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Glaucoma 
Kilala ang Glaucoma bilang "ang Magnanakaw ng Paningin" dahil sa unang yugto 

nito, walang malinaw na mga sintomas. Matahimik nitong ninanakaw ang iyong 

paningin bago mo ito mapansin. Sa huling yugto, ang gitnang paningin na lamang 

ang natitira. Kung walang wastong paggamot, higit pang lalabo ang paningin at 

maaaring humantong sa permanenteng pagkabulag. 

 

Maaaring magdusa ang sinuman mula sa glaucoma. Gayunman, mas mataas ang 

panganib sa mga mas matandang tao. 

 

Ipinakita ng isang pananaliksik na ginawa ng Chinese University ng Hong Kong at 

tatlong pampublikong ospital mula 2005 hanggang 2009 na 67% ng mga pasyenteng 

may glaucoma ang hindi nakakakita ng ruta ng bus, 65% sa kanila ang nahirapan sa 

pag-akyat sa hagdan, at 53% sa kanila ang nagkaroon ng hindi matatag na 

damdamin. Ipinakita nito na ang glaucoma ay may makabuluhang epekto sa 

pang-araw-araw na buhay ng mga pasyente. 

 

Sa kasalukuyan ay walang paggamot na maaaring makapagbaligtad sa pinsala sa 

paningin mula sa glaucoma at ang pagkawala ng paningin ay permanente. 

Mahalaga ang pagpigil sa pamamagitan nang maagang pagtuklas. Ang regular na 

pagsusuri ng mata ay ang pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang 

glaucoma, lalo na sa mga higit sa 40 taong gulang at mga indibidwal na mataas ang 

panganib. Kung madalas kang nakadarama ng pamamaga ng iyong mga mata, 

pagsakit ng ulo o nakakakita ng halo sa paligid ng mga ilaw tuwing gabi, biglaang 

pananakit ng mata, pamumula, malabong paningin, pagkahilo at pagsusuka, dapat 

kang kumonsulta sa doktor sa lalong madaling panahon. 

 

 (Espesyal na pasasalamat kay Dr. Nafees BAIG, Ospital ng Mata ng Hong Kong para 

sa pagsusuri ng impormasyon sa pahinang ito.) 

 

 

1. Ano ang Glaucoma? 

Ang glaucoma ang pangalawang nakabubulag na sakit ayon sa tinukoy ng 

Pandaigdigang Organisasyon sa Kalusugan [World Health Organization (WHO)].  

Gayunman, ito ang unang nakabubulag na sakit sa Hong Kong. Ang lokal na 
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paglaganap nito ay tinatayang 3 sa 100 tao na may edad na higit sa 40.  

 

Pumapasok sa mata ang sinag ng liwanag sa pamamagitan ng cornea at lens at 

nakatutok papunta sa retina. Pagkatapos ay nalilikha ang electric signal at naililipat 

sa utak sa pamamagitan ng optic nerve. Upang mapanatili ang kabuuan ng eyeball, 

napupuno ito ng tubig na inilabas tulad ng isang lobo. Inipon ang laman na tubig 

mula sa ciliary body, umaagos sa pamamagitan ng iris at pupil at sinisipsip sa 

trabecular network sa drainage angle. Hahantong sa abnormal intraocular pressure 

ang anumang pagkakaiba sa pagitan ng secretion at absorption na magreresulta sa 

pagkasira ng optic nerve. 

 

Kung ikaw ay may Glaucoma, maaapektuhan ng sakit ang iyong optic nerve na 

hahantong sa pagkamatay ng selula na retinal ganglion sa isang tipikal na padron, 

na magreresulta sa isang hindi na maibabalik na pagkawala ng visual field at 

paningin. 

2. Anu-ano ang mga panganib na kadahilanan ng Glaucoma? 

Maraming mga panganib na kadahilanan na maaaring humantong sa Glaucoma. 

