
افكار عمومى جهان با خبر تظاهرات وسيع كودكان 
و نوجوانان عليه سياست گذاران محيط زيست در 
سراسر دنيا به هدايت گرتا تونبرگ 16ساله، دختر 
نوجوان سوئدى، غافلگير شد، به ويژه اينكه در همين 
دوران معلوم شد گرتاى 16ساله از كودكى به تشخيص 
بالينى نشانگان مغزى اسپرگر (طيف اتيسم) مبتالست. 
به همين علت، قبل از اينكه گرتا از يك سال پيش 
فعاليت تك نفره خود را به عنوان فعال محيط زيست 
شروع كند، دچار مشكل در برقرارى ارتباط چشمى بينافردى و اجتماعى، 
همراه با گوشه گيرى، تندخويى و بداشتهايى شديد بود، به  طورى كه در 
11سالگى پس از 2 ماه امتناع از خوردن به حالت بحرانى  رسيده بود. 
در كتابى كه مادر گرتا به زبان سوئدى نوشته، او از طرف خانواده اى 
صحبت مى كند كه دچار بحران شده چون عالوه بر گرتا، خواهرش 
بيتا نيز دچار عالئمى از مشكالت مغزى مشابه بوده و كتاب اين شرايط 
را نتيجه بحرانى جهانى و سيستميك در اداره جهان مى داند كه بخش 
بزرگى از آن مربوط به محيط زيست مى شود. نويسنده اين كتاب البته 
مادر گرتا، «ملنا ارتام»، خواننده اپرا (سوپرانو) در اروپاست كه جزو 
چهره هاى مشهور محسوب مى شود. به نظر مى رسد به علت اين نظريه 
خانوادگى است كه گرتا از 8 سالگى درباره تغييرات جوى و محيط زيست 
مطالعه مى كند. او پس از دست و پنجه نرم كردن طوالنى با عوارض منفى 
نشانگان اسپرگر، با حمايت خانواده تصميم مى گيرد با قدرت تمركز 
افراطى و وسواسى روى جزييات موضوع مورد عالقه اش (محيط زيست)، 
كنشگرى خود را آغاز كند. او با وسواس هرچه بيشتر، تمام عوامل 
تمدن امروزينى را كه مى تواند منجر به افزايش گازهاى گلخانه اى روى 

كره زمين شود، جمع آورى و طبقه بندى كند و خودش نيز در زندگى 
روزمره اش صادقانه و وفادارانه به آنها عمل مى كند و اعتراض هاى خود 
را متوجه سياستمدارانى مى كند كه جهان را غيرقابل زيست براى انسان هايى 
مانند او كرده اند. او به همين علت مادرش را كه به علت حرفه اى نياز 
به سفرهاى هوايى دارد، از سوار شدن به هواپيما منع مى كند و خودش 
نيز در سفر به نيويورك به جاى هواپيما، در 15 روز از پليموت بريتانيا 
تا نيويورك را با قايقى سفر كرد كه از انرژى خورشيدى و توربين زير 
آبى استفاده مى كند. بديهى است فعاليت استثنايى گرتا تونبرگ 16ساله 
سوئدى و تبديل شدن آن به جنبش دانش آموزى ايام تعطيلى يا جمعه ها، 
به فراهم  بودن شرايط اجتماعى، سياسى و اقتصادى از طرف بخشى از 
سرمايه دارى حاكم در قالب نئوليبراليسم جهانى نياز دارد اما اين نكته 
هم شايان اهميت است كه حتى افراد تك افتاده با مغز گريزنده از روابط 
اجتماعى در طيف اسپرگر نيز مى توانند خالقانه، فعاالنه و هوشمندانه 
براى هدف هاى بهبودبخش به حال جامعه بشرى به كار گرفته شوند. 
به معنايى مى توان ادعا كرد حتى مغز در چنين شرايط سخت به ظاهر 
ناتوان در ايجاد ارتباط اجتماعى نيز همچنان اجتماعى مى ماند. اين 
نشانگان اولين بار از سوى اسپرگر، متخصص بيمارى هاى كودكان اتريشى 
در سال 1940 ميالدى شرح داده شد و به همين نام باقى ماند و در 
قالب طيفى از اوتيسم طبقه بندى شد. در اين نشانگان، ابتالى پسران 
چندبرابر دختران است ولى اليور ساكس، نورولوژيست معروف، در 
كتاب پرطرفدار «انسان شناسى روى كره مريخ» (1995)، به تفصيل 
3مورد را شرح مى دهد كه ميان آنها «ناديا» كه به اوتيسم شديد مبتال 
بوده، طى 3/5سال در حالى  كه قادر به تكلم نيست، در طراحى هاى 
خود به درجه اى از توانايى از لحاظ فضاشناسى، بعد، زاويه، سايه و 

