
 

tagalog - glaucoma.docx 
Copyright © 2019 Hospital Authority. All rights reserved 1 
 
 

Glaucoma 
Ang glaucoma ay isang sakit ng optic nerve. Ang progresibong pagkasira ng optic nerve ay 
magdudulot ng hindi maibabalik na nabawasang talas ng paningin, naglalahong visual field at 
pagkabulag. 
 
Mga Uri 
Maraming iba't ibang uri ng glaucoma. Ito ay maaaring hatiin sa matagal na at malalang 
glaucoma. Sa kabilang banda, maaari rin itong uriin bilang pangunahing at pangalawang 
glaucoma. 
 
 Matagal Nang  Glaucoma (o Chronic Glaucoma) 

Ang matagal nang glaucoma ay madalas na walang sintomas sa maagang yugto nito. Sa 
malalang yugto, ang pasyente ay maaaring makakita sa sentrong paraan ng paningin lamang 
(i.e, tunnel vision) at mahihirapan na makita ang mga nakapalibot na mga bagay. Maaari 
itong magresulta sa kabuuang pagkabulag kung ang sakit ay lalong lumala. 

 
 Malalang Glaucoma (o Acute Glaucoma) 

Ang malalang glaucoma ay nailalarawan sa pamamagitan ng isang napakabilis na pagtaas sa 
presyon ng mata (intraocular pressure) at biglaang pagsisimula ng mga sumusunod na 
sintomas: panlalabo ng mata, mga halo, pamumula ng mata, malabong cornea, malubhang 
sakit sa mata, sakit ng ulo, pagduduwal at pagsusuka. Ang permanenteng pagkawala ng 
paningin ay maaaring mangyari sa loob ng isang araw at sa gayon ay napakahalaga na 
humingi agad ng pangangalagang medikal. 

 
 Pangunahin at Pangalawahin na glaucoma 

Ang pangunahing glaucoma ay karaniwang walang malinaw na mga sanhi ngunit maaaring 
nauugnay sa iba pang mga kadahilanan (tingnan ang Mga sanhi sa ibaba). Sa pangalawahin 
na glaucoma, ang pagtaas ng presyon ng mata ay nangyayari bilang resulta ng iba pang mga 
sakit, kabilang ang hyper-mature na katarata, uveitis, dumudugo sa loob ng mata, tumor, 
trauma, post-operative na komplikasyon at hindi wastong paggamit ng steroid. 

 
Mga sanhi 
Ang pangunahing glaucoma ay nakaugnayan sa etniko / genetic na kadahilanan. Ang mga 
pasyente na positibong may kasaysayan sa pamilya at ang pagkakaroon ng mataas na myopia (o 
mahinang paningin sa malayo) ay nasa mas mataas na magkakaroon ng glaucoma. Ang 
pangalawahin na glaucoma ay may kaugnayan sa iba pang mga kondisyon ng ocular tulad ng 
hypermature cataract, uveitis, malubhang diabetic retinopathy, vitreous hemorrahge, tumor, 
trauma, operasyon at hindi naaangkop na paggamit ng mga gamot pangmata na may steroid. 
 
Mga Salik ng Panganib 
● Mataas na intraocular pressure 
● Kasaysayan sa pamilya 
● Kasaysayan ng diabetes, mataas na presyon ng dugo at sakit sa puso 
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● Matagal o hindi gumagaling na pamamaga ng mata 
● Pangmatagalang paggamit ng steroid 
● Mababaw na anterior chamber at makitid na anterior chamber na anggulo 
 
Mga Paggamot 
Ang layunin ng paggamot ay upang maiwasan ang karagdagang pinsala sa optic nerve sa 
pamamagitan ng pagkontrol sa intraocular pressure at ito ay makakamit sa pamamagitan ng 
mga sumusunod na paraan: 
● Mga topikal na eyedrop 
● Laser therapy 
● Operasyon 
Ang paggamot ay indibidwal na ibinabase sa uri at kalubhaan ng glaucoma ng pasyente. 
 
Mga Puna 
● Maagang pagtuklas 
● Mabilis na paggagamot 
● Mabuting pag-inum ng gamot 
● Regular na pagpapatingin 
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