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صحة

عندما تحتقن العين قد تفكر في استخدام قطرات إزالة احتقان العين،
فما هي هذه القطرات؟ وما هي مخاطرها؟

قطرات العين

أنواعها ومخاطر استخدامها

أنور نعمة

عندما تصبح عيناك محتقنتني بالدم بسبب
الحساسية أو ألسباب أخرى ،قد يكون أول ما
تفكر فيه هو استخدام قطرات إزالــة احتقان
الـ ـع ــن ل ـت ـه ــدئ ــة ال ـت ـه ـي ــج واس ـ ـت ـ ـعـ ــادة مل ـعــان
عينيك ،وتتوفر عــدة أن ــواع مــن قـطــرات إزالــة
احتقان العني ،ويختلف كل منها في تركيبته
الكيميائية ،وبالتالي طريقة عمله.
وتـعـمــل ه ــذه ال ـق ـطــرات بـشـكــل أس ــاس ــي وفــق
إحدى الطريقتني:
 تضييق األوعـيــة الــدمــويــة ..تتضمن بعضقطرات تخفيف االحمرار األدوية التي تتسبب
في تضييق (انقباض) األوعـيــة الدموية في
الـعــن ،وهــو مــا يجعل األوع ـيــة الــدمــويــة أقل
وض ــوح ــا ،م ـمــا يـقـلــل م ــن ال ـل ــون األح ـم ــر في
الصلبة (الجزء األبيض من العني).
 إض ــاف ــة ال ــرط ــوب ــة ..ت ـح ــوي قـ ـط ــرات الـعــناألخ ـ ــرى ع ـلــى م ـ ــواد ت ـش ـح ـيــم مل ـنــع ال ـج ـفــاف
وت ــرطـ ـي ــب ب ـ ـيـ ــاض ال ـ ـعـ ــن ل ـج ـع ـل ـه ــا ت ـش ـعــر
ب ـت ـح ـســن ،وف ــي ب ـعــض الـ ـح ــاالت ت ـب ــدو أكـثــر
بياضا وفق هذه العملية.
ول ـك ــن ض ــع ف ــي اع ـت ـب ــارك أن ب ـعــض أس ـبــاب
احمرار العني قد تحتاج إلى أكثر من القطرات
املـ ـض ــادة ل ــاح ـت ـق ــان ،ف ـقــد تـتـطـلــب ال ـع ــدوى
البكتيرية ،على سبيل املثال إلــى قطرات من
املضادات الحيوية التي يصفها الطبيب.
مزيالت االحتقان

ل ـس ـنــوات ع ــدي ــدة ،ك ــان امل ـن ـتــج ال ــرائ ــد إلزال ــة
احتقان العني هو رباعي هيدروزولني ،وهو
ال يستلزم وصـفــة طـبـيــة ،ويـعـمــل عــن طريق
فتح الـشــرايــن فــي العينني ،وفــي عــام ،2017
اعـ ـتـ ـم ــدت ج ــرع ــة م ـن ـخ ـف ـضــة مـ ــن ط ــرط ــرات
بــريـمــونـيــديــن ،ال ــذي ج ــرى وص ـفــه ألول مــرة
لعالج الجلوكوما.
وتـ ـح ــوي م ـع ـظــم قـ ـط ــرات ال ـع ــن املـسـتـخــدمــة
على نـطــاق واس ــع ،ســواء كــانــت موصوفة أو
بدون وصفة طبية ،على مزيالت االحتقان أو
مضادات الهيستامني.
وت ـم ـنــع مـ ـض ــادات ال ـه ـي ـس ـتــامــن ع ـمــل م ــادة
كيميائية تسمى ً الهيستامني ،والتي تفرزها
الخاليا استجابة إلصابة أو تفاعل تحسسي.
ويمكن أن ي ــؤدي الهيستامني ،ال ــذي يسبب
ت ـفــاعــا ال ـت ـهــاب ـيــا ف ــي ال ـج ـس ــم ،ل ـل ـعــديــد مــن
األعـ ـ ـ ـ ــراض ،ب ـم ــا ف ــي ذل ـ ــك ال ـح ـك ــة وال ـع ـطــس
واحمرار العينني.
كيفية استخدام قطرات العين مزيلة
االحتقان؟

