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چشمپزشکی

(دکتر رضا میرشاهی)

 -1بیماری با شکایت احساس جسم خارجی ،حساسیت به نور ،قرمزی چشم و تاری دید مراجعه کرده است .در معاینه
زخم اپیتلیال دندریتیکی مشاهده میشود .مصرف کدام داروی توپیکال میتواند موجب ایجاد زخم اپیتلیال
جغرافیایی در بیمار شود؟
الف) سیپروفلوکساسین
ب) پردنیزولون
ج) تیمولول
د) اشک مصنوعی حاوی پرزرواتیو
پاسخ :گزینه ب صحیح است.

صفحه  ۱1کتاب چشمپزشکی پارسه:
با توجه به زخمهای دندریتیک بیماری  herpetic epithelial keratitisمطرح است که در صورت مصرف
کورتیکوستروئید زخمهای دندریتیکی مجاور گسترش یافته و با هم یکی میشوند و به زخم جغرافیایی تبدیل
میشوند.

 -2قطر قدامی خلفی چشم راست بیمار  1۱ساله  2۲میلیمتر است و این چشم امتروپ میباشد .قطر قدامی خلفی
چشم چپ  2۲میلیمتر است .اگر شعاع انحنای قرنیه دو چشم  ۱/۱میلیمتر بوده و معاینه چشمها نرمال باشد ،عیب
انکساری چشم چپ بیمار با کدام عدسی بهتر اصالح میشود؟
الف) مقعر با قدرت 1دیوپتر
ب) مقعر با قدرت  3دیوپتر
ج) محدب با قدرت  1دیوپتر
د) محدب با قدرت  3دیوپتر
پاسخ :گزینه ب صحیح است.

صفحه  2۲کتاب چشمپزشکی پارسه:
با توجه به نرمال بودن تحدب قرنیه برای بیمار  axial myopiaمطرح است که درمان آن با عدسی مقعر است .به ازای
هر یک میلیمتر افزایش طول محور قدامی خلفی ،چشم تقریباً  ۳دیوپتر میوپ میشود.

 -۳کودک  ۲سالهای دچار هایفمای خودبهخودی شده است .محتملترین تشخیص کدام است؟
الف) نوروفیبروماتوزیس
ب) عفونت هرپسی
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ج) سندروم داون
د) گزانتوگرانولوم جونایل
پاسخ :گزینه د صحیح است.
صفحه  12۱کتاب چشمپزشکی پارسه:
در صورت ایجاد هایفمای خودبهخودی در بالغین باید به  ،rubeosis iridisاختالالت خونی و هرپس شک کرد .در
اطفال  juvenile xanthogranulomaبا هایفمای خودبهخودی ارتباط دارد.

 -۲بیمار  2۲سالهای با شکایت سردرد هنگام مطالعه مراجعه میکند .دید هر دو چشم  11/11و عیب انکسار وجود
ندارد .رفلکسهای نور در هر دو چشم یکسان و در خط وسط هستند .در معاینه هنگام  Coverچشم راست هیچگونه
حرکتی در چشم چپ دیده نمیشود .وقتی  Coverاز چشم راست بر میداریم چشم راست برای فیکس کردن به
داخل حرکت میکند .تشخیص کدام است؟
الف اگزوفوریا
ب) اگزوتروپیا
ج) ایزوفوریا
د) ایزوتروپیا
پاسخ :گزینه الف صحیح است.

صفحه  ۲2کتاب چشمپزشکی پارسه:
با توجه به عدم وجود انحراف در دید دو چشمی و پیدا شدن آن در تست کاور برای بیمار فوریا مطرح است .چشم
بیمار زیر کاور به خارج رفته که با برداشتن آن به سمت داخل حرکت میکند .بنابراین بیمار اگزوفوریا دارد.

 -۲مرد  ۲۲سالهای با کاهش دید چشم راست مراجعه میکند .در معاینه تغییر رنگ عنبیه دو چشم دیده میشود.
چشم راست ( KPرسوبهای قرنیه) کوچک و سفید در سطح اندوتلیوم با سلولهای التهابی کم در اتاق قدامی و
ویتره دیده میشود .کدام یافته ذیل در این بیماری صحیح است؟
الف) پیشآگهی در اغلب بیماران خوب است.
ب) معموالً چسبندگی خلفی ایریس وجود دارد.
ج) در اغلب بیماران فشار چشم کاهش یافته است.
د) معموالً ایریس طرف مبتال پررنگتر است.
پاسخ :گزینه الف صحیح است.

صفحه  111کتاب چشمپزشکی پارسه:
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با توجه به درگیری یک طرفه و تغییر رنگ ایریس برای بیمار  fuchs heterochromic iridocyclitisمطرح است.
در این بیماران هیچ گاه چسبندگی خلفی ( )PSو یا ( PASچسبندگی به زاویه اتاق قدامی) مشاهده نمیگردد اما به
ندرت ادم ماکوال ( )CMEدارند .از عوارض آن گلوکوم (افزایش فشار چشم) و کاتاراکت است و معموالً عنبیه در
سمت مبتال کمرنگتر است.

 -۱بیمار  ۲1ساله ،مبتال به دوبینی عمودی شده است .در معاینه چشم راست به باال منحرف شده و دوبینی بیمار در
نگاه به پایین و نگاه به سمت چپ بیشتر می شود .در خصوص علت فلج عضله خارج چشمی این بیمار کدام گزینه
زیر کمتر مطرح است؟
الف) پرفشاری خون
ب) آنومالی مادرزادی
ج) آنوریسم شریانی
د) دیابت ملیتوس
پاسخ :گزینه ج صحیح است.

صفحه  ۳۳کتاب چشمپزشکی پارسه:
با توجه به باال بودن چشم و بدتر شدن انحراف در نگاه به پایین و سمت مقابل برای بیمار فلج عصب  ۲مغزی مطرح
است .شایعترین علت فلج یک طرفه زوج  ۲بیماریهای میکرو واسکوالر مانند دیابت و  HTNاست .شایعترین علت
فلج زوج  ۲دو طرفه ترومای بالنت به سر است .گاهی آنومالی مادرزادی این فلج خود را در بزرگسالی نشان میدهد.
انوریسم شریان  posterior communicatingاز علل فلج زوج سوم مغزی است.
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