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بررسي انجام لیزر ترابكولوپالستي در بیماران مبتال به
گلوکوم زاويه باز اولیه و پرفشاری چشم
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1گروه چشمپزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي همدان ،همدان ،ايران7 ،پزشكي اجتماعي ،دانشگاه علوم پزشكي همدان ،همدان ،ايران
تاريخ وصول1044/40/72 :

تاريخ پذيرش1044/17/12:

چكیده
زمینه و هدف :درمان دارويي ،لیزر و جراحي از جمله روشهای درماني کاهش فشار چشمي در بیماران گلوگووم مويباشود .اگرچوه
لیزر يک درمان بي خطر مي باشد ،اما برخي از پارامترها ممكن است تحت توثییر آن قورار گیرنود .لوذا هودف از ايون مطالعوه تعیوین و
بررسي انجام لیزر ترابكولوپالستي در بیماران مبتالبه گلوکوم زاويه باز اولیه و پرفشاری چشم بود.
روش بررسي :در اين مطالعه توصیفي آيندهنگر که در سوال 1302وو 1302در بیمارسوتان فرشوایان همودان انجوام شود 02 ،بیموار
مبتالبه گلوکوم زاويه باز اولیه و پرفشاری چشم که برای اولین بار تشخیص داده شدند يا عليرغوم دريافوت درموان دارويوي فشوار
چشم کنترلشدهای نداشتند ،تحت درمان با لیزر ترابكولوپالستي انتخابي قرار گرفتند .فشار داخل چشم ،پارامترهای سگمان قدامي و
ضخامت ماکوال در  0ناحیه فوقاني ،تحتاني ،فووآ ،نازال و تمپورال قبل از انجام لیزر و به فاصله  1و  3و  2ماه بعد از لیزر در آنها
اندازهگیری شد .روند تغییرات ،در فواصل زماني و بین دو گروه مقايسه شد .دادههوای جموعآوری شوده بوا اسوتفاده از آزموونهوای
آماری کای اسكوئر و تي تست تجزيه و تحلیل شدند.
يافتهها :فشار داخل چشم در هر دو گروه در پیگیریهای انجامشوده کواهش يافوت( .)p<4/40مواکوال در مواههوای 1و 3بعود از لیوزر
مختصری افزايش ضخامت داشت و بهجز در ناحیه تمپورال در گروه گلوکوم زاويوه بواز ،در مواه ششوم ضوخامت مواکوال در تموام
نواحي و در هر دو گروه به حد پايه خود رسید .ضخامت مرکزی قرنیه نیز عليرغم افزايش مختصر در ماه اول ،در ساير پیگیریهوا
روند نزولي داشت که تغییرات آن در گروه پرفشاری چشم معنيدار بود( .)p<4/40حجم و عمق اتاقک قدامي نیز بهطوور معنويدار در
هر دو گروه کاهش يافت(.)p<4/40
نتیجهگیری :لیزر ترابكولوپالستي عليرغم اين که درماني خوب و ايمن است ميتواند تغییرات مختصری بر روی پارامترهای سگمان
قدامي و ماکوال ايجاد کند.
واژههای کلیدی :گلوکوم ،سگمان قدامي ،لیزر ،ماکوال ،ترابكولوپالستي
*نويسنده مسئول :فاطمه اسالمي ،همدان ،دانشگاه علوم پزشكي همدان ،گروه چشم پزشكي
Email: hrgb2005@yahoo.com
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مقدمه

از آنجا که کارايي و توثییر ترابكولوپالسوتي بوا
گلوکوم يک نوروپاتي اپتیک پیشرونده است کوه

با کاهش میدان بینوايي و فنجواني شودن ديسوک اپتیوک
منجر به نابینايي ميشوود( .)1بوا توجوه بوه ايون کوه بوا
کاهش هور میلوي متور جیووه از فشوار داخول چشوم14،
درصد از پیشرفت گلوکوم کاسته ميشوود( )7در حوال
حاضر کاهش فشار داخل چشم يكي از درمانهوای بوه
ایبات رسیده گلوکووم اسوت( .)3فشوار داخول چشوم را
مي توان با کاهش تولید مايع زاللیه و يا افوزايش درنواژ
آن ،از طريق درموان طبوي ،لیوزر و يوا جراحوي کواهش

لیووزر انتخووابي ،در کوواهش فشووار داخوول چشووم مشووابه
ترابكولوپالستي با لیزر آرگوون گوزارش شوده اسوت و
آیار سوء ترابكولوپالستي با لیزر آرگون را نودارد ،لوذا
به عنوان خط اول درماني در بیماران مبتالبوه گلوکووم
زاويه باز اولیه و پرفشاری چشم توصیهشده اسوت(.)0
همچنین در ساير بررسيها ،تثییر ترابكولوپالسوتي بوا
لیزر انتخابي را با درمان دارويي برابر دانسوتهانود(.)14
از سوی ديگر ،بیماران مبتال به گلوکوم که تحت درمان
با ترابكولوپالستي با لیزر انتخابي بهعنوان درمان اولیه

