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Standard Full Field Electroretinography: Normal Values and
Variations with Age in an Iranian Population
Parvaresh MM, MD; Ghiasian L, MD; Ghasemi-Falavarjani K, MD; Soltan-Sanjari M, MD; Sadighi N, MD

Purpose: To determine normal values of standard full field electroretinography (ERG) and to evaluate
variation with age in an Iranian population.
Methods: The amplitudes and implicit times of ERGs from 170 normal subjects aged 1 to 80 years were
recorded according to the International Society for Clinical Electrophysiology of Vision. Study participants
included clients for spectacles, other patients’ attendants and personnel of the hospital. Light-adapted ERG
including single-white flash, 30-Hz flicker as well as dark-adapted ERG including rod, maximal darkadapted and cone responses were compiled.
Results: There were no significant differences between men and women, or between right and left eye
in terms of amplitude or implicit times of ERG. An increase in amplitude and implicit time was observed in
70-80 year-old subjects as compared to younger individuals (P=0.04 and P=0.03, respectively).
Conclusion: ERG records are significantly diminished with advanced age. Our results are a suitable
reference for evaluation of standard ERG responses.
Bina J Ophthalmol 2008; 14 (1): 16-21.

ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺮﻣﺎل در اﻟﻜﺘﺮورﺗﻴﻨﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻓﻮل ﻓﻴﻠﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ در ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﺮاﻧﻲ
۴

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪي ﭘﺮورش ،١دﮐﺘﺮ ﻟﻴﻼ ﻏﻴﺎﺛﻴﺎن ،٢دﮐﺘﺮ ﺧﻠﻴﻞ ﻗﺎﺳﻤﻲ ﻓﻼورﺟﺎﻧﻲ ،٣دﮐﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺳﻠﻄﺎنﺳﻨﺠﺮي ٣و ﻧﺎدﻳﺎ ﺻﺪﻳﻘﻲ
ﻫﺪﻑ :ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﺭﺗﻴﻨﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ) (ERGﻓﻮﻝ ﻓﻴﻠﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ

)full field electroretinography

 (standardﻭ

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻦ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ.
ﺭﻭﺵ ﭘﮋﻭﻫﺶ :ﺩﺭ  ۱۷۰ﻓﺮﺩ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺩﺭ ﺳﻨﻴﻦ  ۱-۸۰ﺳﺎﻝ ،ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺭﻭﺵ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺑـﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮﮊﻱ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ
ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ERG ،ﻓﻮﻝ ﻓﻴﻠﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ .ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺮﺍﺟﻌﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺎﻩ ﻋﻴﻨﮏ ﻳﺎ ﻫﻤﺮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻣﺮﺍﺟﻌـﻪﮐﻨﻨـﺪﻩ ﺑـﻪ ﺩﺭﻣﺎﻧﮕـﺎﻩ
ﭼﺸﻢ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ .ﺍﻣﻮﺍﺝ  ERGﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺩﺭ ﺭﻭﺷﻨﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﮏ ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ ﺻـﻮﺭﺕ ﻓـﻼﺵ
ﻣﻨﻔﺮﺩ ﺳﻔﻴﺪ ) (single white flashﻭ ﻓﻠﻴﮑﺮ  ۳۰ﻫﺮﺗﺰ ) (۳۰ Hz flickerﻭ ﺍﻣﻮﺍﺝ  ERGﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﮑﻲ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺣﺪﺍﻗﻞ ۳۰
ﺩﻗﻴﻘﻪ ،ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﻮﺍﻧﻪﺍﻱ ) ،(rodﻓﻼﺵ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞﻫﺎﻱ ﻧﻮﺳﺎﻧﻲ ) (oscillatoryﺑﻮﺩﻧﺪ.
ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ :ﺩﺍﻣﻨﻪ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﻬﻔﺘﻪ

)time

 (implicitﺍﻣﻮﺍﺝ  ERGﺩﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﺩﻫﻪﻫﺎﻱ ﺳﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺩﺳـﺖ ﺁﻣـﺪ ﮐـﻪ

ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﻣﻌﻨﻲﺩﺍﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﻫﺎﻱ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺩﺭ ﭼﺸﻢ ﭼﭗ ﻭ ﺭﺍﺳﺖ ،ﺑﻴﻦ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﻠﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺩﻫﻪﻫـﺎﻱ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺖ .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﻣﻌﻨﻲﺩﺍﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﻭ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﻠﻲ ﻭ
ﺩﺭ ﺩﻫﻪﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﻲ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪ .ﺩﺭ ﺩﻫﻪ ﺳﻨﻲ  ۷۰-۸۰ﺳﺎﻝ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺩﻫﻪﻫﺎﻱ ﺳﻨﻲ ،ﺩﺍﻣﻨﻪ ﺍﻣـﻮﺍﺝ ﺑـﻪ ﻃـﻮﺭ ﻗﺎﺑـﻞ
ﺗﻮﺟﻬﻲ ،ﮐﺎﻫﺶ ) (P= ۰/۰۴ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻌﻨﻲﺩﺍﺭﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﻓﺖ ).(P=۰/۰۳
ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮﻱ :ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺛﺒﺖﺷﺪﻩ  ERGﺩﺭ ﺳﻨﻴﻦ ﺑـﺎﻻ ﮐـﺎﻫﺶ ﻣـﻲﻳﺎﺑـﺪ .ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﭘﺎﻳـﻪﺍﻱ ﺑـﺮﺍﻱ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ
ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﺭﺗﻴﻨﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﭘﺮﻭﺗﮑﻞ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺿﺒﻂ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ؛ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖ.
• ﻣﺠﻠﻪ ﭼﺸﻢﭘﺰﺷﮑﻲ ﺑﻴﻨﺎ ١٣٨٧؛ ﺩﻭﺭﻩ  ،١٤ﺷﻤﺎﺭﻩ .١٦-٢١ :١
• ﭘﺎﺳﺦﮔﻮ :ﺩﮐﺘﺮ ﺧﻠﻴﻞ ﻗﺎﺳﻤﻲ ﻓﻼﻭﺭﺟﺎﻧﻲ )(e-mail: drghasemi@yahoo.com

١٦

•

ﺩﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻱ ﭘﺮﻭﺭﺵ -ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﻧﺮﻣﺎﻝ

ERG

 -۱ﺩﺍﻧﺸﻴﺎﺭ -ﭼﺸﻢﭘﺰﺷﮏ -ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ
 -۲ﺩﺳﺘﻴﺎﺭ -ﭼﺸﻢﭘﺰﺷﮏ -ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ
 -۳ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﺎﺭ -ﭼﺸﻢﭘﺰﺷﮏ -ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ
 -۴ﺍﺭﺗﻮﭘﺘﻴﺴﺖ -ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﭼﺸﻢ -ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ
* ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﺘﺎﺭﺧﺎﻥ -ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻧﻴﺎﻳﺶ -ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﮐﺮﻡ )ﺹ( -ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﭼﺸﻢ

ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ۷ :ﻣﺮﺩﺍﺩ ۱۳۸۷
ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ۲۷ :ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ۱۳۸۷

