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أذهلت  طف�رة  الفيمتولي�زر 
العالم باس�تخدام نظرية الفيمتو 
الفيزيائ�ي المصري  ثاني�ة للعالم 
أحم��د زوي��ل ف�ي الجراح�ة

اخت�الف الرؤية بي�ن العينين 
أكثر من 3 إلى 4 درجات يستدعي 
تجميع  لتسهيل  لألطفال  الجراحة 
الص�ور ف�ي مرك�ز اإلبص�ار بالمخ 

حنان عبد المعبود

الليزر ذلك العالج اجلراحي القدمي احلديث، الذي أكسب عالم الطب بوجوده 
آلية سهلة التحديث، ومتعددة االستخدام. فالليزر كما بني استشاري جراحة العيون 
واألستاذ املساعد جلراحة العيون بكلية الطب جامعة القاهرة د.محمد وجيه الديب 
أن البداية الشهرها وهو ليزر االرجون األخضر اخلاص كانت لعالج أمراض الشبكية، 
كاعتاللها، وحلام ثقوبها، وليزر الياج اخل�اص بقطع القزحية واحملفظة اخللفية 
للعدسة بعد عمليات املاء األبيض. ومن بعدها ظهر الليزر فوق البنفسجي املستخدم 
في تصحيح عيوب اإلبصار، والذي اكتشفه عالم فيزيائي أميركي وبني ما لهذا الليزر 
من قدرة نافذة على تقطيع جزيئات املايكروشيبس اخلاصة بالكمبيوتر، وامكانية 

استخدامه في إعادة تشكيل سطح القرنية وتصحيح عيوب انكسار العني. 
كما حتدث د.الديب خالل لقائه مع قراء »األنباء« على الهاتف عن أهم مشاكل 
وعيوب اإلبص�ار مبينا أن أهمها القرنية املخروطية والتي قد تتنوع طرق معاجلتها 
بدءا من ارتداء النظارة وصوال الى عملي�ة الزراعة، وكذلك مرض الذبابة الطائرة، 

وأمور أخرى ذات صلة في هذا اللقاء.. فإلى التفاصيل: 

منال: أشعة الليزر املعاجلة كثيرة األنواع، هال حدثتنا عنها؟
بالفعل الليزر يختلف من نوع آلخر حسب استخدامه، وله 
أطوال موجية مختلفة حس���ب درجات األلوان من األحمر حتى 
البنفسجي، ولكل طول موجي استخداماته. واشهرها ليزر االرجون 
األخضر، وبدايته كانت عالج أمراض الشبكية، كاعتالل الشبكية 
السكري، وحلام ثقوبها، وهناك ليزر الياج الذي يستخدم في قطع 
القزحية واحملفظة اخللفية للعدسة بعد عمليات املاء األبيض. 
وبعد ذلك ظهر الليزر فوق البنفس���جي املستخدم في تصحيح 
عيوب اإلبصار، وكانت بدايته عن طريق عالم فيزيائي أميركي، 
والذي اكتشف ما لهذا الليزر من قدرة نافذة على تقطيع جزيئات 
املايكروش���يبس اخلاصة بالكمبيوتر، فرأى هذا العالم أنه من 
املمكن استخدام هذا الش���عاع في إعادة تشكيل سطح القرنية 
وتصحيح عيوب انكس���ار العني، ومن هنا بدأت التجارب على 
عيون احليوانات منذ الثمانينيات وحتى مت احلصول على إقرار 

براءة اختراع منظمة األغذية واألدوية FDA عام 1993.
وبعدها بدأ الليزر يدخل في عمليات تصحيح اإلبصار بشكل 

مكثف، وحتى اآلن مت عالج ماليني احلاالت.

