
	

 

 
 برامج الفحص الصّحي

 العین عند مرضى السكري
  

 دلیلك للسكري اعتالل الشبكیة
Your guide to diabetic retinopathy 

 معلومات مھّمة حول عالمات التغیرات التي یُسبّبھا السكري في عینیك
Important information about signs of  

changes to your eyes caused by diabetes 

(Arabic) 



	

 

 ھذه النشرة موّجھة لمن؟
ھذه النشرة موجھة لألشخاص الذین لدیھم اعتالل شبكیة بدئي اكتشف بواسطة فحص العین عند 

 مریض السكري.

  وتتناول:

 التغیرات التي طرأت على عینیك

 احتماالت تطور حالتك بمرور الوقت

 ما تستطیع فعلھ للحد من مخاطر التعّرض لمزید من التغیرات الخطیرة

 قد ترغب في مناقشة ھذه المعلومات مع فریق الرعایة الصحیة الخاص بك.

 ما ھو اعتالل الشبكیة السكري؟
 

 

 

 

 

 

 

اعتالل الشبكیة السكري ھو تلف یلحق بالشبكیة، وھي الجزء الخلفي من العین الذي یحول الضوء 
 إلى إشارات كھربائیة. یفسر الدماغ ھذه اإلشارات وینتج عن ھذه العملیات الصور التي تراھا.

 
اإلصابة بالسكري یمكن أن تؤثر تجلب األوعیة الدمویة األكسجین والمغذیات إلى شبكیتك. لكن 

على ھذه األوعیة الدمویة بطرق متعددة، السیما في حال إھمال التعامل الجید مع السكري. إذا 
 كانت التغیرات شدیدة فإنھا ستؤثر على صحة شبكیتك ومن الممكن أن تؤذي بصرك.

 
صر. من المحتمل أن یُعتبر اعتالل الشبكیة السكري غیر المعالج من أحد أشھر أسباب فقدان الب

تصاب باعتالل الشبكیة السكري حتى لو كان السكري لدیك مضبوًطا بالحمیة أو األقراص أو 
 األنسولین.
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 بؤبؤ العین
 العینعدسة 

 العصب البصري
 البقعة الصفراء

 الشبكیة	



	

 

 من ھو األكثر عرضةً للخطر؟
 أنت معرٌض لمخاطرة أكبر باإلصابة باعتالل الشبكیة السكري إذا:

 
 كنت تعاني من السكري منذ فترة طویلة •

 تُسیطر على السكري بشكل جیدكنت ال  •

 كان لدیك ضغط دم مرتفع •

 كنِت حامًال  •

 كاریبیة-كنت تنتمي لعرقیة آسیویة أو إفریقیة •

 
قد یؤدي االعتناء بالسكري إلى الحد من خطر تفاقم اعتالل شبكیتك وإبطاء معدل حدوث أي 

 تغیرات.
 

اعتالل الشبكیة ال یبدي من المھم حضور المواعید المنتظمة لفحص عین مریض السكري ألن 
أعراضاً إال عند وصولھ لمراحل متقدمة. العالج فعال في خفض أو منع تضرر بصرك إذا أعطي 

 في الوقت المناسب.

 ماذا أستطیع أن أفعل للحد من تفاقم اعتالل شبكیتي؟
 یمكنك خفض مخاطر تفاقم اعتالل شبكیتك في حال:

 
ً المواظبة على حضور مواعید فحص العین السك •  ریة الخاصة بك سنویا

) ضمن المستویات HbA1Cالحفاظ على سكر الدم لدیك (الھیموغلوبین السكري أو نسبة  •

 المتفق علیھا مع فریق الرعایة الصحیة الخاص بك

 زیارة فریق الرعایة الصحیة الخاص بك بانتظام للتأكد من عدم ارتفاع ضغط الدم لدیك •

(الكولیسترول) ضمن المستویات المتفق علیھا مع فریق الرعایة الحفاظ على الدھون في دمك  •

 الصحیة الخاص بك

 الحصول على االستشارة الطبیة عندما تالحظ أي مشاكل جدیدة في بصرك •

 تناول طعام صحي متوازن •

 محاولة خسارة الوزن الزائد في حال وجوده •

 تناول دوائك كما ھو موصوف لك •

 بانتظامممارسة التمارین الریاضیة  •
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•  ً  محاولة التقلیل من التدخین أو اإلقالع عنھ إن كنت مدخنا

 
تذكر أن علیك زیارة اختصاصي البصریات بشكل منتظم للقیام بالفحص العادي للعین وكذلك أن 

 تحضر مواعید فحص العین الخاصة بمرضى السكري.

 ما ھو اعتالل الشبكیة البدئي؟
األولى من مراحل تغیرات شبكیتك الناجمة عن اإلصابة اعتالل الشبكیة البدئي ھو المرحلة 

 بالسكري. كما أنھ شائع.
 

في ھذه المرحلة یبدأ السكري بالتأثیر على األوعیة الدمویة الصغیرة في شبكیتك. ھذا یعني أنھ من 
 الممكن أن یحدث لھا:

 
 انتفاخ بسیط (أم الدم المجھریة) •

 تسرب الدم (نزیف الشبكیة) •

 (نضحات)تسرب السائل  •

ال یؤثر اعتالل الشبكیة البدئي على بصرك، لكنھ یعني احتماالً أكبر لتطور تغیرات أخطر یمكن لھا 
 أن تؤذي بصرك.

 ً  مراحل أكثر تقدما
 اعتالل الشبكیة ما قبل التكاثري 

 
یظھر اعتالل الشبكیة ما قبل التكاثري حین تكون التغیرات الطارئة على الشبكیة أكثر امتداداً 

مقارنةً باعتالل الشبكیة البدئي. وھذا یعني ضرورة احتیاج المصاب لمتابعة حثیثة بسبب الخطر 
 المتزاید لتطّور التغییرات التي قد تؤذي بصر المصاب.
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 اعتالل الشبكیة التكاثري
 

اعتالل الشبكیة التكاثري أكثر خطراً وقد یسبب فقدان البصر. ویحدث إذا تطورت حالة اعتالل 
 شبكیتك أكثر وستفتقر مساحات كبیرة من شبكیتك إلى إمداد الدم المالئم.

 
یُسھم عالج اعتالل الشبكیة التكاثري في تقلیل خطر فقدان البصر وخاصةً إذا أعطي قبل أن یتأثر 

 البصر. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 اعتالل البقعة
 

البقعة الصفراء ھي الجزء الصغیر المركزي من الشبكیة الذي تستخدمھ لرؤیة األشیاء بوضوح. 
 إنھا المنطقة األكثر استخداماً في الشبكیة وھي الجزء الذي تستخدمھ اآلن لقراءة ھذه النشرة.

 
السكري حول البقعة الصفراء.  إذا أصبت یحصل اعتالل البقعة عندما یظھر اعتالل الشبكیة 

 باعتالل البقعة فقد تحتاج لمتابعة دقیقة أو للعالج كي تقلل خطر فقدان البصر.
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 العصب البصري

 انتفاخ األوعیة الدمویة

 األوعیة الدمویةتسریب 

 الشبكیة
 البقعة الصفراء



	

 

	

 أین یُمكنني العثور على مزید من المعلومات؟
 

l www.nhs.uk/diabeticeye 
 

l www.diabetes.org.uk 
 

l www.rnib.org.uk 
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مؤسسة الصحة العامة في إنجلترا مسؤولة عن برامج الفحص الصحي التابعة لھیئة الخدمات 
 الصحیة الوطنیة
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