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  نهمشماره  –سال اول  -1392 ماه بهمن 

 

 
 
 

 

 

 

 مطالعات جديد

• tracing-Ray   .قدرت دقيق لنز در بيماران بعد از عمل ليزيك را محاسبه مي كند   
  در جراحي كاتاراكت clear cornealبررسي برش هاي  •
 روشي مطمئن تر و ايمن تر از فيكو است MSICSشواهد بيشتر نشان مي دهد كه  •

 برابري جراحي كاتاراكت را نشان مي دهد 5/6مطالعات افزايش   •

 به نظر مي رسد اسموالريته اشك غير مرتبط با عالئم و نشانه هاي خشكي چشم باشد •

 هميشه براي اصالح آستيگماتيسم بعد از عمل توسط لنزهاي توريك از توپوگرافي استفاده شود. •

 بيني بهتر نتايج رفراكتيو در چشم ديگرجراحي كاتاراكت يك چشم براي پيش  •
  ترك سيگار در طوالني مدت مي تواند خطر ابتال به آب مرواريد را كاهش دهد •
• FDA  استفاده از چسپ بافتيReSure براي پيشگيري از نشت مايع بعد از جراحي كاتاراكت را تأييد كرد 
 روش هاي پيشرفته براي بي حسي در جراحي چشم •

http://www.reuters.com/article/2014/01/07/us-smoking-cataract-idUSBREA0610C20140107
http://www.reuters.com/article/2014/01/07/us-smoking-cataract-idUSBREA0610C20140107
http://meaco.org/
http://www.irimc.org/
http://www.irsocongress.org/
http://www.escrs.org/
http://www.aao.org/
http://www.ascrs.org/
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• Carl Zeiss Meditec  لنزهايAaren Scientific  ميليون دالر را خريد 70به ارزش 

  را خريد Santenاز كمپاني  Akronn  ،Betimolشركت  •

 لنزهاي تماسي جديد مي توانند روند افزايش نزديك بيني  را كند كنند •

• corneal shield  بعد از عملPRK  وLASIK روند بهبود بينايي را تسريع مي بخشد 

 كاربرد ليزر در جراحي كاتاراكت •
 نياز به اصالحاتي داشته باشد CXLممكن است در آفريقايي ها پروتكل  •

 روشي مطمئن در كاتاراكت يووئيت باشد SICSبه نظر مي رسد كه جراحي  •

 American Academy ofكار خود را به عنوان رئيس آكادمي چشم پزشكي آمريكا ( Gregory L. Skutaدكتر  •

Ophthalmology آغاز كرد ( 

• Accutome سري چاقوهاي جراحي چشم ،AccuSharp را ارائه داد 

 باعث آسيب كمتري شودبرش قرنيه توسط ليزر فمتوسكند مي تواند  •
 سال بهبود مي بخشد 10حدت بينايي را تا  Intrastromalسگمنت هاي حلقه  •
• Google Glass 
 حين عمل wavefrontتغيير رويه جراحي كاتاراكت: با در نظر گرفتن آبرومتري  •
 براي چشم هايي با قرنيه نازك و توموگرافي نرمال موثر است flap-thinجراحي ليزيك با ليزر فمتوسكند  •

 فيكو شرايط پايا و ثابتي را در جراحي كاتاراكت فراهم مي كند  fluidicsبهينه سازي  •

 

 محصوالت جديد

 
 

 

   Ultra Q: Premier YAG Laser Photodisruptor 

 

 

keeler Slitlamp 

 

http://marco.com/opd-scan3.html
http://marco.com/opd-scan3.html
http://marco.com/opd-scan3.html
http://www.google.com/url?q=http://comparenetworks.createsend1.com/t/r-l-pjldjdy-jddyouthy-yd/&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGy81zpLNvKxKYMWpyN6kSqcRnzOg
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       OCULUS Centerfield® 2 - Compact Perimeter 

 

AKR Cornea 500 Auto-Kerato-Refractometer-Topographer 

  

 

     Acuity Pro Computerized Acuity Testing Suite 

           Optimis II Yag Laser 

            Keeler Classic Portable Slit Lamp   

 

 
Ray-tracing  .قدرت دقيق لنز در بيماران بعد از عمل ليزيك را محاسبه مي كند 

با ديسك پالسيدو جهت  Scheimpflug توسط دوربين چرخشي ray-tracingاز آنجاييكه تصوير برداري 
بر  ray-tracingتصويربرداري از قرنيه انجام مي شود، لذا اين مطالعه به بررسي نتايج عملكرد حاصل از 

