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د لوړو زده کړو وزارت پیغام
د برش د تاریخ هام تلفو او د ی کاا کفارل د وواو ې هاو ا هام
السفم یې ړلاو سارتوو ې رول لاو کاا مخال تلاو ی ل لوباول د .
دیيس کفرل د نصرل ېسريس بلرم جاوړ ېاا د هدک کاد د
کی یت هم لوړ لو کا تلو ېیهښت لل  .لم مد ېتوام د ندخوېلاو
هیژندل شوخو تعیری نو د رت د غوښفنو ې د ټولنا د ېړتیر هم نظل کا نیولاو هک برخاد
نو دیيس توېد ې کفربونم د تحصوینو لوریک بلېبل ې ېرپ يش.
لم ښرغوو ېسفردېنو ې لیکوېالنو څلم د هړک لام کاوتم تننام کاو ېاا د ېتادېیک هخاری خاا
ېخسفو ې د کوونو هم ې ږد کا خا هم رووو ېړ ناد څارنوو کاا دیيس کفربونام تا لی ې
ژبرړيل د رول تيل هوی خا ېدېء کاد د ې د هاو ا توتاوی خاا هام رلکات یې ساف
د  .لم نوی ښرغوو ېسفردېنو ې هو رنو څلم و هم دینښت غوښفنم کو تال څاو هام روواو
ېړ ند بلرو کا نو دیيس کفربونم ې دیيس تاوېد بلېبال ې ېارپ کاد ېاا لام ېارپ
ی سفم د ګلېنو تحصوینو هم ېک کا یکدل يش ې د هدک کاد د کی یات هام لوړ لاو ې د
.
وومم هل سا هم هلتلفګ کا خا نېک ګر ېریسف
د لوړ هدک کد هېیت دې رووام دنادک باويل ېاا د ګلېناو تحصاوینو د وومام سا حا د
لوړ لو لوریک د وووتو هم تلفو و یشفو کا تعیری ې نو دیيس توېد بلېبل ې ېرپ کد .
هم هر کا د ېفغرن ترشوترنو لوریک د جلتنم کمیټا ې هتوږ مکری مېکا خحیا یدک
څلم تننم کو ېا د د کفرل د رول لو لوریک خا هتینم بلېبلک کدېدک.
یوم تندک خو ېا نوتوړ ګټویک هل سم د ې کد ې هلېرفیر تاوتم تال څاو هام نیا د
یېتوونکا کا د ل دیيس تضمون لوریک ل تل ل ک خو تعیری دیيس کفرل لل .
هم دینښت
هو نمل د کفوی نجیب ېلوم روېجم ومل
د لوړ هدک کد هخل
کربل ۱۳۹۸

قدرمنو استادانو او ګرانو محصلینو!
د افغانستان په پوهنتونونو کې د دريس کتابونو کموالی او نشتوالی لهه لووهو سهتونڅو ګهه ګ ه
کېږي .وو زوات شمیر استادان او محصلین نويو معلوماتو تهه س رسهی نهه لهري پهه زاړه میتهود
تدروس کوي او له هغو کتابونو او چپرتونو ګه ګټه اخيل چې زاړه دي او پهه بهازار کهې پهه ټیه
کیفیت فوتوکاپي کېږي.
تر اوسه پورې موږ د ننګرهار خوست کندهار هرات بلخ البیروين کاب کاب طبي پوهنتون او
کاب پويل تګنیک پوهنتون لپاره  ۲۸۹عنوانه مګتلف دريس کتابونه د طب ساينس انجنیهري
اقتصاد ژورنالیڅم او زراعت پوهنځيو ( ۹۶طبهي د آملهان د علمهي همرهاروو ټهولنې ۱۷۰ DAAD
طبي او غیر طبي د افغان ماشومانو لپاره د جرمني کمېټې  ۷ Kinderhilfe-Afghanistanکتابونهه د
آملاين او افغاين پوهنتونونو ټولنې  ۲ DAUGکتابونه په مڅار رشوف کې د آملان فدرال جمهوري
جرنال کنسولګري  ۳کتابونه د  ۱ Afghanistan-Schulenد صافی بنس لګوا  ۱د سلواک اېهډ او ۸
نور کتابونه د کانراد ادناور بنس  ) KASپه مايل مرسته چاپ کړي دي.
د وادونې وړ ده چې نوموړي چهاپ شهوي کتابونهه د هېهواد ټولهو اړونهده پوهنتونونهو او وهو زوهات
شههمېر ادارو او مؤسسههاتو تههه پ هه وړو ها توګ هه وېش ه شههوي دي .ټ هول چههاپ شههوي کتابونههه لههه
 www.afghanistan-ecampus.orgووب پاڼې ګه ډاونلوډ کوسی شئ.
دا کړنې په داسې حال کې تر رسه کېږي چهې د افغانستان د لوړو زده کههههړو وزارت د
( ۲۰۱۰ه  )۲۰۱۴کلونو په ميل سرتاتیژوک پالن کې راغيل دي چې:

"د لوړو زده کهړو او د وهوونې د وهه کیفیهت او زده کوونرهو تهه د نووهو کهره او علمهي
معلوماتو د برابرولو لپاره اړونه ده چې په دري او پښهتو ژبهو د دريس کتهابونو د لیرلهو
فرصت برابر يش د تعلیمي نصاب د روفورم لپاره له انگروڅي ژبې ګه دري او پښهتو
ژبههو تههه د کتههابونو او دريس مههوادو ژبههاړل اړوههن دي لههه دې امرانههاتو ګههه پرتههه د
پوهنتونونو محصلین او استادان نيش کوسی عرصي نووو تازه او کره معلوماتو ته س
رسی پیدا کړي".
مونږ غواړو چې د دريس کتابونو په برابرولو رسه د هیواد له پوهنتونونو رسه مرسته وکهړو او د چپټهر
او لرچههر نههور دوران تههه د پههای ټرههی کېههږدو .د دې لپههاره دا اړونههه ده چههې د لههوړو زده کههړو د
موسساتو لپاره هر کال ه نا ه  ۱۰۰عنوانه دريس کتابونه چاپ يش.

له ټولو محرتمو استادانو څخه هیله کووو ،چو هوه لولوو ميولرخ کلوو کو نوون کتا ونوه ولیروخ،
وژ اړن او یا هم لول هخواين لیرل شون کتا ونه ،لرچوک نوټونوه او چورکونوه ایو او او د چواا لووا
تیا کړن ،زمونږ هه واک ک ی

اکړن چ هه ښوه کیییوچ چواا او و وسوته یو د اړونوو هوه

وو،

استادانو او محصلی و هه واک کو و کوړو .هموا نګوه د یواد شوویو ټروو هوه اړونوو لوول وړانوی ونوه او
نظکیات له مونږ رس رشیک کړن ،تک څو هه ګ هوې کله ک اغی من ګامونه هو ته کړو.

د مؤلفینو او خپروونرو له خوا پوره زوهار اوسهت شهوی دی تر هو د کتهابونو محتووهات د نړووالهو
علمي معیارونو په اسا برابهر يش خهو بیها هه کیهدای يش د کتهاب پهه محتهوی کهې ینهې
تیروتنې او ستونڅې وليدل يش نو له درنو لوستونرو ګه هیله مند وهو تهر هو خپه نتروهات او
نیوکې مؤلف او وا مونږ ته په لیرلې ب ه راولیږي تر و په راتلونري چاپ کې اصالح يش.
ګه ډېره مننه کوو
له افغان ماشومانو لپاره د جرمني کمیټې او د هغې له مرش ډاکرت اورو
چې د دغه کتاب د چاپ لګښت وې ورکړی دی دوی تر دې مهاله د ننګرهار پوهنتون د ۱۷۰
عنوانه طبي او غیرطبي کتابونو د چاپ لګښت پر غاړه اخیستی دی.
د جې آی زوهت ( )GIZلهه دفهرت او )CIM (Center for International Migration & Development
ګه چې زما لپاره وې له  ۲۰۱۰نه تر  ۲۰۱۶پورې په افغانستان کې د کار امرانات برابهر کهړي
وو ه د زړه له کومې مننه کوم.
د لوړو زده کړو له وزور پوهنم دوکتور نجیب الله خواجه عمهری علمهي معهین پوهنمه دوپلهوم
انجنیر عبهدالتواب بهاسکرزی مهايل او اداري معهین ډاکهرت احمهد سهیر مهجهور مهايل او اداري
رئیس احمد طارق صهدوقي پهه لهوړو زده کهړو وزارت کهې سهالکار ډاکهرت ګه رحهی صها د
پوهنتونونو رئیسانو د پوهنځیو رویسانو او استادانو ګه مننه کهوم چهې د کتهابونو د چهاپ لهړ
وې هڅولې او مرسته وې وررسه کړې ده .د دغه کتاب له مؤلف ګه ډېهر مننهدوی يه او سهتاينه
وې کوم چې خپ د کلونو-کلونو زيار وې په وړيا توګه ګرانو محصلينو ته وړاندې کړ.
همدارنګه د دفرت له همرارانو هر وو حرمت الله عڅوڅ او فهی حبیبي ګه ه مننه کهوم چهې د
کتابونو د چاپ په برخه کې وې نه ستړې کیدونرې هلې لې کړې دي.
ډاکرت وحیی وردک د لوړو زده کړو وزارت سالکار
کاب اپرو ۲۰۱۹
د دفرت ټیليفون۰۷۵۶۰۱۴۶۴۰ :
اميي textbooks@afghanic.de :
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د طب پوهنځي سرتګې څانګې محرتمو غړو!
السالم علیکم ورحمت الله وبرکاته
د سرتګې علم د طبابت یو اسايس او ارزښت لرونکی علم دی ،چې په سرتګې باندې د ټولو ناروغیو اغیزې
لیدل کېږي که د یوانسان د بدن ټول غړي جوړ وي او له سرتګو څخه معیوب وي ،د ټولنې د معیوبیت کچه
یې دوه چنده زیاته کړې ده ،ځکه یو پخپله معیوب دی او بل يو بل شخص ته اړتیا لري چې په مرسته یې
خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي.
کوم دريس کتاب چې د سرتګې کلينیکي ناروغۍ تر عنون الندې د محرتم پوهنوال ډاکټر عبدالبصیر ساپي
لخوا لیکل شوی ما په غوراو دقت ولوسته،چې په شپاړس فصلونو کې لیکل شوی دی  ،محتویات یې د ناروغیو
په پوهیدلو او تشخیص کې اسايس ټکي لري ،د هر فصل په اخر کې پوښتنې شته  ،چې د کتاب ارزښت یې
الزیات کړی دی ،د کتاب په برابرولو کې یې له نويو رسچینو څخه استفاده کړې ده.
دا کتاب نه یوازې دګرانو محصلینو لپاره یو اسايس دريس او مهم کتاب دی بلکې د نورو ډاکټرانو ،طبي
پرسونل او د ټولنې هر وګړي لپاره د اهمیت او ارزښت وړ دی .کولی يش د خپل ځان ،فامیل او ټولنې د وګړو
د سرتګو د ناروغیو په وقایه او درملنې کې وررسه مرسته وکړي.
په کتاب کې له لسو نوي علمي او سټنډرډ کتابونو ،علمي مجلو او انټرنيټي منابعو څخه استفاده شوې ده.
باید وویل يش نوموړی کتاب په پښتو ميل ژبه ،په ساده ،روانه او عام فهمه ډول لیکل شوی چې هر څوک او
خصوصا ګران محصلین ترې په ښه ډول استفاده کوالی يش .بله مهمه خربه دا چې تر اوسه د ننګرهار په طب
پوهنځي کې له نوي کرکیلم رسه برابر کتاب نه و لیکل شوی .زه ددې کتاب تالیف چې ډېر علمي ارزښت
لري ډیر موثر او ګټور ګڼم او د چاپ او نرش سپارښتنه یې کوم .
وسالم
پوهاند دوکتور عبد الستار نیازی
د کوچنیانو د څانگې مرش استاد

أ

بسم الله الرحمن الرحیم

د ااب

هکل تقریظ

د طب پوهنځي سرتګې څانګې محرتمو غړو ته!
السالم علیکم ورحمت الله وبرکاته
د سرتګې کلینيکي ناروغۍ په نوم دريس کتاب چې د یو با ارزښته علمي اثر په توګه د سرتګې د یو پیاوړي او با
تجربه استاد ښاغيل پوهنوال دوکتور عبدالبصیر ساپي له خوا لیکل شوی ما په پوره ،کره او هر اړخیز ډول له پیل
تر پایه ولوست غواړم یو څو ټکي یې د علمي ارزښت په هکله ولیکم د سرتګې علم په طبابت کې یواسايس علم
دی ،په سرتګه د ټولو ناروغیو اغیزې لیدل کیږي لکه د داخله  ،جلدي،جراحي ،نسایي والدي  ،د کوچنیانو د غوږ
پزې اوستوين ناروغي په سرتګه اغېزې لري ،که د یوانسان د بدن ټول غړي روغ وي خو دا انسان په سرتګو
معیوب وي د ټولنې د معیوبیت کچه دوه ځله زیاتوي یو خو خپله معیوب دی او بل يو بل شخص ته رضورت دی
،چې خپلې اړتیاوې پوره کړي .سرتګه د بدن یو باارزښته او مهم غړی دی ددې لپاره چې سمه او جوړه وساتل يش
د سرتګې په ناروغیو پوره پوهیدل پکار دي ،زه دا اثر د سرتګې د پوهې لپاره خورا ارزښتمن ګڼم.
د کتاب په هکله د یادولو وړ ده ،چې نوموړی علمي اثر په شپاړس فصلونو په پښتو خورا ساده او روان عبارت لیکل شوی او د
منځپانګې له نظره خورا غني تر سرتګو کیږي ځکه استاد له یوې نیمې لسیزې زیات د استادۍ تجربې رسبیره د نړیوالو
معتربو ټکسټ بوکونو ،ژور نالونو او انټرنیټ له ویب سایټونو څخه په علمي ډول استفاده کړې او د هر فصل مطابق په اخر
د فصل کې یې پوښتنې لیکيل دي . .
دا کتاب نه یوازې د ګرانو محصلینو لپاره یو اسايس دريس کتاب دی بلکې د نورو رنځپوهانو او طبي پرسونل لپاره
د اهمیت او ارزښت وړ بومل .کولی شو د خپل ځان ،فامیل او ټولنې د وګړو په وقایه او درملنه کې ترې استفاده
وکړو.
د کتاب په پای کې مولف له پنځلسو نوي علمي ،معتربو او سټنډرډ کتابونو ،علمي مجلو او انټرنېټي منابعو څخه
استفاده کړې چې ریفرنس یې لیکل شوی دی.
باید وویل يش نوموړی کتاب په پښتو ميل ژبه په ساده ،روانه او عام فهمه ډول لیکل شوی چې هر څوک او
خصوصا ګران محصلین په ښه ډول د هغې څخه استفاده کوالی يش .باید وویل يش چې تر اوسه د ننګرهار په
طب پوهنځي کې له نوي کرکیلم رسه برابر کتاب نه و لیکل شوی .زه ددې کتاب تالیف چې ډېر علمي ارزښت
لري ډیر موثر او مفید ګڼم او د چاپ او نرش سپارښتنه یې کوم.
وسالم
پوهنوال دوکتور اميل حميدي
د غوږ ،پزې اوستوين څانګې غړى

ب

لنډ ز

د سرتګې کلينيکي ناروغۍ په نوم کتاب چې د لوړو زده کړو له کريکومل رسه سم له نويو کتابونو ،ژورنالونو او
ويبسايټونو څخه ترې استفاده شوې ده ،تر ډېره بريده کوښښ شوى دى چې د سرتګې ټولې کلينيکي ناروغۍ
چې زموږ په ټولنه کې عامې دي په پوره تفصيل رسه یې درملنه ،تشخيص ،وقايه او اختالطات پکې ترشيح
شوي دي ،په لومړي څپرکي کې د سرتګې اناتومي جوړښت ذکر شوی چې وکوىل شو په اسانۍ رسه د سرتګې
اناتومي جوړښت د ناروغۍ له حالت څخه توپیر کړو  ،په دويم څپرکي کې د سرتګې ديد فزيالوژي د ديد
پتوي او د دې ناروغۍ یادونه شوې ده ،درېيم څپرکي کې د سرتګې ټول معاينات او کتنې ليکل شوي دي چې
د دې په مل د ناروغۍ تشخیص ډیر اسانیږي ،څلورم څپرکي کې د انکسار خط ترشيح او د دې عاليم او
درملنې ډول او عرصي درملنې کړنالره ترشيح شوې ده ،په پنځم څپرکي کې د زيزمونو ناروغيو،والدي ناروغيو
او تومورونه  ،د دې درملنه او وقايوي تدابريليکل شوي دي په شپږم فصل کې د منضمې ناروغۍ خصوصا د
سرتګې رسه مخه او د تراخوما ناروغۍ چې د نړۍ په سطحه په تیره بیا په افغانستان کې يې پېښې ډېرې دي
په تفصيل رسه يادونه شوې  ،په اووم څپرکي کې د اوښکو د سيستم او مزمن ډکرو سيسټيټ درملنې اعراض
او عاليم ليکل شوي دي ،اتم څپرکي کې د اربټ ناروغۍ چې کله -کله وژونکې وي ،په نهم څپرکي کې د قيلچ
يا کږو سرتګو اصالح او درملنې په هکله ليکل شوي دي ،په لسم څپرکي کې د قرين ناروغي چې زموږ په
ګران ټاټويب کې يې د معيوبيت کچې زياتې وي ،د وقايه اوساتنې الرې چارې ليکل شوي دي په ديارلسم
څپرکي کې چې د شبکې ناروغي او ټولې بدين يا سپټک ناروغۍ چې شبکه اغېزمنه کوي بيان شوي لکه شکر
ناروغي ،د وينې لوړ فشار ،او له دې څخه د ستونزو په هکله په پوره تفصیل رسه بيان شوي دي ،په څوارلسم
څپرکي کې د سرتګې د فشار ناروغي یا ګلوکوما او د دې د پيدا کېدو الملونه ،تشخيص او درملنې په هکله
پوره توضيح ورکړل شوې ده.په پينځلسم څپرکي کې د عدسې ناروغي او د سرتګې پردې په هکله چې زموږ په
هېواد ک ې يې د ړوندوايل لوړه کچه جوړوي ،د درملنې اسانه او ښه کړنالره بيا ن شوې ده ،په پای کې د
زجاجي خلط او برصي عصب ناروغيو کلينيکي نښې نښانې تشخيص بيان شوی دی د ځینو درملو د بې پروایۍ
استعامل له امله چې برصي عصب ته ستونزې او حتى له مېنځه يې وړي د ساتنې او درملنې په هکله په
وضاحت رسه بیان شوي دي.
ومن الله التوفيق
الحاج پوهندوى ډاکټر عبدالبصري ساپى

رس ز

سرتګه الله تعاىل په ټولو غړو کې د ارزښت وړ غړى پيدا کړى دى ،د نورو غړو توپري پرې کوىل شو ،د
سرتګې اناتومي فزيالوژي او پتالوژي يعنې دسرتګې اعصاب او رګونو وظيفوي جوړښتونه او د ناروغيو په سري
کې پيداکېدونکې ناخوالې ( ناروغۍ ) ووينو  ،د بدين ناروغيو اغېزې په سرتګو مشاهده کړو ،د درملنې پايلې
يې وګورو ،نو تر ډېره حده کوښښ شوى چې دسرتګې ټول کلينيکي ناروغۍ ،نښې نښانې ،تشخيص  ،درملنه
او اختالطات په پوره تفص يل رسه ذکرشوي دي ،زياتره هغه دسرتګې ناروغي چې زموږ په ټولنه کې عام دي
په تفصيل رسه ذکر شوي دي او کومې ناروغۍ چې زموږ په ټولنه کې عامې نه دي فقط يادونه ترې شوې ده،
په دې کتاب کې د سرتګې د هر غړي ناروغي په يو څپرکي کې بيان شوې ده ،د يادولو په منظور چې په ښه
ډول د محصلينو په ذهن کې په اسانۍرسه کيني په وړو -وړو عنوانونو او شامره وار شکل رسه یې هر مطلب او
مضمون واضح شوی دی همدارنګه هغه ناروغي چې رسه ورته واىل لري بيا د تفریقي تشخيص یې بيان کړى
شوی دی ،د موضوع د ښه روښانتيا په موخه له هرې ناروغۍ رسه شکل توضيح شوی دی ،څرنګه چې د
سرتګې زیاتره ناروغۍ رسه ورته دي  ،د مرضونو ښه پېژندنې په موخه مو د کتاب په پای کې د هر ې ناروغۍ
رنګه شکلونه ( رنګه اطلس ) له پښتو ژبې ترشيح رسه ځاى پرځاى راوړي دي ،پاتې دې نه وي چې د کتاب
بڼه کلینيکي ده چې د لوړو زدکړو له نصاب او کريکومل رسه تر ډیره حده سمون خوري همدارنګه د هر فصل
په پای کې پوښتنې راوړل شوې دي .د کتاب په درېيم ځل چاپولو کې تر ډېره بريده هڅه شوې ،چې نوې
ساينيس او عميل طريقې ځاى پرځاى يش او اضافه او غري رضوري هغه چې د محصل لپاره ارزښت نلري لرې
کړاى شوي دي نو داعلت دى چې د تېر ځل په نسبت دا ځل د کتاب حجم کم دى ،او تر ډېره بريده د لوړو
زده کړو وزارت له نوي کريکومل رسه سم دى د ژبې ،ګرایمر،جمله بندۍ او په ټوله کې پروف یې هم دقیق
کتل شوي دي
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لومړى څپرکی

Anatomy Of Eye
د سرتګې اناټومي

ګاټي چې د ليدلو وظيفه لري د هډوکو په اربت کې موقعیت لري  ،سرتګه تقريباً ګرده ده چې نږدې ٥،٢
سانتي مرته قطر لري د ګاټي حجم تقريباً  ٧يس يس دى  .د ګاټي او اربټ تر منځ شحمي نسج شتون لري  .دا
د شحمي نسج ګاټي له رضبې څخه سايت .که څه هم دواړه سرتګې رسه جدا دي مګر خپله وظيفه په مشرتکه
اجراکوي

د سرتګې جوړښت

 ١-۱شکل :د سرتګې خارجي برخې.

سرتګه په ټوله کې له دريو برخو څخه جوړه شوې ده.
 :١د سرتګې کومکي غړي
 :٥دسرتګې ګاټي
 :٣د سرتګې عصبي غړي
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ګاټي پوښونه:
Fibrouslayer .١د فايربس خارجي طبقه :له صلبيې( ) scleraاو قرنيې ) (corneaڅخه جوړه شویده .
Middle Vascular layer .٥منځني وعایې طبقه :له قزحيه ) ، (irisهديب جسم )(cilary bodyاو
مشيمې ) (choridڅخه جوړه ده .
Inner nervous layer .٣د سرتګې داخيل عصبي طبقه ده ( .شبکیه)).(retina
د سرتګې د ګاټي داخيل غړي :
د سرتګې د ګاټي داخيل غړي عبارت دي له:
 .١ماي خلط Aqueos humour
 .٥عدسیه Lens
 .٣زجاجي خلط Vitreous humour
د سرتګې د ګاټي جوفونه:
 :١قدامې بيت : anterior chamberد قرنيې او قزحيې ترمنځ واقع ده.
 :٥خلفي بيت  :posterior chamberد قزحيې او عدسیې ترمنځ موقعیت لري.
 :٣د زجاجي خلط جوف  :د عدسیې او شبکیې ترمنځ واقع ده.
د سرتګې ګاټي کومکي غړي :
 .١وروزې eyebrows

 .٥زیزمې او باڼه eyelid and eyelashes

 .٣د اوښکو سيستم Lacrimal apparatous

 .4د ګاټي خارجي عضالت extraocular muscles of the eye

 .٢منضمه conjunctiva

 .6اربټ جوف orbital cavity

 : Iد ګاټي خارجي طبقه the outer fibrous layer :

 -١صلبيه:Sclera

د ګاټي له خارجي طبقې څخه عبارت ده ،چې سپني رنګ لري تر ټولو نورو طبقو مقاومه طبقه ده ،چې د
ګاټي جسامت ثابت سايت ،د ګاټي خارجي عضالت له صلبيې څخه ارتکاز اخيل  ،چې يو ميل مرت ډبلوالی لري
هغه ساحه چې اپټيک عصب ورننوځي  Lamina cribrosaنوميږي .
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 :٢قرنيه:Cornea
قرنيه د ګاټي قدامې  6\١برخه پوښي  .قرنيه يو روڼ او شفاف غړی دى د سرتګې د ګاټي په قدام کې واقع
ده ،چې مخکنۍ برخه يې راوتلې ۰محدبیت لري) ،قرنی ه د ريفريکشن عمده او اسايس غړي دي ،د انکسار قوه
 ۳۴+نه تر  ۳۴+ډايپټر و ده .
 :٣ملبس Limbus
د قرنيې) (corneaاو صلبیې) (scleraد وصليدلو ساحې ته ملبس )( limbusوایي ،چې  ٥-٣ميل مرت پورې
پراخواىل لري،پدې ساحه کې د رګونو تجمع زياته ده ،قرنیه له دې برخې څخه هم خپله تغذیه اخيل.

 :IIد ګاټي منځنۍ وعايې طبقه
له قزحیه  ، Irisهديب جسمCiliary bodyاو مشیمې  Choroidڅخه جوړ ه شوې ده .چې پخپل مينځ کې
تړلی ارتباط لري همدا المل دى،چې ناروغي له يو غړي څخه بل غړي ته په اسانۍ رسه انتقالېږي  ،دا برخه د
ګاټي د وعايې طبقې يا  Vascular layerپه نوم ياديږي د  Choroidبريون خواته  Scleraاو داخل طرف ته
 Retinaموقعيت لري .د شبکیې او مشيمې ترمنځ د  Bruchesپرده شتون لري.
 :١قزحيه Iris
دا يو ډول پردوي جوړښت دی،چې د ګاټي په قدامې برخه کې په ازاد ډول موقعيت لري ،د  Irisپه مينځ
کې سوري دي،چې د کيس) Pupilيا حدقيې) په نوم ياديږي .د حدقيې نورمال پراخوالی  4ميل مرت دی .په
نورمال ډول د عدسیې له پاسه موقعيت لري  .که کيس په پوره ډول پراخه يش له عدسیې رسه یې متاس ورکیږي.
د  Irisمحيطي برخه له  Ciliary bodyرسه نښتي وي  irisد lensاو corneaترمينځ جوف په قدامې او خلفي
خونو وييش.

د  Irisجوړښت :

له دريېوبرخو څخه جوړ شوی دی.
 :Endothelium .١د  Irisله بريوين يا باندين پوښ حجراتو څخه عبارت دی  .چې د قرنيې د داخيل
طبقې د حجراتو په ادامه موقعيت لري.
 :Stroma .٢له منځنۍ طبقې څخه عبارت ده،چې د منظم نسج اوعي ،عصبي ريښې او د  Irisعضالت
په کې موقعیت لري  .قزيحه دوه ډوله عضالت لري .
 :Sphincter pupillae .aد  Irisپه محيطي برخه کې يعنې حدقه يا کيس ته نژدې ګرد چاپريه
د عضالتو فايربونو د بنډلونو په شکل موقعيت لري د دريېم قحفي زوج د Parasymphathetic
عصبي ريښو په واسطه تعصيبيږي ،د کيس يا حدقي د تقبض وظيفه لري .
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 :Diliator papillae .bله  Ciliary bodyڅخه رسچینه اخيل او د کيس له څنډو رسه اتصال
پيدا کوي ،د  Irisد تقبض او کيس د پراخوايل سبب ګرځي د  Cervical Sympatheticعصبي
ريښو په واسطه تعصيب کیږي.

 :Pigment Epithelium .٣د  Irisخلفي سطحې رسه موقعيت لري  .د رنګه حجراتو دوه طبقې دي،
چې  Ciliary bodyپورې ادامه پيداکوي.
 :٢هديب جسم: Ciliary body
 Ciliary bodyيو مثلثي جوړښت دی  Iris،د  Ciliary bodyله قدامې زروي رسه نښتې ده ،خارجي طرف
ته يې صلبيه او دريېمې خلفي زروي څخه مشيمه پیلیږي.
:Ciliary Body Parts
دوه برخې لري:
 :Pars plicataد  Ciliary bodyداخيل  ٣\١برخه تشکیلوي .قدام ته موقعيت لري ،د Ciliary body
مهمه برخه ګڼل کیږي .د مايع خلط پيدا کیدل او اکوموډېشن د دې برخې دنده ده.
 :Pars planaد  Ciliary bodyخلفي  ٣\٥برخه تشکیلوي نسبتاً دا برخه غريې وعایي ده  ،همدا المل
دی ،چې د ګاټي خلفي برخې عملياتونه زياتره له دې الرې اجرا کیږي.
 Ciliary bodyجوړښت Ciliary body :له څلورو برخو څخه جوړه شوې ده.
 :Ciliary Muscles .١د بنډلو نو په شکل non striatedعضالتو فايربونه موقعيت لري ،چې د عدسیې
په اکوموډيشن او د  Aqueous humorد قدامې خونې له زاويې څخه په وتنه کې کومک کوي.

 :Stroma .٢له منظم نسج څخه جوړه شوې،چې عصبي ريښې کوالجن الياف،اوعيه او  Pigmentsپه کې

موجود دي.
 Ciliary body Ciliary process: .٣په سطحه راوتلې برخه کې موقعيت لري ،چې د  ٧٧ – ٧٢عدده
پورې دي Zonul .ليګامنتونه له دې برخو څخه ا رتکاز کوي ،د عدسیې له محيطي برخو رسه نښيل ،له Ciliary
 Procesesڅخه خلط افرازيږي.د هستالوژۍ له نظره د ګردو له ګلومريولو رسه ورته والی لري .
 Epithelium .4په  Ciliary bodyکې دوه ډوله حجرات موجود دي  ،رنګه او غري رنګهEpithelium.،

حجرات د  irisد Epitheliumحجراتو په ادامه موقعيت لري ،د دې حجراتو تسلسل تر  Ora serataپورې
موجود دی.
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 :٣مشيمه :Choroid
مشيمه له اوعيو څخه غني غړی دی ،تور نسواري رنګ لري ،په خلف کې صلبیه) (scleraاو قدام کې
شبکیه )(retinaموقعيت لري  .د  Retinaد خارجي طبقې تغذيه له  Choroidڅخه اخيل  .د  Choroidپه
التهاب رسه شبکه زر په التهاب اخته کیږي.
دمشیمې جوړښت :Stracture of choroid
:Supra choroidal Laminaدا يوه نری دکوالجن فايربونو پر ده  ،ميالنو سايټ او فايربو بالسټ په کې
موجود دى له صلبيه رسه متاس لري  .هغه فاصله يا تشه ،چې د دې پردې او صلبيې تر مينځ ده د
 Suprachoroidal spaceپه نوم ياديږي .
 :Vascular layer stromaپه سست ډول منظم نسج موقعيت لري  .د  Choroidزيات جسامت له

دې برخې څخه جوړ شوی  ،په دريو طبقو کې رسه جوړ شوي.
 .١د غټو اوعيو طبقه ) (Haler's layer
 .٥منځني سايز اوعي طبقه ) (Sattler's layer
Chorio capillaries .٣

 :Bruch’s Membraneيوپردوي جوړښت دی ،چې د شبکیې د رنګه حجراتو اتصال له مشیمي رسه پيدا

کوي تور نسواري رنګ لري د وينې ډير زيات اروا لري .مشيمه له  ora serrataڅخه تر اپټيک عصب دسوري
پورې دوام پيداکوي د سرتګې د ګاټي دننني عصبي طبقې رسه متاس پيدا کوي

 - IIIشبکيه يا عصبي طبقه Retina

شبکیه له لسو طبقو څخه جوړه شوې په ټوله سرتګه کې مهمه برخه ده.

 ٢-۱شکل :د شبکيي حجرات او لس طبقې.
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 :١ميکوال ليوټا Macula lautea
د شبکیې په مرکزي برخه کې موقعيت لري ،مرکز برخه ژوره ښکاري چې د  Fovea centralisپه نوم
يادېږي چې ټول په کې  consحجرات موقعیت لري .او له اوو طبقو څخه جوړه شوې ده.
 :٢د ليد عصب رسOptic Disc

اپټيک ډسک ګرد شکله  ،خاسف رنګ چې  ١،٢ميل مرت قطرلري  ،فقط عصبي فايربونه رسه راجمع شوي
او له دې الرې بريون خواته وځي،په  field of visionکې دا ساحه د ړندې نقطې په نوم يا Blind spotرسه
ليدل کیږي .
د ليد عصب Optic Nerve
د ليد عصبببب چې له  lamina cribrosaڅخه تر  optic chiasmaپورې 5 Cmاوږدوالی لري له څلورو
برخو څخه تشکیل شوی .
Intraocular
1 mm
Intraorbital
25mm
Intraosseous
4-10mm
Intracranial
10mm

د سرتګې د ګاټي داخيل غړي Interiors of the Eye Ball
 -١مايع خلط Aqueous humor
مایع خلط چې د هديب جسم له اپتيلم حجراتو څخه توليديږي په قدامې او خلفي خونو کې موقعيت لري.
مایع خلط له عدسیې مخې څخه د کيس له الرې قدامې خونې ته او بيا د قدامې خونې زاویې له الرې ټربيکولر
 ، Meshworkشيلم کانال ) Colectral Tubules،(schlemm canalاو  Episcleral veinبيا سيستيمک وريدي
جريان رسه رشيکیږي.

 ٣-١شکل :د سرتګې داخيل غړي.
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 :٢عدسيه lens
عدسیه يوه روڼه  ،ګرده  ،محدب الطرفني کرستيل عدسیه ده چې د کيس شاته موقعيت لري .
د  Zonule of Zinnليګامنتونو په واسطه دزوړنديدو په حالت کې وي  ،دا ليګامنتونه له هديب جسم
) Processes (ciliary bodyڅخه راوتيل د عدسیې د کپسول له محيطي برخو رسه نښيل .
 :٣زجاجي خلط Vitreous
زجاجي خلط يو روڼ او شفاف  ،بې رنګه  ،جييل نيمه مايع جسم دی د ګاټي  ٢\4شاتنۍ برخه ډکوي .په
دې کې  phagocytesاو  Wandering leucocytesشامل دي  .په جوړښت کې یې  %٩٩اوبه او ځینې مالګني
ميکوپروټني موجود دي .

د ګاټي جوفونه :

په درې ډوله دي:
 :١د ګاټي قدامې بيت :Anterior chamberچې د قرنیې )(corneaاو  Irisتر مېنځ واقع دی.
 :٥د ګاټي خلفي بيت :Posterior chamberد  Irisاو )(lensعدسیې ترمېنځ موقعيت لري.
 : Vitreous Cavity :٣زجاجي خلط په کې موقعيت لري ،قدام ته يې عدسیه او خلف ته يې شبکيه
موقعيت لري.

د سرتګې کومکي غړي :
د سرتګې ګاټي او غړي د شفاف او سامل ساتلو لپاره د سرتګې نور غړي لکه وريځې  ،زیزمې او باڼه د ګاټي
خارجي عضالت د اوښکو سيستم او اربت په واسطه روغ ساتل کیږي او دندې ته چمتو کیږي .
 :IوريځېEyebrows
وريځې د تندي د هډوکي د څنډې په پوستکي شنه شوي دي  ،ويښتان یې قوي ډبل له مرکز څخه محيط
طرف ته مايل پراته وي  .په خپل جوړښت کې رس او لکۍ لري سرتګه له خولو  ،ګرد او اجنبي اجسامو څخه
سايت .
 :IIزیزمې او باڼه Eyelids and Eyelashes

د سرتګې مخې ته دوه نري پوستکي د ګاټي مخې ته د بنديدو او خالصيدوخا صيت لري ،پورته او ښکته
موقعيت لري  .د زيزمو په څنډو قوي او ډبل ویښتان موجود دي د پورتنۍ زيزمې ويښتان ډبل او مخې خواته
سيده او بيا پورته خواته کاږه شوي وي  ،درې کتاره د باڼو موجود وي ،الندې زيزمه نسبتاً واړه او نري ویښتان
لري زياتره په دوو کتارونو کې موجود وي  .زيزمه له څلورو طبقو څخه جوړه شوې ده .
 : ١ډير نري پوستکي لري .
 :٥د زيزمو عضاليت طبقې
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زيزمې درې ډوله عضالت لري.
: orbicularis oculi 
: levator palpebraesuperioris 
: Muller’s 
 :٣د زيزمو په داخل کې د منضم نسج قوي ټوټه موجوده ده د  Tarsal plateپه نوم رسه ياديږي زيزمو ته
يو اندازه استناد او ثبات ورکوي.
 : 4د پلپيربال منضمې نرۍ پرده ده د زیزمې داخيل اړخ يې پوښلی په اسانۍ په ګاټي حرکت کوي .

 4-١شکل :د زیزمې اناتومي

 : IIIد اوښکو سيستم Lacrimal Apparatus
د اوښکو سيستم دوه برخې لري
 .١د اوښکو افرازي برخه
 .٥د اوښکو اطراحي برخه
د اوښکو افرازي برخه له دوو برخو څخه جوړه شوې ده.
 .١د اوښکو عدوات او د دې قناتونه .
 .٥د اوښکو کومکي عدوات .
د اوښکو اطراحي برخې عبارت دي له:
Punctum 
Ampola 
 د اوښکو کاناليکوالی .
 داوښکو کڅوړه .
 د پزې او کڅوړې نالۍ Naso lacrimal duct
Haznar valve 
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اوښکې د اوښکو له اصيل او کومکي عدواتو څخه توليديږي د وړو نالو په واسطه د منضمې جوف ته تويېږي
.اوښکې بيا د زيزمو د حرکت له امله له منضمې جوف څخه داخيل کنتس طرف ته جمع کیږي او له دغه ځای
څخه بيا د دوو پنکټومونو ( واړه سوري چې د زيزمو په څنډو کې داخيل کنټس ته نژدې پورته او ښکته موقعيت
لري ).په واسطه يعنې پورتني او ښکتني د اوښکو سوريو په واسطه او بيا د اوښکو له ناليوڅخه د اوښکو کڅوړې
ته رسيږي.د اوښکو له کڅوړې څخه د پزې او کڅوړې نالۍ په واسطه د پزې الندين مياچوس ته خپل محتويات
تويوي .

 ٥-١شکل :د اوښکو د سیستم اطراحي برخې اناتومي.

 :IVد ګاټي خارجي عضالت Extraocular Muscles
د ګاټي حرکت د ګاټي د خارجي عضالتو په واسطه صورت نييس چې څلور یې مستقيمې عضلې او دوه یې
مايلې دي له صلبي }{scleraرسه نښيل او له اربټ څخه ارتکاز اخيل .
دا عضالت له مربوطه طرف کتلو رسه مربوطه عضالت تقبض کوي چې د ارادي اعصابو په واسطه اداره
کیږي مګر د نږدې او لرې ليدلو لپاره سرتګه د رضورت وړ کنورجينټ ) (convergentکوي دا کنورجينټ د
غريي ارادي اعصابو په واسط اجراکیږي.
د ګاټي بېروين عضالت او دندې :

داخيل مستقيمه عضله ګاټي داخل خواته تاوه وي.
وحيش مستقيمه عضله ګاټي بريون خواته تاوه وي.

The medial rectus rotates the eye ball inwards.
The lateral rectus rotates the eye ball out wards.
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پورتني مستقيمه عضله ګاټي پورته خواته تاوه وي
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The superior rectus rotate the eye ball upwards.

الندين مستقيمه عضله ګاټي الندې خوا ته تاوه وي.
The inferior rectus rotate the eye ball downwards.
پورتني مايله عضله ګاټي الندي اوبريون خواته تاوه وي.
The superior oblique rotates the eye ball so that turns in a dawnard and outward directions.
الندنۍ مايله عضله ګاټي پورته او بريون خواته تاووي.
The inferior oblique rotates the eye ball so that the cornea turns upwards and outwards.

 ٦-١شکل :د ګاټي خارجي عضالت له ګاټي رسه.

د سرتګې د وينې اروا Blood supply of eye
 :Arterial Supplyسرتګه د  Short cilliary arteryچې دا د  ٥٧عدده رشیانونو او د Long cilliary
 arteryچې دوه دانې دي او مرکزي شبکې رشيانونه دي ،دا ټول د افتلمک رشيان څانګې دي  ،چې د internal
 Carotid Arteryد څانګو له جملو څخه شمريل کیږي.
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 :Venous Drainageدسرتګې وريدي تخليه د “ ,Short Ciliary veins , anterior Ciliary veins
,vortex veinsاومرکزي شبکې وريد داټول رګونه په Cavernous sinusکې تخليه کیږي.
د سرتګې تعصيب Nerve Supply of the Eye
سرتګه د درې ډوله اعصابو په واسطه تعصيب شوې ده
 .١حرکي عصب motor Nerve
 .٥حيس عصب sensory Nerve
 .٣خپل رسی عصب Autonomic Nerve

د سرتګې فزيالوژي

د وړانګو سپکټرم: The spectrum of light

انساين سرتګې د خاص حد لرونکو څپو وړانګو د لیدلو قابل وي سور رنګو وړانګو څپو اوږدواىل ۳۲۴ميل
مرت دی او د بنفش رنګه څپو اوږدواىل  ۴۹۳ميل مرت دی په ځانګړي ډول ویلی شو د هغو وړانګو اوږدواىل چې
د  ۳۰۰ملی مرت او  ۳۰۰ميل مرت تر مینځ وی د لیدو وړ وي او که له دې څخه پورته او یا ښکته وي د انسان د
سرتګو د لید وړ نه وي .
بنفش وړانګې یا  Ultra Violiteد سرتګو د لیدلو وړ نه دي ،د عدسیو په واسطه جذبیږي؛ نو هغو کسانو
چې د پردې یا کټرکټ عملیات کړی وي که د ډیر وخت لپاره د الټرا وایلیټ وړانګو ته مخامخ يش ،شبکې ته د
الټراویلیټ وړانګې د مستقیم تیریدو له وجې د شبکې د خرابوايل سبب ګرځي .هرکله چې له یو يش څخه د
خاص طول لرونکې څپې وړانګې (د  ۳۰۰ميل مرت او  ۳۰۰ميل مرت )سرتګې ته ورسیږي د سیالۍ له پیدا کیدو
وروسته د لیدو سبب ګرځي يو جسم هغه وخت تور معلوميږي چې ټولې شعاوې جذب کړي او یو جسم هغه
وخت سپین ښکاري ،چې ټولې وړانګې یې منعکسې يش.

 ٧-١شکل :د انساين سرتګو د لیدلو برید (. )spectrum of light
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د ليد فزيالوژي:
د دې لپاره چې موږ روڼ تصوير وګورو؛ نو هغه رڼا چې په جسم لګيږي او بريته انعکاس کوي ؛نو بايد د
دواړو سرتګوپه شبکیې فوکس يش.هغه پروسه چې روڼ تصوير مينځ ته راوړي عبارت دي له :
 .١د نور نکسار.
 .٥د روښنایي په مقابل کې د سرتګو تطابق که څه هم هره سرتګه جداګانه تطابق اجرا کوي ،خومذکوره
تصوير د دوی په همغږۍ پورې اړه لري .
د نور انکسار :
کله چې د نور شعاوې له يو محيط څخه بل محيط ته چې کثافت یې توپیر ولري تري يش؛ نو کږيږي .په
دې اساس د نور وړانګې له ( optic mediaقرنیې ،خلطيه اوبو  ،عدسیه او زجاجي اوبو ته د سرتګې optic
 mediaوایي )څخه په تیریدو کې انکسار کوي په شبکيه باندې فوکس کیږي .مخکې له دې څخه چې د نور
شعاوې شبکې ته ورسيږي قرنیې ،خلطيه اوبو  ،عدسیه او زجاجي اوبوینی اوپتیکي میډیا تیریږي او انکسار کوي
له انکسار څخه وروسته په شبکیې فوکس کیږي.
د نور په مقابل کې د سرتګې تطابق :

د سرتګې په تطابق کې الندې فکتورونه شامل دي.
 .١حدقه .
 .٥د سرتګې حرکات.
 .٣عدسیه
د شبکيې وظايف:

شبکیه د سرتګې له حسايس برخې څخه عبارت ده د نور په مقابل کې حساس حجرات  rodاو conدي.
ددې حجراتو په  Photosensitive pigmentکې کیمياوي تغريات منځته راوړي ،چې دا تغريات عصبي سيايل
ايجادوي چې باالخره نوموړې سيايل د برصي عصب له الرې د  cerebrum .occipitalلوب ته رسيږي د راډ
حجرات نسبت کان حجراتو ته ډير حساس دي.ځکه دکم نور په واسطه تنبه کیږي لکه د تيارې کوټې په دننه
کې د ( ) Scotopic visionپه واسطه لیدل کیږي.د کان حجرات د زيات نور او رنګه نور وړانګې په مقابل کې
حساس دي .مختلف طول موج لرونکې د نور شعاوې په کان حجراتو کې  photosensitive pigmentتنبه کوي
چې د مختلفو رنګونو د ليدلو سبب ګرځي په زياته روښنایي کې د نور شعاوې په  Mucola luteaکې فوکس
کیږي.دې ډول لیدنې ته ( ) photopic visionوایي .د راډ حجرات د شبکیې په محيط کې زيات دي .
 Rhodopsinحساس صباغ دي چې په راډ حجراتو کې شتون لر ي ،چې کله نور رايش تنبه کیږي بیا د ويټا مني
Aپه موجودیت کې جوړیږي.د پوره ويټا مني  Aپه موجوديت کې  Rhodopsinپه چټکۍ رسه بیاځلې جوړيږي.
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کله چې يو سړی له ډيرې روښنایي څخه کمې روښنایي ته ځي؛ نو د يو څه مودې لپاره په مشکله ليدل کوي ،چې
دغه موده په مختلفو خلکو کې متفاوت وي  .په تياره محيط کې د تطابق د منځته راتللو درجه د راډوپسني د
دوباره منځته راتللو درجې پورې اړه لري .په کمه روښنایي کې مختلف رنګونه نه تشخيصيږي ځکه چې په کان
حجراتوکې د نور په مقابل کې حساس صبا ْعات تنبه کړي.

: Visual Perception

رڼا سرتګه په څلورو ډولو رسه اخيل.
 .١دا موږ د نور د مختلفو درجو په ليدلو قادروي .
 :Light minimum .aد نور له اصغري مقدار څخه عبارت دی  ،چې د شبکیې په واسطه واخيستل
يش .که چیرې په شبکیې باندې اچول شوې رڼا ورو -ورو کمه يش؛ نو يو وخت رسيږي چې رڼا د
شبکیې په واسطه نه اخيستل کیږي دغه لږ مقدار ته وایي.
 :Dark adaptation .bد سرتګې د تطابق هغه حالت دى ،چې ځان د کمې رڼا له لیدلو رسه برابروي
د تورتم تطابق په نوم یادیږي کله چې له رڼا څخه تورتم او یا کم رڼالرونکي ځای ته راننوځي نيش
کولی ،چې شیان وویني يعنې له یو ځنډ وروسته چې وکوالی يش شیان وویني د dark adaption
په نوم رسه یایږي دغه وخت د  dark adaptation timeپه نوم رسه یادیږي.
 :Form sense .2د سرتګې هغه وړتوب چې وکولی يش د شیانو شکل وویني د  Form senseپه نامه
یادیږي په  Visual acuityټسټ رسه د شیانو شکل یا shapeمعلومیږي.
 :Sense of contrast .3د سرت ګو هغه وړتوب چې د شیانو ابعاد رسه پيژين د  sense of contrastپه
نامه رسه یادیږي.
 :Color sense .4د سرتګه هغه وړتوب چې کولی يش مختلف رنګونه چې د سپینو وړانګو له تجزیې
څخه وروسته الس ته راځي وویني د رنګه لید وړتوب په نوم رسه یادیږي د رنګه لید د لیدلو مهم
فکتورونه عبارت دي له:
 : wave length .aد څپواوږدوالی .
 :Brightness .bروشنوالی
 .cد رنګه لیدلو وړتوب ته  trichromaticوایي يا درې ګونه رنګ لید چې يوځاى آيب،سور ،ا و شین
څخه عبارت دي که سور  ،آيب او شین رنګ رسه یوځای يش د سپین رنګ وړانګو ترکیب ترې
جوړیږي دې ته  younge Helmtz theoryوایي فلهذا سور  ،آيب او شین رنګ ته ابتدایي رنګونه
وایي د رنګونو د معلومولو لپاره مختلف ټسټونه وجود لري لکه  Japanese Ischara chartاو
 litheorgrapic palatاو داسې نور.
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ترشيحي پوښتنې:

دسرتګې د اناتومي پوښتنې

 .١د سرتګې د کومکي غړو نومونه وليکئ؟

 .٥د سرتګې د ګاټي جوفونه څو دي وليکئ؟

 .٣د سرتګې فايربس طبقې د غړو نومونه وليکئ؟
 .4د هديب جسم جوړښت ترشيح کړئ؟

 Bruch’s Membrane .٢اناتومي موقعيت وليکئ؟
 .6د مايع خلط افراز او اطراح ترشيح کړئ؟

 .٧د زېزمو عضالتو نومونه او تعصيب وليکئ؟

 .8د سرتګې د ګاټي اروا او وريدي تخليه وليکئ؟

 .٩د سرتګې د ګاټي عضالتو نومونه او تعصيب وليکئ؟

 .١٧د سرتګې داخيل عضالتو نومونه وليکئ؟
 Optic Media .١١د غړو نومونه وليکئ؟

 .١٥اکوموډيشن څه ته وايي او د سرتګې کومې غړي پکې برخه اخيل ،وليکئ؟
 Photopic vision.١٣او  Scotopic visionترشيح کړئ؟
 Dark Adaptation .١4څه ته وايي؟

.١٢د رنګه ليد د ليدلو مهم فکتورونه کوم دي ،وليکئ؟
 .١6د ديد د پتوى د غړو نومونه وليکئ؟

څلور ځوابه پوښتنې:

 .١٧د سرتګې غري وعايي غړى عبارت دى له:
choroid .A
lens .B
conjunctiva .C
ciliary body .D
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: علوي اوبليک عضله د الندې عصب په واسطه تعصيب کېږي.١8
optic nerve .A
third cranial nerve .B
fourth cranial nerve .C
sixth cranial nerve .D
: د سرتګې حيص تعصيب د الندې عصب په واسطه کېږي.١٩
optic nerve .A
third cranial nerve .B
fifth cranial nerve .C
seventh cranial nerve .D

:وايي... د قرنيې او سکلرا د يو ځاى کېدو ساحې ته.٥٧
angle of anterior chamber .A
ciliary body .B
pupil .C
limbus .D

: په الندې ساختامن کې موقعيت لريLamina cribrosa .٥١
choroid .A
ciliary body .B
sclera .C
retina .D

: عصب د فلج له وجې الندې حاالت رامنځ ته کېږي په استثنا دOclumotor  د.٥٥
facial weakness .A
divergent squint .B
dilated fixed pupil .C
absent accommodation .D

: رنګه ديد کې الندې رنګونه شامل ديTrichromatic .٥٣
 زيړ، اسامين رنګ، سور.A
 شني، اسامين رنګ، سور.B
 سپني، اسامين رنګ، سور.C
 زيړ، شني، سور.D
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دويم څپرکی

Examination of the eye
د سرتګې کتنه
د تاريخچې اخيستل History Taking:
د رنځ پوهنې په پوهه کې تاريخچه لومړی مقام لري همدا المل دی،چې د سرتګې په علم کې تاريخچه ډير
اهميت لري .
 :Aد مکمل شهرت ليکل ،چې هر يو یې په خپل ځای اهميت لري  .نوم  ،عمر  ،جنس  ،وظيفه ،د داخلیدوو
نېټه  ،د خارجیدو نېټه ،ادرس ،د دوسيې کوډ منره او د تليفون منره د دوسيې په لومړنۍ برخه کې ليکل کیږي.
 :Bپه دوميه درجه کې د ناروغ هغه تکليف ،چې روغتون ته یې مراجعه کړي وي وليکل يش  ،د تکليف په
اړه بشپړې پوښتنې وکړی يش لکه د اعراضو زياتوونکي فکتورونه ،د اعراضو کموونکي فکټورونه  ،له کار رسه
ارتباط وغريه بيان کړي .د سرتګې ناروغ خاص اعراض بيانوي ،چې په الندې ډول ترې يادونه کوو.

د سرتگې شکايتونه

 .١د سرتګې درد :Eye pain






ايا درد يو دم پيدا شوی که کرار-کرار پيدا شو؟
ايا درد شديد دی  ،د تحمل وړ دی ،که کمه اندازه دی؟
له کار کولو رسه  ،له نږدې کارکولو يا لرې کار کو لو رسه ارتباط لري؟
د درد شدت د ورځې په اوږدو کې کوم وخت کې زيات وي او له دندې رسه يې اړيکې؟
ايا له درد رسه بې اشتهایي  ،کانګې  ،رس ګر ځيدنه او د ديد تشوش شته یا نه؟

 .٢د سرتګې ترشحات :Eye discharge






ايا نارمل افرازات یې زيات شوي دي؟
ايا دا افرازات بد بوی دي ؟ تقيحي  ،ميکويد تقيحي او سريوزي دي؟
خوب نه له پاڅيدلو وروسته سرتګې بندې وي که نه ؟
د زيزمو په څنډو کې پخي او زيړ رنګه تفلصات ليدل کیږي که نه؟
د افرازاتو مقدار له کا ر کولو رسه کوم ارتباط لري که نه؟
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 .٣دديد کمښت Dimness of vision








ايا ديد يو دم کم شوی او که په کراره رسه کم شوی؟
دديد د کمښت ټول څومره وخت کیږي؟
نږدې ديد کم دی که لرې؟
ديد د شپې لخوا کم وي که د ورځې لخوا او کوم وخت ديد ډير کميږي؟
د ديد له کمښبت رسه د سبرتګې سور والی ) ،(Rednes of the Eyeاوښکې بهيدنه (Watery
)  ، Eyeد زيزمو بنبديبدنه ) (Blepharospasmله روښبببنایي څخه ويريدنه )(Photophobia
شته او که نه؟
دا تکلیفونه ور رسه له پیل څخه وو که اوس پيدا شو؟

Inflammation ,Congestion , Redness .4





دا سور والی په ټول ګاټي کې دی او که ځانته په منضمه کې دی ؟
له دې سور وايل رسه د منضمې يا قرنیې کومه برخه په افت اخته ده او که نه ؟
دې سبببور وايل رسه د اوښبببکو بهيدنه  ،دديد کمښبببت  ،دسبببرتګې د حرکت محدوديت  ،له
روښنایي رسه د اوښکو تويدنه او له روښنایي څخه ويريدنه شته او کنه ؟
د زيزمو او يا د منضمې کاميوسيس او پړسوب شته او کنه ؟

Disturbans Of The Eye Ball .٥

زيزمې :

د زيزمو د څنډو حالت په هکله
 ايا د زيزمو څنډې پړسيږي ؟
 داخل يا خارج خوا ته خو تاو شوې نه دي؟
 زیزمې بندي ولې يش ؟ د زيزمو تناسب له ګاټي رسه څنګه دی ؟
د ګاټي حالت :




د ګاټي په خوځولو رسه خو کوم تکليف نه وي؟
ګاټي خو داخل يا خارج خواته تاو شوي نه دي؟
د دواړو ګاټو اندازه رسه څنګه ده ؟

 .٦د رس درد Haedache



د درد اندازه  ،د درد موقعيت  ،ايا دا درد تيز  ،منډونکی او که پڅ دی يا ناارامه کوونکی ديد
دی؟
له کار کولو رسه کوم ارتباط لري او که نه  ،له نږدې کارکولو رسه او که لرې؟
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درد د ورځې په کوم وخت کې وي؟
ايا له کار بندولو رسه کوم ارتباط لري او کنه؟
بې اشتهایي  ،کانګې او ديد کمښت وررسه ملګری وي؟
په څه رسه درد اراميږي او څومره وخت لپاره دوام کوي؟

 .٧له ملر يا رڼا څخه ويره :Photophobia




له رڼا څخه د ويرې څو مره وخت کیږي ؟
له رڼا څخه ويريدنه  ،د زيزمو بندونه  ،د اوښکو تويدنه  ،د سرتګې سور والی او د ديد کمښت
شته او که نه ؟
له دې رسه نور سيستیمک ناروغي لري او که نه .؟

 .٨اوبړڼه سرتګه يا Watery eye
که د سبببرتګې په زيزمو باندې اوښبببکې واوړي او په رخسبببار حرکت وکړي د اوبړنې سبببرتګې په نامه رسه
ياديږي په عمومي ډول په دوه ډوله تقسيميږي.
:Epiphoria .aکه د زيزمو په څنډو اوښبکې واوړي په داسبې حال کې چې اوښکې په نارمل ډول
توليد شبوي دي مګر د اوښکو د وتلو الرې بندې وي  ،يعنې د اوښکو د ناليو د بندوايل له وجې
او ښکې د زیزمې په څنډې اوړي .
 :Lacrimation .bد اوبړنې سببرتګې يو ډول دی ،چې اوښببکې له نارمل حالت څخه زياتې تولید
شببوي پداسببې حال کې چې د اوښببکو د وتلو الرې بندې نه وي اوښببکې د زيزمو په څنډو باندې
واوړي.
 .٩دوه ګونی ليد Diplopia





ايا د يوې سرتګې دوه ګونی ليد لري او که د دواړو سرتګو په کتلو رسه یو څیز دوه ګونی ويني؟
له کار رسه يا د کوم محیط يا وسييل په کتلو رسه ورته دوه ګونی ديد پيدا کیږي او که هميشه
وي؟
له عينکو رسه ښه کیږي که له عينکو رسه پيدا کیږي .
په هر حالت کې دوه ګونی ليدلري او که کوم طرف ته په کتلو رسه ورته دوه ګونی ليد پيدا
کیږي .

 .١١د ګاټي ابنارملټي :Glob abnormality


ايا ګاټی له خپل نارمل جسببامت څخه وړوکی د ( )Microphthalmiaپه نوم ياديږي اويا لوی
وي د ) Macrophthalmiaپه نوم ياديږي) خو نه دی ؟
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ګبباټي پببه اربببټ کې پببه نببارمببل حببالببت کې موقعيببت لري او کببه سبببرتګببه ننوتې ده د
) Inophthalmosپبه نوم يباديږي) اويا له نارمل حالت څخه راوتيل دي د )Exophthalmos
په نوم ياديږي)،خو نه ده ؟

Past History
د مخکنيو ناروغيو  ،هر ډول رضبې  ،عملياتو  ،عمو مي يا مو ضبعي بې هو ښۍ  ،لرې يا نږدې ديد لپاره د
سرتګکیو (عينکو ) استعامل  ،د سرتګو سور والی او هر ډول تکليف ،چې سرتګې ته ورپيښ شوی وي  ،د صحت
د عمو مي وضببعې  ،د شببکر ناروغي  ،د فشببار لوړوايل  ،د تايرو يد غدي عدم کفايه  ،د وينې ناروغي  ،د والدت
اوپه والدت کې د والدت سببا مان د اسببتعامل په هکله ،په روغتون کې د بسببرت ،داکسببيډنټ او درس د رضبې
مکمله تاريخچه باید واخيستل يش.
Personal history

د شخيص عادتونو  ،خوب  ،سګرت  ،الکهول  ،اشتها  ،او دتعوط عادت  ،او يا له دې نه نور غريي عادي
عادتونه وليکل يش.
Family History

په فامييل تاريخچه کې د ځینو مزمنو ناروغيو لکه د قند ناروغي  ،د وينې لوړ فشبببار مايو پيا  ،ګلوکوما ،
پيداييش کټرکټ  ،ګلوکوما  ،ريټينو بالسټوما تومور او داسې نورو په اړه باید یادونه ويش.

د سرتګې کتنه Examination of the Eye
د سرتګې د ناروغ کتنه په دوه ډوله اجرا کیږي .

 .Aعمومي کتنهه  :د نباروغ عمومي وضبببعبه کتل کیږي ،د وينې کموالی  ،والدي ناروغي  ،د قبضبببيت
پوښبتنه  ،د تبې کتل  ،د زړه رضبان  ،د وينې فشار  ،د سینې ناروغي لکه  COPDوغريه  ،د زړه ناروغي  ،عصبي
ناروغي ،اميدواري  ،د ادرار بندش  ،د فعال يا مزمن انفکشن موجوديت په هکله پوښته او معاينه تر رسه يش.
 .Bد سرتګې موضوعي کتنه  :سرتګې د موضوعي کتنې له پلوه په دوه سګمنتونو ويشل شوې ده ،قدامې
سګمنت  ،خلفي سګمنټ  ،د لومړين سګمنټ له کتنې رسه ټو ل رس او مجاور غړ ي بايد معاينه يش.
 .١د رس معاينه  :په رس کې هر قسم والدي نيمګړتياوې  ،سکار  ،د ويښتانو نشتوالی  ،له نارمل اندازې
څخه غټوالی  ،Macrocephalusتفلصات د رس وړوکوالی ( )Microcephalusد رس حالت ،د غوږونو ناروغي ،د
پوزې ناروغي ،د  Sinusesناروغي ،د خولې جوف  ،د غاښونو د ټانسلونو او دستوين ،پوزې او په مخ باندې د
انفکشن موجوديت وغريه په غور رسه وکتل يش .
 .٢د وريځو معاينه :د وريځو جوړښبت  ،د وريځو کشکېدنه  ،د ويښتانو رنګ ،د رنګ بد ليدنه ،نديب په

د والدي ډول د وريځو نشتوالی یې وکتل يش .
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 .٣د اربټ معاينه :د ګاټي جوړښت  ،پيداييش وړوکوالی  ،غټوالی  ،د ګاټي بهر راوتنه ،د ګاټي دننه
ننوتنه  ،د اربټ سيلواليټس وغريه وکتل يش .
 .4د مخ معا ينه :د مخ هر ډول ندبه  ،پيداييش ( والدي ) جوړښت  ،د مخ د غړو غري موازيتو ب  ،د
ويښتانو مو جو ديت  ،نه مو جوديت  ،ګونځې  ،د ژامو له حرکت رسه د سرتګې وضعیت باید وکتل يش په ځینو
ناروغيو کې د ژاموله حرکت رسه سرتګه هم هغې لوري ته اوښکې کوي .

 .٥د ګاټي معاينه :د ګاټي پوزيشن  ،ډايريکشن  ،د ګاټي حرکت  ،د دواړو ګاټو موازيتوب  ،په اربټ کې

د گاټي بريون خواته راوتنه او يا له نارمل حالت څخه دننه ننوتنه وکتل يش .
 .6د زيزمو معاينه:
 Palpebralaparatusمعاينه :د دو اړو زيزمو تر مينځ ساحه وکتل يش د دواړو زيزمو ترمېنځ ساحې ته
( )palpebral fissionوایي له نارمل حالت څخه وړه ،چې په  Ptosisکې ليدل کیږي او له نارمل حالت څخه
لويه ،چې په  Lagophthalmosاو  Exophthalmosکې ليدل کیږي،که د زيزمو تر مينځ ساحه په وحيش کنتس
کې د تقبض له وجې تنګه شوې وي د  Blepharophimosisپه نامه ياديږي او که دواړه زیزمې رسه نښتې وي
د  Ankyloblepharonپه نامه ياديږي،چې په غور رسه باید وکتل يش. .
د زيزمو د حرکت معا ينه :د زيزمو حرکت له هر عضبببيل وظيفوي حرکت څخه معلومېږي  .د ګاټي له
حرکت رسه د زيزمو حالت و کتل يش .
د زيزمو د څنډو معاينه :د زيزمو په څنډو باندې د پخو  ،تفلصباتو  ،د اضبافه ويښبتانو مو جوديت ،سور
وايل  ،پړسبببوب او ندبه وکتل يش د بڼو داخل خواته تاويدنه ،چې د )  (Tricheasisپه نامه ياديږي  ،د اضبببافه
کتارونو مو جوديت )  ،(Distichiasisد ويښببتا نو مکمل ډول له مينځه تګ ،چې د  ، (Madarosisسببپني رنګه
وړو نرو ويښببتانو مو جو ديت د )  (Poliosisپه نامه ياديږي او د زیزمو داخل خواته تاويدنه د  Ectropionاو د
زيزمو خارج خواته تاويدنه د  Intropionد زيزمو پړسببوب د )( Tylosisپه نامه رسه ياديږي ،په غور رسه وکتل
يش ،د زيزمو نيمګړتوب چې د زيزمو د  Colabomaپه نامه رسه ياديږي او والدي ابنارملټي وغريه وکتل يش.
د زيزمو د عدواتو معاينه :د زيزمو له څنډو څخه لږ پورته بې درده پړسوب ،چې د زيزمو په چپه کو لو
رسه داخل خواته واضح متغريه ساحه ليدل کیږي د  Chalazionپه نامه ياديږي ،چې د موبيومني عدواتو د
قناتونو د بندش له امله منځ ته راځي  ،د زيزمو د څنډو په يوه برخه کې درد ناکه پړسوب ،چې د External
 hardeolumيا  stayپه نامه ياديږي د مول او زيس غدواتو د حاد تقييص التهاب له امله منځ ته راځي په غور
رسه معاينه يش ،که مومبني غدوات په تقيحي التهاب اخته شوي وي د Internal hardeolumپه نامه ياديږي.
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 .7د اوښکو د سيستم کتنه
:Lacrimal puncta
د  lacrimal punctaمعاينه ،چې ايا خارج خواته تاو شوي کوم اجنبي جسم خو نه دی نښتی يا بله کومه
ابنارملټي خو نه لري.
د اوښکو د کڅوړې معاينه:
اوښببکو کڅوړه چې د داخيل کنتس الندې موقعيت لري په دغه سبباحه کې د پړسببوب او سببور وايل مو
جوديت) (Mucoceleشته د فيسچوال او کتلې موجوديت وکتل يش.
 : Regurgitation Testد ناروغ د سببرتګې الندینۍ زيز مې داخيل کو نج کې داخل د سببرتګې د غاړې
طرف ته فشبار ورکوو که د کڅوړې محتويات د سبرتګې منضبمې جوف ته راووتل؛ نو د  Regurgitationټسټ
مثبت دی  ،په مثبت حالت کې د اوښکو د کڅوړې او پوزې ترمېنځ الرې په بندش داللت کوي  .په  ٣ -١شکل
کې په واضح ډول ليدل کیږي.
د وچې سببرتګې د تشببخيل لپاره د Schirmer test1, Schirmer test 2 ،tear film break up timeاو
د Basic secretionټسټ په واسطه اجرا کیږي.

 ١-٢شکل :د ریګرجیټیشن طریقه.

 : Schirmer test 1يو کاغذي فلټر د الندینۍ زيزمې الندې ږدو ناروغ ته ويل کیږي سبببرتګه خالصبببه
وسببباته پنځه دقيقې وروسبببته فلټر کتل کیږي که له  ۰۰ميل مرت څخه کم وي،سبببرتګه په وچوايل اخته ده له
۰۴څخه تر  ۴۰ميل مرت پورې وي نارمل حد ،که له  ۴۰ميل مرت څخه زيات وي د سبببرتګې د اوښبببکو په زياتوايل
داللت کوي.
: Schirmer test 2د اوښکو د اصيل عدواتو د وظيفې معلومولو لپاره دا ټسټ اجرا کوو د Schirmer ۰
 testټسبټ په څري د فلرت کاغذ ږدو لومړی دوه څاڅکي د موضببعي انسببتزي په سببرتګه کې اچوو وروسببته بياد
 Schirmer Test 1په څېر  Schimerفلرت کاغذ ږو بيا د پوزې ميکوزا تخريشببوو( پنځم عصببب)که څلور دقيقې
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وروسببته د کاغذ لوندوالی له  ۰۰ميل مرت څخه کم وي د سببرتګې د  reflex scretionپه نشببتوايل داللت کوي،
يعنې د اصيل عدواتو د وظيفې په کموايل داللت کوي .
 :Basic secration testد کومکي عبدواتو د وظیفې د معلومولولپباره د Schirmer test 2په څري په
سببرتګه کې انسببتيزي مواد اچوو د فلرت کاغذ ږدو ،څلور دقيقې وروسببته کاغذ ګورو که له ۰۰ميل مرت څخه کم
لوند شوی وي د کومکي عدواتو په عدم وظیفې داللت کوي.
:Tear film break up time testميو سببني موادو كمښ بت لپاره  tear film break up timeټسببټ
اجرا كيږي ناروغ ته فلوروسببین سببټ ږدو بیا ناروغ ته وایو سبم ګوره سببرتګه مه رپوه که له  ۰۰ثانيه څخه زر د
قرنیې په سببطحه لکۍ يا خړ والی وليدل يش د ميوسببني په کمښببت داللت کوي په نارمل ډول له ۰۴ثانيو څخه
تر  ۴۰ثانيو پورې نا رمل وخت دی.
 .٨د منضمې کتنه Examination of the conjuctiva
د منضمې په معاينه کې مخامخ بلرب منضمه ليدل کیږي .ددې لپاره چې ټوله برخه ښه وليدل يش د ناروغ
زیزمې د دوه ګوتو په واسطه جال کیږي .او ناروغ ته وايو پورته او ښکته وګوري او د ښکتنۍ پلپيربال منضمې د
ليدلو لپاره د ناروغ زيزمه الندې کش کیږي منضمه ليدل کیږي.او د پورتنۍ زیزمې د معاينې لپاره پورتنۍ
زيزمه قات کیږي.
د منضمې د التهاب پېژندل:
 د افرازاتو د ډول پېژندل.
 د منضمې د عکسالعمل ډول.
 د  lymphadenopathyموجودیت.
اول :افرازات ((Discharge
افرازات په الندې ډولونو رسه پیدا کیږي.
 : serous exudates .aد منضمې له ضایع شويو اپیتيل حجراتو او اوښکوڅخه جوړ شوي وي دا
په حاد الرجي او وایرويس التهاباتو کې موجود وي
 :Mucin .bد سپريل په رسه مخه کې لیدل کیږي.
 :Mucopurelent .cپه بکرتیاوي او کلیمیډیا په التهاباتو کې لیدل کیږي.
 : Purulent .dپه شدید او حاد التهاب کې لیدل کیږي.
دویم Conjunctival reaction
 :Hyperemia .1د منضمې په داخيل قات کې په  Fornexبرخه کې د منځني په داخيل قات کې  Fronexبه
ډیر سور والی لیدل کیږي مګر په ملبس ساحه کې به سوروالی کم وي.ځکه د منضمې رګونه له فورنېکس برخې
څخه راغيل دي.
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 :Oedema and chemosisد منضمې پړسوب چې د منضمې په التهاب او انتاين واقعاتو کې له
رګونو څخه Extra cellular fluidراوځي ،پړسوب موجود وي.
 :Follicleد التهاب له امله  lymphoid hyperplasiaورکوي غټواىل به يې له  ۰.۴ميل مرت
څخه  ۴ميل مرت پورې جسامت لري .
 :Papillaدمنضمې له مزمن التهاب څخه مینځ ته راځي ،چې پړسوب یې نسبتاَ غیري وعایې
وي.
 : Membraneپه دوه ډول پیدا کیږي .
اول  :حقيقي پرده:
دویمه :دروغجنه پرده
 : Lymphadenopathyپه وایريس او کلمیډیا التهاب کې د غوږ شاته ملفاوي عدوات پړسیږي.

