وقتی بیمار شما یک کودک است!

به قلم سردبیر افتخاری
دکتر علیرضا الشیئی
استاد دانشگاه علوم پزشکی
تهران ،معاون پژوهشی مرکز
تحقیقات چشم
بیمارستان فارابی
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تکامل چشم و سيستم بينايي در کودکان ،مقاطع حساس و خطيري دارد که از
دوران جنيني تا فراتر از ده سالگي است و بر سرنوشت بينايي آنان تاثير مي گذارد .به
عبارت ديگر ،به علت تفاوت هاي آشکار ساختار فيزيکي و رواني کودکان در مقايسه با
بزرگساالن ،مقوله مراقبت هاي چشمي کودکان از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد.
در ايران ،خدمات بهداشتي -درماني کودکان در مقايسه با دهه هاي گذشته پيشرفت هاي چشم گيري
داشته است .برنامه غربالگري کودکان با ارزيابي هاي بينايي سنجي و آمبليوپي در سنين پيش -
دبستاني سال هاست که اجرا مي شود ،اما از آن جا که اصوال مراقبت هاي چشمي کودکان به
عنوان يک اولويت بهداشتي شناخته نمي شود ،اين مجموعه دچار کاستي هاي جدي است
که در ادامه به آنها اشاره خواهم نمود .مهمترين اين کاستي ها نداشتن آمار کافي و جامع از
مشکالت مراقبتهاي چشمي و بيماريهاي شايع چشمي کودکان در کشور ميباشد .براي نمونه
برنامه غربالگري آمبليوپي که در حال حاضر در کشور اجرا مي شود ،فاقد هرگونه بازخورد
مناسب براي تحليل نتايج به دست آمده و راهکارهاي الزم بوده است .از ديگر نقاط ضعف
سامانه بهداشتي کشور ،عدم آگاهي کافي والدين ،مراقبين بهداشتي جامعه ،پزشکان و حتي
متخصصين کودکان در تشخيص و ارجاع مشکالت چشمي کودکان (از جمله استرابيسم
و رتينوپاتي نوزادان نارس) مي باشد و بر اينها بايد نارسايي هاي زيرساختي اين سامانه را
خصوصاً در سطوح ارجاعي اول و دوم براي کودکان ،مشخص نبودن تعريف و جايگاه پرستار
چشم ( ،)ophthalmic nurseتوزيع نامناسب اپتومتريست ها در سطح کشور و کمبود امکانات
و آموزش کافي براي بيهوشي کودکان را افزود .همه ما چشم پزشکان و پرستاران فعال در
بخش هاي چشم پزشکي تجربه برخورد نامناسب با کودکان وحشت زده اي را که بدون sedation
(آرامش بخشي) قبلي به اتاق عمل فرستاده مي شوند ،داشته و هنوز داريم! تجربه دردناکي که
ترس از کادر پزشکي را براي هميشه در وجودشان نهادينه مي کند.
به نظر مي رسد مجموعه نداشتن اراده الزم براي رفع کاستي ها همراه با کمبود اطالعات جامع
از مشکالت چشمي کودکان ،نارسايي هاي جدي در ارائه خدمات سطوح اول و دوم بهداشتي
و عدم آگاهي عموم مردم ،والدين و حتي نيروهاي متخصص از عوارض و مشکالت بينايي
کودکان ،چالش بزرگي را فراروي مسئولين محترم سالمت کشور فراهم کرده است.
در اين راستا کوشش براي قانع نمودن مسئولين وزارت بهداشت براي فعال نمودن پروژه
بينايي  2020که در قالب آن بسياري از مشکالت ياد شده قابل پيگيري و رفع مي باشند،
در اولويت مي باشد .براي نمونه مي توان به فعال نمودن شبکه تحقيقات بيماري هاي چشم
کشور و دادن ماموريت تهيه آمار دقيق و جامع بيماري هاي چشمي کودکان به آن شبکه
اشاره نمود .تعريف مسئوليت مراقبين سطح اول و دوم کشور در ارتباط با بيماري هاي چشم
کودکان و نحوه ارجاع آنان؛ تعريف جايگاه واقعي اپتومتريستها در سطح اول و دوم مراقبتهاي
بهداشتي و توزيع صحيح آنان در کشور؛ ارتقا سطح دانش پزشکان عمومي و توجه بيشتر آنان به
مسئوليت هايشان در سامانه ارجاع؛ و تعريف شبکه اي از  NICUها و بخش هاي کودکان و مراکز
چشم پزشکي استان ها و دانشگاه ها جهت ارجاع موارد ( ROPرتينوپاتي نوزادان نارس) مي تواند
از دستاوردهاي اين رويکرد باشد .در ادامه اين مسير ،نقش هماهنگي وزارت بهداشت با وزارت
آموزش و پرورش ،صدا و سيما و دپارتمان هاي عوامل اجتماعي موثر بر سالمت و نهادهاي
فرهنگي براي تهيه مواد آموزشي مناسب حاوي اطالعات الزم براي مراقبت هاي چشمي
کودکان جهت آموزش معلمين ،دانش آموزان و والدين از اهميت ويژه اي برخوردار است.
بيمارســتان فارابــي بــه عنــوان قطــب چشــم پزشــکي کشــور ،از ســال هــاي پيــش در
پيشــبرد اهــداف پــروژه بينايــي  2020پيشــگام بــوده و انتشــار مجلــه پرســتار چشــم
نيــز بــا هــدف تعريــف جايــگاه پرســتاران در مراقبــت هــاي چشــمي و توانمندســازي آنــان
صــورت گرفــت .در ايــن راســتا و در جهــت آمــوزش بيشــتر کادر پرســتاري ،ايــن مجلــه بــا
تــاش خســتگي ناپذيــر همــکاران بويــژه نايــب ســردبير و ســردبير آن منتشــر مــي شــود.
ايــن شــماره و شــماره آینــده بــه صــورت فراگيــر بــه انحرافــات چشــمي ،تنبلــي چشــم

و بیمــاری هــای چشــمی در کــودکان اختصــاص دارد و عــاوه دارد ،مــي پــردازد .اميــدوار هســتيم کــه بــراي بهبــود کيفيــت
بــر آمــوزش مبانــي علمــي و انتقــال مهــارت هــاي ضــروري ،بــه خدمــات و مراقبــت هــاي بهداشــتي چشــم کــودکان و ارتقــاي
جنبــه هــاي ارتباطــي و رفتــاري کــه خصوصــا در رســيدگي و ســامت ايشــان قــدم مثبتــي برداشــته باشــيم.
مراقبــت (پرســتاري) مددجــوي خردســال اهميــت بــه ســزا

آن فرشته
به قلم دکتر علی صادقی
استاد دانشگاه
علوم پزشکی تهران
رییس مرکز تحقیقات چشم

پرستار جوان و تازه کار است و احتماال طرحي .نمي دانم براي چه او را براي عمل «اگزانتراسيون»
يا تخليه تمام محتويات کاسه چشم کنار دست من قرار داده اند .عملي که تحمل آن براي جراحان
کارکشته و پرستاران ورزيده نيز مشکل است .از کادر با تجربه و زحمتکش و تواناي اطاق عمل اربيت
فارابی خبري نيست .وسائل را به خوبي نمي شناسد و اضطراب او آشکار است :نگران واکنش من!
بيمار مبتال به سرطان کاسه چشم است؛ پيرمردي روستايي و کوچک اندام .نبايد اجازه داد زياد
خونريزي کند .پرستار با تمام وجود سعي مي کند کار خود را انجام دهد اما تجربه چيز ديگري است...
تالش او مرا به سال هاي دور مي برد .کم کم او را در کنار خود حس نمیکنم در واقع خود و زمان را
فراموش مي کنم.
اينترن بيمارستان سينا هستم .روزها و شب هاي کشيک درمانگاه جراحي پر است از بيماران مختلف:
تصادف کرده ،مجروحان حوادث شغلي و نزاع هاي گوناگون .رسم بود و هست که هر حادثه چشمي به
بيمارستان فارابي و هر صدمه جسمي ديگر به بيمارستان سينا برود .رانندگان تاکسي خودکار این کار را
انجام مي دادند و احتياج به آدرس نبود .بسياري از اوقات دستياران يا در بخش بودند يا در اطاق عمل،
بيماران را معاينه مي کرديم و در مواقع الزم از آنان درخواست کمک مي شد .همکاري بود و دوستي و
تالشي که هيچکس از آن شکايت نداشت.
بيمار ،جواني است که صدمه شديد بدني دارد .ضربه سر و قفسه سينه؛ شکستگي هاي متعدد و در
حالت اغما ،کاهش شديد فشار خون به علت خونريزي و مشکل شديد تنفسي ،در لحظات پايان عمر.
رزيدنت ارشد خود را به درمانگاه رسانده است .يک نگاه کافي است تا وضعيت بيمار را دريابي .حرکات
تشنجي بيمار شروع شده و واقعيت تلخ پايان يک زندگي را عيان مي کند .ديگر تالش فايده نداشت،
به اطاق عمل نمي رسيد .کنار دستمان پرستار جوان تالش دارد از بيمار رگ بگيرد که در آن شرايط
کاري است بسيار مشکل و تقريبا غير ممکن .به او تذکر مي دهم که اين کار بدون فايده است چه بيمار
تا لحظاتي ديگر به رحمت خدا خواهد رفت .نگاه او و لحن آرام و سرشار از سرزنش او را هرگز از ياد
نخواهم برد« :آقاي دکتر! هنوز که نمرده است بايد آنچه را مي توانيم انجام دهيم».
ذهنم به اطاق عمل بيمارستان فارابي باز مي گردد .از اينترني به استادي رسيده ام اما هنوز درس هاي
زيادي را بايد آموخت و به اطراف باز نگريست .در درمان بيماران افراد بسياري سهم دارند و نه فقط
پزشکان؛ به آنان نگاه کنيد ،رنج بيشتر دارند و قدرداني کمتر و برپاي ايستاده اند بي ادعا؛ اگر آنان را
دريابيد پزشکي را دريافته ايد.
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عضالت خارج چشمی ()Extra-Ocular Muscles
دانش پایه برای پرستار چشم

ندا بایرامی
کارشناس پرستاری
هیات علمی همکار
دکتر مسعود اقصایی فرد
استادیار دانشگاه علوم
پزشکی تهران
دکتر سید فرزاد محمدی
استادیار دانشگاه علوم
پزشکی تهران

به عضالتی که حرکات کره چشم را کنترل می کنند ،عضالت خارج چشمی می گویند .در هر
چشم 6 ،عضله خارج چشمی وجود دارد .چهار عضله راست ( )Rectusو دو عضله مایل (.)Oblique
عضالت داخل چشمی در عنبیه و جسم مژگانی قرار دارند.
منشاء همه عضالت چشمی ،راس حدقه (اربیت) است ( ،)orbital apexبه جز عضله مایل تحتانی
که از سمت تحتانی -قدامی -داخلی دیواره اربیت ،شروع می شود .هر عضله حدود  40میلی متر طول
و  10میلی متر عرض دارد .عضالت به روی صلبیه متصل می شوند و به وسیله ملتحمه ،پوشانده می
شوند .همه عضالت در چند میلی متری لیمبوس به کره چشم می چسبند (به جز عضالت مایل که
پشت استوای کره چشم متصل می شوند) .عضالت چشم با حرکت چشم میدان دید را گسترش می
دهند و با حرکت هماهنگ دو چشم ،دید دوچشمی برای نزدیک و دور را ممکن می کنند.
عضالت راست خارج چشمی

عملکرد چهار عضله راست برحسب محل اتصال عضله به صلبیه می باشد .آنچه در ادامه در ارتباط
با عملکرد عضالت گفته می شود با فرض انقباض به تنهایی عضله است و این عضالت در صورت
چرخانده شدن چشم به سمتی ،عملکردشان به درجات تغییر می کند.
 .1عضله راست داخلی ( :)Medial Rectus [MR] muscleاین عضله چشم را به سمت داخل یا
بینی ( )nasalمی چرخاند که به این عمل  adductionمی گویند.
 .2عضله راست خارجی ( :)Lateral Rectus [LR] muscleاین عضله چشم را به سمت خارج یا
گیجگاهی می چرخاند که به این عمل  abductionمی گویند (شکل .)1

منابع
ووگان  -اسـبري ،كليـات چشـم-
پزشـكي ،قطبـي ،عزيز افشـاري،
تهـران :تيمـورزاده 1383
هاشـمی ،اقصایـیفـرد ،پرسـتار
چشمپزشـکی ،تهران ،تیمورزاده
1387

شکل  :1عملکرد عضله راست داخلی و خارجی (در چشم راست)

 .3عضله راست فوقانی ( :)Superior Rectus [SR] muscleکره چشم را به سمت باال می چرخاند.
دو عملکرد فرعی آن  intorsionو  adductionاست (شکل .)2

رزمجو ،آناتومی چشم :انتشارات
دانشگاه اصفهان 1387
Lamb, Core Curriculum for
Ophthalmic Nursing, 3rd edition, San Francisco: American
Academy of Ophthalmic Registered Nurses 2008
MacEwen, Gregson, Manual
of strabismus surgery, Edinburgh,
Butterworth-Heinemann 2003

شکل  :2عملکرد عضله راست فوقانی (در چشم راست)

 .4عضله راست تحتانی ( :)Inferior Rectus [IR] muscleکره چشم را به سمت پایین میچرخاند .دو
عملکرد فرعی آن  extortionو  adductionاست (شکل .)3

شکل  :3عملکرد عضله راست تحتانی (در چشم راست)
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عضالت مایل خارج چشمی
این عضالت حرکات چرخشی چشم را به عهده دارند.
 .1عضله مایل تحتانی ()Inferior Oblique [IO] muscle
کره چشم را در جهت خالف عقربه های ساعت می چرخاند (که
به آن چرخش به خارج یا  extortionگویند) و باعث حرکت کره
چشم به سمت باال و خارج (به سمت گیجگاه؛  )abductionنیز
می شود (شکل .)4

شکل  :4عملکرد عضله مایل تحتانی (در چشم راست)

 .2عضله مایل فوقانی ()Superior Oblique [SO] muscle

چشم را در جهت عقربه های ساعت چرخانده (که به آن چرخش
به داخل یا  intorsionگویند) و باعث حرکت چشم به سمت پایین
و خارج (به سمت گیجگاه؛  )abductionمی شود.

اساسی تکوین بینایی در چشم کج میشود که به آن تنبلی چشم یا
آمبلیوپی گفته میشود.
نکات کاربردی در آناتومی عضالت چشم (در هنگام
جراحی برای کمک جراح) (جدول )1
منشاء عضله راست فوقانی با عضله باالبرنده پلک خارجی
یکی است (در راس حدقه ،تاندون مشترک دارند).
عضله راست خارجی اتصال بافتی به عضله مایل تحتانی دارد.
عضله راست تحتانی به عضله منقبض کننده پلک تحتانی
اتصال دارد.
عضله راست داخلی ،اتصالی به سایر عضالت ندارد.
عضله مایل فوقانی از تروکله آ می گذرد .تروکله آ به استخوان
پیشانی ،محل سینوس پیشانی اتصال دارد.
تروکله آ (قرقره) ،یک نیم حلقه از بافت همبند محکم است که در
سمت باال -داخل -قدام دیواره حدقه چسبیده است و عضله مایل
فوقانی در مسیر خود از داخل حلقه عبور کرده به سمت خلف
تغییر جهت داده در پشت محل اتصال عضله راست فوقانی و زیر
آن و پشت استوای چشم به چشم متصل می شود (شکل .)6
محل اتصال عضله مایل تحتانی ،خلف کره چشم ،نزدیک
محل خروج وریدهای چشمی است.
عضالت چشم مانند دیگر عضالت در نیام/غالف عضالنی
پوشیده شده اند که موجب حرکت روان عضالت می شوند .این
پوشش ها در امتداد الیه تنون قرار می گیرند .غالف عضالت (و
الیه تنون) با اتصاالتی به دیواره حدقه آویخته شده اند.

