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تعمل عني اإلنسان مثل كامريا تصوير حديثة عالية الكفاءة. ومع ذلك، فإن أي كامريا رقمية 
صغرية يصل وزنها تقريبًا إىل 100 جم ومن ثم تُعطي صوًرا عالية الدقة، بينام العني البرشية 
تزن أقل من 10 جم، وهو ما يكفي لتحقيق معدالت أداء أفضل بشكل كبري. العني البرشية 

السليمة متيز بني أكرث من 600.000 طبقة لونية مختلفة وتلتقط يف الثانية ما يزيد عن 10 ماليني 
معلومة، ومن ثم تقوم بتمريرها إىل املخ.

 ملحة شاملة: 
عضو الحس العني
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كيف يعمل البرص

عندما ننظر إىل يشء ما، مثاًل وردة، فإن أشعة الضوء املنعكسة من هذه الوردة تصل إىل القرنية. 
ومن خالل القرنية، يسقط الضوء يف صورة حزم عىل القزحية. وتعمل القزحية مثل بؤرة الكامريا. 

يف الظالم تفتح القزحية مركزها الشفاف )إنسان العني(، ويف الضوء الساطع تقوم بتصغريه. 

العدسة الواقعة وراَءها مهمتها هي تنظيم الرؤية عن قرب وعن بعد، وهذه العدسة تفقد 
مرونتها مع تقدم العمر )النتيجة: قصو البرص الشيخوخي(.

بعد اجتياز القرنية وإنسان العني والعدسة، تخرتق حزمة الضوء الجسم الزجاجي لتصل إىل 

الشبكية، التي تحمل الخاليا البرصية، ويقع يف مركزها نطاق الرؤية األكرث حدة )= البقعة 
الصفراء/بقعة الشبكية(. 

عىل مساحة أكرث من 100 مليون خلية برصية يتحول الضوء إىل نبضات عصبية تُنقل عرب العصب 
البرصي إىل املخ - وهكذا نبرص الوردة التي يقع برصنا عليها. ويوجد نوعان من هذه الخاليا، 

الخاليا البرصية التي تعرف باسم الخاليا املخروطية ومهمتها رؤية األلوان، والنوع اآلخر معروف 
باسم الخاليا العصوية، وهذه مهمتها التمييز بني درجة السطوع والعتامة. ونسبة 95 باملائة 

تقريبًا من الخاليا البرصية موجودة يف البقعة الصفراء. 
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يُطلق عىل أمراض الشبكية بلغة التخصص اعتالل الشبكية. وغالبًا ما تؤدي أمراض األوعية 
الدموية للعني إىل أمراض بالشبكية، ألن الخاليا البرصية البالغ عددها حوايل 130 مليونًا تتأثر 

بنقص اإلمداد بصورة حساسًة جًدا. كام أن أي اضطرابات يف األيض من شأنها أن تُحدث أرضاًرا 
 دامئة وتهدد سالمة قوة البرص. ومن أشهر أمراض األوعية الدموية للعني اعتالل الشبكية السكري  

وكذلك انسداد األوردة الشبكية.

األوعية الدموية يف خطر

بعد اعتالل الشبكية السكري يأيت انسداد األوردة الشبكية )RVV( يف املرتبة الثانية ألكرث أمراض 
األوعية الدموية شيوًعا للعني. وبينام يحدث اعتالل الشبكية السكري بسبب ارتفاع قيم السكر 
يف الدم ويؤثر هذا االعتالل سلبيًا عىل حدة البرص لدى جميع مرىض السكري تقريبًا عىل مدار 

عقود من السنني، فإن مثة عوامل خطر عديدة تُنذر بانسداد األوردة الشبكية تؤخذ بعني االعتبار 
 )انظر الصفحات 20–24(. عىل العكس من انسداد الرشايني الشبكية التي نادًرا ما

 تحدث. 

 اعتالل الشبكية: 
عندما تصاب الشبكية باألرضار

8



الفحوص لدى طبيب العيون

مبقدور أطباء العيون تشخيص أمراض العني باستخدام أساليب فحص مختلفة، مثل:

❰  تحديد حدة البرص/أداء البرص

لوحات اختبار الرؤية )الحروف واألرقام واألغراض( عىل مسافة 5 أمتار )حدة الرؤية عن بُعد( أو 
نصوص القراءة عىل مسافة 30-40 سم )حدة الرؤية عن قُرب(

❰  فحص الشبكية وتغريات األوعية الدموية

عكس قاع العني باستخدام مرآة خاصة، حيث يتم توسيع إنسان العني باستخدام قطرات معدة 
لذلك

❰  فحص مناطق العني األمامية

فحص العني باستخدام مصباح شقي )حزمة ضوئية عىل شكل شق( متصل مبيكروسكوب
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حدوث انسداد باألوردة الشبكية يعني أن هناك انسداًدا كليًّا أو جزئيًّا يف أحد األوعية الدموية 
يف العني - عىل سبيل املثال نتيجة لوجود تجلط دموي أو تكلُّس لرشايني متصلبة تضغط عىل 

أحد األوردة.

