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افراد مشهور و سرشناس هم مانند هر 
یک از ما دچار بیماری های چشمی از 
یا ضعف  جمله آب مروارید، گلوکوم 

بینایی می شوند. 

الری کینگ
این مجری معروف در سال 2009 میالدی 
تحت جراحی آب مروارید قرار گرفت.

 
آیا فکر کرده اید که این خواننده برای 
چه همیشه هنگام اجراهای موسیقی از 
عینک آفتابی استفاده می کند؟ او 20 سال 
است به بیماری »گلوکوم« مبتالست و 
چشم او نسبت به نور حساس است.

بیل کسبی
سال  در  سینما  معروف  هنرپیشه  این 
2014 میالدی متوجه شد به دلیل ابتال 
به »گلوکوم« تا حد زیادی بینایی خود 
را از دست داده است. او هم مانند بونو 
همواره از عینک آفتابی استفاده می کند. 
این بیماری بین آمریکاییان آفریقایی تبار 

شیوع زیادی دارد.

جان گلین
این فضانورد آمریکایی نه تنها اولین فردی 
بود که با سفینه فضایی دور کره زمین گردش 
کرد، بلکه عنوان سالمندترین فضانورد را هم 
با خود همراه دارد اما اگر بیماری »گلوکوم« 
او در مراحل اولیه تشخیص داده نشده و 
تحت درمان قرار نگرفته بود، او هیچ وقت 
موفق نمی شد از آسمان به کره زمین نگاه 
کند. او در پویشی در سال 2002 میالدی 
آمریکاییان را تشویق کرد آگاهی خود را 
نسبت به عوامل خطر ابتال به این بیماری 
ارتقا و معاینات سالیانه چشم را انجام دهند. 

میال کانیس
 2011 سال  در  معروف  هنرپیشه  این 
چشم  یک  بینایی  کرد  اعالم  میالدی 
خود را بر اثر التهاب الیه میانی چشم 

از دست داده است.

آندرا بوسلی
این خواننده معروف اپرا دچار »گلوکوم« 
مادرزادی است. بوسلی ایتالیایی در 12 
داد.  دست  از  را  خود  بینایی  سالگی 
بیماری » گلوکوم« کودکان بسیار نادر 
است و زمینه ارثی دارد. عالئم آن به 
صورت تیره بودن قرنیه، حساسیت به نور 

و اشک ریزش شدید نمایان می شود.

چه افراد مشهوری دچار بیماری های چشمی هستند؟

بسیاری از اشکال بیماری هیچ عالمتی 
ندارند و تغییراتی که در بینایی فرد 
ایجاد می شود آنقدر تدریجی است که 
فرد زمانی متوجه تغییرات دید خود 
می شود که بیماری به مرحله بحرانی 
خود رسیده باشد

بیماری »گلوکوم« یا بنا به 
به  »آب سیاه«  عوام  گفته 
بیماری ای گفته می شود که 
طی آن اعصاب بینایی آسیب 
می بینند و بینایی فرد دچار مشکل می شود. 
غالبا علت این آسیب افزایش فشار داخل 
چشم است. »گلوکوم« یکی از عوامل اصلی 
نابینایی، به خصوص در افراد باالی 60 سال 
محسوب می شود و هرچند ممکن است برای 
هر گروه سنی اتفاق بیفتد، اغلب افراد میانسال 

دچار این بیماری می شوند.

بسیاری از اشکال بیماری هیچ عالمتی ندارند و 
تغییراتی که در بینایی فرد ایجاد می شود آنقدر 
تدریجی است که فرد زمانی متوجه تغییرات 
دید خود می شود که بیماری به مرحله بحرانی 

خود رسیده باشد.
از آنجا که از دست رفتن یا کم شدن بینایی 
قابل برگشت نیست، بسیار اهمیت دارد که به 
طور منظم تحت معاینات چشم پزشکی قرار 
بخواهیم  از پزشک  بگیریم و در عین حال 
فشار داخل چشم  ما را اندازه گیری کند تا در 
صورت وجود بیماری بتوان در همان مراحل 
اولیه درمان مناسب را انجام داد. اگر »گلوکوم« 
در مراحل اولیه تحت درمان قرار بگیرد می توان 
از ضعف بینایی جلوگیری  یا سیر آن را کند 
بینایی«  بی صدای  »دزد  را  بیماری  این  کرد. 

