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درمان جراحِی گلوکوم زاویه بسته1

1

نوئل چینگ یان چان، کلمنت سی. وای. تام
مشاوران موارد پیچیده و دشوار2: 

دکتر دیوید اس، فریدَمن، دکتر س�انگ چول(سین) 
پارک

فهرست مطالب
مقدمه،.خارج.کردن.لنز.در.گلوکوم.زاویه.بس��ته،.سایر.
روش.های.ترکیبی.کاهش.دهنده.IOP.با.خارج.کردن.لنز.در.
PACG،.برخورد.با.خط��رات.خاص.جراحی.و.عوارض.ایجاد.

شده.در.حین.خارج.کردن.لنز،.نتیجه.گیری،.موارد.پیچیده.
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اهداف آموزشی:
خواننده.در.پایان.این.مقاله.باید.قادر.باشد:

الگوریتم.کلی.درمان.جراحی.را.جهت.بیماران.مبتال.به. .-1
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در.م��ورد.اینکه.در.مبتالی��ان.به.ACG.چه.زمانی.خارج. .-2
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مختلف.گلوکوم.در.مبتالیان.به.ACG.توضیح.دهد.

مقدمه
بس��ته.بودن.زاوی��ه.از.نوع.اولیه،.طیف��ی.از.موارد.اولیه.

1   Noel Ching Yan Chan, FRCS)ED);FCOPHTHHK; Clement 
C. Y. Tham, FRCS, MBBS; FCOPHTHHK-  “ Surgical 
Management of Angle-Closure Glaucoma”- Focal Points™ 
Clinical Practice Perspectives VOLUME XXXVI NUMBER 
11  NOVEMBER  2018.

2  Clinicians’ Corner Consultants:David S. Friedman, MD, 
MPH, PhD;Sung Chul )Sean) Park, MD.

 )Primary Angle Closure.مش��کوک.به.بس��ته.بودن.زاوی��ه
Suspect :PACS(.ت��ا.گلوکوم.زاویه.بس��ته.اولیه.(PACG(.را.

در.برمی.گیرد.و.ش��یوع.آن.با.توجه.به.نژاد،.2/5-0/1.درصد.

می.باشد..در.میان.تمامی.موارد.PACS.فقط.4/4-3/5.درصد.

موارد.به.س��مت.بس��ته.ش��دن.اولیه.زاویه.(PAC(.پیشرفت.

خواهند.کرد..در.ظرف.5.س��ال،.تقریباً.30.درصد.مبتالیان.

به.PAC.به.سمت.PACG.پیش��رفت.خواهند.کرد..در.موارد.
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5 درمان جراحی گلوکوم زاویه بسته

.PACG شکل شماره 1: رویکرد مورد استفاده در درمان جراحی

  

  

  

 

  

  

  

Goniosynechiaysis 
ــتانه پايين  براي (همراه با آس

ــردن   ــارج ك ــمخ ــانه  زم
روش  بـــهكـــاتـــاراكـــت 

 كوامولسيفيكاسيونفي

 Extensive PAS 
 انسداد كوتاه بودن مدت زمان 

  ز ا(به علت ريسك باالي پديده
 بين رفتن كامل چشم يا

)WIPE OUTزاويه  ) در گلوكوم
  صدقپيشرفته چندان بسته 

 .كندنمي

PACGبا يا بدون گلوكوم زاويه بسته حاد قبلي  

انسداد مربوطه را با استفاده از ايريدكتومي ليزري با/بدون ايريدوپالستي ليزري 
  محيطي با/ بدون خارج كردن زودهنگام لنز، از بين ببريد.

  با يا بدون مصرف داروها IOPكنترل مناسب 

عدم كنترل 
IOP با داروها  

 براي بيمار تحملعليرغم مصرف حداكثري داروهاي قابل IOPعدم كنترل

 PAS minimal 
 طوالني بودن مدت زمان انسداد 

Glaucoma drainage device   ًمعموال)
براي مواردي كه داراي پتانسيل بينايي 

 )مناسبي هستندمطلوب و 

 IOPعدم كنترل 

سـيكلوفتوكوآگوالسيون ليزري يا  
cryoablation  در صــــورت لــزوم) 

تـوان تـكـرار كـرد؛ معموالً براي     مـي 
ــيل بينايي در   هاآنمواردي كه پتانسـ

  .استضعيف و نامطلوب 

   كوامولسيفيكاسيون و/ يا ترابكولكتوميفي

  . رجوع شود دو سناريو: به متن

را  يرزنبود، موارد  زيآمتيموفقاگر ترابكولكتومي 
  در نظر بگيريد.

 Laser  Suture  Lysis  اگر به سرعت پس از
 جراحي انجام شود.

  اصالح ترابكولكتومي از طريقneedling 
 اصالح باز ترابكولكتومي 
 ترابكولكتومي را در محل جديد تكرار كنيد  

 يول هاي متعدددر صورتي كه ملتحمه قدامي تماماً به علت ترابكولكتومي
عليرغم مصرف حداكثري  IOPبار) و  3ناموفق دچار اسكار شده ( حداكثر تا 

 نشده باشد. داروهاي قابل تحمل براي بيمار، كنترل

)

)
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نظر.در.میان.چشم.پزشکان.با.توجه.به.شناخت.بهتر.از.سیر.

پیشرفت.بیماری.به.این.شکل.است.که.در.اکثر.مبتالیان.به.
PACG.خارج.کردن.لنز.روش.مفیدی.می.باشد.

س��والی.که.در.نظر.اس��ت،.مربوط.به.زم��ان.اجرای.این.
تکنیک.و.نیز.انجام.سناریوهای.مختلف.آن.می.باشد:

عدم.کنترل.IOP.علی.رغم.مصرف.دارو+.وجود.کاتاراکت. 	•
هم.زمان.با.آن،

کنترل.IOP.با.مصرف.داروها.+.وجود.کاتاراکت.هم.زمان. 	•
با.آن،

عدم.کنت��رل.IOP.علی.رغم.مص��رف.دارو.+.عدم.وجود. 	•
کاتاراکت،

موارد.جدید.تشخیص.داده.شده.PACG/PAC.با.IOP.باال. 	•
بدون.وجود.کاتاراکت،.

م��وارد.حاد.بس��ته.ش��دن.زاوی��ه.از.ن��وع.اولی�������ه: 	•"
..)APAC Acute Primary Angle Closure)

* عدم کنترل IOP علی رغم مصرف داروها+ وجود 
کاتاراکت هم زمان با آن

در.این.س��ناریو.گزینه.های.اصلی.جراحی.ش��امل.فیکو.

ب��ه.تنهای��ی.و.فیکو-ترابکولکتوم��ی.ترکیب��ی.می.باش��د.و.

.IOP.می.تواند.PACG.ه��ر.دوی.آن.ها.در.چش��م.های.دچ��ار

را.کاهش.ده��د..ترابکولکتومی.در.اینجا.ب��ه.تنهایی.دارای.

نقش.محدودی.است.و.علت.این.امر.نیز.نقش.شناخته.شده.

)پاتوژنی��ک(.لنز.در.PACG.و.عوارض.و.خطر.نس��بتاً.باالی.

Perioperative.آن.اس��ت..عالوه.بر.این،.بخش.قابل.توجهی.

از.بیم��اران.بالفاصله.پ��س.از.ترابکولکتومی.به.خارج.کردن.

کاتاراک��ت.نیاز.پیدا.خواهند.ک��رد.و.درآوردن.کاتاراکت.در.

.functional bleb.آینده.ممکن.اس��ت.منجر.به.از.دست.رفتِن

ش��ود..مطالعات.انجام..شده.نش��ان.دادند.که.30.الی.100.

درص��د.از.بلب.هایی.که.تا.قب��ل.از.این.فعال.بوده.اند،.پس.از.

جراح��ی.کاتاراکت.جهت.کنترل.IOP.ب��ه.مصرف.داروهای.
گلوکوم.نیاز.پیدا.کرده.اند.

یک.مطالعه.RCT.نشان.داد.که.در.طی.یک.دوره.پی.گیری.

(Follow-up(.24.ماهه.،.جراحی.ترکیبی.در.مقایسه.با.فیکو.

به.تنهایی.در.کنترل.IOP.موفق.تر.بوده.اس��ت.زیرا.در.روش.

ترکیب��ی.میانگین.IOP.پایین.تر.و.تع��داد.داروهای.موضعی.

گلوکوم،.1/2.عدد.کم.تر.بودند؛.11/1.درصد.از.چش��م.هایی.

ک��ه.در.آن.ها.فقط.فیکو.انجام..ش��ده.بود،.س��رانجام.جهت.

کنت��رل.IOP.در.ظرف.2.س��ال.ب��ه.ترابکولکتومی.نیاز.پیدا.

کردن��د..از.نظر.VA.یا.پیش��رفت.گلوکوم.بین.دو.گروه.هیچ.

اختالف.قابل.توجهی.وجود.نداش��ت..در.عین..حال.درروش.

فیکو-ترابکولکتوم��ی،.میزان.ع��وارِض.پس.از.جراحی.باالتر.

بود.و.در.22.درصد.از.این.چشم.ها.جهت.حفظ.فیلتراسیون.

.needling.یا.laser suture lysis.به.یک.مداخله.اضافی.از.قبیل
نیاز.بود.

.هن��وز.هم.در.این.موقعیت.فیکو.به.تنهایی،.یک.گزینه.

جراحی.مناس��ب.و.اس��تاندارد.اس��ت.اما.در.بیمارانی.که.به.

کاهش.بیش.تر.IOP.نیاز.دارند.یا.در.بیمارانی.که.تعداد.داروها.

هرچه.بیش.تر.باید.کاهش.یابد،.فیکو-ترابکولکتومی.ترکیبی.

را.باید.در.نظر.داشت..هر.کدام.از.این.روش.ها.را.با.توجه.به.

فاکتورهای.بیمار.می.ت��وان.انتخاب.کرد..به.عنوان.مثال.در.

بیمارانی.که.استعداد.بروز.عوارض.ترابکولکتومی.وجود.دارد.

و.یا.در.چش��م.هایی.که.در.صورت.انج��ام.جراحی.ترکیبی،.

ریس��ک.عمل.باالتر.است.)مثاًل.چش��م.های.دچار..گلوکوم.

پیشرفته.یا.چشم.هایی.که.تعداد.سلول.های.اندوتلیال.آن.ها.

کم.تر.می.باش��د(.فیکو.به.تنهایی.را.می.توان.به.عنوان.درمان.

در.نظر.گرفت..با.این.وجود،.فیکو-ترابکولکتومی.انتخابی.در.

.)Poor compliance).بیمارانی.که.پذیرش.آن.ه��ا.پایین.بوده

یا.دسترسی..چندانی.به.داروها.ندارند.یا.در.افرادی.که.دچار.

آلرژی.ه��ای.دارویی.متعددی.هس��تند،.گزینه.س��ودمندی.

خواه��د.بود..در.جدول.ش��ماره.1،.رویکرده��ای.درمانی.با.
یکدیگر.مقایسه.گردیده.است..

* کنت�رل IOP با مصرف داروه�ا + وجود کاتاراکت 
هم زمان با آن

بازهم.گزینه.های.جراحی.اصلی.ش��امل.فیکو.به.تنهایی.

.RCT.و.فاکو-ترابکولکتومی.ترکیبی.می.باش��د..یک.مطالعه

نشان.داده.است.که.فیکو.به.تنهایی.می.تواند.منجر.به.9/82.

درصد.کاهش.IOP.ش��ود.و.در.59/2.درصد.موارد.نیز.داروها.

کاهش.یافته.بود..هرچند.ک��ه.فاکو-ترابکولکتومی.ترکیبی.

منجر.به.این.ش��د.ک��ه.IOP.به.می��زان.1/6.میلی.متر.جیوه.

بیش.تر.کاه��ش.پیدا.کند.و.تعداد.داروه��ای.گلوکوم.مورد.

نی��از،.0/8.عدد.کمتر.باش��د،.اما.ریس��ک.ب��روز.عوارض.در.
آن.باالت��ر.بود..پس.بنابراین.در.این.س��ناریو،.مزایای.فاکو-
ترابکولکتوم��ی.ترکیبی.جه��ت.پذیرش.و.توجیه.ریس��ک.
اضافِی.بروز.عوارض.و.ریس��ک.مداخ��الِت.پس.از.جراحی،.
احتم��االً.چندان.کافی.و.قانع.کننده.نیس��ت..احتماالً.روش.

جراحی.انتخابی.در.اینجا.نیز.فیکو.خواهد.بود.
* ع�دم کنت�رل IOP علی رغم مص�رف دارو+ عدم 

وجود کاتاراکت
خارج.کردن.لنز.شفاف.اصطالحی.است.که.عموماً.برای.
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توصیف.خارج.کردن.لنز.ش��فاف.از.نظر.اپتیکی.هنگامی.که.

کدورت.عدس��ی.از.نظر.بینایی.مشکل.عمده.ای.ایجاد.نکرده.

استفاده.می.شود..واژه.»شفاف«.به.این.امر.تاکید.می.کند.که.

بینای��ی.فرد.چندان.تحت.تاثی��ر.وضعیت.لنز.قرار.ندارد..در.

عین.ح��ال،.پاتوفیزیولوژی.PACG.اغلب.در.برگیرنده.وجود.

یک.لنز.با.پوزیش��ن.قدامی.اس��ت.که.ضخامتی.غیرطبیعی.

داش��ته.و.منجر.به.بل��وک.پاپیالری.و.عب��ور.مایع.زاللیه.از.

طریق.مردمک.می.ش��ود.)شکل.2(..بنابراین.لنز،.یک.بخش.

مهم.و.اساس��ی.در.پاتوژنز.PACG.اس��ت.و.علی.رغم.شفاف.

بودن.آن،.باید.در.PACG،.پاتولوژیک.در.نظر.گرفته.شود..در.

نتیجه.در.این.سناریو.گزینه.های.جراحی.ممکن.است.شامل.
ترابکولکتومی.به.تنهایی.یا.فیکو.به.تنهایی.باشد.

در.این.گروه.از.بیماران.یک.مطالعه.RCT.نش��ان.داد.که.

فیک��و.به.تنهایی.در.کاه��ش.IOP.در.حدود.34.درصد.و.در.

کاس��تن.از.نیاز.به.مصرف.داروهای.گلوکوم.در.حدود.59/5.

درص��د.موثر.بوده.اس��ت..در.طی.24.ماهه.نخس��ت.پس.از.

جراحی.تاثیر.ترابکولکتومی.در.کاهش.IOP.با.تاثیر.ناش��ی.

از.فیکو.به.تنهایی.مش��ابه.و.یکسان.است.و.می.تواند.نیاز.به.

مصرف.داروهای.گلوکوم.را.به.میزان.1/06.عدد.کاهش.دهد..

در.چش��م.هایی.که.تحت.ترابکولکتوم��ی.قرار.گرفته،.میزان.

ع��وارض.جراحی.45/8.درصد..بود.درحالی.که.در.گروه.فیکو.

به.تنهایی،.این.رقم.3/8.درصد.گزارش.شد..در.طی.2.سال،.

در.19/2.درصد.از.چشم.هایی.که.تحت.تنها.فیکو.قرار.گرفته.

بودند،.سرانجام.ترابکولکتومی.انجام.شد..این.در.حالی.است.

که.25.درصد.از.چش��م.هایی.که.تحت.درمان.ترابکولکتومی.

قرار.گرفت��ه.بودند،.به.جراحی.های.بعدی.مانند.کاتاراکت.یا.

مداخالت.جراحی.دیگر.جهت.حفظ.فیلتراس��یون.نیاز.پیدا.
کردند..این.تفاوت.از.نظر.آماری.چشمگیر.و.معنادار.نبود.

مزایای.بالقوه..Clear Lens Extraction=CLE.شامل.موارد.

زیر.است:.کاهش.ریسک.آسیب.به.اندوتلیوم.قرنیه،.کاهش.

ریسک.عوارض.ناشی.از.جراحی.بعدی.گلوکوِم.و.عدم.وجود.

ریسک.پیشرفت.کاتاراکت.پس.از.جراحی.گلوکوم.در.آینده..

در.مبتالیان.به.پیرچش��می.استفاده.از.این.روش.را.می.توان.

در.نظر.داش��ت.زیرا.در.این.تکنیک.با.استفاده.از.لنز.داخل.

چش��می،.اختالالت.هایپروپیک/آس��تیگماتیک.نیز.اصالح.

می.گردن��د..البته.در.م��واردی.که.اولوی��ت.کاهش.مصرف.

داروها..باشد،.ممکن.است.ترابکولکتومی.گزینۀ.مناسب.تری.
باشد.

* PAC/PACG که اخیرا تش�خیص داده شده همراه 
با IOP باال + عدم وجود کاتاراکت 

مزی��ت.از.بی��ن.ب��ردن.و.حذف.نق��ش.مکانیک��ی.لنز.

کریس��تالین.در.مرحله.ابتدایی.تر.بیم��اری.در.یک.مطالعه.

.»1EAGLE.تحت.عنوان»مطالعه.RCT.مولتی.س��نتر.از.نوع

نیز.مورد.بررسی.قرار.گرفته.است..در.این.مطالعه.155.بیمار.

مبتال.به.PAC.)با.فش��ار.داخل.چش��می.30.میلی.متر.جیوه.

یا.باالتر(.و.263.بیمار.مبتال.به.PACG.در.س��ن.50.سال.یا.

باالتر،.به.عنوان.درمان.اولیه.به.محض.تش��خیص.به.صورت.

تصادف��ی.تحت.یکی.از.درمان.ه��ای.ایریدوتومی.محیطی.با.

لیزر.یاگ.و.یا.Clear Lens Extraction.قرار.گرفتند..در.گروه.

Clear Lens Extraction،.9.درص��د.از.اف��راد.هم.زمان.تحت.

1  . Effectiveness of early Lens Extraction for the treatment of 
primary angle closure glaucoma

جدول 1- خارج کردن لنز و ترابکولکتومی در درمان گلوکوم زاویه بسته

ترابکولکتومیخارج کردن لنزفاکتور

خیربلهنقص.آناتومیک.و.یا.زمینه.های.آناتومیک.را.خنثی.و.بی.اثر.می.کند

موثرتر)داروها(موثرفشار.داخل.چشم.و.نیاز.به.مصرف.داروها.را.کاهش.می.دهد

موثرموثراز.بلوک.پاپیالری.و.انسداد.حاد.زاویه.جلوگیری.می.کند

موثر.بوده.و.از.پیش��رفت.انسداد.حاد.اولیه.زاویه.به.از.پیشرفت.روند.بیماری.جلوگیری.می.کند.
موثرگلوکوم.زاویه.بسته.اولیه.جلوگیری.می.کند

باالترپایین.ترریسک.بروز.عوارض

درمان جراحی گلوکوم زاویه بسته
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درم��ان.Viscosynechialysis..نی��ز.قرار.گرفتن��د؛.در.گروه.

ایریدوتوم��ی.لیزری،.5.درص��د.از.افراد.هم.زمان.تحت.عمل.

ایریدوپالس��تی.با.لیزر.آرگون.قرار.گرفتند..نتایج.به.دس��ت.

