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آنفلوانزا چگونه شیوع پیدا می کند؟
مردمی که آنفلوانزا دارند ویروس را از طریق سرفه یا عطسه پخش می کنند.  قطرات آب از طریق سرفه، عطسه یا به هنگام صحبت کردن می توانند به دهان 

و بینی افرادی که در اطراف بیمار هستند وارد شود. این قطرات ممکن است از طریق تنفس به ریه ها راه یابند.

افراد ممکن است از طریق تماس دهان یا بینی خود بعد از تماس با یک چیز آلوده به ویروس، از قبیل دستگیره درب ها، میزها، یا دست کثیف شخص آلوده، 
دچار آنفلوانزا شوند. 

آنفلوانزا )فلو(
آنفلوانزا چیست؟ 

آنفلوانزا یک بیماری است که توسط ویروس های آنفلوانزا ایجاد می شود. آنفلوانزا ممکن است باعث 
شود افراد سرفه کنند و گلو درد و تب پیدا کنند.  همچنین ممکن است آب ریزش بینی، احساس 
خستگی، بدن درد، یا عالئم ناخوشی دیگر در بیمار ظاهر شود.  آنفلوانزا هر ساله ظاهر می شود و 

در آمریکا بیشتر در پائیز و زمستان شیوع دارد. مردم از هر رده سنی، از کودکان و بزرگساالن گرفته 
تا سالمندان، ممکن است آنفلوانزا بگیرند. 

آنفلوانزا در مردم
آیا مردم در آمریکا دچار آنفلوانزا می شوند؟

بلی ویروس های آنفلوانزا در سراسر جهان پخش می شوند. در آمریکا آنفلوانزا اغلب در ماه های 
پاییز و زمستان اتفاق می افتد. بسیاری از مردم هر ساله آنفلوانزا می گیرند. آنفلوانزا در قسمت 
های دیگر دنیا نیز دیده می شود. اما زمانی از سال که آنفلوانزا بیشتر شیوع دارد برای مناطق 

مختلف متفاوت است.

شیوع ویروس:

1 CS 217340/2010

U.S. Department of Health and Human Services
Centers for Disease Control and Prevention

آنفلوانزا و شما آنفلوانزا )فلو(
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سخن سردبیر مهمان

دکتر محمدحافظ نوروزی زاده

آنچه چشم پزشکان باید از بیماری 
کورونا بدانند؟

آکادم��ی.چشم.پزش��کی.آمری��کا.اطالع��ات.

مفی��دی.را.در.ارتباط.با.بیماری.مربوط.به.ویروس.

کورون��ا.که.ب��ه.آن.nCoV-2019.یا.ب��ه.عبارت.

دیگ��ر Wuhan coronavirus می.گوین��د.ب��رای.

چشم.پزش��کان.به.اشتراک.گذاش��ته.است..آنچه.

حیاتی.است.این.است.که.مجموعه.یافته.هایی.که.

در.ارتباط.با.تخصص.چشم.پزش��کی.می.باشد.باید.

ب��ه.این.گ��روه.تخصصی.کمک.کند.ک��ه.در.زمان.

ش��یوع.بیماری.فوق.بتوانند.ن��ه.تنها.به.مراقبت.و.

درمان.بیماران.چشم.بپردازند.بلکه.خود.نیز.مبتال.

به.این.بیماری.نش��ده.و.ناقل.بیم��اری.کورونا.نیز.
نباشند..

آنچه باید دانست:
•  گزارشات.دریافتی.حکایت.از.آن.دارد.که.ویروس.
کورون��ا.می.تواند.منجر.به.بروز.کنژنکتیویت.گردد.
و.علت.این.عارضه.حتی.می.تواند.آلوده.ش��دن.به.
ویروس.در.اس��پری.های.موجود.آن.هم.به.صورت.

aerosol .باشد.
•  بیماران��ی.ک��ه.ب��ا.عالی��م.کنژنکتیوی��ت.ب��ه.
چشم.پزش��ک.مراجع��ه.می.کنن��د.و.دارای.عالیم.
تنفس��ی.بوده.و.در.روزهای.اخیر.سفر.بین.المللی.
بویژه.به.چین.داش��ته.اند.و.یا.بس��تگانی.دارند.که.
به.تازگی.از.چین.باز.گش��ته.اند.می.توانند.مبتال.به.

CoVid 19.باشند.
•  مقامات.بهداشتی.و.نیز.آکادمی.چشم.پزشکی.
آمریکا.توصی��ه.می.کنند.که.در.هنگام.معاینه.
بیماران.مبتال.به.بیماری.کورونا.از.ماسک.های.
مخصوص.و.مناس��ب.برای.پوش��اندن.دهان.و.
بینی.خود.اس��تفاده.کنند.و.نیز.از.آلوده.شدن.
چشم.خود.توس��ط.ترشحات.چشمی.بیماران.

مبتال.اجتناب.نمایند.
سابقه:

وی��روس.nCoV-2019.س��بب.عفونت.های.

ش��دید.تنفس��ی،.بوی��ژه.پنومونی،.می.ش��ود..این.

.MERS.و. SARS.وی��روس.که.هم.خانواده.ویروس

می.باش��د.از.میزان.مرگ.و.میر.کم.تری.نسبت.به.

بیماری.های.فوق.برخوردار.است.ولی.با.این.وجود.

آم��ار.مرگ.و.می��ر.آن.به.خص��وص.در.گروه.های.

مستعد.و.آسیب.پذیر.مانند.سالخوردگان،.بیماران.

دیابت��ی.و.بیم��اران.دچار.ضعف.سیس��تم.ایمنی.
همچنان.رو.به.افزایش.است.

این.بیم��اری.در.ح��ال.حاض��ر.در.جهان.به.

صورت.همه.گیری.در.آمده.و.برای.مثال.در.کشور.

ایاالت.متحده.تاکنون.در.26.ایالت.گزارش.ش��ده.

است..شروع.بیماری.از.کشور.چین.و.شهر.ووهان.
ذکر.می.شود.

عالیم.تنفس��ی.بیماران.مبتال.به.صورت.تب،.

س��رفه.های.خش��ک،.تنگی.نفس.و.قرمزی.چشم.

اس��ت..عوارض.شدیدی.مانند.پنومونی.و.نارسایی.

کلیه.گزارش.ش��ده.اند..پس.از.تماس.فرد.با.بیمار.

مبتال.دوره.کم��ون.بیماری.می.تواند.از.حداقل.دو.
روز.تا.حداکثر.14.روز.باشد..

در.می��ان.مقاالتی.که.اخیرا.توس��ط.محققین.

طب.عفونی.به.طبع.رس��یده.شاید.مهم.ترین.مقاله.

مربوط.به.مجله.Lancet.است.که.در.آن.ذکر.شده.

بیم��اری.می.تواند.حتی.قب��ل.از.اینکه.فرد.مبتال.

عالی��م.بالین��ی.را.بروز.دهد.به.ف��رد.دیگر.منتقل.
شود..

.droplet.ویروس.توس��ط.قطرات.کوچک.ی��ا

که.از.دس��تگاه.تنفس��ی.فرد.بیمار.خارج.می.شود.

انتشار.یافته.و.منتقل.می.شود..البته.راه.انتقال.غیر.

مس��تقیم.نیز.وجود.دارد.مانند.تماس.اشیایی.که.

توسط.فرد.مبتال.لمس.شده.است.مانند.دستگیره.

در.یا.دکمه.های.آسانسور.و.غیره..پس.از.آن.فردی.

که.به.این.اش��یا.دس��ت.زده.ممکن.است.با.مالش.

چش��م.یا.خوردن.غذا.با.دس��ت.و.تم��اس.بینی.با.
دست.ویروس.را.به.بدن.خود.وارد.کند..

Alex Azar.دبیر.س��رویس.های.س��المتی.و.

بهداش��تی.ایاالت.متحده.اظهار.داش��ت.که.موارد.

گزارش.ش��ده.بیماری.هم.ممکن.اس��ت.به.سمت.

عفونت.های.شدیدتر.پیش.برود.و.هم.ممکن.است.

از.می��زان.مرگ.و.میر.ناش��ی.از.آن.ب��ا.گذر.زمان.

کاسته.شود..همچنین.مقامات.فدرال.در.پی.یافتن.

این.حقیقت.هستند.که.آیا.انتقال.بدون.عالمت.یا.

asymptomatic transmission.توسط.ناقلین.)نه.
بیماران(.وجود.دارد.یا.خیر.

ارتباط بیماری با چشم پزشکی:
از.آنج��ا.ک��ه.گزارش��ات.دریافت��ی.حاکی.از.
آن.اس��ت.که.ای��ن.وی��روس.می.توان��د.منجر.به.
کنژنکتیوی��ت.ش��ود.بای��د.در.نظ��ر.داش��ت.که.
آئروس��ل.های.حاوی.ویروس.ممکن.است.یکی.از.
راه.های.انتقال.بیماری.باش��ند..البته.الزم.به.ذکر.

اس��ت.که.ابتال.ب��ه.کنژنکتیویت.توس��ط.ویروس.

کورونا.چندان.ش��ایع.نیس��ت.ولی.افراد.مبتال.به.

ای��ن.بیماری.ممکن.اس��ت.برای.درم��ان.خود.به.

مراکز.چشم.پزشکی.یا.بخش.های.اورژانس.مراجعه.

نمایند..از.این.رو.چشم.پزش��کان.ممکن.است.جزو.

اولین.گروهی.از.پزش��کان.باشند.که.در.مواجهه.با.

وی��روس.کورونا.قرار.می.گیرند.و.از.این.منظر.باید.

برای.پیش.گیری.از.بیمار.شدن.خود.تمامی.نکات.
بهداشت.پیش.گیری.را.رعایت.نمایند.

توصیه.می.شود.چشم.پزشکان.در.هنگام.معاینه.

بیماران.در.ش��رایط.مواجهه.با.بیمار.مش��کوک.یا.

مبتال.به.بیماری.کورونا.با.ماسک.مخصوص.تحت.

نام.N-95.دهان.و.بینی.خود.را.بپوش��انند.و.برای.

محافظت.از.چشم.ها.نیز.از.عینک.های.مخصوص.و.
یا.شیلد.های.شفاف.استفاده.کنند..

نکاتی.که.باید.مورد.توجه.کامل.قرار.گیرند:
توصیه.می.شود.برای.ارزیابی.بیماران.مشکوک.
و.یا.مبتال.به.بیماری.CoVid.19.به.س��واالت.زیر.

پاسخ.داده.شود:
آیا.بیمار.کنژنکتیویت.مراجعه.نموده.است؟

آیا.بیمار.دچار.ش��کایات.و.نشانه.های.تنفسی.
است؟

آی��ا.بیم��ار.در.روزه��ای.اخی��ر.از.یک.س��فر.
بین.المللی.مانند.کشور.چین.بازگشته.است؟

آیا.بستگان.بیمار.از.سفر.به.چین.یا.کشورهای.
مشابه.بازگشته.یا.خیر؟

مرکز.کنت��رل.و.پیش.گی��ری.از.بیماری.ها.یا.

CDC.از.پزشکان.با.جدیت.درخواست.نموده.است.

که.آن.دس��ته.از.پزش��کان.که.با.چنین.بیمارانی.
مواجه.می.شوند.هر.چه.سریع.تر.یا.به.عبارتی.فوراً.
مسئولین.کنترل.عفونت.را.در.جریان.قرار.داده.تا.
اقدامات.تشخیصی.بیش.تر.توسط.افراد.زبده.برای.
رس��یدن.به.تشخیص.قطعی.nCoV-2019.انجام.

شود.
منابع:

CDC 2019-nCoV Resources
2019 Novel Coronavirus, Wuhan, China
General information for health care 
professionals
Interim Guidance for Health care 
Professionals
Resources for Hospitals and Health care 
Professionals Preparing for Patients with 
Suspected or Confirmed 2019-nCoV

دکتر.محمد.حافظ.نوروزی.زاده.

http://send.aao.org/link.cfm?r=MOnYyXOUAejOqwvEn1dMBw~~&pe=qQ044aJHrnTZcLYOYh4-0TV9jSxJGwFi9zBirJ4nUvtOm5wSB87bZa0kFPHCwveVQtFwZFYUKs8aAmlELsdhxw~~&t=6pdkfX8cA2ntCfrZNGBeyw~~
http://send.aao.org/link.cfm?r=MOnYyXOUAejOqwvEn1dMBw~~&pe=fFKCgzHn5wC3HgMQ7-bAgwWSs3Ie96toy_2Sy-gld7FuU6ztGWwKr3girBzUqkoAkYMJcuHl8111Hx4aEPayoA~~&t=6pdkfX8cA2ntCfrZNGBeyw~~
http://send.aao.org/link.cfm?r=MOnYyXOUAejOqwvEn1dMBw~~&pe=fFKCgzHn5wC3HgMQ7-bAgwWSs3Ie96toy_2Sy-gld7FuU6ztGWwKr3girBzUqkoAkYMJcuHl8111Hx4aEPayoA~~&t=6pdkfX8cA2ntCfrZNGBeyw~~
http://send.aao.org/link.cfm?r=MOnYyXOUAejOqwvEn1dMBw~~&pe=MlerbgyeH87ysfzeK-0CDvGwdai6K1BPePmmg19a98hV-PSIFqImmHBscL3WX20Ug3vWdTKdi1xwsO8m7FksTg~~&t=6pdkfX8cA2ntCfrZNGBeyw~~
http://send.aao.org/link.cfm?r=MOnYyXOUAejOqwvEn1dMBw~~&pe=MlerbgyeH87ysfzeK-0CDvGwdai6K1BPePmmg19a98hV-PSIFqImmHBscL3WX20Ug3vWdTKdi1xwsO8m7FksTg~~&t=6pdkfX8cA2ntCfrZNGBeyw~~
http://send.aao.org/link.cfm?r=MOnYyXOUAejOqwvEn1dMBw~~&pe=IF_JJpcDjH6RsEoHjFQ-5bz29XiaYiTFDRhBNhO3lK_M8BiECl5FzLg65n4ZdzllO11xq4HpGM0u_Ida01AiUA~~&t=6pdkfX8cA2ntCfrZNGBeyw~~
http://send.aao.org/link.cfm?r=MOnYyXOUAejOqwvEn1dMBw~~&pe=IF_JJpcDjH6RsEoHjFQ-5bz29XiaYiTFDRhBNhO3lK_M8BiECl5FzLg65n4ZdzllO11xq4HpGM0u_Ida01AiUA~~&t=6pdkfX8cA2ntCfrZNGBeyw~~
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درمان پدیده های انکساری غیرمنتظره رخ 
داده پس از جراحی کاتاراکت 1
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هیل.)2013(.اس��تفاده.از.یک.سیستم.Scheimpflug.را.گزارش.کردند.

