الأ�ستجماتيزم(الالب�ؤرية)

الوقائع
•

الأ�ستجماتيزم �إعتالل ب�صري قابل للعالج من �ش�أنه
الت�س ّبب بر�ؤية �ضبابية و�أمل يف الر�أ�س.

•

وهي خلل يف الإنك�سار ال�ضوئي يعجز من خالله جهاز
العني الب�صري عن تركيز الأ�شعة املنعك�سة من الأج�سام
يف ب�ؤرة (نقطة) حمددة على �شبكة العني.

•	�إنّ خط�أ الإنك�سار ال�ضوئي يف العني امل�صابة
بالأ�ستجماتيزم ناجت عن �إختالف يف درجة الإنك�سار
احلا�صل على م�ستوى خطوط تن�صيف خمتلفة .على
�سبيل املثال قد ترت ّكز ال�صورة بو�ضوح على ال�شبكية يف
�أي من امل�ستويني.
•

قد حتدث الأ�ستجمية عندما يكون �سطح العني الأمامي �أو
ال�سطح العد�سة غري م�ست ٍو (�إنحناءات و�إلتواءات) حيث
يحول �سطح القرنية غري املتنا�سق دون تر ّكز النور كما
ينبغي على ال�شبكية التي ت�ش ّكل ال�سطح امل�ستقبل لل�ضوء
يف اجلزء اخللفي من العني .نتيجة لذلك ت�صبح الر�ؤية
�ضبابية من ك ّل امل�سافات.

مقطع ع ْر�ضي لعني طبيعية
العد�سة

ال�شبكية

العد�سة
(�شكل كرة القدم)

�شعاع �ضوئي
عمودي
�شعاع �ضوئي �أفقي

نقطة الإت�صال
(ال�شعاعان ال�ضوئيان الأفقي
والعمودي ي�شرتكان بنف�س الب�ؤرة)

مقطع ع ْر�ضي لعني م�صابة بالأ�ستجمية
العد�سة
العد�سة
(�شكل كرة الركبي)

ال�شبكية
النقطة الب�ؤرية الأوىل

النقطة الب�ؤرية الثانية
�شعاع �ضوئي
عمودي
�شعاع �ضوئي �أفقي

منطقة �ضبابية
(ال�شعاعان ال�ضوئيان الأفقي والعمودي
يرتكزان على ب�ؤرتني خمتلفتني)

ما هي �أعرا�ض
الأ�ستجماتيزم ؟
الأ�ستجماتيزم ال�شديد
• ر�ؤية �ضبابية وم� ّشو�شة يف النظر البعيد والقريب على
ال�سواء.
الأ�ستجماتيزم املعتدل:
• ر�ؤية �ضبابية عن م�سافة مع ّينة
•

عينان تاعبتان �أو ذابلتان

•

�صعوبة يف الرتكيز والقراءة

•

�صداع خا�صة لدى التعديل البـ�ؤري (تركيز الب�صر على
الأ�شياء)

كيف يت ّم ت�شخي�ص الأ�ستجماتيزم؟
أخ�صائي
ينبغي �أن ّ
يتم ت�شخي�ص الأ�ستجماتيزم بوا�سطة � ّ
قيا�سات النظر ،ج ّراح العيون �أو �إ�ست�شاري عيون ذو كفاءة
موثقة.
يجب �إجراء فح�ص �شامل لقيا�س ق ّوة الب�صر لتقييم مدى
الإ�صابة وحتديد درجاتها.
يتم تقييم الأ�ستجماتيزم لدى الأطفال غري القادرين على
ّ
الإجابة عن �أ�سئلة �أخ�صائي قيا�س النظر حول ما يرونه
بوا�سطة جهاز تنظري ال�شبكية الذي ي�ستخدم ال�ضوء
املنعك�س.

كيف يت ّم عالج الأ�ستجماتيزم؟
يتم ت�صحيح الأ�ستجماتيزم بوا�سطة
يف معظم احلاالت ّ
ً
خ�ص�صيا لهذه احلالة.
نظارات �أو عد�سات ال�صقة ُ�ص ّممت ّ
الأ�ستجماتيزم املعتدل قد اليحتاج عالج ًا �إ ّال �إذا كان امل�صاب
يجهد ب�صره يف �أعمال دقيقة ك�إ�ستخدام الكمبيوتر على
�سبيل املثال.
يف بع�ض احلاالت ميكن تـ�صحـيح الأ�ستجماتيزم عن طريق
اجلراحة بالليزر لـتـغـيـري مـعـ ّدل �إنـك�سار ال�ضوء عـرب
القرنية �أو العد�سة.
عني طبيعية

عني م�صابة بالأ�ستجماتيزم

كيف ت�صل �إلينا
يقـع م�ست�شـفى مورفيلدز دبي للعيون يف بنـاية الرازي داخـل
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25° 14'02.0"N , 055° 19'07.9"E :اإلحداثيات

م�ست�شفى مورفيلدز دبي للعيون

،مدينة دبي الطبية
،1  منطقة،505054 ب.�ص
،3  الطابق، مبنى هـ،64 بناية الرازي
.م.ع. �أ، دبي
+971 4 429 7888 هاتف
www.moorfields.ae

:�ساعات العمل

، م�سا ًء6:00  �صباح ًا �إىل8:00 ،ال�سبت �إىل اخلمي�س
للمعلومات والن�صائح حول �أمرا�ض العيون وعالجها من قبل
.كادر خمت�ص وم�ؤهل

