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گزارش درمان کاتاراکت به روش فیکوامولسیفیکیشن در  13قالده سگ و  4قالده گربه (19
چشم)
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*نویسنده مسئول مکاتبات:
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(دریافت مقاله 96/4/8 :پذیرش نهایی)97/8/19 :

چکیده
کدورت لنز ممکن است به دالیل متفاوت ،در اندازهها ،اشکال و محلهای مختلفی از لنز ایجاد شود .ازآنجاایی کاه تااکنون درماان
دارویی موثری برای عارضه تأیید نشده است ،از دیرباز جراحی با روشهای گوناگون از جملاه فیکوامولسیفیکیشان تنهاا راه درماان
محسوب میگردد .این مطالعه گزارشی از درمان جراحی کاتاراکت با بهکارگیری روش فیکوامولسیفیکیشن در سگ و گربه را در ایران
ارائه میکند .پس از تشخیص کاتاراکت و مشخصکردن بیماران مناسب برای جراحی ،برداشت لنز با روش فیکوامولسیفیکیشن در 13
سگ و  4گربه ( 19چشم) انجام شد و عوارض پس از جراحی بررسی گردید .بینایی با مشاهده الگوی راه رفتن سنجیده شد ولی معیار
اصلی بینایی و افزایش احتمالی کیفیت زندگی بر اساس پرسش از صاحبان بیماران بود .شایعترین عوارض پس از جراحی التهاب الیه
عروقی چشم ( )uveitisو حضور رشتههای فیبرینی ناشی از ترومای حین جراحی در کپسول خلفی لنز بود .در سه سگ التهاب قرنیاه،
در یک سگ گلوکوم و در یک سگ ادم قرنیه از عوارض دیگر پس از جراحی بود .رفلکس مردمک به نور تنها در  3سگ و یک گربه
پس از جراحی منفی بوده و به گفته صاحب بیمار وضعیت بینایی بهبود نیافته بود .بهطورکلی هرچه بیمار در سان پاائین و باا درجاه
خفیفتری از روند بیماری کاتاراکت مراجعه کرده بود ،پیشآگهی جراحی فیکوامولسیفیکیشن بهتار باود و موجاب افازایش کیفیات
زندگی گردید ،چراکه به تعویق انداختن عمل جراحی تا زمان رسیدن کاتاراکت به مراحل پیشرفته و ایجاد التهاب الیه عروقای چشام
ناشی از متالشی شدن عدسی مبتال به کاتاراکت بر پیشآگهی جراحی تاثیرگذار است.
کلیدواژهها :کاتاراکت ،فیکوامولسیفیکیشن ،سگ ،گربه.
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 .)2011فقدان بینایی در سد هدا منپدر بده بدیقدراری

