القرنية المخروطية

ماهي القرنية المخروطية ؟
القرنيــة هي النســيج الشــفاف األمامــي للعين ولكي تكون الرؤية ســليمة البــد ان تكون
القرنيــة ذات تحــدب منتظــم فــي جميــع أجزاءهــا وأن تكــون ســليمة مــن أي عتامــات أو
تشــوهات خلقيــة أو طارئــة ( شــكل ) 1وعندما يزداد تحــدب القرنية إلى األمام ألي ســبب
كان فإنها تسمى قرنية مخروطية ( أنظر شكل .) 2

شكل1

شكل2

ماهي أسباب حدوث القرنية المخروطية؟
• أسباب خلقية وراثية:
هذا النوع من اســباب حدوث القرنية المخروطية يكون هناك اســتعداد وراثي لدى الشــخص
وقد تحدث ألكثر من فرد من أفراد األسرة الواحدة ويبدء حدوث المرض في أوائل سنوات
البلوغ ويستمر في التفاقم مع مرور السنوات حتى العقد الثالث والرابع من العمر.
• أسباب مصاحبه ألمراض أخرى تصيب الجسم أو العين:
ومن أهم هذه األســباب وجود حساســية مفرطة بالعين مثل الرمد الربيعي أو الحساسية
العامــه و األمــراض التــي تؤثــر على األنســجة الغضروفية في الجســم ,وتزيــد إمكانية حدوث
وتفاقــم القرنية المخروطية لدى هؤالء األشــخاص مع كثرة دعــك العينين والذي بدوره يؤثر
على صالبة القرنية مما يؤدي الى القرنية المخروطية.

• أسباب ناتجه عن إجراء عمليات جراحية للقرنية مثل عمليات الليزك و اإلنتراليز:
وهــذا النــوع مــن القرنيات المخروطية يكون بســبب إســترهاف وضعــف القرنية نتيجــة للعمليات
الجراحيــة خصوصــا الليزك واإلنتراليزر .وفي الغالب فإن الحــاالت التي تصاب بزيادة التحدب بعد تلك
العمليــات يكــون لديهم إســتعداد ســابق لحــدوث القرنية المخروطيــة وبعد إجراء تلــك العمليات
تظهــر أعراض المرض تدريجيــا مما يحتم على األطباء ضرورة فحــص القرنية فحصا دقيقا قبل
إجــراء تلــك العمليات لضمان عــدم حدوث تلك المضاعفــات خصوصا وأن األجهــزة الحديثة أصبحت
أكثر دقة في إكتشاف ضعف القرنية وإكتشاف القرنيات المخروطية الكامنه.
كمــا ينبغــي عــدم تعريض المحتاجيــن لعمليات تصحيــح البصر الى عمليــات الليــزك او اإلنتراليز إال
فــي الحــاالت اآلمنــه والضرورية جدا والعــدول عنها الــى العمليات الســطحية مثل عمليــات الليزر
الســطحي واإلبيليــزك والالســك والتــي تــؤدي الى نفــس نتائــج عمليــات الليــزك واإلنتراليز دون
تعريض األشخاص الى مخاطر حدوث قرنيات مخروطية نتيجة إسترهاف وضعيف القرنية الذي
يحصل بعد عمليات الليزك واإلنتراليز.

تشخيص القرنية المخروطية
عادة ما يشتكي مريض القرنية المخروطية من عدم ثبات النظر حيث يضطر الى تغيير قياس
نظارته كل عدة أشهر مع وجود "إنحراف ال بؤري" في قياس النظر.
يكــون إكتشــاف القرنية المخروطية لــدى طبيب العيون المختص والذي يمكن أن يشــخص
الحالــه فــي عيادته خصوصا عندمــا تكون الحاله متقدمه ,أما الحاالت البســيطة فإنه من الصعب
إكتشــافها إال بإســتخدام التصوير الطبوغرافي للقرنية والذي بــدوره يعطي تقريرا كامال عن
حال القرنية خصوصا باألجهزة التي تعطي مســحا طبوغرافيا دقيقا لسطح القرنية الخارجي
ومســحا طبوغرافيا للســطح الداخلــي للقرنية بحيث تكتشــف أي عيوب خلقيــة أو طارئة على
القرنية حتى قبل حصول أي خلل في البصر ومن المهم جدا أن يكون طبيب العيون المختص
فــي عالج أمــراض القرنية ملمــا إلماما تاما بقــراءة وتحليل الصــور الطبوغرافيــة للقرنية والتي
تحتاج إلى خبره جيده وتدريب دقيق على معرفة تفاصيل تلك الصور وإعطاء الشخص خالصة
واضحة عن حالة القرنية والخطة العالجية التي ســوف يقوم بإجراءها بناء على تلك النتائج كما
سوف يرد في ثنايا هذه النشرة.

