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ما مر�ض اجللوكوما ؟

الع�صبية  الألياف  يف  تلف  عنها  وينتج  العني  ت�صيب  التي  الأمرا�ض  من  جمموعة  هو 
املكونة للع�صب الب�صري, مما يوؤدي اإلى فقدان لأجزاء من املجال الب�صري. وقد يتطور 
املر�ض اإلى تلف متقدم اأو كامل يف الع�صب الب�صري ويتزامن معه فقدان جلزء كبري من 
املجال الب�صري للروؤية, قد ي�صل اإلى حد العمى الكلي. الك�صف املبكر والعلج قد يقي 

من فقدان الب�صر باإذن اهلل.

ع�صب ب�صري م�صاب باجللوكوما . ي�صاحب تقدم اجللوكوما ت�صا�ؤل ع�صب ب�صري �صليم � جمال ر�ؤية  �صليم
�انح�صار يف جمال الر�ؤية

تطور اجللوكوما : تقدم اإ�صابة الع�صب الب�صري ي�صاحبه انح�صار يف جمال الر�ؤية
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كيف يح�سل مر�ض اجللوكوما ؟

يوجد داخل العني �صائل يفرز من اجل�صم الهدبي يحافظ على �صكلها ويغذي اجزاء 
ال�صائل عرب قنوات خا�صة وا�صتبداله ب�صائل  العني الداخلية, ثم يتم ت�صريف هذا 
جديد , هذا ال�صائل ل علقة له بالدموع, و هو خمتلف عنها. حت�صل هذه العملية 
 21 اإلى   10  -  8 بني  يرتاوح  م�صتوى  عند  العني  على �صغط  للحفاظ  متوازن  ب�صكل 

مليمرت زئبقي بزيادة اأو نق�صان درجتني, وهذا هو امل�صتوى الف�صيولوجي.  

اإفراز ال�صائل من اجل�صم الهدبي
ت�صريف ال�صائل 
عرب زا�ية العني

مر�ر ال�صائل عرب 
بوؤبوؤ العني خلف 

�اأمام القزحية
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يرتفع  العني,  زاوية  قنوات  عرب  ال�صائل  ت�صريف  عدم  ب�صبب  التوازن  هذا  انعدام  عند 
�صغط العني. ينتج عن ذلك الرتفاع تلف يف الألياف الع�صبية للع�صب الب�صري و فقد 

املجال الب�صري, وهذا ما ي�صمى اجللوكوما اأو املاء الأزرق.

ارتفاع 
�صغط 
العني

�صغط 
طبيعي

ع�صب ب�صري �صليم 

ع�صب ب�صري م�صاب باجللوكوما 
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ما اأهمية اجللوكوما ؟

اأ�صباب العمى الدائم ح�صب اإح�صائيات منظمة ال�صحة  يعترب مر�ض اجللوكوما ثاين 
العاملية, وهو اأحد الأ�صباب الرئي�صية يف اململكة العربية ال�صعودية. ي�صب مر�ض اجللوكوما 
فقدانًا دائمًا للب�صر مع تفاقم املر�ض وتزايد فقدان الأن�صجة الع�صبية والذي يح�صل 
التي ت�صاعد يف نقل  الع�صبية  الأن�صجة  ارتفاع �صغط العني. جميع ما يفقد من  نتيجة 

املوؤ�صرات الكهربائية اإلى الدماغ وحتويلها اإلى �صورة ل ميكن ا�صرتجاعه.

يدخل ال�صوء للعني خالل 
البوؤبوؤ مر�را بالقرنية

حتويل الإ�صارات ال�صوئية اإلى 
ا�صارات كهربائية يف كل نقطة 

يف ال�صبكية

الع�صب الب�صري ينقل 
املوجات الكهربائية اإلى 
الدماغ من كل نقطة يف 
ال�صبكية حتى ت�صل اإلى 

ق�صرة الدماغ
يتم ترجمة الإ�صارات 
الكهربائية يف ق�صرة 

الدماغ اإلى �صورة
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هل ي�ساب باجللوكوما جميع الأ�سخا�ض امل�سابني 
بارتفاع �سغط العني ؟ 

لي�ض بال�صرورة, بع�ض الأ�صخا�ض لديهم القدرة على حتمل م�صتويات عالية ن�صبيا من 
ال�صغط يف ظل وجود ع�صب ب�صري �صليم. اأي�صا, هناك م�صتويات من �صغط العني قد 
اآخر وذلك بناًء على و�صع الع�صب الب�صري  تكون مرتفعة ل�صخ�ض وطبيعية ل�صخ�ض 
الع�صب  فح�ض  يجب  لذلك,  العني.  �صغط  من  معينة  م�صتويات  حتمل  على  وقدرته 

الب�صري بدقة لتحديد مدى ملءمة م�صتوى �صغط العني للع�صب الب�صري.

هل ي�ساب باجللوكوما �سخ�ض ب�سغط عني 
طبيعي؟

 نعم, وي�صمى هذا النوع »جلوكوما ال�صغط الطبيعي«.
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ما اأنواع اجللوكوما ؟

يوجد عدة اأنواع من اجللوكوما وذلك بناءا على زاوية العني التي من خللها يتم ت�صريف 
ال�صائل املائي, الفرتة الزمنية للإ�صابة , الأ�صباب التي اأدت للإ�صابة و ت�صنيفات اأخرى. 

