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)Orbit( کاسه چشم
کره چشم درون محفظه ای استخوانی به نام اربیت قرار گرفته است. حجم اربیت در بالغین حدود 30 میلی لیتر است و 
7 استخوان در ایجاد جداره های آن نقش دارند که عبارتند از: استخوان فرونتال )پیشانی(، زیگوما )گونه ای(، ماگزیال، 

اتموئید، اسفنوئید، الکریمال )اشکی( و پاالتین )کامی(.

 سقف اربیت 
از صفحه اربیتال استخوان فرونتال و بال کوچک اسفنویید تشکیل شده است.

 دیواره لترال اربیت
 ضخیم ترین و مستحکم ترین دیواره اربیت است از استخوان زایگوماتیک و بال بزرگ استخوان اسفنویید تشکیل شده 

است و توسط superior orbital fissure از بال کوچک جدا می شود.

 دیواره مدیال اربیت
 از صفحه اربیتال استخوان اتمویید / استخوان الکریمال زِایده فرونتال ماگزیال و بال کوچک اسفنویید تشکیل شده است.

 کف اربیت 
از استخوان ماگزیال /پاالتین و صفحه اربیتال استخوان زایگوماتیک تشکیل شده است.

شکل 1-1. الف و ب( ساختمان استخوان های اربیت از نمای روبرو

 شـیار کاسـه ای فوقانـی )Superior Orbital Fissure( بیـن دیـواره خارجی و فوقانی قرار گرفته اسـت و اعصاب 
حرکتـی چشـم )عصـب III، IV و VI( از طریق این شـیار وارد اربیت می شـوند.
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 اکثـر شکسـتگی های ناشـی از ضربه هـای غیرنافـذ ماننـد ضربـه مشـت باعـث شکسـتگی )Blow- out( در کف 
می شـوند.  اربیت 

 عضله مایل تحتانی تنها عضله ای است که از کف اربیت منشأ می گیرد.

رأس اربیت )حلقه Zinn( مدخل تمام عروق و اعصاب چشم و مبدأ تمام عضالت خارج چشمی به جزء عضله مایل تحتانی 
است )شکل 1-2(. 

شكل 1-2. نماي لترال اربيت و عضالت تشكيل دهنده آن

)Ciliary Ganglion( عقده سیلیاری
عقده سیلیاری یک سانتی متر جلوتر از حلقه Zinn قرار گرفته است و از سه ریشه تشکیل می شود :

 1 اعصاب حسی بلند  2 اعصاب حرکتی کوتاه   3 اعصاب سمپاتیک 

اعصاب خروجی از عقده سیلیاری، اعصاب سیلیاری کوتاه به تعداد 10-6 عدد هستند که به طرف جلو، حرکت کرده و وارد 
عضله مژگانی شده و در همین محل عصب دهی قرنیه، جسم مژگانی و عنبیه را نیز انجام میدهند.

شکل 1-3. موقعیت عقده سیلیاری و اجزا تشکیل دهنده آن
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 خون رسانی اربیت
شریان افتالمیک که شاخه ای از شریان کاروتید داخلی است عمده خونرسانی ساختارهای درون اربیت را به عهده دارد. تخلیه وریدی 
اربیت از طریق وریدهای افتالمیک فوقانی و تحتانی که به سینوس کاورنو و شبکه وریدی پتریگوئید تخلیه می شوند صورت می گیرد.

 )Globe( کره چشم 
کره چشم یک سوم فضای اربیت را اشغال کرده و بقیه فضای آن را چربی و عضالت خارج چشمی تشکیل میدهد. طول قدامی

خلفی کره چشم 24 میلی متر است.
افزایش قطر قدامی- خلفی کره چشم باعث نزدیک بینی )میوپی( و کاهش آن باعث دوربینی )هایپروپی (می شود.

گلوب از سه الیه تشکیل شده است که عبارتند از اسکلرا، بافت یووه آ و شبکیه 

)Conjunctiva( ملتحمه
غشاء مخاطی نازک و شفاف که در حاشیه پلک، با پوست امتداد پیدا میکند و در 
لیمبوس به اپی تلیوم قرنیه می پیوندد. قسمتی از ملتحمه که سطح خلفی پلک ها را 
می پوشاند تحت عنوان ملتحمه پلکی )Palpebral( و قسمتی از ملتحمه که سطح 

قدامی صلبیه را می پوشاند ملتحمه چشمی )Bulbar( نامیده می شود. )شکل 1-4(.

