
الشبكية  وخطر
فقدان البصر



ما هي الشبكية ؟

هي ذلك النســيج العصبي الذي يغطي 4/5 من ســطح العين الداخلي ويحتوي   

علــى الخاليــا العصبيــة الحساســة للضــوء واأللــوان والتــي تقــوم بتحويلها إلى 

سياالت عصبية للدماغ عن طريق العصب البصري ينتج عنها رؤيتنا لألشياء .

 

تتعــرض الشــبكية لإلعتــالل والمــرض بأســباب عــدة ولكــن أكثــر مــا يصيــب   

الشــبكية ويــؤدي إلى فقــدان البصر الغير مســترجع إن لم يعالــج هما إعتالل 

الشبكية بداء السكري وإنفصال الشبكية . 
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اعتالل الشبكية بسبب داء السكري

يعتبر داء الســكري من أكثر األمراض إنتشارا في العصر الحديث وخاصة 
في المجتمع الخليجي إذ يصيب مابين 20 إلى %30 من المواطنين . 

يتســبب إعتــالل الشــبكية بــداء الســكري بالعمــى التــام لــدى %10 مــن 
المصابين باإلعتالل اللذين يمثلون %50 من المصابين بداء السكري. ...



شعيرات دموية غير طبيعية

شبكية

سائل زجاجي

اعتالل الشبكية بداء السكري



اعتالل الشبكية بداء السكري يشمل ثالث مراحل رئيسية

مرحلة ماقبل نمو األوعية الدموية.
وفــي الغالــب ال يحتاج المريض في هــذه المرحلة إلى عالج الشــبكية وينصح المريض   
بالحــرص علــى ضبــط مســتوى الســكر بشــكل أفضل مــن خــالل مراجعــة الطبيب 
المختــص والحميــه فــي األكل والشــرب وممارســة الرياضــة ولكــن يجــب المتابعــة 

المنتظمة مع طبيب العيون المتخصص في الشبكية  .

مرحلة نمو األوعية الدموية
وفــي هــذه المرحلــة يحتاج المريض لعالج الشــبكية بالليــزر ) الحار ( وربمــا يحتاج إلى   

استخدام الحقن داخل العين .

مرحلة النزيف الدموي ونمو األلياف
مرحلة متقدمة في تأثير السكر على شبكية العين وغالبا يلزم التدخل الجراحي إلنقاذ   

ما يمكن إنقاذه من الشبكية وإعطاء فرصة الستعادة جزء من اإلبصار.

إصابة العين بترشيح السوائل والدهون داخل مركز اإلبصار )انظر الصورة(
هــذه الحالــة قــد تصاحب أياً مــن المراحل الســابقة، وتحتاج عالج مســتقل يتدرج من   

الليزر البارد إلى استخدام الحقن داخل العين إلى التدخل الجراحي .



إصابة العين بترشيح السوائل والدهون



أعراض إعتالل الشبكية بداء السكري

تشخيص حاالت إعتالل الشبكية بداء السكري:

قــد يشــتكي مريــض الســكري مــن وجــود غشــاوة علــى اإلبصــار أو رؤيــة   
شــعيرات وخيوط تســبح أمام البصر وعادة ماتمثل هذه األعراض مراحل 

متقدمه من تأثير السكري على شبكية العين . 

يتطلب إكتشاف هذا المرض الفحص اإلكلينيكي من قبل طبيب العيون ومن   
ثم إجراء بعض الفحوصات مثل التصوير الطبقي لشــبكية العين وأيضا تصوير 
أوعية الدم في شبكية العين بإستخدام صبغة الفلوروسين )انظر الصورة( . 



تصوير شبكية العين باستخدام صبغة الفلورسين



عالج وعمليات الشبكية

تطــورت عمليــات الشــبكية وعالجهــا بشــكل باهــر فــي الســنوات الماضيــة وذلك من   
خالل إكتشــاف أجهزة طبية حديثة وعقاقير تســاعد في العالج والوقاية من هذا الداء 

وإستعادة جزء كبير من اإلبصار عوضا عن منع ضعف الرؤية واالبصار قبل حدوثهما .

