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 مطالعات جديد
 

ارائه  FDAرا جهت درمان بلفاريت در بزرگساالن به  DexaSiteقصد دارد تا داروي جديد  InSite Vision كمپاني •
 دهد.

 روئيد قبل از تشخيص كراتيت آكانتامبا با نتايج ضعيف مرتبط استاستفاده از است •

• Tear osmolarity آزمايش بهتري براي كاربران كامپيوتر 

• Prismatic IOL  نقطه اميد در بيماران مبتال بهstage AMD-end  

• domain OCT-rierFou براي بررسي پاتولوژي كونژكتيو و آزمايش قرنيه مناسب است  

در حال حاضر دانشمندان مي توانند سلول هاي بنيادي كه باعث افزايش رشد مجدد قرنيه مي شوند را نمايش  •
 دهند.

 ريبوفالوين فتوديناميك براي جلوگيري از پيشرفت كراتيت قارچي مقايسه رز بنگال در مقابل درمان •

 Transepithelial Phototherapeuticپروتكل  •

• Ring segments  وlinking-cross  حدت بينايي در چشمان مبتال به اكتازيا قرنيه بعد ازLASIK درا بهبود مي بخشن 

 مي شود. AMDمطالعات جديد نشان مي دهد كه سيگار باعث كاتاركت و  •

• OPDScan III Refractive Power/Corneal Analyzer 

• Abbott  برايTecnis Symfony IOL  ،Mark CE دريافت مي كند 

بيمار  مورد آزمايش به دست  300موفقيت نسبي در  alhoun Vision’s Light Adjustable LensCمطالعات باليني  •
  آوردند

 sOasys Contact Lense uvueAcماهه براي  6جديد  Johnson Johnson & ،Pack Supplyمركز مراقبت بينايي  •
 معرفي مي كند

• CXL  براي كراتيت عفوني درmelt corneal مناسب است 

• adjustable IOLs-Light نتايج رفراكتيو پايدار و دقيقي به همراه دارد 



 را دريافت كرد Mark CE يديه تأي dStaar Surgical Visian ICL Preloadeسيستم  •

• Aphakia  با كانتكت لنز نسبت بهIOL در نوزادان ارجحيت دارد 

• CXL تسريع شده داراي زمان كوتاهتر عمل و نتايج مشابه مي باشد 

 نشان مي دهد كه پس از استفاده از الكل حدت بينايي كاهش مي يابد Granadaپژوهش ها در دانشگاه  •

• Avedro  توليد كننده انحصاريRiboflavin MedioCross  برايCXL مي باشد 

  كار با كامپيوتر باعث خشكي چشم و تغيير در اشك مي شود •

• SMILE  نسبت بهLASIK femto باعث آسيب كمتري به قرنيه مي شود 

 آزيترومايسين كونژكتيويت عفوني را سريع تر درمان مي كند •

 حاد را بهبود مي بخشد AMDجراحي كاتاراكت حدت بينايي در  •

 آيا ما براي افراد نابينا (نابيناي اوليه و ثانويه)آموزشهايي داريم؟ •

 يدمحصوالت جد

OPD Scan III Refractive Power / Corneal Analyzer 

OPD Scan III  تركيبي از سه تكنولوژي پيشرفته به همراه تجزيه تحليلwavefront   است كه
  استفاده از آن در تشخيص قبل از عمل رفركتيو نيز ساده است

Inlay Outweigh Risks TMFDA Advisory Panel Votes That Benefits of Kamra 

Refractometer-800S Auto Kerato-KR 

 
Topographer-Refractometer-Kerato-AKR Cornea 500 Auto 
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 ارائه دهد FDAرا جهت درمان بلفاريت در بزرگساالن به  DexaSiteقصد دارد تا داروي جديد  InSite Visionكمپاني 

ا پس از پايان كار توليد داروي جديد اعالم كرد: در نظر دارد ت FDAطي ديدار صورت گرفته با  InSite Visionكمپاني  
DexaSite ارائه دهد. به عنوان درماني براي بلفاريت در بزرگساالن 2015در سال  را 

 استفاده از استروئيد قبل از تشخيص كراتيت آكانتامبا با نتايج ضعيف مرتبط است

انجام شد.  Acanthamoeba keratitis (AK)چشم) مبتال به  209بيمار ( 196در اين تجزيه و تحليل گذشته نگر، بر روي 
به نصف اين بيماران قبل از تشخيص، استروئيد داده شد. تجزيه و تحليل چندگانه نشان داد كه در اين عمل خطر كاهش 