)Cornea( قرنیه
ناحیه  در  و  است  خونی  عروق  فاقد  که  است  کره چشم  شفاف  قدامی و  قسمت 
لیمبوس به اسکلرا می چسبد. ضخامت مرکزی قرنیه در بالغین حدود 540 میکرون 
است که در قسمت محیطی ضخامت بیشتری دارد. قطر افقی قرنیه بالغین حدود 
12 میلی متر است. قرنیه از قدام به خلف از پنج الیه تشکیل می شود )شکل 1-5(.

 1 اپی تلیوم  2 الیه بومن

 3 استروما  4 غشاء دسمه 

 5 اندوتلیوم 

 اپی تلیوم قرنیه
اپی تلیوم قرنیه با ضخامت 50 میکرومتر در امتداد اپی تلیوم ملتحمه بولبار قرار دارد. اپی تلیوم دارای 5 یا 6 الیه سلولی 
است که مرتبًا توسط سلول های بنیادی واقع در ناحیه لیمبوس جایگزین می شوند. که این روند حدود 7 روز طول می کشد.

)Bowman’s Layer( الیه بومن 
الیه بومن یک الیه شفاف فاقد سلول می باشد که بخش تغییر شکل یافته استروما است. این الیه 12-8 میکرومتر ضخامت 

دارد و به دنبال آسیب بازسازی نمی شود و با ایجاد اسکار بهبودی پیدا می کند.

 استروما
 90% ضخامت قرنیه را تشکیل می دهد و 450 میکرومتر ضخامت دارد واز الیاف نازک و موازی کالژن همراه با آب و سایر 
ماکرومولکول ها و سلول های کراتوسیت که به صورت پراکنده در البه الی الیاف کالژن قرار دارند تشکیل شده است و در 
تولید مواد زمینه ای استروما نظیر کندروئتین سولفات و کراتان سولفات نقش دارند.این فیبریل های کالژن درون الیه های 

نازک و با ضخامت یکسان وموازی قرار گرفته اند.

شکل 4-1. نمای لترال ملتحمه

شکل 5-1. تصویر شماتیک الیه های قرنیه:
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سواالت فصل اول
)پرانترنی اسفند 95- قطب 9 کشوری ]دانشگاه مشهد[( -   در کدام یک از گزینه های زیر توصیف آناتومیکی صحیحی از ساختار چشمی ارائه شده است؟ 

الف( اتاقک قدامی: فضایی محدود شده بین عدسی و عنبیه و حاوی زاللیه
ب( فووآ: نازک ترین بخش شبکیه حاوی صرفًا سلول های مخروطی 

ج( کارونکل: چین ملتحمه ای پر عروق مملو از سلول های گابلت
د( تارس: بافت همبند متراکم پشت پلک با اتصال به لبه اربیت که قوام و استحکام پلک را تأمین می کند. 

مرد  8 ساله ای به دلیل آب مروارید پیشرفته چشم راست تحت عمل جراحی آب مروارید و کارگذاری لنز داخل چشمی قرار می گیرد. -  
یک ماه بعد، بیمار از افتادگی پلک )petosis( همان چشم که پس از جراحی پیدا شده و بهبود یافته، شاکی است. محتمل ترین دلیل 
)دستیاری- اسفند 85(  چیست؟ 

)Neurogenic( نوروژنیک )ب   )Aponeurotic( آپونوروتیک )الف
)Apparent( ظاهری )د   )Mechanical( مکانیکال )ج

 

خانم 0  ساله ای به درمانگاه چشم مراجعه می نماید و از ایجاد ضایعه گرد بدون دردی در پلک فوقانی چشم راست خود شاکی -  
است و اظهار می دارد که از حدود 4 ماه پیش دچار این حالت شده است. در معاینه با اسلیت المپ عالئم بلفاریت در پلک ها مشاهده 
)پرانترنی شهریور 94- قطب 3 کشوری ]دانشگاه همدان و کرمانشاه[(  می شود. محتمل ترین تشخیص کدام است؟ 

د( شاالزیون   BCC )ج الف( SCC پلک  ب( گل مژه 

در مورد بیماری با بلفاریت مزمن که با برجستگی بدون درد و تکرارشونده در روی پلک فوقانی همراه با مختصری اریتم مراجعه کرده - 4
)پرانترنی میان دوره- دی 99( است. کدام یک از موارد زیر صحیح است؟ 

الف( معمواًل در اثر عفونت حاد غدد میبومین رخ می دهد.
ب( باید کارسینوم سلول بازال در تشخیص افتراقی مدنظر قرارگیرد.