 االبيليزك والفيمتوليزر 

وكانت البداية باس���تخدام الليزر الس���طحي، وبعدها ظهر 
»الليزك« والذي خفف من درجة األلم التي كان املريض يعاني 
منها في اللي���زر، كما أن فترة النقاه���ة أصبحت أقل، وأصبح 
بإمكان املري���ض العودة إلى عمله 
في اليوم التالي. وفي بداية القرن 
احلالي، ظهر نوع مطور من الليزر 
السطحي، والذي يعمل على إزالة 
طبقة اخلاليا السطحية للقرنية، 
العملية أس���هل،  وبالتالي صارت 
وأصبح باإلمكان إعادة هذه اخلاليا 
السطحية بعد االنتهاء من العملية، 
مع احملافظة على نسيج القرنية، 

والتقليل من األلم.
كما ظه���رت تقنية »االبيليزك« 
والتي تستخدم فيها شفرة معينة 
تأخذ طبق���ة أرق من الطبقة التي 
يأخذه���ا الليزك، بدرج���ة الثلث، 
ولهذا ف���إن هذه التقنية وفرت في 
نس���يج القرنية عند األش���خاص 
الذين تكون قرنيتهم غير سميكة 
أو غير منتظمة، أو الذين يلعبون 
بعض أنواع الرياضات التي حتتمل 
اإلصابة في العني. ثم كانت الطفرة 
العالم، وهي  أذهلت  التي  االخيرة 
اس���تخدام الفيمتوليزر، والتي مت 
فيها تطبيق نظرية الفيمتو ثانية 
للعالم الفيزيائي املصري الشهير، 
والتي نال بها جائزة نوبل للعلوم 

في 1999.
هند: ه��ل صحي��ح أن اس��تخدام الليزر ف��ي تصحيح عيوب 
اإلبصار يحمل بعض املخاطر، والعيوب اجلانبية ومنها ما يس��مى 
بهالة الرؤية الليلية، أو تراجع النظر إلى الدرجات القدمية، فما مدى 

صحة هذه األمور؟
ال نستطيع أن نقول ان هذا غير صحيح، ألن به جزءا كبيرا 
من احلقيقة ولكن بنسبة قليلة مسجلة علميا، والبد من العلم، 
أن اللي���زك مثل أي جراحة أخرى ال يخل���و من املضاعفات، أو 
السلبيات، وهذا ما يجب أن نكون على قناعة به، علما أن االثار 
اجلانبية التي تنتج عن عمليات تصحيح عيوب اإلبصار تتلخص 
في بعض النقاط الرئيس���ية، ومنها األعراض البصرية الليلية 
واجلفاف واحتمال حدوث بعض التراجع في النظر، ولعل اشهرها 
على اإلطالق هو األعراض البصرية الليلية: بحيث يش���عر بها 
املريض في صورة توهج او هاالت ضوئية، وتنتج عن تغيير 
س���طح القرنية الذي يحدث بعد أن يسقط عليها الليزر، حيث 
ينزل الليزر بش���كل حزمة عمودية بطريقة مبرمجة من خالل 
الكمبيوتر بحيث يعمل إعادة تشكيل لهذا السطح. إال أن مركز 
اإلبصار املوجود في املخ والذي يتلقى اإلشارات العصبية يكون 
متكيفا مع الشكل القدمي، وعندما يحدث تغيير في الشكل، فإن 
املخ يأخذ فترة إلعادة البرمجة على الشكل اجلديد، وخالل هذه 
الفترة تظهر هذه األعراض اجلانبي���ة والتي تؤثر على جودة 

النظ���ر، وهو الذي يجب أن يكون املريض على علم به، ليكون 
مهيأ لذلك.

