
وذمة البقعة
 الصفــــــراء



•  وذمة البقعة الصفراء هو تراكم السوائل يف املنطقة الصفراء عىل الشبكية 
)منطقة الرؤية يف الشبكية(. شبكية العني هي الطبقةالداخلية للعني 

والحساسة للضوء بيمنا البقعة الصفراء هي جزء من الشبكية مسؤول عن الرؤية 
 )اليت تمسح لنا بالقراءة أو التعرف عىل الوجوه(. تراكم 

ً
املركزية األكرث وضوحا

السوائل يتسبب يف انتفاخ وغلظة البقعة مما يؤدي ايل تشوه الرؤية.)1(

• يف مريض السكري، تسبب املستويات املرتفعة للسكر يف الدم تلف األوعية 
غذية لخاليا الجزء الخلفي من العني، املعروف بامس شبكية العني أو 

ُ
الدموية امل

انسدادها متاما هذه الحالة تمسي )اعتالل الشبكية السكري(. يف بعض األحيان، 
تربز من جدران األوعية أنتفاخات صغرية، ترسب أو ترشح السوائل والدم يف 

شبكية العني. هذه السوائل ميكن أن تسبب تورم )وذمة( يف الجزء املركزي من 
الشبكية )البقعة(. وهي من املضاعفات الخطرية وتمسي وذمة البقعة الصفراء 

السكرية و ميكن أن تتسبب يف مشاكل الرؤية أو العمى.)2(

(1) https://www.nei.nih.gov/learn-about-eye-health/eye-conditions-and-diseases/macular-edema
(2) https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/diabetic-retinopathy/symptoms-causes/syc-20371611

وذمة البقعة الصفراء

العني الطبيعية

شبكية العني

لطخة

وذمة البقع
الصفراء السكرية

ما هي وذمــــــة
البقعــــــة الصفــــــراء؟
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يف املراحل املبكرة من اعتالل الشبكية السكري قد ال يكون لديك أعراض.

ولكن مع تقدم الحالة، ميكن أن تظهر أعراض اعتالل الشبكية السكري.
مــــــا هي أعراض اعتــــــالل الشــــــبكة الســــــكري

ووذمة البقعــــــة الصفراء الســــــكرية؟)١(

بقع داكنة
يف محيط الرؤية
)العوامـــــات(

فقـــــدان البصـــــر

رؤيـــــة متقلبـــــةعدم وضوح الرؤيـــــة

وجود مناطق
مظلمة أو فارغة
يف محيط رؤيتك

صعوبـــــة
إدراك اللـــــون

(1) https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/diabetic-retinopathy/symptoms-causes/syc-20371611
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كيف ميكن الكشف عن اعتالل الشبكية
السكري ووذمة البقعة الصفراء السكرية؟)١(

ميكن الكشف عن وذمة البقعة الصفراء خالل فحص العني 
السنوي ، والذي يمت ملرىض السكري. الصور الرقمية لشبكية 
عينيك قد تظهر العالمات املبكرة للرمض. قد ال تالحظ أي 

تغيريات يف رؤيتك يف هذه املرحلة.

مت الكشف عن اعتالل الشبكية السكري ووذومة البقعة 
الصفراء السكرية من خالل فحص تفصييل للشبكية 

يتمضن األختبارات التالية:
1 -  قياس حدة النظر: يقاس مقدار الرؤية من مسافة 

معينة.
2 - قياس ضغط العني.

3 -  فحص الشبكية: يمت فحص مفصل للشبكية باستخدام 
عدسات مختلفة بعد توسيع الحدقة بتقطري قطرات 

مختلفة يف العني.
4 -  التصوير املقطعي للمتاسك البرصي. هذه التقنية هي 

مشابهة للموجات فوق الصوتية ولكن يستخدم موجات 
الضوء بدال من موجات الصوت اللتقاط الصور لألنسجة 
داخل الجمس فضال عن أعطاء صور مفصلة لألنسجة اليت 

ميكن للضوء اخرتاقها مثل العني.

(1) https://www.nei.nih.gov/learn-about-eye-health/eye-conditions-and-diseases/macular-edema

الفحص املوسع للعني يمسح للطبيب مبتابعة التغيريات يف 
شبكية العني:

1 - التغيريات يف األوعية الدموية.
2 - ترسب األوعية الدموية أو عالمات التحذير من األوعية 

الدموية الراشحة، مثل الرتسبات الدهنية.
.)DME( 3 - تورم البقعة

4 - التغيريات يف العدسة.
5 - تلف يف أنسجة العصب.

ويف حالة األشتباه يف اعتالل الشبكية السكري أو وذمة 
البقعة الصفراء السكرية ، فيستخدم تصوير األوعية 

الدموية بالفلوريسيئني للبحث عن األوعية الدموية التالفة 
والراشحة بعد حقن صبغة الفلورسنت يف الوريد. وبذلك يمت 
الحصول عىل معلومات حول بنية األوعية الدموية لشبكية 

العني .