که.در.آن،.از.قدرت.س��طح.Sagittal front.و.ضخامت.قس��مت.مرکزی.

قرنیه.استفاده.می.ش��د..آن.ها.متوجه.شدند.که.این.روش.هم.ارِز.روِش.

مولتی.زون.با.توپوگرافی.می.باش��د..متاس��فانه.کیفیت.نتایج.به.دس��ت.

آمده.کم.تر.از.حد.انتظار.بود؛.42.درصد.از.چش��م.ها.در.محدوده.±0/5.

دیوپتری.هدف.و.76.درصد.از.چش��م.ها.در.محدوده.1±.دیوپتری.قرار.

داش��تند..به.همین.علت،.جراح.پیش.از.عم��ل.جراحی.باید.به..دفعات.

با.بیماران.RK.در.خصوص.مش��کالت.ذاتی.قرنیه.ای.که.موجب.مختل.
شدن.محاسبات.دقیق.IOL.می.شود،.صحبت.نماید.

* درمان آستیگماتیسم
جهت.رس��یدن.ب��ه.موفقیت.رفراکتیو.و.نیز.رضای��ت.بیمار.پس.از.
انجام.جراحی.کاتاراکت،.درمان.آستیگماتیس��م.از.اهمیت.چش��م.گیر.
و.حساس��ی.برخوردار.اس��ت..هدف.رفراکتیو.باید.رسیدن.به.یک.مرز.
تصحیح.آستیگماتیسم.باقی.مانده.کم.تر.از.0/5±.دیوپتری.باشد..از.نظر.
بس��یاری.از.جراحان.کاتاراکت.و.رفراکتیو.،.درمان.آستیگماتیسم.-چه.
اینکه.IOL.از.نوع.منوفوکال.باشد.یا.از.نوع.مولتی.فوکال/diffractive.-از.
اهمیت.یکسانی.برخوردار.می.باشد..پلتفرم.های.فعلی.IOL.در.خصوص.
..Tecnis Toric IOL،AcrySof Toric IOL.تصحیح.آستیگماتیسم.ش��امل
.Trulign.و.enVista.،Bausch & Lomb.و.لنزهای.داخل.چش��می.توریِک
1 . Effective Refractive Power

می.باش��د..ش��ناخت.نحوه.تاثیر.آستیگماتیس��م.خلف��ی.قرنیه.بر.روی.

قدرت.کلی.آستیگماتیک.قرنیه-از.جمله.پیشرفت.تجهیزات.بیومتری،.

پیش��رفت.های.انجام.گرفته.در.محاسبه.گرهای.توریک.و.فن.آوری.های..

.digital marking.و.intraoperative berrometny..از.قبیل.Intraoperative

-جهت.رسیدن.به.این.هدف.به.جراحان.کمک.می.کند..تا.پیش.از.این،.

بیمارانی.که.دچار.آستیگماتیس��م.ش��دید.بودند،.کاندیداهای.مناسبی.

جه��ت.این.نوع.لنزهای.داخل.چش��می.به.ش��مار.نمی.آمدند.یا.اینکه.

می.بایس��ت.بعدها.تح��ت.اقدامات.بازتوانی.بینایی.ق��رار.می.گرفتند.به.

ای��ن.ش��کل.که.در.آن.ه��ا.از.هفته.های.6.الی.8.پ��س.از.عمل.جراحی.

از.لیزر.مرحله.ای.اس��تفاده.می.شد..خوش��بختانه،.صنعت.به.این.نیازها.

پاس��خ.داده.و.پلتفرم.های.لنز.داخل.چشمِی.diffractive.وجود.دارد.که.

حالت.تطابق.یابندگی.کاذبی.داش��ته.و.عمق.فوکوس.آن.افزایش.یافته.

و.2apodized.می.باشند.و.در.برگیرنده.تصحیح.آستیگماتیسم.بوده.و.از.
این.طریق.به.بهبود.نتایج.جراحی.کمک.می.نماید.

پیشنهادهای.موجود.در.خصوص.کاهش.بروز.اتفاقات.غیرمنتظره.

پ��س.از.عمل.جراحی.ش��امل.یک.معاینه.کام��ل.و.جامع.قبل.از.عمل.

جراحی.با.اس��تفاده.از.اس��لیت-المپ.با.توجه.ویژه.به.اختالالت.سطح.

چش��م،.شناخت.آستیگماتیسم.کلی.قرنیه.و.نقش.و.سهم.سطح.خلفی.

قرنیه.در.این.بین،.بیومتری.پیش��رفته.و.اس��تفاده.از.فرمول.های.نسل.
Holladay،Hill-RBF.،Abulafia-Koch.،Barrett.از.جمله(.IOL.جدیدتر
.Olsen.،II(.می.باش��د..ع��الوه.بر.این،.این.مس��اله.نیز.اثبات.ش��ده.که.
اس��تفاده.از.یکس��ری.تجهیزات.و.اقدامات.در.حی��ن.عمل.جراحی.از.
جمله.intraoperative aberrometry.و.digital marking.در.دس��تیابی.به.
نتایج.بهتر.در.زمینه.کنترل.آستیگماتیسم.نیز.موثر.و.مفید.بوده.است..
با.این.وجود،.علیرغم.پیش��رفت.های.صورت.گرفته.در.زمینه.فرمول.ها.
و.تجهی��زات.intraoperative،.پیش.بین��ی.قطعی.در.مورد.سرنوش��ت.و.
عاقب��ت.کار.IOL.)موقعیت.صحیح.و.موثر.لنز(.همچنان.کار.س��خت.و.

دشواری.خواهد.بود.

ارزیابی
* رفراکشن

اولی��ن.گام.جهت.ارزیاب��ی.وضعیت.بیمار.پ��س.از.عمل.جراحی،.

اندازه.گی��ری.دقیق.می��زان.دید.و.نی��ز.ثبات.رفراکش��ِن.پس.از.عمل.

جراحی.می.باش��د..این.کار.معموالً.دو.الی.چهار.هفته.پس.از.ایمپلنت.

کردن.IOL.انجام.می.گیرد..با.این.وجود،.آس��یب.های.قرنیه.اِی.ناش��ی.

از.داروه��ای.موضع��ی.مصرف..ش��ده.پس.از.عمل.جراحی.و.خش��کی.

چش��م.ممکن.اس��ت.اندازه.گیری.ها.را.مختل.نمایند..عالوه.بر.این،.در.

بیماران��ی.که.س��ابقه.جراحی.رفراکتیو.قرنیه.دارن��د.)LASIK/PRK.یا.

RK(،.ممکن.اس��ت.به.علت.پاتولوژی.زمینه.ای.قرنیه.س��رعت.بهبودی.

..apodization.ی��ک.روش.فیلترین��گ.نوری.اس��ت.و.در.اصل.به.معنای.برداش��تن.پا. .2
می.باشد.

http://iolcalc.ascrs.org
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فرد.کندتر.باش��د..اگر.پدیده.رفراکتی��و.غیرمنتظره.رخ.داده.مختصر.و.

جزیی.باش��د،.بیمار.می.تواند.جهت.اصالح.دی��د.خود.از.عینک.کمک.

بگی��رد..اگر.نتیجه.حاصل.از.جراحی.دور.از.انتظار.و.دور.از.هدف.مورد.

نظر.باش��د،.جهت.یافتن.منشا.خطا.ضروری.است.که.پزشک.خطاهای.

بیومتری.اولیه.را.چک.کرده،.اندازه.گیری.های.بیومتری.را.تکرار.کند.و.

اندازه.گیری.ه��ای.توپوگرافیک.انجام.دهد..در.اغلب.اوقات.جهت.بهبود.

آمتروپی.و.اطمینان.خاطر.بیمار،.اس��تفاده.از.یک.لنز.تماسی.می.تواند.

مفید.و.کمک.کننده.باشد.و.این.امر.شبیه.به.عملکرد.لیزر.جهت.اصالح.

دید.فرد.می.باش��د..در.مورد.RK،.در.صورتی.که.توپوگرافِی.قرنیه..پس.

از.عم��ل.جراحی.با.توپوگرافی.قرنیه..قبل.از.عمل.جراحی.تطبیق.پیدا.

کن��د،.در.آن.صورت.در.اغل��ب.اوقات.تثبیت.رفراکش��ِن.پس.از.عمل.
جراحی.محقق.خواهد.شد.

* معاینه اسلیت - المپ
ارزیابی.س��طح.چش��م.و.مس��ائل.مربوط.به.خش��کی.چش��م،.در.
ارزیابی.ه��ای.قب��ل.و.بع��د.از.عمل.جراح��ی.از.اهمی��ت.حیاتی.قابل.
.مالحظه.ای.برخوردار.است..شناخت.تاثیرات.ندول.های.سالزمن.)شکل.
1(،.دیس��تروفی.غش��ای.پایه.اپی.تلیوم.و.بیماری.خشکی.چشم.امکان.
دس��تیابی.به.نتایج.قابل.پیش.بینی.تر.را.فراهم.خواهد.س��اخت..درمان.
بیماری.های.س��طحی.چش��م.قبل.از.عمل.جراحی.کاتاراکت.می.تواند.
در.پیش.گی��ری.از.ب��روز.ح��وادث.غیرمنتظره.رخ.داده.پ��س.از.عمل.
کمک.کننده.باش��د..اگر.قبل.از.عمل.جراحی.به.این.مسائل.و.مشکالت.
توجه.نشود،.پزشک.باز.هم.می.تواند.جهت.بهبود.قدرت.دید.بیمار،.پس.

از.جراحی.راه.حل.هایی.را.ارایه.نماید.
*ارزیابی کپسول خلفی و ارزیابی IOL و نحوه قرارگیری آن

کدورت.زود.هنگام.کپس��ول.خلفی.یا.فیب��روز.آن،.می.تواند.نتایج.

رفراکتی��و.واقعی.بیمار.را.مختل.س��ازد..این.امر.بخصوص.در.موارد.لنز.

داخل.چش��می.از.ن��وع.diffractive.صدق.می.کن��د..در.صورتی.که.در.

خص��وص.pseudophakic dysphotopsia،.موقعیت.نادرس��ت.لنز.داخل.

چش��می.یا.احتمال.چرخش.توریک.س��وال.و.ابهام��ی.وجود.دارد،.در.

اغلب.اوقات.بهتر.است.که.منتظر.مانده.و.کپسول.خلفی.را.لیزر.کنیم..

.Nd:YAG.س��وال.مهمی.که.قبل.از.انجام.کپسولوتومی.خلفی.به.وسیله

پرس��یده.می.شود.این.اس��ت.که.آیا.دید.بیمار.در.ابتدای.دوره.پس.از.

عمل.جراحی–با.یا.بدون.استفاده.از.عینک-.رضایت.بخش.بوده.است.یا.

نه..اگر.پاسخ.مثبت.بوده.و.فاکتورهایی.که.قباًل.مورد.اشاره.قرار.گرفتند.

رد.شوند،.در.آن.صورت.جراح.بدون.بروز.خطری.می.تواند.کپسولوتومِی.

Nd:YAG.را.انجام.دهد.و.محور.بینایی.بیمار.را.روش��ن.و.ش��فاف.کند..

حالت.مطلوب.و.ایده.آل.آن.اس��ت.که.enhancement.با.لیزر.)لیزیک.یا.

PRK(،.کپسول.خلفی.را.باز.کنیم.تا.از.این.مساله.که.تغییرات.دیگری.

رخ.نخواهد.داد.و.اینکه.سیس��تم.اپتیکال.تثبیت.ش��ده.است،.مطمئن.

شویم..اگر.خطای.آستیگمات.تکرارشونده.و.مختصر.باشد.)کم.تر.از.یک.

