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سخن سردبیر مهمان

دکتر محمدحافظ نوروزی زاده

در تجربه ش��خصی اینجان��ب، همکاران 
چشم پزش��ک اهمی��ت زی��ادی ب��ه وضعیت 
ارگونوم��ی در هن��گام معاین��ه بیم��ار و ی��ا 
انج��ام اعمال جراحی نمی دهن��د. اما همگی 
بخوبی می دانیم که اش��تغال به کار در رشته 
چشم پزش��کی تا س��نین بازنشس��تگی اغلب 
م��ا را درگی��ر نموده و توجه به س��المت تک 
تک چشم پزش��کان در گذر زم��ان باید امری 
اجتناب ناپذی��ر تلقی ش��ود. بنابراین توجه به 
س��المتی باید بیش  از پیش مورد توجه قرار 
گیرد. در کش��ورهای پیش��رفته بررسی های 
متوالی از چشم پزش��کان در خصوص آسیب 
و درده��ای عصبی-عضالنی صورت می گیرد. 
 Diaconita برای مثال در کش��ور کانادا، دکتر
و هم��کاران ب��رای اولین بار، موض��وع درد و 
صدم��ات عصبی-عضالنی در چشم پزش��کان 
کان��ادا را م��ورد ارزیابی ق��رار دادند. وی یک 
بررس��ی جام��ع کش��وری انج��ام داد و 169 
پاس��خ از چشم پزش��کان و 121 پاسخ نیز از 
همکاران اپتومتریس��ت دریاف��ت نمود. نتایج 
هش��داردهنده نش��ان دادند ک��ه 50 درصد 
چشم پزشکان و 61 درصد اپتومتریست هایی 
که در این بررس��ی )در کانادا( شرکت نمودند 
از دردهای عصبی-عضالن��ی در طی 12 ماه 
گذشته ش��کایت داش��ته اند. به طور دقیق تر 
48 درصد جراحان دخیل در جراحی چش��م 
در ط��ی 12 ماه گذش��ته گزارش��اتی از انواع 
درده��ای musculoskeletal را در ات��اق عمل 

جراحی  گزارش نمودند. 
در میان چشم پزش��کان شایع ترین محل 

درد در ناحیه گردن است و بعد از آن کمردرد، 
درد ش��انه، درد در ستون فقرات توراسیک و 
در نهایت درد مچ دست و انگشتان محل های 
رای��ج درگی��ری musculoskeletal هس��تند. 
در  چشم پزش��کان  پاس��خ های  ش��ایع ترین 
خصوص علت درد در ارتباط با ”انجام تکراری 
وظایف آن ها در رشته چشم“، ”کار کردن در 
وضعی��ت بد و ج��ای تنگ“، کار در س��اعات 
طوالنی و در شرایط نامناسب“ و یا ”چرخش 
و خم کردن گردن“ می باش��ند. شرایطی که 
ب��ه عنوان عل��ل ایج��اد درد عصبی-عضالنی 
ذکر می ش��وند عبارتند از: معاینه با اس��لیت 
لمپ، استفاده از میکروسکوپ برای جراحی، 
لیزر به کمک اس��لیت لمپ، معاینه فندوس 
با افتالموس��کوپ ایندایرکت و موارد جراحی 
طوالنی مدت مانند ویترکتومی های پیچیده. 
چشم پزش��کان ب��ه ط��ور معم��ول برای 
درمان ای��ن درد ها از چه اقداماتی اس��تفاده 
می کنن��د؟ اغلب هم��کاران م��ا از ترکیبات 
 ،(NSAID) غیراس��تروئیدی  التهاب��ی  ض��د 
استامینوفن و استراحت استفاده می کنند. اما 
ش��اید بهترین اقدام، پیش گیری باشد و برای 
این��کار باید ابزارهایی تهیه و تولید ش��وند تا 
همکاران بتوانند بهتر ب��ه انجام وظایف خود 
بپردازن��د. برای مث��ال طراح��ی ارگونومیک
صندلی ی��ا میزهای معاینه بای��د به گونه ای 
باش��د ت��ا کم ترین فش��ار به س��تون فقرات، 
مفاصل ش��انه، آرنج و مچ دس��ت و انگشتان 

وارد شود. 
مشکالت عصبی-عضالنی ممکن است در 

دستیاران رشته چشم و چشم پزشکان جوان 
نیز رخ دهد. در حقیقت در طی دوره دستیاری 
و در حین آموزش، کار با تنوع قابل توجهی از 
دستگاه های چشم پزشکی، عادات نادرست را 
ب��رای معاینه به صورت وضعیت های ناصحیح 
ایس��تادن و نشستن در دس��تیاران این رشته 
و چشم پزش��کان ج��وان ش��کل می دهد. در 
یک مطالعه آزمایش��ی مقدماتی توسط دکتر 
Ratzlaff و همکاران نش��ان داده ش��د که بعد 

از کامل شدن دوره آنالین آموزشی در زمینه 
معیارهای ارگونومی، چشم پزش��کان وضعیت 
بهتری برای نشس��تن هنگام معاینه بیماران 
با اس��لیت لمپ را انتخاب نمودند و در نتیجه 
از می��زان درده��ای عصبی-عضالنی به طور 
قابل توجهی کاسته ش��د. صرف زمان اضافه 
توس��ط همکاران چشم پزشک و اپتومتریست 
ب��رای اطمین��ان از این ام��ر که ب��رای آغاز 
معاینه چشم پزش��کی پوزیشن مناسبی اتخاذ 
ش��ده اس��ت می تواند مس��یری طوالنی قبل 
از تبدیل ش��دن به یک عادت صحیح باش��د. 
در ص��ورت وجود درده��ای عصبی-عضالنی 
باید قبل از آنکه دیر ش��ود بدنبال تش��خیص 
و درم��ان مقتضی ب��ود. با ص��رف وقت برای 
آموزش ه��ای الزم در زمینه ارگونومی و نیز با 
س��رمایه گذاری هم از نظر زمان و هم از نظر 
پیش گیری در برابر بروز مشکالت فوق، مدت 
زمانی که هر یک از ما پیش از بازنشس��تگی، 
قادر به کار ک��ردن خواهیم بود افزایش قابل 

توجهی خواهد یافت.
دکتر محمد حافظ نوروزی زاده
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داروهای تزریقی داخل چشم در جراحی 
کاتاراکت1

1

دکتر استیو اِی. آرشینوف
دکتر اَندرز بندیگ

دکتر ویلیام جی. مایرز
مش�اورین موارد پیچیده و دش�وار بالینی2: دکتر 

لیندا ِکی. فولنر
دکتر سینتیا ماتوسیان

فهرست مطالب
مقدم��ه: داروه��ای اضافه ش��ده به س��رم شستش��و، 
آنتی بیوتیک ه��ای تزریق��ی داخل چش��می، داروهای غیر 
آنتی بیوتیک��ی، ترکیب��ات intracameral بازکننده مردمک، 
داروهای ض��د التهابی intracameral بعد از جراحی، س��ایر 
مواد، س��ایر داروهای مرتبط با جراحی کاتاراکت که قبل از 
عمل جراحی استفاده می شوند، نتیجه گیری، موارد پیچیده 

و دشوار بالینی.

اهداف آموزشی
خواننده در پایان این مقاله باید قادر باشد:

انواع مختل��ف داروهای intracameral را که در س��طح   .1
جهان و در ایاالت متحده جهت جراحی کاتاراکت مورد 

استفاده قرار می گیرد، نام ببرد.
را   intracameral پروفیالکتی��ِک  آنتی بیوتیک ه��ای   .2

فهرست وار بیان کرده و با یکدیگر مقایسه نماید.
ترکیبات intracameral بازکننده مردمک را فهرست وار   .3

بیان کرده و با یکدیگر مقایسه کند.
1 Steve A. Arshinoff, MD, FRCSC; Anders Behndig, MD, 

PhD; William G. Myers, MD- “Intracameral Medications 
for Cataract Surgery”- Focal Points™ Clinical Practice 
Perspectives VOLUME XXXVI NUMBER 9 SEPTEMBER 
2018.

2  Clinicians’ Corner Consultants: Lisa K. Feulner, MD, 
PhD;Cynthia Matossian, MD, FACS.

داروهای ضد التهابی intracameral را که بعد از جراحی   .4
ب��ه کار م��ی رود، فهرس��ت وار بیان کرده و ب��ا یکدیگر 

مقایسه کند.

مقدمه
چشم پزشکان تمایل چندانی به تزریق داروها به داخل 
چش��م ندارند چرا که نگرانند به بافت های حس��اس داخل 
چش��م آسیب وارد ش��ود. البته در موارد حساس و بحرانی 
موارد اس��تثنا وج��ود دارد. در درم��ان اندوفتالمیت عفونِی 
IPOE: Infective Postoperative) پ��س از عم��ل جراح��ی

Endophthalmitis) مدل��ی وج��ود دارد ک��ه در آن جراح با 

خطرات اضافی روبرو می شود. هنری اِِدل هاوسر محلول های 
شستشوی ایمن تری را برای روش فیکو توسط چارلز کلمن 
)1967( تهی��ه کرد. ای��ن محلول ها بر اس��اس اصولی که 
تزریق داخل چش��می آن ها را کم خطرتر سازد تولید شدند 
)ایزوتونیک بودن، فق��دان هرگونه ماده نگه دارنده، متعادل 
از نظر pH و حاوی الکترولیت های مناسب جهت تطابق در 
زاللیه(. پ��س از آن، دکتر غالم علی پیمان و جیمز گیلز بر 
اس��اس همان اصول داروهایی را تولی��د نمودند که غلظت 
آن ها برای تزریقات داخل ویتره و intracameral مناس��ب و 

بی خطر بود. این داروها، موثر و مفید بودند.
در ط��ی 35 س��ال اخیر، دانش تولی��د داروهای داخل 
چشمِی مورد نیاز جهت چشم پزشکان، به تدریج مورد تایید 
قرار گرفته و تجاری سازی شده است. در عین  حال امروزه، 
میان تع��داد داروهای موث��ر و بی خطر که مورد اس��تفاده 
روزمره پزش��کان ق��رار دارد و تعداد داروهای تایید ش��ده 
توسط مراجع قانونی از جمله FDA اختالف و تفاوتی وجود 
دارد. متاسفانه قس��مت اعظم داروهای intracameral مورد 
تایید FDA نمی باش��ند. بنابراین چشم پزشکان در موقعیت 
دشوار و س��ختی می باشند چرا که مطالعات منتشر شده و 
تایید ش��ده ای وجود دارد که نشان دهنده آن است که یک 
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داروی داخل چش��می، ایمن و بی خطر و موثر بود. ولی در 
عین  حال پزشک می داند که استفاده از این دارو در ایاالت 
متحده، کانادا و یا س��ایر نقاط امکان پذیر نبوده یا به شکل 
off-label می باش��د. در این مقال��ه، داروهای موجود، روش 

تجویز و دانش و اطالعات فعلی در مورد ایمنی، اثربخش��ی 
و کاربرد آن ها مورد بحث و بررس��ی قرار می گیرد. بررسِی 
viscosurgical تزریقات داخل ویتره و اس��تفاده از تجهیزات

device ophthalmic (OVD)، خ��ارج از محدوده این مبحث 

می باشد.

داروهای اضافه شده به سرم شستشو
مواد موجود در محلول شستش��وی فیکو به عنوان مواد 
intracameral محس��وب نمی ش��وند. با این وجود، این مواد 

در ای��ن مقاله م��ورد ارزیابی قرار می گیرن��د زیرا از طریق 
 intracameral (IC) تزریق می ش��وند. تزری��ق intracameral

عموماً جهت اشاره به ماده ای استفاده می شود که مستقیماً 
به داخل اتاق قدامی تزریق ش��ده و به ماده شستشودهنده 
اضافه نمی گردد. تزریق intravitreal، اصطالح مناسبی است 
که جهت تزریقات انجام شده به داخل ویتره مورد استفاده 
قرار می گیرد و عمدتاً داروهای anti-VEGF جهت اختالالت 
عروقی ش��بکیه و آنتی بیوتیک های مورد استفاده در درمان 

اندوفتالمیت به این روش تجویز می شوند.
*آنتیبیوتیکها

گیل��ز پی��ش از آنک��ه تزریق��ات intracameral را مورد 
استفاده قرار دهد، در امر اضافه کردن داروها به محلول های 
شستش��و قدم اول را برداشت و پیش��گام این کار بود و در 
ابت��دا آنتی بیوتیک ها به کار گرفته ش��دند. پ��س از او افراد 
دیگ��ری از آنتی بیوتیک ه��ا با غلظ��ت sub-therapeutic در 
داخ��ل محلول انفوزیون اس��تفاده کردند ب��ه این امید که 
می��زان بروز اندوفتالمی��ت را کاهش دهن��د. برخی داروها 
از جمله جنتامایس��ین به عل��ت اندکس های درمانی پایین 
کنار گذاشته ش��دند. گزارش هایی داستان-گونه نشان داد 
که معدودی از جراحان با اس��تفاده از این روش به نتایجی 
دس��ت یافتند و میزان عفونت در کار آن ها بسیار پایین بود 
به همین خاطر این کار بویژه در مورد ونکومایس��ین ادامه 
یافت چرا که میکروبیولوژیس��ت ها تایید کردند که استفاده 
چشمی از آنتی بیوتیک ها در انتخاب رده های مقاوم تاثیری 
ندارد )احتماالً به علت وجود محیط هایی با غلظت بس��یار 
ک��ِم باکتری  ک��ه آنتی بیوتیک  به داخ��ل آن محیط  تزریق 
می گردد(. استفاده از آنتی بیوتیک ها در محلول های شستشو 

در حال حاضر کنار گذاش��ته شده زیرا مطالعات انجام شده 
 نتوانسته است اثربخشِی سطوِح آنتی بیوتیکِی به دست آمده

(Sub-therapeutic) را اثب��ات کند. جراح��ان با خطر ایجاد 

عوارض دارویی روبرو می ش��وند بدون آنکه سودی از تجویز 
دارو ببرند.
*هپارین

هپاری��ن و لنزهای داخل چش��مِی پوش��یده ش��ده با 
هپارین، در مبتالیان به یووئیت مورد استفاده قرار می گیرد 
تا آزادس��ازی س��یتوکین هایی که منجر به ایج��اد التهاب 
داخل چش��می می شوند را کاهش دهد. جدا شدن و فاصله 
گرفتن از لنزهای داخل چشمِی پلی متیل متاکریالت منجر 
به این ش��ده که دیگر از هپارین استفاده  نشود اما جراحانی 
که بر روی خرگوش  کار می کنند، هنوز هم در اغلب موارد 
هپاری��ن را به محلول شستش��و اضافه می کنن��د و این امر 
التهاِب بع��د از عمل جراحی را به می��زان قابل توجهی در 

خرگوش  کاهش می دهد.
*آنتیاکسیدانها

محققان پیش��نهاد کرده اند که اس��ید آس��کوربیک به 
عنوان یک آنتی اکس��یدان به محلول شستش��و اضافه شود 
تا در حین عمل به صورت مداوم اس��تفاده ش��ده و از این 
طریق رادیکال های آزاد ایجاد ش��ده در هنگام فیکو را )که 
احتماالً ناش��ی از cavitation می باش��د( پاک سازی کند. به 
BSS Plus (Alcon ج��ای آن می توان از محلول شستش��وی 

Laboratories, Fort Worth TX) ک��ه حاوی  آنتی اکس��یداِن 

Ophteis FR گلوتاتیون می باش��د، اس��تفاده کرد. در ضمن
Pro OVD (Rayner, Worthing, UK) که در آن از سوربیتول 

ب��ه عنوان یک عامل پاک س��ازی کنن��ده رادیکال های آزاد 
 Ophteis FR Pro .استفاده می شود نیز همین کارایی را دارد
هنوز از س��وی FDA مورد قبول قرار نگرفته و لذا در ایاالت 
متحده به فروش نمی رسد اما شرکت Ryner یک تیم فروش 
مس��تقیم در ایاالت متح��ده دارد و فرصت های موجود در 

ایاالت متحده را مورد بررسی و پایش قرار می دهد.
*محلولهایشستشو

در ابت��دا محل��ول نرم��ال س��الین ب��ه عن��وان ی��ک 
شستش��ودهنده در حی��ن فیک��و م��ورد اس��تفاده ق��رار 
گرف��ت. بعده��ا به عل��ت می��زان ب��االی ب��روز ادم قرنیه 
 بع��د از عم��ل جراحی، محل��ول رینگر الکت��ات و محلول
Plasma-Lyte 148 اس��تفاده گردی��د. در حوال��ی ده��ه 60 

می��الدی محل��ول BSS (Balanced Salt Solution)  تولی��د 
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گردید و س��عی ش��د تا از نظر غلظت یونی، اسمواللیتی و 
pH ش��بیه به مایع زاللیه باشد. FDA استفاده از BSS را در 

جراحی هایی که کم تر از یک س��اعت طول می کشد، تایید 
نمود. در س��ال FDA ،1961 اس��تفاده از BSS Plus را برای 
اعم��ال جراحی با هر مدت  زمانی تایی��د کرد. BSS Plus با 
BSS از این نظر تفاوت دارد که حاوی بی کربنات، فس��فات، 

گلوکز و گلوتاتیون نیز می باشد. گالسر و همکاران توانستند 
نشان دهند که BSS Plus در مقایسه با BSS، برای اندوتلیوم 
قرنیه کم خطرتر و ایمن تر می باش��د و این محلول، محلول 
شستش��ودهنده پایه و اس��تاندارد از بُعد ایمنی می باشد و 
ریس��ک حاصل از مصرف صرفاً BSS ب��ه تنهایی را کاهش 
می ده��د. با این وجود، اس��تفاده از آن به علت قیمت و نیز 
کوتاه شدن اعمال جراحی کاتاراکت کاهش  یافته است. در 
جدول ش��ماره یک، ترکیب شیمیایی محلول های گوناگون 

شستشودهنده با یکدیگر مقایسه گردیده است.
intracameralآنتیبیوتیکهای

تزری��ق intracameral در ابتدا توس��ط گیلز انجام ش��د 
و کار او مش��ابه ب��ا تزریقات intravitreal بود که نخس��تین 
بار توس��ط دکتر پیمان انجام گرفت. از زمان ش��روع اعمال 
جراح��ی کاتاراکت اینتراکپس��والر، تع��دادی از داروها )از 
جمل��ه اس��تیل کولین، کارباکول، آلفا-کیموتریپس��ین( به 
صورت intracameral مورد اس��تفاده قرار گرفته اس��ت، اما 
آنتی بیوتیک ها و ترکیبات بازکنن��ده مردمک تنها در قرن 
بیس��ت و یکم به صورت شایعی به کار گرفته  شده و حتی 
استروئیدها و داروهای NSAID نیز به تازگی مورد استفاده 
قرار گرفتند. در جدول دو آنتی بیوتیک های ونکومایس��ین، 
س��فازولین، سفوروکس��یم، gatifloxacin و moxifloxacin با 

یکدیگر مقایسه شده است.
*سفوروکسیم

سفوروکس��یم که نخس��تین بار در س��ال 1978 تحت 
ن��ام Zinacef (Galaxol)  و نی��ز Ceftin به بازار عرضه ش��د، 
یک سفالوس��پورین نس��ل دوم اس��ت که متعل��ق به گروه 
آنتی بیوتیک ه��ای β- الکت��ام ب��وده و از قارچ��ی ب��ه نام 
Acremonium ب��ه دس��ت می آی��د. سفالوس��پورین ها مانع 

از س��نتر اجزای دیواره س��لولی باکتری ها شده و منجر به 
باکتریولی��ز می ش��وند. سفوروکس��یم علیه قس��مت اعظم 
گونه های استافیلوکوکی و استرپتوکوکی، E. coli، گونه های 
پروتئوس، گونه های پروپیونی باکتریوم، کلبس��یال، نایسریا 
گن��وره آ و هموفیل��وس انفلونزا فعالی��ت دارد و می تواند از 

س��د خونی- مغ��زی عبور کن��د. کاربرد بالین��ی آن جهت 
ی��ک  از  اس��تفاده  ب��ا   IPOE intracameral پروفیالکس��ی 
میلی گ��رم سفوروکس��یم در 1  /0 میلی لیتر س��الین % 9  /0 
اولین بار در س��ال 1996 در س��وئد آغاز شد. با استفاده از 
این دوز، تخمین زده می شود که حداقل غلظت مهارکننده 
(Minimal Inhibitory Concentration: MIC) ب��رای رده های 

مرتب��ط پس از تزری��ق در اتاق قدامی، برای 5-4 س��اعت 
پای��دار باقی خواهد مان��د. سفوروکس��یِم intracameral به 
س��رعت در س��وئد مورد اقبال عمومی قرار گرفت و ایمنی 
و اثربخش��ی آن در چند مطالعه کوچک و محدود مشخص 
گردید. مرکز ملی آمار س��وئد، گزارش کرد که با استفاده از 
رژیم سفوروکس��یم، میزان IPOE کاهش یافته است. بعدها، 
چند مطالعه بر اس��اس داده های آماری آینده نگر در سوئد 
و نیز گزارش هایی از س��ایر مراکز، به نتایج مش��ابهی دست 
پیدا کردند. با این وجود این نکته نیز مش��خص ش��د که با 
وجود استفاده از سفوروکس��یم intracameral، باکتری های 
دارای مقاومت ذاتی به سفوروکس��یم بویژه انتروکوک ها و 
اس��تافیلوکوک های کوآگوالز-منفی، همچنان باعث ایجاد 

IPOE می شوند.

مطالعه تصادف��ی آینده نگر اصلی و مهمی که توس��ط 
جامع��ه جراح��ان کاتاراک��ت و رفراکتی��و (ESCRS) اروپا 
انجام گرفت، در برگیرن��ده مجموعاً 16603 مورد جراحی 
کاتاراک��ت به ش��کل یک الگ��وی فاکتوری��ال 2×2 بود که 
توس��ط سفوروکسیم intracameral همراه با لووفلوکساسین 
موضعی بود. در این مطالعه مش��خص شد که عدم استفاده 
از سفوروکسیم intracameral، میزان IPOE را در حدود یک 
 .)%95 CI,1/87-12/9 ( فاکت��وِر 92  /4 افزایش داده ب��ود
شواهد علمی به دست آمده از مطالعه ESCRS در مورد این 
موضوع، احتماالً به اندازه کافی مستند و قابل اتکا می باشد. 
ب��ا این وجود، انتقاداتی به این مطالعه وارد ش��ده از جمله 
این  که از فلوروکینولون های موضعی نسل چهارم به عنوان 
 (baseline)  یک کنترل موضعی استفاده نشده یا میزان پایه
عفون��ت باال بوده و به علت مس��ایل اخالقی پیش از موعد 

مناسب خاتمه یافت.
در س��ال های اخی��ر ب��ا وج��ود تن��وع و تفاوت ه��ای 
قابل مالحظه ای بین کش��ورها، مش��اهده ش��ده اس��ت که 
اس��تفاده از سفوروکس��یم intracameral در اروپا )جایی که 
مورد تایید مراجع قانونی است( افزایش یافته است. پذیرش 
ای��ن نوع پروفیالکس��ی در برخی کش��ورها تقریباً به امری 
عمومی تبدیل شده اس��ت، در حالی  که در سایر کشورها، 
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اس��تفاده از این روش هنوز هم کم تر از 50 درصد می باشد. 
همچنین بر اساس اطالعات به دست آمده از اعضای جامعه 
جراح��ان کاتاراکت و رفراکتیو ایاالت متحده (ASCRS) در 
س��ال 2014، تنها 30 درصد از جراح��ان کاتاراکت ایاالت 
متحده ذکر کردند که در پایان جراحی از آنتی بیوتیک های 

intracameral به صورت تزریق مستقیم استفاده نموده اند.

فراورده ه�ای دارای مج�وز )Licensed(: هنوز   -
هم فق��دان یک محصول مجاز از این داروها موجب ش��ده 
که بس��یاری از جراحان در اس��تفاده از ی��ک آنتی بیوتیک 

محدودیت ه��ای  ب��ا   IPOE  intracameral پروفیالکتی��ک 
عم��ده ای روبرو باش��ند. ی��ک محصول مج��از می تواند در 
مقایس��ه با محص��والت غیرمجاز دارای مزای��ای دیگری از 
جمله پوش��ش و اعتبار قانون��ی بیش تر و کاهش آلودگی و 
نیز کاهش مش��کالت ناشی از رقیق س��ازی باشد. در حال 
حاض��ر  Aprokam (Thea Pharmaceuticals) ک��ه پودر 50 
میلی گرمی سفوروکس��یم می باش��د و آن را با 5 میلی لیتر 
نرمال سالین مخلوط می کنند، تنها محصول مجاز در اروپا 
جهت پروفیالکس��ی IPOE اس��ت )این محصول در آمریکا 

BSS و BSS Plus جدول شمارۀ 1: ترکیب شیمیایی مایع زاللیه، زجاجیه و

مایع زاللیه چشم انساننوع ماده و ترکیب
)MM /L(

مایع زجاجیه چشم انسان 
)MM /L(

BSS Plus

(MM /L)

BSS

(MM /L)

7 /163144160155سدیم

1 /7510 /7-5 /95 /3-2 /2پتاسیم

3 /613 /3-6 /81 /1کلسیم

5 /311 /11 /1منیزیم

9 /132117130128کلر

-225 /26-2115 /20بیکربنات

-23 /1-4 /620 /0فسفات

--8 /37 /4-6 /2الکتات

-45 /73 /3-7 /2گلوکز

--2 /062 /1آسکوربات

-3 /0-0019 /0گلوتاتیون

8 /5--012 /0سیترات

6 /28---استات

pH7/ 38-7/ 47/ 6

)mOsm( 305298-304اُسمواللیتی

داروهای تزریقی داخل چشم در جراحی کاتاراکت
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یا کانادا مج��وز مصرف ندارد(. یک مزیت این محصول این 
اس��ت که وقتی بر اس��اس توصیه های کارخانه آماده شود، 
دارای غلظت مناس��ب برای تزریق intracameral یعنی یک 
میلی گرم در 1  /0 میلی لیتر خواهد بود اما حجم آماده شده 
)5 میلی لیتر( این امکان را فراهم می س��ازد که از یک ویال 
برای بیماران متعددی )تقریباً تا 20 نفر( اس��تفاده ش��ود. 
البته چندان هم توصیه به انجام این کار نمی شود مگر آنکه 

تقسیم بندی دارو بر طبق USP 797 انجام شود.
Moxifloxacin*

Moxifloxacin، ی��ک فلوروکینولون س��نتتیک نس��ل 

چهارِم اس��ت که به وسیله شرکت Bayer AG تولید شده و 
اولین بار در سال 1999 تحت عنوان Avelox جهت استفاده 

سیس��تمیک در ای��االت متح��ده مجوز گرف��ت. قطره های 
 )Moxifloxacin ، Vigamox چشمی موضعی آن )5  /0درصد
اولین بار در سال 2003 مجوز گرفتند. طیف آنتی باکتریال 
آن در برگیرن��ده باکتری های میله ای گ��رم منفی روده ای 
)E.coli و گونه ه��ای پروتئ��وس و گونه ه��ای کلیس��یال(،
استرپتوکوکوس پنومونیه، هموفیلوس انفلوانزا، باکتری های 
آتیپیک )مثل مایکوپالس��ما، کالمیدیا، گونه های لژیونال( و 
باکتری های بی هوازی می باش��د. مکانیسم اثر آن از طریق 
مهار آنزیم های هس��ته  باکتری از قبیل DNA gyrase )یک 
توپوایزومراز نوع II( و توپوایزومراز IV می باش��د. این دارو با 
فلوروکینولون های اولیه تفاوت دارد چرا که فعالیت بیش تری 
 Vigamox .علیه باکتری های گرم مثبت و بی هوازی ها دارد

)a( انتخاب شده intracameral جدول شمارۀ 2. مقایسۀ اثربخشِی چند آنتی بیوتیِک

فلوروکینولون های G4سفالوسپورینگلیکوپپتیدگروه

gatifloxacinmoxifloxacinسفوروکسیمسفازولینوانکومایسیندارو

TD-2TD-2TD-2DD-5DD-5مکانیسم اثر

(b) 1>میزان از بین بردن استافیلوکوک اورئوس LU-1<1 LU-1<1 LU-1>3 LU-5>3 LU-5

31355پاتوژن های تحت پوشش

21144ریسک آلرژی

11115فراورده

(25 /x) 9682124امتیاز کلی
)Log Unit( واحد لگاریتمی :LU نسل چهارم :(Time Dependent) G4 وابسته به زمان :TD

a. این جدول )از آرش��ینوف( مربوط به امتیازبندی اثربخش��ی داروهاست و شامل خصوصیات لیست شده می باشد و به هر خصوصیِت دارو، 
از امتیاز 5 نمره دهی می ش��ود و مجموع امتیازات مربوط به یک دارو نس��بت به امتیاز 25 س��نجیده می شود. moxifloxacin جهت استفاده به 

عنوان یک آنتی بیوتیک intracameral، باالترین امتیاز را کسب کرده است.
b. سفوروکس��یم μg /mL 1000 )15 دقیق��ه پس از مص��رف یک میلی گرم از این دارو به ص��ورت intracameral، در اتاق قدامی به این دوز 
دست پیدا خواهیم یافت( در ظرف سه ساعت، از نظر از میان بردن استافیلوکوک اورئوس  حساس به β-الکتام  به کم تر از یک واحد لگاریتمی 
 600 intracameral 50 )س��طح ایجاد ش��ده در اتاق قدامی 10 ساعت پس از تزریق μg /mL  moxifloxacin دس��ت پیدا خواهد کرد در حالی که
میکروگرم دارو( در ظرف 3 ساعت، از نظر از میان بردن استافیلوکوک اورئوس  مقاوم به فلوروکینولون ها، به باالتر از سه واحد لگاریتمی دست 

پیدا خواهد کرد.
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)Moxivig در برخی کش��ورها( یک محلول خود نگه دارنده 
Moxifloxacin می باش��د که حاوی فقط کلرید سدیم، اسید 

بوری��ک و آب مقطر به عنوان مواد رقیق کننده اس��ت. این 
دارو پس از اس��تفاده موضعی، دارای نفوذ چش��می عالی و 
مناس��بی بوده و احتمال ایجاد مقاومت باکتریال به آن، بر 
خالف مقاومت ایجاد ش��ده به ونکومایسین و سفوروکسیم 
که امری قطعی و مطلق اس��ت، پایین بوده و وابسته به دوز 
می باشد )این امر باعث می شود که مقایسه غلظت حداقلی 
مهارکنن��ده Moxifloxacin(MIC) ب��ا داروهای وابس��ته به 
زمان مثل سفوروکس��یم و وانکومایس��ین امری پیچیده و 
دشوار باش��د(. Vigamox تنها نوعی از Moxifloxacin است 
که در آمریکای ش��مالی در دسترس بوده و استفاده ایمن و 
بی خطر از آن جهت تزریق intracameral به اثبات رس��یده 
اس��ت. از س��ال 2010 به بعد، Moxeza ک��ه نوع دیگری از 
topicalMoxifloxacin  می باش��د به بازار عرضه شده است. 

