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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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Abstract
Cataract may develop due to several causes with various sizes and shapes and in different parts
of the lens. Because no effective medical treatment has been confirmed for this disease, surgery
using different techniques including phacoemulsification is the only treatment option. This
study is a report of surgical treatment of cataract using phacoemulsification technique in dogs
and cats in Iran. After diagnosis of cataract and proper case selection, lens extraction was
performed by phacoemulsification in 13 dogs and 4 cats (19 eyes) and post-operative
complications were evaluated. Patient vision was assessed by walking pattern but the
predominant vision criterion and probable increase in quality of life was owner declaration.
Uveitis and traumatic posterior capsule fibrosis were the most prevalent post-operative
complications. Three dogs developed keratitis, one showed glaucoma and another one corneal
edema. Pupillary light reflex (PLR) was negative only in 3 dogs and one cat postoperatively and
there was no vision improvement according to owner declaration. Generally, the prognosis of
phacoemulsification was better in younger patients with milder progression of cataract and it
increased quality of life because postponing surgery until the cataract reaches advanced stages
of maturity and development of lens induced uveitis affects the prognosis of surgery.
Conflict of interest: None declared.
Keywords: Cataract, Phacoemulsification, Dog, Cat.
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مقدمه
لنززز دارای سززاختاری شززفا  ،فاقززد عززرو و
محزززد الطرفین اسزززت زززه  33-35درصزززد آن را
پروتئینهززای محلززول و حیرمحلززول تشززکی میدهنززد.
هرچند بیشتر این پروتئینها از نوع محلول میباشند ،بزا
این وجود اهش نسبت پروتئینهزای محلزول و تعمز
پروتئینهزای حیرمحلزول بزه دایز مختلزم منعزر بزه
دورت لنز و تشکی

اتارا زت میشزود ( Ofri et al.,

.)2008; Kibar et al., 2014; Kaur et al., 2017

بهطور لی اتارا زت بزه گروهزی از عزوارم چشزمی
اطال میشود ه متعاقب از بین رفتن شزفافیت لنزز یزا
پسول آن مان از عبور نزور شزده و در نتیعزه از علز
اصلی از دست رفتن بینایی محسو

میگردند .دورت

لنز ممکن است به دای متفاوت ،در اندازهها ،اشزکال و
مح های مختلفی از لنز ایعاد شود ( ;Ofri et al., 2008

2008; Ofri et al., 2008; Martin, 2009; Lim et al.,
 .)2011فقدان بینایی در سز هزا منعزر بزه بزیقزراری

حیززوان ،رفتززار تهززاجمی و عززدم تمایزز بززرای انعززام
فعالیتهای روزانه می گردد ( .)Gould, 2002همچنزین
ابتال به گلو وم متعاقب التها

ایه عروقی چش ناشزی

از متالشیشدن عدسی مبتال به اتارا ت ،دررفتگی لنزز
و جداشدن شبکیه از پیامدهای پیشرفت اتارا ت بدون
مداخلززه درمززانی اسززت .از ایززنرو درمززان اتارا ززت از
جهت افزایش یفیت زنزدگی و حفزس سزالمتی اجززای
ززره چشز اهمیززت دارد ( Mitchel, 2006; Martin,

 .)2009عوام متس ننده مردمک در مراح آحزازین و
مراح انتهایی اتارا ت (جذ

لنز) میتوانند در بهبزود

بینایی موثر باشند ( .)Ofri et al., 2008ه چنین استفاده
از آنزی های مهار نندههای موضعی یا سیستمیک آلزدوز
ردو تززززاز در اتارا تهززززای ناشززززی از دیابززززت و
آنتیا سززیدانهائی ماننززد ویتززامینهززای  Eو  Cجهززت

Martin, 2009; Kibar et al., 2014; Fischer and
 .)Meyerlindenberg, 2014; Kaur et al., 2017در