مقدمه
لنز دارای ساختاری شفاف ،فاقد عروق و محدد -

حیددوان ،رفتددار تهدداجمی و عدددم تمایددل بددرای انپددام

الطرفین اسدت هده  33-35درصدد آن را پدروتئینهدای

فعالیتهای روزانه می گردد ( .)Gould, 2002همچندین

محلول و غیرمحلول تشکیل میدهند .هرچند بیشتر ایدن

ابتال به گلوهوم متعاقب التهاب الیه عروقی چشم ناشدی از

پروتئینها از نوع محلول میباشند ،با این وجود هداه

متالشیشدن عدسی مبتال به هاتاراهت ،دررفتگدی لندز و

نسددبت پددروتئینهددای محلددول و تپمددئ پددروتئینهددای

جداشدن شبکیه از پیامدهای پیشدرفت هاتاراهدت بددون

منپدر بده هددورت لندز و

مداخلدده درمددانی اسددت .از ایددنرو درمددان هاتاراهددت از

تشکیل هاتاراهت میشود ( Ofri et al., 2008; Kaur et

جهت افزای

هیفیت زنددگی و حفدس سدالمتی اجدزای

 .)al., 2017; Kibar et al., 2014بهطورهلی هاتاراهدت

هددره چشددم اهمیددت دارد ( Martin, 2009; Mitchel,

به گروهی از عوارض چشمی اطالق میشود هه متعاقب

 .)2006عوامل متسئهننده مردمک در مراحل آغدازین و

از بین رفتن شفافیت لنز یا هپسول آن مانئ از عبور ندور

مراحل انتهایی هاتاراهت (جذ

لنز) میتوانند در بهبدود

شده و در نتیپه از علدل اصدلی از دسدت رفدتن بیندایی

بینایی مویر باشند ( .)Ofri et al., 2008همچنین استفاده

میگردند .هدورت لنز ممکن اسدت بده دالیدل

از آنزیمهای مهارهنندههای موضعی یا سیستمیک آلددوز

غیرمحلول به دالیل مختلد

محسو

متفاوت ،در اندازهها ،اشکال و محلهای مختلفی از لندز

ردوهتدداز در هاتاراهتهددای ناشددی از دیابددت و آنتددی-

ایپداد شدود ( ;Ofri et al., 2008; Kaur et al., 2017

اهسیدانهائی مانند ویتامین  Eو  Cجهت پی گیدری و

Kibar et al., 2014; Martin, 2009; Fischer and
 .)Meyerlindenberg, 2014در مرحلدددده آغددددازین

برگشددت تذییددرات مسددئول در پدداتوژنز هاتاراهددت در

هاتاراهت ،تنها یک هدورت هدانونی بددون تحدتتداییر
قرارگرفتن بینایی بهوجود میآید هه بهتدریج به مراحدل
نابالغ ،بالغ و بسدیار بدالغ تکامدل مییابدد ( Ofri et al.,

.)2008; Kopala, 2008
تدداهنون اخددتالالت مددادرزادی یددا ورایتددی ،ضددربه
(فددرورفتن اشددیای تیددز و پنپدده گربدده) ،افددزای

سددن،

بیماریهای متابولیک (دیابت) ،بیماریهای داخلچشمی
(التهاب الیه عروقی چشم  ،گلوهوم ،دژنراسدیون شدبکیه و
دررفتگی لنز) ،همبودهدای تذذیدهای (همبدود اسدیدهای
آمینه اصلی) ،تاب

اشعههای یونیزان و برخدی سدموم و

داروها (هتوهونازول و دیمتیلسولفوهسداید) بده عندوان
علل ایپادهننده هاتاراهت گزارش شدهاند ( Ofri et al.,
2008; Martin, 2009; Kopala, 2008; Lim et al.,
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شماری از مطالعات ،نتیپهبخ

گزارش شده هدر چندد

مویر بودن بالینی این ترهیبات همچنان مورد بحث است
( Ofri et al., 2008; Kaur et al., 2017; Pollreisz and

 .)Schmidterfurth, 2010بندددابراین امدددروزه درمدددان
جراحی در صورت فدراهم بدودن شدرایپ ،پد

از رفدئ

التهاب الیه عروقی چشام ناشدی از متالشیشددن عدسدی
مبتال به هاتاراهت تنها روش قطعدی درمدان بده حسدا
میآید ( .)Ofri et al., 2008; Lim et al., 2011تداهنون
روشهای جراحی متنوعی ازجمله روش خارج هپسولی
و فیکوامولسیفیکیشن بدرای درمدان جراحدی هاتاراهدت
اسدددتفاده شدددده اسدددت .طدددی سدددالهای گذشدددته
فیکوامولسیفیکیشن نزد دامپزشکان متخصد

چشدم در

سطح جهان محبوبیت زیادی یافته است و امدروزه روش
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منتخب درمدان هاتاراهدت محسدو

میشدود ( Gould,

پ

از جراحی و برداشت هامل و بهینده لندز از مزایدای

.)2002; Yi et al., 2006; Moore et al., 2003

قابل ذهر جراحی فیکوامولسیفیکیشدن نسدبت بده سدایر

فیکوامولسیفیکیشن جراحی میکروسکوپی اسدت هده از

از

عدوارض پد

روشها میباشد هه همگی در هاه

امواج اولتراسوند با فرهان

باال جهت قطعه قطعه هردن

جراحی و تسریئ روند ترمیم مویر هستند ( Ofri et al.,

لنز هدر و از شستشو و مک

جهت برداشتن آن استفاده

 .)2008; Moore et al., 2003در ایددن مطالعدده نتددایج
از آن بر اساس سن ،جن

مدیهندد ( Ofri et al., 2008; Martin, 2009; Gould,

جراحی فیکو و عوارض پ

 .)2002با وجود استاندارد بودن ایدن روش ،بسدیاری از

و نژاد ،در  4گربه و  13قالده سد

حیوانات مبتال بهدلیل مشدکالت اقتصدادی مدورد عمدل

دوطرفه به فاصله دو هفته) مورد بررسی قرار گرفت.

