
) الماء الزرقاء(الجلوكوما 
)  الماء الزرقاء(الجلوكوما 

.الجلوكوما ھو تلف في العصب البصري یؤثر على القدرة على اإلبصار
غالبا ما یصاب بمرض الجلوكوما كبار السن ومن غیر الشائع أن یصیب  من ھم 

.سنة٥۰دون سن الـ

أن العوامل الوراثیةولكن من المؤكد سبب اإلصابة بالجلوكوما غیر معروف
لذلك من المستحسن استشارة طبیب العیون. تلعب دورا في اإلصابة

أو الممرضة  إذا ما كانت ھناك إصابة بمرض الجلوكوما لدى األقارب المباشرین من الدرجة األولى 
األشقاء 
.أو اآلباء

شرح الصورة
العدسة 

العصب البصري

.تلف العصب في حالة الجلوكوما.   صورة للعین في مقطع عرضي من الجانب

كیف تالحظ وجود الجلوكوما؟
ھو أن األعراض المبكرة للمرض ال تظھر ذلكسبب و.كثیر من المصابین بالجلوكوما یجھلون األمر

.بشكل محدد تكون قوة القدرة على اإلبصار طبیعیة
ود أعراض محددة ، دون وج"عدم االرتیاح أثناء اإلبصار"یعاني الكثیر من األشخاص من  بینما ال .

یشعر الشخص المصاب بالجلوكوما بزوال الوقت ، .یالحظ البعض اآلخر أي شيء على اإلطالق
.ویمكن أیضا حدوث تدھور في اإلبصار)الجانبي(الطرفي لمجال الرؤیةتدریجي   
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.من الصور الموجودة في الجزء التاليیتضح التأثیر على مجال الرؤیة

مستترة، وبالتالي یمكنوةمتخفیعادة ما تكون أعراض الجلوكوما 
.تشخیص المرضأن یختلف التأثیر على اإلبصار باختالف زمن

و ھؤالء المرضى من نوع غیر تقلیدي من كأعراض أولیة للجلوكومایشعر بعض المرضى بآالم في العین 
بشكل عام یعتبر األلم في العین من األعراض غیر العادیةارتفاعاً سریع في ضغط العین.الجلوكوما عندما یحصل

.للجلوكوما

درجات التأثیر المختلفة على المجال البصري في حاالت الجلوكوما
.مجال الرؤیة العادي.  ۱

.في حاالت الجلوكوما المبكرة، ال یكون ھناك انخفاضا في حدة البصر. ۲
.بل یكون ھناك انخفاضاً في حدة مجال الرؤیة في بعض المناطق

بعد مرور وقت طویل على اإلصابة بالمرض. ۳
.یتأثر مجال الرؤیة بشكل كبیر

كیف یتم تشخیص الجلوكوما؟
العین وتقّیم ما إذا كان العصب البصري قد أصیب بالتلف أم ال لدى طبیب لتشخیص الجلوكوما یحتاج قیاس ضغط 

 العیون. ویتم ھذا من خالل دراسة مجال الرؤیة والعصب البصري

غالباً ما یتم اقتران ضغط العین بالجلوكوما 
ولكن على الرغم من ذلك یعانون من " طبیعي"األشخاص لدیھم ضغط عین  ولكن لدى بعض

الجلوكوما ، وعلى العكس ، البعض اآلخر لدیھم ارتفاع في ضغط العین من دون 
من المحتمل أن یكون ھناك اختالفاُ بین األشخاص في القدرة على تحمل نسب   . للجلوكوما

األمر الذي یحدد ما إذا كان شخص یعاني من الجلوكوما ھو وجود  . مختلفة من ضغط العین
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.من الصور الموجودة في الجزء التاليیتضح التأثیر على مجال الرؤیة

مستترة، وبالتالي یمكنوةمتخفیعادة ما تكون أعراض الجلوكوما 
.تشخیص المرضأن یختلف التأثیر على اإلبصار باختالف زمن

و ھؤالء المرضى من نوع غیر تقلیدي من كأعراض أولیة للجلوكومایشعر بعض المرضى بآالم في العین 
بشكل عام یعتبر األلم في العین من األعراض غیر العادیةارتفاعاً سریع في ضغط العین.الجلوكوما عندما یحصل

