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 الحجاجو  جفن و الجهز الدمعيال أورام

 فيرتي ديفيد: الدكتور السيد

 جراحة العيون استشاري

 

 ما هو الورم؟

لَ  ،(بعيدِ  إنتشارِ  بدون محدودِ  نمو على داللة) حميدَ  َيُكونَ  أَن   وُيمكنُ  النسيِج، ِمن   جديد نموهو  الورم أي ورم ) خبيث َقب 

ل  ) خبيث أَو( خبيث ُيصبحَ  أَن   له القدرة على وو لَنُمول الورم قدرةِ  على َيد  دالأ َغز  ِتب   إلى لإلنتشار مجاورِة، تراكيبِ  وإس 

 (الجسمِ  ِمن   أخرى أجزاء

ِكنُ  الخبيثةِ  األورامِ طبيعة  قدرة ضعيفة على  َمع) لَنُمول الَسَنواتِ  ِمن   العديد ستغرقُ تَ  التي تلك ِمن   تفاوتَ ت أَن   ُيم 

موت التي تلك إلىاإلنتشار(    (األساسيِ  الورمِ أن يكتشف  قبل حتى نتشرَ لدرجة أنها قد قد ت) كبيرة بسرعة ن 

 

 األوراِم؟ أسباب ما

 األورام ومنها:في أكثر األحيان السبب الحقيقي يكون غير معلوم لكن هناك عدة عوامل قد تلعب دورا في حدوث 

 عند ذو خصوصا   الجفِن، جلدِ  أورامِ  خطرَ من  َيِزيدُ  قد الذي الشمس أشعة إلى عّرضُ الت هو مثالِ  أفضل: ةيبيئأسباب ا( 

  بيضاءال البشرةِ 

مي الذي) المناعة جهازب(   إذا خاليا؛لل إعتيادي غيرأي نمو  ضدّ  ثابتةَ  يقظةَ  َيبقي وهو :(الميكروبات ضدّ  أيضا   َيح 

ِكنُ  فاألورام عطب في هذا الجهاز هناككان   نظامَ  تثبط الذين يخضعون ألدوية مرضىال السبب، لهذا. تنشأ أَن   ُيم 

 األورام َتطوير ِمن   األعظمِ  الخطرِ  في يكونون المناعة

أسباب وراثية: على الرغم من أن هناك عوامل جينية في نشأة أغلب األورام إال أنه من النادر جدا ان يكون هناك ج( 

 توريثا مباشرا الألورام 

 

 األعراض؟ ما هي

لَ  األوراِم الحميدةِ  هناك تنوع عريض من ِكنُ  التي الخبيثةِ و الخبيثةِ  وَقب  دثَ ت أَن   ُيم   مجاورةال والتراكيبِ  الجفونِ  حول ح 

حيث  تكون ملحوظة بسهولة للمريضعموما ما  الجفونِ  أورام . الورمِ  وطبيعةِ  للموقعِ  طبقا   األعراضُ  َتتفاوتُ و. للعينِ 

األورام التي  لكن احساس بعدم اإلرتياح. أَو عينال احمرار أَو الرموشِ  فقدان أو محدود بالجفن رمَ في تو سّببَ تُ تانها قد 

من  األخيروهذا النوع  . أو محسوسة ظاهر ُكونت ال َقد   العين، محجرِ  ضمن أَو للجفوِن، الخلفيِ  السطحِ  على تكون

ِكنُ   األورام  مشّوشة، رؤية ،انتفاخ العين األلِم،ب اإلحساس ضمنقد تت األعراِض ف ،بعدة طرق يعرض نفسه أَن   ُيم 

 .العين كليا إما لألمام او ألحد الجوانب إزاحة أَو رؤية،ال إزدواج
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 َتْحدَث؟ أَنْ  الجفِن الخبيثِة التي ُيْمِكنُ  أنواع أورام ماذا

