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 هقذهَ

 ثیبى هسئلَ :

کْم صاّیَ ثبص ٌی ّ گلْاستجبط ثیي ًضدیک ثی اهکبى

ؽٌبختَ ؽذٍ اعت ّ هغبلؼبت هختلف  اّلیَ اص هذتِبی لجل

، فشاّاًی ثبالی هیْپی سا دس افشاد خْاى کَ ثب گلْکْم 

صاّیَ ثبص هشاخؼَ هیکٌٌذ ًؾبى دادٍ اًذ کَ الجتَ 

ثشخی هغبلؼبت ایي استجبط سا فمظ دس هیْپی ثبال ًؾبى 

. ُن چٌیي هیْپی سّی فؾبس داخل چؾوی ًیض دادٍ اًذ 

اثش داسد ّ لغؼًب ػیت اًکغبس ًضدیک ثیٌی یک سیغک 

فبکتْس ؽٌبختَ ؽذٍ دس گلْکْم صاّیَ ثبص هسغْة هیؾْد 

. 

تئْسیِبی هتؼذدی ّخْد داسد کَ چشا گلْکْم دس  -

افشاد هیْپ اص دیگشاى فشاّاًتش هیجبؽذ ّ یک 

 Highخقْؿ دس فشاّاًی گلْکْم صاّیَ ثبص اّلیَ ثَ 

myopia  اص هذتِب لجل تؾخیـ دادٍ ؽذٍ اعت ، کَ ایي

هْسد تأییذ لشاس گشفتَ  هتؼذد ؽْاُذ تْعظ هغبلؼبت

 اعت .

ُن چٌیي هغبلؼبت عْلی کَ لجالً اًدبم ؽذٍ اعت ًؾبى  -

یک سیغک فبکتْسی  High myopiaدٌُذٍ ایي اعت کَ 

 ( 99ثشای پیؾشفت ثیوبسی ثَ زغبة هی آیذ . ) 

دس عی دَُ ُبی اخیش ثغْس گغتشدٍ ای ًؾبى دادٍ اًذ کَ 

استجبط ثیي گلْکْم ّ فؾبس داخل چؾوی پیچیذٍ تش اص آى 

 اپیذهیْلْژیکاعت کَ لجاًل فشك هیؾذ . هغبلؼبت چیضی 

 ocularّ هتؼذد ًؾبى دادٍ اًذ کَ گلْکْم ثب فؾبس ًشهبل 

hypertension  ّ هبُیت هؾتشک داسًذiop  یک سیغک فبکتْس
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هِن ثشای گلْکْم اعت کَ خضء سیغک فبکتْسُبی لبثل پیؼ 

ّ ؽٌبعبیی  iopاعت ّ لزا تؾخیـ صّدسط افضایؼ گیشی 

افشادیکَ هغتؼذتش ثَ افضایؼ آى هیجبؽٌذ دس پیؼ گیشی 

ؽذ . ثیوبسی اُویت ثغضایی داؽتَ ّ لبثل اخشا ًیض هیجب

گش هتؼذدی کَ دس ثیوبساى داسای ػیت ًهغبلؼبت خبهؼَ 

اًدبم گشفتَ اعت ًؾبى دٌُذٍ  یاًکغبسی ًضدیک ثیٌ

دس افشاد ثب  Chronic open angle glaucomaافضایؼ ؽیْع 

ُشدسخَ اص ػیت اًکغبسی ًضدیک ثیٌی ثؼذ اص یکغبى عبصی 

%  66 % ّ دس هغبلؼَ دیگش 48ًغجی ّ خٌغی ثَ هیضاى 

ثْدٍ اعت ثٌبثشایي ثَ ایي ًکتَ ثبیذ تْخَ ًوْد کَ 

یذاى دیذ ًیض دس ثب دسهبى کبُؼ یبثذ اختالل ه iopّلتی 

ثِتش هیؾْد کَ ػلت آى افضایؼ  اغلتثیوبساى هیْپ 

زغبعیت ایي افشاد ثَ سیغک فبکتْسُبی غیش ّاثغتَ ثَ 

iop  هیجبؽذ .  یکیبى افتبلوؽشهثل پبییي ثْدى فؾبس

هتؼذدی پیؾٌِبد کشدًذ کَ چؾوِبی ًضدیک ثیي ثَ هؤلفیي 

افضایؼ فؾبس داخل چؾوی زغبعتش اعت ثٌبثشایي ّخْد 

اص ایي فشضیَ زوبیت خْاُذ  ثیٌبییتغییشات عش ػقت 

 کشد. 

 

ثغْس کلی هکبًیغن استجبط ثیي هیْپی ازتوباًل ػجبستٌذ  

 :اص

افضایؼ زغبعیت عیغتن ػقجی چؾوِبی هیْپ ًغجت ثَ  – 9 

 آعیت ًبؽی اص ثبال ثْدى فؾبس داخل چؾن

تْعظ  غشثبلیپخؼ ؽذى فؾبس داخل چؾن ثَ ففسَ  – 2

 اعکلشا
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 iopتغییشات ثبفت ُوجٌذ ًغجت ثَ افضایؼ  – 3

 اعتؼذاد ژًتیکی – 4

هغبلؼَ استجبط ثیي اختالل اًکغبسی  ,ُذف اص ثشسعی اخیش

داخل چؾوی اعت کَ آیب هیْپی هیتْاًذ ثَ ػٌْاى ّ فؾبس 

یک سیغک فبکتْس هِن ثشای تغییشات فؾبس داخل چؾن هغشذ 

ؽْد یب ًَ ّ ایٌکَ آیب عي ّ خٌظ دس تغییشات فؾبس 

 ocularداخل چؾوی هؤثش ُغتٌذ ّ ثب تْخَ ثَ ایٌکَ 

hypertension  افضایؼ ّiop  َاّلیي هؼیبس تؾخیـ دس چؾوی ک

ى ًشهبل ثْدٍ ّ هیذاى ثیٌبیی ًیض ًشهبل ػقت ثیٌبیی آ

اعت هیجبؽذ . لزا ؽٌبعبیی سیغک فبکتْسُبیی کَ عجت 

افضایؼ فؾبس داخل چؾن هی ؽًْذ دس ؽٌبعبیی صّد ٌُگبم 

ثَ ػٌْاى Myopiaآى اسصؽوٌذ ثْدٍ ّ ُوبًغْس کَ رکش ؽذ 

یک سیغک فبکتْس دس کٌبس عبیش سیغک فبکتْسُب هغشذ اعت 

ذاى هؾکل ًجْدٍ ثٌبثشایي هب دس ، کَ ؽٌبعبیی آى چٌ

ایي ثشسعی لقذ داصین ایي استجبط سا ثشسعی ّ هیضاى 

اُویت آى سا هسبعجَ ًوبیین ّ دس فْست زوبیت اص ایي 

سا دس ثیوبساى ػیت  iopًظشیَ لضّم اًذاصٍ گیشی 

 اًکغبسی ًضدیک ثیٌی خِت غشثبلگشی ًؾبى دُین .
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 اُذاف : 

فضایؼ فؾبس داخل چؾوی ثب ػیت استجبط اُذف کلی تؼییي 

بسی ًضدیک ثیٌی ّ ػْاهل هؤثش ثش ایي استجبط دس غاًک

ثیوبساى هشاخؼَ کٌٌذٍ ثَ ثیوبسعتبى ثْػلی عیٌب لضّیي 

 الًْذ . ى خیشیَ دکتش سزیویبى ؽِشّ ثیوبسعتب

 اُذاف ّیژٍ :

  Myopiaثب ؽذت  iopتؼییي استجبط  – 9

 ثب عي iopتؼییي استجبط  –2

 ثب خٌظ iopتؼییي استجبط  –3

 myopia دس ثیوبساى ocular Hypertensionتؼییي تٌْع  –4

 فرضیبت :
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 استجبط داسد ؟ myopiaثب ؽذت  iopآیب  – 9

دس دّ  iopدس دّ چؾن ثب تفبّت  myopiaآیب تفبّت  – 2

 ؟چؾن استجبط داسد 

 ثب خٌظ استجبط داسد ؟ iopآیب – 3

 ؟ثب عي استجبط داسد  iopآیب  – 4
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 هرّری ثر هتْى :

 همذهَ 

اًدبم ؽذٍ فؾبس عجیؼی  دس ثشسعی ُبی فؾبس داخل چؾن :

ثبالتشیي زذ  mmhg 21اعت ّ  mmhg 21 – 11داخل چؾوی زذّد 

iop  عجیؼی اعت ّ ثیؾتش اص ایي هیضاى فؾبس داخل چؾن

هؾکْک ثَ اثتالء ثَ ثیوبسی هسغْة هیؾْد ُش چٌذ دس 

هوکي  mmhg 21ثؼضی اس ثیوبساى ثب فؾبس پبییي تش اص 

 Normal Tension ) (19) . هؾبُذٍ ؽْد تْصاعت تغییشات گلْکْهب

glaucoma )  دس زبلیکَ دس تؼذادی اص ثیوبساى ثب فؾبس

تغییشات گلْکْهبتْص دیذٍ  mmhg 30چؾن زذّد داخل 

ثغْس کلی دس افشادیکَ هجتال  ( ocular Hypertension )ًویؾْد 

 SDثب اًسشاف هؼیبس  mmhg 16ثَ گلْکْم ًیغتٌذ هیبًگیي 

 (98)دس ًظش گشفتَ هیؾْد 2/5 =

 

