ما هو املاء الأزرق (اجللوكوما)؟
امل � ��اء الأزرق �أو كما
يُعرف بـ «اجللوكوما»
م��ر���ض ي�صيب العني
نتيجة ارتفاع �ضغطها
ف��وق امل�ع��دل الطبيعي
الذي يرتاوح بني  21 - 10ملم زئبقي حيث ي�ؤدي
ذلك �إىل تلف و�ضمور الع�صب الب�صري الذي ينقل
ال�صور التي نراها �إىل املخ والذي يحتوي على عدد
كبري من الألياف ،وي�ؤدي تلف هذه الألياف �إىل
تكوّن بقع عمياء داخل ال�شبكية وبالتايل فقدان
النظر اجلانبي تدريجياً يف امل��راح��ل الأوىل ثم
ال يف املراحل املتقدمة.
فقدان النظر كام ً

ما هي �أ�سباب تكوّ ن املاء الأزرق؟

المــاء األزرق
(اجللوكوما)

1431هـ2010/م

من املعروف �أن هناك �إفرازاً م�ستمراً ل�سائل يُدعى
ال�سائل املائي داخل كرة العني ليحافظ على ال�شكل
الكروي لها ،وهذا ال�سائل مير بدورة من الإفراز
(ع��ن ط��ري��ق اجل���س��م ال�ه��دب��ي) وال�ت���ص��ري��ف من
خالل قنوات ت�صريف دقيقة توجد فيما يُ�سمى
زاوية العني بني القزحية والقرنية بحيث يبقى
معدل �ضغط العني �ضمن احلدود الطبيعية.

�إن عدم التوازن بني كمية الإفراز وكمية الت�صريف
 �أي عندما يكون الإف ��راز �أك�ثر م��ن الت�صريفب�سبب �ضيق قنوات الت�صريف  -ي�ؤدي �إىل جتمع
ال�سائل املائي داخل العني وبالتايل ارتفاع معدل
ال�ضغط داخل كرة العني وال�ضغط على الع�صب
الب�صري وال�شبكية ومن ثم حدوث تلف تدريجي
لع�صب العني.

وهناك عدة �أ�سباب ت�ؤدي �إىل �ضيق قنوات
الت�صريف �أو ارتفاع �ضغط العني منها:

 عيوب خلقية (امل��اء الأزرق اخللقي) وهو النوعالذي ي�صيب املواليد اجلدد.
 �إ�صابات �أو حوادث العني. اال� �س �ت �ع �م��ال امل��زم��ن ل�ل��أدوي ��ة امل �ح �ت��وي��ة علىالكورتيزون.
 بع�ض �أمرا�ض العيون مثل �أورام العني والتهاباتداخل العني مثل التهاب القزحية املتكرر واملزمن
وامل��اء الأبي�ض وامل��راح��ل املتقدمة ملر�ض اعتالل
ال�شبكية الناجت عن داء ال�سكري
 -قد حتدث اجللوكوما بدون �أ�سباب.

�شخ�ص طبيعي

�شخ�ص م�صاب باجللوكوما

ما هي الأعرا�ض؟
تختلف �أعرا�ض املاء الأزرق ح�سب نوع املر�ض
حيث توجد عدة �أن��واع يتم ت�صنيفها على
ح�سب مقا�س زاوية الت�صريف وهي:
 -1اجللوكوما اخللقية:

وهي حتدث للأطفال حديثي الوالدة �أو بعد عدة
�أ�شهر من الوالدة وت�شمل الأعرا�ض:
 كرب حجم العني ب�شكل غري طبيعي. ك�بر ح�ج��م � �س��واد ال�ع�ين ق��د ُي���ص��احَ ��ب بفقدان�شفافية العني وحتولها �إىل اللون الأبي�ض.
 ان�خ�ف��ا���ض ت��دري�ج��ي يف ال�ن�ظ��ر نتيجة �ضمورالع�صب الب�صري.

 -2جلوكوما الزاوية املفتوحة املزمنة:

وه ��و ال �ن��وع الأك�ث��ر ان �ت �� �ش��اراً (ح� ��وايل  ٪90من
احلاالت) وتكمن خطورتها �أنها تتكون عادة بدون
�أعرا�ض حتى املراحل املتقدمة ،وت�شمل الأعرا�ض
ما يلي:

 نق�ص تدريجي خفيف يف الر�ؤية من اجلوانبالأربعة (اليمني �أو الي�سار �أو الأعلى �أو الأ�سفل)
ب��دون �أع��را���ض �أخ ��رى ينتهي بتدهور �شديد يف
النظر املركزي غري م�صحوب ب�أي �آالم.
 ارتفاع يف �ضغط العني عن املعدل الطبيعي �أي�أكرث من  21ملم زئبقي.

 -3جلوكوما الزاوية املغلقة احلادة:

وهي �أقل �شيوعاً وحتدث عندما تلت�صق القزحية
بالقرنية �أو بالعد�سة مما ي�ؤدي �إىل ان�سداد زاوية
الت�صريف ،وت�شمل الأعرا�ض:
 ر�ؤية غري وا�ضحة. �أمل �شديد. احمرار �شديد. �صداع يف الر�أ�س. ر�ؤي��ة ه��االت (خياالت �ضوئية) �أو �أل��وان قو�ساملطر حول م�صادر ال�ضوء.
 -قد يُ�صاحب بالغثيان والرغبة يف التقي�ؤ

 -4اجللوكوما الثانوية:

وهي حتدث نتيجة �إىل الأ�سباب املذكورة �سابقاً
وتختلف �أعرا�ضها من حالة �إىل �أخرى قد جتمع
ب�ي�ن جمموعة
م��ن الأعرا�ض
ال� ��� �س ��اب� �ق ��ة �أو
جميعها.

