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  اصفهان در يووييت باليني الگوهاي -ارثي کيان فرزان دکتر

 

  ٣٢٣

Clinical Patterns of Uveitis in an Iranian Tertiary Eye Care Center
 

Kianersi F, MD; Mohammadi Z, MD*; Ghoreishi M, MD; Ghanbari H, MD; Karimzadeh H, MD;  
Soheilian M, MD 

Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran 
* Corresponding Author: zhrmohd1809@yahoo.com 

Purpose: To analyze the clinical patterns and etiologies of uveitis in Isfahan. 
Methods: The records of 2016 patients with uveitis who had been referred to the Feiz tertiary eye care center, 
Isfahan, between 1999 and 2013 were classified and analyzed with respect to demographic, clinical, 
anatomical, and etiological characteristics. 
Results: At the onset of uveitis, the mean patient age was 33.76 years. Female to male ratio was 1.2/1.0. 
Anterior uveitis was the most common diagnosis (42.9%) followed by posterior uveitis (21.42%), intermediate 
uveitis (19.3%), and pan uveitis (16.31%) in descending order. Overall, non-infectious causes were more 
frequent etiology of uveitis (76.5%) as compared to infectious causes. Up to 43.89% of the patients had no 
identified etiologies. The most common known etiology was toxoplasmosis, followed by Behcet disease and 
Fuchs’ heterochromic iridocyclitis (FHIC). The most common etiology was idiopathic (50%) and FHIC (32.8%) 
in anterior uveitis, toxoplasmosis (91.1%) in posterior uveitis, idiopathic (81.5%) in intermediate uveitis, and 
Behcet disease (48%) and idiopathic (32%) in posterior uveitis. In 15.62% of cases, a systemic disease was 
diagnosed which included Behcet disease (the most common non-infectious systemic disease) and 
toxoplasmosis (the most common infectious systemic disease). Considering the course of uveitis, 49.6% were 
chronic. In 87.5%, uveitis was non-granulomatous.   
Conclusion: Significant differences were seen in the clinical and etiologic pattern of uveitis in Isfahan. For 
example, a higher frequency of uveitis caused by Toxoplasmosis, Behcet and FHI was observed. 
Environmental, genetic and geographical factors may contribute to this observed difference. 
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  اصفهان شهر يارجاع مارانيب در تييووي يني باليالگوها
  

 ٤انيليسه مسعود دکتر و ٣زاده ميکر يهاد دکتر ،١يقنبر لها حشمت دکتر ،١يشيقر محمدديس دکتر ،٢يمحمد زهرا دکتر ،١يارث انيک فرزان دکتر
  

   .اصفهان شهر در يتييوو شناسي سبب و باليني الگوهاي بررسي :هدف

 ضيفـ   بيمارسـتان  پزشـکي   چشم درمانگاه  به  شده  ارجاع يووييت به مبتال بيمار ٢٠١٦ ،توصيفي  مطالعه اين  در :پژوهش  روش

 مـورد   شـناختي  سـبب   و  آناتوميك باليني،  هاي  ويژگي  جنس،  ،سن  نظر  از  )١٣٧٨-١٣٩١ آذر( سال ١٣ زماني فاصله  در  اصفهان

  .گرفتند قرار بررسي

 قـدامي   يووييت .بود  سال ٧٦/٣٣ بيماران سني  ميانگين  و۱ به ٢/١ مطالعه  مورد  جمعيت  در  مرد  به  زن  بيماران  تنسب :ها  يافته

 و  )درصـد  ٣/١٩( ميـاني  ،)درصـد   ٤٢/٢١( خلفـي   يووييت ترتيب به  آن  از  پس  و درصد  ٩/٤٢ شيوع  با  آناتوميك  نوع ترين شايع

 و  )درصـد   ٥٠( ناشـناخته   علـل   قـدامي   يووييـت  در آناتوميكي  انواع در  علل  ترين شايع  .داشتند  قرار  )درصد  ٣١/١٦( يووييت پان

 در ،)درصـد  ٥/٠٩( وكـسوپالسموزيس ت  خلفـي   يووييـت  در  ؛)درصـد   ٨/٣٢( )FHI( ايريدوسيكليت  هتروكروميك  فوکس  بيماري

 ٢/٣٢( )کيوپاتيديا( ناشناخته  علل و  )درصد  ٣/٤٨( بهجت  بيماري يووييت پان در و  )درصد  ٥/٨١( ناشناخته علل  مياني يووييت
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 )١٣٩٣ تابستان( ٤ شماره -١٩ دوره -بينا پزشكي چشم مجله

 

 ٣٢٤

 شـده،  شـناخته  علـل  از .بـود  )کيوپاتيديـ ا( ناشـناخته  يووييـت  علـت  ،بيمـاران  کـل  از مـوارد   صـد رد  ٨٩/٤٣ در .بودند )درصد

 و بهجـت  بيمـاري  آن از پـس  و بـوده   بيمـاران   ايـن   در  يووييت کنندهايجاد  عامل  ترين شايع )مادرزادي  نوع( توكسوپالسموزيس

 بيمـاري   تـرين  شـايع   كـه   گرديـد   مـشاهده   سيـستميك   اي زمينـه   بيماري  ،موارد ددرص  ٦٢/١٥ در  .داشتند  قرار  فوکس  بيماري

 عوامـل  مجمـوع   در .بـود   توكـسوپالسموزيس   ،عفـوني   سيـستميك   بيمـاري   تـرين  شايع  و بهجت  بيماري  عفونيغير  سيستميك

