الحــــول
وبعـــض المعتقــــدات
الخـــــاطئة عن العيـن

خلــق اللــه اإلنســان فأحســن خلقه وتتجلــى قدرة الله ســبحانه
وتعالــى فــي خلق العني ودقــة تكوينه .وتعتبر نعمــة اإلبصار من
أعظم نعم الله على اإلنسان.
ويكمــن جمــال العينــن فــي اســتقامتهما ،أي عــدم وجــود أي
انحــراف بهمــا وليس كما هو شــائع عنــد النــاس أن االنحراف
القليل بالعينني أو ما يســمى باحلور هو من النواحي اجلمالية،
بــل إن ذلــك يؤدي إلى كارثة بالنســبة لقوة اإلبصــار إن لم يعالج
في وقت مبكر ومناسب.

ما هو الحول؟

يُعــرف احلــول أيضاً أنه انحــراف في اجتاه إحــدى العينني إلى
الداخــل أو اخلــارج أو ألعلى أو ألســفل بالنســبة للعني األخرى
أو كالهما.

أعراض الحول

٭٭ضعــف النظــر فــي العــن
املنحرفــة( ،مثــ ً
ا كســل العني
 )Amblyopiaعند األطفال.
٭٭ازدواجيــة الرؤيــة (وقد يؤدي
إلى الصداع).
٭٭وضــع الــرأس (امليــل) إلــى
اجلهة اليسرى أو اليمنى).
٭٭إغــاق الطفــل لعــن واحــدة
بصورة غير طبيعية خصوصاً
في ضوء النهار.

أسباب الحول

احلول بصــورة عامــة ومختصرة
لــه أســباب كثيــرة ومتعــددة منها
العامــل الوراثــي وهــذا غالبــاً ما
يظهــر في األشــهر الســتة األولى

بعــد الــوالدة ،ومنهــا العيــوب االنكســارية كطول النظــر أو الفرق
الكبيــر فــي قوته بني العينــن ،وكذلك من أســباب احلول إصابة
عضلة أو أكثر من عضالت العني بالشلل الدائم أو املؤقت ،وذلك
نتيجة اإلصابة ببعض األمراض التي قد تصيب العضالت نفسها
أو األعصــاب املغذية لهذه العضــات أو املراكز العصبية لها من
املخ ،وقد يكون احلول مرض ًا مصاحب ًا ملرض آخر سواء بالقرنية
أو عدســة العني أو الشــبكية ،وهذا ما يوجب اإلســراع في عرض
املريــض أو الشــخص املصــاب باحلــول علــى الطبيــب اخملتــص
لتحديد نوع احلول وقياس درجته ،مما يساعد على الوصول إلى
التشخيص والعالج الصحيحني في الوقت املناسب ،ومن األشياء
املهمة التي يجب اإلشــارة إليها هو كســل العني عندما تكون حدة
اإلبصــار في إحدى العينني أقل من األخرى بدون ســبب عضوي
ظاهــر؛ كأن يكــون الطفــل مصابــاً بطــول النظر أو قصــره ،وقد
يصاحب كسل العني بعض حاالت احلول.

العالج

أما بالنســبة لعالج العني الكســولة فيجب اإلســراع به قبل ســن
التاســعة؛ لكي تكــون الفرصة أكبر في اســترجاع قــوة اإلبصار
فــي العــن الكســولة ،وهنــاك طــرق كثيــرة لعــاج كســل العــن
منها تغطية العني حســب خطة معينة لذلك ،كذلك من وســائل
العالج للعني الكســولة النظارات الطبية وبعض أنواع القطرات

واملراهــم واألهم هو تعاون األهل ودورهم في املســاعدة لتنفيذ
اخلطة املوضوعة لذلك.

طرق عالج الحول

بعــض حــاالت احلــول يتــم عالجهــا بواســطة النظــارة الطبيــة
املناسبة املوصوفة من ِقبل الطبيب اخملتص.
بعــض احلــاالت األخرى يبــدأ عالجهــا بالنظارة الطبيــة لفترة
معينة ،ثم يستكمل العالج بالعملية اجلراحية.
وفي بعض احلاالت تكون العملية اجلراحية هي العالج الوحيد
واملؤثر منذ بداية احلول.
ويحتــاج املريــض فــي أغلــب األحيان إلــى إجراء عمليــة واحدة
إلصــاح احلــول بينمــا حتتــاج نســبة ضئيلــة من احلــاالت إلى
إجــراء عمليتــن أو أكثــر علــى فتــرات متباعــدة حســب طبيعة
احلالــة ودرجــة احلــول ،ولذلك يجــب على أهل املريض نفســه
عــدم قياس ومقارنة حالته بحالة مريض أو مصاب آخر ،وذلك
الختالف حالة وطبيعة العالج املناسب لها.
امــا بالنســبة للعمليات اجلراحيــة للحول فإنهــا غالباً تتم حتت
التخدير العام ،يقوم خاللها اجلراح بالعمل على واحدة أو أكثر
من العضالت الســت احملركة للعني حســب تنســيق وحســابات
معينة جلعل العني في الوضع املناســب ،وذلك بدون إزالة العني
مــن محجرهــا كمــا هــو شــائع ،وبــدون اســتعمال أشــعة الليزر

خاللهــا وفــي معظــم احلــاالت يخرج املريــض في اليــوم التالي
إلجراء العملية.
وختاماً ننصح األهل بعرض الطفل على الطبيب اخملتص بوقت
مبكــر عند الشــك بوجود حول أو ضعف في قــوة اإلبصار؛ ألنه
كما قيل درهم وقاية خير من قنطار عالج.