این دارو عالوه ب��ر Moxifloxacin ش��امل رقیق کننده های 
صمغ گیاهی xanthan، س��وربیتول و tyloxapol  )که دارای 
خ��واص موکولیتیک و دترژان می باش��د( اس��ت و این امر 
باعث می ش��ود که مصرف موضع��ی آن به صورت دو بار در 
روز مفید و اثربخش باش��د در مقاب��ل Vigamox باید 3 بار 
در روز مصرف ش��ود. گزارش ش��د که Moxeza، احتماالً به 
خاط��ر مواد رقیق کنن��ده  موج��ود در آن، در 12 بیمار که 
تح��ت تزریقات intracameral قرار گرفته بودند، باعث ایجاد 

سندرم توکسیک سگمان قدامی (TASS) شده است.
Vigamox اولین بار توس��ط آرش��ینوف در سال 2004 

جهت پروفیالکس��ی IPOE به ص��ورت intracameral مورد 
اس��تفاده قرار گرفت. نویسندگان مختلفی ذکر کرده اند که 
 intracameral استفاده از 100 تا 600 میکروگرم به صورت
موفقیت آمیز بوده اس��ت: این کار از طریق مصرف مستقیِم 
1  /0 میلی لیت��ر از وی��ال ح��اوی topical Vigamox انج��ام 
می ش��ود. روش دیگر از طریق رقیق س��ازی دارو با BSS و 
اس��تفاده از محلول رقیق تر جهت تزریق در اتاق قدامی به 
عن��وان گام نهای��ی در جراحی کاتاراک��ت از راه یک پورت 
جانبی-پ��س از اینکه برش اصلی ب��ا BSS یا محلول رقیق 
ش��ده Vigamox، هیدراته و بس��ته ش��د- انج��ام می گیرد. 
پروتکل اخیر، مش��کل موج��ود را در زمین��ه تزریق دقیقاً 
1  /0 میلی لیتر به داخل اتاق قدامی، مرتفع س��اخته و اجازه 
 Vigamox می دهد تا هرگونه مقدار اضافِی داروی رقیق شده
موج��ود در داخل س��رنگ، جهت هیدراته کردن و بس��تن 

پورت جانبی مورد استفاده قرار گیرد.

امتیازات مورد ادعا در مورد Moxifloxacin ش��امل این 
موارد می باش��د: وس��یع الطیف تر بودن، پایین بودن قیمت 
)تقریب��اً 2-1 دالر امری��کا ب��رای هر بیمار(، می��زان پایین 
 ب��روز آل��رژی )هر چن��د یک مورد آنافیالکس��ی ناش��ی از
topical Vigamox در سال 2016 گزارش شد(، ممانعت در 

برابر ایجاد مقاومت باکتریایی در دوز مصرف  شده به صورت 
intracameral و مکانیسم اثری کاماًل متقاوت با مکانیسم اثر 

داروهایی که به صورت ش��ایع جهت درم��ان اندوفتالمیت 
مورد اس��تفاده قرار می گیرند )وانکومایسین و سفتازیدیم(. 
این ویژگی ها باعث افتراق این دارو از سفوروکسیم می شود؛ 
سفوروکسیم و نیز وانکومایسین و سفتازیدیم، سنتز دیواره 
س��لولی را مهار می کنند. الیبر و همکاران نش��ان دادند که 
Moxifloxacin به صورت intracameral در دوزهای مساوی یا 

بیش تر از 5  /0 میکروگرم، موثرترین دارو جهت پیش گیری 
از IPOE می باش��د. هاریپیریا و همکاران اثربخشی این دارو 
را در بیش از 5  /1 میلیون جراحی کاتاراکت در مرکز چشم 
آروین��د در مادورای هندوس��تان به اثبات رس��اندند. یک 
مطالع��ه تصادفی ک��ه در آینده نزدی��ک در ایاالت متحده 
ب��ر روی تقریباً 75 هزار چش��م انجام خواهد ش��د و روش 
intracameral را ب��ا روش موضعی Moxifloxacin مقایس��ه 

می کند، به مش��خص کردن اثربخش��ی نسبی پروفیالکسی 
نوع intracameral این دارو جهت کاهش میزان IPOE کمک 
خواهد کرد. این مطالعه با همکاری ASCRS در حال انجام 
می باش��د و دارای حامیان مالی متعددی بوده و سرپرست 
آن دکت��ر داگالس ج��ِی. دی از کلیولند اوهایو اس��ت. اگر 
 FDA این مطالعه نتیجه بخش باش��د، موجب خواهد شد تا
مجوز استفاده از محصوالِت Moxifloxacinintracameral را 

صادر کند. 
نق��اط ضع��ف و شکس��ت های درمانی موج��ود را باید 
 breakthrough1 همواره تجزیه  و تحلیل نم��ود. عفونت های
ناش��ی از گونه ه��ای تقریب��اً درمان ناپذی��ر انتروباکت��ر که 
چشم پزش��کان در مورد سفوروکس��یم با آن روبرو هستند، 
با مصرف Moxifloxacin مش��اهده نمی ش��ود و با این دارو  
محتمل تری��ن شکس��ت درمانی در رده های مقاوم اس��تاف 
اپیدرمیدی��س دیده می ش��ود ولی این رده ه��ای مقاوم، به 
داروهای پروتکل استاندارد اندوفتالمیت پاسخ می دهند. به 
 breakthrough نظر می رسد میزان گزارش  شده عفونت های
پس از عمل جراحی با مصرف intracameral سفوروکس��یم 
عفونتی که علی رغم ایمن س��ازی قبلی، ایجاد شده یا اینکه قبل از   .1
آنکه ایمن س��ازی کامل شده باشد، ایجاد گردد البته این عفونت ها 

معموالً خفیف تر از عفونت اصلی خواهند بود.

داروهای تزریقی داخل چشم در جراحی کاتاراکت



دو ماهنامه پرتو بصیر - شماره 69 - سال شانزدهم ، فروردین و اردیبهشت 1098

و Moxifloxacin در هر دو دارو به یک شکل پایین باشد.
محص�والت یک ب�ار مصرف. محص��والت یک بار   -
مص��رف intracameralMoxifloxacin در ای��االت متح��ده، 
کانادا یا اروپا در دس��ترس نمی باش��د اما در هندوستان از 
س��ال 2013، حداقل دو فراورده از این  دست وجود دارند. 
Auromox )محل��ول % Moxifloxacin 0/  5( ی��ک محصول 

یک بار مصرف اس��ت و به صورت ویال های یک میلی لیتری 
بوده که توسط شرکت Aurolab تولید شده و محصولی تحت 
عنوان Moxifloxacin % 0/  5( 4-Quin PFS در سرنگ های از 
قبل پر شده شیش��ه ای نیم میلی لیتری( به وسیله شرکت 
Entod Pharmaceuticals تولید می شود. هر دو محصول فوق 

در هندوستان و سایر قسمت های جنوب شرقی آسیا مورد 
اس��تفاده وسیعی قرار گرفته و عوارض خطیری را به دنبال 

نداشته است.
*وانکومایسین

گلیکوپپتی��دی  آنتی بیوتی��ک  ی��ک  وانکومایس��ین 
اس��ت ک��ه س��نتز پیتیدوگلیکان ه��ای م��ورد نی��از برای 
اس��تحکام دیواره س��لولی باکتری های گرم مثبت را مختل 
 می س��ازد. ای��ن آنتی بیوتی��ک به وس��یله باکت��رِی خاکِی
Amycolatopsis orientalis س��اخته می ش��ود و متشکل از 

7 آمینواس��ید تغیی��ر یافته می باش��د )در پروتئین ها یافت 
نمی شوند( که از طریق سنتتازهای پروتئینی غیر ریبوزومال 
(NRPS1) ایجاد ش��ده است. استفاده از وانکومایسین اولین 

بار در سال 1954 در ایاالت متحده مجاز اعالم شد و نام آن 
از این باور و عقیده نشات می گیرد که این دارو، عفونت های 
باکتریال را شکست خواهد داد. نخستین رده های باکتریایی 
مقاوم در س��ال 1998 ظاهر ش��دند. این دارو، در لیس��ت 
الگویِی داروهای اصلِی WHO درج ش��ده است. این لیست 
ح��اوی مهم ترین داروهای م��ورد نیاز برای سیس��تم های 
بهداش��تی می باش��د. این دارو ب��رای درم��ان عفونت های 
خطی��ر و تهدیدکننده حیات فرد که توس��ط باکتری های 
گرم مثبت-بویژه کلس��تریدیوم دیفیس��یل- ایجاد شده و 
به س��ایر آنتی بیوتیک ها پاس��خ نمی دهد اندیکاسیون دارد. 
وانکومایس��ین تقریب��اً کلیه باکتری های گ��رم مثبت را که 
باعث ایجاد اندوفتالمیت می ش��وند، پوش��ش می دهد. این 
دارو، یک داروی باکتریس��یداِل وابس��ته به زمان است که 
هنگامی که س��طح آنتی بیوتیک فراتر از MIC باش��د، دیگر 
فعالیتی خارج از پریود زمانی نخواهد داشت و بی اثر خواهد 
بود. وانکومایس��ین نخستین بار توس��ط گیلز و گیمبل در 

1 . nonribosomal protein synthetase

اوای��ل دهه 1990 جهت پروفیالکس��ِی intracameral مورد 
استفاده قرار گرفت.

وانکومایس�ین ژنری�ک. در س��ال 2003 یعنی   -
هنگامی که مراجع دولتی اس��تفاده از وانکومایسیِن ژنریک 
تولید ش��ده در کانادا را برای بیمارستان های همین کشور 
اجباری کردند، بحث و گفتگویی جدی درگرفت. متاسفانه 
مشخص شد که داروی ژنریِک ساخت کانادا، هنگامی که به 
صورت intracameral تزریق ش��د باعث ایجاد TASS گردید. 
این فرموالس��یون ژنریک، دیگر به فروش نمی رسد اما این 
امر، هش��داری در مورد اس��تفاده از فراورده های ژنریک به 

صورت intracameral می باشد.
ش�بکیه  هموراژی�ِک  انس�دادی  واس�کولیت   -
)HORV(2: ای��ن حال��ت اولین بار در س��ال 2015 گزارش

گردی��د. عام��ل مش��ترک  ش��ده در ای��ن م��وارد، مصرف 
intracameral وانکومایس��ین mg /ml 1 /0 ب��ود که به عنوان 

پروفیالکسی IPOE در جراحی های کاتاراکت بدون عارضه 
مرس��وم و معمولی مورد اس��تفاده قرار گرفته بود. از آوریل 
سال 2018 تاکنون، کم تر از 50 مورد از این عارضه گزارش 
گردیده اس��ت و در هر مورد جهت مستندسازی تشخیص، 
نیاز به انجام یک ارزیابی دقیق گذشته نگر می باشد. مکانیسم 
پیش��نهادی، یک واکنش ایمنی تاخیری است )21-1 روز 
پس از جراحی، میانگین 8 روز و موارد زودرس و ابتدایی تر 
تقریباً همه اوقات در چشم دوم بود( که شبیه به واسکولیت 
لکوسیتوکالستیِک القا شده توسط وانکومایسین بوده و در 
آن رسوبات ایمنی )واکنش افزایش حساسیت نوع III( وجود 
دارد. وضعیت بینایی فرد معموالً علیرغم درمان استروئیدی 
سخت و شدید، چندان مطلوب و رضایت بخش نخواهد بود. 
در 9 م��ورد از 13 مورِد دوطرفه اولیه )10 مورد، یک طرفه 
بود(، قبل از ایجاد HORV در اولین چش��م، دومین چش��م 
تحت عمل جراحی قرار گرفته بود )15-7 روز(. در 4 مورد 
از 13 بیمار اولیه، HORV به صورت دوطرفه وجود داش��ت 
و دومی��ن چش��م پس از اولین چش��م مدت ه��ا بعد و تا 9 
س��ال بعد از آن تحت عمل جراحی قرار گرفته بود. علیرغم 
اینکه این س��ندرم بس��یار نادر است، شدید بودن آن منجر 
به ارایه این پیشنهاد شد که جراحان در جراحی کاتاراکت، 
از پروفیالکس��ی جاری و رایِج وانکومایس��ین بپرهیزند و یا 
اینکه اگر قرار اس��ت پروفیالکس��ی وانکومایسین برای هر 
دو چش��م انجام شود، چشم پزش��ک حداقل سه هفته قبل 
از انجام جراحی چش��م دوم، شبکیه چشم اول را در حالت 

2 . Hemorrhagic Occlusive Retinal Vasculitis
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دیالته مورد معاینه دقیق قرار دهد. انجام جراحی کاتاراکت 
متوالِی دو چشم به صورت تاخیری و دیر هنگام با استفاده 
از وانکومایس��ین intracameral برای هر دو چشم، نمایانگر 
دو چالش ایمونولوژیکی متوالی است و لذا در افراد مستعد، 
سیستم ایمنی را تحریک کرده و گزارش  شده که در موارد 
دوطرفه HORV، همه اوقات این عارضه در چشم دوم مدت 
کوتاهی پ��س از عمل جراحی و زودتر رخ داده و ش��دیدتر 
نیز بوده اس��ت. در شکل ش��ماره HORV ،1 پس از تزریق 
پروفیالکتیِک intracameral وانکومایس��ین نشان داده  شده 

است.
*سایرآنتیبیوتیکها

هر چند که جنتامایس��ین و سایر آنتی بیوتیک ها جهت 
درمان اندوفتالمیت مورد استفاده قرارگرفته اند، در دهه اخیر 
هیچ آنتی بیوتیکی به صورت گس��ترده جهت پروفیالکسی 
IPOE به جز moxifloxacin، وانکومایس��ین و سفوروکسیم 

 gatifloxacin مورد اس��تفاده قرار نگرفته است. سفازولین و
نی��ز امتحان ش��دند اما به علت وج��ود داروهای بهتری در 
همان دسته )به ترتیب سفوروکسیم و moxifloxacin( کنار 

گذاشته  شده اند.

داروهای غیر آنتی بیوتیکی
Povidone–iodine نخس��تین بار در س��ال 1955 تولید 

ش��د و در آغاز تحت عنوان Betadine به فروش رسید. این 
دارو در لیست الگویی داروهای اصلی WHO قرار دارد. این 
م��اده یک ضدعفونی کننده وس��یع الطیف و برتر در س��طح 
جهان و از جنس ید بوده که جایگزین خود ید )که توس��ط 
برنارد کورتویس در س��ال 1811 کشف گردید( شده است. 
در رشته چشم پزش��کی محلول های بتادین در غلظت های 
10 درصد جهت آماده س��ازی پوس��ت قبل از عمل جراحی 
به کار می رود. همچنین قطره های چشمی 5 درصد محلول 
ف��وق نیز وج��ود دارد و در صورتی  ک��ه 10-5 دقیقه قبل 
از جراحی جهت آماده س��ازی محل عمل از آن ها اس��تفاده 
ش��ود، میزان بروز اندوفتالمیت کاهش خواهد یافت. گروه 
شیمادا نشان داد که غلظت های پایین تر بتادین در کاهش 
آلودگی باکتریایی مایع خارج ش��ده از س��طح چش��م موثر 
بوده اس��ت. ناکاش��یزوکا و هم��کاران اس��تفاده از بتادیِن 
025 /0 درصدی را در محلول ه��ای انفوزیون BSS plus در 
حین جراحی PPV جهت درمان اندوفتالمیت مورد مطالعه 
ق��رار دادند. آن ها در پایان جراحی، مایع اتاق قدامی و اتاق 
خلفی را آنالیز نموده و متوجه ش��دند که بتادین با غلظت 

025 /0 درصد در ریشه کن کردن باکتری ها موثر و بی خطر 
می باش��د. این امر می تواند ثابت کند که در آینده به  جای 
آنتی بیوتیک های پروفیالکتیک می توان از این ماده استفاده 
کرد، اما اگر همیش��ه بخواهیم از این ماده به صورت داخل 
چش��می اس��تفاده کنیم، در آن صورت دقت باید کرد که 
 pH فرموالسیون هایی را تولید کنیم که ایزوتونیک و از نظر
متعادل بوده و فاقد ماده نگه دارنده باش��ند تا از این طریق 
از س��ازگاری آن با محیط داخل چش��م مطمئن و آس��وده  

خاطر باشیم.
FDA بر اساس قانون غذا، دارو و مواد آرایشی، ترکیبات 

موج��ود را در بخش های 503A و 503B تعریف می کند. در 
کل، بهترین و بی خطرترین کار آن اس��ت که به  جای اینکه 
فرد خودش این ترکیبات را در محیط های کم تر اس��تریلی 
ب��ا یکدیگر مخلوط کند، از داروهایی اس��تفاده نماید که به 
نحو مناس��بی بر اس��اس موارد من��درج در بخش 503A یا 
 بر اس��اس بخش 503B و با اس��تفاده از دس��تورالعمل های

USP 797 تهیه  شده باشند.

مواد intracameral بازکننده مردمک
در جراحی کاتاراکت نیاز به میدریاز مناس��ب می باشد 

 intracameral پس از تزریق پروفیالکتی�ِک HORV :1 ش�کل ش�ماره
وانکومایسین.

داروهای تزریقی داخل چشم در جراحی کاتاراکت
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و این کار به  طور س��نتی به وس��یله داروه��ای میدریاتیک 
پاس��یو )آنتی کولینرژیک( و فعال )سمپاتومیمتیک( انجام 
می ش��ود. در عین  حال این روش دارای نقاط ضعفی است. 
در ص��ورت اس��تفاده از داروه��ای موضعی ب��ه علت نفوذ 
آهسته و کند دارو به قرنیه، میدریاز عموماً به کندی ایجاد 
می شود و در صورت پایین و محدود بودن زیست-فراهمی 
)bioavailability( داروی موضعی اس��تعمال شده جهت باز 
کردن مردمک، جذب سیس��تمیک چشم گیری رخ خواهد 
داد و ای��ن امر عوارض جانب��ِی قلبی–عروقی بالقوه ای را به 
 intracameral دنبال خواهد داشت. به  جای این کار، تزریق
باع��ث میدریاز س��ریع و پایداری ش��ده هر چن��د که قطر 
مردمک در ابتدای کار )20 ثانیه( ممکن است کم تر از آنچه 
بعد از حداکثر دیالتاس��یون ایجاد می شود، باشد. رژیم های 
مورد اس��تفاده جهت میدریاز intracameral در جراحی های 
کاتاراک��ت معمولی و متعارف، در اوایل س��ال 2000 ارایه 
گردی��د و در آن از ترکیبات مختلف لیدوکائین، فنیل افرین 

و اپی نفرین استفاده شد.
*لیدوکائینوتتراکایین

لیدوکائی��ن )گزیلوکایی��ن( ب��ه عن��وان ی��ک م��اده 
بی حس کنن��ده موضع��ی در جراح��ی کاتاراکت به ش��کل 
وس��یعی مورد اس��تفاده ق��رار می گیرد. ای��ن دارو همانند 
تمام��ِی بی حس کننده های موضعی، بر غش��ای نورونی اثر 
گذاش��ته و از طریق مس��دود کردن کانال های س��دیمی، 
باعث تثبیت غش��ا می ش��ود. لیدوکائین %1 جهت استفاده 
به صورت intracameral، باید به ش��کلی س��اخته ش��ود که 
ع��اری از هرگونه م��اده نگه دارنده و ایزوتونیک باش��د و از 
نظ��ر pH نیز متعادل باش��د )این ماده به نحو گس��ترده ای 
به ش��کل آمپول تحت نام Astra1 درصد در دس��ترس قرار 
دارد(. وقت��ی لیدوکائین به صورت intracameral اس��تفاده 
ش��ود، درد آیریس را بیش از اس��تفاده تنه��ا از قطره های 
چش��می بی حس کننده کاه��ش می دهد اما ب��ه علت فلج 
اس��فنکتر آیری��س، دارای یک اثر میدریاتیک مش��خص و 
بارز نیز هست. مشاهده شده که تتراکائین و لیدوکائین هر 
دو حتی به ص��ورت موضعی می توانند باعث ایجاد درجاتی 
از میدریاز گردیده و اثرات داروهای میدریاتیک س��نتی را 
تقویت نماین��د. لیدوکائین %1 صدمه ای به اندوتلیوم قرنیه 
وارد نمی س��ازد. اس��تفاده از لیدوکائین به تنهایی به عنوان 
یک میدریاتی��ِک intracameral، در ترکیب با اپی نفرین در 
محلول شستش��و مورد تش��ویق و حمایت قرار گرفته است 
اما در بسیاری از بیماران، اثرات ایجاد شده احتماالً کافی و 

رضایت بخش نمی باشد.
*سیکلوپنتوالتوتروپیکاماید

سیکلوپنتوالت دارای اثر میدریاتیک طوالنی مدت بوده 
و شروع اثرات آن، آهسته و کند می باشد. وقتی این ماده به 
صورت intracameral تزریق شود، اثربخشی آن نیز به همین 
منوال خواهد بود و لذا استفاده از آن به عنوان میدریاتیک 
intracameral کار چندان مناس��بی نیس��ت. از سوی دیگر، 

شروع اثر تروپیکاماید به صورت intracameral، سریع تر بوده 
و م��دت  زمان اثر آن کوتاه تر می باش��د و ب��ه همین خاطر 
اس��ت که از آن به عنوان یکی از اجزای Mydrane استفاده 
می ش��ود )به ادامه بح��ث توجه کنید(. میدریاز به وس��یله 
محلول ه��ای intracameral بازکننده مردم��ِک ترکیبی که 
حاوی س��یکلوپنتوالت می باش��ند، معموالً 36 ساعت طول 
 (toric lens axis) می کشد و امکان مشاهده محور لنز توریک

را در اولین ویزیِت بعد از عمل جراحی فراهم می سازد.
*اپینفرین

اپی نفرین )آدرنالین( یک ماده سمپاتومیمتیک است که 
اغلب به عنوان یک ماده افزودنی به محلول شستشو به کار 
می رود )5 /0 میلی لیتر از اپی نفرین 1:1000 به یک س��رم 
500 میلی لیت��رِی BSS اضافه ش��ده و در نتیجه اپی نفرین 
1:1000000 به دس��ت می آید( تا اث��رات میدریاتیک های 
موضع��ی را طوالنی تر ک��رده و از ایجاد میوز در حین عمل 
جراح��ی جلوگیری نماید. با این وجود در صورت اس��تفاده 
از میدریاتیک های intracameral، اضافه کردن اپی نفرین که 
ب��ه صورت مداوم انفوزیون  ش��ود، میدریاز موجود در حین 
جراح��ی را افزایش نخواهد داد. بی س��ولفیت که یک ماده 
نگه دارنده اس��ت و اغلب ب��ه محص��والت اپی نفرین اضافه 
می ش��ود، نگرانی ه��ای دیگری را نیز برانگیخته اس��ت چرا 
که این ماده در غلظت ه��ای بیش تر از 05 /0 درصد ممکن 
است به اندوتلیوم قرنیه آسیب وارد سازد. مشخص شده که 
ترکیبی از اپی نفرین ب��ا غلظت 025 /0 درصد و لیدوکائین 
75 /0 درص��د و ب��دون م��اده نگه دارنده ی��ک میدریاتیک 

intracameral موثر و ایمن بحساب می آید.

*فنیلافرین
فنیل افری��ن ی��ک م��اده س��مپاتومیمتیِک انتخاب��ی 
گیرنده ه��ای α1 اس��ت. حداکثر اث��رات میدریاتیک پس از 
مص��رف موضع��ی آن، در عرض 75 دقیقه ایجاد می ش��ود 
و عل��ت ای��ن ام��ر نیز نف��وذ آهس��ته آن به داخ��ل قرنیه 
می باش��د. فنیل افرین همانند سایر مواد آدرنرژیک، فاقد اثر 
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سیکلوپلژیک بوده و محل تاثیر آن، عضله بازکننده مردمک 
اس��ت. پس از تزریق intracameral، دارو به سرعت اثر کرده 
و م��دت  زمان اثرات آن کوتاه می باش��د و ای��ن ویژگی ها، 
ای��ن ماده را به ی��ک میدریاتی��ک intracameral مناس��ب 
تبدیل کرده اس��ت. در صورت استفاده از فنیل افرین، اثرات 
میدریاتیک آن، 20 ثانیه پس از تزریق به 95 درصِد میزان 
حداکثرِی میدریاز خواهد رس��ید. در کشور سوئد، از اوایل 
س��ال 2000، ترکیبی از فنیل افرین %5 /1 و لیدوکائین 1% 
به صورت intracameral در جراحی کاتاراکت مورد استفاده 
قرار گرفته است. مشاهده شده که اثر میدریاتیِک اپی نفرین 
intracameral، قوی ت��ر از فنیل افرین بوده و این امر احتماالً 

ناش��ی از تحری��ک گیرنده های β-آدرنرژیک می باش��د. به 
همین ش��کل نیز اثر میدریاتیک اپی نی��ن که یک محرک 
غیراختصاصی دیگر آدرنرژیک /دوپامینرژیک می باشد، بهتر 
از اثر میدریاتیک فنیل افرین است. با این وجود، فنیل افرین 
دارای مزیت های��ی از قبیل ثبات و پایداری در محلول بوده 
و در یک pH قابل  قبول بدون نیاز به ماده نگه دارنده دارای 
کارایی مفیدی می باش��د و این خصوصیت، باعث ش��ده تا 
از آن در ی��ک محص��ول مج��وزدار که اخی��راً تحت عنوان 
Mydrane به بازار عرضه ش��ده، اس��تفاده ش��ود. در ش��کل 

ش��ماره 2 اثر بازکنندگی تزری��ق intracameral فنیل افرین 
%5 /1 و لیدوکائی��ن %1 مربوط به مقال��ه اصلی الندبرگ و 

بِندیک نشان داده  شده است.
*مخلوطها

در جدول ش��ماره 3 ترکیبات موج��ود در محلول های 
مختلف intracameral بازکننده مردمک با یکدیگر مقایس��ه 

شده اند.
-  Mydrane: ترکیب فنیل افرین و تروپیکاماید در 
مقایسه با هر یک از این دو به تنهایی، دارای اثر میدریاتیک 
قوی تری اس��ت. از این اثر ترکیبی در دارویی تحت عنوان 
Mydrane استفاده می شود: این دارو جهت باز کردن مردمک 

در اروپ��ا مورد تایید قرار گرفته اس��ت. م��واد فعال موجود 
در این محصول ش��امل لیدوکائین1 درص��د، تروپیکاماید 
%02 /0 و فنیل افرین %31 /0 می باشد. غلظت فنیل افرین در 
مقایسه با میدریاتیک های intracameral قبلی، کاهش  یافته 
اس��ت و این امر ممکن اس��ت که خطر بروز عوارض جانبی 

ش�کل 2. ش�روع اثر بازکنندگی پس از تزریق فنیل افرین  ٪5 /1 و 
لیدوکائین  ٪1 به صورت SD; n=30)intracameral± میانگین ها(

Phenocaine Plus، و Mydrane ،لیدوکائین و فنیل افری�ن :intracameral جدول ش�مارۀ 3: ترکیب�ات موجود در محلول های بازکنن�ده
phenocaine و Xylo-phe

مخلوط اصلی حاوی لیدوکائین ودارو
فنیل افرین ساخت سوئد*

 Mydrane & Phenocaine
Plus

Xylo-phephenocaine

--02 /0-تروپیکامید

HCL 1 /080 /310 /50 /1فنیل افرین

%1%1%1%1لیدوکائین
* این داروها در ایاالت متحده، توسط داروخانه های خصوصِی سازنده داروهای ترکیبی در ذیل آیین نامۀ 503B ساخته می شود.

