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  پزشكي بازآموزي مداوم چشم
 

   دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي-پزشک  چشم-دانشيار: دکتر عباس باقري
   دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي-پزشک  چشم-دستيار: زاده آران دکتر احمد عظيم

   دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي-پزشك  چشم- استاد-دكتر مسعود سهيليان :دبير علمي
  نژاد  بيمارستان لبافي- فلوشيپ قرنيه-دكتر فيروز ميربابايي قفقازي :دبير اجرايي

  

 دوبيني همراه با افتادگي پلك در يك بانوي جوان
  
  
  

  معرفي بيمار
اي با شکايت از دوبيني و افتادگي پلک چشم            ساله ۳۱     خانم  

ديـد هـر دو چـشم       .  سال قبل مراجعه نمود    ۵-۶راست از حدود    
در معاينــه . منفــي بــود) APD( مردمکــي  و نقــص آوران۱۰/۱۰

 mm ۲ ظاهري چشم راست، مختصر ادم پلک فوقاني بـه همـراه          
 ترشحات موکوييد   .)۱تصوير   (افتادگي پلک فوقاني وجود داشت    

چـشم چـپ کـامالً      . داشـت وجود  مختصري نيز در چشم راست      
حرکات . داشت) ortho(رو، وضعيت ارتو    در نگاه روبه  . طبيعي بود 

 در ابداکـشن و اينفراداکـشن بـه         شـديد  محدوديت    دچار چشم،
حرکـات  . بودنـد همراه محدوديت متوسط در همه جهـات نگـاه          

لمـپ نکتـه خاصـي        معاينات با اسليت  . چشم چپ طبيعي بودند   
اي از بيمـار      سابقه.  طبيعي بود  ،شده  نداشت و فوندوسکوپي انجام   

.  نيز داشت  ي خاص کرد و سابقه مصرف داروي      خاصي را ذکر نمي   
شده با برگرداندن پلـک، در پـشت پلـک بـاالي              در معاينه انجام  

 در قسمت مديال، يک واکنش گرانومـالوتوز وجـود          ،چشم راست 
. )۲تـصوير    (شد  داشت که از محل آن، ترشح موکوييد خارج مي        

براي بيمار انجام شد که محدوديت      ) FDT(داکشن بافشار   آزمون  
  .داد در ابداکشن را نشان مي

  
، اقـدامات تشخيـصي و درمـاني الزم،         هـا   اين يافتـه   با توجه به  
  کدامند؟

     نخستين گام در برخورد با بيمـار دچـار دوبينـي، مـشخص              
بـا توجـه بـه      . چشمي يا دوچشمي بودن دوبيني است       کردن تک 

  نيز مثبـت بـود؛    وي   FDT بيمار، دوچشمي و      اين اين که دوبيني  
هـاي   مـايش اگـر آز . هاي تيروييـدي الزامـي اسـت     انجام آزمايش 

 از حدقه تيروييدي بيمار طبيعي بودند؛ گام بعدي، تصويربرداري        
  .باشد مي) restrictive(جهت رد ساير علل محصورکننده 

  
  ادامه معرفي بيمار

 اسـکن   -CTدر  . هاي تيروييدي بيمار طبيعي بودنـد            آزمايش
در حدقـه   يک جسم بيگانه با چگالي باال در ناحيه مديال          حدقه،  
 بـه  ،هاي راست داخلي و فوقاني   کستراکونال، بين ماهيچه  فضاي ا 

چگال اطراف آن ديـده شـد کـه بـا محـل               همراه يک منطقه کم   
. )۳تصوير   (واکنش گرانولوماتوز پشت پلک بيمار مطابقت داشت      

 سـابقه زمـين      تري از بيمـار گرفتـه شـد؛         وقتي شرح حال دقيق   
نـوک تيـز    داد که در آن حادثـه،          سال قبل مي   ۲۲در  خوردن را   

 در  مـداد به گفته مـادر بيمـار،       .  شده بود  حدقه وارد فضاي    مداد
 خارج شد و اقدام درماني ديگـري انجـام          ويهمان موقع توسط    

