http://jpsr.mums.ac.ir : سایت مجله

)1395  (پاییز3  شماره-5  دوره-مجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد

Central and Peripheral Visual Sensitivity Assessment in Low to Moderate Myopia
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Abstract
Purpose: The aim of the present study was to evaluate the correlation between peripheral and
central visual sensitivity threshold and myopia in mild and moderate myopic eyes using
Humphrey Field Analyzer (HFA).
Methods: Twenty-nine subjects (58 eyes) with a mean refractive error of -2.98±1.2 D have
undergone perimeric evaluation using peripheral 60-4 strategy in Humphrey device. The visual
field was divided into three isopter rings: 30-40, 40-50 and 50-60 degrees. In each ring, the
mean threshold was compared between the two myopic groups. Foveal thresholds were also
measured and compared between groups.
Results: In comparison between the mild and moderate myopic groups, there were not any
significant differences in 30-40 ring (p=0.42), 40-50 ring (p=0.45) and 50-60 ring (p=0.35).
However, a significant but negative correlation was found between foveal threshold and
myopia (r=-0.33, p=0.01)
Conclusion: Lack of any correlation between myopia and peripheral sensitivity threshold
demonstrates that peripheral visual field is not a variable parameter in myopia studies. Further
studies and in larger scales are recommended.
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ارزیابی حساسیت بینایی محیطی و مرکزی در نزدیک بینی خفیف و متوسط
۴

 مهدی خبازخوب،3 محمدرضا منصوری،۲ علی میرزاجانی،1امیرحسین میرفندرسکی

 بررسی همبستگی میزان نزدیکبینی و حساسیت بینایی محیطی و مرکزی در موارد خفیف و متوسط نزدیکبینی به:هدف
کمک دستگاه پریمتری هامفری
 تحت ارزیابی حساسیت بینایی محیطی-۲/98±1/۲  چشم) با میانگین عیب انکساری نزدیکبینی58(  فرد۲9 :روش بررسی
-50 ،30-۴0  محدوده مورد بررسی به سه حلقه. و توسط دستگاه پریمتری هامفری قرار گرفتندPeripheral 60-4 با روش
) همچنین حساسیت مرکزی (فووآیی. درجه تقسیم شد و میانگین حساسیت هر حلقه مورد مقایسه قرار گرفت50-60  و۴0
.نیز ارزیابی گردید
 دیوپتر) تفاوت معناداری در حساسیت بینایی-6  تا-3 (  دیوپتر) و متوسط-3  تا-0/75(  در مقایسه نزدیکبینی خفیف:یافتهها
) مشاهدهp=0/35(  درجه50-60 ) و در محدودهp=0/۴5(  درجه۴0-50 ) در محدودهp=0/۴۲(  درجه30-۴0 در محدوده
)p=0/01  وr= -0/33 (  اما بین مقدار نزدیکبینی و حساسیت بینایی مرکزی یک همبستگی منفی مشاهده شد.نشد
 مبین این، عدم مشاهده تفاوت معنادار بین دو گروه نزدیکبینی خفیف و متوسط در حساسیت بینایی محیطی:نتیجه گیری
موضوع است که نمیتوان پارامتر حساسیت بینایی محیطی را یک فاکتور متغیر در بررسیهای مرتبط با عیب انکساری نزدیک
. نیاز است تا مطالعات بیشتر و در ابعاد گستردهتر در این رابطه صورت پذیرد.بینی محسوب نمود
 بینایی محیطی، حساسیت بینایی، نزدیک بینی:کلمات کلیدی
mirzajani.a@iums.ac.ir ، علی میرزاجانی:نویسنده مسئول
 گروه اپتومتری، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران:آدرس
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 -۴ا ستادیار گروه داخلی و جراحی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران

مقدمه

روش بررسی

نزدیک بینی را میتوان یکی از شایعترین مشکالت بینایی
محسوب کرد ( .)1بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی
) (WHOدر سال  ۲007تخمین زده میشود که بالغ بر
 1/6میلیارد نفر در سراسر جهان به نزدیک بینی دچار بوده
و این میزان در سال  ۲0۲0به  ۲/5میلیارد نفر انسان مبتال
افزایش پیدا خواهد نمود ( .)۲در یک فرد مبتال به نزدیک-
بینی در حالت استراحت تطابقی تصویر در جلوی شبکیه
تشکیل میشود و این وضعیت زمانی رخ میدهد که یا
قدرت انکساری چشم باال باشد و یا طول قدامی خلفی چشم
افزایش پیدا کرده باشد .همچنین ممکن است ترکیبی از
این دو حالت نیز وجود داشته باشد ( .)3تحقیقات بسیاری
در زمینه اتیولوژی و زمینههای ایجاد نزدیکبینی انجام
گرفته است و مشخص شده است که دو عامل ژنتیک و
محیط در پیدایش این عارضه مؤثرند ( .)۴،5احتمال بروز
گلوکوم و نقص بینایی محیطی در افراد مبتال به نزدیک-
بینی بیشتر از سایر عیوب انکساری ارزیابی میشود (.)6
همچنین در نزدیک بینی باال امکان وجود مشکالت شبکیه
ای وجود دارد و به همین خاطر نزدیک بینی باال به عنوان
علت اصلی «نابینایی قانونی» در بسیاری از کشورهای
توسعه یافته محسوب میگردد(.)7
اما در این میان مشخص نیست در مواردی از نزدیک-
بینی که با فشار چشم باال و گلوکوم همراه نیستند ،افزایش
میزان دیوپتریک نزدیکبینی تا چه میزان بر حساسیت
بینایی محیطی تأثیرگذار است .براساس مطالعه  ،Wangبا
افزایش میزان عیب انکساری و تاری ناشی از آن ،حدت
بینایی تشخیصی ) (Detection Acuityدر محیط
بینایی نیز کاهش مییابد اما حدت بینایی تمایزی
) (Resolution Acuityتحت تأثیر قرار نمیگیرد (.)8
هدف از این مطالعه تعیین ارتباط میان افزایش عیب
انکساری نزدیکبینی و حساسیت درک بینایی محیطی (30
تا  60درجه) و حساسیت مرکزی میباشد.