بيمار پرداخته است كه اين بيماران بعد از جراحي ليزر اگزايمر، تحت عمل فيكو و كاشت لنز قرار  21روي 
درصد  𝟎.𝟓𝐃  ،85/7±درصد از چشم ها كمتر از  4/71گرفته اند. در ماه اول بعد از عمل، رفراكشن 

 بودند. 𝟏.𝟓𝐃±، و صد درصد كمتر از  𝟏.𝟎𝟎𝐃±كمتر از 
 
 در جراحي كاتاراكت clear cornealبررسي برش هاي  

در جراحي كاتاراكت و نظريه هاي ساختار  clear corneal اين مقاله به بررسي مزايا و معايب برش هاي 
اله هاي انتشار يافته جمع آوري شده، پرداخته است. با وجود اين مزايا، به گفته نويسندگان زخم كه از مق

اين مقاله ها براي از بين بردن ليك زخم بايستي از روش و طرح بهتري براي بستن زخمها در شرايط و 
چنين نقشي را  حالتهاي مختلفي استفاده كرد. به گفته آنها ليزر فمتوسكند در چند سال آينده مي تواند

 داشته باشد، كه اين امكان را مي دهد تا زخم بعد از عمل به صورت كامل بسته شود.
 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcomparenetworks.createsend1.com%2Ft%2Fr-l-pwjldl-jddyouthy-tj%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEIuvL9NupJe0VP5fxG5M__sTShWQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcomparenetworks.cmail2.com%2Ft%2Fr-l-pakka-jddyouthy-s%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGsn0nukwhNzLHLid2C3qzquGtk2g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcomparenetworks.cmail2.com%2Ft%2Fr-l-pakka-jddyouthy-yh%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG9JLiFjztkJVcellc-WZ3wuSpgEw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcomparenetworks.cmail2.com%2Ft%2Fr-l-pakka-jddyouthy-yh%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG9JLiFjztkJVcellc-WZ3wuSpgEw
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
http://www.google.com/url?q=http://comparenetworks.createsend1.com/t/r-l-pwjldl-jddyouthy-ty/&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEiA0hk_vhFKL_WV4BowCJmHODBhA
http://www.google.com/url?q=http://comparenetworks.cmail2.com/t/r-l-pakka-jddyouthy-yd/&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGXPUHMq77gbdvrngzoMM781Cqbpw
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Featured product 

 

 روشي مطمئن تر و ايمن تر از فيكو است MSICSشواهد بيشتر نشان مي دهد كه 
بيمار را كه در يك سطح سني  200در يك مركز تحقيقاتي واقع در هندوستان، محققان به صورت راندوم، 

و يا   manual small-incision cataract surgery (MSICS)داشتند جهت جراحي كاتاراكت به روش  قرار
هفته تحت نظر بودند. اگرچه از نظر آماري كاهش معني داري  6فيكو انتخاب كردند و اين بيماران به مدت 

د و مورفولوژي سلول در ميانگين تراكم سلول هاي اندوتليال وجود داشت اما به نظر مي رسيد، در عملكر
) و يا انحراف CVهاي اندوتليال تأثيري نداشته است. از نظر ضخامت قرنيه مركزي، ضريب تغييرات (

)، هيچ تفاوت معني داري بين اين دو گروه وجود نداشت. در پايان، نويسندگان نتيجه گيري SDاستاندارد (
 د ندارد. كردند كه از نظر ايمني تفاوتي بين اين دو روش جراحي وجو

 
 

Ultra Q: Premier YAG Laser Photodisruptor 
Ultra Q  دستگاه ليزر جديدYAG   است. طرح سفارشي آن باLaser cavity  با

و براي اطمينان از يكنواخت  طول عمر استثنايي مورد آزمايش قرار داده شد
استفاده مي شود كه با مصرف انرژي بسيار پايين،  Ultra Qبودن انرژي از ليزر 

ها كه به انرژي ليزر حساس IOLبرش ايجاد مي كند. هنگامي كه با نسل جديد 
 شود.هستند مواجه شويد اين قابليت الزم وكاربردي مي

 
 برابري جراحي كاتاراكت را نشان مي دهد 5/6مطالعات افزايش 

ساله اخير نشان مي دهد كه شيوع جراحي كاتاراكت در بيماران با سنين  20بررسي اين روندها در طول 
سال  5سال افزايش يافته است و اين افزايش جراحي در بيماراني كه حدت بينايي آنها در  65بيشتر از 

رت لنز نداشته اند، بيشتر بوده است و يا بيماراني كه كدو40/20قبل از اينكه لنز آنها خارج شود بهتر از 
 بوده. اين مقاله مفهوم اين يافته ها را تفسير مي كند.