پرسپكتيو مى رسد كه به طور معمول كودكى با 3برابر سن او نيز نمى تواند 
برسد اما با افزايش سن و پيشرفت توانايى سخن  گفتن، قدرت نقاشى كشيدن 
او پسرفت مى كند. مورد ديگر «جسى پارك» مبتال به اوتيسم است كه 
نقاشى هاى درخشان او درگيرى و حساسيت هاى بيش از  اندازه حسى 
او را نشان مى دهند. او در نقاشى هاى خود نيز مانند گرتا تونبرگ نگران 
جزييات دقيق در اتفاقات جوى و معادالت بين سيارات و كهكشان ها 
به خصوص در شب و وضع ناامن همراه با صداهاى مرموز در ماشين 
تهويه ساختمان است و در پى يافتن توجيه محاسباتى و نظم رياضى 
و هندسى براى آنهاست تا بتواند بر هراس ها، ترس ها و اضطراب هاى 
خود غلبه كند. سومين مورد، «تمپل گراندين»، پروفسور جانورشناس 
معروف آمريكايى است كه مبتال به نشانگان اسپرگر است و هنوز يكى 
از مبلغان تاثيرگذار در توصيف توانايى هاى استثنايى در اين نشانگان 
است. شايد به همين دليل است كه گرتا تونبرگ، نشانگان اسپرگر خود 
را مايه ابرقدرت بودن خود مى داند. دانشمندى كه بيشتر از همه درباره 
نشانگان اسپرگر مطالعه و كندوكاو كرده ، «مايكل فيتز جرالد»، روان پزشك 
ايرلندى است كه بيش از 900 مورد اسپرگر را بررسى كرده است. ميان 
اسپرگرهاى خالق، او به طور دقيق به جزييات شخصيت و كارهاى 
«هانس كريستين اندرسون»، نويسنده مشهور ادبيات كودكان دانماركى، 
مى پردازد كه به نظر او با نشانگان اسپرگر مطابقت كامل دارد. ديگر 
پژوهشگر فعال در اين زمينه، «تونى اتوود»، پروفسور روان شناس است 
كه چند مشخصه گرتا تونبرگ را به عنوان اسپرگرى برجسته مى كند كه 
عبارتند از دقت در جزييات امر موردعالقه، صراحت، صداقت و 
عدالت جويى. بديهى است همه مبتاليان به طيف اوتيسم و از  جمله 
اسپرگر، لزوما خالق و داراى توانايى هاى هوشمندانه در زمينه اى خاص 

نيستند. اگر هم چنين توانايى هايى داشته باشند، بسيارى از موارد اين 
شانس را ندارند كه بتوانند آنها را در شرايط فرهنگى و اجتماعى خود 
عرضه كنند ولى نگاهى به فهرست طوالنى بزرگانى در زمينه علم، هنر 
و ادبيات كه با توجه به زندگى نامه شان در طيفى از نشانگان اسپرگر 
قرار مى گيرند، تنها شگفتى و حيرت برمى انگيزند زيرا پس از مشاهده 
اين فهرست مى توانيم از خود بپرسيم اگر جهان انسانى ما بدون مغزهاى 
اسپرگرى بود، با چه دنياى سترونى روبرو مى شديم. پژوهش هاى اوليه 
من نشان مى دهد ميان هنرمندان معاصر، عباس كيارستمى بسيارى از 
ويژگى هاى نشانگان اسپرگر را در زندگى و كارهاى هنرى خود نشان 

مى دهد كه در فرصتى مناسب آنها را عرضه خواهم كرد.