ج( کنترل قندخون در بیمار ضروری است.
د( ممکن است تبدیل به سلولیت پره سپتال شود.

)پرانترنی - اسفند 83(-   کدام یک از بیماری های زیر عفونی می باشد؟ 

د( گزانتوالسما ج( مولوسکوم کنتاژیوزوم  ب( بلفاروشاالزی  الف( شاالزیون 
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نحوه معاینه چشم
برای معاینه چشم باید ترتیبی مراعات شود تا نکته ای فراموش نگردد و نیز انجام معاینه مرحله بعدی را مشکل نسازد. مثاًل اگر 
قبل از انجام رفراکشن، فشار چشم اندازه گیری شود، ممکن است با نامنظم شدن سطح قرنیه، انجام رفراکشن دقیق مقدور نشود.

مراحل معاینه در چشم پزشکی به ترتیب زیر می باشد:
 تعیین حدت بینایی )APD )Afferent Pupillary Defect  )Visual Acuity(، وضعیت مردمک 

 رفلکس قرمز Red Reflex )R.R(  وضعیت پلک ها، مژه ها و منظره ظاهری چشم. 
)RFN( انجام رفراکشن  )Ocular Motility( بررسی حرکات چشم ها 

 معاینه با اسلیت المپ   تونومتری )تعیین فشار داخل چشمی (
 بررسی anterior segment   معاینه ته چشم )فوندوسکوپی(

1- تعیین حدت بینایی
همان گونه که بررسی عالئم حیاتی )Vital Signs( بخشی از هر معاینه فیزیکی را تشکیل می دهد، هر معاینه چشمی حتمًا 

باید شامل بررسی دید باشد. 
در هر بیمار مراجعه کننده به چشم پزشک حتی در مواردی که اورژانس چشم پزشکی می باشند تعیین حدت بینایی چز 

الینفک معاینه می باشد.
دید خوب از ترکیب یک مسیر سالم عصب بینایی، یک چشم سالم از نظر ساختمانی و تمرکز صحیح نور در سطح شبکیه 

ناشی می شود.

 آزمایش دید مرکزی
معاینه چشم با اندازه گیری حدت بینایی اصالح شده و بدون اصالح آغاز می شود. در اطفال باالی چهار سال و افراد بالغ 

برای اندازه گیری حدت بینایی از جداول اسنلن استفاده می شود.
حدت بینایی )Visual Acuity( را می توان با نمایش دادن هدف هایی با اندازه متفاوت که در فاصله ای استاندارد از چشم 
از مجموعه ردیف هایی است که  Snellen متشکل  به عنوان مثال صفحه  دارد.  قرار  نشان داده می شوند، مورد سنجش 

به تدریج کوچک می شوند و برای معاینه دید دور به کار می رود )شکل 1-4 و 4-2(.

شكل e chart .1-4 براي افراى بي سواد     شکل 4-2. چارت اسنلن
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هر ردیف توسط شماره متناسب با فاصله )برحسب فوت یا متر( مشخص می شود که از آن فاصله، یک چشم طبیعی می تواند 
حروف ردیف را بخواند. حدت بینایی بیمار آخرین خطی است که حداقل 50% حروف آن )Optotype( توسط بیمار دیده 

می شود. دید را می توان یا در فاصله 6 متری )دید دور( یا در فاصله 33 سانتی متری )دید نزدیک( مورد سنجش قرار داد. 
دید 20/20 طبیعی است. دید 20/60 داللت براین دارد که چشم بیمار می تواند از 20 فوتی حروفی را بخواند که یک چشم 

طبیعی قادر به خواندن آن ها از فاصله 60 فوتی است.