.للجلوكوما

درجات التأثیر المختلفة على المجال البصري في حاالت الجلوكوما
.مجال الرؤیة العادي.  ۱

.في حاالت الجلوكوما المبكرة، ال یكون ھناك انخفاضا في حدة البصر. ۲
.بل یكون ھناك انخفاضاً في حدة مجال الرؤیة في بعض المناطق

بعد مرور وقت طویل على اإلصابة بالمرض. ۳
.یتأثر مجال الرؤیة بشكل كبیر

كیف یتم تشخیص الجلوكوما؟
العین وتقّیم ما إذا كان العصب البصري قد أصیب بالتلف أم ال لدى طبیب لتشخیص الجلوكوما یحتاج قیاس ضغط 

 العیون. ویتم ھذا من خالل دراسة مجال الرؤیة والعصب البصري

غالباً ما یتم اقتران ضغط العین بالجلوكوما 
ولكن على الرغم من ذلك یعانون من " طبیعي"األشخاص لدیھم ضغط عین  ولكن لدى بعض

الجلوكوما ، وعلى العكس ، البعض اآلخر لدیھم ارتفاع في ضغط العین من دون 
من المحتمل أن یكون ھناك اختالفاُ بین األشخاص في القدرة على تحمل نسب   . للجلوكوما

األمر الذي یحدد ما إذا كان شخص یعاني من الجلوكوما ھو وجود  . مختلفة من ضغط العین
عند تأكید التشخیص بالجلوكوما. تنطبق على مرض الجلوكوماإصابة في العصب البصري 

.العینیبدأ العالج بالحد من ارتفاع الضغط

قد یزداد ضغط العین مع مرور الوقت ویقل تأثیر العالج،  
لذا فإنھ من الضروري فحص العین دوریاً مدى  

.الحیاة

كیف یتم عالج الجلوكوما؟ 
؟  "األفضل"ما ھي قطرة العین 

ھل یمكن إجراء جراحة للجلوكوما؟ 
ال توجد وسیلة للشفاء من الجلوكوما حتى وقتنا ھذا ، ولكن ھناك عدة طرق 

.للحد من التدھور في اإلبصار

)  العقارات والعالج باللیزر والجراحة(تعتمد جمیع وسائل عالج الجلوكوما 
ال یؤدي العالج إلى تحسن في اإلبصار. على خفض ضغط العین

.إلى إبطاء تدھور و تطور المرضلكنھ یھدف

یمیل بعض المرضى إلى اإلقالع عن قطرة العین
وبھذا تزداد نسبة الخطر اصابة العصب البصري اكثروذلك ألن العالج ال یؤدي إلى تحسن في اإلبصار . 

.  ھناك أنواع مختلفة من العقاقیر التي تقلل ضغط العین
فبعض األشخاص یستفیدون من قطرات العین أكثر من غیرھم ،  

.للوصول إلى أفضل النتائجالمحاوالت للعالجلذا فإنھ في الكثیر من األحیان یجب على المریض إجراء الكثیر من 
باإلضافة إلى ذلك ، یجب االھتمام بوضع المریض إذا كان یعاني من أمراض أخرى وأیضا  

ینبغي أیضا أخذ ثمن الدواء بعین اإلعتبار .قیر أخرىفي حالة تناول عقا
.من القطرات لھما نفس التأثیرعند وجود نوعین مختلفین

عندما یطلب من المریض وضع قطرات للعین بانتظام 
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یجب أن یكون ھذا أمراً مستمراً ومعتاداً 
في حالة وضع أنواع مختلفة من قطرات العین. كتنظیف األسنان بالفرشاة

دقائق٥نفس الوقت، یجب أن یتم االنتظار لفترة في 
إن لم  تكن متأكدا أن القطرة قد دخلت للعین. من القطراتاو اكثرعند وضع نوعین مختلفین

في حال كان یصعب علیك وضع القطرة بنفسك یمكنك طلب ". االحتیاط والسالمة" یستحسن وضع قطرة إضافیة من أجل 
یمكن أیضا االستعانة بأداة المساعدة لوضع قطرة العین. أو التوجھ للصیدلیةعیادة العیونما لدى من شخص ةالمساعد  