ما هو عالج املاء الأزرق؟

للمزيد من املعلومات الرجاء االت�صال بـ :

م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز االبحاث
خدمات التثقيف ال�صحي
�ص.ب 4533 .الريا�ض 11211
اململكة العربية ال�سعودية
تلفون  870324410 :ال�سنرتال 272746410 :
�إعـــــداد  :طب وجراحة العيون
تدقيـق  :حممد �سامي عوده – �أخ�صائي تثقيف �صحي
 1341هـ  0102 /م

AOP 10 - 004

الت�شخي�ص والعالج املبكرين للجلوكوما هما
العامالن الرئي�سيان للوقاية من الإ�صابة بالعمى
ويتم الت�شخي�ص بالرتكيز على ثالثة �أمور هي:
 )1قيا�س �ضغط العني.
 )2عمل فح�ص للع�صب
الب�صري.
� )3إجراء اختبار للمجال
الب�صري.
ي � ��رك � ��ز ال � � �ع �ل ��اج على
تخفي�ض �ضغط العني
�إىل معدالت مقبولة وبالتايل منع تلف الع�صب
الب�صري و�أن�سجته ،وي�شتمل العالج على ما يلي:
 -1ال�ع�لاج ب��الأدوي��ة ��س��واء القطرات �أو احلبوب
والتي تعمل على زيادة ت�صريف ال�سائل املائي �أو
على خف�ض �إن�ت��اج��ه ،ويف معظم احل ��االت تكون
القطرات كافية ومفيدة �إذا التزم املري�ض التزاماً
جيداً بتعليمات الطبيب املعالج.

 -2العالج بالليزر وذلك �إذا كان العالج بالقطرات
غري قادر على تخفي�ض �ضغط العني.
 -3ق� ��د ي � ��رى الطبيب
امل�ع��ال��ج �أن ه �ن��اك حاجة
�إىل �إجراء عملية جراحية
ل�ع�م��ل ق �ن��وات لت�صريف
ال �� �س��ائ��ل امل ��ائ ��ي وتعترب
الأف� � ��� � �ض � ��ل جل� �ل ��وك ��وم ��ا
ال ��زاوي ��ة امل�غ�ل�ق��ة احل ��ادة
واجللوكوما اخللقية.
 -4وق ��د ي ��رى الطبيب
املعالج ا�ستخدام الكي �أو التربيد للج�سم الهدبي
وهو اجلزء امل�س�ؤول عن �إفراز ال�سائل املائي وبذلك
يتم خف�ض �ضغط العني.
 -5قد يحتاج بع�ض املر�ضى �إىل �أكرث من طريقة
من الطرق ال�سابقة.

ما هي طرق الوقاية؟
ُين�صح بالفح�ص الدوري للعني يف احلاالت التالية
(�أي الأ�شخا�ص الأكرث قابلية للمر�ض) بحيث
ميكن منع الإ�صابة بالعمى ب�سبب املاء الأزرق
عند البدء بالعالج مبكر ًا مبا فيه الكفاية:
 الأف� ��راد ب�ع��د ��س��ن الأرب �ع�ي�ن م��ع وج ��ود حاالتمر�ضية م�شابهة يف العائلة.

 املر�ضى امل�صابون بداء ال�سكري. الأ�شخا�ص امل�صابون بق�صر النظر ال�شديد. املر�ضى الذين ي�ستخدمون القطرات املحتويةعلى الكورتيزون ملدة طويلة.
 الأ�شخا�ص ذوو الب�شرة الداكنة �أو من �أ�صول�أفريقية.
يجب اال�ستمرار يف �أخذ الأدوي��ة املو�صوفة وذلك
للحفاظ ع�ل��ى م��ا تبقى م��ن ال�ن�ظ��ر وم�ن��ع زيادة
ال�ت��ده��ور وعندما
ينتهي �أي نوع من
الأدوية قبل موعد
الزيارة ينبغي على
املري�ض احل�صول
ع �ل �ي ��ه يف �أ� � �س� ��رع
وق � ��ت � � �س� ��واء من
امل���س�ت���ش�ف��ى الذي
يُعالَج فيه املري�ض �أو من ال�صيدليات �إذا ما �شعر
بالأعرا�ض ال�سابقة الذكر فعليه مراجعة الطبيب
فوراً حتى يتم ت�شخي�ص احلالة وعالجها مبكراً.
يُن�صح بعدم ال��زواج من الأق��ارب �إذا ك��ان �أحدهم
م�صاباً باملاء الأزرق حتى ال تزيد احتماالت �إ�صابة
الأطفال باملر�ض.

مفاهيم ينبغي �أن تُ �صحّ ح:
 �ضغط العني لي�س له �أي عالقة مبا�شرة ب�ضغطالدم.
 بالن�سبة للت�سمية باملاء الأزرق:يظن البع�ض خط�أ ًوج��ود م��اء �أزرق داخ��ل العني
و�أنه يجب �سحبه ،واحلقيقة �أنه ال يوجد ماء �أزرق
داخل العني �إال �أن املري�ض يرى �أحياناً هاالت زرقاء
حول م�صادر ال�ضوء ومن هنا جاءت الت�سمية.
 فقدان النظر الناجت عن امل��اء الأزرق ال ميكنا�سرتجاعه �إال يف حالة جلوكوما الزاوية املغلقة
احلادة ،والأدوية املعطاة ت�ساعد على احلفاظ على
ما تبقى من النظر ومنع تدهوره ولي�س ا�ستعادته،
لذلك يجب اال�ستمرار يف ا�ستخدام الأدوية حتى
لو مل ي�شعر املري�ض بتح�سن يف النظر.