ئ يتقدم بطذو  شائع نمووهو  (Basal Cell Carcinoma) القاعدية خليةِ ال سرطانَ  :الخبيثةِ  جفنِ ال أورام َتتضّمنُ 

أو  دهنيِ ال خليةِ ال سرطان ،(Squamous Cell Carcinoma) حرشفيةال خليةِ ال سرطانو وليس له القدرة اإلنتشار

 غدد ورم ،(Melanoma) أو مالني ورم جلدي صبغي ، (sebaceous cell carcinoma) الزهمي

 Kaposi's)  ساركومة كابوزي و  (Merkel cell tumour)ميركيل خليةِ  ورم ، (Lymphoma)لمفاوية

sarcoma) جدا   ةنادر ةاألخيرِ  الثالثةاألورام  هذهو. 

أطباء  يقدم حاالتِ ال ِمن   العديد في أن من بالرغم ،بالمختبر من الورم عينة فحص يجب تشخيصو للتأكد من ال

 عينة فحص إداء بدون مثالي (Basal Cell Carcinoma) القاعدية خليةِ ال سرطانَ  ُمَعالََجة على األمراض الجلدية 

 ُيفّضلُ  للفحص عينة أخذ فإن,  للجفونِ  المعّقدةِ  التشريحيةِ  للطبيعةِ  نظرا   الجفوِن، من قريب ورمال يكون عندما . أوال  

 .العالج ِبداية قبل عادة

 Squamous Cell) حرشفيةال خليةِ ال سرطانو( Basal Cell Carcinoma) القاعدية خليةِ ال سرطانَ ويمثل 

Carcinoma) الجلدي الورم و ال( صبغيMelanoma)  من أورام الجفن على 1% و أقل من 5% و 09حوالي %

ِكنُ  حرشفيةال خليةِ ال انسرطوالترتيب.  لَ  ورم ينشأ من ُيم  وهو ورم أكثر عدوانية من   (.تابع باألسفل) خبيث َقب 

 ِمن   الرغم علىيحدث لهم انتكاسة  مرضى% من ال5حيث أن  Basal Cell Carcinoma)) القاعدية خليةِ ال سرطانَ 

 %.2يصل إلى  وفيات معدل و ،النسيجي فحِص المؤكد بال للورم كاملِ ال االستئصالِ 

 ة أوالدهنيغدد ينشا من ال وعدواني نادر ورمهو  (sebaceous cell carcinoma) أو الزهمي دهنيِ ال خليةِ ال سرطان

ِكنُ  و الجفونِ  في الزهمية  بردة)كيس في الجفن(ب ريخات أي. إلى أجزاء أخرى من الجسموبالعين أ محليا   شرَ ينتَ  أَن   ُيم 

 .دائما   شك  بأحد الجفنين دون اآلخر يثيرالإلتهاب مزمن  أَو ، ةمتكّرر

 َيُكون، ال َقد   البعِض  أن من بالرغم ، إنتظام بدون تكون مصبغة األحيان أغلب في (Melanoma) الِمالنية األورام

ِكنُ   ورمالو سطحيال نتشاراإل و خبيثةالنمشة ال السريريةُ  األشكالُ  َتتضّمنُ و. فيونزأ إلتهابِ  تظهر على صورة أَن   وُيم 

 .عقديال ِمالنيال

 

 الجفوِن؟ في الخبيثة َقْبلَ  األورام ما هي 

لَ  األورام  :َتتضّمنُ  األورام هذه. اءالبيض البشرةِ ذوي  األفرادِ  في خصوصا   جدا ، شائعة الخبيثة َقب 

ِكنُ  و شمِس،بأشعة ال للجلدِ  السطحيةِ  ضررالطبقاتِ وهو ت (Actinic keratosis) تقران سفعي -1  أَن   ُيم 

