جراحات ت�صحيح عيوب
النظر االنك�سارية

كيف تتكون
ال�صور يف العني
تدخل �أ�شعة ال�ضوء �إىل العني (ال�شكل رقم  )1عرب �سطحها
الأم��ام��ي ال��ذي ي�سمى القرنية ( ،)Aثم ينتقل عرب الثقب يف
القزحية وال ��ذي ي�سمى ب��ؤب��ؤ العني ( ،)Bومي��ر ع�بر العد�سة
البلورية ( .)Cالقرنية والعد�سة هما امل�س�ؤولتان عن تركيز �أ�شعة
ال�ضوء على �شبكية العني ( ،)Dوهي طبقة ح�سا�سة لل�ضوء تقع
يف م�ؤخرة العني .وتعمل ال�شبكية على حتويل �أ�شعة ال�ضوء �إىل
نب�ضات يتم �إر�سالها �إىل الدماغ عرب الع�صب الب�صري .ويف
الدماغ يتم التعرف على هذه النب�ضات ك�صور .وت�ساهم قرنية
العني بنحو  2/3من ق��درة الرتكيز يف العني ،بينما ت�ساهم
العد�سة بن�سبة  1/3املتبقية.

عيوب الب�صر االنك�سارية
ق�صر النظر (:)Myopia
يف العني امل�صابة بق�صر النظر تكون قوة تركيز القرنية عالية
جد ًا مقارنة بالطول الإجمايل للعني .ولهذا ال�سبب ف�إن ال�صور
تر�سل �إىل مقدمة ال�شبكية بد ًال من �أن ترتكز عليها وهو ما ي�ؤدي
�إىل ت�شو�ش يف الر�ؤية (.)M
طول النظر

(:)Hypermetropia
يف العني امل�صابة بطول النظر تكون قوة تركيز القرنية �ضعيفة
جد ًا مقارنة بالطول الإجمايل للعني .ولهذا ال�سبب ف�إن ال�صور
ت�صل خلف ال�شبكية بد ًال من �أن ترتكز عليها وهو ما ي�ؤدي �إىل
ت�شو�ش يف الر�ؤية (.)H

2

انحراف النظر �أو الالب�ؤرية/اال�ستيجماتيزم
(:)Astigmatism
يحدث االن�ح��راف عندما تكون القرنية �أك�ثر تقو�س ًا يف �أحد
االجتاهات مقارنة بالآخر .ويف هذه احلاالت ف�إن القرنية تبدو
ككرة رجبي ولي�س ككرة ق��دم .و�إذا كان االنحراف قوي ًا ف�إن
ال�صور التي ت�صل �إىل ال�شبكية تكون متمددة وم�شوهة وتكون
الر�ؤية م�شو�شة.
االنحرافات االنك�سارية املعقدة (:)HoA
�أحيان ًا تكون م�شاكل الب�صر �أكرث تعقيد ًا من امل�شاكل التي مت
و�صفها �سابق ًا .ويحدث ذلك عادة عندما يكون �سطح القرنية
غري منتظم .ومن �أكرث االنحرافات املعقدة �شيوع ًا االنحرافات
الكروية ( )Spherical Aberrationوما يعرف بالزغب
(� ،)Comaإال �أن هناك الكثري غريها .وقد تكون االنحرافات
املعقدة ناجتة عن اخل�ضوع جلراحة معقدة �سابق ًا� ،أو عن
التعر�ض ل�صدمة �أو م�شاكل �أخ��رى خمتلفة يف العني .وتكون
قدرة وجودة الإب�صار يف العني امل�صابة باالنحرافات االنك�سارية
املعقدة عادة منخف�ضة حتى مع ا�ستعمال النظارات �أو العد�سات
الال�صقة الطرية .واخليار القيم الوحيد يف ه��ذه احلالة هو
ا�ستخدام عد�سات ال�صقة قا�سية �أو منفذة للغازات� ،أو اخل�ضوع
لعملية جراحة ت�صحيحة بالليزر.
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ال�شكل  :1منوذج للعني يظهر القرنية ( )Aوالقزحية وب�ؤب�ؤ العني ()B
والعد�سة البلورية ( )Cوال�شبكية ( .)Dكما تظهر �أكرث عيوب الب�صر
االنك�سارية �شيوع ًا مثل ق�صر النظر ( )Mوطول النظر ( )Hمقارنة بو�ضع
العني الطبيعية ( )Eوالتي تت�شكل فيها ال�صور بدقة وو�ضوح على ال�شبكية.