اأنواع اجللوكوما بناءا على زاوية العني :

اجللوكوما ذات زاوية العني املفتوحة. •	
املغلقة. العني  زاوية  ذات  اجللوكوما  •	

زا�ية العني مغلقةزا�ية العني مفتوحة



7

الطبعة الأولى  ـ  2015 

اجللوكوما
)املاء األزرق(

اأنواع اجللوكوما بناءًا على الفرتة الزمنية 
للإ�سابة:

• اجللوكوما املزمنة: غالبا ما تكون اجللوكوما املزمنة بل اأعرا�ض حتى تتطور 	
اإ�صابة الع�صب الب�صري ويبداأ انح�صار املجال الب�صري وعدم و�صوح الروؤية حتى 
يح�ض املري�ض بهبوط حاد يف جمال الإب�ضار يكاد يكون حم�ضورًا يف دائرة �ضيقة. 
يبداأ هذا النوع غالبا بعد �صن الأربعني, ول توجد اأعرا�ض اأخرى كالآلم اأو ال�صداع.
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• اجللوكوما احلادة: يح�صل ارتفاع حاد ومفاجئ يف �صغط العني نتيجة النغلق 	
احلاد يف زاوية العني التي يتم خللها ت�صريف ال�صائل. لذلك, يتكد�ض ال�صائل داخل 
العني, وبالتايل يرتفع �صغط العني. ي�صاحب ذلك النغلق احلاد اآلم �صديدة يف 

العني، احمرار يف العني مع هبوط يف الإب�ضار، �ضداع �ضديد وغثيان.
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اأنواع اجللوكوما بناًء على �سن الإ�سابة 
والأ�سباب الثانوية :

• اجللوكوما اخللقية/جلوكوما مرحلة الطفولة: قد حت�صل اجللوكوما 	
لدى املواليد والر�صع, وذلك مبلحظة كرب حجم القرنية ووجود عتمة على القرنية 
مما يوؤدي اإلى تغري لونها من ال�صفاف اإلى الأبي�ض اأو الأزرق, ي�صاحب ذلك عدم 

حتمل للإ�صاءة ودمع م�صتمر من العني. 

اأحد  طرف  من  اإ�صابة  كوجود  وراثية  لعوامل  غالبا  اجللوكوما  من  النوع  هذا  يح�صل 
الأبوين, او وجود التهابات اثناء احلمل .
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• عنها 	 ينتج  العني  داخل  متغريات  لوجود  نتيجة  حت�صل  الثانوية:  اجللوكوما 
عدم ت�صريف ال�صائل خلل زاوية العني ومن هذه املتغريات:

• اعتالل ال�صبكية ال�صكري املتقدم  الذي ينتج عنه اجللوكوما الوعائية. غالبا 	
ما يتزامن هذا النوع مع ا�صتمرارية ارتفاع م�صتوى اجللوكوز يف الدم مع احتمال 

تاأثر اأع�صاء اأخرى كالقلب والكلى يف حال ا�صتمرار عدم التحكم يف ال�صكري.

• ا�صتخدام مركبات الكورتيز�ن لفرتات طويلة خا�صة قطرات العني بدون 	
اإ�صراف طبي.

• التهابات عنبية العني. 	

• املاء الأبي�ش )ال�صاد(.	
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هل يوجد �سفاء للجلوكوما؟

ا�صرتجاع  وبالتايل  الع�صبية   الأن�صجة  منو  يعيد  للجلوكوما  �صفاء  يوجد  ل  الآن,  حتى 
جمال الروؤية والب�صار. ولكن, يوجد علج للتحكم ب�صغط العني ومنع تقدم املر�ض .

من الأ�سخا�ض الأكرث عر�سة للإ�سابة 
باجللوكوما ؟

ي�صيب مر�ض اجللوكوما جميع الفئات ال�صنية حتى املواليد. ولكن, توجد عوامل مهمة 
قد تزيد من ن�صبة اإ�صابة اأ�صخا�ض دون غريهم ومنها:

• التاريخ الوراثي ملر�ض اجللوكوما : تزيد ن�صبة اإ�صابة اأفراد الأ�صرة التي يوجد بها 	
تاريخ وراثي اأكرث من غريهم يف املجتمع , ويزيد ذلك احتمال الإ�صابة بحوايل 6 

مرات مقارنة ببقية املجتمع .
• التقدم يف العمر.	
• ق�صر اأو طول النظر: تزداد الن�صبة مع ازدياد حدة ق�صر اأو طول النظر. 	
• داء ال�صكري.	
• ارتفاع �صغط الدم. 	
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ما اعرا�ض اجللوكوما ؟

اجللوكوما مر�ض يتقدم ببطء ول ي�صاحبه اآلم ول اعرا�ض. عند تقدم املر�ض, يلحظ 
مع  متزامنا  ذلك  ويكون  الإب�صار  يف  و�صعف  الروؤية  جمال  من  جزء  تل�صي  املري�ض 
تلف جزء كبري من الأن�صجة الع�صبية. لذلك, ي�صمى مر�ض اجللوكوما »�صارق الب�صر 

ال�صامت » اأو كما هو متعارف عليه عند معظم النا�ض »ال�صويرق«.

