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 العنبية؟ ألتهاب هو ما

 
 الدكتورة ردغوند يعقوب عامر

 استشاريه طب وجراحه العيون

 الشبكيةوامراض  العنبيةأخصائية التهابات 

 مديرة قسم امراض العنبية والتهابات الشبكية

 قسم العيون/ مستشفى هداسا عين كارم

 

 
 التي تؤثر على ما يسمى بعنبية العين االلتهاباتالى مجموعة  )Uveitis (العنبية  التهابيدل مصطلح 

 )veaU(طبقة شديدة األهمية ألنها الطبقة  يه التي شكلها يشبه عنقود العنب التي سميت بهذا االسم الن

 . التي تحتوي على شبكة األوعية الدموية الدقيقة التي تغذي العين

 )uveitis Anterior( األمامي العنبية التهاب :بااللتهاب اإلصابةموقع  بحسبالعنبية  التهابتتعدد انواع 

ً  األمامي و الجسم الهدبيالقزحية  التهابالذي هو   العنبية التهاب ،و هو األكثر شيوعا

 الجسم الهدبي الذي يصيب بشكل رئيسي االلتهابيشير الى  الذي )uveitis Intermediate( المتوسط

يصيب األغشية  التهابهو و  )uveitis Posterior( الخلفي العنبية التهاب ،السائل الزجاجيو   الخلفي

ً على األوعية الدموية في  التهابالمشيمية أو  التهابالخلفية للعين مثل  الشبكية و يمكن أن يؤثر أيضا

  الشامل العنبية التهاب أضافة الى ،الوعائي االلتهابهذه الحالة  علىالشبكية و يطلق 

)Panuveitis( الطبقة العنبيةء اجزا كلالذي يصيب. 

 التهاب: تظهر األعراض دفعة واحدة وقد ال االلتهابتعتمد أعراض المرضى بشكل رئيسي على موقع 

 اام ،الضوء أضافة الى الرؤية المشوشة واأللم وتحسس منالعين  احمرارسبب يغالباً ما  األمامي العنبية

في  .في الجهة األمامية التهابرافقه  ايسبب أي ألم على األغلب أال أذ ال والخلفي المتوسط العنبية لتهابا

أو )نقاط سود أو ما أشبه ” الذبابة الطائرة“أعراض  تظهر والخلفية المتوسطة العنبية التهاباتمعظم 

قد تظهر هذه األعراض بصورة مفاجئة    .الرؤية وتشوش فيبخيوط العنكبوت( أضافة الى فقدان 

 .ثرأك وا قد تستمر ألشهرواسابيع أو قد تظهر بصورة تدريجية على مدى أسابيع  وتستمر لعدة
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ما إذا كان فإن األمر يستوجب استيضاح  ،، التهاب العنبيةفحص العينين عندما يشخص الطبيب، بواسطة

 ،أعّم وأشمل عة ذاتيةمنا األمر يتعلق بمرض في العين فحسب، أم أن إصابة العين هي جزء من ظاهرة

وغيرها. على الطبيب استجواب المريض بغية  ، ساركويدمرض بهجت ،مثل التهابات في المفاصل

الحصول على معلومات إضافية قد تساعد في التشخيص. وعالوة على ذلك، ينبغي إجراء فحوص مخبرية 

في محاولة للعثور على خصائص أمراض المناعة الذاتية، وكذلك الستبعاد وجود عوامل ملوثة ال يمكن 

 60إلى  20الرجال والنساء بعمر  التهاب العنبيةيصيب  عادة.السريرياستبعاد وجودها بواسطة الفحص 

  .مفاصلالالتهاب الذين يعانون من  لسنة، إال أنه قد يصيب األطفال أيضاً، وخاصة األطفا

أو مرض طريق الحرير، هو   بهجت مرض في منطقتنا وفي منطقه الشرق االوسط الشائعة األمراض من

التي تظهر في معظم األحيان مع )vasculitis( الدموية األوعية التهابات مرض نادر وشكل من أشكال

على اسم مكتشفه الطبيب  3719تقّرح االغشية المخاطية ومشاكل بصرية. ُسمي هذا المرض عام 

بعد أن وصفه بثالثة أعراض متالزمة وهي: التقرحات  اسطنبول جامعة في بهجت خلوصي التركي

يُصنف على أنه مرض شامل يصيب كامل الجسم، فيؤثر  . القزحية والتهاب الفموية والتناسلية

بدأ ت .  العصبيو الدورانو لهيكليا العضليو التنفسيو الهضمي الجهاز: مثل الداخلية األعضاء على

إصابة العين قد تكون على  .والثالثينات من عمر المريضأعراض هذا المرض بالظهور في العشرينات 

ومن الجدير بالذكر أّن  .الشبكية والتهاب األوعيةاألمامي، التهاب العنبية الخلفي،  العنبية التهاب شكل

 الذاتيةمعروٍف إلى اآلن، ولكن يعتقد العلماء أنّه أحد األمراض االلتهابية  سبب مرض بهجت غير

) Autoinflammatory diseases(ويُعتقد ، از المناعة أوعية الجسم الدمويّةالتي يُهاجم فيها جه

 .الجينات وبعض العوامل البيئية تلعُب دوراً في ظهوره كاإلصابة بأحد عوامل العدوى أنّ 

 العالج

 المتوسطة العنبية والتهابات مرض بهجت عالج في يلجأ الطبيب المختص الستخدام الكورتيكوستيرويدات

وهذه   (البيولوجيةومؤخراً، أثبتت األدوية  .العقاقير المخفضة لنشاط جهاز المناعة الى أضافة والخلفية

على مدى السنوات  الذاتية أمراض المناعةعائلة حديثة من العقاقير التي أحدثت طفرة حقيقية في عالج 

إبطال مفعول  علىوتعتمد آلية العالج البيولوجي  .لشفاء مقارنة باألدوية التقليديةفعاليتها في ا )األخيرة

 .المواد االلتهابية المسؤولة عن إحداث الضرر

https://www.webteb.com/tests/type-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A-15
https://www.webteb.com/tests/type-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A-15
https://www.webteb.com/orthopedics-and-rheumatology/%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://www.webteb.com/orthopedics-and-rheumatology/%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D9%87%D8%AC%D8%AA
https://www.webteb.com/orthopedics-and-rheumatology/%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D9%87%D8%AC%D8%AA
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%8A_%D8%A8%D9%87%D8%AC%D8%AA
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B6%D9%88_(%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AD)
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D9%87%D8%B6%D9%85%D9%8A
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D9%87%D8%B6%D9%85%D9%8A
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%B9%D8%B6%D9%84%D9%8A_%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D9%8A
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A_%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A_%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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تحقيق التوازن والتحكم بالتهاب العنبية لالمراقبة الطبية الوثيقة والعالج المناسب،  ال بد من النهايةوفي 

أحد األسباب الشائعة  أن التهاب العنبية ال يزال يشكللدى المرضى المصابين به. ومع ذلك، يجدر االنتباه إلى 

قد يتفاقم المرض ويلحق أضرارا بالغة بالقدرة على  العالجات،لضعف البصر، وأحيانا، وعلى الرغم من 

 .الرؤية

 

 

 

 


