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 :خبرها

 penetrating-non و  penetrating هاي جراحي موضوع با ايران گلوكوم انجمن اعضاي فصلي گردهمــايي •
 .شد خواهد برگزار ايران چشم انجمن محل در 1393 شهريور 13 تاريخ در گلوكوم

 و تشخيص پايه، اصول ايران، چشم انجمن ساليانه كنگره چهارمين و بيست day Subspecialty در •

 دكتر ،UCLA از مهدي نور دكتر ، گلوكوم در سرشناس المللي بين سخنرانان حضور با گلوكوم درمان

 .شد خواهد برگزار سنگاپور از  Aung Tin دكتر و سوئيس از شاراوي

 

 

 گلوكوم علمى هاى تازه بر مرورى

 عمل احمد، شانت عدد سه روي اي مطالعه در احمد، دريچه عملكرد بر زياد فشار با كردن prime تأثير بررسى در -

prime دوم  بار در و شد  انجام كمپاني دستورالعمل طبق معمول، صورت به يكبار كردن priming-over صورت 
 عملكرد .شود ظاهر دريچه آسيب عالئم تا كرد مي پيدا ادامه آنقدر شانت لوله در مايع تزريق كه طوري به گرفت، مي

  3000 حــدود عادي prime يك بـــراي الزم اوليـــه فشــار .شد بررسي priming over از بعد و قبل احمد دريچه

Over– ولي شود مي برده باال جيوه متر ميلي 10000 تا ميزان اين priming–Over با كه است بوده جيــوه متر ميلي

priming نشد احمد دريچه عملكرد اختالل باعث. 

Sep 2014 Glaucoma. J.. 

  دستگاه از استفاده با خواب، آپنه به مبتال افراد در NFL ضخامت بررسي در -

OCT domain Spectral  ضخامت NFL اين .شد گيرى اندازه سالم فرد 35 و خواب آپنه به مبتال بيمار 44 در 

 معني بطور يكسال طي خواب آپنه به مبتال افراد در NFL كاهش كه داد نشان و شد تكرار بعد يكسال گيرى اندازه
 از تري دقيق هاي بررسي به نياز هستند عالمت اين دچار كه افرادي كه شد توصيه و بود سالم افراد از بيشتر داري

 .دارند گلوكوم وقوع نظر

Aug 2014 research eye Current 

 با آن مقايسه و عصب سر خونريزي به مبتال بيماران در گانگليوني هاي سلول رفتن بين از سرعت بررسي در -

 قرار بررسي مورد بيمار 122 از )stereophotograph( استريوفوتوگراف222 خونريزي، بدون گلوكومي بيماران
 داراى  بيماران در گانگليوني هاي سلول رفتن دست از سرعت .داشتند عصب سر خونريزي عكس 19 .گرفت

 .است بوده گلوكومي بيماران ساير از بيشتر پيگيري سال 4 طي عصب، سر خونريزى

2014 ophthalmology J Int 

 به مبتال بيمار يك چشم در چشم داخل فشار مستقيم گيرى اندازه براى چشمى درون كاشت قابل دستگاه اولين -
 .شد كارگذارده باز زاويه گلوكوم



 روكش يك و  كند مى استفاده الكترونيكى انتقال براى رسانا نيمه هاى لكترودا از كاشت قابل دستگاه اين
 ميلى 0/9 ضخامت با اى حلقه است،از شده ساخته چشم در العمر مادام كاشت براى دستگاه اين .دارد سيليكونى

   .ندارد باطرى به نياز و دارد گرم 0/1 وزن و است شده ساخته متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 سنسور توسط را چشم فشار اندازه و شود مى داده قرار مژگانى شيار در كاتاراكت جراحى حين در وسيله اين
 مى مخابره است كنترل ريموت يك شبيه كه آن خارجى نمايشگر به الكترونيكى امواج كمك به و كند مى حس هايش

 .شود مى ذخيره دستگاه حافظه در كار خود طور به و شود مى داده نمايش آن صفحه بر چشم فشار اندازه و كند

 و داشت وجود روش دو هاى خوانده بين خوبى هماهنگى گلدمن، تونومترى با دستگاه هاى داده همخوانى بررسى در
 .نشد مشاهده كاشت اين از اى عارضه

2014 June  Ophthalmology JAMA 

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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