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

سؤال في الصحة

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 1.6 مرة مع الفترة الفاصلة 
الطويلة مقارنة مع الجرعات ذات الفترات الفاصلة 
القصيرة )3-4 أسابيع(، 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.

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
ابنتي عمرها خمس سنوات ونصف 
ولبست  الفخذ  في  لها كسر  حصل 
واآلن  أسابيع،   9 ملــدة  بنطلون جبس 
الـــجـــبـــس.. متى  بــعــد أن قـــامـــت بــفــك 
والــحــركــة  للمشي  تــعــود  أن  يمكنها 
مــرة أخـــرى؟ وهــل يــجــوز تشجيعها 
على املشي؟ أو أنها تسند على شيء 

أو أحد؟

األخت الكريمة؛
كــســور الــفــخــذ فـــي األطـــفـــال يتم 
عالجها غالبا بالجبس ملدة 8 - 
نــوع ومكان  أسبوعا، حسب   12
الـــكـــســـر ودرجــــــــة تــفــتــت الــكــســر. 
وبعد فك الجبس يحتاج الطفل 
لفترة من املساعدة أثناء املشي، 
نـــظـــرا لــضــعــف الـــعـــضـــالت بــعــد 

البقاء في الجبس ملدة طويلة.
وبعد مرور حوالى 3 - 4 أسابيع 
يستطيع الطفل الحركة بطريقة 

طبيعية.
لــــكــــن، بــــالــــرغــــم مـــــن اإلحــــســــاس 
ــبـــح طــبــيــعــيــا  ــــيء أصـ ــأن كــــل شـ ــ  بـ
ــبــــعــــد عــن  ــالــ مــــــا زلــــــــت أنـــــصـــــح بــ
مــمــارســة الــريــاضــة حــتــى تقوى 
ــة  ــابــ إصــ ــــدث  ــحـ ــ تـ وال  الـــــعـــــظـــــام، 

بسهولة مرة أخرى.
ــام تــحــتــاج  ــظـ ــعـ ــه عــــــام، الـ وبــــوجــ
ملـــدة مـــن أربـــعـــة إلـــى ســتــة أشــهــر 
الــعــظــام حتى تعود  الــتــئــام  بعد 
العظام قوية مرة أخرى لتتحمل 
مــمــارســة الــريــاضــة الــتــالحــمــيــة، 
الـــــتـــــي تــــحــــتــــاج إلــــــــى الــــقــــفــــز أو 
االصــطــدام مثل كــرة الــقــدم. وفي 
بعض األحيان تؤدي عوامل مثل 
الكالسيوم  أو  د  فيتامني  نقص 

إلى تأخر هذه املرحلة.
لــــــذلــــــك، أنـــــصـــــح بــــعــــمــــل فــحــص 
لنسبة فيتامني د بالدم، خاصة 
ملن تعرض لكسر نتيجة إصابة 

طفيفة.

د. بالل إبراهيم
أخصائي اإلصابات وجراحات العظام

معلومة تهمك

ألسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

قطرات العين 
أنور نعمة

عندما تصبح عيناك محتقنتني بالدم بسبب 
الحساسية أو ألسباب أخرى، قد يكون أول ما 
إزالــة احتقان  تفكر فيه هو استخدام قطرات 
الــــعــــني لـــتـــهـــدئـــة الـــتـــهـــيـــج واســــتــــعــــادة ملــعــان 
عينيك، وتتوفر عــدة أنـــواع مــن قــطــرات إزالــة 
احتقان العني، ويختلف كل منها في تركيبته 

الكيميائية، وبالتالي طريقة عمله.
وتــعــمــل هـــذه الــقــطــرات بــشــكــل أســـاســـي وفــق 

إحدى الطريقتني:
- تضييق األوعــيــة الــدمــويــة.. تتضمن بعض 
قطرات تخفيف االحمرار األدوية التي تتسبب 
في  الدموية  األوعــيــة  )انقباض(  في تضييق 
الــعــني، وهــو مــا يجعل األوعــيــة الــدمــويــة أقل 
ــلـــون األحـــمـــر في  وضـــوحـــا، مــمــا يــقــلــل مـــن الـ

الصلبة )الجزء األبيض من العني(.
ــة.. تـــحـــوي قــــطــــرات الــعــني  ــوبــ - إضــــافــــة الــــرطــ
ــواد تــشــحــيــم ملـــنـــع الــجــفــاف  ــ ــرى عـــلـــى مــ ــ ــ األخـ
وتــــرطــــيــــب بــــيــــاض الــــعــــني لـــجـــعـــلـــهـــا تــشــعــر 
بــتــحــســن، وفــــي بــعــض الــــحــــاالت تـــبـــدو أكــثــر 

بياضا وفق هذه العملية.
ــبـــارك أن بــعــض أســبــاب  ــتـ ولـــكـــن ضـــع فـــي اعـ
احمرار العني قد تحتاج إلى أكثر من القطرات 
ــادة لـــالحـــتـــقـــان، فــقــد تــتــطــلــب الـــعـــدوى  املــــضــ
إلــى قطرات من  املثال  البكتيرية، على سبيل 

املضادات الحيوية التي يصفها الطبيب.

