکی�ثبت�می�کند�و�سپس�این�تصاویر�را�جهت�آنالیز�

به�یک�ایستگاه�مرکزی�ارسال�می�کند�
دستگاه�های��Autorefractorجهت�استفاده�به�صورت�
اسکرینرهای�دستی�قابل�حمل،�باز�طراحی�شده�و�شامل�
 Retinomax (Right Manufacturing Co Ltd,Tokyo,

(�Japanمی�باشد�
فتورفراکتورهای�دوچشمی�مثل��Plusoptix)نورمبرگ،�
�،Skaneateles Falls آلن،� ولش� )شرکت� �Spot آلمان(،�
نیویورک(�و�Adaptica،2) �WINپادووا،�ایتالیا(��رفراکشن�
خودکار�را�با�فتواسکرینینگ�ترکیب�می�کنند��عالوه�بر�
این�مجموعه�ای�از�اپلیکیشن�های�تلفن�های�هوشمند�نیز�
جهت�غربالگرِی�وسیله�محور�تولید�گردیده�اند��به�عنوان�
�GoCheck Kids (Gobiquity, Scottsdale, AZ) مثال�
یک�نرم�افزار�تلفن�هوشمند�می�باشد�که�در�آن�از�فن�آوری�
فتورفراکتیو�استفاده�می�شود��دستگاه�های�غربالگری�باعث�
آزار�و�ناراحتی�کودکان�نمی�شود�و�اعتبارسنجی�کلینیکی�

آن�ها�توسط�چشم�پزشکان�اطفال�انجام�شده�است�

وقتی� دستگاه� �.a بینایی�� خودکار� غربالگری� ��2 شکل�
که�کودک�بر�روی�هدف�فیکس�می�کند،�آن�را�گزارش�
وضعیت� و� یافته�ها� دیجیتال،� تصویر� یک� �.b می�کند��

ارجاعی�را�نمایش�می�دهد�
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غربالگری�های�خودکار�از�نظر�ورودی�داده�ها،�فاصلۀ�
ذخیرۀ� بودن،� چشمی� دو� یا� چشمی� تک� غربالگری،�
داده�ها�)شخصی�یا�صفات�گسترده(،�خروجی�)کاغذی�
می�باشند�� متفاوت� آنالیز� توانایی� و� الکترونیکی(� یا�
یک� از� استفاده� با� و� سرعت� به� غربالگری�ها،� از� برخی�
نیز� دیگر� برخی� در� و� ارائه�می�دهند� را� پاسخ� نرم�افزار�
می�شود�� استفاده� بیرونی� مجرب� آنالیز�کنندۀ� یک� از�

 Retionmax the Welchاعتبار�استفاده�از��،NCCVEH
کاربرده� به� دیگر� حاضر� حال� )در� �،Allyn SureSight
غربالگری� برای� را� �Spot و� �Plusoptix نمی�شود(��
داده� قرار� تایید� مورد� دبستانی� پیش-� دورۀ� بینایی�

است�

شکل�4��غربالگری�دو�محوری�که�در�آن�عکس�فوری�تهیه�می�شود��
این�عکس�ها�نشان�می�دهد�که�این�کودک�دچاِر�هایپروپی�می�باشد�
و�نشانۀ�آن،�هاللی�است�که�در��red reflexتشکیل�شده�است�و�در�
این�عکس�ها�به�صورت�هالل�های�سفیدرنگ�مشخص�شده�است�

وسیله� غربالگرهای� از� جدیدتری� انواع� حاضر� حال� در�
Pedi� �محور،�در�دست�تهیه�و�تولید�می�باشد��در�دستگاه
�)MA�,Cambridge�,REBIScan(�atric Vision Scanner
ارزیابی� جهت� نور� دوچشمی� مضاعف� انکسار� فن�آوری� از�
فیکساسیون�فووه�آ�استفاده�می�شود�به�این�شکل�که�چشم�ها�
در� می�شوند�� اسکن� مدور� شدۀ� پوالریزه� لیزر� نور� یک� با�
حالی�که�دستگاه�های�اتورفراکتور�و�فتورفراکتور�و���ARFsرا�
تشخیص�می�دهند،�Pediatric Vision Scanner،�حساسیت�
استرابیسم� و� آمبلیوپی� تشخیص� در� خوبی� بسیار� و� باال�
دارد�زیرا�در�هر�کدام�از�این�اختالالت،�فیکساسیون�فووه�آ�

غیرطبیعی�می�باشد�
به� شده،� انتخاب� دستگاه�های� از� برخی� مقایسۀ� برای�
قسمت�»داده�های�عملکرد�غربالگری�بینایی:�یک�منبع«�
مراجعه�کنید�)به�قسمت�منابع�مربوطۀ�آکادمی�نگاه�کنید�(

شکل�3��نمونه�هایی�از�دستگاه�های�غربالگری��a��غربالگری�بینایی�
Right Re���b�)�دیگر�تولید�نمی�شود(�Welch Allyn SureSight
c�tionmax autorefractor��فتواسکرینر�دیژیتاِل�d�iscreen��نرم�افزار�
بینایی� اسکرینر� ��e �Gobiquity Gocheck Kids هوشمند� تلفن�
 Welch Allynاسکرینر�بینایی���f�Plusoptix S12Rمتحرک�مدل�

2WINاسکرینر�بینایی���g�Spot
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دستورالعمل های ارجاع

مربوط� ارجاعی� دستورالعمل�های� �،2 شمارۀ� درجدول�
نور�و� و�غیرانکساری�)کدورت�مسیر� انکساری� به�عیوب�
استرابیسم(�برای�غربالگری�های�انجام�شده�توسط�وسایل�
این�دستورالعمل�ها� است�� بیان�شده� مختلف،�خالصه�وار�
سنی� هرگروه� برای� است،� کارشناسان� توافق� مورد� که�
جدا�و�مشخص�است�و�مبتنی�بر�تغییرات�وابسته�به�سِن�
بوده�و�در�عیوب�انکساری�و�برآوردهای�صورت�گرفته�از�
دستورالعمل�ها� این� از� شده�اند�� طراحی� موجود،� ریسک�
می�توان�جهت�تعیین�معیارهای�ارجاعی�برای�برنامه�های�
غربالگری�و�ارزیابی�پیامدهای�ایجاد�شده�استفاده�نمود��
جامع� و� کامل� معاینۀ� یک� از� آمده� دست� به� یافته�های�
بینایی� غربالگری� از� حاصل� نتایج� با� می�توان� را� کودک�
کودک�و�دستورالعمل�های�ارجاعی��ARF sمقایسه�نمود��
این�مقایسه�کمک�می�کند�تا�این�مسئله�را�که�آیا�ارجاع�
غربالگری�بینایی�جهت�انجام�یک�معاینۀ�کامل�و�جامع،�

کاری�مناسب�بوده�یا�نه�مشخص�شود�
این�نکته�برای�پزشکان�حائز�اهمیت�است�که�بدانند�در�
مقایسه�با�درصد�کودکانی�که�در�آینده�دچار�آمبلیوپی�
خواهند�شد،�درصد�بسیار�بیشتری�دارای��ARF sخواهند�

که� شود� مشخص� است� ممکن� برنامه�ها� برخی� در� بود��
�ARF s دارای� دبستانی� �- پیش� کودکان� از� درصد� �25
می�باشند��در�عین�حال�درصد�بسیار�کوچک�تری�)تقریباً�
به� مبتال� دبستانی� پیش-� کودکان� از� درصد(� �3-11
آمبلیوپی�می�باشند�که�این�امر�نشان�دهندۀ�آن�است�که�
دچار� �ARF دارای� کودکان� تمامی� که� نیست� این�طور�
که� شده� برده� پی� نکته� این� به� اخیراً� شوند�� آمبلیوپی�
غربالگری�بینایی�در�کودکان�زیر��3سال،�در�یک�برنامۀ�
بزرگ�غربالگرِی�جامعه-�محور�توانسته�است�که�وجود�
این�وجود،� با� نماید�� زیادی�مشخص� با�دقت� را� �ARF s
در� �ARF s برگیرندۀ� در� که� خاص� رفراکتیو� معیارهای�
و� مشخص� هم� هنوز� می�باشند،� سال� �3 زیر� کودکان�
معین�نگردیده�است��ارزیابی�مداوم�روش�ها�و�معیارهای�
ارجاع�کمک�خواهد�کرد�تا�شناسایی�کودکانی�که�نیازمند�

مراقبت�می�باشند،�به�نحو�مطلوبتری�صورت�پذیرد�
در�برخی�از�تجهیزات�و�دستگاه�های�غربالگری�این�امکان�
برای�کاربر�فراهم�است�که�با�توجه�به�موقعیت�منطقه�ای،�
و� )Specificity(�مطلوب� جمعیت�و�حساسیت�و�ویژگی�
دلخواه،�معیارهای�ارجاع�را�تصحیح�و�تعدیل�کند��معموالً�
زمانی�که�حساسیت�باالی�آزمون�مد�نظر�باشد�)به�عبارتی�

)b,a( .جدول 2: افرادی که دارای ریسک فاکتورهای آمبلیوپی می باشند

میوپیآنیزومتروپیاهایپروپیآستیگماتیسمسن کودک

�2�diopters  > 4/5 diopters>�2/5�diopters>�-3/5�diopters<12-�30ماهگی

�2�diopters>�4�diopters>�2�diopters>�-3�diopters<31-�48ماهگی

�1/5�diopters>�3�diopters>�1/5�diopters>�-1/5�diopters<بیشتر�از��48ماهگی

a��منبع:�دوناهو�اِس��پی،�آرتور�بی،�نیلی�دی��ای؛�و�همکاران،�دستورالعمل�هایی�جهت�غربالگری�خودکار�دورۀ�پیش�-�دبستانی:�یک�نسخۀ�
روزآمد��10ساله�AAPOS�J:8-4:�)1(�17و�2013

b��افراد�دارای�ریسک�فاکتورهای�غیر�رفراکتیو�در�تمامی�سنین؛�کدورت�مدیا�بیشتر�از�یک�میلی�متر،�استرابیسم�بیشتر�از��8پریزم�دیوپتر�در�
موقعیت�اولیه�
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معرض� در� کودکاِن� تشخیص� میزان� بودن� باالتر� هدف،�
افزایش� اضافی� ارجاع� موارد� صورت� آن� در� باشد(� خطر�
آزمون� بودن� اختصاصی� دیگر،� عبارت� )به� یافت� خواهد�
بودن� اختصاصی� که� وقتی� برعکس� بود(�� خواهد� پایین�
آزمون� حساسیت� که� است� ممکن� باشد�� مدنظر� آزمون�
پایین�تر�باشد�)به�عبارت�دیگر�میزان�تشخیص�کودکان�
در�معرض�خطر�کاهش�می�یابد(��اگر�تعداد�منابع،�محدود�
و�کم�باشد�در�آن��صورت�آزمون�یا�آستانه�ای�مطلوب�است�
که� را� کودکانی� تا� باشد� باال� بودن� اختصاصی� دارای� که�
بیشترین�نیاز�به�کمک�دارند،�شناسایی�کند��توصیه�شده�
انجام�شده�کودکان�کم� بینایی� برنامه�های�غربالگری� که�
سن�و�سال�باید�دارای�اختصاصی�بودن�باالتری�باشد�و�
در�مورد�کودکان�سنین�باالتر�باید�دارای�حساسیت�باالیی�
باشد��ممکن�است�که�با�توجه�به�توصیه�های�ارائه�شده�از�
سوی�چشم�پزشکان�اطفال�یک�منطقه،�نیاز�باشد�که�در�
برنامه�های�غربالگری،�آستانۀ�معیارهای�ارجاع�در�تجهیزات�
و� اصالح� موجود� شرایط� با� تطبیق� استفاده�جهت� مورد�

مورد�بازبینی�قرار�گیرد�

Optotype بررسی :Subjective غربالگری بینایی به شکل

توصیه� �Bright Futures برنامۀ� دستورالعمل�های�
بینایی�کودکان�در�معاینات�سالمتی�توسط� می�کند�که�
مجموعه�ای�از�چارت�های�مخصوص�به�هرگروه�سنی�در�
شود�� ارزیابی� سالگی� �15 و� �12،10،8،6،5،4،3 سنین�
بسیاری�از�کودکان�در�سنین��3و��4سالگی�می�توانند�با�
آزمایش�قدرت�بینایی�همکاری�کنند��در�این�سن،�استفاده�
از�عالیم��HOTVیا��LEAکه�بر�روی�نموداری�)به�صورت�
خطوطی�مجزا�با�یا�بدون�ستون�های�چهارگوش�در�کنار�

آن(�یا�به�صورت��Optotype sمجزا�)احاطه�شدن�توسط�
ستون�ها(،�در�فاصلۀ��5یا��10فوتی�قرار�می�گیرد،�روش�

مناسب�و�مفیدی�می�باشد�)شکل�5(�
انجام� جهت� منفرد� �Optotype s کاربردن� به� از� باید 
مورد� در� است� ممکن� که� چرا� نمود� خودداری� آزمون�
قدرت�دید�کودک،�تخمین�های�خوشبینانه�و�فراتر�از�حد�
واقعی�زده�شود��اگر�Optotype-�دریک�ردیف�یا�همراه�
و� تمایز� باشد،� »شلوغ«� احاطه�کننده�اش-� ستون�های� با�
جداسازی�عالیم�سخت�تر�خواهد�بود�و�در�نتیجه�اثربخشی�
و�کارآمدی�آزمون�افزایش�می�یابد��استفاده�از�کارت�هایی�
که�باید�با�هم�جور�شوند،�باعث�خواهد�شد�تا�چارت�های�
نیز� دبستانی� پیش-� کودکان� برای� �LEA یا� �HOTV
قابل�استفاده�باشد�زیرا�کودکان�در�این�سنین�به�جای�
را� بگویند،�می�توانند�کارت�ها� را� �Optotype s اسم� اینکه�
نحو� به� که� چارت�هایی� در� کنند�� جورچین� یکدیگر� با�
�LEA اپتوتایپHOTV یا� از� شده�اند،� طراحی� مناسبی�
در� و� بوده� خوانا� همگی� که� می�شود� استفاده� �،Sloan و�
هرخط�تعداد�اپتوتایپ�ها�یکسان�و�مساوی�بوده�و�اندازه�
هندسی�عالیم�به�صورت�یکنواخت�و�مرحله�به�مرحله�
افزایش�یافته�و�در�نتیجه�یک�شکل�هرم�وارونه�را�ایجاد�
�،Allenاَشکال��،Snellenمی�کند��سایر�موارد�مثل�حروف�
�،Sail Boat و�چارِت� �Lighthouse نشانه�های� و� حروف�
استاندارد�نمی�باشند��تقلید�کردن�از�نحوۀ�قرارگیری�هر�
�Tumbling یا� �C �Landolt چارِت� برروی� �Optotype s
E،�برای�کودکان�کم�سن�و�سال،�ممکن�است�سخت�و�
دشوار�باشد��بنابراین�استفاده�از�این�نوع�چارت�ها�دیگر�

توصیه�نشده�و�مورد�تایید�نیست�
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شکل�5��اُپتوتایپ�های�توصیه�شده:�47-�36ماهگی�)4-�3سالگی(��
Sloanحروف��c.��HOTV  حروف��b��LEAعالیم���a

�

غربالگری� استاندارِد� چارت� چندین� حاضر� حال� در�
بینایی�که�دارای�اُپتوتایپ�های�توصیه�شده�می�باشند�در�
بازار�و�در�دسترس�همگان�قرار�دارد�و�کارکنان�بخش�های�
مورد� در� والدین� و� مدارس� اولیۀ� بهداشتی� مراقبت�های�
چارت�های�چشمی�حق�انتخاب�وسیعی�دارند��این�چارت�ها�
  AAPOSGood�Lite,1بینایی غربالگری� کیت� شامل�
(Elgin,IL(،�غربالگِر�بینایی�کودکان�پیش�-�دبستانی�2
Good�(�3غربالگر�مخصوص�سنجش�چشم�،)Good�Lite(

 HOTV Mass شدۀ� احاطه� مجزای� خطوط� و� �)Lite
می�باشند�� �VAT(Precision Vision, Woodstock, IL)
عالوه�بر�این�ها،�یک�نرم�افراز��APPOSنیز�وجود�دارد�که�
برروی��iPadقابل�اجرا�بوده�و�جهت�تشخیص�قدرت�دید�به�
کار�می�رود��)شکل�6(��غربالگر�قدرت�دید��Jaebمخصوص�
گروه�تحقیقاتی�بیماری�های�چشمی�اطفالPEDIG(�4(،�یک�
غربالگر�قدرت�دید�اطفال�از�نوع��HOTVاست�که�مورد�تایید�
مرتبط� غیر� بهداشتی� مراکز� افراد�شاغل�در� برای� و� بوده�
را� غربالگر� این� است�� شده� تهیه� بیماری�های�چشم،� با�
نمایش� الکترونیکی� صورت� به� و� کرد� دانلود� می�توان�
غربالگر� ��)aspx�http://pedig.jaeb.org/JVAS( داد�
�)www.visionquest2020.org(EyeSpy 2020 بینایی
استفاده� با� دید� قدرت� ارزیابی� معتبر�جهت� روش� یک�
بازی� این� ��)7 )شکل� است� کامپیوتری� بازی� یک� از�
شده� ساخته� مدارس� در� استفاده� جهت� کامپیوتری�
اطالعاتی� پایگاه� در� خودکار� صورت� به� بازی� نتایج� و�
از� بخش�هایی� در� برنامه� این� می�شود�� دانلود� مدرسه�
است� شده� اجرا� خوبی� به� دیگر� ایالت� چند� و� آریزونا�

1. AAPOS Vision Screening Kit

2. The Vision in Preschoolers (VIP) Screener

3. The Eye Check Screener

4. Jaeb Visual Acuity Screener
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اسکرین�شات� ��a �AAPOS بینایی� غربالگری� نرم�افزار� ��6 شکل�
برای�b�iPad��اپتوتایپ�های�این�نرم�افزار

کردن� آزمون� غربالگری،� اثربخشی� افزایش� منظور� به�
»خط�مرزی�و�حیاتی«�جایگزین�آزمون�آستانۀ�قدرت�دید�
شده�است��»خط�مرزی�و�حیاتی«،�خط�دیِد�وابسته�به�سن
به� کودک� می�رود� انتظار� آن،� روی� در� که� می�باشد�
اپتوتایپ�ها�را�تشخیص�دهد� طور�صحیح�قسمت�اعظم�
است� در�حالی� این� موفق�شود�� غربالگری� آزمون� در� تا�
به�کودک�می�دهد� را� امکان� این� که�آزمون�آستانۀ�دید�
تا� بخواند� را� قابل�دسترسی� اپتوتایِپ� تا�کوچکترین� که�
گردد�� مشخص� وی� دید� قدرت� بهترین� طریق� این� از�
AAP/AAPOS/AAO/درجدول�شمارۀ��3توصیه�های�

�AACOدر�مورد�خط�مرزِی�مخصوص�به�هر�سن�جهت�
نیز� و� پایه� بهداشتی�سطوح� مراکز�خدمات� در� شاغلین�
دستورالعمل�های��NCCVEHدر�مورد�خط�مرزی�جهت�
برنامه�های�غربالگرِی�جامعه-�محور�ارائه�گردیده�است�

شکل�Vision Quest EyeSpy 20/20��7��این�برنامه�پس�از�آزمایش�
�EyeSpy 20/20قدرت�دید�هر�دو�چشم،�گزارش�تهیه�می�کند��برنامۀ�
از�طریق�ذخیرۀ�Cloud�based،�می�تواند�داده�های�جمع�آوری�شده�
از�سایر�وسایلی�مثل�فتواسکرینرها�یا�پایگاه�های�اطالعاتی�مدارس�
�EyeSpyاستفاده�از���b��EyeSpyبرنامۀ���aرا�جمع�آوری�و�تلفیق�کند�

جدول 3: بینایی مربوط به هر گروه سنی )مرز حیاتی( که توسط AAP/AAPOS/AAO/AACO و نیز توسط NCCVEH توصیه شده است.