النتيجة: ال يستطيع الدم التدفق بسالسة عرب األوردة، ومن ثم ينشأ ركود وتترضر عملية إمداد 
الشبكية باملواد الغذائية واألكسجني. تَنِتج عن ذلك زيادة الضغط داخل األوعية الدموية التي 

يهرب منها املزيد من السوائل. 

النتيجة لذلك هي عىل سبيل املثال حدوث حاالت نزيف أو تجمعات سوائل يف الشبكية. 

مع تقدم املرض قد يحدث ما ييل

 -  زيادة تجمعات السوائل 
)مثاًل يف منطقة الرؤية األكرث حدًة = االستسقاء البقعي( وكذلك

-  تكّون أوعية دموية جديدة بسبب انخفاض إمداد الشبكية، وهذا األمران يزيدان من تقييد 
قدرة البرص ومن سوء األعراض. ويكمن خطر اإلصابة بالعمى يف الحاالت الحرجة.قدرة البرص 

ومن سوء األعراض. ويكمن خطر اإلصابة بالعمى يف الحاالت الحرجة.

 إنذار يف العني: 
انسداد األوردة الشبكية
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 تترضر قدرة البرص يف الليل
غالبًا ما يحدث انسداد األوردة الشبكية لياًل. والسبب يف ذلك: أن ضغط الدم الرشياين ينخفض 

عادًة يف أثناء النوم، وبالتوازي يرتفع الضغط يف أوردة العني بسبب االستلقاء.

عند االستيقاظ يف الصباح يالحظ املعنيون حينها محدودية ترتاوح بني البسيطة والشديدة يف 
قدرة البرص، وتزول غالبًا مبرور النهار، ولكنها قد تجلب آثاًرا الحقة. 

إنسان العني

الجسم الزجاجي

الشبكية

بياض العني )الصلبة(

فروع الوريد

املشيمية

العصب البرصي

الوريد املركزي

العدسة

القرنية

البقعة الصفراء

)نطاق الرؤية األكرث حدة(
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أشكال مختلفة وتأثريات متباينة

ييفرق أطباء العيون بني أنواع انسداد األوردة الشبكية بحسب جوانب عدة من بينها تشخيص ما 
 إذا كان االنسداد يصيب الوريد املركزي )انسداد الوريد املركزي: ZVV( أم فرًعا وريديًا 

.)VAV :انسداد الفرع الوريدي(

)ZVV =( انسداد الوريد املركزي 
يحدث انسداد الوريد املركزي يف منطقة ما يُسمى النقطة العمياء، وهي ممر ضيق طبيعي يف 
الشبكية. فهو يضم كاًل من مدخل ومخرج عصب اإلبصار والوريد املركزي والرشيان املركزي  

للعني.
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)VAV =( انسداد الفرع الوريدي 
دامئًا ما يحدث انسداد الفرع الوريد يف املناطق التي تتقاطع فيها األوردة والرشايني يف العني. 

يشيع حدوث انسداد الفرع الوريدي بنسبة أكرب بخمس مرات من انسداد الوريد املركزي، ولكنه 
يؤدي إىل رضر أقل حدة يف قدرة البرص مقارنًة بانسداد الوريد املركزي.

يتعلق مدى ترضر البرص عىل املدى الطويل بتحديد ما إذا كان انسداد الوريد كلًيا أم فقط 
جزئًيا، ومبدى فقدان الرؤية مبارشًة بعد االنسداد.
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مشكلة نقص تدفق الدم

بجانب موقع الحدث تلعب درجة الصعوبة دوًرا يف مسار املرض عند حدوث انسداد الوريد 
املركزي. يسرتشد األطباء يف هذا السياق بحجم الدائرة التي يصل إليها الدم بصورة سيئة جًدا أو 

ال يصل إليها مطلًقا بسبب انسداد الوريد )درجة القصور الدموي(. فكلام كانت هذه املنطقة 
أكرب، ازداد خطر تكّون أوعية دموية جديدة غري مرغوبة متيل إىل النزيف. 

