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و شهای فعلی و جه تگی� ی های آینده کراتوپالستی اندوتلیال: �

بیماران را تشویق کنید که شکای تها و دردهایشان را بگویند
وفی جئوگرافیک در درمان ت� عدم تأثیر ranibizumab  د� پیشرفت آ

وهای مصرفی چالش سالمندان مبتال به کراتیت باکت��ال با افزایش بار دا�
کیفیت خواب در مبتالیان به گلوکوم

وهای مصرف نشده بر محیط ��ست تأثیر دا�

نابراب� یهای جنسیتی در تحقیقات چش مپزشکی 

کاهش میزان عود اووئیت سگمان خلفی با ایمپلنت فلوسینولون استوناید

ی بر مبنای  Zernike Modes نادرست باشد؟ ومت� نالیز اب� آیا ممکن است آ

(Yutiq)

Role of Peripapillary OCT in Detection of Glaucoma

AMD از نوع مرطوب
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ــلول.های.اپی.تلیوم.لنز.پس.از.عمل.جراحی. برای.جدا.کردن.تمامی.س
است..

ــد.جراحی.کاتاراکت.کودکان.برخالف.عمل. در.انتها.به.نظر.می.رس

آب.مروارید.بالغین.مملو.از.چالش.ها..و.تردیدها.باشد.و.برای.رسیدن.به.

ــب.و.دستیابی.به.زندگی.با.کیفیت.مطلوب.از.نظر.بینایی. بینایی.مناس
شاید.انجام.موارد.زیر.ضروری.باشند:

ــی.به.صورت.کار.تیمی..اعضای.چنین. انجام.درمان.طبی.و.جراح .-.1

ــت.شامل.اپتومتریست،.جراح.قرنیه،.جراح.رتین،. تیمی.ممکن.اس
چشم.پزشک.کودکان.و.غیره.باشد.

ــدم.اکتفا.به.مطالعات. ــور.و.ع انجام.مطالعات.چند.مرکزی.در.کش .-.2

ــران.در.منابع. ــه.مقاالتی.از.ای ــورها..البته.در.این.زمین ــایر.کش س

ــود.ولی.نیاز.به.تداوم.انجام.مطالعات. چشم.پزشکی.مشاهده.می.ش
جدید.کاماًل.به.چشم.می.خورد.

استفاده.از.مشاوره.و.گرفتن.second opinion.از.طرف.چشم.پزشک. .-.3

ــت.اندر.کار.جراحی.کاتاراکت. ــکان.دس ــایر.چشم.پزش معالج.با.س

ــب.انجام.جراحی.و.چه.از. کودکان..اینکار.چه.در.زمینه.زمان.مناس
نظر.نحوه.جراحی.و.کار.گذاشتن.لنز.داخل.چشمی.سودمند.است.
ــن. ــرف.انجم ــا.consensus.از.ط ــی.ی ــق.جمع ــک.تواف ــن.ی تدوی .-.4
ــگاهی.و.تخصصی.رشته.چشم. ــکی.ایران.و.مراکز.دانش چشم.پزش
ــورد.اعمال.جراحی. ــانی.به.همه.همکاران.درگیر.در.م و.اطالع.رس
ــابه.آنچه.به. ــوار.و.چالش.برانگیز.مانند.کاتاراکت.کودکان..)مش دش
ــکی.آمریکا.به.چاپ. صورت.focal point.از.طرف.آکادمی.چشم.پزش

می.رسد.(
با.احترام
دکتر.محمد.حافظ.نوروزی.زاده



دو ماهنامه پرتو بصیر - شماره 72 - سال شانزدهم ، مهر و آبان 698

کراتوپالستی اندوتلیال: 
روش های فعلی و جهت گیری های آینده1

دکتر لوک بی. پاتس
دکتر مارک اِی. تِری

فهرست مطالب:
ــال.از.نوع. ــک.اندوتلی ــتی.اتوماتی ــه،.کراتوپالس مقدم
ــتی.اندوتلیالی.غشای.دسمه. الیه.برداری.دسمه،.کراتوپالس
.،»endothelium In« روش. .،»endothelium Out« )روش.
اتصال.ِگرافت،.مالحظاِت.پس.از.عمل.جراحی(،.روش.فقط.
ــمه،.پیوند.سلول.های.اندوتلیال.کشت..شده. الیه.برداری.دس

قرنیه،.توصیه.هایی.جهت.جراحان.قرنیه،.نتیجه.گیری.

اهداف آموزشی
خواننده.در.پایان.این.مقاله.باید.قادر.باشد:

ــرفت.های.صورت.گرفته.در.طی.سالیان. 1..در.خصوص.پیش

ــتی.اندوتلیال(.توضیح. ــوزه.EK.)کراتوپالس اخیر.در.ح
دهد.

2..پیشرفت.های.صورت.گرفته.در.حوزه.تهیه.بافت.در.بانک.

ــکان.می.دهد.تا.جدیدترین. ــم.را.که.به.جراحان.ام چش
روش.های.EK.را.به.کارگیرند،.خالصه.وار.بیان.کند.

ــیون.های.مناسب.جهت.کراتوپالستی.اتوماتیک. 3..اندیکاس

ــتی. ــمه.و.کراتوپالس ــال.از.نوع.الیه.برداری.دس اندوتلی
اندوتلیالی.غشای.دسمه.را.شناسایی.نماید.

ــمه«.را.توضیح. 4..ویژگی.های.روش.»فقط.الیه.برداری.دس
ــای ــتفاده.از.مهارکننده.ه ــورد.اس ــز.در.م ــد.و.نی .ده
ــت..شده.قرنیه. ــلول.های.اندوتلیال.کش rho Kinase.و.س

توضیحاتی.ارایه.دهد.

مقدمه
ــرفت. روش.های.جراحی.اختالالت.اندوتلیوم.قرنیه.پیش

1 Luke B. Potts, MD, PhD;Mark A. Terry, MD- “Endothelial 
Keratoplasty:Current Techniques and Future Directions"- 
Focal Points VOLUME XXXVII NUMBER 5 May 2019.

ــتی. ــت..در.حال.حاضر.کراتوپالس ــته.اس قابل..توجهی.داش

.)EK(.جای.خود.را.به.کراتوپالستی.اندوتلیال.)PK(.نفوذی

ــتفاده.از.EK.در.درمان.اختالالت.اندوتلیال،. ــت..اس داده.اس

ــار.به.همراه.دارد،. ــری.را.از.نظر.بینایی.برای.بیم نتایج.بهت

ــه. ــک.کم.تری.رخ.می.دهد.و.در.مقایس ــرات.توپوگرافی تغیی

ــقدم. ــا.PK،.قدرت.تکتونیک.ارتقا.می.یابد..با.توجه.به.پیش ب

شدن.جراحان.در.سرتاسر.جهان.)شکل.1(.و.پیشرفت.های.

صورت.گرفته.در.تهیه.بافت.در.بانک.چشم،.روش.EK.فواید.

.2DSAEK.ــت..روش ــاران.کرده.اس ــیاری.را.نصیب.بیم بس

)کراتوپالستی.اتوماتیک.اندوتلیال.از.نوع.الیه.برداری.دسمه(.

ــر.جهان.می.باشد..با. همچنان.رایج.ترین.نوع.EK.در.سرتاس

این..وجود.پیشرفت.های.رخ..داده.در.تهیه.بافت.جهت.انجام.

ــای.دسمه(.منجر. ــتی.اندوتلیالی.غش 3DMEK.)کراتوپالس

ــالیان. ــش.تصاعدی.تعداد.این.نوع.جراحی.ها.در.س به.افزای

ــواهد.تازه.موجود.نشان.دهنده.وجود. اخیر.گردیده.است..ش

ــتراتژی.های.جدید.درمانِی.اختالالت. ظرفیت.هایی.برای.اس

اندوتلیال.می.باشد..این.موارد.شامل.تزریق.سلول.های.کشت..

ــده.اندوتلیال.قرنیه.به.داخل.اتاق.قدامی.و.نیز.استفاده.از. ش

ــد.که.می.تواند. مهارکننده.های.rho kinase (ROCK).می.باش

ــی.موارد.خاص.منجر.به.تکثیر.مجدد.الیه.اندوتلیال. در.برخ
و.بهبود.عملکرد.آن.گردد.

DSAEK

ــای.دسمه.گیرنده،. در.روش.DSAEK.)ویدیوی.1(.غش

ــت.جهت.اتصال.هر.چه.بهتر. ــده.و.ممکن.اس الیه.برداری.ش

ــترومای.قرنیه.گیرنده.زبر.و. ــت،.فیبرهای.محیطی.اس گراف

2 . Descemet Stripping Automated Endothelial Keratoplasty
3 . Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty

ویدیوی شماره 1..روش.
DEAEK.استاندارد
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خشن.گردد..در.حال.حاضر.ضخامت.گرافت.در.DSAEK.از.

ــت. کم.تر.از.100.میکرون.تا.حدود.150.میکرون.متغیر.اس

ــی.مانند.گرافت.معموالً.منجر.به.این.می.شود. و.شکل.عدس

ــت.دوربینی.پیدا.کند.. ــار.پس.از.عمل.جراحی.حال که.بیم

ــاً.10.درصد.از.گرافت.های. ــه.قابل..توجه.اینکه.در.تقریب نکت

ــی. ــار.میوپ ــار.دچ ــب.آوری.بیم ــکل.تعج ــه.ش DSAEK.ب

)نزدیک.بینی(.می.گردد..جهت.انجام.عمل.جراحی.کاتاراکت.

ــمی.که.نیازمند.DSAEK.می.باشد،.انتخاب.یک.لنز. در.چش

ــیدن.به.یک.نتیجه.مورد.انتظار. ــمی.جهت.رس داخل.چش
ــد.1/25-0/75دیوپتر.معموالً. ــه.صورت.نزدیک.بینی.در.ح ب
ــی.غیرمنتظره. ــاد.یک.حالت.هایپروپ ــری.از.ایج در.جلوگی

کمک.کننده.خواهد.بود.
ــت.کم.تر.از.100.میکرون. ــه.ضخامت.گراف در.صورتی.ک
ــد،.بینایی.فرد.تحت.تاثیر.قرار.خواهد.گرفت.و.این.امر. باش
ــوم.به. ــتفاده.از.گرافت.های.موس ــده.که.اس منجر.به.این.ش
ــد.روزافزونی.پیدا. »Ultrathin«.)کم.تر.از.100.میکرون(.رش
کنند..پس.از.انجام.هر.نوع.از.انواع.DSAEK،.درصد.بیمارانی.
که.دید.آن.ها.20/20.یا.باالتر.هست،.به.مرور.افزایش.خواهد.
Ultrathin.یافت.و.پس.از.گذشت.یک.سال.از.انجام.جراحی
ــه.با. ــری.از.بیماران.در.مقایس ــداد.بیش.ت (UT-DSAEK).تع

ــتاندارد.DSAEK،.دید.20/20.خواهند.داشت..در. روش.اس

ــه.BCVA.در.روش.های. ــماره.یک،.نتایج.مربوط.ب جدول.ش

ــای.زمانی.مختلف.پس. DSAEK.و.UT-DSAEK.در.برهه.ه

ــده.بر.روی. ــی.که.حاصل.مطالعات.انجام.ش ــل.جراح از.عم

ــد،.به.طور.خالصه..ذکر.گردیده. ــم.می.باش بیش.از.50.چش

ــه.در.آنجا.نتایج.مطالعه. ــت.و.در.ضمن.محدوده.هایی.ک اس

ــده.است..پس.از.گذشت.2. ــان.داده..ش متفاوت.بوده.نیز.نش

ــد.از.بیمارانی.که.تحت.عمل.جراحی. ــال.تقریباً.50.درص س

UT-DSAEK.قرار.گرفته.بودند.دارای.دید.20/20.بودند..در.

ــد.که.در.روش.UT-DSAEK.در.مقایسه. کل.به.نظر.می.رس

ــتاندارد.DSAEK،.بهبودی.و.نیز.ثبات.دید.بیمار. با.روش.اس

ــریع.تر.خواهد.بود..ثبات.و.یکدست. پس.از.عمل.جراحی.س

بودن.روش.آماده.سازی.گرافت.های.بسیار.نازک.DSAEK.به.

ــت.محدودیت.های.ذاتی.موجود.در.دقت.تجهیزات.مورد. عل

ــتفاده.در.آماده.سازی.گرافت،.دشوار.است..تحقیقاتی.در. اس

ــد.هر.چه.دقیق.تر. ــن.راه.حل.هایی.جهت.تولی خصوص.یافت
گرافت.هایی.با.این.ضخامت.در.دست.انجام.است.

ــرار.دادن.گرافِت. ــت.ق ــتفاده.جه ــای.مورد.اس روش.ه

ــناریوهای.خاص. ــاس.س ــر.اس ــوده.و.ب ــوع.ب DSAEK،.متن

ــد..مهم.ترین.متغیر. ــت.تغییر.پیدا.کن ــی.ممکن.اس کلینیک

ــاد.و.چشم.1998 ــم.اجس دکتر.ِگریت.ِملِس.)هلند(.با.مطالعه.بر.روی.چش
حیوانات.اولین.بار.روش.PLK.را.توصیف.نمود.

دکتر.گریت.ملس.)هلند(.اولین.مورد.از.PLK.را.گزارش.داد.1999

ــتین.موارد.2000 ــارک.تری.)ایاالت.متحده(.نتایج.حاصل.از.نخس دکتر.م
DLEK.را.ارائه.داد.

دکتر.گریت.ملس.)هلند(.فرایند.descemetorhexis.و.نیز.مطالعه.بر.2002
روی.اجساد.انسانی.در.زمینه.تعویض.غشای.دسمه.را.توصیف.نمود.

2005
دکتر.فرانک.پرایس.جونیور.)ایاالت.متحده(.روش.DSEK.و.نیز.نتایج.
حاصل.از.مطالعه.صورت.گرفته.بر.روی.50.مورد.نخستین.این.روش.

را.توصیف.نمود.

2006
ــده(.از.میکروکراتوم.جهت.تهیه. ــارک.گورووی.)ایاالت.متح دکتر.م
گرافت.استفاده.نمود.و.نیز.روش.DSAEK.را.مورد.استفاده.قرار.داد.

دکتر.گریت.ملس.)هلند(.یک.مورد.از.DMEK.را.گزارش.داد.

2009
ــتین.بار.از.بافت.اهدا.شده.از. دکتر.مارک.تری.)ایاالت.متحده(:.نخس
.DSAEK.که.در.بانک.چشم.فرآوری.شده.بود،.جهت.»pre-cut«.نوع

استفاده.نمود.

-2015
2009

ــان(.و.مارک. ــد(.و.فردریک.کروس.)آلم ــس.)هلن ــر.گریت.مل دکت

ــتفاده.در.DMEK.را. ــورد.اس ــای.م ــده(.روش.ه ــری.)ایاالت.متح ت
استانداردسازی.کردند.

2013 rho kinase.دکتر.شیگرو.کینوشیتا.)ژاپن(.نخستین.بار.از.مهارکننده
(ROCK).جهت.درمان.دیستروفی.قرنیه.ای.فوکس.استفاده.کرد.

2017

دکتر.کاترین.کولبی.)ایاالت.متحده(.از.روش.DSO.جهت.دیستروفی.
قرنیه.ای.فوکس.استفاده.کرد.

ــم.و.اصالح.موارد. ــترالیا(.جهت.ترمی ــر.گریگوری.مولونی.)اس دکت

.ROCK.ــتروفی.قرنیه.ای.فوکس.از.مهارکننده ناموفق.DSO.در.دیس
استفاده.کرد.

2018

Corneal Preservation.ــده(.مطالعه دکتر.جاناتان.الس.)ایاالت.متح
Time.را.انجام.داد:.اولین.مطالعه.ملی.چندمرکزی.آینده.نگر.تصادفی..

EK (DSAEK).ماسکه.در.مورد
.»pre-loaded«.دکتر.مارک.تری.نخستین.بار.از.بافت.اهدا.شده.از.نوع
که.در.بانک.چشم.فرآوری.شده.بود،.جهت.DMEK.استفاده.نمود.

ــیتا.)ژاپن(.نتایج.حاصل.از.درمان.11.بیمار.با. ــیگرو.کینوش دکتر.ش

ــلول.های.اندوتلیال.قرنیه.ای.به. Corneal Clearance.پس.از.تزریق.س

داخل.اتاق.قدامی.و.مصرف.مهارکننده.ROCK.را.ارایه.نمود.
EK شکل 1: رویدادهای تاریخی مهم مرتبط با
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جهت.موفقیت.آمیز.بودن.جراحی،.مهارت.جراح.در.استفاده.

ــری،.گرافت.باز. ــد..پس.از.قرارگی ــی.می.باش از.روش.انتخاب

ــود.و.در.مرکز.قرار.گرفته.و.توسط.یک.حباب.هوا.در. می.ش

محل.نگه..داشته.شده.می.شود..جهت.حفظ.موقعیت.گرافت.

.)Supine(.ــط.حباب.هوا،.بیمار.باید.در.وضعیت.طاق.باز توس

ــت. قرار.گیرد..گاهی.جهت.حفظ.موقعیت.گرافت.ممکن.اس

.)retention suture(.ــتفاده.از.یک.بخیه.نگه.دارنده نیاز.به.اس
باشد.

ــود،. ــر.گرافت.DSAEK.پس.از.عمل.جراحی.جدا.ش اگ

ــاق.قدامی.تزریق. ــه.داخل.ات ــوای.اضافی.ب ــت.ه ممکن.اس

شود.)حباب.مجدد.»rebubble«(..حباب.مجدد.گرافت.های.

DSAEK.اغلب.اوقات.کاری.ضروری.نیست.مگر.آنکه.گرافت.

ــد..ترمیم.و.اصالح.جداشدگی.نسبی. ــده.باش کاماًل.کنده..ش

.rebubbling.را.می.توان.بدون.انجام.)interface fluid.توسط(

ــکل.2(.. ــا.با.تحت.نظر.گرفتن.بیمار.پیگیری.کرد.)ش و.تنه

ــاس.روش،. میزان.تزریق.حباب.مجدد.برای.DSAEK.بر.اس

ــم.هایی.که.جراحی.می.شوند.بسیار. تجربه.جراح.و.نوع.چش
متنوع.و.متغیر.می.باشد.

ــامل. ــال.گرافت.های.DSAEK.ش ــل.بالقوه.عدم.اتص عل

ــن.گرافت.)2(. ــد:.)1(.وارونه.قرار.گرفت ــوارد.می.باش این.م

ــرز.میان.گرافت.و.گیرنده.گرافت. وجود.مقداری.مایع.در.م

.decentered.ــت.به..صورت ــا.OVD..)3(.ترفاین.کردن.گراف ی

)شکل.3(..در.صورتی.که.گرافت.علیرغم.تزریق.مجدد.حباب.

ــی.قرنیه.در.ظرف.6. ــود.ول ــبد.یا.اینکه.متصل..ش هوا،.نچس

هفته.شفاف.نشود.این.حالت.به..عنوان.1PGF.در.نظر.گرفته.

ــود..این.عدم.موفقیت.پس.از.DSAEK،.در.مقایسه.با. می.ش

PK.شایع.تر.است.و.علت.آن.احتماالً.ناشی.از.دستکاری.زیاده.

از.حد.بافت.پیوند.در.حین.قرار.گرفتن.در.AC.می.باشد.
ــان.حفظ.قرنیه"  ــی.تحت.نام.“مطالعه.مدت..زم تحقیق
ــزی.double-masked.و. ــه.چندمرک ــک.مطالع )2CPTS(،.ی
ــد.که.در.مورد.نتایج.حاصل.از. RCT.از.نوع.آینده.نگر.می.باش

ــت..در.جدول.شماره.2،.یافته.های. DSAEK.انجام.شده.اس

کلیدی.این.مطالعه.به.طور.خالصه..ذکر.شده.اند..این.یافته.ها.

ــان.می.دهد. ــواهدی.را.ارایه.می.دهند.که.نش در.کنار.هم،.ش

ــم.تحت.عنوان.بافت.های. ــت.جراحان.از.بانک.چش درخواس

ــلول«،.کار.چندان. ــداد.زیاد.س ــا.دارای.تع ــوان،.تازه.ی »ج
مناسبی.نیست.

ــلول.های. ــن.فرد،.س به.صورت.فیزیولوژیک.با.افزایش.س

ــال،.از.دست.خواهند. ــرعت.0/6.درصد.در.س اندوتلیال.با.س

ــت.)PGF(.و. ــت.اولیه.گراف ــن.شکس ــت.)ECL3(..بنابرای رف

ــتقیمی. ــت.ثانویه.آن.در.DSAEK.معموالً.ارتباط.مس شکس

ــر.به..جای.یک.برش.3. ــا.ECL.از.نوع.ایاتروژنیک.دارد..اگ ب

میلی.متری.از.یک.برش.5.میلی.متری.جهت.قرارگیری.بافت.

ــود،.در.آن.صورت.می.توان.ECL.را.که.در.حین. ــتفاده.ش اس

جراحی.رخ.می.دهد،.در.حدود.10.تا.12.درصد.کاهش.داد..

ــتفاده.از.یک.برش.عریض.تر.برای.فورسپس.ها. همچنین.اس

یا.روش.های.Pull-through.در.مورد.گرافت،.یک.گام.آغازین.

ــت..پیوند.را.افزایش. ــت.که.می.تواند.احتمال.موفقی مهم.اس

1 .Primary Graft Failure
2 . Cornea Preservation Time Study
3 . Endothelial Cell Loss

DSAEK پس از BCVA .1 جدول

سه.سالدو.سالیک.سال6.ماهBCVA.پس.از.عمل.جراحی
DSAEK ≤20/4079%-97%91%-94%98%98%
DSAEK ≤20/256%-36%40%59%70%
DSAEK ≤20/202%-26%9%-14%34%47%

DSAEK ≤20/20 UT26%40%49%-

ش�کل 2. بهبود خودبه خودی جداش�دگی نس�بی گراف�ِت DSAEK که به  
وسیله تصاویر OCT نشان داده  شده است.a. یک روز پس از عمل جراحی: 
 3 UCVA. c. =20/200 :ی�ک هفته پس از عم�ل جراحی .UCVA.b =20/200
هفت�ه پس از عمل جراح�ی UCVA. d =20/100. 2 ماه پس از عمل جراحی: 

.UCVA =20/60
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ــه.در.آن.ها.از. ــت.در.روش.هایی.ک ــد..این.امر.ممکن.اس ده

ــتفاده.می.شود.و.از.فشرده.شدن. انژکتور.)تزریق.کننده.(.اس

ــط.یک.زخم.کوچک.تر.ممانعت.به.عمل. بافت.)donor(.توس

ــد..نکته.قابل..توجه. ــته.باش ــد،.کارآیی.الزم.را.نداش می.آورن

ــفاف. ــه.در.صورتی.که.از.یک.برش.قرنیه.ای.ش ــت.ک این.اس

ــود،.یک.برش.اصلی.طویل.تر.منجر.به.افزایش. ــتفاده.ش اس

ــدن.برش.اصلی.از. ــد.و.جابجا.ش ــم.خواهد.ش آستیگماتیس

ــفاف.قرنیه.به.داخل.لیمبوس.اسکلرا.می.تواند.به. قسمت.ش
نحو.چشم.گیری.آستیگماتیسم.ایجاد.شده.را.کاهش.دهد.

