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کا��ردهای کلینیکی مطالعات اصلی انجام شده در مورد گلوکوم 

pinhole  درمان آستیگماتیسم نامنظم با ایمپلنت
تغییر دائمی رنگ عنبیه

وز مزمن استفاده از  eplerenon در درمان کو��ورتینوپاتی مرکز س�

وغن سیلیکون موجود در سرن گها واکن شهای التهابی در اث� �
Akron توسط شرکت loteprednol  ن��ک عرضه سوسپانسیون ژ

Neuromyelitis optica
وی مورد استفاده در درمان اختالالت طیف صدور مجوز  FDA برای دا�

کاهش ۹۱ درصدی ��سک جهانی تراخم از سال ۲۰۰۲

شرکت  Ocusoft، دستگاه گرم کننده پلک متعلق به Digital Heat را
ورد ب هدست م یآ

ی اپتیکال کوهرنس توموگرافی محدودی تها و خطاهای تصوی� بردا�
(RNFL OCT)از الیه فیبر عصبی شبکیه
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جدول 1. خالصه ای از مطالعات بالینی انجام شده در مورد گلوکوم
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بیماران

گروه های تصادفی 
نتایجساز شده

Advanced 

Glaucoma 

Intervention Study 

)AGIS(

591
ATT

TAT

در.بیماران.سیاه.پوست،.در.روش TAT.میزان.آسیب.به.VA،.باالتر.بود.
در.بیماران.سفیدپوست،.در.روش ATT.میزان.آسیب.به.VF،.باالتر.بود.

در.صورت.پایین.بودن.سن.بیمار.و.باالتر.بودن.IOP.قبل.از.شروع.مداخالت.
درمانی.احتمال.شکست.هر.دو.روش.ALT.و.ترابکولکتومی.وجود.داشت.

دیابت.و.بروز.هرگونه.عوارض.پس.از.جراحی.با.عدم.موفقیت.ترابکولکتومی.
همراه.بود.

در.صورت.کنترل.بهتر.IOP،.میزان.پیشرفت.VF.پایین.تر.بود.

Ahmed Baerveldt 

Comparison )ABC( 

Study

 Ahmed Versusو

Baerveldt )AVB( 

Study

276
)مطالعه.
)ABC

238
)مطالعه.
)AVB

 Ahmed Glaucoma

Valve)model FP-7(

 Baerveldt

Glaucoma

 Implant )350-mm2(

میزان.موفقیت.در.گروه.Baerveldt.در.مطالعه.AVB.باالتر.بود.اما.در.مطالعه.
ABC.میزان.موفقیت.در.هردو.گروه.یکسان.بود.

میانگین.IOP.در.گروه.احمد.والو.در.طی.اولین.هفته.های.پس.از.عمل.
جراحی.پایین.تر.بود.

میانگین.IOP.در.گروه.Baerveldt.با.پی.گیری.طوالنی.تر،.پایین.تر.بود.
در.گروه.Baerveldt.در.بلندمدت.به.داروهای.کم.تری.نیاز.بود.

در.مطالعه.AVB،.در.گروه.Baerveldt.میزان.عوارض.مرتبط.با.هایپوتونی.که.
تهدیدکننده.بینایی.فرد.می.باشد.باالتر.بود.و.در.مطالعه.ABC.در.این.گروه.

نیز.میزان.بروز.عوارض.خطرناک.وجدی.بیش.تر.بود.
در.هر.دو.گروه.نتایج.به.دست.آمده.در.مورد.حدت.بینایی.یکسان.بود.

Collaborative 

Initial Glaucoma 

Treatment Study 

)CIGTS(

درمان.دارویی.607
ترابکولکتومی

میانگین.IOP.در.گروه.جراحی.شده.پایین.تر.بود.
تغییرات.میدان.بینایی.در.هر.دو.گروه.مشابه.بود.

احتمال.جراحی.کاتاراکت.در.گروه.جراحی.شده.باالتر.بود.
تأثیر.درمان.بر.کیفیت.زندگی.بیماران.در.هر.دو.گروه.مشابه.بود.

در.میان.بیمارانی.که.در.هنگام.شروع.مطالعه.)baseline(.دچار.آسیب.شدید.
میدان.بینایی.بودند.(MD≤10 db).در.گروه.جراحی.شده.میزان.پیشرفت.

دیفکت.در.VF.پایین تر.بود.
.VF.در.میان.بیماران.مبتال.به.دیابت،.در.گروه.جراحی.شده.میزان.پیشرفت

باالتر.بود.

Collaborative 

Normal Tension 

Glaucoma Study 

)CNTGS(

230

درمان).داروهای.
گلوکوم،.لیزر.و/.
یا.جراحی.جهت.
کاهش.30.درصد.

.)IOP.از
پیگیری.

.)observation(

در.گروه.درمان.شده،.پس.از.حذف.داده.های.مربوط.به.مبتالیان.به.کاتاراکت.
میزان.پیشرفت.پایین.تر.بود.

در.گروه.درمان.نشده.NTG،.سیر.بالینی.مشاهده..شده.بسیار.متغیر.بود.
پس.از.جراحی.فیلترینگ،.ایجاد.کاتاراکت.شایع.تر.بود.

در.جنس.مونث،.نژاد.غیر.آسیایی،.خونریزی.دیسک.و.مبتالیان.به.میگران.
ریسک.پیشرفت.NTG.باالتر.بود.
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Early Manifest 

Glaucoma Trial 

)EMGT(
255

.ALT(.درمان
360.درجه.ای.و.

بتاکسولول(.پیگیری.
و.مراقبت

میزان.پیشرفت.در.گروه.درمان.شده.پایین.تر.بود.
در.مواردی.که.IOP.پایین.تر.بود،.میزان.پیشرفت.دیفکت.در.VF.کاهش..یافته.

بود.
ریسک.فاکتورهای.پیشرفت.شامل.این.موارد.بودند:.باالتر.بودن.IOP.در.

شروع.مطالعه،.exfoliation،.دوطرفه.بودن.بیماری،.بدتر.بودن.MD،.سن.باال.و.
خونریزی.مکرر.دیسک.در.خالل.دوره.پی.گیری.

.)baseline(.نسبت.به.حالت.پایه.IOP.به.ازای.هر.یک.میلی.متر.جیوه.کاهش
ریسک.پیشرفت.در.حدود.10.درصد.کاهش..یافته.بود.

European Glaucoma 

Prevention Study 

)EGPS(
دورزوالماید/.پالسبو1081

احتمال.glaucomatous conversion.در.هر.دو.گروه.مبتال.به.OHTN.مشابه.
بود.

ریسک.فاکتورهای.تبدیل.به.POAG.شامل.این.موارد.بودند:.سن.باال،.باالتر.
بودن.نسبت.عمودی.کاپ/دیسک،.آسیمتری.بیش.تر.عمودی.کاپ/.دیسک،.

.CCT.و.کاهش.PSD.بدتر.بودن

Glaucoma Laser 

Trial )GLT(271

.360.ALT(.LF

درجه.ای.و.سپس.
رژیم.دارویی.گام.به.

گام(
MF.)رژیم.دارویی.

گام.به.گام(

میانگین.IOP.در.چشم.های.LF.پایین.تر.بود.
ALT.به..تنهایی،.موثرتر.از.تیمولوِل.به..تنهایی.بود.

در.چشم.های.LF،.با.رژیم.دارویی.گام.به.گام،.IOP.بیش.تر.کنترل..شده.بود.
نتایج.مربوط.به.حدت.بینایی.در.هردو.گروه.مشابه.بود.

Ocular 

Hypertension 

Treatment Study 

)OHTS(

1637

درمان.)داروهای.
موضعی.گلوکوم.

جهت.کاهش.20.
.IOP.درصدی

.)mmHg ≥24.و
پیگیری.و.مراقبت

احتمال.glaucomatous conversion.در.گروه.observation.باالتر.بود
ریسک.فاکتورهای.پیشرفت.به.سمت.POAG.شامل.این.موارد.بود:.سن.باال،.

باالتر.بودن.نسبت.عمودی.یا.افقی.کاپ.–.دیسک،.باالتر.بودن.IOP،.بدتر.
.CCT.و.کاهش.PSD.بودن

اکثر.ناهنجاری.های.VF،.در.هنگام.تکرار.آزمون.مورد.تایید.قرار.نگرفت.
خارج..کردن.کاتاراکت،.با.کاهش.IOP.همراه.بود.

Tube Versus 

Trabeculectomy 

)TVT( study
212

Baerveldt glaucoma 

implant )350-mm2( 

ترابکولکتومی.همراه.
C.با.میتومایسین

در.گروه.تحت.درمان.با.Tube،.میزان.موفقیت.باالتر.بود.
.IOP.در.گروه.تحت.درمان.با.ترابکولکتومی،.در.طی.3.ماهه.نخست.میانگین

پایین.تر.بود.
میانگین.IOP.در.هر.دو.گروه.پس.از.3.ماه،.مشابه.با.یکدیگر.بود.

در.گروه.تحت.درمان.با.ترابکولکتومی،.میزان.عمل.جراحی.مجدد.باالتر.بود.
بروز.عوارض.زودهنگام.)early(.پس.از.عمل.جراحی.در.گروه.تحت.درمان.با.

ترابکولکتومی.شایع.تر.بود.
میزان.عوارض.تاخیری.پس.از.جراحی.و.نیز.عوارض.جدی.و.خطیر.ایجاد.

شده،.در.هر.دو.گروه.مشابه.با.یکدیگر.بود.
نتایج.به.دست.آمده.در.مورد.بینایی.در.هر.دو.گروه.مشابه.با.یکدیگر.بودند.

Laser First :LF Mean Deviation :MD Medication First :MF Normal Tension Glaucoma :NTG Pattern Standard Deviation: PSD 

Ocular Hypertension :OHTN
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مطالعه بر روی مداخالت انجام  شده در گلوکوم 
پیشرفته

* طرح
هدف.از.انجام.1AGIS،.مقایس��ه.س��یر.بالینی.دو.درمان.
جراحی.مورد.استفاده.در.مبتالیان.به.گلوکوم.زاویه.باز.که.با.
مصرف.دارو.کنترل.نشده.اند،.می.باشد..در.این.مطالعه،.789.
چش��م.مربوط.به.591.بیمار.از.11.مرکز.ش��رکت.داشتند..
این.چش��م.ها.به..صورت.تصادفی.تحت.این.دو.روش.درمانی.

قرار.گرفتند:
)1(.ترابکولوپالستی.لیزری.آرگون.)ALT(،.ترابکولکتومی.

و.ترابکولکتومی.مجدد.)این.نوع.درمان،.ATT.نام.گرفت(.
)2(.ترابکولکتوم��ی،.ALT.و.ترابکولکتومی.مجدد.)این.
نوع.درمان.TAT.نامیده.شد(..این.روش.های.درمانی.تا.زمانی.
که.IOP.کنترل.می.ش��د،.انج��ام.می.گرفت.و.در.صورت.نیاز.
از.دارو.نیز.کمک.گرفته.می.ش��د..پارامتر.اصلِی.اندازه.گیری.
ش��ده،.عملکرد.بینایی.فرد.بود.که.خود.در.برگیرنده.میدان.
.،IOP.بینایی.و.حدت.بینایی.بودند..س��ایر.پارامترها.ش��امل
ع��وارض.جراحی،.فاصله.زمانی.تا.شکس��ت.درم��ان.و.نیاز.
ب��ه.دارو.درمان��ی.بودند..نقای��ص.میدان.بینایی.بر.اس��اس.
دامن��ه.ای.از.صف��ر.)هیچ.نوع.نقص(.ت��ا.20.)مرحله.نهایی(.
نمره.بندی.ش��دند..می��زان.حدت.بینایی.یا.می��دان.بینایی،.
تعداد.حروف.های.صحیح.تشخیص.داده..شده.بر.روی.چارت.
می.باش��د. .Early Treatment Diabetic Retinopathy Study

1 . Advanced Glaucoma Intervention Study

و.محدوده.آن.از.صفر.)معادل.اس��نلن:.کم.تر.یا.مس��اوی.با.

20/1000(.ت��ا.100.)تقریب��اً.20/10(.می.باش��د..منظور.از.

کاهش.پایدار.میدان.بینایی.)2SDVF(،.افزایش.میزان.نقص.

میدان.دید.مساوی.یا.بیش.تر.از.dB.4.نسبت.به.حالت.پایه.و.

.VA.3(.بدتر.شدن.میزانSDVA(.VA.منظور.از.کاهش.پایدار

مساوی.با.یا.بیش.تر.از.15.حرف.نسبت.به.حالت.پایه.در.سه.

ویزیت.متوالی.است..منظور.از.اختالل.پایدار.میدان.بینایی.

)4SVFI(،.میزان.نقص.میدان.بینایی.مس��اوی.با.یا.باالتر.از.

dB.18.و.اخت��الل.پایدار.حدت.بینایی.)SVAI5(.نمره.حدت.

بینایی.کم.تر.از.50.)معادل.اسنلن:.کم.تر.از.20/100(.در.سه.
ویزیت.متوالِی.پی.گیری.می.باشد.

* نتایج
بسیاری.از.آنالیزهای.انجام..شده.در.AGIS،.بیماران.را.بر.
اس��اس.نژاد.به.زیرگروه.هایی.تقسیم.نموده.بود..میزان.بروز.
تجمیعی.10.س��اله.ATT(.SDVF.37/6.درصد.در.مقایسه.با.
TAT.34/7.درص��د،.P=0/99(.و.SVFI.)ATT.11/9.درص��د.

در.مقایس��ه.ب��ا.TAT.18/5.درص��د،.P=0/25(.در.بیم��اران.

سیاه.پوس��ت.در.هر.دو.روش.درمانی.ش��بیه.به.یکدیگر.بود.

)ش��کل.1(..در.بیماران.سفیدپوس��ت،.میزان.بروز.تجمیعی.

ده.ساله.SDVF.در.روش.ATT.در.مقایسه.با.روش.TAT.باالتر.

بود.)ATT.%39/9.در.مقایسه.با.TAT.,.P=0/012.%29/2(.و.

2 . Sustained Decrease of VF
3 . Sustained Decrease of VA
4 . Sustained VF Impairment
5 . Sustained VA Impairment

AGIS در بیماران سیاه پوست و سفیدپوست در SVFI  و SDVF  شکل 1: احتمال تجمیعی

کاربردهای کلینیکی مطالعات اصلی انجام  شده در مورد گلوکوم
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در.مورد.SVFI.این.روند.مشابه.بود.) ATT %9/9.در.مقایسه.
.)7/3%.TAT,.P=0/15.با

می��زان.ب��روز.تجمیع��ی.10.س��اله.SDVA.در.بیماران.

سیاه.پوس��ت،.در.روش.TAT.در.مقایسه.با.روش.ATT،.باالتر.

.).P=0/013.,43/6%.TAT35/6.در.مقایس��ه.با%.ATT(.بود.

ام��ا.هی��چ.تف��اوت.ب��ارز.و.چش��م.گیری.در.SVAI.مابی��ن.
.روش.های.درمانی.مشاهده.نشد.)ATT.%10/8.در.مقایسه.با
 P=0/041.,15/3%.TAT(.)شکل.2(..در.بیماران.سفیدپوست،.

SDVA.در.ه�������ر.دو.روش.درمان��ی.می��زان.تجمیع��ِی.
.SVAI.و.)P=0/25,35/9%.TAT.26/8.در.مقایسه.با%.ATT(
)ATT.%11/6.در.مقایسه.با.P=0/91,.12/5%.TAT(.یکسان.

بود.
فاکتورهای.پیش.مداخله.ای.)Preintervention(.مرتبط.با.
شکس��ت.ALT.و.ترابکولکتومی،.س��ن.پایین.بیمار.و.باالتر.
ب��ودن.IOP.بودن��د..ریس��ک.فاکتورهای.دیگ��ر.مربوط.به.
شکس��ت.ترابکولکتومی.ش��امل.موارد.زیر.بودن��د:.دیابت.و.
.IOP.هرگون��ه.عوارِض.پس.از.جراحی.ب��ه..خصوص.افزایش

و.التهاب.بارز.چشم..
در.یک.آنالیز.Post hoc،.در.بیمارانی.که.در.طی.6.س��ال.
پی.گیری.در.تمامی.ویزیت.ها.فش��ار.داخل.چشمی.کم.تر.از.
18.میلی.متر.جیوه.باقی..مانده.بود،.اساس��اً.هیچ.گونه.تغییر.
خاص��ی.در.می��دان.بینایی.ایجاد.نش��د..به.م��وازات.اینکه.
درصد.ویزیت.هایی.که.در.آن.ها.IOP.مس��اوی.یا.باالتر.از.18.
میلی.متر.جیوه.بود.افزایش.می.یافت،.به.همین.نسبت.میزان.

پیشرفت.میدان.بینایی.بیش.تر.بود.

* کاربرد بالینی
.dose-response.نش��ان.دهنده.وجود.یک.رابط��ه.AGIS

میان.IOP.و.ریس��ک.پیش��رفت.گلوکوم.ب��ود..پایین.بودن.

IOP.پس.از.عمل.جراحی،.همراه.با.کاهش.میزان.پَس��رفت.

می��دان.بینایی.بود.که.این.ام��ر.بخصوص.در.بیماران.دارای.

آسیب.های.پیشرفته،.حائز.اهمیت.خاصی.است..بیمارانی.که.

س��ن.پایین.تری.داشته.و.نیز.IOP.باالتری.دارند،.در.معرض.

خطر.باالی.شکس��ت.درمان.های.ALT.و.ترابکولکتومی.قرار.

دارند..همچنین.در.صورت.وجود.دیابت.و.بروز.عوارض.پس.

از.عمل.جراحی،.احتمال.عدم.موفقیت.ترابکولکتومی.وجود.

دارد..این.اطالعات.را.باید.در.هنگام.برنامه.ریزی.جهت.انجام.

عم��ل.جراحی.و.نی��ز.در.زمان.اخذ.رضایت.نام��ه.آگاهانه.از.
بیماران.در.نظر.داشت..

در.AGIS،.تداخالتی.میان.نژاد.و.پاس��خ.به.درمان.یافت.

ش��د..در.بیماران.سیاه.پوست،.در.هر.دو.روش.درمانی،.نتایج.

می��دان.بینایی.یکس��ان.بود.اما.هنگامی.ک��ه.در.ابتدای.کار.

ترابکولکتومی.انجام.ش��ده.بود،.میزان.آسیب.به.VA.بیش.تر.

بود..در.بیماران.سفیدپوس��ت،.در.هر.دو.روش.درمانی.نتایج.

مربوط.به.VA.یکس��ان.ب��ود.اما.میزان.بروز.آس��یب.میدان.

بینایی.در.مواردی.که.در.ابتدای.کار.از.ALT.اس��تفاده..شده،.

باالتر.بود..داده.های.حاصل.از.AGIS.در.مواردی.که.گلوکوم.

با.مصرف.دارو.کنترل.نش��ده.بود،.به.نفع.اس��تفاده.از.روش.

ALT.در.بیم��اران.سیاه.پوس��ت.و.ترابکولکتومی.در.بیماران.

سفیدپوست.بود..در.عین..حال،.ذکر.این.نکته.نیز.قابل..توجه.

است.که.داروی.آنتی.فیبروتیک.فقط.در.2.بیمار.)%0/5(.در.

AGIS در بیماران سیاه پوست و سفیدپوست در SVAI و SDVA شکل 2: احتمال تجمیعی
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خالل.نخستین.ترابکولکتومی.اس��تفاده.گردید..استفاده.از.

میتومایس��ین.MMC(.C(.بخصوص.در.بیماران.سیاه.پوست.

به.علت.اس��تعداد.تش��کیل.اس��کار.در.آن.ها.به..عنوان.یک.

مکمل.در.جراحی.فیلترینگ.به.یک.استاندارد.اصلی.تبدیل.

.ش��ده.است..این.تغییر.در.الگوی.فعلی.مصرف،.بالینی.نتایج.
حاصل.از.AGIS.را.با.محدودیت.مواجه.می.سازد.

مطالعه مقایسه ای والو احمد و برولت و مطالعه 
مقایسه ای میان این دو

* طرح
مطالعه.1ABC.و.مطالعه.2AVB.به..منظور.مقایسه.نتایج.
.Ahmed glaucoma valve.جراحی.های.انجام.شده.به..وسیله
و.Baerveldt glaucoma implant.طراح��ی.ش��ده.اند:.این.دو،.
ش��انت.هایی.هس��تند.که.به..صورت.ش��ایع.در.سرتاسر.دنیا.
مورد.اس��تفاده.قرار.می.گیرن��د..در.این.دو.مطالعه،.بیمارانی.
شرکت.داش��تند.که.مبتال.به.گلوکوم.مقاوم.به.درمان.بوده.
و.نی��از.به.جراح��ی.tube shunt.داش��تند..ای��ن.بیماران.به.
.)model FP-7(.صورت.تصادفی.به.دو.گ��روه.ایمپلنت.احمد.
یا.ایمپلنت.برولت.)mm2.-350(.تقس��یم.شدند..در.مطالعه.
.238.،AVB.276.بیم��ار.از.16.مرک��ز.و.در.مطالع��ه.،ABC

بیمار.از.7.مرکز.مورد.بررس��ی.ق��رار.گرفتند..عدم.موفقیت.

عم��ل.جراح��ی،.میزان.فش��ار.چش��م.،.مص��رف.داروهای.

گلوک��وم،.میدان.بینایی،.حدت.بینای��ی،.عوارض.جراحی.و.

عدم.موفقی��ت.از.جمله.پارامترهایی.بودند.که.مورد.ارزیابی.

.و.بررس��ی.قرار.گرفتند..از.نظر.معیارهای.شکس��ت.درمان.

ی��ا.عدم.موفقیت،.بین.مطالع��ه.IOP>21.mm.Hg(.ABC.یا.

کاهش.کم.تر.از.20.درصد،.IOP≤5.mm.Hg،.جراحی.اضافی.

گلوک��وم،.خارج.کردن.ایمپلنت،.یا.از.بین.رفتن.درک.نور.یا.

.IOP>18 mm Hg(.AVB.و.مطالع��ه.)دی��د.در.حد.درک.نور

ی��ا.کاهش.کم.تر.از.20.درص��د،.IOP<5 mm Hg،.مداخالت.

درمانی.اضافی،.ع��وارض.تهدیدکننده.بینایی.فرد.یا.از.بین.
رفتن.درک.نور(.تفاوت.های.اندکی.وجود.داشت.

* نتایج
در.مطالعات.ABC.و.AVB.نتایج.مشابهی.گزارش.گردید.
و.این.امر.امکان.اعتبارس��نجی.هر.مطالعه.را.توسط.دیگری.
فراهم.کرد..در.هر.دو.مطالعه.در.طی.چند.هفته.نخست.پس.
از.عم��ل.جراحی،.میانگین.IOP.در.گروه.احمد.در.مقایس��ه.
با.گروه.برولت.به.نحو.چش��م.گیر.پایین.تر.بود..با.این..وجود،.

1 . Ahmed Baerveldt Comparison
2 . Ahmed Versus Baerveldt

پ��س.از.یک.م��اه.میانگین.IOP.در.گ��روه.برولت.پایین.تر.از.