هم می نامند.

عالئم و نشانه های بیماری کدامند؟
عالئم بیماری بیشتر به نوع بیماری بستگی دارد، 
به عنوان مثال »گلوکوم« زاویه باز باشد یا زاویه 
بسته و اینکه بیماری در چه مرحله ای قرار داشته 

باشد؟ اما عالئم عمومی عبارتند از:
 دیدن نقاط سیاه در اطراف یا مرکز میدان 

دید و اغلب در هر دو چشم
 محدود شدن میدان دید در مراحل پیشرفته 

بیماری
در حالت حاد نوع زاویه بسته بیماری عالئم به 

این صورت ظاهر می شوند:
 سردرد شدید

 چشم درد
 حال تهوع و استفراغ

 تاری دید
 دیدن  هاله در اطراف نور

 قرمزی چشم ها 
اگر »گلوکوم« تحت درمان قرار نگیرد منجر به 
نابینایی خواهد شد. در 15درصد افراد حتی اگر 
تحت درمان قرار بگیرند، معموال طی 20 سال 
بینایی خود را از دست خواهند داد بنابراین در 
صورت بروز یکی از عالئم حالت حاد گلوکوم 

باید فوری به چشم پزشک مراجعه کنید.

چه عواملی باعث بروز این بیماری 
می شوند؟

بیماری »گلوکوم« نتیجه آسیب دیدن عصب بینایی 
است. با پیشرفت آسیب دیدگی اعصاب بینایی 
فرد نقاط سیاه بیشتری را در میدان دید خود 
می بیند. به دالیلی که هنوز کامال روشن نیست 
افزایش فشار داخل چشم باعث از بین رفتن 

عصب بینایی می شود.
3 بخش از چشم شامل اجسام مژگانی، زاویه 

اتاق قدامی چشم و عصب بینایی در این بیماری 
نقش اصلی را بازی می کنند. اجسام مژگانی در 
پشت عنبیه قرار گرفته اند و مایع زاللیه را ترشح 
می کنند. به بخش جلوی چشم »اتاق قدامی« گفته 
اتاق قدامی فضایی است بین  می شود. زاویه 
عنبیه بخش رنگی چشم و قرنیه )بخش شفافی 
که روی کره چشم را پوشانده(. در ناحیه زاویه 
اتاق قدامی یک شبکه غربال مانند قرار دارد 
به نام شبکه »ترابکوالر« که دارای منافذ ریزی 
است و مایع زاللیه که در بخش داخلی چشم 
ساخته می شود از طریق منافذ ریز این بافت 
روی قرنیه تخلیه می شود و وظیفه رساندن مواد 
غذایی و اکسیژن را به این بافت ها برعهده دارد. 
حال اگر به هر دلیلی حجم مایع بیش از اندازه 
افزایش یابد یا منافذی که مایع زاللیه از طریق 
آنها تخلیه می شود، بسته شوند فشار داخل چشم 
باال می رود و همین زمان است که آسیب عصب 
بینایی شروع می شود. این بیماری زمینه ارثی دارد. 
دانشمندان به تازگی ژن هایی را شناسایی کرده اند 
که با افزایش فشار داخل چشم و آسیب اعصاب 

بینایی در ارتباط است.

انواع بیماری »گلوکوم«کدامند؟
»گلوکوم« زاویه باز: در این نوع بیماری که 
شایع ترین نوع آن است، زاویه ای که بین عنبیه 
و قرنیه وجود دارد باز است اما منافذ »شبکه 
ترابکوالر« بسته می شوند. همین عامل باعث 
می شود با باال رفتن حجم مایع زاللیه فشار داخل 
چشم افزایش بیابد. افزایش فشار داخل چشم 
مانع خونرسانی کامل به اعصاب بینایی و درنتیجه 
صدمه دیدن آنها می شود. این رویداد بسیار کند 
و تدریجی اتفاق می افتد بنابراین فرد ممکن 
است بینایی خود را از دست بدهد و متوجه 

بیماری خود نشود.
»گلوکوم« با زاویه بسته: در این نوع عنبیه به 
سمت جلو کشیده می شود، به طوری که زاویه 
اتاق قدامی را تنگ  یا مسدود می کند بنابراین 
مایع زاللیه نمی تواند خارج شود و فشار داخل 
چشم باال می رود. در برخی افراد این زاویه تنگ 
می شود بنابراین در معرض خطر بسته شدن زاویه 

اتاق قدامی قرار دارند.
به صورت  می تواند  بسته  زاویه  با  »گلوکوم« 
نوع  به صورت حاد.  یا  ایجاد شود  تدریجی 

حاد آن یکی از اورژانس های پزشکی محسوب 
می شود و فرد باید بالفاصله به پزشک مراجعه کند.

