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النظر أهم
احلواس على
اإلطالق ،والعني
نافذة العقل البشري
الى العالم ،وهي
عضو صغير ودقيق
ومعقد ،وحتتاج الى
العناية واحملافظة
على صحتها
واالهتمام مبعاجلة
عيوب البصر في
حال وجودها.
وخالل لقائنا
باستشاري أمراض
وجراحة العيون
د.ريشار زغيب
في «انترناشيونال
كلينيك» ،أكد ان
العني كآلة التصوير
متاما ،وبؤبؤ العني
ميتلك ديناميكية
دقيقة ومذهلة،
فكلما كان الضوء
خفيفا اتسع البؤبؤ،
ليؤمن دخول اكبر
كمية من الضوء،
واذا كان الضوء
قويا يضيق.
وحول العالقة
بني امراض
العني والعمل
على الكمبيوتر
واالنترنت ،اوضح
د .زغيب انه ال
عالقة مباشرة
والدليل ان امراض
العني ،واختالالت
البصر قد تصيب
االمي واملتعلم ،
مستخدم الكمبيوتر
وغيره.
وحول االمراض
التي تصيب
االطفال ،اكد ان
الرمد وانسداد
مجرى الدمع يأتيان
على رأس االمراض
الشائعة ،يليهما
احلول ،وضعف
النظر ،وكسل
العني ،مشيرا الى ان
احلول اخللقي يجب
عالجه جراحيا ،اما
اذا ظهر احلول بعد
بلوغ الطفل ثالثة
اعوام ،فقد يكون
بسبب اصابة الطفل
بطول النظر دون ان
يكتشف االهل ذلك.
وشرح د.زغيب
اسباب االصابة
باملاء االبيض واملاء
االزرق ،وسبل
عالجهما وغير ذلك
الكثير من االمراض
التي تصيب العني..
فإلى التفاصيل:
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كلما كان الضوء خفيفاً توسع بؤبؤ العني والعكس صحيح

د.ريشار زغيب لـ «األنباء» :املاء األبيض
يُعالج باستبدال عدسة العني

بقلم طبيب
د.محمد فتحي*

ماذا تعرفني
عن حب

الشباب؟
يع����د حب الش����باب م����ن االمراض
اجللدية املزمنة التي تصيب املراهقني
بش����كل خاص ،ويصاب ب����ه نحو %90
من اجلنس��ي�ن قبل س����ن العشرين بني
ذوي البشرة الدهنية خاصة على مناطق
الوجه والصدر والظهر.
ولهذا البد في البداية من حتديد كيف
تعرفني نوع بشرة وجهك حيث يلزمك
ملعرفة نوع بش����رتك مرآة مكبرة تبني
بوضوح تام تكوين وتركيبة بش����رة
وجه����ك كم����ا يلزمك ايض����ا قطعة من
ورق الليتوس ،وهو متوافر في جميع
الصيدليات واخيرا حتتاجني الى اوراق
احملارم الناعمة الزالة ما على بشرتك من
مواد التجميل املختلفة.
الخطوات التي يجب عليك اتباعها
لتحديد نوع البشرة

د.ريشار زغيب استشاري أمراض وجراحة العيون

ما اسباب االصابة باملاء
االبيض؟وما اعراضه؟
٭ اكثر اسباب االصابة باملاء
االبيض هي الشيخوخة فهي
ليس���ت مرضا امنا هي عامل
فسيولوجي ُيعرض الشخص
املتقدم في العمر الى اصابته
باملاء االبيض ،وهو غشاوة
بعدسة العني كالبلورة الشفافة
واعراضها ضعف بالنظر ،فكل
شخص فوق عمر الستني عاما
ويشعر بضعف في نظره رغم
اس���تخدامه للنظارة يكون
معرض���ا للماء االبيض وهو
الكتاراكت.
هناك اسباب اخرى لالصابة
بامل���اء االبي���ض ،رمبا كانت
خلقي���ة ،او على اثر عمليات
بالعني او على اثر ضربة بها
ولكن  %80من اسبابها يكون
بسبب تقدم العمر ،لذلك اكبر
عدد عمليات باجلس���م ليس
فقط بالعيون هو املاء االبيض،
النه ليس مرضا.
ما احدث طرق عالج
املاء االبيض؟
٭ الهدف م���ن العملية إزالة
العدسة الطبيعية املوجودة
بالع�ي�ن ووض���ع عدس���ة
اصطناعية بدال منها ،ولكن
تطور هذه العملية مر بثالث
مراحل أولها :اجلراحة تزال
ه���ذه العدس���ة وتس���تبدل
بعدس���ة اصطناعية بعدها
تط���ورت فأصبحت العملية
جت���رى بااللتراس���اوند أو
باملوج���ات الصوتي���ة ،دون
وجود ج���رح أو غرز إلى أن
تطورت فأصبحت حاليا جترى
بواسطة الليزر.

