كسل العين

ماهو كسل العين ؟
هــو ضعــف قوة اإلبصــار نتيجــة قلة أو عــدم تطــور البصر في
العينيــن خالل ســنوات الطفولــة المبكرة وغالبا مــا تصاب به
عين واحدة إال أن إصابة العينين بالكسل واردة أحيانا.

إرتخاء الجفن من أسباب كسل العين

مفهوم تطور وظيفة البصر منذ الوالدة
وحتى السنوات األولى من عمر الطفل
يســتطيع الرضــع ( المواليــد ) الرؤية ،لكن خالل نموهم ،تســتمر المســارات البصرية
العصبيــة فــي التطور والنمو مــن العين إلى الدمــاغ وتتغلغل داخل الدمــاغ في مواقع
مدروســة وثابتــة ،يتعلم الدماغ مــع الوقت كيفية ترجمة الســياالت العصبيــة البصرية
القادمة من العين .يستمر نمو هذا النظام المعقد حتى سن  8 – 7سنوات ،بعد هذا
العمر تكون المســارات العصبية البصرية والمراكز البصرية في المخ قد اكتمل نموها
اكتماال ال رجعة فيه.
لذلك ،إذا كان هناك أي سبب يعيق الطفل من استخدام إحدى أو كلتا عينيه بشكل
طبيعي سيؤدي ذلك إلى تعلم الدماغ صورة بصرية مشوهة .مما ينتج عنه ضعف قوة
اإلبصار ،وذلك ما نسميه كسل العين.
بمعنى آخر كســل العين يعرف كمشــكلة في النمو والتطور الخاص بالمخ أكثر من
أنــه مشــكلة فــي العين بحــد ذاتها .ألنه حتــى وإن عولجت األســباب المؤدية لكســل
العين هناك احتمال الســتمرار ضعف البصر الناتج من كســل العين إال إذا عولج ذلك
في السنين السبع األولى من عمر الطفل.

ماهي مسببات كسل العين؟

هنالك أسباب عديدة تؤدي إلى كسل العين لكن أهم ثالثة أسباب هي :
 .1الحول :أنظر (كتيب الحول)
 .2العيوب اإلنكسارية (( خصوصا اختالف درجة العيب اإلنكساري بين العينين )):

قصر النظر Myopia

طول النظر Hyperopia

 .3عوامل أخرى تحول دون شفافية أو صفاء الرؤية:
أ) الماء األبيض في عدسة العين الطبيعية يؤدي إلى
فشل تطور المسارات العصبية البصرية.
ب) عتامة القرنية أيضا تؤدي إلى كسل العين المذكور
شرحه سابقا.
ج) حتى إرتخاء الجفون قد يؤدي الى كسل العين اذا
كانت نسبته كبيرة.

اإلنحراف الالبؤري Astigmatism

إلى أي درجة يعتبر كسل العين شائعا ؟
واحد من  25طفل يكون لديه درجة معينة من كسل العين
تتــراوح مابيــن الخفيــف إلى الشــديد وتعتبر هــذه الحالة من
أبرز الحاالت الطبية التي يواجهها أطباء عيون األطفال.

كيف يتم فحص وتشخيص كسل العين ؟
يجــب فحــص األطفــال في العمــر مابيــن  5-3ســنوات أي قبــل الدخول إلى المدرســة
كإجراء روتيني من قبل استشاري عيون األطفال.
إن أهم األســباب التي تدعو إلى تطبيق مثل هذا اإلجراء هو اكتشــاف كســل العين أو
ضعف اإلبصار مبكرا في سن يمكن فيه التدخل و العالج.
يتــم فحــص العينيــن واختبار قــوة حــدة اإلبصار بطــرق عدة يعتمــد اختيارهــا على عمر
ل ومــن المهم جــدا االهتمام باألطفال الذيــن لديهم حول لتشــخيص ما إذا كان
الطفــ .
هناك كسل في المراحل المبكرة.

لماذا بنظرك يعتبر كسل العين قضية مهمة ؟
إذا كان لدى الشــخص كســل في العين فمن الطبيعي أن ال يرى بوضوح في العين الكســولة وهذا
يعتمد أيضا على درجة الكسل قويا ً كان أو ال.
صحيح أن اإلنســان يســتطيع االعتماد على عين واحدة للرؤية إال أنه ال شــئ يضاهي الرؤية الواضحة
بالعينين ،حتى أن درجات الكســل البســيطة قد تحرم الشــخص من الرؤية ثالثية االبعاد مما يؤدي
إلى استحالة القيام ببعض األعمال والوظائف .
أضف إلى ذلك أن عدم عالج الكســل يعني االعتماد على العين الســليمة فقط وهنا يكمن الخطر في
تعرض هذه العين إلصابة أو مرض فال يبقى للشخص سوى العين الكسولة محدودة البصر.