شکل  :5عملکرد عضله مایل فوقانی (در چشم راست)

کارکرد ترکیبی عضالت چشم
حرکات چشم نیازمند انقباض و شل شدن  2یا تعدادی بیشتر این
عضالت است .برای مثال وقتی فردی به باال نگاه میکند ،عضله راست
فوقانی همراه با عضله مایل تحتانی ،کره چشم را باال برده ،در حالیکه
عضله راست تحتانی و مایل فوقانی شل می شوند .عالوه بر حرکات
هماهنگ عضالت در یک چشم ،حرکات هماهنگ بین عضالت هر دو
چشم هم ضروری میباشد و عضالت خارجی چشمی باید به گونهای
منقبض شوند که هر دو کره چشم به یک هدف نگاه کنند .به عنوان
مثال برای نگاه به سمت راست عضله راست خارجی چشم راست و
عضله راست داخلی چشم چپ منقبض و عضله راست داخلی چشم
راست و عضله راست خارجی چشم چپ شل میشوند .اما برای دید
نزدیک ،به تقارب و همگرایی چشمها نیازمندیم و عضله راست خارجی
هر دو چشم ،شل و عضله راست داخلی هر دو چشم منقبض میشوند.
وقتی چشمها به یک هدف نگاه کنند ،دید دوچشمی ایجاد میشود و
مغز تصاویر درک شده از دو چشم را به صورت یک تصویر واحد ترکیب
میکند که به آن “ ”fusionمیگویند .ضعف ،فلج یا محدودیت حرکت
یک عضله خارج چشمی در یک چشم ،از حرکات هماهنگ چشمها
نسبت به همدیگر ممانعت میکند .در این حالت چشمها با هم ،هم-
راستا نشده و استرابیسم ( )strabismusایجاد میشود .در این حالت
دوبینی ایجاد می شود .این وضعیت در دوران کودکی موجب مهار

شکل :6نمای قدامی محل اتصال و
عملکرد اصلی عضالت خارج چشمی
در چشم راست
جدول  :1عضالت خارج چشمی ،فاصله از لیمبوس و اعصاب عضالت چشم
فاصله از لیمبوس در بزرگسال
(برحسب میلی متر)

زوج عصبی

شاخه تحتانی عصب مغزی زوج 3

راست داخلی
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()Oculomotor

راست خارجی

7

عصب مغزی زوج )Abducens( 6

راست فوقانی

8

شاخه فوقانی عصب مغزی زوج 3

راست تحتانی

6/5

شاخه تحتانی عصب مغزی زوج 3

پشت استوای کره چشم و محل
مایل فوقانی
اتصال راست فوقانی

عصب مغزی زوج )Trochlear( 4

نزدیک به قطب خلفی کره
مایل تحتانی
چشم در محاذات ماکوال

شاخه تحتانی عصب مغزی زوج 3
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انحراف چشمی و انواع آن
دانش پایه برای پرستار چشم

رحیم نورآئین
کارشناس پرستاری
سرپرستار بخش جراحی
چشم مرکز آموزشی درمانی
نیکوکاری تبریز

سریه صادقی
کارشناس پرستاری
پرستار بخش جراحی چشم
مرکز آموزشی درمانی
نیکوکاری تبریز
هیات علمی همکار
دکتر رضا نبیی
دانشیار گروه چشم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز

وقتی عضالت خارج چشمی ،عملکرد هماهنگ و متعادل نداشته باشند ،استرابیسم ایجاد می
شود .در این حالت فووه آی (مرکز شبکیه) یک چشم همراه با فووه آی چشم دیگر به سوی یک
جسم متوجه نیست .به عبارت دیگر محورهای بینایی دو چشم روی یک نقطه معین در فضا تقاطع
نمی کنند .استرابیسم علل متعددی داشته و در هر سنی ممکن است ایجاد گردد ولی در سنین
کودکی ،بروز شایع تری دارد .این اختالل در بزرگساالن همراه با دوبینی است.
بینایی و مغز
در یـک دیـد دو چشـمی طبیعـی ،بخـش بینایـی مغـز ،دو تصویـر رسـیده از دو شـبکیه را بـه
صـورت یـک تصویـر سـه بعـدی ترکیـب می کنـد .وقتـی به علـت استرابیسـم یکـی از چشـم ها
از موقعیـت خـود خـارج مـی شـود ،دو تصویـر بـا تفـاوت زیـاد به مغز ارسـال مـی گـردد .در یک
کـودک خردسـال ،مغـز به سـرعت بـا نادیـده گرفتن تصویر چشـم غیرغالـب ،تنها یـک تصویر با
دیـد بهتـر را مـی پذیـرد .ایـن امر سـبب از بیـن رفتن دید سـه بعدی و دو چشـمی می شـود .اما
استرابیسـم در بالغیـن ایجـاد دو بینـی مـی کند زیـرا مغز توانایی حـذف تصویر چشـم منحرف را
نـدارد امـا در کـودکان مغـز در دوره رشـد و نمو اسـت و انعطـاف پذیـری ( )plasticityآن موجب
حـذف تصویر چشـم کج شـده می شـود ( )suppressionو ایـن وضعیت ،تنبلی چشـم یا آمبلیوپی
را هـم در پی دارد.
عالیم
ناهماهنگی حرکات چشم ها (در بعضی موارد تنها در هنگام نگاه کردن به جهت های خاصی،
قابل مشاهده است).
دوبینی (گاهی)
دید دقیق تنها با یک چشم  -همراه با فقدان دید سه بعدی
خستگی چشم
* خستگی چشم زمانی که انحراف ،گهگاهی یا در بعضی از جهات نگاه باشد ایجاد می شود .در
استرابیسم دایمی ،خستگی چشمی نداریم زیرا عضالت چشمی دیگر تالشی برای هماهنگ کردن
دو چشم نمی کنند .سردبیر
انواع انحراف چشم (استرابیسم)
طبقه بندی های متعددی برای استرابیسم بخصوص در کودکان وجود دارد که هیچکدام مورد
توافق همگانی نیستند .به هر حال با کنار گذاشتن استرابیسم کاذب مربوط به وجود اپی کانتوس یا
مواردی مانند قاعده پهن بینی ،می توان طبقه بندی استانداردی را مطرح کرد که با تمام اشکال بالینی
استرابیسم مطابقت داشته باشد که در ادامه آورده شده است (شکل .)1

شکل  :1استرابیسم کاذب

اپیکانتوس :بافت همبند در سمت فوقانی و داخلی کانتوس داخلی است که در کودکان و
نژادهای آسیایی برجسته است .سردبیر
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طبقه بندی براساس جهت انحراف ()Direction
انحرافات افقی ()Horizontal
 .1ایزوتروپی ()Esotropia

همگرایی غیر طبیعی محورهای بینایی (انحراف به داخل)

به دلیل فلج اعصاب جمجمه ای زوج سه (عصب اکولوموتور)
پیش می آید که ممکن است همراه با انحراف به پایین چشم و
پتوز یا میدریاز نیز باشد.
محدودیتی (در باال ذکر شد).
حسی (در باال ذکر شد).
انحرافات عمودی ()Vertical

شکل  :2ایزوتروپی چشم راست

 .1هیپرتروپی ( :)Hypertropiaانحراف به طرف باال در محور
بینایی یک چشم نسبت به چشم دیگر

ایزوتروپی مادرزادی (شیرخوارگی) ()Infantile esotropia

در  6ماه اول زندگی شروع می شود و معموال با یک زاویه بزرگ
و ثابت تظاهر می کند.
تطابقی ()Accommodative
شروع معموال بین  18تا  24ماهگی است ،اغلب در آغاز به
صورت گهگاهی است و معموال همراه با دوبینی است.
فلجی ()Paralytic

در اثر فلج عصب جمجمه ای زوج شش به وجود می آید.
محدودیتی ()Restrictive

در اثر محدودیت در حرکت آزاد چشم ایجاد میشود (مانند بيماری
افتالموپاتی  Grave’sدر پرکاری تیروئید یا شکستگیهای اوربیت).

شکل  :4هیپرتروپی چشم راست

فلجی
فلج عصب جمجمه ای زوج چهار (عصب قرقره ای یا تروکلئر)
محدودیتی (در باال ذکر شد).
 .2هیپوتروپی ()Hypotropia

انحـراف بـه طـرف پاییـن در محـور بینایی یک چشـم نسـبت
بـه چشـم دیگر

حسی ()Sensory

ثانویه به ضعف بینایی در یک چشم
سندرمی ()Syndromic

در اثر سندرمهای مختلف چشمی مانند سندرم دوئن
 .2اگزوتروپی ()Exotropia

واگرایی غیر طبیعی محورهای بینایی (انحراف به خارج)

شکل  :5هیپوتروپی چشم راست

فلجی
فلج عصب اکولوموتور (عصب جمجمه ای زوج سه) که ممکن
است همراه با اگزوتروپی ،پتوز و میدریاز نیز باشد.
محدودیتی (در باال ذکر شد).
حالت خاصی به نام سندرم براون را نیز بایستی یادآوری نمود.
چرخشی ([)Τorsional [cyclotorsional
 .1چرخش به داخل ()Incyclotorsion

شکل  :3اگزوتروپی چشم چپ

اگزوتروپی مادرزادی
شروع آن در  6ماه اول زندگی است و شیوع کمتری از ایزوتروپی
کودکی دارد.
ناشناخته ( :)Idiopathicمی تواند گهگاهی یا دایمی باشد.

چرخش چشم حول محور قدامی -خلفی آن به طرف داخل
(ساعت  12لیمبوس به سمت بینی می چرخد).
 .2چرخش به خارج ()Excyclotorsion

چرخش حول محور قدامی -خلفی آن به طرف خارج (ساعت
 12لیمبوس از بینی دور می شود).

فلجی
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طبقه بندی بر اساس تناوب انحراف
)(Frequency of deviation
نهفته ()Latent

زمانی که بیمار با هر دو چشم به هدف (شیء) نگاه می کند،
آثاری از استرابیسم دیده نمی شود.
گهگاهی ()Intermittent

استرابیسم به صورت تناوبی ظاهر می شود و در بقیه زمان ها
چشم ها بدون انحراف می باشند.
دائمی یا پایدار ( :)Constantاسترابیسم همیشه وجود دارد.
طبقه بندی براساس تغییر میزان انحراف بر حسب
جهت نگاه ()gaze
کومیتانت ([)Comitant [concomitant
اندازه انحراف در جهات مختلف نگاه یکسان می باشد .این حالت
اغلب علت خاصی ندارد و به علت عدم تعادل در انقباض پایه
عضالت است نه فلج اعصاب .استرابیسم کودکان اغلب در این
گروه قرار دارد (به جز مواردی از قبیل سندرم دوئن).
غیر کومیتانت ([)Incomitant [non-comitant

اندازه انحراف در نگاه به جهات مختلف ،یکسان نمی باشد.
استرابیسم های فلجی ،محدودیتی و سندرم دوئن و براون از نوع
غیرکومیتانت می باشند.
اگر در استرابیسم افقی ،تغییراتی در اندازه انحراف در نگاه به باال
و پایین باشد ،دو حالت پیش می آید:
الگوی A

مقدار انحراف به داخل در نگاه به باال ،بیشتر از نگاه به پایین
می باشد و مقدار انحراف به خارج در نگاه به باال ،کمتر از نگاه به
پایین است .این الگو عمدتا در اگزوتروپی مشاهده می شود.
الگوی

طبقه بندی بر اساس سن شروع
شیرخوارگی
به استرابیسمی گفته می شود که قبل از  6ماهگی مشاهده شده
باشد (در گذشته به نام مادرزادی مشهور بود).
اکتسابی
انحرافی که بعد از  6ماهگی شروع شود.
طبقه بندی بر اساس عملکرد بینایی
استرابیسم حسی
انحرافی که در اثر کاهش حدت بینایی (ضعف بینایی) در یک
چشم به وجود آید.
طبقه بندی بر اساس اتیولوژی زمینه ای
اولیه
استرابیسم بدون علت قابل شناسایی ،به عنوان مثال ایزوتروپی
مادرزادی و اگزوتروپی گهگاهی
ثانویه
استرابیسمی که در پی یک علت مشخص دیگر ایجاد شود؛ به
عنوان مثال به دنبال ضربه یا تومور اربیت.
راجعه
استرابیسمی که بعد از درمان اولیه موفق ،از همان نوع
استرابیسم ،بروز نسبی دوباره کند.
باقیمانده
استرابیسمی که بعد از یک درمان نسبتا موفق ،باقیمانده باشد.
پیامدی ()Consecutive

استرابیسمی که در آن ،بعد از درمان نوعی از استرابیسم ،یک
نوع دیگر از استرابیسم بروز یابد.

V

مقدار انحراف به خارج در نگاه به پایین کمتر از نگاه به باال
است و مقدار انحراف به داخل ،در نگاه به پایین از نگاه به باال
بیشتر است .این الگو عمدتا در ایزوتروپی دیده می شود.
طبقهبندی بر اساس الگوی خیره شدن (فیکساسیون:

)Fixation

متناوب بین چشم ها ()Alternating

منتقل شدن خودبه خودی انحراف از یک چشم به چشم دیگر
(با پوشاندن یک چشم یا تغییر در میدان بینایی).
در یک چشم ()Monocular
انحراف عمدتا در یک چشم وجود دارد.
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استرابیسم و معاینات آن
دانش پایه و پیشرفته برای پرستار چشم
دانش پایه

اولین معاینه :مشاهده بیمار هنگام ورود به اتاق است؛ حرکت چشم ها ،فیکساسیون (،)fixation
صافی چشم ها ،موقعیت سر و چگونگی راه رفتن.

هانیه دلشاد
کارشناس پرستاری
کارشناس ارشد مدیریت
آموزشی

بررسی حدت بینایی
در نوزادان و شیرخواران جهت بررسی بینایی ،فیکساسیون و تعقیب اشیاء ،توسط چشمان کودک
بررسی می شود ( .)Fixation & Followingدر چند ماه اول زندگی توجه به صورت والدین،
انگشتان دست یا پای خود و نیز نور چراغ جلب می شود که با بررسی این عکس العمل ها می توان
در مورد وضعیت دید کودک قضاوت کرد.
به توضیح عکس روی جلد در صفحه  23مراجعه نمایید .نایب سردبیر
یکی از روش های بررسی دید در سنین  3-6ماهگی ،تست بینایی ترجیحی
 )lookingاست (شکل  .)1در این روش از صفحه ای که بر آن نوارهایی از خطوط تیره و روشن
رسم شده ،استفاده می گردد .دو صفحه که نقش هایی با تناوب ترسیمی متفاوت دارند در مقابل
کودک گذارده می شود و معاینه کننده از ورای روزنه ای به چشم او می نگرد .تا هنگامی که توجه
کودک به نقش با تناوب باالتر جلب شود ،رفته رفته از کارت های با نوارهای باریک تر و خاکستری
رنگتر استفاده میشود .این کار را تا زمانی ادامه میدهند که کودک به باریکترین خطوط بنگرد
و این بیانگر حداکثر حدت بینایی کودک است.

(preferential

فریده سمائی
کارشناس پرستاری
چشم پزشکان همکار
دکتر آرش میرمحمدصادقی
فلوشیپ استرابیسم
دکتر احمد عامری

شکل  :1تست بینایی ترجیحی

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی
تهران

یکی از دیگر روش های ارزیابی حدت بینایی در کودکان ،استفاده از کارت های تصویری مانند
تصاویر آلن است .این تصاویر ،اشکالی هستند که معموال کودکان آنها را می شناسند (شکل
 .)2نوع دیگر این چارت ها ،تصاویر حیوانات ،اتومبیل و نظایر دارند.

شکل  :2تصاویر آلن

در کودکان  3/5سال به باال از چارت اسنلن (مانند حروف  )Eکه نتیجه دقیق تری دارد،
می توان استفاده کرد .اگر به دالیل مختلف امکان انجام تست های بینایی نباشد ،از تست های
الکتروفیزیولوژی مانند  VEPمی توان استفاده کرد.
بررسی صاف بودن چشم ها ()ocular alignment
روش های مختلفی جهت ارزیابی صاف بودن چشم ها وجود دارد که در ذیل به آنها اشاره
خواهد شد.
 .1تست های بررسی بازتاب نور از سطح قرنیه ()corneal light reflex
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اگر کودک مستقیما به منشاء نوری نگاه کند ،انعکاس نور از سطح قرنیه مطابق با مرکز
مردمک است؛ در صورتی که این انعکاس نور منطبق با مرکز مردمک نباشد انحراف چشم
وجود دارد.

