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إمكانية  ورغم  أيــام،  مدى  على  أو  فجأة  تحدث  قد  العين  جلطات 
التعافي منها غالبا، إال أنها أحيانا تسبب مضاعفات خطيرة

سؤال في الصحة

عالج فعال اللتهاب األعصاب السكري
قارنت دراسة حديثة في جامعة أركانسا األميركية بني العالج 

الدوائي املكثف وبني العالج الدوائي باإلضافة إلى التحفيز 
الكهربائي للنخاع الشوكي عن طريق الجلد بتيار مرتفع 

التوتر إلى 10 كيلوهيرتز، على 216 مريض سكري مصابني 
بآالم القدمني نتيجة التهاب األعصاب السكري.

وأظهرت الدراسة أن املرضى الذين تم عالجهم بالتحفيز 
الكهربائي للنخاع الشوكي باإلضافة إلى األدوية ظهر 

لديهم تحسن كبير في آالم القدمني بحوالي 76.3 % بعد 
تطبيق العالج لستة أشهر، واستجاب 85 % من املرضى 

لهذه الطريقة بشكل جيد، واستمر التحسن لدى 60 % منهم 
طوال فترة الدراسة.

أما املرضى الذين عولجوا باألدوية فقط، فقد كانت نسبة 

التحسن لديهم حوالي 5 % فقط، واشتكى 50 % منهم من 
سوء األعراض وزيادة األلم. وذكر 1 % فقط تحسن ألم القدمني.
ولوحظ تحسن الفحص العصبي لدى 62% من الذين عولجوا 
 في خدر القدمني 

ٌ
بالتحفيز الكهربائي واألدوية وكذلك تحسن

والشعور بالحرقة والتنميل والبرودة واضطراب النوم، بينما 
لم تبلغ نسبة التحسن في الفحص العصبي لدى املجموعة 

األخرى سوى 3.3%، ولم يحدث أي تحسن في اضطراب النوم. 
وذكر 92 % من مرضى العالج بالتحفيز الكهربائي واألدوية 

أنهم قد ارتاحوا لهذه الطريقة في العالج، مقابل %6 
للمجموعة األخرى، وهذه أكثر بكثير من الدراسات السابقة 

ألجهزة التحفيز الكهربائي التي كانت تظهر نوعًا من التعود 
وانخفاض نسبة التحسن مع الزمن.

السالم عليكم ورحمة الله..
الحاجز األذيني ما هي  في مرض عيب 
أن تساعد  املمكن  التي من  العالج  طــرق 
فـــي شـــفـــاء املـــريـــض؟ عــلــمــا أن املــريــض 
واســع،  الفتحة  وأن حجم  بــالــغ،  شخص 
وكــان قد تعرض لحادث هو الــذي سبب 

له هذه الحالة.
ــد أن أســألــكــم إذا كـــان هــنــاك نسبة  وأريــ
املفتوح  القلب  عمليات  نجاح  في  كبيرة 

والقسطرة في هذا الوضع؟

األخت الكريمة؛
وجـــــــود فـــتـــحـــة بــــني األذيـــــنـــــني عــبــر 
الــــحــــاجــــز األذيــــــنــــــي لـــــــدى شــخــص 
ولو  دائــمــًا،  إغالقها  بالغ يستدعي 
أعــراض  أيــة  كــانــت ال تسبب حاليًا 
مرضية، وذلك لتجنب االختالطات 
ــرور  ــع مــ الـــتـــي يــمــكــن أن تـــحـــدث مــ
الزمن، مثل ارتفاع الضغط الرئوي 
واضـــطـــرابـــات نــظــم الــقــلــب وتــوســع 
ــة الـــقـــلـــب  ــلــ ــــف عــــضــ ــعــ ــ ــــب وضــ ــلـ ــ ــقـ ــ الـ
والـــجـــلـــطـــات الـــدمـــويـــة والــســكــتــات 