ما هي طرق عالج كسل العين ؟
تشمل طرق العالج اآلتي :

 .1تصحيح وعالج أي ســبب من مســببات كســل العين الســابق ذكرها .مثل حول العين أو
تصحيح العيوب اإلنكسارية (بعد أو قصر النظر ) ،إزالة الماء األبيض إن وجد.
 .2تدريب العين الكســولة على الرؤية دون منافســة من العين األفضل حتى يتم تطور مراكز
الرؤية بشكل صحيح وكامل في الدماغ .
تصحيح المسببات:
يمكن تصحيح العيوب اإلنكسارية مثل بعد النظر أو قصر النظر بلبس النظارات المناسبة
و قد يســتغرق ذلك  6 - 4شــهور حتى يكون التحســن واضحا ،أما إذا كان المســبب هو
الماء األبيض فمن الضروري إزالة الماء األبيض جراحيا ً.
مالحظة :ال زالت النظارات هي أســلم وآمن الطرق لتصحيح العيوب اإلنكســارية في ســن
الطفولة ولم يثبت بعد نجاح الحلول الجراحية لإلستغناء عن النظارات في هذا السن.

كيف يمكن حث العين الكسولة على تحسين وظيفتها ؟
يكمن العالج الرئيســي لكسل العين في
تقييــد وظيفــة العيــن الســليمة ،وبذلك يتم
إرغــام أو إجبار العين الضعيفــة على القيام
بوظيفتهــ.ا وعادة ما تتحســن قوة اإلبصار
إلــى المعــدل الطبيعــي تقريبــا إذا تــم هــذا
العــاج فــي وقــت مبكــر مــن عمــر الطفل
وبالتالــي التطــور البصــري لتلــك العين لكي
تتمكن من اللحاق بالعين السليمة تدريجيا.
الطريقــة األكثــر شــيوعا فــي العــاج هــي
تغطيــة العيــن الســليمة لتحفيــز العيــن
الكسولة ( الضعيفة ) للرؤية.
أغطيــة العيــن عبــارة عــن غشــاء قطنــي
خفيــف ذو حــواف الصقــة يتــم تثبيتــه علــى
األجفــان والمنطقــة الجلديــة حــول العيــن.
تعتمد فترة العالج على عمر الطفل وشدة
كســل العين وتســتمر فتــرة العالج حتى
تعــود درجة اإلبصــار إلى المعــدل الطبيعي
أو إلــى أن يتوقــف التحســن عنــد حــد
معيــن .وتكون زيارات المتابعة مع الطبيب
المختص كل ثالثة أشهر وحينما يستمر
التحســن لمدة ســتة أشــهر يبدأ الطبيب
بتخفيف جلسات التغطية بالتدريج.

في حال كان المســبب لكســل العين هو
المــاء األبيض فإن العــاج يبــدأ بإزالة الماء
األبيض ثم بتغطية العين الســليمة ألقصى
حــد ممكــن إلى ســن الســابعة مــن عمر
الطفل ويتم تنسيق ساعات التغطية تحت
إشراف الطبيب المعالج لمنع حدوث كسل
بالعيــن الســليمة .مجمل العــاج بالتغطية
يستغرق أسابيع إلى أشهر وتكون مدته
مــن ســاعتين يوميا أو بالتناســب مع عمر
الطفــل ويفضــل ربــط التغطية باألنشــطة
البصرية المحببة للطفل.
وعلــى األهل االنتظــام في زيــارات الطبيب
المختــص إلــى أن يكمــل الطفــل ثمانــي
ســنوات تقريبا للتأكد من تمام عالج العين
الضعيفــة بشــكل صحيــح ال رجعــة فيــه.
حيــث يلجــأ بعض األطبــاء إلى عــاج وقائي
بالتغطية حسب الحاجة.

مثال لغطاء العين مخصص لإلستخدام مع النظارة

تشــمل الطــرق األخرى لعالج الكســل
قطــرات العيــن أو النظــارات ،أحيانــا يلجأ
بعض األطباء لقطرات العين التي تسبب
توســع فــي حدقــة العيــن ( ) Atropine
وبالتالــي عدم وضــوح الرؤية وهــذا النوع
مــن العــاج مناســب لألطفــال الغيــر
متعاونين ويعتبر مفعول القطرة مؤقت
إذ البــد من تكرار وضعها في العين عدة
مــرات يوميــا مــع العلــم أن بعــض اآلباء
يجدون صعوبة أصال في وضع أي شــيء
في عيني طفلهم لكن من ناحية شكلية
قد تعتبر حل أفضل من التغطية .الجدير
بالذكــر أن هــذا النــوع مــن القطــرات قد
يســبب حساســية لــدى الطفــل مثــل
احمرار بالجلد وتســارع فــي دقات القلب
وزيادة في النشــاط الحركي مما يجعل
هذا النوع من العالج غير مستحب.
هنالك خيار آخر وهو نظارات طبية بقوة
عاليــة تســبب عــدم وضــوح الرؤيــة فــي
العيــن الســليمة وبالتالــي تحفيــز العين
الضعيفــة للتركيــز والعمــل .وعــادة مــا