در.جدول.شماره.3.میزان.حجم.حباب.مجدد،.PGF،.رد.

ــت.وار.بیان.شده.است.. پیوند.و.ECL.پس.از.DSAEK.فهرس

مقادیر.ارائه..شده.در.این.جدول.در.مطالعاتی.به..دست..آمده.

ــم.انجام.شده.است..درصدهای. که.بر.روی.بیش.از.50.چش

مربوط.به.سال.های.اول،.سوم.و.پنجم.در.برگیرنده.مواردی.

ــند.)جهت.برش.گرافت.از.میکروکراتوم. از.DSAEK.می.باش

ــده.بود(،.با.این..وجود،.مقادیر.ECL.برای. ــتفاده..نش اصاًل.اس
DSEK.و.DSAEK.عموماً.بسیار.مشابه.یکدیگر.هستند.

DMEK

ــازی.و. روش.های.جراحی.اولیه.مورد.نیاز.جهت.آماده.س

ــیار.سخت.و.دشوار.بود.. قرار.دادن.بافت.دهنده.DMEK.بس

ــتفاده.از.جراحی.DMEK.به.کندی. ــکل.نیز.اس به.همین.ش

مورد.قبول.جراحان.قرار.گرفت..اخیراً.استفاده.از.این.روش.

رو.به.فزونی.رفته.است.و.شاید.علت.این.امر،.ناشی.از.اصالح.

ــات.جدید.در.حوزه.بانک. ــداوم.روش.های.جراحی.و.ابداع م

ــم..باشد..در.سال.DMEK.،2017..25.درصد.از.تمامی. چش
موارد.EK.را.به.خود.اختصاص.داد.

ــوی.2(،.دقیقاً.یک.تعویض. ــی.DMEK.)ویدی در.جراح

ــمه.برداشته..شده.و. ــود:.غشای.دس آناتومیکی.انجام.می.ش

ــمه.دونور.در.محل.قرار.داده.می.شود..این.نوع. ــای.دس غش

ــورت.ترکیب.با.جراحی. ــی.خود.به..تنهایی.و.یا.در.ص جراح

کاتاراکت،.باعث.بهبودی.قابل..توجه.بینایی.فرد.خواهد.شد..

ــده.بر.روی. ــدول.4.نتایج.حاصل.از.مطالعات.انجام.ش در.ج

بیش.از.50.چشم.ارایه.گردیده.است..یک.شیفت.هایپروپیک.

خفیفی.مشهود.بود.)در.اکثر.مطالعات.میانگین.0/33.دیوپتر.

ــیعی.وجود.داشت(..بنابراین.در.روش.های. ولی.محدوده.وس

.،)DMEK.،IOL.سه.گانه.)جراحی.کاتاراکت،.ایمپلنت.کردن

انتخاب.یک.IOL.که.نتیجه.رفراکتیو.میوپیک.حاصل.از.آن،.

ــد،.معموالً.در.جلوگیری.از.ایجاد.حالت. 1-0/75.دیوپتر.باش

غیرمنتظره.هایپروپی.کمک.کننده.خواهد.بود..در.صورتی.که.

DMEK.با.ایمپلنت.لنز.توریک.ترکیب.شود،.نتایج.به..دست.

ــد.بود.اما.اگر. ــاالً.مطلوب.و.رضایت.بخش.خواه .آمده.احتم

ــته.باشد،.نتایج. ــابقه.جراحی.رفراکتیو.لیزری.داش بیمار.س

ــیار.غیر.قابل..پیش.بینی.بوده.و.لذا.در.این.زمینه. جراحی.بس

ــت.که. ــمند.اس ــد.احتیاط.کرد..ذکر.این.نکته.نیز.ارزش بای

ــم. ــاس.آستیگماتیس انتخاب.لنز.توریک.معموالً.باید.بر.اس
قرنیه.ای.و.نه.بر.اساس.رفراکتیو.صورت.پذیرد.

ــتر.گیرنده.گرافت.از.منطقه.ای.بزرگ.تر. در.DMEK،.بس

ــود..در.اینجا. ــرداری.می.ش ــده،.الیه.ب ــر.گرافت.دهن از.قط

ــود.که.از.ناهموار.شدن. برخالف.روش.DSAEK،.دقت.می.ش

و.خشن.شدن.فیبرهای.استروما.جلوگیری.به.عمل.آید..در.

ــای.دسمه،.OVD،.خون،.فیبرین.و.یا. صورتی..که.تمامی.غش

ــده.خارج. ــای.هوا.به..دقت.از.منطقه.الیه.برداری.ش حباب.ه

ــان.تر.انجام.خواهد. ــردد،.در.آن.صورت.اتصال.گرافت.آس گ

ــت،.دو.روش. ــرار.دادن.گراف ــال.حاضر.جهت.ق ــود..در.ح ب
 endothelium«.و .»endothelium out«.:ــد ــوم.می.باش مرس
ــر،.مابین.این.دو.روش.از. ــا.توجه.به.گزارش.های.اخی in«..ب

نظر.میزان.ECL.،rebubbling.یا.موفقیت.گرافت.هیچ.فرقی.
وجود.ندارد.

Endothelium Out روش
 Endothelium«.روش.،DMEK.رایج.ترین.روش.جراحی
ــمه.از.استرومای. ــد..پس..از.اینکه.غشای.دس Out«.می.باش

پوشاننده.donor.الیه.برداری.شد،.گرافت.همراه.با.اندوتلیوم.

ــا.تریپان.بلو. ــده.و.ب ــارج.به..صورت.لوله.ای.پیچیده.ش در.خ

ــپس.به.درون.یک.انژکتور.آسپیره. ــود..س رنگ.آمیزی.می.ش

ــده.و.به.داخل.اتاق.قدامی.تزریق.می.گردد.و.برای.ایجاد. ش

ــت.را.از.حالت.لوله.وار. ــی.در.مایع.اتاق.قدامی.که.باف امواج

درآورده.و.آن.را.باز.کنند.بر.روی.قرنیه.ضرباتی.زده.می.شود.

ــپس.بافت.از.طریق. ــود..س تا.از.این.طریق.گرافت.آماده.ش

ــمت.خلفی.قرنیه. ــوا.در.مقابل.قس ــا.حباب.ه ــق.گاز.ی تزری

ــاپورت. ــده.و.در.نتیجه.از.این.طریق.س گیرنده.باال.آورده.ش
می.شود.

ــتکاری.راحت.تر.بافت.که. ــازی.و.دس به..منظور.آماده.س

ــیب.پذیر.اندوتلیالی.رو.به. ــلول.های.حساس.و.آس دارای.س

ــده.باید.با.تجهیزات. ــد،.بافت.دهن خارج.قرار.گرفته.می.باش

ــته.باشد..جهت.باز.کردن. به.کار.رفته.حداقل.تماس.را.داش

بافت.دهنده،.وجود.یک.دیافراگم.آیریس.سالم.الزامی.بوده.

 جدول 2. یافته های کلیدی CPTS و سواالت کلینیکی مرتبط با آن

یافته های مطالعهسوال کلینیکی
ــان.نگهداری.گرافت،.بر. آیا.مدت..زم
نتایج.کلینیکی.به..دست..آمده.پس.از.
ــال.بعد.از.عمل.جراحی.تاثیری. 3.س

دارد؟

ــا،.می.توان.آن.ها.را. پس.از.تهیه.گرافت.ه

برای.11-1.روز.نگهداری.کرد.بدون.آنکه.

بر.روی.موفقیت.کلینیکی.گرافت.تاثیری.
به..جا.بگذارد.

ــان.نگهداری.گرافت،.بر. آیا.مدت..زم

ــلول.های.اندوتلیال.3.سال. تعداد.س
بعد.از.عمل.جراحی.تاثیری.دارد؟

ــان.نگهداری. ــش.مدت..زم ــا.افزای ECL.ب

ــا.مقدار.کلی. ــت،.افزایش.می.یابد.ام گراف

ECL.از.13-4.روز.نگهداری.قابل..مقایسه.

و.مشابه.می.باشد.

آیا.فاکتورهای.موجود.در.اهداکننده.

ــا.فاکتورهای. ــت.ی ــا.گیرنده.گراف ی

ــر.موفقیت.گرافت.پس.از. جراحی،.ب
3.سال.تاثیری.دارد؟

خطر.عدم.موفقیت.زودرس.اولیه.)8.هفته.

ــت.پس.از.عمل.جراحی(.و.تاخیری. نخس

ــس.از.جراحی(. ــال.پ ــه.تا.3.س ِ.)8.هفت

ــت.در.مواقعی.که.اهداکننده.گرافت. گراف

ــد،.در.مقایسه.با.یک. مبتال.به.دیابت.باش
اهداکننده.غیر.دیابتیک.دو.برابر.است.

ــوارض.در.حین.عمل. ــگام.بروز.ع در.هن

جراحی،.خطر.عدم.موفقیت.اولیه.گرافت.
و.نیز.تاخیری.آن.3.برابر.می.شود.

ــت.تاخیری.گرافت،.در. خطر.عدم.موفقی

ــند،. گیرندگانی.که.دچار.PACE1.می.باش
افزایش.می.یابد.

ــن.فرد.اهداکننده.گرافت،.بر.موفقیت. س

ــا.در.صورتی..که. ــت.تاثیری.ندارد.ام گراف

ــته. ــن.پایین.تری.داش گیرنده.گرافت.س
باشد،.خطر.رد.گرافت.باالتر.خواهد.بود.

ــابقه.ترابکولکتومی. در.گیرندگانی.که.س

در.چشمشان.دارند،.میزان.عدم.موفقیت.

ــن.میزان. ــد.اما.ای ــت.باالتر.می.باش گراف

ــم.گیر. افزایش.از.نظر.آماری.چندان.چش

ــت..سابقه.جراحی.گلوکوم. و.معنادار.نیس

در.فرد.گیرنده.خطر.رد.گرافت.را.افزایش.
نمی.دهد.

در.سال.چهارم.پس.از.جراحی،.در.صورت.

ــل.جراحی.و.نیز. بروز.عوارضی.حین.عم

ــدم.موفقیت.تاخیری.باال. PACE،.خطر.ع

بود.

1 . Pseudophakic & Aphakic Corneal Edema

کراتوپالستی اندوتلیال: روش های فعلی و جهت گیری های آینده

ویدیوی شماره 2..روش.
DMEK.استاندارد
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و.جراح.نیز.باید.قادر.به.کنترل.عمق.اتاق.قدامی.باشد..کلید.

اصلی.جهت.باز.کردن.بافت.دهنده،.توانایِی.کم..عمق.سازی.

ــد..در.روش.«DMEK «endothelium out.در. ــاق.می.باش ات

صورتی..که.آناتومی.آیریس.بسیار.تغییر.کرده.باشد.یا.اینکه.

ــدن.مردمک..نباشند،.در.آن.صورت.جراح.با. امکان.تنگ.ش

چالش.های.منحصر.به..فردی.روبرو.خواهد.شد.چرا.که.بافت.

یا.حباب.هوا.ممکن.است.ناخواسته.نسبت.به.صفحه.آیریس.

به.سمت.عقب.جابجا.شوند..به.همین.نحو.نیز.در.چشم.های.

ــم.هایی.که.دارای.IOL.در.اتاق.قدامی.هستند. آفاکیک،.چش

ــای.داخل. ــه.دارای.لنزه ــم.هایی.ک ــا.در.چش )AC-IOL(.ی

ــده.در.اتاق.خلفی.هستند،.امکان.از.دست. چشمی.بخیه.ش

ــم.های. ــت.آیریس.وجود.دارد..در.چش رفتن.گرافت.در.پش

ــکل.خاصی. post-vitrectomy،.وضعیت.دینامیکی.مایع.به.ش

ــکل.روبرو. ــاق.قدامی.را.با.مش ــت.که.کم.عمق.کردن.ات اس

می.سازد..در.چنین.مواردی.جهت.موفقیت.آمیز.بودن.روش.

endothelium out«.DMEK«.نیاز.است.که.برنامه.ریزی.های.

ــه.پیش.از.عمل.جراحی،.با.دقت.خاصی.صورت. انجام..گرفت

گیرد.و.ممکن.است.در.ابتدا،.نیاز.به.بازسازی.سگمان.قدامی.
وجود.داشته.باشد.

Endothelium In روش
ــکل. ــالف.ش ــت.برخ در.روش.»Endothelium In«،.باف
ــود.و.OVD،.بافت.را.در.محل.نگه. ــی.اش.تا.زده.می.ش طبیع
ــمت.داخل.قرار.داشته. می.دارد.به..نحوی..که.اندوتلیوم.به.س
باشد..بافت.به..صورت.دستی،.در.محفظه.انژکتور.)کارتریج(.
ــود..کارتریج.در.داخل.زخم.تمیز.قرنیه.قرار. قرار.داده.می.ش
ــپس.هایی. ــق.نمی.گردد..بلکه.فورس ــود.اما.تزری داده.می.ش
ــوده.و.جهت.بیرون. ــمت.مقابل.اتاق.قدامی.وارد.نم را.از.س
کشیدن.بافت.از.داخل.کارتریج.از.آن.استفاده.کرده.و.سپس.
ــود.در.محل.نگه.داشته.می.شود.. درحالی.که.بافت.باز.می.ش
اتاق.قدامی.با.BSS.عمیق.تر.می.گردد.و.برای.حفظ.بافت.در.

محل.مناسب،.یک.حباب.هوا.در.محل.قرار.داده.می.شود.

اتصال گرافت
ــت.هوا. ــت.در.محل.خود،.ممکن.اس ــت.حفظ.گراف جه
ــتفاده.از.غلظت.غیر.قابل.انبساطی. یا.گاز.استفاده.شود..اس
ــش.حمایت.از. ــق.افزای ــا.20%(.از.گاز.SF6.از.طری )14%.ی

ش�کل 3. تصاویر گرفته  شده به  وسیله OCT از گرافت DSAEK. لبه تمام ضخامِت حاصل از ترفاین خارج از مرکز 
)decentered trephination( بافت donor ناش�ی از عدم اس�تفاده از میکروسکوپ جهت ترفاین کردن قرنیه دونور 
می باش�د. کادر داخل تصویر، نشان دهنده ادم قرنیه می باش�د که باعث کدورت آن شده است. این گرافت تعویض 

گردید.

DSAEK پس از ECL رد گرافت و ،PGF ،Rebubbling جدول 3. میزان

درصد بیمارانعوارض
rebubbling.28%-0 %.)میانگین:.9%(نیاز.به

PGF)%4.:18%-0%)میانگین
9%-0%)میانگین:.6%(رد.گرافت

ECL%23-.%35.پس.از.6.ماه
ECL%23-%36.پس.از.یک.سال
ECL%23-%41.پس.از.دو.سال
ECL%44-%45.پس.از.سه.سال
ECL%53-%55.پس.از.پنج.سال

DMEK پس از BCVA .4 جدول

6 ماه3 ماهBCVA پس از عمل جراحی
DMEK ≤20/40%92-%96%98
DMEK ≤20/25-%33-%85
DMEK ≤20/20%26-%37%17-%67
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ــزان.rebubbling.را.کاهش.می.دهد..همچنین.این. بافت،.می

میزان.با.استفاده.از.حباب.گازی.که.در.مقایسه.با.50.درصد.

حجم،.80.درصد.از.حجم.اتاق.قدامی.را.پر.می.سازد،.بیش.تر.

ــاد.حبابی.با.چنین.حجمی،.الزم. ــش.می.یابد..برای.ایج کاه

ــا.موقعیت.تحتانی.و. ــت.که.یک.ایریدکتومی.محیطی.ب اس

اندازه..مناسب.انجام.گیرد.تا.در.روزهای.اول.پس.از.جراحی،.

از.پوپیالری.بلوک.جلوگیری.شود.)شکل.4(..بر.اساس.روش.

ــت.به.روش.های. ــط.جراح،.این.کار.ممکن.اس انتخابی.توس
مختلفی.انجام.گیرد.

مالحظات پس از عمل جراحی
ــک.Learning Curve1.وجود.دارد.و. در.روش.DMEK.ی
ــزان.graft failure.و.rebubbling.هر.دو.با.توجه.به.میزان. می
ــت..آمده. ــد.)دامنه.های.به..دس ــه.جراح.متغیر.می.باش تجرب
ــا.بیش.تر.در. ــم.ی ــده.بر.روی.50.چش از.مطالعات.انجام.ش
.DMEK.ــان.داده..شده.است(..در.عین..حال.که جدول.5.نش
را.می.توان.در.موقعیت.های.مختلفی.انجام.داد،.اما.اگر.بیمار.
ــته.باشد.در.آن. ــابقه.جراحی.گلوکوم.یا.ویترکتومی.داش س
ــت.نیاز.به.انجام.rebubbling.وجود.داشته. صورت.ممکن.اس
ــت.به..صورت. ــه.گراف ــد..در.روش.DMEK.درصورتی.ک باش
ــویم.چرا. ــت.با.PGF.مواجه.ش ــه.قرار.گیرد،.ممکن.اس وارون
ــاهده. ــت.نازکی.در.اتاق.قدامی.مش ــه.با.وجود.چنین.باف ک
ــت.دشوار.باشد.. ــیر.scrolling.گرافت.ممکن.اس جهت.و.مس
استامپ.های.غشای.دسمه.می.تواند.میزان.انواع.ایاتروژنیِک.
.marking.نیز.در.روش.ECL.ــزان ــش.داده.و.می PGF.را.کاه

ــتفاده.از.یک.روش. ــل.خواهد.بود..همچنین.با.اس در.حداق
جراحی.استاندارد،.میزان.PGF.کاهش.می.یابد.

در.ابتدا.تصور.می.شد.که.میزان.پس.زدن.ایمونولوژیک.

گرافت.پس.از.DMEK.ممکن.است.در.حد.و.اندازه.ای.پایین.

ــال.پس.از.جراحی.بتوان.استروئید.را.قطع. باشد.که.یک.س

ــان.دادند.که.با. ــا.این..وجود،.پرایس.و.همکاران.نش نمود..ب

ــار.در.روز.می.توان. ــکل.یک.ب ــتروئید.به.ش مصرف.مداوم.اس

میزان.پس.زدن.گرافت.را.از.6.درصد.به.کم.تر.از.یک.درصد.

ــس.زدن.گرافت.را. ــه.روند.پ ــن..حال.ک ــش.داد..در.عی کاه

می.توان.تقریباً.به.یک..شکل.از.طریق.شروع.مجدد.استروئید.

معکوس.کرد،.وجود.یک.چنین.اپیزودی.دانسیته.سلول.های.

ــال.را.کاهش.خواهد.داد..بنابراین.میزان.خطر/فایده. اندوتلی

ــتروئید.را.در. ــل.از.مصرف.طوالنی.مدت.قطره.های.اس حاص

مورد.هر.بیمار.باید.مشخص.نمود.و.سپس.با.بیمار.در.مورد.

ــتفاده.پس.از.عمل. آن.گفتگو.کرد..رژیم.قطره.های.مورد.اس
.با.تکرار.یک.عمل،.زمان.انجام.آن.عمل.کوتاه.تر.می.گردد. .1

ش�کل 4: ایجاد ی�ک ایریدکتومی محیطی تحتان�ی در DMEK. a. عکس 
اس�لیت-المپ که نش�ان دهنده پوپیالری بلوک معکوس ناش�ی از حباب 
کوچک هوا، علی رغم انجام ایریدکتومی محیطی تحتانی می باش�د. تصویر 
خط افقِی OCT، نشان دهنده انسداد نسبتًا کامل زاویه می باشد. b. عکس 
اسلیت لمپ نشان دهنده ایریدکتومی محیطی تحتانی باز و کم عمق بودن 
اتاق قدامی می باشد. تصویر خط عمودِی OCT نشان دهنده باز بودن زاویه 
در موقعیت تحتانی به  وس�یله ایریدکتومی محیطی باز می باش�د. IOP در 
زم�ان تهیه این تصاویر )یک روز بع�د از جراحی( 18 میلی متر جیوه بود و 

پوپیالری بلوک همراه با میدریاز بهبود یافت.

کراتوپالستی اندوتلیال: روش های فعلی و جهت گیری های آینده
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ــت.. ــاس.هزینه.و.نیز.انتخاب.جراح.متنوع.اس جراحی.بر.اس

ــی.مولفین.ترجیح. ــس.از.عمل.جراح ــرای.اولین.هفته.پ ب

ــتروئیدهای. ــگام.بیداری،.از.اس ــه.بیمار.در.هن می.دهند.ک

ــتفاده.کند.تا.از.این.راه.میزان.ادم. موضعی.هر.2.ساعت.اس

ــتویید.ماکوال.کاهش.یابد..نکته.جالب..توجه.این.است. سیس

که.استفاده.از.استروئید.منجر.به.افزایش.ECL.نمی.شود.
ــازی.و.تعبیه.بافت.گرافت.DMEK،.در.هر.حال. آماده.س
ــام.در.جدول.5. ــود.و.این.ارق ــر.به.افزایش.ECL.می.ش منج
ــت.رفتن.احتماالً. ــت..قسمت.اعظم.از.دس ذکر.گردیده.اس
ــل.جراحی.رخ.می.دهد.و. ــِت.پس.از.عم در.هفته.های.نخس
ــال. ــت..رفته.که.پس.از.یک.س حداقل.نیمی.از.میزان.از.دس
ــت.پس.از.جراحی.رخ. ــود،.در.ظرف.6.ماِه.نخس دیده.می.ش
ــیار.کندی.وجود. می.دهد.و.پس..از.آن.در.ECL،.کاهش.بس
ــِت.پس.از.جراحی. ــر.در.هفته.های.نخس ــت..اگ خواهد.داش
ــد.)شکل.5(،.تعداد.سلول.های. نیاز.به.انجام.rebubbling.باش
اندوتلیال.در.بلندمدت.در.این.گرافت..پایین.تر.خواهد.بود.و.
ــانگر.آن.است.که.کاهش.سالمت.بافت. احتماالً.این.امر.نش
ــال.ضعیف. ــه.اتص ــال.در.دوره.perioperative،.نتیج اندوتلی
ــی.از.rebubbling..آگاهی.از. ــای.ناش ــت.نه.تروم گرافت..اس
ــالمت.اندوتلیوم.قبل.از.عمل.جراحی.کاهش..یافته. اینکه.س
ــده،.غیر.ممکن.است..حدت.بینایی. یا.در.اثر.جراحی.کم.ش
شش.ماه.بعد.از.جراحی.چه.rebubbling.انجام.شده.باشد.یا.

