
 

 
 : التعريف 

نتيجة  يحدث ، مختلفة بدرجات   ويكون غالباً، العينين كلتا في مرض يصيب العصب البصري
بسبب عدم تصريف سائل العين المائي بشكل  ارتفاع ضغط العين عن المعدل الطبيعي

 .لمجال البصرياللعصب البصري مع انحسار تدريجي ، مما يؤدي إلى تلف  صحيح
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :اع األنو
 الزاوية المفتوحة المزمن ذات الجلوكوما. 

 ةالزاوية المغلقة الحاد ذات لجلوكوماا. 
 وهي تحدث لألطفال حديثي  الجلوكوما الخلقية

 .الوالدة، أو بعد عدة أشهر من الوالدة

  الجلوكوما الناتجة عن التهابات العين أو مرض
 .السكري

 :األسباب

لسائل العين يف عدم التوازن بين كمية اإلفراز والتصر
، بسبب ضيق (عندما يكون اإلفراز أكثر من التصريف)المائي 

داخل العين،  هإلى تجمعمما يؤدي قنوات التصريف، 
وبالتالي ارتفاع معدل الضغط داخل كرة العين، والضغط على 
العصب البصري والشبكية، ومن ثمَّ حدوث تلف تدريجي 

 .لعصب العين
 

 
 
 

 لعينالماء األزرق في ا
 )الجلوكوما–الَزَرق )

Glaucoma 

ة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحةاراإلد  
 مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة

 قسم التثقيف الصحي
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 : عوامل خطر اإلصابة
 ر السنكب. 
 أصحاب البشرة الداكنة. 
 الوراثة. 
 مثل مرض السكري، أمراض القلب، ارتفاع ضغط الدم، : الحاالت المرضية

 .الغدة الدرقيةكسل أو نشاط 
 التهابات العين مثل األورام، انفصال الشبكية، قصر النظر، : إصابات العين

األمراض  العنقودية،بعض األمراض المزمنة كاألمراض الروماتيزمية أو
 .المناعية

 ا: استخدام الكورتيزون  .خاصة قطرات العين لمدة طويلة جد ً
 

 :األعراض
 في حالة الجلوكوما ذات الزاوية الضيقة آالم بالعين. 
 عند ارتفاع الضغط إحساس بالغثيان. 
 القرنية وترشيح نتيجة انتفاخ ضعف في اإلبصار. 
 رؤية هاالت حول الضوء. 
 احمرار العين. 

 

 
 :يصالتشخ

 من خالل معرفة التاريخ المرضي و العائلي للمريض وفحص شامل للعين  يكون
 :ويتضمن

 قياس ضغط العين. 
 فحص العصب البصري بتحديد التغيرات الطفيفة بالعصب في بداية المرض. 
 فحص مجال الرؤية. 
 فحص دقة اإلبصار. 
 فحص سمك القرنية. 
 فحص زاوية التصريف . 

 

 :المضاعفات
 في الرؤية المحيطية البقع العمياء.  
 فقدان الرؤية الطرفية تماًما. 

 في الحاالت المتقدمة العمى التام. 
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 :العالج

 :يهدف إلى خفض ضغط العين إلى معدالت مقبولة، ويشتمل على
 العالج الدوائي و يعمل على زيادة تصريف السائل المائي، أو خفض إنتاجه. 
 العالج بأشعة الليزر. 
 العالج الجراحي. 

 :قايةالو
  04، وكل سنة بعد سن الـ04سنوات بعد سن الـ 3-2فحص العين كل. 
  ،ما يقلل نسبة اإلصابة بالجلوكومامعالج ارتفاع ضغط العين. 
 تناول طعام صحي والحفاظ على ضغط الدم في المستوى الطبيعي. 
 تجنب إصابات العين الخطيرة بارتداء نظارات حماية. 
 ض وصحة العين إلجراء فحوصات بشكل متكرر بتاريخ العائلة في أمرا اإلدراك

 .أكثر
  مراجعُة طبيب العيون بانتظام للتأكُّد من عدم وجود أيَّة عالمة  لإلصابة

 .بالزرق، أو كشفها وعالجها مبك ِّراً في حال وجودها
 

 العناية قبل و بعد الجراحة 
 

 :هدف العملية
 :الحفاظ على النظر، وذلك من خالل إلى المياه الزرقاءجراحة  تهدف
 الحفاظ على صحة عصب الرؤية. 
  و عبر إحداث فتحات جديدة يستطيع بواسطة فتح الزوايا أ الضغط داخل العينخفض

