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  تقديم األمني العام
 اإلنسان على الحياة من حوله ومن خاللها يتحرك          منهاة التي يطل    العين هي النافذ  

  .ويعمل ويتواصل مع اآلخرين

وفره                 ا ي ين بم لذا يحتل طب العيون أهمية آبيرة لإلنسان للمحافظة على سالمة الع
ة       الج المختلف ائل الع ا ووس ؤثر عليه ي ت ة الت راض المختلف ن األم ة م رق الوقاي ن ط م

  . بصارللمحافظة على سالمة اإل

ى مرض        في أنه  أهمية هذا الكتاب     وتكمن سطة عل ة مب ة علمي ضوء بطريق  يلقي ال
الم                    شارًا في الع ون وأوسعها انت ر أمراض العي د من أآث  ويصيب  ،الساد العيني الذي يع

ار          ومختلف جميع األعراق    شرية في مختلف األعم اس الب ذا        ، األجن ساعد ه  ونأمل أن ي
ة ه  ة طبيع ي معرف ارئ ف اب الق رضالكت ين  ،ذا الم ى الع ضاعفاته عل ي م ة تالف  وآيفي

  .واللجوء إلى الطبيب المختص في الوقت المناسب للمحافظة على سالمة إبصاره

  

  

  ،،واهللا ولي التوفيق   

  

  

   عبد الرحمن عبد اهللا العوضي الدآتور

  األمين العام                                                      

  لمرآز تعريب العلوم الصحية                                                       
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  تقديم األمني العام املساعد
  
ي         يم الطب ع التعل دّرس           تشير الدراسات عن واق ي ُت ات الت ي أن الكلي لطالب  ل العرب

تيعاب        ي اس صوصًا ف صعوبات، خ ن ال ر م ه الكثي ة تواج ة اإلنجليزي رب باللغ الع
ة،  ة  المعلومات الطبي ة واإلنجليزي ين العربي تمكن من اللغت ى وجه  .  وال ك عل ونالحظ ذل

  .التحديد في أول سنتين يلتحق فيها الطالب لدراسة الطب

الشك أن ممارسة الطب ليست مهنة عقلية مجردة آالرياضيات، والفلسفة، بل هي            
ا         شتكي منه ي ي ة الت دى العل ْم م ن َفه د م المريض، والب رة ب ة مباش ا عالق ة له ممارس
ى                      ذلك المريض بهدف التوصل إل ب، وآ ا الطبي شترآة يفهمه المريض من خالل لغة م

صحيح الج ال ي   . الع ر الطب ة التقري ى آتاب ه عل ة تعين ة العربي ب للغ ادة الطبي ا أن إج آم
ق شكل دقي شرعي ب ة . وال ى دراي م يكن عل ضه إذا ل الج مري فكيف يمكن للطبيب أن يع

اهم األطب  ف يتف ريض؟ وآي ة الم ة بلغ دون  آامل انوا ال يجي بعض إذا آ ضهم ال ع بع اء م
ل    ة؟ وه سية وإنجليزي ة وفرن ة وألماني ية وترآي ات روس ي آلي وا ف د أن تعلم ة بع العربي
ين الطبيب والمريض                        صام ب ة في أوضاع تعكس شدة االنف ة صحية عالي نتوخى رعاي

  ن فهم شكواه؟عالذي يشتكي من مرضه والذي طبيبه المعالج عاجز 

  

  ،،واهللا ولي التوفيق
 

   يعقوب أحمد الشراحالدآتور

  األمين العام المساعد                                                          

  لمرآز تعريب العلوم الصيحة                                                         

  

هـ ـ  ـ
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  املؤلف مقدمة

 عامة الناس هو أآثر األمراض      آما يسميه " الماء األبيض "ربما آان داء السَّاد أو      
سببة للعمى          ين األمراض الم العينية أهمية وأوسعها انتشارًا في العالم، واألآثر شيوعًا ب

الم  ع    . في الع ي جمي شر ف شرية، وينت اس الب ع األعراق ومختلف األجن و يصيب جمي فه
م      ان، ول ى زم صر عل ان وال يقت ده مك ية ال يح رة األرض ى الك ة عل اطق الجغرافي المن

شاره                    ع انت ه أو يمن ه أو يحد من حدوث ى اآلن أن يخفي يصيب مختلف    . يستطع الطب حت
ل يصيب                 شري، ب األعمار منذ الوالدة وحتى الشيخوخة، وهو ال يقتصر على الجنس الب

ى عدسات               ا عل وي عيونه د ُعرف    . معظم الحيوانات التي لها عمود فقري والتي تحت ولق
ار إ  ة، وأش ابر األزمن ذ غ ذا المرض من ة  ه ي اآلي ريم ف رآن الك ه الق ورة ) 84(لي ن س م

يمٌ        ( يوسف  َو َآِظ ْزِن َفُه َن اْلُح اُه ِم . )َوَقاَل َيا َأَسَفى َعَلى ُيوُسَف َواْبَيضَّْت َعْيَن
 طريقة عالج الّساد الذي أصاب يعقوب عليه السالم، في اآلية          عن وتحدث القرآن الكريم  

ف ) 93( ورة يوس ن س ِصي هَ ( :م وا ِبَقِمي ْأِت    اْذَهُب ي َي ِه َأِب ى َوْج َأْلُقوُه َعَل َذا َف
ة في جالء    نجاح تلك ال) 96( ثم اتبع في اآلية  )َبِصيًرا َوْأُتوِني ِبَأْهِلُكْم َأْجَمِعينَ    طريق

اَل       ( العمى وعودة البصر   ِصيًرا َق دَّ َب ِه َفاْرَت ى َوْجِه َفَلمَّا َأْن َجاَء اْلَبِشيُر َأْلَقاُه َعَل
  ). ِإنِّي َأْعَلُم ِمَن اللَِّه َما َلا َتْعَلُموَنَأَلْم َأُقْل َلُكْم

ة               ولقد اهتم أجدادنا األطباء العرب بطب العين وأبدعوا في عالج األمراض العيني
ذا المرض               ي أعطت له ة الت ا الموسوعات الطبي وا لن وبخاصة منها مرض الّساد، وترآ

دة   حيزًا واسعًا واهتمامًا آبيرًا، وترآت لنا الكثير من الشرو      اليب الرائ ح والتقنيات واألس
ا،         ادة  في عالجه، وقد استطاع الطب الحديث تطوير جراحة الّساد وتحسين معطياته  وإع

 وسأوضح في هذا الكتاب الذي َقصدت منه أن يضيف شرحًا             ،البصر الضائع إلى العين   
ه،        ه وأسباب حدوث ويضيء مساحة واسعة نيرة أمام الكثيرين حول هذا المرض وطبيعت

د للبصر، وسأعرض                  وما اة وفق ة ومعان ّيم في الرؤي ة وتغ  يضفيه على اإلنسان من ُظّلم
ق ة المعالجةطرائ ة متقدم اليب جراحي ا طرأ واستحدث من أس ادة . وم د أوردت الم  وق

ًا          ر المتخصص في الطب، اطالع ي غي ارئ العرب العلمية الطبية بشكل مبسط ليزداد الق
  .وإليه ُأنيب.. الموفق والهادي، عليه توآلتواهللا هو . ويكتنز معرفة طبًا وعلمًا
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  الفصل األول

 وريمرض العدسة أو الجسم البّل.. السَّاد

  ؟..ةما هي العدسة البّلوري
شبه                  ا ت ة ألنه ى العدسة البّلوري لقد أطلق أجدادنا األطباء العرب اسم الجليدية عل
ا                     شكلها وبوجهيه شبه ب البلور وت ا صافية آ ين، ألنه اء الع بصفائها الجليد وتسبح في م

ف   المحدبين حبة العدس ُأطلق ع     اف شبه آروي،   ليها اسم العدسة البلورّية وهي جسم ش
دّ  ين مح ي ذات وجه اظرين فه ر متن وراً  . بين غي ر تك ي أآث ـه الخلف ـه  الوج ن الوج  م

ر شكل   سؤولة عن  تغيي ة، هي الم سمى محفظة العدس شاء ي ة بغ امي وهي مغلف األم
فهنا . القراءةوهندسة العدسة أثناء المطابقة أي عندما تنظر العين لشيء قريب آما في             

رة  رب للك كلها أق صبح ش ة في ور العدس زداد تك ضوء أي ،ي سر ال ي آ ا ف زداد قوته  فت
ين واردة للع ضوئية ال ة ال ع الحزم رة،تجمي ة الّنقي ي منطق ا ف ي  Fovea) ( وترآيزه ف

ة  . كيةمرآز البقعة الصفراء على الشب     وعندما تنظر العين لشيء بعيد ال تحتاج للمطابق
ا األول أي األقل تكورًا واألآثر انبساطًا فتصبح قوتها الكاسرة في  فتعود العدسة لشكله  