الشيخوخة من أهم
أسباب اإلصابة باملاء
األبيض ..وهو ليس
مرض ًا إمنا عامل
فسيولوجي
اجلسم الزجاجي
هو املادة التي تعبئ
العني وهو موجود بني
العدسة والشبكية
مشكلة املاء األزرق
تكمن في أننا
ال نستطيع حتسني
االعتالل بعصب العني
ولكن ميكننا
إيقاف املرض فقط

اإلشارة الضوئية.
وإذا وجد اعتالل بالشبكية
معناه وجود مشكلة كبيرة
بالنظ���ر ،فكل ش���يء بالعني
يتغير ما ع���دا عصب العني
والشبكية.
الجسم الزجاجي
أما اجلسم الزجاجي فهو
املادة التي تعبئ العني وهذه
موجودة بني عدس���ة العني
والشبكية فالعني بها قسمان
األمام���ي يحت���وي على ماء
العني والقسم اخللفي يحوي
اجلسم الزجاجي ،وهو عبارة
عن جل يعبئ العني ،موجود
بني عدس���ة العني والشبكية
وهو يجعل الش���بكية ثابتة
مكانها ،بالنسبة لألشخاص
الذين يشتكون من وجود شيء
كالذبابة الطائرة فهذا يحدث
في اجلسم الزجاجي ،وليس
بالشبكية ويحدث أيضا مع
تغيي���رات العمر ،وهو ليس
مرضا.
ما يحدث أن اجلل يتحول
إلى سائل ،فيسبب غشاوة على
العني وهناك من يرى ش���يئا
كاخليوط أو كدخان السيجارة
وهذا ال يخيف وعلى املريض
معرفة انه تقدم بالسن وعليه
إجراء فحص لشبكية العني.
في حالة انعدام الضوء
أو يكون خافتا في

الليل ..كيف تكيف
الشبكية أوضاعها؟
٭ العني كآلة التصوير ،فكلما
كان الضوء خفيفا توسع بؤبؤ
العني ليرى كمي���ة اكبر من
الضوء وكلما كان الضوء قويا
انقب���ض بؤبؤ العني ،لتدخل
كمية اقل من الضوء حتى ال
تؤذي شبيكة العني.
أمراض األطفال
ما أهم أمراض العيون
التي تصيب األطفال
في الكويت؟
٭ اهم األمراض التي تصيب
األطفال هي التهاب بامللتحمة
وحساس���ية بها وهي الرمد،
ثانيها حدوث انسداد مبجرى
الدمع ال���ذي يك���ون خلقيا
وثالثه���ا :ضعف النظر بعني
واحدة أو االثنتني معا ،ورابعها
احلول ،والكسل بالعني وهو أن
النظر ال يتحسن بنظارة.
يعتبر احلول من اكثر
امراض عيون األطفال
شيوعا ،كيف؟ وفي أي
عمر يتم تشخيصه؟
٭ هناك حول خلقي ،ومبدئيا
عالجه جراحي من دون نظارة،
أم���ا إذا اتضح احل���ول بعد
بلوغ الطفل ثالثة أعوام فهنا
جنري فحص���ا للعني ،لرمبا
كان لديه طول نظر فيعالج
بالنظارة ،وهن���اك نوع من

الماء األزرق
ما أسباب اإلصابة باملاء
األزرق؟ وكيف يتم
عالجه؟
٭ املاء األزرق هو اجللوكوما
وسببه االعتالل بعصب العني
وهناك أسباب اخرى له ولكن
أهم سبب والذي نستطيع أن
نعاجله ارتفاع ضغط العني،
عالجه يك���ون باس���تخدام
القطرات مبس���اعدة الليزر،
وإذا ل���م ينج���ح نتوجه إلى
اجلراحة ،ولكن املشكلة في
املاء األزرق اننا ال نستطيع
حتسني االعتالل بعصب العني
ولكن علين���ا إيقاف املرض
فق���ط بخالف امل���اء األبيض
الذي نعاجله ويتحسن نظر
املريض.
ما الشبكية وما هو
اجلسم الزجاجي؟
٭ الشبكية أهم قسم بالعني
ويق���ع خلفها ،ونعتبره مثل
الفيل���م بالكاميرا مبعنى أن
أشعة الضوء التي تدخل على
العني لتصل إلى الش���بكية،
فنعط���ي املعلوم���ة للرأس،
وبالتال���ي يفه���م معنى هذه