»گلوکوم« با فشار طبیعی چشم: در این فرم 
از بیماری اعصاب بینایی شروع به از بین رفتن 
می کنند، در حالی که فشار چشم کامال طبیعی 
به خوبی روشن  آن  دقیق  است. هنوز علت 
نیست. ممکن است اعصاب بینایی فرد بیش از 
اندازه حساس باشند یا خونرسانی خوبی نداشته 
باشند. علت خونرسانی ناکافی می تواند بیماری 
آترواسکلروزیس باشد که در آن پالک های چربی 
روی دیواره داخلی عروق قرار می گیرند و قطر 
عروق را تنگ می کنند. هر عاملی که گردش خون 
عروقی را دچار اختالل کند می تواند موجب 

آسیب به اعصاب بینایی شود.
»گلوکوم« در کودکان: ممکن است نوزادان و 
کودکان هم دچار بیماری »گلوکوم« شوند. ممکن 
است نوزاد از همان آغاز تولد مبتال به این بیماری 
باشد یا کودک در سال های اولیه زندگی دچار 
آن شود. آسیب اعصاب بینایی در این حالت 
ممکن است بر اثر بسته شدن مجرای خروج 
مایع زاللیه باشد یا در زمینه بیماری دیگری 

اتفاق افتاده باشد.
»گلوکوم« رنگدانه ای یا پیگمنته: در این نوع، 
رنگدانه های مالنین عنبیه آزادانه در مایع زاللیه 
به گردش درمی آیند و در بافت های اطراف مانند 
عدسی، قرنیه و »شبکه ترابکوالر« رسوب می کنند 
یا گیر می افتند، درنتیجه مسیر خروج مایع زاللیه 
را تنگ یا مسدود می  کنند. گاهی فعالیت های بدنی 
مانند پیاده روی تند رسوب رنگدانه ها را در مسیر 
خروج مایع زاللیه تسریع می کند، درنتیجه موجب 

باال رفتن فشار داخل چشم می شود.

عوامل خطر بیماری کدامند؟
از آنجا که نوع مزمن بیماری سیر خاموشی دارد 
و بدون اینکه فرد متوجه عالمتی از بیماری شود 
اعصاب بینایی را از بین می برد، ضروری است 
نسبت به عوامل مستعد کننده بیماری آگاه باشیم. 

از جمله عوامل خطر:
 باال بودن فشار داخل چشم
 داشتن سن باالی 60 سال

 داشتن نژاد آسیایی، سیاه و  اسپانیایی
 داشتن زمینه خانوادگی، یکی از افراد فامیل 

مبتال به » گلوکوم« شده باشد.

 داشتن یک بیماری زمینه ای، مانند دیابت، 
بیماری قلبی، فشارخون باال و آنمی  سلول های 

داسی شکل
 نازک بودن قرنیه در ناحیه مرکز آن

 شدت دوربینی و نزدیک بینی باال
 در معرض صدمات چشمی و جراحی های 

چشم قرار گرفتن
کورتیکواستروئید،  داروهای  از  استفاده   
به خصوص قطره های چشمی برای مدت طوالنی

راه های پیشگیری از بیماری
با مراقبت از خود می توانید در همان مراحل 
اولیه بیماری پیش از آنکه موجب ضعف بینایی 
و  نابینایی شما شود، به وجود آن پی ببرید 
و برای درمان و کند کردن سیر بیماری اقدام 
کنید. در این بیماری تشخیص زودهنگام اهمیت 