لذلــك حــرص مركــز الحكمــاء التخصصــي للعيــون على توفيــر أحدث 
األجهزة المتخصصة لعالج جميع أمراض الشبكية ومنها:

*  يختلف عالج اإلعتالل بناءا على حالة العين والمرحلة التي وصل لها اإلعتالل ولكنه قد يشمل جميع ماذكر أو بعضه . 

1  . جهاز عالج الشــبكية بالليزر بإســتخدام 
والتــي   )  PASCAL  (  ) باســكال   ( تقنيــة 
تســاعد على عالج شــبكية العيــن بالليزر 
بشــكل كامــل وبإحســاس أقــل لأللــم 
للمريض وبــدون جراحة وفي وقت وجيز 

ونتائج فعاله وآمنه بإذن اهلل .
جهــاز إزالــة الســائل الزجاجــي الحديــث   .  2
بسرعات عالية وكفائه فائقة في وقت قصير.

3 . حقن األفاستين واللوسنتس 
والكورتيــزون التــي تعطــى داخــل العيــن   
مباشــره والتــي أدت إلــى نقلــه نوعيــة في 
عــالج كثير مــن أمراض الشــبكية التي لم 
يكــن عالجهــا فــي الســابق ممكنــا، حيــث 
ان لها نتائج ســريعه وفعالــه وآمنه لعالج 

أمراض الشبكية بإذن اهلل .



*  يختلف عالج اإلعتالل بناءا على حالة العين والمرحلة التي وصل لها اإلعتالل ولكنه قد يشمل جميع ماذكر أو بعضه . 



نقاط مهمة لمرضى إعتالل الشبكية بداء السكري

1  . يجب على مرضى السكري إجراء الفحوصات الدوريه والمجدولة لدى طبيب العيون 
إلكتشاف إعتالل الشبكية مبكرا وعالجه .

2  . الليزر يحافظ على اإلبصار ويسترجع جزءا منه إذا تم إجرائه بشكل فعال وفي 
توقيت مناسب ..

3  . يعتقد البعض اعتقاداً خاطئاً بأن الليزر يضعف اإلبصار..
4 . تختلــف حاالت اعتالل الشــبكية الســكري عند المرضى، فما يناســب أحدهم من 

العالج قد اليناسب اآلخر.
5  . المرضــى الذيــن اليعالجــون أعينهم مبكــرا ويتطور اعتالل الشــبكية إلى مراحل 
متقدمــه مثل اإلنفصال الشــبكي أو النزيف الداخلي؛ يكــون الهدف من العالج في 

هذه المرحلة المحافظه على ما بقي من  اإلبصار ومنع اإلصابه بالعمى التام .  
6  . إستقرار النظر وتحسنه يحتاج إلى فترة طويلة قد تصل إلى أشهر مع اإلهتمام 
بعــالج الســكري والمحافظــه علــى المســتوى الطبيعــي للســكر بالــدم وعــالج 

األمراض المصاحبة مثل إرتفاع ضغط الدم والكسترول .





انفصــال الشــبكية هــو حالــة طارئــة تصيب قــاع العيــن و تنفصل فيهــا الطبقة   
الحساســة مــن الشــبكية التي تحتوي علــى خاليا االبصــار العصبية عن طبقة 
األوعيــة الدمويــة التي تمدها باألكســجين و المــواد المغذية . كلمــا طالت مدة 
اإلنفصال بدون عالج ، كلما زاد احتمال فقدان البصر بشكل نهائي في العين 
المصابــة. و من نعم اهلل ســبحانه وتعالى أن جعل إلنفصال الشــبكية عالمات 
تحذيريــة إذا قــام المريــض بزيــارة الطبيب المختــص فور ظهورها ، ســوف 

يساعد على التشخيص المبكر و الحفاظ على النظر بإذن اهلل .