وال�صداع يف  الأمل  املغلقة مثل  الزاوية  الأعرا�ض مع اجللوكوما ذات  قد حت�صل بع�ض 
ال�صوء اخلافت نتيجة تو�صع البوؤبوؤ وانغلق زاوية العني, و يف بع�ض احلالت قد حتدث 
روؤية حللقات ملونه حول الإنارة. يف حال انغلق زاوية العني احلاد, يح�صل اأمل �صديد 

مع �ضداع و غثيان وهبوط يف الروؤية مع احمرار يف العني.
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كيف يتم ت�سخي�ض مر�ض اجللوكوما ؟
يتم الت�صخي�ض بعدة خطوات ت�صمل :

قيا�ض حدة الإب�صار.. 1

2 .  Goldmann Applanation قيا�ض �صغط العني  با�صتخدام جهاز
املوجود يف جهاز فح�ض العني , و قد ي�صتخدم الطبيب جهاز 

اآخر عند وجود ر�صح يف قرنية العني اأو ندبات.
حل�صول . 3 اأدت  اأخرى  عوامل  وجود  عدم  من  للتاأكد  الأمامية  احلجرة  فح�ض 

اجللوكوما مثل التهابات العنبية,  تق�صرات يف حمفظة العد�صة  و �صعف يف الأربطة 
, وجود متغريات �صبغية  اأو �صعف يف بطانة القرنية.

فح�ض زاوية العني لتحديد نوع اجللوكوما.. 4
فح�ض الع�صب الب�صري.. 5
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• يتم اإجراء بع�ش الفحو�صات الت�صخي�صية للم�صاعدة على ت�صخي�ش 	
العالجية  اخلطة  لتحديد  املر�ش  �صدة  مدى  �حتديد  اجللوكوما 

�منها :

فح�ض املجال الب�صري : وذلك لتقييم مدى وجود تغريات يف جمال الروؤية وخا�صة . 1
يعني  ول  الروؤية  جمال  تغريات  الب�صري  الع�صب  تغريات  ت�صبق  الطرفية.  الروؤية 
ذلك فقدان اأهمية الفح�ض, بل اإن الفح�ض ي�صاعد على معرفة مدى تقدم املر�ض 

وو�صع اخلطة العلجية.

تغريات جمال الر�ؤية : عدم 
القدرة على ر�ؤية الأطراف
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قيا�ض �صماكة القرنية الذي قد ي�صاعد يف حتديد دقة قيا�ض �صغط العني.. 2

الت�صوير الطبقي للع�صب الب�صري.. 3

الت�صوير الفوتوغرايف للع�صب الب�صري.. 4
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كيف يتم علج مر�ض اجللوكوما ؟

العالج الفوري للجلوكوما يف املرحلة املبكرة مينع تطور املر�ش ، �يعتمد عالج 
اجللوكوما على عدة عوامل �منها :

• مدى ارتفاع �صغط العني.	

• مدى تلف الع�صب الب�صري وانح�صار املجال الب�صري للروؤية.	

• زاوية العني.	

• نوع اجللوكوما : خلقية , جلوكوما  الأطفال  , جلوكوما اأولية , جلوكوما ثانوية ...	

الأدوية :
• الآخر 	 والبع�ض  للعني,  الداخلي  ال�صائل  اإفراز  تخفي�ض  على  الأدوية  بع�ض  ت�صاعد 

ي�صاعد على ت�صريف هذا ال�صائل. 

• القطرات :	
يوجد عدد من القطرات التي تعمل على تخفي�ض �صغط العني, البع�ض منها مركبات 

لنوعني وذلك ل�صهولة ال�صتخدام.
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1 . .Betaxolol Timolol  و قطرات  قطرات حا�صرات م�صتقبلت بيتا : ومنها قطرات 
ت�صتخدم كل 12 �صاعة يوميًا. يجب اإبلغ طبيبك املعالج يف حال اإ�صابتك بالربو اأو 

هبوط يف نب�ضات القلب.
قطرات ناه�صات م�صتقبلت األفا : ومنها قطرات Brimonidine, وت�صتخدم كل 8 اأو . 2

12 �صاعة ح�صب توجيه الطبيب.
3 .   ,Dorzolamide و  Brinzolamide ومنها قطرات ,Carbonic Anhydrase مثبطات اإنزمي

وت�صتخدم كل 8 اأو 12 �صاعة ح�صب توجيه الطبيب.
 نظائر Prostaglandins, وت�صتخدم مرة واحدة يوميا غالبا م�صاءا قبل النوم اأو عند . 4

ال�صباح .
مركبات حا�صرات م�صتقبلت بيتا و ناه�صات  م�صتقبلت األفا : وت�صتخدم كل 12 . 5

�صاعة. 
مركبات حا�صرات م�صتقبلت بيتا و مثبطات اإنزمي Carbonic Anhydrase, وت�صتخدم . 6

كل 12 �صاعة.
مركبات حا�صرات م�صتقبلت بيتا و نظائر Prostaglandins, وت�صتخدم مرة واحدة . 7

يوميا.
8 . : األفا  م�صتقبلت  ناه�صات  و   ,Carbonic Anhydrase اإنزمي  مثبطات  مركبات 

وت�صتخدم كل 12 �صاعة اأو كل 8 �صاعات.
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• احلبوب اأ� ال�صراب :	

وت�صمل مثبطات اإنزمي Carbonic Anhydrase, ويتم ا�صتخدامها وفق توجيه الطبيب لفرتة 
حمدودة غالبا.

