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  :چکیده
، یک نوروپاتی اپتیک مزمن و اکتسابی است که )PAOG(گلوکوم زاویه باز اولیه :هدفمقدمه و 

. استعمال دخانیات و سوء مصرف مواد مخدر از ریسک فاکتورهاي احتمالی آن محسوب می گردد
 در گلوکوم با مرتبط بیومتریک فاکتورهاي و مخدر مواد مصرف سوء رابطههدف از این مطالعه، بررسی 

  . بود اولیه باز زاویه گلوکوم به مبتال بیماران

در دو گروه  POAGنفر از بیماران مبتال به  100شاهدي،  -در این مطالعه مورد: مواد و روش ها
 ،مشخصات دموگرافیک بیماران پس از ثبت. مورد بررسی قرار گرفتند) شاهد(و غیرمعتاد )مورد(معتاد

و حدت ) VCDR(، نسبت کاپ به دیسک)IOP(فاکتورهاي بیومتریک از قبیل فشار داخل چشم
تجزیه و تحلیل  SPSS-21داده هاي جمع آوري شده با نرم افزار آماري . ارزیابی شد) VA(بینایی
   .   گردید

سال  2/61±8/11سال و گروه شاهد  2/51±6/13در گروه مورد، میانگین سنی بیماران معتاد  :ها یافته
در گروه مورد و  IOPمیانگین . افراد گروه شاهد، مذکر بودند% 46افراد در گروه مورد و % 72. بود

در گروه  VCDRمیانگین ). P>0001/0(میلی متر جیوه بود 30/0±05/0و  34/0±04/0شاهد به ترتیب 
 40/20در گروه مورد  VAمیانه ). P>0001/0(بود 78/0±06/0و  84/0±05/0مورد و شاهد به ترتیب 

هیچ ). P<05/0(وجود نداشتاختالف آماري معناداري  بین دو گروه، بود که 32/20و در گروه شاهد 
، رابطه )VAبه جز (یک از فاکتورهاي بیومتریک با نوع ماده مخدر مصرفی و مدت زمان اعتیاد

  ).P<05/0(همبستگی معناداري نداشتند

بین بیماران معتاد و غیر معتاد از لحاظ فاکتورهاي  نتایج این مطالعه نشان داد که :گیري بحث و نتیجه 
اختالف معناداري وجود داشت، اگرچه رابطه همبستگی معناداري بین  POAGبیومتریک مرتبط با 

  . فاکتورهاي بیومتریک و سوء مصرف مواد مخدر یافت نشد
  اولیهسوء مصرف مواد مخدر، فاکتورهاي بیومتریک، گلوکوم زاویه باز  :واژه هاي کلیدي
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  :لهئبیان مسمقدمه و  - 1-1
گلوکوم یک نوع نوروپاتی اپتیک مزمن و اکتسابی است که با گود شدن دیسک اپتیک و کاهش    

انواع مختلفی از . معموالً با افزایش فشار داخل چشمی همراه است. میدان بینایی مشخص می شود
  ).1)(گلوکوم اولیه(در اکثر موارد، بیماري چشمی دیگري وجود ندارد). 1-1جدول (گلوکوم وجود دارد

میلیون آمریکایی نیز مبتال  3نزدیک به . میلیون نفر در جهان مبتال به گلوکوم هستند 60حدود     
هزار  100یلیون نفر از جمله م 6حدود . موارد تشخیص داده نشده اند% 50هستند و از این میان 

آمریکایی به دلیل گلوکوم نابینا شده اند، و از این رو، گلوکوم مهم ترین علت قابل پیشگیري نابینایی 
گلوکوم زاویه باز اولیه، شایع ترین شک آن در سفیدپوستان و سیاه پوستان . در ایاالت متحده است

عالمت و بی سر و صدایی می شود که غالباً تا  است و سبب کاهش بینایی دو طرفه، پیشرونده، بدون
سیاه پوستان نسبت . وقتی قسمت وسیعی از میدان بینایی را از بین نبرده باشد، تشخیص داده نمی شود

به سفیدپوستان با خطر بیشتري از نظر شروع زود هنگام، تأخیر در تشخیص و کاهش شدید بینایی 
این درصد . وارد گلوکوم در سفیدپوستان را تشکیل می دهدم% 10-15گلوکوم زاویه بسته . مواجه اند

موارد نابینایی % 90گلوکوم زاویه بسته اولیه علت بیش از . در آسیایی ها و اسکیموها بسیار بیشتر است
گلوکوم با فشار طبیعی، شایع ترین نوع در ژاپن . دوطرفه ناشی از گلوکوم در چین را تشکیل می دهد

  ).1(است
افزایش داخل چشمی در گلوکوم عبارت است از اختالل در خروج زاللیه بر اثر  مکانیسم    

یا اختالل در رسیدن زاللیه به سیستم ) گلوکوم زاویه باز(ناهنجاریهاي سیستم تخلیه زاویه اتاقک قدامی
درمان در جهت کاستن از فشار داخل چشمی و در صورت ). 1- 2جدول )(گلوکوم زاویه بسته(تخلیه

هر چند که در گلوکوم با فشار طبیعی فشار داخل . صالح علت زمینه اي صورت می گیردامکان، ا
فشار داخل . چشم در محدوده طبیعی است ولی کاهش فشار داخل چشم باز هم می تواند مفید باشد

 چشمی را می توان با کاهش تولید زاللیه یا افزایش جریان زاللیه با استفاده از درمان هاي طبی، لیزر یا
داروها که معموالً به صورت موضعی تجویز می شوند، براي کاهش تولید زاللیه یا . جراحی کاهش داد

اگر پاسخ به درمان طبی دیده نشود، باي پس جراحی سیستم . افزایش جریان زاللیه موجود می باشد
واند براي از در موارد سخت، کرایوتراپی یا لیزر می ت. تخلیه اي در اغلب شکل هاي گلوکوم مفید است

  ).1(بین بردن جسم مژگانی جهت کاهش تولید زاللیه به کار رود
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  طبقه بندي گلوکوم بر اساس اتیولوژي. 1- 1جدول 
  

A .تورم جسم مژگانی) د                                                       گلوکوم اولیه  
        ) ICE(اندوتلیومی -قرنیه -سندرم عنبیه -5                                                              گلوکوم زاویه باز -1

  ضربه -6یه باز مزمن، گلوکوم ساده     گلوکوم زاو(گلوکوم زاویه باز اولیه) الف    
  پارگی زاویه/ هایفما) الف          )                                                                      مزمن     
  سندرم پوسته ریزي -2      گلوکوم با فشار چشم طبیعی یا گلوکوم با فشار چشم پایین  ) ب    

  گلوکوم ناشی از تغییرات عدسی  -3                                                         گلوکوم زاویه بسته -2
B . دررفتگی عدسی) الف                                                          مادرزاديگلوکوم                                          
  عدسی متورم شدن) ب                                                        گلوکوم مادرزادي اولیه -1
  فاکولیتیک) ج                             گلوکوم در جریان سایر اختالالت تکاملی چشم -2

     آ ناشی از تغییرات پوشش اووه -4                     سندرم هاي مربوط به تقسیم شدن اتاقک قدامی) الف   
  اووئیت     ) الف                                                                رایگر -سندرم اکسنفلد        

  )Seculsio pupillae(سینشی خلفی) ب                                                            سندرم پیتر        
  تومورها) ج                                                         فقدان مادرزادي عنبیه) ب   
  تورم جسم مژگانی) دگلوکوم در جریان اختالالت تکاملی خارج چشمی                       -3

        ) ICE(اندوتلیومی -قرنیه -سندرم عنبیه -5         وبر                                              -سندرم استورج) الف   
  ضربه -6سندرم مارفان                                                                ) ب   

  هایفما) الف                                                          1نوروفیبروماتوز نوع ) ج    
  پارگی زاویه/ کوفتگی )ب                                                                       سندرم لووه) د    

  سینشی قدامی محیطی )ج                                                                سرخجه مادرزادي) ه                
C  . گلوکوم در پی عمل جراحی روي چشم -7                                                  ثانویهگلوکوم  
  گلوکوم در اثر انسداد مژگانی  )الف                                                          رنگدانه ايگلوکوم  - 1  
  سینشی قدامی محیطی) ب                                                           سندرم پوسته ریزي -2  
  رشد اپی تلیوم به سمت پایین) ج                                            گلوکوم ناشی از تغییرات عدسی -3  

 در پی عمل جراحی پیوند قرنیه) د                                                          دررفتگی عدسی) الف      

  در پی جراحی جهت درمان) ه                                                            عدسی متورم شدن) ب      
  فاکولیتیک                                                                           جداشدگی شبکیه) ج      

  گلوکوم نوعروقی -8                                           ناشی از تغییرات پوشش اووه آ -4  
  دیابت شیرین) الف                                                                      اووئیت) الف       
  انسداد ورید مرکزي شبکیه) ب                                   )Seculsio pupillae(سینشی خلفی) ب       

  تومورهاي داخل چشم) ج                                                                         تومورها) ج       
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  1-1ادامه جدول 
  

   افزایش فشار وریدي اپی اسکلرا -9
  کاورنو -فیستول کاروتید) الف    
  وبر -سندرم استورج) ب    
  گلوکوم ناشی از استروئید - 10
D . مطلقگلوکوم  

  هر مورد گلوکوم کنترل نشده اي است که به صورت یکنتیجه نهایی 
 .کره چشم سفت، نابینا و غالباً دردناك است

  
  طبقه بندي گلوکوم بر اساس مکانیسم افزایش فشار داخل چشم. 1- 2جدول 

  

A . گلوکوم زاویه بسته اولیه) الف   زاویه باز                                               گلوکوم  
  )Seculsio pupillae(سینشی خلفی) ب                                                              غشاي پره ترابکوالر -1

  عدسی متورم) ج                           )                نئوواسکوالر(نوعروقیگلوکوم ) الف    
  دررفتگی قدامی عدسی )د                                                     رشد اپی تلیوم به پایین )ب    
  هایفما) ه                                                                    ICEسندرم ) ج     

  جابه جایی قدامی عدسی  -2       اختالالت ترابکوالر                                                      -2
  گلوکوم ناشی از بلوك مژگانی) الف    گلوکوم زاویه باز اولیه                                                      ) الف    
  انسداد ورید مرکز شبکیه) ب                                                        گلوکوم مادرزادي          ) ب    
  اسکلریت خلفی) گلوکوم رنگدانه اي                                                                ج) ج     
  در پی جراحی جداشدگی شبکیه) د                    سندرم پوسته ریزي                                             ) د     
  تجمع در محل زاویه چشم -3گلوکوم ناشی از داروهاي استروئیدي                                        ) ه     

                                          عنبیه مسطح) الفهایفما                                                                                ) و      
  عدسی متورم) کوفتگی و یا پارگی زاویه چشم                                                  ب) ز      
  براي معاینه ته چشم گشاد کردن مردمک) ج)                                                          اووئیت(ایریدوسیکلیت) ح      
  سینشی قدامی محیطی -4گلوکوم فاکولیتیک                                                            ) ط      

