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45 بیماری های چشم

123سؤال
بدجپاسخ

تعداد سواالت در آزمون  های کشوریاهمیتعنوان

4خیلی مهمگلوکوم

 تعریف و مشخصات کلی گلوکوم

چشم از سه اتاقک تشکیل شده است: 1- اتاق قدامی بین قرنیه و عنبیه ، 2- اتاق خلفی 

بین عنبیه و لنز، 3- اتاق زجاجیه یا ویتروس بین لنز و تمام قسمت خلفی کره ی چشم  . اتاق 

قدامی و خلفی در قدام چشم با مایع زاللیه و اتاق زجاجیه هم از زجاجیه ُپر شده است. مایع 

زاللیه توسط جسم مژگانی در اتاق خلفی ساخته شده، پس از عبور از مردمک وارد اتاق 

قدامی شده و از آن جا هم از زاویه ی اتاق قدامی و شبکه ی ترابکوالر به کانال حلقوی اشلم 

و ورید اپی اسکلرا تخلیه می شود. گلوکوم یکی از علل مهم نابینایی قابل پیشگیری بوده که 

البته نابینایی آن غیرقابل برگشت است. این بیماری به دنبال اختالل در تولید و تخلیه ی 

زاللیه ایجاد و با تریاد زیر مشخص می شود: 

ــی  ــه تنهای ــه ب ــه البت ــوه ک ــر جی ــاالی 21 میلی مت ــم ب ــل چش ــار داخ ــش فش  افزای

نشــان دهنده ی گلوکــوم نیســت.

 )Optic disk cupping( فرورفتگی سر عصب اپتیک 

ــیب  ــم و آس ــل چش ــار داخ ــش فش ــال افزای ــه دنب ــی: ب ــدان بینای ــالل در می  اخت

ســلول های گانگلیونــی عصــب اپتیــک و شــبکیه. 

  برای تشخیص گلوکوم از چهار ابزار استفاده می کنیم:

1- تونومتری  : اندازه گیری فشار چشم  .

ــک؛ در  ــه دیس ــبت کاپ ب ــک و نس ــک اپتی ــی دیس ــت بررس ــکوپی   : جه 2  - افتالموس

دیســک طبیعــی یــک فرورفتگــی بــه نــام کاپ داریــم. نســبت کاپ بــه دیســک بــاال بــه 

نفــع گلوکــوم اســت.

3 - گونیوسکوپی : بررسی زاویه ی اتاق قدامی  ، که در گلوکوم گاهی تنگ می شود.

۴ - پریمتــری  : ارزیابــی میــدان بینایــی. نقــص میــدان دیــد در گلوکــوم معمــواًل مرکــز را 

می گیــرد، بــا ایــن حــال زودرس  تریــن تغییــر میــدان بینایــی در گلوکــوم، اســکوتوم یــا 

نقطــه ی نورانــی ناحیــه ی نــازال میــدان دیــد اســت.

  غربالگــری گلوکــوم  افــراد دارای ســابقه ی خانوادگــی گلوکــوم باید از 

۴۰ ســالگی بــا تونومتــری، فوندوســکوپی و پریمتــری بــرای گلوکــوم غربالگری شــوند. 

�� بررســی حــدت بینایــی و دیــد مرکــزی معیــار و عالمــت مناســبی بــرای غربالگــری 

یــا پیشــرفت گلوکــوم نیســت. حــاال بریــم ســراغ انــواع گلوکــوم.

ــر از مشــخصات گلوکــوم اســت  ــوارد زی 1 همــه ی م

ــان( ــب کرم ــهریور ۹۸- قط ــی ش ــز .......؟ )پره انترن ــه ج ب

الف نابینایی قابل پیشگیری 

ب نابینایی غیرقابل برگشت

ج فشار چشم باالی 21 میلی متر جیوه

د افزایش نسبت کاپ به دیسک در سر عصب

ــت  ــوم جه ــی گلوک ــابقه ی خانوادگ ــا س ــاری ب 3 بیم

غربالگــری مراجعــه کــرده اســت  . کــدام بررســی زیــر 

ــت ؟  ــوم اس ــخیصی در گلوک ــن ارزش تش دارای  کم تری

ــواز(  ــب اه ــفند ۹۵ - قط ــی اس )پره انترن

ب حدت بینایی الف تونومتری 

د میدان دید ج فوندوسکوپی 

2 اولیــن تغییــرات پریمتــری )میــدان بینایــی( در 

ــی  ــت؟ )پره انترن ــورت اس ــه ص ــه چ ــن ب ــوم مزم گلوک

ــان( ــب زنج ــهریور ۹۸- قط ش

الف اسکوتوم های تمپورال 

ب اسکوتوم سنترال 

ج تنگ شدن میدان بینایی 

بانهد اسکوتوم های نازال 
طبی

نشر 
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4۵سؤال
بالفپاسخ

 گلوکوم زاویه ی باز  

در ایــن حالــت، بــا وجــود بــاز بــودن زاویــه ی اتــاق قدامــی، شــبکه ی ترابکــوالر نمی تواند 