العني,  احمرار   : ومنها  م�صتدامة  اأو  موؤقتة  جانبية  اأعرا�ض  الأدوية  بع�ض  ينتج عن  قد 
عدم الو�صوح يف الروؤية, جفاف العني, انتفاخ يف اجلفن, الإح�صا�ض بطعم مر يف احللق,  
احتقان موؤقت يف احللق. قد يح�صل بع�ض الأعرا�ض مع ا�صتخدام احلبوب مثل فقدان 

ال�صهية, تنميل يف الأ�صابع وحول الفم, اإرهاق.

طريقة ا�صتخدام القطرات :

اغ�صل يديك.. 1
قم باإرجاع راأ�صك للخلف.. 2
قم ب�صد اجلفن ال�صفلي بال�صبابة حتى يتكون جتويف بني اجلفن ال�صفلي والعني. . 3
اأنظر للأعلى, ثم �صع قطرة داخل التجويف. . 4
ل تغلق عينك, ل مت�صح العني, ل جتعل علبة العلج تلم�ض العني اأو الوجه.. 5
اأغلق العني ملدة ن�صف دقيقة. . 6
اإلى . 7 دقيقتني  ملدة  الأنف  بجوار  للجفنني  الداخلية  املنطقة  على  بال�صبابة  ا�صغط 

ثلث دقائق لتقليل و�صول القطرة عرب القنوات الدمعية للحلق. 
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• عند �جود �صعوبة يف ��صع القطرة داخل العني ب�صبب عدم ثبات اليد، قم 	
بتثبيت اليد على الوجه �الو�صول للعني من اجلانب الأمين اأ� الأي�صر.

• اإذا عانيت من �صعوبة يف ��صع القطرة داخل العني ، عليك باتباع التايل :	

قم بغ�صل الوجه والعينني مباء نظيف.. 1
التفت لليمني اأو الي�صار واأغلق عينك اأثناء ال�صتلقاء .. 2
�صع قطرة يف الزاوية الداخلية للجفنني القريبة من الأنف.. 3
اأفتح العني ببطء لتدخل القطرة العني.. 4
�صع قطرة اأخرى اإذا مل تتاأكد متاما من  و�صول القطرة للعني.. 5
بالإمكان ال�صتعانة ب�صخ�ض اآخر للم�صاعدة يف  ا�صتعمال القطرات.. 6

تذكر :

• اتبع تعليمات الطبيب.	
• اأخرب طبيبك عند وجود اأي اأمرا�ض مثل الربو و اأمرا�ض اجلهاز التنف�صي, اأمرا�ض 	

القلب , الأنيميا املنجلية, اأمرا�ض الكلى وغريها.
• اأخرب طبيبك اذا كنت ت�صتخدم اأدوية اأخرى.	
• اغ�صل يديك قبل و�صع القطرات.	
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اجللوكوما
)املاء األزرق(

• احذر ملم�صة راأ�ض القطرة للعني اأو اجلفن.	
• عند ا�صتخدام اأكرث من قطرة, انتظر خم�ض دقائق على الإقل بني كل نوع والآخر 	

حتى يتم امت�صا�ض النوع الأول.
• ل ي�ضرتط و�ضع نوع معني من القطرات قبل الآخر.	
• بخم�ض 	 بعدها  املرهم  ثم  اأول  القطرة  و�صع  يجب  العني,  مراهم  ا�صتخدام  عند 

دقائق.

الليزر :
اأ�صعة �صوء مركزة  الليزر عبارة عن  نوع وحدة اجللوكوما.  بالليزر على  العلج  يعتمد 

لأن�صجة العني ذات قوة خمتلفة, ويتم اإجراء العلج بالليزر  يف العيادة. 
اأثناء اإجراء الليزر, يتم تخدير العني بقطرات ملنع الأمل و يتم تثبيت عد�صة على العني 
لتوجيه الليزر اإلى ن�صيج العني. ي�صتغرق هذا الإجراء دقائق قليلة ي�صتطيع بعدها املري�ض 

مبا�صرًة مغادرة العيادة.

• ليزر قزحية العني :	

ي�صتخدم هذا النوع لعلج اجللوكوما ذات زاوية العني ال�صيقة اأو املغلقة, كما ي�صتخدم 
للعلج الوقائي لزاوية العني القابلة للنغلق.

 يت�صبب انغلق زاوية العني نتيجة �صيق امل�صاحة بني القزحية والقرنية يف منع ت�صريف 
ال�صائل وارتفاع �صغط العني. لذلك, فاإن ليزر القزحية يحدث فتحة �صغرية يف القزحية 

لتمكني ال�صائل من املرور خللها اإلى زاوية العني.
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• ليزر راأب الرتبيق النتقائي :	

م�صتويات  ذو  ليزر  ي�صتخدم  املفتوحة.  العني  زاوية  ذات  اجللوكوما  لعلج  ي�صتخدم 
منخف�صة لعلج مناطق حمددة »انتقائية« يف زاوية العني وميكن ا�صتخدامه عدة مرات 
. ميكن ا�صتخدامه كعامل م�صاعد لتخفي�ض �صغط العني قبل ا�صتخدام القطرات اأو مع 

القطرات.