ﻣﻘﺪﻣﻪ

روش ﭘﮋوهﺶ

ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﺭﺗﻴﻨﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ) (ERGﻓﻮﻝ ﻓﻴﻠﺪ ) (full fieldﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ،ﺭﻭﺵ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪﻩﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﻫﺎﻱ ﺷﺒﮑﻴﻪ ﺍﺳﺖ ،ERG .ﭘﺎﺳـﺦ
ﮔــﺬﺭﺍﻱ ﺍﻟﮑﺘﺮﻳﮑــﻲ ﮐــﻞ ﺷــﺒﮑﻴﻪ ﺭﺍ ﮐــﻪ ﺗﻮﺳــﻂ ﻳــﮏ ﻣﺤــﺮﮎ
ﻧﻮﺭﺍﻧﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲﺷﻮﺩ؛ ﺛﺒﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ .۱ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ،ﺑـﻪ ﻫـﻢﭘﻴﻮﺳـﺘﮕﻲ
ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﺷﺒﮑﻴﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻭﺿـﻌﻴﺖ ﮔﻴﺮﻧـﺪﻩﻫـﺎﻱ ﺍﺳـﺘﻮﺍﻧﻪﺍﻱ ) (rodﻭ
ﻣﺨﺮﻭﻃﻲ ) (coneﻭ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﻋﺒﻮﺭ ﺳﻴﮕﻨﺎﻝ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻻﻳﻪﻫـﺎﻱ
ﺷﺒﮑﻴﻪ ﻣﻲﺳـﻨﺠﺪ ERG .۱-۳ﺍﺳـﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺷـﺎﻣﻞ  ۵ﭘﺎﺳـﺦ ﺯﻳـﺮ ﺍﺳـﺖ:
) (۱ﭘﺎﺳـــﺦ ﺑـــﻪ ﻳــﮏ ﻓـــﻼﺵ ﻧـــﻮﺭﻱ ﺿـــﻌﻴﻒ ﺩﺭ ﻳــﮏ ﭼـــﺸﻢ
ﺗﻄـﺎﺑﻖﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﮑﻲ ) (۲) ،(scotopic rod responseﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
ﻳـﮏ ﻓــﻼﺵ ﻧــﻮﺭﻱ ﻗــﻮﻱ ﺩﺭ ﻳـﮏ ﭼــﺸﻢ ﺗﻄــﺎﺑﻖﻳﺎﻓﺘــﻪ ﺩﺭ ﺗــﺎﺭﻳﮑﻲ
) (۳) ،(scotopic combined rod-cone responseﭘﺘﺎﻧــﺴﻴﻞﻫــﺎﻱ
ﻧـﻮﺳـﺎﻧـﻲ ) (۴) ،(oscillatory potentialsﭘـﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ ﻳـﮏ ﻓــﻼﺵ
ﻧـــﻮﺭﻱ ﻗـــﻮﻱ ﺩﺭ ﭼــﺸـﻢ ﺗـﻄـﺎﺑـــﻖﻳـﺎﻓـﺘـــﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺷـﻨـﺎﻳـــﻲ
) (photopic single-flash cone responseﻭ ) (۵ﭘـﺎﺳـﺦﻫـﺎﻳـﻲ ﺑـﻪ
ﻳــﮏ ﻣﺤــﺮﮎ ﭼــﺸﻤﮏﺯﻥ ﺩﺭ ﭼــﺸﻢ ﺗﻄــﺎﺑﻖﻳﺎﻓﺘــﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺷــﻨﺎﻳﻲ
) .(photopic 30-HZ flicker cone responseﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺩﺭ ﺩﺍﻣﻨـﻪ ﻳـﺎ
ﺯﻣﺎﻥ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﻫﺎﻱ
ﺷﺒﮑﻴﻪ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ.۱-۳
ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮﮊﻱ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻴﻨـﺎﻳﻲ ﻳـﺎ ISEV
)(International Society for the Clinical Electrophysiology of Vision
ﻭ ﺑﻨﻴــــــﺎﺩ ﻣﻠــــــﻲ ﺭﺗﻴﻨــــــﺖ ﭘﻴﮕﻤﻨﺘــــــﻮﺯﺍ ﻳــــــﺎ NRPF
) ،(National Retinitis Pigmentosa Foundationﺍﺯ ﺳــﺎﻝ ۱۹۸۹
ﻣﻴﻼﺩﻱ ﺗﻼﺵﻫﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﮐـﺮﺩﻥ  ERGﺁﻏـﺎﺯ ﮐﺮﺩﻧـﺪ.۴-۶
ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪﺭﻭﺯ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﻳـﻦ
ﮐﺎﺭ ،ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﮐﺮﺩﻥ  ERGﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﮐﺰ
ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﭼــﺸﻢﭘﺰﺷــﮑﻲ ﺑ ـﻪ ﻃــﻮﺭ ﻳﮑــﺴﺎﻥ ﺍﻧﺠــﺎﻡ ﺩﺍﺩ .۶ﺑــﺎ ﻭﺟــﻮﺩ
ﻳﮑﺴﺎﻥﺳﺎﺯﻱ ﺭﻭﺵ  ،ERGﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺁﻥ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻥ ﺩﻳﮕـﺮﻱ ﻣﺜـﻞ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻣـﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ،۶ﺳـﻦ۷ﻭ،۶
ﺟﻨﺲ ،۷ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﻣﺼﺮﻑﺷـﺪﻩ ،۶ﺷـﻔﺎﻓﻴﺖ ﻣﺤـﻴﻂ ﺩﺍﺧـﻞ ﭼـﺸﻢ ۶ﻭ
ﻋﻴﺐ ﺍﻧﮑﺴﺎﺭﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ۸-۱۱ﻭ .۶ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ،ﺛﺒـﺖ
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ  ERGﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ  ISCEVﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳـﻦ
ﺑﺮ ﺍﻣﻮﺍﺝ  ERGﺩﺭ ﻳﮏ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩﻧﮕﺮ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ  ۱۷۰ﻓﺮﺩ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺷﺎﻣﻞ  ۶۵ﻣـﺮﺩ ﻭ
 ۱۰۵ﺯﻥ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺳﻨﻲ  ۱-۸۰ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ .ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺯ ﻣﻴـﺎﻥ
ﻣﺮﺍﺟﻌﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺎﻩ ﻋﻴﻨﮏ ﻳﺎ ﻫﻤﺮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻣﺮﺍﺟﻌـﻪﮐﻨﻨـﺪﻩ ﺑـﻪ
ﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺎﻩ ﭼﺸﻢ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ ﺷـﺪﻧﺪ .ﻫﻤﮕـﻲ
ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺯ ﺍﻗﻮﺍﻡ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣـﺪﺕ ﻃـﻮﻻﻧﻲ ﺩﺭ ﺗﻬـﺮﺍﻥ ﺳـﮑﻮﻧﺖ
ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ .ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﻧﺮﻣﺎﻝ ،ﺣـﺪﻭﺩ  ۱۰۰ﻧﻔـﺮ
ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ۱۷۰ ،ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﻨﻲ ﺑﺎ ﻓﻮﺍﺻـﻞ ۱۰
ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺎﻣﻞ  ۲۱ﻧﻔﺮ ﺑﻮﺩ؛ ﺑﻪ ﺟﺰ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﻨﻲ  ۱-۱۰ﺳـﺎﻟﻪ ﮐـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ
 ۲۳ﻧﻔﺮ ﺑﻮﺩ .ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺯ ﺍﻗﻮﺍﻡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺑﻮﺩﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻫﻤﮕـﻲ ﺑـﻪ
ﻣﺪﺕ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ .ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣـﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ
ﺩﻳﺪ ﺍﺻﻼﺡﺷﺪﻩ ﻧﺮﻣﺎﻝ ) ۲۰/۲۰ﻳﺎ ﺑﻬﺘﺮ( ،ﺩﻳـﺪ ﺭﻧـﮓ ﻧﺮﻣـﺎﻝ ،ﻣﺤـﻴﻂ
ﺷﻔﺎﻑ ﺩﺍﺧﻞ ﭼﺸﻤﻲ ،ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﻭ ﻋﻴﺐ ﺍﻧﮑﺴﺎﺭﻱ ﺧﻔﻴﻒ
)ﻧﺰﺩﻳﮏﺑﻴﻨﻲ ﻳﺎ ﺩﻭﺭﺑﻴﻨﻲ ﮐﻢﺗﺮ ﺍﺯ  ۶ﺩﻳﻮﭘﺘﺮ( ﺑﻮﺩﻧﺪ .ﺩﺭ ﮐﻮﺩﮐﺎﻧﻲ ﮐـﻪ
ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺩﻳـﺪ ﻧﺒﻮﺩﻧـﺪ ﺍﺯ ﺁﺯﻣـﻮﻥﻫـﺎﻱ ﻣﻌـﺎﺩﻝ
)ﺗﺎﺑﻠﻮﻱ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﺁﻟﻦ ﻳﺎ  (preferential lookingﻭ ﺩﺭ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ  ۱ﺗـﺎ ۲
ﺳــﺎﻟﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺗﺜﺒﻴــﺖ ) (fixation behaviorﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷــﺪ .ﺑــﺮﺍﻱ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﺏﻣﺮﻭﺍﺭﻳﺪ ،ﻓﻘﻂ ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻋﺪﺳـﻲ ﺷـﻔﺎﻑ ﺩﺭ
ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻣﮏ ﮔﺸﺎﺩﺷﺪﻩ ،ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺍﻓـﺮﺍﺩﻱ ﮐـﻪ ﺩﭼـﺎﺭ
ﺑﻴﻤــﺎﺭﻱﻫــﺎﻱ ﻋــﺼﺐ ﺑﻴﻨــﺎﻳﻲ ،ﺍﺧــﺘﻼﻻﺕ ﻋــﺼﺒﻲ ﻭ ﺑﻴﻤــﺎﺭﻱﻫــﺎﻱ
ﺳﻴﺴﺘﻤﻴﮏ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻳﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺍﺭﺛﻲ ﺷﺒﮑﻴﻪ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ
ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺩﺍﺭﻭﻱ ﺳﻴﺴﺘﻤﻴﮑﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣـﻲﮐﺮﺩﻧـﺪ؛ ﺍﺯ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪﻧﺪ.
۶
 ERGﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺗﻮﺻـﻴﻪﻫـﺎﻱ  ISCEVﺍﻧﺠـﺎﻡ ﺷـﺪ  .ﺑـﺮﺍﻱ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺩﺭ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ،ﺍﺯ ﺧـﻮﺍﺏﺁﻭﺭ ﺧـﻮﺭﺍﮐﻲ )ﮐﻠـﺮﺍﻝ ﻫﻴـﺪﺭﺍﺕ(
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ .ﻣﺮﺩﻣﮏ ﺩﻭ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻗﻄـﺮﻩﻫـﺎﻱ ﺗﺮﻭﭘﻴﮑﺎﻣﻴـﺪ ۱
ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﻓﻨﻴﻞﺍﻓﺮﻳﻦ  ۲/۵ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺎﺯ ﺷـﺪ .ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﺩﻫـﺎﻱ ﻣﻨــﻔﻲ