 حـدت بینایـی کمتـر از طبیعـی بـا میـزان کاهـش دید رابطه مسـتقیم خطی نـدارد، مثاًل کسـی کـه دارای دید 
5/10 می باشـد معنـی آن، ایـن نیسـت کـه 50% دیـد خـود را از دسـت داده اسـت، چـون این فـرد فقط %25 

دیـد خود را از دسـت داده اسـت.

در دید کمتر از 10/1 از اصطالحات زیر استفاده می شود:
 Finger count: برحسب فاصله ای که فرد قادر به شمارش انگشتان از آن میباشد. مثال m 3 fc at يعني فرد قادر 

است شمارش انگشتان را در فاصله 3 متری انجام دهد.
 Hand motion: تشخيص حركت ىست

 Light perception: تشخیص نور 

 No light perception: عدم توانایی در تشخیص نور

)Pinhole Test( آزمایش صفحه سوراخ دار 
با استفاده از صفحه سوراخ دار مشخص می شود که کاهش دید بیمار به علت عیوب 
انکساری یا مسائل دیگری غیرازآن می باشد. بنابراین وسیله ای برای تخمین علت کاهش 
دید می باشد. ساده ترین روش اصالح عیب انکساری استفاده از Pinhole می باشد. 
Pinhole صفحه ای حاوی یک یا چند سوراخ به اندازه 2 میلی متر می باشد. )شکل 3-4(

2- معاینه مردمک

 شکل و اندازه مردمک
در معاینه مردمک باید به شکل و اندازه و عملکرد آن توجه نمود. شکل مردمک گرد و در مرکز عنبیه قرار گرفته است. تغییر 

شکل مردمک به علل متعددی ایجاد می شود که شایع ترین آن اعمال جراحی داخل چشمی می باشد. 
لبه  در  کوچک  پارگی های  ایجاد  به  منجر  که  کرد  اشاره  ضربات چشمی  به  می توان  مردمک  شکل  تغییر  علل  سایر  از 
 Posterior( التهاب های داخل چشمی نیز از طریق ایجاد چسبندگی های خلفی ،)Sphincter Ruptures( مردمک می شود

Synechiae( می تواند منجر به این عارضه شود.
از دیگر ضایعات مردمک اندازه غیرطبیعی آن است، اختالف اندازه بین مردمک ها Anisocoria نامیده می شود. 

این اختالف زمانی که بیشتر از 1 میلی متر باشد قابل تشخیص است. 
علت Anisocoria می تواند فیزیولوژیک باشد که در آن غالبًا اختالف اندازه 0/2 میلی متر است. 

در اختالف بیشتر از این میزان باید به فکر سایر علل جدی بود. به طورکلی در برخورد با Anisocoria ابتدا باید با معاینه 
توسط Slit Lamp علل غیرطبیعی بودن مردمک را بررسی کرد.

 pin hole .3-4 شکل
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 پاسخ مردمک به نور
)Red Reflex( 3- تعیین رفلکس قرمز

اگر نور تابیده شده، مستقیمًا به موازات محور بینایی یک مردمک متسع امتداد داده شود، فضای مردمکی به صورت یک 
نور درخشان و یکنواخت قرمز نارنجی، متظاهر خواهد شد، این رفلکس قرمز، انعکاسی از رنگ ته چشم )فوندوس( است 

که از طریق محیط های شفاف چشمی )زجاجیه، عدسی، زاللیه و قرنیه( انعکاس می یابد.
با نگاه داشتن افتالموسکوپ به فاصله یک بازو از بیمار و نگاه کردن به طرف نور تابیده شده، رفلکس قرمز به بهترین نحو 
قابل مشاهده می شود. هرگونه کدورتی در مسیر عبور نور، سبب از بین رفتن تمام یا بخشی از این رفلکس شده و به  

صورت یک منطقه یا سایه تیره تظاهر خواهد کرد )شکل 4-4(.

شکل 4-4. رفلکس قرمز در هر دو چشم

4- معاینه ضمائم چشمی
قبل از معاینه با اسلیت المپ، باید یک معاینه عمومی خارج چشمی در مورد ضمائم چشمی )پلک ها و ناحیه دور چشمی( 
انجام گیرد. ضایعات پوستی، توده های غیرطبیعی، نشانه های التهابی مثل تورم، اریتم، گرمی و حساسیت را می توان 

توسط مشاهده و لمس سطحی مورد ارزیابی قرار داد.