آمده.نش��ان.داد.که.Clear Lens Extraction.به.عنوان.درمان.

اولیه،.در.مقایسه.با.ایریدوتومی.لیزری.موثرتر.بوده.و.از.نظر.
 Clear Lens.هزینه.نیز.مقرون.به.صرفه.تر.می.باشد..در.گروه
Extraction.میانگین.IOP،.پایین.تر.بود.)1/18.میلی.متر.جیوه.

پایین.تر(.و.درصد.کم.ت��ری.از.افراد.نیاز.به.مصرف.داروهای.

موضعی.ضد.گلوکوم.داش��تند.)21.درصد.در.مقایسه.با.61.

درص��د(،.تعداد.کم.تری.از.بیماران.ب��ه.جراحی.گلوکوم.نیاز.

.score.پیدا.کردند.)یک.مورد.در.مقایسه.با.24.جراحی(.و

مربوط.به.کیفیت.زندگی-بر.اس��اس.پرسش��نامۀ.اروپایی.5.

بع��دِی.کیفیت.زندگی،.بهتر.و.باالتر.بود..هر.چند.که.خارج.

کردن.لنز.ممکن.اس��ت.با.بروز.عوارض.ش��دید.بالقوه.ای.در.
حین.عم��ل.جراحی.یا.پ��س.از.آن.همراه.باش��د،.در.گروه
Clear Lens Extraction.تنه��ا.در.یک.مورد.کاهش.غیر.قابل.

برگش��ت.بینای��ی.رخ.داد.درحالی.که.در.گ��روه.ایریدوتومی.
لیزری.این.عارضه.در.3.بیمار.اتفاق.افتاد.

روش ک��ه. آنج��ا. از. این.ه��ا،. هم��ه. از. فرات��ر.
Clear Lens Extraction،.یک.درمان.رایج.جا.افتاده.و.مرسوم.

نیس��ت.و.در.مورد.استفاده.از.آن.هیچ.گونه.اتفاق.نظری.بین.

چشم.پزش��کان.وج��ود.ندارد،.قبل.از.دس��ت.زدن.به.چنین.

کاری.تواف��ق.میان.چشم.پزش��ک.و.بیمار.و.کس��ب.رضایت.

آگاهانه.مهم.ترین.موضوع.خواهد.بود..عالوه.بر.این،.بیماران.

بای��د.بدانند.که.خارج.کردن.کاتاراکت.در.چش��م.های.دچار.

PACG،.در.مقایسه.با.جراحی.کاتاراکت.روتین.ممکن.است.

ش�کل 2. قبل و بعد از خارج کردن لنز.a . تصویر اس�لیت- لمپ قبل از خارج کردن لنز.b . تصویر OCT از س�گمان قدامی قبل از 
خارج کردن لنز.c. تصویر اس�لیت-لمپ پس از خارج کردن لنز .d .تصویر OCT از س�گمان قدامی پس از خارج کردن لنز که منجر 

به عمیق تر شدن اتاق قدامی، باز شدن زاویه بسته و کاهش بلوک پاپیالری می گردد.
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با.خطرات.بیش.تری.در.حین.عمل.همراه.باشد..چشم.پزشک.

ب��ه.محض.گفتگو.در.م��ورد.بهترین.ن��وع.جراحی.برای.هر.

بیمار.خاص،.باید.خطرات.موجود.را.برای.هر.فرد.به.صورت.

جداگانه.مش��خص.نماید..خطرات.بالق��وه.از.جمله.افزایش.

ناگهانی.و.گذرای.IOP.و.یا.هایپرتنش��ن.چش��می.ناش��ی.از.

مصرف.ترکیبات.اس��تروئید.پس.از.خارج.س��ازی.لنز.را.باید.

ب��ه..طور.کامل.برای.بیمار.توضی��ح.داد..همچنین.درک.این.

.،PACG.نکته.نیز.حایز.اهمیت.است.که.در.چشم.های.دچار

احتمال.دارد.که.آسیب.شبکه.ترابکوالر.از.قبل.وجود.داشته.

و.این.امر.ممکن.اس��ت.کارآیی.و.تاثیر.کاهش.IOP.را.در.اثر.
خارج.سازی.لنز.به.تنهایی،.محدود.و.تضعیف.نماید.

* انسداد حاد زاویه از نوع اولیه:
درمان.دارویی.همچنان.به.عنوان.اولین.مداخله.درمانی.
در.مبتالی��ان.به.APAC.به.قوت.خود.باقی.می.باش��د..نقش.
early Lens extraction.به.عنوان.جایگزینی.برای.ایریدوتومی.

لیزری.محیطی.(LPI(.در.دو.مطالعه.RCT.مورد.بررسی.قرار.

گرفته.است..در.هر.دو.مطالعه،.بیماران.مبتال.به.APAC.پس.

از.آنکه.ب��ه.درمان.دارویی.جواب.ندادن��د،.به..طور.تصادفی.

تحت.درمان.از.طریق.فیکو.زودهنگام.و.یا.LPI.قرار.گرفتند..

دکت��ر.الم.و.همکاران.متوجه.ش��دند.که.در.LPI،.ریس��ک.

افزای��ش.آتِی.IOP،.به.ش��کل.قابل.مالحظه.و.چش��م.گیری.
   ،(Early).افزای��ش.یافته.بود.در.حالی.که.در.فیکو.زودهنگام
IOP.در.تمام��ی.زمان.ها.یکس��ره.و.ب��دون.هیچ.گونه.توقفی.

پایین.ت��ر.و.تع��داد.داروه��ای.مصرفی.نیز.کم.ت��ر.بود..دکتر.

حسین.و.همکاران.نیز.نشان.دادند.که.در.گروه.فیکو.از.نظر.

کنترل.IOP،.میزان.بقای.تجمعی.(cumulative survival(.در.

ظرف.2.س��ال.باالتر.بود..کنت��رل.بهتر.IOP.پس.از.فیکو.در.

چش��م.های.Post-APAC.در.مقایس��ه.با.ایریدوتومی.لیزری،.

مرب��وط.به.باز.ش��دن.بیش.تر.زاویه.و.درن��اژ.بهتر.و.احتماال.
خروج.ناگهانی.(Flushing(.مایع.از.شبکه.ترابکوالر.بود.

علی.رغم.س��ودمندی.واض��ح.خارج.ک��ردن.زودهنگام.

لن��ز.پ��س.از.APAC،.مش��خص.ک��ردن.بهتری��ن.زم��اِن.

خ��ارج.ک��ردن.آن،.پس.از.آنک��ه.درمان.داروی��ی.APAC.با.

شکس��ت.روبرو.می.ش��ود،.همچن��ان.نامعلوم.اس��ت..برخی.
.جراح��ان.توصیه.می.کنند.که.جهت.جلوگیری.از.تش��کیل
(PAS )Peripheral Anterior Synechiae،.خ��ارج.ک��ردن.لنز.

هرچ��ه.زودتر.)در.ظرف.چند.روز.ابتدایی(.انجام.ش��ود..اما.

س��ایر.جراحان.معتقدند.که.بهتر.است.جراحی،.چند.هفته.

پس.از.فروکش.کردن.حمله.و.کاهش.التهاب.چشم.و.بهبود.

شفافیت.قرنیه.انجام.شود..جهت.ایجاد.تعادل.میان.تشکیل.

PAS.و.افزایش.ریس��ک.جراحی،.بهترین.ب��ازه.زمانی.برای.

خارج.ک��ردن.لنز.پس.از.حمل��ه.APAC،.احتماالً.در.حدود.

ی��ک.ماه.بع��د.از.حمله.اولی��ه.بوده.و.یا.هنگامی.اس��ت.که.

الته��اب.مربوط.به.حمله.به.میزان.قابل.مالحظه.ای.فروکش.
کرده.باشد..در.خالل.این.دوره.بینابینی،.انجام.LPI.خصوصاً.
هنگام��ی.که.جراح��ی.زودهنگام.به.عل��ت.محدودیت.های.
تجهی��زات.و.امکان��ات.امکان.پذیر.نیس��ت،.کاری.منطقی.و.
معقول.خواهد.بود..یک.مطالعه.نشان.داده.که.کاهش.تعداد.
سلول.های.اندوتلیال.بین.LPI.و.فیکو.تفاوت.چندانی.ندارد،.
بنابراین.پزش��ک.باید.به.اثر.ترکیبی.دو.روش.متوالی.توجه.

کرده.و.آن.را..درنظر.داشته.باشد.

سایر روش های ترکیبی کاهش دهنده IOP با 
PACG خارج کردن لنز در

Goniosynechialysis *
درروش.GSL.،PAS..ب��ه.ص��ورت.مکانیک��ی.از.زاوی��ه.
پاک.س��ازی.می.ش��ود.و.در.نتیجه.کانال.های.طبیعی.شبکه.
ترابکوالر.مجدداً.باز.ش��ده.تا.از.این.طریق،.درناژ.مایع.زاللیه.
از.مسیر.طبیعی.خود.بهبود.یابد..جراحی.با.این.فرض.انجام.
می.شود.که.شبکه.ترابکوالر.و.سیستم.درناژ،.همچنان.فعال.
و.در.حال.کار.باشد..اغلب.از.یک.اسپاچوالی.صاف.و.مسطح.
.PAS.از.نوع.س��فت.و.متراکم.جه��ت.بریدن.OVD.ی��ا.چند
اس��تفاده.می.ش��ود..هر.چند.که.این.جراحی.را.می.توان.به.
تنهای��ی.انجام.داد،.در.حال.حاضر.اغلب.اوقات.آن.را.با.عمل.
خارج.س��ازی.لن��ز.ترکیب.می.کنند..ترکی��ب.کردن.GSL.با.
فیکو.دارای.مزایای.خاصی.از.جمله.مش��اهده.و.دسترس��ی.
بهت��ر.به.زاویه.در.حین.جراحی،.کاه��ش.بهتر.IOP.و.کم.تر.
شدن.تعداد.داروها.می.باشد.و.احتمال.انسداد.مجدد.زاویه.و.
تشکیل.PAS.و.نیز.ریسک.آسیب.به.لنز.یا.تشکیل.کاتاراکت.

پس.از.جراحی.کاهش.می.یابد.
روش.GSL.به.شکل.زیر.انجام.می.شود:

ابتدا.یک.برش.قرنیه.ای.تمپورال.ایجاد.می.شود. ..1
پس.از.کاش��ت.لنز.داخل.چش��می،.مردمک.با.اس��تیل. ..2

کولین.بسته.می.شود.
.OVD.جهت.عمیق.تر.ش��دن.ات��اق.قدامی،.بای��د.چند ..3

تزریق.نمود.
میکروسکوپ.جراحی.را.باید.تقریباً.45.درجه.کج.کنیم. ..4
)شکل.شمارۀ.3(.و.با.استفاده.از.یک.گونیولنز.مستقیم.
مث��ل.لن��ز.Koeppe, Barkam, Wurst, Swan-Jacob.ی��ا.
Richardson.می.ت��وان.زاویه.را.مش��اهده.کرد.)ش��کل.

درمان جراحی گلوکوم زاویه بسته
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شمارۀ.4(.
با.مش��اهده.مس��تقیم،.می.توان.چس��بندگی.محیطی. ..5
قدامِی(PAS(.آش��کار.و.قابل.روی��ت.را.جدا.کرد،.به.این.
صورت.که.با.استفاده.از.یک.اسپاچوالی.صاف.و.مسطح.
از.طریق.برش.های.پاراس��نتز،.آیریس.محیطی.به.پایین.

فشار.داده.می.شود.
بای��د.مراقب.بود.که.به.آیریس.آس��یبی.وارد.نش��ده.و. ..6

iridodialysis.ایجاد.نشود.

به.محض.مش��اهده.ش��بکه.ترابک��والر.یا.خار.اس��کلرا ..7.
(scleral spur(.ب��ه.نقطه.نهایی.(endpoint(.دس��ت.پیدا.

خواهد.شد.
بای��د.OVD.را.کاماًل.بی��رون.آورد.و.س��پس.برش.های. ..8

جراحی.را.بست.
عوارض.ش��ایع.GSL.شامل.خونریزی.در.حین.جراحی،.

iridodialysis.و.Cyclodialysis.است.

برای.موفقیت.این.روش،.انتخاب.بیمار.از.اهمیت.حیاتی.

خاصی.برخوردار.است..اگر.از.ابتدای.کار،.مقدار.PAS.بسیار.

مختص��ر.باش��د،.در.آن.صورت.میزان.کاه��ش.IOP.چندان.

چشم.گیر.نخواهد.بود..انس��داد.طوالنی.مدت.زاویه.منجر.به.

تغییرات.پاتولوژیک.برگش��ت.ناپذیری.در.ش��بکه.ترابکوالر.

خواهد.ش��د.بنابراین.بیمارانی.مناسب.این.روش.هستند.که.

.،PAS.م��دت..زمان.انس��داد.زاویه.در.آن.ها.کوتاه...باش��د..اگر

کمتر.از.یک.س��ال.تداوم.داش��ته.باش��د،.می��زان.موفقیت..

تکنیک.در.کنترل.IOP.تقریباً.80.درصد.خواهد.بود..از.آنجا.

ک��ه.در.حین.GSL.و.بالفاصله.پ��س.از.آن.و.به.علت.وجود.

پدیده.«Wipeout».ممکن.اس��ت.IOP.به.میزان.چشم.گیری.

افزایش.یابد،.لذا.در.مبتالیان.به.نوروپاتی.بس��یار.پیش��رفته.

ناش��ی.از.گلوکوم.)در.کاپ.سر.عصب.اپتیک(.نباید.از.روش.
GSL.استفاده.نمود.

در.بیمارانی.که.دچار.انسداد.حاد.مقاوم.به.درماِن.زاویه.

می.باش��ند،.می.توان.جراح��ی.GSL.را.به.کار.بس��ت.و.یک.

مطالعه.نشان.داده.که.در.بیمارانی.که.سابقه.حمله.انسدادی.

زاویه.از.نوع.اولیه.(Primary(.داشته.اند،.میزان.موفقیت.باالتر.

بوده.اس��ت...مشاهده.ش��د.که.در.ظرف.یک.دوره.پی.گیری.

3.س��اله،.روش.Nasal GSL.در.مبتالی��ان.به.PACG.به.طور.

میانگی��ن.منجر.به.کاه��ش.IOP.از.47/1.میلی.متر.جیوه.به.

17/4.میلی.متر.جیوه.ش��ده.ب��ود..درصورتی.که.این.روش.با.

فیکو.ترکیب..شده.باش��د،.یک.GSL.محدوِد.180.درجه.ای.

منجر.به.کاهش.IOP.به.میزان.60.درصد.می.گردد..با.توجه.

به.پیش��رفت.های.صورت.گرفته.اخیر.در.زمینه.تکنیک.ها.و.

تجهیزات.مورد.اس��تفاده.در.اندوس��کوپی.اتاق.قدامی،.این.

روش.را.می.توان.با.هدایت.آندوس��کوپی.انجام.داد.تا.از.این.

طریق،.منظره.پیش.چش��م.جراح.بهتر.شده.و.زمان.جراحی.
کاهش.یابد.

 :GDD (Glaucoma Drainage DEVICE)  ایمپلنت کردن *
ب��ا.توجه.به.این.که.در.چش��م.های.دچار.PACG،.فضای.
موجود.در.اتاق.قدامی.جهت.تعبیه.امن.و.بی.خطر.لوله.درناژ.
محدود.و.اندک.اس��ت،.فقط.در.بیمارانی.که.دارای.اس��کار.
در.ملتحم��ه.قدامی.بوده.یا.هنگامی.که.ترابکولکتومی.قبلی.
موفقیت.آمیز.نبوده،.می.توان.از.ایمپلنت.های.GDD.استفاده.
نمود..کار.راحت.تر.و.مناس��ب.تر.این.اس��ت.که.این.روش.با.
فیکو.ترکیب.ش��ود.تا.ریس��ک.تماس.لوله.ایمپلنت.شده.در.
طی.مسیر.طوالنی.با.قرنیه.یا.آیریس.کاهش.یابد..در.متون.
منتش��ر.شده.در.مورد.GDD.در.مبتالیان.به.گلوکوم،.نسبت.
بیماران.دچار.گلوکوم.زاویه.بس��ته.از.1/7.درصد.تا.9.درصد.
متغیر.اس��ت..تعداد.اندک.بیماران.در.این.مطالعات.و.فقدان.

ش�کل3. میکروس�کوپ جراح�ی را باید جهت مش�اهده به 
میزان زاویه 45 درجه و به صورت مورب درآورد.
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آنالیز.زیرگروه.(subgroup analysis(،.باعث.شده.شواهد.الزم.

.ACG.در.GDD.جه��ت.گس��ترش.و.تعمیم.نقش.ایمپلن��ت
چندان.مهم.و.برجسته.نباشد.

* سیکلوفتوکوآگوالسیون اندوسکوپیک:
سیکلوفتوکوآگوالس��یون.اندوس��کوپیک.(ECP(.اولین.
بار.در.س��ال.1992،.زمانی.که.پروب.های.فیبراپتیک.جهت.
مصارف.داخل.چش��می.تولید.گردید،.به.بازار.عرضه.ش��د..
بر.خ��الف.جراحی.س��نتی.Cyclodestructive،.مزیت.روش.
ECP.این.اس��ت.که.محل.های.مورد.نظر.مستقیماً.مشاهده.

.ش��ده.و.آس��یب.بافت.های.مجاور،.که.در.چش��م.های.دارای.

آناتوم��ِی.به.هم.ریخت��ه.س��گمان.قدام��ی.از.اهمیت.خاصی.

برخوردار.است،.کاهش.می.یابد..همچنین.ترکیب.این.روش.
.با.روش.خارج.سازی.لنز.اجازه.دسترسی.آسان.و.بی.خطر.به
ciliary process،.ب��دون.نیاز.به.انجام.هرگونه.برش.اضافی.را.

نیز.فراهم.می.س��ازد..ECP.عمدت��اً.IOP.را.از.طریق.تخریب.

س��یلیاری.بادی.و.مهار.تولید.مایع.زاللیه.کاهش.می.دهد..

ی��ک.مطالعه.از.ن��وع.RCT.در.حال.انجام.اس��ت.که.جهت.

بررس��ی.اثرات.این.روش.در.چشم.های.دچار.PACG،.فیکو.

ب��ه.تنهایی.را.با.ترکی��ب.ECP.+.فیکو.مقایس��ه.می.نماید..

نتای��ج.حاصل.از.این.مطالعه،.مزای��ای.بالقوه.دیگر.ECP.را.
در.ترکیب.با.فیکو.در.مبتالیان.به.PACG.روش��ن.و.آش��کار.
خواهد.س��اخت..در.ویدیوی.شماره.1،.روش.کار.ECP.نشان.

داده.شده.است.
برخ��ی.جراح��ان.طرفدار.اس��تفاده.از.ECP.ب��ه.عنوان.
اندوسیکلوپالس��تی.(ECPL(.در.درم��ان.ACG.ایجاد.ش��ده.
ناش��ی.از.آیریس.مس��طح.(Plateau iris(.می.باشند:.در.این.
روش.انرژی.لیزر.بر.روی.قسمت.خلفی.زواید.سیلیاری.مورد.
اس��تفاده.قرار.گرفته.و.جریان.خروج��ی.مایع.زاللیه.در.اثر.
انقباض.و.جمع.ش��دن.زواید.س��یلیاری.و.ریشه.آیریس.به.