 به نظر مي رسد اسموالريته اشك غير مرتبط با عالئم و نشانه هاي خشكي چشم باشد
اين بررسي گذشته نگر، ارتباط بين تغييرات در اسموالريته چشمي و تغييرات در عالئم و نشانه هاي 

بيمار بررسي كرده است. آنها ارتباطي بين تغييرات اسموالريته اشكي و تغييرات  186 خشكي چشم را در
در شاخص بيماري هاي سطح چشم يا رنگ آميزي فلئورسين قرنيه يافت نكردند. ارتباط رنگ آميزي قرنيه 

) بود. اما، R = −0.091; P = 0.38)  نزديك تر از اسموالريته اشكي          (R = 0.31; P < .001با عالئم (
ارتباط بين رنگ آميزي و نشانه ها نسبتاً كم بود، پيشنهاد شد ضرورت شناسايي متغيرهاي ديگر كه به 

  عالئم بيمار نزديك تر باشد مشخص شود.

 هميشه براي اصالح آستيگماتيسم بعد از عمل توسط لنزهاي توريك از توپوگرافي استفاده شود.
KOLOA, Hawaii آستيگماتيسم بعد از كاشت لنزهاي توريك اصالح مي شود، هميشه از بيماران ، زمانيكه

 توپوگرافي گرفته شود.
 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcomparenetworks.createsend1.com%2Ft%2Fr-l-pjldjdy-jddyouthy-yh%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHHWyNQTLA_LL9blRDMhZR5ie9_Tw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcomparenetworks.createsend1.com%2Ft%2Fr-l-pjldjdy-jddyouthy-yh%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHHWyNQTLA_LL9blRDMhZR5ie9_Tw
http://www.google.com/url?q=http://comparenetworks.createsend1.com/t/r-l-pjldjdy-jddyouthy-yd/&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGy81zpLNvKxKYMWpyN6kSqcRnzOg
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 جراحي كاتاراكت يك چشم براي پيش بيني بهتر نتايج رفراكتيو در چشم ديگر
Hawaiian Eye 2014-  دكترUday Devg  در مورد چگونگي استفاده از نتيجه رفراكتيو يك چشم براي ،

 تخمين بهتر نتيجه رفراكتيو در چشم دوم در جراحي كاتاراكت بحث و گفتگو مي كند.
 

با استحكام و قدرت باال در برابر ضربه هاي محيطي روزانه طراحي و ساخته  Keeler اسليت لمپ قابل جابجايي
 .شده است

ميلي متر كه  1منحصر به فرد آن اندازه گيري دقيق و پچ نوري مربعي شكل آن به ابعاد  يكي از ويژگي هاي
 :در اتاق قدامي به كار مي رود، ويژگي هاي اين دستگاه شامل flareبراي ارزيابي

 دقت شاسي آلومينيومي دستگاه 
  10اپتيك هاي پيشرفته با بزرگنماييx  16وx 
 ه صفرقابل كنترل بودن نور آن از حداكثر ب 
 ويژگي قابل حمل بودن. 

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

 مي تواند در موارد زير استفاده شود. 
Non-Healing Epithelial Defects 

 زخم هاي نوروتروتيك •
 قرنيه •
 سوختگي شيميايي و حرارتي •
 كراتيت •

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

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

FDA  استفاده از چسب بافتيReSure براي پيشگيري از نشت مايع بعد از جراحي كاتاراكت را تأييد كرد 
 در آمريكا را تأييد كرد. ReSureچسب آمريكا فروش Food and Drug Administratio سازمان 

 مروش هاي پيشرفته براي بي حسي در جراحي چش
ميليون جراحي چشم انجام مي شود كه بيش از سه ميليون آن جراحي كاتاراكت است.  6هر ساله حدود 

بيهوشي ها نقش مهمي دارند و به عنوان يك گام اساسي براي جراحي محسوب مي شوند، و همچنين باعث 
افت است كه به و تعديل كننده بكننده  يك نفوذپذير Hyaluronidaseتسكين درد در بيماران مي شوند. 

عنوان كمكي به داروهاي بيهوشي براي افزايش جذب و انتشار به كار مي رود. اگرچه بسياري از چشم پزشكان 
را مدنظر قرار مي  hyaluronidaseاستفاده مي كنند، اما آنها به ندرت، منبع مواد  hyaluronidaseبيشتر از 

ده از حيوانات تنها گزينه در دسترس بود اما، امروزه مشتق گرفته ش hyaluronidaseدهند. تا همين اواخر، 
 تركيبات جديد انساني آن نيز در دسترس است. 