در این مطالعه مقطعی ۲9 ،فرد ( 58چشم) شامل  1۲مرد
و  17زن با میانگین سنی ( ۲5/۴۴ ±3/6محدوده سنی ۲0
تا  30سال) با عیب انکساری خفیف تا متوسط نزدیک-بینی
 -0/75( -۲/98±1/۲تا  -5/00دیوپتر) و آستیگماتیسم تا
 1دیوپتر ،تحت بررسی پریمتری محیطی بوسیله دستگاه
) Humphrey Field Analayzer (HFAقرار
گرفتند .این مطالعه در سال  1393و بر روی داوطلبین
عمل انکساری چشم در مرکز چشم پزشکی نوین دیدگان
تهران انجام پذیرفت .معیارهای ورود شامل دید با اصالح
کامل  10/10و محدوده نزدیکبینی خفیف تا متوسط
( -0/75تا -5/00دیوپتر) و معیارهای خروج شامل
آمبلیوپی ،سابقه فشار چشم باال ،گلوکوم و وچود اختالالت
شبکیه و عصب بینایی بود .پیش از انجام ارزیابی بینایی
محیطی ،معاینات ساختاری چشم انجام پذیرفت و افراد
دارای اختالالت شبکیه از مطالعه خارج گردیدند .همچنین
مصرف داروهای مؤثر بر میدان بینایی و حساسیت
کنتراست نیز از دیگر معیارهای خروج در این مطالعه بود.
اندازهگیری و تقسیم بندی نزدیک بینی
اندازهگیری وضعیت انکساری چشم از طریق تعیین سه
پارامتر انجام میپذیرد که عبارتند از  :میزان عیب اسفریکال
بر حسب دیوپتر ،میزان عیب سیلندریکال بر حسب دیوپتر
و اندازه محور سیلندر بر حسب درجه .در خصوص نزدیک-
بینی به منظور سهولت در محاسبات و آنالیز نتایج اغلب
عیب انکساری به شکل معادل اسفریکال (Spherical
) Equivalentتبدیل میشود که عبارت است از جمع
جبری نمره اسفر و نصف نمره سیلندر .اگرچه روشهای
دیگری نیز معرفی شدهاند ( )9،10اما به دلیل پیچیدگیهای
هر کدام ،همچنان از روش معادل اسفریک در اغلب
مطالعات استفاده میشود .در این مطالعه حداکثر عیب
انکساری سیلندریکال برابر 1دیوپتر میباشد.
بر اساس مطالعات موجود ،در این پژوهش حداقل عیب
نزدیکی  -0/75دیوپتر به عنوان حداقل نزدیک بینی در نظر
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گرفته شد .همچنین بازه نزدیکبینی  -0/75تا -3/00
دیوپتر به عنوان نزدیکبینی کم یا خفیف ،میزان  -3/00تا
 -6/00به عنوان نزدیکبینی متوسط و مقادیر باالی -6/00
به عنوان نزدیکبینی شدید طبقهبندی گردید ( .)11روش
پریمتری مورد استفاده شامل ارزیابی حساسیت درک
بینایی  60نقطه شبکیه در محدوده  30تا  60درجه
میباشد .این ارزیابی به وسیله استراتژی Peripheral
 60-4که یک ارزیابی استاتیک بینایی محیطی است،
توسط دستگاه  Humphery Field Analyzerانجام
پذیرفت .محدوده مورد بررسی به  3حلقه تقسیمبندی شد
که شامل حلقههای  ۴0-50 ،30-۴0و  50-60درجه
میباشد .میانگین حساسیت بدست آمده در هر حلقه (بر
حسب دسی بل) مورد مقایسه قرار گرفت .همچنین
حساسیت بینایی مرکزی (فووآیی) نیز ارزیابی گردید .به
منظور مقایسه تغییرات بینایی محیطی احتمالی که ناشی
از نزدیکبینی باشد از هیچ عدسی اصالحی در حین ارزیابی
پریمتری استفاده نگردید .بنابراین اثر آرتیفکت ناشی از این
عدسیها نیز در این مطالعه مطرح نمیباشد .پیش از انجام
تست پریمتری اصلی ،یک تست آزمایشی از
شرکتکنندگان به عمل آمد تا از نحوه انجام کار اطالع
یابند .بدینترتیب معیارهای اعتبارسنجی تست پریمتری
که شامل خطاهای از دست دادن فیکساسیون ،1پاسخ کاذب
مثبت ۲و پاسخ کاذب منفی 3میباشد در تمامی داوطلبین
به خوبی کنترل گردید (شکل.)1
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یافتهها
تقسیم بندی چشمها بر حسب شدت نزدیکبینی نشان داد
که  30چشم ( )٪51/7دچار نزدیکبینی خفیف و  ۲8چشم
( )٪۴8/3دچار نزدیکبینی متوسط میباشند .مقایسه
میانگین حساسیت بینایی مرکزی و محیطی در سه حلقه
مورد بررسی ،در جدول 1نشان داده شده است .مقایسه
میانگین با توجه به میزان  ،P-valueاز نظر آماری تفاوت
چشمگیری را میان دو گروه در هر  ۴پارامتر نشان نمیدهد.
به منظور بررسی همبستگی میزان نزدیکبینی و حساسیت
بینایی مورد ارزیابی ،از آزمون پیرسون ۴استفاده گردید.
بدین ترتیب ،تنها میان حساسیت بینایی مرکزی (فووآیی)
و میزان نزدیکبینی همبستگی مشاهده گردید ( r = -0/33
و ( )p =0/01جدول.)۲
با ایجاد تغییر در گروهبندی میزان نزدیکبینی 18 ،مورد
در گروه نزدیکبینی  0/75تا  ۲دیوپتر 16 ،مورد در گروه
نزدیکبینی  ۲/۲5تا  3دیوپتر 9 ،مورد در گروه نزدیک بینی
 3/۲5تا  ۴دیوپتر و در نهایت  15مورد در گروه نزدیک
بینی  ۴/۲5تا  5دیوپتر قرار گرفتند .در بررسهای انجام
شده بوسیله آزمون  Anovaمشاهده شد که حساسیت
بینایی مرکزی در محدوده نزدیکبینی  -۴/۲5تا -5/00
دیوپتر نسبت سایر مقادیر با کاهش بیشتری مواجه است.
اما در خصوص حلقههای محیطی تفاوت معناداری مشاهده
نشد (جدول.)3
بحث و نتیجهگیری