اء           شبكية دون عن ى ال اني من الحسر          ،حدها األدنى فتجتمع الصورة عل  شريطة أال تع
دَة صروال مدي دى  . Hypermetrope)(  الب و ال يتع ة فه ا قطر العدس ي  مل)9-8(أم

رم ة. ت ؤ أو الحدق ين خلف البؤب ي الع دبّي تتموضع العدسة ف ى الجسم الَه ق عل  وتتعل
ة     360الذي يحيطها بشكل حلقة دائرية، فعلى مدار      ة ُآالجيني وط هفهاف د خي  درجة تمت

توائية من العدسة،                       ة االس ى المنطق دبي لترتكز عل وءات الجسم الَه عديدة تبرز من نت
زان تموض                      ى ات ي تحافظ عل ة وهي الت ة أو األربطة النِّطاقيَّ ع وتسمى األربطة المعلِّق

  ).1انظر شكل. (العدسة واستقرارها خلف البؤبؤ



 

‐ 2 ‐ 
 

  
  

  

  

  

  

  

  

    

    

  

  

  
  يبين أجزاء العين الداخلية مقطع أمامي ـ خلفي في العين ):1 الشكل(

ة البّلوري دو العدس ب  تب ف ثق ة، وخل ف القزحي ستقرة خل دبين م ا المح ة بوجهيه
ربط              ي ت ة الت ة باألربطة النِّطاقي دبي         الحدقة أو البؤبؤ وهي معلق ين الجسم الَه ا وب  بينه

 وتبدو نواة العدسة المرآزية محاطة ،)الحظ أن الوجه الخلفي أآثر تحدبًا من األمامي(
ا                    ز، وآلم دم في المرآ و األق ة من النم ة مختلف بعدد من الطبقات التي تشّكلت في أزمن
صى        ي أق ع ف ة تتموض ر حداث ة األآث سابقتها، فالطبق ة ب ف محيط ة تلت تجدت طبق اس

شبه طبق ،يطالمح ا ت صل إنه ر  . ات الب ا آب ده   وآلم ة عن ة العدس سان ازدادت آتل اإلن
ا  صلبت نواته ا وتغ    . وت د لونه ة وتلب ت العدس إذا عتم ا   ف ضت أليافه فاؤها وابي ّيم ص

ذر ّساد أو        وتع رض ال ة م سمى الحال شبكية ت ى ال ا إل ن خالله ور م اء (مرور الن الم
  .)األبيض
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  وظائف العدسة البّلورّية
  :ّلورّية وظائف هامة متعددةللعدسة الب

  :وظيفة االنكسار -1

داخل   واردة ل عة ال ع األش ضوء وتجمي سار ال ى انك ة عل ة البّلوري ل العدس تعم
شعر      ضل م دبها وبف ضل تح ين بف بكية الع ى ش دة عل ؤرة واح ي ب ا ف ين وترآيزه الع

ه       . االنكسار، أو ما يسمى عامل االنكسار فيها       ى أن الهواء     1.42ويحتسب عل ة ب  مقارن
ه   ال سار في ل االنك ادل    ، 0.1ذي عام سارية تع ة االنك ـوة العدس سيرة22 - 20وق   آ
)Diopter(     ي رًا ف ل آثي د تق الي، وق صر الع سر الب االت ح ي ح رًا ف ع آثي د ترتف  وق

  .الحاالت المفرطة من طول النظر

واردة       وتُع ة ال ّرف الُكَسْيرة بأنها قوة العدسة الكاسرة التي تجمع األشعة المتوازي
ا               إليها ر واحد منه د مت ى ُبع دها             ( في بؤرة واحدة عل غ بع ي يبل وة العدسة الت ا ق أي أنه

داً  رًا واح ؤري مت ا ازداد تكوّ  . )الب ة آلم ؤري للعدس د الب لَّ البع ا ق ا وازدادت وآلم ره
ا         لَّ تكّوره ة ق ؤري للعدس د الب تطال البع ا اس حيح فكلم س ص رة، والعك ا الكاس قوته

  .وضعفت قوتها الكاسرة

  

  :لمطابقة أو التكيُّفوظيفة ا -2

وم العدس ف أوتق ة التكيُّ ة بوظيف كلها  ة البّلورّي ر ش ة أي تغيي ة العيني المطابق
ّورًا وأشد                 ر تك راءة فتصبح أآث د الق ة، وبخاصة عن ة القريب وازدياد تحدبها عند الرؤي
دبها                 ل من تح العكس فهي تقّل وأقوى انكسارًا عندما تحدق العين بشيء قريب منها، وب

  :فيهو )2انظر شكل ( انكسارها عندما يبعد الشيء المنظور عنها ومن قوة

ين  ) أ( د منظور             انكسار : الصورة تب صادرة عن جسم بعي ة ال  ،األشعة المتوازي
هنا انكسار آخر في العدسة البّلوريـة والعدسة       االنكسار يحدث أوًال في القرنية ثم يتلوه        

  .ال مطابقة هناأي ال تكّيف و. ًارفي حجمها الطبيعي األقل تكّو

. فرجة الصادرة عن جسم قريب منظور       األشعة المن  انكسار: ورة تبين الص) ب(
  . هنا حالة تكّيف أو مطابقة. ازداد تكّور العدسة وازدادت بالتالي قوة انكسارها



 

‐ 4 ‐ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

      ) ب     (                                           ) أ (               

  رسم توضيحي لكيفية حدوث المطابقة والتكيف :)2 الشكل(

  

  :حماية الشبكية -3
ى داخل                     ا إل ق عبوره ة فتعي سجية المؤذي ر من األشعة البنف تمتص العدسة الكثي

ا    ن أذاه شبكية م ي ال ين وتحم ضوئي   . الع سمم ال ن الت ين م ي الع ي تحم وألن . أي ه
ي   ة ف ات البّلورّي داً العدس شباب صافية ج ال وال ون األطف ذلك ف عي ة  ل ر نفوذي ي أآث ه

صلبت          ذين ت ار ال ن الكب ضوئي م سمم ال ًا للت د تعرض سجية، وأش وق البنف عة ف لألش
ين     . عدساتهم وصارت أآثر تغيمًا وأقل نفاذًا لألشعة فوق البنفسجية    ا في حاالت الع أم

على  Trauma)(  الّالعدسية أي العين التي فقدت عدستها البّلورّية سواء نتيجة رضحٍ    
ّسادُّ       العين أو جرح ن     ا ال ُتخِرج فيه ة اس ة جراحي ذ أو عملي اء األبيض  –اف  دون أن - الم

وق     ّتزرع عدسة معيضة، فهنا تكون الشبكّية ُعرضة لألذى الناجم عن دخول األشعة ف
نجم عن      ا ي البنفسجية داخل العين عبر القرنية وإيذائها للبقعة الصفراء في الشبكية، وم

ه من المستحس       . ذلك من العمى   ذلك فإن ة باستعمال          ل شمس المؤذي ين من ال ة الع ن وقاي
  .النظارات الملونة
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  الفصل الثاني

  أمراض العدسة البّلورية

  :ُتصّنف أمراض عدسة العين البلورّية آالتالي
  
ا     -1 ب أليافه ا وتراآي ة وبنائه فاء العدس ميم ص ي ص دخل ف راض ت أم

  ."الماء األبيض"داء الّساد العيني أو : الُكالجينية ولونها وأهمها

سان     اة اإلن ي حي ة ف دوثًا وأهمي ر ح و األآث سببة   . وه راض الم ر األم ه أآث ألن
تعادة البصر               الي يمكن اس للعمى، وألن العمى المسبب عنه يمكن عالجه جراحيًا وبالت

 ).3انظر شكل . (الضائع للعين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 فقدت العين معظم البصر فهي ال ترى فيهو ،ساد تام النضج :)3 شكلال(
  . وتستطيع تعيين الجهة التي صدر الضوء منهاالضياءحس  إال
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  .أمراض تغّير موضع العدسة الطبيعي في العين ـ 2
ين                   شريحية أخرى في الع ى مواضع ت ا إل د  . آما في انخالع العدسة وهجرته فق

ضها خلف  صفها أو بع ى إال ن ال يبق ًا ف ع جزئي ةتنخل ود تتوسط (Iris)  القزحي ال تع  ف
 ث خلل آبير في البصر، فإما أن تتم الرؤية عبر الجزء العدسي           وهنا يحد . خلف البؤبؤ 

ارة        وإما أن تتم عبر الجزء الّالعدسي      دًا وت ، وقد تتناوب بينهما فتارة يرى الشخص جي
ة من     ،يفقد البصر المميز وقد يحدث لديه ازدواج مزعج في الرؤية           ال بد في هذه الحال

ا         أما إذا ه  ). 4انظر شكل   . (المعالجة الجراحية  ة فهن ة األمامي ى الغرف اجرت العدسة إل
اع شديد في                سبب ارتف ين ب رار في الع يحدث خلل آبير في البصر وآالم شديدة واحم