داروهای تزریقی داخل چشم در جراحی کاتاراکت
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سیس��تمیک را کاهش دهد. در یک مطالعه RCT، مشخص 
شد که انجام جراحی با استفاده از Mydrane با جراحی های 
صورت گرفته به وسیله قطره های چشمی میدریاتیِک رایج 

و سنتی، یکسان و مساوی می باشد.
Xylo-phe: ترکیب زایلوکائین-فنیل افرین اس��ت   -
که به صورت مخفف، Xylo-phe نامیده می ش��ود، محلولی 
اس��ت که در ابتدا توس��ط یکی از نویس��ندگان این مقاله 
)آرش��ینوف( تهی��ه گردی��د و در حال حاضر نی��ز به علت 
س��اده بودن فرایند تولیدش به نحو ش��ایعی مورد استفاده 
قرار می گی��رد. این محل��ول حاوی فنیل افری��ن %08 /0 و 
لیدوکائین %1 می باش��د و از طریق اضافه کردن یک قطره 
 Bausch&Lomb 3 /0 میلی لیتر( فنیل افرین %10 )شرکت(
در ایاالت متحده در دس��ترس قرار ن��دارد( به 5 میلی لیتر 
BSS در یک س��رنگ 6 میلی لیتر و س��پس اضافه کردن 5 

قطره از این محلول به یک آمپول یک میلی لیتری باز شده 
لیدوکائین Astra که ایزوتونیک و فاقد ماده نگه دارنده بوده، 
تهیه می ش��ود و البته این فرایند بر روی س��ینی اس��کراب 
پرس��تار انجام می گیرد. سپس 1 /0 میلی لیتر از این محلول 
به عنوان گام دوم جراحی از طریق برش پورت جانبی )گام 
اول( و مجدداً در زیر الیه OVD، بر روی س��طح لنتیکوالر 
تزریق می ش��ود. این روش در هزاران بیم��ار نتایج عالی و 
مفیدی را در پی داش��ته اس��ت و اس��تفاده از آن در مقابله 
با Floppy Iris Syndrome س��ودمند گزارش ش��ده اس��ت. 
ویال ه��ای فنیل افرین موجود در ای��االت متحده فاقد ماده 
نگه دارن��ده نمی باش��ند و نمی توان از آن ها ب��رای این کار 

استفاده نمود.
  Phenocaine=Phenocaine & Phenocaine Plus  -
توسط ش��رکت Entod Pharmaceutical UK تولید می شود. 
این محص��ول ترکیبی از فنیل افرین و لیدوکائین اس��ت و 
از فرموالس��یون Xylo-phe آرش��ینوف گرفته  شده است و 
در بس��یاری از کش��ورها به جز ایاالت متح��ده و کانادا به 
فروش می رس��د: در این دو نقطه، جراحان باید محلول های 
intracameral بازکنن��ده خاص خود را درس��ت ن یا اینکه 

آن ه��ا را از ی��ک داروخان��ه مخص��وص س��اخت داروهای 
ترکیبی خریداری کنند. ش��رکت Entod در س��ال 2018، 
در فرموالس��یونی که بس��یار ش��بیه به Mydrane می باشد، 
تروپیکامای��د را اضاف��ه ک��رد و Phenocaine Plus را جهت 

فروش فقط در بازار هندوستان عرضه کرد.
Omidria: Omidria )لیدوکائی��ن %1، کتوروالک   -
%3 /0( در ای��االت متح��ده به عنوان یک م��اده افزودنی به 

محلول شستش��وی چش��م به ف��روش می رس��د و مصرف 
آن جه��ت پایدار ماندن باز ش��دن مردم��ک در حین عمل 
جراحی و کاهش درِد پس از عمل جراحی مجاز می باش��د. 
کتوروالک یک NSAID اس��ت که ه��ر دو آنزیم COX-1 و 
COX-2 را مه��ار می کند و رها ش��دن مدیاتورهای التهابی 

آزاد شده در حین مانورهای جراحی را کاهش می دهد.
از  برخ��ی  ترکیب�ی:  فنیل افرین-لیدوکائی�ن   -
ترکیب��ات intracameral مخص��وص باز ک��ردن مردمک در 
داخل اتاق عمل و همزمان با انجام جراحی س��اخته  ش��ده 
 503A یا اینکه بر اس��اس نسخه مخصوص بیمار طبق فصل
مخصوص داروهای ترکیبی ایاالت متحده یا بر اساس فصل 
503B توس��ط موسساتی در خارج از مرکز درمانی که تحت 

نظارت FDA قرار دارد و اجازه توزیع محصوالت خود را در 
ایاالت متحده )و گاهی کانادا( دارند، ساخته می شود.

*»ب�ازک�ردننجاتبخ�ش«)Rescue Dilation(و
سایرکاربردها

پیش گی�ری از میوز در حین عم�ل جراحی: هر   -
چند که کار مخاطره آمیزی اس��ت، اما دیده شده که تزریِق 
intracameral قطره های چشمی حاوِی تروپیکاماید %5 /0 و 

فنیل افرین 0/ 5% (Mydrin P)، مردمک هایی را که به ریختن 
قطره های موضعِی همین مواد پاس��خ ضعیفی می دهند، به 
نحو موثری ب��از می کند. عالوه بر ای��ن، تجربیات قبلی در 
م��ورد اضافه کردن اپی نفرین به محلول شستش��و، احتمال 
ب��از کردن مجدد مردمک هایی ک��ه در حین عمل جراحی 
توس��ط تزریق بولوس intracameral ماده میدریاتیک، تنگ 
می شوند را نیز مطرح ساخته است چرا که احتماالً تحریک 
ناکاف��ِی آدرنرژیک در عضل��ه بازکنن��ده مردمک در تنگ 
ش��دن آن در حی��ن عمل جراحی دخیل اس��ت. به همین 
نحو نیز یک مطالعه RCT نش��ان داد ک��ه میدریاتیک های 
intracameral، مردمک های منقبض ش��ده را بهتر از پالسبو، 

باز می کنند.
در عین  حال، به علت وجود رقیق کننده ها یا نگهدارنده ها 
در برخ��ی از این فراورده ها، خطر بروز عوارض، چش��م گیر 
بوده و رقیق س��ازی مناسب فراورده ها امری ضروری به نظر 
می رس��د. اغلب اوقات داروها، دارای برچس��ِب »فاقد ماده 
نگه دارنده« هس��تند ولی در عوض دارای بی سولفیت 1% /0 
به عن��وان یک تثبیت کننده می باش��ند. مای��رز و اِدلهاوزر 
گ��زارش کردن��د که رقیق ک��ردن چنی��ن فراورده هایی به 
می��زان 4 برابر، جهت آن که بی س��ولفیت کم تر از 1:4000 
ش��ود، »احتماالً بی خطر و ایمن« خواه��د بود. یک گزینه 
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جایگزی��ن، تهیه محل��ول ترکیبِی فنیل افری��ن %5 /1 فاقد 
م��اده نگه دارن��ده با یا ب��دون لیدوکائین از ی��ک داروخانه 
س��ازنده داروهای ترکیبی اس��ت چرا که این محلول ها در 
درج��ه حرارت اتاق، برای مدت  زمان 6 ماه یا بیش تر پایدار 
باق��ی خواهند ماند. برخی پزش��کان از اپی نفرین 1:1000 
 فاقد ماده نگه دارنده و فاقد بی س��ولفیت س��اخت ش��رکت
اس��تفاده   American Regent /Luitpold Pharmaceuticals

کرده اند و انتظار می رود که این دارو مجدداً در پاییز 2018 
در دسترس همگان قرار گیرد. این محصول به شکل آمپول 
و زیر نیتروژن و نه زیر هوا تولید می ش��ود تا اکسیداسیون 
آن کاهش یابد. جهت جلوگیری از ایجاد TASS که ناشی از 
پایین بودن شدید pH در اپی نفرین نگه داری شده می باشد 
 BSS Plus یا BSS ضروری است که رقیق سازی کافی توسط
انج��ام گیرد. یک راهکار دیگر، پیش گیری پروفیالکتیک از 
وقوع می��وز در حین عمل جراحی با اس��تفاده از داروهای 
NSAID از قبیل Omidria و یا سایر محلول های رقیق کننده 

intracameral که در باال ذکر گردید، می باشد.

:Intraoperative Floppy Iris Syndrome )IFIS(  -
IFIS  و همراه��ی آن با تامسولوس��ین و س��ایر بلوکرهای 

آدرنرژیک��ِی ادراری ب��ه ص��ورت گش��اد ش��دن ناچی��ز و 
 (iris billowing) ضعیف مردمک ها، موج دار ش��دن آیری��س
و تنگ ش��دن ش��دید مردمک در حین جراحی کاتاراکت 
ظاهر می گردد. آرش��ینوف مش��اهده کرد که در چشم های 
 آبی رنگ، IFIS بدتر و ش��دیدتر از چش��م های قهوه ای رنگ 
می باشد و پیشنهاد نمود که دو هفته قبل از عمل جراحی، 
یک آزمون dilation با استفاده از تروپیکاماید و فنیل افرین 
%5 /2 انج��ام گی��رد. مای��رز چند عالمت دیگر را مش��اهده 
ک��رده که می تواند به جراحان در شناس��ایی IFIS –قبل از 
آنکه مش��کالتی ج��دی در جراحی رخ ده��د- کمک کند؛ 
این عالیم عبارتند از اکتروپیون یووه و قوس��ی شدن خلفِی 
قسمت میدپریفرال آیریس، برجسته شدن آیریس به سمت 
 Supine  محل برش )این عالمت زمانی که بیمار در وضعیت
)ط��اق باز( قرار دارد به  خوبی قابل مش��اهده اس��ت( و نیز 
حرکات موجِی کرمی-شکل آیریس که در هنگام انفوزیون 
محل��ول intracameral فنیل افری��ن %5 /1، لیدوکائی��ن 1% 
مش��اهده می گردد. )نگاه کنید به شکل 3 و ویدیوی شماره 
1(. ش��وگار )Shugar( پیش��نهاد کرد ک��ه جهت جلوگیری 
از ایج��اد IFIS، از اپی نفرین intracameral بافر ش��ده با یک 
ماده بی حس کننده اس��تفاده ش��ود و او ای��ن محصول را، 
«epi-Shugarcaine» نامی��د )ویدیوی ش��ماره 2(. این ماده 

ترکیبی کم��ک می کند تا علت نادر ب��ودن IFIS را در کار 
جراحانی که از دهه نخست سال های 2000 از تکنیک های 
«intracameral dilation» اس��تفاده می کردند، توضیح داده 

intracameral موجب ش��د تا آرش��ینوف، نوع IFIS .ش��ود
Xylo-phe را بسازد و این محصول، تمام آن چیزی است که 

او جهت درمان مبتالیان به IFIS به آن نیاز دارد. بس��یاری 
از جراحان در محص��والت intracameral بازکننده مردمک، 
تغییراتی داده اند تا میزان بروز IFIS به حداقل برسد و دیگر 
نیازی به اس��تفاده از تجهیزات مکانیک��ی جهت باز ماندن 

مردمک نباشد.

ویدی�وی 1: تزریق محل��ول فنیل افرین 5% /1، 
لیدوکائین 1%

epi-Shugarcaine ویدیوی 2: تزریق

ش�کل 3. اکتروپیون ی�ووه، ایجاد انحنا (Sagging) در قس�مت 
میدپریفری آیریس و برجس�ته شدن (Pointing) مردمک که در 

IFIS دیده می شود.

داروهای تزریقی داخل چشم در جراحی کاتاراکت
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هموس�تاز: عوامل داخل چش��می هموستاتیک   -
که جهت کاهش خونریزی در حین عمل جراحی اس��تفاده 
می ش��ود، شامل اپی نفرین رقیق ش��ده )با pH خنثی بسیار 
مطل��وب و ایده آل خواهد بود(، هوا به ش��کل یک حباب و 

OVD می باشند.

داروهای ضد التهابی intracameral بعد از جراحی

*استروئیدها
جه��ت  ش��بکیه  جراحی ه��ای  در  اوق��ات  گاه��ی 
پیوس��ته  کورتیکواس��تروئیدهای  از  زجاجی��ه  مش��اهده 
تریامس��ینولون  قبی��ل  از   (Sustained–release) ره��ش 
از  می ش��ود.  اس��تفاده   (Triesence,Kenacort,Kenalog)

ای��ن داروها به همی��ن صورت نیز می ت��وان در حین عمل 
جراحی جهت مش��اهده ویتره در اتاق قدامی استفاده کرد. 
 intravitreal از جمله ایمپلنت های intravitreal استروئیدهای
دگزامتازون (Ozurdex) و فلوسینولون استوناید (Iluvien) نیز 
جهت درمان اختالالت مختلف چشمی از جمله ادم ماکوال 
ثانوی به رتینوپاتی دیابتی، بیماری های انسدادی وریدی یا 
التهاب چشمی، ادم سیستویید ماکوال (CME) و دژنرسانس 
اگزوداتیِو وابسته به سن ماکوال (AMD) مورد استفاده قرار 
می گیرد و پیش��نهاد ش��ده که از آن ها در درمان اووئیت و 
 intravitreal رد پیوند قرنیه نیز اس��تفاده شود. گاهی تزریق
ترانس-زونوالر تریامسینولون استوناید جهت پیش گیری از 
ایجاد التهاِب پس از عمل جراحی کاتاراکت، توصیه ش��ده 
اس��ت. برخی تص��ور می کنند که تزری��ق در نقطه ورودی 
پارس پالنا (pars plana entry point) نسبت به روش ترانس-

زونوالر، کم خطرتر بوده و قابلیت پیش بینی و کنترل پذیری 
باالت��ری دارد. ترکیب��ات تریامس��ینولون، moxifloxacin و 
وانکومایس��ین که توس��ط مراکز خصوصی ذی��ل آیین نامه 
دارویی 503B تهیه  شده باشد، جهت پیش گیری از التهاِب 
ایجاد شده پس از جراحی و IPOE مورد استفاده قرار گرفته 
و امکان انجام »عمل جراحی کاتاراکت بدون نیاز به قطره« 

(drop-free cataract surgery) را فراهم می سازد.

NSAIDداروهای*
این گروه از داروها جهت کاهش بروز دردهای چشمی، 
حفظ و ثابت نگه داش��تن میدری��از در حین عمل جراحی 
و کاه��ش بالقوه میزان موارد ادم سیس��تویید ماکوال مورد 
اس��تفاده ق��رار می گیرند. شورس��تاین و هم��کاران اخیراً 
 Kaiser Permanente داده های به دس��ت آم��ده از ش��رکت

را تجزی��ه  و تحلی��ل نمودند و نش��ان دادند ک��ه داروهای 
موضع��ِی NSAID در کاهش می��زان CME از حدود %1 تا 
تقریب��اً 5 /0 درصد موثر بودند. اولین بار، ایندومتاس��ین به 
صورت intracameral توس��ط گیلز مورد استفاده قرار گرفت 
و تالش هایی نیز جهت س��اخت قرص های داخل چش��می 
حل شدنی آن صورت گرفته اس��ت. همچنین مشاهده شد 
که Omidria توانسته اس��ت که درد را کاهش داده و باعث 
حف��ظ میدریاز گردد اما جهت مش��خص ک��ردن این نکته 
ک��ه این دارو در پیش گیری از CME اثربخش می باش��د یا 
ن��ه نیاز به انج��ام مطالعات بالینی در مقیاس وس��یع دارد. 
مقال��ه ای که توس��ط قنب��ری و همکاران در س��ال 2017 
منتش��ر شد، نش��ان داد که تزریق intravitreal دیکلوفناک 
همراه با bevacizumab جهت کنترل ادم ماکوالی دیابتیک، 
دارای اثرات مطلوب تری نس��بت به تزریق bevacizumab به 
تنهایی در کوتاه مدت می باش��د. در س��ال 2018 وینکنز و 
هم��کاران دو مقاله نخس��ت مربوط ب��ه مطالعه ESCRS  و 
PREMED را منتش��ر کردند: این مطالع��ه آینده نگر، یک 

مطالعه مولتی سنتر تصادفی و کنترل شده بود که هدف از 
انج��ام آن، ارزیابی مزایای رژیم های مختلف درمانی به کار 
رفته جهت پیش گیری از postoperative CME در مبتالیان 
ب��ه دیابت بود. نخس��تین گزارش PREMED نش��ان دهنده 
اثرات مفید اس��تفاده از NSAID موضع��ی، bromfenac بود 
که از نظر آماری معنادار و چشمگیر ذکر شد و هنگامی که 
دگزامتازون موضعی مورد اس��تفاده قرار گرفت، این اثرات 
مثب��ت، مختصری نی��ز افزایش یافت. گزارش دوم نش��ان 
داد که اس��تفاده از 40 میلی گرم تریامس��ینولون به صورت 
subconjunctival، اثرات مثبت بیش تری را در پی داشت اما 

تزریق intravitreal 25 /1 میلی گرم bevacizumab اثر مثبتی 
به دنبال نداشت.

*مقایسهروشهایمختلفمصرفداروها
تریامسینولون اس�توناید: استروئیدها از یکی از   -
مسیرهای سیستمیک، موضعی، subconjunctival، از طریق 
sub-Tenon، س��وپراکوروییدال، intravitreal ی��ا از طری��ق 

 (Sustained-release) وس��ایل قابل تزریق پیوس��ته ره��ش
ب��ه داخل چش��م وارد می ش��وند. کورتیکواس��تروئیدهای 
دارای خاصی��ت پیوس��ته ره��ش مث��ل تریامس��ینولون، 
دگزامتازون و فلوس��ینولون نیز از راه های مختلفی از جمله 
subconjunctival، intracameral و intravitreal مورد استفاده 

قرار می گیرند. در هنگام تزریق استروئیدها به صورت داخل 
چش��می یا Periocular، افزایش فشار داخل چشمی را باید 
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در نظر داش��ت. به نظر می رس��د در صورت انجام تزریقات 
intravitreal فرم پیوسته رهش داروها، استفاده از دوز باالتر 

دارو، پایین ت��ر بودن س��ن بیمار و باالتر ب��ودن میزان پایه 
IOP، ریسک افزایش IOP باالتر خواهد بود. استفاده از روش 

subconjunctival ی��ا sub-Tenon این مزی��ت را دارد که در 

صورت نیاز، اس��تروئید را می توان تخلیه کرد. اس��تروئیدها 
در درمان بسیاری از اختالالت چشمی که در آن ها التهاب، 

بخشی از پاتوژنز بیماری می باشد، بسیار موثر هستند.
آنتی بیوتیک ه�ا: آنتی بیوتیک ها را به روش های   -
 intravitreal و   subconjunctival، intracameral موضع��ی، 
می توان اس��تفاده کرد. روش subconjunctival عموماً کنار 
گذاش��ته شده اس��ت چرا که اغلب باعث ایجاد درد شده و 
هرگز ثابت نش��ده که در کاهش اندوفتالمیت موثر اس��ت. 
آنتی بیوتیک ه��ای موضعی، هر چند که ش��واهد موجود در 
زمینه اینکه اس��تفاده از آن ها در کاهش اندوفتالمیت موثر 
اس��ت، کافی نیست اما هنوز هم توس��ط اکثریت جراحان 
جهت پوش��ش ورود تاخیری بالقوه فلور باکتریایی سطحی 
چش��م از راه برش های ناقص و ناکامل مورد اس��تفاده قرار 
می گیرد. آنتی بیوتیک های موضعی را نباید برای مدت های 
طوالنی به کار برد و نباید taper کرد. در آماده س��ازی چشم 
قبل از عمل جراح��ی، ترجیحاً از بتادین جهت ضد عفونی 
اس��تفاده می شود و نیازی به اس��تفاده از آنتی بیوتیک های 
کمکی نیس��ت. گروهی از جراحان ش��بکیه اخیراً در مورد 
تزریقات intravitreal anti-VEGF بیان کردند که استفاده از 
روش های intracameral و intravitreal برای آنتی بیوتیک ها 
ش��یوع بیش تری یافته چرا که می تواند مش��کالت موجود 
در زمین��ه تحمل و پذیرش بیم��ار را کاهش داده، دوزهای 
مشخص و معین را جهت استفاده فراهم آورد و غلظت های 
مش��خِص باالتر از MIC را ایجاد نمود تا از انهدام و از میان 
رفتن باکتری های داخل چش��می که اغلب پس از جراحی 
کاتاراکت در چش��م حضور می یابند، اطمینان حاصل شود. 
روش intravitreal از نظ��ر م��دت  زم��ان نی��ز دارای مزیت 
می باش��د چرا ک��ه دارو در تزریق intracameral، اساس��اً از 
طری��ق درناژ مایع حذف می گ��ردد در حالی که این فرایند 
انتش��ار است که باعث می ش��ود دارو از محیط زجاجیه به 

زاللیه انتقال یابد.
ع�دم نیاز به قط�ره پس از جراح�ی: گروه قابل   -
توجهی از جراحان در ایاالت متحده در س��ال های اخیر از 
روش های فاقد قطره اس��تفاده کرده اند. اطالعات به دست 
آمده از Kaiser Permanente نشان داد که در مورد جراحانی 

که در س��وئد در فرایند جراحی های متداول خود، استفاده 
از آنتی بیوتیک ه��ای موضعی را کاماًل کنار گذاش��ته بودند، 
میزان بروز اندوفتالمیت هیچ افزایش��ی نداش��ت. همچنین 
میزان بروز breakthrough iritis پس از عمل جراحی، سندرم 
Irvine–Gass و افزایش ناگهانی IOP هنگامی که 2 میلی گرم 

 subconjunctival 10 کنال��وگ در فضای تحتانِی mg /mL از
قرار داده شده، پایین بود.

سایر مواد

:SF6هواو*
اس��تفاده از هوا و SF6 در جراحی سگمان خلفی سابقه 
دیرینه  دارد. هر چند استفاده از هوا و SF6 در جراحی پیوند 
اندوتلیوم قرنیه، فاقد ارزش است اما هر دوی آن ها بر روی 
اندوتلی��وم قرنیه اثرات منفی به جا گذاش��ته و هنگامی که 
به صورت intracameral اس��تفاده شوند، با کلسیفیکاسیون 
لنزه��ای داخل چش��مِی آکریلی��ک هیدروفیلی��ک همراه 
خواهن��د بود. اس��تفاده از یک تامپون��اد گازی در جراحی 
ش��بکیه تقریباً در تمامی اوقات منجر ب��ه ایجاد کاتاراکت 
می ش��ود ولی جراحی کاتاراکت در این چشم ها–چه قبل، 
چ��ه هم زمان و چه پس از جراحی ش��بکیه– اغلب نتایج و 
پیامده��ای رفراکتیو پایین تری را به دنبال خواهد داش��ت 
 myopic shift و در رفراکش��ِن پ��س از عمل جراحی، ی��ک
بوجود می آید. عالوه بر این، وجود یک حباب گاز در پشت 
کپسول خلفی مانع از مشاهده دقیق شبکیه شده و موجب 
قوس دار شدن غیر قابل پیش بینی کپسول خلفی به سمت 

جلو می شود.

*وسایلکمکیجهتبهبودمشاهده
تریامسینولون: بورک و همکاران روش مشاهده   -
رش��ته های ویتره را ابداع نموده و س��پس آن را نیز ارزیابی 
کردن��د: در ای��ن روش، ذرات تریامس��ینولون رقیق ش��ده 
(Kenalog) به داخل اتاق قدامی تزریق می شود. در دوزهای 

باالتر از 4 میلی گرم، مش��اهده ش��د که IOP افزایش یافته 
است.

Trypan Blue : Trypan Blue ک��ه تح��ت عن��وان   -
Vision Blue (DORC) به فروش می رسد، یک رنگ آنیونیک 

است که استفاده از آن به جای رنگ های کاتیونیک از قبیل 
ایندوس��یانین س��بز ترجیح دارد زیرا برای سایر بافت های 
داخل چشمی، کم خطرتر و ایمن تر است. تریپان بلو که در 
ابتدا به عنوان رنگی جهت رنگ آمیزی اندوتلیوم قرنیه برای 
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قرنیه های اهدایی در بانک های چش��م م��ورد مطالعه قرار 
 nontoxic گرفت، در طی 8 س��ال نش��ان داد که بی خطر و
می باشد. همزمان نیز این رنگ به عنوان یک رنگ اندوتلیال 
جهت جراحی های قرنیه و رنگ آمیزی کپسول قدامی برای 
کاتاراکت های رس��یده و متراکم مورد استفاده قرار گرفت. 
ه��ر چن��د برخی جراح��ان از این ماده در زی��ر یک حباب 
هوا اس��تفاده کرده اند اما کورونه او در تحقیقات اولیه اش از 
حباب هوا استفاده نکرده و اکثریت چشم پزشکان این مانور 
غی��ر ضروری را که مختصری برای اندوتلیوم، توکس��یک و 
خطرناک می باشد کنار گذاشته اند. باید دقت نمود که رنگ 
در اتاق قدامی محدود شده و باقی بماند چرا که زونول های 
ضعیف یا ناپیدا و ناقص باعث رنگ گرفتن شدید ویتره شده 
و در نتیجه redreflex از بین خواهد رفت-درصورتی که اتاق 
قدامی مختصری کالپس کرده یا قبل از استفاده از رنگ از 
یک OVD اس��تفاده شده باشد و تریپان بلو بر روی کپسول 
زی��ر OVD رنگ آمیزی را انجام دهد، ممکن اس��ت ش��دت 
این عارضه کاه��ش یابد. مواردی از ایجاد عوارض به دنبال 
اس��تفاده از س��ایر مواد ترکیبی رنگی گزارش  ش��ده است. 
مش��خص ش��ده که تریپان بلو االستیسیتی کپسول قدامی 
 رنگ آمیزی ش��ده را پس از تماس برای یک دقیقه کاهش 
می ده��د و لذا انجام Capsulorrhexis را به صورت دس��تی-
بویژه در کاتاراکت کودکان- آس��ان تر ساخته و هیچ عارضه 
خطرناکی در دراز مدت ناشی از مصرف آن گزارش نگردیده 

است.
Indocyanine green: ایندوسیانین سبز همانند   -
تریامس��ینولون جه��ت اتصال به ویتره مورد اس��تفاده قرار 
گرفته و به خارج س��اختن آن ها کم��ک می کند. این ماده 
جهت رنگ آمیزی کپس��ول قدامی و شبکیه به نحو موثری 
مورد استفاده قرار گرفته است اما کارایی آن در حد و اندازه 
تریپان بلو نمی باشد. در هنگام استفاده از ایندوسیانین سبز 
باید احتیاط کرد چرا که این رنگ خاصیت ماندگاری دارد. 
م��واردی از retinal toxicity ناش��ی از باقی ماندن این ماده 

گزارش  شده است.