 سـير   .دادنـد   اختـصاص   خـود   بـه  عفـوني   عوامـل  به  نسبت  يووييت شناسي سبب در را )درصد  ٥/٧٦( تري بيش  سهم  غيرعفوني

   .بود غيرگرانولوماتوز ،يووييت نوع موارد درصد ٥/٨٧ در و مزمن درصد ٦/٤٩ در يووييت

ـ  .دارد منـاطق  سـاير  بـا  بـارزي  هاي تفاوت اصفهان در شناسي سبب و  باليني  الگوي :گيري نتيجه  از ناشـي  يووييـت  مثـال  رايب

  .باشند موثر زمينه اين در است ممكن جغرافيايي و ژنتيكي محيطي، عوامل .دارد تري بيش شيوع فوکس و بهجت توكسوپالسما،

۳۲۳-۳۲۹ :۴، شماره ١٩؛ دوره ١٣٩٣پزشکي بينا   مجله چشم.     

 حمديم زهرا دکتر :گو پاسخ )com.yahoo@1809mohdrzh :mail-e(   

  ۱۳۹۲ مهر ۲ :مقاله دريافت               اصفهان يپزشک علوم دانشگاه -پزشک چشم -اريدانش -١

  ١٣٩٢ دي ٢١ :مقاله تاييد              اصفهان يپزشک علوم دانشگاه -يپزشک چشم اريدست -٢

  اصفهان يپزشک علوم دانشگاه -روماتولوژي تخصص فوق -اريدانش -٣

  يبهشت ديشه يپزشک علوم دانشگاه -پزشک چشم –استاد -٤

 چشم قاتيتحق مرکز -ضيف مارستانيب -اصفهان  

  

مقدمه
 ١٠-١٥ و  باشد  مي  يپزشک چشم در مهم يها يماريب از تييووي     

 خـود   بـه   را  افتـه ي توسـعه  يکشورها در يقانون يکور موارد درصد

 فعـال  سـنين   در  بيماري  به  مبتال موارد  تر شيب  .١دهد  مي  اختصاص

  .دهد مي وير )سال ٢٠-٦٠( يزندگ

ــا      ــاريب ني ــوارض يم ــ ع ــون يمهم ــمروار آب چ ــوم، د،ي  گلوک

 نيهمـ   بـه   ،کنـد  يم جاديا ماکوال دييتويس ادم و هيعنب يچسبندگ

 يا ژهيـ و تيـ اهم از آن موقـع  بـه  و عيسـر  درمان و صيتشخ ليدل

  .٢است برخوردار

 اوتفــتم جوامــع در يخاصــ يگــستردگ و تيــاهم از يووييــت     

 مختلـف   منـاطق   در  که گيرشناسي  همه قاتيتحق  و  است  برخوردار

 دو رانيا در .٣باشد  مي  موضوع  اين  کننده  بيان اند،  گرفته  صورت  دنيا

 و  ٤نـژاد   لبـافي   بيمارسـتان   در  ١٣٨٣ و  ١٣٧٩ هـاي   سال  در  مطالعه

 مختلف ليانسا  يط .است  گرفته  صورت  مورد  اين  در ٥اصفهان  شهر

 يبـرا  .٢اسـت   بـوده  ريـ يتغ  حـال   در  ها يماريب  نيا  يشناسريگ همه

 نآ بـر   ،اصفهان ضيف  يارجاع  مرکز  در  تييووي ينيبال  يالگو  افتني

 دهکننـ  مراجعـه  مارانيب  يرو  بر  نگر گذشته  مطالعه  کي در تا  ميشد

 سهيـ مقا  گـر يد  يکـشورها   يالگوهـا  با را  بيماري  اين سال ۱۳ يط

  .ميکن

  

روش پژوهش
 ارجـاع   مـاران يب پرونـده   نگـر،  گذشته  و  يفيتوص  مطالعه اين  در     

 سيتاسـ   زمـان   از  اصـفهان  ضيف  مارستانيب چشم درمانگاه  به  شده

 ١٣٧٨ سال از سال  ١٣ مدت  به چشم  يالتهاب  يها يماريب درمانگاه

   .گرفت قرار يبررس مورد ١٣٩١ سال تا

 که  بودند  نموده مراجعه درمانگاه به ماريب ٢٠١٦ مدت نيا  يط     

 به  مربوط  اطالعات  و شده نهيمعا هيشبک تخصص فوق  توسط  يهمگ

ــال يهــا يژگــيو جــنس، ســن،  يشــناخت ســبب و کيــآناتوم ،ينيب

  .بود هديگرد ثبت ها پرونده در )همراه يها يماريب(

 مطالعـه  گـروه  يارهـا يمع اساس بر يماريب کيآناتوم صيتشخ     

 و تيـ ويوي پـان  ،يخلفـ  ،يقـدام  گـروه  چهـار  در يووييت يالملل نيب

  .٦بود هشد گذاشته مياني

 مـورد،   بـه   بـسته   همـراه،   و  يا هنـ يزم يمـار يب صيتشخ  جهت     

 ،)CBC( خـون  يهـا  سلول شمارش جمله از ازين مورد يها شيآزما

ESR، و  سينه  قفسه  از  راديوگرافي ادرار،  آزمايش PPD   شـده   انجـام 

  .بود

 و ANCA ,ANA ,ACE ,HLA نييتع شامل يليتکم يها شيآزما      

 هـا،  نوسيسـ   و اکروايلياکس يپرتونگار ،خلط  ميمستق  الم  و  کشت

 اساس  بر  ها شيآزما  ريسا  و  مخاط  و  پوست  عاتيضا  از  يبردار نمونه

  .بود گرفته صورت ازين

 ژهيــو بــه متخصــصان ريســا بــا مــشاوره بــا لــزوم، صــورت در     

 کيستميـ س  يها يماريب تشخيص يعفون  و  يروماتولوژ  متخصصان

ــود شــده قطعــي ــشخ .ب ــيووي صيت ــاط و تي ــا آن ارتب ــاريب ب  يم

 علـت   که  يموارد در و مطرح يقطع صيتشخ  عنوان هب  کيستميس
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  اصفهان در يووييت باليني الگوهاي -ارثي کيان فرزان دکتر