مایــع زاللیــه را تخلیــه کنــد  . ایــن بیمــاری معمــواًل  دو طرفــه و بســیار تدریجــی اســت 

و بــا آســیب جــدی بــه عصــب اپتیــک عالمــت دار می شــود. تریــاد گلوکــوم همــراه بــا 

زاویــه ی بــاز اتــاق قدامــی و داشــتن ریســک فاکتورهایــی مثــل ســن بــاالی 6۰ ســال و 

ســابقه ی خانوادگــی  بــه تشــخیص ایــن بیمــاری کمــک می کنــد. 

ــوم  ــا گلوک ــورد ب ــدم در برخ ــن ق ــن و اولی ــوم  مهم تری ــا گلوک ــورد ب  برخ

زاویــه ی بــاز، درمــان دارویــی اســت. بــرای درمــان گلوکــوم معمــواًل از یکــی از دســته 

ــداد از  ــواب ن ــی ج ــان داروی ــه درم ــار ب ــر بیم ــم، اگ ــتفاده می کنی ــر اس ــای زی داروه

ــم. ــتفاده می کنی ــی اس ــزری و ترابکولکتوم ــتی لی ترابکولوپالس

ــد  . دو  ــی را کاهــش می دهن 1- بتابالکرهــا کــه تولیــد زاللیــه توســط اجســام مژگان

بتابالکــر مهــم داریــم:

�� تیمولــول کــه در بیمــاران بــا ســابقه ی آســم، مشــکالت تنفســی و بیمــاران قلبــی 

)شــوک قلبــی، بلــوک دهلیــزی بطنــی و بــرادی کاردی سینوســی( ممنــوع اســت.

 �� بتاکسولول که به جای تیمولول در موارد ممنوعیت استفاده می شود.

ــه ی  ــکلرال و تخلی ــان یووئواس ــه جری ــتاگالندین ها ک ــوگ پروس  2  - آنال

زاللیــه را افزایــش و در نتیجــه فشــار چشــم را کــم می کننــد. مثــل : النتانوپروســت   یــا 

همــون زاالتــان. ایــن داروهــا چهــار عارضــه ی مهــم دارنــد: رشــد بیــش از حــد مژه هــا، 

تیرگــی عنبیــه و بافت هــای اطــراف چشــم بــه خصــوص پلــک، عــود هرپــس و افزایــش 

واکنــش رد پیونــد قرنیــه .

�� پیگیــری درمــان  بــا توجــه بــه احتمــال تنــگ شــدن زاویــه ی اتــاق قدامــی، 

بایــد ایــن بیمــاران را ســاالنه یــا بــا توجــه بــه وضعیــت بیمــار هــر چنــد وقــت کــه الزم 

بــود بــا  پریمتــری و گونیوســکوپی پیگیــری کنیــم.

گلوکوم زاویه ی بسته 

ــه شــبکه ی  ــه ب ــاق قدامــی زاللی ــه ی ات ــا تنــگ و بســته شــدن زاوی ــت، ب ــن حال در ای

ترابکــوالر نمی    رســد و بیمــاری ایجــاد  می شــود  . معمــواًل ایــن حالــت بــه دنبــال انســداد 

مردمــک و برجســته شــدن عنبیــه بــه جلــو )عنبیــه بمبــه( ایجــاد  می شــود  . 

