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Glaucoma (المياه الزرقاء) 

 *ما معني الجلوكوما؟

ارتفاع فى ضغط العين أكثر مما تحتمله خاليا الشبكية الحساسة-  

 *ما هي عوامل الخطر المؤديه للجلوكوما؟

العين ضغط أرتفاع-1    •  

السن في التقدم-2    •  

العائله في للجلوكوما مرضي تاريخ وجود-3    •  

الدرقيه الغده نشاط زياده و السكري كداء الطبيه الحاالت بعض-4    •   

النظر قصر-5    •   

الكورتيزون علي المحتويه االدويه استخدام في االفراط-6    •  

 *ما هو ضغط العين الطبيعى؟

22إلى  10ح من ضغط العين الطبيعى يتراو-  

 فالغالبية من الناس تبدأ ولكن هذه المقولة ليست صحيحة تماما فحساسية الشبكية تختلف من شخص آلخر، 

، ولكن هناك نسبة بسيطة من الناس تكون الخاليا شديدة 23مشكلة الجلوكوما عندما يرتفع ضغط العين أكثر من 

(يجلوكوما ضغط العين الطبيع )20قل من الحساسية و تحدث الجلوكوما حتى عندما يكون الضغط أ  

 *ما هي أعراض الجلوكوما ؟

Open angle glaucoma    المياه الزرقاء مفتوحه الزاويه 

 1- ضعف تدريجي في االبصار ) غالبا ما يصيب العينين معا (    

Tunnel Vision    2-فقد اطراف مجال االبصار مما يؤدي لما يعرف بالرؤيه االنبوبيه   

Acute angle closure glaucoma    المياه الزرقاء منغلقه الزاويه 

 1-االم حاده بالعين    

نالقئ أو االحساس بالغثيا-2      

هضعف حاد في االبصار وبخاصه في االضاءه الضعيف-3      

ءرؤيه هاالت حول الضو-4      

 



 * كيف تحافظ على بصرك؟

:اآلتى الجدول حسب دورية بصفة بصرية شكوى أى لديهم ليس تيللجميع ح العين ضغط بقياس ينصح -  

 

البصري العصب علي التأثير مدي لتحديد:  العين قاع فحص  - 

الطرفيه الرؤيه علي اثرت الجلوكوما كانت اذا ما لتحديد: االبصار مجال فحص -  

القرنيه سمك فحص   - 

 *هل هناك عالقة بين زيادة ضغط الدم وزيادة ضغط العين؟

فيها الضغط زيادة من العين تحمي قد الدم ضغط زيادة بل العين، ضغط زيادة إلى تؤدي ال الدم ضغط زيادة -  

البصرى العصب ضمور يمنع مما والشبكية البصري للعصب المغذي الدم بدفع وذلك . 

 فإذا .الدم خفض أدوية إعطائه قبل الدم ضغط في بزيادة مصاب مريض ألي العين ضغط يقاس يجب أن ولهذا

 قبل كدلك الدم، ضغط تخفيض مع أو قبل بالجلوكوما الخاص العالج يعطي أن فيجب عالياً، العين ضغط وجد

ً  العالى، الدم ضغط تخفيض فيجب للجلوكوما جراحة إجراء العملية أثناء مضاعفات لحدوث تجنبا   

 *ما هو عالج الجلوكوما ؟

فإن هذا التشخيص سيظل موجودا بصورة ما بصفة  تشخيص الجلوكوما من المهم أن نتذكر أنه عندما يتم -

طمئنان الدورى على ضغط العينواإل يجب اإللتزام الشديد باإلنتظام فى العالج المطلوبلدا  ائمة،د  

إجراء عمليات وهناك أنواع أخرى من األفضل طرات قاستخدام العالج ب يفضل الجلوكوما هناك أنواع من-

بأنواعها المختلفة لها ، وهناك أنواع أخرى تستجيب جيدا للعالج بالليزر قاء المياه الزر  

 *ما هي اآلثار الجانبية لقطرة الجلوكوما؟

 مع معتاد غير إرهاق والتورم، والتدميع واإلحمرار، والحكة، السابحة، األجسام وظهور العين، وألم الرؤية، تشوش ـ

واألقدام األصابع في وتنميل وعصبية وإسهال الفم، في وجفاف وطفح تنفس ضيق  

القطرة من بديل نوع إيجاد وسيستطيع طبيبك، إلى اذهب قطرة،لل المصاحبة عراضاأل بهذه أصبت إنلدا  -  . 

 العين زواية اتجاه في بلطف واضغط دقيقتين، إلى دقيقة لمدة القطرات وضع بعد عينيك أغلق اآلثار، هذه من حدلل ـ

الجفن المست ضرورية غير قطرات أي وامسح ،يهالدمع قناةال من القريبة . 

 نادرة حاالت فى إال الضغط لقياس الحاجة دون  بطبي بواسطة حصف  الوالدة حديثى األطفال
 واحدة مرة  األربعين سن قبل

 سنوات 3 كل  50 إلى 40 من

 سنة كل مرة  الخمسين سن بعد

http://www.eyecairo.net/arabic/glaucoma_management_arabic.html
http://www.eyecairo.net/arabic/glaucoma_diagnosis_arabic.htm