ين    ن الع ًا م ة رأس تخراج العدس ن اس د م ا الب دث، فهن ين المح سقط . ضغط الع د ت وق
 .العدسة المنخلعة في الجوف الخلفي من العين أي في المائع الزجاجي

 

 
 
 
 

  انخالع جزئي في العدسة البلورية: )4الشكل (

اهر من العدسة    ظال أي يمر من القسم      يانكسار البصر عدس  ): 4الشكل  (يوضح  
ر  سم اآلخ يالق شفع   تانزاح العدس ن ال يعاني م ريض س ة أن الم ه النتيج ة عن  العدس

  .ومن اضطراب الرؤية وتقلبها بين الحين واآلخر) Diplopia :ازدواج الرؤية(

  

  ؟..الع العدسة البّلوريةما أسباب انخ
ة    -1 ة جهازي ة    :Hereditary systemic disease) ( أمراض وراثي ل حال مث

رض    صابين بم ة ال "الم ستينية بيل ي  )Homocystinuria( "هوموسي ، وف
 وهي أمراض   (Marfan Syndrome) المرضى المصابين بمتالزمة مارفان
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صاب ينق      ب، فالم سمي غال ي ج نمط وراث ل ب ضها ينتق ة، بع رض وراثي ل الم
سبة  اث بن ذآور واإلن ساله ال نمط  .% 50ألن ساله ب وّرث المرض ألن وبعضها ي

اً       ورًا وإناث نهم ذآ ع م صاب الرب د ي ا ق ستتر، وهن سمي م ي ج ذا  . وراث ي ه فف
ى                ي ترتكز عل ة الت المرض تنخلع العدسة طوعيًا بسبب ضعف األربطة الّنطاقي

 . جزئيًامنطقة استواء العدسة فيكون االنخالع إما آليًا أو

ة                  -2 ذ أو مخالطة جراحي قد تنخلع العدسة إثر صدمة على العين أو بسبب جرح ناف
أثناء استخراج الّساد من العين، فهنا أيضًا تتطلب المعالجة استخراج العدسة من            

 ).5انظر شكل . (العين

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  نواة السادانخالع  ):5الشكل (

ّساد   ):5الشكل  (يوضح واة ال  وسقوطها  ) (Nucleus dislocation  انخالع ن
ي      ين الخلف وف الع ي ج اجي ف ائع الزج ي الم ن    . ف ة يمك ا الحديث ضل التكنولوجي وبف

سترد المريض                  ى ي ة معيضة حت استخراج الّساد من المائع الزجاجي وزرع عدسة لدن
  .بصره الضائع

ر           -3 ا إذ تغّي ا الكاسرة     تأمراض تصيب انحناءات العدسة وتحدبها أو تكّوره  قوته
شديد            فتصبح ع  ا في حسر البصر ال  أو ضعيفة  ،ظيمة التكوُّر قوية االنكسار آم

  .التكور وضعيفة االنكسار آما في طول النظر المتمادي
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  ثالثالفصل ال

  داء الساّد 
  "الماء النازل في العين"

ر  ديمًا تعبي سلمون ق رب الم اء الع ق األطب ين  -أطل ي الع ازل ف اء الن ى – الم  عل
ؤ   المرض الذي يتغير فيه لو     ة أو بؤب ين ن الحدق دًال من     (Pupil)  الع ضًا ب ، فيصبح أبي

وعندما تألق العلم الطبي العربي في       . اللون األسود المألوف في العين السليمة الصافية      
صون  رب المتخص اء الع الون أي األطب بح الكّح يالدي أص شر الم ث ع رن الثال الق

ه        سُّدي، ألن داء ال سمون المرض ال ين ي ه     بالكحالة، أو طب الع ع دخول ور ويمن سد الن  ي
ى اآلن                      . للعين ة حت ة العامي ا زالت رائجة في اللغ ة م سمية القديم ومن الطريف أن الت

ة            . فيقال بالعامية فالن مصاب بالماء األبيض       ة العربي ة باللغ ة الطبي سمية العلمي ا الت أم
  .Cataract)(وباللغة اإلنجليزية " داء السَّاد"أو " السَّاد العيني"لهذا المرض فهي 

  

  ؟"الماء األبيض"ما هي طبيعة مرض السَّاد أو 

اء                  ون الم ة آل في داء السَّاد تمرض عدسة العين البّلورية فال تعود صافية متأللئ
ى داخل             ًا إل ور جزئي ور الن ق عب ضاء تعي أو البّلور الصافي، بل تصبح متليفة آثيفة بي

ياء الم              شكل صور األش شبكية فيصاب        العين، وقد تمنع عبوره آليًا فال تت ى ال ة عل رئي
ل   صري الكام ز الب صري أو العج ّضعف الب شخص بال اء ال  . ال ين عمي صبح الع أي ت

ضياء  ر حس ال صر غي ي    . تب شاحًا ف ين وال ارت ي الع اٍء ف صباَب م يس ان المرض ل ف
ا        شكل منه ي تت ة الت اف الُكّالجيني ي األلي تحالٌة ف و اس ا ه ين، وإنم ل الع سوائل داخ ال

صبح لي ة، إذ ت ؤ أو  العدس ون البؤب ا ل ر معه سار يتغي رة مضطربة االنك ة عك ة آثيف في
اطق       ى من ر عل صر التغي د يقت ؤ، وق ون اللؤل نجابيًا أو بل ضًا أو س صبح أبي ة في الحدق
ي،                        امي أو الخلف ا األم ا أو  في قطبه شرها أو في نواته محدودة في العدسة سواء في ق

ة   زاء العدس ع أج امًال جمي ر المرضي ش ون التغّي د يك ي أو وق ّساد العين سمى داء ال في
  .، وفي هذه الحالة تبدو الحدقة بيضاء للعيان)3انظر شكل ". (نزول الماء األبيض"
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  : حسب أنواعه وأشكاله وأسبابه ومراحل حدوثهالّسادتصنيف داء 

ساد أو        صيبها ال ي ي ة الت ة العمري ًا الفئ سَّاد تصف أحيان دة لل اك مسميات عدي هن
ّساد       ذي أعقب ال رات                السبب ال ي أصابتها التغي شريحية في العدسة الت ة الت ، أو المنطق

  :المرضية دون غيرها، وقد يسمى حسب اآتمال تشكله أو عدم اآتماله فيقال مثًال

 . عندما يكون بادئًا في التشكل في مراحله المبكرة:الّساد البادئ •

 . عندما يكون غير مكتمل أي يشوش الرؤية وال يمنعها آليًا:السَّاد الَفج •

ذه         :الّساد الّناضج  • و في ه  عندما يكون مكتمًال شامًال جميع أجزاء العدسة، فه
ي يصدر              الحالة يمنع رؤية األشياء، وتبقى العين تحس الضوء وتدرك الجهة الت

 ).3انظر شكل . (منها

ا يحدث               :الّساد الشيخوخي  • شكل دون أسباب مرضية واضحة، وإنم  الذي يت
 .مع تقدم السن

والدي • ّساد ال والدة :ال ذ ال دث من ذي يح ي   .  ال دة أو ف ين واح ي ع ون ف د يك ق
شهور          العينين   ادة في ال ساد            االثنتين، ويالحظ ع ان ال إذا آ ر، ف ى من العم األول

 الرؤية، فالبد من اإلسراع في إجراء     حجبملحوظًا في عين واحدة بشكل تام ي    
ين وُيستحسن إغالق الع  ي الع ة الصقة ف ت عدس ع تثبي ة م ة الجراحي ين العملي

السليمة لفترات يحددها الطبيب، ويجب أن يمتثل بها األهل حتى ال يحدث آسل              
زام بوضع     ذلك يجب االلت ة، وآ دي المعالج دها ال تج صابة وعن ين الم ي الع ف
سن         ة ليتح راء العملي د إج ين بع ى الع صححة عل ة الم قة الطري ة الالص العدس

ي   . البصر، وإال فال جدوى من العمل الجراحي       رك الع ا في    ويجب ت ى حاله ن عل
ي                ين الت ة، ألن الع حالة عدم قبول األهل وضع العدسة الالصقة ورعايتها الدائم
دًا من طول النظر،                       ة ج ة عالي ّساد تكون في حال ُأجريت لها عملية استخراج ال

دة  ة الجي ده للحال صر وتعي صحح الب ي ت ة الالصقة هي الت ان . والعدس ا إذا آ أم
م               الّساد في العينين االثنتين فيج     ين، ث ا العين ى آلت ة عل ة الجراحي ب إجراء العملي

 .  وضع عدسات الصقة مصححة أو وضع نظارات إذا آانت الحالة تسمح بذلك

عال • ن        : ساد الُيفَّ ي س أخرة أو ف ة المت ل الطفول ي مراح دث ف ذي يح و ال وه
 .المراهقة
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 .   الذي يحدث في مرحلة الشباب والكهولة المبكرة:الّساد الشبابي •