پیشگیززری و برگشززت تذییززرات مسززئول در پززاتوننز

مرحله آحازین اتارا ت ،تنها یک دورت انونی بدون

اتارا ت در شماری از مطالعات ،نتیعزهبخزش گززارش

تحتتاثیر قرارگرفتن بینایی بهوجود میآید ه بهتزدری

شده هر چند موثر بودن بزالینی ایزن تر یبزات همچنزان
اسزت ( Ofri et al., 2008; Pollreisz and

بززه مراحز نابززالا ،بززالا و بسززیار بززالا تکامز مییابززد

مورد بحز

(.)Kopala, 2008; Ofri et al., 2008

 .)Schmidterfurth, 2010; Kaur et al., 2017بنزابراین

تززا نون اخززتالات مززادرزادی یززا وراثتززی ،ضززربه

امروزه درمان جراحی در صورت فزراه بزودن شزرای ،

(فززرورفتن اشززیای تیززز و پنعززه گربززه) ،افزززایش سززن،

پززا از رفزز التهززا

ایززه عروقززی چشزز ناشززی از

بیماریهای متابولیک (دیابت) ،بیماریهای داخ چشمی

متالشیشدن عدسی مبتال به اتارا ت تنها روش قطعزی

(التها ایه عروقی چشز  ،گلو زوم ،دننراسزیون شزبکیه و

درمان به حسزا

میآیزد ( Ofri et al., 2008; Lim et

دررفتگی لنز) ،مبودهزای تذذیزهای ( مبزود اسزیدهای

 .)al., 2011تا نون روشهای جراحی متنزوعی ازجملزه

آمینه اصلی) ،تابش اشعههای یونیزان و برخزی سزموم و

روش خارج پسولی و فیکوامولسیفیکیشن برای درمزان

داروها ( تو ونازول و دیمتی سولفو سزاید) بزه عنزوان

جراحی اتارا ت اسزتفاده شزده اسزت .طزی سزالهای

عل ایعاد ننده اتارا زت گززارش شزدهاند ( Kopala,

گذشته فیکوامولسیفیکیشزن نززد دامپزشزکان متخصز
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چش در سطح جهان محبوبیزت زیزادی یافتزه اسزت و

جراحی ،اندک بودن ترومای وارد شده بزر اجززای زره

میشزود

پزا از

امروزه روش منتخب درمان اتارا ت محسو

چش در حین جراحزی ،زاهش بزروز التهزا

( Gould, 2002; Moore et al., 2003; Yi et al.,

جراحی و برداشت ام و بهینه لنز از مزایای قاب ذ زر

 .)2006فیکوامولسیفیکیشن جراحی میکروسکوپی است

جراحی فیکوامولسیفیکیشزن نسزبت بزه سزایر روشهزا

ه از امواج اولتراسوند با فر انا باا جهت قطعه قطعزه

میباشد ه همگی در اهش عوارم پا از جراحی و

ردن لنز در و از شستشو و مکش جهت برداشزتن آن

تسری روند ترمی موثر هسزتند ( ;Moore et al., 2003

اسزتفاده مزی نزد ( ;Gould, 2002; Ofri et al., 2008

 .)Ofri et al., 2008در این مطالعه نتای جراحزی فیکزو

 .)Martin, 2009با وجود اسزتاندارد بزودن ایزن روش،

و عوارم پا از آن بر اساس سن ،جنا و نزااد ،در 4

بسیاری از حیوانات مبتال بزهدلیز مشزکالت اقتصزادی

گربه و  13قالده سز

بصزورت دوطرفزه بزه

مورد عمز جراحزی قزرار نمیگیرنزد .همچنزین عمز

فاصله دو هفته) مورد بررسی قرار گرفت.