داد(.)0
بوورای نخسووتین بووار در سووال  1020از آرگووون

يا کمكي بودهاند ،در پیگیریهای پس از درمان به علوت

لیزرترابكولوپالستي( )1جهت کاهش فشوار داخول چشوم

کاهش تعداد داروهوای مصورفي ،از میوزان رضوايت و

اسووتفاده شوود( .)0بووه دنبووال آن اسووتفاده از لیزرهووای

کیفیت زنودگي وابسوته بوه درموان بواالتری برخووردار

کريپتووون و ديووود نیووز نتووايم مشووابهي را بووه دنبووال

بودهانود( .)11در پوژوهشهوای انجوام شوده بعضوي از

داشت( ،)2اما بر اساس پژوهشهای هیسوتوپاتولوژيک

تغییوورات ماننوود ضووخامت قرنیووه ،تغییوورات سوولولهووای

استفاده از اين لیزرها آیار سوئي چون اسوكار ،تشوكیل

اندوتلیال ،تغییرات ضخامت ماکوال و تغییرات برخوي از

سینشي چسپندگي قدامي و آسیبهوای انعقوادی شوبكه

پارامترهووای سووگمان قوودامي در کشووورهای مختلوو

ترابكوالر را به دنبال دارد که قابلیت تكرارپوذيری را از

.1

بررسي شدهاند( 13و.)17

از اين رو به علت کوم عارضوه بوودن ،سوهولت

اين درمان سلب ميکند(.)2

اسووتفاده بووه وسوویله پزشووک ،هزينووه پووايین در مقابوول

بووورای نخسوووتین بوووار در سوووال ،1000پوووار
ازترابكولوپالسوووووووتي يوووووووا لیوووووووزر انتخوووووووابي

هزينه های طوالنيمدت درموان دارويوي ،عودم نیواز بوه

لیزرترابكولوپالسووتي( )7اسووتفاده کوورد( .)8مكانیسووم

همكاری مستمر بیماران را مويتووان  SLTرا بوه عنووان

عملكوورد دقیووق ايوون لیووزر نامشووخص اسووت ،امووا طبووق

درمووان پیشووگیریکننووده و جووايگزين روشهووای ديگوور

بررسيهای انجام شده اين لیزر با ماهیت انتخابي خوود

معرفي نمود .با توجه به اين کوه در ارزيوابي پاسوخ بوه

با تثییر بر سلول های رنگ دانوهدار شوبكه ترابكووالر از

درمان ترابكولوپالسوتي بوا لیوزر انتخوابي پارامترهوای

طريووق ترشووی سووايتوکاينهووا ،ايجوواد ایوور القووايي در
متالوپروتئینازهای ماتريكس و فعال کردن ماکروفاژهوا

)1-Argon Laser Therapy (ALT
)2-Selective Laser Trabeculoplasty(SLT

خروج مايع زاللیه را تسهیل ميکند(.)8
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انجام لیزر ترابكولوپالستي در بیماران چشمي

متعددی مي تواند سنجش شود .لذا هدف از اين مطالعوه

چشم ،سابقه التهواب داخول چشومي ،بیمواران مبوتال بوه

تعیین و بررسي انجام لیزر ترابكولوپالستي در بیماران

اختالالت هم زمان ماکوال ،پرفشاری سیستمیک خوون و

مبتالبه گلوکوم زاويه باز اولیه و پرفشاری چشم بود.

ديابت ملیتوس از اين مطالعه خارج شدند.

.1

در تمام بیمواران ،معاينوات کامول چشوم شوامل
روش بررسي

تعیین ديد دور با اصالح( )0رفراکشن ،اندازهگیری فشوار

در ايوون مطالعووه توصوویفي آينوودهنگوور کووه طووي

داخل چشم بوا تونوومتر اپالنسویون گلودمن و بررسوي

سووالهووای 1302و و 1302انجووام شوود 02 ،بیمووار مبتالبووه

 SITAو دستگاه

()1

گلوکوم زاويه باز اولیه) (POAGو پرفشواری

چشوم)(OH

()7

میدان بینايي با استفاده از پروتكل

24-2

هامفری صورت گرفت .در تموام بیمواران مقوادير پايوه

مراجعه کننده به درمانگاه چشوم بیمارسوتان فرشوایان

پارامترهای سگمان قدامي و ضخامت ماکوال بالفاصوله

همدان ،که بورای اولوین بوار تشوخیص داده شوده بودنود يوا

قبل از شرود درمان با لیوزر ترابكولوپالسوتي بوا لیوزر

علي رغم دريافت درمان دارويي فشوار چشوم کنتورلشودهای

انتخوابي 324 :درجووه سوانتيگووراد و در هموان روز بووه

نداشتند ،تحت درمان با لیزر ترابكولوپالستي با لیزر انتخابي

وسیله دستگاه پنتاکم(کمپواني اوکلووس) و تومووگرافي

انتخاب

شدند.

انسجام نوری (دستگاه اپتويوو) انودازهگیوری شود .ايون

به تمامي بیماران پس از انجوام معاينوات کامول

اندازهگیریها  3،1و 2ماه بعود از درموان مجودداک تكورار

چشمي ،در موورد نحووه انجوام لیوزر ،SLTمزايوای ايون

گرديد .تمام اطالعات دموگرافیک بیمار ،نوود بیمواری و

روش و عوارض احتمالي آن توضیحات الزم داده شود

مقادير مربوط به اندازه گیری پارامترهای ذکر شده قبل

SLT

در چکلیسوت جموعآوری شود و در مراجعوات

و از بیماراني که مايول بوه انجوام درموان بوا لیوزر
بودند ،رضايتنامه آگاهانه کتبي اخذ گرديد.

