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العني الك�سولة
AMBLYOPIA
يح ��دث ك�سل العني عندما تكون ح ��دة الب�صر يف �إحدى
العينني �أقل من الأخرى ،بدون وجود �أي �سبب ع�ضوي ظاهر ك�أن
يك ��ون الطفل م�صاب ��ا بق�صر �أو طول نظ ��ر يف العني ،كما يحدث
ك�سل الع�ي�ن عند وجود مر� ��ض ع�ضوي بالعني مث ��ل وجود عتامة
بالعد�سة ( ماء �أبي�ض) خلقي �أو ب�سبب وجود �إ�صابة بالعني يكون
من م�ضاعفاتها تك� � ّون �سحابة بالقرنية �أو ماء �أبي�ض ،تعمل على
حجب الر�ؤية عن تلك العني ومن ثم يحدث الك�سل الب�صري� ،إذا
مل تعال ��ج تلك العني ب�ش ��كل �سريع .كما يح ��دث الك�سل الب�صري
عن ��د الإ�صابة بارتخاء اجلفن العلوي بحي ��ث يغطي الب�ؤب�ؤ ومينع
الر�ؤية.
كم ��ا يحدث ك�سل العني �أي�ض ��ا يف بع�ض حاالت احلول،
وذلك عندم ��ا تنقل العني �صورة غري وا�ضح ��ة �أو مزدوجة للمخ،
وبالتايل ف� ��إن املخ يرف�ض هذه ال�صورة فيت ��م جتاهلها و�سرعان
م ��ا يتوقف الطف ��ل عن ا�ستخدام تلك الع�ي�ن بطريقة ال �شعورية،
وتك ��ون نتيجة ذلك الإ�صابة بك�سل العني الذي يتطور �شيئا ف�شيئا
تاركا الطفل �ضعيف الب�صر يف هذه العني مدى احلياة� ،إذا بقيت
احلالة بدون عالج  .ويكمن الك�سل الب�صري يف عدم منو اخلاليا
التي ت�ستقبل ال�ضوء يف مركز الإب�صار باملخ بال�سنوات الأوىل من
عمر الطفل.
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و�إن ��ه لنعمة كب�ي�رة من اهلل �سبحانه وتع ��ايل �أن نتمكن من عالج
الع�ي�ن الك�سول ��ة عن ��د الطف ��ل �إذا اكت�شف ��ت احلال ��ة يف مرحل ��ة
مبكرة ...وكلما �أمكن الإ�سراع يف عالجه كلما كانت الفر�صة �أكرب
يف ا�سرتج ��اع الب�ص ��ر الذي ُفقد ب�سبب ك�سل الع�ي�ن ،وكلما ت�أخر
العالج كلم ��ا زادت �صعوبة ا�س�ت�رداد الر�ؤي ��ة بالعني،حتى ي�صل
الطف ��ل �إىل �س ��ن ال�ساد�سة �أو ال�سابعة فتك ��ون احلالة قد ت�أخرت
ب�شكل كب�ي�ر ،وت�صعب خطط عالج الك�سل بع ��د هذا ال�سن .وقد
ت�ص ��اب كلتا العين�ي�ن بالك�سل،ويحدث ذلك عندم ��ا تكون الر�ؤية
�ضعيفة بكلتى العينني يف ال�سنوات الأوىل من الطفولة،ك�أن يعاين
الطف ��ل من ق�ص ��ر �أو طول بالنظ ��ر �شديدي ��ن�،أو �أن يولد الطفل
بقرنيات معتمة�،أو بعتامة خلقية يف العد�سة بكلتى العينني.
وهناك طرق كثرية لعالج ك�سل العني منها تغطية العني ال�سليمة
حلث العني الك�سولة على الرتكيز لكي يتح�سن الب�صر يف اخلاليا
الع�صبية التي ت�ستقبل ال�صورة من تلك العني ،وهي �أكرث الو�سائل
فاعلي ��ة كم ��ا ت�ستخدم النظ ��ارات الطبي ��ة �أو نوع م ��ن القطرات
واملراهم للعني الطبيعي ��ة يف بع�ض احلاالت ،والهدف من تغطية
العني ال�سليمة هو ت�شجيع العني الك�سولة للعمل وبالتايل ف�إن الر�ؤية
تتح�سن فيها  ،وقد تكون التغطية م�صاحبة لو�صف نظارات طبية
مل�ساع ��دة العني على الإب�صار ب�أو�ضح �ص ��ورة ممكنة .ويتم و�ضع
خط ��ة لتغطي ��ة العني ،ومواعي ��د حمددة للمراجعة ل ��كل طفل كل
ح�سب حالته وعمره و�سبب ك�سل العني عنده.
ويف معظ ��م احلاالت التي يكون فيها ح ��ول العني هو �سبب الك�سل
ين�ص ��ب االهتمام على عالج الك�سل يف املقام الأول ،ثم ي�أتي دور
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�إ�ص�ل�اح احلول جراحي ��ا فيما بعد .ويف ب ��ادئ الأمر يجد الطفل
�صعوب ��ة يف الر�ؤي ��ة بالعني الك�سول ��ة ,وي�شعر بع ��دم ارتياح نظر ًا
ل�ضع ��ف النظر يف العني املك�شوفة ،وم ��ن الطبيعي �أن يحاول خلع
غطاء العني ال �سيما يف الأ�سابيع الأوىل ،وهنا ي�أتي دور الوالدين
وكل �أف ��راد العائل ��ة يف ت�شجيع الطفل  ،وي�ستطي ��ع الأب و الأم �أن
ي�ض ��ع الغطاء على عينه �أم ��ام الطفل يف الأيام الأوىل حتى يتقبل
الطفل ذلك ويحذو حذو �أبيه �أو �أمه.