 

  ٣٢٥

 نـشد،   افـت ي يا نـه يزم  کيستميـ س  يمـار يب  ايـ  يچشم  ياختصاص

 يگـذار  صيتـشخ   و  يريگ يپ .بود  گرديده  اطالق  ناشناخته  اصطالح

  .گرفت صورت پژوهشگران توسط مارانيب يينها

  

ها يافته
 که  گرفت  قرار  يبررس  مورد  ماريب ۲۰۱۶ پرونده تحقيق،  اين  در     

 .بودنـد   زن  )درصد  ۶/۵۴( نفر  ۱۱۰۱ و  )درصد  ۴/۴۵( مرد نفر  ۹۱۵

 ۵/۲-۹۸ سـني   محـدوده   بـا  ۷۶/۳۳±۵۶/۱۰ بيماران يسن  نيانگيم

 کـه  بـود  يزنـدگ   چهـارم   دهـه   در  يسن  وعيش ترين  بيش .بود  سال

 .شد مي شامل را افراد از درصد ۴/۲۸ حدود

 درصـد   ۹/۴۲ بـا   يقـدام   تييووي ،کيآناتوم  يبند ميتقس  نظر از     

 يخلف  تييووي شيوع،  بيترت هب  آن  از  پس  و تييووي نوع  نيتر عيشا

 بـا  تيـ يووي پـان  و  درصـد   ۳/۱۹ بـا  يانيم  تييووي ،درصد  ۴۲/۲۱ با

  .بود ددرص ۳۱/۱۶

 يرعفـون يغ ايـ  يعفـون   التهـاب،   نـوع   ،يزمان  ريس  نظر  از  ها افتهي     

 هـاي   جـدول   در  تيـ يووي نـوع   کيـ تفک  بـه   يچشم  يريدرگ  بودن،

 ۲ و )اسـت  مطالعه مورد افراد کل  از  شده  ذکر  يدرصدها( ۱ شماره

 مـوارد   اکثـر   در  يماريب ۱ شماره  جدول  طبق  .اند  شده  داده  نمايش

 طور  به که  يا گونه  به  ،است  کرده يط  را  )درصد  ۷/۵۴( يحاد  روند

 و يقـدام   تيـ يووي بـه   مبتال  مطالعه  مورد افراد  کل درصد  ۵۴ يکل

 تيـ يووي در ولـي   بودنـد  حـاد   يخلفـ   تيـ يووي اردچ  درصد  ۲۶/۸۷

 بـه   يماريب  اغلب  ،)درصد  ۴/۸۵( تييووي پان و  )درصد  ۷/۹۰( يانيم

   .است شده ظاهر مزمن صورت

  

   يووييت نوع کيتفک به يماريب هاي ويژگي اساس بر تييووي به مبتال مارانيب يفراوان عيتوز - ۱ جدول

 تييووي نوع
  گيژوي

  قدامي تييووي
  )درصد( تعداد

 خلفي
  )درصد( تعداد

 مياني
  )درصد( تعداد

  سراسري

  )درصد( تعداد

 جمع
  )درصد( تعداد

 حاد
 مزمن

  عودکننده

۴۶۷ )۱۶/۲۳( 

۳۴۰ )۸/۱۶( 

۵۹ )۹/۲(  

۳۷۷ )۷/۱۸( 

۲۷ )۴/۱( 

۲۷ )۳/۱(  

۳۴ )۶/۱( 

۳۵۴ )۶/۱۷( 

۲ )۰۵/۰(  

۴۴ )۱۸/۲( 

۲۸۱ )۹۳/۱۳( 

۴ )۱/۰(  

۹۲۲ )۷/۴۵( 

۱۰۰۲ )۶/۴۹( 

۹۲ )۵/۴(  

 گرانولوماتوز
  غيرگرانولوماتوز

۷۸ )۸/۳( 

۷۸۷ )۱/۳۹(  

۱۱۷ )۸/۵( 

۳۱۵ )۶۲/۱۵(  

۲۲ )۱/۱( 

۳۶۸ )۲۵/۱۸(  

۳۵ )۷/۱( 

۲۹۴ )۵/۱۴(  

۲۵۲ )۵/۱۲( 

۱۷۶۴ )۵/۸۷(  

 عفوني
  غيرعفوني

۸۱ )۱/۴( 

۷۸۴ )۸/۳۸(  

۳۸۲ )۱۹( 

۵۰ )۴/۲(  

۲ )۰۹/۰( 

۸۳۸ )۲/۱۹(  

۹ )۴/۰( 

۳۲۰ )۹/۱۵(  

۴۷۴ )۵/۲۳( 

۱۵۴۲ )۵/۷۶(  

 چشمي تک
  دوچشمي

۶۸۶ )۰۲/۳۴( 

۱۷۹ )۹/۸(  

۳۶۹ )۳/۱۸( 
۶۳ )۳(  

۹۲ )۶/۴(  

۲۹۸ )۹/۱۴(  

۸۵ )۲/۴( 

۲۴۴ )۱۰/۱۲(  

۲۱۲۳ )۱/۶۱( 

۷۸۴ )۹/۳۸(  

  ۲۰۱۶  )۳۱/۱۶( ۳۲۹  )۳/۱۹( ۳۹۰  )۴۲/۲۱( ۴۳۲  )۹/۴۲( ۸۶۵  جمع

  )است مطالعه افراد کل از شده ذکر درصدهاي(

  