ت ـع ـت ـبــر قـ ـط ــرات ال ـع ــن ال ـت ــي ت ـص ــرف ب ــدون
وص ـفــة طـبـيــة آم ـنــة لــاسـتـخــدام بـشـكــل عــام،
مــع ضـ ــرورة الـتــأكــد مــن أن أي مـنـتــج تضعه
في عينك قد جرت املوافقة عليه من الجهات
املعنية املعتمدة في بلدك.
ّ
وإذا ّ
بتهيج في
جربت قطرات العني وشعرت
عينيك أو عدم الراحة أخبر طبيبك .قد تحتاج
إلــى تجربة عالمة تجارية أخــرى أو تقليص
عدد مرات استخدامك للمنتج.
تـقـتــرح ال ـعــديــد م ــن مـلـصـقــات ق ـط ــرات الـعــن
وض ــع نـقـطــة أو نـقـطـتــن ف ــي ك ــل ع ــن ،حتى
أرب ــع م ــرات فــي ال ـيــوم .لـكــن إذا كـنــت بحاجة
إلــى وضــع قـطــرات للعني بشكل متكرر على
مــدى بضعة أيــام لعالج االحـمــرار ،فيجب أن
يفحص الطبيب عينيك.
طريقة وضع القطرات

 اغسل يديك جيدًا. -اسحب جفنك السفلي.

اقرأ التعليمات بعناية كي تقي نفسك من آثار جانبية غير مرغوب فيها ()Getty

 ضع قطرة واحدة في كل عني. ال تستخدم أكثر من  4مــرات في اليوم (كل 8-6ساعات).
هل قطرات إزالة االحتقان آمنة؟

تعتبر قطرات إزالة االحتقان آمنة بشكل عام،
لكن استخدامها بكثرة قد يخفي حالة تحتاج
إلــى ع ــاج ،مثل قــرحــة القرنية .كما أن اللون
األصفر في بياض العني قد يكون عالمة على
مرض الكبد.
ويمكن أن يتسبب االستخدام اليومي أيضا
فــي «تأثير االرتـ ــداد» ،قــد تصير عيناك أكثر
احـمــرارا بعد زوال ال ــدواء .وهــذا شائع بشكل
خاص في قطرات تتراهيدروزولني وكلوريد
البنزالكونيوم ،حيث قد ّ
تهيج املادة الحافظة
عينيك.
اآلثار الجانبية لقطرات إزالة االحتقان

 يمكن أن تـتــاشــى آث ــار ق ـطــرات الـعــن التيتسبب تضييق األوعـيــة الــدمــويــة ،ويمكن أن
تصبح الـعــن أكـثــر اح ـمــرارا مـمــا كــانــت عليه
قبل اسـتـخــدام الـقـطــرات .يسمى هــذا التأثير
الـجــانـبــي ب ــاالح ـم ــرار االرتـ ـ ـ ــدادي ،ويـمـكــن أن
ي ـت ـفــاقــم ب ـم ــرور ال ــوق ــت .ل ــذل ــك ق ــد ت ــرغ ــب في
التفكير فــي اسـتـخــدام ق ـطــرات مــرطـبــة للعني
أوال ملعرفة مــا إذا كانت كافية لجعل عينيك
تبدو أفضل وتشعر بتحسن.
 وك ـمــا ذك ــرن ــا ،ت ـحــوي بـعــض ق ـط ــرات الـعــنأيضا على مواد حافظة ملنحها مدة صالحية
أطـ ــول ،لـكــن املـ ــواد الـحــافـظــة يـمـكــن أن تهيج
ال ـعــن ..ابـحــث عــن ق ـطــرات الـعــن الـخــالـيــة من
املواد الحافظة بدال من ذلك.