الدماغية.
الفتحات بني  إغــالق بعض  ويمكن 
القلب  األذيــنــني عــن طــريــق قسطرة 
ــاز اإلغـــــــالق إذا ســمــح  ــهـ ــع جـ ــ ووضــ
شكل وحجم الفتحة بذلك. وسيقرر 
أطباء القلب إمكانية ذلك باالعتماد 
القلبي،  باإليكو  القلب  على فحص 
وربــمــا يتم عمل اإليــكــو القلبي عن 
طــريــق املـــــريء. وإذا لــم يــكــن إغــالق 
الــفــتــحــة بــــني األذيــــنــــني مــمــكــنــًا عــن 
تــكــن  ــم  لــ إذا  أو  ــقـــســـطـــرة،  الـ طـــريـــق 
هـــذه الــطــريــقــة فــي الــعــالج مــتــوفــرة، 
ــذا الــنــوع  ــإغـــالق هــ فــإنــنــا نــنــصــح بـ
مــــن الـــفـــتـــحـــات بــعــمــلــيــة جـــراحـــيـــة، 
ــذه الــعــمــلــيــات  ــ ــاح هـ واحـــتـــمـــال نـــجـ

حوالي 99% بإذن الله.
مــــع تــمــنــيــاتــي ملــريــضــكــم بــالــشــفــاء 

والسالمة والصحة.
د. عامر شيخوني
أستاذ جراحة القلب والصدر

معلومة تهمك

ألسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

كل ما تريد 
أن تعرفه عن 
جلطة العين

سائر بصمة جي

الجلطات يسمى  مــن  لــنــوع  الــعــيــون  تتعرض 
انسداد الشريان الشبكي، ويستخدم مصطلح 
الناجم  البصر  فــقــدان  الــعــني( لوصف  )جلطة 
عــن انــخــفــاض تــدفــق الـــدم إلـــى الــعــني، وهــنــاك 
حــاالت مختلفة مرتبطة بذلك، بعضها يؤثر 
على الشبكية، والبعض اآلخر يضر بالعصب 

البصري.

¶ ما هي جلطة العني؟
الـــدمـــويـــة أو تنسد  ــة  ــيــ عــنــدمــا تــضــيــق األوعــ
الـــدم عن  إمـــداد  بسبب جلطة دمــويــة، ينقطع 
العضو، وقد تتعرض املنطقة املصابة ألضرار 
جسيمة تــعــرف بــالــجــلــطــة. وفـــي حــالــة جلطة 
العني يؤثر االنسداد على شبكية العني، وهي 
الداخلي  السطح  تبطن  التي  الرقيقة  الطبقة 
لــلــجــزء الخلفي مــن الــعــني، وهـــي الــتــي ترسل 
إشــارات ضوئية إلى الدماغ حتى تتمكن من 
فــهــم مــا تـــراه عــيــنــاك، وعــنــدمــا تــنــســّد األوردة 
الشبكية، تتسرب السوائل إلى شبكية العني، 
ويــتــســبــب هــــذا فـــي حــــدوث تـــــورم، مــمــا يمنع 
األكسجني من الدوران ويؤثر على قدرتك على 
الــرؤيــة. يسمى االنــســداد فــي الــوريــد الشبكي 
ــد الــشــبــكــي املــركــزي  الــرئــيــســي انـــســـداد الـــوريـ
األوردة  أحـــد  فـــي  يــحــدث  وعــنــدمــا   .)CRVO(
الفرعية الصغيرة، فإنه يسمى انسداد الوريد 

.)BRVO( الشبكي الفرعي

¶ عالمات جلطة العني؟
قــد تــتــطــور أعــــراض جــلــطــة الــعــني بــبــطء على 
مــدار ســاعــات أو أيـــام، أو تظهر فــجــأة، وأكبر 
العني في شبكية  اإلصابة بجلطة  دليل على 
الـــعـــني هـــو ظـــهـــور األعــــــراض فـــي عـــني واحــــدة 