دیوپت��ر(،.می.توان.در.مطب.یک.ب��رش.لیمبال.جهت.ریلکس.کردن.و.
آزادسازی.انجام.داد.

* ارزیابی IOL و موقعیت آن
در.صورتی.که.IOL.از.نوع.توریک.باش��د،.رفراکش��ن.باید.با.دقت.
انجام.ش��ود.و.عالوه.بر.آن،.این.نکته.که.لنز.داخل.چش��می.توریک.در.
محور.مورد.نظر.قرارگرفته.به.وس��یله.معاینه.اس��لیت.المپ.در.حالت.
Marco 3D.از.جمله.Wave-front.مردمک.باز.به.تایید.برس��د..فن.آوری
.iTrace.ردیابی.اشعه(.مانند(.ray-tracing.یا.فن.آوری.)ش��کل.2(.wave

)مورد.1-1(.در.مش��خص.کردن.اهمیت.بالینی.چرخش.IOL.می.تواند.

مفید.و.کمک.کننده.باشد..با.این.وجود،.مطمئن.ترین.راه،.معاینه.چشم.

در.وضعیت.مردم��ک.dilated.جهت.تایید.محور.حقیقی.عالیم.توریک.

 .a .ش�کل 1: تاثیر ندول های س�الزمن بر روی طراحی توریک
توپوگرافی قرنیه قبل از انجام کراتکتومی سطحی نشان دهنده 
تصویربرداری نامنظم پالسیدو-دیسک و آستیگماتیسم قابل 
مالحظه قرنیه می باش�د. b. توپوگرافی قرنیه هشت هفته پس 
از انجام کراتکتومی س�طحی نشان دهنده تصویربرداری منظم 
پالسیدو-دیسک و کاهش آستیگماتیسم قرنیه در یک محور 

متفاوت می باشد.

درمان پدیده های انکساری غیرمنتظره رخ داده پس از جراحی کاتاراکت
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بر.روی.IOL.می.باش��د..باید.این.نکته.به.تایید.برس��د.که.IOL.در.یک.

وضعی��ت.باثبات.ق��رار.دارد.و.این.ک��ه.کل.IOL-.از.جمله.هاپتیک.ها.و.

اپتیک-.در.داخل.کیس��ه.کپس��ول.)bag(.باش��ند..اگر.IOL.در.داخل.

س��ولکوس.قرار.داشته.باش��د،.ثبات.آن.باید.تایید.شود.و.دررفتگی.یا.

pseudophacodonesis.وجود.نداشته.باشد..یک.لنز.داخل.چشمی.اتاق.

خلفی.که.موقعیت.و.جایگاه.آن.صحیح.نیس��ت،.می.تواند.کج.ش��ده.و.
منجر.به.افزایش.آستیگماتیسم.و.اختالل.دید.بیمار.شود.)شکل.3(.

* ارزیابی سگمان خلفی
باید.یک.معاینه.کامل.از.فوندوس.در.حالتی.که.مردمک.باز.اس��ت.

،.انج��ام.داد.و.در.کن��ار.آن.جهت.رد.س��ایر.پاتولوژی.های.ش��بکیه.از.

جمله.غشای.اپی.رتینال،.ادم.سیس��تویید.ماکوال.یا.غشای.کوروییدال.

.macular OCT.نیز.انجام.شود..انجام.macular OCT.نئوواس��کوالر،.یک

قب��ل.از.عم��ل.جراحی.در.بیماران��ی.که.قرار.اس��ت.در.آن.ها.جراحی.

کاتاراک��ت.انجام.ش��ود،.یک.اب��زار.غربالگرِی.مهمی.جهت.تش��خیص.

اختالالت.زمینه.ای.از.قبیل.غشاهای.اپی.رتینال.یا.ادم.ماکوال.می.باشد..

این.امر.بخصوص.در.مواردی.که.قرار.است.در.بیمار،.لنز.داخل.چشمِی.

مولتی.فوکال.یا.diffractive.مورد.استفاده.قرار.گیرد.نیز.صدق.می.کند..

تجهی��زات.بیومتری.ک��ه.در.آن.ه��ا.از.swept-source OCT.اس��تفاده.

ش�کل 2: روش Marco 3D wave قرارگی�ری صحیح لنز داخل چش�می توریک را تایید می کند. تصویر س�مت چ�پ در باال، مربوط به 
آستیگماتیس�م قدامی قرنیه  یا نقش�ه آگزیال اس�ت و dK را از 1/94- دیوپتر آستیگماتیس�م اندازه گیری و محاسبه می کند. تصویر 
س�مت چپ در پایین مربوط به OPD داخلی )اختالف مس�یر اپتیکی داخلی( هس�ت که ش�امل هر چیزی که در خلف IOL قرار دارد، 
 OPD می باشد. اندازه گیری سیلندر، 1/74+ می باشد که در نتیجه آستیگماتیسم باقی مانده برابر با 0/2 دیوپتر می باشد. در صورتی که 
)Optical Path Difference( داخلی برابر با 90 درجه از توپوگرافی آگزیال باشد در آن صورت قرارگیری صحیح یک لنز داخل چشمی به 

تایید می رسد.
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می.شود،.می.توانند.در.غربالگری.وسیع.ماکوال.پیش.از.عمل.جراحی.به.
پزشک.کمک.کنند.)شکل.4.و.5(.

درمان جراحی
* قرار دادن IOL و تنظیم آن

وجود.آستیگماتیس��م.باقی.مانده.در.اثر.چرخش.لنز.داخل.چشمی.

توریک،.در.تقریباً.6.درصد.از.بیماران.مش��اهده.می.ش��ود..لی.و.چانگ.

)2018(.ثبات.چرخش��ی.را.در.1273.چش��م.ارزیابی.کردند.و.متوجه.

وجود.تن��وع.و.اختالف.بی��ن.پلتفرم.های.مختلف.لنز.داخل.چش��می.

توریک.ش��دند؛.میانگی��ن.چرخش.در.پلتف��رم.AcrySof.برابر.با.2/72.

درج��ه.بود.در.حالی.که.این.عدد.در.مورد.پلتفرم.Tecnis،.3/79.درجه.

عنوان.شد..در.عین.حال.تمامی.پلتفرم.های.موجود،.در.داخل.محدوده.
قابل.قبول.اعالم.شده.از.سوی.FDA.در.ایاالت.متحده.قرار.داشتند.

پس.از.تایید.رفراکش��ن.ثابت.و.آستیگماتیس��م.باقی.مانده،.جهت.

تایی��د.چرخش.گام.های.زیر.باید.مد.نظر.قرار.گیرند..وقتی..مردمک.باز.

باش��د،.راستای.قرارگیری.نشانه.های.لنز.داخل.چشمی.توریک.بایستی.

قابل.مشاهده.باشد..جهت.تایید.محور.)axis(.فعلی،.روش.های.مختلفی.

را.می.توان.مورد.استفاده.قرار.داد:axis indicator.بر.روی.اسلیت-المپ،.

نرم.افزار.کمک.کننده.محور.بر.روی.تلفن.هوشمند.)شکل.6(.یا.ارزیابی.

..femtosecond.عالیم.و.نشانه.های.قرنیه.اِی.اینترااسترومال.به.وسیله.لیزر

پس.از.عمل.جراحی،.اس��تفاده.از.آنالیز.wavefront.می.تواند.در.ارزیابی.

شکل 3: عکس اسلیت المپ از بیماری که در اثر سندرم آیریس 
ش�ل )Floppy Iris Syndrome( حین عمل جراحی، دچار آسیب 
آیریس شده اس�ت: این بیمار دارای یک لنز داخل چشمی تک 
 قطعه ای آکریلیک می باش�د. افزایش س�یلندر در اثر کج شدن 
IOL رخ داده ب�ود چ�را که ی�ک هاپتیک در س�ولکوس و یک 

هاپتیک در داخل کیسه کپسول قرار داشت.

شکل 4: تجهیزات بیومتری اپتیکال که در آن ها از swept-source OCT استفاده می شود، می تواند در غربالگری وسیع ساختارهای 
 fixation check می باشد، دربرگیرنده IOL Master 700 چش�می پیش از عمل جراحی به پزشک کمک کند. این نمونه که مربوط به

در خصوص شکل فووه آ می باشد )عالمت پیکان(.

درمان پدیده های انکساری غیرمنتظره رخ داده پس از جراحی کاتاراکت
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قرارگیری.صحیح.و.مناس��ب.لنز.توریک.و.انتخاب.قدرت.کمک.کننده.
باشد.)نگاه.کنید.به.شکل.2(.

به.ازای.هر.10.درجه.چرخش.خارج.از.محور،.33.درصد.از.قدرت.

موثر.توریک.از.دست.خواهد.رفت..وقتی.که.چرخش.لنز.داخل.چشمی.

توریک.مورد.بررس��ی.قرار.گرفت،.گام.بعدی.این.است.که.آیا.جراح.از.

.Toric Results Analyzer..راضی.می.باشد.یا.نه.»spherical equivalent«

شکل 5: غربالگری پیش و پس از عمل جراحیa  OCT . ماکوال پیش از عمل جراحی در یک جراحی کاتاراکت معمولی با یک غشای 
اپی رتینال خفیف و مختصر b . بیمار هشت ساعت پس از جراحی از وجود یک اسکوتومای مرکزی شکایت داشت. با معاینه و انجام 
macular OCT، کندگی اپی تلیوم پیگمانته ش�بکیه )RPE( تش�خیص داده ش�د. پس از اینکه چشم بیمار توسط متخصص شبکیه 

معاینه گردید، مشخص شد که بیمار دارای یک غشای نئوواسکوالر کوروییدال پارافووه آل بوده که تشخیص داده نشده بود. انجام 
macular OCT قبل از عمل جراحی در مشخص کردن یافته های اولیه و زمینه ای جهت مقایسه مفید و کمک کننده بود.
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)www.astigmatismfix.com(.که.توس��ط.دکتر.ج��ان.بِرداهل.و.دکتر.

دیوید.هارتن.ابداع.گردید،.یک.روش.ارزشمند.جهت.ارزیابی.این.نکته.

اس��ت.که.آیا.چرخاندن.لنز.داخل.چش��می.به..تنهایی.کافی.اس��ت.یا.

اینکه.در.صورت.چرخاندن.لنز.داخل.چشمی.توریک.توصیه.به.تعویض.

لنز.می.ش��ود،.یا.خیر؟.توجه.به.یکسری.نکات.خاص.در.بیماران.دچار.

میوپی.شدید.از.جمله.قرار.دادن.یک.capsular tension ring.در.صورتی.

که.چرخش.IOL.در.داخل.کیسه.ادامه.پیدا.کند.یا.قرارگیری.IOL.در.

موقعیت.اپتیک.معکوس،.ممکن.اس��ت.کمک.کننده.و.مفید.باشد..اگر.

در.خص��وص.یکپارچگی.و.تمامیت.)integrity(.زونول.دغدغه.و.نگرانی.

وج��ود.دارد،.قرار.دادن.یک..capsular tension ring.در.مواقعی.که.نیاز.

داریم.که.IOL.در.آینده.به.اسکلرا.فیکس.شود،.مفید.خواهد.بود..زمان.

پیش��نهاد.ش��ده.جهت.تغییر.مکان.لنز،.پس.از.هفته.اول.می.باشد.اما.
می.توان.در.چند.هفته.نخست.پس.از.عمل.جراحی.نیز.آن.را.انجام.داد.
اُش��یکا.و.همکاران.)2018(.یک.رابط��ه.منفی.را.میان.مدت.زماِن.
سپری..شده.از.عمل.جراحی.کاتاراکت.با.زمان.جراحی.تغییر.مکان.لنز.
و.درجه.عدم.توازن.باقی.مانده.)misalignment(.پیدا.کردند..هنگامی.که.
عم��ل.جراحی.تغییر.مکان.لن��ز،.در.ظرف.6.روز.از.جراحی.اولیه.انجام.
می.گرف��ت،.درجه.عدم.توازن.باقی.مانده.براب��ر.با.°13/5±°13/1.بود.و.
اگر.هفت.روز.یا.بیش.تر.پس.از.جراحی.کاتاراکت.انجام.می.گرفت،.این.
درجه.برابر.با.°5/9.±°6/3.بود..در.دو.چشمی.که.در.ظرف.24.ساعت.

تح��ت.عمل.جراح��ی.repositioning.قرار.گرفتند،.لنز.داخل.چش��می.

مجدداً.دچار.چرخش.قابل.مالحظه.و.چشمگیری.شد.و.جهت.رفع.این.
مشکل.نیاز.به.انجام.مداخله.جراحی.اضافه..بود.

در.مورد.ش��ماره.1.در.خصوص.بیماری.که.یک.هفته.پس.از.انجام.

جراح��ی.کاتاراکت.بی.عیب.و.نقصی،.دچار.چرخش.لنز.توریک.س��اده.
شده.بود،.بحثی.خواهد.شد.

.)1SE.هنگامی.که.خطای.رفراکتیو،.اندک.باشد.)کم.تر.از.1/5.دیوپتر

و.قرنیه.ب��ا.توجه.به.ارزیابی.های.پاکی.متری.و.توپوگرافی.مناس��بی.از.

جهت.انجام.PRK.یا.LASIK.برخوردار..باش��د،.در.آن.صورت.اس��تفاده.