پلپيربال منضهمې معاينه :دالندینۍ زيزمې د منضمې په معاینه کې د ناروغ له الندینۍ زیزمې رسه سم
د شبببهادت ګوته ږدو او ښبببکته خواته یې کش کوو ،ناروغ ته وايو پورته وګوره  ،د پورتنۍ زیزمې پلپيربال برخې
ليدلو لپاره د پورتنۍ زیزمې په چپه کولو رسه ليدل کیږي  ،په يو الس باڼه نيسببو د بل الس د شببهادت ګوته په
زيزمه ږدو او ښببکته زور ورکوو،ناروغ ته وایوښببکته وګوره  ،په منضببمه کې فوليکلونه  ،پپيالګانو هايپر تروپي ،
نديب  ،پردې او اجنبي اجسام ګورو.
د بلرب منضهمې کتنه :د بلرب منضمې سوروالی او د سوروايل ډول ګورو ،چې ايا دا يو هديب سوروالی دی
او که د منضمې دی؟
افرازات ،پړسبوب  ،کېموسيس  ،د منضمې الندې د وينې تويدنه  ،Sub conjunctivial hemorrhageد
هرې غري نورمال منو ،pterygium ،سببيسببټ ( Bitot spot ،کوم چې د ويټامني  Aد کموايل له امله جالتيني
ځليدونکی دځګ د قطرو په څري په بلرب منضمه کې ليدل کیږي) وکتل يش.
 Plicasemilunarisکتنهه :د ګباټي داخيل کونج ( )contasسببباحه ده ،چې د دواړو زيزمو د تقاطع په
نتيجه کې مينځ ته راځي ،هره اضببافه منو  ،د ويښببتانو شببنه کېدنه  ،د رنګ بدلون او پيداييش ب نشببتوالی وکتل
يش.
 :٩د قرنيې کتنه Examination Of The Cornea
په کوچنيانو کې د قرنیې کتل مشکل وي بايد د زیزمې کشش کوونکې آلې)  (lid rectactorڅخه کار
واخستل يش د موضوعي انستيزي وڅڅول يش بيا قرنیه معاينه يش  .قرنیه د  keratometerپه واسطه اندازه
کیږي که له نارمل حد ) (10,5mmڅخه وړه وي د  Microcorneaاو يا له نارمل حد څخه غټه وي )(11,5mm
د  Megalo corneaچې په (Buphthalmosپه والدي ګلوکوما کې لیدل کیږي) په نامه رسه ياديږي .
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د قرنیې محدبيت وکتل يش چې نارمل بريد يې 7,8mmدی  ،د قرنیې سطحه وکتل يش ،چې دا د
 Keratoscopاو يا د  placido discپه واسطه يا په ساده ډول د کړکۍ  window reflexعکيس رسه کتل کیږي.
که ناروغ قرينه يا تور مخې خوا ته بوړى کړى وي  Munsons Testاجرا کوو ،ناروغ ته وايو ښکته وګوره که د
هغه قرنیه مخکې راوتلې وي د زيزمو په څنډو باندې به قرنیه مخې خواته راوتلې ليدل کیږي.
د قرنيې روڼوالی:
قرنیه د ګاټي روڼ او شفاف غړی دی په قرنیه کې هر ډول کثافت د قرنیې شفافيت خرابوي  ،په قرنیه کې
درې ډوله کثافت پيداکیږي د قرنیې هغه کثافت ،چې ټوله سټروما یې نيولې او قدامې خونه ترې ونه ليدل يش
د ليوکوما  ) )Leucomaپه نوم ياديږي د قرنیې هغه کثافت ،چې د سټروما نياميي ضخامت یې نيولی وي او د
قدامې خونې غړي په سختۍ رسه ښکاره يش د ميکوال  Muculaپه نوم ياديږي  ,د قرنیې هغه کثافت چې ډير
کم اندازه چې د قدامې خونې غړي په اسانۍ رسه وليدل يش د نيبوال Nebulaپه نوم ياديږي ،د قرنیې د سطحې
هموار والی وکتل يش ،په قرنیه کې د رګونو پشان پرده ) (Pannusوکتل يش  ،ايا دا رګونه سطحي دي يا ژور او
يا له دې رګونو رسه د قرنیې سطحه زيږه ده او که نه په قرنیه باندې د اضافه منو  ،د قرنیې سوي شکل ،په قرنیه
د پردوي ساختامن راتګ په عمومي ډول له داخيل کنتس څخه راځي او په نادر ډول له وحيش کنتس څخه راځي
د Ptrygeumپه نوم رسه ياديږي  ,له دروغجن ټريجيم څخه توپري کړی يش  Pseudo ptrygeum.له وحيش
طرف څخه چې په قرنیه د منضمې پرده رايش.
د قرنيې د حس ټسههټ  :Corneal sensation testد قرنیې حس د معلومولو لپاره د مالو چو پاغونده

راخلو او مسببتقيامً د سببرتګې له قرنیې رسه یې وصببلوو په عکس العمل کې زیزمې بندوي او اوښببکې پيدا کیږي
،چې د  Corneal Conjuctival reflexپه نامه رسه ياديږي که قرنیه حس ونه لري دا تغیرات نه لیدل.
د قرنیې پيړوايل پبه مرکزي برخو کې  0,25mmدي او په محيط کې ډبل وي يعنې  o,67mmدي چې دا
د  Pachy meterپه واسطه معلوميږي .
 :Placido disc testدا ټسبببټ د قرنیې د محبدبيت او انحنایت د معلومولو لپاره اجرا کیږي .يو ګرد
پلیټ یا د ډسبک په څېر چې د منظمې سبپینې ګردې کړۍ یې په توره ځمکه رسم شوې وي د ناروغ سرتګې ته
مخامخ د یو مرت په واټن نیول کیږي د ناورغ د اوږې تیزه رڼا د ډسببک په طرف اچول کیږي ،په قرنیه د ډس بک
منظمې کړۍ ښبببکاریدل په نارمل قرنیې داللت کوي که دا کړۍ نا منظمې وي؛ نو د قرنیې په انحنایت کې د
تغیر معنا ورکوي لکه څرنګه چې په  Kertocounusکې لیدل کیږي.
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 ٢-٢شکل :پالسيډو ډسک.

د قرنيې د ټپونو معلومول:
Fluorecein staining test :١
فلوروسني دوه فيصده د څاڅکو او کاغذ پلتو په شکل پيدا کیږي  .په اوس وخت کې د څاڅکو په شکل په
مارکیټ کې نه پيدا کیږي ځکه څاڅکي د سوډومناس بکرتيا د منو لپاره ښه محیط دى د کاغذ پلته د الندینۍ
زیزمې داخبل خوا کې ږدو د سبببطحي زخمونو د معلومولو لپباره د  ٣٧ثبانيو په انتظار رسه یې لرې کوو د ژورو
زخمونو لپاره د پنځو دقيقو وروسته ګورو که ټ موجود وي د زخم ځای به د شني شفتيل رنګ اخیستی وي.
 :Rose Bengal test :٢يو فيصببده محلو ل یې د څاڅکو په شببکل څڅول کیږي تخريب شببوي حجرات

سبببوربخن ګاليب رنبګ اخيل دا ټسبببټ د فالمنتونو د معلومولو لپباره  ،چې په سبببطحي پنکټيټ کېراټايټس او
 Kerato conjunctivitisکې ليدل کیږي.
 :Slite lampe Examination :٣د ساليټ مل په واسطه قرنیه ګوروکه ټ موجود وي ليدل کیږي.
 :4د کړکۍ ټسټ  :Window reflex testدا ټسټ په ساده ډول په اسانۍ رسه هر چېرته اجرا کیږي.
ناروغ په تورتم کو ټه کې کړکۍ ته مخامخ کېنو ل کیږي  .کړکۍ عکس صفا په قرنیه کې ښکاري  ،په هغه
صورت کې چې د قرنیې زخم موجود وي د کړکۍ د عکس هغه برخه چې په زخم لګيدلې وي  -نه ښکاري.
 :١١د صلبيې کتنه Examination Of Sclera
د صلبيې رنګ او محدبيت :د صلبيې خپل رنګ سپني دی له منضمې څخه ښکاري ،چې ځینې ناروغۍ
لکه مايوپيا  Stapeloma ،کې سکلرا رنګ په ايب رنګ ښکاري .چې صلبيه نرۍ کیږي د  uvieaد رنګه حجراتو
تور رنګ ترې ښکاري  .په  Scleritisاو  Episcleritisکې نو ډولونه او هديب سوروالی په دغه ساحه کې ليدل
کیږي .
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 :١١د قدامې خونې کتنه Examination Of Anterior Chambar
د قدامې خونې کتنه يا  Anterior chamberژوروالی د  ٥.٢ميل مرت دی په بندي زاويه ګلوکوم کې او
په  Anterior synechiaکې دا واټن کمه وي په پيداييش ګلوکوم کې او په مزمن Irido cyclititisکې دا واټن
زياته وي په  iris bombeکې او د عديس په تام يا نيمه بې ځایه کېدلو کې دا ژوروالی نامنظم وي  .د  irisپه
نيمه تام قدامې او يا خلفي التصاق رسه دا واټن نا منظمه وي .
په قدامې خونه کې د  cloudy aqueuosچې په حاد ايراډو سبببيکالټيس کې ليدل کیږي د نوو ،وينې  ،د
عديس محتويات او اجنبي اجسام په غور رسه معاينه کړی يش .
 :١٢د قزحيې کتنه Examination of the iris
د قزحيې رنګ وکتل يش په نارمل ډول په يو شخل کې د دواړو سرتګو ياپه يوه سرتګه کې مختلف ډوله
رنګ ليدل کېدای يش  .په  Iritisکې د قزحيې رنګ خټني يا muddyلیدل کیږي  .د مزمن ايراډو سيکاليټس
کې د قزحيې له پاسه سپني رنګه نوډولونه يا  Atropic patchesليدل کیږي د قزحيې التصاق له عدسيې رسه
 posterior synechiaنوميږي د قزحيې التصاق له قرنیې رسه  Anterior Synchiaنومېږي .
هغه ناروغان چې عدسببيه یې ويسببتل شببوې او يا پيدایيش ب نه وي د  Aphakiaپه نوم رسه ياديږي  .ددې
نبباروغببانو د قببدامې خونببه ژوره وي پببه حرکببت کولو رسه  Irisاهتزازي حرکببت کوي د  Iridodonesisيببا
 Tremulousnessپه نوم رسه ياديږي.
 :١٣د کيس کتنه Examination of the pupil
د کيس نارمل قطر له  ٥څخه تر  4ميل مرت پورې دی که د دواړو کسو يا حدقو اندازه رسه توپري ولري د
 Anisocoriaپه نوم ياديږي که کيس له نارمل حد څخه تنګ شوي وي د  ، Miosisکه له خپل حد څخه پراخه
شوي وي د  Mydriasisپه نوم ياديږي  ،کيس په فزيالوژيک  ،پتالوژيک او فرمکالوژيک ډول پراخه يش چې په
تاريخچه کې معلوميږي  .په پيداييش ډول هم کيس مکمل يو ه برخه نه وي موجود،له کيس رفلکس څخه د
ګاټي عصبي پتوي معلو مات کیږي  ،په دوه ډوله دي .
 :Direct light reflex :aکه يوې سرتګې ته رڼا واچوو کيس تنګېږي  Direct lightمثبت کیږي.د کيس
له الرې داخل شوې شعاوې د  Affrent pathwayله الرې  mid brainته رسيږي  .په جواب کې د Effrent
 pathwyله الرې د Oculomotor nerveپه واسطه کيس تقبض کوي  .که په شبکې کې او يا د دواړو پتوي په
اوږدو کې کوم نقل واقع شوی وي دا رفلکس منفي کیږي .
 :Indirect ( Consenual ) Reflex :bيوې سرتګې ته رڼا اچول کیږي دوميه سرتګه مستقيامً تقبض
کوي که افت له  Optic chiasmaڅخه پورته واقع وي دا رفلکس منفي وي اوکه له  optic chiasmaڅخه ښکته
واقع وي مثبت وي.
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 :Near Reflex ( Occommodation Reflex) :cناروغ ته وايو لرې ګوره  ،يو دم یې د  ١٢سانتي مرت
په واټن د پنسل څوکه څرګندوو ،ناروغ د پنسل څوکې ته په کتلو رسه کيس یې تنګيږي دواړه سرتګې انيس
طرف ته متوجه کیږي  .د اټيسټ د  pencil testپه نامه يادېږي.
 :Psychosensory Reflex :dکيس د ځینو روحي  ،وير ې او احساساتو له پراخه کیږي .

 :Argyllrobertson Pupil :eهغه کيس د ي چې د د اکوموډيشن عکسه موجوده وي مګر د روښنایي
عکسه ملنځه تللې وي  .يعنې د مستقيمې رڼا په اچولو رسه کىس نه تنګېږي.
 :Marcus Gunn Pupil :fسرتګې ته رڼا اچوو،خوکيس نه تنګيږي او يا ډير په کراره رسه لږ اندازه تنګ
يش په داسې حال کې چې که بلې سرتګې ته رڼا واچوو ددې سرتګې کيس تنګ يش يعني د (consenusual
)  reflexپه ناروغ کې ښه موجود وي  ،د مارکس ګن کيس په نوم رسه يادېږي .
 :١4د عدسيې کتنه Examination Of The Lens
د عدسيې رنګ په نارمل حالت کې تک تور ښکاري په  immatur cataractکې خړ او په پوخ کټرکټ يا
 retinoblastoma،Mature cataractاو  Pseudo gliomaکې سپني رنګ ښکاري ،چې د White pupil
یا leucoriaپه نوم ياديږي  ،په ډير پوخ کټرکت کې او  Hyper mature cataractزيړ تور رنګه يا زيړرنګه
ښکاري.
د عدسيې کثافت په درې ځایونو کې پيدا کیږي ،په مرکز ياهسته کې  ،په محيط يا  cortexاو يا په کپسول
کې  .عدسيه د رضبې پواسطه کېدلی يش مخې خواته او يا شا طرف (زجاجي خلط ) طرف ته بې ځایه يش
)  (dislocated lensيا نيمه بې ځایه شوې وي )  (Subluxationپه نوم رسه ياديږي  .په دې حالت کې به د
ناروغ د قدامې خونه نا منظمه او د دوه ګونې ليدنې شکايت کوي ،که په والدي ډول عدسيه نه وي اويا د
عمليات په واسطه عدسيه لرې شوې وي د  Aphakiaپه نوم اوکه د عدسيې له لرې کولو څخه وروسته يې په
ځاى مصنوعي عدسيه ایښې وي د  pseudo aphakiaپه نوم رسه يادېږي .
 :Purkinji Sanoin Imageکه په تورتم کوټه کې ،چې کيس یې پراخه کړی شوي وي په مايل ډول رڼا
واچو ل يش د رڼا عکس په څلورو ځایو نو کې لیدل کیږی د قرنیې په قدامې ديوال  ،د قرنیې په خلفي ديوال ،
دعدسيې په قدامې کپسول او د عدسيې په خلفي کپسول باندې ليدل کیږي .په  Cataractکې څلورم image
او په  Aphakiaناروغانو کې د درېيم او څلورم عکس نه وي .
 :١٥د اربټ کتنه Examiniation of Orbit
د اربټ اندازه وکتل يش  ،ايا کوم ډول سيسټ  ،په متاس رسه حساسوالی ،د دواړو اربټو اندازه وکتل يش.
په اربټ کې د ګاټي موقعیت ايا له نارمل حد څخه ننوتی دی )  (Inophthalmosوايي او يا له نارمل حد څخه
راوتی دی )(Exophthalmosدی ايا کوم خواته بې ځایه شوی دی که څنګه .؟ ايا رضبان خو نه لري؟ چې په
ځینو ناروغيو کې وصفي وي،د ګاټي د حرکت په اربټ کې وکتل يش .
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د ګاټي داخيل فشار  :Intraocular Pressureسرتګې فشار  Aquauesثابت او د دوامدار جريان په
واسطه ساتل کیږي ،چې له هديب جسم څخه افرازيږي له خلفي خونې څخه د کيس له الرې د قدامې خونې ته
د قدامې خونې د زاويې له الرې خارجيږي  ،د سرتګې نارمل فشار له  16mmhgڅخه تر  21mmghپورې دی د
مختلفو ميتو دونو پواسطه معاینه کیږي د سرتګې د فشار اندازه کولو طريقې ته  Tonometeryوایي .
 :Iد ګوتو پواسهطه د فشاراندازه کول  :Digital Tonometryد دواړو السونو د شهادت ګوتو پواسطه
چې ناروغ ته وايو ښببه ښببکته وګوره ،د اوبړنوايل ( )fluctuationد اندازې له مخې د سببرت ګې فشببار حد تعني
کیږي .سرتګه له کتنې رسه د يو سخت جسم پشان حس کیږي  ،چې د فشار په لوړوايل داللت کوي.

 ٣-٢شکل Digatal tonometry:عميل.

:Shiotz Tonometery: IIيوه ساده  ،وړوکې  ،اسانه  ،اقتصادي ،عقربک لرونکې اله ده درې وزنونه
 5,5gr , 7,5gr-10grلري د قرنیې لپاسه د موضوعي انستزي له څڅولو وروسته یې په قرنیه ږدو او هغه درجه
چې د عقربک له ښودلو څخه وروسته الس ته راځي په جدول کې ګورو  .مګر د اوس وختو کمپيوتري االتو په
نسبت دومره حساسه او دقیقه کتنه نه ده .

 4-٢شکل shiotz tonometry :عميل.
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 :Applanation tonometry : IIIدا يو حساس او ډير منونکی ټسټ دى  ،مختلف ډولونه لري د دې
له جملې څخه یې ډير مروج ډول Goldman applanation tonometerدی .
 :Goldman applanation tonometerدا آله د وړوکي بکس  ،يو راډ او يو رس لرونکې هغه ده  ،د
ساليټ مل پواسطه اجراکیږي  .د موضوعي انستيزي له څڅولو څخه وروسته سرتګه د فلوروسني پواسطه تلوين
کوو  .سرتګه د آلې له رس رسه په متاس راولو ،پيچ تر هغه تاوو ،چې دواړه حلقې(نیمه هاليل حلقې پورته او ښکته
موجودې دي ) رسه خوله په خوله يش  .همدغه عدد په لسو کې رضبوو راغيل عدد د سرتګې فشار دی.

 ٥-٢شکل :ګولډ من اپلینشن ټونومرتی.

 : Binocular Loupeدا د يو دور بني پشان خواص لري  ،د سرتګې د قدامې Segmentد معاینی لپاره

استعام ليږي د غټوايل قوه یې تقريباً د دريو څخه تر څلورو ځلو پوري ريس  .اوس د نورو پر مخ تليل وسايلو له
امله استعامل کم شوی دي.
 :Slite Lampد سرتګې د کتنې يو پرمخ تليل  ،مروجه  ،مهمه اله ده ،چې يوه پايه  ،ميز Optical .برخه

لری ميز یې په دواړوطرفونو کې دوه بکسې يو برقي بکس او بل یې د سا مان بکس دي ،اپټيکې برخه په ميز
باندي په اساين رسه حرکت کوي  .د غټوايل درجه یې د ١6څخه تر  ٥٢ځلو پوري ده .چې د سرتګې د قدامې
سګمنټ کتنې  ،د ګاټي د فشار معلو مولو او د فنډس د کتلو لپاره استعامليږي.
 :Gonioscope Examinationد قدامې خونې کتنې لپاره د ګونيو سکوپ اله ،چې د  Vشکل لري په
مايل ډول يوه هینداره لرونکې او يا درې هیندارې لرونکې وي له مو ضعي انستيزي څخه وروسته په قرنیه
کېښودل کیږي د ساليټ مل پواسطه کتل کیږي دې طريقې ته  Gonioscpyوایي  .دا اله د قدامې خونې د
جوړښتنو د ليدلو  ،د اجنبي اجسامو کتلواو ويستلو  ،په زاويه کې د نويو جوړو شويو رګونو  ،اضافه منو او کله-
کله په عمليات کې ترېنه هم ګټه اخیستل کیږي.
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Transillumination Test
 :Scleral tranillumination test .aدا ټسټ په خلفي سګمنټ کې د تومورونو  ،د اجنبي اجسامو،
د خون ريزۍ او موقعيت د معلومونې لپاره استعام ليږي  .په تورتم کوټه کې تيزه رڼا د سکلرا له الرې وارد وو د
کيس له الرې ګورو  ،دننه سرتګه رسه او يو شان ښکاري د کومې کتلې او يا بيل ما نيعې په صورت کې هغه
ساحه تياره ښکاري ،چې په اجنبي جسم داللت کوي .
 :Pupill transillumination test .bناروغ په تورتم کوټه کې کښینوو  ،چې کيس یې پوره پراخه

کړی شوي وي  ،دکيس له الرې مستقيمه رڼا واريدوو،چې دننه سرتګه رسه او يو شان ښکاري که د کيس په الره
کې کوم افت مو جود وي ليدل کیږي.
Ophthalmoscopic Examination
)(Funduscopy
د فنډس کتنه د افتلمو سکوپ او  indirect ophtalmoscopeپه واسطه اجرا کیږي .

:Direct funduscopy :١

يوه آله ده عیناً لکه د اليس برق په څېر رس او باډي لري په رس کې منفي او مثبتې عدسيې لري د فنډس
د روڼ کتلو لپاره همغه عدسيه ،چې فنډس پرې روڼ ښکاره يش ګوري ،فنډسکوپي د دوو موخو له پاره اجرا
کیږي.
 :Distant Direct Ophthalmoscopy .aد ناروغ سرتګه د  ٥٥سانتي مرت په واټن د اپتلمو
سکوپ پواسطه معاينه کیږي  .ددې کتنې پواسطه د اپټيکي ميډيا (قرنیه  ،ماي خلط  ،عدسيه ،
زجاجي خلط ) د کثافت او مو قعيت ټاکي ،ممکن په قرنیه  ، Aquaeus houmer ،عدسيه او يا
زجاجي خلط کې که کوم کثافت مو جود وي ددې معاينې پواسطه معلوميږي

 :Direct Ophthalmoscopy .bدفنډس د کتلو لپاره اول ځل دا اله ايجاد شوې ده  ،دا اله وړه،

په اسانۍ رسه لیږدوونکې او په رس کې منفي او مثبتې عدسيې لري د فنډس د روڼ کتلو لپاره
همغه عدسيه ،چې فنډس پرې روڼ ښکاره يش ګوري ،معاينه کوونکی په هغه الس په هغه سرتګه،
چې غواړي د ناروغ هغه طرف سرتګه معاينه کړي ودريږي يعنې که د ناروغ ښۍ سرتګه معاينه
کوي معاينه کوونکی باید په ښي الس  ،ښۍ سرتګې او ښي اړخ ته د ناروغ ودريږي ،ښۍ سرتګه
د ناروغ به معاینه کوي په ترتيب رسه د فنډس د کتلو په نيت منفي او مثبت عدسيې ګوري،
چې په کوم ډول عدسیې رسه د فنډس منظره واضح ښکاره يش پرهغه عدسيې رسه فنډس ګوري.
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 ٦-٢شکل :دايرکټ فنډسکوپي.

Indirect Ophtholmoscopy :٢
د تيزې رڼا توليدوونکی بلب  ،چې په رس کې فکس کیږي او يوه عدسيه چې لوړ منرب ډايپټر لرونکې وي
،د سرتګې له پاسه د لس سانتي مرتو په واټن نيول کیږي  .د دې کتنې پواسطه کولی شو د شبکیې محيطي
برخې ووينو  ،کولی شو په لږ کثافت لرلو رسه بیا هم فنډس ووينو  ،چې د  direct opthlmoscpپه واسطه نه
ليدل کیږي
) :Visual Acuity (V.Aد دید د کچې تعین ته  visual acuityوایي چې د لرې او نږدې ديد لپاره جال-
جال واقعو رسه تعينيږي .
د لرې ديد لپاره  V.Aتعينول :لرې ديد لپاره ټاکل شوی واټن شپږ مرته دی  ،په دې واټن کې اکومو
ډيشن نه اجرا کیږي  .د  Snellen`sچارټ يا د ( )Eچارټ په نامه رسه يادېږي د دید کچه تعینوو ،چې له اته
کتارونو څخه جوړ شوی په ترتيب  -6-٩-١٥-١8-٥4-٣6-6٧چې وروستی کتار یې د پنځو مرتو لرونکی دی ،د
ناروغ يوه سرتګه پټوو ،د بلې سرتګې ديد تعينوو کوم مرتو واال حرف چې وويني د شپږ په مخرج کې یې ليکو د
مثال په ډول د  ١8مرتو واال حرف چې وويني نو ۶پر  ۰۱ليکو( ،)۰۱/۶که ناروغ د  6٧مرتو لرونکی کتار ونه ويني،
واټن نياميي کوو ،ليدلی حرف د  ٣په مخرج ليکو د مثال لپاره  ،که ناروغ د  ٥4حرف وويني نو۲۳/۴ليکو  ،که
بيا هم ونه ويني د الس ګوتې ښايو F.Cد فاصلې له اندازې رسه د مثال لپاره چې  FC 3mليکو ،که په نږدې واټن
کې یې هم ګوتې ونه ليدې  ،الس ورته ښوروو که د الس حرکت یې هم ونه ليده ) (H.Mليکو  ،که د الس خورول
یې ونه لیدل بیا سرتګې ته تېزه رڼا اچوو ،چې ايا د رڼا پړ ق ويني او که نه یې ويني د )(LPپه څېر یې ليکو  ،که
ناروغ رڼا ونه ويني؛ نو ناروغ مکمل ديد له السه ورکړی دی  ،چې د )(NLPپه څیر یې ليکو.

د سرتګې کلينيکي ناروغۍ  //د سرتګې کتنه

32/

د نږدې ديببد معلو مولو لپبباره هم يو قبول شبببوي چببارټ ،چې د  Standerd chartاو يببا Near vision
 snellen`s chartپه نوم رسه يادېږي  ،بايد چارټ له سبببرتګو څخه د  ٥٢او  ٣٣سبببانتي مرتو تر مينځ ونيسبببو
دهرې سرتګې ديد جال جال تعينوو Visual Acuityتعينول اصالً  Form Sensمعلومول دي. .

 ٧-٢شکل :د لرې ديد د معلوملو طريقه.

 :Pin hole Examinationددې لپاره چې معلوم کړو ايا د ناروغ د ليد کمښت الملrefrective error
يا د انکسار خطا ده او که دکومې بلې پتالوژۍ لکه د اپټکي ميډيا کثافت ( د قرنیې کثافت  ،د مایې خلط کثافت
 ،د عدسيې کثافت او که زجاجي خلط کثافت ) له امله وي او که شبکیې ،یعنې ميکوال  ،برصي عصب او يا نورو
کومې عضوي پتالوژي له امله به وي د Pin hole Examinationټسټ اجرا کوو  ( ،دا يو کورساليډ دی چې په
مينځ کې يې  ٧،٢ميل مرت قطر په اندازه سوری وي) په سرتګه کې ږدو که له مخکې څخه يې ليد ښه شو؛ نو
ناروغ د انکسار خطا لري  ،اوس د عينکو په واسطه یې ليد ښه کیږي او عینکې یې درملنه ده .که ددې ټسټ په
واسطه دید زيات نه شو؛ نو ممکن ناروغ دشبکیې افت لري نو فنډسکوپي کوو وچې عضوي افت یې پیداکړو.
 :Autorefractometerدا يوه برقي کمپيوټري پر مخ تللې اله ده چې د انکسار د خطا د تشخيل لپاره
استعامليږي  .د استعامل طريقه یې د ساليټ مل په څري ده  ،له دې الې څخه ليکل شوی کاغذ راوځي ،چې
د رضورت وړ عدسيې او اندازه يې مثبت يا منفي ليکل شوي وي  .الس ته راغلې منره د  Trial Boxپواسطه
تثبيتوو کیدى يش ډېرى وخت په تعني شوې هغه کې توپري موجود وي .
:Retinoscopyددې معاينې پواسطه موږ په فني ډول د انکسار خطا اصالح کوو د دې آلې نوم
 Retinoscopاو يا  skiascopدی دا معاينه په تورتم کوټه کې چې د ناروغ او معاينه کوونکي تر مينځ يو مرت
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واټن موجود وي پراخه شوي کيس ته د ریټینو سکوپ رڼا اچوو ،ریټیڼسکوپ ته ښکته او پورته یا ښي او کیڼ
طرف ته حرکت ورکوو له حرکت څخه دسرتګې منره داسې پیدا کوو ،چې د شبکیې د رفلکس په مقابل کې له
 trial boxڅخه عدسيه وضعه کوو ،چې د عکسې حرکت خنثی يش دغه عدسيه د سرتګې منره ده.
 :Trial Box Examinationدا د عدسیو يو بکس دی ،چې په ډير اسان ډول د سرتګو نږدې او لرې

ليد تعينولی شو  ،د لرې ليد د اصالح په نيت ناروغ  6مرت ه لرې د Eچارټ ته کېنوو ،له موجوده عدسيو څخه
هر يو يې په خپل وار ږدو له کوم رسه چې د يد روڼ او ښه يش ،هغه منره د سرتګو د عينکو منره ده  ،همدارنګه
د نږدې ليد د تعني لپاره د ناروغ په سرتګو د عينکو فريم ږدو ،په الس کې ورته E standerd chartد  ٣٣سانتي
مرت په واټن لرې نيسو په ترتيب رسه عدسيه ږدو په کومې عدسيې رسه چې د چارټ ليکل وويني هغه د ده د
سرتګو د ليد منره ده .
 :Colour Visionد رنګونو ليدل د  coneحجراتو په واسطه اجرا کیږي  ،په هره کان حجره کې د دريو
رنګونو سور  ،شني او ايب رنګ د ليدلو حس کولو دانې موجودې وي  ،ددې رنګو نو د ټسټ د تعني لپاره مختلف
ډوله چارټونه جوړ شوي وچې دا رنګونه معلوم کړي  ،دې ټسټ ته  Color vision testوايي  .د رنګونو د تعني
لپاره تر ټولو مشهور او مروج چارټ د  Ishara chartپه نامه رسه ياديږي .له دې ټسټ څخه د موټر چلوونکو،
سمندري او بري قواوو او نوروحساسو ادارو کې ترينه استفاده کیږي.

 ٨-٢شکل :د . Ischara chart
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ترشيحي پوښتنې:
.١
.٥
.٣
.4
.٢
.6
.٧
.8
.٩
.١٧
.١١
.١٥
.١٣
.١4

د سرتګې د کتنې پوښتنې

د  Epiphoriaاو  Lacrimationتر منځ فرق وليکئ؟
دوه ګوىن ليد په کومو حاالتو کې رامنځ ته کېږي؟
د زېزمو  Palpebral apparatusپه معاينه کې بايد څه وکتل يش؟
 Regurgitationټيسټ څنګه اجرا کېږي؟
د  Exophthalmosاو  Proptosisترمنځ فرق وليکئ؟
 Basic secrationټيسټ د کومو غدواتو لپاره اجرا کېږي؟
 Munsons Testد کومې ناروغۍ د تشخيل لپاره اجرا کېږي؟
 Sidle Testڅه ته وايي وليکئ؟
 Directاو  Indirect Pupilaryريفليکس څه ته وايي؟
 Marcus Gunn Pupilپه کومې ناروغۍ کې موجود وي؟
په  Aphakiaکې کوم  Purkinji sanon imageله منځه تلىل وي وليکئ؟
 Tonometryڅه ته وايي او په څو ډوله ده وليکئ؟
 Binocular loupeد څه يش په کتنه کې استعاملېږي؟
 Directاو  Indirect ophthalmoscopyترشيح کړئ؟

څلور ځوابه پوښتنې

 .١٢د  Keratometryپه باره کې سم جواب په نښه کړئ:
length of eyeball .A
curvature of cornea .B
diameter of cornea .C
thickness of cornea .D
 Corneal Sensations .١6په الندې حالت کې نه وي موجود:
hypopyon ulcer .A
phlyctenular keratitis .B
herpes simplex .C
arcus senilis .D
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:د قدامي خونې نارمل ژورواىل
1mm .A
2.5mm .B
3mm .C
3.5mm .D
: په استثنا د، په الندې ناروغيو کې ليدل کېږيDilated pupil
pontine haemorrhage .A
optic atrophy .B
acute glaucoma .C
papillitis .D
: په الندې حالت کې ليدل کېږيPinpoint pupil
optic atrophy .A
absolute glaucoma .B
atropine .C
iritis .D
:د سرتګې نارمل داخيل فشار اندازه عبارت دى له
10-15mm Hg .A
25-30mm Hg .B
10-20mm Hg .C
less then 10mm Hg .D

.١٧

.١8

.١٩

.٥٧
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دريېم څپرکی
د انکسار خطاء
Errors Of Refaction

نارمل سرتګه د يوې کمرې مثال لري ،قرنیه او کرستيل (اپټکي ميډيا) عدسیه وړانګې په شبکیه باندې
راټولوي او شبکیه يا Retinaد فلم مثال لري،په نارمل ډول له جسم څخه وړانګې راځي د قرنیې او عدسیې له
انکسار څخه وروسته په شبکیه باندې راټوليږي.په شبکیې کې برقي سیاله جوړیږي  ،دا سیاله د عصبي ريښو
پواسطه د ماغو ته انتقاليږي .
کله چې وړانګې له يو ډول محیط څخه بل محیط ته ترييږي ،وړانګې خپل سري بدلوي(ماتېږي) دې ته
انکسار وايي له انکسار څخه وروسته په شبکیه باندې راټولیږي .دې ته Focusیا د وړانګو راټولیدل وايي څرنګه
چې سرتګې اپټیکي میډیا د یو محیط غلظت دبل محیط له غلظت څخه توپیر کوي انکسار یې د دې المل ګرځي،
چې په شبکیه باندې وړانګې راټولې کړي.
Emmetropiaد سرتګې د انکسار نارمل حالت ته ويل کیږي يعنې بې له اکوموډيشن وړانګې په شبکیه
باندې فوکس يش.

 ١-٣شکل :د یوې  Emmetropiaسرتګې شیام.

يعنې راغلې وړانګې د قرنیې او عدسیې د طبعي جوړښت له وجې ،بې له دې ،چې اکوموډيشن صورت
ونييس په شبکیه باندې راټولې يش  .د يوې  Emmetropiaسرتګې قوه له  ٢8ډيوپټره څخه تر 6٧ډيوپټره پورې
وي د  43-45پورې قرنيې او د  15-17پورې عدسیې لري هغه سرتګه چې راغلې وړانګې په شبکیه فوکس يا راټولې
نه کړى يش دې سرتګې ته  Ammetropiaسرتګه وايي يعنې د انکسار خطا لرونکې سرتګې په نامه یادیږي.
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) Errors Of Refraction ( Ammetropia
هغه سرتګې ته ويل کیږي چې وړانګې له يو جسم څخه رايش بې له اکوموډيشن څخه په شبکیه باندې
راټولې نه يش د شبکیې شاته )  (Hypermetropiaيا د شبکیې قدام ته Myopiaاو يا نیم په شبکیه او نیم بیرون
یا دننه ولګیږي د )(Astigmatismپه نوم یادیږي.
د سرتګې د اپتيکي سيستم نشومنا له زوکړې تر زوړوايل:

د کوچنیانو سرتګې د نورمال حالت په نسبت وړې او دید یې کم وي،د قرنیې قطر نسبتاً لوی وي دریو
کالو پورې نارمل حالت ته راځي ،په کوچنیانو کې عمودي انحنایت زیاتوي انحنایت یې په محیط کې د مرکز په
نسبت زیات وي  .د قرنیې همدا حالت په دوو نقطو کې د استګامتیزم د پیدا کیدو سبب ګرځي .د لویانو قرنیه
هموارېدو ته متایل لري د افقې په نسبت عمودي اندازې ته زیاته وي .عدسیه ګرده ده د انکسار توان یې زیات
خو د قدامې خلفي قطر یې نسبتا کم دی ،دا د دې المل ګرځي ،چې دعدسیې توان زیات يش .په لومړیو مرحلو
کې د عدسیې الستیکېت زیات وي او وروسته د څلویښتو کالو دا الستیکېت کمیږي؛ نو ځکه په زړو کې د نږدې
لیدلو توان کمیږي د  Maculaنشومنا په څلورو میاشتو کې او د سرتګې طوالين محور تر اته کلنۍ پورې کيږي.په
شپږ میاشتنۍ کې د دید قوت  2/60وي او په نهه میاشتنۍ کې  6/60او دوه کلنۍ کې  6/12په درې کلنۍ
کې  6/9او په پنځه کلنۍ کې  6/6وي .په لنډ ډول ویلی شو ،چې ټول کوچنیان چې دې دنیا ته راځي  ۱۰سلنه
یې هایپر مرتوپیا وي او  ٪ ۴یې مایوپیا او  emmetrope ۰۴٪وي هغه کوچنیان چې هغوی Hypermetrope
وي ورو -ورو تر  ۲۰کلنۍ پورې روغوايل ته نږدې کیږي .که درجه کمه وي ممکن په اخر کې مکمل emmetrope
سرتګه جوړه يش .برعکس  Myeopiaله اووه کلنۍ څخه وروسته تر  ۲۴کلنۍ پورې په تدریج رسه زیاتیږي په
یاد ولرو ،چې د عمر په زیاتیدو رسه  emmetropeسرتګه مایوپیا ته ځي.
)Myopia (Short Sight
کله چې اکوموډيشن د اسرتاحت په حالت کې وي وړانګې له اليتناهي څخه رايش د شبکیې مخې ته راټولې
يش د مايوپيا په نوم یادیږي.

 ٢-٣شکل Myopia :شیام.
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Etiology

 :Axial .1دا ډول مبایوپیا کې دقدامي خلفي اوږدواىل د ګاټي له نارمل حالت څخه زيات وي دا
ډول د مايوپيا لوړه درجه تشکيلوي.

 :Curvature .٥د قرنیې او عدسیې د کرويچریا انحنایت زياتواىل
 :Index .٣د عدسیې له رضيب انکسار زياتيدو رسه.
: posesional .4د عدسیې قدام خواته بې ځايه کیدنه.
د مايوپيا ډولونه
 :١پيداييش مايوپيا )Congenital Myopia (Develomental
د زېږېدلو په وخت کې موجود وي معموالً په خپل حالت پاتې کیږي .

 :Simple myopia ٢دا ډول مبايوپيبا ډيره عبامبه ده ،پبه فنډس کې کومه پتالوژي نه ليدل کیږي ،تر
بلوغته پيرشفت کوي (تر  ٢څخه  6ډايپټرو رسیږي) بيا ثابت پاتې کیږي.
 degenerative :Pathological myopia :٣او پرمختللی شکل دی ،له پنځو تر لس کلنۍ عمر کې
رشوع کیږي او په ډير لږ وخت کې له  ١٢څخه تر  ٥٧ډايوپټرو پورې رسيږي ،زياتره اريث شکل لري ،په ښځو،
يهوديانو او جاپانيانو کې زيات ليدل کیږي ،په نږدې کارکولو رسه زيات اکوموډيشن او کنورجنس کوي.
اعراض:

.١
.٥
.٣
.4
.٢
.6
.٧
.8

د مکتب عمر ماشومان پرې زياتره اخته کیږي.
لرې شیان به نيش لیدلی .
 Divergent squintبه یې ورکړی وي .
ناروغ به د تورو -تورو نقطوي ډوله شیانو له ليدلو څخه شکايت کوي
له نږدې ليدلو څخه وروسته به ناروغ نارامه وي .
کله -کله به د رڼا له څړيکو څخه شکايت کوي .
سرتګه به غټه برجسته وي مخکنۍ خونه به ژوره ليدل کیږي.
 Optic discتغريات به ليدل کیږي ،لکه
 Temporal crescent به موجود وي.
 د پزې طرف شبکیه به کش شوې ښکاري.
 پزې طرف د اپتيک ډيسک څنډې به مغشوشې وي.
 Posterior staphyloma به ليدل کیږي.
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Complication of Myopia

 Vitreous degeneration يعنې زجاجي خلط به اوبړن کیږي.
 په زجاجي خلط کې کثافتونه پيداکیږي .
 د کوريو ريټينال استحاله .
 د شبکیې انفصال .
 اخطالطي کټرکټ .
په لوړه درجه مايوپيا کې کله -کله  chronic simpl glaucomaپيدا کیږي.
انزار:

 .١په ساده مايوپيا کې انزار ښه وي.
 .٥په پتالوژيک مايوپيا کې انزار ښه نه وي.
 .٣بايد دوه جوړې په پتالوژيک مايوپياکې رسه واده ونکړي.
درملنه :
.١

.٥
.٣
.4
.٢

ددې ناروغانو لپاره مناسب منفي او يا مقعرالطرفني هیندارې توصيه کیږي .په کمه درجه مايوپيا
کې چې شخل زوړ يش او د  Presbiopiaپه عمر کې داخل يش د عينکو استعامل ته رضورت
نه پیدا کیږي ځکه په دې عمر کې مثبت منره يې له منفي رسه خنثی کیږي عینکو ته رضورت
نه پیدا کیږي  .هغه اشخاص چې لوړه درجه مايو پيا لري د ديد له اصالح شوې منرې څخه دې
د کمې درجې منره ورته توصیه کړی يش.
د خپلو سرتګو پوره نظافت ساتنه ويش.
په پوره اندازه روشني کې کار او مطالعه کول .
له کتاب څخه معلومه فاصله ( ٥٢سانتي مرت ) ولري
د علملياتو په واسطه يې اصال ح کول بهرته دي .

 ٣-٣شکل :مايوپيا سرتګه د مقطر الطرفني عديس په واسطه اصالح شوې ده.
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جراحي درملنه :په پتالوژيک مايو پيا يا لوړه درجه مايوپيا کې د جراحي عمليې په واسببطه  lensويسببتل
کیږي.


 :Radial keratektomyد قرنیې په اطرافو کې د مخصوصې آلې په واسطه څو دانې
Incisionورکوو ،چې په قرنیې کې د انکسار د قوې د کمیدو سبب وګرځي .



 :Excimer laserد ليزر په واسطه د قرنیې د مرکزي برخې له سټروما څخه يو اندازه ډبلوالی
کميږي او دوباره يو نوی شکل ورکوي ،چې د قرنیې د کمید و سبب ګرځي یعنې د انکسار قوه
یې کمیږي.

) Hypermetropia ( Far Sight

که سرتګه په اسرتاحت حالت کې وي د رڼا وړانګې په موازي ډول رايش او د شبکیې شاته راټولې يش د
هايپرمټروپيا په نوم یادیږي.په عمومي ډول ټول ماشومان ،چې پيداکیږي لومړی هايپرمیټروپیا وي د عمر په
ترييدو رسه ګاټي غټيږي او په منو کې ورو -ورو اصالح کیږي تقريباً تر  ٥٧کلنۍ عمر پورې ټول مشکل حل
کیږي.
Etiology
.١
.٥
.٣
.4

 :Axialچې د سرتګې د قدامې خلفې اوږدواىل له نارمل حالت څخه کم وي.
 :Curvatureپه دې حالت کې د قرنیې کرويچر هموار يا فلټ وي.
 : Indexد سرتګې د اپټکي ميډيا رضيب انکسار کم وي.
 : Apakiaپه والدي يا کبيس ډول عدسه موجود نه وي.

 4-٣شکل :د هايپر مرتو پيا شيام.
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د هايپرمټروپيا ډولونه:
اول  :Latent Hypermetropia :دا ډول د سببيلري عضببالتو د موقتي فلج له وجې مينځ ته راځي کله
چې سبرتګه کې اتروفني استعامل يش د هديب جسم عضالت فلج کیږي ؛نو اکوموډیشن نه واقع کیږي ،دا ډول
يې  latrent Hyper maetropiaدي.
دويم :Manifest Hypermetropia :د هديب جسم د عضالتو له فلج څخه پرته واقع کیږي او په دوه
ډوله دي .
اعراض:
دا نښې زياتره له نږدې کار کولو څخه وروسته په ماښام او مازديګر کې څرګنديږي.
 .١د نږدې کارکولو په وخت شيان معشوش ویني.
 .٥د تندي رسدردی او هم دسرتګې ستړيا ( چې نيش کولی د د واړو سرتګو ترمينځ موازنه وساتل يش ).
 .٣د سرتګې سوزش او د سرتګې وچیدنه.
 .4په بالغو کسانو کې له وخت څخه مخکې .Presbiopia

 ٥-٣شکل :يو هايپر مرتوپيا سرتګه د محدب الطرفني عديس په واسطه اصالح شوې ده.

عاليم:
 .١د سرتګې جسامت به وړوکى وي همدا علت دی،چې دا ناروغان د بندې زاويې ګلو کوم ته ډير مساعد
وي.
 .2په دې ناروغانو کې زياتره چې کله اکوموډيشن اجراکوي سرتګه  Convergent squintورکوي .
 .٣دروغجن  papillitisبه ليدل کیږي ځکه چې د ډسک څنډې به احتقاين وي او رڼې نه ليدل کیږي.
درملنه :

ددې ناروغانو درملنه په مناسب او برابر منربمحدب الطرفني عدسیو (مثبتې عينکې ) توصيه کیږي،
مريض ته پوهه ورکول کیږي ،چې که کله هم د سرتګې درد ،د اوښکو بهيدنه  ،د سرتګې سوروالی  ،د ديد
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کمښت او نور عاليم پيدا يش د سرتګو متخصل ته دې مراجعه وکړي ځکه ناروغ د بندې زاويې ګلوکوم ته
مساعد دی.

Astigmatism
شبببکیې ته راغلې وړانګې راسب او په پوره ډول په شبببکیه باندې نه لګيږي ځينې په شبببکیه او ځينې نورې
يې له شبکیې څخه دننه او يا بیرون لګیږي .
Etiology
 .١د قرنیې په محدبيت او سطح کې د ستونزې موجوديت يعنې نارمله سطحه يې په غري منظمه او خرابه
سطحه بدله شوې وي .
. ٥عدسه په نورمال ډول په مرکز کې واقع نه وي لکه یو طرف ته بې ځایه شوې وي .
ډولونه  :په دوه ډوله دي .

 :٦-٣شکل.Astigmatism :

Regular Astigmatism :I
په دې ډول کې چې د زيزمو له وجې قرنیه دواړو طرفونو کې يعنې په افقي ډول داخيل او وحيش طرفونو
کې يې سطحه همواره وي مګر پورته او ښکته برخه يې محدبيت لري يعنې په عمودي ډول محدبیت موجود
وي.
داډول د انکسار خطا د عدسیو په واسطه اصالح کیږي.
 According to the rule .aهغه ډول دی ،چې په هغه کې د عمودي ډول محدبيت زيات وي کوم
چې په نارمل قرنیه کې ليدل کیږي.
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 :Non according to the rule .bهغه ډول دی چې په کې د وحيش او انيس قرنیې محدبيت زيات
وي لکه د کټرکټ عمليات شويو مريضانو کې ليدل کیږي.
Iregular Astigmatism :II
کله چې د قرنیې سطحه نا منظمه وي دا قسم نا منظم استګامتيزم موجود وي .دا ډول د عدسو په وضعه
کولو رسه په مکمل ډول نه اصالح کیږي .د بیلګې په ډول د قرنیې جوړ شوي زخم کې ليدل کیږي د تداوۍ
لپاره کله -کله د قرنیې نرمې متايس عدسیې فايده کوي .
اعراض:
 :١په کتاب کې به ليکل شوي خطونه داسې ښکاري لکه ټول خط،چې مخکې منډې وهي .
 :٥ډيره عمده او غټه نښه یې دا ده،چې د مريض د ديد فعاليت يا  A.Vپه پوره ډول کمه شوې وي.
 :٣ناروغ به له نږدې لږ کار کولو وروسته د رس دردۍ او د سرتګې له ناراحتۍ څخه شکا يت کوي.
درملنه:

 :١که ناروغ له کوم تکليف څخه شکايت نه کوي هيڅ درملنې ته رضورت نشته يعنې که چیرته ټيټه درجه
استګامتيزم وي تداوي ته رضورت نه لري .
 :٥که ناروغ دديد له کموايل څخه شکي وي د ناروغ لپاره مناسب سلينډريک عينکې د تل لپاره توصيه
کیږي.
انذار:
 : ١منظم استګامتیزم يواځینی ډول دی  ،چې له عينکو رسه ډير ښه جواب وايي  ،انزار ښه لري .
 :٥همدارنګه  Mixedډول يې هم ښه انزار لري نسبتاً نا منظم استګامتيزم ته ښه انزار نه لري.

Aphakia
هغه سرتګه چې عدسیه ونه لري او يا د عمليات په واسطه لرې شوې وي .که په والدي ډول عدسیه
موجوده نه وي هغه ته والدي اپکیا وايي او که مصنوعي عدسیه موجوده وي هغه ته کاذبه اپکیا وايي يا Pseudo
 .Aphakiaسرتګه يوه کسبي هايپر مرتوپيا سرتګه وي .
اپتکې حالت :اپکېا سرتګه يو لوړه درجه هايپر مټروپيا سرتګه ده ،که موازي وړانګې رايش  ،د عدسیې د
نه موجودیت له امله  ٣١ميل مرتد قرنیې شاته يو ځای کیږي ،په اپکېا سرتګه کې اکوموډيشن له مينځه تللی
وي ،معموالً د قرنیې او سکلرا له جوړ شوي زخم څخه استګامتيزم منځ ته راځي.
اعراض:

په څرګند ډول به ديد ډير کم شوی وي .
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عاليم:
 :١د قرنیې پورتنۍ برخه کې به د زخم خط پشان خاف ليدل کیږي.
 :٥څرنګه چې د عدسیې په ويستلو رسه د عدسیې ځای خايل پاتې کیږي ؛نو د قدامي خونه به غټه او ژوره
ښکاري.
 :٣په قزحيه کې به اهتزازي حرکت ليدل کیږي ځکه قزحيه خپله اتکا د السه ورکړې وي.
 :4کيس به پوره تور رنګه ښکاري .
 Purkinje sanon`s :٢سيوري دريېم او څلورم ډول په دې مريضانو کې نه ليدل کیږي.
 :6په دروغجنې اپکېا کې به په حدقيې کې مصنوعي عدسیې د روښنايي رفلکس ليدل کیږي.
درملنه :

د اپکېا ناروغانو تداوي د منا سب محدب الطرفني عدسیې ،چې معموالً او زياتره ( مثبت  ١٧ډيوپرت ) توصيه
کیږي .او وررسه محدب سلينډريک ( ١+څخه تر +٥ډيوپرت چې اکسيس یې ١8٧درجې وي ) ليکل کیږي ناروغ
ته د عينکو منرب شپږ هفتې وروسته له عملياته څخه ليکل کیږي تر څو زخم مکمل جوړ او ګاټی خپل جسامت
غوره کړي.

Anisometropia
د سرتګې اپتکې حالت دی ،چې د دواړو سرتګو ريفريکشن درجه له يو بل څخه تو پري ولري

ډولونه:

:١والدي:
 .aيوه سرتګه يې  Emmetropicوي او بله سرتګه يې  Ammetropicوي.
 .bدواړه سرت ګې يو ډول آميټروپيک وي چې يوه سرتګه مايوپيا وي او بله سرتګه هايپرمټروپيا وي
د دواړو سرتګو د عدسیو منربې رسه ډير توپري ولري  .لکه يوه سرتګه ٥ډيوپټر او بله سرتګه يې
6ډيوپټر وي دا سرتګې  Anisometropiaدي .
 .cدواړه سرتګې آمرتوپيا وي دواړه يې يا مايو پيا وي او يا دواړه رسه هايپرمرتوپيا وي ،خو د دواړو
د اصالح منره رسه يو له بله ډير توپري لري .

:٢کسبي:

دا حالت د يوې سرتګې د کټرکټ لرلو او بلې سرتګې د نارمل حالت لرلو په وخت کې مينځ ته راځي يعنې
يوه سرتګه يې امټروپيا وي او بله سرتګه يې هاپري مرتوپيا وي .
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درملنه :
 :١د دواړو سرتګو خطا د عدسیو په وضع کولو رسه اصالح کوو خو د ا توپري باید له  ٣_٥ډايپرت څخه زيات
نيش .
 :٥د Anisokoniaد اصالح لپاره متايس عدسیې استعامليږي په هغه وخت کې چې د دواړو سرتګو د
شبکیې  imageډير توپري ولري استعامليږي .

زوړ ليدنه Presbyopia
د زوړوايل له وجې نه ليدنه  ،زياتره له  4٧کالو څخه په لوړ عمر کې پيدا کیږي  .که څه همpresbyopia
يو انکسار ،خطا نه ګڼل کیږي په فزيالوژيک ډول منځ ته راځي .
علتونه :






په فزيالوژيک ډول په اکوموډيشن تغري منځ ته راځي
د عمر له وجې د عدسیې سختيدنه،چې زياتره له  4٧کالو څخه په لوړ عمر کې پيدا کیږي.
د سيلري عضلو او  Suspensory ligamentکمزوري .
ډير زيات نږدې کارکول.
د بندې زاويې ګلوکوم.

تداوي:
 .١د زوړ ليدنې د اصالح لپاره مناسب منره د محدب الطرفني عدسیې ليکل کیږي تر څو په نږدې کارکولو
کې ترې کار واخيل .
 .٥د ناروغ لرې ديد هم اصالح کیږي او بيا ورته د نږدې ديد منرب له لرې ديد منرب رسه جمع کیږي.
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د انکسار خطا پوښتنې

 Emmetropiaته وايي؟
د سرتګې د انکسار خطا ډولونه وليکئ؟
په مايوپيا کې د شبکې اختالطات وليکئ؟
 Radial Keratektomyله کومې ناروغۍ د درملنې لپاره تررسه کېږي؟
د هايپرمټروپيا ډولونه وليکئ؟
 Astigmatismپه څو ډوله دى وليکئ؟
د  Aphakiaاوپټيکي حالت ترشيح کړئ؟
 Anisokoniaڅه وايي؟
د  Presbyopiaالملونه وليکئ؟
د ليدلو شپږ اسايس پوزيشنونه تعريف کړئ؟
هاپريمټروپيا اختالطاتو نومونه وليکئ؟

څلور ځوابه پوښتنې:

 .١٥د يو نوي زېږېديل ماشوم سرتګه الندې حالت لري:
hypermetropic .A
myopic .B
astigmatic .C
aphakic .D
 Retinocopy .١٣په تورتم کوټه کې په الندې فاصله کې اجرا کېږي:
 .Aيو مرت
 .Bدوه مرت
 .Cدرې مرت
 .Dشپږ مرت
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څلورم څپرکی
د زيزمې ناروغي
اناتومي:

د ګاټي په مخ دوه پردوي جوړښبتونه ،پورته او ښکته موقعيت لري د زیزمې په نوم رسه ياديږي  .د زیزمې
په څنډو کې کاږه نري ويښتان موجود دي ،چې د باڼه)  (Eye lashesپه نوم رسه ياديږي .
زیزمه له څلورو طبقو څخه جوړه شوې .
 .١د زیزمې له پاسه پوستکی .
 .٥د عضلې طبقه  ،په زیزمو کې درې عضلې دي Orbicularis oculi
 Levator palpebrael superiorsا و .Muller's muscle
 .٣د منضم نسج ضخيمه طبقه ( ټارسل پليټ ) :ټارسل پليټ ،چې په پورتنۍ زیزمه کې قوي دی او الندې
زیزمه کې کمزوری.
 .4د منضمې پلپيربال برخه .
د زيزمې څنډې :

په دوو برخو ويشل شوي  -قدامي او خلفي  ،مخکینۍ څنډې يې ګردې او شاتنۍ څنډې یې نسبتاً تريې يا
کونجدارې دي  .ددې دواړو څنډو تر مينځ د جداوايل خط ته  Grey Lin borderوايي .دا خط د زيزمو د څنډو
په عملياتونو کې د اهميت وړ وي .
د زيزمو عدوات:

 .١موبومني عدوات ) :Meibomian Glands (Tarsal Glandsد سيباشيس عدواتو متغري شکل

دی ،په پورتنۍ زیزمه کې له  ٥٧څخه تر  ٣٧پورې موجود وي  .ددې عدواتو قناعتونه مستقيامً د زيزمو څنډو
داخيل اړخ ته خالصيږي .
 .٢د زيس عدوات  :Zeis's Glandsد سيباشيس عدواتو متغري شکل دی ،دا عدوات د زیزمې په څنډو
کې د بڼو فوليکلونو رسه يوځای واقع دي .
 .٣د مولس عهدوات :Moll's Glandsد خوليو)  (sweat glandمتغري شبببکبل دی ،د ويښبببتانو له

فوليکولونورسه يو ځای د زيزمو په څنډو کې قناعتونه خالصيږي .
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د زيزمو اروا Blood Supply

د  ophthalmicاو lacrimalرشيانو نو په واسبطه اروا او د اپتلميک وريد پواسطه سيتميک وريدي دوران
ته تخليه کیږي.

د زيزمو تعصيب Nerve Suppply

Orbicularis oculi .١عضله د اوم قحفي زوج پواسطه Levator palpebrae superior ،د دريېم قحفي زوج او

 Muller'sعضله د سمپاتاتيک عصب پواسطه تعصيب کیږي.

 .٥د زیزمې حيس تعصب ،د پنځم قحفي زوج پواسطه تعصيب کیږي.
د زيزمو ملفاوي تخليه Lymphatic Drainage

ملفاوي ډريناژ يي  preauricularاو د  submaxillaryملفاوي عدواتو ته تخليه کیږي.
د زيزمو وظيفې
 .١د سببرتګې د کرې سبباتنه :زیزمې د  Levator palpebral superiorعضببلې په واسببطه خالصببيږي  ،د
 Orbecularis Oculiعضلې په واسطه بنديږي .
 .٥زیزمې په يوه دقيقه کې له  ٧څخه تر لس ځله پورې کيږي او خالصيږي.
 .٣په ټوله سرتګه کې د اوښکو خپرول .
 .4په هره دفعه کې چې سرتګه بنديږي او
خالصيږي ،داوښکو فلم نوی جوړيږي
او زوړ ختميږي.
 .٢د ښايست او ښکال .
 .6د زيزمو په حرکاتو رسه د اوښکوپه کڅوړه فشار راځي ،دکڅوړې محتويات د پوزې جوف ته لويږي.

 ١-4شکل :د زيزمي اناتومي جوړښت.
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د زيزمو پيداييش افات:

 :Ablepharon .1زیزمې په قسبببمي او يا په مکمل ډول موجودې نه وي  ،د دې ناروغۍ ترڅنګ تل د

سرتګې او مخ نور پيدا ييش ناروغۍ موجودې وي .په  5-2شکل کې لیدل کیږي.

 ٢-4شکل :د زيزمو نشتواىل (.)Ablephron

 :Ankyloblepharon .2د پيدا کیدو په وخت کې د زيزمو کونجونه په قسمي او يا پوره ډول بند وي.

:Coloboma .٣د زيزمو د څنډو نيمګړوالی يعنې هره زيزمه په خپل اوږدوايل رسه نه وي تړل شبببوي او

د  Vپه شکل نيمګړ توب لري.

 :Epicanthus .4د سببرتګې د داخيل کونج وړوکی ښببکاريدل او د  plica semlenarisسبباحې ورکیدلو

ته ويل کیږي  .زياتره په هغه اشخاصو کې ليدل کیږي ،چې ټيټې پوزې ولري .

 :Congenital Ptosis .٥په پيدايشبي ډول د پورتنۍ زیزمې له نارمل حالت څخه الندې لويدلو ته وايي.

 4-٣شکل :والدي .Ptosis
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د زيزمې التهايب ناروغي

د زيزمو التهاب  ،د زيزمو د څنډو التهاب او د زيزمو د عدواتو التهاب رسه څيړو .

د زيزمو التهاب Blepharites
 Blepharitisد زيزموڅنډو مزمن التهاب څخه عبارت دی .

الملونه :

 .١د منضمې د مزمن التهاب په سري کې لکه د سټاپيلو کوکس منضمې بکرتياوو التهاب.
 .٥په ضعيفو اوهغو کوچنیانو کې چې حفظال سم نه مراعت کوي ليدل کیږي.
 .٣د زيزمو پببه څنببډوکې د ځینو پرازيتونو موجوديببت لببه کبلببه  ،لکببه Demodex folliculorum ,
 phthiriasisوغريه .
 .4کوم ناروغان چې د کاربوهايدريت ډير اخيل او  Dry skinلري .
ډولونه :

په دوه ډوله دي

 .١د زيزمو پخنه رسه مخه Squamous Blepharitis
 .٥د زيزمو زخمي رسه مخه Ulcerative Blepharitis
د اناتومی جوړښت له مخی بليفرايټيس په الندي ډول ویشل کېږی.
 .١د زيزمو قدامي رسه مخه Anterior Blepharitis
 .٥د زيزمو خلفي رسه مخه posterior Blepharitis
 .٣د زيزمو مخلوطه رسه مخه Mixed type Blepharitis
 .١د زيزمو پخنه رسه مخه Squamous Blehparities
د زيزمو پخنه رسه مخه به الندې نښې لري .
 د پخنو په لرې کولو رسه به الند ې ساحه رسه ښکاري.
 د  Seborrhoeaاو نامنظم ميتابولزم له کبله منځ ته راځي .
 پخنې او  dandruffبه وررسه ملګري وي .
 باڼه به وتيل وي او زیزمې به رسې وي.
 د بڼو په بيخ کې به سپني رنګه پخې وي.

 ناروغ به له سرتګو څخه ناارامه وي .
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اختالطات:
.١
.٥
.٣
.4
.٢

د خارجي  Hordeolumپيداکیدنه
د اوښکو فلم زر -زر ماتيدنه .
. Hypersesnsitivity
د منضمې مزمن التهاب
نا ارام والی

 4-4شکل پخنۍ بلفريت.

 .٢زخمي بليفرايټيسUlcerative Blepharitis

 دا د زیزمې مننت حبالبت دی ،چې دزیزمې په څنډوکې به زيړ رنگه پس ،چې باڼه به يې په خپل مينځ
کې نښلويل وي ليدل کیږي ..
 که له بڼو څخه دا زيړ رنګه پس او کرسټ لرې کړل يش ،الندې ساحه به زخمي او وينې کیږي .

 ويښتان به وځي ،په ځای به يې نري واړه په غلط سمت کاږه ويښتان راوځي .
اعراض:
خارښ  ،سوروالی  ،پړسوب  ،اوښکو تويدنه او له ملر څخه ويريدنه به لري .
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د  ulcerative Blehparitiesاختالطات :
 :Trichiasis .١د بڼو کږيدل داخل طرف ته ،چې د قرنیېې د تخريش سبب ګرځي.
 :Tylosis .٢د زيزمو د څنډو پړسوب او سوروالی.

 :Madarosis .٣د بڼو نشتوالی.
 :Ectropion .4د زيزمو د څنډو بريون خواته تاويدنه.
:Epiphora .٥د زيزمو په څنډو د اوښکو اوړيدنه ،چې ممکن د اوښکو د اطراحي الرو بندش موجود نه
وي د Ectropionله وجې مينځته راځي .
 :Poliosis .٦د بڼو په ځای د نرو -نرو ويښتانو راختل

 4-٥شکل.Ulcerative Blepharitis :

درملنه:
 .aموضعي درملنه:
موضوعي درملنه په الرساټيو شکل کې موثره وي .
 د درې فيصده سوديم بايکاربونيت پواسطه د پخو او کرسټونولرې کول.
 د خرابو او کږو ويښتانو لرې کول  ،دې طريقې ته  Epilationوايي .
 له  Culturesensitive testڅخه وروسته د مناسب  Antibioticتوصيه کول .
 .bعمومي درملنه :



د ناروغ عمومي وضعې ښه والی او حفظالصحي مراعات کول.
د پخو  Dendropsسمه درملنه کول يعنې ناروغ ته د پخو او  Dendropsشامپوګانو توصيه
کول.
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 د شپې له خوا ناروغ ته انټي بيټيک مرهم توصيه کول .
 په شديدو حاالتو کې د سلور نايټريټ يو فيصده محلول په واسطه مالش کول .
 په شديد او مقاوم حالتو کې د انټي بيټيک او سټرويد مرهم استعاملول.

دزيزمو د عدواتوناروغي:

(Stye) External Hordeolum :I
 Ext Hordeolumد  Zeis'sاوMoll’sعدواتو حاد قيحي التهاب دی .
الملونه
 Staphylococcos .١التهاب له امله مينځ ته راځي زياتره د .cropsدتڼاکو،کاربونکل او د مخ اکني رسه
يوځای وي.
 .٥زياتره په ځوانانو  ،نوي بالغو او ضعيفو اشخاصو کې زيات وي .
 .٣د منضمې تخريشاتو او التهاباتو کې.
 .4د انکسار په خطا کې .
 .٢په هورموين تغرياتو کې ليدل (بلوغت).
اعراض:
د  zeis'sد عدواتو په ساحه کې چې التهاب موجود وي  ،دغه ساحه به ډیره دردناکه او پړسيدلې وي د
التهاب عاليم به موجود وي .
عاليم:
.١
.٥
.٣
.4

د باڼه په بيخ کې به زيړ رنګه پس موجود وي .
د زیزمې څنډو ته نږدې پړسوب  ،سوروالی او درد موجود وي.
د ماَوف باڼه په ويستلو رسه به درد اراميږي .
پړسيدلې ساحه به شديد دردناکه وي .

درملنه:





په لومړۍ مرحله کې ګرم ټکور کول .
که پس توليد شوي وي د اخته شوي باڼه ويستل او يا که دانه غټه وي د شق اجرا کول دي .
سيسټميک انتي بيو تيک توصيه کول.
موضعي ډول د انټي بيټيک څاڅکي او مرهم د انتان په کنټرول کې کومک کوي.

 Analgesic او د التهاب ضد درمل د پړسوب او درد په کنټرول کې کومک کوي.
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 4-٥شکل :بريوين هارډيلم.

Chalazion (Tarsal or Meibomian cyst) :II
کالزيون د زیزمې د موبومني عدواتو مزمن ګرانولو ماټوس التهاب دي .
الملونه:

 .١د کوچنيانو په نسبت په بالغو کې زيات ليدل کیږي.

 .٥د عدواتود قناعتونود بند ش له امله پيدا کیږي.

 .٣د خفيفي توکسيسټي لرونکو مکروبونو د دوامدار تخريش له امله مينځ ته راځي.

 .4کله -کله له يوې عدې څخه زيات عدوات اخته کیږي او غونچه شکل غوره کوي.

 .٢له منضمې څخه پوستکي طرف ته زيات تبارزکوي .
اعراض:

 .١په کالزيون کې درد نه وي.
 .٥بد شکيل د پړسو ب له امله ليدل کیږي.
 .٣کیدای يش يوه دانه وي او يا متعددې وي.
عاليم :
 .١يو وړوکی پړسوب د زیزمې له څنډې څخه لږ لرې ،بې درده وي .
 .٥د حاد التهاب عاليم نه ليدل کیږي.
 .٣پړسوب داخل طرف ته منضمه رسه او څنډې به یې خاسف رنګ لري
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٦-4شکل.chalazion :

درملنه:
اول ناروغ ته ګرم ټګو ورکوو او په نرمۍ رسه مساج ورکوو يو ډوز  Doxacyclinورکوو که ځواب ونه
وايي بيا جراحي درملنه کوو.
جراحي درملنه:
زيزمه د Xylocain 2%په واسطه انستيزي ورکوو ،د پړسوب له پاسه عمودي شق اجرا کوو ،د کالزيون
په ساحه کې Triamescelonزرقه وو ،وينه يې ودرول کیږي او معموالً کوم پاسامن ته رضورت نشته.

 ٧-4شکل chalazion :جراحی.

 :IIIداخيل هارډيومل Internal Hordeolum
د موبومني عدواتو حادتقيحي التهاب ته ويل کیږي.
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الملونه :
.١
.٥
.٣
.4

د کالزيون د تايل التهاب
Chronic conjunctivitis
Blepharitis
د حفظ الصحه نه مراعتول.

اعراض:
ناروغ به له شديد درد څخه شکايت کوي ،له پړسوب رسه به درد مستقيم تناسب لري .
عاليم:
.١
.٥
.٣
.4

ناروغ به نارامه وي
د التهاب عاليم به موجود وي .
زيړ رنګه پس به د زیزمې په څنډو کې ليدل کیږي .
کله کله کیداي يش پس منضمې يا پوستکي ته الره پيدا کړي.

درملنه:
د دې درملنه د  stayله درملنې رسه يوشان وي  .که  pusتجمع زياته وي د منضمې له الرې دې عمودي
شق اجرا کړی يش

ټراکياسيس Trichiasis
د زیزمې د څو او يا ټولو بڼو داخل طرف ته تاويدنه ،چې د قرنیېې د تخريش سبب ګرځي .

الملونه :
.١
.٥
.٣
.4
.٢

د  Stayبيا -بيا ځله پيدا کیدو څخه .
د نديب له امله ،چې له عمليات  ،سوځيدلو او زخمي کیدلو څخه مينځ ته راځي .
د څلورمې درجې له ټراخم ندبې څخه .
د  Spasmاو يا تقبض په زړو اشخاصو کې د کلک بنداژ د تړلو له امله مينځ ته راځي .
د  ulcerative Blepharitisله امله.

اعراض:
 .١د قرنیې په اخته کیدلو رسه به ناروغ له اجنبي جسم د احساس او روښنايي څخه ويريږي .
 .٥د تخريشت  ،درد او اوښکو له امله به ناروغ ډير نارام وي.
عاليم :
 .١که قرنیه په افت اخته شوې وي نو د زيزمو تقبيض عکسه او روښنايي څخه ويريدنه به موجود وي .
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 .٥د قرنیې سطحي کثافت به موجود وي .
 .٣زياتره وخت  Ciliary congestionبه وررسه ملګري وي.
اختالطات :د قرنیې متکرر erosionبه د قرنیې زخم ورکوي او بد اختالط يې د قرنیې کثافت دی.

درملنه :

 .١دکږو شويو ويښتانو لرې کول :
 Epilation د کږو شويو ويښتانو ويستل څو اوونۍ وروسته بيا -بيا تکرار او وویستل يش.
 :Electrolysis له دريو څخه تر پنځو امپري برق پواسطه د لسو ثانيو لپاره د بڼو بيخونو ته د
يوې خاصې نرۍ ستنې په واسطه کرنټ ورکوو،چې د بڼو بيخونه تخريب يش.

 .٥که چیرې د زیزمې ټولې څنډې په افت باندې اخته وي ،درملنه يې  Entropionته ورته اجرا کیږي.

د زيزمې داخل خواته تاويدنه Entropion
د زیزمې له هغې حالت څخه عبارت دی ،چې د زیزمې مکملې څنډې داخل خواته تاو شوې وي

ډولونه :

په دوه ډوله ليدل کیږي Spastic .او cicatricialدي
 :spastic entropion .١د اربيکوالريس اکوالي عضبببلې د تقبض د کلک تړلو او يا د قرنیې د مزمن

تخريشيت له امله مينځ ته رايش.

 :Cicatrical entropion :٢زيباتره د  palpebralمنضبببمې کې د نبديب د پيدا کیدو له کبله مینځته

راځي.

 ٨-4شکل.Cicatrical Entropion :
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اعراض او عاليم :
ددې اعراض او عاليم له ټرکیاسيس رسه به يو شان وي.

درملنه:
Spastic entropion .١درملنه:
د بليفرايټس عمده الملونه تداوي کړی يش.
 که چیرې د زيزمو داخل خواته تاويدنه د بنداژ د کلک تړلو له امله وي بنداژ له خالصببیدو
وروسته خپله اصالح کیږي .
 که چیرې د زوړوايل له امله زيزمه داخل خواته تاو شببوې وي ،زيزمه د لوکوپالسببرت په واسببطه
ښکته کش پالسرت کووپه تکرار او رضورت رسه بيا -بيا پالسرت لګول کیږي.
 د جراحي عمليې په واسطه اضافه ګونځې لرونکي پوستکي کې کوو.
 Cicatricial Entropion .٢درملنه:
دا ډول انټروپني د جراحي درملنې په واسطه اصالح کیږي .

Ectropion

دزيزمو له هغه حالت څخه عبارت دی ،چې زیزمه بريون خواته چپه شوې وي ،د زيزمو متاس د منضمې
له جوف رسه ختم شوی وي.