                              انسداد مزمن زاویه چشم                        ) الف                                                اختالالت پس از شبکه ترابکوالر -3
سینشی ناشی از اتاقک قدامی مسطح                                                      ) ب                                                      افزایش فشار وریدي اپی اسکلرا    
B . سینشی ناشی از عنبیه بمبه) ج                                                              زاویه بستهگلوکوم  
           جمع شدن غشاهاي پره ترابکوالر) د)                                                           عنبیه بمبه(بلوك مردمک -1
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می از طریق جراحی در صورتی که علت انسداد مردمک ایریدوتومی محیطی با لیزر یا ایریدکتو     
باشد؛ میوز، اگر ازدحام زاویه وجود داشته باشد؛ یا سیکلوپلژي و اگر جابه جایی عدسی به طرف جلو 
داشته باشد، باي پس کردن سیستم تخلیه به روش جراحی در گلوکوم زاویه باز و نیز در گلوکوم زاویه 

در گلوکوم هاي ثانویه همیشه باید درمان بیماري . نداده مفید است بسته اي که به درمان طبی پاسخ
در تمام بیماران مبتال به گلوکوم، نیاز به درمان و مؤثر بودن آن درمان با . اولیه را مورد توجه قرار داد

، مشاهده دیسک اپتیک و اندازه گیري میدان بینایی )تونومتري(اندازه گیري مکرر فشار داخل چشمی
درمان گلوکوم بهتر است بر عهده چشم پزشک گذاشته شود، اما اهمیت کشف موارد . ی می شوندارزیاب

. را می طلبد) اپتومتري(بدون عالمت، همکاري تمام کادر پزشکی مخصوصاً متخصصین بینایی سنجی
) براي اندازه گیري فشار داخل چشم(و تونومتري) براي تعیین گودشدگی دیسک اپتیک(افتالموسکوپی

این . در نظر گرفته شود 35ید به عنوان بخشی از معاینه معمول چشم پزشکی براي تمام بیماران باالي با
مسئله به خصوص در مورد بیمارانی که سابقه خانوادگی گلوکوم دارند، حائز اهمیت است و همچنین 

سالگی به  50از سالگی هر دو سال یکبار و  35براي گروه هاي پر خطري نظیر سیاه پوستان که باید از 
  ).    1(بعد یکبار در سال تحت غربالگري منظم قرار گیرند

مکانیسم اصلی کاهش بینایی در گلوکوم، آتروفی سلول گانگلیونی شبکیه است که منجر به نازك     
داخلی و الیاف عصبی در شبکیه و تخریب آکسون ها در عصب اپتیک می ) شدن الیه هاي نوکلئار

). 1-2و  1-1شکل هاي (سک اپتیک دچار آتروفی و فنجان اپتیک بزرگ می شودشود، در نتیجه دی
در گلوکوم . اثرات فشار داخل چشم بستگی به سیر زمانی و شدت افزایش فشار داخل چشم دارند

می رسد که این مطلب منجر به آسیب  mmHg80-60 زاویه بسته حاد، فشار حاد داخل چشمی به 
در گلوکوم زاویه باز اولیه، . ا ادم قرنیه و آسیب عصب بینایی می گرددایسکمیک حاد عنبیه همراه ب
باالتر نمی رود و آسیب سلول هاي گانگلیونی شبکیه در مدت  mmHg30 معموالً فشار داخل چشم از

در گلوکوم با فشار طبیعی، ). 1-3شکل (طوالنی رخ می دهد که اغلب سال هاي متمادي طول می کشد
شبکیه ممکن است مستعد آسیب ناشی از فشارهاي داخل چشمی در محدوده  سلول هاي گانگلیونی

  ).1(طبیعی باشند و یا ممکن است مکانیسم اصلی آسیب، ایسکمی سر عصب اپتیک باشد
در . ، شایع ترین نوع گلوکوم در سیاه پوستان و سفید پوستان است)PAOG(گلوکوم زاویه باز اولیه   

از افراد باالي سن % 7/4و  40از افراد باالي سن % 29/1- 2در حدود ایاالت متحده، به طور تخمینی 
این بیماري در سیاهان چهار برابر شایع تر است و احتمال اینکه منجر به . هستند PAOG، دچار 75

وجود دارد و منسوبین تزدیک  PAOGگرایش خانوادگی قوي در . نابینایی شود، شش برابر بیشتر است
خصوصیت پاتولوژیک اصلی . ا باید تحت ارزیابی هاي بیماریابی منظم قرار دادافراد بیمار مبتال ر
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گلوکوم زاویه باز اولیه، یک فرآیند دژنراتیو در شبکه ترابکوالر است که این فرآیند شامل رسوب مواد 
این حالت با فرآیند طبیعی . خارج سلولی درون شبکه و در زیر پوشش اندوتلیومی کانال اشلم می شود

نتیجه آن، کاهش تخلیه زاللیه است که باعث افزایش فشار داخل چشمی می . ري متفاوت استپی
  ). 1(شود

  

  
  افزایش فشار داخل چشم و تغییرات دیسک اپتیک در گلوکوم زاویه باز اولیه. 1-1شکل 

  
     

  
  تغییرات دیسک اپتیک در چشم بیمار مبتال به گلوکوم زاویه باز اولیه . 1-2شکل 
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  کاهش میدان بینایی و از دست رفتن سلول هاي گانگلیونی در بیمار مبتال به گلوکوم زاویه باز اولیه . 1-3شکل 

  
  

نوعی از گلوکوم زاویه باز اولیه خانوادگی که شروع (در گلوکوم زاویه باز با شروع در دوره جوانی    
موارد غیرخانوادگی % 3ی و حدود موارد گلوکوم زاویه باز اولیه خانوادگ% 5، حدود )زودرسی دارد

. جهش وجود دارد 1روي کروموزوم شماره ) Myocilin(گلوکوم زاویه باز اولیه در ژن میوسیلین
افزایش فشار داخل چشمی ماه ها تا سال ها پیش از تغییرات دیسک اپتیک و میدان بینایی عارض می 

سرعت پیشرفت کاهش بینایی گرچه ارتباط روشنی بین سطح فشار داخل چشمی و شدت و . شود
بعضی . وجود دارد، اما اثر یک میزان معین فشار بر عصب اپتیک در افراد مختلف بسیار متفاوت است

از افراد، فشارهاي داخل چشمی باال را تحمل می کنند، بدون آن که دچار تغییرات دیسک یا میدان 
طبیعی، دچار تغییرات گلوکومی می   شوند؛ و برخی دیگر با افزایش فشار داخل چشمی ثابتبینایی 

با این وجود، هر چه فشار داخل چشم باالتر باشد، تظاهرات مربوط به از بین رفتن میدان بینایی . وندش
وقتی کوچک شدن میدان بینایی بر اثر گلوکوم در اولین معاینه وجود داشته باشد، . شدیدتر خواهند بود

فشار داخل چشمی تنها عامل خطر آفرین قابل . واهد بودخطر پیشرفت بعدي بیماري بسیار زیادتر خ
شواهدي قوي حاکی از آنند که کنترل فشار داخل . درمان و بنابر این هدف اصلی درمان می باشد

کاهش  mmHg 1به ازاي هر . چشمی باعث کندي آسیب دیدن دیسک و کوچک شدن میدان می شود
 ). 1(کم می شود% 10فشار داخل چشم، خطر پیشرفت گلوکوم تقریباً 
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در بیماري که دچار آسیب هاي شدید دیسک یا کاهش شدید وسعت میدان بینایی است، توصیه می     
بیماري که فقط ). mmHg 15ترجیحاً کمتر از (شود که فشار چشم را تا حد ممکن پایین آورند

ات دیسک یا میدان بینایی است، ممکن است نیاز به درمان مالیم تري داشته مشکوك به داشتن تغییر
بسیاري از بیماران . در تمام موارد، ناراحتی ها و عوارض احتمالی درمان را باید مد نظر داشت. باشد

جهت ارزیابی نیاز به . گلوکومی سالمند و نحیف هستند و ممکن است درمان شدید را تحمل نکنند
ی الزم می شود که بیمار را ابتدا یک دوره بدون درمان تحت نظر گرفت تا میزان پیشرفت درمان، گاه

هیچ دلیلی براي انجام حداکثر درمان در بیماران پیر وجود . تغییرات دیسک و میدان بینایی تعیین گردد
م تشخیص گلوکو. ندارد، زیرا احتمال بروز کاهش بینایی چشمگیر طی بقیه عمر آن ها اندك است

زاویه باز اولیه وقتی مسجل می شود که دیسک اپتیک گلوکوماتو یا تغییرات میدان بینایی همراه با 
فشارهاي باالي داخل چشمی باشند و زاویه اتاقک قدامی باز و به ظاهر طبیعی باشد و هیچ دلیل 

، در PAOGحداقل یک سوم از بیماران مبتال به . دیگري براي افزایش فشار داخل چشمی یافت نشود
اولین معاینه داراي فشار داخل چشمی طبیعی هستند و بنابر این تونومتري مکرر پیش از تشخیص 

  ).1-4)(1(قطعی ضروري است
بیماران هنگامی . ، عدم بروز عالئم تا تقریباً اواخر بیماري استPAOGمشکل اصلی در تشخیص     

ه آسیب قابل مالحظه عصب اپتیک قبالً روي که براي اولین بار متوجه کاهش میدان بینایی می شوند ک
براي دستیابی به درمان موفقیت آمیز، باید در اوایل بیماري شروع شود و این بستگی به . داده است

متأسفانه در برابر برنامه هاي غربالگري گلوکوم، موانعی وجود دارد، چرا که . برنامه بیماریابی فعال دارد
قابل اعتماد نیست و تکیه بر  PAOGداخل چشمی براي تشخیص فقط یک بار اندازه گیري فشار 

در حال حاضر الزم است براي تشخیص . تغییرات دیسک اپتیک یا میدان بینایی، کار پیچیده اي است
در  PAOG. زودرس بر ارزیابی هاي چشم پزشکی منظم خویشاوندان درجه اول افراد بیمار تکیه نمود

اگر قطره هاي ضد گلوکوم، فشار . اً تا نابینایی کامل پیش برودصورت عدم درمان ممکن است تدریج
داخل چشمی را در چشمی که هنوز آسیب وسیع گلوکوماتو ندیده کنترل کند، پیش اگهی خوب 

گرچه کوچک شدن میدان بینایی ممکن است علی رغم طبیعی شدن فشار داخل چشمی (خواهد بود
یل سیر خود کشف شود، می توان اکثر بیماران را با موفقیت وقتی روند گلوکوم را در اوا). پیشرفت کند

ترابکولکتومی، گزینه مناسبی در بیمارانی است که بیماري آن ها علیرغم اقدامات . درمان طبی نمود
 ).1(درمانی، پیشرفت می کند
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  اندازه گیري فشار داخل چشم در بیمار مبتال به گلوکوم زاویه باز اولیه . 1-4شکل 

  
  