 .3تست های پوششی

این تست ها توانایی فیکساسیون ( )fixationچشم ها را ارزیابی
می کنند.
Cover test
شکل  :3ارزیابی رفلکس نوری قرنیه

تست هیرشبرگ ()Hirschberg test

در این تست ،فرد به نقطه نورانی در فاصله  33سانتی متری
نگاه می کند .این تست در تشخیص انحراف کاذب نیز مفید است
(شکل .)4

شکل  :4تست هیرشبرگ

در انحراف کاذب ،ظاهرا انحراف داریم اما بازتاب های نوری
قرنیه متقارن هستند (شکل  .)5سردبیر

شکل  :5انحراف کاذب؛ بازتاب های نوری متقارن هستند.

تست کریمسکی ()Krimsky

این تست نیز مشابه تست هیرشبرگ است .در این تست از
منشورهایی با قدرتهای متفاوت (با قدرت فزاینده) استفاده میشود
تا رفلکس نوری سطح قرنیه به مرکز مردمک منتقل شود .قدرت این
منشور ،میزان انحراف را نشان میدهد (شکل .)6

شکل  :6تست کریمسکی

معاینـه کننـده ،هر چشـم را به طـور جداگانه معاینـه می کند و
پوشـش را روی چشـم گذاشـته و بـر مـی دارد .وقتی یک چشـم
پوشـیده شـود ،اگر چشـم باز انحراف داشـته باشـد ،برای فیکس
کـردن بـه سـمت شـی ء حرکت مـی کنـد .در این صـورت همان
چشـم انحراف آشـکار دارد.
Uncover test

اگر وقتی پوشش از روی چشم برداشته می شود ،همان چشم
برای فیکساسیون حرکت کند ،چشم ها انحراف نهفته دارند.
برای انجام این تست می توان از پوشاننده شفاف (transparent
 )occluderهم استفاده نمود .وقتی پوشاننده شفاف جلوی چشم
کودک قرار می گیرد ،کودک نمی تواند از ورای آن خارج را نگاه کند
ولی معاینه کننده قادر است چشم کودک را (زیر پوشش) ببیند.
Alternate cover test

در ایـن تسـت معاینـه کننـده ،بـدون وقفـه ،پوشـاننده را از یک
چشـم بـه چشـم دیگـر مـی بـرد ،بـدون اینکـه فـرد مجـال دیـد
دو چشـمی پیـدا کنـد .بـه ایـن ترتیب فیوژن چشـم ها شکسـته
مـی شـود و دامنـه حرکت هر کـدام از چشـم ها ،مجمـوع انحراف
آشـکار و نهفتـه را نشـان مـی دهد .سـپس معاینـه کننـده پریزم
را جلـوی یکـی از چشـم هـا قـرار مـی دهـد ،در حالی که پوشـش
را از یـک چشـم بـه چشـم دیگر مـی برد ،کم کـم قـدرت پریزم را
افزایـش مـی دهـد تـا زمانی که حرکت چشـم هـا متوقف شـود .با
ایـن روش انـدازه انحـراف چشـم تعییـن می شـود.
تسـت پوششـی با پریـزم بـه طـور همزمـان (simultaneous
)prism cover test

بـا اسـتفاده از ایـن تسـت ،مـی تـوان میـزان انحـراف آشـکار
را بـه تنهایـی انـدازه گیـری کـرد .معاینـه کننـده چشـم سـالم
(صـاف) را پوشـانده و همزمـان پریـزم را جلـوی چشـم دارای
انحـراف مـی گیـرد (شـکل  .)8قـدرت پریـزم کـم کـم افزایـش
مـی یابـد .میزان انحراف آشـکار قـدرت پریزمی اسـت که وقتی
جلـوی چشـم دارای انحـراف قرار داده می شـود ،چشـم حرکت
نکند .

 .2تست بروکنر ()Bruckner

در این تست ،رفلکس نوری قرمز در دو چشم مقایسه می شود .در
حالت نرمال ،بازتاب نور از فوندوس دو چشم مشابه است (شکل .)7

شکل  :7تست بروکنر؛
ایزوتروپیای شدید در چشم چپ
ایزوتروپیای خفیف در چشم چپ

شکل  :8تست پوششی با پریزم به طور همزمان (پوشاننده
نیمه شفاف در سمت چپ استفاده شده است).
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 CSMیک بسته معاینه ای سرسری و اولیه بینایی است که
خصوصا در نوزادان و خردساالن (که هنوز توانایی ارتباط کالمی
ندارند) کاربرد دارد.
C: central, S: steady, M: maintain

در این معاینه ابتدا به وضعیت قرارگیری چشم توجه می شود
که در حالت طبیعی در مرکز است .C+ :سپس به ثبات و استقرار
چشم ها و نداشتن لرزش توجه می شود .S+ :سپس یک چشم
پوشانده می شود ،پس از برداشتن پوشش چشم ،اگر همچنان نگاه
به تارگت برقرار باشد.M+ :
راه دیگر ارزیابی دید ،بررسی مقاومت خردسال در برابر پوشاندن
چشم است .در حالت نرمال ،کودک در برابر پوشانده شدن هر یک
از دو چشم ،با حرکت دادن سر به سمت مقابل مقاومت متوسط
می کند .اما در تنبلی چشم در برابر پوشاندن چشم بهتر ،به شدت
و در برابر پوشاندن چشم تنبل ،به کندی پاسخ می دهد.
اگر نتوانیم معاینات را با دقت کافی در درمانگاه انجام دهیم،
کودک در اتاق عمل معاینه می شودExamination Under :

بيمار دو خط را مي بيند .اگر دو خط در امتداد هم باشند ،انحراف
چرخشي وجود ندارد.
تست فیلتر قرمز ()Red filter test

برای تشخیص موارد دوبینی و اختالالت حسی چشم بکار می
رود .یک فیلتر قرمز تیره جلوی چشم صاف (به عنوان مثال
چشم راست) قرار داده می شود .با چشم دارای انحراف (به عنوان
مثال چشم چپ) ،بیمار یک نقطه سفید رنگ (نور تابانده شده
به چشم) می بیند .یک فرد سالم تنها یک نقطه نورانی قرمز رنگ
می بیند (شکل  .)A ،10بیماری که انحراف چشم دارد ،دو نقطه
قرمز و سفید (به ترتیب مربوط به چشم صاف {راست} و چشم
دارای انحراف {چپ}) می ببیند .برحسب موقعیت نقاط نورانی
نوع انحراف (به داخل یا خارج) را می توان تعیین نمود (شکل
.)B & C ،10

Anesthesia: EUA

شاید بتوان از  3/5سالگی حدت بینایی را با چارت اسنلن
اندازه گیری کرد ،دختر بچه ها در  4سالگی و پسر بچه ها در 5
سالگی همکاری قابل قبولی دارند.
سردبیر
دانش پیشرفته
 .4تست های تصاویر غیر مشابه ()Dissimilar image tests

در این تست ها پاسخ بیمار به دو تصویر متفاوت ،ارزیابی می شود.
تست استوانه مادوکس ()Maddox rod test

انجام این تست به میزان همکاری و درک بیمار وابسته است
(تست های پوششی از این نظر حالت حد واسط دارند ولی در
آنها هم همکاری و بینایی بیمار ضروری است).
در این روش جلوی یک چشم استوانه مادوکس را قرار داده
و چشم دیگر بدون فیلتر است و نور نقطه ای (به عنوان مثال
با استفاده از چراغ قوه) در راستای تیغه بینی و صفحه میانی
صورت تابانده می شود .در این معاینه ،بیمار یک خط قرمز و
یک نقطه سفید رنگ را می بیند (شکل  .)9اگر بیمار خط و
نقطه را روی هم ببیند ،انحراف چشم ندارد .اگر خط و نقطه
روی هم نباشند ،مقابل چشم بیمار پریزم قرار داده می شود تا
زمانی که خط و نقطه را روی هم ببیند.

شکل  :9تست استوانه مادوکس و شبیه سازی میدان دید بیمار
تست استوانه مادوکس دوتایی ()Double Maddox rod test

روشي براي بررسي انحرافات چرخشي چشم است .يك استوانه
مادوكس در مقابل هر چشم ،با محورهاي موازي گذاشته مي شود.
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شکل  :10تست فیلتر قرمز برای تشخیص انحراف و نوع آن

 .5تست نشان های غیر مشابه ()Dissimilar target tests

برخالف سه مورد فوق که «تصاویر» متفاوت بودند ،در اینجا از
دو «نشان» متفاوت استفاده می شود.
Hess screen test

این تست برای بررسی انواع انحرافهای چشمی بخصوص انحرافات
عمودی به کار می رود .برای انجام این تست ،فیلترهای قرمز و سبز،
دو نشان و یک صفحه با محل های تشخیص عالمت گذاری شده،
الزم است .این صفحه سفید است (شکل .)11
بیمار در فاصله یک متری از صفحه ،در مرکز و رو به روی آن
می نشیند .به عنوان مثال برای ارزیابی میدان حرکتی چشم راست،
فیلترهای قرمز و سبز روی چشم قرار داده می شود (فیلتر قرمز
جلوی چشم راست) .بیمار نور قرمز را نگه می دارد و معاینه کننده
نور سبز .معاینه کننده نور را در محل های مشخص روی صفحه
حرکت می دهد و از بیمار می خواهد نور قرمز را اطراف نور سبز
قرار دهد .نور قرمز با چشمی که فیلتر قرمز رنگ دارد و نور سبز با
چشمی که فیلتر سبز دارد قابل مشاهده است.
معاینه کننده نقاطی که جدایی نور قرمز از سبز وجود دارد ،روی
صفحه عالمت گذاری می کند.
به این ترتیب ناهماهنگی (ناهم راستایی) دو چشم در تمام
جهات حرکات چشم ها ،نقشه برداری می شود .سردبیر

آزمون چهار نقطه ورث ()Worth Four Dot Test: WFDT
روشي جهت بررسي ديد دو چشمي (دوبيني و مها ر [�suppres
 )]sionاست .صفحه نمایش شامل چهار دايره روشن كوچك (دو

شکل Hess screen :11

تست ارزیابی با آمبلیوسکوپ ماژور ()Major amblyoscope test

تا سبز ،يك سفيد و يك قرمز) روي يك پشت زمينه مشكي
است .ديد دوچشمي فرد با گذاشتن عينك هايي با فيلتر سبز و
قرمز روي چشم ها و بر حسب پاسخ هاي داده شده مورد بررسي
قرار مي گيرد .ديدن چهار نقطه (شکل ،)B ،14نشانه ديد دو
چشمي طبيعي است.

برای اندازه گیری انحراف های عمودی ،افقی و چرخشی چشم و
همچنین جهت بررسی توانایی و اندازهگیری ظرفیت دید دو چشمی
انجام می شود .در طول تست ،بیمار از پشت دستگاه ،اسالیدهایی
را مشاهده می کند .این تست سه مرحله دارد .در مرحله اول
تصاویر نامشابه هستند .در مرحله دوم تصاویر مشابه هستند ولی
هر تصویر جزییاتی دارد که تصویر دیگر ندارد .در مرحله سوم،
تصاویر مشابه با تفاوت جزیی هستند که برای بررسی درک عمق
استفاده می شوند .معاینه کننده و بیمار می توانند با حرکت دادن
اهرم هایی که در دستگاه هست ،تصاویر را جا به جا کنند تا به
عنوان مثال تصاویر یکی شوند (شکل  12و .)13

شکل  :14تست چهار نقطه ورث (در دو ردیف پایین ،حاالتی را که معاینه شونده
ممکن است ببیند ،مالحظه می کنید).

تست باگولینی ()Bagolini

شکل  :12آمبلیوسکوپ یا سیناپتوفور

شکل  :13نمونه اسالیدهای تست آمبلیوسکوپی

در اين تست بيمار عينك باگوليني را روي چشم ميگذارد.
شيشه سمت راست عينك ،شيارهاي موازي در امتداد محور
 135و شيشه سمت چپ عينك شيارهايي در امتداد محور 45
درجه دارد (شکل  .)15از بيمار خواسته ميشود تعداد خطوط
و موقعيت آنها نسبت به يكديگر را گزارش كند .این تست نیز
جهت بررسي اختالالت حسی و دید دوچشمی استفاده مي شود.

شکل  :15تصاویری که در تست باگولینی توسط بیمار دیده می شود.
تصویر  ،Aتصویر مشاهده شده توسط یک چشم طبیعی است.
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دید سه بعدی ()stereopsis test
در این دسته تست ها ،فرد با عینک های خاصی به تصاویر
مشخصی نگاه می کند .در صورتی که دید دوچشمی طبیعی
داشته باشد ،تصاویر را سه بعدی خواهد دید.

منابع
قاسمی برومند ،آقازاده امیری ،روش های تشخیصی استرابیسم و
آمبلیوپی ،تهران :انتشارات تیمورزاده 1380

Lamb, Core Curriculum for Ophthalmic Nursing, 3rd ed, United
States of America: ASORN 2007
MacEwen, Gregson, Manual of Strabismus Surgery, Edinburg: Elsevier 2003

American Academy of Ophthalmology, Pediatric Ophthalmology
and Strabismus 2009

محمدی ،دلشاد ،فرهنگ اصطالحات چشم پزشکی ،تهران:
تیمورزاده 1392

شکل  :14تصاویر تست دید سه بعدی

 .6انحراف سنجی ()Deviometry

در ایـن معاینـه ،انحـراف چشـم هـا در  9جهـت میـدان بینایی
انـدازه گیـری می شـود (شـکل .)16

شکل  :16نه جهت میدان بینایی (یکی در وسط و  8تای دیگر به اطراف)

.7

Forced Duction Test: FDT

كره چشم در مجاروت ليمبوس ،توسط  2فورسپس گرفته
ميشود و به جهات مختلف حركت داده ميشود .مقاومت چشم
ضمن حركت دادن سنجيده ميشود .اگر در حركت دادن به هر
سمت با مقاومت و فشار مواجه شوند نشانه فيبروز عضله مقابل
مي باشد .در بررسي استرابيسم اين روش در اتاق عمل با بيهوشي
و قبل از اعمال جراحي استرابيسم يا به طور سرپايي و با بي حسي
موضعي در افراد با همكاري خوب در درمانگاه انجام ميشود.

