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ين
الع� والغلوكوما

تعمل ي ن
كث�اً آلة تصوير من النوع القديم.
الع� بطريقة تشبه ي
ف� آلة التصوير ،يدخل الضوء بع� السديلة فيتم ي ز
ترك�ه بواسطة
ي
للتظه�.
بعدئذ
نأخذه
الذي
الفيلم
عىل
وإسقاطه
سة
العد
ي
َ
ٍ
ف
الع� ،يدخل الضوء بع� القرنية والحدقة ،فيتم ي ز
و� ي ن
ترك�ه
ي
العدسة وإسقاطه عىل فيلم ي ن
(الشبكية) ومن ثم
الع�
بواسطة َ
ّ
لتظه�ه.
)
التظه�
(جهاز
الدماغ
إىل
البرصي
العصب
ينتقل بع�
ي
ي
تأخذ ي ن
الع� الشكل الذي هي عليه عن طريق دوران سائل شفاف
ئ
(ما�) يحيط ي ن
بالع� ويغذيها ،ويحافظ عىل متانتها ويعطيها
ي
معيناً من الضغط .إذا تُرك ضغط ي ن
الع� المرتفع بدون
قدراً ّ
تحكّم به فإنه يمكن أن يؤدي إىل تلف العصب البرصي وتنتج
عنه خسارة البرص.
يجب مالحظة أن ضغط ي ن
الع� يختلف من شخص آلخر.
شخص ما قد ال يكون كذلك
فما يُ ب
عت� ضغطاً مرتفعاً عند ٍ
عند شخص آخر.

ين
الع� الطبيعية
تتلقى الشبكية الضوء
وتسجل رسائل برصية
ّ

القزحية هي جزء
ين
الملون
الع� ّ

يحمل العصب البرصي
الرسائل البرصية من
الشبكية إىل الدماغ.

القرنية هي “النافذة”
ف
مقدمة الحدقة،
الشفافة ي� ّ
وهي مع العدسة تركّز
الصورة عىل الشبكية

ما هي الغلوكوما (الز َرق)؟

السم الذي يُطلق عىل مجموعة من أمراض
الغلوكوما هي إ
ين
يتعرض فيها العصب البرصي الموجود ف ي� مؤخرة
الع� ّ
ين
الع� للتلف ببطء وبصورة دائمة.
ف ي� حاالت الغلوكوما ،يهلك العصب البرصي بدرجة أرسع من
لأ
للصابة بذلك هو ارتفاع
بقية الجسم .وعامل الخطر ا بك� إ
الع� ،علماً بأن ضغط ي ن
الضغط داخل ي ن
الع� قد يكون طبيعياً
كث� من الناس ولكنهم يُصابون بالغلوكوما رغم ذلك.
لدى ي ٍ
ويغلب أن تبدأ خسارة البرص الناجمة عن الغلوكوما من خارج
مجال البرص ،ولذلك ال تتم مالحظتها إال ّ بعد فوات الأوان.
وأفضل طريقة لعالج الغلوكوما هي تخفيض الضغط ف� ي ن
الع�.
ي
هناك حوال  300000ت
أس� يال مصاب بالغلوكوما .وبوجه عام،
ي
هناك إشارات تحذيرية مرتبطة بهذه الحالة ت
ال� تصيب
ليست
ي
ين
الع� .وتكون خسارة البرص عادة تدريجية ،وقد تحدث خسارة
كب� من البرص
الجان� قبل أن يدرك الشخص وجود
لقد ٍر ي ٍ
بي
أية مشكلة .هذا وال يمكن اكتشاف الغلوكوما ذاتياً.
الصابة
من المهم أن نتذكّر أنه عىل الرغم من انتشار إ
تقدمنا ف ي� السن ،فإنه يمكن
أك� مع ّ
بالغلوكوما بدرجة ب
ف
الصابة بالغلوكوما ي� أية سن.
إ
الحجرة الأمامية
ئ
ما�
خلط ي
ت
بيقية
الشبكة ال� َّ
هد�
جسم ب ي

الصلبة هي غطاء ي ن
الع�
ُ
الخارجي القوي

تركّز العدسة الضوء
عىل الشبكية

الحدقة هي الفراغ
الموجود ف ي� القزحية
الذي يضبط كمية الضوء
ت
ال� تدخل إىل ي ن
الع�
ي

ئ
الهد� بع�
يتدفق
الما� من الجسم ب ي
الخلط ي
لأ
ن
الع� من خالل
الحجرة ا مامية ويخرج من ي
ت
بيقية
الشبكة ال� َّ

بعض أنواع الغلوكوما

الغلوكوما المزمنة مفتوحة الزاوية هي ث
أك� أنواع هذا
المرض شيوعاً ف� ت
أس�اليا .إال ّ أنه تحدث أنوا ٌع أخرى:
ي