سمت.عقب،.افزایش.پیدا.می.کند.
دی�ودی  لی�زری  سیکلوفتوکوآگوالس�یون   *

ترانس اسکلرال
 TSCPC )Transscleral diode laser روش. معم��والً.
Cyclophotocoagulation(.در.چش��م.هایی.ب��ه.کار.گرفت��ه.

می.ش��ود.که.دارای.پیش.آگهی.بینایی.بدتری.بوده.و.نیز.در.

موارد.مقاوم.به.درمان.برای.تمامی.انواع.گلوکوم.هایی.که.نیاز.

است.IOP.به.میزان.چشم.گیری.کاهش.یابد.انجام.می.شود..

ه��ر.چند.که.در.حال.حاضر.س��یکلوکرایوتراپی.س��نتی.به.

میزان.وسیعی.جای.خود.را.به.روش.TSCPC.داده.است،.اما.

این.روش.همچنان.دارای.عوارض.بالقوه.ای.از.جمله.هایفما،.

هایپوتونی،.التهاب.چشم،.ادم.سیستویید.ماکوال،.سوختگی.

ملتحمه،.تغییر.ش��کل.مردمک،.جدا.ش��دن.شبکیه،.سوراخ.

.Sympathetic Ophthalmia.و.Phthisis bulbi.،شدن.اس��کلرا

می.باش��د..در.مطالعه.ای.که.از.نوع.case series.انجام.شد،.

تاثیر.TSCPC Primary.در.13.چش��م.مبتال.به.PACG.مورد.

بررسی.قرار.گرفت..در.طی.یک.دوره.follow-up.با.میانگین.

26/5.م��اه،.میانگی��ن.IOP.از.36/4.میلی.متر.جیوه.به.18/7.

.،follow-up.میلی.مت��ر.جیوه.کاهش.یاف��ت.و.در.دوره.نهایی

تع��داد.داروه��ای.مصرفی.گلوکوم.بی��ش.از.دو.دارو.کاهش.

یاف��ت..بعالوه.در.38/5.درصد.از.بیم��اران،.بینایی.فرد.بدتر.

ش��ده.بود.و.15/4.درصد.از.چشم.ها.به.تکرار.این.روش.نیاز.
پیدا.کردند.

برخورد با ریسک های خاص جراحی و  عوارض 
ایجاد شده در حین خارج کردن لنز

* خطرات قبل از عمل جراحی:
قبل.از.انجام.هرگونه.جراحی،.فش��ار.چش��م.باال.را.باید.
ب��ه.میزان.کافی.و.مناس��ب.کنترل.ک��رد..در.موارد.خاصی.
ممکن.اس��ت.نیاز.به.اس��تفاده.از.اس��تازوالماید.یا.مانیتول.
.وریدی.باش��د..وضعیت.اندوتلیوم.قرنیه.را.باید.با.استفاده.از

شکل 4. جهت رویت زاویه می توان از یک گونیولنز مستقیم 
استفاده نمود.

ویدئوی شماره 1:

درمان جراحی گلوکوم زاویه بسته
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specular microscopy.در.هن��گام.معاینه.بالینی.و.بخصوص.

در.م��واردی.که.بیمار.دچار.انس��داد.حاد.اولیه.زاویه.بوده.یا.

قباًل.لیزرهای.متعدد.یا.س��ختی.برای.وی.انجام.شده،.مورد.

ارزیاب��ی.قرار.داد..یک.هفته.قبل.از.جراحی،.باید.میوتیک.ها.
را.قطع.کرد.و.IOP.را.پایش.(monitoring(.نمود.

* خطرات حین عمل جراحی: 
ایجاد.یک.برش.جراحی.اصلی.با.اس��تفاده.از.برش.های.
3.مرحله.ای.و.پاراس��نتز.یک.پورت.جانبِی.دارای.زاویه.تنگ.
و.بس��ته،.مانع.از.پروالپس.آیریس.خواهد.ش��د..در.مواردی.
ک��ه.مردمک.فرد.کوچک.اس��ت،.تکنیک.ه��ای.مختلفی.از.
قبی��ل.اس��تفاده.از.ه��وک.آیریس.ی��ا.حلق��ه.Malyugin.را.
می.ت��وان.به.کار.گرفت.)ش��کل.ش��ماره.5(..جهت.حفظ.و.
ثابت.عمق.اتاق.قدامی.در.حی��ن.Capsulorrhexis،.می.توان.
.)Healon GV/5.مانند(.OVD.از.چند.نوِع.س��نگین.و.خاص
اس��تفاده.کرد.زیرا.این.کار.باعث.تامپوناد.)فش��رده.ش��دن(.
برآمدگی.لنز.به.س��مت.عقب.شده.و.از.جابجا.شدن.آیریس.
نیز.جلوگی��ری.می.کن��د..انج��ام.capsulorrhexis.از.طریق.
مجرای.پاراس��نتز.کوچک.تر،.قبل.از.ایج��اد.برش.اولیه.نیز.
می.توان��د.به.حفظ.و.پایداری.ات��اق.قدامی.کم.عمقی.که.به..

وس��یله.OVD.عمیق.تر.ش��ده،.کمک.کند..در.صورت.وجود
high lens vault.،.ممکن.است.ریسک.کپسولورکسیس.کنترل.

نش��ده.(runaway capsulorrhexis(.افزای��ش.یاب��د؛.بنابراین.

.)centripetal).جراح��ان.باید.در.حفظ.یک.نیروی.مرکزگ��را

دقت.نمایند.و.ممکن.اس��ت.جهت.فشردن.لنز.به.عقب.نیاز.

به.اس��تفاده.از.یک.وسیله.دوم.باشد..از.انجام.بیش.از.اندازه.

hydrodissection.بای��د.خودداری.نمود؛.زیرا.این.کار.ممکن.

اس��ت.باعث.پروالپس.آیریس.شده.و.در.موارد.شدید.منجر.

به.ترکیدن.سهوی.کپسول.خلفی.و.در.نتیجه.سقوط.هسته.

ش��ود..در.بیمارانی.که.دارای.مردمک.کوچک.)ویدیوی2(.و.

لنز.بزرگ.هس��تند،.hydrodissection.به.اندازه.کافی،.بسیار.

کمک.کنن��ده.خواهد.بود..در.حین.فیکو،.افزایش.ارتفاع.پایه.

س��رم.[باال.بردن.س��رم].یا.حفظ.فش��ار.ممکن.است.جهت.

ثابت.و.پایدار.نگه.داش��تن.اتاق.قدامی.و.جلوگیری.از.آسیب.

اندوتلیوم.الزم.باش��د..پس.از.ایمپلنت.کردن.IOL.،.OVD.را.

باید.کاماًل.خارج.کرد.تا.از.افزایش.ناگهانی.IOP.پس.از.عمل.

جراحی.جلوگیری.به.عمل.آید..جهت.جلوگیری.از.باز.شدن.

مردمک.می.توان.میوتیک.های.اینتراکامرال.اس��تفاده.کرد.و.
این.کار.از.تشکیل.فوری.PAS.جلوگیری.می.کند.

* ریسک های پس از عمل جراحی
در.صورت.انجام.یکس��ری.مانورهای.اضافی.آیریس.در.
هنگام.عمل.جراحی،.نیاز.اس��ت.که.جه��ت.کنترل.التهاب.
چشم.و.جلوگیری.از.ادم.سیستویید.ماکوال.از.استروییدهای.

ویدیوی شماره 2..فیکو.در.مردمک.تنگ

ش�کل شماره 5. گلوکوم زاویه بس�ته اولیه a. (PACG). وجود یک مردمک کوچک در بیماران مبتال به PACG امر غیرعادی و نادری 
نیست. هوک آیریس را می توان در حین عمل جراحی جهت بزرگ کردن مردمک مورد استفاده قرار داد.b. گاهی اوقات جهت خارج 
کردن لنز در مبتالیان به PACG که مردمک کوچکی دارند، از یک حلقه Malyugin اس�تفاده می شود. این حلقه را می توان جهت باز 

کردن مردمک، در حاشیه مردمک به صورت محیطی قرار داد.
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موضعی.اضافی.استفاده.شود..در.مبتالیان.به.آسیب.پیشرفته.

گلوکوم��ی،.جهت.جلوگی��ری.از.افزای��ش.ناگهانی.IOP.در.

هنگام.شب.و.پدیده.Wipeout،.استازوالماید.خوراکی.گزینه.

خوبی.اس��ت..جراحان.باید.از.افزایش.خطر.گلوکوم.بدخیم.

در.چش��م.های.دچار.ACG.آگاه.باش��ند؛.این.عارضه.ممکن.

اس��ت.نیاز.به.سیکلوپلژی.فوری.یا.مداخله.اضافی.به..وسیله.

هیالوییدوتوم��ی.با.لیزر.YAG.ی��ا.ویترکتومی.در.ترکیب.با.
ایریدکتومی،.هیالوییدکتومی.و.زونولکتومی.داشته.باشد.

نتیجه گیری
خ��ارج.کردن.لنز.دارای.نقش.خاصی.در.درمان.گلوکوم.
زاویه.بسته.است..این.تکنیک.را.به.عنوان.یکی.از.گزینه.های.
درمان��ی.در.چش��م.های.دچ��ار.PACG.که.ب��ا.دارو.کنترل.
نش��ده.اند.و.نیز.در.چش��م.های.دچار.APAC-پ��س.از.آنکه.
حمله.حاد.فروکش.کرد-.باید.در.نظر.قرار.داش��ت..معموالً.
در.چش��م.هایی.که.دارای.نوروپاتِی.ش��دید.گلوکوم.هستند.
و.به.فش��ار.داخل.چش��می.پایین.تری.نیاز.دارند،.بهتر.است.
از.جراحی.فیلتراس��یون.اس��تفاده.کرد.اما.در.مورد.عوارض.
جراح��ی،.باید.با.بیماران.به.تفصی��ل.گفتگو.نمود..در.مورد.
هر.بیمار.دچ��ار.PACG،..از.درمان.جراحی.خاِص.آن.بیمار.
.IOP.باید.استفاده.کرد.و.تکنیک.های.تکمیلی.کاهش.دهنده
از.قبیل.GSL.یا.ECP.را.می.توان.در.کاندیداهای.مناس��ب.با.
روش.خارج.سازی.لنز.ترکیب.کرد.تا.حداکثر.میزان.کاهش.

IOP.بدست.آید.

نکات پیچیده و دشوار بالینی
دکتر.دیوید.اِس..فریدمن.و.دکتر.س��انگ.چول.)سین(.
پارک.دیدگاه.های.بالینی.خود.را.در.خصوص»درمان.جراحی.
گلوکوم.زاویه.بس��ته«.به.ارزیابی.می.گذارند..مش��اوران.در.
این.قس��مت.ب��دون.خواندن.این.مقاله.و.ی��ا.بدون.اطالع.از.

پاسخ.های.دیگری.به.سواالت.پاسخ.می.دهند.
آیا.تجهی��زات.مخصوص.تصویرب��رداری.از.زاویه. ..1
iridocorneal.در.مقایس��ه.با.گونیوس��کوپی،.در.تشخیص.و.

درمان.موارد.اولیه.مش��کوک.به.انسداد.زاویه.(PACS(.مفید.
می.باشند؟

دکت��ر.فریدمن:.تعریفی.که.بر.س��ر.آن.اجماع.اس��ت.و.

توس��ط.انجمن.جهانی.گلوکوم.جهت.PACS.انتش��ار.یافته.

عبارتست.از:.وجود.انسداد.زاویه.برای.180.درجه.یا.بیش.تر.

بدون.افزایش.فش��ار.چشم.یا.PAS..اساساً.تشخیص.این.امر.

بر.پایه.گونیوسکوپی.صورت.می.گیرد..منظور.از.زاویه.بسته،.

عدم.توانایی.پزش��ک.جهت.مشاهده.شبکه.ترابکوالر.خلفی.

پیگمانته.در.Primary gaze.است.
در.چن��د.مطالع��ه.تحقیق��ی.مش��خص.گردی��ده.ک��ه.
تصویربرداری.از.زاویه.اتاق.قدامی.شناخت.چشم.پزشکان.را.
از.مکانیس��م.های.انسداد.زاویه.و.ریسک.فاکتورهای.موثر.در.
پیش��رفت.بیماری.ارتقا.خواهد.بخشید..با.این.وجود.تاکنون.
هی��چ.کارآزمایی.بالین��ی..مس��تقلی.(Clinical trials(،.نقش.
تصویربرداری.)AS OCT.یا.UBM(.را.در.پیش.بینی.پیشرفت.
PACS.به.س��مت.اشکال.شدیدتر.انسداد.زاویه.مورد.بررسی.

قرار.نداده.اس��ت..م��ن.در.PACS.معم��والً.از.تصویربرداری.

اس��تفاده.نمی.کنم.مگر.اینکه.به.وجود.توده.ای.از.سیلیاری.
بادی.یا.آیریس.شک.داشته.باشم.

دکتر.پارک:.اساساً.اعتقاد.دارم.که.تصویربرداری.از.زاویه..

AS OCT) iridocorneal.یا.UBM(.مکمل.گونیوسکوپی.است.

و.جایگزین.آن.نیست..در.تمامی.مبتالیان.به.PACS،.در.هر.

ویزیت.گونیوس��کوپی.انجام.می.دهم.زی��را.این.روش.امکان.

ارزیابی.س��ریع.و.360.درجه.ای.زاویه.iridocorneal.و.شکل.

و.موقعیت.آیریس.محیطی.را.در.ارتباط.با.ش��بکه.ترابکوالر.

فراهم.می.س��ازد...گونیوس��کوپی.اطالع��ات.اضافه.ای.را.در.

خصوص.پیگمانتاسیون.شبکه.ترابکوالر،.عروق.نئوواسکولر.

و.Pseudoexfoliation.ارای��ه.می.نماید..عالوه.بر.این.انس��داد.

زاوی��ه.ای.appositional.را.با.انجام.گونیوس��کوپی.فش��اری.
می.توان.از.انسداد.زاویه.ای.Synechial.افتراق.داد.

در.برخ��ی.موارد.بع��د.از.گونیوس��کوپی،.تصویربرداری.

از.زاوی��ه.iridocorneal.را.انج��ام.می.ده��م..در.م��واردی.از.

PACS.که.یافته.ها.borderline..باش��ند،.در.اولین.ویزیت.یک.

تصویرب��رداری.اولیه.از.زاویه.جهت.مقایس��ه.های.آتی.انجام.

می.ده��م..همچنی��ن.اگر.به.انس��داد.ثانویه.زاوی��ه..از.جمله.

زواید.سیلیاری.با.موقعیت.قدامی،.افیوژن.سیلیوکوروییدال.

یا.کیس��ت/تومور.سیلیاری.بادی.شک.داش��ته.باشم،.انجام.

UBM.مفید.است.زیرا.در.این.روش.ساختارهای.قرار.گرفته.

در.پشت.آیریس.و.اسکلرا.را.می.توان.مشاهده.کرد..به.ندرت.

در.م��واردی.از.PACS.ک��ه.فرد.گونیوس��کوپی.را.نمی.تواند.

تحمل.کند،.AS-OCT.انجام.می.دهم.زیرا.این.دستگاه،.یک.
روش.تصویربرداری.غیرتماسی.است.

اندیکاس��یون.های.ش��ما.برای.ایریدوتومی.لیزری. ..2

چیس��ت؟.تکنی��ک.خود.جه��ت.ایجاد.ی��ک.ایریدوتومی.و.

نی��ز.محل.مطلوب.و.مناس��ب.خ��ود.را.توضی��ح.دهید..اگر.

بیم��اری.دارای.آیریس.روش��ن.و.یا.بالعکس.تیره.باش��د.یا.

آنتی.کوآگ��والن.مصرف..کند.آیا.در.روش.ه��ای.به.کار.رفته.
می.توان.تغییر.یا.اصالحاتی.انجام.داد؟

درمان جراحی گلوکوم زاویه بسته
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دکتر.فریدمن:.در.کل.انجام.ایریدوتومی.در.چش��م.های.

.PAS.ب��اال.و.یا.انس��داد.زاویه.و.IOP.دچ��ار.انس��داد.زاویه.و

توصیه.می.شود..عالوه.بر.این،.در.مبتالیان.به.گلوکوم.زاویه.

بس��ته.باید.ایریدوتومی.انجام.ش��ود.مگ��ر.اینکه.تصمیم.به.
خارج.سازی.لنز.گرفته.باشیم.

در.خص��وص.ایریدوتومی.لیزری.جهت.PACS،.اختالف.

نظر.بیش.تری.وجود.دارد..هر.چند.که.ریسک.ایجاد.گلوکوم.

زاویه.بس��ته.در.طی.زمان.افزایش.پیدا.می.کند،.این.ریسک.

احتماالً.پایین.بوده.و.ایریدوتومی.ممکن.است.منجر.به.ایجاد.

پیامدهای.بینایی.منفی.برای.بیمار.ش��ود..تصمیم.گیری.در.

خص��وص.انجام.ایریدوتوم��ی.در.این.افراد.نی��از.به.توضیح.

خطرات.و.مزایای.آن.برای.بیمار.دارد.و.در.نهایت،.این.بیمار.
است.که.می.تواند.تصمیم.گیری.کند.

معم��والً.ایریدوتوم��ی.را.در.ناحیه.افق��ی.آیریس.انجام.

می.ده��م.چرا.که.تکمیل.ای��ن.کار.در.این.موقعیت،.به.علت.

وجود.کریپت.های.بیش.تر.و.نازک.تر.بودن.آیریس.آس��ان.تر.

اس��ت..یک.مطالعه.RCT.نش��ان.داد.که.شکایات.مربوط.به.

بینایی.فرد.پس.از.ایریدوتومی.در.بخش.افقی.در.مقایسه.با.

ایریدوتومی.فوقانی.کمتر.بوده.اس��ت..بعالوه.در.یک.مطالعه.

جدی��د.ص��ورت.گرفته.در.هندوس��تان،.تفاوت��ی.مابین.دو.
موقعیت.مشاهده.نگردید.

در.حالی.که.برخی.پزش��کان.در.آسیا.جهت.آماده.سازی.

بیم��اران.خود.به.علت.آیریس.های.نس��بتاً.ضخیم.از.آرگون.

اس��تفاده.می.کنند.معموالً.از.این.روش.استفاده.نمی.کنم.و.

متوجه.ش��دم.که.YAG.در.بیش.از.90.درصد.موارد.مفید.و.

موثر.بوده.اس��ت..گاهی.اوقات.در.صورت.لزوم.ممکن.است.

درم��ان.را.تکرار.کنم..ترجیح.می.ده��م.جهت.جلوگیری.از.

ایج��اد.درد،.با.انرژی.پایین.)4-2.میلی.ژول(.ش��روع.کنم..

از.قب��ل.جهت.تنگ.کردن.مردم��ک.از.پیلوکارپین.و.جهت.

کاه��ش.خونریزی.و.جلوگیری.از.افزایش.ناگهانی.فش��ار،.از.
یک.آلفاآگونیست.استفاده.می.کنم..

