
حول العين



الحول 

يوصف الحــول بعدم قدرة العينيــن على النظر   
ســويا في اتجاه واحد، أي حينمــا يكون اتجاه 
إحــدى العينين مســتقيما لألمام يكــون اتجاه 
العين األخرى نحو الداخل، الخارج، إلى األعلى 
، أو إلــى األســفل . ولذلــك يكون تركيــز النظر 
على األشــياء مختلفاً ليتجاهل المخ السياالت 
العصبيــة القادمــة مــن إحــدى العينيــن لتفادي 
إزدواجيــة الرؤيــة. ممــا يعنــي أن عيــن واحــدة 

فقط تستخدم للنظر.

  معظــم حــاالت الحول يتم اكتشــافها مبكرا 
فــي ســنوات الطفولــة خــال الفتــرة الحرجة 

إلدراك المخ الحسي .

فــي بعض حــاالت الحول تكون حــدة اإلبصار   
فــي كلتا العينين طبيعية. ويرجع تفســير هذه 
الحــاالت إلــى أن العينيــن تتنــاوب فــي تركيــز 
النظر حســب مكان األشــياء من وقت آلخر. 
ونتيجــة لذلــك يتــم نمــو المســارات العصبيــة 
البصريــة بصورة كاملة في الدمــاغ عن طريق 

كلتا العينين .
 

فــي معظم حــاالت الحــول عين واحــدة فقط   
تبقى المسيطرة على تركيز اإلبصار، أما العين 
التي بها حول ال يتم استخدامها لتركيز الرؤية 
لذلــك يتم تجاهلها من قبل المخ كما شــرحنا 
فــي )كتيب كســل العيــن( وبالتالــي ال تتمكن 
هــذه العيــن مــن النمــو مــن الناحيــة العصبيــة 

والوظيفية فينتج عن ذلك كسل العين .





اسباب الحول عند األطفال

- اسباب خلقية .

- العيوب اإلنكسارية مثل طول النظر أو قصر النظر.

- بعض األمراض ومشاكل العين التي ال يمكن لألهل مالحظتها مثل:

1 . أورام الشبكية الخبيثة  .  
2 . النزيف في سائل العين الزجاجي  .  

3 . أورام الدماغ .  
4 . إلتهابات العصب المغذي للعضلة المصابه  .  

5 . ضمور الدماغ أو إرتفاع ضغط سائل الدماغ "االستسقاء"  .  

1 . لبس النظارة الطبية والمداومة عليها يضعف النظر أو يجعل الطفل ) يتعود ( عليها .  
2 . الحول عند األطفال من الممكن أن يزول تدريجيا بدون عاج .  

3 . األفضل تأخير عاج الحول إلى أن يكبر الطفل .  
4 . النظارات الطبية يلبسها الطفل فترة ثم البد من تركها .  

5 . أفضل عاج للحول هو التدخل الجراحي .  
6 . العاج الجراحي للحول يعني التخلص من النظارة .  

بعض األفكار المغلوطة واألخطاء الشائعة في ما يخص التعامل مع الحول لدى األطفال:





عاج الكسل وحول العين عند األطفال

كلمــا أمكن اإلســراع في عالج العين الكســولة عند الطفل كلما كانــت الفرصة أكبر في 
اســترجاع البصر الذي فقد بســبب كسل العين، حيث أن كســل العين ال يمكن عالجه 
بعد 7 – 8 سنوات ومعنى ذلك أن البصر سيبقى ضعيفاً وأحياناً مقارباً للعمى مدى الحياة .

هناك طرق كثيرة لعاج  كســل العين منها تغطية العين الســليمة لحث العين الكسولة   
علــى النظــر والتركيز، وقد تكــون التغطية مصاحبه لوصف نظارات طبية لمســاعدة العين 
علــى اإلبصار بأوضــح صورة ممكنه، والبد مــن مراجعة الطبيب المختص لتحديد ســاعات 

التغطية لكل طفل حسب حالته وعمره وسبب الكسل .

وتجــب مراعــاة مواعيد المراجعــه لما فيه مصلحة الطفل . في معظــم الحاالت التي يكون   
فيها حول العين هو سبب الكسل ينصب اإلهتمام على عاج الكسل في المقام األول، 

ثم يأتي دور إصاح الحول .

يبــدأ عــاج الحــول بعاج األســباب التــي أدت الى الحــول، ففي الحــول المصاحــب للعيوب   
اإلنكسارية يكون العاج بإستعمال النظارة الطبية ويكون اإلستخدام المنتظم اليومي 
الكامــل هــو طريقــة العاج لتفــادي حدوث الكســل الوظيفــي . وفي حاالت أخــرى يكون 
التدخــل الجراحي هو الطريقة الوحيدة لعاج الحول وباألخص في حاالت ضعف العضات 
الخاصــة بحركة العين. وتعتبــر عمليات الحول من العمليات اآلمنه وهي عاج فعال لحاالت 
عــدم إســتقامة العينيــن، إذا توفــرت الكفاءات الطبيــة المتخصصة لتلك الحــاالت وتم عاج 

الكسل قبل التدخل الجراحي .





أهمية الفحص المبكر

عنــد ظهــور الحول يجب عرض الطفل على طبيب العيــون للتأكد من وجود الحول ومن 
ثــم معرفة ســببه والتأكد من عــدم وجود بعض أمراض العيــن الخطرة مثل أورام 

الشبكية الخبيثة أو أورام الدماغ والتي قد يكون الحول أحد أعراضها .

و في حالة التأكد من عدم إصابة الطفل بتلك األمراض الخطيرة، يتم تشخيص سبب 
الحول وعاجه لمنع حدوث الكسل الوظيفي لدى الطفل .





الحول لدى الكبار

األسباب:

1  .خلــل أو تلــف في أعصاب العضات المحركة للعين و ينتــج ذلك عن بعض األمراض مثل   
داء السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع في ضغط السائل المحيط بالدماغ والذي قد 

يحدث نتيجة استخدام بعض األدوية كحبوب منع الحمل أو الكورتيزون. .
2  .إصابات الرأس كالتي تنتج عن حوادث المرور، أو السقوط من علو ..   

3  .اضطرابات بعض الغدد الموجودة في الجسم مثل الغدة الدرقية ..  
4  .أمراض مراكز التحكم في حركة عضات العين مثل التصلب اللويحي .  

5 .بعض الحاالت النادرة يكون ســبب الحول المفاجئ هو تواجد توســع شــديد في وعاء   
دموي في الدماغ مما يؤدي إلى الضغط على أحد أعصاب العين فيظهر الحول .





عاج الحول لدى الكبار

عنــد ظهور الحول لدى الكبار يجب إجراء بعض الفحوصات الطبية لتشــخيص الســبب   
المــؤدي للحــول مثــل داء الســكري أو األورام الدماغيــة، أو ارتفــاع الضغــط للســائل 

المحيط بالدماغ .

قد يختفي الحول في معظم الحاالت بعاج مســبباته المذكورة آنفاً. و في الحاالت التي ال   
يعتدل فيها الحول تلقائياً خال ستة أشهر من ظهوره، يتم تعديل الحول جراحيا ً.

 
العيــن المصابــة بالحــول بعد التعديــل الجراحي قد ال تماثل العين الســليمة في الشــكل   
والحركة، كما أن التدخل الجراحي في تلك الحاالت من الحول لدى الكبار يكون لتحسين 

المظهر الخارجي للعين فقط وليس لتحسين القدرة على اإلبصار.










