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 مطالعات جديد

  . دهد مي كاهش را HOA و دهد مي افزايش را ديد  CXL سال 2 از بعد •

  2000 سال با 2012 سال در كاتاراكت جراحي ضعيتمقايسه و •

• Limbal conjunctival autografts  بر ناخنك عود نظر از MMC دارد ارجحيت. 

• CXL  در pseudophakic bullous keratopathy است مفيد. 

 .است مفيد AMD بيماران در كاتاراكت عمل بدنبال تلسكوپي لنز •

• BESIVANCE باكتريال كونژكتوتيت درمان در كه كينولونهاست خانواده از بيوتيك آنتي يك 
 .شود مي استفاده زير باجرمهاي

http://www.escrs.org/
http://meaco.org/
http://www.irimc.org/
http://www.aao.org/
http://www.ascrs.org/
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  است مهمي فاكتور قرنيه پيوند در معموالً كننده اهدا سن  •
 .ببرد باال risk-high بيماران در را پيوند صدموقعيت در است ممكن تاكروليمبوس •
• Ambio Disk است كارگذاري قابل مطب در و دارد وجود ميليمتر 15 و 9 اندازه دو در  
 است مرتبط كاتاراكت ريسك با اكسيدان آنتي رژيم •
• InSite Vision 3 فاز مثبت نتابج RCT توسط كاتاراكت عمل از بعد درد و التهاب كاهش براي 

BromSite كرد اعالم را. 
• Tear Lab اعالم را انگلستان در چشم خشكي شيوع مورد در بيمار 1000 روي مركزي چند نتايج 

 .كرد
 در سقوط ريسك مسن افراد در يابد مي افزايش چشم در كاتاراكت جراحي عمل بين در سقوط ريسك •

 .باشد مي سن افرادهم ساير برابر دو چشم دو كاتاراكت جراحي عمل بين
 جراحي ميليون 6 حدود در سال هر چشمي جراحي اعمال در بيحسي از استفاده مدرن روشهاي •

  .ميشود انجام چشمي تهاجمي
• DSAEK دارند را اندروتليوم آسيب حداقل كشور از خارج از شده ارسال هاي قرنيه از اتستفاده با. 
  عارضه بدون مرواريد آب جراحي عمل از بعد قرنيه ادم: مسابقه  •

 

 

 محصوالت جديد

 

              OPD Scan III Refractive Power / Corneal Analyzer 

        Acuity Pro Computerized Acuity Testing Suite 

          OCULUS ImageCam® 2 Digital Slit Lamp Camera 

          Rabin Cone Contrast Test   

           AmbioDisk™ Amniotic Membrane (Ambio2® 15 mm. disk) 

http://www.businesswire.com/news/home/20131218005423/en/InSite-Vision-Announces-Positive-Confirmatory-Phase-3#.Uuo24znLZ0s
http://www.businesswire.com/news/home/20131218005423/en/InSite-Vision-Announces-Positive-Confirmatory-Phase-3#.Uuo24znLZ0s
http://globenewswire.com/news-release/2013/12/17/597397/10061668/en/TearLab-Reports-on-Launch-of-a-New-1-000-Patient-Multi-Center-DED-Prevalence-Study-in-the-UK.html
http://globenewswire.com/news-release/2013/12/17/597397/10061668/en/TearLab-Reports-on-Launch-of-a-New-1-000-Patient-Multi-Center-DED-Prevalence-Study-in-the-UK.html
http://www.reuters.com/article/2013/12/04/us-cataract-surgeries-idUSBRE9B313220131204
http://www.reuters.com/article/2013/12/04/us-cataract-surgeries-idUSBRE9B313220131204
http://www.healio.com/ophthalmology/cornea-external-disease/news/online/%7B98976ee7-f585-432a-bdbe-7467336c9d3b%7D/dsaek-with-internationally-shipped-donor-corneas-has-minimal-endothelial-cell-loss
http://marco.com/opd-scan3.html
http://marco.com/opd-scan3.html
http://www.acuitypro.com/
http://www.acuitypro.com/
http://www.oculus.de/en/products/slit-lamp-documentation/imagecam-2/
http://asmameeting.org/asma2013_mp/pdfs/asma2013_present_411.pdf
http://www.iopinc.com/store/ambiodisk/
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        Optimis II Yag Laser 

         Keeler Classic Portable Slit Lamp   

 
   .دهد مي كاهش را HOA و دهد مي افزايش را ديد  CXL سال 2 از بعد
CXL بينائي مدت طوالني نتايج topographic است داشته پيشرفته كراتوكونوس با هاي چشم در خوبي. 