*میوتیکها
کارباکول. کارباکول یک ترکیب میوتیک اس��ت   -
که جهت اس��تفاده به ش��کل intracameral تولید ش��ده و 
شروع اثر آن از استیل کولین کندتر می باشد اما مدت  زمان 
اث��ر آن طوالنی تر اس��ت )به ادامه مطلب ن��گاه کنید(. هم 
کارباک��ول (Miostat) و ه��م اس��تیل کولین (Miochol) )که 

 Vehicle :در حال حاضر پس از فرموالس��یون مجدد حامل
آن از اواخر س��ال 2000 جهت افزایش سازگاری زیستی1 
محل��ول آن در اتاق قدامی، E Miochol نامیده می ش��ود(، 
برای اندوتلیوم قرنیه بی خطر و ایمن هستند. میوتیک های 
IOP در پیش گی��ری از افزایش ه��ای ناگهانی intracameral

(Spikes) بع��د از عم��ل جراح��ی، موثر می باش��ند. تزریق 

intracameral کارباکول به این منظور در بیمارانی که دچار 

گلوکوم هس��تند و در آن ها جهش های ناگهانی IOP پس از 
عمل جراحی ش��دیدتر بوده و می تواند آسیب رس��ان باشد، 
به ش��کلی خاص و ویژه موثر و مفید می باشد. با این وجود 
ای��ن مواد، پاس��خ التهابی اولیه ایجاد ش��ده به دنبال عمل 
جراح��ی کاتاراکت را نی��ز افزایش می دهن��د و این اثر در 
مورد کارباکول شدیدتر از استیل کولین است چرا که مدت  
زمان اثر اس��تیل کولین کوتاه تر از کارباکول می باش��د. این 
افزایش پاسخ التهابی احتماالً از نظر بالینی اهمیت چندانی 
 intracameral نداش��ته چرا که استفاده روتین از میوتیک ها
در جراحی کاتاراکت مدرن به میزان زیادی کنار گذاش��ته 
شده اس��ت. به استثنای موارد گلوکوم شدید. میوتیک های 
موضعی، ممکن است در پیش گیری از جهش های ناگهانی 
IOP (Spikes) پ��س از عمل جراحی در مبتالیان به گلوکوم 

موثر باش��ند و نیز این مواد باعث می شوند که بیماران پس 
از عمل جراح��ی کاتاراکت دوطرفه، دید عملکردی خود را 

سریع تر به دست آورند.
intracameral اس��تیل کولین   : اس�تیل کولین   - 

(E Miochol) سال هاس��ت که جهت تن��گ کردن مردمک 

بویژه در مواردی از قبیل از بین رفتن ویتره، مورد استفاده 
ق��رار گرفته اس��ت. این محص��ول، از این بُع��د و حتی در 
ترکی��ب با داروه��ای NSAID موضعی ی��ا میدریاتیک های 
intracameral موثر و کارآمد می باش��د. استیل کولین )مانند 

همه عوامل کولینرژیک( در پیش گیری از افزایش ناگهانی 
فشاِر چشم بعد از عمل جراحی اثربخش می باشد اما اثرات 
آن در کاه��ش فش��ار و تنگ کردن مردمک در مقایس��ه با 
کارباکول )24 س��اعت( نس��بتاً کوتاه تر اس��ت )3 ساعت(. 
IOP، 3 ساعت پس از جراحی به میزان چشم گیری کاهش 

می یابد اما پس از گذش��ت 24 س��اعت این اثر دیگر وجود 
ندارد. در حال حاضر استفاده از این ماده، همانند کارباکول 
به میزان زیادی مح��دود به موارد خاص عارضه دار و موارد 

شدید گلوکوم می باشد.

1 . biocompatibility
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سایر داروهای مرتبط با جراحی کاتاراکت که قبل 
از عمل جراحی استفاده می شوند

Anti-VEGFداروهای*
با توجه به کوموربیدیتی  همراه با ادم ماکوالی دیابتی و 
دژنرسانس اگزوداتیو وابسته به سن ماکوال ، معموالً بهترین 
کار آن است که قبل از عمل جراحی این موارد را با استفاده 
از داروه��ایAnti-VEGF کنترل نم��ود. زمان عمل جراحی 
باید هنگامی باش��د که حداکثر اث��ر (Peak Effect) دارو در 
فردی که اخیراً تحت درمان مزمن قرار گرفته، ایجاد ش��ده 

باشد.
* اس�تروئیدها. توصیه می ش��ود که اووئیت به وسیله 
داروه��ای موضع��ی و سیس��تمیک معمولی قب��ل از عمل 
جراح��ی کنت��رل ش��ود. اس��تروئیدهای intracameral و یا 
intravitreal می توانن��د در کاه��ش الته��اب پ��س از عمل 

جراحی مفید و سودمند باشند و البته باید در مورد افزایش 
فش��ار چشم در مصرف کنندگان اس��تروئید نیز هشدار داد 
چرا که جهت خارج ساختن استروئید intravitreal شاید به 

PPV نیاز  باشد.

نتیجه گیری
اس��تفاده از داروه��ای intracameral بوی��ژه هم��راه با 
جراحی ه��ای چش��می در دهه 90 ش��روع ش��د و در قرن 
بیس��ت و یکم به سرعت پیش��رفت کرده است. استفاده از 
آنتی بیوتیک ه��ای intracameral جهت پیش گیری از ایجاد 
اندوفتالمیت پس از عمل جراحی در قسمت اعظم کشورهای 
دنیا رواج یافته اس��ت و آنتی بیوتیک های intracameral در 

ایاالت متحده به نحو شایعی مورد استفاده قرار می گیرد.
مطالعات متعدد انجام شده در طی دهه اخیر این مساله 
 intracameral ب��ه صورت moxifloxacin را عن��وان کرده که
بی خطرترین و موثرترین دارو می باشد. یک مطالعه تصادفی 
کنترل ش��ده در ایاالت متحده جهت بررس��ی و تشخیص 
این موض��وع در حال انجام می باش��د. وقتی ک��ه داده های 
زی��ادی وج��ود دارد، بتادی��ن ب��ا دوز پایین ممکن اس��ت 
 intracameral برتری آنتی بیوتیک ها را جهت پروفیالکس��ی
آنتی باکتری��ال در جراح��ی کاتاراک��ت به چالش بکش��د. 
محلول ه��ای intracameral بازکننده مردمک، گروه دارویی 
بعدی را تشکیل می دهد که پس از قبول آنتی بیوتیک های 
intracameral به س��رعت رواج یافتند. طیف��ی از ترکیبات 

مختلف در سراس��ر جهان در دس��ترس قرار دارند و ایاالت 
متحده به داروی بس��یار گران قیم��ت Omidria و داروهای 

ترکیبی دس��ت پیدا کرده است. در نهایت مشخص گردید 
ک��ه داروهای NSAID در جراح��ی کاتاراکت دارای جایگاه 
ارزش��مندی هس��تند و باید انتظار داش��ت که این داروها 
در آینده به س��ایر فراورده های intracameral افزوده شوند. 
 drop-free اس��تفاده از مس��یر ترانس-زونوالر جه��ت روش
در ابتدا با اقبال ش��دیدی روبرو ش��د، اما بحث هایی در این 
خص��وص درگرفته که پیش��نهاد می کند ب��ه متدولوژی و 
ایمن��ی فراین��د کار باید با یک دید انتقادی تری نگریس��ته 
شود. همچنین مواد مختلف intracameral-از کولینرژیک ها 
 Anti-VEGF گرفته تا تریپان بلو و اس��تروئیدها و داروهای
 و OVD- در حی��ن عم��ل جراحی به داخل چش��م تزریق 
می ش��وند و انتظ��ار می رود که این حوزه به ش��کلی مداوم 
گس��ترش یابد. داروها و مواد intracameral دیگری به بازار 
عرضه خواهد ش��د اما جهت اس��تفاده گس��ترده از هر یک 
از آن ه��ا ضروری اس��ت دقت الزم به عم��ل آید و در مورد 
جنبه های متعدد ایمنی و اثربخشی آن ها موشکافی دقیقی 

انجام گیرد.

موارد پیچیده و دشوار بالینی
دکت��ر لی��زا ِک��ی. فولن��ر و دکتر س��ینتیا ماتوس��یان 
 intracameral دیدگاه های بالینی خود را در زمینه »داروهای
برای جراحی کاتاراکت« به ارزیابی می گذارند. مشاوران در 
این قس��مت ب��دون خواندن این مقاله و ی��ا بدون اطالع از 

پاسخ های دیگری به سواالت پاسخ می دهند.
لطفا س��ه مورد مهِم استفاده از آنتی بیوتیک های   .1
موضع��ی را در جراحی کاتاراکت و نی��ز نقطه مقابل آن را 

بیان کنید.
دکتر فولنر: از نظر من، سه دلیل و نکته بسیار مهم در 
اس��تفاده از آنتی بیوتیک های موضعی در جراحی کاتاراکت 
با این عوام��ل مرتبط می باش��ند: اس��تاندارد مراقبت های 
بهداشتی، بیماران دارای ریسک باال و استفاده از برش های 
 .(Limbal Relaxing Incisions: LRIs) آزادکننده لیمب��وس
اندوفتالمیت یک عارضه ناش��ایع ول��ی زیان بار در جراحی 
کاتاراکت می باشد و میزان آن از 04 /0 درصد تا 38 /0 درصد 
متغیر می باشد. علیرغم فقدان شواهدی که کارایی استفاده 
از آنتی بیوتیک های موضعی در حین عمل جراحی را جهت 
پیش گی��ری از اندوفتالمیت تایید نماید، یک توافق عمومی 
وج��ود دارد که در ای��االت متحده، اس��تفاده از قطره های 
آنتی بیوتیک��ی موضعی -عالوه بر اس��تفاده از بتادین پیش 
از عم��ل جراحی-به عنوان یک اس��تاندارد مراقبتی جهت 
پروفیالکس��ی اندوفتالمیت در جراحی کاتاراکت، به صورت 

داروهای تزریقی داخل چشم در جراحی کاتاراکت
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امری پایدار و ثابت باقی  مانده اس��ت. ی��ک فلوروکینولون 
نس��ل 4 مثل moxifloxacin و یا gatifloxacin معموالً 1-3 
روز قبل از عمل جراحی جهت بیمار تجویز شده و به مدت 

حداقل یک هفته پس از عمل جراحی ادامه می یابد.
من اعتقاد دارم که حتی اگر استفاده از آنتی بیوتیک های 
موضع��ی در پیش گیری از اندوفتالمیت هیچ س��ود و فایده 
روش��ن و مشخصی نداشته باشد، هنوز هم استفاده از آن ها 
قب��ل از عمل جراح��ی در برخی موارد مش��خص و معین 
دارای نقش خاصی می باشد. اپی تلیوم قرنیه موجود بر روی 
زخم، نس��بتاً س��ریع و در عرض چند روز پ��س از جراحی 
بهبود می یابد. در طی ای��ن مدت برخی از بیماران پرخطر 
مانن��د مبتالیان ب��ه بلفاریت، دیابت، دمان��س و اختالالت 
ذهنی همچنان مس��تعد عفونت هس��تند. اس��تفاده از یک 
آنتی بیوتیک موضعی در چنین مواردی ممکن است ریسک 

آلودگی داخل چشمی را کاهش دهد.
معم��والً در جراحی کاتاراک��ت، از برش های آزادکننده 
لیمبوس اس��تفاده می شود. کراتیت عفونی در این برش ها، 
شایع نیست اما در موارد نادر، می تواند بالقوه جدی و دارای 
عواقب زیان بار باشد. در درمان خراشیدگی و یا پارگی قرنیه 
نباید از کنار گذاشتن آنتی بیوتیک های موضعی دفاع نمود. 
همچنین در بیمارانی که دارای LRI می باش��ند، استفاده از 
آنتی بیوتیک های موضعی را جه��ت پیش گیری از کراتیت 

عفونی باید در نظر داشت.
نقط��ه مقابل ن��کات فوق م��واردی از قبی��ل مقاومت 
آنتی میکروبی، اثربخش��ِی بتادین و دوزبندی دارو و تحمل 
و پذی��رش آن از س��وی بیمار اس��ت. جراح��ی کاتاراکت 
ش��ایع ترین جراحی انجام ش��ده در سراسر جهان می باشد. 
از نظ��ر تئوری این خط��ر وجود دارد که اس��تفاده مکرر و 
طوالنی از آنتی بیوتیک  موضعی ممکن اس��ت معضل رو به 
رش��د مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری ها را تش��دید و تقویت 
کن��د. فقدان ش��واهدی در زمینه اثربخش ب��ودن واضح و 
مشخِص مصرف آنتی بیوتیک های موضعی در پیش گیری از 
اندوفتالمی��ت پس از عمل جراحی و ابداع روش های جدید 
جهت اس��تفاده از آنتی بیوتیک ها، به زودی آنچه که تحت 
عن��وان اس��تاندارد مراقبتی و درمانی جهت پروفیالکس��ی 

جراحی کاتاراکت وجود دارد تغییر خواهد کرد.
در مقایس��ه با آنتی بیوتیک های موضعی، آماده س��ازی 
قبل از عمل جراحی توس��ط بتادین موثرترین و ارزان ترین 
روش جهت پیش گیری از اندوفتالمیت پس از عمل جراحی 
اس��ت. عالوه بر ای��ن، در این روش، خطر ایج��اد مقاومت 

آنتی میکروبی تا بحال وجود نداشته است.
غلظت آنتی بیوتیک ه��ای موضعی که می تواند به بافت 
هدف برس��د، متغیر بوده و تحت تاثیر توانایی قطره جهت 
نفوذ ب��ه قرنیه و نیز تحمل بیمار و قب��ول مصرف قطره ها 
و زمان بندی آن ها توس��ط وی می باش��د. نف��وذ ناکافی یا 
تاخیری قطره موضعی و عدم مصرف منظم قطره ها توسط 
بیمار، منجر به این می ش��ود که غلظت دارو در مایع زاللیه 
ناکافی بوده و در نتیجه حداقل غلظت مهارکننده مورد نیاز 
جهت از بین بردن ش��ایع ترین ارگانیسم های عفونی بدست 

نیاید.
دکتر ماتوس��یان: اس��تفاده از قطره های آنتی بیوتیکی 
موضع��ی پس از عم��ل جراحی یک اس��تاندارد درمانی به 
شمار می رود. اگر بیمار به گروهی از آنتی بیوتیک ها آلرژی 
دارد، ب��ه  راحتی می ت��وان به  جای آن، ی��ک گروه دیگری 
از آنتی بیوتیک ه��ا را پیش��نهاد ک��رد. آنتی بیوتیک ه��ای 
موضع��ی را به  راحتی می توان با نس��خه خریداری نمود. از 
آنجا که قیمت آنتی بیوتیک ها در چند س��ال اخیر افزایش 
چش��م گیری داشته ، به علت هزینه باالی این داروها سر و 
صدای بیماران نیز در آمده اس��ت. عالوه بر این، بس��یاری 
از بیماران در مورد اس��تفاده از قطره ها با مش��کالتی روبرو 
می باش��ند از جمله فراموش کردن، دست پاچگی و گیجی، 
مش��کل و س��خت بودن چکاندن قطره ها در داخل چش��م 
ب��دون برخورد ب��ا لبه پلک ها یا مژه ها و آلوده ش��دن نوک 
قطره ها متعاقب آن و یا ناتوانی در درست فشار دادن بطری 
قطره. قطره های آنتی بیوتیکی دهه های متمادی اس��ت که 
در جهان وجود داش��ته و ش��هرت یافته اند و استفاده از آن 
ب��رای بیمار و یا خانواده او–بوی��ژه هنگامی که با دو داروی 
دیگر از جمله یک اس��تروئید و ی��ک NSAID پس از عمل 
جراحی همراهی داشته باشد- سخت و مشکل آفرین است.

لطف��اً 3 دلیل مهم اس��تفاده از آنتی بیوتیک های   .2
intracameral را در جراح��ی کاتاراک��ت و نیز نقطه مقابل 

آن را بیان کنید.
دکتر فولنر: دالیل اصلی اس��تفاده از آنتی بیوتیک های 
intracameral در جراح��ی کاتاراکت، مرتبط با اثربخش��ی، 

پذی��رش بیم��ار و هزین��ه دارو می باش��د. ش��واهد قوی و 
فزاینده ای در دس��ت می باش��د مبنی بر اینکه اضافه کردن 
 ،moxifloxacin )مث��ل   intracameral آنتی بیوتیک ه��ای 
سفوروکس��یم و وانکومایس��ین( به آماده س��ازی های انجام 
ش��ده قبل از عمل توس��ط بتادی��ن، می تواند می��زان بروز 
اندوفتالمیت را بیش تر کاهش دهد. این امر می تواند ناشی 



21

از اث��رات بول��وس دارو در بافت ه��دف در غلظت هایی که 
جه��ت از بین بردن قس��مت اعظم آلودگی ه��ای باکتریال 
بالفاصله بعد از عمل جراحی کافی و مناسب هست، باشد.

ع��الوه بر بهبود پروفیالکس��ِی اندوفتالمیت، اس��تفاده 
از آنتی بیوتیک ه��ای intracameral ب��ه دنبال عمل جراحی 
دارای مزایای متعددی اس��ت از جمله س��اده تر شدن رژیِم 
post op –که منجر به دوزبندی مطمئن و صحیح می گردد، 

کاهش آس��یب مکانیکی و ش��یمیایی به س��طح چشم در 
حین مصرف قطره ها و یک روش دوزبندی داخل چش��می 

مطمئن و قابل تکرار.
اکث��ر بیماران از قیمت باالی قطره های مورد اس��تفاده 
بع��د از عمل جراح��ی، ناراضی می باش��ند. رایج ترین رژیم 
قطره ای ش��امل یک آنتی بیوتیک ب��رای حداقل یک هفته 
و نیز یک اس��تروئید و ی��ک NSAID برای حداکثر یک ماه 
یا بیش تر اس��ت. اغلب بیماران برای گرفتن داروهای خود 
هزاران دالر می  پردازند و در نتیجه ممکن اس��ت قطره های 
خود را جیره بندی کنند تا بدون نیاز به گرفتن مجدد نسخه 
دارو، از اینک��ه داروی کافی برای هر دو چش��م خود دارند 
مطمئن ش��وند. آنتی بیوتیک ه��ای intracameral به میزان 
چش��مگیری بار مالی وارد شده به بیمار را کاهش می دهند 
و از طری��ق کم تر کردن میزان بروز عفونت، هزینه های وارد 
شده به سیستم درمانی را جهت درمان اندوفتالمیت پایین 

می آورند.
نقطه مقابل موارد فوق عدم دسترس��ی آس��ان به دارو، 
نگرانی ه��ای مرب��وط ب��ه ایمن��ی دارو و نیمه عم��ر کوتاه 
آنتی بیوتیک می باش��د. تا به ام��روز، در ایاالت متحده هیچ 
آنتی بیوتی��ک intracameral که مورد تایید FDA قرارگرفته 
off- باش��د، وجود ندارد. چند گزینه جایگزین که به شکل
label می باشند ش��امل تزریق مستقیم Vigamox )علی رغم 

آن که بر روی برچسب آن قید شده که جهت مصارف داخل 
چشمی به کار نرود( یا moxifloxacin در داخل اتاق قدامی 

و استفاده از فرموالسیون های ترکیبی می باشد.
جراحان باید داروخانه معتبری را جهت ساخت داروهای 
 intracameral ترکیبی پیدا کنند. بازسازی یک آنتی بیوتیک
خطرات بالقوه ای را از نظر pH، اس��موالریتی، رقیق سازی و 
س��میت دارویی به دنبال دارد که منجر به س��ندرم شوک 
توکس��یک قدامی )TASS(، آس��یب به اندوتلی��وم قرنیه و 
retinal toxicity می گ��ردد. ع��الوه بر این، ه��ر چند میزان 

ب��روز عفونت کاهش  یافت��ه اما هنوز ه��م در بیمارانی که 
آنتی بیوتیک های intracameral دریافت کرده اند، مواردی از 

اندوفتالمیت گزارش شده است.
توج��ه به نیمه عم��ر آنتی بیوتیک )به عن��وان مثال در 
مورد moxifloxacin، 18-12 س��اعت( و گردش مایع زاللیه 
)تقریباً 2 س��اعت( نیز حائز اهمیت اس��ت. پس از جراحی 
کاتاراک��ت، اپی تلیوم قرنیه در محل ب��رش در ظرف تقریباً 
3-2 روز بهبود می یابد. در خالل این مدت، چشم بویژه در
بیماران پرخطِر دارای زخم های نش��ت کننده، جراحی های 
عارض��ه دار، بلفاریت و مش��کالت ذهنی، بیمار مس��تعد به 
آلودگ��ی اس��ت. این امر ریس��ک اندوفتالمی��ت را افزایش 

 می دهد.
آنتی بیوتیک ه��ای  از  اس��تفاده  ماتوس�یان:  دکت�ر 
intracameral در پایان جراح��ی کاتاراکت، به ما به صورت 

»4C« کمک می کند: قرنیه (Cornea)، هزینه (Cost)، پذیرش
 .(Call backs) و معاینات مجدد (Compliance) از سوی بیمار
بازتوانی سطح چشم قبل از جراحی کاتاراکت، در گردآوری 
اندازه گیری ه��ای دقیق تر توپوگراف��ی و کراتومترِی قبل از 
عمل جراحی جهت محاس��به IOL از نقش کلیدی و مهمی 
برخوردار است. هر قدر اطالعات به دست آمده قبل از عمل 
جراحی که در فرمول های محاس��باتی IOL به کار می روند، 
دقیق تر باشند، شانس ایجاد اختالالت رفراکتیو غیرمنتظره 
بع��د از عمل جراحی پایین تر خواهد بود. بنابراین، وقتی که 
بهینه س��ازی سطح قرنیه صورت گرفته باش��د، چرا باید از 
داروه��ای موضعی جه��ت خنثی کردن نتای��ج مطلوب به 
دست آمده استفاده ش��ود؟ قطره های آنتی بیوتیکی تجویز 
ش��ده پس از جراحی کاتاراکت، بر اش��ک چش��م و سطح 
قرنیه تاثیر می گذارند؛ بنابراین اس��تفاده از آنتی بیوتیک ها 
در پای��ان جراحی کاتاراکت از طریق یک برش جراحی که 
اخیراً ایجاد ش��ده، اثرات فارماکولوژیکی وارد بر اشک را در 
دوره پس از جراحی برطرف می س��ازد. هر قدر که س��طح 
قرنیه و اشک چشم سالم تر باشند، دید فرد روشن تر و بهتر 

خواهد بود.
هزینه داروهای چش��می در طی چند سال گذشته سر 
به فلک زده اس��ت. عالوه بر این، تع��داد زیادی از بیماران 
دارای بیمه هایی هس��تند که فرانش��یز باالیی دارند. هزینه 
داروهای رایج ب��ه کار رفته در عمل جراحی )آنتی بیوتیک، 
استروئید و NSAID( گاهی اوقات با دستمزد پرداخت شده 
به جراح جهت انجام عمل جراحی از س��وی ش��رکت های 
بیمه مساوی است. بیماران از هزینه هایی که از جیب آن ها 
رفته و صرف داروهای نس��خه  می شود، شکایت می کنند و 
به شکلی نادرس��ت این ناراحتی و سرخوردگی را به سمت 

داروهای تزریقی داخل چشم در جراحی کاتاراکت
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ج��راح و کارکنان درمانی منتق��ل می کنند. برخی بیماران 
می گویند که قادر به خرید یک لنز پیش��رفته مثل یک لنز 
داخل چشمی توریک نیستند چرا که به  جای صرف هزینه 
برای آن باید هزینه داروهای خود را پرداخت کنند. استفاده 
از آنتی بیوتیک ه��ا به صورت intracameral در پایان جراحی 
کاتاراک��ت هزینه ه��ای وارد بر بیم��ار را کاهش می دهد. با 
این وجود، ضروری است که برای پرداخت هزینه داروهای 
مصرف  ش��ده در پایان جراحی، چاره ای اندیش��یده ش��ود. 
ای��ن فراورده ه��ا را دیگر نباید با هزینه ه��ای مرکز جراحی 

کاتاراکت ترکیب کرد.
س��ن رایج برای جراحی کاتاراکت، اواخر دهه ششم یا 
اوایل دهه هفتم زندگی افراد می باش��د. در این گروه سنی، 
بیماران معم��والً از نظر ذهنی و نیز انجام س��ریع کارهای 
دستی با مشکالتی روبرو هستند. برای بسیاری از بیماران، 
پی��روی و رعای��ت آموزش ه��ای مربوط به مص��رف داروها 
پس از عمل جراحی، کار س��خت و دش��واری می باش��د و 
اغلب، قطره های خود را طبق دفعات توصیه ش��ده مصرف 
نمی   کنند. این امر باعث می ش��ود که نتایج به دس��ت آمده 
عالی و رضایت بخش نباشد و نیز منجر به عفونت و احتماالً 
از دس��ت رفتن دی��د بیمار گ��ردد. در ص��ورت قرارگیری 
آنتی بیوتیک در ات��اق قدامی در پایان عمل جراحی، جراح 
ب��ار ناش��ی از مصرف قطره ه��ا را برای بیمار ی��ا خانواده او 

برطرف می سازد.
خالصه اینکه منش��ی مط��ب، هماهنگ کنندگان اتاق 
عمل و یا تکنس��ین ها با رگباری از پیام های تلفنی بیماران 
گیج و عصبی روبرو می باشند. به علت افزایش قابل  مالحظه 
هزینه داروه��ای آنتی بیوتیکی و نیز توصیه های تش��ویقی 
صورت گرفته توس��ط داروخانه ه��ا جهت مصرف قطره های 
دیگ��ری به  جای قط��ره اصلی تجویز ش��ده، بدون اطالع و 
کسب اجازه از پزشک ، بیماران به  راحتی گیج و پریشان و 
آشفته می ش��وند. عالوه بر این، برخی کوپن های ارایه شده 
ب��ه بیماران برای کاهش هزینه های داروهایش��ان کاربردی 
ندارد و منجر به س��رخوردگی و ناامیدی بیش تر آن ها شده 
و در نتیج��ه تماس ه��ای تلفنی بیش تری ب��ا مطب برقرار 
می شود. استفاده از آنتی بیوتیک ها در داخل چشم در پایان 
جراحی این تماس های تلفنی وقت گیر را که خطوط تلفنی 

و نیز وقت کارکنان را اشغال می کند، کاهش می دهد.
پروت��کل درمانی ترجیحی ش��ما ب��رای بیماران   .3

مبتال به Floppy Iris Syndrome چیست؟
IFIS، یک ریس��ک فاکتور ش��ناخته شده برای عوارض 

ایجاد شده در حین جراحی کاتاراکت در بیمارانی است که 
ب��ه علت BPH، داروهای مهارکنن��ده  α1 آدرنرژیک مصرف 
ک��رده یا قباًل مصرف می کردن��د. پروتکل من جهت درمان 
IFIS در همان مطب شروع شده و اولین گام، طراحی دقیق 

قبل از عمل جراحی می باشد. سابقه مصرف مهارکننده های 
α1 آدرنرژیک و حداکثر بازش��دن مردمک در چارت بیمار 

ثبت می ش��ود و س��پس به فرم برنامه ریزی جراحی منتقل 
می ش��ود. هر چند که ما به این سمت می رویم که بیماران، 
از قبل در منزلش��ان داروهای میدریاتیک را مصرف کنند، 
ام��ا در حال حاضر مردمک چش��م تمام��ی بیماران من در 
خارج از اتاق عمل توس��ط سیکلوپنتوالت %1، تروپیکاماید 
%1 و فنیل افری��ن %5 /2 باز می ش��ود. در صورت اس��تفاده 
از ی��ک مهارکننده  α1 آدرنرژی��ک در اغلب اوقات مردمک 
چشم چندان هم باز نمی ش��ود. در بیمارانی که مردمک ها 
کوچک تر از 5 میلی متر  باش��ند، یک تکه کوچک از اسفنج 
جراحی در فورنیکس تحتانی قرار داده می شود: این اسفنج 
در س��یکلوپنتوالت %1، تروپیکامای��د %1 و فنیل افری��ن 
%5 /2 خیس��انده شده است. از بیماران خواسته می شود که 
چش��م های خود را بس��ته نگه دارند. این تکنیک به شکل 
چشم گیری میزان گشادی مردمک قبل از عمل جراحی را 
بهبود می بخش��د. اگر مردمک همچنان کوچک باقی بماند 
و بیمار از نظر قلبی مشکل خاصی نداشته باشد، یک قطره 
 (Neo-synephrine) 10% اضافی از فنیل افرین هیدروکلراید
جایگزی��ِن فنیل افری��ن %5 /2 می ش��ود. محل��ول ترکیبی 
 intracameral فنیل افری��ن %5 /1 /لیدوکائین %1 به ص��ورت
dispersive از طری��ق پ��ورت جانبی، قب��ل از تزریق ی��ک