برابر بيشتر است و عمدتاً با تشخيص اشتباه اوليه كراتيت هرپسي مرتبط است.  4حدت بينايي در گروه استروئيد تقريباً 
 بر اين، آنها دريافتند كه افراد مسن و افراد با بيماري حادتر به طور مستقل داراي نتايج بدتري هستند عالوه

Tear osmolarity آزمايش بهتري براي كاربران كامپيوتر 

را براي اختالل در سطح چشم با  Tear osmolarityو آزمايش  Ocular Surface Disease Index OSDIمحققان پرسشنامه 
، نشان مي داد اعداد از نظر آماري به طور معني داري tear osmolarityبراي  ROCمقايسه كردند. سطح زير منحني هم 

رابطه مستقيمي با رنگ آميزي  tear osmolarity). به عالوه، P < .01به دست مي آورند ( OSDIباالتر از آنهايي است كه با 
 دارد. TBUTقرنيه و اختالل سطح چشم و ارتباط معكوس با 

Prismatic IOL  نقطه اميد در بيماران مبتال بهstage AMD-end  

جديد براي انحراف تصوير از شبكيه فرد مبتال به شبكيه   Fresnel prism IOLاين مطالعه مقدماتي، ايمني و اثربخشي 
و   bilateral AMDمبتال به  پيشرفته را بررسي كرد. افراد مورد مطالعه شامل سه بيمار AMDسالم در چشمان مبتال به 

بدون  scotomaنيز انجام داده بودند. براي همه بيماران   unilateral prismatic IOLكاتاراكت بودند كه عمل كاشت 
diplopia  گزارش شد. پژوهشگران نتيجه گرفتند كه، بر روي اين تكنولوژي جديد تحقيايت بيشتري انجام دهند زيرا مي

 مفيد باشد. end-stage AMDز بيماران مبتال به تواند براي بسياري ا

domain OCT-Fourier  براي بررسي پاتولوژي كونژكتيو و آزمايش قرنيه مناسب است 

سگمان قدامي را به عنوان يك كمكي براي آزمايش قرنيه و  Fourier-domain OCT، پژوهشگران به صورت گذشته نگر
ند. آنها دريافتند كه اين دستگاه مي تواند به صورت موفقيت آميزي از قرنيه و پاتولوژي كونژكتيو مورد بررسي قرار داد

LASIK flaps  عكس گرفته و آنها را ذخيره كند. زمانيكه ترشحات گسترده يا بافت پوشاننده عروقي وجود دارد نمي تواند
ا، از اسكلراي زير آن تصويربرداري بافت زيرين را نشان دهد و همچنين  مي تواند از ضايعات كونژ تصويربرداري كند ام

نمي كند يا رابطه آنها با اسكلرا را نشان نمي دهد. ضخامت، عروق و تجمع رنگدانه ها در ضايعات كونژكتيو باعث محدوديت 
 در تصويربرداري از اسكلراي زيرين مي شوند.

 د قرنيه مي شوند را نمايش دهند.در حال حاضر دانشمندان مي توانند سلول هاي بنيادي كه باعث افزايش رشد مجد



 براي جلوگيري از پيشرفت كراتيت قارچي فتوديناميك ريبوفالوينمقايسه رز بنگال در مقابل درمان 

 Tranepithelial Phototherapeuticپروتكل 

Keratectomy آرتميس با  براي درمان آستيگماتيسم نامنظم به كار مي رود كه بر اساس اندازه ضخامت اپيتليوم و توسط
 اولتراسوند ديجيتالي با فركانس باال اندازه گيري مي شود.

Ring segments  وlinking-cross  حدت بينايي در چشمان مبتال به اكتازيا قرنيه بعد ازLASIK را بهبود مي بخشند 

 LASIKبعد از  cross-linking باهمراه  Intrastromal corneal ring segment implantationبا توجه به مطالعات انجام شده، 

 حدت بينايي و رفراكشن در چشمهاي مبتال به اكتازيا را بهبود مي بخشد.

 مي شود. AMDمطالعات جديد نشان مي دهد كه سيگار باعث كاتاركت و 

OPDScan III Refractive Power/Corneal Analyzer 

OPD Scan III جزيه تحليل تركيبي از سه تكنولوژي پيشرفته به همراه تwavefront   است كه استفاده از آن در تشخيص
 قبل از عمل رفركتيو نيز ساده است.

Abbott  برايTecnis Symfony IOL  ،MarkCE  دريافت مي كند 

براي درمان كاتاراكت  Tecnis Symfony IOLاروپا جهت  Abbott  ،CE Markبا توجه به اخبار انتشار يافته، شركت 
 بيماراني كه پيرچشمي دارند را دريافت كرده است.