د.ريشار زغيب يحاور الزميلة زينب أبوسيدو

ضيفنا في سطور
د.ريشار زغيب استشاري أمراض وجراحة
العيون واختصاصي في عالج اجللوكوما
في «انترناشيونال كلينيك» وهو حاصل
على البورد األوروبي في طب وجراحة
العيون وهو عضو وزميل اجلمعية
الفرنسية لطب وجراحة العيون ومجلس
الشرق األوسط وأفريقيا لطب وجراحة
العيون واجلمعية األوروبية جلراحة املياه
البيضاء وتصحيح النظر.

يجري د.ريشار عمليات الفيمتواليزك
لتصحيح عيوب النظر ويشخص ويعالج
القرنية املخروطية.
كما يجري عمليات سحب املياه البيضاء
باملوجات فوق الصوتية بدون غرز،
ويشخص ويعالج املياه الزرقاء بالليزر
واجلراحة ،كما يشخص ويعالج
أمراض الشبكية بالليزر واحلقن داخل
العني.

احلول اخلارجي ،وإجماال ال
يكون هناك ضعف في النظر
بل يكون طبيعيا وهذا عالجه
اجلراحة.
هل ازدادت أمراض
ومشاكل العيون لدى
األطفال؟
٭ ليست مشاكل العيون هي
الت���ي زادت ،امنا الوعي عند
الن���اس هو ال���ذي زاد ،لذلك
أصبحنا نكتش���ف كثيرا من
احلاالت في الس���ابق لم تكن
مكتشفة ،خاصة عند األطفال.
فاألطفال عندما يذهبون الى
امل���دارس ويتعلمون ،يكون
هناك كشف باملدارس وكشف
بالعيادات ،لذلك اكتشفنا حاالت
مرضية ،وليس معنى ذلك ان
األمراض زادت بل الطب تطور
وأصبح يكتش���ف حاالت لم
تكن مكتشفة سابقا ،فال توجد
مشكالت جديدة ،فمشكلة العني
ال حتدث كم���ا يقول البعض
بسبب الكمبيوتر واإلنترنت
فهذا ليس صحيحا بل حتدث
حتى عند األمي الذي ال يعرف
القراءة والكتابة.
فقدان البصر
ما األسباب الرئيسية
لفقدان البصر لدى
األطفال؟
٭ إجم����اال األطف����ال الذين
يصلون لهذه املرحلة تكون
لديهم مش����اكل خلقية وهي
اجللوكوم����ا (امل����اء األزرق
اخللقي) أو مش����اكل خلقية
بعصب العني والشبكية وهذه
احلاالت ليست كثيرة ،ونراها
عادة عند األطفال املولودين
آلباء وأمه����ات أقارب درجة
أولى خاص����ة ودرجة ثانية
أقل ،وهذا غير اإلصابات التي
حتدث ب��ي�ن األطفال نتيجة
شجاراتهم.
ما نصائحكم لألمهات
للمحافظة على صحة
عيون أطفالهن؟
٭ عليه���ن االنتب���اه لعيون
أطفاله���ن إذا كان���ت مصابة
باحلول ،وعند الشك في ذلك
عليه���م ان يذهنب الى طبيب
اختصاص���ي للتأكد من عدم
وجود احلول .وال يوجد بالطب
ما يصف احلول بأنه نوع من
أنواع اجلمال ،واملفروض ان
تفحص األمهات النظر عندما
يبدأ األوالد ف���ي الذهاب الى
املدرسة بني عمر  3و 4سنوات
حتى إذا لم يش���تك ابنها من
عينيه ،ألنه ال يشتكي إال إذا
كانت عين���اه االثنتان بهما
مش���كلة في النظ���ر ،أما إذا
كانت ع�ي�ن نظرها جيد فانه
يعتم���د عليه���ا ،ويصل الى
مرحلة متقدمة وهي الكسل
بالعني ،وهو مرض ال يعالج،
فاملفروض ان يكتشف باكرا
حتى يعالج.