OVD )انتش��اری( تزریق می ش��ود. ترمیم و ساخت دقیق 

زخم قرنیه، hydrodissection به آرامی و اس��تفاده از جریان 
ان��دک مایع، به کاهِش لرزِش آیری��س )Fluttering( کمک 
می کند. من در موارد بسیار نادری، از رتراکتورهای آیریس 
یا حلقه های بازکننده مردم��ک جهت بازتر کردن مردمک 

استفاده خواهم کرد.
دکتر ماتوس�یان: IFIS، امری شایع است و در بیمارانی 
که جهت درمان BPH از تامسولوس��ین یا س��ایر داروهای 
مشابه آن استفاده می کنند یا استفاده کرده اند، می تواند رخ 
 α دهد. این گروه از داروها که تحت عنوان مهارکننده های
)آلفا- بالکر( شناخته می ش��وند جهت اختالالت تناسلی-
ادراری زنان نیز مورد اس��تفاده قرار می گیرند. آلفا بالکرها 
با عملکرد عضالت اسفنکتر آیریس تداخل کرده و منجر به 
این می ش��وند که در هنگام عمل جراحی، میوز ایجاد شود. 
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مطالعات نشان داده است که وقتی قطر مردمک کم تر از 6 
میلی متر باشد، میزان بروز عوارض جراحی افزایش می یابد. 
برخی از چالش هایی که ما در حین عمل جراحی کاتاراکت 
در صورت کوچ��ک بودن قطر مردمک با آن روبرو خواهیم 
ش��د، ش��امل این موارد است: طوالنی تر ش��دن زمان عمل 
جراحی، افزایش اس��ترس وارد ش��ده به جراح، باقی ماندن 
قطعاتی از هس��ته، پارگی کپس��ول خلفی، پروالپس ویتره، 
سخت تر شدن ترازبندی )aligning( لنزهای داخل چشمی 
توری��ک به علت عدم مش��اهده دقیق عالئم موجود بر روی 
لبه اپتی��ک، قرارگیری ناصحیح هاپتیک ها در س��ولکوس 

.OVD و باقی ماندن کورتکس یا bag به جای
رویکرد ترجیحی من جهت پیش گیری از میوز نابهنگام 
و غافلگیرکنن��ده در حی��ن جراحی کاتاراکت، اس��تفاده از 
گروه��ی از داروه��ای NSAID جهت جراحی ه��ای داخل 
چش��می اس��ت که مورد تایید FDA قرار گرفته اند. دارویی 
به نام  Omidria ش��رکت Omeros، س��یاتل ]فنیل افرین1% 
کت��وروالک %3 /0[ را می ت��وان به یک س��رم حاوی 500 
میلی لیتر محلول شستش��و اضافه کرد. من بالفاصله بعد از 
اینکه برش پ��ورت جانبی را ایجاد می کن��م، مقدار اندکی 
از این محلوِل از قبل مخلوط ش��ده را که از دس��تگاه فیکو 
عب��ور می کن��د، در داخل ات��اق قدامی ق��رار می دهم. این 
امر باعث می ش��ود که مردمک بازتر ش��ده و از ایجاد میوز 
در حی��ن عمل جراحی پیش گیری ش��ود. م��ن در ادامه با 
OVD، ات��اق قدامی را پر می کنم و س��پس جراحی را طبق 

رویه عادی ادامه می دهم. من با اس��تفاده مداوم از ترکیب 
فنیل افرین %1  کتوروالک %3 /0 از طریق محلول شستشو، 
موفق به گش��اد نگه داشتن مردمک ها به مقدار کافی شدم 
و در نتیج��ه از تجهیزات مخصوص باز کردن مردمک  کم تر 

استفاده کرده ام.
پروت��کل ترجیح��ی intracameral ش��ما جهت   .4
کنترل درد و باز کردن مردمک در مورد بیمارانی که تحت 

عمل جراحی کاتاراکت قرار می گیرند، چیست؟
دکتر فولن�ر: من معموالً جهت کنترل درد، لیدوکائین 
%1 فاقد ماده نگه دارنده را به صورت intracameral از طریق 
 dispersive OVD پورت جانبی تزریق می کنم. م��ن از یک
جه��ت تثبیت کردن ات��اق قدامی، محافظ��ت از اپی تلیوم 
قرنی��ه و کمک به باز کردن مردمک اس��تفاده می کنم. من 
 intracameral از فنیل افری��ن %1  کتوروالک %1 به ص��ورت
استفاده می کردم اما در حال حاضر به علت محدودیت های 

مراکز جراحی از این روش استفاده نمی کنم.

دکتر ماتوس�یان: بیماران بر اس��اس میزان دیِد بعد از 
عمل جراحی و نیز بر اس��اس تجربیاتش��ان در حین عمل 
جراح��ی و بالفاصل��ه بعد از عمل جراح��ی، در مورد نتایج 
عم��ل جراحی خ��ود قضاوت می کنن��د. بیم��اران از عمل 
جراحی چش��م بیش ت��ر از اعمال جراحی س��ایر نقاط بدن 
می ترس��ند. فرایند عمل جراحی در مطب پزشک و با ارایه 
آموزش های کافی به بیمار ش��روع می شود. در هنگام انجام 
جراحی، من یکس��ره و مداوم ب��ا بیمارانم صحبت  می کنم 
و در واقع بی حس��ی »ش��فاهی موضع��ی« را ایجاد می کنم 
)اطمینان خاطر ش��فاهی در هنگامی که بی حسی موضعی 
 Omidria ب��ه تدریج از می��ان م��ی رود(. همچنین م��ن از
)فنیل افری��ن %1  کتوروالک %3 /0( که به یک س��رم 500 
میلی لیترِی محلول شستش��و اضافه شده استفاده می کنم: 
ای��ن ترکی��ب، درد حین عمل جراحی و نی��ز ناراحتی های 
بیم��ار را ک��ه بالفاصله بعد از عمل جراحی ابراز می ش��ود، 
کاهش می دهد. در مطالعات انجام ش��ده بر روی س��گ ها، 
حتی پس از 10 س��اعت از جراحی کاتاراکت، در بافت های 
چش��م از جمله قرنیه، آیریس، اجس��ام مژگانی، ش��بکیه و 
کوروئی��د نزدیک به 99 درصد مه��ار آنزیم های COX-1 و 
COX-2 وجود دارد. تبدیل جراحی کاتاراکت به یک تجربه 

بی درد و مثبت، مساله ای مهم و کلیدی برای کسب رضایت 
بیمار می باشد.

 infusion bag آیا اس��تفاده از آنتی بیوتیک ها در  .5
جهت جراحی کاتاراکت فایده ای دارد؟

infusion دکت�ر فولنر: اضافه ک��ردن آنتی بیوتیک ها به
bag دغدغه های��ی را در پ��ی دارد. در حال��ی ک��ه ب��ه نظر 

می رس��د تزریق آنتی بیوتیک ها خطر چندانی در پی ندارد، 
ام��ا من قب��ول ندارم که ای��ن تزریقات منفع��ت زیادی به 
بیمار می رساند. اکثر جراحی های کاتاراکت در زمان بسیار 
کوتاهی انجام گرفته و مقدار مایع انفوزیون اس��تفاده شده 
در آن ها مختصر و اندک اس��ت. مشکل بتوان باور کرد که 
مایع دارای غلظت کافی و مناس��بی ب��وده و گردش آن به 
اندازه ای کافی باش��د تا بتواند پاتوژن های ش��ایع را از میان 

ببرد.
دکتر ماتوس�یان: مقاومت ب��ه آنتی بیوتیک ها در حال 
افزایش اس��ت. در رشته چشم پزش��کی و بویژه در جراحی 
کاتاراک��ت اضاف��ه ک��ردن آنتی بیوتیک ها ب��ه محلول های 
شستش��و امر شایعی اس��ت. با توجه به اینکه در سال های 
اخیر، واسکولیت انس��دادی هموراژیک شبکیه در همراهی 
با وانکومایس��ین شناس��ایی و تش��خیص داده  شده است، 

داروهای تزریقی داخل چشم در جراحی کاتاراکت
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 infusion bag جراحان در مورد اس��تفاده از وانکومایسین در
و یا عدم اس��تفاده از آن قص��د تجدید نظر و بازبینی دارند. 
ب��ا وجود اینک��ه اندوفتالمیت بر روی بینای��ی فرد تاثیرات 
ویرانگری به جا می گذارد، خوش��بختانه این عارضه بس��یار 
نادر اس��ت. روش کار من شامل این موارد است: ضدعفونی 
صحیح و مناس��ب پلک ها قبل از عمل جراحی با استفاده از 
اسید هیپوکلروس 7 روز قبل از انجام جراحی، آماده سازی 
کامل پلک ها، مژه ها و ابروها به وس��یله بتادین و قرار دادن 
محلول بتادین%5 بر روی سطح چشم در حین آماده سازی 
قب��ل از عمل )preoperation prep(. نکته مهم آن اس��ت که 
قبل از ش��روع آماده سازی به وسیله بتادین، ژل لیدوکائین 
کاماًل پاک ش��ود؛ در غیر این صورت به جای س��طح چشم، 
س��طح ژل لیدوکائین تمیز و ضدعفونی خواهد شد. جهت 
به حداقل رساندن عفونت، توجه به یک سری نکات جزیی 
در پای��ان عم��ل جراحی نیز ب��ه همین اندازه مهم اس��ت. 
ب��ه نظر من در صورت داش��تن برش نف��وذ ناپذیر به آب و 
نی��ز کافی بودن میزان فش��ار کره چش��م در پایان عمل و 
مصرف آنتی بیوتیک های intracameral دیگر به اس��تفاده از 

آنتی بیوتیک ها در infusion bag نیازی نخواهد بود.
خط��رات و مزای��ای اس��تفاده از اس��تروئیدهای   .6

intracameral در پایان جراحی کاتاراکت چیست؟
به صورت س��نتی، بیماران پ��س از عمل جراحی تحت 
درمان رژیم اس��تروئیدی موضعی به شکل چند بار در روز 
و ب��رای هفته های متمادی قرار می گیرن��د. رویه جاری به 
این س��مت حرک��ت می کند که پس از عم��ل جراحی، »از 
قطره های کم تری اس��تفاده کرده« تا از این طریق پذیرش 
و تحم��ل بیمار و نیز رضایتمندی او بع��د از عمل جراحی 
افزای��ش یافته و بار مال��ی وارد بر بیمار کاهش یابد. قبل از 
آن که تزریق intracameral استروئیدها بعد از عمل جراحی 
کاتاراکت، مورد پذیرش همگان قرار گیرد و اجرایی ش��ود، 
ضروری اس��ت یک س��ری نکات را مد نظر قرار داده و حل 

و فصل نماییم.
اوالً گردش و برگش��ت سریع مایع زجاجیه و نیمه عمر 
کوت��اه دگزامت��ازوِن intracameral، در برخ��ی موارد منجر 
ب��ه التهاب مجدد )reboundinflammation( گردیده اس��ت. 
بنابراین این روش مصرف استروئید ممکن است در کاهش 
خطر بروز هایپرتنشن چشمِی ایجاد شده توسط استروئیدها 
–که اغلب در اس��تروئیدهای موضع��ی و intravitreal ایجاد 
 intracameral می شود- مفید و موثر باشد. تریامس��ینولون
م��ات و کدر اس��ت و بیم��ار پس از عمل جراحی، اجس��ام 

ش��ناور )floater( را مش��اهده می کند. هنوز هم استفاده از 
اس��تروئیدهای intracameral، off-label هس��تند و نی��از به 
استفاده از داروهای ترکیبی وجود دارد. بنابراین، جراح باید 
یک داروخانه معتبر سازنده داروهای ترکیبی را پیدا کند و 
ضمناً خطرات ساخت مجدد و رقیق کردن دارو را که منجر 
به ایجاد عوارض دارویی، TASS و آسیب به اندوتلیوم قرنیه 
می شود مد نظر قرار دهد. Dexycu یک سوسپانسیون جدید 
intracameral دگزامتازون می باش��د که به ش��کل پیوسته-

ره��ش (Sustained-release) بوده و در درمان التهاب ایجاد 
ش��ده پس از عم��ل جراحی کاتاراکت ب��ه کار می رود. این 
دارو در اوایل سال جاری از FDA مجوز گرفت اما هنوز هم 
در دس��ترس همگان قرار ندارد. Dexycu با رساندن کنترل 
شده دارو به بافت هدف موجب آزادسازی و انتشار دارو در 
طی زمان می ش��ود و نگرانی های موجود در خصوص نیمه 
عمر کوتاه و نیز گردش مایع زجاجیه را برطرف س��اخته و 
این ام��ر منجر به کاه��ش reboundinflammation  خواهد 
شد. استفاده از اس��تروئیدهای intracameral همانند تزریق 
آنتی بیوتی��ک intracameral، به علت س��اده تر کردن رژیم 
دارویی مصرفی بعد از عمل جراحی پذیرش و تحمل بیمار 
را ارتق��ا خواهد داد و ب��ار مالی وارد بر بیمار را کاهش داده 
و به سرعت اثر کرده و لذا ممکن است موثرتر از قطره های 

موضعی باشد.
دکت�ر ماتوس�یان: مصرف اس��تروئیدها بع��د از عمل 
کاتاراکت امر ش��ایعی اس��ت. با توجه به پیشرفت فن آوری 
ساخت دس��تگاه های فیکو، مقدار کلی انرژی فیکو به ازای 
هر مورد کاتاراکت روند کاهنده داش��ته اس��ت. هر قدر که 
مدت  زمان عمل جراحی کوتاه تر باش��د و دس��تکاری های 
انجام ش��ده در داخل چش��م در حین جراح��ی کاتاراکت 
کم تر باش��د، از میزان التهاب کاس��ته خواهد شد. در عصر 
جراحی مدرن فیکو، دیگر اس��تروئیدها مثل دوران گذشته 
و برای هفته های متمادی الزم و ضروری نمی باشند. قیمت 
داروه��ای اس��تروئیدی حتی ان��واع ژنریک آن ه��ا افزایش 
چش��م گیری داش��ته اس��ت. مسئله س��ازترین مورد برای 
بیم��اران، نحوه مصرف قطره های اس��تروئید اس��ت زیرا در 
مصرف این قطره ها بیمار باید یک پروتکل کاهش تدریجی 
دوز )tapered protocol( را رعایت کند. بیماران در دوره پس 
از عمل جراحی، به  طور میانگین 70 بار از قطره اس��تروئید 
اس��تفاده می کنند. مصرف داروهای متعدد همراه با رعایت 
رژی��ِم tapering برای بیمار قابل  تحم��ل و پذیرش نخواهد 
بود و باعث گیجی و س��ردرگمی او خواهد ش��د. قرار دادن 
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یک اس��تروئید به ص��ورت intracameral در پایان جراحی 
کاتاراکت این نگرانی ها را رفع خواهد کرد.

Dexycu که اس��تروئیدی اس��ت که اخی��راً مورد تایید 

FDA قرارگرفت��ه، در درم��ان التهاِب بع��د از عمل جراحی 

اندیکاس��یون دارد. ای��ن محصول ح��اوی 517 میکروگرم 
 5 intracameral دگزامتازون اس��ت که به وس��یله تزری��ق
میکرولیتر، بالفاصله بع��د از عمل جراحی و از طریق برش 
اصلی مورد استفاده قرار می گیرد. این دارو به نحوی طراحی 
شده که بتواند دگزامتازون را در طی 21 روز به شکلی ثابت 
آزاد س��ازد. جراح با استفاده از این روش استروئید را بدون 
ایجاد مش��کلی از سوی بیمار، به کار گرفته و در عین  حال 
بار ناش��ی از مصرف قطره را برای بیمار برطرف می س��ازد. 
 IOP پس از عم��ل جراحی بیماران را بای��د از نظر افزایش
پی گیری نمود و اگر افزایش فشار چشم رخ داد، باید آن را 

با اس��تفاده از داروهای موضعی  درمان کرد. این افزایش به 
سرعت برطرف خواهد شد. از آنجا که Dexycu هنوز هم در 
دس��ترس همگان قرار نگرفته، م��ن به  جای آن از محصول 
Dex /Moxi ک��ه توس��ط داروخانه ه��ای س��ازنده داروهای 

ترکیبی )تحت نظارت آیین نامه 503B( س��اخته می ش��ود، 
اس��تفاده می کنم. این ترکیب که ح��اوی Moxifloxacin و 
دگزامتازون اس��ت، محلول شفافی می باش��د که به آسانی 
به وس��یله یک کانوال با نم��ره 30 از طریق پورت جانبی و 
درس��ت قبل از بستن برش، در اتاق قدامی تزریق می شود. 
در معاینات معمولی انجام شده پس از عمل جراحی، بیمار 
از نظر افزایش احتمالی IOP بررس��ی می شود و در صورت 
لزوم می توان از یک داروی کاهش دهنده فش��ار چشم برای 

یک دوره کوتاه استفاده کرد.

داروهای تزریقی داخل چشم در جراحی کاتاراکت
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کراس لینکینگ قرنیه ای معمولی و 
ترانس اپی تلیال در مبتالیان به کراتوکونوس1

مطالع��ات قبلی ک��ه در مورد اثر بخش��ِی نوع معمولی 
کراس لینکین��گ و نوع ترانس اپی تلی��ال آن در مبتالیان به 
کراتوکونوس صورت گرفته، نتایج متناقضی را در برداش��ته  
اس��ت. بنابراین به منظور مقایسه اثربخش��ی این درمان ها  
متاآنالی��زی انجام گرفته اس��ت. بدین منظور در پایگاه های 
Cochrane Central Register of و   MEDLINE  ،EMBASE

Controlled Trials مطالعات RCT آینده نگر بدون هیچ گونه 

 UDVA( محدودیتی مورد جس��تجو قرار گرفت. میزان دید
و CDVA( و نیز کراتومتری قرنیه )K( به عنوان پارامترهای 
نتایج اولی��ه و CCT،spherical equivalent و ECT به عنوان 
پارامتره��ای ثانویه در نظر گرفته ش��دند. در نهایت، هفت 
گزارش به دس��ت آمد که در برگیرنده 6 مورد RCT بودند 
که متشکل از 305 بیمار و 344 چشم بود. آنالیز انجام شده 
نشان دهنده وجود تفاوت های چش��مگیری مابین بیماران 
درمان ش��ده ب��ا کراس لینکینگ کالژن��ی ترانس اپی تلیال 
و روش conventional از نظ��ر میانگی��ن K و CCT بع��د از 
K:WMD=0 /79, 95 % CI=0 /04-1 /53,[ عمل جراح��ی ب��ود

 .]p=0 /04;CCT:WMD= 4 /53,95 % CI=0 /42-8 /64, p=0 /03

در مقابل، هیچ گون��ه تفاوت قابل مالحظه ای مابین گروه ها 
از نظر میزان دید، مقدار کم ترین K، مقدار ش��یب دارترین 
 equivalent spherical ، apex K value ،cylinder K مقدار ،K
یا ECD پیدا نش��د. به طور خالصه کراس لینکینگ کالژنی 
ترانس اپی تلی��ال در مقایس��ه ب��ا conventional CXL، اث��ر 
محافظت کنندگ��ی بیش تری بر روی ضخامت قرنیه دارد و 
میزان flattening  قرنیه بعد از عمل جراحی کم تر می باشد. 
این نیاز به چش��م می خورد که در مورد نتایج و پیامدهای 
بالینی کراس لینکینگ ترانس اپی تلیال تحقیقات بیش تری 

انجام شود.  1

مقدمه
کراتوکون��وس یک اختالل ش��دید قرنیه می باش��د که 
در برگیرن��ده ن��ازک ش��دن پیش��رونده قرنی��ه، اکتازی و 
آستیگماتیسم نامنظم بوده و می تواند منجر به اختالل دید 
فرد ش��ود. گزینه های درمانی در دس��ترس شامل لنزهای 
تماس��ی س��خت، س��گمآن ها ی حلقوی داخل قرنیه ای و 
کراتوپالستی می باشد. در حال حاضر در موارد کراتوکونوس 
پیش��رفته از تکنیک CXL به صورت گس��ترده ای استفاده 
می ش��ود و علت این امر آن اس��ت که ای��ن تکنیک باعث 
افزایش ق��درت مکانیکی، ایجاد ثبات بیوش��یمیایی و کند 

کردن سیر بیماری یا پیش گیری از پیشرفت آن می شود.
در اکث��ر مطالع��ات قبل��ی از پروت��کل س��نتی و رایج 
«epithelium-off» اس��تفاده شده اس��ت. در حال حاضر از 

CXL روش کراس لینکین��گ ترانس اپی تلیال که به صورت
«epithelium-on» نی��ز ش��هرت یافته، به صورت وس��یعی 

اس��تفاده می ش��ود و علت این امر، راحتی و نیز ایمنی این 
روش می باشد چرا که در این تکنیک از برداشتن اپی تلیوم 
اجتناب گردیده و لذا ریس��ک بروز عوارض کاهش می یابد. 
ب��ا توجه به کاربرد وس��یع این روش ها، مطالعات وس��یعی 
در مورد کارآیِی این دو نوع درمان انجام ش��ده اس��ت؛ در 
عین حال بازده��ی بالین��ی روش ترانس اپی تلیال همچنان 
محل بحث و اختالف می باشد. فقدان کارآزمایی های بالینی 
و ع��دم تطابق میان مطالع��ات RCT آینده نگر منجر به آن 

1 Zhang, X., Zhao, J., Li, M., Tian, M., Shen, Y., & Zhou, 
X. (2018). Conventional and transepithelial corneal cross-
linking for patients with keratoconus. PloS one, 13(4), 
e0195105.



27

ش��ده که ش��واهدی قطعی در مورد اثربخشی درمانی این 
تکنیک ها برای مبتالیان به کراتوکونوس در دس��ت نباشد. 
بنابراین در این مقاله که به صورت RCT آینده نگر است یک 
متاآنالیز انجام گرفته تا اثربخشی روش های conventional و 
ترانس اپی تلیال در درمان کراتوکونوس با یکدیگر مقایس��ه 

شوند.

روش ها 
در متون جدی��د در مورد مطالع��ات RCT آینده نگر با 

توجه به بیانیه PRISMA متاآنالیز انجام گرفته است.

• استراتژیجستجویمقاالت

دو محقق مس��تقل از یکدیگر، مطالعات RCT آینده نگر 
و   MEDLINE  ،EMBASE اطالعات��ی  پایگاه ه��ای  در  را 
Cochrane Central Register of Controlled Trials )ت��ا اول 

جوالی 2017( بدون هیچ گونه محدودیتی مورد جس��تجو 
قرار دادند و س��پس مطالعات انجام شده را از نظر محتوایی 
ارزیاب��ی نمودن��د. در هر پای��گاه اطالعات��ی، اصطالحات و 
Medical عناوی��ن جس��تجو را با اس��تفاده از اصطالح��ات
قبی��ل از  آزادی  کلی��دی  واژه ه��ای  و   Subject Heading 

cross  ،  crosslinking  ،  cross-linking  ،  cross-linkage

cross-linking reagents ، linking و Keratoconus ترکی��ب 

گردیدند. فهرست منابع تمامی مقاالت نیز به صورت دستی 
مورد جستجو قرار گرفت. فراتر از این، مقاالت انتخاب شده 
از نظر س��ایر مطالعاتی که بالقوه به آن ها  مربوط می باشد، 

مورد بررسی دقیق قرار گرفتند.

• معیارهایانتخاب

معیارهای انتخاب Inclusion criteria ش��امل موارد زیر 
بودن��د: 1( مطالع��ات RCT 2( بیمارانی با میانگین س��نی 
باالت��ر از 18س��ال که در آن ه��ا  کراتوکونوس )پیش��رفت 
کراتوکون��وس( تش��خیص داده ش��ده ب��ود. 3( مقایس��ه 
فرایندهای conventional  )پروتوکل اس��تاندارد دِرس��دن: 
تاب��ش اش��عهJ /cm2 :UVA 4 /5 به مدت 9 ال��ی 30 دقیقه( 
و ترانس اپی تلی��ال )حف��ظ اپی تلی��وم از جمل��ه تکنی��ک 
iontophoresis-assisted ( و 4( تغیی��ر در ق��درت دید دور، 

پارامترهای رفراکتی��و، پارامترهای تحدب قرنیه و ضخامت 

قس��مت مرک��زی قرنی��ه )ECD  ،)CCT و IOP. ه��ر گونه 
  study inclusion اختالف��ی از طریق داوری و توافق بر س��ر
حل و فص��ل گردیدند. در طی فاز ابتدایی بررس��ی متون، 
مق��االت مربوط به ترکیب CXL با س��ایر درمان ها  از قبیل 
deep anterior lamellar روش ،photorefractive keratectomy

keratectomy یا intrastromal corneal ring segments حذف 

گردیدند. مقاالت مروری، چکیده ها، Case-series، مطالعات 
مش��اهده ای و مطالعات حیوانی حذف شدند. مطالعاتی که 
در برگیرنده بیم��اران مبتال به کراتوکونوس ثانویه بودند یا 
اف��رادی که تحت درمان لیزیک قرار گرفته بودند نیز حذف 

گردیدند.

• استخراجدادهها

دو محقق ج��دا از یکدیگر تمامی داده های اساس��ی و 
پایه را اس��تخراج کردن��د و هر گونه اختالف��ی را از طریق 
داوری و تواف��ق حل و فصل نمودن��د. از مطالعات گزینش 
شده، داده های زیر استخراج گردید: نام خانوادگی نویسنده 
اصلی، کش��ور، سال انتش��ار، حجم جمعیت تحت مطالعه، 
مدت زمان follow-up ، س��ن ش��رکت کنندگان در مطالعه، 
تعداد چش��م های درمان ش��ده و طول موج اش��عه UVA و 

درمان.

• معیارهاینتایجبهدستآمدهوارزیابیترکیبی

پارامترهای اصلی نتایج به دست آمده در مطالعه شامل 
میزان دید اصالح ش��ده در فاصل��ه دور قبل و بعد از عمل 
جراحی )CDVA; LogMAR(، میزان دید اصالح نش��ده در 
فاصل��ه دور )UDVA; LogMAR(، پارامترهای تحدب قرنیه 
)پرش��یب ترین مقدار کراتومتری [K] شبیه س��ازی ش��ده 
[K-Steepest]، مس��طح ترین مقدار کراتومتری شبیه سازی

ش��ده [K-Flattest]، میانگین مقدار کراتومتری شبیه سازی 
ش��ده [K-avg]، مق��دار کراتومت��ری شبیه س��ازی ش��ده 
س��یلندری [K-cyl] و مقدار کراتومتری شبیه س��ازی شده 
apex بود. نتایج ثانویه ش��امل spherical equivalent (SE) و 

CCT بودند. س��رانجام اینکه ECD و IOP به عنوان آخرین 

شاخص مشاهده ای جهت ارزیابی ایمنی جراحی مشخص و 
تعیی��ن گردیدند. همچنین عوارض پس از جراحی برای دو 

نوع تکنیک CXL نیز تجزیه و تحلیل شدند.

کراس لینکینگ قرنیه ای معمولی و ترانس اپی تلیال در مبتالیان به کراتوکونوس
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اثربخشی و کارآیی دو تکنیک به وسیله تغییرات نتایج 
بالینی به دست آمده از ابتدا تا انتها مشخص گردید. میزان 
تغییرات که در مطالعات انتخاب شده مشخص شده بودند، 
ثبت ش��دند و هماننِد مطالعاتی که مقادیر نتایج قبل و بعد 
از جراح��ی را به صورت جدا از یکدیگ��ر معرفی می کنند، 
داده ها استخراج شده و تغییرات رخ داده در مقادیر مختلف 
نتایج محاس��به گردیدند تا تجزیه و تحلی��ل داده ها انجام 
ش��ود. کیفیت کارآزمایی های انتخاب شده به وسیله معیار 
Jadad م��ورد ارزیاب��ی قرار گرفت. موارد م��ورد اختالف در 

زمینه تفس��یر نتایج از طریق بحث با یک بازبین سوم و نیز 
ارزیابی مقاالت اصلی برطرف گردید.