مزيالت االحتقان
ــة  ــان املــنــتــج الـــرائـــد إلزالــ لــســنــوات عـــديـــدة، كــ
العني هو رباعي هيدروزولني، وهو  احتقان 
ال يستلزم وصــفــة طــبــيــة، ويــعــمــل عــن طريق 
الــشــرايــني فــي العينني، وفــي عــام 2017،  فتح 
ــرات  ــرطــ ــــن طــ ــة مــنــخــفــضــة مـ ــرعــ ــمــــدت جــ ــتــ اعــ
بــريــمــونــيــديــن، الــــذي جـــرى وصــفــه ألول مــرة 

لعالج الجلوكوما.
وتـــحـــوي مــعــظــم قـــطـــرات الـــعـــني املــســتــخــدمــة 
على نــطــاق واســـع، ســـواء كــانــت موصوفة أو 
بدون وصفة طبية، على مزيالت االحتقان أو 

مضادات الهيستامني.
ــادات الــهــيــســتــامــني عــمــل مـــادة  وتــمــنــع مــــضــ
كيميائية تسمى الهيستامني، والتي تفرزها 
 إلصابة أو تفاعل تحسسي.

ً
الخاليا استجابة

يسبب  الـــذي  الهيستامني،  يـــؤدي  أن  ويمكن 
تـــفـــاعـــال الــتــهــابــيــا فــــي الـــجـــســـم، لــلــعــديــد مــن 
األعــــــــــراض، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــحـــكـــة والــعــطــس 

واحمرار العينني.

مزيلة  العين  استخدام قطرات  كيفية 
االحتقان؟

ــتـــي تـــصـــرف بــــدون  ــعـــني الـ تــعــتــبــر قــــطــــرات الـ
وصــفــة طــبــيــة آمــنــة لــالســتــخــدام بــشــكــل عــام، 
مــع ضــــرورة الــتــأكــد مــن أن أي مــنــتــج تضعه 
في عينك قد جرت املوافقة عليه من الجهات 

املعنية املعتمدة في بلدك.
وإذا جّربت قطرات العني وشعرت بتهّيج في 
عينيك أو عدم الراحة أخبر طبيبك. قد تحتاج 
إلــى تجربة عالمة تجارية أخــرى أو تقليص 

عدد مرات استخدامك للمنتج.
تــقــتــرح الــعــديــد مـــن مــلــصــقــات قـــطـــرات الــعــني 
وضــــع نــقــطــة أو نــقــطــتــني فـــي كـــل عــــني، حتى 
أربـــع مـــرات فــي الــيــوم. لــكــن إذا كــنــت بحاجة 
للعني بشكل متكرر على  قــطــرات  إلــى وضــع 
مــدى بضعة أيــام لعالج االحــمــرار، فيجب أن 

يفحص الطبيب عينيك.

طريقة وضع القطرات
- اغسل يديك جيدًا.

- اسحب جفنك السفلي.

- ضع قطرة واحدة في كل عني.
- ال تستخدم أكثر من 4 مــرات في اليوم )كل 

6-8 ساعات(.

هل قطرات إزالة االحتقان آمنة؟
تعتبر قطرات إزالة االحتقان آمنة بشكل عام، 
لكن استخدامها بكثرة قد يخفي حالة تحتاج 
اللون  أن  القرنية. كما  قــرحــة  عـــالج، مثل  إلــى 
األصفر في بياض العني قد يكون عالمة على 

مرض الكبد.
أيضا  اليومي  االستخدام  يتسبب  أن  ويمكن 
أكثر  قــد تصير عيناك  ــداد«،  ــ االرتـ »تأثير  فــي 
احــمــرارا بعد زوال الـــدواء. وهــذا شائع بشكل 
وكلوريد  تتراهيدروزولني  قطرات  في  خاص 
البنزالكونيوم، حيث قد تهّيج املادة الحافظة 

عينيك.