از

SLT

 1،3و 2ماه بعد نیز مقادير اندازهگیوری شوده جديود در

معیارهوای ورود بووه مطالعوه عبووارت بودنوود از؛

چکلیست و پرونده بیمار یبت گرديد .تمام درموانهوای

بیماراني که فشار داخل چشم( )3()IOPآنها بوا اسوتفاده

 SLTبه وسیله يک چشم پزشک و با استفاده از دسوتگاه

از دارو کنترل نشده بود يا بوه داروهوای آنتويگلوکووم

لیزر هولمیوم ياگ(کمپاني الكس) و به به مودت  0دقیقوه

حساسیت داشتند و يا در اسوتفاده از داروهوا همكواری

پس از چكاندن قطره تتراکايین صورت پذيرفت.
میزان انرژی موردنیاز از 4/2میلي ژول شورود

کووافي را نداشووتند .بیموواران مبووتال بووه انووواد ديگوور
گلوکوم(مانند؛ گلوکوم زاويوه بسوته اولیوه ،گلوکووم بوا
فشووار طبیعووي چشووم و گلوکوووم یانويووه) ،گلوکوووم
پیشرفته(با نسبت

شد و تا زمان تشكیل حبواب و ظواهر شودن آن ،میوزان
انرژی افزايش يا کاهش يافت .بوا اسوتفاده از گونیوولنز

بیش از 4/0و اختالل میدان ديود

بوویش از  14درجووه) ،بیموواران  SEاسووفريكال بوویش از
4/04ديپوتر ،بیماران باسوابقه تروموا يوا جراحوي قبلوي
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)1-Primary Open-Angle Glaucoma(POAG
)2-Ocular Hypertension(OH
)3-Intraocular Pressure(IOP
)4-Best Corrected Visual Acuity(BCVA
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حوودود 144و و 04پووالس لیووزر بووا سووايز  044میكوورو و
مدت زمان  3نانویانیه به کار رفت .پوس از گذشوت يوک

دقیقه قبل از انجام  ،SLTيک قطره برومیونیدين تارترات
 4/10درصد در چشم بیمار ريخته شد.

.1

داده های جمعآوری شده با استفاده از نرمافزار

ساعت از انجام لیوزر  ،SLTمجودداک ترابكولوپالسوتي بوا
لیزر انتخابي اندازهگیری شد ،تا باالرفتن ناگهاني فشوار

آماری

داخل چشم در صوورت بوروز ،تشوخیص داده شوده و

فیشر ،تي زوجي و مستقل تجزيه و تحلیل شدند.

SPSS

و آزمونهای آماری مجذور کای ،دقیوق

درمان شد .به تمامي بیماران قطره چشمي سویناروال
 4/0درصوود (کتوووروال ترومتووامین  4/0درصوود سوینا
دارو) 0بار در روز و به مدت  0روز تجويز گرديد.

IOP

هدف به صورت کاهش  74درصد از فشوار اولیوه و يوا
 IOPبه میوزان کمتور يوا مسواوی  71میلوي متور جیووه
تعري

گرديد( .)10در صوورت عودم دسوتیابي بوه

IOP

جهت اندازه گیری پارامترهای سگمان قودامي از
دسووتگاه پنتوواکم بووا اسووتفاده از دوربووین شووايمفالگ،
پارامترهووايي چووون حجووم اتاقووک قوودامي) ،)1((ACVعمووق
اتاقک قدامي) ،)7((ACDپهنای زاويه اتاقک

 02نفوور در ايوون مطالعووه شوورکت کردنوود کووه
72نفوور( 08/7درصوود) از آنهووا موورد و 70نفوور(01/8
درصد) زن بودند 32 .نفر مبتال به گلوکووم زاويوه بواز
اولیه) (POAGو  74نفر مبتال به پرفشواری

چشوم)(OHT

بودند که در گروه  12 ، POAGنفر( 02/7درصد) مرد و

هدف ،داروهای ضد گلوکوم مجدداک شرود شد.

قودامي)(ACA

يافتهها

()3

10نفر( 07/8درصد) زن و در گروه  14 ،OHTنفر زن و
 14نفر مرد بودنود( .)p=4/80در گوروه  POAGمیوانگین
سوووني بیمووواران 28/3±17/0سوووال و در گوووروه

OHT

 00/7±12/1سال بود که بر اساس آزموون توي مسوتقل
بوووین دو گوووروه تفووواوت آمووواری معنووويدار وجوووود

و ضخامت مرکزی قرنیه) )0((CCTیبت گرديد.

داشت(( .)p=4/47میانگین حدت بینوايي اولیوه در گوروه

برای اندازهگیوری پارامترهوای  OCTاز دسوتگاه
اپتويوووه اسوووتفاده و ضوووخامت مووواکوال در  0ناحیوووه
مرکزی(فووآ) ،ربع فوقاني ،تحتواني ،نوازال و تمپوورال

 7/2±0/0 ،POAGو در گروه  7/8±0/2 OHTبوود کوه بوا
استفاده از تست تي مستقل تفواوت آمواری معنويداری
بین دو گروه مورد مطالعه مشاهده نشد(.)p=4/70

انووودازهگیوووری و یبوووت گرديووود .از آنجوووا کوووه جهوووت

متوسط فشار داخل چشم) (IOPدر گروه

تصويربرداری  OCTنیاز به ديالتاسیون مردمک وجوود

قبل از انجام لیزر 78/3± 0/0میليمتر جیوه بود که يوک

داشت ،اندازهگیوری OCTبوا فاصوله حوداقل يوک روز از

ماه بعد از لیزر با کاهش 78/7درصود بوه3 ،74/3± 0/4

انجووام لیووزر صووورت گرفووت .بوودين منهووور از قطووره
تروپیكامید  1درصد و فنیل افرين  7/0درصود اسوتفاده
شد و  10دقیقه بعد  OCTگرفتوه شود .در روز بعود34 ،

