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  مقاله چاپي ندارد 

 مي  افرادي در گلوكوم هاي درمان از يكي احمد شانت كارگذارياست.  جهان در بينايي كم و نابينايي علل ترين شايع از گلوكوم

 زالليه مايع است كه به دنبال آن، شانت اطراف فيبروز ،جراحي اين عوارض جمله از پاسخ نمي دهند. معمول هاي درمان به كه باشد

 قابل طور به كهالتهابي  يها سايتوكاين وجود رسد مي نظر به چشم افزايش مي يابد. فشار و شدهن ملتحمه عروق جذب راحتيه ب

 موفقيت كاهش و در نهايت فيبروز ايجاد تحريك در مهمي عامل ،يافت مي شود گلوكومي بيماران زالليه مايع در اي مالحظه

 بر عمل، از پس اول ماه در شانت اطراف به زالليه مايع ورود از جلوگيري و تيوب بستن اثر ،مطالعه اين در . از اين رودباش جراحي

 در چشمي داخل فشار اگرچه گرديد. بررسي تيوب بستن بدون حالت با مقايسه در ،احمد شانت كارگذاري عوارض و موفقيت ميزان

 معناداري مشاهده نشد. آماري تفاوت گروه دو بين مقايسه در اما ،داشت قابل مالحظه اي كاهش عمل از قبل به نسبت ،گروه دو هر

در بل از عمل نسبت به ق، اختالف قابل توجهي نداشت ولي اين ميزان آخرين معاينه پس از عمل دربين دو گروه ميزان مصرف دارو 

بستن تيوب برخالف گروه ديگر، موردي از انكپسوليشن و جداشدگي كوروئيد در گروه با بود.  كمتر بصورت معناداريهر دو گروه، 

 سايتوكاين جهت سنجش كيت ها آزمايشگاهي به صورت مداومعدم وجود ه و كوچك نمون حجممطالعه حاضر به واسطه  رخ نداد.

  براي تأييد نتايج ضروري خواهد بود. بيشتر، جمع آوري تعداد نمونه با در اين زمينه  ادامه مطالعه .، محدود شدها
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 اولوژن اريكارگذ و ترابكولكتومي با مقايسه در ميتومايسين با ترابكولكتومي نتايج 

 Comparison of the effectiveness and safety of degradable collagen matrix implant (Ologen) with 

mitomycin C in trabeculectomy 

 ميتومايسين ،گلوكوم ،ترابكولكتومي ،اولوژن 

 ٢٥/٦/١٣٩٦ 

 94-02-124-26027 

  مقاله چاپي ندارد 

 داروي  از استفاده. است كاهش فشار داخل چشمو  گلوكوم (آب سياه) درمان براي جراحي روش ترين متداول ترابكولكتومي

 منجر كه مژگاني جسم سلول هاي روي بر توكسيك اثر دليل به نيز و فيبروز ايجاد كاهش علت به ترابكولكتومي، حين ميتومايسين

 هاي جراحي در كه كالژني است ايمپلنت اولوژن، يك عمل را افزايش مي دهد. موفقيت شود، شانس مي زالليه توليد كاهش به

 عوارض و توكسيسيته و در عين حال، شود زخم ترميم يندفرآ در تغيير سبب تواند مي اولوژن مورد استفاده قرار مي گيرد. گلوكوم

 مقايسه را اولوژن با ترابكولكتومي و ميتومايسين با ترابكولكتومي حاصل از نتايج ،مطالعات محدودي .ندارد را ميتومايسين به مربوط

 كلي موفقيت ميزان كه داد نشان نتايج انجام شد. روش دو اين موفقيت ميزانبا هدف مقايسه  . در اين راستا مطالعه حاضر،اند نموده

 در ميتومايسين از استفاده. است اولوژن با ترابكولكتومي از بيشتر ،تر پايين هدف هاي فشار در ويژه به ،ميتومايسين با ترابكولكتومي

 چون عوارضي بروز شانس ،مقابل در ولي شد اولوژن به نسبت بيشتري فشار كاهش و تر وسيع بلب ايجاد سبب ،ترابكولكتومي

 طوالني اثربخشي و ايمنيبهتر  اثبات براي ،بيشتر پيگيري مدت طول و نمونه حجم با مطالعاتانجام  را افزايش داد. پايدار هيپوتوني

 مورد نياز است. اولوژن با ترابكولكتومي مدت
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 گلوكومي بيماران در چشم بيومتري بر چشمي داخل فشار كاهش ثيرتأ 

 Effects of intraocular pressure reduction on ocular biometry in glaucomatous eyes 

 Biometry, Glaucoma, Intra ocular pressure, Open angle glaucoma 

 ٢٥/٥/١٣٩٦ 

 94-02-124-26262 

  مقاله چاپي ندارد 

 قرنيه انحناي و قدامي اتاق عدسي، عمق ضخامت قرنيه، ضخامت چشم، كره خلفي -قدامي طول گيري اندازه شامل چشم بيومتري 

 عدسي انتخاب در همچنين و چشم انكساري عيوب تغيير و ايجاد در بيومتريك پارامترهاي تغيير اثر در نظر گرفتن با .باشد مي

از  شود. تبيين پارامترها اين تغيير و چشم فشار كاهش ميان دقيق ارتباط كه است الزم ،(آب مرواريد) كاتاراكت جراحي در مناسب

 به) قبلي جراحي سابقه بدون( باز زاويه گلوكوم به مبتال بيماران در بيومتريك پارامترهاي تغيير بررسي هدف، با اين رو مطالعه حاضر

عليرغم بر اساس نتايج به دست آمده،  .گرفت انجامدارويي  درمان بواسطه )IOP( فشار داخل چشمي در %٢٠ حداقل كاهش دنبال

 بيومتريك پارامترهاي ساير اي در مالحظه قابل تغييراستاندارد دارويي گلوكوم،  درمان از بعد كاهش قابل توجه فشار داخل چشم

 چشم بيومتريك مختلف ماركرهاي بر دارويي درمان ثيراتتأ زمينه در مطالعات صورت گرفته محدود بودن به توجه با مشاهده نشد.

 .براي تكميل اطالعات ضروري خواهد بود بيشتر نمونه حجم با مطالعاتانجام  ،گلوكوم به مبتال بيماران در
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