نه.یکسان.است.

روش فقط الیه برداری دسمه
ــه. ــت.ک ــان.دهنده.آن.اس ــددی.نش ــای.متع گزارش.ه
ــتند.که.از. ــن.توانایی.هس ــال.دارای.ای ــلول.های.اندوتلی س
ــده. ــوم.محیطی،.بر.روی.یک.منطقه.الیه.برداری.ش اندوتلی
ــای.دسمه.در.طی.چند.هفته.مهاجرت.کنند..این.امر. از.غش
ــم.ها.که.دارای.یک.ذخیره. ــده.که.در.برخی.چش موجب.ش
اندوتلیالی.محیطی.غنی.می.باشند،.از.روش1DSO.به..عنوان.
یک.رویکرد.جراحی.استفاده.شود..جهت.استفاده.از.DSO.در.
ــی.بیماران.خاص،.دالیل.قانع.کننده.ای.وجود.دارد..این. برخ
ــامل.این.موارد.است:.عدم.وجود.خطر.رد.گرافت،. دالیل.ش
استفاده.حداقلی.از.استروئید.موضعی.و.کاهش.خطر.افزایش.
.DSO.ــتروئید..در.روش ــی.از.اس IOP.یا.ایجاد.کاتاراکِت.ناش

ــفاف.شدن.قرنیه،.معموالً.به.یک.تا.شش.ماه.زمان. جهت.ش

نیاز.است..چهارچوب.زمانی.طوالنی.تِر.پس.از.عمل.جراحی.

ممکن.است.منجر.به.ایجاد.کدورت.استروما.شده.و.کیفیت.

نهایی.بینایی.فرد.را.کاهش.دهد..مطالعه.انجام.شده.توسط.

ــان.داده.است.که.نجات. ــترالیا.نش مولونی.و.همکاران.در.اس

ــا.مصرف.فقط.دو. ــس.از.DSO،.ب ــای.nonclearing.پ قرنیه.ه

ــای.مهارکننده.ROCK (Ripasudil) .امکان.پذیر. هفته.داروه

ــاری.را.گزارش.کردند.که. ــود..همچنین.آن.ها.بیم خواهد.ب

علی.رغم.مصرف.این.نوع.دارو،.قرنیه.او.روشن.و.شفاف.نشده.
1  Descemet Stripping Only

 ش�کل 5. ادم قرنیه پس از a  .DMEK. عکس اسلیت لمپ در روز هفدهم 
بعد از عمل جراحی )پایین( نشان دهنده ادم قرنیه در ناحیه تمپورال است 
که بر طرف نگردیده و تصویر خط افقِی OCT )باال( نشان دهنده جدا شدن 
نس�بی غشای دس�مه )پیکان ها( می باش�د. UCVA، 20/100 بود. b. عکس 
اس�لیت المپ )پایی�ن( در روز نوزدهم بعد از عم�ل جراحی، 2 روز پس  از 
انج�ام rebubbling در کلینیک ب�ا هوای اتاق، همراه ب�ا تصویر خط افقِی 

OCT )باال(، ادم قرنیه بهبود یافته است. UCVA 20/30 بود.
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ــت..پس.از.انجام.DSO.امکان.بهبودی.چشم.گیر.بینایی. اس

فرد.وجود.دارد.اما.خاصیت.1deturgescence.در.قرنیه.در.این.
زمان.نسبت.به.روش.EK.قابلیت.پیش.بینی.کم.تری.دارد.

پیوند سلول های اندوتلیال کشت  شده قرنیه
ــیتا.و.همکاران.در.ژاپن،.11.چشم.متعلق.به.11. کینوش
بیمار.را.گزارش.کردند.که.پس.از.تزریق.سلول.های.اندوتلیال.
.ROCK.ــده ــا.مصرف.مهارکنن ــده.در.آن.ها.که.ب ــت..ش .کش
ــته.و. ــفافیت.قرنیه.بازگش ــده.ش ــل..ش )Y-27632(.تکمی
اندوتلیوم.مرکز.قرنیه.مجدداً.رشد.کرده.بود..پس.از.گذشت.
ــال.تمامی.11.چشم،.شفاف.باقی..مانده.بودند.و.بینایی. 2.س
ــرد.همچنان.به.نحو.قابل.مالحظه.ای.بهبود.یافته.بود..این،. ف
ــوز.در.مراحل. ــت.که.هن ــوزه.مهیج.از.تحقیقات.اس یک.ح
ــان.حاصل.کردن. ــرده.و.برای.اطمین ــر.ب آغازین.خود.به.س
از.ایمنی.و.نیز.اثربخشی.آن.نیاز.به.کار.بیش.تری.می.باشد.

توصیه هایی جهت جراحان قرنیه
آماده سازی گرافت

ــای.جراحی.و. ــرفت.های.صورت.گرفته.در.روش.ه پیش

ــازی.بافت..در.بانک.چشم،.راه.های.موثر.و.کارآمدی. آماده.س

ــی.از.اختالالت. ــی.ناش ــکالت.بینای ــان.مش ــت.درم را.جه

ــت..برای.آنکه. ــار.بیماران.قرار.داده.اس ــی.در.اختی اندوتلیال

ــود،.وجود.یک.رابطه. ــراح.EK.در.کار.خود.موفق.ش یک.ج

دوطرفه.با.بانک.چشم.امری.ضروری.است..تعداد.بانک.های.

ــال.های.گذشته.کاهش. ــم.در.ایاالت..متحده.در.طی.س چش

ــمت.جراحی.هایی.با. ــوده.که.به.س ــه.و.تالش.بر.این.ب .یافت

ــیع.تر.پیش.بروند..این.امر.به.امکانات.لجستیکی. مقیاس.وس

و.مالی.مورد.نیاز.برای.به.دست.آوردن.بافتی.که.برای.جراح.

ــده،.نسبت.داده. ــازی«.)pre-prepared(.ش »از.پیش.آماده.س

می.شود..به..عنوان.مثال.در.DMEK،.جهت.استفاده.از.بافِت.

ــه.با. ــده.DMEK،.هنوز.هم.در.مقایس از.قبل.الیه.برداری.ش

ــانی. ــان.EK.فکر.می.کنند.که.انجام.آن.کار.آس آنچه.جراح

ــده.در.حین. ــری.در.بافت.دهن ــتکاری.بیش.ت ــت.به.دس اس

ــی.(intraoperative).نیاز.دارد..با.تهیه.بافت.های. عمل.جراح

ــکل.مرتفع.گردیده.و. DMEK.به.صورت.preloaded.این.مش

می.توان.جهت.جلوگیری.از.وارونه.قرار.گرفتن.گرافت.آن.ها.
را.از.قبل.مشخص.و.عالمت.گذاری.کرد.

ــان.داده.است.که.میزان.عدم. ــده.نش مطالعات.انجام..ش
ــیون.نسبی.حفظ.شده.توسط.قرنیه.که.موجب.شفافیت. حالت.دهیدراتاس .1
ــبت.به.آب. ــود:.اپی.تلیوم.قرنیه.-که.تا.حد.زیادی.نفوذ.ناپذیر.نس آن.می.ش
ــتم.انتقال.متابولیکی. ــز.اندوتلیوم.قرنیه.که.دارای.یک.سیس ــت-.و.نی هس

هست،.در.ایجاد.این.حالت.نقش.دارند.

ــازی.گرافت.های.DMEK.در.بانک.های. موفقیت.در.آماده.س

ــد..در.مورد. ــی.5%.متغیر.می.باش ــاً.1%.ال ــم.از.تقریب چش

گرافت.هایی.که.توسط.جراحان.با.تجربه.در.اتاق.عمل.تهیه.

ــازی.گرافت.2%.الی. ــوند،.میزان.شکست.در.آماده.س می.ش

ــد..پیش.فرآوری.)Preprocessing(.بافت.دهنده. 8%.می.باش

ــه.تاکید.می.نماید. ــم.بر.این.نکت ــط.بانک.چش DMEK.توس

ــوده.و.تعداد. ــال.ایمن.تر.و.بی.خطرتر.ب ــه.تعویض.اندوتلی ک
بیش.تری.از.جراحان.قرنیه.به.آن.دسترسی.خواهند.داشت.

آماده سازی جراح
ــه.بیماران.خود. ــه.عالقه.دارد.EK.را.ب ــرای.جراحی.ک ب
ــنهاد.کند.و.در.عین..حال.تجربه.چندانی.در.این.زمینه. پیش
ــدن.به.یک. ــت.که.برای.تبدیل..ش ندارد،.اولین.قدم.آن.اس
ــا.DMEK،.مجموعه.ای.از.دوره.های. جراح.خوِب.DSAEK.ی
ــا.تجربیات.جراحی.قرار. ــی.را.طی.کرده.و.در.برخورد.ب عمل
ــی.آن.است.که.جراح.از.تفاوت.های.جزیی. گیرد..نکته.اساس
ــد..پس..از.آنکه.جراح. ــر.روش.با.روش.های.دیگر.آگاه.باش ه
ــت.آورد،.جهت.مطمئن.شدن.از.به. صالحیت.اولیه.را.به.دس
ــوب.و.نیز.ارتقای.روش.خودش.به. ــت.آوردن.نتایج.مطل دس
شکلی.ایمن.و.بی.خطر،.ممکن.است.از.مجموعه.اصول.کلی.

جهت.انتخاب.بیمار.استفاده.کند.

انتخاب بیمار
اولین.اصل.برای.انتخاب.بیمار.توسط.یک.جراح.تازه.کار.
آن.است.که.معموالً.در.هر.چشمی.که.دارای.سابقه..جراحی.
ــت.انجام.روش.DMEK.بسیار.دشوار.خواهد.بود.و.جراح. اس
باید.از.روش.DSAEK.استفاده.کند..مثال.هایی.از.این..دست.
ــابقه.ویترکتومی.هستند.و. ــم.هایی.که.دارای.س شامل.چش
ــم.های.آفاکیک.یا.چشم.های.دارای.یک.AC-IOL.و. نیز.چش
ــم.هایی.که.دچار.آنیریدیای.کامل.یا.نسبی.هستند،. نیز.چش

DMEK پس از ECL رد گرافت و ،PGF ،Rebubbling جدول 5. میزان

درصد بیمارانعوارض
rebubbling.82%-2/4%)میانگین:.28/8%(نیاز.به

PGF.12/5%-0%.)میانگین:.1/9%(میزان
5/9%-0%)میانگین:.%.1/9(میزان.رد.گرافت
53%.-25%.)میانگین:.ECL)%33.پس.از.6.ماه

ECL%19-%53.پس.از.یک.سال
ECL%46-%53.پس.از.چهار.سال
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ــا.ترابکولکتومی،.ممکن. ــد..وجود.یک.tube shunt.ی می.باش

ــب.و.کافی.را. ــت.باقی.ماندن.حباب.گازی.با.حجم.مناس اس

ــکل.روبرو.سازد..از.آنجا.که.در.مقایسه. در.اتاق.قدامی.با.مش

ــا.روش.DSAEK،.در.اتصال.گرافت.DMEK.مدت..زمان.پر. ب

کردن.هوا.یا.گاز.طوالنی.می.باشد،.لذا.در.چنین.چشم.هایی.

بیش.تر.تمایل.به.استفاده.از.DSAEK.وجود.دارد..جراح.باید.

از.روشی.استفاده.کند.که.با.آن.بیش.ترین.آشنایی.را.داشته.
و.در.دست.او.ایمن.و.بی.خطر.است.

ــان.داده.که.به..هیچ. ــج.حاصل.از.مطالعه.CPTS.نش نتای

.عنوان.و.هیچ.گاه.از.بانک.چشم.نباید.درخواست.های.ویژه.ای.

در.ارتباط.با.تعداد.سلول.های.اندوتلیال،.مدت..زمان.نگه.داری.

ــن.بیمار.داشت.چرا.که.این.موارد.بر.روی.نتیجه.نهایی. یا.س

ــتورالعمل.های.وضع..شده.توسط. کار.هیچ.تأثیری.ندارد..دس

انجمن.بانک.چشم.امریکا.)EBAA(1.در.خصوص.تهیه.بافت.

ــد.EBAA.از.آن.ها.تبعیت. ــای.مورد.تأیی ــه.تمامی.بانک.ه ک

ــن.است.و.تضمین.کننده.نتایج. می.کنند.به..اندازه..کافی.روش
عالی.و.مطلوب.می.باشند.

دومین.اصل.کلی.این.است.که.در.تمامی.چشم.هایی.که.

دچار.Endothelial failure.بوده.و.در.آن.ها.هیچ.مانع.شناخته.

.)intraoperative(.ــی ــده.قابل.مالحظه.ای.در.حین.جراح .ش

ــتفاده.نمود..داده.های. وجود.ندارد،.باید.از.روش.DMEK.اس

موجود.به..وضوح.نشان.دهنده.آن.است.که.در.صورت.استفاده.

ــرد.باز.خواهد. ــکل.بینایی.ف ــریع.ترین.ش از.این.روش،.به.س

گشت.و.کیفیت.بینایی.بازگشتی.بیمار.در.باالترین.حد.بوده.

ــزان.خود.خواهد.بود.. ــزان.رد.پیوند.در.پایین.ترین.می و.می

1 . Eye Bank Association of America

مطالعاتی.که.مستقیماً.DMEK.را.با.DSAEK.مورد.مقایسه.

قرار.می.دهد،.معموالً.نشان.دهنده.آن.است.که.پس.از.انجام.

DMEK.درصد.باالتری.از.بیماران.دارای.دید.20/25.یا.بهتر.

خواهند.بود.)شکل.6(..یک.مطالعه.تصادفی.ساز.شده..که.به.

تازگی.توسط.چمبرلین.و.همکاران.انجام.شده،.تأیید.نموده.

.،UT-DSAEK.در.مقایسه.با.روش.DMEK.است.که.در.روش

ــد..یک. ــت..آمده.)VA(.مطلوب.تر.می.باش قدرت.دید.به..دس

ــوص.اینکه. ــی.جراحان.در.خص ــوه.مخالفت.برخ علت.بالق

ــی.در.نظر.گرفته. ــتاندارد.درمان ــه..عنوان.یک.اس DMEK.ب

ــت.که.در.روش.DMEK.در.مقایسه.با.روش. ــود،.این.اس ش

ــت..در.عین..حال،. ــه.rebubbling.بیش.تر.نیاز.اس DSAEK.ب

روش.هایی.جهت.rebubbling.با.اسلیت.لمپ.وجود.دارد.که.

ــد.زمان.انجام.این.روش.را.کوتاه.تر.نموده.و.بار..کاری. می.توان

ــه.با.DSAEK.کاهش. مورد.نیاز.جهت.DMEK.را.در.مقایس

ــخص.کردن.هر.چه.بهتر.آستانه.الزم.جهت. دهد..جهت.مش

rebubbling.نیاز.به.انجام.بررسی.های.بیش.تری.است..در.کل.

ــعت. ــا.در.صورتی.نیاز.به.rebubbling.خواهد.بود.که.وس تنه
منطقه.جدا.شده.بیش.تر.از.یک.سوم.اندازه.کل.گرافت.باشد.
در.چشم.هایی.که.دارای.ذخایر.اندوتلیالی.محیطی.عالی.
ــعت.guttae.و.در.نتیجه.مقدار.مورد.نیاز. بوده.و.در.آن.ها.وس
ــمه،.5.میلی.متر.یا.کم.تر.است،.جراح. جهت.الیه.برداری.دس
ــتفاده.کند..در.خصوص.وضعیت. می.تواند.از.روش.DSO.اس
ــرایط.جراحی.باید.با.بیماران.گفتگو.کرد..همچنین.در. و.ش
صورت.مصرف.داروهای.مهارکننده.ROCK،.باید.با.بیماران.
ــتانداردهای.نظارتی.باید. ــود.و.تمامی.اس مفصاًل.گفتگو.نم
رعایت.شوند..تزریق.سلول.های.اندوتلیالی.کشت..شده.فقط.

شکل 6. عکس های اسلیت لمپ پس از عمل جراحی در هر دو چشم یک بیمار. a. عکس چشم راست، دو ماه پس 
از عمل جراحی DMEK گرفته ش�د. BCVA، 20/20 بود. لبه های گرافت با ایلومیناس�یون مس�تقیم قابل  مشاهده 
نمی باش�ند. b. عکس چش�م چپ 8 ماه پس از عمل جراح�ی DSAEK گرفته ش�د. BCVA، 20/25 بود. لبه نازال 

گرافت قابل  مشاهده می باشد )پیکان های قرمزرنگ(.
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ــته.و.یا. ــت.که.مجوز.FDA.وجود.داش در.مواردی.مجاز.اس

.Institutional Review Board.ــتورالعمل.های ــاس.دس بر.اس

صورت.گرفته.باشد.چرا.که.در.حال.حاضر.این.روش.درمانی.
همچنان.یک.روش.تجربی.به.شمار.می.رود.

نتیجه گیری
ــال.حاضر.جهت.درمان. ــتی.اندوتلیال.در.ح کراتوپالس 	•
بیماراِن.دچار.اختالالت.خالص.سلول.های.اندوتلیال،.به.
یک.استاندارد.درمانی.تبدیل..شده.است..جهت.دستیابی.
ــاران،.جراحانی.که.امروزه. ــه.بهترین.نتایج.در.این.بیم ب
ــاالت..متحده.جراحی.پیوند.را.انجام.می.دهند.باید. در.ای
ــه.هر.دو.روش.DMEK.و..DSAEK.از.مهارت.و. در.زمین

تبحر.کافی.برخوردار.باشند.
دارای. ــه. ک ــم.ها. چش ــی. برخ در. ــر،. حاض ــال. ح در. 	•
ــتند،.همچنان.جهت. ــک.هس ــای.آناتومی ناهنجاری.ه

تعویض.اندوتلیوم.نیاز.به.انجام.DSAEK.می.باشد.
ــده.ای.نزدیک،.در. ــود.دارد.که.در.آین ــن.احتمال.وج ای 	•
مواردی.از.ادم.قرنیه.که.فرد.دچار.عارضه.ای.نشده،.روش.
ــتاندارد.درمانی.تبدیل.شود..خوشبختانه. DMEK.به.اس

ــرفت.های.صورت.گرفته.در.زمینه.فراوری.بافت..در. پیش

ــریع.تر،. ــده.که.روش.DMEK.س ــم،.باعث.ش بانک..چش
ایمن.تر،.آسان.تر.و.مقرون.به.صرفه.تر.باشد.

ــناخت.اصول.و.چهارچوب.های.عملِی.مرتبط.با.تهیه. ش 	•

ــم،.برای.جراحان.قرنیه.از. و.فراوری.بافت..در.بانک.چش

اهمیت.خاصی.برخوردار.است.و.این.امر.در.پیشرفت.در.

حوزه.جراحی.پیوند.قرنیه،.نقش.اساسی.و.مهمی.را.ایفا.

ــناخت.کمک.می.کند.تا.جراحان.قابل.تر. می.کند..این.ش

ــا.این.امکان.را. ــته.و.به.آن.ه ــته.تری.وجود.داش و.شایس
می.دهد.که.به.بیماران.خود.بهتر.خدمت.کنند.

روشن.است.که.در.طی.20.سال.آینده.در.حوزه.سلول.های. 	•

ــرفت.های.عظیمی.رخ. اندوتلیال.به..صورت.ex vivo.پیش

ــای.بهتری.جهت.انتقال.بافت. خواهد.داد.و.نیز.روش.ه

ــر.جدید.جراحی. ــد..در.عص ــال.ابداع.خواهد.ش اندوتلی

ــنتتیک. قرنیه.که.پیش.روی.ما.قرار.دارد،.روش.های.س

.)bioengineering(.ــی ــای.زیست-مهندس و.نیز.روش.ه

ــاص.خواهند.داد.. ــی.را.به.خود.اختص ــاالً.جایگاه احتم

ــد.قرنیه.را.دگرگون.خواهد. این.امر.نقش.جراحان.پیون

ــاخت.و.نتایج.به..دست..آمده.برای.بیماران.را.بی.حد.و. س
اندازه.ارتقا.خواهد.داد.
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ــه.با.مدیران.بنگاه.های.تجاری،.در. ــکان.در.مقایس پزش
مورد.نحوه.ارزیابی.موفقیت.هایشان.با.چالش.روبرو.می.باشند..
ــارت،.انجام.تصمیم.گیری.های.صحیح.و. گاهی.در.حوزه.تج
مناسب.می.تواند.منجر.به.سرمایه.گذاری.های.سودآور.گردد..
ــی.از.اوقات.صحیح.و. ــا.در.بیش.از.نیم ــر.تصمیم.گیری.ه اگ
ــد،.در.آن.صورت.اغلب.این.طور.به.چشم.خواهد. مطلوب.باش
آمد.که.نبوغی.باالتر.از.نوع.نبوغ.بیل.گیتز.وجود.دارد؛.اما.در.
صورت.پزشک.بودن،.اگر.فقط.در.نیمی.از.موارد،.کار.صحیح.
ــد.در.آن.صورت.ممکن.است.که.مجوز.کار.و. ــت.باش و.درس
اشتغال.پزشک.از.دست.برود..در.زبان.بالینی.و.جراحی.این.
ــت..به.همین. ــوع.طبابت،.طبابت.ضعیف.و.بی.کیفیتی.اس ن
ــم،.باید.از. ــکان.در.هنگام.اتخاذ.تصمی ــت.که.پزش علت.اس

ریسک.دوری.کرده.و.محافظه.کارانه.عمل..کنند.
ــار.خدمتی.ارایه. ــکی.وقتی.که.به.بیم اما.در.حرفه.پزش
ــت.مانند.هر.صنعت.دیگری.اشتباهاتی.رخ. ــود،.درس می.ش

1  BLOG: Encourage patients to complain- Healio- August 13, 
2019.

ــق.برنامه.طراحی. ــه.خدمات.بر.طب ــد..وقتی.که.ارای می.ده

ــود،.در.آن.صورت.باید.به.نقایص.موجود.در. .شده.انجام.نش

سرویس.دهی.فکر.کرد..گاهی.اوقات.نقص.ناشی.از.کارکنان.

یا.تجهیزات.یا.آب.وهوا.است.یا.اینکه.مشکل.از.بیماری.است.

ــه.به..موقع.مراجعه.نکرده.یا.فراموش.کرده.که.موارد.الزم. ک
]جهت.ارایه.به.پزشک[.را.همراه.خود.بیاورد.

ــه.ای.از.فرایندها.و. ــع.مجموع ــه.وض ــال.ک ــن..ح در.عی

پروتکل.ها.جهت.جلوگیری.از.ایجاد.نقص.در.خدمات.رسانی.