جراحة ت�صحيح عيوب النظر
االنك�سارية
ميكن ت�صحيح معظم عيوب النظر االنك�سارية (�أو حت�سينها
على الأق��ل) بوا�سطة جراحات ت�صحيح العيوب االنك�سارية.
ه��ذا امل�صطلح العام ي�ضم ك� ً
لا من جراحة ت�صحيح العيوب
االنك�سارية بالليزر وت�صحيح الب�صر عن طريق زراعة العد�سات
داخ��ل ال�ع�ين .والطريقة الثانية ت�سمى ج��راح��ات Phakic
� intraocular lensأو (.)IOL
هل �أنا مر�شح حمتمل جلراحة ت�صحيح العيوب االنك�سارية؟
جراحات ت�صحيح عيوب النظر االنك�سارية ال تنا�سب اجلميع،
و�سيقوم �أخ�صائي ع�لاج القرنية ال��ذي يتابع حالتك بتقدمي
امل�شورة حول ما كانت هذه اجلراحة منا�سبة لك �أم ال .ونحن
نتبع معايري �صارمة يف هذا ال�صدد بهدف تقليل م�ضاعفات
اجل��راح��ة �إىل احل��د الأدن� ��ى ول�ضمان حتقيق نتائج طويلة
الأج ��ل .احل��د الأدن ��ى لعمر املري�ض اخلا�ضع لهذه اجلراحة
ه� � � � ��و يف ال� � � ��و� � � � �ض� � � ��ع ال� � �ط� � �ب� � �ي� � �ع � ��ي � � �� 21س� � �ن � ��ة،
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وال ميكن للمر�أة احلامل �أو املر�ضعة اخل�ضوع لها ،كما يجب �أن
ال يعاين املري�ض من �أي م�شاكل يف القرنية .كما يجب �أن تكون
قيا�سات النظارات �أو العد�سات الال�صقة م�ستقرة ملدة �سنة
واحدة على الأقل .ويجب �أن يكون املري�ض م�ستعد ًا لقبول املخاطر
وامل�ضاعفات والت�أثريات اجلانبية املحتملة والتي قد ترتافق
مع كل عملية �أو �إجراء جراحي (انظر التو�ضيح يف الأ�سفل).

جراحة ت�صحيح عيوب النظر
االنك�سارية بالليزر
املبادئ العامة جلراحة ت�صحيح عيوب النظر االنك�سارية بالليزر:
تت�ضمن جراحة ت�صحيح عيوب النظر االنك�سارية بالليزر ا�ستخدام
ليزر «�إك�سيمر» (وهو ليزر خا�ص ال�ستخدامات طب العيون) لإعادة
ت�شكيل �سطح القرنية وتعديل فعاليتها يف انك�سار ال�ضوء ب�شكل دائم
(بحيث تتم تقويتها �أو �إ�ضعافها) .ونحن يف م�ست�شفى مورفيلدز
دب��ي ن�ستخدم جهاز جهاز  Amaris 750Sلليزر �أك�سيمر
(ال�شكل  ،)2والذي يطلق  750دفقة ليزر فائقة الدقة يف الثانية
الواحدة وهو ما يجعله �أ�سرع جهاز ليزر متوفر حالي ًا .ويتم توجيه
دفقات الليزر ب�شكل دقيق للغاية عن طريق �أداة تتبع �سدا�سية
الأبعاد تعمل على م�سح حركات العني وتتبعها مبقدار  1060مرة
يف الثانية الواحدة.
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لعالج ق�صر النظر ،ي�ستخدم اجل��راح الليزر لإزال��ة دائ��رة من
الن�سيج الو�سطي للقرنية ،مما ي�ؤدي �إىل «ت�سطيح» �أو تقليل حتدب
�سطح القرنية و�إ�ضعاف ق��وة تركيز العني .وتتم �إزال ��ة الن�سيج
بطريقة معقدة ومتطورة يقوم اجلراح بربجمتها على الكمبيوتر.
وعندما تكون درجة ق�صر النظر كبرية جداً �أو عندما يكون �سمك
القرنية رقيقاً جداً ،ف�إن ا�ستخدام الليزر ال يكون �آمن ًا ،حيث قد
ي�ضطر اجلراح �إىل �إزالة قدر �أكرب من الالزم من ن�سيج القرنية
وبالتايل ف�إن القرنية قد ت�صبح �ضعيفة (وقد يت�سبب ذلك �أي�ض ًا
ب�إ�صابة املري�ض بحالة القرنية املخروطية �أو .)keratoconus
ويف هذه احلاالت ،ف�إن جراحة زراعة العد�سات �أو Phakic IOL
قد تكون بدي ًال حمتم ًال ،ب�شرط �أن تكون حالة العني منا�سبة لإجراء
هذه اجلراحة.
لعالج ط��ول النظر ،ي�ستخدم اجل��راح الليزر لإزال��ة جزء من
الن�سيج املحيط بالقرنية على �شكل حلقة مفرغة (،)toroid
وهو ما ي�ساعد يف زيادة انحدار �أو انحناء �سطح القرنية الو�سطي
وزيادة قوة تركيز العني.
لعالج انحراف النظر �أو الالب�ؤرية ،ي�ستخدم الليزر لإزالة ن�سيج
ذو �شكل بي�ضاوي ،بحيث تتم �إعادة ت�شكيل �سطح القرنية يف بع�ض
املناطق املختارة لت�شكيل �سطح �أمل�س ومتماثل (ميكن تخيل طريقة
حتويل كرة رغبي �إىل كرة �سلة م�ستديرة متام ًا).
ل�ع�لاج ان �ح��راف��ات ال�ن�ظ��ر االن�ك���س��اري��ة امل �ع �ق��دة ،يتم توظيف
�أ��س�ل��وب ع�لاج��ي متطور ه��و قيا�س اجلبهة املوجية للقرنية
�أو ال �ع�ين (Corneal or Ocular Wavefront
 .)Treatmentويتم تخ�صي�ص ه��ذا الأ��س�ل��وب العالجي
وفق ًا النحرافات اجلبهة املوجية املحددة لقرنية عني املري�ض.
وال ميكن �إج��راء جراحة زراع��ة عد�سة العني Phakic IOL
لت�صحيح االنحرافات االنك�سارية املعقدة.
�أنواع جراحة ت�صحيح عيوب النظر االنك�سارية بالليزر:
ميكن ت�صنيف ج��راح��ات ت�صحيح عيوب النظر االنك�سارية
بالليزر �إىل فئتني ع��ام�ت�ين :ج ��راح ��ات ال �ل �ي��زك ()LASIK
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وجراحات خد�ش �سطح القرنية .ويف عمليات الليزك يتم رفع
جزء �صغري من �سطح القرنية ويتم توجيه الليزر لإعادة ت�شكيل
ال�سطح حتت هذا اجلزء� ،أما يف عملية خد�ش �سطح القرنية ف�إن
توجيه الليزر يتم مبا�شرة على �سطح القرنية.