 الذي يصيب منطقة أو طبقة معينة في العدسة          :المنِطقّي أو المرآزي  الّساد   •
 ويصيب  ،آما في بعض أنواع الّساد الِخلقّي الذي يظهر منذ الوالدة         . دون غيرها 

د ال           ة ق ذه الحال ا وهو في ه النواة الجنينية المرآزية في العدسة فقط دون غيره
لجراحي إذا آانت حدة البصر     لعمل ا يمنع الطفل من الرؤية الجيدة، وقد ال يلجأ ل        

 )6انظر شكل . (معقولة

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  الساد المنطقي أو المرآزي ):6 شكلال(

أي الذي يصيب منطقة القطب األمامي أو الخلفي للعدسة دون         : يالسَّاد الُقطب  •
ة   ى العدس ضاء عل ة بي شكل نقط دو ب د يب ا، فق ن  ،غيره ر م ضيع الكثي د ال ي  وق

 .  جراحيالبصر فُيترك الطفل دون عمل

 الذي يتشكل في العين بعد إصابتها بالرضوض، أو الجروح        :الّساد الرضحيّ  •
 ).7انظر شكل . (النافذة وقد يأخذ شكل وردة بيضاء
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  رضحيالساد ال ):7 الشكل(

 . ويشبه ندف الثلج.  الذي يحدث عند المصابين بالداء السكري:الّساد السُّكري •

 .ند المصابين بأمراض الُكلية الذي يحدث ع:لويالّساد الك •

ضاِعف • ّساد الم د :ال ذي يح اول بعض   أي ال ة لتن أثيرات الجانبي ة الت ث نتيج
بعض      ًا ل دث مرافق شتقاته، أو يح ورتيزون وم ة الك ي أدوي ا ف ارات آم العقَّ
ي  ا ف ين، آم ى الع ة عل ال الجراحي ة أو األعم اب العنبي ي الته ا ف ات، آم االلتهاب

، أو جراحة القرنية، أو زرع عدسة في        )Glaucoma( حالة جراحة داء الزرق   
 ).8انظر شكل . (العين العدسية
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  الساد المضاعف ):8 الشكل(

ا   و ،ساد مخالط اللتهابات متكررة مزمنة في القزحية      ) 8الشكل  (يوضح   تبدو هن
ين       ي الع رار ف ع احم ة م كل الحدق ي ش شوه ف ة وت صاقات ليفي ة   . الت ن معالج د م الب

ش  اب ب وص       االلته راء الفح ن إج د م ي، والب ل جراح راء أي عم ل إج ارم قب كل ص
ابي ف    ل الته ضبط أي خل ة ل صاءات الجهازي ة واالستق ين الدموي ي الع سم أو ف  .ي الج

العين واستقصاءات جوفها وتحري أنسجتها وأعضائها المختلفة وحس  ويجب تصوير   
ة    الضياء فيها قبل أي إجراء جراحي، مع استمرار المعالجة الدوائية        د إجراء العملي  بع

اب         رض االلته س الم ة إذا نك أزم الحال ى ال تت ر حت زم األم ة إذا ل سوء يالجراحي  وي
  . البصر

اع ضغط                    :الّساد الَزَرقي  • زرق أي ارتف داء ال ين المصابة ب شكل في الع ذي يت  ال
 .العين، وهذا ما يسمى بالعامية الماء األسود

 لوءة بالماءمرية منتفخة م عندما تكون العدسة مبيضة ط:السَّاّد المنتبج •

 . عندما يصيب عينًا واحدة فقط:الّساد األحادي •

ا يكون                 :الّساد الّنووي  • واة العدسة، بينم  وهو الذي يحدث فيه تكّثف وتغّير في ن
قشر العدسة صافيًا، المريض يشكو هنا من ضعف شديد في البصر، وال تصحح                 

 ).9ر شكل انظ. (النظارة الطبية إال القليل من سوء االنكسار
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   الساد النووي:)9لشكل ا(

قد يكون المرض   . عندما يحدث في العينين االثنتين معاً     : الّساد ثنائي الجانب   •
ًا ة  ،والدي راض الكلوي سكري واألم ة آال راض جهازي ًا ألم د يحدث مخالط  ، وق

ه              د المريض، ألن وهنا يصاب المريض بضعف بصري شديد فالحالة ال شك ُتقِع
ه،  مصاب بك اة العمى عن ع معان شكل سريع لرف ه ب د من معالجت ه والب ا عيني لت

رة  ة المبك ي سن الكهول ًا أو ف ًال أو يافع ريض طف ان الم انظر . (وبخاصة إذا آ
 ).10شكل 

  

  

  

  

  

  
   ساّد ثنائي الجانبال :)10 الشكل(

المريض آفيف البصر إال من    ساد ثنائب الجانب ويصبح) 10الشكل (ويوضح  
ضياء وه     سريع      و بح حس ال ة     .اجة ماسة للعالج الجراحي ال ادة أن تجرى العملي والع

  . على عين واحدة أوًال ثم تجرى العملية على العين الثانية بعد أسبوع أو أآثر
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ى سطح المحفظة                 :الّساد الثانوي  • ات تظهر عل ات وتليف  وهو عبارة عن آثاف
ّساد و       ا يالحظ   . سة زرع العدالخلفية بعد فترة من إجراء عملية استخراج ال وفيه

ريض  ضعف      الم د ي التراجع، وق ذ ب ة أخ د العملي دًا بع ان جي ذي آ صره ال أن ب
واد ال         . البصر آثيراً  ة دون أن     عدسة أما سبب ظهوره فهو بقاء بعض م  البروتيني

دة  ست جي ة لي سبب زرع عدسات بدائي ون ال د يك ة، وق اء العملي دًا أثن  ُتنظف جي
سيط        الّسفعندما يظهر   . الصقل وغير متطورة   إجراء ب ه ب اد الثانوي يمكن معالجت

اغ  زر الي و قطع المحفظة بواسطة لي دًا(Yag Laser)وه صر جي ود الب .  فيع
 ).11انظر شكل (

 

 

  

  

  

  

  

  

  

   
  الّساد الثانوي :)11الشكل (

قايا ألياف آثافات بيضاء تتشكل بعد عملية الّساد عن ب) 11الشكل (يوضح 
  .خلفية بعد العملية بفترة من الزمنعلى المحفظة الومواد بروتينية تتشكل 
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  أعراض الّساد وعالماته المرضية

  ؟ادما الذي يشكو منه مريض الّس •

ر  المرض غي أيِّ أعراض، ف ّساد ب شّكل داء ال ة ت ي بداي شعر المريض ف د ال ي ق
كل ت     ى ش ذار عل الن، أو إن سة دون إع دث ِخل و يح ؤلم وه ة  م واة العدس ي ن صلب ف

ر          ويستم. عينهالبّلورية في    ر الّساد في التطور واالزدياد التدريجي، فيجتاح مناطق أآث
شعر           وأوسع في ا    شكل ي دأ بالت دما يب د         لعدسة، وعن د ضعف، وق المريض أن بصره ق

ضوئية   )Colored haloes(  ملونةيشكو من رؤية هاالت  تبدو لـه حول المصادر ال
ين األخرى      وإذا آان الّساد في عين واحدة تكون هي الضعيفة، وت         . المتوهجة ايز الع تم

وقد يالحظ المريض أن بصره يختلف بين فترة وأخرى فقد      . ببصرها السوّي أو القويّ   
ّساد                     دما يكون ال ا يحدث عن ذا م يكون بصره أحسن في الضوء الخافت وفي الليل، وه

ة المحيط    ة ي نوويًا أي أن الكثافة تكون في المنطقة المرآزية وما حولها، وتكون المنطق
وي               .  صافية في العدسة  وهج الق ور وال ر إذا تعرض للن وقد ينزعج المريض بشكل آبي

فيظلم البصر وال يرى شيئًا وهذا ما يحدث عندما تتمرآز الكثافة في القشر الخلفي من     
  .  العدسة حتى لو آانت أجزاء العدسة األخرى صافية

ضطر     ه ي سرعة، وأن ع ب رًا ويتراج ف آثي ره يختل ريض أن نظ د يالحظ الم وق
ة        لتغ رات متقارب ه           . يير نظاراته بشكل سريع وبفت دما يفحصه الطبيب يجد أن لدي وعن

وعندما يتشكل الّساد في القشر الخلفي من     . حسرًا عاليًا أو معتدًال أو حرجًا في البصر       
ذه     والعدسة البّلورية قد ال تستطيع النظارات تصحيح البصر الضعيف         المريض في ه

ي  ة ف ن صعوبة الرؤي شكو م ة ي ًا إذا  الحال م آلي صر ويظل ضطرب الب ـد ي شمس وق  ال
تعرض المريض للضوء الساطع آما في األضواء العالية للسيارات القادمة والمعاآسة         
ه، ويصبح شديد                       ادة خطرًا علي ل تصبح القي سيارات ب ادة ال لـه اتجاهًا، فال يستطيع قي

