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الليزر هو عبارة عن جتميع وت�ضخيم للأ�شعة ال�ضوئية على
منط يجعل منها قوة ذات فعالية حارقة �أو قاطعة وي�ستخدم ب�شكل
مب�س ��ط يف عالج العديد من �أمرا�ض العي ��ون واجللد واحلنجرة
وغريها من �أجزاء اجل�سم.
�أنواع الليزر:
ت�س ��تخدم �أ�ش ��عة الليزر لعالج العديد من احلاالت املر�ضية
للعيون وي�ستخدم الليزر يف �شكلني احدهما حارق ويدعى الأرجون
� Argonأو الك ��ر يبت ��ون � Kryptonأو ديودليزر والنوع الآخر ذو
ق ��وة قاطع ��ة �أي مبعنى �أن هن ��اك حزمتني من الإ�ش ��عاع تلتقيان
يف نقط ��ة واحدة ،وعندما تكون قوتهم ��ا كافية ف�إنه يح�صل قطع
يف الن�سي ��ج الذي وجهت �إليه الأ�شعة وتدع ��ى هذه الأنواع بـالياج
لي ��زر  Yag laserوهو لي ��زر بارد .كما �أن هناك �أنواعا �أخرى من
الليزر مثل االك�سيمرلي ��زر امل�ستخدم يف عالج ت�صحيح الأخطاء
االنك�سارية ( .) Refractive Errors
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�س���ؤال :ه��ل عملي��ات الليزر م�ؤمل��ة عندما ت�س��تخدم يف
عالج �أمرا�ض العيون؟
هي غري م�ؤملة وال يحت ��اج الإن�سان يف �أغلب الأحيان �إىل �أكرث من
قطرة خمدرة ل�سطح العني قبل �إجراء عمليات الليزر.
احل��االت الت��ي ي�س��تخدم فيه��ا الع�لاج ب�أ�ش��عة اللي��زر
احلارقة :Argon Laser
�أوال:
عالج اعتالل ال�شبكية لدى مر�ضى ال�سكري وهو على نوعني:
 -1ع�ل�اج جزئ ��ي ويتم �إغ�ل�اق الأوعي ��ة الدموية غ�ي�ر الطبيعية
والت ��ي يتم عن طريقها �إفراز بروتينات تتكد�س يف �أجزاء من
ال�شبكية والتي قد ت�ؤثر على حدة الإب�صار ،يف بع�ض الأحيان،
وقبل �إجراء هذا العالج ب�أ�شعة الليزر البد من �إجراء ت�صوير
بال�صبغ ��ة لل�شبكية ملعرفة �أماكن ال�ضعف يف الأوعية الدموية
لكي ي�سهل كيها بالليزر ب�شكل دقيق.
 -2الع�ل�اج الكامل جلمي ��ع �أج ��زاء ال�شبكي ��ة ...وي�ستوجب هذا
العالج عندم ��ا يكون هناك منو لأوعية دموي ��ة �إ�ضافية وغري
طبيعي ��ة على �سط ��ح ال�شبكي ��ة وغالب ًا ما يك ��ون هناك نزيف
من ال�شبكي ��ة وتقل�صات على �سطح ال�شبكي ��ة �أو بني ال�شبكية
وال�سائل الزجاجي.