AAP/AAPOS/AAO/AACO(a)NCCVEH(a)سن بر اساس ماه

36-4720/5020/50
48-5920/4020/40
60-7220/3020/40

<�7220/3020/30
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کودکان�باید�اکثریت�اُپتوتایپ�های�موجود�بر�روی�این�
برنامه�را�شناسایی�کنند�تا�در�این�آزمون�قبول�شوند�

غربالگری�میزان�دید،�باید�توسط�پرسنلی�آموزش�دیده�و�
در�یک�محیط�روشن�و�پرنور�که�در�آن�کودکان�فرصت�آن�
را�نداشته�باشند�که�پیش�از�انجام�آزمون،�چارت�ها�را�مشاهده�
کنند�انجام�گیرد��از�آنجا�که�کودکان�زیرچشمی�و�یواشکی�
نگاه�خواهند�کرد،�ضروری�است�که�از�پَچ�های�چسب�دار�یا�
عینک�های�مسدود�کنندۀ�خاصی�جهت�پوشاندن�چشمی�که�
آزمون�نمی�شود،�استفاده�شود��برنامۀ�»پیشگیری�از�نابینایی«
�(Prevent Blindness) �،)www.preventblindness.org(
یک�دورۀ�آنالین�مبتنی�بر�غربالگری�بینایی�مستند�محور�
و�خدمات�مخصوص�سالمت�چشم� �)evidence�based(
ارائه� را� دبستانی� �- پیش� و� دبستانی� کودکان� جهت�
و� داد� انجام� را� آزمون� نتوان� که� کودکانی� در� می�دهد��
دارای�معیارهای�الزم�جهت�ارجاع�مستقیم�برای�انجام�
ماه� �6 ظرف� باید� می�باشند،� جامع� و� کامل� معاینه� یک�
غربالگری�را�مجدداً�تکرار�کرد��چرا�که�در�این�کودکان�
احتمال�وجود�مشکل�بینایی�دو�برابر�می�باشد��آیین�نامۀ�
�CPT 99173مربوط�به�بازپرداخت�هزینه�های�غربالگری�

بینایی�اپتوتایپ�می�باشد�

منابع دیگر و آزمون های فرعی

برنامه�های�غربالگری�بینایی�جامعه�محور�یا�برنامه�های�
غربالگری�انجام�شده�توسط�سیستم�دولتی،�گاهی�اوقات�
از�آزمون�های�اضافی�استفاده�می�کنند�که�این�آزمون�ها�در�
برنامۀ�»روش�هایی�جهت�ارزیابی�سیستم�بینایی�توسط�
متخصصین�اطفال«�1)نگاه�کنید�به�متون�پیشنهادی(�یا�

توسط��NCCVEHتوصیه�نشده�اند�

 	Stereoacuity آزمون

نمی�شود� توصیه� معموالً� �)Stereoacuity( آزمون� این�

کنار� در� کمکی� و� فرعی� آزمون� یک� عنوان� به� مگر�
غربالگری�تک�چشمی�autorefractor��اگر�از�این�آزمون�
از� پیشگیری� کارشناسی� ملی� هیئت� شود� استفاده�
نابینایی�امریکا�توصیه�به�انجام�آزمون�»PASS Test«�2و�
 random dot(آزمون�نقاط�تصادفی�پروانه�ای��،AAPOS
مثل� خودکار� برنامه�های� از� برخی� می�کند�� �)butterfly
بازی�غربالگِر�بینایی��EyeSpyکه�قباًل�در�مورد�آن�بحث�
و�گفتگو�شد،�دارای�معیارهای��Stereoacuityمی�باشد�

آزمون دید نزدیک	 

ارزیابی�قدرت�دید�نزدیک�با�کارت�های�دید�مخصوص�
این�کار�در�برخی�از�برنامه�های�غربالگری�دوره�دبستان�
مورد�استفاده�قرار�گرفته،�هرچند�که�مدارک�موجود�در�
زمینۀ�کارآمدی�آن�ناکافی�است��در�زمینۀ�کارآمد�بودن�
بررسی�ها�و�تحقیقات� نزدیک� ارزیابی�دیِد� و�سودمندی�

بیشتری�در�دست�انجام�می�باشد�

آزمون Plus Lens )لنز اضافی(	 

این�آزمون�از�نظر�تئوریک�در�شناسایی�هایپروپی�شدید�
کمک�کننده�است��در�این�آزمون�از�کودک�می�خواهند�تا�
در�حالی�که�از�طریق�یک�لنز��هایپروپیک�)معموالً�عینک�
مطالعۀ��2/5دیوپتری(�نگاه�می�کنند،�اپتوتایپ�های�دور�را�
�را�بخواند،�در� شناسایی�کنند��اگر�کودک�بتواند�خط�2030
آن��صورت�جهت�بررسی��هایپروپی�شدید�احتمالی�ارجاع�
می�شود��در�عین�حال�که�آزمون �Plus Lensدر�برخی�
از�سیستم�های�آموزشی�مورد�استفاده�قرار�می�گیرد،�ولی�

در�شناسایی��هایپروپی�شدید�مورد�تایید�نیست�

آزمون دید رنگ	 

آزمون� از� استفاده� با� رنگ� دید� کردن� آزمون�
سودوایزوکروماتیک،�در�برنامۀ�»روش�هایی�جهت�ارزیابی�
سیستم�بینایی�توسط�متخصصین�اطفال«�به�عنوان�یک�

1. Procedures for the Evaluation of the Visual System by Pediatricians

2. Preschool Assessment of Stereopsis with a Smile 2,Vision Assessment Corp, Elk Grove Village, IL
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آزمون�غربالگری�اضافی�و�اساساً�برای�پسر�بچه�ها�توصیه�
اهمیت� از� دروس� یادگیری� در� رنگ�ها� افتراق� می�شود��

فراوانی�برخوردار�می�باشد�

غربالگری مدرسه محور و جامعه محور

پروتوکل ها	 

در�برنامه�های�غربالگری�جامعه-�محور،�از�آزمون�قدرت�
دید�و�نیز�از�روش�های�غربالگری�خودکار�استفاده�می�شود��
سازمان�های�داوطلب�متعددی�در�سطوح�منطقه�ای،�ملی�
و�حتی�بین�المللی�وجود�دارند�که�در�امر�غربالگری�بینایی�
�Prevent Blindness:فعالیت�دارند��تعدادی�از�آن�ها�عبارتنداز
Li��،)منجیان�بینایی(Sight Savers�،)پیشگیری�از�نابینایی(�
ons Club International،Rotary International، Associa�
 tion for the Blind & Visually Impaired)انجمن�نابینایان�
این،�غربالگری� بر� بینایی(��عالوه� به�اختالالت� و�مبتالیان�
بینایی�در�مدارس�فرصتی�را�جهت�غربالگری�موثر�و�کارآمد�
تعداد�زیادی�از�کودکان�فراهم�می�سازد��شرایط�غربالگری�در�
مدارس�و�توصیه�های�مربوط�به�این�نوع�غربالگری�از�یک�ایالت�
تا�ایالت�دیگر�متفاوت�است��جزئیات�مربوط�به�این�موضوع�در�
وبسایت��AAPOSدر�دسترس�می�باشد��در�اکثر�ایالت�های�
امریکا،�غربالگری�بینایی�در�مهد�کودک�ها-یک�یا�دو�بار�در�
سال�و�نیز�در�هنگام�ثبت�نام�و�ورود�به�مدرسه�انجام�می�شود��
شاگردان�مدارس�خصوصی�و�خانگی�معموالً�از�مزیت�برنامۀ�
از� مدارس� نمی�باشند�� برخوردار� مدارس� بینایی� غربالگری�
آزمون�اپتوتایپ�و�یا�آزمون�های�ابزار�محور�استفاده�می�کنند��
را� آموزشی� ویدیوی� یک� مدارس�1 پرستاران� ملی� انجمن�
AAP/درخصوص�غربالگری�بینایی�تهیه�کرده�و�توصیه�های�

�AAO/AAPOS/AACOرا�در�آن�گنجانده�است�
مراکز�بهداشتی�مدرسه�محور،�به�وسیلۀ�مهم�و�موثری�
مدارس� آموزان� دانش� به� بهداشتی� ارائۀ�خدمات� جهت�

تبدیل�شده�اند��در�این�برنامه�ها�تالش�می�شود�تا�درصد�
دریافت� جهت� بینایی� غربالگری� مسیر� از� که� کودکانی�
به� یابد�� ارتقاء� ارجاع�می�گردند،� معاینات�کامل�چشمی�
در� مدل� مدارس،�چند� در� بینایی� ارایۀ�خدمات� منظور�
تهیه� بهداشتی� پیگیری�های� و� بینایی� غربالگری� زمینۀ�
و�تدوین�گردیده�است��این�مدل�ها�شامل�کلینیک�های�
از�تجهیزات�سبک�و�قابل�حمل� چشم�سیار�و�استفاده�
جهت�غربالگری�و�معاینات�چشمی�و�نیز�فروشگاه�های�
ممکن� برنامه�ها� این� در� می�باشد�� مدارس� برای� اپتیک�
یا�تکنسین�ها�جهت�غربالگری� و� افراد�معمولی� از� است�
و�اپتومتریست�ها�یا�چشم�پزشکانی�در�همان�محل�جهت�

معاینات��follow�upاستفاده�شود�

موارد ارجاع و نحوۀ پیگیری

مراقبان� والدین،� به� باید� بینایی� غربالگری� نتایج�
بهداشت� مربیان� به� نیاز� در�صورت� و� پزشکان� کودک،�
مدارس�و�سازمان�های�غربالگر�گزارش�نمود��اگر�کودکی�
خصوص� در� او� والدین� به� باید� می�شود،� داده� � ارجاع�
اهمیت�نتایج�و�نحوۀ�پیگیری�های�بعدی�آموزش�داد�و�
در�صورت�نیاز�کمک�ها�و�راهنمایی�هایی�به�آن�ها�ارائه�
توسط� باید� می�شوند� داده� ارجاع� که� کودکانی� نمود��
و� تجربه� کودکان� معاینات� زمینه� در� که� چشم�پزشکی�
گیرند�� قرار� کاملی� و� جامع� بررسی� تحت� دارد� مهارت�
و� �alignmentچشم�ها� ارزیابی� باید�شامل� بررسی� این�
معاینۀ� و� �cycloplegic refraction دوچشمی،� عملکرد�
فوندوس�با�مردمک�باز�باشد��به�والدین�باید�درخصوص�
و�هم� مدرسه� در� درمانی�هم� برنامۀ� پیگیری� و� رعایت�

درخانه�توصیه�های�اکیدی�صورت�گیرد�
ایده�آل�این�است�که�نتایج�غربالگری�ها�و�معاینات�جامع�
چشم�پزشکی�از�طریق�سیستم�های�اطالعاتی�مراکزبهداشتی-
در�سطوح�ایالتی�یا�ملی-�پیگیری�و�ردیابی�شوند�تا�از�این�

1. The National Association of School Nurses
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ارزیابی� غربالگری� برنامه�های� کارآیی� و� اثربخشی� طریق،�
تقویت�گردد��تجهیزات� �follow�upو�مراقبت�های� شوند�
وارد� نرم�افزارهایی� در� را� داده�ها� مجموعه� اغلب،� خودکار�
می�کنند�و�از�این�طریق،�تبادل�و�انتقال�اطالعات�تسهیل�
انتقال� و� پاسخ�گویی� قانون� باید� این�سیستم�ها� می�گردد��
حریم� حفظ� »قانون� و� �)HIPAA( بهداشتی�1 بیمه�های�
خصوصی�و�حقوق�آموزشی�خانواده«FERPA(�2(�را�رعایت�
کنند��داده�های�مربوط�به�خصوصیات�دموگرافیک�و�درصد�
و� بعدی� معاینات� جهت� که� ای� شده� غربالگری� کودکان�
درمان�ارجاع�شده�بودند،�امکان�آنالیز�آمارِی�حساسیت�و��
اختصاصی�بودن�آزمون�ها،�ارزش�اِخباری�مثبت�3)احتمال�
یا� دارای�یک�مشکل�چشمی� ارجاع�شده� اینکه�کودکان�
یک�مشکل�بینایی�خواهند�بود(�و�ارزش�اِخباری�منفی�4
نتایج�)احتمال�اینکه�کودکانی�که�در�غربالگری�تاییده�شده�
و�سالم�هستند،�دارای�یک�مشکل�چشمی�یا�یک�مشکل�
بینایی�نخواهند�بود(�را�فراهم�می�سازد��این�اطالعات�برای�
برنامه�های�غربالگری�و�تحلیل�گران�سیاست�های�بهداشتی�
جهت�تعیین�معیارهای�مطلوب�و�مناسب�و�نیز�تخصیص�

منابع�کمک�کننده�راه�گشا�خواهد�بود�

فرصت هایی جهت حرکت روبه جلو

ارتقای منابع و باز پرداخت ها	 

اختالالت� تشخیص� آشکار� و� واضح� مزایای� علی�رغم�
بینایی�اطفال،�کمتر�از�نیمی�از�کودکان�پیش�-�دبستانی�
در�ایاالت�متحده�تحت�غربالگری�بینایی�قرار�می�گیرند��
در�عین�حال،�اصالحات�اخیر�صورت�گرفته�در�سیاست�ها�
منجر�به�آگاهی�بخشی�از�مردم،�استاندارد�سازی�رویه�ها�
و�ایجاد�فرصت�هایی�جهت�باز�پرداخت�هزینه�های�صرف�
شده�در�این�امر�گردیده�است��»سازمان�کیفیت�ملی«�
اخیراً�آزمون�کردن�قدرت�دید�را�حداقل�یکبار�در�سن�

یک� عنوان� به� اولیه� بهداشتی� مراکز� در� سالگی� �3-6
گروه� است�»کار� داده� قرار� تایید� مورد� �eMeasure
غربالگری� امریکا«� متحده� ایاالت� پیشگیرانۀ� خدمات�
ساله� �5 الی� �3 کودکان� تمامی� برای� را� خودکار� بینایی�
حداقل�یکبار�توصیه�می�کند�و�آن�را�به�عنوان�یک�سند�
طبقه�بندی� � (B�level evidence))ب( سطح� مدرک� و�
ضرورت� خرید«� قابل� مراقبت�های� »قانون� می�کند��
�Aپوشش�برنامه�های�بهداشتی�خدمات�پیشگیرانۀ�سطح�

یا��Bرا�تبیین�کرده�است�
سوی� از� گرفته� صورت� حمایت�های� به� توجه� با�
بازپرداخت� که� می�رود� انتظار� ملی،� سازمان�های� این�
انجام� استاندارد� شکلی� به� بینایی� غربالگری� هزینه�های�
شود��مطالعه�ای�که�اخیراً�انجام�شده�نشان�داد�که�بیش�
بهداشتی،� هزینه�های� پرداخت�کنندگان� از� نیمی� از�
بازپرداخت� را� بینایی� غربالگری�های�خودکار� هزینه�های�
میانگین،� طور� به� پرداخت�ها� میزان� و� بودند� کرده�
�16/47 و� خصوصی(� )پرداخت�کنندگان� دالر� �22/60
آیین�نامه�های� بود�� دولتی(� )پرداخت�کنندگان� دالر�
�CPT5جهت�غربالگری�بینایی،�درسال��2013به�عنوان�

آیین�نامه�های�طبقۀ�I،�تهیه�و�تدوین�گردیدند�و�مفهوم�
کلینیکی� بخشی� اثر� آیین�نامه�ها،� این� که� است� این� آن�
کارکنان� توسط� می�رود� انتظار� و� داده� نشان� را� خود�
سرویس�های�بهداشتی�به�طور�گسترده�ای�مورد�استفاده�
قرار�گیرد���ICD�10�CMدر�ویرایش�سال��2018خود،�
آیین�نامۀ�ضمانت�پذیِر��H53.04را�جهت�»موارد�مشکوک�
به�آمبلیوپی«�اعالم�کرده�است��افزایش�آگاهی�مردم�و�
سیاست�گزاری�های� از� حمایت� و� والدین� مشارکت� نیز�
جدید�و�بازپرداخت�هزینه�ها�باعث�خواهد�شد�تا�تعداد�
بیشتری�از�کودکان�از�غربالگری�بینایی�برخوردار�شوند�

1 .Health Insurance Portability & Accountability Act
2. Family Educational Rights & Privacy Act
3. positive predictive value
4. . negative predictive value
5. Current Procedural Terminology



دو ماهنامه پرتو بصیر- شماره65-سال پانزدهم، خرداد و تیر 2097

افزایش follow�up پس از ارجاع موارد	 

در�بسیاری�از�گزارش�ها�ذکر�شده�که�کمتر�از�نیمی�از�
کودکان�ارجاع�داده�شده�از�طرف�غربالگران�بینایی،�معاینات�
ضروری�چشمی�جامع�و�کامل�پیگیرانه�)F/U(�را�دریافت�
کردند��عواملی�که�در�این�مسئله�دخیل�است�شامل�عدم�
آگاهی�والدین�یا�عدم�اعتقاد�آن�ها�به�نتایج�غربالگری،�در�
اولویت�نبودن�مراقبت�های�چشمی،�دسترسی�ضعیف�افراد�
به�مراقبت�های�بهداشتی�یا�زمان�بر�بودن�دسترسی�در�این�
نوع�مراقبت�ها�و�فقدان�پوشش�بیمه�ای�می�باشد��کودکان�
خانواده�های�کم�درآمد�دارای�تعداد�نامتناسبی�از�اختالالت�
بینایی�هستند�و�در�زمینۀ�دریافت�خدمات�چشم�پزشکی�
تقویت� منظور� به� می�باشند�� روبرو� نیز� اضافه�ای� موانع� با�
مراقبت�های�پیگیرانه�از�بیماران،�ضروری�است�که�رابطۀ�
در� که� برنامه�هایی� در� بخشید�� بهبود� والدین� با� را� خود�
خود�مدارس�و�در�همان�محل�غربالگری،�معاینات�چشمی�
تکمیلی�نیز�ارائه�می�گردد،�امکان�پیگیری�بیماران�نیز�بیشتر�
فراهم�خواهد�آمد��»قانون�مراقبت�های�قابل�خرید«�و�سایر�
برنامه�های�بیمه�ای،�معاینات�چشمی�کودکان�را�تحت�پوشش�
خود�قرار�می�دهد�و�ممکن�است�موجب�افزایش�مراقبت�های�
�follow�upپس�از�غربالگری�های�بینایی�شود��به�منظور�
معاینات� نیازمند� که� هرکودکی� که� مسئله� این� تضمین�
چشمی�است،�مراقبت�های�مورد�نیاز�خود�را�دریافت�خواهد�
کرد�ضروری�است�استراتژی�های�خالقانه�ای�تهیه�و�تدوین�
گردد��تالش�جهت�آموزش�به�عموم�مردم�و�والدین�و�ارتقای�
دسترسی�افراد�به�خدمات�چشم�پزشکی�و�بینایی،�همچنان�

از�جمله�اولویت�های�مهم�و�حیاتی�می�باشند�

نتیجه گیری

کودکان،� بینایی� غربالگری� ارتقای� و� توسعه� منظور� به�
تجهیزات،�مدل�های�برنامه�ریزی�و�آنالیزهای�جدیدی�مورد�
استفاده�قرار�گرفته�است��پزشکان،�پرستاران،�والدین،�مدارس�

و�جامعه،�برای�تشخیص�اختالالت�بینایی�کودکان�از�مدل�های�
سنتی�و�مدل�های�خالقانه�استفاده�می�کنند��تکالیفی�از�قبیل�
مشخص�کردن�موثرترین�پروتوکل�ها�جهت�سنین�مختلف�و�
موقعیت�های�متفاوت�و�نیز�مطمئن�شدن�از�تداوم�مراقبت�های�
پیگیرانه،�نیازمنِد�تالش�و�کوشش��مداوم�و�یکپارچه�می�باشد�

موارد پیچیده و دشوار بالینی
ِکی��هاچینسون�2 آمی� و�دکتر� پی�دوناهو�1 دکتر�سین�
دیدگاه�های�بالینی�خود�را�در�زمینۀ�»غربالگری�بینایی�
این� ارزیابی�قرار�می�دهند��مشاوران�در� کودکان«�مورد�
از� اینکه� یا� باشند� خوانده� را� مقاله� اینکه� بدون� قسمت�
پاسخ�های�دیگری�آگاه�باشند،�به�سواالت�پاسخ�می�دهند�

معاینۀ� انجام�یک� به� توصیه� آمریکا،� اپتومتری� انجمن�

سوال�1

چشم�پزشکی�جامع�و�کامل�حضوری�برای�هرکودک��3-5
ساله�می�کند،�آیا�شما�با�این�پیشنهاد�موافق�می�باشید؟