ة عن      . االعتماد على نّظاراته   ه النظارة الطبي لبصر  تصحيح ا وقد يأتي زمن تعجز في
ة  ن الرؤي ريض م ين الم كل ا ( وتمك ر ش ذهب  ). 12،13نظ ة ي ل المتقدم ي المراح فف

العمى       العمى          . البصر آلية، ويصاب الشخص ب ين األشخاص المصابين ب اك مالي وهن
ر وتحدد                سبب الفق في العالم الثالث والذين يحتاجون للمعالجة، ولكنهم ال يستطيعونها ب

  .مراآز الجراحة العينية
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  لمسار الضوء في عين سليمةقطع توضيحي م ):12 شكلال(

ضوء سلك ال سليمةي ين ال ي الع ة ألن   ف حيح دون إعاق شكل ص سر ب  وينك
  .سليمة صافية) القرنية والعدسة البلورّية( السطوح الكاسرة فيها 

  

  

  

  

  

  

  

   

  لمسار الضوء في عين مصابة بالسادمقطع توضيحي  ):13 شكلال(

ضوء ألن العدسة           بة بالساد المصابينما في العين      ُيظِهر خلًال آبيرًا في انكسار ال
شكيل صورة          العبور وال بت قد تشَّكل بها الّساد، وأصبحت نواتها آثيفة ال تسمح للنور ب

  .على الشبكية
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  آيف يرى المصاب بالّساد األشياء حوله؟ •
ر للتفاصيل    -14 شكل  نظر ا. (تكون الرؤية ضبابية ضعيفة مشوهة غائمة تفتق

15.(  

  
                    

  
       

  :)14شكل ال(                                                     
   الرؤية من خالل عين سليمة                     

  غير مصابة بالّساد           

  

  

  

  

  

  

  ):15شكل ال(                                                      
   من خالل عين مصابة بالّسادالرؤية

  )الصورة غائمة غير محددة المالمح(
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   ؟لماذا يحدث مرض الّساد •
وم أن العدسة     . ابيضاض الشعر، ال ُيعرف بالضبط سبب معّين واحد للّساد        آ معل

اف          البلورّية هي أول ما يشيخ في اإلنسان، إذ تحدث فيها تغيرات نسجّية، فتصبح األلي
ة فيه فافية وصفاءً الُكّالجينّي ل ش ة وأق ر آثاف ة  . ا أآث ات العدس ر بروتين اذا تتغي ا لم أم

ؤدي  رة ت باب آثي ك أس صرية، فهنال ضوئية والب واص ال ا الخ ر فيه ف وتتغي وتتكّث
  :بمجموعها لحدوث داء الّساد في العين لعل من أهمها

ر، وهو أبكر                 :الشيخوخة -1 ده من العم ا بع د الخامس وم   قد يبدأ المرض في العق
 . لدى سكان العالم الثالثحدوثًا

 .ألشعة فوق البنفسجيةض ألشعة الشمس باستمرار، وبخاصة االتعّر -2
ي            -3 ر ف شكل مبك رض ب دث الم ذلك يح ة، ل وء التغذي وارد وس ح الم ر وش الفق

 .الظروف االقتصادية السيئة
 .تراآم ما يسمى بالجذور الحرة المؤآسدة في نسيج العدسة -4
 .سباب المؤدية لحدوث الّساداإلرهاق والمعاناة والكّد من األ -5
ات     -6 رات أو معالج شكل قط واء ب ورتيزون، س ل الك ة مث تعمال بعض األدوي اس

 .جهازية
 .اإلصابة بالّداء الّسكري -7
 .اإلصابة بأمراض الكلية -8
 .الّرضوض واإلصابات العينية -9

  .التعّرض لإلشعاعات الذرية -10
  .  سبب ذلكومع ذلك فهناك أشخاص مسنون ال يصيبهم داء الّساد، وال ُيعرف

   
  .اإلعاقة البصرية بسبب مرض الّساد  •

صرية  اة الب سبب المعان د ي ّساد مرض ُمقِع ى ،ال شك أن داء ال د يحدث العم  وق
شه،      . الكلي في العين الواحدة أو العينين معاً       ه وأسباب عي وهنا قد يفقد الشخص وظيفت

ستطيع  ال ي ة، أي أن       ف راءة أو الكتاب شخص الق ستطيع ال سيارة وال ي ادة ال سائق قي  ال
ه للعمل و          ى الكرب          ااإلنسان المصاب بالّساد يفقد لياقته وتأهيل ان، إضافة إل لعيش بأم

اة        ال الحي ع بجم دم التمت ة وع سبب الظلم صيبه ب ذي ي اب ال ن   . واالآتئ د م ذلك الب ل
   .المعالجة ألن المرض قابل للتراجع والشفاء
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  :طرق الوقاية من مرض الّساد
ة   ا الداخلي ين وأجزائه حة الع ة وص سيئة لتغذي روف الم ب الظ ن تجن د م الب

  : باتباع اآلتي وذلكوبخاصة العدسة

ة استعمال              • عدم التعّرض الطويل ألشعة الشمس الحادة، وُيستحسن في هذه الحال
ة، وبخاص        عة المؤذي ول األش ن دخ ين م ة الع ة لحماي ارات الملون ا النّظ ة منه

ى            األشعة فوق البنفسجية والتي تكثر     ال وشواطئ البحار وعل على سطوح الجب
 . السطوح الثلجية

ضرورية،     • دة ال ات الجي ن الفيتامين ان م صحيحة، فالحرم ة ال اع التغذي يجب اتب
 . ظهور مرض الّساديؤديان إلى سرعةوالتغذية الناقصة السيئة 

سدة م    • ضادة لألآ واد الم تعمال الم سن اس امين  ُيستح ل فيت ة E و Cث  وطليع
 .، وهي تكثر في الفواآه الطازجة والملونةBالكاروتين 

ة   • راض الجهازي ة األم بط ومعالج ب ض وي  ،يج شل الكل سكري والف ل ال  مث
 .وأمراض القلب

ى     • يجب االنتباه الشديد والحذر عند إعطاء مرآبات الكورتيزون سواء أآانت عل
 .شكل قطرات أو تؤخذ عن طريق الفم أو حقنًا

صدمات والّرضوض واإلصابات، وبخاصة إصابات                  • ين من ال ة الع يجب وقاي
 .العمل
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  رابعالفصل ال

  ؟آيف ُيعالج مرض الّساد

  :احل المبكرةي المرف
مكن تصحيح البصر بالنّظارات الطبية أو العدسات الالصقة، فتكون العدسات             ي

ص     رج ب اك ح ان هن رة، وإذا آ ات مقع دة أي عدس ورة مبعِِّ صححة مك صحح ر فُيالم
وَّرة      أبعدسات   ـه           . سطوانية إضافة إلى العدسات المك ارات ل زمن ال تحقق النّظ ع ال وم

د        . تصحيحًا آامًال فتكون حدة البصر بعد التصحيح منقوصة         ة ق وفي المراحل المتقدم
ال         صر ف ن الب عًا م زءًا متواض صحح إال ج ميكة وال ت صححة س ارة الم صبح النّظ ت

  . من الحروف الكبيرة على لوحة قياس حدة البصريستطيع المريض أن يقرأ أآثر
 

  :قد تصبح الرؤية في الشمس مستحيلة
عندما يتكّثف الّساد ويزداد فيضطر المريض الستعمال النّظارات ذات العدسات          

  .الملونة
 

  :قد يشكو المريض من تفاوت آبير في حدة البصر بين العينين
  .ا ما يدعوه الستشارة جّراح العينوهذ

 
  :يات الجراحيةالعمل •

م أول من وصفها           . ُعرفت جراحة الّساد منذ زمن بعيد جداً       ود ه وربما آان الهن
ا                . وأجراها وا عنه ّساد وآتب وقد أبدع أجدادنا األطباء العرب والمسلمون في جراحة ال

ا  ي طرق أدائه سنوا ف ر وح ت تُ ،الكثي ي آان ة الت ر الجراحي وروا اإلب ي  وط ستعمل ف
  . ا تقنيات جديدة مبتكرة فيها وآذلك ابتدعو،الجراحة
  

  :Couching)(  أو اضجاع العدسةعملية القدحــ  
شعبيين      ، وماوهي عملية قديمة جداً    اء ال دى بعض األطب ا ل زال هناك من يجريه

ى          . في إفريقيا  ين حت ى الع وفيها تدخل إبرة رفيعة تسمى المقدح أو المهت المصمت إل
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س          ه وتنخزه في ين،             تصل إلى الّساد، فتضغط علي ائع الزجاجي في الع قط في داخل الم
ود بعض                    ضوئية، ويع الكة لألشعة ال ؤ وتصبح الطرق البصرية س وبهذا ينجلي البؤب

  ).16انظر شكل . (البصر للعين التي ُحرمت منه طويًال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  إدخال المقدح في العين المصابة بالّساد ):16شكل ال(