در.صورتی.که.بیمار.از.داروهای.آنتی.کوآگوالن.استفاده.

کن��د،.ترجیح.می.دهم.که.ایریدوتوم��ی.را.به.تاخیر.بیندازم.

مگر.آنکه.کاماًل.ضرورت.داش��ته.باش��د..اگر.بتوان.داروهای.

ضد.انعقاد.بیمار.را.بدون.ایجاد.هیچ.گونه.خطری.قطع.کرد،.

قبل.از.انجام.کار.آن.ها.را.قطع.خواهم.کرد..اگر.نتوان.داروها.

را.قطع.کرد،.قبل.از.انجام.YAG.از.آرگون.اس��تفاده.کرده.تا.
عروق.کوتریزه.شده.و.خونریزی.کاهش.یابد..

دکت��ر.پارک:.من.از.ایریدوتومی.لیزری.درمانی.در.مورد.

حمل��ه.حاد.ی��ا.تحت.حاد.انس��داد.زاوی��ه.و.از.ایریدوتومی.

لی��زری.پروفیالکتی��ک.در.مورد.زاویه.ه��ای.ایریدوکورنئاِل.

Occludable،.فارغ.از.وجود.اُپتیک.نوروپاتی.ناشی.از.گلوکوم.

اس��تفاده.می.کنم..مهم.ترین.سوال.برای.من.این.است:.»آیا.

بلوک.پاپیالری.در.وضعیت.کلینیکی.فعلی.بیمار.تاثیرگذار.

و.کمک.کننده.می.باشد؟«.اگر.پاسخ.آری.است،.ایریدوتومی.

اندیکاس��یون.خواهد.داشت..در.مواردی.که.بلوک.پاپیالری.

در.زاویه.های.تنگ.یا.بس��ته.نقشی.نداش��ته.باشد.)مثاًل.در.

.endothelial iridocorneal.نئوواسکوالریزاسیون.زاویه،.سندرم

و.غلط.بودن.مسیر.مایع.زاللیه.(misdirection((،.ایریدوتومی.
لیزری.ارزش.و.تاثیر.محدودی.خواهد.داشت.

جهت.کاهش.مقدار.کلی.انرژی.لیزر.به.صورت.متناوب.

از.لی��زر.آرگ��ون.کم.ان��رژی.در.یک.الگوی.دایره.ای.ش��کل.

و.از.لی��زر.آرگ��ون.دارای.انرژی.باال.جه��ت.ایجاد.حفره.در.

مرکز.س��وختگی.های.مدور.و.س��پس.لیزر.YAG:Nd.جهت.

ایج��اد.ی��ک.ایریدوتومی.باز.(patent(.اس��تفاده.می.کنم..هر.

چند.در.متون.مربوط.به.این.رش��ته.در.مورد.محل.مناسب.

ایریدوتوم��ی.لیزری.بحث.و.اختالف.نظ��ر.وجود.دارد،.من.

معم��والً.ایریدوتوم��ی.تمپ��ورال.را.ترجی��ح.می.ده��م.زیرا.
ایریدوتومی.فوقانی.اغلب.اوقات.توسط.پلک.فوقانی-خصوصاً.
در.بیماران.جوان.و.کم.س��ن.و.سال-.به..طور.کامل.پوشانده.
.،partially exposed.نمی.شود..یک.ایریدوتومی.لیزری.از.نوع
.ممکن.اس��ت.به.علت.ایجاد.اثر.منش��ور.ب��ا.قاعده.رو.به.باال.
(base-up prism effect(.ناش��ی.از.شکس��ت.نور.در.لبه.پلک.

فوقانی،.ریس��ک.dysphotopsia.را.افزایش.دهد..در.مبتالیان.

به.بلفاروپتوز.خفیف.تا.متوس��ط.اصاًل.از.ایریدوتومی.فوقانی.
استفاده.نخواهم.کرد..

در.مورد.آیریس.های.روشن.تر.در.ابتدا.جهت.ایجاد.حفره.
 iridotomy.از.لیزر.آرگون.پرانرژی.و.سپس.جهت.ایجاد.یک
patent.از.لی��زر.کم.انرژی.تر.YAG:Nd.اس��تفاده.می.کنم..در.

مورد.بیمارانی.ک��ه.داروهای.ضد.انعق��اد.مصرف.می.کنند،.

جهت.بس��تن.و.لخته.شدن.عروق.بیش.تر.از.لیزر.آرگون.در.

مقایسه.با.لیزر.YAG:Nd.استفاده.می.کنم.و.برای.جلوگیری.

از.خونریزِی.حاصل.از.آس��یب.های.ناخواس��ته.وارد.شده.به.

س��یلیاری.پروسس.از.قس��مت.های.محیطی.دوردست.تری.
استفاده.می.کنم.

ش��ما.در.مورد.درمان.حمالت.حاد.گلوکوم.زاویه. ..3
بسته.چه.اقداماتی.انجام.می.دهید؟.

دکت��ر.فریدمن:.حمله.حاد.انس��داد.زاویه.یک.وضعیت.

اورژانس..ب��وده.و.هدف.اصلی.کاهش.س��ریع.و.درعین.حال.

بی.خطر.فش��ار.چش��م.بیمار.اس��ت..همیش��ه.با.دارو.شروع.
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می.کنم.و.اکثر.بیماران.در.ظرف.چند.ساعت.به.درمان.جواب.

می.دهند..اگر.پاسخ.بیمار.ضعیف.باشد.و.فشار.همچنان.باال.

باش��د،.معموالً.جهت.جلوگیری.از.decompression.)کاهش.

ناگهانی.فش��ار.چش��م(.،.به.آرامی.از.یک.پاراسنتز.استفاده.

خواه��م.کرد..گزینه.دیگ��ری.که.به.ندرت.از.آن.اس��تفاده.
می.کنم،.ایریدوپالستی.محیطی.لیزری.با.آرگون.است.

اگر.قرنیه.شفاف.باشد،.ممکن.است.در.ابتدا.ایریدوتومی.

انج��ام.دهم..به.بیمار.توصیه.می.کنم.که.در.چش��م.دیگرش.

بالفاصله.ایریدوتومی.انجام.ده��د.تا.از.بروز.یک.حمله.حاد.
در.آینده.نزدیک.جلوگیری.به.عمل.آید.

در.آخ��ر.کار.اکیداً.توصیه.می.کن��م.که.به.محض.اینکه.

وضعیت.چش��م.آرام.گرفت،.جراحی.کاتاراکت.انجام.ش��ود..

جراحی.را.می.توان.بدون.ایج��اد.هرگونه.خطری.انجام.داد..

دو.مطالعه.RCT.نش��ان.داده.اند.که.در.صورت.خارج.س��ازی.

زودهنگام.لنز.پس.از.یک.حمله.حاد،.فش��ار.چش��م.بس��یار.
بهتر.کنترل.خواهد.شد.

دکتر.پارک:.من.بالفاصله.حداکثر.داروهای.ضد.گلوکوم.

از.جمله.داروهای.سیس��تمیک.را.که.قاب��ل.قبول.و.تحمل.

برای.بیمار.باشد-ش��روع.می.کنم.و.درمان.لیزری.مناس��ب.

را.نیز.امتحان.می.کنم..اگر.قرنیه.ش��فاف.و.روش��ن.باش��د،.

ایریدوتوم��ی.لی��زری.را.با.اس��تفاده.از.لیزره��ای.آرگون.و..

YAG:Nd.انج��ام.می.دهم..اگر.قرنیه.بی��ش.از.اندازه.کدر.و.

مات.باشد.و.نتوان.ایریدوتومی.را.انجام.داد،.در.آن.صورت.از.

ایریدوپالستی.لیزری.محیطی.استفاده.می.کنم..اگر.برخی.از.

اجزای.زاویه.ایریدوکورنئال.در.پاسخ.به.ایریدوپالستی.لیزری.

باز.ش��ود،.در.آن.صورت.IOP.به.میزان.چش��م.گیری.کاهش.

خواه��د.یاف��ت..در.صورتی.که.قرنیه.پس.از.ایریدوپالس��تی.

موفقیت.آمیز،.ش��فاف.و.روشن.ش��ود،.ایریدوتومی.لیزری.را.

بای��د.به.عنوان.یک.درمان.قطعی.و.نهایی.(definitive).مورد.

اس��تفاده.قرار.داد..انرژی.مورد.اس��تفاده.در.لیزر.در.هر.دو.

روش.ایریدوتومی.و.ایریدوپالس��تی،.در.حمله.حاد.انس��داد.

زاویه.در.مقایس��ه.با.انرژی.روش.های.لیزری.پروفیالکتیک.

باید.باالتر.باش��د..اگر.هر.دو.روش.لیزری.با.شکس��ت.روبرو.

شود.اما.درمان.دارویی.IOP.را.به.میزان.قابل.توجهی.کاهش.

داد.و.عالیم.و.ش��کایات.بیمار.را.به.صورت.نس��بی.یا.کامل.

تخفیف.ده��د،.در.آن.صورت.منتظر.خواه��م.ماند.تا.قرنیه.

شفاف.تر.شود.و.سپس.مجدداً.ایریدوتومی.لیزری.را.امتحان.
خواهم.کرد.

در.م��وارد.نادری.که.درمان.دارویی.و.لیزر.موفقیت.آمیز.

نباش��د،.جه��ت.از.بین.ب��ردن.بل��وک.پاپی��الری.از.طریق.

.reformation AC.ی��ک.پاراس��نتز،.ایریدکتوم��ی.جراح��ی.و
.را.انج��ام.خواه��م.داد..در.ص��ورت.ل��زوم.هم.زم��ان.نی��ز
انج��ام. .goniosynechialysis و. . .posterior Synechialysis

می.دهم..هر.چند.که.ترجیح.می.دهم.خارج.س��ازی.لنز.را.تا.

زمانی.که.ادم.قرنیه.و.التهاب.داخل.چشمی.فروکش.نکرده.

و.کاتاراکت.از.نظر.ظاهری.ش��دید.و.چش��مگیر.نیس��ت،.به.

تاخیر.اندازم.اما.معموالً.جهت.خارج.سازی.احتمالی.لنز.یک.
رضایت.آگاهانه.را.اخذ.خواهم.کرد.

 goniosynechialysis.تکنیک.انتخابی.خود.را.جهت ..4
-.هنگامی.که.در.کناِر.خارج.سازی.لنز.انجام.می.شود-.توضیح.
دهید..آیا.از.گونیوسکوپ.جراحی.استفاده.می.کنید؟.از.نظر.
ش��ما.چه.تجهیزات��ی.مفیدند؟.آی��ا.در.مراقبت.های.صورت.
گرفته.پس.از.جراحی،.تغییرات.و.اصالحاتی.ضرورت.دارد؟
دکتر.فریدمن:.من.معم��والً.در.طی.جراحی.کاتاراکت،.
goniosynechialysis.انج��ام.نمی.دهم..من.OVD.را.به.داخل.

زاوی��ۀ.AC.تزری��ق.خواهم.کرد.و.این.ام��ر.معموالً.منجر.به.

از.بین.رفتن.چس��بندگی.ها.خواهد.شد..این.امر.را.می.توان.

در.حین.عمل.جراحی.با.گونیوس��کوپ.مش��اهده.کرد..اگر.

چس��بندگی.ها.همچنان.وجود.داشته.باشد،.معموالً.برای.از.

.Drysdale.بین.بردن.و.پاره.کردن.آن.ها.از.یک.اس��پاچوالی

به.آرامی.و.با.مالیمت.اس��تفاده.خواهم.ک��رد..برای.گرفتن.

آیریس.به.ندرت.از.میکروفورسپس.ها.استفاده.می.کنم.و.در.

آن.صورت.به.آرامی.چس��بندگی.ها.را.از.زاویه.بیرون.خواهم.
کشید.

دکت��ر.پارک:.پس.از.آنکه.در.پای��ان.جراحی..کاتاراکت..

IOL.ایمپلنت.شد،.مقدار.کمی.استیل.کولین.تزریق.می.کنم.

.goniosynechialysis.تا.مردمک.تنگ.ش��ود..س��پس.جهت

ترجی��ح.می.دهم.از.یک.میکروفورس��پس.نمرۀ.23.یا.25.و.

گونیولنز.جراحی.غیرمس��تقیم.اس��تفاده.شود..هر.چند.کار.

کردن.با.یک.نمای.آینه.ای.(mirror view(.نیازمند.گذش��ت.

زمان.و.کس��ب.مهارت.اس��ت،.اس��تفاده.از.ی��ک.گونیزلنز.

سبب.می.ش��ود.که.یک.نمای.360.درجه.ای.سریع.از.زاویه.

ایریدوکورنیال،.برای.پزشک.قابل.رویت.شود..سعی.می.کنم.

که.با.اس��تفاده.از.میکروفورس��پس.در.منطقۀ.PAS.و.سپس.

کشیدن.به.سمت.مرکز.مردمک.تا.جایی.که.شبکه.ترابکوالر.

آش��کار.(expose(.شود،.منتهی.الیه.قسمت.محیطی.آیریس.

را.ب��ه.آرامی.بگی��رم..جهت.پاره.کردن.و.از.هم.گس��یختن.

اَش��کال.بس��یار.به.هم.چس��بیده.PAS.س��عی.نمی.کنم.که.

نی��روی.زی��ادی.وارد.کنم.ت��ا.از.این.راه،.از.پارگی.س��هوی.

.goniosynechialysis.آیریس.جلوگیری.به.عمل.آید..پس.از

درمان جراحی گلوکوم زاویه بسته
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.AC.به.ص��ورت.360.درجه.،.ویسکواالس��تیک.و.خون.را.از

خارج.می.کنم.و.جهت.باز.نگه.داشتن.زاویه.ایریدوکورنیال،.

مجدداً.استیل.کولین.تزریق.می.کنم..همچنین.جهت.کاهِش.

خونری��زی.از.آیریس.و.زاویه.پس.از.عمل.جراحی،.به.داخل.

AC.ه��وا.تزریق.می.کنم..پس.از.عمل.جراحی.مانند.س��ایر.

جراحی.های.زاوی��ه،.پیلوکارپین.2.درصد.3.یا.4.بار.در.روز.
تجویز.می.شود.

هنگام��ی.که.به.بیماری.که.دچ��ار.گلوکوم.زاویه. ..5

بس��ته.می.باشد،.خارج.سازی.لنز.شفاف.را.پیشنهاد.می.کنید.

چه.رویکردی.جهت.اخذ.رضای��ت.آگاهانه.از.بیمار.خواهید.
داشت؟.

دکتر.فریدمن:.مطالعۀ.EAGLE.نشان.داد.که.درآوردن.

زودهن��گام.لن��ز.ش��فاف.(clear lens extraction(.در.درمان.

انس��داد.زاویه.با.فشار.داخل.چش��مِی.30.میلی.متر.جیوه.یا.

باالتر.و.یا.گلوکوم.زاویه.بس��ته.اولیه.با.فشار.داخل.چشمی.

21.یا.باالتر.مفید.و.موثر.می.باش��د..ش��واهد.موجود.در.این.

زمین��ه.متقاعد.کننده.بوده.و.در.چش��م.هایی.ک��ه.لنز.آن.ها.

خارج.ش��ده،.نتایج.بلند.مدت.به.دست.آمده.مقداری.بهتر.و.

رضایت.بخش.تر.بوده.اس��ت..گفته.می.شود.که.ریسک.فوری.

در.حالتی.که.جراحی.خارج.س��ازی.لنز.انجام.می.گیرد،.برای.
بیمار.باالتر.خواهد.بود.

بحث.در.خ��الل.فرایند.اخ��ذ.رضایت.آگاهانه،.نس��بتاً.
روشن.و.مشخص.است..یافته.های.حاصل.از.مطالعات.بالینی.
را.بررس��ی.و.بازبینی.کرده.و.به.بیم��ار.توضیح.می.دهم.که.
 )early).در.صورتی.ک��ه.لنز.در.همان.ابتدای.کار.و.زودهنگام
برداش��ته.ش��ود،.ریس��ک.در.کوتاه.مدت.مختصری.بیش.تر.
اس��ت.اما.در.بلندمدت.احتمال.اینکه.فشار.داخل.چشم.در.
بیمار.با.مص��رف.تعداد.کمی.دارو.به.نحو.مناس��بی.کنترل.
ش��ود،.باالتر.خواه��د.بود..عالوه.بر.این،.قس��مت.اعظم.این.
بیماران.در.دهه.ششم.زندگی.خود.می.باشند.و.احتمال.دارد.
که.کاندیدای.جراحی.کاتاراکت.نیز.باشند..بنابراین،.ریسک.
به.مرور.تغییر.خواه��د.کرد..نهایتاً.بیمار.باید.تصمیم.بگیرد.
ک��ه.لنز.را.خارج.کند.یا.نه،.چرا.که.ایریدوتومی.و.داروها.نیز.

می.توانند.بیماری.را.کنترل.کنند.
نکته.آخر.اینکه.در.بیمارانی.که.فشار.چشم.نرمال.بوده.
و.پس.از.ایریدوتومی.مختصری.از.انس��داد.زاویه.باقی.مانده،.
مطالع��ه. در. نمی.کن��م.. توصی��ه. را. .early lens extraction

EAGLE.به.این.س��وال.اش��اره.ای.نش��ده.و.در.این.گروه.از.

بیماران،.ریس��ک.جراحی.احتماالً.از.منافع.به.دس��ت.آمده.
بیش.تر.می.باشد.

دکتر.پارک:.در.موارد.گلوکوم.زاویه.بسته.به.ندرت.از.روش.

در.آوردن.لنز.شفاف.استفاده.می.کنم.مگر.در.مواردی.که.به.

.،)Zonular dehiscence).علت.باز.شدن.و.پارگی.شدید.زونوال

دررفتگی.یا.نیمه.دررفتگی.لنز.وجود.داشته.باشد.چرا.که.به.

سختی.می.توان.پیش.بینی.کرد.که.در.کدام.گروه.از.بیماران،.

انجام.عمل.جراحی.نتایج.درمانی.مناسبی.را.به.دنبال.خواهد.

داش��ت..clear Lens extraction.زاویه.ایریدوکورنیال.را.بازتر.

کرده،.AC.را.عمیق.تر.می.کند.و.ریس��ک.پاپیالری.بلوک.را.

به.نحو.چش��م.گیری.کاهش.می.ده��د..در.عین..حال.میزان.

کاهش.فش��ار.داخل.چش��م.پس.از.عم��ل.جراحی،.با.نمای.

قبل.از.عمل.جراحِی.زاویه.ممکن.اس��ت.ارتباطی.نداش��ته.

باش��د..بنابراین.اگر.در.بیماران.دارای.فش��ار.داخل.چشمی.

ب��اال،.روش.clear Lens extraction.ب��ه.کار.گرفته.ش��ود،.در.

مورد.ریس��ِک.عدم.کنترل.IOP.پس.از.عمل.جراحی.و.نیاز.

احتمالی.به.انجام.جراحی.فیلترینگ.با.بیمار.صحبت.خواهم.

کرد.و.اگر.میزان.PAS.چشم.گیر.و.قابل.توجه.باشد،.به.موارد.