 االنسداد املصاحب بقصور دموي: 
يخضع للحجم

 رأس عصب اإلبصار 
)الحليمة(

منطقة حدوث النزيف عند االنسداد 
املصاحب بقصور دموي
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VEGF دور عامل النمو

 VEGF )عامل منو بطانة األوعية الدموية( 
هو ما يُطلق عليه عامل النمو ذو الوظائف املهمة مثل تجديد األوعية الدموية.

يؤثر هذا العامل تأثريًا سلبيًا عىل االستسقاء البقعي، الذي ينشأ بسبب انسداد األوردة الشبكية. 
حيث يعزز عامل النمو هذا حينها تكوين أوعية دموية جديدة مرضية غري مرغوبة. كام يرفع 

عامل النمو هذا من درجة نفاذية األوعية، ومن ثم يزداد خطر حدوث الوذمات يف العني.

 لدّوامة الخطرية
كلام زاد عدد األوعية الدموية املرضية التي تنشأ، ازداد خطر تحّول هذه األوعية التي تصبح 

مسامية يف أي وقت إىل نقاط نزيف أو وذمات أخرى. فإذا أصاب النزيف الناشئ عن انسداد 
أوردة الشبكية منطقة ذات حجم أكرب من قطر رأس عصب اإلبصار )الحليمة( بعرش مرات، 

فعندها يتحقق االنسداد املصاحب بقصور دموي.

مثل هذا القصور الدموي ميكن أن يصيب كامل الشبكية: غالبًا ما يصيب الجوانب الطرفية، 
وكذلك املناطق الخارجية للشبكية، ونادًرا ما يصيب منطقة اإلبصار املركزية.
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❰  يعاين حول العامل حوايل 28 مليون إنسان من انسداد األوردة الشبكية، منهم حوايل 23 مليون 
)83.3%( من انسداد الوريد املركزي وما يقرب من 5 مليون )16.7%( من انسداد الفرع 

الوريدي.

❰  غالبًا ما يحدث انسداد األوردة الشبكية يف عمر ما بني 60 و70 عاًما لدى الرجال والنساء عىل 
حٍد سواء.

❰  ولكن يوجد أيًضا مرىض أصغر سًنا حيث يزداد خطر انسداد األوردة الشبكية بتقدم العمر. 
وعندما يحدث انسداد الفرع الوريدي فيام قبل عمر 50 عاًما فغالبًا ما يحدث لدى الرجال.

❰  5–12 % من جميع املرىض املصابني بانسداد األوردة الشبكية يعانون يف السنوات الخمس 
التالية أيًضا من اإلصابة يف العني األخرى.

أعداد وحقائق حول انسداد األوردة الشبكية
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يوجد عىل مستوى العامل

حوايل  28 مليون
مريٍض يعانون من

انسداد الفرع الوريدي.
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الرؤية املترضرة

ؤدي انسداد األوردة الشبكية إىل أرضار بحدة البرص، بحيث تصبح الرؤية غري واضحة. يف أكرث 
من ربع املرىض املصابني بانسداد الفرع الوريدي وأكرث من ثلث املرىض املصابني بانسداد الوريد 

املركزي يتطور األمر إىل االستسقاء البقعي. حيث تتكون تجمعات سوائل وتضخامت يف الشبكية 
يف منطقة الرؤية األكرث حدًة. ومن األعراض املعيارية يف حالة االستسقاء البقعي: تكون "ستارة 

رمادية" يف مجال الرؤية لدى املرىض.

انخفاض جودة الحياة 

تقلل انسدادات األوردة الشبكية من جودة الحياة لدى املرىض بشكل واضح، ويف هذا السياق 
ميثل انسداد الوريد املركزي عبًئا أكرب من انسداد الفرع الوريدي.

 املعاناة يف الحياة اليومية 
كلام زاد ترضر الرؤية، زادت املعاناة يف الحياة اليومية. فعدم القدرة عىل قيادة السيارة يصّعب 

عىل املصابني إنجاز املهام، ويعاين الكثري من مشاكل نفسية.
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تدهور مفاجئ وجذري يف حدة البرص

عوائم العني/ومضات الضوءستار رمادي/رؤية ضبابية

بقع داكنة يف مجال الرؤية
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م يستطع خرباء العيون حتى اآلن تحديد سبب حدوث انسداد األوردة الشبكية بدقة. ولكنهم 
يعلمون أن مثة عوامل مختلفة تُزيد بوضوح من خطر مثل هذه "السكتة الدماغية يف العني". 