111

POAG

1-Anterior Chamber Volume
)2-Anterior Chamber Depth ACD
)3-Anterior Chamber Angle (ACA
)4-Central Corneal Thickness (CCT
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ماه بعد از لیزر با کاهش 32/2درصد نسوبت بوه میوزان

بعد از لیزر کاهش يافته است هرچند میزان ايون کواهش

پايه به  12/0± 0/8و  2ماه پس از انجام لیزر با کواهش

نیووز معنوويدار نیسووت()p=4/72هوومچنووین بوور اسوواس

 30/0درصوود نسووبت بووه میووزان پايووه بووه 12/0± 0/8

تيمستقل اختالف آماری معنيداری بین دو گروه يافت

میليمتر جیوه رسید که اين تغییورات برحسوب آزموون

نشد(جدول.)7

تي زوجي به لحاظ آماری معنيدار بوود( .)p<4/441در

میووانگین عمووق اتاقووک قوودامي) (ACDدر گووروه

گووروه  OHTنیووز میووانگین  IOPقبوول از لیووزر72/2± 0/0

 POAGقبل از انجام لیزر 7/0±4/0يک مواه بعود از لیوزر

میليمتر جیوه بود که يک مواه بعود از لیوزر بوا کواهش

 3 ،7/0± 4/40ماه بعد از لیزر  7/0±4/3و  2مواه بعود از

 31/0درصد به 3 ،18/7± 0/0ماه بعد از لیزر با کواهش

لیزر  7/0± 4/0میليمتر بود که کاهش آن در مواههوای

 30/3درصد نسبت به پايه به  12/3±3/0و  2ماه بعد از

 3و  2بعد از لیزر نسبت به میزان قبل از لیزر به ترتیب

لیزر با کاهش  32/1درصد نسبت به پايه بوه 12/1±7/0

معنيدار و کاهش  ACDمواه  3نسوبت بوه مواه  2بعود از

میليمتر جیوه رسوید کوه ايون میوزان کواهش در هور 3

لیزر معنيدار بود .اما کاهش  ACDماه  1نسبت بوه قبول

زمان به لحاظ آماری معنيدار بود( .)p<4/441همچنوین

از لیزر و میوزان کواهش مواه  3بوا مواه  2بعود از لیوزر

بر اسواس توي مسوتقل بوین دو گوروه اخوتالف آمواری

معن ويدار نبووود .در گووروه  ،OHTمیووانگین  ACDقبوول از

معنيداری يافت نشد(()p=4/83جدول.)1

لیزر ،7/0±4/3يک ماه بعد از لیزر 3 ،7/8±4/0ماه بعد از

متوسووط حجووم اتاقووک قوودامي) (ACVدر گووروه

لیزر 7/8±4/0و  2ماه بعد از لیزر  7/8±4/0میليمتر بود

 POAGقبل از انجام لیزر ،102/7± 73/3يک مواه بعود از

کوه میووزان کوواهش آن در موواههووای  1و  3بعوود از لیووزر

لیزر3 ، 101/2± 77/7ماه بعد از لیزر  101/1± 71/0و 2

نسبت به قبل لیزر به ترتیب با معنيدار بود .اما کواهش

ماه بعد از لیزر 108/3±72/4میلويمتور مكعوب بوود کوه

آن در ماه  2نسبت به میزان پايه و میزان کاهش مواه 1

میزان کاهش آن در ماههای  3،1و  2نسوبت بوه قبول از

نسبت به ماه  3بعود از لیوزر بوا معنويدار نبوود .میوزان

لیزر( )p=4/441معنيدار بود هرچند میزان ايون کواهش

 ACDدر ماه  2نسبت به مواه 3بعود از لیوزر مختصوری

بووین موواههووای 1و 3بووا( )p=4/2و بووین موواههووای  3و 2

افزايش داشت ،اما به لحاظ آماری معنيدار نبود ،اما بر

با( )p=4/7معنيدار نبوود .در گوروه  OHTنیوز متوسوط

اساس آزمون تي مستقل اختالف آماری معنيداری بین

حجم اتاقک قدامي قبل از انجام لیوزر  ،100/7±10/0يوک

دو گروه يافت نشد(جدول.)3

موواه بعوود از لیووزر 3 ،107/1±18/0موواه بعوود از لیووزر

متوسووط زاويووه اتاقووک قوودامي) (ACAدر گووروه

 103/4±18/8و  2ماه بعد از لیزر  104/2±12/8میليمتر

 POAGقبوول از لیووزر ،30/3± 3/0يووک موواه بعوود از لیووزر

مكعب بود کوه میوزان کواهش آن در مواههوای  3، 1و 2

 3 ،30/0±3/0ماه بعد از لیزر  30/0±3/0و  2ماه بعد از

نسبت به قبول از لیوزر معنويدار بوود .هرچنود  ACVدر

لیزر 30/1±3/2درجه بود که میزان افوزايش آن صورفاک

فاصله ماه 1و  3بعد از لیزر مختصری افوزايش داشوت،

در ماه  2نسبت به قبل از لیزر و ماه  3نسبت بوه مواه 2

اما اين تغییر معنيدار نبوده( )p=4/02و مجدداک در ماه 2

بعد از لیزر معنيدار بود .در گوروه  OHTمیوانگین
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قبول از انجوام لیوزر  ،30/0± 3/2يووک مواه بعود از لیووزر