سابقه خانوادگی ، سن باال: که شاملاست گزارش شده  POAG ریسک فاکتورهاي متعددي براي    
 بیماران% 50سابقه فامیلی مثبت در . در مردان نسبت به زنان ارتباط بیشتري با بروز بیماري دارد(مثبت

POAG  افزایش  ،یافزایش فشار داخل چشم ،)است بیماران مبتال به فشار باالي چشم دیده شده% 43و
بعضی مطالعات ریسک باالتري را براي ابتالي  .)1-11(است دیابت و استعمال دخانیات فشار خون،

، در حالی )11(اما در بعضی دیگر از مقاالت شیوع باالتري در زنان گزارش شده ،)7(مردان ذکر کردند
تور محسوب نمی که گروهی از مطالعات به این نتیجه رسیدند که جنسیت به عنوان یک ریسک فاک

  ).6،5(شود و تفاوت معناداري بین ابتالي دو جنس نیست
اما هنوز نقش سیگار به  ند،ه ارا گزارش کرد POAG مقاالت بسیاري ارتباط بین مصرف سیگار و   

و اطالعات کمی از )13،12(بحث برانگیز باقی مانده است، POAG عنوان یک ریسک فاکتور براي
مخدر در فاکتورهاي مواد همچنین مطالعات براي بررسی اثر اعتیاد به  .استر دسترس دجمعیت ایرانی 

 Vertical(و نسبت کاپ به دیسک)Intra-Ocular Pressure(فشار داخل چشم مانند POAGبیومتریک 

Cup to Disc Ratio(در ایران انجام نشده است.   
 تمایل و مواد دائم مصرف به شدید میل با که است روانی رفتاري سندرم یک به مواد مخدر اعتیاد    

 اعتیاد، همانند که یافت توان می را اي پدیده کمتر است، همراه قطع از بعد مجدد مصرف به شدید
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 جامعه براي جدي تهدیدي اعتیاد از ناشی عوارض). 14(باشد داده قرار تهدید مورد را بشري جوامع
 هاي بیماري به ابتال قبیل از جسمی خطرناك و جدي هاي زیان باعث ایجاد و شده محسوب بشري
 که اي ماده هر جهانی، بهداشت سازمان تعریف طبق .می شود  ایدز و هپاتیت سل، نظیر؛ واگیر عفونی

 انسان در جسمانی و رفتاري و روانی تغییرات ایجاد باعث مرکزي عصبی سیستم عملکرد روي تأثیر با
 و جدید مفاهیم نیز اعتیاد مسئله براي تا شده موجب تعریف این شود، می نامیده مخدر ماده شود،
 گذشته در مثالً است، بوده متفاوت گذشته در اعتیاد تعاریف با که شود گرفته نظر در اي تازه تعابیر
 مواد براي. دانستند می معتاد را آن به مبتال فرد و آور اعتیاد اند، نبوده آن ترك به قادر که را ییدارو

 مبناي بر بندي تقسیم جمله، آن از که است شده گرفته نظر در متعددي هاي بندي تقسیم اعتیادآور
 منابع از که ییداروها از عبارتند اول دسته: شود می تقسیم دسته دو به آن اساس بر که است دارو منشأ

 از که هستند موادي دوم دسته و جوآنا ماري و حشیش تریاك، نظیر ،آیند می دست به) گیاهی(طبیعی
 و LSD فنوباربیتال، متادون، مانند شوند می تهیه ها آزمایشگاه و البراتوارها در صنعتی و معدنی منابع

 که دارد انسان بدن روي که است تأثیري نوع مبناي بر مخدر مواد بندي تقسیم از دیگري نوع. هروئین
 طبقه مواد سایر و زا توهم و محرك آور، خواب و آرامبخش زا، سستی داروهاي انواع به آن اساس بر

 نظر مورد داروهاي بین مشخصی مرز تواند نمی هرگز ها بندي تقسیم نوع این البته که شوند می بندي
  ).1-5شکل )(15(هستند مشترك خواص و آثار داراي ها آن از بسیاري زیرا کند، برقرار

 شیمیایی ساختار تغییر از که هستند اعتیادآور مواد از جدیدي هاي گونه جدید، صناعی مخدر مواد    
 و آیند می دست به غیرقانونی هاي آزمایشگاه در شیمیایی مواد از بعضی ترکیب یا طبیعی مخدر مواد

 این کنند می تصور غلط به افراد از بسیاري متأسفانه). 16(کنند می ایجاد روانی شدید وابستگی عموماً
 تر خطرناك بسیار مواد این که حالی در نیستند، اعتیادآور و است موقت ها آن اثر یا ندارند خطري مواد

 مخدرهاي. است ممکن سختی به نیز ها آن ترك و دائمی آنها مخرب اثر و بوده سنتی مخدر مواد از
 سیستم هستند، دارا که شیمیایی ترکیب علت به اکستازي و کریستال کراك، ها، آمفتامین نظیر جدید

 تعریق، همراه به کنترل غیرقابل حرکات و تشنج نوعی بروز موجب و نموده تحریک را اعصاب مرکزي
 مصرف از پس که طوري به). 15(شوند می رفتاري شدید هاي کنش مجموع در و چشم مردمک گشادي

 فرد، در بودن خوب احساس شدید افزایش مانند اي دهنده فریب مطلوب و گذرا عالئم داروها این
 دلبازي، و دست سرخوشی، و عشق احساس دیگران، با ارتباط براي تمایل احساس انرژي، افزایش
 ایجاد باعث در دارو اثر اتمام از پس که شود می ایجاد فرد در موسیقی درك و هوشیاري افزایش

 تمایل بیشتر دوز با و آن از مجدد استفاده به فرد و شود می پایین خلق و افسردگی چون احساساتی
  ). 17،18(کند می پیدا
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  انواع مواد مخدر مصرفی . 1-5شکل 

  
  

 بینایی، توهم بینایی، تغییرات اشتها، کاهش جمله از بسیاري جانبی عوارض داروها این مصرف     
 ناگهانی حمالت شبانه، هاي کابوس بدن، حرارت درجه افزایش فشارخون، و قلب ضربان افزایش
 مرگ حتی و تشنج فراموشی، تمرکز، عدم یادگیري، در اختالل فک، شدید انقباض جنون، هراس،
 کنندگان مصرف در سروتونین کننده ترشح هاي سلول که اند داده نشان مطالعات). 17(دارد ناگهانی

 را یادگیري و حافظه قدرت ها سلول این به صدمه است، داشته کاهش% 60 تا 20 حدود مواد این
 شانس تواند می حامله مادران در مواد این مصرف). 19(دهد می کاهش را آن و داده قرار تأثیر تحت
 به مادرزادي قلبی هاي بیماري و اسکلتی نواقص قبیل از مادرزادي هاي بیماري به را ها آن جنین ابتالء
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 هاي سال طی رشدي به رو روند روانگردان مواد مصرف سوء میزان). 20(دهد افزایش چشمگیري طرز
  ).21(است شده کاسته 2002 سال در روند این سرعت از البته که است داشته 2000 تا 1990

  :اهمیت و ضرورت تحقیق - 2-1
انجام تحقیقات مخدر، مواد باالي معتادان به  شیوع زیاد گلوکوم ایران و جمعیت نسبتاً بهبا توجه      

 مواد مصرف سوء رابطه بررسی، بنابر این این مطالعه به منظور دیضروري به نظر می رس در این زمینه
  .طراحی گردید باز زاویه گلوکوم به مبتال بیماران در گلوکوم با مرتبط بیومتریک فاکتورهاي بر مخدر

  :هدف کلی تحقیق - 3-1
مبتال به  مارانیمرتبط با گلوکوم در ب کیومتریب يفاکتورها ورابطه سوء مصرف مواد مخدر  نتعیی

  هیباز اول هیگلوکوم زاو
  :اصلی و کاربردي تحقیقاهداف  -4-1 
  بر حسب سن چشمداخل فشار  با رابطه سوء مصرف مواد مخدر نییتع. 1
  بر حسب جنس چشمداخل رابطه سوء مصرف مواد مخدر با فشار  نییتع. 2
  ادیبر حسب مدت زمان اعت چشمداخل رابطه سوء مصرف مواد مخدر با فشار  نییتع. 3
  بر حسب نوع ماده مخدر چشمداخل فشار  با رابطه سوء مصرف مواد مخدر نییتع. 4
  بر حسب سن سکیرابطه سوء مصرف مواد مخدر با نسبت کاپ به د نییتع. 5
  بر حسب جنس سکیرابطه سوء مصرف مواد مخدر با نسبت کاپ به د نییتع. 6
  ادیبر حسب مدت زمان اعت سکیرابطه سوء مصرف مواد مخدر با نسبت کاپ به د نییتع. 7
  بر حسب نوع ماده مخدر سکیرابطه سوء مصرف مواد مخدر با نسبت کاپ به د نییتع. 8
  بر حسب سن یینایرابطه سوء مصرف مواد مخدر با حدت ب نییتع. 9

  بر حسب جنس یینایرابطه سوء مصرف مواد مخدر با حدت ب نییتع. 10
  ادیبر حسب مدت زمان اعت یینایرابطه سوء مصرف مواد مخدر با حدت ب نییتع. 11
  بر حسب نوع ماده مخدر یینایرابطه سوء مصرف مواد مخدر با حدت ب نییتع. 12
 :تحقیق فرضیاتسؤاالت و  - 5-1

  .مرتبط با گلوکوم ارتباط دارد کیومتریب يسوء مصرف مواد مخدر با فاکتورها .1
  .بر حسب سن متفاوت است چشمداخل ارتباط سوء مصرف مواد مخدر با فشار . 2
  .بر حسب جنس متفاوت است چشمداخل با فشار  مصرف مواد مخدرارتباط سوء . 3
  .متفاوت است ادیبر حسب مدت زمان اعت چشمداخل فشار  با ارتباط سوء مصرف مواد مخدر. 4
  .بر حسب نوع ماده مخدر متفاوت است چشمداخل ارتباط سوء مصرف مواد مخدر با فشار . 5
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  .بر حسب سن متفاوت است سکیپ به دارتباط سوء مصرف مواد مخدر با نسبت کا. 6
  .بر حسب جنس متفاوت است سکیارتباط سوء مصرف مواد مخدر با نسبت کاپ به د. 7
  .متفاوت است ادیبر حسب مدت زمان اعت سکیارتباط سوء مصرف مواد مخدر با نسبت کاپ به د. 8
  .بر حسب نوع ماده مخدر متفاوت است سکیارتباط سوء مصرف مواد مخدر بانسبت کاپ به د. 9

  .حسب سن متفاوت است بر یینایحدت ب ارتباط سوء مصرف مواد مخدر با. 10
  .بر حسب جنس متفاوت است یینایارتباط سوء مصرف مواد مخدر با حدت ب. 11
  .متفاوت است ادیبر حسب مدت زمان اعت یینایارتباط سوء مصرف مواد مخدر با حدت ب. 12
  .بر حسب نوع ماده مخدر متفاوت است یینایباط سوء مصرف مواد مخدر با حدت بارت. 13
  :تعریف واژگان - 6-1
 هیاز گلوکوم که زاو ینوع ):Primary Open Angle GlaucomaیاPOAG (اولیه باز هیگلوکوم زاو -

