تكون الماء األبيض؟
ما هي أسباب ّ

ما هو الماء األبيض (الساد)؟

المـــاء األبيض

املاء الأبي�ض �أو ما ُيعرف بال�ساد عبارة عن اعتام
عد�سة العني والتي تكون يف العادة �صافية متام ًا
حيث تتحول من اللون ال�شفاف �إىل اللون الأبي�ض
مما يقف عائق ًا �أمام عبور �أ�شعة ال�ضوء �إىل م�ؤخرة
العني (ال�شبكية) ومن ثم ت�ؤدي �إىل �ضعف الر�ؤية،
وميكن تخيلها مثل قطعة من الزجاج الذي يوجد
على �سطحها بخار املاء.
والعد�سة هي ج�سم �شفاف يقع خلف القزحية �أو
اجلزء امللون عادة باللون الأ�سود �أو اللون البني
وتعمل كعد�سة الكامريا حيث ت�ستقبل ال�صور
وتعك�س ال�ضوء والألوان والأ�شكال �إىل ال�شبكية
الواقعة يف م�ؤخرة العني والتي بدورها تر�سلها �إىل
املخ لربجمتها �إىل الأ�شكال التي نراها.

ال �أحد يعرف الأ�سباب احلقيقية لتغري العد�سة مع تقدم ال�سن،
لكن ومع مرور الوقت بد�أ �أطباء العيون بتحديد العوامل املحتملة
لتك ّون ال�ساد مثل:
� التقدم يف العمر والذي ُيعترب من �أهم �أ�سباب حدوث
املاء الأبي�ض خ�صو�ص ًا بعد �سن ال�ستني وهو ما ُيعرف
باملاء الأبي�ض ال�شيخوخي.
� بع�ض العوامل الفيزيائية مثل احلرارة القوية
والكهرباء واملعاجلة بالأ�شعة واحلوادث الر�ضية (مثل
حوادث ال�سيارات �أو �إ�صابة العني ب�ضربة �شديدة �أو
جرح نافذ) والتعر�ض لأ�شعةال�شم�س �أو الأ�شعة فوق
البنف�سجية بال حماية لفرتات طويلة.

هكذا يرى ال�شخ�ص الطبيعي
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هكذا يرى ال�شخ�ص امل�صاب بال�ساد

� التهابات العني املتكررة مثل تلك التي حتدث للمر�ضى
امل�صابني مبر�ض بهجت �أو مر�ضى الروماتزم
املزمن.
� بع�ض الأمرا�ض املزمنة كداء ال�سكري و�أمرا�ض
الكلى.
� اال�ستعمال املزمن لبع�ض الأدوية مثل الكورتيزون.
� جراحة �سابقة للعني.

� �أثبتت الدرا�سات احلديثة �أن هناك عالقة وثيقة
بني املاء الأبي�ض وعادة التدخني و�شرب اخلمور
والكحوليات.
� التغذية غري اجليدة قد تكون �أحد �أ�سباب تك ّون
ال�ساد.
� املاء الأبي�ض اخللقي وهو الذي يتكون عند الوالدة
مبا�شرة �أو يف ال�سنة الأوىل من عمر الطفل ،ومن
�أكرث الأ�سباب امل�ؤدية �إىل تك ّون املاء الأبي�ض اخللقي
ما يلي:
 ثلث حاالت املاء الأبي�ض اخللقي تكون بدون �أ�سباب �أي�أنها ال تتعلق مبر�ض يف العني �أو اجل�سم ،حيث قد
تتكون نتيجة حلدوث طفرات جينية ت�ؤدي �إىل ت�ش ّكل
املاء الأبي�ض يف ن�سل املري�ض بحيث انه بحدود 23%
من املاء الأبي�ض اخللقي وراثي.
 العدوى عن طريق الأم �إذا كانت م�صابة باحل�صبةالأملانية �أو الزهري �أو اجلدري �أو الأنفلونزا.
 الأمرا�ض الأي�ضية مثل �سكري احلمل �أو ارتفاع �سكراحلليب يف الدم.
 الإ�صابة ب�أي من املتالزمات الوراثية مثل متالزمة داون�أو �ستكلر �أو �ألربت �أو ترينر.

ما هي أعراض الماء األبيض؟
� عدم االرتياح لل�ضوء ال�ساطع �أو ال�شديد ،وهذا يكون عند
بداية تكون املاء الأبي�ض.
� فقدان الر�ؤية بالتدريج بدون الإح�سا�س ب�أمل مع تناق�ص يف
متييز الألوان.
� احلاجة �إىل تغيري النظارة الطبية ب�صفة م�ستمرة.
� ر�ؤية مزدوجة للأج�سام يف �إحدى العينني.