  يووييت نوع کيتفک به يماريب يها يگژيو اساس بر تييووي به مبتال مارانيب يفراوان عيتوز - ۲ جدول
  تييووي نوع )درصد( قدامي تييووي )درصد( خلفي )درصد( مياني )درصد( سراسري  کل

  حاد  ۵۴  ۲۶/۸۷  ۸/۸  ۳۷/۱۳ )۷/۴۵( ۹۲۲

  مزمن  ۳/۳۹  ۲۵/۶  ۷/۹۰  ۴/۸۵   )۶/۴۹( ۱۰۰۲

  عودکننده  ۸/۶  ۲۵/۶  ۵/۰  ۲/۱  )۵/۴( ۹۲

  گرانولوماتوز  ۱/۹  ۲۷  ۶/۵  ۶/۱۰  )۵/۱۲( ۲۵۲

  غيرگرانولوماتوز  ۹/۹۰  ۷۳  ۴/۹۴  ۳/۸۹  )۵/۸۷( ۱۷۶۴

  عفوني  ۳۶/۹  ۴/۸۸  ۵/۰  ۷/۲  )۵/۲۳( ۴۷۴

  غيرعفوني  ۶/۹۰  ۵۷/۱۱  ۵/۹۹  ۲۶/۹۷  )۵/۷۶( ۱۵۴۲

  چشمي تک  ۳/۷۹  ۴/۸۵  ۶/۲۳  ۸/۲۵  )۱/۶۱( ۱۲۳۲

  دوچشمي  ۶/۲۰  ۵/۱۴  ۴/۷۶  ۲/۷۴  )۹/۳۸( ۷۸۴

  )اناتوميک بندي تقسيم اساس بر افراد تعداد اساس بر درصدها(  
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 )١٣٩٣ تابستان( ٤ شماره -١٩ دوره -بينا پزشكي چشم مجله

 

 ٣٢٦

 گرانولوماتوزريغ تييووي موارد درصد  ۵/۸۷ ،يووييت  نوع  نظر  از     

 ترين  بيش حاضر  طالعهم  در .۹بود گرانولوماتوز نوع از درصد ۵/۱۲ و

 ۲۷ حـدود  کـه   بـود   يخلفـ   تييووي در گرانولوماتوز يووييت وعيش

  .داد يم ليتشک را آن موارد از درصد

 و  يعفـون   عامـل   مـوارد   درصـد   ۵/۲۳ در  ،يشناس  سبب  نظر  از     

 در و بــود يمــاريب جــاديا لسوومــ يرعفــونيغ عامــل درصــد ۵/۷۶

 يحـال   در  .شد  شناخته  يعفون  عامل  درصد  ۴/۸۸ در يخلف  تييووي

 از  يتر کم درصد يعفون علت با تييووي ،کيآناتوم انواع ريسا  در  که

   .داد مي ليتشک را علل

 يريـ درگ و بـود  طرفـه  کيـ  ،تيـ يووي موارد  از  درصد  ۱/۶۱ در     

 ۳/۷۹( قـدامي   تيـ يووي ظهـور   .بـود  برابر  سمت  دو  هر  در ها چشم

 و  طرفـه   يـک   صـورت   بـه   تـر   بـيش  )درصـد   ۴/۸۵( خلفي  و  )درصد

 تـر   بـيش  )درصد  ۲/۷۴( يووييت  پان  و  )درصد  ۳/۴۷( مياني  يووييت

  .بود دوطرفه صورت به

 ناشـناخته   )درصد  ۸/۴۳( ماريب  ۸۸۳ در  تييووي يا نهيزم  عامل     

 سيموزستوکـسوپال  ،شـده   شـناخته   يجـاد يا عامل نيتر عيشا  .بود

Fuchs  يمـار يب ،)درصـد  ۳۹/۱۹( مـار يب ۳۹۱ بـا  )رزاديمـاد  نوع(

)FHI( Iridocyclitis Heterochromic آن از پـس  و درصـد  ۱/۱۴ با 

 در ،مطالعـه  مورد ماريب ۲۰۱۶ از  .بود درصد  ۵/۱۰ با بهجت يماريب

 شــد داده تــشخيص ياختــصاص علــت )درصــد ۱/۵۶( نفــر ۳۱۱۳

 گرفتـه  نظـر  در  يقطعـ   صيتـشخ   عنوان هب  صيتشخ  نيتر محتمل(

 کيـ  با  همراه  )درصد  ۶۲/۱۵( ماريب  ۳۱۵ در  چشم  التهاب  که  )شد

   .بود کيستميس يماريب

 ۲۸۵( درصـد   ۱۳/۱۴ حـدود   در  مارانيب در  FHI يماريب  وعيش     

 چهارم  و  سوم  هاي  دهه  در  يماريب  نيا  وعيش  نيتر شيب  که  بود  )نفر

   .بود مردان برابر ۱۳/۱ زنان در و يزندگ )درصد ۳/۶۴(

ــدول در     ــماره ج ــتوز ۳ ش ــ عي ــاريب درصــد و يفراوان ــا يم  يه

 .اسـت  شده ارايه ها آن يجنس عيتوز و ها تييووي همراه  کيستميس

 ۴-۷ ولاجد و )است مطالعه مورد افراد کل  از  شده  ذکر  يدرصدها(

 يبنـد  ميتقـس  براسـاس  تييووي به مبتال مارانيب علت عيتوز انگريب

  .است کيآناتوم

  

