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 التهاب الجفن

Blepharitis 
 اسئلة وأجوبة

 

 فيرتي ديفيدالسيد الدكتور: 

 استشاري جراحة العيون
 

 

 سؤال: ما هو التهاب الجفن؟

 لتهاب هامش الجفنمصطلح يشير إلى إوهو ثالثينالجفن هو حالة شائعة نسبيا تحدث عادة بعد سن ال التهابالجواب: 

)التهاب الجفن  التي تقع خلف الرموش مباشرةوالمنطقة أالجفن األمامي(  بالتهاويمكن أن يؤثر على جذور الرموش )

 التهاببوهذا يشار اليه  جفونالتي تقع داخل الميبوميوس(  )غدد الدهنية الغدد تتأثريمكن أن . وفي النوع األخيرالخلفي(

 .غدد ميبوميوس

 

 سؤال : ما الذي يسبب التهاب الجفن؟

لعب يعتقد أن النشاط الزائد للبكتيريا ي الجفن األمامي ، إلتهاب فيولكن  سبب غير واضح.في معظم المرضى ، الالجواب: 

أكثر شيوعا بين المرضى الذين هوبنشاط البكتيريا على اإلطالق ، و هال عالقة لفلتهاب الجفن الخلفي إ أما دورا في ذلك.

 هاب الجلد الدهني والوردية.الوجه مثل الت التي قد تصيب أوالعامة يعانون من األمراض الجلدية 

 

 الجفن؟ سؤال: ما هي أعراض إلتهاب

 الجفون األربعة : ألعراض التالية ، وعادة ما تؤثر بدرجات متفاوتة  علىقد تحدث االجواب: 

 .حمرار وحكة في هوامش الجفنإ (أ

موع تتبخر بسرعة، وهذا يحدث دللدموع ، ال نه من دون إفرااات الفيلم الدهنييحدث هذا ال: عيون "جفاف التهيج و " (ب

ف العالج هو تحسين نوعية وكمية أهدا حديجدر بالذكر أن أو. أو في بيئة مكيفة الهواء المنزل خارجلريح عند التعرض ل

 .)انظر باألسفل(هنية فرااات الداإل

عية من سطح العين مناطق موضفي جفاف يحدث  ميبوميوس( ة )غددالدهنيالغدد  ب فشل إفراااتبسبالزائدة:  الدموع(ج

لسوء الحظ، بدون النَِسِب الصحيحِة بين يؤثر على الرؤية. قد الذي لدموع مفرط لحفز اإلنتاج الوهذا ي كما هو موضح أعاله

وهذا بشكل كافي،  العينسطَح  يرطبال اإلنتاج المفرط للدموع فإن هذا الدموِع،  فيزيتية المائية والمكّونات ال و المخاطِ 

  .كررة من التدميعيسبب حلقة مت

ات داخل غدد ميبوميوس )وهذا أكثر احتماال في المناخة الدهني فراااتاإلجمع تمع سماكة و: ن األكياس الدهنيةيتكو (د

ففي ، ح "أكياس" هو غير دقيقلو مصط.  .(األكياس الدهنية) غددهذه ال داخل و تورمات الباردة( ، قد تحدث التهابات

لكيس' أَْن يُصبَح ل'يُْمِكُن ّدة، احو في الصورة الضمن الجفِن. للتجمعات الزيتية  موضعيرَد فعل هي  تورماتال هذه الحقيقة

األكياس ، وعلى بضعة أسابيع، اإللتهاب أّما يَستقرُّ بالكامل أَو يَْترُك كتلة متبقية ضمن الجفِن ) خراجحتى هَب أَو تُمل

 (.الدهنية

يجب اللجوء أيضاً في األمراِض األخرى، وهذا لكن يُْمِكُن أَْن يَْحدَث  .المزمنقد يحدث ذلك في المرض  فقدان الرموش (ف

 .الطبيب المختص في هذل الخصوصَ رأي ل

 

 ؟مرض يستمر لطول العمر إلتهاب الجفنَهْل 

ألكثر ِمْن بضعة  - في شكلِه الحاد   - المرض ال يَُدوم الحاالتتَقَلُّب وفي أكثر الإلى  المرضِميُل وفي الحقيقة يَ ال. اإلجابة 

 شهور.

