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Anisocoria



 تفاوت مساحھ البؤبؤ
 

طبیعي.  البؤبؤ عاده ھو شئ الیمنى والیسرى. تفاوت صغیر بمساحھ بین عینك البؤبؤ طبیبك الحظ اختالفا بمساحھ
االیمن اكبر من االیسر ایاما, وایاما اخرى تجدھما متساویین, واخرى االیسر اكبر من  البؤبؤممكن ان تالحظ ان 

   ممكن ان یكون عندك خلل باالعصاب. البؤبؤح و ثابت بمساحھ د فرق واضاالیمن بقلیل. لكن ان وج
 

ھ ھي بمركز القزحیھ. الحقیق السوداء ھیّ رالدائ المساحھھو البؤبؤ .من العین(ازرق, بني..الخ) ھو القسم الملون القزحیھ 
سع یتّ   البؤبؤلخافت ء افتحھ بالقزحیھ, وظیفتھ التحكم بكمیھ الضوء التي ستدخل العین. بالضو ھو عباره عن البؤبؤان 

 .لص لحمایھ العین من الضوء الزائدالدخال كمیھ ضوء اكبر, اما بالضوء الساطع فانھ یتق
 االعصاب تصل من الدماغ  للعینالعضلھ القابضھ والعضلھ الموسعھ. -البؤبؤ ناك عضلتان بالقزحیھ تحددان مساحھھ

. خلل بالعضلھ التي بالحالھ الطبیعیھ البؤبؤمساحھ را مرضیا باالعصاب یسبب تغیی خلل بھذه م بعمل العضلتین. لتتحكّ 
 ا واسعا.مرضیّ  بؤبؤااما خلل بالعضلھ القابضھ فینتج ضیق (صغیر).  بؤبؤبالعتمھ ینتج عنھ  البؤبؤتوسع 
 :مرضي صغیر بؤبؤ

 لجفن مفتوحا.سمباتیتي) یعمل على عضلھ صغیره اخرى تساھم بابقاء ا(بالعتمھ یدعى  البؤبؤالعصب الذي یوسع 
صغیرا والجفن منخفضا نسبیا من ذات الجھھ. ما یدعى بظاھره  البؤبؤعندما تطرْا مشكلھ بالعصب السمباتیتي نرى 

 ھورنر.

 
 ضرر باحد االعضاءلاشاره  شكلیمكن ان ت تسبب ضررا للعین اوفقدان النظر رغم ان ظاھره ھورنر بحد ذاتھا ال

 .بالعتمھ تالمس عده مباني (اعضاء) البؤبؤ. االعصاب التي توسع  الموجوده على طول العصب
 حیث تسیر مع الشریانھ  الى الرقبھ تصعد فوق الرئالحبل الشوكي و حدر للحبل الشوكي. تتركھي تبدْا بالدماغ ثم تن

بھذا  عضلھ الموسعھ بالقزحیھ. خلل باي مكانالسباتي. تلحق الشریان السباتي راجعھ للدماغ منھ تدخل العین واصلھ ال
كبرى وممكن ان یكون  ظاھره ھورنر. اكتشاف مكان الخلل وتشخیص المسبب لھ ھو ذات اھمیھ ینتج عنھالمسار 
لشریان السباتي كلھا امثلھ لمسببات خطیره لظاھره ر (تفسخ) بجدار اوي او تشطّ . جلطھ دماغیھ, ورم رئخطیرا

ن اصابھ اثناء الوالده. احیانا ال یمكن اكتشاف المسبب اخرى ظاھره ھورنر ممكن ان تنتج عورنر. بحاالت ھ
 والمریض یبقى بحالھ جیده.

ره ھورنر للتاكد من تشخیص ظاھ ممكن ان یجري لك طبیبك فحصا او اثنین مستعینا بنوع او اثنین من القطره
تجرى صور   ولمحاولھ تحدید مكان الخلل بالعصب (باي مرحلھ من مسار العصب ممكن ان تكمن المشكلھ).

لمشاھده المباني التي یعبر منھا العصب لھدف تشخیص  ) صور موجات مغناطیسیھMRIرادیولوجیھ دقیقھ, عاده (
 اسباب وارده لھذا الضرر.

 كبیرمرضي  بؤبؤ
(یدعى اوكولوموتور). العصب الثالث یعمل على عده  IIIوجزء من العصب الثالث عصب العضلھ القابضھ ھ

عضالت تحرك العین الى االعلى, الى االسفل والى الداخل (باتجاه االنف). ایضا یعمل على العضلھ التي تفتح الجفن 
رؤیھ مزدوجھ و/او , نارتخاء الجف .  وقوع خلل بالعصب الثالث  من الممكن ان  یسبب:للبؤبؤوالعضلھ القابضھ 

 .اواسع بؤبؤا



 
مدد بجدار الوعاء الدموي,  تلسبب وجود الجفن وضعف بعضالت العین ممكن ان یكون  ارتخاءب مرافقا, البؤبؤتوسع 

صوره  MRI, صوره مقطعیھ CTالمریض اجراء الصور الدقیقھ ( ھ. بھذه الحالھ علىیھ طارئحالھ طب وھذا یعتبر
للبحث عن التمدد بجدار )  MA-Aصوره ممغنطھ للشرایین  CT-A للشرایین , صوره مقطعیھموجات ممغنطھ
 .الوعاء الدموى

بالضوء الساطع.  یرا وال یتقلصلعصب الثالث ال غیر, نجد البؤبؤ كبمن ا بالبؤبؤعندما یصاب فقط القسم الخاص 
. من ھذه االدویھ الملصقات الجلدیھ ین او ماده كیماویھ تكبّر البؤبؤدواء معیمكن ان یكون السبب في ھذه الحالھ 