ډولونه:
 :Senile ectropion .١په الندې زيزمه کې واقع کیږي .د زوړوايل له وجې چې کله د زيزمو د عضلو او
زيزمو د انساجو مقويت کمزوری يش مينځ ته راځي .
 :Mechanical Ectropion .٢د منضمې د ډبلوايل ،پړسوب ،دانې وغیره له کبله منځته راغىل وي.
 :Paralytic ectropion .٣د  Orbicularis Oculiعضلې د فلج له امله منځ ته راځي.
 :Spastic Ectropion .4د زيزمو د قوي تقبض له امله مينځ ته راځي .زياتر ه په ماشومانو او تنکیو
ځوانانو کې ليدل کیږي.
 :Cicatrical Ectropin .5د مختلفو ناروغيو په سري کې مينځ ته راځي لکه مزمن Conjuctivitis
بلفرايټيس د زخمونو ،سوځيدنې وغريه کې مينځ ته راځي.
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 ٩-4شکل.Cicatrical Ectriopion :

اعراض:
ددې عمده او غټ المل له سرتګو څخه د اوبو تلل يا  Tearingده .
عاليم:

 Chronic conjunctivitis .١منضمه وچه پاتې کېږي ،چې د مزمن انتان لپاره زمینه برابروي ،چې د

منضمې او قرنیې د ستونزو سبب ګرځي.

 Exposure keratitis .٢د قرنیې وچې پاتې کیدنې له امله د قرنیې د زخم المل ګرځي.

 .٣منضمه به وچه او له نارمل ضخامت څخه به ډبله ښکاري .
درملنه :

 .١د  :spastic ectropionټول هغه الملونه چې د زيزمو د تقبض سبب ګرځي تداوي کړی يش د تقبض
له علتونو لرې کولو رسه  ectropionهم اصالح کیږي .
 :Cicatricle ectropion .٢ددې درملنې موخه دا ده ،چې هغه انساج ،چې له نديب امله کش او د
فشار الندي دي ،ازاد کړی يش او زيزمه خپل نارمل حالت ته خوشې کړی يش.
 .٣د  :Senile ectropionعمليات په واسطه زيزمه په پوره ضخامت رسه پنځه ميل مرت له وحيش
کنتس څخه قطعه کیږي بريته د زیزمې دواړه څنډې رسه ګنډل کیږي.
 .4د  :Paralytic ectropionد فلجي اکټروفني درملنه د زيزمو وحيش طرف تړل کیږي ،دې ډول
عملیات ته  Lateral tarsorrhapyويل کیږي .
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له ګاټي رسه د زيزمې التصاق Symblepharon

دزیزمې له هغه حالت څخه عبارت دی ،چې زيزمه له ګاټي رسه نښلوي.

الملونه :
د دواړو منضمو يعنې  Bulbarاو  palpebralمنضمو د خامو سطحو پيدا کیدو له کبله مينځ ته راځي.
 .aله هري امله(القيل ،تيزايب  ،برقي او وچې سوځيدنې )سوځيدنې له کبله مینځته راځي
 .bزخم
 .cډيپرتيا
 .dعملياتونو له امله
ډولونه:
 .١قدامي سيمبلفرون Anterior Symblepharon
 .٥خلفي سيمبلفرون Posterior Symblepharon
 .٣مکمل سيمبلفرون Total Symblepharon
له فورنکس څخه د زيزمو تر څنډو پورې په مکمل ډول رسه نښتي وي.
اعراض :
 .١د ښايست له امله بد ښکاري
 .٥دوه ګوين ليدنه
عاليم:

 .١په څرګند ډول د ګاټی له زيزمو رسه د  Fibroticنسج په واسطه نښتی وي.
Lagophthalmos .٥
درملنه:
 .١وقايه  :له هر المله ،چې منضمه سوځیدلې وي په لومړي وار د درملنې ترڅنګ د منضمې په جوف کې
د ورځې څو ځله مرهم واچول يش او متايس عديسې استعامل کړى يش.
 : Mucosal membrane graft .٢التصاقات د عمليات په واسطه لرې کیږي او پر ځای يې Mucosal
 membrane graftایښودل کیږي .
 :Z Plasty .٣عمليات د دې ناروغۍ د درملنې لپاره استعامليږي.
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 ١١-4شکل.Symblepharon :

Ankyloblepharon
د دواړو زيزمو څنډې يو بل رسه نښليدلې وي ،دا نښليدنه ممکن په مکمل ډول وي او يا په قسمي ډول
نښتې وي معموالً له سيمبليفرون رسه يو ځای وي په والدي او کسبي ډول پيداکیږي.

الملونه:

په کسبي ډول د کیمياوي سوځيدنې له امله يعنې له تيزايب او القيل سوځيدنې څخه مينځ ته راځي  ،د
دواړو ډولو درملنه جراحي درملنه ده .

Blepharophimosis
د ې زيزمو تر مينځ ساحه په وحيش کنتس کې په واضح ډول تنګه شوې وي .

الملونه:

په کسبي يا والدي ډول زياتره په دوامدار شکل د زيزمو د تقبض  Epiphoria،او دوامدار تخريش له امله
منځ ته راځي .
درملنه :درملنه یې  Canthoplastyده .
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Lagophthlmos

د زيزمو له هغه حالت څخه عبارت دى،چې کله زیزمې غواړي بندې کړي ،نه يش بنديدولی.
الملونه:
.١
.٥
.٣
.4
.٢

د زیزمې بريون خواته تاويدنه
په والدي ډول د زيزمو سوی شکل وي
د  Orbicularisoculiعضيل فلجيدنه
د  Blinkingعکسې نه موجوديت
د ګاټي بريون خواته راوتنه

اختالطات:
د زيزمو نه بنديدلو له امله د ملبس په الندنۍ برخه کې د قرنیې زخم پيداکیږي.
درملنه:
 .١د خوب په وخت د ملهم کارول توصيه کیږي.
 .٥په نيوروپراليټيک کې وحيش يا وسطي  Tarsorrhaphyتوصيه کیږي.

Ptosis
د زيزمو له هغه حالت څخه عبارت دي ،چې پورتنۍ زيزمه له نارمل حالت څخه الندې لويدلې وي.

١١-4شکل.Ptosis :
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ډولونه:
 :Congenital Ptosisپيداييش ټوسيس  %8٧څخه زيات پيدا کیږي  .زياتره دوه طرفه او اريث

.I

ګنيه لري  .دا ممکن:
 د  Levator muscleپه ښه ډول پوره تکامل نه وي کړی.
 د پورتني رکټس عضلې د پيداييش کمزورۍ له امله .
 ممکن د زیزمې د سوي شکل له امله ،لکه په  Epicanthusکې ليدل کیږي.
 Syn kinetic Ptosis د دريېم او پنځم قحفي زوج د عصبي فايربونو د غلط اتصال له امله مینځته
راځي د ناروغ د ژولو په وخت د هغه اړخ سرتګه ښکته خواته کش کیږي ،عيناً لکه ، ptosis
چې په  Marcus Gunnکې ليدل کیږي

Acquired Ptosis

.II

 :Neurogenic Ptosis .١په قسمي او ياتام ډول درېيم قحفي زوج د فلج له کبله منځ ته راځي.
:Mechanical Ptosis .٢په ميخانيکي ډول د پورتنۍ زیزمې دروندوالی (وزن زياتوالی ) ،چې په
پړسوب ،هايپر ټرويف او د زيزمو په تومورو کې واقع کیږي.
 :Myeogenic ptosis .3د زیزمې د عضببالتو د افت له امله لکه د  Levatorعضببلې له رضبې څخه
د عضالتو ډسټرويف او په  Myaesthenia graveisکې ليدل کیږي.
 :Pseudoptosisپورتنۍ زيزمه په ګاټي باندې موقعيت لري  ،کله چې د زیزمې مقويت ختم يش،

.III

لکه په  Shrunken eyeball ،Micropthhalmiaاو د ګاټي په وړوکوايل کې لیدل کېږي.
اعراض:
.١
.٥
.٣
.4

که کيس يې بند کړي وي د ليد تشوشات به ورکوي.
د ټوسيس له امله په تندي کې ګونځې له نارمل حد څخه زياتې ليدل کیږي.
د ښايست له نظر ه به بد ښکاري.
د زیزمې پوستکی به يې ګونځې نه لري.

عاليم:
.١
.٥
.٣
.4
.٢
.6

د پورتنۍ زیزمې د غورځيدو له امله د قرنیې زياته برخه پوښلې وي.
د زيزمو تر مينځ واټن د ) (Palpebral fissureبه له نارمل څخه تنګه وي.
د پورتنۍ زیزمې په پوستکي به ګونځې نه ليدل کیږي.
د تندي ګونځې او وروځې به له نارمل حالت څخه پورته ښکاري .
رس به شا ته ټيله ښکاري.
د  Levatorعضلې د فعاليت اندازه باید وکړی يش.
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 که د عضلې فعاليت د  ١٢ميل مرت په اندازه وي  ،په نارمل حالت داللت کوي.
 که د عضلې فعاليت د  8ميل مرت په اندازه پورته کړی وي  ،دا يې ښه شکل دی .
 که د فعا ليت اندازه یې له ٧څخه تر  ٢ميل مرت پورې وي ،دا یې بد نه دى.
 که د عضلې فعاليت یې تر  4ميل مرت پورې وي کمزوری حالت دی .
ټوسيس په  Mild, Moderate, severباندې ويشل شوي دي.
درملنه :
 .١که ټوسببيس د دريېم قحفي زوج د فلجتوب له امله راغلی وي ،د دوه ګوين ليد د پيدا کیدو له امله
د ټوسيس درملنه نه اجراکیږي.
 .٥د والدي ټوسبببيس لپاره ښبببه عمر له  4څخه  ٢کاله دی ،او له دې څخه مخکې هم عمليات کوالی
شئ  .د ټوسيس عمليات په درې طريقو اجرا کیږي.
 .Aکه د  Levatorعضلې فعاليت او وظيفه ښه وه؛ نو د عمليات په واسطه يې عضله لنډيږي.
 .Bکه  Levatorعضبله مکمله فلج شوې وي ؛نود زیزمې عضله له  Superior rectusعضلې رسه
وصلوو.
 .Cکه  levatorاو  superior rectusعضبببلې دواړه فلج وي د زیزمې پورته کول د frontal
عضلې په واسطه اجرا کیږي.
د زيزمې سليم تومورونه :Benign Tumors

په زیزمه کې خبيث او سليم ډول تومورونه پيدا کیږي.
.A

 :Xanthomaپه يوه يا دواړو سرت ګو کې پيدا کیدای يش  .داخيل کنتس ته نږدې د زيزمو له

پاسه نرۍ-نرۍ ټوټو په څري ليدل کیږي ،چې په هغه کسانو کې چې کلسټرول يې له نارمل اندازې څخه
زيات يش ،ددواړو زېزمو په شاوخوا کې پيدا کېږي.

 :Haemangioma .Bد زیزمې په پوستکي  haemangiomaد  capillary angiomaله امله
پيداکیږي.
 :Mole(Naevus) .Cد زیزمې په څنډو کې ليدل کیږي  ،د زیزمې څنډې او منضمه متاثره کوي،
په جراحي ډول یې ويستلی شئ زياتره وخت په خبيث شکل باندې بدليږي.
 :Neurofibroma .Dمعموالً پورتنۍ زيزمه اغیزمنوي.

په عمودي  Neurofibromaکې عصبي ريشه د  cordپه څري د زیزمې په پوستکي حس کیږي.
د زيزمې خبيث تومورونه Malignant tumors

 :Squamous cell carcinoma .Aپه زړو خلکو کې ليدل کیږي  .د پوستکي د Epethelial
حجراتو له متغريکیدو رسه لیدل کیږي.
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 :Basal cell carcinoma (Rodent ulcer) .Bزیزمې په خبيثو تومورونو کې مشهور تومور
دی ،چې داخيل کنتس ته نږدې په الندې زيزمه کې پيداکیږي ،د پوستکي اربټ  ،عضالت او
هډوکي تخريبوي.

ترشيحي پوښتنې:

د زيزمې پوښتنې

 .١د زېزمو تعصيب د کومو اعصابو په واسطه تررسه شوى؟
 .٥د زېزمو والدي افاتو نومونه وليکئ؟
 .٣د  Blepharitisالملونه وليکئ؟
 .4د  Ulcerative Blehparitiesاختالطات وليکئ؟
 External Hordeolum .٢او  Internal Hordeolumترمنځ فرق وليکئ؟
 .6د  Trichiasisدرملنه ترشيح کړئ؟
 Entropion .٧په څو ډوله دى؟
 Ankyloblepharon .8الملونه وليکئ؟
 .٩د  Congenital Ptosisپتالوژي وليکئ؟
 Pseudoptosis .١٧په کومو حاالتو کې ليدل کېږي؟
 .١١په زېزمو کې تر ټولو زيات رامنځ ته کېدونکى تومور کوم يو دى؟
 .١٥د  Symblepharonد رامنځ ته کېدو وقاعه وليکئ؟
 .١٣په زېزمو کې د  Basal cell carcinomaدرملنه وليکئ؟

څلور ځوابه پوښتنې:

 .١د  Trichiasisپه درملنه کې شامل نه دی:
ectropion surgery .A
Epilation .B
Electrolysis C
 : Dد پوستکي لرې کول
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 .٥د زیزمو ډیر زیات خبیث او ډیر واقع کیدونکی تومورعبارت دی له :
Melanoma sarcoma .A
Squmous cell carcinoma .B
Basal cell carcinoma .C
all above .D
 .٣د  Ulcerative blephritisله اختالطاتو څخه نه دی ؟
Distachiasis .A
Madrosis .B
Tylosis .C
ectropion .D
.Stay or External Hordeolom .4
 Moll and Zie`s .Aعدواتو حاد تقیحي التهاب
 .Bد  Chalazeonحاد تقیحی التهاب
 .Cدزیزمې د عداواتوحاد تقیحي التهاب
 .Dټول ناسم دي.

 .٢د  Symblepharonد اعراضو عالیم له جملې څخه دی .
Lagophthalmos .A
Diplopia .B
 .Cټول ناسم دی
 .Dټول سم دي
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پنځم څپرکی

منضمه The conjunctiva
اناتومي:

یوه نرۍ شفافه بې رنګه پرده ده،چې د زیزمو داخيل طرف د ګاټي قدامې لوری تر  limbusپورې پوښي.
منضمه تل له ګرد  ،باد  ،حرارت  ،وړانګو او رضبورسه مخامخ ده همدا علت دی،چې په انتان ډیره اخته
کیږي.
د اناتومي جوړښت له مخې د منضمې برخې:
 :palpebral .1د زیزمو داخيل طرف یې پوښلی دی،چې د زیزمو له څنډو څخه تر fornix
 conjunctivaپورې دوام پیدا کوي

 :bulbar conjunctiva .2د ګاټي په قدام کې د  scleraپه مخ سسته پرته ده ،خو په  limbusبرخه

کې له ټینون کپسول رسه قوي التصاق لري.
 :Fornice conjunctiva .3د بلرب او پلپیربال منضمې د يوځای کیدو برخې څخه عبارت دی ،چې
سست موقعیت لري .
 :Plica semelenaris .4د سرتګې د پوزې طرف کونج کې واقع دی نیاميي هاليل شکل لري د
هستالوژۍ له نظره د منضمې او پوستکي دواړو خواص لري.
 :Limbus Conjunctiva .5هغه منضمه چې د  Scleraاو قرنيې د اتصال په برخه کې واقع وي.
د منضمې جوړښت:
له دوو طبقو څخه جوړ شوی دی.

 : The Epithelium .1د اپتیلم حجرات له دوو څخه تر پنځو طبقو جوړشوی دی.
The Stroma: .2چې د وینې رګونه ،منضمې نسج ،د منضمې عدوات لکه  Krause,wolfring ,او
 Goblet cellدي.
د وينې اروا:
د قدامې او خلفي  conjunctival arteriesپه واسطه اروا کیږي.

ملفاوي تخليه:

ملفاوي تخليه يي  Peri auricularاو  Sub Mandibularملفاوي عدوا تو ته صورت نیيس.
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تعصيب:
 : Sensory nervesد پنځم قحفي عصب له افتلميک او مکسیلري څانګو څخه تعصيب کیږي.
:Sympathetic nervesد Sympathetic plexusپه واسطه تعصيب صورت نييس.

د منضمې التهاب Conjunctivitis
د منضمې التهاب ته  Conjunctivitisوايي چې دبکرتیا ،پرازیت  ،فنګسونو  ،کالمیډیا او وایرسونو له امله
منځ ته راځي.
د منضمې په التهاب کې الندې تغیرات لیدل کیږي.
 :Iافرازات:

د منضمې افرازات  ، serous exudatesد منضمې ضایع شوي اپتیيل حجرات او اوښکو څخه جوړ
شوي.افرازات په الندې ډولونو رسه پیدا کیږي.
 .aاوبړن افرازات :په حاد الرجي او وایرويس التهاباتو کې موجود وي

 :Mucin .bڅلېښتناکه مايعات  ،چې د سپريل په رسه مخه کې لیدل کیږي.
 Mucopurelent: .cپه بکرتیاوي او کلیمیډیا په التهاباتو کې لیدل کیږي.
Purulent : .dپه شدید او حاد بکرتيايي التهاب کې لیدل کیږي.
 : Conjunctival reaction :IIد منضمې عکس العمل د انتان په مقابل کې په الندې ډول رسه ليدل
کیږي.

 :Hyperemia-١په فورنیس برخه کې به ډیر سور والی لیدل کیږي مګر په ملبس ساحه کې به سوروالی

کم وي.

 :Oedema and chemosis :٢د منضمې پړسوب،چې د منضمې په التهاب او انتاين واقعاتو کې لیدل

کیږي.
 :Follicle :٣د التهاب له امله  lymocyte hyper plasiaورکوي .
 : Papilla :4له مزمن التهاب څخه مینځ ته راځي،چې پړسیدل نسبتاَ غیر وعايي وي .راوتىل جوړښت په
منضمه کې.
 : Membrane :٥په دوه ډول پیدا کیږي .
اول  :حقیقي پرده  :د شدید التهاب له امله مینځ ته راځي چې له اپیتل حجراتو رسه تړلې اړیکه لري او
په لرې کولو رسه په هغه ځای وینه پیدا کیږي.
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دویمه :دروغجنه پرده.:دا یو  coaguliumدی چې د بدن د بکرتیا د توکسینو په مقابل کې پیدا کیږي
او د  Epithelial cellsپه سطحه یا مخ باندې ځای نیيس ،په اسانۍ رسه لرې کیږي.

 ١-٥شکل :په منضمه کې حقیقی پرده.

:Lymphadenopathy : III
د غوږ تر شا ملفاوي عدوات په وایريس او کلمیډيا التهاب کې پړسیږي .

د منضمې حاد التهاب Acute conjunctivitis

Acute mucopurellent conjunctivitis :I

 :Etiologyد مختلفو بکرتیاوو لکه ،Streptococcos ،Staphylococcos

،Pneumococcos

 Adenovirus ،Haemphilusاو له  Mesleرسه يوځاى وي.
وقوعات:
زیاتره  epidemicشکل رسه په دواړو سرتګو کې واقع کیږي.
له ګوتو او مچانو رسه ډیر زیات خپریږي .معموالً خپله ښه کیږي.
اعراض :
.1
.٥
.٣
.4
.5

سوروالی او ( Grittinessدرونوالی) چې د اجنبي جسم احساس موجود وي.
 Mucopurelentتقیحي افرازات به په فورنکس او د زیزمو په څنډو کې لیدل کیږي
سهار له خوب څخه وروسته به سرتګې بندې وي .
 Hallosد منضمې د التهاب له امله به شنې زرغونې لیدل کیږي.
د زيږوايل او نرموايل احساس
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عاليم:
 .1د سرتګې سوروالی.
 Chymosis .2او یا ممکن تحت املنضمې نزف موجود وي.

 ٢-٥شکل.Mucopurelent Conjunctivitis :

اختالطات :
Superficial keratitis .1
Marginal corneal ulcer .2
Chronic conjunctivitis .3
درملنه:
په پاکو اوبو رسه بیا -بیا ځلې وینځل.
د انتان کنټرولولو لپاره لومړى کلچر انتي بایوګرام اجرا يش او بیا وروسته ورته انتي بيوتيک څاڅکي هر
ساعت وروسته یو څاڅکی او د شپې لخوا ملهم توصیه کیږي.
که له روښنايي څخه ویریدنه واقع شوې وي  ،تورې عینکې استعامل کړئ .
مخنيوی:

تر ممکن حده ناروغ د ټولنې له نورو وګړو څخه لرې وساتل يش.
د ناروغ شخيص استعاملوونکي شیان لکه دستامل،دستپاک وغیره نور څوک استعامل نه کړي.
روغه سرتګه دې له ناروغې سرتګې څخه جال وساتل يش
ناروغ دې تل خپل السونه په صابون ووینځي.

د سرتګې کلينيکي ناروغۍ  //د منضمې ناروغۍ

71/

Purulent conjunctivitis (Acute blenorrhoea) :II

ډير شديد او تحديدوونکی التهاب دی ،چې په دوه ډوله پيدا کیږي.
 .aپه بالغانوکېAcute purulent conjunctivitis :
 .bپه کوچنيانو کېOphthalmia neonatorum :

Acute purulent conjunctivitis
د منضمې حاد التهاب دی ،چې په بالغانو کې پيدا کیږي.
: Etiologyزياتره د  Gonococcosله امله منځ ته راځي
وقوعات  :په نارينوو کې زيات واقع او زياتره ښۍ سرتګه مخکې په افت اخته کیږي.
اعراض:






په حاد ډول به زيزمې او منضمه پړسيدلې وي .
تقيحي افرازات به د زيزمو په څنډو ،کونج او فورنکس کې موجود وي .
په سيستمک ډول به تبه موجوده وي .ناروغ به ذهناً ناارامه وي.
د پس له امله به په لیدلو کې  hallosلیدل کیږي.

عاليم:






په واضح ډول به سوروالی او پړسوب ليدل کیږي.
په زياته اندازه به قيحي افرازات او  chymosisليدل کیږي.
زيزمه به پړسيدلې او حساسه وي .
په نادر ډول به کاذبه پرده د زيزمو په منضمې کې ليدل کیږي.
د غوږ شاوخوا ملفاوي عدوات به پړسيديل وي.

اختالطات :
 .١د منضمې پاپيالګانې د لويوايل له امله سرتګه نارامه وي.
 .٥قرنيې ټ (زياتره  ) Marginal corneal ulcerورکوي د بکرتیاوو مستقيمې مداخلې له امله مينځ
ته راځي.
 .٣د  iritisاو iridocyclitis
 .4ممکن د قرنيې د زخم له الرې سرتګه سورۍ يش.
 Arthritis .endocarditis .٢او septicemiaالمل کیدای يش .
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درملنه:
د منضمې جوف باید په پاکو تازه اوبو د ورځې څو کرتې ووينځل يش.
د بينزاتني پنسلينو (١٧٧٧٧يونټه يف ميل ليرت) جوړشوی محلول په هردقيقه کې يو څاڅکی،له يو تر يونيم
ساعت پورې او بيا دوه څاڅکي هر څلور ساعته وروسته د درېیو ورځو لپاره توصيه کیږي
که له پنسلني رسه الرجي لري  Ciprofloxacin, tobramycin, gentamicin,Tetracyclinاو يا داسې
نورو مهيا درملو څخه استفاده وکړی يش .
که قرنيه په افت اخته وي نو Atrophineد ورځې دوه ځلې اچول کیږي .
وقايه :
روغه سرتګه چې په افت نه وي اخته شوې ،تر حده کوښښ ويش،چې په افت اخته نيش همدارنګه استعامل
هم شی.ناروغ باید له ټولنې څخه جال وساتل يش.

Ophtalmia neonatorum
د کوچني د پيدا کیدو په لومړنيو هفتو کې پيداکیږي ،خونن سبا ددې ناروغي د جدي وقايې وي تدابري
وي او قابیله ګانو د پوهې کچې د لوړ وايل له امله کم ليدل کیږي.
ددې ناروغۍ  ۴۰٪المل  Gonococcalانتان دی.
وقوعات:
معموالُ دوه طرفه وي.
زیاتره د مور له جنيس غړو څخه انتان ماشوم ته انتقالیږي.
اعراض:
 .1په لومړۍ اونۍ کې د ماشوم له سرتګو څخه هر ډول قیحي افرازات ددې ناروغۍ لپاره یو د خرب
زنګ دی .
 .2منضمه به رسه ،پړسیدلې او ټینګ زیړ مايل شني
رنګ نو به په سرتګه کې موجود وي.
 .3ټینګ قیحي نو به د زیزمو په څنډو او زیزمو په کونجونو کې موجود وي.
 .4له خوب وروسته به دواړه زیزمې نښتې وي.
عاليم:
 .1زیزمې به پړسیدلې او متاس رسه به دردناکې وي .
 .2منضمه به په واضح ډول احتقاين او کېموسیس به لیدل کیږي.
 .3ممکن د منضمې له پاسه کاذبه پرده موجوده وي .
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 .4وروسته دمنضمې له سوروايل رسه به ټینګ زیړ بخن نو پیدا يش د زیزمې له خالصیدو رسه به نو
په زور رسه بیرون ته راوځي .
اختالطات:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

د قرنیې زخم.
د قرنیې کثافت .
د قرنیې سوری کیدونکی زخم
د ایرس راوتنه ).(Iris prolaps
Adherent leucoma
Endophthamitis

درملنه :د لويانود منضمې له درملنې رسه ورته په موضوعي ډول پنسلین توصیه کول او هم د رضورت په
صورت کې د  cephalosporinکورنۍ نوي مشتقات ،لومړى هرساعت ورته يوڅاڅکى اوبيا وروسته  ۴نه تر ۳
ځلور ساعته پورې تو صیه کیږي.
وقايه:

 په معقم ډول زیږون وکړى يش د زیږون په وخت کې پاکې دستکشې استعامل کړئ او له معقم االتو
سامانونو څخه استفاده وکړئ.
 په پوره اهتامم رسه  Antenatal careوکړئ له زیږولو څخه مخکې دهر ډول مهبيل افرازاتو درملنه
اجرا يش.
 له والدت سم وروسته د پنسلین څاڅکي باید ورته وڅڅول يش.

Membranous conjunctivitis.III

منضمه له هغه انتان څخه عبارت ده،چې د منضمې مخ د فایربینوس پوښ په واسطه وپو ښل يش .

الملونه:
 Coryeno bacterium diphtheria .1د سرتګو تر ټولو زهرجن بکرتيا انتان دی Gonococcus
 streptococcus ،,Pneumococcusبکرتیاګانې د منضمې پرمخ د یوې پردې د جوړیدو سبب ګرځي،چې په
 ۰-۶شکل کې ښودل کیږی.
اعراض:
 .1په کمه اندازه پړسوب موجود وي.
 .2نري سیروزي  Muco purulentافرازات به موجود وي .
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عاليم:
 .1زیزمې به پړسیدلې وي په سختۍ رسه به حرکت کوي.
 .2که زیزمه چپه کړی يش سپین رنګه پرده به موجوده وي.
 .3په شدیدو حاالتو کې به پرده له زیزمې رسه ډیره ټینګه نښتې وي په سختۍ رسه جدا کیږي او که جال
يش؛ نو وینه به ورکوي
 Periaricular .4ملف نوډونه به غټ شوي وي  ،درد او تبه به هم وي .
 .5د ستوين درد او تبه به هم وررسه مله وي .
تشخيص :د منضمې بکرتیاوي معاینې رسه او انتي بایوګرام له نتیجې وروسته سببي عامل پیدا کوو
مناسب انتي بایو تیک د څاڅکو او ملهم په شکل رشوع کوو.
تفريقي تشخيص:
له کاذبې پردې څخه تفریقي تشخیل کړی شئ کوم چې د ، Staphylo coccus ،Gonococcus
 Pneumococcus , Streptococcus, Influenzaاو  E. coliپه هغو کوچنیانو کې چې د ټیټې درجې معافيت
ولري واقع کیږي  .همدارنګ دا کاذبه پرده کله کله په توره ټوخلې  ،رشي او انفلوینزا ناروغیو کې مینځ ته
راځي .
اختالطات:
.1
.2
.3
.4

د قرنیې له زخمونو رسه .
 Iritisاو .iridocyclitis
Symblepharon
تطابق کې فلجوالی.

درملنه :
 .1ټولې پرده لرونکې منضمې التهاب دي ،په ابتدا کې باید د ډیپټري انتان په نیت تداوي کړی يش،چې
انتي بایګرام یې تثبیت نتیجه راځي.
 .2د پنسلین لوړ ډوز په موضوعي او سیستمک ډول باید تطبیق کړی يش.
 .3د ډیپټریا ضد سیروم له ۶۰۰۰۰څخه تر  ۳۰۰۰۰یونټو پورې په سیستمک او موضوعي ډول تطبیق کړی
يش.
 .4روغه سرتګه له انتاين سرتګې څخه باید جدا وساتل يش او ناروغ باید له ټولنې څخه تر ډیره بریده
جدا وساتل يش.
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د منضمې مزمن التهاب

Simple chronic conjunctivitis .1
د منضمې مزمن التهاب ،چې په دوامدار ډول پیدا يش منځ ته راځي.

الملونه:

 .1د سرتګو له دوامدار تخریشوونکو موادو رسه متاس لکه لوګی  ،ګرد  ،غبار ،الرجن مواد او نور کیمیاوي
او عطري مواد.
 .2د سرتګې .concretion
 .3د اوښکې دکڅوړی مزمن التهاب  ،د کږوشویو بڼو په فورنکس کې د اجنبي توکو شتون.
 .4سبوریک بلفراټیس.
 .5د رس پخې لرونکي ناروغان .
اعراض او عاليم :
.1
.2
.3
.4
.5

د ماښام لخوا سوزش ،دروندوالی او ناراحتي موجوده وي.
د زیزمو د څنډو ګرموالی او وچوالی احساس کوي .
په مشکل رسه به زیزمې خالصې سايت .
په خفیفه اندازه سريروزي افرازات موجود وي.
د فورنکس او  palpebralمنضمې سطحې به سوربخنې لیدل کیږي.

درملنه او وقايه:

 .1په کارګاګانو یا ګرد جنه هوا کې وقایوي عینکې باید استعامل يش.
 Bacteriologic .2تثبیت لپاره باید البراتواري معاینه اجرا يش،چې د کلچر نتيجه رايش د لنډ وخت
لپاره انتي بیوتیک ملهم اوڅاڅکي استعامل يش.
 .3مساژ په واسطه د موبومین غدواتو تخلیه باید اجرايش .
Angular conjunctivitis :٢

)(Diplo Bacillary conjunctivitis
د سرتګې کونج طرف ته د بلرب منضمې په زیاته اندازه سوروالی واقع شوی وي .
الملونه :
 : Morax axenfield diplo bacillus .1دا بکرتیا ددې ناروغۍ سببي المل دی ،چې پرتیو الیتک
انزایمونه ترشح کوي د منضمې نارمل اپیتلیل حجراتو د تخریب سبب ګرځي ،چې د پوزې په جوف او افرازاتو
کې دغه بکرتیا موندل کیږي.
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اعراض:
 .1د سرتګې په داخيل او خارجي کونج کې به په واضح ډول سوروالی موجود وي
 .2د سرتګې داخيل او خارجي کونج پوستکی به هم وررسه تخریب شوی وي.
اختالطات :

 .1نا درمل شویو ناروغانو کې  Blepharitisمنځ ته راځي.
 .2د قرنیې مرکزي  ،محیطي او یا هایپو پایون زخمونه ورکوي.
 .3د ناروغۍ بیا بیا ځلې واقع کیدل.
درملنه :
 Oxytetracyclin .1ملهم یې انتخايب درملنه ده
 Zinc sulpate .2لوشن استعامل يش.
 .3د شپې له خوا  zinc oxideملهم بایداستعامل يش.

)Trachoma (Egyptinian Ophthalmis

ټراخوما د منضمې یو مزمنه ساري ناروغي ده ،چې د منضمې د نارملې اناتومۍ د خرابوايل سبب ګرځي،
که عالج نيش د سرتګې معیوبیت مینځ ته راوړي.
المل :د ټراخوما ناروغي د لوی جسامت لرونکې غري وصفي ويروسونو له امله مينځ ته راځي،چې د
 )plt( psittasosis lymphogranuloma trachomaډلې پورې ارتباط لري Chlamydia trachmoatisدا يو
وايرس دی کوم مريضان چې د ټراخوما په مرض اخته وي له منضمې څخه يا له سرتګې څخه بل انسان ته رسايت
کوي Chlamydia trachomatis ،په  Epithelialحجراتو کې يو  colonyجوړوي  .چې د Harbestaedter
 Prowazed inclusion bodiesپه نامه رسه یاديږي..
:Pathology
د TRICیعنې () Tracoma inclusion conjunctivitisد اپيتيل حجراتو د ( Hyperplasiaهغه حالت
چې د يو  stressله امله د هغه حجرات يو بل شکل غوره کړي  ) .او د Lymphoid infiltrationسبب وګرځي.
د التهاب په دې پروسې رسه ف ايربو بالسټ فعاليږي او فايربوسيس جوړيږي چې دمنضمې scarسبب ګرځي.
 Scarبه ممکن د  Hyalinاو  Amyloidاستحالې باندي بدل يش  .د همدې استحايل او نکروسيس له امله
د تراخوما فوليکل د سرتګې له نورو ناروغيو څخه تفريق کیږي.
:Clinical Feature

 .١د تراخوما لومړنۍ دوره مخفي او پټه تیریږی.
 Incubation period .٥يې له  ٢څخه تر  ١٢ورځو پورې دی.
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 .٣تراخوما يوه بې زیانه ناروغي ده چې په هغه اشخاصو کې چې د پاکۍ پابند وي خپله ښه کیږي.
 .4د تراخوما حاده او تخت الحاده دوره له Bacterial conjunctivitisرسه تقريباً يو شان اعراض او عاليم
ورکوي .
اعراض :

.١
.٥
.٣
.4
.٢
.6

د اجنبي اجسامو احساس .
له سرتګې څخه اوبه تلل .
خارښ.
له روشني څخه ویريدنه .
سوروالی .
په عمومي ډول قرنيه او منضمه په يو وخت کې اخته شوې وي.

عاليم:
 Papillary hyperplasia .١چې د پورتنۍ زيزمې د ټارسل منضمې په منځنۍ برخه کې موجود وي .
 .٥فوليکل د تراخوما يوه وصفي عالمه ګڼل کیږي .فوليکلونه زياتره د زيزمې په الندنۍ یعنې Palpebral
conjunctivaکې پيدا کیږي.
 .٣د  Sicstrisationفوليکونه په  Follicular Conjunctivitisکې په واضح ډول پورتني پلپيربال په
منضمه کې په منظم ډول باندې په کتارونو کې تنظيم شوي وي  Sicstrisationیا د ټراخوما ندبه يا سکار ممکن
موضوعي وي .
 .4په  Regressive pannusکې رګونه په لنډه فاصله غځيديل وي ،پانوس د تراخوما تشخیيص نښه
ګڼل کیږي.

 4-٥شکل :تراخومافوليکولونه
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د  WHOد تراخوما ويشنه:
 TF (trachomatous inflammation-follicular) .1لږ تر لږه  ۴دانو  Foliclesپورې به په پورتنۍ
ټارسل منضمه کې لیدل کیږي.
 TI (trachomatous inflammation-Intense) .2پورتنۍ منضمه به زیګه  ،رسه او د فولیکولونو له
وجې به ډبله ښکاري.
 TS (trachomatous scarring ) .3په پورتنۍ تارسل منضمه کې به ندبوی نسج د فایربويس سپین رنګه
لینونو  ،شیټونو او بانډونوپه شکل لیدل کیږي.
 TT(trachomatous trachasis) .4یو یا څو دانې د بڼو به داخل د منضمې ته تاو شوي وي CO(corneal
) opacityپه قرنیه به د قرنيې کثافت په اسانۍ رسه لیدل کیږي له دې امله به یې دید کم شوی وي.
تشخيص:
له الندې نښو څخه چې کله دوه نښې هم ولیدل يش د تراخوما اطالق پرې کیږي.
Follicles or papillae .1
Epthelial keratitis .2
Pannus .3
 .4که په منضمه د وصفي ستوري غوندې ندبې ولیدل يش.
اختالطات:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

Thrichiasis
Entropin
د قرنیې زخم
د قرنیې کثافت
 Xerosisد سرتګې وچوالی
Ptosis
ړوندوالی

درملنه:

تر دې دمه ښه موثر او ځانګړي درمل د تراخوما لپاره نه دي پیدا شوي له داخلې او جراحي رسه یې
درملنه کیږي.
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داخله درملنه:
په موضوعي ډول د الندې درمل استعامل موثر دی.
 .1سلفاناماید له  ۲۰څخه تر  ٪ ۴۰فیصد د څاڅکو په شکل د ورځې  ۶-۳کرتو پورې تر  ۶اونیو پورې ورکول
کیږي.
 .2د تالی انتاناتو د مخنیوي په منظور سیپروفلوکساسین او یا کلور انفینکول څاڅکي د ورځې  ۶کرتې
ورکول کیږي.
 .3مصنوعي اوښکې د سرتګې د وچوايل له خاطره ورکول کیږي.
 .4د  Tetracyclinیا  Rifampcinاو یا  Erythromycinملهم د ورځې دوه ځله توصیه کیږي.
سيستمک درملنه:

په سیستمک ډول د  Tetracyclinیا  Rifampcinاو یا  Sulphamayd،Erythromycinډیرموثر دی خو
هر درمل په خپل ځای خاص اختالطات لري.
په اوس وختو کې  azithromycin 2 mg/kgپه یوه دوز رسه ډیر موثر ګڼل شوی دی.
جراحي درملنه:
اوس وختو کې د مرتقي انتي بیوتیکو د موجودیت له امله درملنې ته ډیر رضورت نه پیدا کیږي.
 Excision of fornix : .1پورتنی فورنکس شق کوو
Tarsectomy: .2
 .3د زیزمو د څنډو د ناروغیو درملنه لکه د زیزمو داخل طرف ته تاویدنه او ).Trichiasis(Entropion

Follicular conjuntivitis
:Ethiology

ال . pilocarpine , eserineوغريه .
 : ۰کیدای يش له کیمیاوي او ټوکسین موادو رسه ښکاره يش  .مث ً
 : ۲په عمومي ډول د وایرس له امله مینځ ته راغلی وي لکه Herpes , Adenovirus
: ۴د . Chronic conjunctivitis
اعراض:
 : ۰لږ خارښت او نا ارامتیا موجوده وي .
 : ۲په سرتګه کې به د بیګانه توکو احساس کیږي.
عاليم:

په الندين  fornixکې به زیات فولیکلونه ليدل کیږي  follicle ،به ګرد ،پړسیدلی او اندازه به یې له ۲-۰
ميل مرت پورې وي.
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:Types
د  follicular conjuntivitisمختلف ډولونه موجود دي لکه :
 Inclusin conjuntivitis .١د رامنځته کیدو علت  chlamydial infectionاو inclusion bodies
دی ،چې په  Trachomaکې ليدل کیږي له  Trachomaرسه شباهت لري د التهاب ابتدایه منبع په نارينه کې
 urethritisاو په ښځو کې  cervicitisوي .
Epidemic Kerato conjuntivitis .٥مختلف ډولونه لري
 Pharayngo conjunctival fever .٣ناروغ کې  pharangytisاو تبه موجوده وي او ممکن د
 Adenovirusله وجې پيدا شوې وي .
 Acute herptic conjunctivitis .4په ځوانو ماشومانو کې زيات ليدل کیږي کیدای يش corneal
 dendritic ulcerهم موجود وي.
 New castle conjunctivitis .٢د  New castle virusله امله مینځته راځي مرض یې نورو ناروغانو ته
انتقال مومي .
باید وویل يش،چې کیدای يش فولیکلونه د ډیر وخت لپاره پاتې کیږي له دې امله ناروغ د ناراحتۍ احساس
کوي او ممکن خپله رشف يش.
 Treatmentیا درملنه:

 .١د  Astrigent eye dropباید ژر -ژر استعامل يش.
 .٥د ناروغ تغذیه باید وساتل يش او مریض ته جدي پاملرنه ويش
 .٣په پوره پاملرنې رسه د ټانسلونو  Adenoidstonsils ،او پورتنیو تنفيس الرو درملنه ويش.

Allergic conjunctivitis
 allergic conjunctivitisپه درې ډوله دي.
Acute or subacute catarrhal conjunctivitis :١
دا یو حاد او یا تحت الحاد غیر مشخل  utricarialعکس العمل دی د الرجۍ لرونکې مادې په مقابل
کې څرګندیږي ،بکرتیایي پروټین په داخل د بدن کې مثال  Staphyloccocusپه پوزه ا و یا پورتنۍ تنفيس الرو
کې دغه حالت منځ ته راوړي ،خارجي پروټین مثالً له حیواناتو رسه متاس ( اس  ،پیشو،سپی وغیره ) له بوټو،
غوټۍ یا ګالنو څخه ګرد په سرتګو کې ولګیږي.
کیمیاوي مواد  ،د ښایست سامان او یا د دوایانو استعامل مثال Atropine ,د ویښتانو رنګ او داسې نور
د ناروغۍ پیرشفت سبب ګرځي.
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اعراض او عاليم:
خارښت د  Allergic conjunctivitisله مهمو نښانو څخه دی.
اوبړن افرازات.
د زیزموڅنډو سوروالی .
په منضمه کې به زیات فولیکلونو موجود وي.
تفريقي تشخيص:
په الرجک  conjunctivitisدلته د خارښت مشخل  hyperemiaبه موجود وي
په افرازاتو کې به په زیاته اندازه ایزینوفیل وي.
په دوامداره ډول هر کال کې د سپريل په موسم کې وي.
درملنه:






تر حده کوشش ويش،چې الرجي لرونکې ماده لرې کړی يش.که له دې رسه کومه نتيجه الس ته رانغله
باید د اوږد وخت لپاره  desensetizationدرملنه یعنې واکسین وکړی يش.
 Vasoconstrictorدرمل لکه  Adrenalin solution ۰۰۰۰/۰استعامل يش،چې له سوروايل او
 congestionڅخه مخنیوی ويش.
په الرجک عکس العمل کې انتي هستامین لکه( )Antistine privine 1 %ډیر موثر دی استعامل کړی
يش.
 Disodium cromoglycate 2%د  Mast cellsپه حجراتو کې د هیستامین دانو له خپرولو څخه
مخنیوی کوي د نورو درملو په نسبت خوندي دوا ده کوالی شو د زیات وخت لپاره یې استعامل کړو.
په سختو حاالتو کې  Cortico steroids dropsموثره په Tapringدوز رسه توصيه کیږي.

Phlyctenular conjunctivitis :٢
)(Eczematousconjuntivitis
د داخيل انتان او د ځینو پروټینو له امله د منضمې الرجک عکس العمل مینځ ته راځي.
:Ethiology

 .١د توبر کلوز په څیر د خارجي بکرتیایي پروټینو په مقابل کې الرجک عکس العمل منځته راځي.
 .٥د ټانسلونو او  Adenoidد  Chronicالتهاب کیدای يش  phlyctenula phlyectenularورکړي اوس
فکر کیږي چې  staphylococcusپروټین ددې ناروغۍ لپاره ښه مساعدکوونکى فکتور دی.
وقوعات:
 : Age .١ماشومان،چې عمر یې له  ۳نه تر  ۰۳کالو پورې وي ډیر اخته کیږي.
 .٥هغه کسان چې خپله حفظ الصحه نه مراعتوي او یا سوی تغذي ولري دې ناروغۍ ته ښه مساعد دی.
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اعراض:
ناراموالی ،سوزش  ،خارښت  reflex lacrimation ،عمومي شکایات دي
عاليم:
 .١یو یا زیات وړوکی دایروي خړ زیړ نولونه چې  ۴-۰ميل مرت پورې قطر لري د ملبس ساحې ته نږدې په
بلرب منضمه کې لیدل کیږي.
 .٥د ټولو نوډولونو شاو خوا infiltrationلیدل کیږي
:Clinical Types
 :Phlyctenular conjunctivitis .١کله چې  conjunctivaځانله په ناروغۍ اخته شوې وي.
 :Phlyctenular kerato conjunctivitis .٢کله چې  phlyctenپه  limbusکې موجود وي  .په
دې حالت کې به  conjunctivaاو corneaپه افت اخته شوې وي.

 :Phlyctenular keratitis .٣کله چې قرنیه ځانته په افت اخته شوې وي .دغه دوه حالته منځ ته

راځي .

Ulcerative phlyctenular keratitis .A

Diffuse infiltrative keratitis .B

spring catarrah :٣

)(vernal conjunctivitis
د منضمې د خارښ بیا -بیا پیښیدونکی موسمي مرض دی (چې دا په ګرمه هوا کې زیاتره پیدا کیږي )
منضمه رسه وي خارښ کوي دواړه سرتګې یوځای په ناروغۍ اخته کیږي.
الملونه:

د خارجي الرجۍ له امله مینځ ته راځي لکه ګرد  ،دوړه ،غبار او د ګالنو د ګرد له امله مینځ ته راځي.
وقوعات:
.١
.٥
.٣
.4
.٢

زیاتره له  ۴نه تر  ۰۰کلن پورې ځوانو هلکانو کې پیدا کیږي .
کیدای يش له یو کلنۍ تر  ۴۰کالو پورې دوام وکړي.
بیا -بیا په دواړو سرتګو کې مینځ ته راځي.
د سپريل په موسم کې یې اعراض او عالیم ډیر سخت وي مګر د ژمي په وخت کې ښه کیږي.
هر ځای پیدا کیدای يش.ساري ناروغي نه ده.

اعراض:

 .١خارښت یو عام شکایت دی
 .٥غلیظ شفاف بی رنګه مخاط ډوله اوبړنه مایع به له سرتګې څخه وځي.
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 .٣د سرتګې سوخت او اجنبي توکو احساس به کوي
 .4که قرنیه په افت اخته شوې وي؛ نو له رڼا څخه به ویره وي .
 .٢ژر -ژر د اوښکو تویدنه.
 :Typesدرې قسمه ليدل کيږي
:Palpebral form:I
دلته  conjunctival hyperaemiaاو  chemosisموجود وي ،د زیزمې طرف منضمه به رسه وي.
معموالً د شګو او یا اجنبي توکو په څیر احساس کیږي ،معموالًپورتنۍ زیزمه په افت اخته کیږي په مزمن
او دوامدار حالت کې څوضلعي کتلې د زیزمې په داخيل مخ پیدا کیږي د  cobblestonesپه نوم رسه
یادیږي،چې ناروغ ته ډیر تکلیف ورکوونکى وي conjunctiva ،به له نارمل حالت څخه ډبله شوې وي .
اپیتیلیم رنګ به سپین او شیدو ته ورته وي
برامدګیانی(راوتلې برخې) به سختې او د مرتاکم فربوزي نسج څخه منځ ته راغلی وي ایزینوفیل به په
زیاته اندازه وجود لري.
Bulbar form : II
د ګاټي په منضمه به سوروالی زیات وي په ملبس ساحه کې به په زیاته اندازه برامدګیانی او یا جالتینی
پیړوالی ښکاري د ملبس ساحې په پورتنۍ برخه کې به د دې ناروغۍ نښی په واضح ډول لیدل کیږي .چې
دا د سپريل درسې مخې تر ټولو ښه نښانه ده.دا فرازاتو په البراتواري معایناتو کې ښودل کیږي ،چې په
زیات اندازه به ایزونوفیل موجود وي .
د عمر په هر وخت کې رشوع کیدای يش د زیاتو کلونو لپاره دوام پیدا کولی يش له موسمي بدلون رسه
مرض کې کمښت راتللی يش .مګر ګرم ملر کې ګرځیدنه او وچې ګردجنې هوا رسه په مرض کې شدت راځي
زیاتره بلوغت ته په رسیدنې رسه مرض ښه کیږي.
اختالطات:
تر ټولو لوى بابړی یې د قرنیې ټ
ښه دی .

دی دومره ستونزمن اختالط نه ورکوي او په عمومی ډول د ناروغی انزار

تفريقي تشخيص:
trachoma .1
Chronic Cunjunctivitis .٥
Simple allergic Cunjunctivitis .٣
 :Mixed type of spring catarrah : IIIهغه ډول څخه عبارت دى ،چې هم  Bulbarاو هم
 pulpebralمنضمه په ناروغۍ اخته کوي.
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درملنه:













ناروغ ته Steroidلکه  Dexamethasoneيا  Betamethasonپه تکسري يا  Taimingدوز
رسه څاڅکي له  3-4ځلې د ورځې او ملهم د شپې لخوا د دوو هفتو لپاره دې استعامل کړي او
ناروغ ته وويل يش که په خپل رس دا درمل د ډېر وخت لپاره استعامل کړي ،ممکن د قرنيې د
ټپونو  Glaucomaاو پردې د پيدا کیدو المل يش.
 Acetylcysteine 10-20% dropsدرمل د مخاط جوړیدنه کنرتولوي .دا کیدای يش د plaque
د جوړیدنې مخنیوی کوي.
 Disodium cromoglycate 2% dropsموثره درمل دی تر ټولو ډیراستعاملیږي د ورځې ۳
دفعې ورکول کیږي  Mast Cell .څخه د  Histaminپه ازادید و کې مخنیوی کوي د ډیر وخت
استعامل کوم بد اختالط نه ورکوي
 Lodoxamide 0.1% dropsیو نوی جوړ شوی درمل دی  Histaminد cromoglycateدرمل
په نسبت ډېر بهرت دى.
 Cryotherapyد برامدګیانو لپاره ډیر موثر دی خو ندبه پریږیدي مګر یخ ټکور کول ښه تاثري
لري.
تورو شیشوعینکې د ناروغ لپاره ارام ورکوونکې او د مرض په شدت کې کمی راويل.
د  NSAIDsڅاڅکو استعامل د اوږد وخت لپاره کوم اختالط نه ورکوي او د مرض په کنرتول
کې ښه رول لري.
د پورتنۍ زیزمې په ټارسل پلیټ کې د سرتویدو زرقول ډیر موثر دی خصوصاً هغه ناروغان،چې
د کومو اختالطاتو خطر موجود وي .لکه د قرنيې ټ کې.
له جراحي درملنې رسه د غټو پاپیالګانو او یا پلکونو لرې کول دي.
د قرنيې د ډبلو پلکونو او قطراتو لرې کول دي.

وقايه:
 په سخت موسم کې د وقایه په منظور  beta radiationپه میاشت کې یو ځل د یوې میاشتې په واټن
د فيربوري ،مارچ  ،اپریل میاشت کې ورکول کیږي.
 د ناروغۍ له پیلیدو څخه مخکې ډای سوډیم کروموګالیکیټ ورکول کیږي ،چې د ناروغۍ په رشوع
کې مخنیوی وکړي.
 desensitization یعنې واکسین کول دومره موثر نه دي واقع شوي ،خو یوه اندازه تاثیر لري.
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د منضمې استحالوي تغريات

Concretions (lithisasis) .1
دا واقعات :زیاتره په پوخ عمر خلکو کې پیدا کیږي  ،د  Henlesغدواتو کې اپیتلیل حجرات تجمع کوي
هیڅ کله نه  calcifyکیږي .
اعراض او عاليم:

 خارښ او د اجنبي اجسامو احساس یې لوی شکایت وي .
 palpebral منضمه کې د ستنجاق د رسونو په څیر سپین رنګه جوړښتونه لیدل کیږي .
 د قرنیې او منضمې رسه د متاس له امله د اجنبي اجسامو د احساس سبب ګرځي.
درملنه :د تیرې څوکې سنت په واسطه یې دغه پلکونه ویستل کیږي.
Pinguecula (pingus=Fat) .2
مثلثي ډوله درې ضلعي جسامتونه د منضمې په بلرب برخه کې لیدل کیږي .زیاتره د ملبس برخې ته نږدې
د منضمې په palpebral partکې لیدل کیږي .عمده شکایت به د سرتګې د خارښ او ښایست له خاطره ناروغ
ډاکټر ته ځي کومې ځانګړې درملنې ته رضورت نه لري.

 ٥-٥شکل :د  Pingueculaمنظره.

Pterygium: .3
ظفیره یا Pterygiumیو مثلثي د فایربوزي او وعای پرده زیاتره د منضمې له پوزې طرف نه په قرنيې
باندې حرکت کوي ،چې رس ،باډي او لکۍ لري.
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الملونه:

 دا د  Pingueculaپه تعقیب پیدا کیږي یعنې لومړی پنګیکوال وی او وروسته ناروغ ته ضفیره پیدا
کیږي.
اعراض او عاليم:







زیاتره په وچه شګلنه ملري ګرم محیط کې چې الټرا وایلیټ شعا ولري پیدا کیږي.
د پوزې لخوا راځي او په قرنیه اوړي .
د ښایست له مخې بد شکلی لیدل کیږي.
دید هغه وخت خرابیږي ،چې په قرنیه د دید ساحه پوښلې وي او په کمه اندازه استګامټېزم ورکوي.
که د سرتګې حرکت د ضفیرې له امله محدود شوی وي؛ نو دوه ګونی دید به ورکوي.

Parts:
 :Apex or head .1د ضفیرې لومړنۍ برخه ده،چې په قرنیه باندې حرکت کوي.
 :Neck .2د ضفیرې نرۍ برخه ،چې په قرنيه باندې موقعيت لري .
 :Body .3د ضفیرې پاتې برخه ده چې له منضمې رسه متاس لري.
ضفیره د سیر له مخې په دوه ډوله ده:

 .aمرتقي یا پیرشفت حالت زياتیږي هغه حالت چې ضفیره پړسیدلې رسه وي حرکت به یې ورځ
په ورځ مخ ته زیاتیږي.
 .bاټروپیک حالت هغه دی چې په قرینه کې په کمه اندازه وي او سوروالی ونه لري حاسف جالتيني
لیدل کیږي.

درملنه :

که  Atropic Stageوي او ديد یې نه وي تحديد کړی درملنې ته رضورت نه لري.
که پیرشفته حالت وي  ،استګامتیزم یې ورکړی وي بد شکله ښکاري؛ نو د جراحۍ په واسطه یې درملنه
تررسه کوو .
ضفیرې له عملیات وروسته بیا -بیا پیدا کېدل په ځوانو ناروغانو کې ډیر پیدا کیږي .په عملیا ت کې
یو درمل میتو مایسین يس نومیږي ،چې اصالً د رسطان په درملنه کې استعاملیږی په زخم باندې د  ۴دقیقو
لپاره ږدو بیا وروسته په مکمل ډول رسه مواد د نارمل سلین په واسطه لرې کوو .ددې په وهلو رسه د ضفیرې
له تکرار څخه مخنیوی کیږي.
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 6-٢شکل.Pterygium :

.١
.٥
.٣
.4
.٢
.6
.٧
.8
.٩
.١٧
.١١
.١٥
.١٣
.١4
.١٢

د منضمې پوښتنې

د منضمې جوړښت د اناتومي له نظره څو برخې لري؟
د منضمې په التهاب کې افرازات په څو ډوله دي؟
د  Acute blenorrheaپه څو ډوله دى؟
د  Ophtalmia neonatorumاختالطات وليکئ؟
 Membranous conjunctivitisالملونه وليکئ؟
د  WHOله نظره د تراخوما ويشنه وليکئ؟
د تراخوما اختالطات په لنډ ډول ترشيح کړئ؟
د تراخوما جراحي درملنه وليکئ؟
 Allergic conjunctivitisپه څو ډوله دى؟
د  Eczematous conjunctivitisکلينيکي ډولونه وليکئ؟
 VKCاعراض او عاليم وليکئ؟
د منضمې استحالوي ناروغيو نومونه وليکئ؟
 Pterygiumبرخې وليکئ؟
د  Pterygiumاعراض او عاليم وليکئ؟
د منضمې حيص تعصيب د کوم عصب په واسطه کېږي؟
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شپږم څپرکی

د اوښکو سيستم ( )Lacrimal System
اناتومي:
د هرې سرتګې د اوښکو سيستم له دوو برخو څخه جوړ شوی دی .
 : ١افرازي برخه :secretory part
 : Aد اوښکو اصيل عدوات .
 : Bد اوښکو کومکي عدوات .
 :٢د اوښکو اطراحي برخه :Excretory part
Lacrimal puncta : A
Lacrimal canaliculi : B
Lacrimal sac : C
Nasolacrimal duct: D
Hasnar valve: E

د اوښکو عدوات

د اوښکو عدوات چې د او ښکو د اصيل عدواتو په نوم یادیږي اوښکې توليدوي .د سرتګې وحيش طرف
کونج په پورتنۍ برخه کې د  Forntal boneپه ژوروايل کې،چې د  Lacrimal fossaپه نوم رسه ياديږي موقعیت
لري د يو بادام دانې په اندازه جسامت لري له دوو برخو څخه جوړ شوی ،ښکتنۍ برخه يې د palpebral
partاوپورتنۍ برخه يې د  Orbital partپه نوم رسه ياديږي دا عده د  ١٥عددو په شمري نالۍ يا قناتونه د
پورتنۍ زيزمې په فورنکس کې خالصوي .دا عدوات اوښکې افرازوي ،چې د اوبو  ،مالګې او اليزوزوم انزايم څخه
تشکیل شوي دي .
د اوښکو کومکي عدوات Accessory Lacrimal Gland
دا واړه عدوات دي ،چې په زيزمې کې موقعيت لري او اوښکې توليدوي .
 :Glands of krause .1د منضمې فورنکس ته نږدې موجودې دي ،په پورتنۍ زيزمې کې ٥٧او الندنۍ
زيزمه کې تر  ۱پورې موجود دي.
 :Wolfring .٢د اوښکو کومکي عدواتو له جملې څخه دي د څو دانې د پورتني ټارسل پليت په څنډو
کې موجودې وي.

د سرتګې کلينيکي ناروغۍ  //د اوښکو سيستم

89/

 :Goblet Cell .3ګوبلټ حجرات چې د ميوسني موادو توليدوونکي عدوات دي ،چې د اوښکو د فلم
دنننۍ طبقه جوړوي په ټوله منضمه کې موجود دي ،هر گوبلټ حجره د يوې عدې مثال لري د موادو له ترشح
څخه وروسته عده يا حجره ملنځه ځي .
 .4موبومني عدوات ) :Meibomian Glands (Tarsal Glandsد سيباشيس عدواتو متغري شکل

دی ،په پورتنۍ زيزمه کې له  ٥٧څخه تر  ٣٧پورې موجود وي د دې قناتونه مستقيامً د زيزمو په څنډو کې
خالصيږي د اوښکو د فلم باندینی پوښ جوړوي .
د سرتګې اطراحي برخې:
 :Lacrimal Puncata .١د زيزمې د څنبډې لبه داخيل کنتس څخه  6ميل مرت لرې يوه راوتلې
برخه چې  papillaنوميږي دوه سوري پورته او ښکته خوا کې واقع دي.
 :Amphola .2له پنکټای څخه منشه اخيل ا وعمودا ً موقعيت لري  ۲ .ميل مرته اوږدوالی لري.
 :Lacrimal Canaliculi .3دوه وړې نالۍ پورته او ښکته خوا کې موقعيت لري .له Amphola
څخه وروسته منشه اخيل وړه نالۍ بيلې -بيلې د او ښکو کڅوړې ته او يا يو ځای د common
 canaleculiله الرې د او ښکو کڅوړې ته خالصيږي.
 Lacrimal Sac .4د اوښکې کڅوړې :د کڅوړې شکل لري  Columnar epitheleumحجراتو
په واسطه پوښل شوې ده په  Lacrimal fossaکې موقعيت لري ١٢ .ميل مرت اوږدوالی او-١٣
٢ميل مرت یې سور دی  Canaliculi.له الرې د اوښکو په کڅوړه کې خالصیږي د کڅوړې الندې
برخه د  Nasolacrimal ductپواسطه له پوزې رسه ارتباط پيدا کوي

 :Nasolacrimalduct .٥دا د پردې په څیر نالۍ ده ،چې  ۲سانتي مرتا وږدوالی لري د پوزې د
الندين مياټوس ته خالصیږي چې زياتره د اجنبي اجسامو  ،د پوزې پتالوژي او والدي ابنارملټیو له کبله
د کانا ل د بندش سبب ګرځي.

 :Blood supply and drainageد سرتګې رشياين اروا د  Lacrimalرشیان په واسطه اروا کیږي،چې
د  opthalmicرشيان او  Maxiliary arteryڅخه اروا کیږي وريدي اروا د لکرميل وريد څخه پورتني افتلميک
وريد کې تشيږي.
 :Lymphatic and drainageدسرتګې د منضمې او اوښکو غړو ملفاوي تخليه periauricular

 lymph nodesته صورت نييس .
اوښکې :اوښکې د اوښکو له عدواتو څخه ترشح کیږي نږدې قلوي  7.5 phدي .ددې په ترکیب کې په
واضح ډول اوبه  ،لږه اندازه مالګه یعنې سوډيم کلورايډ ،شکر،يوريا  ،پوتاشيم او اليزوزايم ،چې يو بکرتيا وژونکی
انزايم دی موجود دي .
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په نویو زيږيدلو ماشومانو کې له  4-٣اوونیو وروسته له زيږيدلوڅخه د اوښکو جوړيدنه صورت نييس د
اوښکو اوسط ډول جوړيدنه  ٢،٧څخه تر  ٥ميل مرت پورې په یوه دقیقه کې دي
د اوښکو فلم  :Tears filmهغه اوښکې چې د منضمې په جوف کې توليديږي له دريو غټو برخو څخه
جوړې شوي دي .
 :Mucous Layer .1دا يو ه  hydratedطبقه ده په جوړښت کې ميکو پروټني لري goblet
 cells,crypts of henleاو د manzعدواتو پواسطه افرازيږي .
 :Aqueous layer .٢دا طبقه د اوښکو د عدو او د اوښکو له کومکي عدو څخه افرازيږي د اوښکو
د طبقې منځنۍ طبقه تشکيلوي .

 :Lipid layer .٣دا طبقه د موبومني عدواتو پواسطه افرازيږي،چې په خپل ترکیب کې کولیسټرول
او اسټرايدونه موجود دي د اوښکو د طبقې بیرونی پوښ تشکیلوي .

 ١-٦شکل :د اوښکو د سیستم اطراحي برخې اناتومي.

د اوښکو سيستم ناروغۍ:

Acute Dacryo Adenitis

د اوښکو د عدواتو حاد التهاب ته وايي .
الملونه:
دا يوکم پيښیدونکی حالت دی ،چې زياتره له  ،mumpsانفلوانزا  infectious mononucleosisرسه
يوځای وي .
اعراض :
د شديد درد  ،سوروالی ،د سرتګې د بیرونی کونج پړسوب او له سرتګې څخه د زياتو اوښکو بهيدنه او
شدیده تبه موجوده وي .
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عاليم :
 .١د سرتګې بیرونی کونج به پړسيدلی او حساس وي او داپړسوب به ورو -ورو غمبوري او ټمپورال طرف
ته خپريږي .
 .٥د منضمې په پورتنۍ برخه کې به کېموسيس مو جود وي .
 .٣ممکن د  preauicularملفاوي عدوات پړسيديل او حساس وي.
 .4ناروغ به ناارام وي او رسدردی به لري .
اختالطات :
 د  pusد تجمع له وجې دانه او د دانې سورۍ کیدنه واقع يش .
 د عدواتو د پړسوب او وررسه د عدواتو Atrophyسبب کیږي په نتيجه کې د اوښکو د کموايل يا Dry
 eyeسبب ګرځي .
 په نادر ډول فيسچوال ورکولی يش.
Ectropion 
تفريقي تشخيص :
د زیزمې داين رسه  Stay،د قيحي کليزون يا  ، internal hardeolumد منضمې قيحي التهاب orbital ،
، cellulitisد تندي له هډوکي  Osteomilitisرسه تفريق تشخيل کړی يش.
درملنه
د ورځې څو ځلې ګرم ټکور توصيه کیږي.
په پوره ډوز رسه  Broad Spectrumانټي بيوټيک .
که آبيس Absceجوړه شوې وي ابيس شق کړی يش.
د درد ارامونې لپاره  Analgesicورکول دي.
د ناروغ عمومي وضعه کنټرول کړی يش.
 :Dacryopsد اوښبکو په عدواتو کې د اوښکو تجمع ،چې د سيسټ په څريموجود وي د نالیو د خرابيدو
له کبله منځته راځي.
 :Tumorsډير عام يې  Pleomorphic adenocarcinomaد سببرتګې په پورتنۍ زيزمه کې پيدا کیږي
د مکانيکي ټوسببيس سبببب گرځي په لږ وخت کې خپريږي شببديد درد وررسه ملګری وي او تداوي يې جذري
ډول د جراحۍ طريقې پواسطه ويستل دي .
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اوبړنه سرتګه :که اوښکې د زیزمو په څنډو اوړي دې ته اوبړنه سرتګه وايي .دوو حاالتو کې لیدل کیږي.
 :Lacremation که داوښکو اطراحي الرې خالصې وي بیا هم اوښکې د زیزمې په څنډو واوړي،
چې د پنځم قحفي زوج په تنبه کیدو کې مینځ ته راځي.

 :Epiphora که د اوښکو اطراحي الرې بندې وي او اوښکې د زیزمې په څنډو واوړي د
 Epiphoraپه نامه رسه یادیږي.

 ٢-٦شکل :اوبړنه سرتګه.

د سرتګې وچوالی  :Dry eyeله نارمل حد څخه د اوښکو او اوښکو د فلم اجزاوو کموايل ته وچه سرتګه
وايي.په نتيجه کې د اوښببکو فلم زر ماتيږي د قرنيې د وچوايل له وجې د وخت په ترييدو رسه قرنيه او منضببمه
د  keratinizationسبب ګرځي ،ناروغ به له سوزش او سوخت څخه شکایت کوي .
الملونه:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

د اوښکو د يو جز لکه ليپډ  Aqueous ،او يا ميوسني کموالی موجود وي.
تراخم
د ټارسل پليت په ساحه جراحي اجرا کوو.
Lagophthalmos keratitis
Neuroparalytic keratitis
Sjogran syndrome
په جراحۍ رسه داوښکو د عدې لرې کول .
د سيستمک ناروغيو په سري کې د اوښکو کمښت.
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 Xerophthalmia .9يعنې د ويټامني  Aکمښت .
د کیمياوي توکو  ،شعاعي او حرار ت په واسطه د منضمې سوځيدنه.
.11
 .11د بکرتيا او يا وايرس له وجې د منضمې ځنډنی التهاب .
 .12د الرجي ضد درمل او د انتي کلونرجيک درملو استعامل .
اعراض:






دسرتګې د وچوايل احساس کوئ.
د اجنبي جسم  ،سوخت ،خارښ.
درد
روښنایي څخه د ويرې.
زر زر د سرتګو رپول.

عاليم:
منضمې به خپل شفافيت له السه ورکړی وي ممکن سخته  ،پړسيدلې ،رسه ليدل کیږي د فلوروسني تلوين
له وجې د قرنيې له پاسه به نقطوي شکله رنګه نقاط ليدل کیږي.
په وچه سرتګه کې خصو صاً د ميوسني طبقې په نشتوايل کې د قرنیې له پاسه تارونه ليدل کیږي ،دغه
تارونه چې يو رس يې ازاد وي او بل رس به يې د قرنيې اپتييل حجراتو پورې نښتی وي د Rose bengal testپه
واسطه (چې ګاليب رنګ لري رنګ کیږي ).تشخیصیږي.
تشخيص:
د وچې سرتګې د تشخيل لپاره د Schirmer test1, Schirmer test 2 ،tear film break up timeاو
د  Basic secretionټسټ په واسطه اجرا کیږي(.د سرتګې په کتنه کې ترشیح شوی).

Dacryocystitis
د اوښکو د کڅوړې التهاب ته ويل کیږي  .په دوه ډوله دي
 .١والدي
 .٥کسبي
 .aد کڅوړې مزمن التهاب
 .bد کڅوړې حاد التهاب
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د اوښکو د کڅوړې والدي التهاب Congenital dacryocystitis

د نوي پيدا شوي ماشوم د اوښکو د کڅوړې مزمن او يا حاد ډول په التهاب اخته کیدای يش.

الملونه:
په والدي ډول د پوزې او کڅوړې تر مينځ د نالۍ نه جوړيدنه او يا بنديدنه يو عمده دليل ګڼلی يش  .د
قنات مينځ ممکن د مړو اپتیيل حجراتو په واسطه بند شوی وي  .يو طرفه او يا دوه طرفه کیداي يش .
اعراض:
 .١په (رخسار) د اوښکو تويدل  .چې زياتره په دريېمه او یا څلورمه اونۍ کې لیدل کیږي .
 .٥سرتګه کې ممکن قيحي افرازات اويا د منضمې التهاب موجود وي .
 .٣سرتګه به له نارمل حالت څخه وړه ښکاري.
عاليم:
 .١ټينګ قيحي افرازاتو موجوديت په سرتګه باندې د اوښکو اوړيدل عمده عاليم تشکيلوي .
 .٥که د کڅوړې له پاسه زور رايش د کڅوړې محتويات د منضمې جوف ته راوځي دغه حالت د
regurgitation testپه نامه رسه یادیږي يا بندش باندې داللت کوي.
درملنه:
 .١په ابتدايي مرحلو کې داخله درملنه:

 د کڅوړې له پاسه مساژ کول :مور ته توصيه کیږي،چې د ورځې څو ځيل د کڅوړې له پاسه د
مساژ په څري فشار راوړي،چې دپوزې او سرتګې ترمينځ نالۍ باندې فشار رايش او نالۍ خالصه
يش.
 له مساژ وروسته په متوسع ساحه انتي بيوټيک استعامل کړی يش ،چې له مکروبو څخه مخنيوی
ويش  .تقريب ً % ٩۰ناروغان په دې طريقې رسه ښه کیږي.

 .٢جراحي درملنه :
د جراحي طريقې په واسطه د قناعت جوړول دي .
 :Probingيو نری سيخ د پورتنۍ پنکټايي له الرې لومړی د پنکټم پراخوونکي په واسطه پنکټم پراخه
کوو بيا دا سيخ د موضعي انستيزي الندې داخل کیږي  .دا طريقه باید په احتياط رسه اجرا يش،چې د قناعت
نارمل اپتيليل حجرات زخمي نيش.
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 ٣-٦شکل.probing :

د اوښکې د کڅوړې حاد التهاب Acute Dacryocystitis
د اوښکو د کڅوړې حاد قيحي التهاب ته ويل کیږي.
الملونه:
معموالً د مزمن ډکرسيسټايټس کې واقع کیږي.زياتره د پتوجن مکروبونو لکه نيموکوک  ،سټافايلو کوک ،
سټريپټو کوک داسې نورو له وجې مينځ ته راځي.
اعراض:
 .١د کڅوړې له پاسه په واضح ډول سوروالی او په ملس رسه د درد احساس موجود وي .
د پړسوب له وجې به کانالۍکوالي بند وي ؛نو د ريګارجيتيشن ټسټ به منفي وي .
 .٥د منضمې پړسوب او سوروالی او  sub maxillary lymphعدواتو پړسوب به موجود وي .
 .٣که دانه جوړه شوې وي په متاس رسه به فلکچويشن موجود وي
 .4که دانه بريون خواته ماته يش،د فسچول سبب ګرځي

اختالطات:

 .١د  lacrimalهډوکي  oesteomilitisورکوي.
 .٥د اربټ سيلواليټس يې خطرناک اختالط دی.
 .٣په وخيمو حاالتو کې  Cavernous Sinusترمبوسيس يې وژونکی اختالط دی.
درملنه
 .١ګرم ټکور  ،انتي بوتيک  ،د درد دوايي او د التهاب دوايي توصيه کیږي.
 .٥که دانه يې ورکړي عمودي شق د کڅوړې له پاسه په الندنۍ برخه کې چې په اسانۍ رسه د دانې
محتويات تخليه يش.
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 .٣که Fistulaيې ورکړې وي د فسچوال کانال باید د جراحي عمليې په واسطه لرې کړل يش  ،که د پوزې
او کڅوړې نالۍ بنده وي  D.C.Rعمليات به اجرا کړی يش .
که د کڅوړې او پوزې تر مينځ نالۍ خالصه وي متکرر  Syringingوکړی يش،چې نالۍ خالصه يش.