6 
 

Carl Zeiss Meditec  لنزهايAaren Scientific  ميليون دالر را خريد 70به ارزش 
Carl Zeiss Meditec AG   اعالم كرد كه صاحب كمپاني لنزهايAaren Scientific   ميليون دالر  70به ارزش

شده است. قبالً، بخش اعظم سهام اين شركت متعلق به يك شركت سرمايه گذاري خصوصي و نيز سرمايه 
 بود. Aaren Scientificو مدير عامل شركت  CEOگذاران ديگر از جمله 

 را خريد Santenاز كمپاني  Akronn  ،Betimolشركت 
درصد از  0,5درصد و  timolol (0,25ها (محلول چشمي Betimolمي و تما NDAاعالم كرد؛  Akronكمپاني 
 را خريده است. Santenكمپاني 

 لنزهاي تماسي جديد مي توانند روند افزايش نزديك بيني  را كند كنند
براي كاهش   Defocus Incorporated Soft Contact (DISC)اين تحقيق دوسوركو راندوم، توانايي لنزهاي 

متشكل از حلقه هاي متحدالمركزي  DISCبيني در بچه ها را مورد بررسي قرار داد. لنزهاي  پيشرفت نزديك
ارائه مي كند و جايگزين فاصله هاي طبيعي مي شود. اين تحقيق  2/5D+با قدرت بيشتر از  Addاست كه يك 

بچه در سنين  221و يا لنزهاي تماسي تك ديد براي  DISCكه به صورت راندوم انتخاب شده بود از لنزهاي 
استفاده شد. پيشرفت نزديك بيني در D 1≤و آستيگماتيسم  5D-و  1-سال با نزديك بيني بين  13تا  8بين 

كمتري را  axial lenght) و افزايش D/year 0.4در مقابل  D/year 0.30درصد كاهش يافت ( DISC 25گروه 
 ).mm/year 0.18 در مقابل mm/year 0.13تجربه كردند (

 

AKR Cornea 500 Auto-Kerato-Refractometer-Topographer 
 AKR Cornea 500  يكautokerato-refractometer-topographer  است كه نتايج

دقيق و قابل اعتمادي را ارائه مي دهد. استفاده از آن ساده و آسان است و فضاي 
 بسيار كمي را اشغال مي كند.

corneal shield  بعد از عملPRK  وLASIK يي را تسريع مي بخشدروند بهبود بينا 
Hawaiian Eye  استفاده از ،corneal shield .روند بهبود بينايي بعد از ليزر را افزايش مي دهد 

 كاربرد ليزر در جراحي كاتاراكت
Hawaiian Eye  ، جراحي كاتاراكت با كمك ليزر اگرچه پرهزينه است اما، نتايج آن بهتر و ايمن تر است، و به

 وري در آينده خواهد بود .عنوان يك عامل نوآ

 نياز به اصالحاتي داشته باشد CXLممكن است در آفريقايي ها پروتكل 
بيمار آفريقايي مبتال به  11استاندار قرنيه بر روي  CXLمحققان از تجربيات خود در زمينه پروتكل 

كراتوكونوس پيشرفته استفاده كردند. آنها دريافتند كه واكنش به درمان بيماران آفريقايي در مقايسه با 
سفيد پوستان، از نظر متورم شدن استروما متفاوت است. با اينكه پروتكل استاندارد به نگهداري ضخامت 

) در كراتوكونوس درمان شده تأكيد داشت اما ميزان تغيير ضخامت در اين بيماران m 400µاستروما (حداكثر
متفاوت بود. آنها پيشنهاداتي را براي حل اين مسئله ارائه كردند، با اين حال، آنها اعالم كردند كه واكنش 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcomparenetworks.cmail2.com%2Ft%2Fr-l-pakka-jddyouthy-s%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGsn0nukwhNzLHLid2C3qzquGtk2g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcomparenetworks.cmail2.com%2Ft%2Fr-l-pakka-jddyouthy-s%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGsn0nukwhNzLHLid2C3qzquGtk2g
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 بيماران آفريقايي حين عمل غير منتظره بوده است.

