چرا باید از بیماری
«آب سیاه» ترسید؟
بیماری آب سیاه یا ( )Glaucomaدومین علت
ک��وری دایمی در ای��االت متح��ده امریکا می
باش��د .این بیماری زمانی اتف��اق می افتد که
فش��ار داخل چش��م به دالیل مختلف باال می
رود و در نتیجه آن عصب بینایی چش��م دچار
صدمه و تخریب می شود .همزمان با تخریب
تدریجی عصب چش��م ،میدان بینایی بیمار
تحلیل رفته ،تنگ و تنگ تر می ش��ود تا اینکه
منجر به کوری کامل و غیرقابل برگش��ت می
شود.

دکتر زهرا قیاسی

جراح و متخصص چشم
عالئم بیماری آب سیاه چیست؟

عصب بینایی در فرد سالم

چه کسانی در خطر بیماری آب سیاه هستند؟

عوام��ل خطر را م��ی توان به دو گروه تقس��یم
کرد .گروه اول عوامل اصلی خطر هس��تند که
شامل:
 -۱سن باال :چشم مثل سایر قسمت های بدن
دچ��ار تغییرات پیری می ش��ود .این تغییرات
در قس��مت های مربوط به تنظیم فشار چشم
منجر به باالرفتن فشار چشم و بروز آب سیاه
می گردد.
 -۲باالتر بودن فش��ار داخل چش��م در هنگام
معاینه اولیه چشم :کس��انی که فشار چشم
ش��ان در معاینه اولیه باالتر بوده است (باالی
 )۲۱در خطر بیش��تری به ابت�لا به بیماری آب
سیاه هستند.
 -۳س��ابقه فامیل��ی :کس��انیکه در خانواده
ش��ان افراد مبتال به بیماری آب س��یاه دارند.
بخصوص در می��ان خواهران و ب��رادران و یا
یکی از والدین.
 -۴ن��ژاد :بیماری آب س��یاه در میان س��یاه
پوستان شایع تر و شدیدتر است.
 -۵نازک بودن قرنیه چشم :نازکتر بودن قرنیه
در قسمت مرکزی ،شانس ابتال به این بیماری
را افزایش می دهد.
 -۶نازک بودن حلقه عصبی در عصب بینایی
چش��م :کس��انیکه حلقه عصبی چشم شان
( )Nerval Rimن��ازک تر اس��ت ،حفره عصبی
چش��م ش��ان بزرگتر و عمیق تر است ،خطر
بیشتری به ابتال به بیماری آب سیاه دارند.

عصب بینایی در مراحل
آخر بیماری آب سیاه
و باالخره عوامل فرعی در ابتال به این بیماری
که از اهمیت کمتری نسبت به گروه اول
برخوردارند ،شامل:
 -۱نزدیک بینی شدید
 -۲سابقه بیماری قند
 -۳باال بودن فشار خون
 -۴سابقه جراحی و صدمات چشمی
 -۵سابقه مصرف کورتن ()Steroids
 -۶بیماری میگرن و دیگر بیماری های عروق
محیطی
 -۷ایس��ت تنفس��ی در هنـــــ��گام خواب
( :)Sleep Apenaدر اف��راد چ��اق ،بخصوص
با گ��ردن کوتاه ،به کرات اتف��اق می افتد که در
هنگام خواب ،تنفس ش��ان به م��دت کوتاه( ۱۰
تا ) ۱۵ثانیه متوقف می گردد .وقوع این ایس��ت
های تنفس��ی در طول دوران خ��واب منجر به
کمبود اکسیژن رس��انی به مغز ،چشم و دیگر
ارگان ه��ای ب��دن ش��ده و عالوه ب��ر عوارض
سیس��تماتیک مختل��ف می توان��د منجر به
ایجاد آب س��یاه بخصوص فرم با فشار پایین
شود.
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در اکثر مواقع بیمار هیچ ش��کایتی از ضعف
ق��وه بینایی خود ن��دارد ،چرا ک��ه دید مرکزی
چش��م تا مراحل آخر بیماری س��الم و دست
نخورده باقی می ماند ،بلکه این میدان بینایی
چشم است که به مرور دچار تغییرات غیرقابل
برگشت می شود.
اگر ش��ما به تصویر برج «پیزا» ن��گاه کنید،
بخصوص تصویر وس��ط که مراحل اولیه آب
سیاه است ،قس��مت مرکزی تصویر شفاف
است ولی کناره های آن بتدریج مات و محو می
ش��ود .بنابراین بدلیل تدریجی بودن تغییرات
اکثری��ت بیم��اران ب��دون عالمت هس��تند و
متاسفانه وقتی به پزش��ک مراجعه می کنند
که بیماری در مراحل بس��یار پیش��رفته قرار
دارد .من خود بارها شاهد بیمارانی بوده ام که
در هنگام اولین مراجعه به پزش��ک ،یک چشم
خود را بطور کامل و چشم دیگر را تا  ۹۰درصد
از دست داده بودند ،ولی هنوز متوجه وخامت
بیماری خود نبودند.
لذا این بیم��ار را تحت عن��وان «دزد موذی قوه
بینای��ی» ی��ا ()Spneak Thief of Visionمی
نامند چرا که بطور مخفیان��ه و تدریجی و در
اکثر مواقع بدون هیچ دردی ،قوه بینایی بیمار
را می دزدد و منجر به کوری دائمی می شود.