 بيمار  مورد آزمايش به دست آوردند  300موفقيت نسبي در  Lens Calhoun Vision’s Light Adjustableمطالعات باليني 

Calhoun Vision  3بيمار در مطالعات باليني فاز 300اعالم كرد Light Adjustable Lens (LAL) .حضور داشتند 

 Acuvue Oasys Contact Lensesماهه براي  6جديد  Johnson & Johnson ،Supply Packمركز مراقبت بينايي 
 معرفي مي كند

لنزهاي تماسي (براي آستيگماتيسم) و   Acuvue Advanceاعالم كرد كه برند  Johnson & Johnson Vision Careشركت 
 دامه نخواهند داد و اين لنزها براي فروش در دسترس نخواهند بود.ا Acuvue Advance Plusبرند 

CXL  براي كراتيت عفوني درcorneal melt مناسب است 

 ريبوفالوينبا  corneal collagen cross-linking (CXL)اثربخشي  antimicrobialعالوه بر درمان اين مطالعه آينده نگر 
photoactivated  راتيت عفوني با بيمار مبتال به ك 21درcorneal melt  بيمار بود  19را بررسي كرد. گروه شاهد متشكل از



بيشتر بوده   CXLقرار گرفتند و نشان مي داد عوارض در آنها نسبت به گروه  antimicrobialكه فقط تحت درمان 
بينايي بيماران وجود نداشت.  ). تفاوت معني داري بين گروهها از نظر مدت زمان درمان و يا نتايج نهاييvs. 0% %21است(

 cornealبه عنوان يك درمان كمكي مي تواند عوارض شديد عفونت از قبيل:  CXLپژوهشگران نتيجه گيري كردند كه 

perforation .عود عفونت و يا هردو را به حداقل برساند و يا از بروز آنها پيشگيري كند ، 

adjustable IOLs-Light و دقيقي به همراه دارد نتايج رفراكتيو پايدار 

-lightاين پژوهش آينده نگر، تأثير درمان ثابت و قابل پيش بيني رفركتيو  با استفاده از لنزهاي داخل چشمي  
adjustable  .چشم) براي اين پژوهش ثبت نام كرده بودند، دو لنز  53بيمار ( 49را بررسي كردlight adjustments  با

 Axisبا خطاي  to −2.68 Dبود و در آستيگماتيسم حداكثر  D 2.30+و  D 1.98−بين ريكال حداكثر تغييرات در قدرت اسف
   بسته به تنظيمات قبلي دارد. lock-inدرجه) بود. اين دو لنز نياز به فرآيند  9(كمتر از 

 را دريافت كرد  CE Markتأييديه  Staar Surgical Visian ICL Preloadedسيستم 

 ICLدريافت كرده است.  CE Markجديد،  Visian ICL Preloaded Systemبراي  اعالم كرد كه Staar Surgicalشركت 
 مزاياي زيادي براي جراحان و بيماران فراهم مي كند.

 

Aphakia  با كانتكت لنز نسبت بهIOL در نوزادان ارجحيت دارد 

 Infant Aphakia Treatmentدر نوزادان ( Aphakiaساله پژوهش هاي صورت گرفته در مورد درمان 5پژوهشگران نتايج 
Study(  را گزارش كردند. در يك آزمايش باليني راندوم، جراحي كاتاركت با و بدون كاشتIOL  در نوزادان را با كاتاراكت

unilateral congenital  مقايسه كردند. آنها تفاوت معني داري در حدت بينايي بين گروهها يافت نكردند، اما جراحيهاي
 unilateral cataractماه مبتال به  7وجود داشتند. براي نوزادان زير  IOLاضافه تر و رخدادهاي نامطلوب بيشتري در گروه 

براي مواردي  IOLاست را  براي اصالح آن از كانتكت لنز استفاده كنند و كاشت  aphakic،پيشنهاد كردند كه چشمي كه  
 اشد استفاده شود .كه در آن هزينه هاي كانتكت لنز سنگين ب

CXL تسريع شده داراي زمان كوتاهتر عمل و نتايج مشابه مي باشد 

)  CXL )KXL system, Avedroمعمولي و  corneal collagen crosslinking (CXL)اين مقاله آينده نگر، نتايج دو گروه 
زماني كه چشم در معرض  را افزايش مي دهد و مدت UVAتسريع شده قدرت  CXLتسريع شده را مقايسه كرد كه 

معمولي  CXLدقيقه كاهش ميدهد، در حاليكه كل انرژي در همان چشم را مثل  3دقيقه به  30عفونت قرار دارد را از 
تسريع شده درمان شدند و  CXLمورد با  30چشم مبتال به كراتوكونوس بود،  48نگه مي دارد. موارد مورد مطالعه شامل 