فقط، وقد تشمل هذه:
ــعـــوامـــات، وهــــي تــظــهــر عــلــى شكل  - ظــهــور الـ
الرؤية،  بقع رمادية صغيرة تطفو في مجال 
وتحدث العوامات عند تسرب الدم والسوائل 
الزجاجي في  السائل  ثم تتجمع في  األخــرى 

منتصف عينك.
- وجود ألم أو ضغط في العني، مع أن جلطات 

العني تكون في الغالب غير مؤملة.
ا في  الــرؤيــة ضبابية وتــــزداد ســـوء - تصبح 

جزء من عني واحدة أو كلها.
تدريجي  بشكل  للرؤية  كامل  فقدان  يحدث   -

أو مفاجئ.
إذا ظهرت لديك أعراض جلطة العني، فاتصل 
بطبيبك على الفور، حتى لو بدا أنها تختفي، 
ألن تركها دون عالج يمكن أن يؤدي إلى فقدان 

البصر بشكل دائم.

¶ أسباب جلطة العني؟
ليس من الواضح دائما سبب حدوث جلطة 
العني، ويمكن ألي شخص أن يصاب بجلطة 
الــعــني، ولــكــن هــنــاك عــوامــل معينة تجعلها 
احــتــمــاالت اإلصابة  أن  احــتــمــاال، منها  أكثر 
تـــزداد كلما تقدمت فــي العمر )مــن عمر 40 
فما فوق(. كما أنها أكثر شيوعا بني الرجال 
مــنــه بـــني الـــنـــســـاء. كــمــا أن بــعــض الـــحـــاالت 
ــابــــة  ــًا مــــن خـــطـــر اإلصــ الـــطـــبـــيـــة تــــزيــــد أيــــضــ
والــزرق  السكري  داء  ومنها:  العني،  بجلطة 
واملــشــاكــل الــتــي تــؤثــر على تــدفــق الـــدم، مثل 
الــدم وارتــفــاع الكوليسترول،  ارتــفــاع ضغط 
الدموية وتضيق  القلب واألوعية  وأمــراض 
الـــرقـــبـــة،  ــان  ــ ــريـ ــ الـــســـبـــاتـــي أو شـ الــــشــــريــــان 
وبعض اضطرابات الدم النادرة، والتدخني، 
الناجمة  ووجــود سكتة دماغية، واألضـــرار 
عـــن الـــعـــالج اإلشـــعـــاعـــي، وأمــــــراض الــكــلــيــة، 
واضــطــرابــات التخثر مــثــل مـــرض فــقــر الــدم 

املــنــجــلــي، والـــحـــمـــل وحـــبـــوب مــنــع الــحــمــل. 
األمامي  البصري  العصبي  وكذلك االعتالل 
الــعــصــبــي  واالعــــتــــالل   )AION( الـــشـــريـــانـــي 
.)NAION( البصري األمامي غير الشرياني

¶ كيف يتم تشخيص جلطة العني؟
األخــرى  التشخيصية  االخــتــبــارات  قــد تشمل 

ما يأتي:
- الـــتـــصـــويـــر املـــقـــطـــعـــي لــلــتــمــاســك الــبــصــري 
الكشف  يمكنه  اختبار تصوير  وهــو   ،)OCT(

عن تورم الشبكية.
بالفلوريسني. إلجــراء هذا  األوعــيــة  - تصوير 
حقن صبغة في ذراعك للمساعدة 

ُ
االختبار، ت

في إبراز األوعية الدموية في عينك. 
- قــيــاس الــتــوتــر: إجــــراء غــيــر جــراحــي يقيس 
ضغط العني داخل العني ويمكن أن يساعد في 

تشخيص الغلوكوما. 
نظرًا ألن مشاكل عينيك يمكن أن تكون ناجمة 
عـــن مـــرض مــعــني، فــقــد يــجــري أيــضــًا اخــتــبــار 
ــدم والـــســـكـــري، وقــد  ــــزرق وارتـــفـــاع ضــغــط الــ الـ
تحتاج أيضًا إلى فحص صحة قلبك. إذا جرى 
تشخيصك بالفعل بإحدى هذه الحاالت، فقد 

يؤثر ذلك على عالجك من جلطة العني.