� احلاجة �إىل �إ�ضاءة �ساطعه �أثناء القراءة.
� �ضعف النظر لي ًال مع �صعوبة يف قيادة ال�سيارة.
� تغري لون ب�ؤب�ؤ العني �إىل اللون الأبي�ض خا�صة يف احلاالت
املتقدمة.

ما هي طرق الوقاية من الماء األبيض؟
هناك بع�ض القواعد ال�صحية الأ�سا�سية التي ت�ساعد
على احلماية من مر�ض ال�ساد و هذه القواعد ت�شمل:
� حماية العينني من �أ�شعة ال�شم�س فوق البنف�سجية
وذلك با�ستخدام النظارات ال�شم�سية  ،حيث ي�ؤدي
التعر�ض امل�ستمر لل�شم�س لت�سريع ظهور مر�ض
ال�ساد.
� اتخاذ التدابري املالئمة لوقاية العني من اجلروح
والر�ضو�ض يف �أوقات العمل والراحة مثل نظارات
احلماية.
� ال�سيطرة على مر�ض ال�سكري وعالجه جيد ًا.
� الغذاء الغني مب�ضادات الأك�سدة مثل فيتامني (�أ)
وال�سيلينيوم وفيتامينات (جـ) و (هـ) قد ت�ؤدي �إىل
ت�أخر تك ّون املاء الأبي�ض.

كيف ُيعالج الماء األبيض؟

عند ظهور الأعرا�ض ميكن زيادة حدة الب�صر لفرتة ما
با�ستخدام نظارات جديدة وعد�سات تكبري و�إ�ضاءة جيدة
�أو �أي م�ساعدات ب�صرية �أخرى� ،أما بالن�سبة للحاالت
املتقدمة فال ميكن اال�ستفادة من تغيري النظارات وتعترب
اجلراحة هي العالج الوحيد يف هذه املرحلة.

اجلـــر احـــــــــــــــــة

للمزيد من املعلومات الرجاء االت�صال بـ :

م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز االبحاث
خدمات التثقيف ال�صحي
�ص.ب  3354الريا�ض 11211
اململكة العربية ال�سعودية
تلفون  014423078 :ال�سنرتال 014647272 :
�إعـــــداد  :طب وجراحة العيون
تدقيـق  :حممد �سامي عوده – �أخ�صائي تثقيف �صحي
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 حت�ضريات ما قبل العملية اجلراحية:مبجرد �أن يتم ت�شخي�ص املاء الأبي�ض و يوافق املري�ض على عمل اجلراحة
�سوف مير يف عدة خطوات لتجهيزه للجراحة كما يلي :
� التحدث مع اجلراح عن العملية و�سوف يطلب من املري�ض التوقيع
على املوافقة مما يعني فهمه للأخطار والفوائد و�أي بدائل حمتملة
ً
منا�سبا لكي ي�س�أل املري�ض �أي
للعملية ،ويف هذه اللحظة يكون الوقت
�أ�سئلة مل يتم الإجابة عليها عن العملية.
� من املهم �إخبار اجلرّاح عن وجود �أيّ التهاب �أو �إفرازات يف العينني
لتقليل ن�سبة م�ضاعفات ما بعد اجلراحة.
� بالرغم من �أن عملية املاء الأبي�ض هي �إحدى �أ�سهل العمليات
و�أكرثها ً
تكرارا يف العامل �إال �أنها ال تزال عملية جراحية وحتتاج �إىل
فحو�صات معينة مثل حتاليل الدم وتخطيط القلب وغريها ،وبنا ًء على
تلك الفحو�صات �سيتم حتديد احلالة ال�صحية �أي هل ميكن القيام
بالعملية �أم ال وذلك من ِقبل طبيب عيادة ما قبل التخدير.

� على املري�ض �أن ي�س�أل طبيبه �إذا كان من املمكن �أن ي�ستمر يف تناول
�أدويته املعتادة مثل الوارفارين والأ�سربين والأن�سولني والكورتيزون
وغريها .ويجب عليه �إح�ضار جميع �أدويته للعيادة.
� �سيقوم م�ساعد الطبيب ب�إجراء فح�ص ملعرفة مقا�س العد�سة التي
�سيتم زراعتها كما �سيقوم بعمل تخطيط باملوجات فوق ال�صوتية للعينني.
� يُحتمل �أن يطلب الطبيب من املري�ض �أن ال يتناول طعام الإفطار
وذلك ح�سب وقت اجلراحة ،وعند و�صوله لإجراء اجلراحة �سوف يُعطى
قطرة للعني ومن املحتمل �إعطاه �أدوية ت�ساعد على اال�سرتخاء ،و�سوف
يقوم م�ساعد الطبيب بتن�سيق كل هذه اخلطوات.