ــبی.می.باشد،.کار.بهتر.این.است.که.در. به.بیماران.کار.مناس

ــکاالت.رخ.می.دهد،.در.همان. ــن.نقایص.و.اش ــی.که.ای زمان

ــته.باشد..از.این. لحظه.طرح.ها.و.راه.حل.هایی.نیز.وجود.داش

مساله.به..عنوان.»ترمیم.در.خدمت.رسانی«2.یاد.می.شود.و.در.

صورتی.که.اجرایی.شود،.نتایج.خیره.کننده.و.شگفت.انگیزی.
را.در.بر.خواهد.داشت.

ــداری.دریافتند.که. ــرکت.های.هتل ــایر.ش ماریوت.و.س

ــب.انجام. چگونه.فرایند.service recovery.را.در.زمان.مناس

ــده.بر.روی.مشتریان.نشان.داد. دهند..بررسی.های.انجام..ش

ــخ.گویی.به. ــرکت.های.هتل.داری.جهت.پاس ــه.توانایی.ش ک

نقایص.رخ.داده.در.خدمات.رسانی.به.مشتریان-در.مقایسه.با.

ــت.موجب.شده.که. حالتی.که.اصاًل.هیچ.نقصی.رخ.نداده.اس
2 . service recovery

بیماران را تشویق کنید که شکایات و 
دردهایشان را بگویند1
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رضایتمندی.مشتریان.این.هتل.ها.افزایش..یافته.و.مشتریان،.
بیش.تر.از.این.هتل.ها.استفاده.کنند.

.»paradox service recovery«.ــوان این.پدیده.که.به..عن

ــام.گرفته،.این.حقیقت.را.بیان.می.کند.که.هرگونه.نقص.و. ن
اشکالی.خود.فرصتی.را.فراهم.می.آورد.

ــت.که.در.هر.قسمت.از.حرفه. مفهوم.این.پدیده.این.اس

پزشکی.شرایطی.وجود.دارد.که.نقایص.غیر.عمدی.رخ.داده.

ــانی.به.بیماران.را.به.یک.سرمایه.ارزشمندی. در.خدمات.رس

تبدیل.کرده.و.این.امر.رضایتمندی.ارباب.رجوع،.ثبات.قدم.

ــش.خواهد.داد..در.واقع.زمان. ــتری.و.ارزش.کار.را.افزای مش

ــویق.کنید.تا.شکایات.خود.را. ــت.که.مشتریان.را.تش آن.اس
بیان.کنند.

بیماران را تشویق کنید که شکایات و دردهایشان را بگویند
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بر.اساس.اطالعات.منتشر.شده،.یک.آنالیز.24.ماهه.در.
خصوص.مصرف.ranibizumab.در.بیماران.دچار.دژنرسانس.
ــکوالر.وابسته.به.سن.ماکوال،.نشان.دهنده.آن.بود.که. نئوواس
در.پیشرفت.آتروفی.جئوگرافیک.در.بیماران.عمدتاً.تغییری.

ایجاد.نشده.بود2.
ــاالنه.جامعه. ــس.در.همایش.س ــر.پیتر.ِجی..ِکرتی دکت
ــبکیه.امریکا.این..طور.گفت:.بر.اساس.آنالیز. متخصصین.ش
ــت.مطالعه،. ــمت.اعظم.افراد.تح ــده.فعلی.در.قس ــام..ش انج
ــاه.عمدتاً. ــک.در.طی.24.م ــی.جئوگرافی ــرفت.آتروف پیش
.تغییری.نکرده.بود.و.این.امر.بین.رژیم.ماهانه.و.رژیم.درمانی

treat-and-extend.قابل..مقایسه.و.مشابه.بود.

ــه. ب ــال. مبت ــار. بیم .580 .CANTREAT ــه. مطالع در.

ــی.و.1:1.به.دو.گروه. ــه..صورت.تصادف neovascular AMD.ب

.ranibizumab.تقسیم.شدند:.یک.گروه.تحت.تزریقات.ماهانه
1  Kertes PJ. Geographic atrophy in the Canadian treat and 

extend trial with   in nAMD patients- Healio-August 7, 2019.
2  Kertes PJ. Geographic atrophy in the Canadian treat 

and extend trial with Ranibizumab in nAMD patients: 
CANTREAT study 24-month results. Presented at: American 
Society of Retina Specialists annual meeting; July 27-30, 
2019; Chicago.

و.یک.گروه.تحت.تزریق.به.شیوه.treat-and-extend..کرتس.

ــرات.رخ.داده.در.BCVA.و.آتروفی. ــه.محققان.تغیی گفت.ک

جئوگرافیک.را.از.ابتدای.کار.تا.ماه.12،.از.ماه.12.تا.ماه.24.
و.از.ابتدای.کار.تا.ماه.24.مورد.ارزیابی.قرار.دادند.

ــانس.فندوس.که. کرتس.و.همکاران.از.طریق.اتوفلورس

ــی.کردند.تا. در.ابتدای.کار.تهیه.گردید،.164.بیمار.را.بررس

ــرات.رخ.داده.در.آتروفی.جئوگرافیک.را. از.این.طریق،.تغیی
ارزیابی.کنند.

از.شروع.کار.تا.ماه.12،.در.61/4.درصد.از.بیماران.گروه.

ــری.در.آتروفی.جئوگرافیک. ــچ.تغیی .treat-and-extend.هی

ایجاد.نشده.بود.در.حالی..که.در.بیماران.گروه.تحت.تزریقات.

ــد.بود..کرتس.گفت.که. ــه.این.رقم.برابر.با.58/8.درص ماهان

ــد.از.بیماران.گروه... ــروع.کار.تا.ماه.24،.در.51/2.درص از.ش

ــی.جئوگرافیک. ــری.در.آتروف ــچ.تغیی treat-and-extend.هی

ــاهده.نشد.د.رحالی..که.این.رقم.در.بیماران.گروه.تحت. مش
تزریقات.ماهانه،.برابر.با.58.درصد.بود.

ــمت.اعظم. ــروع.کار.تا.ماه.24،.در.قس ــت:.»از.ش او.گف

ــه.ای.در.آتروفی.جئوگرافیک. ــاران.افزایش.قابل.مالحظ بیم

ــد.اما.در.تعدادی.از.بیماران.افزایش.مختصری. مشاهده.نش

رخ.داده.بود..از.همه.مهم.تر.اینکه.بین.دو.گروه.هیچ.اختالفی.
وجود.نداشت.«

.treat-and-extend.در.گروه.بیماران.تحت.درمان.با.رژیم

ــه.با.گروه. تعداد.تزریقات.در.طی.24.ماه.مطالعه.در.مقایس

ــم.گیری.کم.تر.بود. تحت.درمان.تزریقات.ماهانه،.به.نحو.چش

و.از.نظر.آماری.این.امر.معنادار.بود..پس.از.گذشت.12.ماه،.

ــروه.treat-and-extend.به..طور. تعداد.تزریقات.در.بیماران.گ

متوسط.9/4.عدد.بود.در.حالی..که.این.رقم.در.گروه.تزریقات.

ــت.24.ماه.تعداد. ماهانه.برابر.با.11/8.عدد.بود..پس.از.گذش

ــط.برابر.با. تزریقات.در.گروه.treat-and-extend.به..طور.متوس

ــود.در.حالی..که.این.رقم.در.گروه.تزریقات.ماهانه.به. 17/6.ب
.طور.متوسط.برابر.با.23/5.عدد.بود.

عدم تاثیر ranibizumab در پیشرفت آتروفی 
جئوگرافیک در درمان AMD از نوع مرطوب1
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بالوز و همکاران

ــن. ــاس.نتایج.حاصل.از.یک.مطالعه،.با.افزایش.س بر.اس

ــال.افزایش. ــه.کراتیت.باکتری ــان.مبتالیان.ب ــرد،.بار.درم ف
می.یابد2.

ــته.نگر.در.مورد.سوابق.پزشکی.38.فرد. یک.آنالیز.گذش
ــم ــه.کراتیت.باکتریال.که.در.مرکز.چش ــاِل.مبتال.ب بزرگس
ــان.داد.که.در. Kellogg.تحت.درمان.قرار.گرفته.بودند،.نش .
ــن.بیماران.به..طور.میانگین.587.قطره.با.میانگین.هزینه.. ای

933.دالر.تجویز.شده.بود.
ــنی.بیماران.در.زمان.تشخیص،.50/6.سال. میانگین.س
ــن.فرد،.132.قطره. ــال.افزایش.س ــود.و.به.ازای.هر.10.س ب
دارویی.بیش.تر.تجویز.شده.بود.و.هزینه.ها.افزایش.می.یافت.
ــی.نداشت..تعداد.ویزیت.های. ولی.مدت.زمان.درمان.افزایش
انجام..شده.به..طور.متوسط.10.بار.بود.و.فاصله..زمانی.درمان.

انجام..شده.به..طور.میانگین.54.روز.بود.
ــا.اِی..وودوارد.به.Healio.com/OSN.گفت:.ما. دکتر.ماری
می.دانیم.که.بار.مصرف.داروها.باال.بوده.ولی.احساس.کردیم.
ــخص.کردن.این.امر.که.این.بار.چه.مقدار.باال.هست. که.مش

نیز.از.اهمیت.برخوردار.می.باشد.
مطالعات.قبلی.انجام..شده.در.مبتالیان.به.گلوکوم.نشان.
داد.که.افزایش.سن.و.استفاده.زیادتر.از.داروهای.چشمی.بر.
پذیرش.درمان.از.سوی.بیماران.تاثیر.منفی.به.جا.می.گذارد.
ــم.که.میزان.بار. ــور.گفت:.ما.اعتقاد.داری وودوارد.این.ط
ــاران.در.خصوص.مصرف. ــای.مصرفی،.با.تبعیت.بیم داروه
ــکان.باید.از.چالش.هایی. ــت..پزش داروها.احتماالً.مرتبط.اس

1  Increasing medication burden challenges older patients with 
bacterial keratitis - Healio - August 8, 2019.

2  Ballouz, Dena, et al. “Medication burden for patients with 
bacterial keratitis.” Cornea 38.8 (2019): 933-937.

ــای.باکتریاِل.قرنیه.با. ــاران.در.هنگام.درمان.زخم.ه که.بیم

ــند..بیماران.در.این.موارد.در. ــند،.آگاه.باش آن.روبرو.می.باش

ــای.زیادی.را.مصرف.کنند. ــی.یک.دوره.کوتاه.باید.داروه ط

ــاوی.قطره.های.متعدد.برای. ــرف.یک.رژیم.پیچیده.ح و.مص

بسیاری.از.بیماران.ممکن.است.دشوار.باشد..پزشکان.جهت.

کمک.به.بیماران.در.خصوص.رعایت.مصرف.منظم.داروها.و.

نیز.مدیریت.هزینه.ها،.باید.با.آن.ها.در.زمینه.تعداد.و.کّمیت.
داروهای.تجویزی.ارتباط.دوطرفه.روشنی.را.ایجاد.نمایند.

چالش سالمندان مبتال به کراتیت باکتریال 
با افزایش بار داروهای مصرفی1

چالش سالمندان مبتال به کراتیت باکتریال با افزایش بار داروهای مصرفی
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ــه،.اختالل.در. ــک.مطالع ــاس.نتایج.حاصل.از.ی ــر.اس ب
ــدت.زمان.آن،.مدت.زمان.به. ــای.خواب.از.جمله.م پارامتره
ــرد.فرد.در.طی.روز.با.گلوکوم. ــواب.رفتن.و.اختالل.عملک خ
در.ارتباط.می.باشند.چه.به..صورت.یک.ریسک.فاکتور.و.چه.

به.شکل.یک.عارضه.ناشی.از.آن2.
دکتر.مایکل.وی..بوالند.به.Ocular Surgery News.گفت:.
مدل.های.آزمایشگاهی.گلوکوم.نشان.داده.است.که.افزایش.
ــلول.های.گانگلیکونی.شبکیه.که. ــم.به.س ــار.چش مزمن.فش
ــاس.به.نور.می.باشند.آسیب.می.رساند.و.تصور.می.شود. حس
ــلول.ها.در.مسیرهای.غیر.بینایی.از.جمله.خواب.و. که.این.س
ریتم.شبانه.روزی.بدن.انسان.دخیل.هستند..در.این.مطالعه.

1 Quality of sleep associated with glaucoma - 
Healio- August 14, 2019.

2  Qiu, Mary, Pradeep Y. Ramulu, and Michael V. Boland. 
“Association Between Sleep Parameters and Glaucoma in 
the United States Population: National Health and Nutrition 
Examination Survey.” Journal of glaucoma 28.2 (2019): 97-
104.

مقطعی.که.بر.روی.نمونه.ای.از.ساکنان.ایاالت..متحده.انجام.

ــلول.های. ــد.تا.این.فرضیه.را.که.فقدان.س گرفت،.تالش.ش

ــی.از.گلوکوم.ممکن.است.با.اختالالت.خواب. گانگلیونی.ناش
در.ارتباط.باشد،.مورد.کاوش.قرار.گرفت.

ــی. ــی.تحت.عنوان.»بررس افراد.تحت.مطالعه.از.پژوهش

ملی.تغذیه.و.سالمت«3.در.سال.های.2008-2005.انتخاب.

ــکی. ــامل.افراد.زیر.بودند:.175.نفر.دارای.دیس ــدند.و.ش ش

ــد،.575.نفر.دارای.اختالالت. که.به..عنوان.گلوکوم.اعالم.ش

ــواهدی.از.گلوکوم.. ــدان.دید.و.3742.نفر.بدون.وجود.ش می

ــال.بود.و.بیماران.در.دو.گروه. ــنی.افراد.57/1.س میانگین.س

مبتال.به.گلوکوم.در.مقایسه.با.گروه.فاقد.گلوکوم.که.بیش.تر.
سیاه.پوست.بوده.و.سن.باالتری.داشتند.جای.گرفتند.

ــواالتی. ــرادی.که.این.مطالعه.را.تکمیل.کردند،.به.س اف

ــیده.تا. ــان.خواب،.مدت.زمان.طول.کش ــورد.مدت.زم در.م

ــالالت.حین.خواب،.بی.نظمی.های. به.خواب.رفتن.فرد،.اخت

ــواب.و.اختالل.در. ــود.در.خواب،.مصرف.قرص.های.خ موج
عملکرد.روزانه.فرد.در.اثر.خواب.آلودگی.پاسخ.دادند.

ــن.آنالیز.رابطه.ای.را.میان.گلوکوم. دکتر.بوالند.گفت:.ای

ــدت.زمان.خواب.فرد.یا.مدت.زمان. ــاه.یا.بلند.بودن.م و.کوت

ــان.اختالالت. ــه.ای.را.می ــن.و.نیز.رابط ــواب.فرو.رفت ــه.خ ب

ــی.از. ــالل.در.عملکرد.روزانه.فرد.ناش ــدان.بینایی.و.اخت می
خواب.آلودگی.زیاده.از.حد.شناسایی.کرد.

.در.افرادی.که.شب.ها.10.ساعت.یا.بیش.تر.می.خوابیدند.

.،)P=0.01(.در.مقایسه.با.آن.هایی.که.7.ساعت.می.خوابیدند

شیوع.حالت.گلوکومی.در.دیسک.چشم.آن.ها.3.برابر.بیش.تر.

ــرادی.که.در.ظرف.9.دقیقه.یا.کم.تر. ــود.و.این.حالت.در.اف ب

ــاعت.یا.بیش.تر.به.خواب.فرو.می.رفتند. و.یا.در.ظرف.نیم.س

ــه.با.آن.هایی.که.در. ــر.دو.مورد.P<.0.01(،.در.مقایس )در.ه
ظرف.10.الی.29.دقیقه.به.خواب.فرو.می.رفتند.دو.برابر.بود.
ــاید.بخواهند.که. ــکان.ش دکتر.بوالند.گفت:.»چشم.پزش

3 . National Health & Nutrition Examination Survey

کیفیت خواب در مبتالیان به گلوکوم1
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ــتند.در.خصوص. ــاران.خود.که.مبتال.به.گلوکوم.هس از.بیم
کیفیت.خواب.سوال.کنند«.

ــدان.بینایی.در.افرادی.که. احتمال.وجود.اختالالت.می

ــاعت.یا.بیش.تر. ــر.)P<0.03(.و.یا.10.س ــاعت.یا.کم.ت 3.س

)P<0.01(.می.خوابیدند.3.برابر.بیش.تر.از.افرادی.بود.که.7.
ساعت.می.خوابیدند.

ــالالت.حافظه.در.افرادی. ــن.احتمال.وجود.اخت همچنی

ــد.بودند،.باالتر.بود.و.این.امر. ــه.دچار.اختالالت.میدان.دی ک

ــبت.داده. به.خواب.آلودگی.بیش..از.حد.فرد.در.طول.روز.نس

ــود..با.این..وجود.هیچ.ارتباطی.میان.گلوکوم.و.حالت. می.ش

ــده.باشد،.یافت. تنفس.فرد.که.موجب.اختالل.خواب.وی.ش
نشد.

ــر.از.این.آنالیز.سواالتی.را. دکتر.بوالند.گفت:.نتایج.میس

ــه.آن.ها.نیاز.به.انجام. ــخ.ب در.ذهن.برانگیخت.که.جهت.پاس

ــت..به..منظور.مشخص.کردن.اینکه. مطالعات.بیش.تری.اس

آیا.در.رابطه.میان.اختالالت.میدان.بینایی.و.ناهنجاری.های.

خواب.فرد.ممکن.است.یک.اثر.آستانه.ای.وجود.داشته.باشد.یا.

نه.باید.رابطه.میان.شدت.]اختالل[.میدان.بینایی.و.عملکرد.

مختل.خواب.فرد.بررسی.هایی.انجام.گیرد..به..منظور.ارزیابی.

ــن،.پارامترهای.خواب.در. ــنجش.بیش.تر.فرضیه.بنیادی و.س

مبتالیان.به.گلوکوم.را.باید.با.پارامترهای.خواب.در.بیمارانی.

ــای.دیگری.که. ــی.از.اتیولوژی.ه ــه.دچار.اختالل.دید.ناش ک

ــلول.های.گانگلیونی.شبکیه.نمی.شود.)از. باعث.آسیب.به.س

ــه. ــانس.ماکوال(،.مقایس جمله.رتینوپاتی.دیابتیک.و.دژنرس
نمود.

کیفیت خواب در مبتالیان به گلوکوم
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ــاس.نتایج.بدست.آمده.از.یک.مطالعه.هنگامی.که. بر.اس
ــده.در.فرایند.فیکو.در.چهار.مرکز. مواد.دارویی.استفاده.نش
جراحی.اندازه.گیری.شد،.هزینه.تقریبی.سالیانه.محصوالت.
ــه.مرز.195200.دالر. ــده.به.ازای.هر.مرکز.ب دور.ریخته.ش

رسیده.بود2.
ــاندرا.اِل..تایِل.به.Healio.com/OSN.این..طور. دکتر.کاس
ــده.و.نیز.صحبت.با. ــاهدات.انجام..ش گفت:.»با.توجه.به.مش
ــکان،.فضوالت.و.مواد.زاید.دارویی.چیزی.بود.که. چشم.پزش
ــیاری.از.افراد.آسیب.می.زد.اما.هیچکس.تاکنون.ابعاد. به.بس
ــکل.را.ارزیابی.نکرده.است..مطالعه.ما.تنها.بر.روی. این.مش
ــی.از.منابع.تولید.این.گونه.مواد.زاید.متمرکز.گردیده،.اما. یک
با.توجه.به.تعداد.جراحی.های.کاتاراکت.انجام..شده.در.سطح.
ــاله.ای.که.به.نظر.کوچک. ــور.)و.در.سطح.جهان(،.مس کش

1 Unused drugs impact cost, environment- Healio- August 5, 
2019.

2  Tauber, Jenna, et al. “Quantification of the cost and potential 
environmental effects of unused pharmaceutical products in 
cataract surgery.” JAMA ophthalmology (2019).

ــر.روی.هزینه.ها.و. ــیع.تری.ب ــیار.وس بوده.می.تواند.تاثیر.بس
بهداشت.عمومی.داشته.باشد.«

ــده.در.هنگام.فیکو. ــی.مصرف.نش ــان.مواد.داروی محقق

ــد:.یک.مرکز. ــر.اندازه.گیری.کردن ــی.را.در.مراکز.زی معمول

ــگاهی.که.تعداد.موارد.انجام..شده.در.ماه.به. ــرپایی.دانش س

.طور.میانگین.73.مورد.بود،.یک.مرکز.خصوصی.با.میانگین.

ــرپایی.خصوصی.با.میانگین. 102.مورد.در.ماه،.یک.مرکز.س

ــکی.فدرال.برای.کهنه. ــورد.در.ماه.و.یک.مرکز.پزش 112.م
سربازان.ارتش.امریکا.با.متوسط.12.مورد.در.ماه.

ــی.از.اعضای.گروه.تحقیقاتی.جهت.اندازه.گیری.مواد. یک

دارویی.دور.ریخته.شده.در.هر.موسسه.در.حداقل.10.مورد.

جراحی.کاتاراکت.معمولی.حضور.یافت..مواد.زاید.با.استفاده.

ــگاه. ــدل.EIO-LCA3.و.یک.مقیاس EIO-LCA.از.دانش از.م
کارنگی.ِملون.مورد.اندازه.گیری.تقریبی.قرار.گرفت.

ــی،. ــان.دریافتند.که.در.تمامی.مراکز.تحت.بررس محقق

ــورت.میانگین.83070. ــم.یا.وزن.به..ص ــه.از.نظر.حج ماهان

ــواد.دارویی،.مصرف. ــر.م ــر.از.183304.میلی.لیت میلی.لیت

ــده.بود..بیش.ترین.فراورده.مصرف.نشده.از.نظر.حجمی. نش

ــمی.با.65/7.درصد.بود.در.حالی..که.این.رقم. قطره.های.چش

ــتمیک.59/9. در.تزریقات.24/8.درصد.و.در.داروهای.سیس
درصد.بود.

ــده.از.داروهای. در.این.مطالعه.محدوده.ذرات.خارج..ش

ــت،.معادل. ــه.در.تغییر.آب.وهوا.نقش.داش ــده.ک مصرف.نش

فاصله.1025.الی.6120.مایل.رانندگی.با.خودروی.شخصی.

ــوزاندن.47.الی.281.گالن.بنزین.در.ماه.بود..محققان. یا.س

ــن.تجزیه..و.تحلیل.در.مورد. ــالم.کردند.که.هنگامی.که.ای اع

تقریباً.1100.مورد.جراحی.کاتاراکت.به.ازای.100.هزار.نفر.

از.ساکنان.ایاالت..متحده.در.سال.مورد.استفاده.قرار.گرفت،.

این.ذرات.حاصل.از.داروهای.مصرف.نشده.به..صورت.بالقوه.

3 . Economic Input-Output Life Cycle Assessment
:.ارزیابی.چرخه.اقتصادی.حیاتی.ورودی-خروجی

تاثیر داروهای مصرف نشده بر 
محیط زیست1
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ــید.کربنی.در.حد.23.الی.105.هزار. ــتند.دی.اکس می.توانس

تن.را.در.هوا.آزاد.ساخته.که.این.حالت.شبیه.به.این.بود.که.