).یتم طلبھا من الصیدلیة(على وضع قطرة العین  -باإلضافة إلى عدة أمور أخرى -والتي یمكن أن تساعد 

في حالة عدم خفض ضغط العین للمستوى المطلوب عند استخدام 
لجوء إلى العالج باللیزرقطرة العین عامة یتم ال

.أو جراحة الجلوكوما

 :شرح الصورة
یمكن خاللھ " وعاء"یتشكل الجفن بشكل .  اسحب الجفن السفلي

.عندما تومض العین ، تنتشر القطرة داخل العین. وضع قطرة العین

؟یتطور مسار المرضكیف 
.  یعتمد مدى تطور المرض في العین على درجة ضعف اإلبصار

یالحظ بعض المرضى المصابین بالجلوكوما أي أعراض على اإلطالقال 
بینما یعاني البعض األخر من تدھور في اإلبصار

قد یتدھور اإلبصار في بعض الحاالت على الرغم من العالج،  . كإعاقة رئیسة
من  غیر المألوف  اإلصابة بالعمى . غیر أن التدھور عادة ما یكون بطیئًا جًدا

.للجلوكومانتیجة 

تزداد القدرة على الحفاظ على الرؤیة
من المھم وضع . بازدیاد فاعلیة تقلیل ضغط العین والفحص الدوري للعین

.قطرة العین بانتظام

عند تأكید التشخیص بالجلوكوما. تنطبق على مرض الجلوكوماإصابة في العصب البصري 
.العینیبدأ العالج بالحد من ارتفاع الضغط

قد یزداد ضغط العین مع مرور الوقت ویقل تأثیر العالج،  
لذا فإنھ من الضروري فحص العین دوریاً مدى  

.الحیاة

كیف یتم عالج الجلوكوما؟ 
؟  "األفضل"ما ھي قطرة العین 

ھل یمكن إجراء جراحة للجلوكوما؟ 
ال توجد وسیلة للشفاء من الجلوكوما حتى وقتنا ھذا ، ولكن ھناك عدة طرق 

.للحد من التدھور في اإلبصار

)  العقارات والعالج باللیزر والجراحة(تعتمد جمیع وسائل عالج الجلوكوما 
ال یؤدي العالج إلى تحسن في اإلبصار. على خفض ضغط العین

.إلى إبطاء تدھور و تطور المرضلكنھ یھدف

یمیل بعض المرضى إلى اإلقالع عن قطرة العین
وبھذا تزداد نسبة الخطر اصابة العصب البصري اكثروذلك ألن العالج ال یؤدي إلى تحسن في اإلبصار . 

.  ھناك أنواع مختلفة من العقاقیر التي تقلل ضغط العین
فبعض األشخاص یستفیدون من قطرات العین أكثر من غیرھم ،  

.للوصول إلى أفضل النتائجالمحاوالت للعالجلذا فإنھ في الكثیر من األحیان یجب على المریض إجراء الكثیر من 
باإلضافة إلى ذلك ، یجب االھتمام بوضع المریض إذا كان یعاني من أمراض أخرى وأیضا  

ینبغي أیضا أخذ ثمن الدواء بعین اإلعتبار .قیر أخرىفي حالة تناول عقا
.من القطرات لھما نفس التأثیرعند وجود نوعین مختلفین

یجب أن یكون ھذا أمراً مستمراً ومعتاداً عندما یطلب من المریض وضع قطرات للعین بانتظام 
في حالة وضع أنواع مختلفة من قطرات العین. كتنظیف األسنان بالفرشاة

دقائق٥نفس الوقت، یجب أن یتم االنتظار لفترة في 
إن لم  تكن متأكدا أن القطرة قد دخلت للعین. من القطراتاو اكثرعند وضع نوعین مختلفین

في حال كان یصعب علیك وضع القطرة بنفسك یمكنك طلب ". االحتیاط والسالمة" یستحسن وضع قطرة إضافیة من أجل 
یمكن أیضا االستعانة بأداة المساعدة لوضع قطرة العین. أو التوجھ للصیدلیةعیادة العیونما لدى من شخص ةالمساعد  