جراحة الليزك
خالل عملية الليزك « »LASIKيتم رفع جزء �صغري من الطبقة
ال�سطحية للقرنية و�إبقاء طرفها مت�ص ًال وذلك با�ستخدام ن�صل
(مب�ضع دقيق جد ًا � )microkeratomeأو بوا�سطة �أ�شعة ليزر
فيمتوثانية الدقيقة (مثل  .)IntraLaseثم يتم ت�شكيل الطبقة
�أ�سفل هذا الغطاء والتي ت�سمى ُلمة العني ( .)stromaويف
نهاية اجلراحة تعاد الطبقة ال�سطحية من القرنية فوق ال ُلحمة
حيث تلتحم الطبقتان تلقائي ًا دون احلاجة �إىل غرز جراحية.
ال�شكل رقم ( :)3الطبقة التي يتم رفعها خالل عملية الليزك.

يتعايف الب�صر ب�سرعة بعد عملية الليزك ،وميكن للمري�ض
العودة �إىل عمله وقيادة ال�سيارة خالل يوم �أو يومني.
وي�شعر املري�ض بقدر ب�سيط من االن��زع��اج يف عينه بعد عملية
الليزك ،ويدوم هذا الأمل لب�ضع �ساعات فقط بعد اجلراحة.
يحتاج املري�ض عادة �إىل مراجعة الطبيب بعد ي��وم واح��د من
اجلراحة ثم مرة �أخرى بعد � 3شهور.
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خد�ش �سطح القرنية
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يف جراحة خد�ش �سطح القرنية ،تتم �إزال��ة الن�سيج الطالئي
«( »epitheliumوهو الن�سيج املكون للطبقة اخلارجية من
القرنية وتتجدد خالياه تلقائي ًا كل ب�ضعة �أيام) با�ستخدام عدة
طرق وتقنيات (PRK, LASEK, Epi-LASIK, Trans-
 .)PRKوت�شبه هذه العملية �إح��داث خد�ش على �سطح العني
و�إمنا بطريقة م�ضبوطة .بعد ذلك يتم توجيه الليزر(وهو نف�س
الليزر امل�ستخدم يف عمليات الليزك) لإعادة ت�شكيل ُلمة العني
« »stromaوهي الطبقة الداخلية للقرنية .ثم تو�ضع عد�سة
ال�صقة بقوة �صفر حلماية العني حلني تعايف و�شفاء الن�سيج
الطالئي ،وهو ما يكون بعد � 4إىل � 6أيام .وتكون عمليات خد�ش
�سطح القرنية �أكرث �أثر �إزعاج ًا للمري�ض من عمليات الليزك يف
البداية� ،إال �أنها اخليار الأمثل لعالج القرنية الرقيقة وكذلك
للمر�ضى الذين ميار�سون وظائف �أو هوايات جتعل �إجراء عملية
الليزك �أك�ثر خطورة نتيجة انزياح الغطاء املنزوع من مكانه
بطريق اخلط�أ (مثل �أف��راد اجلي�ش وحمرتيف ريا�ضات القتال
والريا�ضات اخلطرية).
وجانب االختالف الوحيد بني عمليات خد�ش �سطح القرنية
ب�أنواعها املتعددة هو الطريقة التي تتم فيها �إزال��ة الن�سيج
ال��ط�ل�ائ ��ي .ف �ف��ي ت�ق�ن�ي��ة PRK (PhotoRefractive
� Keratectomyأو �إزالة اخلاليا ال�سطحية للقرنية ملعاجلة
عيوب انك�سار ال�ع�ين) تتم �إزال ��ة الن�سيج الطالئي بطريقة
ميكانيكية ينفذها اجلراح بوا�سطة �أداة غري حادة� .أما يف تقنية
�( LASEKإزال��ة الطبقة التالية للن�سيج الطالئي يف قرنية
العني بوا�سطة الليزر) ،ف��إن الإج��راء يتم بطريقة ميكانيكية
ينفذها اجل��راح با�ستخدام حملول كحويل خمفف و�أداة غري