شکل Forced Duction Test: FDT :16

13

Strabismus Examination, http://zap.okuladocs.com/docs/69/index-23709.html#2734. Last access in 2/10/14

بیمار خردسال و اتاق عمل
دانش مقدماتی برای پرستار چشم

جدایی از والدین و ورود به اتاق عمل ،در کودکان ایجاد ترس و طبیعتا عدم همکاری با
جراح و متخصص بیهوشی می نماید و می تواند بر نتیجه اقدامات درمانی اثر سوء بگذارد.
بنابراین باید در اتاق عمل فرآیندهایی اتخاذ گردد تا به کاهش استرس در کودکان کمک
کند و حتی خاطره خوبی برای کودک به جای گذارد.
زهرا میرزایی
کارشناس پرستاری
کارشناس ارشد آموزش
پزشکی
هیات علمی همکار
دکتر سید فرزاد محمدی
استادیار دانشگاه علوم
پزشکی تهران

بچه ها اغلب سطح باالیی از استرس فیزیولوژیک ،ترس و نگرانی را به دالیل ذیل تجربه
می کنند:
جدایی از والدین
محیط ناآشنای اتاق عمل
حضور غریبه ها در لباس غیر معمول (ماسک ،کاله و گان)
ایجاد محدودیت های همراه با اجبار و فشار روی دهان و بینی کودک برای استفاده
از ماسک بیهوشی (همراه با گازهایی که تنفس را محدود می نماید).
ابزار و تجهیزات عجیب
کودک و جراحی

پروسیجرهای تشخیصی و درمانی در کودکان زمانی ایمن و موفقیت آمیز است که هر
گونه درد و اضطراب در کودکان کنترل گردد .مداخالت دارویی و غیردارویی نیز بایستی
این اهداف را دنبال کند .برای رسیدن به این اهداف الزم است شرایط بالینی و وضعیت
رشد و شناختی کودک را نیز در نظر گرفت .اگر پرسنل اتاق عمل طریق برخورد با
کودکان را از نظر روانشناختی و استفاده از حس مشترک آموزش ببینند ،مشکالت تا
حدی کاهش می یابد.
روش های توصیه شده جهت کاهش اضطراب کودکان

استفاده از اتاق عمل شبیه سازی شده و مجازی جهت آموزش والدین و بیماران در
ارتباط با آنچه که در طول جراحی اتفاق می افتد.
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استفاده از لباس های رنگی و استفاده از رایحه هایی مثل
آدامس بادکنکی در ماسک های بیهوشی جهت کمک به کاهش
نگرانی و اضطراب کودک
استفاده از کودکیار جهت آموزش و انجام مداخالت درمانی
برای کودکانی که تحت درمان های پزشکی قرار می گیرند .این
متخصصین جهت مدیریت موثر استرس و کاهش اضطراب قبل
از جراحی با کودکان کار می کنند.
استفاده از آهنگ؛ موسیقی روی سیستم لیمبیک که
احساسات عمیق ،اعمال و واکنش های غیرارادی (مثل نبض،
فشار خون و تنفس) را تنظیم می نماید ،اثر می گذارد .موسیقی،
درک و احساس ناشی از درد را تغییر می دهد .گوش دادن به
موسیقی باعث آزاد شدن اندورفین که مکانیسمی شبیه مورفین
دارد می شود .انتخاب موسیقی بسته به فرهنگ و سلیقه شخصی
هر فرد متفاوت است .بنابراین پیشنهاد می شود که کودک،
موسیقی دلخواه و مورد عالقه خود را در زمان ورود به اتاق عمل
به همراه داشته باشد.
بـازی درمانـی؛ مقـاالت بسـیاری ،اثـر مثبت بـازی درمانی
را قبـل از ورود بـه اتـاق عمـل جهـت کاهش اضطـراب کودک
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موثر دانسته اند .توصیه شده است والدین کودک نیز در این روش
کودک را همراهی کنند و در روز جراحی ،اسباببازی های مورد
عالقه کودک نیز همراه وی باشد.
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مصاحبه و تجربه کودکان در اتاق عمل چشم
دانش پیشرفته برای پرستار چشم
تجربه بیمار ()Patient experience

هانیه دلشاد
کارشناس پرستاری
کارشناس ارشد مدیریت
آموزشی
هیات علمی همکار
دکتر سید فرزاد محمدی
استادیار دانشگاه علوم
پزشکی تهران

تجربه بیمار مشتمل بر تمام بر هم کنش هایی است که ادراک بیمار را در طول دریافت
مراقبت تحت تاثیر قرار می دهد به عبارت دیگر ،تجربه مددجو چیزی است که او در
طول دریافت مراقبت ،احساس می کند .این اطالعات را می توان از روش های مختلفی
از جمله خود او ،استفاده کنندگان از خدمات سالمت و ارائه دهندگان مراقبت دریافت
نمود .این اطالعات همراه با نتایج بالینی ،به بهبود کیفیت ارائه خدمات و افزایش
رضایت بیماران کمک خواهد کرد .در واقع با بررسی تجربه بیمار ،سازمان از دیدگاه
بیمار ،مورد ارزیابی قرار می گیرد و تجربه وی اساس راهکاردهای بهبود و ارتقا کیفیت
خدمات بالینی است.
علی 5 ،ساله ،جراحی به دنبال تروما به چشم در سه سالگی

اتاق عمل رو یادته؟ نه
آدم هاش چه جوری بودند؟ خوب بودند

با دوستات درباره اش حرف زدی؟ چی گفتی بهشون؟ من رو بردن اتاق عمل ،سِ رم زدند.
چرا بردنت اتاق عمل؟ چشمم چاقو خورده بود.
مامان بابات کجا بودند؟ همونجا
موقع عمل هم پیشت بودند؟ آره
اگر بگن دوباره بری اتاق عمل چی؟ (با سر تایید می کنه)
سجاد 4 ،ساله ،جراحی استرابیسم 15 ،روز قبل

سجاد یادته کی رفتی اتاق عمل؟ مامانم یادشه
رفتی اتاق عمل ،چه جوری بود؟ نمی دونم
آدم هاش چه جوری بودند؟ سفید بودند .مقنعه سیاه داشتند.
دیگه چی؟ چطوری بودند؟ دیگه هیچ طوری نبودند.
اون موقع که عمل می کردی ،مامان بابا کجا بودند؟ َدر
درباره عملت با دوستات حرف زدی؟ (با سر تایید می کنه)
چی گفتی بهشون؟ گفتم چشمم رو عمل کردند.
از اتاق عمل چه چیزهایی یادته؟ تخت هاش سفید بود .تایرهاش هم سیاه بود.
آدم هاش چه جوری بودند؟ سفید و سیاه و سبز
اگر قرار باشه دوباره بری اتاق عمل چی؟ نمی رم ،دوست ندارم اتاق عمل رو
چی اتاق عمل رو دوست نداری؟ دوست ندارم
چی اش رو دوست نداری؟ دوست ندارم ،نه (سکوت)
اگر قرار باشه دوباره بری اتاق عمل دوست داری مامان و بابا پیشت باشن؟ مامانم پیشم باشه
سمانه 11 ،ساله ،جراحی به دلیل گلوکوم مادرزادی ،روز گذشته

چه جوری بود اتاق عمل؟ نمی دونم؛ نمی دونم چه جوری عمل کردند.
فضای اتاق عمل چه جوری بود؟ آدم هاش چه جوری بودند؟ پرستارها رو می گی یا دکتر رو؟
همشون؛ جوری نبودند.
اگر بخوای برای دوستات درباره اتاق عمل بگی ،چی میگی؟ چی براشون تعریف می کنی؟
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میگم رفتم اتاق عمل ،درد نداشت .اول می ترسیدم؛ فکر می کردم درد داره؛ گریه می کردم
ولی اصال درد نداشت.
اولش که وارد اتاق عمل شدی ،از آدم هاش نترسیدی؟ نه؛ آدم هاش عادی بودند .من رو
بردند ،بعد برام تعریف کردند.
چی گفتن؟ گفتن کالس چندمی؟ چند سالته؟ کجا زندگی می کنی؟
برات گفتن قراره برات چی کار کنن؟ آره

چی گفتن؟ گفتن می خوایم فشار چشمت رو کنترل کنیم.
موقعی که عمل می کردی ،مامان و بابات کجا بودند؟ مامانم
نیومده بود ،بابام بیرون اتاق عمل بود.
دوست داشتی بیاد داخل؟ نه؛ خودم می رفتم بهتر بود.
بهتر بود؟ چرا؟ بابام ناراحت می شد وقتی می اومد تو
اگر قرار باشه دوباره بری اتاق عمل چی؟ دوباره می رم؛ فقط
چشمم خوب بشه
از لباس های آدم ها نترسیدی؟ نه
از یک عالم وسیله اتاق عمل چی؟ نه ،فقط از سوزن می ترسیدم.
فقط یک سِ رم زدن ،یک چیزی هم دستم دادند ،پهن شد ،پهن
شد ،پهن شد ،بعد تموم شد.
بـرای دوسـتات چـی تعریـف مـی کنـی؟ میگـم اصلا درد
نداشـت ،فقـط یک کـم اضطراب داشـتم .اونهـا رو مـی دیدم که
روی تخـت مـی بردنـد می ترسـیدم .یـک بچـه رو مـی بردند که
خیلـی گریـه می کـرد ،فکر مـی کـردم منـم اینجـوری ام .آدم ها
رو کـه رو تخـت مـی آوردن بیـرون ،می ترسـیدم .فکر مـی کردم،
ُمـردن .آخـه اصلا تکـون نمی خـوردن.
درباره عمل ات بیشتر حرف می زنی؟ من هیچی اصال متوجه
نشدم.
وقتی بهت گفتن قراره عمل بشی چی؟ یک کم می ترسیدم.
می گفتم وقتی می خوان سوزن بزنن یا وقتی چشمم رو عمل
می کنن فکر می کردم درد داره .دکتر اومد بغلم کرد ،گذاشتم
روی تخت.
از این که مامان و بابا تو اتاق عمل پیشت نبودند ناراحت
نبودی؟ نه ،بابام وقتی ببینه بهم سوزن می زنن ناراحت می شه.

نذاشتم بیاد داخل ،خودم رفتم.
مامان چی؟ مامان مونده شهرمون پیش خواهر و برادرام
عسل 8 ،ساله ،جراحی استرابیسم (روز گذشته)

دیروز اتاق عمل رفته بودی؟ بله
اتاق عمل چه جوری بود؟ خوب بود ،بد نبود.
آدم هاش چه جوری بودند؟ مهربون بودند ،خوب بودند.
اتاق عمل رفتی ،ترسناک نبود؟ نه
مامان و بابا کجا بودند وقتی تو اتاق عمل بودی؟ بیرون اتاق
عمل بودند که منتظر من بودند.
دوست داشتی پیش تو باشند یا همون دم اتاق عمل؟ نه پشت در
دوست نداشتی بیان پیشت؟ مامانم چرا ولی بابا نه!
عسل اگر بگن دوباره اتاق عمل بری چی؟ نه ،نمی رم.
چه چیزهای اتاق عمل بد بود؟ من اولش اصال نفهمیدم چی بود،
بعد من رو بیهوش کردن ،بعد دیدم که کنار دیوارم.
چه جوری بیهوشت کردن؟ بهت سوزن زدن؟ نه ،نزدن .فقط
یک دونه بادکنک بود ،دادن فوت کردم ،تموم شد.
چی اتاق عمل بد بود که میگی دیگه نمیرم ،تو که میگی همه
چیزش خوب بود؟ (سکوت)
تو فعال قرار نیست دیگه اتاق عمل بری ،دارم برای بچه های
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دیگه می پرسم .تختش یک کم بد بود.
چی اش بد بود؟ دراز بود.
دیگه چی؟ از نورش بدم می اومد.
محدثه 4 ،ساله (جراحی استرابیسم روز گذشته)

دیروز کجا رفته بودی؟ نمی دونم
اتاق عمل رفته بودی؟ نه

دیروز لباس چه رنگی پوشیده بودی؟ بنفش
آدم هاش چه جوری بودند؟ (سکوت ،اسباب بازی اش را نشان
می دهد و شروع به بازی می کند).
مامان :خانمه که اومد شما رو برد چی کار کرد؟ یک چیزی
گذاشت روی دهنم.
خانم هایی که اونجا بودند چه جوری بودند؟ نمی دونم

آدم هاش چه جوری بودند؟ خوب بودند؟ بد بودند؟ ترسناک
بودند؟ دهنم می ترسید.
مامان و بابات کجا بودند؟ نمی دونم
دکتر چشم هات رو چی کار کرد؟ عکس انداخت.
آقای دکتر بَده؟ نه خوبه.
چرا خوبه؟ عکس می اندازه؛ خوبم می کنه.
آدم ها چه جوری بودن؟ (دوباره شروع به بازی می کنه)
اگر ب ِری خونه برای زینب (خواهر محدثه) چی تعریف می کنی؟
بهش میگی کجا بودی؟ نمی دونم (دوباره شروع به بازی می کنه)

یک شعر بلدم (شروع می کنه به شعر خوندن)

کودکان به چیزهایی که ما اصال به آن ها نگاه نمی کنیم،
توجه می کنند (چرخ های تخت جراحی!) .رنگ ها در ذهن
کودکان غالب است و در ذهنشان باقی می ماند .کودکان حتی
در مورد ناراحتی والدینشان نیز دل نگران هستند .بعضی
اوقات در بیمارستان فارابی ،مادر یک کودک ممکن است
نتواند فرزندش را همراهی کند و این شرایط خاص مراکزی
مانند بیمارستان فارابی است؛ در این موارد الزم است حمایت
پرستاری و مددکاری بیشتری را به کار گرفت .نور چراغ
میکروسکوپ یکی از موارد ناراحت کننده در جراحی های
چشم می باشد؛ حتی در بزرگساالنی که جراحی کاتاراکت
با بی حسی موضعی دارند .می توان در شروع جراحی نور
میکروسکوپ یا نور باالی تخت را کم کرد و بعد رفته رفته
نور را زیاد کرد...
شایسته است که از کارکنان اتاق عمل ،همکاران و متخصصین
بیهوشی و پرستاران اتاق عمل بیمارستان فارابی تقدیر شود.
مشخص است که تجربه جراحی برای کودکان تا آنجا که در
دستان ما هستند ،خوب انجام می شود .هرچند که قطعا می توان
این شرایط را ارتقا داد.

آمبلیوپی (تنبلی چشم)
دانش پیشرفته برای پرستار چشم

سونیا تاج بخش
کارشناس پرستاری

هانیه دلشاد
کارشناس پرستاری
کارشناس ارشد مدیریت
آموزشی
هیات علمی همکار
دکتر سید فرزاد محمدی
استادیار دانشگاه علوم
پزشکی تهران

Kutschke, Amblyopia-Diagnosis and Treatment, IN)SIGHT, 2009: 34 (2

یزدیان ،تنبلی چشم ،مجله
چشم پزشکی بینا)1( : 1374 ،؛
55-69
توکلی زاده ،فرحی ،تنبلی چشم،
نشریه چشم پزشکی نور :1390
)4( 22
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آمبلیوپی از نظر لغوی به معنی «دید مبهم» است .این اختالل ،نوعی کاهش بینایی (نه
نابینایی کامل) است و شیوع آن  1تا  %5گزارش شده است .آمبلیوپی کاهش دید چشم ها
بدون اختالل ساختمانی اولیه در مسیر بینایی است که در اثر وجود عیوب انکساری ،اختالل
ساختاری یا انحراف چشمها در دوران کودکی یا به طور کلی تحریک ناکافی سیستم بینایی
در دوران حساس آن ایجاد میشود .هر چه این اختالل زودتر بروز کند ،مشکل بینایی شدیدتر
خواهد بود .بنابراین تشخیص سریع اختالل حس بینایی ،اهمیت زیادی دارد .بهبود قدرت دید
بعد از درمان ،تنها در سنین کمتر از  6سالگی از احتمال موفقیت خوبی برخوردار است.
مکانیسم بروز
محققان معتقدند نورون هایی که اطالعات را از چشم راست و چپ به مغز منتقل مى کنند،
در دوران تکامل مغز با یکدیگر در حال رقابت بوده و چنانچه در این دوره تکاملی یکی از
چشم ها دچار محرومیت بینایی گردد ،سبب عدم تکامل راه های بینایی همان طرف شده و
بر عکس راه بینایی طرف دیگر که مربوط به چشم خوب است کامل مى گردد .نقص چشم
محروم ،منجر به نقصان دائمی بینایی در آن گردیده که مى توان آن را از طریق کلینیکی به
صورت کاهش حدت بینایی و از نظر الکتروفیزیولوژی هم نشان داد.
نشان داده شده است که شبکیه ،جسم زانویی خارجی و کورتکس بینایی ،از نظر مورفولوژی
تغییر می یابند اما ضایعه اصلی در کورتکس بینایی است (به توضیح عکس روی جلد در
صفحه  23مراجعه نمایید).
دوره حساس بینایی برای ایجاد آمبلیوپی ()sensitive period
دوره حساس بینایی برای ایجاد آمبلیوپی  2تا  3سال اول زندگی است و این حساسیت
بتدریج شروع به کاهش نموده ولی تا سن  8-9سالگی نیز وجود دارد .حساس ترین و
حیاتی ترین دوره تکامل بینایی ،سه ماه اول پس از تولد است که به عنوان اختصاصی دوران
خطیر ( )critical periodشناخته می شود.
در این سن رشد سیستم بینایی بسته می شود و راه های ارتباطی شبکیه به مغز و همچنین
مراکز مغزی دیگر در پاسخ به پیام های دریافتی ،رشد و نمو ندارند .البته ممکن است بندرت
در سنین بعد و حتی تا  9و  10سالگی هم میزان بینایی با درمان افزایش یابد ولی توضیح
این پدیده سخت است .شاید تکامل تاخیری در سیستم بینایی فرد موجب این پاسخ باشد.
احتماال مکانیسم های یادگیری و بازتوانی مغزی نیز دخالت دارند؛ بهبودی نسبی در
سنین باالتر ،در اشکال خاصی از تنبلی به دلیل آستیگماتیسم دیده می شود.