DTL

) (Laird Technologies, Sauquiot Inc., Scranton, USAﺩﺭ ﻳﮏﺳـﻮﻡ
ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻓﻮﺭﻧﻴﮑﺲ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ﻫﺮ ﭼﺸﻢ ﻭ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﺩﻫـﺎﻱ ﻣﺜﺒـﺖ ﺩﺭ ﻧﺎﺣﻴـﻪ
ﺗﻤﭙﻮﺭﺍﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻧﺪ .ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﺩ ﺧﻨﺜﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﮔﻼﺑـﻼ )ﺑـﺎﻻﻱ ﭘـﻞ
ﺑﻴﻨﻲ( ﻗـﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷـﺪ .ﺑﺮﺍﻱ ﺛﺒﺖ ﺍﻣـﻮﺍﺝ ،ﺍﺯ ﺑـﺮﻧﺎﻣﻪ ISCEV-ERG GF
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻳﮑـﻲ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎﻱ ﻣﻮﺟـﻮﺩ ﺩﺭ ﺩﺳـﺘــﮕﺎﻩ ERG
١٧

ﭼﺸﻢﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻴﻨﺎ -ﺩﻭﺭﻩ  -١٤ﺷﻤﺎﺭﻩ ) ١ﭘﺎﻳﻴﺰ (١٣٨٧
) (Roland consult, Wiesbaden, Germanyﺍﺳﺖ ﻭ ﻃﺒﻖ ﺗﻮﺻﻴﻪﻫـﺎﻱ
 ISCEVﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺗﺤﺮﻳﮑﺎﺕ ﻧﻮﺭﻱ ﺑﺎ ﻳﮏ ﻣﺤــﺮﮎ ﮔﻨﺰﻓﻠـﺪ
) (Full Field Flash Ganzfeld, Roland Consultﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﻤـﻪ
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷـﺪﻧﺪ ﻭ ﺑـﺮ ﺭﻭﻱ ﻳـﮏ ﻧﻮﺳـﺎﻥﻧﮕـﺎﺭ )(oscilloscope
ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺩﺭ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﺿﺒﻂ ﺷﺪﻧﺪ .ﺍﺯ ﻳﮏ ﻧـﺮﻡﺍﻓـﺰﺍﺭ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﺬﻑ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺁﺭﺗﻔﮑﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ.
ﺍﻣﻮﺍﺝ  ERGﺗﻄﺎﺑﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﮑﻲ ،ﭘـﺲ ﺍﺯ ﺣـﺪﺍﻗﻞ  ۳۰ﺩﻗﻴﻘـﻪ
ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺿﺒﻂ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﻮﺍﻧﻪﺍﻱ ،ﻓﻼﺵ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻭ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞﻫﺎﻱ ﻧﻮﺳﺎﻧﻲ ﺑﻮﺩﻧﺪ .ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﻄـﺎﺑﻖ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺷـﻨﺎﻳﻲ
ﺷــﺎﻣﻞ ﻳــﮏ ﭘﺎﺳــﺦ ﻓــﻼﺵ ﺳــﻔﻴﺪ ﻣﻨﻔــﺮﺩ ﻭ ﻓﻠﻴﮑــﺮ  ۳۰ﻫﺮﺗــﺰﻱ
) (۳۰Hz flickerﺑﻮﺩﻧﺪ .ﺑﺮﺍﻱ ﻫـﺮ ﻳـﮏ ﺍﺯ  ۵ﭘﺎﺳـﺦ ،ﺗﻔـﺎﻭﺕ ﺑـﻴﻦ ﺩﻭ
ﭼﺸﻢ ،ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺩﻭ ﺟﻨﺲ ﻭ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻭﺳـﻴﻠﻪ ﺁﺯﻣـﻮﻥﻫـﺎﻱ ،t
 ANOVAﻭ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺭﮔﺮﺷﻦ ﺧﻄﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺩﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪ .ﺩﺭ ﺩﻫﻪ ﺳﻨﻲ  ۷۰-۸۰ﺳﺎﻝ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﺠﻤـﻮﻉ ﺳـﺎﻳﺮ
ﺩﻫﻪﻫﺎﻱ ﺳﻨﻲ ،ﺩﺍﻣﻨﻪ ﺍﻣﻮﺍﺝ  ،ERGﮐﺎﻫﺶ ) (P=۰/۰۴ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﻬﻔﺘـﻪ
ﺍﻣﻮﺍﺝ ،ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ).(P=۰/۰۳

ﺑﺤﺚ
ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎﻱ  ERGﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺩﻩﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳـﻨﻲ ﺍﻓـﺮﺍﺩ
ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ .ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﻮﺻﻴﻪﻫـﺎﻱ ISCEV
ﺳــﻨﺠﺶ ﺷــﺪﻧﺪ .ﺣﺠــﻢ ﻧﻤﻮﻧــﻪ ﺍﻳــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ) ۱۷۰ﻧﻔــﺮ( ﺍﺯ ﺍﻏﻠــﺐ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﻧﺮﻣﺎﻝ  ERGﺭﺍ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺣﺘﺎ ﺍﺯ
ﮔﺰﺍﺭﺵﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ  ISCEVﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥﻫـﺎ ﺑﻴـﺎﻥ
ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ۱۲ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﻘﺎﻁ ﻗﻮﺕ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ
ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﻧﺮﻣﺎﻝ  ،ISCEVﻣﻘـﺎﺩﻳﺮ
ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺭﺩﻩﻫـﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺳـﻨﻲ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰﺍﻥ
 ۵-۱۵ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﺍﻣﻮﺍﺝ ،ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ﻭ  ۱۵-۲۰ﺩﺭﺻـﺪ ﺍﺯ ﻧﻈـﺮ
ﺯﻣﺎﻥ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺍﻣﻮﺍﺝ ،ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺳﺖ .ﺍﺯ ﺁﻥﺟﺎ ﮐﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ
ﺿﺒﻂ ﺷﺪﻩ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻴﺐ ﺍﻧﮑﺴﺎﺭﻱ ،ﻓﺸﺎﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﭼﺸﻤﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ۶-۱۳ﺗـﺎ
ﺣﺪ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺣﺬﻑ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ؛ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧﮋﺍﺩ ﺭﺍ ﻋﻠﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ
ﺍﻳﻦ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺩﺍﻧﺴﺖ .ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﮐﺮ ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﺩﻫـﺎﻱ
 DTLﻣــﻲﺗﻮﺍﻧــﺪ ﺑــﻪ ﮐــﺎﻫﺶ  ۱۰ﺗــﺎ  ۱۵ﺩﺭﺻــﺪﻱ ﺩﺭ ﺩﺍﻣﻨــﻪ ﺍﻣــﻮﺍﺝ
۶
ﺑﻴﻨﺠﺎﻣﺪ  .ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ،ﺑﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﮐﻪ ﺍﺯ DTL
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ۱۲ﻧﻴﺰ ﻳﮏ ﺗﻔﺎﻭﺕ  ۱۰ﺗﺎ  ۱۵ﺩﺭﺻﺪﻱ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﺳﺖ.