 

فؾبس داخل چؾوی اص سّصی ثَ سّص دیگش ّ اص عبػتی ثَ 

عبػت دیگش دس زبل تغییش هیجبؽذ ّلی تغییشات سّصاًَ 

ًویجبؽذ دس زبلیکَ  ثیؾتش mmHg 4آى دس چؾن ًشهبل اص 

 ایي تغییشات ثیؾتش هیجبؽذ ّ ٌُگبمدس هجتال ثَ گلْکْم 

دس عْل  iopثیؾتش اعت ّ اگش تغییشات  iopفجر افضایؼ 

ثبؽذ هیتْاًذ ثشای گلْکْم تؾخیـ  mmHg 10ؾتش اص سّص ثی

 (9) هسغْة ؽْد .
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هب ثیي هیضاى تشؽر ّ  ّهؼیٌییک استجبط خبؿ  پبتْژًس :

 Post . Antصاللیَ ّ ُن چٌیي خشیبى آى دس ًبزیَ  خشّج هبیغ

Chamber  ّخْد داسد کَ ثبػث ًگِذاسیiop  دس زذ ًشهبلی

ثبفتِبی ثذّى ػشّق آى تغزیَ خْاُذ ؽذ ّ ػالٍّ ثش 

هبًٌذ لٌض ّ لشًیَ سا فشاُن هیکٌذ ّ ُن چٌیي  ًبزیَ

فشم ّ ؽکل کشٍ چؾن سا ثبثت ًگَ هیذاسد . ػْاهلی اص 

 T.Mلجیل هیضاى تشؽر هبیغ صاللیَ ّ هیضاى خشّج آى اص 

 ّuveo schleral space دس تغییش  ّ فؾبس ّسیذُبی اپی اعکلشا

 . فؾبس داخل چؾن تأثیش گزاس هیجبؽذ 

دس اکثش  mmHg 12 – 8زذّد  فؾبس ّسیذُبی اپی اعکلشا

ّ بسیِبی چؾن افشاد اعت کَ تست تأثیش ّضؼیت ثذى ّ ثیو

ّسیذُبی عش ّ گشدى ثَ للت اعت ، ٌُگبهی کَ خْى خشیبى 

یکی یب تؼذادی ثیؾتشی اص پبساهتشُبی فْق دچبس اختالل 

ػول ؽْد هٌدش ثَ افضایؼ فؾبس داخل چؾن خْاُذ ؽذ . 

هؼوْاًل ًبؽی اص افضایؼ همبّهت  iopثغْس کلی ثبال سفتي 

دس خشّج هبثغ صاللیَ ثْدٍ ّلی عبیش فبکتْسُب ثیؾتش 

 ي تغییش فؾبس داخل چؾن هؤثش ثبؽٌذ .هوکي اعت دس ای

افضایؼ داؽتَ  mmHg 1هثاًل اگش فؾبس ّسیذی اپی اعکلشا 

 1همذاس ثَ  ثبؽذ عجت تغییش دس افضایؼ فؾبس داخل چؾن 

mmHg . خْاُذ ؽذ 

ش خشّج هبیغ صاللیَ ثَ ُن چٌیي هیضاى همبّهت دس ثشاث

ّ اعتفبدٍ اص داسُّب ّ ضشثَ ّ ػْاهل  عي ّ خشازی

یٌی ثغتگی داسد ، ّلی ثبیذ ایي سا دس ًظش داؽت آًذّکش
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کَ دس اکثش هْالغ افضایؼ فؾبس داخل چؾن ثَ همبّهت دس 

 ثشاثش خشّج هبیغ صاللیَ اص داخل چؾن هشثْط اعت .

 

 

 

 

 اپیذهیْلْژی :

 

 iopْلْژیک ًؾبى دادٍ اعت کَ هتْعظ یهغبلؼبت اپیذه

هیجبؽذ کَ الجتَ دس  mmHg 5 / 15ثشای خوؼیت ػبدی زذّد 

عبل افضایؼ هی یبثذ کَ ازتوباًل ثذلیل  46افشاد ثبالی 

عبلگی هیجبؽذ ُش  46کبُؼ عِْلت خشیبى هبیغ ثؼذ اص عي 

عبلگی  46چٌذ کَ هیضاى تْلیذ هبیغ صاللیَ ثؼذ اص عي 

 کبُؼ هییبثذ .

سا دس  ocular Hypertesionهغبلؼبت اًدبم ؽذٍ ؽیْع  -

تخویي صدٍ اًذ ّ ًیض زذّد  دسفذ 9 – 2خوؼیت زذّد 

آًِب ثبالعت عبالًَ ثَ گلْکْم  iop% افشادیکَ  4

 هجتلال هیؾًْذ .

% اص  96یک هغبلؼَ ًیض اخیشًا ًؾبى دادٍ کَ  -

ثبال داسًذ دچبس اختالل دس هیذاى  iopافشادیکَ 

 ثیٌبیی هی گشدًذ .

کوتش اص ففش دسفذ ّ دس  iop = 18 mmHgگلْکْم دس  ازتوبل

 (9) اعت . دسفذ 6.5زذّد  mmhg 28 – 27فؾبس 
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 رّضِبی اًذازٍ گیری فطبر داخل چطن :

هؼوْل تشیي سّػ کَ ػوْهًب ثَ ػٌْاى سّػ اعتبًذاسد 

گْلذهي  اعتفبدٍ هیؾْد تًْْهتشی iopثشای اًذاصٍ گیشی 

 3/  66اعت . گْلذهي ػمیذ داسد کَ ّلتی عغر لشًیَ

 هیکشّهتش 526دس چؾن اًغبى ثب ضخبهت لشًیَ  هیلیوتش

ثبؽذ کؾؼ عغسی ّ همبّهت لشًیَ ثب ُن دس تؼبدل ثْدٍ ّ 

ٍ گیشی کشد . ثٌبثشایي دس هی تْاى فؾبس سا اًذاص

ایدبد  mm 06 / 3  ثبیذ عغر فبفی ثَ لغش ٌُگبم تًْْهتشی

کٌین کَ ایي زبلت ّلتی ایدبد هیؾْد کَ زبؽیَ داخلی 

ٌُگبم فلْسعیٌی دس توبط ثب ًمغَ ّعظ آى ثبؽذ دس ایي 

ضشة ؽْد هیضاى  96ػذد ثش زغت گشم سّی دکوَ فؾبس دس 

iop  ثش زغتmmHg . ثذعت هی آیذ 

هیضاى خغبیی کَ ثشای فشد اًذاصٍ گیشًذٍ دس ًظش گشفتَ 

هیجبؽذ . ثشخی ػْاهل ًیض ثبػث خغبی  mmhg 3 –هیؾْد 

اًذاصٍ گیشی دس تًْْهتشی گلذهي هیؾًْذ کَ یکغشی 

هشثْط ثَ تکٌیک تًْْهتشی ّ یکغشی هشثْط ثَ تفبّت دس 

 چؾن افشاد هختلف هیجبؽذ .
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اًذاصٍ گیشی ؽذٍ  iopهیضاى ضخبهت لشًیَ ًیض ثش سّی 

تْعظ تًْْهتش گلذهي هؤثش هیجبؽذ . ضخبهت هشکضی لشًیَ 

اًذاصٍ گیشی هیؾْد . تخویي صدٍ هیؾْد  تْعظ پبکی هتشی

کَ چؾوِبیی کَ گلْکْم یب فؾبس داخل چؾوی ثبالیی داسًذ 

ضخبهت ثیؾتش اص هیبًگیي  μ50تًْْهتش گلذهي ثَ اصای ُش 

 ثبالتش ًؾبى هیذُذ. mmHg 3 – 2فؾبس داخل چؾن سا زذّد 

 perkinsؽبهل تًْْهتشی  iopسّؽِبی دیگش خِت اًذاصٍ گیشی 

 َ تًْْهتش گلذهي اعت ّلی لبثل زولهیجبؽذ کَ ؽجی

 سبعغر لشًیَ اعک هیجبؽذ . تًْْپي کَ دس هْاسدی کَ

داسد ّ ًبهٌظن هیجبؽذ هْسد اعتفبدٍ لشاس هیگیشد . 

سّؽِبی اًذاصٍ گیشی فؾبس داخل چؾن ثب اعتفبدٍ اص 

 ًؾبىزذّدی ثبالتش فؾبس ُْا کَ هیضاى فؾبس سا تب 

 هیذُذ .