 4-٦شکل.Acute Dacryocystitis :

د کڅوړې مزمن التهاب Chronic Dacryocystitis
دکڅوړې مزمن قيهي التهاب معموال د پوزې او د اوښکو کڅوړې تر منځ د نالۍ بندش له وجې مينځته
راځي.
الملونه:





د پوزې د  Mucousaد مزمن التهاب
دپوزې دپولي
د پوزې د الندين ټوربينيټ هايپرټروپي
د پوزې  Nasal septumډير کوږوالی

ډولونه:
په درې ډوله پيدا کیږي
Catarrhal .١
Mucocele .٥
Suppurative .٣
وقوعات:

زياتره په بالغو اشخاصو کې پيدا کیږي مګر له  4٧کالو څخه پورته عمر ښځو کې زيات پيدا کیږي .
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:Pathogenesis
 .١د کڅوړې د محتوياتو د بندش له وجې .
 .٥التهاب ،زیاتره له حاد التهاب څخه وروسته منځته راځي.
اعراض :

 .١په زيزمو باندې د اوښکو ا وړيدل.
 .٥د اوښکو د کڅوړې له پاسه سوروالی  ،پړسوب او درد شتون .
 .٣د زیزمو په څنډو باندی د څه موجودیت.
عاليم :

 په منضمه کې دوامدار سوروالی او د کڅوړې له پاسه سوروالی وي.
 د کڅوړې له پاسه په زور ورکولو رسه به منضمې ته د قيحي اوبړن موادو راوتل ،دې عملې ته
 Regurgitation testوايي چې په دې ناروغانو کې مثبت وي .

 ٥-٦شکل :مزمن ډکړسیستیټ او .Regurgitation test

اختالطات:






د قرنيې نه جوړيدونکی زخم معموالً د ا زخم به  hypopyeonزخم وي .
د ګاټي له عمليات څخه وروسته په  panophthalmitisباندې سرتګه اخته کیږي .
د قيحي التهاب په نتيجه کې او د پروبينک (سيخ منډل ) له وجې  Lacrimal abscessورکوي .
Atonic sac
Lacrimal fistula
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:Investigation
 .١د پوزې مکمله معاينه به اجرا يش چې ايا  ،Rhienitisپولي  ،د الندين Inf Torbenat hypertrophy
خو نه لري .
 .٥د راډيولوژي معاينات باید اجرايش
 .3ډکروسيسټو ګرايف اجرا يش .
 .4د اوښکې په کڅوړه کې د پنکټوم له الرې رنګه فلوروسني مواد زرقوو،چې د رنګه موادو ليدل د پوزې
په جوف کې د کڅوړې او پوزې د نالۍ په خالصيدو داللت کوي .
درملنه:
 .١ابتدايه د رملنه:
 متکرر رسنج کول د پنکټوم له الرې د پنکټوم کنوال په واسطه په پنځه يس يس رسنج کې سالين
او انټي بيوتيک مواد اخلو او د پنکټم له الرې يې زرقوو له دې عملې څخه دوه مقصده تر السه
کوو.
 د انټي بيوټيک موادو له زرق رسه د انتان مخنيوى کوو.
 ددې عملې په واسطه مزمن ډکرو سيسټيټ تشخيل کوو
 .2جراحي درملنه:
په هغه حاالتو کې چې داخله درملنه موثره واقع نه يش ،جراحي تداوي يې غوره درملنه ده .
 :Dacryocystectomy (DC) .Iد عمليه جراحۍ په واسطه د اوښکو کڅوړې په مکمل ډول ويستل
کیږي .

نوټ Epiphora :ممکن د يو څه وخت لپاره پاتې يش مګر بيا په کراره خپله ورکیږي.
 :Dacryocystorhinostomy (DCR) .IIپه دې عمليات کې د کڅوړې له پاسه يو عمودي مايل شق

اجرا کیږي او د کڅوړې الندې اړوند هډوکی لرې کیږي  .له کڅوړې او پوزې له ميکوزا څخه يو پل اخیستل
کیږي .دواړه پلپونه رسه په ويکريل گنډو،چې د کڅوړې مستقيم ارتباط د پوزې له جوف رسه پيدا يش  .اوښکې
به د منضمې له جوف څخه پوزې ته جريان پيدا کړي .
اختالطات :

 .١په دې عمليات کې د وينې تويدنې چانس زيات وي.
 .٥د  DCRعمليات ناکاميدنه ده ،ددې مهم علتونه عبارت دي:
 د هډوکي وړوکي سوري کول .
 په غلط ډول د سوچرونو وهل دي .
 او د پوزې پتالوژي لکه د پوزې پولي  Chronic rhinitisاو داسې نور...
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څلور ځوابه پوښتنې:

د اوښکو د سيستم پوښتنې

صحيح ځوابونه په نښه کړئ.

 .١د والدي ډکروسیستيت ډیره غوره درملنه:
Massage and probing .A
Massage , probing and DCR .B
DCR and probing .D
 .Eټول غلط دي.

 .٥د اوښکو د غدواتو ډیر عام تومور عبارت دی له:
 .Aبزل سیل رسطان
 .Bد سکواموس سیل رسطان
 .Cد دوی مخلوط ډول
 .Dله ملیګننټ میالنوما څخه
 .٣د اوښکو فلم لري:
 .Aمنځنۍ اوبړنه برخه
 .Bبیرونۍ د لیپډو برخه
 .Cدنننۍ برخه میوسین ده
 .Dټول سم دي

 .4د مزمن ډکروسیستیټ له اختالطاتوڅخه دي:
panophthalmitis .A
lacrimal abscess: .B
atonic sac .C
 .Dټول سم دي

ترشيحي پوښتنې:

 .١د اوښکو د عدواتو د تومورونو نومونه واخلئ او درملنه یې ذکر کړئ.

 .٥د اښکو د کومکي عدواتو لپاره کوم ټسټ او څرنګه اجرا کوو ویې لیکئ؟
 .٣د  chronic Dacryocystitisاختالطات ولیکئ؟
 .4د مزمن ډکروسیسټیټ ډولونه تعریف کړئ؟
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اووم څپرکی
اناتومي:

The Orbit

له هغه خاليګاه څخه عبارت دی چې د مخ په قدام کې د پوزې په دواړو خواوو کې واقع دي او دوه عدده
دي مخروط ته ورته شکل چې قاعدې او څوکې لري څوکه یې د یو سوري ،چېOptic Foraminنومیږي شا ته
واقع ده ،همدا راز د  Orbitقاعده قدام ته واقع ده او د  Frontalاو  Maxillaryهډوکو په واسطه احاطه شوې
ده.
 :Orbital wallsد  Orbitalهره سطحه (چت ،زمکه ،او دواړه طرفه دېوالونه) چې له اووه عدده هډوکو
څخه جوړ دي  ،په الندې توګه ذکر شوي دي:
 Palatine, maxillary, lacrimal, frontal, ethemoid, sphenoidاو  zygomaticهډوکي.څخه جوړ
دی چې تر ټولو نری هډوکی له  lamina papyraceaڅخه عبارت دی او د  ethemoid sinusله پاسه په انيس
اړخ کې موقعیت لري.
:Orbital apparatus
 :Sup Orbital fissure .Aهغه ساختامنونه چې د دغې  fissureله الرې تیریږي عبارت دي له:
 د ټریجیمنل عصب  ophthalmicڅانګه.
Sympathetic nerve fiber 
Orbit vein 
Recurrent branch of ophthalmic artery 
:Optic foramin and canal .B
 :Optic canal .١چې د  5-10mmاوږدوالی لري او د  sphenoidهډوکي په کوچني وزره کې موقعيت
لري او الندين ساختامنونه له دې الرې تیریږي.
Optic nerve 
Ophthalmic artery 
Sympathetic nerves 
:Optic foramen .٥نوموړی ساختامن د  Optic canalپه نهایت کې واقع دی چې د  6mmپه اندازه
قطر لري.

د سرتګې کلينيکي ناروغۍ  //د  Orbitسيستم

111/

:Inf. Orbital fissure .C
دا د  Orbitد څوکې په ښکتنۍ برخه کې قرار لري چې النديني ساختامنونه له دې الرې تیریږي:
Cranial nerve maxillary branch 
Zygomatic nerve 
Inf. Ophthalmic vein 

د  Orbitناروغۍ:

:Orbital cellulitis
د سرتګو د انساجوقیحي التهاب څخه عبارت دی ،نوموړې ناروغي ډېره خطرناکه بلل کیږي له دې کبله
چې د ديد او د ژوند د السه ور کولو ویره لري.
الملونه:
دا ناروغي هر عمر او هر جنس اخته کوالی يش ،او اکرثه يو طرفه وي:
اکرثه د مجاورو ساختامنونو د انتان د خپرېدو له کبله رامنځته کیږي ،لکه پزې  ،ساينسونو التهاب،
غاښونه ،مخ ،شونډې او داسې نور.
 .١د سرتګو نافذهجروحات.
 .٥د چټلو عمليا يت رشايط او يا هم  Panophthalmitisپه تعقيب.
 .٣د .Septicemia
اعراض:

 .١د سرتګې د حرکت پرمهال درد.
 .٥د  chemosisاو بڼو د پړسوب له وجې د سرتګو نه خالصېدل.
 Diplopia .٣چې کیدای يش د سرتګې د حرکاتو محدودیدو له وجې رامنځ ته شوې وي.
عاليم:
 .١د زېزمو  Conjuctiva،اود احتقانو پړسوب.
 .٥خفیف Proptosisاو د سرتګو د تحرکيت خرابوالی.
 .٣درد به د فشار او د حرکت په واسطه زياتېږي.
 .4ديد په عمومي توګه نه کمېږي ،خو د  Retrobulbar neuritisله وجې کمیدای يش.
 .٢د مرکزي عصبي سیستم د اخته کېدو له وجې کیدای يش تبه او نور عاليم څرګند يش.
 :Fundus examination .6د  Fundusمعاينه کې کیدای يش Fundusنورمال وي او يا هم کیدای يش
چې papelitisعاليم وليدل يش ،وريدونه به غټ شوي وي.
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اختالطات:
 :Abscess .١کیدای يش چې د زېزمو پوستکي ته یا د  Orbitڅنډو ته او يا هم Conjuctival fornix
ته الره وکړي.
Panophthalmitis .٥
 .٣قیحي meningitisاو ياcerebral abscess
 Optic atrophy .4چې د ديد د له مينځه تللو سبب ګرځي.
 Thrombosis of cavernous sinus .٢چې د مړينې سبب کیدی يش.
درملنه:
.١
.٥
.٣
.4

ګرم ټکور چې د درد د کموايل سبب ګرځي او د وينې له رکودت څخه مخنيوی کوي.
په لوړ ډوز د وسيعال ساحه Antibioticورکړه.
 Anelgesicاو د التهاب ضد درمل.
که چیرته  abscessتشکل کړی وي هغه بايد څیرې يش او تشه يش.

Thrombosis of cavernous sinus

له مختلفو ساحو څخه  Thrombosesد  Cav.sinusپه لور وسعت پيدا کوي چې په نتيجه کې د
 Cav.sinusترمبوز را مينځ ته کیږي.
اعراض:
د نوموړې ناروغۍ اعراض د  orbit cellulitisپه څېر دي.
 :Sever-orbital pain .١چې  ۴زوج د  Ophthalmicڅانګې د اخته کېدو له وجې را مينځ ته کیږي.
 .٥لوړه درجه تبه ،لړزه او کانګې.
عاليم:
 .١په ماوفه شوي اړخ کې به د  Mastoid processله پاسه پړسوب موجود وي ،چې د غوږ شاته موقعيت
لري او دغه ډېر تشخييص ارزښت لري.
 .٥د اعراضو انتقال له يوې سرتګې څخه بلې سرتګې ته چې دغه حالت په  ۴۰٪واقعاتو کې را مينځ ته
کیږي.
 .٣د  Ext.occularعضالتوفلج
 Corneal anesthesia .4او د  Pupil dilateکیدل
 Proptosis .٢په ټولو واقعاتو کې ليدل کیږي
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 سيستمOrbit  د// د سرتګې کلينيکي ناروغۍ

Fundus examination

. د وريدونوتوسعRetina  د شبکې
Papilitis 
Papilodema 
:اختالطات
. چې کیدای يش حتی د مړينې سبب يشcerebral abscess  اوMeningitis
:درملنه
.په لوړ ډوز د ورید له الرېThird gene broad spectrumantibiotic .١
Anti coagluatethrapy .٥

Proptosis or Exophthalmos
. څخه قدام خوا ته بې ځايه شوی ويOrbit په دغه حالت کې به د سرتګې ګاټی له
 د مرتادفې کلمې په توګهExophthalmos  کلمه دProptosis که څه هم د کلينيکي اهدافو لپاره د
.استعاملېږي خو بيا هم دا دواړه کلمې مختلفې معناوې لري
. په ميخانيکي او يا هم غري فعاله توګه د سرتګې بهر ته وتنې ته وايي:Proptoisis
. په فعاله توګه د سرتګې بهر ته وتنې ته وايي:Exophthaloms
:Classification

:Unilateral Proptosis .١
.وغريهabscess ،Orbital Cellulitis التهايب افات لکه
. نزف وغريه،Vericose orbital vein ، وينه بهېدنه،وعايي مشکالت
glioma ،lympho sorcorma ،lymphoma ،Osteoma ،Dermoid cyst ،thromboses
. او اندوکراينتشوشات:Systemic disease
.عضالتوفلج چېextra Ocular muscleد






:Bilateral Proptosis .٢

 د رس د هډوکو انو مايل
Exophthalmos 
cavernous sinus thrombosis  التهايب آفات لکه

.وريدونو له وجې پيدا کیږيOrbital vericose  اکرثه د:Intermitant Proptosis .٣
.انيوريزم له کبله پيدا کیږيarteriovenous  دغه حالت د:Pulsating Proptosis .4

د سرتګې کلينيکي ناروغۍ  //د  Orbitسيستم

114/

کلينيکي ارزيايب:
د ناروغ کلينيکي ارزيايب بايد د دقيقې تاريخچې ،کلينيکي ازموینې او  Radiologicاو البراتواري معايناتو
په واسطه تشخیل ته رسیږو.
 .١په تاریخچه او کتنو کې معلومیږي ،چې څه وخت رشوع (ناڅاپه ،تدريجي ،مزمن)
 .٥د درد موجوديت او دوام.
 .٣زړه تاريخچه د  sinus diseases ،Orbital tumors ، Thyroid dysfunctionاو malignancy
کلينيکي معاينه :په کلينيکي معاينه کې بايد چې Psudo Proptosisتشخيل يش.
Buphthalmos 
High axial myopia 
Retraction of the uper eye lid 
د سرتګې بريون راوتنې د اندازې تعينول:
 .aد کلينيک له نظره.
 .bد Exophthalmos meterپواسطه.
Hertelexophthelmos meter .c
همدغه شان به الندې عاليم هم په کلينيکي ارزونه کې ليدل کیږي.
 د سرتګو د حرکاتو محدوديت.
 د  Visual aquityکموالی.
 د Papilaryعکساتومتاثره کیدل.
د فنډس په معاينه کې.
Optic discکیدای يش روغ وي او يا  Papilitis ،Optic atrophyاو Papilodemeعاليم څرګند وي
:Radiologic investigation
.١

.٥
.٣
.4

( Plain X-rayساده ايکرسی):
 دغه عکس بايد د  P.Aپه شکل واخيستل يش،چې د  Orbitد افاتو په تشخيل کې مرسته کوي.
 :Lateral view دا ډول د عکس د  Nasopharynxپه مطالعه کې مرسته کوي.
 CT. Scanد  Orbitد څرنګوايل د معلومولو لپاره.
Ultra sonography
MRI
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:Labt Investigation

Routine معايناتو اجرا کول لکه Urine exam ،DLC ،ESR ،WBC ،Hbs
 خاص معايناتTSH ،T4 ،T3

درملنه:
د نوموړې ناروغۍ اسايس تداوي له جراحي څخه عبارت ده او  Biopsyهم بايد واخيستل يش له درې الرو
کوالی شو چې ځان د افت ساحې ته ورسوو او يا هم جراحي مداخله وکړو.
Anterior orbitoctomy .١
Lateral orbitoctomy .٥
Intracranial ، Frontal orbitoctomy .٣

Endocrine Exophthalmos
دغه حالت د اندوکراينيتشوشاتو له کبله را مينځ ته کیږي.

الملونه:

د نوموړې ناروغۍ اسايس علت څرګند نه دی مګر کیدای يش ،چې په ،Hypherthyrodism
 Hypothyrodismاو ،Gravies disease ،Thyrotoxicosisناروغیو کې منځته رايش له دې رسه الندې
ستونزې هم ملګرې وي.
 .aد اندوکراينسيستم عمومي تشوشات.
 .bد TSHهورمون زيات افراز .
 .cد ( Exophthalmos Producing Substance )EPSد افرازاتو زیاتوالی او د تايرايډ هورمون اوږد
مهاله تبه ..
:Types

 .١په  Hyperthyrodismکې د  Exophthalmic goiter ،Gravies disease ،Thyrotoxicosisچې په
دې ناروغیوکې په کمه درجه  Exophthalmosموجود وي.
 .٥په  Hypothyrodismکې ()exophthalmic ophthalmosplegia ،Thyrotropic exophthalmos
چې په دې کې شديد Exophthalmosرا مينځ ته کیږي.
اعراض:
قدام ته د سرتګې د ګاټي راوتنه ،چې له کبله به يې ناروغ سرتګې نه يش پټولی.
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عاليم:
 .١د Thyrotoxicosisاعراض او عاليم لکه  tachycardiaد وزن بايلل ،د ميتابوليزم د زياتوايل له وجې د
عضالتو پړقیدل موجود وی.
:Ocular signs .٥
 دوه طرفه Exophthalmosاو Keratitisرسه موجود وي.
 :Darmoples sign د سرتګو خړوالی د پورتنۍ زیزمې د پورته کشوايل له وجې.
 Von Graetes sign ښکته کتلو په وخت کې د پورتنۍ زیزمې متاخر حرکت کول او يا وروسته
پاتې کیدل.
 :Stellwgs’s sign د سرتګو وهل په کمه اندازه وي
 Jellinek’s sign په زيزمو باندې به له نارمل بريد څخه زيات  pigment cellموجود وي.
 Joffroy’s sign هغه عالمه ده چې د ناروغ په تندي باندې چې کله پورته ګوري ګونځې نه وي.
درملنه:
 .١په خفيفو حاالتو کې  Iodideاو  Thyroidضد درملواستعاملول.
Systemic steroid .٥
 .٣د قرنيې محافظه کول باید د خوب په وخت کې غوړیز موادو په واسطه یعنې ملهم استعامل يش او
وروسته  Tarsorrhaphyاجرا کړی يش.
 Orbital decompress .4هغه وخت اجرا کیږي ،چې پر مخ تلونکي شديد exophthalmosموجود وي.

Endophthalmos

دا يو نادر حالت دی ،چې د سرتګې ګاټی دننه طرف ته ټېله شوی وي.

الملونه:
 .١ساختامين انومايل ګانې د  orbital floorکرسونهMicrophthlamos ،Phithiasis bulb ،
 .٥د  orbitد ساختامنونو اترويف.
Traction .٣

د  Optic chiasmaافات:
د Optic chiasmaافات د رګونو د التهاب له وجې په  Optic chismaکې افات څرګندیږي چې د
 Chiasma syndromeپه نوم رسه يادېږي.
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اعراض او عاليم:
 .1د ديد د ساحې ستونزې :د اعراضو او عالميو ظهور د ضايعاتو موقعيت پورې تړلی دی د مثال په توګه
که افت  Optic chiasmaپه مرکزي برخه کې واقع يش؛ نو  Binasal Hemianopiaورکوي او که افت ښي
طرف  Lateralور کړی وي او يا چ طرف يې ورکړی وي د هامغه اړخ ضايع به ليدل کیږي.
 .٥د ديد د قوې کموالی :دا هغه وخت منځته راځي چې شبکه  Atrophyورکړي.
 .٣په راډيولوژيک منظره کې به  Sellaturcicaاو د هغه  Calcificationليدل کیږي.
نښې:
اول وختوکې:

 د  Optic discيو طرفه يا دوه طرفه پړسوب ور کوي او وروسته  Optic atrophyور کوي
 د کتلو په وخت کې د نور په مقابل کې ستونزه لري.
 که د ليد عصباتروپي کړي وي د نور په مقابل کې عکسه کمزورې وي او يا بلکل منفي وي.
الملونه:
.١
.٥
.٣
.4
.٢
.6

د نخامې غدې د قداميفل .Adenoma
 Meningiomaپه لويانو کې.
د رګونو ستونزې.
د رشيان او  Circle of wellsد څانګو Aneurismپيدا کیدل.
التهابات :ټول هغه واقعات چې ديدعصب او د عصب د پردو او يا سحايا التهاب په هر حالت
کې کیدای يش د  Optic Chiasmaالتهاب مینځ ته راوړي.
د  Optic chiasmaترضيضات.

درملنه:
تر ټولو لومړی مربوطه المل لرې کول او ورپسې که علت يې انتانات وي؛ نو په سيستميک ډول قوي
 antibioticتوصيه کیږي .که سبب يې تومور وي بايد  Oncologistاو راډيولوژست ته معريف يش .
د  Optic tractاو  Optic radiationافات:
د  (O.T) Optic tractاو )Optic radiation(O.Rپه يو وخت د يوې سرتګې د ديد خرابیدل د
 Homonymous hemianopiaسبب ګرځي د مثال لپاره که افت په چ طرف د دماغو وي؛ نو Rt
 homonymous hemianopiaور کوي چې د Perimetryپواسطه تشخيل کیږي.
د دواړو توپري  O.Rاو  O.Tبايد وکړی يشO.T ،ماوف کیدلو کې د Irisرفلكس به كمزوری او د څڼې طرف
ته به نه وي برعکس د  O.Rپه ماوف کیدلو او يا زخمي کیدلو رسه به په عيني طرف کې ستونزه موجوده وي،
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د کيس عکس العمل به نورمال وي ځکه  Optic Radiationد Pupilعصبي ريشې په مرکزي برخه کې شتون
لري.
د درېيم عصب فلج :Oculomotor Nerve Palsy
الملونه :د رګونو ناروغۍ (  ،anuerism ،Cavernous sinus fistulaد وينې د فشار لوړوالی) ،ډيابيت ،د
دماغو لومړين او ميتاستاتيکتومورونه ،د قحف التهايب ناروغي او داسې نور .
کلينکي منظره :په هغه حالت کې چې د lllعصب پورتنۍ برخه فلج شوي وي نو ناروغ ته به  Ptosisاو
Hypodiviationپيدا يش ،که چیرته IIIعصب په مکمله توګه فلج يش نو د  Sophthalmoplegia totalپه
نامه يادېږي چې عاليم يې عبارت دي له:
 ،Exidiviation ،Ptosisد سرتګو د ګاټي د حرکاتومحدودېدل او د Pupilتوسع يا Mydrisis
درملنه :تابليت chymoralد ورځې څلور ګولۍ د يوې هفتې لپاره.

Tab. VB1 (100mg) TD
) :Cap Indocid (25mgد ورځې درې کپسوله د يو کاهل شخل لپاره چې د يوې مياشت په موده کې
فلج دوباره ښه کیږي.
د څلورم عصب فلج :Trochlear Nerve Palsy
الملونه :والدي ترضيضات او همدا راز د رګونو ناروغۍ د IVعصب او Sup obliqueعضلې د فلج سبب
ګرځي.
کلينکي منظره :اعراض يې عبارت دي له  Diplopiaڅخه چې له ښکته کتلو رسه زياتېږي چې ناروغ د
 Diplopiaد اصالح لپاره خپل رس د فلج شوي عضلې په لور ګرځوي ،عاليم د ماوفه طرف له Hyperdeviation
څخه عبارت دی چې د Sup obliqueعضلې د فلج له کبله دا حالت رامنځته کیږي.
درملنه :د درېيم عصب د درملنې په څیر ده.
د  Vعصب فلج : Trigeminal nerve palsy
الملونه :د پنځم عصب فلج مخصوصاً د  Opthalmicڅانګه د ترضيضاتو او تومورونو او د Cavernous
 sinus thrombosisپه نتيجه کې منځته راځي.

کلينکي منظره :په نوموړي حالت کې به ناروغ نيش کوالی ،چې سرتګې ووهي او همدا راز قرنيه به خپل

حسيت له السه ور کړي ،چې په نتيجه کې يې Dry eyeاو  Exposure keratitisرا منځته کیږي.
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درملنه :سببي درملنه اجرا کیږي او همدا راز Tarsorrhoaphyناروغ ته اجرا کیږي.
د VIعصب فلج : Abduscent nerve palsy
الملونه :د  I.O.Pجګوالی،دوينې د فشار لوړوالی ،ډيابيت ،تومورونه او ترضيضات د نوموړي حالت المل
ګرځیدای يش.
کلينکي منظره :د ناروغانوعمده ګيله له  Diplopiaڅخه وي،کله چې ناروغ سرتګې د ماوفه عضلې په
لور اړوي؛ نو  diplopiaزياتیږي ،عاليم يې د ماوفه طرف د  Exodivationدی چې د وحيش ریکټس عضلې د
فلج له کبله رامنځته کیږي.
درملنه :سببي درملنه اجرا کیږي.

د VIIعصب فلج :Vagus neve palsy
الملونه :په مرکزي توګه د داخل قحفيافاتو او ترضيضاتو له کبله او په محيطي توګه د مينځني غوږ ،اخرين
غاښونه او يو طرفه رسدردۍ له وجې را منځته کیږي.
کلينکي منظره :ناروغ ته  Logophthalmosد Orbicularisعضلې د فلج له کبله پيدا کیږي ،چې ناروغان
به په دومداره توګه اوښکې بهېدنه ولري او د سرتګو د نه بندېدو له وجې په قرنيه کې وچوالی پيدا کیږي چې
د  Exposure keratitisالمل ګرځي.
درملنه :سببي درملنه اجرا کیږي:

 Chymoral Fort .١د يوې هفتې لپاره.
.Vit B1 .٥
 ،Cap Indocid .٣د يو مياشت لپاره ورکول کیږي.
تجربو ښودلې چې اکرثه وخت په يوه مياشت کې فلج بیرته ارجاع کیږي او که چیرته ارجاع يش ،نو د
 Exposure keratitisپه منظور  Tarsorrhaphyاجرا کیږي.
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د  Orbitپوښتنې

د  Orbitاناتومي جوړښت ترشيح کړئ؟
د  Superior orbital fissureله الرې کوم ساختامنونه تېرېږي وليکئ؟
د  Inferior orbital fissureاناتومي موقعيت وليکئ؟
 Orbital cellulitisالملونه وليکئ؟
د  Orbital cellulitisاختالطات وليکئ؟
د  Orbital cellulitisد فنډس په کتنه کې څه ىش ليدل کېږي؟
په  Orbital cellulitisکې د دوه ګوين ليد د رامنځ ته کېدو ميخانيکيت وليکئ؟
د  cavernous sinusترمبوزس اعاليم وليکئ؟
د  cavernous sinusترمبوزس درملنه وليکئ؟
د  Exophthalmosاو  Proptosisترمنځ فرق وليکئ؟
د  Endocrine exophthalmosدرملنه وليکئ؟
د درېيم عصب فلج اعراض او عاليم وليکئ؟
د څلور عصب د فلج درملنه وليکئ؟
د پنځم عصب د فلج کلينيکي منظره وليکئ؟
د شپږم عصب د فلج عمده ګيله وليکئ؟
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اتم څپرکی
Strabismus

اناتومي:

د سرتګې خارجي عضالت :د سرتګې ګاټی د شپږو خارجي عضالتو په واسطه کنټرولیږي ،چې څلور يې

 Rectusعضالت او دوه يې  Obliqueعضالت دي.
ريکټس عضالت د  Zinnد وتر نه چې د حجاج جوف په زروه کې د برصې سوري په شاوخوا کې (Optic
) foraminموجود دى منشه اخيل او د خپلو هموارو وترونو پواسطه په سکلريا کې د ليمبس له ناحيې څخه په
مختلفو مسافو ارتکاز کوي .د ليمبس له ناحيې څخه د ريکټس د عضالتو مسافې په الندې ډول دي.
 .١علوي ريکټس له ليمبس څخه  ٧.٧ميل مرته لريې ارتکاز کوي.
 .٥وحيش ريکټس له ليمبس څخه  ٧ميل مرته لريې ارتکاز کوي.
 .٣سفيل ريکټس له ليمبس څخه  6.6ميل مرته لريې ارتکاز کوي.
 .4انيس ريکټس له ليمبس څخه  ٢.٢ميل مرته لريې ارتکاز کوي.
مايل عضالت دوه دي،چې له سفيل مايل او علوي مايل نه عبارت دي.
علوي مايله عضله :نوموړې عضله د) (Optic foraminله پورتنۍ او دنننۍ څنډې څخه راځي او د سرتګې
د استوا شاته د سکلريا خارجي او پورتنۍ برخه کې ارتکاز کوي.
سفيل مايله عضله :نوموړې عضله د حجاج جوف فرش ته نږدې له جوف سفيل څنډې نه منشه اخيل او
داستوا شاته د سکلريا په پورتنۍ برخه کې ارتکاز کوي.

 ١-٨شکل :کې د ګاټي خارجي عضالت
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تعصيب :د دريېم قحفي زو ج ( )Oculomotorپه واسطه الندې عضالت تعصيب کیږي.
علوي ريکټس عضله
سفيل ريکټس عضله
انيس ريکټس عضله
سفيل مايله عضله
څلورم :قحفي زوج د ) (Trochlearپواسطه علوي مايله عضله تعصيب کیږي.
شپږم :قحفي زوج د) (Abducentپواسطه وحيش ريکټس عضله تعصيب شوې ده.
اروا :نوموړي عضالت د افتلميک رشيان د عضلې شعباتو پواسطه اروا شوي دي.
د ګاټي خارجي عضالتو وظايف :نوموړي عضالت سرتګې ته د تدورمرکز په شاوخوا حرکات ورکوي،چې
نوموړى مرکز د قرنيې شاته  ١٣-١٥ميل مرته په مسافه کې په افقي پالن موقعیت لري .د تدورمرکز په شاوخوا
کې درې ډوله حرکات امکان لري:
 .١د عمودي محور شاوخوا حرکات  ،چې سرتګې له يوې خوا څخه بلې خواته ګرځوي.
 .٥د افقي محور په شاوخوا حرکات ،چې سرتګې ته پورته او ښکته حرکات ورکوي.
 .٣د قدامې خلفي محور په شاوخوا حرکات،چې ددې په واسطه غريارادي حرکات د تدور يا Torsion
صورت نييس او عبارت دي له:
 :Intorsion .aکله چې د قرنيې پورتنى قطب د پزې په لور تدور وکړي.
 :Extorsion .bکله چې د قرنيې پورتنى قطب صدغې لور ته تدور وکړي.

 ٢-٨شکل :د ګاټي خارجي عضالتو ارتکاز او عصب.
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) :Horizontal recti (Medial and Lateral rectusکله چې سرتګې په ابتدايي موقعیت کې وي نو
نوموړي عضالت په عمودي محور يواځې افقي حرکت ورکوونکي ګڼل کیږي او يواځې ابتدايي
فعاليت لري.

) :Vertical recti (Superior and Inferior rectusنوموړي عضالت د حجاج له محور رسه په عني

خط السیر کې موقعیت لري او د سرتګې د استوا په مخکینۍ برخه کې ارتکاز کوي ؛نو په دې اساس دا له
اپتيکي محور رسه  ٥٣درجې زاويه جوړوي.
علوي ريکټس :د سرتګې په ابتدايي موقعیت کې د علوي ريکټس ابتدايي وظيفه له  Elevationڅخه
عبارت دى .نوموړى حرکت په افقي محور باندې واقع کیږي .د نوموړې عضلې ثانوي وظيفه له Adduction
او  Intorsionڅخه عبارت دي.
کله چې د سرتګې ګاټى په  ٥٣درجې  Abductionکې قرار ولري؛ نو حجاجي او اپتيکي محور يې يو د بل
له پاسه راځي .په دې موقعیت کې نوموړې عضله ثانوي وظيفه نه لري او يواځې او يواځې د  Elevatorوظيفه
رسته رسوي؛نو په دې خاطر نوموړى موقعیت د علوي ريکټس عضىل د وظيفې د ټسټ کولو لپاره ډير ښه
موقعیت دى.
د سرتګې د خارجي عضالتو وظيفه په الندې ډول خالصه شوې ده:
 .١د وحيش ريکټس  Abductionحرکت کوي.
 .٥دواړه مايلې عضلې  Abductorدي.
 .٣دواړه علوي عضلې  Intortorدي.
 .4دواړه سفيل عضلې  Extortorدي.
 .٢دواړه انيس عضلې  Addactionحرکت کوي.
ددې پورتنۍ خالصې په پوهيدنې رسه موږ کوالى شو،چې د سفيل ريکټس او سفيل مايلې عضلې په وظايفو
باندې پوه شو.
دسرتګو کانجوګيټ حرکات :کله چې دواړه سرتګې د ليد له محور رسه موازي حرکت وکړي نوموړي
حرکت ته کانجوګيټ حرکات ويل کیږي.
د سرتګو د خارجي عضالتو وظيفه د سرتګو په  Binocular movementکې:
د سرتګې د ګاټي هر حرکت يو  Synkinesisدى – په دې اساس:
د يوې سرتګې Abductionد بلې سرتګې له  Adductionرسه يو ځاى وي.
د يوې سرتګې پورته او ښکته حرکت د بلې سرتګې له پورته او ښکته خواته حرکت رسه يو ځاى وي.
يواځینۍ استثنى په دې قاعده کې له کانورجنس څخه عبارت ده ،چې په دې کې د دواړو سرتګو انيس
ريکټس عضالت تقلل کوي.
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 :Synergist musclesهغه عضالت ،چې د يوې خاصې وظيفې د رسته رسولو لپاره په جوړه يي شکل
تقلل وکړي دې حالت ته سايرنجيسټ يا  Yoke musclesويل کیږي.
 :Antagonist musclesهغه عضالت ،چې د سرتګې د حرکت لپاره يو د بل په ضد عمل وکړي دې
ډول عضالتو ته انتاګونيست عضالت ويل کیږي.

 :Cardinal position of the eyeد ليدلو شپږ اسايس پوزيشنونه عبارت دي له:
Dextroversion
laevoversion
Dextroelevation
Laevoelevation
Dextrodepression
Laevodepression
که څه هم دسرتګې  ٩موقعیتونه شته مګر شپږ له هغو څخه د سرتګې اسايس موقعیتونه بلل کیږي.
کله چې سرتګه يو له هغو شپږو اسايس پوزيشنونو ته حرکت وکړي؛ نو د يوې سرتګې عضالت د مقابلې
سرتګې له عضالتو رسه يو ځاى کیږي .د مثال په توګه په  Dextroversionکې  Synergistعضالت د ښۍ
سرتګې د وحيش ريکټس او د کیڼې سرتګې له انيس ريکټس څخه عبارت دى .په  Dextroelevationکې
سايرنجيسټ عضالت د ښۍ سرتګې علوي ريکټس او د کیڼې سرتګې سفيل مايله عضله شمريل کیږي.
 :The nervous control of ocular movementsد نوموړو عضالتو کنټرول د دريېم ،څلورم ،او شپږم
قحفي اذواجو په واسطه چې په  Intermediate centers ،Midbrainاو  Cerebral cortexکې موقعیت لري.
 :Binocular single visionدا د دواړو سرتګو د يو ځاى استعامل په واسطه منځته راځي ،نو په دې
اساس جال او په لږ اندازه غري مشابه تصوير د فيوژن د عمليې پواسطه يو تصوير ليدل کیږي .برعالوه له Single
 imageڅخه فيوژن د درې بعدي ديد سبب هم ګرځي Binocular single vision .د ژوند په لومړيو څو کلونو
کې کسب کیږي او د دې د انکشاف لپاره درې فکټورونو ته رضورت دى:
په مناسبه اندازه روڼ ديد په دواړو سرتګو کې.
په دماغ کې د ديد د ساحې توانايي ،چې په کمه اندازه د غريمشابه تصوير د فيوژن سبب وګرځي.
د ليدلو د هر سمت لپاره د دواړو سرتګو درسته هامهنګي د فيوژن لپاره بايد د دواړو سرتګو په شبکیه کې
فزيولوژيک ارتباط موجود وي.
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:Squint or Strabismus

دا له هغه حالت څخه عبارت دى،چې يوه سرتګه له فيکسيشن نقطې څخه انحراف کوي .په نورمال حالت
کې دواړه سرتګې په مناسب خط السري کې قرار لري.
 :Apparent squintپه  Epicanthusاو  High refractive errorsکې سکوينټ موجود نه وي اما
سکوينټ متثيلوي.
 :Latent squintپه دې ډول سکوينټ کې د سرتګو متايل انحراف ته موجود وي کله چې فيوژن له منځه
الړ يش اما د فيوژن له اعادې وروسته دواړه سرتګې خپل نورمال خط السري اشغال کړي.
:Types
 :Esophoriaداخل خواته د سرتګې د انحراف متايل ته ويل کیږي.
 :Exophoriaخارج خواته دسرتګې د انحراف متايل ته ويل کیږي.
 :Hypophoriaپورته خواته د سرتګې د انحراف متايل ته ويل کیږي.
 :Cyclophoriaد سرتګې د تدور انحراف موجود وي.
 :Anisophoriaد سرتګې انحراف د ليدلو له سمت رسه متغري وي.
 :Orthophoriaد فيوژن د له منځه تللو رسه رسه دسرتګو انحراف موجود نه وي.

)Latent Squint (Hetrophoria
د سکوينټ اسباب:
تطابق او کانورجنس ته د رضورت زياتواىل لکه هايپرمرتوپيا ،چې د ايزوفوريا سبب ګرځي.
تطابق او کانورجنس ته د رضورت کمواىل لکه په مايوپيا ،چې د اګزوفوريا سبب ګرځي.
په نږدې مسافه کې کار کول لکه زرګران او ساعت جوړوونکي.
د صحت عمومي خرابواىل Fatigue ،او پرمختلىل عمر.
اعراض:
د زياتې مودې نږدې کار وروسته د رسدرد او دسرتګې ستړيا.
د لوستلو په وخت کې د خط خريه واىل او يا د الينونو او لغتونويو بل رسه ننويت  Overlappingمعلومیږي
ناروغ وروسته له ډير دوامداره نږدې کار څخه د دوه ليدنې يا  Diplopiaڅخه شکايت کوي.
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تشخيص :د الندې ټستونو پواسطه تشخيل صورت نييس:

 Cover test د سرتګې متخصل په واسطه يوه سرتګه پټیږي ناروغ ډاکټر ته ګوري بيا سرتګه خالصوي
او دسرتګې انحراف مقايسه کوي.
Maddox rod test 
Maddox wing test 
Prism vergence test 
تداوي :په کمه اندازه ايزوفوريا او اګزوفوريا د اعراضو سبب نه ګرځي او کوم خصويص تداوۍ ته رضورت
نه لري.
د انکسار خطا بايد تعني او اصالح يش.
هغه مترينونه چې فيوژن او کانورجنس وسايت توصيه کیږي لکه:
:Pencil exerciseد منشور په مقابل کې د ضعيفې عضلې مترينات
د  Synoptophoreد استعامل پواسطه د ضعيفې عضلې مترينات
منشور په عينکو کې ليکل کیداى يش همدا راز ،چې د منشور قاعده بايد د هغې عضلې په لور وي ،چې
کومک وررسه بايد ويش د متاثرې عضلې جراحي هغه وخت اجراکیږي چې انحراف د عضلې دومره زيات وي،
چې پورتنۍ تداوي پرې موثره واقع نه يش.
د عمومي حالت اصالح او غذايي موادو ته پاملرنه رضوري ګڼل کیږي.

 ٣-٨شکل.Divergent squent :

د سرتګې کلينيکي ناروغۍ  //قيچ يا Strabismus

117/

Manifest squint or Hetrotorpia

نوموړى سکوينټ دوه اسايس ډولونه لري چې له  Concomitantاو  Non-concomitantسکوينټ څخه
عبارت دي.
:Concomitant squint .I

دا د سرتګو له اختالف څخه عبارت دى،چې د سرتګې انحراف د سرتګو د هر موقعیت په اشغالولو رسه
ورته ىش وي او کوم توپیر پکې منځته رانيش.
اسباب :په دې ډول سکوينټ کې سرتګې په مناسب خط السري کې نه وي ،خو دوى په هر حرکت کې يو
بل رسه دغه غرينارمل ارتباط سايت Efferent pathway.يعنې عضالت او اعصاب
نورمالوي،خو  Afferent pathwayد ضعيفې Visual acuityله کبله ناقل وي Visual acuity .په سرتګه
کې نقيصه او د Fixationاو  Fusionد ريفلکسونو له منځه تګ.
د  Concomitant squintقسمونه:
.a
.b
.c
.d

:Uniocular concomitant squint
Convergent concomitant squint
Divergent concomitant squint
Alternating concomitant squint

 :Uniocular Concomitant squint .aکله چې يوه سرتګه هميشه انحراف وکړي او بله نورماله
سرتګه فيکسيشن ونييس او ويې سايت دې حالت ته  Uniocular concomitant squintويل کیږي.
 :Concomitant convergent squint .bپه دې حالت کې يوه سرتګه هميشه داخل خواته انحراف
کوي او بله سرتګه جسم فيکس کوي .دا د ژوند په لومړنيو وختونو کې مخکې له دې چې  Biniculorريفلکسونه
تاسيس وکړي منځته راځي د مثال په ډول مخکې له  8-6کلنۍ څخه .دا هميشه د يوې حادي ناروغۍ په
تعقيب (لکه شیري يا کوم بل نه تحمل کیدونکې ناروغۍ) منځته راځي.
اسباب:

په ديد کې نقيصه :دا هميشه په هايپرمرتوپيا کې ليدل کیږي،چې پکې زيات تطابق او کانورجنس ته
رضورت وي.
والدي مايوپيا :د والدي مايوپيا له کبله ماشومان هغه شيان ګوري ،چې ډير نږدې سرتګې ته قرار ولري نو
په دې اساس نوموړى ماشوم له زيات کانورجنس رسه عادت واخيل،چې د کانورجنس سکوينټ سبب ګرځي.په
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اپټیکي ميډيا کې لکه قرنيه ،عدسيه او ويرتس کې کثافت او همدارنګه د سرتګې د نورو امراضو په سري کې چې
فيکسيشن پکې خراب شوى وي.

 ٥-٨شکل. bi lateral convergent squant :

 :Concomitant divergent squint .cپه دې حالت کې يوه سرتګه خارج ته انحراف کوي حال دا
چې بله سرتګه سمه ګوري.
اسباب :مايوپيا چې په اخر عمر کې رشوع کیږي :کله چې ديد په يوه سرتګه کې په زياته اندازه کم يش
نو نوموړې سرتګه  Divergeکیږي ،چې د اسرتاحت پوزيشن ونييس .روغه سرتګه فيکسيشن نييس او سايت يې.
د ديد مکمله ضياع :ړنده سرتګه  Divergeکیږي خصوص په کاهالنو کې.

 :Alternating concomitant squint .dپه دې حالت کې يوه سرتګه فيکس وي او بله سرتګه يا هم

داخل خواته او يا هم خارج خواته انحراف کوي ،هره سرتګه کوالى يش چې فيکسيشن په متبادل شکل رسه
ونييس ،يومهم تصوير د دې ډول  squintدا دى ،چې د هرې سرتګې ديد نارمل وي.
اعراض:

پرته د ښکال له مشکل څخه چې ناروغان ترې رنځ وړي نور کوم اعراض نه ورکوي.
لکه څرنګه چې د منحرفې سرتګې تصوير په اوتوماتيک ډول رسه  Suppressکیږي نو  Diplopiaمنځته نه
راځي.
اسايس تصوير په دې ډول سکوينټ کې د  Binucolarديد له  Failureڅخه عبارت دى.
په  Uniocular concomitant squintکې ديد هميشه کم وي.
عاليم:
دوه مهم عاليم يې عبارت دي له:
 .١ابتدايي انحراف له ثانوي انحراف رسه مساوي وي.
 .aابتدايي انحراف :د ماوفې سرتګې د انحراف زاويه ده کله چې نورمال سرتګه جسم ته ګوري.
 .bثانوي انحراف :د نورمالې سرتګې د انحراف زاويه ده د  Coverالندې کله چې ماوفه سرتګه
جسم ته ګوري.
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 .٥د سرتګې د حرکاتو محدوديت په هر لور يا سمت کې موجود نه وي که څه هم د سرتګو د عضالتو په
والدي ضعيفۍ او  Paresisکې حرکات محدود وي.
:Investigation
 .١تاريخچه:
.a
.b
.c
.d
.e

د رشوع کیدو عمر:
د حاد ناروغيو کومه تاريخچه لکه Head injury :يا Mental shock
ايا سکوينټ ثابت او يا متقاطع دى.
ايا د يوې سرتګې انحراف موجود دى او يا د متبادلې سرتګې انحراف هم موجود دى.
د سکوينټ يا د انکسارخطا فامييل تاريخچه په تشخيل کې مفيد متاميږي.

 .٢معاينه:
 .aتفتيش:
 د ښۍ يا چپې سرتګې هر انحراف باید يادداشت يش.
 د انحراف سمت (داخل ،خارج يا عمودآ)وليکل يش.
 د قرنيې او عدسيې هر ډول کثافت يادداشت يش.
 د  Pupilary Reflexبايد ټسټ يش.
 :Hirschberg test د منحرفې سرتګې د زاویې د پيدا کولو لپاره دا يو چټک او مفيد ټسټ دى،
چې په دې کې د قرنيې د ريفلکس موقعیت په اساس کله چې رڼا له  ٢٧سانتي مرتو څخه په
سرتګه باندې واچول يش د منحرفې سرتګې زاويه معلوميږي.
:Cover test









د  Alternatingاو  Uniocularسکوينټ د معلومولو لپاره نوموړى ټسټ اجرا کیږي .په
 Alternating squintکې کله چې يوه سرتګه فيکس وي؛ نو بله سرتګه انحراف کوي او يا برخالف
عمل صورت نييس؛نو په دې اساس دواړه سرتګې په متبادل ډول فيکس کیدالى يش .برخالف په
 Uniocular squintکې نورماله سرتګه ده ،چې هميشه فيکسيشن سايت.
دا ټسټ  Concomitant squintله  Apparent squintڅخه تفريقوي په  Apparent squintکې
انحراف اصآل موجود نه وي اما په  Concomitant squintکې ثانوي انحراف له ابتدايي انحراف
څخه زيات وي.
په ټولو جهتونوکې دسرتګې حرکات بايد ټسټ يش.
د ديد قوه اندازه کیږي او د انکسار خطا د معلومولو لپاره بايد ريفرکشن اجرا يش.
د ميډيا او فنډس د معاينې لپاره د افتلموسکوپي معاينه اجرا کیږي.
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 دانحراف زاويې دقيقې اندازې او د باين اوکولرويژن حالت د معلومونې لپاره  Synoptophoreيا
 Amblyoscopeاستعامليږي.
د  Concomitant squintدرملنه:
 :Uniocular concomitant squint .١د تداوۍ څلور اساسه وجود لري:
 :Optical correction د مناسبو عينکو د توصيه کولو په واسطه د انکسار خطا اصالح کیداى
يش .او هغه سکوينټ چې درجه يې کمه وي د دې ډول تداوۍ پواسطه اصالح کیږي.
 :Occlusion که چیرې د عينکو پواسطه اصالح صورت ونه نييس؛ نو نورماله سرتګه لږ تر لږه
د درې مياشتو لپاره د يو مناسب پوښ پواسطه باید بنده کړاى يش .د نورمالې سرتګې مطلق
بندش له منحرفې سرتګې رسه مرسته کوي،چې له عينکو رسه ديد په چټکۍ رسه اصالح يش.
نوموړې تداوي تر  8کلنۍ پورې ډيره موثره متاميږي.
 :Orthoptic training نوموړي مترينات له عمليات څخه مخکې او له عمليات څخه وروسته
باينوکولر ويژن ته د رسيدو او د  Stereoscopic fusionد درجې د لوړولو لپاره ورکول کیږي.
 :Operative methods د عملياتو د ميتودونو يادونه دلته الزم نه ګڼل کیږي.
:Alternating squint .٢
 جراحي عمليه يواځې د ښکال په مقصد تررسه کیږي ځکه چې فيوژن دوباره انکشاف نه کوي.
 د سکوينټ د ټاي مطابق د ريکټس عضلې  Recessionيا  Resectionاجرا کیږي.

Paralytic squint
په دې ډول سکوينټ کې د سرتګې د خارجي عضالتو د فلج له کبله د سرتګې انحراف منځته راځي .د
ليدلو له مختلفو سمتونو رسه د سرتګې انحراف متغري وي.
اسباب Affernt pathway :نارمل او  Efferent pathwayناقل وي .افت په Lower neuron

سويه کې قرار لري (عضله يا اعصاب).

1. Lesion of the motor nerve nucleus
a. Congenital absence of the nucleus
b. Disseminated sclerosis
c. Degernerative and vascular lesions
2. Lesion of nerve trunk

a. Trauma by direct injury or by pressure
b. Inflammations such as diabetes mellitus neuropathy
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3. Lesion of the muscle
a. Congenital absence or mal development of the muscle
b. Direct injury
c. Myopathy
اعراض:
 .١دوه ليدنه يا  :Diplopiaنوموړى مشکل د فلج عضلې د عمل په سمت ډير پرمختلىل وي.
 .٥رسګرځیدنه او زړه بدواىل :نوموړى حالت د دوه ليدنې يا  False projectionله کبله وي.
عاليم:
 .١د حرکاتو محدوديت :د سرتګې په ټولو موقعیتونوکې د سرتګې حرکات بايد ټسټ يش که چیرې کومه
عضله فلج شوې وي؛ نو د حرکاتو محدوديت موجود وي.
 :False orientation .٥ناروغ د فلج عضلې د وظيفى په لور جسم په سم ډول نيش ليدالى.
 .٣د رس موقعیت :ناروغ رس او مخ د فلج عضلې د وظيفى په لور کږوي.
:Investigation
تاريخچه :له ناروغ څخه د ناروغۍ له پیل او اړوندو ناروغىو،چې کیداى يش د ناروغۍ لپاره ستونزمنوونکی
فکتور وي په اړه پوښتنه ويش.
معاينه:
 .١د رسموقعيت :هر قسم کوږواىل يا غرينارمل پوزيشن بايد نوټ يش.
 .٢د سرتګې موقعیت :د سرتګې انحراف بايد نوټ يش.
 :Cover test .٣په دې ټسټ کې ثانوي انحراف نسبت لومړين انحراف ته زيات وي .د هرې سرتګې
لپاره نوموړى ټسټ بايد په متبادل ډول اجرايش.
 .4د سرتګې حرکات :د سرتګې د خارجي عضالتو حرکات په جداګانه ډول د هرې سرتګې لپاره او په يو
وخت د دواړو سرتګو لپاره بايد اجرا يش.

 :Diplopia charting .٥ناروغ ته يوه جوړه عينکې چې د ښۍ خوا ښيښه يې سور رنګ ولري او چپه

خوا ښيښه يې شني رنګ لري اچول کیږي .نوموړى حالت د دواړو سرتګو د شبکیې پواسطه د تصوير اخيستنه
جال کوي .نوموړى ټست په مکمل ډول  Subjectiveدى؛ نو په دې اساس په دې ټسټ باندې اکتفا نه کیږي او
نور معاينات بايد اجرا يش.
 :Worth four-dot test .٦ناروغ په ښۍ سرتګه کې سور رنګه  lensچې ټول رنګونه پرته له سور رنګ
څخه فلرت کوي او په چپه سرتګه شنه عدسيه ،چې ټول رنګونه پرته له شني رنګ څخه فلرت کوي استعاملوي؛ نو
په دې اساس نوموړى شخل رسه او شنه رنګونه په ترتيب رسه په ښۍ او چپه سرتګه کې ګوري.
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نوموړي شخل ته يو چارټ ،چې په هغه کې څلور رنګونه (يو سور ،دوه شنه ،او يو سپني) ځاى په
ځاى شوي وي ښودل کیږي.
که چیرې ناروغ ټول رنګونه وګوري؛ نو ناروغ نورمال فيوژن لري.
که چیرې دوه رسه ګروپونه وګوري؛ نو نوموړى ناروغ دچ طرف  Suppressionلري.
که چیرې درې شنه ګروپونه ولري؛ نو ناروغ د ښي طرف  Suppressionلري.
که چیرې په متبادل ډول رسه او شنه ګروپونه وګوري؛ نو ناروغ Alternating suppression
لري.
که چیرې ناروغ دوه رسه اودرې شنه ګروپونه وويني ؛نو ناروغ دوه ليدنه يا  Diplopiaلري.

 :Hess screen .٧د دواړو سرتګو د تصوير جال کیدنه د رسو -شنو ښيښو رنګه عينکو پواسطه صورت
نييس ،چې د نوموړي ټسټ په واسطه الندې معلومات تهيه کیږي.
 .aلومړىن او ثانوي انحراف.
 .bکه چیرې نوموړى ټسټ په مناسبو وقفو اجرا يش؛ نو د فلجي سکوينټ پرمختګ راښيي،چې ميتود يې
په دې ډول دى :ناروغ ته د رسو-شنو شیشو عینکې په سرتګو کیږي او يوه شنه روښنايي لرونکی Pointer
ورکول کیږي.
 معاينه کوونکي رسه رڼا لرونکی  Pointerپه خپل الس کې نييس.
 معاينه کوونکي رسه رڼا په  Hess screenباندې اچوي.
 ناروغ ته ويل کیږي،چې شنه رڼا دې په رسه رڼا واچوي.
 په نورمال حاالتو کې د سرتګې په ټولو نهه موقعیتونوکې تقريباً شنه رڼا د رسې رڼا له پاسه اچول
کیږي .او دواړه چارټونه مقايسه کیږي.
 وړوکی چارټ د ښۍ سرتګې د وحيش ريکټس عضلې له فلج څخه مناينده ګي کوي،چې د عضلې
د ډير زيات محدوديت سبب ګرځي د نوموړې عضلې د فعاليت په سمت .اما لوى چارټ د انيس
ريکټس د فعاليت زياتواىل راښايي.
 :Synoptophore (Amblyoscope) دا دسرتګې حيس برخه ده ،چې له ،Binocular vision
 Amblyopia ،Presence of suppressionاو  Retinal correspondenceڅخه عبارت ده
ټسټ کوي.
د سرتګې د فلج اقسام:
 .١د سرتګې تام فلج :دا هغه حالت ته وايي چې د يوې سرتګې يا دواړو سرتګو ټول داخيل او خارجي
عضالت فلج شوي وي.
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 :External ophthalmoplegia .٥له هغه حالت څخه عبارت دی،چې دسرتګې ټول خارجي عضالت فلج
شوي وي.
 :Internal ophthalmoplegia .٣له هغه حالت څخه عبارت دی ،چې په هغه کې ټول داخيل عضالت
فلج شوي وي.
rd
 : 3 Nerve palsyنوموړى عصب علوي ريکټس عضله ،سفيل ريکټس عضله ،انيس ريکټس عضله ،سفيل
مايله عضله Sphincter pupillae ،او حديب عضالت تعصيبوي ،د نوموړي عصب په تام فلج کې  Ptosisمنځته
راځي،چې نوموړى حالت له دوه ليدنې يا  Diplopiaڅخه مخنيوى کوي ،په دې حالت کې د سرتګې د پورته،
ښکته او داخل خواته د حرکاتو محدوديت موجود وي.
حدقه متوسع او فيکس وي او تطابق په مکمل ډول له منځه تلىل وي ،په ناتام فلج کې انفرادي عضلې اخته
شوې وي.
 :4th Nerve palsyپه دې حالت کې د پورتنۍ مايلې عضلې د وظيفې د تشویش له کبله د سرتګې ښکته
خواته او داخل خواته حرکات محدود شوي وي.
 :6th Nerve palsyدا د سرتګې د فلج معمول ټاي دى،چې په دې حالت کې وحيش ريکټس عضله فلج
کیږي او د سرتګې خارج خواته په حرکاتو کې محدوديت منځته راځي.
درملنه :د تداوۍ درې اساسه موجود دي چې په الندې ډول دي:

 .١سببي تداوي.
 :Occlusion .٥که چیرې دوه ليدنه ډيره زوروونکې وي؛نو متاثره سرتګه د کثيف ډسک پواسطه او يا
زيزمې رسه تړل کیږي يعنې  Tarsorrhapyاجرا کیږي.
 .٣عمليايت ميتود :د ناروغۍ له وقوع څخه  6مياشتې وروسته جراحي عمليات اجرا کیږي په دې خاطر،
چې عضلې ته پوره وخت ورکړل يش ،چې په خپله ،خپله وظيفه دوباره اعاده کړي.
 .aجراحي عمليه د  Antagonistعضلې د  Recessionيا ضعيفولو او د فلج عضلې له Rsection
يا قوي کولو څخه عبارت دى په عينې سرتګه کې.
 .bد مخالف سايرنجيست عضلې  Recessionممکن اجرا يش.
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د کانکوميټانټ او پارااليتيک سکوينټ ترمنځ فرق
Paralytic Squint
اسباب

وقوعات

Concomitant Squint

نقيصه په  Efferent pathwayکې موجود وي ،په  Afferent pathwayاو يا مرکزي برخه کې نقيصه موجود
د هستۍ يا  ،Nucleiعصب يا عضلې د التهاب وي ،د انکسار خطا له کبله د ديد خرابواىل ،فيوژن يا فيکسيشن
ريفلکسونو د انکشاف کمواىل يا د منځه تګ يې
او يا تروما له کبله فلج منځته راځي.
په ماشومانو او ځوانو کاهالنو کې هميشه موجود وي

په کاهالنو کې هميشه موجود وي

اعراض او د حرکاتو محدوديت ،دوه ليدنه ،کاذب موقعیت ،پرته د ښکال له نقيصې څخه هميشه بې عرضه وي.
د رس غرينورمال وضعيت ،رسچرخي ،ثانوي
عاليم
انحراف له لومړين انحراف څخه زيات وي
معاينات

د سرتګې د حرکاتو محدوديتCover ،
،Worths four dot test ،Diplopia chart،test
Synoptopore ،Hess screen

تداوي

سببي تداوي ،Occlusion ،جراحي تداوي

Synoptophore ، Cover test ،Hirschberg test

د انکسار د خطا اپتيکي اصالح ،د ښۍ سرتګې تړنه ،ارتوپتيک
مترينات او جراحي تداوي

 Strabismusپوښتنې

 .١د سرتګې د خارجي عضالتو نومونه د هغه له تعصیب رسه واضح کړئ؟

 .٥د سکوينټ طبقه بندي په لنډ ډول ترشیح کړئ؟
 .٣د سرتګې د خارجي عضالتو تعصیب ولیکئ؟

 .4د ) Latent squint (hetrophriaسکوینټ ډولونه ولیکئ؟

 .٢د  Concomitant squintډولونو نومونه واخلئ؟
 .6د سکوینټ الملونه ولیکئ؟

 .٧د  Classification Esotropiaولیکئ؟

 .8د  Strabismus investigationولیکئ؟
 .9د سکوینټ درملنه ولیکئ؟

 .١٧د فلجي او غیر فلجي سکوینټ ترمنځ فرق په لنډو ډول ولیکئ؟
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نهم څپرکی
د قرنيې اناتومي:

قرنيه The Cornea

قرنیه يوه روڼه او شفافه عضوه ده،چې د سرتګې د کرې خارجي پو ښ  6\١قدامي برخه جوړوي sclera
کې د ساعت د شيشې پشان یې ځای نيولی وي  .قرنیه شفافه غريي وعایي جوړښت دى د  limbusناحيه د
اوعيو غني ناحيه ده ،چې د قرنیې يو ډول تغذيه له دې الرې صورت نیيس.
د قرنیې عمودي قطر ١١ميل مرت  ،او افقي قطر ١٥ميل مرت دی.
خصوصيات :
په محيطي برخو کې  1mmپه مرکز کې  0.52mmدی.
انحنايت  8 :ميل مرت دی.
د انکسار قدرت 42D_ 45D :دی.
د انکسار رضيب :يې  ١.٣٧دی.
د قرنيې جوړښت:
د هستالوژۍ له نظره له پنځو طبقو څخه جوړه شوې ده.
 : Epithelium:١د  Stratified squamous epithelialله حجرا تو څخه جوړه شوې له پنځو تر شپږو
طبقو پورې لري  .درې ډوله حجرات پکې ليدل کیږي .اول ډول basal cellدي چې د  columnarحجراتو داخيل
طبقه ده ،دغه حجرات په کراره رسه په  wing cellباندې بدليږي  ،بريوين برخه کې دريېم ډول سطحي حجرات
دي .که د قرنیې حجرات تخريب يش په  ٧ورځو کې بريته جوړيږي.
 :Bowman membrane :٢يو کلکه االستيکيغشا ده که اپيتليم حجرات زخمي يش د انفکشن مقابل
سخت مقاومت کوي ،که تخريب يش بري ته نه جوړيږي کثافت پريږدي.

 :Stroma :٣د قرنیې د ضخامت  ٩٧%برخه جوړوي د ليمبس په برخه کې د سکلريا ليمبس د دې په

امتداد پرته ده.سټرومادکوالجن د اليافو نه جوړه ده.
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 :Decement`s membran :4يو االستيکې مقاومه عشاء ده چې له ماوفه کیدلو وروسته د ترميم قابليت
لري  .د  Limbusپه ناحيه کې د  Trabecular meshworkپورې امتداد لري.
 :Endothelium :٥له يو طبقي شپږ ضلعي حجراتو څخه جوړه د ه د  irisا نډوتيليم حجراتو په امتداد
واقع دی ،د قرنیې په  Dehydrationکې مهم رول لوبوي .ددې حجراتو په تخريب رسه د قرنیې ا زميا سبب
ګرځي .

 ١-٩شکل.Layers of Cornea :
د قرنيې تغذيه:
قرنیه غريي وعاي ساحتامن دی،چې خپله تغذيه له دريو الرو څخه الس ته راوړي .
 .١د ملبس ناحي اوعیو پواسطه.
 .٥له  Aqueuos humorڅخه .
 .٣د ازادې هوا له اکسيجن څخه.
د قرنيې تعصيب:

قرنیه د پنځم قحفي زوج د  ophthlamicڅانګې پواسطه تعصيبيږي ،قرنیه په متاس رسه حساس ده مګر
ځای نيش ښودلی  .همداعلت دی،چې دقرنیې په اجنبي جسم لويدلو کې د جسم موقعیت نيش ښودلی .
د قرنيې روڼوالی(شفافيت)
د قرنیې روڼوالی په الندې فکتورونو پورې ځانګړی دی :
 .١په قرنیه کې درګونو نشتوالی .
 .٥دقرنیې د  lamellaمنظم ترتيب .
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 .٣د قرنیې ديهايدريشن :په نارمل حالت کې د Endotheliumحجراتو د فعاليت له کبله قرنیه د
 dehydrationپه حالت کې ساتل کیږي  .نوموړي حجرات اوبه له قرنیې څخه اخيل او مخکنۍ خونې ته يې
افرازوي د ترضيض ،التهاباتو ،لوړفشار يا ګلوکوما او د عمليات په جريان کې د ايندوتليل حجرات ماوفه کیږي،
چې د  corneaد التهاب المل ګرځي .
قرنیه په دوامداره ډول د اپيتيليم او انډوتيليم د حجراتو فعال سوديم او پوتاشيم پم پواسطه dehydray
کیږي.
 :Limbusد قرنیې ا و  scleraد اتصال ناحيې ته  limbusوایې د  ٥ميل مرت په اندازه ده د قرنیې
اپيتليل حجرات د منضمې له حجراتو رسه  ،دقرنیې سټروما له سکلرا رسه او انډو تليل حجرات له  irisرسه
دوامدار په يو مسري وا قع دي  .د ګاټي عمليات تل له دې الرې اجرا کیږي  .همدارنګه له دې ساحې څخه د
 Aqueous humorاطراح کیدلو کانالونه موجود دي.

د قرنيې ناروغي Diseases of the Cornea
دقرنیې ناروغي د کلينک له نظره د اهميت وړ ده ځکه دې ناروغۍ رسه په سري کې قرنیه په کثافت اخته
کیږي ،چې د ديد د کمښت يا د ملنځه تګ سبب ګرځي .
د قرنيې التهاب:

د قرنیې التهاب چې د قرنیې له پړسوب  ،د قرنیې له خړوايل او منضمې له سوروايل رسه ملګری وي يو له
دريېو الرو مينځ ته راغلی وي .
 :Exogenous infection :١د منضمې له اوښکو کڅوړې او اجنبي اجسامو څخه پتو جن بکرتياوې
مداخله کوي د قرنیې د التهاب سبب ګرځي.
 :form ocular tissue :٢د منضمې ناروغي د قرنیې اپيتييل حجراتو ته رسايت کوي.
د سکلرا ناروغي د قرنیې سټروما ته خپريږي.
د  uveal tractناروغي د قرنیې انډوتيليم حجراتو ته خپريږي.
 :Endogenuos infection :٣زياتره د  Hypersensitivity reactionله امله منځ ته راځي.

دقرنيې قيحي زخم Purulent Keratitis
د پتو جن بکرتياو له امله د قرنیې د اپيتليم حجرات له منځه ځي  ،د حجراتو د  infiltrationاو Nicroses
سبب ګرځي .
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الملونه
سبب ګرځي .مساعد کوونکي فکتورونه يې

قرنیه د پتوجن اورګانيزمونو د حملې الندې راځي او د ټ
عبارت دي :
 :Abrasion .1کم شمري اورګانيزمونه له نارمل اپيتيلم حجراتو څخه هم نفوذ کوي لکه Gonococcus
 , Diphtheriaاو  Neisseria meningitisد زخم د جوړيدو سبب ګرځي مګر نور پتوجن چې کله د قرنیې
سطحي اپيتييل حجرات تخریب يش؛ نو بیا خپل فعاليت رشوع کوي.
 Xerosis .2او د ويټامني  Aکموالی .
 .3د قرنیې بې حسه کیدل .Neuroparalytic keratitis
 .4د قرنیې ازميا چې د اپيتييل حجراتو د منځه تګ سبب وګرځي.
 .5د قرنیې لوڅه پاتې کیدنه لکه په proptosisد اوم قحفي زوج په فلج کې.
د قرنيې د زخم پړاونه :
يو قيحي قرنیې زخم له پیل تر پای پورې درې پړاوه تريوي.

 :Progressive stage .1پورتني اورګانيزمونه قرنیه ماوفه کوي او ټو کسني يې د قرنیې د يوې برخې د
نکروز سبب ګرځي ماوفه ساحه د پوليمورپس حجراتو پواسطه احاطه کیږي.
 :Regressive stage .٢مړه حجرات به له ساحې څخه لرې شوي وي  .پړسوب به کم شوی وي  .زخم
به نسبتاً صفا او پاک ښکاري.

 :Healing stage .٣په قرنیه کې به په زيات مقدار سطحي رګونه پيدا کیږي ،چې ساحې ته انټي باډي

او  Fibroblastورسوي  .د  Keratocyteيا انډو تيليم حجراتو د فعاليت له کبله فايربوس نسج مينځته راځي.
که د  Bowman`sپرده زخمي يش نو قرنیه کې د کثافت د پیدا کیدو سبب ګرځي.

 ٢-٩شکل :د قرنيې ټ .

د سرتګې کلينيکي ناروغۍ  //د قرنيې ناروغي

129/

اعراض:

.١
.٥
.٣
.4
.٢
.6

شديد درد  :ځکه قرنیه له حيس اعصابو ډيره غني ده .
photophobia
په عکسوي ډول د اوښکو زياتيدل .
. Blepharospasm
د ديد کموالی .
رسدردي .

عاليم:
.١
.٥
.٣
.4

د زيزمو پړسوب .
د منضمې او  limbusساحې سوروالی
د قرنیې ځال به له مينځه تللې وي خاکسرتي رنګه قرحه به موجوده وي .
 Iritisپه قدامې خونه کې به مو جود وي  ،کيس او خپله په قزحيه کې به واضح تغريات مو جود وي.

تشخيص :
 :Fluorescein testد فلو روسني ټسټ د سطحې لپاره د  ۴۰ثانیو او ژور زخمونو د تشخيل لپاره ۴
دقیقې ږدو که شین شفتلی رنګ يې اخیستى وي نو زخم يې ورکړی دی.
 :Slit –lamp examinationد ساليټ مل په مایعله رڼااچولو رسه زخم معلومیږي .
اختالطات Complication
د قرنیې د زخم په سري کې الندې اختالطات ورکوي.

د  Non Perforating Corneal Ulcersاختالطات:
:Iritis .١له زخم څخه ټوکسني نفوذ کوي د ثانوي  Iritisسبب ګرځي Iris .کم رنګه  ،د خټې په څري
رنګ غوره کوي.
 :Corneal Opacity .٢د قرنیې د زخم په سري کې په اپيتيلم برخې څخه رسبیره نورې برخې که زخمي
يش ،کثافت پريږدي دا کثافت د مقدار له امله په درې ډوله دی .
 :Nebula هغه سطحي او وړوکی کثافت،چې دقرنیې د  Bowman`sپردې او د سټروما سطحې
په طبقه کې مینځ ته راغلی وي  ،په کثافت برسیره د قدامې خونې نور غړي وګورو.


 : Maculaهغه کثافت،چې د سټروما مکمل ضخامت یې مکدرکړی وي،خو ټوله قرنیه يې نه
وي نيولې  .نسبتاً مرکزي برخه یې پوښلې وي په سختۍ رسه د قدامې خونې غړي وينو.



 : Leucomaد قرنیې هغه کثافت چې ټوله قرنیه یې نيولې وي او ديد یې مکمل ملنځه تللی

وي ټوله قرنیه سپینه ګرځیدلې وي.
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 :Secondry glaucoma .4د  iritisپه شتون کې مایع خلط غليض کیږي (په مایعع خلط کې د حجراتو
او البومني شتون له امله په اسانۍ رسه له  trabecular meshworkڅخه نه ترييږي) .
 Descematocele .٥يا  :Keratoceleکله چې قرحه تر ډيسيمنټ پردې پورې ژوره يش؛نو نوموړې
االستيکې پردې په قاعده کې د  vesicleيا پوکڼۍ په څري بوړي يا فتق کوي،چې دا کیراټو سيل د عادي رضبې
او فشار پواسطه څريې کیږي.
 :Keratectasia .٦نديب نسج ضعيفه کیږي او خارج خوا ته بوړي ( برامدګي ) پيداکوي په داسې حال

کې چې د سرتګې داخيل فشار نورمال وي البته دا اختالطات له جوړېدو څخه وروسته منځ ته راځي.
 :Perforation .٧کله چې زخم ډير ژور يش د لږې رضبې پواسطه څیرې کیږي،چې له دې امله ډېر
اختالطات مينځ ته راځي  ،په الندې ډول یې څيړو .

 ٣-٩شکل :د قرين مرکزي ټ او .Decementocele

د ټپ له سوري کيدلو وروسته اختالطات :
قرحه هغه وخت معموالً سورۍ کیږي،چې په ناڅاپي ډول د سرتګې داخيل فشار لوړ يش يعنې سرتګه د
کشش او فشار الندې رايش لکه ټوخي  ،پرنجي او داسې نور .
 .1د قدامې وصليدنه  :Anterior synechiaپه هغو زخمونو کې زيات واقع کیږي،چې د زخم په محيط
کې موقعيت ولري ځکه  irisپه دې برخه کې له قرنیې رسه ډير نږدې موقعيت لري او ځينې وخت د قرنیې له
خلفي برخې رسه التصاق پيدا کوي.
 .2د قزحي بوړي  :prolapse of irisهغه ټ

چې وسيع وي  iriisبريون خواته راوځي او ډير ژر

د  fibrinپواسطه پو ښل کیږي  ،فايربوسيس سبب ګرځي  ،التصاق کوي او الندې تغريات ترې پيدا کیږي .
 iris :Leucoma adherent .aد نديب نسج پواسطه احتقاين شوې وي دا حادثه ممکن په قسمي
او يا تام شکل وي .
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 .bقدامې : Staphylomaد قرنیې نديب نسج چې  irisیې احتقاين کړی دی په تام يا قسمي ډول
رسه التصاق کوي ثانوي ګلوکوما ځکه پيدا کیږي ،چې د قدامې خونې زاويه په مکمل ډول او يایې
ډيره برخه تړل شوې وي .