علل بروز آمبلیوپی
آمبلیوپی ممکن است یک یا چند علت داشته باشد .سه دلیل مهم این بیماری انحراف
چشم ،عیوب انکساری و محرومیت بینایی هستند.
آمبلیوپی ناشی از استرابیسم
این نوع از تنبلی چشم ،به دلیل آشکار بودن دلیل آن (انحراف چشم) ،معموال سریع
تشخیص داده می شود .در این نوع بیماری یک چشم مستقیم است و برای دیدن استفاده
می شود و چشم دیگر اغلب انحراف به داخل (ایزوتروپی) یا به خارج (اگزوتروپی) دارد.
وقتی این پدیده در کودکان به وجود می آید؛ مغز ،تصویر دوم (چشم غیرغالب دارای
انحراف) که محو است را حذف می کند (مهار ،)suppression :زیرا نمی تواند هم زمان روی
دو تصویر تمرکز کند .تداوم این وضعیت منجر به آمبلیوپی می شود .این نوع آمبلیوپی
همواره به صورت یک طرفه اتفاق می افتد .اگر انحراف چشم گهگاهی یا متناوب باشد،
تنبلی چشم شدید نیست و در مواردی که نگاه غالب بین دو چشم جابه جا شود ،تنبلی
نداریم .آمبلیوپی ناشی از ایزوتروپی شایع تر از اگزوتروپی است .زمانی که استرابیسم در

بیماران با سنین باالتر اتفاق می افتد ،به دلیل اینکه مغز آن ها
دیگر انعطاف پذیر نیست ،هر دو تصویر هم زمان ولی در دو محل
مختلف دیده می شوند که این امر باعث بروز دوبینی می شود و
چشم ها دچار تنبلی هم نمی شوند.
آمبلیوپی ناشی از عیوب انکساری
این نوع از تنبلی چشم اغلب دیر تشخیص داده می شود .هیچ
نشانه ظاهری برای تشخیص والدین وجود ندارد .بسیاری از این
کودکان در غربالگری مدارس کشف می شوند .این حالت اغلب
یک طرفه است اما می تواند دو طرفه باشد.
 .1آمبلیوپی آنیزومتروپیک

به علت اختالف عیوب انکساری بین دو چشم ایجاد مى شود.
این اختالف در دوربینی و آستیگماتیسم چنانچه معموال از 1/5
دیوپتر و در نزدیک بینی چنانچه از  3دیوپتر بیشتر باشد ،منجر
به ایجاد آمبلیوپی در چشم ضعیف تر خواهد شد .عدم وضوح
تصویر در چشم ضعیف تر که سبب انتقال تصویر تار و مبهم به
مغز می شود ،با تصویر چشم خوب که واضح است قابل انطباق
نمى باشد .در مغز تصویر آن چشم تضعیف شده ،منجر به ایجاد
آمبلیوپی مى گردد .این پدیده سبب می گردد دید چشم آمبلیوپ
در شرایط دوچشمی نسبت به زمانی که چشم سالم کامال بسته
باشد کاهش بیشتری نشان دهد .تاری دید در آنیزومتروپی
دوربینی نسبت به آنیزومتروپی نزدیک بینی بیشتر بوده و لذا
آمبلیوپی آن هم شدیدتر است زیرا در نوع نزدیک بینی به علت
نزدیک بین بودن هر دو چشم ،چشم بهتر برای دید دور و چشم
ضعیف تر برای دید نزدیک انتخاب شده و هر دو چشم مورد
استفاده بوده خطر آمبلیوپی کمتر است ولی در نوع دوربین چون
چشم دوربین تر (با خطای انکساری باالتر) ،توانایی تطابق بیشتر
را ندارد لذا کمتر استفاده شده ،آمبلیوپ مى گردد .فقط به طور
استثناء در نوع خاصی از نزدیک بینی (نزدیک بینی محوری)،
به علت تغییرات ارگانیک درشبکیه چشم ،ضعف بینایی آن ها
شدیدتر از آمبلیوپی افراد دارای آنیزومتروپی دوربینی است.
گاهـی آمبلیوپـی آنیزومتروپیـک و استرابیسـمیک بـا هم دیده
مـی شـود یعنـی چشـم آمبلیـوپ ممکـن اسـت دچـار انحـراف
گـردد و تشـخیص ایـن کـه کـدام یـک از آنهـا بـه صـورت اولیه
سـبب آمبلیوپـی شـده ناممکن اسـت.
 .2آمبلیوپی ایزوآمتروپیک

زمانی که هر دو چشم عیب انکساری شدید داشته و تصویر ماکوال
در هر دو طرف واضح نباشد .در حقیقت یک محرومیت بینایی در
دو طرف دیده مى شود .مشاهده شده است که دوربینی دو طرف
چنانچه از  4/5دیوپتر و آستیگماتیسم دو طرف چنانچه از 2/5
دیوپتر بیشتر باشد ،خطر آمبلیوپی دوطرفه وجود دارد .در مورد
نزدیک بینی ،خطای باالتر از  8دیوپتر احتمال تنبلی چشم دارد.
آمبلیوپی به علت محرومیت بینایی
بـرای بـه وجود آمدن تصویر واضح روی شـبکیه چشـم ،مسـیر
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بینایـی بایـد عـاری از هـر گونه مانعـی باشـد .مـواردی از قبیل
آب مرواریـد (کاتاراکـت) ،افتادگـی پلک (پتوز) شـدید و کدورت
قرنیـه مـی توانـد باعـث آمبلیوپی یـک طرفه یـا دو طرفه شـود.
ایـن نـوع آمبلیوپـی از انواع دیگر شـدیدتر اسـت.
در بعضی از انواع کاتاراکت های مادرزادی یک طرفه شدید،
چنانچه قبل از  3ماهگی یا براساس برخی مقاالت قبل از 8
هفته اول تولد ،عمل جراحی انجام نشود (برداشتن آب مروارید)
و تصحیح انکساری صورت نپذیرد ،آمبلیوپی شدید مقاوم به درمان
ایجاد می شود.
به مقاله بیمار خردسال و اتاق عمل در صفحه  14مراجعه
نمایید .نایب سردبیر
حاالت خاص تنبلی چشم
Occlusional Amblyopia

در مواردی که چشم سالم برای درمان آمبلیوپی بسته شود
ممکن است خود دچار تنبلی شود (این اتفاق بخصوص قبل از
 4سالگی ممکن است بروز کند) .گاهی استفاده طوالنی مدت از
قطره آتروپین در یک چشم نیز (بخصوص در چشم های دوربین)
موجب آمبلیوپی می شود.
آمبلیوپی ناشی از نیستاگموس (چشم لرزه)

نیستاگموس چه به صورت آشکار و چه به صورت مخفی مىتواند
سبب کاهش بینایی و آمبلیوپی دوطرفه گردد .مکانیسم ایجاد
آمبلیوپی در نیستاگموس مىتواند ناشی از عدم ثبات تصویر در
فووه آ در اثر لرزش چشم باشد.
تشخیص
 .1بررسی حدت بینایی

کودکان از  3سال به باال می توانند با آموزش ،حرف  Eرا در
جهت های مختلف تشخیص دهند و با این کار می توان دید آنها
را با استفاده از تابلوی اسنلن ،اندازه گیری کرد .اندازه گیری دید
بهتر است درحالیکه هر کدام از چشم ها کامال پوشیده شده و به
صورت چند حرف در یک خط (نه حروف تک تک) ،اندازه گیری
شود .اختالف دید بین دو چشم بیشتر از  2خط ،آمبلیوپی تعریف
میشود.
در کودکان با سن کمتر ،با کارت های تصویری  ،Alenکه شکل
اشیاء روی آن منقوش است یا کارت های  Tellerکه روی کارت،
خطوط راه راه وجود دارد ،دید چشم ها ارزیابی می شود .البته تست
اسنلن ارزش باالتری دارد.
 .2مقایسه فیکساسیون دو چشم نسبت به یکدیگر
()binocular fixation pattern

این روش در مواردی که سن بچه کم باشد و برای اندازه-گیری
دید همکاری ننماید و در ضمن چشم ها انحراف نداشته باشد،
استفاده می شود .در این روش با یک پوشاننده (،)occluder
یک چشم را پوشانده ،واکنش چشم دیگر را ارزیابی می کنند.

اگر کودک مقاومتی نکند و فیکساسیون چشم خوب باشد ،نشان
می دهد که دید چشم ها به هم نزدیک است ولی اگر یک چشم
آمبلیوپی یا کاهش بینایی داشته باشد ،کودک واکنش نشان داده،
مانع را از روی چشم برمی دارد یا تالش می کند اطراف شیء را نگاه
کند و حتی ممکن است گریه کند (شکل .)1

شکل  :1بررسی بینایی در کودکان ،اگر کودک همکاری خوبی نداشته باشد و در طول
معاینه گریه کند ،این تست قابل اعتماد نیست.

 .3سایر روش ها

بررسی دید سه بعدی ،رتینوسکوپی و تست های الکتروفیزیولوژي

درمان
بهبودی ،بستگی به مرحله تکامل راه های بینایی در زمان شروع
اختالل دید غیر طبیعی (دوره محرومیت بینایی) و سن شروع
درمان دارد .این بیماری به هر علتی که ایجاد شده باشد ،اصول
درمانی مشابهی دارد :به کار وا داشتن چشم تنبل جهت بهبود دید
آن چشم .در ابتدا هدف ،رسیدن به بهترین دید ممکن برای چشم
تنبل و هدف بزرگ تر ،دستیابی به دید برابر در هر دو چشم است.
 .1اقدام پایه

نوع  occlusionalتجویز می شود .درمان بستن زیر  4سالگی ،پاسخ
خوبی دارد و باالی  6سالگی خیلی موثر نیست .هر چند تا زیر 8
سالگی هم توصیه می شود .درمان نگهدارنده را تا  10و گاهی 12
سالگی به دلیل ماهیت عودکننده تنبلی توصیه می کنند .برای
پوشاندن چشم از چسباندن پوشش روی چشم یا روی شیشه
عینک استفاده می شود (شکل .)2

شکل  :2پوشش روی چشم یا روی شیشه عینک

والدین باید درباره تمام پیچیدگیهای مربوط به درمان و نیز مراقبت
از پوست ناحیه اطراف چشم به دلیل استفاده از پوشاننده چسبی،
آموزش داده شوند .سن بیمار و همکاری وی و والدین در بستن چشم
و انجام پیگیریهای الزم بر طول دوره درمان اثرگذار هستند.
 .4پنالیزاسیون ()penalization

در این روش درمانی ،تصویر یک چشم با استفاده از شیشه عینک
یا استفاده از قطره سیکلوپلژیک (در چشم سالم) ،تار می شود.
هدف ،تار کردن چشم سالم به میزانی است که بیمار بتواند از
چشم تنبل خود در دید دور یا نزدیک استفاده نماید .این روش در
کودکانی که بستن چشم را تحمل نمی کنند یا بستن چشم سبب
آشکار شدن انحراف چشم می شود و یا خطر بروز آمبلیوپی چشم
سالم ناشی از بسته شدن وجود دارد ،استفاده می شود.

در مواردی که علت آمبلیوپی محرومیت بینایی است (مانند
کاتاراکت یا پتوز شدید) ،ابتدا عامل مانع تشکیل تصویر واضح
بایستی برطرف شود.
درمان تنبلی چهار رکن دارد :گشودن مسیر بینایی از کدورت،
اصالح خطای انکساری ،درمان  patchingو عمل جراحی صاف
کردن چشم؛ هر چند همه این  4مرحله در انواع تنبلی ضرورت
ندارند.

پنالیزاسیون دارویی
قطره آتروپین ( 0/5یا  1درصد) برحسب سن کودک  2تا  3بار
در هفته در چشم سالم چکانده می شود .با انجام این روش ،چشم
سالم کودک ،قدرت تطابق خود را از دست می دهد و خصوصا دید
نزدیک آن مختل می شود؛ به این ترتیب چشم تنبل برای کسب
تجربه بینایی برتری می یابد.

تمام انواع اصالحات انکساری بایستی مد نظر قرار گیرند؛
مانند استفاده از لنزهای تماسی برای کودکانی که پس از عمل
لنزکتومی بدون جایگذاری لنز ،دارای اختالل انکساری باال
هستند (بویژه در موارد یک طرفه).

استفاده از عدسی خاص در شیشه عینک
در این روش جلوی چشم سالم ،شیشه عینک  1/5-3دیوپتر مثبت
اضافه گذارده میشود و چشم تنبل به اندازه تصحیح میشود .در این
حالت نیز تجربه بینایی چشم سالم تضعیف و تجربه بینایی چشم
تنبل تقویت میشود.

 .2رفع عیوب انکساری

 .3بستن چشم ها ()patching

بستن چشم برای درمان آمبلیوپی از سال  1743با موفقیت به
کار گرفته شده است و هنوز نسبت به روش های دیگر ارجح است
و به  3حالت انجام می شود:
بستن تمام وقت ( ،)Total Time Patching: TTPبستن پاره وقت
( )Partial Time Patching: PTPو بستن متناوب ()alternate
بستن تمام وقت برای موارد شدید استرابیسمیک و در ابتدای
درمان؛ پاره وقت برای موارد آنیزومتروپیک و ادامه و نگهداری
درمان تنبلی و متناوب برای موارد ایزوآمتروپیک و پیشگیری از

استفاده از مواد پخش کننده نور و فیلترهای تار کننده در
شیشه عینک چشم سالم
استفاده از لنزهای تماسی با مردمک تیره (black pupil contact
)lens

 .4صـاف کردن چشـم بـه روش جراحـی (اگر تنبلـی از نوع
استرابیسـمیک باشد).

با همراستا نمودن دو چشم ،احتمال برقراری فیوژن (درک
بینایی هماهنگ) امکان پذیر می شود که بهترین پشتوانه برای
درمان آمبلیوپی استرابیسمیک است.
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 .1از دالیـل رایـج آمبلیوپـی مـی تـوان مـوارد زیر را نـام برد ،به
جز :
الف) استرابیسم
ب) تروما
ج) محرومیت بینایی
د) خطای انکساری
 .2کدامیـک از مـوارد ذیـل ممکن اسـت باعـث بـروز آمبلیوپی
شوند؟
الف) کاتاراکت
ب) پتوز
ج) کدورت قرنیه
د) همه موارد
 .3دوران خطیـر تکامـل بینایـی ( )critical periodدر چه سـنی
است؟
الف)  1تا  3سالگی
ب)  1تا  8سالگی
ج) بدو تولد تا سه ماهگی
د)  1تا  5سالگی
 .4بسـتن چشـم هـا جهت درمـان آمبلیوپی حدودا از چه سـالی
آغاز شـده است؟
الف) 1750
ب) 1850
ج) 1950
د) 1990
 .5کدامیـک از مـوارد زیـر جهـت پنالیزاسـیون در درمـان
آمبلیوپـی اسـتفاده مـی شـوند؟
الف) قطره آتروپین
ب) عدسـی بـا نمـره  1/5تـا  3دیوپتـر مثبت تر ،در شیشـه
عینک چشـم سـالم
ج) استفاده از لنزهای تماسی با مردمک تیره
د) همه موارد
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 .6روش خاص ،استاندارد و موثر درمان آمبلیوپی است؟
الف) رفع خطای انکساری
ب) بستن چشم ها
ج) پنالیزاسیون
د) جراحی
 .7کدامیک از انواع آمبلیوپی مقاوم تر است؟
الف) آمبلیوپی ناشی از نیستاگموس
ب) Occlusional Amblyopia
ج) فیکساسـیون خـارج از مرکـز (تمرکـز دیـد در نقطـه ای
خـارج از فـووه آ)
د) آمبلیوپی ایزوآمتروپیک
 .8کدام جمله صحیح نیست؟
الـف) آمبلیوپـی ناشـی از انحـراف ایزوتروپـی شـایع تـر از
انحـراف اگزوتروپـی اسـت.
ب) آمبلیوپی ناشی از خطای انکساری معموال دیر تشخیص
داده می شود.
ج) در سـنین بـاالی  5سـالگی ،درمان آمبلیوپـی موثر نبوده و
در صـورت تشـخیص در این سـنین ،درمان انجام نمی شـود.
د) استفاده طوالنی مدت از قطره آتروپین در یک چشم می تواند
ایجاد آمبلیوپی کند.
 .9غربالگـری بـرای تشـخیص کدام نوع آمبلیوپی در کشـور انجام
می شود؟
الف) ناشی از خطای انکساری
ب) استرابیسمیک
ج) ناشی از کاتاراکت
د) ناشی از پتوز شدید
 .10کدام نوع آمبلیوپی ،به درمان مقاوم است؟
الف) آمبلیوپی ناشی از اگزوتروپی
ب) آمبلیوپی ایزوآمتروپیک
ج) آمبلیوپی آنیزومتروپیک
د) آمبلیوپی ناشی از کاتاراکت درمان نشده

دکتر علیرضا کشتکار جعفری
دانشیار دانشگاه علوم
پزشکی تهران
دکتر سید فرزاد محمدی
استادیار دانشگاه علوم
پزشکی تهران