از.لیزر.نتایج.مطلوبی.را.به.دنبال.خواهد.داش��ت..در.بس��یاری.از.موارد.

انج��ام.PRK.یا.LASIK.با.هدای��ت.wavefront.می.تواند.از.بروز.اتفاقات.

غیرمنتظ��ره.پس.از.عمل.جراحی.جلوگی��ری.نماید..در.مطالعه.ای.که.

توس��ط.ِس��یلز.و.مانش.)2015(.انجام.ش��د،.تقریباً.95-85.درصد.از.

بیمارانی.که.دارای.لنزهای.داخل.چش��می.اصالح.کننده.پیرچش��می.

بودن��د،.پس.از.تقوی��ت.PRK.یا.LASIK.به.0/5±.دیوپت��ر.از.اِمتروپی.

دس��ت.پیدا.می.کنند..توصیه.می.ش��ود.که.پس.از.عمل.جراحی،.6-8.

هفت��ه.صبر.کنی��م.و.پیش.از.اس��تفاده.از.لیزر،.کپس��ول.خلفی.را.باز.

کنیم.تا.از.مسیر.اپتیکال.واقعی.و.خطای.رفراکتیو.نهایی.آگاهی.یابیم..

فاکتورهایی.که.در.شناس��ایی.نوع.LVC.به.ما.کمک.می.کنند،.ش��امل.

1 . Spherical Equivalent

ش�کل 6. نمونه هایی از تجهیزات مورد استفاده جهت تایید قرارگیری لنز توریک.a. اسلیت المپ در حالتی که دارای نوار اندازه گیری 
محور )axis( جهت اندازه گیری موقعیت لنز داخل چش�می می باش�د.b. عکس�ی از نرم افزار کمک کننده محور بر روی تلفن هوش�مند 

جهت کمک به پزشک در ارزیابی نحوه قرارگیری لنز توریک پس از عمل جراحی.

درمان پدیده های انکساری غیرمنتظره رخ داده پس از جراحی کاتاراکت

http://www.astigmatismfix.com
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س��ن.بیمار،.خشکی.مزمن.چشم.و.وجود.فالپ.قبلِی.LASIK.می.باشد..

اگر.س��ن.بیمار.باال.بوده.و.عوامل.مختل.کننده..از.قبیل.خش��کی.چشم.

وجود.داشته.باشد،.احتماالً.روش.PRK.مناسب.تر.می.باشد.زیرا.جراحی.

برشی.با.استفاده.از.یک.فالپ.LASIK.ممکن.است.منجر.به.بدتر.شدن.

عالیم.خش��کی.چشم.شود..به.همین.ش��کل.نیز.به.بیماری.که.دارای.

یک.فالپ.قبلی.LASIK.می.باشد،.باید.بگوییم.که.بیمار.ممکن.است.در.

صورت.انجام.PRK،.پس.از.عمل.جراحی.دچار.تاری.دید.شود.و.جراح.

جه��ت.کم.کردن.احتم��ال.بروز.تاری.قرنیه.می.تواند.از.میتومایس��ین.

0/02.درصد.استفاده.کند..با.این.وجود،.اصالح.با.لیزر.اگزیمر.می.تواند.

راه.حل��ی.عالی.جهت.اتفاقات.رفراکتیو.غیرمنتظره.ای.که.پس.از.عمل.
جراحی.رخ.می.دهند،.باشد.

انکس�اری  پدیده ه�ای  ب�روز  م�وارد  در   IOL تعوی�ض   *
غیرمنتظره پس از عمل جراحی

قبل.از.عمل.جراحی،.گفتگ��وی.دقیق.با.بیمار.در.خصوص.نتیجه.

مورد.انتظار.از.جراحی.و.هدف.آن،.شغل،.سبک.زندگی.و.قبول.کردن.

اس��تفاده.از.عینک.به.کاهش.بروز.اتفاق��ات.رفراکتیو.غیرمنتظره.پس.

از.عم��ل.جراحی.کم��ک.خواهد.کرد..با.این.وج��ود.حتی.مجرب.ترین.

جراحان.نیز.ممکن.است.به.علت.خطای.انسانی.یا.خطای.بیومتری.در.

محاس��به.قدرت.IOL.دچار.خطا.ش��وند..جهت.درمان.بیماران.در.این.

.IOL.شرایِط.نه..چندان.شایع،.الزم.است.که.جراح.با.روش.های.تعویض

آشنایی.داشته.باش��د..زمان.بندی.از.اهمیت.خاصی.برخوردار.می.باشد.

زیرا.ممکن.است.کپسول.در.دور.هاپتیک.ها.دچار.فیبروز.شود..بنابراین.

ایده.آل.آن.اس��ت.ک��ه.در.ظرف.3.ال��ی.6.هفته.نخس��ت،.IOL.خارج.

ش��ود؛.اما.در.ماه.های.بعد.هم.می.توان.با.استفاده.از.روش.های.مناسب.

و.کارآم��د،.IOL.را.تعوی��ض.کرد..در.ص��ورت.چرخش.یک.IOL.از.نوع.

توریک،.شناخت.اینکه.SE.قابل.قبول.می.باشد.یا.نه.به.ما.کمک.خواهد.

کرد.تا.این.نکته.را.مش��خص.کنیم.که.آیا.IOL.باید.چرخانده.ش��ود.یا.

اینکه.آن.را.باید.تعویض.نمود..در.صورت.مش��خص.نش��دن.تارگت.لنز.

داخل.چش��می.اس��فریک،.اگر.یکپارچگی.زونول.کافی.باشد،.می.توان.

بیومت��ری.را.تک��رار.کرد،.SE.مربوط.به.خطا.را.بر.اس��اس.رفراکش��ن.

محاس��به.و.قدرت.جدیدی.را.که.باید.ایمپلنت.ش��ود،.مشخص.نمود..

فرمول.تعویض.لنز.داخل.چش��می.Barrett Rx.ش��امل.یک.فرم.آنالیز.

نتایج.یا..Outcome Analyzer www.apacrs.org.می.باش��د.که.پزش��ک.

می.توان��د.جهت.تعیین.قدرت.صحی��ح.IOL،.داده.های.بیومتری.قبل.و.
بعد.از.عمل.جراحی.را.در.آن.وارد.سازد.

در.مورد.ش��ماره.2،.جراحی.کاتاراک��ت.post-LVC.در.بیماری.که.
دچار.یک.حادثه.رفراکتیو.غیرمنتظره.شده،.بررسی.می.گردد.

* لنزهای داخل چش�می از ن�وع piggyback جهت پدیده های 
انکساری غیرمنتظره رخ داده پس از جراحی

.piggyback.اندیکاس��یوِن.ایمپلنت.کردن.لنزهای.داخل.چش��مِی

ب��ه.علت.آنکه.دسترس��ی.به.لنزهای.داخل.چش��می..که.»س��ازگار.با.

سولکوس«.محدود.بوده.و.در.دامنه.قدرتی.مناسبی.قرار.داشته.باشند،.

آس��ان.نمی.باشد،.چندان.وسیع.گسترده.نیست..اگر.تعویض.لنز.داخل.

چشمی.یا.تقویت.لیزری.اندیکاسیون.نداشته.باشد،.می.توان.استفاده.از.

یک.لنز.داخل.چش��می.از.نوع.piggyback.را.مد.نظر.قرار.داد..معیارها.
به.شرح.زیر.می.باشد:

عمق.اتاقک.قدامی.در.پسودوفاکی.بیش.تر.از.3.میلی.متر. •
.)capsule bag(.از.قبل.در.داخل.کیسه.کپسول.IOL.وجود •

سالم.بودن.زونول.ها. •
کافی.بودن.تعداد.سلول.های.اندوتلیال.و.مورفولوژی.با.پاکی.متری. •

طبیعی.مربوط.به.آن.
.IOL piggyback.برای.تشخیص.این.مساله.که.فضای.موجود.جهت
کافی.است.یا.نه.استفاده.از.1UBM.اغلب.اوقات..کمک.کننده.می.باشد..
Gills &.یک.قانون.تجربی.جهت.محاس��به.سرانگشتی.بر.اساس.قانون

Hoffer.به.شرح.زیر.می..باشد:

خطای.هایپروپیِک.معادل.اس��فریکال.)SE(.عینک.1.×5=.قدرت.
IOL

IOL.عینک.×1.5=.قدرت.)SE(.خطای.میوپیِک.معادل.اسفریکال
.)doctor-hill.com.در.س��ایت(.Holladay.می.توان.از.فرمول.تقارب
یا.فرمول.www.apacrs.org(.Rx Piggy Back IOL(.اس��تفاده.نمود..در.
حال.حاضر.لنزهای.داخل.چش��می.با.قدرت.پایین.جهت.قرارگیری.در.
سولکوس.به.شرح.زیر.در.دسترس.می.باشند:.LI61AO.)سیلیکون،0+.
..AR40E،)+1.50.D.10.0-.تا.D،آکریلیک(.AR40M.؛)+36.0.D.ت��ا.D
.-1.00.D،آکریلیک(.MA60AC.،)+5.50.D.2.00+.ت��ا.D،آکریلی��ک(
ت��ا.D.5.0-(..لنزهای.داخل.چش��می.از.ن��وع.Piggyback.را.باید.برای.
م��واردی.ک��ه.در.آن.ها.تعوی��ض.IOL.یا.تقویت.LVC.ب��ه.علت.عارضه.
جانب��ی.پخش.پیگمان.-که.بالقوه.در.بلندمدت.رخ.می.دهد-.منع.دارد،.
باید.مورد.استفاده.قرار.داد..)شکل.7(..سرانجام.اینکه.قرار.دادن.یک.لنز.
داخل.چشمِی.Piggyback.به.صورت.in-the-bag.می.تواند.منجر.به.ایجاد.
کدورت.اینترالنتیکوالر.ش��ده.)شکل.8(.و.احتمال.بروز.این.عارضه.در.
صورت.قرار.دادن.Piggyback.در.سولکوس،.پاک.سازی.دقیق.کورتیکال.
و.خارج.سازی.س��لول.های.اپی.تلیالی.قدامی.عدسی.در.جراحی.اولیه.و.
اس��تفاده.از.ماده.ای.برای.لنز.داخل.چشمِی.Piggyback.که.با.ماده.لنز.

داخل.چشمی.اول.تفاوت.داشته.باشد،.کم.تر.خواهد.شد.
در.م��ورد.ش��ماره.3.یک.بیم��ار.RK.با.هایپرمتروپ��ی.غیرمنتظره.
توضیح.داده..ش��ده.که.در.طی.10.س��ال.قبل،.لنز.داخل.چشمی.او.در.

محل.خود.قرار.داشته.است.

نتیجه گیری
خالصه.اینک��ه.جهت.اصالح.اتفاقات.رفراکتی��و.غیرمنتظره.ای.که.
1 . Ultrasound Biomicroscopy

http://www.apacrs.org
http://www.apacrs.org
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پ��س.از.جراحی.کاتاراکت.)به.فرض.طبیعی.بودن.س��طح.چش��م(.رخ.

می.ده��د،.5.روش.وجود.دارد:.لنزهای.تماس��ی/عینک،.اصالح.دید.با.

اس��تفاده.از.لیزر.)PRK,LASIK(،.چرخاندن.لنز.داخل.چشمی.توریک،.
.Piggyback.و.لنز.داخل.چشمی.دوم.از.نوع.IOL.تعویض

ش��ناخت.نحوه.ارزیابی.و.درمان.بیماری.که.دچار.عوارض.رفراکتیو.

غیرمنتظره.پس.از.عمل.جراحی..ش��ده،.این.امکان.را.فراهم.می.س��ازد.

که.هم.بیمار.و.هم.جراح.به.نتایج.بهتری.دست.پیدا.کنند..در.صورتی.

ک��ه.جراح.قبل.از.عمل.جراحی.در.خصوص.محدودیت.های.فن.آوری.و.

توانای��ی.پیش.بینی.موقعیت.موثر.لنز،.با.بیمار.به..صورت.مفصل.گفتگو.

نمای��د،.ای��ن.کار.او.باعث.خواهد.ش��د.تا.بیماران.خ��ود.را.برای.انجام.

مداخالت.احتمالی.که.پس.از.عمل.جراحی.ممکن.است.ضرورت.داشته.

باش��د،.آماده.سازند..ش��ناخت.یک.رویکرد.گام.به.گام.به.جراح.کمک.

خواه��د.کرد.تا.برای.بیمار.بهتری��ن.کارها.را.انجام.داده.و.رضایتمندی.

وی.را.در.ح��د.مطلوب.فراهم.نماید..خوش��بختانه.در.زمینه.اس��تفاده.

.،)Ladas, ORA, Hill-RBF.از.فرمول.ه��ای.»داده.های.حجیم«.)ازجمله

پیشرفت.هایی.صورت.پذیرفته.اس��ت..به..عالوه،.فن.آوری.های.آینده.از.

..Femtosecond.یا.اصالح.لیزر.)LAL(.جمله.لنزهای.تنظیم.شونده.با.نور

ممکن.اس��ت.بس��یار.امیدوارکننده.باش��د..با.این.وجود،.جراحان.باید.

آماده.دست.و.پنجه.نرم.کردن.با.اتفاقات.رفراکتیو.غیرمنتظره.رخ.داده.