  .زند ینم بیآس هیباز است و شبکه ترابکوالر به قاعده عنب یاتاق قدام
استفاده  یرپزشکیغ ای یدرمان ریاثرات غ يبرا که ییداروها ):Drug Abuse(مصرف مواد مخدر سوء -
 يامدهایها موجب پ استفاده از آن اما معموالً ،دباشن یقانون ریغ ای یداروها ممکن است قانون. شوند یم

  .استفاده کنندگان است يبرا یاجتماع ای یقانون ،یپزشک
که مقادیر نرمال  داخل چشم عاتیفشار ما ):Intraocular Pressure یا IOP( داخل چشم فشار -
  .میلی متر جیوه است 10-21آن
 اتیئجز دنید يچشم برا ییتوانا ای چشم و دیوضوح و شارپنس د): Visual Acuity(یینایب حدت -
نرمال  یینایحدت ب .مغز دارد ریتفس ییوتوانا یانتقال عصب ه،یبه عملکرد شبک یبستگ یینایحدت ب. زیر

حدت  .شدن هستند دهیفوت قابل د 20تا فاصله  ءایکه اش یمعن نیدهند به ا ینشان م 20/20 را با
 .ردیو کنتراست قرار گ رنگ ،ییروشنا ریثأتحت ت توان یم یینایب

نسبت قطر کاپ دیسک اپتیک به قطر کلی ): Vertical Cup to Disc Ratio(نسبت کاپ به دیسک -
مقادیر نرمال آن . افتالمولوژي و اپتومتري براي ارزیابی پیشرفت گلوکوم است آن است که یک معیار

  .است 7/0-3/0
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 قیتحق اتیمروري بر ادب
قیتحق نهیشیو پ  
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  :بررسی متون - 1-2
   Wang   و بروز  گاریمصرف س نیارتباط ب یبه بررس در هنگ کنگ 2012و همکاران در سال

مصرف  نیب یارتباط نتایج نشان داد که .با آن پرداختند طمرتب کیومتریب يباز و فاکتورها هیگلوکوم زاو
 يمرکز هیموجب کاهش ضخامت ناح گاریمصرف س نیهمچن .وجود نداشت يماریو بروز ب گاریس

 Primary Open Angle( POAGو  )AOAG)Adult Open angle Glaucoma  مارانیب در هیقرن
Glaucoma (و فشار چشم و  سکینسبت کاپ به د يور دنیکش گاریاز س یاما اثر مشخص شود، یم
  .)6(مشاهده نشد )JOAG )Glaucoma Juvenile Open Angle مارانیدر ب هیضخامت قرن

   Renard  یابیارزشاهدي به منظور  -مطالعه اي مورد در فرانسه 2012سال  ردهمکاران  و 
 مارانیدر ب یطیو مح یزندگ وهیش ،يا هیتغذ يشده و بالقوه شامل فاکتورها تهخطر شناخ يفاکتورها
  Ocular(باال یفشار داخل چشم يو افتراق آن از گروه کنترل که شامل افراد دارا POAGمبتال به 

Hypertension یا OHT (چشم در متخصص  111تعداد ، 2006-2007 يسال ها طی .، انجام دادندبود
را به عنوان گروه شاهد وارد  OHTنفر مبتال به  339و  POAGمبتال به  ماریب 339سراسر فرانسه 

حضوري مصاحبه  کیو در  یطراح يولوژیدمیو اپ هیتغذ صنیپرسشنامه به کمک متخص .مطالعه کردند
در ابتال به  3-امگا یمشاهدات نشان دهنده اثر حفاظت نیا .شدتکمیل توسط متخصص چشم پزشک 

POAG مداوم در معرض  یشغل لیکه به دال یدر کسان(در معرض آفت کش ها نو اثر مضر قرار گرفت
  .)22(بود گاریس يو مصرف باال )هستند

   French به بررسی ارتباط سوء مصرف مواد مخدر و ریسک فاکتورهاي  2011همکاران در سال  و
باز با سابقه  هیمبتال به گلوکوم زاو مارانیب ،يشاهد -مطالعه مورد نیدر ا. گلوکوم زاویه باز پرداختند

نسبت شانس . ضد گلوکوم وارد مطالعه شدند یموضع يداروها شتریتعداد ب ای 1 یمصرف متوال
 ریو از لحاظ سن و سوء مصرف سا دیگرد یابیارز یکل تیبا جمع سهیافراد در مقا نیمواجهه با کوکائ

 مارانیب انیدر م نینشان داد که نسبت شانس مواجهه با کوکائ جینتا. شدند يمواد مخدر همسان ساز
داده ها  زیآنال. معنادار بود) 87/1(زنان يو هم برا) 52/3(مردان يهم برا يمبتال به گلوکوم، از نظر آمار

 يبرا هاما ن) 45/1(مردان يمواد مخدر و نژاد، برا ریاز لحاظ سن، سوء مصرف سا يپس از همسان ساز
بدون سابقه  مارانیسال جوان تر از ب 18 باًیافراد معتاد مبتال به گلوکوم تقر. ماند یزنان، معنادار باق

 ییگو شیمواد مخدر، پ ریو احتماالً سا نیسوء مصرف کوکائ نکهیا جهینت. مواجهه با مواد مخدر بودند
 کیباز مشخص گردد تا  هیارتباط سوء مصرف مواد مخدر و گلوکوم زاو دیبا. کننده گلوکوم هستند

      ).23(ارائه شود یینایفاکتور قابل رفع ناب سکیر



١٨ 
 

Zanon-Moreno    به  را گاریس نقش ،مطالعه مروري کی یط ایاسپاندر  2009در سال  و همکاران
مطالعه  .کردند یبررس) POAG(هیباز اول هیزنان بالغ به گلوکوم زاو يفاکتور در ابتال سکیر کیعنوان 
داشته و در حال حاضر  اتیاستعمال دخان که قبالً يافراد ،يگاریگروه افراد س :شد یگروه م 3شامل 

 يگروه جمع آور 3هر  هینمونه پالسما و زالل .نداشتند گاریکه سابفه مصرف س يافراد ترك کردند و
 يگاریدر زنان س  Caspase-3و IL-6سطح  نتایج نشان داد که. صورت گرفت یمیآنز شاتیشد و آزما

 سکیر کیتواند به عنوان  یم گاریمصرف س ، بنابر اینباالتر بود گرید گروه دو از یبه طور واضح
  .)24(در زنان محسوب شود POAG شرفتیابتال و پ يفاکتور برا

Edwards    وقوع  یابیبه منظور ارزدر نیوزلند، مطالعه اي مروري  2008در سال و همکاران
اطالعات  .انجام دادند هیباز اول هیو گلوکوم زاو اتیمصرف دخان یو رابطه علت و معلول کیولوژیدمیاپ
مطالعه  2فقط در  .شد يجمع آور آینده نگر مقاله 2کوهورت و  يشاهد - مورد مقاله 9از  مطالعه نیا

مقاالت ارتباط  ریشد و در سا افتی POAGو ابتال به  گاریمصرف س نیب يرابطه قو ،يشاهد -مورد
  .)25(بود فیدو ضع نیا نیب

  Fan  یطیو مح یکیژنت يفاکتورها ییشناسا يبرا يمطالعه ا در هنگ کنگ 2004همکاران در سال  و 
نفر به عنوان گروه  96و  POAGمبتال به  ماریب 32بدین منظور، . انجام دادند POAGثر در ابتال به ؤم

 يها يماریب ابتال به فشار خون، ،یسابقه خانوادگ مانند ییفاکتورها سکیر .وارد مطالعه شدندشاهد 
 POAGنشان داد که  نتایج .ال قرار گرفتؤآن مورد س باتیو الکل و ترک گاریمصرف س ،یعروق -یقلب

ارتباط  اتیمصرف الکل واستعمال دخان فشار خون، شی، افزایبه طور واضح با سابقه خانوادگ
  .)10(داشت

   Lee   گاریمصرف س نیارتباط ب یابیرا به منظور ارز يمطالعه ادر استرالیا،  2003در سال  همکارانو 
در  يساکن منطقه ا 3654 يرواین پژوهش . انجام دادند POAGمبتال به  مارانیو فشار چشم در ب

 در گاریس مصرفسابقه  ،مصاحبه کی یو ط شدانجام  ،و باالتر سن داشتند الس 49که  یدنیغرب س
گیري اندازه  Goldman applanationتوسط تونومتر  نیزو فشار داخل چشم  بررسی گردیدافراد  نیا

متوسط ، )شرکت کنندگان% 8/15(یدندکش یم گاریکه در حال حاضر س يافراد نتایج نشان داد .شد
به طور واضح با  دنیکش گاریکه س مشخص گردیدافراد داشتند و  رینسبت به سا يفشار چشم باالتر

IOP  26(بوددر ارتباط(.  
 Cheng    عیشا يها يماریبر ب دنیکش گاریاثر س یبه بررسدر هنگ کنگ  2000همکاران در سال  و 

 ی، تنفسیعروق یقلب يها يماریفاکتور مهم در بروز ب سکیر کی، اتیاستعمال دخان .پرداختند یچشم
 وز،یمانند گر یچشم يها يماریو ب اتیاستعمال دخان نیب يقو یارتباط نیست، همچنا ها یمیو بدخ
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 کی گاریمصرف س ،یچشم يسندرم ها یچند علت يولوژیبا وجود ات .و گلوکوم وجود دارد کاتاراکت
که  است گاریس مصرفمقدار  ایز وبه د هشود که اثرات آن وابست یفاکتور خطر مستقل  محسوب م

 يهاکالیراد شیو افزا دانیاکس یکاهش آنت ن،یو رت عدسی يو عملکرد کیمورفولوژ راتییموجب تغ
 تیو در نها یچشم يها يماریاگر مداوم باشد، موجب ب گاریف سرمص .شود یم هیآزاد در زالل

استعمال  ،ها بیآس رساندنبه حداقل  يبرا گردید که هیتوص ، از این رو،شود یم یدائم يهابیآس
  .)12(قطع شود اتیدخان
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  :سومفصل 

  روش اجراي تحقیق
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  :جدول متغیرها - 1-3
  مقیاس  واحد  نقش متغیر  نوع متغیر  نام متغیر

 نسبتی mmHg  وابسته کمی  چشمداخل  فشار

 نسبتی عدد  وابسته کمی  نسبت کاپ به دیسک

  نسبتی  دهم  وابسته کمی  دت بیناییح
 نسبتی سال  مستقل کمی سن

  اسمی  مؤنث -مذکر  مستقل  کیفی جنس
 - حشیش -تریاك  مستقل  کیفی  نوع ماده مخدر

  شیشه -کراك
  اسمی

  نسبتی  سال  مستقل  کمی  مدت زمان اعتیاد
 
   :نوع مطالعه - 2-3
  .بوده است) Case-Control(شاهدي -مورد مطالعه از نوع نیا   
   :جامعه مورد مطالعه - 3-3
در  شهر مشهد یچشم پزشک کینیمراجعه کننده به کل هیباز اول هیمبتال به گلوکوم زاو مارانیب هیکل   