 
 بهبود بر عالوه. است شده مقايسه 2000 سال با 2012 سال در كاتاراكت جراحي وضعيت مطالعه يك در 

 ازسال ارزانتر% 85 و 2000 سال از ارزانتر% 4/34 ،2012 سال در كاتاراكت جراحي زندگي، كيفيت
 است آن تاريخ از بيشتر% 4567 حدود در جامعه براي اول چشم كاتاراكت جراحي منفعت. باشدمي 1985

   باالست قبل از هنوز ولي است كمتر درصد اين دوم چشم براي چه اگر
 
 

Limbal conjunctival autografts بر ناخنك عود نظر از MMC دارد ارجحيت. 
 با عود MMC با ناخنك جراحي بدنبال كه داد نشان شد انجام RCT يك بدنبال كه ساله 10  مطالعه اين

 .شود مي مشاهده Limbal conjunctival autografts روش به نسبت التري
% 9/6 فقط كه حالي در كردند عود بودند عمل MMC روش با كه بيماراني% 5/25 سال 10 از بعد

  .كردند عود بودند شده عمل گرافت اتو روش با كه بيماراني
 ..بود مشابه گروه دو در اندوتليوم سلولهاي تراكم

 
CXL در pseudophakic bullous keratopathy است مفيد. 

 در بيمار 12(  شدند قرنيه پيوند ماه سه يا يك عرض در و CXL عمل تحت PBK با بيمار 24 مطالعه اين در
 كوتاه اثرات اين ولي آمد بوجود CCT و قرنيه كدورت و چشم درد و ديد در بهبود CXL بدنبال) گروه هر

 .ماند مي باقي اثر تري كوتاه بمدت تر شديد موارد اين در و بودند مدت
 .كرد استفاده دارند درد و هستند كراتوپالستي منتظر كه بيماراني براي CXL از ميتوان نتيجه در 
 

 .است مفيد AMD بيماران در كاتاراكت عمل بدنبال تلسكوپي لنز

 از بعد تلسكوپي لنزهاي از استفاده كند نمي پيدا بهبود عينك با ديد معموالً پيشرفته AMDبيماران در

 .است بوده همراه خوبي نتايج با بيماران اين در كاتاراكت عمل

 

http://www.quantel-medical.com/product-laser-optimis.php
http://www.keelerusa.com/ophthalmic/index.php/products/slit-lamps/portable-slit-lamps/psl-portable-slit-lamp.html
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 : عارضه بدون مرواريد آب جراحي عمل از بعد قرنيه ادم :مسابقه

 با     20/25 ديد حاضر حال در است داشته عارضه بدون مرواريد آب جراحي عمل قبل هفته 2 بيمار اين
دهيد؟  مي جراحي  عمل نوبت بيمار دوم چشم براي آيا.  دارد قدامي اتاق در flare و سلول و قرنيه ادم

  ادامه...

BESIVANCE زير باجرمهاي باكتريال كونژكتوتيت درمان در كه كينولونهاست خانواده از بيوتيك آنتي يك 
 .شود مي استفاده

Aerococcus viridans,* CDC coryneform group G, Corynebacterium 
pseudodiphtheriticum,* Corynebacterium striatum,* Haemophilus 
influenzae, Moraxella catarrhalis,* Moraxella lacunata,* Pseudomonas 
aeruginosa,* Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, 
Staphylococcus hominis,* Staphylococcus lugdunensis,* Staphylococcus 
warneri,*Streptococcus mitis group, Streptococcus oralis, Streptococcus 
pneumoniae, Streptococcus salivarius* 

