ال َّزرق (املياه الزرقاء)

ما هو الزَّرق؟
تفرز العني �سائ ًال مغ ّذي ًا يدعى الرطوبة املائية للعني .يدور هذا
ال�سائل حول �أن�سجة العني ومن ّثم ُي�ص ّرف عرب قنوات التدفق.
يكون �ضغط العني طبيعي ًا عندما يعادل ال�سائل املُنتج كم ّية
ال�سائل املتدفق .ف�إذا اخت ّل هذا التوازن يرتفع ال�ضغط داخل
مما قد ي�ؤ ّدي �إىل حدوث الزَّرق.
العني ّ
ال�شبكية
الع�صب الب�صري

مكان �إفراز ال�سائل

القزحية
القرنية
الب�ؤب�ؤ
عادة يخرج ال�سائل من هذا
املكان ال�شبكة احلويجز ّية

ي�س ّبب عدم عالج الزَّرق تلف ًا يف الع�صب الب�صري خلف العني
مما يقود يف النهاية �إىل فقدان الب�صر.
ّ

الأعرا�ض والعالمات الفارقة
ال تظهر �أعرا�ض الزَّرق �إ ّال يف مراحل مت�أخرة من املر�ض.
يتج�سد يف الزوال
والزَّرق قد يلحق ال�ضرر يف جمالك الب�صري ّ
مما ي�ؤ ّدي
التدريجي لقدرتك على الإب�صار الطريف (اجلانبي) ّ
�إىل �إنح�سار جمالك الب�صري� .إن ت�أخر العالج يف هذه املرحلة
من �ش�أنه الإ�ضرار بب�صرك على نح ٍو خط ٍري م�سبب ًا «الر�ؤية
النفقية»

�أهم ّية الت�شخي�ص
املب ّكر
�إنّ العالج املب ّكر يحول دون حدوث ال�ضرر مع العلم �أنّ َاي
يلم بال َعني من ج � ّراء ذلك يكون نهائي ًا ,يتعذر
�ضرر قد ّ
ً
املهم ج ّدا ت�شخي�ص احلالة خالل مراحلها
�شفا�ؤه .لذلك من ّ
الأوىل للحفاظ على �أعلى قدر ممكن من الإب�صار الطريف.
ال�زَّرق �أكرث �شيوع ًا بقليل لدى امل�صابني بق�صر النظر �أو
بداء ال�س ّكري .ويتّ�سم العامل الوراثي ب�أهم ّية ملحوظة يف
ظهور املر�ض .ف��إن كان �أح��د �أف��راد عائلتك قد �أُ�صيب به
املخت�ص .كما �أننا
ينبغي عليك فح�ص عينيك لدى الطبيب
ّ
نن�صح ّاي فرد قد جتاوز الأربعني �أن يعمد �إىل فح�ص عينيه
لإ�ستبعاد داء الزَّرق.

�إختبارات الزَّرق
لدينا يف م�ست�شفى مورفيلدز دبي للعيون �أح��دث الأجهزة
والأكرثها تط ّور ًا يف ت�شخي�ص الزَّرق ور�صد مراحله.

الفح�ص العام
يتفح�ص الطبيب داخل العينني ليت�أكد من �سالمة الع�صب
ّ
الب�صري.

قيا�س �ضغط العني
يتم �إ�سقاط قطرات خم � ّدر مو�ضعي يف كلتا العينني وال
ي�ستم ّر مفعولها �أكرث من  20-10دقيقةّ .ثم يو�ضع جهاز
�صغري برفق على �سطح العني بهدف قيا�س ال�ضغط يف
داخلها.
باملقابل ميكن قيا�س �ضغط العني ب�إ�ستعمال الهواء حيث
يتم نفخ جرعة من الهواء امل�ضغوط ب�إجتاه العني ،تعد هذه
اخلطوة غري م�ؤملة ومتنح قيا�س ًا دقيق ًا ل�ضغط العني.

ت�صوير الرتابط
الب�صري
ويتح ه��ذا الفح�ص ر�سم خريطة
لو�صف وظيفة الع�صب الب�صري.
وميكن للطبيب من خالله التعرف
على احتمالية فقدان قدرة الإب�صار
يف �أي جزء من جمال الر�ؤية كنتيجة
مبا�شرة للتغريات الهيكلية التي
تظهر على الع�صب الب�صري والتي
قد تكون حدثت نتيجة اجللوكوما.

�إختبار املجال الب�صري
يتيح فح�ص م�سح قيا�س التداخل
ت�صوير البنية ال��دق�ي�ق��ة للع�صب
ال�ب���ص��ري وط�ب�ق��ة �أل �ي��اف الع�صب
ال�شبكي ،و�إنتاج �صور دقيقة م ّف�صلة
ت�ساعد يف تقييم التغريات املرافقة
ع ��ادة ل�ل�م��راح��ل امل �ب �ك��رة ج ��د ًا من
اجللوكوما� ،أو لتفاقم احلالة.

فح�ص تنظري الزاوية العينية
ت�صوير مبا�شر لنظام ت�صريف ال��دم��وع يف العني يتيح
ت�شخي�ص نوع اجللوكوما الذي يعاين منه املري�ض بدقة،
وبالتايل حتديد خيارات العالج املتاحة له.

قيا�س�سماكةالقرنيةوفح�ص
 Icareلقيا�س ال�ضغط داخل العني
ي�سجل هذا الفح�ص �سماكة القرنية ويتيح تعديل م�ستوى
�ضغط العني للح�صول على قراءة دقيقة جد ًا يتم توظيفها
يف تقييم مدى حاجة ملري�ض للعالج.

عالج الزَّرق
يهدف العالج �إىل تخفي�ض �ضغط العني �إ ّما بدفع ال�سائل
على التدفق �أو بتخفي�ض كم ّية ال�سائل املنتج .ويتّخذ العالج
الأمثل �شكل قطرات عين ّية �سهلة الإ�ستخدام.
قطرات ينبغي عليك تناولها ب�إنتظام
�إن و�صف لك الطبيب
ٍ
املهم �أن ال ُتغفل �أية جرعة منها.
ومن ّ
�إن تعذرالعالج بالأدوية قد ي�ضط ّر امل�صاب �إىل اخل�ضوع
لعملية جراحية.
�إ�ستف�سر لدى موظفينا عن فح�ص ال �زَّرق وجمموعة �إج��راءات
متابعة العالج املالئمة والتي ت�شمل كافة �ألإختبارات املدرجة
�أعاله.

كيف ت�صل �إلينا
يقـع م�ست�شـفى مورفيلدز دبي للعيون يف بنـاية ال��رازي داخـل
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م�ست�شفى مورفيلدز دبي للعيون

،مدينة دبي الطبية
،1  منطقة،505054 ب.�ص
،3  الطابق، مبنى هـ،64 بناية الرازي
.م.ع. �أ، دبي
+971 4 429 7888 هاتف
www.moorfields.ae

:�ساعات العمل

، م�سا ًء5:30  �صباح ًا �إىل8:30 ،ال�سبت �إىل اخلمي�س
للمعلومات والن�صائح حول �أمرا�ض العيون وعالجها من قبل
.كادر خمت�ص وم�ؤهل