تكون عدســه النظارة مثلجة ( أو شــبه
محطمــة ) حتــى ال يتمكــن الطفــل مــن
الرؤيــة من خاللها لكن على األهل إقناع
الطفل أوال بلبس النظارة !
إال أن واحد من أهم عيوب هذه الطريقة
فــي العالج هي تمكن الطفل من الرؤية
مــن فــوق أو تحــت النظــارة ممــا يعنــي
عــدم الوصول إلــى الهــدف المرجو وهو
إعاقــة وظيفــة العيــن الســليمة  .فــي
بعض األحيان يتم اســتخدام عدســات
الصقة بقيــاس كبير يعيق وظيفة العين
السليمة ،إال أن لبس العدسات الالصقة
والعنايــة بهــا في عمر الطفولــة المبكرة
أمر صعب جدا ً.
العالج بالتغطية خالل النشــاط البصري
كاســتخدام ألعــاب الرســم والتلويــن
والقراءة يعد من أهم أسباب نجاح هذا
العــاج وهــذا يســهم كذلــك فــي قبول
الطفــل للتغطيــة إلرتباطهــا بأنشــطة
بصرية مرحة ومسلية.

مالحظة هامه:

بعــض األهــل يظــن خطــأ أن برنامج العالج بالتغطيــة يعني تصحيح الحــول لكن يجب أن يكــون جليا لدى
األهل أن برنامج العالج بالتغطية يهدف إلى عالج كسل العين وتحسين الرؤية وليس تصحيح الحول .
وهذا مهم جدا ً لنجاح عمليات الحول وليس لتصحيح الحول .

ماهي التنبؤات المستقبلية لكسل العين؟
كقاعدة عامة ،كلما كان الطفل أصغر سنا عند اكتشاف وعالج كسل العين كلما كان
التحســن أسرع والنتائج أفضل بالنسبة لرؤية العين .إذا ابتدأ برنامج العالج قبل سن
 7 – 6ســنوات مــن عمر الطفــل فإن احتمــال إعادة النظــر للوظيفة الطبيعيــة أكب .ر أما
إذا ابتــدأ العــاج في ســن أكبر من  7ســنوات فربما يكون هناك بعض التحســن لكن
احتمالية إعادة الوظيفة البصرية الكاملة نادرة الحدوث.
كل طفــل واحــد مــن بين  4أطفــال يعانون من عودة كســل العين بعــد إيقاف العالج
بالتغطيــة ويكون الطفل عرضة لخطر عودة كســل العين إذا تــم إيقاف العالج بصورة
فجائية دون إشراف طبي.
يجــب على األهل معرفــة ضرورة اإللتزام بتعاليم الطبيب المختــص فيما يتعلق بتغطية
العيــن بحرص واهتمام شــديدين ألن من أهم أســباب فشــل برنامــج تغطية العين
هــو إهمال ســاعات التغطية وإهمال مواعيد متابعة الطبيب خــال نمو الطفل وبالتالي
فشل تطور المسارات العصبية البصرية.

بعض النصائح واإلجابات النافعة
. 1يوضع الغطاء علي العين بدون أي ثغرات يستطيع الطفل اإلبصار من خاللها.
. 2ال يسمح بوضع الغطاء فوق زجاج النظارة و إنما يكون الغطاء مباشرا على بشرة الوجه
إال في حاالت استثنائية مثالً ( حساسية أو تقرح الجلد ).
. 3تذكــر أن االستســام لرغبة الطفــل بخلع الغطاء لعدم ارتياحه له معنــاه أن فعالية العالج
تقل و أمده يطول ،وقد يسبب ضعفا شديدا بالبصر ال يمكن عالجه مطلقا.
. 4قــد يســبب الغطاء في بعض الحاالت حساســية على الجلد حــول عين الطفل عندئذ تطلب
المشورة من الطبيب لعالج هذه الحساسية .أو تغيير نوعية الالصق "الغطاء".
. 5تذكر أن كســل العين ال يمكن عالجه بعد ســن  7ســنوات وهذا يعني أن البصر في العين
الكسولة سيبقى ضعيفا ً مدى الحياة.

نماذج من أغطية العين

رسالة أخيرة لألهل
عالج كسل العين ليس باألمر السهل حيث إقناع الطفل بوضع الغطاء أمر في غاية
الصعوبة .ناهيك عن أن الغطاء بحد ذاته قد يكون مزعجا ومن المحتمل محاولة رفعه
وإزالته من قبل الطفل.
لكــن إذا استســلمت فأنــت ستســاهم في جعــل الوضع أكثر ســوءا وربمــا ينتهي
المطاف بطفلك إلى العمى.
لذلك إقناع الطفل بوضع الغطاء ومكافئته حينما يكون متعاونا بحلوى أو هدية رمزية
ربما يسهل المهمة على األباء.
كذلــك ربــط التغطية بأنشــطة بصرية محببة للطفل يســاعد في تقبــل الطفل للعالج
ويسرع في نتائجه.