• سنتزدادههاوآنالیزآماری

در مورد داده های به دست آمده متاآنالیز انجام گرفت. 
در م��ورد اندازه گیری ه��ای پیوس��ته و متوال��ی، میانگین 
 )CI( و فواصل اطمینان )WMD( اختالفی اندازه گیری شده
95 درص��دِی مربوط به آن مورد اس��تفاده قرار گرفت. در 

مورد مطالعات RCT انتخاب شده، WMD از طریق اختالف 
موجود مابین میانگی��ن تغییرها در گروه های تحت درمان 
CXL ب��ه روش conventional و ترانس اپی تلیال محاس��به 

گردی��د. نتایج به ص��ورت mean ± SD م��ورد ارزیابی قرار 
گرف��ت. عدم تجان��س )Heterogeneity( مابین مطالعات، با 
استفاده از ش��اخص آماری I2  ارزیابی گردیدند و بر اساس 
مطالعه انجام شده توسط Higgins و همکاران،  I2 در مقادیر 
%25، %50 و %75 ب��ه ترتیب به عنوان هتروژنیتِی خفیف، 
متوسط و ش��دید طبقه بندی شدند. جهت متاآنالیز، مدل 
random-effects در تمام��ی آنالیزه��ا م��ورد اس��تفاده قرار 

گرفت. جهت شناس��ایی سوگیری )bias( بالقوه و احتمالی، 
تست رگرس��یون Egger و Begg مورد استفاده قرار گرفت. 
اگر این تست نشان دهنده وجود یک بایاس )سوگیری( بود، 
ی��ک آنالیز اضافه «trim&fill» هم انجام می ش��د تا از این 
طریق، مطالعات »نادیده گرفته شده« احتمالی بالقوه و نیز 
WMD مربوط به آن ها  ارزش��یابی ش��وند. سپس WMD با 

اس��تفاده از WMD مربوط به مطالعات نادیده گرفته ش��ده 
احتمالی مجدداً محاسبه ش��دند. تست رگرسیون Egger و 
  Stata ب��ا اس��تفاده از نرم افزار «trim&fill» و آنالی��ز Begg

 )Stata  Corp, College Station, TX,USA,0/ 12 Version(
انجام ش��د. این در حالی بود که سایر آنالیزها با استفاده از 
نرم افزار RevMan انجام شدند. مقادیر probability کم تر از 
05 /0 از نظر آماری، چشمگیر و معنادار محسوب می شود.

نتایج 
فرایند انتخاب مطالعات انتخاب ش��ده در شکل شماره 
1 نش��ان داده شده است . در جس��تجوی اولیه پایگاه های 
اطالعاتی، 958 مقاله شناسایی شدند. پس از ارزیابی چکیده 
هر مطالعه، 635 مقاله تکراری حذف گردیدند و 274 مقاله 
نیز واجد معیارهای مناسب نبودند در نتیجه 49 مقاله باقی 
ماند. س��پس تعدادی از مطالعات نیز به عللی از قبیل نبود 
داده هایی جهت مقایس��ه )n=5(، متفاوت بودن طراحی آن 
)n=33( و یا اینکه در آن ها  درمان CXL در کودکان مبتال 
به کراتوکونوس مورد استفاده قرار گرفته بود )n=2(، حذف 
گردیدند. 2 مقاله در س��ال های 2016 و 2017 بر اس��اس 
the Istituto di مطالعه ای که در مرکز کارآزمایی های بالینی

شکل 1. فلوچارت مطالعات تحت بررسی در متاآنالیز
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Bietti )رم، ایتالیا( انجام ش��ده، تدوین گردیده بود. پس از 

ارزیاب��ی دقیق، مقاله ای که دارای دوره فالوآپ طوالنی تری 
بود، انتخاب ش��د و SE بر اس��اس مقاله منتش��ر ش��ده در 
س��ال 2016 انجام گردید چرا که مقاله منتش��ر ش��ده در 
  RCT س��ال 2017 دارای این داده ها نبود. س��رانجام شش 

)7 مقاله( در متاآنالیز مورد استفاده قرار گرفتند.

•  ویژگیهایمطالعاتموردبررسی

خصوصیات اصلی مطالعات RCT بررسی شده در جدول 
transepithelial شماره 1 توضیح داده ش��ده است. در گروه

 161 ،conventional CXL 183 چش��م و در گ��روه ،CXL

چش��م مورد بررس��ی قرار گرفته بود. مطالع��ات در ایتالیا، 
هلند، هندوستان و روسیه انجام شده بود و مابین سال های 
2013 تا 2017 گزارش شده بود. مدت زمان پی گیری از 6 
تا 24 ماه بود و سن بیماران بین 35 /22 الی 05 /31 سال و 
امتیازات Jadad در مورد مطالعات RCT بررسی شده، مابین 

2 تا 4 بود.
روش conventional CXL در تمامی مطالعات بررس��ی 
شده، از پروتکل دِرسدن تبعیت می کرد )اپی تلیوم مرکزی 
قرنیه با قطر 9 میلی متر برداش��ته ش��ده، قطره ریبوفالوین 
%1 /0 به مدت 30 دقیقه در چشم ها چکانده شد و چشم ها 
 ب��ه م��دت 30 دقیق��ه تحت تابش اش��عه UVA ب��ا قدرت
 transepithelial CXL روش  گرفتن��د(.  ق��رار   mW/cm2  3
 mW

 
/ cm2 10متغی��ر بود. میزان قدرت اش��عه، مابین 3 الی

متغی��ر ب��ود و در عین ح��ال در دو مطالعه جهت کمک به 
اشباع س��ازی ریبوفالوین از iontophoresis اس��تفاده ش��د 
)Bikbova و Lombardo(. در مورد درمان ها ی مورد استفاده 
پ��س از جراحی، معموالً قطره ه��ای آنتی بیوتیکی موضعی، 
قطره های NSAID یا اس��تروئیدی و اشک مصنوعی جهت 
کاهش واکنش های پس از عمل جراحی مورد استفاده قرار 
گرفت و س��پس به مرور قطع گردید. در مطالعه Soeters و 
 ،conventional در گ��روه درمان ش��ده از طریق Lombardo

یک bandage lens مورد استفاده قرار گرفته بود )جدول 1(.
آنالی��ز اس��تنتاجی مطالع��ات قبل��ی کمک نم��ود تا 
اندیکاتوره��ا )ش��اخص های( اثربخش��ِی بالین��ی پ��س از 

جراحی در این مطالعه به س��ه گروه زیر تقسیم شوند: )1( 
 )UDVA ،CDVA( VA اندیکاتوره��ای بالینی اصلی از جمله
و کراتومترِی قرنیه که از  توپوگرافی قرنیه به دس��ت آمده. 
)2( اندیکاتوره��ای ثانویه از جمله SE و CCT. )ECD )3 به 

عنوان اندیکاتوِر ایمنی جراحی. 
عوارض پس از جراحی ب��رای دو روش CXL نیز مورد 

بحث و بررسی قرار گرفت.

• آنالیزاصلی

را   )LogMAR(  UDVA مطالع��ه،  چه��ار   :VA  -
مابی��ن گروه ه��ای درمان ش��ده ب��ه روش conventional و 
transepithelial با یکدیگر مقایس��ه نم��وده بودند. تغییرات 

ط��رح Forest در نتایج UDVA مابین دو گروه در ش��کل 2 
ارائه گردیده اس��ت. هیچ تفاوت معن��اداری مابین دو گروه 
)WMD=0,95%،CI=-0 /11 -0 /10 p=0 /94( وجود نداش��ت 
ام��ا یک هتروژنیتِی متوس��ط در بین مطالعات یافت ش��د 
)% p=0 /08, I2  =56(. آنالیز حساس��یت نش��ان داد که منبع 
و منش��ا اصل��ی هتروژنیت��ی، مطالعه انجام ش��ده توس��ط 
Bikbova و هم��کاران ب��ود. پ��س از ح��ذف ای��ن مطالعه، 

 هی��چ گونه هتروژنیتی در الباقی مطالعات مش��اهده نش��د
همچن��ان  نتای��ج  ح��ال،  عی��ن  در   .) p=0 /85, I2=0 %(
WMD=0 /04,95 % CI = -0 /02( ب��دون تغیی��ر باق��ی مان��د
 p=0 /19,09/ 0-(. تست های Egger و Begg، نشان دهنده نبود

 p=0 /497 ؛ Egger برای تست p=0 /095( بود publication bias

.)Begg برای تست
پن��ج مطالع��ه، LogMAR( CDVA( را مابین گروه های 
درمان شده توسط روش های conventional و transepithelial با 
 CDVA در نتایج Forest یکدیگر مقایسه نمودند. تغییرات طرح
مابین دو گروه در ش��کل 2  ارائه گردیده است. هیچ تفاوت 
 معناداری در تغییرات CDVA مابین گروه ها مش��اهده نشد

ی��ک   )WMD=-0 /04, 95 % CI=-0 /09-0 /02,p=0 /20(
 هتروژنیت��ِی متوس��طی در بی��ن مطالع��ات یاف��ت ش��د

)% p=0 /01, I2  =69(. تس��ت های Egger و Begg نشان دهنده 
 ،Egger برای تس��ت p=0 /0424( بود publication bias نب��ود
p=0 /327 برای تس��ت Begg(. آنالیز حساس��یت نش��ان داد 

ک��ه منبع اصل��ی هتروژنیتی، مطالعه انجام ش��ده توس��ط 

کراس لینکینگ قرنیه ای معمولی و ترانس اپی تلیال در مبتالیان به کراتوکونوس
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U برای 30

VA

دقیقه.
: Epi-on C

X
L

ریبوفالوین برای 
ش

30 دقیقه، تاب
U برای 

VA

30 دقیقه 

ش تر 
تغییر Steep K بی

ک دیوپتر در 12 
از ی

ماه 
D 0.5<  در

یا 
6 ماه

M
oxifloxain

موضعی، قطره های
پرداستات. داروهای
N خوراکی 

SA
ID

و لنز تماسی
Soft bandage

 در گروه
Epi-off C

X
L

استفاده می شود

N
A

23 /95 /

22  /35
20/ 20

15/ 17
3/ 765

3
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R و 
ossi

همکاران )2015(
ایتالیا

)12ماه(

: Epi-off C
X

L

ریبوفالین برای
 30دقیقه، 
U

VA ش
تاب

برای 30 دقیقه
: Epi-on C

X
L

ریبوفالوین و
ش 

تاب
U برای

VA

 30 دقیقه

بدتر شدن از نظر
ک، پاکی  

 توپوگرافی
ک یا 

متری
A

berrom
etric

 در 6 ماه 

دگزامتازون استات،
توبرامایسین موضعی، 
قطره های نرم کننده 
و لنز تماسی درمانی
، epi-off  در گروه 
 درگروه epi-on از 

لنز تماسی و 
قطره های کورتیکو

استروییدی استفاده 
نشد

هیچ گونه
ض چشمی

عوار
ض

 یا عوار
ک

 سیستمی
شدید و 
خطرناکی

مشاهده نشد.

30 /4 /28
10/ 10

5/ 6
3/ 370

2

Soeters و 
همکاران 
)2015(

هلند )12 ماه(

Epi-off C
X

L:

ریبوفالین برای
 30دقیقه، 
U

VA ش
تاب

برای 30 دقیقه
Epi-on C

X
L:

ریبوفالوین برای 
ش

30دقیقه، تاب
U برای

VA

 30 دقیقه

M
ax / Steep / تغییر

M
ean K

یا تغییر
ک سیلندر 

توپوگرافی
ش تر از 

مساوی یا بی
0/ 5

دیوپتر در 12-6 ماه 

قطره های 
آنتی بیوتیکی، 

قطره های
ک مصنوعی

اش
فاقد ماده نگهدارنده،

قطره های
N )هفته 

SA
ID

اول( و استروییدهای 
موضعی )از هفته 
دوم( استفاده شد.
، epi-off در گروه
داروهای خوراکی
ضد درد و لنز 
بانداژی مورد 

استفاده
ت.

قرارگرف

س
ت هرپ

کراتی
س، 

سیمپلک
انفیلتراسیونهای

استریل، 
مشکالتی

در زمینه ترمیم
اپی تلیوم درگروه 
 Epi-off C

X
L.

در گروه 
Epi-on C

X
L

 هیچ عارضه
خطرناکی رخ 
نداد. در گروه
Epi-off C

X
L

در 23 درصد 
موارد

ت مشاهده 
پیشرف

شد و 14درصد 
ش

مجدداً به رو
 Epi-off C

X
L

درمان شدند.

24/ 24
26/ 35

19/ 28
3 /N

A
4
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B
ikbova

و همکاران 
)2016(

روسیه
)24ماه(

Epi-off C
X

L:

ریبوفالین برای
 30دقیقه، 
U

VA ش
تاب

برای 30 دقیقه
Epi-on C

X
L:

ریبوفالوین برای 
10دقیقه

ش 
 توسط رو

iontophoresis

ش
تاب

U برای
VA

 30 دقیقه

ش تر 
تغییر Steep K بی
ک دیوپتر

از ی
m

anifest در
cylinder

ش تر از 5 /0 
و یا بی

دیوپتر در 
M

anifest SE

آنتی بیوتیکها و 
استروییدهای 
موضعی برای 
. epi-off گروه

کورتیکواسترویید
برای گروه 
 Epi-on

ادم مختصر
استروما و 

مشکالتی در 
زمینه ترمیم
تلیوم  اپی 
در گروه

Epi-offC
X
L،

در گروه 
Epi-on C

X
L

هیچ گونه
عارضه خطرناکی

رخ نداد.
در گروه

Epi-on C
X

L

ک مورد 
در ی

بیماری 
ت.

ت داش
پپیشرف

30/ 28
73/ 76

N
A / N

A
3/ 370

3

Lom و
bardo

همکاران )2016(
ایتالیا

)6 ماه(

Epi-off C
X

L:

ریبوفالین برای
 30دقیقه، 
U

VA ش
تاب

برای 30 دقیقه
Epi-on C

X
L:

ریبوفالوین برای 
5 دقیقه

ش 
 توسط رو

iontophoresis

U برای
VA ش

تاب
 9دقیقه

m
ax K  تغییر

ش تر از 
مساوی یا بی

ک دیوپتر در 12 ماه
 ی

افلوکساسین، سدیم
هیالورونات و فلورو
متولون استات 
برای هردوگروه.

لنز بانداژ در گروه
Epi-off مورد 

ت
استفاده قرارگرف

در گروه
 Epi-off C

X
L

ش و
ک ریز

اش
ش 

فتوفوبی گزار
شد.

29/ 4/ 31/ 05
12/ 22

8/ 18

370 /3 برای
Epi-off C

X
L

370 /10 برای
Epi-on C

X
L

4
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Lom و
bardo

همکاران )2017(
ایتالیا

)12ماه(

Epi-off C
X

L:

ریبوفالین برای
 30دقیقه، 
U

VA ش
تاب

برای 30 دقیقه
Epi-on C

X
L:

ریبوفالوین برای 
5 دقیقه،

ش 
 توسط رو

iontophoresis

U برای
VA ش

تاب
 9دقیقه

m
ax K تغییر

ش تر از 
مساوی یا بی

ک دیوپتر در 12 ماه 
ی

افلوکساسین، سدیم
هیالورونات و فلورو
متولون استات 
برای هردوگروه.

لنز بانداژ در گروه
Epi-off مورد 

ت
استفاده قرارگرف

در گروه 
Epi-off C

X
L

اسکارهای قرنیه
ش شد

گزار

 29/ 4/ 31
12/ 22

N
A / N

A

370 /3 برای
Epi-off C

X
L

370 /10 برای
Epi-on C

X
L

4
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Nawaz و هم��کاران ب��ود. پس از اینکه ای��ن مطالعه حذف 

 شد، هیچ گونه هتروژنیتی در سایر مطالعات، مشاهده نشد
ک��رد تغیی��ر  نتای��ج  عی��ن ح��ال،  در   )% p=0 /99,I2=0(؛ 

.)WMD=-0 /07; 95 %  CI = -0 /10-(-0 /04) ;p<0 /001(
را   K-steepest مطالع��ه،  چه��ار  قرنی�ه.  کراتومت�ری 
مابی��ن گروه ه��ای درم��ان ش��ده ب��ه وس��یله روش های 
مقایس��ه  یکدیگ��ر  ب��ا   transepithelial و    conventional

کردند )ش��کل 3(. هیچ گونه تفاوت معنادار و چشمگیری 
 در تغیی��رات K-steepest مابی��ن گروه ه��ا وجود نداش��ت
)WMD=0 /70; 95 % CI = -0 /02-1 /41; p=0 /06( و هی��چ گونه 
 .)p=0 /57, I

هتروژنیتی بین مطالعات وجود نداش��ت )% 0=2
publication نش��ان دهنده نبود ،Begg و Egger تس��ت های
bias بود )p=0 /108 برای تست Egger ؛ p=1 /000 برای تست 

.)Begg

چهار مطالعه K-flattest را مابین گروه های درمان شده 
توسط روش های conventional  و transepithelial با یکدیگر 
مقایس��ه کردند )ش��کل 3(. هی��چ گونه تف��اوت معناداری 
از نظر تغیی��رات K-flattest مابین دو گروه وجود نداش��ت 
)WMD=0 /15; 95 % CI =-0 /54-0 /85;p=0 /67( و هی��چ گونه 
 .)p=0 /95, I

هتروژنیتی بین مطالعات وجود نداش��ت )% 0= 2

publication نشان دهنده فقدان ،Begg و Egger تس��ت های
bias بود )p=0 /436 برای تس��ت Egger؛ p=0 /497 برای تست 

.)Begg

س��ه مطالع��ه K-avg را مابین گروه های درمان ش��ده 
ب��ا   transepithelial و   conventional روش ه��ای  توس��ط 
یکدیگ��ر مقایس��ه کردن��د )ش��کل 3(. تفاوت چش��م گیر 
 و معن��اداری از نظ��ر K-avg می��ان دو گروه مش��هود بود
)WMD=0 /79; 95 %CI =0 /04-1 /53,p=0 /04( و هی��چ گون��ه 
 .)p=0 /60, I2=0 %( هتروژنیتی مابین مطالعات وجود نداشت
publication نشان دهنده فقدان ،Begg و Egger تس��ت های
bias بود )p=0 /365 برای تس��ت Egger؛ p=0 /117 برای تست 

Begg(. آنالیز حساس��یت نش��ان دهنده آن ب��ود که پس از 

حذف مطالعه انجام شده توسط Bikbova و همکاران نتیجه 
.)WMD=0 /42; 95 %CI =-0 /84-1 /69;p=0 /51( تغییر کرد

دو مطالعه K-cyl را مابین گروه های درمان شده توسط 
روش ه��ای conventional  و transepithelial ب��ا یکدیگ��ر 
مقایس��ه کردند )ش��کل 3(. هی��چ گونه تف��اوت معنادار و 
 چش��مگیری از نظر تغییرات  K-cyl می��ان دو گروه وجود

 )WMD=-0 /07; 95 %CI =-0 /63-0 /49; p=0 /80( نداش��ت 
 و می��ان مطالع��ات هیچ گونه هتروژنیتی مش��اهده نش��د

ش�کل 2. تغیی�رات ایجاد ش�ده در CDVA[LogMAR] و UDVA[LogMAR] مابی�ن بیمارانی که با روش های 
conventional  و transepithelial تحت درمان قرار گرفتند.
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.)p=0 /34, I
2 =0 %(

س��ه مطالع��ه، apex K را مابی��ن گروه ه��ای درم��ان 
 transepithelial و  conventional ش��ده توس��ط روش ه��ای
هی��چ   .)3 )ش��کل  کردن��د  مقایس��ه  یکدیگ��ر   ب��ا 
 گون��ه تف��اوت معن��اداری میان دو گ��روه وجود نداش��ت

می��ان  و   )WMD=0 /71; 95 %CI =-0 /41-1 /82; p=0 /22( 
نب��ود مش��هود  هتروژنیت��ی  گون��ه  هی��چ   مطالع��ات 

p=0 /03, I(. آنالی��ز حساس��یت نش��ان داد که پس 
2 =72 %(

از ح��ذف مطالعه انجام ش��ده توس��ط Soeters و همکاران 
p=0 /63, I( و نتایج همچنان 

هتروژنیتی از میان رفت )% 0= 2
WMD=-0 /18; 95 %CI =-0 /54-0 /89( مان��د  تغیی��ر  ب��دون 

p=0 /63(. تس��ت های Egger و Begg، نش��ان دهنده فق��دان 

publication bias ب��ود )p=0 /141 ب��رای تس��ت Egger ؛ 
.)Begg برای تست p=0 /117

• آنالیزثانویه

چهار مطالعه، SE را میان گروه های درمان شده توسط 

ش�کل 3. تغییرات ایجاد ش�ده در مقدار K-flattest ،K-steepest، میانگی�ن K-cyl ،K (K-avg) و apex K مابین 
بیمارانی که با روش های conventional و transepithelial تحت درمان قرار گرفتند.

کراس لینکینگ قرنیه ای معمولی و ترانس اپی تلیال در مبتالیان به کراتوکونوس
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روش ه��ای conventional  و transepithelial ب��ا یکدیگ��ر 
مقایس��ه کردند )ش��کل 4A(. هیچ تف��اوت معناداری میان 
WMD=0 /15;( مش��هود نبود SE دو گ��روه از نظر تغییرات
CI =-0 /18-0 /49; p=0 /37% 95( و هیچ گونه هتروژنیتی مابین 

 Egger تست های .)p=0 /61, I
مطالعات مشاهده نشد )% 0= 2

 p=0 /671( بود publication bias نش��ان دهنده نبود ،Begg و
.)Begg برای تست p=0 /497 ؛ Egger برای تست

پن��ج مطالع��ه، CCT را می��ان گروه های درمان ش��ده 

شکل 4. آنالیز ثانویه. تغییرات ایجاد شده در SE : A و CCT : B و ECD : C و IOP : D مابین بیمارانی که با 
روش های conventional  و transepithelial تحت درمان قرارگرفتند.
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ب��ا   transepithelial و   conventional روش ه��ای  توس��ط 
یکدیگ��ر مقایس��ه نمودند )ش��کل 4B(. تفاوت چش��مگیر 
CCT می��ان دو گ��روه وج��ود داش��ت  و معن��اداری در 
)WMD=4 /53, 95 %CI =0 /42-8 /64;p=0 /03( و هی��چ گون��ه 
 .)p=0 /97, I2 = 0%( هتروژنیتی مابین مطالعات مشهود نبود
publication نشان دهنده فقدان ،Begg و Egger تس��ت های
bias بود )p=0 /847 برای تست Egger؛ p=0 /327 برای تست 

.)Begg

پنج مطالعه ECD را میان گروه های درمان شده توسط 
روش ه��ای conventional  و transepithelial ب��ا یکدیگ��ر 
مقایسه کردند )شکل 4C(. هیچ گونه تفاوت معناداری میان 
WMD=-32 /01(وجود نداشت ECD دو گروه از نظر تغییرات

متوس��طی  هتروژنیت��ی  و   )95 %CI=-98 /04-34 /01;p=0 /34

p=0 /12, I(. تست Begg نشان دهنده 
وجود داش��ت )% 45= 2

وج��ود بالقوه publication bias بود )p=0 /05(. در عین حال، 
تس��ت Egger  نش��ان دهنده فق��دان publication bias  بود 
)p=0 /296(. آنالی��ز «trim&fill» نش��ان داد که یک مطالعه 
احتماالً نادیده گرفته شده و نتایج بدون تغییر باقی ماندند. 
آنالیز حساس��یت مش��خص کرد که  بع��د از حذف مطالعه 
انجام ش��ده توس��ط Mastropasqua و همکاران نتایج بدون 
WMD=11 /73,95 %CI =-61 /16-84 /62;( تغییر باقی ماندن��د
p=0 /75( و هی��چ گون��ه  هتروژنیتی می��ان مطالعات وجود 

.)p=0 /85, I
نداشت )% 0= 2

دو مطالعه، IOP را میان گروه های درمان ش��ده توسط 
یکدیگ��ر  ب��ا   transepithelial و   Conventional روش ه��ای 
مقایس��ه کردند )ش��کل 4D(. هیچ گونه تف��اوت معناداری 
 می��ان دو گ��روه از نظ��ر تغیی��رات IOP وج��ود نداش��ت 
)WMD=-1 /00,95 %CI =-1 /97-(-0 /03); p=0 /04( و هیچ گونه  
.)p=1 /00, I

هتروژنیتی میان مطالعات وجود نداشت )% 0= 2

•  ویژگیهایعوارِضپسازجراحی

ادم اس��ترومای قرنی��ه عموم��اً تا 7 روز بع��د از درمان 
CXL مش��اهده گردید. در گروه درمان ش��ده توسط روش 

conventional عوارض خطرناکی از قبیل کراتیت هرپس��ی، 

انفیلتراس��یون های اس��تریل، تاخیر در بهبودی اپی تلیوم و 
کدورت طوالنی مدت قرنیه )به وسیله Soeters و همکاران( 

مشاهده شد؛ با این وجود هیچ یک از این عوارض منجر به 
از بین رفتن دید نشدند. عالیِم پس از جراحی از قبیل اشک 
ریزش، فتوفوبی و درِد perioperative توسط Lombardo )با 
اس��تفاده از Nawaz ،)iontophoresis و Bikbova و همکاران 
 Follow-up مش��اهده گردیدند ام��ا عموماً در خ��الل دوره
بهب��ود یافتند. در این مطالعات در گروه های درمان ش��ده 
به روش transepithelial، بعد از عمل جراحی عالیم کم تری 

مشاهده گردید.
با توجه به پیشرفت کراتوکونوس، تنها یک بیمار )3% /1( 
در مطالع��ه Bikbova در یک دوره 24 ماهه Follow-up بعد 
از کراس لینکینگ transepithelial دچار پیش��رفت بیماری 
ش��د. در مطالع��ه دیگری ک��ه توس��ط Soeters و همکاران 
انجام ش��د، در 23 درصد از موارد درمان شده توسط روش 
transepithelial، پیش��رفت مداوم کراتوکونوس مشاهده شد 

 maximal K که در میان آن ها ، یک چش��م به علت افزایش
)7 /4 دیوپتر( پس از 1 ماه مجدداً تحت درمان قرار گرفت، 
در حالی که چهار چش��م، بعد از یک س��ال مجدداً درمان 

شدند.
در مطالعات تحت بررسی، هیچ موردی که در طی دوره 
Follow-up، ب��ه صورت اجتناب ناپذی��ری و به ناچار بیمار 

تحت درمان کراتوپالستی قرار گرفته باشد، گزارش نگردید.