پس.از.جراحی.بوده.و.حمایت.های.الزم.را.در.این.میان.از.بیماران.خود.
به.عمل.آورند.

مورد.شماره.1:.چرخش.ساده.توریک

مورد شماره 1:

بیماری.که.رفراکش��ن.هدف.در.وی،.1/5-.دیوپتر.بود،.تحت.عمل.

جراحی.کاتاراکت.بدون.عارضه.ای.قرار.گرفت.و.از.یک.لنز.داخل.چشمی.

توریک.-.که.هدف.از.آن.تصحیح.1/5.دیوپتر.از.آستیگماتیس��م.بود.-.

استفاده.گردید..در.روز.اول.پس.از.عمل.جراحی،.به.نظر.می.رسید.که.

IOL.در.موقعیتی.عالی.و.مناس��ب.ق��رار.دارد..محور.مورد.نظر.قبل.از.

عم��ل.جراح��ی،.177.درجه.بود..در.روز.هفتم.پ��س.از.عمل.جراحی،.

بیمار.اظهار.داشت.که.در.نگاه.به.نزدیک.دچار.تاری.دید.شده.است..در.

.IOL.معاینه.چشم.با.اسلیت.المپ.در.حالت.مردمک.باز.مشخص.شد.که
.تقریباً.تا.20.درجه.چرخش.پیدا.کرده.است..manifest refraction.برابر.با
135×1/25+2/00-.بود.که.به.علت.خشکی.چشم،.مختصری.مخدوش.

شده.بود.
در.ش��کل.شماره.1-1.مربوط.به.این.بیمار،.فن.آوری.iTrace.نشان.
داده.می.ش��ود:.در.این.روش.از.ردیابی.اش��عه.جهت.مش��خص.کردن.
.steep axis.،استفاده.می.شود..تصویر.نقشه.قرنیه.IOL.موقعیت.تقریبی
را.ب��ر.روی.قرنیه.پس.از.عمل.جراحی.بر.روی.169.درجه.اندازه.گیری.
می.کند.)اس��کن.میانی(.و.بر.اساس.نقشه.داخلی.)اسکن.سمت.چپ(،.
.IOL.را.در.16.درج��ه.اندازه.گیری.می.کند..محور.و.موقعیت.steep axis

باید.به.وس��یله.معاینه.چشم.در.حالت.مردمک.باز.مشخص.گردد..این.

ف��ن.آوری.همچنی��ن.توصیه.می.کند.که.IOL.چرخانده.ش��ود.و.نتیجه.

رفراکتیو.به.دس��ت.آمده.پس.از.چرخش.را.نیز.به.پزش��ک.پیش��نهاد.

می.کند..اگر.این.امر.در.محدوده.هدف.مطلوب.و.مورد.نظِر.SE.باش��د،.

درمان پدیده های انکساری غیرمنتظره رخ داده پس از جراحی کاتاراکت

 Piggyback ش�کل 7. یک لنز داخل چش�می آکریلیک از نوع
بر روی یک  diffractive IOL موجب ایجاد نقایص منتش�ر در 
معاینه به روش ترانس ایلومیناس�یون و روشنایی خیره کننده 

پایدار و ناتوان کننده برای بیمار شده است.

شکل 8. کدورت اینترالنتیکوالر در لنزهای داخل چشمِی اولیه 
و از نوع Piggyback که به صورت in-the-bag قرار گرفته اند.
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در.آن.صورت.چرخاندن.س��اده.لنز.کاف��ی.و.ُمثمر.ثمر.خواهد.بود..اگر.

مقدار.پیشنهاد.شده.پس.از.چرخاندن،.نقطه.هدف.مورد.نظر.ما.نباشد،.

در.آن.صورت.محاس��بات.IOL.باید.تکرار.شود.و.به.فکر.تعویض.IOL.و.
یاتصحیح.دید.فرد.با.استفاده.از.لیزر.باشیم.

.www.astigmatismfix.com.توجه: توصیه.می.ش��ود.که.به.س��ایت
مراجعه.کرده.و.manifest refraction.به..صورت.ثابت.و.پایا.باشد.

در.شکل.شماره.2-1،.داده.های.مربوط.به.همین.بیمار.نشان.داده..شده.

.)www.astigmatismfix.com(.Toric Result Analyzer.اس��ت:.در.اینج��ا.از

جهت.محاس��به.میزان.چرخش.مورد.نیاز.جهت.رسیدن.به.رفراکشن.

مطلوِب.پس.از.چرخش،.اس��تفاده.گردیده.است..در.این.مثال،.SE.در.

مورد.رفراکش��ِن.پس.از.چرخش.با.یک.SE.در.حد.تقریباً.1/38-.کافی.

..IOL repositioning.قرار.شد.IOL.می.باشد..در.این.بیمار.به..جای.تعویض
انجام.گیرد.

مورد.ش��ماره.2:.جراحی.کاتاراکت.post-LVC.در.بیماری.که.دچار.
یک.حادثه.رفراکتیو.غیرمنتظره.شده.است.

مورد شماره 2: 

رفراکشن.هدف،.2/00-.بود..رفراکشن.پس.از.جراحی،.4/25-.بود.

و.در.توپوگرافی.قرنیه،.میانگین.مقادیر.خوانده.شده.K،.36.دیوپتر.بود..

تقویت.LVC.به.علت.صاف.و.مس��طح.بودن.قرنیه.و.س��ابقه.ای.از.3.بار.

enhancement،.به.تعویق.افتاد..در.ویدیوی.ش��ماره.یک،.تعویض.ساده.

یک.لنز.داخل.چشمی.آکریلیکی.تک.قطعه.ای.نشان.داده..شده.است.
مورد.شماره.3:.بیمار.RK.با.هایپروپی.غیرمنتظره.که.در.طی.بیش.
از.10.س��ال.گذش��ته.لنز.داخل.چش��می.او.در.محل.خود.قرار.داشته.

است.

مورد شماره 3: 

در.اینجا.بیماری.نش��ان.داده..ش��ده.که.تحت.عمل.cut RK-4.قرار.

گرفت��ه.و.نتیجه.ثابت.به.دس��ت.آم��ده.هایپروپی��ک.در.بیمار،.1/50+.

می.باش��د..این.بیمار.به.علت.وجود.اختالل.در.س��طح.چش��م.،.کاندید.

LVC.نبود..عکس.گرفته..ش��ده.در.حین.عمل.جراحی.)عکس.ش��ماره.

1-3.و.ویدیوی.شماره.2(.یک.لنز.داخل.چشمی.آکریلیکی.تک.قطعه.ای.

فیبروزه.را.در.داخل.کیس��ه.کپسوالر.با.یک.منفذ.کپسول.خلفی.نشان.

.UBM..4.وجود.دارد-cut RK.می.دهد..عالوه.بر.این،.برش.های.قرنیه.اِی

)شکل.شماره.2-3(.تصویر.شاخصی.را.از.اینکه.یک.لنز.داخل.چشمی.

ثانوی��ه.از.ن��وع.Piggyback.-.که.در.محل.خود.به.نحو.مناس��بی.قرار.

دارد-چگون��ه.باید.بر.روی.لنز.داخل.چش��می.اولیه.در.داخل.bag.قرار.
گیرد،.نشان.می.دهد.

شکل شماره 1-1

http://www.astigmatismfix.com
http://www.astigmatismfix.com
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شکل شماره 2-3شکل شماره 3-1

درمان پدیده های انکساری غیرمنتظره رخ داده پس از جراحی کاتاراکت

شکل شماره 1-2
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دکتر محمد حافظ نوروزی زاده

موضوع��ی.که.در.این.مجال.م��ورد.بحث.قرار.می.گیرد.محاس��به..

قدرت.لنز.داخل.چشمی.است.در.قرنیه.های.غیر.طبیعی.و.به..خصوص.

تمرکز.این.مطلب.روی.کراتوکونوس.و.س��ایر.علل.اکتازی.قرنیه.است..
قرنیه.های.غیر.طبیعی.شامل.موارد.زیر.می.باشند:

قرنیه.های.اکتاتیک.)شامل.کراتوکونوس.،.PMD،.یا.اکتازی.پس.از.  •
لیزیک(

قرنیه.هایی.که.جراحی.عیوب.انکس��اری.می.شوند.و.حالت.طبیعی. •

.،advance surface ablation.خ��ود.را.از.دس��ت.می.دهن��د..)مانن��د
).RK.یا.،SmILe.،لیزیک

• پس.از.کراتوپالستی
Pediatric age group  •

.....cornea plana.سایر.موارد.مانند •
در.این.مجال.به.بررس��ی..محاس��به.قدرت.لنز.داخل.چش��می.در.

اکتازی.قرنیه.و.بویژه.کراتوکونوس.پرداخته.می.شود.
در.کراتوکون��وس.همیش��ه.ی��ک.تعریف��ی.ثاب��ت.وج��ود.دارد.به.
ای��ن.صورت.ک��ه.کراتوکون��وس.یک.بیم��اری.پیش.رونده.اس��ت.که.
.خ��ودش.را.ب��ه.ص��ورت.نازکی.قرنی��ه.نش��ان.می.دهد..قب��ال.عبارت
progressive non-inflammatory.بیان.می.شد.االن.شاید.تعاریف.التهاب.

تغییر.کرده.باش��ند.و.عبارت.non-inflammatory.حذف.ش��ده.اس��ت..

بنابرای��ن.نتیجه..این.اس��ت.که.بیماری.دارای.یک.پروس��ه..پیش.رونده.

اس��ت.و.ممکن.اس��ت.منجر.به.نزدیک.بینی.و.آستیگماتیسم.پیشرفته.

ش��ود.و.در.اغلب.موارد.یک.آستیگماتیسم.نامنظم.وجود.دارد.و.تصویر.
به.صورت.کج.و.معوج.یا.distorted.خواهد.بود.

چشم.کراتوکونوسی.یک.ویژگی.خاص.دارد.و.آن.هم.وجود.تغییرات.

ش��دید.در.قدرت.یا.پاور.در.نواحی.حتی.خیلی.کوچک.قرنیه.می.تواند.

وجود.داشته.باشد..چش��م.کراتوکونوسی.زودتر.از.چشم.طبیعی.دچار.

کاتاراکت.می.ش��ود.و.مساله.این.است.که.تعیین.لنز.داخل.چشمی.در.
چنین.چشمی.بالطبع.چالش.برانگیز.است.

اگر.بیماری.کراتوکونوس.پایدار.و.غیر.پیش��رونده.هم.باشد.ممکن.

اس��ت.پس.از.جراح��ی.کاتاراکت.دوباره.پیش��رفت.رخ.دهد.و.اگر.قرار.

اس��ت.بیماری.کراتوکونیک.کاندیدای.جراحی.کاتاراکت.شود.و.قدرت.

لنز.داخل.چش��می.تعیین.گردد.باید.مطمئن.از.عدم.پیشرفت.بیماری.

مطمئن.بود.و.در.صورت.مش��اهده.عالیم.پیش��رفت.کراتوکونوس.بهتر.

.Collagen Corneal Crosslinking.است.قبل.آن.انجام.جراحی.کاتارکت
انجام.شود.

در.این.محاسبه.چالش.برانگیز.برای.تعیین.قدرت.لنز.داخل.چشمی.
سه.خطای.عمده.مشهود.است:

Index of refraction.دچ��ار.خطا.اس��ت.و.عدد.ثابت.و.اس��تاندارد.  •

n.=.1/3375.در.بیماری.کراتوکونوس.صدق.نمی.کند.و.نباید.از.آن.
استفاده.شود.

خط��ا.در.ابزاره��ای.اندازه.گی��ری:.مهم.ترین.این.ابزارها.دس��تگاه. •

کراتومتری.اس��ت..باید.تاکید.نمود.که.ش��اید.کراتومتری.س��نتی.

و.معم��ول.در.اندازه.گیری.برای.بیم��اری.کراتوکونوس.دیگر.مورد.
استفاده.نباشد.

خط��ا.در.فرمول.ها:.چ��را.ک��ه.effective lens position.در.حقیقت. •

مهم.ترین.چالش.در.محاس��به..قدرت.لنز.داخل.چشمی.در.بیماران.
کراتوکونوسی.است.

tear film irregularities.نی��ز.بالطبع.در.یک.قرنیه..نامنظم.مثل.  •
کراتوکونوس.کار.را.پیچیده.تر.می.کند.

فرمول تخمین خطا
Prediction Error (PE) = Target RFN – Post-op. RFN

..معموالً.تارگت.دس��تگاه.محاس��به.قدرت.لنز.داخل.چش��می.یا.

Target RFN.روی.عدد.صفر.یا.پالنو.تنظیم.می.ش��ود..رفراکشن.بعد.از.

عمل.یا.Post-op. RFN.از.تارگت.رفراکشن.کم.می.شود.و.حاصل.خطای.

 IOL Power Calculation in Unusual
Corneas Esp. Ectasia
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تخمین..زده.ش��ده.یا.Prediction Error (PE).خواهد.بود..در.اینجا.باید.
چند.فاکتور.را.تغییر.داد.تا.تخمین.خطا.کم.تر.شود.

