أصحاب العدسات الالصقة لديهم
ميكروبات عيون مختلفة
التنوع الواسع للبكتيريا التي تعيش على سطح عيون َمن يرتدون العدسات
الالصقة قد يفسِّر ارتفاع معدالت اإلصابة بالعدوى لديهم.
بقلم كات لونج
غالبا ما يسااتقبلون ضاايوفًا
على الرغم من الراحة التي توفرها تلك العدسااات لمسااتعمليها إال أنهم ً
غير َّ
مرحب بهم من الميكروبات .في الحقيقة  -ووفقًا لجهود تص ااني

موس ااعة بذلها أخص ااا يو

األحياء المجهرية في مركز النجون الطبي التابع لجامعة نيويورك  -تعيش أنواع من البكتيريا على
سااطح عيون َمن يرتدون العدسااات الالصااقة أكبر من تلك التي تعيش على سااطح عيون نظ ار هم
ممن ال يرتدون النظارات أو العدسا ااات .ويمكن أن يسا اااعد هذا في تفسا ااير إصا ااابة َمن يرتدون

العدسات الالصقة بالتهابات العيون بصورةٍ أكبر تصل إلى سبعة أضعا

مقارنة بمن ال يرتدون

النظارات أو العدسات.
وفي محاولة لرساام خارطة لميكروبات العيون رتب الباحثون بصااورة متتالية م ات المسااحات من
شخصا ممن ال يرتدون عدسات الصقة وتسعة ممن يرتدونها .وكانت لدى َمن
عيون وجفون 11
ً

يرتدون العدسا ااات نسا اابة نمطية من األنواع البكتيريةٍ Lactobacillus ،Methylobacterium :
عادةً ما تكون
 .Pseudomonas ،Acinetobacterوعلى الرغم من أن األنواع الثالثة األولى ٍ

ويحدث
غير ض ااارة فإن دخول النوع األخير إلى القرنية المخدوش ااة يمكن أن يس اابب االتهاب ُ

ألما وتشااو ًشاا في الرؤية .وفي حالة عدم تلقي عالج للحالة فإنها قد تتطور إلى اإلصااابة
احمرًا
ار و ً
بالعمى .وتقول لي از بارك  -من جامعة نيويورك« :إن تلك المجموعات البكتيرية تقيم على سااطح

الجلد بصورة غير مؤذية وبالتالي فاالحتمال األكبر هو أنها تصل إلى العينين عن طريق أصابع
المس ا ا ااتخدمين في أثناء عملية لص ا ا ااق العدس ا ا ااات وهو ما ينتج عنه تحول فوري في توزيع
الميكروبات».

«تقيم مجموعات البكتيرية على سطح الجلد بصورة غير مؤذية ،وبالتالي فاالحتمال
األكبر هو أنها تصل إلى العينين عن طريق أصابع المستخدمين في أثناء عملية
لصق العدسات».

وتدعم نتا ج إضااافية من الد ارسااة هذا االسااتنتاج فقد انتهى الباحثون إلى أن األنواع البكتيرية التي
تعيش على أعين األشااخا

اتخدم لمرة واحدة كانت أكثر شاابهًا
الذين يرتدون عدسااات الصااقة تُسا َ

بتلك الموجودة على ساطح الجلد مما كان عليه الحال لدى األشاخا

الذين ال يحتاجون العدساات.

اتنتاجا نها ًّيا ولكنه مثيرٍ لالهتمام» .كما أن الساامات الفيزيا ية للعدسااات
وتقول بارك« :هذا ليس اسا ً
نفسهاٍ -مثل الضغط الذي تشكله على العين  -قد تعزز من نمو البكتيريا.
ومع أخذ جميع الجوانب في الحساابان حدد الباحثون نحو عش ارة آال
في عيناتهم .ويقول جاك جيلبرت –ٍالمخت

ساااللة مميزة من البكتيريا

في علم األحياء المجهرية في جامعة ش ا اايكاغو

والذي لم يشترك في الدراسة« :إن معرفة تكوين المجتمع الميكروبي في عين المريض بدقة يمكن

أن يساعد األطباء على عالج العدوى باستخدام مضادات حيوية تستهد

اعا بعينها».
أنو ً

ومع ذلك  -ولتجنب اإلصااابة بالعدوى من األساااس  -ينبغي على َمن يرتدون العدسااات الالصااقة
أن يجتهدوا في اتباع أفضل الممارسات في أثناء استخدامهم للعدسات التي تحسِّن من رؤيتهم بأن
جيدا قبل التعامل مع العدسااات ويجددوا المحلول الملحي المسااتخدم لنقع العدسااات
يغساالوا أيديهم ً

وتخزينها كل مرة وأن يستبدلوا بحافظة العدسات كل ثالثة أشهر .وبهذه الطريقة على األقل ينبغي
أن ينكمش البساط الممهَّد للضيو

الصغار المتسللين إلى داخل العين.