ّساد          يدخل وفيه عملية القدح،    )16الشكل  ( وضحي ين المصابة بال المقدح في الع
ضغط          (Sclera) من خالل جرح صغير في الصلبة      ّساد ُي ى ال ، وعندما تصل اإلبرة إل

  عليه فيسقط في داخل العين

  

  :عملية تفتيت الّساد واستخراجه بالمصــ  
  ).القدح بالمهت المجّوف(    

دادن          ار   هو ا العظام     هذه هي الطريقة العربية المبتكرة والتي ابتدعها أحد أج عم
دح  ـ بن علي الموصلي رة         مجوف  وفيها يدخل مق ى طول إب د عل ة وسطية تمت ـه قنّي  ل

ّساد       ى ال دح إل صل رأس المق دما ي ّساد، وعن يض (ال اء األب ه   ) الم ّساد بحك ر ال يبعث
ى               دريجيًا حت ة ت بالمقدح، ويبدأ مساعد الجّراح بالمص، فتخرج المواد البروتينية المفتت
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ة   .  من جميع الكثافات البيضاء وهنا يعود بعض البصر للعين         ُتنقى الحدقة  وهذه الطريق
ذي يُ    دح المصمت ال ر سالمة وتطورًا من الق ي داخل  هي أآث سقط ف ّساد وي ه ال ع ب قل

  ).17،18شكلالانظر (العين 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 )العمليةقبل ( مصابة بالّساد عين): 17الشكل (
  

  

  

  

  

  

                  

        
  

          .العين بعد إجراء العملية :)18ل الشك (
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  :عملية استخراج الّساد بواسطة الّتجميدــ 

. وهي العملية التي آانت رائجة في القرن العشرين وحتى العقدين األخيرين منه           
ّصلبة    (وف  جوفيها يجرى جرح آبير على ال      ة وال دخل      ) بين القرني م ُت ة ث وتوسع الحدق
ة فتلتصق         إبرة خاصة توضع على الّساد       وبواسطة الغاز المضغوط، تحدث آرة جليدي

ك                     د ذل ة واحدة، وبع ا آتل ّساد معه اإلبرة على الّساد، وعندما تخرج من العين يخرج ال
د حّضرت                    ين وتكون ق ُتزرع عدسة لدنة من مادة األآريل في الغرفة األمامية من الع

ي              ة من الع ة األمامي د من        . نوقيست قبل إجراء العملية، فتدخل في الغرف ك الب د ذل وبع
  ).20-19نظر شكل ا. (خياطة الجرح بخيوط مرهفة الدقة من النايلون أو البوليستر

  

  

  

  

  

  

  

  ):20الشكل (                                         ):19الشكل (          

      بواسطة                      استخراج الساد بواسطة التجميد الساد استخراج  
  آليًا ضمن المحفظة                                   ذراع التجميد          
  

موجات فائق  بواسطة ا واستخراجهعدسةعملية استحالب الــ 
  :) (Phacoemulsification Ultrasound wavesالصوت

د                     ان في العق ا الجّراح األمريكي شارلز آيلم دع به وهي العملية الحديثة التي أب
رن الماضي   السبعيني من     ة                . الق زة دقيق ا أجه ُتعملت فيه ر واس ا تطور آبي وحدث فيه

ل  صوتتعم ائق ال ات ف ة أو  . بموج ة دائري ف بحرآ ام والخل ّساد لألم رة ال ّرك إب فتح
ين           راوح ب صلبة يت ة أو ال ستحدث جرح صغير في القرني مروحية، وفي هذه العملية ُي



 

‐ 25 ‐ 
 

ة           متر، وُتقطع المحفظة األمامية للعدسة بشك     ي   مل )2-3( دخل آل م ت رة متوسطة ث ل دائ
ع ُويفتت  م يقّط ّساد، ث ات ينحت ال دة حرآ ة وبع ة وخلفي ات أمامي ّساد وبحرآ تفتيت ال
امي              وبواسطة شافط آلي ذاتي تستخرج مادة الّساد البروتينية، وُيغسل جوف العين األم

سمى              ا ي اآو "وينجز ذلك بآالت تكنولوجية حديثة رائعة التِّقانة وهو م د ". بالف ك   وبع  ذل
ة                زرع في آيس العدسة في الغرف ًا أو بواسطة الملقط فُت تدخل عدسة قابلة للّطي حقن

ين    اج للخياطة             . الخلفية من الع ة الرائجة اآلن، وال تحت ذه هي العملي انظر شكل    . (وه
21.(  

  

  

  

  

  

  

          

  )ب(  ) أ(

  )بالفاآو(استخراج الّساد باالستحالب  :)21شكل ال(

  ـ:)21الشكل (

كين ُأ  - أ ت س ها دخل ة    ي  مل3 - 2 عرض ة األمامي داخل الغرف ة ل ر القرني ر عب مت
 . ُأدخل فيه آلة مساعدة لتثبيت الّساد،متر ي مل1وأجري جرح صغير 

ل  -  ب ة تعم طة آل صوتبواس ائق ال ات ف ًا صغيرة  بموج ع قطع ّساد وُيقّط  ُينحت ال
  .وُيستخرج من العين من خالل جرح صغير

  
  منها؟ماذا تسمى العين بعد استخراج الّساد 

ّساد  ة استخراج ال ا عملي ي ُأجري له ين الت سمى الع ّيةت ين الالعدس ي الع  أي الت
ة    سمى                   . فقدت عدستها البّلوري ّساد فت د استخراج ال ين بع ا إذا ُزرعت عدسة في الع أم

  . العين ذات العدسة الكاذبة
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  هل تكفي عملية استخراج الّساد من العين إلعادة البصر إليها؟
واب الطبع ال: الج ل أن  ب ت قب ي آان ضة والت ين المري ة الع و عدس ّساد ه  ألن ال

ين    راوح ب وة تت ضوئي وبق سار ال ة االنك وم بعملي ّساد تق ا ال سيرة24-18يحدث به   آ
Diopter)(                ّية، أي ًا العدس ة أصبحت عين ات الجراحي ّساد بالعملي ، وعند استخراج ال

  .  ضعيفة االنكسار فال بد من تعويضها عن عدستها المفقودة
  

  آيف ُتعّوض العين عن عدستها المفقودة بعد استخراج الّساد؟
  :النّظارات الطبية .1

شوه   دًا، ت ميكة ج ة س ارات مقرب صحح بعدسات نّظ صر ُي ان الب ي الماضي آ ف
رى               د ي دما ينظر من محيط العدسة، وق صريًا عن ًا ب شكل الوجه وتسبب للمريض زيغ

ة      ضخيم    العالم محدبًا مشوهًا ألن طبيعة العدسات المقرب ر والّت درجات، التكبي ة ال .  عالي
سبة        سبب              .%33فهي تضخم الصورة المرئية بن وة ت ة الق ى أن العدسات عالي إضافة إل
ى جسر   . بطبيعتها تحددًا في الساحة البصرية     وقد يؤدي ثقلها لظهور حزوز حمراء عل

ؤدي  ك ي رار ذل ه، وتك ى جانبي ى األنف وعل فإل انبي األن ى ج ع سوداء عل ور بق  ظه
 ).22انظر شكل . (شًا في الجلد أو تقرحًا فيهبت الجفن السفلي وقد يحدث تخروتح

  

 

  

  

  
  
  

 بعد عملية استخراج( الّالعدسّية في العين صرتصحيح الب ):22شكل ال(
  بواسطة عدسات النّظارات) الّساد
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  :العدسات الالصقة .2
تعمال العدسات الالصقة الكبي اع اس شرين ش رن الع ث األول من الق ي الثل رة ف

د أن ُص    و اج، وبع ن الزج ب م ت تقول ادة آان ولي ميث(نعت م اآريال ب ل ميث ) تي
Polymethyl methacrylate ; PMMA)(      أصبحت العدسات الالصقة صغيرة

ن  ر م ةال تغطي أآث اع القرني ة أرب تحدثت . ثالث م اس ات ث ازاتعدس ة للغ  ذات نفوذي
ا  ة س ى القرني عها عل ن وض ن الممك بح م سجين، فأص ة األآ ة، وبخاص عات طويل

ستعملي  ،ويتحملها المريض بسهولة، ثم ُصنعت العدسات الالصقة الّطرية    فكثر عدد م
وقد آانت نعمة آبرى بالنسبة للمرضى الذين ُأجريت        . العدسة الالصقة لسهولة تحّملها   

صورة                 ر ال لهم عملية استخراج الّساد بدون زرع عدسات، ألن العدسة الالصقة ال تكب
ي            .%11-10المرئية أآثر من       وهي خفيفة الوزن وتخلو من عيوب الزيغ الكروي الت

 )   23انظر شكل . (تتصف بها عدسات النّظارات الثقيلة
  
  
  
  
  
  
  

  
   

  
  
  

     بعد عملية (يح البصر في العين الّالعدسّية تصح ):23الشكل (
  بواسطة العدسات الالصقة) استخراج الّساد             