بسیاری دارد.
معاینات چشم پزشکی را به طور منظم انجام 
دهید و از پزشک بخواهید فشار چشمتان را 
اندازه گیری کند. انجمن چشم پزشکی آمریکا 
طی دستورالعملی تعیین کرده که افراد زیر 40 
سال  باید هر 10-5 سال، افراد 40 تا 54 ساله 
افراد 55 تا 64 ساله هر 1-3  هر 4-2 سال، 
سال و افراد باالی 65 سال هر 2-1 سال تحت 
معاینات چشم پزشکی قرار بگیرند. اگر در معرض 
خطر ابتال به این بیماری قرار دارید باید در 
فواصل زمانی کمتر و بنا به زمانی که پزشک 
تعیین می کند به پزشک مراجعه کنید. از سابقه 
بیماری بین اعضای خانواده خود اطالع حاصل 
کنید زیرا یکی از عوامل خطر بیماری داشتن 

زمینه ارثی است.
برنامه ورزشی منظم و مطمئنی را دنبال کنید. یک 
ورزش مالیم می تواند موجب کمتر شدن فشار 
چشم شود. اگر پزشک برای بیماری شما قطره 
چشمی تجویز کرده، حتما با دقت و طبق برنامه 
داروی خود را استفاده کنید. قطره های چشمی 
که برای این بیماری تجویز می شود، مانع باال 

رفتن فشار داخل چشم می شوند.
 هنگام استفاده کردن از ابزار و وسایلی که سرعت 
باالیی دارند و امکان آسیب رساندن به چشم را 
دارند، از عینک های محافظ چشم استفاده کنید. 
ضرباتی که به چشم وارد می شود ممکن است 

باعث باال رفتن فشار داخل چشم شوند.

بیماری چگونه تشخیص داده می شود؟
پزشک هنگام معاینه ضمن گرفتن تاریخچه 
بیماری از فرد و افراد خانواده وی آزمایش های 

تشخیصی زیر را معموال انجام می دهد:
 اندازه گیری فشار داخل چشم) تونومتری(
 ارزیابی و تصویربرداری از اعصاب بینایی

 ارزیابی میدان بینایی
 اندازه گیری ضخامت قرنیه 

 »گونیوسکوپی«، زاویه اتاق قدامی در این 
آزمایش مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت 

بسته بودن به آسانی قابل تشخیص است.

روش های درمان بیماری کدامند؟
شده  وارد  بینایی  عصب  به  که  آسیب هایی 
قابل درمان نیستند اما معاینات منظم و درمان های 
متعاقب آن می تواند از پیشرفت بیماری جلوگیری 
کند. بر اساس شرایط بیمار روش های درمان 
از قطره های چشمی،  استفاده  می تواند شامل 
یا  جراحی  لیزردرمانی،  خوراکی،  داروهای 

ترکیبی از این روش ها باشد.
با  بیماری  درمان  معموال  قطره های چشمی: 
تجویز قطره های چشمی شروع می شود. این 
قطره ها یا تخلیه مایع زاللیه را تسهیل می کنند و 
حجم مایع را کاهش می دهند. معموال مصرف 
این قطره ها عوارض جانبی از قبیل تاری دید، 
قرمزی چشم، پایین افتادن فشارخون، کاهش 
نظم ضربان قلب و در بعضی قطره ها برعکس 
افزایش ضربان قلب و فشارخون ، چشم درد یا 

نزدیک بینی را به دنبال دارد.
از آنجا که برخی از این قطره های چشمی جذب 
جریان گردش خون می شوند ممکن است شاهد 
عوارضی باشید که ارتباطی به چشم ندارند بنابراین 
هر بار که قطره را استفاده می کنید برای مدت 
2 دقیقه چشمان خود را ببندید. بهتر است با 
انگشت گوشه چشم خود در ناحیه باالی بینی 
را فشار بدهید تا مجرای اشکی را برای چند 

لحظه بسته شود.
اگر از چند نوع قطره چشمی و قطره اشک 
مصنوعی استفاده می کنید، حداقل 5 دقیقه بین 

مصرف قطره ها فاصله زمانی قرار دهید.
داروهای خوراکی: گاهی قطره های چشمی به 
تنهایی فشار چشم را پایین نمی آورند بنابراین 
پزشک داروی خوراکی را هم همراه با آنها تجویز 
می کند. داروهای خوراکی از نوع مهار کننده های 
»کربن آنهیدراز« است. عوارض جانبی این گروه از 
داروها شامل تکرر ادرار، سوزش انگشتان دست 
و شست پاها، افسردگی، مشکالت گوارشی و 

