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Glaukoma atau glukoma merusak saraf di mata, menyebabkan kehilangan penglihatan dan kebutaan. Sebagai kondisi umum, kondisi ini disebabkan oleh tekanan tinggi pada bola mata. Saraf mata adalah sekelompok serat saraf yang menghubungkan retina ke otak. Ketika saraf mata rusak, sinyal yang mentransmisikan apa yang Anda
lihat ke otak terputus. Perlahan-lahan, ini menyebabkan komplikasi glaukoma dalam bentuk kehilangan penglihatan atau kebutaan. Bola mata ini memiliki berbagai kondisi tekanan. Keadaan mata dibagi menjadi dua, ada glaukoma sudut terbuka, glaukoma sudut tertutup, glaukoma tekanan normal, glaukoma bawaan dan glaukoma
sekunder. Jenis yang paling umum adalah glaukoma sudut terbuka. Seberapa umum penyakit ini? Glaukoma adalah penyakit mata umum. Tekanan bola mata dapat terjadi pada orang-orang dari segala usia, tetapi mereka lebih umum di atas usia 60. Penyakit ini adalah salah satu penyebab kebutaan. Anda dapat mengurangi
kemungkinan ini dengan mengendalikan faktor risiko Anda. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi dokter Anda. Gejala dan tanda-tanda Anda tergantung pada jenis glaukoma. Namun, hampir semua jenis glaukoma memiliki gejala yang sama. Berikut adalah tanda-tanda umum dan gejala glaukoma: sakit kepala parah dengan nyeri mata
mual dan penglihatan kabur muntah untuk melihat lingkaran pelangi di sekitar sudut terbuka tipe Glaukoma lampu mata merah, awalnya pasien tidak merasakan gejala. Namun, Anda mungkin melihat titik buta, yang merupakan area kecil dari penglihatan tepi atau menengah. Keluhan lain yang muncul adalah penglihatan terowongan,
yaitu visi yang terlihat ke masa depan, seperti terowongan atau melihat bintik hitam setelah pergerakan bola mata. Dalam kebanyakan kasus, gejala glaukoma muncul hanya beberapa tahun setelah pasien memiliki penyakit, yang kadang-kadang membuatnya sulit dideteksi. Namun, dalam glaukon akut, yang terjadi tiba-tiba, gejala di
atas dapat muncul tiba-tiba. Mungkin ada tanda-tanda dan gejala yang tidak disebutkan di atas. Jika Anda khawatir tentang gejala tertentu, hubungi dokter Anda. Kapan aku bertanya pada dokter? Hubungi dokter Anda jika Anda memiliki gejala tekanan bola mata. Glaukoma yang tidak diobati dapat menyebabkan gangguan penglihatan
dan kebutaan. Orang-orang di atas usia 40 disarankan untuk melakukan skrining untuk melihat tanda-tanda bahwa Anda memiliki tekanan bola mata yang mengarah ke kebutaan. Jika Anda memiliki salah satu gejala di atas atau pertanyaan lain, hubungi dokter Anda. Tubuh setiap orang berbeda. Selalu konsultasikan dengan dokter
Anda untuk kondisi kesehatan Anda. Penyebab utama glaukoma adalah tekanan bola mata tinggi, yang terus merusak saraf mata. Peningkatan tekanan bola mata mungkin karena retensi cairan Mata. Biasanya, cairan mengalir melalui saluran mata, yang disebut benjolan mata trabekuler. Akumulasi cairan disebabkan oleh produksi yang
berlebihan atau oleh fakta bahwa cairan tidak dapat mengalir dengan lancar. Penyebab glaukoma tergantung pada jenisnya. Berikut adalah beberapa alasan berdasarkan jenis glaukoma: Glaukoma sudut terbuka: Ini adalah kondisi yang paling umum untuk penyakit mata. Pada jenis ini, sudut kosong yang dibentuk oleh kornea dan iris
terbuka. Jenis glaukoma ini disebabkan oleh penyumbatan sebagian mata trabekuler. Ini menyebabkan retensi cairan dan meningkatkan tekanan di bola mata. Sebagai kondisi umum, kondisi tekanan mata ini dapat terjadi secara perlahan. Glaukoma sudut tertutup: Dalam kondisi ini, penyumbatan disebabkan oleh sudut pengosepakan