بحث
 305( RCT در ای��ن متاآنالی��ز، 7 مقال��ه از 6 ع��دد
ش��رکت کننده، 344 چش��م( انتخاب گردیدند تا اثربخشی 
روش های conventional  و transepithelial در بیماران مبتال 
به کراتوکونوس مورد مقایس��ه قرار گیرد. میان دو گروه از 
نظ��ر CCT،K-avg و مقادی��ر IOP تفاوت های چش��مگیر و 
معناداری بعد از عمل جراحی وجود داش��ت. در مورد نتایج 
 UDVA,CDVA,K-steepest, K-flattest, مش��ترک مربوط به
K-cyl, apex-K, SE ی��ا ECD هیچ تف��اوت قابل مالحظه و

معناداری مشاهده نشد.
روش  ک��ه  می ده��د  نش��ان  مقال��ه  ای��ن  متاآنالی��ز 
transepithelial برای ضخامت قرنیه، محافظت بیش تری را 

در مقایس��ه ب��ا روش conventional  فراهم می آورد. این در 
حالی است که میزان flatting قرنیه را بعد از جراحی کاهش 

کراس لینکینگ قرنیه ای معمولی و ترانس اپی تلیال در مبتالیان به کراتوکونوس
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 K-avg می ده��د و این نکته ب��ا توجه به کاهش کم ت��ر در
 transepithelial روشن و  مشخص است. تصور می شود روش
ب��رای بیمارانی که مبتال به کراتوکونوس پیش��رفته بوده و 
دارای قرنیه نسبتاً نازک تری بودند، مناسب تر و کم خطرتر 
و ایمن تر اس��ت زیرا حفظ اپی تلیوم حداقل تا حدی باعث 
محافظت از اندوتلیوم قرنیه نیز می ش��ود. از س��وی دیگر، 
روش conventional  ممکن است در بیمارانی که قرنیه های 
ضخیم تر و پرش��یب تر داشته و پیش��رفت بیماری در آن ها  
ش��دیدتر بوده، در کاهش corneal K موثرتر باشد. البته در 
این مقاله توصیه نمی ش��ود ک��ه روش transepithelial باید 
کاماًل جایگزین روش استاندارِد epithelium off شود چرا که 
مواردی از پیش��رفت مداوم اکتاتیک وجود دارند و در عین 
حال پیش��نهاد این مقاله این است که این روش راحت تر و 
آس��انتر بوده و چندان پیچیده نیست و برای بیماران دارای 
قرنیه های ن��ازک یا بیمارانی که کاندیدای مناس��بی برای 
درمان استاندارِد «epithelium-off» نمی باشند، گزینه مفید 

و مناسبی می باشد.
درحال حاض��ر corneal CXL به عنوان یک درمان غیر 
تهاجمی برای کراتوکونوس به شکل وسیع و گسترده مورد 
قبول واقع ش��ده اس��ت. از آن زمان که نخس��تین گزارش 
بالینی در مورد CXL به وس��یله Wollensak و همکاران در 
س��ال 2003 منتشر گردید، چندین مطالعه انجام شده که 
ش��واهدی را فراهم کرده اند مبن��ی بر اینکه این روش مانع 
از پیشرفت کراتوکونوس می شود و ممکن است دارای یک 
عملکرد مسطح س��ازی )flattening( بر روی قرنیه باشد. در 
این میان، میزان ش��یوع اسکارهای استروما در بیمارانی که 
تحت درم��ان روش conventional  ق��رار می گیرند، از 8 /2 
الی 3/4 درصد متغیر می باشد. همچنین عوارض دیگری از 
جمله کراتیت باکتریال و انفیلتراسیون  استریل نیز گزارش 
شده اس��ت. بعدها نوع دیگری از CXL که در آن اپی تلیوم 
س��الم و دس��ت نخورده باقی می ماند «epithelium-on» یا 
transepithelial CXL نی��ز نامیده می ش��ود، ابداع گردید و 

مش��خص ش��د که این روش درد بیم��اران را کاهش داده، 
بهب��ودی بینایی فرد را تس��ریع بخش��یده و مان��ع از بروز 
خط��رات بالقوه مربوط به برداش��تن اپی تلیوم می گردد. در 
مورد روش transepithelial، نتایج قطعی و تایید شده ای در 

مورد میزان دید و مقدار K گزارش شده است؛ درعین حال، 
اثربخش��ی بالینی این روش اصالح شده در مقایسه با روش 
conventional ، همچنان محل بحث و اختالف می باش��د. تا 

جایی که اطالعاتی در دس��ترس می باش��ند، هیچ مقایسه 
کاف��ی و جامعی در م��ورد دو روش CXL تاکنون منتش��ر 

نگردیده است.
در این آنالی��ز، تغیی��رات رخ داده در مقدار حداکثری 
K (maximum K Value) و نی��ز Corneal K به عنوان نتیجه 
و پیام��د نهای��ی در نظر گرفته ش��ده اند: ای��ن دو پارامتر، 
ش��اخصه های اصلی جهت تعریف و شناس��ایی پیش��رفت 
 K-avg ،کراتوکونوس می باش��ند. با توجه به ای��ن متاآنالیز
پ��س از انج��ام روش conventional  در مقایس��ه ب��ا روش 
 flattening کاه��ش بیش تری داش��ت. تاثیر transepithelial

)مسطح س��ازی( ب��ر روی ش��اخص های توپوگرافی ممکن 
است ناش��ی از جذب کم تر ریبوفالوین در استرومای قرنیه 
  conventional در قی��اس با روش transepithelial  در روش
 باش��د. همانگونه که توس��ط Wollensak و همکاران نش��ان 
داده ش��ده، در صورتی که اپی تلیوم س��الم و دست نخورده 
بمان��د، در مقایس��ه ب��ا روش  conventional  تنه��ا به یک 
پنجم از اثر بیومکانیکی دست پیدا خواهیم کرد. همچنین 
مطالعات آزمایشگاهی نشان داده که اپی تلیوم قرنیه نه تنها 
ممکن اس��ت که انتقال UVA را محدود س��ازد بلکه انتشار 
ریبوفالوین در استروما را نیز ممکن است محدود و کاهش 

دهد.
کراتومتری و مقادیر افزایش آن )از جمله مقادیر قدامی 
و خلفی( دو شاخص جداگانه ای می باشند که جهت ارزیابی 
پیشرفت کراتوکونوس مورد استفاده قرار می گیرند؛ بنابراین 
می توان نتیجه گرفت که اندازه گیری افزایش، روش مهم و 
حائز اهمیتی جهت مشخص کردن اثرات بلندمدت CXL و 
تاثیر مثبت آن بر روی ش��کل قرنیه می باشد. با این وجود، 
مطالعه ای که در آن، میزان افزایش انحنای خلفی در مرکز 
قرنیه یا میانگی��ن آن را مابین روش های conventional  و 

transepithelial با یکدیگر مقایسه کند، یافت نگردید.

اندازه گیری انحنای س��طح خلف��ی می تواند به صورت 
عینی )objective(، ویژگی های مورفولوژیک قرنیه را ارزیابی 
نماید. مطالعات قبلی نش��ان داده ان��د که تغییرات رخ داده 
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در برآمدگی س��طح خلفی قرنیه را می توان جهت تشخیص 
مراحل اولیه کراتوکونوس مورد استفاده قرار داد. در مبتالیان 
به کراتوکونوس پیش��رفته، چنین تغییرات��ی را می توان به 
عنوان ش��اخص و مقی��اس درجه )ش��دت؟( بیماری مورد 
اس��تفاده قرار داد. Kranitz K و همکاران گزارش کردند که 
این نکته به اثبات رسیده که برآمدگی خلفی، حساس ترین 
پارامتر جهت مش��خص کردن تغییرات شکل قرنیه پس از 
CXL می باشد. افزایش برآمدگی خلفی را می توان به عنوان 

یک سیگنال و هشدار مبنی بر پیشرفت کراتوکونوس تلقی 
کرد. در برخی موارد، همزمان با برآمدگی پیشرونده سطح 
خلفی قرنیه می توان flattening را در سطح قدامی مشاهده 
کرد. در چنی��ن ش��رایطی  تثبیت)Stabilization( س��طح 
قدامی قرنیه می تواند رخ دهد اما یک تغییر اکتاتیک بالقوه 
پیشرونده در الیه های عمقی تر قرنیه را نیز باید مد نظر قرار 
داد. جه��ت تأیید تغییرات رخ داده در ای��ن پارامتر نیاز به 

انجام تحقیقات بیش تری می باشد.
روش شناس��ی  ک��ه  گردی��د  مش��خص  تحقی��ق  در 
 ،transepithelial CXL روش  پروت��کل   )methodology(
در می��ان مطالعات مورد بررس��ی با یکدیگ��ر متفاوت بود. 
Mastropasqua و هم��کاران، درم��ان transepithelial را تنها 

به عنوان درمان اس��تاندارد بدون دبریدمان اپی تلیوم مورد 
اس��تفاده قرار داده بودند و UVA با طول موج 370 نانومتر 
به مدت 30 دقیقه و با ش��دت mW/cm2 3 مورد اس��تفاده 
قرار گرفت. Soeters و همکاران نیز روش مش��ابهی را مورد 
استفاده قرار دادند. Nawaz و همکاران، از یک پروتکل ارتقا 
یافت��ه ای اس��تفاده کردند که در آن از قطره های چش��می 
ح��اوی proparacaine جهت نرم و سس��ت کردن اپی تلیوم 
اس��تفاده ش��ده ب��ود. Bikbova و هم��کاران روش خی��س 
کردن )Soaking( ریبوفالوین را با اس��تفاده از یک دستگاه 
iontophoresis جه��ت ایج��اد ج��ذب به کار بس��ته بودند. 

همچنین یک دس��تگاه iontophoresis توسط Lombardo و 
همکاران مورد اس��تفاده قرارگرف��ت و در عین حال قدرت 
اش��عه UVA جهت  کاهش مدت زمان تابش اشعه، تقویت 
گردید. ب��ا این وجود، چگالی)density( کلی انرژی در میان 
مطالعات مس��اوی ب��ود. در مطالعات انجام ش��ده توس��ط 
و   Bikbova و   Soeters ،  Rossi ،Nawaz  ،Mastropasqua

هم��کاران از دس��تگاهی با ق��درت تابش��یmW/cm2 3 به 
مدت 30 ثانیه اس��تفاده ش��د درحالی که در مطالعه انجام 
 ش��ده توس��ط Lombardo و همکارانش از اش��عه ای با توان 
mW/cm2 10 به مدت 9 دقیقه اس��تفاده شد. پس بنابراین 

5 بود. در مطالعه 
/ 
4 J/cm2 ًدر ه��ر مطالعه، دوز کلی تقریب��ا

انجام شده توسط Schumacher، اثرات CXL با مقدار انرژی 
 UV با استفاده از اشعه CXL کلی مرتبط بود و درمان سریع
با روش اس��تاندارد معادل و مساوی در نظر گرفته می شد. 
بنابرای��ن این اعتقاد وجود دارد که هر چند پارامترهای هر 
روش با دیگری متفاوتند، ش��دت تاثیر CXL بر روی قرنیه 
مشابه و یکسان است. در چند RCT که در این مطالعه مورد 
بررس��ی قرار گرفتند، از یک مقدار انرژی مس��اوی استفاده 
شده بود و بر اساس اینکه اپی تلیوم قرنیه حفظ شده بود یا 

نه، با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته بودند.
اس��تفاده از روش conventional CXL، بدون انجام یک 
ارزیابی ایمنی توصیه نمی ش��ود. در این مقاله نش��ان داده 
ش��د که پس از انجام conventional ، در مقایس��ه با روش 
transepithelial، تفاوت قاب��ل مالحظه ای در CCT رخ داده 

اس��ت. نتیجه به دس��ت آم��ده برای مق��دار CCT در میان 
مطالعات متفاوت ب��ود: در مورد مطالعاتی که CCT کاهش 
یافته بود، اثر نازک سازی قرنیه در گروه درمان شده توسط 
روش transepithelial خفیف ت��ر بود، ای��ن در حالی بود که 
در مطالعاتی که CCT افزایش یافته بود، اثر ضخیم س��ازی 
قرنیه گس��ترده تر و چشمگیرتر بود. پیش از این، این نکته 
به اثبات رس��یده که در مراحل اولی��ه بعد از عمل جراحی 
یک کاهش قابل مالحظه و چش��مگیر در پاکی متری و یک 
افزای��ش معنادار از نظر آم��اری در مراحل بعدی و انتهایی 
رخ داده اس��ت. آپوپتوز کراتوس��یت ها بعد از عمل جراحی 
و تغییرات س��اختمانی ایجاد ش��ده در زنجیره های جانبی 
انتهای��ی آمینوکالژنی و نی��ز پروتئوگلیکآن های ماتریکس 
خارج س��لولی ممکن اس��ت نقش مح��وری و مهمی را در 
نازک ش��دن قرنیه پس از درمان CXL ایفا کنند. بر اساس 
یافته های به دس��ت آم��ده توس��ط Wollensak و همکاران 
ممکن اس��ت یک آسیب سیتوتوکسیک کراتوسیتی پس از 
درمان های conventional  در تمامی الیه های اس��تروما رخ 
ده��د و عمق 320 ال��ی 350 میکرونی و حتی اندوتلیوم را 

کراس لینکینگ قرنیه ای معمولی و ترانس اپی تلیال در مبتالیان به کراتوکونوس
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درگیر س��ازد و لذا به ص��ورت اجتناب ناپذیری به ضخامت 
قرنی��ه آس��یب وارد س��ازد ]و آن را ن��ازک نماید[. کاهش 
پاکی مت��ری قرنیه، چ��ه در ناحیه اپکس ی��ا در نازک ترین 
نقطه، ممکن اس��ت نش��ان دهنده وجود یک تغییر مستمر 
و مداوم ناش��ی از کراتوکونوس پیش��رونده باشد )خصوصاً 
frontal( هنگامی که با افزایِش کراتومتری س��طح فرونتال
Surface K( و افزایش برآمدگی سطح قدامی و خلفی قرنیه 

ترکیب شود(. با این  وجود، در هیچ یک از مطالعات بررسی 
ش��ده به تغییرات پاکی متری قرنیه و ضخامت اپی تلیوم به 
طور جداگانه اشاره نشده بود و لذا نسبت دادن این تغییر به 
اپی تلیوم دوباره قالب ریزی شده )remolded( یا به تغییرات 
رخ داده در ضخام��ت پاکی مت��ری کار دش��واری اس��ت. با 
حفظ اپی تلیوم، از وارد آمدن آس��یب به اندوتلیوم می توان 
پیش گی��ری کرد تا ایمنی درمان افزایش  یابد و لذا این امر 
می تواند یک گزین��ه ایمن تر و مطمئن تر برای بیمارانی که 

قرنیه آن ها  نازک می باشد، فراهم سازد.
ای��ن مطالعه دارای چند نقطه قوت اس��ت. تا جایی که 
مشخص اس��ت، این اولین متاآنالیزی اس��ت که اثربخشی 
در  را   CXL transepithelial و   conventional درمان ه��ای 
بیماران مبتال به کراتوکونوس با یکدیگر مقایس��ه می کند. 
ارزیابی کّم��ی این تحقیق، مبتنی ب��ر مطالعات آینده نگر 
RCT بوده و بنابراین سوگیرِی (bias) مخدوش کننده بالقوه 

را به حداقل می رس��اند. اس��تخراج داده ه��ا، ارزیابی کیفِی 
مطالع��ه و آنالیز داده ها توس��ط دو محقق انج��ام گرفته و 
داوران، ثب��ات (consistency) داده ها را کنترل نموده و این 

امر دقت داده ها را در متاآنالیز برجسته تر می سازد.

ای��ن مطالعه دارای نق��اط ضعفی نیز می باش��د. نقطه 
ضعف اصلی متاآنالیز این تحقیق این بود که تعداد مقاالت 
بررس��ی ش��ده اندک بودند. فقط در دو مطالع��ه، K-cyl و 
  conventional مابین گروه های درمان ش��ده ب��ه روش IOP

و transepithelial مورد مقایسه قرار گرفتند. بنابر این نتایج 
به دس��ت آمده را باید با احتیاط تفسیر کرد. عالوه بر این، 
در برخی از نتایج، هتروژنیتی وجود داش��ت؛ درعین حال، 
آنالیز حساس��یت نش��ان دهنده منبع تمامِی هتروژنیتی ها 
در می��ان نتای��ج ب��ود. publication bias ممک��ن اس��ت بر 
نتایج تاثیر گذاش��ته باش��د. نتایج ECD، به ش��کل خاصی 
 نشان دهنده publication bias بالقوه  بود؛ با این وجود، آنالیز

«trim&fill» نش��ان دهنده آن ب��ود ک��ه احتماالً فقط یک 
مطالع��ه، از قل��م افتاده و البته علی رغم وجود این مس��اله، 
نتای��ج همچن��ان بدون تغیی��ر باقی مانده بودن��د. بنابراین 
(individual– ضروری است که یک متاآنالیز در سطح منفرد

(level از جمله تعداد بیش تری از بررس��ی های RCT جهت 

بررسی درستی نتایج این تحقیق انجام شود.

نتیجه گیری
 transepithelial علی رغم آنکه ب��ه نظر می رس��د روش
در مسطح س��ازی (flattening) میزان K در مقایسه با روش 
سنتی conventional از کارآیی و اثربخشی کم تری برخوردار 
اس��ت ولی با حفظ اپی تلیوم ایمن��ی جراحی افزایش یافته 
و CCT کم ت��ر تح��ت تاثیر قرار گرفته اس��ت. نتایج حاصل 
 CXL از ای��ن متاآنالیز نش��ان دهنده آن اس��ت ک��ه روش

transepithelial همچنان نیازمند اصالح و تغییر می باشد.
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بر اس��اس نتایج یک مطالعه جدید منتش��ر ش��ده در 
Northwestern medicine کاه��ش مویرگ ه��ای خون��ی در 

پشت چشم ممکن اس��ت یک روش غیر تهاجمی و جدید 
جهت تش��خیص مراحل آغازین اختالالت شناختی باشد و 
این اختالالت ش��ناختی خود پیش ساز آلزایمر بوده و افراد 

در آن دچار فراموشی می شوند2.
دانش��مندان ای��ن تغیی��رات عروقی را به ش��کلی غیر 
تهاجم��ی و با اس��تفاده از دوربی��ن مادون قرم��ز و بدون 
اس��تفاده از اس��کنرهای گران قیمت MRI در چشم انسان 
تشخیص دادند. به قس��مت پشتی چشم می توان از طریق 
یک تکنیک جدید )OCT Angiography( دس��ت پیدا کرد: 
ای��ن تکنی��ک می تواند تغییرات موج��ود در مویرگ ها را با 
جزییات دقیقی اندازه گیری کند و در نتیجه چشم انسان را 
ب��ه آینه ای ایده آل جهت نمایش آنچه که در مغز می گذرد، 

تبدیل کند.
دکت��ر امانی ف��وزی اس��تاد چشم پزش��کی دانش��گاه 
Northwestern گف��ت: »وقت��ی ک��ه نتایج به دس��ت آمده 

اعتبارس��نجی ش��وند، در آن ص��ورت این رویک��رد خواهد 
توانس��ت تا ی��ک بیومارکر بالق��وه ای را جهت شناس��ایی 
افرادی که در معرض خطر باالی ابتال به آلزایمر می باشند، 
به ما نش��ان دهد. بنابراین این اف��راد را می توان از نزدیک 
پیگیری ک��رد و آن ها اولین کاندیداهای��ی خواهند بود که 

1  Eyes reveal early Alzheimer's disease- Northwestern 
University - April 5, 2019.

2  Yi Stephanie Zhang, Nina Zhou, Brianna Marie Knoll, 
Sahej Samra, Mallory R. Ward, Sandra Weintraub, Amani 
A. Fawzi. Parafoveal vessel loss and correlation between
peripapillary vessel density and cognitive performance 
in amnestic mild cognitive impairment and early 
Alzheimer’s Disease on optical coherence tomography 
angiography. PLOS ONE, 2019; 14 (4): e0214685.

درمان های جدید ارایه شده جهت کند کردن سیر بیماری 
ی��ا پیش گی��ری از ایجاد دمان��س را-که ب��ا آلزایمر همراه 

می باشد- می توانند دریافت کنند«
دکت��ر فوزی افزود: درمان ه��ای آلزایمر در صورتی که 
قبل از آسیب های مغزی وسیع و نقایص شناختی رخ داده 
باش��د آغاز ش��وند، مؤثرتر خواهند بود. این مطالعه در دوم 

آوریل 2019 در PLOS ONE منتشر شد.
مشخص شده اس��ت که در مبتالیان به آلزایمر جریان 
خون شبکیه و دانسیته عروقی کاهش یافته است اما معلوم 
نیست که این تغییرات در مبتالیان به مراحل اولیه آلزایمر 
یا اف��راد فراموش کار دچ��ار اختالل ش��ناختی خفیف که 
ریسک پیش��رفت به سمت دمانس در آن ها باالتر می باشد 

نیز وجود دارد یا نه.
در کلینیک ه��ای آلزایم��ر با اس��تفاده از این فن آوری 
جدی��د می ت��وان مطالعات چند مرکزی )مولتی س��نتر( را 
انجام داد. ساندرا وینتروب، استاد نورولوژی و روان پزشکی 
و عل��وم رفتاری گفت که جهت اعتبارس��نجی مارکر و نیز 
یافت��ن بهترین الگوریت��م و ترکیب آزمون های��ی که افراد 
پرخطر را شناسایی خواهد کرد، وجود مجموعه ای وسیع از 

اطالعات مختلف حائز اهمیت فراوانی است.

تظاهرات اولیه آلزایمر در چشم1

تظاهرات اولیه آلزایمر در چشم
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وینت��روب و گروه او 32 بیم��ار را انتخاب کردند که در 
آن ها آزمون های ش��ناختی با ن��وع فراموش کارانه اختالل 
ش��ناختی مطابقت و هم نوایی داش��ت و این بیماران از نظر 
س��ن، جنس و نژاد با افرادی که از نظر شناختی نسبت به 
سنشان نرمال بودند، همسان س��ازی )matched( شدند. در 
تمامی افراد OCT Angiography انجام ش��د. جهت مشخص 
ش��دن این نکته ک��ه مویرگ های خونی موجود در پش��ت 
چشم بین دو گروه مختلف بوده و با یکدیگر تفاوت داشتند، 

داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
ای��ن گروه امیدوار اس��ت که ای��ن یافته ها را با س��ایر 

بیومارکره��ای آلزایمر )که البته تهاجمی تر نیز می باش��ند( 
مرتبط س��اخته و تغییرات طول��ی رخ داده در پارامترهای 

چشمی را در این افراد شناسایی نمایند.
دکتر فوزی گفت: یافته های مربوط به ش��بکیه با سایر 
بیومارکره��ای مغزی ارتب��اط مناس��ب و مطلوبی خواهند 
داشت. برای مشخص ش��دن اینکه آیا مویرگ های شبکیه 
در افراد دچار دمانس پیش رونده ناش��ی از آلزایمر به شکل 
چشم گیرتر و بارزتر تغییر خواهند کرد یا نه انجام یک سری 
مطالعات بلند مدت از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود.
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 اخبار س��المت رویترز – مطالعه جدیدی هشدار داده 
که تعدادی از کلینیک ها در ایاالت متحده درمان های گران 
قیمتی را که توسط س��لول های بنیادی در مورد مبتالیان 
به اختالالت مهم و خطیر چش��می ب��ه کار می رود، تبلیغ 
می کنند. این در حالی است که کارآیی این درمان ها هنوز 

به اثبات نرسیده و اغلب نتایج مخربی را در پی دارند.
علی رغم اینکه هیچ درمان تایید ش��ده ای با اس��تفاده 
از س��لول های بنیادی جهت اختالالت چش��می در ایاالت 
متحده وجود ندارد، نویسندگان این مقاله با یک جستجوی 
سیس��تماتیک در اینترنت 40 ش��رکت را پی��دا کردند که 
دارای 76 کلینیک ب��وده و این روش های درمانی را تبلیغ 

می کردند.
محقق��ان در نش��ریه Ophthalmology در 20 مارس به 
صورت آنالین نوش��تند که بیمارانی که دچار اختالالتی از 
قبیل دژنرس��انس ماک��وال و optic neuritis بوده و در حفظ 
بینایی ش��ان مس��تأصل و درمانده اند، ممکن اس��ت جذب 
تبلیغات این کلینیک ها شده و هزینه های هنگفتی را صرف 

این کار کنند2.
دکت��ر راجیندر نیروان گفت: »هیچ یک از این درمان ها 
1 Dozens of clinics market risky cell therapies to treat eye 

disorders - HEALTH NEWS - April 4, 2019.
SOURCE: bit.ly/2I7rAsU Ophthalmology, online March 20, 

2019.
2  Nirwan, Rajinder S. et al. "Assessing “Cell Therapy” 

Clinics Offering Treatments of Ocular Conditions using 
Direct-to-Consumer Marketing Websites in the United 
States." Ophthalmology (2019).

SOURCE: bit.ly/2I7rAsU Ophthalmology, online March 20, 
2019.

تحت پوش��ش بیمه نیس��ت. این افراد تم��ام هزینه ها را از 
جیب خود می پردازند«

او افزود: »بیماران برای هر درمان مبالغی را از 5 تا 50 
هزار دالر پرداخ��ت می کنند. بیماران برای پرداخت هزینه 

این نوع درمان ها، خانه خودشان را گرو می گذارند.«
بر اس��اس گزارش تهیه  شده بیش تر این کلینیک ها در 
ایالت های کالیفرنی��ا، فلوریدا و ایلینویز ق��رار دارند. منابع 
سلول های بنیادی ش��امل چربی، استخوان، مغز استخوان، 
خون  بند ناف و جفت می باش��د. برخی ش��رکت ها از طریق 
یک ورید س��لول ها را تزریق می کنند و س��ایر ش��رکت ها 

سلول ها را به داخل چشم تزریق می کنند.
گروه دکتر نیروان یادآوری کرد که عوارض ایجاد شده 
می تواند ش��امل خونریزی چش��می و کاهش شدید بینایی 

فرد باشد.
محققان هشدار می دهند که کلینیک های سلول درمانی 
ب��ه غل��ط مدعی هس��تند ک��ه خدم��ات آن ها مش��مول 
نظارت های FDA نمی باش��د. از آنجا که مطالعات فوق الذکر 

عرضه درمان های سلولی خطرناک جهت 
درمان اختالالت چشم1

عرضه درمان های سلولی خطرناک جهت درمان اختالالت چشم
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 که به خرج بیمار انجام می ش��ود ممکن اس��ت در س��ایت
clinicaltrials.gov به ثبت رس��یده باش��د، بیماران شاید به 

اشتباه فکر کنند که این لیست مطالعات، اندیکاسیون هایی 
اس��ت که درمان ه��ای به کار رفته در آن ها، توس��ط دولت 

فدرال و مراجع نظارتی مورد بررسی قرارگرفته است.
دکتر هنری کالس��ن از دانش��گاه کالیفرنیا که در این 
مطالعه شرکت نداشت، این طور گفت: »شرکت های تجاری 
جهت جابجا کردن و تغییر محدوده های قانونی تعیین شده 
در دس��تورالعمل های موجود، با مش��کالت و موانع جدی و 
قابل مالحظه ای روبرو هس��تند و در برخی مواقع مطالعات 
ثبت ش��ده را به اش��تباه به عنوان مطالع��ات »مورد تایید 
دولت« اع��الم می کنند و در نتیجه سیس��تم موجود را به 

بازی می گیرند«.
دکتر آجای کوریان محقق ارش��د ای��ن مطالعه معتقد 
اس��ت که بهترین مس��یر پیش روی ما، آگاهی بخشی هر 
چه بیش تر به بیماران می باشد. او خاطر نشان کرد که اکثر 
بیماران��ی که درمان هایی را انتخ��اب می کنند، درمان های 
احتمالی را از طریق موتور جستجوگر گوگل پیدا می کنند.

او در یک مصاحبه تلفنی گفت: »وقتی ش��ما به صورت 
آنالین به دنبال یک سری گزینه های جایگزین هستید، این 
وب س��ایت های جذاب و نیز ویدیوها و افرادی را مش��اهده 
خواهید کرد که وعده های فراوانی می دهند و تصور می کنم 
درک این مس��ئله آس��ان اس��ت که وقتی که ش��ما دچار 
مش��کلی هس��تید که درمان مشخص و روش��نی ندارد، به 

دنبال درمان های دیگری خواهید بود«.
کالس��ن قبول دارد که پدی��ده »کلینیک گردی1« در 
اثر اس��تیصال و درماندگی بیماران ایجاد می شود. او گفت: 
»اگر گزینه های درمانی معتبری وجود داشته باشد، در آن 
صورت توجه و عالقه افراد به س��مت روش های غیر معتبر 

کاهش خواهد یافت«.
کوریان می خواهد این مس��ئله را که روش های س��لول 
درمانی را نباید به ش��کلی وس��یع بی تأثیر و بی فایده تلقی 
کنی��م، شفاف س��ازی نماید. از نظ��ر او »مطالعاتی در حال 
انجام اس��ت که در جستجوی استفاده از سلول های بنیادی 
می باش��ند و من معتقدم که م��ا باید نتایج این تحقیقات را 
مش��اهده کنیم«. او می افزاید که البته الزم اس��ت ایمنی و 
اثربخشی این روش ها در مطالعات کلینیکی به اثبات برسد.