سا ثش اعبط هیضاى فشّسفتگی  iopکَ  ؽیْتضتًْْهتش 

لشًیَ ّلتی کَ یک ّصًَ کْچک ثش سّی لشًیَ گزاؽتَ 

هیؾْد اًذاصٍ گیشی هیکٌذ ّ یک ّعیلَ دلیك ّ لبثل زول 

اعت . ّلی دس چؾوِبیی کَ هؾکالتی  iopّ آعبى خِت تؼییي 

هبًٌذ گلْکْم عْالًی هذت یب دّس ثیٌی ثبال داسًذ فؾبس 

ًؾبى هیذُذ ّ ُن  ص هیضاى ّالؼیؾن سا ثبالتش اداخل چ

چٌیي دس چؾوِبیی کَ هجتال ثَ هیْپی هیجبؽٌذ ّ یب ثب 

داسُّبی هیْتیک تست دسهبى لشاس داسًذ ّ ًیض ثیوبساًی 

ؽجکیَ  ازی داخل چؾوی ّ یب خشازی خذا ؽذگیکَ ػول خش

سا پبییي تش اص همذاس ّالؼی  iopاًدبم دادٍ اًذ هیضاى 

 (2)ذ .ًؾبى هیذٌُ

 چطن هؤثرًذ : داخل فطبرفبکتْر ُبیی کَ در افسایص 
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 عبل  46تش اص ؾعي ثی – 9

 خٌظ هؤًث – 2

 آهشیکبیی –ًژاد آفشیمبیی  – 3

 iopعبثمَ فبهیلی افضایؼ – 4

 ػیت اًکغبسی ًضدیک ثیٌی – 5

 دس صهغتبى iopافضایؼ  – 6

 اص زبلت خْاثیذٍ ثَ ًؾغتَ iopتغییش  – 7

 اعتشط ّ ّسصػ – 8

 زشکت پلکِب ّ چؾن  – 9

 افضایؼ ضخبهت لشًیَ  – 96

 دیبثت - چبلی –ُیپشتشهی  –فؾبس خْى ثبال  – 99

 -آدسًْکْستیکْتشّپیکػْاهل اًذّکشیٌی هبًٌذ  – 92

 - ُْسهْى سؽذ - ُْسهْى گلْکْکْستیکْئیذ

 ُیپْتیشّئیذیغن

تٌجبکْ ّ  غزاُب ّ داسُّب هبًٌذ کبفئیي – 93

 کْستیکْعتشّئیذُب

 

 تقسین ثٌذی گلْکْم :
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عیغتن ُبی هتؼذدی ثشای تمغین ثٌذی گلْکْم ّخْد داسد 

 :ّلی هؼوْلی تشیي تمغین ثش اعبط

 

اعت  ی اعت کَ دس آى هشثْط ثَ ثیوبسیِبییاتیْلْژ – 9 

 کَ هٌدش ثَ تغییش دیٌبهیک هبیغ صاللیَ خْاُذ ؽذ . 

استجبط  یهًیغوی کَ ثب تغییشات صاّیَ اتبق لذاهکب – 2

 داؽتَ ّ هٌدش ثَ افضایؼ فؾبس داخل چؾن هی ؽْد .

 :ن ثٌذی ثر اسبش اتیْلْژی یتقس

 primary open angle glaucoma:هبًٌذ اّلیَ– 9

 ًْع گلْکْم هؼوْالً دّ عشفَ اعت  کًْژًتیبل کَ ایي - 2

3 -secondary  : َایي ًْع گلْکْم ثبًْیَ ثَ ػْاهل  ک

ذ یک عشفَ ّ هغبػذ کٌٌذٍ عیوتیک چؾوی اعت کَ هیتْاً

 یب دّ عشفَ ثبؽذ .

 :سنتقسین ثٌذی ثر اسبش هکبًی 

کَ ثب هغیش هبیغ صاللیَ اص اتبق خلفی ثَ ًبزیَ صاّیَ  

 (99)هشثْط هیؾْد . اتبق لذاهی
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myopia 

ؾکیل ؽذى ثش سّی خبی تدس هیْپی تقْیش اؽیبء دّس ثَ 

ثٌبثشایي .پیذاهیکٌذؽجکیَ توشکض ؽجکیَ دس ًبزیَ خلْیی

هیْپی اگش هشثْط ثَ  ثبػث تبس ؽذى تقْیش هیگشدد ّ

ی چؾن ثبؽذ ًضدیک ثیٌی هسْسی ّ خلم افضایؼ عْل لذاهی

لیوتش تغییش ًبهیذٍ هیؾْد کَ ثَ اصای ُش یک هی Axialیب 

دیْپتش ػیت اًکغبسی ًضدیک  3Dدس ایي اًذاصٍ زذّد 

هیکٌذ ّ اگش ػضْ اًکغبسی  ثیٌی یب دّسثیٌی ایدبد

لشًیَ ثیؼ اص زذ هؼوْل هْخت ؽکغت ًْس ؽْد خغب سا 

یب ًضدیک ثیٌی اًکغبسی  ًضدیک ثیٌی اًسٌبیی

کَ دس ایي زبلت ثَ اصای ُش curvatuer refractive errorگْیٌذ.

دیْپتش  6Dوتش تغییش دس اًسٌبی لشًیَ زذّد یک هیلی

ػیت اًکغبسی ثْخْد هی آیذ ّ اگش عبیش اخضاء  تغییش

ثبػث اًکغبس ًْس ؽًْذ ًْع هیْپی اًکغبسی ثیؼ اص زذ 

index . خْاُذ ثْد 
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عبل اختالل  26 – 36% اص افشاد ثیي عي  25تمشیجًب زذّد 

دیْپتش داسًذ . صهیٌَ ژًتیکی دس  9اًکغبسی دس زذ 

اص ػْاهل هسیغی ًیض  ایدبد هیْپی ًمؼ ثَ عضایی داسد ّ

هی تْاى کبس چؾوی ًضدیک هذاّم سا کَ ًیبص ثَ تغبثك 

 داؽتَ ثبؽذ سا رکش ًوْد . ثبال

 ثش اعبط عي هیجبؽذ کَ ثَ myopiaیک تمغین ثٌذی ثشای 

 :تمغین هیؾًْذ کَ early onset ّlate onsetدّ گشٍّ

عبلگی ؽشّع ؽذٍ ّ تب عي  9 – 99اّل دس عي  فشم 

 – 29پیؾشفت هیٌوبیذ ّ دس اّاخش ًْخْاًی زذّد ًْخْاًی 

دیْپتش ثبلی هیوبًذ  3 – 4عبلگی ثبثت ؽذٍ ّ دس زذ  26

. 

کٌذی داؽتَ ّ  لگی آغبص ؽذ ّ عیشعب 95 – 98فشم دّم دس 

 دیْپتش ثبالتش هیشّد . 2اص  ثٌذست

کَ  ثْدٍ دّفشم ین ثٌذی دیگش ًْع ًضدیک ثیٌیدس تمغ

گفتَ هیؾْد ّ school myopiaکَ ثَ آى سطیکی ثب ؽشّع صّد

 Pathologicػیت اًکغبسی هیشعذ ّ 6Dًْػی کَ ثَ ثیؼ اص 

myopia 2صدٍ هیؾْد کَ زذّد  ًبهیذٍ هیؾْد ّ تخویي  %- 

هیجبؽٌذ کَ ثب  % اص خوؼیت هجتال ثَ ًْع پبتْلْژیک 3

ی دس پبتْلْژیک هیْپ فشمافضایؼ عْل چؾن ُوشاٍ اعت ّ 

 دژًشاتیْ کْسّئیذ ّ ستیيکَ ثب تغییشات ثیوبساًی 

ذگی ؽجکیَ ثشدٍ هیؾْد ّ سیغک کٌ ذ ًیض ثکبسُوشاٍ ُغتٌ

 ؽبیغ هیجبؽذ . myopiaدس ایي ًْع 
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ی دس ًْع خلف گلْکْم ّ افضایؼ ثشّص اعتبفیلْم

اص  High myopiaپبتْلْژیک ؽبیغ ّ اهشّصٍ هغشذ ؽذٍ کَ 

 هٌتمل هیؾْد . recessive sex-linkًظش ژًتیکی ثَ فْست

ًژادی ّ لْهی ًؾبى هیذُذ کَ هیْپی دس  ی ُبیثشسع

اص ًژاد عیبٍ پْعت ُب آعیبییِب ّ یِْدی ُب ثیؾتش 

 (5ؽبیغ اعت .)

فشم ُوشاٍ ثب  م کًْژًتیبلؽبهل فش myopiaاًْاع دیگش

تویک ّ ًْع هشتجظ ثب تغییشات ػذعی ّ یب ثیوبسیِبی عیغ

 (2)لشًیَ هیجبؽذ . ثَ ػلت اکتبصی

ًؾبى دادٍ اًذ کَ چؾوِبی هیْپ هغبلؼبت همبیغَ ای 

چؾوِبیی ُغتٌذ کَ یب داسای عْل ثضسگتشی ثْدٍ ّ یب 

هیجبؽٌذ ُش چٌذ  ثیؾتشیت توبیل ثَ داؽتي لشًیَ ثب ؽی

ّ هیْپِب  Emmetropًیَ دس اًکغبسی لش تٌْع دس لذست

 ّخْد داسد .

دس هیْپِب توبیل ثَ کوتش ثْدى لذست لٌض هوکي اعت 

 ذ ػلت آى فبف ثْدى عغْذ خلفیذ کَ ؽبیّخْد داؽتَ ثبؽ

 لٌض ثبؽذ .