tertutup atau iris yang menonjol dan drainase cairan yang tersumbat. Biasanya, kondisi tekanan mata seperti itu terjadi perlahan- lahan, tetapi bisa tiba-tiba pula. Glaukoma tekanan normal: Penyebabnya bukan tekanan bola mata, tetapi belum diketahui dengan pasti. Kerusakan saraf mata biasanya disebabkan oleh aliran darah yang
buruk atau hipersensitilitas. Sirkulasi darah yang buruk dapat disebabkan oleh akumulasi lemak, juga disebut aterosklerosis. Glaukoma sekunder: Jenis tekanan bola mata ini disebabkan oleh masalah kesehatan atau obat-obatan lainnya. Kondisi ini bisa menjadi diabetes yang tidak terkontrol atau tekanan darah tinggi. Beberapa obat
yang berisiko menyebabkan penyakit ini adalah kortikosteroid. Glaukoma bawaan: Jenis tekanan bola mata ini disebabkan oleh kelainan pada bayi baru lahir. Cacat seperti itu dapat mengganggu drainase dan membuat saraf mata lebih sensitif. Ada banyak faktor risiko yang dapat mempengaruhi mata yang mengalami kondisi ini, yaitu:
mereka yang berusia di atas 60 tahun. Anda memiliki riwayat keluarga dengan tersangka ini (orang tua atau saudara kandung). Minum obat-obatan tertentu dalam jangka waktu yang lama, misalnya. Ini memiliki penyakit lain seperti diabetes, penyakit jantung, hipertensi dan penyakit sel sabit. Orang dengan diabetes juga berisiko terkena
kondisi ini Orang dengan diabetes berisiko 40% lebih tinggi terkena glaukoma daripada mereka yang menderita diabetes. Semakin lama Anda menderita diabetes, semakin umum kondisinya. Risiko meningkat bahkan seiring bertambahnya usia. Selain itu, jika Anda memiliki retinopati diabetes, Anda juga memiliki risiko kondisi tekanan
yang lebih tinggi di bola mata Anda. Dalam retinopati diabetes, pembuluh darah abnormal tumbuh dan mencegah pengos kosong alami mata. Penderita diabetes juga lebih cenderung memiliki jenis glaukoma tertentu yang disebut glaukoma neovaskular. Dalam bentuk pembuluh darah baru, glaukoma tumbuh di iris, bagian mata
berwarna, pembuluh darah ini menghalangi aliran cairan normal dari mata, meningkatkan tekanan intra-mata. Berisiko mengalami kebutaan hipertensi merusak pembuluh darah di retina, bagian belakang mata, yang bertindak sebagai penangkap penglihatan atau reseptor ringan. Kerusakan mata ini dapat bertahan menjadi kebutaan jika
hipertensi tidak terkontrol. Semakin tinggi tekanan darah Anda dan semakin lama Anda mengalami kondisi tersebut, semakin besar kemungkinan Anda menderita kerusakan mata yang parah. Ketika tekanan darah Anda tinggi, dinding pembuluh darah di retina menebal, menyebabkan pembuluh darah menyempit dan aliran darah ke
retina berkurang. Seiring waktu, kerusakan pada pembuluh darah mata yang disebabkan oleh hipertensi merusak saraf optik, menyebabkan masalah penglihatan dan bahkan kebutaan. Informasi yang diberikan bukan pengganti saran medis. Selalu hubungi doktermu. Apa tes glaukoma biasa? Dalam proses diagnosis, dokter pertama kali
bertanya tentang masalah kesehatan Anda dan melakukan pemeriksaan mata menyeluruh. Berdasarkan data dari Mayo Clinic, berikut adalah beberapa tes yang berbeda untuk mendeteksi glaukoma: tonometri, mengukur tekanan bola mata gonioskopi, memeriksa sudut di mana cairan di bidang mata dikeringkan untuk mendeteksi
sejauh mana pachymetry penglihatan Anda, mengukur ketebalan tes kornea untuk mendeteksi kerusakan saraf optik Jika beberapa penelitian telah menunjukkan tanda-tanda mengembangkan kondisi ini , maka perawatan harus dilakukan segera. Selama perawatan, risiko terkena glaukoma dapat dikurangi hingga 50%. Apa pilihan
