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 خبرها:

  .شد برگزار چشم انجمن محل در93 وريشهر 13 خيتار در رانيا گلوكوم انجمن يفصل ييگردهما

Penetrating   گلوكوم نافذ ريغ و نافذ هاى جراحى گلوكوم، انجمن ياعضا تابستانه ييگردهما موضوع
surgeries glaucoma penetrating-non and بود.  

  .شدند يمعرف زيبرانگ بحث و جالب مارانيب و ديگرد ارائه جلسه موضوع رامونيپ ها يسخنران و مطالب

 گلوكوم انجمن يفصل جلسه نيا يافتخار مهمان س،يسوئ از  Flammer دكتر همكار ه،يمظفر دكتر خانم
 .نمودند يسخنران رشانياخ قاتيتحق مورد در و بودند

 :گلوكوم نافذ ريغ هاى جراحى رامونيپ مقاالت بر مرورى

 كه شدند دوره اجمال به  penetrating -non  نافذ ريغ گلوكوم يها يجراح با ارتباط در موجود مقاالت
  .است شده ارائه ليذ در آنان از يا خالصه

21  از كمتر چشم فشار حفظ در تقيموف انميز كه داد نشان sclerectomy Deep ساله6 يجنتا يبررس
 با جيوه متر ميلي22  از كمتر  چشم فشار حفظ در موفقيت ميزان و66%  دارو بدون جيوه مترميلي
 Ophthalmol. J. Eur 2004 .است دهوب80% دارو

 در. اند كرده گزارش درصد60 را  سالهViscocanaloplasty 5 تقيموف همكارانش و يشاراو دكتر
 .داشت وجود goniopuncture laser YAG به نياز موارد سوم يك در آنان مطالعه

2003 Ophthalmol J. Br 

 انجام كالژن كاشت با همراه sclerectomy Deep يجنتا يرو يشاراو دكتر توسط كه ديگري مطالعه در
 گزارش 62%  قطره كمك بدون، جيوه مترميلي  21 زير چشم فشار حفظ در كامل موفقيت ميزان، شد

 .بود 50% حدود چشم فشار حفظ يبرا ponctomygonio Laser YAG نياز يزانم. است شده

2001 surg Refract Cataract J 

  موفقيت ميزان زمان گذشت با كه شد داده  نشان، sclerectomy Deep يرو بر  Khairy دكتر مطالعه در
 تيآن از استفاده و  implant كاهش و بديا مي كاهش ام سى ماه در19%  به دوازدهم ماه در% 61 از

  ت.اس نداشته عمل قيتموف زانمي يرو يرثيتأ ها ليتمتابو

2006 Eye 

 مثل ايتمتابو تيآن از استفاده كه شد داده نشان Kozobolis دكتر توسط يگريد مطالعه در مقابل در
 زانمي  يتوجه قابل بطور  عمل dclerectomy Deep قيقهد 25/ زانمي به 0.2  غلظت با C يسينتومامي

  د.ده افزايش را عمل از بعد عوارض كه اين بدون، است داده يشافزا را عمل قيتموف

2002 Glaucoma J. 



 بهبود باعثsclerectomy Deep  عمل حين C ميتومايسين از استفاده ميزان ،Anand  دكتر مطالعه در
 . گرديد چشم فشار كنترل درDS  يجنتا

2005 Eye 

  ،Sclerectomy Deep حيجرا يجنتا يرو اسكلرا درون كاشت قابل مواد انواع از استفاده رثيأت مورد در
 بوده همراه Implant كاشتبا  بود شده انجام باليني كارآزمايي صورت به كه شاراوي دكتر ي مطالعهدر

 ها implant انواع بين تيتفاو كلي بطور ولي است بوده كمتر چشم فشار كنترل جهت دارو به نياز، است
 .نداشت وجود

Apr-Mar 2010 Imaging. Lasers Surg Ophthalmic 

 كاتاراكت يجراح انجام كه شد داده نشان viscocanaloplasty با همزمان كاتاراكت يجراح رثيتأ مورد در
 . ندارند lastyViscocanalop عمل يينها تقيموف يرو ىثيرتأ implant كاشت نينهمچ و

Jan 2014 Augenheikd. Monbl Klin 

 به كاتاراكت همزمان حيجرا عمل كه شد داده نشان شد چاپ2014  سال آن يجنتا كه يگريد مطالعه در
 باز يهزاو گلوكوم به مبتال مارانيب در  sclerectomy Deep  حيجرا تقيموف sclerectomy Deep همراه

 . دهد نمي شكاه را ونسيالياكسفو سودو يا

May 2014 Ophthalmol Semin 

 

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. آدرسهاي مرتبط با گلوكوم مراكز خود را از طريق  هاي بازآموزي و همايش برنامه
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