بعض المعتقدات الخاطئة عن العين

قــد يتناقل الناس الكثير من املفاهيم واملعتقدات اخلاطئة حول
بعــض النواحــي الوقائية والعالجيــة للكثير مــن األمراض التي
تصيب اجلســم بشــكل عام ،وبشكل خاص التي تصيب العينني،
وسوف نلقي الضوء على بعض تلك املفاهيم:
٭ إن لبــس النظــارة الطبيــة واملداومة على اســتعمالها يضعف
النظــر :وهــذا مفهوم خاطــئ؛ إذ أن لبس النظارة أو العدســات
الالصقــة لألشــخاص املصابــن بقصــر أو طــول النظــر أمــر
ضروري لكي يتمكنوا من الرؤية الصافية اجليدة وعدم لبســهم
للنظارة أو العدسات الالصقة سوف يحرمهم من التمتع بالنظر
الواضح.
والسبب في هذا املفهوم اخلاطئ أن الشخص املستعمل للنظارة
ســوف يــرى األشــياء بوضــوح ،وعنــد خلــع النظارة ســوف يرى
األشياء بصورة سيئة ،وبالتالي سوف يرمي باللوم على النظارة
مع العلم أن رؤيته لألشياء بصورة سيئة من غير نظارة هو نفس
قوة نظره قبل استعمال النظارة.

والســبب اآلخــر هــو احتيــاج مســتعمل النظــارة لتبديــل قــوة
العدســات بني فترة وأخرى ،وهذا التغيير في النظر قد يحدث
سواء لبس هذا الشخص النظارة أم لم يلبسها.
٭ إن عمليــات العــن جتــري بإخــراج العــن مــن موضعهــا
مــن حجــاج العــن ،ثــم تُرجــع إلــى موضعهــا بعــد االنتهــاء مــن
العملية :وهذا مفهوم خاطئ؛ إذ أن العمليات اجلراحية تُجرى
للعني وهي في موضعها الطبيعي داخل حجاج العني.
٭ إمكانية نقل العني بكاملها من شــخص آلخر :وهذا مفهوم
خاطــئ؛ إذن أن نقــل العــن بكاملها وزراعتها لشــخص آخر من
األمور املستحيلة عملياً ،وذلك ألن العني مرتبطة باملخ عن طريق
العصــب البصري ،ومن املعروف أن األعصاب ال ميكن زراعتها
أو نقلهــا ،أمــا زراعة القرنية وهي اجلزء الشــفاف األمامي من
العني فهو عملية ممكنة وناجحة في كثير من األحوال ،وتخضع
لشروط معينة للمنقولة منه واملنقولة إليه.
٭ اإلكثــار مــن أكل اجلــزر وشــرب عصيــره يقــوي النظــر :وهــذا
مفهــوم خاطــئ ،إذ أن اجلزر يحتوي علــى فتيامني (أ) ،وهو من
املــواد التي يحتاجها اجلســم عامة في عملياتــه احليوية وليس
العــن فقــط ،ولكن اجلســم يحتــاج لكميــة ضئيلــة أو قليلة من
هــذا الفيتامــن ،وهــذه الكميــة متوفــرة فــي كثير مــن األطعمة
التــي نتناولها يوميــاً وليس اجلزر بصورة خاصــة ،ولو كان هذا
صحيحاً لكانت قوة النظر عند األرانب أقوى من النسر.
٭ املاء األبيض يزال أو ميكن إزالته بأشعة الليزر :وهذا مفهوم
خاطئ إذ أن املاء األبيض أو الكتاراكت وهو فقدان عدسة العني
لشفافيتها وحتولها لعدسة معتمة حتجب الرؤية وبالتالي يكون
عالجها فقط بإزالتها جراحياً ،أما الليزر فال يستطيع إزالتها،
وإمنا يســتخدم الليزر في بعض احلــاالت التي تلي عملية إزالة
العدســة عندمــا حتدث عتامة فــي اجلزء اخللفــي من محفظة
العدسة التي تترك داخل العني ،فيستخدم الليزر لعمل ثقب في
هذه احملفظة لتحسني قوة اإلبصار.

٭ الكشــف بالكمبيوتــر لعمــل النظــارات هــو أحســن وأدق الطــرق
لعملها :وهذا مفهوم خاطئ؛ إذ أن الكمبيوتر يســتخدم للكشــف
عن العيوب االنكســارية فــي العني ويحدد قوة العدســات الالزمة
للشخص ،ولكن وإن كانت هذه الطريقة سريعة تساعد الطبيب أو
أخصائي البصريات ،ولكنها ال تعني الدقة ،وحتتمل اخلطأ ،ولذلك
يجب التأكد من ِقبل الطبيب اخملتص أو أخصائي البصريات.

٭ أشــعة الليــزر مؤملــة للعــن :وهذا مفهوم خاطئ؛ إذ أن أشــعة
الليــزر تُســتخدم فــي عــاج حــاالت كثيرة مــن أمــراض العيون
كحــاالت ارتفــاع ضغــط العــن أو اعتــال الشــبكية الســكري،
والعالج بأشعة الليزر ليس مؤملاً ويتم بواسطة جهاز يشبه جهاز
فحــص العني ،ويعود املريض بعد العــاج بالليزر إلى بيته ُمف ِتح
العينني.
٭ كثــرة القــراءة تُضعــف البصــر :وهــذا مفهــوم خاطــئ؛ إذ أن
قــوة اإلبصار ال تضعف بالقراءة أو باألحرى كثرة القراءة ،ولكن
عضالت العني تُجهد من القراءة لفترات طويلة ،وحتتاج بالتالي
للراحة كأي عضو من أعضاء اجلسم.

شكر وتقدير

للدكتور عدنان الوايل
استشاري طب أمراض وجراحة العيون
لتقدميه املادة العلمية