 اپیذیوْلْژی :

فبکتْسُبی هتؼذدی سّی ؽیْع هیْپی هؤثشًذ کَ هِوتشیي 

آًِب عي هیجبؽذ ّ ؽیْع ًضدیک ثیٌی دس عٌیي هختلف 

هتفبّت اعت . ًتیدَ یک ثشسعی دس تبیْاى ًؾبى دادٍ 

 92% ّ دس عي  92عبلگی  6اعت کَ ؽیْع هیْپی دس عٌیي 

% ّ  76عبلگی یب کوتش زذّد  95عي  % ّ 55ّد عبلگی زذ

 (5)% ثْدٍ اعت . 84یب ثبالتش زذّد عبلگی  98دس عي 
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عبلگی اعت ّ دس  92 – 9ؽبیؼتشیي عي ثشّص آى زذّد 

عبل صّدتش ؽشّع  9 – 2دختشاى ًغجت ثَ پغشاى زذّد 

 هیؾْد .

هیضاى تسقیالت ّ هیضاى  –فبکتْسُبی دیگشی ؽبهل ؽغل 

، خٌظ ّ ّضؼیت التقبدی  –هغبلؼَ ّ کبس ًضدیک چؾوی 

 اختوبػی ّ ژًتیک دس ثشّص آى دخیل هیجبؽٌذ .

عبلگی اص هیضاى  45دس ثیؾتش افشاد هیْپ ثؼذ اص عي 

ػیت اًکغبسی آًِب هوکي اعت کبُؼ ًؾبى دُذ ّ دس ثشخی 

عبلگی ثَ  66ذ اص تمشیجًب اص افشاد دس عٌیي ثؼ

 چؾن هجتال ثَ هیْپی ؽًْذ . ػذعی *Nuclear sclerosisلتػ

 

 طجقَ ثٌذی :

 :یک عجمَ ثٌذی ثش اعبط عي اعت 

9 –Congenital Myopia 

2 –youth on set Myopia  عبلگی 6 – 5ؽشّع دس عي 

3 –early Adult on set  گی ّ ثؼذ اص ثلْؽ عبل 46لجل اص عي

 خٌغی آغبص هیؾْد 

 عبلگی سش هیذُذ 46دیشسط هیْپی کَ ثؼذ اص  ؽشّع – 4

 :یک عجمَ ثٌذی ثش اعبط هبُیت کلیٌیکی اعت 

هیْپی عبدٍ کَ لذست ثیٌبیی ًشهبل لبثل افالذ  – 9

 هیجبؽذ 
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2 –night myopia 

یک ًْػی اص هیْپی اعت کَ دس آى  –هیْپی کبرة  – 3

تغبثك هؾکل ثْدٍ ّلی دس ثشسعیِبی اًدبم ؽذٍ تظبُشات 

اًکغبثی چؾوی اًذک اعت ّ هیضاى اًذاصٍ گیشی  اختالل

 ؽذٍ آى ًیض ثغیبس اًذک هیجبؽذ .

ُوشاٍ ثب تغییشات دس یک کَ هیْپی پبتْلْژ – 4

 .خلفی اعت  دس ًبزیَ عگوبى پبتْلْژیکدژًشاتیْ ّ 

5 -induce myopia کَ هیْپی ایدبد ؽذٍ تْعظ ػْاهل خبسخی

تغییشات هیضاى هبًٌذ داسُّب ّ یب ػْاهل داخلی هبًٌذ 

 لٌذ خْى دس دیبثتی ُب هیجبؽذ .

 

 ریسک فبکتْرُب :

ؽغلی کَ ًیبص ثَ کبس چؾوی ًضدیک عْالًی هذت داؽتَ  – 9

 ثبؽذ 

 هیضاى تسقیالت ثبالتش – 2

 التقبدی  –هیضاى ثبالتش ثْدى عغر اختوبػی  – 3

عبثمَ فبهیلی هثجت اص ًظش اثتال ثَ ػیت اًکغبسی  – 4

 تضدیک ثیٌی

 هیْپی دس ًْصادی – 5

 50 . 0 +کوتش اص  Hyperopاختالل اًکغبسی ُیپشّپی  – 6

 دیْپتش دس صهبى هذسعَ
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 لْژی :اتیْ

 ژًتیکی – 9

هسیغی : فبکتْس هسیغی کَ اُویت داسد کبس چؾوی  – 2

 ًضدیک هیجبؽذ 

 عالئن :

دسد ّ  عش ّس ّ ػالئنتبسی دیذ دس ًگبٍ ثَ اؽیبء د

 50 . 0دسط ّ ًبسازتی چؾوی ) اگش ُوشاٍ ثب خغتگی صّ

 ثبؽذ ( دیْپتش آعتیگوبتیغن

ّ دّثیٌی گبُگبُی اگش ُوشاٍ ثب  دسد ّ خغتگیعش 

Exophoria . ثبؽذ 

 

 رّضِبی اًذازٍ گیری :

 :Subjective Refraction Testing سّؽی کَ دس آى ثب لشاس دادى

ػذعیِبیی هختلف دس همبثل چؾن ثیوبس ثیؾتشیي دلت 

 َ اختالل اًکغبسی تؼییيثیٌبیی ثذعت هی آیذ ّ دسخ

 هیؾْد .

Objective Refraction Testing: صهبًیکَ اًذاصٍ  دس ثچَ ُب ّ

ػتوبد ل اگیشی هیضاى ػیت اًکغبسی ثب سّػ لیلی لبث

ْعکپی ّ یب ّعبئل دیگش ًویجبؽذ ثب اعتفبدٍ اص ستیٌ

 (4)هیْپی اعتفبدٍ خْاُذ ؽذ . اپتیکی خِت تؼییي
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دس افضایؼ فؾبس داخلی چؾن ایي  اص دالیل اثش هیْپییکی 

دس هْلؼیت خلفی تشی  هژگبًیت کَ دس افشاد هیْپ خغن اع

دس  مشاسداسدثٌبثشایٌبثشهکبًیکیکوتشیؾلوًغجت ثَ کبًبل

ٌُگبم تغبثك سا داسد  گؾبد کشدى فضبُبی ؽجکَ تشاثکْلش

. 

ثَ داؽتي ػقت ثیٌبیی ثضسگتش ثب  چؾوِبی هیْپ توبیل

Cupdisc-retio. یي ا ثیؾتش ًغجت ثَ چؾوِبی عجیؼی اعت

سیغک سا ثَ  ازتوبل ّخْد داسد کَ ایي ؽکل آًبتْهیکی

هغتؼذتش کٌذ  iopتغییشات پبتْلْژیکی ًبؽی اص افضایؼ 

بثشایي عجت هیجبؽذ ثٌ tiltػقت ثیٌبیی دس آًِب  عشچْى 

ؽذٍ ّ تؾخیـ گلْکْم ًیض  cuppingایدبد هؾکل دس یبفتي 

هی ؽْد کَ الجتَ هی تْاًذ عجت اختالالتی دس هیذاى هؾکل 

اعکْتْم ًبؽی اص  ؽجیَثیٌبیی ًیض ؽْد کَ اعکْتْهِبیی 

یک گلْکْهْالؼی سا تملیذ ًوبیذ ّ ًیض دس هیْپی ُبی 

دسخَ ثبال ّ یب هیْپی ُبی پبتْلْژیک تخشیت ؽجکیَ 

کْم اختالل دس هیذاى ثیٌبیی ؽجیَ گلْ هیْپِب هی تْاًذ

 سا تملیذ کٌذ . 

Phelps  ّperkins  پیؾٌِبد کشدًذ کَ چؾوِبی هیْپ ثَ اثشات

ًغجت ثَ افشاد غیش هیْپیک هغتؼذتشًذ ّ  iopافضایؼ 

ضدیک ثیٌی ثْدٍ ّ هجتال ثَ ػیت اًکغبسی ً ی کَثیوبساً

هیجبؽٌذ سیغک ثبالتشی ثشای  ocular Hypertensionداسای 

 (6)ًذ .پیؾشفت اختالل هیذاى ثیٌبیی داس

 79 – 57 عٌیيؽِشًّذ  22998یک هغبلؼَ دس عْئذ ثش سّی 

عبل اًدبم ؽذ ًؾبى داد کَ ؽیْع گلْکْم استجبط ًضدیکی 

ثب ّضؼیت اًکغبسی داسد ثغْسی کَ ثتذسیح ثب افضایؼ 
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ظ صى ّ هشد ّ دس هیْپی افضایؼ هیبثذ کَ دس ُش دّ خٌ

دیذٍ ؽذ ّ گلْکْم اعبعًب دس هیْپِب  توبم گشُِّبی عٌی

ؽبیؼتش ثْدٍ ّ افضایؼ  پبییي iopًغجت ثَ دّسثیٌی ثب 

کبُؼ هی یبفت  iopکْم دس هیْپِب ثب افضایؼ تظبُشات گلْ

داؽتٌذ ُیچ استجبعی  mmHg 31زذّد  iopّ دس چؾوِبیی کَ 

یبفت ًؾذ ّ ًتیدَ گیشی ؽذ کَ هیْپی یک سیغک فبکتْس 

ْفًب گلْکْم ثب فؾبس ًشهبل هیجبؽذ هِن ثشای گلْکْم خق

 .(7) 