چگونه نوجوانى جمع گريز رهبر جنبشى همه گير مى شود؟

 على اكبر 
ابراهيمى

شماره هفتصدوبيست وهشت   يازده آبان نودوهشت2 سالمت در ايران

 تاالب هاى كرمانشاه براى مقابله با آنفلوانزاى پرندگان پايش مى شوند

عليرضا حيدرى، رئيس اداره بهداشت و مديريت بيمارى هاى طيور اداره كل دامپزشكى استان 
كرمانشاه از پايش روزانه تاالب هاى استان براى مقابله با آنفلوانزاى فوق حاد پرندگان خبر داد.
وى اظهار داشت: «بر اساس فهرستى كه محيط زيست در اختيار دامپزشكى گذاشته، استان 
كرمانشاه 21 تاالب دارد كه همگى آنها به صورت روزانه از سوى كارشناسان دامپزشكى براى 

مقابله با آنفلوانزاى فوق حاد پرندگان مورد پايش و ارزيابى قرار مى گيرند.»

حيدرى تاكيد كرد: «روستاهاى اطراف تاالب ها نيز به طور روزانه براى مقابله با آنفلوانزاى 
فوق حاد پرندگان پايش مى شوند.» رئيس اداره بهداشت و مديريت بيمارى هاى طيور اداره كل 
دامپزشكى استان كرمانشاه با اشاره به  اينكه در ارزيابى هاى انجام گرفته هيچ مورد مشكوك 
به آنفلوانزاى فوق حاد پرندگان در سطح استان ديده نشده، گفت: «هيچ خبرى از آنفلوانزاى 
فوق حاد پرندگان نيست.»حيدرى اضافه كرد: «استان كرمانشاه هيچ وقت جزو استان هاى پرخطر 
در زمينه آنفلوانزاى فوق حاد پرندگان نبوده و از سال 1386 كه بيمارى وارد كشور شده، تاكنون 

هيچ واحد صنعتى در استان كرمانشاه درگير بيمارى نشده است.»

وى به برگزارى نشست هاى فراوان براى 
انجام اقدامات پيشگيرانه در استان اشاره كرد: 
«خوشبختانه آخرين موارد شيوع آنفلوانزاى 
فوق حاد پرندگان در استان كرمانشاه به سال 
1396 و شناسايى 7 كانون بومى مربوط مى شود 
و از آن زمان تاكنون هيچ موردى از بيمارى 

در استان مشاهده نشده است.»

خبــر

 گزارش «سالمت» از زنگ خطر شيوع آب سياه در ايران

آب سياه؛ مرگ خاموش بينايى

 عبدالرحمن 
نجل رحيم

 مغزپژوه

نابينايى  علت  «اولين 
غيرقابل برگشت و سومين علت 
عمده نابينايى در جهان است و 
اگر به موقع درمان نشود، منجر 
به نابينايى مى شود و ديگر درمان پذير نيست.» اين 
شرحى كوتاه و هشداردهنده از بيمارى «آب سياه» 
يا «گلوكوم» است.اين بيمارى با عالمت خاصى 
همراه نيست و ازاين رو به آن بيمارى «خاموش 
چشم» گفته مى شود و افراد زمانى به پزشك 
مراجعه مى كنند كه بيمارى پيشرفت كرده است.
آمارها نشان مى دهد از حدود 60 ميليون نابينا در 
جهان 80 درصد در كشورهاى درحال توسعه 
زندگى مى كنند كه از اين ميزان نزديك به 5ميليون 
نفر به علت بيمارى «گلوكوم» يا آب سياه از دو 
چشم نابينا شده اند. شايد يك دليل كه گلوكوم 
را بيمارى موذى مى نامند اين است كه عالئم 

خود را تا مراحل پيشرفته بروز نمى دهد.

ابتالى 800 هزار ايرانى به آب سياه
حيدر امينى، رئيس انجمن گلوكوم ايران ميزان ابتال 
به اين بيمارى را در كشورمان حدود 800 هزار 
نفر اعالم كرد و گفت: «از اين تعداد 80 درصد 
آنها از بيمارى شان اطالع ندارند و اين يعنى حدود 
640 هزار بيمار مبتال به گلوكوم نمى دانند كه به 

اين بيمارى مبتال هستند.»
وى با بيان اينكه بيمارى آب سياه يا همان گلوكوم 
عالمتى ندارد، اظهار داشت: «متأسفانه تا مراحل 
آخر بيمارى، فرد نمى داند كه مبتال شده و بهتر است 
افراد باالى 50 سال حتما به چشم پزشك مراجعه 
كنند تا چنانچه مبتال به گلوكوم هستند، بيمارى 
آنها به موقع تشخيص داده شود و منجر به نابينايى 
نشود.» استاد دانشگاه علوم پزشكى تهران اضافه 
كرد: «اين افراد بايد به پزشك مراجعه كنند و از 
طريق اندازه گيرى فشار داخل چشم و داده هاى 
تشخيصى ديگر، بيمارى آنها تشخيص داده شود. 
البته براى پيشگيرى از آب سياه بهتر است افراد باالى 