 :Corneal Fistula .٣دااختالط د قرنیې په کوچنيو مرکزي قرحو کې واقع کیږي ،سورۍ شوې ناحيه
د فايربين پارچې پواسطه تړل کیږي که چیرې ناروغه سرتګه بیا -بیا ګروي ( سولوي )؛نو د فايربين پارچې بې
ځایه کیږي او تر ميم صورت نه نييس بالخره ماوفه برخه د قرنیې د اپيتيليل پواسطه پوښل کیږي او fistula
جوړوي  ،د فيسچوال د تشخيل لپاره الندې نقاط رضور دي .
 د قدامې خونې نه شتون او یا تنګوالی.
 په جس رسه د سرتګې نرموالی.
 فلوروسني ټست :ناروغ به د شا په تخته پروت وي یو څاڅکی فلوروسني د ناروغ سرتګې ته څڅوو
بيا سرتګې ته ماليم فشار ورکوو ،زيزمې يو له بل څخه جال کوو ناروغ ته وايو پورته ګوره ؛نو د فسچول په مو جو
ديت کې د فيسچوال له امله مایع خلط راوځي شني رنګه مایع حرکت څرګنديږي  ،د  Sidl testپه نامه رسه
یادیږي.
 .4د عدسیې قدامې کپسول مکدر کیدل :چې کله عدسیه له قرنیې زخم رسه متاس پيدا کړي  ،د
قدامې کپسول کټرکټ پيداکیږي.
 :Lens subluxation .٥د عدسیې نيمه يا تام بې ځایه کیدنه د فشار د کموايل له امله زونيل
ليګامنتونه شليږي په نتيجه کې عدسیه تامه يا قسمي ډول خلع کیږي.

 :Intraocular haemorrhage .٦د سرتګې داخيل فشار يودم کمبود له امله د کورويډ رګونه

پراخیږي او يا چوي  ،د وينې د تويدلو سبب ګرځي .

 purulent iridocyclitis .٧او يا  panophthalmitisمعمو ًال له ګونو کوکل hypopyon ، infection
 corneal ulcerڅخه وروسته مینځته راځي.

 4-٩شکل :د قرنی ټ  Anterior synechia ،او .decementocele
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د قرنيې د زخم درملنه
نه جوړيدونکي) )Non healing corneal ulcerدرملنه:
 : Cauterization .١کیمياوي موادو پواسطه کواټري کول تر څو مړه او نکروټيک مواد له زخم څخه
لرې يش له موضعي انستيزۍ څخه وروسته کواټري مواد لکه خالل  carbolic acidيا Silver nitrate 1%
اچولو وروسته له مربوطه ساحې ټول مړه انساج لرې کیږي

 : Paracentesis .٢له انستيزۍ وروسته څڼې (  ) Temporalطرف نه يوه سنت مخکنۍ خونې ته

ننباسو،چې نو او پروتني لرونکې مایع خلط راوباسو .

 :Conjunctival Flap .٣هغه ساحه چې زخمي ده له سورۍ کیدو د ژغورنې په منظور د منضمې flap

اخستل کیږي.
 :Therapeutic Keratoplasty .4په مکمل ډبلوايل رسه د قرنیې ګراف اخستل کیږي.
: Tarsorrhaphy .٥دواړه زیزمې یو بل رسه تړل ،زياتره غري مکرويب زخمونه له دې عمليې رسه ښه
ځواب ورکوي.
د هغو علتونو له منځه وړل ،چې د زخم د جوړيدو سبب ګرځيديل دي .
د  Descemetoceleدرملنه:
 .١د کټ مکمل اسرتاحت تو صيه کیږي.
.Pressure pad bandage .٥
 .٣د سرتګې د داخيل فشار د ټيټ ساتلو لپاره ناروغ ته  Tab. Acetazolamide 250mgد خولې له الرې
ورکول کیږي.
 paracentesis .4کول دي.
 .٢هغه فکتورونه چې د داخل د تنې ( د خيټې او سينې ) فشار زياتوي  ،د هغه لرې کول .
 Therapeutic keratoplasty .6کول دي.
د قرنيې د  Abscesدرملنه:
د قرنیې په سټروما کې د نو ټوليدنه،چې د فلوروسني تلوين پواسطه نه رنګ کیږي مګر ټول اعراض عاليم
یې کټ مټ د قرنیې د زخم پشان وي.
درملنه:
 .١د نري تعقيم ستنې پواسطه د پس ويستنه.
 .٥د  carbolic acidپواسطه ( کیمياوي کواترايزيشن)کول ډير موثر دي.
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د قرنیې ابتداي زخمونه Primary Corneal Ulcer
 :Tramatic Ulcer .١قرنیه د ترضيض پواسطه ماوفه کیږي او بيا ثانوي انتانات د قرنیې د مننت کیدلو
سبب ګرځي  .قرنیه د الندې اسبا بو پواسطه په ترضيض اخته کیږي.
 د کیمياوي موادو سوختګي  ،اجنبي اجسامو او جروحاتو پواسطه ماوفه کیږي.
 د کږو بڼو او نوروپواسطه زخمي کیږي.
درملنه:
د سبب د ملنځه وړل او د ټ

Hypopyon Ulcer .٢

معمول درملنه ده ،چې مخکې ذکر شو .

) (ulcus serpens or Acute serpingious ulcer
 Hypopyonپه قدامې خونه کې د پس جمع کیدنه،چې د قرنیې زخم د بکرتياوو يا د بکرتياوو د ټوکسني
په مقابل کې د عکس العمل په نتيجه کې مينځ ته راغلی وي .په هايپو پايون کې بکرتيا موجود نه وي .
 Ulcus serpensد قرنیې د زخمونو وخيم او خراب شکل دی،چې اکرثا ً له  Hypopyonرسه يو ځای وي
 .نوموړې قرحه د قرنیې په سطحه ډير ورو ورو حرکت کوي چې افت په يو کنار کې خاموشه او په بل کنار کې
فعال وي  ،نوموړی ټ سوري کیدو ته ډير ميالن لري.
الملونه:

 .١د  Pneumococcsبکرتياوو څخه  Hypopyon %8٧ټ جوړيږي.
 .٥په  %١٧واقعاتو کې د  Moras Axenfieldاو  Diplobacilمينځ ته راځي.
اعراض:

.١
.٥
.٣
.4
.٢

درد .
د اوښکو زياتيدل .
د ديد کموالی .
له رڼا ويره .
.Blepharo spasm

عاليم:
.١
.٥
.٣
.4
.٢

قرنیه به ( Hazyخرينه يا خړه ) وي.
په قرنیه کې به قرحه ليدل کیږي.
د قرنیې مکدريت او کثافت به له مرکز څخه د ټ په څنډو کې زيات وي.
د ټ ژورواىل به د مرکز څخه په څنډو کې زيات وي.
په واضح ډول به د  iritisنښانې موجود وي.
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 .6مایع خلط به د وريځو پشان خړ ښکاري ) .(Hypopyon
 .٧هدبې ) (ciliaryاو منضمې سوروالی به موجود وي.
 .8زيزمې به رسې او پړسيدلې وي.
اختالطات:

د  Hypopyonد ټ اختالطات د قرنیې تقيحي ټ له اختالطاتو رسه مشابه دي مګر Descematocele
او د قرنیې فيسچوال نادرا ً ليدل کیږي هغه Hypopyonټ چې د  Pneumococcsله کبله پيدا شوی وي د
 Typical hypopyon ulcersپه نوم ياديږي.او هغه هايپو پايون ټ  ،چې د نورو مکروبونو له کبله پيداکیږي.
د  A Typical hypopyon ulcersپه نوم ياديږي.
درملنه:

 .١موضعي درملنه :

 Atropin څاڅکي په موضعي ډول د ورځې دري ځلې څڅول کیږي.
 موضعي  Antibioticد څاڅکو او ملهم په شکل تو صيه کیږي.
 د سرتګې ګرم تطبيقات .
 د منضمې الندې پنسلني  ١٧٧٧٧٧يونټه په  ٧.٢يس يس زرقول دي.
 د  carbolicپواسطه  cauteryته رضورت وي .
 Paracentesis هغه قرحو کې اجراکیږي چې د سرتګې داخيل فشار زیات وي او د قرنیې د سورۍ
کیدلو خطر موجود وي .
 په ثانوي ګلوکوما کې ناروغ ته  ٥٢٧ Tab. Acetazolamideميل ګرام د ورځې درې ځلې ورکول کیږي
وررسه  %٥٧ Mannitolد وريد له الرې توصيه کیږي.
 .٢عمومي تداوي :

د خولې له الرې  Pincillinانتي بیوتیک او ويتامينونه ورکول کیږي .
 .٣سببي تداوي :

 که مزمن  Dacryocystitisموجود وي بايد  D.C.Rعمليا ت يش .
 که باڼه منحرف شوي وي بايد Electroysisاو یا Epilationيش .
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Mycotic Hypopyon Corneal Ulcer
د قرنيې فنګستي ټپ

دا ډول ټ په نادر ډول او زياتره د زراعتي موادو پواسطه د سرتګې له زخمي کیدلو څخه وروسته
مينځته راځي.
مساعد کوونکي فکتورونه:

 د بکرتيایي قرحو په څري یې مساعد کوونکي فکتورونه دي .
 د موضعي او سيستميک  Steriodsاستعامل .
 په Immuocompromisedناروغانو کې .
اعراض:
د زخم څنډې به وصفي نه وي .
ټول اعراض یې د بکرتيایي قرحو په څري دي  .په  fungal ulcerکې د ټ
زيړ سپني نو په زخم کې ليدل کیږي زخم خړ خرين ښکاري.
عاليم:

 د زخم څنډې به له نورو سطحو څخه لوړې وي .
 واضح او برجسته  Hypopyonبه موجود وي .
 Iridocyclitis به معموالً موجود وي .

 ٥-٩شکل :د قرنی سطحی رګونه او .hypopyon

څنډې دومره وصفي نه وي
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درملنه :
 .١داخله درملنه :
:Local Antifungal drugs .a

 Natamycin 5 % هر ساعت وروسته يو ه قطره
 Miconazole 1% ملهم د ورځې پنځه ځله .
 Nystatin ملهم د ورځې پنځه ځله .

:Systemic drugs .b

 سيستميک انټي فنګل درمل هغه وخت استعامليږي چې په افت باندې  scleraهم اخته شوې
وي .
 : Cycloplegics لکه اټروپني د  Synechiaد مخنیوي  ،د  iritisد تداوۍ په منظور  ،د Ciliary
عضلو د اسرتاحت لپاره  ،د رګونو د پراخوايل او د درد د کمبود لپاره استعامليږي.
 بايد په هيڅ صورت کې هم  Steriodاستعامل نيش .

جراحي درملنه :
 Debridement .١او سطحي کیراټيکټومي وکړی يش.

 .٥د زخم  cauterizationکول .

 .٣نه جوړيدونکي زخم لپاره د منضمې پل

اخستل دي .

 .4د نه جوړيدونکو زخمونو لپاره غوره درملنه د قرنیې په پوره ډبلوايل رسه د قرنیې ګراف اخستل دي .

 ٦-٩شکل :د قرنی فنګسی ټ .
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ويرويس قرحا ت Herpes Simplex Keratitis
Dendritic Ulcer or Herpetic Ulc
الملونه:
 Dendriticقرحه د herpes simplexپواسطه مينځ ته راځي  .نوموړی وايرس يو Epitheliotropic
وايروس دی،چې په بدن کې موجود وي مګر اعراض نه توليدوي کله چې د وجود مقاومت کم يش نوموړي
وايروس په خوله او تناسيل سيستم باندي د تڼاکو د پيدا کیدلو سبب کیږي.
 Herpes simplexد قرنیې اپيتليل حجرات ماوفه کوي او د  Herpetic keratitisيا د Dendritic
قرحوسبب کیږي معموالً ماشومان ماوفه کوي.
اعراض:

.١
.٥
.٣
.4

 pianدرد
د اوښکو راتلل
Photophopia
ديد کموالی

عاليم:

 .١په قرنیه کې  Vesiclesپيداکیږي.
 .٥د تڼاکو په څريې کیدو قرحه منځته راځي
Herpetic .٣ټ څانګې لرونکی وصف لري دا ښاخونه له مرکزي ټ څخه منشه اخيل قرحه د ونې د
ښاخونو په څیر شکل غوره کوي؛نو ځکه د  Dendriticقرحو په نوم ياديږي.
 .4تشخيصه نقاط يې عبارت دي له:
 د  Dendriticشتون .
 د ناروغۍ دوره اوږده او حمالت یې رجعي تکراريږي.
 قرحه سطحي او هيڅکله نه سورۍ کیږي .
 په قرحه کې او عيه نه پيداکیږي.
 ماوفه شوې برخه کې حسيت کميږي.
د رملنه:
د ټ له معمول درملنې رسه چې مخکې په تفصيل رسه ذکر شو  ،الندې نقاط په نظر کې ونيسو .
 .١د قوي  Iodineمحلول پواسطه  Cauteryکول لومړی بايد ماوفه اپيتييل حجرات واخيستل يش.
 .٥د وريد له الرې ويتامني  Aتو صيه کول .
 .٣د ويروس ضد درمل:
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د %٧.١ (Iodo2 deoxy uridine ) IDUڅاڅکی هر ساعت وروسته وڅڅول يش.
 (Vidarabin ) Ara- Aملهم د ورځې پنځه ځله .
 Acyclovirملهم د ورځې پنځه ځله .
 keratoplastyپه هغو واقعاتو کې چې قرحه مقاومه وي.

 ٧-٩شکل herpes simplex :قرنی ټ .

Herpes Zooster Keratitis
الملونه:

د  chicken poxويروس په څیر وايرس پواسطه منځ ته راځي د دواړو ناروغيو يعنې  H. Zosterاو
 Chicken poxاپيډميي تل يو ځای واقع کیږي دا ويروسونه  Neurotropicدي او د قحفي اعصابو Ganglia
مننت کوالی يش  .د ماوفه عصب په سري پوستکي باندې د تڼاکو پيدا کیدلو سبب کیږي.
که چیرې د  Trigeminalعصب  gasserian ganglionد  H.Zosterپواسطه ماوفه يش سرتګه او د
سرتګې ملحقات ماوفه کیږي .نوموړي ويروس د اپتلميک څانګې سري تعقيبوي .
قرنیه هغه وخت د حملې الندې راځي کله چې  Nasociliaryعصب ماوفه يش  ،افت تل يو اړخیز وي .
اعراض:
ناروغ ناراحته او تبه لري مخکې له دې،چې تڼاکې څرګندې يش په ماوفه ساحه کې سوروالی او درد پيدا
کیږي.
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عاليم:
 H. Zosterد اپتلميک عصب د ماوفه څانګې له موقعیت څخه مختلف عاليم ورکوي.
 .١که افت  Supra trochlearاو  supra orbitalساحه ماوفه کړي؛ نو په اجفانو کې تڼاکې پيداکیږي.
 .٥که  Nasociliaryعصب ماوفه يش؛ نو قرنیه هم په افت اخته کیږي ،چې په دې صورت کې به په
قرنیه کې الندې عاليم موجود وي:
 په قرينه کې ( vesiclesتڼاکې ) تظاهر کوي .
 تڼاکې چوي او قرحه جوړ وي .
 ځینې وخت د قرنیې ژورې برخې هم په التهاب اخته کیږي چې د  Keratitis profundsپه
نوم ياديږي.
 .٣شديد . iridocyclitis
 .4ممکن  Optic neuritiesاو  paralytic squintهم واقع يش .
درملنه:

 .١د ويروس ضد درمل :
 د خولې له الرې اسايکلوير  800mgد ورځې پنځه ځلې د لس ورځو لپاره  .د پوستکي له اخته
کیدلو رسه سم بايد په درې ورځو کې ناروغ ته درمل رشوع يش ځکه چې نوموړي درمل د ناروغۍ
دوره لنډه او د  epithlialد جوړيدلو المل ګرځي .
 ٣% اسايکلوير ملهمونه د ورځې پنځه ځلې له  ١٧نه تر  ٥١ورځو پورې .
 د پوستکي د افت لپاره د ويروس ضد ملهم ،ستريايد او مکروب ضد درمل لرونکي ملهم د ورځې
درې ځلې استعامليږي .
 .٥د درد او التهاب ضد درمل په شديدو پيښو کې توصيه کیږي .
 .٣که قرنیه ،ايرس او سکلريا په التهاب اخته شوي وي موضعي اتروپني باید ورته توصیه يش .
 .4که په  epithlialکې قرحه پيداشوې وي د مکروب ضد درمل په موضعي ډول ناروغ ته توصيه کیږي.
 .٢ستريايد  :په موضعي ډول په ډسفارم کراتايتس ،دسکلريا په التهاب او  iridocyclitisکې ډير ګټور
دي  .سيستميک ستريايد د قحفي ازواجو په فلج لکه د دريېم زوج ،اووم زوج او برصي عصب په التهاب کې
موثره دي
 .6د ديپريشن ضد درمل لکه  ٥٢ Amitriptyleneنه تر  ١٢٧ميل ګرامه پورې توصيه کیږي .
 .7مصنوعي اوښکې او وحيش تاررسايف په  Neuroparalyticقرحو او وچو سرتګو کې استطباب لري.
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 ٨-٩شکل :د  herpes zosterناروغ.

Corneal Ulcer Due to Malnutrition

خوارځواکي د وجود عمومي مقاومت کمزوری کوي او د مکروبونو لپاره مساعده زمينه برابروي په قرنیه
کې د دوه ډوله قرحو د پيداکیدلو المل ګرځي .
مرکزي مرسميک قرحه او کراتو ملشيا  .نوموړی ټ په غريبو او خوارځواکۍ ځپلو ماشومانو کې ليدل
کیږي دا ټ دوه طرفه ،مرکزي ،سطحي او ژور وي په قرنیه کې نوي رګونه پيداکیږي همدرانګه نوموړی ټ
ډير ژر سوری کیږي د ټ د معمويل درملنې ترڅنک د ناروغ عمومي روغتيا ته بايد خاصه پاملرنه ويش.

د قرنيې نرموالی Keratomalacia
د قرنیې له دوه طرفه او متناظر تخريب څخه عبارت دی،چې د منضمې د وچوايل او  Xerosisله
 Keratomalaciaرسه ملګری وي  .د  Vit- Aد فقدان له کبله پيداکیږي .همدارنګه په دغې ناروغانو کې Bitot
 Spotsهم ليدل کېږي ،په ورځنۍ غذاکې د  Vit-Aکم مقدار اخيستل او د هضمې سيستم په ناروغیو کې چې
د  Vit-Aجذب خرابيږي د ناروغۍ په منځ ته راتللو کې مهم رول لري.
په اوسط ډول د ويتامني  Aورځنی رضورت په ماشومانو کې له  1500IUڅخه تر 5000IUدی په لويانو
کې ورځنی رضورت تر  5000IUپورې رسيږي.
 Keratomalaciaد غريبواو نالوستو کورنيو په ماشونوکې ډير پيدا کیږي چې اقتصادي حالت یې خراب
اود ماشومانو عمر یې له پنځو کلو کم وي.
دا ماشومان ډير ناروغه او د اسهال شاکې وي د کیراتو مليشيا رسيري منظره عبارت ده له :
 افت دوه طرفه وي .
 د قرنیې او منضمې ځال ملنځه ځي .
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نوموړې قرحه د قرنیې مرکز ته نږدې په مدور .
يا بيضوي شکل کې ليدل کیږي ،چې د زيړ رنګه ارتشاح پواسطه احاطه شوې وي .
د سرتګې داخل ساختامنونه مننت کیږي او  Panophthalmitisمنځ ته راځي .
له پورتني نقاطو رسه په سرتګه کې التهايب عاليم موجو د وي .

درملنه:
 .١د قرنیې د ټ معمول درملنه .
 .٥د  vit-Aزرقي تو صيه کول .
 .٣په موضعي ډول د ويټامني ملهم او څاڅکو استعامل .
 .4د هغه عمومي حاالتو درملنه چې د ويټامني Aد فقدان سبب ګرځي په خفيفو حاالتو کې چې ناروغ
بالغ وي د يوې اونۍ لپاره د ورځې  30000iuويټامني ورکول کیږي او په شديدو حالتو کې د ورځې20000iu
يف کیلو ګرام هم ورکوالی شو .

 ٩-٩شکلKeratomalacia :

 ١١-٩شکل.Bitot spot :

 Neuro Paralytic Keratitisاو یا

Neurotrophic Keratopathy

لکه چې د قرنیې حیسیت خراب يش د قرنیې نارمل قرنیې منضمې عکسه وروسته یا له منیځه ځي په
نتیجه کې قرنیه وچیږي او یا له رضبې رسه مخ کیږي د اپیتيل حجراتو د ضایع سبب دی د قرنیې محافظتي
ميکانيزم د قرنیې د حسيت په نشتوايل کې ملنځه ځي او قرنیه په اسانۍ رسه په  Abrosionاو انتان مبتال
کیدای يش .
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الملونه:
د پنځم عصب افت ددې ډول زخم په پيدا کیدلو کې ډير رول لري .
 .١د پنځم زوج جذري درملنه د  Trigeminal neuralgiaپه تداوۍ کې .
 .٥د  Ganglionماوفه کیدل د الندې علتونو له کبله .
 تومورونه
 ترضيضات معموالً کرسونه .
Gummatous meningitis 
اعراض:

 ټول اعراض یې د قرنیې د زخم په څیر دي .
 د درد نشتوالی وي .

عاليم:






د  Epithelialحجراتو متفلس کیدل ددې قسم ټ ښه خصوصيت دی .
افت د قرنیې په مرکزي برخه کې رشوع او د قرنیې ټوله سطحه اخته کوي يواځې  Limbusته
نږدې يوه کوچنۍ ساحه سامله پاتې کیږي.
شديد هديب سوروالی موجود وي .
 Iritisاو کله -کله له هايپوپايون رسه يو ځای وي .
که تداوي یې ونيش سورۍ کیدنه او  Panophthalmitisواقع کيدای يش .

درملنه:
د قرنیې د معمول درملنې تر څنګ بايد الندې نقاط په نظر کې ونيسو.
 .١د سرتګې بنداژ کول د اوږد وخت لپاره .
 .٥د زيزمو ګنډل يو له بل رسه . Tarsorrhaphy
 .٣د  Botulinumتوکسني د زرق پواسطه  Ptosisپيداکول.

Lagophthalmos Keratitis

) (Exposure keratitis

د قرنیې دا ډول زخم له  Lagophthalmosرسه يو ځای واقع کیږي د اسرتاحت په حالت کې د قرنیې
دريېمه سفيل برخه ماوفه کیږي ځکه چې په دې حالت کې سرتګه علوي خواته حرکت کوي او  ٣\٥علوي برخه
د قرنیې د علوي زيزمې پواسطه پو ښل کیږي.
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په لومړي قدم کې د قرنیې  ٣\١الندنۍ برخه وچیږي او د وخت په ترييدلو د  Epithelialحجرات ملنځه
ځي او نتیجه کې د انتان مداخلې ته زمينه مساعدیږي.
درملنه:






بايدد قرنیې قرحه د معمول په څري تداوي يش .
د  lagophthalmos keratitisپه تداوۍ کې مهم ټکي د سبب ملنځه وړل دي .
د  Bell`s palsyپه واقعاتو کې د  Orbicularisعضلې مساژ او برقي تنبه اجراکیږي.
د شپې لخوا ناروغ ته ملهم او د سرتګې تړل بايد تو صيه يش .
که افت پر مختللی وي نو وحيش  Tarsorrhaphyاجرا کیږي.

Atheromatous Corneal Ulcer

که چیرې په قرنیه کې  leucomaپيدا شوې وي؛ نو د ليوکوما په  Degenerativeساحه کې قرحه منځ
ته راځي ځکه چې د تنديب نسج مقاومت کم وي او استحالوي ساحه د اجنبي جسم رول لوبوي کله چې نوموړې
نا حيه منتنه شوه قرحه تاسس کوي او عميقه کیږي،چې په نتيجه کې سورۍ کیدنه ژر واقع کیدای يش .
که چیرې د استحالوي تغرياتو منشه  Hyalinوي کومه قرحه چې منځ ته راځي د  Atheromatousټ
په نوم ياديږي او که د استحالوي تغرياتو منشه وي  Calcariousټ په نوم ياديږي .
درملنه:
د قرنیې قرحه بايد تداوي يش او که سرتګه ړنده شوې وي بايد سرتګه ويستل يش او ناروع ته
 Eviscerationاجراکړی يش.

د قرنيې ثانوي قرحات
د قرنیې ثانوي قرحات د منضمې د التهاباتو د اختالط له کبله پيدا کیږي او واقعات یې نظر ابتدایي قرحاتو
ته زيات دي.
هغه قرحات چې د ټراخوما او تقيحي  conjunctivitisپه سري کې پيدا کیږي ډير معمول وي
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Degeneration Of The Cornea

Arcs Senilis

 Arcus senilisد قرنیې په محيط کې د شخم له ارتشا ح څخه عبارت دي چې د قرنیې په  Stromaطبقه
کې پيدا کیږي چې  Arteriosclerosisاو د وينې د  Triglyceridesد سويې لوړيدل پکې رول لري  .د شحمو
تراکم لومړی د قرنیې په علوي او سفيل برخه کې تظاهر کوي وروسته بيا د قرنیې ټول محيط برخې نييس څرنګه
چې له نوم څخه معلوميږي  Arcus Senilisپه زړو اشخاصو کې پيداکیږي که په ځوانو کې پيدا يش د Arcus
 Juvenilisپه نوم ياديږي
اعراض:
د ديد د کموايل سبب نه ګرځي نو ځکه خاص عرض نه لري .

عاليم:

د کړي په شکل مکدريت Limbusڅخه د يوې شفايف ناحيې پواسطه جالکیږي،چې د  Lucid intervalپه
نوم ياديږي د مکدريت پراخوالی نادرا ً له ١ميل مرت څخه زيات وي .
درملنه:
کومې خاصې تداوۍ نه لري .

د قرنيې د بانډ شکله کثافت

د قرنیې دا ډول مکدريت معموالً په مسنو ،ړندو  pthisis bulbi ،او د ماشومانو په
 Still`sناروغۍ کې ليدل کیږي همدارنګه ځينې وخت د ، Hyperparathyroidismد ويټامني ډي په
تسمم او  Sarcoidosisرسه يو ځای وي.

 ١١-٩شکل :د قرنيې  Bandشکله مکدريت.
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Ectatic Condition Of The Cornea

هغه حالت چې قرنیه پراخه ( متوسع ) کیږي په دوه ډوله ده:
 .١التهايب حالت :

.Keratectasia 
.Anterior staphyloma 

 .٢غريي التهايب حالت .
Keratoglobus 
Keratoconus 

Keratectasia
د قرنیې له توسع څخه عبارت ده په داسې حال کې چې  irisاختناقي نه وي.
الملونه:
 .١د قرنیې ضعيفه کیدل دقرنیې د قرحو له ترميم وروسته چې د keratectasia excleroپه نوم ياديږي.
 .٥د قرنیې ضعيفه کیدل د  Interstitial keratitisپه تعقيب چې د  keratectasia Expanoپه نوم
ياديږي.
درملنه:
عینکې د مایعوپيا تداوي لپاره استعامليږي او د قرنیې مکدريت اکرثا واقعات د  Keratoplastyپواسطه
درملیږي.

:Anterior Staphyloma
قدامه د سټافيلوما د قرنیې تنديب نسج له توسع څخه عبارت ده په داسې حال کې چې  irisاختناقي شوې
وي قدامې سټافيلوما ممکن:
 .١که د قرنیې يوه برخه ماوفه شوې وي؛ نو سټافيلوما چې پيدا کیږي قسمي به وي .
 .٥که ټوله قرنیه ماوفه شوې وي نو  Total staphylomaمنځ ته راځي .
الملونه:
د قرنیې د وسيع او پراخه سورۍ کیدنې په نتيجه کې چې  Iris prolapsوررسه وي منځ ته راځي د سورۍ
کیدنې علت ممکن ترضيضات او قرحات وي ممکن په قسمي قدامي سټافيلوما کې ګلوکوما پيدا يش مګر په تام
سټافيلوما کې هميشه ګلوکوما پيدا کیږي ځکه چې قدامي زاويه تړل کیږي.
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درملنه:
قسمي سټا فيلوما د التصاقي  leucomaپه څري د قرنیې د پيوند کولو پواسطه تداوي کیږي.
تامه  Staphylomaکې سرتګه دردناکه ،ړنده او په وجاحت کې تغري پيداکوي سرتګه بايد Enuculation
يش او ناروغ ته مصنوعي سرتګه توصيه يش .
که چیرې ناروغ له  Enucleationرسه موافقه ونه کړي؛ نو  %٩٧الکول  Rertobulbarزرق کیږي لومړی
بايد يو يس يس Nevaquineاو یا زایلوکاین بيا يو يس يس الکول زرق کیږي.

 ١٢-٩شکل. Staphyloma :

Keratoconus Or Conical Cornea

 Keratoconusد قرنیې والدي متناظر %8٢ضعيفي څخه عبارت دي  ،چې اکرثا ً د قرنیې مرکز ماوفه کوي
افت په اريث شکل انتقاليږي او اکرثا ًواقعات يې په ښځو کې ليدل شويدي.
اعراض:
په تدريجي ډول د سرتګو ديد کميږي ځکه چې.
 مایعوپيا .
 غري منظم . Astigmatism
 قرنیې د تندب له کبله .
عاليم:
د قرنیې مرکز نری او د قيف په شکل قدام ته برامده ګي پيدا کوي د قيف زروه هميشه د قرنیې له مرکز
څخه ټيټ موقعیت لري او  Munson`sعالمه مثبت وي.
د  Placido discپه معاينه کې نامنظمې دايرې ليدل کیږي.
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درملنه:

 د عينکو استعامل په ابتدايي حاالتو کې موثره وي .
 د نامنظم استګامتزم د اصالح لپاره د  Contact Lenseاستعامل رضوري دی.
په الندې حاالتو کې د قرنیې پيوند بايد اجراء يش :
 oپه شکل کې کیراټوکونس Munson`sعالمه لیدل کیږي
 oکه د سرتګو ديد د عينکو او  Contact Lensپواسطه اصالح نيش .
 oکه د قيف څوکه مکدره شوي وي.

 ١٣-٩شکل Munson`s :عالمه مثبت ده.

 Keratoglobusيا Megalocornea
په والدي ډول ټوله قرنیه له نارمل حالت څخه غټه وي نوموړې ناروغي دوه طرفه په اريث او فامييل ډول
انتقاليږي  Keratoglobus .له  Buphthalmosرسه بايد تو پري يش په دې ناروغۍ کې :
 د سرتګې داخيل فشار نورمال وي .
 قرنیه روښانه او څرګنده ښکاري .
 د قدامې خونې زاويه نورماله وي .
 د  Optic disc cuppingموجود نه وي .
 keratoglobusناروغ الندې خصوصيات لري:
 د قرنیې قطر او انحنايت له نارمل حالت څخه زيات وي .
 قدامې خونه نظر نورمال حالت ته عميق مو قعیت لري .
 Iris لړزش لرونکې وي ..
 ناروغ مایعوپيک وي .
درملنه :
د عينکو توصيه کول رضوري دي.
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Photophthalmia

 Photophthalmiaد منضمې او قرنیې حاد التهاب يا  keratoconjunctivitisڅخه عبارت ده ،چې د
 Ultravioletله شعا ګانو رسه د مخامخ کیدلو په نتيجه کې پيداکیږي.
الملونه:

کله چې سرتګه له الټروايليټ شعاء رسه مخ يش د قرنیې د التهاب  Keratitisاو د منضمې د التهاب سبب
ګرځي چې له زيات  Erosionرسه يو ځای وي  Photophthalmia ،په دوه ډوله پيداکیږي.
 :Industrial Photophthalmia .١دا ډول سرتګه له زيات او قوي الټراوايلټ رسه د مخامخ کیدلو
په نتيجه کې پيدا کیږي کله چې په يوې لنډه برقي دوره کې (قوي او ځالنده برق )هغه اشخاص چې welding
کوي يا سينام او سټوډيو کې کار کوي.
 :Snow Blindness .٥دا ډول د واورې د سطحې پواسطه د الټروايلټ شعاګانو دوباره منعکس کیدلو
له کبله پيدا کیږي.
اعراض:

ناروغ له دې موقع رسه په مخامخ کیدلو له  4تر  6ساعته پورې په دواړو سرتګو کې د شديد درد احساس
کوي،چې له رڼا څخه ويره  ،د اوښکې زياتيدل او  Blepharospasmرسه يو ځای منضمه ازميایع او رسه وي په
قرنیه کې  Ephthelial Erosionليدل کیږي.
درملنه:
د عينکو پواسطه چې د الټرا وايليت شعاع د جذب سبب ګرځي د  Crooke`s glassپه نامه يایږي تو صيه
کیږي ،د دواړو سرتګو بنداژول د ٥4ساعتو لپاره او د يخو تطبيقاتو تو صيه کول رضوري دي  .د موضعي انستيتک
څاڅکو تاثري روښانه وي او درد په اين ډول ښه کوي مګر د اپيتييل حجراتو منو متاثره کوي.
د قرنیې سطحي رګونه په اپتليل حجراتو کې ځغيل او ژور رګونه په سټروما کې ځغيل .

د قرنيې پيوند Keratoplasty
 keratoplastyد قرنیې پيوند او د قرنیې د ګرافت په نوم ياديږي  .د نوموړې جراحي عملیې پواسطه روڼه
او روغه قرنیه د ناروغې قرنیې ځای نييس.
دقرنيې د پيوند ډولونه:
 .١د قرنیې د ټول پيړوايل پيوند ()Penetrating Keratoplasty
 .٥د قرنیې د نيمه پيړوايل پيوند ()Lamellar Keratoplasty
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د قرنيې د پيوند استطبابات:
 .١د ليد زياتوايل لپاره بايد په دغه حاالتو کې اجرا يش:
 .aد قرنيې مکرريت
Bullous Keratopathy .b
 .cد قرنيې ډسټرويف
 .dپرمختلىل Keratoconus
 .٥د درملنې لپاره  :د قرنیې هغه التهابات،چې له طبي درملنې رسه ځواب ونه وايي بايد پيوند اجراء يش.
 .٣تکتونيک ګرافت ( : ) Tectonic Graftد سرتګې د کرې قوام د ساتلو لپاره لکه د قرنیې سوري کیدل
او د قرنیې نري کیدل .
 .4د سرتګې د ښکال د ساتلو لپاره .
له هغه تن نه چې قرنیه اخستل کیږي بايد له مړينې يې تر شپږو ساعتو ډير وخت نه وي تري شوی او
نوموړی نسج بايد په معقم ډول وساتو .
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د قرنيې پوښتنې

 .١قرنیه له څو برخو څخه جوړه شوې ده نومونه یې واخلئ؟
 .٥قرنیه په کومو فکتورونو رسه روڼه ساتل کیږي ويې لیکئ؟
 .٣د قرنیې د ټپونو مرحلې ولیکئ؟
 .4هغو مکروبونه ،چې د قرنیې په اپیتیلم کې ټ جوړولی يش نومونه یې واخلئ؟
 .٢د قرنیې د ټ لپاره مساعد کوونکي فکټورونه کوم دي وليکئ؟
 .6د قرنیې د ټپونو اختالطاتو نومونه واخلئ؟
 .٧د سورۍ شوې قرنیې د ټ اختالطات وليکئ؟
 .8څوډوله وایرسونه د قرنیې ټ پیدا کولی يش؟
 .٩د Band keratopathyد الملونو نومونه واخلئ؟
 Photophthalmia .١٧تعریف کړئ او د الملونو نومونه يې ولیکئ ؟
 Keratectasia .١١څه ته وایي او درملنه يې وليکئ؟
 Megalocornea .١٥يا  Keratoglobusڅه ته وایي؟
 Pannus .١٣څه ته وایي.؟
 .١4د قرنيې ابتدایي زخمونو نومونه واخلئ؟
 .١٢د قرنیې سوري شوي زخم درملنه وليکئ؟
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لسم څپرکی
د صلبيې ناروغي

اناتومي:

Disease Of The Sclera

د ګاټي خارجي طبقه ده ،چې د ګاټي  6\٢برخې پو ښي چې ډيره قوي  ،مکدره سپني رنګه او غريي وعايي
طبقه ده ځکه انتانات یې په کمه اندازه متاثره کوي مګر په مزمن انتانانو اخته کېدای يش .په ماشومانو کې
سکلرا نرۍ وي ،همدا علت دی ،چې د ماشومانو سکلرا نسبتا تور رنګه ښکاري ځګه د سکلرا له الرې د کورويد
تور رنګه یا ايب رنګه ښکاري .په زړو اشخاصو کې د وازدې د رسوب له وجې سکلرا زيړ رنګه ښکاري ،ډبلوالی
یې یو ميل مرت دی سکلرا په هغه ساحه کې ،چې  EOMيعنې د ګاټي خارجي عضالت ارتکاز کوي نرۍ وي.
دندې:
 .١د سرتګې ساتنې يعنې د سرتګې په ګاټي  ،چې کوم فشا ر او زور راځي د هغه د دفعې سبب ګرځي.
 .٥د سکلرا له وجې شبکیې او کورويد ته ثابتوالی او محکموالی ورکوي ،چې سم اپټیکي وظيفه اجراکړ
ي.
 .٣خارجي عضالتو يا  EOMسکلرا څخه منشاء اخيل او د عضالتو دکش مقابل کې مقاومت لري .
د سکلرا التهاب:
ډولونه :
Episcleritis .١
Scleritis .٥
Episcleritis

د  Sub conjunctivalانساجو او  Episcleralانساجو التهاب ته ويل کیږي دا التهاب زياتره سليم شکل
لري .

الملونه :

 .١داخيل پروتينو او توکسينو په مقابل کې يو الرجيک ريکشن .
 .٥له کوالجي ناروغيو رسه ملګري پيداکیږي لکه  Rheumatoid arthritisوغريه.
 .٣د  Herpes Zosterاو نقرص ناروغيو په اخري مرحلو کې پيدا کیږي.
په  Sub conjunctivalاو  Episcleralانساجو کې د ملفو سايتونو په زيات تعداد رسه ارتشاح يا راوتنه
مينځ ته راځي .
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ډولونه :
Simple diffuse Episcleritis .١
Nodular Episcleritis .٥
اعراض:

 .١د افت وهلې ساحه به پړسيدلې او نوډول شکل به لري.
 .٥ناروغ به ناراحته او په متوسط ډول درد به موجود وي .
عاليم :
.١
.٥
.٣
.4

له  Limbusساحې څخه د  ٣-٥ميل مرت لري ګرد نوډول ليدل کیږي.
حساس  ،سخت او غري متحرک وي .
د نوډول له پاسه منضمه به سسته او ازاد او جال کیدونکې وي
د نوډولونو رنګ سور او د  Episcleralرګونه د نوډول طرف ته ځغليديل وي .

اختالطات :
 .١د اعصابو فايربونو په افت اخته کېدو له وجې شديد ه  Neuralgiaدرد ورکوي.
 .٥ممکن التهاب ارتشاح الندیني انساجو يا سکلرا ته صورت ونیيس .
Uveitis .٣
درملنه:
موضعي:
 کورتيکو سټرايد څاڅکي او ملهم استعاملول.
 ګرم ټکور ډير ارامه ورکوونکی وي .
سيستمک درملنه:
 د التهاب ضد درمل او انلجيزيک په سیستمیک ډول ورکړی يش.

 ١-١١شکل.Nodular Episcleritis :
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Scleritis

د سکلرا د ژورو انساجو التهاب ته  scleritisويل کیږي %٩٢ .قدامي برخې او ٢فيصده حلفي scleritis
واقع کیږي .
الملونه:

 %٢٧ .١واقعات له  Connective tissueناروغيو رسه ملګري وي لکه.
Rheumatiod arthritis 
Polyarteritis nodosa 
Non specific arteritis 
Wager's granulmatosia 
Dermatomyositis 
Polychondritis 
 scleritis .٥ممکن د نقرص او يا  Herpes zosterڅخه مخکې واقع يش.
وقوعات:
 .١زياتره ښځې په څلورمه او پنځمه لسيزه کې اخته کوي.
 .٥دوه طرفه ناروغي واقع کیږي.
پتالوژي:
د سکلرا په ژورو انساجو کې د ملفوسايټونو ترشح واقع کیږي.
ډولونه:
Defuse scleritis .١
Nodular scleritis .٥
Necrotizing scleritis .٣
:Diffuse scleritis

 يو يا زياتو نوډولونو موجودیت.
 څنډې به يې د Episcleritisپه نسبت کمې پړسيدلې وي.
 په لومړيو کې به يې څنډې تور رنګې رسې وي او ايب رنګه وي وروسته به په تور رنګ بدليږي.
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 ٢-١١شکل.Nodular scleritis :

:Necrotizing scleritis







يوه لويه ساحه چې په نکروسيس باندې بدله شوې وي .
سکلرا به د مړو انساجو د بقا ياوو په څري ليدل کیږي
د ډيرې نرۍ شوې سکلرا له الرې به  uveaليدل کیږي
معموالً له دې ناروغۍ رسه قدامي  uvetisموجود وي .
د سرتګې په ناروغيو کې دا يو عاجل حالت دی.

:Investigation

 د وينې مکمل معاينات اجراکړي .
ESR 
 روما تويد فکتور  ، antineuclear factor،پالزما پروتني ،او د  Immunoglobolionاندازه معلومه
کړی يش.
 په وينه کې د يوريک اسيډ ليول معلوم کړی يش.
 سريولوژيک معاينات د سيفلس په موخه .
 د سينې  ،السونو  ،پښو او مال  X-rayويستل .
د  Vasculitisپه موخه د قدامي او خلفي سګمنټ فلوروسني انجو ګرايف اجرا کړی يش .
اختالطات:

 Cyclitis ,Iritis .١او  Choroiditisمعموالً واقع کیږي.
 Annular scleritis .٥معموالً دلته د کړي په شکل سکلرا اخته کیږي.

 .٣د قرنيه اختالطات په څلور ډوله څرګنديږي.
Diffuse stromal keratitis 
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Sclerosing stromal keratitis 
Deep keratitits 
Limbal gutteing and keratitis 
Secondary glaucoma
Ciliary Staphyloma
 scleromalaciaزياتره د  necrotizing scleritisله وجې منځ ته راځي.
په برجسته او واضح ډول د سکلرا  granulomaورکوي.

درملنه:
 .١داخله درملنه:
موضوعي درملنه:
د سټرويډو درملنه معموالً موثره واقع کیږي.
عمومي درملنه:
 .١سټرويد په  Tapring doseرسه ورکول کیږي .او کم ډوز جاري ساتل کیږي.
 .٥د درد ضد درمل او التهاب ضد درمل د درد او التهاب په ارامولو کې کومک کوي.
 .٣د  Cytotoxic immunosuppressiveدرمل Metatroxateممکن په ناروغۍ کې ښه ثابت يش.
 .٢جراحي درملنه:
 .١د سکلرا هغه ساحه چې نرۍ شوې وي د زور د برداشت او ټينګښت په موخه د سکلرا ګرافټ اخيستل
پکار دي.
 .٥که ډير زيات د قرنيې زخمونه موجود وي يا  Keratolysisپه دې حالت کې د ناروغ لپاره د قرنيې
ګراف کول موثر دي.

 ٣-١١شکل.Necrotiazing scleritis :
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Staphyloma

د سکلرا هغه حالت دی ،چې  uvealنسج له سکلرا رسه وتړل يش(جوش ) وکړي .
الملونه:
د سکلرا د نري کېدلو له وجې منځ ته راځي په داسې حال کې چې فشار وررسه لوړ وي.
کلنيکي ډولونه:
 :Anterior staphyloma .١د قرنيې د زخم او سوري کېدو په تعقيب د  Irisاو قرنيې د  Ectasiaله
وجې مينځ ته راځي.
 :Interciliary staphyloma .٢د  Absolute glaucomaپه سري کې منځ ته راځي  .چې د Iris root
له قرنيې رسه یې التصاق پيدا کړی وي .
 :Ciliary Staphyloma .٣د هديب جسم او سکلرا تر مينځ التصاق چې زياتره د Absolute glaucoma
او  Scleritisله وجې منځ ته راځي.
 :Equatorial Staphyloma .4د سکلرا او د مشيمي التصاق ته وايي ،چې د Vein of vortexد
داخلیدو په ساحه کې مينځ ته راځي ځکه په دغه د سکلرا له عضالتو رسه کوم متاس موجود نه وي د Absolute
 glaucomaپه سري کې واقع کیږي.
 :posterior staphyloma .٥د مشيمې او سکلرا التصاق ته وايي ،چې زياتره په لوړه درجه مايوپيا کې
له نورو ناروغيو رسه يوځاى لکه دشبکیې  Detachmentاو  Degenerationورکوي..
درملنه:
 .١که سرتګه ډيره بده قواره شوې وي هيڅ درملنه سودمنه نه ده؛ نو درملنه يې Enuculationکول دي،
 .٥که  Posterior staphylomaواقع شوې وي ،چې زياتره د  High myopiaله وجې واقع کیږي که له
 Posterior staphylomaڅخه وينه جريان ولري  Evisclerationکول يې ښه درملنه ده.
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سکلرا پوښتنې

د سکلرا دندنې ترشيح کړئ؟
د سکلرا التهاب په څو ډوله دى وليکئ؟
د  Episcleritisاختالطات وليکئ؟
د  Episcleritisډولونه وليکئ؟
د  Episcleritisپتالوژي په لنډ ډول ترشيح کړئ
د  Episcleritisموضعي و سيستميک درملنه په لنډ ډوله ترشيح کړئ؟
د  Scleritisالملونه وليکئ؟
د  Scleritisډولونه وليکئ؟
د  Scleritisجراحي درملنه په لنډ ډول ترشيح کړئ؟
په  Scleritisکې د قرنيې ګرافټ کوم وخت کې تررسه کوو؟
 Anterior Staphylomaڅه ته وايي وليکئ؟
د  Posterior staphylomaاختالطات وليکئ؟
 Saphylomaدرملنه په لنډ ډول ترشيح کړئ؟
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يوولسم څپرکی
The Uveal Tract

اناتومي:

Uveal tractد Ciliary body ، Irisاو  Choroidڅخه جوړ شوې ده چې په خپل مينځ کې تړلی ارتباط
لري له دې وجې یو غړي څخه بل غړي ته ناروغي په اسانۍ انتقال مومي په دې طبقه کې زیات رګونه موجود
دي له دې کبله دګاټي د وعايې طبقې يا  Vascular layerپه نوم ياديږي د  choroidبريون خواته  Scleraاو
داخل طرف ته  Retinaموقعيت لري.

.Iقزحيه Iris

دا يو رنګه پردوي جوړښت دی،چې ګاټی په داخل کې د قرنيې او عدسیې تر مینځ په ازاد ډول موقعيت
لري،د  Irisپه مينځ کې سوري دي ،چې د کيس) Pupilيا حدقې) په نوم رسه ياديږي .د حدقې نورمال پراخوالی
 4ميل مرت دی په نارمل ډول د عدسيې له پاسه موقعيت لري  .که په پوره ډول کيس پراخه يش له عدسيې رسه
متاس ورکیږي د  Irisمحيطي برخه له  Ciliary bodyرسه نښتې وي قزحيه د عدسيې او قرنيې تر مينځ جوف
په قدامې خونه او خلفي خونه وييش.
د  Irisجوړښت :له دريو طبقو څخه جوړ شوی دی.
 :Endothelium :١د  Irisبريونی يا باندنی پوښ Endotheliumحجرات پوښي ،چې د قرنيې د داخيل
طبقې د حجراتو په ادامه کې واقع دی.

 :Stroma :٢له منځنۍ طبقې څخه عبارت ده ،د منظم نسج ،اوعي ،عصبي ريښې او  Irisعضالتو څخه

جوړه ده  .قزحیه دوه ډوله عضالت لري .

 :Sphincter pupilae .aد  Irisپه محيطي يعنې حدقه يا کيس ته نږدې ګرد چاپري د عضالتو
فايربونه د بنډلونو په شکل موقعيت لري د دريم قحفي زوج د  Parasympaticعصبي ريښو په
واسطه تعصيبيږي ،د کيس د تقبض وظيفه لري.

 :Dilator pupilae .bله  Ciliary bodyڅخه منشه اخيل او د کيس له څنډو رسه اتصال پيدا
کوي ،د  Irisد تقبض چې کيس د پراخوايل سبب ګرځي د  Cervical Sympatheticعصبي ريښو
په واسطه تعصيب کیږي.
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 :Pigment Epithelim :٣د  Irisپه خلفي سطحه کې موقعيت لري  .دوه طبقې رنګ حجرات لري ،چې
 Ciliary bodyپورې ادامه پيداکوي.

 .IIهديب جسم:Ciliary body
 Ciliary bodyيو مثلثي جوړښت دی  Iris،د  Ciliary bodyد قدامې له داخيل زروې رسه نښتې ده.
خارجي طرف ته يې صلبیه او له درميې شاتنۍ زروې څخه مشيمه رشوع کیږي.
: Partsدوه برخې لري.
 :pars plicata :١د  Ciliary bodyداخيل  ٣\١برخه تشکیلوي .قدام ته موقعيت لري ،د Ciliary body
فعاله اومهمه برخه ګڼل کیږي.
 : Pars Plana :٢د  Ciliary bodyخلفي  ٣\٥برخه تشکیلوي نسبتاً دا برخه غريي وعايي ده همداعلت
دی ،چې د ګاټي خلفي سګمنټ عملياتونه زياتره له دې الرې اجرا کیږي.
 Ciliary bodyجوړښت:
 Ciliary bodyله څلورو برخو څخه جوړه شوې ده.

 :Ciliary Muscles .1د بنډلو نو په څیرملساعضالتو فايربونه موقعيت لري ،چې په اکوموډيشن
او د  Aqueous humorد قدامې خونې له زاويې څخه په وتنه کې کومک کوي.

 :Stroma .٥دا برخه له منظم نسج څخه جوړه شوې ده په دې برخه کې عصبي ريښې کوالجن
الياف  ،اوعيه او Pigmentsګرانول موجود و .

 Ciliary body :Ciliary processes .٣په سطحه  ٧٢عدده راوتلې برخې دي د Processes
 Ciliaryپه نوم یادیږي مایع خلط افرازوي.د هستالوژي له نظره د بډوډو له ګلومريولو رسه يو
شان جوړښت لري  Zonular ،ليګامنتونه له دې برخو څخه ا رتکاز کوي ،چې د عدسيې له
محيطي برخو رسه متاس پيداکوي.
 :Epithelium .4په  Ciliary bodyکې دوه ډوله حجرات موجود دي ،رنګه او بې رنګه .
 Epitheliumحجرات د  irisد Epitheliumپه ادامه موقعيت لري ددې حجراتو تسلسل تر
 Ora seratoپورې رسیږي.
دندې:
.١
.٥
.٣
.4

د مایع خلط يا  Aqueous humourجوړيدنه .
د نږدې ليدنې په اکوموډيشن کې کومک کوي .
 Irisته استناد ورکوي.
قزحيه او مشيمه رسه وصلوي .
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 .٢د زونيل ليګامنتونو په واسطه عدسيه ثابته سايت .
 Ciliary body .6د عضالتو د تقبض له وجې دقدامې خونې زاويې پراخیږي په نتيجه کې د مايع خلط
وتل اسانيږي.

د Uveal tractپيداييش انومايل:
:Heterochromia iridum .١د يوې سرتګې د  Irisرنګ د بلې سرتګې د  Irisرنګ څخه توپري ولري.
 :Heterochromia iridis .٢ديوې سرتګې د  Irisيوه برخه يو رنګ او بله برخه يې بل رنګ ولري .
 : Polycoria .٣په یوه سرتګه کې له یوه کيس څخه زياتو کسو يا حدقو موجوديت.
 : Corectopia .4د يوې سرتګې کيس له نارمل مرکزي موقعيت څخه بل طرف ته بې ځایه شوي وي.
زياتره د پوزې طرف ته بې ځايه کیږي.

 : Aniridia .٥د  Irisمکمل نشتوايل ته وايي.
 : Persistent papillary membrane .٦د کيس په ساحه کې نري -نري تار غوندې کثافتونه موجود

وي وروسته سپین رنګه پردوي شکل غوره کوي که حفيف ډول موجود وي؛ نو په ليد لو کې کوم مشکل نه پیدا
کیږي.

 : Coloboma .٧د  Uveal tractپه والدي ډول نيمګړتياوو یا نه بسته کیدلو ته وايي .دا ناروغي د Iris

په لومړۍ درجه او بيا په مشيمه کې پيدا کیږي.
 :Albinism .8پيداييش يا اريث ناروغي ده چې په ټول بدن کې د  Pigmentتکامل صورت نه وي نيولی،
ناروغ د ، Photophobiaليد کمښت  Nystagmus ،شکايت کوي  ،په ميوکوالکې به تغريات ليدل کیږي.

 ١-١١شکل :ه. Iris coloboma

 ٢-١١شکل.Heterochromia iridis :
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Inflammation of the Uveal Tract

:Uveitisد Uveal tractالتهاب ته ويل کیږي .د Uveal tractالتهاب په مختلفو ډولوتقسيم بندي کوو.

 .١د Uveitisتقسيم بندي د اناتومي له نظره :




Anterior Uveitis
Posterior Uveitis
pan Uveitis

 .٢د کلنيک له نظره د  Uveitisتقسيم بندي :





Acute Uveitis
Sub-Acute Uveitis
Chronic Uveitis
Recurrent Uveitis

 .٣د پتالوژي له نظره د  Uveitisتقسيم بندي .



)Granulomatous Uveitis((Infective Uveitis
Exudative Uveitis(allergic Uveitis

 .4د  etiologyله نظره په دوه ډوله دي


:Exogenousهغه  Uveitisچې د خارجي علتونو له امله مينځ ته راغيل وي



 :Endogensهغه  Uveitisچې د داخيل انتاين له امله منځ ته راځي .

الملونه:
 .١په عمومي ډول Uveitisزياتره د مستقيم التهاب له امله نه پیدا کیږي بلکې د الرجي او يا
 Hypersensitivityعکس العمل له امله مينځ ته راځي.
 :Exogenous infection .٥د نافذي جرحې او د سرتګې له جراحي عملياتو څخه وروسته منځ ته راځي.
: Secondary infection .٣د منضمې د اوښکو سيستم  ،زيزمې ،قرنيې ،صلبیېې او اربټ په انتان اخته
وي ،انتان Uveal tractته انتقال يش.
 :Endogenous infection .4په بدن کې د انتان منبع موجوده وي د وينې له الرې Uveal tractته
انتقال يش .په بکرتیا وایرس او پرتوزوايي انتان باندې اخته کیدا ی يش.
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د قزحيې او هديب جسم التهاب Anterior Uveitis

()Acute Iridocyclitis

د  Ciliary bodyاو  Irisالتهاب ته  Anterior Uveitisيا قدامې  Uveitisوايي.
پتالوژي له نظره:
 Anterior Uveitisد پتالوژي له نظره په دوه ډوله تظاهر کوي.
 :Infective (Granulomatous ) .1په مزمن ډول پيداکیږي ،په کمه اندازه اعراض ورکوي .د Iris
په سطحه به نور ډولونه ليدل کیږي  .چې د ملفوسايټ او  plasma cellڅخه جوړه شوې وه.
 :Allergic ( Exudative or nongranulomatous ) .2په حاد ډول پيداکیږي کم دوام کوي ،
زياتره الرجي ګنيه لري .
اعراض:
.١
.٥
.٣
.4
.٢

سورواىل :د  Ciliary bodyد شاوخواساحې له پاسه یعنې په  limbusساحه کې به سوروالی موجود
وي.
درد :د شپې لخوا څخه به درد شديد وي  .درد ممکن تندي  ،د رس طاالق ،عمبور او غاښونو ته انتقال
يش.
 : Lacrimationسرتګه به اوښکې کوي .
 : Photophobiaله رڼا څخه به سرتګه ويريږي.
د ليد کمښت :لید به یې کم شوی وي.

عاليم:

 :Circumciliary congestion د  Ciliary bodyد رګونو د توسع له امله  Limbusساحه کې ګرد
چاپري سوروالی ليدل کیږي.

 :Anterior chamber په Uveitisکې ډير تشخييص اعراض ،چې له نورو ناروغيو څخه په اسانۍ رسه
توپري کولی شو په الندې ډول ترشيح کوو.
 Aqueous flare .aاو  milky flareاو يا  :Plasmoid aqueousد ساليټ مل

نرۍ رڼا په

مقابل کې به د ګرد په څري کثافت لرونکې ماييع ،چې د حرکت يا خوځښت په حالت کې وي
ليدل کیږي ،چې د ليوکوسايټ  ،کواګوليشن پروتني او فايربوزېس پروتني څخه جوړ شوي وي
ليدل کیږي.
 : Keratic precipitates .bپه  Uveitisقدامې خونه کې د التهاب له امله التهايب حجرات مايي
خلط ته داخلیږي،دا ناروغي په مختلفو وختو کې مختلفې څیرې غوره کوي په قدامې خونه کې
او د قرنيې په انډوتيلم برخه باندې رسوب کوي لکه :
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 تازه  :K.Psګرد سپني خړ رنګه ښکاري ،له  Lymphocytesڅخه تشکیل شوي دي  .په
قدامې Uveitis
 او  Cyclitisکې زیات ليدل کیږي.
 زاړه  :K.Psواړه رنګداره  K.Psدي له  Plasmocyte cellحجراتو څخه جوړ شوي  .دا ډول
 K.Psپه خلفي  Uveitisکې ليدل کیږي.
:Muttan fat K.Ps دا د څو دانو په تعداد و ي او غټ سايز لري زيړ ګرييس رنګ لري،
خصوصاً  Granulomatous Uveitisلیدل کیږي.

 ٣-١١شکل.mttan fat k.ps :

:Hypopyon .cد  Uveitisپه شديد حالت کې ليکو سايټ د قدامې خونې په الندنۍ برخه کې
تجمع کوي .سپني رنګه شکل ورکوي
 :Hyphaema .dپه Uveitisکې په نادر ډول وينه په قدامې خونه کې تجمع کوي د ويني تجمع
په قدامې خونه کې د  Hyphaemaپه نوم رسه ياديږي.
:Pupil constriction کيس به له نارمل حالت څخه تنګ ليدل کیږي .

 4-١١شکل:pupil construction :
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 : iris synechla د  Irisنښلېدنه له مجاورو ساختامنو رسه د  Synechiaeپه نامه رسه ياديږي قدامې
نښلېدنه :د قرنيې له محيط رسه د  Irisد قدامې نښليدنې په نوم يادوي  ،که 4\٣برخې له  Irisرسه نښلیدلې
وي د زاويې د تنګوايل او د فشار د لوړوايل سبب ګرځي که چیرې  ٣/٥برخې په اندازه  Synechiaeورکړی وي
بيا هم د ګلوکوم سبب نه ګرځي.
posterior Synechiaeخلفي نښليدنه:
د Irisنښليدنه د عدسيې له کپسول رسه د خلفي نښليدنې په نوم يادوي ،څلور ډوله دي
Annular or ring Synechiae 

Occlusio pupillae or blocked pupil 
Total posterior Synechiae 
Cyclitis membrane 

 ٥-١١شکل.posterior synechia :

 .٢په  Uveitisکې په عدسيې کې کټرکټ پيدا کیږي ،چې د  Complicated cataractپه نوم ياديږي
 .6زجاجي خلط کې کثافت د  Uveitisپه شديدو حاالتو کې په زجاجي خلط کې کثافت د ليکوسايټ ،
Coagulated fibrinاو اکسوډيت له امله مينځ ته راغيل وي .
 .٧حاده مرحله کې د سرتګې داخيل فشار جګیږی:په حاده مرحله کې د  Iridocyclitisله امله د
 Ciliary bodyکپلري پراخه کیږي .مايي خلط کې د البومينواو د ليکو سايتو له راوتنې رسه فشار جګيږي

 .8په مزمنه مرحله کې د سرتګې داخيل فشار جګیږي Iridocyclitisکې د کيس د بنديدو له امله چې

تايل ګلوکوم ورکوي ،د سرتګې فشار جګيږي.
د  Uveitisاختالطات :

 :Complicated cataract .١د  Iridocyclitisعمده اختالط دي خلفي  Synechiaeیې ورکړي وي.
ډير زر کټرکټ واقع کیږي.

د سرتګې کلينيکي ناروغۍ  //د  Uveal Tractناروغي

165/

 :Secondary glaucoma (Inflammatory Glaucoma) .٥د Iridocyclitisله لومړي او وروستي
اختالطاتو له جملې څخه دی.
 :Cyclitis membrane .٣د  Iridocyclitisوروستی اختالط دی اکسوډيټ د فايربس پردې په شکل د
عدسيې شاته پيدا کیږي.
 :Choroiditis .4د  Iridocyclitisپه سري کې د مشيمه په ناروغۍ اخته کیږي.
Retinal complications .٥




Cystoid Macular oedema
Macular Degeneration
Exudative retinal detachment

Band shaped keratopathy .٦
phthisis bulbi .٧
د مزمن التهاب له امله  Ciliary bodyد هديب جسم د تخريب او فايربوسيس له امله اترويف کوي او
کوچنۍ کیږي .له خپل فزيالوژيک فعاليت څخه لويږي او سرتګه وړه کیږي
د قدامې  Uveitisدرملنه:
 .Aسرتګې ته اسرتاحت ورکول.


د اتروپينو په واسطه سرتګې ته اسرتاحت ورکول.

اتروپین الندې فايدې لري:







د  Irisاو  Ciliary bodyعضالتو ته اسرتاحت ورکوي.
له خلفي التصاق څخه  irisسايت.
د جوړو شويو التصاقاتو په خالصيدو کې کومک کوي .
د رګونو له پراخوايل رسه ماوفه ساحې ته په لوړ مقدار وينه رسوي.
په کمه ندازه د درد د کمبود سبب ګرځي .
ګرم ټکور توصيه کیږي  ،دا د درد د کموايل او د وينې د جريان د زياتوايل سبب ګرځي.

 .Bدالتهاب حادي حملې کنټرول:
 : Corticosteroids د التهاب ضد درمل دی  .په حاده حمله کې ډير ښه موثر وي .د فايربوسيس او
د انساجو له تخريب څخه مخنيوی کوي  .په موضعي ډول ،مرهم د خوب په وخت کې او څاڅکي د ورځې څلور
نه تر شپږ ځله پورې یوه قطره استعامليږي،په زرقي شکل يې د تخت املنضمي  ،داخل الزجاجي خلط او د ګاټي
شاته زرقول کیږي.په سستیمیک ډول  Prednisoloneد ورځې  ١،٢_١ميل ګرام يف کيلو وزن د بدن
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ډيکساميټاسون او بيټا ميټاسون څلور ځلې د ورځې د  ٥_١هفتو لپاره په ثابت ډول او بيا د  6_٢هفتو لپاره په
 Taperingډوز رس ه ورکول کیږي.
 :Non Steroidal anti inflammatory and Cytotoxic drugs هغه ناروغان چې د سرتويډو
استعامل برسیره بيا هم ناروغي دوام وکړي او يا د سټرويډو مضاد استطباب وي او د اوږدې مودې لپاره د درمل
استعامل رضوري دي ،د التهاب د کنټرول په خاطر اسپرين او يا نور  NASIDاو يا  Cytotoxicدرمل استعاملول
دي
 :Analgesic and Anti Inflammatory drugs د درد لپاره اسپرين ،ډايکلو فينک او ايبوبروفني
درمل ورکول پکار دي،د درد د تسکین او التهاب د کمبود سبب ګرځي.
د شبکیې انفصال چې  Exudative typeوي د  Uveitisله درملنې وروسته خپله ښه کیږي .که چیرې
 Tractional typeوي  Vitrectomyتوصيه کیږي.
: Phthisis Bulbi که له  Phthisisرسه سرتګه دردمنه وي  Enucleationعمليات توصيه کیږي.

Chronic Iridocyclitis
)(Simple cyclitis

مزمن  Iridocyclitisيو مزمنه ناروغي ده چې په ناڅاپي ډول واقع کیږي .دا ناروغي په مشکله رسه
تشخيل کیږي .ځکه فقط څو اعراض لرونکې ناروغي ده.په خفيف ډول ظهور کوي .
اعراض:
 په کمه اندازه درد به موجود وي .
 په کراره به یې ديد کميږي.
اعراض او عاليم:

.١
.٥
.٣
.4
.٢
.6
.٧
.8

په کمه اندازه به  Ciliary congestionموجود وي .
په ملس رسه به د  Ciliary bodyله پاسه ساحه دردمنه وي.
د خلفي  Synechiaeله امله په قدامې خونه ژوره او د قيف په څري وي
 Irisنارمل رنګ به تغري خوړلی وي او د خټو په څري به یې رنګ اخيستی وي.د  Irisله پاسه به واړه
سپني رنګه پارچې يا نور ډولونه ليدل کیږي.
خلفي  ، Synechiaeکه ګرد چاپري التصاقاتو له امله ممکن کيس یې بند کړي وي.
زجاجي خلط ممکن د ګرد په څري کثافت ولري .
زجاجي خلط به اوبړن شکل غوره کړی وي .
 : Mutton fat K.Pممکن موټان فټ .K.Pپه ټول مايي خلط کې به په منترش شکل ليدل کیږي.
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د دې ناروغۍ متکررا ً واقع کیدل پیژندونکی صفت دی ،په ځينو ناروغانو کې Hypertensive Uveitis
واقع کیږي ،د ناروغۍ په مداومت رسه سرت ګه په  Phthisis bulbiباندې بدليږي.
درملنه:
درملنه يې حاد  Iridocyclitisته ورته ده.

 ٦-١١شکل :په  Chronic Iridocyclitisکې  Ciliary congestionلیدل کېږی

 -IIIمشيمه :Choroid
مشيمه له اوعيو څخه غني غړې ده تور نسواري رنګ لري ،په شاتني سګمنټ کې د صلبیېې او شبکیې تر
مينځ موقعيت لري  .د Retinaد خارجي طبقې له  Choroidڅخه خپله تغذيه اخيل .د  Choroidپه التهاب
رسه شبکیه ژر په التهاب اخته کوي.
د مشيمې جوړښت:
 :Supra choroidal Lamina .١دا يوه نرۍ پر ده ده په کوالجن فايربونو  ،ميالنو سايټ او فايربو
بالسټ باندې مشتمله ده له صلبیېې رسه متاس لري  .هغه فاصله يا خاليګاه ،چې د دې پردې او صلبیېې تر
مينځ ده د  Suprachoroidal spaceپه نوم ياديږي .
 :Vascular layer Stroma .2په سست ډول منظم نسج موقعيت لري  .د  Choroidزيات حجم له

دې برخې څخه په درې طبقو جوړ شوی .
 .aد غټو اوعيو طبقه ) (Haler's layer
 .bدرميانه يا منځني سايز اوعيو طبقه ) (Sattler's layer
Chorio capillary .c

 :Bruch’s membrane.۳يو پردوي جوړښت دی ،چې د شبکیې له رنګه حجراتو رسه اتصال پيدا کوي.
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د مشيمې حاد التهاب Acute Choroiditis

د مشيمې التهاب ته خلفي يوياټس ويل کیږي.
د پتالوژي له نظره :
زياتره قدام Uveitisرسه مشابه وي او په دوه شکله پيدا کیږي.
 : Granulomatous Choroiditis .١د پتوجنو د مستقيم انفکشن له امله منځ ته راځي په مزمن ډول
پيداکیږي ،په کمه اندازه اعراض ورکوي .په سطحه يې نور ډولونه ليدل کیږي  .چې له ملفوسايټ او plasma
 cellڅخه جوړ شوي وي .
 : Exudative Choroiditis .٢د الرجي عکس العمل له امله مينځ ته راځي.
اعراض:
 Metamorphopsia: د شبکی ې د پړسوب له امله ،سرتګه به يو مستقيم خط لکه د امواجو په څري
ويني  ،چې د شبکیې په پړسوب کې ليدل کیږي.
 :Micropsia د Consاو  Rod؛حجراتو جداوايل له امله د يو يش شکل له خپل اصيل جسامت څخه
وړوکی ښکاريږي.

 Macropsia: د  Rodsاو  consحجراتو د ډير ضحيم او نږدې کیدلو له امله د يو يش شکل له خپل

اصيل شکل څخه غټ ښکاري
 : Positive scotoma د شبکیې د ضايعاتو له امله ناروغ د سرتګې په وړاندې له تورو -تورو نقطو
ليدلو شکايت کوي.

 : Negative scotoma د شبکیې د ضايعاتو له امله د ناروغ په Field of visionکې د ړندې نقطې

 Blind spotتر څنګ نورې نقطې هم ليدل کیږي (يعنې چې ناروغ یې نيش درک کولی مګر د ديد د ساحې په
معاينه کې ليدل کیږي )چې د شبکیې په ضايعاتو باندې داللت کوي .
عاليم:

د فنډس منظره :
 .١يو يا څو ځايه په شبکیه زيړ رنګه ساحه کې له غريي منظم او غري واضح څنډو رسه د شبکیې د رګونو
الندئ ليدل کیږي.
 .٥په زجاجي خلط کې به تور تور نقطوي جسامتونه د حرکت په حالت کې ليد ل کیږي.
 .٣د جوړيدنې په مرحله کې هغه زيړ رنګه ساحه به د فايربوزېس له امله په سپني رنګه ساحه بدله يش په
داسې حال کې ،چې څنډې به یې په تور رنګه موادو احاطه شوې وي.
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کلينکي ډولونه :
د ضايعاتو د موقعيت له امله په الندې ډول تقسيم بندي کیږي.
: Disseminated choroiditis .١هغه ډول دی ،چې ضايعات په فنډس کې په منترش ډول وليدل يش
لکه په  Syphilisکې ليدل کیږي.
 : Anterior choroiditis .٢هغه ډول دی ،چې ضايعات د فنډس په محيطي برخو کې وليدل يش.
 : Central choroiditis .٣هغه ډول دی ،چې مرکزي او ميوکوال ساحې په افت اخته شوې وي.
 :Jaxtapapillary choroiditis .4هغه ډول دی ،چې فقط د  optic discشاوخوا په افت اخته کوي.
درملنه:
درملنه یې په زړه پورې نه ده ځکه تر څو چې ناروغي کنټروليږي سرتګه یې ډيره مترضره کړې وي،خو بايد
د Uveitisپوره درملنه تر رسه کړی يش لکه څرنګه چې ترې مخکې يادونه شوي ده.

د مشيمې مزمن التهاب Choronic Choriditis

عموماً په دواړو سرتګوکې واقع کېږ ي  .زياتره پيداييش سيفليس  Iritisاو Cyclitisورکوي او وروسته
په Choroiditisباندې اخته کیږي  ،درملنه يې سيستميک ډول امپسلني ورکول کیږي.د ګونوريا ،نري رنځ ،
لپرايس(جذام)،ټوکسيپالزموسيس او  Sarcoidosisکې مزمن  Iridocyclitisورکوي .دواړه سرتګې په ناروغۍ
اخته کیږي.داميي ضايعات مينځ ته راوړي سيستميک درملنه یې انتحايب تداوي ده.
 :Rubeosis Iridisد  Irisپه سطحه د نويو رګونو د پيدا کیدلو حالت ته  Rubeosis iridisوايي  ،چې
زياتره د قدامې خونې زاويې ته نږدې پيدا کیږي.

 ٧-١١شکل.robeosis iridis :
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الملونه:
د شبکیې د هايپوکسيا په تعقيب رسه پيداکیږي په الندې ناروغيو کې ليدل کیږي ،د شکر په ناروغۍ کې
چې  Proliferative retinopathyورکړي وي.
 .١د شبکیې د مرکزي وريد په بندش کې.
 .٥د کاروتيډ رشيان په ناروغيو کې.
 .٣په  Eale`sناروغۍ کې.
 .4د Coatsپه ناروغۍ کې .
 .٢د سرتګې په داخيل تومورونو کې .
. Sickle cell retinopathy .6

کلينکي منظره :

 :Neovascularization .١په  Irisد نويو رګونو جوړيدنه او يا د رګونو غټيدنه مينځ ته راځي .د ا

رګونه له محيط څخه د زاويې په لوري ځي .
 Mild Iritis .٢موجود وي
 :Neovascular glaucoma. .٣ددې ناروغۍ خطرناک اختالط ګڼل کیږي،چې د رګونو له پيدا کیدو
څخه  ٩٧ورځې وروسته ورکوي ځکه دې ډول گلوکوما ته د  ٩٧ورځو ګلوکوما هم وايي .
درملنه :د دې ناروغۍ درملنه سخته او د ديد انزار يې ښه نه دی  .د  Cyclocryopexyپه واسطه دIris
نوي جوړ شوي رګونه تخريبوو  .او يا د سکلرا د الرې قوي  Laserتوصيه کوو ،چې رګونه تخريب کړي.