Kung ikaw ay nasa alin man sa isa sa mga sumusunod na kategorya, mangyaring 

magkaroon ng kamalayan at mag-ingat kaagad: 

 Mataas na intraocular pressure (pressure sa loob ng eyeball) 

 Higit sa 40 taong gulang 

 Mataas na myopia (hindi makakita sa malayo) o mataas na hyperopia 

(maliwanag ang paningin sa malayo), 

 Diabetes mellitus 

 Sakit sa puso 

 Glaucoma sa kasaysayan ng pamilya 

 Kasaysayan ng trauma 

 Sobrang sakit ng ulo 

 Obstructive sleep apnea 

 Pangmatagalang paggamit ng steroid 

Pangkaraniwan din sa Asya ang angle closure glaucoma. 

3. Paano maiiwasan ang Glaucoma? 

Ang pinakamabisang paraan upang maiwasan ang glaucoma ay ang pagkakaroon 

ng regular na pagsusuri sa mata sa klinika ng Opthalmologist. Kabilang sa check-up 

ang intraocular pressure (ang pressure sa loob ng mata ay sinusukat gamit ang mga 

espesyal na instrumento, ang mataas na pressure ay isang panganib na kadahilanan 

http://www.smartpatient.ha.org.hk/
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sa pagkakaroon ng glaucoma), pagsusuri ng drainage angle (ito ay sinusuri gamit 

ang espesyal na lens, maaaring uriin bilang bukas na anggulo o makitid na anggulo; 

mas karaniwan sa mga Asyano ang makitid na anggulo at siyang pagmumulan ng 

malubhang glaucoma) at pagsusuri ng ulo ng optic nerve. Ang maagang pagkabatid 

sa sakit ang pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang paglala ng sakit. 

 

4. Anu-ano ang mga sanhi ng Glaucoma? 

Maaaring uriin ang Glaucoma bilang pangunahin at pangalawa. Walang maliwanag 

na dahilan sa pangunahing glaucoma. Ipinapalagay ng ilan na totoong ang genetic 

mutation ay may ginagampanang papel.  Ang pangalawang glaucoma ay isang uri 

ng glaucoma na sanhi ng iba pang mga sakit o kondisyon sa mata gaya ng 

pangmatagalang paggamit ng steroid (kahit alin sa iniinom, ipinapahid o 

nilalanghap), trauma o pag-opera sa mata, cataract, lumalaganap na diabetic 

retinopathy, central retinal vein occlusion, uveitis (pamamaga ng tisyu na uveal), 

bukol sa mata atbp. 

 

Maaari ding uriin ang Glaucoma bilang open-angle at closed-angle. Ang 'angle' ay 

tumutukoy sa drainage angle sa nauunang bahagi ng eyeball na siyang namamahala 

sa pagtatapon ng lamang tubig sa loob ng eyeball upang mapanatili ang isang 

optimal intraocular pressure. Kapag sarado ang angle, ang pagtatapon ng tubig ay 

pinahihina at samakatuwid ay tumataas ang pressure. Sa open-angle na glaucoma, 

ang pagtatapon ng tubig ay hindi kasing bilis ng pagtatago ng lamang tubig at 

samakatuwid ay tataas din ang intraocular pressure. 

5. Madali bang malaman ang mga sintomas ng Glaucoma? 

Walang palatandaan bago mangyari ang malubhang glaucoma, kung mayroon ka ng 

mga sumusunod na tanda ng babala, mangyaring kaagad na kumonsulta sa iyong 

doktor: 

 Halo (paglitaw ng bahaghari sa paligid ng liwanag)  

 Katamtamang sakit ng ulo  

 Hindi matinding kirot sa mata  

 Panlalabo ng paningin 

 Pagkawala ng peripheral visual field. 

 

Ang mga nabanggit na sintomas ay karaniwang pinapabayaan hanggang ang mga 

pasyente ay nagpapakita ng malubhang pagkawala ng visual field na nakakaapekto 

sa gitnang paningin na nagpapahiwatig ng huling yugto ng sakit. 

http://www.smartpatient.ha.org.hk/
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Nagpapakita ang acute glaucoma ng biglaang masakit at mapulang mata, 

panlalabo, matinding sakit ng ulo, pagkahilo at pagsusuka. Ang mga sintomas ay 

mas kitang-kita at matindi kaysa sa chronic glaucoma. 