ﻳﺎﻓﺘﻪهﺎ
ﺩﺍﻣﻨﻪ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺍﻣﻮﺍﺝ  ERGﺩﺭ ﺯﻧـﺎﻥ ﻭ ﻣـﺮﺩﺍﻥ ﺑـﻪ ﺗﻔﮑﻴـﮏ
ﺩﻫﻪﻫﺎﻱ ﺳﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﺟﺪﺍﻭﻝ  ۱ﺗﺎ  ۴ﺁﻣـﺪﻩﺍﻧـﺪ .ﺗﻔـﺎﻭﺕ ﺁﻣـﺎﺭﻱ
ﻣﻬﻤﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱﻫﺎﻱ ﭼـﺸﻢ ﭼـﭗ ﻭ ﺭﺍﺳـﺖ ﺩﺭ ﺑـﻴﻦ ﺯﻧـﺎﻥ ﻭ
ﻣﺮﺩﺍﻥ ،ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﻠﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺩﻫﻪﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﻲ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪ.
ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﻣﻌﻨﻲﺩﺍﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﺯﻧـﺎﻥ ﻣـﺮﺩﺍﻥ ﺍﺯ ﻧﻈـﺮ ﺯﻣـﺎﻥ
ﻧﻬﻔﺘﻪ ﻭ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﻠﻲ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻫﻪﻫـﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺳـﻨﻲ ﺑـﻪ

ﺟﺪﻭﻝ  -۱ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﺭﺗﻴﻨﻮﮔﺮﺍﻡ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﮑﺮﻭﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﺳﻦ
ﻣﻴﺎﻧﻪ )ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ  ۹۵ﺩﺭﺻﺪ ﻧﺮﻣﺎﻝ(