( 2سد

بصدورت

جراحددی قددرار نمیگیرنددد .همچنددین عمددل جراحددی در
صورتی توصیه میشود هه بیمدار دچدار اخدتالل بیندایی
قابل توجهی بوده و به هیچ بیماری چشدمی دیگدری از
جمله التهاب الیه عروقی چشم و هراتیت بهطور همزمان و
بیماری سیستمیک منئهننده بیهوشی مبتال نباشدد .سدالم
بودن شبکیه نیز شرط الزم پی

از عمدل جراحدی مدی-

باشد .جهت بررسی سالم بودن شدبکیه در مدواردی هده
بددالغ بددودن هاتاراهددت مددانئ از معایندده افتالموسددکوپی
میگردد ،اخذ ندوار شدبکیه الزامدی اسدت ( Ofri et al.,

.)2008
عالوه بر این خلقوخوی بیمار و مسئولیتپذیری
صاحب بیمدار در دامپزشدکی بسدیار اهمیدت دارد زیدرا
مداخله درمانی مکدرر در دوره قبدل و پد
اجتندا

از جراحدی

ناپدذیر اسدت ( Ofri et al., 2008; Martin,

 .)2009; Lim et al., 2011بنابراین همه حیوانات مبتال،
منتخب عمل جراحی نمیباشند و انتخا

صحیح موارد

نیازمند جراحی در میزان موفقیت درمدان نقد

اساسدی

ایفددا میهنددد ( Ofri et al., 2008; Fischer and
Meyerlindenberg, 2014; Gould, 2002; Mitchel,
 .)2006هوتاهتر بودن طول مددت جراحدی ،هوچدکتدر

بودن برش جراحی ،اندک بودن ترومدای وارد شدده بدر
اجزای هره چشم در حین جراحی ،هاه

بروز التهدا

شرح درمانگاهی
تشخی

هاتاراهت با معاینه افتالموسکوپی مستقیم

( Heine( (direct ophthalmoscopyآلمان) در بیماران
صورت گرفت .در مواردی هه صاحب بیمدار تمایدل بده
جراحی نشدان داد ،معایندات تکمیلدی جهدت مشدخ
هردن منتخبین جراحی صورت گرفدت .معاینده دسدتگاه
عصبی و معاینه هامل چشم با افتالموسکوپ ،معاینده بدا
میکروسکوپ جراحی ( ،)Topcon, Japanرند آمیدزی
قرنیه با نوار فلورسئین (الهام طب ،ایدران) و اخدذ فشدار
چشددم بددهوسددیله تونددومتر ( )Schioetz, Germanyدر
تمامی بیماران انپام شد (شکل  -1ال

تدا د) .رفلکد

مردمک به نور در چشم درگیر و چشدم مقابدل در همده
بیمدداران سددنپیده شددد .وجددود عالئددم تددرس از نددور،
بلفارواسپاسم ،تدداوم قرمدزی و التهدا
چکاندن قطره اپینفرین و هاه

چشدم پد

از

فشار چشم بده عندوان

التهاب الیه عروقی چشم در نظر گرفته شد .تمامی مبتالیان
قبل از عمل جراحی مورد درمان با قطدره چشدمی ضدد
التها

بتامتازون  0/1درصد (سینادارو ،تهران ،ایدران) و

دیکلوفناک سدیم  0/1درصد (سینادارو ،تهران ،ایران) به
همراه قطره آنتیبیوتیدک سیپروفلوهساسدین  0/3درصدد
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(سینادارو ،تهران ،ایدران) و قطدره آتدروپین  0/5درصدد

(اهسیر ،بروجرد ،ایران) با دوز  22میلیگرم بدهازای هدر

(سینادارو ،تهران ،ایدران) بدهعندوان سدیکلوپلژیک قدرار

هیلوگرم وزن بدن صورت گرفت.
القای بیهوشی عمومی با هتامین (آلفاسان ،هلند) بدا

گرفتنددد .سددونوگرافی از چشددم بدده منظددور تشددخی
جداشدگی احتمالی شدبکیه و چگدونگی محتدوای لندز،

