
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چشمهایتان به سقف نگاه کنید. با انگشت پلک با  -

پایینی را به سمت پایینی و جلو بکشید تا یك فضاي 

 كیسه مانند ایجاد شود.

سانتي متر باالی چشم قرار دهید  2قطره چکان را  -

و آنرا فشاردهید. قطره را بداخل این فضا چکانده 

بدون اینکه نوک قطره چکان با چشم یا پلک تماس 

 منظور جلوگیري از آلودگي ظرف قطره( یابد. )به

بیشتر حجم قطره های چشمی از طریق سیستم  -

مجرای اشکی بینی وارد بینی می شوند. برای 

جلوگیری از این کار با انگشت محل تالقی دو پلک 

دقیقه بفشارید.  3تا  2نزدیک به بینی را به مدت 

زمانی که شما پلک می زنید قطره به خارج از چشم 

ی شود. بنابراین بهتر است برای جلوگیری از پمپ م

 این کار چشمهایتان را به آرامی ببندید.
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اين داروها به دو شكل  چشمي و قرص تجويز مي شوند.

بعضي باعث  سبب كاهش فشار داخل چشم مي شوند.

كاهش توليد مايع در چشم شده و بعضي به تخليه بيشتر 

مايع از درون چشم كمك مي كنند.. بعضي از اين داروها 

قطره ها ممكن است سبب ، ممكن است سبب سردرد شده 

سوزش و قرمزي چشم شوند.داروهاي ضد گلوكوم بايد تا 

زماني كه به كنترل فشار داخل چشم كمك مي كنند مصرف 

د. از آنجا كه گلوكوم معموال عالمتي ندارد، گاهي شون

بيماران داروي خود را قطع كرده و يا فراموش مي كنند 

 مصرف كنند.

 جراحی 

جراحي با ليزر به تخليه مايع از درون چشم  جراحي با ليزر:

كمك مي كند. هر چند از اين روش مي توان در هر زماني 

درمان دارويي به كار  استفاده كرد ولي معموال بعد از آزمايش

مي رود. در بسياري موارد بيمار بايد بعد از جراحي ليزري 

 نيز دارو مصرف كند.

در جراحي گلوكوم، هدف ايجاد  روش هاي جراحي رايج:

محل خروج جديدي براي مايع داخل چشم است. قبل از 

جراحي به بيمار داروهايي جهت آرام و شل شدن داده شده 

يق مواد بي حس كننده در اطراف و سپس چشم توسط تزر

  آن بي حس مي شود..

 قطره های چشمی:  نحوه صحیح استفاده از

دستهایتان را قبل از استفاده از قطره ها با آب و  -

 صابون بشویید.
 صاف بنشینید، به آرامی سرتان را به عقب برگردانید.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ( Causesعلل ) 

 ( مي گويند باعث مي Iop) چشم كه به آن فشار داخل  
شود كه چشم شكل اصلي و عملكردش را بطور مناسب 

داخل چشم احتمال آسيب به فشار كند. با افزايش حفظ 

 عصب چشمي خواهد بود.

 .عوامل خطر

سن بزرگترين عامل خطر براي گلوكوم محسوب مي سن : 

 ( 06باالتر از )شود. 

سياهپوستان بيشتر از سفيد پوستان در معرض  نژاد :  

 سابقه فاميلي گلوكوم  -  خطرند 

ن ،بيماري قلبي به ديابت ) مرض قند( و افزايش فشار خو

عنوان يك عامل خطر در افزايش احتمال ابتال به گلوكوم 

 محسوب مي شوند.

جدا شدگي شبكيه ، از ديگر عوامل مؤثر مي توان به  -

 اشاره كرد.  Iritsتومور چشم ، يوئيت ، 

تروماي شديد كه باعث افزايش فشار آسيبهاي فيزيكي :  -

ر محسوب مي داخل چشم شوند نيز به عنوان عامل خط

 -شوند.

 استفاده طوالني مدت كورتون ها 

 پیشگیری 

کاهش سطح کلسترول بخصوص در بیماران قلبی  

 عروقی باعث کاهش ریسک ابتال به گلوکوم زوایه باز 
 

 

 خواهد شد.

های جبران معاینه منظم می تواند از بروز آسیب  

ناپذیر جلوگیری کند، در نتیجه توصیه می شود که 

سال به چشم پزشک  0تا  2سال هر  04افراد باالی 

 مراجعه کنند. 

قرار دادن ویتامینها و مواد معدنی داشتن رژیم سالم :  -

/ روی و  E/ ویتامین C/ ویتامین  Aاز جمله ویتامین 

ردن مس در رژیم غذایی روزانه و همچنین محدود ک

 میزان مایعات روزانه.

 در فرد مبتال به گلوکوم زوایه باز اگرورزش منظم :  -

بار در هفته برنامه ورزش منظم داشته  3حداقل 

باشد تا حدی امکان کاهش فشار چشم وجود دارد. 

البته در یوگا بدلیل پائین نگه داشتن سر برای مدت 

طوالنی ممکن است، افزایش فشار داخل چشم 

 ایجاد شود. 

استرس ممکن است باعث حمله استرس :  -

کنیکهای گلوکوم حاد زاویه بسته شود. نتیجتاً ت

 ( می تواند کمک کننده باشد  Relaxtionآرامش زا )

توصیه به استفاده از عینکهای :  حفاظت از چشم

محافظتی هنگام ورزش کردن و یا هنگام کار کردن 

 با مواد شیمیایی ، جدی است.

 

 : درمان گلوکوم

شايع ترين نوع درمان زودرس گلوكوم  درمان دارويي:

 ي گلوكوم بصورت قطره هاي درمان دارويي است. داروها

 

 

گلوكوم ) آب سياه ( در واقع گروهي ازبيماريهاي چشم كه 

در ريسك  با افزايش فشار داخل چشم ، تغييرات مرضي

بينايي و همچنين بروز نقايص ويژه ميدان بينايي مشخص 

مي شود. آب سياه گاهي اوقات به عنوان درد بي صدا 

ناميده مي شود. زيرا توانايي ربودن بينايي فرد را قبل از 

 اينكه دچار مشكل خاصي شود دارد. 

 انواع گلوکوم 

ست گلوكوم زاويه باز اوليه كه شايع ترين فرم گلوكوم ا 

باعث كاهش ديد تدريجي در هر دو چشم مي شود و تا 

زمان ايجاد نقايص وسيع در ميدان بينايي تشخيص داده 

 نمي شود.

گلوكوم حاد زاويه بسته بطور ناگهاني در پاسخ به  -

افزايش سريع فشار داخل چشم اتفاق مي افتد كه 

كاهش بينايي در طول يك حمله مي تواند تا ساعتها 

بماند و نيازمند مداخله سريع است. اين پايدار باقي 

حمالت معموالً در بعداز ظهرها كه مردمك هم گشاد 

 عالئم آن عبارتند از  شده اند اتفاق مي افتد

 بينايي غير واضح  -

 ديدن يك هاله اطراف نورها  -

 درد شديد چشمي -  -    قرمز شدن چشم -

 -  استفراغ  -تهوع  -

 درد شديد چشم و ابرو،  

عالئم خودتان را هر    ر صورت وجود هر كدام از ايند 

 چه سريعتر به نزديكترين بيمارستان برسانيد

 

 