يک ماه بعود از لیوزر بوه  720/0±11/3و  3مواه بعود از

 3 ،30/1±3/0ماه بعد از لیزر 30/1±3/0و  2ماه بعود از

لیزر به  720/2±14/2میكورون افوزايش يافوت کوه تنهوا

لیزر  3 30/7± 3/0درجه بود که میزان اين تغییورات در

میزان افزايش ماه سوم بعد از لیزر نسبت به میزان پايه

هیچيک از زمانهای پیگیری و همچنین روند کلي آن به

معنيدار بود که اين مقدار نیز در ماه ششم بعد از لیزر

لحاظ آماری معنيدار نبود همچنین بر اساس تيمستقل

به  723/78+11/8میكرون کاهش يافوت .در گوروه

اخووتالف آمووواری معنوويداری بوووین دو گوووروه يافوووت

نیز متوسط ضخامت ماکوال در ناحیه نازال قبل از لیزر

نشد(شكل.)1

 ،720/0 13±/0يک ماه بعود از لیوزر  3 ،727+13/0مواه

OHT

میووانگین ضووخامت موواکوال در ناحیووه فووووآ در

بعووود از لیوووزر 17/8± 727/4و  2مووواه بعووود از لیوووزر

گروه  POAGقبل از انجوام لیوزر 744/7±10/0میكورون

 727/0±17/0میكرون بود کوه رونود تغییورات در هویچ

بود که يک ماه بعد از لیزر مختصری افزايش داشوت و

زماني از پیگیری به لحواظ آمواری معنويدار نبوود .بور

به  741/2±11/3میكرون رسید و  3ماه بعد از لیزر بوه

اساس تويمسوتقل نیوز بوین دو گوروه اخوتالف آمواری

 744/7±10/0و  2موواه بعوود از لیووزر بووه108/0±10/0

معنيداری يافت نشد(شكل.)3

میكرون کاهش يافت که روند اين تغییرات در هیچيک از

در پیگیووری بیموواران 70 ،نفوور( 22/2درصوود) از

زمان های پیگیوری معنويدار نبوود .در گوروه  OHTنیوز

مبتاليان به  POAGدچار هویچگونوه عارضوهای نشودند.

میانگین ضخامت ماکوال در ناحیوه فوووآ قبول از انجوام

0نفر(13/0درصد) دچار افزايش فشار داخول چشوم در

لیووزر  100/2±17/2بووود کووه يووک موواه بعوود از لیووزر بووه

ساعت اول پس از لیزر شدند کوه بوا داروهوای کاهنوده

 741/2±11/3و  3موواه بعوود از لیووزر بووه 11/0±747/2

فشار کنترل شد0 .نفر(11/1درصود) دچوار هايفموا و 3

میكرون افزايش يافت که صرفاک میزان افزايش  3ماه بعد

نفر( 8/3درصد) نیز دچوار التهواب موضوعي شودند .در

از لیزر نسبت بوه میوزان پايوه معنويدار بوود کوه ايون

گروه  OHTنیز  10نفر( 20درصد) هیچ عارضوهای پیودا

پارامتر در ماه ششم بعد از لیزر نسبت به ماه  3بعود از

نكردند 7 .بیمار( 14درصد) دچار افوزايش فشوار چشوم

لیزر به طوور معنويداری بوه  108/2+17/82میكورون و

شوودند 7 .بیمووار( 14درصوود)دچار التهوواب و  1بیمووار(0

حدود قبل از لیوزر رسوید .هومچنوین بور اسواس تسوت

درصد) دچار هايفما شدند که همگي تحوت درموانهوای

مستقل بین دو گروه اختالف آمواری معنويداری يافوت

الزم قرار گرفتند که دو گوروه از نهور آمواری اخوتالف

نشد(شكل.)7

آماری معنيداری نداشتند.

میووانگین ضووخامت موواکوال در ناحیووه نووازال در
گروه  POAGقبل از لیزر  727/2±14/8میكرون بود کوه
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جدول :1تغییرات فشار داخل چشم به دنبال انجام  SLTدر مبتاليان به  POAGو .OHT
فشار داخل چشم

POAG

OHT

قبل از لیزر

0/00+78/78

0/0+72/20

 1ماه بعد از لیزر

0/47±74/31

0/03±18/7

 3ماه بعد از لیزر

0/20± 12/80

3/20± 12/3

 2ماه بعد از لیزر

0/70±18/07

7/00±12/1

P1

> 4/441

> 4/441

P2

> 4/441

> 4/441

P3

> 4/441

> 4/441

P4

> 4/441

4/344

P5

4/744

4/224

 :P1مقايسه قبل لیزر و يک ماه پس از لیزر
 :P2مقايسه قبل لیزر و 3ماه پس از لیزر
 :P3مقايسه قبل لیزر و  2ماه پس از لیزر
 :P4مقايسه يک ماه پس از لیزر و  3ماه پس از لیزر
 : P5مقايسه 3ماه پس از لیزر و  2ماه پس از لیزر
جدول :7تغییرات حجم اتاقک قدامي به دنبال انجام  SLTدر مبتاليان به  POAGو OHT