ــال.با.خودرو.از.آنکوریج. فردی.4600.الی.51400.بار.در.س
تا.میامی.رانندگی.کرده.باشد.

ــالش.می.کنیم.که.توجه. ــاً.ما.ت دکتر.تایل.گفت:.اساس

ــی.که.خدمات.و.مراقبت.های.بهداشتی. افراد.را.به.راه.و.روش

ــوند.و.اینکه.این.امر.چگونه.هزینه.های.بهداشتی. ارایه.می.ش

را.افزایش.داده.و.به.سیستم.مراقبت.های.بهداشتی.ما.فشار.

وارد.می.کند،.جلب.نماییم..در.حال.حاضر.با.توجه.به.اینکه.

ما.مقدار.مواد.مصرف.نشده.و.دور.ریخته.شده.را.)حداقل.در.

این.چهار.موسسه(.اندازه.گیری.کرده.ایم،.می.توانیم.شروع.به.
شناسایی.مسیرهایی.جهت.ارتقای.سیستم.ها.کنیم.

تاثیر داروهای مصرف نشده بر محیط زیست
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بر.اساس.نتایج.به..دست..آمده.شرکت.زنان.در.تحقیقات.
ــکی.با.شرکت.آنان.در.سایر.تخصص.های.پزشکی. چشم.پزش
مشابه.و.قابل..مقایسه.می.باشد.اما.در.کل.حضور.نویسندگان.

زن.در.مقایسه.با.مردان.کم.تر.از.حد.معمول.است2.
ــر.فیلیپ.دبلیو..کرامر.و.همکاران.از.آلمان.به.دنبال. دکت
ــود.در.تحقیقات. ــی.موج ــای.جنس ــازی.برابری.ه شفاف.س
ــندگان.زن. ــی.نقش.نویس ــق.ارزیاب ــکی.از.طری چشم.پزش

می.باشند.
ــوص.مقاالت. ــاری.را.در.خص ــک.آنالیز.آم ــان.ی محقق
ــریات.چشم.پزشکی.موجود.در. ــی.چاپ..شده.در.نش انگلیس
ــت. ــبکه.نمایه.علمی«.در.فاصله.ژانویه.2008.تا.آگوس »ش
ــندگان.زن.و.نسبت.زنان. ــبت.نویس 2018.انجام.دادند..نس
ــه.با.مردان،.آنالیز. ــنده.اول.و.دوم.در.مقایس به..عنوان.نویس

1 Women in ophthalmic research see career inequalities- 
Healio- August 16, 2019. 

2  Kramer, Philipp W., et al. “Sex Disparities in Ophthalmic 
Research: A Descriptive Bibliometric Study on Scientific 
Authorships.” JAMA ophthalmology (2019).

ــطح. ــطح.مجالت.و.در.س ــور.زنان.در.س ــره.وری3.و.حض به

کشورها.در.حوزه.تحقیقات.چشم.پزشکی.مورد.بررسی.قرار.
گرفت.

از.میان.87640.مقاله.مندرج.در.نشریات.چشم.پزشکی.

محققان.زن.در.34/9.درصد.موارد.حضور.داشتند..به..عنوان.

ــنده،.سهم.زنان.به.ترتیب.37/1.درصد. اولین.و.دومین.نویس
و.27/1.درصد.بود.

ــنده.اول.زن.به.مرد،. ــورد.نویس ــبت.احتمال4.در.م نس

ــود.(CI; 1/10-1/14 %95).در.حالی..که.این.میزان.در. 1/12.ب
.(95% CI; 1/18-1/22).ــود ــندگان.همکار،.1/2.ب .مورد.نویس
ــود ــنده.دوم،.0/63.بـــ ــورد.نویس ــبت.در.مــــ ــن.نس .ای
ــد.سالیانه.در.هر.دو.مورِد. (CI; 0/62-0/64 %95).و.میزان.رش

ــندگان.برابر.با.1/6.درصد.و.در. ــنده.و.کل.نویس اولین.نویس

ــندگان.همکار،.1/3.درصد.و.برای.نویسنده.دوم،. مورد.نویس
2/5.درصد.بود.

ارجاعات.انجام..شده.به.مقاالتی.که.نویسنده.اصلی.آن.ها.

زن.بود.در.مقایسه.با.مقاالتی.که.نویسنده.اول.آن.ها.مرد.بود.

ــات.در.مورد.زنان.10/8. ــری.کم.تر.بود؛.میزان.ارجاع مختص

ــی.11.مورد.به.ازای.هر.مقاله.و.در.مورد.مردان.11/5.الی. ال
11/7.مورد.به.ازای.هر.مقاله.بوده.است.

ــه..و.تحلیل. ــتند:.»ما.با.تجزی ــه.نوش ــندگان.مقال نویس

ــانس.باالتر. ــالف.ازنظر.ش ــه.وجود.اخت ــندگان.متوج نویس

ــنده.اول.بودن.و. ــکار.و.نویس ــنده.هم ــان.به..عنوان.نویس زن

ــنده.دوم.در.آن.ها.شدیم.و.این. ــبت.نویس پایین.تر.بودن.نس

ــر.مطرح.کننده.وجود.عدم.توازن.در.موقعیت.های.رهبری. ام
و.یک.دوگانگی.جنسیتی.در.موقعیت.حرفه.ای.می.باشد.«

ــهم. ــال.2028.س ــان.پیش.بینی.کردند.که.در.س محقق

نویسندگان.زن.44/1.درصد.بوده.و.توزیع.نویسندگان.اصلی.
از.نظر.جنسیتی.خنثی.خواهد.بود.

3 . productivity analysis
4 . odds ratio

نابرابری جنسیتی در تحقیقات 
چشم پزشکی1
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5.آگوست.2019
ــده.توسط.یکی.از. ــاس.مطالب.ارایه.ش ــیکاگو:.بر.اس ش
.Yutiq.ــل.ویتره ــط.یک.تزریق.داخ ــخنرانان،.درمان.توس س
می.تواند.میزان.عود.اووئیت.غیر.عفونی.سگمان.خلفی.را.به.

میزان.قابل..مالحظه.ای.کاهش.دهد.
ــالیانه.جامعه. ــگ.نگویِن.در.همایش.س ــر.کوآن.ُدن دکت
ــان.به.اووئیت. ــبکیه.آمریکا.گفت:.در.مبتالی متخصصان.ش
ــگمان.خلفی.که.در.طی.یک.دوره.36.ماهه.یک.ایمپلنت. س
ــتوناید.دریافت.می.کنند،.احتمال.کنترل. ــینولون.اس فلوس
التهاب.و.پایدار.ماندن.این.کنترل.بیش.تر.است..در.این.افراد.
احتماالً.به.استفاده.از.درمان.های.سیستمیک.یا.موضعی.نیاز.
ــانس.برطرف.شدن.ادم.ماکوال. کم.تری.خواهیم.داشت.و.ش

باالتر.می.باشد2.
ــه.چندمرکزی.آینده.نگر.که.به..صورت. اخیراً.یک.مطالع
ــده.و.به..صورت.تصادفی.87.بیمار. double-masked.انجام.ش

ــگمان.خلفی.را. ــه.اووئیت.غیر.عفونی.عودکننده.س مبتال.ب

ــینولون. ــت.0/18.میلی.گرمی.فلوس ــت.درمان.با.ایمپلن تح

ــرکت.دارویی.EyePoint(.و.42.بیمار. ــتوناید.)Yutiq،.ش اس

ــت. ــرار.دادند..پس.از.گذش ــا.دارونما.ق ــان.ب ــت.درم را.تح

ــده.به.مصرف. ــاران.درمان.ش ــد.از.بیم ــاه،.42.درص 36.م

ــن.این.رقم. ــتند.لک ــای.کاهش.دهنده.IOP.نیاز.داش داروه

ــا،.33.درصد.بود..در.عین..حال. ــدگان.دارونم در.مصرف.کنن

ــروع.کار. نگوین.گفت.که.در.85.درصد.از.بیمارانی.که.در.ش

ــوال.بودند،.این.عارضه.فروکش.کرده.بود.ولی. دچار.ادم.ماک
این.رقم.در.مصرف.کنندگان.دارونما.70.درصد.ذکر.شد.

ــک.دوره.36.ماهه.افرادی.که. ــن.گفت:.»در.طی.ی نگوی
1 . Yutiq reduces recurrence of posterior segment uveitis- 

Healio- August 5, 2019.
2  Nguyen QD. 36-Month outcomes of injectable fluocinolone 

acetonide intravitreal insert on recurrences of non-infectious 
posterior segment uveitis. Presented at: American Society 
of Retina Specialists annual meeting; July 272019 ,30-; 
Chicago.

ایمپلنت.فلوسینولون.را.دریافت.کردند،.از.نظر.بهبود.حدت.

ــت.آوردند.ولی.این. ــی.در.مجموع.9/1.حرف.را.به.دس بینای
رقم.در.مصرف.کنندگان.دارونما،.2/5.حرف.بود.«

ــد.از.بیماران.تحت.درمان.قرار.گرفته،.نیاز. در.5/7.درص

به.انجام.جراحی.جهت.کاهش IOP.وجود.داشت.اما.این.رقم.

ــد..عالوه. در.مصرف.کنندگان.دارونما،.11/9.درصد.عنوان.ش

ــده.نیاز.به.جراحی. بر.این،.73/8.درصد.از.بیماران.درمان.ش

کاتاراکت.داشتند.ولی.این.رقم.در.مصرف.کنندگان.دارونما،.
23/8.درصد.بود.

کاهش میزان عود اووئیت سگمان خلفی با 
1(Yutiq) ایمپلنت فلوسینولون استوناید

کاهش میزان عود اووئیت سگمان خلفی با ایمپلنت فلوسینولون...
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دکتر فریده شریفی پور
دانش�یار بخش چش�م دانشگاه علوم پزش�کی و خدمات 

بهداشتی درمانی شهید بهشتی.
ــان.در.بیست.و. ــخنرانی.ایش ــتار.برگرفته.از.س این.نوش
هشتمین.کنگره.سالیانه.انجمن.چشم.پزشکی.ایران.است.

.)Gold Standard(.ــی ــتاندارد.طالی ــال.حاضر.اس در.ح

تشخیص.گلوکوم،.بررسی.تغییرات.میدان.بینایی.و.تغییرات.
سر.عصب.بینایی.است.

ــر. ــی.و.غی ــر.تماس ــک.روش.غی .Peripapillary OCT.ی

ــاختاری.ناشی.از.گلوکوم. ــت.که.آسیب.های.س تهاجمی.اس

ــت. ــخص.می.کند..علیرغم.اینکه.بیش.از.دو.دهه.اس را.مش

ــترس.چشم.پزشکان.قرار.گرفته.ولی.هنوز. که...OCT.در.دس
تعریفی.برای.گلوکوم.بر.اساس.OCT.وجود.ندارد.

OCT.به..جز.در.anterior segment،.می.تواند.اطالعات.3.

Peripapillary.،شامل.سر.عصب.posterior segment.ناحیه.در
RNFL..و.ماکوال.را.فراهم.کند.)شکل.1(.

ــا.OCT.می.توان.هم.ارزیابی.کیفی.و.هم.ارزیابی.کمی. .ب

داشت.برای.مثال.اگر.تغییراتی.مانند.PVD.یا.shadow.وجود.
داشته.باشد.می.توانیم.آن.ها.را.مشاهده.نمود.

از.لحاظ.کمی.هم.می.توانیم.ضخامت..ناحیه.پری.پاپیالری.

را.اندازه.گیری.نمود.و.بعد.به..طور.سریال.بررسی.کرد.که.آیا.
بیمار.تغییراتی.داشته.است.یا.خیر.

ــروع.بیماری،.اول. ــت.که.در.ابتدای.ش ــوال.این.اس .س
ــبتاً. ــود.یا.OCT؟.مطالعات.نس ــدان.بینایی.مختل.می.ش می
ــان.داده.اند.که.OCT.ممکن.است.حداقل.5.سال. زیادی.نش
ــان.دهد. ــل.از.تغییرات.میدان.بینایی.abnormality.را.نش قب

)شکل.2(.
.ولی.از.بین.سه.پارامتری.که.اشاره.شد.هر.کدام.ممکن.
است.زودتر.abnormal.شوند.مثال.ممکن.است.ماکوال.زودتر.
ــود.. ــه.peripapillary.غیرطبیعی.ش ــا.ناحی ــر.عصب.ی از.س
معموال.RNFL thickness.اولین.آزمونی.است.که.درخواست.
می.شود،.که.هم.برای.تشخیص.و.هم.برای.پیشرفت.گلوکوم.
RNFL.ــوز.هم ــال.حاضر.نیز.هن ــت..در.ح کمک.کننده.اس
ــا،.بیش.ترین.قدرت. ــایر.پارامتره ــبت.به.س thickness..نس

ــخیصی.برای.گلوکوم.را.دارد..محدودیتی.که.وجود.دارد. تش

پاتولوژی.هایی.است.که.اطراف.عصب.وجود.دارد.برای.مثال.
در.میوپی.ممکن.است.مشکالت.تشخیصی.ایجاد.شود.

Role of Peripapillary OCT in 
Detection of Glaucoma

شکل 1



27

امروزه.با.پیشرفت.فن.آوری.دستگاه.OCT.و.کم.تر.شدن.

ــده.و.همین..طور. ــام.آزمون،.آرتیفکت.ها.کم.تر.ش زمان.انج

ــای.رتین.خیلی.بهتر. ــیم.بندی.الیه.ه segmentation.و.تقس

شده.است.
ــتگاه.های.مختلفی.موجود.هستند.که.همگی.از.نور. .دس
infrared.با.طول..موج.حدود.840.نانومتر.استفاده.می.کنند،.

ــط.در.حدود.30.تا.40.هزار.اسکن.در.ثانیه. ــرعت.متوس س

ــت.و.Peripapillary RNFL..را.معموال.در.یک.دایره.ای.با. اس

قطر.3/4.میلی.متر.اطراف.عصب.اندازه.گیری.می.کنند.و.بعد.

ــود.و.در. ــه.می.ش ــن.مقایس این.ارقام.با.افراد.نرمال.و.هم.س

ــان.داده.می.شود..اگر.در.محدوده. نهایت.به..صورت.رنگ.نش

5.تا.95.درصد.نرمال.باشد.با.رنگ.سبز،.در.محدوده.1.تا.5.
درصد.با.رنگ.زرد.و.کم.تر.از.1.درصد.با.رنگ.قرمز.

ــتگاه.ها.با.رنگ. .اگر.باالتر.از.95.درصد.بود.بعضی.از.دس

ــبز.نشان.می.دهند. ــفید.و.بعضی.از.دستگاه.ها.با.رنگ.س س
)جدول.1(.

ــم.Print Out.را.بخوانیم.باید.بدانیم.که. وقتی.می.خواهی

تقریبا.از.هر.سه.OCT.یکی.abnormal.است.و.قرمز.در.واقع.

.real disease.ــوان ــت..این.حالت.به..عن آرتیفکت.و.خطا.اس
گفته.می.شود.و.نباید.به..عنوان.گلوکوم.تفسیر.شود.

.اولین.موردی.که.در.هر.Print Out.یک.OCT..می.بینیم.

ــت؛.مثال.در. ــده.اس ــی.کیفیت.تصویربرداری.انجام..ش بررس

ــیگنال.یا.Signal Strength،.اگر. ــتگاه.Cirrus،.قدرت.س دس
بیش.تر.از.6.باشد،.آزمایش.قابل..قبول.است.

ــاهده.می.شود.در.همه. اجزایی.که.در.printout OCT.مش
دستگاه.ها.مشابه.هستند.این.نقشه.ها.عبارتند.از:

Thickness Map and Deviation Map 	•
Quadrant and Sector Plots 	•

TSNIT and Optic Nerve B-Scan Tomograms 	•
ــت.که.همیشه.باید.دو.چشم.را. نکته.خیلی.مهم.این.اس
ــه.نمود.چون.آن.چیزی.که.سبز.دیده.می.شود. با.هم.مقایس
ــیعی.است.و.بنابراین.برای.یک.فرد.ممکن. دارای.دامنه.وس
ــت.واقعا.نرمال.نباشد..اگر.اختالف.بین.دو.چشم.بیش.تر. اس
ــت.و.باید.دقت. ــدار.اس ــد.این.یک.هش از.10.میکرون.باش

بیش.تری.نمود.
میزان.Signal Quality.در.دستگاه.های.مختلف.با.عناوین.

مختلف.به.این.صورت.است.)جدول.2(.
ــد.و.یا.کدورت.مدیا. ــدر.تصویر.دی.فوکوس.باش هر.چق
ــد.آن.را.به..عنوان. ــد.نبای ــته.باش مانند.کاتاراکت.وجود.داش
ــه.های.مختلف. ــرد..در.هر.Print Out،.نقش ــاری.تلقی.ک بیم

شکل 2

جدول 2

جدول 1

Role of Peripapillary OCT in Detection of Glaucoma
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ــکل.و.محل.آن.ها. ــت.ش ــوند،.البته.ممکن.اس ــده.می.ش دی

ــن.را.به.همراه. ــد.ولی.در.مجموع.همگی.همی متفاوت.باش

ــیمتری.بین.دو.تا.چشم.نشان.می.دهند..تفاوتی.که. یک.آس

اسپکترالیس.با.سایر.دستگاه.ها.دارد.این.است.که.قادر.است.

Peripapillary RNFL.را.در.سه.دایره.برحسب.اندازه.دیسک.

و.در.سه.ناحیه.3/4،.4/1.و.4/7.میلی.متری.اندازه.گیری.کند.
)شکل.3(.

نسل..بعدی.OCT،.همان.OCT SWEPT SOURCE.است.

.OCT.یعنی.یک.تصویر.wide.ــکن ــه.هم.می.تواند.یک.اس ک

ــیعی.را. ــب.و.ماکوال.تهیه.کند.و.هم.می.تواند.دامنه.وس عص

ــکلرا.و.کورویید. ــرات.PVD.تا.interface.اس ــره.و.تغیی از.ویت

ــترک.به..عنوان. ــان.دهد..سیروس.هم.یک.نقشه.مش را.نش

Panomap.تهیه.کرده.که.همه.اطالعاتی.که.در.گلوکوم.مورد.

.print out.را.در.یک.Peripapillary RNFL.ــز ــت.و.نی نیاز.اس
نمایش.دهد.

ــتگاه.های.مختلف. ــت.تکرار.یا.reproducibility.دس قابلی

بسیار.خوب.است..در.اسپکتورالیس.دقیق.ترین.اندازه.گیری.

ــت.)حدود.1/4.میکرون(..در. مربوط.به.RNFL thickness.اس

ــیروس.اگر.تغییر.بیش.تر.از.4.تا.5.میکرون.مشاهده.شود. س

ــت.و.باید.به.آن.توجه.کرد. این.تغییر.احتماالً.significant.اس
)شکل.4(.

ــی.انتظار.می.رود. ــت،.یعن نکته.دیگر.tipping point.اس

ــی.از.ضخامتی.برسد.که.از.آن.به.بعد.میدان. OCT.به.کاهش

بینایی.تغییرات.را.نشان.دهد..میزان.آن.در.دستگاه.سیروس.
حدود.75.میکرون.است.

ــود.دارد.بیش.ترین.قدرت. ــن.پارامترهایی.که.وج از.بی
average circumpapillary RNFL،ــخیصی.برای.گلوکوم تش
ــتند.و. inferior sector RNFL thickness..هس و. .thickness

ــت..به..طورکلی. بعد.از.آن.superior quadrant thickness.اس

.RNFL.ــود.بیش.تر ــور.می.ش ــوال.در.early disease.تص معم

ــت.تغییری.را.نشان.بدهد.و.از.لحاظ.تشخیص.و. ممکن.اس

.moderate.پیشرفت.بیماری.کمک.کند.درحالی.که.در.موارد

خیلی.مشکل.تشخیصی.وجود.ندارد.و.بیش.تر.تمایل.به.آن.

ــخص.گردد.آیا.بیمار.stable.است.یا.نه.و.در. ــت.که.مش اس

اینجا.شاید.میدان.بینایی.یا.VF.و.تصاویر.سر.عصب.بیش.تر.

ــند..بعضی.از.دستگاه.ها.مثل.اسپکترالیس. کمک.کننده.باش

ــبیه.GPS.است.و.در. ــتم.APS.دارند.که.تقریبا.ش یک.سیس

ــه. ــود.همیش ــکتور.که.اندازه.گیری.می.ش واقع.چون.یک.س

ــن.ناحیه.مانند.یک. ــی.می.ماند.ضخامت.ای همان.محل.باق

ــت.و.این.رفرانس.patient’s FoDi axis.است.که. رفرانس.اس

ــد. ــد.و.می.توان ــالح.می.کن head tilt and cyclotorsion.را.اص

ضخامت.ها.را.در.دفعات.مختلف.مقایسه.کند.
محدودیت.هایی.که.در.print out OCT.وجود.دارد:

Disc Hemorrhage.را.نشان.نمی.دهد. 	•
ــود.ولی. معموالً.RFNL Thickness.از.تمپورال.باز.می.ش 	•

توصیه.بر.آن.است.که.از.نازال.باز.شود.
ــت.که.OCT image.که.در.تصویر. ــئله.دیگر.این.اس مس 	•
دیده.می.شود.کوچک.است.و.خیلی.اوقات.افراد.ممکن.
ــت.به.آن.توجه.نکنند.و.توصیه.می.شود.این.تصاویر. اس

بزرگ.تر.شوند. شکل 3
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ــود.باید.با.میدان. ــاهده.می.ش حتما.هر.تغییری.که.مش 	•

ــود.که.این.تغییر.به. ــخص.ش بینایی.تطبیق.یابد.تا.مش

.RNFL loss.ــده.یا.واقعا علت.یک.خطا.یا.error.ایجاد.ش

است..بعضی.از.تغییراتی.که.در.گلوکوم.هم.ممکن.است.
peripapillary intrachoroidal cavitation.ــوند ــده.ش دی
ــت.و.بیش.تر.در.افراد.highly myopic.دیده. (PICC)اس

می.شود.و.چندان.با.گلوکوم.ارتباطی.ندارد.
ــت.در.اطراف.عصب. ــن.اس 	Peripapillary schisis..ممک 	•
ــدود.1.تا.6. ــئله.ح ــود..میزان.رخداد.این.مس دیده.ش
ــت.و.بیش.تر.در.افراد.مایوپ.مشاهده.می.شود. درصد.اس
ــت. ولی.با.axial length.خیلی.ارتباط.ندارد.و.ممکن.اس

در.اطراف.عصب.دیده.شود.
FLOOR EFFECT 	•

ــای.دیگری.نیز.در.ایجاد.ضخامت. به..جز.RNFL.بافت.ه 	•

ــر.RNFL.کامل.از. ــی.اگ ــتند.بنابراین.حت ــل.هس دخی

ــم.ضخامتی. ــد.باز.ه ــرود.و.بیمار.blind.هم.باش ــن.ب بی

ــه.بافت.های.گلیال.و. ــود.که.مربوط.ب اندازه.گیری.می.ش

عروقی.است.و.شاید.در.نسل.های.بعدی.دستگاه..امکان.