دوز  10میلیگرم بهازای هر هیلوگرم وزن بدن و دیازپام

زاللیه و زجاجیه ،در تمامی بیمداران صدورت گرفدت و

(هاسپین تامین ،رشت ،ایران) با دوز  0/2میلیگدرم بده-

موارد مبتال به جداشدگی شبکیه ،منتخب جراحدی تلقدی

ازای هر هیلدوگرم وزن بددن انپدام گرفدت و نگدهداری

نگردیدنددد (شددکل  .)2در بیمددارانی هدده امکددان معایندده

بیهوشی بیماران بدا گداز بیهوشدی ایزوفلدوران صدورت

فاندوسکوپی به دلیل بلدو و پیشدرفته بدودن هاتاراهدت

گرفت .پ

از هوتاه هردن موهای اطراف چشم ،بیماران

وجود نداشت ،در صورت موافقت صداحب بیمدار ندوار

به صورت خوابیده به پشت حالتگماری شده و چشدم

شبکیه ( ،ACRIVETآمریکا) با پروتکل واجدد دیدد-

درگیر و ندواحی اطدراف آن قبدل از انپدام جراحدی بدا

فاقد دید ( )Yes-Noجهت بررسی پاسخ شبکیه بده ندور

شدان-

اخذ شد (شکل  -3ال

و

) .پدی

محلول بتادین  1درصد شستشو داده شد .سدپ

از عمدل جراحدی

گذاری با شانهای چشمی مخصوص انپام شدد .بدرای

تصدددویربرداری از قفسددده سدددینه و ارزیدددابی تدددابلوی

بازنگاهداشتن پلدکهدا از اسدپیکولوم چشدمی و جهدت

هماتولوژی و بیوشیمیایی جهت بررسی امکان بیهوشدی

نگاهداشتن مردمک در وسدپ از بخیدههدای نگدهدارندده

و4

قرنیه توسپ اسدکالپل چشدمی بدرش

بیخطر صورت گرفت .در نهایدت  13قدالده سد

استفاده شد ،سپ

قالده گربه به عنوان منتخبدین قطعدی جراحدی انتخدا

داده شد .برای افزای

گردیدند .جراحیها از مردادماه سال  1395تا فروردین-

از آسیب به اجدزای هدره چشدم ،ژل ویسکواالسدتیک (

ماه سال  1396در بیمارستان حیوانات خدانگی واقدئ در

ابزار طب پویا ،تهران ،ایران) داخدل چشدم تزریدق شدد.

از عمددل جراحددی ،در تمددامی

از هپسولورهسددی ( ،)Capsulorrhexisلنددز هدددر

تهددران انپددام شددد .پددی

پدد

فضای اتاقک قدامی و جلدوگیری

بیماران قطره چشدمی آتدروپین  0/5درصدد (سدینادارو،

توسپ دستگاه فیکو (عالی پیدام ،ایدران) خدارج گردیدد

تهران ،ایدران) و آتدروپین تزریقدی (البدرز دارو ،تهدران،

(شکل  -4ال

فضدای اتاقدک قددامی بدا

ایران) با دوز  0/03میلیگرم بدهازای هدر هیلدوگرم وزن

محلول رینگر (فرآوردههدای تزریقدی و دارویدی ایدران،

بدن به صورت داخل وریددی جهدت تسدهیل بازشددن

ایران) شستشو داده شد .بسته به مورد ،در صورت لدزوم

مردمک و دسترسی بهتر بده لندز تپدویز شدد .همچندین

برش قرنیه با نخ ( ،Ethiconایران) مونوفیالمنت غیرقابل

تزریددق آهسددته داخلوریدددی متیددل پردنیزولددون سدددیم

جذ

از جراحی ،متیل پردنیزولون

سوهسینات (فایزر ،بلژیک) با دوز  30میلیگدرم بدهازای

استات (ابوریحان ،تهران ،ایران) تحت ملتحمهای تپویز

هر هیلوگرم وزن بدن جهت پی

گیری از بدروز التهااب

تا ج) .سدپ

 10-0بخیه شد .پ

گردید ).(Ofri et al., 2008; Merkoudis et al., 2014

الیه عروقی چشم ناشی از دستکاری لندز و تزریدق داخدل

بیماران به مدت سه روز بدرای معاینده و تزریدق آنتدی-

سفازولین

بیوتیک عمومی پنی سیلین ( 6.3.3داروسازی دانا ،تبریز،

وریدی آنتیبیوتیک پروفیالهتیک وسیئالطی
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ایران) با دوز  30000واحد به ازای هر هیلدوگرم و ضدد