).یتم طلبھا من الصیدلیة(على وضع قطرة العین  -باإلضافة إلى عدة أمور أخرى -والتي یمكن أن تساعد 

في حالة عدم خفض ضغط العین للمستوى المطلوب عند استخدام 
لجوء إلى العالج باللیزرقطرة العین عامة یتم ال

.أو جراحة الجلوكوما

 :شرح الصورة
یمكن خاللھ " وعاء"یتشكل الجفن بشكل .  اسحب الجفن السفلي

.عندما تومض العین ، تنتشر القطرة داخل العین. وضع قطرة العین

؟یتطور مسار المرضكیف 
.  یعتمد مدى تطور المرض في العین على درجة ضعف اإلبصار

یالحظ بعض المرضى المصابین بالجلوكوما أي أعراض على اإلطالقال 
بینما یعاني البعض األخر من تدھور في اإلبصار

قد یتدھور اإلبصار في بعض الحاالت على الرغم من العالج،  . كإعاقة رئیسة
من  غیر المألوف  اإلصابة بالعمى . غیر أن التدھور عادة ما یكون بطیئًا جًدا

.للجلوكومانتیجة 

تزداد القدرة على الحفاظ على الرؤیة
من المھم وضع . بازدیاد فاعلیة تقلیل ضغط العین والفحص الدوري للعین

.قطرة العین بانتظام
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یجب أن یكون ھذا أمراً مستمراً ومعتاداً 
في حالة وضع أنواع مختلفة من قطرات العین. كتنظیف األسنان بالفرشاة

دقائق٥نفس الوقت، یجب أن یتم االنتظار لفترة في 
إن لم  تكن متأكدا أن القطرة قد دخلت للعین. من القطراتاو اكثرعند وضع نوعین مختلفین

في حال كان یصعب علیك وضع القطرة بنفسك یمكنك طلب ". االحتیاط والسالمة" یستحسن وضع قطرة إضافیة من أجل 
یمكن أیضا االستعانة بأداة المساعدة لوضع قطرة العین. أو التوجھ للصیدلیةعیادة العیونما لدى من شخص ةالمساعد  

).یتم طلبھا من الصیدلیة(على وضع قطرة العین  -باإلضافة إلى عدة أمور أخرى -والتي یمكن أن تساعد 

في حالة عدم خفض ضغط العین للمستوى المطلوب عند استخدام 
لجوء إلى العالج باللیزرقطرة العین عامة یتم ال

.أو جراحة الجلوكوما

 :شرح الصورة
یمكن خاللھ " وعاء"یتشكل الجفن بشكل .  اسحب الجفن السفلي

.عندما تومض العین ، تنتشر القطرة داخل العین. وضع قطرة العین

؟یتطور مسار المرضكیف 
.  یعتمد مدى تطور المرض في العین على درجة ضعف اإلبصار

یالحظ بعض المرضى المصابین بالجلوكوما أي أعراض على اإلطالقال 
بینما یعاني البعض األخر من تدھور في اإلبصار

قد یتدھور اإلبصار في بعض الحاالت على الرغم من العالج،  . كإعاقة رئیسة
من  غیر المألوف  اإلصابة بالعمى . غیر أن التدھور عادة ما یكون بطیئًا جًدا

.للجلوكومانتیجة 

تزداد القدرة على الحفاظ على الرؤیة
من المھم وضع . بازدیاد فاعلیة تقلیل ضغط العین والفحص الدوري للعین

.قطرة العین بانتظام



تم إعداد ھذه المادة اإلعالمیة من قبل لجنة األدویة الطبیة بمقاطعة ستوكھولم، 
. ومجلس خبراء أمراض العیون

الطبیة بمقاطعة ستوكھولملجنة األدویة 
.ھي مؤسسة مستقلة تعنى باختیار أفضل األدویة لسكان مقاطعة ستوكھولم

.نحن نعمل من أجل استخدام آمن وفعال لألدویة الطبیة

إذا كنتم بحاجة لمزید من النسخ عن الكتیب، یمكنكم طلبھا
medicinsk.fortbildning.hsf@sll.se: بواسطة البرید اإللكتروني Si
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