طرق عالج القرنية المخروطية
هنــاك اربــع مراحــل لعــاج القرنيــة المخروطية وتعتمــد كل مرحلــه على مدى
ضعف البصر وشدة التحدب ومقدار العيوب اإلنكسارية المصاحبة لكل حاله.
• المرحلة األولى:
الحاالت البســيطة والتي ال تتعدى وجود إنحراف بســيط في حدة اإلبصار مع عدم وجود تغيرات شديده
في طبوغرافيه القرنية.
ينصح هؤالء األشــخاص باســتعمال النظارات الطبية او العدســات االصقة اللينة العادية او من نوع ( تورك )
لمن يعانون من اســتجماتيزم "إنحراف ال بؤري" عال نســبيا .ويتم فحص هؤالء األشــخاص دوريا كل (
 ) 12 – 6شــهر للتأكد من عدم تزايد تحدب القرنية مع مرور الوقت ٬وفي حال تزايد التحدب مع مرور
الوقــت فإنــه ينصــح باســتخدام العــاج الضوئــي للقرنيــة (  ) Cross Linkingوالذي ثبت علمي ـا ً بأنه يقوم
بتقوية تماسك أنسجة القرنية والذي بدوره يقلل من استمرار وتزايد تحدب القرنية مع مرور الوقت.
عمليات العالج الضوئي ( :) Cross Linking
هذا النوع من العالج يستخدم بشكل كبير في عالج العظام واألسنان وقد طوره أحد أساتذه طب
العيون وهو البروفيســور ثيوسيلور من سويســرا منذ حوالي  5-4سنوات الماضية لكي يستخدم
فــي تقويــة أنســجة القرنية وتتلخــص فكرة العالج الضوئي بتســليط ضــوء فوق بنفســجي ( بكثافة
معينة ) لمدة ال تتجاوز (  30دقيقة ) بعد تشبيع أنسجة القرنية بفيتامين ( B2ب ) 2والذي بدوره يزيد
مــن إمتصــاص الضوء الســاقط على القرنيــة ومن ثم يزيد من تضاعــف الروابط بين الخاليــا المتوازيه
للقرنيــة وهــذا العالج يعتبر عالجا آمنا تماما على العين وليس له أي مضاعفات تذكر على القرنية وعلى
أجزاء العين األخرى عند إجراءه بالطريقة الصحيحة وتحت إشراف طبي متخصص.

