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 گلوكوم با مرتبط هاى سمينار و ها كنفرانس

 
glaucoma  ( است شده داده اختصاص گلوكوم سپتامبر 12 جمعه روز  لندن، ESCRS  كنفرانس روز اولين -

 day.( 
 
 شهيد پزشكى علوم دانشگاه همكارى با كه ايران پزشكى چشم جمنان ساليانه كنگره چهارمين و بيست در -

 دكتر سوئيس، ازShaarawy  دكتر چون گلوكوم زمينه در مطرح محققان شود، مى برگزار ماه آذر 10-13بهشتى
 در علمى مطالب جديدترين ارائه به و داشت خواهند شركت سنگاپور ازAung tin  و آمريكا از مهدوى نورى

 .پرداخت خواهند ومگلوك زمينه
 
 در "پزشكى چشم هاى تازه " عنوان با بهشتى شهيد پزشكى علوم دانشگاه چشم تحقيقات مركز ساالنه سمينار -

 جراحى "عنوان به  سمپوزيوم يك شامل آن گلوكوم به مربوط هاى برنامه و شود مى برگزار 93 بهمن  1-3تاريخ
 .باشند مى "گلوكوم پيشرفت"عنوان به كارگاه يك و "گلوكوم جديد هاى

 تازه" عنوان با و  ايران، گلوكوم انجمن همكاري با  مشهد األنبياء خاتم بيمارستان چشم ساليانه سمينار هشتمين -
 .شد خواهد برگزار 94 خرداد 6-8 درتاريخ "گلوكوم هاى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2014 سال در اطفال گلوكوم هاى تازه
 
 نوشته 21 قرن در اطفال گلوكوم هاى جراحى مورد در مرفيلد از پاپادوپلوس دكتر سطتو كه مرورى مقاله در -

 .است شده معرفى اوليه مادرزادى گلوكوم درمان براى جراحى ترين رايج زاويه هاى جراحى هنوز است شده
 عمل اثربخشى افزايش باعث كه است درجه 360 ترابكولوتومى اطفال، گلوكوم جراحى در  پيشرفت مهمترين

 .است شده ترابكولوتومى
 
 از فتوكواگوالسيون سيكلو روش با اندوسكوپيك فتوكواگوالسيون سيكلو جراحى عوارض و اثربخشى مقايسه در -

 مشابه عوارض و اثر نظر از روش دو هر اطفال، گلوكوم كنترل براى درمانى اقدام اولين عنوان به اسكلرا، طريق
  گلوكوم كنترل براى تكنيك دو هر در .دادند كاهش  ٪30 حدود  را چشمى داخل فشار روش دو هر .بودند
  .بود ٪65 حدود و هم مشابه روش دو در نهايى موفقيت .بود الزم اقدام هر تكرار مرتبه 3 حدود

 
 
 كودكان در سالم قرنيه با آن مقايسه و كانفوكال ميكروسكوپ با بوفتالميك هاى چشم قرنيه تغييرات بررسى -

 كاهش بوفتالميك هاى چشم در اندوتليال هاى سلول تعداد كه داد نشان طرفه يك مادرزادى وكومگل به مبتال
 در اپيتليوم بازال اليه هاى سلول تراكم طرفى از .ندارد تفاوتى كراتوسيت هاى سلول دانسيته ولى است يافته
 يا چشم شدن بوفتالميك و مادرزادى گلوكوم از ناشى است ممكن تغييرات اين .بود بيشتر بوفتالميك هاى چشم
 .باشد ها چشم اين در مكرر هاى جراحى از ناشى

 
 فشار با را هوا اشلم، كانال يافتن و اسكلرا فلپ ايجاد از بعد  bypass(PTB) trabecular pneumatic  در -

 در  .شود پاره قدامى اتاق داخل به ترابكوال شبكه هوا باالى فشار اين كمك با تا كنند مى اشلم كانال وارد زياد
 نگر، آينده اى مقايسه مطالعه يك در اوليه مادرزادى گلوكوم درمان در ترابكولوتومى با  PTB روش مقايسه

 .بود ترابكولوتومى از بيشتر معنادارى طور به PTB روش در موفقيت ميزان
 
 بين توجهى قابل تفاوت اطفال، در ها تونومتر انواع توسط چشمى خلدا فشار گيرى اندازه دقت مقايسه در -

handheld  دستگاه بين توجه قابل تفاوت تنها .نداشت وجود گلدمن با تونوپن يا و گلدمن با پاسكال تونومتر
    tonometer aplantation)HAT( است بوده گلدمن تونومتر با.  

 
 ماه 3 سنى ميانگين با شيرخوار 470 روى بر اطفال كاتاراكت جراحى از بعد گلوكوم بروز متاآناليز بررسى در -

 زمان متوسط .است شده گزارش  )كودك 470 از كودك 80 ( درصد 17 گلوكوم بروز كاتاراكت، جراحى هنگام
 عوامل .اند بوده آفاك بقيه و سودوفاك گلوكوم، به مبتال بيمار 2 فقط .است بوده سالگى 4/3  در گلوكوم بروز

 گذارى لنز عدم كاتاراكت، جراحى هنگام پايين سن شامل اطفال كاتاراكت جراحى از بعد گلوكوم به ابتال طرخ
 .است بوده چشمى متعدد هاى جراحى و اوليه

 
 اختالالت و كم سن در متعدد هاى بيهوشى بين گلوكوم، به مبتال كودكان در مكرر هاى بيهوشى عواقب بررسى در -

  .است شده يافت هايى همراهى شناختى مشكالت و تكلم اختالالت ،فعالى بيش و توجهى كم
 

اطالع رساني به ساير همكاران  جهتهاي انجمن،  شود تا ضمن مشاركت در تهيه خبرنامه از كليه همكاران ارجمند دعوت مي
 لوكوم ايران هماهنگ فرمايند.زير با انجمن گ آدرسهاي مرتبط با گلوكوم مراكز خود را از طريق  هاي بازآموزي و همايش برنامه
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