حجم اتاقک قدامي
قبل از لیزر

POAG

OHT

03/82±001/83

01/08± 004/82

 1ماه بعد از لیزر

07/87±001/10

01/20±000/0

 3ماه بعد از لیزر

02/80±032±07

30/08±038/0

 2ماه بعد از لیزر

24/00±070/02

07/0±038/8

P1

4/24

> 4/441

P2

4/32

4/47

P3

4/18

4/440

P4

4/22

> 4/441

P5

4/74

4/03

 :P1مقايسه قبل لیزر و يک ماه پس از لیزر
 :P2مقايسه قبل لیزر و 3ماه پس از لیزر
 :P3مقايسه قبل لیزر و  2ماه پس از لیزر
 :P4مقايسه يک ماه پس از لیزر و  3ماه پس از لیزر
 :P5مقايسه 3ماه پس از لیزر و  2ماه پس از لیزر
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جدول :3تغییرات عمق اتاقک قدامي به دنبال انجام  SLTدر مبتاليان به  POAGو OHT

عمق اتاقک قدامي

POAG

OHT

قبل از لیزر

73/72±102/10

12/02±100/10

 1ماه بعد از لیزر

77/17±101/21

18/00±107/40

 3ماه بعد از لیزر

71/01±101/11

18/8±103

 2ماه بعد از لیزر

12±108/33

12/80±104/20

P1

> 4/441

> 4/441

P2

> 4/441

4/440

P3

> 4/441

> 4/441

P4

4/24

4/02

P5

4/10

4/72

 :P1مقايسه قبل لیزر و يک ماه پس از لیزر
 :P2مقايسه قبل لیزر و 3ماه پس از لیزر
 :P3مقايسه قبل لیزر و  2ماه پس از لیزر
 :P4مقايسه يک ماه پس از لیزر و  3ماه پس از لیزر
 :P5مقايسه 3ماه پس از لیزر و  2ماه پس از لیزر

نمودار :1تغییرات زاويه اتاقک قدامي به دنبال انجام  SLTدر مبتاليان به  POAGو OHT
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نمودار :7تغییرات ضخامت ماکوال در فووآ به دنبال انجام  SLTدر مبتاليان به  POAGو OHT

نمودار :3تغییرات ضخامت ماکوال در ناحیه نازال به دنبال انجام  SLTدر مبتاليان به  POAGو OHT

جیوه)بسته به نود گلوکوم متغیور بووده اسوت کوه ايون

بحث
اگرچه لیوزر يوک درموان بوي خطور در بیمواران

میزان کاهش ،مشابه ایر آرگون لیوزر ترابكولوپالسوتي

گلوگوم مي باشد ،اما برخي از پارامترها چشمي ممكون

بوده ،با ايون تفواوت کوه عووارض عموده آن را نداشوته

است تحت تثییر آن قورار گیرنود ( .)1لوذا هودف از ايون

اسوووت( )3بوووهعنووووان نمونوووه در مطالعوووه سووووزان و

مطالعه تعیین و بررسي انجام لیزر ترابكولوپالسوتي در

همكوواران( )17میووانگین کوواهش فشووار داخوول چشووم در

بیماران مبتالبه گلوکوم زاويوه بواز اولیوه و پرفشواری

بیماران مبتالبه  POAGو  OHTيک مواه بعود از لیوزر 70
درصد و  3ماه بعد از لیزر  33/8درصد گوزارش شوده

چشم بود.
بر طبق نتايم يوک متاآنوالیز میوزان کواهش

IOP

پووس از لیووزر  SLTبووین  2/0-30/0درصوود(میليمتوور

است .در مطالعه پیش رو نیز میزان کاهش  IOPبهطوور
متوسط در هر دو گروه  POAGو  OHTدر ماههای 3 ،1
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و  2بعوود از لیووزر بووه ترتیووب؛  32/40 ،34/47و 30/00

کاهش در پیگیریهای ماه ششم نیز ادامه داشت کوه بوا

درصوود بوووده اسووت .شووازلي و همكوواران( )13نیووز در

مطالعه گفته شده همخوواني نودارد .در مطالعوه لوي کوه

مطالعه خود بر بیماران گلوکوم زاويه باز اولیه بوه ايون

تغییرات قرنیه را در بیماران  POAGپوس از انجوام يوک

نتیجه رسیدند که بیماراني که ضوخامت قرنیوه کمتوری

جلسهSLT

موورد بررسوي قورار داده ،میوزان  CCTيوک

داشتند ،در مدت  34ماه بعد از  ،SLTفشار داخول چشوم

هفته پس از لیزر به طور معنيداری کواهش پیودا کورده

کنترلشده تری نسبت به قرنیه های ضخیم تر داشتهاند

است که علت ايون موضوود را آسویب حرارتوي گوذرا و

به اين معني که ،عليرغم اين که قرنیههای ناز بیشوتر

انقباض رشته های کالژن استرومای قرنیه مطرح کورده

در معوورض خطوور پیشوورفت گلوکوووم هسووتند ،امووا در

مشابه حالتي که در لیزر ترموکراتوپالستي يا اسوتفاده

طوالنيمدت ،از نهر کواهش فشوار داخول چشوم پاسوخ

از لیزر هولمیوم ياگ ديده شده است ،اما در اين مطالعه

بهتری به درمان  SLTدادهاند.