رسم توضيحي الٔنسجة القرنية
قبل العالج الضو ٔيي

رسم توضيحي الٔنسجة القرنية بعد العالج
الضو ٔيي ويالحظ زيادة الروابط بين االٔنسجة

• المرحلة الثانية:
الحاالت المتوســطة والتي ال تتحســن فيها الرؤية عند إســتخدام النظارات الطبية او العدســات الالصقة
اللينــة وذلك بســبب وجود إســتجماتزم ( إنحراف ) غير منتظم لســطح القرنية وفي هــذه الحاالت ينصح
بإجــراء العــاج الضوئي للقرنية لتثبيت وتقوية أنســجة القرنيــة وبعد إجراء العالج الضوئي بقرابة الشــهر
تعطى عدســات الصقة صلبة لتعديل اإلســتجماتزم ( اإلنحراف ) وتصحيح العيوب اإلنكسارية المصاحبة.
ويتوقع ثبات في الرؤية مع إحتمال تحسن بسيط في الرؤية مع مرور الوقت في مدة ال تقل عن ستة
أشهر الى تسعة أشهر من إجراء العالج الضوئي للقرنية.
• المرحلة الثالثة:
الحاالت المتقدمة ( الشديدة التحدب ) وفي هذه الحاالت يكون تحدب القرنية شديدا وفي الغالب مصاحب
بإســترهاف لســماكة القرنية وإنبعاج شــديد للســطح الخارجي والداخلي للقرنية إلــى األمام وفي هذه
الحاالت ال يســتفيد الشخص من العدسات الصلبة بالشكل المطلوب وينصح األشخاص بإجراء عمليات
زرع الحلقات داخل القرنية والتي بدورها تقلل من درجة التحدب في ســطح القرنية وتحســن من درجة
اإلســتجماتزم الغير منتظم مما يجعل إســتخدام العدســات الالصقة الصلبة أو اللينــة أو النظارات الطبية
ممكنا بعد العملية .وقد يســتغني الشــخص تماما عن إســتخدام أي من المساعدات البصرية بعد زراعة
الحلقات وقد يحتاج الشــخص الى عالج ضوئي مصاحب لزراعة الحلقات مما قد يســاعد في تقوية وتثبيت
أنسجة القرنية بعد عملية زراعة الحلقات.

• المرحلة الرابعة:
وهــي الحــاالت المتقدمــة جــدا والتــي يكــون التحــدب شــديدا جــدا ومصاحبا فــي أغلــب الحــاالت بعتامات
وإســترهاف شــديد في وســط القرنية وفي هذه الحاالت ال تصلح أي من العالجات الســابقة وينصح في
هــذه الحــاالت بإجراء زراعة جزئية أو كاملــة للقرنية ويتحدد نوع عملية الزراعة ( الترقيع ) للقرنية حســب
جــودة الجزء الخلفي للقرنية وحســب كثافة العتامات المصاحبة للمرض فــإذا كانت القرنية ال تزال صافية
و الســطح الداخلــي للقرنية جيد فــإن الزراعة الجزئيــة (  ) Lamellarتكون األفضــل خصوصا أن إحتماالت
رفض النسيج المزروع تكون أقل وشبه معدومة في الزراعة الجزئية األمامية للقرنية.
أمــا إذا كان هنــاك عتامات شــديدة وضعف بالســطح الداخلي للقرنية فــإن الزراعة الكاملــة للقرنية تكون
هي الحل األمثل .وفي كل تلك الحاالت فإن زراعة القرنية الجزئية او الكلية ال تغني تماما عن اســتخدام
النظــارات الطبيــة بعد تلك العمليــات وإنما كان دور عمليات الترقيع من أجل تمكين الشــخص من الرؤية
الجيدة بإســتخدام اي من طرق تصحيح البصر بالنظارات الطبية او العدســات الالصقة اللينة او الصلبة بعد
العمليات والتي لم تكن تجدي شيئا قبل تلك العمليات.

والجديــر بالذكــر أن هنــاك أنواع من العالجــات المؤقته لتحســن النظر على المــدى االقصير وال
زالت تحتاج الى دراسات علمية دقيقة مثل العالج بالليزر السطحي باإلضافة الى العالج الضوئي
ومنها زراعة عدسات خاصة ( تورك ) داخل العين.
وهناك عالجات ثبت وجود سلبيات كبيرة لتلك العمليات التي يدعى أصحابها أنها تعالج القرنية المخروطية
بما يســمى بعملية ( بدر ) والتي يجريها أحد األطباء في إحدى الدول المجاوره ولم تثبت هذه العملية أي
تحســن علــى المدى البعيد وقد يحس بعض األشــخاص ببعض التحســن في أول األمــر إال أن الوضع
يسؤ شيئا فشيأ حتى تصبح الرؤية شبه منعدمه وال يمكن إجراء اي من العالجات السابقة الذكر لمن
تجرى لهم هذه العملية التي يجب الحذر من إجراءها.

