دانبگوه علوم پزشکی شیراا
درمونگوه بم پزشکی پوستچی

گلوکوم:

انواع گلوکوم کدامند؟

گلوکوم یا آب سیاه بیماری ای است که بخاطر افزایش فشار هاای
داخل چشم عصب بینایی آسایب مای بینادم هماانطور کاه مای دانیاد
عصب بینایی مسئول انتقال اطالعات بینایی به مرکز مغاز اساتم

گلوکوم(آب سیاه)

پس در نتیجه با آسیب دیدن این عصبب کبم کبم در میبدان
بینایی نقص ایجاد میشود و اگر درمان نشود و پیشرفت کنبد

گلوکوم را می توان به دو دسته ،گلوکووم ااوهوه بووا و گلوکووم ااوهوه
بست ه تقسیم کرد .خوب است شمو هم بدانیود کوه ااوهوه بوم بوه
بخبی اا بم گفته می شود که بین عنبیه (بخش رنگوی بومو و
قرنیه (بخش شفوف بمو قرار گرفته است .به طور معمول در نوحیه
جلوهی بم موهعی شفوف در حرکت است؛ اهن موهع در داخل بم

احتمال نابینایی کامل بسیار زیاد است.

تولید میشود و اا نوحیه ااوهه بم خورج میگردد .در صوورتی کوه
ااوهه بم د ور آسیب شده هو بسته شود ،اهن موهع قودر بوه خوروج
اا بم نیست و موجب افزاهش فبور داخول بوم و بوروا گلوکووم
موووووووووووووووووووووووووووووویشووووووووووووووووووووووووووووووود.
در بیبتر موارد ،بیموران بو گلوکوم اا نوع ااوهه بوا روبرو میشوند ،امو
در صد قوبل توجهی اا بیموران نیز د ور تنگی هو بسوته بوودن ااوهوه
عامببببب بل ایجببببببباد گلوکبببببببوم چیسبببببببت؟

ترجمه و تنظیم :منا کاراندیش
ارهو فهرمونی نیو
کورشنوس پرستوری
امستون5931

در بعضی موارد عامل ایجاد گلوکوم قابل تشخیص است ماننبد
ضربه به چشم بعضی از اعمال جراحی چشبم و بسبته نبدن
زاویه چشم اما در بسیاری از موارد گلوکوم یب
علت نانناخته است و عوامل ژنتیب
ایجاد آن دخیل هستند.

بیمباری ببا

و میییبی فراوانبی در

بم هستند.

عالئم گلوکوم چیست؟
عالئووووم گلوکوووووم بوووور حسووووب نوووووع آن متفوووووو اسووووت:

الف:

گلوکوم مودراادی بو عالئموی اا قبیول سوفیدی قرنیوه ،اشو

رهزش ،ترس اا نور و بزرگی بم ظوهر میشود.

ب :گلوکوم ااوهه بوا :در اغلب موارد گلوکووم ااوهوه بووا (و همچنوین
گلوکوم ااوهه بستهو مزمن ،بیمور متوجه وجود گلوکوم نمیشود مگور
اهنکووه بیموووری بسوویور پیبوورفت کنوود و اخووتالل در میوودان بددی
نورها ،تهوع و سدتفی

بدیول یکندد در مندین شدی ی ی ،بیمدار

ورت ورژ ند

بده میدم پزشدک ی د ده کدیده و ت دت

باید به

در دددددداا فددددددوری قددددددی ر گیددددددید بینوووووووهی اهدووووووود شووووووود.

ج:

گلوکوم ااوهه بسته حود :اهن بیموری بو عالئم حود کوهش دهود در

بم ،اش

رهزش ،ترس اا نور ،دهدن هوله و رنگین کمون

آیا گلوکوم قابل درمان است؟
غربالگری گلوکوم
در روند بیماری گلوکوم ،عصب بینایی به تددری آسدیب یبیندد و
سددلو های عص د ی ودددود در آا دمددار ددی

تدددری ی یشددوند

تشخیص این بیماری در مراحل اولیه ،کمک زیادی در کنترل

هنگا ی کده گلوکدوم تید یا د ده یشدود بدی ی ب یدی ل فیدا

و حتی بهبود بیماری داردم

عصب میم که ل بین رفته ست در انی (در حا حاضی) ودود

غربالگری بیماری آب سیاه یا گلوکوم برای همه افراد

دددلی ل در ددداا گلوکدددوم ،دلدددوگییی ل پییدددیفت

ضرورتی نداردم بیماری شیوع زیادی ندارد و اگر بخواهیم همه

بیماری و حفظ دید باقیمانده بی ی ن ام دور لنددگی عدادی بیمدار

افراد را از نظر وجود تشخیص زودرس غربالگری کنیم،

ست .ویزیت نظم پزشک و ستفاده نظم لد روها بسدیار کمدک

مقرون به صرفه نخواهد بودم بروز گلوکوم در افراد مسن

کننده خو هد بود

شیوع بیشتری داردم  2گروه برای غربالگری در نظر گرفته

ندددد رد هدددد

میشوند؛ افرادی که بیشتر از  04سال دارند و افرادی که یکی

گلوکوم چگونه تشخیص داده میشود؟

از اعضای خانوادهشان مبتال به بیماری گلوکوم استم گلوکوم
در غلب و رد

اینه کا ل شا ل ند له گییی فیار د خدل میدم،

ایندده ل ویدده میددم ،بیرسددی نمددای عصددب بینددایی و تسددت یددد ا
بینایی بی ی تی یا گلوکدوم کدافی سدتل وفدی در ب ودی دو رد
خددان نیدددال بددده ن دددام تسددتهای دیگدددی انندددد تصدددوییبید ری ل
سیعصب بینایی و ش ییه نیز ودود د رد

راههاااااااااای درماااااااااان گلوکاااااااااوم ک ام ااااااااا ؟

یکی از بیماریهای قابل پیشگیری ولی غیرقابلبرگشت است .
بیماری گلوکوم باعث افزایش فشار داخل کره چشم میشود و

در غلددب ددو رد بدده دددز گلوکددوم ددادرل دی و گلوکومهددای ل ویدده

فشار روی عصب اثر گذاشته و باعث از بین رفتن تدریجی آن

دورتی کده

میشودم آسیب جبرانناپذیر است و اگر صدمه زیاد باشد باعث

گلوکوم با در داا ب دی کنتدی نیدود ،بایدد در ااهدای دیگدی انندد

کوری بیمار میشودم با تشخیص زودرس میتوان جلوی

سدددددتفاده از لیااااا ر یدددددا سدددددایی اعمااااااح را ااااای ن دددددام پددددد یید.

پیشرفت بیماری را گرفتم

بسته ،درمان با قطرههای چشمی آغال یشدود و در

در گلوکوم ادرل دی و گلوکوم ل ویه بسته غلب نیال بده ییدی ل
روشهای دی حی گلوکوم ودود د رد که نوع آا ر میدم پزشدک
بی حسب شی یط بیمار نت اب یکند
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