نیز اين کاهش ،پس از يک ماه جبران شوده و ضوخامت

عوووالوه بووور تغییووورات فشوووار داخووول چشوووم،

قرنیه به حد پايه خود در قبل از لیزر رسیده است .طبق

پووژوهشهووای مختلفووي تووثییر لیووزر  SLTرا بوور ديگوور

نهريه لي ممكن است تغییر شكل اسوتروما و مهواجرت

ساختارهای چشم که ممكن است به دنبوال انجوام لیوزر

کراتوسیتها منجور بوه تورمیم و بهبوودی قرنیوه شوده

دست خوش تغییر شوند ،مورد بررسي قرار دادهاند .بر

باشد(.)10

اساس مطالعه سوزان و همكاران که توثییر  SLTرا بور

همچنوین در مطالعوه يلمواز همكواران()17حجوم

پارامترهای سوگمان قودامي در مواههوای  1و  3بعود از

اتاقک قدامي) (ACVدر ماه اول پس از لیزر کاهش داشته

لیزر در بیماران مبتالبوه  POAGو  OHTبررسوي کورده،

است .اين موضود ميتواند به اين دلیل باشد کوه لیوزر،

میزان ضخامت مرکزی قرنیه) (CCTدر ماه اول پوس از

خروج مايع زاللیه را از شبكه ترابكووالر تسوهیل کورده

افزايش معنيداری داشته ،اما در پیگیری ماه سوم

است .عالوه بور تغییورات گفتوهشوده  ،سواير پارامترهوا

مجدداک به حد پايه خود برگشته است که اين افوزايش در

نهیووور عموووق اتاقوووک قووودامي) (ACDو زاويوووه اتاقوووک

ماه اول بعد از لیزر ميتواند به علت اختالل سولولهوای

قدامي) (ACAتغییر معنيداری نداشتهاند .هومچنوین هویچ

اندوتلیال یانويه به آسیب حرارتي  SLTباشد کوه سوبب

ارتباط معنويداری بوین میوزان کواهش  IOPو تغییورات

ادم قرنیه و افزايش  CCTشده است و کاهش مجودد آن

 CCTو  ACVوجود نداشته است .در مطالعه حاضر نیوز

در  3ماه بعد از لیزر مويتوانود بیوانگر کواهش پروسوه

میووزان  ACVدر طووي تمووام زمووانهووای پیگیووری کوواهش

التهابي دخیل در ايجاد آن باشد .در مطالعه پیش رو نیز

معنيدار داشته اسوت .هومچنوین تغییورات عموق اتاقوک

در ماه اول بعد از لیزر افزايش معنيداری در ضوخامت

قدامي) (ACDدر هر دو گروه  POAGو  OHTدر ماههوای

مرکزی قرنیه مشاهده شد کوه هومسوو بوا نتوايم يلمواز

 1و  3رونود کاهشوي داشوته ،اموا در مواه ششوم رونوود

موويباشوود ،امووا در موواه سوووم میووزان کوواهش ضووخامت

صعودی داشته است .رونود تغییورات  ACAنیوز گرچوه

مرکزی قرنیه بیش از رسیدن بوه حود پايوه بوود و ايون

معنيدار نبوده است ،اما در طي  2ماه مختصری نسبت

SLT
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بووه حوود پايووه افووزايش داشووته اسووت .در بررسووي تمووام

در بیماران  POAGپس از گذشت  2ماه به حدود قبول از

پارامترهای گفته شده هیچ تفاوت آماری معنيداری بین

لیزر خود بازگشتهاند .در ناحیه تمپورال نیوز علويرغوم

دو گروه  POAGو OHTوجوود نداشوت کوه از ايون نهور

اين که ضخامت افزايش داشته ،اما اين افزايش مختصر

همسو با مطالعه يلماز ميباشد ،اما در بررسي سون دو

بوووده و تغییوورات سیسووتوئیدی نیووز مشوواهده نگرديووده

گروه مورد مطالعه تفاوت آماری وجود داشت .با توجه

است.
بر اساس پژوهشهای انجام شده در خصوو

بووه ايوون کووه میووانگین سوون گووروه  OHTپووايینتوور اسووت
ميتواند به اين دلیل باشد افوزايش سون بوهعنووان يوک

تغییوورات چشووم پووس از  SLTعوارضووي چووون افووزايش

ريسک فاکتور در ايجاد تغییرات گلوکوماتوز نقش دارد.

گوووذرای  ،IOPحساسووویت قرنیوووه و اخوووتالل عملكووورد

در مطالعه علي الجاسم و همكاران( )12که تثییر

سوولولهووای آن ،درد موضووعي ،هايفمووا ،ادم موواکوال،

POAG

سوختگي فووآ و کدورت قرنیه گزارش شده اسوت کوه

بررسي کرده ،میزان  3 CCTمواه پوس از لیوزر بوهطوور

تمام موارد گوذرا بوودهانود .شوايعتورين ايون عووارض،

ACD

افزايش گذرای  IOPبوده کوه در مقواالت زيوادی موورد

هیچ تغییری نداشت .میزان  ACAنیوز گرچوه مختصوری

اشاره قرار گرفته است و متوسط بروز آن بین 7و72/7

افزايش يافت ،اما اين تغییر معنيدار نبود.

