تصحيح النظر
بواسطة الليزر

ال شــك أن أجهزة الليزر بأنواعها من األدوات األساســية لعالج
العديــد مــن أمراض العيــون ،مثــل مضاعفات داء الســكر على
الشبكية واملاء األزرق وعيوب النظر.
وتصحيــح النظــر بواســطة الليزر هو عبارة عــن معاجلة عيوب
النظر ،مثل قصر النظر وطول النظر واالستجماتزم.

كيف تعمل العين؟

الرؤية الواضحة في العني الطبيعية هي نتيجة مرور الضوء من
خالل القرنية والبؤبؤ والعدسة وجتمعها على الشبكية.

قصــر النظــر :يحــدث عندمــا يكــون حتــدب القرنيــة أكثــر مــن
الطبيعــي أو طــول العني أكثر من الطبيعــي .وهذا بالتالي يؤدي
إلــى جتمــع الضــوء أمام الشــبكية ،مما يــؤدي إلى عــدم وضوح
الرؤية عن بُعد.

طــول النظــر :يحــدث عندمــا تكــون القرنيــة أقــل مــن حتدبها
الطبيعــي نســبة إلــى طول العني ،وهــذا بدوره يــؤدي إلى جتمع

الضــوء خلــف الشــبكية ،ممــا يــؤدي إلــى عــدم وضــوح الرؤيــة
لألشياء القريبة وأحياناً البعيدة.

االســتجماتزم :يحدث عندما يكون شــكل القرنية بيضاوي ،أي
أن التحدب يختلف في االجتاه الرأســي عنه في األفقي ،وعادة
مــا يكون مصاحبــاً لقصر أو طول النظر .واالســتجماتزم يؤدي
إلى جتمع الضوء في أكثر من نقطة ،مما يؤدي إلى عدم وضوح
في الرؤية.

ما اإلكزايمر ليزر ()Excimer Laser؟

فــي بدايــة الثمانينيات وجــد الباحثون أن هذا النــوع من الليزر
ذو الضــوء فوق البنفســجي الذي اســتعمل ابتــداء حلفر رقائق
الكمبيوتــر ،ميكــن اســتعماله لتصحيــح عيوب النظــر ،وخالفاً
ألنــواع الليــزر األخــرى والتي تُحــدث بعض التلف فــي األجزاء
احمليطــة باملنطقة املــراد عالجها ،فإن (الضــوء البارد) املنبعث
من اإلكزامير ليزر ال يُحدث أي تلف حراري باألجزاء احمليطة،
كذلــك فــإن ومضــات الضــوء فــوق البنفســجي العالــي الطاقة
تســتمر ألجزاء بســيطة من الثانية ،وتؤدي إلى خلخلة الروابط

اجلزيئية بني خاليا القرنية.
ومــن املعروف أن شــعاع اإلكزامير ليزر فــي منتهى الدقة ،حيث
أنه يتطلب أكثر من  200ومضة ليمكن بواسطته احلفر مبقدرا
سماكة شعرة واحدة من شعر اإلنسان.

عمليات الكحت بواسطة اإلكزايمر

ويتســعمل لتصحيح قصر النظر البســيط واملتوســط بواســطة
إزالــة اجلــزء الســطحي اخلارجي مــن القرنية ،مما يــؤدي إلى
تقليل حتدب مركز القرنية وفي معظم األحياء فإن اجلزء املزال
ال يتعدى  %10-5من سماكة القرنية.

عمليات الليزك Lasic

يســتعمل لعالج قصر النظر البسيط واملتوسط والعالي إضافة
إلى طول النظر واالستجماتزم خالفاً لعملية الكحت التي يزال
فيهــا اجلــزء اخلارجــي للقرنيــة ،فإن اجلــزء املزال فــي عملية
الليــزك يكون من داخل القرنية ،ويتم ذلك بواســطة رفع اجلزء
اخلارجي للقرنية ،فإن اجلزء املزال في عملية الليزك يكون من
داخل القرنية ،ويتم ذلك بواســطة رفع اجلزء اخلارجي للقرنية
بواسطة آلة جراحية ،ثم يتم تسليط الليزر على اجلزء الداخلي،

ويتم بعد ذلك إعادة اجلزء اخلارجي إلى مكانه األصلي.

ونظــراً لقــدرة القرنية الفائقة على االلتحــام ،فإن أعادة اجلزء
اخلارجــي ال يتطلــب وضع غرز لتثبيته .ولتقريــب الصورة فإنه
ميكن اعتبار القرنية كتاباً يتم في عملية الكحت تســليط الليزر
على غالف الكتاب للتقليل من سماكته ،بينما يتم بعملية الليزك
فتح غالف الكتاب ثم تسليط الليزر على صفحات الكتاب إلزالة
قدر معني منها ،ثم بعد ذلك إعادة غالف الكتاب إلى مكانه.
واجلديــر بالذكــر أن الهدف من إجراء عمليــات تصحيح النظر
بالليــزر هــو تقليــل االعتمــاد علــى النظــارة الطبية أو العدســة
الالصقــة أو التخلــص منهما ،وهذا يحدث فــي معظم األحوال
وليــس فــي جميــع األحــوال ،كذلك مرضــى قصر النظــر الذي
تزيد أعمارهم عن  40ســنة ،فإنهم قد يتخلصون من اســتعمال
النظــارة بالنســبة للنظــر عــن بعد ،لكنهــم يجدون أنفســهم في
حاجة إلى نظارة طبية للقراءة.
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