  أعراض مؤقتة

وهذه األعراض تك���ون في حقيقة األمر مؤقتة احلدوث بعد 
العملية ملدة ش���هرين أو ثالثة، ثم تتناقص تدريجيا ونادرا ما 
تس���تمر ولكن بدرجات متفاوتة وتتوق���ف على عوامل أخرى 
كثي���رة، منها قطر حدقة العني أثن���اء الليل، والذي يلعب دورا 
كبيرا في حتديد م���دة هذه األعراض، حيث إن من املفترض أن 
تكون حدقة العني لها حجم معني، حيث إنها تنظم كمية اإلضاءة 
التي تدخل إلى العني، فتكون صغيرة في الصباح، وكبيرة في 
املساء، ونحن دائما نقيس الدرجة العظمى للحدقة، وعادة يكون 
القي���اس 6 � 6.5 مم في الليل، وفي الدراس���ات االخيرة وجدوا 
أن التقني���ات احلديثة لليزر عندما تقلل مثل هذا التغيير الذي 
يحدث بسطح القرنية، فإن األعراض ستقل بشكل كبير، ولكن 
على الرغم من ذل���ك، يجب أن يكون املريض على إطالع بذلك، 
وأن األعراض س���تحدث ولكن س���تكون أقل عما هي عليه مع 

استخدام الليزر العادي.
أما اجلفاف فهو ايضا عرض مؤقت يختفي خالل الش���هور 

االولى مع استخدام املرطبات وجتنب اشعة الشمس.
كما يع���د خوف املريض بعد العملية م���ن عودة النظر إلى 
م���ا كان عليه أو تراجعه مرة أخرى من األش���ياء املقلقة ملعظم 
املرضى، ونحن ال ننكر هذا األمر، فاضطراب النظر أمر معروف، 
ولكن بنسبة بسيطة تتراوح بني 1 و5% حسب احلالة، أما سبب 
التراجع نفسه فغير معلوم، ونحن نقول إن بعض خاليا القرنية 
تعود وتتشكل مرة أخرى، وهذا يؤدي إلى انتكاسة النظر ولكن 
ليس بنفس الدرجة التي كان عليها قبل العملية، نقول ايضا: إن 
95% من املرضى ال يحتاجون إلى إجراء العملية مرة أخرى، %5 
قد يحدث عندهم تراجع في النظر، ولكن ليس بنفس الدرجة، 
ونستطيع أن نعالج ذلك بعملية أخرى، بشرط أن يكون هناك 
سمك متبق في القرنية، واذا لم نستطع عمل شيء، إما أن يبقى 
كذلك، أو يلبس نظارة تكون أخف في درجتها من النظارة التي 

كان يرتديها قبل العملية.

 ضغط العين المرتفع

عبدالفتاح: سمعت أن هناك حاالت يحدث فيها ارتفاع ضغط العني 
بعد عملية الليزك، فهل هناك ما يتسبب بحدوث هذا العارض؟

بعض املرضى الذين يصابون بذلك بعد عملية الليزك، ويكون 
ناجتا عن سببني، إما أن يكون في األصل مصابا بضغط العني، 

وهذا نراه في احل���االت التي تتجاوز درجة خلل اإلبصار -6 ، 
ويكون عند هؤالء قابلية الرتفاع ضغط العني بشكل أكبر، وهذا 
نعرفه قبل العملية، ألننا نقوم بفحص كامل يشمل ضغط العني 
أيضا، أما الس���بب الثاني، فهو استخدام قطرة الكورتيزون في 
حاالت الليزك من 3 أسابيع إلى شهر، وفي حاالت الليزر السطحي 
3 ش���هور. وهناك نسبة 5 � 10% من إجمالي الناس الذين لديهم 
استجابة لقطرات الكورتيزون وتتسبب في ارتفاع ضغط العني، 
وهذه احلالة تظهر بعد استخدام الكورتيزون بنحو أسبوع، إال 
أننا ال نستطيع إيقاف الكورتيزون من أجل استقرار األنسجة 
واخلاليا، فنعطيهم قطرة لتخفيض ضغط العني خالل الفترة 
التي يتم فيها اس���تخدام قطرة الكورتي���زون، ومبجرد إيقاف 
الكورتيزون يعود ضغط العني إلى وضعه الطبيعي، ويستقر 

وكأن شيئا لم يكن.