 

 ؟سوأأما هي العوامل التي تجعل الجفن  سؤال:

استخدام الكمبيوتر لفترات  و بيئات مكيفة الهواء،البارد ، ووال عاصفالالجفن يميل إلى أن يكون أسوأ في طقس الجواب :

 . والجفاف العام الالصقة ارتداء العدسات وطويلة والحرمان من النوم ،

 

 ؟المطلوبة صات هي الفحو ما

 مزرعة لعمل أن تؤخذ مسحة من الجفن يُمكُن في الحاالِت الحاّدةِ  هذا الرغم منوعلى تشخيص سريري، هو إلتهاب الجفن 

 .المجهري فحصمن الجفن للعينة  يمكن أخذفي التشخيِص,  َشك  كان هناك  ، وإذالتهابالمسبب لإلتَُكوَن  فقدجرثوميِة 
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 كيف يتم عالج التهاب الجفن؟ سؤال:

 :بهذا الترتيباإلجراءات التالية، التي يَِجُب أَْن تُؤّدي العالجات تَتضّمُن 

فيف تقشر الجفون، مغلقة يساعد على تخ وهي كمادات الساخنة على الجفونللالتطبيق اليومي : الجفن طويلة األمد نظافة (أ

بلل هي أسهل طريقة و لذلكأساليب عدة  وهناك . ميبوميوسفرااات غدد التي قد تخفف من تخثر ا باإلضافة إلى الحرارة

ثانية ، وكرر  03 ـ51مغلقة لمدة الالجفون على  وضعهإعصْره  ثم الساخن ،الماء تحت صنبور  قطعة من القماش النظيف

 عدة مرات في الصباح والمساء.هذا

. األطفال إضافة قطرة من شامبومع كأس  فيردا با حتى يصبح ضع كمية صغيرة من الماء المغلي: الجفوندعك  (ب

، ونزوال اه عمودي صعودا على الجفن السفليبرفق في اتجالجفون تدليك ابدأ ب بهذا المحلول مبللة يةقطنعصا استخدام ب

 قي اففي اتجاه نفسها  الرموشتدليك ثم ابدأ ب .(فرااات من الغدد الدهنيةاإل يساعد على خروجهذا ) العلويالجفن على 

  ويمكن القيام بذلك مع عيون مفتوحة أو مغلقة.

  

 : ومضادات اإللتهابات العالج بالمضادات الحيوية (ج

أكثر في صورة في المراحل المبكرة )أو مع تكرار المرض  الجفنتطبيق المضادات الحيوية الموضعية على هامش 

، ضعيفةالقطرات الستيرويد الموضعية من ورة د وصفويمكن أيضا  ساعد على جعل االلتهاب تحت السيطرة.ينشاطا( 

 .مصاحب بالوجه باإلضافة إلى دورة من المضادات الحيوية عن طريق الفم إذا كان هناك مرض جلدي

 

 ةموضعيالمواد تشحيم العين  (د

ال عن هناك تركيبات مختلفة متاحة دون وصفة طبية ، فضو يمكن أن يعفى تهيج العين.تطبيق مواد التشحيم الموضعية 

ُروري يكون قَْد وجة وبعضها أكثر من غيرها لز  مواد التشحيم األكثر تقدما تتوفر فقط على وصفة طبية. تجربة َمْن الضَّ

الدموِع  تركيبتَْصنُع لَعْكس سلوِك و المثاليةالتشحيم مواد إّن  قبل إيجاد التحضيِر األكثر فاعليِة.  عدة تركيبات مختلفة

  .الطبيعيةِ 

 

 ن والعين؟وجفهي المخاطر التي يتعرض لها الما  سؤال:

 الجواب:

حيوية عن طريق ، ونادرا ما يتطلب العالج بالمضادات الالجفنية، قد تلتهب األكياس  كما ذكرنا سابقا األكياس الجفنية: أ( 

مع أو بدون يا وتنظيف هذه األكياس جراح تتطلب شق. أما غي الحاالت المزمنة )األكياس الدهنية( فقد الفم أو الوريد

 .لنسيجلسميكة ال استئصال جزء من الطبقة

 انقالبمزمن يمكن أن يؤدي إلى الجفن الالتهاب ان  الجفن و الرموش الشاذة )الرموش التي تنمو تجاه العين(: تندب (ب

 .الداخل )انظر نصائح عن الشتر الداخلي للجفون(الجفن 

لجزء ا فيالى ظهور ندوب الشتر الداخلي ، يمكن أن يؤدي الجفونب مزمنالباإلضافة إلى التهاب  :تندب القرنية( ج

 .ؤدي إلى فقدان البصريي يمكن أن ذاألمامي من العين )القرنية( ، وال

 