ﺳﻦ
)ﺳﺎﻝ(

ﭼﺸﻢ

a-wave rod
response

۱-۱۰

ﺭﺍﺳﺖ
ﭼﭗ

)۲۳۱ (۱۲۵-۴۱۰) ۱۵۹ (۸۵-۲۷۰) ۷۲ (۴۲-۹۵
)۲۲۸ (۱۳۵-۳۹۰) ۱۵۷ (۹۸-۲۸۰) ۶۹ (۴۵-۹۲

)۳۸۰ (۲۷۵-۵۲۰
)۳۸۲ (۲۸۵-۵۳۰

۱۱-۲۰

ﺭﺍﺳﺖ
ﭼﭗ

)۲۲۶ (۱۳۱-۳۱۰) ۱۶۸ (۱۰۲-۲۹۰) ۷۴ (۴۸-۹۲
)۲۲۱ (۱۲۵-۳۷۰) ۱۶۷ (۱۰۵-۳۰۸) ۷۵ (۴۶-۹۷

)۳۹۰ (۳۰۵-۶۱۰
)۳۸۵ (۲۹۵-۶۳۰

)۱۰۵ (۶۲-۲۱۰) ۹۲ (۵۱-۱۴۸) ۳۸ (۲۱-۷۲
)۱۰۳ (۵۷-۱۹۸) ۸۹ (۵۵-۱۶۱) ۴۱ (۲۵-۶۸

۲۱-۳۰

ﺭﺍﺳﺖ
ﭼﭗ

)۲۲۵ (۱۳۱-۴۲۰) ۱۶۶ (۱۰۵-۳۱۰) ۷۳ (۴۱-۹۲
)۲۲۸ (۱۳۵-۴۴۰) ۱۶۴ (۹۵-۳۲۰) ۷۱ (۴۳-۸۹

)۴۰۵ (۳۱۵-۷۹۰
)۴۰۲ (۳۰۵-۸۱۰

)۱۱۲ (۵۱-۲۰۵) ۹۵ (۴۵-۱۶۵) ۴۲ (۲۷-۵۸
)۱۱۰ (۵۴-۲۱۵) ۹۲ (۴۷-۱۳۸) ۳۹ (۲۵-۶۱

)۱۴۸ (۸۹-۲۵۱) ۳۸ (۲۵-۷۹
)۱۴۹ (۹۵-۲۴۵) ۳۷ (۳۱-۶۷

۳۱-۴۰

ﺭﺍﺳﺖ
ﭼﭗ

)۱۳۵ (۸۲-۵۰) ۷۶ (۴۸-۹۶
)۱۳۲ (۸۱-۲۶۲) ۷۴ (۴۱-۸۹

)۱۹۵ (۱۴۵-۳۶۰
)۱۹۲ (۱۳۸-۳۸۰

)۳۹۰ (۲۹۵-۷۱۰
)۳۹۸ (۳۰۵-۷۴۰

)۱۰۷ (۴۸-۲۱۷) ۸۹ (۴۹-۱۶۱) ۳۴ (۲۹-۵۹
)۱۰۹ (۵۱-۲۰۵) ۹۱ (۴۸-۱۵۹) ۳۲ (۳۷-۶۱

)۱۵۸ (۸۵-۲۲۵) ۳۴ (۲۹-۷۱
)۱۵۷ (۸۷-۲۳۱) ۳۴ (۲۸-۷۵

۴۱-۵۰

ﺭﺍﺳﺖ
ﭼﭗ

)۱۹۸ (۱۲۸-۳۲۰) ۱۲۸ (۸۵-۲۹۲) ۷۲ (۳۹-۹۴
)۲۰۱ (۱۲۵-۳۵۰) ۱۳۱ (۸۱-۳۰۵) ۷۴ (۴۲-۹۶

)۴۰۸ (۲۹۵-۵۹۰
)۴۱۰ (۲۸۵-۶۱۰

)۸۴ (۵۲-۱۵۸) ۳۳ (۲۲-۶۲
)۸۳ (۵۸-۱۳۵) ۳۴ (۲۴-۵۸

)۹۹ (۴۷-۲۰۱
)۹۸ (۴۹-۱۸۲

)۱۵۶ (۹۱-۲۴۵) ۳۳ (۲۱-۸۲
)۱۵۵ (۹۲-۲۵۱) ۳۴ (۲۴-۶۵

۵۱-۶۰

ﺭﺍﺳﺖ
ﭼﭗ

)۱۸۷ (۱۳۵-۳۰۵) ۱۴۵ (۸۵-۳۰۱) ۷۱ (۳۸-۸۸
)۱۹۲ (۱۲۸-۲۹۱) ۱۴۲ (۸۷-۲۶۵) ۷۲ (۳۸-۹۱

)۴۱۲ (۳۰۵-۵۹۱
)۴۱۵ (۳۰۱-۶۰۵

)۱۰۲ (۵۱-۱۷۵) ۹۴ (۴۹-۱۴۵) ۳۴ (۲۱-۶۲
)۱۰۱ (۴۸-۲۰۱) ۹۶ (۵۱-۱۱۰) ۳۲ (۲۵-۷۲

)۱۶۱ (۸۷-۲۱۵) ۳۰ (۲۵-۷۵
)۱۶۲ (۸۹-۲۲۵) ۳۱ (۲۳-۷۳

۶۱-۷۰

ﺭﺍﺳﺖ
ﭼﭗ

)۱۹۱ (۱۳۵-۲۵۸) ۱۴۳ (۹۲-۲۵۱) ۷۳ (۳۷-۹۹
)۱۸۹ (۱۳۱-۳۰۱) ۱۴۴ (۸۹-۲۴۹) ۷۱ (۴۱-۸۹

)۳۹۸ (۲۹۸-۴۵۰
)۴۰۲ (۲۸۲-۵۸۵

)۸۹ (۴۸-۱۱۵) ۳۲ (۲۲-۵۶
)۹۲ (۴۷-۱۲۵) ۳۵ (۲۱-۶۲

)۹۵ (۴۸-۱۶۵
)۹۸ (۴۷-۱۷۵

)۱۵۳ (۷۵-۲۱۵) ۳۱ (۲۵-۶۹
)۱۵۲ (۷۱-۲۱۰) ۳۱ (۲۷-۷۹

۷۱-۸۰

ﺭﺍﺳﺖ
ﭼﭗ

)۱۷۳ (۱۲۷-۳۱۰) ۱۲۵ (۷۱-۲۲۵) ۶۵ (۳۴-۸۲
)۱۷۴ (۱۲۵-۲۸۰) ۱۲۸ (۶۹-۲۳۵) ۶۶ (۳۶-۸۴

)۳۷۵ (۲۹۵-۵۱۰
)۳۷۸ (۲۸۵-۵۲۱

)۸۱ (۴۲-۱۳۸) ۳۲ (۲۲-۴۲
)۷۹ (۴۵-۱۴۵) ۳۰ (۲۱-۴۸

)۸۵ (۴۵-۱۵۱
)۸۳ (۴۸-۱۶۱

)۱۴۰ (۵۵-۱۹۵) ۲۹ (۲۱-۴۹
)۱۳۸ (۵۸-۱۹۲) ۳۰ (۲۳-۵۱

b-wave rod
response

a-wave max
response

b-wave max
response

۳۰ Hz flicker

a-wave cone
response

)۸۵ (۵۲-۱۰۵) ۳۷ (۲۳-۶۷
)۸۷ (۴۸-۱۵۰) ۳۵ (۲۲-۶۲

)۹۵ (۵۱-۲۰۱
)۹۷ (۵۸-۱۹۵

)۱۵۷ (۸۸-۲۴۰) ۳۷ (۲۲-۷۵
)۱۶۰ (۸۷-۲۲۵) ۳۸ (۲۱-۶۹
)۱۶۱ (۸۹-۲۸۵) ۳۶ (۲۵-۸۵
)۱۶۲ (۸۱-۲۴۵) ۳۵ (۲۲-۸۷

OP۲

N۱-P۱

b-wave cone
response

max: maximum, OP: oscillatory potential, N۱-P۱: interval between first negative and positive waves.

١٨

ERG

 ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﻧﺮﻣﺎﻝ-ﺩﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻱ ﭘﺮﻭﺭﺵ

 ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﺭﺗﻴﻨﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﮑﺮﻭﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﺳﻦ-۲ ﺟﺪﻭﻝ
( ﺩﺭﺻﺪ ﻧﺮﻣﺎﻝ۹۵ ﻣﻴﺎﻧﻪ )ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ
b-wave cone
response

a-wave cone
response

۳۰Hz flicker

N۱-P۱

OP۲

b-wave max
response

a-wave max
response

b-wave rod
response

ﺳﻦ
()ﺳﺎﻝ

ﭼﺸﻢ

a-wave rod
response

۱۵۶ (۸۵-۲۴۵) ۳۶ (۲۱-۷۸) ۹۴ (۴۸-۲۱۰) ۸۷ (۵۲-۱۱۰) ۳۶ (۲۱-۶۵) ۳۷۵ (۲۲۵-۵۳۱) ۲۳۴ (۱۱۸-۳۹۸) ۱۵۷ (۸۵-۲۸۱)

۷۰ (۴۰-۹۷)

ﺭﺍﺳﺖ

۱۵۹ (۸۴-۲۳۹) ۳۸ (۲۲-۶۹) ۹۷ (۵۲-۱۹۷) ۸۶ (۴۸-۱۵۸) ۳۷ (۲۲-۶۷) ۳۸۰ (۲۷۵-۵۲۵) ۲۲۹ (۱۲۵-۴۰۵) ۱۵۹ (۹۲-۲۷۵)

۷۱ (۴۲-۹۳)

ﭼﭗ

۱۶۲ (۸۴-۲۶۲) ۳۷ (۲۴-۸۷) ۱۰۴ (۵۱-۲۱۱) ۹۴ (۴۸-۱۶۵) ۳۹ (۲۴-۷۲) ۳۹۲ (۳۰۲-۶۲۵) ۲۲۲ (۱۳۸-۳۴۵) ۱۶۶ (۱۰۲-۲۹۵) ۷۲ (۴۷-۹۴)

ﺭﺍﺳﺖ

۱۶۱ (۸۵-۲۵۲) ۳۶ (۲۲-۹۱) ۱۰۵ (۴۹-۲۱۵) ۹۱ (۴۷-۱۵۹) ۳۹ (۲۵-۶۸) ۳۸۷ (۲۹۵-۶۵۵) ۲۲۶ (۱۲۱-۳۷۵) ۱۶۸ (۹۷-۳۱۰)

۷۴ (۴۶-۹۷)

ﭼﭗ

۱۴۹ (۷۹-۲۵۱) ۳۶ (۲۴-۸۲) ۱۱۴ (۴۷-۱۹۵) ۹۳ (۵۱-۱۶۵) ۴۲ (۲۱-۶۷) ۴۰۷ (۲۹۵-۷۹۱) ۲۲۹ (۱۳۵-۴۴۰) ۱۶۵ (۹۷-۳۱۲) ۷۰ (۴۱-۱۰۰)

ﺭﺍﺳﺖ

۱۵۱ (۸۶-۲۴۵) ۳۵ (۳۲-۶۵) ۱۱۰ (۵۲-۲۱۵) ۹۰ (۴۶-۱۶۲) ۴۱ (۲۴-۷۱) ۴۰۱ (۲۹۵-۸۱۰) ۲۲۴ (۱۲۸-۴۲۵) ۱۶۳ (۹۸-۳۲۲)

۷۳ (۴۰-۹۷)

ﭼﭗ

۱۵۶ (۸۷-۲۳۵) ۳۳ (۲۹-۷۸) ۱۰۶ (۵۴-۲۲۵) ۸۸ (۴۸-۱۴۸) ۳۵ (۲۳-۶۹) ۳۹۵ (۲۸۵-۷۱۲) ۱۹۹ (۱۲۵-۳۷۵) ۱۴۱ (۸۵-۲۷۲)

۷۵ (۴۵-۹۲)

ﺭﺍﺳﺖ

۱۵۸ (۸۵-۲۴۱) ۳۴ (۲۶-۷۸) ۱۱۰ (۴۷-۲۰۱) ۹۱ (۵۱-۱۶۱) ۳۲ (۲۱-۷۱) ۳۹۷ (۲۷۵-۷۴۵) ۲۰۱ (۱۱۹-۳۸۵) ۱۴۴ (۸۷-۳۰۵)

۷۳ (۴۱-۹۲)

ﭼﭗ

۱۵۷ (۷۹-۲۵۱) ۳۴ (۲۲-۸۵) ۹۷ (۴۹-۱۹۸) ۸۳ (۵۵-۱۴۹) ۳۲ (۲۳-۶۸) ۴۰۷ (۲۸۵-۶۱۰) ۲۰۱ (۱۲۵-۳۵۲) ۱۳۲ (۸۹-۲۹۲)

۷۱ (۳۸-۹۵)

ﺭﺍﺳﺖ

۱۵۸ (۸۹-۲۴۲) ۳۳ (۲۳-۶۶) ۹۹ (۴۷-۲۱۱) ۸۴ (۴۸-۱۵۸) ۳۳ (۲۱-۶۹) ۴۰۹ (۲۸۰-۶۲۵) ۲۰۳ (۱۲۷-۳۴۵) ۱۳۴ (۹۱-۳۱۰)

۷۳ (۳۹-۹۶)