  
  :عينزرع العدسات في داخل ال .3

ين أصبحت                     ي أن الع ين يعن قلنا إن استخراج الّساد أو العدسة المريضة من الع
تها ا    د عدس ي تفتق ّية، فه ادل     العدس وة تع ل بق ي تعم ة الت سير22-20لبّلوري ة  آ

)Diopter(        شبكية     في عملية انكسار الضوء وترآيز الصورة على البقعة ذلك  .  في ال ل
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بصريات العين آما آانت عليه في الماضي عادة تشكيل إلرع العدسات آانت تقنيات ز
  . عندما آانت العين سليمة

ة ُز ذآر أن أول عدس ف أن ن ن الطري ام  م ت ع الم آان ين بالع ي الع ت ف رع
ة              1949 د القى المحارب م، أجراها جّراح العيون اإلنجليزي الشهير هارولد ريدلي، وق

وبعد أربعين  . رًا مغامراً والكراهية واالنتقاد من زمالئه في ذلك الوقت، واعتبروه جزا        
ون في                     عاًم اء العي ه أطب ريم من زمالئ ار والتك دير واإلآب ا لقي هارولد ريدلي آل التق

دلي بكل                       . العالم أجمع   د ري ه هارول ذآر في ين إال وي ؤتمر لجراحة الع د م اد ُيعق فال يك
  . تقدير واحترام

ين وتطورت ج       راحة  واآلن بعد أن تطورت صناعة العدسات المزروعة في الع
ّساد                      ًا في جراحة ال الّساد بشكل آبير أصبحت زراعة العدسات جزءًا ضروريًا متبع

ّساد  فط ال تحالب وش ة اس اآو (وخاصة بطريق ي  ) الف ة ف ة المزروع التكبير بالعدس ، ف
دى   ين ال يتع ى      %3-2الع صل إل ضخيم ي ان الت ا آ ارات %33بينم  %11 و،بالنظ
وب      والرؤية بالعدسات الم  . بالعدسات الالصقة  ر من العي ة من آثي زروعة صافية خالي
  )24،25انظر شكل . (ومن الزيغ البصري

  
  
  

  

  

  

  الرؤية في العين الّالعدسّية ):24شكل ال(

ة       ستخراج الّساد ثم تصحيحها بالنظّ    بعد عملية ا   ة عالي ارات ذات العدسات المقّرب
درجات ة . ال ورة محدب صورة مك دو ال دد آب تب اك تح ة، وهن ح المحيطي ي  المالم ر ف ي

 . الساحة البصرية، فحول المنطقة التي يراها بوضوح هناك مناطق عتمات باهتة
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  لرؤية في العين ذات العدسة الكاذبةا ):25الشكل (

ة   ة الخلفي ي الغرف ة ف زرع عدس ين ب صحيح الع ّساد وت تخراج ال ة اس د عملي . بع
  . الكروياستعادت العين الرؤية الجيدة والخالية من عيوب التضخيم والزيغ 

  

  ع زرع العدسةمواض
  :في الغرفة الخلفية في آيس محفظة العدسة .1

ي  ر المواضع الت و أآث ين، وه ر المواضع استحسانًا وسالمة للع ان أآث ا آ ربم
الم  ت ي الع ات ف ا العدس كل  (زرع فيه ة    . )26ش يس العدس ي آ زرع ف ا ُت ة هن فالعدس

س عدسةورية بعد تفريغها من مادة ال    البّل ة متوسطة      البروتينية، فت ؤ متزن تقر خلف البؤب
ا                     . متمرآزة وب فيه ة متماسكة ال ثق ة أن تكون المحفظة الخلفي ذه الحال وُيشترط في ه

  ).28 ـ 27ل انظر شك. (طاقية التي تحيط بهاوال انخالع في األربطة الّن

  

  عدسة مخصصة  ):26الشكل (
  للزرع في الغرفة                  
  ن العينالخلفية م                
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الصورة تبين إجراء عملية زرع لعدسة أآريلّية صلبة في الغرفة  ):27الشكل (
  الخلفية للعين الّالعدسّية

  

                   

                            

  

  

  

  

  عدسة مزروعة ومستقرة في آيس محفظة العدسة في الغرفة  ):28الشكل (
  . للعينالخلفية                
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  :في الغرفة األمامية .2

دما تكون محفظة العدسة هشة أو          زرع عن يلجأ الطبيب لهذه الطريقة في ال
ي       ين الخلف وف الع ي ج ة ف سقط العدس شى أن ت ة فيخ زرع  . ممزق ا ُت وهن

از     اط ارتك ع نق ي أرب ستندة ف ة م ة    العدس ة األمامي ة الغرف ى زاوي  عل
-11ة الذي يتراوح بين     ، والبد من تناسق حجمها مع قطر القرني       )29لشك(

ة وال              ي   مل 13 ؤ أو الحدق متر، فال تكون آبيرة فتسبب تشّوهًا في شكل البؤب
ة             ة القرني ؤذي بطان ا وت انظر  . (صغيرة جدًا فتتحرك في العين أثناء حرآته

 ).31-30شكل 

  

          عدسة مخصصة للزرع  ):29الشكل (
 .في الغرفة األمامية من العين

  

  

  

  

  

  

  
  رسم يوضح وضع العدسة المصححة المزروعة في الغرفة  ):30الشكل ( 

  يها  ية مرتكزة بمقبض وترى قبضاتها المحيطاألمامية من العين                 
                   على زاوية الغرفة األمامية
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      ستقرة في الغرفة األماميةصورة ُتظِهر عدسة مزروعة وم ):31الشكل (

  العين من                                              

  :على القزحية .3
ين، يُ                شبه الكّالبت ا ي ا م ى جانبيه لقط جزءًا من       وتكون هنا العدسة صغيرة وعل

ة متوسطة                     ى القزحي نسيج القزحية بين الكّالبتين في طرفي العدسة فتثبت العدسة عل
  ).32انظر شكل . (أمام البؤبؤ أو الحدقة

 

 

 

 

 

 

آّالبتين  دسة المزروعة على القزحية بواسطةيبين ارتكاز الع ): ):32الشكل (
  القطتين جانبيتين
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  :في الّرتج الهدبي خلف الحدقة وُتثبت على الصلبة العينية .4
ة و     وز زرع العدس شة ال يج ة ه ة ممزق ة الخلفي ون المحفظ دما تك ا إعن رآازه

ين ضحلة العمق ال   ة في الع ة األمامي دما تكون الغرف ا، وعن  يجوز زرع عدسة عليه
  .  فيها، وهنا يمكن زرع العدسة في البيت الخلفي بتثبيتها بخياطة ذراعيها على الصلبة

  

  

  

  

  

  تج الَهدبيعدسة مخصصة للزرع في الّر ):33الشكل (

   وتثبت على الصلبة العينية خياطة
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  خامسالفصل ال

  طبيةإرشادات

ّساد وزرع عدسة             -1 ة استخراج ال مصححة في   متى تصبح عملي
  العين واجبة؟ 

ة    في الماضي   . يختلف األمر حسب ظروف المريض وعمله وسنه ولياقته البدني
ضياء              دا حس ال ا ع ين م ع البصر من الع د جمي ى ُيفق ا اآلن  . آانت العملية ُترجأ حت أم

شاطات        ين وذوي الن خاص المثقف د األش ة عن ة الرؤي ع دق ّساد م ارض ال دما يتع وعن
س  ادة ال ي قي ة وف ة،  ياراتالمهني ال دقيق ون بأعم ذين يقوم دى ال ارض  ول دما تتع وعن

  . الرؤية الضعيفة مع القراءة، أصبحت العمليات الجراحية ُتجرى بشكل مبكر

  

  ما الفحوصات الالزمة قبل إجراء عملية الّساد؟ -2
ل                ة  البد من التأآد من صحة الجسم لدى الشخص، وتجرى بعض التحالي الدموي

. التي يراها الطبيب الزمة للمريض ولكل حالة خصوصيتها       واالستقصاءات الكيميائية   
د من    زرع، والتأآ ي ستحضِّر لل وة العدسة الت اس ق دير قي صاء هو تق م استق ولكن أه

ين      اع ضغط الع ن ارتف رى وم راض األخ ات واألم ن االلتهاب ين م المة الع ن . س وم
  .الضروري اإلحاطة بحالة الشبكية

  
  ج الّساد؟آيف يكون التخدير في عملية استخرا -3

ًال أو                    دما يكون المريض طف ًا وهي عن  في حاالت استثنائية يكون التخدير عام
ام           شديد الرهب من العملي    ى التخدير الع ه يصر عل واألغلب أن يجرى تخدير       . ة أو أن

ن المخدر تحت            للعين نفسها إما بالحقن المخدرة خلف المقلة أو حولها، وقد يكون الحق
ين أو     يالملتحمة أو تحت محفظة ت     نون، وقد يكتفى بالقطرات العينية المخدرة لسطح الع