ــد.و.در.واقع.این. ــته.باش ــذف.این.بافت.ها.وجود.داش ح
آرتیفکت.حذف.شود.

عوامل.موثر.در.تشخیص.گلوکوم:
Normative database 	•

Age 	•
Race 	•

Disease severity 	•
Less performance in mild glaucoma 	•

Optic disc size 	•
Signal strength 	•

Artifacts / Ocular anomalies 	•
Axial length 	•

Blood vessel position 	•
ــت. ــداری.از.RNFL.از.دس ــن.مق ــن:.با.باال.رفتن.س س
ــط.حدود.نیم.میکرون.در. ــی.رود..این.مقدار.به..طور.متوس م
ــال.است،.اگر.بیش..از. ــال.یا.5.میکرون.به..ازای.هر.ده.س س
این.باشد.و.دستگاه.OCT.کیفیت.خوبی.داشته.باشد.به.نفع.
این.است.که.RNFL loss.غیرعادی.و.نامرتبط.با.سن.بوجود.

آمده.است.
ــی. بعض در. .RNFL thickness: thickness RNFL .
ــژاد.قفقازی.و ــت..در.ن ــر.یا.نازک.تر.اس ــا.ضخیم.ت .از.نژاده
ــپانیایی.ها.و.آسیایی.ها. African American.نازک.تر.و.در.اس

ــوال.در.محدوده. ــت..به..طورکلی.اقلیت.ها.معم ضخیم.تر.اس
بانک.اطالعاتی.طبیعی.قرار.ندارند.

ــک:.کال.در.دیسک.هایی.که.بزرگ.تر.هستند. سایز.دیس

ــوع.دو.علت.می.تواند. ــت..این.موض RNFL.نیز.ضخیم.تر.اس

ــد..اول.اینکه.تعداد. RNFL.بیش.تر.است..از.آنجا. داشته.باش

ــا.1/2.میلیون.RNFL.وجود. ــتصد.هزار.ت که.طیفی.بین.هش

.RNFL.ــک.بزرگ.تری.دارند.می.توانند دارد،.افرادی.که.دیس

ــته.باشند..به.همین.خاطر.حتی.ممکن.است. بیش.تری.داش

ــک.بزرگ.دچار.RNFL loss.مربوط.به.گلوکوم. فردی.با.دیس

ــود.ولی.این.امر.ممکن.است.با.OCT.تشخیص.داده.نشود. ش

ــود.. ــان.داده.می.ش ــبز.نش زیرا.در.هر.نوبت.OCT.با.رنگ.س

ــن.باید.به.این.نکته.دقت.نمود.که.false negative.در. بنابرای

ــت..بر.عکس.برای.دیسک.های. ــک.های.بزرگ.زیاد.اس دیس

ــت..اگر.دیسک.بیش.تر.از.3. کوچک.false positive.زیاد.اس

ــد.احتمال.false negative.و.اگر.کم.تر.از. میلی.متر.مربع.باش
2.میلی.متر.مربع.باشد.احتمال.false positive.وجود.دارد.

ــد. ــر.باش ــدر.Axial length.بیش.ت ــر.ق Axial length:.ه 	•

ــوال.به.ازای.هر. ــود..معم thickness RNFL.کم.تر.می.ش

.Thickness RNFL.ــرون ــر.افزایش،.2/2.میک 1.میلی.مت
Axial.ــرادی.که ــد،.بنابراین.در.اف ــش.پیدا.می.کن کاه
ــت.OCT.به.صورت. ــری.دارند.ممکن.اس length.بزرگ.ت

false positive،.غیر.طبیعی.نشان.داده.شود.

ــن. ــوپ.بیش.تری ــراد.مای :.Blood vessel position.در.اف 	•

ــوند. ــت.در.جایی.که.رگ.های.اصلی.خارج.می.ش ضخام

شکل 4

Role of Peripapillary OCT in Detection of Glaucoma
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ــمت.تمپورال. وجود.دارد..در.High myopia.رگ.ها.به.س

ــک.آمده.اند.)lateral shifts(.و.بنابراین.کمی.به.هم. دیس
.)A.5.نزدیک.تر.هستند.)تصویر

در.تصویر.)شکل.6(.مشاهده.می.شود.که.پیک.ها.خوب.

ــدن.پیک.ها.به.سمت.هم.و.رفتن.به. ــتند.ولی.جابجا.ش هس

ــمت.تمپورال.ممکن.است.در.محدوده.قرمز.قرار.بگیرد.و. س
abnormal.دیده.شود.درحالی.که.واقعا.abnormal.نیستند.

با.OCT.می.توان.پری.پاپیالری.آتروفی.را.مشاهده.کرد..
چند.نوع.پری.پاپیالری.آتروفی.وجود.دارد:

ــتند.که. آلف�ازون:.مناطقی.هایپو.و.هایپر.پیگمانته.هس
معموال.در.افراد.نرمال.و.گلوکومی.دیده.می.شود.

.RPE.ــت.که.بروکس.وجود.دارد.ولی بتازون:.جایی.هس
نیست..این.حالت.در.گلوکوم.دیده.می.شود.

گامازون:.جایی.هست.که.بروکس.و.RPE.وجود.ندارند..

ــود.و. ــراد.نزدیک.بین.دیده.می.ش ــت.بیش.تر.در.اف این.حال
ارتباطی.با.گلوکوم.ندارد.

ــکل. ــورت.کلینیکی.افتراق.این.مناطق.از.هم.مش )به.ص

ــت.چرا.که.بتا.و.گاما.شبیه.هم.هستند.ولی.OCT.کمک. اس

ــت.یا.زونی.که. ــه.مربوط.به.گلوکوم.اس ــد.تا.زونی.ک می.کن
مربوط.به.مایوپی.است.از.هم.افتراق.داده.شوند(

ــازون.که.عروق.با. ــت.داخل.گام دلتازون: منطقه.ای.اس

ــدارد.و.در. ــرون.در.آن.وجود.ن ــر.از.50.میک ــر.بیش.ت دیامت

ــود.و.ارتباطی. highly axially elongated globes.دیده.می.ش

با.گلوکوم.ندارد.
 به طور خالصه:

ــیله.کمکی.است.و.نمی.تواند.تشخیص.قطعی. OCT.وس 	•

ــر.آن.با.کلینیک.بیمار.تطبیق. ــد.و.حتما.باید.تصاوی ده
داده.شود.

ــوز.اندازه.گیری. ــد.و.هن ــته.باش ــت.خطا.داش ممکن.اس 	•

ــخیصی.را.برای. ــت.RNFL.بیش.ترین.کاربرد.تش ضخام
گلوکوم.دارد.

ــر.عصب.وجود.دارد.نباید.فورا. مواقعی.که.تغییری.در.س 	•

ــمت.هایی.که.قرمز.یا.سبز.هستند.رفت،.بلکه. سراغ.قس

باید.به.Quality ، Centration.و.abnormality.یا.اختاللی.
که.منجر.به.آرتیفکت.می.شود.دقت.شود.

شکل 6

شکل 5
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دکتر جلیل امیدیان
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. 

ــوج.در.بیماران.با. ــری.جبهه.م ــز.ابرومت خالص�ه:.آنالی

اختالالت.رفراکتیو.با.استفاده.از.هرم.مودهای.زرنیکه.انجام.

ــاس.برنامه.درمانی.معین.می.شود..با. ــود.و.بر.این.اس می.ش

ــاس. ــت.مودهای.زرنیکه.که.بر.اس ــخص.نیس این.حال.مش

ــاً.چقدر.با. ــد.دقیق ــت.آمده.ان ــی.به.دس ــای.ریاض تحلیل.ه

ــند..در.این.نوشتار. ــته.باش واقعیت.های.بالینی.مطابقت.داش
راه.های.بررسی.این.موضوع.به.بحث.گذاشته.می.شود.

یکی.از.روش.های.بررسی.سیستم.های.اپتیکی.ابرومتری.

جبهه.موج.است..جبهه.موج.سطحی.دو.بعدی.عمود.بر.یک.

ــت.که.تمام.این.پرتوها. ــته.از.پرتوهای.نوری.موازی.اس دس

روی.این.سطح.دارای.فاز.یکسانی.هستند.)زیرا.نور.به.صورت.

ــود.و.بنابراین.دارای.فازهای.متعدد. سینوسی.منتشر.می.ش

ــطح. ــعه.ها.از.یک.س ــد(..هرگاه.پس.از.عبور.این.اش می.باش

رفراکتیو.که.سطح.رفرنس.نیز.خوانده.می.شود،.هم.فازی.این.

ــطح.رفراکتیو.ایده.آل.خواهد.بود. اشعه.ها.حفظ.شود.این.س

ــته.نوری.این.قابلیت.را.خواهند.داشت. و.اشعه.های.این.دس

ــوند.اما.اگر.با.عبور.نور.از.سطح. که.در.یک.نقطه.متمرکز.ش

رفراکتیو،.جبهه.موج.دچار.اختالل.شود.و.نورهای.روی.این.

ــطح.نسبت.به.سطح.رفرنس.دارای.فازهای.مختلف.شوند. س

ــس.و.جبهه.موج. ــطح.رفرن ــود.که.بین.س آنگاه.گفته.می.ش
اختالف.یا.انحراف.بوجود.آمده.است.

ــن.aberration.به.ایجاد.فاصله.جبهه.موج.در.یک. بنابرای

.فاز.معین.از.سطح.رفراکتیو.یا.سطح.رفرنس،.گفته.می.شود.

ــطح.رفراکتیو.منظورمان. ــکل.1(.وقتی.گفته.می.شود.س )ش

ــه.جز.قرنیه. ــت.چون.ب ــکان.بخصوصی.مانند.قرنیه.نیس م

ــی،.زجاجیه،.شبکیه.و.حتی.الیه. عوامل.دیگری.مانند.عدس
ــن.دخیل.می.باشند..معموالً. ــک.و.غیره.در.ایجاد.ابریش اش
ــس.در.نظر.گرفته. ــطح.رفرن محدوده.مردمک.به.عنوان.س

می.شود.
روش.های.مختلفی.جهت.ابرومتری.استفاده.می.شود.که.

به.دو.دسته.outgoing..incoming.تقسیم.می.گردند.در.روش.

.Tscherning.ــا ــر.Ray Tracing.ی ــری،.نظی incoming.ابرومت

ــود. ــبکیه.تابانده.می.ش پرتوی.نوری.مادون.قرمز.بر.روی.ش

سپس.توسط.photodetector.نقطه.تابیده.شده.روی.شبکیه.

ــبکیه.چشم.رفرنس.که.دارای. ــده.روی.ش با.نقطه.تابیده.ش
ابریشن.نیست.مقایسه.می.شود.

در.روش.outgoing.نظیر.Hartman Shack.پرتوی.لیزری.

ــود..رفلکس.نور. ــبکیه.تابانده.می.ش مادون.قرمز.بر.روی.ش

ــد.از.مجموعه.ای. ــتی.که.علی.القاعده.موازی.باید.باش بازگش

ــپس.بر.روی.سنسوری. از.لنزها.)lens sets(.عبور.کرده.و.س

به.نام.charged coupled device.متمرکز.می.شود..سطح.این.

ــور.حاوی.چندین.ردیف.مربع.است.که.مرکز.هرکدام. سنس

از.آن.ها.محل.تمرکز.نور.یکی.از.لنزها.خواهد.بود.در.صورت.

ــده. ــم.خارج.ش ــن.در.جبهه.موجی.که.از.چش وجود.ابریش

ــن.مربع.ها.جابجا.خواهد. ــت،.تمرکز.نور.آن.ها.از.مرکز.ای اس

ــری.می.کند.و. ــور.آن.ها.را.دریافت.و.اندازه.گی ــد.و.سنس ش

انحراف.هرکدام.از.نقاط.روی.جبهه.موج.را.به.صورت.عددی.

ــان. ــه.نش ــا.مقیاس.میکرون.و.نیز.به.صورت.کیفی.با.نقش ب
خواهد.داد.

ــطح.رفرنس.با.میکرومتر. مقدار.انحراف.جبهه.موج.از.س

آیا ممکن است آنالیز ابرومتری بر مبنای 
Zernike Modes نادرست باشد؟

شکل 1

آیا ممکن است آنالیز ابرومتری بر مبنای Zernike Modes نادرست باشد؟
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نشان.داده.می.شود.که.وقتی.مثبت.باشد.جبهه.موج.جلوتر.

ــت.)مانند.حالت.میوپی(.و.وقتی.جبهه. از.سطح.رفرنس.اس

ــت.منفی.دارد. ــد.عالم ــطح.رفرنس.باش ــوج.عقب.تر.از.س م

ــر.ابرومتری.جبهه. ــون.مقادی ــت.هیپروپی(..چ )مانند.حال

ــت.و.برای. ــطح.رفرنس.کاماًل.متغیر.اس ــبت.به.س موج.نس

ــتگاه. ــت.می.آید.دس ــوج.مقادیر.متفاوتی.بدس هر.جبهه.م

ــون.ارقام.به. ــد.و.چ ــزارش.می.کن ــام.را.گ ــوع.آن..ارق مجم

ــت.منفی.هم.باشند.توان.دوم.آن.ها. ــت.آمده.ممکن.اس دس

ــن.مجموع. ــه.دوم.ای ــپس.ریش ــه.هم.جمع.کرده.و.س .را.ب

)Mean Square.Root.یا.RMS(.به.عنوان.کمیت.تعیین.کننده.
ابریشن.گزارش.می.کند.)شکل.2(

ــه.موج.را.به.صورت. ــتگاه.ابرومتری،.جبه همچنین.دس

ــه.هم.نشان.می.دهد.مناطق.سبز.رنگ.مربوط. کیفی.با.نقش

ــتند. ــطح.رفرنس.در.محدوده.مردمک.هس به.مناطقی.از.س

ــه.از.جبهه.موج.انحرافی.ندارند.)انحراف.از.جبهه.موج.در. ک

ــت(.و.مناطق.زرد.و.قرمز.مناطق. محدوده.صفر.میکرون.اس

ــی.و.بنفش.مناطق.با.انحراف. ــا.انحراف.مثبت.و.مناطق.آب ب
منفی.می.باشند.)شکل.3(

اکنون.یک.پزشک.یا.جراح.رفرکتیو.باید.بتواند.داده.های.

ــیر.و.آنالیز.نموده.و.راه.حل.های. ــل.از.ابرومتری.را.تفس حاص

درمانی.را.ارایه.دهد.مثاًل..تجویز.عینک.کند.یا.لنز.یا.اصالح.

ــط.لیزر.اگزیمر.و.یا.روش.های.دیگر.تجویز.نماید،.اما.از. توس

آنجا.که.نتایج.به.دست.آمده.از.ابرومتری.یک.شکل.پیچیده.

ــک.گنگ.و. ــن.دارد.که.برای.پزش ــوط.از.انواع.ابریش و.مخل

ــت،.برای.این.منظور.باید.ابرومتری.اندازه.گیری. نامفهوم.اس

ــکل.های. ــود.که.معموالً.ش ــه.تجزیه.ش ــه.اجزا.پای ــده،.ب ش

ــاده.تری..دارند.و.پزشک.می.تواند.آن.ها.را.راحت.تر.تفسیر. س
کند.و.راه.حل.درمانی.آن.ها.را.پیدا.کند.

این.اجزا.پایه.سال.ها.قبل.توسط.دکتر.»فریتز.زرنیکه«.

ــه.خاطر.اختراع. ــدی.و.برنده.جایزه.نوبل.ب ــدان.هلن )فیزیک

ــت(.به.صورت.ریاضی.بیان.شده. ــکوپ.فاز.کنتراس میکروس

ــده.اند.و.به.ترتیب. ــت.که.به.مودهای.زرنیکه.معروف.ش اس
خاص.هرمی.نسبت.به.یکدیگر.قرار.می.گیرند.

مودها.یا.ترم.های.زرنیکه.اشکال.بنیادینی.هستند.که.با.

استفاده.از.معادالت.چندجمله.ای.یا.polynomial.اعوجاجات.

مختلف.را.نمایش.می.دهند..این.معادالت.معموالً.یک.متغیر.

ــود.و. دارند.که.روی.آن.عملکرد.ضریب.و.توان.اعمال.می.ش

حاصل.آن.یک.معادله.چندجمله.ای.است.که.وقتی.آن.را.در.

یک.دستگاه.مختصات.دو.بعدی.ترسیم.کنیم.شکل.خاصی.

را.نشان.می.دهد.مثاًل.اگر.توان.متغیر.یک.باشد.شکل.ترسیم.

شده.یک.خط.خواهد.بود.و.اگر.توان.دو.باشد.شکل.سهمی.

ــبیه.حرف.N.و.الی.آخر.)شکل.4. ــه.باشد.ش و.اگر.توان.س
و.5(

ــر.x.در.حقیقت.فاصله.از.مرکز. ــدگاه.اپتیکی.متغی از.دی
مردمک.است.و.با.r.و.به.میلی.متر.نمایش.داده.می.شود.

شکل 2

شکل 3
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ــاًل.معادله.با.r.به.توان.دو.نمایش. ــه.این.ترتیب.اگر.مث ب

داده.شود.سطح.اعوجاج.نسبت.به.سطح.رفرنس.یک.سهمی.

ــکل. ــکل.زیر.)ش ــه.بعدی.به.ش خواهد.بود.که.در.نمای.س

.defocus.ــود.و.در.مودهای.زرنیکه.به 6(.نمایش.داده.می.ش

ــهور.است..با.افزایش.توان.و.تعداد.جمالت.معادله.شکل. مش

ــود..مثاًل.معادله.توان.سه.که.به.صورت. نیز.پیچیده.تر.می.ش
شکل.7.خواهد.بود.

شکل.7..در.اشکال.زرنیکه.به.coma.مشهور.است.
ــد.جمله.ای.زرنیکه. ــوان.در.یک.معادله.چن ــن.ت .باالتری
ــت. ــود.که.یک.عدد.صحیح.اس با.نماد.n.نمایش.داده.می.ش
ــکل.انحنایی.است.که. تعداد.جمله.ها.و.توان.آن.ها.بیانگر.ش
سطح.جبهه.موج.نسبت.به.سطح.رفرنس.که.در.واقع.همان.
ــطح.نسبت. ــت.پیدا.می.کند..این.دو.س ورودی.مردمک.اس
ــوان.حالتی.را.در.نظر.گرفت. ــتند.اما.می.ت به.هم.موازی.هس
ــند.یعنی.در.حالت.افقی. ــطح.موازی.هم.نباش که.این.دو.س
ــند.که.در.این.صورت.بر. ــبت.به.هم.کج.باش یا.عمودی.نس
ــطح. ــود..کج.بودن.س ــکال.زنیکه.افزود.می.ش پیچیدگی.اش
جبهه.موج.نسبت.به.سطح.رفرنس.با.عدد.صحیح.m.نمایش.
داده.می.شود.و.تتا.زاویه.بین.این.دو.سطح.است.هرگاه.عدد.
ــد.کجی.افقی.است.در.این.صورت.کسینوس. m.مثبت.باش
ــت.و.اگر. ــکل.اعوجاج.اس زاویه.تتا.تعیین.کننده.معادله.و.ش
ــینوس. ــد.عدد.m.منفی.خواهد.بود.و.س کجی.عمودی.باش
ــکل.اعوجاج.خواهد.بود..به.این. زاویه.تتا.بیانگر.معادله.و.ش
ــود.خاص.خواهند.بود. ــب.دو.عدد.n.و.m.بیانگر.یک.م ترتی
ــت.و.بیانگر.باالترین. ــهور.اس که.n.به.radial frequency.مش
ــرم.زرنیکه.به.صورت.عمودی. ــوان.در.معادله.بوده.و.در.ه ت

azimuthal.یا(.frequency angular.به.m.تغییر.می.کند.و.عدد
ــهور.است.و.بیانگر.کجی.جبهه.موج.نسبت. frequency(.مش

.m..ــورت.افقی.تغییر.می.کند ــطح.رفرنس.بوده.و.به.ص به.س

ــاوی.با.n.می.باشد..n.و.m.هر.دو.یا.زوج. همواره.کم.تر.یا.مس

ــتند.یا.فرد.به..طوری..که.نصف.تفاضل.این.دو.عدد.برابر. هس

یک.عدد.صحیح.خواهد.بود؛.بنابراین.و.به.طور.کلی.هر.مود.
زرنیکه.را.با.نماد.Zmn.نمایش.می.دهند.

شکل 5

شکل 4

آیا ممکن است آنالیز ابرومتری بر مبنای Zernike Modes نادرست باشد؟
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ــاده.هر.مود.زرنیکه. ــن.ترتیب.به.صورت.خیلی.س به.ای

ــت.که.مختصات.هر.نقطه.جبهه.موج. یک.معادله.ریاضی.اس

را.نسبت.به.سطح.رفرنس.با.دو.متغیر.r.به.میلی.متر.و.زاویه.

تتا.به.درجه.نمایش.می.دهد..بنابراین.اگر.r.فاصله.یک.نقطه.

.t.ــد.و ــطح.رفرنس(.باش با.فاصله.معین.از.مرکز.مردمک.)س

زاویه.بین.سطح.رفرنس.و.جبهه.موج.باشد.و.z.نقطه.متناظر.
آن.روی.جبهه.موج.باشد.مفروضات.زیر.را.خواهیم.داشت:

Zmn.=.rn.)sin.)mt((.کم.تر.از.صفر.M
Zmn=rn.)cos.)mt((.بیش.تر.از.صفر.M

معادله 1

اما.بیان.مودهای.مختلف.با.این.معادله.ساده.این.اشکال.

ــه.عددی.بین.اشکال.مختلف.وجود. را.دارد.که.امکان.مقایس

ندارد..همچنین.نمی.توان.این.اشکال.مختلف.را.به.هم.جمع.

