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أ:عينارمض ال ي تليب ال يلاأ

عّد أمراض العين من املشاكل الصحّية الشائعة والتي تتراوح شّدتها بين اضطرابات بسيطة       
ُ
ت

ب الرعاية الصحّية، 
ّ
يمكن عالجها في املنزل، أو تزول دون الحاجة للعالج، واضطرابات شديدة تتطل

د ويعاني معظم ألاشخاص من أحد اضطرابات العين مرة واحد على ألاقل خالل حياتهم، وتوج

 منها فيما يأتيالعديد من املشاكل التي تندرج تحت مسّمى أمراض العين
ً
 :، ونبّين بعضا

أ:إجهادل يعين

نتيجة إلارهاق والتهّيج الحاصل في العين عند ممارسة ألانشطة  تحدث إلاصابة بإجهاد العين     

التي تطلب التركيز الشديد مثل قيادة السيارة لفترة طويلة، أو قراءة أحد الكتب، أو استخدام أحد 

ه بسبب الاستخدام املتزايد لألجهزة الالكتر
ّ
ّية لفترات ونألاجهزة الالكترونّية، وتجدر إلاشارة إلى أن

طويلة زاد معّدل إلاصابة بإجهاد العين، وإّن إجهاد العين الناجم عن الاستخدام املفرط 

ة ح، وعادة ما تكون إراأو إجهاد العين الرقمي ،لإللكترونيات ُيعرف بمصطلح متالزمة الحاسب آلاليّ 

سبب كفيلة بعالج الحالة، مع ضرورة مراجعة الطبيب في حال استمرار املعاناة من 
ُ
العين من امل

 على إلاصابة بمشكلة أكثر صعوبة.إجهاد العين لفترة طويلة ألّن ذلك قد يدّل 

اد أ: يسَّ

اد تتمثل إلاصابة         لبالسَّ
ّ
قة عدسة العين بشكل بطيء، وهذه الطبطبقة كثيفة وغائمة في  بتشك

تبدأ بتجّمع غير طبيعّي للبروتينات يؤثر في قدرة عدسة العين على إرسال صور واضحة إلى الشبكّية، 

ل في إحدى العينين أو كلتيهما، ومن ألاسباب 
ّ
مّما يؤدي في النهاية إلى اضطراب الرؤية، وقد تتشك

 التي قد تؤدي لإلصابة بالّساّد ما يأتي:

 التدخين. -

 .التعّرض لألشّعة فوق البنفسجّية -

 التعّرض إلصابة في العين.   -
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 .التعّرض للعالج إلاشعاعيّ  -

  .إلاصابة ببعض املشاكل الصحّية مثل مرض السكرّي   -

 .لبعض ألادوية مثل الستيرويداتالاستخدام طويل ألامد   -

أ: ملاءللازرق

بتلف العصب البصري الذي ينقل إلاشارات من  تتمثل إلاصابة باملاء ألازرق أو الجلوكوما        

العين إلى الدماغ، وتحدث هذه الحالة نتيجة تراكم السوائل في مقدمة العين مّما يؤدي إلى زيادة 

ر قد تؤدي إلى فقدان الضغط فيها، وفي حال عدم تشخيص إلاصابة باملاء ألا 
ّ
زرق وعالجها بشكٍل مبك

 في 
ً
عّد من اضطرابات العين الشائعة خصوصا

ُ
البصر، وتجدر إلاشارة إلى أّن مشكلة املاء ألازرق ت

السبعينات والثمانينات من الُعمر، وفي الغالب يحدث تجّمع السوائل الذي يؤدي إلى إلاصابة باملاء 

ل في العين، وعلى الرغم من عدم وجود سبب واضح لإلصابة ألازرق نتيجة اضطراب تصريف السوائ

 أّن بعض العوامل قد تزيد من خطر إلاصابة بامل
ّ

 اء ألازرق، نذكر باملرض في العديد من الحاالت إال

 منها ما يأتي:

 وجود تاريخ عائلّي لإلصابة باملرض. -

 التقّدم في الُعمر. -

 الانتماء للعرق آلاسيوي أو ألافريقي أو جزر الكاريبي. -

 .إلاصابة ببعض املشاكل الصحّية مثل السكري، أو اضطرابات البصر ألاخرى  -

أ: لَحولأ

بحركة العينين باتجاهين مختلفين، حيث تركز كل عين على ش يء مختلف  تتمثل إلاصابة بالَحول       

