
 التنكس البقعي املرتبط 

)AMD( بالعمر

مرض شائع يف العني يصيب كبار السن، ويؤثر عىل رؤيتك 

املركزية.

أخطر خمس حاالت للعني

ما التنكس البقعي املرتبط بالعمر )AMD(؟

هو من أحد أكرث أسباب ضعف الرؤية بعد سن الستني. وهو ميثل يف 

الواقع ٪90 من حاالت العمى الجديدة يف كندا.

البقعة هي منطقة صغرية يف مركز الشبكية يف مؤخرة العني تسمح لنا 

برؤية التفاصيل الدقيقة بوضوح والقيام باألنشطة مثل القراءة والقيادة. 

يحدث التنكس البقعي املرتبط بالعمر عندما تتحلل أو تتدهور “خاليا 

الرؤية” يف البقعة.

تتضمن األعراض البرصية للتنكس البقعي املرتبط بالعمر فقدان الرؤية 

املركزية، بينام ال تتأثر الرؤية املحيطية )الجانبية(. كام يفقد املرء الرؤية 

الحادة واملبارشة الالزمة للقيادة والقراءة والتعرف عىل الوجوه والنظر يف 

التفاصيل.

الرؤيا الطبيعية

فقدان البرص املركزي بسبب التنكس البقعي املرتبط بالعمر



ما هي مسببات التنكس البقعي املرتبط بالعمر؟

 يبدو أن التنكس البقعي ينتج عن مزيج من العوامل الوراثية وعوامل 

الشيخوخة باإلضافة إىل عوامل صحية وبيئية أخرى.

عوامل الخطر

 يعد السن هو أخطر العوامل لتدهور مرض التنكس البقعي املرتبط بالعمر، 

ولكن قد تصبح أكرث عرضة لإلصابة بهذا املرض إذا كنت:

• متتلك عيون زرقاء

• تعاين ارتفاع ضغط الدم

• تعاين أي مرض يف القلب

• لديك ارتفاع يف نسبة الكوليسرتول

• أو كنت مدخًنا

• تعاين زيادة الوزن

•  تكرث تناول األطعمة الغنية بالدهون املشبعة )مثل الزبدة والجنب(

• لديك تاريخ عائيل لإلصابة مبرض التنكس البقعي املرتبط بالعمر

يوجد نوعني للتنكس البقعي املرتبط بالعمر

التنكس البقعي الجاف
9 من 10 أشخاص من املصابني مبرض التنكس البقعي املرتبط بالعمر 

يعانون من التنكس البقعي الجاف. يحدث التنكس البقعي الجاف عندما 

تصبح البقعة أرق وترتاكم كتل من املخلفات الثانوية تحتها. فهذا يجعلك 

تفقد الرؤية املركزية ببطء.

 التنكس البقعي الرطب
يعد التنكس البقعي املرتبط بالعمر النضحي أو “الرطب” أقل شيوًعا )إذ 

أنه يؤثر عىل 1 من كل 10 أشخاص من املصابني بالتنكس البقعي املرتبط 

بالعمر( ولكنه أكرث خطورة.

يف نوع التنكس البقعي الرطب، قد تنمو األوعية الدموية غري الطبيعية يف 

طبقة تحت الشبكية. تقوم هذه األوعية بترسيب السوائل والدم، مام 

 يؤدي إىل تندب البقعة. يسبب هذا حدوث تشوه ونقطة عمياء كبرية 

يف مركز رؤيتك.

لتقليل خطر اإلصابة بـالتنكس البقعي املرتبط 

بالعمر، عليك أن تتناول نظاًما غذائيًا مغذيًا 

يحتوي عىل الورقيات الخرضاء، والفواكه الصفراء 

والربتقالية، واألسامك، واألطعمة الغنية بالحبوب 

الكاملة. وعليك أيًضا االبتعاد عن التدخني 

ومامرسة الرياضة بانتظام.