حادة (الكحول يجعل �إزال��ة الن�سيج الطالئي �أ�سهل و�أق��ل �أمل ًا
مقارنة بتقنية  .)PRKيف تقنية  Epi-LASIKتتم �إزال��ة
الن�سيج الطالئي با�ستخدام �آل��ة ذات �شفرة غري ح��ادة� ،أما
يف تقنية  TRANS-PRKف�إن الن�سيج الطالئي يزال متام ًا
بوا�سطة الليزر وال يكاد اجلراح يلم�س العني .هذه هي �أحدث
الإج ��راءات اجلراحية �إال �أنها غري منا�سبة لت�صحيح عيوب
النظر االنك�سارية.

و�سيقدم ل��ك اجل ��راح املتابع حلالتك الن�صيحة فيما يتعلق
مبالءمة حالتك لهذه الإجراءات.
تتعافى قدرة الإب�صار ببطء بعد جراحات خد�ش �سطح القرنية،
وهو ما ال يتيح لك العودة �إىل عملك قبل ما ال يقل عن � 5إىل
� 7أيام .وعادة ال تكون قوة الإب�صار كافية لتتيح للمري�ض قيادة
ال�سيارة بعد نحو �أ�سبوع واحد من اجلراحة .ولكن يكون الب�صر
حاد ًا لفرتة نحو �شهر بعد اجلراحة� ،إال �أنه �سيكون جيد ًا �إىل حد
معقول يف �أغلب الأحيان بعد �أ�سبوعني تقريب ًا .وقد يحتاج النظر
�إىل فرتة �أطول للتح�سن لدى بع�ض املر�ضى.
�سي�شعر املري�ض بعد جراحة خد�ش �سطح القرنية ب�أمل �شديد
�أو عدم راح��ة يف العينني ،كما �ستكون العينان ح�سا�ستني جد ًا
لل�ضوء لنحو � 3إىل � 5أيام.
عادة ما يحتاج املري�ض �إىل زيارة الطبيب ملتابعة احلالة بعد
� 4إىل � 6أيام من �إجراء اجلراحة ،ومرة �أخرى بعد �شهر واحد
وبعد � 3أ�شهر.
ما هو الإج ��راء الأف�ضل ب�شكل ع��ام ،الليزك �أم خد�ش �سطح
القرنية؟
فيما يتعلق بتعايف قدرة الإب�صار ف�إن ك ًال من جراحات الليزك
وخد�ش �سطح القرنية فعالة بالقدر نف�سه بعد ال�شهر الأول
من اجلراحة (ويكون التعايف من جراحة الليزك �أ�سرع خالل
ال�شهر الأول) .وقد يكون النظر جيد ًا جد ًا حتى بعد ب�ضعة �أيام
من جراحة الليزك� ،إال �أن املري�ض يحتاج �إىل �أ�سبوع واحد على
الأقل قبل �أن يتمكن من القيادة يف حالة جراحة خد�ش �سطح
القرنية� .إال �أنه ويف احلالتني ،يحتاج تعايف النظر كلياً �إىل فرتة
� 3شهور �أو �أكرث ،حيث �أن هناك تغيريات ب�سيطة قد تطر�أ على
نوعية وم�ستوى الر�ؤية.
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وب�شكل موجز:
الليزك:
ف�صل جزء �صغري� ،شفاء �سريع� ،أمل وانزعاج بقدر ب�سيط.
• عمليات ال�ل�ي��زك با�ستخدام ل�ي��زر Femtosecond
(ي �ت��م رف� ��ع ج� ��زء م ��ن ��س�ط��ح ال �ق��رن �ي��ة ب��وا� �س �ط��ة ل�ي��زر
� .IntraLaserآمن ودقيق).
• الليزك (يتم رفع اجلزء بوا�سطة ن�صل حاد� :أكرث خطورة.
وقد توقفنا يف م�ست�شفى مورفيلدز دبي للعيون عن تنفيذ
اجلراحة بهذا الأ�سلوب قبل عدة �سنوات).
خد�ش �سطح القرنية:
لي�س هناك جزء منف�صل ،فرتة �شفاء �أط��ول ،مزيد من الأمل
واالنزعاج ،مثالية لعالج القرنية الرقيقة.
• PRK
• LASEK
• Epi-LASIK
• Trans PRK