  .بوده است 1392سال 
   :نمونه گیريروش حجم نمونه و  - 4-3
 Pilot Study کیمطالعه به عنوان  نی، ادر این زمینهو اطالعات  عدم وجود مطالعات کافیبه علت    

  .نظر گرفته شد در )گروه مورد و شاهد(چشم 100هر گروه تعداد  يدر نظر گرفته شده و برا
   .آسان و در دسترس از میان بیماران انجام شد نمونه گیري با روش   
  :انجام پژوهشروش  - 5-3

مشکوك به  ینیکه از لحاظ بال یمراجعه کننده به درمانگاه چشم پزشک مارانیب ،در این مطالعه    
 راتییتغ ،هیزاو مشاهده ،يمتریپر از طریق POAGابتال به  وگرفتند قرار  نهیمورد معا ،بودندگلوکوم 

 ادیاز نظر سوء مصرف و اعت ،POAGمبتال به  مارانیب سپس. گردیداثبات  یو فوندوسکوپ فشار چشم
 که گروه شاهد هستند شدند؛ میاساس به دو گروه تقس نیو بر ا بررسی قرار گرفتندبه مواد مخدر مورد 

، مواد مخدر داشتند سوء مصرف قهدر گذشته ساب ایدر حال حاضر و  ایکه   POAG مبتال به مارانیو ب
. به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند ادیاعت سابقه بدون POAGمبتال به  مارانیببه عنوان گروه مورد و 

  . همسان سازي گردیدند )Central Corneal Thickness(از لحاظ ضخامت مرکزي قرنیه مارانیب کلیه
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نوع  و مخدرمواد سابقه مصرف سن، جنس،  پیرامون یاالتؤسبراي جمع آوري داده ها، فرمی حاوي    
 هیباز اول هیگلوکوم زاو کیومتریب يسپس فاکتورها .شد لیتکم موردگروه  براي اعتیاد، مدت زمان آن

و  يریاندازه گ شاهدو هم در گروه  موردچشم هم در گروه داخل و فشار  سکینسبت کاپ به د شامل
  .گردید یابیارز یینایب حدت

   :معیارهاي ورود به مطالعه
 ،)نیو هروئ نیمورف(و مشتقات آن اكیاز مواد تر یکیمصرف  ماه سابقه سوء 6حداقل  با مارانیب) 1
  .نمتادو ایك و راک ،شیحش شه،یش
  .یقیو تزر یاستنشاق ،یخوراک از سه روش یکی هب مخدر مصرف مواد ءسو با مارانیب )2

   :معیارهاي خروج از مطالعه
  .مبتال به کاتاراکت هم بودند که عالوه بر گلوکوم، یمارانیب )1
  .مصرف کننده الکل مارانیب) 2
  .توهم زا يمصرف کننده داروها مارانیب) 3
  .کیعصب اپت یکننده آتروف جادیهر عامل ا) 4
  .30 يباال یتوده بدن هینما) 5
  .ثر بر گلوکومؤم کیستمیس يها يماریمبتال به ب مارانیب )6
   :ها روش تجزیه و تحلیل داده -6-3
مورد تجزیه و  SPSS-21داده هاي جمع آوري شده پس از کدبندي و ورود با نرم افزار آماري     

پس . استفاده شد اریو انحراف مع نیانگیم براي توصیف داده ها از فراوانی، درصد،. تحلیل قرار گرفت
متغیرهاي  براي، اسمیرنوف -با استفاده از آزمون کولموگروف از بررسی نرمال بودن توزیع داده ها

براي بررسی . استفاده شد )t-test(تیآزمون  از و براي متغیرهاي کمی) 2χ(کیفی از آزمون کاي دو
جداول و . استفاده گردید رگرسیون لجستیکهمبستگی پیرسون و آنالیز ارتباط بین متغیرها از مدل 

در  05/0آزمون ها برابر  هیدر کل يدار یسطح معن. نمودارها براي توصیف توزیع داده ها رسم گردید
 .شدنظر گرفته  

   :مالحظات اخالقی - 7-3
و  شدانجام  بیماراناز آگاهانه  تیاخذ رضا و کمیته اخالق در پژوهش مطالعه پس از کسب مجوز    

به صورت محرمانه نزد محقق پژوهش حاصل از این تمام اطالعات اطمینان داده شد که  آن هابه 
  .و حق خروج در هر مرحله از مطالعه را دارند محفوظ می ماند
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  :چهارمفصل 

  تحقیق یافته هاي
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   :تحقیق نتایج - 1-4
در گروه شاهد مورد ) چشم 100(بیمار 50با ) معتاد(در گروه مورد) چشم 100(بیمار 50 در مجموع    

و  5/54با میانه (سال 2/51±6/13میانگین سنی بیماران  در گروه مورد، .بررسی و مقایسه قرار گرفت
). 4-1نمودار (بود) 21- 79و دامنه  5/62با میانه (سال 2/61±8/11و در گروه شاهد ) 23-72دامنه 

 23 و در گروه شاهد نیزمؤنث %) 28(نفر 14مذکر و  بیماراناز %) 72(نفر 36همچنین در گروه مورد، 
  .)4-2نمودار (مؤنث بودند%) 54(نفر 27مذکر و %) 46(نفر
  

  
  در دو گروه مورد و شاهد مارانیب توزیع سنی .4-1 نمودار

  
  .سال کمتر از گروه شاهد بود 10، میانگین سنی بیماران گروه مورد حدود 4-1بر اساس نمودار     
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  در دو گروه مورد و شاهد مارانیب توزیع جنسیتی .4-2 نمودار              

  
  

برابر بیشتر از بیماران مؤنث  5/2تعداد بیماران مذکر در گروه مورد حدود ، 4-2بر اساس نمودار     
این کمتر از بیماران مؤنث بود، بنابر % 4بود، این در حالی است که در گروه شاهد تعداد بیماران مذکر 

  .این دو گروه از لحاظ جنسیتی همسان نبودند
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حشیش، ) %14(نفر 7تریاك، ) %22(نفر 11از نظر نوع ماده مخدر مصرفی در بیماران گروه مورد،     
همچنین . )4- 3نمودار (متادون مصرف می کردند) %16(نفر 8کراك و ) %10(نفر 5شیشه، ) %38(نفر 19

  .بود )5/0-33و دامنه  11با میانه (سال 3/12±1/8ین افراد میانگین مدت زمان اعتیاد نیز در ا
  

  
  معتاد مبتال به گلوکوم  مارانیب توزیع فراوانی ماده مخدر مصرفی در .4-3 نمودار   

  
و %) 38(شایع ترین ماده مخدر مصرفی در میان بیماران گروه مورد، شیشه، 4-3بر اساس نمودار    

  .بود%) 22(سپس تریاك
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و نمودارهاي  4-1بیماران در دو گروه مورد و شاهد در جدول  کیومتریب يفاکتورهانتایج مقایسه    
  .آمده است 4-9 تا 4-4
  

  در دو گروه مورد و شاهد مارانیب فاکتورهاي بیومتریکمقایسه  .4- 1 جدول

  گروه           
  تغیرم  

 Pمقدار   شاهد  مورد
σ±µ  σ±µ  

  >0001/0  30/0±05/0  34/0±04/0  فشار داخل چشم
  >0001/0  78/0±06/0  84/0±05/0  نسبت کاپ به دیسک

  
نسبت کاپ به دیسک در بیماران گروه مورد به  ، میانگین فشار داخل چشم و4-1بر اساس جدول     

، اختالف معناداري بین دو گروه Pطور قابل مالحظه اي بیشتر از گروه شاهد بود و با توجه به مقادیر 
   . وجود داشت VCDR و IOPمورد و شاهد از لحاظ 

  
بود که اختالف آماري  32/20و در گروه شاهد  40/20همچنین میانه حدت بینایی در گروه مورد    

توزیع فراوانی حدت بینایی ). P=38/0(معناداري بین دو گروه از لحاظ حدت بینایی مشاهده نشد
  . نشان داده شده است 4-12تا  4- 10 هايمبتال به گلوکوم در دو گروه مورد و شاهد در نموداربیماران 

  
شخصات بر حسب م کیومتریب يفاکتورهابررسی تحلیلی داده هاي حاصل از مقایسه نتایج     

در گروه مورد، فشار داخل  .آمده است 4-2دموگرافیک بیماران در دو گروه مورد و شاهد در جدول 
، نسبت کاپ به دیسک و حدت بینایی بر حسب نوع ماده مخدر مصرفی و مدت زمان اعتیاد، چشم

  .)4-30تا  4-13نمودارهاي ()P<05/0(تفاوت آماري معناداري نداشت
و متغیرهاي دموگرافیک بیماران  کیومتریب يفاکتورهاهمچنین نتایج بررسی رابطه همبستگی میان     

در گروه . نشان داده شده است 4-48تا  4-31و نمودارهاي  4- 3جدول در دو گروه مورد بررسی در 
، رابطه همبستگی معناداري یافت شد اما با نوع )P>0001/0(مورد، بین حدت بینایی و مدت زمان اعتیاد

همچنین فشار داخل چشم و نسبت کاپ به ). P=78/0(ماده مخدر مصرفی، ارتباط معناداري نداشت
  ).P<05/0(مخدر مصرفی و مدت زمان اعتیاد، ارتباط معناداري نداشتنددیسک با نوع ماده 

    



٢٨ 
 

  
  مقایسه میانگین فشار داخل چشم بیماران در دو گروه مورد و شاهد .4-4 نمودار   

  
  .میانگین فشار داخل چشم در بیماران گروه مورد بیشتر از گروه شاهد بود، 4-4بر اساس نمودار    

  

  
  



٢٩ 
 

  
  بیماران در دو گروه مورد و شاهد نسبت کاپ به دیسکمقایسه میانگین  .4-5نمودار 

  
  

  .میانگین نسبت کاپ به دیسک در بیماران گروه مورد بیشتر از گروه شاهد بود، 4-5بر اساس نمودار    
  



٣٠ 
 

  
  فشار داخل چشم در بیماران گروه مورد فراوانی توزیع  .4-6نمودار 

  
  

 محدودهفشار داخل چشم در بیماران گروه مورد عمدتاً در فراوانی توزیع ، 4- 6بر اساس نمودار    
  .ه استمیلی متر جیوه بود 4/0-35/0

  



٣١ 
 

  
  نسبت کاپ به دیسک در بیماران گروه مورد  فراوانی توزیع .4-7نمودار 

  
 محدودهدر بیماران گروه مورد در  فراوانی نسبت کاپ به دیسکتوزیع عمده ، 4-7بر اساس نمودار     
  .ه استبود 90/0-82/0

  



٣٢ 
 

  
  توزیع فراوانی فشار داخل چشم در بیماران گروه شاهد .4-8نمودار 

  
  