ما الـذي ســـيتم عملـــــه
خالل العمـليـة الجـراحـيــة؟
��سيتم تنظيف وتعقيم منطقة ما حول العني ب�شكل
كامل و�سوف يتم و�ضع �أغطية معقمه حول الر�أ�س ،وبعد
ذلك �سوف يعمل فتحة
�صغرية جد ًا يف العني
مب�ساعدة ميكرو�سكوب
العملية .وخالل هذه
الفتحة ُيدخل اجلراح
�أداة بحجم ر�أ�س القلم
وبعد ذلك �سيقوم اجلراح وح�سب حالة العني:
�ب�إزالة العد�سة كما هي (ا�ستخراج العد�سة خارج
املحفظة).
� �أو با�ستخدام جهاز املوجات فوق ال�صوتيه لتفتيت
وا�ستحالب العد�سة املعتمة (فاكو).
� يتم ترك غ�شاء العد�سة اخللفي والذي ُي�س ّمى املحفظة
اخللفية مكانه ،ويو�ضع عد�سة من البال�ستيك داخل العني
لتحل مكان العد�سة الطبيعية التي �أُزيلت ،وبعد ذلك تقفل
الفتحة .وعند ا�ستخدام الغرز ال حتتاج �إىل ازالة �إال �أحيان ًا.

مـــا يـجــب علــى المريــض
فعله أثنــاء إجـراء الجراحـة؟

� �سيكون املري�ض م�ستلقي ًا على �سرير العملية اجلراحية،
و�سوف يرى �ضوء ميكرو�سكوب اجلراحة ال�ساطع الذي �سيكون
�أمام عينيه.
� �سيتم تغطية الوجه بغطاء مع ّقم و�سوف يتم تزويد املري�ض
بالأوك�سجني .ويجب على املري�ض �أن ال يلم�س الغطاء املع ّقم
مطلق ًا.
� �سيتم ا�ستخدام �آلة �صغرية ت�ساعد على بقاء اجلفون
مفتوحة ،حيث يجب على املري�ض �أن يحافظ على عينيه
ثابتة �أثناء العملية قدر الإمكان و�أف�ضل طريقة لعمل ذلك
هو النظر �إىل نقطة واحدة طوال فرتة اجلراحة و�ضوء
امليكرو�سكوب �سيكون �أف�ضل نقطة.
� �سوف ي�شعر املري�ض ب�أيدي اجل ّراح على جبينه وكذلك
�سوف ي�سمع �صوت �أدوات اجلراحة و�سوف ي�شعر من
حني لآخر مباء بارد على عينيه �أو خده ،هذا هو املحلول
ال�ضروري لإبقاء عينيه رطبة ب�شكل ج ّيد.
� ت�ستغرق العملية يف العادة  30دقيقة ،وعادة ما يُطلب من
املري�ض �أن يخرب اجل ّراح �إذا �أراد ال�سعال �أو احلركة لأي
�سبب من الأ�سباب.
� عندما تنتهي اجلراحة �سوف تغطى العني و يُراقب املري�ض
لفرتة ق�صرية وبعد ذلك يُر�سل �إىل غرفته.

ما هو نوع المخدر المستخدم؟
� عادة ما جُترى اجلراحة حتت تخدير مو�ضعي �أو
تخدير مقدمة العني فقط �إال �أنه ويف حاالت معينة �سيكون
التخدير العام هو اخليار املف�ضل.
� عند ا�ستخدام التخدير املو�ضعي يتم تخدير كامل
العني وع�ضالت العني لكي تقلل من حركة العني.
وبالن�سبة لتخدير �سطح العني يتم فقط تخدير مقدمة
العني عن طريق و�ضع قطرة على العني.
� يف حاالت �أقل �شيوع ًا تتم العملية اجلراحية حتت
التخدير العام مما يعني �أن املري�ض �سيكون نائم ًا خالل
الإجراء ولن ي�شعر ب�أي �أمل.
وعموم ًا �أي نوع من �أنواع التخدير املذكورة �سوف ت�سمح
ب�إجراء العملية بدون �أمل ،ويعتمد اختيار نوع التخدير على
رغبة الطبيب وعلى حالة املري�ض.
� يبقى معظم املر�ضى يقظني �أثناء اجلراحة وميكن
ا�ستخدام مهدئ خفيف ي�ساعد على اال�سرتخاء ح�سب
رغبة كل من الطبيب واملري�ض.

كم من الوقت سـوف يبـقى
المريــض في المســــتشـفی؟
جُترى عملية �إزالة املاء الأبي�ض على �أ�سا�س وحدة الإقامة
الق�صرية �أي �أنه يحتمل �أن يعود املري�ض �إىل منزله يف
نف�س اليوم الذي جُترى فيه اجلراحة �أو يف اليوم التايل
وذلك يعتمد على حالة العني واحلالة ال�صحية العامة
للمري�ض .