 باشديووئيت  كاتاراكتي مطمئن در روش SICSجراحي به نظر مي رسد كه 
بيمار مبتال به يووئيت بود كه تحت عمل كاتاراك و لنز در داخل پوستريور  54اين تحقيق گذشته نگر شامل 

ماهه بعد از عمل، به نظر  6قرار گرفته بودند. در   SICS (small incision cataract surgery)چمبر به روش 
را سه  BCVA (Best-Corrected Distance Visual Acuity)ها موثر بوده و  مي رسيد اين تكنيك در اكثر چشم

درصد از بيماران بهبود مي بخشد. طبق آمار ارائه شده، هنگامي كه يووئيت قبل از  59/92خط يا بيشتر در 
) P > 0.05عمل به خوبي كنترل شده بود استفاده از دارو قبل از عمل براي جلوگيري از التهاب بعد از عمل (

تأثير زيادي نداشت. نوع يووئيت تأثيري در نتيجه نهايي ديد بيمار نداشت. التهابي كه حداقل به مدت سه ماه 
 SICSقبل از عمل به خوبي كنترل شده باشد باعث نتايج بهتري مي شود. آنها نتيجه گيري كردند كه از روش 

 و اردوگاهها استفاده شود.درمان كاتاراكت يووئيت بهتر است در درمانگاه هاي روستايي 

 American Academy ofكار خود را به عنوان رئيس آكادمي چشم پزشكي آمريكا ( Gregory L. Skutaدكتر 
Ophthalmology  (آغاز كرد 

متخصص گلوكوم، كار خود را به عنوان صد و هفدهمين  Gregory L. Skutaبا توجه به اخبار منتشر شده؛ دكتر 
پزشك و جراح اعضاي آكادمي چشم  32000توسط  Skutaپزشكي آمريكا آغاز كرد. دكتر رئيس آكادمي چشم 

 انتخاب شد و به مدت يك سال اين آكادمي را اداره خواهد كرد.

Accutome سري چاقوهاي جراحي چشم ،AccuSharp را ارائه داد 
 AccuSharp )M-Series Angledسري جديد چاقوهاي جراحي  Accutomeبا توجه به اخبار منتشر شده؛ 

Disposable Slit Knives  .را توليد كرد (M-Series  از فوالد ضد زنگ با كيفيت بسيار باال ساخته شده است و
 مي باشد كه قدرت برندگي آن بيشتر است.  ”teardrop“داراي طراحي جديد اريب به شكل 

 برش قرنيه توسط ليزر فمتوسكند مي تواند باعث آسيب كمتري شود
با توجه به مطالعات صورت گرفته؛ برش قرنيه با ليزر فمتوسكند در مقايسه با برش دستي باعث مي شود تا 

 بافت كمتر دچار آسيب شود و براي مورفولوژي زخم نيز بهتر خواهد بود.

 سال بهبود مي بخشد 10حدت بينايي را تا  Intrastromalسگمنت هاي حلقه 
در بيماران مبتال به كراتوكونوس مي تواند  Intrastromalسگمنت هاي حلقه  با توجه به مطاعات صورت گرفته؛

 براي مدت زمان طوالني حدت بينايي را بهبود بخشند.

Google Glass  
فريم هايي  VSPصورت گرفته كه در آن  Vision Service Plan (VSP)گوگل به تازگي اعالم كرد: توافقي با 

 طراحي كرده است، گوگل هنوز اين مانيتور كامپيوتر را عرضه نكرده است. Google Glassسفارشي براي 

 حين عمل wavefrontتغيير رويه جراحي كاتاراكت: با در نظر گرفتن آبرومتري 
براي سالها، چشم پزشكان با دقت چالش هاي مرتبط با كسب نتايج رفراكتيو بهتر بعد از جراحي كاتاراكت را 

ار  با استفاده از تكنولوژي هاي ناكافي اندازه گيري قبل از عمل انجام مي شد. اما، پشت سر گذاشتند، اين ك
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تكنولوژي دقيق تر كه در حين عمل آبرومتري را اندازه گيري مي كند براي كسب نتايج عمل هاي ليزيك و 
 امثال آن نقش مهمي ايفا مي كند.

 با قرنيه نازك و توموگرافي نرمال موثر است براي چشم هايي thin-flapجراحي ليزيك با ليزر فمتوسكند 
نتايج آناتوميك و بينايي مشابهي  LASIKدر جراحي  thin-flapبا توجه به مطالعات انجام گرفته، ليزر فمتوسكند 

 را در قرنيه هاي نازك با توموگرافي طبيعي را به همراه داشته است.

 در جراحي كاتاراكت فراهم مي كندفيكو شرايط پايا و ثابتي را   fluidicsبهينه سازي 
فيكو نسبت به انرژي اولتراسوونيك نقش   fluidicsدر كاتاراكت خفيف تر با روش هاي فيكو و ليزر فمتوسكند

 مهم تري را در برداشتن كاتاراكت ايفا مي كنند.
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