أعراض انفصال الشبكية :
1-الظهور المفاجئ لنقاط ســوداء في المجال البصري قد تكون 

مصحوبة برؤية وميض ضوئي .
2-رؤية ستارة سوداء تغطي جزء من المجال البصري .

3- ضعف اإلبصار.

عند ظهور أي من هذه األعراض على المريض التوجه للطبيب المختص في أقرب وقت ممكن.

انفصال الشبكية



الرؤية بعين مصابة بانفصال الشبكيةالرؤية بعين سليمة



أسباب االنفصال الشبكي 

 كيف يحدث االنفصال الشبكي

عادة ما يحدث انفصال الشبكية نتيجة ألحد األسباب التالية :

1 -  تغيرات تصيب السائل الزجاجي الذي يمأل العين من الداخل و تؤدي إلى إنفصال 
السائل الزجاجي عن الشبكية وتكون ثقوب في الشبكية تؤدي إلى اإلنفصال .

2-  اصابات العين المختلفة .
3-  داء السكري .

4-  االلتهابات المزمنة لطبقات العين الداخلية .

يحدث انفصال الشبكية عندما يتسرب السائل الزجاجي من خالل ثقب أو   
قطع في الشبكية بحيث تتجمع السوائل تحت الشبكية و تفصلها .

العوامل التالية تزيد من احتمال انفصال الشبكية :  

3- التعرض لإلصابة في العين . 1....-  تقدم العمر .    
4- وجود شخص من العائلة أصيب   2- قصر نظر شديد .   

            بانفصال الشبكية .
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كيف يتم تشخيص انفصال الشبكية 

الشــبكية  انفصــال  المختــص يســتطيع تشــخيص  العيــون  طبيــب   

بسهولة باستخدام األجهزة المتوفرة في عيادة العيون . في بعض 

األحيان يضطر الطبيب لإلستعانة باألشعة الصوتية لتشخيص الحالة  

و ذلك عندما يكون فحص الشبكية مستحيالً، لوجود عتامة شديدة 

في عدسة العين أو عند وجود نزيف داخل العين .





يتم اجراء عملية إصالح االنفصال الشبكي بواسطة استشاري متخصص بالشبكية و   
السائل الزجاجي ، وعادة ما تكون تحت التخدير الموضعي ... 

يتم إزالة السائل الزجاجي و السوائل من تحت الشبكية و يتم عالج الثقوب و األماكن    
الضعيفــة من الشــبكية باســتخدام الليزر أوالكــي بالتبريد . و في نهايــة العملية يتم ملئ 

العين بالغاز أو بزيت السيليكون حسب ما يراه الجراح مناسباً .

عمليات إصالح انفصال الشبكية

ما بعد العملية الجراحية :
عنــد حقــن العين بالغــاز الطبي فإنه قــد يوصى المريــض بعدم الســفر بالطائرة أو   
الذهاب الى األماكن المرتفعة مثل المرتفعات الجنوبية للمملكة لبضعة أسابيع بعد 
العمليــة لمــا قد يســببه الغاز من إرتفاع في ضغــط العين إلى درجــات عالية جداً قد 

تؤدي إلى فقدان النظر.

يجب إزالة زيت السيليكون جراحيا من داخل العين بعد 4 إلى 6 أشهر من العملية .   
كمــا ينصــح بالبقاء علــى وضعية معينة يحددهــا الطبيب مثل البقاء مســتلقياً على   
الوجــه أو على الشــق األيمن أو األيســر طــوال فترة النوم أو االســتيقاظ لمدة 

أسبوع حيث يساعد ذلك على نجاح العملية .



الطريقة الحديثة لعمليات الشبكية بإستخدام ثالث فتحات جانبية بدون غرز جراحية