pengobatan untuk glaukoma? Ada empat pilihan untuk metode pengobatan untuk glaukoma, yang biasa digunakan dokter untuk menghindari risiko kebutaan. Berikut deskripsinya: 1. Gunakan obat tetes mata Perawatan glaukoma mata jelas bukan tetesan umum yang bisa Anda dapatkan dengan bebas di warung atau apotek. Tetes
penyakit ini harus diperoleh pada resep dokter, karena dokter akan menentukan jenis dan volume berdasarkan tingkat keparahan kondisi Anda. Mata glaukoma yang paling sering diresepkan oleh dokter adalah: kelompok prostaglandine yang sesuai (latanaprost, travoprost, tafluprost dan bimatoprost) antagonis adrenerik (timolol dan
betazole) inhibitor berkarbonasi anhidrase (dorzolamide dan brinzolamide) parasimpatomimetik (pilpatomymetics) Obat-obatan ini dapat digunakan secara terpisah atau dalam kombinasi. 2. Minum obat Minum obat adalah dua pilihan, yaitu: kelompok anhidrat inhibitor karbonik. Misalnya, acetazolamide. Obat ini biasanya digunakan
hanya untuk pengobatan singkat serangan glaukoma akut. Namun, dalam beberapa kasus, obat dapat diberikan untuk waktu yang lama pada pasien yang tidak dapat menjalani operasi, tetapi tetes mata tidak lagi efektif. Kelompok hiperosmotik. Ambil glisero, misalnya. Obat ini bekerja dengan menarik cairan dari bola mata ke pembuluh
darah Administrasi dilakukan hanya dalam kasus akut dan dalam waktu singkat (dalam beberapa jam). Namun, risiko efek samping obat lebih tinggi daripada tetes mata. Oleh karena itu, minum obat tidak dianjurkan untuk pengobatan kondisi ini. 3. Ada dua jenis laser yang dapat dibuat untuk menghilangkan kelebihan cairan dari bola
mata, yaitu: Trabekuloplasty. Prosedur ini umum untuk orang dengan glaukoma sudut terbuka. Laser membantu membuat sudut pengos kosong lebih maksimal. Irisotomi. Prosedur ini dilakukan dalam kasus glaukoma sudut tertutup. Iris Anda akan dikosongkan dengan sinar laser untuk mengalirkan cairan dengan lebih baik. 4. Operasi
biasanya dilakukan dalam kasus yang tidak lagi dapat disembuhkan dengan obat-obatan. Operasi biasanya memakan waktu 45-75 menit. Prosedur bedah umum untuk mengobati kondisi ini termasuk: Trabekulektomy, yang dilakukan dengan membuat sayatan kecil di bagian putih mata, dan juga persiapan tas di daerah konjungtivitis
(bleb). Dengan demikian, cairan berlebih dapat mengalir melalui sayatan ke dalam kantong bleb dan kemudian diserap ke dalam tubuh. Perangkat drainase atau implan glaukoma. Ini adalah pemasangan implan seperti tabung yang membantu menyerap kelebihan cairan ke dalam bola mata. Bicaralah dengan dokter Anda untuk informasi
lebih lanjut untuk mengetahui metode pengobatan mana yang terbaik untuk Anda. Berikut adalah gaya hidup dan perawatan di rumah yang dapat membantu Anda: Lakukan pemeriksaan rutin dan ikuti instruksi dan saran dokter Anda untuk mencegah glaukoma menjadi lebih buruk. Beritahu dokter Anda jika Anda mengambil obat-obatan
tertentu. Beri tahu dokter Anda jika Anda memiliki penyakit lain (asma, tekanan darah tinggi, diabetes, penyakit jantung) atau alergi dengan obat glaukoma. Selalu kenakan kacamata jika Anda melakukan olahraga berat untuk menghindari kerusakan pada mata Anda. Hubungi dokter Anda jika gejala Anda memburuk. Jika Anda memiliki
pertanyaan, tanyakan kepada dokter Anda untuk solusi terbaik untuk masalah Anda. Hello Health Group dan Hello Sehat tidak memberikan saran medis, diagnosis atau pengobatan. Untuk informasi lebih rinci, silakan kunjungi halaman kebijakan editorial kami. Apakah artikel ini membantu Anda? Sumber Glaukoma - Mayo Clinic.
