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 االمامیھ للعصب البصري الدمویّھ قصور الدوره
 

من بین  . ان ھذه الحالھ تشكل اعلى نسبھقصورالدوره الدمویھ االمامیھ للعصب البصريعانیت من  كطبیبك یظن ان
 سنھ وما فوق. 50-فقدان النظر المفاجْي بجیل المسببات 

 
 .ره الراسخّ , موقعھ بمؤمن العین ریھ التي تصلھالبصشارات اال بامكانھ ترجمھ من دماغنا قسمنحن نرى بمبدئیا: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

من الیاف ھي امتدادات لخالیا  االعصاب تتكون .العصب البصريالدماغ بواسطھ تنتقل المعلومات من العینین الى 
في  المار من تفرعات الشریان العینيالعصب البصري  غذى. یتالبصري العصب الشبكیھ, ثم حلمھ عقدیّھ تبطن

 .عین عن طریق الشرایین الھدبیھ الخلفیھالر محج
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

لعصب النظر مما یسبب لھ ضررا جزئیا او یحول دون وصول االوكسجین  خلفیھبیھ البالشرایین الھدقصور الدم 
 .البصريعصب الجلطھ صغیره ب شامال, والذي یؤدي الى

 ارتشاحا بحلمھیسبب  ھذا القصورممكن ان یلحظ المریض صعوبھ بالرؤیھ من اعلى  او من اسفل مركز النظر.  
. بزوال العصب البصري بحلمھ ضموریتالشیان و یظھر  ھواالنزف االرتشاح. انزفھ ترافقھ العصب البصري,

. البصريعصب لل لقصور الدوره الدمویھنحن نجھل المسببات الكاملھ   .ستموت العصب الیافقسم من  االرتشاح
. ھذه الحالھ ممكن ان تحدث منذ الوالدهه صغیر عصب بصري حلمھ ذوي مرضىبال انتشارالكننا نعلم ان االمر اكثر

بوط حاد بضغط الدم (جراء عملیھ جراحیھ او نزیف حاد اثر حادثھ). المرضى المدخنون او المصابون في حالھ ھ
 لعصب البصري.االمامیھ ل بقصور الدوره الدمویھبضغط الدم العالي او داء السكري ھم اكثر عرضھ لالصابھ 

نون من التھاب بالشرایین. یعابقصور الدوره الدمویھ االمامیھ للعصب البصري مجموعھ صغیره من المصابین 
الرْاس.  اده من تعب والم بمضغ الطعام وعند لمس فروهیشتكون ع شرایین ھو اكثر انتشارا بالمسنین اللذینالتھاب ال

 انخفاضالنظر لوقت ما ثم یستعیدونھ, بق فقدان البصر بھؤالء المرضى نوبات عابره بھا یفقدون تسممكن ان ی
و الفخدین. اذا حدثت ھذه االعراض للمرضى االصغر سنا ممكن ان یكون متعلقا  حمى, اوجاع بالكتفینبالوزن, 

 .بالصداع النصفي
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 عوارض:
.  احیانا صري یشتكون من رؤیھ مشوّشھبقصور الدوره الدمویھ االمامیھ للعصب الب اغلب المرضى المصابین

قاتمھ او معتمھ  بالعین الثانیھ عاده  لرؤیھ ندھا یكتشفون ان اوع ,یكتشف المرضى ھذا االمر عند تغطیھ العین السلیمھ
طبیعیا. لیس من المفروض ان بالنصف االسفل او االعلى لمركز نظرھم. احیانا قلیلھ یبقى مركز النظر  تكونما 

ون من حساسیھ بالصدغ, االم بالفك . المرضى المشتكبالعین وافرازاتااحمرار, تدمیع ارض خارجیھ كتظھر ایھ عو
 الن فقدان النظر بھذه الحالھ ممكن ان ینبع من مرض اخر.م یجب ان یعلموا طبیبھم بذلك, عند مضغ الطعا

 عالمات:
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

قص بقصور الدوره الدمویھ االمامیھ للعصب البصري تبدو ظاھریا طبیعیھ تماما. بسبب الن عیون المرضى المصابین
ن عین تمریر الضوء مین المصابھ للضوء الموجھ الیھ. العاال یتجاوب بؤبؤ  الوظیفي للعصب البصري ممكن ایضا

.ھذا حلمھ العصب البصريفي  توّرما. باالضافھ الى ذلك سیلحظ طبیبك الى اخرى یكشف نقصا ببؤبؤ العین المصابھ
 التوّرم واالنزفھ.ممكن ان تنقبض یضمر العصب البصري بعد زوال خالل عده اسابیع او شھور.سیختفي  التورم
. بفحص المجال البصري ممكن ان االخرى اوبذات العین قبل االصابھ مقارنھ بالعین یھ الدمویھ داخل العیناالوع