  .تحقن المادة المخدرة في الغرفة األمامية من العين أثناء العمل الجراحي
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  إذا آان في عين واحدة؟.. هل من الضروري معالجة الّساد -4

شكل           صر ب ص الب ى نق ين وأدى إل ي الع شكل ف ّساد إذا ت ة ال ن معالج د م ال ب
د  البصر وتعمى                واضح، ألن الّسا   ى يفق د مرض متطور تزداد الكثافة فيه تدريجيًا حت

ين ن  . الع د زم ة بع ين الثاني ي الع ر ف م يظه ين ث ي إحدى العين ّساد ف دأ ال ادة أن يب والع
  .    يطول أو يقصر وال عالج له إال بالعمل الجراحي

  

ل    -5 ين دون عم ي الع ّساد الّناضج ف اء ال ن إبق ر م اك خط ل هن ه
 جراحي؟

ناك خطورة، فباإلضافة إلى اإلعاقة البصرية يزداد حجم الّساد باستمرار           ه -نعم
وقد يؤدي إلى ظهور داء الّزرق الثانوي، حيث يرتفع ضغط العين ويسبب آالمًا شديدة 

  . واحمرارًا في العين

  

  هل من الضروري زرع عدسة بعد استخراج الّساد؟ -6

ّية        ين العدس د ال    . بعد استخراج الّساد تصبح الع ر من عد األصابع          وق رى أآث ت
سار،                . على بعد متر واحد    وة االنك ا بق ودة بعدسة تماثله فالبد من إعاضة العدسة المفق

ّساد              د استخراج ال ًا بع ك يمكن       . واألمثل في هذه الحالة زرع العدسة رأس ذر ذل وإذا تع
  .بعد الشفاء من العملية الجراحيةتثبيت العدسة الالصقة على القرنية 

  

إلنسان استعمال النّظارة في العين التي لم ُيجر لها         هل يستطيع ا   -7
ين األخرى             عملية إذا ُأجريت عملية الّساد وزرع العدسة في الع

 فقط؟
ارة       تعمال النّظ ن اس سان م تمكن اإلن ن ي ة ل ارة عالي ة النظ وة عدس ت ق إذا آان

ي   ثنتين، بسبب عدم تماثل قوة اال  والتمتع بالرؤية في العينين اال     سار في العين ن، وفي  نك
ين أن يضع عدسة الصقة         ر المريض ب ة ُيخّي ذه الحال ين   Contact lens) (ه  في الع

ا وزرع عدسة          ّساد منه التي لم تخضع للجراحة أو إجراء عملية جراحية الستخراج ال
  .فيها، آما هو األمر في العين األخرى
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  هل زرع العدسة ُيصِحح البصر البعيد والقريب؟ -8
ع ا     ت جمي ب آان ن قري ى زم ي      حت صر ف ين تقت ي الع زرع ف ي ُت ات الت لعدس

ؤٍر             . تصحّيحها على الرؤية البعيدة    زرع ذات ب أما اآلن فقد ُصنعت وُأعدَّت عدسات لل
  .علمًا بأن هذه العدسات غالية الثمن. عديدة أي ُتصِحح الرؤية البعيدة والقريبة معًا

  

 هل من الضروري استعمال نّظارات للقراءة بعد العملية؟ -9
ت  ط   إذا آان دة فق ة البعي صِحح الرؤي دة أي ُت ؤرة واح ة ذات ب ة المزروع العدس

راءة    د               . توصف نّظارات للق دة فعن ؤٍر عدي ا إذا آانت العدسة المزروعة ذات ب ها ال  أم
  . ارات إضافية للقراءةُيحتاج لنّظ

  

  ؟%100هل عملية استخراج الّساد ناجحة  -10
ست           ة الم ات الجراحي ة والتقني ا المتقدم ات     بفضل التكنولوجي حدثة، أصبحت عملي

فهناك مفاجآت قد . %100 ولكن في العمل الجراحي ال ُيحبذ التنبؤ بـ. الّساد أآثر نجاحًا
  . تحدث دون سابق إنذار وهناك حاالت سهلة وأخرى صعبة

  

   المحتملة أثناء إجراء عملية الّساد؟المضاعفاتما  -11

ساوية ون مت ع العي ست جمي ّساد  . لي ا ال ون فيه االت يك اك ح ًافهن ًا جزئي . منخلع
اً       صلبًا متكثف ّساد مت ا ال ة ضيقة      . وحاالت يكون فيه ة األمامي ه الغرف وحاالت تكون في

فتحدث بعض   . اح بهاوقد تكون محفظة العدسة هشة دون أن يتنبأ الجرّ       . والعين غائرة 
  . ، ولكن الجّراح يبذل آل جهده للتغلب عليها وإنجاح العمليةالمضاعفات

  

  يدة قد تحدث في المستقبل؟ بعمضاعفاتهل هناك  -12
م  شريحية ضعيفة     –نع اط ت اك نق ت هن شبكية إذا آان ي ال صال ف د يحدث انف ق

ة             ل العملي الليزر قب الج ب م ُتع ا، ول ه إليه م ينتب ا ل وب فيه اك ثق ت هن ة أو آان ورقيق
وهذه آما ذآرنا . وقد يحدث تكثف في المحفظة الخلفية يسبب تراجع البصر. الجراحية



 

‐ 38 ‐ 
 

ال ابقًا ُتع زرس اغ ج بلي افى عن . الي ز وتتج د تنحرف العدسة المزروعة عن المرآ وق
ضربة                        ين إذا تعرض المريض ل سقط في الجوف الخلفي من الع د ت توسط البؤبؤ، وق

نس            قبضة قوية أو صُ    . دمت العين بجسم مندفع بقوة، آما في آرة االسكواش أو آرة الت
ألمامية، وقد يحدث أذى     وقد يحدث ضغط مفاجيء أو يحدث نزيف دموي في الغرفة ا          

ة          في بطانة القرنية فتتغيم وتتوذم بالماء في بعض حاالت العدسة المزروعة في الغرف
ة وآانت             ة األمامي األمامية للعين إذا لم يكن قياسها متناسبًا مع حجم العين وسعة الغرف

  .العدسة غير متزنة وغير ثابتة

 

  يلها؟هل يمكن إخراج العدسة المزروعة في العين أو تبد -13
اتزان أو إذا                 نعم يمكن تبديل العدسة المزروعة في العين إذا لم تكن متموضعة ب
آانت مائلة أو متحرآة أو آان قياسها مغلوطًا وغير دقيق، أو إذا ظهر عيب آبير فيها              

ا ضعيفة  ة به سورة أو آانت الرؤي ون مك صلة، أو تك ا منف ون ذراعه أن تك ا إذا . آ أم
يمكن  جسليم وآانت ثابتة متزنة والرؤية من خاللها  يدة وبتموضع   جآانت العدسة    يدة ف

  .  أن تبقى في العين مدى الحياة

  

  هل يمكن استخراج الّساد بالليزر؟ -14

ى          ك يقتصر عل ّساد ولكن ذل ات ال د بروتين زر خاصة بتبدي زة لي اك أجه م هن نع
م ُتثِبت تفو               ى    حاالت الّساد المبكرة، وحيث إن أجهزة الليزر هذه غالية الثمن ول ا عل قه

الليزر       ،عمليات استخراج الّساد بالفاآو   ّساد ب ا ال ستخرج به ي ُي  لذلك آانت الحاالت الت
  .  ولم يشع استعمال الليزر لهذا الغرض. جدًاقليلة

  

 ا هي نصائح الطبيب بعد العملية الجراحية؟م -15
، المضادة لاللتهاب ستعمال القطراتوا  المريض بالهدوء الطبيبينصح

وال حاجة للزوم السرير أو االمتناع  .وعدم تعريضها للصدماتفرك العين وعدم 
وعليه مراجعة الطبيب في الموعد الذي يقرره . عن الحرآة أو المشي المعتدل

  .له
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  تى يتوقع المريض أن يتحسن بصره؟م -16

إذا سارت العملية بسالم فاألرجح أن يرى المريض جيدًا في اليوم التالي 
  .ر في التحسن خالل األسبوع األول بعد العمليةللعملية، ويأخذ البصر باستمرا
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  لمراجعا

 .م1989سرى سبع العيش : العدسات الالصقة •

 عمار بن علـي  : المنتخب في طب العين وعالجها باألدوية والحديد •

  :  ومحمد ظافر الوفائيتحقيق وتعليق محمد رواس قلعجي. ليموصال

 .1411 /1991سلسلة التراث الطبي اإلسالمي 

  

  

:ةمصادر األجنبيال  

• Cataract and lens Implant Surgery 

 J.J.Kanski, R.B.S.Packard, 

 Churchill Livingstone,1985  

• Refractive IOL Implantation: 

 Jorge L. Alio 

Juan J. Perez-Santonja 

Highlights of Ophthalmology international 

• Journal Cataract & Refractive Surgery 

 Vol. 33 No. 8, Aug. 2007 
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