   جنس کيتفک به همراه کيستميس يها يماريب اساس بر مارانيب عيتوز - ۳ جدول

  کيستميس يماريب زن تعداد مرد تعداد  جمع  )درصد( مارانيب کل از يماريب درصد

 بهجت ۱۰۱ ۱۱۱ ۲۱۲ ۵۱/۱۰

 جوانان دييروماتو تيآرتر ۱۱ ۸ ۱۹ ۹۴/۰

 سيازيپسور ۲ ۲ ۴ ۱۹/۰

  دييروماتو تيرترآ ۶ ۶ ۱۲ ۵۶/۰

 لوپوس ۱ ۳ ۴ ۱۹/۰

 وگنر گرانولوماتوز ۰ ۱ ۱ ۰۴/۰

 وياولسرات تيکول ۱ ۳ ۴ ۱۹/۰

 لوزانينکآ تيلياسپوند ۶ ۴ ۱۰ ۴۹/۰

 سل ۳ ۱ ۴ ۱۹/۰

 بروسلوز ۱ ۰ ۱ ۰۴/۰

 دوزييسارکو ۸ ۳ ۱۱ ۵۴/۰

۶۹/۰ ۱۴ ۴ ۱۰ )VKH( Harada Kayangi Vokgt 

 )MS( مولتيپل اسکلروز ۱۰ ۷ ۱۷ ۸۴/۰

 لنفوم ۰ ۲ ۲ ۱/۰

 جمع ۱۶۰ ۱۵۵  ۳۱۵  ۶/۱۵

  )است مطالعه افراد کل از شده ذکر درصدهاي(               
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  اصفهان در يووييت باليني الگوهاي -ارثي کيان فرزان دکتر

 

  ٣٢٧

 اساس بر يقدام تييووي به مبتال مارانيب يفراوان عيتوز -۴ جدول

  يشناس سبب

  درصد  تعداد  يشناس سبب

  ۵/۵۰  ۴۳۷  کيوپاتيديا

*FHI  ۲۸۵  ۸/۳۲  

  ۶/۷  ۶۶ مپلکسيس هرپس

  ۰۱/۱  ۸  لوزانينکآ تيلياسپوند

  ۳/۱  ۱۱  جوانان دييروماتو تيرترآ

  ۳/۱  ۱۱  روسويدنوآ

  ۲۲/۰  ۶   دييروماتو تيآرتر

  ۶/۲  ۲۳  بهجت

  ۲/۰  ۲  تياسکلر

  ۶/۰  ۵  زوستر واريسال

  ۵/۰  ۴  ضربه

  ۵/۰  ۴  لوپوس

  ۳/۰  ۳  وياولسرات تيکول

  ۱۰۰  ۸۶۵  جمع

*Fuchs Heterochromic Iridocyclitis 
  

 اساس بر يانيم تييووي به مبتال مارانيب يفراوان عيتوز - ۵ جدول

  يشناس سبب

  درصد  تعداد  يشناس سبب

  ۵۸/۸۱  ۳۱۹  کيوپاتيديا

  ۵/۰  ۲  سل

  ۱/۴  ۱۶  اسکلروزمولتيپل

  ۱  ۴  دوزييسارکو

  ۱/۶  ۲۴  بهجت

  ۲/۱  ۵   دييروماتو تيآرتر

  ۰۴/۲  ۸  گمنتوزايپ تينيرت

  ۲/۱  ۵  جوانان دييروماتو تيرترآ

  ۷۶/۰  ۳  هيشبک يجداشدگ

  ۵/۰  ۲  چشم درون يخارج جسم

  ۵/۰  ۲  سيازيپسور

  ۱۰۰  ۳۹۰  جمع

  

بحث

ــن در      ــه اي ــم مطالع ــن نيانگي ــراد يس ــتال اف ــه مب ــيووي ب  تي

 ديگـر  در  .بـود  )سال  ۵/۲-۹۸ تغييرات  دامنه( سال  ۵۶/۱۰±۷۶/۳۳

 سـال   ۳۵ يسن  نيانگيم دنيا،  نقاط  يرسا در گرفته  صورت  مطالعات

 در  يمـار يب  بـروز   حـداکثر   مطالعـه   نيـ ا  در  .۴،۷،۹و۱۰بود  شده  مطرح

  .بود يزندگ چهارم و سوم هاي دهه

  

 اساس بر يخلف تييووي به مبتال مارانيب يفراوان عيتوز - ۶ جدول

  يشناس سبب

  درصد  تعداد  شناسي سبب

  ۷۱/۹۰  ۳۹۱  توکسوپالسموز

  ۷/۴  ۲۰  کيوپاتيديا

  ۴/۱  ۶ تبهج يماريب

)VKH( Harada Kayangi Vokgt   ۴  ۹/۰  

Birdshot  ۲  ۵/۰  

  ۲/۰  ۱  اتوکسوکار

  ۲/۰  ۱   دييروماتو تيرترآ

  ۲/۰  ۱  اولسراتيو کوليت

  HIV*  ۱  ۲/۰ ويروس

  ۹۲/۰  ۴  *سايتومگال ويروس

MEWDS  ۱  ۲/۰  

  ۱۰۰  ۴۳۲  جمع

* Human Immunodeficiency Virus, Cytomegalovirous, Multiple Evanescent 
Syndromes 

  