  حرشفيةال خليةِ ال سرطان إلىيتطور

ِكنُ  و ،و هو تغيرات خبيثة على مستوى الخاليا القاعدية فقط  (Bowens disease)داء بوين  -2  أَن   ُيم 

  % من الحاالت4في  حرشفيةال خليةِ ال سرطان إلىيتطور
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خبيثا في  ُيصبحُ  و يمكن أن ببطئ نتشرِ ي سطحيِ  صبغي وهو ورم (Lentigo maligna) خبيثةالنمشة ال -3

 المرضى ُكلّ  ُثلث في حوالي

 

 الجفِن؟ أورامِ  عالج ما

ان  وسواء الورِم، طبيعة لمريِض،ل العاّمةِ  والصحة الُعمرِ  مثل العواملِ  ِمن   العديد على الجفنِ  أورامِ  عالج عتمدُ ي

ما يكون من الضروري استشارة الطبيب العام أو  كثيرا  و . بأجزاء أخرى من الجسم أَو محدود إنتشارِ  هناككان 

دو ورمو ان كان ال حتى طبيب األورام   محجر العين. أَو الجفنِ  إلى محدودا َيب 

ِكنُ  هذه) الكاملِ  بالقطعِ  عموما   جفنِ ال أورامتعالج   Mohs' micrographic موهز جراحةَ  َتتضّمنَ  أَن   ُيم 

surgery )االحقالجفن  بناء وإعادة. 

لقُ  ،(ممتازةِ  الَنتاِئجِ  تكون األحيان أغلب في) طبيعيا   لَشَفاءبا للعيبِ  َسماحال البناء إعادةِ  طرقُ  َتتضّمنُ و  العيبَ  غ 

 مثل) أخرىمن اماكن  طعوم أَو و جلدية زروع أو المحلي   النسيجِ من  طعوم مجموعة بإستعمال أَو مباشرة،

ض  (.الصلبةِ  اللهاة أَو األذنِ  غضروفِ  ِكنُ  األورامِ  َبع   ،اإلشعاع ،(Cryotherapy) المحدود بالتجميد تعالج أَن   ُيم 

طيم المناعة نظامَ  ُتحّفزُ  التي طبية معالجة أَو  .الشاّذةِ  الورمِ  خاليا لَتح 

ض  أيضا   َتتطلّبُ   (الِمالنية األورامالزهمي و خليةِ ال سرطانو حرشفيةال خليةِ ال سرطانالمعينة )مثل  األورامِ  َبع 

ناء عاّمةال طبيب األورام مراجعة ِتث   جراحةَ  تضّمنُ يَ  َقد اوهذ ،ى من الجسمآخر كنامأ في المرِض انتشار إلس 

 .الرقبةِ  في اللمفاويةِ  الُعقدة اصابة لَتحّري

 

 الدمعيِ؟ التي قد تصيب الجهازِ  ما هي األورام

 حول (lymphoma) اللمفاويةِ  الغدد ورمأ ضمنتت هذهو ،شائعة غير الدمعيِ  قد تصيب الجهازِ  التي األورام

 طبيعةِ  على المعالجةَ  وَتعتمدُ  مطلوُب،مخبرية  عينة فحص. نفسها الحويصلةِ  داخل وأورام الدمعيةِ  الحويصلةِ 

ِكنُ  الورِم،  .البناء إعادةِ مع  عريض محليّ  وقطع كيمياوي عالج باألشعَة، عالج َتتضّمنَ  أَن   وُيم 

تكون حميدة نتيجة ( الدمعيةِ  الحويصلةِ  عند) للجفونِ  الداخليةِ  الزاويةِ  على لألورامِ  العظمى األغلبيةَ  إنّ ملحوظة: 

 .الحقيقة في جدا   نادر الموقعِ  هذا في الخبيثة ورامإن األ . (Lacrimal Mucocele)قيلة مخاطية دمعية

 