گروه.احمد.بود.و.این.تفاوت.در.چندین.نقطه.زمانی،.از.نظر.
آماری.چشم.گیر.و.معنادار.بود.

در.گ��روه.برولت،.تع��داد.داروه��ای.الزم.جهت.درمان.
گلوکوم،.کم.تر.از.گروه.احمد.بود.

در.مطالعه.AVB.پس.از.گذش��ت.3.سال.میزان.شکست.

عم��ل.جراحی.در.گروه.برولت.در.مقایس��ه.ب��ا.گروه.احمد.

پایین.ت��ر.بود.)51%.در.گروه.احمد.در.مقایس��ه.با.34%.در.

گ��روه.برولت،.P=0/03؛.ش��کل.3(.اما.در.مطالعه.ABC.پس.

از.5.سال.پی.گیری،.میزان.شکست.مشاهده..شده.در.هر.دو.

گروه.مش��ابه.با.یکدیگر.بودن��د.)%44/7.در.گروه.احمد.در.
مقایسه.با.%39/4.در.گروه.برولت،.P=0/65؛.شکل.4(.

در.طی.5.سال.پی.گیری.در.گروه.ABC،.عوارض.خطیر.

و.ج��دی.که.در.آن.ها،.دو.خط.اس��نلن.یا.بیش.تر.از.دس��ت.

رفته.یا.اینکه.نیازمند.عمل.جراحی.مجددی.بودند،.در.گروه.

برولت.شایع.تر.از.گروه.احمد.بود.)%15/9.در.گروه.احمد.در.

مقایس��ه.با.%24/7.در.گروه.برولت،.P=0/034(..در.مطالعه.

AVB،.پس.از.3.سال.پی.گیری،.عوارض.مرتبط.با.هایپوتونی.

که.تهدیدکننده.بینایی.فرد.اس��ت،.در.گروه.برولت.شایع.تر.

از.گ��روه.احمد.بود.)%0.در.گروه.احمد.در.مقایس��ه.با.6%.

در.گروه.برولت،.P=0/005(..میزان.کاهش.بینایی.در.هر.دو.

مطالعات.ABC.و.AVB.در.گروه.های.برولت.و.احمد،.مش��ابه.
با.یکدیگر.بود.

AVB شکل 3: احتمال تجمیعی موفق بودن جراحی در مطالعه

کاربردهای کلینیکی مطالعات اصلی انجام  شده در مورد گلوکوم
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* کاربرد بالینی
در.هر.دو.مطالعه.ABC.و.AVB.مشاهده.شد.که.با.مصرف.
.IOP.تعداد.کمی.دارو.پس.از.ایمپلنِت.برولت،.میزان.کاهش
در.درازمدت،.به.صورت.قابل..مالحظه.و.چشم.گیری.بیش.تر.
از.روش.Ahmed Valve.ب��ود..بزرگ.تر.بودن.صفحه.ایمپلنت.
برولت.احتماالً.توجیه.کننده.کارآمدی.باالتر.آن.می.باشد.چرا.
ک��ه.در.صورت.باالتر.بودن.مس��احت،.میزان.کاهش.فش��ار.
چش��م.بیش.تر.خواهد.بود..هنگامی.که.ب��ه.IOP.پایین.نیاز.
هست.و.یا.تحمل.داروهای.گلوکوم.از.سوی.بیمار.محدود.و.
ضعیف.است،.معموالً.ایمپلنت.برولت.گزینه.ارجح.می.باشد.
میزان.بروز.عوارض.خطیر.و.جدی.پس.از.عمل.جراحی.
در.مطالعه.ABC.و.میزان.بروز.عوارض.مرتبط.با.هایپوتونی-
که.تهدیدکننده.بینایی.فرد.می.باش��د-.در.مطالعه.AVB،.در.
روش.Ahmed Valve.در.مقایس��ه.با.ایمپلنت.برولت.پایین.تر.
بود..به.نظر.می.رسد.که.مکانیسم.Ahmed Valve.به.این.شکل.
اس��ت.که.از.طریق.به.حداقل.رساندن.ریسک.هایپوتونی.در.
مراحل.اولیه.پس.از.عمل.جراحی،.ایمنی.بیش.تری.را.برای.
بیمار.فراهم.می.آورد؛.بنابراین،.این.ایمپلنت.در.بیمارانی.که.
در.معرض.ریسک.باالی.هایپوتونِی.پس.از.عمل.جراحی.قرار.
.cyclodestruction.دارند.)مثل.گلوکوم.ناش��ی.از.اووئیت.ی��ا

قبلی(.مناسب.و.ایده.آل.می.باشد.
.Ahmed Valve.اس��تفاده.از.،AVB.و.ABC.در.مطالع��ات
منج��ر.به.این.ش��ده.بود.که.می��زان.کاه��ش.IOP.در.طی.
هفته.های.نخس��ت.پس.از.عمل.جراح��ی.بیش.تر.از.کاهش.

دیده..ش��ده.در.ایمپلنت.برولت.باشد..در.ایمپلنت.های.فاقد.

دریچ��ه.)nonvalved(.مث��ل.ایمپلن��ت.برول��ت.باید.جریان.

عبوری.مایع.زاللی��ه.از.لوله.به..صورت.موقتی.محدود.گردد.

ت��ا.اصراف.پلیت.)end plate(.کپس��ول.فیبروتیک.تش��کیل.
شود.در.حالی..که.در.Ahmed Valve.این..طور.نیست..عموماً.
Ahmed Valve.به.علت.اثرات.کاهش.دهنده.فوری.و.س��ریع.

IOP،.در.موارد.افزایش.محسوس.و.بارز.IOP.مفید.و.مناسب.

می.باشد..مطالعات.ABC.و.AVB.اطالعات.ارزشمندی.را.در.

مورد.ایمنی.و.اثربخشی.نسبی.دو.شانت.پرمصرف.و.محبوب.

ک��ه.جهت.درمان.گلوکوم.از.طریق.جراحی.مورد.اس��تفاده.
قرار.می.گیرد،.فراهم.می.آورند.

مطالعه مشترک درمان اولیه گلوکوم
* طرح

هدف.از.انجام.1CIGTS.مش��خص.کردن.این.نکته.است.

که.آیا.بیمارانی.که.دچار.گلوکوم.زاویه.باز.اخیراً.تش��خیص.

داده..شده.هستند.با.شروع.مصرف.دارو.بهتر.کنترل.می.شوند.

ی��ا.با.انجام.فوری.عمل.جراح��ی.فیلترینگ..در.این.مطالعه.

607.بیمار.از.14.مرکز.کلینیکی.که.مبتال.به.گلوکوم.زاویه.

باِز.اخیراً.تش��خیص.داده..ش��ده.بودند،.شرکت.داشتند..این.

بیماران.به..صورت.تصادفی.به.دو.گروه.تقس��یم.شدند:.رژیم.

دارو.درمانی.گام.به.گام.و.مرحله.ای.و.یا.ترابکولکتومی.همراه.

با.مصرف.5-.فلوئورواوراس��یل.ب��ه.صالحدید.جراح..کاهش.

میدان.بینایی.به..عنوان.معی��ار.اولیه.مطالعه.در.نظر.گرفته.

.شده.بود..معیارهای.ثانویه.شامل.حدت.بینایی،.فشار.داخل.

چش��م.،.ایجاد.کاتاراکت،.کیفیت.زندگی.و.عوارض.جراحی.
بودند.

* نتایج
میانگین.IOP.در.ط��ی.دوره.پی.گیری.در.گروه.جراحی.
.ش��ده،.15-14.میلی.مت��ر.جی��وه.و.در.گ��روه.تحت.درمان.
داروی��ی،.18-17.میلی.متر.جیوه.ب��ود..در.میانگین.صدمه.
به.میدان.بینایی.در.هر.دو.گروه،.تغییرات.اندکی.مش��اهده.
ش��د.)ش��کل.5(..میزان.میانگین.انحراف.با.کاهش.حدود.3.
دس��ی.بل.نس��بت.به.حالت.پایه.)baseline(.)%13.در.گروه.
جراحی..ش��ده.در.مقایس��ه.با.%15/9.در.گروه.تحت.درمان.
دارویی(.و.افزایش��ی.در.حدود.3.دس��ی.بل.نسبت.به.حالت.
پایه.)%16/1.در.گروه.جراحی..ش��ده.در.مقایسه.با.11/8%.
در.گروه.تحت.درمان.دارویی(.مشاهده.گردید.که.در.هر.دو.

گروه.در.طی.5.سال.مشابه.هم.بود.

1 . the Collaborative Initial Glaucoma Treatment Study

ABC شکل 4: احتمال تجمیعی شکست عمل جراحی در مطالعه
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احتم��ال.تجمعی.انجام.جراح��ی.کاتاراکت.در.عرض.3.

سال.در.گروه.جراحی..شده.در.مقایسه.با.گروه.تحت.درمان.

دارویی.باالتر.بود.)%11/6.در.گروه.تحت.درمان.جراحی.در.
.)P=0/0001.،مقایسه.با.%2/7.در.گروه.تحت.درمان.دارویی
علی.رغ��م.این.ک��ه.عالیم.مرب��وط.به.عملک��رد.بینایی.
و.عالیم.موضعی.چش��می.در.طی.نخس��تین.س��ال.پس.از.
تصادفی.سازی،.در.گروه.جراحی..شده.شایع.تر.از.گروه.تحت.
درمان.دارویی.بودند،.تاثیر.درمان.بر.کیفیت.کلی.زندگی.که.
بعدها.از.س��وی.دو.گروه.گزارش..شده.بود،.در.طول.5.سال.
مش��ابه.یکدیگر.بودند..در.میان.بیمارانی.که.دچار.آس��یب.
ش��دید.میدان.بینایی.بودند.)MD≤-10.db.در.حالت.پایه(،.
در.گروه.جراحی..ش��ده.پیش��رفت.میدان.بینای��ی.پایین.تر.
از.می��زان.رخ.داده.در.گ��روه.تحت.درم��ان.دارویی.بود..در.
مبتالیان.به.دیابت.میزان.کاهش.و.آسیب.میدان.بینایی.در.
گروه.جراحی..ش��ده.در.مقایسه.با.گروه.تحت.درمان.دارویی.

بیش.تر.بود.
* کاربرد بالینی:

در.CIGTS،.در.روش.ترابکولکتومی.کاهش.فشار.داخل.

چشمی.بیش.تر.از.کاهش.رخ.داده.در.درمان.دارویی.بود..در.

عین..حال.این.مطالعه.نشان.داد.که.کاهش.قابل..توجه.و.بارز.

IOP-.چ��ه.در.اثر.مصرف.دارو.و.چ��ه.از.طریق.جراحی-.در.

تثبیت.گلوکوم.در.افرادی.که.بیماری.آن.ها.اخیراً.تشخیص.

داده..ش��ده.است،.مفید.و.موثر.می.باشد..تاثیر.درمان.بر.روی.

کیفی��ت.زندگ��ی.در.درمان.های.دارویی.و.جراحی.مش��ابه.

یکدیگر.ب��ود..ترابکولکتومی.همراه.با.ایج��اد.کاتاراکت.بود..

در.بیماران��ی.که.در.ابتدای.کار.با.آس��یب.ش��دیدتر.میدان.

بینایی.مراجع��ه.می.کنند،.احتمال.دارد.ک��ه.جراحی.اولیه.

مفید.و.سودمند.باشد.اما.در.مبتالیان.به.دیابت.خطرناک.و.
آسیب.رسان.است.

مطالعه مشترک گلوکوم با فشار نرمال
* طرح

هدف.از.انجام.1CNTGS،.مشخص.کردن.این.نکته.است.

که.آیا.کاهش.IOP.بر.س��یر.NTG2.تاثیر.مطلوبی.دارد.یا.نه..

در.این.مطالعه.230.بیمار.مبتال.به.NTG.ش��رکت.داشتند،.

ام��ا.فقط.در.145.بیم��ار.)%63(.به..منظ��ور.پی.گیری.و.یا.

درم��ان.جهت.کاه��ش.IOP.به.میزان.30.درص��د.یا.باالتر،.

تصادفی.س��ازی.صورت.گرفت..در.بیماران.فقط.در.مواردی.

1 . the Collaborative Normal Tension Glaucoma Study
2 . Normal Tension Glaucoma

تصادفی.سازی.صورت.می.گرفت.که.دچار.گلوکوم.پیشرفته.

بودن��د.یا.به.نظر.می.رس��ید.که.احتمال.پیش��رفت.در.آن.ها.

وجود.داش��ته.باشد.)مثاًل.در.موارد.خونریزی.دیسک(.یا.اگر.

که.قرار.بود.که.پیش��رفت.رخ.دهد،.در.معرض.خطر.خاصی.

خواهند.بود.)مثاًل.نقص.میدان.بینایی.که.در.فیکساس��یون،.

افزایش.یابد(..معیار.نتایج.اولیه.به.دس��ت.آمده،.پیش��رفت.
گلوکوم.بر.اساس.تغییرات.تایید.شده.در.میدان.بینایی.بود.

* نتایج
در.CNTGS،.در.57.درص��د.از.بیماران،.از.طریق.درمان.
داروی��ی.)مصرف.بتابالکرها.و.آگونیس��ت.های.آدرنرژیک.به.
علت.تاثی��رات.بالقوه.آن.ها.بر.روی.پرفیوژن.چش��م.ممنوع.
اس��ت(.و.در.ترابکولوپالستی.لیزری.نیز،.IOP.به.میزانی.که.
مورد.نظر.پزشکان.بود،.کاهش..یافته.بود..بسیاری.از.بیماران.
.observation.در.ای��ن.مطالعه.از.جمل��ه.افرادی.که.جه��ت
تصادفی.سازی..شده.بودند.یا.اینکه.در.مطالعه.شرکت.داشته.
اما.هرگز.تصادفی.س��ازی.نش��ده.بودند،.تح��ت.درمان.قرار.
نگرفتند..س��یر.طبیعی.NTG.در.بیمارانی.که.درمان..نش��ده.
بودند.بس��یار.متغیر.بود..وضعیت.برخی.از.بیماران.در.ظرف.
چند.ماه.بدتر.ش��د.و.رو.به.وخامت.نه��اد.در.صورتی.که.در.
قریب.نیمی.از.بیماران.پس.از.گذش��ت.5.س��ال،.پیشرفت.

گلوکوم.رخ.نداده.بود.
کاتاراک��ت.در.گروه.درمان.ش��ده.در.مقایس��ه.با.گروه.
کنت��رل،.بیش.تر.ش��ایع.ب��ود.)%35.در.گروه.درمان.ش��ده.
در.مقابِل.%14.در.گروه.کنت��رل،P=0/0011(.و.بیش.ترین.
می��زان.ب��روز.آن.در.اف��رادی.بود.که.تحت.درم��ان.با.عمل.

جراحی.فیلتراسیون.قرار.گرفته.بودند.

CIGTS شکل 5: نمره میدان بینایی در طی زمان در

کاربردهای کلینیکی مطالعات اصلی انجام  شده در مورد گلوکوم
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در.هر.دو.گروه،.میزان.بیمارانی.که.دچار.تشدید.نقصان.

می��دان.بینایی.بودند.مش��ابه.یکدیگر.ب��ود.)%33.در.گروه.

درمان.ش��ده.در.مقابل.%39.در.گروه.کنترل،.P=0/21(..در.

عین..حال.وقتی.که.داده.های.مربوط.به.بیماراِن.دچار.کاهش.

دید.که.مش��کل.آن.ها.منتس��ب.به.کاتاراک��ت.بود.در.زمان.

تش��خیص.کاتاراکت.حذف.گردید،.میزان.تجمعی.پیشرفت.

نقصان.در.میدان.بینایی.در.گروه.درمان.شده.در.5.سال.به.

میزان.قابل.مالحظه.ای.پایین.ت��ر.از.گروه.کنترل.بود.)20%.

در.گروه.درمان.ش��ده.در.مقایس��ه.با.%60.در.گروه.کنترل،.
P=0/0018؛.شکل.6(.

در.جنس.مؤنث،.نژاد.غیر.آس��یایی،.خونریزی.دیسک.و.
مبتالیان.به.میگرن.ریسک.پیشرفت.NTG.باالتر.بود.

* کاربرد بالینی
.CNTGS.تایی��د.کرد.ک��ه.پایی��ن.آوردن.IOP،.درمان.
مؤث��ری.ب��رای.NTG.می.باش��د..در.اکثر.بیم��اران.از.طریق.
درم��ان.دارویی.و.ترابکولوپالس��تی.لی��زری،.IOP.به.میزان.
قابل.مالحظ��ه.ای.کاهش.یافت..داروه��ای.جدیدتر.گلوکوم.
)از.قبی��ل.مهارکننده.ه��ای.موضع��ی.کربنی��ک.آنهیدراز.و.
.CNTGS.آنالوگ.های.پروس��تاگالندین(.که.در.زمان.اجرای
در.دس��ترس.نبودند،.ممکن.اس��ت.بتوانند.فش��ار.چشم.در.
مبتالیان.ب��ه.NTG.را.بدون.انجام.عم��ل.جراحی.به.میزان.
کافی.کنترل.کنن��د..ترابکولکتومی.ممکن.اس��ت.منجر.به.
بدتر.شدن.کاتاراکت.شود.و.ایجاد.کاتاراکت.می.تواند.تفسیر.

میدان.بینایی.در.گلوکوم.را.مختل.و.مخدوش.سازد.

س��یر.طبیع��ی.NTG.در.گروهی.که.درمان..نش��ده.اند،.

متغی��ر.اس��ت..ارزیاب��ی.ریس��ک.)Risk Assessment(.در.

شناس��ایی.بیمارانی.که.احتمال.پیش��رفت.در.آن.ها.بیش.تر.

می.باش��د،.می.تواند.مفید.و.کمک.کننده.باشد..ممکن.است.

پی.گیری.برخی.بیماران.مبتال.ب��ه.NTG-بخصوص.افرادی.

ک��ه.دچ��ار.مراحل.اولیه.بیماری.می.باش��ند-.ت��ا.زمانی.که.

پیش��رفت.گلوکوم.در.آن.ها.مش��خص.گردد،.کار.مناسب.و.
معقولی.باشد.

مطالعه گلوکوم اولیه
* طرح

.IOP.ارزیابی.اثربخشِی.کاهش.،EMGT1.هدف.از.طراحی

در.مبتالی��ان.به.گلوکوم.زاویه.باز.می..باش��د..در.این.مطالعه.

255.بیمار.که.دچار.گلوکوم.زاویه.باز.بوده،.شرکت.داشتند..

این.بیماران.در.یک.غربالگری.جمعیتی.مشتمل.بر.44243.

نفر.در.س��وئد.شناسایی..ش��دند..بیماران.به..صورت.تصادفی.

ب��ه.دو.گروه.تقس��یم.گردیدند:.گروهی.تح��ت.پی.گیری.و.

مراقب��ت.)observation(.قرارگرفت��ه.و.گروه��ی.نی��ز.تحت.

درمان.ترابکولوپالس��تی.لیزری.360.درجه.ای.و.بتاکسولول.

ق��رار.گرفتند..معیار.و.پارامتر.نتایج.اولیه.به.دس��ت.آمده.از.

نظر.پیش��رفت.گلوکوم.بر.اساس.تغییرات.عصب.اپتیک.و.یا.
تغییرات.میدان.بینایی.می.باشد.

* نتایج
در.طی.دوره.پی.گیری،.درمان.به..طور.میانگین.توانست.
IOP.را.در.ح��دود.25.درصد.کاهش.دهد..میزان.پیش��رفت.

گلوکوم.با.اس��تفاده.از.آنالیز.جدول.زندگی2.در.4.س��ال،.در.

گ��روه.تحت.پی.گیری.در.مقایس��ه.با.گروه.تح��ت.درمان.،.

باالتر.بود.)%49.در.گ��روه.کنترل.در.مقابل.%30.در.گروه.

درمان.ش��ده،.P=0/004(..بر.اساس.تغییرات.میدان.بینایی،.

این..طور.نتیجه.گیری.ش��د.ک��ه.در.89.درص��د.از.بیماران.

شرکت.کننده.در.مطالعه،.گلوکوم.شدیدتر.شده.بود..عوامل.

پیش��گویی.کننده.پیش��رفت.ش��امل.این.موارد.بودند:.باالتر.

بودن.IOP.در.ابتدای.کار.)exfoliation.،)baseline،.دو.طرفه.

ب��ودن.بیماری،.بدتر.بودن.MD.در.میدان.بینایی،.س��ن.باال.

و.نی��ز.خونریزی.های.مکرر.دیس��ک.در.طی.دوره.پی.گیری..

ب��ه.ازای.هر.یک.میلی.متر.جی��وه.افزایش.)کاهش(.IOP.در.

طی.دوره.پی.گیری،.ریس��ک.پیشرفت.در.حدود.10.درصد.
افزایش.)یا.کاهش(.می.یافت.

1 . Early Manifest Glaucoma Trial
2 . life table analysis

. CNTGSدر end points مربوط به survival شکل 6: منحنی های
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* کاربرد بالینی:
EMGT.نش��ان.داد.ک��ه.کاه��ش.IOP.در.مبتالی��ان.به.

گلوکوم.زاویه.باز.که.اخیراً.تش��خیص.داده..شده،.در.کاهش.

سرعت.پیشرفت.بیماری.مؤثر.و.سودمند.است..میان.میزان.

IOP.و.ریس��ک.پیش��رفت.رابطه.مس��تقیمی.وج��ود.دارد..

گلوکوِم..Pseudoexfoliation.س��ریع.تر.از.انواع.دیگر.گلوکوم.

پیشرفت.می.کند.و.در.این.گروه.از.بیماران.باید.توجه.داشت.

که.درمان.تهاجمی.تر.انجام.شود.و.بیمار.باید.تحت.پی.گیری.

دقیق.تری.قرار.گی��رد..در.EMGT،.معیارهای.میدان.بینایی.

جهت.قضاوت.در.مورد.پیشرفت.بیماری.بسیار.حساس.بوده.

و.در.آنالیز.انجام.ش��ده.آناالی��زوِر.میدان.بینایی.هامفری.به.

.عنوان.مبنایی.جهت.ارزیابی.پیشرفت.گلوکوم.مورد.استفاده.
قرار.گرفت..

مطالعه اروپایی پیش گیری از گلوکوم
* طرح

.IOP.ارزیابی.اثربخش��ی.کاهش.،EGPS1.هدف.از.انجام

به..وس��یله.دورزوالماید.در.پیش.گیری.یا.به.تأخیر.انداختن.

POAG.در.مبتالی��ان.ب��ه.OHT.می.باش��د..در.ای��ن.مطالعه.

بیمارانی.ش��رکت.داش��تند.که.IOP.آن.ه��ا.حداقل.در.یک.

چش��م،.29-22.میلی.متر.جیوه.بوده.و.فاقد.آسیب.گلوکوم.

بودن��د..در.کل.1081.بیمار.در.18.مرک��ز.اروپایی.انتخاب..

شده.و.به..صورت.تصادفی.تحت.درمان.با.دورزوالماید.یا.یک.

پالس��بو.قرار.گرفتند..نقطه.پایان.مطالعه،.ایجاد.گلوکوم.بر.
اساس.تغییرات.میدان.بینایی.یا.دیسک.اپتیک.بود.