شکل :1محدودههای سه حلقه مورد بررسی .در هر یک از حلقهها،
میانگین حساسیت های بینایی در نظر گرفته شد
1

Fixation Loss
False-positive error
3
False-negative error

تحلیل نتایج این مطالعه به وضوح نشان میدهد که در
محدوده مورد بررسی ارتباط معناداری میان میزان نزدیک
بینی و حساسیت بینایی محیطی وجود ندارد .در بررسی
مطالعه  Rudnikaو  Edgarمیان افزایش میزان نزدیک-
بینی و کاهش حساسیت بینایی محیطی ارتباط معناداری
نشان داده میشود .اما این کاهش حساسیت در بینایی
محیطی ،تنها در مواردی از نزدیک بینی مشاهده شده است
که با اختالالت شبکیه همراه باشد ( .)1۲همچنین نشان
داده میشود که با افزایش میزان دیوپتریک نزدیکبینی،
حساسیت بینایی محیطی نیز به میزان بیشتری کاهش
مییابد .اما در این مطالعه از آنجایی که کلیه افراد در بازه
Pearson Correlation

2

۲0
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جدول :1مقایسه میانگین حساسیت بینایی محیطی و مرکزی در دو گروه نزدیکبینی خفیف و متوسط
نزدیک بینی متوسط

نزدیک بینی خفیف

P-value

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

حساسیت بینایی مرکزی ()Foveal

۴0/03

1/۴0

39/67

۲/19

0/۴7

حساسیت بینایی در حلقه 30-40

۲8/۲3

1/3۲

۲8/50

1/۲1

0/۴۲

حساسیت بینایی در حلقه 40-50

۲۲/17

1/91

۲1/83

1/۴3

0/۴5

حساسیت بینایی در حلقه 50-60

19/۴0

1/68

18/99

1/68

0/35

جدول :۲بررسی همبستگی نزدیکبینی و حساسیت بینایی به وسیله آزمون پیرسون
ضریب همبستگی پیرسون

P-value

حساسیت بینایی مرکزی ()Foveal

-0/33

0/01

حساسیت بینایی در حلقه 30-40

-0/01

0/98

حساسیت بینایی در حلقه 40-50

-0/16

0/۲۲

حساسیت بینایی در حلقه 50-60

-0/0۴

0/75

جدول  :3مقایسه حساسیت بینایی محیطی و مرکزی در تقسیم بندی گروههای نزدیک بینی
نزدیک بینی متوسط

نزدیک بینی خفیف

P-value
)(Anova

 -0/75تا -2/00

 -2/25تا -3/00

 -3/25تا -4/00

 -4/25تا -5/00

میانگین

SD

میانگین

SD

میانگین

SD

میانگین

SD

حساسیت بینایی مرکزی ()Foveal

۴0/00

1/71

۴0/5

1/09

۴0/88

1/53

38/۴1

1/95

0/01

حساسیت بینایی در حلقه 30-40

۲8/31

1/۴3

۲8/۲7

1/10

۲8/75

0/69

۲8/۲8

1/5۴

0/81

حساسیت بینایی در حلقه 40-50

۲۲/۲5

۲/15

۲۲/09

1/۴8

۲۲/۲3

1/18

۲1/51

1/57

0/6۲

حساسیت بینایی در حلقه 50-60

19/19

1/71

19/۲3

1/77

19/56

1/18

18/96

1/69

0/87

بینایی در مقایسه با حالت امتروپی شده است ( ،)13در
حالی که نتایج مطالعه پیش رو نشان میدهد که نه تنها
افزایش  1دیوپتری در عیب انکساری ،بلکه حتی افزایش تا
 ۴دیوپتر عیب انکساری نزدیکبینی ،تأثیر قابل مالحظهای
در حساسیت بینایی محیطی ایجاد نمیکند .در مطالعه
 Parkو  Younبه نقش آرتیفکت ناشی از عدسی اشارهای
نشده و میتوان این کاهش حساسیت را به وجود عدسی
نسبت داد .الزم به ذکر است که محدوده مورد بررسی در