5- بررسی حرکات چشم
برای یررسی عملکرد عضالت خارج چشمی باید معاینه حرکات چشمی در 9 جهت انجام شود.

6- تعیین عیوب انکساری
Manifest بدون  Cycloplegic می باشد. در روش  Manifest و  اندازه گیری است که شامل  قابل  به دو روش  انکساری  عیب 
استفاده از قطره سیکلوپلژیک عیب انکساری اندازه گیری می شود. در برخی شرایط نیاز به اندازه گیری عیب انکساری به کمک 
قطره سیکلوپلژیک می باشد. این قطره ها باعث فلج تطابق شده و میزان عیب انکساری بدون تطابق عدسی اندازه گیری می شود.

مواردی که در آن از اندازه گیری عیوب انکساری با قطره سیکلوپلژیک استفاده می شود شامل : 
 عیب انکساری دوربینی همراه با انحراف چشم به داخل 
 تعیین میزان عیب انکساری جهت جراحی های رفراکتیو

 تشخیص و درمان تنبلی چشم از نوع Anisometropic یا Isometropic در بچه ها 
 در هر موردی که پزشک نیاز به دانستن عیب انکساری سیکلوپلژیک داشته باشد مثاًل در موارد معافیت سربازی

7- معاینه با اسلیت المپ
سه بعدی  حاصله  تصویر  است،  دوچشمی  میکروسکوپ  یک  دستگاه  این 
خواهد بود. با این دستگاه جزئیات حاشیه پلک ها و مژه ها، سطوح ملتحمه 
پلکی و چشمی، الیه اشک و قرنیه، عنبیه و مایع زاللیه قابل مشاهده اند. با 
مردمک متسع شده می توان عدسی کریستالی و قسمت قدامی زجاجیه را 

شکل4-5. معاینه توسط اسلیت المپمورد بررسی قرار داد )شکل 4-5(
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بیماری های ملتحمه
آناتومی ملتحمه

 )Bulbar( و سطح قدامی اسکلرا )ملتحمه یک غشای نازک و شفاف مخاطی است که سطح خلفی پلک ها )ملتحمه پلکی
را می پوشاند. ملتحمه در حاشیه پلک با پوست امتداد می یابد و در لیمبوس به اپی تلیوم قرنیه می پیوندد.

کونژنکتیویت
التهاب ملتحمه )کونژنکتیویت( یکی از شایع ترین بیماری های چشمی در سراسر دنیاست. علت این بیماری معمواًل عامل 

خارجی )Exogen( بوده ولی ممکن است عامل داخلی )Endogen( هم باشد.

عالئم کلی کونژنکتیویت 
 عالئم مهم کونژنکتیویت ها: احساس جسم خارجی، خارش یا سوزش، احساس سنگینی در اطراف چشم، ترس از نور 

)فوتوفوبی(، اشک ریزش و یا ترشحات غلیظ چرکی و چسبیدن مژه ها به یکدیگر.

نشانه های کلی کونژنکتیویت

)Hyperemia( 1- پرخونی 
آشکارترین نشانه بالینی کونژنکتیویت حاد است، قرمزی در فورنیکس بارزتر است و با نزدیک تر شدن به طرف لیمبوس کاهش 

می یابد. رنگ قرمز روشن نشانه کونژنکتیویت باکتریایی و ظاهر شیری رنگ بیانگر کونژنکتیویت آلرژیک است )شکل 8-1(.

 علل شایع Acute Red Eye عبارتند از:
گلوکوم حاد آیرایتیس و یووئیت    کراتیت   کونژنکتیویت   

آندوفتالمیت عفونی اسکلریت   اپی اسکلریت  

شکل 1-8. پرخونی ملتحمه در کراتیت غیر چرکی

)Tearing( 2- اشک ریزش 

معمواًل در کونژنکتیویت به میزان قابل توجهی وجود دارد. اشک ریزش ناشی از احساس جسم خارجی، احساس سوزش، 
خارش و یا تحریک قرنیه است.