( 2سز

جراحی در صزورتی توصزیه میشزود زه بیمزار دچزار
اختالل بینزایی قابز تزوجهی بزوده و بزه هزی بیمزاری
چشمی دیگری از جمله التهزا

ایزه عروقزی چشز و

راتیت بهطور ه زمان و بیماری سیسزتمیک منز ننزده
بیهوشی مبتال نباشد .سال بودن شزبکیه نیزز شزرز ازم
پیش از عم جراحی میباشد .جهت بررسی سال بودن
شبکیه در مواردی ه بالا بودن اتارا ت مان از معاینزه
افتالموسکوپی میگردد ،اخذ نوار شزبکیه الزامزی اسزت
(.)Ofri et al., 2008
عالوه بر این خلقوخوی بیمار و مسئولیتپذیری
صاحب بیمزار در دامپزشزکی بسزیار اهمیزت دارد زیزرا
مداخله درمانی مکزرر در دوره قبز و پزا از جراحزی
اجتنزا

ناپزذیر اسزت ( Ofri et al., 2008; Martin,

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

صحیح موارد

نیازمند جراحی در میزان موفقیت درمزان نقزش اساسزی
ایفزا می نزد ( Gould, 2002; Mitchel, 2006; Ofri et

.)al., 2008; Fischer and Meyerlindenberg, 2014
وتاهتر بودن طول مدت جراحی ،وچکتر بودن بزرش

شرح درمانگاهی
تشخی

اتارا ت با معاینه افتالموسکوپی مستقی

( )Heine, Germanyدر بیمززاران صززورت گرفززت .در
مواردی ه صاحب بیمار تمای بزه جراحزی نشزان داد،
ردن منتخبین جراحزی

معاینات تکمیلی جهت مشخ

صورت گرفت .معاینه دسزتگاه عصزبی و معاینزه امز
چش با افتالموسکوپ ،معاینه با میکروسکوپ جراحزی
( ،)Topcon, Japanرن آمیزی قرنیه با نزوار فلورسزئین
(الهام طب ،ایران) و اخذ فشار چش بزهوسزیله تونزومتر
( )Schioetz, Germanyدر تمزامی بیمزاران انعزام شزد
(شک  -1الم تا د) .رفلکا مردمک به نزور در چشز
درگیر و چش مقاب در همه بیماران سنعیده شد .وجود
عالئز تززرس از نززور ،بلفارواسپاسز  ،تززداوم قرمزززی و
التها

چش پا از چکاندن قطره اپینفزرین و زاهش

فشار چش به عنوان التها

ایه عروقی چشز در نظزر

گرفته شد .تمامی مبتالیان قبز از عمز جراحزی مزورد
درمان با قطره چشمی ضد التها

بتامتازون  0/1درصزد

(سینادارو ،تهران ،ایران) و دیکلوفناک سدی  0/1درصد
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(سینادارو ،تهران ،ایران) بزه همزراه قطزره آنتزیبیوتیزک

داخ وریدی آنتزیبیوتیزک پروفیال تیزک وسزی الطیم

سیپروفلو ساسین  0/3درصد (سینادارو ،تهران ،ایران) و

سفازولین (ا سیر ،بروجرد ،ایران) با دوز  22میلزیگزرم

قطززره آتززروپین  0/5درصززد (سززینادارو ،تهززران ،ایززران)

بهازای هر یلوگرم وزن بدن صورت گرفت.