الغلوكوما منخفضة التوتر أو طبيعية التوتر.
يمكن حدوث تلف العصب البرصي لدى الشخص ت
ح� وإن
كان ضغط عينه منخفضاً أو طبيعياً .تتم معالجة هذا النوع
من الغلوكوما بطريقة مشابهة لمعالجة الغلوكوما المزمنة
مفتوحة الزاوية.
غلوكوما انسداد الزوايا المزمنة نوع شائع من الغلوكوما
ين
خصوصاً ي ن
الصيني� وشعوب جنوب �ش ق آسيا ،ويحتاج
ب�
ف� أغلب الحاالت إىل العالج بالاليزر فضالً عن قطرة ي ن
الع�.
ي
انسداد الزوايا الحادة هو عندما يرتفع الضغط داخل
ين
الع� برسعة نتيجة سد القزحية للمرصف الذي يخرج بع�ه
السائل من ي ن
الع� .تكون نوبة انسداد الزوايا الحادة شديدة
لأ
لأ
ف ي� الغالب .أما ا عراض فهي ا لم والغثيان وضبابية الرؤية
واحمرار ي ن
الع� .ويجب طلب المساعدة الطبية فوراً .إذا تأخر
قص�.
العالج يمكن حدوث تلف دائم للبرص خالل وقت ي
وعاد ًة يمكن للجراحة بالاليزر إذا أجريت بدون إبطاء أن
تزيل االنسداد وتقي من ت�ض ّ ر البرص .يمكن فتح الزوايا
الضيقة ت
ال� تؤدي إىل انسداد الزوايا بواسطة جراحة بالاليزر،
ّ
ي
مما يتيح للسائل الخروج من ي ن
الع� بدون عائق.
ّ
نادر من الغلوكوما ينشأ عن شوا ٍذ ف ي�
الخلقية نوع
الغلوكوما ِ
الترصيف ،ويمكن أن ٌتحدث عند الوالدة أو قد تنشأ �ف
شبكة
ي
مرحلة الحقة .وقد يالحظ الوالدان أن الطفل شديد الحساسية
كب�تان وضبابيتان وتدمعان ث
أك�
تجاه الضوء وأن عينيه ي
من المعتاد .تكون هناك عاد ًة حاجةٌ إلجراء جراحة.
الغلوكوما الثانوية يمكن أن تنشأ نتيجةً الضطرابات أخرى ف ي�
كالصابات و/أو عمليات و/أو التهابات سابقة ف� ي ن
ين
الع�.
الع� إ
ي
(ست�ويد) ت
يز
لف�ة طويلة
كما أن استخدام أدوية
الكورت�ون ي
ن
وبالتال يمكن أن يؤدي إىل
الع�
يغلب أن يرفع ضغط ي
ي
غلوكوما ثانوية.

ما هي أعراض الغلوكوما؟

الغلوكوما المزمنة أ
(الولية مفتوحة الزاوية) هي النوع
شيوعاً ،وال يكون لها عادة إشارات تحذيرية ف ي�
الأ ثك�
لأ
المراحل ا وىل لنشوئها.
يتقدم ال�ض ر ببطء ويفتك بالبرص تدريجياً ،بدءاً بالرؤيةلأالجانبية.
ّ
العين� بالجزء الذي تعجز عنه ي ن
ين
الع� ا خرى،
تقوم إحدى
ويمكن أن يستمر لأالتلف بدون أن يُكتشف إال ّ بعد ت�ض ّ ر جزء
ال يُستهان به من ا لياف العصبية .وال يمكن عكس هذا التلف،
وهو تصاعدي وال يتوقف .وال يمكن للعالج أن يُعيد ما فُقد
من البرص ،لكنه يمكن أن يوقف عملية التلف أو ،عىل الأقل،
ن
يع� أنه يمكن البدء بالعالج
أن يبطئها .واالكتشاف المبكر ي
قدر ال يُستهان به من خسارة البرص.
قبل حدوث ٍ

الصابة؟
من هم
المعرضون إلمكانية إ
ّ

عىل الرغم من أن أي شخص يمكن أن يُصاب بالغلوكوما فإن
بعض الأشخاص ث
للصابة .من هؤالء:
أك� عرضة إ
 lالمصابون بارتفاع ف� ضغط ي ن
الع�
ي
عائل
تاريخ
لديهم
 lالأشخاص الذين
ي
لأ
 lا شخاص فوق سن الـ 50
المتحدرون من إثنيات أفريقية أو آسيوية
l
ّ
 lالمصابون بالسكّري
 lالمصابون بقرص البرص
الع�ن
 lمن لديه تاريخ من إصابات ي
يز
(ست�ويد)
 lمستخدمو أدوية
الكورت�ون ي
لمدد طويلة ف� ض
الما� أو حالياً
ي
ي
 lالذين يُصابون بالشقيقة (الصداع النصفي)
 lالمصابون بارتفاع أو انخفاض ضغط الدم
الرشادية2010 ،
موجز من :خطوط  NHMRCإ