ومن ضمن ذلك من الناحية األوىل األمراض العضوية املتنوعة )عوامل خطر جهازية( مثل أمراض 
الدورة الدموية والقلب أو التغريات يف تكوين الدم. كام يدخل يف ذلك عوامل الخطر املوضعية 

 مثل اإلصابات يف العني أو أمراض العني )مثل املياه الزرقاء/الجلوكوما(. 
وغالبًا ما تحدث األمراض املصاحبة لدى انسداد الوريد املركزي.

أمراض الدورة الدموية والقلب واألوعية الدموية

املرىض الذين يعانون من مخاطر قلبية وعائية،مثل الذبحة الصدرية املسبقة أو السكتة 
الدماغية، يصابون عادًة بنسبة أكرث من الضعف بانسداد األوردة الشبكية. وميثل ارتفاع ضغط 

الدم الخطر األكرث أهمية يف هذا السياق.

ما يهدد سالمة األوردة يف العني
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 ارتفاع ضغط الدم 
أكرث من نصف الشعب األملاين عىل مدار 20 عاًما يعيش مع قيم ضغط دم مرتفعة - حوايل 60 
باملئة من الرجال وحوايل 50 باملئة من النساء. فالقيم التي تزيد عن 90/140 مم زئبق تدخل 
ضمن الضغط العايل. القيم املرتفعة قلياًل ميكن خفضها غالبًا عن طريق تغييري أسلوب الحياة 

)الرياضة، التغذية(، أما القيم املرتفعة جًدا بصورة دامئة فتحتاج إىل عالج دوايئ ومتابعة دورية 
 مع الطبيب.

 الخطر: يؤدي ارتفاع ضغط الدم إىل زيادة خطر انسداد األوردة الشبكية بحوايل ثالث مرات!

 داء السكري
يوجد يف أملانيا أكرث من 7 ماليني مريض بداء السكري. ويعاين تسعون باملئة منهم من داء 

السكري من النوع الثاين الذي يبدأ يف الظهور غالبًا بدًءا من عمر 50 عاًما. ويتمثل العالج يف 
تناول أقراص وأسلوب حياة صحي، ثم يتطور األمر أحيانًا إىل الحاجة إىل اإلنسولني.

الخطر: األشخاص املصابون بداء السكري يتعرضون لخطر أكرب بوضوح لإلصابة بانسداد األورة 
الشبكية. 
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 اضطرابات شحميات الدم
املرض الشعبي اضطرابات شحميات الدم: حوايل 65 باملئة من سكان أملانيا يعانون من هذا. 

ولكن أقل من نصفهم فقط من يعرف هذا ويعرف الخطر املرتبط به املتمثل يف تصلب الرشايني 
 وكذلك الذبحة الصدرية. 

وتُحدد النطاقات املستهدفة املرغوبة لقيم شحميات الدم املختلفة وفًقا ملا إذا كانت توجد 
عوامل أخرى للخطر عىل الدورة الدموية والقلب وعدد هذه العوامل. 

الخطر: لدى 30-60 باملئة من جميع مصايب انسداد األوردة الشبكية يحدث اضطراب شحميات 
الدم.

)KHK( أمراض القلب التاجية 
يف الفئة العمرية فوق 65 عاًما يُصاب حوايل 18 باملئة من السيدات وحوايل 28 باملئة من الرجال 

يف أملانيا مبرض قلبي تاجي يتمثل يف تضيق الرشايني التاجية املصاحب بارتفاع خطر الذبحة 
الصدرية. ويدخل ضمن أسباب أمراض القلب التاجية زيادة الوزن الشديدة وارتفاع ضغط الدم 

واضطرابات شحميات الدم وداء السكري والنيكوتني )التدخني(. 

الخطر: 22-50 باملئة من جميع مرىض انسداد األوردة الشبكية يعانون من أمراض القلب 
التاجية.
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تغريات تكوين الدم

مثة مالمح معينة يف صورة الدم واضطرابات تخرث الدم  مام يؤدي إىل "تخرث الدم" الشديد، ميكنها 
أن ترفع خطر اإلصابة بانسداد األوردة الشبكية.
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أمراض العني

عوامل الخطر املوضعية، التي تصيب العني ذاتها، يبدو أنها تعزز فقط انسداد الوريد املركزي 
 عىل العكس من العوامل املذكورة حتى اآلن. 