هل �س�أحتاج �إىل تكرار اجلراحة؟
�أحيان ًا تكون هناك حاجة �إىل التح�سني (عالج �إ�ضايف) �إذا مل
يتم ت�صحيح النظر ب�شكل كامل بعد فرتة ال�شهور الثالثة �أو
الأربعة الأوىل� ،أو �إذا �ساءت قدرة النظر الحق ًا .وت�سمى احلالة
الثانية تراجع �أو انح�سار النظر ،وقد حتدث بعد �شهور �أو بعد
�سنوات من �إجراء اجلراحة .ويف حالة جراحة الليزك ،ميكن
�إجراء عمليات التح�سني بب�ساطة عن طريق رفع اجلزء املنف�صل
الذي مت �إحداثه �أ�ص ًال� ،أما يف جراحة خد�ش �سطح القرنية ف�إنه
ال بد من تكرار اجلراحة نف�سها مرة �أخرى ويكون التعايف بطيئ ًا
بنف�س مقدار اجلراحة الأوىل .و�أحيان ًا حتتاج العني التي خ�ضعت
لإجراء الليزك قبل عدة �أ�شهر �إىل رفع �أجزاء جديدة من �سطح
القرنية بد ًال من جمرد رفع اجلزء الأ�صلي ،ويف �أحيان قليلة
قد يكون من الأف�ضل �إج��راء عملية خد�ش �سطح القرنية على
اجلزء الذي مت رفعه يف عملية ليزك �سابقة بد ًال من رفعه ثانية.
10