معلومة تهمك

القطرات مزيلة االحتقان
قد توفر نتائج سريعة،
لكن بعض أسباب احمرار
العين تحتاج لقطرات
عالجية أخرى

 .تورم الجفن.
 .هاالت حول األضواء.
 .الصداع.
 .تظهر األضواء أكثر سطوعًا من املعتاد.
 .العمى الليلي.
 .احمرار في العني أو البطانة الداخلية للجفن.
 .رؤية األلوان بشكل مختلف.
 .رؤية مزدوجة.
ماذا عن قطرات العين الملونة

 يجب عــدم اسـتـخــدام قـطــرات الـعــن املهدئةل ــاح ـم ــرار ألك ـث ــر م ــن  72س ــاع ــة .إذا اسـتـمــر
االحـ ـم ــرار أو األع ـ ــراض األخـ ــرى بـعــد  3أي ــام،
يجب أن ترى طبيب عيون للتقييم.
 إذا ك ـن ــت ت ـع ــان ــي م ــن ال ـج ـل ــوك ــوم ــا ضـيـقــةالــزاويــة ،فيجب عليك عــدم اسـتـخــدام قطرات
العني املهدئة لالحمرار املصنوعة من مزيالت
االحتقان ،ويمكن أن تــؤدي إلى تفاقم حالتك
وتتسبب في اإلصــابــة بــزرق انـســداد الــزاويــة،
وهي حالة طبية طارئة.
يجري عــاج الجلوكوما بمجموعة متنوعة
مــن األدويـ ــة ،بما فــي ذلــك قـطــرات الـعــن التي
ُ
تصرف بوصفة طبية والتي تساعد في تقليل
الضغط داخل العني.
 بـعــض ال ـنــاس يـمـكــن أن تـظـهــر لــديـهــم آثــارجــانـبـيــة بـيـنـمــا ال ـب ـعــض اآلخـ ــر ال .يـمـكــن أن
تشمل اآلثار الجانبية األكثر شيوعا ما يأتي:
 .شعور حارق في عينيك.
 .رؤية ضبابية.
 .عيون جافة أو حكة.
 .التفريغ أو التمزق املفرط.

ح ـظ ـي ــت ق ـ ـطـ ــرات الـ ـع ــن ذات ال ـ ـلـ ــون األزرق
بشعبية بــن املشاهير والكثير مــن التغطية
اإلعالمية في عام  ،2016وأنها تتصدى مؤقتا
ألي أص ـف ــرار أو أح ـم ــرار ف ــي الـصـلـبــة لجعل
العيون تبدو أكثر بياضا وأكثر إشراقا .لكن
بعضها يـحـتــوي عـلــى مـكــونــات مـثــل حمض
ال ـبــوريــك وصـبـغــة زرقـ ــاء تـسـمــى C1420651
وي ـعــرف أيـضــا بــاســم امليثيلني األزرق ،وهــو
غير آمن ويحتمل أن يكون ساما.
نصائح إلبــقــاء العيون أكثر إشراقا
وصحة

ي ـم ـك ـن ــك ات ـ ـ ـخـ ـ ــاذ خ ـ ـ ـطـ ـ ــوات أخـ ـ ـ ـ ــرى ب ـج ــان ــب
استخدام قطرات العني للمساعدة في تجنب
االحمرار وتهيج العني .إليك بعض النصائح
لتجربتها:
 ابـ ــق رطـ ـب ــا وت ـج ـن ــب ال ـ ـهـ ــواء ال ـ ـجـ ــاف .مـثــلك ــل ج ـ ــزء م ــن ج ـس ـم ــك ،ت ـع ـت ـمــد ع ـي ـن ــاك عـلــى
مستويات السوائل الصحية للعمل والشعور
بأفضل حال .لكن التعرض للبيئات الداخلية
أو الخارجية شديدة الجفاف يمكن أن يسلب
عينيك بعض الرطوبة بسهولة.

كيف تزيد المناعة المكتسبة ضد المتحور دلتا؟
وجدت دراسة بريطانية أن الفترة الفاصلة األطول بني
جرعتي لقاح كوفيد( 19-فايزر) تؤدي لزيادة مستويات
األجسام املضادة مقارنة بالفترة األقصر ،لكن هناك
انخفاضا حادا في مستويات األجسام املضادة بعد الجرعة
األولى.
وقد تساعد هذه الدراسة في توجيه استراتيجيات
التطعيم ضد الساللة املتحورة «دلتا» ،حيث ذكر القائمون
على الدراسة التي تشرف عليها جامعة أكسفورد «الفترة
الفاصلة األطول بني الجرعتني تحفز مستويات األجسام
املضادة املثبطة ضد الساللة املتحورة دلتا بشكل رديء
بعد جرعة واحدة ولم يتم الحفاظ عليها خالل الفترة التي
تسبق الجرعة الثانية ،وبعد جرعتني من اللقاح ،كانت