توزیع فراوانی فشار داخل چشم در بیماران گروه شاهد عمدتاً در محدوده ، 4-8بر اساس نمودار     
  .میلی متر جیوه بوده است 28/0-24/0

 
  



٣٣ 
 

  
  توزیع فراوانی نسبت کاپ به دیسک در بیماران گروه شاهد  .4- 9نمودار  

  
در با یک پیک توزیع فراوانی نسبت کاپ به دیسک در بیماران گروه شاهد ، 4- 9بر اساس نمودار     

  .همراه بود 78/0-80/0محدوده 



٣٤ 
 

  
  مقایسه توزیع فراوانی حدت بینایی بیماران در دو گروه مورد و شاهد .4-10نمودار 

  
حدت بینایی در بیماران گروه مورد با کاهش بیشتري نسبت به گروه شاهد ، 4-10بر اساس نمودار     

  . همراه بود
  
  



٣٥ 
 

  
  توزیع فراوانی حدت بینایی در بیماران گروه مورد .4-11نمودار 

  
  

  .در بیماران گروه مورد، فراوانی بیشتري داشت 40/20حدت بینایی ، 4-11بر اساس نمودار     
  
  
  
  



٣٦ 
 

  
  توزیع فراوانی حدت بینایی در بیماران گروه شاهد .4-12نمودار 

  
  .در بیماران گروه شاهد، فراوانی بیشتري داشت 32/20حدت بینایی ، 4-12بر اساس نمودار    
  
  
  
  



٣٧ 
 

  بر حسب متغیرهاي دموگرافیک بین دو گروه مورد و شاهد کیومتریب يفاکتورهامقایسه  .4- 2 جدول

  کیومتریب يفاکتورها                 
  دموگرافیک تغیرم

  Pمقدار 
  شاهد  مورد

IOP  VCDR  VA IOP  VCDR  VA 

  >0001/0  51/0  063/0  002/0  27/0  013/0  سن
  033/0 57/0 63/0 64/0 51/0 18/0  جنس

  
در گروه مورد، فشار داخل چشم و حدت بینایی بر حسب سن، تفاوت ، 4-2 جدولبر اساس     

در . بر حسب جنس، اختالف معناداري نداشتند کیومتریب يفاکتورهامعناداري داشتند اما هیچ یک از 
 يفاکتورهاگروه شاهد نیز، حدت بینایی بر حسب سن و جنس، اختالف معناداري داشت، اما سایر 

  .تفاوت معناداري نداشتند بر حسب سن و جنس، کیومتریب
  

  و متغیرهاي دموگرافیک در دو گروه مورد و شاهد کیومتریب يفاکتورهابررسی رابطه همبستگی میان  .4- 3 جدول

  کیومتریب يفاکتورها                 
  دموگرافیک تغیرم

  Pمقدار 
  شاهد  مورد

IOP  VCDR  VA IOP  VCDR  VA 

  >0001/0  73/0  023/0  >0001/0  18/0  37/0  سن
  013/0 66/0 11/0  28/0 84/0 99/0  جنس

  
در گروه مورد، حدت بینایی با سن، ارتباط معناداري داشت اما با جنس رابطه ، 4-3 جدولبر اساس     

در . نداشتند جنس سن و نیز ارتباط معناداري با کیومتریب يفاکتورها سایر. معناداري نداشت همبستگی
و نه (فشار داخل چشم نیز با سن. معناداري داشت ارتباطسن و جنس، با گروه شاهد نیز، حدت بینایی 

عالوه بر این، نسبت کاپ به دیسک با سن و جنس ارتباط . ، رابطه همبستگی معناداري داشت)با جنس
   . معناداري نداشت

  
  
  



٣٨ 
 

  
  توزیع فراوانی فشار داخل چشم بر حسب سن در بیماران گروه مورد .4-13نمودار 

  
  

سال از  50-70توزیع فشار داخل چشم در محدوده سنی در گروه مورد، ، 4-13بر اساس نمودار     
  .بوده استبیشترین فراوانی برخوردار 

  
  



٣٩ 
 

  
  جنس در بیماران گروه مورد بین دوفشار داخل چشم  مقایسه میانگین .4-14نمودار 

  
  

بین دو جنس تقریباً برابر بوده فشار داخل چشم  میانگیندر گروه مورد، ، 4-14بر اساس نمودار     
   .است

  
  
  



٤٠ 
 

  
  فشار داخل چشم بر حسب نوع ماده مخدر مصرفی در بیماران گروه مورد میانگین .4-15نمودار 

  
  

بیشترین میزان فشار داخل چشم در مصرف کنندگان ماده در گروه مورد، ، 4-15بر اساس نمودار    
  .مخدر حشیش مشاهده گردید

  
  
  



٤١ 
 

  
  توزیع فراوانی فشار داخل چشم بر حسب مدت زمان اعتیاد در بیماران گروه مورد .4-16نمودار 

  
  

بیشترین میزان فشار داخل چشم در بیماران با سابقه اعتیاد در گروه مورد، ، 4-16بر اساس نمودار     
  .سال وجود داشت 10حوالی 

  
  
  



٤٢ 
 

  
  بر حسب سن در بیماران گروه موردتوزیع فراوانی نسبت کاپ به دیسک  .4-17نمودار 

  
  

بیشترین مقدار به دست آمده از محاسبه نسبت کاپ به در گروه مورد، ، 4-17بر اساس نمودار      
  .ساله مشاهده شد 50-70دیسک در بیماران 

  
  
  



٤٣ 
 

  
  جنس در بیماران گروه مورد بین دونسبت کاپ به دیسک  مقایسه میانگین .4-18نمودار 

  
  

میانگین نسبت کاپ به دیسک بین دو جنس تقریباً برابر در گروه مورد، ، 4-18نمودار بر اساس     
  .بوده است

  
  



٤٤ 
 

  
  نسبت کاپ به دیسک بر حسب نوع ماده مخدر مصرفی در بیماران گروه مورد میانگین .4-19نمودار 

  
  

کنندگان میانگین نسبت کاپ به دیسک در میان مصرف در گروه مورد، ، 4-19بر اساس نمودار     
  .انواع مواد مخدر مصرفی تقریباً برابر بوده است

  
  
  



٤٥ 
 

  
  توزیع فراوانی نسبت کاپ به دیسک بر حسب مدت زمان اعتیاد در بیماران گروه مورد .4-20نمودار 

  
  

توزیع نسبت کاپ به دیسک در بیماران با سابقه اعتیاد در گروه مورد، ، 4-20بر اساس نمودار     
  .بیشترین فراوانی همراه بودسال با  10حوالی 

  
  
  



٤٦ 
 

  
  توزیع فراوانی حدت بینایی بر حسب سن در بیماران گروه مورد .4-21نمودار 

  
  

  .کاهش حدت بینایی در سنین باالتر بیشتر بوددر گروه مورد، ، 4-21بر اساس نمودار     
  

  
  
  



٤٧ 
 

  
  بیماران گروه مورد توزیع فراوانی حدت بینایی بر حسب جنس در .4-22نمودار                

  
  

جنس مذکر بیشتر و این توزیع در کاهش حدت بینایی در در گروه مورد، ، 4- 22بر اساس نمودار      
  .با فراوانی قابل مالحظه اي همراه بود 50/20و  40/20حدت 

  
  



٤٨ 
 

  
  مورد توزیع فراوانی حدت بینایی بر حسب نوع ماده مخدر مصرفی در بیماران گروه .4- 23نمودار        

  
  

در  50/20و  40/20در گروه مورد، کاهش حدت بینایی در محدوده ، 4-22بر اساس نمودار      
و  32/20مصرف کنندگان تریاك و متادون بیشتر بود و در مصرف کنندگان شیشه با دو پیک در حدت 

  .نمایان گردید 80/20
  



٤٩ 
 

  
  اعتیاد در بیماران گروه موردتوزیع فراوانی حدت بینایی بر حسب مدت زمان  .4-24نمودار 

  
در گروه مورد، کاهش حدت بینایی در بیماران با سابقه طوالنی تر مصرف ، 4-24بر اساس نمودار     

  .مواد مخدر، بیشتر بود

  



٥٠ 
 

  
  توزیع فراوانی فشار داخل چشم بر حسب سن در بیماران گروه شاهد .4-25نمودار 

  
  

سال  55-75توزیع فشار داخل چشم در محدوده سنی  در گروه شاهد،، 4- 25بر اساس نمودار     
  .بیشتر بود

  
  
  



٥١ 
 

  
  جنس در بیماران گروه شاهد بین دوفشار داخل چشم  مقایسه میانگین .4-26نمودار 

  
  

  .در گروه شاهد، میانگین فشار داخل چشم در جنس مذکر بیشتر بود، 4-26بر اساس نمودار     
  
  
  



٥٢ 
 

  
  نسبت کاپ به دیسک بر حسب سن در بیماران گروه شاهدتوزیع فراوانی  .4-27نمودار 

  
  

سال  55-75توزیع نسبت کاپ به دیسک در محدوده سنی در گروه شاهد، ، 4-27بر اساس نمودار     
  .با فراوانی بیشتري همراه بود

  
  
  



٥٣ 
 

  

  
  جنس در بیماران گروه شاهد بین دونسبت کاپ به دیسک  مقایسه میانگین .4-28نمودار 

  
در گروه شاهد، میانگین نسبت کاپ به دیسک بین دو جنس تقریباً برابر ، 4-28بر اساس نمودار     

  . بوده است
  



٥٤ 
 

  
  توزیع فراوانی حدت بینایی بر حسب سن در بیماران گروه شاهد .4-29نمودار 

  
  

  .در گروه شاهد، کاهش حدت بینایی در سنین باالتر بیشتر بود، 4-29بر اساس نمودار     
  

  
  
  



٥٥ 
 

  
  توزیع فراوانی حدت بینایی بر حسب جنس در بیماران گروه شاهد .4-30نمودار                     

  
 40/20جنس مذکر و در حدت  32/20در گروه شاهد، در حدت بینایی ، 4-30بر اساس نمودار     

  .جنس مؤنث با بیشترین فراوانی همراه بود



٥٦ 
 

  
  همبستگی فشار داخل چشم و سن بیماران گروه مورد رابطه .4-31نمودار                       

  
  

معناداري در گروه مورد، فشار داخل چشم با سن بیماران، رابطه همبستگی ، 4-31بر اساس نمودار    
  .نداشت



٥٧ 
 

  
  رابطه همبستگی فشار داخل چشم و جنس بیماران گروه مورد .4- 32نمودار                         

  
  

در گروه مورد، فشار داخل چشم با جنس بیماران، رابطه همبستگی ، 4- 32بر اساس نمودار     
  .معناداري نداشت

  
  



٥٨ 
 

  
  رابطه همبستگی فشار داخل چشم و نوع ماده مخدر مصرفی در بیماران گروه مورد .4-33نمودار               

  
  

نوع ماده مخدر مصرفی، رابطه در گروه مورد، فشار داخل چشم با ، 4- 33بر اساس نمودار     
  .همبستگی معناداري نداشت