• اأنواع اأخرى من الليزر :	

يوجد اأنواع اأخرى من الليزر قد تتبع عمليات اجللوكوما )لتخفي�ض �صغط العني ب�صكل 
اأكرب ومتدرج( اأو املاء الأبي�ض )لتح�صني النظر بعد العملية(.

تذكر :

• يف معظم احلالت , يجب ال�صتمرار يف ا�صتخدام القطرات. قد يقلل طبيبك املعالج 	
عدد الأدوية اأو مرات ا�صتخدامها.

• ل يعني اإجراء الليزر حت�صني الإب�صار, حيث اإن هذا النوع يختلف عن ليزر ت�صحيح 	
العيوب النك�صارية.

• قد ينتج عن الليزر روؤية �صبابية موؤقتة تتل�صى خلل اأيام قليلة.	
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العمليات اجلراحية :

ومنع  الب�صر  على  احلفاظ  هو  للجلوكوما  اجلراحية  العمليات  من  الأ�صا�صي  الهدف 
تذبذبات  على  والق�صاء  اآمن  م�صتوى  اإلى  العني  �صغط  تخفي�ض  عرب  اجللوكوما  تطور 
�صغط العني التي قد يح�صل معها �صرر اإ�صايف على الع�صب الب�صري حتى مع �صغط 
عني منتظم يف بع�ض الأحيان . قد يح�صل اأحيانا انفراج وحت�صن يف جمال الروؤية عند 
الإب�صار عرب  الآخر هو حت�صني حدة  الهدف  العني يف حالت معينة.  انخفا�ض �صغط 
اإجراء عمليات اجللوكوما حتت تخدير مو�صعي يف  اإزالة املاء الأبي�ض امل�صاحب. يتم 

الغالب مع اإعطاء مهدئ حتى ل يح�ض باأمل اأثناء العملية.

• العمليات اجلراحية النافذة )التقليدية( :	

اإيجاد خمرج لل�صائل داخل العني عرب تكوين فتحة �صفرية تربط ما بني اخلزانة  يتم 
الأمامية و الفراغ ما حتت اأن�صجة العني ويتم التحكم بكمية تدفق ال�صائل عرب تكوين رف 
من جدار العني يتحكم يف كمية ال�صائل الذي يتم ت�صريفه عرب الفتحة ال�صغرية وبذلك 
واأف�ضل  العامل  م�ضتوى  على  �ضيوعا  الأكرث  تعترب  العني.  �ضغط  يف  احلاد  الهبوط  مينع 

النتائج لهذا النوع من العمليات يكون لدى كبار ال�صن.

• عمليات الليزر  :	

• 	  :Cyclophotocoagulation العالج ال�صوئي للج�صم الهدبي
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 يتم ت�صليط الليزر على اجل�صم الهدبي املفرز لل�صائل , وينتج عن ذلك تخفي�ض �صغط 
العني. هناك طريقتان لإجراء عمليات الليزر :

• 	:Trans-scleral Cyclophotocoagulation عرب جدار العني

يجرى هذا النوع غالبا حلالت اجللوكوما النهائية  )حدة الإب�صار �صعيفة جدا ل تتجاوز 
اأو الأ�صابع (  عند ا�صتمرار ارتفاع �صغط العني بعد  القدرة على م�صاهدة حركة اليد 
عدد من عمليات اجللوكوما اأو يف حالت اجللوكوما املطلقة )مرحلة العمى الكلي( مع 
وجود اآلم يف العني نتيجة ارتفاع ال�صغط. قد يجرى هذا النوع حلالت خا�صة يحددها 

الطبيب املعالج.
• 	 :Endoscopic Cyclophotocoagulation با�صتخدام املنظار املجهري

خا�صة  حالت  يف  و  املتو�صطة,  اأو  الب�صيطة  اجللوكوما  حلالت  النوع  هذا  ي�صتخدم 
اجللوكوما املتقدمة بعد الت�صاور مع املري�ض. يجب غالبا ا�صتخدام قطرات ال�صغط مع 
امكانية تخفيف عدد الأدوية يف بع�ض احلالت. يتطلب هذا النوع تعدد مراجعة الطبيب 
املعالج يف ال�صهور الأولى ما بعد العملية للتاأكد من عدم ارتفاع �صغط العني, كما اأنها ل 

تنا�صب جميع اأنواع اجللوكوما.

• عمليات زراعة ال�صمامات :	

ا�صتنفاذ عدد من عمليات اجللوكوما  بعد  النوع غالبا  اإلى هذا  يلجاأ جراح اجللوكوما 
با�صتثناء حالت خا�صة مثل زراعات القرنية, و يتم نقل ال�صائل من اخلزانة الأمامية 
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غالبا عرب اأنبوب دقيق جدا اإلى منطقة بعيدة عن القرنية حتت اأن�صجة العني اخلارجية. 

• عمليات اجللوكوما احلديثة :	

ال�صنوات  خلل  وا�صعًا  قبول  لقت   التي  احلديثة  اجلراحية  العمليات  من  عدد  يوجد 
املا�صية. تهدف هذه العمليات اإلى تخفي�ض امل�صاعفات  امل�صاحبة لعمليات اجللوكوما 

التقليدية.