ويشمل ذلك عىل وجه الخصوص املياه الزرقاء )الجلوكوما(، التي يُصاب بسببها بالعمى يف أملانيا 
حوايل 2000 شخص سنويًا. ويُصاب تقريبًا عرش املرىض املصابني باملياه الزرقاء )8 باملئة( بانسداد 

الوريد املركزي. أو العكس: فحوايل سبعني باملئة من املرىض املصابني بانسداد الوريد املركزي 
يُصابون بالجلوكوما )املياه الزرقاء(. وحتى بعض الجروح تزيد من خطر اإلصابة بانسداد الوريد 

املركزي.
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 ألجل عينيك 
االهتامم الجاد بالوقاية

 تساهم الفحوص الوقائية املنتظمة  يف الكشف املبكر لعوامل الخطر الصحية املحتملة. 
ومن املهم يف املقام األول لقوة النظر والوقاية من انسداد األوردة الشبكية ما ييل:

❰  الفحوص املنتظمة لدى طبيب العيون

مرىض داء السكري: عىل األقل مرة واحدة سنويًا، أو أكرث عند الحاجة. جميع الناس فيام فوق 
40 عاًما: الفحص السنوي للكشف املبكر عن املياه الزرقاء )ال يوجد حاليًا تعويض من التأمني 

الصحي القانوين، ولكن يوىص بذلك من الجمعيات املتخصصة ألطباء العيون(

❰  متابعة سن 35 لدى طبيب األرسة 

الفحص الصحي العام للجميع فوق عمر 35 عاًما عىل فرتات كل 3 أعوام )يشمل فحص ضغط 
الدم وشحميات الدم وسكر الدم(
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 ملحة شاملة: 
التشخيص

من عنده خطر مرتفع لإلصابة بانسداد األوردة الشبكية، ينبغي أن يحجز موعًدا سنويًا لدى 
طبيب العيون. ويوىص مرىض داء السكري الذين يُصابون كثريًا باعتالل الشبكية السكري أو 
االستسقاء البقعي أو كليهام بإجراء فحوص أكرث )انظر أيًضا منشورنا "انتبه لألعني يف حالة 

املرض بالسكري" ـ- ميكنك بكل سهول التحميل من خالل الكود QR عىل الصفحة الخلفية(. 
يويص أطباء العيون من هم فوق 40 عاًما بإجراء فحص سنوي للكشف املبكر عن املياه الزرقاء 

)الجلوكوما(. مع العلم أن قياس الضغط الداخيل للعني بدون أمل التابع لهذا الفحص ال يدخل 
حاليًا ضمن نطاق الخدمات املقدمة من صندوق التأمني الصحي القانوين.

الكشف عن انسداد األوردة الشبكية 

يستطيع طبيب العيون الكشف عن انسداد األوردة الشبكية بأساليب فحص مختلفة 
وكذلك تحديد درجة الشدة. ومن ضمن ذلك الفحوص باستخدام مصباح خاص )املصباح 

الشقي(،وتصوير األوعية بالفلوريسني لعرض أوعية الشبكية، وفحص قوة البرص ومنعكسات 
إنسان العني. أحيانًا يُجرى أيًضا فحص دم )تشخيص التخرث(.
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 رؤية أفضل 
بفضل العالج الصحيح

"إسقاط املخاطر" هو املبدأ األسايس يف عالج انسداد األوردة الشبكية. فمع أن ذلك ال يحّسن 
قدرة الرؤية املحدودة، إال أنه يقلل خطر حدوث انسداد آخر. ويف هذا السياق يشكل تحقيق 

القيم الجيدة لضغط الدم وسكر الدم وشحميات الدم والضغط الداخيل للعني باإلضافة إىل ترك 
التدخني الركيزة املهمة للعالج.

أساليب مختلفة لزيادة قوة البرص 

كلام تم تشخيص انسداد األوردة الشبكية مبكرًا، استغرق العالج وقتًا أقل، وارتفعت فرص نجاح 
العالج.

الحقن مبثبط عامل منو بطانة األوعية الدموية يعتمد أطباء العيون حاليًا يف معالجة انسداد 
األوردة الشبكية يف معظم الحاالت عىل ما يُسمى مثبط عامل منو بطانة األوعية الدموية. 
وبحسب جمعيات أطباء العيون فهذه املادة هي االختيار األول. والستعاملها يقوم طبيب 

العيون بحقن املادة مبارشًة يف الجسم الزجاجي للعني )= حقن العني( يف ظل التخدير املوضعي 
بالتنقيط. ويتم تكرار هذا العالج عىل فرتات منتظمة.
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طريقة عمل مثبط عامل منو بطانة األوعية الدموية