لُ  أَنْ  باإلمكان َهل    ؟بالعين على الرؤيةِ  خطرا األورام ُتشك 

 القاعدية و خليةِ ال سرطانَ كما في ) القرنيةِ  حمايةِ  مما يضعف الجفنِ  وتشويهِ  للتوغل الداخلي كنتيجة أّما - نعم

 خليةِ ال سرطان كما في) ةالقرنيِ  مباشرلسطحِ  أو غزو ،(الزهمي خليةِ ال سرطان و حرشفيةال خليةِ ال سرطان

 كاملال قطعال طويل، لوقت عالج بدون ترك الورم إذا باإلضافة، (. ورم أيّ الحجاج ) إلى نتشاراإل أَو ،( الزهمي

ِكنُ  ِتل زامي هذاو ،(نادرةِ  حاالتِ  في بالكامل العينِ  فقدانأو ) بالجفن أكبر خرق إلى ُيؤّدي أَن   ُيم  إعادة  جراحةِ  س 

 .العينِ  حمايةِ  أصعب قد تؤدي الى اضعاف بّناءةِ 
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 الحجاج؟ تصيب أَنْ  التي ُيْمِكنُ  األورام ما هي

ِكنُ  األورامِ  من واسعة تشكيلة هناك كسُ  وهذا الحجاج ، تصيب أَن   التي ُيم   هذه في لألنسجة الكبير التنوع َيع 

 قبل مطلوبُ  الشاذِ  النسيجِ  ُكلّ  أَو جزءِ  ِمن   مخبرية عينة فحصو  التصوير باألشعةالمقطعية عموما ،و . المنطقةِ 

ض َتتطلّبُ و. للورم و بدئ العالج جازم تشخيص أي  ريخِ االت على اعتمادا) من البداية كاملَ  استصال األورام َبع 

 ضروريُ  مخبرية من الورم عينة فحص حاالت أخرى يكون في بينما ،(التصوير باألشعةالمقطعية المرضي و

 .خبيثة تغييرات أيّ  بدون ات التي تحدثلتهابِ اإل لستثناء هذا و أوال  

ةِ  على العالج يتوقف   مكان في انتشار هناكان كان  وسواء ،الحجاج خارج لإلنتشارِ  النزعة المرِض، ومدى شد 

 أوال ،استشارة طبيب األورام العام و اجراء فحوصات  دائما   َيتطلّبُ  المثال، سبيل على اللمفاوية، الغدد ورمف. آخر

 .باألشعاعي والعالج الكيمياوي العالج إلى لوحدها المالحظةِ  ِمن   َتتراوحُ  التي بالمعالجةِ  تتبع

 

 لورم؟ الَُعالََجية الجراحةِ  بعد ما هي فترة المتابعة ِ

 .المعالجةِ  بعد َسَنواتِ  خمس أقصاها لمدة بإنتظام مرضىيجب متابعة ال التكراِر، خطرِ  بسبب

 

 األخرى؟ للعينُ  النتشار الورم خطر هناك َهلْ 

ض أن من الرغمف ؛شائع جدا سؤال هذا ِكنُ  حرشفيةال خليةِ ال سرطان القاعدية و خليةِ ال سرطانَ  مثل األورامِ  َبع   ُيم 

 إال اذا) للوجهِ  اآلخرِ  الجانبِ  إلى َين شرونَ  ال فإنهم ،مرة أخرى الجفونِ  ِمن   أيّ  على( يرتدان أَو) يبدآ من جديد أَن  

ض(. جدا   طويلة لمدة عالج غير ا منَتركَ  مرض  مثل) إلتهاباتِ  بسبب انها ذلك بعد ُتثبتُ  التي بالحجاج األورام َبع 

ِكنُ  ،( Sarcoidosisساركويد دثَ ت أَن   ُيم   يعتبر الهذا  لكن ، العينين ُكالّ الحجاج ب في بالتوالي أَو آني بشكل ح 

 .أخرى إلى جهة من انتشارا


