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 الصــلبة

Sclera 
 

 تشريح الصلبة 
الكرة العينية اخللفية وهي طبقة ليفية بيضاء معتمة قوية , تبلغ  6/ 5:  تشكل الصلبة  التشريح الوصفي

القرين 0.66مم يف منطقة االستواء ,  0.33مم يف اخللف  1ثخانتها   االلتحام  اللم )  منطقة  عند  مم 
 الصليب ( 

 
ترتبط وامللتحمة اليت     tenonسطح انعم مغطى مبحفظة تينون :  outer surfaceالسطح اخلارجي  

ترتكز عضالت العني اخلارجية على السطح   episcleraابلصلبة بواسطة نسيج ضام يدعى فوق الصلبة  
 اخلارجي للصلبة . 

 
 :سطح خشن وبن   inner surfaceالسطح الداخلي  

   (lamina fusca)  ومغطى بنسيج بطاين ويشكل اجلدار اخلارجي للفراغ فوق املشيمة وفوق اهلديب
  . 
 

:شبكة ألياف كثيفة ومعتمة وتشكل استمرار للطبقة املتوسطة من   sclera properجسم الصلبة  
 القرنية .

أبيض ولكن عندما تكون رقيقة فإهنا تبدو زرقاء بسبب النسيج العنيب الواقع حتتها ويالحظ  لون الصلبة :
 ذلك عند األطفال واملصابني حبسر البصر الشديد. 

 
 

 خيرتق الصلبة مايلي : 
 :   nerve  opticالعصب البصري  .1
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 lamina cribrosمم أنسي مركز القطب اخللفي , إن الصفيحة املثقبة 2.5خيرتق الصلبة على بعد 
 العصب البصري وهي أضعف مكان يف الصلبة .   ف هي ذلك اجلزء من الصلبة اليت خترتقه أليا

 
 الشرايني : .2

 القصرية والطويلة .   ةالشرايني اهلدبية األمامية , الشرايني اهلدبية اخللفي
 األوردة :  .3

   vena vorticosa, األوردة الشاللية )الدوامة (   ة األوردة اهلدبية األمامي
 األعصاب :  .4

 األعصاب اهلدبية القصرية والطويلة . 
 
 
 
 

 diseases of scleraأمراض الصلبة 

: قد تكون سطحية وتصيب طبقة الصلبة مسببة التهاب فوق الصلبة أو   scleritisالتهاابت الصلبة  
 عميقة وتسبب التهاب الصلبة .

 :   episcleritis التهاب فوق الصلبة   .1

 املنشأ من بؤرة إنتانية يف اجلسم .   ة : تفاعالت حتسسي لسموم داخلي  سببه
 :عدم ارتياح , انزعاج خفيف , أمل عند الضغط . األعراض  

 
 العالمات : 

مثبتة على مم عن اللم  3-2مم غالبا لوهنا أمحر مائل إىل البنفسجي وتبعد  3-2اإلصابة عقدية قطرها  
 الصلبة وتتحرك امللتحمة فوقها وتكون مؤملة ابللمس . 

 العالج : 
 معاجلة األسباب , إعطاء املقوايت وحتسني احلالة العامة , وتطبيق الستريوئيدات موضعيا . 

 : scleritisالتهاب الصلبة  .2
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بة وتكون ثنائية اجلانب  يصيب االلتهاب هنا كل طبقات الصلبة واحلالة أشد خطورة من التهاب فوق الصل
 غالبا . 
 فوق الصلبة .   ب: نفس أسباب التهاسببه  

 األعراض : 
 امل عين متشعع حول احلجاج .

 العالمات : 
قد تكون اآلفة عقدية أو منتشرة وتكون العقد أكرب من عقد التهاب فوق الصلبة وأقل حتديدا وترتافق يف 

 الغالب ابلتهاب الطريق العنيب .
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 املضاعفات : 
 التهاب الطريق العنيب .  -1

 التهاب القرنية التصليب .  -2

 العنبة الصلبية .  -3

 

 
 
 
 

 العالج : 
 معاجلة السبب , كورتيزون موضعي , وأتروبني يف التهاب القزحية إن وجد . 



  

5 
 

 
 
 
 

 أمراض اجلسم البلوري / العدسة /
 

•  
هي بنية شفافة ال موعَّاة حمدبة الوجهني مغلفة يف حمفظة هي    crystalline lensالعدسة البلورية   

الغشاء القاعدي الذي أفرزته ظهارة العدسة . هذه احملفظة هي املسؤولة عن تعديل مادة العدسة خالل  
املطابقة ، وثخانتها العظمى يف منطقة االستواء وأرق ما تكون عند القطب اخللفي للعدسة . وتقوم حلقة 

 تندخل يف منطقة االستواء بتعليقها على اجلسم اهلديب .    Zonular Fibresف النطاقية من األليا
 النواة وهي اللب املركزي املضغوط ، والقشر الذي حييط ابلنواة .   : ميكن تقسيم العدسة إىل

