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هاي  در واقع حالت ؛باشد يهاي مختلف ي وضعيت ممكن است در نتيجه ،مايل به آبي يا كدر شدهاگر چشم سگ شما 

وجود دارد كه به صورت جزئي يا كامل چشم  متعددي از چشم آبي

ي عدسي، آب سياه،  شامل اسكلروزيس هسته وگيرد  را در بر مي

آب مرواريد، اختالالت بافت قرنيه و التهاب داخلي قدامي چشم 

  .شود مي

 برخي بسيارولي  هستند؛ها نسبتاً خوش خيم  برخي از اين حالت

با ديدن  مهم است كهتوانند منجر به كوري شوند.  و مي اند جدي

  تان براي معاينه نزد دامپزشك برويد. تغيير در ظاهر چشم سگ

  

        ي عدسي:ي عدسي:ي عدسي:ي عدسي:    اسكلروز هستهاسكلروز هستهاسكلروز هستهاسكلروز هسته    ----1111

 -آبيكدر و ظاهر  ،تواند باعث شود مردمك چشم سگ شود و مي معموالً اسكلروزيس عدسي ناميده مياين مورد 

يك تغيير طبيعي در عدسي چشم است كه  و شود هم ديده مي  داشته باشد. اين حالت در انسان و اسبخاكستري 

 دليل به. نيست دردناك و كند مي پيشرفت هم با چشم دو هر در، افتد مي اتفاق سال 6 باالي هاي سگ در معموالً

  عادت كند. ،وجود آمده در ديد بهي ئقادر است به تغييرات جز حيوان، بيماري اين بودن بروز تدريجي

  

        1111ددددآب مرواريآب مرواريآب مرواريآب مرواري    ----2222

يك وضعيت آبي كدر با درجات مختلف در داخل اين بيماري تظاهر 

دارد. آب مرواريد  هاي چشم را نگه مي كه عدسي ي استكپسول

چندين سال بسيار آهسته پيشرفت كند يا خيلي طول تواند در  مي

  سريع در چند روز يا چند هفته منجر به كوري شود.

مسموميت ه علت ديابت، تواند ب مي عالوه بر ارث ،آب مرواريد در سگ

وارد شدن اي چشم،  بيماري زمينههاي آفت،  دارويي و پيشگيري كننده

ها و بخشي از روند  اي در توله سگ ضربه به چشم، كمبودهاي تغذيه

  باشد.پيري 



حيوان شود ناراحتي  اي براي بررسي پيشرفت بيماري باعث مي شد، معاينه دورهبا سگ آب مرواريدتشخيص بيماري اگر 

آب مرواريد در حال تر شد،  ولي اگر ديد سگ شما كم؛ شود چشمي تجويز ميضد التهاب هاي  قطره گاهيتر شود.  كم

  شود. پيشنهاد ميجراحي  ،براي برگشت ديد گاهي. استكيفيت زندگي او در معرض خطر و  سريع پيشرفت

        2222ههههسياسياسياسيا    آبآبآبآب ----3333

و شود  مايع توليد شده در داخل چشم به خوبي خشك نمي؛ يابد افزايش ميآب سياه حالتي است كه در آن فشار چشم 

شود) و فشار درمان نشوند،  آبي كدر ميشدن رنگ باعث ظاهر كه (مايع شود. اگر توليد  فشار دردناك در چشم ميسبب 

  .خواهند شدبزرگ شدن و بدشكلي چشم و در نتيجه كوري غير قابل برگشت  سبب

آب سياه اوليه ارثي است و معموالً در يك چشم  ؛آيد وجود مي بهصورت اوليه يا ثانويه  در حيوانات خانگي، آب سياه به

هاي  كه ساير بيماري دهد رخ ميد. آب سياه ثانويه زماني نشو در بعضي موارد هر دو چشم نيز درگير مي .شود ايجاد مي

جايي عدسي، و جداشدگي مزمن شبكيه  هپيشرفته، سرطان چشم، جاب چشمي از جمله التهاب داخل چشم، آب مرواريد

   وجود داشته باشد.

  

  

  

  

ي  وسيله هكم كردن سريع فشار داخل چشم بدرمان،  هدف ولي هميشه ؛داردبستگي درمان به علت و شدت بيماري 

ت. كنترل نيس تر از انسان ست. متأسفانه درمان حيوانات خانگي موفقزالليه و افزايش خشكي چشم مبتالكاهش توليد 

صداهاي ترسناك در واقع بهترين ايجاد دراز مدت آب سياه اوليه در يك چشم نابينا معموالً در آوردن چشم است. 

  تسكين براي سگ است.