 عرض يك سال نتايج ايمني و اثربخشي هر دو يكسان بود.معمولي. در  CXLنفر با  18

 نشان مي دهد كه پس از استفاده از الكل حدت بينايي كاهش مي يابد Granadaپژوهش ها در دانشگاه 



Avedro  توليد كننده انحصاريRiboflavin MedioCross  برايCXL مي باشد 

Avedro   اعالم كرد كه، براي خريد محصوالتMedioCross riboflavin  ازMedio-Haus-Medizinprodukte (Medio-
Haus), به توافق رسيده است 

 كار با كامپيوتر باعث خشكي چشم و تغيير در اشك مي شود 

: استفاده از  JAMA Ophthalmologyبا توجه به مطالعات صورت گرفته (از ميان مردم ژاپني) و مطالعه منتشر شده در 
 مي شود.  tearsدر  Mucin5AC (MUC5AC)ن طوالني باعث بيماري خشكي چشم و كاهش غللظت كامپيوتر براي مدت زما

SMILE  نسبت بهfemto LASIK باعث آسيب كمتري به قرنيه مي شود 

 femtoو بعد از   small-incision lenticule extraction (SMILE)قرنيه بعد از  biomechanicalپژوهشگران ويژگي هاي 
LASIK هم مقايسه كردند. با استفاده از  را باOcular Response Analyzer  آنهاcorneal hysteresis (CH),  وcorneal 

resistance factor (CRF),  پارامترهاي  37وbiomechanical waveform   ديگر را بررسي كردند. اگر چه در عرض يك
و  CHكردند، سه و شش ماه پس از عمل، ارزش به صورت معني داري در هر دو گروه كاهش پيدا  CRFو  CHهفته 
CRF  در گروهSMILE  به طور قابل توجهي بيشتر از گروهfemtosecond LASIK ) بودP<.032(. 

 

 آزيترومايسين كونژكتيويت عفوني را سريع تر درمان مي كند

سال و با  3ميانگين سني كودك با  286كه به صورت راندوم انتخاب شده بود شامل  investigator-maskedمطالعات 
(به مدت سه روز دو بار در روز)  %1.5بود. يك گروه از بيماران قطره آزيترومايسين  bulbarترشحات چركي و كونژكتيويت 

) دريافت روز چهار بار در روز 5(به مدت دو روز هر دو ساعت و سپس به مدت  %0.3گروه ديگر قطره توبرامايسين و 
 دوز دو بار در روز) پانچ باليني سريعتري نسبت به توبرامايسين داشت.كردند. آزيترومايسين (

 حاد را بهبود مي بخشد AMDجراحي كاتاراكت حدت بينايي در 

تحت عمل جراحي كاتاركاكت قرار گرفته  AREDS2پژوهشگران داده هاي جمع آوري شده از بيماراني كه در طول پژوهش 
از نظر آماري، حدت بينايي پس از جراحي كاتاراكت افزايش معني داري داشته است  بودند را بررسي كردند و دريافتند كه

را تحت تأثير قرار مي داد. با در نظر گرفتن، سن، زمان جراحي، جنسيت و فاصله زماني بين قبل و  AMDكه تمام سطوح 
 11.2خفيف  AMDبود: چشمهايي با بعد از جراحي؛ نوع و شدت كاتاراكت و ميانگين تغييرات در حدت بينايي به شرح زير 

letters با ،AMD  11.1متوسط letters  و باAMD  8.7حاد letters  8.9 ، كساني كه با آتروفي غيرمركزي بودند letters  به دست
 را به دست آوردند. letters 6.8پيشرفته   AMDآورند و با 

 ايي داريم؟آيا ما براي افراد نابينا (نابيناي اوليه و ثانويه)آموزشه

"Change-management"  مفهومي است كه رويكرد جامعي براي آمادگي افراد  نابينا توصيف مي كند كه شامل راه حل هايي



(دو  3/2از نظر آمادگي رواني، حركتي و مشكالت بينايي كه به علت نابينايي با آن مواجه مي شوند مي باشد. بيشتر از 
% تحت 74%  و 66%، 44دگي خانوادگي، زندگي اجتماعي و شغل اين افراد به ترتيب  نفر افسرده بودند. زن 50سوم) از 

تأثير قرار گرفت. نتايج پژوهش ها نشان مي دهد كه سياست هاي بهداشتي بايد اصالح شود تا اطمينان حاصل شود كه 
 بيمارستان ها و چشم پزشكان شخص نابينا را درمان مي كنند نه چشمهاي نابينا.
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