مشکل در کجاست؟!
1.-.قبال.ذکر.ش��د.که.نسبت.انحنای.قدامی.به.انحنای.خلفی.قرنیه.یا.
ratio of anterior to posterior corneal curvature.بهم.خورده.اس��ت.

.Pinero.،..Kamiya.بنابرای��ن.دیگر.عدد.1/3375.)طبق.مطالع��ات

و.همکاران(.دیگر.قابل.اس��تفاده.نیس��ت.و.اگر.از.آن.استفاده.شود.

.hyperopic surprise.پزش��ک.برخالف.آنچه.تصور.می.ش��ود.دچ��ار
می.شود.

corneal curvature reading..-.2.نیز.نادرس��ت.اس��ت.زیرا.عدم.تقارن.

زیادی.در.اینجا.اتفاق.افتاده.است.و.این.عدم.تقارن.باعث.می.شود.
که.خواندن.کراتومتری.نیز.اشتباه.شود.

corneal curvature، ACD،IOL.3.-.خیل��ی.از.فرمول.ها،.از.رابطه..بی��ن
Position..و.effective lens position.استفاده.می.کنند..کراتوکونوس.

این.رابطه.را.بهم.زده.اس��ت.و.ارتباط.بین.این.سه.در.کراتوکونوس.
از.دست..رفته.است.

علل دش�واری محاس�به قدرت لنز داخل چشمی در بیماری 
کراتوکونوس:

.Abnormal anterior corneal curvature.در.اکتازی.قرنیه.و.کراتوکونوس  •

وجود.دارد.بخصوص.در.صورت.وجود.یک.skew deviation.انحنای.
قدامی.قرنیه.کاماًل.ابنرمال.خواهد.بود.

.posterior corneal curvature Abnormal.در.اکتازی.و.کراتوکونوس.یک  •

وجود.دارد..حتی.دکتر.Park.در.مطالعه.ای.نشان.داد.که.اگر.انحنای.

س��طح.قدامی.قرنیه.طبیعی.بوده.و.بیمار.فقط.کراتوکونوس.خلفی.

داشته.باشد.در.صورت.اس��تفاده.از.conventional keratometry.باز.
هم.محاسبه.قدرت.لنز.داخل.چشمی.نادرست.خواهد.بود.

ضخامت.قرنیه.غیر.طبیعی.اس��ت.و.بسیاری.از.فرمول.های.متداول. •
و.مورد.استفاده.دیگر.کاربردی.ندارند.

در.اکت��ازی.قرنی��ه.محور.بینای��ی.و.steepest part of cornea.بر.هم. •
منطبق.نیستند.و.با.هم.هم.خوانی.ندارند.

.effective lens position.خطای.اصلی.و.مهم.ترین.مشکل،.تخمین •

اس��ت.که.بر.اساس..چشم.طبیعی.محاسبه.می.شود.ولی.در.اکتازی.

قرنی��ه.deep central AC.وج��ود.دارد..عمق.ات��اق.قدامی.در.مرکز.

بیش.تر.است..چون.مرکز.عمیق.شده.effective lens position.غلط.

محاسبه.می.شود.و.در.حقیقت.assumption.در.بیمار.اکتاتیک.دیگر.
معتبر.نخواهد.شد.

پیشنهاد.ش��ده.که.به.جای.مقدار.طبیعی.1/3375.از.عدد.دیگری.

در.بیماران.Post laser refractive surgery.و.اکتازی.قرنیه.استفاده.شود.
و.nk.جدیدی.که.پیشنهاد.شده.است.1/332.است.

.به..طور.خالصه.باید.متذکر.شد.که.چشم.پزشکان.در.اکتازی.قرنیه.
با.موارد.زیر.روبرو.هستند:

steeper cornea  •
Off-centered apex..لزوماً.از.محور.بینایی.عبور.نمی.کند.  •

Higher axial length  •
Deep Central AC  •

.مجموع��ه.م��وارد.ف��وق.منج��ر.ب��ه.ای��ن.ام��ر.می.ش��ود.ک��ه
.effective lens position.نادرست.باشد..اگر.از.اپتیکال.زون.های.بزرگ.تر.
برای.محاس��به.ی.کراتومتری.استفاده.شود.بالطبع.قدرت.قرنیه.از.نظر.

کراتومتری.بیش.تر.overestimate.می.شود.
اندازه.گیری.های.قدرت.قرنیه.در.بیماری.اکتاتیک.در.apex.ممکن.
است.همان.اندازه.گیری.هایی.نباشد.که.برای.محاسبه.قدرت.لنز.داخل.

چشمی.استفاده.می.شود.
.One-size strategy does not fit all.ب��ه.عبارت.دیگر.در.اکتازی.قرنی��ه
درس��ت.خواهد.بود..چرا؟.چون.ممکن.اس��ت.در.ش��دت.های.مختلف.
بیماری.)خفیف،.متوس��ط،.پیش��رفته(.اندازه.گیری.ها.متفاوت.باشند،.
ممکن.اس��ت.بیمار.کراتوکونوس��ی.دچار.کدورت.قرنیه.باشد.و.ممکن.
اس��ت.که.بیمار.مبتال.به.اکت��ازی.قرنیه.دچار.س��ایر.بیماری.ها.مانند.
گلوکوم.باش��د..مشکالت.ویتره.و.شبکیه.)VR problem(.مساله.دیگری.
اس��ت.که.ممکن.اس��ت.در.کراتوکونوس.وجود.داش��ته.باش��د.)مانند.

.)epiretinal membrane

برای.محاسبه.قدرت.لنز.داخل.چشمی.در.بیماری.اکتاتیک.قرنیه.

ارجحیت.با.بایومتری.اپتیکال.اس��ت.و.نتایح.بدس��ت.آمده.با.بیومتری.

اولتراس��ونیک.کامال.نادرست.است..دو.دستگاه.شناخته.شده.بیومتری.

اپتی��کال.عبارتن��د.از.IOL Master.و.LenStar..نس��ل..جدی��د.ای��ن.دو.

دس��تگاه.یعن��ی.LenStar 900.و.IOL Master 700.دارای.نرم.افزاره��ای.

به.روزرسانی..شده.هس��تند.که.همه..فرمول.های.جدید.محاسبه.قدرت.

لنز.داخل.چش��می.را.در.خود.دارند.ولی.مق��االت.متعددی.نیز.وجود.

دارن��د.ک��ه.همگی.با.وجود.اظه��ار.نتایج.قابل.قب��ول.در.نهایت.اذعان.

نموده.اند.که.در.موارد.متوس��ط.تا.ش��دید.اکتازی.قرنی��ه.مقادیر.قابل.

توجهی.از.refractive surprise.نیز.رخ.داده.است..در.حال.حاضر.تمایل.

.radial basis function = RFB.به.اس��تفاده.از.روش.ه��ای.جدید.مانن��د
.وج��ود.دارد..در.حقیق��ت.دکتر.هیل.RFB.را.از.تلفی��ق.Ray tracing.و

Artificial intelligence.ابداع.نموده.است

باز.هم.تأکید.می.شود:.استفاده.از.کراتومتری.conventional.مردود.

ب��وده.و.نباید.از.آن.اس��تفاده.نم��ود.زیرا.در.این.روش.ب��ه..جای.اینکه.

اندازه.گیری.مس��تقیم.انحنای.قرنی��ه.اکتاتیک.صورت.گیرد.از.تخمین.

یا.assumption..اس��تفاده.می.ش��ود.و.نتیجه.تخمین.در.چشم.اکتاتیک.
)کراتوکونیک(.نادرست.است.

چه.باید..کار.کرد؟.به..جای.روش.کالسیک.کراتومتری.باید.از.روش.

IOL Power Calculation in Unusual Corneas Esp. Ectasia
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کراتومتری.اصالح.ش��ده.یا.adjusted keratometry approach.اس��تفاده.

نمود..اگر.به..جای.از.استفاده.عدد.ثابت.و.قدیمی.1/3375.از.عدد.ثابت.

و.جدید.1/332.که.دقت.باالتری.دارد.اس��تفاده.ش��ود.نتایج.رفراکشن.
پس.از.عمل.در.حد.±.یک.دیوپتر.خواهد.بود..

بنابراین.اگر.از.کراتومتری.کالس��یک.و.سنتی.استفاده.شود.مقدار.

بزرگی.از.شیفت.هایپروپی.پس.از.عمل.کاتاراکت.وجود.خواهد.داشت..

همچنین.اگر.چشم.پزش��کان.به.جای.کراتومتری.کالس��یک.و.رایج.از.

total cornea refractive power.استفاده.کنند.باز.هم.به.طور.معنی.داری.

ب��ا.refractive surprise.ام��ا.این.ب��ار.در.جهت.ش��یفت.مایوپی.مواجه.

خواهند.ش��د.که.البته.کم.تر.از.ش��یفت.هایپروپی.است.ولی.همچنان.
نتیجه.مطلوبی.نخواهد.بود..

حت��ی.از.کراتومت��ری.اتوماتیک.نی��ز.باید.صرف.نظر.نم��ود،.زیرا.

همان.معایب.کراتومتری.دس��تی.را.داش��ته.و.همچنین.در.محاس��به..

.overcorrection.در.جهت.with the rule.آستیگماتیسم،.محاسبه.سیلندر

و.در.سیلندر.against the rule.در.جهت.undercorrection..پیش.خواهد.

رف��ت..پس.هر.دو.روش.کراتومتری.دس��تی.و.اتوم��ات.در.جریان.این.
محاسبات.و.اندازه.گیری.ها.)اکتازی.قرنیه(.ناکارآمد.خواهد.بود.

توپوگرافی.قرنیه.نیز.بدلیل.assumption..یا.تخمین.و.نه.اندازه.گیری.

دقیق.کارآیی.ندارد.و.اس��تاندارد.طالیی.در.حقیقت.توموگرافی.قرنیه.

اس��ت.که.به.اندازه.گیری.مس��تقیم.انحنای.قرنیه.بویژه.در.مرکز.قرنیه.

می.پ��ردازد..دو.دس��تگاهی.که.همه..با.آش��نا.هس��تند.دس��تگاه.های.
.پنتاک��م.و.گالیله.می.باش��ند.و.با.کم��ک.این.دس��تگاه.ها.اندازه.گیری
total corneal power.ب��دون.تخمین.انجام.می.ش��ود..دو.ویژگی.که.این.

دستگاه.ها.دارند.این.اس��ت.که.مرکزیت.یا.centration.را.می.توان.روی.

Apex.و.یا.روی.مردمک.قرار.داد.و.می.توان.آن.ها.را.با.هم.مقایسه.کرد.

تا.اطالعات.بیش.تری.از.چشم.بیمار.به.دست.آید..)شکل.شماره.1(
قبال.در.همین.نوش��تار.بیان.ش��د.که.از.true net power.اس��تفاده.
نمی.شود.زیرا.بیمار.به.شکل.معنی.داری.پس.از.عمل.جراحی.کاتاراکت.
.true net power.می.رود..در.نهایت.به..جای.myopic surprise.به.س��مت
از.Equivalent K Reading (EKR).اس��تفاده.می.ش��ود..EKR.در.این.دو.
دس��تگاه.وجود.دارد..در.حقیقت.به.کمک.EKR.کراتومتری.تصحیح.و.
.EKR.معتبر.می.شود..تغییر.یا.پیشرفت.پاور.بین.نواحی.مختلف.توسط
مش��خص.می.شود.زیرا.همانطور.که.گفته.شد.در.یک.ناحیه.ی.کوچک.

می.توان.تغییرات.زیادی.در.مقدار.پاور.قرنیه.را.مشاهده.نمود.
بنابراین.توضیح.کراتومتری.معادل:.)شکل.شماره.2(

الگوریتم چیست:
..اگر.بیماری.mean K< 47.دیوپتر.است.Target RFN.بر.روی.عدد.
1-.تنظیم.می.ش��ود.فرمول.Holladay II.برای.چنین.مواردی.پیشنهاد.
ش��ده.اس��ت..در.مواردی.اگر.Axial length.کوچک.است.دکتر.Alio.و.

شکل شماره 1
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همکاران.فرمول.Hoffer-Q.را.پیشنهاد.نموده.اند..
..اگ��ر.mean K < 50 > 47.بای��د.Target RFN.را.روی.1/5-.تنظیم.

نمود..البته.فرمول.SRK-T.در.این.شرایط.پیشنهاد.شده.است..
...اگ��ر.ع��دد.کراتومتری.بیش.از.50.دیوپتر.باش��د.پ��اور.قرنیه.با.
هیچ.کدام.از.روش.های.فوق..به.طور.دقیق.بدست.نمی.آید.و.باید.انتظار.
خطای.هایپروپیک.بعد.از.عمل.کاتاراکت.را.در.ذهن.داشت..به.عبارت.
دیگر.اگر.corneal power..با.روش.های.س��نتی.بررسی.شود،.قدرت.لنز.

داخل.چشمی.با.دقت.بسیار.اندکی.تخمین.زده.می.شود..