) Lynch(اوربيتوتومي قدامي بـه روش ليـنچ        تحت  بيمار   .نگرديد
متر بود از      سانتي ۴ و جسم بيگانه که مدادي به طول         قرار گرفت 

پـس از عمـل، افتـادگي       . )۴تصوير  ( فضاي سوپرانازال خارج شد   
  .ندبرطرف شدو عاليم بيمار به طور کامل  دوبيني ،پلک

  
  اي اجسام بيگانه داخل حدقه

اي، بـسته بـه انـدازه، موقعيـت،                اجسام بيگانه داخـل حدقـه     
هـاي مختلفـي      سرعت ورود و ترکيب شيميايي، عاليـم و نـشانه         
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ــي  ــاد م ــ  ايج ــه از هم ــد ک ــمکنن ــيميايي   ه مه ــب ش ــر، ترکي ت
)composition (هاي وجود اجسام بيگانه داخل       نشانه. ۱هاست  آن

اي از مـصدوميت، محـل درد و جـسم            اي عبارتند از سابقه     حدقه
بيگانــه کــه البتــه هميــشه معلــوم نيــست، تــوده قابــل لمــس،  

زدگي چشم، دوبينـي، لگوفتـالموس و تـشکيل التهـاب و              بيرون
  .آبسه بعد از صدمه

 دسـته  ۳ به ،اي را براساس ترکيب       اجسام بيگانه داخل حدقه     
آهـن، آلومينيـوم،     غيرآلـي شـامل      -فلـزي ) ۱: کننـد   تقسيم مي 

 غيرآلــي شــامل شيــشه، -غيرفلــزي) ۲ اســتيل، ســرب و مــس،
 آلي شامل چوب و کاغذ      -غيرفلزي) ۳ وپالستيک و فايبرگالس    

اب التهاب همه فلزات به جز مس، خنثا هستند و در غي    .۲سنباده
مس، تنها فلـزي اسـت      . شوند  داخل چشمي، به خوبي تحمل مي     

که قابل تحمل نيست و بايد خارج شـود؛ چـون باعـث واکـنش               
آلياژهاي مـس از قبيـل بـرنج و برنـز،         . گردد  التهابي شديدي مي  

اجـسام  . کننـد   تـري ايجـاد مـي       واکنش التهـابي و تخريبـي کـم       
ــشه، پ    ــنگ، شي ــل س ــي، از قبي ــزي و غيرآل ــتيک و غيرفل الس

فايبرگالس، اگر با واکنش التهابي شـديدي همـراه نباشـند؛ بـه             
اجسام غيرفلزي آلي از قبيـل چـوب، بـا          . گردند  ميخوبي تحمل   

. توجه به ايجاد واکنش گرانولوماتوز شديد، قابل تحمـل نيـستند          
 هـستند؛ در    Xدر ضمن با توجه به اين که غيرحاجـب بـه پرتـو              

احتمـاالً در   . پرتونگاري حدقه، به خوبي قابل تـشخيص نيـستند        
CT-    باال نيز قابل تشخيص نيستند؛ مگر اين که      تفکيک   اسکن با

  .ترکيب فلزي نيز داشته باشند
اي شـامل     هاي تشخيصي اجسام بيگانه داخل حداقـه             ارزيابي

و  اسـکن  -CTشرح حال مناسب، معاينه فيزيکي، عکـس سـاده،     
 راد و در    ۱۲ميزان پرتو در پرتونگـاري سـاده،        . اکوگرافي هستند 

CT-  راد است؛ بنابراين بهتر است در       ۴اي معمولي،      اسکن حدقه 
 .۳ اسـکن باشـد    -CTصورت امکان، اولـين اقـدام تـصويربرداري،         

 قابـل   اي   اسـکن حدقـه    -CTحداقل اندازه اشـيا کـه بـه وسـيله           
متـر و      ميلـي  ۲ر، چـوب    مت   ميلي ۰۵/۰فلز  تشخيص باشند؛ براي    