انحراف چشم با بزرگ تر شدن کودک متولد شده ،برطرف می شود!
اصلا چنیـن ایـده ای درسـت نیسـت .هـر انحـراف پایدار یـا تکرار شـونده در چشـم ،نیاز
به بررسـی ،تشـخیص و مداخلـه دارد.
در یکی از تقسیم بندی ها ،انحراف چشم به دو دسته :انحراف های کاذب و انحراف های
واقعی تقسیم می شود .در نوع اول ،همان طور که از عنوان آن پیداست ،انحراف واقعی وجود
ندارد و در نژاد آسیای جنوب شرقی و در بعضی از کودکان ایرانی نیز دیده می شود .در
این حالت ،به دلیل ساختارهای خاص صورت و اجزای حدقه به نظر می رسد که چشم ها
انحراف دارند و دلیل آن وجود یک چین پوستی برجسته در سمت باال و نازال چشم است.
کودکانی که پل بینی پهن دارند نیز چشمشان کج به نظر می رسد .با بزرگ شدن کودک،
پل بینی به نسبت کوچک تر می شود و چین پوستی نیز مرتفع شده ،ظاهر کج کاذب در
موارد زیادی کمتر و نامحسوس تر می گردد.
حالـت دیگـر کـه بـه انحـراف مـی مانـد ،زمانی اسـت که کـودک (یا حتـی بزرگسـال) به
نقطـه ای بسـیار نزدیـک بـه صـورت خود ،نـگاه می کنـد .در این وضعیت چشـم هـا تقارب
پیـدا مـی کننـد و البته هماهنگ هسـتند .این حالت گذرا اسـت و با توجه بـه دور ،برطرف
مـی شـود .ایـن وضعیـت نیز اگـر ماندگار باشـد ،باز هم انحراف چشـم محسـوب می شـود.
پـس از تولـد کـودک ،یکـی دو مـاه طـول مـی کشـد که حـدت بینایـی بهتری به دسـت
بیایـد و درک مشـترک دو چشـمی شـکل گیـرد .در ایـن دوره ،گاهـی چشـم ها شـناور و
ناهماهنـگ بـه نظـر مـی رسـند (بعضـی اوقـات کـج بـه نظـر مـی رسـند) .امـا بایـد توجه
داشـت ایـن حالت سـیال اسـت و هیچ زاویـه و جهـت انحراف ثابتـی برایش وجـود ندارد.
تـداوم ایـن حالـت نیـز پس از دو سـه ماهگی غیر عـادی اسـت و از این پس انتظـار داریم
چشـم هـا توجـه به اشـیاء و تعقیـب آن ها را داشـته باشـند.
درباره این موارد می توان صبر کرد و در غیر این موارد بررسی و مداخله ضروری ست.
آدمی که انحراف چشم دارد ،انگار پشت سرش هم چشم دارد!
ایـن حـرف تـا حـدودی درسـت اسـت .واقعیت این اسـت کـه افـرادی که انحراف چشـم
بـه خـارج دارنـد ،میـدان بینایـی تک چشـمی وسـیع تری دارنـد که هـر چه ایـن انحراف
بیشـتر باشـد ،نقـاط خلفـی تـری در دیـدرس آن ها قرار مـی گیـرد .اما معموال چشـم کج،
تنبـل هـم هسـت؛ پـس از اسـتعداد دیـد کافی برخـوردار نیسـت و این باعث می شـود که
بـا وجـود وسـیع تر بـودن میدان دیـد ،فرد تمرکـز و درک هوشـیارانه به تمام ابعـاد میدان
بینایی اش نداشـته باشـد.
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توضیح عکس جلد 1
دکتر سیدفرزاد محمدی
استادیار دانشگاه علوم
پزشکی تهران

در دو سال اول زندگی -بخصوص سال اول -شبکه های عصبی مغز توانایی بازسازی دارند
و شاهخه های عصبی و شبکه های جدید در مغز شکل می گیرد .این قابلیت همان �plastic
 ityسلول ها و بافت های جنینی است .سنین متفاوتی برای این استعداد ذکر شده است و
برخی منابع به سنین  5تا  8سال نیز اشاره کرده اند .البته موارد خفیفی از  plasticityتا
سنین  40سالگی هم برقرار است.
 plasticityیعنی قابلیت نمو ،تکوین و دگرگونی ساختاری .تجربه و آموزش در سطح
ریز ساختاری ،موجب شکل دهی به مغز و طراحی مسیرها و ارتباطات مغزی می شود
مانند بدنسازی برای ساختار عضالنی -اسکلتی .آموزش ،بازآموزی و تمرین موجب حذف
noiseها ،ارتباطات  dysfunctionalو َه َرس مسیرهای ناکارآمد می شوند؛ مسیرهای
منطقی ،تفکر درست و بدون اعوجاج در مغز تقویت می شوند .آموزش درس ریاضی
بیشترین تاثیر این چنینی را دارد.
 Plasticityدر سیستم عصبی بینایی نیز وجود دارد .دیده شده است کسانی که بازی های
رایانه ای انجام می دهند یا نقاشی (متنوع و رنگی) می کشند و کارتون می بینند ،تنبلی
چشمشان زودتر و بهتر اصالح می شود؛ به دلیل اینکه بینایی گسترده تر و غنی تری را
تجربه می کنند .در استرابیسم یا سایر اختالالت چشمی ،چشم کج یا معیوب ،تجربه بینایی
خوبی پیدا نمی کند.
در ارتباط با بینایی ،تخصصی شدن و توسعه ساختاری ،الگویی دو چشمی دارد .بافت
عصبی متناظر با چشم راست و چپ در کنار یکدیگر ،به صورت ستون های یکی در میان
در قشر پس سری هستند (شکل  1و .)2

شکل  :1مسیر بینایی تا کورتکس پس سری مغز
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وقتی که پیام از هر دو چشم دریافت می شود ،هر دو ستون ( ،)columnرشد می کنند و
به دلیل اینکه این دو تصویر ،یک نقطه در میدان بینایی را تصویر می کنند ،ترکیب این دو
باعث ایجاد یک تصویر منسجم و بلکه درک سه بعدی می شود .حال اگر یک چشم (چشم
غیر غالب) ،انحراف پیدا کند ،الیه های فیبر عصبی آن چشم ،تصویری از نقطه دیگری از
میدان بینایی دریافت می کنند که قابل ترکیب شدن با تصویر چشم دیگر (غالب) نیست.
مغز برای اینکه تصویر چشم غالب را حفظ ،درک و تقسیر کند ،تصویر دیگر را مهار
( )suppressمی کند .این در واقع یک مکانیسم سازشی است؛ هر چند نامطلوب است و با
گذشت زمان موجب تنبلی چشم می شود.
در نمونه حیوانی (میمون) دیده شده که در این شرایط ستون های عصبی در قشر پس
سری ،به صورت یکی در میان آتروفیک و هیپرتروفیک می شوند .ستون های عصبی چشمی
که می بیند پهن تر و چشمی که کج شده است یا دید خوبی ندارد ،کوچک تر می شوند
(شکل .)2
این دقیق ترین توصیف ساختاری و زیستی از بیماری تنبلی چشم است .از سال ها قبل گفته

در جسم زانویی خارجی ( )LGBو همین طور در شبکیه ،حجم بافت
عصبی کاهش پیدا می کند؛ یعنی  LGBچشم تنبل کوچک تر از
چشم دیگر است و بافت عصبی شبکیه چشم تنبل هم کمتر است
ولی اینها ثانویه هستند .چون کاربردشان فقیر بوده است ،کل
ساختار توسعه پیدا نمی کند و این جنبه منفی  plasticityاست.
 plasticityبینایی در سه ماه اول زندگی ،دوره جدی و مهمی دارد
که به آن دوره بحرانی ( )criticalگفته می شود و یک دوره طوالنی
مدت تر دارد که تا سنین  6تا  8سالگی است.

شکل  :2نمای شماتیک مکانیسم بروز آمبلیوپی در کورتکس مغز

می شود ،تنبلی چشم بیماری ای است که در معاینه آن ،بیمار مشکلی
در ساختار چشم ندارد .البته نشان داده شده است که در آمبلیوپی،

وقتی دید چشم تنبل در بزرگسالی با عینک یا جراحی اصالح
می شود ،ساختار مغز تغییر نمی کند ولی با ایجاد تجربه بینایی،
در واقع عملکرد «یادگیری» اتفاق می افتد و ممکن است دید به
میزان کمی بهبود یابد Plasticity .مکانیسم سخت افزاری درمان
آمبلیوپی ست و یادگیری و بازتوانی ،مکانیسم های نرم افزاری
درمان آن هستند.

توضیح عکس پشت جلد
نیستاگموس (واکنش) اپتوکینتیک
نيستاگموس اپتوكينتيك ،نيستاگموسی است كه جهت بررسي و ارزيابي ديد در بيماراني كه قادر به تكلم نيستند (مانند خردساالن)
و افرادي كه مشكوك به تمارض هستند ،القا ميشود.
در این تست ،استوانه در فاصله  40سانتی متری فرد نگاه داشته شده ،حول محور عمودی چرخانده می شود و در میدان بینایی و دید
روبروی فرد معاینه شونده قرار داده می شود .سرعت حرکت دوار بایستی ثابت و نه خیلی سریع باشد چرا که موجب تاری تصویر در فرد
می شود .در این حالت فرد تالش می کند تا یک تصویر ثابت در فووه آ از یک جسم متحرک برقرار نگاه دارد .در ابتدا چشم ،خطوط را
با حرکت آهسته دنبال می کند اما خطوط چرخیده و از دید خارج می شوند و چشم ناگزیر تمرکز خود را به خط دیگری می چرخاند.
این جابجایی ،با حرکت سریع انجام می شود .ترکیب حرکت دنبال کننده آهسته با حرکت جابه جا شونده ناگهانی ،نیستاگموس نامیده
می شود .القای نیستاگموس بیانگر فعالیت حس بینایی و اختصاصا عملکرد مرکز بینایی (فووه آ) است.
این واکنش در سنین  5تا  6ماهگی به بعد رشد ،کامل می شود؛ هرچند این واکنش در نوزادان نیز دیده می شود .می توانید این پاسخ
را در چشم فردی که در قطار نشسته و به بیرون نگاه می کند نیز مشاهده نمایید .از این تست برای تشخیص تمارض به نابینایی در
بزرگساالن نیز استفاده می شود.
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تمرینات ارتوپتیک
دانش پیشرفته برای پرستار چشم

الهام رخشی
کارشناس ارشد
بینایی سنجی
هیات علمی همکار
دکتر علیرضا کشتکار
جعفری
دانشیار دانشگاه علوم
پزشکیتهران

ارتوپتیک از کلمات یونانی ارتو ( )Orthoبه معنای مستقیم و اپتیک ( )Optikasبه معنای
بینایی گرفته شده است .ارتوپتیک در واقع برنامه ای به منظور درمان اختالالت مربوط به
حرکات چشم است .این اختالالت شامل :اختالل دید دو چشمی (هماهنگی دو چشم)،
تنبلی چشم و اختالل در حرکات چشمی است .این اختالالت معموال توسط چشم پزشکان
تشخیص داده می شود و ایشان بیماران را جهت درمان به ارتوپتیست ها و اپتومتریست ها
ارجاع می دهند .تمرینات ارتوپتیک گاهی در بهبود نتایج جراحی های استرابیسم نیز اثر گذار
هستند.
حوزه های درمانی ارتوپتیک شامل موارد ذیل است:
 .1عینک یا لنزهای اصالحی
 .2درمان های غیرجراحی انحراف چشم :شامل انجام تمرین و ورزش های چشمی به منظور
افزایش هماهنگی بین دو چشم؛ این ورزش ها غالبا برای درمان هتروفوریا و خستگی چشم
( )asthenopiaاستفاده می شوند.
 .3بستن چشم ها :شامل بستن ناحیه ای چشم مانند بستن دو طرفه قسمت داخلی ()nasal
چشمbinasal occlusion :
 .4تجویز پریزم (منشور)
 .5درمان دارویی :استفاده از قطره های سیکلوپلژیک
هتروفوریا

برای تعریف هتروفوریا باید ابتدا با اصطالح ارتوفوریا آشنا شد .ارتوفوریا یعنی فرد دارای دید
دو چشمی باشد و انحراف آشکار یا نهفته ای نداشته باشد .یعنی با پوشاندن یک چشم (cover
کردن) یا برداشتن پوشش ( )uncoverچشم ها هیچ گونه حرکتی نمی کنند .در این شرایط
محور بینایی دو چشم در نگاه به شی مشخص ،یکدیگر را قطع می کنند (شکل .)1
اما در هتروفوریا که نوعی اختالل دید دو چشمی است ،زمانی که یک چشم پوشانده می شود،
محور بینایی چشم دیگر ،شی را در موقعیت قرار گرفته مورد نظر ،چه در فاصله نزدیک و چه در
فاصله دور قطع نمی کند ( شکل .)2

شکل  :1مسیر بینایی
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شکل  :2شکل شماتیک اگزوفوریا (انحرف چشم به سمت خارج)

هتروفوریا به دو دسته جبران شده ( )compensatedو غیر جبران
شده ( )decompensatedتقسیم می شود .در دسته نخست شکایت
بینایی وجود ندارد اما در دسته جبران نشده -که ناشی از مشکالت
سیستم حرکتی و حسی یا به علت مشکالت آناتومیکی است-
شکایات اختالل بینایی وجود دارد.
علل ایجاد هتروفوریای جبران نشده

 .1استرس های سیستم بینایی شامل:
الف) کار نزدیک چشمی طوالنی مدت
ب) کارکردن در محیط کم نور و با کنتراست کم
ج) افزایش استفاده از حرکات تعقیبی چشم ،مانند تماشا یا
شرکت در ورزش هایی که از توپ در آنها استفاده می شود یا
مطالعه در شرایط غیر ثابت مانند مطالعه در اتومبیل
حالت خاصی از این وضعیت نزدیک نشستن به تلویزیون
است .سردبیر
د) اختالالت سیستم تطابقی و عیوب انکساری اصالح نشده
 .2استرس های تاثیرگذار بر سالمت:
الف) کاهش سالمت عمومی بیمار
ب) استرس و نگرانی
ج) افزایش سن
د) تاثیر جانبی داروها؛ بعضی از داروها سبب کاهش دامنه تطابق
شده و به صورت غیر مستقیم بر دید دوچشمی تاثیر می گذارند.
ارزیابی هتروفوریا

به منظور ارزیابی هتروفوریا باید به موارد زیر توجه کرد:
شکایات بینایی ()symptom
شامل :درد و گرفتگی در ناحیه چشمها و پیشانی ،دوبینی گهگاهی،
تاری دید ،خواب آلودگی و بسته شدن خودبه خودی پلک ها بعد از
انجام کار نزدیک و مشکالت درک عمق ()stereopsis

ارزیابی عیوب انکساری ()Refraction
به دو دلیل ضرورت دارد :اختالالت انکساری دوربینی و
آستیگماتیسم به خودی خود باعث خستگی می شوند .از سوی
دیگر اختالل انکساری دوربینی درمان نشده با تحریک تطابق بر
سیستم ورجنسی (حرکت همزمان چشم ها به خارج :تباعد و به
داخل :تقارب) تاثیر می گذارد و تالش چشم در ایجاد یا حفظ دید
واحد دوچشمی را تحت تاثیر قرار می دهد.
ارزیابی ذخیره ورجنسی ()fusional reserves

ارزیابی سیستم حسی چشم
درمان هتروفوریا

از بین بردن عملی که باعث عدم جبران هتروفوریا می شود
(کاهش استرس های سیستم بینایی؛ کمک به بهبود و سالمت
عمومی بیمار).
واقعیت این است که زندگی امروزی از نظر نیازهای بینایی
نامتعادل محسوب می شود! تلفن های همراه ،رایانه های
شخصی ،مطالعه طوالنی و سنگین ،رانندگی (و تمرکز زیاد)،
مشاهده تلویزیون به مدت زیاد و نظایر به شکل فراگیری سبک
زندگی امروزی را تشکیل داده اند و استرس سیستم بینایی
محسوب می شوند .محدود کردن این فعالیت ها و جایگزینی
آنها با ورزش ،مطالعه با شنیدن کتاب های صوتی و نظایر نمونه
اقدامات به منظور کاهش استرس هستند .سردبیر
اصالح عیوب انکساری
ورزش های چشمی (تمرینات ارتوپتیک)
تجویـز پریـزم (یعنـی عینـک هایـی کـه در آن هـا منشـور
تعبیـه شـده اسـت( ).شـکل )4