1 . clinic-seeking
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دکتر ویل باگز، 18 آوریل 2019

نیوی��ورک )اخبار س��المت رویت��رز(. محقق��ان ژاپنی 
گزارش کرده اند که فش��ار نب��ض )Pulse Pressure( ]تفاوت 
میان فش��ار خون سیستولیک و دیاستولیک[ در مقایسه با 
فشار خون سیستولیک شاخص مفیدتری جهت پیش بینی 

رتینوپاتی شدید دیابتی است.
دکت��ر کازویا فوجی ه��ارا به اخبار س��المت رویترز در 
ایمیلی گفت: »این مطالعه اهمیت فش��ار خون دیاستولیک 
و نی��ز PP را ع��الوه ب��ر فش��ار خ��ون سیس��تولیک جهت 
پیش گیری از بروز اختالالت شدید چشمی در دیابت خاطر 

نشان می کند«
تص��ور می ش��ود ک��ه فش��ار خ��ون ب��اال ی��ک عامل 
پیش بینی کنن��ده عالی و مهم جهت بروز رتینوپاتی دیابتی 
می باش��د، اما ش��واهد موجود در زمینه نقش فش��ار خون 
سیس��تولیک در ایجاد رتینوپاتی ش��دید دیابتی ضعیف و 

ناچیز است.
گروه دکتر فوجی هارا جهت بررسی فرضیه خود، مبنی 
بر اینکه فش��ار باالی نبض در مقایس��ه با فشار خون باالی 
سیس��تولیک اندیکاتور بهتری جهت ب��روز آتی رتینوپاتی 
ش��دید دیابتیک می باش��د، از اطالعات موج��ود در پایگاه 

اطالعاتی بیمه ملی سالمت ژاپن استفاده کردند2.
در ای��ن مطالعه بی��ش از 12 هزار بیم��ار دیابتی مورد 

1  Pulse Pressure Better Than Systolic BP for Predicting 
Severe Diabetic Retinopathy - medscape- -April 18, 2019.

2  Yamamoto, Masahiko, et al. "Pulse Pressure is a Stronger 
Predictor Than Systolic Blood Pressure for Severe Eye 
Diseases in Diabetes Mellitus." Journal of the American 
Heart Association8.8 (2019): e010627.

    Source: https://bit.ly/2Urhsxw

بررس��ی قرار گرفتن��د: 165 نفر از آن ها دچ��ار اختالالت 
چشمی جدی ناشی از دیابت )به عبارتی رتینوپاتی دیابتی 
ش��دید( بودند ک��ه بینایی آن ها را تهدید ک��رده و نیازمند 
درمان بودند؛ میانگین پی گیری )follow-up( 8 /4 سال بود 
)میزان بروز تجمیعی: 83 /2 مورد در هر 1000 فرد-سال(.

ریسک فاکتوری که بیش ترین و قوی ترین ارتباط را با 
بروز رتینوپاتی دیابتی شدید داشت، هموگلوبین A1C بود: 
هر یک واحد افزایش SD )انح��راف معیار( در هموگلوبین 
A1C با یک افزایش واضح 2/2 برابری در ریسک مرتبط بود.

از سویی دیگر، پس از سازگاری سایر متغیرها افزایش 
یک واحد SD در فش��ار نبض ی��ا PP، با 39 درصد افزایش 
ریس��ک رتینوپات��ی دیابت��ی همراهی داش��ت و هر واحد 
افزایش SD در فشار خون سیستولیک با 22 درصد افزایش 
ریسک همراه بود )هر دو مورد از نظر آماری قابل مالحظه 

و معنادار می باشد(.
در مدلی که هم زمان از نظر فش��ار خون سیستولیک و 

 ارجحیت فشار پالس نسبت به 
فشار خون سیستولیک در پیش بینی 

رتینوپاتی شدید دیابتیک 1

 ارجحیت فشار پالس نسبت به فشار خون سیستولیک در پیش بینی ...



دو ماهنامه پرتو بصیر - شماره 69 - سال شانزدهم ، فروردین و اردیبهشت 4698

PP سازگار سازی )adjusting( انجام شد، فقط نسبت خطری 

ک��ه مربوط به PP بود، همچنان از نظر آماری چش��م گیر و 
معنادار بود.

 Journal of the American Heart Association محققان در
به صورت آنالین در تاریخ 11 آوریل ابراز داشتند که فشار 
خون دیاس��تولیک و میانگین فش��ار خون، با ریسک ایجاد 
رتینوپات��ی دیابتی ش��دید ارتباط چش��م گیر و معناداری 

نداشته است1.
هیچ آس��تانه مشخص و روشنی در مورد HbA1c ،PP و 
یا فشار خون سیستولیک که باالتر از آن، ریسک رتینوپاتی 
دیابتی ش��دید افزای��ش قابل مالحظه ای پی��دا کند، وجود 

نداشت.

1  Dart, Anthony M. "Pulse Pressure and Diabetic Eye 
Disease." (2019): e012491.

    Source: https://bit.ly/2NKPK8t

میزان دقت )accuracy( جهت پیش بینی بروز رتینوپاتی 
 HbA1c ،PP برای )AUROC شدید دیابتی )بر اساس اعالم
و فشار خون سیستولیک به ترتیب  %58 ،%80 و %54 بود.
دکت��ر آنتونی ام. دارت به اخبار س��المت رویترز گفت: 
»پایین بودن فش��ار خون دیاستولیک در حضور فشار خون 
کنترل ش��ده ممکن اس��ت عاملی آسیب رسان جهت بروز 

عوارض دیابت باشد«.
او گفت: »به فش��ار نبض در مبتالی��ان به دیابت توجه 
کنید«. گزارش جدید پیشنهاد می کند که هنگامی که فشار 
خون سیس��تولیک کنترل شده، بهتر آن است که از پایین 

آوردن شدید فشار خون دیاستولیک اجتناب شود.



47

استرویید با دوز باال در کراتیت باکتریال، آری 
یا خیر؟1

1

دکتر کریستوفر ِجی. راپوآنو. 9 آوریل 2019

ما در حرفه چشم پزشکی در بیمارانی با عفونت های قرنیه 
روبرو می ش��ویم. خوشبختانه قس��مت اعظم این عفونت ها 
خفیف بوده، به درمان آنتی بیوتیکی موضعی اس��تاندارد به 
تنهای��ی پاس��خ داده و بدون ایجاد اس��کار قابل مالحظه  در 
قرنیه و یا بدون کاهش ش��دید بینایی بهبودی می یابند. با 
این وجود در عفونت هایی که ش��دیدتر  باشند، خطر ایجاد 

اسکارهای مشهود و بارز، قابل توجه می باشد.
آس��یب قرنیه که منجر به تش��کیل اس��کار می ش��ود، 
می تواند ناش��ی از هم خود عفونت و هم پاسخ التهابی بدن 
به عفونت باش��د. به منظور کاهش پاس��خ التهابی، در کنار 
آنتی بیوتیک ه��ای موضع��ی از اس��تروئیدهای موضعی نیز 
استفاده شده است به این امید که تشکیل اسکارهای قرنیه 
به حداقل رس��یده و بینای��ی نهایی فرد بهبود یابد. در عین 
حال از آنج��ا که مقداری از پاس��خ التهابی در عفونت های 
مهاجم و مقاوم معموالً مفید و س��ودمند می باشد، سرکوب 
این پاسخ ممکن است عوارض ناخواسته ای از جمله تشدید 

عفونت و تخریب قرنیه را به دنبال داشته باشد.
گروهی از محققان در استرالیا به منظور مشخص کردن 
تأثیر اس��تروئیدها در کراتیت باکتریال دارای کشت مثبت، 
بیماران دچار این عارضه را از س��ال های 1999 الی 2015 
مورد بررسی قرار دادند. در میان تمامی فاکتورها، محققان 
بینای��ی اف��راد را در گروه هایی که اس��تروئید را با دوز باال، 
دوز متوس��ط و دوز پایین دریافت کرده و نیز گروه هایی که 
اس��تروئید را دریافت نکرده بودند، مورد مقایسه قرار دادند. 
نتایج به دس��ت آمده نش��ان دهنده آن ب��ود که در صورت 
اس��تفاده از اس��ترویئیدها با دوز باال به نتایج بسیار خوبی 

1 High-Dose Steroids: Worth the Risk in Bacterial Keratitis? 
medscape- -April 9, 2019.

می توان دس��ت پیدا ک��رد و از نظر آن ه��ا پردنیزولون %1 
)مع��ادل آن( 6 مرتبه در روز یا بیش تر دارای این خاصیت 
ب��ود. یافته مهم دیگ��ر این بود که در مقایس��ه افرادی که 
استروئید دریافت می کنند با آن هایی که استروئید دریافت 
نمی کنن��د، می��زان پیوند قرنی��ه یا کاهش ش��دید و قابل 
مالحظه بینایی دارای تفاوت آماری چش��م گیر و معناداری 

نبود.
در هنگام بازبینی این مطالعه چند نقطه ضعف مهم را 
 )retrospective( باید در نظر داشت. اوالً ش��کل گذشته نگر
آن ب��ه این معنا اس��ت که پزش��ک معالج بیم��ار تصمیم 
می گرفت که آیا از اس��تروئیدها اس��تفاده کن��د یا نه و نیز 
اینکه دوز پایین، متوس��ط و یا باالی اس��تروئیدها را به کار 
ببرد یا نه. هر چند که میان گروه ها، از نظر دید اولیه، اندازه  
انفیلتراس��یون، موقعیت مرکزی زخم، وجود هایپوپیون یا 
نتایج کش��ت تفاوت های عمده و وسیعی وجود نداشت، در 
گروه مصرف کننده دوز باالی اس��تروئید تعداد چشم هایی 

استرویید با دوز باال در کراتیت باکتریال، آری یا خیر؟
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ک��ه تحت عمل جراحی قبلی چش��می قرارگرفته بودند در 
مقایسه با سایر گروه ها به شکل قابل مالحظه و چشم گیری 
باالتر بود )تقریباً %53 در مقابل تقریباً 17-16%(. عالوه بر 
این ش��ایع ترین ریس��ک فاکتوری که بررسی شد، استفاده 
از لنز تماس��ی بود که فقط در 16 درصد از افرادی که دوز 
باالی اس��تروئید را دریافت می کردند، صدق می کرد اما در 
نقط��ه مقابل آن ای��ن رقم در افرادی که اس��تروئید با دوز 
متوس��ط یا پایین دریافت کرده یا اصاًل استروئیدی مصرف 
نکرده بودند، 40 الی 50 درص��د بود. این تفاوت ها قابلیت 
تعمیم پذی��ری نتایج را محدود می کن��د. نقطه ضعف دیگر 
ای��ن مطالعه تعداد نس��بتاً اندک )19( چش��م هایی بود که 

استروئید با دوز باال دریافت کرده بودند.
حت��ی با وجود ای��ن محدودیت ها به نظر می رس��د که 
نتیجه گی��ری کلی ب��ه این صورت که در چش��م های دچار 
کراتیت باکتریال باید از اس��تروئید با دوز باال استفاده شود، 
ام��ری منطقی و مناس��ب خواهد بود. ش��اید در طی زمان 
باید ان��واع مختلف رویه ها و گرایش ه��ا و الگوهای موجود 

در زمینه درمان پی گیری و پایش ش��وند، چرا که محققان 
متوجه ش��ده اند که در سال اول مطالعه )1999(، فقط 20 
درصد از چش��م ها تحت درمان اس��تروئید قرارگرفته بودند 
درحالی ک��ه در س��ال آخر مطالع��ه )2015(، 55 درصد از 
چش��م ها درمان اس��تروئیدی دریافت کردند )هر چند که 
این م��وارد در برگیرنده دوزهای پایین، متوس��ط یا باالی 

استروئید بود(.
اگر پزش��ک تصمی��م دارد که در یک بیم��ار مبتال به 
کراتیت عفونی، استروئید با دوز باال شروع کند، توصیه این 
خواهد بود که باید از اینکه بیمار مبتال به کراتیت باکتریال 
اس��ت و عامل دیگری )از جمله قارچ یا آکانتاموبا( در ایجاد 
عفون��ت دخیل نیس��ت، اطمینان حاصل ش��ود. همچنین 
پیشنهاد می شود که طی چند روز از شروع استروئید بیمار 
معاینه ش��ود تا پزشک از عدم بروز عوارضی از قبیل تشدید 
عفونت ی��ا نازک ش��دن قرنیه و یا تخری��ب آن مطمئن و 

آسوده خاطر شود.
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یک مطالعه جالب و جذاب: رابطه میان 
گلوکوم و بد خوابی1

1

کریستیان بوید. 10 آوریل 2019

مطالع��ه ای که در ایاالت متحده بر روی بیش  از 6700 
نفر که س��ن باالی 40 س��ال داشتند، انجام گرفت و در آن 
این افراد به سواالتی در مورد خواب خود پاسخ داده بودند، 
ارتباط��ات احتمال��ی میان گلوکوم و مش��کالت موجود در 

زمینه خواب افراد را آشکار کرد.
در بیماری گلوکوم عصب اپتیک درگیر می ش��ود. این 
عصب مسئول ارسال پیام ها از چشم به مغز است و در این 
حالت ما قادر به مشاهده اجسام خواهیم بود. آسیب به این 
عصب اغلب چندان مورد توج��ه قرار نمی گیرد مگر زمانی 
که یک معاینه چش��م پزش��کی آس��یب به عصب و کاهش 

میدان دید ناشی از گلوکوم را مشخص سازد.
National Health در ای��ن مطالعه اطالعات حاص��ل از 

Nutrition Examination & مربوط به س��ال های 2005 الی 

2008 بررسی گردید. افراد ش��رکت کننده در این مطالعه، 
مبتالیان به گلوکوم بودند که در آن ها، ش��واهدی از آسیب 
ب��ه عصب اپتی��ک و نیز اختالل میدان دید وجود داش��ت. 
در این افراد جهت مش��اهده عصب اپتیک از عکس برداری 
فوندوس و جهت بررس��ی مناطقی از میدان دید که از بین 
رفته بودن��د، از آزمون های خودکار )خ��ودکار( میدان دید 

استفاده گردید.
بیماران به سواالتی در زمینه های زیر پاسخ دادند:

مدت زمان خواب فرد، مشکالت مربوط به شروع خواب، 
آشفتگی و بی نظمی های موجود در خواب )بیدار شدن فرد 
sleep در هن��گام خواب(، وجود اختالالت خ��واب از جمله

apnea که تش��خیص داده شده باش��د، استفاده از داروهای 

خواب آور و خواب آلوده بودن در هنگام روز.
در ای��ن مطالعه، ارتباط می��ان ابتالی فرد به گلوکوم و 

1  Eye-Opening Study: Relationship Between Glaucoma and Poor 
Sleep – American Academy of Ophthalmology - April 10, 2019.

وجود مشکالت متعدد در زمینه خواب مشاهده گردید. در 
میان یافته ها، موارد زیر جلب توجه می کند:

در افرادی که شب ها ده ساعت یا بیش تر می خوابیدند 
احتمال وجود آسیب عصب اپتیک در ارتباط با گلوکوم، 3 
برابر بیش تر از افرادی بود که 7 ساعت در شب می خوابیدند.

در اف��رادی ک��ه ظرف 9 دقیقه یا کم ت��ر به خواب فرو 
می رفتن��د یا در اش��خاصی که 30 دقیقه ی��ا بیش تر طول 
می کش��ید تا خ��واب روند، احتمال وج��ود گلوکوم 2 برابر 
بیش ت��ر از آن هایی ب��ود که در ظ��رف 29- 10 دقیقه به 

خواب فرو می رفتند.
در افرادی که شب ها 3 ساعت یا کم تر از آن و نیز 10 
س��اعت یا بیش تر می خوابیدند، شانس اختالل دید 3 برابر 

بیش تر از آن هایی بود که 7 ساعت در شب می خوابیدند.
در افرادی که ذکر کرده بودند که به علت خواب آلودگی 
در هنگام روز، در به یاد آوردن مسائل مختلف دچار مشکل 
می باشند، احتمال کاهش میدان بینایی فرد 2 برابر بیش تر 
از آن های��ی بود که ذکر کردند که در حین روز خواب آلوده 

یک مطالعه جالب و جذاب: رابطه میان گلوکوم و بد خوابی
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نبوده و از نظر حافظه مشکلی ندارند.
در افرادی که ذکر کرده بودند به علت خواب آلودگی در 
هنگام روز، در اس��تفاده از اوقات فراغت خود مشکل دارند، 
احتمال کاهش میدان دید 2 برابر بیش تر از افرادی بود که 
خواب آلودگی در طول روز نداش��ته و در فعالیت های اوقات 

فراغت خود هیچ مشکلی نداشتند.
دکتر مایکل بوالند که متخصص گلوکوم اس��ت در این 
مطالعه ش��رکت کرده، می گوید: »این مطالعه از این جهت 
جالب اس��ت که نتایج حاصل از آن، به سایر تحقیقاتی که 
در زمین��ه ارتباط می��ان گلوکوم و مش��کالت خواب انجام 

می شود، نکاتی را می افزاید.«

دکتر بوالند می گوید: » پزشکان باید در زمینه اهمیت 
خ��وب خوابی��دن و نقش آن در حفظ س��المت کلی فرد با 
بیم��اران صحبت کنند. ب��ا انجام مطالعاتی از این دس��ت، 
می توان گفت که گلوکوم ممکن اس��ت با بهداش��ت خواب 

افراد مرتبط باشد.«
آکادمی چش��م پزش��کی آمریکا توصیه می کند که هر 
فرد در س��ن 40 سالگی باید یک معاینه پایه  چشم پزشکی 
انجام دهد. این س��ن، زمانی اس��ت که در آن، عالئم اولیه 
بیماری های چشمی )از قبیل گلوکوم( و تغییرات دید افراد 

می تواند شروع گردد.
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نوع سوراخ المالر ماکوال و نتایج جراحی1

1

5 آوریل 2018

در بیماران دچار س��وراخ های الم��الر ماکوال که دارای 
  )lamellar hole-associated epiretinal proliferation( LHEP

می باش��ند، در مقایس��ه با بیماران��ی که دارای غش��اهای 
اپی رتینال ِشدیداً رفلکتیو هستند، پیامدهای بینایی ایجاد 

شده نامطلوب تر و بدتر است.
دکتر ُونس��ک چوی به Healio.com /OSN گفت که یک 
بررس��ی گذش��ته نگر در مورد 33 بیماری که بر اساس نوع 
س��وراخ ماکوال و وجود LHEP به س��ه گروه تقس��یم شده 
بودن��د، نش��ان داد که دو گروه از بیم��اران وجود دارند که 
ویژگی ه��ای آن ها با طبقه بندی س��وراخ های المالر ماکوال 

تطابق دارد.
او گفت: »ما بر اساس طبقه بندی بین المللی اختالالت 
vitreoretinal interface، ای��ن وضعیت را مورد بررس��ی قرار 

دادیم و مانند سایر محققان دریافتیم که دو گروه از بیماران 
وجود دارند که خصوصیات آن ها با طبقه بندی س��وراخ های 
الم��الر ماکوال مطابقت دارد. نتایج حاصل از جراحی در هر 
دو گروه متفاوت اس��ت و امیدواریم که انتش��ار مقاله ما به 
پزش��کان کمک کند تا انتظارات حاصل از اعمال جراحی را 

به نحو بهتری مشخص و آشکار نمایند.«
غش��اهای  دارای  بیم��اران  برگیرن��دۀ  در  اول  گ��روه 
اپی رتینال همراه با LMH بود که فاقد LHEP بودند و گروه 
دوم ش��امل بیماران دارای LMH همراه ب��ا LHEP و گروه 
سوم در برگیرندۀ بیمارانی بود که دارای سوراخ های ماکوال 

در تمام ضخامت همراه با LHEP بودند.

1  Surgical outcomes differ depending on type of lamellar 
macular hole -. Retina - April 5, 2018.

بی��ن س��ه گروه از نظ��ر BCVA قب��ل از عمل جراحی 
تفاوت ه��ای چش��م گیر و معناداری وجود نداش��ت. پس از 
جراح��ی، BCVA در گروه اول به نحو چش��م گیری بهتر از 
گروه دوم بود اما بین گروه اول و گروه سوم و نیز گروه دوم 

و گروه سوم اختالفی وجود نداشت.
در گ��روه اول، میزان از هم گس��یختگی منطقۀ بیضی 
شکل )ellipsoid( پس از عمل جراحی، نسبت به گروه دوم 

به میزان چشم گیری کمتر بود.
چوی گفت: »م��ن می دانم که یک تواف��ق بین المللی 
جهت بازبینی طبقه بندی س��وراخ های المالر ماکوال وجود 
داش��ته و هدف از آن، انعکاس هر چه دقیق تر سیر طبیعی 

بیماری و پیامدهای حاصل از جراحی است.«

نوع سوراخ المالر ماکوال و نتایج جراحی
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استفاده از واقعیت مجازی در تشخیص 
گلوکوم1

1.
29 ژانویه 2019

یک دس��تگاه قابل حمل مغز-محور به نام NGoggle که 
در آن از واقعیت مجازی اس��تفاده می ش��ود، می تواند به ما 
در تش��خیص گلوکوم و پیش گی��ری از کاهش دید کمک 
کند. محققان دانش��گاه دوک مطالعه ای را آغاز کرده اند که 
در آن، ای��ن دس��تگاه به این امید که بار ناش��ی از بیماری 
گلوک��وم را –که یک علت مه��م و اصلی نابینایی در ایاالت 
متحده می باشد- کاهش دهد، مورد ارزیابی و سنجش قرار 

می گیرد.
ای��ن دس��تگاه دارای یک عین��ک حف��اظ دار واقعیت 
مجازی اس��ت که بر روی س��ر فرد نصب می شود و در آن، 
از نور جهت تحریک نقاط هدف در میدان دید فرد اس��تفاه 
می شود. قابلیت حمِل NGoggle به این معناست که از این 
وس��یله می توان به صورت بالق��وه در محیط های مختلفی 
1  Glaucoma detection gets potential boost from virtual reality, 

brain-based device - Newswise - January 29, 2019.

استفاده کرد: در مطب، جوامع عمومی یا در منزل فرد.
دکتر ِجروم وِوجک می گوید: »درمان گلوکوم، می تواند 
فقط پیشرفت بیماری را کند کرده یا متوقف کند؛ بنابراین 
تشخیص زودرس و زودهنگام، در پیش گیری از کاهش دیِد 

برگشت ناپذیر ناشی از گلوکوم نقشی کلیدی دارد.«
گلوکوم به علت َآس��یب وارده به عص��ب اپتیک منجر 
به نابینایی می ش��ود: عصب بینایی متشکل از بیش از یک 
میلیون رشتۀ عصبی بوده و رابط میان چشم و مغز می باشد. 
این بیماری یک چالش بزرگ و مهم به ش��مار می رود، زیرا 
اثرات آغازین آن بر روی بینایی فرد محس��وس نبوده و فرد 
آن را درک نمی کند و با نقایص جزیی و مختصر در میدان 
دید محیطی فرد شروع می ش��ود. به موازات اینکه بیماری 
پیشرفت می کند، این نقایص تشدید یافته و سرانجام منجر 
ب��ه دید لوله ای )تونل مانند( و نابینایی برگش��ت ناپذیر فرد 

می شوند.
دکتر فِلیپ ِمدیروس که در این مطالعه فعالیت می کند 
این ط��ور گفت: »روش ه��ای کنونِی مورد اس��تفاده جهت 
غربالگری و پایش گلوکوم، نسبتاً ابتدایی و قدیمی هستند.«

آزمون های غربالگری اس��تاندارد، فشار داخل چشم را 
اندازه گی��ری می کنن��د. هر چند که افزایش IOP، ریس��ک 
فاکتور اصلی برای گلوکوم اس��ت ولی تمامی موارد گلوکوم 
با فش��ار باالی داخل چشم همراهی ندارند. دکتر مدیروس 
 IOP گفت: »غربالگری گلوکوم صرفاً بر اس��اس اندازه گیری
باعث خواهد شد که تا 80 درصد از مبتالیان به بیماری را 
تشخیص ندهیم.« این امر به خاطر آن است که بسیاری از 
مردم، در فشارهای داخل چشمی نسبتاً پایین دچار آسیب 
عصب اپتیک می ش��وند. عالوه بر این، فشار داخل چشمی 
در طول روز و نیز در روزهای مختلف، نوس��انات وس��یعی 
دارد و این امر، باعث می ش��ود که در صورت تکیه صرف بر 
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اندازه گیری IOP جهت تشخیص و غربالگری، به مشکالتی 
برخورد کنیم. نکته مهم این اس��ت که در بسیاری از افراد 
IOP باالس��ت و هرگز در آن ها آس��یب عصب اپتیک ایجاد 

نمی شود.
چش��م پزش��کان اغلب جهت پایِش پیش��رفت گلوکوم 
از پریمتری اس��تاندارد خودکار )SAP( اس��تفاده می کنند. 
در ای��ن روش، وقتی ک��ه نور به م��دت کوتاهی به صورت 
تصادفی در قسمت های محیطی میدان دید فرد نشان داده 
می شود، بیمار باید دکمه ای را فشار دهد؛ اما مطمئن بودن 
و اتکا به این روش خود یک مانع و نقص می باش��د. به  طور 
متوس��ط، جهت تشخیص پیشرفت بیماری نیاز به انجام 7 
س��ال آزمون سالیانه اس��ت. در صورت انجام سه آزمون در 
س��ال، این مقدار به 5 س��ال خواهد رسید. او گفت: ممکن 
است بهبودی رخ داده باشد اما وادار ساختن بیماران جهت 
مراجعه به چشم پزشک و انجام آزمون چند بار در سال، کار 
بسیار سخت و دشواری می باشد. در این بین، فرصت جهت 
درم��ان فرد و حفظ بینایی وی ب��ه میزان قابل  مالحظه ای 

کاهش خواهد یافت.
در مقایس��ه با SAP، دستگاه NGoggle به صورت عینی 
نقایص دید محیطی را بدون اینکه نیاز به پاس��خی از سوی 
بیمار داشته باشیم، ارزیابی می کند. این دستگاه پاسخ های 
حاصل از فعالیت مغز در واکنش به پیام های دریافت ش��ده 
از چش��م ها را ثب��ت می کند. کاهش فعالیت ممکن اس��ت 

نشان دهنده اختالالت حاصل از گلوکوم باشد.
عینک ه��ای حف��اظ دار مجهز ب��ه واقعیت مج��ازی، با 
دس��تگاه های بی س��یِم EEG تلفیق و ترکیب  شده اند. این 
دستگاه دارای یک س��ری الکترودهایی است که به پوست 
سر چسبانده شده و فعالیت مغز را ثبت می کنند. در ظرف 

چند دقیقه، الگوریتم NGoggle اطالعات الزم را جمع آوری 
و تجزیه و تحلیل می کند و سالمت ارتباطات موجود میان 
مغز و هر چشم را در میدان بینایی فرد گزارش خواهد کرد.
دکت��ر مدیروس گفت که قابلیت ه��ای واقعیت مجازی 
ای��ن دس��تگاه را می توان ب��ه میزان زیادی مورد اس��تفاده 
ق��رار داد. هنگامی که فرد در حال انجام بازی های ویدیویی 
مبتنی بر واقعیت مجازی بوده یا در حال گردش و تماشای 
ی��ک گالری هنری مجازی می باش��د، می ت��وان گلوکوم را 
در وی م��ورد ارزیابی قرار داد. او گف��ت: »احتماالت پیش 
روی ما جهت کار و تجربه با این دس��تگاه بی شمار است و 
زمانی طوالنی پیش روی ماس��ت تا بتوانیم اطمینان افراد 
را به اس��تفاده از آن و دریافت خدمات درمانی از آن جلب 

نماییم.«
در کنار دانش��گاه دوک، مطالع��ه دیگری نیز به منظور 
اعتبارسنجی دقت تشخیصی و تکرارپذیری نتایج به دست 
آم��ده از این دس��تگاه در حال انجام اس��ت. آن ها عالوه بر 
مقایسه دس��تگاه NGoggle با SAP، به دنبال آن هستند تا 
از طریق مقایسه ارزیابی های انجام شده در خصوص آسیب 
عصبی گلوکوم با تکنیک های تصویربرداری اس��تاندارد )از 
قبیل OCT(، به این نکته پی ببرند که کیفیت و کارایی این 
دس��تگاه در خصوص افتراق می��ان مراحل مختلف بیماری 
چگونه می باش��د. محققان تصمیم دارند تحقیقاتی در طول 
زمان )longitudinal( انجام دهند تا از آن طریق، بیماران را 
با گذش��ت زمان تحت نظر قرار داده و توانایی این دستگاه 
را جهت تشخیص پیش��رفت بیماری، اعتبارسنجی نمایند. 
نتایج به دس��ت آمده به FDA ارس��ال خواهد شد تا مجوز 

فروش این دستگاه در بازار صادر گردد.

استفاده از واقعیت مجازی در تشخیص گلوکوم
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