میزان بسیار کم اشک اگر همراه با ترشحات موکوسی باشد بیانگر کراتوکونزنکتیویت سیکا می باشد.

 3- ترشحات اگزودایی

اگزوداسیون )قی بستن ( ویژگی تمامی انواع کونژنکتیویت حاد است. اگر اگزودا فراوان بوده و پلک ها به طور محکم به 
هم بچسبد، کونژنکتیویت احتمااًل از نوع باکتریال یا کالمیدیایی است.
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)Papillary Hypertrophy( 4- واکنش پاپیلر 

یک واکنش غیراختصاصی ملتحمه ای است که در این واکنش ها پاپیال ایجاد می شود.در آن ملتحمه اطراف عروق اصلی 
متورم می شود. به علت چسبندگی ملتحمه پلکی به صفحه تارس این واکنش در ملتحمه پلکی بهتر مشاهده می شود 

وقتی که  است  آلرژیک  و  باکتریایی  بیماری  نشان دهنده  پاپیلری،  واکنش   )8-2 )شکل 
پاپیالها کوچک باشند، ملتحمه معمواًل ظاهر نرم و مخملی دارد، با ارتشاح شدید ملتحمه، 
پاپیالهای بزرگ تشکیل می گردند که رأس مسطحی دارند، چند وجهی و به رنگ قرمزو 
نمای سنگ فرشی ایجاد می کنند. وجود پاپیالهای بیش از یک میلی متر )واکنش پاپیلری 

ژانت( در پلک فوقانی در کراتوکونژنکتیویت بهاره دیده می شود.

)Follicular Reaction( 5- واکنش فولیکولر ملتحمه 

فولیکول متشکل از هیپرپالزی لنفوئید موضعی استرومای ملتحمه می باشد. فولیکول ها در اکثر موارد در کونژنکتیویت 
موارد  از  بعضی  در  و   ) نوزادان  انکلوزیونی  کنزنکتیویت  )به جز  کالمیدیایی  کونژنکتیویت  تمامی موارد  در  ویروسی، 
.)8-3 )شکل  می شوند  دیده  مردمک،  تنگ کننده  قطره های  نظیر  موضعی  داروهای  از  ناشی  توکسیک  کونژنکتیویت 

شکل 3-8. واکنش فولیکولر ملتحمه ناشی از ارتشاح سلول های لنفاری در استرومای آن می باشد

 )Chemosis( 6- کموزیس 

حاد  آلرژیک  کونژنکتیویت  نشانه  قویًا  و  است  ملتحمه  ادم  معنای  به  ملتحمه  کموزیس 
در  به خصوص  و  مننگوکوکی  یا  گونوکوکی  کونژنکتیویت حاد  در  بوده، ولی ممکن است 

.)8-4 )شکل  شود  دیده  نیز  آدنوویروسی  کونژنکتیویت 

)Pesudomembranes and Membranes( 7- غشاء کاذب و غشاء حقیقی 

غشاء کاذب ناشی از اگزودای فیبرینی بر روی سطح اپی تلیوم است و با برداشتن آن اپی تلیوم 
سالم باقی می ماند. غشاء واقعی عبارت از اگزودایی است که تمام اپی تلیوم را گرفتار نموده و 

اگر برداشته شود، سطح خشن و خونریزی دهنده ای برجا می ماند. )شکل 8-5(.
غشاء کاذب و غشاء واقعی در کراتوکونژنکتیویت اپیدمیک، کونژنکتیویت ناشی از هرپس 
ماژورو سوختگی های  فرم  اریتم مولتی  و  پمفیگوئید  استرپتوکوک، دیفتری،  سیمپلکس، 

شیمیایی به ویژه مواد قلیایی دیده می شود. 

)Phlyctenules( 8- فلیکتنول 

التهاب موضعی قرنیه یا ملتحمه است که بیانگر واکنش ازدیاد حساسیت تأخیری ) واکنش نوع 4( نسبت به آنتی ژن میکروبی، 
نظیر آنتی ژن های استافیلوکوکی یا مایکوباکتریایی )سل (هستند که به صورت یک ضایعه کوچک ندولر تظاهر می یابد.

شکل 2-8. الف( واکنش پاپیلری ملتحمه.

شکل 4-8. کموزیس 

شکل 5-8. غشاء کاذب 