        3333اختالالت بافت قرنيهاختالالت بافت قرنيهاختالالت بافت قرنيهاختالالت بافت قرنيه    ----4444

كند. خوشبختانه دردناك نيست و ديد  يرونده است كه معموالً هر دو چشم را درگير م اين يك بيماري ارثي و پيش

ممكن است تغيير نكند و طبيعي باشد. سه نوع اختالل بافت قرنيه بر اساس محل ايجاد آن وجود دارد: اختالل بافت 

اختالل بافت استروماي قرنيه كه باعث ايجاد ظاهر آبي كدر چشم  ،گذارد تليال قرنيه كه بر شكل سلول اثر مي اپي

  .استهاي پوششي يا آستري قرنيه  سلول ربتأثير آن شود و اختالل بافت اندوتليال قرنيه كه  مي

شوند. در  درمان مي يبا لنزهاي چشم گاهياختالل بافت استروما معموالً نياز به درمان ندارد. اختالل بافت اندوتليال 

هاي درماني براي ديستروفي  شوند. يكي ديگر از گزينه ها برداشته مي اين لكه ،تليال قرنيه هاي اپي صورت وجود لكه

  مناسب نيست. ،اما نتايج ؛شود جراحي ملتحمه است. گاهي پيوند قرنيه انجام مي ،اندوتليال قرنيه

هاي  جا كه زخم هاي كدر است. از آن اختالل قرنيه معموالً داراي چشم داراي حتي بعد از يك درمان موفق، سگ

بايد توسط  ،اشكيا ريزش و  ك زدنوضعيت درد يا چشم ي دارايها ، سگهستنداندوتليال و اپي تليال هر دو شايع 

  دامپزشك معاينه شوند.



        4444التهاب داخلي قدامي چشمالتهاب داخلي قدامي چشمالتهاب داخلي قدامي چشمالتهاب داخلي قدامي چشم    ----5555

وجود حيوان ي مياني چشم  هين معني است كه التهابي در عنبيه و جسم مژگاني در اليه ابالتهاب داخلي قدامي چشم 

تواند در نهايت  ميو يك حالت دردناك است  كه شود  يدارد. بيماري همچنين به عنوان التهاب عنبيه مژگاني شناخته م

   سگ را تهديد كند. بينايي

سگ سرچشمه  هاي بدن براي مشكالتي كه از ساير قسمت مياني چشم غني است، بخش درجا كه جريان خون  از آن

طبيعي است. التهاب قسمت مياني چشم يك وضعيت شايع ثانويه است كه در  ي يك نشانه ،وضعيت د ايننگير مي

  آيد. وجود مي هب ،ديگر بدن هاي فرآيند يك بيماري در قسمت ي نتيجه

چشم، قرمزي، به همچنين ممكن است چشمك زدن، چنگ زدن  ؛شود مي  چشمدرد التهاب داخلي قدامي چشم باعث 

تاري ديد وجود داشته  وي چشم  اشك، تغيير در ظاهر مردمك، تغيير در شكل و رنگ عنبيه، تورم كرهو ريزش افزايش 

  .باشد

چشم حتماً درمان شود. در تر   بيشآسيب  از هاي درمان بستگي به تشخيص دارد. اين وضعيت بايد براي پيشگيري گزينه

همراه با درمان التهاب و درد  ،هاي چشمي و پمادها بسياري از موارد بدون توجه به علت التهاب داخل چشم، قطره

 وبه ندرت، جراحي براي برداشتن چشم مناسب تجويز خواهد شد. ، درمان داشته باشدشوند. اگر عفونت وجود  تجويز مي

  ضروري است. ،آب سياه مي شود ي بر طرف كردن مشكل اساسي تومور كه باعث بيماري ثانويه

كدر يا رنگ آن مايل  و ديديد كه رديدتان توجه ك هاي سگ اگر شما به چشم

امپزشك بگيريد. به آبي شده است، خيلي مهم است كه يك وقت مالقات از د

بر ديد چشم  ي، تأثيراستبدون ضرر و بدون درد سگ چشمان آبي گاهي 

چشم سگ  شود  ندارد يا اگر هم داشته باشد كم است. اما به شما توصيه مي

به كه آيا  چه خبر است و اين كه بدانيد دقيقاً خود را در اسرع وقت براي اين

   دهيد.يا نه، مورد بررسي قرار دارد  درمان نياز 

  

  

  

  نگهداري حيوانات خانگيبراي ه اميد فرهنگ سازي ب

   

[1] - Cataracts  
[2] - Glaucoma  

[3] - Corneal dystrophy  
[4] - Anterior uveitis  
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