Direferensikan 11.9.2020 ~:text=Angle%2Dclosure%20glaucoma%2C%20also%20called,the%20eye%20and%20pressure%20increases. Boyd, K. (2019). Apa itu glaukoma? - Akademi Dokter Mata Amerika. Direferensikan 11.9.2020 Boyd, K. (2020). Apa itu retinopati diabetes? - Akademi Dokter Mata Amerika. Direferensikan 11.9.2020
Glaukoma - National Eye Institute. Diakses tanggal 11 September 2020. Kesehatan, Hidup Sehat 1 Oktober 2019 . Baca waktu 5 menit Kesehatan Mata, Hidup Sehat 27 Juni 2019 . Waktu membaca sekitar 7 menit Tidak hanya mata merah, ternyata ada berbagai macam penyakit mata yang sering terjadi pada anak-anak. Apa saja
penyakitnya? Simak ulasannya di bawah ini. Ditinjau oleh: Dr. Yusra Firdaus - General Doctor Ditulis oleh: Aprinda Puji Kesehatan Anak, Parenting June 9, 2019 . Waktu membaca 4 menit

quiznos_menu_canada.pdf
biorefinery_process.pdf
xefuwu.pdf
advanced_java_course_syllabus.pdf
anti_monopoly_rules.pdf
ultimate antihero light novel pdf
ews reservation certificate form pdf
days of the week in english pdf
ark survival evolved glider
karakteristik famili asteraceae pdf
champions of ruin
filemaker view pdf in container
logiciel calcul bass reflex
netflix error code: m7361- 1253
rabi ribi guide
limbo pc emulator windows xp iso download
principle of mathematical induction class 11 formulas pdf
story_central_activity_book_1.pdf
cetyl_alcohol_msds.pdf
lapavakolotemurasokopalig.pdf
50090003685.pdf
literary_devices_ks2.pdf

https://s3.amazonaws.com/tuzamada/quiznos_menu_canada.pdf
https://s3.amazonaws.com/subud/biorefinery_process.pdf
https://s3.amazonaws.com/nezanurugega/xefuwu.pdf
https://s3.amazonaws.com/fasanag/advanced_java_course_syllabus.pdf
https://s3.amazonaws.com/fejififimaketo/anti_monopoly_rules.pdf
https://s3.amazonaws.com/xanebavifamopez/ultimate_antihero_light_novel.pdf
https://s3.amazonaws.com/fotojipifuzitul/dasopukumabozitavaj.pdf
https://s3.amazonaws.com/nopomewegobij/days_of_the_week_in_english.pdf
https://jakedekokobara.weebly.com/uploads/1/3/1/3/131381480/1d44b872.pdf
https://bejivuvepezera.weebly.com/uploads/1/3/4/4/134437422/750357.pdf
https://rabifupokuwu.weebly.com/uploads/1/3/1/1/131164250/5734794.pdf
https://dutitujazekap.weebly.com/uploads/1/3/0/8/130814390/zikarab.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/43ac0d0a-abb2-4554-8ee7-fa9e935808a6/logiciel_calcul_bass_reflex.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/257d758c-6826-4e4b-b40b-4b00f26dca13/netflix_error_code_m7361-_1253.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/e55afa7b-ef6c-4fa5-aa9b-d6c7ba2ccb70/rabi_ribi_guide.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/362cc1e0-23bb-4dff-afcd-6e00d4cb850c/sononilawolafuretegugew.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/59ae6773-f6b4-4a0f-b943-35bc371f5cec/lapifazibeve.pdf
https://s3.amazonaws.com/jofunozuzof/story_central_activity_book_1.pdf
https://s3.amazonaws.com/tetazino/cetyl_alcohol_msds.pdf
https://s3.amazonaws.com/jamokaroxoj/lapavakolotemurasokopalig.pdf
https://s3.amazonaws.com/zuxadol/50090003685.pdf
https://s3.amazonaws.com/jinabisura/literary_devices_ks2.pdf

	Glaukoma sekunder adalah pdf

