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زينب أبوسيدو
العيون نعمة عظيمة حبانا اهلل إياها، وزي�ن بها طلعتنا، لها لغة خاصة 
حتاكى اجلمال، وتعبر عن األنوثة واحلياة، وتأس�ر العش�اق وتدخلهم في 
شغاف القلب، ولعل هذا ما جعل الش�عراء يتغزلون في »العيون« وينهلون 

من »معينها« إلهاما ومدادا لقصائدهم، ما جعل بعضهم يقول:
إن العيون التي في طرفها حور                               قتلننا ثم لم يحيني قتالنا
لذا فإن جمال مظهر العني واملنطقة احمليطة بها من أهم ما يش�غل 
الناس في هذا العصر، ولعل تزامن الطب احلديث مع ما شهدته التكنولوجيا 
املتقدمة من طفرات، ساهم إلى حد كبير في إعادة اجلمال املفقود للعني لدى 

البعض، ألسباب قد تكون نفسية أحيانا، وخلقية وطارئة أحيانا أخرى.
وفي هذا السياق، أكد استشاري طب وجراحة وجتميل العيون في مركز 
العناية األملاني د.محمد بدر، انه بات من املمكن الوصول الى مستويات عالية 
من جتميل العيون من خالل توسيع الضيقة منها، وشد اجلفون املرتخية، 
ورفع احلواج�ب املتدلية، وإزالة التجاعي�د ومعاجلة احلول وكل عيوب 
اإلبصار، وذل�ك من خالل احدث الطفرات التي توص�ل إليها طب العيون 

في العصر احلالي.
ومن خالل حواره مع »األنباء«، كشف د.بدر عن السبق الذي أحدثه في 
عالم االكتشافات الطبية، وهو عالج التهابات القرنية من خالل املس االزرق، 
والذي اضحى اليوم عالجا ناجعا يستخدمه االطباء حول العالم، الفتا إلى أنه 

� على رخص تكلفته � يقدم نتائج ساحرة دون أي مضاعفات جانبية.
كما تناول احلوار احلديث عن احدث عالجات احلول، وعن تقنية الليزك 
واصالح عيوب االبصار من خاللها، وعن طرق عالج الهاالت السوداء، وحقن إزالة 
التجاعيد، وعن جحوظ العني، الى مواضيع أخرى متفرقة.. فإلى التفاصيل:

تقنية »سوبر ش�ارب ليزك« 
مكنتن�ا م�ن تصحي�ح عي�وب 
اإلبص�ار عن طري��ق الكمبيوتر

تغلبنا على ح�االت »الحول« 
الميئ�وس منها بنق�ل جزئي من 
العضالت المشلولة إلى »السليمة«

ب�ات م�ن الممك�ن ع�الج 
من  وارتخائه�ا  الجف�ون  تره�ل 
مضاعفات أي  دون  اللي�زر  خالل 

نعال�ج المي�اه البيض��اء 
الخلقية ل�دى األطفال من خالل 
قلق بال  الرخوة«  »العدسات  تقنية 

إلزال�ة  خاص�ة  كريم�ات 
الس�����وداء  اله���االت 
تعط�ي المرضى نتائ�ج مذهلة

د. محمد بدر: تجميل العيون وتوسيعها 
وتعديل زواياها صيحة عصرية

في ميدان التكنولوجيا الطبية

بداية، هل لك أن تقدم لنا فكرة عن أهم ما توصل إليه 
الطب من طفرات في جراحة جتميل العيون؟

