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 ( ارتفاع ضغط الدماع ذاتي العلة) 

ضغط داخل الرأس بالارتفاع  وهى حالة مرضية يصاحبها. ارتفاع ضغط الدماع ذاتي العلة لديك  هعتقد أنقد يطبيبك 

بداية من العصب البصري )األطباء قد الحظوا تورم العصب البصري .  يمكن أن يسبب مشاكل في الرؤية والصداع

مقطعية آو  اشعة رنين  قبل أشعة الماضية و يحتمل انهم قد طلبوا لك في األيام( ينفي الجزء الخلفي من الع

  ". كاذبال المخى  ورمبال"حقيقى في الرآس لـذا تسمى هذه الحالة آحيانا المغناطيسي و هذه االشعة لم تظهر وجود ورم

 

 
 

 :علم التشريح 
 . نخاعيالسائل ال يسمىوالحبل الشوكي سائل  يحيط بالمخ البشرى 

السائل النخاعي . األكسجين  والمواد المغذية ألجزاء من الدماغ التي ليس لديها إمدادات الدم الخاصة ا السائل يمدهذ

يتكون السائل النخاعي من الدم المتدفق عبر الضفيرة المشيمية داخل البطينين . أيضا  الدماغ ضد اإلصابات يحمى

متصاصه في نهاية المطاف من خالل السوائل في الجيب السهمي العلوي يتم ا. (تجاويف داخل مادة الدماغ وهى)

 . في دورة جديدة إلى القلب يعود ومن تجويف الجمجمة  علوى جزء الذي يجمع الدم الوريدي في

 

 :علم وظائف األعضاء 

ينتقل الضغط . يتم امتصاص السائل النخاعي وهذا يؤدي إلى ارتفاع الضغط داخل الرآسال كاذب المخى الورم الفي 

تورم  وينتج ( المحيطة بكل من األعصاب البصرية)العصب البصري  األغشية حولالجزء الخلفي من العين عبر  إلى

في كثير من األحيان في النساء في مرحلة عمرية يكن قادرات فيها على  تحدث هذه الحالة . البصرى في العصب

في بعض الحاالت قد تكون الحالة . إمكانية تأثير الهرمونات يطرح و هذايعانون من زيادة الوزن  التىاالنجاب و ال

ارتفاع ضغط الدماع ذاتي .  جرعات عالية من فيتامين أ  او,  كورتيزوناستخدام المضادات الحيوية أو البمرتبطة 

لدماغ قد يؤدي مرتفع في االضغط ال. حدث في األطفال والرجال  والمرضى الذين ال يعانون من زيادة الوزنيقد  العلة

 . ض الرؤيةاخفانو يؤدي الى ( ربما بشكل دائم) قد يضرهتورم العصب البصري .  إلى صداع الرأس

 

 : األعراض

موجودا في  الصداع قد يكون. الصداع وفقدان البصرهى األعراض األكثر شيوعا من ارتفاع الضغط داخل الجمجمة 

يتردد  ولكنه قد يكون مستقر يكون عادةال فىو. ء الخلفي من الرقبةأي مكان في الرآس ؛ في كثير من األحيان في الجز

جدا ، وعلى عكس الصداع النصفي ، فانه قد يوقظ المريض في منتصف الليل و  اكون شديديويمكن أن   بشكل دورى

إليها على يؤدي في النهاية إلى فقدان البصر ينظر  قدتورم العصب البصري  . قد يتفاقم الصداع أيضا مع االنحناء 

االضطرابات  . قد يسبب للمرضى صعوبة في رؤية إلى الجانب لضبابية، عدم وضوح الرؤية أو ا تعتيم بالرؤيةأنها 

البصرية ان تكون مزعجة جدا  التعتميةويمكن لهذه . ( غالبا ما ترتبط مع االنحناء)البصرية  تستمر عادة لبضع ثوان 

 . ال تزيد من خطر فقدان البصر هاولكن

ويمكن  . دى إلى الرؤية المزدوجةيؤتسبب في خلل في األعصاب التي تحرك العينين مما يضغط الدماغ قد  رتفاعا

قد يحدث الغثيان والقيء إذا كان الضغط مرتفعا وخصوصا مع و   لمرضى أيضا أن االحساس بطنين في آذانهمل

 . صداع شديد

 

 



 : المرض عالمات

فحص قاع العي بعد توسيع حدقة  هو تورم العصب البصري عند ماع ذاتي العلةارتفاع ضغط الدأهم دليل على وجود 

 . العين 

 

  

 

الرؤية المحيطية . على الرؤية المركزيةال يوجد تآثير تورما في كلتا العينين ، ومينبغي أن يكون  العصب البصري 