ثیي  َاثغثشای ثشسعی س 2664دیگشی دس عبل  دس هغبلؼَ

 –فؾبس داخل چؾن ّ ػیت اًکغبسی ثؼذ اص یکغبى عبصی عي 

ش فبکتْسُبی هشتجظ ثش سّی ضخبهت هشکضی لشًیَ ّ عبی

گشفت . دس ایي هغبلَ عي  ثیوبس فْست 9855چؾن ساعت 

 مغؼی ثْد .هبل ّ ًْع هغبلؼَ ع 82 – 46ثیوبساى ثیي 

 -اًکغبسی دس گشٍّ ُبی دّسثیٌی  ثیوبساى ثش اعبط ػیت

emmetropia - ن ثٌذی ؽذًذ .یتمغ 

ًتیدَ هغبلؼَ ًؾبى داد فؾبس داخل چؾن دس ثیوبساى ثب 

ػیت اًکغبسی هیْپی ثبالتش افضایؼ ثیؾتشی ًغجت ثَ ثمیَ 

س داخل چؾن دس ثیوبساى هجتال ثَ ُن چٌیي فؾب.داسًذ

moderate Myopia لبثل هالزظَ ای ثیؾتش اص افشاد  ثغْس

Emmetropia  ّ ثْد ّ ًتیدَ ایي هغبلؼَ استجبط ثیي هیْپی

 (8)سا تأییذ کشد . چؾنافضایؼ فؾبس داخل 

دس هغبلؼَ ُبیی کَ دس چیي اًدبم گشفت ًؾبى دادٍ کَ 

iop  دس هیْپی هتْعظ ثبالتش هیجبؽذ ّ تفبّت لبثل تْخِی

 iopهتْعظ ّ ؽذیذ ّخْد داسد ّ  myopiaدس  iopثیي 
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 36عبل ثبالتش اص ثیوبساى ثیؾتش اص  99ثیوبساى کوتش اص 

 (9)ثیوبساى اثشی ًذاسد . iopعبل هیجبؽذ ّ خٌظ سّی 

عبلَ تفبّت لبثل  99 – 6کْدک  636دس یک ثشسعی سّی 

ّ هیْپی ثبال ّ هیْپی پبییي ّخْد  iopثیي هالزظَ ای 

استجبط لبثل تْخِی ثب تغییشات اًکغبسی  iopًذاؽت ّ 

 (96)چؾن ًذاؽت .

 هغبلؼَ ای ثشای ثشسعی استجبط ػیت اًکغبسی  2663دس عبل 

س عي ثیوبس د 4926گلْکْم ّ فؾبس داخل چؾن ثش سّی ثب 

گشفت ّ هشیکب فْست ( آ viscancinعبلگی دس )  86تب  43ثیي 

فؾبس داخل چؾن تْعظ یک  ّ دس ایي هغبلؼَ ػیت اًکغبسی

ًْع سّػ اًذاصٍ گیشی اعتبًذاسد ؽذٍ ثشسعی ؽذ ّ عپظ 

عبل ثؼذ اص ًظش هیضاى فؾبس داخل چؾن  5توبم ثیوبساى 

یي هغبلؼَ ًؾبى داد کَ هدذدًا هؼبیٌَ ؽذًذ ًتیدَ ا

ضایؼ فؾبس داخل چؾن هشتجظ اعت ّ ثؼذ اص فاهیْپی ثب 

%  66شل عي ّ خٌظ ثیوبساى هجتال ثَ هیْپی زذّد کٌت

اثتال ثَ گلْکْم ًغجت ثَ افشاد  ثشای ثیؾتشیتوبیل 

Emetropia . (99)سا داؽتٌذ 

ثش  iopداًؾدْ ًؾبى داد کَ  528سّی ُن چٌیي یک هغبلؼَ 

بسی خٌذاى تغییشی ًویکٌذ ّ اعبط عي ّ خٌظ ّ ػیت اًکغ

ثَ خض عي استجبط لبثل تْخِی ثیي هتغیشُبی دیگش ّ 

 (92)ّخْد ًذاؽت . iopهیضاى 

 iopدس یک ثشسعی هیضاى ضخبهت لشًیَ سا ًیض دس تغییشات 

دخیل هیذاًٌذ ثغْسی کَ ثیوبساى گلْکْهی ثب فؾبس 

ًشهبل داسای ضخبهت لشًیَ ًبصکتش اص افشاد ًشهبل 
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بیی کَ فؾبس ثبالتش داسًذ ضخبهت لشًیَ هیجبؽٌذ ّآًِ

ثیؾتش اص افشاد ًشهبل هیجبؽذ ثٌبثشایي ضخبهت لشًیَ 

ًْْهتشی گلذهي اثش ثب ت iopهی تْاًذ سّی اًذاصٍ گیشی 

 (93)گزاسد .

ؽِشًّذ عْئذی ثب  32966ثش سّی  2669هغبلؼَ ای دس عبل 

عبلگی ثشای استجبط ثیي ػیت اًکغبسی ّ آعیت  79 – 57عي 

اص افضایؼ فؾبس داخل چؾن اًدبم ؽذ ّ ًتیدَ ایي  ًبؽی

هغبلؼَ ًؾبى داد کَ ؽیْع گلْکْم ثغْس ّاضسی ثب ػیت 

اًکغبس ًضدیک ثیٌی افشاد استجبط داسد ثغْسی کَ ثب 

افضایؼ هیضاى هیْپی ثیوبساى گلْکْهی ًیض افضایؼ هی 

هزکش ّ ًیض ایي ًتیدَ ُن دس خٌظ هؤًث ّ ُن خٌظ  .یبثذ

 شُِّبی عٌی تأییذ ؽذ .گ دس توبم

عبلَ ًؾبى  9 – 8کْدک ثب هتْعظ عي  329هغبلؼَ ثش سّی 

یک هوکي دس ثچَ ُبی هیْپ ًغجت ثَ غیش هیْپ iopداد کَ 

 (94)اعت ثبالتش ثبؽذ .

فشد اعتشالیبیی  3654هغبلؼَ ای کَ ثش سّی  9999دس عبل 

عبل ثْدٍ  97 – 49ثقْست همغؼی اًدبم ؽذ عي افشاد ثیي 

دس دّ گشٍّ تمغین ثٌذی ؽذًذ تؾخیـ گلْکْم ثش  ّ افشاد

ػقت ثیٌبیی ثذّى  cuppingهیذاى ثیٌبیی ّ اعبط تغییشات 

دس ًظش گشفتي فؾبس داخل چؾن گزاؽتَ هیؾذ . ایي 

هغبلؼَ تأییذ کشد کَ استجبعی لْی ثیي هیْپی ّ گلْکْم 

ثشاثش ؽبًظ ثیؾتشی ثشای  2 – 3ّخْد داسد ّ افشاد هیْپ 

کْم دس همبیغَ ثب افشاد غیش هیْپ سا اثتال ثَ گلْ

 (95)داسًذ . 
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 Anisometropia Myopiaثیوبساًیکَ  دس یک هغبلؼَ کَ سّی

ثیي دّ چؾن  iopداؽتٌذ ًؾبى داد کَ ُیچ تفبّتی دس 

 94 – 7کْدک  67کَ ثش سّی ّخْد ًذاسد دس ایي هغبلؼَ 

عبلَ چیي اًدبم گشفت ًؾبى هیذُذ کَ تفبّت خغبی 

اًکغبسی ّ عْل هسْسی دس ثچَ ُبی آًیضّهتشّپ ثَ اختالف 

iop  آًِب استجبط ًذاسد ّ ثَ ًظش هیشعذ هشثْط ثَ اختالف

 (96)ختوبى اعکلشا دّ چؾن اعت .ژًتیکی ثیي عب
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 ثررسیکبر ّ رّش 

 هتغیر ُب :

Myopia  کَ یک هتغیش هغتمل پیْعتَ ّ کوی ّ لبثل :

 کَ اًکغبسی اًذاصٍ گیشی هی ثبؽذ ّ ثقْست یک خغبی

 axialثلٌذثْدى دلیل ثَ ؽذٍ ّاسد ًْسی ی ُب اؽؼَ دسآى

lenghtیب ػذعی دس خلْی لشًیَ  اًکغبسی ستلذ یبافضایؼ

ثقْست  auto refractorکیل هی دٌُذ کَ تْعظ ؽجکیَ تقْیش تؾ

spherical equivalent 36  ثبس چکبًذى لغشٍ  2دلیمَ پظ اص

عیکلْپٌتْالت اًذاصٍ گیشی هی ؽْد کَ ّازذ آى ثقْست 

 دیْپتش هی ثبؽذ .

IOP :intra ocular pressure  َفؾبس داخل چؾوی کَ دس ًتید

تؼبدل ثیي هیضاى هبیغ صاللیَ کَ ثَ داخل چؾن خشیبى 

ؽْد کَ  داسد ّ هبیؼی کَ اص چؾن خبسج هی ؽْد ایدبد هی

هیلی هتش خیٍْ ًشهبل تلمی هی ؽْد  96 – 29دس هسذّدٍ 

کَ یک هتغیش ّاثغتَ پیْعتَ کوی ثْدٍ کَ تْعظ تًْْهتش 

گلذهي اًذاصٍ گیشی هی ؽْد ّ هیضاى آى ثقْست هیلی هتش 

 خیٍْ گضاسػ هی ؽْد .

عي : ثش اعبط عبل تْلذ دسج ؽذٍ دس ؽٌبعٌبهَ هؾخـ هی 

ّ کوی ثْدٍ ّ ثش زغت عبل ؽْد کَ هتغیش هغتمل پیْعتَ 

 اًذاصٍ گیشی هی ؽْد .