من هم األكرث عرضة لخطر 
األصابة بوذمة البقعة الصفراء 

السكرية؟ )١(

جميع مريض السكري من النوع األول والثاين ويزيد الخطر 
يف حالة:

•  اإلصابة مبرض السكري لفرتة طويلة، فحوايل واحد من 
كل ثالثة مرىض بالسكري ملدة 20 عاما أو أكرث معرضون 

اإلصابة بوذمة البقعة الصفراء السكرية.
•  عدم التحكم يف مستوي السكر بالدم.

• ارتفاع ضغط الدم.
• ارتفاع مستوي الكولسرتول.

• التدخني.
• الحمل.

•  وقد أظهرت العديد من الدراسات، أن األشخاص الذين 
يسيطرون عىل مستوى السكر يف الدم والضغط 

والكوليسرتول وغري املدخنني هم األقل عرضة لوذمة 
البقعة الصفراء السكرية.

(1) https://www.moorfields.nhs.uk/condition/diabetic-macular-oedema

كيف ميكن تقليل خطر وذمة 
البقعة الصفراء السكرية؟)١(

للحد من خطر اإلصابة بوذمة البقعة الصفراء السكرية، 
من املهم اإلقالع عن التدخني والسيطرة عىل مستوى 

السكر يف دمك والحفاظ عىل ضغط دمك قريب من وضعه 
الطبيعي قدر اإلمكان وكذلك الكوليسرتول. وذلك من 

خالل املتابعة املنتظمة مع مثقف السكري أو الطبيب 
املعالج.

كيف يمت اكتشاف وذمة البقعة 
الصفراء؟

ميكن أن تظهر صور الشبكية العالماِت املبكرة لوذمة البقعة 
الصفراء. قد ال تالحظ تغريات الرؤية عندك يف تلك املرحلة.
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كيف ميكن عالج وذمة البقعة 
الصفراء السكرية؟ )١(

السيطرة عىل نسبة السكر يف الدم وضغط الدم هما 
مكونان رئيسيان يف عالج وذمة البقعة الصفراء ومنع 

فقدان البرص عىل املدى الطويل.

قد يويص طبيبك بخيارات العالج الطبي. وتمشل هذه 
الخيارات:

•  العالج باللزير: الذي يستهدف ترسبات األوعية الدموية 
يف الشبكية من خالل استخدام نبضات لزير صغرية يف 
املناطق القريبة من البقعة حيث يحدث الترسب، وقد 
تحتاج ذلك العالج ملرات كثرية و الهدف الرئييس من 

الجراحة باللزير هو منع املزيد من فقدان الرؤية.

•  كذلك ميكن لطبيبك اللجوء إىل حقن العني باألدوية 
املضادة لعامل المنو البطاين الوعايئ )VEGF( حيث أثبتت 
قدرتها عىل املساهمة يف تقليل نفاذية األوعية الدموية 

يف العني ووقف منو األوعية الدموية غري الطبيعية 
وبالتايل تحسن الرؤية لدى املرىض. وميكن أعادة الحقن 

ملرات أخرى.

(1) https://www.nei.nih.gov/learn-about-eye-health/eye-conditions-and-diseases/macular-edema

كيفية استخدام اختبار شبكة آمسلر )١(

•  اختبار شبكة آمسلر هو واحد من أبسط الطرق اليت ميكنك إجراؤها لفحص مجال الرؤية املركزية للعني. وميكنك بها أن 
تالحظ حىت التغريات الصغرية يف مجال رؤيتك.

•  ميكنك ارتداء نظارة القراءة عند الحاجة ،مث النظر يف شبكة آمسلر واليت توضع عىل بعد بوصة من العني وهو مجال القراءة 
املعتادة متاما. ويمت فحص كل عني عىل حدة. وذلك ملعرفة ما إذا كان جزء أو أجزاء من الشبكة مشوهة، غري واضحة، أو 

مظلمة. حدد هذه األجزاء اليت ال تراها ويف أقرب فرصة يتوجب مراجعة طبيبك.

(1) https://www.nei.nih.gov/learn-about-eye-health/eye-conditions-and-diseases/macular-edema

ما هو العالج باللزير؟

يقوم اللزير بحرق املناطق املرسبة يف األوعبة الدموبة. 
 ما يمت تطبيق العالج يف عدة جلسات ويكون 

ً
عادة

الهدف تقليل كمية السائل.

ما هو العالج بالحقن؟

يمت حقن الدواء يف العني. يعمل الدواء عىل تقليل 
ترسب السائل من األوعية الدموية وبالتايل تقليل 

ترسب السائل.
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