• العمليات اجلراحية احلديثة الغري نافذة :  	

• متتاز هذه العمليات باإيجاد خمرج لل�صائل دون الدخول للخزانة الأمامية للعني.	
• يحتاج هذا النوع اإلى مهارات جراحية و وقت اأطول للعملية مما حد من انت�صارها.	
• ا�صتحدث هذا النوع من العمليات للتقليل مما قد ي�صاحب العمليات التقليدية من 	

م�صاعفات وبنف�ض كفاءة تخفي�ض �صغط العني. هناك عدة اأنواع من هذه العمليات, 
منها : 

• 	:Canaloplasty عملية راأب �ق�صطرة قناة العني

ل�صمان  للقناة  �صاد  خيط  وو�صع  ق�صطرة   بجهاز  الداخلية  العني  قناة  تو�صيع  يتم   
ا�صتمرارية اآلية تدفق ال�صوائل من داخل العني عرب القناة  الف�صيولوجية, وجترى دون 

النفاذ داخل العني.
• 	:Deep Sclerectomy عملية ا�صتئ�صال ال�صلبة العميقة من جدار العني
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اجلزة  ونافذة  ال�صائل  قناة  اإلى  الو�صول  حتى  العني  جدار  يف  جزئية  فتحة  عمل  يتم   
اأثناء  النفاذ  دون  اأخرى  مرة  ال�صائل  ت�صريف  ميكن  ومنها  العني  زاوية  من  الرتبيقي 

العملية اإلى داخل العني.
يتطلب هذا النوع تعدد مراجعة الطبيب املعالج يف ال�صهور الأولى ما بعد العملية, كما 

اأنها ل تنا�صب جميع اأنواع اجللوكوما.
• 	 :Express Shunt عملية ال�صمام ال�صريع

يتم زرع ال�صمام بدون ا�صتئ�صال جزئي للقزحية كما هو احلال يف العمليات النافذة. 
و  العملية  بعد  العنبية  وانف�ضال  العني  �ضغط  هبوط  تفادي  اإلى  العملية  هذه  تهدف 

التهابات القزحية . ل ينا�صب هذا النوع جميع حالت اجللوكوما.
• 	 :  Micro-incision عمليات اجللوكوما املجهرية

ومنها عمليات الدعامات و ا�صتئ�صال ال�صبكة الرتبيقية املجهري . ي�صتخدم هذا النوع 
حلالت اجللوكوما الب�صيطة اأو املتو�صطة . قد يتم ا�صتخدام قطرات ال�صغط بعد العملية 
مع امكانية تخفيف عدد الأدوية يف بع�ض احلالت. ل ينا�صب هذا النوع جميع حالت 

اجللوكوما.

• عمليات اجللوكوما اخللقية :	

اجلراحات  تختلف  باجلراحة.  يبداأ  اخللقية  اجللوكوما  علج  اأن  على  اإجماع  هناك 



26

الطبعة الأولى  ـ  2015 

اجللوكوما
)املاء األزرق(

التقليدية عند الأطفال عنها عند الكبار, اإل اأن اجلراحات احلديثة غري النافذة برهنت 
على كفاءتها يف اجللوكوما اخللقية  كما هو احلال مع اجللوكوما ذات الزاوية املفتوحة 

لدى الكبار  .

• متى يتم اإجراء عمليات اجللوكوما اجلراحية ؟	

• عدم التحكم ب�صغط العني بالرغم من النتظام يف ا�صتخدام القطرات.	
• ا�صتمرار تدهور وظائف العني حتى مع �صغط عني منتظم عند قيا�صه لدى الطبيب.	
• عدم حتمل ا�صتخدام القطرات لوجود اآثار جانبية.	
• عدم اللتزام با�صتخدام القطرات اأو �صعوبة ا�صتخدامها.	
• وجود املاء الأبي�ض )ال�صاد( مع اجللوكوما.	

مفهوم خاطئ حول عمليات اجللوكوما اجلراحية 
• عمليات اجللوكوما توؤدي اإلى تدهور الإب�صار والعمى !! 	
• ال�صواب: التاأخر يف اإجراء العملية اجلراحية عند وجود موؤ�صرات تدل على احلاجة 	

لإجرائها يوؤدي اإلى ا�صتمرارية تلف اللياف الع�صبية وتدهور وظائف العني تدريجيا 
العملية اجلراحية عند وجوبها  باإجراء  امل�صارعة  نتيجة مر�ض اجللوكوما. لذلك, 

حفظ وظائف العني باإذن اهلل.
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تذكر :

• تهدف عمليات اجللوكوما اإلى تخفي�ض �صغط العني اإلى م�صتوى اآمن بدون قطرات 	
ما اأمكن ولي�ض حت�صني الإب�صار.

• قد يح�صل انفراج وحت�صن يف جمال الإب�صار يف حالت معينة.	
• يجب عدم ا�صتخدام اأدوية �صغط العني اإل بتوجيه من جراح اجللوكوما.	
• عند ح�صول ارتفاع يف �صغط العني , قد يلجاأ جراح اجللوكوما اإلى اإجراء بالليزر 	

يف العيادة لإعادة تخفي�ض �صغط العني ب�صكل متدرج.
• يجب عدم دعك وفرك العني بعد عمليات اجللوكوما. 	
• يجب اتباع تعليمات طبيبك املعالج بعد العملية.	
• يجب اإبلغ طبيبك املعالج اإذا كنت ت�صتخدم اأدوية قد تزيد من �صيولة الدم.	