 
 .شود استفاده AC داخل يا سالكنژ بصورت نبايد و Topical تفادهاس براي فقط دارو اين

 .شود مقاوم جرمهاي رشد باعث بتواند مي مدت طوالني استفاده

 .است مهمي فاكتور قرنيه پيوند در معموالً كننده اهدا سن
 34 كنندگان اهدا در اندوتليوم سالمت نظر از PK موفقيت درصد كه است داده نشان ساله 10 مطالعه يك 

 شده مقايسه هم با سني گروه دو از كنندگان اهدا سوكور دو مطالعه اين در. باشد مي% 75 حدود در 71 تا
% 71 سال 75 تا 66 براي% 77 ساله 65 تا 12 كنندگان اهدا در پيوند موفقيت درصد سال 10 از بعدد اند
 ساله 33 تا12 كنندگان اهدا بوددر ثابت ساله 71 تا 34 اهداكنندگان براي موفقيت درصد وجوديكه با بود

 %)62( بود كمتر ساله 75 تا 72 كنندگان اهدا براي و%) 96( بود بالتر

 .ببرد باال high-risk بيماران در را پيوند صدموقعيت در است ممكن تاكروليمبوس
 در يا داشتند را پيوند زدن پس سابقه قبالً كه بيماراني در پيوند از بعد رژيم به ليمبوس تاكرو مطالعه يك در

 گروه در ساله دو Follow up در. شد مقايسه تكروليمبوس بدون رژيم با و. شد اضافه شيميايي سوختگي
 .بود مشابه پيگيري دوره در گروه دو در IOP بودخ كمتر قرنيه شفافيت كاهش تكروليمبوس

Ambio Disk است كارگذاري قابل مطب در و دارد وجود ميليمتر 15 و 9 اندازه دو در 
 Ambio Disk گيرد مي قرار بدونسوچور چشم سطح روي بر كه است خشك آممينوتيك غشاء يك داقع در .
 . شود استفاده زير موارد در تواند مي و

Non-Healing Epithelial Defects 
 نوروتروتيك هاي زخم •
• Erosions قرنيه 

http://www.healio.com/ophthalmology/cataract-surgery/news/online/%7B04afd2ca-eb58-435d-aedd-bb494f1fe4c5%7D/blog-photo-quiz--corneal-edema-after-uneventful-cataract-surgery
http://www.healio.com/ophthalmology/cataract-surgery/news/online/%7B04afd2ca-eb58-435d-aedd-bb494f1fe4c5%7D/blog-photo-quiz--corneal-edema-after-uneventful-cataract-surgery
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 حرارتي و شيميايي سوختگي •
 كراتيت •

 دادن قرار هنگام است ممكن باشد خشك سطح اين چشم سطح بر دادن قرار هنگام است بهتر
AmbioDisk شود مي جذب روز 1 – 2 عرض در كه. شود وارد هوا زيزش در. 

 .ندارد وجود معموالً تارسورافي به نياز و شود مي جذب روز 5 – 7 عرض در آمنيوتيك غشاء كلي

 
 است مرتبط كاتاراكت ريسك با اكسيدان آنتي رژيم
 باشند داشته افزايشسن با كاتاراكت از كمتري ريسك است ممكن دارند اكسيدان آنتي از غني رژيم كه زناني

 مطالعه ادامه. است الزم كاتاراكت شروع براي لنز اكسيدان آسيب سوئيس در جديد مطالعه يك اساس بر
...... 

 چشمي جراحي اعمال در بيحسي از استفاده مدرن روشهاي
 بي. است كاتاراكت جراحي آنها ميليوناز 3 كه. ميشود انجام چشمي جراحيتهاجمي ميليون 6 حدود در سال هر 

 .باشد مي بسيارمهم جراحي اعمال اين در حسي
 باعث و شود مي استفاده بيحسي داروهاي همراه كه است بافتي نفوذ كننده تسهيل يك از هيالورونيد

 فقط. كند مي استفاده از هيالورونبد از پزشكان چشم از بسياري جند هر. شود مي دارو پخش و جذب افزايش
 ولي بود حيواني منابع از هيالورونبد تهيه منابع تنها مثالً.دارند اطالع ماده اين تهيه منابع مورد در كمي افراد
 ..... مطالعه ادامه.  است دسترس در ماده اين تركيب نو انساني نوع اخيراً
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