60 سال هر سال به چشم پزشك مراجعه كنند.»
به گفته رئيس انجمن گلوكوم ايران، افرادى كه 
بستگان درجه1 آنها به اين بيمارى مبتال هستند، 
باالست؛ چه  آنها  نمره عينك طبى  كسانى كه 
نزديك بين و چه دوربين و آنهايى كه سن بااليى 
دارند و افرادى كه سابقه ضربه شديد به چشم 
داشته اند و مصرف كورتون دارند؛ چه به صورت 
سيستميك و چه قطره چشمى، ازجمله افرادى 
هستند كه بيشتر در معرض ابتال به گلوكوم قرار دارند.

امينى مصرف خودسرانه برخى داروها به خصوص 
قطره هاى چشمى حاوى كورتون را نيز عامل بيمارى 

آب سياه (گلوكوم) دانست كه در صورت ادامه 
مصرف و مراجعه نكردن به موقع به چشم پزشك، 

منجر به نابينايى فرد خواهد شد.

سابقه ژنتيكى را جدى بگيريد
انجمن  هيأت مديره  عضو  شمس،  هرمز 
چشم پزشكى ايران هم درمورد اين بيمارى گفت: 
«بيمارى آب سياه يا گلوكوم سبب تخريب عصب 
بينايى چشم مى شود و در اغلب موارد با افزايش 
فشار داخل چشم همراه است. اين ويژگى عاملى 
است كه موجب مى شود در بيشتر مواقع، بيمارى 

تا مراحل پيشرفته تشخيص داده نشود.»
اين متخصص چشم پزشك با تأكيد بر اينكه بيمارى 
آب سياه به دليل پنهان بودن نشانه هايش فقط از 
طريق اندازه گيرى فشار و زاويه چشم تشخيص 
داده و پيشگيرى مى شود، توضيح داد: «بيماران 
مبتال به آب سياه در بيشتر موارد متوجه بيمارى 
خود نمى شوند و اين در حالى است كه تشخيص 
زودهنگام از نابينايى و عوارض خطرناك بيمارى 
پيشگيرى مى كند.»شمس درباره عوامل تأثيرگذار 
در بروز آب سياه گفت: «ضربه به چشم و بيمارى 
است  همراه  فشار چشم  افزايش  با  كه  ديابت 
موجب اين بيمارى مى شود. همچنين كسانى كه 
آب مرواريد دارند چنانچه آن را جراحى نكنند يا 
فاصله جراحى شان طوالنى شود، ممكن است به 
دليل فشارى كه به زاويه چشم وارد مى شود آن 
را ببندد و نوعى آب سياه ثانويه ايجاد كند. البته 

امروزه داروهاى مختلفى براى كنترل بيمارى فشار 
چشم و ساير عوامل خطر در بازار وجود دارد تا از 
پيشرفت بيمارى و نابينايى جلوگيرى كند. اگر نتوان 
با دارو آب سياه چشم را كنترل كرد، جراحى هاى 
مختلفى آن را كنترل مى كند.» مهم ترين توصيه اين 
چشم پزشك اين است كه كسانى كه سابقه گلوكوم 
در بستگانشان دارند آگاه باشند زيرا آب سياه درد 
خاموشى است و به آرامى چشم را تخريب مى كند. 
از طرفى، اندازه گيرى فشار چشم و بررسى ميدان 

ديد در كنترل آن موثر است.

نيازى به رفتن به خارج از كشور براى 
درمان نيست

محمد پاكروان، فوق تخصص گلوكوم و استاد 
دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى نيز درباره 
ميزان شيوع گلوكوم در جهان و ايران و روش هاى 
پيشگيرى و درمان هايى كه در حال حاضر در 
دسترس بيماران است، گفت: «از نظر ميزان شيوع 
در كشورهاى مختلف مطالعات زيادى انجام شده 
و در نقاط مختلف اين ميزان بين 2 تا 6 درصد 
در جمعيت باالى 40 سال گزارش شده است. در 
مطالعه اى كه ما در جمعيت يزد انجام داديم، مشخص 
شد ميزان ابتال به گلوكوم 4/4درصد است. از بين 
اين تعداد 90 درصد بيماران از بيمارى خود مطلع 
نبودند و هنگام غربالگرى بيمارى آنها تشخيص 
داده شد. وقتى جمعيت با سن باالتر را در نظر 
مى گيريم به عنوان مثال باالى 60 سال، اين رقم باالتر 