مندرج.در.رضای��ت.آگاهان��ه.goniosynechialysis.را.اضافه.

خواه��م.کرد..اما.ب��ه.بیمار.باید.توضی��ح.داد.که.پیش.بینی.

در.خص��وص.تاثی��ر.goniosynechialysis.بر.کاهش.IOP.نیز.

کار.دش��واری.است..اگر.شکل.آیریس.بسیار.مسطح.و.صاف.

باش��د.و.بر.اساس.UMB.زواید.سیلیاری.در.موقعیت.قدامی.

قرار.گرفته.باشند،.جهت.چرخاندن.زواید.سیلیاری.به.عقب.

و.بازتر.کردن.زاویه.ایریدوکورنیال.ش��اید.بتوان.هم.زمان.از.
اندوسیکلوپالستی.نیز.استفاده.کرد.

در.مقایس��ه.با.جراحی.کاتاراکت.مرسوم.،.معموالً.وقت.

بیش.ت��ری.را.صرف.گفتگ��و.با.بیمار.در.خص��وص.وضعیِت.
رفراکتی��ِو.پس.از.عمل.جراحی.و.عدم.تطابق.می.کنم..ضمناً.
جهت.توضیِح.نکات.مثبت.و.منفِی.موجود.در.مورد.لنزهای.
داخل.چشمی.مونوفوکال.و.مولتی.فوکال،.وقت.کافی.صرف.
خواهم.کرد..در.موارد.حمله.حاد.انسداد.زاویه،.مقادیر.مربوط.
به.بیومتری.چشمی.اغلب.قابل.اعتماد.نبوده.و.ممکن.است.
نتایج.رفراکتیو.به.دس��ت.آمده.پس.از.جراحی،.تعجب.آور.و.

غافلگیرکننده.باشند.
هنگامی.که.یک.چشم.nonophthalmic.که.دچار. ..6
گلوک��وم.کنترل.نش��ده.زاویه.بس��ته.می.باش��د.تحت.عمل.
جراحی.فیلترینگ.قرار.می.گیرد،.آیا.مالحظات.خاصی.مورد.

نظر.شما.می.باشد.یا.خیر؟
در.مقاله.جدیدی.که.توس��ط.بیمارستان.چشم.پزشکی.
Aravind.در.جنوب.هندوس��تان.منتش��ر.ش��د،.ذکر.گردید.

ک��ه.در.چش��م.های.nonophthalmic.ک��ه.تح��ت.جراح��ی..
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.کاتاراک��ت.ق��رار.می.گیرن��د،.ایج��اد.دریچه.های.اس��کلرال
(Scleral Windows(.کار.مفیدی.است..در.این.چشم.ها.ریسک.

افیوژن.های.کوروییدال.و.گلوکوم.بدخیم.باالتر.می.باشد..در.

هنگام.انجام.جراحی.فیلترینگ.جهت.جلوگیری.از.س��قوط.

ناگهانی.IOP.و.کم.عمق.شدن.AC.بهترین.کار.این.است.که.

فِلَپ،.محکم.بخیه.زده.ش��ده.و.بخیه.های.اولیه.دیر.کشیده.

ش��ده.یا.دیر.جذب.شود..در.این.موارد.بعد.از.عمل.جراحی.
از.آتروپین.نیز..استفاده.می.کنم.

دکتر.پارک:.اوالً.در.چش��م.های.non-ophthalmic.حتی.

المقدور.س��عی.می.کنم.که.استفاده.از.روش.های.تهاجمی.را.

به.تاخیر.بیندازم..ثانیاً.قبل.از.جراحی.فیلترینگ،.اس��تفاده.

از.روش.خارج.سازی.کاتاراکت.و.goniosynechialysis.)با.دو.

اس��کلروتومی.تحتانی(.را.نیز.مد.نظر.قرار.می.دهم،.چرا.که.

ای��ن.دو.روش.با.هم.ممکن.اس��ت.IOP.را.ب��ه.اندازه.کافی.

کاه��ش.دهن��د..اگر.جراحی.فیلترین��گ.در.هر.حال.الزم.و.

ضروری.باشد.و.آسیب.پیشرونده.در.میدان.بینایی.یا.عصب.

اپتیک.مس��تند.باش��د،.بالفاصله.قبل.از.عمل.جراحی.یک.

داروی.هایپراسموتیک.داخل.وریدی.تجویز.می.کنم.و.جهت.

کاهش.حجم.ویتره.و.عمیق.کردن.AC.از.روش.ویترکتومی.

خش��ِک.پارس.پالنا.اس��تفاده.می.کنم..در.چش��م.هایی.که.

بیش.از.حد.کوچک.باش��ند.)طول.محوری.کم.تر.از.19-20.

میلی.متر(،.قبل.از.شروع.عمل.فیلتراسیون،.دو.اسکلروتومی.

تحتانی.ایجاد.می.کنم..س��عی.می.کنم.تا.در.سرتاس��ر.عمل.

.)AC maintainer).جراح��ی.با.ی��ک.نگهدارنده.اتاق.قدام��ی

چش��م.را.تحت.فش��ار.قرار.دهم..این.کارها.ریسک.گلوکوم.

بدخیم.و.خونریزی.س��وپراکوروییدال.و.افیوژن.کوروییدال.

را.در.حی��ن.عمل.جراح��ی.و.پس.از.آن.کاه��ش.می.دهد..

ضمناً.ایریدکتومی.را.بزرگ.تر.و.بیش.تر.از.حد.معمول.انجام.

داده.و.برای.نزدیک.کردن.فلپ.اس��کلرال،.از.س��وچورهای.

بیش.تری.)5-3.عدد(.اس��تفاده.می.کنم..در.طی.دوره.پس.

از.عمل.جراحی.میزان.فش��ار.داخل.چشمی.مورد.نظر.خود.

را.مقداری.باالتر.از.ح��د.طبیعی.تعیین.می.کنم..در.صورت.

ل��زوم.در.دوره.پس.از.عمل.جراحی،.می.توان.با.اس��تفاده.از.

لی��زر.بخیه.ها.را.از.بین.برد..چن��د.روز.قبل.از.عمل.جراحی.

کورتیکواس��تروئیدهای.موضعی/خوراکی.را.ش��روع.می.کنم.

و.بالفاصل��ه.پ��س.از.جراحی.نیز.از.داروهای.س��یکلوپلژیک.
موضعی.استفاده.می.کنم.

گلوکوم.بدخیم.و.گلوک��وم.از.نوع.پاپیلری.بلوک. ..7

هر.دو.می.توانند.به.صورت.حاد.و.با.افزایش.IOP.و.یک.اتاق.

قدامی.کم.عمق.یا.صاف.بروز.نمایند..نحوه.تشخیص.صحیح.

چگونه.است.و.درمان.مناسب.جهت.این.حاالت.چیست؟
دکت��ر.فریدمن:.در.گلوک��وم.پاپیالری.بل��وک،.آیریس.
قوس��ی..ش��کل.می.ش��ود.و.معموالً.میزان.کم.عمق.ش��دن.
ات��اق.قدامی.کم.تر.از.کم.عمق��ی.موجود.در.گلوکوم.بدخیم.
می.باشد..در.گلوکوم.بدخیم،.کم.عمق.شدن.اتاق.قدامی.به.
ص��ورت.محوری.(axial(.ب��وده.و.معموالً.این.اختالل.پس.از.

یک.عمل.جراحی،.بسیار.شایع.تر.می.باشد.
درمان.پاپیالری.بلوک،.ایریدوتومی.اس��ت..در.گلوکوم.
بدخی��م،.درمان.دارویی.با.داروهای.س��یکلوپلژیک.ش��روع.
می.ش��ود.اما.معموالً.در.این.چشم.ها.جهت.ایجاد.یک.چشم.
تک.حفره.ای.(unicameral(.نیاز.به.ویترکتومی،.ایریدکتومی.

و.هیالوییدکتومی.می.باشد.
.)Iris bombe).دکت��ر.پارک:.آیریس.محدب.و.ب��اد.کرده
مشخصه.اصلی.گلوکوم.پاپیالری.بلوک.می.باشد..در.گلوکوم.
بدخیم،.ات��اق.قدامی.ک��م.عمق.تر.از.اتاق.قدام��ِی.گلوکوم.
پاپیالری.بلوک.می.باش��د.زیرا.دیافراگم.لنز-آیریس.کاماًل.و.
تماماً.به.س��مت.قدام.جابجا.ش��ده.اس��ت..در.صورتی.که.در.
تشخیص.شک.و.ش��بهه.ای.وجود.داشته.باشد،.جهت.رد.یا.
تایی��د.پاپیالری.بلوک،.ایریدوتومی.لیزری.انجام.می.دهم..از.
آنج��ا.که.در.گلوکوم.بدخیم.بین.اجزای.ویتره.و.زاللیه،.یک.
اختالف.فشار.وجود.دارد،.ایریدوتومی.لیزری.وضعیت.بیمار.

را.بهبود.نخواهد.بخشید.
نح��وه.درم��ان.گلوکوم.پاپیالری.بلوک.در.پاس��خی.که.
به.س��وال.ش��ماره.3.دادم،.توضیح.داده.ش��ده.اس��ت..قبل.
از.درم��ان.گلوکوم.بدخیم.رد.ک��ردن.(rule Out(.خونریزی.
س��وپراکوروییدال.یا.تومور.)توده(.کوروییدال.حائز.اهمیت.
می.باش��د..در.گلوکوم.بدخیم.درمان.را.با.آتروپین.1.درصد.
در.کن��ار.حداکثر.تع��داد.داروهای.کاهش.دهن��ده.IOP.که.
بیمار.می.تواند.تحمل.کند،.ش��روع.می.کنم..اگر.اتاق.قدامی.
عمیق.تر.ش��ود،.این.رژیم.را.ب��رای.4-2.هفته.ادامه.می.دهم.
و.س��پس.آتروپین.را.به.تدریج.کم.می.کنم.(taper(..اگر.اتاق.
قدام��ی.مجدداً.کم.عمق.ش��ود،.جهت.پاره.ک��ردن.و.از.هم.
 )Anterior.گسیختن.کپسول.خلفی.و.بخش.هیالویید.قدامی
(hyaloid face–درصورتی.که.چش��م.پسودوفاکیک.باشد-از.

لیزر.Nd:YAG.استفاده.می.کنم..در.چشم.های.فاکیک.جهت.

پاره.ک��ردن.زونول.ها.و.نمای.هیالویی��د.قدامی،.می.توان.از.

طری��ق.محل.ایریدوتومی.لیزری.با.Nd:YAG.اینکار.را.انجام.

داد..اگر.درمان.لیزر.موفقیت.آمیز.نباش��د،.جهت.ایجاد.یک.

ارتب��اط.آزاد.میان.زجاجیه.و.زاللیه.باید.یک.ویترکتومی.به.
صورت.ایریدو-زونولو-هیالوییدی.انجام.دهیم.

درمان جراحی گلوکوم زاویه بسته
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هوش مصنوعی می تواند به چشم پزشکان 
کمک کند اما جایگزین آن ها نمی شود 1

1

رینا موکامال 9 می 2019

در.مطالع��ه.جدی��دی.ک��ه.در.ش��ماره.آوریل.نش��ریه.

Ophthalmology.منتش��ر.شد،.مشخص.گردید.که.پزشکان.

و.سیستم.های.هوش.مصنوعی.(AI(.در.تشخیص.رتینوپاتی.

دیابتی.در.همراهی.ب��ا.یکدیگر.موثرتر.و.مفیدتر.از.هر.یک.
به.تنهایی.می.باشند.

درحالی.ک��ه.در.مطالع��ات.قبلی.عملکرد.سیس��تم.های.

AI.با.متخصصان.انس��انی.مقایسه.شده.بود،.در.این.مطالعه.

چگونگی.استفاده.از.AI.در.یک.موقعیت.بالینی.حقیقی.نیز.

مورد.بررس��ی.قرار.گرفت..هدف.از.انج��ام.این.مطالعه،.این.

بود.که.مشخص.شود.آیا.ترکیب.یک.پزشک.و.یک.الگوریتم.

در.امر.تش��خیص.موثرتر.از.یک.پزش��ک.یا.یک.الگوریتم.به.
تنهایی.می.باشد.یا.نه.

.10.،Ophthalmology.در.مطالعه.منتش��ر.شده.در.مجله

چشم.پزشک.با.تجربیات.و.آموزش.های.متفاوت.مورد.ارزیابی.

قرار.گرفتند..آن.ها.می.بایس��ت.1796.عکس.گرفته..شده.از.

1 Artificial Intelligence Can Support Ophthalmologists, Not 
Replace Them -AAO May. 09, 2019.

 https://www.aao.org/eye-health/news/artificial-intelligence-
diabetic-retinopathy-diagn

چشم.های.بیماران.دیابتی.را.از.طبیعی.تا.شدید.درجه.بندی.

می.کردند..پزشکان.به.3.روش.عکس.ها.را.قرائت.می.کردند:.

1(.بدون.الگوریتم.2(.ب��ا.درجات.مندرج.در.الگوریتم.3(.با.

درجه.بندی.الگوریتم.همراه.با.توضیح.در.خصوص.اینکه.چرا.

الگوریتم.آن.درجه.(grade(.را.ایجاد.کرده.اس��ت..هر.دو.نوع.

راه.کمکی.دقت.تش��خیصی.پزش��کان.و.نیز.اطمینان.خاطر.
آن.ها.را.افزایش.داده.بود.

دکتر.راب��رت.چانگ.گفت:.»این.مطالع��ه،.مزایای.»اثر.

دومی��ن.اظهار.نظ��ر«.را.مش��خص.می.کند:.اغل��ب.اوقات،.

دقت.نظر.پزش��کان.هنگامی.که.از.سیس��تمی.ک��ه.همانند.

یک.پزش��ک.دیگری.ایفای.نقش.می.کند،.کمک.می.گیرند،.
افزایش.می.یابد.«

بی��ش.از.29.میلیون.آمریکایی.دچار.دیابت.می.باش��ند.

و.در.مع��رض.خطر.رتینوپاتی.دیابتی.هس��تند:.این.عارضه،.

یک.اختالل.چش��می.اس��ت.ک��ه.می.تواند.بالق��وه.موجب.

نابینایی.فرد.ش��ود..جهت.پیش.گی��ری.از.کاهش.دید.یا.به.

حداقل.رس��اندن.این.مش��کل،.تش��خیص.و.درمان.سریع.و.

زود.هنگام.این.عارضه.از.اهمیتی.حیاتی.برخوردار.است..به.

همین.خاطر.انجام.غربالگری..ساالنه.در.مبتالیان.به.دیابت،.

از.اهمیت.بس��یار.زیادی.برخوردار.هس��ت..اما.همه.افراد.به.

چشم.پزشک.یا.کارشناسان.بینایی.سنجی.دسترسی.ندارند.و.

دقت.معاینات.غربالگری.نیز.در.میان.کارشناسان.و.پزشکان.

به..صورت.چشمگیری.متفاوت.و.متغیر.است..در.یک.مطالعه.

میزان.خطا.بین.متخصصی��ن.داخلی،.متخصصین.دیابت.و.

رزیدنت.ه��ا.در.تش��خیص.رتینوپاتی.دیابتی.پیش��رفته.49.
درصد.ذکر.شد.

میلیون.ها.بیمار.دیابتی.از.نظر.دسترس��ی.به.آزمون.های.

دقیق.غربالگری.با.مش��کل.روبرو.هس��تند..یکی.از.اقدامات.

جدید.ص��ورت.گرفته.در.این.زمینه،.طراحی.سیس��تم.های.

AI.اس��ت.تا.مثل.یک.پزش��ک.یا.یک.کارش��ناس.انس��انی،.

تصاویر.گرفته..ش��ده.از.چشم.ها.را.تجزیه.و.تحلیل.و.تفسیر.
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کن��د..این.الگوریتم..به.این.منظور.طراحی..ش��ده.که.تفاوت.

میان.عکس.های.گرفته..شده.از.چشم.های.طبیعی.)سالم(.و.
غیرطبیعی.)بیمار(.را.مشخص.نمایند.

در.مطالعات.قبلی.مش��خص.شده.که.نرم.افزارهای.AI.با.

استفاده.از.تکنیک.های.deep learning،.می.توانند.نشانه.های.

هش��داردهنده.اولیه.و.ابتدایی.رتینوپاتی.دیابتی.را.همانند.

چشم.پزش��کان.و.متخصص��ان.ش��بکیه.شناس��ایی.نمایند..

.AI.اولین.دس��تگاه.تش��خیص.رتینوپاتی.دیابتی.مبتنی.بر

که.مورد.تایید.FDA.می.باش��د،.دستگاه.IDx-DR.است:.این.

دستگاه.در.مراکز.سطوح.اولیه.مراقبت.های.بهداشتی.جهت.

شناس��ایی.بیمارانی.که.نیاز.به.ارجاع.به.چشم.پزشک.دارند،.
مورد.استفاده.قرار.می.گیرد.

به.موازات.اینکه.سیستم.های.جدید.AI.ابداع.می.شوند،.

ای��ن.الگوریتم.ها.خواهند.توانس��ت.که.دسترس��ی.بیماران.

را.ب��ه.غربالگری.های.مورد.نیاز.جه��ت.رتینوپاتی.دیابتی.و.

سایر.بیماری.های.چش��می.افزایش.دهند..همچنین.بهبود.

سیس��تم.های.AI.می.تواند.در.عین.حال.که.دقت.غربالگری.

را.افزایش..می.دهد،.از.هزینه.ها.نیز.بکاهد..در.آینده،.بیماران.

ش��اید.شاهد.وجود.کیوس��ک.های.غربالگری.سالمت.باشند.

که.در.آنجا.عکس.هایی.از.چشم.آن.ها.گرفته..شده.و.به.آن.ها.

گفته.می.ش��ود.که.آیا.نیاز.به.معاینه.پزش��کی.دارند.یا.نه.و.
اینکه.این.معاینه.چه.زمانی.باید.انجام.شود.

در.عین.حال.که.این.ابداع،.امیدهایی.را.ایجاد.کرده.اما.

روند.اس��تفاده.از.AI.در.ارزیابی.رتینوپاتی.دیابتی.به..تازگی.

آغاز.گردیده.است..بر.اساس.اظهارات.دکتر.چانگ.کارآیی.و.

سودمندی.هر.الگوریتم.متناسب.با.کارآمدی.داده.هایی.است.

که.به.آن.الگوریتم.آموخته..ش��ده.اس��ت..برای.آنکه.داده.ها.

نماینده.یک.دنیای.واقعی.باشند،.نیاز.به.آن.هست.که.حجم.

این.داده.ها.به.اندازه.کافی.وسیع.و.بزرگ.بوده.و.دارای.تنوع.

کافی.باشند.و.پزشکان.نیز.باید.بر.سر.تعاریف.استانداردهای.

طالیی.و.نیز.معیارهای.کیفی.جهت.درمان.بیمار.به.اجماعی.

دس��ت.پیدا.کنند..در.صورتی.که.سیس��تم.های.AI.با.هوش.

