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  المقدمة:

مم�ا ع�ن بعض�ھما  نعین�یالإخ�تالف ل�وني  معظم االحیان لدى ع�دد م�ن االش�خاصیالحظ 

ص�ورة طبیعی�ھ ف�ي أح�د أف�راد المجتم�ع وھ�و أم�ر من�افي بان مثل ھذه الحال�ھ التوج�د  یجعلنا نعتقد

یختلف عندھم لون احدى العین�ین ع�ن االخ�رى بص�ورة طبیعی�ھ ب�ل  االشخاصللحقیقة فالكثیر من 

  اول ابرازھا أو جلب إنتباه االخرین علیھا.حة جمالیة یان منھم من یعتبرھا حال

أن الحالة التي نرى فیھا تغ�ایر ل�ون أح�دى العین�ین ع�ن األخ�رى عیانی�اً أو مجھری�اً س�واء 

ھي ناتج�ة ع�ن تل�ون طبقت�ي القزحی�ة و Heterochromiaتسمى للعین المفردة كلھا أو جزء منھا 

أو أحدھما أو ع�دم تلونھم�ا بص�بغات المیالن�ین وكمی�ة تل�ك الص�بغة وموقعھ�ا ف�ي أي طبق�ة وم�دى 

  أنعكاس الضوء علیھما ، 

ف��ي الع��ین أو ج��زء   Hyperpigmentationأي ق�د یك��ون ھنال��ك تبق��ع أو ف��رط تص�بیغ  

ولكن��ھ معظ��م األحی��ان یك��ون طبیعی��اً منھ��ا وق��د یك��ون ن��اتج ع��ن حال��ة مرض��یة أو ع��ن إص��ابة م��ا 

  وخاصة لدى الحیوانات .

 

  :وعالقتھا بصبغة المیالنینااللوان الطبیعیة في كلتا العینین 
م��ن الخالی��ا الموج��ودة ف��ي أنس��جتھا المیالن��ین الت��ي ینتجھ��ا الجس��م ص��بغة تكتس��ب العی��ون 

 وكمی�ة ھ�ذه الص�بغةللجل�د والش�عر  ، وھ�ي نف�س الم�ادة الت�ي یكتس�بھا  Irisوخاص�ة ف�ي القزحی�ة 

الجزیئ�ات  وتج�عل�ون بن�ي غ�امق ،  ام�ن المیالن�ین لھ� یئ�ةك�ل جزان . تختلف من شخص إلى آخر

، أما اللون األزرق للعیون وإذا خفت كثافتھا كان اللون بنیاً فاتحاً  للعین، بنیاً غامقاً لوناً  ینتجبكثافة 

، وم�ن ث�م فھ�ي تعك�س الل�ون األزرق خفیف�ة ج�داً ف�ي الع�ین تك�ون میالن�ین النظراً ألن م�ادة فینتج 

وھك�ذا تم�تص  .وت�أثیر مكون�ات الج�و األخ�رى ضوء الشمس على الج�و  الذي تستمده من انعكاس

الل��ون األزرق  تعك��سو جزیئ��ات میالن��ین الع��ین الخفیف��ة مختل��ف األل��وان الموج��ودة ف��ي الض��وء ،

  .وحده

 

  علم الوراثة بلون العین: عالقة
ف��أن وراث��ة ل��ون العین�ین ف��ي االنس��ان تتب��ع وراث��ة االل��یالت المتع��ددة  الناحی��ة الوراثی��ة م�ن

م�ثال EYCL2(bey1) و EYCL3(bey2) الواقع�ة عل�ى ع�دد م�ن الكروموس�ومات ف�الجینین 

(ح�ول القزحی�ة منتص�ف وتوزیع خالیا المیالنین ف�ي (بني / أزرق) الذین لھما عالقة باللون البني 

وال�ذي ل�ھ  EYCL1(gey )،أم�ا الج�ین  15عل�ى الت�والي یقع�ان عل�ى الكروموس�وم رق�م البؤب�ؤ) 

وغیرھ�ا 19عالقة بوراثة اللون األخضر (أخضر / أزرق ) للعی�ون فیق�ع عل�ى الكروموس�وم رق�م 

  .من الجینات المعروفة وغیر المعروف دورھا في وراثة لون العیون 



 

 

  كیفیة توریث لون العیون:
ة مع مث�ل ھ�ذا الموض�وع ف�إذا ك�ان ك�ال االب�وین أو أح�دھما یمل�ك ل�ون لكننا نتعامل ببساط

العین البني الغامق (األسود إذا جاز التعبیر) ، فأنھ یكون سائداً عل�ى جمی�ع األل�وان االخ�رى وف�ي 