خلف االختصار VEGF يختبئ عامل النمو "Vascular Endothelial Growth Factor" )عامل 
ي  النمو الوعايئ الباطني( الذي يلعب دوًرا مهامًّ  يف يف بناء ومنو األوعية الدموية الجديدة. ينمِّ

هذا العامل نفاذية األوعية الدموية بالشبكية، ومن ثَمَّ يدعم تكوين تراكامت السوائل )الوذمة( 
- ويف مرحلة متأخرة يدعم كذلك إعادة تشكيل األوعية الدموية غري املرغوب فيها. املرىض الذين 

يعانون من االستسقاء البقعي الناتج عن انسداد األوردة الشبكية لديهم مستويات مرتفعة من 
 .VEGF عامل النمو

مثبط عامل منو بطانة األوعية الدموية يعيق عامل النمو هذا ويحد من آثاره السيئة. ومن 
ثم ميكن منع تدفق السوائل إىل الخارج يف الشبكية، باإلضافة إىل منع منو األوعية الجديدة يف 
مرحلة الحقة بصورة مرضية. وبهذه الطريقة يستطيع مثبط عامل منو بطانة األوعية الدموية 
أن يساهم يف الحفاظ عىل قدرة برصك وتحسينها يف كثريٍ من األحوال، برشط املعالجة املبكرة 

واملستمرة. 
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 العالج بالكورتيزون
عالجات الكورتيزون )العالجات االسرتويدية( يف العني تتم عرب حقن العني. حيث يقوم أطباء 

العيون بحقن غرسة كورتيزون ذات مستودع - يف ظل التخدير املوضعي بالتنقيط - يف الجسم 
الزجاجي للعني. 

وفًقا لدراسات حديثة ميكن ملستحرضات الكورتيزون املستخدمة يف عالج انسداد األوردة الشبكية 
أن ترفع الضغط الداخيل للعني. وهذا مسبب أسايس للمياه الزرقاء )الجلوكوما(. 

فاملرىض املصابون مبياه زرقاء مثبتة ينبغي عليهم عدم حقن العني بالكورتيزون وفًقا لرؤية 
جمعيات طب العيون. 
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لهذه األسباب جميًعا يُطلق عىل العالج بالكورتيزون "Second-Line-Therapie" )عالج الخيار 
الثاين( وينبغي بحسب جمعيات أطباء العيون األملانية عدم استخدام ذلك إال بعد عدم نجاح 
مثبطات عامل منو بطانة األوعية الدموية يف تحقيق الهدف املنشود من العالج أو بعد ظهور 

انسدادات وريدية متكررة يف العني. 
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 العالج بالليزر 
أساليب العالج بالليزر مثل التخرث الليزري GRID ذو شكل الشبكة  أو العالجات الليزرية 

املستهدفة )البؤرية( تؤخذ بعني االعتبار، وال سيام بعد تكّون أوعية دموية مرضية يف منطقة 
 .)VAV( حافة الشبكية بفعل انسداد الفرع الوريدي

بينام ال تالئم هذه األساليب انسداد الوريد املركزي )ZVV( وفًقا ملا نصت عليه جمعيات أطباء 
العيون األملانية يف توصياتها بشأن معالجة انسداد األوردة الشبكية. بينام قد ينجح تسليط الليزر 

املسطح عىل املناطق ذات القصور الدموي يف منطقة حافة الشبكية مع نوعي االنسداد.

من خالل استخدام شعاع ضوء مركز يتمكن الطبيب من تقليص األوردة الجديدة غري املرغوبة 
وإغالق األوعية الدموية الراشحة - كام ميكن أن يدمر خاليا الشبكية أيًضا. ولذا ال يُستحب 

تكرار هذا العالج.

من تأثريات العالج بالليزر تقليل إنتاج عامل منو بطانة األوعية الدموية، وبذلك يساهم العالج 
بالليزر يف الحد من استمرار تدهور البرص. بينام ال يؤدي هذا العالج يف العادة إىل تحسني قوة 

البرص، وال سيام عند حدوث االستسقاء البقعي بالفعل.
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الوقاية خري من العالج. تحت هذه الحكمة الشعبية تقبع حقيقة هائلة. ألن الشفاء الكامل 
ال يتحقق غالبًا مع انسداد األوردة الشبكية - بالرغم من جميع أساليب العالج املتوفرة. ومن 
ثم فاألهم هو تقليل خطر حدوث انسداد األوردة الشبكية قدر املستطاع. وأنت من يستطيع 

املساهمة يف التشكيل الحاسم لهذا الربنامج الوقايئ: من خالل الحركة املنتظمة، والتغذية 
الصحية، وترك التدخني.