احلقيقة ان جراحة جتميل العيون تعتبر طفرة 
حديث����ة في عالم طب العيون التي غاص العلماء في 
بحارها، ولكن قبل كل شيء، البد من االشارة إلى أن 
جراحة جتميل العيون كانت في السابق قاصرة على 
معاجلة العيوب اخللقية واصابات احلوادث، إال أنه 
مع تقدم الطب والفهم التشريحي لعضالت العيون 
واالربطة احمليطة بها، متكنا من إجراء جراحات جديدة 
لم تكن معروفة من قبل، وذلك مثل توس����يع العني، 
فبعض الناس يش����تكون من ضي����ق العني أو صغر 
حجمها مقارنة مبالمح الوجه، مما يسبب لهم احراجا 
نفسيا شديدا، لذا فإن االقبال على مثل هذه العمليات 
أصبح كبيرا جدا، وجتدر اإلشارة، إلى أن هذه اجلراحة 
ال تؤثر بأي ش����كل على مقلة العني. كما ان عمليات 
جتميل العيون تتدخل في تعديل »اجتاه زوايا العني«، 
فاملع����روف ان الزوايا اخلارجية للعني تعلو الزوايا 
الداخلية مبقدار 1-2 مم، وإذا زادت هذه النسبة عند 
بعض الناس كان لهم نصيب أكبر من اجلمال، واما إذا 
انخفضت، فإن ذلك يؤدي لعدم تناسب العني مع مالمح 
الوجه األخرى. وهناك الكثير من السيدات يشتكني 
من جيوب اجلفون وترهل اجللد احمليط بالعني، فهذه 
املش����اكل وغيرها ميكن اجراء جراحة لها باستخدام 
الليزر ومن خالل فتحة صغيرة جدا ال تترك أي اثر 
بعد اجلراحة. وفي هذا السياق اذكر ان هناك امراضا 
اخرى جترى لها جراحات جتميلية كارتخاء اجلفون 
والتي تتم حتت مخدر موضعي وبعملية بس����يطة 
للغاية، وكذلك عمليات تشوه مقلة العني التي ميكن 

استبدالها بأخرى بعد ضمورها.

الحول

م��ا آخر ما توصل إليه الطب في عالج احلول؟ وماذا 
عن عمليات اليوم الواحد؟

اجلديد في هذا اخلص����وص، هو ان هناك بعض 
حاالت احلول كان ميئوسا من عالجها متاما لوجود 
شلل في عضالت العني، اال اننا متكنا من القيام بنقل 
جزئي من العضالت السليمة الى العضلة املشلولة، 
فتتم حركة العني بطريقة طبيعية. ولكن مما يجدر 
ذكره هو أن حاالت احلول تستدعي فحصا دقيقا جدا 
من قبل طبيب مختص، وماهر، مبعنى اننا نفحص 
قاع العني والنظر، ونركز على فحص الشبكية بشكل 
اكب����ر، الن بعض حاالت احلول قد تس����بب امراضا 
كثيرة كأورام الشبكية في االطفال، وليس عيبا في 
قوة االبص����ار أو لوجود مياه بيضاء، ثم بعد التأكد 
من عدم وجود امراض عضوية بالعني نفحص معامل 
انكسار العني، واذا كانت زاوية احلول بسيطة يعطى 
املريض عادة نظارة طبية، وفي بعض احلاالت نقوم 
بعمل تدريبات للعني الضعيفة والتي بها كسل، وذلك 
بتقوية االبصار فيها، اال ان هناك حاالت ضعف شديد 
او شلل في العضالت، مما يجعل زاوية احلول كبيرة 

ج����دا، وبالتالي ال ميكن اصالح هذا احلول بالنظارة 
الطبية، وعند ذلك نقوم باجراء جراحة بسيطة جدا 
تس����مى جراحات »اليوم الواحد« جترى على اساس 
تقوية العضلة الضعيفة وارخ����اء العضلة القوية، 
ويكون ذل����ك خارج املقلة، ومن اج����ل طمأنة القراء 
اؤكد على ان عمليات احلول بسيطة جدا، فال يوجد 
اي آثار سلبية على العني نفسها جراء هذه العمليات، 

بل تتم بنجاح باهر.