نفس الوقت فأن أحتمال ظھ�ور أبن�اء یحمل�ون عی�ون ملون�ھ أو أف�تح لون�اً یبق�ى وارداً لت�وارث مث�ل 

داد ونتیجة األلتقاء (العشوائي) للمشیجین ال�ذكري واألنث�وي الح�املین لص�فات ھذه الصفة من األج

مظھریة معینة ورثھا اآلباء من أجدادھم عبر الزمن ناھیك عن األرتباط والعب�ور ال�وراثیین ال�ذین 

یحدثان في فترة األنقس�ام األختزال�ي عن�د تك�وین المش�یجین وال�ذین ق�د یؤدی�ان ال�ى ظھ�ور أو ع�دم 

 المرغوبة .   ظھور الصفة

 

والل�ون األخض�ر س�ائد إذا كان اللون البني (بدرجاتھ) ھ�و الس�ائد عل�ى األل�وان األخ�رى ف 

حی�ث  Aa أو AA طرازھ�ا الجین�ي(بن�ي / أخض�ر) نج�د أن العی�ون الملون�ة على اللون األزرق ، 

سائد مع آخر متنحي ینتج ف�رد  الیلوإذا اجتمع ،  A أن الصفة السائدة ھي العیون الملونة ورمزھا

،أي أن�ھ یج�ب  aa یحمل�ون ط�رازاً جینی�اً ھ�وفذوي العی�ون الزرق�اء  عیون�ھ ملون�ة ، أم�ا األف�راد 

أي فیھ�ا فالعیون الزرقاء ھي عیون غی�ر ملون�ة  ، لذلكمتنحیین لظھور اللون األزرق للعین وجود

  .لدى الناس  اإلعتقاد السائدبعكس میالنین قلیل جداً أو معدوم 

 

یختل��ف س��كان الع��الم ف��ي ال��وان العی��ون وبحس��ب المجتمع��ات الس��كانیة والیخل��و مجتم��ع  

سكاني معین أو عرق بشري م�ا م�ن التب�این ول�و بنس�بة معین�ة ف�ي ال�وان العی�ون الطبیعی�ة الملون�ة 

ص��بغ الت��ي تت��درج ب��ین االل��وان الخض��راء والعس��لیة والبنی��ة بت��درجاتھا وربم��ا قلیل��ة أو معدوم��ة الت

  بالمیالنین وھي العیون الزرقاء.

  

 في العینین: Heterochromia التباین اللوني
عن�د نف�س الش�خص نتیج�ة ل�نقص مختل�ف التي یكون فیھا لون كلتا العینین  ظاھرةال تسمى

 iridis   Heterochromiaللقزحی�ة أو زیادة في ص�بغة المیالن�ین ف�ي الع�ین اس�م التب�این الل�وني

اخ�تالف ل�ون العین�ین، و ھنال�ك ن�وعین م�ن ھ�ذه  التباین اللوني في العیون یس�مىوفي حالة وجود 

الحالة: االختالف الكام�ل حی�ث یك�ون ل�ون العین�ین مختل�ف تمام�ا ، و الن�وع االخ�ر ھ�و االخ�تالف 

   .الجزئي و فیھ یكون لون العینین مختلف الى حد ما و لیس مختلف كلیا

 

ص�بغة المیالن�ین ال�ى الع�ین أو  فيعینین ھو نقص أن السبب الرئیس لحالة اختالف لون ال

ف�اتح مث�ل فعن�دما تك�ون الص�بغة غی�ر موج�ودة یك�ون ل�ون الع�ین الن�اتج  انتش�ارھا،وجود خلل في 

 حت�ى یص�بح بنی�اغمق�اً زرق و كلما زاد تركیز الصبغة زاد اللون اللون السمائي أو الرمادي أو األ

ل��ون العین��ین ق��د یك��ون خلقی��ا ناتج��ا ع��ن أح��د الجین��ات او االص��ابة بحال��ة تغ��ایر ان  .أو أكث��ر غمق��اً 

  .نمكتسبا نتیجة إصابة أو مرض أو التھاب أو استعمال قطرات العی

ومھم���ا یك���ن ن���وع االخ���تالف ف���أن الحال���ة یك���ون س���ببھا النس���یجي ھ���و ف���رط التص���بغ 

Hyperpigmentation   ف��ي إح��دى العین��ین وربم��ا نق��ص التص��بغHypopimentation  ف��ي

وھو مایعني أن إح�دى العین�ین ھ�ي الطبیعی�ة وق�د تك�ون الزی�ادة ف�ي التص�بغ ناتج�ة مم�ا  األخرى ،