جراحددی ( )Japan ،Topconهشددیده شددد .در معاینددات

غیراسدتروئیدی ملوهسدیکام  2درصدد (البراتدور

از عمل جراحی ،معاینه فاندوسکوپی ،بررسی

التها

رازک ،تهران ،ایران) بدا دوز  0/2میلیگدرم بده ازای هدر
هیلددوگرم وزن بدددن جهددت هدداه

میزان التها

چشم و واهن

به ندور صدورت گرفدت و

بدده

فشدددار چشدددم بدددا توندددومتر()Schioetz, Germany

بیمارستان مراجعه هردند .التهاب الیه عروقی چشام ناشدی

اندددازهگیری شددد .ادم قرنیدده ،التهددا

قرنیدده ،خددونریزی

از عدسددی مبددتال بدده هاتاراهددت بددا قطرههددای چشددمی

اتاقک قدامی ،تشکیل رشتههای فیبرینی ،گلوهوم ،التهاب

سیپروفلوهساسین  0/3درصد (سینادارو ،تهران ،ایران) و

الیه عروقی چشم و عدم برگشت بینایی به عنوان عوارض

بتامتددازون  0/1درصددد (سددینادارو ،تهددران ،ایددران) و در

پ

از جراحی بررسی گردید .الزم به ذهر است هده بدا

صورت لزوم پردنیزولون خوراهی مهار گردید .همچندین

وجود سنپ

قطره چشدمی آتدروپین  0/5درصدد (سدینادارو ،تهدران،

نور و مشاهده الگوی راه رفتن پد

ایران) جهدت هداه

درد و التهددا

مداوم پ

درد و حفدس حرهدت مردمدک و

جلددوگیری از چسددبندگی ( )synechiaeتپددویز گردیددد.
بخیه قرنیه دو هفته پ

اصلی سنپ
پرس

بینایی بیمار از طریق رفلک
بینایی و افزای

مردمک بده

از جراحدی ،معیدار

احتمالی هیفیدت زنددگی

از صاحبان بیماران بود.

از جراحی تحت میکروسدکوپ

شکل  -1ال  :معاینه چشم با افتالموسکوپ مستقیم،

 :معاینه چشم با میکروسکوپ جراحی ،ج :رن

شکل  -2سونوگرافی چشم برای تشخی

جدا شدن احتمالی شبکیه پی

آمیزی چشم با فلورسئین ،د :تونومتر شیوتز

از جراحی هاتاراهت
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شکل  -3ال  :اتصال الکترودهای دستگاه اخذ نوار شبکیه به چشم بیمار،

شکل  .4ال  :خارج هردن لنز هدر توسپ دستگاه فیکوامولسیفیکیشن،

 :نمای چشم پی

از خروج لنز هدر ،ج :نمای چشم پ

از خارج هردن لنز هدر

تاریخچه ممکن نبود ،ولی به نظر میرسد هه اهثر مدوارد

بحث و نتیجهگیری
در این مطالعده ،فیکوامولیسفیکیشدن جمعداً در 19
چشم  13قالده س

 :منحنی رسم شده توسپ دستگاه نشانگر پاسخ شبکیه به تحریکات نورانی

و  4قدالده گربده (دو قدالده سد

بهصورت دوطرفه به فاصله دو هفته) انپام گردید .بدازه

مبتال به هاتاراهت ناشی از افزای

سن بودند و البته یک

مورد متعاقب تروما و سه مورد هم بهصورت مدادرزادی
دچار هاتاراهت شده بودند .شایئترین عدوارض پد