  
  



٥٩ 
 

  
  رابطه همبستگی فشار داخل چشم و مدت زمان اعتیاد در بیماران گروه مورد .4- 34نمودار                      

  
  

در گروه مورد، فشار داخل چشم با مدت زمان اعتیاد بیماران، رابطه ، 4- 34بر اساس نمودار     
داشت، به گونه اي که افزایش طول مدت مصرف، با افزایش فشار داخل چشم  مستقیمیهمبستگی 

  .لحاظ آماري معنادار نبود زد، اگرچه این ارتباط اهمراه بو
  
  



٦٠ 
 

  
  رابطه همبستگی نسبت کاپ به دیسک و سن بیماران گروه مورد .4-35نمودار                             

  
  

با سن بیماران، رابطه همبستگی  نسبت کاپ به دیسکدر گروه مورد، ، 4-35بر اساس نمودار    
، اگرچه این می یافت افزایش نسبت کاپ به دیسکداشت، به گونه اي که با افزایش سن،  مستقیمی

  .ارتباط از نظر آماري معنادار نبود
  
  



٦١ 
 

  
  جنس بیماران گروه موردرابطه همبستگی نسبت کاپ به دیسک و  .4-36نمودار                           

  
  

در گروه مورد، نسبت کاپ به دیسک با جنس بیماران، رابطه همبستگی ، 4-36بر اساس نمودار     
  .معناداري نداشت

  
  
  



٦٢ 
 

  
  رابطه همبستگی نسبت کاپ به دیسک و نوع ماده مخدر مصرفی در بیماران گروه مورد .4-37نمودار         

  
  

گروه مورد، نسبت کاپ به دیسک با نوع ماده مخدر مصرفی، رابطه در ، 4-37بر اساس نمودار     
  .همبستگی معناداري نداشت

  
  



٦٣ 
 

  
  رابطه همبستگی نسبت کاپ به دیسک و مدت زمان اعتیاد در بیماران گروه مورد .4-38نمودار                 

  
  

اعتیاد بیماران، رابطه در گروه مورد، نسبت کاپ به دیسک با مدت زمان ، 4-38بر اساس نمودار     
همبستگی مستقیمی داشت، به گونه اي که افزایش طول مدت مصرف، با افزایش نسبت کاپ به دیسک 

  .همراه بود، اگرچه این ارتباط ار لحاظ آماري معنادار نبود
  



٦٤ 
 

  
  بیماران گروه مورد سنو  حدت بیناییرابطه همبستگی  .4-39نمودار                     

  
  

در گروه مورد، حدت بینایی با سن بیماران، رابطه همبستگی معکوس و ، 4-39بر اساس نمودار     
  . معناداري داشت، به گونه اي که با افزایش سن، حدت بینایی با کاهش بیشتري همراه بود

  
  



٦٥ 
 

  
  رابطه همبستگی حدت بینایی و جنس بیماران گروه مورد .4-40نمودار                        

  
  

در گروه مورد، نسبت کاپ به دیسک با جنس بیماران، رابطه همبستگی ، 4- 40بر اساس نمودار     
  .اندکی بیشتر بودکاهش حدت بینایی معناداري نداشت، اگرچه در جنس مؤنث 
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  رابطه همبستگی حدت بینایی و نوع ماده مخدر مصرفی در بیماران گروه مورد .4-41نمودار                    

  
  

در گروه مورد، حدت بینایی با نوع ماده مخدر مصرفی، رابطه همبستگی ، 4-41بر اساس نمودار     
  .معناداري نداشت
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  رابطه همبستگی حدت بینایی و مدت زمان اعتیاد در بیماران گروه مورد .4- 42نمودار                            

  
  

حدت بینایی با مدت زمان اعتیاد، رابطه همبستگی معکوس در گروه مورد، ، 4-42بر اساس نمودار     
و معناداري داست، به گونه اي که با افزایش طول مدت مصرف، حدت بینایی با کاهش بیشتري همراه 

  .بود
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  شاهدرابطه همبستگی فشار داخل چشم و سن بیماران گروه  .4-43نمودار                           

  
  

در گروه شاهد، فشار داخل چشم با سن بیماران، رابطه همبستگی مستقیم و ، 4-43بر اساس نمودار     
  .معناداري داشت، به گونه اي که با افزایش سن، فشار داخل چشم نیز افزایش می یافت
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  شاهدرابطه همبستگی فشار داخل چشم و جنس بیماران گروه  .4-44نمودار                             

  
  

در گروه شاهد، فشار داخل چشم با جنس بیماران، رابطه همبستگی معناداري ، 4-44بر اساس نمودار     
  .نداشت، اگرچه در جنس مؤنث کاهش حدت بینایی اندکی کمتر بود
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  شاهدرابطه همبستگی نسبت کاپ به دیسک و سن بیماران گروه  .4-45نمودار                     

  
  

در گروه شاهد، نسبت کاپ به دیسک با سن بیماران، رابطه همبستگی ، 4-45بر اساس نمودار     
  .معناداري نداشت، اگرچه با افزایش سن، فشار داخل چشم اندکی افزایش داشت
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  شاهدرابطه همبستگی نسبت کاپ به دیسک و جنس بیماران گروه  .4-46نمودار                       

  
  

در گروه شاهد، نسبت کاپ به دیسک با جنس بیماران، رابطه همبستگی ، 4-46بر اساس نمودار     
  .معناداري نداشت
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  شاهدرابطه همبستگی حدت بینایی و سن بیماران گروه  .4-47نمودار                        

  
  

همبستگی معکوس و  در گروه شاهد، حدت بینایی با سن بیماران، رابطه، 4-47بر اساس نمودار     
  .معناداري داشت، به گونه اي که با افزایش سن، حدت بینایی با کاهش چشمگیري همراه بود



٧٣ 
 

  
  شاهدرابطه همبستگی حدت بینایی و جنس بیماران گروه  .4-48نمودار                        

  
  

بیماران، رابطه همبستگی در گروه شاهد، نسبت کاپ به دیسک با جنس ، 4-48بر اساس نمودار     
  .معناداري داشت، به گونه اي که در جنس مؤنث، حدت بینایی با کاهش بیشتري همراه بود
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  :پنجمفصل 

و  گیري نتیجه ،بحث
  پیشنهادات
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   :بحث - 1-5
. با بیماران غیرمعتاد مقایسه شدند معتاد به مواد مخدر POAGبیماران مبتال به ، در مطالعه حاضر     

بود و دو گروه از لحاظ جنسیتی  سال کمتر از گروه شاهد 10میانگین سنی بیماران گروه مورد حدود 
تعداد بیماران مذکر بودند و %) 72(با یکدیگر همسان نبودند، به گونه اي که اغلب بیماران گروه مورد

ز بیماران مؤنث بود، در حالی که در گروه شاهد، تعداد برابر بیشتر ا 5/2مذکر در گروه مورد حدود 
شیشه و تریاك به ترتیب شایع ترین ماده مخدر مصرفی . کمتر از بیماران مؤنث بود% 4بیماران مذکر 

فشار داخل چشم در گروه مورد  .سال بود 11در بیماران گروه مورد بودند و میانه مدت زمان اعتیاد 
بیشتر بود که بر  6/0شتر از گروه شاهد و نسبت کاپ به دیسک نیز حدود میلی متر جیوه بی 4/0حدود 

، اختالف آماري معناداري وجود VCDRو  IOPاین اساس، بین دو گروه مورد و شاهد از لحاظ 
در مقابل  40/20(یافته بودگروه شاهد کاهش بیشتر از  پلهحدت بینایی نیز در گروه مورد یک . داشت

 در بیماران معتاد IOP .یافت نشد VAجود، تفاوت معناداري بین دو گروه از نظر ، اما با این و)32/20
از سوي دیگر، در . با باال رفتن سن، افزایش معناداري یافته بود، اما بین دو جنس تقریباً برابر بود

حوالی باال  IOPمشاهده شد و اغلب بیماران با  IOPباالتري از نسبتاً مصرف کنندگان حشیش، مقادیر 
در  IOP نسبی در گروه شاهد نیز با وجود افزایش .سال سابقه سوء مصرف مواد مخدر را داشتند 10

در بیماران معتاد در سنین  VCDR .و جنس مذکر، تفاوت معناداري از این لحاظ یافت نشد سنین باال
باالتر با افزایش نسبی همراه بود اما بین دو جنس و مصرف کنندگان انواع مواد مخدر تقریباً برابر بود و 

در سنین  VCDRدر گروه شاهد نیز  .سال سابقه اعتیاد داشتند 10باال حوالی  VCDRاغلب بیماران با 
اً برابر بود و از لحاظ سن و جنس تفاوت معناداري باالتر افزایش نسبی داشت و بین دو جنس تقریب

در جنس مذکر  VAدر بیماران معتاد با باال رفتن سن، افزایش معناداري داشت و کاهش  VA .نداشت
با فراوانی بیشتري همراه بود، اگرچه از لحاظ آماري  50/20و  40/20بیشتر و این توزیع در حدت 

در مصرف کنندگان تریاك و متادون  50/20و  40/20دوده در مح VAهمچنین کاهش  .معنادار نبود
این حدت . مشاهده گردید 80/20و  32/20بیشتر بود و در مصرف کنندگان شیشه با دو پیک در حدت 
در سنین باالتر  VAدر گروه شاهد، کاهش . در بیماران با سابقه طوالنی تر اعتیاد، افزایش نسبی داشت

جنس مؤنث،  40/20جنس مذکر و در حدت  32/20د و در حدت با افزایش معناداري همراه بو
با  VAدر گروه مورد،  .بیشترین فراوانی را دارا بودند که از لحاظ سن و جنس، تفاوت معناداري داشتند

سایر متغیرهاي . سن، ارتباط معناداري داشت اما با جنس رابطه همبستگی معناداري نداشت
در گروه شاهد نیز، . نیز ارتباط معناداري با سن و جنس نداشتند VCDRو  IOPاز قبیل  افتالمولوژیک

VA با سن و جنس، ارتباط معناداري داشت .IOP رابطه همبستگی معناداري )و نه با جنس(نیز با سن ،



٧٦ 
 

با مدت زمان اعتیاد،  VAدر گروه مورد، . با سن و جنس ارتباط معناداري نداشت VCDR اما. داشت
در حالی که . رابطه همبستگی معناداري داشت اما با نوع ماده مخدر مصرفی، ارتباط معناداري نداشت

IOP  وVCDR با نوع ماده مخدر مصرفی و مدت زمان اعتیاد، ارتباط معناداري نداشتند.  
ورهاي بیومتریک و فاکت PAOGمطالعات انجام شده پیرامون رابطه سوء مصرف مواد مخدر و     

 PAOGبا آن بسیار اندك است و اغلب مطالعات موجود به بررسی ارتباط استعمال سیگار و مرتبط 
با این وجود، مقایسه نتایج حاصل از مطالعه با یافته هاي سایر محققان در این زمینه می . پرداخته اند