عنوان کلی این شکایات ،خستگی چشم ( )asthenopiaو
گرفتگی چشم ( )eye strainاست .سردبیر
کاور تست یا تست پوشش چشم ()Cover test

ارزیابی میزان هتروفوریا به کمک این روش با استفاده از منشور
(پریزم/پریزم بار) صورت می پذیرد.
به مقاله معاینات استرابیسم و ابزارهای آن در صفحه  8مراجعه
نمایید .نایب سردبیر
در این روش میزان هتروفوریا و چگونگی حرکات جبرانی
( )quality of recoveryمورد ارزیابی قرار می گیرد( .شکل )3

شکل  :4عینک دارای پریزم

ارجـاع بـه متخصصیـن دیگـر مانند نورولوژیسـتهـا (برخی
از بیمـاریهای سیسـتم عصبی عالئمی شـبیه بـه هتروفوریای
غیـر جبرانی دارنـد؛ ماننـد )Multiple Sclerosis
تمرینات اورتوپتیک
اهداف درمانی

 .1برطرف نمودن ساپرشن مرکزی

تمرینات
شکل  :3تست پوشش چشم با
استفاده از پریزم بار

کارت های استریوسکوپیک
تمرین دوبینی فیزیولوژیک
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الف -استفاده از دو مداد (شیء)

ب – مطالعه با میله ()Bar reading
ج -تمرین نخ و مهره ()Brock string

منشور چیست؟

 .2توسعه دامنه هماهنگی حرکتی چشم
تمرینات

استفاده از منشورها
به عنوان نمونه ،این تمرین را توضیح می دهیم:
از بیمار خواسته می شود به یک حرف کوچک نگاه کند و
بتدریج قدرت منشور اضافه شده و از بیمار خواسته می شود
سعی کند شی را واضح ببیند .اگر دوبینی اتفاق افتاد از قدرت
منشور کاسته می شود تا بیمار دید واضح پیدا کند .این تمرین
را باید به مدت  5دقیقه انجام داد.
تمرین سه گربه
روش منشورهای فلیپ
سیناپتوفور یا آمبلیوسکوپ
تمرینات ارتوپتیک بسیار گسترده هستند و در این متن به
مشهورترین آنها اشاره شد .این تمرینات تنها به منظور رفع
عالیم ناشی از هتروفوریای جبران نشده نیستند و در مواردی
که سیستم تطابقی دچار نارسایی و خستگی می شود نیز کمک-
کننده هستند.
این تمرینات باید هم در منزل و هم داخل درمانگاه ارتوپتیک،
انجام شوند و موفقیتشان ارتباط کاملی با همکاری بیمار دارد.
جدول  :1اهداف و تمرینات ارتوپتیک

تمرینات

اهداف

کارت های استریوسکوپیک

برطرف نمودن
ساپرشن مرکزی

تمرین
دوبینی
فیزیولوژیک

منابع
Pickwell L.D, Binocular Vision Anomalies, London: Butherworth 1988
Griffin J.R, Binocular Vision Anomalies, USA: Professional
Press 1988
Stidwill D, Orthoptic Assessment & Management, Blackwell
Science, 2nd ed, London: Blackwell Science 1998

استفاده از دو مداد
(شیء)
مطالعه با میله

Scheiman M, Wick B, Clinical Managemnt of Binocular Vision,
3rd ed, Philadelphia: Wolters Kluwer 2008

()Bar reading

تمرین نخ و مهره

استفاده از منشورها
تمرین سه گربه
روش منشورهای فلیپ
سیناپتوفور یا آمبلیوسکوپ
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شکل  :5ست منشورهای تکی

MacEwen C, Gregson G, Manual of Strabismus Surgery,
Edinburg: Elsevier 2003

()Brock string

توسعه دامنه
هماهنگی حرکتی
چشم

منشورها ابزار اندازه گیری میزان انحراف چشم هستند.
منشورها بر اساس موقعیت قرارگیری قاعده شان ()Base
مقابل چشم نامگذاری می شوند .به طور مثال اگر منشور
طوری مقابل چشم بیمار نگهداشته شود که قاعده اش
به سمت بینی او باشد ،منشور قاعده به داخل یا Base
 inنامیده می شود .عالوه بر این کنار هر منشور عددی
نوشته شده که این اعداد نشان دهنده قدرت منشور به
واحد پریزم دیوپتر (واحد اندازه گیری انحراف) می باشند.
منشورها به دو شکل منشورهای تکی ( )Loose Prismو
منشورهای کنار هم ( )Prism Barدر کلینیک ها استفاده
می شوند (شکل )5

استفاده از دو مداد

مطالعه با میله

استفاده از منشورها

تمرین نخ ومهره

تمرین سه گربه

سیناپتوفور یا آمبلیوسکوپ

روش منشورهای فلیپ

منشورهای فلیپ

شکل  :6تمرینات اورتوپتیک
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استفاده از واکنش عنبیه به نور در تعیین حداکثر
سیکلوپلژی در کودکان مبتال به دوربینی
پرستاران به غیر از ثبت زمان قطره و تعیین زمانی وقت معاینه ،با نگاه به مردمک و تاباندن نور
به آن و دیدن عدم پاسخ به نور ،آمادگی برای معاینه را اعالم می کنند .شاخص اخیر ،برای معاینه
شبکیه خوب است اما برای رفرکشن سیکلوپلژیک لزوما بهینه نیست .ما می خواهیم این معاینه را
زمانی انجام دهیم که حداکثر فلج تطابق به دست آمده باشد .آیا این حداکثر را از روی پاسخ مردمک
به نور و گشادی آن می توان به دست آورد؟ این سوال مقاله پیش روست .سردبیر
طناز سعیدزاده
کارشناس پرستاری
دانشجوی کارشناسی ارشد
پرستاری مراقبت های ویژه

برگرفته از:
Longmuir et al,
Usefulness of Iris
Reactivity to Determine
the Peak Cycloplegia in
Hyperopic Children, INSIGHT 2012

سیکلوپلژی مناسب ،بخش مهمی از معاینه چشمی کودکان جهت تعیین خطای انکساری برای
کمک به تشخیص و درمان شماری از بیماری های چشمی کودکان مخصوصا ایزوتروپی تطابقی است.
با مهار تطابق ،خطای انکساری کودک به طور صحیح تر و دقیق تری تعیین می گردد .سیکلوپنتوالت
( 1درصد) ،آنتاگونیست پاراسمپاتیکی است و تاثیرات سیکلوپلژیک و میدریاتیک دارد و به طور متداول
برای ایجاد سیکلوپلژی در کودکان به کار میرود .تحقیقات کمی در ارتباط با کودکان انجام شده است
تا ارتباط بین میدریاز (گشادی مردمک) و سیکلوپلژی (فلج دارویی جسم مژگانی و مهار تطابق) در
سیکلوپنتوالت بررسی شود .برخی مطالعات مطرح کرده اند که حداکثر سیکلوپلژی پیش از حداکثر
میدریاز ایجاد میشود.
استفاده از مقیاسی عینی برای اندازهگیری واکنش عنبیه به نور برای کمک به تشخیص بهترین زمان
رفرکشن سیکلوپلژیک کاربرد بالینی زیادی دارد .مطالعهای در سال  2011با هدف تعیین حداکثر زمان
ایجاد سیکلوپلژی در کودکان با دوربینی و مقایسه آن با واکنش عنبیه به نور انجام شده است .نتایج
مطالعه مذکور نشان داد ،زمان عدم واکنش به نور مردمک (میدریاز) پس از زمان تحقق سیکلوپلژی
بدست میآید و موکول نمودن رفرکشن سیکلوپلژیک به بررسی واکنش مردمک به نور به عنوان نشانگر
تاثیر دارو ،باعث تاخیر غیرضروری در معاینه کودکان با عنبیههای رنگ روشنتر میشود .از سوی دیگر
ممکن است به دلیل ماندن پاسخ به نور در عنبیه های تیره تر ،موجب استعمال یک قطره غیر ضروری
دیگر شود.
در این مطالعه حداکثر خطای رفراکتیو اندازه گیری شده برای چشم های با رنگ روشن تر طی 20
دقیقه ،قابل اندازه گیری شد ،در حالی که عدم واکنش عنبیه به نور طی  30دقیقه به دست آمد .برای
چشمهای با رنگ تیرهتر حداکثر خطای رفراکتیو طی  40دقیقه به دست آمد و عدم واکنش عنبیه به
نور طی  60دقیقه .پس واکنش عنبیه به نور ،نشانه مناسبی برای شروع حداکثر سیکلوپلژی در کودکانی
که با یک قطره سیکلوپنتوالت  1درصد معاینه شده بودند ،نبود.
موثرترین دوز سیکلوپنتوالت دو نوبت قطره است اما مطالعات دیگر تاثیر استفاده از یک نوبت قطره
را در مقایسه با دو و سه نوبت انجام داده اند و نتیجه گیری کرده اند که تاثیر یک نوبت با چند نوبت
همسان است.
پس بهترین زمان برای انجام رفرکشن سیکلوپلژیک چه وقتی است؟
بازه زمانی  10تا  40دقیقه برای شروع حداکثر سیکلوپلژی به عنوان بهترین زمان انجام رفرکشن
سیکلوپلژیک گزارش شده است .این زمان با رنگ عنبیه (درجه  1کمرنگترین پیگمانتاسیون و درجه
 5تیرهترین) مرتبط است .در صورتی که عنبیه بیمار تیره باشد ،عملکرد بالینی استاندارد ،صبر کردن
به مدت  40دقیقه است اما اگر بیمار عنبیه های روشنی داشته باشد (درجه ،)1نیازی به تعویق معاینه
نمیباشد و حداکثر سیکلوپلژی در  20دقیقه ایجاد میشود .اگر در معاینه شک به دوربینی نهفته وجود
دارد ،می توان صبر نمود و استفاده از قطره سیکلوپلژیک را تکرار نمود تا زمانی که عدم واکنش عنبیه
به نور نیز حاصل شود .هنگامی که عدم واکنش به نور ایجاد شد (درجه  1طی  30دقیقه و درجه 2-4
طی  60دقیقه) ،تمام بیماران در حداکثر سیکلوپلژی هستند و برای مدت کافی در سیکلوپلژی بیشینه
خواهند ماند (به دلیل تجدید چکاندن قطره سیکلوپنتوالت).
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فيكساسيون خارج از مركز :هنگامي كه يك چشم در نقطه اي
غير از مركز فووه آ ،فيكس مي كند.

هانیه دلشاد
کارشناس پرستاری
کارشناس ارشد مدیریت
آموزشی
هیات علمی همکار
دکتر سید فرزاد محمدی
استادیار دانشگاه علوم
پزشکی تهران

حركات چشم؛ اگر حركات تك چشمي مورد معاينه باشد از
اصطالح ‘ ’ductionاستفاده مي شود .اين حركات در  8جهت
مورد بررسي قرار مي گيرند (باال ،پایين ،راست ،چپ ،باال و
راست ،باال و چپ ،پایين و راست ،پایین و چپ) .اگر حركات
هم زمان دوچشمي مورد بررسي باشد ،از اصطالح ‘’version
استفاده مي شود.

Eye movements

نگاه چشم به خارج

Abduction

نگاه چشم به داخل

Adduction

نگاه چشم به پایين

Depression

نگاه چشم به باال

Elevation

گردش كره چشم ،در چشم راست خالف جهت عقربه هاي
ساعت (و در چشم چپ در جهت عقربه هاي ساعت)

Extortion

گردش كره چشم ،در چشم راست در جهت عقربه هاي ساعت
(و در چشم چپ خالف جهت عقربه هاي ساعت)

Intorsion

تقارب :حركات هم زمان دو چشم به سمت داخل
واگرايي :حركات هم زمان دو چشم به سمت خارج
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Eccentric Fixation: EF

Convergence
Divergence

يك موقعيت معاينه براي بررسي انحرافات چشم كه در آن،
وضعيت غير عادي سر اصالح شده ،سر و بدن درا متداد هستند
و چشم ها مستقيم ،روبرو و دور را نگاه مي كنند.

Primary Position: PP

فيوژن :عملكردی حسي -حرکتی كه طي آن دو چشم روي
يك شيء در محيط خارج تمركز نموده ،هم زمان تصوير شيء
روي فووه آي هر دو چشم قرار مي گيرد ،سپس اين دو تصوير
در مغز با يكديگر تركيب شده و درك سه بعدي و هماهنگ از
آن شيء ايجاد ميشود.

Fusion

Heterophoria: Phoria

هتروفوريا (فوريا) :هرگونه انحراف نهفته چشم
Esophoria: E

ايزوفوريا :انحراف نهفته چشم به داخل
Exophoria: X

اگزوفوريا :انحراف نهفته چشم به خارج
Hyperphoria

هايپرفوريا :انحراف نهفته چشم به باال
Hypophoria

هايپوفوريا :انحراف نهفته چشم به پايين
Heterotropia: tropia

هتروتروپيا (تروپيا) :هرگونه انحراف آشكار چشم
Esotropia: ET/ET′

ایزوتروپي:انحراف چشم به سمت داخل
(گاهي از نماد { ′پرایم} براي ذكر انحراف به داخل در نگاه به
نزديك استفاده مي شود).

Intermittent: Int

گهگاهي :انحرافي كه گاهي ديده مي شود و گاهي ديده نمي شود.
بروز اين نوع انحراف با خستگي و وضعيت عاطفي نیز ارتباط دارد.
Nystagmus

نيستاگموس :چشم لرزه؛ عدم توانايي چشم براي اينكه در يك
موقعيت ثابت قرار بگيرد .نيستاگموس را از نظر دليل در دو دسته
كلي حسي و حركتي قرار ميدهند و از نظر طبيعت اختالل حركتي
چشم ،به  3دست ه شايع  ،Jerkپاندولي و چرخشي تقسيم ميشود.
Sensory nystagmus

نيستاگموس حسي :هرگاه عاملي در چشم ،مانند :كاتاراكت مادرزادي،
مانع از تجربه بينايي مناسب (در  3ماه اول تولد) شود ،استقرار حركتي
چشم و هماهنگي آن با چشم ديگر به خوبي شكل نمي گيرد.
Motor nystagmus

نيستاگموس حركتي :نوعي از نيستاگموس كه در آن چشم سالم
است ولي در اثر عدم هماهنگي در مغز ،چشم وضعيت ثابت به
خود نمي گيرد.
Jerk nystagmus

در اين نوع نيستاگموس چشم با حركت آهسته به يك جهت رفته
و به دنبال آن به سرعت به موقعيت اوليه خود بر ميگردد.
Pendular nystagmus

´Exotropia: XT/XT

اگزوتروپي :انحراف چشم به سمت خارج

نيستاگموس پاندولي :در اين نوع نيستاگموس چشم حركتی
نوساني بدون فاز سريع دارد و ممكن است در جهات مختلف
(افقي ،عمودي يا تركيبي) باشد.
Rotatory nystagmus

نيستاگموس چرخشي
Optokinetic nystagmus
Hypertropia: HT

هايپرتروپيا :انحراف چشم به سمت باال

نيستاگموس اپتوكينتيك :يك نيستاگموس كه جهت بررسي و
ارزيابي ديد در بيماراني كه قادر به تكلم نيستند (مانند خردساالن)
و افرادي كه مشكوك به تمارض هستند ،القاء ميشود .در اين
موارد اگر فرد ديد داشته باشد ،نيستاگموس در چشمان وي القاء
ميشود (توضیح عکس پشت جلد ،صفحه .)23
Null point

Hypotropia: HoT

هايپوتروپيا :انحراف يك چشم به سمت پایين (انحراف آشكار)
Alternating: Alt

وضعيتي در استرابيسم كه چشم انحرافيافته بين چشم راست و
چپ جابهجا ميشود.
Dominant

غالب؛ در بيمار استرابيسمي به چشمي گفته مي شود كه يا انحراف
ندارد و يا نسبت به چشم مقابل كمتر انحراف پيدا مي كند.
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نقطه خنثي :موقعيتي از جهت نگاه ( )gazeچشم ها كه در آن دامنه
نيستاگموس از همه جا كمتر است .فرد براي به دست آوردن اين
موقعيت ،سر خود را در يك موقعيت غيرطبيعي مي چرخاند تا
دامنه چشم لرزه ،کمینه شود.