 اساس بر تييووي پان به مبتال مارانيب يفراوان عيتوز - ۷ جدول

  يشناس سبب

  درصد  تعداد  يشناس سبب

  ۳/۴۸  ۱۵۹  بهجت يماريب

  ۲/۳۲  ۱۰۶  کيوپاتيديا

)VKH( Harada-Koyanagi Vogkt ۹  ۷/۲  

Birdshot  ۲  ۶/۰  

  ۶/۰  ۲  جوانان دييروماتو تيارتر

  RD*(  ۵  ۵/۱( هيشبک يجداشدگ

  ۶/۰  ۲  ضربه

  Ealse   ۵  ۵/۱يماريب

  ۸/۱  ۷  ايافتالم کيسمپات

  ARN*(  ۸  ۴/۲( شبکيه حاد نکروز

  ۵/۱  ۵  تياندوفتالم

  ۶/۰  ۲  لوزانينکآ تيلياسپوند

  ۴/۲  ۸  دوزييسارکو

  ۳/۰  ۱   دييروماتو تيرترآ

  ۶/۰  ۲  سل

  ۶/۰  ۲  سيازيپسور

  ۳/۰  ۱  بروسلوز

  ۶/۰  ۲  لنفوم

  ۳/۰  ۱  توزوگنرگرانولوما

  ۱۰۰  ۳۲۹  جمع

* Acute Retinal Necrosis 
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 )١٣٩٣ تابستان( ٤ شماره -١٩ دوره -بينا پزشكي چشم مجله

 

 ٣٢٨

 بـود  يـک  بـه  ۲/۱ حدود ما مطالعه در مرد به زن  يابتال  نسبت     

 هيـ ترک  در کـه   اسـت   يتامطالعـ   بـا   متفـاوت  شـده   حاصل عدد  که

)۰۴/۱/۱(
)۱/۶/۰( يسعود  عربستان  در  و ۱۰

 ولـي   بـود   شده  انجام ۷

 صـورت  يشـرق   ياروپـا  در  کـه   يا مطالعـه  در شـده   گزارش جهينت

 يـک   بـه  ۱۴/۱ و  مـا   مطالعه  مشابه  باًيتقر  مرد  به  زن  نسبت  ،گرفت

  .۱۱بود

 و  بـودن   گرانولومـاتوز  ازمـان،   نظـر   از  يووييـت   انواع  ترين  شايع     

 ۵/۷۸( غيرگرانولوماتوز  ،)درصد  ۶/۴۹( مزمن  انواع  ترتيب  به  عفونت

 و انيليســه طالعــهم در .بــود )درصــد ۵/۷۶( غيرعفــوني و )درصــد

ــاران ــران در ۴همک ــن ته ــيووي زي ــاي تي ــزمن ه  ،)درصــد ۱/۶۲( م

ــونريغ ــاتوزريغ و )درصـــد ۵/۸۳( يعفـ  ،)درصـــد ۵/۸۵( گرانولومـ

 کـا يامر  در Rudrigurez۹ مطالعه  در .اند بوده  تييووي انواع  نيتر عيشا

 و )درصد  ۷/۷۷( گرانولوماتوزريغ ،)درصد  ۸/۵۳( مزمن  هاي  تييووي

 .ندبود تييووي انواع نيتر عيشا )درصد ۱/۸۳( يفونعريغ
 اريبـس  شـباهت  ما مطالعه در تييووي مختلف انواع عيتوز  نحوه     