4 بیمــار آقــای ۵۵ ســاله ای بــا ســابقه ی آســم ریــوی 

ــرای  ــت. ب ــوده اس ــه نم ــه مراجع ــت معاین ــال جه فع

بیمــار گلوکــوم زاویــه ی بــاز اولیــه تشــخیص داده شــده 

اســت. کــدام دارو بــرای ایــن بیمــار منــع مصــرف دارد؟ 

ــان( ــب اصفه ــهریور ۹۸- قط ــی ش )پره انترن

الف تیمولول  

ب بتاکسولول

ج بریمونیدین

د زاالتان

ــراً  ــه اخی ــه ک ــس قرنی ــابقه هرپ ــا س ــاری ب ۵ در بیم

تشــخیص گلوکــوم بــرای وی داده شــده اســت کدام یــک 

ــه  ــر احتمــال عــود بیمــاری هرپــس قرنی از داروهــای زی

را در وی افزایــش می دهــد؟ )پره انترنــی اســفند ۹۹- 

ــوری(  کش

الف تیمولول

ب التانوپروست 

ج دورزوالمید 

بانهد بریمونیدین
طبی

نشر 
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67۸سؤال
بدجپاسخ

 گلوکــوم حــاد زاویــه  بســته یــک اورژانــس پزشــکی اســت کــه بــا کــوری 

ناگهانــی و دردنــاک بــه دنبــال بســته شــدن ناگهانــی و کامــل زاویــه مشــخص می شــود. 

عالئــم بالینــی آن شــامل درد شــدید  ، کاهــش ناگهانــی دیــد  ، پرخونی ملتحمــه مخصوصًا 

اطــراف لیمبــوس ، ادم قرنیــه  ، اســتفراغ و تهــوع و افزایــش شــدید فشــار چشــم و مردمک 

ثابــت نیمــه گشــاد بــدون پاســخ بــه نــور اســت . بــرای تشــخیص عالئــم بالینــی و ابــزار 

ــده ی فشــار  ــرای درمــان مــوارد حــاد از ترکیــب داروهــای کاهن ــی کافــی اســت. ب قبل

چشــم مثــل تیمولــول، اســتازوالمید و مانیتــول بــه همــراه پیلوکارپیــن اســتفاده می کنیم.

�� داروهــای میدریاتیــک مثــل اپی نفریــن و دیپی وفریــن، تروپیکامیــد    و داروی 

ــت.  ــوع اس ــته ممن ــه ی بس ــا زاوی ــگ ی ــی تن ــک قدام ــن در اتاق آتروپی

 عوامــل خطــر گلوکــوم زاویــه ی بســته  1- افزایــش ســن، 2- خانــم 

بــودن، 3- نژادهایــی مثــل اســکیموها بــا چشــم های کوچولــو، ۴- ســابقه ی خانوادگــی.

ــر  ــتراتژی های زی ــته  از اس ــه ی بس ــوم زاوی ــا گلوک ــورد ب   برخ

 اســتفاده می کنیــم

1  - کاهــش تولیــد  بتابالکرهــا مثــل تیمولــول، آگونیســت آلفــا دو مثــل آپراکلونیدین، 

ــس در  ــس. دیاموک ــا دیاموک ــتازوالمید ی ــل اس ــدراز مث ــک انهی ــده ی کربونی مهارکنن

مصــرف کننــدگان دیورتیــک تیازیــدی، دیگوکســین و یــا اســتروئید بــه علــت تشــدید 

هایپرکالمــی و آریتمــی ممنــوع اســت.

2  - افزایش تخلیه ی زاللیه    آنالوگ پروستاگالندین مثل التانوپروست.

3 - آگونیســت موســکارینی مثــل پیلوکارپیــن کــه باعــث انقبــاض مردمــک و ایجــاد میوز 

می شــود، تمــاس عنبیــه بــا عدســی و pupillary block را کــم و در نتیجــه تخلیــه ی 

زاللیــه از اتــاق قدامــی را آســان می کنــد.

۴ - دیورتیک اسموتیکی مثل مانیتول که جریان چشم به پالسما را زیاد می کند.

۵- جراحــی: بعــد از کنتــرل فشــار چشــم و عالئــم حــاد، درمان اصلــی یعنــی ایریدوتومی 

بــا لیــزر و ایریدکتومــی جراحــی را انجــام می دهیــم. 

ــا دو  ــی آلف ــت انتخاب ــن آگونیس ــن و برونیدی ــل آپراکلونیدی ــی مث  �� داروهای

ــکلرال  ــان یووئواس ــش جری ــه و افزای ــح زاللی ــش ترش ــا کاه ــه ب ــوده ک ــت ب آگونیس

ــت  ــه عل ــیرخواران ب ــودکان و ش ــن در ک ــد. بریمونیدی ــار چشــم را کاهــش می دهن فش

ــت. ــوع اس ــون ممن ــار خ ــت فش ــنج و اف ــی، تش خواب آلودگ

6 خانــم 7۰ ســاله ای بــا کاهــش ناگهانــی دیــد چشــم 

راســت همــراه بــا درد، تهــوع و اســتفراغ مراجعــه می کند. 