اآلثار الجانبية لقطرات إزالة االحتقان
- يمكن أن تــتــالشــى آثـــار قــطــرات الــعــني التي 
أن  الــدمــويــة، ويمكن  األوعــيــة  تسبب تضييق 
تصبح الــعــني أكــثــر احـــمـــرارا مــمــا كــانــت عليه 
التأثير  هــذا  الــقــطــرات. يسمى  اســتــخــدام  قبل 
الــجــانــبــي بـــاالحـــمـــرار االرتــــــــدادي، ويــمــكــن أن 
يــتــفــاقــم بـــمـــرور الــــوقــــت. لـــذلـــك قـــد تـــرغـــب في 
التفكير فــي اســتــخــدام قــطــرات مــرطــبــة للعني 
عينيك  لجعل  كافية  كانت  إذا  مــا  ملعرفة  أوال 

تبدو أفضل وتشعر بتحسن.
- وكــمــا ذكـــرنـــا، تــحــوي بــعــض قـــطـــرات الــعــني 
أيضا على مواد حافظة ملنحها مدة صالحية 
ــواد الــحــافــظــة يــمــكــن أن تهيج  ــ ــــول، لــكــن املـ أطـ
الــعــني.. ابــحــث عــن قــطــرات الــعــني الــخــالــيــة من 

املواد الحافظة بدال من ذلك.

- يجب عــدم اســتــخــدام قــطــرات الــعــني املهدئة 
لـــالحـــمـــرار ألكـــثـــر مـــن 72 ســـاعـــة. إذا اســتــمــر 
ــــرى بــعــد 3 أيـــام،  االحـــمـــرار أو األعـــــراض األخـ

يجب أن ترى طبيب عيون للتقييم.
الـــجـــلـــوكـــومـــا ضــيــقــة  ــن  تـــعـــانـــي مــ - إذا كـــنـــت 
الـــزاويـــة، فيجب عليك عــدم اســتــخــدام قطرات 
العني املهدئة لالحمرار املصنوعة من مزيالت 
االحتقان، ويمكن أن تــؤدي إلى تفاقم حالتك 
وتتسبب في اإلصــابــة بــزرق انــســداد الــزاويــة، 

وهي حالة طبية طارئة.
متنوعة  بمجموعة  الجلوكوما  عــالج  يجري 
مــن األدويــــة، بما فــي ذلــك قــطــرات الــعــني التي 
صرف بوصفة طبية والتي تساعد في تقليل 

ُ
ت

الضغط داخل العني.
- بــعــض الـــنـــاس يــمــكــن أن تــظــهــر لــديــهــم آثـــار 
ــر ال. يــمــكــن أن  ــ جــانــبــيــة بــيــنــمــا الــبــعــض اآلخـ
تشمل اآلثار الجانبية األكثر شيوعا ما يأتي:

. شعور حارق في عينيك.
. رؤية ضبابية.

. عيون جافة أو حكة.
. التفريغ أو التمزق املفرط.

. 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
األزرق  الــــلــــون  ذات  الــــعــــني  قــــطــــرات  حـــظـــيـــت 
التغطية  مــن  والكثير  املشاهير  بــني  بشعبية 
اإلعالمية في عام 2016، وأنها تتصدى مؤقتا 
الــصــلــبــة لجعل  ــرار فـــي  ــمـ ــرار أو أحـ ــفـ ألي أصـ
العيون تبدو أكثر بياضا وأكثر إشراقا. لكن 
بعضها يــحــتــوي عــلــى مــكــونــات مــثــل حمض 
 C1420651 الــبــوريــك وصــبــغــة زرقــــاء تــســمــى
وهــو  األزرق،  امليثيلني  بــاســم  أيــضــا  ويــعــرف 

غير آمن ويحتمل أن يكون ساما.

إشراقا  أكثر  العيون  إلبــقــاء  نصائح 
وصحة

ــك اتــــــخــــــاذ خــــــطــــــوات أخــــــــــرى بـــجـــانـــب  ــنـ ــكـ ــمـ يـ
استخدام قطرات العني للمساعدة في تجنب 
االحمرار وتهيج العني. إليك بعض النصائح 

لتجربتها:
- ابـــــق رطـــبـــًا وتـــجـــنـــب الــــهــــواء الــــجــــاف. مــثــل 
ــن جـــســـمـــك، تــعــتــمــد عـــيـــنـــاك عــلــى  ــل جـــــزء مــ كــ
مستويات السوائل الصحية للعمل والشعور 
بأفضل حال. لكن التعرض للبيئات الداخلية 
أو الخارجية شديدة الجفاف يمكن أن يسلب 

عينيك بعض الرطوبة بسهولة.

القطرات مزيلة االحتقان 
قد توفر نتائج سريعة، 

لكن بعض أسباب احمرار 
العين تحتاج لقطرات 

عالجية أخرى

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

كيف تزيد المناعة المكتسبة ضد المتحور دلتا؟

Saturday 24 July 2021
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أنواعها ومخاطر استخدامها