خالصه چندین مطالعه: )جدول شماره 1(
مطالعات��ی.که.در.قس��مت.س��مت.چ��پ.تصویر.هس��تند.بیان.گر.
دیدگاه.های.متفاوتی.اس��ت.یک.گروه.تحت.ن��ام.Thepatiphet et al.بر.
فرمول.SRK-II.تاکید.داشتند،.دکتر.آلیو.Hoffer Q Formula.را.معرفی.
کرده،.اس��ت.خانم.دکتر.س��ارا.بزرگ.فرمول.Holladay II.را.پیش��نهاد.
کرده.اس��ت..اما.مطالعه.ای.که.در.س��مت.راس��ت.آورده..ش��ده.مربوط.
به.س��ال.2014.اس��ت.و.نویس��نده.آن.یک.پیش��نهاد.جالب.را.مطرح.
کرده.اس��ت..وی.پیش��نهاد.نموده.از.آنجا.که.ای��ن.خطای..هایپروپیک.

برای.بیمار.اجتناب.ناپذیر.به.نظر.می.رس��د.اگ��ر.بیماری.کراتوکونوس.

پیش��رفته.دارد.و.متوس��ط.کراتومتری.یا.mean K > 55..دیوپتر.اس��ت.
.از.ابت��دا.کراتومت��ری.ب��ر.مبنای.43/25.گذاش��ته.ش��ود.و.همچنین
Target RFN = -1.8 D.باش��د.تا.دقت.اندازه.گیری.بیش.تر.شود.)جدول.

شماره.2(.
فرمول.های.پیشنهادی.در.بیماران.اکتاتیک.که.کاندیدای.جراحی.

کاتاراکت.هستند.چیست؟
دقیق.تری��ن.فرمول.بی��ن.فرمول.های.موجود،.SRK/T.اس��ت.و.به.
ترتیب.بقیه.فرمول.ها.را.می.ت��وان.انتخاب.نمود.دکتر.Warren Hill.نیز.
فرمولی.بر.مبنای.artificial intelligence.ابداع.نموده.اس��ت..روش.های.
جدیدتر.با.دقت.بسیار.باالتری.به.محاسبه.پرداخته.و.مشکالت.را.کم.تر.

نموده.اند.
شکل.شماره.3.مربوط.به.Barrett Universal II Formula.است.و.در.
گوش��ه.سمت.راست.باالی.تصویر.می.توان.مالحظه.نمود.که.اندکس.یا.
ثاب��ت.کراتومتری.از.K Index = 1.3375.به..k Index = 1.332.قابل.تغییر.

است..)شکل.شماره.4(

EKR شکل شماره 2: مثالی از
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جدول شماره 2

جدول شماره 1

تارنماهای موجود برای محاسبات آنالین:
از.میان.تارنماهای.موجود.می.توان.به.دو.تارنمای.زیر.برای.محاسبه.

قدرت.لنز.داخل.چشمی.در.اکتازی.قرنیه.اشاره.نمود:
Web Based Calculator

• UniversIOL Calculator (Dr Samir Sayegh)

• 2020eyecenter.com/iol-calculator

فن آوری های جدید:
AXL.پنتاکم •

توموگرافی • .
محاسبه.قدرت.لنز.داخل.چشمی • .

لنزهای.توریک.در.برابر.آسفریک  •
Optovue Cornea Advance  •

OCT.تکنولوژی • .
اندازه.گیری.های.مستقیم.قدامی.و.خلفی.انحنای.قرنیه  •

برای.اس��تفاده.لنز.توریک.باید.دانست.که.از.آنجا.که.کراتوکونوس.

یک.بیماری.پیش.رونده.است.بیمار.باید.از.بروز.عارضه.احتمالی.شیفت.

هایپروپی��ک.آگاه.ب��وده.و.انتظاراتش.در.این.زمینه.معقول.باش��د..در.

صورت��ی.که.کراتوکونوس.در.بیمار.پیش.رونده.باش��د.قبل.از.انجام.هر.

..CXL.اقدامی.باید.ب��رای.بیمار.عمل.جراحی.کالژن.کراس.لینکینگ.یا

انجام.شود..این.جراحی.باید.حتما.به.صورت.مستقل.و.قبل.از.جراحی.
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 شکل شماره 4  همان فرمول Barret است ولی طراحی آن برای لنزهای توریک می باشد.

 Barrett Universal II Formula 3 شکل شماره
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کاتاراکت.انجام.ش��ود..هدف.از.CXL..توقف.پیش.رفت.بیماری.اس��ت..

این.امکان.که.بتوان.100.درصد.آستیگماتیسم.رو.از.بین.برد.در.اغلب.
مواقع.وجود.ندارد.

.AAO.ش��کل.شماره.5.مربوط.به.دس��امبر.2016.بوده.و.از.سایت

آماده.شده.است..دو.تا.از.لنزهایی.که.باالترین.دقت.را.داشتند.عبارتند.

از.لنز.کارخان��ه.Human Optics.و.لنز.کمپانی.Baush & Lomb..به.این.

ترتی��ب.می.توان.برای.اصالح.آستیگماتیس��م.در.بیم��اران.اکتاتیک.با.
استفاده.از.لنزهای.توریک.بهترین.نتایج.بدست.آیند.

خالصه: 
خط��ای.معنی.دار.مربوط.به.ش��یفت.هایپروپیک.پ��س.از.جراحی.  •

کاتاراکت.در.بیماران.مبتال.به.اکتازی.قرنیه.وجود.دارد.
نتای��ج.در.م��وارد.اکت��ازی.خفیف.تا.متوس��ط.خوب.اس��ت.و.در. •
کراتوکونس.پیش��رفته.نتایج.خوب.نیس��تند.و.باید.در.فکر.شیفت.
هایپروپیک.پس.از.جراحی.کاتاراکت.بود..)در.صورت.اس��تفاده.از.
کراتومتری.دستی.شیفت.هایپروپیک.خیلی.زیادی.بوجود.می.آید(.

اگر.از.total corneal refractive power.استفاده.شود.شیفت.مایوپی. •
را.باید.به.مقدار.کم.تری.انتظار.داشت..

استاندارد.طالیی.استفاده.از.توموگرافی.قرنیه.است.. •
فرمول.ها.به.ترتیب.دقت.عبارتند.از

SPK-T  •
Barret Universal II  •

Olsen  •
Holladay II  •

SRK- II  •
 Hoffer Q  •

.به..هرحال.در.بیمارانی.که.mean K > 50.نباید.انتظار.نتایج.خیلی.
دقیق.داشت.

دو.انتخاب.یا.option.را.باید.دست.کاری.نمود:
Adjusted Keratometry Reading.با.تغییر.اندکس.ثابت.1/3375.به.  •

.1/332
equivalent K- Reading.با.استفاده.از.توموگرافی.  •

شکل شماره 5 
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دکتر مریم یادگاری
مرکز تحقیقات چش�م دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، 

ایران.
مرکز تحقیقات سالمت چشم بصیر، تهران، ایران.

باال.رفتن.فش��ار.چش��م.و.در.نتیجه.آس��یب.عصب.اپتیک.و.بروز.

گلوکوم.از.عوارض.بس��یار.مهم.و.تهدید.کننده.بینایی.ویروس.تب.خال..

)Herpes Simplex Virus(.می.باش��د..از.نظر.بافت.شناس��ی،.علت.اصلی.

گلوکوم.ناش��ی.از.وی��روس.تب.خال،.التهاب.ناحیه.ترابکوالر.مش��ورک.

)trabeculitis(.می.باش��د.ک��ه.در.ناحیه.بین.ترابکوالهای.این.قس��مت.

انفیلتراسیون.سلول.های.التهابی.به..ویژه.مونوسیت.مشهود.است..خود.

ترابکوالها.نیز.متورم.ش��ده.و.با.رسوب.فیبرین.و.در.موارد.مزمن.اسکار.

می.تواند.باعث.تنگ.شدن.سوراخ.های.ناحیه.ترابکوالر.مشورک.)مسیر.

اصلی.خروج.زاللیه.از.چش��م(.ش��ود.و.در.نهایت.فشار.داخل.چشم.باال.

رفته.و.در.صورت.طول.کش��یدن.این.مش��کل.آسیب.به.عصب.اپتیک.

وارد.شده.و.اختالالت.ساختاری.و.عملکردی.ویژه.گلوکوم.مانند.اختالل.

بازگش��ت.ناپذیر.میدان.بینایی.رخ..دهد..البته.برخی.از.بیماران.به.علت.

عوارض.التهابی.این.ویروس.دچار.چس��بندگی.خلفی.)چسبندگی.بین.

لنز.و.عنبیه(.و.یا.چسبندگی.قدامی.محیطی.نیز.شده.و.گلوکوم.آن.ها.

جزء.زاویه.بس��ته.نیز.پیدا.می.کند.که.مشکل.را.پیچیده.تر.می.کند..باید.

یادآور.ش��ویم.ک��ه.در.اکثریت.قریب.به.اتفاق.موارد.گلوکوم.ناش��ی.از.

تب.خ��ال،.بخ��ش.التهابی.به.صورت.اووئیت.هر.چن��د.مالیم.نیز.وجود.

داشته.و.تقریبا.در.%90.موارد.این.عارضه.در.عودهای.هرپس.و.نه.در.

حمله.اول.این.بیماری.رخ.می.دهد..در.مطالعه.ای.ریسک.افزایش.فشار.

چشم..در.ابتالی.چشمی.هرپس.به.شکل.زیر.گزارش.شده.است.که.به.

نظر.می.رسد.همراهی.پروسه.التهابی.داخل.اتاق.قدامی.از.علل.محرک.
ایجاد.هیپرتانسیون.چشمی.در.بیماری.تب.خال.می.باشد.

• Disciform keratouveitis (44%)

• Stromal keratouveitis (36%)

• Disciform and stromal keratitis (14%)

• Scleral keratitis/limbitis (2%)

• Metaherpetic ulcer (4%)

اما.در.اووئیت.هرپس��ی.چه.درصدی.از.افراد.دچار.فشار.چشم.باال،.
گلوکوم.و.در.نهایت.نیاز.به.جراحی.ناشی.از.گلوکوم.می.شوند؟

پاسخ.این.سوال.در.چارت.زیر.مشهود.است.و.نکته.جالب.این.است.

که.مواردی.از.اووئیت.هرپسی.قرار.است.دچار.فشار.چشم.باال.شوند.در.

اولین.معاینه.در.این.حمله.خاص.خود.را.نشان.می.دهند..به.این.معنی.

که.اگر.در.یک.حمله.التهاب.هرپس.در.معاینه.اول.فش��ار.چشم.کامال.

نرم��ال.بود.به.احتمال.حدود.90.درص��د،.در.این.حمله.دچار.گلوکوم.
نمی.شود.

ویروس تب خال و گلوکوم

ویروس تب خال و گلوکوم
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درمان
در.تظاهر.فشار.چشم.باال.ناشی.از.هرپس.عالوه.بر.درمان.
ضد.ویروس.کاس��تن.الته��اب.به.کمک.کورتیکواس��ترویید.
می.تواند.فشار.چش��م.را.پایین.بیاورد.و.در.مواردی.که.فشار.
چش��م.همچنان.کنترل.نش��ده.باش��د.از.داروه��ای.کاهنده.
فش��ار.چش��م.با.امتناع.از.اس��تفاده.از.التاناپروست.به.دلیل.
گزارش.هایی.از.عود.هرپس.ناش��ی.از.آن.)در.صورت.امکان(.
اس��تفاده.می.ش��ودو.حتی.گاهی.مجبور.به.انجام.جراحی.های.

گلوکوم.نیز.خواهیم.شد.
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آنفلوانزا چگونه شیوع پیدا می کند؟
مردمی که آنفلوانزا دارند ویروس را از طریق سرفه یا عطسه پخش می کنند.  قطرات آب از طریق سرفه، عطسه یا به هنگام صحبت کردن می توانند به دهان 

 و بینی افرادی که در اطراف بیمار هستند وارد شود. این قطرات ممکن است از طریق تنفس به ریه ها راه یابند.

افراد ممکن است از طریق تماس دهان یا بینی خود بعد از تماس با یک چیز آلوده به ویروس، از قبیل دستگیره درب ها، میزها، یا دست کثیف شخص آلوده، 
دچار آنفلوانزا شوند. 

آنفلوانزا )فلو(
آنفلوانزا چیست؟ 

آنفلوانزا یک بیماری است که توسط ویروس های آنفلوانزا ایجاد می شود. آنفلوانزا ممکن است باعث 
شود افراد سرفه کنند و گلو درد و تب پیدا کنند.  همچنین ممکن است آب ریزش بینی، احساس 
خستگی، بدن درد، یا عالئم ناخوشی دیگر در بیمار ظاهر شود.  آنفلوانزا هر ساله ظاهر می شود و 

در آمریکا بیشتر در پائیز و زمستان شیوع دارد. مردم از هر رده سنی، از کودکان و بزرگساالن گرفته 
تا سالمندان، ممکن است آنفلوانزا بگیرند. 

آنفلوانزا در مردم
آیا مردم در آمریکا دچار آنفلوانزا می شوند؟

بلی ویروس های آنفلوانزا در سراسر جهان پخش می شوند. در آمریکا آنفلوانزا اغلب در ماه های 
پاییز و زمستان اتفاق می افتد. بسیاری از مردم هر ساله آنفلوانزا می گیرند. آنفلوانزا در قسمت 
های دیگر دنیا نیز دیده می شود. اما زمانی از سال که آنفلوانزا بیشتر شیوع دارد برای مناطق 

مختلف متفاوت است.