 نحدد القسم المصاب من العصب.
 التشخیص:
منذ الوالده. بالحاالت النموذجیھ لقصور  را  موجوداخط , وھذا یشكل عامالبصري صغیرهالعصب ال حلمھعاده نجد 

او ممغنطھ. بحاالت  مقطعیّھھ للعصب البصري ال حاجھ الجراء فحوصات اضافیھ كصوره الدوره الدمویھ االمامی
یجرى  غیر نموذجیھ یتوجب فحص ضغط الدم واجراء فحوصات دم اخرى. بمجموعھ المرضى المتقدمھ بالسن

 .الشرایین العمالقي احتمال تشخیص التھاب حص ترسب الدم والبروتین التفاعلي لتقدیرف
 التكھن:

. وجد باحد االبحاث مؤخرا ان مستقّراب المصابین بقصور الدوره الدمویھ االمامیھ للعصب البصري یبقى البصر باغل
لسوء الحظ اغلب النقص بالمجال البصري لن یتحسن  یحدث تحسن بالرؤیھ المركزیھ.% من ھؤالء المرضى 40

ر الزمن تقل مالحظتھا خاصھ اذا كانت (نقص باعلى او باسفل مركز النظراو البصر المركزي). اال انھ مع مرو
 العین الثانیھ طبیعیھ. بمجموعھ صغیره من المرضى ممكن ان تتدھور الرؤیھ. وھذا ممكن ان یحصل بحالھ انخفاض

 (كالتدخین).سعھ نقل االوكسجین  باالوضاع التي تضعفاو  بضغط الدمحاد 
ب البصري بعین واحده یبقون عرضھ لالصابھ بالعین المرضى الذین عانوا من قصور الدوره الدمویھ االمامیھ للعص

). الخبر االحسن ھوان امكانیھ مراجعھ ھذا الوضع بذات العین %20رى. لحسن الحظ ھذا الوضع غیر شائع (االخ
 المصابھ ھو قلیل جدا.

 العالج: 
لعصب البصري. اعتقد لقصور الدوره الدمویھ االمامیھ لمن العالجات  اای یثبت نجاحلسوء الحظ ولیومنا ھذا لم 

المھم ان تتابع بالماضي ان تناول االسبرین بامكانھ ان یقلل من احتمال حدوث ذات االصابھ بالعین االخرى. من 
ضغط دمك عند طبیبك( ان ضغط الدم المرتفع یشكل عامال مساعدا لحدوث مثل ھذا الوضع).من الناحیھ االخرى من 

مما یمكن ان یتسبب بتدھور بالرؤیھ او باصابھ  لسبب المبالغھ بالعالج دمنب االنخفاضات الحاده بضغط الالمھم تج
 یجب االمتناع عن التدخین. , والعین الثانیھ
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 اسئلھ مترّدده
 ما فعلت حتّى حدث لي ھذا؟

 باغلب الحاالت ال انت وال غیرك تسبّب في اختالق ھذه المشكلھ.
او التدخین یزید االحتمال لالصابھ, وفي حاالت نادره فقدان الدم مبنى البصري یولد مع االنسان. ان ارتفاع ضط الّدم 

 او انخفاض حاد بضغط الدم ممكن ان یؤثّر. حتى االن ال نعلم السبب المبلشر لقصور الدوره الدمویّھ.
 

 ھل نظري سیزداد ضعفا؟
سن الحظ قلّھ ما یحدث. لتقلیل ھذا جع باالبصار, االّ انّھ لحخالل االیّام االولى او االسابیع االولى ممكن ان یحدث ترا

الخطر توقّف عن التدخین وحافظ على اتّزان بضغط الّدم لكن لیس بشكل مبالغ فیھ. اذا استمر نظرك بالتراجع لمّده 
 تزید عن االسبوعین, اتّصل بطبیب العیون.

 
 ھل نظري سوف یتحّسن؟

حّسن رغم اّن مجال االبصار ال یتغیّر. على االغلب % للت40بالمرضى مّمن یفقدون حّده االبصار ھناك احتمال بنسبھ 
 سیبقى نقص بمجال االبصار بالنصف االعلى او االسفل لمجال االبصار.

 
 ھل بامكاني ان افعل او اتناول شیئا لیحّسن ھذه الحالھ؟

 حالیّا ال یوجد عالج لیحّسن ھذه الحالھ.
 

 كیف ممكن ان امنع اصابھ عیني االخرى؟
لھما اھمیّھ. نأمل ا ممكن ان یقلّل من االحتمال. االبتعاد عن التّدخین وعالج ارتفاع ضغط الّدم قرص اسبرین یومیّ 

 مستقبال ان نجد وسیلھ انجع لحمایھ العین االخرى.