* نتایج
میانگین.کاهش.IOP.در.گروه.دورزوالماید.پس.از.6.ماه،.
15.درصد.و.پس.از.5.س��ال،.22.درصد.و.در.گروه.پالسبو،.
در.6.ماه،.9.درصد.و.پس.از.5.س��ال،.19.درصد.بود.)شکل.
7(..احتم��ال.تجمعِی.glaucomatous conversion،.در.هر.دو.
گروه.مش��ابه.یکدیگر.بود.)%13/4.در.گروه.دورزوالماید.در.

.)P=0/45.،مقایسه.با.%114.در.گروه.پالسبو
عوامل.پیش.بینی.کننده.ایجاد.POAG.در.EGPS.ش��امل.
این.موارد.بودند:.سن.باال،.باالتر.بودن.نسبت.عمودی.کاپ-
دیس��ک،.آس��یمتری.بیش.تر،.باالتر.ب��ودن.PSD2.و.کاهش.

.CCT

* کاربرد بالینی
EGPS.نتیجه.گیری.کرد.که.علت.شکست.و.ناکامی.این.

1 . European Glaucoma Prevention Study
2 . Pattern Standard Deviation

مطالعه.جهت.شناس��ایی.یک.اختالف.آم��اری.معنادار.بین.

درمان.به..وسیله.دورزوالماید.و.پالسبو.در.کاهش.میزان.بروز.

POAG.در.مبتالی��ان.به.OHT،.تاثی��ر.قابل.مالحظه.و.پایدار.

پالس��بو.در.کاهش.IOP.بوده.اس��ت..در.عین.حال.از.جمله.

عوام��ل.مهم.توجیه.کننده.نتایج.مطالع��ه.فوق.می.توان.این.

موارد.را.ذکر.نمود:.عدم.پی.گیری.بیماراِن.دارای.فشار.داخل.

چشمی.باالتر.به.صورت.گزینشی،.رگرسیون.عمده.به.سمت.

میانگی��ن.در.IOP.در.6.ماه.)به.عبارت.دیگر.در.بیماراِن.هر.

دو.گروه،.ممکن.است.به.علت.ناکافی.بودن.تعداد.قرائت.های.

.IOP.نمایانگر.حداکثر.IOP baseline.اندازه.گیری.ه��ای.،IOP

در.آن.ه��ا.بوده.و.درنتیجه.اندازه.گیری.های.IOP.در.6.ماه.به.

.ناچار.پایین.تر.بوده.است(.و.مصرف.دورزوالماید.بدون.توجه.

به.اثر.کاهش.دهنده.آن.بر.روی.EGPS..IOP.به.ما.یاد.داد.که.

حتی.داده.های.به.دست.آمده.از.مطالعات.بزرگ.مالتی.سنتر.

.،3OHTSو.EGPS.می.تواند.مورد.س��وء.تعبیر.قرار.گی��رد..در

عوامل.پیش.بینی.کننده.یکس��انی.جه��ت.ایجاد.POAG.به.

.صورت.مس��تقل.از.یکدیگر.شناسایی.ش��د.و.این.امر.امکان.
اعتبارسنجی.نتایج.حاصل.از.هر.مطالعه.را.فراهم..آورد.

3 . Ocular Hypertension Treatment Study

شکل 7: میانگین IOP در شروع مطالعه و پی گیری در EGPS. از نتایج به 
دست آمده از چش�م راست و چپ و جهت محاسبه میانگین، معدل گیری 

شد.

کاربردهای کلینیکی مطالعات اصلی انجام  شده در مورد گلوکوم
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مطالعه کاربرد لیزر در گلوکوم
* طرح

هدف.از.انجام.1GLT،.ارزیابی.اثربخش��ی.و.ایمنی.روش.
ALT.به..عنوان.جانش��ینی.برای.درمان.دارویی.موارد.جدیداً.

تشخیص.داده..شده.POAG.می.باشد..271.بیمار.از.8.مرکز.

کلینیک��ی.در.این.مطالعه.ش��رکت.داش��تند..در.هر.بیمار،.

یک.چش��م.به..ص��ورت.تصادف��ی.تحت.یک.رژی��م.دارویی.

مرحله.به.مرحل��ه.قرار..گرفت.و.ای��ن.رژیم.با.تیمولول.مالئات.

.360.ALT.0/5.شروع.شد..چشم.دیگر.بیمار.تحت.درمان%

درجه..ق��رار.گرفت.و.در.ادامه.در.صورت.لزوم.جهت.کنترل.

IOP،.از.همان.رژیم.دارویی.مرحله.به.مرحله.قبلی.اس��تفاده.

.شد..معیارهای.مربوط.به.نتایج.به.دست.آمده.شامل.کنترل.

IOP،.استفاده.از.داروهای.گلوکوم.و.تغییر.در.میدان.بینایی،.

VA.و.اپتیک.دیسک.بود.

* نتایج
میانگی��ن.IOP.در.سرتاس��ر.دو.س��ال.پی.گی��ری،.در.
چش��م.های.LF(laser-first)،.2-1.میلی.متر.جیوه.پایین.تر.از.
چش��م.های.MF(medication-first).بود.)شکل.8(..در.طی.2.
س��ال،.با.اس��تفاده.از.روش.ALT.به.تنهایی.در.چش��م.های.
LF،.کنترل.IOP.در.مقایس��ه.با.استفاده.از.فقط.تیمولول.در.

1 . Glaucoma Laser Trial

چش��م.های.MF.بهتر.صورت.گرفته.بود.)%44.از.چشم.های.

.IOP..)P<0/001.،MF.در.مقاب��ل.%30.از.چش��م.های.LF

در.چش��م.های.LF.با.مصرف.رژیم.داروی��ی.مرحله.به.مرحله.

در.مقایس��ه.ب��ا.چش��م.های.MF،.بیش.تر.کنترل.ش��ده.بود.

.،MF.در.مقابل.%.66.از.چشم.های.LF.89.از.چش��م.های%(
.)P<0/001

در.هر.دو.گروه.درمانی،.میزان.تغییرات.ایجاد.ش��ده.در.
VA.مشابه.یکدیگر.بود.

این.احتمال.وج��ود.دارد.که.یک.اثر.متقاطع.بالقوه-که.

از.طریق.آن،.جذب.سیس��تمیک.بتابالک��ر.موضعی.ممکن.

اس��ت.منجر.به.کاهش.IOP.در.چشم.درمان.شده.به..وسیله.

لیزر.ش��ده.باشد-.نتایج.حاصل.از.GLT.را.مختل.و.مخدوش.
کرده.باشد.

* کاربرد بالینی
GLT.نش��ان.داد.که.ALT،.درمان.ایمن.و.مؤثری.جهت.

کاه��ش.IOP.در.بیماران��ی.که.POAG.در.آن.ه��ا.به..تازگی.

تش��خیص.داده..ش��ده،.می.باش��د..در.مطالعه.ای.که.بر.روی.

اعضای.»جامعه.گلوکوم.آمریکا«.انجام.شد،.مشخص.گردید.

ک��ه.علی.رغم.نتایج.مثبِت.حاصل.از.ALT.،GLT.به..ندرت.به.

.عنوان.یک.درمان.اولیه.گلوکوم.مورد.استفاده.قرار.می.گیرد..

این.یافته.ها.این.نکته.را.مطرح.می.س��ازد.که.نتایج.حاصل.از.

مطالعات.تصادفی.ساز.ش��ده،.بر.روش.های.بالینی.مرسوم.و.
مورد.استفاده.پزشکان.همیشه.تاثیرگذار.نیست.

مطالعه درمان هایپرتنشن چشمی
* طرح

ه��دف.از.طراح��ی.OHTS،.ارزیابی.ایمنی.و.اثربخش��ی.

مصرف.داروهای.موضعی.گلوکوم.در.پیش.گیری.از.ش��روع.

POAG.در.مبتالی��ان.ب��ه.OHT.می.باش��د..در.ای��ن.مطالعه.

.بیمارانی.ش��رکت.داش��تند.ک��ه.IOP.در.یک.چش��م.آن.ها
32-24.میلی.متر.جیوه.و.در.چش��م.دیگ��ر.آن.ها،.21-32.
میلی.متر.جی��وه.بود.و.در.ضمن.فاقد.هرگونه.ش��واهدی.از.
آس��یب.گلوکوم.بودن��د..در.کل.1637.بیم��ار.از.22.مرکز.
انتخ��اب..ش��ده.و.به..ص��ورت.تصادفی.به.یک��ی.از.دو.گروِه.
observation.و.ی��ا.تحت.درمان.با.داروهای.موضعی.گلوکوم.

جه��ت.کاهش.IOP.به.می��زان.20.درصد.یا.بیش.تر.و.حفظ.

IOP.در.حد.mm Hg 24.یا.پایین.تر.تقس��یم.ش��دند..معیار.

مربوط.به.نتایج.اولیه.به.دس��ت.آمده.شامل.ایجاد.یک.نقص.

قاب��ل.تکرار.در.میدان.بینایی.و.یا.آس��یب.عصب.اپتیک.که.
قابل.انتساب.به.POAG.بود،.می.باشد.

.GLT در طی 2 سال در IOP شکل 8. میانگین
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* نتایج
احتمال.تجمعی.ایجاد.POAG.در.گروه.observation.در.
مقایسه.با.گروه.تحت.درمان.دارویی.پس.از.5.سال.پی.گیری.
در.OHTS،.باالتر.بود.)%9/5.در.گروه.observation.در.مقابل.
%4/4.در.گ��روه.تحت.درمان.دارویی،.P<0/001(..بیمارانی.

به..عنوان.POAG.در.نظر.گرفته..شدند.که.در.آن.ها.تغییرات.

دیسک.،.تغییرات.میدان.بینایی.یا.تغییرات.هم.زمان.اپتیک.

دیسک.و.میدان.بینایی.رخ.داده.باشد.که.این.امر.به.ترتیب.
در.%55.،.%35.و.%10.از.موارد.مشاهده.گردید.

فاکتورهای.بالینی.و.دموگرافیک.اولیه.که.در.آنالیزهای.

چند.متغیری،.ش��روع.POAG.را.پیش.بینی.نمود.شامل.این.

موارد.بودند:.س��ن.باال،.باالتر.بودن.نس��بت.عمودی.یا.افقی.

کاپ-دیس��ک،.باالتر.بودن.IOP،.باالتر.بودن.PSD.و.نازک.تر.
بودن.قسمت.مرکز.قرنیه.

ناهنجاری.ه��ای.موج��ود.در.آزمون.ه��ای.معتبر.میدان.

بینای��ی،.در.85/9.درصد.از.میدان.های.دید.تکرار.ش��ده.به.
تایید.نرسید.

در.می��ان.مبتالیان.به.OHTS.جراح��ی.کاتاراکت.باعث.

شد.که.IOP.به..طور.میانگین.برای.حداقل.3.سال،.به.میزان.
%16/5.کاهش.پیدا.کند.

* کاربرد بالینی
.OHT.در.مبتالیان.به.IOP.نشان.داد.که.کاهش.OHTS

.OHTS.را.کاه��ش.می.دهد..در.عی��ن.حال.POAG.ریس��ک

.،OHT.مطرح.کننده.این.مطلب.نیس��ت.که.ه��ر.بیمار.دچار

.،IOP.،نیازمند.درمان.اس��ت..در.بیمارانی.که.با.توجه.به.سن

نس��بت.کاپ.به.دیس��ک،.CCT.و.PSD،.ریس��ک.پیشرفت.

به.س��مت.POAG،.متوسط.تا.باال.می.باش��د،.درمان.باید.به.
.صورت.انتخابی.شروع.شود.

در.تش��خیص.زودهنگام.گلوک��وم،.معاینه.دقیق.اپتیک.

دیس��ک.از.اهمیت.خاصی.برخوردار.است..هرگونه.تغییرات.
مشکوک.میدان.بینایی.را.باید.با.تکرار.آزمون.تایید.نمود.

جراح��ی.کاتاراک��ت.در.کاه��ش.IOP.در.طی.یک.دوره.

طوالنی،.اغلب.موثر.و.مفید.می.باش��د.و.ممکن.اس��ت.تعداد.
داروهای.مصرفِی.پس.از.عمل.جراحی.را.کاهش.دهد.

مطالعه مقایسه ای میان درمان با Tube و 
ترابکولکتومی

* طرح
هدف.از.انجام.مطالعه.1TVT،.مقایسه.ایمنی.و.اثربخشی.
1 . Tube Versus Trabeculectomy

جراحی.tube shunt.و.ترابکولکتومی.با.MMC.در.چشم.هایی.

که.س��ابقه.جراحی.قبلی.دارند،.می.باشد..بیمارانی.که.تحت.

عم��ل.جراحی.کاتاراک��ت.همراه.با.کار.گذاش��تن.IOL.قرار.

گرفته.و.یا.تحت.عمل.جراحی.فیلترینگ.ناموفق.قرارگرفته.

بودند،.در.این.مطالعه.شرکت.نداشتند..212.چشم.از.212.

بیم��ار.در.17.مرک��ز.کلینیکی.برگزیده.ش��ده.و.به..صورت.

..glaucoma implant Baerveldt.تصادف��ی.تحت.درمان.با.یک.

.0/4.mg/ml(.MMC.و.ی��ا.ترابکولکتوم��ی.ب��ا.)350.mm2(

مدت.4.دقیقه(.قرار.گرفتند..معیارهای.نتایج.به.دست.آمده.

شاملIOP،.استفاده.از.داروهای.گلوکوم،.VA.,میدان.بینایی،.

عوارض.جراحی.و.عدم.موفقیت.)IOP>21.mm Hg.یا.میزان.

کاهش.کم.تر.از.20.درصد،.IOP≤5.mm Hg،.جراحی.اضافی.
گلوکوم.یا.عدم.درک.نور(.بود.

* نتایج
در.طی.5.سال.پی.گیری،.در.هر.دو.گروه.ترابکولکتومی.
و.tube،.میانگی��ن.IOP.در.حد.19-13.میلی.متر.جیوه.باقی.
ماند..در.گروه.ترابکولکتومی.در.ویزیت.های.انجام.ش��ده.در.
طی.3.م��اه.پس.از.عمل.جراحی،.میانگی��ن.IOP.به.میزان.
چش��م.گیر.پایین.تر.از.گروه.tube.بود.اما.پس.از.3.ماه،.هیچ.
.IOP.تف��اوت.قابل.مالحظه.و.چش��م.گیری.در.میزان.کاهش
بین.دو.گروه.مش��اهده.نگردید..در.طی.دو.س��ال.نخس��ت.
مطالعه،.در.گروه.tube.در.مقایس��ه.با.گروه.ترابکولکتومی.به.
تعداد.زیادتری.از.داروهای.گلوکوم.نیاز.بود،.اما.اس��تفاده.از.
درمان.دارویی.در.پی.گیری.طوالنی.تر.بین.دو.گروه.یکس��ان.

و.مساوی.بود.
در.طی.5.س��ال،.میزان.شکست.در.گروه.ترابکولکتومی.
.،tube.باالتر.بود.)%29/8.در.گروه.tube.در.مقایس��ه.با.گروه
در.مقابل.%46/9.در.گروه.ترابکولکتومی،.P=0/002:.ش��کل.

.)9
در.طی.5.سال.پی.گیری.در.هر.دو.گروه،.از.دست.دادن.
2.خط.اسنلن.یا.بیش.تر.به.یک..میزان.رخ.داد.)%46.در.گروه.

.)P=0/93.،در.مقابل.%46.در.گروه.ترابکولکتومی.،tube

ع��وارض.زودهن��گام.پ��س.از.عمل.جراحی.که.ش��امل.

عوارض��ی.بودند.که.ظ��رف.اولین.ماه.بع��د.از.عمل.جراحی.

رخ.دادند.،.در.گروه.ترابکولکتومی.شایع.تر.از.گروه.tube.بود.

)%21.در.گروه.tube.در.مقابل.%37.در.گروه.ترابکولکتومی،.

P=0/012(..در.عی��ن.ح��ال،.پ��س.از.5.س��ال.پی.گیری.در.

گروه.های.tube.و.ترابکولکتومی.میزان.بروز.عوارض.تأخیری.

پ��س.از.جراحی.پ��س.از.یک.ماه.)%34.در.گ��روه.tube.در.

مقاب��ل.%36.در.گروه.ترابکولکتوم��ی،.P=0/81(.و.عوارض.

کاربردهای کلینیکی مطالعات اصلی انجام  شده در مورد گلوکوم
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ش��دیدی.که.نیاز.به.جراحی.مجدد.داشته.یا.باعث.از.دست.

رفتن.2.خط.اس��نلن.یا.بیش.تر.از.آن.شده.باشند.)%22.در.

.)P=0/79.،در.مقابل.%20.در.گروه.ترابکولکتومی.tube.گروه
مشابه.با.یکدیگر.بود.

* کاربرد بالینی
مطالعه.TVT،.استفاده.از.شانت.را.در.محدوده.ای.فراتر.از.
جراحی.گلوکوِم.مقاوم.به.درمان.را.مورد.تایید.قرار.می.دهد.
همچنین.این.مطالعه.نش��ان.داد.که.با.استفاده.از.شانت..
می.ت��وان.IOP.را.کاه��ش.داد.و.این.امر،.اطالعات.س��نتی.و.

مرسوم.را.در.خصوص.این.تجهیزات.به.چالش.می.کشد.
ای��ن.مطالعه.اطالعات.زیادی.را.در.خصوص.اثربخش��ی.
و.ایمنی.نس��بی.دو.روش.درمانی.بسیار.ش��ایع.در.گلوکوم.
در.اختیار.ق��رار.می.دهد..عوارض.جراح��ی.از.قبیل.افیوژن..
کورویید.و.کم..عمق.شدن.اتاق.قدامی.هم.در.ترابکولکتومی.
به..وس��یله.MMC.و.هم.در.ایمپلنت.ش��انت.به..وفور.پس.از.
جراحی.رخ.می.دهد..با.این..وجود،.هم.جراحان.و.هم.بیماران.
باید.آگاه.باش��ند.که.قسمت.اعظم.این.عوارض،.گذرا.بوده.و.

خودبه.خود.محدود.می.گردند.

نتیجه گیری
مطالع��ات.RCT.در.گلوکوم،.اطالع��ات.زیادی.را.جهت.
هدایت.مراقبت.های.بهداش��تی.بیماران.ارائه.نموده.اس��ت..
چندین.مطالعه.نش��ان.داده.که.کاهش.IOP.در.جلوگیری.یا.

کند.کردن.پیش��رفت.گلوکوم.در.طیف.وسیعی.از.بیماری.ها.

-از.OHT.گرفته.تا.NTG-.مؤثر.می.باشد..کاهش.IOP.صرف.

.نظر.از.اینکه.از.طریق.دارویی،.جراحی.یا.لیزر.حاصل..ش��ده.

باش��د،.دارای.مزایا.و.منافعی.است..عالوه.بر.این،.یک.رابطه.

.IOP.وجود.دارد.که.در.آن،.س��طوح.پایین.تر.dose-response

با.پیش��رفت.کم.ت��ر.گلوکوم.هم��راه.خواهد.ب��ود..مطالعات.

متعددی.نشان.داده.که.معاینه.دقیق.عصب.اپتیک.و.میدان.

بینایی.در.ارزیابی.تغییرات.رخ.داده.در.گلوکوم.حائز.اهمیت.
خاصی.می.باشد.

هر.ی��ک.از.مطالعات.RCT،.س��وال.خاص��ی.را.در.یک.

جمعیت.مش��خص.از.بیماران.م��ورد.توجه.قرار.می.دهد..در.

قی��اس.نمودن.نتایج.مطالعات.با.گروه.هایی.از.بیماران..که.با.

بیماران.شرکت.کننده.در.مطالعات.فوق،.سنخیت.و.مشابهت.

ندارند،.باید.دقت.داش��ت..اغلب.اوقات.ترجمه.و.استفاده.از.

نتایج.حاصل.از.یک.مطالعه.در.بالین.کار.دشواری.می.باشد..

کاربرده��ای.کلینیکی.هر.یک.از.مطالعات.مهم.و.برجس��ته.

.RCT.ف��وق.در.گلوکوم.ذکر.گردیدند..هر.چند.که.مطالعات

در.ط��ب.مبتنی.بر.ش��واهد.در.باالترین.درج��ه.اعتبار.قرار.

دارند،.اطالعات.جدیدی.ک��ه.پارادایم.های.افق.های.موجود.

را.به.چالش.می.کش��د،.همیش��ه.توس��ط.پزش��کان.در.نظر.

قرار.نمی.گیرند..مطالع��ات.RCT.که.دارای.طراحی.خوب.و.

منس��جمی.باشند،.در.عصر.مدرن-.که.صحنه.پیشرفت.های.

ف��ن.آوری.و.اختراعات.می.باش��د-.در.پش��تیبانی.از.کاربرد.

درمان.ه��ای.جدید.گلوک��وم.نقش.حیاتی.و.مهم��ی.را.ایفا.
خواهند.کرد.

قسمت های پیچیده و دشوار بالینی
دکتر.دانیل.لی.و.دکتر.کارال.ِجی..زیگفرید.دیدگاه.های.
بالینی.خود.را.در.م��ورد.کاربردهای.بالینی.مطالعات.اصلی.
انجام.ش��ده.در.گلوکوم.به.ارزیابی.می.گذارند..مش��اوران.در.
این.قس��مت.بدون.خواندن.مقاله.یا.پاس��خ.های.دیگری.به.

سؤاالت.پاسخ.می.دهند.
نتایج.حاص��ل.از.مطالعه.TVT.در.انتخ��اب.گزینه.های. ..1
درمانی.مورد.نظر.ش��ما.در.چش��م.هایی.که.به.جراحی.
incisional glaucoma.نی��از.دارن��د،.چه.تاثیری.داش��ته.

است؟
دکتر لی:.کارآزمایی.های.بالینی.)Clinical Trials(.اغلب.
اوقات.الگوهای.کاری.شایع.و.رایجی.را.که.بر.اساس.تجارب.
.TVT.بالینی.پزش��کان.شکل..گرفته،.تایید.می.کنند..مطالعه
مطالعه.ارزشمندی.است.که.به.ما.در.یکپارچه.سازی.چندین.

ش�کل 9. نمودار Kaplan -Meier در مورد احتم�ال ناموفق بودن جراحی 
.TVT در مطالعه
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مبحث.مهم.کمک.نمود..اوالً.این.مطالعه.نش��ان.داد.که.هر.

دو.ن��وع.جراحی.می.توانن��د.به.نحو.مؤثری.در.چش��م.های.
گلوکومی،.IOP.را.برای.یک.دوره.طوالنی.پایین.آورند..ثانیاً.
عوارض.مرتب��ط.با.bleb.و.هایپوتون��ی.از.جمله.دغدغه.ها.و.
نگرانی.ه��ای.خاص.مربوط.به.ترابکولکتومی.هس��تند...ثالثاً.
تخریب.قرنی��ه.و.دیپلوپی.جزء.نگرانی.های.خاِص.مربوط.به.

