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شبیهسازی شدت باریکه لیزرها در جراحی و درمان شبکیه چشم بیماران دیابت
آزاده سلیمانی* ،1دکترسید حسین راستا ،1،2امیر اصغرشرقی ،3دکترتوکا بنایی
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 -1گروه فیزیک پزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز،ایران -2 ،دانشکده علوم نوین پزشکی ،دانشگاه
علوم پزشکی تبریز،ایران -3 ،مرکز زیست فناوری نوری ،دانشگاه مونیخ ،آلمان -4 ،گروه چشم ،مرکز فوق تخصصی
خاتم اانبیاء ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،ایران.
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چکیده
مقدمه :کاربرد روشهای محاس��باتی ریاضی و نرم افزارها کامپیوتری با توانایی شبیهسازی مدلهای حقیقی بطور
گس��تردهای در علوم پزش��کی در حال توسعه اس��ت .نرم افزارهای نوری مختلفی برای شبیهس��ازی مدلهای اپتیکی
وجود دارد که  Zemaxیکی از کارامدترین این ابزار هاس��ت که کاربردهای گس��تردهای در شبیهس��ازی و آنالیزدادهها
سیس��تمهای ن��وری دارد .ای��ن نرم افزار به م��ا این امکان را میدهد ک��ه مدل کارآمدی از چش��م را طراحی کنیم و
لیزردرمانی را در نرم افزار شبیهسازی کنیم .دیابت رتینوپاتی نوعی دیابت پیشرونده است که ساالنه باعث نابینایی ده
درصداز بیماران دیابتی در بین س��نین  74-20س��الگی در جهان میشود .تنها روش درمانی این بیماری از سال1961
تاکنون جراحی با اس��تفاده انواع لیزر با روش انعقاد نوری ) ) laser photocoagulationمیباش��د .لیزرهای متداول
مورد استفاده در این جراحی شاملArgon (488,514nm), Ruby (694nm), Krypton (647nm), Nd:YAG :
)Semiconductor(577nmمیباش��د .تکنیکه��ا نوین که برای جراحی نوری بکار میرون��د Micropuls laser ،و
 Pattern-scan laser, Subthreshuld laserمیباشند.
مواد و رو شها :در این تحقیق یک مدل از چش��م حقیقی انس��ان توس��ط نرم افزار  Zemaxبا تمامی سطوح آن
(قرنیه ،مردمک ،لنز ،زجاجیه ،و شبکیه) ساخته شده است و لیزرهائی با طول موجهای مورد استفاده در جراحی در
نرم افزار طراحی و با شدت و قطر لکهای که در تکنیکهای لیزر درمانی استفاده میشود به مدل افزوده میگردد .سپس
شدت و قطر لیزر تابش شده بر روی شبکیه چشم مدلسازی را با دادهها حاصل از تصاویرشبکیه چشم بیماران که توسط
 OCTو  Fundus photographyپس از استفاده از تکنیکهای جراحی لیزر درمانی گرفته میشود مقایسه خواهد شد..
نتایج :تا کنون مدل چشم حقیقی توسط این نرم افزار را طراحی و تمام سطوح اپتیکی چشم در این مدل مانند
چش��م حقیقی انس��ان اعمال شده اس��ت .اندازه لکه لیزرها روی شبکیه چش��م با دیوپتر طبیعی برای تعدادی طول
موجهای مختلف بدس��ت آمده است .تهیه تصاویر شبکیه چشم بیماران توس��ط دوربین آفتالموسکوپ و  OCTپس
ازلیزر درمانی درحال انجام میباشد .محاسبات اندازه سوختگی لیزر روی شبکیه بروی این تصاویر انجام خواهد شد.
بحث و نتیجهگیری :ما در صدد هستیم که با آنالیز دادهها بدست آمده در پایان این طرح بتوانیم اطالعات مورد
نیاز جراح که شامل میزان سوختگی بافتهای سالم و هدف و اندازه لکه لیزر پس از عبور از سطوح چشم و رسیدن به
شبکیه را قبل از جراحی با در صد خطا قابل قبول پیشبینی کنیم.
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