انس��انی.در.هم..آمیخته.شوند،.احتمال.خواهد.داشت.که.در.
ارائه.مراقبت.های.بهداشتی.انقالبی.ایجاد.شود.
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خالکوبی روی کره چشم خطرناک تر از آن 
چیزی است که به نظر می رسد 1

1

دان گادجل، 15 می، 2019

خالکوبی روی چشم می تواند فرد را نابینا کند
شاید.در.مورد.نوع.جدیدی.از.دست.کاری.در.بدن.افراد.
مطالبی.را.ش��نیده.باش��ید:.خالکوبی.بر.روی.کره.چش��م.یا.
خالکوبی.اس��کلرا..انس��ان.به.راحتی.می.توان��د.در.اینترنت.
عکس.های��ی.)واقعی.ی��ا.جعلی(.را.از.افرادی.مش��اهده.کند.
که.سفیدی.اس��کلرای.خود.را.به.رنگ.سیاه.یا.سایر.رنگ.ها.
تبدیل.کرده.اند..شاید.داس��تان.هایی.را.نیز.در.مورد.افرادی.
ک��ه.خالکوبی.های.کره.چش��م.آن.ها.باعث.بروز.مش��کالت.

وحشتناکی.شده،.شنیده.باشید.
این.مس��اله.که.برخی.افراد.که.خالکوبی.اس��کلرا.انجام.
داده.اند،.دچار.مش��کلی.نشده.اند،.به.این.معنا.نیست.که.این.

کار،.قانونی.و.بی.خطر.بوده.یا.کار.خوبی.است.
خطرات.خالکوبی.کره.چشم.شامل.موارد.زیر.است:

کاهش.دید.یا.نابینایی.کامل .-
1 Eyeball Tattoos Are Even Worse Than They Sound - AAO 

May. 15, 2019
 https://www.aao.org/eye-health/tips-prevention/eyeball-

tattoos-are-even-worse-than-they-sound

جدا.شدن.شبکیه .-
عفونت.ناشی.از.تزریق.یا.جوهر.خالکوبی .-

التهاب.پایدار.و.طوالنی.مدت.چشم .-
حساسیت.به.نور .-

احساس.وجود.جس��م.خارجی.در.چشم.فرد.به..صورت. .-
دایمی

از.دست.دادن.چشم. .-
خالکوبی.اس��کلرا.حتی.اگر.بدون.وارد.کردن.آسیبی.به.
چشم.انجام.ش��ود،.باعث.خواهد.ش��د.که.بررسی.و.معاینه.
سالمت.چشم.شما.در.آینده.برای.پزشکان.سخت.و.دشوارتر.

شود.
خالکوبی.های.انجام..شده.بر.روی.کره.چشم.مورد.بررسی.
علمی.یا.پزشکی.قرار.نگرفته.و.این.کار.توسط.پزشکان.ابداع.
نش��ده.اس��ت..فردی.که.خالکوبی.می.کند،.جوهر.را.به.زیر.
ملتحمه.تزریق.می.کند.و.این.جوهر،.اس��کلرا.را.رنگ.آمیزی.
می.کند..اگر.س��وزن.دقیقاً.در.جای.صحیح.خود.قرار.نگرفته.
باش��د،.ممکن.است.جوهر.به.داخل.چشم،.به.داخل.شبکیه.
ی��ا.به.داخل.بافت.پیرامونی.چش��م.تزریق.گردد..هرکدام.از.
اش��تباهات.فوق.می.تواند.عواقب.پایدار.خطرناکی.از.قبیل.از.
دس��ت.رفتن.بینایی.یا.درد.دایمی.را.به.دنبال.داشته.باشد..
از.آنجاکه.خالکوبی.اس��کلرا.بخش��ی.از.فرایند.خالکوبی.های.
س��نتی.و.رایج.به.ش��مار.نمی.آی��د،.هیچ..گون��ه.آموزش.یا.
گواهی.نامه.یا.مجوز.رس��می.برای.افراد.جهت.انجام.این.کار.

وجود.ندارد.
خالکوبی.اسکلرا.در.اوایل.سال.2019.در.نبراسکا.و.نیز.
در.اکالهام��ا،.ایندیانا.و.ایاالت.اُنتاریو.در.کانادا.ممنوع.اعالم.
شد..قانون.گذاران.در.ایالت.واشنگتن.نیز.آن.را.ممنوع.اعالم.

کرده.اند.
می.توانید.جهت.پیدا.کردن.روشی.ایمن.و.بی.خطر.جهت.
تغییر.ظاهر.چش��م.های.خود.از.لنزهای.تماس��ی.خاصی.که.
توسط.چشم.پزشک.تجویز.می.شود،.استفاده.کنید..لنزهای.
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تماس��ی.رنگی.را.می.توان.در.اینترن��ت.یا.حتی.در.برخی.از.

فروشگاه.ها.پیدا.کرد..اما.از.هیچیک.از.انواع.لنزهای.تماسی..

اس��تفاده.نکنید.مگر.آنکه.توسط.پزشک،.تجویز.شده.باشد..

فروش.لنز.در.ایاالت..متحده.بدون.نس��خه.پزش��ک.ممنوع.

است..لنزهای.آلوده،.تقلبی.یا.نامناسب.می.تواند.باعث.ایجاد.
اختالالت.بینایی.گردد.

معرف�ی یک م�ورد: بینای�ی زنی به عل�ت خالکوبی 
ناصحیح اسکلرا دچار آسیب دایمی شد

َک��ت.گالینگر.به.مح��ض.انجام.خالکوبی.ب��ر.روی.کره.

چش��م.خود،.متوجه.ش��د.که.دچار.مشکل.شده.است..پس.

.Facebook.از.اینکه.او.این.مس��اله.را.در.س��پتامبر2017.در

منتش��ر.کرد،.رس��انه.های.خبری.در.سرتاسر.جهان.داستان.

او.را.گ��زارش.و.پخ��ش.کردند..او.بالفاصله.دچار.درد.ش��د.

و.ترش��ح.ارغوان��ی.رنگی.از.چش��م.وی.خ��ارج.می.گردید.و.

س��پس.با.عجله.به.بیمارس��تان.رفت..بر.اس��اس.پستی.که.

در.Facebook.او.منتش��ر.ش��ده،.فردی.که.برای.او.خالکوبی.

اسکلرا.انجام.داده.بود،.مرتکب.اشتباهات.متعددی.شده.بود..

نشریه.Newsweek.گزارش.می.کند.که.این.کار.باعث.کاهش.

دید.و.درد.دایمی.در.او.ش��ده.و.لکه.های.جوهر.دور.قرنیه.او.
تشکیل.شده.بودند.

معرفی مورد: خالکوبی چش�م منجر به خارج کردن 
چشم گردید

دکت��ر.پل.فرود.و.دکتر.مارک.ِگِرو.از.دانش��گاه.آلبرتای.

کانادا.در.س��ال.2017.یک.مورد.تراژیک.را.گزارش.کردند..

م��رد.24.س��اله.ای،.مورد.خالکوبی.بر.روی.کره.چش��م.قرار.

گرفت.و.هنگامی.که.هنرمند.خالکوب.در.حال.تزریق.جوهر.

خالکوبی.به.داخل.اولین.چشم.بود،.وی.دچار.درد.و.کاهش.
ناگهانی.بینایی.شد.

بر.اس��اس.یک.فیلم.ویدیویی.که.توس��ط.دکتر.فرود.و.

.دکتر.گرو.از.این.بیمار.تهیه.گردید،.جوهر.خالکوبی.بس��یار.

عمقی.و.به.داخل.ویتره.در.قسمت.میانی.چشم.تزریق..شده.
بود1.

بیمار.س��ه.روز.پس.از.انجام.خالکوبی،.به.دنبال.درمان.

رف��ت..دکتر.فرود.و.گرو،.زجاجیه.و.عدس��ی.بیمار.را.خارج.

کردند..لنز.در.هنگام.خالکوبی.در.اثر.سوزن.آسیب..دیده.بود..

پزش��کان.متوجه.شدند.که.مخلوط.ویتره.و.جوهر.خالکوبی.

دچار.آلودگی.باکتریایی.ش��ده.است..جهت.کنترل.عفونت.و.

نیز.عوارض.حاصل.از.خالکوبی.دو.عمل.جراحی.انجام.ش��د.

و.جهت.اس��تعمال.آنتی.بیوتیک.ها.در.داخل.چشم.اقدامات.
درمانی.متعددی.انجام.گرفت.

س��رانجام.به.علت.اینکه.آن.مرد.جوان.دچار.درد.بسیار.

ش��دیدی.بود،.چش��م.او.باید.به.طور.کامل.تخلیه.می.ش��د..

پس..از.آنکه.چش��م.تخلیه.شد،.مشاهده.گردید.که.شبکیه.و.

قسمت.داخلی.چشم.بیمار.آغشته.به.جوهر.است..همچنین.

اپی.تلیوم.قرنیه-که.حافظ.س��المتی.قرنیه.می.باشد-.از.بین.

رفته.بود..حتی.اگر.که.چش��م.بیمار.حفظ.ش��ده.بود.باز.هم.
بیمار.دچار.مشکالت.جدی.بینایی.می.گردید.

1  https://www.aao.org/clinical-video/scleral-tattoo-gone-
wrong.
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افتتاح اولین موزه مختص بینایی در 6 ماه 
آینده 1

1

این موزه که دو س�وم هزینه های آن تامین ش�ده 
است، در اوایل سال 2020 افتتاح خواهد شد.

سان فرانسیسکو- دوم می سال 2019

آکادم��ی.چشم.پزش��کی.آمری��کا.امروز.اع��الم.کرد.که.

چشم.پزشکان،.8/5.میلیون.دالر.از.12.میلیون.دالری.را.که.

جهت.فعالیت.اولین.موزه.عمومی.رایگاِن.مخصوص.بینایی.و.

بهداشت.چشم.مورد.نیاز.می.باشد،.تامین.کرده.اند..این.موزه.

در.مرکز.آکادمی.در.س��ان.فرانسیس��کو.قرار.خواهد.داشت..
انتظار.می.رود.که.موزه.در.اوایل.سال.2020.افتتاح.شود.

الندون.برید.که.ش��هردار.سان.فرانسیسکو.می.باشد،.این.

.طور.اظهار.داش��ت:.»من.از.طرف.ش��هر.سان.فرانسیسکو،.از.
1  1.World’s First Public Museum Dedicated to Vision Reaches 

Six-month Milestone -AAO MAY 03, 2019
 https://www.aao.org/newsroom/news-releases/detail/worlds-

first-public-museum-dedicated-to-vision

فعالیت.های.آکادمی.چشم.پزش��کی.آمریکا.در.جهت.افتتاح.

این.موزه.تشکر.و.قدردانی.می.کنم..این.مرکز.جدید.پذیرای.

بازدیدکنندگانی.از.سرتاسر.دنیا.بوده.و.فرصت.های.منحصر.

ب��ه..ف��ردی.را.جهت.یادگی��ری.و.آگاهی.از.عل��وم.بینایی.و.

تاریخچه.این.حس.– که.ارزشمندترین.حس.انسانی.است-.

فراهم.خواهد.کرد..من.برای.آکادمی.آرزوی.موفقیت.هر.چه.
بیش.تر.دارم.«

بنی��اد.آکادمی.چشم.پزش��کی.امریکا.سپاس��گزار.دکتر.

استانلی.اِم،.ترالسن.و.دکتر.مایکل.اِف..مارمور.می.باشد:.این.

دو،.کمک.های.قابل.توجهی.را.جهت.پایه.ریزی.این.موزه.اهدا.

نمودند:.این.موزه.به.افتخار.آن.ها.این.طور.نامیده.شده.است:.
موزه.چشم.ترالسن-مارمور.

تاس��یس.این.موزه.مرهون.کمک.های.چشم.پزشکانی.از.

سرتاس��ر.آمری��کا.و.نیز.حامیان.مالی.از.جمله.ش��رکت.های.

Johnson & Johnson Vision،  Alcon، Carl Zeiss Meditec.و.

Glaukos Corp.می.باشد.

افتت��اح.این.موزه.به.این.آکادم��ی.فرصت.خواهد.داد.تا.

مجموع��ه.ای.بیش.از.38.هزار.محص��ول،.کتاب.و.ابزارآالت.

را.ب��ه.نمای��ش.عموم.بگذارد..این.گنجین��ه.در.طی.بیش.از.

30.س��ال.و.تحت.عنوان.موزه.بینایی.که.قبل.از.این.وجود.

داش��ت،.گردآوری..شده.است.اما.بازدید.از.این.موزه.محدود.
به.برخی.افراد.بود.

نمای��ش.عمومی.این.مجموعه.وس��یع.و.عظیم.به.مردم.

کمک.خواهد.کرد.تا.از.س��المتی.چشم.خود.آگاهی.کسب.

کنن��د.و.از.فعالیت.های��ی.ک��ه.چشم.پزش��کان.جهت.حفظ.

دید.افراد.انجام.می.دهند،.آگاه.ش��ده.و.ضمناً.نس��ل.بعدی.
چشم.پزشکان.و.جراحان.را.امیدوار.خواهد.ساخت.

گوش��ی.های.(headsets(.واقعی��ت.مج��ازی.و.صفحات.
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interactive.بازدیدکنندگان.را.قادر.می.س��ازد.تا.از.تاریخچه.

چشم.پزشکی،.پیشرفت.های.تکنولوژی،.اکتشافات.پزشکی.و.
تازه.ترین.اختراعات.انجام..شده.مطلع.شوند.

یکی.از.معماران.سان.فرانسیس��کو.به.نام.مهندس.ش��اد.

بیاِزر.اخیراً.نقشه.کف.پوش.های.چهار.گالری.این.نمایشگاه.را.

کامل.کرد.و.شرکت.Novato.در.حال.حاضر.مشغول.ساخت.

نمایشگاه.می.باشد..با.شروع.به.کار.این.موزه.در.سال.2020،.

تقریباً.30.هزار.بازدیدکننده.در.س��ال.خواهند.توانس��ت.تا.
به.صورت.رایگان.از.این.نمایشگاه.بازدید.کنند.
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نزدیک شدن درمان های سلول بنیادی جهت 
Dry AMD  به مطالعات بالینی 1

1

ِسلیا ویمونت، 26 آوریل 2019

در.ی��ک.مطالع��ه.حیوان��ی،.درم��ان.جدی��دی.جهت.

ش��دیدترین.شکل.انواع.پیش��رفته.dry AMD.مورد.استفاده.

قرار.گرفته.و.س��بب.ایجاد.امیدهایی.در.پزشکان.شده.است..

محققان.به.ای��ن.درمان.امیدوار.هس��تند:.در.این.درمان.از.

س��لول.های.بنیادی.خود.بیمار.جهت.جایگزینی.سلول.های.

از.دست..رفته.شبکیه.استفاده..شده.و.این.روش.به.زودی.در.
انسان.ها.آزمایش.خواهد.شد.

دو.ن��وع.AMD.وج��ود.دارد:.dry.و.wet..در.ح��دود.80.

درص��د.از.مبتالی��ان.به.AMD،.از.نوع.dry.می.باش��ند.و.این.

نوع.خود.دارای.چندین.شکل.می.باشد..در.حال.حاضر.هیچ.
راهی.جهت.درمان.dry AMD.وجود.ندارد.

در.dry AMD،.سلول.های.RPE2.می.میرند..این.سلول.ها،.

تغذیه.کننده.س��لول.هایی.در.ش��بکیه.به.نام.فتورس��پتورها.

1 .Stem Cell Treatment for Dry AMD Moves Closer to Human 
Trials - AAo Apr. 26, 2019

 https://www.aao.org/eye-health/news/stem-cell-treatment-
dry-amd-closer-to-human-trials

2 .Retinal Pigment Epithelium

هس��تند..وقتی.این.سلول.ها.از.بین.بروند،.فتورسپتورها.نیز.

در.نهای��ت.از.میان.خواهند.رفت..مرگ.س��لول.ها.منجر.به.

.geographic..:می.ش��ود.dry AMD.ایجاد.ش��دیدترین.شکِل
atrophy.این.آتروفی.می.تواند.منجر.به.نابینایی.فرد.شود.

ه��دف.از.اب��داع.ای��ن.روش.درمانی.جدی��د،.جایگزین.

کردن.س��لول.های.در.حال.مرگ.با.س��لول.هایی.اس��ت.که.

از.س��لول.های.خونی.بیمار.ساخته.ش��ده.است..محققان.در.

آزمایشگاه،.سلول.های.بیمار.را.به.سلول.های.بنیادی.القایی.

چند.ظرفیتی.iPS)3(.تبدیل.می.کنند..این.سلول.ها.می.توانند.
به.هر.نوع.سلولی.در.بدن.تبدیل.شوند.

در.این.مطالعه.محققان.س��لول.های.انس��انی.iPS.را.به.

.گونه.ای.برنامه.ریزی.کرده.اند.که.به.س��لول.های.RPE.تبدیل.

شود..سلول.های.س��اخته.شده.در.آزمایش��گاه.در.صفحات.

نازک.و.ظریفی.رشد.داده.می.شوند.که.ضخامتی.برابر.با.یک.

الیه.سلولی.دارد..سپس.محققان.سلول.ها.را.به.داخل.شبکیه.

چشم.موش.صحرایی.و.خوک.تزریق.کردند..ده.هفته.پس.از.

کاشت.س��لول.ها.محققان.از.چشم.ها.عکس.برداری.کردند.و.

عکس.ها.نشان.داد.که.سلول.های.ساخته.شده.در.آزمایشگاه.
در.داخل.شبکیه.ادغام.شده.بودند.

س��لول.های.پیوند.ش��ده.عملکرد.مناس��بی.داش��تند..
نش��ریه در. رس��یده. چ��اپ. ب��ه. گ��زارش. اس��اس. .ب��ر.
Science Translational Medicine،.ای��ن.س��لول.های.س��الم.

می.توانند.کاهش.دید.بیمار.ناش��ی.از.dry AMD..را.متوقف.

نم��وده.و.حتی.ممکن.اس��ت.بتوانند.مقداری.از.کاهش.دید.
بیمار.را.جبران.کرده.و.باز.گردانند.

دکت��ر.پراوین.ی��و..داگل.این.طور.گف��ت:.»برنامه.ریزی.

سلول.های.بنیادی.جهت.تبدیل.آن.ها.به.سلول.های.از.دست.
.رفته.RPE،.یک.تکنولوژی.مهیج.و.جذاب.می.باشد«.

او.گفت:.»هن��وز.در.ابتدای.کار.هس��تیم.و.چالش.های.

3 . induced Pluripotent Stem cells
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زیادی.پیش.روی.ماس��ت.چرا.که.این.مساله.که.این.روش.

در.موش.های.صحرایی.و.خوک.ها.موثر.و.کارآمد.می.باش��د،.

الزام��اً.به.این.معنا.نیس��ت.که.این.فناوری.در.انس��ان.ها.نیز.
.موث��ر.خواهد.بود..ام��ا.ما.هیچ.گونه.درم��ان.و.عالجی.برای
dry AMD.نداری��م.و.ل��ذا.باید.به.این.مس��اله.دقت.و.توجه.