اجللوكوما وتدين الروؤية

قد يعاين مري�ض اجللوكوما املتقدمة من تدين الروؤية مما ي�صبب �صعوبات يف اأعماله 
اليومية الروتينية حتى مع ا�صتخدام النظارات. ت�صمل هذه ال�صعوبات: الوهج , فقدان 
على  ت�صاعد  قد  الأجهزة  من  عدد  يوجد  الإ�صاءة.  ب�صعف  الإح�صا�ض  و  الألوان  تباين 
اخلا�صة  امللونة  العد�صات  احلا�صبات,  ن�ض  مكربات  املكربات,   : مثل  الروؤية  حت�صني 

بحالت الوهج.
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ما الفرق بني اجللوكوما )املاء الأزرق( واملاء 
الأبي�ض ؟

• اجللوكوما : جمموعة اأمرا�ض ت�صيب العني علمتها امل�صرتكة تلف  يف الع�صب 	
العني.  �صغط  ارتفاع يف  عن  تنتج  ما  غالبا  الروؤية,  ملجال  دائم  وفقدان  الب�صري 

فقدان النظر ب�صبب اجللوكوما غري م�صرتجع.

• املاء الأبي�ش : يح�صل نتيجة لوجود اعتام يف عد�صة العني مما يوؤثر على دخول 	
ال�صوء للعني لتكوين ال�صورة. ميكن ا�صتعادة النظر  بعد العملية اجلراحية.

يف كثري من الأحيان, ي�صاحب مر�ض اجللوكوما اإعتام لعد�صة العني نتيجة لتقدم العمر. يف 
هذه احلالة, يف�صل اإجراء عمليتي اجللوكوما واملاء الأبي�ض مع بع�ض بوقت واحد لتفادي 
فقدان التحكم يف �صغط العني خا�صة يف حالت اجللوكوما املتقدمة والذي قد يح�صل بعد 
عمليات املاء الأبي�ض, وهو الأ�صلوب ال�صائع على م�صتوى العامل  ويكون هناك حت�صن ملحوظ 

للروؤية .  

املاء الأبي�ش
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تدخل اأ�صعة ال�صوء للعني خالل القرنية ثم البوؤبوؤ ثم العد�صة، ليتم تركيز ا�صعة ال�صوء 
مب�صاعدة مر�نة ��صفاء العد�صة على ال�صبكية ب�صكل متنا�صق لتحفيز خاليا ال�صبكية �العمل 

على نقل املوجات الكهربائية املتنا�صقة للدماغ

عد�صة العني �صافية، 
ت�صاعد على تركيز اأ�صعة 

ال�صوء ب�صكل متنا�صق

ر�ؤية �ا�صحة

عد�صة العني غري �صافية، ل ت�صاعد 
على تركيز اأ�صعة ال�صوء ب�صكل متنا�صق 

على ال�صبكية �قد حتجب بع�صها

ر�ؤية غري �ا�صحة
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اجللوكوما اخللقية / جلوكوما مرحلة الطفولة  
الأ�صباب : 

قد يوجد هذا املر�ض  يف الطفال عند الولدة اأو بعدها باأ�صهر اأو �صنوات و ذلك كمر�ض 
وراثي ابتدائي اأو ثانوي ب�صبب عيوب خلقية يف العني اأو اأمرا�ض اأخرى كما قد يكون ال�صبب 

عمليات �صابقة اأو اإ�صابات العني. 

امل�صكلة : 

غالبا ما تكون العناية و العلج يف الأطفال اأ�صعب منها يف الكبار, و ذلك ل�صعوبة ا�صتعمال 
اأدوية اجللوكوما خا�صة على املدى الطويل. كما اأن فاعلية هذه الأدوية اأقل يف الأطفال منها 
التي من  و   Brimonedine الطفل كما يف   الأدوية على  بع�ض  اإلى خطورة  اإ�صافة  الكبار  يف 

الواجب جتنبها.

العالج : 

العمليات اجلراحية هي اخليار الأول لعلج معظم حالت اجللوكوما عند الأطفال, خا�صة 
اخللقية. قد يحتاج  الطفل اكرث من عمليه للو�صول الى م�صتوى ال�صغط املطلوب.

ن�صائح  : 

• يجب اهتمام الأ�صرة بالطفل امل�صاب باجللوكوما و ذلك با�صتعمال الأدوية يف اأوقاتها 	
و املتابعة الدائمة يف العيادة حيث يتم الفح�ض حتت املنوم غالبا. 
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• و 	 ال�صحيح  النظارات  فح�ض  مثل  العلج  من  الأخرى  باجلوانب  الهتمام  يجب 
ا�صتعمالها و علج ك�صل العني اإن وجد, وكل ذلك ح�صب توجيهات الطبيب املخت�ض.

اجللوكوما عند احلمل و الر�ساعة

• من املمكن اأن ي�صاحب مر�ض اجللوكوما املراأة احلامل, و يف هذه احلالة يجب النتباه 	
للجنني   ماأمون  غري  ا�صتعمالها  لأن  بع�صها؛  جتنب  يجب  حيث  الأدوية  و�صف  عند 

ل�صتمرارية احلمل. 

• بو�صوح عند 	 ينخف�ض  العني  لأن �صغط  اأحيانا  اأدوية اجللوكوما  التقليل من  بالإمكان 
احلامل لأ�صباب ف�صيولوجية م�صاحبة له. 