شانت..می.باشند.
م��ن.معموالً.ترجیح.می.دهم.که.به..عنوان.اولین.درمان،.
با.ترابکولکتومی.ش��روع.کنم..نتایج.اولیه.به.دس��ت.آمده.از.
مطالع��ه.TVT.ظاه��راً.از.انجام.ای��ن.روش.درمانی.حمایت.
می.کند..از.سویی.دیگر.در.صورتی..که.پزشک.مایل.به.انجام.
ترابکولکتومی.نباشد،.داده.های.تایید.شده.موجود.در.زمینه.
استفاده.از.شانت..باعث.آرامش.و.اطمینان.خاطر.خواهد.شد..
به..عنوان.مثال.بیمارانی.که.دچار.عوارض.مرتبط.با.bleb.در.
چشم.مقابل.شده،.ممکن.اس��ت.کاندیداهای.بهتری.جهت.

یک.shunt tube.در.چشم.دوم.باشند.
دکت�ر زیگفری�د:.مطالع��ه.TVT،.ایمنی.و.اثربخش��ی.
جراح��ی.1GDI.را.ب��ا.ترابکولکتومی.+.میتومایس��ین.C.در.
بیمارانی.که.س��ابقه.جراحی.کاتاراکت.و.ی��ا.ترابکولکتومی.
داشته.اند،.مقایسه.نمود..تقریباً.نیمی.از.بیماران،.تحت.عمل.
جراحی.ترابکولکتومی.یا.جراح��ی.کاتاراکت.ترکیبی.قبلی.
ق��رار.گرفته.بودن��د.و.من.تحت.تاثیر.این.گ��روه.از.بیماران.
قرار.گرفت��ه.و.روش.درمانی.خود.در.مورد.این.گونه.بیماران.
تغیی��ر.داده.ام..در.این.مطالعه.در.طی.یک.دوره.پی.گیری.5.
س��اله،.میزان.کاهش.IOP.و.داروهای.تکمیلی.مورد.استفاده.
مش��ابه.بودند..در.بیمارانی.که.تحت.عمل.جراحی.ایمپلنت.
گلوکوم.برولت.ق��رار.گرفته.بودند،.کنترل.IOP.بهتر.صورت.
گرفته.و.ریسک.بروز.عوارض.زودهنگام.)early(.پس.از.عمل.
جراحی.پایین.تر.بود.و.در.بیمارانی.که.به..طور.تصادفی.تحت.
عمل.جراحی.ترابکولکتومی.قرار.گرفتند،.انجام.جراحی.های.

اضافی.گلوکوم.شایع.تر.بود.
من.قبل.از.انجام.این.مطالعه،.با.توجه.به.نمای.ظاهری.و.
قابلیت.جابجایی.ملتحمه.فوقانی.حداقل.یک.ترابکولکتومی.
ثانوی��ه.را.در.رب��ع.مقاب��ل.در.نظر.ق��رار.می.ده��م..معموالً.
ترابکولکتوم��ی.اولی��ه.را.کمی.در.موقعیت.نازال.نس��بت.به.
ساعت.12.انجام.می.دهم.و.این.کار.باعث.می.شود.که.فضایی.
در.قسمت.تمپورال.جهت.جراحی.دوم.ایجاد.شود..در.حال.
.GDI.حاضر.از.آنجا.که.اساساً.در.چنین.مواقعی.همیشه.یک
انج��ام.می.دهم،.به..ن��درت.بیمارانم.به.ی��ک.ترابکولکتومی.

1 . Glaucoma Drainage Implant

ثانویه.نیاز.خواهند.داشت..در.بیمارانی.که.ترابکولکتومی.در.

یک.چشم.آن.ها.با.شکست.روبرو.شده،.با.توجه.به.شرایط.و.

زمان.وقوع.شکس��ت.فوق.پیشنهاد.من.هنوز.هم.انجام.یک.

ترابکولکتومی.)به..جای.یک.Primary GDI(.در.چش��م.دیگر.

اس��ت..تأکید.بر.این.نکته.نیز.حائز.اهمیت.است.که.مطالعه.
TVT،.ایمپلنت.Primary GDI.را.ارزیابی.نکرده.است.

تقریب��اً.نیمی.از.بیمارانی.ک��ه.در.مطالعه.CNTG.تحت. ..2

درمان.خاصی.قرار.نگرفت��ه.بودند،.در.طی.یک.دوره.5.

ساله.دچار.گلوکوم.پیش��رفته.نشدند..اندیکاسیون.های.

شما.برای.ش��روع.درمان.در.یک.بیماِر.دچار.گلوکوم.با.
فشار.نرمال.که.جدیداً.تشخیص.داده..شده،.چیست؟

دکتر لی:.مطالع��ه.CNTG.ماهیت.غیر.قابل.پیش.بینی.

گلوکوم.با.فش��ار.نرمال.را.مشخص.تر.نمود..در.حالی..که.در.

نیم��ی.از.بیمارانی.که.درمانی.دریافت.نکرده.بودند،.بیماری.

پیش��رفت.نکرده.بود.)بر.اس��اس.معیارهای.س��خت.گیرانه.

پریمتری.در.پروتکل(،.در.12.درصد.از.بیماراِن.تحت.درمان.

-علی.رغم.کاهش.ش��دید.و.تهاجمی.IOP-.وضعیت.بیماری.

بدتر.ش��ده.بود.)شاید.%30.کاهش.زیر.baseline IOP.برای.
برخی.بیماران.خاص،.به..اندازه.کافی.تهاجمی.نمی.باشد(.

NTG.احتم��االً.دربرگیرنده.مجموع��ه.متنوعی.از.انواع.

اپتی��ک.نوروپات��ی.می.باش��د.ک��ه.در.آن.ها،.ممکن.اس��ت.

فاکتورهایی.مس��تقل.از.فش��ار.نقش.مهم��ی.را.ایفا.نمایند..

بخش.اندک��ی.از.بیماران.ممکن.اس��ت.دارای.تغییراتی.در.

عصب.اپتیک.باش��ند.که.ناشی.از.یک.فاکتور.تحریک.کننده..

بوده.که.دیگر.وجود.ندارد..در.سایر.بیماران.ممکن.است.علل.

غیر.گلوکومی.در.کاپینگ.عصب.اپتیک.نقش.داش��ته.باشد..

بنابراین.تهیه.یک.ش��رح..حال.کام��ل.و.معاینه.دقیق.جهت.

مش��خص.کردن.این.که.کدام.بیم��ار.را.باید.تحت.نظر.قرار.

داد.)Observe(.یا.اینکه.چه.موقع.درمان.را.باید.شروع.کرد،.

دارای.باالترین.اهمیت.برای.پزش��کان.می.باش��د..به..عنوان.

مثال.در.بیماری.که.سابقه.مصرف.کورتیکوسترویید.داشته.

و.یا.پراکندگی.پیگمان.ها.در.او.در.حال.از.بین.رفتن.اس��ت،.

احتماالً.پی.گی��ری.به.تنهایی.مفید.و.مناس��ب.خواهد.بود..

در.غیر.این.صورت.حد.و.مرز.پیش��نهادی.من.جهت.شروع.

درم��ان.دارویی.و.ترابکولوپالس��تی.لیزری.س��لکتیو.پایین.

می.باش��د.چرا.که.این.درمان.ها.دارای.ریسک.نسبتاً.پایینی.

هس��تند..وجود.نقایص.میدان.دید.در.نواحی.پاراسنترال.و.

ریس��ک.فاکتورهای.پیش��رفت.-از.قبیل.خونریزی.دیسک.

و.س��ابقه.میگ��رن-.از.جمله.فاکتورهایی.می.باش��ند.که.مرا.

وادار.می.کند.تا.فشارهای.پایین.تری.را.به.عنوان.نقطه.هدف.

کاربردهای کلینیکی مطالعات اصلی انجام  شده در مورد گلوکوم
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مورد.نظر.خودم.تعیین.کنم..در.بیمارانی.که.دارای.تغییرات.

عملکردی.و.یا.س��اختمانی.واضح.و.مش��خص.می.باش��ند،.
مداخالت.جراحی.به.کار.گرفته.می.شود.

دکت�ر زیگفرید:.در.بیماری.که.دچار.گلوکوم.با.فش��ار.

نرمال.بوده.و.به..تازگی.بیماری.وی.تش��خیص.داده..ش��ده،.

یکی.از.مهم.ترین.گام.ها.مش��خص.کردن.این.نکته.است.که.

آیا.آن.ها.دارای.فشار.نرمالی.هستند.و.یا.اینکه.–آن.طور.که.

ترجیح.می.دهم– دارای.فش��ار.»پایین.تری«.می.باش��ند..در.

زمان.تش��خیص.اولیه،.پزش��کان.فقط.با.انجام.تعداد.اندکی.

اندازه.گی��ری.IOP.به..عنوان.baseline.درمان.دارویی.را.برای.

بس��یاری.از.بیم��اران.آغاز.می.کنن��د..در.مطالعه.CNTG،.از.

10.اندازه.گیری.پایه.)baseline(.اس��تفاده.شد..هر.چند.که.

م��ن.معموالً.بیماران.را.بیش.ت��ر.از.10.بار.ویزیت.نمی.کنم،.

ام��ا.ترجیح.می.دهم.که.قبل.از.ش��روع.درمان،.یک.ارزیابی.

روزانه.از.IOP.انجام.داده.باش��م..ضمناً.در.صورتی.که.پزشک.

ارجاع.دهنده.بیم��ار.به..تازگی.دارو.را.برای.او.ش��روع.کرده.

باش��د،.داروهای.بیمار.را.نیز.قطع.خواهم.کرد.تا.مقدار.فشار.

داخل.چشمی.پایه.او.مش��خص.گردد..نکته.آخر.اینکه.من.

.IOP.و.تاثیر.بر.روی.اندازه.گیری.های.CCT.اندازه.گیری.های

را.در.نظ��ر.قرار.خواهم.داد..ب��ه..عنوان.مثال،.در.بیماری.که.

CCT.برابر.با.μm.475.و.فشار.داخل.چشمی.او.14.میلی.متر.

جیوه.اس��ت،.ممکن.اس��ت.درمان.به.نحو.آشکار.و.روشنی.
سودمند.و.مؤثر.واقع.شود.

در.بیمارانی.که.ش��واهدی.از.بروز.آس��یب.گلوکومی.به.

عصب.اپتیک.)آنالیز.الیه.فیبرهای.عصبی(.همراه.با.اختالل.

میدان.دید.متناسب.با.آن،.اختالل.میدان.دید.پاراسنترال.و.

یا.هرگونه.ش��واهد.مستندی.از.پیشرفت.وجود.داشته.باشد،.

درمان.کاهش.دهنده.IOP.را.ش��روع.خواهم.کرد..همچنین.

من.میدان.های.دید.غیر.قابل.تفسیر.را.به..عنوان.شاهدی.از.

وقوع.خونریزی.دیس��ک.در.نظر.ق��رار.می.دهم..پس.از.تهیه.

یک.ش��رح..حال.دقیق.پزشکی،.هم.زمان.مس��ائلی.از.قبیل.

هایپوتنشن.سیس��تمیک.بخصوص.هایپوتنشن.شبانه،.آپنه.

در.خواب.و.میگرن.را.مورد.بررس��ی.قرار.می.دهم..من.اغلب.

اوقات.نگرانی.های.خودم.در.خصوص.هایپوتنش��ِن.ناشی.از.

دارو،.مصرف.بتابالکرها.و.تشخیص.و.درمان.آپنه.خواب.را.با.
پزشک.عمومی.درمانگر.بیمار.در.میان.می.گذارم.

نحوه.انتخاب.یکی.از.دو.ابزار.زیر.توسط.شما.چگونه.است؟. ..3
.Ahmed glaucoma valve, Baerveldt glaucoma implant

دکت�ر ل�ی:.خوش��بختانه.دو.دس��تگاه.درن��اژ.عالی.در.

..Ahmed glaucoma valve.ب��ازار.در.دس��ترس.ق��رار.دارن��د

.Venturi1.دارای.ی��ک.سیس��تم.دریچ��ه.ای.ب��ا.خاصی��ت

ب��از. جی��وه. میلی.مت��ر. .8-10 فش��ار. در. ک��ه. .می.باش��د.

می.ش��ود.و.از.ای��ن.طریق.از.هایپوتون��ی.جلوگیری.به.عمل.

خاصی��ت. دارای. .Baerveldt glaucoma implant می.آی��د..

تنظیم.جریان.نمی.باش��د.و.نیاز.دارد.که.جراحان.به..صورت.

.end plate.موقت.جریان.را.محدود.نموده.تا.اسکار.در.اطراف

تش��کیل.ش��ود..مطالعه.AVB.و.مطالع��ه.ABC،.دو.مطالعه.

بزرگ.و.چند.مرکزی.از.نوع.RCT.بودند.که.دو.دس��تگاه.را.

با.یکدیگر.مورد.مقایسه.قرار.دادند..طرح.مطالعه.و.نتایج.به.

دس��ت.آمده.از.هر.دو.مطالعه.بسیار.ش��بیه.به.یکدیگر.بود..

در.عین.حال.که.هر.دو.وس��یله.IOP.را.به.میزان.چش��م.گیر.

کاه��ش.داده.ب��ود،.Baerveldt glaucoma implant.ب��ه..طور.

میانگی��ن.در.ح��دود.3-2.میلی.متر.جیوه.فش��ار.را.بیش.تر.

کاه��ش.داد..با.این..وجود،.در.گ��روه..Baerveldt.میزان.بروز.
عوارض.خطیر.و.جدِی.مرتبط.با.هایپوتونی.بیش.تر.بود.

کنت��رل.س��ریع. اگ��ر.دغدغ��ه. کار.خ��ودم. در. م��ن.

 IOP.و.ایمن��ی.را.داش��ته.باش��م.در.آن.ص��ورت.ترجی��ح.

می.ده��م.از.Ahmed glaucoma valve.اس��تفاده.کن��م..در.

بیماران.س��المندی.که.در.معرض.خطر.باالی.بروز.عوارض.

مرتبط.با.هایپوتونی.می.باشند.و.بعید.است.که.در.طی.دوره.

حیاتشان.به.شکل.چشم.گیر.تحت.تاثیر.فشار.داخل.چشمی.

کمی.باالتر.ق��رار.بگیرند،.اغلب.از.Ahmed valve.اس��تفاده.

خواهد.ش��د..هنگامی..که.به.کنترل.هر.چه.بیش.تر.IOP.در.

بلندمدت.نیاز.داریم.و.پذیرش.ریس��ک.باالتر.مرتبط.با.این.

روش.قابل.توجیه.باشد،.از.ایمپلنت.برولت.استفاده.می.کنم..

بیمارانی.ک��ه.IOP.در.آن.ها،.19-13.میلی.متر.جیوه.بوده.و.

دچار.پیشرفت.گلوکوم.شده..اند.و.یا.بیماران.جوان.و.کم.سن.
و.سال.تر.اغلب.در.این.دسته.قرار.خواهند.گرفت.

Baerveldt glaucoma.دکت�ر زیگفری�د:.من.معم��والً.از
implant.در.بیماران��ی.که.به.دنب��ال.ترابکولکتومی.ناموفق.

فش��ار.داخل.چشمی.کنترل.نشده.یا.در.بیمارانی.که.در.هر.

حال.کاندیداهای.نامناسبی.برای.جراحی.فیلترینگ.هستند.

)اس��کارهای.ملتحم��ه،.افرادی.که.به.علت.س��ن،.تبعیت.از.

درم��ان.و.پی.گیری.به.نظر.می.رس��د.در.معرض.خطر.باالی.

شکس��ت.درم��ان.باش��ند،.افرادی.ک��ه.به.عل��ت.مواجهات.

ش��غلی.در.معرض.خطر.بالقوه.باالی.بروز.عفونت.هس��تند،.

در.موارد.بهداش��ت.نامناس��ب.پلک(،.اس��تفاده.می.کنم..در.

هر.دو.مطالعه.AVB.,ABC.مش��خص.ش��د.که.با.استفاده.از.

..جیووانی.باتیستا.ونتوری:.فیزیکدان.قرن.19-18.میالدی،.این.اثر.به.نام. .1

او.و.جهت.کانال.هایی.که.در.قسمت.میانی.آن.ها.یک.بخش.باریک.و.تنگی.
وجود.دارد،.نامیده.شده.است.
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ای��ن.ایمپلن��ت،.کاهش.IOP.به.نحو.بهت��ری.صورت.گرفت.

و.احتمال.شکس��ت.پایین.تر.بود..ریسک.عوارض.هایپوتونی.

با.باز.ش��دن.tube،.مورد.بحث.و.بررس��ی.می.باش��د.و.من.با.

توجه.به.مقدار.فش��ار.داخل.چش��م.قب��ل.از.عمل.جراحی.
.و.ش��دت.آس��یب.گلوکومی.،.از.یک.لیگات��ور.پلی.گالکتین
.،TG-160.7-0.)ویکریل(.و.3-1.عدد.سوراخ.با.یک.سوزن
اس��تفاده.می.کن��م..ایمپلن��ت.انتخابی.م��ن.ایمپلنت.250.
میلی.مت��ر.مربعی.برولت.اس��ت.چرا.که.با.توجه.به.مس��اله.
مس��احت.در.مقابِل.ریس��ک.بالق��وه.باالتر.دیپلوپ��ی،.قانع.

نشده.ام.که.»بزرگ.تر،.بهتر.است«.
م��ن.در.م��ورد.بیماران��ی.که.دچ��ار.اووئی��ت.مزمن.یا.
عودکننده،.گلوکوم.نئوواس��کولر.به.دنبال.درمان.با.داروهای.
ض��د.فاکتور.رش��د.عروق��ی.)anti-VEGF(.هس��تند.و.برای.
بیماران.بس��یار.پیری.که.در.زمان.باز.شدن.tube.در.معرض.
ریسک.بالقوه.باالی.خونریزی.س��وپراکورویید.می.باشند،.از.
Ahmed glaucoma valve.اس��تفادهمی.کنم..در.ای��ن.گروه.

خاص.از.بیماران.همان..طور.که.در.مطالعات.بالینی.مشخص.

ش��د،.تمایل.من.به.استفاده.از.شانت.احمد.از.نوع.مخصوص.
اطفال.)مدل.FP-8(.و.در.سایر.افراد.از.مدل.FP-7.است.

تصمیم.گی��ری.ش��ما.در.خص��وص.بیم��اران.مبتال.به. ..4

هایپرتنشن.چشمی.که.می.بایست.تحت.درمان.کاهش.

IOP.قرار.گیرند،.به.چه.صورت.می.باشد؟.آیا.به.نظر.شما.

استفاده.از.ابزار.محاسبه.گر.ریسک.گلوکوم.مفید.است؟
دکتر لی:.من.پس.از.ارزیابی.دقیق.ریس��ک.فاکتورهای.
گلوکوم.-از.جمله.س��ابقه.خانوادگ��ی-.در.مورد.گزینه.های.
موجود.با.بیمار.مفصاًل.گفتگو.می.کنم..محاس��به.گر.ریسک.
مبتنی.ب��ر.OHTS،.ابزار.جالب..توجه.و.س��ودمندی.اس��ت.
که.به.ما.در.مورد.ریس��ک.نس��بی.در.ط��ول.یک.دوره.پنج..
س��اله.اطالعاتی.ارایه.می.دهد..این.محاس��به.گر،.متغیرهای.
مهم��ی.از.قبیل.س��ن.و.IOP.و.نی��ز.CCT.را.–که.از.طریق.
پاکی.متری.اندازه.گیری.می.شود-.با.یکدیگر.ترکیب.می.کند..
ما.مدیون.محققان.OHTS.هستیم.چرا.که.آن.ها.اهمیت.این.
اندازه.گیری.حیاتی.را.مش��خص.و.معین.کردند..نکته.جالب.
.توجه.اینکه.در.هنگام.گفتگو.با.بیماران.در.خصوص.ش��روع.
درمان،.برخی.بیماراِن.دارای.»ریسک.باال«.ترجیح.می.دهند.
که.به..جای.شروع.هرگونه.درمانی،.مورد.مانیتورینگ.دقیق.
از.طریق.تونومتری.و.پریمتری.مکرر.و.نیز.ارزیابی.دیس��ک.
و.الیه.رش��ته.های.عصبی.قرار.گیرند..از.سویی.دیگر.برخی.
بیماراِن.دارای.»ریس��ک.پایین«.تصمیم.گرفته.اند.تا.جهت.
کاهش.هر.چه.بیش.تر.ریس��ک.تبدیل.به.گلوکوم،.درمان.را.

شروع.کنند.
دکت�ر زیگفرید:.بگذارید.س��خنم.را.ب��ا.این.جمله.آغاز.
کنم:.»من.عاش��ق.سیستم.محاس��به.کننده.ریسک.گلوکوم.
هس��تم!«..هر.چند.که.مشخص..ش��ده.که.داروها.می.توانند.
.،OHTN.ریس��ک.ایجاد.گلوکوم.را.در.مبتالیان.به.گلوکوم.یا
در.ح��دود.50.درص��د.کاهش.دهن��د.)OHTS1(،.این..طور.
نیس��ت.که.هر.بیمار.مبتال.به.OHTN.نیاز.به.درمان.داش��ته.
باش��د..OHTS2.نش��ان.داد.که.میان.گروه.های.تحت.درمان.
داروی��ی.و.observation.ه��ر.دو.گ��روه.در.این.ف��از.مطالعه.
هی��چ.اختالف��ی.از.نظر.بروز.گلوکوم.وجود.نداش��ت..من.به..
تمام��ی.بیمارانم.درمان.را.پیش��نهاد.می.کنم.و.در.کنار.آن.
به..صورت.ش��فاف.و.روشن،.ش��ناخت.خودم.از.ویژگی.های.
.high-risk.و.low-risk.را.ب��ا.آن.ه��ا.در.میان.می.گذارم..من.
.در.ای��ن.میان.همواره.به.مس��ائلی.از.قبی��ل.امید.به.زندگی
)life Expectancy(.و.خطر.از.دس��ت.رفتن.بینایی.و.کاهش.

بینایی.نیز.اشاره.می.کنم.
من.معموالً.از.محاسبه.گر.ریسک.OHTS/EGPS.استفاده.
کرده.)http://ohts.wustl.edu/risk(.و.آن.را.جلوی.بیمار.روی.
کامپیوتر.نش��ان.می.دهم.و.هنگامی.که.ریس��ک.فاکتورها.را.
وارد.می.کنم،.ریس��ک.فاکتورها.و.نیز.نحوه.محاسبه.ریسک.
تقریبی.5.س��اله.بروز.گلوکوم.را.در.حداقل.یک.چشم.برای.
بیم��ار.توضیح.می.دهم..در.ضمن.اطالع��ات.مربوط.به.الیه.
فیبرهای.عصبی.را.که.به..وس��یله.OCT.به.دست.آمده،.ثبت.
می.کن��م:.این.فاکتور،.فاکتوری.اس��ت.که.در.OHTS.وجود.
ن��دارد.و.در.OHTS.فق��ط.از.تصاوی��ر.تهیه..ش��ده.از.اپتیک.
دیس��ک.استفاده..ش��ده.بود..البته.ش��ریک.نمودن.بیمار.در.
این.فرایند.تصمیم.گیری.محل.بحث.می.باشد.چرا.که.درک.
بیمار.از.ریسک.ممکن.است.چشم.گیر.و.قابل.مالحظه.باشد..
اگ��ر.در.خانواده.بیمار.افرادی.وجود.دارند.که.بینایی.خود.را.
به.علت.گلوکوم.از.دست..داده.باشند،.در.آن.صورت.این.امر.
ممکن.است.بر.هر.گونه.ریسک.محاسبه..شده.ای،.تاثیرگذار.
بوده.و.مهم.تر.از.آن.باش��د..من.همیشه.به.بیمارانم.این..طور.
می.گویم.که.انگار.دلیل.منطقی.و.خوبی.برای.شروع.درمان.
وجود.دارد.و.در.آن.حال.برای.قطع.درمان.باید.دلیل.بهتری.