السن المالئمة

ماي��ا: تصحيح عيوب اإلبصار يكون فق��ط في عمر معني، لكن 
هناك أطفاال يعانون من خلل ش��ديد في اإلبصار، وقد ال يناسبهم 
استخدام النظارة، واألطباء يفضلون تأخير اجلراحة حتى استقرار 
النظر، فهل هناك حل حلاالت التفاوت الش��ديد في درجات اإلبصار 

عند األطفال؟
هناك أشياء ال يعرفها الكثير من األهل، فتصحيح اإلبصار من 
خالل الليزك ال يكون قبل س����ن 18 � 20 سنة، وهي سن استقرار 
اإلبصار، وميكن أن يعرف هذا االستقرار من خالل زيارة الشخص 
إلى عيادة العيون 3 مرات، بني املرة واألخرى 6 أشهر على األقل. 
إال أن هناك استثناء، فاألطفال الصغار الذين يعانون من ضعف 
في النظر بعني واحدة، يصعب عليهم لبس النظارة، ألن لبسها 
يستلزم أن تكون املقاسات متقاربة بني العينني، حيث إن مركز 
اإلبصار في املخ ال يس����تطيع جتميع الصورة التي تأتي من كل 
من العينني إذا كان بينهما اختالف كبير أكثر من 3 � 4 درجات، 
وايضا فكرة وضع عدسات الصقة في طفل عمره من 3 � 4 سنوات، 
تكون غاية في الصعوبة وغير عملية باملرة، حيث إنه ال يعرف 
كيفية ارتدائها وخلعها، والتي قد تؤدي إلى خدش القرنية. وعليه 
تعتبر هذه ضمن احلاالت االستثنائية التي نستطيع فيها إجراء 
عمليات تصحيح النظر بالليزك، حيث نقوم بإجراء الليزك في 
العني الضعيفة )حتت تأثير مخدر عمومي بالطبع( بهدف تقريب 
الدرجات بني العينني وقد قمنا بإجراء 6 حاالت، بعد حتويلها من 
استشاري األطفال واحلول كللت جميعها بالنجاح واحلمدهلل، 
أم����ا لو أصاب الضعف كال العينني، فإن احلل يقتصر على لبس 

النظارة، واالنتظار لسن ال� 18 سنة.

د.الديب: زرع القرنية حّل جيد للمخروطية ولكنه يحتاج إلمامًا ودراسة من قبل المريض 

قطـرة الكورتيزون 
قـــد تتسـبب 
فـــي ارتفـاع 
ضغط العـين 

وبتـوقفها يعتدل 
مرة أخرى 

آثار تحلل المادة الجيالتينية 
أحمد: منذ عدة أش��هر شعرت كأن هناك 
ما يش��به احلش��رة أمام عيني، وهذه احلالة 
مازالت مس��تمرة معي، فما هذه احلالة؟ وما 

كيفية عالجها؟
ه����ل تعاني م����ن أي مش����اكل صحية 

عامة؟
أعاني من ارتفاع في ضغط الدم، والتهاب 

في املفاصل إضافة إلى أنيميا.
حالتك حتتاج إلى عمل فحص ش����امل 
للشبكية من خالل وضع قطرة للتوسيع، 
فقد يكون للحالة أكثر من تش����خيص، من 
أهمها ما يس����مى بالذبابة الطائرة، والتي 
هي عبارة عن حتلل في املادة اجليالتينية 
بداخل العني، وتبقى هذه اجلزيئات املتحللة 
كش����وائب عائمة تتحرك أمام العني، وهذه 
احلالة تأخذ في بعض األحيان شكل نقاط، 
وفي أحيان أخرى تأخذ شكل خيوط. وهناك 
احتمال آخر وهو أنزفة بسيطة خصوصا 
عند الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو 
السكري. واحلالة األولى ال تكون مصحوبة 
بانخفاض في مس����توى الرؤية، أما احلالة 
الثانية فقد يصاحبها انخفاض مس����توى 

الرؤية مع عتامة حول العني.

د.محمد وجيه الديب يفحص احدى مرضاه 

وأثناء احدى املعاجلات للعيون

)حسن حسيني(