از

سنی بیماران از  3ماه تا  14سال متذیدر بدوده و میدانگین

جراحی التها

سن بیماران  5/5سال بود .بیماران متشکل از سده گربده

فیبرینی ناشی از ترومای حین جراحی در هپسول خلفدی

مداده

الیده

ماده ،یک گربه نر ،ش

سد

ندر و هفدت سد

بودند .بی ترین نژاد درگیر سد هدا تریدر ( 7مدورد) و

الیه عروقی چشدم و حضدور رشدتههای

لنز بود 11 .بیمدار پد

از جراحدی دچدار التهدا

عروقی چشم شدند هه با تزریق تحتملتحمدهای متیدل-

سایر نژادهای درگیر شامل پیکینیدز ( 2مدورد) ،شدیتزو-

پردنیزولدددوناسدددتات و بدددا تپدددوبز قطدددره چشدددمی

تریر ( 2مورد) ،هاوانیز ( 1مدورد) و مخلدوط ( 1مدورد)

سیپروفلوهساسین و بتامتازون و پردنیزولون خوراهی بدا

بودند .تمامی گربهها از نژاد موهوتاه اهلدی بودندد .همده

دوز  0/5میلیگرم بهازای هر هیلدوگرم وزن بددن ،مهدار

بیماران این مطالعه مبتال به هاتاراهت بالغ بودندد .اگرچده

همدراه بدود.

مشخ
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مشاهده گردید .در سه قالده س
قالده س

التها

گلوهوم و در یک قالده س

عوارض دیگر پ

از جراحی بود .رفلک

قرنیه ،در یدک

گرفت و بهترین نتایج در مواردی هه مداخله جراحی در

هم ادم قرنیه از

و در سنین همتر صدورت گرفتده

مراحل اولیه تشخی

مردمدک بده

بود ،حاصل گردید .این یافته اساسی حاهی از آن اسدت

از جراحدی

هه ارجاع زودهنگام موارد مبتال جهدت درمدان جراحدی

منفی بوده و به گفته صاحبان بیمداران مدذهور وضدعیت

باعث افزای

میزان موفقیت جراحی برداشت لندز مدی-

بینایی آنها بهبود نیافته بود ،هه از این تعداد یدک قدالده

گردد ،چرا هه تأخیر در درمان جراحدی موجدب وخدیم

مبتال به گلوهوم و خونریزی اتاقک قدامی شده بود

الیه عروقی چشم ناشی از تپزیه لندز مدی-

نور در  3قالده س

س

و یک قالده گربه پد

شدن التها

هه با داروهای ضد گلوهوم دورزامید (سینادارو ،تهدران،

گردد و تاییرات منفی زیدادی بدر پدی

ایران) هر  8ساعت و التانوپروسدت (سدینادارو ،تهدران،

اعمال مینماید.

ایران) هر  12ساعت دو قطره داخل چشم مبتال) هنتدرل
نگردید .یک قالده گربه و دو قالده س
التها

در مطالعات مختل

آگهدی جراحدی

مشدکالت قرنیده ،خدونریزی

دیگر مبدتال بده

اتاقک قدامی ،گلوهوم و تیرگی هپسول خلفی بده عندوان

الیه عروقدی چشدم راجعده و مقداوم بده درمدان

از جراحدی گدزارش شددهاند

شایئترین عدوارض پد

بودند .الزم به ذهر است روند بهبود وضعیت بیندایی در

( Lim et al., 2011; YI et al., 2006; Moore et al.,

بیماران با سن پایینتر ،قابل مالحظه بود .بهعبارتی ،بده-

 .)2003در ایددن مطالعدده شددایئترین عددوارض متعاقددب

طور هلی هر چده بیمدار در سدن پدایینتدر و بدا درجده

هپسدول خلفدی (100

جراحی به ترتیب فیبروز خفید

خفی تری از روند بیماری هاتاراهت مراجعه هرده بدود،

درصد) و التها

پی آگهددی جراحددی فیکوامولسیفیکیشددن بهتددر بددود و

لنز ( 64/7درصد) بود.