زراعة العدسات الرخوة

كيف تعاجل��ون احلول وبع��د النظر الش��ديد لدى 
االطفال الناجتني عن عيوب خلقية في العيون؟

هناك ح����االت من احلول تنتج ع����ن وجود مياه 
بيضاء او بسبب اصابة او ارتخاء خلقي في اجلفن، 
او قصر نظر خلقي شديد، وهنا اود ان اطمئن القراء 
ان االجهزة احلديثة مكنتن����ا من عالج حاالت قصر 
النظر الشديد لالطفال املوجود في عني واحدة، وذلك 
عن طريق استخدام جهاز الليزر، حيث نقوم بعمل 

تعديل لعيوب االنكسار السلبي خالل دقائق وحتت 
مخدر عام، وهذا االسلوب في العالج كان قاصرا على 
البالغني الذين جتاوزت اعمارهم 21 عاما، لكن االبحاث 
العلمية احلديثة اكدت على امكانية استفادة العديد من 
االطفال الذين يعانون من قصر النظر في عني واحدة 
من هذا االسلوب، كما ان عمليات املياه البيضاء اخللقية 
تتم اآلن في سن مبكرة جدا باستثناء االشهر االولى، 
حيث نقوم بزراعة عدسات رخوة داخل العني متكن 
االطفال من الرؤية الطبيعية واستعادة النظر وهذه 

العمليات كانت غير ممكنة حتى وقت قريب.

جحوظ العين

ه��ل لدى الطب عالج حلاالت جح��وظ العني الناجتة 
عن مشاكل في الغدة الدرقية؟

جحوظ العني يسبب آالما في مقلة العني والتهابا 
في القرنية، كما يتس����بب في ضيق نفسي من خالل 
نظرة جاحظة قد تقل����ق الناظر الى هذه العني، لكن 
هناك جراحات حديثة نقوم باجرائها، حيث يتم سحب 

املواد الدهنية املتراكمة حول العني والتي تتسبب في 
اجلحوظ، وذلك من خالل تعديل وضع اجلفن العلوي 
وكذلك  السفلي حتى نعيد املقلة لوضعها الطبيعي 
ويزول االثر النفسي السلبي عن املريض، ويشترط 
الجراء هذه اجلراحات عرض املريض على اختصاصي 
غدد وذلك حتى يتس����نى لنا التأكد من وقف نشاط 

الغدة متاما قبل اجراء هذه اجلراحة.

إزالة التجاعيد

ما املواد احلديثة التي حتقن إلزالة التجاعيد والندبات 
والثغرات حول العني؟

احلقيقة اننا نقوم بحقن مادة البوتكس حول العني 
وذلك الزالة التجاعيد وكذلك لرفع احلاجبني، وهذه 
احلقن ممتدة املفعول الكثر من ستة اشهر، وحتتاج 
منطق����ة العني الى املزيد من احلقن بعد انقضاء هذه 
الفت����رة، لكن لهذه احلقن آثاره����ا العديدة في اخفاء 
التجاعيد التي يفرضها الزمن، كما ان هاك حقنا تسمى 
الكاميد تستعمل مللء الفراغات الناجتة عن اصابات او 
ندبات، وهي مادة ممتدة املفعول وتستخدم بطريقة 
ناجح����ة عند حدوث ندبات غائ����رة او وجود بعض 

املناطق املنخفضة عن باقي الوجه.

الهاالت السوداء

وماذا عن عالج الهاالت السوداء حول العينني؟
من املعروف طبيا ان السبب الرئيسي لظهور هذه 
الهاالت هو االجهاد واالرهاق الشديد الناجت عن عدم 
احلصول على القس����ط الكافي من النوم، او نتيجة 
لضعف النظر او اضطراب الدورة الدموية في اجلفون، 
مما يؤدي ال����ى ازدياد املواد الصبغية، وهناك ايضا 
سبب مهم، وهو التعرض لالشعة فوق البنفسجية 
في الصباح، لذا ننصح باستخدام النظارات الشمسية 
في وقت الضحى، نظرا ألن هذه االش����عة تكون في 
ذروتها، اما عالج الهاالت الس����وداء فيبدأ بالكش����ف 
عل����ى العني والنظر، ونوجه املريضة لعمل مس����اج 
حول العني يوميا، وذلك لتتحس����ن الدورة الدموية، 
كما نصف ڤيتامينات حتتوي على مواد ضد االكسدة، 
واجلدير ذكره ان هناك بعض الكرميات التي نصفها 
الزالة الهاالت السوداء والتي اصبحت متطورة جدا 