لمراقبة الحالة  و معرفة فعالية  السبلوعادة ما تكون هي واحدة من أهم  قد تتآثر( تظهر بجهاز فحص مجال اإلبصار)

 لحدقة العين بكشاف إضاءة و التآكد من عدم وجود تحقق من وجود استجابة جيدةبالسيقوم الطبيب أيضا  . العالج

 . المزدوجة أو الرؤية مشاكل في حركة العين 

 

 
   

 : التشخيص

في عروق الرأس قد تنتج عالمات وأعراض  األورام ، وصالت غير طبيعية بين الشرايين واألوردة ، وجلطة بعض

 . طبيعيا التصوير بالرنين المغناطيسيأن يكون يتطلب  الحالة،  لذا تشخيص  رتفاع ضغط الدماع ذاتي العلةمماثلة  ال

ضغط مرتفع داخل رأسك وللتآكد من وجود أي ال ا يوثق أنوهذ الحبل الشوكىمن  بذلالتشخيص يتطلب أيضا 

تشير  التى بروتين مرتفعة نسبة خاليا غير طبيعية ، خاليا التهابية ، أو وجدقد ي. ائل النخاعيتشوهات أخرى في الس

 عالقة بارتفاع ضغط المخ  ، التهابات أو ورم ذات وجود عدوى سابقة إلى 

، الى الرأس  المغذيةوضع قسطرة في الشرايين واألوردة نحتاج تصوير الشرايين عن طريق  في حاالت نادرة ، قد  

الصداع يمكن .  ستمر على الرغم من العالجيالصداع قد . خلل في األوعية الدموية أى يكون من الضروري استثناءو



الضغط المرتفع  يكون فمن الممكن أن ألسباب أخرى و قد يكون من الضروري إعادة فحص ضغط الدماغ أن يكون

 .لفترة مؤقتة فقط 

 ويتم استشعار الضغط في الجمجمة مما يستدعي دخول المستشفى  زإلدخال جها نحتاج في ظروف غير عادية قد  

 . أيام 2-1مستمر على مدى  المخ بشكل  قياس ضغط

 

  :العالج

يمكن لبرامج خفض الوزن . لتخفيف الضغط داخل الجمجمة االمتصاصالسائل النخاعي أو زيادة في   لحد من إنتاجل 

 نقلل منينبغي أن (  أ)فيتامين و إذا كان هناك إرتفاع ب, تكون فعالة أن( في المرضى الذين يعانون من زيادة الوزن)

 .ى مشتقات له تناول أ

فض ضغط السائل أن يستخدم لخستخدم لعالج المياه الزرقاء وهو ي( أسيتازوالميد)  Diamox لعقار ال يمكن

في ذلك من تنمل في أصابع اليدين  يمكن ان يتسبب هذا العقار في آثار جانبية ، بما. النخاعي عن طريق خفض االنتاج

و كثرة التبول  حاسة التذوقغير في قد يحدث ايضا ت.المشروبات الغازية  عدم تحمل والقدمين ، فقدان الشهية ، و

 عناصر أخرى . نخاع العظام و حصى الكلى أو حتى يسبب مشاكل في الدم يساعد على حدوثقد العقار . والتعب

. آثارا جانبية أقل ولكن قد ال تكون فعالةقد تكون لها، azane (methazolamideNept )، مثل  Diamoxمماثلة ل

لحماية ( بريدنيزون أو ديكساميثازون)وقد استخدمت المنشطات  ,مدرات البول ، مثل السيكس  استخدام يمكن أيضا

 . إلى آثار جانبية كبيرةمحدودة و فترة قصيرة واستخدامها على المدى الطويل قد يؤدي  بصفة العصب البصري ولكن 

لحبل من ا ن خالل البذل ويمكن تحقيق ذلك م. ىلسائل النخاعسحب اضغط من خالل الخفض تم ويمكن أيضا أن ي

إذا . غضون ساعات كمية السائل المسحوب في   حل محليس إنتاجه من جسم اإلنسان  ولكن استمرار الشوكى

العالج  ممكن. جديديض قد يعاني من الضغط المنخفض أو صداع آخر المر فى البذل فإن استنزفت الكثير من السوائل

( البريتونيمن الفقرات القطنية إلى تحويلة )بين القناة الشوكية والبطن  قناةعن طريق تدخال جراحيا عن طريق وضع 

 . من التدخلمما يؤدي إلى الحاجة إلى مزيد  انسداد في القناة المشاكل المحتملة تشمل آالم في الظهر  و و لكن

 

 
 

صداع  ال يعانون من  ،و الذين وسط مجال إبصارهمأو نقصان في  همفي المرضى الذين يعانون من تدهور  بصر