 صـورت  متفـاوت  يهـا  مکان در و گذشته در که مطالعات با ياديز

 يقدام  تييووي ،يمکان  يدبن ميتقس  لحاظ  از  .۱۲-۱۴داشت  بود،  گرفته

 ۹/۴۲ حـدود  در  بـاً يتقر  و بود ما  مطالعه  در تييووي نوع نيتر عيشا

ــد ــارانيب زا درص ــه را م ــود ب ــصاص خ ــ اخت ــس و داد يم  نآ از پ

 و )درصــد ۳/۱۹( يانيــم ،)درصــد ۴۲/۲۱( يخلفــ هــاي يــتييووي

 دسـت   بـه   اعـداد   با  ارقام  نيا  البته  .بود  )درصد  ۳۱/۱۶( تييووي پان

 .باشـد  يمـ   متفاوت  تهران  در ۴انهمکار  و انيليسه مطالعات  از  امده

ـ   و  يمـ ياقل  تفاوت  اختالف  نيا  علت  احتماال  يهـا  اسـتان   در  يادژن

 مـاران يب  اکثـر   کـه   است  ذکر  به  الزم ،باشد يم  ما کشور در  مختلف

ـ   جنـوب  و يجنـوب   يهـا  استان  از  ما  مرکز  به  کننده مراجعه  و  يغرب

 .بودند کشور يمرکز

 ۶/۴۹( مـزمن  تيـ يووي ،تيـ يووي نوع  نيتر عيشا ازمان لحاظ  از     

 و انيليسـه  مطالعـه  در  شـده   گزارش  ميزان با  مشابه  باًيتقر )درصد

 يهـا  تيـ يووي مـوارد  از ياريبـس  زيـرا  باشد  مي تهران  در ۴همکاران

 مـزمن   موارد  و  شده درمان  پزشکان چشم ريسا  توسط  حاد  و  يقدام

 شـيوع  گـر يد  يسـو   از .يابـد   مـي   ارجـاع   مرجـع،   هاي  بيمارستان  به

 نيـ ا  در  و  بـود  درصـد   ۵/۴ حـدود  ما  مطالعه  در  عودکننده  تييووي

 .داد يمـ   ليتشک  کنندهعود  يقدام  تييووي را  موارد  درصد  ۸/۶ ،نيب

 ،يقـدام  يريـ درگ بـا  مـاران يب از درصد  ۷/۱۶ ۴انيليسه مطالعه  در

 مطالعـات   سـاير   هماننـد   مطالعه  اين  در .بودند عودکننده نوع دچار

 يووييـت  کننـده جاديا  عامـل   نيتـر  عيشـا   يرعفـون يغ  عامل ،پيشين

  .۴،۷و۸بود

 مشاهده  يخلف  يها تييووي در  يعفون  تييووي زانيم  نيتر شيب     

 تـر  کـم   يعفـون  علـل   ،کيـ آناتوم  نـواع ا  ريسا  در  که  يحال  در  ديگرد

  .بود شده مطرح

 ناشناخته ،تييووي عامل  موارد  درصد  ۸۹/۴۳ در  مطالعه  اين  در     

 در و درصـد  ۶/۲۷ وناني رد Michelokis مطالعه در  که  يحال  در  بود

 شـده   گـزارش   ناشناخته  عامل ،ردموا  درصد  Sengun ۳/۲۸ مطالعه

   .۱۵و۱۶بود

 حاضـــر، مطالعـــه در تيـــيووي مولـــد عامـــل نيتـــر عيشـــا     

 زين  مطالعات  ريسا  در  .بود درصد  ۴/۱۹ وعيش  با  سيتوکسوپالسموز

 درصـد   ۴/۱۷ تـا   ۵/۰ از  تيـ يووي يشناسـ  سـبب   در  توکسوپالسموز

 مـا   مطالعـه   در  توکـسوپالسموز   وعيشـ   .۴،۵،۷و۱۲سـت ا  داشـته   وعيش

 انگل با يآلودگ وفور علت به که  بود تر  بيش گريد  مطالعات  از اندکي

 عامــل نيتــر عيشــا .باشــد مــي اصــفهان شــهر در توکــسوپالسموز

 ۵/۱۰ حدود و بود  بهجت  يماريب  مطالعه  نيا  در  تييووي يرعفونيغ

 در Islm۷ مطالعه  از  مقدار  نيا  که  شد  مي  شامل  را مارانيب  از درصد

 ۱/۳۲( Kazakoglu۱۰ مطالعـه   از  يول تر شيب  )درصد  ۵/۶( عربستان

 کـشور  در يمـار يب نيا يفراوان علت به ديشا  که است تر کم  )درصد

ـ يم مشابه باًيتقر شده  حاصل عدد که يحال در د،باش يم هيترک  يزان

 )درصـد   ۶/۸( تهـران  در ۴همکـاران   و انيليسه مطالعه در که است

 نيـ ا يشناسـ  سـبب  سهم از مختلف  يها گزارش  .است شده  گزارش

 درصـد   ۶۲/۵ در  .۸و۱۲اسـت  شـده   ارايه  درصد  ۲۶ تا  ۵/۲ از  يماريب

 يمـار يب علـت   عنـوان   بـه  کيستميس  يماريب مطالعه  اين  در واردم

  .است شده مطرح

 عامـل  نيتـر  عيشـا  )Planitis Pars( ناشـناخته  علـت  با تييووي     

 مطالعـات  ريسا با  مشابه بايتقر  که  )درصد  ۵/۱۸( ودب  مياني تييووي

 و درصـد   ۱/۶ با  بهجت شامل مياني تييووي عيشا  علل  ريسا  .۴است

MS بود درصد ۱/۴ با.  
 بـود   شده  گزارش سل  به  مبتال  ماريب  مورد چهار بررسي نيا  در     

 در يالتهـاب  فيخف ميعال با همراه ديشد تيتريو به  مبتال نفر  دو  که

ـ  بنابراين نبود ريدرگ هيشبک  و  بودند  يقدام  اتاق  تيـ يووي عنـوان  هب

 تيـ يووي نپـا  بـه   مبـتال   گريد  نفر  دو  اما  ،شدند  گرفته  نظر  در  مياني

 بهبـود   بـا   کـه  گرفت  صورت  سلضد ماندر مورد  ۴ هر  براي .بودند

 طـول   در  زيـ ن  عـود   و  تافـ ي بهبود يچشم  ميعال  کيستميس ميعال

  .نشد دهيد مطالعه

 بهجـت  يمـار يب ،مطالعـه  نيـ ا در تيـ يووي پان علت نيتر عيشا     

 گـزارش  ناشـناخته  علت با تييووي پان آن از پس و )درصد  ۰۳/۴۸(

 يمـار يب  زيـ ن ۴همکاران  و انيلسهي مطالعه  در  ).درصد  ۰۲/۳۲( شد
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  اصفهان در يووييت باليني الگوهاي -ارثي کيان فرزان دکتر

 