خٌظ : ثش اعبط صى یب هشد ثْدى ثش اعبط فٌْتیپ کَ 

 هتغیش هغتمل ّ هتغیش کیفی هی ثبؽذ .
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 ًْع هطبلعَ :

هغبلؼَ هب یک هغبلؼَ تْفیفی تسلیلی هی ثبؽذ کَ دس آى 

ّ  IOPیک گشٍّ ثیوبس کَ سّی چٌذ ّیژگی اًِب کَ ؽبهل 

Myopia آًِب هی ثبؽذ هغبلؼَ هی ؽْد ّ هیضاى ّ عي ّ خٌظ

آًِب اًذاصٍ گیشی ؽذٍ عپظ فشاّاًی آًِب هسبعجَ ؽذٍ ّ 

سّاثظ هْسد ًظش تست ثشسعی لشاس هی گیشد کَ ایي کبس 

دس یک همغغ صهبًی هؾخـ اًدبم هی گیشد ّ دس ّالغ هی 

 هی ثبؽذ . cross sectionalتْاى گفت کَ یک هغبلؼَ 

 

 طبلعَ :جوعیت هْرد ه

هی ثبؽٌذ کَ خِت  Myopicخبهؼَ هْسد هغبلؼَ هب ثیوبساى 

ثَ دسهبًگبٍ چؾن ثیوبسعتبى ثْػلی سّتیي  هؼبیٌَ اًدبم

  هشاخؼَ عیٌبی لضّیي ّ ثیوبسعتبى خیشیَ سزیویبى الًْذ

ّ فؾبس داخل چؾن ّ هیضاى خغبی اًکغبسی آًِب  اًذ کشدٍ

اًذاصٍ گیشی ّ دس پشًّذٍ دسج هی گشدد کَ دس ایي گشٍّ 

داسًذ اص هغبلؼَ ززف افشادیکَ ثیوبسیِبی دیگش چؾوی 

هی ؽًْذ ّ ًیض افشادیکَ لجاًل تست ػول خشازی سّی چؾن 

اًِب اًدبم ؽذٍ اعت ًیض اص هغبلؼَ ززف هی ؽًْذ 

ثیوبساى ّخْد ًذاسد کَ سّػ ًوًَْ هسذّدیت عٌی ثشای 

گیشی کبهالً تقبدفی هی ثبؽذ ثذیٌقْست کَ دس ُفتَ ثقْست 

ُفتَ هشاخؼَ هی کٌٌذ سّص  3تقبدفی ثیوبساًی کَ دس 
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هْسد ثشسعی لشاس هی گیشًذ کَ تمشیجًب توبم ُفتَ ُبی 

 سا ؽبهل هی ؽْد . 92 – 99عبل 

 

 

 حجن ًوًَْ :

 – 49ثیوبس  3654سّی  زدن ًوًَْ ثش اعبط هغبلؼَ ای کَ

دس عبل  blue mountians eye studyعبل دس اعتشالیب ثٌبم  97

اًدبم ؽذٍ ثْد هسبعجَ ؽذ کَ دس ایي هغبلؼَ  9999

فؾبس ثیؾتش داؽتٌذ mmHg 5/6 ثیوبساى هیْپ ثغْس هتْعظ

کَ ثشای کؾف چٌیي تغبثمی ثب خوؼیت ًشهبل ّ ثب خغبی 

65  /6  (α  ) ٌَثب فشك ایٌکَ داه ّIOP  ازتوبلی ایي

هیلی هتش خیٍْ تغییش کٌذ زدن ًوًَْ  03 – 6افشاد اص 

 هسبعجَ ؽذ .

 

 

 

 

 

 

 

 ثیوبس هغبلؼَ خْد سا اًدبم دادین . 033کَ هب ثش سّی 
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 هکبى ّ زهبى اًجبم هطبلعَ :

ثشسعی ثب هغبلؼَ سّی پشًّذٍ ثیوبساى هشاخؼَ کٌٌذٍ 

خِت هؼبیٌَ کَ اعالػبت هْسد ًیبص هب دس پشًّذٍ آًِب 

دسج ؽذٍ ثْد اًدبم ؽذٍ کَ ایي ثشسعی ثش سّی ثیوبساى 

 اًدبم گشفت . 19 – 19هشاخؼَ کٌٌذٍ دس عْل عبل 

 رّش جوع آّری دادٍ ُب :

ست کَ دس م گشفت ثذیٌقْثقْست تقبدفی ّ خْؽَ ای اًدب

سّص اًتخبة ؽذٍ ّ ثیوبساى  0ُفتَ ثقْست تقبدفی 

هشاخؼَ کٌٌذٍ دس آى سّص ثشسعی ؽذًذ کَ ایي کبس ثشای 

 اًدبم گشفت . 19 – 19توبم ُفتَ ُبی عبل 

 رّش اجرای طرح :

ثب تْخَ ثَ ًْع هغبلؼَ هب کَ ایي هغبلؼَ ثش سّی 

 اًدبم گشفت کَ ُوبًگًَْ کَ دس 19 – 19ثیوبساى دس عبل 

سّػ خوغ آّسی دادٍ ُب تْضیر دادٍ ؽذ کبهاًل ثیوبساى 

تقبدفی اًتخبة ؽذًذ ّ ثشای ُوغبى عبصی ایي هغبلؼَ 

سّی ثیوبساًیکَ ثشای اّلیي ثبس خِت ثشسعی اص خِت 

 هؼبیٌَ هشاخؼَ کشدٍ ثْدًذ اًدبم گشفت .

 رّش تجسیَ ّ تحلیل دادٍ ُب :

ًشم  اعالػبت خوغ آّسی ؽذٍ ّاسد کبهپیْتش ؽذ ّ تْعظ

 هْسد آًبلیض لشاس گشفت . SPSSافضاس 
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 هطکالت ّ هحذّدیتِب :

ثب تْخَ ثَ ایٌکَ ثیوبساًیکَ خِت هؼبیٌَ هشاخؼَ هی 

کشدًذ ثیؾتش افشاد خْاى سا ؽبهل هی ؽذًذ اهکبى گغتشػ 

هغبلؼَ ثَ عٌیي خیلی پبییي ّ خیلی ثبال ّخْد ًذاؽت کَ 

سّی  ثؼذًا دس ثسث ًتبیح رکش خْاُذ ؽذ کَ هوکي اعت

هؤثش ثبؽذ ّ ازتوبل هؼٌی داس ؽذى  ocular hypertensionؽیْع 

سا پبییي تش ثیبّسد چْى هب دس ایشاى ؽیْع دلیك اص 

ocular hypertension  ًذاؽتین لزا هدجْس ؽذین اص آهبس

 کٌینگش خِت هسبعجَ زدن ًوًَْ اعتفبدٍ کؾْسُبی دی

 اًدبم خبؿ ادػبی آهذٍ ثذعت ًتبیح ثشاعبط لزاًویتْاى

 myopic ثیوبسى چْى کَ داسد ّخْد ازتوبل ایي ًیض داد ّ

لزا  داسًذ یشثیؾت پضؽکی هشاخؼبت ػبدی افشاد ثَ ًغجت

ثبال ثیؾتش ؽْد ّ  IOPازتوبل پیذا کشدى اختالالتی هثل 

ؽْین . دس کل ثب تْخَ ثَ ػٌْاى  overestimationهب دچبس 

ّ هیْپی اعت ّ ثب  ocular hypertentionپبیبى ًبهَ کَ ثشسعی 

تْخَ ثَ ؽیْع عٌی آى دس عٌیي ثبالتش ّ پبییي ثْدى عي 

زذّدی ثبػث هخذّػ ؽذى هغبلؼَ هی تبخوؼیت هْسد هغبلؼَ 

 ؽْد .
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 یبفتَ ُب آهبر ّ

 

 998%( هشد ّ 34ًفش ) 962تْصیغ خٌغی ّازذُبی پژُّؼ 

 %( صى ثْدًذ 66ًفش )

 

تْصیغ افشاد هْسد ثشسعی ثش زغت  -9خذّل ّ ًوْداس 

 خٌغیت

 جٌسیت تعذاد درصذ

 هرد 962 34

 زى 998 66

 مرد
34% 

 زن
66% 
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ثب اًسشاف هؼیبس  91/09هیبًگیي عي افشاد هْسد ثشسعی 

ّ   عبل 66تب  91  عبل ثْد داهٌَ تغییشات عي ثیي 69/1

 عبل ثْد  09هیبًَ 

 

 تْصیغ فشاّاًی افشاد هْسد ثشسعی ثش زغت عي -9ًوْداس 
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تْصیغ فشاّاًی افشاد هْسد ثش زغت  خٌغیت  ّ  -9خذّل 

 عي

 

 