بهعنوان سیکلوپلایک قرار گرفتند .سونوگرافی از چشز
بززه منظززور تشززخی

القای بیهوشی عمومی با تامین (آلفاسان ،هلند) بزا

جداشززدگی احتمززالی شززبکیه و

دوز  10میلیگرم بهازای هر یلوگرم وزن بدن و دیازپام

چگززونگی محتززوای لنززز ،زالیززه و زجاجیززه ،در تمززامی

( اسززپین تززامین ،رشززت ،ایززران) بززا دوز  0/2میلیگززرم

بیماران صورت گرفزت و مزوارد مبزتال بزه جداشزدگی

بهازای هر یلوگرم وزن بدن انعزام گرفزت و نگزهداری

شبکیه ،منتخب جراحی تلقزی نگردیدنزد (شزک  .)2در

بیهوشی بیماران بزا گزاز بیهوشزی ایزوفلزوران صزورت

بیمارانی ه امکان معاینه فاندوسکوپی بزه دلیز بلزو و

گرفت .پا از وتاه ردن موهای اطرا

چش  ،بیماران

پیشزرفته بزودن اتارا ززت وجزود نداشزت ،در صززورت

به صورت خوابیده به پشت حالتگماری شده و چشز
آن قبز از انعزام جراحزی بزا

موافقت صاحب بیمار نوار شبکیه ()ACRIVET, USA

درگیر و نزواحی اطزرا

بززا پروتکز واجززد دیززد-فاقززد دیززد ( )Yes-Noجهززت

محلززول بتززادین  1درصززد شستشززو داده شززد .سززپا

بررسی پاسخ شبکیه به نور اخذ شد (شزک  -3الزم و

شانگذاری با شانهای چشزمی مخصزوا انعزام شزد.

) .پیش از عم جراحی تصویربرداری از قفسه سزینه

برای بازنگاهداشتن پلکها از اسپیکولوم چشمی و جهت

و ارزیززابی تززابلوی همززاتولونی و بیوشززیمیایی جهززت

نگاهداشتن مردمک در وسز از بخیزههزای نگزهدارنزده

بررسی امکان بیهوشی بیخطر صورت گرفت .در نهایت

استفاده شد ،سپا قرنیه توس اسزکالپ چشزمی بزرش

 13قالده س

و  4قالده گربه به عنوان منتخبزین قطعزی

داده شد .برای افزایش فضای اتاقک قدامی و جلزوگیری

جراحی انتخا

گردیدند .جراحیهزا از مردادمزاه سزال

از آسیب به اجزای ره چش  ،نل ویسکوااستیک (ابزار

 1395تا فروردینماه سال  1396در بیمارستان حیوانزات

طب پویا ،تهران ،ایران) داخ چش تزریق شد .پزا از

خانگی واق در تهران انعام شد .پیش از عم جراحزی،

پسولور سززی ( ،)capsulorrhexisلنززز ززدر توسزز

در تمامی بیمزاران قطزره چشزمی آتزروپین  0/5درصزد

دستگاه فیکو (عالی پیام ،ایران) خارج گردید (شزک -4

(سینادارو ،تهران ،ایران) و آتروپین تزریقی (البزرز دارو،

الم تا ج) .سپا فضای اتاقک قدامی با محلزول رینگزر

تهران ،ایران) با دوز  0/03میلیگرم بهازای هر یلزوگرم

(فرآوردههای تزریقی و دارویی ایزران ،ایزران) شستشزو

وزن بززدن بززه صززورت داخ ز وریززدی جهززت تسززهی

داده شد .بسته به مورد ،در صورت لزوم برش قرنیزه بزا

بازشدن مردمک و دسترسزی بهتزر بزه لنزز تعزویز شزد.

نخ (اتیکون ،ایران) مونوفیالمنزت حیرقابز جزذ

ه چنین تزریق آهسته داخ وریزدی متیز پردنیزولزون

بخیه شزد .پزا از جراحزی ،متیز پردنیزولزون اسزتات

سدی سو سینات (فایزر ،بلایک) بزا دوز  30میلزیگزرم

(ابوریحان ،تهران ،ایران) تحت ملتحمهای تعویز گردیزد

بهازای هر یلوگرم وزن بدن جهت پیشگیزری از بزروز

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

ایه عروقی چش ناشی از دستکاری لنز و تزریق

به مدت سزه روز بزرای معاینزه و تزریزق آنتزیبیوتیزک

التها
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عمومی پنیسیلین ( 6.3.3داروسازی دانا ،تبریز ،ایران) با