 

6. Paano suriin at gumawa ng pag-diagnose sa Glaucoma? 

Ang pag-diagnose ay ginagawa sa pamamagitan ng detalyadong kasaysayan ng 

opthalmic at medikal, komprehensibong pagsusuri ng mata kabilang ang pagsukat 

sa intraocular pressure, pagsusuri sa ulo ng optic nerve, mga palatandaan ng 

kasabay na umiiral na sakit sa mata atbp. Ang pagsusuri ng visual field ay ang 

gintong pamantayan sa pag-diagnose. Kabilang sa iba pang mga pagsisiyasat ang 

optical coherence tomography (OCT), ultrasound biomicroscopy (IBM), pagsusuri ng 

kapal ng central cornea at anterior segment OCT.   

 

Ang OCT ay ginagamit upang suriin ang kapal ng layer ng nerve fiber na nagiging 

manipis sa mga pasyenteng may glaucoma. Ang UBM ay isang makinang 

pang-ultrasound na sumusuri sa istruktura ng angle at sa degree ng drainage angle. 

 

7. Ano ang gamot para sa Glaucoma? 

Layunin ng paggamot ang pagpapababa sa intraocular pressure. Ang mga topikal na 

pampatak sa mata ay ang mga maaasahang pamamaraan. Kabilang sa iba pang 

mga paraan ang laser at mga opsyong pagpapa-opera. Irerekomenda ng doktor ang 

naaangkop na paggamot para sa mga pasyente ayon sa uri ng kanilang glaucoma, 

kalubhaan, kasaysayang medikal at kondisyon ng kalusugan.  

 

8. Ano ang mga gamot para sa Katarata? 

Ang pag-opera sa pagtanggal ng katarata ay nananatiling pinaka-epektibong 

paggamot sa maulap na lens. Karaniwang ginagawa ang operasyon gamit ang lokal 

na pangpamanhid at pinapayagang umuwi ang pasyente sa bahay sa araw ding 

iyon. Sa ngayon, ang dalawang pinakapangkaraniwang ginagawang operasyon sa 

katarata ay phacoemulsification extracapsular na pagtatanggal sa katarata.  

 

Gumagamit ang phacoemulsification ng lakas ng ultrasound upang basagin ang lens 

nang pira-piraso at pagkatapos ay inilalabas ang mga ito mula sa mata sa 

pamamagitan ng paghigop. Mayroon itong maliit na sugat at hindi kailangan ang 

pagtahi. Gayunman, hindi lahat ng katarata ay naaangkop sa phacoemulsification. 

Para sa mga makapal na katarata, maaaring mas mabuting opsyon ang 

http://www.smartpatient.ha.org.hk/
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extracapsular na pagtanggal sa katarata dahil maaaring maiwasan nito ang 

pagkasira ng mga istruktura ng mata sanhi ng mataas na lakas ng ultrasound sa 

phacoemulsification. 

 

Upang mapabuti ang resulta sa paningin, magtatanim ng artipisyal na lens sa 

parehong panahon pagkatapos na maaalis ang katarata.  

 

9. Ano ang komplikasyon ng Glaucoma? 

Maraming pasyente na nasa huling yugto ng sakit ang magkakaroon ng makitid na 

visual field at hahantong sa pagkawala ng central field. 

 

10. Paano alagaan ang pasyenteng may Glaucoma? 

Pinapayuhan ang mga pasyente na maglagay ng gamot sang-ayon sa pamamaraan 

upang makontrol ang intraocular pressure at maliit lang ang pagbabagu-bago. 

Makatutulong ang sapat na pahinga at ehersisyo. Pinapayuhan din ang mga 

pasyente na i-optimize ang mga cardiovascular na panganib na kadahilanan upang 

mapabuti ang sirkulasyon ng dugo sa ulo ng optic nerve. Dapat ay tiyak na iwasan 

ang trauma lalo na sa mga taong sumailalim sa operasyon sa glaucoma. 
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