شیوع ویروس:

1 CS 217340/2010

U.S. Department of Health and Human Services
Centers for Disease Control and Prevention

آنفلوانزا و شما آنفلوانزا )فلو( 

آنفلوآنزا )فلو( 
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2
اداره بهداشت و خدمات انسانی آمریکا

مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری

آنفلوانزا و شما آنفلوانزا )فلو( 
چگونه بفهمید که آنفلوانزا گرفته اید؟

نشانه های آنفلوانزا می تواند شامل موارد زیر باشد:

هر شخص مبتال به آنفلوانزا ممکن است تمام عالئم آنفلوانزا را هم زمان نداشته باشد. برخی افراد مبتال به آنفلوانزا تب نخواهند داشت. اکثر افراد مبتال به 
آنفلوانزا حتی بدون مراجعه به پزشک یا مصرف دارو بهبود می یابند.

تب

سر درد

سرفه

احساس سردی

گلو درد

 احساس ضعف یا خستگی 
بیش از معمول

آب ریزش یا گرفتگی بینی 

استفراغ

بدن درد 

اسهال

دو مورد از عالمت های آنفلوانزا که کمتر دیده می شوند عبارتند از:
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3
اداره بهداشت و خدمات انسانی آمریکا

مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری

آنفلوانزا و شما آنفلوانزا )فلو( 

برای پیشگیری از بیماری چه کاری می توانم بکنم؟
برای مبارزه با آنفلوانزا، CDC این مراحل را توصیه می کند:

پیشگیری و درمان

شدت بیماری در افراد مبتال به آنفلوانزا چقدر است؟
برخی افراد خیلی مریض می شوند ولی دیگران خیر.  اکثر افراد مبتال به آنفلوانزا حتی بدون مراجعه به 

پزشک یا مصرف دارو بهبود می یابند. با این وجود، برخی افراد مبتال به آنفلوانزا به شدت بیمار می شوند 
و ممکن است بمیرند. بسیاری از افرادی که به شدت بیمار می شوند بیش از 65 سال داشته یا مبتال به 
یک بیماری مانند موارد زیر هستند: دیابت، بیماری قلبی، آسم، یا بیماری کلیه، یا حاملگی. کودکان زیر 

5 سال نیز در معرض خطرات بیشتری هستند.  

چه مدت یک شخص مبتال به آنفلوانزا می تواند به افراد دیگر ویروس را 
انتقال دهد؟

اکثر افراد مبتال ممکن است از یک روز قبل از بروز عوارض تا 5 الی 7 روز بعد از ظهور عالئم، آنفلوانزا 
را شیوع دهند. افراد به شدت بیمار یا کودکان خردسال ممکن است آنفلوانزا را به مدت بیشتری شیوع 

دهند. 

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24

29 30 31

25 26 27

28

داروهای تجویز شده را طبق توصیه از افراد مبتال به بیماری دور بمانید. واکسیناسیون
پزشک خود مصرف کنید. 

بیشتر اوقات دست های خود را 
با صابون و آب گرم بشویید. اگر 

صابون و آب گرم در دسترس نبود، از 
شوینده های الکلی استفاده کنید.

آنفلوآنزا )فلو( 
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4
اداره بهداشت و خدمات انسانی آمریکا

مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری

آنفلوانزا و شما آنفلوانزا )فلو( 
عادت های بهداشتی روزانه که برای حفظ سالمتی خود و دیگران می توانید انجام دهید:

به هنگام عطسه یا سرفه، بینی و دهان 
خود را با دستمال کاغذی یا دست 

بپوشانید. پس از استفاده از دستمال 
کاغذی، آن را دور بیاندازید.

بیشتر اوقات دست های خود را با 
صابون و آب گرم بشویید. اگر صابون 

و آب گرم در دسترس نبود، از شوینده 
های الکلی استفاده کنید.

اگر دچار عوارض مربوط به آنفلوانزا 
هستید، بعد از برطرف شدن تب خود 

حداقل به مدت 24 ساعت در خانه 
بمانید.* 

به چشم ها، بینی یا دهان خود دست 
نزنید زیرا سبب انتشار آلودگی می 

شود. 

*تب شما باید بدون استفاده از داروهای کاهش تب از بین برود. در خانه ماندن به این معنی است که شما نباید از منزل خود خارج شوید مگر برای تهیه دارو و مراقبت های 
پزشکی. تا جایی که ممکن است از دیگران فاصله بگیرید تا آنها را بیمار نکنید. 

در فصل آنفلوانزا، آمادگی این را داشته باشید که ممکن است بیمار شوید و در آن صورت باید برای 
چند روز در خانه بمانید. مقداری دارو که نیازی به تجویز پزشک ندارد، شوینده های الکلی، دستمال 

کاغذی، و سایر مواد مورد نیاز را در دسترس داشته باشید تا مجبور نباشید برای تهیه آن از منزل 
خارج شوید. اگر به شدت ناخوش و یا به بیماری های دیگر مبتال هستید، با پزشک خود تماس بگیرید.  
پزشک تان به شما خواهد گفت که آیا باید تست آنفلوانزا بدهید، تحت درمان قرار گیرید یا به مراقبت 

های دیگر نیاز دارید.  

اگر یکی از اعضای خانواده من آنفلوانزا داشته باشد، آیا من می توانم سر 
کار بروم؟

افرادی که بیمار نیستند در صورتی که یکی از اعضای خانواده شان آنفلوانزا داشته باشد می توانند به 
سر کار بروند. کارهای ساده مانند شستشوی مرتب دست ها با صابون و آب گرم را در پیش بگیرید. اگر 

صابون و آب در دسترس ندارید، از شوینده های الکلی استفاده کنید. این اقدامات را انجام دهید تا از فرد 
مبتال، آنفلوانزا نگیرید.
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5
اداره بهداشت و خدمات انسانی آمریکا

مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری

آنفلوانزا و شما آنفلوانزا )فلو( 

تنفس تند یا سخت

اگر شما یا فردی که می شناسید بیمار شده و یکی از عالئم هشدار دهنده ذیل در 
او مشاهده می شود، درخواست مراقبت های پزشکی  اضطراری کنید: 

در کودکان:

رنگ پوست خاکستری یا متمایل به آبی

از خواب بیدار نشدن یا با دیگران 
صحبت نکردن

ننوشیدن مابعات به اندازه کافی

زود رنجی شدید کودک به نحوی که 
نخواهد او را  بغل کنند

استفراغ مداوم یا شدید

کم شدن عالئم آنفلوانزا و در عین 
بازگشت مجدد تب و سرفه شدیدتر

بهترین راه شستن دستها برای اجتناب از آلودگی چیست؟ 
شستن دست ها اغلب کمک می کند تا میکروب ها به بدن شما نفوذ نکند.  هنگام شستن دست ها:

•  از صابون و آب گرم استفاده کنید. 
•  15 تا 20 ثانیه بشویید.

اگر صابون و آب گرم در دسترس نبود،  از مواد شوینده های الکلی استفاده کنید. اگر از شوینده های الکلی 
استفاده می کنید، دست های خود را آن قدر با پاک کننده های بهداشتی پاک کنید تا خشک شوند.   

در نوزادان:
شما باید همچنین دنبال این نشانه های هشدار دهنده نیز باشید: قادر به خوردن نیستند، در هنگام گریه کردن اشکی از چشمان آنها جاری نمی شود، و 

پوشک کمتری را نسبت به حالت عادی خیس می کنند.

آنفلوآنزا )فلو( 
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اداره بهداشت و خدمات انسانی آمریکا

مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری

آنفلوانزا و شما آنفلوانزا )فلو( 

در بزرگساالن:

سختی در تنفس یا تنگی نفس

گیجی

درد یا فشار در سینه یا شکم

استفراغ مداوم یا شدید

سرگیجه ناگهانی

کم شدن عالئم آنفلوانزا و در عین بازگشت 
مجدد تب و سرفه شدیدتر

آیا برای درمان آنفلوانزا دارویی وجود دارد؟
بلی. داروهای تجویز شده به نام داروهای ضد ویروسی می توانند آنفلوانزا را درمان کنند. اگر شما بیمار 
هستید، این داروها می توانند باعث شوند تا شما سریع تر خوب شوید و شدت آنفلوانزا را کاهش دهند. 

اکثر افراد مبتال به آنفلوانزا بدون نیاز به مصرف این داروها خوب می شوند. ولی، اگر برای درمان به 
کمک نیاز دارید، پزشک تان ممکن است برای شما داروهای ضد ویروس تجویز کند.

برای اطالعات بیشتر با بخش اطالعات CDC به آدرس CDC-INFO-800-1 تماس بگیرید )4636-232( یا از وب سایت www.cdc.gov/flu دیدن کنید.
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با.توجه.به.مقاله.مجله.لنس��ت.که.بس��یار.جامع.و.کاربردی.جهت.

تریاژ.بیمار.مش��کوک.به.کرونا.ارائه.شده.است.نکات.خالصه.مقاله.ارائه.
می.شود..این.مقاله.و.الگوریتم.بر.اساس.تجارب.ووهان.چین.می.باشد.
ابتدا.توصیه.به.تاس��یس.کلینیک.تب.جهت.تریاژ.بیماران.گردیده.

است.
بیماران.می.توانند.بدون.تب.باش��ند.و.تنها.با.عالئم.تنفس��ی.و.لرز.

مراجعه.کنند.
تب.باال.عالمت.جنرالی.نیست.

دو.جزء.بس��یار.مهم.برای.کرونا.وجود.CPK.باال.و.لنفوپنی.کمتر.از.
1100.می.باشد.
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در.منزل.توصیه.می.ش��ود.و.آزیترومایس��ین.یا.آموکسی.سیلین.تجویز.
می.گردد.

.سی.تی.اس��کن.حساس.تر.از.گرافی.س��اده.برای.تشخیص.پنومونی.

ویرال.است.و.شواهد.انفیلتراسیون.و.ground glass.پیش.رونده.دو.طرفه.
در.پنومونی.ویرال.وجود.دارد.

.در.صورت.وجود.تب.باالی.37/3.بایس��تی.هم.سی.تی.اسکن.و.هم.
آزمون.تشخیصی.تنفسی.کرونا.انجام.گردد.

.اگ��ر.سی.تی.اس��کن.نرمال.باش��د.بیم��ار.در.منزل.ایزوله.ش��ده.و.
آزیترومایسین.یا.آموکسی.سیلین.داده.می.شود.

اگر.سی.تی.اس��کن.شواهد.CAP.داش��ته.باشد.درمان.طبق.پروتکل.
است.اگر.تب.بیمار.قطع.شود.بیمار.قابل.انتقال.به.منزل.می.باشد.

اگر.سی.تی.اسکن.ش��واهد.پنومونی.ویرال.داش��ت.بایستی.آزمون.
تشخیصی.کرونا.انجام.شود.

.به.علت.درگیری.سیس��تم..دفاعی.بدن.توصیه.به.ش��روع.موکسی.
فلوکساسین.و.لووفلوکساسین.و.arbidol.می.گردد.

دیس.پنه.و.هیپوکس��ی.حتی.در.موارد.بدون.تب.نش��انه.پنومونی.
شدید.است.

در.صورت.دیس.پنه.و.spo2.کم.تر.از.93.درصد.توصیه.به.اکس��یژن.
درمانی.و.بستری.در.بخش.ایزوله.می.گردد.

اگر.علی.رغم.درمان.های.فوق.حال.بیمار.بدتر.شود.توصیه.به.درمان.

آنتی.وی��رال.هم��راه.با.آنتی.پنوموکوک.آنتی.اس��تافی.مانن��د..لینزولید.
می.گردد.

.spo2.کورت��ون.جزو.درمان.روتین.بیماری.کرونا.نمی.باش��د.اما.اگر

کم.ت��ر.از.90.درصد.باش��د.دگزامت��ازون.5.تا.10.میل��ی.گرم.یا.متیل.

پردنیزول��ون.40.تا.80.میلی.گرم.وری��دی.قبل.از.انتقال.بیمار.توصیه.
می.گردد.

اکسیژن.با.دستگاه.CPAP.جهت.رساندن.سطح.اشباع.خونی.آن.به.
88.ال.90.درصد.توصیه.می.گردد.
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کرمان، خیابان استقالل
کوچه شماره ۱۰ ، پالک ۶۴
تلفکس: ۲۵۲۲۶۳۰  ۰۳۴۳

kermaninfo@basirclinic.ir

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

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

شیراز،
بلوار پاسداران، خیابان مبعث
نرسیده به پارک حدیث

تلفن : ۶۴۸۴۸۱۴  ۰۷۱۳ 

فکس: ۶۴۸۳۰۶۹  ۰۷۱۳ 
shirazinfo@basirclinic.ir

 ۰۷۱۳  ۸۲۳۴۶۷۸

دوماهنامه مرکز تحقیقات سالمت چشم بصیر
شماره  73 . سال شانزدهم . آذر و دی 1398

درمان پدیدههای انکساری غیرمنتظره رخ داده پس از جراحی  	•
کاتاراکت

IOL Power Calculation in Unusual Corneas Esp. Ectasia 	•
ویروس تب خال و گلوکوم  	•

آنفلوآنزا )فلو( 	•
نکاتی در مورد ویروس کرونا 	•
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