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 ندبات بحلمھ العصب البصري

 .العصب البصري حلمھبات بند ص لك طبیبكشخّ 
العصب البصري (الجزء االمامي للعصب البصري).  حلمھبده شبھ بروتینیھ بات مابات ھي ترسّ الند

خالیا ھ بغیر طبیعیمواد جریان  و نظن انھا تاتي  من ھذه الندباتلسبب المباشر لا  نحن ال نعرف
  العصب.

 

 
 حلمھ بصري عصب

 طبیعّیھ

 
مظھر ندبات حلمھ 
 العصب البصري

 
صوره مكبّره لندبات 

 العصب البصري
 

% من السكان, اكثر بالقوقازیین (بیض البشره). بثالثھ 1في  العصب البصري موجوده حلمھبات بند
راثھ قل بالولیھ تنتالعائبات ند. الان یكون وراثیا او الممكن  ارباع الحاالت یظھر بكلتي العینین.

االبناء.  واي االرجح ان تجد الحالھ عند الوالد, الوالده ا الغالبھ  
 تتكون ال ترى عند الوالده  ونادرا ما  نجدھا عند الرضع او االطفال. العصب البصري حلمھندبات 

 الزمنمعدل  العصب البصري ثم تتكلس. حلمھترسب الماده بتدریجیا, مع مرور الزمن  ب باتلندا
عده فروع لالوعیھ  , حیثھعادیبدو غیر ت  لبصريا العصب حلمھعاما. عاده  12ھو لظھورھا 

 .ااو علیھ اتمر فوقھالدمویھ الرئیسیھ 
 

 
 اوعیھ دمویھ متعدده التشعبات

 
العصب  حلمھندبات وتصبح بارزه. نادرا ما تتعلق  تباندمع مرور الوقت ممكن ان تتكلس ال

 البصري  بمرض عام بالجسم او بالعین.
 

 عوارض:
ال یشتكي  حیثاثناء اجراء فحص عیون روتیني.  العصب البصري  حلمھبات ندعاده نعرف بوجود 

 او تعتیم بالنظر لعده ارتعاشالشخص  او اي مشكلھ بالنظر. ممكن ان یشعرالشخص من اي عارض 
 اعصب البصر ممكن ان یشكك بانھ حلمھ بروز .االبصاربمجال  او ان یلحظ نقص خفیفثوان 

ھوعامھ یاتي نتیجھ ارتفاع الضغط بالدماغ. مما یضطر الى توجیھ المصاب  . حیث ان التورممتوّرمھ
 حتى الى غرفھ الطوارئ. العین او الى طبیب اعصاب



 
 التشخیص:

العصب او بارزه على  حلمھداخل تركیبھ  لبصري مدفونھالعصب ا حلمھبات ندیمكن ان تكون 
العصب  حلمھتظھر كاجسام صفراء براقھ موجوده مباشره تحت سطح بات السطحیھ ھا. الندسطح

بات عمیقھ داخل العصب فھي ال تظھر قاع العین بالمنظار. عندما تكون الندویمكن رؤیتھا بفحص 
 .وتیھموجات الصبالفحص العادي انما باجراء فحص ال

 
 ظھر ندبھ كبیرهموجات صوتیّھ ت
 

 
مھم  بصاراال. اجراء فحص مجال المقطعیّھبات ممكن ایضا رؤیتھا بالصوره ان تكلست الند

 بھ.الكتشاف اي نقص 
 

 توقّعات تطّور الحالھ:
العصب البصري یحافظون على رؤیھ مركزیھ  بحلمھبات شخصت عندھم ندمعظم المرضى الذین 

 ھو مجال االبصارفقدان  خر.ون من الرؤیھ المحیطیھ بشكل او بآ% منھم یخسر70ممتازه. اال ان 
فحص مجال . یجب متابعھ بمجال االبصارشدید ى تقلص لیا امن عدم الفقدان نھائْ  بدرجات متنوعھ

العصب البصري ھم عرضھ لالصابھ  حلمھبات ندب االشخاص المصابون . بشكل دوري راالبصا
االمامیھ بالعصب البصري اوانسداد باحد فروع اورده الشبكیھ او بشریان ر الدوره الدمویھ وبقص

 م اذا حدثت.اال انھا تسبب فقدان البصر الدائیسي. رغم ان ھذه الحاالت نادره الحدوث الشبكیھ الرئ
 

 ج:العال
تظم بشكل من فحص مجال االبصاراال ان متابعھ  العصب البصري, حلمھبات لند عالج مفیدال یوجد 

 .  مھم
اال ان ھذا عصب البصر حلمھبقرب بالمشیمھ من االوعیھ الدمویھ الجدیده  غشاءظھر ممكن ان ی

ا مبكر لوجودھنزفت, االكتشاف ال اذا رب ھذه االوعیھ بفقدان البصنادرا ما یحدث. ممكن ان تتسب
 المذكوره. ممكن ان یمنع المضاعفات مھم جدا الن العالج المناسب لھا

 
 عھ:ئلھ شائاس

 العصب البصري؟ بحلمھبات لماذا تكونت عندي ند
بات غیر لبصري. السبب المباشر لھذه الندالعصب ا بحلمھالندبات ھي ترسبات ماده شبھ بروتینیھ 

عند البعض االخر. ا عند البعض او المعروف. ممكن ان یكون ھذا االمر وراثی   
 

 كیف یمكن لطبیبي ان یشخص ھذا الوضع؟



او بمساعده الموجات الصوتیھ او قاع العین بالمنظار ممكن ان یشخص طبیبك ھذه الحالھ بفحص
.االشعھ المقطعیھ  

 
مرور الزمن؟بات مضاعفات بھذه الندلھل   

مع  الوقت.العصب البصري یزداد  بحلمھات ان حجم وعدد الندب   
 

ي؟لوضع ممكن ان یصیب احد افراد عائلتھل ھذا ا  
العصب البصري ممكن ان تكون وراثیھ فتصیب االقارب من الدرجھ االولى.  حلمھبات نعم الن ند

كر المصابون بھذه الحالھ یجدر بھم اعالم اقاربھم من اجل اجراء الفحوصات الالزمھ لالكتشاف المب
العصب البصري ال تظھر عاده باالطفال دون سن  حلمھبات ندان وجدت عندھم نفس الحالھ. 

 الرابعھ.
 

اقاربي بھذا الوضع؟ھل علي اعالم طبیبي المعالج اومن یعالج   
, وعلیك  العصب البصري بحلمھاو اطباء اقاربك ان عندك ندبات  من المھم اعالم طبیبك نعم

 عندك ارتشاح حلمات العصب البصري. اعالمھم انھ ال یوجد
 ات؟ي فعلھ لمنع تقدم او ازدیاد الندبھناك ما یمكنن ھل

 بات.یمنع من ازدیاد حجم الندفعالھ, دواء او عالج او نظام غذائي ال, ال توجد اي طریقھ 
 

 ھل ھناك اي عالج لھذه الحالھ؟
 العصب البصري الى یومنا ھذا. حلمھات فعال لندبكال, ال یوجد اي عالج 

 
 ده من اجراء الفحوصات الروتینیھ؟حلمھ العصب البصري, ما الفائ باتما دام ال یوجد عالج لند

وھي عرضھ للنزف. ان  الجدیده  من االوعیھ الدمویھغریبھ تظھر عندھم شبكھ  بعض المصابین
اجراء یوصى بلھذا باشعھ اللیزر لمنعھا من النزف.  ذه االوعیھ الدمویھ ممكن عالجھھ ورظھ

 .رومجال االبصا الفحوصات الروتینیھ