ﭼﭗ

۱۶۰ (۹۱-۲۸۵) ۲۹ (۲۲-۷۴) ۱۰۳ (۵۲-۲۱۷) ۹۳ (۴۷-۱۶۱) ۳۳ (۲۲-۵۹) ۴۱۵ (۲۷۵-۶۱۵) ۱۹۱ (۱۲۵-۳۱۵) ۱۴۱ (۸۷-۲۹۸)

۷۱ (۳۸-۹۱)

ﺭﺍﺳﺖ

۱۶۲ (۸۵-۲۴۵) ۳۰ (۲۲-۷۵) ۱۰۰ (۴۷-۱۷۵) ۹۸ (۴۸-۱۷۵) ۳۴ (۲۳-۶۳) ۴۱۰ (۲۹۵-۵۹۵) ۱۸۹ (۱۲۸-۳۱۰) ۱۳۸ (۸۵-۲۶۵)

۷۲ (۳۹-۹۵)

ﭼﭗ

۱۵۵ (۸۷-۲۳۵) ۳۱ (۲۴-۷۱) ۹۸ (۴۸-۱۸۵) ۹۰ (۵۱-۱۵۸) ۳۱ (۲۱-۵۸) ۳۹۵ (۲۸۵-۵۵۰) ۱۸۹ (۱۳۲-۲۹۸) ۱۴۱ (۹۱-۲۸۷)

۷۴ (۳۸-۹۲)

ﺭﺍﺳﺖ

۱۵۱ (۷۸-۲۱۵) ۳۱ (۲۴-۷۹) ۹۵ (۴۹-۱۶۵) ۹۱ (۵۲-۱۶۱) ۳۳ (۲۲-۵۶) ۳۹۹ (۲۸۲-۶۱۰) ۱۹۲ (۱۲۰-۲۹۷) ۱۴۳ (۸۹-۲۷۵)

۷۳ (۴۱-۹۶)

ﭼﭗ

۱۳۸ (۵۸-۱۹۸) ۲۸ (۲۱-۵۲) ۸۴ (۴۴-۱۶۵) ۸۳ (۴۱-۱۴۸) ۳۴ (۲۱-۴۵) ۳۷۴ (۲۸۵-۵۲۵) ۱۷۵ (۱۲۵-۳۰۵) ۱۲۷ (۷۱-۲۵۲)

۶۷ (۳۲-۹۲)

ﺭﺍﺳﺖ

۱۳۹ (۵۶-۱۹۷) ۳۱ (۲۱-۴۹) ۸۵ (۴۵-۱۷۱) ۷۹ (۴۵-۱۴۵) ۳۲ (۲۱-۴۶) ۳۸۷ (۲۷۵-۵۲۱) ۱۷۱ (۱۳۵-۲۹۵) ۱۲۵ (۶۹-۲۶۱)

۶۵ (۳۱-۹۶)

ﭼﭗ

۱-۱۰

۱۱-۲۰

۲۱-۳۰

۳۱-۴۰

۴۱-۵۰

۵۱-۶۰

۶۱-۷۰

۷۱-۸۰

max: maximum, OP: oscillatory potential, N۱-P۱: interval between first negative and positive waves.

 ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﺭﺗﻴﻨﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲﺛﺎﻧﻴﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﺳﻦ-۳ ﺟﺪﻭﻝ
( ﺩﺭﺻﺪ ﻧﺮﻣﺎﻝ۹۵ ﻣﻴﺎﻧﻪ )ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ

ﺳﻦ )ﺳﺎﻝ( ﭼﺸﻢ

b-wave max
response

a-wave max
response

b-wave rod
response

a-wave rod
response

۲۶ (۲۳-۲۸) ۱۴ (۱۲-۱۵) ۳۰ (۲۸-۳۲) ۱۵ (۱۳-۱۶) ۳۱ (۲۸-۳۲) ۱۳ (۱۲-۱۶) ۴۱ (۳۲-۴۵)

۱۹ (۱۵-۲۵)

۸۶ (۶۸-۹۸)

۳۹ (۲۹-۶۳) ﺭﺍﺳﺖ

۲۶ (۲۳-۲۹) ۱۳ (۱۲-۱۶) ۳۱ (۲۸-۳۳) ۱۴ (۱۳-۱۶) ۳۰ (۲۸-۳۲) ۱۴ (۱۲-۱۶) ۴۳ (۳۳-۴۶)

۲۰ (۱۴-۲۴)

۸۸ (۵۹-۱۰۵) ۴۰ (۲۸-۶۵)

۲۶ (۲۵-۲۹) ۱۳ (۱۲-۱۶) ۳۱ (۲۹-۳۲) ۱۴ (۱۳-۱۶) ۲۹ (۲۸-۳۱) ۱۴ (۱۲-۱۵) ۳۹ (۳۴-۴۳)

۱۶ (۱۳-۳۳)

۷۹ (۷۲-۹۹)

۴۳ (۳۱-۶۲) ﺭﺍﺳﺖ

۲۶ (۲۴-۲۹) ۱۲ (۱۱-۱۵) ۳۰ (۲۸-۳۱) ۱۵ (۱۳-۱۷) ۳۱ (۲۹-۳۲) ۱۵ (۱۳-۱۷) ۴۱ (۳۳-۴۸)

۱۸ (۱۴-۲۵)

۸۱ (۶۹-۹۸)

۴۲ (۲۸-۶۱)

۲۷ (۲۴-۳۱) ۱۳ (۱۲-۱۴) ۳۲ (۳۰-۳۳) ۱۵ (۱۲-۱۷) ۲۸ (۲۷-۳۱) ۱۴ (۱۲-۱۶) ۴۲ (۳۲-۴۹)

۲۰ (۱۵-۲۴)

۸۳ (۷۱-۱۰۲) ۳۸ (۲۹-۶۶) ﺭﺍﺳﺖ

۲۵ (۲۳-۲۹) ۱۴ (۱۲-۱۵) ۳۱ (۲۹-۳۲) ۱۶ (۱۳-۱۷) ۳۰ (۲۸-۳۱) ۱۳ (۱۲-۱۵) ۴۱ (۳۴-۴۹)

۲۱ (۱۵-۲۶)

۸۲ (۷۲-۹۸)

۳۰ Hz P۱

۳۰ Hz N۱

b-wave cone a-wave cone
response
response

OP P۲

OP N۲

۳۷ (۲۷-۶۴)

ﭼﭗ

ﭼﭗ

ﭼﭗ

۲۶ (۲۳-۳۰) ۱۳ (۱۲-۱۵) ۳۲ (۳۰-۳۳) ۱۵ (۱۳-۱۷) ۲۹ (۲۸-۳۲) ۱۵ (۱۳-۱۶) ۴۵ (۳۲-۵۱)

۲۲ (۱۴-۲۴)

۸۸ (۶۹-۹۶)

۴۲ (۲۷-۶۴) ﺭﺍﺳﺖ

۲۶ (۲۴-۲۹) ۱۴ (۱۲-۱۶) ۳۱ (۲۸-۳۲) ۱۶ (۱۴-۱۸) ۳۰ (۲۹-۳۲) ۱۴ (۱۲-۱۶) ۴۲ (۳۲-۴۹)

۲۱ (۱۴-۲۵)

۸۶ (۶۸-۹۷)

۴۴ (۲۹-۷۱) ﭼﭗ

۲۷ (۲۴-۳۱) ۱۴ (۱۳-۱۶) ۳۱ (۲۸-۳۲) ۱۵ (۱۳-۱۶) ۳۱ (۲۹-۳۳) ۱۶ (۱۳-۱۸) ۴۴ (۳۳-۵۱)

۲۴ (۱۵-۲۶)

۹۲ (۷۰-۹۸)

۴۳ (۳۱-۶۸) ﺭﺍﺳﺖ

۲۷ (۲۵-۳۱) ۱۴ (۱۲-۱۶) ۳۰ (۲۸-۳۱) ۱۴ (۱۳-۱۷) ۳۲ (۳۰-۳۳) ۱۵ (۱۳-۱۷) ۴۳ (۳۲-۵۱)

۲۳ (۱۴-۲۵)