هفتززه پززا از جراحززی تحززت میکروسززکوپ جراحززی

دوز  30000واحد به ازای هر یلزوگرم و ضزد التهزا

( )Japan ،Topconشیده شد .در معاینات مداوم پا از

حیراسززتروئیدی ملو سززیکام  2درصززد (ابراتززور رازک،

عم جراحی ،معاینه فاندوسکوپی ،بررسی میزان التها

تهران ،ایران) با دوز  0/2میلیگرم به ازای هزر یلزوگرم

چش و وا نش به نور صورت گرفت و فشار چشز بزا

بززه بیمارسززتان

تونززومتر( )Schioetz, Germanyانززدازهگیری شززد .ادم

وزن بززدن جهززت ززاهش درد و التهززا
مراجعه ردند .التها

ایه عروقی چش ناشی از عدسی

قرنیه ،التها

قرنیه ،خزونریزی اتاقزک قزدامی ،تشزکی

مبتال به اتارا ت با قطرههای چشمی سیپروفلو ساسین

رشتههای فیبرینی ،گلو وم ،التها

 0/3درصد (سزینادارو ،تهزران ،ایزران) و بتامتزازون 0/1

عدم برگشت بینایی به عنوان عزوارم پزا از جراحزی

درصززد (سززینادارو ،تهززران ،ایززران) و در صززورت لزززوم

بررسی گردید .ازم به ذ ر است ه بزا وجزود سزنعش

پردنیزولون خورا ی مهار گردید .همچنین قطره چشزمی

بینایی بیمار از طریق رفلکا مردمک به نور و مشزاهده

آتروپین  0/5درصزد (سزینادارو ،تهزران ،ایزران) جهزت

الگوی راه رفتن پا از جراحی ،معیزار اصزلی سزنعش

ززاهش درد و حفززس حر ززت مردمززک و جلززوگیری از

بینززایی و افزززایش احتمززالی یفیززت زنززدگی پرسززش از

چسبندگی ( )synechiaeتعویز گردید .بخیزه قرنیزه دو

شک  -1ال م :معاینه چش با افتالموسکوپ مستقی ،

صاحبان بیماران بود.

 :معاینه چش با میکروسکوپ جراحی ،ج :رن

شک  -2سونوگرافی چش برای تشخی

ایه عروقی چشز و

آمیزی چش با فلورسئین ،د :تونومتر شیوتز

جدا شدن احتمالی شبکیه پیش از جراحی اتارا ت
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شک  -3الم :اتصال الکترودهای دستگاه اخذ نوار شبکیه به چش بیمار،

شک  -4الم :خارج ردن لنز در توس دستگاه فیکوامولسیفیکیشن،

 :نمای چش پیش از خروج لنز در ،ج :نمای چش پا از خارج ردن لنز در

تاریخچه ممکن نبود ،ولی به نظر میرسد ه ا ثر مزوارد

بحث و نتیجهگیری
در این مطالعزه ،فیکوامولیسفیکیشزن جمعزاً در 19
چش  13قالده س

 :منحنی رس شده توس دستگاه نشانگر پاسخ شبکیه به تحریکات نورانی

و  4قزالده گربزه (دو قزالده سز

مبتال به اتارا ت ناشی از افزایش سن بودند و البته یک
مورد متعاقب تروما و سه مورد ه بهصورت مزادرزادی

بهصورت دوطرفه به فاصله دو هفته) انعام گردید .بزازه

دچار اتارا ت شده بودند .شای ترین عزوارم پزا از

سنی بیماران از  3ماه تا  14سال متذیزر بزوده و میزانگین

جراحی التها

ایه عروقی چشز و حضزور رشزتههای

سن بیماران  5/5سال بود .بیماران متشک از سزه گربزه

فیبرینی ناشی از ترومای حین جراحی در پسول خلفزی

مزاده

ایزه

ماده ،یک گربه نر ،شش سز

نزر و هفزت سز

لنز بود 11 .بیمزار پزا از جراحزی دچزار التهزا

بودند .بیشترین نااد درگیر سز هزا تریزر ( 7مزورد) و

عروقززی چشز شززدند ززه بززا تزریززق تحززتملتحمززهای

سایر ناادهای درگیر شام پیکینیز ( 2مورد) ،شیتزو تریر

متیزز پردنیزولوناسززتات و بززا تعززوبز قطززره چشززمی

( 2مورد) ،هاوانیز ( 1مورد) و مخلوز ( 1مورد) بودنزد.