 .العين من خاللها التدف ق إلى خارج( سائل مائي)السائل 
في بعض الحاالت، من الممكن أن يخفف إجراء جراحة المياه الزرقاء من اآلالم الناتجة عن 

 .نفسه( الجلوكوما -المياه الزرقاء )مرض الزرق 
جراحة بأسرع وقت ممكن ال، إلجراء (المولود)من الزرق الخلقي  يحتاج الرض ع الذين يعانون

 .من أجل منع إصابتهم بالعمى

 
 :تعليمات ما قبل الجراحة 

  

  يجب ا ستشارة الطبيب بخصوص األدوية التي على المريض التوقف عن تناولها قبل
 .كأدوية السيولة العملية

  قبل العملية ساعات 8ينبغي على المريض أن يصوم بشكل كامل لمدة. 
 العينين، فسيحدد الطبيب موعد  تاريض بحاجة إلى إجراء جراحة في كلإذا كان الم

 .للجراحة في العين األخرى بعد التعافي من جراحة العين األولى

 العملية والخروجكمال إجراءات إليوم العملية،  وجود مرافق مع المريض من األفضل 
 .من المستشفى

 الرتدائها عند مغادرة نظارة شمسية سوداء  المريض إحضار يتوجب على
لمستشفى وذلك لتجنب الشعور بعدم الراحة الناتج عن الشمس واألضواء ا

 .الساطعة

  إزالة كافة آثار  و بغسول غير مهيج قبل الحضور للمستشفى الوجهتنظيف
 .بالنسبة للنساء مستحضرات التجميل وإزالة طالء األظافر
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https://www.webteb.com/eye-health/diseases/الزرق
https://www.webteb.com/eye-health/tests/فحص-قياس-الضغط-داخل-العين


 :حةإرشادات ما بعد الجرا
  ن طوال الوقت وخصوصا عند عينيالالحرص على استخدام الغطاء الواقي لحماية

 .النوم
  أو  تنظيف الجفن باستخدام القطن الطبي ومحلول تنظيف العينالحرص على

 .منشفة نظيفة رطبة ودافئة مع تجنب الضغط على العين أثناء التنظيف
 العملية إغماض العينين عند غسل الوجه في األيام األولى بعد. 
 عدم استخدام الغترة لمسح العين. 
 عدم إزالة الضماد أو الغطاء بعد العملية إال بعد استشارة الطبيب. 
  في اليوم التالي للعملية ،بعد أسبوع ،بعد )الحرص على حضور مواعيد المتابعة

 (.شهر
 إحضار جميع األدوية والقطرات التي تستخدمها عند الحضور لمواعيد المراجعة. 
 خدام األدوية الموصوفة وااللتزام باإلرشادات المدونة على عبوة الدواءاست. 
  دقائق مابين قطرة وأخرى حتى تمتصها العين وتستفيد منها بشكل تام 5ترك. 
  استخدام النظارة الشمسية خالل النهار عند الشعور بعدم االرتياح من ضوء

 .الشمس
  تجنبيجب على المريض: 

o افرك العين أو الضغط عليه. 
o االنحناء لألسفل إال إذا سمح الطبيب بذلك. 
o لمدة أسبوعين وباألخص في حاالت  ولعب الرياضة العنيفةحمل األشياء الثقيلة

 .الجراحة المفتوحة
o دخول الشامبو والصابون في العين أثناء االستحمام أو غسل الوجه. 
o ممارسة رياضة السباحة. 
o خانتعريض العين لألتربة والمهيجات األخرى كالد. 
o لمدة  استخدام الكحل ومستحضرات التجميل الخاصة بالعين بالنسبة للسيدات

 .أسبوعين
o قيادة السيارة. 

 يمكن للمريض: 
o  بعد أسبوع من الجراحة  رةئاأو الط(بقيادة شخص آخر)السفر بالسيارة. 
o  استخدام الجوال والكمبيوتر ومشاهدة التلفازو القراءة. 
o بيبقيادة السيارة بعد استشارة الط. 
o  مع توخ ي الحذربعد يومين من الجراحة ممارسة الحياة الزوجية. 
o استخدام العطور والبخور مع الحرص على عدم مالمستها للعين. 
o  

 
 

 

 
 :المراجع 

 مستشفى الملك خالد للعيون. 
 ويب طب. 
 موسوعة الملك عبدهللا. 
 وزارة الصحة السعودية. 
 مايوكلينك. 

HED01.INFO.1230/1 