  93اص   کوتش %( 1/4)  ًفش 6ثیي هشداى هْسد ثشسعی دس 

%( 6/92ًفش ) 99عبل،  03تب  99%( ثیي 9/49ًفش ) 40عبل، 

عي   عبل 43  ثبالی  %(6/96) ًفش 96عبل ّ  43تب  09ثیي 

ثب اًسشاف هؼیبس   96/00  آلبیبى داؽتٌذ. هیبًگیي عي 

 ثْد. 6/93

عبل،  93اص  %( کوتش6/6ًفش) 90دس ثیي صًبى هْسد ثشسعی 

%( ثیي 9/96ًفش ) 60عبل،  03تب  99ثیي   %(4/49ًفش ) 94

عبل عي داؽتٌذ.   43%( ثبالی 9/94ًفش) 49عبل ّ  43تب  09

 ثْد. 9/1ثب اًسشاف هؼیبس  26/09هیبًگیي عي خبًوِب 

 جٌسیت هرد زى جوع

 تؼذاد دسفذ تؼذاد دسفذ ًؼذاد دسفذ سي

6 98 6/6 93 9/4 5 02- 

3/42 927 4/42 84 2/42 43 32-02 

27 89 8/26 53 5/27 28 42-32 

6/24 74 2/24 48 5/25 26 +42 

 جوع 962 966 998 966 366 966
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اختالف هیبًگیي عي آلبیبى ّ خبًوِب هؼٌی داس 

 . (t=0.333, p=0.73)ًجْد

 

 

اّاًی افشاد هْسد ثشسعی ثش زغت تْصیغ فش -0ًوْداس 

 ًوشٍ ًضدیک ثیٌی چؾن ساعت

ثب  0/0  (erچؾن ساعت )  اًکغبسی ػیت   ًوشٍ هیبًگیي 

ثْد. کَ ایي هیبًگیي دس  26/9ّ هذ  99/9اًسشاف هؼیبس 

ثب  9/0ّ دس خبًوِب  6/9ثب اًسشاف هؼیبس  00/0آلبیبى 

سی ثْد  کَ ایي اختالف اص ًظش آهب  12/9اًسشاف هؼیبس 

 . (t=-0.391, p=0.692)هؼٌی داس ًجْد
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تْصیغ فشاّاًی افشاد هْسد ثشسعی ثش زغت  -4ًوْداس 

 ًوشٍ ًضدیک ثیٌی چؾن چپ

 

ثب اًسشاف  92/0( elهیبًگیي ًوشٍ ػیت اًکغبسی چؾن چپ )

دس آلبیبى   هیبًگیي ثْد. کَ ایي  96/9ّ هذ  1/9هؼیبس 

ثب اًسشاف  0/0ّ دس خبًوِب  42/9ثب اًسشاف هؼیبس  99/0

هؼٌی داس   ثْد  کَ ایي اختالف اص ًظش آهبسی 9/9هؼیبس 

 . (t=-0.387, p=0.699)ًجْد

ػیت اًکغبسی ًضدیک ثیٌی  دس ُش دّ   ًوشٍ هیبًگیي کل 

 ثْد .  22/9ثب اًسشاف هؼیبس  0/0چؾن 
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فشاد هْسد ثشسعی ثش زغت تْصیغ فشاّاًی ا -6ًوْداس 

 هیضاى فؾبسچؾن ساعت

 

ثب اًسشاف هؼیبس   2/94 ( fr)  فؾبس چؾن ساعت هیبًگیي 

ثب  6/94هیبًگیي دس آلبیبى  ثْد. کَ ایي  94ّ هذ  61/9

ثب اًسشاف هؼیبس  9/94ّ دس خبًوِب  99/9اًسشاف هؼیبس 

 ًجْد  ثْد  کَ ایي اختالف اص ًظش آهبسی هؼٌی داس 1/9

(t=-0.603, p=0.547) . 
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تْصیغ فشاّاًی افشاد هْسد ثشسعی ثش زغت  -6ًوْداس 

 هیضاى فؾبس چؾن چپ

 

 96/9هؼیبس  ثب اًسشاف  2/94( flهیبًگیي فؾبس چؾن  چپ )

ثب   6/94  دس آلبیبى هیبًگیي   کَ ایي  ثْد. 94هذ   ّ

ثب اًسشاف هؼیبس  26/94ّ دس خبًوِب  94/9اًسشاف هؼیبس 

 آهبسی هؼٌی داس ًجْد  اص ًظش ثْد  کَ ایي اختالف  9/0

(t=-0.387, p=0.699) . 

ثب اًسشاف هؼیبس  24/94هیبًگیي کل فؾبس دس ُش دّ چؾن 

 ثْد . 20/9
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 هیضاى ُوجغتگی عي ثیوبساى ثب هؾکالت چؾوی  -3خذّل 

ی عیت اًکسبر

 راست

عیت اًکسبری 

 چپ

فطبر چطن 

 راست
 سي فطبر چطن چپ

.499** .462** .343** .299** 
r  ضریت ُوجستگی

 پیرسْى

.000 .000 .000 .000 P 

 تعذاد 300 300 300 300

 

 

ثیي هیضاى ًوشٍ ًضدیک ثیٌی چؾن ساعت ّ عي ثیوبساى 

 .  (r=0.491,p=0.000)ساثغَ هثجت ّ هؼٌی داسی ّخْد داسد

___ 

ًوْداس ُوجغتگی  ثیي عي ّ هیضاى ًضدیک  -2ًوْداس 

 ثیٌی چؾن ساعت

 

سن

60.0050.0040.0030.0020.0010.00

ست
م را

چش
ری 

سا
نک

ب ا
عی

40.00

30.00

20.00

10.00

R Sq Linear = 0.118
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ثیي هیضاى  فؾبس چؾن چپ ّ عي ثیوبساى ساثغَ هثجت ّ 

 .  (r=0.462,p=0.000)هؼٌی داسی ّخْد داسد

 

ًوْداس ُوجغتگی  ثیي عي ّ هیضاى ًضدیک  -9ًوْداس 

 ثیٌی چؾن چپ

ثیوبساى ثیي هیضاى ًوشٍ ًضدیک ثیٌی چؾن چپ ّ عي 

 .  (r=0.462,p=0.000)ساثغَ هثجت ّ هؼٌی داسی ّخْد داسد

ثیي هیضاى فؾبس چؾن ساعت  ّ عي ثیوبساى ساثغَ هثجت ّ 

  (r=0.343,p=0.000)هؼٌی داسی ّخْد داسد

__ 

سن

60.0050.0040.0030.0020.0010.00

چپ
شم 

ی چ
سار

ک
ب ان

عی

50.00

40.00

30.00

20.00

10.00

0.00

R Sq Linear = 0.09

سن

60.0050.0040.0030.0020.0010.00

ست
 را

شم
ر چ

شا
ف

20.00

15.00

10.00

5.00

0.00

R Sq Linear = 0.244
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ًوْداس ُوجغتگی  ثیي عي ّ هیضاى فؾبس چؾن  -9ًوْداس 

 ساعت

 

ّ  ثیي هیضاى  فؾبس چؾن چپ ّ عي ثیوبساى ساثغَ هثجت

 .  (r=0.299,p=0.000)هؼٌی داسی ّخْد داسد

__ 

ًوْداس ُوجغتگی  ثیي عي ّ هیضاى فؾبس چؾن  -1ًوْداس 

 چپ

ثشسعی ساثغَ ُوجغتگی ثیي هیضاى ًضدیک ثیٌی  – 4خذّل 

 ّ فؾبس داخل چؾن

 چؾن ساعتفؾبس  فؾبسچؾن چپ
ًوشٍ ًضدیک 

 ثیٌی چؾن چپ
هؾکالت  

 چؾن

p r p r p r خٌغیت 

ًوشٍ  هشد 169/3 333/3 936/3 910/3 394/3 092/3

ًضدیک 

ثیٌی 
 صى 193/3 333/3 419/3 333/3 429/3 333/3

سن

60.0050.0040.0030.0020.0010.00

چپ
شم 

ر چ
شا

ف

20.00

15.00

10.00

5.00

0.00

R Sq Linear = 0.217
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 کل 199/3 333/3 490/3 333/3 019/3 333/3
چؾن 

 ساعت

ًوشٍ  هشد 9  999/3 934/3 394/3 030/3

ًضدیک 

ثیٌی 

 چؾن چپ

 صى 9  603/3 333/3 631/3 333/3

 کل 9  460/3 333/3 406/3 333/3

 هشد 936/3 910/3 9  194/3 333/3
فؾبس  

چؾن 

 ساعت

 صى 603/3 333/3 9  199/3 333/3

 کل 460/3 333/3 9  103/3 333/3

 هشد 394/3 433/3 194/3 333/3 9 

فؾبسچؾن 

 چپ
 صى 631/3 333/3 199/3 333/3 9 

 کل 406/3 333/3 103/3 333/3 9 

 

چپ ساثغَ هثجت لْی ّ ثیي ًوشٍ ًضدیک ثیٌی چؾن ساعت ّ 

ساثغَ   کَ ایي . (r=0.928 , p=0.000)  هؼٌی داسی ّخْد داؽت

 هثجت لْی ثَ تفکیک دس دّخٌظ ًیض هؾِْد ثْد.