کنیم.
دکت��ر.داگل.ذکر.کرد.که.یک.نگران��ی.عمده.و.کلیدی.
مه��م.در.خصوص.درمان..با.س��لول.های.بنیادی.این.اس��ت.
که.تغییر.س��اختار.هسته.س��لول.ها.ممکن.است.باعث.شود.
س��لول.ها.بدون.هیچ.گونه.کنترلی.تکثیر.ش��ده.و.س��رطانی.
ش��وند..محققان.گفتند.که.آن.ها.در.مورد.سلول.های.مشتق.
ش��ده.از.س��لول.های.RPE.آنالیز.ژنتیکی.انج��ام.دادند.ولی.
هیچ.گون��ه.جهش.)موتاس��یون(.ژنتیکی.که.با.رش��د.تومور.

مرتبط.باشد،.یافت.نگردید..دکتر.داگل.گفت:.»هر.چند.که.

این.مس��اله.و.مشکل.در.مطالعات.حیوانی.مشاهده.نگردید،.

این.احتمال.همیش��ه.به.جای.خود.باقی.است.و.باید.بر.آن.
غلبه.کرد.«

محققان،.برنامه.ریزی.جهت.انجام.یک.کارآزمایی.بالینی.

فاز.I.را.به..منظور.ارزیابی.ایمنی.این.نوع.درمان.در.انسان.ها.

آغ��از.کرده.اند..FDA.باید.قبل.از.ش��روع.این.مطالعه،.آن.را.
تایید.نماید.

دکت��ر.کاپیل.بهارتی.در.ی��ک.مصاحبه.خبری.این..طور.

گفت:.»اگر.این.مطالعه.بالینی.انجام.ش��ود،.برای.نخس��تین.

بار.است.که.یک.روش.درمانِی.مبتنی.بر.سلول.های.بنیادی.

از.این.س��لول.های.القایی.چند.ظرفیتی.(iPS(.جهت.درمان.
یک.بیماری.خاص.در.شبکیه،.استفاده.می.شود.«
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امکان ارتقای سالمت مغزی سالمندان با 
اصالح بینایی 1

1

ِسلیا ویمونت،26 فوریۀ 2019

در.مطالع��ه.جدیدی.که.در.انگلس��تان.انج��ام.گرفت،.

مش��خص.شد.افرادی.که.تحت.عمل.جراحی.کاتاراکت.قرار.

گرفت��ه.بودند،.بعدها.دارای.وضعی��ت.روحی–روانی.بهتری.

بودند..این.گزارش.در.کنار.سایر.تحقیقات.وسیعی.که.انجام.

گرفته،.مطرح.کننده.این.نظر.اس��ت.ک��ه.مراقبت.از.بینایی.

افراد،.فرات��ر.از.فقط.بهبودی.دید.فرد.مزایای.دیگری.را.نیز.
برای.افراد.سالمند.به.ارمغان.خواهد.آورد.

محققان.میزان.نقایص.شناختی.بیماران.را.قبل.و.بعد.از.

جراحی.کاتاراکت.با.یکدیگر.مقایسه.کردند..محققان.متوجه.

ش��دند.که.در.طی.یک.دوره.پی.گیری.13.س��اله.س��رعت.

نقایص.ش��ناختی.پس.از.جراحی.کاتاراک��ت.در.حدود.50.

درصد.کندتر.شده.بود..سرعت.پیشرفت.نقایص.شناختی.در.

می��ان.افرادی.که.تحت.جراحی.کاتاراکت.قرار.گرفته.بودند،.

پس.از.جراحی.در.مقایس��ه.با.قبل.از.آن،.آهسته.تر.بود.و.با.

میزان.نقص.ش��ناختی.موجود.در.میان.افرادی.که.مبتال.به.
1  Fixing Seniors' Vision May Improve Long-Term Brain 

Health-AAo Feb. 26, 2019
 https://www.aao.org/eye-health/news/fixing-seniors-vision-

may-improve-brain-health

کاتاراکت.نبودند،.یکسان.و.مشابه.گردید.
در.یکس��ری.مطالعات،.ارتباط.موج��ود.میان.اختالالت.
بینایی.با.کاهش.توانایی.های.ش��ناختی.افراد.سالمند.مورد.
بررس��ی.قرارگرفته.اس��ت..اما.تا.این.لحظه،.مشخص.نشده.
ک��ه.آیا.بهبود.دید.افراد.از.طریق.جراحی.کاتاراکت،.در.کند.
کردن.سرعت.تغییرات.ذهنی.آن.ها.کمک.کننده.و.تاثیرگذار.
می.باش��د.یا.نه..مطالعه.جدید.در.برگیرنده.2068.بیمار.بود.
ک��ه.تحت.عمل.جراحی.کاتاراکت.قرار.گرفتند.و.3636.فرد.
نیز.حضور.داشتند.که.فاقد.کاتاراکت.بودند..محققان.حافظه.
اف��راد.را.مورد.آزمون.قرار.دادن��د.به.این.صورت.که.از.آن.ها.
می.خواس��تند.که.10.کلمه.را.در.دو.حالت.به.خاطر.بیاورند:.
یک.بار.بالفاصله.پس..از.آنکه.این.کلمات.با.صدای.بلند.قرائت.
ش��دند.و.یک.بار.دیگر.پس..از.آنکه.شرکت.کنندگان.مشغول.

کارهای.دیگری.می.شدند.و.حواس.آن.ها.پرت.بود.
محققان.ذکر.می.کنند.که.دانش��مندان.هنوز.نمی.دانند.
اختالالت.بینایی.بر.نقایص.شناختی.اثرگذار.می.باشد.یا.نه..
اما.آن.ه��ا.تصور.می.کنند.که.منزوی.ب��ودن.فرد،.خجالت.و.
عدم.فعالیت.فیزیکی.ناشی.از.اختالالت.دید.ممکن.است.در.

تشدید.مشکالت.شناختی.فرد،.تاثیرگذار.باشد.
دکتر.توماس.اش��تاینمن.که.استاد.رشته.چشم.پزشکی.
اس��ت.و.البته.در.این.مطالعه.شرکت.نداشته،.این.طور.گفت:.
»در.خصوص.این.مس��اله.که.جراحی.کاتاراکت.به.احتمال.
بس��یار.قوی،.دید.فرد.را.بهبود.بخش��یده.و.این.امر.می.تواند.
باعث.ش��ود.که.افراد.فعال.و.مستقل.از.دیگران.باشند،.شک.
و.تردی��دی.وجود.ندارد..اگر.ش��ما.به.علت.اینکه.دید.خوبی.
ندارید،.نتوانید.یک.سری.کارهای.شخصیتان.را.انجام.دهید،.
در.آن.صورت.به.راحتی.دچار.افسردگی.شده.و.فعالیت.های.
روزم��ره.را.کنار.خواهید.گذاش��ت..این.مس��اله.می.تواند.بر.

توانایی.های.شناختی.فرد.تاثیر.بگذارد.«
در.مطالعه.جدید.دیگری.مش��خص.شد.که.افرادی.که.
دچار.اختالالت.ذهنی.و.ش��ناختی.می.باشند،.در.مقایسه.با.
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افراد.دارای.عملکرد.شناختی.طبیعی.با.احتمال.ضعیف.تری.
تحت.جراحی.کاتاراکت.قرار.می.گیرند.

دکتر.اشتاینمن.در.مطالعه.دیگری.که.در.مورد.جراحی.

کاتاراکت.و.نقایص.شناختی.صورت.می.گیرد،.فعالیت.دارد..

در.ای��ن.مطالعه.بیمارانی.که.جراح��ی.کاتاراکت.انجام.داده.

بودند.و.بیمارانی.که.قبول.کرده.بودند.منتظر.عمل.جراحی.

ش��وند.و.نیز.پرس��نل.بهداشتی.مس��ئول.این.دو.گروه.فوق.

ش��رکت.دارند..داده.های.اولیه.به.دست.آمده.از.این.مطالعه.

مطرح.کننده.این.نکته.اس��ت.که.بهبود.دید.فرد،.تنها.فایده.

به.دست.آمده.از.جراحی.کاتاراکت.نیست.بلکه.این.جراحی.

کیفیت.زندگی.را.بهبود.بخشیده.و.بروز.نقایص.شناختی.را.

در.بزرگس��االن.به.تأخیر.انداخته.یا.از.ش��دت.آن.می.کاهد..

همچنین.این.نتایج،.این.مساله.را.نیز.مطرح.می.کند.که.در.

بیماران��ی.که.تحت.عمل.جراحی.کاتاراکت.قرار.گرفته.اند-و.

نیز.در.مراقبان.بهداش��تی.آن.ها-.در.مقایسه.با.بیمارانی.که.

جراحی.کاتاراکت.انجام.نداده.اند.و.نیز.مراقبان.بهداشتی.شان،.
میزان.نگرانی.های.عاطفی.و.احساسی.کم.تر.بود.

سایر مزایای جراحی کاتاراکت
در.یک.مطالعه.مش��خص.ش��د.هنگامی.که.س��المندان.
جه��ت.بهبود.دید.خود.تحت.عم��ل.جراحی.کاتاراکت.قرار.
می.گیرند،.ریسک.س��قوط.و.شکستگی.لگن.در.آن.ها.کم.تر.
خواهد.بود..در.مطالعه.دیگری.که.بر.روی.س��المندان.85-
55.س��اله.مبتال.به.کاتاراکت.و.بدون.کاتاراکت.انجام..ش��ده.
بود،.مش��خص.گردید.که.در.مبتالیان.به.کاتاراکت،.احتمال.
ب��روز.مش��کالت.در.موقعیت.ه��ای.چالش.برانگیز.و.دش��وار.
رانندگی،.4.برابر.بیش.ت��ر.بود..در.رانندگان.دچار.کاتاراکت.
احتم��ال.بروز.تصادفات.رانندگی.که.خود.آن.ها.مقصر.بودند.

در.5.ساله.اخیر،.2/5.برابر.بیش.تر.بود.
اصالح دید کیفیت زندگی را افزایش می دهد

دکتر.اش��تاینمن.مش��اهده.نمود.که.اصالح.مش��کالت.

بینایی.بیم��اران.از.جمل��ه.کاتاراکت.می.توان��د.در.کیفیت.
زندگی.فرد.تغییر.مهم.و.عظیمی.را.ایجاد.کند.

او.گف��ت:.»گاه��ی.اوقات.اعض��ای.خان��واده.می.گویند:.

م��ادرم.دیگر.کاری.انج��ام.نمی.دهد،.او.مطالع��ه.نمی.کند،.

رانندگ��ی.نمی.کند.و.کمی.گیج.و.منگ.اس��ت،.پس.چرا.با.

انجام.جراحی.او.را.به.دردس��ر.بیندازیم؟.در.واکنش.به.این.

صحبت.ها.این..طور.می.گویم:.در.س��المندانی.که.مش��کالت.

چش��می.خ��ود.را.درمان.کرده.ان��د،.تغییرات.نس��بتاً.جالب.

.توجهی.را.مش��اهده.کرده.ام..جراح��ی.کاتاراکت.یک.عمل.

سرپایی.ایمن.و.بی.خطر.است..این.جراحی.می.تواند.زندگی.

افراد.را.بهبود.بخشیده.و.باعث.شود.که.آن.ها.با.دنیا.بیش.تر.
تماس.برقرار.کنند.«

دکتر.اش��تاینمن.گفت.گاهی.اوقات.تغییرات.ساده.ای.از.

قبیل.اس��تفاده.از.یک.عینک.جدید.می.تواند.در.بینایی.یک.
 JAMA.سالمند.تغییر.ایجاد.کند..در.مطالعه.جدیدی.که.در
Ophthalmology.منتش��ر.شد،.مشخص.ش��د.که.تقریباً.40.

درص��د.از.افراد.78.س��اله.و.باالتر،.نیاز.به.عینک.داش��ته.یا.

اینکه.می.بایس��ت.عینک.جدیدی.برای.آن.ها.تجویز.ش��ود..

بس��یاری.از.ش��رکت.کنندگان.در.مطالعه.در.دسترس��ی.به.
چشم.پزشکان.با.مشکل.روبرو.بودند.

دکتر.اشتاینمن.گفت:.»قدرت.دید.اکثر.شرکت.کنندگان.

در.ای��ن.مطالع��ه،.پایین.ت��ر.از.20/40.ک��ه.دی��د.رانندگی.

محسوب.می.شود،.بود..حتی.گاهی.اوقات.کار.ساده.ای.مثل.

چک.کردن.عین��ک.می.تواند.به.فرد.کمک.زیادی.کند..این.

کار.باعث.می.ش��ود.که.فرد.بتواند.قدرت.و.مهارت.رانندگی.

را.حفظ.کند.و.فرد.را.قادر.می.سازد.تا.قرص.های.خود.و.نیز.
غذای.داخل.بشقاب.خود.را.ببیند.«

برخی.از.س��المندان.ممکن.است.بدون.پرداخت.هزینه.

و.به..ص��ورت.رایگان.واجد.ش��رایط.جهت.انج��ام.معاینات.
چشم.پزشکی.باشند

افرادی.که.س��ن.آن.ها.65.س��ال.یا.باالتر.بوده.و.نگران.

وضعیت.چش��م.خود.می.باش��ند،.می.توانند.از.طریق.برنامه.

Eye Care America.که.توسط.آکادمی.چشم.پزشکی.آمریکا.

اجرا.می.ش��ود،.ب��دون.پرداخ��ت.هزینه.ای.م��ورد.معاینات.

چشم.پزشکی.قرار.گیرند..جهت.اطالع.از.شرایط.این.کار.به.
قسمت.Eye Care America.در.اینترنت.مراجعه.شود.
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یک گام به جلو برای تشخیص علت نوروپاتی 
1 Leber’s اپتیِک ارثی

1

24 می، 2019

نوروپات��ی.اپتیِک.ارثی.لبر.LHON)2(.نوعی.اختالل.دید.

ارثی.اس��ت.که.باعث.می.ش��ود.افراد.در.دیدن.رنگ.ها.و.نیز.

در.نگاه.به.مرکز.میدان.دید.دچار.مش��کل.باش��ند..در.میان.

جمعیت.کانادایی.های.فرانسوی-تبار،.برتری.نامتناسبی.در.

خصوص.یک.موتاس��یون.خاص.LHON.وجود.دارد.و.علت.
این.امر.هم.وجود.3filles du roi.)دختران.پادشاه.!!!(..بود.

.،LHON.محقق��ان.تاکن��ون.اعتقاد.داش��تند.که.عل��ت

مرتبط.با.اندازه.رش��ته.هایی.است.که.چشم.انسان.را.به.مغز.

1  A step closer to identifying cause of a blinding disease 
)2019, May 24) retrieved 12 June

2019 from https://medicalxpress.com/news/201905--closer-
disease.html

2 . Leber Hereditary Optic Neuropathy
..زنانی.از.نژادهای.مختلف.که.در.قرن.16.جهت.برقراری.تعادل.جمعیتی. .3

به.قسمت.فرانسوی.نشین.کانادا.وارد.شدند.

متصل.می.سازد.و.رشته.های.کوچک.در.این..بین.حساس.تر.
می.باش��ند..با.این.وجود،.مش��خص.نیست.که.این.دو.دقیقاً.

چگونه.با.یکدیگر.ارتباط.دارند.
مطالعه.جدیدی.که.توس��ط.محققان.دانشگاه.مک.گیل.
در.کان��ادا.انجام.ش��ده.و.در.نش��ریه.Scientific Reports.به.
چاپ.رس��یده،.گام.مهمی.را.در.گشودن.معمای.علت.ایجاد.
LHON،.برداش��ته.است..محققان.قباًل.نشان.داده.بودند.که.

سلول.هایی.که.چشم.را.به.مغز.متصل.می.سازند،.به.رادیکال.

آزاد.خاص��ی.تحت.عنوان.»سوپراکس��ید«.حس��اس.بوده.و.

تصور.می.ش��ود.که.وجود.مقادیر.زیادی.از.سوپراکسید.علت.
احتمالی.ایجاد.LHON.می.باشد.

دکتر.لئونارد.لِوین.از.دانشکده.پزشکی.دانشگاه.مک.گیل.

که.نویس��نده.اصل��ی.این.مقاله.اس��ت،.این..ط��ور.توضیح.

می.دهد:.»م��ا.تصور.می.کردیم.که.سوپراکس��یدی.که.بین.

رش��ته.های.این.سلول.ها.منتشر.و.پراکنده.شده.است،.علت.

بروز.تظاهرات.بالینی.در.LHON.می.باشد..همچنین.متوجه.

ش��دیم.که.می.توانی��م.این.فرضیه.را.از.طریق.شبیه.س��ازی.
کامپیوتری.آزمایش.کنیم.«

دکت��ر.لوی��ن.با.کم��ک.دکت��ر.رازک.کوس��ا،.رزیدنت.

چشم.پزشکی.و.دکتر.پویا.مرآت،.از.بخش.مهندسی.کامپیوتر.

دانش��گاه.مک.گیل.که.محاسبات.الزم.جهت.شبیه.سازی.را.

فراهم.و.تهیه.نمودند،.این.مطالعه.را.انجام.داده.اند..این.گروه.

به..منظور.اعتبارسنجی.یافته.های.خود،.نتایج.شبیه.سازی.ها.

را.ب��ا.نمونه.های.پاتولوژی.و.میدان..بینای��ی.بیمارانی.که.از.

طریق.همکارانش��ان.در.UCLA.به.دست.آمده.بود.مقایسه.

کردند.و.از.اینکه.این.دو.گروه.چقدر.با.یکدیگر.هم.خوانی.و.
هماهنگی.داشتند،.شگفت.زده.شدند.

دکتر.لوین.خاطر.نش��ان.می.کند.که.با.وجود.اینکه.این.

یافته.نش��ان.دهنده.برداش��تن.گام.مهمی.است،.ولی.نیاز.به.



29 Leber’s یک گام به جلو برای تشخیص علت نوروپاتی اپتیِک ارثی

آن.داریم.که.نقش.سوپراکسید.در.انتشار.آسیب.در.سلول.ها.

مورد.تایید.قطعی.قرار.گیرد..اگر.بتوانیم.چنین.کاری.انجام.

دهی��م،.در.آن.صورت.این.امر.در.ایجاد.و.ابداع.درمانی.برای.
LHON.کمک.قابل.مالحظه.ای.خواهد.نمود.

 Propagation & Selectivity of.مقاله.ای.تح��ت.عن��وان
Axonal Loss in LHON..نوش��ته.دکتر.رازک.کوآسا.در.30.

آوریل.به.صورت.آنالین.در.نشریه.Scientific Reports.منتشر.
گردید.
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1

دیوید داگالس، 7 ژوئن 2019

نیویورک.)اخبار.س��المت.رویترز(،.بر.اساس.مطالعه.ای.

.)follow-up).که.به.هزینه.ش��رکت.انجام.ش��د،.در.پی.گیری

سیستم.پروتز.ش��بکیه.ای.Argus II.که.پس.از.صدور.مجوز.

آن.انجام.ش��ده،.مشخص.گردید.که.ایمنی.و.تاثیرات.آن.بر.

روی.عملکرد.بینایی.فرد.با.موارد.مطالعه.ش��ده.در.مطالعات.
قبلی.مشابه.و.یکسان.می.باشد.

این.دس��تگاه،.با.توجه.به.مجوز.CE.که.در.سال.2011.