نزدیکبینی خفیف و متوسط قرار دارند و از وضعیت شبکیه
سالمی نیز برخوردارند ،تغییرات معناداری در میزان
حساسیت بینایی به ازای افزایش میزان دیوپتریک نزدیک
بینی مشاهده نگردید Park .و  Younنیز در مطالعه خود
با ایجاد  1دیوپتر نزدیکبینی ساختگی به وسیله قرار دادن
عدسی در مقابل چشم افراد و بررسی حساسیت بینایی
محیطی در محدوده  30درجه ادعا میکنند که این میزان
نزدیکبینی موجب کاهش چشمگیری در حساسیت درک
۲1
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مطالعه پیش رو 30 ،تا  60درجه میباشد و از عدسی
اصالحی نیز استفاده نشده است.
در بررسی حساسیت بینایی محیطی ،عملکرد سلولهای
استوانهای شبکیه در تشخیص محرکها نوری )(Detection
ارزیابی میشود .با توجه به نتایج این مطالعه ،به نظر میرسد
افزایش میزان دیوپتریک نزدیکبینی ،تأثیری قابل
مالحظهای در تشخیص این محرکها نمیگذارد .هر چند با
افزایش میزان نزدیکبینی و افزایش تاری تصویر ،از ۴
دیوپتر به بعد ،کاهش محسوسی در حساسیت بینایی
مرکزی مشاهده میشود .در نتیجه این بررسی با نتایج
مطالعه  Wangو همکارانش که افزایش میزان تاری تصویر
را در حدت بینایی تشخیصی محیطی مؤثر دانستند،
مغایرت دارد ( .)8البته باید در نظر داشت که عملکرد
دستگاه هامفری در محدوده محیطی  30تا  60درجه نیز
به مطالعات بیشتری نیاز دارد .بر اساس مطالعه Berezina
بر روی بینایی محیطی  30تا  60درجه افراد نرمال ،به علت
وجود موانع آناتومیک منحصر به فردی همچون ابرو ،گونه
و بینی ،بررسی حساسیت حسیاسیت بینایی محیطی در
تمامی محدودهها از دقت و اعتبار یکسانی برخوردار
نمیباشد ( .)1۴همچنین از آنجایی که این محدوده در
بررسیهای روتین پریمتری چندان مورد توجه قرار نمیگیرد
باید از نظر صحت و اعتبار اطالعات دریافتی در این محدوده
نیز مطالعات بیشتری انجام پذیرد .از دیگر محدودیتهای این
مطالعه میتوان به مقادیر نزدیکبینی مورد بررسی اشاره
کرد و به نظر میرسد انجام مطالعات مشابه در موارد باالتری
از عیب انکساری نزدیکبینی و در حجم نمونه بیشتر
ضروری میباشد.
در مواردی از نزدیکبینی که با اختالالت شبکیه همراه
نمیباشند ،حساسیت درک بینایی محیطی در محدوده 30
تا  60درجه به وسیله دستگاه هامفری ،تفاوت چشمگیری
را بین افرادی با نزدیک بینی خفیف و موارد متوسط نزدیک
بینی نشان نمیدهد .حساسیت مرکزی نیز در این دو گروه
تا میزان  ۴دیوپتر نزدیک بینی مشابه بوده اما از آنجایی که
عیب انکساری افراد بوسیله عدسی اصالح نگردید ،پس از
میزان  ۴دیوپتر ،میزان حساسیت مرکزی با کاهش
محسوسی مواجه شد .بدین ترتیب به نظر میرسد
حساسیت بینایی محیطی را نمیتوان یک پارامتر متغیر در
مطالعات مرتبط با نزدیک بینی محسوب نمود.
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