مستويات األجسام املضادة املثبطة أعلى مرتني بعد
الفترة الفاصلة األطول بني الجرعتني» ،واألجسام املضادة
املثبطة تلعب دورا مهما في املناعة ضد فيروس كورونا
ولكن ليس بشكل كلي ،حيث تلعب الخاليا التائية
دورا أيضا ،ووجدت الدراسة أن مستويات الخاليا التائية
الكلية كانت أقل بمعدل  1.6مرة مع الفترة الفاصلة
الطويلة مقارنة مع الجرعات ذات الفترات الفاصلة
القصيرة ( 4-3أسابيع) ،لكن نسبة الخاليا التائية
«املساعدة» كانت أعلى مع الفترة الفاصلة الطويلة،
وتوصي بريطانيا حاليا بفترة فاصلة مدتها 8
أسابيع بني جرعتي اللقاح لحماية عالية ضد الساللة
املتحورة دلتا.

سؤال في الصحة

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
ابنتي عمرها خمس سنوات ونصف
حصل لها كسر في الفخذ ولبست
بنطلون جبس ملــدة  9أسابيع ،واآلن
ب ـعــد أن ق ــام ــت ب ـفــك ال ـج ـب ــس ..متى
يمكنها أن ت ـعــود للمشي والـحــركــة
مــرة أخ ــرى؟ وهــل يـجــوز تشجيعها
على املشي؟ أو أنها تسند على شيء
أو أحد؟
األخت الكريمة؛
ك ـســور ال ـف ـخــذ ف ــي األطـ ـف ــال يتم
عالجها غالبا بالجبس ملدة - 8
 12أسبوعا ،حسب نــوع ومكان
ال ـك ـس ــر ودرجـ ـ ـ ــة ت ـف ـتــت ال ـك ـســر.
وبعد فك الجبس يحتاج الطفل
لفترة من املساعدة أثناء املشي،
نـ ـظ ــرا ل ـض ـعــف الـ ـعـ ـض ــات بـعــد
البقاء في الجبس ملدة طويلة.
وبعد مرور حوالى  4 - 3أسابيع
يستطيع الطفل الحركة بطريقة
طبيعية.
ل ـ ـكـ ــن ،بـ ــالـ ــرغـ ــم م ـ ــن اإلح ـ ـسـ ــاس
بـ ــأن ك ــل شـ ــيء أص ـب ــح طـبـيـعـيــا
مـ ـ ــا زلـ ـ ـ ــت أنـ ـ ـص ـ ــح ب ــالـ ـبـ ـع ــد عــن
مـمــارســة الــريــاضــة حـتــى تقوى
الـ ـ ـعـ ـ ـظ ـ ــام ،وال ت ـ ـحـ ــدث إص ــاب ــة
بسهولة مرة أخرى.
وب ــوج ــه عـ ـ ــام ،الـ ـعـ ـظ ــام ت ـح ـتــاج
مل ــدة م ــن أرب ـع ــة إل ــى سـتــة أشـهــر
بعد الـتـئــام الـعـظــام حتى تعود
العظام قوية مرة أخرى لتتحمل
م ـمــارســة الــريــاضــة الـتــاحـمـيــة،
الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـح ـ ـتـ ــاج إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـق ـ ـفـ ــز أو
االص ـطــدام مثل كــرة الـقــدم .وفي
بعض األحيان تؤدي عوامل مثل
نقص فيتامني د أو الكالسيوم
إلى تأخر هذه املرحلة.
لـ ـ ــذلـ ـ ــك ،أنـ ـ ـص ـ ــح بـ ـعـ ـم ــل ف ـحــص
لنسبة فيتامني د بالدم ،خاصة
ملن تعرض لكسر نتيجة إصابة
طفيفة.
د .بالل إبراهيم
أخصائي اإلصابات وجراحات العظام
ألسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

