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الكحل والأدوية ال�شعبية
Kohl&Folk Remedies
معظم النا�س يعتربون �أن نعمة الب�صر �أمر مفرو�ض وم�سلم
به وقلما يدرك املرء مدى اعتماده علي قدرته على الإب�صار حتى
ت�ص ��اب �إح ��دى عينيه يف ح ��ادث (ال �سم ��ح اهلل) �أو تطر�أ بع�ض
التغريات عليها  .وقد يتذكر الإن�سان عندئذ �أن نعمة الب�صر �شئ
ال يعو� ��ض .ويجب �أن نعل ��م �أن ما يقدر بن�صف حاالت العمى كان
من املمك ��ن جتنبها كذلك ميكننا جتنب ن�ص ��ف حاالت الإ�صابة
ب�أمرا�ض العيون �إذا مت ت�شخي�صها مبكرا�.إن رعايتك لعينيك هي
مبثاب ��ة مفتاح الحتفاظك ب�سالمة ب�صرك .و هذه الرعاية ت�شمل
�إج ��راء فحو�صات دورية علي عينيك ،اتخ ��اذ بع�ض االحتياطات
لتجن ��ب �إ�صابات العني والإمل ��ام بالإ�سعاف ��ات الأولية الالزمة يف
هذه احلاالت وعدم و�ضع الكحل �أو �أي �أدوية �شعبية �أخري داخل
العني.
الكحل وت�أثريه علي العني:
ي�ستعم ��ل الكح ��ل من قدمي الزمن لإعط ��اء العينني جاذبية
وجلع ��ل العني تظه ��ر ب�شكل اك�ب�ر و�أجمل ولكن الأه ��م من ذلك
ف� ��إن الكحل ي�ساعد على منع وهج �أ�شعة ال�شم�س وعدم انعكا�سها
ال�ضوئ ��ي على اجلف ��ون .فالكحل الذي يو�ضع عل ��ى اجلفن يعمل
على تعتيم هذه الأ�شعة والتقليل من دخول العني.
�أم ��ا بالن�سب ��ة لأ�ض ��رار الكح ��ل فق ��د تب�ي�ن م ��ن بع�ض
الدرا�س ��ات �أن �أنواعا كثرية من الكحل املوجود يف الأ�سواق ملوثة
بن�سبة عالية جدا باجلراثيم البكتريية والفطرية .وهذه اجلراثيم
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�إن و�ضع ��ت يف العني ميكن �أن ت� ��ؤدي �إىل التهابات خطرية ت�سبب
ق ��روح يف الع�ي�ن وبالتايل فق ��دان للب�صر.كما يحت ��وى الكحل يف
تركيبه علي مواد ممكن �أن ت�ؤدي �إىل التهاب امللتحمة .كما يجب
�أن ال ي�ستعم ��ل الكح ��ل للأطفال عامة وللأطف ��ال الر�ضع خا�صة
وذلك لعدم متكن عني الطفل من �إفراز الدموع التي تغ�سل العني
من التلوث اخلارجي وميكن �أن ي�ؤدي ذلك �إىل التهابات حادة يف
الع�ي�ن كما �أن الكحل يحتوى على مواد �ضارة جد ًا مثل الر�صا�ص
وال ��ذي ق ��د ميت�ص �إىل داخ ��ل اجل�سم مما قد ي�ؤث ��ر على �أجزاء
اجل�سم الأخرى عند الأطفال .

الأدوية ال�شعبية:
هناك العديد من الأدوية ال�شعبية التي ت�ستعمل داخل العني
ولدق ��ة خاليا العني ف�إن ا�ستعمال �أي �أدوية �شعبية ميكن �أن ي�ؤدي
�إىل تلف دائم وندوب يف القرنية ومن ثم فقدان الب�صر.
القرمز وت�أثريه علي العني:
القرم ��ز هو م�سحوق م ��ن الأدوية ال�شعبية التي كانت �شائعة
اال�ستخ ��دام يف بع�ض مناطق اململكة ،وي�ستعمل منذ قدمي الزمن
وه ��و يح�ضر من �أج�س ��ام احل�شرة الق�شرية اجلاف ��ة (النم�شة).
وعن ��د حتليله تب�ي�ن �أنه مكون م ��ن النحا�س واملنجني ��ز واحلديد
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والبوتا�سيوم واخلوا� ��ص املطهرة�.إن ا�ستعمال م�سحوق �أو حملول
القرم ��ز داخل العني لف�ت�رة طويلة ميكن �أن ي�سب ��ب التهابات يف
امللتحم ��ة وحروقا يف القرني ��ة وتغريات �سطح الع�ي�ن وي�ؤدي هذا
النوع �إىل تقرح وندوب يف القرنية وامللتحمة وينتهي بتلف وندوب
الغ ��دد الدمعي ��ة واخلاليا املخاطي ��ة ومن ثم ت�شوه ��ات ال ميكن
عالجها يف العني
القطرات:
كما �أن م�سببات �أمرا�ض العني تختلف ،ف�إن القطرات تختلف
برتكيبه ��ا .فالقطرة �أو املرهم الذي يعالج بع�ض الأمرا�ض ميكن
�أن ي� ��ؤدي �إىل نتائ ��ج معاك�سة يف ح ��االت �أخري.لذلك يجب �أن ال
ت�ستعم ��ل القطرات �أو املراه ��م �إال با�ست�ش ��ارة الطبيب ويجب �أن
نتخل�ص من هذه القطرات بعد انتهاء فرتة العالج.
�إر�شادات للعناية بالعني:
 �إن القطرات واملحاليل التي قد ت�ستطيع احل�صول عليها منال�صيدلي ��ة بدون و�صفة طبية قد تك ��ون �ضارة للعني.كما �إن
الإفراط يف ا�ستخدام هذه القطرات يجعل العني تعتاد عليها
ويف معظ ��م الأحوال ال تكون عيناك بحاجة لأكرث من الدموع
الطبيعية لتنظيفها وتهدئة �أي تهيج قد ي�صيبها.
 �إذا ح ��دث احم ��رار �أو ح�سا�سي ��ة �أو الته ��اب بالع�ي�ن فيجبمراجعة الطبيب لفح�صها.
 بالن�سبة للن�ساء فين�صح بع ��دم امل�شاركة يف ا�ستعمال �أدواتالتجميل حيث �أن ذلك ميكن �أن ي�ساعد على انت�شار �أمرا�ض
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العني املعدية.
 يج ��ب �أن ال ي�ستعم ��ل الكح ��ل داخ ��ل الع�ي�ن و�إمن ��ا يقت�ص ��را�ستخدام ��ه عل ��ى اجلفون خ ��ارج العني ويقت�ص ��ر ا�ستخدام
الكحل على الأنواع امل�صنوعة ب�شكل �أقالم.

الأحجاز اخلام التي ي�ستخرج منها الكحل قد حتتوى
عل ��ى كمي ��ات كبرية و�أن ��واع كثرية من امل ��واد ال�ضارة
وال�سامة مثل الر�صا�ص والأنتمونيا (انظر ال�صورة)
 عدم ا�ستعمال الأدوية ال�شعبية داخل العني. عدم ا�ستخدام �أي قطرات �أو مراهم ا�ستخدمها الغري،حيث �أنها قد جتلب �أمرا�ضا �إ�ضافية لعينيك.
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