قطره العیون.  یجھل المریض عاده انھ لمس ماده  ق او انواع معینھ منمل بالحدائمواد كیماویھ تستع المضاده للغثیان,
المتوسع لسبب كیماوي  ان تساعد باكتشاف السبب. البؤبؤ لھ الطبیب الدقیقھ ممكننھ ھي السبب للمشكلھ, اال ان اسئمعی

ھذا االمر یتعلق  بنوع الماده فممكن ان یستغرق  .الماده بعد نفاذ مفعول ھ ولرد فعلھ الطبیعي للضوءعاده یرجع لوضع
 .ساعات او ایام 

 )ديالبْوبْو المسّمى (ا
 یتقلص بالضوء. ْو آدي ھو حالھ اخرى لبؤبؤ كبیر وبصعوبھبْوب

 
 

ره عند .عاده ما نرى ھذه الظاھمثال القراءهھ من العین ك آدي من صعوبھ بالنظر الغراض قریبتعاني العین ذات بؤبؤْ 
غیر معروف  واجراء الصور  ھو . السبب لھذه الظاھرهالنساء بمقتبل العمر اال انھا ممكن ان تحصل للرجال ایضا
العینین. ظاھره آدي تشمل  و بكلتيآدي بعین واحده ا بؤبؤبھذه الحالھ من النادر ان یكشف مشكلھ. ممكن ان یحصل 

ب لھذه الظاھره ایضا غیر معروف. ال للركبھ. المسبّ  العصبي لثال رد الفعم بؤبؤ آدي مع ضعف برد الفعل العصبي
ممكن ان یبقى عن قریب بعد فتره معینھ.  قدرتھ للتركیزالمریض یستعید یوجد عالج لھذه الظاھره, باغلب االحوال 

 البؤبؤكبیرا اال انھ باغلب االحیان یتقلص تدریجیا على مدى سنین, لدرجھ انھ ممكن ان یصبح اصغر من  آدي بؤبؤ
الفحوصات یتوجب علینا ان نتذكر ھذا الوضع عند  آدى ال یرجع لھ تجاوبھ الطبیعي للضوء ابدا. بؤبؤالطبیعي. 
 المستقبلیھ.



 
  
 

 لھ متكررهاسئ
 ان اساعد طبیبي لمعرفھ سبب ذلك؟ بامكاني, كیف البؤبؤ حھان كان تفاوتا بمسا

كلتي العینین واضحا  بؤبؤ. احضر معك للفحص صورا فوتوغرافیھ یظھر بھا البؤبؤمعرفھ منذ متى ھذا التفاوت بكبر 
 كصور المدرسھ والطفولھ.

 
 عندي ظاھره ھورنر. كیف یمكنني ان اعرف المشكلھ؟

بصوره الموجات  المنطقھ المصابھ من الدماغیھ اخرى, وممكن رؤْ عصبیھ  عوارض ترافقھا الجلطھ الدماغیھ
 فممكن ان نراه انشطار الشریان السباتي اما لصدر.بتصویرا صممكن ان یشخّ  ويالورم الرئ .MRI الممغنطھ

 سبھ لك.د اجراء الصوره المنالیحدّ  وعوارض المشكلھ  م الشكوىطبیبك سیقیّ  .الرقبھ لشرایین باجراء صوره مقطعیھ
 

 ع؟طبیبي اعلمني بوجود انشطار بشریاني السباتي. كیف حصل لي ذلك؟ ماذا اتوقّ 
نشطار بجدار احد الشرایین الكبیره التي تصل الدماغ. یمكن ان یحدث ھذا االق انشطار بالشریان السباتي یعني تمزّ 

الشریان السباتي عاده یتحسن انشطار ب .الرقبھ اثناء السباحھ او اثناء صف السیارهببصدمھ بسیطھ مثل التفافھ حاده 
 .دماغیھجلطات دمویھ  الرسالالشریان او  دواء لسیولھ الدم منعا النسداد رجح ستعطىاالیا, لكن على تلقائ

 
نتج عن االتروبین الذي اعطیھ لمرضاي قبل  م الجراحھ, طبیبي اعلمني ان بؤبؤي الواسعه اعمل بقس/انا ممرض

 مثل ھذا بالمستقبل؟ اتجنب العملیھ. كیف یمكنني ان
ولمس االنابیب الخاصھ باالدویھ المعطاه  وایضا بعد تحضیر االدویھ ي المریض, /ي یدیك قبل وبعد ان تلمس/اغسل

 ي عینیك اال اذا كنت متاكد/ه انھا غیر ملوثھ اطالقا./رید حتي بعد خلع القفازات. التدعكبالو
 

 ادي؟ بؤبؤان عندي ان ك ھلقریبالرؤیھ ا زاركّ كیف یمكنني ان 
 لتساعد. للمسافات القریبھادي ال یواجھون ھذه المشكلھ, مع ھذا بامكان طبیبك وصف نظاره  بؤبؤاغلب مرضى 

 
 ادي. كیف یمكنني حمایھ عیني الثانیھ من ھذا؟ بؤبؤعندي 

العین الثانیھ. احیانا یحدث ب یحلّ , بھذه الحالھ عاده ال یعقب فیروسااحیانا  انما ادي. بؤبؤبات نحن اجماال ال نعلم مسبّ 
 .ریقھ معروفھ للوقایھط ثانیھ على مدى سنین. لیست ھناكویصیب العین ال السباب غیر معروفھ
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