ما هي املخاطر وامل�ضاعفات والت�أثريات اجلانبية؟
كما هو احلال يف �أي عملية جراحية ،ف�إن م�ضاعفات الليزك
وخد�ش �سطح القرنية �أمر حمتمل� ،إال �أنها وحل�سن احلظ نادرة
ج��د ًا .قد يعاين املري�ض من ت�صحيح نظر �أقل من املطلوب �أو
�أكرث من املطلوب �أو قد يعاين من انحراف النظر (الالب�ؤرية)،
لكن هذه احلاالت ميكن حت�سينها عادة با�ستخدام النظارات �أو
العد�سات الال�صقة �أو ب�إجراء جراحات ليزر �إ�ضافية .وميكن
عالج معظم امل�ضاعفات دون الت�أثري على قدرة الإب�صار ،كما
�أن فقدان الب�صر ب�شكل دائم �أمر نادر جد ًا .وقد يحدث �أن ال
يتح�سن نظرك �أو يعود كما كان قبل اجلراحة حتى مع ا�ستخدام
النظارات �أو العد�سات الال�صقة.
يعاين اجلميع تقريب ًا من جفاف يف العني وتذبذب يف القدرة
على الر�ؤية خالل النهار .وبالن�سبة ملعظم الأ�شخا�ص ف�إن هذه
الأعرا�ض تتال�شى تدريجي ًا خالل �شهر واحد ،على الرغم من �أن
البع�ض قد ت�ستمر لديه الأعرا�ض لفرتة �أطول .ومن الت�أثريات
اجلانبية الأخ ��رى احتمالية ظهور بقع حمراء على ال�صلبة
(اجل��زء الأبي�ض من العني) لب�ضعة �أ�سابيع (بعد جراحات
الليزك) ،عدم راحة ،ت�شو�ش يف الر�ؤية ،جفاف وحكة يف العني،
توهج ،ظهور هاالت حول الأ�ضواء ،ح�سا�سية لل�ضوء .وتختفي
معظم هذه الت�أثريات اجلانبية مع مرور الوقت� ،إال �أنها قد تكون
دائمة يف حاالت نادرة .قد حتدث التهابات يف العني �إال �أنها تزول
مع ا�ستخدام امل�ضادات احليوية .نادر ًا ما حتدث بعد جراحات
الليزك م�ضاعفات ت�صيب اجل��زء املرفوع من القرنية ب�شكل
يحتاج �إىل �إجراء مزيد من اجلراحة .يف حاالت خد�ش �سطح
القرنية ،نادر ًا ما تظهر ندوب يف و�سط القرنية تتطلب �إجراء
مزيد من اجلراحة .حتى بعد �إجراء جراحات ت�صحيح عيوب
النظر االنك�سارية ،ف�إن بع�ض املر�ضى يحتاجون �إىل اال�ستمرار
يف ا�ستخدام النظارات �أو العد�سات الال�صقة .لكل من �أ�ساليب
اجلراحة والنظارات والعد�سات الال�صقة مزايا و�سلبيات يف
الوقت نف�سه.
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ال ت�ساعد جراحات الليزك �أو خد�ش �سطح القرنية يف ت�صحيح
عيوب طول النظر الناجت عن ال�شيخوخة (،)presbyopia
وهو فقدان قدر الرتكيز عن قرب املرتبط بتقدم ال�سن والناجت
عن ت�صلب العد�سة البلورية� .سواء مع �إجراء جراحات ت�صحيح
النظر �أو بدونها ،ف�إن كل من يتمتع بقدرة ممتازة على الر�ؤية
ع��ن ب�ع��د �سيحتاج �إىل ا��س�ت�خ��دام ن �ظ��ارات ال �ق ��راءة يف ب��داي��ة
الأربعينات من العمر.

جراحة زراعة العد�سات
�صممت جراحة زراع��ة العد�سات  Phakic lOLللأ�شخا�ص
الذين يعانون من ق�صر النظر بدرجة متقدمة ال ميكن معها
�إج��راء عمليات ت�صحيح النظر بالليزر ب�شكل �آم��ن .وع��ادة ما
ي�شار �إىل هذه اجلراحة ب�أنها «عد�سات ال�صقة قابلة للزراعة»
ويتم تثبيتها داخل العني �أمام العد�سة البلورية (والتي تبقى يف
العني لالحتفاظ بقدرتها على الرتكيز) .وميكن �أن يتم تثبيت
عد�سات � Phakicأمام القزحية �أو خلفها .وت�سمى العد�سات
التي تثبت خلف القزحية با�سم � ،Visian ICLsأما العد�سات
املثبتة �أمام القزحية (وتثبت بها) فت�سمى عد�سات Artisan
أو  .Artiflexوال بد من اخل�ضوع لفحو�صات مكثفة و�إجراء
ا�ست�شارات مطولة مع �أخ�صائي عالج القرنية املتابع حلالتك
لكي يقوم بتقييم و�ضعك وما �إذا كنت مر�شح ًا منا�سب ًا لهذه
اجلراحة ،حيث �أن هناك خطر ًا يتعلق بت�ضرر القرنية على املدى
الطويل �أو الإ�صابة باجللوكوما .يرجى اال�ستعداد لق�ضاء ب�ضع
�ساعات يف امل�ست�شفى �أو العودة يف وقت �آخر ال�ستكمال عملية
التقييم.
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ال�شكل رقم  :4عد�سات  Visian centraflow ICLوArtiflex