يتم وضع . لعصب البصري من مزيد من الضررلحماية  توفر العصب البصري غشاء فتح نافذة فى شديد ، يمكن 

 قد مضاعفاتال. خاصراء العين باستخدام مجهر العصب البصري فقط و شاءثقب صغير أو شقوق متعددة في غ

 . (وحدهاذهب توالتي عادة ما )تشمل احمرار العين والرؤية المزدوجة 

قد ال تكون ناجحة في جميع الحاالت ، وإذا كان المريض يعاني من  اتاإلجراء ذههو.في حاالت نادرة قد تسوء الرؤية

 .  إعادة العمليةيترتب عن هذا الحاجه الى مشاكل في الرؤية المستمرة أو المتكررة  ، و قد 

ألنها ممكن أن  كثر من استخدامهانتكون فعالة جزئيا في تخفيف الصداع ولكن ال ينبغي أن قد األدوية المضادة لأللم  

الصداع  أن نجدليس من النادر . أيضا هكون فعالتاألدوية المستخدمة لعالج الصداع النصفي قد .  يرجع معها األلم 

يصاحبه ال   السائل النخاعيبلضغط اتصحيح ارتفاع   لهذا فإنو ارتفاع ضغط الدماع ذاتي العلة  مريض  معنصفي ال

 . الصداعب تحسن

 

 

 :أسئلة وأجوبة 

 ي  ورم؟ دل هل



، من قبل المرضى مع " ورم كاذب"او   ارتفاع ضغط الدماع ذاتي العلةفي حين أن المصطلح األكثر استعماال 

زيادة الضغط داخل  ورم  قد يسبب. لديك ورم  يسعلى وجه التحديد لليس ورم خبيث ف كاذب الورم ال أن تعريف 

 . التصوير بالرنين المغناطيسي بعدهذا  فىورم كاذب ولكن ينبغي أن ينظر أنه  فى اإلعتقادالجمجمة ، وبالتالي  يكون 

 

 متى تزول هذه الحالة؟ 

كاذب مرض  محدود و ممكن آن يختفي في الورم اللدماع ذاتي العلة او ارتفاع ضغط اوكان يعتقد في الماضي أن  

تغير مع مرور الوقت و قد تحدث مشاكل لفترة طويلة  زيادة ي ط الدماغ انضغلن  من الممكن لكو. سنوات 2-1فترة  

 . الضغط على المدى الطويل

 

 ؟ أعالجهل أنا بحاجة إلى أن 

قد ال يكون من الضروري ( مجال إبصاركبما في ذلك )لفقدان البصر أعراض   أوإذا كان لديك أي صداع كبير 

بدء العالج أو تغيير العالج من النظم الغذائية  إلى التدخل . بالعقاقير و لكن تخفيض الوزن هو دائما فكرة جيدة  العالج

 . الجراحي يعتمد على وظيفة العصب البصري وحالة  الصداع

أن العالج  ىرئيس هو مؤشرإلى وظيفة العصب البصري و ضرر متقدم مع وجود  جيب لألدوية ،لذى اليستالصداع ا

 . أصبح ضرورة

 

 ؟ بجهاز فحص  قاع العين العين  قاعال يمكنك مجرد إلقاء نظرة على أ. بصاراإل عمل مجالأنا أكره 

لتحديد . ملعيجيدا كيف العصب البصري   ال تخبرنا( إرتشاحات العصب البصرى)لألسف مظهر العصب البصري 

 . هو ضروري صرى فإن مجال اإلبصارما إذا كان هناك مزيد من الضرر في العصب الب

 

  هل أحتاج لبذل جديد من الحبل الشوكى ؟

هذه ليست و. رمتكر عن طريق بذل كاذبالورم الارتفاع ضغط الدماع ذاتي العلة او مع  عامل تنكنا  في الماضي 

يصبح مهم فقط عندما تكون هناك أدلة على مزيد  هغط داخل الجمجمة ، وإعادة قياسكنا نود أن نعرف الض بينما. فعالة

ومن . أو زيادة شديدة في حدة الصداع ( مجال اإلبصار تدهور المجال البصري أو)من الضرر في العصب البصري 

 قد تظهر بنفسضافية التي اإلوبعض األسباب المحتملة   المخالضغط داخل  ارتفاع ثم من المهم التمييز بين

. لمتابعةقد يكون هناك  حاجة لمزيد من امع تكرار البذل ف، إذا كان ضغط الدماغ  منخفض  ناوكما ذكر. األعراض

 .أمر نادر الحدوث مع العالج و المتابعة لحسن الحظ مشكلة  تفاقم األعراض