مى رود و به حدود 10 درصد مى رسد. البته درمان 
در مراحل اوليه بسيار آسان است. به همين دليل 
آموزش جامعه در مورد بيمارى و نحوه بروز و 
پيشگيرى بسيار مهم است.» وى افزود: «روش هاى 
درمانى شامل استفاده از قطره، مصرف داروهاى 
خوراكى و همچنين جراحى است. گرچه تخريب 
اعصاب قابل برگشت نيست، درمان فقط متوقف 

كردن روند بيمارى است.»
وى در پاسخ به اين سوال كه با توجه به استانداردهاى 
جهانى در زمينه تشخيص و درمان بيمارى هاى 
چشم به خصوص گلوكوم ايران در چه جايگاهى 
قرار گرفته، اظهار داشت: «اگر اين استانداردها را 
عددى بين صفر تا صد در نظر بگيريم، به جرأت 
مى توانم بگويم ايران در جايگاه 99 قرار دارد. ما 
در همه زمينه هاى چشم پزشكى به روز هستيم. البته 
مباحث درمانى جديدى هر روزه مطرح مى شود كه 
بعد از تست و آزمايش زمانى حدود 2 تا 3 سال 
طول مى كشد كه به ايران وارد شود اما گاهى طى 
همين دوره عدم كارآمدى آن به اثبات رسيده و 
لزومى به وارد كردن اين شيوه هاى درمانى جديد 
نيست. برخى استنت ها و شنت هاى جديد نيز براى 
بيماران تجويز مى شود كه هم به دليل هزينه باال و 
هم بحث تجارى و واردات آن استفاده از آن براى 
بيماران ما كمى زمان مى برد اما مى توانم بگويم از 
لحاظ داروها و امكانات تشخيصى و جراحى ها 
در ايران  كمبودى نداريم و بيماران نيازى به رفتن 

به خارج از كشور براى درمان ندارند.»

شيوع گلوكوم با  افزايش جمعيت سالمندى
نويد نيلفروشان، متخصص چشم و فوق تخصص 
شبكيه نيز درمورد نشانه هاى هشداردهنده بيمارى 
بيمارى  اين  «مهم ترين عالمت  گلوكوم گفت: 
ميدان ديد است.» وى  اختالالت  بى عالمتى و 
ادامه داد: «مبتاليان به اين بيمارى اطراف خود را 
تار مى بينند كه در مراحل اوليه ممكن است مشخص 
نباشد اما با معاينه و تست هاى مخصوص شروع 

اين بيمارى تشخيص داده مى شود.»
نيلفروشان تصريح كرد: «به  عنوان  مثال افرادى 
كه داروهاى ميگرنى مصرف مى كنند، چنانچه در 
مواقعى كه اين داروها را مصرف نمى كنند، ديد 
خوبى دارند اما با مصرف كردن اين داروها دچار 
كاهش بينايى مى شوند، ممكن است در آستانه ابتال 
به گلوكوم باشند بنابراين بايد مصرف دارو را قطع 

كرده و به پزشك مراجعه كنند.»
يا  چشم  درد  چشم،  «قرمزى  كرد:  اضافه  وى 
گلوكوم  بروز  عالئم  از  نيز  نور  به  حساسيت 
است. در موارد خيلى شديد عالوه بر اين عالئم، 
ممكن است بيمار با تهوع و سردرد نيز مواجه شود 
كه البته كمتر از 10 درصد بيماران اين عالئم را 
دارند و در 90 درصد افراد هيچ عالمتى ندارند.» 
نيلفروشان با بيان اينكه در معاينات دوره اى افرادى 
كه سابقه فاميلى دارند، بايد عالئم اين بيمارى 
با دقت بيشترى بررسى شود، افزود: «عالئم اين 
بيمارى در مراحل پيشرفته خود را نشان مى دهد 
بنابراين توصيه مى شود افرادى كه با احتمال باالترى 
از اين بيمارى مواجه اند، معاينات دوره اى داشته 
باشند.» فوق تخصص شبكيه افزود: «با توجه به رشد 
جمعيت سالمندان در ايران و اينكه گلوكوم بيمارى 
وابسته به سن است، ممكن است در آينده نزديك 
شمار مبتاليان به اين بيمارى در كشور افزايش يابد. 
افزايش جمعيت سالمندان در ايران مساله اى است 
كه بسيارى از كشورها با آن مواجه هستند و همين 
موضوع مى تواند در آينده سبب افزايش شيوع اين 
بيمارى در سراسر دنيا شود.» نيلفروشان با يادآورى 
اينكه گلوكوم عالمت خاصى ندارد و بيشتر در 

