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 هفته جهاني آب سياه (گلوكوم)

 (گلوكوم ) چيره شدن بر بيماري پنهان آب سياه

B.I.G.: Beat Invisible Glaucoma 
 

در تمام دنيا برگزار خواهد شد. انجمن گلوكوم ايـران بـه    1392اسفندماه  24تا  18ششمين هفته جهاني گلوكوم، از 
) بـه صـورت   WGPA) و انجمن جهاني بيمـاران مبـتال بـه گلوكـوم (    WGAعنوان عضوي از انجمن جهاني گلوكوم (

(چيره  BIGكنند: حركت عمومي  آگاهي عمومي در ارتباط با اين دزد خاموش بينايي تالش مي مشترك براي افزايش
اي  شروع شده است.در اين راه، نخستين نكتـه  1392/  2014شدن بر بيماري پنهان گلوكوم) با همين هدف در سال 

نوز هم بسياري از مـردم در  هاي صورت گرفته، ه ها و تالش كند آن است كه عليرغم تمام پيشرفت كه جلب توجه مي
دانند كـه بـه ايـن بيمـاري مبـتال هسـتند و هـيچ         ارتباط با اين بيماري آگاهي كافي ندارند و بسياري از بيماران نمي

 كنند. درماني دريافت نمي

كل انجمن گلوكوم استراليا، پيشنهاد شـده اسـت و    توسط دكتر جف پالرد، دبير 1392در سال  BIGحركت شعاري 
ميزان كم شناسايي گلوكوم از يك سو و افزايش شيوع بيماري گلوكوم به دليل افزايش اميد به زنـدگي  «وي،  به گفته

براي آموزش جوامع در ارتباط بـا بيمـاري آب    BIGهايي مانند  دهند كه راه حل و سن جوامع از سوي ديگر، نشان مي
ر جهان، ضروري هستند و به همين دليـل اسـت كـه    سياه و نياز به معاينه منظم عصب بينايي براي كاهش نابينايي د

 ».انتخاب شده است 1392/2014براي تشويق به يك حركت عمومي در هفته جهاني گلوكوم در سال  BIGشعار 

 

 

 



  ��ر�� ا���ن گ�و�وم ا�ان | 3 صفحه
 

 گلوكوم (آب سياه) چيست؟

رونـده عصـب بينـايي در محـل      ها آسيب پـيش  شود كه در آن هاي چشمي گفته مي اي از بيماري گلوكوم، به مجموعه
شـود.  بيشـتر    هاي بينايي به مغز اختالل ايجـاد مـي   شود و به همين دليل در انتقال داده روج آن از چشم ايجاد ميخ

گونه هشدار يا عالمت واضحي كـه بيمـار متوجـه آن شـود، بـه       موارد گلوكوم در صورتي كه درمان نشوند، بدون هيچ
برگشت است و  كنند.  اين آسيب بينايي عمدتاً غيرقابل سمت بدتر شدن فزاينده ديد و در نهايت نابينايي پيشرفت مي

 شود. گفته مي» دزد خاموش بينايي«به همين دليل است كه به بيماري گلوكوم، 

 

 

% موارد 90ناپذير است؛ با اين وجود از حدود  برگشت و درمان ترين دليل نابينايي غيرقابل در تمامي دنيا، گلوكوم شايع
ميليون نفر در دنيا به دليل اين بيمـاري نابينـا هسـتند و بـا      9توان پيشگيري كرد.   بيماري مي نابينايي ناشي از اين

افزايش سن جوامع و افزايش جمعيت، اين تعداد بيشتر خواهد شد. به دليل پيشـرفت خـاموش بيمـاري (حـداقل در     
ـ  50مراحل ابتدايي آن)، تا حدود  ه ايـن بيمـاري آگـاه نيسـتند و هـيچ      % از مبتاليان در كشورهاي پيشرفته از ابـتال ب