اإلقالع عن التدخني

ال يقترص رضر التدخني عىل القلب والجهاز التنفيس، بل يطال حتى العني. وذلك ألن النيكوتني 
يضيق األوعية الدموية ويعزز تصلب الرشايني. وبذلك يصبح تدفق الدم يف الشبكية أسوأ، ومن 

ثم يُحدث أرضاًرا.

 العيش بصحة جيدة – 
ألجل عينيك
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 خطر مركز يف حالة داء السكري وارتفاع ضغط الدم
يف حالة داء السكري وارتفاع ضغط الدم فإن املستويات العالية للسكر يف الدم ولضغط الدم 

تعرض األوعية الدموية الدقيقة يف العني والكىل إىل الخطر. كام أن سم األوعية الدموية 
"النيكوتني" يزيد من خطر اإلصابة بأمراض العني والكىل.

املساعدة يف اإلقالع عن التدخني

يصعب عىل الكثريين إيقاف التدخني. ولكن بفضل الربامج الخاصة لرتك عادة التدخني تسري 
مرحلة التخلص من النيكوتني بصورة أفضل. كام ميكن لبدائل النيكوتني مثل اللصقة أو العلكة 

املساعدة يف هذا األمر. هنا ستجد املساعدة:

)DKFZ( مركز أبحاث الرسطان األملاين  ❱ 
 البحث عن مقدمي دورات لرتك عادة التدخني باإلضافة إىل املزيد:

www.anbieter-raucherberatung.de 
www.rauchfrei-info.de

)BZgA( املركز االتحادي للتوعية الصحية  ❱ 
 االستشارة الهاتفية املجانية: 

 +49 800 8313131 
www.bzga.de
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العيون تشارك يف األكل

تستفيد العني أيًضا من التغذية الصحية. من يتوقف عن تناول الكثري من السعرات الحرارية غري 
الالزمة، ويتناول كثريًا من األلياف من الفاكهة والخرضوات ومنتجات الحبوب الكاملة ويقلل تناول 
السكر والدهون الحيوانية )باستثناء دهون األسامك الغنية باألحامض الدهنية ذات القيمة العالية 
أوميجا 3( فهو عىل الطريق الصحيح. هذا املزيج من املكونات الغذائية يؤثر تأثريًا إيجابيًا مؤكًدا 

عىل ضغط الدم وسكر الدم وشحميات الدم، ومن ثم عىل عدة عوامل خطر النسداد األوردة 
الشبكية يف وقٍت واحٍد: ارتفاع ضغط الدم، واضطراب شحميات الدم، وداء السكري، وفرط الوزن. 

فيتامينات من أجل قوة البرص 

البيتاكاروتني - مرحلة أولية نباتية من "فيتامني العني أ" - يساهم يف عملية اإلبصار، ويؤدي نقصه 
إىل العمى اللييل. املصادر الجيدة: مثاًل الجزر، والربوكيل، والبابريكا، واملانجو، والسبانخ. نوعان 

آخران من أشباه الكاروتني - زياكسانتني ولوتني - يحميان العني من األشعة فوق البنفسجية 
 املرضة. املصادر الجيدة هي عىل سبيل املثال الذرة وصفار البيض وعصري الربتقال. خاصًة 

لوتني: اليقطني والسبانخ والفلفل األخرض. خاصًة زياكسانتني: العنب األحمر.
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حامية الخاليا من مواد املطبخ

مركبات األكسجني العدائية – ما يُسمى املواد املتطرفة الحرة – تُلحق الرضر بالخاليا السليمة 
وحتى خاليا العني. والتدخني وضوء الشمس من األمور التي تساعد عىل نشأة مثل هذه املواد 

النشطة كيميائيًا يف الجسم. 

ميكن للفيتامينات واملعادن املختلفة التقاط املواد املتطرفة الحرة، مثل فيتامني أ )مثاًل يف اللنب 
والطامطم(، وفيتامني ج )مثاًل يف الحمضيات وأنواع التوت( وفيتامني هـ )مثاًل يف زيوت البذور 

والجوزيات(. 

القطات املواد املتطرفة الجيدة: املواد الزهيدة الزنك )مثاًل يف جنني القمح وبذور دّوار الشمس( 
والسيلينيوم )مثاًل يف السمك والحبوب(.
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فرط الوزن الشديد )معدل كتلة الجسم < 30( يحفز ارتفاع ضغط الدم وسكر الدم، ومن ثم 
ميثل خطرًا عىل العني.