صادر.ش��د،.نخستین.پروتز.شبکیه.بود.که.استفاده.از.آن.در.
اروپا.مورد.تایید.قرار.گرفت.

در.ای��ن.مطالعه.دکتر.ِجس��ی.دی..دورن.و.همکاران.در.

کالیفرنیا.داده.های.به.دس��ت.آمده.از.9.س��ایت.را.در.آلمان.

و.ایتالی��ا.گردآوری.نمودند..ای��ن.مطالعه،.47.بیمار.را.در.بر.

می.گرفت.که.اکثر.آن.ها.)79.درصد(.دچار.رتینیت.پیگمانتر.

ب��وده.و.به.مدت.حداقل.یک.س��ال.پ��س.از.تعبیه.ایمپلنت.
پی.گیری.شدند.

1  Post-Approval Study Finds No Surprises With Argus II 
Retinal Implant - Medscape - Jun 07, 2019.

این.بیماران.دچار.ژنرس��انس.ش��دید.تا.عمق.الیه.های.

خارجی.ش��بکیه.ب��وده.و.درک.ن��ور.(Light Perception(.در.

آن.ها.ضعیف.بوده.اس��ت.و.ش��بکیه.آن.ها.نیز.در.پاس��خ.به.
.تحری��ک.الکتریک��ی.واکن��ش.ضعیفی.داش��ت..سیس��تم
Argus II.تصاوی��ری.را.ک��ه.توس��ط.یک.دوربی��ن.ویدیویی.

نصب.شده.بر.روی.یک.عینک.گرفته.می.شود،.جمع.آوری.و.

پردازش.می.کند..این.پیام.ها.به.یک.ایمپلنت.منتقل.می.شود.

و.این.ایمپلنت.از.طریق.یک.س��ری.میکروالکترود.شبکیه.را.
تحریک.می.کند.

محققان.در.نش��ریه.JAMA Ophthalmology.در.30.می.

به.صورت.آنالین.گزارش.کردند.که.در.طی.12.ماهه.نخسِت.

پی.گی��ری،51.عارض��ه.رخ.داده.بود.که.هی��چ.یک.جدی.و.
خطیر.نبودند.

ب��ا.این.وجود،.در.12.بیم��ار.13.عارضه.جدی.و.خطیر.

مشاهده.شد..9.مورد.از.این.عوارض.مربوط.به.خود.دستگاه.
و.4.مورد.مربوط.به.فرایند.نصب.ایمپلنت.بودند.

ش��ایع.ترین.عارضه،.اروزیون.های.ملتحمه..بود.که.در.4.

بیمار.مش��اهده.ش��د..در.3.بیمار.جدا.شدن.شبکیه.رخ.داد..

یک.بیمار.به.علت.خرابی.دس��تگاه.و.یک.بیمار.نیز.به.علت.

درد.چش��م.تحت.عمل.جراحی.خ��ارج.کردن.ایمپلنت.قرار.
گرفت.

آنالی��ز. م��ورد. در. ک��ه. می.کنن��د. ذک��ر. محقق��ان.
ی��ا.جه��ت.حرک��ت .SL )Square Localization) .گروه��ِی.

 (significance.آزم��ون.معنادار.بودن.،)direction-of-motion)

(testing.انجام.نش��ده.بود..با.ای��ن.وجود.محققان.می.گویند:.

در.ش��رایطی.که.دستگاه.Argus II.روشن.بود،.در.مقایسه.با.

حالتی.که.دستگاه.خاموش.باشد،.دقت.بیماران.هنگامی.که.
direction-of-.ب��ه.طور.میانگین.در.کل.گروه.و.نه.در.آزمون

motion.اندازه.گیری.انجام.می.شد،.نتایج.بهتر.بودند.

.logMAR.عالوه.بر.این،.در.14.بیمار.از.30.بیمار،.میزان

عدم پاسخ مناسب ایمپلنِت شبکیه ای 
1 Argus II



31 Argus II عدم پاسخ مناسب ایمپلنِت شبکیه ای

در.مورد.1GVA.در.حالت.روش��ن.بودن.سیس��تم.در.چشم.

ایمپلنت.ش��ده،.2/9.یا.باالتر.ب��ود..در.هیچ.یک.از.موارد.در.

همان.چش��م.در.حالت.پایه.(baseline(.این.چنین.امتیازی.
به.دست.نیامده.بود.

علیرغم.اینکه.در.خصوص.ایمنی.این.دستگاه.نگرانی.های.

خاصی.بروز.نکرده.اس��ت،.محققان.نتیج��ه.گرفته.اند.که.به.

.منظور.افزایش.شناخت.و.آگاهی..در.خصوص.مزایا.و.معایت.

.)follow-up).الزم.اس��ت.پی.گیری.ه��ای.Argus II.ایمپلنت

طوالنی.تری.انجام.شود.و.سوابق.سایر.بیماران.نیز.گردآوری.

.شده.و.در.خصوص.فعالیت.های.روزمره.بیماران.و.معیارهای.

مربوط.ب��ه.کیفیت.زندگی.آن.ها.نی��ز.اطالعاتی.جمع.آوری.
شود.

دکتر.بایرون.اِل..الم.از.طریق.ایمیلی.به.اخبار.س��المت.

رویت��رز.این..طور.گفت:.»به.نظر.می.رس��د.که.ب��ا.توجه.به.

مطالعه.انجام.ش��ده.در.آلمان.و.ایتالیا،.ایمپلنت.ش��بکیه.ای.

Argus II.که.جهت.کاهش.ش��دید.دید.به.کار.می.رود،.ایمن.

و.بی.خطر..باش��د.و.نتایج.به.دس��ت.آمده.با.مطالعات.بالینی.
قبلی.به.خوبی.قابل.مقایسه.می.باشند.«

دکت��ر.الم.اف��زود:.»ایمپلنت.ه��ای.ش��بکیه.اِی.بهتر.با.

معیاره��ای.بالین��ی.قوی.ت��ر.در.دس��ت.تحقیق.و.بررس��ی.
می.باشند.«

دکتر.اندرو.رابینوویتز.از.ایالت.آریزونا،.از.طریق.ایمیلی.

به.اخبار.س��المت.رویترز.گفت:.»بینای��ی.افرادی.که.دچار.

.بیماری.های.کاهش.دهنده.دید.می.باشند.از.طریق.روش.هایی.

1 . Grating Visual Acuity

مثل.ژن.درمانی،.درمان.با.سلول.های.بنیادی.و.پروتزهای.

ش��بکیه.ای.بهبود.می.یابد.و.مورد.اخیر.بیش..از.س��ایر.موارد.

امیدوارکننده.است..در.میان.این.3.روش.درمانی.که.جهت.
.بازگردان��دن.بینایی.اس��تفاده.می.ش��ود،.پروتز.ش��بکیه.ای
Argus II.تنها.وس��یله.ای.است.که.نویدبخش.رسیدن.به.این.

هدف.است«.
دکت��ر.رابینوویتز.که.در.این.مطالعه.ش��رکت.داش��ته،.
گف��ت:.»در.مطالع��ات.pre-market،.مش��خص.گردی��د.که.
پروت��ز.ش��بکیه.ای.Argus II.دارای.ایمنی.مناس��بی.بوده.و.
تحمل.پذیری.خوبی.از.سوی.بیماران.دارد..مطالعه.فعلی.که.
پس.از.فروش.این.وسیله.انجام.گرفته.(post-market(،.ایمنی.
و.نیز.کارآمدی.آن.را.تایید.نموده.اس��ت..جهت.بررسی.این.
مساله.که.این.دس��تگاه.زندگی.روزمره.افراد.را.به.نحو.قابل.
توجهی.بهبود.بخشیده.یا.نه،.الزم.است.مطالعات.بیش.تری.

انجام.شود.
او.خاطر.نش��ان.کرد.پروتز.شبکیه.ای.Argus II.نخستین.
گام.به..سوی.تولید.و.ایمپلنت.کردن.یک.ایمپلنت.شبکیه.ای.
است.که.می.تواند.بینایی.افراد.را.به.نحو.موثری.بهبود.بخشد..
هیچ.ش��کی.وجود.ن��دارد.که.در.آینده،.پروتزهای.ش��بکیه..
مبتن��ی.ب��ر.اطالعاتی.که.از.Argus II.به.دس��ت.آمده.تولید.
خواهند.ش��د..این.دستگاه.در.مقایسه.با.ژن.درمانی.و.درمان.
با.سلول.های.بنیادی،.پیشروترین.روش.درمانی.جهت.بهبود.
دید.بیمارانی.که.دچار.اختالالت.ش��دید.شبکیه.ای.هستند،.

می.باشد.
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دکتر آرزو میرآفتابی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

مرکز تحقیقات چش�م، بیمارستان رس�ول اکرم، دانشگاه 
علوم پزشکی ایران.

.
تش��خیص.گلوکوم.بر.مبنای.معاینه.سر.عصب.بینایی.و.
تغییرات.Retinal nerve fiber layer.و.میدان.بینایی.اس��توار.

است.
OCT.در.ح��ال.حاضر.یک��ی.از.روش.های.کمک.کننده.

در.تش��خیص.گلوکوم.اس��ت.و.اخیرا.توجه.زیادی.به.ماکوال.

معطوف.شده.است..گلوکوم.بر.روی.سه.ناحیه.عصب.بینایی،.

ناحیه.Retinal nerve fiber layer.و.ماکوال.اثر.گذاش��ته.و.در.

واقع.باعث.مرگ.سلول.های.گانگلیونی.می.گردد..این.ناحیه.

که.فقط.2.%.از.کل.رتین.را.تشکیل.داده.و.8.درجه.مرکزی.

آن.را.می.س��ازد.ش��امل.یک.س��وم.س��لول.های.گانگلیونی.

می.باش��د1..برخالف.الیه.عصبی.رتین.ک��ه.اطالعات.زیادی.

از.آن.درمطالعات..موجود.اس��ت.اطالعات.مربوط.به.ماکوال.
کمتر.مورد.توجه.قرار.گرفته.است.

ای��ن.ناحی��ه.دارای.مزیت.ه��ای.خاصی.می.باش��د.مثال.

آناتوم��ی.آن.کمتر.از.آناتومی.عصب.بینایی.متغیر.اس��ت2..

برخالف.عصب.بینایی.کمتر.تحت.تاثیر.عروق.قرار.می.گیرد.
و.رابطه..structure-function.بهتری.دارد3.

میزان..variability.در.ماکوال.جزیی.ودر.حد.سه.میکرون..
می.باشد2.

..Time domain OCT.مطالعات.قبلی.انجام.گرفته.توسط

...ONH.و.RNFL.قدرت.تش��خیصی.بیشتری.برای.بررس��ی

..resolution.قائل.ش��ده.بودند.و.علت.آن.وجود.سرعت.و

پایی��ن.در..TD -OCT.بود..ولی.در.حال.حاضر.با.در.دس��ت.

داش��تن..Spectral domain OCT.با.س��رعت.و.رزولوشن.باال.
شرایط.متفاوت.است.

مطالعات.انجام.گرفته.توس��ط.دکت��ر.Hood.و.همکاران.

نش��ان.داده.است.که.یک.منطقه.آسیب.پذیر.به.خصوص.در.

ناحی��ه.تحتانی..ماکوال.وجود.دارد.ک��ه.می.تواند.در.مراحل.

اولیه.گلوکوم.آس��یب.ببیند.ومنجر.به.آسیب.میدان.بینایی.
در.ناحیه..Superior.گردد.4

در.واق��ع.این.باور.قدیمی.که.آس��یب.گلوکوم.در.ناحیه.

محیطی.شروع.ش��ده.و.نهایتا.در.مراحل.پیشرفته.به.ناحیه.
.Central fixation.می.رسد..صحیح.نمی.باشد.

.یک��ی.از.عل��ل.ای��ن.ب��اور.اس��تفاده.از.می��دان.بینایی
2-.24.می.باشد.که.فاصله.نقاط.در.آن.6.درجه.بوده.و.ناحیه.
مرک��زی.را.به.خوبی.بررس��ی.نمی.کند..ای��ن.میدان.بینایی.
فقط.4.نقطه.در.مرکز.را.بررسی.می.کند.در.حالی.که.اگر.از.
میدان.بینایی..Central.10º..استفاده.شود.با.توجه.به.فاصله.
..Fixation.دو.درج��ه.ای.این.نقاط.که.از.یک.درج��ه.از.مرکز

شروع.می.شود.شانس.Detection.آسیب.باال.می.رود.
اما.کدام.ناحیه.از.ماکوال.مهم.اس��ت..آیا.نیاز.به.بررسی.
تمام.ضخامت.ماکوال.هس��ت.یا.بررسی.نواحی..داخلی.رتین.
مث��ل.GC-IPL.ی��ا..ganglion cell complex) GCC(.کاف��ی.

است؟
از.طرف��ی.اگ��ر.گلوکوم.ب��ه.معنای.مرگ.س��لول.های.
گانگلیونی.می.باش��د.آیا.بهتر.نیس��ت.فق��ط.الیه.گانگلیونی.
بررس��ی.ش��ود..ما.در.ی��ک.مطالعه.در..UCLA.به.بررس��ی.
این.موضوع.پرداختیم.و.نش��ان.دادیم.که.اس��تفاده.از.الیه.
گانگلیونی.به.تنهای��ی.ارجحیتی.به.اندازه.گیری..GCIPL.یا..

.GCC.ندارد3.
..Cirrus.موجود.مانند.OCT..در.حال.حاضر.دستگاه.های
و..Optovue.دارای.برنامه.های.خاصی.برای.ماکوال.هس��تند..
..GMPE,..Software.نیز.ب��ا.نصب..Heidelburg..در.دس��تگاه
امکان.بررس��ی.تمام.الیه.های.ماکوال.به.تنهایی.امکان.پذیر.

می.باشد..)تصویر.1(

 Role of Macular OCT in Detection
of Glaucoma



33

در.دس��تگاه.Optovue..باید.درخواست.GCC.داده.شود.

که.به.بررسی NFL.و.GCC..و.IPL.می.پردازند..)تصویر2(.در.

دستگاه.های.ganglion cell analysis..،Cirrus.انجام.می.شود.
که.به.بررسی.GCIPL.می.پردازد..)تصویر3(

شکل شماره 1

شکل شماره 2

Role of Macular OCT in Detection of Glaucoma

شکل شماره 3



دو ماهنامه پرتو بصیر - شماره 70 - سال شانزدهم ، خرداد و تیر 3498

 .High ماک��وال.در.OCT.در.م��وارد.Periperimetric.و.
myopia.و..Advanced glaucoma.ارزشمند.است.

ناحی��ه. در. .GCIPL. تغیی��رات. . می��وپ. اف��راد. در.

.Inferotemporal.یکی.از.راه.های.خوب.تش��خیص.اس��ت.5.

حت��ی.به.نظر.می.رس��د.در.اف��راد..high.میوپ.GCC.قدرت.

بیش��تری.از.RNFL thickness.در.تش��خیص.گلوکوم.داشته.
باشد.

درمراحل.پیشرفته.گلوکوم.نیزچون.ضخامت.RNFL.به.

عل��ت..Floor effect.زی��ر.50.میکرون.نمی.افتد.اس��تفاده.از.
.OCT.ماکوال..ارزشمند.است.

البت��ه.باید.توجه.داش��ت.که.اس��تفاده.از.OCT.ماکوال.
محدودیت.های.خود.را.داراست.

مثال.در.موارد.کدورت.ش��دید.عدس��ی.یا.بیماری.های.
 .epiretinal.ی��ا.ARMD. ماک��وال.از.جمل��ه.ادم.ماک��وال،.

membrane.محدودیت.تشخیصی.وجود.دارد.

 .Donald.در.واق��ع.بعضی.از.متخصصی��ن.گلوکوم.مانند
.PP-OCT.عقی��ده.دارن��د.که.تمام.بیماران.ع��الوه.بر.hood.
باید.یک.OCT.از.ناحیه.ماکوال.داش��ته.باش��ند..ولی.بعضی.
نیز.عقی��ده.دارند.که.هنوز.پارامتر.ه��ای.RNFL.در.گلوکوم.
بارز.ش��ده.ارجحند..می.توان.گفت.که.اطالعات.بدست.آمده.
از.OCT..ماک��وال.اطالع��ات.-OCT.پری.پاپیالری.را.تکمیل.
می.کند.و.به.عنوان.جایگزین.آن.حساب.نمی.شوند..در.واقع.
کالم.آخر.اینکه.بررسی.ساختمان.و..عملکرد.ماکوال.در.تمام.

مراحل.گلوکوم.سودمند.است.

منابع: 
1. Curcio CA, Allen KA. Topography of 
ganglion cells in human retina. J Comp 
Neurol. 1990; 300: 5–2. 

2. Miraftabi A, Amini A, Gornbein J, et 
al. Local Variability of Macular Thickness 
Measurements with SD-OCT and 
Influencing Factors. Trans Vis Sci Tech. 
2016;5)4):5.
3. Miraftabi A, Amini N, Morales E, 
Henry S, Yu F, Afifi A, Coleman AL, 
Caprioli J, Nouri-Mahdavi K. Macular 
SD-OCT outcome measures: comparison 
of local structure-function relationships 
and dynamic range. Investigative 
ophthalmology & visual science. 2016 Sep 
1;57)11):481523-.
4. Hood DC, Raza AS, de Moraes 
CG, Liebmann JM, Ritch R. Glaucomatous 
damage of the macula.Prog Retin Eye 
Res. 2013 Jan;32:1- 2.
5. Wang, W. W., Wang, H. Z., Liu, J. 
R., Zhang, X. F., Li, M., Huo, Y. J., & 
Yang, X. G. )2018). Diagnostic ability of 
ganglion cell complex thickness to detect 
glaucoma in high myopia eyes by Fourier 
domain optical coherence tomography. 
International journal of ophthalmology, 
11)5), 791.



35

میزان خطر اکتازی در جراحی رفراکتیو قرنیه

میزان خطر اکتازی در جراحی رفراکتیو قرنیه



دو ماهنامه پرتو بصیر - شماره 70 - سال شانزدهم ، خرداد و تیر 3698



37 میزان خطر اکتازی در جراحی رفراکتیو قرنیه



Smart
Vision

Loading

AMBLYOPIA

A Virtual Reality 
System for 
Treatment o f

info@behrc.ir www.behrc.ir



SHAKE VIGOROUSLY

    B
EFORE USING

a Behphar Company 

For more information: 021 88 67 37 60

021 88 67 32 49

www.valeandarou.com

1

1)Oner V.et al. Jpn Journ of Ophthal 2012;56:312-318

2
0
1
8
/0

4
/0

2
  
S

E
C

 N
o
.1

0
1
6



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

kermaninfo@basirclinic.ir

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

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

شیراز،
بلوار پاسداران، خیابان مبعث
نرسیده به پارک حدیث

تلفن : ۶۴۸۴۸۱۴  ۰۷۱۳ 

فکس: ۶۴۸۳۰۶۹  ۰۷۱۳ 
shirazinfo@basirclinic.ir

 ۰۷۱۳  ۸۲۳۴۶۷۸


	ADD 001.pdf
	Page 1

	LOtemax Adv.pdf
	Page 3

	Posht Jeld.pdf
	Page 1
	Page 2