�،)AAO( آمریکا� چشم�پزشکی� انجمن� دوناهو:� دکتر 
انجمن�طب�اطفال�آمریکا�)AAP(،�جامعۀ�چشم�پزشکی�
اطفال�و�استرابیسم�آمریکا�)AAPOS(�انجام�یک�معاینۀ�
چشم�پزشکی�جامع�و�کامل�را�چندان�توصیه�نمی�کنند�
بلکه�در�عوض�هم�آن�ها�انجام�یک�غربالگری�بینایی�را�در�
یک�مرکز�بهداشتی�مورد�تایید�و�حمایت�قرار�می�دهند:�در�
این�مراکز،�مراقبت�های�بهداشتی�بر�اساس�یک�مدل�بیمار-
محور�و�مبتنی�بر�کار�تیمی�توسط�یک�نفر�از�پرسنل�تیم�
بهداشتی�ارائه�می�شود�و�این�روش�بصرفه�ترین�راه�جهت�
تشخیص�آمبلیوپی�و�سایر�اختالالت�بینایی�در�کودکان�
در� را� مدرکی� هیچ�گونه� من� می�باشد�� دبستانی� �- پیش�
زمینۀ�معاینات�چشمی�جامع�و�کامل،�مؤثرتر�از�روش�فوق�

مشاهده�نکرده�و�از�آن�اطالعی�ندارم�
و� نقص� و� بی�عیب� دنیای� یک� در� دکتر  هاچینسون:�

1��دکتر�سین�پی��دوناهو:�استاد�و�نایب�رئیس�امور�بالینی�و�رئیس�بخش�چشم�پزشکی�اطفال�در�انستیتوی�چشم�واندربیلت�در�نشویل،�تنسی�می�باشد�
2��دکترآمی�کی��هاچینسون؛�استاد�چشم�پزشکی�و�سرپرست�بخش�چشم�پزشکی�اطفال�و�استرابیسم�در�دانشکده�پزشکی�دانشگاه�اِموری�در�آتالنتا،�جورجیا�می�باشد�
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مدینۀ�فاضله�با�منابعی�نامحدود�من�با�خوشحالی�تمام�
این�حرف�موافقت�خواهم�کرد؛�در�عین�حال،�ما�در� با�
زندگی� و� نمی�بریم� سر� به� حالت� دو� این� از� یک� هیچ�
که� کرده�ام� مشاهده� را� کودکانی� من�شخصاً� نمی�کنیم��
اصاًل� حالی�که� در� شده� تجویز� آن�ها� برای� درمان�هایی�
در� که� پزشکی� موارد،� برخی� در� و� نبوده� آن� به� نیازی�
زمینۀ�اطفال�هیچ�تجربه�ای�نداشته،�عینک�هایی�را�تجویز�
کرده�که�بالقوه�خطرناک�و�آسیب�رسان�بوده�است��من�
معتقدم�که�بهترین�راهکار�در�این�دوره�انجام�غربالگری�
بینایی�سرتاسری�بر�اساس�برنامۀ�دوره�ای��AAP)تحت�
کودکان� ارجاع� سپس� و� �)Bright Futures عنوان�
مردود�شده�در�این�غربالگری�به�متخصصین�مجرب�در�
زمینۀ�چشم�پزشکی�اطفال�می�باشد��در�کودکانی�که�در�
به� نیازی� هستند� بینایی� اختالالت� باالی� خطر� معرض�
به�یک� انجام�غربالگری�نیست�و�آن�ها�را�باید�مستقیماً�

چشم�پزشک�ارجاع�داد�

در�کشورهای�توسعه�یافته�اکثر�خانواده�ها�دارای�یک�

سوال�2

مختلفی� نرم�افزارهای� یا� برنامه�ها� و� هستند� کامپیوتر�
جهت�سنجش�قدرت�دید�در�دسترس�می�باشد��آیا�شما�
با� را� بینایی� غربالگری�های� والدین،� که� توصیه�می�کنید�

استفاده�از�کامپیوتر�در�مورد�فرزندانشان�انجام�دهند؟
تلفن�های� پایۀ� بر� که� جدید� فن�آوری� دوناهو:� دکتر 
از� وسیعی� در�حوزه�های� می�باشد،� کامپیوتر� یا� هوشمند�
علم�پزشکی�انقالبی�را�به�پا�کرده�اند��احتماالً�تعدادی�از�
این�فن�آوری�ها�ممکن�است�در�مراکز�بهداشتی�جایگزین�
غربالگری�بینایی�شوند��تا�زمانی�که�این�پدیده�رخ�دهد،�من�
با�خانواده�هایی�که�از�این�فن�آوری�ها�جهت�ارزیابی�عملکرد�
بینایی�فرزندانشان�استفاده�می�کنند�هیچ�مشکلی�ندارم،�
غربالگری�های� کار�جایگزین� این� اینکه� بر� البته�مشروط�

انجام�شده�در�مراکز�بهداشتی�نگردد�

دکتر  هاچینسون: اگر�کودکان�تحت�معاینات�غربالگری�
بینایی�در�مراکز�بهداشتی�قرار�گیرند�یا�اینکه�در�غربالگری�های�
مدارس�شرکت�کنند،�من�در�تکمیل�این�نوع�غربالگری�ها�
با�غربالگری�های�کامپیوتر-محورِ�بینایی�ضرر�و�زیان�خاصی�
با�این�وجود�تا�زمانی�که�تحقیقات� را�مشاهده�نمی�کنم��
بیشتری�در�مورد�معتبر�بودن�روش�های�کامپیوتری�انجام�
نگرفته�باشد،�به�غربالگری�کامپیوتر-محورِ�بینایی�نباید�تکیه�
و�اعتماد�کرد�و�نباید�آن�را�جایگزین�غربالگری�های�انجام�

شده�در�مراکز�بهداشتی�نمود�

شدید� انکساری� عیب� یک� وجود� سابقۀ� شما� نظر� از�

سوال�3

در�یکی�از�خویشاوندان�درجۀ�یک،�اندیکاسیونی�جهت�
معاینۀ� یک� انجام� عوض� در� و� غربالگری� انجام� عدم�

چشم�پزشکی�جامع�و�کامل�می�باشد؟
دکتر دوناهو:�عیب�انکساری�شدید،�خطر�ایجاد�آمبلیوپی�
و�استرابیسم�را�در�کودکان�افزایش�می�دهد��در�حقیقیت�
خطر�ایجاد�آمبلیوپی�و�استرابیسم�در�کودکی�که�دچار�یک�
خطای�انکسارِی�3/5+�دیوپتری�می�باشد،��16برابر�بیشتر�
با� ایجاد�آن�در�یک�کودک��emmetropicاست�� از�خطر�
این�همه�میزان�شیوع�کلی�استرابیسم�و�یا�آمبلیوپی�در�
چنین�کودکانی�همچنان�کمتر�از��10درصد�است؛�بنابراین�
تا�زمانی�که�والدین�یا�متخصصین�کودکان�مشکلی�مشاهده�
نکرده�اند،�غربالگری�بینایی�روشی�مناسب�و�مفید�می�باشد�

دکتر  هاچینسون:�به�پاسخی�که�به�سوال�یک�دادم�
نگاه�کنید��من�تصور�می�کنم�که�وجود�مشکل�بینایی�در�
یکی�از�خویشاوندان�درجۀ�اول،�اندیکاسیونی�برای�عبور�
از�غربالگری�می�باشد��خطاهای�انکساری�شدید�می�تواند�
با�آمبلیوپی،�پارگی�شبکیه�و�استرابیسم�همراه�باشد�و�در�
صورت�تشخیص�زود�هنگام�آن�ها�می�توان�آن�ها�را�درمان�
کرد؛�بنابراین�من�تصور�می�کنم�که�بهتر�آن�است�که�این�
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زمینۀ� به�یک�چشم�پزشک�که�در� را�مستقیماً� کودکان�
کار�با�اطفال�تجربه�دارد�ارجاع�دهیم�

که� مختلفی� آزمون�های� مورد� در� است� خواهشمند�

سوال�4

می�باشد� مناسب� �fixation preference ارزیابی� جهت�
پیش�بینی� جهت� آزمون�ها� این� کارایی� مورد� در� نیز� و�

آمبلیوپی�صحبت�کنید�
افراد� در� �،fixation preference آزمون� دوناهو:  دکتر 
مبتال��به�لوچی�انجام�می�شود�به�این�صورت�که�در�حالت�
nonpre�چشم��،preferred �اول�پس�از�پوشاندن�چشم
فیکس� حفظ� و� می�شود� کردن� فیکس� به� وادار� �ferred
کردن�توسط�این�چشم�ارزیابی�می�گردد�و�سپس�پوشش�
�preferredبرداشته�شده�و�حفظ�فیکس� از�روی�چشم�
با� وضعیت� این� در� �nonpreferred چشم� توسط� کردن�
�،orthotropic کودک� در� می�گردد�� مقایسه� قبلی� حالت�
��16می�توان�استرابیسم�را� با�یک�منشور�دارای�قدرت�
ایجاد�کرد��در�این�آزمون�ها�احتمال�تشخیص�اشتباهی�
و�برآورد�بیش�از�حد�واقعِی�آمبلیوپی�در�مراکز�سرپایی�
کودکان� مورد� در� بخصوص� کودکان،� چشم� معاینات�
در� زیرا� دارد� وجود� �monofixation سندرم� به� مبتال�
نبود�آمبلیوپی،�ممکن�است�یک�ترجیح�و�تقدم�شدید�
از�سوی� )fixation preference(�رخ�دهد�� فیکساسیون�
دیگر�در�مراکز�غیر�سرپایی،�در�صورت�استفاده�از�یک�
منشور�عمودی�جهت�آزمون�preference�fixation،�در�
اغلب�اوقات�آمبلیوپی�تشخیص�داده�نمی�شود�و�این�امر�
در� آمبلیوپی� میزان�شیوع� است�که� آن� به�خاطر� شاید�
قدر� آن� �orthotropic سالِم� دبستانی� پیش-� کودکان�
از� کمتر� مستند:� مدارک� و� شواهد� )طبق� است� پایین�
2%(�که�فرد�معاینه�کننده�حقیقتاً�از�وجود�تقدم�چشم�
این� انجام� در� می�باشد�� بی�خبر� و� آگاه� نا� �)preference(

آزمون�ها�فرد�معاینه�کننده�باید�مهارت�زیاد�و�چشمگیری�
نیز�داشته�باشد�و�لذا�این�آزمون�ها�برای�انجام�غربالگری�
علی�رغم� نمی�باشند�� مناسب� مقدماتی� و� پایین� سطوح�
 fixation آزمون� که� می�رسد� نظر� به� محدودیت�ها� این�
preference،�بهترین�روش�ارزیابی�قدرت�دید�در�کودکان�

سالم�بی�سواد�است�
�،preference�fixationدکتر  هاچینسون:�ما�برای�ارزیابی�
در�کودکانی�که�زبان�باز�نکرده�اند�از�چندین�روش�استفاده�
می�کنیم��پوشاندن�متناوب�هر�یک�از�چشم�ها�و�مشاهدۀ�
پوشاندن�یک� از� مانع� به�شدت� )آیا�کودک� رفتار�کودک�
این�طور� چشم�می�شود�در�حالی�که�در�مورد�چشم�دیگر�
نمی�باشد؟(�می�تواند�کمک�کننده�باشد�اما�مطمئناً�در�یک�
کودک�بسیار�کم�سن�و�سال�می�تواند�گمراه�کننده�باشد��در�
کودکان�دچار�استرابیسم�انجام�»cover test«�و�مشاهدۀ�
اینکه�آیا�کودک�به�صورت�ثابت�و�پایداری�با�یک�چشم�
فیکس�می�کند�یا�نه�یا�اینکه��fixationرا�جابجا�و�تعویض�
می�کند،�بسیار�کمک�کننده�است��اگر�در�مورد�یک�چشم�
�preference�fixationبسیار�شدید�رخ�دهد،�احتمال�دارد�
که�چشم�دیگر�دچار�آمبلیوپی�باشد��اگر�هیچ�استرابیسمی�
 induced tropiaانجام� اوقات� باشد،�گاهی� نداشته� وجود�
�16و�قاعدۀ�آن�رو�به� �testبا�یک�منشوری�که�قدرت�آن�
پایین�است،�کمک�کننده�خواهد�بود�اما�در�برخی�مطالعات�
نشان�داده�شده�که�این�کار�چندان�مورد�تأیید�نبوده�و�معتبر�

نیست�

یک�کلینیک�اطفال�در�مورد�خرید�تجهیزات�غربالگری�

سوال�5

خودکار�درخواست�مشاوره�نموده�است��توصیۀ�شما�چیست؟
پرسیده� سوال� این� بارها� و� بارها� من� از� دکتر دوناهو:�
غربالگری�خودکار� تجهیزات� حاضر� حال� در� است�� شده�
بسیار�مشهور�و�معروف�شده�اند��روش�کار�اکثر�آن�هایی�که�
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در�بازار�خرید�و�فروش�می�شود،�یکسان�و�مشابه�می�باشد��
آن�ها�عیوب�انکساری�را�بطور�تقریبی�برآورد�می�کنند�و�
این�برآورد�را�با�مجموعه�ای�از�معیارهای�ارجاعی�که�توسط�
تولید�کنندۀ�دستگاه�معین�شده،�مقایسه�می�کنند��از�آنجا�
می�کند،� برآورد� را� انکساری� عیب� که� سخت�افزاری� که�
و� یکسان� زیادی� حد� تا� مختلف� تجهیزات� در� احتماالً�
»اگر� که� است� این� متقاعد�کننده�تر� سوال� است،� مشابه�
من�یک�دستگاه�غربالگری�بینایی�خریداری�کنم،�از�چه�
سوال� این� شود؟«�� استفاده� باید� ارجاعی� معیارهای� نوع�
پیچیده�تری�است�و�به�موضوعاتی�از�قبیل�میزان�ارجاع�
و�ارزش�اِخباری�مثبت�)positive predictive value(�که�
است� ممکن� کودک� ارجاع� معیارهای� از� مجموعه� یک�
ارائه� پرسنل� با� باید� از�می�گردد��چشم�پزشک� باشد،� دارا�
دهندۀ�مراقبت�های�بهداشتی�اولیه�همکاری�کند�و�»میزان�
میزان� با� باید� را� غیرضروری«� و� از�حد� بیش� ارجاع�های�
»کودکانی�که�ارجاع�نشده�و�نادیده�گرفته�شده�اند«�موازنه�
و�هماهنگ�کند�و�بداند�که�غربالگری�بینایی�یک�فرایند�
مداوم�است�که�در�سرتاسر�دوران�پیش�-�دبستانی�انجام�
فاکتورهای� ریسک� تشخیص� درصورت� اینکه� و� می�شود�
آمبلیوپی�در�سن�12-�6ماهگی�تأخیری�رخ�دهد،�خطر�
ایجاد�آسیب�های�پایدار�و�دائمی�در�کودک�چندان�زیاد�
نبوده�و�پایین�خواهد�بود��من�شخصاً�با�توجه�به�نیاز�شدید�
به�وجود�سرویس�های�چشم�پزشکی�اطفال�در�حوزۀ�محل�
کارم،�ترجیح�می�دهم�به�جای�استفاده�از�آزمونی�که�دارای�
اضافی� ارجاع� میزان� نتیجه� در� و� بوده� باالیی� حساسیت�
باالتری�داشته�باشد،�از�آزمونی�استفاده�کنم�که�اختصاصی�
بودن�باالتری�داشته�)میزان�ارجاع�های�اضافی�و�بی�مورد�
در�آن�کم�باشد(�و�حساسیت�آن�نسبتاً�پایین�باشد��البته�
مناطق� سایر� در� شرایط� که� دارم� قبول� و� می�کنم� تأیید�

جغرافیایی�ممکن�است�با�اینجا�تفاوت�داشته�باشد�
چندین� بازار� در� حاضر� حال� در� دکتر  هاچینسون:�

خرید� قابل� و� دسترس� در� خودکار� غربالگری� دستگاه�
می�باشند�و�تعداد�بیشتری�نیز�در�راهند��در�حال�حاضر�
دستگاه�هایی�که�بیش�از�بقیه�مورد�بررسی�قرار�گرفته�اند�
)شرکت� �Spot و� آلمان(� )نورمبرگ،� �Plusoptix شامل�
ولش�آلن،�اسکانیتلز،�نیویورک(�هستند�و�لذا�من�یکی�از�
این�دستگاه�ها�را�به�یک�کلینیک�اطفال�پیشنهاد�می�کنم��
شما�می�توانید�آخرین�توصیه�ها�و�شواهد�و�مدارک�را�در�

آدرس�اینترنتی�زیر�مطالعه�نمایید:
https://nationalcenter.preventblindness.org/rec
ommended�tools�and�tests

برخی�کارشناسان�تخمین�می�زنند�که�کمتر�از�نیمی�

سوال�6

از�کودکانی�که�از�معاینات�غربالگری�اولیۀ�بینایی�ارجاع�
می�شوند،�تحت�معاینات�کامل�و�جامع�چشم�پزشکی�قرار�
می�توان� چگونه� را� وضعیت� این� شما� نظر� به� می�گیرند��

بهبود�بخشید؟
دکتر دوناهو: مطالعات�انجام�شده�توسط�آلکس�ِکمِپر�
از� مالحظه�ای� قابل� درصد� که� داده� نشان� سایرین� و�
کودکانی�که�به�علت�غیر�طبیعی�بودن�غربالگری�بینایی�
ارجاع�داده�شده�بودند،�هیچ�گاه�تحت�معاینات�چشمی�
اگر�آن�ها�تحت�معاینه� اینکه� نیز� بعدی�قرار�نگرفتند�و�
قرار�گیرند،�ممکن�است�این�معاینه�ناقص�و�ناکافی�باشد�
)یعنی�معاینه�توسط�فردی�انجام�می�شود�که�در�زمینۀ�
ارزیابی�آمبلیوپی�در�کودکانی�که�زبان�باز�نکرده�اند�تجربه�
و�مهارتی�ندارد�یا�اینکه�فرد�معاینه�کننده،�رتینوسکوپِی�
سیکلوپلژیک�را�که�استاندارد�بهداشتِی�مخصوص�کودکاِن�
انجام�نداده�است(��عوامل� فاقد�قدرت�خواندن�می�باشد�
مختلفی�در�این�امر�دخیل�می�باشند�که�عبارتند�از:�نبود�
بهداشتی� مراقبت�های� اولیۀ� پزشکان�سطوح� در� آگاهی�
اهمیت�درمان�آمبلیوپی،� بیمار�در�خصوص� � و�خانوادۀ�
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انکار�این�مسئله�از�سوی�والدین�که�کودک�دچار�مشکل�
کف� رو� جو� دونۀ� یک� می�تواند� حتی� من� )بچۀ� است�
زمین�ببین(،�آموزش�و�آگاهی�بخشی�به�چشم�پزشکان�
را� از�کودکان� تعداد�کمی� اپتومتریست�هایی�که�فقط� و�
در�محل�کار�خود�ویزیت�می�کنند�و�مسائل�دیگری�در�
خصوص�پوشش�بیمه�ای�و�دسترسی�به�کودکانی�که�در�
غربالگری�بینایی�مشکالتی�دارند��حاصل�این�نکات�این�
است�که�راه�حل�های�ارائه�شده�نیز�متعدد�و�چند�عاملی�
خواهند�بود��در�عین�حال�آموزش�به�پرسنل�سطوح�اولیۀ�
انجام�مداخالت� مراقبت�های�بهداشتی�در�مورد�اهمیت�
زود�هنگام�در�کودکانی�که�تحت�معاینات�چشمی�قرار�
اهمیت� مورد� در� همکاران� به� آموزش� نیز� و� نگرفته�اند�
بینایی� سیستم� ارزیابی� در� سیکلوپلژیک� رتینوسکوپی�

کودک،�از�جمله�مسائل�مهم�و�حیاتی�می�باشند�
دکتر هاچینسون: این�سوال،�حساس�و�درعین�حال�
بهداشتی� مدارک� و� سوابق� که� آنجا� از� است�� متفاوت�
الکترونیک�و�تبادالت�اطالعات�بهداشتی�رو�به�گسترش�
جهت� را� راهی� که� بود� خواهد� این� ایده�آل� هستند،� و�
الکترونیکی� سوابق� با� بینایی� غربالگری� نتایج� تلفیق�
بهداشتی�کودک�پیدا�کنیم��از�آنجا�که�غربالگری�ها،�در�
مکان�ها�و�محیط��های�متعددی�انجام�می�شود،�این�نکته�
برای�والدین،�مدارس�و�پرسنل�دخیل�در�امر�مراقبت�های�
بهداشتی�اولیه�و�مراقبت�های�چشمی�حائز�اهمیت�است�
که�آن�ها�دارای�یک�خط�مشی�و�چهارچوبی�باشند�که�
و� آموز� دانش� و� کودک� غربالگری� نتایج� آن،� اساس� بر�
و� پیگیری� را� آن�ها� ارجاع� از� حاصل� نتایج� نیز� و� بیمار�
ردیابی�نمایند��برای�این�منظور،�می�توانید�توضیحاتی�را�

در�وبسایت�زیر�مالحظه�نمایید:
https://nationalcenter.preventblindness.org/vi
sion�health�systems�preschool�age�children�0

مهدکودک�ها� و� دبستانی� �- پیش� سیستم�های� نقش�

سوال�7

در�امر�غربالگری�بیماری�های�چشمِی�درمان�پذیر�به�چه�
شکل�می�باشد؟

دکتر دوناهو: من�در�آخرین�هزارۀ�میالدی،�توجه�خود�را�
به�سمت�مهد�کودک�ها�و�مراکز�پیش��-�دبستانی�معطوف�
کرده�ام�چرا�که�به�صراحت�و�آشکارا�باید�بگویم�متخصصین�
اطفال�در�آن�زمان�فن�آوری�غربالگری�خودکار�بینایی�را�
قبول�نکرده�و�از�آن�استقبال�نکردند��من�در�حال�حاضر�و�
با�توجه�به�مشاهدۀ�داده�ها�و�نظرات�سیاست�گزاران�درمورد�
غربالگری�در�دورۀ�پیش�-�دبستانی،�از�»سر�فرود�آوردن�
اطفال�متعجب� توسط�متخصصین� پذیرش�حقیقت«،� و�
از� ام��در�حال�حاضر�درصد�عظیمی� و�حیرت�زده�شده�
کارکنان�سطوح�اولیۀ�مراقبت�های�بهداشتی،�غربالگری�های�
خودکار�بینایی�را�در�کودکانی�که�مدرسه�نرفته�اند�انجام�
می�دهند��درعین�حال�تا�فرا�رسیدن�زمانی�که�غربالگری�
خودکار�بینایی�در�کودکان�مدرسه�نرفته،�اجباری�و�به�یک�
قانون�تبدیل�شود،�غربالگری�توسط�سازمان�های�داوطلب�
در�مهد�کودک�ها�و�مراکز�پیش�-�دبستانی�همچنان�امری�

حیاتی�و�مهم�خواهد�بود�
مهد� و� دبستانی� �- پیش� مراکز� هاچینسون:� دکتر 
جهت� ارزشمندی� العاده� فوق� فرصت� دارای� کودک�ها�
بینایی�خردساالن� اختالالت� امر�تشخیص� در� مشارکت�
هستند�و�در�عین�حال�کودکان�در�این�مراکز�می�توانند�
تحت�درمان�نیز�قرار�گیرند��تصور�می�کنم�هر�چقدر�که�
فرصت�های�بیشتری�جهت�غربالگری�بینایی�در�دسترس�
انجام� با� لذا� و� شد� خواهد� بهتر� اوضاع� گیرد،� قرار� ما�
انجام� غربالگری�های� کنار� در� مراکز� این� در� غربالگری�

شده�در�مراکز�بهداشتی�موافقم�
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�AAPOS توسط� شده� معرفی� انکساری� عیوب� آیا�

سوال�8

می�باشند،� آمبلیوپی� ایجاد� برای� فاکتوری� ریسک� که�
تاثیرگذار� عینک� تجویز� جهت� شما� تصمیم�گیری� در�

می�باشد؟
AA�الگوهای�عملی�انتخاب�شده�توسط�«  دکتر دوناهو:
�POS/AAOجهت�معاینات�چشمی�کودکان«�راهنمایی�هایی�
را�جهت�تجویز�عینک�برای�کودکان�پیش�-�دبستانی�بر�
اساس�نوع�خاص�و�مشخصی�از�عیوب�انکساری�تشخیص�
داده�شده�ارائه�کرده�اند،�دستورالعمل�های�»کمیتۀ�غربالگری�
بینایی�AAPOS«�در�مورد�»آنچه�که�ما�در�غربالگری�بینایی�
در�دورۀ�پیش�-�دبستانی�باید�تشخیص�دهیم«،�به�ما�در�

خصوص�اینکه�کدام�یک�از�انواع�عیوب�انکساری�می�بایست�
تصحیح�و�درمان�شود،�راهنمایی�و�توصیه�ای�ارائه�نمی�کند�
و�فقط�در�مورد�اینکه�کدام�عیب�را�می�بایست�تشخیص�داد،�
بحث�می�کند��این�موارد،�موضوعات�کاماًل�متفاوتی�می�باشند�

و�آن�ها�را�نباید�با�یکدیگر�مخلوط�کرد�
دکتر هاچینسون: من�با�قسمت�اعظم�موارد�ارائه�شده�
توسط��AAPOSموافقم�گاهی�اوقات�تجویز�عینک�برای�
خردساالن�مبتال�به�عیوب�انکساری�قرنیه�)سیمتریک(
را�به�تعویق�می�اندازم؛�درعین�حال�اگر�چنین�کاری�را�
می�کنم،�از�نزدیک�آن�ها�را�پیگیری�کرده�و�اگر�نشانه�هایی�
آمبلیوپی� به� شک� یا� باشد� داشته� وجود� استرابیسم� از�
داشته�باشم�فوراً�عینک�را�برای�آن�ها�تجویز�خواهم�نمود�
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دکتر�محمود�بابایی
مرکز�تحقیقات�سالمت�چشم�بصیر،�تهران،�ایران�

خشکی چشم

بیماران�با�ناراحتی�خشکی�چشم�ممکن�است�که�حتی�در�معاینه�با�اسلیت�لمپ�طبیعی�داشته�باشند�
Patients may be symptomatic with dry eye even with a normal slit lamp exam.

بدانیم که؛ 

در خصوص Dry Eye ؛

بجاست�که�از�بیمار�در�خصوص�موارد�زیر�سوال�شود:
� �1Aکمبود�و�اختالل�ویتامین�
� �2Gostric Bypassسابقه�انجام�جراحی�های�

حتمًا دقت نمائید که؛

آیامی دانستید که؟
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فکر کنید که: 

مالنوم کوروئید؛

در�چشم�نماهایی�اختصاصی�با�اولتراسوند�نشان�
می�دهد

• Collar button or mushroom shape on 
B-scan

• Low-to-medium internal reflectivity on 
A-scan

• Regular internal structure
• Internal blood flow (vascularity) 

[Figure]

دقت، دقت؛
آلرژی�ناشی�از�مصرف�داروهای�تاپیکال�می�تواند�ماه�ها�یا�سال�ها�پس�از�شروع�قطره�های�چشمی�بروز�نماید�

 A-scan and B-scan of choroidal melanoma. The B-scan
reveals a collar button shaped mass with a regular inter-
 nal structure. A serous retinal detachment extends from the
 margin of the tumor. The A-scan reveals a strong initial
 echo from the retinal tissue overlying the tumor followed
by a rapid decline in the A-scan echo amplitude (low inter-
 nal reflectivity) within the tumor tissue. High reflectivity is
noted again at the level of the sclera and orbital fat.

به یاد بیاورید که؛

اولتراسونوگرافی چشم را چه مواقعی باید انجام داد؟

• Evaluation of the anterior or posterior segment in eyes with opaque ocular media
• Assessment of the dimensions of ocular tumors as well as their tissue characteristics, 
such as calcium in retinoblastoma or choroidal osteoma
• Evaluation of orbital disorders such as thyroid ophthalmopathy and orbital pseudotumor 
• Detection and localization of intraocular foreign bodies

• Measurement of distances within the eye and orbit (also known as biometry(
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قباًل هم دیده اید 

:B-Scan دکولمان شبکیه در

 B�scan of a total retinal detachment. An
 anteroposterior view reveals the characteristic
 Vshaped appearance with attachment to the
optic nerve. Cataract is also present.

بدانیم که:

UBM هم نوعی روش B-Scan است
Ultrasound biomicroscopy (UBM) is a new B�scan method that uses high frequencies 

in the range of 50–100 MHz. The depth of penetration is in the range of 5–7 mm. This 
technique produces high�resolution images of anterior segment structures (Figure) and 
has been useful for characterizing the mechanism of secondary glaucoma.

Ultrasound biomicroscopic image of the anterior segment angle structures.
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KEY POINTS: SUMMARY OF MODALITIES FOR OPHTHALMIC IMAGING

1.Evaluation of ocular structure
• Ultrasound (A scan, B scan, UBM)
• Optical coherence tomography (OCT)
• CT scan
• MRI
• Corneal topography

2.Evaluation of function
• Angiography (fluorescein, indocyanine green)
• Doppler blood flow

خالصه�تصویربرداری�افتالمیک�اینگونه�است�

یادآوری آن بد نیست که؛

KEY POINTS: PATTERNS OF FLUORESCENCE ON FLUORESCEIN ANGIOGRAPHY

1. Hypofluorescence occurs when the fluorescence signal is blocked by overlying pigment, blood, or fibrous 
tissue or if the blood vessels do not fill property, resulting in a vascular filling defect. 

2. Hypofluorescence can be seen in several major patterns, including leakage, staining, pooling, and trans�
mission or window defects.

 3. Leakage describes the gradual, marked increase in fluorescence throughout the angiogram as the flu�
orescein molecules diffuse through the retinal pigment epithelium (RPE) into the subretinal space, out of 
blood vessels, or from retinal neovascularization into the vitreous. 

4. Staining denotes a pattern of fluorescence when fluorescein enters a solid tissue such as a scar or drusen. 
Fluorescence pattern of staining demonstrates a gradual increase in intensity in to the late views with fixed 
borders that do not expand.

 5. Pooling describes the accumulation of fluorescein in a fluid�filled space in the retina or choroid as in a 
detachment of the RPE.

 6. Transmission or window defect refers to a view of the normal choroidal fluorescence through a defect 
in the pigment or loss of RPE. 

الگوهای�فلورسانس�آنژیوگرافی�فلورسین:

بیاد دارید که در آنژیوگرافی چه می بینیم؛
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 KEY POINTS: SUMMARY OF KEY MODALITIES FOR RETINAL IMAGING

1. Optical coherence tomography: provides high�resolution cross�sectional images of the retina, retinal 
pigment epithelium, and choroid and is vital for management of many retinal disorders
2. Fluorescein angiography: provides an assessment of the retinal vasculature using an intravenous dye and 
is the gold standard for evaluating for the presence of neovascularization in conditions such as diabetic 
retinopathy, vein occlusion, and age�related macular degeneration
3. indocyanine green angiography: provides the best assessment of the choroidal vasculature and is helpful 
in evaluating diseases of the choroid including central serous chorioretinopathy and polypoidal choroidal  
vasculopathy
4. Fundus autofluorescence: allows for an assessment of the health of the RPE by imaging the intrinsic 
autofluorescence of the retina

Retinal Imaging خالصه اش اینست که:

KEY POINTS: CAUSES OF FALSE-POSITIVE FIELD DEFECTS

1. 1. Ptosis

2. Tilted optic disc

3. Small pupil

4. Rim defect

5. Media opacities

علل false –Positive field defect چیست؟

برای میدان بینایی الزم به تذکر است که:
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1.  Diabetic Retinopathy: Can Artificial Intelligence Provide a Better Way to Detect Disease? � Med

2. Artificial Intelligence

نقش هوش مصنوعی در تشخیص رتینوپاتی دیابتی 1

لیندابروکس،��7ژوئن�2018
تشخیص� جهت� خودکار� تشخیصی� سیستم� نخستین�
 IDx, LLC, Coralville,( IDx�DR دیابتی رتینوپاتی�
Lowa(�که�اخیراً�توسط��FDAمورد�تأیید�قرارگرفته�به�نظر�
می�رسد�که�به�جای�اینکه�صرفاً�در�تشخیص�بیماری�ها�به�
یاری�پزشکان�بیاید،�عالمت�دهنده�و�خبردهنده�این�مطلب�
باشد�که�هوش�مصنوعی�)AI(�2جایگزین�پزشکان�خواهد�
شد��علی�رغم�این�تهدید�احتمالی،�واکنش�اولیۀ�چشم�پزشکان�
و�پزشکان�شاغِل�در�سطوح�اولیۀ�مراقبت�های�بهداشتی�در�
مقابل�AI،�حداقل�در�حال�حاضر�استقبال�از�آن�به�عنوان�

روشی�در�کنار�سایر�معاینات�جامع�چشم�می�باشد�و�به�
آن�به�عنوان�جانشین�نگاه�نمی�کنند�

بر�اساس�اظهارات�دکتر�مایکل�آبراموف�که�ابداع�کنندۀ�
�IDxمی�باشد،�استدالل�منطقی�که�در�پشت�تولید�این�
تا�سطوح� را� این�است�که�غربالگری� بوده� نهفته� وسیله�
ابتدایی�و�پایه�گسترش�دهیم�و�در�نتیجه�فرصتی�برای�
چشم�پزشکان�فراهم�آوریم�تا�به�درمان�بیمارانی�که�اخیراً�

�DRدر�آن�ها�تشخیص�داده�شده،�بپردازند�
این�امر�برای�دکتر�چارلز�وایکوف�که�مدیر�تحقیقات�بالینی�
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در�مؤسسه�مشاوران�شبکیۀ�هوستون�و�نیز�صاحب�کرسی�
بیمارستان� در� بالنتون� چشم� مؤسسه� در� چشم�پزشکی�
متدیست�های�هوستون�می�باشد�دورنمای�جذاب�و�جالب�
توجهی�را�ایجاد�می�کند��او�گفت:�»من�تصور�می�کنم�این�
یک�سیر�تکاملی�مثبت�است�و�به�بیماران�این�امکان�را�
خواهد�داد�تا�مراقبت�های�چشمی�را�در�مقایسه�با�وضعیت�

فعلی،�سریعتر�و�زودتر�دریافت�کنند�«
در�عین�حال�این�امر�ممکن�است�برای�بسیاری�از�پزشکان�
شاغل�در�سطوح�اولیۀ�مراقبت�های�بهداشتی�یا�متخصصین�
دیابت�مثل�دکتر�جای�شابروک�که�استاد�بخش�مراقبت�های�
اولیه�در�دانشکدۀ�طب�اُستئوپاتیک�1کالیفرنیا�در�دانشگاه�

تورو�می�باشد��چندان�اجرایی�و�عملی�نباشد�
بتواند تضمین  کلید کار این است که این روش 
نماید که سیر طبیعی خدمات بهداشتی را تسهیل 
و  خلل  فرایند خدمت رسانی  در  اینکه  نه  می کند 

شکافی وارد کند.
شابروک�گفت:�»من�تصور�می�کنم�که�هوش�مصنوعی�
مؤثر� صورت� به� می�توان� موارد� از� بسیاری� در� را� �)AI(
بتواند�در�مورد� این�وسیله� اگر� مورد�استفاده�قرار�داد�و�
قسمت�های�خلفی�چشم�اطالعات�مناسبی�را�ارائه�دهد،�
در�آن�صورت�بسیار�مفید�خواهد�بود؛�اما�کلید�کار�این�
است�که�این�تکنیک�بتواند�تضمین�کند�که�سیرطبیعی�
خدمات�بهداشتی�را�تسهیل�می�کند�نه�اینکه�در�فرایند�
خدمت�رسانی�خلل�و�شکافی�وارد�می�نماید��عالوه�بر�این،�
مراقبت�های� اولیۀ� در�سطوح� آن� از� که� کنید� اگر�تالش�
و� باشد� آسان� آن� اجرای� باید� شود،� استفاده� بهداشتی�

موجب�از�دست�رفتن�هزینه�ها�نشود�«

نحوۀ کار این دستگاه چگونه است؟

که� است� نرم�افزاری� برنامه� یک� �IDx�DR دستگاه�
�2deep�learning یافته� ارتقا� الگوریتم� برگیرندۀ�یک� در�

)یک� را� شبکیه� از� تصویر� دو� الگوریتم� این� می�باشد:�
تصویر�با�مرکزیت�دیسک�و�دیگری�با�مرکزیت�ماکوال(�
nonmydriat� از�یک�دوربین�شبکیه�ای با�استفاده� �که�
گرفته� �)TRC�NW400:Topcon,Tokyo, Japan( �ic
کیفیت� شده� گرفته� تصاویر� اگر� می�کند�� آنالیز� شده،�
خوبی�داشته�باشند،�این�نرم�افزار�یکی�از�این�دو�پاسخ�را�
ارائه�می�دهد�)1(�منفی�برای�موارد�بیشتر�از�نوع�خفیف�
more�than�mild�mildDR(�)mtmDR(�DR(�همراه�
با�توصیه�ای�جهت�غربالگری�مجدد�در��12ماه�بعد�)2(�
مثبت�برای��mtmDRهمراه�با�توصیه�ای�جهت�ارجاع�به�

یک�چشم�پزشک�
تصاویر� پزشکی،� آنکه� بدون� دستگاه� این� که� آنجا� از�
یا�نتایج�را�تفسیرکند،�در�مورد�غربالگری�تصمیم�گیری�
ممکن� که� پزشکی� پرسنل� توسط� می�تواند� لذا� می�کند�
است�در�امر�مراقبت�های�چشمی�دخیل�نیستند�نیز�مورد�

استفاده�قرارگیرد�
تأیید�دستگاه��IDx�DRاز�سویFDA،�بر�اساس�داده�های�
به�دست�آمده�از�یک�مطالعه�بر�روی�تصاویر�شبکیه�صورت�
گرفت:�در�این�مطالعه،�تصاویر�شبکیۀ�چشم��900بیمار�
مبتال�به�دیابت�از��10مرکز�ارایۀ�مراقبت�های�بهداشتی�اولیه�
ویژگی� و� �IDx�DRقرارگرفتند��حساسیت� بررسی� مورد�
آن�در�تشخیص��mtmDRبه�ترتیب��87/4درصد�و��89/5
درصد�بود��تمامی�افرادی�که�دچار�رتینوپاتی�دیابتی�متوسط�

یا�شدید�بودند�مورد�شناسایی�قرارگرفتند�
و� حساسیت� که� آنجا� از� می�کند� یادآوری� ویکوف�
اختصاصی�بودن�این�دستگاه�کمتر�از��90درصد�می�باشد،�
حساسیت�آزمون�به�این�معنا�خواهد�بود�که�از�نظر�تئوری�
از�هر��10بیمار�ممکن�است�یک�نفر�مثبت�کاذب�باشد�و�
این�مقدار�اختصاصی�بودن�آزمون�نیز�به�این�معنا�می�باشد�
که�از�نظر�تئوری�از�هر��10بیمار�یک�مورد�نتیجه�منفی�
این� »پس� کرد:� تأکید� او� داشت�� خواهد� وجود� کاذب�

Osteopathic Medicine���1:�یکی�از�انواع�طب�مکمل�که�جهت�رفع�دردهای�عضالنی�و�مفاصل�و�����از�ماساژ�و�حرکات�فیزیکی�استفاده�می�کند�
2���نوعی�از��machine learningاست�که�در�آن�از�الیه�های�متعدد�جهت�تبادل�اطالعات�و�فراوری�آن�ها�استفاده�می�شود�
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دستگاه�کنترل�کنندۀ�اشتباهات�و�نقایص�خود�نیست��این�
نکته�بسیار�حائز�اهمیت�است�که�ما�به�بیماران�و�پزشکانی�
که�قصد�دارند�از�این�دستگاه�استفاده�کنند،�آموزش�دهیم�
که�این�سیستم،�سیستمی�نیست�که�بتوان��100درصد�
به�آن�اطمینان�و�تکیه�نمود�«�این�دستگاه�جایزالخطا�و�
ناقص�می�باشد�و�جایگزین�معاینات�کامل�چشم�پزشکی�در�

حالت��dilatedنیست�«
می�گوید:� این��طور� این�حرف� با� موافقت� در� شابروک�
با� این�روش،� آیا� است�که� این� نگرانی�من� »بزرگ�ترین�
معاینات�چشمی�که�من�در�مطبم�انجام�می�دهد�شبیه�
می�باشد�یا�نه؟�بخش�مثبت�یافته�ها�مهم�هستند�اما�در�
پاسخ�منفی� بیماری�در�غربالگری� این�مسئله�که� مورد�
باشد� نداشته� به�چشم�پزشک� ارجاع� به� نیازی� و� داشته�
احساس�نگرانی�می�کنم�چرا�که�احساس�می�کنم�فرصتی�
را�جهت�انجام�یک�معاینۀ�کامل�چشم�پزشکی�از�دست�
داده�ام��برای�اینکه�بدانیم�آیا�این�سیستم�را�می�توان�به�
از� باید� نه� یا� قرارداد� استفاده� مورد� گسترده�ای� صورت�

میزان�پاسخ�های�منفی�کاذب�باخبر�بود�«

نقطه ضعف استفاده از این دستگاه

بر�اساس�اظهارات�ویکوف�یک�هشدار�و�اخطار�مهم،�
�mtmDRتنها�جهت�تشخیص��IDx�DRاین�است�که�
در�آن�دسته�از�بیماران�دیابتی�اندیکاسیون�دارد�که�قباًل�
است�� نشده� داده� تشخیص� چشمی� بیماری� آن�ها� در�
غربالگری� جهت� ابزاری� وسیله،� »این� می�کند:� تکرار� او�
سایر�بیماری�های�چشمی�احتمالی�نیست��این�دستگاه�

جایگزین�یک�معاینۀ�جامع�چشمی�نمی�باشد�«
تنها�آن� این�است�که� نرم�افزار� این� نقطه�ضعف�دیگر�
را�با�یک�دوربین��Topcon TRC�NW400می�توان�به�
کار�برد��او�یادآوری�می�کند:�»در�یک�دنیای�ایده�آل�ما�
یک�نرم�افزاری�خواهیم�داشت�که�خواهد�توانست�تصاویر�

او� تفسیر�کند«� را� نوع�دوربینی� توسط�هر� گرفته�شده�
پیش�بینی�می�کند:�»در�حال�حاضر،�به�یک�نوع�سیستم�
وابسته� خاص� نرم�افزار� نوع� یک� و� خاص� تصویربرداری�
از�آن�سیستم� تصاویر�گرفته�شده� هستیم�که�می�تواند�
را�تفسیر�کند�و�لذا�محدودۀ�عملکردی�آن�یقیناً�محدود�
است؛�اما�هنوز�در�اولین�قدم�ها�هستیم�و�تصور�می�کنم�
که�پیشرفت�ها�و�نوآوری�های�بیشتری�را�در�آینده�شاهد�

خواهیم�بود�«
با� کار،� جهت� که� می�کند� تأکید� تولیدکننده� شرکت�
دستگاه��IDx�DRکه�پیش�از�این�یک�برنامۀ�استاندارد�
شدۀ��4ساعتی�بود،�تنها�به�آموزش�مختصر�و�اندکی�نیاز�
است��در�طی�فرایند�اعتبارسنجی�این�دستگاه�مشخص�
شد�که�اپراتورهای�شاغل�در�هر�مرکز�بهداشتی�سطوح�
تجربه�ای� نیز� چشم� تصویربرداری� زمینۀ� در� که� اولیه-�
نداشتند-�این�برنامه�را�به�روش�کاماًل�یکسانی�اجرا�کردند�
کار� اجرای� سرعت� به� تولیدکننده� شرکت� همچنین�
نیز�تأکید�دارد�و�ادعا�می�کند�که�نتایج�»در�ظرف�یک�
با�این�وجود�شابروک�کمی� دقیقه«�آماده�خواهند�شد��
شک�و�تردید�دارد��او�می�گوید�که�این�ادعاها�را�به�صورت�

مرتب�و�تکراری�می�شنود�
بهداشتی� مراقبت�های� اولیۀ� سطوح� »در� می�گوید:� او�
جای�هیچ�گونه�دخل�و�تصرف�و�تغییری�وجود�ندارد��
البته� و� می�باشد� وقت� صرف� دقیقه� �15 کار،� استاندارد�
این�زمان�هم�کافی�نیست��به�یک�پزشک�یار،�پرستار�یا�
پرسنل�مرکز�بهداشتی�می�توان�نحوۀ�کار�با�این�دستگاه�
را�آموزش�داد�اما�من�تاکنون�کسی�را�در�اطراف�مطبم�
ندیده�ام�که�امکانات�کافی�را�جهت�انجام�این�کار�داشته�
باشد��این�کار�اضافه�بر�جریان�کاری�پرسنل�می�باشد�«

نادرست� تشخیص�های� موارد� در� قانونی� مسؤولیت�
صورت�گرفته�توسط�AI،�از�جمله�موضوعاتی�است�که�
سیستم�های� از� استفاده� شود�� فصل� و� حل� می�بایست�
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آیا� این�خصوص�مطرح�می�کند�که� را�در� AI،�سواالتی�
پزشک�مسئولیت�تشخیص�داده�شده�به�وسیلۀ�سیستم�
را�دارد�یا�نه�یا�اینکه�هرگونه�عیب�و�تقصیری�به�خود�
سیستم،�طراحان�سیستم�یا�شرکتی�که�مالک�سیستم�
می�باشد�باز�می�گردد��تهیه�و�تدوین�قوانین�در�این�حوزه�
در�ایاالت�متحده�و�نیز�در�سایر�کشورها�در�جریان�و�در�

مسیر�تکامل�است�

مالحظات اقتصادی

بر�اساس�مطالب�طرح�شده�از�سوی�شرکت�تولید�کنندۀ�
بسیار� جویی� صرفه� »موجب� �IDx�DR سیستم،� این�
زیادی�در�هزینه�ها�خواهد�شد«�و�»منبع�درآمد�جدیدی�

برای�استفاده�کنندگان�آن�خواهد�بود�«
بی�عیب� و� ایده�آل� دنیای� شابروک�می�گوید:�»در�یک�
کرد� خواهیم� استفاده� وسایل� تمامی� از� ما� نقص،� و�
داشت� نخواهد� وجود� هزینه�ها� مورد� در� دغدغه�ای� زیرا�
مراکز� در� واقعی� دغدغه�ای� مالی،� مسائل� متاسفانه� اما�

بهداشتی�سطوح�ابتدایی�می�باشند�«
ویکوف�خاطر�نشان�می�کند�که�»این�مسئله�که�باید�از�
سیستم� این� در� �Topcon TRC�NW400 دوربین� یک�
در� آن� به� دسترسی� که� شد� خواهد� باعث� کرد� استفاده�
مناطقی�که�منابع�مالی�اندک�و�ناچیزی�دارند،�محدود�و�
دشوار�باشد�«�هرچند�که��Topconقیمت�ها�را�به�صورت�
آنالین�منتشر�نمی�کند،�فروشندگان�تجهیزات�چشم�پزشکی�
هزاردالر� تا��20 را� دوربین� این� قیمت� متحده،� ایاالت� در�
»مدتی�طول�خواهد� می�گوید:� شابروک� می�کنند�� برآورد�

کشید�تا�یکی�از�این�دوربین�ها�خریداری�شود�«
شابروک�ضمناً�یادآوری�می�کند�که�بازپرداخت�هزینه�ها�
باید�به�آن�توجه�کرد��اگر� نیز�خود�مسئله�ای�است�که�
انتظار�می�رود�که�مراکز�بهداشتی�سطوح�اولیه�این�کار�
را�انجام�دهند،�اما�هزینه�ها�به�ما�بازپرداخت�نشود�پس�

ما�دست�به�این�کار�نخواهیم�زد��با�توجه�به�صحبت�های�
ارائه�شده�از�سوی�مسئوالن�شرکت،�در�مورد�این�مسئله�
گفتگوهایی� �Medicaid, Medicare خدمات� مراکز� با�
صورت�گرفته�و�تهیۀ�طرحی�جهت�بازپرداخت�هزینه�ها�
در�کمترین�ظرف�زمانی،�در�حال�نهایی�شدن�می�باشد�

آیا این روش بر میزان غربالگری ها تأثیر گذار می باشد؟

از�میان��23/1میلیون�نفری�که�در�ایاالت�متحده�مبتال�
به�دیابت�می�باشند،�تنها�در��50الی��60درصد�آن�ها�یک�
انجام� �dilated وضعیت� در� کامل� سالیانۀ� معاینۀ�چشمی�
گرفته�است��همانگونه�که�توسط�انجمن�دیابت�آمریکا�و�نیز�
انجمن�چشم�پزشکِی�آمریکا�مطرح�شده،�یکی�از�دالیل�عدم�
انجام�معاینات�چشمی�سالیانه�این�است�که�بیماران�دیابتی،�
مشکالت�بهداشتی�عالمت�دار�را�در�قیاس�با�مشکالت�فاقد�

عالمت�)مثل�DR(�در�اولویت�قرار�می�دهند�
بیماران� در� متوسط،� طور� به� که� می�کند� ذکر� ویکوف�
سطوح� در� سال� در� ویزیت� عدد� �24 از� بیش� دیابتی،�
تخصصی�متفاوت�انجام�می�گیرد��او�می�گوید:�»�اگر�بیماران�
دیابتی�در�ویزیت�هایی�که�توسط�پزشکان�در�سطوح�اولیۀ�
بهداشتی�یا�توسط�متخصصین�دیابت�یا�متخصصین�غدد�
صورت�می�گیرد�مورد�ارزیابی�چشمی�نیز�قرار�گیرند،�در�
احتمال� و� بود� خواهد� مؤثرتر� ویزیت�ها� این� صورت� آن�
دسترسی�به�آن�ها�قبل�از�آنکه�بیماری�باعث�کاهش�شدید�

دید�شود،�افزایش�خواهد�یافت�«
شابروک�مشتاق�و�عالقمند�نیز�می�باشد��او�اعالم�می�کند�
که�در�مورد�افرادی�که�دسترسی�به�چشم�پزشکان�ندارند�
مراجعه� مقابل� در� دلیلی� هر� به� که� افرادی� مورد� در� یا�
به�چشم�پزشک�مقاومت�می�کنند،�این�دستگاه�می�تواند�

کمک�کننده�و�مفید�باشد�
مراکز� در� که� بیمارانی� وی،� تجربیات� به� توجه� با� اما�
قرار� چشمی� معاینات� مورد� اولیه� سطوح� بهداشتی�
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به� مراجعه� به� تمایلی� چندان� اوقات� اغلب� می�گیرند،�
کردم� سعی� »من� گفت:� شابروک� ندارند�� چشم�پزشکان�
توضیح�دهم�که�معاینات�چشمی�انجام�گرفته�در�مراکز�
بهداشتی�اولیه�با�معاینه�های�که�توسط�چشم�پزشک�انجام�
مشاهده� را� مشکلی� اگر� اینکه� و� نیست� یکی� می�گیرد�
نمی�کنم،�به�این�معنا�نیست�که�این�بیماران�سالم�هستند��
لذا�معاینه�چشمی�بیماران�را�متوقف�کردم�چرا�که�متوجه�
احتمال� نشود� انجام� چشمی� معاینات� که� زمانی� شدم�

مراجعۀ�آن�ها�به�چشم�پزشکان�افزایش�خواهد�یافت�«

تغییرات اجتناب ناپذیر

�DeepMind Google’s مثل� دیگری� شرکت�های�

تشخیص� را�جهت� �AI تجهیزات� تا� نیز�تالش�می�کنند�
بیماری�های�چشمی�به�بازار�عرضه�کنند�

از� تجهیزاتی� »چنین� می�کند:� پیش�بینی� ویکوف�
را� ما� کاری� سیستم� مدت� بلند� در� �،IDX�DR قبیل�

تغییرخواهند�داد«�
شابروک�نیز�معتقد�است�که�با�توجه�به�اینکه�مطمئن�
که� افرادی� تعداد� دستگاه� این� از� استفاده� با� هستیم�
کاهش� گیرند� قرار� چشمی� معاینات� تحت� می�بایست�
بهداشتی� مراکز� در� دستگاه�ها� این� لذا� یافت� نخواهند�

سطوح�اولیه�جایگاه�و�موقعیت�پیدا�خواهند�کرد�
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باتیا�سویفت�یاسگور،��6ژوئن�8102

این� مطرح�کنندۀ� جدید� تحقیقات�
قابل� دستگاه� یک� که� است� نکته�
و� اپتومتریست�ها� توسط� که� حمل�
قرار� استفاده� مورد� چشم�پزشکان�
تشخیص� در� است� ممکن� می�گیرد،�
در� و� کند� کمک� ما� به� اسکیزوفرنی�
شدت� ارزیابی� آن،� عود� پیش�بینی�
عالیم�و�ارزیابی�اثربخش�بودن�درمان�

نیز�بتواند�به�ما�یاری�دهد�
کردند� استفاده� �fERG از� محققان�
این� �،)Fash �Electroretinography(

تکنیک�جهت�بررسی�عملکرد�شبکیه�و�مقایسۀ�فعالیت�
الکتریکی�شبکیه�در�مبتالیان�به�اسکیزوفرنی�با�گروهی�
از�افراد�سالم�که�نقش�مقایسه�گِر�کنترل�را�ایفا�کردند،�

مورد�استفاده�قرار�گرفت�
ناهنجاری�های� وجود� نشان�دهندۀ� آمده� به�دست� نتایج�
به� مبتال� بیماران� در� شبکیه� عملکرد� از� بخش�هایی� در�
اسکیزوفرنی�بود�از�جمله�اینکه�در�فعالیت�سلولی�و�زمان�
پاسخ�دهی�گیرنده�های�مخروطی�تفاوت�هایی�مشاهده�گردید�
دوسیا�ِدمین�که�محقق�ارشد�در�این�مطالعه�در�بخش�
نیوجرسی� نیوبرانسویک،� راتگرز� دانشگاه� روان�شناسی�
این�طورگفت:� �Medscape Medical News به� می�باشد،�
»نکتۀ�بدیع�و�تازه�در�این�مطالعه�این�است�که�از�دستگاه�
�ERGبه�عنوان�یک�ابزار�کلینیکی�استفاده�شده�است�«
جهت� هنوز� دستگاه� این� که� چند� »هر� گفت:� ِدمین�

به� توجه� با� اما� نشده،� آماده� بالینی� متداول� استفادۀ�
تحقیقات�به�عمل�آمده،�این�تکنیک�ممکن�است�برای�
پزشکان�و�روانپزشکان�جهت�تکمیل�تصمیم�گیری�های�
از� استفاده� با� که� چرا� باشد� کمک�کننده� تشخیصی�
با� قیاس� در� آن�ها-� تصمیم�گیری�های� دستگاه،� این�
بیمار� حال� شرح� اخذ� به� معطوف� که� مصاحبه�هایی�

می�باشد-�ممکن�است�مختصری�عینی�تر�باشد�«
 theاین�مطالعه�به�صورت�آنالین�در�ماه�می�در�نشریۀ�

�Journal of Abnormal Psychologyمنتشرگردید�2

پنجره ای رو به مغز

که� است� شده� ثابت� نکته� »این� می�نویسند:� محققان�
�fERGدر�تشخیص�ناهنجاری�های�عملکردی�در�مبتالیان�

به�اختالالت�نورولوژیک�و�روانی�کمک�کننده�می�باشد�«
پتانسیل�های� تکنیک،� »این� می�دهند:� توضیح� آن�ها�

تشخیص اسکیزوفرنی با تجهیزات چشمی قابل حمل1

1. Portable Eye Device May Aid Schizophrenia Diagnosis � Medscape � Jun 06, 2018.

2. Demmin, D. L., Davis, Q., Roché, M., & Silverstein, S. M. (2018). Electroretinographic anomalies in schizophrenia. Journal of Abnormal Psychology, 
127(4), 417�428.
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که� را� شبکیه� سلول�های� در� شده� تولید� الکتریکی�
ثبت� می�گردند،� ایجاد� نوری� تحریکات� به� واکنش� در�
�ERG ثبت� که� می�گویند� همچنین� محققان� می�کند�«�
در�شرایط�فوتوپیک�)سازگارشده�با�نور�و�اشباع�شده�از�
گیرنده�های�استوانه�ای(�نشان�دهندۀ�عملکرد�گیرنده�های�
داده�های� که� است� حالی� در� این� می�باشد،� مخروطی�
تاریکی(� با� )سازگارشده� اسکوتوپیک� شرایط� از� حاصل�
منعکس�کنندۀ�عملکرد�گیرنده�های�استوانه�ای�می�باشد�

دمین�گفت:�»ما�مدت�هاست�که�به�عملکرد�بینایی�و�
چشم��در�اسکیزوفرنی�و�نیز�به�آنچه�که�شبکیه�می�تواند�
بگوید� مغز� درون� رخدادهای� مورد� در� بالقوه� به�صورت�

عالقمند�شده�ایم�«
او�یادآوری�کرد�که�شبکیه�قسمتی�از�سیستم�عصبی�
مرکزی�)CNS(�است�و�دارای�همان�نوروترانسمیترهای�

مغزی�می�باشد�
او�توضیح�داد:�»�از�آنجا�که�تصور�می�شود�در�اختالالت�
عدم� یا� و� گسیختگی� هم� از� اسکیزوفرنی-� روانی-مانند�
تنظیم�نوروترانسمیترها�می�تواند�نقش�داشته�باشند،�نگاه�
به�شبکیه�می�تواند�پنجره�ای�رو�به�مغز�برای�ما�باز�کند�«
حجم�فزایندۀ�تحقیقات�انجام�شده�در�خصوص�استفاده�
از��fERGجهت�بررسی�شبکیۀ�مبتالیان�به�اسکیزوفرنی،�
عملکرد� در� متعددی� ناهنجاری�های� وجود� نشان�دهندۀ�
trait�re� �سلول�های�شبکیه�است�و�مطرح�کنندۀ�تغییراِت

�latedو�نیز��state�relatedمی�باشد�
این�داده�ها�به�فعالیت�فتورسپتورها�اشاره�می�کند�به�این�
صورت�که�پاسخ�موج��aیک�مارکر�وضعیتی�برای�اسکیزوفرنی�
می�باشد�و�ضمناً�فعالیت�سلول�های�دو�قطبی�را�که�به�وسیلۀ�
پاسخ�موج��bمشخص�می�شود�به�عنوان�یک��trait)صفت(�

یا��diathesis)استعداد�زمینه�ای(�مطرح�می�کند�

تحقیقات انجام شده را مجدداً انجام داده و نیز بسط 
و گسترش دهید

داده� انجام� را�مجدداً� قبلی� تنها�مطالعات� نه� محققان�

1. Photopic Negative Response

�fERG داده�های� ثبت� طریق� از� را� مطالعات� این� بلکه�
تحت�شرایط�فوتوپیک�و�نیز�شرایط�اسکوتوپیک�–�که�
گسترش� و� بسط� بود-� نگرفته� قرار� استفاده� مورد� قباًل�
عملکرد� کردن� متمایز� و� جداسازی� برای� آن�ها� دادند��
گیرنده�های�مخروطی،�از�یک�محرکی�که�حالت�سوسو�

زدن�)flickering(�داشت�نیز�استفاده�کردند�
منفی� پاسخ� طریق� از� »آن�ها� می�نویسند:� محققین�
را� شبکیه� گانگلیونی� فعالیت� �،1)PhNR( فوتوپیک�
بالقوه� متغیر� یک� پاسخ،� این� دادند:� قرار� بررسی� مورد�
مهم�در�اسکیزوفرنی�می�باشد�چرا�که�تصور�می�رود�در�
اسکیزوفرنی،�فعالیت�سلول�های�گانگلیونی�شبکیه�مختل�

شده�اند�«
بررسی� این�مطالعات،� دمین�گفت:�»یک�هدف�دیگر�
چرا� است� اسکیزوفرنی� تشخیص� در� �ERG از� استفاده�
که��ERGاز�نظر�پزشکی�و�در�اصل�توسط�چشم�پزشکان�
جهت�ارزیابی�رتینوپاتی�دیابتی�یا�سایر�اختالالت�چشمی�

مورد�استفاده�قرار�می�گرفت�«
شکل� این� به� روانپزشکی� در� �ERG »کاربرد� افزود:� او�
است�که�این�تکنیک،�امکان�بررسی�مستقیم�شبکیه�را�از�
راهی�فراهم�می�آورد�که�بدون�وجود�آن،�نمی�توانستیم�در�
حضور�یک�مغز�زنده�و�فعال�این�ارزیابی�را�انجام�دهیم�«