وجود.داشته.باشد.
آیا.ش��ما.در.بیماران.گلوکوم.زاوی��ه.باز.اولیه.که.جدیداً. ..5
تش��خیص.داده..ش��ده.اند،.ب��ه..عنوان.نخس��تین.درمان.
توصیه.به.جراحی.می.کنید؟.اگر.جواب.مثبت.است،.در.

این.خصوص.با.بیمار.چگونه.مشورت.می.کنید؟
دکتر لی:.جراحی.فیلترینگ.برای.بس��یاری.از.مبتالیان.

کاربردهای کلینیکی مطالعات اصلی انجام  شده در مورد گلوکوم
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به.گلوکوم.مفید.بوده.و.باعث.حفظ.بینایی.آن.ها.می.ش��ود..

CIGTS.به.وضوح.نش��ان.داد.که.جراح��ی.فیلترینگ.اولیه.

قبل.از.هر.گونه.درم��ان.دارویی،.می.تواند.در.کاهش.IOP.و.

تثبیت.میدان.دید،.بسیار.مفید.و.مؤثر.باشد..با.این..وجود.در.

هنگام.مش��ورت.با.فردی.که.در.مقابل.من.نشسته،.احساس.

می.کن��م.که.ایمن��ی.یک.دغدغه.و.نگرانی.عمده..اس��ت..در.

حالی..که.مش��کالت.و.عوارض.خطرناکی.از.قبیل.خونریزی.

س��وپراکوروییدال،.خروج.مایع.زاللیه.از.مس��یر.نادرس��ت،.

اندوفتالمی��ت،.ماکولوپاتی.دائمی.و.هایپوتونی.نس��بتاً.نادر.

هس��تند،.داروه��ا.و.لیزر.در.آن.حد.آس��یب.زا.نمی.باش��ند؛.

بنابرای��ن.من.تقریباً.همیش��ه.داروها.و.لیزرتراپی.را.ش��روع.

می.کنم.و.فقط.مواقعی.که.گزینه.های.محافظه.کارانه.نتوانند.

IOP.را.به..اندازه.کافی.کنت��رل.کنند،.جراحی.فیلترینگ.را.

پیشنهاد.می.کنم.
MIGS،.ایمنی.جراحی.ها.را.افزایش.داده.است؛.در.عین.

حال.اثر.قوِی.کاهش.دهنده.IOP.که.در.روش.های.س��نتی.تر.

دیده.می.ش��ود،.هنوز.در.این.تکنیک.مش��اهده.نشده.است..

به.تدریج.ک��ه.تکنیک.های.جراحی.و.تکنولوژی.پیش��رفت.

می.کنن��د،.روش.ه��ای.بی.خطرتر.MIGS.به..ج��ای.جراحی..
سنتی.فیلترینگ.به.بازار.عرضه.خواهد.شد.

دکت�ر زیگفرید:.هر.چند.که.م��ن.جراحی.را.به..عنوان.

ی��ک.درمان.اولیه.بالقوه.برای.یک.بیمار.مبتال.به.POAG.که.

اخیراً.بیماری.وی.تشخیص.داده..شده،.در.نظر.قرار.می.دهم.

ام��ا.این.مس��یر.را.در.اولی��ن.ویزیت.بیمار،.به..ن��درت.به.او.

پیشنهاد.خواهم.کرد..در.بیمارانی.که.دچار.آسیب.گلوکومی.

پیش��رفته.بوده.و.IOP.در.آن.ها.به.نحو.محسوسی.باال.است،.

تاکی��د.و.اصرار.من.این.اس��ت.ک��ه.با.اس��تفاده.از.داروها.و.

ی��ا.لیزرتراپی.بعید.اس��ت.که.بتوان.به.مح��دوده.مورد.نظر.

در.مورد.IOP.دس��ت.پیدا.کنی��م.و.احتماالً.جراحی.بهترین.

اس��تراتژی.ما.در.طوالنی.مدت.خواهد.ب��ود..اگر.بیماران.به.

.آس��انی.بگویند.که.در.تهیه.یا.به.خاط��ر.آوردن.یا.در.نحوه.

مصرف.داروهای.موضعی.چشمش��ان.دچار.مشکل.هستند،.

در.آن.صورت.جراحی،.جایگزین.کاماًل.مناسبی.بوده.و.باید.

ه��ر.چه.زودتر.در.مورد.آن.با.بیم��ار.صحبت.کرد.بخصوص.

در.صورت.وجود.آس��یب.واضح.عص��ب.اپتیک.و.اختالل.در.
میدان.بینایی.بیمار.

نتای��ج.حاصل.از.CIGTS.به.پزش��کان.یادآوری.می.کند.

که.در.بیمارانی.که.به.تازگی.بیماری.آن.ها.تش��خیص.داده..

شده،.ترس.از.نابینایی.امری.واضح.و.قابل..توجیه.است...در.

بیمارانی.که.دچار.بیماری.پیش��رفته.هستند،.نتایج.حاصل.

از.جراحی.مطلوب.تر.بوده.و.ریس��ک.پیش��رفت.دیفکت.در.

میدان.بینایی،.پایین.تر.خواه��د.بود..در.صورت.انجام.عمل.

جراح��ی.تغییرات.IOP.کم.تر.بوده.و.حداکثر.مقدار.IOP.نیز.

پایین.تر.می.باشد.که.این.امر.به.دو.ریسک.فاکتور.مهم.جهت.

آس��یب.پیش.رونده.اش��اره.دارد..در.این.RCT.که.نخستین.

مطالعه.کلینیکی.مهم.در.رش��ته.چشم.پزشکی.می.باشد.که.

کیفیت.زندگ��ی.را.نیز.ارزیابی.ک��رده،.در.افرادی.که.تحت.

عم��ل.جراحی.قرار.گرفتند،.ع��وارض.اندکی.بروز.یافته.بود..

در.گ��روه.تحت.درم��ان.دارویی.در.قیاس.ب��ا.گروه.جراحی.
..ش��ده،.هیچ.اخت��الف.قابل.مالحظ��ه.ای.از.نظ��ر.معیارهای

QOL = Quality of Life.وجود.نداشت.

آیا.ترابکولوپالس��تی.لی��زری،.جایگزی��ن.درمانی.اولیه. ..6

منطقی.و.مناس��ب.به.ج��ای.دارو.در.بیمارانی.که.دچار.

گلوک��وم.زاویه.ب��از.به.تازگی.تش��خیص.داده..ش��ده.،.
می.باشد؟

دکتر لی:.من.ش��خصاً.ترابکوپالس��تی.لی��زری.انتخابی.

)SLT(1.را.برای.تمامی.بیماران.مبتال.به.گلوکوم.زاویه.بازی.

که.بیماری.آن.ها.به.تازگی.تش��خیص.داده..ش��ده،.پیشنهاد.

می.کن��م..ع��دم.موافقت.و.ع��دم.عالقه.بیم��ار.جهت.انجام.

ترابکولوپالس��تی.لی��زری.به..عنوان.یک.درم��ان.اولیه.برای.

گلوک��وم.زاویه.باز.ب��رای.من.به.یک.معم��ا.و.چالش.واقعی.

تبدیل..شده.است..مطالعه.GLT.با.استفاده.از.ترابکولوپالستی.

با.لی��زر.آرگون.و.اخی��راً.مطالعه.SLT/MED.نش��ان.دهنده.

اثربخشی.قابل.مقایسه..درمان.لیزری.با.بتابالکرهای.موضعی.

یا.آنالوگ.های.پروس��تاگالندین.می.باشد..از.دیدگاه.قیاسی.

ترابکولوپالس��تی.لیزری.به..عنوان.درمان.اولیه.برای.گلوکوم.

زاویه.باز.گزینه.منطقی.و.مناس��بی.است..این.روش.یکی.از.

معدود.درمان.هایی.اس��ت.که.مستقیماً.پاتولوژی.زمینه.ساز.

ایجاد.بس��یاری.از.اشکال.گلوکوم.زاویه.باز.که.همان.کاهش.

جری��ان.خروج��ی.زاللیه.در.ش��بکه.ترابکوالر.می.باش��د.را.

هدف.گیری.می.کند:..به.نظر.می.رس��د.که.ترابکولوپالس��تی.

لی��زری.از.نظر.عوارض.جانبی،.کیفیت.زندگی،.تحمل.بیمار.
و.هزینه،.گزینه.مطلوب.تری.است.

دکت�ر زیگفری�د: در.بیمارانی.که.دچ��ار.گلوکوم.زاویه.

باز.جدیداً.تش��خیص.داده..شده،.می.باشند،.ترابکولوپالستی.

لی��زری.را.بای��د.به.عنوان.ی��ک.درمان.اولیه.بالق��وه.در.نظر.

داش��ت..GLT.و.نی��ز.مطالعه.پی.گیری.آن.ک��ه.بیش.از.20.

سال.قبل.منتشر.گردیده،.نشان.داد،.ترابکولوپالستی.لیزری.

اولیه.روش��ی.ایمن.و.مؤثر.می.باش��د..باید.یادآوری.کرد.که.

1 . Selective Laser Trabeculoplasty
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در.این.مطالعه.در.مقایس��ه.با.SLT.که.امروزه.از.آن.به..وفور.

اس��تفاده.می.شود،.از.لیزر.آرگون.استفاده.شده.بود..در.عین.

حال.همان.طور.که.مطالعه.SLT/MED.نشان.داد،.یافته.های.
مشابهی.نیز.در.مورد.لیزر.SLT.مشاهده.گردیده.است.

م��ن.به.بیم��اران.جوان.تری.که.دچ��ار.بیماری.حقیقی.

می.باش��ند،.اعالم.می.کنم.که.آن.ها.در.آینده.ممکن.اس��ت.

به.درمان.ه��ای.اضافی-.چ��ه.دارویی.و.چ��ه.جراحی-.نیاز.

پیدا.کنند..از.س��وی.دیگر،.در.مورد.بیماران.سالمند.درمان.

ممکن.اس��ت.باعث.کاهش.تعداد.داروهای.مصرفی.آن.ها.و.

تثبیت.نوسانات.روزانه.فشار.چشم.شود..آموختن.این.مساله.

ب��ه.بیماران..ک��ه.SLT،.باعث.عالج.و.درم��ان.کامل.بیماری.

نخواه��د.ش��د.از.اهمیت.خاصی.برخوردار.اس��ت..پی.گیری.

م��داوم.بیماران.امری.حس��اس.و.خطیر.می.باش��د.چرا.که.

درمان.برای.همیش��ه.ادامه.نخواهد.داش��ت.و.پیش.بینی.در.

خصوص.میزان.اثرات.ایجاد.ش��ده.و.مدت..زمان.بقای.اثرات.

حاصل.از.درمان،.غیر.ممکن.است..من.به..عنوان.یک.گزینه.

جایگزین.با.ریس��ک.پایین.برای.درمان.دارویی،.به.بیماران.

تأکی��د.می.کنم.ک��ه.معایب.کار.باید.ان��دک.و.اثرات.حاصله.

مفید.و.مطلوب..باشد..در.مقابل.اگر.بیماری.گلوکوم.در.زمان.

تشخیص.بسیار.پیشرفته.باشد،.در.آن.صورت.احتمال.اینکه.

SLT.بتواند.IOP.را.به.م��دت.طوالنی.کنترل.نماید،.ضعیف.

خواهد.بود.
نح��وه.گفتگوی.ش��ما.با.بیم��اران.در.م��ورد.مطالعات. ..7
انجام.ش��ده.در.م��ورد.گلوکوم.برای.اینک��ه.به.آن.ها.در.

تصمیم.گیری.های.درمانی.کمک.شود،.چگونه.است؟
دکت�ر ل�ی:.طب.مبتن��ی.بر.ش��واهد،.به.م��ا.در.انجام.
تصمیم.گیری.ه��ای.درمان��ی.کم��ک.خواهد.ک��رد..بیماران.
مطمئ��ن.می.ش��وند.ک��ه.در.مواجهه.با.گزینه.ه��ای.درمانی.
گلوک��وم،.تنه��ا.نیس��تند.و.اینکه.دیگرانی.نیز.هس��تند.که.
گزینه.ه��ای.موجود.را.جهت.حفظ.دید.آن.ها.مورد.بررس��ی.
ق��رار.می.دهند..کار.من.این.اس��ت.که.ب��ه.آن.ها.کمک.کنم.
تا.اطالعات.را.با.وضعیت.خاص.خودش��ان.)از.جمله.ش��دت.
بیماری..،.س��رعت.پیشرفت.بیماری.و.دغدغه.های.مربوط.به.
س��المتی(.و.نیز.با.مناسب.ترین.گزینه.های.درمانی.پیشنهاد.

شده.از.سوی.من.مطابقت.دهند.
دکت�ر زیگفری�د:.اوالً.گفتگو.در.م��ورد.مطالعات.مهم.
کلینیکی.انجام.ش��ده.با.بیماران،.فرصتی.هست.تا.به.آن.ها.
ی��اد.بدهیم.که.چگونه.کش��فیات.مه��م.علمی-که.اغلب.از.
طریق.دالرهای.مالیاتی.آن.ها.از.س��وی.مؤسسه.ملی.چشم.
مورد.حمایت.می.باش��د-.بر.نحوه.درمان.بیماران.توس��ط.ما.

تاثیرگذار.می.باش��د..پس.از.آن.من.این.نکته.را.که.آیا.آن.ها.

بر.اس��اس.معیارهای.س��خت.گیرانِه.مطالعات.انجام.ش��ده،.

می.توانس��ته.اند.در.چنین.مطالعاتی.شرکت.داشته.باشند.یا.

نه.را.بررس��ی.می.کنم..با.توضیح.در.م��ورد.مطالعات.بالینی.

ب��زرگ،.اطالعاتی.در.مورد.یک.س��ؤال.خاص.و.نیز.در.مورد.

وضعیت.»میانه«.به.بیمار.عرضه..ش��ده.و.در.عین.حال.باید.

دانس��ت.که.در.هر.بیماری.این.طور.نیس��ت.ک��ه.این.نتایج.
یکسان،.همیشه.اوقات.کارآیی.داشته.باشد.

مش��خص.ک��ردن.اینکه.دیگ��ران.در.چنی��ن.وضعیت.

مشابهی.چه.رفتاری.داشته.اند،.اغلب.به.بیماری.که.در.مورد.

ضرورت.انجام.مراحل.بع��دی.الگوریتم.درمانی.–بخصوص.

مداخالت.درمانی-.دل.نگران.و.نامطمئن.است،.بسیار.کمک.

خواهد.کرد..اگر.من.بتوانم.بیمار.را.در.این.اطالعات.س��هیم.

کنم،.در.آن.صورت.این.اطالعات.نه.تنها.نظر.ش��خصی.من.

بوده.بلکه.یافته.هایی.است.که.بر.اساس.آنالیزهای.آماری.به.

دس��ت.آمده.اس��ت..در.حال.حاضر.بسیاری.از.بیماران.ما.از.

اینترن��ت.خبر.دارند.و.اغلب.در.مورد.انواع.مختلف.مطالعات.

از.ما.س��وال.می.کنند.و.ممکن.است.در.مورد.نتایج.به.دست.

آمده.نیز.مطالبی.را.خوانده.باش��ند..این.نقطه.جایی.اس��ت.

که.در.آن،.ارایه.تفس��یر.داده.ها.جهت.شرایط.خاص.آن.ها.از.
اهمیت.خاصی.برخوردار.است.

در.بیم��اری.که.در.هن��گام.مراجعه.تغیی��رات.گلوکوم. ..8
.داش��ته.ول��ی.فش��ار.داخل.چش��می.وی.پایین.اس��ت
)mm Hg.14-10(،.فشار.مورد.نظر.خود.را.جهت.درمان.

چگونه.تنظیم.می.کنید؟
دکتر لی:.در.ابتدای.کار،.مشخص.کردن.اینکه.حداکثر.
فش��ار.داخل.چش��می،.احتماالً.چه.مق��دار.خواهد.بود،.کار.
بسیار.مناسب.و.مفیدی.است..ما.می.دانیم.که.با.چک.کردن.
.IOP.در.مطب،.ممکن.اس��ت.افزایش.های.روزانه.IOP..ًصرفا
نادیده.گرفته.ش��ود..چک.کردن.یک.منحنی.روزانه.اصالح..
شده.IOP.همراه.با.چند.بار.تونومتری.در.زمان.های.مختلف،.
»مقدار.حداکثری1«.فش��ار.داخل.چشمی.را.بهتر.مشخص.
خواه��د.کرد..با.تولید.دس��تگاه.تونومت��ری.خانگی.iCare.و.
لنزهای.تماس��ی.Triggerfish،.احتم��االً.اطالعات.دقیق.تری.
را.در.خص��وص.تغییرات.IOP.به.دس��ت.خواهیم.آورد..من.
در.گام.اول.پیش��نهاد.می.کن��م.ک��ه.IOP.در.حد.30.درصد.
زیر.مقدار.حداکثر.)peak(،.کاهش.یابد..با.توجه.به.س��هولت.
درمان.و.نیز.ثبات.وضعیت.بیمار.که.بر.اساس.پریمتری.های.
متوالی.و.ارزیابی.عصب.اپتیک.مش��خص.می.شود،.می.توان.

1 . peak

کاربردهای کلینیکی مطالعات اصلی انجام  شده در مورد گلوکوم
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این.رقم.را.تغییر.داد.و.اصالح.کرد.
دکت�ر زیگفری�د:.در.بیماران��ی.ک��ه.در.آن.ه��ا.IOP.به..
ط��ور.روزانه.اندازه.گیری.ش��ده.و.حداق��ل.در.روزهای.مجزا.
دو.ب��ار.اندازه.گیری.صورت.گرفته،.مش��خص.کردن.فش��ار.
داخل.چش��می.واقعی.پایه.«baseline».امری.ضروری.است..
همچنین.اندازه.گیری.های.CCT.می.تواند.بر.محدوده.فش��ار.
هدف.تاثیرگذار.باش��د..آنالیز.میدان.دی��د،.از.جمله.میدان.
دید.مرکزی.)مثاًل.2-10(.جهت.مش��خص.کردن.یک.عدد.
پای��ه.و.نیز.OCT.از.الیه.س��لول.های.گانگلیون��ی.ماکوال.از.
اهمیت.خاصی.برخوردار.است..پس.از.مستندسازی.تمامی.
پارامترهای.پایه.و.تهیه.یک.ش��رح..حال.دقیق.و.پس.از.آن.
.که.آزمون.هایی.که.جهت.بررسی.سایر.علل.اپتیک.نوروپاتی.
کاربرد.دارند،.تکمیل.شد،.تشخیص.قطعی،.همان.گلوکوم.با.
فش��ار.نرمال.یا.با.فشار.پایین.خواهد.بود..هر.چند.که.وجود.
فش��ار.داخل.چشمی.پایه.در.حد.14-10.میلی.متر.جیوه.با.
یک.CCT.متوس��ط،.امری.غیر.عادی.می.باشد،.نقطه.هدف.

از.نظ��ر.م��ن.کاهش.IOP.در.حد.20.درص��د.با.مصرف.یک.

داروی.موضع��ی.بوده.و.البته.SLT.را.نیز.در.نظر.قرار.خواهم.

داشت..استفاده.از.بیش.از.یک.دارو.جهت.کاهش.تقریباً.20.

درصد.از.IOP،.احتماالً.کار.چندان.مناس��بی.نیست.چرا.که.

این.کار.نش��ان.دهنده.عدم.اثربخشی.درمان.و.یا.وجود.خطا.
در.ارزیابی.های.پایه..می.باشد.

در.م��واردی.که.IOP.کم.تر.از.10.میلی.متر.جیوه.باش��د.

و.در.فقدان.CCT.بس��یار.نازک،.بعید.اس��ت.که.پیش��رفت،.

وابسته.به.فشار.باشد.و.من.این.مسأله.را.به.بیماران.توضیح.

می.دهم..از.س��ویی.دیگر،.در.بیمارانی.که.فشار.داخل.چشم.

آن.ه��ا.باالتر.از.10.میلی.متر.جیوه.بوده.و.پیش��رفت.میدان.

بینایی.و.یا.آس��یب.عصب.اپتیک.مرتبط.با.گلوکوم.در.آن.ها.

به.اثبات.رس��یده،.ممکن.اس��ت.مداخ��الت.جراحی.از.نوع.

incisional.)جراحی.فیلترینگ(.مؤثر.و.مفید.باشد.و.من.این.

گزینه.درمانی.را.پیشنهاد.می.کنم.
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درمان آستیگماتیسم نامنظم با ایمپلنت 
pinhole1

ی��ک.اصل.قدیمی.می.تواند.در.مواجهه.با.موارد.چالش.زا.
مفید.شود.

دکتر کلودیو سی. ترینیداد ژوئن 2019
ایمپلنت.های.دارای.دهانه.کوچک.اخیراً.توجه.روزافزونی.
را.به.خود.جلب.کرده.اس��ت..در.عین..حال،.استفاده.از.یک.
دهان��ه.کوچک.در.IOL.ایده.جدیدی.نیس��ت..اولین.تالش.
جهت.ترکیب.ی��ک.دهانه.pinhole.با.ی��ک.ایمپلنت.داخل.
چش��می.به.س��ال.1964.باز.می.گردد:.یک.چشم.پزش��ک.
.Mark.مشهور.انگلیس��ی.به.نام.دکتر.پیتر.چویس،.ایمپلنت
V.)راینر(.را.ابداع.کرد:.یک.لنز.داخل.چشمی.اتاق.قدامی.از.

.pinhole.با.یک.ماسک.جاسازی.شده.PMMA.جنس
از.آن.زم��ان،.ایده.اس��تفاده.از.یک.روزنه.کوچک.جهت.
افزایش.عمق.میدان.در.ایمپلنت.های.داخل.استرومای.قرنیه.

و.لنزهای.داخل.چشمی.مورد.استفاده.قرارگرفته.است.
.در.س�������ال.2014.مطالع��ه.ای.در.م��ورد.ایمپلن��ت
.)XtraFocus Pinhole )Morcher.منتشر.گردید..نوع.چهارمی.
از.ایمپلنت.فوق،.نش��ان.CE.را.در.سال.2016.دریافت.کرد..
از.آن.پس.این.محصول.در.اروپا،.استرالیا،.نیوزیلند.و.برخی.
از.کش��ورهای.آمریکای.التین.و.خاورمیانه.به.فروش.رسیده.
اس��ت..این.محص��ول.در.حال.حاضر.در.ای��االت.متحده.در.