طول النظر الناجت عن ال�شيخوخة
يطلق على ال�صعوبة يف القراءة عن قرب �أو عند النظر �إىل
�شا�شة الكمبيوتر بعد �سن � 40سنة ا�سم (طول النظر الناجت عن
ال�شيخوخة �أو  ،)Presbyopiaوهي ظاهرة طبيعية متام ًا (وال
ميكن جتنبها!) .ويحدث ذلك لأن العني تفقد تدريجي ًا قدرتها
على الرتكيز على ما هو قريب مع زيادة ت�صلب العد�سة البلورية
فيها .وتبد�أ هذه احلالة عند �سن الأربعني تقريب ًا وتكتمل ب�شكل
طبيعي عند �سن اخلام�سة وال�ستني.
اخليارات اجلراحية لعالج طول النظر الناجت عن ال�شيخوخة:
لي�س هناك حالي ًا ح��ل مثايل لعالج ط��ول النظر ال�ن��اجت عن
ال�شيخوخة ،كما �أن جميع اخليارات اجلراحية املمكنة تتطلب
درج��ة معينة من التنازالت ،حيث �أن لها مزاياها و�سلبياتها
يف الوقت نف�سه� .أحد اخليارات هو خيار ،Monovision
وفيه يتم ت�صحيح العني املهيمنة ( )dominant eyeللنظر
عن بعد وت�صحيح العني غري املهيمنة ()non-dominant
للنظر عن قرب .ويتم هذا الإجراء عادة بوا�سطة جراحة الليزر
لت�صحيح العيوب االنك�سارية بت�صحيح النظر بدرجات خمتلفة
يف العينني� .أم��ا الإج��راء الأح��دث لعالج هذه احلالة فيت�ضمن
زراع��ة قر�ص �صغري يحتوي على ثقب يف و�سطه يف العني غري
املهيمنة .وت�سمى ه��ذه العملية «Acufocus Kamra
 .»Inlayويتم �إح��داث ما ي�شبه اجليب يف القرنية حيث يجب
زراعة القر�ص بوا�سطة ليزر ( femtosecondنف�س نوع الليزر
امل�ستخدم لرفع جزء من �سطح القرنية يف عمليات الليزك).
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ومي �ت��از ه ��ذا الإج� � ��راء ب�ك��ون��ه ق��اب� ً
لا ل �ل�تراج��ع ح�ي��ث ميكن
ً
�إزال� ��ة ال�ق��ر���ص �إذا مل ي�ك��ن امل��ري����ض را� �ض �ي �ا ع��ن النتيجة.