درصد(میلي متر جیوه) تخموین زده شوده اسوت کوه در

 SLTرا بوور تغییوورات اتاقووک قوودامي مبتاليووان بووه

معنيداری کاهش يافت .همچنین در ايون بررسوي

بر طبق مطالعه کو در مبتاليوان بوه  ،POAGاز

اغلب آنها میزان اين افوزايش تنهوا در روز اول پوس از

 0ناحیووه بررسووي شووده موواکوال ،تنهووا  3ناحیووه نووازال،

لیزر گزارش شده کوه بوه درموان بوا داروهوای کاهنوده

تحتوواني و فوقوواني در هفتووه اول بعوود از لیووزر افووزايش

فشار پاسخ داده و در هیچ مووردی بوهعنووان عارضوه

ضووخامت معن ويدار داشووتند کووه ايوون تغییوورات نیووز در

طوالني مدت مطرح نگرديده است( .)12در مطالعوه علوي

پیگیریهای يکماهه به حد قبل از لیوزر خوود بازگشوته

الجاسووم و همكوواران( 0 )18درصوود از بیموواراني کووه

بووود( .)3هوومچنووین بوور اسوواس مطالعووه کاالمووان و

افزايش گذرای  IOPرا تجربه کردهاند گلوکوم زاويه باز

همكاران( )12که تثییر  SLTرا در مدت  3ماه بور روی 0

اولیه داشتند و  14درصد از آن ها گلوکوم زاويه بسوته

ناحیه از ماکوال مورد ارزيابي قورار داده ،ادم مواکوال و

داشووتند .عوووارض نووا شووايعي نهیوور ادم سیسووتوئید

هیچگونه افزايش معنيداری در ضخامت آن در  0ناحیه

ماکوال) (CMEنیز به صوورت گزارشوات مووردی ارايوه

بررسي شده به وسیله  OCTگزارش نشود و علوي رغوم

شوده اسوت کووه اغلوب ايون درگیووریهوا در بیمواران بووا

اين که در اين مطالعه از هیچ نوود داروی ضود التهوابي

بیماریهای زمینهای مانند ديابت يا سابقه جراحي و يوا

بعد از عمل استفاده نشده ،هیچ عارضهای به دنبال عمل

التهابات داخل چشمي اتفاق افتاده است( .)10در مطالعه

برای بیماران پديد نیامده است .در بررسي های ما نیوز

حاضوور نیووز بووهطووور کلووي از میووان  02نفوور بیمووار 2

هرچند در ماههای  1و 3افزايش مختصری در ضخامت

نفر( )17/0دچوار افوزايش گذرای(فشوار) داخول چشوم،

ماکوال ديده شده ،اما همه تغییرات به جز ناحیه تمپورال

0نفر( 8/0درصد) دچوار التهواب موضوعي و  0نفور(8/0
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درصد) مبتال به هايفما شدند که همگي تحت درمانهای

دانشگاه و بیماران محترمي که در ايون مطالعوه شورکت

الزم قرار گرفتند.

کردهاند تشكر و قدرداني کنند.

از جمله محدويتهای مطالعه حاضر ميتوان به
حجم نسبتاک کم بیماران بررسي شده و پیگیوری نوامنهم
برخي از بیماران برای بررسي و معاينوه مجودد اشواره
کرد .لذا پیشنهاد ميشود پژوهشهوای بیشوتری جهوت
بررسي تثییرات اين لیزر بر ساختارهای مختل

چشوم

با جامعه آماری باالتر و همچنین پیگیریهای طوالنيتر
انجام شود.

نتیجهگیری
لیزر ترابكولوپالسوتي انتخوابي روشوي ايمون و
مؤیر در درمان پرفشاری چشم و گلوکووم زاويوه بواز
اولیه مي باشد .هور چنود پوژوهشهوای بیشوتری جهوت
بررسي تثییرات اين لیزر بر ساختارهای مختل

چشوم

با جامعه آماری باالتر و همچنین پیگیریهای طوالنيتر
نیاز اسوت .بنوابراين جوايگزيني لیوزر ترابكولوپالسوتي
انتخابي جهت کاهش فشار داخل چشم در بیماران مبتال
به گلوکوم زاويه باز اولیه و پرفشاری چشوم بوه سوبب
مزايووای ايوون روش نسووبت بووه سوواير درمووان هووا داده
ميشود.

تقدير و تشكر
اين مقاله برگرفتوه از پايوانناموه دوره پزشوک
عمومي با کد اخالق  IR.UMSHA.REC.1398.401دانشگاه
علوم پزشكي همدان ميباشد ،که بوا حمايوت موالي ايون
دانشگاه انجام شد .نويسندگان بر خود الزم ميداننود از
حمايت های مادی و معنوی معاونت تحقیقات و فنواوری
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Abstract:
Background & aim: Drug treatment, laser and surgery are among the treatments for reducing ocular
pressure in glaucoma patients. Although laser is a safe treatment, some parameters may be affected.
Therefore, the aim of the present study was to determine and evaluate laser trabeculoplasty in
patients with primary wide-angle glaucoma and ocular hypertension.
Methods: In this prospective descriptive study that was performed in Farshchian Hospital in
Hamadan in 2017-2018, 56 patients with primary open-angle glaucoma and hypertension diagnosed
for the first time or did not have uncontrolled eye pressure despite receiving medical treatment,
underwent Laser treatment of selective trabeculoplasty were selected. Intraocular pressure, anterior
segment parameters and macular thickness were measured in the 5 upper, lower, foie, nasal and
temporal regions before the laser and at intervals of 1, 3 and 6 months after the laser and were
compared between the two groups. The collected data were analyzed using Chi-square and t-test.
Results: Intraocular pressure decreased in both groups in the follow-ups(p<0.05). The macula
increased slightly in the 1st and 3rd months after the laser, and except in the temporal region in the
wide-angle glaucoma group, in the sixth month the macular thickness reached baseline in all areas
and in both groups. The central corneal thickness, despite a slight increase in the first month, had a
downward trend in other follow-ups, the changes of which were significant in the ocular hypertension
group (p<0.05). The volume and depth of the anterior chamber also decreased significantly in both
groups (p<0.05).
Conclusion: Although trabeculoplasty laser is a good and safe treatment, it can make slight changes
in the parameters of the anterior segment and macula.
Keywords: Glaucoma, Anterior segment, Laser, Macular, Trabeculoplasty
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