  ٣٢٩

 وعيشـ   علـت   .بـود  تيـ يووي پان عامل  نيتر مهم  )درصد  ۴۷( بهجت

ـ   ارجـاع   علـت   بـه   احتمـاالً   اصفهان  در  يماريب  نيا  تر شيب  تـر  شيب

   .باشد يم آ ووهي درمانگاه به بهجت يماريب به مبتال مارانيب

ــاريب      ــا VKH يم ــ ب ــد ۷/۲ وعيش ــوم درص ــل نيس ــا عام  عيش

 مطالعـه   ماننـد   مطالعات  ياريبس  در  .بود  مطالعه  نيا  در تييووي پان

Das۱۷  گـزارش  تيـ يووي پـان  عامـل  نيتر عيشا يماريب نيا هند  در 

  .است شده

 کـه   شد  گزارش Masquerade مسندر مورد ۲۰ ،يبررس نيا  در     

 )Detachment Retinal( شـبکيه  جداشـدگي  صيتـشخ  ماريب ۸ در

 ميـان  از  .بودنـد   شـده   جـاع ار تييووي پان صيتشخ  با مورد ۵ و بود

 بــه مبــتال گــريد نفــر ۳ و Coats يمــاريب بــه مبــتال نفــر ۲ هــا آن

 داخـل  يخارج جسم با ماريب ۲ .بودند هيشبک  رگماتوژن  يجداشدگ

 دچـار   هيبق  و  بودند  شده  ارجاع يانيم  تييووي صيتشخ  با  و يچشم

  .بودند لنفوم و  )Pigmentosa Retinitis(پيگمنتوزا رتينيت

 تييووي پان علت  به بروسلوز  به  مبتال  کودک  کي مطالعه  اين  در     

 يموضـع  کورتيکواستروييد درمان  با  که  بود  شده  ارجاع  درمانگاه  به

 عـود  مطالعـه  يطـ  و افـت ي بهبـود   بروسلوز  درمان  و  کيستميس  و

  .نشد مشاهده

  

 يريگ جهينت
 مطالعـات  ريسـا  بـا  مطالعـه  نيا در تييووي يرشناسيگ همه در     

 و بهجـت  فـوکس،  يمـار يب وعيش  جمله  از  داشت  وجود ييها تفاوت

 و ۲۷HLAB بـا  يهمراهـ  و تـر  شيب ما يرسبر  در که توکسوپالسموز

  .بود تر کم )JRA( جوانان روماتوييد آرتريت

 
 منابع

 

1. Cunningham E, Crawford B. Uveal tract and sclera. ln: 
Vaughan D, AsburyT, Riordan-Eva P. General 
Ophthalmology 17th ed. San Francisco: Appleton & 
Lange;1999:142-158. 

2. Rao N, Cousios S, Froster D, et al. Clinical approach to 
uveitis.American Academy of Ophthalmology. Basic 
and clinical science course. Section 9: lntraocular 
inflammation and uveitis. San Francisco:The Academ; 
2010-2011:100-146. 

3. Smith RL, Baarsma GS. Epidemiology of uveitis. Curr 
Opin Ophtholml 1995;6:57-61. 

4. Soheilian M, Heidari K, Yazdani S, et al. Patterns of 
uveitis in a tertiary eye care center in Iran. Ocul 
Immunol Inflamm 2004;12:297-310. 

5. Kianersi F. Clinical patterns of uveitis in an iranian 
tertiary eye care center. Bina J Ophthalmol 2005;10:147-
145 .(Farsi) 

6. Jabs DA, Nussenblatt RB, Rosenbaum JT. The 
standardization of uveitis nomenclature (sun) working 
group. standardization of uveitis nomenclature for 
reporting clinical data. resultsof the first international 
workshop. Am J Ophthalmol 2005;140:509-516. 

7. Islam SM, Tabbara KF. Causes of uveitis at the eye 
center in Saudi Arabia: a retrospective review. 

Ophthalmic Epidmiol 2002; 9:239-249. 

8. Paivonsalo-Hietanen T, Vaahtoranta-Lehtonen H, 
Tuominen J, et al. Uveitis survey at the University eye 
Clinic in Turky. Acta Ophtalmol (Copenh) 1994;72:505-
512. 

9. Rudriguez A, Claonge M, Pedroza-Seres M, et al. 
Referral patterns of uveitis in a tertiary eye care center. 
Arch Ophthalmol 1996;114:593-599. 

10. Kazokoglu H, Onal S, Tugal-Tutkun I, et al. 
Demographic and clinical features of uveitis in tertiary 
centers in Turkey. Ophthalmic Epidemiol 2008;15:285-
293. 

11. Biziorek B, Mackiewicz J, Zagórski Z, et al. Etiology of 

uveitis in rural and urban areas of mid-eastern Poland. 

Ann Agric Environ Med 2001;8:241-243. 
12. Wakabayash Ti, Morimura Y, Miyamoto Y, et al. 

Changing pattems of intraocular inflanmatory disease 
in Japan. Ocul Immuno Inflamm 2003;11:277-286. 

13. Guex-CrosieY. Epidemiology of uveitis. Ravue du 
Practicien 1999;49:1989-1995. 

14. Mercanti A, Parolini B, BenoroA, et al. Epidemiology of 
endogenous Uveitis in north-eastern Italy: Analysis of 
65 new cases. Acta OPhthalmol Scand 2001;19:64-68. 

15. Michclokis ME, Chrysomalakou M, Karavella P, et al. 
Clinical patterns of uveitis in a Greek tertiary Eye care 
cente. Greek Ann Ophthalmol 1998;1:43-55. 

16. Sengun A, Karadag R, Karakurt A, et al. Cause of 
uveitis in a Referral Hospital in Ankara, turkey. Ocul 
Immunol Inflamm 2005;1:45-50. 

17. Das D, Biswas J, Ganesh SK. Pattern of uveitis in a 
referral uveitis clinic in India. Indian J Ophthalmol 
1995;43:176. 

18. Merrill PT, Kim J, Cox TA, et al. Uveitis in the 
southeastern united states. Curr Eye Res 1997;16:865-
874.

 

 

www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