اوال :ميكن����ك معرفة حالة بش����رتك
ووضعها الصحي ،حيث ان املرآة املكبرة
تكشف لك اصغر العيوب التي ميكن ان
حتويها بش����رتك ،مثال هل هناك مسام
متسعة او رؤوس س����وداء او جتاعيد
او رمبا حتوي بش����رتك على زعب او
حراشف او حتى الكلف؟
ثانيا :لتكتش����في النش����اط الغددي
لبش����رتك يلزمك هنا منديل من الورق
حني تضعيها على وجهك لبضع ثوان
ودون فرك حيث يجب عليك ان تضغطي
هذه احملارم على انفك وجبهتك ،وبعدها
عليك فحص الورقة بعناية فائقة ،فاذا
احت����وت الورقة على زي����وت او عالمة
دهنية فهذا دليل على ان هناك غددا في
بشرتك تعمل فوق قدرتها وطاقتها اما
اذا كانت هذه الورقة متسخة نوعا ما،
فهذا دليل على ان غددك تعمل بش����كل
صحيح وس����ليم وصحي ،اما اذا كانت
الورقة نظيفة من دون بقع فهنا عليك
ان تعلمي ان بشرتك غير مزيتة بالدرجة
املطلوبة.
ثالثا :عليك فحص درجة احلموضة
في بشرتك ،وهو نفس ما نقصد به عامل
« »PHويلزمك لتحديده ورق الليتوس،
حيث ميتاز هذا الورق بلونه االزرق كما
ميت����از بتحوله الى اللون االحمر اذا ما
المس احلامض ،وملعرفة درجة حموضة
بشرتك عليك اوال غسل وجهك جيدا باملاء
والصابون وبعد ساعة من الزمن ضعي
ورقة الليتوس على وجهك ملدة دقيقة الى
دقيقة ونصف ثم انزعيها وهنا عليك ان
متيزي وتركزي جيدا اذا حتولت الورقة
الى اللون الوردي او الليلكي هنا بشرتك
حتوي احلموضة الكافي����ة واخيرا اذا
حتولت الورقة للون األحمر الوردي فهذا
دليل على زيادة احلوضة في بشرتك،
ما يؤدي الى ان تكون بشرتك حساسة
ورقيقة تبعا لعمرك.
طرق الوقاية من حب الشباب
اهم طرق الوقاية من حب الش����باب
تنظيف البشرة يوميا بالصابون وحامض
الفنيك او حام����ض اللبنيك ،واذا كانت
البشرة سميكة تنظف تنظيفا سطحيا
باستعمال كحول بنسبة  %90او كحول
مع الكافور بنسبة  %5ويجب وقف العالج
االخير اذا ظهر اي حتسس للبشرة.
وميكن استعمال دهان يحتوي على
كمية مركزة من خميرة البيرة ،كما ان
املياه الكبريتية مفيدة الحتوائها على
كمية كبيرة من مادة الكبريت.
وال تهملي استشارة الطبيب املختص
بالغدد ،فهو الذي يستطيع ان يعطيك
العالج الناجح ،كما يجب أال تلمس����ي
هذه الدمامل بأصابعك او ان تخرجي ما
فيها من صديد بطريقة العصر ،فإن هذا
يسبب زيادة في التهاب اجللد وتفاقم
حالة احلبوب .وقد يس����بب التدليك او
التعرض الشعة الشمس اضرارا للبشرة
املصابة بحب الشباب.
وحسبما بينته الدراسات الطبية فإن
حب الشباب يعد املشكلة الصحية األولى
التي يعاني منها معظم طالب املدارس
الثانوية ما يؤثر على حالتهم النفسية
ويزيد من قلقهم وتوترهم ويؤثر بالتالي
على حتصيلهم الدراسي.
وتبني بعض االبحاث ان القلق وعدم
اس����تقرار احلالة النفس����ية ينجم عنه
ظهور حلب الشباب ،حيث ان العوامل
النفسية تعمل على تهيج اجللد وحدوث
اضطرابات في الهرمونات ما يؤدي الى
زيادة الدهون في بش����رة الوجه ،وهذا
ينجم عنه ظهور حب الشباب الذي هو
التهاب مزمن في الغدد الدهنية باجللد،
وعليه فالعامل النفسي له دور كبير في
ظهور حب الشباب وتركه ندوب ،وآثاره
تشوه البشرة.
ويعتمد عالج حب الشباب على مرحلة
االصابة ،ف����اذا كانت احلبوب في بداية
ظهورها فقد ينص����ح الطبيب املعالج
باس����تخدام االدوية املنظمة لهرمونات
اجلسم وخصوصا هرمون االندروجني
املسؤول عن زيادة نشاط الغدد الدهنية
في اجلسم.
كما قد ينصح الطبيب باس����تعمال
االدوية التي تعمل على تقليل نش����اط
الغدد الدهنية وقد ثبت ان استخدام تلك
االدوية اعطى نتائج ممتازة.
٭ استشاري األمراض الجلدية