وھ��و زی��ادة ف��ي أع��داد الخالی��ا الحامل��ة لص��بغة المیالن��ین   Hyperplasiaیس��مى بف��رط التنس��ج 



 

 

،وقد یك�ون التبق�ع ف�ي حاف�ة بؤب�ؤ الع�ین أو المسببة للون الغامق في إحدى العینین والعكس بالعكس

  .وسطھ قریب من

 

ن اخ���تالف ل��ون اح���دى العین���ین وراثی��اً ال���ى وج��ود حال���ة تس���مى یالب��احثبع���ض ویع��زي 

متل�ك تس النس�یج والت�ي عن وجود مجموعة من الخالیا في نف�أو التبقع اللوني الناتج   بالموزائیكیة

، مایجاورھا من الخالیا رغم ك�ون الف�رد ن�اتج م�ن تلق�یح بویض�ة واح�دةعن  طراز وراثي مختلف

  ھي حالة موجودة في كثیر من الكائنات الحیة ومنھا الحشرات . الموزائیكیة إن حالة

 قبل الوالدة ع�ادة أو بع�دھا بش�ھرفي فترة ما congenitalوقد تكون الحالة ناتجة عن خلل والدي 

  واحد وھي صفة وراثیة سائدة تتعلق بالكروموسومات الجسمیة.

ج�روح أو التھاب�ات أو اس�تخدام عالج�ات العی�ون أو أما التباین اللوني المكتسب فھ�و ق�د یع�ود ال�ى 

  ربما ورم سرطاني.

وفي ھذا المجال یطرح سؤال مھ�م ھ�و أي م�ن العین�ین ھ�و الطبیع�ي وأیھم�ا المص�اب ،رغ�م ك�ون 

معظم الحاالت واضحة لوجود خلل بصري یدل علیھا ولكن ھنال�ك ح�االت یك�ون البص�ر ف�ي ك�ال 

  للوني بینھما .العینین طبیعیاً رغم وجود التباین ال

القزحی�ة غی�ر الطبیعی�ة وعلى ھذا األساس فقد قسمت الحالتین (الوالدی�ة والمكتس�بة ) حس�ب ك�ون 

م��ن األخ��رى ولك��ل منھم��ا حالت��ھ المرض��یة  Darkerأو أغم��ق   Lighter ح��دى العین��ین أف��تح إل

  الخاصة بھ .

  وبصورة عامة فقد عزي التباین اللوني للعیون لخمسة أسباب ھي :

 . البسیطاللوني  التباین .1

   . )السمبثاويالعصبي ( باین اللونيالت .2

 . المرضي الدائري للقزحیة (متالزمة فوكس) باین اللونيتال .3

 التباین اللوني المرتبط بإختالالت أو إضطرابات جھازیة .  .4

  التباین اللوني المرتبط بتشوھات (بصریة)  في العین . .5

 

  اللوني للعین في الكائنات االخرى:التباین 
تشاھد حالة التباین اللوني للعیون في العدید من الكائنات الحیة وحاصة القط�ط والك�الب ، 

الت�ي تك�ون ع��ادة  Odd eyedفالعدی�د م�ن أص�ناف القط�ط معروف�ة ب�أختالف ل�ون إح��دى عینیھ�ا 

  ، أخضر ). بیضاء أو مائلة الى السمائي عن الطبیعیة ( أصفر ،نحاسي ، برتقالي

 

أما الكالب السایبیریة فتكون فیھا إحدى العینین بنیة أما االخرى فتكون بیضاء أو رمادی�ة 

أو زرقاء. وتوجد الحالة في الثیران االمیركیة والج�اموس أیض�اً وق�د تك�ون ھنال�ك س�الالت كامل�ة 

  . من الكائنات الحیة تتوارث تلك الصفة كتباین لوني كامل بین العینین

 

ود أن نق��ول أنن�ا إذ تكلمن��ا ھن��ا ع��ن ح�االت تص��یب منطق��ة البص�ر ف��ي الع��ین یج��ب أن ال وأخی�را ن��

ننسى أن ھنالك الكثیر من الحاالت المعروفة التي تصیب بیاض العین في االنسان والتي قد تك�ون 

اسبابھا مشتركة مع منطقة البصر فیھا بل أن بعض ھذه اإلعتالالت ق�د تك�ون ال�دلیل عل�ى ح�دوث 



 

 

ناطق أخرى من الجسم كما في حالة الیرقان (أبو صفار ) بأنواعھ أو إرتف�اع ض�غط أمراض في م

  الدم وندعوا من هللا الصحة للجمیع .

 