Endophthalmitis
 Endophthalmitisد سرتګې د داخيل اعضاوو (شبکیې  Choroid ،او زجاجي خلط ) التهاب ته وايي .

الملونه:

 .١د ګاټي د داخيل عمليات له امله چې د ( )٧-١ورځې وروسته کټرکټ او يا تورو اوبو ( ) Glaucomaداسې
نورو ګاټي داخيل عملياتونوڅخه وروسته واقع کیږي په هغو ناروغانو کې ،چې  Vitreousضايع يش څو چنده
ددې ناروغۍ چانس زياتيږي ځکه  Vitreousد بکرتيا د منو لپاره ښه محيط بلل کیږي.


 : Bacteriaسټافيلوکوکس  ،نيموکوکس  ،سټريفټوکوکس او  E.coliوغريه دي .



 : Fungusکنډيډا لبيکانس  ،اسپرجيليوس وغريه

 .٥د نافذه جروحاتو له امله .
 .٣د قرنيې د بکرتيايي زخم په سري کې ،چې ګاټي سوري شوي وي مينځ ته راځي
 .4سيستمک انفکشن په نتيجه کې  Metastaticامبوالی ورکړي وي
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Panophthlmitis

 Panophthalmitisد سرتګې د ټولو غړو تقيحي التهاب ته ويل کیږي يعنې د سرتګې د ګاټي دريواړو
طبقو  Tenon`sکپسول د ګاټي خارجي عضالتو او د سرتګې د جوف لکه زجاجي خلط په تقيحي التهاب اخته
شوی وي د  Panophthalmitisپه نامه ياديږي.
الملونه :
په عمومي ډول هغه علتونه چې د  Endophthalmitisسبب ګرځي هغه هم د  Panophthalmitisسبب
ګرځيدای يش.
 :Endogenous .١مشيمي رګونه د شبکیې رګونو په واسطه له مننت امبويل راوړلو څخه عبارت دي .
 : Exogenous .٢معموالً د مننت زخم که له عمليات څخه وي او که په تصاديف ډول پيدا شوی وي .د
قرنيې سوری شوی بکرتيايي زخم  .ډير عامې بکرتياګانې چې د  Panophthalmitisسبب ګرځي عبارت دي
له :نيموکوکس  ،سټافايلوکوکس او سټريفټوکوکس وغريه.

د مشيمې انفصال Detachment of choroids

مشيمه له صلبیېې څخه جدا وايل ته وايي ،چې زياتره د  Choroidاو صلبیې تر مينځ د اوبو جمع کېدوله
امله انفصال واقع کیږي.
الملونه:
.١
.٥
.٣
.4

د  iridocyclitisاو  Choroiditisپه سري کې.
په  Absolute glaucomکې.
د  Choroidپه شديد وينې کیدلو کې .
په مشيمه کې د توموري کتلې پيدا کیدنه .

 .٥په اين ډول د سرتګې د داخيل فشار کموالی.

د  Uveal tractتومورونه
د uveal tractخبث تومورونه:
 :Malignant Melanomaد  irisتومور  Malignant melanomaد ډولونو په څري په  irisظاهريږي،
چې رسيع منو کوي ممکن ملبس ساحې ته نفوذ وکړي .نوډول په جوړښت کې رنګه او غري رنګه د ماکو ماننده
او ګرد حجرات لیدل کیږي.
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مرحلې:
څلور مرحلې لري.
 Quiescent stage .١خاموشه مرحله :په دې مرحله کې کوم عاليم ليدل کیږي.
 Glaucomatous Stage .٢د سرتګې لوړ فشار له اعراضو څخه به شکايت کوي .
 Extra ocular extension .٣د خبيث تومور انتشار اربټ انساجو ته صورت موندلی وي .
 :Metastasis .4د وينې له الرې د رسطاين حجراتوميتاستاز دماغو او ځیګر ته رسايت کړی وي .
Investigations
: Ultrasonography(B scan ) .١د دې ټسټ په واسطه په واضح ډول تومور تشخيل کیږي.
 Fluoresien angiography .٢د اوعيو غريي نورمال تشخيل کیږي.
Radioactive tracer .٣
درملنه:

 متوسع ساحه د تومور ګرد چاپري اخيستل دي  ،چې له تومور رسه روغې ساحې هم لرې کړی يش.
د  irisله پاسه سپني رنګه نوډول ،چې د قزحيې په تومور باندې داللت کوي ليدل کیږي.
 که بيا -بيا واقع کیږي د مکملې سرتګې ويستل الزمي دي .
Enucleation .١

 Orbital exenteration .٥کله چې د تومور انتشار د ګاټي خارجي عضالتو ته صورت موندلی وي
انزار :
که درملنه يې تر رسه نه يش ؛نو تر پنځو کالو پور ې د ژوندي پاتې کیدلو چانس موجود وي  .که تومور له
لس ميل مرت څخه کم وي که درملنه يې اجرا يش انزار يې ډير بد نه وي .
 :Enucleationد سرتګې ګاټی له خپلو محتوياتو رسه په مکمل ډول له Optic nerveڅخه لرې کولو ته
ويل کیږي  ،منضمه په ملبس ساحه کې له ګاټي څخه جال کوو  ،په ترتيب رسه د ګاټي بريوين عضالت له ګاټي
څخه جال کوو ،ګاټی له برصي عصب څخه لرې کوو ،برصي عصب د ويکريل په واسطه د Enucleation clamps
الندې کلکه غوټه ورکوو،چې د شبکیې له وريد او رشيان څخه نزف کنټرول يش.
 :Eviscerationسرتګې دګاټي داخيل محتوياتو( د جوف محتويات لکه عدسيه ،زجاجي خلط  ،شبکیه
مايي خلط او يوويل ټرکټ ) و يستنه  ،يا د ګاټي د محتوياتو لرې کول په داسې حال کې ،چې صلبیه او Optic
 nerveقطع نيش .
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 :Exenterationد سرتګې ګاټى د داخيل او خارجي محتوياتو رسه (عدسيه ،زجاجي خلط ،مايي خلط،
شبکه ،يوويل ټرکټ ،Optic Nerve ،زېزمې ،عضالت او شحمي انساج) رسه ويستلو ته Orbital Exenteration
وايي.

11-8شکل کې د قزحي  malignant melanomaليدل کېږي

څلور ځوابه پوښتنې:

د  Uveal Tractپوښتنې

 .١الندې د کرویډایټس له نښو څخه نه شمیرل کیږي.
metamorphopsia .A
photopsia .B
photophobia .C
macropsia .D

 Robeosis iridisis .٥په الندې ناروغیو کې نه لیدل کیږي؟
 .Aد نوي ورځو ګلوکوما
 .Bد شکر ناروغي
 .Cد شبکیې د مرکزي ورید بندش
 .Dټول سم دي

 .٣د  hypertensive uveitisپه درملنه کې الندې درمل شامل نه دي .
steroids .A
atropine .B
Pilocarpin .C
 .Dټول سم دي
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 muttan fat .4د الندې ناروغیو وصفي نښه ده؟
chronic iridocyclitis .A
juxtapupilary choroiditis .B
central choroicitis .C
Acute choroiditis .D

 .٢د سرتګې په وړاندې د تورو نقطو لیدنه په الندې ناروغیو کې وصفي ده.؟
Cyclitis .A
chroiditis .B
Iritis .C
 .Dټول ناسم دي.
 .6د  choroid detachmentد الملونو له جملې څخه نه دی؟
leaking post operatively .A
plastic iridocyclitis .B
choroidal atrophy .C
new growth .D
 .٧د  iridocyclitisصفت دی:
 .Aپراخه کيس
 .Bد سرتګې نورمال فشار
 .Cکېراتیک پرسیپیتشن
 .Dټول سم دي

ترشيحي پوښتنې:

 Posterior synechia .١څه ته وايي ؟
 .٥د  posterior uveitisاعراض په مخترص ډول ذکرکړئ؟
 .٣د  choroiditisکلینکي ډولونو نومونه واخلئ؟
 .4د  panophthalmitisد اختالطاتو نومونه واخلئ؟
 .٢د انفصال عالیم ولیکئ ؟
 .6د کورویډایټس کلینکي ډولونه ولیکئ؟
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دولسم څپرکی
اناتومي:

شبکيه Retina

شبکیه د ګاټي د دريو طبقو يا layerله جملې څخه دنني طبقه ده ،چې له neuroectodermڅخه یې
منشه اخيل  .شبکیه يوه نرۍ پرده ده،چې د برصي عصب له رس څخه تر  ora serrataپورې غځيدلې ده ډبلوالی
یې په مختلفو برخو کې توپیر کوي  ،برصي عصب ته نږدې برخو رسه  ٧،4ميل مرت او محيطي یعنې ora serrata
ته نږدې ساحې  ٧،٢ميل مرت ډبلوالی لري.
 : Ora Serrataد شبکیې محيط اخري رسحد دی ،چې شبکیه د هديب جسم له اپيتيل حجراتو رسه ارتباط

پيدا کوي .

) : Macula Lutea (Yellow Spotپه شاتنۍ برخه کې موقيعت لري ،چې  ١،٢ميل مرت قطر لري د

برصي عصب څڼې طرف يا  temporal sideته درې ميل مرت په واټن موقيعت لري .
 : Fovea Centralisد ميکوال په مرکزکې يوه وړه ژوره ساحه ده ،په دې ساحه کې د  consحجرات په
ډير زيات تعداد کې موجود دي د ټولې شبکیې په نسبت ډيره حساسه ساحه ګڼل کیږي.
د شبکیې جوړښت:
شبکیه له لسو طبقو څخه جوړه شوې ده .
 : Layer of pigment epithelium .١د شبکیې په بريوين اړخ کې موقعيت لري  .د  hexagonalد يوې
طبقې حجراتو څخه تشکیل شوي،چې په خپل جوړښت کې ميالنني لري .
 : layer of rods and cones .٥په دې طبقه کې Rodsاو  Consحجرات موجود دي ،چې د رنګه او شپې
ديد مسؤل دي.
 12-1شکل کې د شبکیې لس طبقی په وضح ډول ښودل شوی
: External limiting membrane .٣
outer nuclear layer .4
outer plexiform layer .٢
inner nuclear layer .6
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inner plexiform layer .٧
layer of ganglion cells .8
Nerve fiberlayer .٩
Internal limiting membrane layer .١٧

 ١-١٥شکل :د شبکيې لس طبقې.
اروا:
 .١د  chorio caplaryد مشيمي له اروا رسه د شبکیې د  pigmentطبقې د اروا سبب ګرځي
 .٥د  Central retinal arteryد شبکیې د متباقي برخو د اروا سبب ګرځي .وريدونه د رشيانونو په نسبت
ډبل دي  ،چې تناسب يې  ٣\٥دی.
وريدي تخليه:

 .١داخيل طبقې یې Central retinal Vein
 .٥خارجي طبقې یې vortex veins
دندې:
شبببکیه د ديببد دنبببده لببري  ،او ديد له دريو شيانو څخه مراد دی یعنې ،Sense of Color vision
 Sense of Form ،Sense of lightباندې مشتمل دى.
د شبکیې د وظيفې د معلومولو لپاره الندې ټسټونه اجرا کیږي
Visual acuity .١
Visual fields .٥
colour vision .٣
Dark adaptation test .4
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Electroretinogram (ERG) .٢
Electr-oculogram (EOG) .6
د شبکیې په مرکزي برخه ( ) macula luteaکې ټول  conesحجرات موجود دي ،چې د ورځې ديد یا رنګه
مسول دی .
 .١د شبکیې په محيطي برخه کې په زياته اندازه Rodsحجرات موجود دي  ،چې د شپې ديد يا تورتم ديد
د ليدلو مسول دی .

د شبکيې ناروغي

)Periphlebtis Retinal (Eale's disease

په ځوانانو کې ډيره واقع کیږي د شبکیې د رګونو ناروغي د ه،په دې حالت کې د شبکیې له داخيل رګونو
څخه او زجاجي خلط کې خونريزي واقع کیږي .
الملونه:

د Retinaپه رګونو کې  periphlebitisيا د رګونو التهاب واقع کیږي  .د شبکیې د وريدونو په ديوالونوکې
د ځینو ناروغيو له امله التهاب مينځ ته راځي لکه توبرکلوز وغريه.
وقوعات:
عمر  :ځوانان ( )٣٧-٥٧کاله .
جنس  :زياتره په نرانوکې پيدا کیږي.
طرف :زياتره دوه طرفه واقع کیږي.
اعراض:

عموماً کوم اعراض نه ورکوي مګر کله چې د زجاجي خلط خونريزي ورکړي  ،په اين ډول د ديد تلو سبب
ګرځي .
عاليم :
 .١د  Retinaمحيطي رګونه به تاو راتاو  ،ډبل او احتقاين ليدل کیږي.
 .٥معموالً د وريدونو د خپل ديوال تر څنګ به يو بل  sheathليدل کیږي.
 .٣په  Retinaکې د وريدنو ترڅنګ به خونريزي ليدل کیږي.
 .4کېدی يش په زجاجي خلط کې په لویه پیامنه خونریزي پیدا يش.
اختالطات:

 .١د متکررې خونريزۍ او زجاجي خلط کثافت له امله ديد له منځه ځي.
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 : Retinitis proliferans .٥په زجاجي کې د زياتې خونريزۍ په نتيجه کې  fibrous tissueمنځ ته
راځي.
tractional retinal detachment .٣
درملنه:

 .١د مربوطه علت له مينځه وړل .
 corticosteroids .٥د التهاب په کنټرول کومک کوي
 .٣دې لپاره چې د  Retinaهايپوکسيا مينځ ته رانيش هغه ځايونه چې وينه ورکوي photocoagulation
کړای يش.
 .4په هغو کیسونو کې ،چې د زجاجي فايربونه موجود وي .Vitrectomy
انزار:
په هغه حالت کې چې دوه طرفه او متکرر واقع يش ډير بد انزار لري .

Retinal hemorrhages
الملونه

 : Trauma .١په عمومي ډول پڅه رضبه او نافذه رضبه ددې علت دي.
 : Venous obstraction .٥لکه څرنګه چې د مرکزي شبکیې وريد په بندش کې ليدل کیږي.
 : Vascular retinopathies .٣په شکر کې  ،د وينې په لوړ فشار toxema of pregnancy , Nephritis
 : Blood descrisias .4لکه په انيمیا يا کم خونۍ کې  leukemia purpora ،وغريه .
ډولونه :
.I

 :Intra retinal haemorrhageکه چیرته نزف يا وينه تويدنه د شبکیې له خپلو رګونو څخه وي

؛نو وينه به د شبکیې په انساجو کې موجوده وي د Intra retinal haemorrhageپه نوم ياديږي.
 : flame shaped دا هغه وخت واقع کیږي ،چې وینه تويدنه په  nerve fiber layerکې پيدا
شوي وي .

 : Round or irregular هغه وخت ليدل کیږي ،چې وينه تويدنه په کوريدو انساجو کې واقع
شوي وي .
.II

 : Preretinal or subhyaloid haemorrhageهغه وخت واقع کیږي ،چې د شبکیې غټ رګونه

نزف په  Internal limiting membraneکې واقع يش او وينه په مابني د شبکیې او زجاجي خلط کې ځاى
ونييس زياتره د ميوکوال په ساحه کې ګیر چاپري او يا د ميو کوال په ساحه کې د کشتۍ په ډول شکل ورکوي .
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 :Vitrous haemorrhage :د شبکیې زيات مقدار نزف د دې سبب يش ،چې وينه زجاجي خلط ته

جريان پيدا کوي او په اخر کې د فايربوزسبب ګرځي .
 : Courseد وينې تويدنه د وخت په ترييدو رسه جذبيږي.

 ٢-١٢شکل.Retinal Hemorrhage :

Central Serous Retinopathy
()Vascular Lesion Of The Retina
د ميکو ال د پړسوب ځانګړی مثال دى په دې ناروغۍ کې ميوکال پړسېږي.
الملونه:

 د حساسيت او يا د ټوکسينو له امله د شبکیې او مشيمې په رګونو کې تقبض يا  Spasmواقع شوی وي
په نتيجه کې  exudationمنځته ته راځي چې د ميکوال د پړسوب سبب ګرځي.
اعراض:
 .١د مرکزي ديد کمښت يعنې  Visual acuityبه کمه شوې وي.
 Positive Scotoma .٥يعنې د سرتګې په وړاندې د تورو -تورو نقطو ليدل.
 Micropsia .٣او  Metamorphopsiaموجود وي.
عاليم :

 .١د  optic discپه اندازه به خړ رنګه ،ګرد پړسوب د ميکوال په ساحه کې لیدل کیږي.
 .٥په پړسوب به د کړي په څېر عکسه ليدل کیږي.
 Pigment epithelium اتروپي منظره به د يو جغرافيوي نقشې په څېر ليدل کیږي.
Fibro vascular Scar موجود وي .
 Pigment epithelium ساحه به څیرې شوې وي.
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تشخيص :
 Flourescen angiographyمعاينې کې به په اسانۍ رسه تشخيل کیږي.
درملنه :
 Photocoagulationپه واسطه د نور  exudatesله جوړېدنې څخه مخنيوی کیږي.
انزار  :معموالً انزار يې ښه وي.

):Photoretinitis (Retinitis From Brighligtht
کله چې سرتګه تیزې رڼا رسه مخ يش د تېزې رڼا وړانګې د شبکیې د سو ځېدو سبب ګرځي ،لکه څرنګه
چې کله ملر تندر ونیيس د ملر تېزې وړانګې او يا د برق له شاټۍ څخه چې تېزه رڼا توليد يش د شبکیې د
سوځېدو سبب ګرځي لنډه دا چې ټولې وړانګې چې د هغوى د څپو فريکونيس له  723څخه لوړه وي کله چې
شبکیې ته ورسېږي وړانګې د  Epitheliumpigmentپه واسطه جذبېږي ،او د شبکیې د سوځېدو سبب ګرځي.
اعراض  :ناروغ به په دوامدار ډول د يوې برخې د تورې لیدنې يا د یوې برخې د نه ليدلو شکايت کوي.
 Positive Scotiomپه نامه يادېږي.
عاليم:
Fovea .١په برخه کې خاسف نقطوي جوړښتونه ،چې زيړ رنګه کړو په واسطه راګېر شوي وي ليدل کیږي.
 .٥وروسته بيا په ماوفه ساحه کې  pigmentرسوب کوي او د شبکیې سوري يا Retinal Haleجوړېږي.
وقايه :

 .١بايد تورې عينکې د ملر او ملر تندر نيونې وخت کې استعامل کړو.
 .٥بايد تېزې رڼا ته مستقيامً ونه کتل يش که کله هم ګورئ بايد هنداره استعامل کړئ.
درملنه :
هيڅ درملنه دومره موثریت نه لري مګر د سټرويډ استعامل لږ اندازه ښه واىل ورکوي.

Central Retinal Artery Occlusion

دا ناروغي د سرتګې په عاجلو واقعاتو کې شمیرل کیږي.
الملونه:
کله چې د رشيان په اوږدو کې چې  spasmواقع وي يا امبويل او ترمبوسيس له امله په رشيان کې بندش
واقع يش.
Hypertension 
Arteriosclersis 
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Atherosclerosis
Temporal arteritis
Buerger's disease

:Pathogenesis
زياتره د arterial ischemiaله امله .
 .١د شبکیې د داخل  ٣\٥برخې د  infarctionسبب ګرځي  Reflex constriction.واقع کیږي.
 .٥د شبکیې په کپلري کې stasisواقع کیږي.
Site of Occlusion
په عمومي ډول امبوالی په الندې ځايونو کې مېنځته راځي .
common carotid artery .١
 .٥د مري  aortaڅخه .
 .٣د زړه د endocardium
بايد پوهه شو چې د شبکیې د مرکزي رشيان بندش زياتره په  lamina Cribrozaکې واقع کیږي .
اعراض:
 .١په اين ډول د مکمل او داميي ديد له منځه تګ .
 .٥د ميوکوال د اروا د خرابوايل له امله مرکزي ديد به هم تحديد شوی وي .
 Amaurosis fugas .٣په اين ډول ګذري ديد له منځه ځي تر هغه چې له رشيان څخه امبويل ووځي او
جريان د نارمل ډول صورت ومومي دید نارمل حالت ته بیرته راګرځي .
عاليم :
په فنډسکوپي رسه به الندې عاليم ليدل کیږي:
 رشيانونه به ډیر نري او زياتره وخت د ليدلو وړ نه وي.
 معموالً به مرکزی ديد نارمل وي.
 شبکیه به خړه د شيدو په شان سپني رنګې ليدل کیږي خصوصاً دا عاليم له ميوکوال رسه نږدې ساحه
کې ډير صفا او واضح وي .
 Cherry red spot د ميو کوال د شاوخوا د وينې د جريان خرابيدو له امله ساحه خړه مګر د fova
 centralisساحه د کورويد اروا له امله رسه لکه د الو بالو پشان ليدل کیږي.
اختالطات :
 .١د ميوکوال تېست  ،او ډيجيرنيشن له امله ممکن ديد له مينځه الړيش.
 .٥د شبکیې د  ischemiaله امله ممکن  Neovascular glaucomaورکړي.
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درملنه :د سرتګې له اميرجنيس څخه ګڼل کیږي هر کله چې د شبکیې  anoxiaواقع يش  .او له  ٩٧دقيقو
څخه زيات دوام پيدا کړي په شبکیې کې تغريات منځته راځي ،چې غريي رجعي وي فلهذا درملنې ته سخته
اړتیا لري.
د درملنې موخه د ترمبوسيس او سپزم لرې کول ،چې جريان پيدا يش.
 : Vasodilators .١د مثال لپاره amyl nitrate inhalationاو پهTenoneکپسول کې د acetylcholine
په عاجل ډول زرق کول مګر ښه موثريت یې دومره نه دی ثابت شوی.
 .٥د وريد له الرې  acetazalamidورکول او ګاټي ته مساژ ورکول موثر دي.
 : paracentesis .٣له قدامي خونې څخه د مايع په کمولو رسه د او عيو د توسع سبب ګرځي .
 .4د  %٩٢اکسیجن او  %٢کاربن ډاى اکسايد تنفس کول .
 .٢د  photocaugulationورکول ډير موثر دي .

Central Retinal Vein Occlusion
د شبکیې د وريد ونو د ترمبوسيس او يا امبويل په واسطه بندش منځته راځي .
الملونه:

 .١عموماً په مسنو وګړو کې واقع کیږي زياتره د نورو ناروغيو لکه زړه ناروغي د وينې لوړ فشار
 arteriosclerosis , atherosclerosisاو شکر ناروغي ولري پيدا کیږي. .
 .٥په ځوانانو کې زياتره د  infective periphlebitis , orbital cellulitisاو له  Facial paralysisرسه
ملګري وي .
 .٣مزمن خالصې زاويې ګلوکوم هم په دې کې يو رشيک فکتور ګڼلی شوي.
:Site of occlusion
د بنديدو اکرثه ځای فقط له  Laminacribrozaڅخه شاته کوم ځای ،چې د وريدو او رشيانو پوښ رسه
رشيکیږي صورت نييس  .د بندش له امله محيطي برخې هم متاثره کیږي.
اعراض:
د ديد اين ضیاع واقع کیږي .مګر د شبکیې مرکزي رشيان په نسبت په کراره دید له منځه ځي.
عاليم :
د فنډس کتنه :
 .١مکمل بندش الندې عاليم ليدل کیږي:
 د شبکیې وريدونه په واضح ډول متوسع تاو راتاو او پړسيديل وي.
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په ټوله شبکیه کې به په ډير مقدار وينه تويدنه موجوده وي ،له دې رسه به cotton exudates
هم ملګري وي .
 Neovascularizationبه هم ليدل کیږي.
شبکیه اټرويف حالت غوره کوي

Complications
.١
.٥
.٣
.4

 secondary Neovascular glaucomaدا د  ٩٧ورځو ګلوکوم په نوم رسه هم ياديږي.
Large vitreous haemorrhage
Maculophathy
complete blindness

درملنه :
درملنه چې هر څومره له وخته اجرا کړی يش موثره متاميږي.
 .١که يوځل بندش په مکمل ډول واقع شوی وي  ،هيڅ ډول درملنه موثره نه متاميږي .د داخيل تداوۍ
په منظور د  anti coagulationاو سټرويډو ورکول پکار وي .
 .٥د  Neovascular glaucomaد مخنيوي په منظور ټولې شبکیې ته photocoagulationورکول رضور
دي .

Hypertensive retinopathy
سرتګه د بدن د ټولو غړو په نسبت يوه داسې عضوه ده ،چې که په وعایي سيستم کې کوم تغريات پيدا
يش مستقيامً یې ليدلی شو .د شبکیې د اوعيو تغريات په ثاين ډول د شبکیې د اسکېميا له امله منځ ته راځي.
:Pathogenesis
د فشار له نه کنرتوليدو رسه بدن په الندې ميکانېزمونو رسه کولی يش ،چې د فشار په افاتو اخته يش.
 .١د رشيانونو د ديوالونو ډبلوالی .
 .٥د اوعيو د ملسا عضالتو او  endotheliumنکروزس .
 .٣له اوعيو څخه د پالزما او وينې وتنه .
:Classification
Keith , wagnoreاو  H.R Barkerپوهانو په څلورو ګروپونو باندې ويشلې ده .
 : Grade : 1د شبکیې د اوعيو ) (Mildيا په حفیف ډول د اوعيو تنګوالی او سکلروزس موجود وي .
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 :Grade: 2د شبکیې  arteriolپه متوسط او يا واضح ډول نري شوي وي Copper wire reflex ،به ليدل
کیږي ،په واضح ډول د رشيانونو او وريد يو د بل له پاسه تريېدو رسه وريد په تقاطع نښه ليدل کیږي.
Marcus gunn's sign 
Bonne's sign 
Salus sign 
 :Grad: 3د شبکیې ارتريول نري شوي وي په واضح ډول په تقبض ليدل کیږيSilver wire reflex ،
دشبکیې ازميا به ليدل کیږي Cotton wool ،پاغونده ډوله منظره او يا  soft exudatesچې د رګونو له
ديوالونو څخه د فايربين او پروتني له وتلو وروسته ليدل کیږي ،په  Nerve fiber layerکې به سطحي
 flam shaped haemrrahgeليدل کیږي.
 :Malignant Hypertension :Grad: 4ټول هغه تغريات چې په ګريد  ٣کې ليدل کیږي ،په دې
ګريډ کې هم موجود وي Macular star ،به ليدل کیږي papilloedema ،د دې ناروغۍ خراب او اخري درجه
بلل کیږي ،ددې ناروغۍ څلورم ګريډ ته رسيدل وژونکې او خراب انزار و عالمه بلل کیږي.

 ٣-١٢شکل.Hypertensive Retinopathy :

The Toxema Of Pregnency

په امیدوارو میرمنو کې چې کله فشار لوړ يش په شبکیه کې ژور تغیرات واقع کیږي .کله چې د اميدوارۍ
په وروستيو مياشتو کې فشار لوړ يش دا تغريات واقع کیږي  ،لکه د اميدوارۍ په نهمه مياشت کې فشار لوړ
يش دا ډول تغیرات واقع کیږي ،چې زياتره نښې یې د لوړ فشار فنډسکويف رسه مشابه وي.
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:Classification
درې درجې لري .
:Stage of Angiospasm : Stage -1




د ټوکسينو ازاديدل .
د شبکیې د اوعيو تنګوالی  -زياتره د پوزې طرف د اوعیوڅانګې تنګيږي.
د توکسينو له امله په اوعيو کې تقبض وي .

Stage of sclerosis of vessels : Stage -2



درجه د فشار له شدت رسه مستقيم تناسب لري .
رګونه تنګ شوي وي ،په کمه اندازه نزف به موجود وي.

Stage of Retinopathy : Stage -3




متعدد سطحي او ژور نزيف نقطې به ليدل کیږي .
په ټول فنډس کې به زيات مقدار  Exudateليدل کیږي.
د شبکیې انفصال په هغه صورت کې واقع کیږي ،چې په زيات مقدار  exudatesاوخونريزي
واقع يش.

اختالطات:

 .١په  Retinopathy stageکې ممکن د يد په مکمل ډول الړ يش.
 .٥په شديدو حاالتو کې ممکن د مور او ماشوم ژوند تلف يش.
درملنه:

 .١حاملوو میرمنو ته باید پوره care Antinatalاجرا يش.
 .٥لوړ فشار یې کنټرول کړی يش اسرتاحت وکړي  ،مالګې څخه پرهيز وکړي  diuretic .او د لوړ فشار
ضد مناسب درمل ورکړی يش.

Diabetic Retinopathy
د شکر د ناروغۍ له وجې سرتګې ړندېږي د سرتګو ړوندوالی په امريو اشخاصو کې د ړوند وايل لومړنی
علت تشکیلوي کله چې د شکر ناروغي لسو کالو پورې وغځيږي د مرض اثرات رشوع کیږي زياتره له  ٥٧کلنۍ
څخه وروسته ریټینوپتي واقع کیږي .ځوان او زاړه دواړه په مرض اخته کیږي .په دې خاطر د شکر ریټینوپتي
لپاره خاص عمر نه دی تعني شوی.
:Pathogenesis
په اسايس ډول د شبکیې په  Capelaresکې تغريات پيدا کیږي.
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 .١د کپلري انډوتليل حجراتو کې تغري پيدا کیږي.
 .٥د کپلري ، intramural pericytesچې د کپلري په ديوالونو کې موقعیت لري له منځه تليل وي.
 Basement membrane .٣به ډبله شوي وي او رګونه چاوديدونکې وي .
:Classification

د  Eva Kohmer'sد تصنیف بندۍ په اساس په دري ډوله د شکر ريټينو پاتې موجوده ده .
 :Bakground retinopathy .Iمعموالً شاتنۍ برخه د شبکیې متاثره کوي.
 :Microameurysm .١معموالً د وينې واړه رګونه متاثره کوي او د کپلري ساحه او د دوو رګونو
د يوځای کېدو په ساحه کې واړه واړه انريوزمونه د انګورو د خوشو په څري ليدل کیږي.
 :Hemorrhage .2د شبکیې په ژورو ساحو کې د انريوزمونو د چاوديدلو له امله د شبکیې په ژورو
برخو کې نزف مينځ ته راځي  .چې د څاڅکو په شکل ليدل کیږي.
 :Hard exudates .٣د شبکیې په ټولو برخو کې ليدل کیږي چې .سپین او زيړ رنګه عيناً لکه د
 waxیا واسلينو غوندې وي .چې په خپل ترکیب کې ليپډ هيالني لري .
.4

 :Diabetic Maculopathyد مکوال په ساحه کې ليپو پروټني د رسوب له امله
 Maculopathyورکوي.

 :Venous change .٥د شبکیې وريدونه به د ماکو پشان  ،د لوپ پشان تاو راتاو شکل متوسع
شوي وي .

:Prognosis

که چیرته د میکوال ساحه په افت اخته شوې وي ،نو ديد به په واضح ډول رسه کم شوی وي .

 :Prepreoliferative retinopathy .IIد شبکیې د اسکیميا له امله به په متعدد ډول cotton wool
او د  soft exudatesموجود وي .
 :proliferative retinopathy .IIIدا ډول د شکر لرونکي ناروغ په  4-٣لسيزو کې مينځ ته راځي
 :Neovascularization د برصي عصب له رس څخه رشوع کیږي او دشبکیې غټو رګونو په سري ځغيل
 د زجاجي خلط په خپل رس د وينې تويدنې عمده المل دی
 د Vitreous tractionله امله به  traction retinal detachmentورکوي .
انزار :
معموالً بد انزار لري ممکن په دوو کالو کې دننه دننه د الندې اختالطاتو له امله مکمل ديد له السه ورکړي.
Vitreous Haemorrhage .١
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secondary glaucoma .٥
cataract formation .٣
Maculopathy .4
Investigation

 .١په directاو indirectا رسه د افتلموسکوپي په واسطه د ټول فنډس ژوره کتنه خصوصاً مرکزي برخې
کتنه ويش.
 .٥د fluorocin angiographyاول Colored fundus photographرضور بايد ريکارډ کړی يش.
درملنه:
 .١په مکمل ډول د شکر کنټرول د وينې غوړزۍ له کنټرول رسه د سرتګې په اختالطاتو کې کموالی راځي.
 : Laser application .٥د  orgon ,diodاو يا  kryptonليزر په واسطه سرتګې ماوف ځايونه په پوره
مهارت وويشتل يش.

 :Vitrectomy with photocoagulation .٣دا په  . Traction retinal detachmentد زجاجي خلط
په نزف او proliferative vitreoretinaopathyکې ډيره ګټوره درملنه ګڼل کیږي.
 : surgical treatment .4اصالً Retinal detachmentولري ،نو جراحي درملنې ته رضورت لري.

 4-١٢شکل.Diabetic Retinopathy :

Senile Macular Degeneration

د عمرله امله  ،دوه طرفه غريي اريث  degeneration Macularواقع کیږي داتغريات په
 Choriocapillary , Bruch membraneاو د شبکیې رنګه حجراتو یعنې  pigment cellکې واقع کیږي،
 S.M.Dپه زړو خلکو کې د ړوندوايل عمده المل ګڼل کیږي.
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ډولونه:
 :Exudative (wet ) .١په شبکیه کې د مايع موجوديت يا د وينې موجوديت له امله په زړو خلکو کې
د ړوندوايل عمده المل ګڼل کیږي.

 :Non Exudative (dry) .٢په دې ډول کې مايع يا اکسوډيټ موجود نه وي .

د فنډس کتنه:
 .١د مکوال د Bruch's membraneپه ساحه کې به سپني زيړ رنګه ګردې کتلې د کړي پشان به ليدل
کیږي .دا کتلې رسه يو ځای کیږي او يوه غټه ګرده کړي جوړوي .
 .٥په ټول فنډس کې به د دانو په شان ساختامنونه موجود وي .
درملنه :
معموالً درملنه دومره موثره نه وه .

 ٥-١٢شکل.Age Related Macular Degeneration :

Pigmentary Retinal Dystrophy
)(retinitis pigmentosa

د شبکیې اريث ناروغي ده چې کراره د شبکیې او خصوصاً  consاو Rodsحجرات په افت اخته کیږي.
چې په  recessiveشکل انتقالیږي.
وقوعات
معموالً دواړه سرتګې په ناروغۍ اخته کیږي .ناروغي په کراره په مزمن ډول پیرشفت کوي په ماشوموايل
کې رشوع کیږي او ځوانۍ عمر او يا د ځوانۍ تري عمر پورې ناروغ ړندوي.
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اعراض:
 .١په لومړيو وختونو کې له شپې ړندوايل څخه شکايت کوي .
 .٥ورو -ورو د ديد ساحه محدوديږي په اخر کې شيان داسې ويني لکه چې په ټيوب يا نلکه کې ګوري.
عاليم:

 .١د فنډس په کتنه کې :په فنډس کې به د ګل ميخک په څري تور رنګه ځايونه ليدل کیږي لکه سفنجي
يا مغزي هډوکی د جالو په څري لیدل کیږي د کثافتونو رسحد یا برید به لکه د غڼې يا غونډل په څري ليدل کیږي
لومړی د شبکیې اطراف متاثره کوي.
 The retinal blood vesselsرشيانونه او وريدونه به تاو راتاو لکه د تار په څري ليدل کیږي.
 optic discپه اتروپيک منظره ورکوي .
: Visual field .٢

 Annular يا ګرده  scotomaموجوده وي همداعلت دی ،چې د ناروغ ديد به داسې وي لکه په تيوب
کې چې ګوري .
 په وروسته وختو کې د مکمل ديد د ملنځه تګ سبب ګرځي .
 : dark adaptation .٣په تورتم کې د سرتګو اعياريدل به ډير موخر يا زيات وخت نييس ځکه چې د
 rodحجرات به خپله وظيفه سمه نيش اجرا کولی .
 .4د ERGا و  EOGمعاينه غريي منظمه وي يا مکمله خرابه وي .
اختالطات:

 posterior cortical cataract .١يا  complicated cataractبه یې ورکړی وي .
 .٥معموالً  optic atrophyورکوي.
ډولونه :

 : Retinitis pigmentosa sice pigmento .١عيناً اعراض لرونکې وي مګر دلته په شبکیه کې visual
 pigmentationنه ليدل کیږي.
 retinal panctata albescens .٥عينا او يو شان تاريخچه به لري په شبکیه کې به له سلو څخه تورنګه
pigmentsپه يو شان اندازه ليدل کیږي .ممکن ثابت وي او يا د پېرشفت په زياتيدو کې وي .
 : central or invers pigmentary degeneration .٣شاتني  poleد شبکیې به په واضح ډول په ناروغۍ
اخته شوي وي .
:uniocular or atrophic form .4
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تفريق تشخييص:
congenital syphilis .١
 : night blindnessمعموالً د ويټامني  Aد کمي له امله مينځ ته راځي او يا د جګر د ناروغيو له امله لکه
. liver cirrhosis
درملنه :
درملنه دومره ځواب نه ورکوي.
 .١د کم ديد لپاره بايد الندې کومک باید اجرا يش.
Near vision 
Telescopes 
Electronic aids 
 : Genetic counseling .٥کوشش وکړي ،چې دا ناروغ له خپل رشته لرونکو رسه واده ونکړي .
: Prognosis

د عمر په ترييدو او اخر وخت کې نږدې ديد په واضح ډول له منځه ځي.

د شبکیې جداوالی Retinal Detachment
له هغه حالت څخه عبارت دی،چې د شبکیې دوه طبقې يو له بل څخه جدا يش کله چې د رنګه حجراتو
په منځ کې اوبه جمع يش دې ته Sub retinal fluidوایي.
:Classification
له کلينکيل نظره یې په دوه ډوله ویشو .
primary or simple (Rhegmatogenous) detachment .I
هميشه د شبکیې په اوږدوايل کې سوري او يا څريې کیدل واقع کیږي له زجاجي خلط څخه له دې الرې
مايع داخليږي او د دواړو طبقو د جداوايل سبب ګرځي .
 :Mechanism of detachmentد رضيب او يا د شبکیې د استحايل له امله چې په شبکیه کې څرييوايل
او سوري پيدا شوي وي ليدل کیږي ،استحاله شوي زجاجي مايع به ليدل کیږي ،که چیرته په موجوده ساحه
فشار راوړي د مايع په څري اوبه له ماوفه ځای څخه وځي.
Secondary (non rhegmatogenous )detachment .II
دا هميشه په تايل ډول د سرتګې د ناروغيو او پتالوژي په سري کې مينځ ته راځي
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 :Mechanism of detachmentشبکیه کش شوي وي ،د مايع تجمع ،چې د کورويد په وينې کیدنې
کې مينځ ته راځي په اکسوډيټ او يا ريټينو پايت کې مايع جمع کیږي او د انفصال سبب ګرځي.
اعراض:
photopsia .١او د  muscae volitantesبه وي .
 .٥د سرتګې په وړاندې د ماشو په څیر کثافتونه ليدل کیږي.
 .٣ديد به په واضح ډول کم شوی وي .
عاليم :
 plane mirror examination .١کې به رسه عکسه نه ليدل کیږي يا به د سور افکس په وړاندې کثافت
ليدل کیږي.
Fundus examination : .٥
 د شبکیې انفصال ساحه به خړ سپني رنګه ليدل کیږي او د شبکیې له نورو برخو څخه به جګه
ښکاري.
 د شبکیې اوعيه به تور رنگه او نارمل عکسه به نه ليدل کیږي.
 يو يا څو سوري او يا چاوونه به په انفصال ساحه کې ليدل کیږي.
 انفصال شوې ساحه کې به کونځي او فولډونه ليدل کیږي ،چې د سرتګې په حرکت رسه به انفصال
ساحه خوځيږي.
 که مکمله شبکیه په انفصال اخته شوي وي فقط د برصي عصب په ساحه کې او  oraserataپه
ساحه کې به نښتي وي په تورو برخو کې به د پوکڼۍ په څېر ليدل کیږي.
اختالطات :

 .١ممکن د شبکیې مکمل انفصال واقع يش اوپه پايله کې د د زجاجي او شبکیې د ضمور سبب يش.
 complicated cataract .٥ورکړي
chronic uveitis .٣
درملنه:
د درملنې مقصد دادی ،چې څريي شوی ځای د شبکیې او کوريډ او يا د شبکیې خپل مېنځ کې بېرته په متاس
رايش
 :To seal retinal breaksهغه ځای ،چې څريي شوی وي په دقيق ډول پيدا کړی يش په سم توګه بند
کړی يش د دې موخې لپاره الندې کړنه باید اجرا يش.
Photocoagulation .١
Cryosurgery and cryopexy .٥
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 : Scleral buckling .٣د سليکان بانډ د سکلراپه هغه ساحه  ،چې جالوالی واقع شوی کلک تړل کیږي،
تر څو کورويد او شبکیه يو بل رسه تطبيق او وصل يش.
 .4د  : Drain Sub retinal fluidپه ځنډ او يا ډير وخت لپاره پاتې کیدونکو کیسونوکې د شبکیې شاته
اوبه ويستل کیږي.
Pars plana vitrectomy .٢
 : Pneumoretinopexy .6د داخيل خاليګاه ډکون په خاطر  SF6ګاز يا د سليکانو تيل او يا نور مناسب
ګازونه تطبيق کیږي.

Tumours Of Retina
)Retinoblastoma(glioma retina
د سرتګې ډير واقع کیدونکی خبيث تومور دی ،چې د ماشوموايل په لومړۍ مرحله کې واقع کیږي .عصبي
حجرو يعنې شبکیې څخه منشه اخيل او سرتګه کې خپريږي د ا تومور له عصبي حجراتو څخه منشه اخيل  .ډيره
قوي اريث منشه لري .
وقوعات:
 .١زياتره له  ٥تر  4کالو عمر کې واقع کیږي.
 .٥کیدای يش په لومړيو وختونو کې پټ پاتې يش او په پنځه کلنۍ يا له دې څخه هم وروسته تظاهر
وکړي .
 .٣زياتره يو طرفه وي مګر کیدای يش په  4\١واقعاتو کې بله سرتګه هم په افت اخته کړي .
اعراض:
 .١د سرتګې په کيس کې به سپني زيړ رنګه عکس ليدل کیږي چې د مور او پالر د توجو سبب ګرځي چې
ډاکټر ته د ماشوم د رسولو سبب ګرځي.
 .٥د ګاټي د داخيل فشار د لوړ وايل له امله ممکن ناروغ کې د بندې زاويې ګلو کوما نښې موجودې وي.
 .٣د ګا ټي د غټيدو له وجې به ګاټي بهر ته راوتيل ښکاري.
عاليم:
 .١په فنډس کې به  Polypoid massesليدل کیږي ممکن د تومور په سطحه رګونه او خونريزي وليدل
يش.

 .٥تومور ممکن زجاجي خلط ته رسايت وکړي .
 pseudohypopyon .٣په نادر ډول ليدل کیږي.
 .4که دوميه سرتګه په افت اخته وي عيناً ټولې نښې به پکې موجودې وي.
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ډولونه :د Retinoblastomasدوه ډولونه لري .
 : Glioma exopthalmia .١دا ډول داخل څخه خارج خواته رسايت کوي او په طرف د
 choroidsخپريږي  .چې د شبکیې د انفصال سبب ګرځي.

 : Glioma endophthalmia .٥دا ډول له شبکیې څخه منشه اخيل او د  Vitreousطرف ته
حرکت کوي.

:Stages

 : Stage 1دې مرحلې ته غلې يا پټه مرحله هم وایي ،چې له شپږو مياشتو څخه تر يو کال پټه پاتې
کیږي.
 : Glaucomatous stage : Stage 2په دې مرحله کې تومور غټ شوی وي د بندې زاویې ګلوکوما
ټولې نښې پکې موجودې وي ولې ګاټى به راوتىل او غټ معلومېږي.
 : The stage of extraocular extension: Stage 3د رسيع منو له امله تومور له ملبس ناحيې
څخه بريون ته راوځي .

 :The stage of metastsis : Stage 4دا تومور له الندې الرو نور بدن ته خوریږي.




Lymphatics
Direct extension
Blood stream

تفريقي تشخيص:
دواړه کيس بايد متوسع کړی يش ،دواړه سرتګې د عمومي انستزي الندې معاينه کړای يش .ددې لپاره
چې دوطرفه  Retinoblastomaمعلوم کړل يش.
د  Retinoblastomaتشخيص:

.١
.٥
.٣
.4
.٢

معموالً د سرتګې داخيل فشار به لوړ وي
په  Aqueous humorکې به د Lactic dehydrogenaseانزايم اندازه زياته وي.
د  Retinoblastomasتومور کې  Calcification %٧٢واقع کیږي.
دا حالت يو پر مخ تلونکی حالت دی .ددې د رسعت له امله تشخيل ته رسيږو .
 Ultrasonographyاو  computerized tomographyددې په واسطه تشخيل ته رسيږو .

درملنه :
: Enucleation .١د سرتګې لرې کول اجرا کړی يش له منضمې څخه ر ګاټي مکمل جدا کیږي له برصي
عصب څخه چې د  Enucleation clampپه واسطه برصي عصب کلم کیږي مکمل ګاټی لرې کیږي او برصي
عصب د ويکريل په واسطه غوټه کیږي.
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 : Exentration of The orbit: .٢ګاټي مکمل د منضمې او د اربټ له انساجو رسه په مکمل ډول لرې
کول.
 : Radiation and chemotherapy .٣که چیرته دوميه سرتګه په دې افت اخته شوې وي ناروغ ته
بايد فوټوتراپي او کېمو تراپي رشوع کړی يش.
 : Photocoagulation .4د وړو تومورونو په کمبود او دوباره پيدا کېدو کې کمبود راويل .
انزار:
 .١که درملنه یې ونيش بد انزار لري .
 .٥مخکې له دې  ،چې له سرتګې څڅه بريوين ته رسايت وکړي د سرتګې ويستل غوره او په وخت درملنه
ده.
 .٣کله کله تومور دومره غټ يش چې خپله سرتګه نيکروزس کوي او کلسيفيکشن واقع کیږي.
 .4په پايله کې ناروغ له دې رسطان څخه مري.

شبکیي پوښتنې
 .١د شبکیې اناتومي ووایاست؟
 .٥د شبکیې د وظیفې د معلومولو لپاره کوم ټسټونه اجرا کیږي؟
 .٣د  Central Serous Retinopathyالملونه ولیکئ؟
 .4د Central Retinal Artery Occlusionالملونه ولیکئ؟
 .٢د  Central Retinal Vein Occlusionپتوجینیسس ولیکئ؟
 .6د Hypertensive retinopathyتصنیف بندي ولیکئ؟
 .٧د  The Toxema Of Pregnencyمرحلې ولیکئ؟
 .8د  Diabetic Retinopathyډلبندي ولیکئ؟
 .٩د  Senil Macular Degenerationډولونه ولیکئ؟
 .١٧د  Retinoblastomaمرحلې ولیکئ؟
 .١١د  Eale’s diseaseاختالطات وليکئ؟
 .١٥د  Retinal hemorrhageالملونه وليکئ؟
 .١٣د  Diabetic Retinopathyپتوجنيسيز په لنډ ډول وليکئ؟
 .١4د  Retinoblastomaتفريقي تشخيل وليکئ؟
 .١٢د  Retinoblastomaجراحي درملنه وليکئ؟
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ديارلسم څپرکی
ګلوکوما Glaucoma

ګلوکوما د ړوندوايل عمده المل ګڼل کیږي،ګلوکوما د اعراضو له مجموعي حالت څخه عبارت ده ،چې د
سرتګې داخيل فشار له نور مال حالت څخه لوړ او د قدامي خوين زاويه کې بدلون راغىل وي برصي عصب ماوفه
شوی او محيطي ليد خراب شوی وي.
د سرتګې فشار لیدلو کړنالرې ته  tonometeryوایي د Schiotz tonometerپه واسطه چې د سرتګې
داخيل فشار ېا  intraocular pressureاندازه شوی دی عبارت دی له:
نور مال  intraocular pressure 10—20mmHgهغه فشار ،چې د  glaucomaاو نورمال حالت تر منځ
رسحد جوړوي  20—25mmHgپه  glaucomaکې د  25mmHgنه لوړ او په  hypotonyکې له 10mmHg
نه ټیټ وي.
د  Glaucomaپتوفزيالوژي:
د  aqueousپه دوراين سیستم څرخېږي .دسرتګې هغه اسايس جوړښتونه ،چې دغه دوراين سیستم یې
جوړ کړی دی عبارت دی له:
 .١د  ciliary bodyیا حديب جسم  pars plicataبرخه .
 .٥د مخکنۍ خونې زاویه یا .angle of anterior chamber
 .٣د  aqueousاطراحیه سیستم.
 ciliary body :Ciliary Body Aد  aqueous humourد تولید دنده په غاړه لري .
 :Angle of anterior chamberنوموړې زاویه د aqueous humourپه اطراح کې مهم رول لري ،چې
د  irisد جذر ,د  ciliary bodyقدامي برخې  scleral spur,trabecular meshwork ،او  schwalbs lineپه
واسطه جوړه شوېده  .د نوموړې زاویې اندازه ( پراخوالی او تنګوالی هر شخل کې فرق کوي ) glaucoma
مختلف ډولونه لري ،چې هر ډول يې جال -جال  pathogenesisلري ،د زاویې لیدلو کتنې یا gonioscopic
معایناتو په واسطه نوموړي جوړښتونه لیدالی شو.
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 :Aqueous Outflow System Bنوموړی سیستم له ، schlemm canal ، trabecular meshwork
 aqueous veinاو  episcleral veinنه جوړ شوی دی..
 : Trabecular meshwork د غلبېل په شان جوړښت دی ،چې  aqueous humourپه
 schlemm canalکې فلرت کوي.
: Schlemm canal مثلث ډوله کانال دی ،چې د  endothliumحجراتو په واسطه فرش شوی
دی.
 :Aqueous vein د دې ورېدونو شمېر  25-35پورې دی د schlemm canalپه تعقیب پیلیږي
او د episcleralورېدونو نهاېات جوړوی.
 :Episcleral vein د قدامې  ciliaryورېدو نو څانګې دي د  episcleralورېدونو او قدامي خونې
فشار  5mmHgفرق لري؛ نو ځکه  aqueous humourپه دوامداره ډول اطراح کیږي
هغه فکتورونه ،چې د سرتګې د داخيل فشار په نورمال ساتلو کې رول لري عبارت دي له
 .١د  aqueous humourجوړيدل.
 .٥د aqueous humourاطراح.
 .٣د episcleralوريدونو فشار.
د  aqueous humourجوړيدل:
 Aqueous humourيوه روښانه مايع ده ،چې قدامي خونه (  ) 0,25mlاو خلفي خونه (  ) 0,06mlډکوي.
 aqueous humourرسه له دې ،چې د سرتګې داخيل فشار نورمال سايت د غري وعايي جوړښتونو ( cornea
 ) and lensد تغذیې دنده هم په غاړه لري.
 Aqueous humourد  ciliary bodyپه  capillaryکې د وينې له پالزما څخه منځ ته راځي دوه
ميکانيزمونه د  aqueous humourپه توليد کې رول لوبوي.
Active secretion .١

 Passive secretion .٥چې د  Ultrafiltrationپه واسطه توليديږي.
هغه نيمه قابل نفوذ غشاٴ چې وينه او  aqueous humourرسه جال کوي د  Blood aqueous barrierپه
نوم ياديږي.
د Aqueous humourاطراح:
د  aqueousنورماله اطراح له دوه الرو صورت نييس .
 .١له قدامي خونې زاويې نه ( :)conventional routeد  aqueousمايع  80%اطراح د قدامي خونې له
زاويې څخه صورت نييس نوموړې مايع د  ciliary processesنه افرازيږی د  pupilله الرې قدامي خونې ته او
د قدامي خونې د اويی له الرې وريدي سيستم رسه يوځای کیږي.
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. کې د قدامی خونی د زاویې د غړو شیام: شکل١-١٣

 له الرې اطراح کیږي پهuveoscleral  مايع د20%  پاتې:( unconventional route ) Uveoscleral .٥
ciliary  ته ترييږي او له دې ځای نه دsupra choroidal space  نهciliary body  دaqueous  چې،دې معنا
. له وريدي سيستم رسه جريان پيدا کويiris  اوsclera، body , choroids
5mmHg  وريدونو او د قدامي خونې د فشار فرق تقريبepiscleral  د:Pressure of episcleral veins

 مايع په دوامداره ډول وريدي سيستم کېaqueous  له دې امله د. دی يعنې د قدامي خونې فشار لوړ دی
aqueous  او توموری حاالتو کې د وريدونو فشار لوړيږي او دorbital varicose veins  د.جريان پيدا کوي
.دجريان د بندش المل ګرځي
:د ګلوکوما ډلبندي
Primary Glaucoma A
open angle glaucoma
closure angle glaucoma




Secondary Glaucoma B
Due to lens
Due to trauma
Due to Surgery
Due to Iridis Rubeosis






Congenital Glaucoma C
primary congenital glaucoma
glaucoma associated with congenital anomalies
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Absolute Glaucoma D

ابتدايي والدي Glaucoma

والدي  ) Buphthalmos ( glaucomaد قدامي خونې د زاويې غري نورمال جوړښت دی ،د سرتګې د داخيل
فشار لوړوالی ،که د سرتګې داخيل فشار د درې کلنۍ عمر د مخه لوړ يش د سرتګې دکرې د غټوايل
المل ګرځي ،د قرنیې مکدريت او د سرتګې د کرې دغټوايل په واسطه مشخل کیږي ،نوموړې والدي
 glaucomaله والدت وروسته تر دوه کلنۍ عمر پورې څرګنديږي ،غټه سرتګه چې المل يې والدي
 glaucomaوي د  Buphthalmosپه نوم ياديږي.
الملونه :
اکرثه د ساده  glaucomaله جملې څخه ده ،چې المل يې د قدامي خونې د زاويې غري نورمال حالت دی .
 Iris .١په مکمل ډول له قرنیې نه جالٴ شوی نه وي.
 .٥په قدامې زاويه کې د  mesodermalانساجو موجوديت .
 .٣د  schlemmکانال نه موجوديت.
د  buphthalmosوقوعات په هلکانو کې د نجونو په نسبت زيات ليدل شوي دي .او اکرثه په دواړو
سرتګو کې پيدا کیږي.
اعراض:
: lacrimation .١د قرنیې د  oedemaاو  erosionله امله پيدا کیږي.
 : photophobia .٥د قرنیې له ماوفه کیدلو رسه يوځای وي.
 .٣د ليد کموالی د قرنیې د  oedemaله کبله پيدا کیږي ،چې د قرنیې  oedemaد قرنیې د خړوايل المل
ګرځي.
 .4د  scleraد کشوايل له امله ټوله سرتګه او قرنيه لويوالی پيدا کوي.
عاليم:
 .١د قرنیې ازميا او مکدريت د  endotheliumله ماوفه کیدلو او د  descemet’sغشاٴ د څريې کیدلو
له امله پيداکیږي د  descemet’sغشاٴٴ االستيکېت د قرنيې له  stromaنه کم دی او څريي کېدل يې د قرنيې
په محيط کې واقع کیږي.
 .٥ژوره قدامي خونه او  iridodonesisد عدسيې د بې ځايه کیدلو له امله پيدا کیږي.
 .٣د  zonuleاليافو د کشش له امله عدسيه همواره او بې ځايه شوې وي.
 Sclera .4نازکه کیږي او د  uvealانساجو د ځليدلو له امله آيب رنګ غوره کوي.
والدي  glaucomaدالندې معايناتو په واسطه تشخيل کوالی شو:
Raised intraocular pressure .١
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Gonioscopy .٥
Measurement of corneal diameter .٣
Fundus examination .4
. بايد له الندې حاالتو رسه توپري کړوglaucoma والدي
Keratoglobus and Megalocornea .١
Very high myopia .٥
Raised intraocular pressure .٣
. لوړوالی له الندې حاالتو رسه يو ځای ويIOP  ماشومانو کې دinfant په
Retinoblastoma 
Retinopathy of prematurity 
Aniridia 
Persistent primary hyperplastic vitreous 
:درملنه

.  درملنه هميشه جراحي دهglaucoma د والدي
Beta blocker  له موضعيmannitol  او د وريد له الرېacetazolamid  د خولې له الرې: طبي درملنه
. په اطراح کې رول نه لريaqueous  درملو استعامل دmiotic  د.رسه يوځای استعامليږي
 ميتودونو په واسطه تر رسهtrabeculectomy  اوgoniopunctuer ،goniotomy : جراحي درملنه
.کیږي

. د سرتګې قرنیې نسبتاً لوی لیدل کېږي، کوچنی چې والدی ګلوکوم لری: شکل:٢-١٣
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لومړنۍ خالصې زاويې ګلوکوما Primary Open Angle Glaucoma

 Open angle glaucomaيو مزمن او پرمختللی حالت دی چې پرته له اعراضو او عالميو رشوع کیږي.
الملونه :

Sclerosis of trabecular meshwork 
 د هغه اندوتيلم  sclerosisچې  schlemmکانال يې فرش کړی دی .
 genetic منشه هم لري.
وقوعات  :اکرثه په  60او  70کلنۍ کې پيدا کیږي دواړه جنسه په مساوي ډول ماوفه کوي .معموال دوه

طرفه وي.
د سرتګو الندې ناروغي ممکن له  OAGرسه يوځای وي.
 د شبکیې انفصال
Fuchs endothelial dystrophy 
د لوړې درجې مایوپیا
Retinitis pigmentosa 
 د شبکیې د مرکزي اوعیو بندش.
اعراض:

 .١هوښيار ناروغان د ليد د ساحې له کموايل څخه شکايت کوي.
 .٥ناروغان د نږدې کار په تر رسه کولوکې مشکل لري.،چې علت يې د accommodationعدم کفايه ده
(په  ciliaryعضالتو او اعصابو باندې د فشار له امله) چې دغه نقيصه د  presbyopicعينکو د لوړيدلو المل
ګرځي.
 .٣د بې درده او پرمختليل ليد کموالی موجود وي ،چې لومړی په يوه سرتګه کې ليد په مکمل ډول ملنځه
ځي او بله سرتګه کې هم ليد کم شوی وي
 .4په خفيفه اندازه د سرتګو او رس درد موجود وي.
عاليم:





 Pupilعکس العمل نورمال وي په وروستۍ مرحله کې نوموړی عکس العمل ډير ورو کیږي.
قرنيه معموال شفافه وي.
قدامي خونه ژوره او نورماله زاويه وی..
د رويت قوه په تدريجي ډول کميږي.
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د الندې درې عالميو په شتون رسه تشخيل واضح کیږي.
 .١د سرتګې داخيل فشار به لوړ وي .
Cupping of the optic disc .٥
Visual field defects .٣

 ٣-١٣شکل.Cupping of the Optic Disc :

Investigations
 :Visual field defect .١د ليد مرکزي ساحه د  Bjerrum’s screenيا automated instruments
او د ليد محيطي ساحه د  Goldmann’s perimeterپه واسطه معاينه کیږي.
: Raised intraocular pressure .٢د  schiotz tonometerاو  applanation tonometerپه
واسطه اندازه کیږي.
: Cupping of optic disc .٣د  direct ophthalmoscopاو  indirect ophthalmoscopپه واسطه
ليدل کیږي.
 :Water drinking test .4ناروغ بايد د سهار چای د مخه يو ليرت اوبه واخيل ،چې په دې طريقه د
وينې  osmoticفشار ښکته کیږي .که چېری له اوبو اخيستلو يو نيم ساعت وروسته د سرتګې فشار د 6mmHg
په اندازه لوړ شوی وي؛ نو OAGته بايد فکر ويش.
 : Tonography .٥په دې طريقه د سرتګې داخيل فشار د ګراف په ډول د برقي  tonometerپه واسطه
تعينيږي.
درملنه:
د درملنې اسايس هدف د ليد د ضايع کیدلو او د ليد د ساحې له ماوفه کیدلو مخنيوی دی ،چې د سرتګې
د لوړ فشار په اثر منځ ته راځي په منظم ډول  tonometeryاو د  Funduscopyمعاينه د ناروغۍ په کنرتول
کې ګټور متاميږي.
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داخله درملنه:
:Local treatment .١
 Pilocarpine په بازار کې  0,5—4%دڅاڅکي په ډول پيداکیږي د ورځې څلور وخته ناروغ ته توصيه
کیږي؛ نوموړی درمل د  mioticتاثري په اثر د  aqueous humourپه اطراح کې رول لري .د شپې لخوا د ليد
کموالی  iris cyst ،او miosisد دې درملو جانبي عوارض دي.
 Timolol maleate څاڅکې  0,25—0,5%د ورځې دوه ځلې توصيه کیږي ،دا درمل د aqueous
 humourافراز کموي  ، .bronchospasm,bradycardiaد وينې د فشار ښکته کېدل او دقرنیې بې حسه کېدل
د دې درمل جانبي عوارض دي.
 Betaxalol څاڅکي د ورځې دوه ځلې استعامليږي .له  timololنه يې جانبي عوارض کم دی.
 Carteolol 1—2% , Metipranolol 0,1—0,6% , Levobunolol 0,5% هم د سرتګې د فشار په
کموايل کې رول لري.
Systemic treatment .٢
: Carbonic anhydrase inhibitors په بازار کې 250mgد تابليتونو په شکل لکه Acito
 aziloamidد ګولیو په ډول پیدا کیږي د 1--4تابليت د ورځې ناروغ ته توصيه يش.
 : Hyperosmotic agents د خولې له الرې  30mlخالل  glycerolدميوې له اوبو رسه يوځای د
ورځې درې ځلې توصيه کیږي يا  50%محلول د ()  glycerol 1,5gr/kgتوصيه کیږي..
د وريد له الرې  20%منيتول  1—2gr/kgناروغ ته توصيه کیږي؛ نوموړی محلول بايد  30—40دقيقو نه
زيات وخت کې ورکړل يش.
Surgical treatment
 Trabeculectomyاو  filteringهغه وخت اجرا کیږي ،چې له  mioticاو  β blockerدرملو رسه د سرتګې
داخيل فشار کنرتول نيش او د ليد د ساحې ماوفه کېدل فعال وي.
)  :Argon Or Diode Laser Trabeculopasty ( Alt Or Dltدا ميتودونه اسانه  ،اختالطات يې کم او د
 OPDپه ناروغانوکې اجرا کیږي د دې ميتود په واسطه په اوسط ډول  8—10mmHgپورې فشار کميږي.

Primary Normal Pressure Glaucoma

or Low Tension Glaucoma

 Glaucomatousسرتګو لوړ فشار د لېد د ماوفه کیدلو سبب ګرځي  .د primary open angle
 glaucomaپه  0,15%واقعاتو کې د لید ساحه خرابېږي  glaucomatous optic disc ،موجود وي او 40%
واقعاتو کې د  opticعصب د رسوینی تویدنه هم پېدا کیږي په داسې حال کې ،چې د سرتګې فشار په ښکاره
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ډول لوړ نه وي )  21mmHgیا له دې هم کم وي (  low tension glaucoma .باید له ټولو هغو حاالتو رسه
تفکیک کړو ،چې د لید ساحه ماوفه کوي او د  optic nerve haemorrhageسبب ګرځي لکه pituitary
 tumour, calcified carotid artery , ischamec optic neuropathyاو په نا څاپي ډول د سرتګې د فشار
لوېدل (  myocardial infarctionاو د وینې زیاته ضایع کېدل ) .
د دې ډول  glaucomaله درملنې نه هدف د سرتګې د داخيل فشار (  ) 8—12mmHgتر منځ ساتل دی
په ځوانو ناروغانو کې باید د ناروغی په ملړېو مرحلو کې  filtrationاجرا شی .
:Ocular Hypertensionله هغه حالت څخه عبارت دی ،چې د سرتګې داخيل فشار د  21mmHgیا
له دې هم لوړ وي مګر په ناروغ کې  glaucomatous cuppingاو د لید د ساحې ماوفه کېدل موجود نه وي .
داسې فکر کیږي ،چې د نفوس 6—10%خلک چې عمر یې له  40کلنۍ پورته وي په سلیم شکل د دوی
د سرتګې فشار لوړ وي ،چې دغه فېصدي د  primary open angle glaucomaپه نسبت زیاته ده  .د اوږدې
مودې مطالعاتو ښودلې ده چې  5%هغه خلک چې  ocular hypertensionلري په دوی کې glaucomatous
تغیرات پېدا کیږي ځینې عاملان د  ocular hypertensionپه عوض  glaucoma suspectمناسب بويل.

:Primary Angle Closure Glaucoma

د بندې زاویې Glaucomaد Narrow Angle Glaucomaپه نوم هم یادیږي  0.1% .خلک چې عمر یې
له 40کلنۍ پورته وي ماوفه کوي او د ټولو  glaucomaناروغانو 10%جوړوي دا ناروغي په ښځو کې د سړو په
نسبت  4ځلې زیاته واقع کیږي خصوصا په هغو اشخاصو کې چې  anxietyلري
هغه سرتګې چې  Narrow Angle Glaucomaته ډیرې مساعدې دي ،عبارت دي له
 .١کوچنۍ او  hypermetropicسرتګې .
 .٥وړه یا سطحي قدامي خونه  ،د irisجذر د نورمالو سرتګو په نسبت  ciliary bodyله قدامي برخې منشا
اخيل ځکه نو زاویه تنګه وي .
 .٣هغه ناروغان چې قرينې قطر پکې کوچنى وي.
 .4رسه له دې ،چې عمومي سرتګه کوچنۍ وي مګر عدسیه ډېره غټه وي د عمر په زیاتېدلو رسه عدسیه
قدام ته راځي او زاوېه
نوره هم تنګوي .
 .٢هغه ناروغان چې په جنټيکي ډول د قدامي خونې زاويه پکې تنګه وي ،هره هغه سرتګه ،چې تنګه زاویه
ولري او فشار یې له نورمالۍ اندازې پورته نه يش په دې سرتګو کې  glaucomatousحملې نه پېداکیږي په دې
رشط چې  1/3برخه د زاویې خالصه وي .
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 .٦په هېجاين حالت او د  mydriaticدرملو په تعقیب ،حدقه پراخه کیږي او د  irisپه محیطي برخه کې
سستوالی پیدا کیږي ،چې د aqueousلوړ فشار له امله  iris bombپېدا کیږي  ..هغه ناروغان چې narrow
 angleاو  shallow ACولري باید  mydriaticدواګانې په احتیاط رسه استعامل کړي .

 4-١٣شکل :بنده زاویې ګلوکوم او  irisد عدسې رسه ښتی لیدل کېږی د مايي خلط د وتلو الره بنده لیدل کېږي.

له کلينکيل نظره د بندې زاويې ګلوکوما الندې مراحل لري:
 :Prodromal stage .١په دې مرحله کې په رجعي ډول د سرتګې داخيل فشار لوړېږي چې له colour
 halosاو رس دردۍ رسه یو ځای وي  .رسه د دې ،چې فشار ډیر لوړوي  40—60mmHgقدامي خونه تنګه او
سرتګه رسه نه وي  .د  slit lampمعاینې په واسطه د قرنیې ازېام او د  iris bombله امله تنګه قدامي خونه
لیدل کیږي  prodromal stage .د  anxietyاو زیات کار په تعقیب پیداکیږي  .بې له طبي درملنې ناروغ ښه
کیږي .
 :stage of constant instability .٢په دې مرحله کې د لوړ فشار حمالت په منظم ډول واقع کیږي

د ورځې په وروستي وخت کې د سرتګې فشار لوړ او د اسرتاحت او خوب په وخت کې د سرتګې فشار ښکته
راځي هغه اشخاص چې د قدامې خونې زاویه یې تنګه ده ممکن په دوی کې لوړ فشار ثابت پاتې يش .
 .٣حاده احتقاين حمله  :acute congestion stageدا مرحله د ناڅاپي درد  ،د لید د کموايل ،
 ، ciliary congestionد قرنیې ازېام  ،ډېره تنګه قدامې خونه ،په مکمل ډول د زاویې بندېدل  ،په عمودي شکل
 dilateکسی چې د نور په مقابل کې عکس العمل نه لري او ښکاره لوړ فشار په واسطه پېژندل کیږي .
په دې مرحله همېشه زاویه د محیطي  ، synechiaeد  irisدجذر او  ciliary body processesد احتقان
او ازېام له امله بندېږي.
حاده احتقاين حمله یو طرفه ،په تیاره محیط او احساسايت مرحله کې شدیده کیږي د  mydriaticپه
تعقیب دواړه سرتګې ماوفه کیږي  .زړه بدوالی او کانګې د درد په سېر کې پېدا کېدالی يش .همدارنګه
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 lacrimation , photophobiaد زېزمو او منضمې ازېام موجوده وي  .ښکاره ، ciliary congestionقرنیه بې
حسه او قدامې خونه تنګه  ، flare ،د سرتګې فشار به50mmHgڅخه تر  100mmHgهم رسیږي لیدل کیږي.
که ناروغ ته تداوي رشوع نه يش؛ نو ناروغي به مزمنې مرحله او په نادر ډول  absolute glaucomaته
ځي ،چې سرتګه کامال ړندوي .

 ٥-١٣شکل :د ګلوکوم له امله د د قرين پړسوب او .ciliary congestion

 :chronic congestive stage .4دا مرحله د  acute congestive stageپه تعقیب یاد sub acute
رجعي حمالتو د اختالط په ډول پېدا کیږي  .په دې مرحله کې سرتګه درد لرونکې  ،احتقاين او تخریيش وي د
قدامې خونې د زاویې د بندېدلو چانس ډېر او د سرتګې فشار په دایمي ډول لوړ وي  .مرکزي لید او د لید ساحه
ماوفه کیږي  .که د لوړ فشار مخنيوی ونيش  absolute glaucomaپیدا کیږي .
 :Absolute glaucoma stage .٥په دې مرحله کې سرتګه کلکه  ،درد لرونکې او ړنده وي  .مزمن

احتقان د قرنیې په اطراف او قدامې  ciliaryاوعی  dilateشوی وي .قرنیه ازميايي (  ) vesiclesېا filamentary
 hazy ، keratopathyاو بې حسه وي  .قدامې خونه تنګه  ،په  irisکې  atrophicتغیرات لیدل کیږي  .حدقه
پراخه او  light reflexنه لیدل کیږي د نور احساس موجود نه وي (  . ) NLPد سرتګې دوامداره لوړ فشار
د scleraد ضعیفه کیدلو او د سرتګې د  degenerationله امله ciliary staphylomaاو equatorial
 staphylomaپیدا کیږي  .د  ciliary bodyد استحالوي تغیراتو په اثر د  aqueousجوړېدل کمېږي ،چې د
 hypotoniaله امله سرتګه کوچنۍ معلومېږي.
تشخیص:
د بندې زاویې  glaucomaتشخیل په  prodromalمرحله کې ډېر مهم دی که په وخت ېې درملنه ويش
انزار یې ښه دی  .په نورو مرحلو کې تشخیل د اعراضو او عالیمو په موجودیت تر رسه کیږي colored halos .
او د قدامې خونې ژوروالی  ،د زاویې اندازه کول او د فشار لیدل رضوری دی .
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په تنګې قدامې خونه کې همېشه د تنګې زاويې د پوره تائيد لپاره  gonioscopyمعاینه رضوري ده  .د
 prodromalحمالتو په جریان کې زاویه د فزیالوژیک  iris bombپه اثر تنګېږي مګر د irisد جذر او د قرنیې
د خلفی برخې التصاق نه پېداکیږي  .هغه سرتګې چې  angle closerd glaucomaته مساعدې دي د تورتم
اطاق او  mydriaticټیست تشخیل اسانه کوي .
د تياره اطاق تست :
لومړی د ناروغ د سرتګې فشار باید اندازه يش بېا په تیاره اطاق کې د نیم ساعت لپاره منتظر شئ او د
سرتګې فشار دوباره و کتل يش که  8mmHgفشار لوړ شوی وي؛ نو نوموړې ناروغۍ ته باید فکر وکړو.
:Mydriatic test
د ضعیفه  mydriaticلکه  tropicamid 0,5% ، phenylpherin 2%او  homeatropine 0,5%له تطبېق
وروسته د هر نیم ساعت په تفاوت د دوه ساعتو لپاره د سرتګې فشار ګورو،که فرق یې  8mmHgوي ( په لومړي
او وروستي ځل چې کسی مکمل  Dilateشوی وي ) باید  close angle glaucomaته فکر وکړو .
تر هغه وخته باید ناروغ د داکرت د کتنې الندې وي  ،چې کسی خپل نورمال حالت ته رايش.
د حادي احتقاين حملې درملنه:
په  acute congestiveحمله کې باید جراحي ونيش ځکه چې په لوړ فشار کې د سرتګې د کرې خالصول د
ډېرو اختالطاتو د پېداکیدلو سبب ګرځي د دې لپاره چې حاده حمله کنرتول کړو د خولې له الرې
 250mg Tab acetazolamidهر  6ساعته وروسته او د  hyper ossmoticمستحرضات لکه Manitole 500
مستحرضات او pilocarpineڅاڅکي به سرتګو کې له پورته درملو رسه يو ځای استعاملېږي  .همدارنګه د
 timolol 0.5%د ورځې دوه ځلې توصیه کیږي .