• بع�ض اأدوية اجللوكوما للأم قد ت�صل للطفل بعد الولدة عن طريق الر�صاعة الطبيعي 	
م�صببة له م�صكلت جانبية يجب التنبه لها و جتنب الأدوية امل�صببة لها.

• عند 	 وذلك  احلامل   اجللوكوما  ملري�صة  اجللوكوما  لعمليات  الحتياج  املمكن  من 
احلاجة خلف�ض �صغط العني خلطورته على الع�صب الب�صري و عدم التمكن من 
النتظار ملا بعد الولدة و يف هذه الأحوال يجب التن�صيق مع التخ�ص�صات الأخرى يف 
اأق�صام الن�صاء و الولدة و التخدير و الطفال حديثي الولدة لختيار الوقت و املكان 
اجللوكوما  اإجراء جراحة  بحث  املهم  و من  لإجراء اجلراحة.  الأن�صب  التخدير  و 

بجدية قبل احلمل اإن اأمكن.
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مر�سى ال�سكري و اجللوكوما الوعائية

• القزحية 	 على  غريبة  دموية  اأوعية  تكون  نتيجة  وحت�صل  اجللوكوما  اأنواع  اأحد  هي 
وداخل زاوية ت�صريف �صائل العني.

• يعترب هذا النوع من اأ�صد اأنواع اجللوكوما من ناحية �صعوبة العلج واحتمال ت�صببه 	
يف فقدان النظر متاما يف العني امل�صابة به يف فرتة ق�صرية جدا قد ل تتجاوز اأ�صابيع 

قليلة اإذا مل تتم معاجلته.

• اأهم العوامل املوؤدية حل�صول هذا النوع من اجللوكوما م�صاعفات داء ال�صكري على 	
�صبكية العني )يحدث عند ن�صبة اأقل من 5% من اإجمايل مر�صى ال�صكري( و ان�صداد 

الوريد الرئي�صي  ل�صبكية العني.

الأعرا�ش :

 يف البداية ل توجد اأعرا�ض وا�صحة, ولكن مع مرور الوقت يرتفع �صغط العني مل�صتويات 
العني و�صعف تدريجي يف  باأمل واحمرار يف  بالإح�صا�ض  عالية جدا ويبداأ املري�ض حينها 

النظر, وهي مرحلة متقدمة من اجللوكوما الوعائية.

الوقاية : 

• طبيب 	 عند  العني  ل�صبكية  الدوري  بالفح�ض  القيام  ال�صكري  مري�ض  على  ينبغي 
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العيون ؛ وذلك لكت�صاف اعتلل ال�صبكية ال�صكري يف مراحله الأولى وعلجه قبل 
تكون الأوعية الدموية يف زاوية ت�صريف �صائل العني, و بالتايل حدوث اجللوكوما 

الوعائية .

• ارتفاع �صغط 	 اأخرى )كمر�ض  باأمرا�ض مزمنة  امل�صابني  ال�صكري  ينبغي على مر�صى 
الدم والكولي�صرتول واعتلل وظائف الكلى( املحافظة على تنظيم م�صتويات �صغط الدم 
والكولي�صرتول والو�صول بها اإلى امل�صتويات الطبيعية بالأدوية واحلمية املطلوبة واملتابعة  
الأمر؛  لزم  اإذا  الكلى  واملواظبة على جل�صات غ�صيل  الكلى  اأمرا�ض  الدقيقة مع طبيب 
من  يزيد  ال�صكري  مر�ض  مع  بالتزامن  الأمرا�ض  هذه  وجود  اأن  اأثبتت  الدرا�صات  لأن 
احتمالية تكون اجللوكوما الوعائية خ�صو�صا اإذا مل يتم معاجلتها والتحكم فيها ب�صورة 

دقيقة .

العالج :

• اإذا اكت�صفت الأوعية الدموية املتكونة على القزحية اأو داخل زاوية ت�صريف �صائل العني 	
يف مراحلها املبكرة قبل تكون اجللوكوما فاإنه يتم العلج بالليزر ل�صبكية العني وحقن 
الإبر املثبطة لتكوين الأوعية الدموية داخل العني ويف الغالب مينع هذا العلج باإذن اهلل 

تكون اجللوكوما بن�صبة عالية.

• اأما اإذا و�صل اإلى مرحلة ارتفاع �صغط العني, ففي هذه احلالة يلزم مع العلج  ال�صابق 	
علج للجلوكوما . يف الغالب يحتاج املري�ض لعمليات اجللوكوما للتحكم يف �صغط العني 
اأو  الأنابيب  عمليات  النافذة,  اجللوكوما  عمليات  مثل  احلالت  اأغلب  يف  جدا  املرتفع 

ال�صمامات ال�صريعة.
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ما الذي ميكنك فعله ؟

• ا�صتخدم اأدويتك بانتظام ح�صب تعليمات طبيبك املعالج.	

• احر�ض على مراجعة طبيبك املعالج بانتظام. 	

• ن�صبة 	 زيادة  يف  كبريًا  دورًا  تلعب  الوراثة  اإن  حيث  بالفح�ض  ا�صرتك  افراد  اإن�صح 
الإ�صابة باجللوكوما.

• �صاعد يف تثقيف املجتمع.	
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