ــک  ــت ادم دارد و مردم ــم راس ــه ی چش ــه قرنی در معاین

ــی  ــاق قدام ــه ی ات ــت. زاوی ــه اس ــی دیات ــس و هم فیک

ــه  ــدام دارو را توصی ــردن ک ــه کار ب ــت ب ــق اس ــم عم ک

میــان دوره ی   -۹۸ خــرداد  )پره انترنــی  نمی کنیــد؟ 

ــوری( کش

الف پیلوکارپین %2

ب استازوالمید

ج تروپیکامید

د تیمولول

ــه از نظــر آناتومیکــی مســتعد  ــم ۵۰ ســاله ای ک 7 خان

 Pupillary ــار ــت، دچ ــه اس ــته اولی ــه ی بس ــوم زاوی گلوک

block شــده اســت. کدامیــک از داروهــای زیــر می توانــد 

باشــد؟  مؤثــر   Pupillary block شــدن  برطــرف  در 

ــترک(  ــب مش ــت قط ــهریور ۹6- هش ــی ش )پره انترن

الف تیمولول 

ب استازوالمید

ج التانوپروست 

د پیلوکارپین 

ــال  ــوم در اطف ــد گلوک ــای ض ــک از داروه ۸ کدامی

خردســال منــع مصــرف دارد؟ )پره انترنــی شــهریور 

ــیراز( ــب ش ۹۸- قط

الف تیمولول

ب بریمونیدین

ج زاالتان

د دورزوالمید

بانه
طبی

نشر 
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ــارداری و  ــتاگالندین در بـ ــتمیک و پروسـ ــدراز سیسـ ــک انهیـ ــای کربنیـ �� داروهـ

ـــا مالحظـــات  ـــد ب ـــاز بای ـــوی در صـــورت نی ـــا کلی ـــوی ی ـــی، ری ـــول در نارســـایی قلب مانیت

ـــوند.  ـــرف ش ـــدید مص ش

 گلوکوم مادرزادی 

ایــن بیمــاری بــه دلیــل نقــص در تکامــل زاویــه ی اتــاق قدامــی ایجــاد می شــود کــه 

گاهــی بــا آنیریدیــا یــا فقــدان عنبیــه همــراه اســت. گلوکــوم مــادرزادی عمدتــاً در ســال 

اول زندگــی تشــخیص داده  می شــود  . مــادر و پــدر عالئمــی مثــل اشــک ریزش، فتوفوبــی 

و بلفارواسپاســم را ذکــر می کننــد  . بــا دیــدن ایــن عالئــم بایــد ســریع بچــه را بــه چشــم 

ــادرزادی  ــوم م ــه تشــخیص گلوک ــم ب ــن ه ــت پایی ــه عالم ــم. س ــاع دهی پزشــک ارج

ــد: ــک می کن کم

 قرنیه ادماتو، کمی کدر و قطور است .

Haab’s striae  یا پارگی خود به خودی دسمه   به صورت خطوط متحدالمرکز با لیمبوس

 بوفتالموس یا بزرگی چشم

  تشــخیص گلوکــوم مــادرزادی  بــا شــک بــه گلوکــوم بایــد همــان 

اول فشــار چشــم  را بررســی کنیــم. 

ــا داروهــای ضــد گلوکــوم فشــار چشــم را   درمــان گلوکــوم مــادرزادی  ب

ــم .  ــی جراحــی را انجــام می دهی ــی یعن ــان اصل کاهــش داده و ســپس درم

ــورت  ــه ص ــد ب ــادرزادی بای ــوم م ــادرزادی  گلوک ــوم م ــری گلوک  پیگی

ــب  ــر عص ــاری و س ــب انکس ــه، عی ــر قرنی ــم، قط ــار چش ــی فش ــا بررس ــر ب مادام العم

ــود. ــی ش ــک بررس اپتی

 گلوکوم ثانویه به اختالالت عدسی  

دو نوع گلوکوم ثانویه به اختالل عدسی داریم:

 گلوکوم ثانویه به کاتاراکت رسیده )گلوکوم فیکومورفیک(

ــاق قدامــی کــم عمــق  ــه ی ات ــورم و زاوی ــع مت ــا جــذب مای ــت عدســی ب ــن حال   در ای

شــده، پــس گلوکــوم زاویــه ی بســته ایجــاد  می شــود  . در معاینــه عالوه بــر تنــگ بــودن 

ــت  ــود  . جه ــده  می ش ــت دی ــاد و ثاب ــک گش ــه و مردم ــی ، ادم قرنی ــاق قدام ــه ی ات زاوی