در اکـوگرافي نيـز وضـعيت    . متر اسـت   ميلي ۲ تا   ۷۵/۰شيشه از   
 همـراه، قابـل     ي لوکاليزيشن جسم بيگانه و تغييرات التهاب      ،گلوب

شـده و در      هـاي شـناخته     در غياب انديکاسـيون   . ارزيابي هستند 
زماني که محل جسم بيگانه کامالً مشخص نيست؛ نبايـد اقـدام            

هـاي مهـم حدقـه، بـه         د و نبايد به سـاختمان     به درآوردن آن کر   

در . بهانه تجسس جهت پيـدا کـردن اجـسام بيگانـه، آسـيب زد             
  :الزامي است) conservative(کارانه   اقدام محافظه،موارد زير

 اگر لبه تيـز نداشـته و در نيمـه قـدامي             ،فلزيبيگانه  اجسام  ) ۱
ـ    نياورنـد حدقه نباشند و روي عناصـر حيـاتي فـشار            ه ؛ نيـازي ب

  .جراحي جهت درآوردن ندارند
  .اجسام بيگانه خنثا و کوچک هم نياز به جراحي ندارند) ۲
کـاري    در مواردي که درآوردن جسم بيگانه منوط بـه دسـت          ) ۳

  .بهتر است خارج نشود  هاي عمقي حدقه باشد؛ بافت
زدن حين جراحي باال باشد؛ بهتر       در مواردي که خطر آسيب    ) ۴

  . نشودخارجکه جسم بيگانه است 
اگر جسم بيگانه، عامل ايجاد التهاب داخل حدقه و بـه ويـژه             ) ۵

  .۴فيستول نباشد؛ بهتر است خارج نشود
دهيم؛   کارانه انجام مي         اگر جهت اجسام بيگانه، اقدام محافظه     

گيـري مکـرر گردنـد تـا ثبـات            بيماران بايد حداقل يک سال پي     
اي   ه داخل حدقه  موارد جراحي اجسام بيگان    .معاينات محرز گردد  
  :۱-۵باشند شامل موارد زير مي

 اجسام بيگانه بزرگ )۱
 جسم بيگانه مسي )۲
 جسم بيگانه آلي )۳
 .درد چشم که به علت جسم بيگانه باشد )۴
 تشکيل التهاب، آبسه و فيستول )۵
 مـاه بـه     ۶ي آن   حـ کـه معمـوالً جرا    (اختالل حرکتي چشم     )۶

 )افتد تعويق مي
 قـرار   وقتي که حدقه به دليل ديگري تحـت عمـل جراحـي            )۷

 .گيرد مي
د و خطـر    ناجسام بيگانه فلزي که در تماس با صـلبيه باشـ           )۸

توان اين موارد را با       البته مي . سيدروزيس وجود داشته باشد   
 .گيري نمود پي) ERG(الکترورتينوگرام 

 اي درگيري عصب بينايي و درگيري داخل جمجمه )۹
 .اي که به راحتي قابل دسترس هستند اجسام بيگانه )۱۰
  .ي که به خوبي لوکاليزه شده استا جسم بيگانه )۱۱

داراي سـابقه ضـربه بـه سـر         پزشک با بيمار           وقتي يک چشم  
، بايـد عـالوه بـر       شناسـي   سـبب کند؛ بدون توجه بـه        برخورد مي 

داخـل حدقـه و     در  ضايعات چشمي، به فکر وجود اجسام بيگانه        
  .گلوب نيز باشد و اقدامات تشخيصي الزم را انجام دهد
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- واکنش گرانولوماتوز به همراه ترشح موکوييد در گوشه فوقاني-۲تصوير    افتادگي و ادم خفيف پلک فوقاني چشم راست-۱تصوير 

  داخلي زير پلک فوقاني چشم راست

  
گانه با چگـالي بـاال را در ناحيـه داخلـي            اسکن بيمار که يک جسم بي     -CT -۳تصوير  

 .دهد هاي راست داخلي و فوقاني نشان مي  بين ماهيچهحدقه در فضاي اکستراکونال
  شده از حدقه راست بيمار  مداد خارج-۴تصوير 
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