 گاریمصرف س نیب یارتباط داد کهنشان  2012و همکاران در سال  Wangمطالعه . تواند مفید واقع شود
و فشار  سکینسبت کاپ به د يور دنیکش گاریاز س یاثر مشخصوجود نداشت و  POAGو بروز 

در مطالعه حاضر، ارتباط سوء مصرف مواد مخدر . )6(مشاهده نشد مارانیدر ب هیچشم و ضخامت قرن
تایج حاصل نشان داد که ارتباط مورد ارزیابی قرار گرفت و ن POAGبا فاکتورهاي بیومتریک مرتبط با 

معناداري بین فاکتورهاي بیومتریک مورد بررسی و نوع ماده مخدر مصرفی و مدت زمان اعتیاد وجود 
ندارد و فقط حدت بینایی با مدت زمان اعتیاد ارتباط معناداري داشت که می تواند به عنوان عوارض 

ح باشد که باعث کاهش حدت بینایی با سوء مصرف مواد مخدر به صورت مستقل از گلوکوم هم مطر
با این وجود بین دو گروه بیماران معتاد و غیر معتاد مبتال به . افزایش طول مدت مصرف شده است

POAG  به جز (فاکتورهاي بیومتریکاز لحاظVA ( تفاوت معناداري وجود داشت که می تواند اثر
مخدوش کنندگی عوامل مخدوش کننده اي نظیر سن، جنس، نژاد و غیره باشد، چرا که دو گروه مورد 
بررسی در این مطالعه از لحاظ متغیرهاي فوق همسان سازي نشده اند، از این رو نمی توان بدون از بین 

اثر سوء مصرف مواد مخدر و فاکتورهاي بیومتریک مرتبط با  بردن اثر آن ها به طور قطعی پیرامون
POAG اظهار نظر نمود.Renard  گاریس يمصرف باال نشان دادند که 2012سال  رنیز دهمکاران  و 

در مطالعه حاضر نیز افزایش طول مدت اعتیاد با . )22(بوده است POAGابتال به یک فاکتور خطر 
و این کاهش در میان مصرف کنندگان تریاك و متادون بیشتر مشاهده  همراه بود VAکاهش معنادار 

نشد، اما با این وجود مواد مخدر از لحاظ ترکیب شیمیایی و اثرات بیوشیمیایی چندان با سیگار قابل 
 نینشان داد که نسبت شانس مواجهه با کوکائ 2011همکاران در سال  و Frenchمطالعه . مقایسه نیستند

افراد معتاد . معنادار بود زنان يمردان و هم برا يهم برا يمبتال به گلوکوم، از نظر آمار مارانیب انیدر م
 جهینتدر . بدون سابقه مواجهه با مواد مخدر بودند مارانیسال جوان تر از ب 18 باًیمبتال به گلوکوم تقر

در  ).23(وم هستندکننده گلوک ییگو شیمواد مخدر، پ ریو احتماالً سا نیسوء مصرف کوکائ نکهیا
مطالعه حاضر فاکتورهاي بیومتریک مرتبط با گلوکوم در بیماران معتاد از لحاظ جنس تفاوت معناداري 

همچنین میانگین سنی بیماران . به طور نسبی در مردان بیشتر بود VAبا هم نداشتند، اگرچه کاهش 
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نشان  2009در سال  و همکاران  Zanon-Moreno.سال کمتر از بیماران غیرمعتاد بود 10معتاد حدود 
در زنان  POAG شرفتیابتال و پ يفاکتور برا سکیر کیتواند به عنوان  یم گاریمصرف س دادند که

بیماران معتاد در  POAGدر مطالعه حاضر نسبت شانس و میزان خطر ابتال به . )24(محسوب شود
فقط روري خود نشان دادند که با مطالعه م 2008در سال و همکاران    Edwards.محاسبه نشده است

مقاالت ارتباط  ریو در سا وجود داشت POAGو ابتال به  گاریمصرف س نیب يرابطه قو ،مطالعه 2در 
 IOPدر مطالعه حاضر نیز بین دو گروه بیماران معتاد و غیرمعتاد از لحاظ . )25(بود فیدو ضع نیا نیب

رابطه همبستگی معناداري بین فاکتورهاي تفاوت معناداري وجود داشت اما ) VAاما نه ( VCDRو 
و سوء مصرف مواد مخدر یافت نشد، اگرچه مدت زمان اعتیاد، متغیر تأثیرگذارتري  POAGبیومتریک 

 Fan. باشد POAGبود و این تناقض در یافته ها می تواند به علت نقش سایر متغیرهاي دخیل در بروز 

استعمال  به طور واضح با مصرف الکل و POAGکه  ندنشان داد 2004همکاران نیز در سال  و 
در مطالعه حاضر این ارتباط معنادار بین تغییرات پاتولوژیک فاکتورهاي . )10(داشتارتباط  اتیدخان

نشان  2003در سال  و همکاران  Leeمطالعه. بیومتریک گلوکوم و سوء مصرف مواد مخدر یافت نشد
 گاریافراد داشتند و س رینسبت به سا يچشم باالتر متوسط فشاریدند، کش یم گاریکه س يافراد داد
بین دو گروه مورد و شاهد  IOPدر مطالعه حاضر . )26(بوددر ارتباط  IOPبه طور واضح با  دنیکش

نسبت به  IOPمیلی متر جیوه افزایش  4/0تفاوت معناداري داشت، به گونه اي که بیماران معتاد حدود 
و سوء مصرف مواد مخدر  IOPوجود رابطه همبستگی معناداري بین  با این. بیماران غیرمعتاد داشتند

  .یافت نشد
با توجه به مطالب فوق به نظر می رسد که دخانیات از جمله سیگار به عنوان یک ریسک فاکتور در     

و اثرات آن ها بر  POAGمطرح است اما پیرامون نقش سوء مصرف مواد مخدر در بروز  POAGبروز 
از این رو براي اثبات نقش . بیومتریک و افتالمولوژیک، داده هاي چندانی در دسترس نیستفاکتورهاي 

حتی ممکن  .احتمالی این مواد بر گلوکوم نیاز به حذف فاکتورهاي مخدوش کننده و تأثیرگذار است
. بیماري تأثیر گذار باشد بروزاست نحوه مصرف مواد مخدر اعم از تزریقی، تدخینی یا استنشاقی در 

و فاکتورهاي بیومتریک مرتبط با آن  POAGبنابراین همچنان تأثیر اعتیاد به مواد مخدر بر بروز 
  .نامشخص باقی مانده است

  :نتیجه گیري - 2-5
بین بیماران معتاد و غیر معتاد از لحاظ فاکتورهاي بیومتریک مرتبط با  نتایج این مطالعه نشان داد که     

POAG  اختالف معناداري وجود داشت، اگرچه رابطه همبستگی معناداري بین فاکتورهاي بیومتریک و
  . سوء مصرف مواد مخدر یافت نشد
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   :پیشنهادات - 3-5
و با حذف عوامل یرد مطالعات تکمیلی بعدي با حجم نمونه بیشتر انجام گ کهپیشنهاد می شود       

مرتبط با نقش سوء مصرف انواع مواد مخدر بر بروز گلوکوم و فاکتورهاي بیومتریک  ،مخدوش کننده
از سوي دیگر با طراحی پژوهش هاي مداخله اي، اثر ترك اعتیاد بر بهبود روند . آن بررسی گردد

انتشار همچنین نتایج حاصل از مطالعه در ژورنالهاي علمی و پژوهشی . بیماري مورد ارزیابی قرار گیرد
بد تا در دسترس سایر محققان قرار گیرد و بدین وسیله گامی در جهت شناخت بیشتر بیماري و یا

  .  عوامل مؤثر بر آن برداشته شود
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  فرم جمع آوري داده ها :پیوست
  

به گلوکوم زاویه باز  بررسی تأثیر اعتیاد به مواد مخدر بر فاکتورهاي بیومتریک مرتبط با گلوکوم در بیماران مبتال
  اولیه

  
  مرد           زن:       جنس.                                   ...:............سن

  بلی        خیر:     مصرف سیگار
  :.........تعداد سال هاي مصرف سیگار:.......                    مقدار مصرف  سیگار بر حسب نخ در روز

  بلی         خیر:  مصرف مواد اعتیاد آور
  .) کنید،عالمت بزنید ه میدر صورتی که از بیش از یک نوع ماده  استفاد:(نوع ماده مصرفی

    ترامادول         کراك            حشیش    شیشه          مورفین            هروئین             تریاك
  .............:تعداد سال هاي سابقه مصرف مواد

  .....................:مقدار مصرف در هر روز
        تزریقی           استنشاقی         خوراکی :  ریقه استفادهط

  ...................):در صورت ترك اعتیاد(تعداد سال هاي پاك بودن
  بلی          خیر      :  آیا در حال حاضر از دارویی جهت ترك اعتیاد استفاده می کنید؟

 ):.............. در صورت مصرف(نام دارو

  خیر   بلی           : مصرف داروي توهم زا              خیر                  بلی          :  مصرف الکل
    

 .....................................:.....................این قسمت توسط پزشک تکمیل شود........................................................

  
  .................:....................نام داروي تجویز شده جهت درمان   

V.A: OD:……..…              TA: OD:……..…             C/D: OD:……….. 
                        OS:………...                OS:……….           OS:………. 
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   :چکیده انگلیسی
  

Title: The Study of the Relationship between Drug Abuse and Biometric Factors 
Associated with Glaucoma in Patient with Primary Open-Angle Glaucoma 
  
Background: Primary open-angle glaucoma (PAOG) is a chronic and acquired 
optic neuropathy, that smoking and drug abuse is considered as its potential 
risk factors. The aim of this study was to assess the relationship between 
drug abuse and biometric factors associated with glaucoma in patient with 
primary open-angle glaucoma. 
Materials & Methods: In this case-control study, 100 patients with POAG in 
both groups; addicts (cases) and non-addicts (controls) were studied. After 
recording demographic characteristics of the patients, biometric factors such 
as intraocular pressure (IOP), vertical cup-to-disc ratio (VCDR) and visual 
acuity (VA) was assessed. The collected data were analyzed using SPSS-21 
statistical software. 
Results: In case group, the mean age of addicted patients was 51.2±13.6 
years, and in control group was 61.2±11.8 years. 72% of cases and 46% of 
controls were male. The mean IOP in case and control groups were 
0.34±0.04 and 0.30±0.05 mmHg, respectively (P<0.0001). The mean VCDR 
in case and control groups were 0.84±0.05 and 0.78±0.06, respectively 
(P<0.0001). The median VA in case group was 20/40, and in control group 
was 20/32, there was no statistically significant difference between two 
groups, (P>0.05). None of biometric factors had no significant correlation 
with type of substance and duration of addiction (except VA)(P>0.05). 
Discussion & Conclusion: The results of this study indicated there were 
significant differences between addicted and non-addicted patients in 
biometric factors associated with POAG. However, no significant 
correlation was found between biometric factors and drug abuse. 
Keywords: Drug Abuse, Biometric Factors, Primary Open-Angle Glaucoma 

 