سیپروفلو ساسین و بتامتازون و پردنیزولون خورا ی بزا

تمامی گربهها از نااد مو وتاه اهلی بودند .همزه بیمزاران

دوز  0/5میلیگرم بهازای هر یلزوگرم وزن بزدن ،مهزار

ایززن مطالعززه مبززتال بززه اتارا ززت بززالا بودنززد .اگرچززه

همزراه بزود.

مشخ
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التها

گلو وم و در یک قالده س

قرنیه ،در یزک

گرفت و بهترین نتای در مواردی ه مداخله جراحی در

ه ادم قرنیه از

و در سنین متر صزورت گرفتزه

مراح اولیه تشخی

عوارم دیگر پا از جراحی بود .رفلکا مردمزک بزه

بود ،حاص گردید .این یافته اساسی حا ی از آن اسزت

و یک قالده گربه پزا از جراحزی

ه ارجاع زودهنگام موارد مبتال جهزت درمزان جراحزی

منفی بوده و به گفته صاحبان بیمزاران مزذ ور وضزعیت

باعز

افزززایش میزززان موفقیززت جراحززی برداشززت لنززز

بینایی آنها بهبود نیافته بود ،ه از این تعداد یزک قزالده

میگردد ،چرا ه تأخیر در درمان جراحی موجب وخی

نور در  3قالده س

س

مبتال به گلو وم و خونریزی اتاقک قدامی شده بود

ه با داروهای ضد گلو وم دورزامید (سینادارو ،تهزران،
ایران) هر  8ساعت و اتانوپروسزت (سزینادارو ،تهزران،

شدن التها

ایزه عروقزی چشز ناشزی از تعزیزه لنزز

میگردد و تاثیرات منفی زیادی بر پیش آگهزی جراحزی
اعمال مینماید.

ایران) هر  12ساعت دو قطره داخ چش مبتال) نتزرل

در مطالعات مختلم مشزکالت قرنیزه ،خزونریزی

دیگر مبزتال بزه

اتاقک قدامی ،گلو وم و تیرگی پسول خلفی بزه عنزوان

ایه عروقزی چشز راجعزه و مقزاوم بزه درمزان

شای ترین عزوارم پزا از جراحزی گززارش شزدهاند

نگردید .یک قالده گربه و دو قالده س
التها

بودند .ازم به ذ ر است روند بهبود وضعیت بینزایی در

( Moore et al., 2003; Yi et al., 2006; Lim et al.,

بیماران با سن پایینتر ،قابز مالحظزه بزود .بزهعبزارتی،

 .)2011در ایززن مطالعززه شززای ترین عززوارم متعاقززب

بهطور لی هر چه بیمار در سزن پزایینتزر و بزا درجزه

جراحی به ترتیب فیبروز خفیزم پسزول خلفزی (100

خفیمتری از روند بیماری اتارا ت مراجعه رده بزود،

درصد) و التها

ایه عروقی چش ناشی از دسزت اری

پیشآگهززی جراحززی فیکوامولسیفیکیشززن بهتززر بززود و

لنز ( 64/7درصد) بود.