دسترس.نیست.

مشخصات دستگاه
این.وسیله.از.جنس.آکریلیک.هیدروفوبیک.سیاه.رنگ.و.
قابل.تا.ش��دن.می.باشد..Optic.دارای.یک.قسمت.سیاه.رنگ.
است.که.قطر.آن.6.میلی.متر.بوده.و.دارای.یک.منفذ.مرکزی.
ش��فاف.1/3.میلی.متری.اس��ت.که.خاصیت.رفراکتیو.ندارد..

1  Pinhole Implant for Management of Irregular Astigmatism 
- Claudio C. Trindade, MD, PhD - COVER FOCUS JUNE 
2019.

.2Piggyback.ایمپلنت.به..گونه.ای.طراحی..ش��ده.که.به.روش

در.سیلیاری.سولکوس.یک.چش��م.پسودوفاکیک.قرار.داده.
می.شود.)شکل.1(.

اندیکاسیون.اولیه.لنز.XtraFocus،.درمان.آستیگماتیسم.

نامنظ��م.قرنی��ه.ای.به..عن��وان.مث��ال.در.چش��م.ها.پس.از.

...روی.دوش.یا.شانه.کسی.سوارشدن .2

)ش�کل 1(. ایمپلنت به  گونه ای طراحی  ش�ده که ب�ه روش Piggyback در 
سیلیاری سولکوس یک چشم پسودوفاکیک قرار می گیرد.

pinhole درمان آستیگماتیسم نامنظم با ایمپلنت



دو ماهنامه پرتو بصیر - شماره 71 - سال شانزدهم ، مرداد و شهریور 2498

ش�کل 3. بیماری که دچار صدمه چشمی نافذ و از بین رفتن عنبیه بوده 
.XtraFocus کارگذاری )B( و بعد از )A( قبل

 ،)A( از رادی�ال کراتوتوم�ی  XtraFocus در چش�م های پ�س  ش�کل 2. 
.)D ,C( و کراتوکونوس )B( کراتوپالستی نفوذی

کراتوتومی.رادیال،.کراتوپالس��تی.نف��وذی.و.کراتوکونوس.

.post-LASIK ectasia.شکل.2(.و.یا.در.چشم.هایی.که.دچار(

هس��تند،.می.باش��د..عمق.فوکوس.یا.depth of focus.جهت.

بهبود.دید.نزدیک.اندیکاس��یون.مناس��بی.اس��ت.که.دارای.
مزیت.برگشت.پذیری.نیز.می.باشد.

ای��ن.ایمپلنت.را.می.توان.با.هر.نوع.لنز.داخل.چش��می.

دیگ��ری.از.جمله.انواع.توریک.مورد.اس��تفاده.قرار.داد..این.

ویژگ��ی.در.م��وارد.کراتوپالس��تِی.Post-penetrating.و.نیز.

در.مبتالی��ان.به.کراتوکونوس.از.اهمی��ت.خاصی.برخوردار.

می.باش��د..هر.چن��د.که.اث��ر.pinhole.می.توان��د.مقداری.از.

آستیگماتیس��م.منظ��م.را.خنث��ی.کن��د،.ام��ا.در.مبتالیان.

به.آستیگماتیس��م.ش��دید.ترکیب.XtraFocus.ب��ا.یک.لنز.

داخل.چش��مِی.توریک.از.ن��وع.high-Cylinder.می.تواند.اثر.

سینرژیس��تیک.قوی.و.چش��م.گیری.را.ایج��اد.کند..در.این.

.)topographic stability(.س��ناریو.تأیید.ثبات.توپوگرافی��ک

امری.ضروری.است.

انتخاب بیمار
بیماران.ایده.آل.و.مناس��ب.بیمارانی.هس��تند.که.دچار.
ناهنجاری.های.واضح.قرنیه.ای.بوده.و.قس��مت.مرکزی.قرنیه.
آن.ها.ش��فاف.و.قطر.مردمک.آن.ها.زیاد.می.باشد..یک.نمونه.
خوب،.بیمار.کاتاراکتی.می.باشد.که.دچار.کراتوکونوس.بوده.
با.این.مش��خصات:.میانگین.کراتومت��ری.CCT.،D.58.برابر.
ب��ا.μm.380.و.قطر.مردمک.در.ح��االت.مزوپیک.برابر.با.4.
میلی.متر..در.این.بیمار،.می.توان.به.قدرت.دید.باالیی.در.حد.
UCVA.20/30– که.غیرقابل.انتظار.است-.دست.پیدا.کرد.
جهت.نشان.دادن.قدرت.دید.ایجاد.شده.پس.از.جراحی.
به.بیمار.قبل.از.جراح��ی،.می.توان.با.قرار.دادن.pinhole.در.
باالی.بهترین.refraction،.شبیه.س��ازی.نس��بتاً.خوبی.ایجاد.
کرد..با.این..وج��ود،.آزمون.خ��وِب.pinhole،.تضمین.کننده.
موفق.ب��ودن.عم��ل.جراحی.نیس��ت..کدورت.ه��ای.قرنیه.
.)دیستروفی.های.قرنیه.ای،.اسکارها،.تاری.شدید.بینایی(.جزو.

کنترا.اندیکاسیون.های.این.درمان.می.باشند.
نکته.مهم.دیگری.که.باید.مش��خص.شود،.هدف.ایده.آل.
رفراکتیو.می.باش��د..در.چش��می.که.دچار.آستیگماتیس��م.
قرنیه.ای.نامنظم.اس��ت،.توصیه.می.شود.که.هدف.رفراکتیو.
2-.دیوپتر.باش��د..این.کار.باعث.ایج��اد.قدرت.دید.نزدیک.
اصالح..نش��ده.ثاب��ت.و.پای��داری.می.ش��ود،.در.صورتی..که.
افزایش.عم��ق.فوکوس.با.اس��تفاده.از.pinhole.باعث.ایجاد.
دید.دور.اصالح..نش��ده.مطلوب.و.رضایت.بخش.می.شود.و.با.

استفاده.از.عینک.می.توان.آن.را.بیش.تر.تقویت.نمود.

سایر کاربردها، مزایا و معایب
XtraFocus.را.می.توان.در.درمان.نقایص.عنبیه.نیز.مورد.

اس��تفاده.قرار.داد.)شکل.3(..انتظار.می.رود.که.درخشندگی.

ش��دید.نور.)glare(.و.تصاویر.شبح.مانند.و.حساسیت.به.نور.
با.استفاده.از.این.روش.کاهش.یابد.

ی��ک.کاربرد.جال��ب..توجه.دیگ��ر.برای.ای��ن.ایمپلنت،.

استفاده.از.آن.در.درمان.dysphotopsia.پس.از.کار.گذاشتن.

لنزهای.داخل.چش��مِی.مولتی.فوکال.)ش��کل.4(.می.باشد..

.IOL.در.مواقعی.که.تعویض.یک.Piggyback.وجود.خاصیت

ممکن.اس��ت.دارای.خطرات.قابل..مالحظه.و.چش��م.گیری.

باش��د.)مثاًل.در.موارد.کپس��ولوتومی.خلفی.قبلی(،.یک.راه.
حل.انعطاف.پذیر.و.چندکاره.ای.خواهد.بود.

نقطه..ضعف.ایمپلنت.ه��ای.pinhole،.کاهش.نور.ورودی.

می.باش��د..در.برخ��ی.بیماران.این.حالت.ممکن.اس��ت.این.
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.گونه.تعبیر.شود.که.فرد.در.شرایط..نور.کم.احساس.تاریکی.

دی��د.می.کند..معموالً.بیمار.به..راحتی.با.این.احس��اس.کنار.

آمده.و.س��ازگار.می.شود.و.بهبودی.قابل..مالحظه.بینایی.که.

بیماران.آن.را.تجربه.می.کنند،.این.احس��اس.تاریکی.دید.را.

تحت.الش��عاع.قرار.می.دهد..در.عین..حال،.این.مس��اله.نکته.

مهم��ی.اس��ت.که.قبل.از.جراح��ی.باید.با.بیم��اران.در.این.
خصوص.صحبت.نمود.

ماده.آکریلیک.سیاه.رنگ.موجود.در.این.ایمپلنت،.دارای.

خاصیت.منحصر.به..فرد.ش��فافیت.نسبت.به.نور.مادون.قرمز.

)IR(.می.باشد.و.لذا.امکان.بررسی.ساختارهای.قرار.گرفته.در.

پشت.ایمپلنت.را.با.استفاده.از.تجهیزات.مادون..قرمز.فراهم.

می.آورد.)ش��کل.5(..طراحی.)Occlusive(.دارای.یک.ناحیه.

بس��یار.نازک.)180.میکرون.دور.pinhole(.اس��ت.و.شکلی.

مقعر-.محدب.دارد.که.مانع.از.تماس.با.لنز.داخل.چش��می.

اولیه.می.ش��ود..به.علت.نازک.بودن،.می.توان.دس��تگاه.را.از.

طریق.یک.برش.قرنی��ه.ای.دو.میلی.متری.ایمپلنت.کرد..در.

ضمن.می.توان.آن.را.بدون.ایجاد.هیچ..گونه.خطری.همراه.با.
لنز.داخل.چشمی.اولیه.در.داخل.bag.ایمپلنت.نمود.

نتیجه گیری
ه��ر.چند.که.داده.های.پی.گیری.محدود.می.باش��ند،.به.
نظر.می.رسد.که.XtraFocus.نوع.امیدبخشی.از.ایمپلنت.های.
داخل.چش��می.اس��ت..مطالعات.آتی،.اطالعات.بیش.تری.را.

فراهم.خواهند.آورد.

ش�کل 4. در چش�می ک�ه پ�س از ایمپلن�ت ک�ردن لنز داخل چش�می 
مولتی فوکال )A( دچار dysphotopsia شده، ایمپلنت XtraFocus می تواند 

.)B( عالیم را تخفیف دهد و به میزان وسیعی دید بیمار را حفظ کند

شکل 5. ماده آکریلیک سیاه رنگ در برابر اشعه مادون  قرمز شفاف است 
و امکان بررسی ساختارهای قرار گرفته در پشت ایمپلنت را با استفاده از 

تجهیزات مادون  قرمز فراهم می آورد.

pinhole درمان آستیگماتیسم نامنظم با ایمپلنت
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تغییرات دائمی رنگ عنبیه 1

1

ای��ن.کار.به.کمک.یک.نوع.درمان.لیزری.اس��ت.که.به.

..ص��ورت.غیرتهاجمی.و.کم.تر.از.یک.دقیقه.انجام.می.ش��ود،.

ارزیابی.های��ی.در.حال.انج��ام.می.باش��د؛.یافته.های.حاصل.

از.10.س��ال.تحقیقات.حیوانی.و.6.س��ال.تحقیقات.انسانی.
ایمنی.و.اثربخشی.این.درمان.را.تأیید.کرد.

دکتر مارگریت بی. مک دونالد
در.انس��ان.ها.رنگ.دانه.ه��ای.عنبیه.طیف��ی.از.قهوه.ای.
روش��ن.تا.س��یاه.را.در.برمی.گیرن��د.و.بر.اس��اس.آنکه.نور.
.در.داخ��ل.اس��ترومای.عنبی��ه.مطاب��ق.ب��ا.اثر.تین��دال.یا
Tyndall Effect.چگون��ه.پراکن��ده.می.ش��ود،.عنبیه.ممکن.

اس��ت.آبی،.س��بز.یا.فندقی.رنگ.به.نظر.برسد..هر.چند.که.

ژنتیک.رنگ.چش��م.بسیار.پیچیده.اس��ت،.اما.احتمال.دارد.

که.در.آین��ده.بتوان.رنگ.طبیعی.عنبیه.اف��راد.را.در.کم.تر.

از.یک.دقیقه.و.به.کم��ک.یک.لیزر.غیر..تهاجمی.که.جهت.

خارج.س��ازی.رنگ.دانه.ه��ا.از.طریق.س��اختمان.های.عروقی.
طراحی..شده،.به..صورت.دائم.تغییر.داد.

1  Permanent Iris Color Change- MARGUERITE B. 
MCDONALD, MD, FACS - CATARACT & REFRACTIVE 
SURGERY TODAY JUNE 2019.

یک نیاز برآورده نشده
در.بازار.صنایع.آرایش��ی.و.زیبایی.خواسته.های.افراد.در.
ابتدا.با.راه.حل.های.موقتی.تأمین..ش��ده.و.به..مرور.به.سمت.
روش.ها.و.وس��ایل.دائمی.و.پایدار.پیش��رفت.می.کند..نمونه.
ابتدایی.این.راه.حل.های.موقتی،.کاله.گیس.می.باش��د.که.در.
ادامه.به.ترتیب.راه.حل.های.جراحی.دائمی.به..صورت.کاشت.
م��و.جای.آن.را.گرفت..از.نظ��ر.خانم.دکتر.مک.دونالد.تغییر.
دائم��ی.رنگ.چش��م.می.تواند.به.یک.رس��م.و.رویه.مطلوب.

دیگری.در.حوزه.صنایع.زیبایی.تبدیل.شود.
ام��روزه.بی��ش.از.26.میلیون.نفر.در.سراس��ر.جهان.از.
لنزهای.تماس��ی.رنگی.اس��تفاده.می.کنند.و.75.میلیون.نفر.
دیگ��ر.نیز.اس��تفاده.از.این.نوع.لنزها.را.تجرب��ه.کرده.اند..از.
میان.افرادی.که.تاکنون.از.لنزهای.تماس��ی.رنگی.استفاده.
کرده.ان��د،.تقریباً.85.درصد.رنگ.های.تاریک.را.به.یک.رنگ.

روشن.تغییر.داده.اند.
متاس��فانه.لنزهای.تماس��ی.رنگ��ی.دارای.نقاط.ضعفی.
هس��تند..ای��ن.لنزها.نیاز.ب��ه.مراقبت.روزانه.داش��ته،.اغلب.
غیر.طبیعی.به.نظر.می.رس��ند.و.می.توانند.باعث.س��وزش.و.
عالیم.خشکی.چشم.ش��وند..ایمپلنت.های.عنبیه.فرصتی.را.
برای.بیماران.جهت.تغییر.دائمی.رنگ.چشم.هایشان.فراهم.
می.س��ازد؛.در.عین..حال.بروز.عوارض.شدید.و.قابل.توجه.در.
ایمپلنت.ها.باعث.شده.که.در.بس��یاری.از.موارد.ایمپلنت.ها.

را.خارج.نمایند.
تجربه.جدید.انجام..گرفته.به..وس��یله.لیزری.که.توس��ط.
ش��رکت.Stroma Medical.اب��داع..ش��ده،.امیدوارکنن��ده.و.
نویدبخش.بوده.اس��ت..این.ش��رکت.در.بسیاری.از.کشورها.
به.ثبت.رس��یده.و.دارای.چند.حق.امتیاز.کلیدی.می.باش��د..
.در.ای��ن.روش.جراح��ی،.نقش��ه.برداری.چش��م.ب��ا.ردیابی
)eye tracking(.و.ی��ک.لیزر.Nd:YAG.ب��ا.فرکانس.دو.برابر.
ترکیب..شده.تا.رنگ.عنبیه.به.شکلی.مؤثر.و.ایمن.ابتدا.ثبت.

و.ردیابی.شده.و.سپس.تغییر.داده.شود.
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نحوه کار دستگاه
رن��گ.چش��م.توس��ط.رنگ.دانه.های.موج��ود.در.عنبیه.
قدامی.مشخص.می.ش��ود..رنگ.عنبیه.–و.در.واقع.رنگ.هر.
جسمی-.متشکل.از.3.اِلمان.می.باشد:.نمای.ظاهری،.اشباع.
و.مق��دار..نمای.ظاهری.)Hue(.ترکیب��ی.از.رنگ.های.اصلی.
می.باش��د.)در.این.مورد،.س��بز.یا.آبی.زمینه.ای.در.چش��م(،.
اش��باع.)saturation(.فاصله.رنگ.از.سفید.بر.روی.طیف.نور.
بوده.و.مقدار.)Value(.همان.درخشندگی.یا.قابلیت.انعکاس.

نور.می.باشد.
یکی.از.ویژگی.های.منحصر.ب��ه..فرد،.روش.به.کار.رفته.
توسط.شرکت.Stroma.اس��ت.که.در.آن.با.برداشتن.مقادیر.
متفاوتی.از.رنگ.دانه.های.عنبیه.مجموعه.متنوعی.از.رنگ.ها.
را.-از.رنگ.فندقی.گرفت��ه.تا.آبی.تیره-.می.توان.تولید.کرد.
)ش��کل.Hue..)1.را.می.توان.پیش.بینی.کرد.و.مقدار.رنگ.و.
میزان.اش��باع.بعد.از.عمل.جراحی.با.اس��تفاده.از.تکنولوژی.
دیگری.که.توسط.همین.شرکت.تولید.و.ابداع..شده،.کنترل.

نمود.
در.ای��ن.تکنیک،.در.طی.یک.دوره.زمانی.30.ثانیه.ای.از.
ی��ک.لیزر.Nd:YAG.)طول.موج.532.نانومتر(.با.فرکانس.دو.
براب��ر.جهت.افزایش.و.کاهش.درجه.ح��رارت.رنگ.دانه.های.

عنبیه.قدامی.استفاده.می.شود..فرایند.»فتوترمولیز«.در.ابتدا.

این..گونه.است.که.لیزر.رنگ.دانه.های.عنبیه.قدامی.را.تحریک.

می.کند.و.س��پس.پاسخ.های.ماکروفاژی.و.سایتوکینی.ایجاد.

ش��ده.در.مقابل.این.تحریک،.منجر.به.خروج.رنگ.دانه.ها.از.

عروق.شده.و.در.نتیجه.رشته.های.زمینه.ای.خاکستری.رنگ.

استرومای.عنبیه.باقی.خواهند.ماند.)شکل.2(..وقتی.که.نور.

بر.روی.رش��ته.های.اس��تروما.تابانده.ش��ود،.بر.اساس.مقدار.

رنگ.دانه.های.برداش��ته..شده.سایه.ای.از.رنگ.های.آبی،.سبز.

یا.فندقی.منعکس.خواهد.شد.و.نمای.آبی،.سبز.یا.فندقی.را.

به.چشم.خواهد.داد..در.بیمار.لیزر.دیگری.انجام.نمی.شود.و.
3.هفته.طول.می.کشد.تا.درمان.تاثیر.کند.

ذکر.این.نکته.از.بعد.ایمنی.نیز.حائز.اهمیت.اس��ت.که.

رنگ.دانه.به..وس��یله.سیس��تم.عروقی.خارج.می.ش��وند؛.این.

رنگ.دانه.ه��ا.به.داخل.اتاق.قدامی.-یعنی.جایی.که.ش��بکه.
ترابکوالر.را.می.تواند.مسدود.کند-.آزاد.نخواهند.شد.

نتایج اولیه به دست آمده
قب��ل.از.آزمای��ش.ای��ن.تکنول��وژی.بر.روی.انس��ان.ها.
آزمون.های.حیوانی.و.آزمایش��گاهی.قاب��ل..توجهی.تکمیل.
گردید..تاکنون.نتایج.حاصل.از.10.س��ال.تحقیقات.حیوانی.
.Stroma.و.6.سال.تحقیقات.انسانی،.ایمنی.و.اثربخشی.روش

ش�کل 1: گزینه های مربوط به رنگ چش�م قابل دسترس�ی برای بیمارانی که تحت درمان با لیزر ساخت شرکت 
IPE: Iris Pigment Epithelium .قرار می گیرند Stroma

تغییر دائمی رنگ عنبیه
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را.نشان.داده.است.
در.مطالعات.انسانی.فرایند.کلینیکی.شامل.این.مراحل.
اس��ت:.ابتدا.بر.روی.س��گمان.های.فوقانی.)3.الی.4.ساعت(.
و.س��پس.روی.کل.عنبیه..کار.ش��ده.و.انرژی.اِعمال.شده.بر.
روی.عنبیه.تغییر.داده.می.ش��ود.تا.عوارض.خطیر.احتمالی.
به.حداقل.برس��ند.و.پارامترهای.کلیدِی.موفقیت.آمیز.بودن.
درمان.مش��خص.و.واضح.گردند..وقتی..که.انرژی.بیش.تری.
به.داخل.چش��م.وارد.شود،.مقدار.بیش.تری.از.رنگ.دانه.های.

عنبیه.از.طریق.عروق.خارج.می.شوند.
در.طی.ارزیابی.های.صورت.گرفته.در.خصوص.نخستین.
مورد.اس��تفاده.از.این.روش.در.انس��ان.که.در.نوامبر.2018.
در.دو.نقط��ه.از.آمریکای.مرکزی.انجام.ش��د.)14.بیمار.در.
کاستاریکا.و.20.بیمار.در.پاناما(.این.درمان.در.3.تا.4.ساعت.
از.عنبیه.انجام.شد.)شکل.3(..در.ماه.مارس.یک.بررسی.در.
مورد.سرتاس��ر.عنبیه.انجام.گرفت.ک��ه.در.آن.30.بیمار.در.
تمامی.قس��مت.های.عنبیه.تحت.این.درم��ان.قرار.گرفتند..
نتای��ج.اولیه.حاصل.از.ه��ر.دوی.این.مطالع��ات.بین.المللی.
امیدبخ��ش.ب��وده.و.در.صورتی..که.پی.گی��ری.در.بلندمدت.

انجام.گیرد،.نتایج.منتشر.خواهند.شد.
مطلب��ی.را.که.در.اینجا.می.ت��وان.آن.را.به.اطالع.عموم.

رس��اند،.این.اس��ت.که.این.روش.در.64.بیماری.که.تاکنون.

تح��ت.درمان.قرارگرفته.اند،.ایمنی.عالی.و.بس��یار.باالیی.را.

از.خود.نش��ان.داده.اس��ت..در.هر.بیمار.آزمون.های.دقیقی.

انجام.ش��د.از.جمله.معاینه.ظاهری.چش��م،.ارزیابی.از.نظر.

خش��کی.چش��م،.قدرت.دید،.دید.رنگ..و.آزمون.حساسیت.

کنتراس��ت،.ارزیابی.سالمت.شبکیه.)از.جمله.ارزیابی.از.نظر.

وجود.دژنرس��انس.وابسته.به.س��ن.ماکوال(،.بررسی.گلوکوم.

از.جمله.IOP،.زاویه.ایریدوکورنئال.و.پیگمانتاس��یون.شبکه.

ترابک��والر،.تصویربرداری.OCT،.ارزیاب��ی.آتروفی.و.نقایص.

transillumination،.ارزیاب��ی.مردمک.)از.جمله.قطر،.ش��کل.

و.واکن��ش.آن.به.نور(،.اندازه.گیری.میزان.آس��یب.و.میزان.

از.دس��ت.رفتن.اندوتلیوم،.بررسی.لنز.کریستالین.و.سلول.و.

Flare.در.اتاق.قدامی.و.و.اثربخش��ی.درمان.از.جمله.اشباع.و.

hue.)نمای.ظاهری(.

محقق��ان.خاطر.نش��ان.کرده.اند.که.درمان.انجام..ش��ده.

توس��ط.شرکت.Stroma.عالوه.بر.تغییر.رنگ.عنبیه.می.تواند.