۹۵ (۷۲-۱۰۲) ۴۲ (۳۲-۷۱) ﭼﭗ

۲۶ (۲۴-۲۹) ۱۳ (۱۲-۱۶) ۳۱ (۲۹-۳۲) ۱۵ (۱۳-۱۷) ۳۰ (۲۸-۳۲) ۱۵ (۱۳-۱۶) ۴۲ (۳۴-۵۰)

۲۲ (۱۵-۲۴)

۸۸ (۶۸-۹۸)

۲۷ (۲۵-۳۱) ۱۴ (۱۳-۱۶) ۳۱ (۲۹-۳۳) ۱۵ (۱۴-۱۷) ۲۹ (۲۷-۳۲) ۱۵ (۱۳-۱۷) ۴۳ (۳۳-۴۸)

۲۱ (۱۵-۲۴)

۹۶ (۷۲-۱۰۵) ۴۴ (۲۹-۶۶)

۲۶ (۲۴-۲۹) ۱۴ (۱۳-۱۶) ۳۱ (۲۸-۳۲) ۱۵ (۱۳-۱۷) ۳۰ (۲۹-۳۲) ۱۶ (۱۴-۱۸) ۴۴ (۳۴-۵۱)

۲۴ (۱۴-۲۶)

۸۹ (۷۱-۱۰۱) ۴۲ (۳۰-۶۹) ﺭﺍﺳﺖ

۳۰ (۲۴-۳۶) ۱۴ (۱۳-۱۶) ۲۸ (۲۳-۳۰) ۱۶ (۱۴-۱۸) ۳۱ (۲۹-۳۳) ۱۵ (۱۳-۱۷) ۴۲ (۳۵-۵۱)

۲۳ (۱۸-۲۶)

۹۲ (۷۲-۹۹)

۲۷ (۲۵-۳۲) ۱۵ (۱۳-۱۷) ۳۲ (۲۸-۳۳) ۱۶ (۱۴-۱۸) ۳۲ (۳۰-۳۴) ۱۷ (۱۴-۱۹) ۴۸ (۳۶-۵۴)

۲۵ (۲۰-۲۸)

۹۹ (۷۵-۱۰۵) ۴۶ (۲۸-۷۲) ﺭﺍﺳﺖ

۲۸ (۲۵-۳۲) ۱۴ (۱۳-۱۷) ۳۲ (۲۹-۳۳) ۱۷ (۱۴-۱۹) ۳۲ (۳۰-۳۵) ۱۸ (۱۵-۲۰) ۴۹ (۳۷-۵۴)

۲۵ (۲۰-۲۷)

۹۹ (۷۸-۱۰۸) ۴۷ (۳۲-۷۱) ﭼﭗ

۴۱ (۳۱-۶۸) ﺭﺍﺳﺖ

۴۱ (۳۱-۶۸)

ﭼﭗ

ﭼﭗ

۱-۱۰

۱۱-۲۰

۲۱-۳۰

۳۱-۴۰

۴۱-۵۰

۵۱-۶۰

۶۱-۷۰

۷۱-۸۰

Max: maximum, N۱: first negative wave, P۱: first positive wave, OP N۲: oscillatory potential-second negative wave, OP P۲: oscillatory
potential-second positive wave.

١٩

ﭼﺸﻢﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻴﻨﺎ -ﺩﻭﺭﻩ  -١٤ﺷﻤﺎﺭﻩ ) ١ﭘﺎﻳﻴﺰ (١٣٨٧
ﺟﺪﻭﻝ  -۴ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﺭﺗﻴﻨﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲﺛﺎﻧﻴﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﺳﻦ
ﺳﻦ )ﺳﺎﻝ( ﭼﺸﻢ

ﻣﻴﺎﻧﻪ )ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ  ۹۵ﺩﺭﺻﺪ ﻧﺮﻣﺎﻝ(
a-wave rod
response