 التنكس البقعي

التنكس البقعي 

الجاف

التنكس البقعي 

الرطب

الحالة الطبيعية



كيف يتم تشخيص التنكس البقعي املرتبط بالعمر؟

 ميكن اكتشاف التغيريات املبكرة ملرض التنكس البقعي املرتبط بالعمر يف 

.Amsler املنزل باستخدام شبكة

 ميكنك اختبار رؤيتك باستخدام شبكة Amsler عىل موقع 

https://www.seethepossibilities.ca/innovation/vision-test/amd

 إذا بدت خطوط الشبكة مموجة أو مشوهة أو مفقودة، فهذا غري طبيعي 

ويجب فحص النتيجة بواسطة مامرس عيون أو طبيب عيون.

كيف يُعالَج مرض التنكس البقعي املرتبط بالعمر؟

يُجرى بحث مبرش عىل مرض التنكس البقعي املرتبط بالعمر عىل حاالت عديدة. 

حتى اآلن، أسفرت األبحاث عن تطوير أدوية فعالة للحد من الرضر الناجم عن 

التنكس البقعي الرطب املرتبط بالعمر، وهي تحسن الرؤية يف كثري من الحاالت. 

كام خضعت عدة عالجات مبرشة لعالج التنكس البقعي الجاف املرتبط بالعمر 

للتجارب الرسيرية. باإلضافة إىل ذلك، تساعد مصابيح القراءة عالية الكثافة 

 واملكربات ومساعدات ضعف اإلبصار األخرى األشخاص الذين يعانون هذا 

املرض عىل زيادة الرؤية لديهم.

عالج التنكس البقعي الجاف املرتبط بالعمر

عادة ما يتطور التنكس البقعي الجاف املرتبط بالعمر ببطء عىل مدى سنوات 

عديدة. ال تُظهر الدراسات أن معدل التدهور يتغري مع استخدام عينيك للقراءة 

وغريها من األعامل. وفًقا لدراسة ما ألمراض العني املرتبطة بالعمر، ثبت أن 

نظاًما محدًدا للفيتامينات يقلل من معدل األشخاص الذين يتطور لديهم مرض 

التنكس البقعي الجاف املتقدم إىل التنكس البقعي الرطب.

عالج التنكس البقعي الرطب املرتبط بالعمر

نظرًا ألن نوع التنكس البقعي الرطب ميكن أن يؤدي إىل فقدان البرص برسعة، 

لذا يعد الوقت عاماًل مهاًم للغاية لعالجه. ميكن أن يؤدي التأخري إىل نتائج سيئة. 

لهذا السبب يحتاج األشخاص املصابون بالتنكس البقعي املرتبط بالعمر إىل 

فحص الرؤية يف كل عني بانتظام واإلبالغ عن التغيريات دون تأخري غري مسبب.

يُعالج التنكس البقعي الرطب املرتبط بالعمر بشكل شائع عن طريق حقن 

األدوية املضادة لعامل النمو البطاين الوعايئ)anti-VEGF(  مبارشة يف العني. 

هذه األدوية فعالة جًدا يف جعل األوعية الدموية غري الطبيعية ساكنة وتجعلها 

تتوقف عن النمو والترسب. تساعد الحقن املنتظمة عىل منع تكرار اإلصابة 

 وفقدان البرص. نتوقع استقرار ما يصل إىل ٪90 من الحاالت وتحسن ما يصل 

إىل ثلث الحاالت مع العالج.

كيف تبدو شبكة Amsler لشخص يعاين مرض التنكس البقعي 

املرتبط بالعمر؟

https://www.seethepossibilities.ca/innovation/vision-test/amd
https://www.seethepossibilities.ca/innovation/vision-test/amd


See The Possibilities

مصدر للشعب الكندي حول مواضيع صحة 

البرص وأمراض العيون الخطرية وما تفعله 

COS لتعزيز ثقافة صحة العني للجميع.

 عن 

Canadian Ophthalmological Society

Canadian Ophthalmological Society )COS(1 هي سلطة 

وطنية معرتف بها يف مجال رعاية العيون واإلبصار يف كندا. كأطباء 

وجراحي عيون، نحن ملتزمون بتقديم أفضل رعاية طبية وجراحة 

عيون لجميع الكنديني.
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