:)BMI( هكذا تحسب مؤرش كتلة الجسم

املعادلة

= 24.22 كجم/م2مثال ملؤرشة كتلة الجسم

وزن الجسم بالكيلوجرام

)طول الجسم باملرت(2

70 كجم

1.70 م × 1.70 م

مراقبة الوزن

 الوزن الطبيعي: 

القيم ما بني 18.5 و24.99 كجم/م2

!

39



االستمرار يف الحركة

يقول املثل األملاين "من يسرتيح، يصدأ." فثمة دراسة علمية أظهرت مدى أهمية الحركة الجسدية 
للصحة السليمة، حيث أجريت عىل ما يزيد عن 20000 مشارٍك. والنتيجة: األشخاص الذين 

مارسوا الرياضة بنشاط ملدة 4 ساعات أسبوعيًا، كانت وظائف األوعية الدموية لديهم أفضل، 
ومن ثم قل لديهم الخطر عىل القلب والدورة الدموية واألوعية الدموية. لذا حافظ عىل الحركة 
- مثاًل عرب التنزه الرسيع أو امليش أو قيادة الدراجة أو السباحة - فهذا يؤثر تأثريًا إيجابيًا مؤكًدا 

عىل وزن الجسم وارتفاع ضغط الدم وداء السكري، ومن ثم يؤثر تأثريًا غري مبارٍش عىل صحة 
العني.

تغلب ضعف النفس

العديد من الدراسات الحالية أثبتت مدى أهمية التغذية الصحية والنشاط الجسدي املنتظم 
واإلقالع عن السجائر. وتوجد مجموعات مساعدة ذاتية أو دورات خاصة تساعد الناس يف تشكيل 

حياتهم الخاصة بصورة صحية، وعدم التقهقر مرة أخرى إىل العادات القدمية.
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أرفقنا مع هذا الكتيب رسمة املربعات الالزم استخدامها إلجراء االختبار )شبكة آمسلر( وتوصيف 
االختبار. 

ميكن طلب املزيد هاتفًيا عىل رقم 27312100 911 49+ .

اختبار الرؤية بشكل مستقل

يرجى إجراء هذا االختبار البسيط مرة واحدة شهريًا بدًءا من عمر 50 عاًما )ال يُعد بدياًل عن 
زيارة طبيب العيون املوىص بها سنويًا بدًءا من عمر 50 عاًما!(.

رؤية عاديةبقعة داكنة / رؤية مخلخلة
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عناوين وصفحات إنرتنت مساعدة

 Blickpunkt Auge –  ❱ 
 Rat und Hilfe bei Sehverlust 

www.blickpunkt-auge.de/kontakt.html :اإلنرتنت

Deutscher Blinden- und  ❱ 
Sehbehindertenverband e. V. )DBSV( 

Rungestraße 19, 10179 Berlin 
 فتاه: 285387-0 30 49+

info@dbsv.org 
www.dbsv.org

.PRO RETINA Deutschland e. V   ❱ 
Kaiserstraße 1 c, 53113 Bonn 

 فتاه: 227217-0 228 49+
info@pro-retina.de 
www.pro-retina.de

– Stiftung Auge der DOG   ❱ 
.Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft e. V 

Platenstraße 1, 80336 München 
 فتاه: 5505768-28 89 49+

info@stiftung-auge.de 
www.stiftung-auge.dwww.stiftung-auge.de
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 ❰   موقع اإلنرتنت
www.augeninfo.de 

www.ratgeber-makula.de

.Deutscher Diabetiker Bund e. V  ❱ 
Käthe-Niederkirchner-Straße 16, 10407 Berlin 

 فتاه: 42082498-0 30 49+
info@diabetikerbund.de 
www.diabetikerbund.de

®Deutsche Hochdruckliga e. V. DHL  ❱ 
Berliner Straße 46, 69120 Heidelberg 

 فتاه: 58855-0 6221 49+
 info@hochdruckliga.de 
www.hochdruckliga.de

.Lipid-Liga e. V   ❱ 
 Mörfelder Landstraße 72, 
60598 Frankfurt am Main 

 فتاه: 96365218 69 49+
info@lipid-liga.de 
www.lipid-liga.de
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ميكنكم معرفة املزيد من هنا: 

www.ratgeber-makula.de

ميكن أيًضا تحميل 

منشوراتنا  من موقعنا:

كتيب انسداد األوردة الشبكيةكتيب االستسقاء البقعي املرتبط بداء السكري
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