b-wave rod
response

a-wave max
response

b-wave max
response

OP N۲

OP P۲

b-wave cone a-wave cone
response
response

۳۰ Hz N۱

۳۰ Hz P۱

ﺭﺍﺳﺖ )۲۰ (۱۵-۲۴) ۸۶ (۶۸-۹۷) ۴۰ (۳۰-۶۵
ﭼﭗ )۲۰ (۱۶-۲۶) ۸۷ (۶۷-۱۰۵) ۳۹ (۲۸-۶۴

)۴۲ (۳۲-۴۶
)۴۳ (۲۵-۴۷

)۱۴ (۱۲-۱۷
)۱۴ (۱۲-۱۶

)۳۰ (۸-۳۳
)۳۰ (۲۸-۳۲

)۱۴ (۱۳-۱۷
)۱۴ (۱۲-۱۶

)۳۰ (۲۸-۳۱
)۳۰ (۲۴-۳۳

)۲۵ (۲۳-۲۸) ۱۴ (۱۲-۱۷
)۲۵ (۲۳-۲۹) ۱۴ (۱۲-۱۶

)۱۷ (۱۴-۲۰
)۱۸ (۱۴-۲۲

)۳۹ (۳۴-۴۵
)۴۱ (۳۳-۴۵

)۱۳ (۱۲-۱۶
)۱۴ (۱۲-۱۷

)۲۹ (۲۸-۳۲
)۳۱ (۲۷-۳۳

)۱۴ (۱۳-۱۸
)۱۵ (۱۴-۱۷

)۳۰ (۲۸-۳۳
)۳۱ (۲۸-۳۳

)۲۶ (۲۴-۲۹) ۱۳ (۱۲-۱۶
)۲۶ (۲۴-۲۸) ۱۳ (۱۱-۱۵

ﺭﺍﺳﺖ )۲۱ (۱۶-۲۵) ۸۳ (۷۲-۱۰۳) ۲۱ (۱۵-۲۴
۲۱-۳۰
ﭼﭗ )۲۱ (۱۵-۲۶) ۸۳ (۷۱-۹۹) ۲۱ (۱۶-۲۵

)۴۱ (۳۴-۴۸
)۴۲ (۳۳-۴۹

)۱۵ (۱۳-۱۸
)۱۴ (۱۲-۱۶

)۲۹ (۲۸-۳۲
)۳۰ (۲۹-۳۱

)۱۵ (۱۴-۱۶
)۱۴ (۱۳-۱۷

)۳۱ (۲۹-۳۳
)۳۲ (۲۹-۳۴

)۲۹ (۲۷-۳۲) ۱۳ (۱۲-۱۴
)۲۶ (۲۳-۲۸) ۱۳ (۱۲-۱۵

)۲۰ (۱۴-۲۵
)۲۳ (۱۶-۲۵

)۴۵ (۳۲-۴۸
)۴۳ (۳۴-۵۱

)۱۴ (۱۲-۱۶
)۱۵ (۱۴-۱۷

)۲۹ (۲۸-۳۱
)۲۹ (۲۸-۳۳

)۱۵ (۱۳-۱۸
)۱۵ (۱۴-۱۸

)۳۲ (۲۹-۳۳
)۳۱ (۲۹-۳۲

)۲۵ (۲۴-۳۰) ۱۴ (۱۲-۱۵
)۲۶ (۲۵-۲۹) ۱۳ (۱۲-۱۵

ﺭﺍﺳﺖ )۲۴ (۱۴-۲۷) ۹۲ (۷۲-۱۰۳) ۴۴ (۲۸-۶۴
۴۱-۵۰
ﭼﭗ )۲۴ (۱۴-۲۷) ۹۵ (۶۷-۹۸) ۴۳ (۲۹-۷۱

)۴۴ (۳۵-۵۱
)۴۴ (۳۴-۵۰

)۱۳ (۱۲-۱۵
)۱۵ (۱۳-۱۸

)۳۱ (۲۸-۳۲
)۳۱ (۲۸-۳۳

)۱۶ (۱۴-۱۸
)۱۵ (۱۳-۱۸

)۳۱ (۲۸-۳۲
۳۰ (۲۸-۳۲

)۲۶ (۲۵-۳۱) ۱۴ (۱۳-۱۵
)۲۷ (۲۴-۳۰) ۱۴ (۱۲-۱۶

ﺭﺍﺳﺖ )۲۱ (۱۷-۲۴) ۹۷ (۷۲-۱۰۶) ۴۱ (۲۸-۶۹
۵۱-۶۰
ﭼﭗ )۲۱ (۱۵-۲۵) ۹۷ (۷۱-۹۹) ۴۳ (۲۸-۶۶

)۴۳ (۳۶-۴۸
)۴۲ (۳۳-۴۹

)۱۶ (۱۳-۱۷
)۱۵ (۱۴-۱۶

)۳۱ (۲۹-۳۳
)۳۲ (۰۹-۳۳

)۱۴ (۱۳-۱۶
)۱۴ (۱۳-۱۷

)۳۱ (۲۹-۳۳
)۳۰ (۲۹-۳۳

)۲۶ (۲۴-۲۹) ۱۳ (۱۲-۱۶
)۲۶ (۲۴-۲۹) ۱۳ (۱۲-۱۶

ﺭﺍﺳﺖ )۲۴ (۱۴-۲۶) ۹۰ (۷۲-۹۹) ۴۲ (۳۱-۶۵
۶۱-۷۰
ﭼﭗ )۲۴ (۱۶-۲۶) ۹۱ (۷۸-۱۰۵) ۴۱ (۳۱-۶۲

)۴۳ (۳۴-۵۱
)۴۳ (۳۵-۵۳

)۱۶ (۱۳-۱۷
)۱۵ (۱۳-۱۶

)۳۰ (۲۹-۳۲
)۲۹ (۲۸-۳۲

)۱۴ (۱۳-۱۶
)۱۵ (۱۳-۱۸

)۳۲ (۳۰-۳۴
)۳۱ (۲۹-۳۳

)۲۷ (۲۴-۳۰) ۱۴ (۱۲-۱۵
)۲۶ (۲۵-۳۰) ۱۳ (۱۳-۱۷

ﺭﺍﺳﺖ )۲۵ (۱۹-۲۹) ۹۸ (۷۵-۱۰۶) ۴۷ (۳۰-۶۹
۷۱-۸۰
ﭼﭗ )۲۵ (۲۰-۲۸) ۹۸ (۷۶-۱۰۸) ۴۶ (۳۱-۷۲

)۴۸ (۳۷-۵۵
)۴۸ (۳۶-۵۴

)۱۶ (۱۵-۱۹
)۱۸ (۱۵-۲۰

)۳۲ (۲۹-۳۴
)۳۲ (۳۰-۳۴

)۱۷ (۱۴-۱۹
)۱۷ (۱۴-۱۸

)۳۳ (۳۰-۳۴
)۳۲ (۳۰-۳۳

)۲۸ (۲۵-۳۲) ۱۵ (۱۳-۱۷
)۲۷ (۲۵-۳۲) ۱۵ (۱۲-۱۷

۱-۱۰

ﺭﺍﺳﺖ )۴۲ (۲۸-۶۲
۱۱-۲۰
ﭼﭗ )۴۲ (۲۸-۶۵

ﺭﺍﺳﺖ )۲۱ (۱۵-۲۶
۳۱-۴۰
ﭼﭗ )۲۰ (۱۴-۲۵

)۸۰ (۷۱-۹۸
)۷۹ (۶۹-۹۷

)۸۷ (۶۹-۹۷
)۸۶ (۷۰-۹۹

Max: maximum, N۱: first negative wave, P۱: first positive wave, OP N۲: oscillatory potential-second negative wave, OP P۲: oscillatory potentialsecond positive wave.

ﺍﺯ ﺁﻥﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﮐـﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ ﭘﺎﺳـﺦﻫـﺎﻱ
 ERGﺭﺍ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻦ ﺳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ۱۱ﻭ۱۰؛ ﻣﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺧﺎﺻـﻲ
ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﮏ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﻧﻤﻮﺩﻳﻢ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺎ ﻧﻴـﺰ ﻧـﺸﺎﻥ
ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﺳﻦ  ۷۰ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﺎ ﮐـﺎﻫﺶ ﺁﻣـﺎﺭﻱ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ ﺩﺭ
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ  ERGﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺳﺖ .ﻋﻮﺍﻣﻠﻲ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﺎﺳﺦ  ERGﺩﺭ
ﺳﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪﻩﺍﻧﺪ .ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺍﻓـﺮﺍﺩﻱ ﮐـﻪ
ﺑﺎ ﺳﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻋﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻫـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﺍﺧـﺘﻼﻝ
ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻮﺩﻧﺪ؛ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮﮊﻳﮏ ﺗﺤﺖ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﺭﺍ ﻧﻤـﻲﺗـﻮﺍﻥ ﺭﺩ
ﮐﺮﺩ .ﻋﻮﺍﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺧﻔﻴـﻒ ﺩﺭ ﻣﺤـﻴﻂ ﺩﺍﺧـﻞ ﭼـﺸﻤﻲ ﻳـﺎ
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮﺍﮐﻢ ﺭﻧﮕﺪﺍﻧﻪﻫـﺎﻱ ﻧـﻮﺭﻱ ﻣـﻲﺗﻮﺍﻧﻨـﺪ ﻣﻮﺟـﺐ ﮐـﺎﻫﺶ ﺍﻳـﻦ
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻ ﺷﻮﻧﺪ .۱۰ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻫﺎﻳﻲ ﻭﺟـﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧـﺪ
ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﻣﺮﮒ ﻳﺎﺧﺘﻪﺍﻱ ﻣﻮﻟﺮ ﻭ ﺩﻭﻗﻄﺒﻲ ﺩﺭ ﺷﺒﮑﻴﻪ ﭘﻴﺮﺷـﺪﻩ
ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ .۱۴ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻳﮑـﻲ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣـﻞ
ﻣﻬﻤﻲ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺗﻔﺴﻴﺮ  ERGﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ؛ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻦ ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﮔﺰﺍﺭﺵﻫﺎﻳﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻔـﺎﻭﺕ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ

ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﺩﻭ ﺟﻨﺲ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﭘﺎﺳﺦﻫـﺎﻱ  ERGﻭﺟـﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧـﺪ۱۵ﻭ۱۰؛ ﺩﺭ
ﺣﺎﻟﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ،ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ  ERGﺩﻭ ﺟـﻨﺲ ﺍﺯ ﻧﻈـﺮ ﺁﻣـﺎﺭﻱ
ﺗﻔﺎﻭﺗﻲ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ.
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﮑﻨﻴﮑﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻫﻤﭽـﻮﻥ ﻣﺤـﻞ ﻗـﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﻟﮑﺘـﺮﻭﺩ،
ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺳﻄﺢ ﭼﺸﻢ ،ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻣﺮﺩﻣﮏ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ
ﻣﻮﺟﺐ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴـﺮﻱﻫـﺎﻱ ﺑـﻴﻦ ﺩﻭ ﭼـﺸﻢ ﺷـﻮﻧﺪ ۱۶ﻭﻟـﻲ ﺩﺭ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪﻫـﺎﻱ ﺩﻭ ﭼـﺸﻢ ﺍﺯ ﻧﻈـﺮ ﭘﺎﺳـﺦ ﻫـﺎﻱ  ERGﺗﻔـﺎﻭﺗﻲ
ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻧﺠـﺎﻡ  ERGﺩﺭ ﺩﻭ
ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺻﺮﻑ ﻭﻗﺖ ﻭ ﺩﻗﺖ ﻻﺯﻡ ﻣـﻲﺗـﻮﺍﻥ
ﻳﮏ  ERGﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺭﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺧﺎﺹ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺍﻣﻮﺍﺝ ،ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ
ﺭﻭﺵﻫﺎ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻻﺟﺮﻡ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷـﺖ .۶ﺑـﺎ ﺍﻳـﻦ
ﻭﺟﻮﺩ ،ﺩﺍﺩﻩﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺷـﺮﺍﻳﻂ ﻭﺭﻭﺩ ﺳـﺨﺖﮔﻴﺮﺍﻧـﻪ ﺑـﻪ
ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩﺍﻧﺪ؛ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﭘﺎﻳﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ  ERGﺍﻧﺠـﺎﻡﺷـﺪﻩ ﺩﺭ
ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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