تايل ګلوکوما :Secondary Glaucoma
د ثانوي  glaucomaالملونه دابتدایې  glaucomaپه نسبت پېژندل شوي دي رسېرې منظره  POAGاو
 PACGته مشابه ده  .الملونه یې عبارت دي له :
التهابات , neoplastic, traumatic,د عدسیې ستونزې،د قدامې بېت ،د زاویې انومايل او داسې نور.
Steroid Induced Glaucoma .١
په موضعي شکل د سټېراېډ استعامل (  dexamethasoneاو ) betamethasoneد ورځې څلور ځلې د 6
اوونیو لپاره په پنځه فیصده واقعاتو کې د سرتګې فشار په څرګند ډول لوړ او په  ٣٢فیصده واقعاتو کې په متوسط
ډول لوړېږي .
د  IOPلوړوالی له موضعي سټراېډ رسه یوه جنتیکي موضع ده ،چې د  POAGاو موضعې سرتاېد induced
 glaucomaنږدې جنتیکي فکتورونه لري.
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 Steroid induced glaucomaکې د  IOPد لوړوايل میکانیزم د اطراحیه کانال د نفوذېه قابلیت د
خربوالی عبارت دی mucopolysacharides .په trabeculumکې ځای نیيس  ،د  lysosomalغشا کلکېدل
او د  aqueous humourد جوړېدلو زېاتوالی دی  .ددې ډول  glaucomaپه درملنه کې د سټراېډ بندېدل د
سرتګې فشار ښکته کوي همدارنګه ځینو ناروغانو ته موضعيβ blockerاو  acetazolamideرضوري دي .
:Glaucoma Due To Uveitis .٢
دسرتګې داخيل فشار د قدامې  uveitisپه مزمن او حاد شکلونو کې لوړېږي  .د الندې علتونو له امله په
حاد شکل کې د سرتګې فشار لوړېږي .
 د  aqueous humourغلظت زیات او اطراح یې کمېږي .
 دالتهايب حجراتو په واسطه د trabecularبندش .
 د trabecular meshworkالتهاب یا . trabeculitis
داډول glaucomaد بېتا بالکر او له یاموکس رسه تداوي کیږي  miotic.درمل مضاد استطباب دی .
ثانوي glaucomaچې په ch. Ant. uveitisکې پېدا کیږي الملونه یې  total ring synechiaاو پراخه
محیطي  ant. Synechiaده .د دې ډول  glaucomaطبي درملنه ګټوره نه ده .
:Phacomorphic Glaucoma .٣
د cataractپه  intumescentمرحله کې عدسيه غټېږي  .په هغو سرتګو کې ،چې د قدامې خونه یې تنګه
وي دا ډول عدسیه د angle close glaucomaسبب ګرځي .الملونه د حدقې بندېدل او د عدسیې او irisقدام
ته بې ځايه کېدل دي Lens extraction .د دې ډول  glaucomaتداوي ده.
:Glaucoma Associated With Dislocated Lens .4
قدام ته د عدسیې بې ځایه کېدل د  aqueous humourد اطراح د بندېدلو سبب ګرځي ،چې دا کار
ممکن په حدقه یا زاویه کې منځ ته رايش.
هغه وخت منځ ته راځي ،چې عدسیه ډېره کوچنۍ او کروي ) (microspherophakaلکه په Weill
 Marchesani syndromeکې  .قدامې خونې ته د عدسیې بې ځايه کیدل یوه عاجله حادثه ده ،چې د سرتګې
فشار په انی ډول لوړېږي  .ممکن د قرنیې  endotheliumپه دایمي ډول ماوفه يش .
د pupillary block glaucomaدرملنه د ، mydriaticمحیطي  iridectomyاو laser iridotomyپه
واسطه کیږي .
 mioticدواګانې مضاد استطباب لري .
همدارنګه د عدسیې بې ځایه کېدل  vitreousته تل د ثانوي  glaucomaسبب ګرځي  vitreousته د
عدسیې د بې ځايه کیدلو په تعقیب  cyclitisپېدا کیږي  .التهايب حجرات او د عدسیې د موادو degeneration
ممکن د  trabecular meshworkد بندیدلو سبب يش .
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: Phacoanaphylactic Uveitis And Glaucoma .٥
دعدسیې د پروتین په مقابل کې یو الرژیک عکس العمل دی  ،چې په سرتګه کې د التهاب د پیدا کیدلو
سبب ګرځي د سرتګې د ترضیضاتو او extracapsular cataract extractionنه وروسته ،چې د عدسیې مواد
په سرتګه کې پاتې کیږي په تعقیب یې دغه عکس العمل منځ ته راځي granulomatous ant uveitisچې له
 secondary glaucomaرسه یو ځای وي لیدل کیږي  .د عدسیې مواد چې په سرتګه کې پاتې کیږي د
 trabecular meshworkدبندېدلو سبب ګرځي او د سرتګې فشار لوړېږي.
د درملنې لپاره یې موضعي او سیستیمک سټیراېډ توصیه کیږي او د عدسیې پاتې شوي مواد باید ویستل
يش .

 ٦-١٣شکل :تالی ګلوکوم د عدسې د پردې له امله.

Pseudoexfoliation Glaucoma .٦
د pseudoexfoliation syndrom60فیصده ممکنopen angle glaucomaپیداکړی  .که یو ناروغ
کېpseudoexfoliationاوglaucomaیوځای وي دglaucoma capsularپه نوم یادیږي .
 pseudoexfoliationد  basmentغشاٴ مشکل دی ،چې الملونه یې پېژندل شوي نه دي .
 fibrillogranularمواد او صباغونه په  trabecular meshworkکې تجمع کوي او aqueous humour
دبندیدلو سبب ګرځي .
dandruffته مشابه مواد د  irisپه  pupillaryرسحد او د عدسیې په قدامې کپسول کې ځای نیيس ( د
عدسیې په مرکزي برخه کې دغه مواد موجود نه وي ) په اکرثه واقعاتو کې د قدامې خونې زاویه تنګه یا بنده
وي د دې ډول  glaucomaدرملنه د  open angle glaucomaپه نسبت چې exfolationونه لري مشکله ده .
 IOPباید د طبي درملنې په واسطه کنرتول کړو په هغو واقعاتو کې چې له طبي درملنې رسه ځواب ورنه کړي
 trabeculectomyرضوري ده .
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 ٧-١٣شکل pseudoexfoliation :له امله کيس پراخه او قدامي زاويې بنده لیدل کېږي.

:Traumatic Glaucoma .٧
د سرتګې ترضیضات د قدامې خونې د زاویې نورماله  anatomyخرابوي او glaucomaته زمينه مساعدوي.
 ، Adherent leucomaد زاویې بندېدل  ،د حدقې بندیدل  ،د بې ځايه او پړسېدلې عدسیې په واسطه ،
ترضیيض uveitisاو دایمي  hyphaemaد ثانوي  glaucomaالملونه دي  .د حدقې بندېدل د iridectomyیا
 sphincterotomyپه واسطه تداوي کیږي  mydriatic .دمکروب ضد درمل او سټیرایډ د synechiaeاو انتان
د مخنیوي په خاطر استعاملېږي  .پراخه محیطي قدامي  synechiaeاو د hyalineغشا د جوړېدلو له امله منځ
ته راځي د IOPپه متوسط لوړوايل کې ناروغ ته  miotic , epinephrineاو acetazolamiadتوصیه کیږي په
سختو واقعاتو کې طبي درمل ګټور نه دي filtering surgeryباید ناروغ ته ويش .
:Neovascular Glaucoma .٨
 Neovascular glaucomaد  irisپه سطحه او په  trabecular meshworkکې د نوو اوعیو د پیدا کیدلو
په واسطه مشخل کیږي ،چې دسرتګې د کرې له لوړ فشار رسه یو ځای وي .د neovascular glaucomaمعمول
اسباب د  retina ischemiaده ،چې د  retinaد مرکزي وریدی بندش او  diabetic retinopathyپه تعقیب
پیدا کیږي  ischemic retinaځینې فکتورونه ازادوی  vasoformativeچې د سرتګې په قدامې  segmentکې
د نوو اوعیو د پیدا کیدلو سبب ګرځی.
د  gonioscopyمعاینې په واسطه یوې  fibrovascularغشا  trabecular meshworkپوښلی وي  .د
رسېرې له نظره په دې ناروغانو کې لوړ حاد  IOPد  ، ciliary congestionد قرنیې ازیام  ،سخت درد  ،او د لید
څرګند کموالی رسه یو ځای وي رجعي hyphaemaد اختالط په ډول ښکاره کیږي .
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د NVGدرملنه مشکله ده او نتیجه یې ګټوره نه ده په مستقیم ډول د زاویې اوعيې د  argon laserپه
واسطه تداوي کیږي په موخرو مرحلو کې د درد د ارامولو په خاطر  blockerβاوacetazolamidور کوو  .جراحي
مداخله رضوري ده.

 ٨-١٣شکل.Neovascular glaucoma :

:Glaucoma Associated With Intraocular Tumours .٩
دسرتګې دکرې داخيل تومورونه لکه ، Melanomaاو  retinoblastomaممکن د ثانوي  glaucomaسبب
وګرځي  .عدسیې او  irisقدام ته ټېله کول د زاویې د بندېدلو سبب ګرځي دسرتګې داخيل تومورنه ممکن د نوو
اوعیو د پیداکیدلو سبب يش (  irisاو قدامې زاویه کې ) او  neovascular glaucomaمنځ ته راوړي .ځینې
وخت تومور داسې ځای کې موقعیت لري ،چې په  vortex veinباندې فشار راځي چې په نتیجه کې ورېدی
اطراح کمېږي او ثانوي glaucomaمنځ ته راوړي .
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د ګلوکوما پوښتنې

 :١ګلو کوما تعريف کړئ
 :٥د ګلو کوما ډلبندي وليکئ؟
 :٣د ابتدايي بندې زاويې د ګلو کوما د مرحلو نومونه وليکئ؟
 :4د ابتدايي خالصې زاويې ګلو کوما اعراض او عاليم وليکئ؟
 :٢د ابتدايي خالصې زاويې ګلو کوما درملنه وليکئ؟
 :6ثانوي يا تايل ګلو کوما څه ته وايي.؟
 :٧د  Steroed induced glaucomaګلو کوما پتالوژي وليکئ؟
 Traumatic glaucoma :8کې پتالوژي وواياست ؟
 phacomaorphic glaucoma :٩څه ته وايي؟
 Rubosis iridis :١٧څه ته وايي؟
 :۰۰د ابتدایي بندې زاويې مراحل ولیکی؟
 .12د والدي ګلوکوما جراحي درملنه په لنډ ډول ترشيح کړئ؟
 Cupping of optic disc .13د رامنځ ته کېدو ميخانيکيت وليکئ؟
.14د  Pseudoexfoliation Glaucomaداخله درملنه وليکئ؟
 .15د ګلوکوما د تشخيل لپاره کوم معاينات تررسه کېږي؟
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څوارلسم څپرکی
عدسیه Lens

اناتومي:
عدسیه يو شفافه  ،محدب الطرفني کرستيل جسم دی ،چې د زجاجي او معايي خلط ترمنځ موقعیت لري
عدسیه په ځوړند حالت کې د  Zonule of zinnليګامنټونو په واسطه ،چې د هديب جسم او د عدسیې له اطرافو
يا  Equatorialرسه التصاق پيدا کوي .د عدسیې د اکموډيشن قدرت د ژوند په دوران کې فرق کوي د والدت
په وخت کې  ١6-١4ډيوپټر ،په  ٥٢کلنۍ کې له ٧څخه تر  8ډيوپټر پورې او په ٢٧کلنۍ کې تر  ٥ډيوپټر پورې
رسيږي.
 د عدسیې د انکسار رضيب .١.٣٩
 عدسیې قوه  ١8-١٢ډيوپټر.
 د عدسیې قطر ١٧-٩ميل مرت .
 د عدسیې ډبلوالی  4ميل مرت .
 د قدامي سطحې انخنايت 6ميل مرت .
 د عدسیې وزن ٥٢٧ميل ګرام په تقريبي ډول .
د عدسیې جوړښت:
 :Lenticualr capsule .١دا يو متجانس نرم پردوي جوړښت دی ،چې په خپل جوړښت کې حجرې نه
لري،چې د کپسول الندې حجراتو د فعاليت په نتيجه کې جوړيږي.
 :lenticular Epitheliume .٢يو کتاره مکعب حجرات دی ،چې فقط د قدامي کپسول الندې
موقعیت لري په داسې حال کې ،چې خلفي يا شاتني کپسول الندې نشته دي.
 :lenticular fibres .3د قدامي کپسول الندې د يو کتار په شکل دی ،چې په مستطييل حجرات بدل
او ورو  -ورو اوږديږي ،د عدسیې اطرافو ته رسیږي ،د) (Yشکل غوره کوي  ،خپل مينځ کې ارتباط پېداکوي
 Zonnule of zinn :Suspensory ligament .4ليګامنتونه ،شفاف مستقيم قوي ليګامنتونه دي ،چې
عدسیه يې ټينګه ساتلې ده .
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:Parts of lens
 :lens capsule .١د االستيکې شفافه پرده ده ،چې عدسیه يې پوښلې ده او مخکينی طرف يې نسبت
خلفي برخې ته ډبل دی.

 :cortex of lens .٢د عدسیې د کپسول او هستي تر مينځ ساحه ده  .چې د عدسیې فايربونه پکې

موقعیت لري .

د عدسیې دندې:

 .١د اپټيکي ميډيا يو غړى دی.
 .٥سرتګې Optical systemلپاره د انکسار قوت برابروي .
 .٣په نږدې ليد يعنې په اکوموډيشن کې کومک کوي.
 .4سرتګې ته ننوتونکې مرضې (ultravioletوړانګې جذبوي .
 .٢عدسیه االستيکي خواص لري ،چې په زوړوايل رسه دا خاصيت له منځه ځي عدسیه غريي وعايي او
خپله تغذيه له مایي خلط څخه الس ته راوړي.

 ١-١4شکل :د عدسې اناتومي جوړښت.

د عدسیې ناروغۍ

پرده يا  :Cataractهر کثافت چې د عدسیې په کپسول کارټکس او هسته کې پيدا يش د عدسیې

دکثافت یا د سرتګې پردې په نوم ياديږي .،په کسبي او والدي ډول مينځ ته راتلی يش .
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)Congenital (Developmental Cataract

والدي پرده

که د عدسیې کثافت د والدت په وخت کې او یا د ماشوموايل پر مهال وي د والدي پردې په نوم يادېږي.
الملونه
 .١د مور سوی تغذي له امله  Zonular cataractپيدا کیږي.
 .٥په وايرويس انتانتو باندې دحامله ميندو اخته کېدنه لکه په  Rubellaناروغۍ او داسی نور.
 .٣د اکسیجن د کموايل له وجې کېداى يش د  Placenta hemorrhageاو  placenta praeviaمنځته
رايش ،چې ددې له وجهې والدي پرده رامنځ ته کېږي.
اعراض:

د کټرکټ اعراض د کثافت د موقعیت او مقدار پورې ارتباط لري .
 .١که کثافت یې د مرکز برخه او يا ډيره ساحه يې نيولې وي ديد به زيات کم شوی وي .
 .٥په کيس کې به سپني رنګه خيال ليدل کیږي.
 squint .٣او  Nistagmusله وجې به په سرتګه کې غري نورمال حرکتونه موجود وي  .زياتره د کټرکټ
رسه په والدي ډول  Nistagmusاو قيچ ( )Squintموجودي وي .
عاليم:
 .١کيس يا  pupileبه سپني رنګه ښکاري د مستوي هندارې په معاينې رسه:
د مستوي هندارې له معاينې رسه به د سرتګې د سور رفلکس په وړاندې تور رنګه کثافت د عدسیې
موجودوي .
 .٥له  Ophthalmoscopeمعاينې رسه د سرتګې د سور رفلکس په وړاندې تور رنګه کثافت ليدل کیږي.
 .٣د عدسیې له والدي پردې رسه به نورې والدي ناروغۍ هم موجودې وي لکه .
 د زړه والدي ناروغيPatent dactus arterious
 د سرتګې وړوکوالی .
 د رس ورکوټوايل .
 عصبي تاًخر
 کوڼوالی .
 د غاښونو ابنارملټي.
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 ٢-١4شکل.Congenital Cataracts :

Clinical types
 :punctate or blue dot cataract .١د والدي کټرکټ له ډلې څخه يې دا ډول ډير پيدا کیږي ،چې
په ټوله عدسیه کې کثافت په نقطوي اومنترش ډول ليدل کیږي .زياتو حاالتو کې د ديد د خرابیدو سبب نه
ګرځي.
:Zonnular cataract .٢

دوه طرفه وي او قوي اريث بڼه لري .د ويټامني ډي کمبود  .او سوي تغذي له امله چې د غاښونو والدي ناروغي
به موجود وي Embryonic nucleus ،کې کثافت ليدل کیږي
 :Coronary cataract .٣عموماً نوي بلوغت کې واقع کیږي .د کورټکس په ژورو برخو او د هستي په

سطحي برخو کې کثافت موجود وي .دا کثافتونه د ډنډي لرګي په څري په محيط کې موجود وي ،چې د  Irisپه
واسطه پټ شوي وي.
 :Anterior capsular cataract .4کله چې د سرتګې قرنيه سورۍ يش لکه په opthalmia
 Neonotromکې عدسیه مخکې يا قدام خواته ټيله کیږي .له دې امله د عدسیې تغذيه خرابېږي ،د قدامي
کپسول کثافت پيدا کیدو المل ګرځي.
Post capsul :Posterior capsules cataract .٥رسه چې arteryhayaloidمتاس لري ،درې مياشتې
وروسته له پيدا کیدو څخه ضمور کوي که په دوامدار ډول پايت يش او ضمور ونه کړي نو د عدسې د کثافت
سبب ګرځي.
درملنه:
 .١که ديد يې ښه وي درملنې ته هيڅ رضورت نه پیدا کیږي.
:mydriatic .٥د کيس پراخوونکی درمل لکه اټروپین استعامل کړئ .
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 .٣که کثافت وړوکی اومرکزي وي او ديد له اټروپني رسه ښه کیږي تر بلوغته اټروپني یو څاڅکی لس
ورځې وروسته توصيه کیږي .
 :optical iridectomy .4که کثافت وړوکی او یا د ديد ساحه يې نيولې وي د قزحيې هغه ساحه چې ديد
نيولې ده قطع کوو.
 :Discisson ( Needling ) Irrigationکه ديد ډير زيات خراب شوی وي د عمليات لپاره یې مناسب
عمر درې کاله دي  .هرڅومره چې ژر عمليات يش هومره ښه اغیز لري  .ځکه  Fixation reflexد  4-٥مياشتو
په عمر کې پرشفت کوي کوشش دې ويش ،چې  IOLواچول يش او که نه  Contact lensدې تو صيه يش چې د
دواړو سرتګو ديد  Binocular visionتقويه کړی يش.
استطبابات:

 دا کټرکټ دی چې باید تر  ٣٧کلنۍ پورې عمليات کړی يش ځکه له  ٣٧کلنۍ څخه پورته Lens
سختيږي.
 کله چې  lensکثيف یا خړ شوی وي يعنې شفافيت يې له السه ورکړی وي.
 کيس متوسع کیدو رسه فايده ونکړي .
 Squint یې ورکړی وي.
مضاد استطبابات:

 په هغه وخت کې چې کټرکټ ګونځې او وړوکی پردوي شکل یې غوره کړی وي؛ نو د قدامي خونې له
الرې يې عمليات سخت وي .
 که چیرې  persistant hyloid arteryموجود وي د عمليات په وخت کې د شديدې خونريزۍ امکان
موجود وي .
 :Lensectomyدا عمليات د  parsplanaله الرې او يا د قرنيې له الرې اجرا کیږي په دې عمليات کې

 lensرسه د زجاجي قدامي برخه د  vitreous cuterپه واسطه پرې کیږي .
:Lensectomy indication

 Lensectomyپه الندې حاالتو کې اجرا کیږي.
(stills disease) Chronic anterior Uveitis .١
Total rubella cataract .٥
Ectopia lenitis .٣
Sub luxated lens .4
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د  Lensectomyعمليات طريقه :يو وړوکې  inscisionپه ملبل ساحه کې او يا  Pars planaساحه کې
چې درې ميل مرت ه د ملبس له ساحې څخه لرې موقعیت لري اجرا کیږي ،د عدسیې شاتنی کپسول ایسته کوو
او د کپسول شاته زجاجي جسم د  Vitreous cuterپه واسطه غوڅوو  .د عدسیې ټول مواد باسو.

)Senile Coritcal Cataract (Soft Cataract
دا د  Senile cataractله جملې څخه تر ټولو ډير پيدا کیدونکی کټرکټ دی.
الملونه:
د عدسیې فايربونو د  Degenerationله وجې مينځ ته راځي .هر هغه فکتورونه ،چې د سرتګو د  Intraاو
 Extra cellularد اوبو او الکرتواليټونو برابروالی تغري وخوري د  lensد کثافت
سبب ګرځي.په عدسیه کې د  Biochemicalتغريات د کټرکټ سبب ګرځي.
 :Hydration .١کله چې عدسیې کپسول کې اسموټيک تغريات رايش  ،د عدسیې داخيل اسموتيک فشار
تغري خوري عدسیه پړسيږي او په کثافت بدليږي.
 :Denaturation and coagulation of Protein .٢د عمر له امله په عدسیه کې غريي رجعي
تغري پیدا کیږي ،چې المل يې د  Free radicalشتون ښودل شوى دى ،چې روڼه عدسیه په مکدره عدسیه
بدليږي.
وقوعات:
عمر  :عموماً د  ٢٧کالو په عمر کې واقع کیږي.
جنس :دواړه جنسونه يو شان اخته کېدای يش.

په دواړو سرتګو کې واقع کیږي مګر اکرثا ً يوه سرتګه مخکې په افت اخته کیږي.
د کټرکټ کلينکي مراحل:
په ټوله کې کټرکټ درې ډوله دی خام کټرکټ ،پوخ کټرکټ او ډیر پوخ کټرکټ دی مګر Immature
 cataractیې درې مرحلې لري ،چې Incipient cataract ، Stage of lamellar separationاو cataract
 intumescentدي.
Stage of lamellar separation :I
 په عدسیه کې د اضافه اوبو له وجې د عدسیې د کورټکس برخې له فايربونو جدا کېدل چې د
 slit lampاو  Ophthalmoscopeپه واسطه يواځې د ليدلو وړ وي.
 :Grey appearance of pupil د رضيب انکسار زياتوايل له امله په عدسیه کې د وړانګې غري
منظم ډول منترشېږي ،نو د کيس رنګ به خړ ښکاري.
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:Incipient cataract : II





په عدسیه کې ګرد چاپري د پاڼې په څري کثافتونه لیدل کیږي د عدسیې مېنځ به صفا او روڼ وي
او د کورټکس برخه به یې مکدره ليدل کیږي.
 Irregular Reffrectionله دې وجې مینځ ته راځي ناروغ د یو يش د لیدلو پر ځای څو شيان
ویني ،چې د polyopeaپه نوم يا د یږي.
د يد هغه وخت ډېر خرابېږي چې کثافت یې مرکزي برخې هم ونييس.
د تيزې رڼاپه مقابل کې به ناروغ شنه زرغونه (د بوډۍ ټال ) ويني.

Intumescent cataract :III
 د کورټکس ژورې برخې به کثفي او مکدرې شوې وي.
 عدسیه به د ډيرو اوبو موجوديت له وجې پړسيدلې وي
 د اوبو له وجې به د رڼا په وړاندې شنې زرغونې ليدل کیږي.
: mature cataract :IV

 د کورټکس ټولې برخې مکدرې او پړسېدلې وي.

 ٣-١4شکل.Mature Cataract :

Iris shadow test
 :Immatur cataract د irisسوری په  immature cataractکې د ليدلو وړ وي مګر په پوخ کټرکټ
کې د ليدلو وړ نه وي.
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)Hyper Mature cataract (Margagnian cataract

 : Cortex د شيدو په شان په مايع باندې بدل شوي وي

 : Nucleus هسته زيړ رنګې وړه په خپل ځای کې د المبو يا خوزيدو په حالت کې وي .
 :Anterior capsule قدامي کپسول ډبليږي او په سطح يي کلسيم رسوب کوي .
 : Iridodonesis د هستې د ګونځې کیدو له وجې د قزحيې تزلزل مينځ ته راځي.
: Anterior chamber قدامي خونه ژوروي
 suspensory ligaments : Subluxsation of lens د ضمور له وجې د عدسیې نيمه خلعه یا نیمه
بې ځای کېدنه واقع کیږي.
 : Phacolytic glaucoma له عدسیې څخه پروتني خارجیږي دا د  Phagocyteپه واسطه بلغه کیږي،
غټ  Phagocyteقدامي خونې زاويه بندوي د ګلوکوما سبب ګرځي.

Culi Form Cataract

د زوړوايل کرتکت ()Senil Catractله ډلې څخه وروسته په دوميه درجه کې ډير پيدا کیدونکی کرتکت
دی د خلفي کپسول متصل مخې ته سخت کثافت موجودوي .
اعراض:
په واضح ډول به ديد کم شوی وي ځکه په مرکزي برخه کې کثافت موجود وي.
عاليم:
 )١د ساليټ مل معاينه  :په شاتنۍ برخه کې به د عدسیې زېړ رنګه کثافت ليدل کیږي.
 )٥د اپتلمسکوپ په واسطه  :په مشکله رسه د کثافت موقعیت معلوميدی يش.

Senile Nuclear Cataract
کثافت د عدسیې په هسته کې پيداکیږي په داسې حال کې چې کورټکس به شفاف ليدل کیږي.

الملونه:

د الټراوايليټ شعاع له امله د عدسیې په هسته کې سکلر وسيس واقع شوي وي .د استقالب له وجې
 Photo oxidationواقع کیږي ،چې الندې تغريات په عدسیه کې ورکوي .
 )١نسواري رنګه  Pigmentsچې د lipoproteinsد رسوب له وجې مينځ ته راځي.
 )٥په عدسیه کې به د ګلو ټاټيون مقدار له نارمل څخه کم شوي وي.
 )٣په عدسیه کې د کلسيم غلظت زياتيږي.
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وقوعات :
په  4٧کلنۍ کې اکرث واقع کیږي يعنې د کورټيکل کټرکټ په نسبت دا ډول کټرکټ مخکې واقع کیږي.

(Cataract Brunescens) Black cataract
عدسیه به په شديد ډول کثيفه شوې وي رنګه فګمنتونه،چې له امينواسډونو څخه مينځ ته راغيل وي په
سور او يا تور رنګ کې موجود وي
 دا کثافت ورو  -ورو په طرف د کورټکس خپريږي.
 : Mature cataract د عدسیې کثافت او سکلروسيس ورو ورو زياتيږي،د ناروغ سرتګه يو مخ
پروړاندې مايوپيا غوره کوي.
 په دې ناروغانو کې  hyper maturityنه واقع کیږي.
اعراض:
د ديد کمښت د مايوپيا او د عدسیې د مرکزي برخي کثافت له وجې ډېر -ډېر کم شوی وي.

عاليم:

 Nuclearsclerosis )١له وجې به د  Papillary reflexتور رنګه ښکاري.
 :Ophthalmoscopic examination )٥د عدسیې ميډيا د خړوايل له وجې به د فنډس کتنه نه
اجراکیږي.

 4-١4شکل.Black Cataract :
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Complicated Cataract

اختالطي کټرکټ چې د سرتګې د ناروغۍ په سري کې مينځ ته راځي .

الملونه:
د سرتګې د هرې ناروغۍ له امله چې د عدسیې نارمله تغذيه او استقالب مختل يش ،کټرکټ پيداکیږي
او دا له دوه ډوله ناروغيو منځ ته راځي.
Inflammatory disease .١



Iridocyclitis
Choroiditis

Degenerative disease .٢




High Myopia
Pigmentory Retinal dystrophy
Retinal detachment

اعراض:
د عدسیې د مرکزي ټکى  Posterior cortexکې د کثافت له امله ديد ډېر کم شوی وي.
عاليم :
 .١د قدامي سګمنټ التهاب:



د عدسیې د کورټکس برخې کثافت.
کثافت به ورځ په ورځ پرمختګ کوي اخر به په پوخ کټرکټ بدليږي.

 .٢د شاتني سګمنټ ناروغۍ عالیم:



د شاتني سګمنټ ناروغۍ له وجې  Posterior cortical cataractمينځ ته راځي.
د اپتلمسکوپ د معاينې په واسطه به تور رنګه ساحه د  Red black groundپه مقابل کې ليدل
کیږي.

د ساليټ ملپ په واسطه کتنه:




غري منظم او غري واضح رسحد لرونکی کثافت د کورټکس په برخه کې چې د عدسیې اطرافو او
د عدسیې هستي طرف ته یې انتشارکړی وي ليدل کیږي..
د باران د څاڅکو په شان کثافتونه ليدل کیږي.
په مرکزي برخه کې د ټیکيل په څري(غونډ) کثافت ليدل کیږي
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Diabetc Cataract

په شکر لرونکو ناروغانو کې کټرکټ له خپل وخت څخه مخکې واقع کیږي.
د شکر وصفي کټرکټ زياتره په ځوانو شکر لرونکو ناروغانوکې واقع کیږي .کله چې د ناروغانو د شکر اندازه
 ٥٧٧ميل ګرام په يو يس يس کې د ډير وخت لپاره پاتې يش د ګلوکوز زيات مقدار په رسبټول بدليږي .او په
عدسیې کې رسوب کوي ،چې د اسموټيک فشار د تغري سبب ګرځي او کټرکټ جوړيږي.
د ساليټ ملپ په معاينه:



په قدامي او خلفي کپسول به د اوبو ډير غټ  vacuolesليدل کیږي .دا يو رجعي پروسه ده.
په ټول کورټکس کې به د واورې د بڅرو په څري سپني رنګه بڅري ليدل کیږي.

Cataract due to Radiation or Heat Energy
الملونه:
Heat ( infra red ) .١رسه سرتګه مخامخ يش.
 .٥زياتره د اوسپنې او شيشې کارخانو په کارکوونکو کې  Posteror cortical cataractمينځ ته راځي.
Irradiation .٣د اکرسي شعاع او د نيټرون شعاوو له وجې  Posterior cortical cataractمينځ ته
راځي.
 : Electric .4کله چې بدن کې يو قوي جريان د برق جريان پېدا کړي د Sub capsular opacitiesپيدا
کیږي.
.ultrasonic radiation .٢د الټراساونډ ريډيشن له وجې د عدسیې په پروټينو کې تغري پيدا کیږي او
کټر کت جوړيږي.

Traumatic cataract

د عدسیې له پڅې رضبې رسه او يا له نافذه جرحې رسه عدسیه په کثافت اخته کیږي .د ګل په څري
کټرکټ شاتني کپسول ته نږدې کورټکس يا جرحه شوي کپسول ساحه او يا په دواړو يعنې شاتني او قدامي
کورټکس کې کثافت پيدا کیږي.
د  Cataractاعراض:

: Early symptom .a



تور -تور نقطوي کثافتونه د سرتګې په وړاندې ليدل کیږي.
په  field of visionکې به دا کثافتونه ثابت او غري متحرک وي  ،چې دا کثافتونه د Muscae
( volitantsزجاجي خلط کې موقعیت لري) په اسانۍ رسه تفريق کیږي.
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 : Uni ocular polyopea د غريي منظم  refractionsله وجې ناروغ ته يو شی دوګوين او يا درې
ګوين ښکاري دا حالت زياتره د کټرکټ په  incipientمرحله کې ډير ليدل کیږي.
 د عدسیې د او به اخيستنې او زياتوايل له وجې به  colored halosليدل کیږي.
 په عمومي ډول د رنګونو په ليدنه کې تغري ليدل کیږي يعنې لنډو څپو لرونکي رنګونه ډير جذبيږي د
مثال لپاره سور رنګ به ډير تيز او وضاحت رسه ليدل کیږي.
:Late symptom .b
د مرکزي ديد خرابوالی د کثافت د مو قعيت او غلظت پورې اړه لري ،چې زيات والی د ديد له کمښت
رسه مستقيم تناسب لري
:Peripheral opacity کله چې کثافت د عدسیې په محيط کې موجود وي ،نو ديد دومره نه خرابيږي.
مګر ديد په تيزې رڼا رسه ښه کیږي.
 :Central opacity د کټرکټ په ابتدايي وختونو کې ديد کم وي  ،چې په  miosisاو تيزې رڼا رسه
ديد کميږي .په کمه رڼا ،وريځو او  Mydriasisکې نسبتاً ديد ښه کمېږي.
 :Posterior cortical cataract د کثافت اندازې موقعیت پورې اړه لري که چیرې کثافت په مرکزي
نقطه يعنې  Nodal pointته نږدې او مقدار يې غليظ يا ډبل وي  ،ديد به يې کم کړی وي.
 :Nuclear sclerosis هغه ناروغان چې  progressiveمايوپيا ولري کله چې زوړ يش او Presbiopia
ترالسه کړي د ناروغ ديد ښه کیږي
 :Mature cataract کله چې کټرکټ پوخ يش د ديد کچه به ګوتې د سانتي مرت په اندازه يا د الس په
اندازه يا د الس حرکت به ويني مګر light projectionبه پاک او سم وي.
د  Cataractعاليم:

د کيس په خوله کې سپني رنګه عکسه ليدل کیږي.
د کيس سپني رنګه عکسه بايد په ماشومانو او لويانو کې تفريق تشخيل کړل يش ،کيس متوسع يا پراخه
کیږي .د يو مرت په فاصله کې د مستوي هندارې سرتګې ته مخامخ نيول کیږي .د مستوي هندارې شعاع په
کيس لويږي که کيس کې توررنګه کثافت د سور رفلکس په وړاندې وليدل يش .دا د عدسیې په کثافت یا
کټرکټ داللت کوي.
داپتلمسکوپ په واسطه چې په نږدې فاصله کې اپتلمسکوپ نیول کیږي ،فنډس لیدل کیږي ،که د کثافت
له وجې فنډس ونه ليدلی يش ممکن د عدسیې کثافت موجود وي د اپتلمسکوپ د موقعیت په تغیر رسه د
کثافت موقعیت په عدسیه کې هم معلومولی شو.
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 :Pre operative investigationمخکې له دې څخه چې د کټرکټ عمليات او  IOLد کېښودلو
لپاره پالن جوړ يش د سرتګې او ټول بدن د صحت په هکله پوره معاينات اجرا کړي .
لومړی  :د سرتګې کتنه :

د سرتګې کتنه خصوصاً هغه وخت چې اختالطي کټرکټ وي په پوره ډول اجرا کړی يش.
 :Plain mirror examination .١د مستوي هندارې معاينه د ٥٥سانتي مرت په فاصله کې سرتګې

ته مخامخ هنداره نیول کیږي ،له سرتګې رسه عکسه لیدل کیږي دا معاینه عیناً د مستقیم فنډس کوپي پشان
ده.

 Direct ophthalmoscope .٢دا معاينه د اپتلموسکوپ په واسطه چې په صفر درجه کې د
اپتلموسکوپ په ٥٥سانتي مرت فاصله کې نيول کیږي د فنډس رسي عکيس مقابل کې کثافت ليدل کیږي
: Papillary reaction .٣کله چې سرتګې کټرکټ ولري نشو کولی فنډس ووینو ؛نو د کيس له عکيس

رسه د برصي عصب او شبکیې صحت لپاره سرتګې ته مستقیامً رڼا اچوو که شبکیه جوړوي کسی تنګېږي چې
دا د شبکیې او برصې عصب په جوړونه داللت کوي.
 : Projection of light .4ناروغ په تورتم کوټه کې کېنول کیږي یوه سرتګه يې پټيږي او بلې سرتګې

ته یې له مختلفو اړخونو څخه رڼا اچوو ناروغ د رڼا له لوري ښودلو رسه د ټسټ په مثبتوايل باندي داللت کوي.
Macular function test
 :Two Point Discrimination Test .1په هغه حالت کې چې فنډس د عدسیې د کثافت له وجې
نيش ليدلی د ميکوال د صحت د معلومولو لپاره په تورتم کوټه کې ناروغ کښېنوو روغه سرتګه يې پټوو ،د ړندې
سرتګې په وړاندې یې يو  Discږدو ،چې رڼا ترې نه ترييږي،ناروغ مستقيم رڼا ته ګوري که د شبکیې مرکزي
برخه روغه وي؛ نو په سرتګو ورته دوه د رڼا نقطې ښکاري.
 :Maddox rod test .٢د ناروغ په سرتګه خاص ډسک چې د  Maddox rodپه نوم ياديږي سور رنګ

شيشه ،چې ژور او لوړ خطونه لري په  Trial boxکې معلوم ډسک په دې نوم موجود وي  .که چیرې د راډ
خطونه سيده یعنې مات مات يې ونه ويني ؛نو د ميکوال په جوړوايل داللت کوي.
 :Entroptic view of the Retina .٣سرتګه بندوو ،د معاينه کوونکي په الس کې يو اليس برق چې

لوڅ وي د الندې زيزمې لخوا څخه د دې برق په واسطه سرتګې ته نرم -نرم مساژ ورکوو .ناروغ د سرتګې د
شبکیې رګونه په يوه نارنجي ځمکه ويني که کومه ساحه چې د ديد عصبي ريښې ونه لري سپني او ړنده ښکاري.
 :Foveal electretingram ( E.R.G) .4يو پر مخ تللی ټسټ دی ،چې ددې په واسطه د  Foveaاو
 Mucolaصحت تثبيتوي.

 :Ultrasonic investigation .٥د  B.Scanپه واسطه د شبکیې انفصال او د زجاجي خلط صحت

معلوموو .
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Photo stress test .٦
سرتګه تيزې رڼا ته د  ١٢ثانيو لپاره معروضوو بيا رڼا قطعه کوو  ،ګورو چې څومره وخت وروسته عادي ليد
ته راګرځي ،هغه ناروغان چې د ميکوال تکليف لري بريته راګرځيدنې يې له نارمل حالت څخه زيات وخت اخيل.
 : Intra ocular pressure .٧د ګلوکوم حالت معلوم کړی يش .
: Potency of cornel apparatus .٨په نارمل ډول به قرنيه صفا او روڼه ښکاري هره پتالوژي يې نوټ
کوو
 : Regurgitation test .٩که کڅوړې له پاسه فشار واردوه ،له فشار واردیدو څخه معلوميږي د کڅوړې
محتویات د منضمې جوف ته راځي او که نه  ،چې د Dacryeocystitisموجودیت معلوم کړی يش.
دويم :سيسټمک معاينه:
لومړی له هر څه مخکې د شکر  ،لوړ فشار  ،د زړه اسکېميک ناروغۍ او يا د يو معلوم انتان موجوديت
تثبیت کړئ ،چې يې د ناروغۍ حالت کنټرول شوی نه وي عملیات اجراء نيش.

Indication for cataract extraction
 :Visual improvement .١د کټرکټ له وجې ،چې د ناروغ روزمره ژوند مختل يش،د عمليات کولو
لپاره استطباب پيدا کیږي هغه ديد چې  ١٥\6او  ١8\6وي ،چې اکوموډيشن يې جوړ وي  6\6ديد ،چې اکوموډيشن
يې جوړ نه وي ښه ګڼل کیږي .په هر لحاظ که د ديد کمښت يې ورځنی ژوند مختل کړی وي عملیات یې
استطباب ګڼل کیږي.
Medical causes .٢

د کټرکټ موجوديت د ځینو ناروغيو له امله عمليات کول استطباب لري.
 :Phacalytic glaucoma په هايپرمچر کټرکټ کې چې کله د عدسیې مواد  A.Cته راووځي د
ګلوکوما د جوړيدو سبب ګرځي.
Phacomorphic glaucoma 
 پړسيدلې عدسیه د قدامي خونې د زاويې د بنديدو سبب ګرځي.
 : Retinal disease لکه د شکر د ناروغۍ رټينوپايت  ،يا د شبکیې انفصال وغريه .
د پردې درملنه:
:Medical treatment .١
کله چې پرده واقع يش هيڅ داخله درملنه سودمنه نه وي.
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:Surgical treatment .٢
د پردې جراحي درملنه په دې وروستيو څو کلونو کې د الکټرو نيک مايکروسکوپونو او په داخل د سرتګه
کې د  IOLله تطبيق رسه ډیر زیات تغیر منځته راغلی دی او هم د اختالطاتو کچه يې کمه شوې ده.
د پردې د جراحۍ درملنه په دوه ډوله ده:
 Intracapsular lens extraction (ICLE) .١له پورتنۍ ملبس ساحې څخه شق اجراء کیږي عدسیه له
مکمل کپسول رسه ویستل کیږي دا ډول عملیاتونه اوس د درملنې په نیت نه اجراء کیږي ځکه د دې حالت په
شاتني چمرب کې  IOLنه اچول کیږي او ځینې اختالطات هم ورکوي .
 Extra capsular Catract extraction (ECCE) .٥له پورتنۍ ملبس ساحې څخه شق اجرا کیږي د
عدسیې قدامي کپسول تخریبوو بیا هسته راباسو او ټول کارټکس لرې کوو شاتنی کپسول په خپل حالت پرېږدو
په دې ځای کې مصنوعي عدسیې ږدو یعنې د  IOLله وجې په دې څو لسیزو کې د دید په هکله په ډرامايي
شکل ډير موثره او مفيده تغیرات راغيل دي .د ښه عملیات اجرا کولو لپاره بايد ناروغ له وړاندې ښه اماده يش.

ترشيحي پوښتنې:

د عدسیې پوښتنې

 .١د عدسیې رضیب انکسار ،ډبلوالی  ،وزن او د انکسار قوه ولیکئ؟.

 .٥د عدسیې د اناټومۍ برخې ولیکئ؟

 .٣د ژوند په مختلفو مرحلو کې د عدسیې د هستۍ نومونه واخلئ؟
 .4د والدي کټرکټ الملونه ولیکئ؟

 .٢د والدي کټرکټ کلینکي ډولونه ولیکئ؟
 .6د کټرکټ مرحلې ولیکئ؟

 COMPLICATED CATARACT .٧څه ته وايي؟
 .8شکر کټرکټ د پیدا کیدو پتوجینسس ولیکئ؟

 .٩د کټرکټ تشخيل لپاره کوم ټسټونه اجراء کوو؟

 .١٧د کټرکټ درملنه ووایاست؟
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پنځلسم څپرکی
زجاجي خلط The Vitreous
زجاجي خلط:
زجاجي خلط د ا پټکي ميډيا وو له ډلې څخه دی ،چې د سرتګې شاتنى جوف ( )Vitreous Cavityيې ډک
کړی دی  ،په بالغو اشخاصو کې  4ګرامه وزن او  4ميل ليرته حجم لري چې په جوړښت کې يې  ٩8فيصده اوبه
شاملې وي ،خو غلظت يې څو چنده د اوبو له غلظت څخه زيا ت دى ،په جوړښت کې يې خاص پروتني لکه
 Vitrosinاو  Mucinشامل دي ،چې د  Muco proteinشکل لري له Hyaluronic acidرسه يو ځاى کیږي ،د
دې د غلظت د زياتوايل سبب ګرځي.
که زجاجي جسم ضايع يش بېرته نه ترميمېږي  ،بلکې مايع خلط يې ځاى نييس زجاجي خلط نيمه مايع شکل
لري چې ثابت او د جسم مثال لري.
 :Cloquet`S Canalد رشيمي ژوند په شپږمه مياشت کې يو کانال د ديد عصب له رس څخه تر عديس
رسيږي ددې قنات په مينځ کې هيالويډ رشيان ترييږي په رشيمي ژوند کې د عديس او زجاجي جسم د تغذي
مسول ګڼل کیږي  .له پيدا کیدو څخه ورو سته له مينځه ځي  .د تولد په وخت کې غټ ،په مينځ کې يي ابتدايي
زجاجي خلط موجود وي چې د  Primary vitreousپه نامه رسه ياديږي له  Cloquet`s canalڅخه بريون
زجاجي خلط د  secondary vitreousپه نامه رسه ياديږي.د زجاجي خلط تغذيه له شبکې او هديب جسم څخه
حاصلوي او په رشيمي ژوند کې له  Hyaloid arteryڅخه الس ته راوړي .
د زجاجي خلط وظيفې:

 د اپتيکي مډياوو له جملې څخه يو محيط دی ،په خپل جوړښت کې رګونه نلري  ،په ريفرکشن کې برخه
اخيل .
 د ګاټي حجم ثابت سايت .خپله تغذيه له مجاورو غړو لکه شبکه او هديب جسم څخه الس ته راوړي .
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د زجاجي خلط کثافت:
د زجاجي خلط کثافت د ديد د کمښت سبب ګرځي.
الملونه:
 :Developmental causes .Iپه ځای د دې چې  Cloquet`sکانال ضمور وکړي ،ضمور نه کوي له
هالويډ سيستم رسه په خپل شکل پاتې کیږي لکه . persistent hyperplastic vitreous
Persistent Hyperplastic Vitreous

الملونه:
له نورو والدي انوماليو رسه کله -کله ابتدايي زجاجي خلط له تولد څخه وروسته ضمور نه کوي په خپل
شکل له  Cloquet`s canalرسه پايت کیږي او يو تل پاتې پرده جوړوي  .چې د اپټکي ميډيا د کثافت سبب
ګرځي .
اختالطات:







د دید کمښت او په کيس کې سپني رنګه عکسه ليدل کیږي.
والدي کټرکټ.
د سرتګې فشار لوړوالی.
په والدي ډول وړه سرتګه.
دسرتګې داخيل نزف.

درملنه:

لومړی بايد کټرکټ عمليات کړی يش ،د پارس پالنا له الرې کټرکټ لرې کوو  ،ورپسې مخکنی زجاجي
خلط هم لرې کوو چې کثافت لرې يش.
Degenerative causes .II

 :Muscae volitantes .Aپه زجاجي خلط کې واړه -واړه تور رنګه د خاش خاشو د دانو په څري کثافت

لیدل کېږی  .ناروغ ممکن د سرتګو په وړاندې د وړو -وړو ماشو په څري د کثافت د ليدلو شکايت لري ،خو
زياتره له دې رسه د ناروغ ديد نه خرابيږي .
 :Asteroid hyalsis. .Bپه زجاجي خلط کې سپني رنګه واړه -واړه کثافتونه ليدل کیږي  .زياتره د قند

او  Hypercholesterolemiaناروغانو په دواړو سرتګو کې ليدل کیږي  .معموالً بې اعراضه وي ،خو د وخت په
ترييدو رسه که تکليف زيات يش ؛نو د  pars planaله الرې د Vitrectomyتوصيه ورته کیږي.
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:Synchysis Scintillans .Cد زجاجي خلط دکثافت او تغرياتو له جملې څخه دی  .په زجاجي کې د

ستورو او يا هاليل شکله کثافتونه په طاليي رنګ ليدل کیږي  .عيناً Golden showerيا د طال د باران په څري
وي.
 :Amyloid Degeneration .Dپه والدي ډول د امالويډ زياتوالی  ،چې ځنیې عصبي او نور امراض پيدا

کوي په زجاجي خلط کې هم رسوب کوي او د زجاجي خلط د کثافت سبب ګر ځي .

 :Pigment granule .Eپه زجاجي خلط کې د  pigmentموجوديت ته وايي،چې د زجاجي خلط د

کثافت سبب ګرځي.زجاجي خلط تور رنګه ښکاري .

 :Plasmoid vitreous .Fکله چې زجاجي خلط کې پروتني مواد د التهاب په سري کې پيدا يش د

زجاجي خلط د کثافت سبب وګرځي.
د التهايب پروسې له امله زجاجي خلط کې د پردې او Bandsپڅري کثافتونه پيدا کیږي  .چې د hyalocytes
فابروسايټ او انډو تليل حجرات د فعاليت له وجې مينځ ته راځي  .په نتيجه کې د پردوي او بانډ ماننده کثافت
د شبکې د شکېدلو ،سوري کیدو  ،وينې تويدنې او ازميا سبب ګرځي
اعراض او عاليم:

 د ناروغ مرکزي ديد به خراب شوی وي.
 د سرتګې په وړاندې به د څړيکوليدلو يا  photopsiaوي.
 شيان به نيمګړي او مات ويني يا . Metamorphopsia
انتخايب درملنه یې د پارس پالنا له الرې د زجاجي خلط لرې کول دي .

په زجاجي خلط کې د وينې تويدنه Vitreous Heamorage
په زجاجي جسم کې په دوه ډول وينه تويېږي.

 :Preretinal or subhyaloid haemorrhage .Iد شبکیې او زجاجي جسم تر مينځ وينه تويدنه واقع

کیږي  .وينه د مايع په څري له سور رنګ رسه ښکاري  ،د ځمکې د جاذبې قوې له وجې ښکته خواته کش ليدل
کیږي.که په ميکوال کې وينه تويدنه واقع شوي وي په فنډس کتنې رسه د ميکوال ساحه د کشتۍ پشان ليدل
کیږي.
 :Intravitreal haemorrhage .IIوينه په داخل د زجاجي خلط کې داخليږي  ،وينه جذبيږي د وينې
کتله د سپني رنګې فايربوزي کتلې په شکل ليدل کیږي .

د سرتګې کلينيکي ناروغۍ  //د زجاجي خلط ناروغي

231/

الملونه
 .١د پڅې یا تیرې رضبې.

 .٢د زجاجي جسم د کشوايل له وجې ،چې بانډ يا یې پرده جوړه کړې وي.

 .٣د شبکې د مرکزي وريد ترمبوسيس .

 .4د  Eale`sناروغي او د بدن ،نه کنټروليدونکی (خبيث) لوړ فشار .

 .٥د وينې له ناروغي لکه ليوکوميا .

 .٦د قند له ناروغۍ او په ګاټي باندي د عمليات .

 .٧د کورويد د خبيث تومورونواو د سرتګې فشار ښکته ليدل يا صفر کېدل.
اعراض :

 ناروغ به د سرتګې په وړاندې د تورو کثافتونو او يا د وريځو په څري کثافت څخه شکايت کوي .
 ديد به ډير کم شوی وي ممکن الس خورول به په سختۍ رسه ويني .
اختالطات:

.١
.٥
.٣
.4

اختالطي کټرکټ.
د وينې تويدلو له وجې شبکیې ضمور کوي .
د شبکیې جداوالی یا انفصال.
د سرتګو مکمل ديد له مينځه تګ.

درملنه:
.١
.٥
.٣
.4

ناروغ ته د کټ مکمل اسرتاحت توصيه کیږي .
خپل رس د سينې له حد څخه پورته وسايت،چې د وينې له خپريدو څخه مخنیوی ويش.
 Photocoagulationتوصيه کیږي.
Vitrectomy

Vitreous Loss

د زجاجي خلط له خپل ځای څخه وتنه ،چې په اتفاقي ( ) Accidentalډول واقع کیږي .خصوصاً د کټرکټ
عمليات  ،د قرنيې عمليات  ،د  irisاو هديب جسم د عملياتو نو په دوران او د قرنيې د سوري شوي زخم او ګاټي
د سوري کیدو له وجې وځي او يا مخې خواته بوړي کوي .
عاليم:
 .١د قرين ازميا.
 up drawn .٥کيس او . Macular oedema
 .٣په زجاجي خلط کې به فايربويس بانډونه ليدل کیږي.
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Aphakic glaucoma .4وروستني اختالط ګڼل کیږي.
درملنه :
قدامي  Vitrectomy V.I.S.Cپه واسطه اجرا کوو دا طريقه د هر ډول  Vitreous lossلپاره استعامليږي.

Vitreous Inflammation

زجاجي خلط د بکرتيا او فنګسونو د منو لپاره ښه محيط دی  ،چې د  Endophthalmitisسبب ګرځي ،له
بکرتيا او فنګسونو څخه غري نور پرازيتونه لکه  Taeniaمايکروفلرييا او  Toxocaraلپاره هم زجاجي خلط ښه
محيط دی.
د زجاجي خلط التهاب د الندې تغرياتو سبب ګرځي:

 د زجاجي خلط اوبړن کېدل .
 د زجاجي خلط مکدر کېدل .
 د زجاجي خلط غونجيدل ()shrinkage
کله چې په زجاجي خلط کې وينه توی يش او يا انفليميشن واقع يش د التهاب له وجې په زجاجي کې واړه
رګونه پيدا کیږي  ،وروسته زجاجي جسم کې بانډونه پيدا کیږي  .د زجاجي جسم د جدا وايل سبب ګرځي .

Vitrectomy

د زجاجي خلط لرې کول (غوڅول ) په معاوضوي ډول نور مواد اچولو ته  Vitrectomyوايي .
استطبابات :
.١
.٥
.٣
.4
.٢
.6

د زجاجي جسم دوامدار کثافت اوپه زجاجي خلط کې د وينې تويدل .
د زجاجي خلط پرده  ،بانډونه او د شبکیې له پاسه د پردې جوړيدل .
د کټرکټ عملياتو په دوران  Vitreous lossesويش.
Endophthalmitis
رضبه .او د شبکیې جداوالی.
پيداييش کټرکټ او د ابتدايي زجاجي خلط دوامداره پاتې کېدنه

 :Anterior Vitrectomy .١د  Vitrectomyد limbalساحې يا د قرنيې له الرې په داسې حال کې چې
عدسيه ويستل شوې وي اجرا کیږي،په دوه ډوله ده.
Sponge Vitrectomy 
Automated Vitrectomy 
 :Pars Plana Vitrectomy .2د پارس پالنا له الرې ويټريکټومي اجرا کیږي.
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څلور ځوابه پوښتنې:

د زجاجي خلط پوښتنې

 .١د داخل زجاجي نزف په درملنه کې شامل نه دی؟
 .Aد بسرت اسرتاحت او رس د زړه له حد څخه جګ ساتل
Photocoagulation .B
Lensectomy .C
Vitrectomy .D

 .٥د زجاجي خلط د ضایع کیدو کلینکي نښې عبارت دي له؟
Aphakic Glaucoma .A
Upward pupil .B
 .Cمیکوال پړسوب
 .Dټول سم دي

 .٣د زجاجي خلط د خونریزئ عمومي الملونه عبارت دي له ؟
 .Aنافذه جروحات
 .Bد ګاټي له عملیات وروسته انتانات
 .Cسپټیسمیا
Iridocyclitis .D

 .4له زجاجي خلط رسه متاس لري مګر؟
 .Aشبکیه
 .Bعدسيه
 .Cهديب جسم اپتيل حجرات ،چې  ora serrateته نږدې وي
Optic Disc .D

Synchysisscintillans .٢په هغو سرتګو کې لیدل کیږي ،چې ؟
 .Aرضبه یې لیدلې وي
 .Bد التهايب ناروغیو په سیر کې
 .Cدواړه سم دي
 .Dدواړه غلط دي
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شپاړلسم څپرکی

برصي عصب The Optic Nerve
اناتومي:
برصي عصب له  Lamina ceribrosaڅخه تر  optic chiasmپورې دوام لري  .د برصي عصب عصبي
فايربونه د شبکیې له عصبي ريښو څخه تشکیل شوي دي.د شبکیې ټولې ريښې په خپل مينځ کې رسه د ميوکوال
انيس طرف (پو زې) خوا ته په  ٢ميل مرت فاصله کې راغونډيږي او برصي عصب جوړوي  Lamina cribrosaد
الرې د ګاټي شاته وځي  ،د sphenoiهډوکي د سوري )( Optic foramenله الرې کوپړۍ ته داخليږي ،په
مخکې دوام پيدا کوي له  optic chiasmaرسه يو ځاي کیږي .
برصي عصب د  Meningeد په  pia mater ,arachnoids mater , Dura materپه واسطه تر Lamina
 cribrosaپورې يې پوښل شوى دى ،دا دريواړه پوښونه د دماغو له پوښونو رسه تړلې اړیکه لري.
د برصي عصب اوږدوالی ټول  ٢سانتي مرت ه دی او په څلورو برخو ويشل شوی.
Intraocular
1mm
Intraorbital
25mm
Intracanalicular
4_10mm
Intracranial
10mm
:Optic disc
 Optic discد برصي عصب د رس يا حليمي په نامه ياديږي .په دغه ساحه کې د ليد ريښبې موجودې نه
وي ؛نو د ليدلو مسول نه ګڼل کیږي،د ړندې نقطې يا  Blind spotپه نامه ياديږي ١.٢ .ميل مرت قطر ،ګرد يا
بيضوي شکل اوخاسف رنګ لري.دحليمي په مينځ کې ژوروالی دى ،چې د فزيالوژيکي پيالې يا physiological
 cupپه نامه رسه ياديږي .په فزيالوژيک ډول له ټولې حليمي  Optic discرسه نسبت  ٣\١يا  ٧.٣دی .
اروا:
د افتلميک رشيان د  Intraorbitalاو  Intraocularڅانګو په واسطه اروا کیږيshort posterior .
Ciliary arteryاو د شبکیې مرکزي رشيان خپل مينځ کې رسه انستموزس چې د برصي عصب لپاره يو تړيل
اروايي سيستم جوړوي  .مګر د برصي عصب داخل قحفي برخې او داخل د کاناليکول برخې اروا د Cerebral
 arteryاو افتلميک رشيان په واسطه کیږي.
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Venous drainage

د پورتني او الندين افتلميک وريد او د شبکیې مرکزي وريد ته تخليه کیږي .

وظيفه :

 .١برصي عصب د ليدلو سيايل دماغو ته او بيا سرتګې ته انتقالوي يعنې نارمل ليدل کیږي

 .٢د کيس د  Afferent papillary pathwayپه واسطه کسی تنګيږي.
 .٣د رنګه ليد په ليدلو کې کومک کوي

 ١-١٦شکل :د ليد د پتوي غړى ليدل کېږي.

د برصي عصب ناروغۍ

)Papilloedema (Chocked Disc

د  Hydrostaticفشار له امله چې د يوه غرييالتهايب ناروغۍ په سیر کې د برصي عصب رس پړسيږي ،د
برصي عصب پړسيدنه زياتره د قحفي فشار په لوړوايل او د وريدونو په بندش کې مينځ ته راځي .
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الملونه:

 : Increased intracranial pressure .١د کوپړۍ داخيل فشار لوړېږي ،دوه طرفه papilloedemai
الملونه عبارت دي.
:Intracranial space occupying lesion : په دماغوکې د ضايعاتو پيداکېدنه خصوصاً په
 midbrain , parieto occipitalاو  Cerebellumکې مينځ ته راځي  .په ذکر شويو غړو کې
ممکن تومور ،ابسې ،انيوريزم،د  Sub dural hematomاو  hydrocephalusوغريه واقع شوي
وي .
 په سيستميک ناروغيولکه خبيث لوړ فشار  toxemia of pregnancy ،د وينې په ناروغيو کې د
زړه او ريوي عدم کفايه  nephritisکې ليدل کیږي.
 په  cerebralاو  Sub arachnoids haemorrhageکې
 په meningitisکې ممکن قيحي  ،سفلييس او يا توبرکلوزيک وي .
Encephalitis, cerebral oedema , encephalopathy 
Pseudotumour cerebri 

 : orbital lesions .٥سرتګې د اربټ په افاتو کې چې وررسه  papilloedemaملګرې وي لکه د اربټ په
تومور  ،د اربټ ابسې  ،سيلوالئټيس  ،انيوريزم  endocrinal exophthalmosکې ليدل کیږي.

 : ocular lesions .٣په ډير کم فشار کې ،په ډول د سرتګې د فشار لوړ یدل ،د شبکیې د مرکزي وريد
په بندش کې  ،په  ischemic optic neuropathyاو  Uveitisکې ليدل کیږي.
:Pathogenesis

 .١کله چې د شبکیې په مرکزي وريد فشار رايش  ،په نتیجه کې د  optic discد پړسوب سبب ګرځي.

 .٥د وريدو د توسع او د  hypoxiaله وجې له وريدو څخه د مايع د وتلو سبب ګرځي .
 .٣په نتیجه د عصبي فايربونو د پړسوب او بيا وروسته د ډيجيرنيشن سبب ګرځي .
اعراض:

 .١رس درد دی  ،دا رس دردي به له ټوخي او انتويس رسه زياتيږي.

 projectile vomiting .٥چې دل بدي وررسه نه وي .

 Amaurosis fugax .٣د لنډ وخت لپار ه د ليد ملنځه تګ ،چې بريته خپل حالت ته راګرځي.
 .4په اخر کې یی مرکزي ليد خرابيږي .
تفريقي تشخیيص:

optic neuritis .١

pseudo neuritis .٥
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astigmatism .٣

Malignant hypertension .4

Toxemia of pregnancy .٢

Central retinal vein occlusion .6
projection of the nerve head .٧
درملنه:

 .١څرنګه مربوطه اعراض د قحفي فشار د لوړوايل په نتیجه کې مينځ ته راغيل دي فلهذا دا يوه
 Neurological emergencyده ؛نو عاجله درملنه يې رضور ده .
 .٥د  papilloedemaمربوطه علت له منځه وړل .

 .٣په هغه صورت کې چې د کومې کتيل له وجې په مربوطه غړو فشار موجود وي جراحي مداخلې ته
رضورت پيدا کیږي.
 .4د ناروغ عمومي وضع نارمل ساتل پکار دي

 ٢-١٦شکل.Papilloedema :
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Optic Neuritis

. واييoptic neuritis د برصي عصب التهاب ته
: Classification
. په دوه ډوله دي حاد او مزمن
Optic neuritis
Acute optic
neuritis
Neuroretinitits

chronic optic
neuritis

Retrobulbar
neuritis

papillitis

Toxic
amblyopias

Papillitis

 چې.  د برصي عصب د رس التهاب څخه عبارت دی ديد هم په اين ډول له منځه تللی ویPapillitis
. زياتره يو طرفه واقع کیږي.  په واسطه قابل د ليدلو ويophthalmoscope تغريات يې د
:الملونه
 دیMultiple sclerosis عمده المل یې.١
.  د مرکزي عصبي ناروغيو په سري کې لکه.٥
neuromyelitis optic 
disseminated encephalomyelitis 
Herpes zoster 
Poliomyelitis 
Leber`s disease 
:Local causes
Retinitis
Uveitis
Meningitis





 وغريهInfluenza ,measles , mumps حادي ويرويس ناروغيو په سري کې لکه



Endogenous causes
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د يو  septic fociموجوديت لکه د غاښ  ،ټانسل  ،د مرۍ درد او نور.
ميتابوليک حالت لکه د شکر ناروغي  ،کم خوين  (starvatioخوارځواکي).

:Pathogenesis
په عصب کې التهايب تغريات پيدا کیږي  infiltrationواقع کیږي  .په نتیجه کې د مايلني شيټ د ملنځه
تګ سبب ګرځي  ،په اخر کې  degenerative changeاو نتیجه کې معوضوي ډول  Gliosisواقع کیږي.
اعراض:

.١
.٥
.٣
.4

په ابتدا کې ممکن د ديد مغشوشوالی موجود وي .
معموالً يو طرف په افت اخته کیږي.
دا ناروغي په اين ډول واقع کیږي او رسيع پیرشفت کوي .
مکمل ړوندوالی په هغه حالت کې زر واقع کیږي ،چې عالج يې ونکړی يش.

عاليم:

 Direct light reflexکمزوري او يا مکمل نه وي ،يعنې د afferent pathwayپه ناروغۍ اخته شوی وي
 .په داسې حال کې چې  Indirect light reflexاو  Near reflexبه په ناروغ کې موجود وي .
درملنه:
 .١د  papillitisعلت له منځه وړل .
 .٥په سيستميک ډول د سرتويدو توصيه کول.
 .٣د ويټامني  B 1,B6او ويټامني  B12په زرقي ډول په لوړ ډوز رسه توصيه کول ،په درملنه کې د B12
ويټامني ورکول د يو  Detoxicating Agentپه حيث کار کوي .

 ٣-١٦شکل.Papillitis :
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Retrobulbar Neuritis

د برصي عصب د گاټي شاته برخې په التهاب باند ي له اخته کېدو څخه عبارت دی .
اعراض:

اعراض عيناً له  papillitisرسه يوشان دي  .په ناڅاپي او مکمل ډول ديد له منځه تلىل وي

عاليم:
د فندس کتنه:





په حقيقت کې په دې ناروغۍ کې نه ناروغ څه شی ليدلی يش او نه ډاکټر د ناروغ په معاينه
کې څه ويني .
د افتلمسکوپ په واسطه هيڅ تغريات په شبکه کې نه ليدل کیږي .
په هغه حالت کې چې افت  lamina cribrozaته نژدې واقع وي وريدونه به نسبتاً متوسع ليدل
کیږي.
د څڼې طرف د حلیمي شاوخوا به خاسف ښکاري .

تفريقي تشخيص:
 Malingering .۰يا په دروغو ځان ړندول  .د  Malingeringناروغانو تشخيل لپاره الندې ټسټونه اجراء
کیږي
 د ناروغ ناجوړې سرتګې ته مثبت یا منفي  ٧،٥٢ډيوپټر عينکه ږدو او روغې سرت ګې ته مثبت
 ١٧ډيوپټر شيشه ږدو که ليدل پري صحيح وکړ ه ناروغ  Malingeringدي
 د ناروغ په ناجوړه سرتګه لوړه درجه منشور عينکه ږدو ،بيا ورته وايو رڼا ته وګوره پداسې حال
کې چې جوړه سرتګه يې پټه وي که رڼا ته وګوري او رڼا ورته دوه ښکاره يش  .ووايي چې دوه
شمې دي؛ نو مريض  Malingeringدی.
 يو لغت چې په شني او سور رنګ ليکل شوی وي ،د ناروغ جوړې سرتګې ته سور رنګه شيشه په
سرتګه کوو او ناجوړې سرتګې ته نارمل شيشه په سرتګه کوو که ناروغ لغات ولوستلی يش ؛نو
ناروغ  Malingeringدی.
 :Hysteria : .١د عقيل عصبي ناروغيو تاريخچه اخيستل ډير رضوري دي .
 : Anterior ischemic optic neuropathy (AION) .٢د برصي عصب د قدامي برخې د اسکېميا
له وجې ديد په اين ډول له مينځه ځي .
درملنه:
له  papillitisدرملنې رسه يو شان تداوي کیږي.
 Retrobulbar .١د ډيکسا ميتاسون پيچکاري کول .
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 .٥په سيستميک ډول د کورټيکوسټرويډ په لوړ ډوز رسه توصيه کیږي.
 .٣په سيستمیک او موضعي ډول د  Vasodilatorsورکول .
 .4ويټامني  B1,B6او  B12په لوړ ډوز رسه.

 ٣-١٦شکل.Retrobulbar Neuritis :

Toxic Amblyopias

) (Chronic Retrobulbar Neuritis

په ډيرو حاالتو کې چې کله برصي عصب د خارجي توکسينو له وجې تخريب يش لکه :
: mild toxic agents .١لکه متباکو  ،ايتال الکهول  ،کاربن ډای سلفيټ ،ايډوفورم او ....
 : Severe amblyopia .٥د کېونني ،ارجينک  ،ارسينيک  ،وغريه د دې له وجې محيطي رګونه متقبض
کیږي او سبب د ړنديدو ګرځي.
معموالً دوه طرفه وي او مزمن شکل لري چې په داميي ډول ديد له منځه تللی وي .

Tobaco Amblyopia

الملونه:

د متباکو څکول (د لوګي په شکل) او که د ژولو په شکل وي د امبلوپيا سبب ګرځي د متباکو توکسيک
ايجنټ د Cyanideپه نامه ياديږي ،چې د متباکو په پاڼو کې پيدا کیږي.
وقوعات:

 هغه وګړي چې له  ٣٢کالو تر  ٢٧کالو عمر ولري په دې ناروغۍ اخته کیږي.
 معموالً په دواړو سرتګو کې پيدا کیږي.
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:Predisposing factors
.١
.٥
.٣
.4

د ناروغ عمومي وضعي خرابوالی يا ضعيفوالی او سوي تغذي .
د هاضمې سيستم د خرابويل له امله د ويټامينونو جذب خرابيږي.
په غذايي سيستم کې د ويټامني  B12کموالی .
د متباکو او الکهولو کارول د جګر د ناروغۍ او هم د ويټامينونو د کمبود سبب ګرځي .

اعراض:
 .١په ديد کې به ورځ په ورځ خړ والی او کموالی لیدل کیږي.
 .٥مرکزي ديد به زر خرابيږي په دې لحاظ نژدې ديد او مطالعه به نيش کولی .
عاليم:

 .١د فنډس په کتنه کې به فنډس صفا او وحيش طرف به په لږ اندازه خاسف ليدل کیږي.
 field of vision .٥کې به د ليد مرکزي ساحه خرابه شوي وي .
درملنه:
 .١په مکمل ډول له الکهولو او متباکو څخه پرهيز کول .

 .٥د ناروغ عمومي تغذيه بايد معياري کړی يش.

 .٣د ويټامني B12, B6 , B1په زرقي ډول ورکړی يش .د ويټامني  ١٧٧٧- B12ميل ګرام په عضله کې په
هفته کې دوه ځلې د دريو اونیو لپاره توصيه کیږي.
انزار:
د دې انزار ښه دی په دې رشط ،چې درملنه يې په وخت او ښې طريقې رسه اجرا کړی يش.

:Ethyl alcohol Amblyopia

زياتره د متباکو له څکولو رسه يو ځای پیداکیږي او يواځې هم پيدا کېداي يش ،د مرض وخامت د
ويټامينونو له کمبود او سوي تغذي رسه ال نور هم زياتيږي.
اعراض عاليم او درملنه يې عيناً د متباکو امبلوپيا رسه يوشان ده.

Quinine Amblyopia
دا امبلوپيا د متباکو له امبلوپيا څخه توپري لري هغه ناروغان چې دې ناروغۍ ته مساعد دي که کم مقدار
د کونني واخيل بيا هم مکمل ړوندوالی مينځ ته راوړي .
اعراض او عاليم:
 .١کيس به متوسع او fixedوي.
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 .٥له دې ناروغۍ رسه کوڼوالی او  Tinnitusممکن يو ځای وي .
 :Fundus examination .٣د فنډس په کتنه کې به برصي ډسک حاسف او اټروپیک ليدل کیږي شبکه
به ازميايي وي او د شبکیې رګونه به تنګ ښکاري.
 : visual field .4مرکزي ديد به یې موجود وي شاوخوا شيان به نيش ليدلی  ،شیان به داسې ویني لکه
په یوه نلکه یا تیوب کې چې ګوري يعنې  Tubular visionبه موجود وي.

:Chloroquine Amblyopia
دا د مالريا ضد درمل دي چې د مالريا او  lupus erythrematosusاو په  arthritisکې استعامليږي
دکلوروکین ډیر وخت استعامل د امبلوپيا  Keratopathy , Myopathy ،او  retinopathyسبب ګرځي.