آیا آب من سیاه دارم؟

برای تشخیص آب سیاه سه شرط الزم است:
 -۱فشار باال در چشم (در اکثر موارد)
 -۲تخریب میدان بینایی چشم
 -۳صدمه به عصب بینایی
اگر بیمار هر س��ه ش��رط ذکر ش��ده را داشته
باش��د ،بطور قطع مبتال به بیماری آب سیاه
است.
در غیر این صورت و اگر تنها یکی و یا دو شرط
از شرایط ذکر شده را داشته باشد ،مشکوک به
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بیماری آب سیاه ( )Glaucoma Suspectمی
باشد.
چگونه می توان از وجود آب سیاه در چشم آگاه شد؟

بهترین راه تشخیص و جلوگیری از پیشرفت
بیماری آب س��یاه مراجعه به موقع به پزشک
است .حال س��ئوال اینجاست که چه موقع به
پزش��ک مراجعه کنیم؟ ج��دول زیر راهنمایی
برای اف��راد و گروه ه��ای مختلف س��نی می
باشد:
معاینه کامل چشم

سن

 ۲۹-۲۰سال
:
حداقل یکبار
 ۳۹-۳۰سال
:
حداقل دو بار
 ۶۴-۴۰سال
هر دو تا چهار سال :
 ۶۴با باال
هر یک تا دو سال :
لذا ب��ه دلیل آنکه بیم��اری آب س��یاه در اکثر
مواردعالم��ت اخط��ار دهنده ای ب��رای بیمار
ندارد ،پزش��ک می تواند بیم��اری را در مراحل
اولیه تش��خیص بده��د و در ص��ورت وجود
بیماری درمان های الزم راآغاز نماید.
خوش��بختانه ام��روزه با توجه به پیش��رفت
تکنولوژی ،دس��تگاه ه��ای پیش��رفته برای

تش��خیص زودرس بیم��اری وج��ود دارد .از
جمله این دس��تگاه ها می توان ب��ه  OCT Oو

ی��ا  ptical Coherent Tomographyاش��اره
کرد که قادر اس��ت ضخام��ت و کیفیت حلقه
عصبی چش��م را در حد یک ه��زارم میلیمتر)
 )Micronاندازه گیری کن��د و وجود بیماری را
حتی قبل از هرگون��ه تغییری در میدان بینایی
چشم تش��خیص بدهد .مدل های پیشرفته تر
این دس��تگاه قادر است که تصاویر سه بعدی
از عصب چش��م را در مدتی کوتاه تر از  ۲ثانیه
تهیه کند و چش��م پزش��کان را در تش��خیص
سریع و درمان به موقع بیمار یاری دهد.

کتی

آرایش دایم:

()Tattooلب ،چشم ،ابرو.
آرایش مو (خانمها و آقایان )

949-678-5172

چه روش هایی برای درمان آب سیاه وجود دارد؟

اولین قدم بعد از تش��خیص س��ریع و به موقع
بیماری شروع درمان طبی با استفاده از قطره
های چشمی که باعث پایین آوردن فشار داخل
چشم می ش��وند .دارو های بس��یاری در این
زمینه وج��ود دارد اما اکثری��ت متخصصین
چش��م و آب س��یاه اعتقاد دارند ک��ه ترکیبات
مشابه «پروس��تاگالتین« ها مانند «زاالتان»
« Xalatanلومی��گان»  Lumiganو«تراوت��ان»
 Travatanداروهای رده اول می باشند.
به دلیل اینکه داروهای چش��می مانند س��ایر
ترکیبات داروی��ی می توانند اثرات مضر مانند
تحری��ک و الته��اب فرم��ن
چش��م ،تغییر رنگ آیریس،
تغیی��رات رنگدان��ه ای در
اط��راف پلکها و ی��ا عوارض
سیستماتیک در بدن داشته
باش��ند ،درمان فشار باالی
چشم با لیزر یکی از بهترین
و ب��ی ضررتری��ن روش
ه��ای درمان��ی بخصوص
در بیماران��ی ک��ه در مراحل
اولیه ای��ن بیماری قرار دارند
محسوب می شود ،باالخره
اگر بیمار به درمانهای طبی
و لیزری جواب ندهد ،باید به
روشهایجراحیبرایدرمان
این بیماره متوسل شد.
مهم این اس��ت ک��ه بیماری
آب س��یاه در مراح��ل اولیه
تش��خیص ش��ده و درمان
گ��ردد ت��ا بیم��ار بتواند از
یک زندگ��ی طبیعی برخوردار ش��ده و از خطر
نابینایی در امان بماند.
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Cathy

Permanent Makeup Artist

EZ Sat

$169
+

Free
to Air
As long as they are free

100%Dig
ital
No Monthly
Payment

Tax & Installation

کانال های تلویزیونی و رادیویی مجانی به
زبان های فارسی ،انگلیسی ،ترکی ،هندی و
روسی با کیفیت عالی  %100دیجیتال.
باسرویس عالی و خدمات بعد از فروش.
جهت سفارش خرید و دریافت اطالعات و
سفارش نصب و یا حتی بازسازی و upgrade
منودن سیستم موجود و وارانتی دستگاه با
شمارههای ذیل متاس حاصل فرمایید.

Toll Free: (877) 472-6728
(877)IRANSAT
(800)476-6170
Tel: (949)305-1838
)(Dealers Welcome
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