¶ ما عالج جلطة العني؟
سيعتمد عــالجــك على مــقــدار الــضــرر الــذي 
آخــر هو  واعــتــبــار  بالعني،  الجلطة  أحدثته 
العالجات  بعض  وتشمل  الــعــامــة،  صحتك 

املمكنة ما يأتي:

- تدليك منطقة العني لفتح الشبكية.
- أدوية تذيب الجلطات.

- األدويــة املضادة لعامل نمو بطانة األوعية 
الدموية، والتي تحقن مباشرة في العني.

أيضًا  يمكن  والتي  القشرية،  الستيرويدات   -
حقنها في العني.

- عالج التخثير الضوئي لعموم الشبكية إذا 
كان لديك تكوين جديد لألوعية الدموية بعد 

جلطة العني.
- العالج بالليزر.

الكربون  أكسيد  ثاني  مــن  مزيج  استنشاق   -
ــدم إلـــى شبكية  واألكــســجــني لـــزيـــادة تــدفــق الــ

العني. كما أنه يوسع الشرايني.
- البزل، يستخدم األخصائي إبــرة صغيرة 
إلزالـــة بضع قــطــرات مــن السائل مــن مقدمة 
العني. هــذا يقلل من الضغط، مما قد يزيد 
من تدفق الدم في شبكية العني. كلما بدأت 
في حفظ جزء  كانت فرصك  مبكرا،  العالج 
مـــن رؤيـــتـــك أو كــلــهــا أفـــضـــل، ويــجــب أيــضــا 

عالج أي حاالت أخرى تسبب تجلط الدم.

¶ ما املضاعفات املحتملة؟
ولكن  الــعــني،  مــن جلطة  التعافي  يمكن  غالبا 
أحيانا تقع مضاعفات خطيرة قبل ذلك، مثل:

البقعة  البقعة.  التهاب  أو  البقعية،  الــوذمــة   -
هي الجزء األوســط من الشبكية الذي يساعد 
في زيادة حدة الرؤية، ويمكن أن يؤدي التورم 

البقعي إلى تشوش الرؤية أو فقدان الرؤية.
الدموية، وهي حالة تتطور  - اتساع األوعية 
فيها أوعــيــة دمــويــة جــديــدة غير طبيعية في 
الــشــبــكــيــة، ويــمــكــن أن تــتــســرب هــــذه األوعــيــة 
الزجاجي وتسبب عوامات، وفي  الجسم  إلى 
الشبكية  أن تنفصل  الشديدة، يمكن  الحاالت 

تماما.
- الزرق الوعائي، زيادة مؤملة في الضغط في 

العني بسبب تكوين أوعية دموية جديدة.
- العمى.

¶ نصائح للوقاية من جلطة العني
إذا كنت تعتقد وجود جلطة في العني، فاطلب 
دائما  يمكن  وال  الــفــور،  على  الطبية  العناية 
منع جلطة الــعــني، ولــكــن هــنــاك بعض األمــور 

التي يمكنكها تقليل فرص اإلصابة:
- راقــــب مـــرض الــســكــري. اعــمــل عــلــى الــحــفــاظ 
على مستوى الغلوكوز في الدم ضمن النطاق 

األمثل حسب إرشادات الطبيب.
الضغط  الغلوكوما  ترفع  الغلوكوما.  عالج   -
في عينك، مما يزيد من خطر اإلصابة بجلطة 
ــعـــني. يــمــكــن أن تــســاعــد األدويـــــــة فـــي إبــقــاء  الـ

الضغط تحت السيطرة.

يمكن استعادة الرؤية 
بعد جلطة العين، ولكن 

انتبه لتغيرات الرؤية مهما 
كانت ضئيلة

)Getty( للوقاية من جلطة العين اضبط سكر وضغط الدم وال تدخن
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