كم ��ا �أن تزيني الغط ��اء ببع�ض الر�س ��وم الزاهية �أو ترك ��ه للطفل كي
يزينه بنف�سه من �ش�أنه �أن ي�شجع الطفل على اال�ستمرار يف التغطية.

طفل م�صاب باحلول يف �سن مبكر
وب�إيج ��از فيجب �أن يبذل الوال ��دان جهدهما لتنفيذ خطة عالج ك�سل
الب�ص ��ر بدقة وح�س ��ب تعليمات الطبيب .وليتذك ��ر كل �أب وكل �أم �أنه
كلم ��ا طال ��ت الفرتة التي ي ُه َم ��ل فيها غطاء العني كلم ��ا ت�أخر العالج
الف َّع ��ال للحال ��ة ،وعندما تو�ص ��ف نظ ��ارات طبية للطف ��ل فيجب �أن
يرتديها يف معظم �أو كل الوقت الذي يكون فيه م�ستيقظا.

بع�ض الن�صائح والإجابات النافعة:
· عندم ��ا ين�صح الطبيب بتغطية الع�ي�ن ال�سليمة طوال اليوم
فه ��ذا يعن ��ي �أن تكون العني مغط ��اة من ��ذ �أن ي�ستيقظ الطفل
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م ��ن نومه وحتى يح�ي�ن موعد نومه و من الأف�ض ��ل �أن ال يزال
الغطاء �إال بعد �أن ينام.
يو�ض ��ع الغط ��اء علي العني بدون �أن ترتك �أي ثغرة ي�ستطيع
الطفل الإب�صار من خاللها.
ال ي�سم ��ح بو�ض ��ع الغطاء فوق زج ��اج النظ ��ارة و�إمنا يكون
الغط ��اء مبا�ش ��را على ب�ش ��رة الوجه �إال يف ح ��االت ا�ستثنائية
مث ًال ( ح�سا�سية �أو تقرح اجللد).
تذك ��ر �أن اال�ست�س�ل�ام لرغب ��ة الطف ��ل بخلع الغط ��اء لعدم
ارتياح ��ه ل ��ه معناه �أن فعالي ��ة العالج تقل و�أم ��ده يطول ،وقد
ي�سبب �ضعفا �شديدا بالب�صر ال ميكن عالجه مطلقا.
يف اليوم املقرر لزيارة الطبيب ،ي�ستح�سن �إزالة الغطاء قبل
املوعد ب�ساعة واحدة.
ق ��د ي�سبب الغطاء يف بع�ض احل ��االت ح�سا�سية على اجللد
ح ��ول عني الطفل عندئ ��ذ تطلب امل�شورة م ��ن الطبيب لعالج
هذه احل�سا�سية.

· تذك ��ر �أن ك�س ��ل العني ال ميك ��ن عالجه بعد �س ��ن (� )7سنوات
ومعن ��ى ذل ��ك �أن قد يبق ��ى الب�صر يف ه ��ذه الع�ي�ن �ضعيف ًا مدى
احلياة.

منوذج من �أغطية العني
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