سنين باالى 40 سال رخ مى دهد، براى پيشگيرى 
از افزايش شمار مبتاليان به اين بيمارى در كشور 
توصيه كرد: «افرادى كه هيچ نوع سابقه فاميلى در 
خانواده خود در مورد اين بيمارى نداشته اند اما 
شماره چشم نزديك بينى يا دوربينى بااليى دارند، 
حتى زودتر از 40 سالگى مثال در 30 سالگى از 

نظر ابتال به گلوكوم تحت معاينه قرار گيرند.»
وى گفت: «افرادى كه هيچ سابقه خانوادگى يا 
عامل خطرى در اين زمينه ندارند، بهتر است بعد 
از 40 سال تا حدود 50 سالگى هر 3-2سال يكبار 
و از 50 سال به باال هر 2-1سال يكبار تحت 
معاينات چشمى قرار گيرند.»فوق تخصص شبكيه 
درباره شيوع اين بيمارى نيز اظهار داشت: «طبق 
آمار جهانى، 2 درصد افراد باالى 40 سال به اين 
بيمارى مبتال هستند و در كشور ما نيز در همين 
حد است. به طوركلى، هرچه سن افراد باالتر مى رود 
بيشتر  نيز  بيمارى  اين  به  آنها  ابتالى  احتمال 
مى شود.»نيلفروشان با تاكيد بر اينكه گلوكوم درمان 
نمى شود و فقط مى توان با روش هايى پيشرفت 
آن را كنترل كرد، يادآور شد: «در زمينه درمان اين 
بيمارى دارودرمانى و جراحى جايگاهى ندارد و 
حتى به عنوان درمان كمكى نيز اين روش ها كاربردى 
ندارند. همچنين پيوندهايى مانند پيوند عصب در 
درمان اين بيمارى جايى ندارد و در زمينه سلول درمانى 
نشده  انجام  دنيا  سطح  در  اقدامى  تاكنون  هم 
است.»نيلفروشان ادامه داد: «روش هايى مانند درمان 
دارويى يا جراحى نيز كه در مورد اين بيمارى 
استفاده مى شود، براى كنترل بيمارى است چراكه 
اختاللى كه ايجادشده را نمى توان با اين روش ها 
جبران كرد و فردى كه به دليل گلوكوم دچار 
اختالل ديد شده، تا آخر عمر اين اختالل را همراه 
خواهد داشت و قابل برگشت و بهبود نيست.»وى 
در پاسخ به اين پرسش كه آيا عوامل محيطى مانند 
نور آفتاب يا استرس هاى روزانه در بروز بيمارى 
آب سياه تأثيرگذار هستند، گفت: «اين عوامل چندان 
دخالتى در اين زمينه ندارند و مطالبى كه تاكنون 
در مورد آنها ارائه شده، ضدونقيض است.» نيلفروشان 
اظهار داشت: «مطالعات ثابت شده اى در اين زمينه 
وجود ندارد اما به افرادى كه مبتال به بيمارى گلوكوم 
هستند از نظر تغذيه اى توصيه مى شود از مواد 
غذايى داراى آنتى اكسيدان مانند ميوه ها و سبزى ها 
بيشتر استفاده كنند.»وى افزود: «اگر اين بيماران 
تحرك بدنى نداشته باشند، ممكن است دچار 
تشديد بيمارى شوند بنابراين به آنها توصيه مى شود 
ورزش هاى روزانه، نه فعاليت هاى بدنى سنگين، 
بلكه ورزش هايى مانند دوچرخه سوارى، شنا كردن 

و ورزش هاى ايروبيك داشته باشند.»

آمارها نشان مى دهد از حدود 60 ميليون 
نابينا در جهان 80 درصد در كشورهاى 
درحال توسعه زندگى مى كنند كه از اين 
ميزان نزديك به 5ميليون نفر به علت 

بيمارى «گلوكوم» يا آب سياه از دو چشم 
نابينا شده اند. شايد يك دليل كه گلوكوم 

را بيمارى موذى مى نامند 
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