و ألاعصاب التي تنقل املعلومات عن العين ألاخرى، وينتج ذلك عن وجود مشاكل في عضالت العين، أ

 ما يصيب الحَول  في الدماغ الذي يوجه حركة العين،إلى العضالت، أو في مركز التحكم 
ً
وغالبا

عرف بالحول الداخلي لدى 
ُ
ألاطفال، وخاصة خالل السنة ألاولى من عمرهم، ومثل هذه الحالة ت
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 في حال إلاصابة ببعض املشاكل وقد ي ، ألاطفال
ً
ظهر الحول في إحدى مراحل الحياة الالحقة أيضا

ة ي تزيد فرص، أو في حال امتالك عوامل الخطر الت، والشلل الدماغّي الصحّية مثل الجلطة الدماغّية

 إلاصابة بالحول.

أ: يغَمش

عّد إلاصابة بالغَمش     
ُ
في  أحد أسباب فقدان البصر الجزئّي أو الكليّ  أو ما ُيعَرف بالعين الكسولة ت

إحدى العينين، وُيعّد الغمش أحد اضطرابات العين التي قد تصيب ألاطفال في مراحل الطفولة 

رة بحيث ال تتطّور الرؤية في إحدى العينين بشكل طبيعي أثناء النمو مّما يؤدي إلى ضعف 
ّ
املبك

شرت من الاطفال في الواليات املتحدة بناًء على إحصا( %2)الرؤية فيها، ويصيب الغمش حوالي 
ُ
ئية ن

في املركز الوطني ملعلومات التكنولوجيا الحيوية، وتجدر إلاشارة إلى أّن هذه املشكلة ال تكون ناجمة 

ما في العصب البصرّي املسؤول عن نقل إلاشارات العصبّية من 
ّ
عن اضطراب في هيكل العين وإن

 غمش: الَحَول.العين إلى الدماغ، ومن ألاسباب املحتملة التي قد تؤدي إلى إلاصابة بال

أ:طولل ينظض

ة أو عدم ظهورها عوبة رؤية ألاجسام القريبص تتمثل إلاصابة بطول النظر أو مّد البصر       

ح قر 
ّ
أو صغر  عين،نّية البوضوح، وفي معظم الحاالت تكون إلاصابة بطول النظر وراثّية نتيجة تسط

 قطر العين.

أ:قبضل ينظض

 قبل بلوغ ألاربعين من الُعمر، وإّن هذه  ُيعّد قصر النظر      
ً
من أكثر أنواع اضطرابات العين شيوعا

ن الشخص املصاب من رؤية ألاجسام القريبة 
ّ
الحالة معاكسة ملشكلة طول النظر؛ حيث يتمك

مة عن زيادة في تقّعر قرنّية أو عدسة ويصعب عليه تمييز ألاجسام البعيدة، وتكون هذه الحالة ناج

العين، أو زيادة في طول مقلة العين، ويرتفع خطر إلاصابة بقصر النظر في حال وجود تاريخ عائلّي 

 ب.صابة الوالدين ههذا الاضطراإل 
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أ: يضأرأة

ن التحكم هها في بأّنها حركة سريعة ال يمكرأة أو ترجرج الحدقة الاضطرارّي يمكن تعريف الرأ      

 
ً
العينين والتي قد تحدث بشكل عمودي أو أفقي، أو قد تحدث بشكٍل دائرّي في بعض الحاالت، وغالبا

ما تحدث الرأرأة في كلتا العينين وقد تختلف سرعتها، كما قد تزداد شّدتها عند تركيز النظر في اتجاه 

قسم الرأرأة إلى رأرأة خلقّية تظهر لدى ألاطفال
ُ
بعد الوالدة بفترة قصيرة وتكون غير معروفة  محّدد، وت

السبب في الغالب أو قد تكون وراثّية، وُيعاني ألاطفال املصابون ههذه الحالة من زغللة في النظر دون 

 عن إلاصابة ببعض 
ً
أن يَروا ألاشياء تتأرجح، أّما النوع الثاني فُيسّمى الرأرأة املكتسبة، ويكون ناجما

ى، أو شرب الكحول، أو استخدام بعض ألادوية، ويظهر في مرحلة البلوغ املشاكل الصحّية ألاخر 

 عن أّن املصابين بالرأرة املكتسب
ً
 .ة يرون ألاشياء كأّنها تتأرجحعادة، فضال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