جراحی موجب افزایش یفیزت زنزدگی گردیزد .اخیزراً

فیبروز پسول خلفی لنز عارضه معمول بلند مزدت

انعام جراحی فیکوامولسیفیکیشزن انتخزابی بزه صزورت

متعاقب جراحی اتارا ت است (.(Gilger et al., 2002

یکطرفه جهت برداشت لنز زدر رو بزه افززایش اسزت

التهززا

ایززه عروقززی چشزز بززه دلیزز ایمنززیزایززی

چرا ه میزان موفقیت این جراحی بزه طزور چشز گیری

پروتئینهای لنز جزز جداییناپزذیر جراحزی اتارا زت

بهبزززود یافتزززه و میززززان موفقیزززت وتزززاه مزززدت

مززیباشززد و جززراح نززاگزیر اسززت آن را بززا اسززتفاده از

فیکوامولسیفیکیشززن امززروزه بززه حززدود  90-95درصززد

تر یبات ضد التهابی موضعی یا سیستمیک نترل نمایزد

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

( .)Ofri et al., 2008در مزوارد فیبزروز پسزول خلفزی

موفقیززت ارتبززاز مسززتقی بززا تعربززه جززراح ،یفیززت

بهدلی عدم تاثیر قاب توجه بر سزالمت چشز و رونزد

تعهیزات ،بیماران منتخب برای جراحی و آزمایشهزای

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

تشخیصی و درمزان پزیش از جراحزی دارد ( Mitchell,

از موارد مبتال به التها

 .)2006در این مطالعه جمعاً تعداد  19چشز بزهمنظزور

به همراه داشت .سایر عوارم پا از عم جراحزی در

درمان اتارا ت تحت جراحی فیکوامولسیفیکیشن قزرار

قرنیه ( 17/6درصد) ،گلوگزوم،

این مطالعه شام التها

ایه عروقی چش نتای مطلو
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خونریزی اتاقک خلفی ( 5/8درصد) و ادم قرنیه پایزدار

این ابزارهای تشخیصی تایید گردید .فیکوامولسیفیکیشن

( 5/8درصد) بود.

نه تنها فرصتی برای حفس و نگزاه داشزتن سزالمتی زره

در گزینش بیمزاران منتخزب جراحزی بایزد توجزه

چش را ایعاد می ند ،بلکه در افززایش رفزاه و یفیزت

داشت ه بیمار منتخب باید از نظر رفتاری طوری باشزد

زندگی بیمار نقش بهسزایی ایفزا مزی نزد ،ضزمن آنکزه

ه اجازه معاینه و تعزویز داروهزای موضزعی را بدهزد،

برگشت بینایی در موارد ممکن بزه وضزوح بزر نابینزایی

ه چنین صاحب دام بیمار بایزد پروسزه طزوانی مزدت

ارجحیت دارد ( .)Mitchel, 2006; Lim et al., 2011به

درمان را بپذیرد .چش مبتال به هنگام عم جراحی باید

باور نویسندگان مقاله حاضر این مطالعه اولزین گززارش

عاری از هرگونه اختالل در سایر اجزا باشزد و بیمزار در

درمزززززان موفقیزززززتآمیز اتارا زززززت بزززززا روش

زمان پذیرش برای جراحی ،مبتال به بیماریهای عمومی

فیکوامولسیفیکیشن در س

و گربزه در ایزران میباشزد.

متعارم با بیهوشزی نباشزد ( Gould, 2002; Mitchel,

امید است اطالعات حاضزر و همچنزین افززایش تعزداد

2006; Kopala, 2008; Lim et al., 2011; Kibar et
 .)al., 2014اخذ نزوار شزبکیه جهزت بررسزی عملکزرد

ارجاعات و انعام جراحی و بررسی نتای آماری حاص

شبکیه و اولتراسونوگرافی بزرای ارزیزابی اتاقزک خلفزی
بهخصوا در مواردی ه دورت لنز مان از معاینزه و
بررسی دقیق چش میشود ،ابزارهای حربالگری پیش از
عم جراحی محسو

میگردنزد ( .)Kopala, 2008در

این مطالعه اولتراسونوگرافی در همه موارد و اخزذ نزوار
شبکیه در موارد تمکن اقتصادی صاحب بیمزار پزیش از

از آنها در سالهای آینده ،راهگشزای انعزام ایزن روش
درمانی به صورت متداول در ایران باشد.

تضاد منافع
نویسززندگان اعززالم میدارنززد ززه هی گونززه تضززاد
منافعی ندارند.

عم جراحی انعام شد و سالمت شبکیه تمامی بیمزاران
جراحیشده پیش از جراحی با استفاده از یک یا هزر دو
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