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  كاهش و كنترل فشار داخل چشمي پاية اصلي درمان گلوكوم است. فشار افزايش يافته را مي توان بوسيلة درمان دارويي با استفاده

كاهش داد. مهم  Glaucoma drainage Device (GDD) چشمي و يا با درمان جراحي همراه با قرار دادنروزانه از قطره هاي 

به عنوان داروي  C ميتومايسيننسبت به  آواستين كه از آنجايي .فيبروز بيش از اندازه است ،ها Implant ترين دليل شكست اين

تأثير تزريق آواستين در  تا صدد است از اين رو مطالعه در ،كمتري داشته باشد جانبيعوارض  مي تواند و ودهبايمن تر  آنتي فيبروز

 AGV و ميزان كارآمدي، افزايش بقاي كردهبررسي  AGV كارگذاري در حين جراحي را به صورت دوز منفرد Valve اطراف تنة

 داخل فشار ميانگين .مقايسه كند )٢( موردو  )١( شاهدگروه  دوكاهش عوارض بعد از عمل از جمله فاز هايپرتنسيو و... را در  و

بود كه در آخرين پيگيري،  جيوه ميليمتر ٥٢/٢٧ ± ٥٧/٨ و ٨٨/٢٤ ± ٦٢/٧ ترتيب به ٢و  ١ گروه در حالت پايه در )IOP( چشمي

 جيوه ( ميليمتر ٢١تر از  كم  IOPمعيار موفقيت به صورت كاهش يافت. جيوه ميليمتر ٤٢/١٣ ± ٩/٢ و ٤/١٥ ± ٤/٤ به ترتيب به

يا  )كامل موفقيت(دارو  بدون مصرف،  IOPكاهش ٢٠% حداقل) بعد از عمل، با  B معيار جيوه ( ميليمتر ١٨تر از  كم) و  Aمعيار 

 بر دوره پيگيري، انتهاي در كامل) و نسبي موفقيت مجموع( تجمعي موفقيت ، تعريف شد.)نسبي موفقيت(حداكثر با مصرف دو دارو 

اين مطالعه نشان داد كه  نتايج حاصل از .بود %٥/٨٩ ،٢ گروه در و %٢/٧٢ ،%٨/٧٧ترتيب  به ١ گروه در B و A معيارهاي اساس

   استفاده از بواسيزوماب در ضمن جراحي كارگذاري شانت احمد مي تواند منجر به كنترل بهتر فشار چشم در بيماران گردد.
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 چشم داخل فشار دهنده كاهش هاي شانت كارگذاري افزون روز افزايش توجه به با(IOP)  احمد شانت جمله از(AGV) ، بررسي 

و با  جراحي از طريق چشمي داخل هايشانت . است از اهميت زيادي برخوردار ،چشم روي بر ها شانت اين و عوارض ثيراتتأ

 كاهش باعث ،ملتحمه زير ناحيه به قدامي اتاق ارتباط دادن با و شده فيكس بيمار اسكلراي روي بر متعدد سوچورهاي استفاده از

 موقت به صورت چشم روي بر متعدد يفيزيولوژيك و فيزيكي تغييرات سبب تواند، مي فوق مراحل از يك هر .گردند مي چشم فشار

كند،  ايجاد آينده در تشخيصي هاي تست برخي در است ممكن با توجه به اختالالتي كه ،تغييرات اين شناخت. شود پايدار يا

 درناژ دستگاهبه دنبال كارگذاري  گرفت. صورت بيمار ٢٠ از چشم ٢٠در اين راستا، مطالعه بر روي  رسد. مي نظر به ضروري

 اين در انكسار درحاليكه يافت، كاهش ماه سوم، در محوري طول .ماه مشاهده شد ٣ بعد از IOP در توجهي قابل گلوكوم، كاهش

 كاهش معني داري سبب طور بهشانت احمد،  نشان داد كه كارگذاري نتايج حاصل از اين مطالعه. پيدا نكرد داريامعن تغيير دوره

 وجود با انكساري وضعيت و قرنيه انحناي قدامي، سگمان پارامترهاي ،حال اين با .داشت ادامه سوم ماه تا كه ،مي شد محوري طول

با توجه به  نداشت. جراحي به دنبال ايجاد شده آستيگماتيسمدر  نقشينيز،  AGV كاشت و هنگرفت قرار ثيرتأ تحت ،گذرا تغييرات

در  بروز اشتباه در جلوگيري از مسئلهخلفي چشم شود، اين  - شانت احمد مي تواند منجر به كاهش طول قدامي اينكه كارگذاري

  .خواهد بودزمان كارگذاري لنز داخل چشمي مؤثر 
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 مادرزادي گلوكوم به مبتال بيماران در ديد به وابسته زندگي كيفيت بررسي 
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 Congenital glaucoma, Intraocular pressure, Quality of life 
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 در ،بينايي روي بر آن مخرب آثار به توجه با مادرزادي گلوكوم بين اين است. در جهان در نابينايي علت سياه، دومين آب يا گلوكوم 

در بهبود  ،تواند مي بيمارانوابسته به ديد  زندگي كيفيت روي بر اين بيماري اثرات بررسي لذا .دارد بسزايي تأثير بيماران ناتواني

 انبيمار در ديد با مرتبط زندگي كيفيت ارزيابي حاضر، با هدف مطالعهدر اين راستا باشد.  مؤثر درمان و پيگيري ،تشخيصروند 

بر اساس توسط بيماران تكميل گرديد.  ،چشم ملي مؤسسه بصري عملكرد پرسشنامه انجام شد. مادرزادي گلوكوم به مبتال بزرگسال

آيتم تعيين كننده كيفيت زندگي وابسته به ديد، نمرات پايين تري نسبت  ١٢مادرزادي در  گلوكوم نتايج بدست آمده، افراد مبتال به

و پارامترهاي وابسته  چشم) تنبلي (درمان تراپي توجه بيشتر به آمبليوپ ،با در نظر گرفتن اين موضوع به افراد نرمال كسب كردند.

  خواهد بود. تأثيرگذاردر ابعاد مختلف  مادرزادي گلوكوم مبتال به بردن كيفيت زندگي بيماراندر كاهش اثرات بيماري و باال  ،دبه دي
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