Ethambutol Amblyopia

ايتامبيټول په تربکولوسيس کې استعام ليږي .د استعامل په وخت کې ډير چانس د رګونو بندش ،خصوصاً
په هغوښځوکې چې د وينې فشار یې لوړ وي ډير واقع کیږي .دې لپاره چې د دې له مرضو اثراتو څخه محفوظ
وي  ،نو بايد د  ١٢ميل ګرام يف کېلو ګرام ورکړي يش.

:Oral Contraceptives Amblyopia
په کنټراسپټووکې پروجسټرون او اسرتوجني موجود دي  .د دې دواړو موجوديت د رګونو د بندش سبب
ګرځي خصوصاً په هغو ښځو کې چې لوړ فشار یې وي په دې ناروغانو کې د نيم رسي او د رګونو نورې ناروغۍ
رامینځته کیږي

:Optic Atrophy
د optic discيو اټروفيک حالت دی ،چې برصي عصب د  degeneratonله امله مېنځته راځي د optic
 atrophyتشخيل په الندې ډول اجرا کیږي .
 .١د optic discخاسف معلو ميدل .
 .٥د ديد د قوې له منځه تلل .
 .٣د ليد په ساحه کې خرابوالی .
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د  optic atrophyډولونه:
.١
.٥
.٣
.4
.٢
.6
.٧

primary optic atrophy
secondary optic atrophy
consecutive optic atrophy
ischemic optic atrophy
toxic optic atrophy
glaucomatous optic atrophy
Postneuritic optic atrophy

Ischaemic Optic Atrophy
الملونه:
د  central retinal artery occlusionپه سري کې مينځ ته راځي.
فنډس کتنه:
د ډسک او ميکوال ساحه به خاسفه او د شبکیې رګونه به د منځه تلونکي ليدل کیږي.
Toxic Optic Atrophy

عيناً د ټوکسيک امبلوپيا رسه يو شان مطالعه شوې ده .
Glaucomatous Optic Atrophy
د برصي عصب د ډسک تغريا ت په ګلوکوما کې په تفصیل رسه ذکر شوي دي د سرتګې د فشار له امله د
برصي عصب فعال حالت یې له منځه ځي او اټروپيک حالت غوره کوي.
درملنه .
د مربوطه علت لرې کول په ابتدا کې فايده کوي  ،که يو ځل اوپټيک اټروپي پيدا يش بيا هيڅ ډول درملنه
فايده نه کوي.

تومورونه :Tumours
.I

Glioma

دا يو پيداييش يا والدي تومور دی ،چې له  ٥تر  ٢کالو عمر پورې پيداکیږي ،په کرار رسه منو کوي .زیاتره
په دویمه برخه د برصې عصب ینیital 1Intra orbکې پیدا کیږي.
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اعراض او عاليم:

 د دید کمښت
 د سرتګې بیرون ته وتنه () exophthalmos
 په کم اندازه د درد احساس کول.
درملنه :د جراحي مداخلې له امله کتله لرې کیږي ،که چېرې د  optic chiasmaشاوخوا یې نیولې وي د
کوپړۍ د الرې تومور له عصب څخه لرې کوو.
انزار:
که په  optic chiasmaله اخته کېدو څخه مخکې مداخله ويش ،ښه به وي.
: Meningioma

.II

معموالً منځني عمر لرونکې مېرمنې په دې ناروغۍ اخته کیږي .په ابتدا کې ليد له منځه ځي او سرتګه
راوتلې ليدل کیږي .د ناروغۍ انزار نسبتاً ښه دی ځکه چې په کراره رسه منو کوي .
اعراض او عاليم:
.١
.٥
.٣
.4

د دید کمښت .
د لید عصب اتروپي.
د کتيل له وجې د سرتګې د حرکت محدودیدل.
Exophthalmos

درملنه:
د عصبي جراح په همکارۍ د اربټ پورتنی دیوال خالصوو او تومور لرې کوو،که نتيجه ښه نه وي سرتګه
مکمله د لید له عصب رسه لرې کوو.(Enuculation).

Nystagmus
د سرتګو د متکرر اهتزازي او غري ارادي حرکاتو له جملې څخه دی ،چې دغه حرکات په عمودي ،دايروي
او ګډوډ توګه رامنځته کېدای يش.
د کلينيک له نظره  Nystegmusپه  3ډوله دی:
 :PendularNystegmus )١چې په دې حالت کې د ساعت په څېر د سرتګو حرکات په مساوي اندازه
رسعت لرونکی وي.
 :Jerk Nystegmus )٢په دې ډول کې سرتګه په ډېره کراره يو طرف ته اړول کیږي او بېرته په ډېر
رسعت رسه خپل اصيل ځای ته راګرځي.
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 :Mixed Jerk )٣په دې حالت کې که چېرته سرتګې مخامخ متوجه وي ؛نو  PendularNystegmusاو
که بل اړخ ته متوجه وي نو  Jerk nystegmusمريض ته پيدا کیږي.
له دې امله  Nystegmusپه  3ډوله دی.
 :PhysilogicNystegmus .Aدا ډول  Nystegmusپرته د کومې بېامرۍ له احساس څخه رامنځ ته
کیږي چې په خپل وار رسه په  3ډوله ويشل شوی دی:
 :End Point Nystegmus هغه وخت رامنځ ته کیږي چې سرتګې په ډېر زيات یو اړخ ته ليدل
وکړي.

 :OptokeneticNystegmus دا ډول  Nystegmusپه موټر کې د سفر پر مهال د رسک د
غاړې ونو او يا هم پايو په ليدلو رسه پيدا کیږي او د  Jerk Nystegmusله ډول څخه وي.

 :Vestibular Nystegmus دا ډول هغه وخت را منځته کیږي کله چې ګرمې يا يخې اوبه
غوږو ته داخلې يش ،دې کې هم  Jerk Nystegmusموجود وي.

:Motor Imbalance .B

د  effectاو دماغي افاتو له کبله را منځته کیږي او په الندې څېرو رسه ليدل کیږي:
 :Congenital Nystegmus دا ډول  Nystegmusپه نوي زېږېديل ماشومانو کې موجود وي
او د ژوند تر پايه دوام کوي چې د ارثيت له نظره Autosomal dominant X linked recessive
وي ،چې په دې کې افقي  Jerk Nystegmusد ديد له کموايل رسه موجود وي ،د Convergence
په حالت کې کمېږي او د جذب په وخت کې له منځه ځي او کېدای يش د رس له غري نورمال
حرکاتو رسه يوځ ی وي.
 :Spadmus Nystegmus يوه نادره ناروغي ده چې د  4 – 12مياشتو په عمرونو کې وي او تر
 3کلنۍ پورې بېرته اصالح کیږي ،په دې ناروغۍ کې Nystegmusغريمتناظر او  Pendulaوي
او افقي عمودي او دايروي وي او همدا راز د رس د وضعيت د غرينورمالتيا او د خربو په وخت
کې د رس له اشارو رسه يوځای وي.
 :Latent Nystegmus دا ډول  Nystegmusپه پټه توګه د کوچني وايل په موده مخصوصاً
هغه ماشومانو کې چې  Infantilesotopiaولري را منځته کیږي او هغه وخت را ښکاره کیږي
چې د ماشوم يوه سرتګه پټه کړی يش چې د  Jerk Nystegmusپه سرتګه کې ليدل کیږي.
 :Occular Nystegmus.Cدا ډول  Nystgemusپه هغه کوچنيانو کې را منځ ته کیږي چې مخکې له 2
کلنۍ څخه يې خپل مرکزي ديد له السه ور کړی وي ( ،Cataractد مکوالافات) چې په کې
 PenduclarNystegmusموجود وي،
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Ophthalmic Migraine

يوه کورنۍ ناروغي ده چې علت يې څرګند نه دی او په رس دردي باندې متصف دی چې شدت ،فريکونيس
او دوام يې نا څرګند دی او اکرثا ً يو طرفه ،زړه بدوالی او کانګې ور رسه وي.
د کلينيک له نظره  7نوعه  Migraineموجود دی:
 :Common Migrainee )١په دې نوع کې رس دردي وصفي وي او د خسافت ،زړه بدوالی او کانګو
رسه مل وي ،مهم المل يې بې حوصله يي او د فکري مترکز خرابوالی دی ،درد د رس په هر قسمت کې پيدا
کېدای يش او وهونکی وصف لري ،اکرثا ً رس يو طرف ته انتشارپيدا کوي او په بعضې حاالتو کې درد د
Orbitخلف ته رجعت کوي ،حمله کېدای يش يو ساعت او يا ډېر دوام وکړي او مريض به  Photophobiaلري
او خوښوي چې په يو ارامه او تورتم ځ ی کې اسرتاحت وکړي.
:Classic Migrainee )٢وقوعات يې کم دي د اورېدنې او ليدنې د  Auraد موجوديت له وجې ژر د

تشخيل وړ دی.
دې د ليدلو Auraکې د تورتم او روښانه ليکو د ليدلو نه  Zig Zagsيا کاږه واږه کېدل د خطوطو د ارې د
غاښونو په شکل حرقه داره  ،Scotomaتونل ماننده ليدل Homonymous hemianopia ،موجود وي او د هغې
په تعقيب د رس درد پيدا کیږي.
 :Tozal Migraine )٣دې حالت کې له رسدردۍ پرته د ليدلوتشوش موجود وي ،ولې زاړه مريضان له

پخوا څخه د  Common.Mاو يا  Classic.Mڅخه شاکي وي.

 :Retinal Migraine )4په دغه حالت کې په اين توګه يو طرفه ديد له منځه ځي او د

 Amaurosisfogaxرسه مشابه وي.

:Ophthalmophagic Migraine )٥وقوعاتيې کم دي او اکرثا ً له رس درد څخه ناروغ ته د IIIزوج

بېرته ګرځېدونکی فلج پيدا کیږي.
 :Complicated Migraine )٦دا نوع  Migraineد يو اړخ د حسيت له تشویش څخه وروسته د ليدلو
ساحه بېرته ګرځېدونکی له منځه تلو رسه ملګری وي.
 :Cluster Headache )٧د  Migraineيو نوع ده چې اکرث په څلورمه او يا پنځمه لسيزه کې نارينه پرې
مصاب کیږي او متصف دی په يو طرف د سرتګې او صدعي ( )Temporalناحيې درد باندې چې د څو دقيقو
په لړ کې کمېږي او وروسته له  10دقيقو څخه په مکمله توګه ښه کیږي نو دا مرض تر څلورو کلونو دوام مومي.
بعضې وختونه رس دردي د سرتګو اوښکو ،منضمې سوروالی او له پوزې څخه د اوبو بهېدو رسه يوځ ی وي
او کله کله د  Post ganglion Horner syndromeد پيدا کېدو سبب ګرځي په بېرته ګرځېدونکې توګه او يا
هم په داميي توګه.
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درملنه:
د کالسيک  Migraineدرملنه له  Anti Migraineدرملو رسه کیږي لکه ،Avamigraine ،Vasograin
، Caforgotخو د يادونې وړ ده ،چې نوموړي درمل یوازې د ناروغۍ حمله اراموي په اسايس توګه ناروغۍ له
منځه نه وړي.

څلور ځوابه پوښتنې:

د  Optic Nerveپوښتنې

 Toxic amblyopia .١په الندې درملو کې زیات واقع کیږي؟
INH .A
Ethambetol .B
Rifampicin .C
 .Dټول سم دي.

 .٥د  optic nerveد څنډو مغشوش والی په الندې نار وغیو کې وصفي وي؟
Pseudoneuritis .A
Papellitis .B
 .Cخبیث لوړ فشار
 .Dټول سم دي.
 .٣د ړندې نقطې ډیر غټوالی په الندې ناروغیو کې لیدل کېږی.؟
Papilloedema .A
Retrobular Neuritis .B
Papillitis .C
 Glaucoma .Dاو  AIONکې

Marcus Gunn pupil .4په الندې ناروغیو کې تشخیيص عالمه ده ؟
Toxic Amblyopias .A
Papillitis .B
Papilloedema .C
Retrobulbar Neuritis .D
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ترشيحي پوښتنې:

 .١د  tobaco amblyopiaد مساعد کوونکو فکتورونو نومونه واخلئ؟

 .٥د  Qunione amblyopiaاعراض او عالیم ولیکئ؟

 .٣په  AIONکې د  Optic atrophyعلت ترشیح کړئ؟
 .4د  papilloedemaپتوجینېسیس ولیکئ ؟

 Unioccular papilloedema .٢علتونه ولیکئ؟

 .6د برصي عصب اندازه د  Orbitپه جوف کې څومره ده؟
 .٧د  Pupilitisدرملنه په لنډ ډول وليکئ؟

 .8د  Oral Contraceptive Amblyopiaد رامنځ ته کېدو ميخانکيت وليکئ؟
 Ischaemic optic atrophy .٩د فنډس په کتنه کې څه ليدل کېږي؟

 Mixed Jerk Nystagmus .١٧ډولونه وليکئ؟
 .١١د  Migraineدرملنه په لنډ ډول وليکئ؟
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د سرتګې ټرمينالوژي
Ophthalmology Terminology
شمېره

معنى

لغات

A
١

هره سرتګه که د انکسار خطاء ولري او په وخت يې درملنه ونه يش،
 Amblyopiaسرتګه تنبله کېږي ،چې په شبکيه کې کوم واضح علت د ديد د
کمښت ونه ليدل يش.

٢

هغه سرتګه چې د اکوموډيشن په حالت کې وي او راغلې اوړانګې په
Ammetropia
شبکيه فوکس يا راټولې نه يش.

٣
4
٥
٦
٧

 Aniridiaد  Irisمکمل نشتوايل
 Anisocoriaکه د دواړو کسو يا حدقو اندازه رسه توپري ولري
 Anisometropiaچې د دواړو سرتګو ريفريکشن درجه له يو بل څخه تو پري ولري
 Ankyloblepharonدواړه زیزمو څنډی رسه نښتې وي
 Aphakiaهغه ناروغان چې عدسيه یې ويستل شوې او يا پيدایيش نه وي

٨

 Atropic patchesد قزحيې له پاسه سپني رنګه نوډولونه

٩

 Autorefractometerد انکسار د خطا د تشخيل برقی ماشین

B
١١
١١
١٢

 Bifocal glassesهغه چشمې چې لرې او نږدې ديد پرې وکړاى شې.
 Binocular visionد دواړه سرتګو ديد.
د ويټامني  Aد کموايل له امله په بل بر منضمه کې مثلث ډوله
Bitot spot
وچواىل چې د ځګ په شان ښکاري.

د زيزمو تر مينځ ساحه چې په وحيش کنتس کې په واضح ډول تنګه
Blepharophimosis ١٣
شوې وي

C
١4

کیمياوي موادو پواسطه کواټري کول تر څو مړه او نکروټيک مواد له
Cauterization
زخم څخه لرې يش
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١٥

د موبيومني عدواتو د قناتونو د بندش له امله د زيزمو له څنډو
Chalazion
څخه لږ پورته بې درده پړسوب

١٦

 Chemosisد منصمی پړسوب

١٧
١٨
١٩

په قدامې خونه کې په منترش ډول د پس يا د عدسې محتويات ،چې
cloudy aqueuos
سپني رنګه خيال ورکوي وليدل يش.
 Colabomaد زيزمو نيمګړتوب
 Henles Concretionsغدواتو کې اپیتلیل حجرات تجمع ته وایی

٢١

د سرتګې کيس له نارمل مرکزي موقعيت څخه بل طرف ته بې ځایه
Corectopia
شوي وي

٢١

د کيس د پراخه کوونکو درملو په واسطه د سرتګې د داخيل عضالتو
Cycloplegia
فلج

D
٢٢

د اوښکو په عدواتو کې د اوښکو تجمع چې د سيسټ په څريموجود
Dacryops
وي

٢٣

 Darmoples signد سرتګو خړوالی د پورتنۍ زیزمې د پورته کشوايل له وجې

٢4

کله چې د قرنيې قرحه تر ډيسيمنټ پردې پورې ژوره يش او بېرون
Descementocele
خوا ته بوړى وکړي.

٢٥
٢٦
٢٧

که د يوې عدسې محراقي فاصله يو مرت وي او وړانګې ته د يو سانتي
Diopter
مرت په اندازه انکسار ورکړي د انکسار قوت يې يو  Diopterدى.
 Diplopiaدوه ګونی لید
د زېزمو والدي ناروغۍ ،چې په زېزمو څنډو کې د بڼو اضافه کتارونه
Distichiasis
شتون ولري.

E
٢٨
٢٩

 Ectropionد زیزمو خارج خواته تاويدنه
د بڼو بيخونو ته د يوې خاصې نرۍ ستنې په واسطه کرنټ ورکول
Electrolysis
تر څو د بڼو بیخونه تخریب
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که سرتګه د اکوموډيشن حالت کې وي او راغلې وړانګې د انکسار
 Emmetropiaڅخه وروسته په شبکيه باندې فوکس يش دا سرتګه Emmetropia
ده.
 Entropionد زيزمو داخل خواته تاويدنه کیږي
د سرتګې د داخيل کونج وړوکی ښکاريدل او د plica semlenaris
Epicanthus
ساحې ورکیدل

٣٣

 Epilationپه عام ډول د بڼو لرې کولو طريقې ته وايي.

٣4

 Epiphoriaد اوښکو وتلو الری د بندش له وجی په رخسار د اوښکو توییدل

٣٥

د جراحي عمليې په واسطه د سرتګې دګاټي داخيل محتوياتو
( Eviscerationعدسيه ،زجاجي خلط ،شبکیه مايي خلط او يوويل ټرکټ) ويستنی
ته ویل کېږي.

٣٦

د جراحي عمليې په واسطه د سرتګې د ګاټي  ،عضالتو ،زېزمو ،نرم
Exanteration
انساجو ،برصي عصب ويستل او هډوکو توږل.

٣٧
٣٨
٣٩

 Exophthalmosپه فعاله توګه د سرتګې بهر ته وتنې ته وايي
External
)hardeolum (Stye

مول او زيس غدواتو د حاد تقييص التهاب.

 Extorsionکله چې د قرنيې پورتنى قطب صدغې لور ته تدور وکړي

F
4١

 Filteringد جراحي په واسطه د مايي خلط لپاره الره پيدا کول.

4١

 Fovealيو پر مخ تللی ټسټ دی چې ددې په واسطه د  Foveaاو
 Mucola electretingramصحت تثبيتیږی

4٢

 Funduscopyد فنډس کتنی ته وایی

G
4٣

 Gonioscopeد قدامې خونې کتنې اله

H
44
4٥

 Heterochromiaچی ديوې سرتګې د  Irisيوه برخه يو رنګ او بله برخه يې بل رنګ
 iridisولري
 Hyperemiaسوروالی.

د سرتګې کلينيکي ناروغۍ  //د سرتګې ټرمينالوژي

4٦
4٧

252/

کله چې سرتګه د اکوموډيشن حالت کې وي او راغلې وړانګې په
 Hypermetropiaشبکيه باندې راټولې نه يش ،د شبکيې شاته راټولې يش ،دغه سرتګه
يو  Hypermetropiaسرتګه ده.
 Hyphaemaقدامي چمرب کې د وينې شتون

I
4٨
4٩
٥١

 Inophthalmosچې سرتګه د نارمل حالت څخه ننوتې وي.
Internal
hardeolum

د موبومین عدواتو تقیحی التهاب

 Intorsionکله چې د قرنيې پورتنى قطب د پزې په لور تدور وکړي

٥١

Intracameral
Injection

٥٢

Intravitreal
Injection

٥٣

Iridodonesis

د سرتګې په قدامي خونه کې پيچکاري کول.
په زجاجي خلط کې پيچکاري کول.
 Irisاهتزازي حرکت.

٥4

کله چې  Irisد عدسې رسه نښتى وي او د فشار له امله  Irisټيله
Iris Bombe
ښکاري.

٥٥

 Iris prolapsد ایرس راوتنه.

J
٥٦

په زيزمو باندې به له نارمل بريد څخه زيات  pigment cellموجود
Jellinek’s sign
وي.

٥٧

هغه عالمه ده چې د ناروغ په تندي باندې چې کله پورته ګوري
Joffroy’s sign
ګونځې نه وي

K
٥٨
٥٩
٦١

 Keratectasiaقرنيه د نديب نسج له امله ضعيفواىل او نرم واىل.
 Keratitisد قرنیی التهاب
 Keratolysisقرنيه د څنډو له طرف نه ذوب کېدل

٦١

 Keratomalaciaد قرنیی نرموالی د ويټامني  Aد کموايل له امله.

٦٢

 keratometerد قرنیې د انحنايت د ضخامت د اندازه کولو اله.
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 Keratoplastyد جراحي عمل په واسطه ،د قرنيې معوض کول.

L
٦4
٦٥
٦٦
٦٧
٦٨

 Lacrimationد نارمل حالت څخه زیاتی اوښکی تولیدیدل او په رخسار توییدل
 Lagophthlmosد زېزمو بندېدل.
 Lensectomyعدسیه د شاتنی کیپسول رسه ویستلو ته وایی
د قرنیې هغه کثافت چې ټوله سټروما یې نيولې او قدامې خونه
Leukoma
ترې ونه ليدل يش
 lid rectractorزیزمې کشش کوونکې اله

M
٦٩
٧١
٧١

 Macrophthalmiaد نارمل حالت څخه د ګاټی لویوالی
 Rodsاو  consحجراتو د ډير ضحيم او نږدې کیدلو له امله د يو
Macropsia
يش شکل له خپل اصيل شکل څخه غټ ښکاري.
د قرنیې هغه کثافت چې د سټروما نياميي ضخامت یې نيولی وي او
 Maculaد قدامې خونې غړي په سختۍ رسه ښکاره يش

٧٢

 Madarosisد بڼو مکمل ډول له مينځه تګ

٧٣

 Megalocorneaد نارمل حد څخه د قرنيې لويواىل.

٧4
٧٥
٧٦
٧٧
٧٨
٧٩
٨١

د شبکیې د پړسوب له امله سرتګه به يو مستقيم خط لکه د امواجو
Metamorphopsia
په څري ويني
 Microcorneaد نارمل حد څخه د قرنيې کوچنيواىل.
 Microphthalmiaد نارمل حالت څخه د ګاټی کوچنیوالی
د Consاو  Rod؛حجراتو جداوايل له امله د يو يش شکل له خپل
Micropsia
اصيل جسامت څخه وړوکی ښکاريږي
 Miosisکله چې کىس له دوه مييل مرت څخه کوچنى يش.
د ناروغ ښکته کتلو رسه ،چې د زېزمو څنډو کې د قرنيې مخکې
Munsons Test
راوتنه وليدل يش ،چې په  Keratconusباندې داللت کوي.
 Mydriasisکله چې کىس له څلور مييل مرت څخه پراخه يش
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که سرتګه د اکوموډيش حالت کې وي ،راغلې اوړانګې د انکسار څخه
 Myopiaوروسته د شبکيې قدام کې راټولې يش؛ نو دغه سرتګه Myopic
سرتګه ده.

N
٨٢

د قرنیې هغه کثافت چې ډير کم اندازه وی چې د قدامې خونې
Nebula
غړي په اسانۍ رسه وليدل يش

٨٣

د شبکیې د ضايعاتو له امله د ناروغ په  Field of visionکې د
Negative scotoma
ړندې نقطې  Blind spotتر څنګ نورې نقطې هم ليدل کیږي

P
٨4

 Pachymeterد قرنیې ضخامت د معلومولو اله

٨٥

 Pannusپه قرنیه کې د رګونو پشان پرده

٨٦

انستيزۍ وروسته څڼې (  ) Temporalطرف نه يوه سنت مخکنۍ
 Paracentesisخونې ته ننباسو،چې پس وینه یا پروتني لرونکې مایع خلط له قدامی
خونی راوباسو

٨٧

 Photophobiaروښنایي څخه ويريدنه

٨٨
٨٩
٩١
٩١
٩٢

 photopic visionپه تیزه رڼا کی د یو شی لیدنې يا رنګه ليد ته وايي.
د منضمې استحالوي ناروغي ده چې مثلثي ډوله درې ضلعي
Pinguecula
جسامتونه د منضمې په بلرب برخه کې لیدل کیږي
 Poliosisسپني رنګه وړو نرو ويښتانو مو جو ديت
 Polycoriaپه یوه سرتګه کې له یوه کيس څخه زياتو کسو يا حدقو موجوديت
د شبکیې د ضايعاتو له امله ناروغ د سرتګې په وړاندې له تورو -تورو
Positive scotoma
نقطو ليدلو شکايت کوي

٩٣

 Presbiopiaد عمرله وجی د نږدی دید خرابوالی

٩4

 Proptoisisپه ميخانيکي او يا هم غري فعاله توګه د سرتګې بهر ته وتنې ته وايي

٩٥

د عدسیه لری شوی وی او پر ځای یی مصنوعی عدسیه ایښودل
pseudo aphakia
شوی وی

٩٦

 Ptosisد پورتنۍ زیزمی د نارمل حالت څخه الندې غورځیدل
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R
٩٧
٩٨
٩٩
١١١

 Radialد قرنیې په اطرافو کې د مخصوصې آلې په واسطه څو دانې
 Incision keratektomyکول
کله چې د افتلمو سکوپ په واسطه سرتګه کتل کېږي ،که په
 Optic media Red Reflexکې کثافت موجود نه وي ،رڼا په شکبيه ولېږي او
يوه رسه منظره ښکاري.
Retinoscope

د انکسار خطا د معلومولو او وړ منرب تعينولو اله.

 Rubeosis iridisد  Irisپه سطحه د نويو رګونو د پيدا کیدلو ته وایی

S
١١١
١١٢
١١٣

 Scotopic visionپه تیاره کوټه کی د یو شی لیدنی ته وایی
هغه لينز چې د درملنې يا ښکال په خاطر د قرنيې له پاسه اچول
Soft contact lens
کېږي.
 Stellwgs’s signد سرتګو نارمل حالت څخه په کمه اندازه د سرتګو رپول.

T
١١4
١١٥

د درملنې په منظور د کمې مودې لپاره پورتنى او ښکتنى زېزمو
Tarsorrhaphy
ګنډل.
د سرتګې داخيل فشار د ګراف په ډول د برقي  tonometerپه
Tonography
واسطه تعينيږي

١١٦

 Tonometeryد سرتګې د فشار اندازه کولو طريقې ته وایی

١١٧

 Trichiasisد يو يا څو دانو بڼو داخل خوا ته تاوېدنه.

١١٨
١١٩

 Trichromaticد رنګه لیدلو وړتوب.
 Tylosisد زيزمو پړسوب

V
١١١

ښکته کتلو په وخت کې د پورتنۍ زیزمې متاخر حرکت کول او يا
Von Graetes sign
وروسته پاتې کیدل

X
١١١

 Xerosisد سرتګې وچوالی
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د سرتګې مخففات
Ophthalmology Abbreviation
No

Abbreviation

Term

A
1 AACG

acute angle closure glaucoma

2 AC

anterior chamber

3 ACA

anterior chamber angle

4 Acc

Accommodation

5 ACD

anterior chamber depth

6 ACG

angle closure glaucoma

7 ACIOL

anterior chamber intraocular lens

8 AGM

anti-glaucoma medication

9 AGV

Ahmed-glaucoma valve

10 AH

aqueous humor

11 AMD, ARMD

age-related macular degeneration

12 AMG

amniotic membrane graft

13 ARC

age related cataract

14 Arx

autorefraction

15 ASC

anterior subcapsular cataract

16 AT

artificial tears

17 AV

anterior vitreous

B
18 B, b/l

Bilateral

19 BCL

Bandage Contact Lens

20 BM

Bruch's membrane, basement, membrane

21 BMR

bilateral medial rectus
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C
22 C/O

complications

23 CAG

conjunctival autograft

24 cat

Cataract

25 CE

cataract extraction, corneal, epithelium

26 CE/IOL

cataract extraction with intraocular
lens implant

27 CF

count fingers visual acuity

28 CFCF

counting fingers close to face

29 CRAO

central retinal artery occlusion

30 CRD

cone rod dystrophy

31 CRVO

central retinal vein occlusion

32 CRx

cycloplegic refraction

33 Cryo

cryotherapy

34 CV

color vision

35 cyl

cylinder (in refraction)

D
36 D

Diopter

37 DDx

differential diagnosis (DD)

38 DED

dry eye disease

39 DES

dry eye syndrome

40 DR

diabetic retinopathy

41 dVA

distance visual acuity

E
42 ECCE

extracapsular cataract extraction

43 EOG

electrooculogram
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44 EOM

extraocular muscle, extraocular
movement

45 EOMB

extraocular muscle balance

46 ERG

electroretinographic, electroretinogram

F
47 F/U

follow-up

48 FB

foreign body

49 FFA

fluorescein angiography

50 FHx, FH, F/H, FHX,
FMHX, FamHx

family history

G
51 gl

Glasses

52 GLC

Glaucoma

H
53 H/O

history of

54 HM

hand motion vision

I
55 ICCE

intracapsular cataract extraction

56 IO

inferior oblique (muscle)

57 IOAI

intraocular avastin injection

58 IOFB

intraocular foreign body

59 IOL

intraocular lens

60 IOP

intraocular pressure

61 IOSI

intraocular steroid injection

62 IR

inferior rectus muscle

63 IVA

intravitreal Avastin
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J
64 JOAG

juvenile open angle glaucoma

K
65 KC , KCN

Keratoconus

66 KP

keratic precipitate

L
67 LOE

loss of eye

68 LOV

loss of vision

69 LP

light perception

70 LTG

low tension glaucoma

71 LV

low vision

M
72 MIOL

multifocal intraocular lens

73 MR

medial rectus muscle

N
74 NAG

narrow angle glaucoma

75 NLD

nasolacrimal duct

76 NLDO

nasolacrimal duct obstruction

77 NLP

no light perception

78 NV

neovascularization

79 NV or nVA

near vision

O
80 OAG

open angle glaucoma

81 OCT

optical coherence tomography

82 OCT-A

OCT angiography

83 OIN, OINT

Ointment

 د سرتګې مخففات// د سرتګې کلينيکي ناروغۍ

261/

84 ON

optic nerve

85 OS

oculus sinster (left eye); use only
with a number

P
86 PACG

primary angle-closure glaucoma

87 PE, PHACO

phacoemulsification

88 PH

Pinhole

89 PL

perception of light

90 PMMA

poly(methyl methacrylate)

91 PPL

pars plana lensectomy

92 PPV

pars plana vitrectomy

93 PSC

posterior subcapsular cataract

94 PXE

pseudoexfoliation

95 PXFG

pseudoexfoliative glaucoma

Q
96 q.2h.

every 2 hours

97 q.h.

every hour

98 q.i.d.

four times daily

99 qd

aily, once a day

100 qhs

Nightly

R
101 RD

retinal detachment

102 REF

Refraction

103 ROP

retinopathy of prematurity

104 RP

retinitis pigmentosa

S
105 SiO

silicone IOL
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106 SN

Snellen letters

107 SO

superior oblique muscle

108 SR

superior rectus muscle

109 SRH

subretinal hemorrhage

110 Sub heme

subconjunctival hemorrhage

T
111 t.i.d.

three times daily

112 TM

trabecular meshwork

113 TNS-GAT

Goldmann applanation tonometry

114 Trab

Trabeculectomy

115 Tx, TRT, TX ,Tx,
TREAT

Treatment

V
116 V

Vision

117 V, Va, VA

visual acuity

118 VH

vitreous hemorrhage

119 VR

vitreo-retinal
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د سرتګې د کری انځور

/أ

ګاټی په اربټ کې

د ګاټي کومکي غړي

د اوښکو اطراحي سیستم

زیزمو عضالت

د ګاټي خارجي عضالت

د شبکيې د طبقو انځور

د دید پتوی

د رنګه لید جاپاين Ischara Cart

 اطلس// د سرتګې کلينيکي ناروغۍ

ب/

Digital Tonometry

 کتنهVisual Aquity

Myopic Eye

 کې د ناروغ کتنهSlit Lamp

Regurgetation Test

Funcuscopy

Schowrtz Tonometry

Emmetropic Eye

Applination Tonometry
ګ

د سرتګې کلينيکي ناروغۍ  //اطلس

د مایوپیا درملنه

/ت

Astigmtism Eye

د هایپر مرتوپيا درملنه

په میوکوال راټولې شوې وړانګې

ټول شيان خړ ويني

نژدې شيان سم نه ویني

Hypermetropic Eye

Presbiopia

لرې شیان سم نه وینی

د سرتګې کلينيکي ناروغۍ  //اطلس

Autorefractometer

Optic Pathway

Convergent Squent

/ث

د دواړو سرتګو لیدل

Axial Myeopia

مایوپیا عینو کو رسه اصالح

یو شی په دواړو سرتګو لیدل

په مایوپیا کې ژور قدامي بیت

نرمې متايس عدسې
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د شبکې انفصال په مایوپیا کې

Lisk Surgery

 Foldableعدسې چې عینکو کې استعاملیږی

/ج

د سرتګی MRI

د سرتګې پرده یا Cataract

Ulcrative Blephritis

Squamous Blepharitis

Epicanthus

Madrosis
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ح/

Cecatrical Ectropion

Chalazion Incision

Stye

Xanthalesma

Symblepharon

Mechanical Ectropion

Unophthalmos

Entropion

Ptosis
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خ/

Sqmous Cell Carcinoma

Sub Conjunctival Hemorrhage

Pannus In Trachoma

Sqmous Cell Carcinoma

Pseudo Membrane

Ophthalmia Neonatorum

Basal Cell Carcinoma

Chalazion

Cilary Congestion
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د/

Trachoma

Cicatrical Entropion

Stratoid Hylosis

Pannus In Trachoma

Mucopurelent Conjunctivitis

Lacrimal System

Ophthalmia Neonatorum

Pterygium

Cobal Stone
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ذ/

Divergent Squint

Extra Ocular Muscle

Watery Eye

Vitrous Opacity

Hypermature Cataract

Bi Convergent Squint Corrected With Glass

Ulternative Squint

Procedure Of DCR
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ر/

Herpes Simplex Keratitis

Bitot Spots

Decementocele

Hypopyon Keratitis

Keratomalacia

Staphyloma

Herpes Zooster

Fungal Keratitis

Corneal Dystrophy
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ز/

Munson’s Test

Vitrous Hemorrhage

Viral Keratitis

Placido Disk

Chronic Dacrocystitis

Fungal Keratitis

Corneal Ulcer Stages

Acute Dacrocystitis

Probing
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س/

Rose Bengal Test

Hypopyon

Keratoconus Feature

Herpes Zooster

Kp’s

Ciliary Congestion

Flurosine Staining

Corneal Foreign Body

Staphyloma
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ش/

 فايلIntra Ocular Lens

Digital Tonometry

Panophthalmitis

Iris Tumor

Conjunctival Congestion

Rubosis Iridis

Kp’s In Iridocyclitis

Mature Cataract

Ant Chamber Angel Satage
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ص/

 فايلCorneal Ulcer

Optic Cupping

Iridocyclitis

Rubosis Iridis

Endophthalmitis

Baphthalmos

Congenital Glaucoma

Ant Chamber Angle Structure

Optic Atrophy
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ض/

Posterior Synechiae

Chorioretinal Scar

Hypertensive Retinopathy

Filtering Surgery

Retinal Detachment

Diabetic Retinopathy

Retinal Tear

Central Serous Retinitis
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ط/

Indirect Fundoscopy

Lagophthalmos

Retinoblastoma

Punctate Keratitis

Exophthalmos

Glaucoma

Papilledema

Haemangioma

د ليکوال پېژندنه
الحاج پوهنوال ډاکټر عبدالبصیر صاىف د الحاج نجم الدین زوى د کونړ والیت ماڼوګي
ولسوالۍ د شموند د کيل اوسیدونکی دی ،په یوه متدینه او رشیفه کورنۍ کې په  ۰۵۳۱ل-ل
کال کې زیږیدلی اولومړنۍ زده کړې یې د ولسوالۍ په ابتدايه ښوونځي کې تر رسه کړيدي .د
هجرت پر مهال متوسطه زدکړې یې د سید جامل الدین په لیسه کې په اعلی درجه تررسه
کړي او بیا یې لسم  ،یوولسم او دولسم ټولګي د  IRCپه تجربوي لیسه کې چې په پیښور کې
وه ،ویيل او په اعلی درجه فارغ شوی دی  ،د دعوت او جهاد پوهنتون د کانکور په ازموینه کې
په لومړۍ درجه طب پوهنځي ته کامیاب او اووه کاله وروسته یې د ( MDډګري) په اعلی
درجه له دې پوهنتون څخه ترالسه کړه .دسرتګې له مضمون رسه د ډېرې مينې له امله په کویټ ریډ کریسټ روغتون کې د
تخصص په پروګرام کې شامل شو په دې مهال یې وړتیا د ټول پرسونل پام ځان ته راواړوه ،زیاتره عميل زدکړې يې د
پېښور په روغتونونو کې تررسه کړي دي،دې تر څنګ یې په ګڼو علمي داخيل او خارجي کانفرانسونو کې برخه اخیستې ده
څرنګه چې نوموړی دغښتيل استعداد  ،لیاقت او اکادمیک کرکرت خاوند و ،د کدر د شمولیت ټول رشایط یې پوره کړي وو؛نو
بیرته په همدې پوهنتون کې د سرتګې په څانګه کې د استاد په حیث مقرر شو ،د دعوت او جهاد پوهنتون چې له کابل
پوهنتون رسه مدغم شو نوموړى بیرته په یوه رتبه تنزیل د ننګرهار پوهنتون په طب پوهنځي کې په  ۰۵۳۰ل-ل کې مقرر شو
،چې تر دې دمه د ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي د سرتګې په څانګه کې استاد او د دې څانګې د شف په توګه دنده
اجرا کوي .د لوړوزدکړو د وزارت لخوا د زده کړو لپاره یې جاپان هیواد ته هم سفر کړی دی .له الله تعالی څخه ورته د
الزیاتو بریاوو په هیله یو.

د استاد لیکل شوي اثار:

 د سرتګې کتنه (تحریر)

 د والدي ډکرو سیستیټ درملنه په مساژ رسه (څیړنه)
 په ننګرهار کې د لوړفشار ریټینوپاتې پریولینس (څیړنه)
تالیف (همدا آثر)
 د سرتګې کلینيکي ناروغۍ

 له محیطي افاتو څخه د سرتګو ساتنه (تحریري مقاله)
 استعدادونه استعامل غواړي (تحريري مقاله)
 د رنجو استعامل د اسالم او ساينس له نظره (تحريري
مقاله)

 د کوچنيانوسرتګو په عمليات کې د هيپارين اغیزې

 د جالل آباد ښار د منځني ښوونځي کوچنيانو کې د

 د جالل آباد ښار د ښوونځيو په زده کوونکو کې

 په  VKCکې د  Triamcenoloneزرق اغېزې (څېړنه)

(څیړنه)

 د انکسار دخطاء او اخطالطات چاپ (څيړنه)
 د لیزر استعامل په سرتګه کې (تحریري مقاله)

انکسار خطاء پېښې او اختالطات (څېړنه)

 د  Chalazionپه درملنه کې  Triamcenoloneاغېزې

(څېړنه)

 متايس عدسيې (تحریري مقاله)

ډاکټر عبدالنصري صاىف
جالل اباد

د افغانستان د  8پوهنتونونو د چاپ شوپو طبي کتاپونو لست
(کابل ،کابل طبي پوهنتون  ،ننګرهار ،خوست ،کندهار ،هرات ،بلخ او کابیسا)  ۲۰۱۰ـ ۲۰۱8
شمیره
۱

فارمکولوژي

۳

انتاين ناروغۍ

۵

زېږون

۷

تنفيس او د زړه د دسامونو
روماتیزمل ناروغۍ

۹

توبرکلوز

۱۱

بیوفزیک

۱۳

فزیک نور

۱۵

د سینې ناروغۍ او توبرکلوز

۱۷

کلینیکي رادیولوژي

۱۹

د پښتورګو ناروغۍ

۲۱

د هضمي جهاز ناروغۍ

۲۳

د وینې ناروغۍ

۲۵

د ځیګر ناروغۍ

۲۷

تشخیيص رادیولوژي

۲۹

د وینې رسطان

۳۱

اطفال

۳۳

تغذیه او روغتیا

۳۵

ډیموګرافی او کورنی تنظیم

۳۷

د عمومي جراحي اساسات

۳۹

پوهندوی سید قمرب عيل
حیدري
پوهنوال ډاکرت عبدالنارص
جبارخېل
پوهنمل ډاکټر مریم اکرم
معصوم
پوهاند ډاکرت طیب نشاط
پوهندوی ډاکټر سید انعام
سیدي
پوهاند میر محمد ظاهر
حیدري
پوهاند میر محمد ظاهر
حیدري
ډاکټر نارص محمد شینواری
پوهنوال ډاکټر غالم سخي
رحامنزی
پوهاند ډاکټر محمد ظاهر
ظفرزی
پوهاند ډاکټر محمد ظاهر
ظفرزی
پوهاند ډاکټر محمد ظاهر
ظفرزی
پوهاند ډاکټر محمد ظاهر
ظفرزی
پوهنوال ډاکټر غالم سخي
رحامنزی
پوهنوال ډاکرت نظر محمد
سلطانزی
پوهنوال ډاکټر محمد رسول
فضيل
پوهیالی ډاکټر محمد هارون
پوهیالی ډاکټر محمد ابراهیم
شیرزی
پوهندوی ډاکټر بادشاه زار
عبدايل

جراحي ،د کلينیکي معایناتو

پوهندوی ډاکټر بادشاه زار

سیستم

عبدايل

۴۱

عمومي پتالوژي

۴۳

د ساري ناروغیو کنټرول

۴۵

طبي هستولوژي

۴۷

یورولوژي

۴۹

اخالق طبابت

پوهنوال ډاکټر خلیل احمد
بهسودوال
پوهندوی ډاکټر محمد
عظیم منګل
پوهنوال ډاکټر خلیل احمد
بهسودوال
پوهنوال ډاکرت عبداالحد حمید
پوهاند ډاکټر عبدالغفور همدل
صدیقی

شمیره

د کتاب نوم

لیکوال

پوهنتون

د کتاب نوم

لیکوال

ننګرهار

۲

کتاب والدی

پوهندوی داکرت حسن فرید

ننګرهار

۴

د سرتګو ناروغۍ

پوهنمل داکرت خالد یار

ننګرهار

ننګرهار

۶

د کوچنیانو د وینې

پوهندوی داکرت منصور

ننګرهار

ناروغۍ

اسلمزی

ننګرهار

۸

ننګرهار

۱۰

بلخ

۱۲

بلخ

۱۴

کندهار

۱۶

ننګرهار

۱۸

ننګرهار

۲۰

ننګرهار

۲۲

ننګرهار

۲۴

ننګرهار

۲۶

عمومي هستولوژي

ننګرهار

۲۸

پتالوژی عمومی

ننګرهار

۳۰

ننګرهار

۳۲

ننګرهار

۳۴

د رسطاين ناروغیو

پوهاند داکرت ظاهر ظفرزی

اندوکراینولوژی او

پوهاند داکرت محمد طیب

ننګرهار

روماتولوژي

نشاط

د ماشومانو کلینکی

پوهنوال ډاکټر نارص خان

معاینه

کاموال

د پرازیتولوژي اساسات

ډاکرت محمد صابر

اساسات

د کوملو بندش او د

پوهاند ډاکټر عبدالرؤف

پریطوان جراحي ناروغی

حسان

الرښود
( انګلیسی)

پوهندوی داکرت منصور
اسلمزی

د هضمي جهاز او

پوهنوال ډاکټر عبدالواحد

پښتورګو ناروغۍ

وثیق

ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار

ننګرهار

کندهار

پوهاند ډاکټر محمد معصوم

کابل طبی

عزیزی

پوهنتون

روش های ارزيابی

پوهندوی ډاکټر فاروق

کابل طبی

کلنيکی اطفال

حمیدي

پوهنتون

جراحی بطن وملحقات آن

بيولوژي ماليکويل حجره،
بخش اول
بيولوژي ماليکويل حجره،
بخش دوم
د توبرکلوز ناروغۍ

ننګرهار

۳۶

امراض ساری اطفال

خوست

۳۸

د کوچنيانو ناروغۍ

خوست

۴۰

پوهندوی ډاکټر فضل الهی
رحامين
دوکتورس زهرا فروغ
پوهنوال عيل یوسف پور
پوهنوال عيل یوسف پور
ډاکټر محمد نارص نارصي

هرات
کابل طبی
پوهنتون
کابل طبی
پوهنتون
کندهار

پوهاند ډاکټر سلطان محمد
صافی

پوهنتون

پوهاند ډاکټر سلطان محمد

کابل طبی

صافی

پوهنتون

امراض جراحی بطن و
ملحقات ان

دوست

ننګرهار

۴۲

هستولوژي

پوهاند ډاکټر بری صدیقي

ننګرهار

۴۴

د وينې فزيولوژي

ننګرهار

۴۶

طبي بيوشمي

ننګرهار

۴۸

فزیک اوپتيک
اورتوپيدي او کرسونه

کندهار

کابل طبی

پوهندوی ډاکټر عبدالخالق

بلخ

هرات

ننګرهار

د کوچنیانو د درملنې

۵۰

پوهنتون

پوهنمل ډاکرت ويل محمد
ویاړ

کندهار
کابل طبی
پوهنتون
کندهار

پوهاند دوکتور خان محمد

کابل طبی

احمدزی

پوهنتون

پوهنوال غالم قادر دهګان
پوهنمل ډاکټر محمد هامیون
مصطفی

هرات
کندهار

۵۱

فزیکل ډیاګنوزس

۵۳

د زړه او رګونو ناروغۍ

۵۵

د چاپیریال او ډندیزه روغتیا

۵۷

هیامتولوژي ،ایمینولوژي او

پوهندوی دوکتور ایمل

د ویټامینونو کموايل ناروغۍ

شیرزی

۷۱

اکسیر
پوهاند دوکتور سلطان محمد
صافی

ننګرهار

۵۶

اناتومی

ننګرهار

۵۸

الرتاساونډ تشخيصيه

ننګرهار

۶۰

ننګرهار

۶۲

ننګرهار

۶۴

ننګرهار

۶۶

کابل طبی
پوهنتون
کابل طبی
پوهنتون

مایکروبیولوژی

پوهاند محمد جمعه حنیف

امراض جراحی سیستم

پوهاند ډوکتور عبدالوهاب

کابل طبی

هضمی و ملحقات آن

نورا

فزیک طبی بخش میخانیک

پوهاند میر محمد ظاهر
حیدری

توضیح اساسات فزیک ،و

پوهاند میر محمد ظاهر

سایل تشخیصیه طبی

حیدری

نور و فزیک جدید

پوهنوال غالم قادر دهګان

عمومي جراحي ،لومړی

پوهندوی ډاکرت بادشاه زار

ټوک

عبدالی

اناتومی و فزیولوژی انسان،

پوهندوی محمد طاهر

جلد اول

نسیمی

۸۵
۸۷

امراض روانی ،جلد اول

۸۹

انتاين ناروغۍ ( انګلیسی)

۹۱

پرازیتولوژی طبی

۹۵

پوهاند دوکتور نادر احمد

ننګرهار

۵۴

اساسات جراحی

هرات

روانی رنځپوهنه

۹۳

نیازی

جلد

۶۹

۸۳

پوهنوال دوکتور عبدالستار

د کوچنیانو ناروغۍ ،دوهم

امراض اطفال

۸۱

امین

نیازی

۶۷

۷۹

پوهنمل ډاکټر نجیب الله

پوهنوال دوکتور عبدالستار

رهنامی تدریس طب

۷۷

رحامين

ناروغۍ

۶۱

۷۵

پوهنوال ډاکټر محمد عارف

د هضمي سیستم او پښتوروګو

د کوچنیانو ناروغۍ ،اول جلد

۷۳

پوهندوی ډاکټر دل آقا دل

هادی

۵۹

۶۵

اپریدی

پوهندوی ډاکټر سیف الله

د کوچنیانو تغذیه

۶۳

پوهنوال ډاکرت حفیظ الله

ننګرهار

۵۲

بطن حاد و مزمن

مایکرو بیولوژی طبی ،جلد
اول
مایکرو بیولوژی طبی ،جلد
دوم

۹۷

رهنمود  PBLدر افغانستان

۹۹

تروماتولوژی

۱۰۱

نرسنگ عملیاتخانه

۱۰۳

امربیولوژی طبی

پوهندوی ډاکرت جهان شاه
تڼی
پوهندوی دوکتور عبدالعزیز
نادری
پوهنمل ډاکرت محمد ذکریا
امیرزاده
پوهاند دوکتور عبیدالله عبید
پوهاند دوکتور عبیدالله عبید
پوهاند دوکتور عبیدالله عبید
پوهاند دوکتور محمد فرید
برنایار
پوهنوال دوکتور عبدالغفور
ارصاد
پوهاند دوکتور نجیب الله
امرخیل
پوهندوی داکرت بشیر نورمل

پوهنتون

د قندونو هضم ،جذب او
استقالب

د پوستکی ناروغۍ

سید یوسف مانووال

حرارت و ترمودینامیک

پوهنوال غالم قادر دهګان

عمومي جراحي ،دوهم

پوهندوی داکرت بادشاه زار

ټوک

عبدالی

اناتومی و فزیولوژی

پوهندوی محمد طاهر

انسان،جلد دوم

نسیمی

بلخ
خوست

۸۶

تعذیه او سؤ تغذیه

۸۸

امراض روانی ،جلد دوم

۹۰

بیړنی طبی پیښی

پوهنتون
کاپيسا

۹۸

هرات

۱۰۰

کابل طبی
پوهنتون
کابل طبی
پوهنتون

والدي جراحي ،ملړی
ټوک
والدي جراحي ،دوهم
ټوک
د غوږ ،پزی او ستونی
ناروغۍ
مایکروبیولوژی عمومی

وثیق
پوهندوی دوکتور عبدالعزیز
نادری
پوهنوال داکرت عبدالواحد
وثیق

ننګرهار

ننګرهار`
کابل طبی
پوهنتون
هرات
کابل طبی
پوهنتون
بلخ
بلخ
بلخ
هرات
خوست
بلخ
قندهار
کابل طبی
پوهنتون
قندهار

داکرت عجب گل مومند

قندهار

داکرت عزیز الله فقیر

کندهار

دوکتور شعیب احمد
شاخص

تشخیصیه رادیولوژي

بیړنی درملنې

ننګرهار

داکرت عجب گل مومند

د زړه او سږو د ناروغیو

در تداوی امراض قلبی

کابل طبی

قندهار

رنځورمل

و وعایی
۱۰۴

پوهنوال داکرت عبدالواحد

پوهنیار ډاکرت شاه محمد

گیاهان طبی مستعمله
۱۰۲

دوکتور محمد یونس فخری

حرارت

۸۴

کابل طبی

ارصاد

فزیک طبی بخش

خوست

۹۶

پوهنوال دوکتور عبدالغفور

حیدری

۸۲

پوهنتون

معصوم عزیزی

پوهاند میر محمد ظاهر

هرات

کابل طبی

پوهاند دوکتور محمد

طبی

۸۰

۹۴

شینواری

اساسات پرازیتولوژی

بلخ

پوهنتون

پوهندوی دوکتور اسدالله

یوسف مبارک

کبد

پوهنتون

دوکتور یحیی فهیم پوهیالی

پوهنمل دوکتور محمد

امراض جهاز هضمی و

کابل طبی

ننګرهار

ناروغۍ

۷۰

پوهنتون

کامل

ظفرزی

۷۸

کابل طبی

پوهندوی ډاکټر محمد نواب

کابل طبی

پوهنتون

د خولی او هضمي سیستم

جراحی عصبی

۹۲

سهار

پوهاند دوکتور ظاهر

انالیز ریاضی

کندهار

پوهنمل ډاکټر حفيظ الله

ناروغۍ

بلخ

پوهنتون

امرخیل

د غوږ  ،پزی او ستونی

۷۶

کابل طبی

پوهاند ډاکټر نجیب الله

اسحاق خاورین

۶۸

۷۴

ارصاد

پوهنمل دوکتور میر محمد

جراحي بطن

۷۲

پوهنوال ډاکټر عبدالغفور

هرات

پوهنوال محمد عثامن
بابری
ډاکرت عبدالولی رنځمل
وردک

هرات
خوست
کابل
پوهنتون
خوست

۱۰۵

د احصاییی اساسات

پوهنیار محمد اغا ضیاء

۱۰۷

امربيولوژی عمومی انسان

پوهندوی داکرت بشیر نورمل

۱۰۹

کمک های اولیه

۱۱۱

طبي هستالوژی

پوهاند دوکتور نجیب الله

۱۱۳

پوهاند داکرت بری صدیقی
دانیل دی موس

دانیل دی موس

جلد دوم
۱۱۷
۱۱۹
۱۲۱
۱۲۳
۱۲۵
۱۲۷
۱۲۹

۱۳۱

۱۳۳
۱۳۵
۱۳۷

احصاییه
کالسیک او مالکیولی
جنتیک

۱۴۳

۱۴۵

ننګرهار

۱۲۸

ننګرهار

۱۳۰

ننګرهار

۱۳۲

ننګرهار

۱۳۴

عمومي کیمیا

ننګرهار

۱۳۶

فارمکولوژی ،دوهم ټوک

خوست

۱۳۸

د جهازاتو اناتومي

ننګرهار

۱۴۰

ننګرهار

۱۴۲

ننګرهار

۱۴۴

ننګرهار

۱۴۶

ننګرهار

۱۴۸

ننګرهار

۱۵۰

ننګرهار

۱۵۲

ډاکرت غالم ربی بهسودوال

اناټومي(Iهډوکی ،مفاصل او

پوهنمل ډاکرت محمد نارص

عضالت)

نرصتی

حاد اپندیسا یتیس ،تشخیص،

پرفیسور دوکتور محمد

اختالطات او تداوي

رشیف رسوری
پوهنوال ډاکرت محمد حسین
یار
پوهنمل داکرت محمد نارص
نرصتی

د طبي عامو ستونځو عميل

داکرت مالټی ال-وان

الرښود (انګلیيس)

بلومرودر

نشه یي توکي او اړونده

ډاکټر محمد سمین

ناروغۍ

ستانکزی

۱۴۷
۱۴۹

بیړنۍ طبی درملنې

۱۵۱

نیونتولوژي

سیدی
دوکتور ګل سیام ابراهیم
خیل قادری
پوهنمل ډاکرت مسیح الله
مسیح

د نویو زیږیدلو ماشومانو د

پوهندوی ډاکرت نارص خان

ستونزو اهتاممات

کاموال

په ماشومانو کې نری

پوهنمل ډاکرت حقیق الله

رنځ

چاردیوال

نصاب او درسی مفردات

ننګرهار طب پوهنځی

پوهنتون
هرات
خوست
خوست

خوست

ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار

ننګرهار

(انګلیسی)

الرښود (انگلیسی /پښتو)

عصبي جراحي

پوهندوی ډاکرت سید شال

کابل طبی

د ننګرهار طب پوهنځی

د درملو د استعامل عملی

۱۴۱

راډیو ګرايف

رحامنزی

ننګرهار

بلومرودر

طبي امربیولوژی

تصويرې يا تر سيمې

پوهنوال ډاکرت غالم سخی

۱۲۶

ډاکرت مالټې ایل وان

۱۳۹

ځواکي

وراثت او ډسمورفولوژي

بهسودوال

خیل قادري

د کوچنیانو خوار

ننګرهار

پوهنوال ډاکرت خلیل احمد

داکرتگل سیام ابراهیم

حیات

۱۲۴

پوهنوال ډاکرت ایمل شیرزی

پوهاند دوکتور بری صدیقی

پوهندوی ډاکرت سمیع الله

طبي ترمینالوژي

حلیم

حسن فرید

الیفاتیک برخه

ننګرهار

پوهاند ډاکرت سید رفیع الله

پوهندوی ډاکرت محمد

ولیزی

۱۲۲

اداره

سخی حسنی

عضوي کیمیا ،د

اورتوپیدی

د عامی روغتیا اساسات او

امربیولوژي

۱۱۶

پوهندوی دوکتور غالم

پوهندوی دوکتور ګل حسن

دوکتور محمد صابر

رحامنی

سیستمونو فارمکولوژي

۱۱۴

عمومي جراحی

ننګرهار

پوهنمل ډاکرت محمد عارف

د اتونوم او مرکزي عصبي

پوهنتون

۱۱۲

امربیولوژی

۱۲۰

بحران څارنه

د سیستمونو پتالوژي

کابل طبی

۱۱۰

امراض نسایی

پوهاند محمد بشیر دودیال

د داخلې بیړنې پیښې او د

الرښود (انگلیسی)

پوهنتون

۱۰۸

امراض یورولوژی

ننګرهار

اپریدی

د بیړنیو پیښو د درملنې

کابل طبی

ناروغۍ

محمد صافی

۱۱۸

پوهنوال ډاکرت حفیظ الله

هلمنتولوژي

کابل طبی
خوست

رهنامی انستیزی برای
۱۱۵

پوهنتون

امرخیل

جلد اول
کشورهای رو به انکشاف،

کابل طبی

پوهنتون

رهنامی انستیزی برای
کشورهای رو به انکشاف،

کندهار

۱۰۶

د کوچنیانو ساری

پوهاند دوکتور سلطان

خوست

پوهندوی داکرت عبدالبصیر
منگل
داکرت سید ملیار سادات
پوهنوال داکرت عبدالستار
نیازی

اناټومی دریم جلد
عصبي سیستم ،حواس
او اندوکراین غدوات
د ماشومانو د ناروغیو
عميل الرښود
(انګلیيس)

پوهاند دوکتور خیرمحمد
ماموند
پوهنوال داکرت سید قمرب
علی حیدری
پوهنوال ډاکرت محمد
حسین یار
پوهنمل داکرت محمد نارص
نرصتی
داکرت مالټی ال-وان
بلومرودر

ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار

ننګرهار

ننګرهار

د رواين روغتیایي
ستونځو عميل الرښود

سیان نیکوالس

ننګرهار

(انګلیيس)
د شحمیاتو استقالب

دوکتور محمدم عظیم
عظیمی

رسطان او د چاپیریال رادیو

پوهنوال ډاکرت نظر محمد

اکټیویټي

سلطانزی ځدران

د تنفيس سیستم
فزیولوژي
عصبي ناروغی

ننګرهار
ننګرهار

دوکتور احسان الله احسان

ننګرهار

پوهنمل داکرت بالل پاینده

ننګرهار

۱۵۳

د زړه برقي ګراف )(ECG

۱۵۵

د شکرې ناروغي

۱۵۷

تلویزیوين آزموینې

۱۵۹
۱۶۱

۱۶۷
۱۶۹
۱۷۱

ډاکرت محمد نعیم همدرد
پوهندوی داکرت نجیب الله
خلیيل

د بويل تناسيل سیستمو
اناتومي

نرصتی

عصبي جراحي

ټولګۍ د لومړی سمیسرت
لپاره

۱۶۵

سادات

پوهنمل دکتور محمد نارص

د کوچنیانو نارغی د پنځم
۱۶۳

رنځوروال ډاکټر سید عبدالله

پوهندوی دوکتور فضل
الرحیم شګیوال
پوهاند داکرت عبدالستار
نیازی

د کوچنيانو د جهازاتو

پوهاند داکرت عبدالستار

معمولې ناروغۍII

نیازی

د اندوکراین ،زړه ،رګونو او

پوهنوال داکرت احسان الله

پښتورګو فزیوژي

احسان

د ځیګر ویروسی التهاب

دوکتور محمد اسحاق

(طبی تشخیص او درملنه)

رشیفی

طبي پرازیتولوژي

پوهنوال دوکتور غالم
جیالين ويل

ننګرهار

۱۵۴

الټراسونډ

ننګرهار

۱۵۶

فزیکي تشخیص

داکرت عبدالنارص جبارخیل

د هضمي سیستم

پوهنمل دکتور محمد نارص

اناتومي

نرصتی

د زړه او د وینی د رګونو

پوهنمل دکتور محمد نارص

اناټومی

نرصتی

بیوفیزیک

پوهنیار پښتنه بنایی

د کوچنيانو د جهازاتو

پوهاند داکرت عبدالستار

معمولې ناروغۍ I

نیازی

ننګرهار

۱۵۸

ننګرهار

۱۶۰

ننګرهار

۱۶۲

ننګرهار

۱۶۴

ننګرهار

۱۶۶

انتاين ناروغی

ننګرهار

۱۶۸

د جراحی انکال

ننګرهار

۱۷۰

مالریا

ننګرهار

۱۷۲

وراثت

ننګرهار

۱۷۴
۱۷۶

د کوچنیانو ناروغۍ لومړی

پوهاند دوکتور احمد سیر

ټوک

احمدی

۱۷۵

عقلی ناروغۍ

داکرت بالل پاینده

ننګرهار

۱۷۷

کرسونه او خلعې

پوهندوی سید بها کریمي

ننګرهار

۱۷۸

۱۷۹

نسایي ناروغۍ

ننګرهار

۱۸۰

خوست

۱۸۲

ننګرهار

۱۸۴

ننګرهار

۱۸۶

ننګرهار

۱۸۸

۱۷۳

۱۸۱

پوهندوی دوکتورس تورپیکې
اپریدی

د ماشومانو د معدې معایي

پوهنمل ډاکرت ولی ګل

سیستم او ینې ناروغی

مخلص

۱۸۳

د سیستمونو هستالوژی

۱۸۵

د ټټر اناټومي

۱۸۷

عمومي هستالوژی

پوهاند دوکتور خلیل احمد
بهسودوال
پوهنیار دوکتور یام صدیقي
پوهاند دوکتور خلیل احمد
بهسودوال

مومند
دوکتور محمد اسحاق
رشیفی
پوهنوال دوکتور ګل سامل
رشافت

د کوچنیانو ناروغۍ

پوهاند دوکتور احمد سیر

دوهم ټوک

احمدی

فزیکي کیمیا دوهم
جلد ،ترمودینامیک

حبیب الله نوابزاده

د کوچنیانو ساري

پوهندوی دوکتور نجیب

ناروغۍ

الله امین

د ګیډی د ملحقاتو د

پوهنوال دوکتور بادشاه زار

جراحي ناروغي

عبدالی

د سیستمونو پتالوژی

پوهاند دوکتور خلیل احمد

دیمه برخه

بهسودوال

د پوستکي ناروغۍ

پوهنوال ډاکټر سید انور
اکربي

رادیولوژی ازموینی او

پوهنوال داکرت غالم سخی

ناروغتیاوې

رحامنزی

ننګرهار

۱۹۰

د طبابت لنډ تاریخ

پوهاند عبدالحی مومنی

۱۹۲

۱۹۱

میخانیک او د نور فزیک

پوهنیار هدایت الله

ننګرهار

۱۹۳

عمومي بیولوژي

پوهنمل جامعت خان همت

ننګرهار

۱۹۴

۱۹۵

فارمکولوژی ،دریم ټوک

ننګرهار

۱۹۶

۱۹۷

طبي فزیولوژی

پوهاند رشیف الله نعامن

ننګرهار

۱۹۸

۱۹۹

عمومی بیولوژی

پوهندوی الفت شیرزی

ننګرهار

۲۰۰

د سینې رسطان ،پېژندنه،

پوهنوال ډاکرت نظر محمد

درملنه او مخنیوی

سلطانزی ځدران

ننګرهار

۲۰۲

د سینې بطن او حوصلې

پوهندوی ډاکرت حمیدالله

اناټومي

حامد

خوست

۲۰۴

۲۰۳

رنځوریار داکټر عجب ګل

عام طبی (دری)

ناروغیو کلینیکی هنډبوک

۲۰۱

اپریدی

رهنامی عملی مشکالت

د نیونتالوژی او کوچنیانو د

حیدري

پوهنوال داکرت حفیظ الله

بلومرودر

زی

پوهنوال سید قمرب عيل

سلطاين

ډاکرت مالټې ایل وان

پوهنوال دوکتور منصور اسلم

۱۸۹

ډاکټر محمد یونس

د برق فزیک

پوهنیار هدایت الله

د تنفسی سیستم او د

پوهاند دوکتور سیف الله

زړه روماتیزمل ناروغۍ

هادي

عمومی پتالوژي
د پالستیک جراحی
اساسات او تخنیکونه
د عصبي سیستم
اناټومي
د وینې حجرو ،تنفي
جهاز ،هضمي جهاز ،او
نوو زېږېدلو فزیولوژي
فزیکي تشخیص او د
تاریخچې اخستنه

پوهندوی دوکتور محمد
آصف

ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار

ننګرهار

ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار
خوست
ننګرهار
ننګرهار
بلخ
ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار

داکرت الفت هاشمی

ننګرهار

پوهنیار دوکتور یام صدیقي

ننګرهار

پوهنوال دوکتور جنت میر
مومند
پوهاند ډاکرت رشیف الله

ننګرهار

ننګرهار

د ځانګړو حسیتونو،
۲۰۵

پوستکي ،اوتونومیک او
مرکزي سېستم فزیولوژي

۲۰۷

جراحی عمومی اطفال

پوهنوال دوکتور محب الله
شینواری
پوهنیار داکرت توریالی
حکیمی

 ۱۴۰طبي کتابونه په دی
۲۰۹

وی دی کې (پښتو ،دري او

بېال بېل مؤلفین

انګلیسی)
۲۱۱
۲۱۳
۲۱۵

۲۱۷

۲۱۹
۲۲۱

عصبي معاینات او

پوهنوال داکرت جهان شاه

سلوکپوهنه

تڼی

د عامو کرسونو ټړلې درملنه

پوهندوی دوکتور ظاهر ګل
منګل

د داخله ناروغیو تفریقی

پوهاند دوکتور سیف الله

تشخیص لومړی برخه

هادی

امینو فارمکولوژي
تشخیصیه رادیولوژي،
دوهمه برخه ،سینه یا صدر
رادیولوژي

پوهنوال دوکتور غالم ربی
بهسودوال
دوکتور نور محمد شینواری

ننګرهار
کابل طبی
پوهنتون
ټول
پوهنتونونه

۲۰۶

۲۰۸

د درملو بدی اغیزی

پوهنوال سید قمبر علی
حیدری

معاینات کلینیکی اطفال

پوهندوی دوکتور سید نجم

بطور ساده

الدین جالل

 ۲۱۴طبي کتابونه په
۲۱۰

دی وی دی کې (پښتو،

بېال بېل مؤلفین

دري او انګلیسی)
پوهاند دوکتور بادشاه زار

خوست

۲۱۲

عصبي جراحي

خوست

۲۱۴

د ویني ناروغۍ

داکرت حیات الله احمدزی

ننګرهار

۲۱۶

د داخله ناروغیو تفریقی

پوهاند دوکتور سیف الله

تشخیص دهمه برخه

هادی

ننګرهار

۲۱۸

ننګرهار

۲۲۰

د ماشومانو تنفيس،
زړه ،وینې او پښتورګو
ناروغی
طبی فزیک

عبدايل

پوهاند داکرت نجیب الله
امین
پوهنیار هدایت الله مهمند

پوهنوال داکرت سید عارف
ویاړ
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ننګرهار
کابل طبی
پوهنتون
ټول
پوهنتونونه
خوست
ننګرهار
ننګرهار

ننګرهار

ننګرهار

Publishing Textbooks
Honorable lecturers and dear students!
The lack of quality textbooks in the universities of Afghanistan is a serious
issue, which is repeatedly challenging students and teachers alike. To
tackle this issue, we have initiated the process of providing textbooks to
the students of medicine. For this reason, we have published 289 different
textbooks of Medicine, Engineering, Science, Economics, Journalism and
Agriculture (96 medical textbooks funded by German Academic Exchange
Service, 170 medical and non-medical textbooks funded by German Aid
for Afghan Children, 7 textbooks funded by German-Afghan University
Society, 2 textbooks funded by Consulate General of the Federal Republic
of Germany, Mazar-e Sharif, 3 textbooks funded by Afghanistan-Schulen,
1 textbook funded by SlovakAid, 1 textbook funded by SAFI Foundation
and 8 textbooks funded by Konrad Adenauer Stiftung) from Nangarhar,
Khost, Kandahar, Herat, Balkh, Al-Beroni, Kabul, Kabul Polytechnic and
Kabul Medical universities. The book you are holding in your hands is a
sample of a printed textbook. It should be mentioned that all these books
have been distributed among all Afghan universities and many other
institutions and organizations for free. All the published textbooks can be
downloaded from www.ecampus-afghanistan.org.
The Afghan National Higher Education Strategy (2010-2014) states:
“Funds will be made available to encourage the writing and publication of
textbooks in Dari and Pashto. Especially in priority areas, to improve the
quality of teaching and learning and give students access to state–of–the–
art information. In the meantime, translation of English language
textbooks and journals into Dari and Pashto is a major challenge for
curriculum reform. Without this facility it would not be possible for
university students and faculty to access modern developments as
knowledge in all disciplines accumulates at a rapid and exponential pace,
in particular this is a huge obstacle for establishing a research culture. The
Ministry of Higher Education together with the universities will examine
strategies to overcome this deficit ”.
We would like to continue this project and to end the method of manual
notes and papers. Based on the request of higher education institutions,
there is the need to publish about 100 different textbooks each year.

I would like to ask all the lecturers to write new textbooks, translate
or revise their lecture notes or written books and share them with us
to be published. We will ensure quality composition, printing and
distribution to Afghan universities free of charge. I would like the
students to encourage and assist their lecturers in this regard. We
welcome any recommendations and suggestions for improvement.
It is worth mentioning that the authors and publishers tried to prepare the
books according to the international standards, but if there is any problem
in the book, we kindly request the readers to send their comments to us
or the authors in order to be corrected for future revised editions.
We are very thankful to Kinderhilfe-Afghanistan (German Aid for Afghan
Children) and its director Dr. Eroes, who has provided fund for this book.
We would also like to mention that he has provided funds for 170 medical
and non-medical textbooks so far.
I am especially grateful to GIZ (German Society for International
Cooperation) and CIM (Centre for International Migration &
Development) for providing working opportunities for me from 2010 to
2016 in Afghanistan.
In our ministry, I would like to cordially thank Minister of Higher Education
Dr. Najibullah K. Omary (PhD), Academic Deputy Minister Prof Abdul
Tawab Balakarzai, Administrative & Financial Deputy Minister Prof Dr.
Ahmad Seyer Mahjoor (PhD), Administrative & Financial Director Ahmad
Tariq Sediqi, Advisor at Ministry of Higher Education Dr. Gul Rahim Safi,
Chancellor of Universities, Deans of faculties, and lecturers for their
continuous cooperation and support for this project .
I am also thankful to all those lecturers who encouraged us and gave us all
these books to be published and distributed all over Afghanistan. Finally I
would like to express my appreciation for the efforts of my colleagues
Hekmatullah Aziz and Fahim Habibi in the office for publishing books.
Dr Yahya Wardak
Advisor at the Ministry of Higher Education
Kabul, Afghanistan, April, 2019
Office: 0756014640
Email: textbooks@afghanic.de

Message from the Ministry of Higher Education
In history, books have played a very important role
in gaining, keeping and spreading knowledge and
science, and they are the fundamental units of
educational curriculum which can also play an
effective role in improving the quality of higher
education. Therefore, keeping in mind the needs of the society and
today’s requirements and based on educational standards, new
learning materials and textbooks should be provided and
published for the students.
I appreciate the efforts of the lecturers and authors, and I am very
thankful to those who have worked for many years and have
written or translated textbooks in their fields. They have offered
their national duty, and they have motivated the motor of
improvement.
I also warmly welcome more lecturers to prepare and publish
textbooks in their respective fields so that, after publication, they
should be distributed among the students to take full advantage of
them. This will be a good step in the improvement of the quality of
higher education and educational process.
The Ministry of Higher Education has the responsibility to make
available new and standard learning materials in different fields in
order to better educate our students.
Finally I am very grateful to German Aid for Afghan Children and
our colleague Dr. Yahya Wardak that have provided opportunities
for publishing this book.
I am hopeful that this project should be continued and increased
in order to have at least one standard textbook for each subject, in
the near future.
Sincerely,
Dr. Najibullah K. Omary (PhD)
Minister of Higher Education
Kabul, 2019