يوىص بأن يخضع الناس لفحص منتظم للعصب البرصي
ابتداء من سن الـ  ،50ومن سن الـ  40إذا كان الشخص
ً
متحدراً من خلفية أفريقية أو آسيوية .وبالنسبة للذين لديهم
ّ
تاريخ
عائل فإنه يتم فحصهم عموماً من سن الـ  .35ويوىص
لأ ي
فحص ي ن
للع� للكشف عن
معظم ا شخاص بأن يُجرى لهم ٌ
الغلوكوما كل ي ن
يش� عليهم
سنت� إىل  3سنوات أو عندما ي
اختصاص رعاية العيون بذلك.
ي

كيف يتم الكشف عن الغلوكوما؟

عت� فحوص ي ن
الع� الشاملة أفضل طريقة للكشف عن
تُ ب
الصابة بالغلوكوما.
إ
يل:
يمكن أن يشمل التقييم الخاص بالغلوكوما ما ي
 lفحص العصب البرصي (عصب النظر) باستخدام
مجهر ن
عي�؛
ي
 lفحص ضغط ي ن
الع� (قياس توتّر ي ن
الع�)؛
 lتقييم مجال البرص ،وهو يفحص حساسية الرؤية
ت
ال� تكون أول ما تصيبه الغلوكوما؛
الجانبية ي
 lتحليل بالتصوير ()GDx, HRT, OCT؛
بال ي ز
نكل�ية .)pachymetry
 lتقييم سماكة القرنية ( إ

هل يمكن معالجة الغلوكوما؟

عالج ٍ
شاف من الغلوكوما،
عىل الرغم من أنه ال يوجد ٌ
يمكن عاد ًة التحكّم بهذا المرض وكذلك منع أو إبطاء
الضافية.
وت�ة خسارة البرص إ
ي
يل:
تشمل
العالجات ما ي
لأ
ن
ث
الع� .وهي نوع العالج ا ك� شيوعاً،
 lقطرة ي
ويجب استخدامها حسب الطريقة ت
ال� توصف لك.
ي
تغي� القطرة بما يناسب المريض ونوع الغلوكوما.
يمكن ي
ف ي� بعض الحاالت يمكن وصف أدوية تؤخذ عن
طريق الفم.
ت
 lالاليزر (رأب ال�بيق) .يتم إجراؤه عندما يرى
اختصاص رعاية ي ن
الع� أنه ض�وري ،لكن خصوصاً
ي
ن
الع� تدهور مجال البرص.
فعندما ال توقف قطرة لأي
ي� بعض الحاالت يحتاج ا مر لمتابعة استخدام
قطرة ي ن
الع� بعد الاليزر .وال يحتاج الاليزر المكوث
ف ي� مستشفى.
 lالجراحة (استئصال ت
ال�بيق) .ف ي� معظم الحاالت
يتم إجراء هذه الجراحة بعد أن تكون قطرة ي ن
الع�
والاليزر فشال ف� التحكّم بضغط ي ن
الع� .يتم فتح
ي
لك يخرج السائل بع�ها من ي ن
الع�.
قناة جديدة ي
وتتم هذه العملية ف ي� الأغلب الأعم ف ي� عيادة
عمليات نهارية ال تتط ّلب النوم فيها.
يحسن البرص
يمكن للعالج أن ينقذ البرص المتبقي ،لكنه ال ّ
فسد منه لأبسبب تلف العصب .لذلك فإن
وال يصلح ما
الكشف المبكر ف ي� غاية ا همية.

ف
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المؤسسة أ
ال ت
س�الية للغلوكوما
للحد من إعاقة البرص
تعمل ّ
الناجمة عن الغلوكوما
إلك� ن
بريد ت
و�glaucoma@glaucoma.org.au :
ي
ت ن
و�www.glaucoma.org.au :
موقع إلك� ي

1800 500 880
1800 500 880

برص طبيعي

برص متأثر بالغلوكوما

تقدم ف ي�
يتم باستمرار تطوير أدوية جديدة وإحراز ّ
المعدات التشخيصية وإيجاد إجراءات عالجية جديدة.
وتقوم المؤسسة الأ ت
س�الية للغلوكوما بن�ش
العالمية
معلومات عن هذه
التطورات بع� ن�ش تها إ
ّ
“أخبار الغلوكوما”.
تج ّنب العمى الناجم عن الغلوكوما
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