ــد.این.معادله.به. یا.تفریق.کرد.چون.همان.طور.که.گفته.ش

لحاظ.ریاضی.باید.چنان.قابلیتی.داشته.باشند.که.بتوان.مود.
کلی.حاصل.از.ابرومتری.را.به.مودهای.بنیادی.تجزیه.کرد.
ــر.ریاضی. ــد.از.نظ ــه.فوق.بای ــل.معادل ــه.همین.دلی ب
ــن.کار.در.دو.حالت.انجام. ــه.ای ــود.ک ــاً.نرمالیزه.ش اصطالح
ــک.که.در. ــعاع.مردم ــبت.به.ش ــود:.1-.نرمالیزه.نس می.ش
ــک.در.نظر.گرفته. ــعاع.مردمک.بین.صفر.تا.ی این.حالت.ش
ــن. ــه.ای ــود.)normalization to unite radius(.در.نتیج می.ش
ــان.ولی.با.شعاع.های. امکان.بوجود.می.آید.که.مودهای.یکس
ــه.شوند..2-.نرمالیزه.نسبت.به. مردمک.مختلف.قابل.مقایس
ــف.)normalization to unite variance(.که. کمیت.های.مختل
این.امکان.را.بوجود.می.آورد.که.مودهای.مختلف.با.همدیگر.
ــه.بوده.ضمناً.بتوانند.با. ــکلی.و.عددی.قابل.مقایس از.نظر.ش
ــت.که. ــوند..به.خاطر.همین.اس ــر.جمع.یا.تفریق.ش یکدیگ
ــای.ارتوگونال.و.ارتونرمال.گفته. با.مودهای.زرنیکه.حالت.ه

می.شود.
ــت.نرمالیزه.کردن.منجر.به.فرمول. عملیات.ریاضی.جه

کلی.معادله.2.می.شود.
در.معادله.K.،2.عدد.صحیحی.بین.صفر.و.نصف.مجموع.
ــطح. ــد.و.t.زاویه.بین.س یا.نصف.تفریق.دو.عدد.m..n.می.باش
رفرنس.و.جبهه.موج.می.باشد.بدین.ترتیب.با.گذاشتن.آن.ها.
ــر.کدام..یک.از.مودهای. ــن.فرمول.معادله.مربوط.به.ه در.ای

زرنیکه.معین.می.شود.
ــبت.به ــت.این.مودها.نس ــه.موقعی ــت.ک .قابل.ذکر.اس
ــوند.به.این. )Zero Mean Circle.)ZMC.در.نظر.گرفته.می.ش
ــر.گرفته. ــک.صفر.در.نظ ــطح.رفرنس.مردم ــورت.که.س ص
ــطح. ــراف.جبهه.موج.از.س ــه.مقدار.انح ــود.در.نتیج می.ش
رفرنس.به.صورت.مساوی.بین.دو.سوی.سطح.رفرنس.توزیع.
ــوند.این.موضوع.به..خوبی.در.شکل.8.نشان.داده.شده. می.ش
ــت.که.در.ZMC.مقدار.انحراف.مثبت.و.منفی.برابر.شده. اس
ــت..یک.استثنا.وجود.دارد.و.آن .و.مجموع.انحراف.صفر.اس
spherical aberration.است.که.در.دو.سوی.zero mean.مقدار.

ــو.1/5.برابر.سوی. ــت.و.انحراف.در.یک.س انحراف.برابر.نیس

ــان.داده.شده. ــکل.6.نیز.نش ــت..این.موضوع.در.ش دیگر.اس

ــت.که.نقاط.روی.منطقه.سبز.در.هم.راستایی.با.مردمک. اس

ــد.و.نقاط.روی.مناطق. ــی.انحرافی.برابر.صفر.دارن بوده.یعن

آبی.و.بنفش.پشت.مردمک.بوده.و.بنابراین.منفی.هستند.و.

شکل 6

شکل 7
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ــق.زرد.و.قرمز.جلوتر.از.مردمک.بوده.و.بنابراین.مثبت. مناط
می.باشند.

بیان.انحراف.نسبت.به.zmc.در.حقیقت.جزیی.از.فرایند.

normalization.است..این.امر.به.این.معنی.نیست.که.در.هر.

ابریشن.شکل.جبهه.موج.نسبت.به.سطح.رفرنس.به.این.گونه.

است..مثاًل.اگر.قرار.بود.در.دفوکوس.)شکل.6(.رأس.سهمی.

ــطح.رفرنس.قرار.گیرد.و.انتهاهای.آن.در. ــمت.س در.یک.س

ــن.دفوکوس.در.قسمت. ــمت.دیگر،.آن.گاه.باید.در.ابریش س

ــمت.محیطی.آن.میوپی. ــز.مردمک.هیپروپی.و.در.قس مرک
وجود.داشته.باشد.که.چنین.نیست.

ــه.zero mean.بیان. ــبت.ب ــراف.نس ــر.بیان.انح ــالوه.ب ع

ــطح.رفرنس.نیز.انجام.می.شود.که.به. ــبت.به.س انحراف.نس

ــود.در.این. آن.standard deviation at best focus.گفته.می.ش

حالت.کل.انحراف.در.یک.سوی.سطح.رفرنس.در.نظر.گرفته.

می.شود.بنابراین.کاًل.عالمت،.مثبت.یا.منفی.خواهد.بود..در.

ــن.جبهه.موج.نسبت.به.سطح. ــکل.واقعی.ابریش حقیقت.ش
رفرنس.در.اشکال.مختلف.زرنیکه.همین.شکل.است.

در.شکل.باال.اسفریکال.ابریشن.و.کوما.نشان.داده.شده.

است.که.در.آن.ها.انواع.انحراف.از.سطح.رفرنس.نمایش.داده.

ــت..همان.گونه.که.در.این.اشکال.مشاهده.می.شود. شده.اس

ــکل.استاندارد.best focus.انحراف.در.یک.سوی.سطح. در.ش

ــت.ولی.انحراف.در. ــت.که.در.واقع.نیز.چنین.اس رفرنس.اس

ــطح.رفرنس.است..وقتی. اطراف.zero mean.در.دو.طرف.س

ــطح.رفرنس.اسفریکال. که.محدوده.انحراف.در.دو.طرف.س

ابریشن.با.کوما.مقایسه.شود.می.توان.دریافت.که.در.کوما.این.

دو.سطح.با.هم.برابرند.ولی.در.اسفریکال.ابریشن.این.نسبت.

3.به.2.است..همچنین.توجه.کنید.که.اندازه.های.انحراف.در.

ــیار.کم.تر.از.ارتوگونالیتی.و.ارتونرمالیتی. ابعاد.استاندارد.بس

ــتند.زیرا.ابعاد.این.دو.ترم.به..منظور.نرمالیزاسیون.بوده. هس

ــن..که.این..چنین.افزایش..یافته.اند.با.این.کار.در.حقیقت. و.ای

ــه.همدیگر.حالت.عمود. ــبت.ب مودهای.مختلف.زرنیکه.نس

ــت.یعنی.آن..که. پیدا.کرده.اند.که.به.مفهوم.ارتوگونالیتی.اس

کمیت.هر.کدام..یک.نسبت.به.مودهای.دیگر.کاماًل.مستقل.

ــت.و.روی.کمیت.مودهای.دیگر.تأثیری.ندارد..در.ضمن. اس

ــوند.و.برآیند. مودهای.مختلف.می.توانند.با.یکدیگر.جمع.ش

.(Z02).آن.ها.مود.جدیدی.را.بوجود.آورد.مثاًل.مود.دفوکوس

ــن.(Z04).است.ولی. ــتقل.از.مود.اسفریکال.ابریش کاماًل.مس
می.تواند.با.آن.جمع.شود.

ــود.مودهای.1.و. ــکل.9.دیده.می.ش همانگونه.که.در.ش

ــوان.آن.ها.را.با.هم.جمع.کرد. ــر.هم.عمودند.و.می.ت 2.و.3.ب

ــود.جدیدی.در.نظر. ــد.آن.ها.را.به.عنوان.م ــوع.برآین و.مجم
گرفت.

ــه.2.می.توان.هر.مود. ــاس.معادل .به.این.ترتیب.و.بر.اس

ــرد.و.هر.کدام.از. ــم.ک ــکل.آن.را.رس ــه.را.تعیین.و.ش زرنیک

مودها.بر.اساس.افزایش.n.به.صورت.عمودی.و.افزایش.m.به.

ــم.می.شوند..هر.مود.با.نماد. صورت.افقی.در.هرم.زرنیکه.رس
Zmn.نمایش.داده.می.شود:

ــراف.در.تمام. ــدار.انح ــه.مق ــت.ک ــرم.Z00.اس رأس.ه

ــطح.رفرنس.ثابت.است.و.کل.انحراف.با.یک. قسمت.های.س

رنگ.نمایش.داده.می.شود.)ضریب.زرنیکه.در.تمام.قسمت.ها.
برابر.یک.است(.این.مود.به.piston.معروف.است

شکل 8
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ــت.که.مربوط.به.tilt.افقی.و.عمودی. ردیف.دوم.Z11.اس

ــت.در.نتیجه. ــوع.انحراف.r.به.توان.یک.اس ــت..در.این.ن اس

ــورت.خطی.تغییر. ــطح.مردمک.به.ص ــر.انحراف.در.س تغیی

می.کند..بنابراین.انحراف.جبهه.موج.نسبت.به.سطح.رفرنس.
فقط.کجی.دارد.و.منحنی.نیست.

ــت.که.سهمی.مربوط.به. ــوم.در.وسط.Z02.اس ردیف.س

ــت.)منحنی.سهمی. ــت.یعنی.r.به.توان.دو.اس دفوکوس.اس

یک.نقطه.عطف.دارد(.بدون.هیچ.گونه.tilt.چون.m.برابر.صفر.

ــطح.رفرنس.باشد.دفوکوس. ــهمی.جلوتر.از.س است.اگر.س

میوپی.و.اگر.عقب.تر.از.سطح.رفرنس.باشد.هیپروپی.خواهد.
بود.

ــم.موافق.یا. ــت.Z22.است.که.آستیگماتس ــمت.راس .س

ــت.و.سمت.چپ.Z-22.است.که.مربوط.به. مخالف.قاعده.اس

ــت..این.دو.مود.در.حقیقت.همان. آستیگماتیسم.ابلیک.اس

دفوکوس.می.باشد.که.به.صورت.افقی.و.یا.عمودی.کج.شده.
است

ــه ــراف.ب ــای.انح ــف.اول.مودهـــــــ ــه.ردیـــــ .س
ــهور.هستند.زیرا.ساختار.آن.ها. lower order aberration.مش

به.گونه.ایی.است.که.می.توان.با.عینک.آن.ها.را.اصالح.کرد.
ــوان ــت.عنـــــ ــد.تح ــه.بع ــارم.ب ــف.چه .از.ردیـــــ
ــود.و.با.عینک.قابل. higher order aberration.توصیف.می.ش

اصالح.نمی.باشند.
ــامل.Z13.و.Z-13.هستند.که.به.ترتیب. ردیف.چهارم.ش
ــند..در.این.دو.مود.r.به.توان. کومای.افقی.و.عمودی.می.باش
ــت.)منحنی.دو.نقطه.عطف.دارد(.و.در.عین.حال. ــه.هس س
ــده.است..مودهای.کناری. به.حالت.افقی.و.یا.عمودی.کج.ش
ــن.برگ. ــت.که.به.ابریش ــف.چهارم.Z33.و.و.Z-33.هس ردی

ــتند..این.مودها.در.حقیقت. ــبدری.یا.trefoil.مشهور.هس ش

حاصل.کجی.مجدد.افقی.و.یا.عمودی.کومای.افقی.و.کومای.
عمودی.ایجاد.می.شوند.

ــط.Z04.قرار.دارد.که.اسفریکال. .ردیف.پنجم.که.در.وس

ابریشن.است..در.این.مود.r.به.توان.چهار.است.و.هیچ.گونه.

ــود.ندارد..این.مود.در.حقیقت.order.باالتر.دفوکوس. tilt.وج

ــتوانه.شباهت. ــکل.آن.به.جای.سهمی.به.اس ــت.ولی.ش اس

ــوان.دو.در.معادله.آن. ــتن.جمله.r.به.ت دارد.و.به.دلیل.داش

ــه.نقطه.عطف. ــت.)منحنی.س یک.زبانه.هم.در.مرکز.آن.اس

دارد(.تفاوت.دفوکوس.و.اسفریکال.ابریشن.با.توجه.به.شکل.

ــن.است..در.دفوکوس.انحراف. منحنی.آن.ها.به.وضوح.روش

ــود.در.حالیکه.در. از.مرکز.به.محیط.به.تدریج.بیش.تر.می.ش

ــن.از.مرکز.تا.محیط.تقریبا.انحرافی.ندارد. اسفریکال.ابریش

ــود.. ــی.در.محیط.به.صورت.ناگهانی.انحراف.ایجاد.می.ش ول
ــن.Z24.و.Z-24.هستند.که.به ــفریکال.ابریش .در.طرفین.اس
second order astigmatism.مشهور.هستند.و.در.واقع.همان.

آستیگماتیسمی.می.باشد.که.توان.چهار.دارد..وقتی.که.این.

ــوند.مودهای. ــورت.افقی.و.یا.عمودی.کج.ش ــود.به.ص دو.م

.Z-44.و.Z44.ــب ــه.ترتی ــد.که.ب ــود.می.آورن ــاری.را.بوج کن
می.باشند.و.به.tetrafoil.نیز.مشهور.هستند

ــش.n.و.m.ردیف.های.هرم. ــه.همین.ترتیب.و.با.افزای .ب

زرنیکه.افزایش.می.یابد.و.هر.چه.ردیف.)order(.باالتر.می.رود.
تعداد.مودها.در.آن.ردیف.بیش.تر.می.شود.)شکل.10(

.2n.ــودش ــابه.خ ــر.مود.با.مود.مش ــرم.زرنیکه.ه در.ه
ــم.Z22.در.حقیقت .فاصله.دارد.به.عنوان.مثال.آستیگماتیس
ــم ــوان.دو(.و.Z24.آستیگماتیس ــه.تــــــ  r(.first order.ب

ــوان.چهار(.و.الی.آخر.همچنین. ــت.)r.به.ت second order.اس

.Z15.به.توان.سه(.و.r(.ــت Z13.کومای.افقی.first order.هس

کومای.افقی.second order.است.)r.به.توان.پنج(.و.الی.آخر.
ــه.بعد.تریفویل. ــوم.ب ــع.کناری.هرم.هم.از.ردیف.س ضل
ــت..ردیف.پنجم. ــارم.تریفویل.Z33.اس ــت.که.ردیف.چه اس
.Z66.هفتم.هگزافویل.،Z55.ــم.پنتافویل تترافویل.Z44،.شش

و.الی.آخر.
ــا.order.ده.)n.برابر.ده(. ــه.ت ــاال.هرم.زرنیک ــکل.ب در.ش
ــده.ولی.در.حقیقت.این.هرم.تا.بی.نهایت.می.تواند. آورده.ش
ــته.باشد.ولی.از.آنجا.که.با.افزایش.order.ابریشن،. ادامه.داش
ــکی.order.باالتر.از. ــیوع.آن.ها.کم.می.شود.در.چشم.پزش ش
ــود.با.این.حال. ــش.اهمیتی.ندارد.و.در.نظر.گرفته.نمی.ش ش
ــتم.های.اپتیکی.دیگر.نظیر.میکروسکوپ. ــاخت.سیس در.س
ــر.همچنان.حایز. ــت.اوردرهای.باالت ــکوپ.ممکن.اس و.تلس

شکل 9
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ــن.آن.ها.می.تواند.در.کیفیت. ــند.و.در.نظر.گرفت اهمیت.باش
تصویری.آن.ها.موثر.باشد.

ــد.به.هر.کدام.از.مودهای.زرنیکه. همان.طور.که.گفته.ش

یک.عبارت.ریاضی.نسبت.داده.می.شود.که.یک.معادله.چند.

ــه.از.مرکز. ــت.که.فاصل ــت.که.متغیر.آن.r.اس جمله.ای.اس

ــه.زاویه.بین. ــت.ک ــت.متغیر.دیگر.زاویه.تتا.اس مردمک.اس

ــت.این.عبارت.ها.ارتونرمال. ــطح.رفرنس.اس جبهه.موج.و.س

ــوند.)معادله.2(.با.قرار.دادن.مقدار. پلی.نومیال.نامیده.می.ش

ــد.که.به.آن.»ضریب. ــت.می.آی r.و.اندازه.t.یک.عدد.به.دس

ــه.معینی.از.مرکز. ــه«.(Zernike coefficient).در.فاصل زرنیک

ــود.)مثاًل.ضریب.زرنیکه.در.فاصله.یک. مردمک.گفته.می.ش

ــن. ــفریکال.ابریش میلی.متری.از.مرکز.مردمک.در.مورد.اس
)Z04(.بنابر.معادله.آن.برابر.رادیکال.پنج.است(

ــارت.»ضریب.زرنیکه«. ــن.علمی.عب ــه.به.لحاظ.مت البت

.Zernike aberration term.ــت.و.عبارت.دقیق.تر درست.نیس

ــت.ولی.بیش.تر.متون.از.آن.به.عنوان.ضریب.زرنیکه.یاد. اس

ــد.در.این.مقاله.نیز.به.این.عدد.ضریب.زرنیکه.گفته. می.کنن
می.شود..)شکل.11.و.معادله.3(

ــوال.این.است.که.با.توجه.به.مطالبی.که.گفته. اکنون.س

ــای.مختلف.به. ــی.که.به.روش.ه ــد.چگونه.ابرومتری.های ش

ــت.می.آیند.به.انواع.مودهای.زرنیکه.که.در.باال.بیان.شد. دس

ــوند؟.همان.طور.که.در.شکل.توضیح.داده.شده. تبدیل.می.ش

ــوند. ــای.زرنیکه.قابلیت.آن.را.دارند.که.با.هم.جمع.ش موده

ــاص.با.یک.کمیت.معین.را.ایجاد.کنند..آنچه. و.یک.مود.خ

ــود.در.حقیقت.برآیندی.از. ــری.اندازه.گیری.می.ش در.ابرومت

ــتن.ضریب.هر. ــت.که.با.دانس مجموع.چند.مود.زرنیکه.اس

ــدام.از.این.مودها.می.توان.معین.نمود.که.ابرومتری.انجام.. ک

ــامل.چه.تعداد.از.مودهای.زرنیکه.بوده.و.هر.کدام. ــده.ش ش

ــده.را. چه.میزان.)چه.درصدی(.از.ابرومتری.اندازه.گیری.ش
دارا.می.باشند.

ــخص.می.شود. با.معلوم.بودن.r.و.دلتا.مقدار.ضریب.مش

مثاًل.برای.مود.Z02.یا.دفوکوس.اگر.مقدار.r.برابر.صفر.باشد.

ــت..همچنین. ــه.خواهد.داش ضریب.برابر.منهای.رادیکال.س

ــه.خواهد. ــاوی.یک.ضریب.آن.مثبت.رادیکال.س برای.r.مس

ــود.به.این.ترتیب.ضریب.زرنیکه.برای.مودهای.مختلف.در. ب

هر.نقطه.به.دست.می.آید..با.تعیین.این.ضرایب.و.همچنین.

ــه.)الاقل.به.تعداد. ــری.مقدار.انحراف.در.چند.نقط اندازه.گی

ــی.را.برای.آن.تجزیه.نمود(. ــی.که.باید.ابرومتری.کل مودهای

می.توان.چند.معادله.چندمجهولی.را.تشکیل.داد.که.با.حل.

ــک.از.مودهای.زرنیکه. ــد.و.میزان.هری ــا.می.توان.درص آن.ه

ــه.تجزیه.کرد.. ــری.را.به.مودهای.زرنیک ــن.و.ابرومت را.تعیی

ــال.تعیین.نمود.که.ابرومتری.بیمار.که.دارای..RMS.برابر. مث

ــتون.)Zp(.چه.مقدار. ــت.چه.مقدار.آن.پیس .Z.میکرون.اس

شکل 10
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آیا ممکن است آنالیز ابرومتری بر مبنای Zernike Modes نادرست باشد؟
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دفوکوس.)Zd(،.چه.مقدار.مربوط.به.کوما.)Zc(.و.چه.مقدار.

ــد.همچنین.می.توان.نقشه. مربوط.به.مودهای.دیگر.می.باش
ابرومتری.را.نیز.به.مودهای.زرنیکه.تجزیه.کرد..)شکل.12(
ــتن.اطالعات.مربوط.به.28.نقطه. با.همین.روش.با.داش
ــه..order.6.اول. ــری.را.به.28.مود.مربوط.ب ــوان.ابرومت می.ت
ــتگاه.های.ابرومتری. ــب.دس ــه.کرد..اغل ــرم.زرنیکه.تجزی ه
ــتند.که.می.تواند. ــای.کامپیوتری.خاصی.هس دارای.برنامه.ه
ــبات.ریاضی.را.انجام..دهد.و.ابرومتری.به.دست.آمده. محاس

را.به.مودهای.زرنیکه.تجزیه.نماید.
سپس.دستگاه.ممکن.است.نتایج.را.به.شکل.زیر.نمایش.

دهد..)شکل.13(
مثال.باال.ابرومتری.بیمار.با.دستگاه.OPD Scan.شرکت.
ــت.که.ابرومتری.انجام..شده.را.به.28.مود.زرنیکه. نایدک.اس
ــت.. ــر.کدام.را.نیز.معین.کرده.اس ــه.کرده.و.میزان.ه تجزی
ــطح.رفرنس.است. رنگ.قرمز.مربوط.به.انحراف.جلوتر.از.س
ــد.و.رنگ.آبی.مربوط.به.انحرافات.عقب.تر. که.مثبت.می.باش
ــت..همان.گونه.که.در. ــطح.رفرنس.است.که.منفی.اس از.س
تصویر.آمده.دستگاه.بر.اساس.نوع.ابریشن.زرنیکه.که.آنالیز.
کرده.(Point Spread Function= PSF).که.در.حقیقت.بیانگر.
..PSF.ــازی.کرده.است ــت.را.هم.شبیه.س کیفیت.بینایی.اس
ــبکیه.را.نشان. ــازی.شده.یک.نقطه.روی.ش تصویر.شبیه.س
ــن.دچار.اعوجاج.می.شود.و. می.دهد.که.به.دلیل.وجود.ابریش
ممکن.است.به.جای.یک.نقطه.به.اشکال.دیگری.دیده.شود.
ــته.باشد.و. ــنی.وجود.نداش )البته.حتی.اگر.هیچگونه.ابریش
ــیتم.ابتیکی.کامال.ایده.آل.باشد.)best focused(.باز.هم. سیس
ــر.یک.نقطه.نه.به.صورت.یک.نقطه.که.به.صورت.یک. تصوی
دایره.خواهد.بود..این.امر.بدلیل.پدیده.تفرق.نور.از.لبه.های.
ــود..به.این.حالت. مردمک.یا.هر.دیافراگم.دیگر.ایجاد.می.ش

Airy disk.گفته.می.شود(

ــوال.مطرح.است.که.این.آنالیز.واقعاً.تا.چه. اکنون.این.س

ــت.و.چقدر.با.واقعیت.بالینی.مطابقت.دارد؟. مقدار.معتبر.اس

ــه.ابرومتری.مربوط.به.بیماری. ــرای.نمونه.در.مثال.فوق.ک ب

ــت. ــت.که.انحرافی.برابر.RMS.حدود.نه.میکرون.به.دس اس

ــه.مودهای.زرنیکه. ــاً.اگر.نه.میکرون.ب ــت،.آیا.واقع آمده.اس

ــود.پنج.میکرون.مربوط.به.پیستون.و.2/8.مربوط. تجزیه.ش
دفوکوس.و.0/6.مربوط.به.کوما.است؟

ــه.منطق.بالینی. ــه.زرنیکه.بیش.تر.از.آن.ک ــای.پای موده

داشته.باشند.منطق.ریاضی.دارند..منطق.ریاضی.می.تواند.تا.

