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 إلتهاب العين

  عن الحالة

يمكن أن تصيب التهابات العين مقلة العين أو المنطقة المحيطة بها، وهي بشكل عام عبارة عن كائنات دقيقة يمكنها أن تكون 
 .روسات والبكتيريا والفطرياتضارة، وتشمل الفي

 

 األعراض

 احمرار العينين 

 األلم 

 خروج إفرازات من العينين 

 نزول الدمع من العينين 

 جفاف العينين 

 حساسية للضوء 

 تورم العينين 

 تورم المنطقة المحيطة بالعينين 

 حكة 

 عدم وضوح الرؤية 

  

 أسباب التهاب العين وأنواعه

 يا أو الفيروسات، كما أنه شديد العدوى وغالباً ما يصيب األطفال في هو إنتان شائع تسببه عادةً البكتير التهاب الملتحمة
المدارس أو في غيرها من األماكن األخرى، حيث ينتقل بسهولة من طفل آلخر. يؤدي هذا االلتهاب إلى تلّون العين بلون 

 .”العين الوردية“وردي خفيف، ولهذا السبب يُعرف أيضاً باسم 

هناك أنواع أخرى من اإلنتانات تسببها الفيروسات )التهاب القرنية الفيروسي(، مثل الهربس العيني الناجم عن فيروس الهربس 
 .البسيط

 التهاب القرنية الفطري( قد تنجم عن إصابة تسمح للفطريات بدخول المنطقة. ويكون األشخاص الذين  التهاب العين الفطرية(
رضة لإلصابة باإلنتانات التي تسببها الطفيليات )التهاب القرنية باألميبا الشوكية(، والتي يمكن يضعون العدسات الالصقة ع

أن تكون خطيرة، ومهددة للبصر. يجب على من يضع العدسات الالصقة عموماً اتخاذ االحتياطات الخاصة والتأكد من 
 .العناية الجيدة بالعدسات وتنظيفها بشكل صحيح

https://www.allaboutvision.com/conditions/red-eyes.htm
https://www.allaboutvision.com/conditions/eye-discharge.htm
https://www.allaboutvision.com/conditions/dryeye.htm
https://www.allaboutvision.com/conditions/lightsensitive.htm
https://www.allaboutvision.com/conditions/swollen-eyelids.htm
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 )هو إنتان شائع جداً في بعض الدول النامية، حيث أنه أيضاً أحد األسباب الرئيسية للعمى. يمكن  التراخوما )الرمد الحبيبي
أن ينتشر عن طريق الذباب، وتكون إعادة اإلصابة باإلنتان هي إحدى المشاكل الرئيسية. وبالتالي، من الضروري الحفاظ 

 .لعالجعلى النظافة المناسبة والحصول على ا

 هو إنتان بكتيري يصيب العين من الداخل )بسبب إصابة أو بشكل تاٍل لعملية جراحية في العين في  التهاب باطن المقلة
حاالت نادرة(، ويمكن أن يسبب العمى إذا لم يتم الحصول على عالج فوري بمضاد حيوي قوي. هناك أيضاً نوع من العفن 

نادر الحدوث. يمكن للعفن الذي يصل إلى داخل العين أن يسبب التهاب باطن  يمكن أن يسبب هذه المشكلة، رغم أن ذلك
 .المقلة، وإن كان ذلك بشكل نادر

 .هي إنتان يصيب باطن الجفون البردة )كيس الجفن(

 هو التهاب في القنوات الدمعية تقوم بسد نظام تصريف الدموع من العينين التهاب كيس الدمع. 

   يمكن أن يصيب األنسجة الرخوة حول الجفون ويعّد حالة طارئة خطيرة تحتاج إلى عالج  جاجيالتهاب النسيج الخلوي الح
 .لمنع انتشارها

 العالج

من خالل التشخيص والعالج المبكرين، تُشفى معظم اإلنتانات البكتيرية الشائعة باستخدام األدوية الموصوفة مثل المضادات 
 .الحيوية، على شكل قطرات عين ومراهم وكمادات

وتختفي معظم اإلنتانات الفيروسية دون عالج يُذكر، ولكن في حال كانت شديدة، فقد يلزم أخذ قطرات مضادة للفيروسات لتقليل 
 .االلتهاب

 