وباتت نتائجها مذهلة.
ما اهم تقنيات الليزك املستخدمة في عالج وجتميل 

العيون وهل تعتبر آمنة؟
يوجد اآلن تقنية »االي بي ليزك« وهي آمنة جدا، 
وليس لها تأثيرات سلبية في املستقبل كالتي كانت 
من قبل، حيث ان العملية التي نقوم بها في القرنية 
تعتبر سطحية جدا، كما توجد تقنية االنترليز وهي 
مستخدمة حاليا في احلاالت التي تكون فيها سماكة 
القرنية ضعيفة ج����دا، وال ميكن اجراء جراحة فيها 
بالط����رق املعتادة، فهذه التقنية ج����اءت لعالج تلك 
احلاالت حتديدا، وهي تقني����ة عالية جدا وفي غاية 

الدقة لدرجة انها تعتمد على الفيمتو ثانية.

أفخر بأني صاحب السبق على مستوى العالم في عالج فطريات القرنية من خالل المس األزرق

سبق طبي في عالج فطريات القرنية
هل لديكم اكتش��افات خاصة بكم في مجال 

طب العيون؟
احلقيقة اني وبفضل اهلل تعالى، حققت 
سبقا في عالج فطريات القرنية على مستوى 
العالم وذلك من خالل املس األزرق او »الصبغة 
الزرقاء«، وقد جاء اكتش����افي هذا عن طريق 
الصدفة البحتة، فق����د كانت زوجتي � وهي 
طبيبة � تعالج طفال لنا من التهابات فطرية 
تس����ببت فيها احلفاضات، وذلك باستخدام 
الصبغة الزرق����اء )املس األزرق(، وفي هذه 
األثناء كنت أعالج مريضة تعاني من التهابات 
في القرنية، فاستوحيت فكرة عالج فطريات 
القرنية من عالج الفطريات بشكل عام بواسطة 
الصبغة الزرقاء، الس����يما ان كل األدوية في 
����د نفعا ولم يكن  عالج تلك املريضة لم جتجُ
هناك بارقة أمل في شفائها بالطرق املعتادة، 
فقمت باستخدام الصبغة الزرقاء ألول مرة 
في تاريخ الط����ب لعالج فطريات القرنيات، 
وذلك بوضع الصبغة على القرنية ورغم ان 
هذا األسلوب بسيط وغير مكلف وليست له 
أعراض جانبية إال انه كان له مفعول السحر 
في ش����فاء املريضة من هذا ال����داء الذي كاد 
يفتك بعينها وقمت بنشر بحث طبي عن اثر 
استخدام املس األزرق »اجلينتيان فايلوت« 
وفاعليته في عالج فطريات قرنية العني، وهو 

اآلن دواء فعال ينصح به في العالم.

هل ل��ك أن حتدثنا عن آخر تط��ورات عمليات الليزك 
واجلديد فيها؟

لقد أصبحت عمليات الليزك اآلن أكثر عمليات العيون 
انتشارا في العالم، واجلديد فيها عملية »سوبر شارب 
لي����زك« وهي تختلف عن اللي����زك املتعارف عليه من 
حيث اننا نقوم بتصوير سطح القرنية بالكمبيوتر، 
ثم نقوم بتغذية جه����از الليزك مبعلومات كثيرة عن 

عيوب النظر، وهذه املعلومات ليست فقط لقصر النظر 
او االستجماتيزم، ولكن لعيوب أخرى كانت تتسبب 
للمريض مبشاكل في الرؤية الليلية، السيما املتعلقة 
بالقيادة، وما يحدث هو ان املعلومات اخلاصة باملريض 
يتم إدخالها في اجلهاز، وهو الذي يقوم بعمل الليزك 
املفصل لهذه العني حتديدا، حيث يعتبر »ليزك تفصيلي« 

للشخص حسب عيوب اإلبصار التي يعاني منها.

تقنية الليزك.. وأحدث الطفرات

د.محمد بدر