حدود.بسیار.زیادی.در.ساخت.وسایل.اپتیکی.کاربرد.داشته.

ــد.اما.آیا.واقعاً.به.همین.اندازه.در.درک.سیستم.اپتیکی. باش

شکل 11
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بالینی.در.چشم.پزشکی.هم.کاربرد.دارد؟.این.موضوع.از.نظر.

ــت..وقتی.پزشک.با. بالینی.و.اقدام.درمانی.حایز.اهمیت.اس

ــن.روبرو.می.شود.باید.مقدار.دقیق. کوما.یا.اسفریکال.ابریش

آن.ها.را.بداند.تا.بتواند.با.لیزر.یا.روش.های.دیگر.آن.را.درمان.

کند.اگر.مقادیر.ارزیابی.شده.درست.نباشد.مطمئناً.پروتکل.

ــت.نخواهد.بود.و.نتیجه.درمان.مورد. درمانی.آن.ها.هم.درس
دلخواه.بیمار.نخواهد.شد.

همان.طور.که.گفته.شد.جهت.نرمالیزه.کردن.و.ارتوگونال.

ــه.ای.که.توصیف.کننده.انحرافات.جبهه. کردن.معادالت.اولی

موج.می.باشند.تغییراتی.در.آن.ها.با.استفاده.از.اصول.ریاضی.

ــود..آیا.این.تغییرات.چشم.پزشکان.را.به.واقعیت. داده.می.ش
بالینی.نزدیک.تر.می.کند.یا.دورتر؟

ــت.که.ارتوگونال.بودن. دکتر.“دآنیل.گاتینل“.معتقد.اس

معادالت.و.مودهای.زرنیکه.گرچه.این.امکان.را.فراهم.کرده.

ــود.و.در.نتیجه.می.توان. ــم.جمع.نم ــوان.آن.ها.را.با.ه تا.بت

ــتگاه.ها.را.آنالیز.کرد،.ولی. ــت.آمده.از.دس ابرومتری.به.دس

.higher order.ــی.مودهای ــده.که.برخ در.عین.حال.باعث.ش

ــند.یا.به. ــته.باش ــود.داش ــری.از.lower order.را.در.خ مقادی
ــای.higher order.با.مودهای ــل" موده ــر."گاتین .قول.دکت
ــادالت.مربوط.به ــد.زیرا.در.مع ــی.دارن  lower order.آلودگ

higher order.جمالتی.از.lower order.هم.وجود.دارد..)شکل.

)14
ــان.داده.که.جمالتی. ــال.فوق.دکتر."گاتینل" نش در.مث
ــود.دارد.که.در.higher order.نباید.وجود. از.lower order.وج
ــند.ولی.برای.حفظ.ارتوگونالیتی.ضرورتاً.وجود. ــته.باش داش
دارند..در.نتیجه.مودهای.higher order.کاماًل.خالص.نیستند.
ــاری.از.lower order.هم.دارند..همان.طور.که. ــود.آث و.در.خ
ــد.معادله.اسفریکال.ابریشن.)Z44(.که.r.آن. در.باال.گفته.ش
ــم.دارد..به.همین. ــت.جمله.ای.از.توان.دو.ه ــوان.چهار.اس ت
ــکل.استوانه.باشد،.در. ــفریکال.ابریشن.که.باید.ش خاطر.اس
ــهمی.هم.دارد.که.به.صورت.یک.زبانه.در. مرکز.خود.یک.س
ــان.می.دهد..)شکل.8.و.20(. ــتوانه.خود.را.نش قاعده.این.اس
در.نتیجه،.استفاده.از.مودهای.زرنیکه.برای.آنالیز.ابرومتری،.
ــتباه.اندازد..مثال.دیگر.کوما. ــت.پزشک.را.به.اش ممکن.اس
ــت.که.عبارت.اصلی.ریاضی.آن.r.به.توان.3.است. )Z13(.اس
.tilt.ــه.مربوط.به.مود ــارت.r.به.توان.1.را.نیز.دارد.ک ــه.عب ک
ــود.کومای.زرنیکه.به.صورت. ــت..در.نتیجه.اوالً.م )Z11(.اس
ــاً.به.علت.عبارت. ــر.آرتیفکت(.tilt.دارد..ثانی کاذب.)دقیق.ت
ــود..در.نتیجه،. ــته.می.ش منفی.r.از.میزان.واقعی.کوما.کاس
ــتگاه.ابرومتری،.کوما.را.به.مقدار.کم.تری.نشان.می.دهد. دس

)underestimate(..)شکل.15.(
.)decomposition(.ــه ــکل.16.تجزی ــه.در.ش برای.نمون
..OPD.ــتگاه ــط.دس ــری.یک.مورد.کراتوکونوس.توس ابرومت
ــت..انتظار.می.رود.در.بیمار. ــده.اس ــان.داده.ش ــکن.نش اس
ــهم.عمده.تجزیه.ابرومتری.مربوط.به.کوما. کراتوکونوس.س
باشد.اما.در.اینجا.کوما.کم.تر.از.مقدار.مورد.انتظار.است..در.
ــهم.tilt.منفی.)tilt.ورتیکال.یا.Z-11(.زیاد.می.باشد. عوض.س
ــت.و.علت. ــده،.این.tilt.آرتیفکت.اس که.بنا.به.علل.گفته..ش
ــود.کوما.بوده. ــه.توان.یک.به.م ــدن.جمله.r.ب ــه.ش آن.اضاف
ــته.شدن.از.مقدار. ــت..در.ضمن.همین.جمله.باعث.کاس اس
کوما.گردیده.که.در.کراتوکونوس.علی.القاعده.انتظار.می.رود.

زیادتر.باشد..)شکل.16(
ــنهاد.می.کند.که.در. ــه.دلیل.فوق.دکتر."گاتینل" پیش ب
ــود. ــارت.منفی.r.به.توان.یک.حذف.ش ــای.زرنیکه.عب کوم

شکل 13

شکل 14

آیا ممکن است آنالیز ابرومتری بر مبنای Zernike Modes نادرست باشد؟
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ــان.دهنده.کومای.عمودی. ــای.Z-13.که.نش ــودش.به.ج و.خ
زرنیکه.است.G-13.بدهد..)شکل.17(

ــمت. ــای.higher order.دیگر.که.در.قس ــورد.موده در.م

ــابه.است.. ــنهاد.مش مرکزی.هرم.زرنیکه.قرار.دارند.هم.پیش

ــای.با.توان.3.و.5.جمله.توان. ــه..طور.کلی.باید.برای.موده ب

یک.و.در.مودهای.با.توان.4.و.6.جمله.توان.دو.را.از.معادله.

زرنیکه.حذف.نمود..البته.چون.مودهای.کناری.هرم.زرنیکه.

ــه.lower order.ندارند.نیازی.به.تغییر.نیز. ــکل.آلودگی.ب مش

ــت..در.شکل.18.مودهای.تغییر.داده.شده.که. نخواهند.داش

ــتفاده.شده.و.دور.آن.دایره.کشیده.شده. به.جای.Z.از.G.اس
نشان.داده.می.شوند.

ــب.first order.و.second order.مودهای. ــن.ترتی ــه.ای ب

.second order.زرنیکه.مربوط.به.اسفریکال.ابریشن.و.کوما.و
و.third order.مودهای.آستیگماتیسم.تغییر.پیدا.می.کنند.

ــکل. ــت.که.به.لحاظ.بالینی.مش ــه.واقعیت.این.اس البت

ــای.زرنیکه.یا. ــک.از.موده ــان.داد.که.کدام.ی ــود.نش می.ش

گاتینل.صحیح.تر.هستند.چون.این.موضوع.مربوط.به.درک.

کیفیت.بینایی.خود.بیمار.است.و.نمی.توان.آن.را.به.صورت.

عینی.)objective(.نمایش.داد..البته.راه.های.غیر.مستقیمی.

وجود.دارند.که.چشم.پزشک.می.تواند.از.آن.ها.جهت.ارزیابی.

ــتفاده.کند..مثاًل.آنالیز.ابرومتری. صحت.آنالیز.ابرومتری.اس
ــن ــان.می.دهد.که.چه.مقدار.از.ابریش ــاس.زرنیکه.نش .بر.اس
lower order.است.و.بنابراین.با.عینک.قابل.اصالح.می.باشد،.

ــت. ــد.این.آنالیز.به.هر.دلیل.نادرس ــر.بنابر.آنچه.گفته.ش اگ

ــد.بنابراین.مقدار.دید.اصالح..شده.با.عینک.ممکن.است. باش
ــتگاه.به.عنوان ــد.که.دس ــر.یا.بیش.تر.از.آن.چیزی.باش .کم.ت

lower order.آنالیز.کرده.است.

ــار.از.PSF.درک. ــت.که.آنچه.بیم ــک.راه.دیگر.آن.اس ی

می.کند.یا.آنچه.از.حروف.E.چارت.و.یا.حروف.دیگر.می.بیند.

ــه.نموده.و. ــازی.می.کند.مقایس ــتگاه.شبیه.س را.با.آنچه.دس
بررسی.شود.که.چقدر.با.هم.مطابقت.دارند.

ــازی.کرده. ــتگاه.PSF.بیمار.را.شبیه.س در.مثال.باال.دس

ــت. ــوان.از.بیمار.خواس ــکل.19(..در.اینجا.می.ت ــت.)ش اس

ــم.کند.و. ــه.از.تصویر.یک.نقطه.می.بیند.رس ــه.آنچه.را.ک ک

ــم.کرده،. ــاهده.نماید.که.این.نقطه.ای.که.بیمار.رس بعد.مش

ــاس.آنالیز.مقادیر.ابرومتری،. ــبیه.PSF.دستگاه.که.بر.اس ش

.PSF.،شبیه.سازی.شده،.هست.یا.خیر..)در.مثال.باال.دستگاه

ــبیه.ستاره. ــازی.کرده.که.ش بیمار.مبتال.به.کوما.را.شبیه.س

ــتگاه.حدت. ــد(..همچنین.در.مثال.باال.دس دنباله.دار.می.باش

ــتفاده.از.چارت.اسنلن.پیش.بینی.کرده.و.آنرا. بینایی.را.با.اس

شکل 15

شکل 16

شکل 17



41

ــازی.می.کند.. ــکلی.که.احتماالً.بیمار.می.بیند،.شبیه.س به.ش

بنابراین.می.توان.آن.را.نیز.امتحان.کرد.و.یا.از.بیمار.خواست.

ــنجش.حدت. ــی.که.از.چارت.مربوط.به.س ــکل.حروف که.ش

ــم.کند..سپس.آنچه.بیمار.می.بیند.با. بینایی.می.بیند.را.رس

آنچه.دستگاه.شبیه.سازی.کرده.را.با.هم.مقایسه.نمود.و.اگر.

ــد.این.امر.می.تواند.بیانگر. ــباهت.زیادی.وجود.داشته.باش ش

ــتگاه.بر.اساس.مودهای.زرنیکه.یا.مودهای. صحت.آنالیز.دس

ــه.های.هر.مود.بر.اساس. ــیر.نقش ــد..راه.دیگر.تفس دیگر.باش

ــد.best focus.بیان. ــت.همان.طور.که.گفته.ش best focus.اس

ــطح.رفرنس.است.و. ــطح.جبهه.موج.از.س واقعی.انحراف.س

ــن.مطابقت.کند..مثاًل.ابریشن. توصیف.آن.باید.با.نوع.ابریش
ــت،.در.حالت ــهمی.اس ــکل.آن.س ــوس.)Z02(.که.ش .دفوک
best focus.راس.سهمی.درست.در.مرکز.مردمک.مماس.بر.

ــد..در.نتیجه.در.مرکز.انحرافی.ندارد. ــطح.رفرنس.می.باش س

ــیبی.نسبتا،.تند.بین. ــمت.محیط.به.تدریج.و.با.ش ولی.به.س

جبهه.موجود.و.سطح.رفرنس.فاصله.می.افتد.که.با.هیپروپی.

ــد.)اگر.منحنی.دفوکوس.جلوتر.از. و.میوپی.مطابقت.می.کن

ــد.مایوپی.و.اگر.عقب.تر.باشد.هیپروپی. ــطح.رفرنس.باش س

ــا.دفوکوس،.دید. ــه.در.مرکز،.بیمار.ب ــد.بود(.در.نتیج خواه

ــت.)به.شرطی.که.مردمک.تنگ.و.حالت. خوب.خواهد.داش

ــدن.مردمک.در.حد. ــد(.ولی.با.باز.ش ــته.باش pin point.داش

نرمال.)pin point not(.دید.بیمار.افت.پیدا.می.کند.
ــفریکال.ابریشن.)Z04(.هم. این.موضوع.در.مورد.مود.اس
ــاهده.می.شود. ــکل.8.مش صدق.می.کند.همان.طور.که.در.ش
ــمت.مرکزی.جبهه.موج.مانند. ــت.best focus.در.قس در.حال
ــطح.رفرنس.مماس.است..بنابراین.در.مرکز. دفوکوس،.بر.س
ــمت.محیط. انحرافی.ندارد.اما.مانند.دفوکوس.بتدریج.به.س
از.سطح.رفرنس.فاصله.می.گیرد.و.در.میدپریفری.به.حداکثر.
می.رسد.و.در.قسمت.محیطی.تر.مجدداً.فاصله.کم.می.شود.تا.
ــود،.ولی.در.far periphery.مجدداً. در.پریفری.فاصله.صفر..ش
ــطح.رفرنس.فاصله. ــیار.تندتر،.از.س ــیبی.بس و.این.بار.با.ش
ــطح. ــفریکال.جلوی.س ــرد..در.نتیجه.اگر.انحراف.اس می.گی
ــود.بیمار.در.مرکز.دید.خوبی.دارد. رفرنس.در.نظر.گرفته.ش
ــد(.در.میدپریفری. ــرطی.که.مردمک.خیلی.باز.نباش )به.ش
ــت.)مردمک.mid-dilate(.و.در.فار.پریفری.شدت. مایوپ.اس
ــود.زیرا.در.کناره.های.اسفریکال. میوپی.خیلی.بیش.تر.می.ش
ابریشن.شیب.افزایش.فاصله.از.سطح.رفرنس.خیلی.بیش.تر.
از.دفوکوس.است.به.این.ترتیب.انتظار.می.رود.فرد.مبتال.به.
ــفریکال.ابریشن.بر.مبنای.مود.زرنیکه.در.حالت.مردمک .اس
ــود.و.در.باز. ــکل.halo.ش mid-dilate.دچار.اختالل.دید.به.ش

شکل 18

شکل 19
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شدن.زیاد.مردمک.این.اختالل.خیلی.شدیدتر.شود.
ــن.زرنیکه.)Z04(.با. ــکل20.مود.اسفریکال.ابریش در.ش
ــن.گاتینل.)G04(.مقایسه.شده.است..مود. اسفریکال.ابریش
ــکل. ــت.و.بنابراین.ش Z04.به.لحاظ.فرمول.r.به.توان.4.اس

ــادالت.پلی.نومیال.توان.زوج. ــتوانه.ای.دارد.)اصوالً.در.مع اس

ــهمی.می.دهد.و.هر.چه.توان.زوج.باالتر. به.منحنی.حالت.س

ــهمی.بیش.تر.شبیه.استوانه.می.شود.و.در.توان.های. باشد.س

ــبیه.مربع.می.شود(.اما.چون.دارای.عامل.r.به.توان.2. باال.ش

نیز.هست.در.مرکز.این.استوانه.شکل.سهمی.نیز.وجود.دارد.

ــتوانه.زبانه.هایی.هم.دارد.. )دفوکوس(.بنابراین.در.وسط.اس

ــد.باعث. ــت.که.بنا.بر.آنچه.در.باال.گفته.ش ــن.زبانه.اس همی

ــته.باشد.ولی.در. ــود.در.قسمت.مرکزی.انحراف.نداش می.ش

ــل.عامل.r.به.توان. ــمت.mid-periphery.)باز.هم.به.دلی قس

ــته.باشد.و.در.far periphery.به.دلیل. دو(.انحراف.وجود.داش

ــیب.تندتری.انحراف.بوجود.آید. عامل.r.به.توان.چهار.با.ش

ــا.اندازه.مردمک. ــری.به.بعد.یعنی.ب ــن.از.میدپریف و.بنابرای
متوسط.فرد.دچار.اختالل.دید.و.halo.می.شود.

ــد.)G04(.با. ــنهاد.می.کن ــا.در.مودی.که.گاتینل.پیش ام

ــتوانه.است. ــکل.انحراف.که.همان.اس حذف.r.به.توان.2.ش

ــت.و. ــهمی.یا.دفوکوس(.را.نخواهد.داش دیگر.این.زبانه.)س

ــکل.انحراف.جبهه.موج.از.سطح.رفرنس.کاماًل.شبیه.یک. ش

.best focus.ــتوانه.خالص.می.باشد..در.اینجا.نیز.در.حالت اس

ــمت.مرکزی.با.سطح.رفرنس.مماس. مانند.دفوکوس.در.قس

بوده.و.انحراف.ندارد.ولی.با.دور.شدن.از.مرکز.چون.انحراف.

ــهمی،.بنابراین.مانند.انحراف. ــکل.استوانه.ای.دارد.و.نه.س ش

ــس.فاصله. ــطح.رفرن ــرعت.از.س ــهمی(.به.س دفوکوس.)س

نمی.گیرد.و.در.محدوده.مردمک.متوسط.دید.خوب.خواهد.

ــیب.بسیار. ــمت.محیطی.ناگهانی.و.با.ش ــت..اما.در.قس داش

ــطح.رفرنس.فاصله.گرفته.و.انحراف.ایجاد.می.شود. تند.از.س

ــیون.کم. بنابراین.برخالف.Z04،.بیمار.با.مود.G04.با.دیالتاس

ــط.مردمک.دچار.halo.نمی.شود.ولی.وقتی.مردمک. تا.متوس

بیش.تر.از.میدپریفری.باز.می.شود.به..طور.ناگهانی.و.با.شدت.
بیش.تر.دچار.halo.می.گردد.

ــود.زرنیکه.و. ــه.نظر.می.آید.تفاوت.م ــه..طور.خالصه.ب ب

گاتینل.از.نظر.بالینی.این.باشد.که.فرد.با.اسفریکال.ابریشن.

ــفریکال. ــبت.با.اس ــود.زرنیکه.با.مردمک.تنگ.تری.نس با.م
ابریشن.با.مود.گاتینال.دچار.مشکل.halo.می.شود.

ــفریکال.ابریشن. البته.دکتر.گاتینل.برای.رد.صحت.اس

ــر.می.کند.که. ــکل.21.دالیلی.ذک ــتفاده.از.ش زرنیکه.با.اس

ــت..این.دالیل.در. ــنده.این.دالیل.درست.نیس به.نظر.نویس

ــت..در.مجموع.با.توجه.به. ــکل.توضیح.داده.شده.اس زیر.ش

تفسیرهای.که.از.دو.مود.اسفریکال.ابریشن.زرنیکه.و.گاتینل.

شد.می.توان.آزمون.هایی.طرح.ریزی.کرد.که.این.مودها.را.با.

هم.مقایسه.کنند.تا.معلوم.شود.کدام.یک.صحیح.تر.هستند..

ــنهادی.دکتر.گاتینل.با. در.هر.صورت.اگر.هم.مودهای.پیش

ــازگاری.بیش.تری.داشته.باشند.یک. واقعیت.های.بالینی.س

ــت. ــرای.این.مودها.وجود.دارد.و.آن.از.دس ــکل.بزرگ.ب مش

ــت.بنابراین.به.لحاظ. ــت.ارتوگونالیتی.آن.هاس دادن.خاصی

ریاضی.تجزیه.نقشه.ابرومتری.به.مودهای.گاتینل.با.مشکل.
جدی.روبرو.می.شود.و.برای.آن.باید.راه.حلی.پیدا.نمود.

شکل 20
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نتیجه گیری
دالیل.بالینی.قوی.برای.اینکه.مودهای.زرنیکه.توصیف.
کاماًل.دقیقی.از.ابرومتری.باشند.وجود.ندارد.بنابراین.پزشک.
ــیر.آن.ها.داده.ها.و.یافته.های.بالینی.دیگر.را.در. باید.در.تفس

نظر.داشته.باشد.

ش�کل 21 . در آنالیز ابرومتری نش�ان داده شده در ش�کل 21، گاتینل دلیل 
ضعف اسفریکال ابریش�ن زرنیکه را بیان می کند زیرا بر اساس این ابریشن 
در قس�مت مرکزی میوپی وجود دارد و در قس�مت محیط�ی هیپروپی، در 
نتیجه در مردمک فوتوپیک )روز( بیمار میوپ اس�ت و در مردمک مزوپیک 
)ش�ب( بیمار هیپروپ می ش�ود. در حالی که واضح اس�ت به صورت بالینی 
چنی�ن م�وردی از ابریش�ن وجود ن�دارد. گاتینل بر اس�اس این اس�تدالل 
نتیجه گیری می کند که مود اس�فریکال ابریش�ن زرنیکه درست نیست ولی 
به نظر نویس�نده این استدالل صحیح نمی باشد زیرا ایشان این تفسیر را بر 
مبنای ش�کل منحنی در اطراف zero mean circle انجام داده اند در حالی 
 best focus که همان گونه که اش�اره شد تفس�یر واقعی مود باید بر اساس

باشد که همان تفسیری است که در متن آمده است.

آیا ممکن است آنالیز ابرومتری بر مبنای Zernike Modes نادرست باشد؟
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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


	فهرست مطالب  
	سخن سردبیر مهمان
	کراتوپلاستی اندوتلیال: 
روش های فعلی و جهت گیری های آینده
	 بیماران را تشویق کنید که شکایات و 1دردهایشان را بگویند
	عدم تاثیرranibizumab در پیشرفت آتروفی جئوگرافیک در درمان AMD از نوع مرطوب
	چالش سالمندان مبتلا به کراتیت باکتریال با افزایش بار داروهای مصرفی
	1کیفیت خواب در مبتلایان به گلوکوم
	 تاثیر داروهای مصرف نشده بر محیط زیست
	 نابرابری جنسیتی در تحقیقات چشم پزشکی
	 کاهش میزان عود اووئیت سگمان خلفی با ایمپلنت فلوسینولون استوناید(Yutiq)
	Role of Peripapillary OCT in Detection of Glaucoma
	 ممکن است آنالیز ابرومتری بر مبنای 
Zernike Modesنادرست باشد؟