سنگ کلیه است.
جراحی و درمان با لیزر: هدف از انجام هر یک 
از این روش های درمانی این است که مجرای 
عبور مایع زاللیه روی چشم باز شود. در روش 
لیزردرمانی پزشک با استفاده از اشعه لیزر مجراهای 
»ترابکوالر« را باز می کند و اگر بیماری فرد از 

نوع زاویه باز باشد، این عمل در مطب پزشک 
انجام می شود. جراحی به دو طریق انجام می شود؛ 
یا اینکه پزشک جراح با ایجاد مجرایی روی 
ماده سفید چشم بخشی از »شبکه ترابکوالر« 
را خارج می کند، یا اینکه با گذاشتن یک شنت 
مجرایی برای تخلیه مایع زاللیه و کاهش فشار 

چشم ایجاد می کند.

شیوه زندگی و درمان های خانگی
 رعایت نکات زیر کمک می کند تا فشار داخل 
چشم خود را کنترل کنید و چشمان سالم تری 

داشته باشید.
رژیم غذایی سالم داشته باشید: رژیم غذایی سالم 
موجب بهبود سالمت عمومی شما می شود ولی 
البته از بروز » گلوکوم« و در صورت مبتال بودن به 
آن مانع بدتر شدن آن نمی شود. ثابت شده  مصرف 
گروهی از ویتامین ها برای حفظ سالمت چشم 
ضروری است، از جمله ویتامین های آنتی اکسیدان 

C،E،A و عناصر زینک و سلنیوم.
ورزش کنید: ورزش منظم ممکن است در 
پایین آوردن فشار چشم در »گلوکوم« زاویه 

باز موثر باشد.
مصرف کافئین خود را کاهش دهید: مصرف 
زیاد کافئین ممکن است فشار چشم را باال ببرد.
در طول روز در فواصل متعدد به اندازه کافی 
مایعات بنوشید. سرکشیدن حجم زیادی از مایعات 
در یک زمان کوتاه ممکن است موقت فشار 

چشم را باال ببرد.
هنگام خوابیدن از بالشی استفاده کنید که سر 
شما را کمی باالتر از سطح تختخواب نگه 
دارد: داشتن یک زاویه 20 درجه نسبت به سطح 
تختخواب فشار داخل چشم را در زمان خواب 

کاهش می دهد.
دستور پزشک را درباره داروها و قطره های 
کنید:  رعایت  دقت  با  تجویزشده  چشمی 
کمی سهل انگاری در رعایت مصرف داروها 
ممکن است موجب تخریب عصب بینایی شود. 
درمان های خانگی به بهبود سالمت عمومی فرد 
کمک می کند اما نمی تواند بیماری »گلوکوم« را 
درمان کند. در مورد گیاهان دارویی عقیده بر این 
است که عصاره گیاهی از خانواده گیاه بلوبری به 
نام »بیل بری« موجب بهبود بیماری می شود اما 
هنوز به طور علمی این باور ثابت نشده است. 
در هر حال نباید به هیچ وجه داروهای خانگی 
را جایگزین داروهای تجویزی پزشک کنید.

از استرس بپرهیزید: استرس می تواند زمینه بروز 
یک حمله » گلوکوم« زاویه بسته را فراهم کند. با 
استفاده از آرام سازی و سایر روش های موجود 

سعی کنید آرام باشید.
هر ساله »مجمع بین المللی  گلوکوم« با همکاری 
سازمان بهداشت جهانی 11 تا 18 مارچ را با 
عنوان هفته جهانی گلوکوم برای آگاه کردن افراد 
جهان نسبت به خطرات سومین عامل مهم نابینایی 
برگزار می کنند. شعار امسال این پویش این است؛ 

»به گلوکوم توجه کنید.«
بینایی ازدست رفته را در حال حاضر نمی توان به 
فرد بازگرداند اما اگر بیماری زود تشخیص داده 
شود و تحت درمان منظم قرار بگیرید، نابینایی 

را تجربه نخواهید کرد.
Mayo Clinic :منابع
Island Eye Surgicenter
Everyday Health

با گلوکوم یا آب سیاه، دزد بی صدای بینایی آشنا شوید

دومین عامل نابینایی در جهان
 سیما اخالقی
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