ال�شكل رقم Acufocus Kamra inlay :5

ومن جهة �أخرى ،ف�إذا كنت قد جتاوزت الأربعينات من عمرك
�أو �إذا كانت العد�سات البلورية يف عينيك قد بد�أت تظهر عليها
عالمات الإ�صابة ب�إعتام عد�سة العني ،ف�إن اخليار الأف�ضل قد
يكون �إجراء جراحة لعالج �إعتام العد�سة �أو ا�ستئ�صال العد�سة
ال�شفافة وزراع ��ة عد�سة متعددة ال�ب��ؤر داخ��ل العني (�أو كال
العينني) .وهذه العد�سات هي عد�سات متميزة تتيح النظر عن
بعد وعن قرب يف كال العينني يف وقت واحد .وال تنا�سب زراعة
هذا النوع من العد�سات جميع املر�ضى ،حيث �أنها ت�سبب �أحيان ًا
توهج ًا زائد ًا يف الليل �أو ت�شكل هاالت حول الأج�سام عند الر�ؤية
وقد يلزم الأمر �إزالتها .وال بد من مناق�شة احلالة ب�شكل مطول
و�شامل مع طبيب العيون املتابع حلالتك ملعرفة ما �إذا كنت
مر�شح ًا منا�سب ًا لهذا الإجراء.
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ال�شكل رقم :6عد�سة متعددة الب�ؤر
ما هو الأ�سلوب الأمثل يل؟
لي�س هناك �أ�سلوب �أو طريقة واحدة تعد الأف�ضل لت�صحيح عيوب
النظر االنك�سارية .فبعد �إج��راء فحو�صات وقيا�سات دقيقة
لعينيك ومناق�شة احتياجاتك ف ��إن �أخ�صائي القرنية املتابع
حلالتك �سيتمكن من توجيهك و�إطالعك على الإجراء الأف�ضل
بالن�سبة لك.
ه ��ل �أن� � ��ت م ��ر� �ش ��ح ج �ي ��د جل ��راح ��ة ت���ص�ح�ي��ح ع� �ي ��وب ال�ن�ظ��ر
االنك�سارية؟
ً
ً
قد تكون جراحة عيوب النظر االنك�سارية خيارا منا�سبا لك يف
احلاالت التالية:
• �إذا كنت ترغب ب ��أن تقلل اعتمادك على ال�ن�ظ��ارات �أو
العد�سات الال�صقة.
• �إذا كنت م�ؤه ًال للخ�ضوع للجراحة بعد �إجراء تقييم �أويل
حلالتك.
• �إذا كنت مطلع ًا على املخاطر والت�أثريات اجلانبية املحتملة
للجراحة ومتقب ًال لها.
�أما �إذا كنت را�ضي ًا متام ًا عن ا�ستخدام النظارات �أو العد�سات
الال�صقة ،وكنت غري م�ستعد لقبول �أي خماطر تتعلق بنتائج هذه
اجلراحة ف�إنك ل�ست مر�شح ًا جيد ًا للخ�ضوع لها.
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حقائق هامة:
ميكن ملا يزيد عن  %95من الأ�شخا�ص الذين يخ�ضعون جلراحة
ت�صحيح عيوب النظر االنك�سارية اجتياز اختبار رخ�صة القيادة
بنجاح ،والذي يتطلب قوة �أب�صار بدرجة � 12/6أو �أف�ضل بدون
نظارات �أو عد�سات ال�صقة .قد يحتاج املري�ض �إىل اخل�ضوع
لتح�سينات جراحية للو�صول �إىل النتيجة املطلوبة .قد حتتاج �إىل
ا�ستخدام النظارات �أو العد�سات الال�صق للح�صول على �أف�ضل
قدرة �إب�صار حتى بعد اخل�ضوع جلراحة ت�صحيح عيوب النظر
االنك�سارية.
قد يكون تثبيت العد�سات الال�صقة �صعب ًا �أو غري ممكن ب�سبب
التغريات التي تطر�أ على �سطح القرنية بعد اجلراحة .قد تكون
نظارات القراءة �ضرورية للمر�ضى متو�سطي العمر �أو الأكرب
�سن ًا .جراحات ت�صحيح عيوب النظر االنك�سارية ال ت�ؤثر على
عملية تقدم �سن العني وال متنع الإ�صابة بطول النظر الناجت عن
ال�شيخوخة (.)presbyopia
�إذا ك��ان عملك ي�ف��ر���ض متطلبات وظيفية حم ��ددة ،يرجى
مراجعة �صاحب العمل لالطالع على قوانني العمل اخلا�صة
باخل�ضوع جلراحات ت�صحيح عيوب النظر االنك�سارية ،ومناق�شة
ذلك مع �أخ�صائي عالج القرنية املتابع حلالتك.
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مهم!
اال�ستعداد ملوعد اال�ست�شارة الأولية:
• توقف عن ا�ستخدام العد�سات الال�صقة قبل موعدك مع
الطبيب:
�أ .لفرتة �أ�سبوع واحد �إذا كنت ت�ستخدم العد�سات الال�صقة
الطرية.
ب .ملدة � 3-2أ�سابيع �إذا كنت ت�ستخدم العد�سات الال�صقة
ال�صلبة �أو املنفذة للغاز.
ت� .إذا مل تقم بذلك فلن يتمكن الطبيب من تقدمي امل�شورة
املنا�سبة و�سيطلب منك العودة يف وقت الحق.
• ال ت�ستخدم �أي نوع من امل�ستح�ضرات/مواد التجميل على
العينني لأن ذلك يتعار�ض مع �إجراءات ت�صوير القرنية وقد
ي�سبب �إخفاء �أن�سجة مهمة.
• �إذا كنت تعاين م��ن حالة ق�صر نظر تتدهور با�ستمرار
ف��إن��ك ل�ست مر�شح ًا منا�سب ًا جل��راح��ة ت�صحيح عيوب
النظر االنك�سارية� .إال �أن الأمر ي�ستحق مراجعة الطبيب
لال�ست�شارة واالطمئنان على �صحة العينني.
• �إذا كنت تعاين من م�شكلة يف الر�ؤية عن قرب وكانت ت�سوء
با�ستمرار ف�إن جراحة ت�صحيح عيوب النظر االنك�سارية قد
تكون خيار ًا منا�سب ًا.

© ادموندو بورازيو 2013
© م�ست�شفى مورفيلدز دبي للعيون
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كيف ت�صل �إلينا
يقـع مركز م�ست�شـفى مورفيلدز للعيون يف فيال  B01و ،B02
مدينة مارينا .بجانب مركز مارينا.
ﻓﻴﻼ B01و  ،B02ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺎرﻳﻨﺎ

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﺮﻳﻨﺎ

ﻣﻴﺮاج ﻣﺎرﻳﻨﺎ
ﻣﻄﻌﻢ وﻛﺎﻓﻴﻪ
ﻣﺴﺠﺪ
اﻟﻜﺮﻳﻢ
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مركز م�ست�شفى مورفيلدز للعيون

�ص.ب ،٦٢٨٠٧
فيال  B01و ،B02
مدينة مارينا ،بجانب مركز مارينا
�أبوظبي� ،أ.ع.م.
هاتف +971 ٢ ٦٣٥ ٦١٦١
فاك�س +971 ٢ ٦٣٥ ٧٢٧٢
www.moorfields.ae

�ساعات العمل:

ال�سبت �إىل اخلمي�س� 8:00 ،صباح ًا �إىل  6:00م�سا ًء،
للمعلومات والن�صائح حول �أمرا�ض العيون وعالجها من قبل
كادر خمت�ص وم�ؤهل.
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