رسـد (طبـق    % مـي 90كننـده   يافته جهان، اين آمـار تـا حـد نگـران     كنند؛ در مناطق كمتر توسعه درماني دريافت نمي
 % هست).  70شده در ايران، متأسفانه اين عدد در ايران حدود  مطالعات انجام

هاي ديگر چشم باشـد كـه بـه     ن است ناشي از بيماريچندين نوع بيماري گلوكوم وجود دارد.  برخي از انواع آن ممك
اي بـراي ايجـاد    شده شود؛ اما اكثريت غالب موارد اوليه هستند، يعني  دليل شناخته ها انواع ثانويه گلوكوم گفته مي آن
چشم  ها پيدا نشده است.  زماني اين ديدگاه وجود داشت كه  دليل بيشتر يا تمام موارد آب سياه فشار باالي داخل آن

)IOP      است. با اين حال، حتي افرادي كه فشار باالي غيرطبيعي چشم ندارند هم ممكـن اسـت بـه آب سـياه مبـتال (
براي آب سياه است، اما عوامـل خطـر ديگـري ماننـد نـژاد، سـابقه       » عامل خطر«باشند. فشار باالي داخل چشم، يك 

 بيني باال و سن هم  وجود دارند. خانوادگي، نزديك

يـا در دوره شـيرخوارگي و كـودكي    ») مـادرزادي «نواع آب سياه ممكن است در زمان تولد رخ دهند (انـواع  برخي از ا
شـود و فراوانـي آن بـا     ؛ اما در اغلب موارد، آب سياه بعد از دهه چهارم زندگي ظاهر مي»)نوجوانان«ايجاد شوند (انواع 

 برابر است. شود. نسبت درگيري مردان و زنان تقريباً افزايش سن بيشتر مي

شود، آب سياه زاويه باز اوليه و آب سياه زاويـه بسـته هسـتند     ترين انواع بيماري آب سياه كه در بالغين ديده مي شايع
شـود و شـيوع بـااليي دارد. آب     كه دز نژادهاي گوناگون فراواني متفاوتي دارند. در ايران، هر دو نوع آب سياه ديده مي

 بيند تصويري كه بيمار گلوكومي مي    تصوير واقعي
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شود، اما گـاهي اوقـات آب سـياه زاويـه      رد مانند نوع زاويه باز به صورت مزمن ديده ميسياه زاويه بسته در بيشتر موا
تواند به صورت حاد ديده شود كه در اين حالت اغلب به صورت بيماري بسيار دردنـاك چشـمي بـا از دسـت      بسته مي

 شود. كند و يك فوريت پزشكي واقعي محسوب مي دادن سريع ديد  تظاهر پيدا مي

برگشت اسـت. بـا ايـن وجـود، درمـان       تاكنون هيچ عالجي براي آب سياه وجود ندارد و از دست دادن بينايي غيرقابل
تواند از دست دادن بيشتر بينايي را آهسـته يـا متوقـف كنـد. بـه همـين        طبي يا جراحي (ليزري يا در اتاق عمل) مي

ي و پيشگيري از پيشرفت بيماري به نـاتواني شـديد   دليل، شناسايي زودرس  بيماري براي محدود كردن  آسيب بيناي
توانـد بيمـاري آب سـياه را در مراحـل اوليـه شناسـايي كنـد و         پزشك شما مي بينايي يا نابينايي ضروري است. چشم

 بهترين اقدام و روند درماني را به شما پيشنهاد دهد.

 

 توان كرد؟ براي پيشگيري از آب سياه چه مي

نظم چشم بهترين شكل پيشگيري از آسيب شديد آب سياه است. شناسايي زودرس و درمـان  در حال حاضر، معاينه م
تواند ديد را در بيشتر بيماران  حفظ كند.  به طور كلي، براي بيمـاري آب سـياه در مـوارد زيـر      العمر مي دقيق و مادام

 بايد بررسي صورت بگيرد:

 سال 4تا  2سال، هر  40قبل از سن  -

 سال 3تا  1ل، هر سا 54تا  40بين سن  -

 سال 2تا  1سال، هر  64تا  55بين سن  -

 ماه 12تا  6سال، هر  65بعد از سن  -

سالگي هر يك يا دو سـال بايـد معاينـه     35در تمام افرادي كه در معرض خطر باالي آب سياه قرار دارند، بعد از سن 
يابت و سابقه خـانوادگي آب سـياه در معـرض    پزشكي انجام شود؛ از جمله افراد داراي نژاد سياه، سابقه ابتال به د چشم

خطر اين بيماري هستند. در صورتي كه والدين يا خواهر و برادر شما مبتال به آب سياه هستند، خطـر ابـتال بـه ايـن     
 بيماري در شما هم وجود دارد.

 

 تشخيص به موقع و درمان مناسب نكات كليدي در پيشگيري از آب سياه هستند.

اي براي پيشگيري از آب سياه وجود ندارد، نابينايي يا كاهش ديد شديد  ناشي از آب سياه  شده تهكه راه شناخ درحالي
ترين شكل بيمـاري (آب سـياه زاويـه     در صورتي كه بيماري در مراحل اوليه شناخته شود قابل اجتناب است. در شايع

. بـه طـور معمـول ابتـدا ديـد اطـراف (ديـد        رونده اسـت  سر و صدا، آهسته و پيش  باز اوليه)، از دست دادن بينايي بي
 شود. شود و با پيشرفت بيماري، ديد مركزي هم درگير مي محيطي) درگير مي

 هاي جراحي نيز وجود دارند. كنند. درمان داروهاي آب سياه با كاهش فشار داخل چشمي، پيشرفت بيماري را كند مي
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 فوايد ورزش

هـاي سـبك    انـد كـه ورزش   مي شما مفيد است و مطالعات نشـان داده برنامه ورزشي سبك و منظم براي سالمت عمو
تواند موجب كـاهش فشـار داخـل چشـمي شـود.       روي يا دويدن آهسته براي سه بار يا بيشتر در هفته مي مانند پياده

فوايد ورزش تنها تا زماني ادامه دارد كه به ورزش ادامه داده شود؛ به همـين دليـل اسـت كـه ورزش سـبك و مـنظم       
هاي برعكس مانند قرار دادن سر يا شـانه بـر روي زمـين     تواند مفيد باشد؛ اما بايد از موقعيت شود. يوگا مي صيه ميتو

 توانند سبب افزايش فشار داخل چشمي شوند. پرهيز كرد، زيرا مي

 

 ها محافظت از چشم

توانـد   ضـربه بـه چشـم مـي     هاي محافظ چشم به هنگام ورزش يا كارهاي روزمره بسيار مهـم اسـت.   استفاده از عينك
موجب آب سياه ناشي از ضربه يا آب سياه ثانويه شود و بنابراين محافظـت از چشـم در مقابـل ضـربه يكـي از ديگـر       

 شود. هاي پيشگيري از آب سياه محسوب مي راه

 

 در اسفند، 22 پنجشنبه روز ،)March 9-15, 2014( گلوكوم جهاني هفته مناسبت ،به انجمن تصميم طبق
 علوم هايدانشگاه ساير در همزمان طور به و تهران طرفه در و نژاد لبافى فارابى، پزشكى چشم اكزمر

 .شد خواهد انجام گلوكوم رايگان غربالگرى كشور پزشكي

 مردم بين است شده تهيه انجمن توسط كه گلوكوم مورد در رساني اطالع و مردمى آموزش هايى پمفلت
 .شد خواهد آوري جمع نيز گلوكومي بيماران به كمك جهت خيرين ميمرد هاي كمك و مي گردد توزيع

 

اطالع رساني به ساير همكاران  جهتهاي انجمن،  شود تا ضمن مشاركت در تهيه خبرنامه از كليه همكاران ارجمند دعوت مي
 گلوكوم ايران هماهنگ فرمايند. زير با انجمن آدرسهاي مرتبط با گلوكوم مراكز خود را از طريق  هاي بازآموزي و همايش برنامه

IranianGlaucomaSociety@gmail.com 
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