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ص�ی گ�و�وم ��ر�� ا���ن �وق ��
  

 مچهارشماره  –سال اول  -1392ماه  بهمن

 

 

 برگزار 1392 اسفند 16 و 15 آموزي، باز امتياز 12 با اهواز در گلوكوم هاي تازه روزه دو سمينار -
 .شد خواهد

 و شد مرور بسته يهزاو گلوكوم زمينه در ها تازه دى 19 در گلوكوم انجمن زمستان فصلى گردهمايى در -
 .گرديد مطرح جالب و پيچيده موارد

 .شد مرور گلوكوم جهانى هفته مناسبت به گلوكوم انجمن برنامه شام، صرف ضمن

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aao.org/�
http://meaco.org/�
http://www.irimc.org/�
http://www.escrs.org/�
http://www.ascrs.org/�
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 در اسفند، 22 پنجشنبه روز ،)March 9-15, 2014( گلوكوم جهاني هفته مناسبت ،به انجمن تصميم طبق
 علوم هايدانشگاه ساير در همزمان طور به و تهران طرفه در و نژاد لبافى فارابى، پزشكى چشم مراكز

 .شد خواهد انجام گلوكوم رايگان غربالگرى كشور پزشكي

 

 مردم بين است شده تهيه انجمن توسط كه گلوكوم مورد در رساني اطالع و مردمى آموزش هايى پمفلت
 .شد خواهد آوري جمع نيز گلوكومي بيماران به كمك جهت خيرين مردمي هاي كمك و مي گردد توزيع

 

 

 

 خواهد برگزار چشم انجمن محل در 93 خرداد اطفال، گلوكوم موضوع با گلوكوم انجمن بعدى گردهمايى
 .شد

 .بود خواهد 1393 ارديبهشت فارابي بيمارستان ساالنه سمينار 

 

 .شود مي برگزار آينده سال در چابهار در  گلوكوم مدون بازآموزي

  

 :لوكومگ علمي هاي تازه

 مربوط عوارض ولي دهد مي والوكاهش احمد از بيشتر را چشم داخل فشار سال، 5 طي بارولت دريچه  -
 . است بيشتر بارولت كارگذاري در هيپوتوني به

 

 زياد سال در درصد 37/0 ميزان به Ocular hypertension به مبتال فرد يك در گلوكوم به ابتال خطر  -
 طي است الزم و نيست كافي Ocular hypertension به مبتال فرد در يسكر تعيين بار يك و شود مي

follow up  به توجه با. شود تكرار مجددا variability  است ممكن فرد يك در ابتال خطر ها گيري اندازه  
 .باشد ممكن حالت بهترين از بيشتر برابر 10 ممكن حالت بدترين در
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 و خواهران و برادران در گلوكوم به ابتال خطر. شود مي مشاهده كومگلو انواع همه در ژنتيكي زمينه  -
 .است فاميل اعضاء بقيه از بيشتر مبتال فرد مادر

 

-  Deep Sclerectomy عمل از بعد ماه 6 طي توجه قابل آستيگماتيسم ايجاد باعث دو هر ترابكولكتومي و 
 .شوند مي

 

-   SLT مبتال افراد در خواب طي آن تغييرات شدن كمتر و مچش داخل فشار كاهش باعث محسوس طور به 
 . شود مي NTG به

 

 .است تأثيرگذار SLT نتيجه روي بر) CH, CRF( قرنيه بيومكانيك خصوصيات  -

 

 چشم داخل فشار كاهش باعث محسوس بطور دو هر ترابكولكتومي فيكو و كانالوپالستي فيكو جراحي  -
 .دهد مي كاهش كانالوپالستي فيكو از بيشتر را چشم داخل فشار ترابكولكتومي فيكو ولي شوند مي

 

 از بيشتري اكثريت در IST و IS قانون ولي است صادق طبيعي و كوچك هاي ديسك در ISNT قانون گرچه  -
 .دارد كاربرد جامعه افراد

 

-  Deep Sclerectomy ميتومايسين با همراه C به مبتال بيماران در چشم فشار كاهش در NTG بي و فيدم 
 .است خطر

 

 در گلوكوم هاي جراحي موفقيت طرفي از شوند، مي گلوكوم بيماري تشديد باعث چشم سطح بيماريهاي  -
  .است كمتر ملتحمه التهاب با بيماران
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صفحه قابل توجه همكاران گرامي جهت پاسخگويي به سوال مسابقه با نام كاربري و كلمه عبور وارد 
 .شويد انجمن چشم پزشكي ايران سايتوب  )سوال مجله پزشكي (، شخصي 

 سوال مسابقه

 )دكتر شاهين يزداني(

  

ساله اي است بدون سابقه خاصي كه بدليل تاري ديد چشم راست مراجعه نموده است.  ديد هر دو  39بيمار آقاي 
 مي گردد. 20/20چشم با اصالح 

 عيب انكساري وي به شرح زير است: 

OD: -2.00-1.50*50 

OS: plano-0.50*110  

 ميليمتر جيوه است. 12زاويه هاي هر دو چشم باز بوده و فشارهر دو چشم با قطره كوبايوسوپت معادل 

ميدان ديد چشم چپ نرمال است و اختالل ميدان ديد چشم راست به شكل زير ميباشد. نماي فوندوس بيمار ارائه 
 گرديده است.

 تشخيص شما چيست؟

 گلوكوم زاويه باز اوليه (جوانان) -1

 اتي ايسكميك عصب اپتيكنوروپ -2

 هيپو پالزي سگمنتال عصب اپتيك -3

 دروزن سر عصب اپتيك  -4
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اطالع رساني به ساير همكاران  جهتهاي انجمن،  شود تا ضمن مشاركت در تهيه خبرنامه از كليه همكاران ارجمند دعوت مي
 زير با انجمن گلوكوم ايران هماهنگ فرمايند. آدرسم مراكز خود را از طريق هاي مرتبط با گلوكو هاي بازآموزي و همايش برنامه

IranianGlaucomaSociety@gmail.com 

 

گلوكوم ايران جراحان انجمن  
  دوزنده آزاده دكتر:  گردآوري

azade_80d@yahoo.com 

 انجمن چشم پزشكي ايران
اول طبقه ،3 پالك فردوسي، فاطمي،كوچه خيابان به نرسيده شمالي، كارگر خيابان تهران،:  آدرس  

66942404: فاكس   66919061 -2 :تلفن  www.irso.org 
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