جراحی موجب افزای

الیه عروقی چشم ناشی از دسدتهاری

هیفیدت زنددگی گردیدد .اخیدراً

فیبروز هپسول خلفی لنز عارضه معمول بلند مددت

انپام جراحی فیکوامولسیفیکیشدن انتخدابی بده صدورت

متعاقب جراحی هاتاراهت است (.(Gilger et al., 2002

اسدت

الیدده عروقددی چشددم بدده دلیددل ایمنددیزایددی

یکطرفه جهت برداشت لنز هددر رو بده افدزای

التهددا

چراهه میزان موفقیت این جراحی بده طدور چشدمگیری

پروتئینهای لنز جدز جداییناپدذیر جراحدی هاتاراهدت

بهبدددود یافتددده و میدددزان موفقیدددت هوتددداه مددددت

مددیباشددد و جددراح ندداگزیر اسددت آن را بددا اسددتفاده از

فیکوامولسیفیکیشن امدروزه بده حددود  90-95درصدد

ترهیبات ضد التهابی موضعی یا سیستمیک هنترل نمایدد

رسیده است ( .)Kopala, 2008; Mitchell, 2006میدزان

( .)Ofri et al., 2008در موارد فیبروز هپسول خلفی به-

موفقیددت ارتبدداط مسددتقیم بددا تپربدده جددراح ،هیفیددت

دلیل عدم تاییر قابل توجده بدر سدالمت چشدم و روندد

تپهیزات ،بیماران منتخب برای جراحی و آزمای هدای

بینایی ،درمانی صورت نگرفت و درمان در  72/7درصدد

تشخیصی و درمدان پدی

از جراحدی دارد ( Mitchell,

 .)2006در این مطالعه جمعاً تعداد  19چشدم بدهمنظدور
درمان هاتاراهت تحت جراحی فیکوامولسیفیکیشن قدرار

از موارد مبتال به التها

الیه عروقی چشم نتایج مطلو

به همراه داشت .سایر عوارض پ
این مطالعه شامل التها

از عمل جراحدی در

قرنیه ( 17/6درصد) ،گلوگدوم،
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خونریزی اتاقک خلفی ( 5/8درصد) و ادم قرنیه پایددار

استفاده از یک یا هر دو این ابزارهدای تشخیصدی تاییدد

( 5/8درصد) بود.

گردید .فیکوامولسیفیکیشن نه تنها فرصتی برای حفدس و

بیمداران منتخدب جراحدی بایدد توجده

نگاه داشتن سالمتی هره چشم را ایپاد میهند ،بلکده در

در گزین

داشت هه بیمار منتخب باید از نظر رفتاری طوری باشدد

افزای

بهسدزایی ایفدا

هه اجازه معاینه و تپدویز داروهدای موضدعی را بدهدد،

میهند ،ضمن آنکه برگشت بینایی در مدوارد ممکدن بده

همچنین صاحب دام بیمار بایدد پروسده طدوالنی مددت

وضوح بر نابیندایی ارجحیدت دارد ( ;Lim et al., 2011

درمان را بپذیرد .چشم مبتال به هنگام عمل جراحی باید

 .)Mitchel, 2006به باور نویسندگان مقاله حاضدر ایدن

عاری از هرگونه اختالل در سایر اجزا باشدد و بیمدار در

مطالعه اولین گزارش درمدان موفقیدتآمیز هاتاراهدت بدا

زمان پذیرش برای جراحی ،مبتال به بیماریهای عمومی

روش فیکوامولسیفیکیشددن در سدد

و گربدده در ایددران

متعددارض بددا بیهوشددی نباشددد ( ;Kibar et al., 2014

میباشد .امید است اطالعات حاضر و همچنین افدزای

;Kopala, 2008; Lim et al., 2011; Gould, 2002
 .)Mitchel, 2006اخددذ نددوار شددبکیه جهددت بررسددی

تعداد ارجاعات و انپام جراحی و بررسی نتدایج آمداری

عملکرد شبکیه و اولتراسونوگرافی برای ارزیدابی اتاقدک
خلفی بهخصوص در مواردی هده هددورت لندز مدانئ از
معایندده و بررسددی دقیددق چشددم میشددود ،ابزارهددای
غربالگری پی

از عمدل جراحدی محسدو

میگردندد

( .)Kopala, 2008در ایدن مطالعده اولتراسدونوگرافی در
همه موارد و اخذ نوار شبکیه در موارد تمکن اقتصدادی
صاحب بیمار پی

حاصل از آنها در سالهای آینده ،راهگشای انپدام ایدن
روش درمانی به صورت متداول در ایران باشد.
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از عمل جراحی انپام شد و سالمت

شبکیه تمامی بیماران جراحیشدده پدی
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