IOP.را.در.چش��م.های.درمان.ش��ده.به..ان��دازه.ای.که.از.نظر.

آماری.چشم.گیر.و.معنادار.باشد،.کاهش.دهد.

نتیجه گیری
در.حال.حاض��ر.برنامه.ریزی.هایی.جهت.انجام.مطالعات.

ش�کل 2. یک چشم با رنگ طبیعی آبی که رشته های خاکستری رنگ استروما را نشان می دهد )پیکان باالیی(، 
نتایج مقایسه ای برداشتن رنگ دانه به  وسیله سیستم لیزری Stroma )پیکان پایینی(.
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کلینیک��ی.در.مورد.این.روش.در.ایاالت.متحده.در.دس��ت.

اقدام.اس��ت..در.این.بین.ب��ا.توجه.به.مطالع��ات.حیوانی.و.

بین.المللی.انس��انی.صورت.گرفته.این.مساله.مطرح..شده.که.

درمان.با.لیزر.س��اخت.شرکت.Stroma.می.تواند.رنگ.عنبیه.

را.به.ش��کلی.ایمن.و.مؤثر.به..صورت.دائمی.تغییر.دهد..این.

ش��رکت.در.خارج.از.ایاالت.متحده.دارای.ش��عبی.می.باشد..

دکتر.مک.دونالد.امیدوار.اس��ت.که.در.طی.چند.سال.آینده.

ای��ن.تکنولوژی.را.در.حرفه.خود.به.کار.گیرد.چرا.که.اعتقاد.

دارد.روش.شرکت.Stroma.فرصت.عالی.و.مناسبی.را.جهت.
گسترش.بازار.جراحی.های.چشمی.فراهم.می.آورد.

ش�کل 3. نمای قبل از عمل جراحی چش�م و سپس همان چشم یک ماه بعد از درمان  بخشی از عنبیه با استفاده 
.Stroma از لیزر

تغییر دائمی رنگ عنبیه
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1

دکتر دیپیکا مالک
2CSCR.یک.بیماری.خود.محدودشونده.است.که.معموالً.

در.ظرف.3.الی.4.ماه.فروکش.می.کند.و.بینایی.فرد.چندان.

تحت.تأثی��ر.قرار.نمی.گیرد..در.عین..ح��ال.تا.50.درصد.از.

بیماران.در.ظرف.اولین.سال.درگیری،.عود.بیماری.را.تجربه.
خواهند.کرد..پاتوفیزیولوژی.CSCR.چندان.مشخص.نیست.
در.فرضیه.ه��ای.قبلی.تصور.می.ش��د.ک��ه.نفوذپذیری.
کورویی��د.افزایش..یافته.و.س��اختمان.های.عروقی.کورویید.
به..ص��ورت.فوکال.دچار.اختالل.ش��ده.و.اخت��الل.عملکرد.
RPE.منجر.به.معکوس.ش��دن.مکانیس��م.پمپ.کننده.یون.

.می.گ��ردد.و.در.نتیجه.مایع.در.فضای.س��اب.رتینال.تجمع

1  Eplerenone for the Treatment of Chronic Central Serous 
Chorioretinopathy - Deepika Malik MD -The British Journal 
of Ophthalmology - July 01, 2019.

2  . Central Serous Chorioretinopathy

می.یابد..فتوکوآگوالسیون.لیزری،.ترموتراپی.ترانس.پاپیالری.

و.فتودینامیک.تراپ��ی.با.داروی.تزریق��ی.Verteporfin.جهت.

درمان.هر.دو.نوع.مزمن.و.راجعه.CSCR.مورد.اس��تفاده.قرار.

گرفت��ه.و.عوارضی.از.قبیل.اس��کوتومای.دائمی،.ایس��کمی.

کورویی��د،.آتروفی.RPE.و.در.برخ��ی.موارد.ایجاد.CNV.نیز.
گزارش..شده.است.

مطالعات.متعددی.نقش.کورتیکواستروییدهای.اندوژن.

و.اگ��زوژن.را.دخیل.دانس��ته.اند:.این.کورتیکواس��تروییدها.

ممکن.اس��ت.ع��روق.خونی.کورویید.و.ی��ا.RPE.را.به.اثرات.
کاتکوالمین.ها.حساس.سازند.

رس��پتورهای. نق��ش. هم��کاران. و. داری��وش.

ی��ک. در. کورویی��د. ع��روق. در. را. مینرالوکورتیکویی��دی.

مدل.جوندگان.مورد.بررس��ی.قرار.داده.اند..آن.ها.مش��اهده.

کردن��د.ک��ه.پرزانته.ش��دن.بی��ش..از.اندازه.ریس��پتورهای.

مینرالوکورتیکوییدی.-که.در.س��لول.های.اندوتلیال.عروقی.

وجود.دارند-.می.تواند.منجر.به.up-regulation.در.کانال.های.

پتاس��یمِی.وابسته.به.کلسیم.ش��ده.و.این.امر.با.گشاد.شدن.

ع��روق.همراه.بوده.و.در.نتیجه.نفوذپذیری.کورویید.افزایش.

.یافت��ه.و.کورویید.ضخیم.می.ش��ود.و.این.رخدادها.منجر.به.

ایس��کمِی.ف��وکال.در.RPE.می.گردد..ای��ن.همراهی.ممکن.

اس��ت.مطرح.کننده.مکانیس��م.درمانی..انجام..گرفته.توسط.
آنتاگونیست.های.مینرالوکورتیکوییدی..باشد.

پتکوفس��ک.و.هم��کاران.نتایج.حاصل.از.ی��ک.مطالعه.

.eplerenone.کلینیکی.را.که.در.طی.3.س��ال.با.اس��تفاده.از

انج��ام..گرفته،.عرض��ه.کرده.اند:.این.دارو.یک.آنتاگونیس��ت.

انتخاب��ی.ریس��پتورهای.آلدوس��ترون.می.باش��د.که.جهت.

درمان.CSCR.مورد.اس��تفاده.قرار.می.گیرد..در.این.مطالعه.

گذشته.نگر.)retrospective(.محققان.مشاهده.کردند.که.پس.

از.گذش��ت.یک.س��ال.در.63.درصد.از.چشم.ها،.SRF.بهبود.

یافته.و.در.31.درصد.از.چش��م.ها،.SRF.کاماًل.برطرف.شده.

اس��ت.و.این.وضعیت.در.طی.س��ال.های.آتی.حفظ.گردید..

استفاده از Eplerenone در درمان 
کوریورتینوپاتی مرکزی سروز مزمن1
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در.این.مطالعه.در.طی.دوره.س��ه.ساله.پی.گیری.هیچ.تغییر.

قاب��ل..مالحظه.آماری.معناداری.در.حدت.بینایی.مش��اهده.

نگردید..با.توجه.به.خطر.بروز.آسیب.های.شبکیه.ای.غیرقابل.

برگشتی.که.در.فتوکوآگوالسیون.لیزری.و.فتودینامیک.تراپی.

رخ.می.ده��د،.این.نکته.به.اثبات.رس��یده.که.آنتاگونیس��ت..

ریس��پتورهای.مینرالوکورتیکوییدی.درمان.جایگزین،.موثر.

و.کارآمدی.جهت.اشکال.حاد،.مزمن.و.راجعه.CSCR.بوده.و.

تحمل.پذیری.سیستمیک.مطلوبی.داشته.است.

Reference
1. Daruich A, Matet A, Dirani A, et al. Central serous 

chorioretinopathy: recent findings and new physiopathology 
hypothesis. Prog Retin Eye Res. 2015;48:82118-. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S1350946215000336

استفاده از Eplerenone در درمان کوریورتینوپاتی مرکزی سروز مزمن
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بر.اساس.نتایج.به..دست..آمده.از.یک.مطالعه،.مجموعه.ای.
از.واکنش.ه��ای.التهابِی.پ��س.از.تزریقات.داخ��ل.ویتره،.با.
قطرات.کوچک.روغن.س��یلیکون.که.توس��ط.س��رنگ.های.

Saldanha Rodrigues.منتشر.شده.بود،.ارتباط.داشت.

پس.از.آنکه.در.6.چشم.از.33.چشمی.که.در.حد.فاصل.

ماه.می.تا.آگوس��ت.2016.در.بیمارس��تانی.در.برزیل.تحت.

درمان.با.تزریقات.داخل.ویتره.aflibercept.قرارگرفته.بودند،.

عالیم.التهابی.از.جمله.اووئیت.قدامی.و.Vitritis.ایجاد.ش��د،.

این.مطالعه.طراحی.گردید..س��وابق.پزشکی.بیماران.آنالیز.

.گردید.تا.فاکتورهای.احتمالی.دخیل.در.این.امر.شناس��ایی.

1  Silicone oil in syringes contributes to cluster of 
inflammatory reactions- Melo BG, et al. Ophthalmic Surg 
Lasers Imaging Retina. 2019.

گردند.و.آزمون.های.بیوفیزیک.جهت.مشخص.کردن.اینکه.

آیا.مواد.خاصی.در.س��رنگ.ها.تجم��ع.ذرات.داروها.را.تغییر.
داده.باشد.یا.نه.انجام.شد.

در.تمام��ی.آن.ش��ش.چش��م،.قطرات.کوچ��ک.روغن.

س��یلیکون.در.ویتره.شناس��ایی.گردید..در.تمامی.بیماران،.

تزریقات.با.اس��تفاده.از.س��رنگ.های.SR.از.یک.بسته.انجام.

.ش��ده.بود..در.ماه.های.بعد،.دیگر.از.سرنگ.های.SR.استفاده.
نشدند.و.هیچ.مورد.دیگری.از.التهاب.رخ.نداد.

جراحی.که.در.این.مطالعه.تزریقات.را.انجام..داده،.سرنگ.

را.به..شدت.تکان.می.داد.تا.مایع.از.هوا.جدا.شده.و.از.پخش.

ش��دن.حباب.های.هوا.در.داخل.ویت��ره.جلوگیری.به.عمل.

آید..محققان.تصور.کردند.که.تکان.دادن.ش��دید.در.ترکیب.

و.همراه��ی.با.روغن.س��یلیکون.موجود.در.پوش��ش.داخلی.

س��رنگ.ممکن.اس��ت.منجر.به.تش��کیل.ذرات.و.توده.هایی.

متش��کل.از.قطرات.کوچک.روغن.سیلیکون.و.پروتئین.های.
تجمع.یافته.شده.باشد.

محقق��ان.ای��ن..ط��ور.اظه��ار.داش��تند:.»ارزیابی.های.

بیوفیزیک.نشان.دادند.که.تکان.دادن.شدید.نمونه.هایی.که.

از.سرنگ.عبور.می.کند،.ممکن.است.در.تشکیل.ذرات.نقش.

داش��ته.باش��ند.«.تمامی.بیماران.تحت.درمان.با.قطره.های.

کورتیکواس��ترویید.و.میدریاتیک.قرار.گرفته.و.پس.از.مدت.

کوتاه��ی.بهبود.یافتند.و.در.اکثر.آن.ها،.قدرت.دید.به.همان.
وضعیِت.قبل.از.تزریق.باز.گشت.

واکنش های التهابی در اثر روغن سیلیکون 
موجود در سرنگ ها1
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بر.اساس.اخبار.منتشر.شده.از.سوی.شرکت.Akorn،.این.
.loteprednol.شرکت.ش��کل.ژنریک.سوسپانسیون.چش��می

etabonate.0/5.درصد.را.به.بازار.عرضه.می.کند.

FDA،.شکل.ژنریک.این.دارو.را.در.ماه.آوریل.تأیید.کرد.

.0/5 .loteprednol etabonate چش��می. سوسپانس��یون.

درصد.در.درمان.التهاب.ایجاد.ش��ده.پس.از.اعمال.جراحی.

چشمی.و.نیز.در.مورد.التهاب.های.ملتحمه.بولبار.و.ملتحمه.

.پالپبرال،.قرنیه.و.س��گمان.قدامی.که.به.اس��ترویید.پاس��خ.

1 Akorn launches generic loteprednol suspension- Healio- 
June 28, 2019.

می.دهد،.کاربرد.دارد.
داگالس.بوت،.رئیس.و.مدیر.ش��رکت.Akorn.این..طور.
گف��ت:.»عرضه.این.دارو،.ب��ر.توانایی.ما.جهت.تولید.و.ابداع.
سوسپانس��یون.های.پیچیده.چش��می.تأکی��د.می.کند..ما.با.
تولی��د.این.داروی.ژنریک،.خوش��حال.خواهیم.ش��د.که.به.
بیماران.دچار.التهاب.چشمی،.گزینه.های.درمانی.بیش.تری.

را.پیشنهاد.کنیم.«

 loteprednol عرضه سوسپانسیون ژنریِک
 Akorn1 توسط شرکت

 Akorn توسط شرکت loteprednol عرضه سوسپانسیون ژنریِک
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FDA.اع��الم.ک��رد.که.مج��وز.تزری��ق.Soliris.را.جهت.

درم��ان.اختالالت.طی��ف.neuromyelitis optica.در.بیماران.

بزرگ.س��الی.که.آنتی.ب��ادی.آنتی-آکواپوری��ن-4.در.آن.ها.
مثبت.می.باشد.را.صادر.کرده.است.

این.مجوز.به.شرکت.Alexion.اعطا.شد.و.اولین.مجوزی.

اس��ت.که.جهت.درم��ان.بیماری.های.اتوایم��ون.نادر.صادر.
گردیده.است.

بر.اساس.اخبار.منتشر.شده.از.سوی.FDA.در.یک.مطالعه.

که.143.بیمار.ش��رکت.داشتند،.بیماران.به..صورت.تصادفی.

تحت.درمان.با.داروی.داخل.وریدی.)Soliris)eculizumab.و.

یا.پالس��بو.قرار.گرفتند..نتایج.به..دس��ت..آمده.نشان.داد.که.

درمان.ب��ا.دارو.موارد.ع��وِد2NMOSD.را.در.طی.48.هفته،.

.Soliris.در.ح��دود.%.94.کاه��ش.داد..در.ضم��ن.مص��رف

باع��ث.ش��د.که.م��وارد.بس��تری.های.بیمارس��تانی.کاهش..

1  FDA approves Alexion’s treatment for neuromyelitis optica 
spectrum disorder- Healio-June 27, 2019.

2 . Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder

یافته.و.نی��از.به.درمان.حمالت.حاد.بیماری.با.اس��تفاده.از.
کورتیکواستروییدها.و.تعویض.پالسما.کاهش.یابد.

NMOSD.عمدتاً.عصب.اپتیک.و.طناب.نخاعی.را.درگیر.

می.سازد..در.این.بیماری.ممکن.است.آنتی.بادی.هایی.وجود.

داش��ته.باش��ند.که.به.آکواپورین.4.باند.می.ش��وند:.این.امر.

منجر.به.فعال.ش��دن.سایر.اجزای.سیستم.ایمنی.بدن.شده.

و.س��بب.ایجاد.التهاب.و.آس��یب.به.سیستم.اعصاب.مرکزی.

می.گ��ردد..NMOSD.معموالً.به..ص��ورت.گروهی.از.حمالت.

optic neuritis.و.میلیت.عرضی.یا.transverse myelitis.تظاهر.

پی��دا.می.کند.و.در.ادامه،.دوره.ای.از.بهبودی.نس��بی.وجود.

خواهد.داشت..بر.اساس.اخبار.منتشر.شده،.در.تقریباً.نیمی.
از.بیماران.اختالل.بینایی.دائمی.و.پایدار.ایجاد.خواهد.شد.
.،Soliris«.:این..طور.اظهار.داشت.FDA.دکتر.بیلی.دان.از
اولین.داروی.مورد.تأیید.FDA.جهت.درمان.اختالالت.طیف.
neuromyelitis optica.می.باش��د..ای��ن.اختالالت،.گروهی.از.

بیماری.های.ناتوان.کننده.می.باش��ند.ک��ه.بر.زندگی.بیماران.

تأثیر.عمیقی.به..جا.می.گذارند.«.این.مجوز.چشم.انداز.درمان.

را.ب��رای.مبتالیان.به.NMOSD.تغیی��ر.می.دهد..تولید.یک.

داروی.مجاز.جهت.درم��ان.این.اختالالت،.برآیند.و.چکیده.

فعالیت.های.وس��یعی.اس��ت.که.توس��ط.ما.و.ب��ا.همکاری.

ش��رکت.ها.به..منظور.تولید.داروهای.مؤثر.و.ایمن.و.بی.خطر.

جه��ت.مبتالی��ان.به.NMOSD.ص��ورت.گرفته.اس��ت.و.ما.

همچنان.متعه��د.به.انجام.چنین.فعالیت.هایی.برای.س��ایر.

بیماری.های.نادر.می.باش��یم..تقریباً.4000.الی.8000.بیمار.
در.ایاالت..متحده.دچار.NMOSD.می.باشند.

صدور مجوز  FDA برای داروی مورد  استفاده 
neuromyelitis optica1 در درمان اختالالت طیف
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.WHO.بر.اساس.اطالعات.ارایه.شده.در.همایش.سالیانه
که.موضوع.آن.»ریش��ه.کن.کردن.جهانی.تراخم.در.2020«.
.)Global Elimination of Trachoma(.GET.2020.یا.هم��ان
می.باش��د،.تعداد.اف��راد.در.معرض.خطر.ابت��ال.به.تراخم.در.
سراسر.جهان.در.طی.17.سال.گذشته.در.حدود.91.درصد.

کاهش..یافته.است.
آنتونی.سالومون.که.مدیر.برنامه.ریشه.کن.سازی.جهانی.
.Infections Disease News.می.باش��د.ب��ه..WHOتراخ��م.در
این..طور.گفت:.»ش��واهد.قوی.و.محکم.موجود.در.خصوص.
پیش��رفت.های.چش��م.گیِر.صورت.گرفته.در.طی.17.س��ال.
اخیر.موجب.دلگرمی.و.تش��ویق.ما.در.WHO.ش��ده.اس��ت:.
این.پیش��رفت.ها.حاصل.فعالیت.های.مس��تمر.سازمان.های.
بهداشتی،.جامعه.مدنی،.محققان.و.اهداکنندگان.کمک.های.

مالی.می.باشد«.
بر.اس��اس.اخبار.منتشر.شده،.تراخم.اولین.علت.عفونی.
اصلی.نابینایی.در.جهان.اس��ت.و.اطالعات.دیگر.عرضه..شده.
در.همایش.WHO.نش��ان.داد.که.تعداد.افرادی.که.به.علت.
تراخ��م.پیش��رفته.و.تریکیازیس.تراخمی.نی��از.به.جراحی.
داش��تند،.از.7/6.میلیون.نفر.در.سال.2002.به.2/5.میلیون.

نفر.در.سال.2019.یعنی.68.درصد.کاهش.یافته.است.
کنترل.تراخم.مبتنی.بر.اس��تراتژی.SAFE2.که.توس��ط.
WHO.طراحی..شده،.اجرا.می.شود:.جراحی.برای.تریکیازیس،.

آنتی.بیوتیک.ها.برای.پاک.س��ازی.عفونت،.بهداشت.صورت.و.

بهینه.س��ازی.محیط.زیس��ت.جهت.کاهش.انتقال.بیماری..

نقشه.برداری.در.شناسایی.نحوه.انتشار.بیماری.و.هدف.گیری.
به.سمت.استانداردهای.کنترلی.به.ما.کمک.نموده.است.

1  Global trachoma risk reduced by 91% since 2002, WHO 
says- Healio-June 27, 2019.

2 . Surgery for trichiasis, Antibiotics to clear infection, Facial 
cleanliness & Environmental improvement.

بر.اس��اس.داده.های.منتشر.ش��ده،.تراخم.در.44.کشور.

به..صورت.اندمیک.باقی..مانده.اما.از.س��ال.2011.به.بعد.بر.

اس��اس.اعتبارس��نجی.های.صورت.گرفته.توسط.WHO،.در.

هش��ت.کشور.با.به..کارگیری.استراتژی.SAFE،.این.بیماری.

-که.باری.بر.دوش.سیس��تم.بهداشتی.بوده-.ریشه.کن.شده.

اس��ت..در.هر.منطق��ه.ای.که.از.نظ��ر.WHO.اندمیک.برای.

تراخ��م.بوده،.حداقل.در.یک.کش��ور.بر.اس��اس.معیارهای.
WHO.تراخم.ریشه.کن.شده.است.

WHO.قس��مت.اعظم.این.موفقیت.در.کاهش.تراخم.را.

به.»افزایش.اراده.سیاس��ی.در.کش��ورهای.اندمیک،.توسعه.

اس��تانداردها.و.موازین.کنترلی.و.گردآوری.اطالعاتی.که.از.
کیفیت.باالیی.برخوردار.هستند«.نسبت.می.دهد.

س��الومون.گف��ت:.»جه��ت.کنت��رل.تراخم،.ب��ه.انجام.

مداخالتی.در.س��طح.جامعه.نیاز.می.باش��د؛.درمان.جمعی.

توسط.آنتی.بیوتیک.ها،.انجام.اقداماتی.جهت.ارتقای.بهداشت.

صورت.افراد.و.دسترس��ی.بیش.تر.افراد.به.آب.و.بهداشت.«.

از.آنجا.که.نابینایی.ناش��ی.از.تراخم.برگش��ت.ناپذیر.اس��ت،.

پزش��کان.در.مناطق.اندمیک.باید.از.هرگونه.فرصتی.جهت.

کاهش 91 درصدی ریسک جهانی تراخم از 
سال 2002 1

کاهش 91 درصدی ریسک جهانی تراخم از سال 2002
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معاینه.چشم.افراد.از.نظر.تریکیازیس.بخصوص.مژه.هایی.که.

با.کره.چشم.تماس.دارد.یا.وجود.هرگونه.شواهدی.از.کنده.
شدن.اخیر.مژه.های.چرخش.یافته.به.داخل.استفاده.کنند.

.از.نظ��ر.دکتر.آم��ش.اِی..آدالجا:.تراخ��م.یک.بیماری.

ناتوان.کننده.عفونی.است.که.در.کشورهایی.که.شیوع.دارد،.

تاثیرات.عظیمی.را.بر.جمعیت.های.انس��انی.به..جا.گذاش��ته.

است..این.عفونت،.یک.علت.اصلی.نابینایی.است.و.از.طریق.

ارتقای.بهداش��ت.و.نیز.درمان.های.آنتی.بیوتیکی.کاماًل.قابل.

.پیش.گیری.می.باش��د..کاهش.90.درص��د.از.افرادی.که.در.

معرض.خطر.ابتال.به.این.بیماری.هس��تند،.گواه.و.ش��اهدی.

اس��ت.مبنی.بر.آنچ��ه.از.طریق.یک.تالش.مس��تمر.جهت.
ریشه.کن.سازی.این.بال.ممکن.و.میسر..شده.است.
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Essentia.و.OcuSoft.بر.اساس.اخبار.منتشر.شده،.شرکت
Pharma.س��هام.مالکیت.معنوی.شرکت.Digital Heat.را.که.

ش��امل.دستگاه.گرم.کننده.پلک.این.شرکت.نیز.می.باشد،.به.
دست.آورده.است.