به� بیمار�مبتال� ارزیابی�شبکیۀ��25 به�منظور� محققان�
�)Technologies�LKC(RETevalاسکیزوفرنی�از�دستگاه�
استفاده�کردند:�این�دستگاه�مورد�تایید��FDAقرار�گرفته�
و�جهت�کار�با�آن�به�تماس�با�قرنیه�یا�گشاد�کردن�مردمک�
میان� از� مطالعه� در� بیماران�شرکت�کننده� نیست�� نیازی�
بیماران�بستری�شده�و�نیز�بیماران�سرپایی�انتخاب�شدند��
با�یافته�های�حاصل�از��25فرد� یافته�های�به�دست�آمده�
سالم�)با�محدودۀ�سنی��18الی��60سال(�مقایسه�گردید�

محققان�شرایط�متنوعی�را�در�مورد�شدت�نور،�رنگ�آن�
و�مدت�زمان�جرقه�زدن�)Flash(�مورد�استفاده�قرار�دارند�
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�:P1 حالت� انجام�شد:� حالت� در�سه� فوتوبیک� آزمون�
سرعت�تکرار�Hz��1بدون�هیچگونه�روشنایی�زمینه�ای؛�
حالت�P2:�شبیه�شرایط�مورد�استفاده�در�مطالعات�قبلی�
شدت� با� زمینه�ای� نور� از� محققان� حال� عین� در� و� بود�
کمتر�استفاده�کردند�و�جهت�کاهش�مدت�زمان�آزمون،�
که� �PPhNR بود؛�حالت� بیشتر� فعالیت�محرک� سرعت�
در�آن�جهت�اندازه�گیری�PhNR،�از�یک�محرک�قرمز�با�

زمینۀ�آبی�رنگ�با�سرعت��3/4Hzاستفاده�شد�
 (Td.s 2/8 [0/25Hz]) S1 ،درآزمون�های�اسکوتوپیِک
 S3 (Td.s 280 [0/5Hz]) و S2 (Td.s 28 [0/1Hz])�از�
جرقه�های�سفید�رنگ�بدون�وجود�نور�زمینه�ای�استفاده�شد�
�1PANSSجهت�ارزیابی�شدت�عالیم�بیماران�از�شاخص�
استفاده�گردید�و�نمره�ها�مبتنی�بر�یک�مدل��5فاکتوری�
بود�که�در�برگیرندۀ�فاکتورهای�مثبت،�منفی،�شناختی،�

تحریکی�و�افسردگی�است�

تفاوت های مهم و قابل توجه

مبتال� بیماران� در� �a موج� دامنۀ� فوتوپیک،� شرایط� در�
به�اسکیزوفرنی�در�مقایسه�با�گروه�کنترل�در�سه�حالت�
کاهش�یافته�و�حاالت��P1و�PPhNR،�پس�از�تصحیح�

�2FDRبه�صورت�چشمگیری�باقی�مانده�بود�
به�همین�شکل�نیز،�دامنه�های�موج��bدر�طی�شرایط�
فوتوپیک�در�میان�گروه�ها�با�یکدیگر�تفاوت�چشمگیری�
داشت�و�در�گروه�اسکیزوفرنی،�دامنه�ها�در�حاالت،��P1و�

�P2کاهش�داشت�
در� اسکیزوفرنی،� گروه� در� اسکوتوپیک� درشرایط�
�aمقایسه�با�گروه�کنترل�در�تمامی�حاالت،�دامنۀ�موج�
�S3کاهش�یافته�بود؛�اما�تفاوت�موجود�تنها�برای�حالت�

به�صورت�چشمگیری�باقی�ماند�
مقایسه�های�بعدی�در�مورد�دامنۀ�امواج��bتحت�شرایط�
اسکوتوپیک،�نشان�دهندۀ�کاهش�قابل�مالحظه�و�معناداِر�
دامنۀ�امواج�در�گروه�اسکیزوفرنی�در�حاالت��S2و��S3بود�

و�مابین�گروه�ها�در�تمامی�سه�حالت�اسکوتوپیک،�یک�
تفاوِت��trend�levelمشاهده�گردید�

�aهیچ�تفاوتی�مابین�گروه�ها�از�نظر�زمان�مطلق�امواج�
در�شرایط�فتوپیک،�وجود�نداشت،�درعین�حال�در�گروه�
زمان� �)latency( تأخیر� و� نهفتگی� میزان� اسکیزوفرنی،�

مطلق�امواج��bدر�حالت��P2طوالنی�تر�بود�
در�بیماران�گروه�اسکیزوفرنی،�در�Flicker test،�دامنه�
در�مقایسه�با�افراد�کنترل،�کاهش�یافته�و�ضمناً�در�زمان�
�27هزارم�ثانیه�پس�از�محرک،�منفی�بودِن�)نگاتیویتِی(

�PhNRکاهش�یافته�بود�
گروه� در� پایه� حالت� در� مردمک� قطر� میانگین�
این� با� بود�� کمتر� کنترل� گروه� به� نسبت� اسکیزوفرنی�
وجود�مابین�دو�گروه�از�نظر�میزان�افزایش�اندازۀ�مردمک�

در�پاسخ�به�تحریک�نوری�تفاوتی�وجود�نداشت�

دستگاهی »امیدبخش«

فاکتورِی� �5 مقیاس� که� می�دهند� گزارش� محققان�
وجود� نشان�دهندۀ� منفی،� عالیم� به� مربوط� �PANSS
دامنۀ� مورد� در� معناداری«� و� شدید� »همبستگی�های�
�b امواج� دامنۀ� و� فوتوپیک� شرایط� درخالِل� �a امواج�
درخالِل�شرایط�اسکوتوپیک�بود��همچنین�با�زمان�مطلق�
امواج��aدرخالِل�شرایط�اسکوتوپیک�–�هرچند�در�حد�و�

اندازه�ای�کوچکتر-�نیز�همبستگی�و�ارتباط�داشت�
افزایش�عالیم�منفی�با�یک�حداقل�دامنۀ�کاهش�یافتۀ�
�PhNRو�دامنۀ��PhNR)هنگامی�که�در�زمان��72هزارم�

ثانیه�پس�از�محرک�اندازه�گیری�می�شد(�مرتبط�بود�
عالوه�بر�این،�مقیاس��PANSSدر�مورد�عالیم�تحریکی،�
�b زمان�مطلق�موج� با� معناداری� و� به�صورت�چشمگیر�

درخالِل�وضعیت��S2ارتباط�و�همراهی�داشت�
رابطه�ای�که� و� FDR،�دو�همبستگی� از�تصحیح� پس�
همچنان�به�صورت�معنادار�و�چشمگیری�باقی�مانده�بود�
شامل�عالیم�منفی�و�دامنۀ�امواج��aدر�شرایط�فتوپیک�

1. the Positive & Negative Syndrome Scale

2. False Discovery Rate
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�b موج� مطلق� زمان� و� تحریکی� عالیم� و� �)PPhNR(
درخالِل�وضعیت�های�اسکوتوپیک�)S2(�بودند�

هیچ�تفاوت�قابل�مالحظه�و�معناداری�مابین�دامنه�های�
فوتوپیک�یا�اسکوتوپیِک��fERGدر�حالت�دوز�معادِل�دارویی�

)کلرپرومازین(�یا�مابین�زمان�های�مطلق�مشاهده�نگردید�
�fERGمحققان�بطورخالصه�بیان�می�کنند�که�دستگاه�
نشان�داد�که�محرک�های��Flicker)حالت�سوسو�زدن(�
مخروطی� گیرنده�های� فعالیت� کردن� مشخص� جهت�
شبکیه�مفید�و�کارآمد�می�باشد�و�ضمناً�از��PhNRجهت�
گانگلیونی� سلول�های� فعالیت� کردن� متمایز� و� مشخص�
آمده� دست� به� نتایج� و� کرد� استفاده� می�توان� شبکیه�

مستقل�از�اثرات�دارویی�است�
قبلی� یافته�های�مطالعات� ما� دمین�ذکرکرد:�»مطالعۀ�
عملکرد� در� ناهنجاری�هایی� وجود� نشان�دهندۀ� که� را�
سلول�های�شبکیه�در�اسکیزوفرنی�با�استفاده�از��EFGبود�
تأیید�کرد�و�ناهنجاری�های�جدیدی�را�نیز�کشف�نمود�«
و� امیدبخش� »ویژگی�های� دارای� دستگاه،� این�
می�باشد:� اسکیزوفرنی� در� استفاده� جهت� نوید�دهنده�ای«�
ازجمله�یکی�از�خصوصیات�آن�این�است�که�ارزیابی�ها�را�با�
سرعت�می�توان�انجام�داد�و�اینکه�این�دستگاه�غیرتهاجمی�
می�باشد��به�عنوان�مثال،�او�گفت:»�نیازی�به�گشادکردن�

مردمک�یا�تماس�با�شبکیه�نیست«

نقش علیتی؟

بخش� از� بارتلد� فون� کریستوفر� دکتر� پروفسور�
فیزیولوژی�و�بیولوژی�سلولی،�مرکز�پیشرفت�تحقیقات�
�،Renoبیومدیکال�در�بیولوژی�سلولی،�دانشکدۀ�پزشکی�
دانشگاه�نوادا،�این�طورگفت�که�»شواهد�فزایندۀ�موجود�
در� بینایی� سیستم� ناهنجاری�های� وجود� زمینۀ� در�
می�باشد� توجه� جالب� و� جذاب� بی�نهایت� اسکیزوفرنی�
زیرا�این�ناهنجاری�ها،�به�وجود�مجموعه�ای�از�نقایص�و�

تجربیات�بینایی�غیرطبیعی�اشاره�می�کند�که�چند�سال�
یا�حتی�چند�دهه�زودتر�از�ایجاد�عالیم�اسکیزوفرنی�رخ�

می�دهند�
نکتۀ�است�که� این� امر�مطرح�کنندۀ� این� بارتلد�گفت:�
تغییرات�رخ�داده�در�بینایی�فرد،�ممکن�است�دارای�یک�
عملکرد� تغییر� از� نشانه�ای� اینکه� نه� باشد� علیتی� نقش�
مغزی�در�هنگامی�که�عالیم�اسکیزوفرنی�واضح�و�آشکار�

شده�باشد�
او�نگرانی�خود�را�در�این�زمینه�ابرازکرد�که�این�مطالعه،�
به�ناهنجاری�های�بعدی�سیستم�بینایی�به�عنوان�مثال؛�
ناهنجاری�های�کورتکس�بینایی�که�توسط�درف�پیترسون�

و�همکاران�نشان�داده�شده-�اشاره�ای�نمی�کند�
عالوه�بر�این،�بارتلد�این�طور�گفت:�»من�نیز�از�توجه�به�
تاثیرات�عمیق�بینایی�در�اسکیزوفرنی�غفلت�کرده�ام��به�
عنوان�مثال،�نابینایی مادرزادی ممکن است سبب حفاظت 
از فرد در مقابل اسکیزوفرنی شود همانطورکه دید کامل و 
این� »به� باشد  تأثیرگذار  نیز می تواند  بی عیب و نقص هم 
شکل�که�به�نظر�می�رسد�دید�کامل�فرد،�منطقۀ�خاکسترِی�
تجربیات�اولیۀ�غیرطبیعی�بینایی�می�باشد�و�این�دید�کامل�

یک�ریسک�فاکتور�خاص�و�بسیار�مهم�است�«
دمین�یادآوری�کرد�که�مطالعات�بعدی�باید�به�استفاده�
و� �MDD در� بلکه� اسکیزوفرنی� در� تنها� نه� �،fERG از�
به�یک� تماماً� را� تا�»این�دستگاه� نیز�توجه�کند� �BMD

ابزار�تشخیصی�معتبر�و�مطمئن�تبدیل�کند�«
دریافت� خارجی� مالی� کمک� گونه� هیچ� مطالعه� این�
محقق� نفر� سه� از� نفر� دو� دمین،� دوسیا� است�� نکرده�
انجام�دهنده�مطالعه�و�دکتر�فون�بارتلد�هیچ�رابطۀ�مالی�
خاصی�را�بیان�نکرده�اند��محقق�دیگر�این�مطالعه�توسط�

شرکت��LKC Technologiesاستخدام�شده�است�
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نیویورک�)اخبار�سالمت�خبرگزاری�
رویترز(:�بر�اساس�مطالعه�ای�که�اخیراً�
به� مبتالیان� که� آنجا� از� شده،� انجام�
گلوکوم�به�تدریج�میدان�دید�خود�را�از�
توانایی� نتیجه� در� داد،� دست�خواهند�
آن�ها�جهت�حفظ�مسیرشان�در�هنگام�
رانندگی�در�مسیرهای�پر�پیچ�و�خم�و�

منحنی�کاهش�خواهد�یافت�
همایش� در� مطالعه� این� یافته�های�
و� بینایی� تحقیقات� انجمن� ساالنۀ�
چشم�پزشکی�که�در�هونولولو،��هاوایی�

در�دوم�می��2018برگزار�گردید،�ارائه�شد�
دورهام،� دوک� دانشگاه� از� دینیز-فیلهو� آلبرتو� دکتر�
خود� مقالۀ� چکیدۀ� در� همکاران� و� شمالی� کارولینای�
در� دید� میدان� سریع� »کاهش� می�نویسند:� این�طور�
شدن� مختل� به� منجر� مرور� به� گلوکوم،� به� مبتالیان�
عملکرد�رانندگی�فرد�خواهد�شد��این�پدیده�توسط�یک�

شبیه�ساز�مورد�ارزیابی�قرارگرفته�است�«
پیشروندۀ� کاهش� میزان� میان� رابطۀ� تحقیقاتی،� تیم�
میدان�دید�و�تغییرات�رخ�داده�در�عملکرد�رانندگی�فرد�
را�در�طی�زمان�در�مبتالیان�به�گلوکوم�مورد�بررسی�قرار�
داده�است��در�این�مطالعۀ�مشاهده�ای�آینده�نگر،��93بیمار�
مدت� به� بودند� دید� کاهش� دچار� که� گلوکوم� به� مبتال�
محققان� قرارگرفتند�� بررسی� مورد� سال� �3/7 میانگین�
جهت�برآورد�کردن�میزان�تغییرات�میدان�دید�بیماران،�

ترکیبی� دید� میدان� در� �3SAP حساسیِت�2 میانگین� از�
دوچشمی�استفاده�کردند�

توجهشان� تفکیک� جهت� بیماران� مهارت� و� توانایی�
محیطی� دید� به� مربوط� موارِد� و� مرکزی� دید� موارد� در�
تا� شد� خواسته� افراد� این� از� گردید�� بررسی� و� آزمایش�
که� کنند� سعی� و� بنشینند� رانندگی� شبیه�ساز� یک� در�
در�حین�رانندگی�در�یک�جادۀ�پیچ�در�پیچی�که�دارای�
به� بمانند�� باقی� باند�وسط� مسیر� در� می�باشد،� مسیر� �3
توانایی� آن�ها،� مرکزی� دید� عملکرد� اندازه�گیری� منظور�
آن�ها�درخصوص�تعقیب�مسیر�منحنی�ها�مورد�سنجش�

قرارگرفت�
زمان�های�واکنش�آن�ها�در�مقابل�محرک�های�محیطی-�
که�برروی�صفحۀ�شبیه�ساز�ظاهرمی�شدند-�توجه�و�دقت�
تفکیک�شدۀ�آن�ها�را�آزمایش�می�کرد��از�آنجا�که�مقادیر�
میانگین� و� منفی� انحراف� دارای� انحناها� همبستگی�

گلوکوم و از دست دادن مهارت های رانندگی1

1. As Glaucoma Patients Lose Visual Field, They Lose Driving Skills � Medscape � Jun 07, 2018.

2.MS: Mean Sensitivity

3. Standard Automated Perimetry
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زمان�های�واکنش�دارای�انحراف�مثبت�بود،�محققان�در�
محاسباتشان�از�لگاریتم�طبیعی�)ln(�استفاده�کردند�

مقدار� بیماران� که� هنگامی� زمان� با�گذشت� و� مرور� به�
بیشتری�از�میدان�دیدشان�را�از�دست�می�دادند،�مهارت�
آن�ها�در�زمینۀ�طی�کردن�منحنی�ها�نیز�از�کاهش�می�یافت،�
به�ازای�از�بین�رفتن�هرچه�سریع�تر�میانگین�حساسیت�
دوچشمی�به�میزان�یک��dBدر�سال،�همبستگی�انحناها�به�
میزان��0/094لگاریتم�در�سال�کاهش�داشت�)P < 0/001؛�

ضریب�تعیینR2(�1(،��22/8درصد(�
افزایش� افراد� دید� کاهش� سرعت� آنکه� موازات� به�
می�یافت،�میانگین�زمان�واکنش�آن�ها�جهت�اموری�که�
نیازمند�تفکیک�توجه�بود،�نیز�افزایش�می�یافت��به�ازای�
کاهشی�با�سرعت�dB �1در�سال،�لگاریتم�میانگین�زمان�
افزایش�داشت� میزان��0/097درسال� به� واکنش�آن�ها�

(P < 0/001, R2 = 69/2%)
میزان� مخدوش�کننده،� عوامل� جهت� تصحیح� از� پس�
با�گذشت�زمان�همچنان�به�صورت� کاهش�میدان�دید�
و� انحنا� همبستگِی� کاهش� با� معناداری� و� چشمگیر�
افزایش�مدت�زمان�واکنش�در�انجام�اموری�که�نیازمند�

تفکیک�توجه�بود،�همراهی�و�ارتباط�داشت�
دکتر�ژانت�ژِلیک�که�در�زمینۀ�کاهش�دید�تحقیق�می�کند�
به� را� و�مدیر�مرکز��Chicago Lighthouse)که�خدماتی�

1. coefficient of determination

از�طریق� می�باشد� می�دهد(� ارائه� دید� اختالل� دچار� افراد�
ایمیلی�به�اخبار�سالمتی�خبرگزاری�رویترز�این�طور�گفت:�
»مطالعات�قبلی�که�با�استفاده�از�یک�شبیه�ساز�رانندگی�
انجام�می�گرفت�نشان�داده�که�میدان�دید�کمتر�از��100
 Goldman visual field isopter(درجه�در�محدودۀ�افقی�
lll�4�e stimulus(�در�مبتالیان�به�گلوکوم�با�افزایش�ریسک�
تصادفات�مرتبط�است��نتایج�فوق�با�آنچه�که�در�این�چکیده�

گزارش�می�شود،�همخوانی�و�هماهنگی�دارد�«
معاون� نیز� و� اپتومتریست� که� کرامبلیس� کارا� دکتر�
�Chicago Lighthouseمی�باشد،�می�گوید� رئیس�مرکز�
افرادی�که�مسئول�رسیدگی�به�بیماران�گلوکومی�بوده�
به� باید� می�کنند� بررسی� را� بیماران� این� دید� میدان� و�
مورد� این� در� و� کرده� توجه� نیز� آن�ها� رانندگی� سالمت�
با�بیمارانشان�صحبت�کنند�و�توصیه�به�آن�ها�در�زمینۀ�

کنار�گذاشتن�رانندگی،�کار�عاقالنه�ای�خواهد�بود�
سالمتی� اخبار� به� ایمیلی� طریق� از� کرامبلیس� دکتر�
خبرگزاری�رویترز�گفت:�»اطالعات�بدست�آمده�از�این�
تا� می�کند� کمک� ما� به� آن،� مشابه� مطالعات� و� مطالعه�
توصیه�های�مستند�و�مستدلی�را�به�بیماران�ارائه�دهیم��
حفظ�ایمنی�و�سالمت�بیمارانمان�و�نیز�جامعه�در�راس�

همۀ�امور�قرار�دارد�«
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فراوانی� تبلیغات� امروزه� آلتو-� پالو�
هوش� و� ماشینی� یادگیری� مورد� در�
دارد� پزشکی�وجود� در� �)AI( مصنوعی�
به� خبرهایی� روز� هر� معلوم� قرار� از� و�
گوش�می�رسد�که�ادعا�می�کنند�برخی�
یا� تشخیص� نحوۀ� جدید،� مدل�های� از�
درمان�بیماری�ها�را�تغییر�خواهد�داد��با�
این�وجود،�کارشناسان�در�این�زمینه�با�
احتیاط�بیشتری�برخورد�کرده�و�چند�
تن�از�سخنرانان�همایش�در�مورد�»نقش�
در� مصنوعی� هوش� و� انسانی� هوش�
پزشکی«�هشدار�می�دهند�که�اگر�هوش�
مصنوعی�بدون�بررسی�های�کافی�و�بدون�

احتمال� درآن�صورت� کند� نفوذ� بالینی� عرصۀ� به� نظارت،�
آسیب�رسانی�بالقوه�باالیی�به�بیماران�وجود�خواهد�داشت�

و� �AI بر� مبتنی� بالینی� تصمیم�گیری� مدل�های�
و� مجالت� در� �،AI بر� مبتنی� پیش�بینِی� مدل�های� نیز�
رسانه�های�عمومی�توجه�همگان�را�جلب�کرده�است،�اما�
داده�های�کلینیکی�در�خصوص�تأیید�آن�ها�ناکافی�است،�
دکتر�اِریک�توپول�در�این�همایش�اعالم�کرد�که�هیچ�نوع�
اطالعاِت�مقایسه�ای�آینده�نگری�درخصوص�این�تکنیک�

منتشر�نشده�است�
FDA،�در�حال�حاضر�حداقل��3دستگاِه��AIمحور�را�
قرار�داده�است�� تأیید� استفاده�در�کلینیک�مورد� جهت�
�LVO Stroke Platformاز�شرکت��Viz.aiدر�ماه�فوریۀ�

امسال�جهت�کمک�به�آنالیز��CT scansدر�یافتن�عالیم�
سکتۀ�مغزی�مورد�تأیید�قرارگرفت��دستگاه��IDx�DRاز�
شرکت��IDx LLCدر�ماه�آوریل�مورد�تأیید�قرار�گرفت��
رتینوپاتی� تشخیص� جهت� را� نرم�افزاری� دستگاه� این�
استفاده� جهت� و� می�دهد� قرار� استفاده� مورد� دیابتی�
بیماری�های�چشمی� امر� در� که� پزشکی� پرسنل� توسط�
از� �OsteoDetect است�� ندارند،�طراحی�شده� اطالعاتی�
شرکت��Imagenهفتۀ�گذشته�مورد�تأیید�قرار�گرفت�و�
به�منظور�کمک�در�تشخیص�شکستگی�های�مچ�دست�

در�افراد�بزرگسال�مورد�استفاده�قرار�می�گیرد�
این� مورد� در� حتی� حاضر� حال� در� وجود،� این� با�
دستگاه�ها�هیچ�دادۀ�آینده�نگری�جهت�تایید�اثر�بخشی�

آن�ها�منتشر�نشده�است�

هشدار در مورد استفاده از هوش مصنوعی در پزشکی1

1. Caution Needed With Artificial Intelligence in Medicine, Experts Warn� Medscape �
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و� قلب� متخصص� که� توپول� اِریک� دکتر� که� هنگامی�
معاون�اجرایی�و�استاد�طب�مولکوالر�در�مؤسسۀ�تحقیقاتی�
�Medscape سردبیر� و� کالیفرنیا� �،La Jolla در� �Scripps
�IDx�DR تولید�دستگاه� در� با�محققان�دخیل� می�باشد�
گفتگو�کرد،�آن�ها�به�او�گفتند�که�داده�هایی�از�یک�مطالعۀ�
آینده�نگر�در�دست�می�باشد�که�بر�روی��900بیمار�انجام�
شده�و�البته�نتایج�این�مطالعه�به�زودی�چاپ�خواهد�شد��
توپول�با�تاکید�گفت:�»البته�این�نخستین�مطالعۀ�آینده�نگر�
درخصوص��AIمی�باشد�که�نشان�خواهد�داد�این�حوزه�از�

علم�چقدر�ناقص�و�نوپا�می�باشد�«
�AI مدل�های� مورد� در� شده� منتشر� مطالعات� سایر�
مطالعۀ� مانند� بودند� گذشته�نگر� همگی� پزشکی� درعالم�

�OsteoDetectجهت�دریافت�مجوز�فروِش�دستگاه�
توپول�و�دیگر�همکاران�در�این�همایش�یک�روزه�اعالم�
کردند�که�هر�چند�برخی�از�این�مطالعات�گذشته�نگر�بسیار�
تایید� این�مطالعات�جهت� اما� مناسب�هستند� و� مطلوب�

کاربرد�بالینی�این�دستگاه�ها�ناقص�و�ناکافی�هستند�

»مجهوالتی ناشناخته«

Re��Microsoft �دکتر�ریچ�کارونا�که�محقق�ارشد�در�مرکز
�searchدر�ردموند،�واشینگتن�می�باشد،�این�طورگفت:�»اگر�
شخصی�بگوید�که�دارای�مدلی�هست�که�دقتی�فراتر�از�دقت�
انسان�دارد�و�مدعی�باشد�که�این�حرفش�مبتنی�بر�داده�های�
آزمون�می�باشد،�باز�هم�آن�را�قبول�نکنید��وجود�دقت�باال�بر�

اساس�مجموعه�ای�از�آزمون�ها،�کافی�نیست�«
این� نقایص� دادن� نشان� و� کردن� مشخص� منظور� به�
تکنیک،�کارونا�در�مورد�تعدادی�از�مدل�های��AIکه�بر�
مدل�های� داد؛� توضیحاتی� بود� کرده� مطالعه� آن�ها� روی�
به� مبتال� بیماران� افتراق� منظور� به� او،� بررسی� تحت�
پنومونی�که�در�معرض�خطر�باالی�مرگ�قرار�داشتند�و�
لذا�می�بایست�اقدامات�مراقبتی�شدیدتری�در�آن�ها�انجام�

می�گرفت�از�بیمارانی�که�در�معرض�خطر�پایین�تری�بوده�
و�قابل�ترخیص�از�بخش�اورژانس�بودند،�طراحی�شده�بود��
در�مراحل�اولیه،�استفاده�مکرر�و�متوالِی�این�مدل�ها�با�
توجه�به�داده�های�به�دست�آمده�دقت�بسیارخوبی�داشت��
همچنین�نتایج�نشان�دهندۀ�آن�بود�که�در�مبتالیان�به�
آسم�در�مقایسه�با�افراد�فاقد�آسم،�احتمال�مرگ�و�میر�
ناشی�از�پنومونی�کمتر�بوده�و�لذا�می�توانستیم�آن�ها�را�با�

اطمینان�خاطر�مرخص�کرده�و�به�خانه�بفرستیم�
با�توجه�به�داده�ها�و�ورودی�به� دکتر�کارونا�گفت�که�
دست�آمده�از�پزشکان،�آن�ها�متوجه�شدند�که�آسم�در�
�AIمیان�مجموعه�داده�هایی�که�جهت�آموزش�به�مدل�
مورد�استفاده�قرارگرفته�بود،�یک�عامل�محافظت�کننده�
عوامل� وجود� علت� به� بیماری� این� اما� است؛� بوده�
مبتال� بیماران� داشت�� محافظتی� نقش� مخدوش�کننده�
به�آسم،�معموالً�زودتر�تحت�مراقبت�قرار�می�گیرند�زیرا�
و� بوده� مطلع� بیشتر� خودشان� ریوی� عملکرد� از� آن�ها�
این�شرایط�زمینه�ای�ممکن�است�زودتر� به�علت�وجود�
بستری�شده�یا�تحت�مراقبت�های�ویژه�ای�قرار�بگیرند؛�اما�

مدل،�به فکر هیچ یک از این شرایط نمی باشد.
و� استنفورد� دانشگاه� رئیس�سابق� دکتر�جان�هنسی،�
تورینگ�در�سال�2017،� دریافت�کنندۀ�مشترک�جایزۀ�
در�این�همایش�هشدار�داد:�»یک�چیز�را�به�خاطر�داشته�
�)supervised Learning( شده� نظارت� آموزش� باشید:�
حد�اعالی�دادن�اطالعات�غلط�و�نادرست�و�در�نتیجه�به�
دست�آوردن�نتایج�نادرست�می�باشد،�اگر�شما�کد�غلط�
و�اشتباهی�بنویسید�در�آن�صورت�پاسخی�که�به�دست�
خواهید�آورد،�با�پاسخ�واقعی�هیچ�ارتباطی�نخواهد�داشت��
این�برنامه�ها�می�توانند�اطالعاتی�را�از�مثال�ها�و�نمونه�ها�

بدست�آورند�اما�دارای�فهم�و�بصیرت�نمی�باشند�«
به�عبارت�دیگر،�مدل�پنومونی�در�صورت�اجرا،�ممکن�
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است�بیماران�مبتال�به�آسم�را�در�دستۀ�در�معرض�خطر�
یادگیری� مدل�های� و� عصبی� شبکه�های� زیرا� دهد� قرار�
رخ� پدیده�ای� چرا� اینکه� مورد� در� نمی�توانند� ماشینی،�
بر� که� داده�هایی� در� فقط� آن�ها� تفکرکنند�� می�دهد،�
اساس�آن،�تحت�آموزش�و�یادگیری�قرارگرفته�اند�مدلی�
را�تشخیص�می�دهند؛�بنابراین�اگر�ریسک�فاکتوری�مثل�
آسم�یا�بیماری�قلبی�را�بتوان�تشخیص�داد�و�به�نحو�موثری�
درمان�کرد،�در�آن��صورت�آن�ریسک�فاکتور�برای�آن�مدل�
به�علت�نحوۀ�واکنش�پزشکان�به�آن�و�نه�به�خاطر�بیولوژی�

زمینه�ای�نقش�محافظتی�ایفا�خواهد�کرد�
کارونا�گفت:�»آنچه�که�وحشت�آور�است�این�است�که�
این�احتمال�وجود�دارد�که�این�مدل�ها�در�مورد�مسائلی�
که�ما�قادر�به�تشخیص�و�درمان�آن�ها�هستیم،�بزرگترین�
این� به� از�حد� بیش� ما� اگر� مرتکب�شوند�� را� اشتباهات�
و� عوارض� است� ممکن� کنیم،� اعتماد� و� تکیه� مدل�ها�

پیامدهای�فاجعه�باری�رخ�دهد�«
خصوص� در� دیگر� مهم� نگرانی� یک� که� گفت� کارونا�
شبکه�های�عصبی�و��AIاین�است�که�این�مدل�ها�مبتنی�
قدر� آن� و� بوده� داده�ها� از� عظیمی� چنان� حجم� یک� بر�
نمی�داند�که�نتایج�را�چه� پیچیده�اند�که�هیچ�کس�واقعاً�
عاملی�هدایت�و�راهبری�می�کند�و�اینکه�چرا�یک�بیمار�
بر�اساس�مدل،�در�یک�گروه�یا�گروه�دیگر�قرار�می�گیرد�

در� او� که� استداللی� تنها� پنومونی،� مدل� اساس� بر�
پزشکی� همکار� که� است� این� می�داند� مشکل� آن� مورد�
که�بر�روی�یک�مدل�پیش�بینِی�قانون-محور�ساده�تر�و�
در�نتیجه�شفاف�تر�کار�می�کرده�)مثل�مدل�هایی�که�در�
حال�حاضر�به�طور�منظم�مورد�استفاده�قرار�گرفته�اند(�
محافظتی� عامل� یک� نظر� به� آسم� که� نموده� مشاهده�
را� خود� مدل� مسئله،� این� به� توجه� با� کارونا� می�باشد��

کنترل�کرد�و�همان�حالت�را�مشاهده�کرد�
او�گفت:�»من�این�]یک�مشکل[�را�رفع�و�اصالح�خواهم�

کرد�اما�مسئله�ای�که�احتماالً�باقی�خواهد�ماند�این�است�
را� چیزی� چه� لذا� و� دانم-� نمی� را� چیزی� چه� من� که�
نتیجه�نمی�توانم�حل�کنم؟� نمی�توانم�درک�کنم-�و�در�
مجهوالتی�ناشناخته�وجود�دارد�که�در�واقع�این�مدل�های�

بسیار�پیچیده�به�آن�ها�دچار�می�باشند�«
برای� که� می�گوید� مجهوالت،� این� به� توجه� با� کارونا�
مطمئن�شدن�از�اینکه�مدل�های�تصمیم�گیرِی�مبتنی�بر�
هوش�مصنوعی�بتوانند�نتایج�حاصله�را�ارتقا�بخشیده�و�به�
بیماران�آسیبی�وارد�نکنند،�ضروری�است�یک�مجموعه�

از�مطالعات�بالینی�آینده�نگر�انجام�شود�
با� توپول� جمله� از� همایش� این� دیگر� سخنران� چند�
نیاز� این�دیدگاه�موافق�بودند��توپول�تاکید�کرد�جامعه�
دارد�که�به�شکلی�آینده�نگر�مشاهده�کند�که�این�ابزارها�
نظر� از� فقط� نه� بخشند� می� بهبود� را� بیماران� وضعیت�
مجموعۀ�داده�ها��AIبسیار�دقیق�می�باشد��توپول�گفت:�
»من�به�نتایج�]بیماران[�نیاز�دارم،�من�به�همۀ�مطالعات�
مطالعات� با� ولی� ندارم� نیاز� بالینی� شدۀ� تصادفی�ساز�

گذشته�نگر�آزمایشگاهی�)in silico(�1مشکل�دارم�«

به رویکردهای کنترلی جدیدی نیاز داریم

FDA،�معاون�رئیس� رابرت�کالیف،�عضو�سابق� دکتر�
�Duke Healthقسمت�علوم�داده�های�بهداشتی�در�مرکز�
علوم� قسمت� مشاور� و� شمالی� کارولینای� �،Raleigh در�
حیاتی�گوگل،�وضعیت�کنونی�در�مورد�علوم�کامپیوتری�
و��AIرا�با�دوران�گذشتۀ�مربوط�به�انقالب�صنعتی�شبیه�
و� بود� همراه� بسیار� وعده�های� با� که� دوره�ای� می�داند:�

خطرات�عظیم�بالقوه�ای�در�برداشت�
او�گفت:�»من�همواره�به�مهندسان�شرکت�گوگل�یادآور�
می�شوم�که:�اگر�الگوریتم�طراحی�شده�توسط�شما�منجر�
به�این�شود�که�فردی�کفش�اشتباهی�بخرد�این�حالت�
کاماًل�با�اینکه�الگوریتم�های�شما�منجر�به�ارائه�خدمات�

in vitro1��مترادف�با�
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سالمتی� برای� که� شود� تصمیم�گیری�هایی� یا� بهداشتی�
فرد�مضر�بوده�و�منجر�به�مرگ�افراد�شود،�فرق�می�کند�«
حراست� و� حفظ� در� را� مهمی� نقش� قانون� مجریان�
قوانین� این� که� آنچه� اما� کرد؛� خواهند� ایفاء� بیماران� از�
می�توانند�انجام�دهند�و�نیز�چگونگی�و�ماهیت�این�قوانین�
هنوز�مشخص�و�معین�نشده�است��او�گفت:�»من�تصور�
می�کنم�که�کاماًل�واضح�است�که�با�این�معضل�نمی�توان�

از�طریق�روش�های�نظارتی�سنتی�برخورد�کرد�«
روش�قدیمی�و�سنتی�جهت�داروهایی�طراحی�شده�بود�
که�دارای�یک�فاز�تولید�و�توسعۀ�طوالنی�بودند�از�جمله�
مطالعات�پره�کلینیکی�و�مطالعات�آینده�نگر�کلینیکی��او�
گفت:�اما�در�اینجا�با�یک�فن�آوری�بسیار�پیچیده�و�مولتی�
دورۀ� دارای� و� بوده� جدید� که� هستیم� روبرو� فاکتوریال�
نهفتگی�کوتاهی�می�باشد��روشن�است�که�هر�موقع�که�
الگوریتم�هوش�مصنوعی�شما�تغییر�کند،�شما�باید�کار�
ارزیابی�عملکرد� �FDAدرخواست� از� و� متوقف�کرده� را�
الگوریتم�جدید�را�نمایید�و�این�باعث�بروز�مشکالتی�برای�

شما�خواهد�شد�
کالیف،�دیدگاه�خود�را�با�یک�مثال�واضح�و�روشن�نشان�
داد��او�گفت:�»این�تکنیک�منجر�به�وضعیتی�خواهد�شد�
به� که�در�آن�حالت،�روش�های�قدیمی�جهت�دستیابی�
اما�من�دلیل� هدف�مورد�نظرمان�دیگر�کارآیی�نداشتم�
می�آورم�که�علی�رغم�ادعاهای�موجود�در�مورد�مخالفت�
زیادی� هسته�ای� سالح�های� هسته�ای[،� سالح�های� ]با�
خطرناکی� و� منفی� آثار� دارای� بالقوه� که� دارند� وجود�
می�باشند��در�حال�حاضر�تنها�تعدادی�از�آن�ها�در�معرض�

دید�افراد�گذاشته�شده�اند�«
کالیف�گفت�که�با�نگاه�به�تاریخچۀ��FDAو�نحوۀ�نظارت�
آن�بر�فن�آوری�های�جدید،�ما�به�الگویی�خواهیم�رسید��این�
سازمان�حداکثر�تالش�خود�را�می�کند�تا�یک�استراتژی�
مناسب�نظارتی�پیدا�کند�اما�همیشه�هم�این�طور�نیست�

و�در�گذشته�این�امر�منجر�به�بروز�حوادث�فاجعه�باری�
شده�است��پس�این�مسائل�باعث�ایجاد�قوانین�بیش�از�
حد�سختگیرانه�ای�می�شود�که�سرانجام�با�گذشت�زمان،�
سست�شده�تا�اینکه�این�قوانین�به�یک�سطح�متعادلی�از�

سختگیری�و�اجرا�دست��یابند�
او�گفت�که�انتظار�او�این�است�که�در�اینجا،�این�الگو�بار�
دیگر�هم�رخ�دهد��»به�فکر�دوز�دارویِی�اشتباهی�باشید�

که�مورد�تایید�می�باشد�«

»همگی ما دارای نقشی هستیم«

کالیف�یادآوری�می�کند�که�فرایند�تاییدتصمیم�گیری�های�
کلینیکی-که�از�نظر�او�جدا�از�فرایند�کنترل�تصمیم�گیری�
تصویب� قانونی� مراحل� گذراندن� حال� در� می�باشد-�
�AIمی�باشد��او�گفت:�ما�متوجه�هستیم�که�به�مرور�که�
بهتر�و�بهتر�می�شود،�می�تواند�آثار�بسیار�خوب�یا�بسیار�
بدی�را�نیز�در�پی�داشته�باشد�و�باید�روش�هایی�را�جهت�
برنامه�ریزی�جلوتر�از�زمان،�جهت�تفکیک�این�آثار�ایجاد�
بروز�حوادث�دیگر� از� این�کار�پس� انجام� کنیم�چرا�که�

کافی�و�مفید�نخواهد�بود�
در�حال�حاضر�مسیری�که�سازمان�در�پیش�گرفته،�شبیه�
مرحلۀ�قبل�از�بازرسِی�امنیتی�فرودگاه�ها�می�باشد:�به�این�
شکل�که�یک�مرحلۀ�پیش-�تاییدی�وجود�دارد�که�نشان�
می�دهد�یک�روش�از�نظر�تکنیکی�صحیح�می�باشد��کلیف�
�Postmarketتوضیح�داد�که�اما�پس�از�آن�به�ارزیابی�های�
)پس�از�فروش(�نیز�نیاز�است�که�می�بایست�در�برگیرندۀ�

نتایج�بالینی�باشد�
21st Cen�(�»21 �او�گفت�که�قانون�»بهبودی�های�قرن
tury Cures(�به�برخی�از�این�موضوعات�با�رویکرد�»نسبتاً�
دستگاه� ب� مدل� یک� اگر� است�� کرده� توجه� مستدل«�
مبتنی�بر��AI-�مثل�دستگاهی�که�تعداد�قدم�های�فرد�را�
می�شمرد-�جهت�جمع�آوری�اطالعات�مورد�استفاده�قرار�
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گیرد،�در�آن�صورت�نیاز�به�نظارت�و�قانون�وجود�ندارد��
اگر�فن�آوری�جهت�تشخیص�یا�درمان�بیماری�ها�به�کار�
رود-مثل��IDx�DRو�Osteodetect-�در�آن�صورت�نیاز�
به�تایید�آن�توسط��FDAخواهد�بود��اگر�الگوریتم�واقعاً�
در�امر�مراقبت�های�بهداشتی�بیماران�دخیل�باشد-�مثاًل�
موقع� در� شدن� فعال� جهت� دفیبریالتور� یک� به� اخطار�
وسیلۀ� هر� همانند� دستگاه� این� آن�صورت� در� مناسب-�

دیگری�باید�مورد�نظارت�قرار�گیرد�
کالیف�تکرار�کرد�که��FDAنیز�همانند�فردی�که�کمک�
به�هدایت�این�حوزه�و�نظارت�بر�آن�می�کند،�نمی�تواند�و�
نباید�نیز�این�وظیفه�را�به�تنهایی�انجام�دهد��این�سازمان�

خود�به�تنهایی�دارای�نیروی�انسانی�یا�کارشناسان�کافی�
جهت�پرداختن�به�تمامی�ابعاد�این�فن�آوری�جدید�از�جمله�
ابعاد�اخالقی،�محاسبات�و�مراقبت�های�کلینیکی�نمی�باشد�
کرد� درخواست� هرگرایشی� از� دانشگاه�ها� تمامی� از� او�
تا�در�این�امر�شرکت�کنند�و�این�اطمینان�و�تضمین�را�
فراهم�سازند�که�این�فن�آوری�زندگی�بیماران�را�بهبود�
گروه�های� که� گونه� همان� که� گفت� او� بخشید�� خواهد�
دخیل� امر� این� در� داده�ها� متخصصاِن� و� بیماران� حامی�
می�باشند،�پزشکان�نیز�می�بایست�شرکت�کنند��او�گفت:�
»ما�همگی�دارای�نقش�هستیم؛�این�امر،�مسئله�ای�نیست�

که�بتوان�آن�را�به�عهدۀ��FDAرها�ساخت�«
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انتشار دستورالعمل های FDA درباره پیشگیری از 
آتش سوزی های جراحی1

1. FDA Issues Safety Guidance on Preventing Surgical Fires � Medscape � Jun 04, 2018.

2. Electrosurgical Units

ِمگان�بروکس،��4ژوئن�2018

سازمان� این� که� می�گوید� �FDA
مورد� در� را� گزارش�هایی� همچنان�
وسایل� از� ناشی� آتش�سوزی�های�
می�تواند� که� می�کند� دریافت� جراحی�
منجر�به�سوختگی�افراد،�بروز�صدمات،�
تغییر�شکل�یا�مرگ�آن�ها�شود��قسمت�
اعظم�این�آتش�سوزی�ها�قابل�پیشگیری�

می�باشند�
ماه� �29 در� که� ایمنی� اطالعیۀ� در�
روش�هایی� �FDA گردید،� منتشر� می�
را�جهت�کاهش�خطر�آتش�سوزی�های�

و� پزشکی� تجهیزات� از� ایمن� استفادۀ� مانند� جراحی-�
مورد� جراحی� اعمال� در� شایع� بطور� که� محصوالتی�

استفاده�قرار�می�گیرند-�پیشنهاد�می�کند�
�FDAیادآوری�می�کند�که�آتش�سوزی�های�فوق�زمانی�
می�تواند�رخ�دهد�که�عناصر�»مثلث�آتش«�حضور�داشته�
باشند:�یک�اکسیدکننده�)مثل�اکسیژن�یا�اکسید�نیترو(؛�
�،]�ESU[2یک�منبع�احتراق�)مثل�تجهیزات�برقی�جراحی�
فیبر� روشنایی� سیستم�های� لیزرها،� کوتر،� دستگاه�های�
اپتیک(�و�یک�منبع�سوختی�)مثل�پارچه�های�جراحی،�
عوامل�الکل�دار�مخصوص�آماده�سازی�پوست�و�بافت،�مو�

یا�پوست�خود�بیمار�(
از� غنی� محیط��های� در� جراحی� آتش�سوزی�های� اکثر�
غلظت� آن�ها،� در� که� محیط��هایی� عبارتی� )به� اکسیژن�
�FDA��اکسیژن�باالتر�از��30درصد�می�باشد(�رخ�می�دهد
می�گوید�که�هنگامی�که�در�اتاق�های�جراحی�برای�بیمار�

اکسیژن�تجویز�می�شود،�این�چنین�شرایطی�نیز�می�تواند�
مثل� باز� اکسیژن�رسانی� سیستم� یک� در� شود�� ایجاد�
یک�کانوالی�بینی�یا�ماسک،�در�مقایسه�با�سیستم�های�
لولۀ� یا� الرنژیال� ماسک� مثل� بسته� اکسیژن�رسانی�
اندوتراکتال�خطر�بروز�آتش�سوزی�باالتر�می�باشد��در�یک�
محیط�غنی�از�اکسیژن،�موادی�که�در�دمای�اتاق�معموالً�

نمی�سوزند،�می�توانند�آتش�بگیرند�و�بسوزند�
�FDAبه�کارمندان�بیمارستان�و�پرسنل�شاغل�در�امور�
می�باشند،� اعمال�جراحی�دخیل� انجام� در� که� بهداشتی�
توصیه�می�کند�که�به�منظور�کاهش�خطر�بروز�آتش�سوزی،�
با�فاکتورهایی�که�این�خطر�را�افزایش�می�دهند�آشنا�شوند�
و�نیز�در�مورد�کنترل�آتش�سوزی�،�آموزش�هایی�را�دریافت�
مانورهای� برگیرندۀ� در� باید� آموزش�ها� نوع� این� کنند��
آتش� از� استفاده� نحوۀ� آموزش� دوره�ای،� آتش�سوزی�
خاموش�کن�های�حاوی��CO2و�روش�های�تخلیۀ�افراد�از�

محل�آتش�سوزی�باشد�
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�FDAتوصیه�می�کند�که�کارمندان،�در�شروع�هر�اقدام�
جراحی�می�بایست�به�ارزیابی�خطر�آتش�سوزی�بپردازند�
و�از�برقراری�ارتباط�میان�متخصص�بیهوشی�که�کنترل�
گازهای�بیهوشی�در�دست�اوست،�جراح�که�منبع�احتراق�
فراورده�ای� که� عمل� اتاق� پرسنل� و� می�کند� کنترل� را�
مخصوِص�آماده�سازی�پوست�و�پارچه�ها�را�مورد�استفاده�

قرار�می�دهند،�اطمینان�حاصل�شود�
همچنین��FDAجهت�استفادۀ�ایمن�از�اکسیدکننده�ها�
مثاًل� می�کند� اقدامات� از� مجموعه�ای� انجام� به� توصیه�
کمکی� اکسیژن� به� نیاز� بیمار� آیا� اینکه� کردن� مشخص�
در� بخصوص� باشد� نیاز� مورد� آن�کمکی� اگر� نه�� یا� دارد�
قفسه� فوقانی� قسمت� یا� گردن� سر،� جراحی�های� مورد�
سینه،��FDAتوصیه�می�کند�که�غلظت�اکسیژن�مورد�نیاز�
جهت�حفظ�اشباع�کافی�آن،�در�حداقل�مقدار�خود�باشد��
توصیه�می�شود�که�حتی�المقدور�و�در�صورت�مناسب�بودن�
شرایط،�از�یک�سیستم�اکسیژن�رسانی�بسته�استفاده�شود��
�FDA�،در�هنگام�استفاده�از�یک�سیستم�اکسیژن�رسانی�باز
توصیه�می�کند�که�اقدامات�احتیاطی�بیشتری�جهت�حذف�
اکسیژن�و�گازهای�قابل�اشتعال�از�محیط�جراحی�انجام�
گیرد�به�عنوان�مثال�از�تکنیک�های�پوشاندن�)draping(�به�
نحوی�استفاده�شود�که�از�تجمع�اکسیژن�در�محل�جراحی�

جلوگیری�به�عمل�آید�

طراحی و اجرا

از� ایمن� استفادۀ� از� اطمینان� حصول� جهت� �FDA
را� احتراقی� منبع� نقش�یک� است� تجهیزاتی�که�ممکن�

ایفا�کنند،�موارد�زیر�را�پیشنهاد�می�کند:
� در�موارد�جراحی�های�سر�و�گردن�و�قسمت�فوقانی�	

قفسه�سینه�اگر�از�اکسیژن�کمکی�با�غلظت�باال�)بیشتر�
از� استفاده� جای� به� می�شود� استفاده� درصد(� �30 از�
مواردی�که�ممکن�است�نقش�منبع�احتراق�را�داشته�

باشند،�از�گزینه�های�جانشین�استفاده�شود�

� اگر�استفاده�از�منبع�احتراق�الزم�و�ضروری�است،�	
از� استفاده� از� قبل� دهید� اجازه� است� بهتر� که� بدانید�
چنین�وسیله�ای،�مدتی�وقت�بگذرد�تا�غلظت�اکسیژن�
اتاق�کاهش�یابد��ممکن�است�کاهش�غلظت�اکسیژن�
کاهش� یا� گاز� کردن� قطع� از� پس� محیط-حتی� در�

غلظت�آن–�چند�دقیقه�به�طول�انجامد�
� تمامی�وسایل�را�)مثل�تجهیزات،�سیم�ها�و�اتصاالت(�	

از�نظر�مشکالت�عایق�بندی�به�دقت� از�استفاده،� قبل�
بررسی�و�بازرسی�کنید�

� اینکه�	 بر� عالوه� قطبی� تک� انرژی� یک� از� استفاده�
می�تواند�نقش�یک�منبع�احتراقی�را�ایفا�کند،�می�تواند�
مستقیماً�منجر�به�ایجاد�سوختگی�های�ناخواسته�ای�در�
بیمار�به�علت�کوپلینگ�)جفت�شدن(�خازنی�شکل�و�
یا�در�اثر�مشکالت�عایق�بندی�در�حین�جراحی�شود��
قطبی� تک� الکتریکی� دستگاه� یک� از� در�جراحی� اگر�
)مونوپالر(�استفاده�می�شود،�آن�را�در�هنگامی�که�در�
نزدیکی�یا�در�تماس�با�سایر�تجهیزات�می�باشد،�فعال�
نسازید؛�از�یک�سیستم�مونیتورینگ�الکتروِد�برگشتی�
استفاده�کنید؛�و�نوک�دستگاه�های�کوتر�را�تمیز�کرده�

و�هرگونه�بافت�یا�آثار�سوختگی�را�از�آن�پاک�کنید�
� منابع�احتراقی�از�قبیل�ESU s،�دستگاه�های�الکتروکوتر،�	

تجهیزات�روشنایِی�فیبراپتیک�و�لیزرها�را�در�هنگامی�که�
از�آن�ها�استفاده�نمی�شود،�در�یک�مکان�مخصوص�دور�از�
بیمار�در�داخل�پوشش�خود�یا�در�داخل�یک�پوشش�ایمن�
قرار�دهید��منابع�احتراقی�را�نباید�مستقیماً�بر�روی�بیمار�

یا�پارچه�های�جراحی�قرار�داد�
� تولید�	 گرما� که� وسایلی� سایر� که� باشید� آگاه�

می�کنند�)مثل�مته�ها�و�وسایل�مخصوص�سوراخ�کاری،�
فیبراپتیک(� نورافکن�های� و� آرگونی� کوآگوالتورهای�
می�توانند�نقش�یک�منبع�احتراق�بالقوه�را�نیز�ایفا�کنند�
�FDAجهت�اطمینان�حاصل�کردن�از�استفادۀ�ایمن�
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منبع� یک� نقش� است� ممکن� که� جراحی� تجهیزات� از�
سوخت�را�ایفا�کنند،�توصیه�های�زیر�را�ارائه�می�کند:

� زمان�کافی�را�جهت�خشک�شدن�اختصاص�دهید��در�	
هنگام�آماده�سازی�پوست،�از�تجمع�آنتی�سپتیک�های�
از� الکل�در�محل�عمل�جلوگیری�کنید�و�قبل� حاوی�
drap� )قرار�دادن�پارچه�های�جراحی�بر�روی�پوست�
ing(،�برای�مطمئن�شدن�از�خشک�بودن�محل،�آنجا�

را�از�نظر�وجود�رطوبت�یا�تجمع�مایع�بررسی�کنید�
� برای�محل�جراحی�از�اَپلیکاتوری�با�اندازۀ�مناسب�	

استفاده�کنید��به�عنوان�مثال�برای�جراحی�های�ناحیۀ�
میلی�لیتر(� �26( بزرگ� اپلیکاتورهای� از� گردن� و� سر�

استفاده�نکنید�
� آگاه�باشید�که�سایر�لوازم�به�کار�رفته�در�جراحی�	

از�قبیل�وسایلی�که�ممکن�است�باعث�جمع�شدن�و�
به�دام�افتادن�اکسیژن�شوند�)مثل�پارچه�های�جراحی،�
نیز�می�توانند�نقش� و�گاز�جراحی(� اسفنج�ها� حوله�ها،�
یک�منبع�سوخت�را�ایفا�کنند-�حتی�آن�هایی�که�ادعا�
محصوالت� مقاومند؛� گرفتن� آتش� مقابل� در� می�شود�
لوله�های� از� برخی� مثل� پالستیک� از� شده� ساخته�

اندوتراکئال،�ماسک�های�الرنژیال�و�کاتترهای�ساکشن�
و�موارد�مرتبط�با�بیمار�مثل�مو�و�گازهای�روده�ای�

همچنین��FDAپرسنل�اتاق�عمل�را�تشویق�می�کند�در�
مورد�چگونگی�کنترل�آتش�سوزی�های�رخ�داده�در�حین�
برنامه�هایی� این�چنین� انجام�دهند�� برنامه�ریزی� جراحی�
خاموش� و� احتراق� منبع� کردن� متوقف� چگونگی� شامل�
کردن�آتش�از�طریق�استفاده�از�آب،�پتوهای�آتش�سوزی،�
محلول�سالین�و�نحوۀ�استفاده�از�کپسول�حاوی��CO2)در�
صورت�تداوم�آتش�سوزی(�می�باشد��در�مورد�آتش�سوزی�
باید�از�مدار�تنفسی�جدا�و�لوله� راه�های�هوایی،�بیمار�را�
برد� امنی� محیط� به� باید� را� بیمار� نمود�� خارج� را� تراشه�
تا�مراقبت�های� تعبیه�کرد� راه�هوایی�جدیدی� او� برای� و�

تنفسی�از�سرگرفته�شود�
درخواست� درمانی� و� بیمارستانی� مراکز� پرسنل� از�
می�شود�تا�موارد�آتش�سوزی�رخ�داده�در�حین�جراحی�را�به�
ای� برنامه� �MedWatch دهند:� گزارش� �MedWatch
است�که�توسط��FDAطراحی�شده�و�مخصوص�اطالعات�

حفاظتی�و�گزارش�دهی�حوادث�آسیب�رسان�می�باشد�
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در� استفاده� جهت� را� مصنوعی� عنبیۀ� اولین� �،FDA
مادرزادی� آنیریدیای� به� مبتال� بزرگساالِن� و� کودکان�
مثل� مشکالتی� از� )ناشی� آیریس� اختالالت� دیگر� یا�
در� جراحی� طریق� از� آن� برداشتن� یا� تروما� آلبینیسم،�

مالنوما(�مورد�تایید�قرارداده�است�
 CustomFlex (HumanOptics مصنوعی� عنبیۀ�
(�AGوسیله�ای�است�که�از�طریق�عمل�جراحی�ایمپلنت�
تاخوردن� قابل� و� نازک� طبِی� سیلیکون� از� و� می�شود�
ساخته�شده�و�برای�هر�شخصی�می�توان�آن�را�به�صورت�

اختصاصی�ساخت�و�رنگ�آمیزی�نمود��عنبیۀ�مصنوعی�
توسط�ساختارهای�آناتومیکی�خود�چشم�در�محل�نگه�
داشته�می�شود�یا�در�صورت�لزوم�با�استفاده�از�بخیه�در�

محل�خود�قرار�می�گیرد�
دکتر�مالوینا�آیدلمان،�مدیر�بخش�تجهیزات�چشم�و�
�FDAدر�مرکز�تجهیزات�و�سالمتی�رادیولوژیک��ENT
اختالالت� به� مبتال� »بیماران� است:� این�طورگفته� اخیراً�
عنبیه�ممکن�است�دچار�مشکالت�شدید�بینایی�شده�و�
ضمناً�از�شکل�ظاهری�چشم�خود�اظهار�نارضایتی�کنند�«
روشی� مصنوعی،� عنبیه� اولین� »تایید� گفت:� آیدلمان�

1FDA تایید اولین عنبیه مصنوعی توسط

1. FDA OKs First Artificial Iris for Aniridia, Other Iris Defects � Medscape – May 30, 2018.
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نقایص�عنبیه�ای�می�باشد� ابداعی�جهت�درمان� جدید�و�
که�باعث�می�شود�حساسیت�فرد�به�نور�و�اشعه�کاهش�
می�تواند� آنیریدیا� به� مبتال� بیماران� در� روش� این� یابد��

نمای�ظاهری�چشم�را�بهبود�بخشد�«
آنیریدیای�مادرزادی�یک�اختالل�ژنتیکی�نادر�است�که�
در�آن،�عنبیه�به�طورکامل�یا�نسبی�وجود�ندارد�و�شیوع�
آن�در�ایاالت�متحده�یک�مورد�در�هر��50الی��100هزار�

نفر�می�باشد�
ایمنی�و�اثربخشی�عنبیۀ�مصنوعی��CustomFlexدر�ابتدا�
در�یک�مطالعۀ�بالینِی�تصادفی�ساز�نشده�مشخص�گردید��
این�مطالعه�برروی��389فرد�بزرگسال�و�خردساِل�مبتال�به�

آنیریدیا�یا�سایر�اختالالت�عنبیه�ای�انجام�شد�
از� پس� که� ذکرکردند� بیماران� از� درصد� �70 از� بیش�
ایمپلنت�کردن�این�وسیله،�حالت�درخشندگی�زیاد�نور�و�
حساسیت�آن�ها�به�نور�به�میزان�قابل�مالحظه�ای�کاهش�
یافته�و�کیفیت�زندگی�آن�ها�نیز�بهبود�یافته�است��عالوه�بر�
این�بر�اساس�اطالعات�ارائه�شده�از�سوی�FDA،��94درصد�
از�بیماران�از�شکل�ظاهری�عنبیه�مصنوعی�رضایت�داشتند�
خطرناک� عوارض� میزان� که� داد� نشان� مطالعه� این�
ناشی�از�این�دستگاه�و�عمل�جراحی�نیز�پایین�می�باشد�
عوارض�مربوط�به�عنبیۀ�مصنوعی��CustomFlexشامل�
جابجا�شدن�یا�در�رفتگی�آن،�شناور�شدن�رشته�هایی�از�

�،)iritis(التهاب�عنبیه��،IOPآن�در�داخل�چشم،�افزایش�
چسبیدن�آن�به�قرنیه�یا�عدسی�و�نیاز�به�انجام�جراحی�
یا�تعویض�این� مجدد�جهت�جابجا�کردن،�خارج�کردن�

وسیله�می�باشد�
عوارض�مربوط�به�فرایند�کاشت�)implant(�شامل�افزایش�
IOP،�هایفما،�ادم�سیستویید�ماکوال،�جراحی�مجدد،�تورم�

قرنیه،�التهاب�عنبیه�و�کنده�شدن�شبکیه�می�باشد�
که� چشم�هایی� در� را� �CustomFlex مصنوعی� عنبیۀ�
دچار�اووئیت�مزمن�شدید�یا�کنترل�نشده�می�باشند�و�نیز�
در�میکروفتالموس،�پارگی�شبکیۀ�درمان�نشده،�گلوکوم�
روبال،� ویروس� از� ناشی� کاتاراکِت� نشده،� درمان� مزمن�
انواع�خاصی�از�آسیب�های�عروقی�شبکیه�و�یا�در�موارد�
عفونت�های�داخل�چشمی�نباید�مورد�استفاده�قرار�داد��
همچنین�این�دستگاه�برای�بیمارانی�که�باردار�هستند،�

کنترا�اندیکه�است�
طراحی� دارای� �CustomFlex مصنوعی� عنبیۀ�
پیشرفته�ای�بوده�و�از�طریق�تقاضانامه�که�قبل�از�عرضۀ�
این� گرفت:� قرار� تایید� مورد� و� شده� ارائه� بازار� به� آن�
نوع� سختگیرانه�ترین� مجوز،� تایید� درخواست�های� نوع�
بازار� به� محصوالت� عرضه� مخصوص� تقاضانامه�های� از�
می�باشند�و�این�نوع�تقاضانامه�ها�معموالً�در�مورد�وسایلی�

که�دارای�خطر�باالیی�می�باشند،�مورد�نیاز�است�



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

kermaninfo@basirclinic.ir

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

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

شیراز،
بلوار پاسداران، خیابان مبعث
نرسیده به پارک حدیث

تلفن : ۶۴۸۴۸۱۴  ۰۷۱۳ 

فکس: ۶۴۸۳۰۶۹  ۰۷۱۳ 
shirazinfo@basirclinic.ir

 ۰۷۱۳  ۸۲۳۴۶۷۸
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