تتوضع ألياف جديدة ابستمرار حتت احملفظة طوال احلياة ، مما يؤدي إىل توضع متزايد يف العمق للطبقات 
األقدم ضمن مادة العدسة . فالعدسة إذا تنمو يف كل من أبعادها االستوائية واخللفية األمامية طوال احلياة 

 . 
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  Cataract العني أو مادهتا هي ساّد     حمفظةالعدسة الطبيعية شفافة ؛ فأي كثافة خلقية أو مكتسبة يف 
 . الرؤية  على  أتثريها  عن  النظر   بغض 

 
 
 
 
 
 الساد المكتسب :  •

 

 : الساد املتعلق ابلعمر  -أولا 
 التصنيف وفقاا للنضج 

 تكون العدسة فيه متكثفة جزئياً .   immature  الساد غري الناضج  -1
 تكون العدسة فيه متكثفة متاماً .  mature  الساد الناضج -2
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نتيجة تسرب املاء خارج العدسة له حمفظة أمامية متجعدة    hypermature  الساد مفرط النضج -3

.  

هو ساد مفرط النضج حيدث فيه متيع كامل للقشر ممل يسمح   morganian  الساد املورغاين -4
لألسفل  للنواة   الشمسابلغرق  غروب  عالمة  وتعطي 

 
 

 االعراض 
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اضطراب الرؤاي اما للبعد اوالقرب وظهور غباشة حيث يشكو املريض أنه يرى من خالل بللور مغبش 
 املتقدمة او بللور متعرق وقد يشكو من ابيضاض احلدقةيف احلاالت  

 
 تدبري الساد املتعلق ابلعمر  •

  
 : استطباابت اجلراحة  

 هو االستطباب األشيع إىل حد بعيد يف جراحة الساد .   حتسني الرؤية .  1
اندرة وذلك كما يف إزالة ساد انضج من عني عمياء من النواحي األخرى   الستطباابت التجميلية.  2

 وذلك الستعادة حدقة سوداء . 
 

 : العدسات داخل العني 
 النواحي الرئيسية: 

 هو القسم املركزي   optic( من جزء بصري     IOLتتألف العدسة املزروعة داخل العني )    التوضع :
احملفظي   لكيسالناشبني ( اللذين يتوضعان بتماس بىن العني ) ا  hapticsاالنكساري ، ومن الذراعني )  

 مبا يعطي التوضع الثابت األمثل)التمركز( للقسم البصري.اهلديب أو زاوية الغرفة األمامية (  sulcus  أو الثلم
 

يف موضعها النموذجي ضمن احملفظي يتأمن زرع العدسة    كيسويف جراحة الساد احلديثة اليت حتافظ على ال
اً بديالً  للعدسة أما يف حال حدوث اختالطات كتمزق احملفظة اخللفية فإن ذلك يستدعي توضعاحملفظة  

 . ىل الزاوية .اخللفية والذراعان يف الثلم اهلديب أو يف الغرفة األمامية والذراعان مستندان إ إما يف الغرفة  
 جراحة الساد  

 extracapsular  cataract extraction(   ECCE)    استخراج الساد خارج احملفظة  .1
ملم ( تستخرج عربه نواة العدسة وترشف املادة   10  - 8حميطياً  كبرياً  نسبياً  )  يتطلب شقاً حوفياً  

 داخل العني .   IOLالقشرية ، اتركني احملفظة اخللفية سليمة . مث تزرع العدسة الصنعية  
أصبح الطريقة املفضلة   Phacoemulsification(    phaoc)    العدسة ) الفاكو (استحالب   .2

الستخراج الساد على مدى العقود األخرية . هتتز إبرة صغرية جموفة، من التيتانيوم عادةً ، موصولة إىل 
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قطعة يدوية حتوي بلورة كهرابئية إجهادية ، هذه اإلبرة هتتز طوالنياً برتددات فوق صوتية . يطبق الرأس 
tip  س ابستحالب النواة ، ويقوم نظام إرواء / رشف على نواة العدسة ؛ وحيدث جتوف عند الرأ
I/A   إبزالة املادة املستحلبة من العني , مث تدخل العدسة الصنعية ) إذا طويت ( أو حتقن عرب جرح

 أصغر بكثري مما يف االستخراج خارج احملفظة . 

 

 
 
 
 
 
 الساد  الوالدي   .3
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من املواليد األحياء وثلثا احلاالت هي ثنائية اجلانب  10.000من    3حيدث الساد الوالدي يف حوايل    
. و ميكن كشف سبب لتشكل الساد يف حوايل نصف املصابني ابجلهتني . السبب األشيع هو الطفرة 

مة داون ، و املورثية و هي عادةً  جسمية سائدة  تتضمن األسباب األخرى الشذوذات الصبغية كمتالز 
 االضطراابت االستقالبية كالغاالكتوزميية و اإلصابة داخل الرحم كاخلمج ابحلصبة األملانية . 

 العالج جراحي. 
 
 
 

 

 

 