آیـا آمبلیوپی و انحراف چشـم ریشـه در دوران قبل از تولد دارنـد؟ چه عواملی
باعـث ایجاد آن می شـود؟
دکتر مسعود اقصایی فرد
استادیار دانشگاه علوم
پزشکی تهران
دکتر آرش میرمحمد صادقی
فلوشیپ استرابیسم
همکاران پرستار

سمانه تقدیسی
همکار کلینیک نوین دیدگان

مریم سعادت
مترون بیمارستان نگاه

فریده سمائی
سرپرستار درمانگاه
استرابیسم بیمارستان فارابی

سارا ملک لو
همکار کلینیک نوین دیدگان

فریدا نوروزی
همکار بیمارستان فارابی

32

دکتـر اقصایـی فـرد :اصوال بحـث ژنتیکی ای تـا به حال بـرای آمبلیوپـی در افراد پیدا نشـده
اسـت و در کل یـک بیمـاری ژنتیکـی یـا مادرزادی نیسـت ،اگرچه برخـی از انـواع انحراف های
چشـمی ،در دوقلوهای یکسـان بیشـتر اسـت .به برخی توکسـین ها یـا ژن های خیلـی نادر در
برخـی از انـواع ایـن بیمـاری ها اشـاره شـده اسـت ولی به طـور عموم مـی توان گفـت دخالتی
ندارند.
و عمال روشی هم برای جلوگیری از بروز آن وجود ندارد؟
دکتر اقصایی فرد :این که مادر بخواهد کاری برای جلوگیری از بروز بکند ،خیر .در  90درصد
بیماران مشکالت بارداری وجود ندارد .در موارد کمی ممکن است مشکل زمینه ای وجود
داشته باشد ،مثال مادر فشار باال داشته باشد (اکالمپسی-پره اکالمپسی) و کودک متعاقب این
شرایط ،زودتر از موعد به دنیا آمده باشد .در این کودکان احتمال وجود اختالالت انکساری
بیشتر است ولی به طور عموم اغلب کودکان این طور نیستند ،یعنی مادر مشکلی نداشته است.
دکتر میرمحمد صادقی :عواملی که در دوران بارداری اثر دارند ،بیشتر ممکن است روی
خود چشم اثر بگذارند .البته عوامل تاثیرگذار روی مغز هم هست .مثال ممکن است یک
سری بیماری هایی که مادر در دوران بارداری می گیرد ،مانند سرخجه ،باعث بروز آب مروارید
مادرزادی شده و این آب مروارید باعث ایجاد آمبلیوپی شود .ممکن است اختالل ساختمانی
دیگری داخل چشم بروز یافته و این اختالل باعث آمبلیوپی شود .بنابراین ،اختالالت دوران
بارداری با اثر بر چشم و ایجاد اختالالت دیگر ،ممکن است زمینه بروز آمبلیوپی شوند .مساله
دوم ،مغز است .در دوران بارداری یا هنگام زایمان اگر مشکلی برای جنین پیش آید و مغز
کودک مشکلی پیدا کند ،ممکن است کودک انحراف چشم پیدا کند و به تنبلی چشم مبتال
شود و البته ممکن است مشکالت متعدد دیگری هم داشته باشد .این افراد به درمان های
معمول ما نیز خیلی سخت جواب می دهند.
اگـر بیمـاری هـا را بـه دو دسـته ارثـی (ژنتیکـی و مـادرزادی) و اکتسـابی تقسـیم کنیم،
تنبلـی چشـم از مـوارد اکتسـابی محسـوب مـی شـود .امـا فرزنـدان والدینـی کـه سـابقه
آمبلیوپـی و انحـراف چشـم دارنـد احتمال بیشـتری برای ابتال بـه همین بیمـاری ها دارند.
سر د بیر
بعضـی افـراد می گوینـد کودکشـان بعـد از افتادن از تخـت ،یک تب شـدید یا
تشـنج دچار انحراف چشـم شـده اسـت .آیـا بـروز انحراف چشـم با ایـن موارد
مرتبط اسـت؟
دکتـر اقصایـی فرد :بـه طور عمـوم نه ،هیچکـدام ارتباطـی ندارند؛ ولـی بنـدرت ،ضربه های
شـدید ،افتـادن از ارتفاعـات خیلـی بلند که همراه با اختالل هوشـیاری باشـند یا تشـنجی که
در زمینـه یـک بیمـاری مغـزی همراه باشـد ،می تواند باعث انحراف چشـم شـود ولـی افتادن
معمولـی یعنـی افتـادن از فاصله  20-30سـانتی متـر ،باعث این اختالل نمی شـود.
خیلـی از تشـنج هـا در کودکـی کـه بـه دنبـال تـب شـدید بـروز مـی کننـد ،بیمـاری خاصی
نیسـتند؛ کـودک یـک بـار تب و بـه دنبال آن یک بار در طول عمر ممکن اسـت تشـنج ناشـی
از تـب ( )febrile seizureکنـد .هیچ بیماری نورولوژیکی هم برایشـان محسـوب نمی شـود .در
واقـع خیلـی از تشـنج های ناشـی از تـب بـاال{ association ،همراهی} با انحراف چشـم دارند
تـا اینکـه عامـل { etiologicایجـاد کننـده} آن باشـند؛ ممکـن اسـت همراهی با آن داشـته
باشـند؛ پـدر و مـادر بیشـتر دقـت کرده باشـند و فکر کرده باشـند که به خاطر تب اسـت .در
قدیـم نوعـی از انحراف چشـم وجود داشـت به نـام  ،congenital ETیعنی انحـراف مادرزادی
چشـم هـا؛ بیشـتر مادرهـا از این اصطالح که گفته شـود مادرزادی اسـت ،خوششـان نمی آید
و نسـبت بـه آن مقاومـت نشـان می دهند .بـه همین دلیل بعدهـا از اصطلاح ،Infantile ET

یعنی انحراف چشـم شـیرخوارگی ،اسـتفاده شد.
والدیـن دوسـت دارنـد انحراف چشـم بـروز یافتـه را به چیزی
مرتبـط بداننـد تا اینکه گفته شـود مادرزادی اسـت .مادرزادی
هـم نیسـت یعنـی مـادر یـا پـدر نقشـی در ایجـاد آن ندارند و
مـورد ژنتیکـی برای آن پیدا نشـده اسـت.
دکتـر میرمحمـد صادقـی :ضربـه ممکن اسـت فلـج اعصاب
کرانیـال ایجـاد کنـد (اعصـاب  3و  4و  6مغـزی) .ایـن ضربـه
ممکـن اسـت باعـث فلج ایـن اعصاب شـود و متعاقـب آن باعث
ایجاد استرابیسـم شـود .البتـه این ضربه ها اصطالحـا یک ضربه
حسـابی هسـتند ،مثال در اثر تصـادف .اکثرا ضربه هایی هسـتند
کـه باعـث بیهوشـی بیمار می شـوند .ضربـه های کوچـک باعث
فلـج اعصـاب کرانیـال نمـی شـوند .اصـوال هم ممکن اسـت یک
ضربـه ،یـک اسـترس که به کـودک وارد می شـود ،یـک انحراف
نهفتـه را کـه کودک می توانسـت با مکانیسـم هـای جبرانی نگه
دارد و ظاهـر نشـود ،را مختـل کنـد و انحراف ظاهر شـود.
در ایـن دو صـورت ممکـن اسـت ضربـه باعـث ایجـاد انحـراف
چشـم شـود .در صـورت اول ضربـه باعث انحـراف می شـود .در
صـورت دوم کـودک زمینه انحراف را داشـته اسـت و فقط ضربه
یـک عامـل تسـریع کننده اسـت نه عامـل ایجـاد کننده.
درمـان انحرافاتـی کـه بـا فلـج اعصـاب مرتبـط
هسـتند ،ماننـد سـایر انحـراف هـای چشـمی اسـت؟
دکتـر میـر محمد صادقـی :خیلـی از انحـراف های چشـمی
کـه در اثـر ضربـه ایجاد می شـوند ،ممکن اسـت خـود به خود
برگردنـد .بایسـتی زمان داده شـود که این زمـان حداقل  6ماه
و در برخـی مـوارد ممکـن اسـت تا یک سـال هم طول بکشـد.
درصـدی از ایـن انحـراف هـا ،ممکـن اسـت بعـد از ایـن مدت
برگردنـد .آنهایـی کـه بعـد از ایـن مـدت اصالح شـوند ،ممکن
اسـت نیـاز به جراحی داشـته باشـند.
در ایـن مـدت ممکـن اسـت چشـم کـودک تنبـل شـود بـه
همیـن دلیـل بایسـتی درمان هـای تنبلی چشـم در ایـن مدت
در کـودکان انجـام شـود .ممکـن اسـت الزم باشـد از آمپـول
بوتاکـس اسـتفاده کنیـم (همان طور کـه می دانید اثـر بوتاکس
سـه مـاه باقـی می مانـد) تا چشـم کودک بـه طور موقـت صاف
شـود و حداقـل آمبلیـوپ نشـود و بـا دادن زمان ،عصـب کم کم
عملکـرد طبیعی خـود را بازیابد .در بزرگسـاالن خطر آمبلیوپی
نداریـم اما بـرای کنتـرل دوبینـی آزاردهنده بیمـار ،به صورت
متنـاوب یـک چشـم را می بندیم یا بـا تزریق بوتاکـس دوبینی
را مهـار مـی کنیـم .در این مـدت درمان هـا را انجـام می دهیم
امـا جراحـی را بـه تاخیر مـی اندازیـم و معاینات ماهیانه بسـته
بـه شـرایط در ایـن مـدت انجام می شـود.
انحرافـات مانـدگار ناشـی از فلج بخوبی انحرافـات غیرفلجی
بـا اعمـال جراحی اصالح نمی شـوند .سـردبیر
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آیـا ممکـن اسـت کودکـی با سلامت کامل چشـمی
متولـد شـود و بعـد بـدون هیـچ عارضـه ای (ترومـا یا
بیمـاری) دچـار انحـراف چشـم یـا آمبلیوپی شـود؟
دکتـر اقصایـی فـرد :اکثـر ایـن کـودکان اتفاقـا همیـن طـور
هسـتند .یعنـی در ابتـدا هیـچ بیمـاری یـا مشـکلی ندارنـد ولی
بعـد بـا یک شـماره چشـم بـاال مراجعـه مـی کنند و علـت این
مشـکالت معمـوال ناشـناخته اسـت.
دکتـر میرمحمـد صادقـی :بلـه ،خطاهـای انکسـاری بـاال یا
نامتقـارن در ظاهر چشـم مشـکلی ایجـاد نمی کننـد اما ممکن
اسـت بـه صـورت خاموش ،چشـم را دچـار تنبلـی کنند.
افـرادی دچـار انحـراف چشـم مـی شـوند کـه از قبـل در
یـک تعـادل شـکننده عصبـی -عضالنـی بـه سـر مـی بـرده
انـد و منتظـر بهانـه و استرسـی هسـتند بـرای ایـن کـه ایـن
حالـت شـکننده از حالت نهفته خارج شـده ،دید دو چشـمی
شکسـته شـود و چشـم غیرغالـب دچار انحراف شـود .سـردبیر
بنابراین خوب است کودکی که سالم است برای معاینه
مراجعه کند؟
دکتـر میرمحمـد صادقی :بلـه؛ توصیه بـرای مراجعه به چشـم
پزشـک در کودکـی کـه ظاهـرا چشـم کاملا سـالمی دارد ،ایـن
اسـت کـه بـدو تولـد یـک بـار معاینـه شـود ،از ایـن جهـت کـه
مشـکل مـادرزادی نداشـته باشـد مثـل آب مرواریـد مـادرزادی؛
اختلال سـاختمانی چشـم نداشـته باشـد .نوبـت بعـدی معموال
در یـک سـالگی معاینـه دیگـری بایسـتی انجام شـود .بسـیاری
از انحـراف هـای چشـمی از جملـه  ،infantile esotropiaدر یـک
سـالگی و زیـر یـک سـالگی تظاهـر پیدا مـی کنند .در سـنین 2
تـا  3سـالگی یـک معاینـه دیگـر نیز بایسـتی انجام شـود 2 .تا 3
سـالگی زمانی اسـت کـه اکثر نمـره های چشـمی خود را نشـان
مـی دهنـد و بعـد از آن  4تـا  6سـالگی که عمال غربالگـری انجام
مـی شـود .مزیـت  4تا  6سـالگی این اسـت کـه کودک مـی تواند
بـه انـدازه گیـری دیـد جـواب دهد و تشـخیص چشـم آمبلیوپ
آسـان تر اسـت اما در سـنین پایین تر الزم اسـت توسـط چشـم
پزشـک ارزیابی شـود.
در ایزوآمتروپی درمان نوبتی انجام می شود؟
دکتـر میرمحمـد صادقی :بسـتگی دارد که چشـم غالب کدام
باشـد؛ آنهـا هـم خیلـی وقت ها چشـم غالـب دارند .اگر نداشـته
باشـند ،بلـه؛ اما در نظر داشـته باشـید کـه در درمـان آمبلیوپی
بسـتن چشـم الزامـی نیسـت %25 .آمبلیوپـی ها فقط بـا تجویز
عینـک مناسـب درمـان می شـوند .از ایـن جهـت در کودکی که
اختلال انکسـاری دارد ،اول عینـک تجویز می شـود .کودک بعد
از مدتـی مجـدد معاینـه می شـود و اگـر الزم بـود ،درمـان های
دیگـر آمبلیوپـی انجام می شـود.

آیـا آمبلیوپـی ،بـه دلیـل اشـکال در عصـب بینایی
اسـت؟ بـه عبـارت دیگـر در آمبلیوپـی اختلال در
کجاسـت؟
دکتـر اقصایی فـرد :تئوری هـای ایجـاد آمبلیوپی زیاد اسـت
ولـی بیشـترین حالتـی کـه در مطالعـات حیوانـی دیـده شـده
اسـت ،مشـکل بیشـتر در کورتکـس مغـز اسـت .شـبکیه کامال
طبیعـی اسـت ،عصـب هـم تقریبـا طبیعـی اسـت .تـا lateral
( geniculate bodyبخشـی از مسـیر بینایی) همه چیز طبیعی
اسـت .از  lateral geniculate bodyبه عقب (retrogeniculate
 ،)optic pathwayمشـکل پیـدا می شـود.

حداکثر زمان برای درمان آمبلیوپی در چه سنی میباشد؟
دکتـر اقصایـی فـرد :هـر چـه زودتـر درمـان شـروع شـود،
بهتـر اسـت .البتـه بسـتگی بـه علـت هـم دارد .اگـر آمبلیوپی
در زمینـه یک کاتاراکت مادرزادی ایجاد شـده باشـد ،بایسـتی
کاتاراکـت در عـرض چنـد هفته (هرچه سـریع تر) عمل شـود.
اگـر آمبلیوپـی در اثر یـک انحراف در سـال اول زندگـی ایجاد
شـده باشـد ،یـک سـالگی بهتریـن زمان عمـل جراحی اسـت.
علـت ایجـاد آمبلیوپـی و زمان بـروز آن مهم اسـت و نمی توان
بـه طـور کلـی یک زمـان مشـخص را مطـرح کرد.

بـه طـور کل در معاینـات چیـزی دیـده نمی شـود و معاینات
طبیعـی اسـت .تعریف آمبلیوپـی هم همین اسـت .در معاینات
همـه چیـز طبیعـی اسـت و هیـچ بیمـاری ارگانیکـی وجـود
نـدارد ولـی دیـد کـودک کاهـش یافتـه اسـت (بنا بـه تعریف،
آمبلیوپـی یـک بیمـاری عملکردی اسـت).
البتـه در مطالعـات اخیـر در معاینـات  OCTتغییـرات خیلـی
جزیـی در شـبکیه دیـده شـده اسـت ولـی بـه طـور کل عصب
بینایـی طبیعـی در نظـر گرفتـه مـی شـود .اگـر عصـب بیمـار
مشـکل داشـته باشـد ،طبـق تعریـف هـا ،دیگـر نـام بیمـاری،
آمبلیوپی نیسـت .حتی در معاینات حیوانی در مشـاهده عصب
بینایـی در زیـر میکروسـکوپ هم تغییراتی دیده نشـده اسـت.
بـه توضیـح عکس روی جلـد در صفحه  23مراجعـه نمایید.
نایب سـردبیر
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