درمــان ابتــدا بــا داروهــای ضــد گلوکــوم و ایریدوتومــی لیــزری،  فشــار چشــم را کاهــش 

ــم. ــی می کنی ــت را جراح ــت کاتاراک داده و در نهای

۹ کدامیــک جــزء شــکایات شــایع گلوکوم مــادرزادی 

کــه توســط پــدر و مــادر بچــه مطــرح  می شــود، نیســت؟ 

)پره انترنــی شــهریور ۹۸- قطــب زنجــان(

الف انقباض پلک ها )بلفارواسپاسم( 

ب قرمزی چشم 

ج اشک ریزش 

د ترس از نور )فتوفوبی( 

ــک ریزش و  ــم اش ــا عائ ــوزادی وی را ب ــن ن 1۰ والدی

فوتوفوبــی و بلفارواسپاســم در هــر دو چشــم بــه درمانگاه 

آورده انــد. در معاینــه مگالوکورنــه دوطرفــه دیــده 

ــت  ــوزاد اهمی ــن ن ــورد ای ــدام در م ــدام اق ــود. ک می ش

میــان دوره ی   -۹۸ آذر  )پره انترنــی  دارد:   بیش تــری 

ــوری( کش

الف معاینه ی شبکیه از نظر رتینوباستوم

ــه  ــحات ملتحم ــمیر از ترش ــت و اس ــه ی کش ب تهی

ــت ــت رد کونژنکتیوی جه

ج اندازه گیری فشار چشم ها

د ارجاع جهت پروبینگ مجرای اشکی

11  خانــم 7۵ ســاله ای بــا قرمــزی و درد ناگهانی چشــم 

چــپ مراجعــه و در شــرح حــال کاهــش دیــد تدریجــی 

ــورد  ــد   . در م ــر می کن ــل ذک ــا قب ــم را از ماه ه ــن چش ای

ــک  ــان کدامی ــم ایش ــاری چش ــان بیم ــخیص و درم تش

ــی اســفند ۹۵ - قطــب زنجــان(  صحیــح اســت ؟ )پره انترن

الف گلوکوم فیکومورفیک و درمان دارویی

ب گلوکوم فیکومورفیک و جراحی کاتاراکت

ج گلوکوم فیکولیتیک و جراحی ترابکولکتومی 

ــی ــزر ایریدکتوم ــک و لی ــوم فیکولیتی د گلوک

بانه
طبی

نشر 
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  گلوکــوم ثانویــه بــه پروتئین هــای عدســی )گلوکــوم فیکولیتیک( 

در مــواردی از کاتاراکــت رســیده ، پروتئین هــای آبکــی عدســی بــه اتــاق قدامــی راه پیــدا 

کــرده و ســبب انســداد شــبکه ی ترابکــوالر  می شــوند ، پــس گلوکــوم زاویــه ی بــاز ایجــاد  

ــه و  ــی  ، ادم قرنی ــاق قدام ــاز ات ــه ی ب ــر زاوی ــاران عالوه ب ــن بیم ــه ای ــود  . در معاین می ش

ــرل فشــار  ــی شــامل کنت ــده  می شــود  . اقدامــات درمان ــاق قدامــی دی ذرات شــناور در ات

چشــم بــا داروهــای ضــد گلوکــوم و بعــد از آن جراحــی کاتاراکــت  اســت. 

�� نوبیتم باشه، دیگه نوبت تست زنیه و تست تمرینیه.

باید به چیزی عاقه و توجه داشت، 

نمی توان با عذِر نداری و در فکر لقمه ای نان

 و پیاله ای چای بودن از اندیشیدن غفلت ورزید...

آس و پاس ها

جورج اورول

ــی  ــوم ناش ــک )گلوک ــوم فیکولیتی ــورد گلوک 12 در م

از پروتئیــن عدســی( کــدام جملــه صحیــح اســت ؟ 

)پره انترنــی اســفند ۹۵ - قطــب شــیراز( 

الف یک گلوکرم زاویه ی بسته است . 

 )Mature( ب در بیمــاران مبتــا بــه آب مروارید رســیده

 همــراه بــا عدســی متــورم دیــده می شــود . 

ج کپســول عدســی در ایــن حالــت پــاره شــده  ، 

می کننــد .  نشــت  آن  از  عدســی  پروتئین هــا ی 

ــاری  ،  ــن بیم ــم در ای ــار چش ــش فش ــت افزای د عل

انســداد ســوراخ ها ی شــبکه ی ترابکــوالر اســت . 

بانه
طبی

نشر 