�صورة تو�ضح ال�شبكة قبل (الي�سار ) وبعد ( اليمني) الليزر
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وتتلخ� ��ص العملية يف كي العديد من اخلاليا اخلاملة يف �أطراف
ال�شبكي ��ة لكي تتمك ��ن الأوعية الدموي ��ة ال�ضعيفة م ��ن نقل الدم
وتغذية الأماكن احل�سا�سة يف ال�شبكية مثل ب�ؤرة الإب�صار (البقعة
ال�صف ��راء) وتتمثل الفكرة يف هذا الع�ل�اج يف مثل ب�سيط ن�سوقه
هن ��ا للإي�ضاح .فل ��و �أن مزارع ًا ميتل ��ك �ألف نخلة ث ��م �شح عنها
املاء ،ف�إن حاول �أن ي�سقي جميع النخل بدون ا�ستثناء فلن ي�صلها
م ��ن املاء ما يكفيها ويجعلها تق ��اوم اجلفاف و�سوف ميوت جميع
النخ ��ل ....و�إن هو �ضحى بعدد منها ورك ��ز ال�سقيا على �أجودها
و�أنف�سه ��ا ف�إنه �سوف يح�صل على ثمرة طيبة حتى و�إن فقد بع�ض
النخ ��ل وع َّر�ضه للموت .وهذا هو ال�ش�أن بالن�سبة خلاليا ال�شبكية
ف�إنه لي�س هناك ما يكفيها من الدم جميع ًا .لذا ف�إنه يلزم �إتالف
اخلالي ��ا غري املهم ��ة بوا�سط ��ة �إحراقه ��ا بالليزر و�إبق ��اء الغذاء
ال ��ذي يتمث ��ل يف �ضخ الدم للخالي ��ا املهمة فقط والت ��ي تتمثل يف
البقع ��ة ال�صفـــــــــــ ��راء (  )Maculaوما حوله ��ا وملعرفة املزيد
ح ��ول ا�ستخدام الليزر لعالج الإعتالل ال�شبكي الناجت عن مر�ض
ال�سكري ميك ��ن الإطالع على الكتيب اخلا� ��ص ب�إعتالل ال�شبكية
الناجت عن مر�ض ال�سكري.
ثاني ًا :
�إ�ستخ ��دام �أ�شع ��ة اللي ��زر احلارق ��ة يف ع�ل�اج بع� ��ض �أنواع
اجللوكوما (املاء الأزرق):وت�ستخدم �أ�شعة �أرجون وما مياثلها يف
عالج بع�ض �أنواع اجللوكوما ذات الزاوية املفتوحة وذلك بت�سليط
�أ�شع ��ة ليزر ذات ق ��وة حرق �ضعيفة على الن�سي ��ج ال�شبكي لزاوية
العني امل�سئولة عن ت�صريف �سوائل العني ،وذلك لتو�سيع الفتحات
املوج ��ودة يف ذلك الن�سيج ال�شبك ��ي  .وذلك ال يعني �أن ا�ستخدام
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الليزر �ضروري لعالج اجللوكوما و�إمنا قد يفيد يف �أنواع حمدودة
فقط ويقوم بتحديدها الطبيب املعالج.
ثالث ًا:
ت�ستخدم �أ�شعة الليزر احلارقة لتلحيم الأجزاء ال�ضعيفة من
ال�شبكي ��ة عند وجود فتحات �أو ثقو ب به ��ا والتي تكون يف الغالب
�سبب ًا حل�صول االنف�صال ال�شبكي.
�إ�ستخدام �أ�شعة الليزر القاطعة (:)Yag Laser
وت�ستخدم هذه الأ�شعة يف العديد من �أمرا�ض العيون مثل:
 -1عم ��ل فتحة �صغرية يف �أط ��راف القزحية عند وجود جلوكوما
حادة نتيجة ل�ضيق زاوية العني اخلارجية ،وتعمل هذه الفتحة
عل ��ى ت�صري ��ف �سوائ ��ل الع�ي�ن (� )Aqueousإىل احلجرة
الأمامي ��ة للعني ،وهذه العملية م�أمونة جدا وجترى يف العيادة
اخلارجية ب�إ�ستخدام تخدير مو�ضعي للعني.

�صورة لفتحة يف �أطراف القزحية با�ستخدام Yag Laser

 -2متزي ��ق الغ�شاء اخللفي لعد�سة العني وال ��ذي يرتك �أثناء عمليات
املياه البي�ض ��اء لكي يحافظ على عدم حت ��رك ال�سائل الزجاجي
�إىل الأم ��ام ولكي يحافظ عل ��ى توازن العد�س ��ة ال�صناعية داخل
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العني ،وهذا الغ�شاء قد يفقد �شفافيته بعد مدة من �إجراء العملية
وي�ضع ��ف النظر نتيجة لذلك مم ��ا ي�ستوجب عمل فتحة يف و�سط
ه ��ذا الغ�شاء لك ��ي يتح�سن النظر وه ��ي عملية ب�سيط ��ة وم�أمونة
النتائج ،وال حتتاج �إىل راحة �أو �أي احتياطات بعد العملية.
 -3ي�ستخدم دايود ليزر  Diode Laserلعالج بع�ض �أنواع اجللوكوما
امل�ستع�صية وذلك بتهتيك اجل�سم الهدبي الذي يفرز ال�سوائل التي
ت�سبب ارتفاع �ضغط العني �أو ما ي�سمى باجللوكوما �أو املاء الأزرق
كما ي�ستخدم يف عالج �إعتالل ال�شبكية يف الأطفال اخلدج.

�إ�ستخدام �أ�شعة الإك�سيمرليزر:

ت�ستخدم �أ�شعة الإك�سيمرليزر يف عمليات ت�صحيح ق�صر النظر
وط ��ول النظر والإ�ستجماتيزم كما ي�ستخ ��دم هذا النوع من الليزر يف
�إزال ��ة عتامات القرنية ال�سطحية ،وذلك ملقدرة هذا النوع من الليزر
عل ��ى تبخري و�إزالة الأن�سجة ال�سطحي ��ة للقرنية التي يالم�سها .وهذا
النوع من �أنواع الليزر م�أمون جدا وقد �أثبت جناحه على نطاق وا�سع
وتطورت الأجهزة امل�ستخدمة ،لكي تعطي �أدق و�أ�سلم النتائج وملعرفة
املزي ��د م ��ن املعلومات عن ه ��ذا النوع من ا�ستخدام ��ات الليزر ميكن
الإطالع على الكتيب اخلا�ص بعالج العيوب الإنك�سارية بالليزر.

6

7

عيناك هبة من اهلل
فحافظ عليهما
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