.OCuSOFT Thermal 1-Touch.این.دستگاه.تحت.عنوان

به.بازار.عرضه.خواهد.شد.و.می.توان.آن.را.هم.زمان.جهت.هر.
چهار.پلک.در.داخل.مطب.مورد.استفاده.قرار.داد.

استاس��ی.فوس��تر.مدیر.امور.تجاری.شرکت.OcuSoft.و.

رئیس.شرکت.Essentia.گفت:.ما.در.جستجوی.دستگاه.های.

.متنوعی.هس��تیم.ک��ه.بتواند.طیف.وس��یعی.از.درمان.های.

1  OcuSoft acquires Digital Heat’s eyelid warming device - 
Healio-June 27, 2019.

مخصوص.خش��کی.چش��م.را.در.اختیار.پزشکان.قرار.دهد..

مس��اله.و.مشکل.اصلی.که.در.مورد.قسمت.اعظم.دستگاه.ها.

با.آن.روبرو.هس��تیم،.قیمت.آن.ها.اس��ت..اکثر.آن.ها.بسیار.

گران.هستند..ش��رکت.Digital Heat.این.مشکل.را.با.تولید.

یک.روش.درمانی.آسان.و.سهل.الوصول.بر.طرف.کرد:.قیمت.

این.دس��تگاه.در.حدی.اس��ت.که.هر.مطبی.می.تواند.آن.را.
خریداری.نماید.

هزینه.ای.که.صرف.به.دست.آوردن.سهام.شده،.مشخص.
و.آشکار.نگردیده.است.

شرکت Ocusoft، دستگاه گرم کننده پلک 
متعلق به Digital Heat را به دست می آورد1

... Digital Heat دستگاه گرم کننده پلک متعلق به ،Ocusoft شرکت
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محدودیت ها و خطاهای تصویربرداری 
اپتیکال کوهرنس توموگرافی از الیه فیبر 

(RNFL OCT) عصبی شبکیه

معصومه سادات معصوم پور
دانشیار بخش چشم دانشگاه علوم پزشکی شیراز – مرکز 

تحقیقات چشم پزشکی پوستچی

.OCT.علی.رغم.پیشرفت.های.قابل.مالحظه.در.تکنولوژی

و.جایگاه.ویژه.ی.اس��تفاده.از.تصاویر.OCT.در.تش��خیص.و.

پیگیری.بیماران.گلوکوم،.باید.با.تفس��یر.درس��ت.داده.های.

تصاویر.آش��نا.باش��یم.و.از.خطاهایی.ک��ه.می.تواند.منجر.به.

تش��خیص.نادرس��ت.به.صورت.مثبت.یا.منفی.کاذب.شود.
آگاه.باشیم.

مطالعات.مختلف.که.دس��تگاه.های.SD – OCT.را.مورد.

بررسی.قرار.داده.اند،.فراوانی.خطاهای.تصویربرداری.را.بین.

6.تا.90.درصد.گزارش.کرده.اند..بیش.از.یک.چهارم.تصاویر.

OCT.حت��ی.در.افراد.بدون.بیماری.ش��بکیه.و.عصب.دچار.

خطای.تصویربرداری.هس��تند.و.آش��نایی.با.این.خطاها.به.

پزش��ک.کمک.می.کند.تا.مراقبت.بهتری.از.بیماران.داشته.

باش��د.و.از.انج��ام.آزمون.های.تکمیلی.پرهزینه.پیش��گیری.
می.کند.

در.این.مقاله.ابتدا.به.مجموعه.ای.از.محدودیت.های.مهم.

در.تفس��یر.RNFL OCT.می.پردازیم.و.س��پس.به.خطاهای.
شایع.در.این.تصویربرداری.اشاره.می.کنیم.

RNFL OCT محدودیت های تفسیر
در.تفس��یر.RNFL OCT.هم��واره.بای��د.محدودیت.های.
باش��د. ای��ن.دس��تگاه.ها.م����دنظ��ر. نرم��ال. .داده.ه��ای.
Normal data base.در.تمام.ماشین.های.OCT.محدودیت.هایی.

دارد..جدول.1.به.طور.خالصه.به.شاخص.های.این.داده.های.

طبیع��ی.می.پ��ردازد..همان.ط��ور.که.در.جدول.مش��خص.

اس��ت،.این.داده.های.طبیعی.در.گروه.س��نی.بزرگ.س��االن.

ارائه.شده.است..در.بعضی.دستگاه.ها.نژادهای.مختلف.شامل.

داده.های.نرمال.نمی.باش��ند.و.همواره.عیوب.انکس��اری.در.

داده.های.نرمال.محدود.به.میزان.خاصی.اس��ت..در.واقع.اگر.

مشخصات.بیمار،.در.این.ش��اخصه.ها.قرار.نگیرد.نمی.توانیم.

به.مقایسه.های.آماری.انجام.شده.اعتماد.کامل.کنیم..تصویر.

1،.نتیجه.RNFL OCT.در.یک.نوجوان.11.س��اله.را.نش��ان.

می.دهد.که.هر.دو.چشم.وی.تحت.عمل.جراحی.برای.درمان.

گلوکوم.قرارگرفته.است..درحالی.که.در.قسمت.کالسه.بندی.

ضخامت.RNFL.نرمال.گزارش.شده.است..در.تصویر.دو.نیز.

بیماری.با.عصب.بینایی.کوچک.را.بررس��ی.کرده.اس��ت.که.

تغییرات،.به.دلیل.غیرطبیعی.بودن.سایز.عصب.بینایی.باید.
بااحتیاط.تفسیر.شود.

اغلب.برای.تش��خیص.به.کالسه.بندی.نهایی.و.رنگ.های.

قسمت.پایین.تست،.بیش.ازحد.توجه.و.اتکا.می.کنیم..تصویر.

س��ه.متعلق.به.بیماری.با.آب.سیاه.پیشرفته.و.آتروفی.عصب.

می.باشد.که.به.طورکلی.در.قس��مت.Classification،.عبارت.

within normal limits.قیدش��ده.اس��ت.درحالی.که.کیفیت.

تصویر.Q.در.این.OCT،.2.گزارش.ش��ده.است.و.این.کیفیت.

تصویر.اصاًل.قابل.قبول.نمی.باش��د..تصوی��ر.چهار.نیز.متعلق.

به.فردی.اس��ت.که.با.توجه.به.نتیجه.تس��ت.برای.ایش��ان.

داروی.ضد.گلوکوم.شده.بوده.است.و.این.در.حالیست.که.با.

توجه.به.خطا.در.اندازه.گیری.الیه.RNFL.به.اشتباه.ضخامت.

کم.اندازه.گیری.ش��ده.اس��ت..به.اصطالح.به.م��ورد.تصویر.

س��ه،.Green disease.و.به.تصویر.چهار،.Red disease.اطالق.

می.گردد..گاهی.اگر.فقط.به.کالسه.بندی.نهایی.گزارش.شده.

نگاه.کنیم،.آسیب.موضعی.در.RNFL.نادیده.گرفته.می.شود..

مثال.هایی.از.این.دس��ت.در.تصویر.5.و.6.نمایش.داده.شده.

است..در.تصویر.5.قسمت.قله.فوقانی.از.دست.رفته.است.و.

در.تصویر.ش��ماره.ی.6.هم.در.قله.تحتانی.منحنی.در.چشم.

چپ.افت.موضعی.دیده.می.شود.و.در.میانگین.ضخامت.این.
نقایص.به.چشم.نمی.آید.
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محدودیت ها و خطاهای تصویربرداری اپتیکال کوهرنس توموگرافی...

جدول 1 . خالصه ای از داده های نرمال در دستگاه اپتیکال کوهرنس توموگرافی سیروس و اسپکتورالیس

NORMAL DATA BASE
Cirrus Spectralis
a( 284 subjects
b( 47% male, 53% female
c( Age range 19-84
Only 3 individuals were ≥ 80 yrs
d( RX: -12 to +8
e( 43% Caucasian, 18% African American,
12% Hispanic, 19% Indian, 6% mixed
f( All normal subjects
disc oreo:1.3 to 2.5 mm2

a( 201 subjects, all Caucasian
b( 55% male, 45% female 
c( Mean age 48.2 +/- 14.5 yrs, Range 18-78
d( Only 1 pt <20 and only 13 pts >70 
e( Rx: -7 to -5
f( No glaucoma, normal IOP, normal VF, nor-
mal optic nerve, etc

Spectralis GMPE Reference Database
BMO -MRW RNFL thickness 
264 eyes
European descent
20-87 years
Rx: -6 to +6 astigmatism ≤ 2
BMO area 1.0 to 3.4 mm2

218 eyes 
European descent 
20-87 years
Rx: -6 to +6 astigmatism ≤ 2
Along circle scans with 3.5mm, 4.1 mm, and
4.7 mm diameter
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آش��نایی.با.مفاهیم.آماری.رنگ.های.اس��تفاده.شده.به.

تفس��یر.درس��ت.نتایج.کم��ک.می.کند..معن��ای.رنگ.ها.در.

قس��متی.از.تست.چاپ.ش��ده.توضیح.داده.شده.است..نکته.

قابل.ذکر.در.این.میان.آن.اس��ت.که.گرچه.در.دستگاه.های.

س��یروس.ضخامت.ب��االی.%95.ب��ه.رنگ.س��فید.گزارش.

می.شود،.دستگاه.اسپکتورالیس.محدوده.ی.نرمال.و.باالتر.از.
آن.را.به.طور.یکسان.به.رنگ.سبز.نشان.می.دهد..)تصویر.7(.
تصوی��ر.8.نتیجه.تس��تی.اس��ت.که.علیرغ��م.خطا.در.
تصویربرداری.و.ضخامت.نادرس��ت.و.افزایش.یافته.با.این.که.
منحنی.از.قسمت.سبز.نرمال.هم.فراتر.رفته.است.در.قسمت.

کالسه.بندی.رنگ.سبز.گزارش.شده.است.
تصویر.9.نش��ان.می.دهد.ک��ه.یک.میک��رون.تغییر.در.
ضخامت.sector.تمپورال.در.چشم.چپ.منجر.به.تغییر.رنگ.
آن.قسمت.شده.است.و.اگر.فقط.به.رنگ.ها.نگاه.کنیم.ممکن.
است.به.اشتباه.این.تغییر.را.نشانگر.پیشرفت.بیماری.بدانیم.
محدودیت.بعدی.در.تفس��یر.RNFL OCT.آن.است.که.
در.مراحل.پیش��رفته.بیماری.ضخامت.الیه.RNFL.از.حدی.
کمتر.نمی.ش��ود.که.ب��ه.آن.floor effect.اط��الق.می.گردد؛.
بنابرای��ن.RNFL OCT.ب��رای.پیگیری.بیمارانی.با.آس��یب.
پیشرفته.آب.س��یاه.مناسب.نیست.گرچه.اس��تفاده.از.سایر.
تصویربرداری.های.OCT.در.این.زمینه.کمک.کننده.هستند.
تس��ت.RNFL OCT.تنها.به.بررسی.محل.Scan.دایره.ای.
ش��کل.می.پ��ردازد.به.طور.مثال.تصویر.10.چش��م.راس��ت.

کاماًل.نرمال.گزارش.ش��ده.است.درحالی.که.توجه.به.تصویر.

فاندوس.محل.کلوبوم.ش��بکیه.را.در.قس��مت.پایین.تصویر.
نشان.می.دهد.

.OCT.علی.رغم.پیشرفت.های.قابل.مالحظه.در.تکنولوژی

بیش��تر.چشم.پزش��کان.از.تمام.قابلیت.های.این.دستگاه.در.

تش��خیص.و.پیگیری.بیم��اران.بهره.نمی.گیرند.و.اس��تفاده.

از.س��ایر.تصویربرداری.ها.تا.حدودی.برخی.محدودیت.های.
RNFL OCT.را.پوشش.می.دهد.

تصویرب��رداری.OCT.قادر.به.تش��خیص.خونریزی.س��ر.
عصب.بینایی.و.یا.رنگ.پریدگی.عصب.نمی.باشد.

خطاهای تصویربرداری:
شناس��ایی.خطاها.در.تصویربرداری.برای.تفسیر.درست.
تصوی��ر.ض��روری.اس��ت..در.اینجا.ب��ه.برخی.ن��کات.برای.

جلوگیری.از.تفسیر.اشتباه.عکس.اشاره.می.کنیم.

شکل شماره 7
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محدودیت ها و خطاهای تصویربرداری اپتیکال کوهرنس توموگرافی...
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• بررسی درستی محل اسکن
تصویر.11.نش��ان.می.دهد.که.محل.نادرس��ت.اس��کن.
RNFL.و.س��ر.عصب.در.فرد.مش��کوک.به.گلوکوم.منجر.به.

اشتباه.واضح.در.نتیجه.تست..شده.است؛.در.تصویر.سیروس.

اپراتور.درحالی.که.تصویر.را.در.محل.ماکوالی.بیمار.فوکوس.

نموده.اس��ت،.در.حال.تصویربرداری.با.دس��تور.RNFL.بوده.

اس��ت؛.پ��ر.واضح.اس��ت.که.ضخامت.ه��ا.در.ای��ن.ناحیه.از.

ش��بکیه.هیچ.همخوانی.با.داده.های.نرم��ال.ندارد.و.با.تکرار.
عکس.برداری.در.کلینیک،.نتایج.کاماًل.نرمال.بود.

• دق�ت در صحیح بودن داده های مربوط به بیمار 
در قسمت فوقانی نتیجه چاپ شده

اش��تباه.در.وارد.کردن.س��ال.تولد.بیمار.می.تواند.منجر.

به.خطا.در.تفس��یر.نتایج.باش��د،.چون.با.باالتر.رفتن.سن.از.

ضخامت.RNFL.کاس��ته.می.ش��ود.اگر.بیمار.با.افرادی.غیر.
هم.سن.خود.مقایسه.شود.نتایج.اشتباه.خواهد.بود.

دقت در تصویر فاندوس •
الف-.تمیز.نبودن.لنز.دستگاه.تصویربرداری،.پلک.زدن.
در.حال.انجام.تس��ت.ممکن.اس��ت.باعث.شود.که.اطالعات.

شکل شماره 11شکل شماره 10
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از.قس��متی.از.محل.مورد.نظر.به.دس��ت.نیاید.و.در.تفسیر.

نتایج.دچار.مش��کل.شویم.)تصویر.12(..حرکت.دادن.چشم.

نیز.ممکن.اس��ت.باعث.بروز.اختالل.در.تصویربرداری.شود.
)تصویر.13(.

ب-.جابجایی.محل.دایره.ی.اس��کن.و.مرکز.نبودن.س��ر.

عصب.بینایی.نیز.ممکن.است.باعث.بروز.نتایج.اشتباه.شود..

تصویر.14.جابجایی.عمدی.این.دایره.و.تکرار.تصویربرداری.

از.یک.نفر.را.نشان.می.دهد.که.منجر.به.خطا.در.نتایج.شده.

اس��ت..در.قسمتی.که.خط.اس��کن.به.عصب.نزدیک.تر.شده.

اس��ت.ضخامت.بیشتر.و.در.قس��متی.که.دورتر.شده.است،.
ضخامت.کمتر.ارزیابی.می.شود.

ج-بررسی.ازنظر.وجود.سیکلو.تورشن
در.بعضی.از.پروتکل.های.تفس��یر.نتایج.در.دس��تگاه.ها.
درصورتی.ک��ه.چرخش.تصویر.اخذ.ش��ده.از.حدی.بیش��تر.
باش��د،.درواقع.قسمتی.از.تصویر.که.در.قسمت.باالی.عصب.
بینایی.دیده.می.شود،.برخالف.وضعیت.طبیعی.ضخیم.ترین.
قس��مت.نمی.باش��د.و.درواقع.این.ناحیه.و.همچنین.ناحیه.
.hump.پایینی.نازک.تر.از.طبیعی.گزارش.می.ش��وند،.درواقع
تصویر.در.منحنی.ها.جابجا.شده.است.و.ضخامت.کلی.بدون.

تغییر.است..تصویر.15.مثالی.از.این.مورد.می.باشد.
د-.بررسی.میزان.ایلومیناسیون.و.فوکوس.بودن.تصویر

تصویر.باید.به.طور.یکدست.و.واضح.باشد
ه-بررسی.شکل.عصب.بینایی.و.شبکیه.اطراف.عصب

.تمام.قس��مت.های.تصویر.باید.از.نظر.وجود.بیماری.در.

شبکیه.اطراف.بررس��ی.گردد..مثاًل.آتروفی.اطراف.عصب.یا.
میلینه.بودن.سر.عصب.

• بررسی کیفیت تصویربرداری:
دس��تگاه.های.تصویرب��رداری.میزان��ی.از.قابلیت.تصویر.
را.ب��رای.تفس��یر.درس��ت.ض��روری.می.دانند..ای��ن.حد.در.
دستگاه.س��یروس.کیفیت.باالتر.از.6.می.باشد.و.در.دستگاه.
اس��پکتورالیس.باالتر.از.15.می.باش��د.گرچ��ه.تصاویر.بهتر.
معم��والً.Q.باالتر.از.25.دارند.و.وقتی.کیفیت.تصویربرداری.
پایین.باش��د،.ضخامت.های.اعالم.ش��ده.قابل.اعتماد.نیستند..
حت��ی.در.کیفیت.های.باالت��ر.از.این.حد.هم.هر.چه.کیفیت.

بهتر.باشد،.ضخامت.درست.تر.اندازه.گیری.می.شود.
• بررسی تصویر منطقه اسکن شده

الف-.اطمینان.از.کامل.بودن.خط.اسکن:
تصویر.16.نشان.دهنده.کامل.نبودن.خط.اسکن.است.

ب-.خارج.نشدن.خط.اسکن.از.محدوده.ی.تصویر:

اگر.تصویر.نش��ان.داده.ش��ده.در.منطقه.بررسی.اسکن.

به.باال.یا.پایین.تصویر.کش��یده.ش��ده.باش��د.ممکن.اس��ت.

محدوده.ی.باالیی.یا.پایینی.به.درس��تی.در.تصویر.مش��خص.

نباش��ند.و.در.این.صورت.تصویر.قابل.تفسیر.نیست..اپراتور.

در.حال.تصویربرداری.باید.به.این.تصویر.اسکن.دقت.نموده.

و.مطمئن.باش��د.که.با.تنظیم.فاصله.از.چش��م.بیمار.تصویر.

در.محل.مناس��ب.قرار.بگیرد..به.این.خطا.Truncation.گفته.
می.شود..)تصویر.17(

RNFL.ج-.درست.بودن.محدوده.ی.باالیی

شکل شماره 13
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.Epiretinal membrane.و.یا.PVD.اگر.به.هر.دلیلی،.نظیر

دستگاه.قادر.به.شناس��ایی.درست.محدوده.ی.ILM.نباشد،.
ضخامت.RNFL.اشتباه.اندازه.گیری.می.شود..)تصویر.18(

RNFL.د-.درست.بودن.محدوده.ی.پایینی
.RNFL.گاهی.اش��تباه.در.تشخیص.درس��ت.محدوده.ی
مثاًل.به.دلیل.وجود.عروق.بزرگ.و.خطای.ناشی.از.آن.منجر.

به.اشتباه.اندازه.گیری.ضخامت.می.شود..)تصویر.19(
اگ��ر.خط.مح��دوده.ی.ILM.و.RNFL.به.هم.برس��ند.و.

درواقع.ضخامت.صفر.برای.RNFL.اندازه.گیری.ش��ود.قطعاً.
خطایی.در.تعیین.الیه.ها.رخ.داده.است..)تصویر.20(

RNFL.ه-.دقت.در.خود.الیه.ی
اگ��ر.الی��ه.ی.RNFL.دچار.ورم.و.اختالل.باش��د.در.این.

شکل شماره 15
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تصوی��ر.به.چش��م.می.آید..لذا.دقت.در.ای��ن.زمینه.ضروری.
است.

و-.بررس��ی.وجود.پاتولوژی.های.س��ر.عص��ب.و.ناحیه.
اطراف.آن

.،RNFL.شواهدی.از.آتروفی.اطراف.عصب،.میلینه.بودن

PVD.ناکامل،.floater.روی.خط.اس��کن،.س��ایز.غیرطبیعی.

عص��ب.بینایی.و.ی��ا.عصب.بینایی.غیرطبیع��ی.روی.نتیجه.
تست.تأثیر.می.گذارند..)تصویر.21(

:TSNIT بررسی منحنی •
در.تم��ام.خطاهایی.که.در.باال.ذکر.گردید.نهایتاً.تصویر.
این.منحنی.نیز.تغییراتی.را.نش��ان.می.دهد..در.کل.و.به.طور.
خالصه.می.توان.گفت.این.منحنی.باید.از.نظر.محل.قرارگیری.
قله.ه��ا.و.مقایس��ه.بین.قل��ه.باالیی.و.پایین��ی.و.همین.طور.
بین.دو.چش��م.ارزیابی.ش��ود..درصورتی.که.ضخامت.به.طور.
غیرعادی.باالتر.از.نرمال.باش��د.یا.به.صفر.رسیده.باشد.دقت.
بهت��ری.در.تش��خیص.الیه.ها.انجام.ش��ود..همچنین.از.بین.
رفتن.چین.های.ریز.این.منحنی.و.صاف.ش��دن.خطوط.هم.

نشان.دهنده.ی.احتمال.وجود.خطا.می.باشد..)تصویر.22(
• بررسی شکل  سگتورها و مقایسه بین دو چشم.

درباره.ی.اهمیت.تفسیر.یافته.های.این.منطقه.در.توضیح.

محدودیت.ها.بحث.شده.است.
به.طور.خالصه،.فردی.که.OCT RNFL.را.تفسیر.می.کند.
باید.با.فیزیک.دس��تگاه،.تکنولوژی.های.جدید.و.محدودیت.
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ماش��ین.های.OCT.آش��نا.باشد..به.

تمام.قسمت.های.تصویر.نگاه.کند.و.

معنای.تصاویر.و.اعداد.را.بداند.و.از.

همه.مهم.تر.این.که.تفس��یر.درست.

OCT.تنه��ا.در.صورتی.امکان.پذیر.

اس��ت.که.در.کنار.س��ایر.آزمون.ها.

و.از.همه.مهم.ت��ر.معاینه.کلینیکی.

بیمار.انجام.ش��ود..چرا.که.ارزیابی.

هر.عکس.OCT.که.قس��متی.از.آن.

قرمز.نش��ان.داده.شده.است.منجر.

به.تش��خیص.نادرس��ت.و.ش��روع.

غیرض��روری.درم��ان.و.رونده��ای.

پیگیری.غیرضروری.می.ش��ود.و.از.

س��ویی.هر.عکس.OCT.که.نرمال.

گزارش.می.ش��ود،.الزاماً.به.معنای.
طبیعی.بودن.فرد.مورد.نظر.نیست.





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

kermaninfo@basirclinic.ir

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

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

شیراز،
بلوار پاسداران، خیابان مبعث
نرسیده به پارک حدیث

تلفن : ۶۴۸۴۸۱۴  ۰۷۱۳ 

فکس: ۶۴۸۳۰۶۹  ۰۷۱۳ 
shirazinfo@basirclinic.ir

 ۰۷۱۳  ۸۲۳۴۶۷۸
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