فؾبس چؾن ساعت دس کل   ثب  اًکغبسی چؾن ساعت ثیي ػیت 

 (r=0.413 , p=0.00)ساثغَ هتْعظ هثجت ّ هؼٌی داسی ّخْد داؽت

 (r=0.105,p=0.293)اس ًجْد کَ ایي ساثغَ دس آلبیبى هؼٌی د

ّخْد    هؼٌی داس  هثجت  ساثغَ   دس خبًوِب ایي  ّلی 

 .(r=0.492,p=0.001) داؽت

کل ساثغَ   ثیي ػیت اًکغبسی چؾن چپ ثب فؾبس چؾن چپ دس

کَ  (r=0.436 , p=0.00)داسی ّخْد داؽت هؼٌی  هثجت ّ  هتْعظ 
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ّلی  (r=0.084,p=0.303)ایي ساثغَ دس آلبیبى هؼٌی داس ًجْد 

وِب ایي  ساثغَ  هثجت  هؼٌی  داس      ّخْد خبً   دس 

 .(r=0.509,p=0.000)داؽت

فشد، دس کل   کَ دس ًِبیت ثذّى دس ًظش گشفتي خٌغیت ّ

ثیي فؾبس چؾن ّ هیضاى ًضدیک ثیٌی ساثغَ هثجت ّ هؼٌی 

 (r=0.427,p=0.000,n=600)داسی ّخْد داؽت.

__ 

ًوْداس ُوجغتگی ثیي هیضاى ًضدیک ثیٌی ّ  – 91ًوْداس 

 چؾن( 611فؾبس چؾن )دس 

 

 

 

شم شار چ ف

50.0040.0030.0020.0010.000.00

نی
ی

ک ب
زدی

ن ن
یزا

م

20.00

15.00

10.00

5.00

0.00

R Sq Linear = 0.182
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: همبیغَ هیبًگیي فؾبس چؾوی دس گشٍّ ثٌذیِبی 5خذّل

 ؽوبسٍ ًضدیک ثیٌی

 

 تعذاد
اًحراف 

 هعیبر
 ًوشٍ ًضدیک ثیٌی هیبًگیي

921 

147 

92 

18 

67/9 

92/2 

88/2 

42/6 

17/94 

51/94 

95/94 

21/97 

2-0 

4-2 

6-4 

+6 

 

ُذٍ هیؾْد کَ ثب افضایؼ ؽوبسٍ هؾب 5ثب تْخَ ثَ خذّل 

یبفتَ کَ   ًیض افضایؼ  ًضدیک ثیٌی هیبًگیي فؾبس چؾن

 (f=12.92, p=0.000)ایي تفبّت هؼٌی داس ثْد 

 

 

 

 



 
45 

 

 

 

 

 

ثشسعی تفبّت ػیت اًکغبسی دّ چؾن ثب تفبّت فؾبس داخل 

 دّچؾن:

تفبّت عیْة ثررسی تْزیع هیبًگیي ّ اًحراف هعیبر  -5جذّل 

 اًکسبری )ًسدیک ثیٌی ( ّ تفبّت  فطبر دّچطن

تعذ

 اد

هبکسیو

 م

هیٌیو

 م
 هیبًَ هذ

اًحراف 

 هعیبر

هیبًگی

 ى
 

111 75/1 1 25/1 25/1 175/1 169/1 
تفبّت هیساى ًسدیک ثیٌی چطن  

 راست ّ چپ

111 6 1 1 1 49/1 187/1 
تفبّت هیساى فطبر چطن راست ّ  

 چپ

 

 

ُوجستگی تفبّت عیْة اًکسبری )ًسدیک ثیٌی ثررسی راثطَ  -6جذّل 

 ( ّ تفبّت  فطبر دّ چطن

 

 تفبّت فطبر دّ چطن

 هطکالت چطن

p r 
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000/0 862/0 
تفبّت عیت اًکسبری 

 دّچطن

 

 داسی ثیي تفبّت ػیت اًکغبسی هؼٌی  آهبسی  استجبط 

تفبّت فؾبس داخل دّ چؾن   )ًضدیک ثیٌی ( دّ چؾن ثب

  (r=0.268,p=0.000) ّخْد داؽت.

 

%( داسای گلْکْم 9چؾن ) 6اص ثیي چؾوِبی هْسد ثشسعی 

 ثْدًذ

تعذا

 د

اًحراف 

 هعیبر
  هیبًگیي

594 59/9 21/1 
هیبًگیي هیساى ًسدیک ثیٌی چطن 

 راست ّ چپ سبلن

6 15/6 51/92 
هیبًگیي هیساى ًسدیک ثیٌی چطن 

 راست ّ چپ دارای گلْکْم

 

ًضدیک ثیٌی دس چؾوِبی داسای  هیضاى   تفبّت هیبًگیي

گلْکْم ثقْست هؼٌی داسی ثبالتش اص هیضاى ًضدیک ثیٌی 

 (t=-3.584, p=0.016)دس چؾوِبی ثذّى گلْکْم ثْد.
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بحثونتيجهگيری



 

و افرایش میزان میوپی وجود  IOPگزارش های متعددی از ارتباط مثبت بین 

و همچنین مقاالتی منتشر شده که ارتباط بین  (REFERENCE 20-19-15-11)دارد

 IOP.بنا براین به نظر میرسد که ارتباط بین میوپی و (21)این دو را رد میکنند

احتیاج به بررسی های بیشتری داشته باشد . علت افزایش فشار داخل چشم در 

بیماران با عیب انکساری نزدیک بینی نامشخص میباشد.همبستکی بین این دو در 

نیز مشاهده گردیده. Quinnکان نیز مانند بزرگساالن در مطالعه ی کود

با میوپی افزوده و به نفع  iopیافته های ما بر وجود اختالف نظر درمورد ارتباط 

 سبب افزایش بیشتر فرضیه میباشد که هر چه میوپی در افراد باال تر می رود  این

iop .خواهد شد 

با توجه به  که  و میوپی وجود داشت iop ندر مطالعه ما ارتباط نسبتا قوی بی

 =9سنی که  range و گستردگی مناسب بودن نسبی حجم نمونه مورد بررسی 

 سال یود تا حدودی میتوان به نتایج این بررسی اطمینان نمود.
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در این مطالعه همچنین بیماران را به چهار گروه تقسیم کردیم که از آنالیز نتایج 

 دست یافتیم. iop دی نیز به ارتباط مثبت بین میوپی وحاصله از این گروه بن

انجام شده بود  =??7دانشجو که در سال  <8;در مقایسه با مطالعه انجام شده در 

جنس عیب انکساری تغییری نمی کرد -با سن iop  و نشان داده شده بود که در

طالعه ولی مطالعه ما به ضرر نتایج حاصله از مطالعه فوق بوده است. هر چند م

 =9نسبی مطالعه ما  range ذکر شده روی افراد جوان صورت گرفته بود ولی

 .سال بوده که میزان سنی پایینی نمیباشد

شهروند انجام شده بود، بین گلوکوم و  <7?88در مطالعه ای که در سوید روی 

 iop ارتباط وجود داشت.که به تدریج با افزایش iop میوپی در سطوح پایین

میافت، که نشان میداد عیب انکساری نزدیک بینی یک ریسک فاکتور مهم کاهش 

 برای گلوکوم میباشد، که مطالعه ما تایید کننده این مطلب بود.

سال میوپ انجام گرفته بود بعد  ><_8:فرد  >8?:در یک مطالعه دیگر که روی 

کوم % شیوع گلو6>از همسان سازی از نظر سن و جنس افرادی که میوپی داشتند 

 نشان دادند. که ما در این مطالعه افراد emetropبیشتری نسبت به افراد 

emetrop  را جهت مطالعه در اختیار نداشتیم.و این احتمال وجود داشت که در
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با افراد میوپ اختالف قابل توجهی بدست می  emetrop افراد  iop مقایسه بین

 آمد.

ارتباط قابل  myopia و iop به طور خالصه مطالعه ما نشان داد که بین 

 myopia difference  و iop difference  توجهی وجود داشت و بین 

و جنس و سن نیز ارتباط فابل  iop ارتباط قابل مالحظه ای بود و همچنین بین

 myopia و iop توجهی مالحظه شد و نیز تمایل مورد توجهی بین افزایش

 قابل مالحظه و low myopiaنسبت به  high myopia وجود داشت و در

significant بود. 
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Abstract 

 

  
Title:  Evaluation of the relation between Open Angle Glaucoma and Myopia cases attending 

Ophthalmology outpatient Clininc at Bu Ali sina Hospital and Alvand Charity Clinic. 

Objective: Analyse of association of Glaucoma with Refractive Error 

Design: Analytical Cross-sectional Study on 300 randomly selected myopic patients presented 

to Ophthalmology Clinic during 2012-2013. 

Method: Visual acuity was determined by Snellen’s chart, refractive error diagnosed   by 

retinoscopy. Intraocular pressure (IOP) was measured by Goldmann Applanation Tonometry 

Method. 

Subjects were excluded if any evidence suggested history of ocular surgery or other 

ophthalmologic diseases. 

Results: Out of 300 there were 102 males and 198 females (34% and 66% respectively); Mean 

age a sample was 30 years. 

Refractive error   was related to IOP and we found statistically meaningful relation between 

Refractive  error and  IOP  in females (P=0.000    r=0.509      ). 

It was noted that there was a meaningful association between higher IOP and increasing 

refractive error (P= 0.000  r=0.286). 

In total ,six cases of Open angle glaucoma were identified in whom the mean refractive error 

was higher compared the rest of patients . 

( P value 0.016 , T 3.58   )   

Conclusion: 

The study supports the hypothesis that high myopia is one of the important risk factor for ocular 

hypertension and indicated Glaucoma has correlation with myopia and the prevalence increases 

with increase in refractive error. 

Key words: myopia, IOP,  POAG 

 


