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جُ  التعبير   بأن   البارزة المخطوطةُ  ُتشيرُ .   (i)بهذا الرمز إليها أشير حيث الطبية متوفرة المنشورات  ُيدر 

 .المسرد   هذا في

 

 Anterior lamellaاألمامية للجفون  الصفاحة

نُ  الجلد   ن ْقص. الجفون   وهي في الواقع جلد  عن بعيدا   الجفونتراجع  أ و غير كامل، جفن   إغالق   ُيسب ب   أ نْ  ُيْمك 
 .للخارج( الجفون انقالبأو خارجي شتر) العين مقلة  

 

   Anterior Segment االمامية القطعة

، األمامي القسم  .البل ورية والعدسة ، القزحية العدسة ، أمام تقع التي أألمامية الغرفة القرنية ، ذلك يضم للعين 

 

 Artificial eye عين اصطناعية

عُ  و هي. المحجر في الذي يل بس   البديل   وهي ة   من ُتْصن  وفي  العين  الصحيحة، الون   وتماثل  في خاملة ، ماد 
نْ  حتى تميزها يتعذر بعض األحيان  تطل بُ وت   البيت، في المنتظم   للتنظيف بسهولة زال  ت. الحقيقية عينال م 

لميع  (i) .المحجر ضمن جيدة مالئمة إلْبقاء أو استبدالها وفي بعض األحيان دوري   ت 

 

 Ball 'الكرة'

 وقت تزرع في لمْ  إنْ . العين بالجراحة المحجر  بعد ازالة تزرع في خاملة صناعي ة من مادة كرة إلى تشيرُ 
نْ ,  الجراحة   ُروري فم   المحجر   إلى' الحجم  ' إلْعطاء( ثانوي زرع) العام   التخدير تزرع بعد ذلك تحت أ نْ  الضَّ
ْمنعْ  فْ  من ظهور وت   .التجو 

 

 Bell’s palsy )شلل بل( شلل الوجه
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صف   بيل، شلل ،معروف سبب   بدون وجهي شلل هو ن و   ،1281 في اإلسكتلندي   التشريح إختصاصي   ق بل م 

نُ  األعراض. الوجهي العصب   طول على إلتهاب   بسبب يعتقد انه ن   أ نْ  ُيْمك  / و مضايقة، ،العين جفاف   ت تضم 
مرحلة  أثناء لكن األولى، القليلة األسابيع في تلقائي تحسن هناك من الحاالت العظمى الغالبية فيو. تدميع أ و

ْمشيتحسن ال حتى النقاهة يجب استخدام مرطبات موضعية للعين ( الليل في خصوصا  ) الجفن   وإغالق   ر 
ن  ال بعد حتى حال، أية على. الطبيعي لوضعل ،ال تحس   ضعف   بسبب مرضىبعض ال في التدميعيستمر  كامل 

نْ  دائم   عضلي    غير ناقص   إغالق   بسبب أ و ،(العين   عن بعيدا   دموعال حيث يتم ضخ) الداخلية   الجفون   م 
 (.جفن  الانكماش  بسبب) لجفون  ل ملحوظ  

 

 Bell’s phenomenon بل ظاهرة

ك العين لمقلة   الطبيعي الميل رُّ ح  لق  عند  أعلى إلى لت   .وقائية آلية وهي جفن  ال غ 

 

 Blepharitis التهاب الجفن

نُ  هذا. الجفون   هوامش   إلتهاب  كثيرا   الخلفي  الذي يرتبط   التهاب الجفن واألمامي  التهاب الجفن ي تضم 
نُ  لكن ،لتهابلهذا النوع من اال جدا   نادرا   الشافيةُ  المعالجة. العد الورديبمرض  التخفيف الكبير من  ُيْمك 
بطُ  ، سبب شائعالتدميع التهاب الجفن .األعراض ْحدثُ  عندما. الجفون   بخراجات   وُيرت   جانب   على األعراض   ت 

نُ  التهاب الجفن. الخطيرة خر األلتهاب اال أسباب  واحد فقط فيجب استثناء   الملتحمة إلتهاب   ُيسب ب   أ نْ  ُيْمك 

 (i) (.التهاب الجفن و الملتحمة و ذلك يسمى) أيضا  

 

 Blepharoplasty راب الجفنجراحة 

غيير جراحة نُ  ق دْ  وهي. الجفن   إمتالء أ و/ و مخطط   لت   .والنسيج الدهن ي والعضالت الجلد   ت تضم 

 

 Blink cycleالرمش  دورة

ْمش أثناء الجفن   وإفتتاح لإلغالق   الكاملة الدورة  .التلقائي   الر 

 

 Brow elevationالحاجب   إرتفاع

 (تدلي الجفنأو  اطراق) العلو  عن سقوط الجفن   للت عويض واعي غير بشكل كثيرا  ما يحدث

 

 Canaliculusالدمعي  النفيق

نْ  ُكل   في الدموع   لتصريف   قناة رفيعة    ُمزمن إلتهاب هو الدمعي النفيق إلتهاب. والعلوي   السفلي و الجفن   م 
نْ  إلى خروج افرازات ُمزمنة و يؤديالنفيقفي  تطل بُ  لنقطة الدمعيةا م   الستخراج ةبسيط جراحة وي 

نْ  الميكروبات التراكمات  .النفيق م 



Medical Terminology – in Simplified Arabic 

 الطبية بلغة مبسطة المصطلحات

www.MrVerity.com 
 

 

 Cellulitis التهاب الهلل)التهاب النسيج الضام الرخو الخاللي(

 من بالرغم عدو  ما يحدث بسبب كثيرا  . التهاب الهلل الحجاجيذلك  على ومثال يةالرخو األنسجة   إلتهاب
 بالضرورة. ل يستْ  أنه

 

 Conjunctiva الملتحمة

ي الذي  الشف اف الغشاء غط   (العين احتقان) حمراءا   الملتحمة ُتصبحُ . لعين  ل( الصلبة) األبيض   المعطف   ي 
  .(حساسيةال: ذلك على ومثال) السطحي   اإللتهاب   أ و باإلغضاب  

 

 Conjunctival fornixالملتحمة  قبو

ْسمُح للعين التي بالملتحمة   المحدد الجفون   تحت الفضاء ة   بالحركة   ت   القبوة. الجفون   إلى بالنسبة والكاملة   الحر 
نُ  ر   أ نْ  ُيْمك  ، كنتيجة ُتقص   استخدام قطرات أ و ، شبيه الفقاع الندبي كما في مرض تقلص ندبي أ و لجرح 

 .التهاب الجفن و الملتحمة أ و بصورة ُمزمنة موضوعية

 

 Cornea القرنية

نُ  بالقرنية  ( تعرض مزمن) جفاف أ و إلتهاب، أي جرح،. العين   في مقدمة الشفافة' النافذة'  رؤية   ُيسب ب   أ نْ  ُيْمك 
شة   ن التركيب شفافة، القرنية   إن  . مشو  ُكون   وراءها الملو  ْحمي أ نْ  هي الجفون   وظيفة   إن  . القزحية ي   القرنية   ت 
 .كفوء بشكل وعالدم فلم   وت وزيع

 

 Corneal exposureالقرني  التعّرض

ة، أكثر في. القرني   للجفاف   هو تعرض الجزئي أو الكلي نُ  األشكل حد  ي أ نْ  ُيْمك   المكروبية   اإلصابات   إلى يؤد 
عتمدُ . قرني أو حتى ثقب البصر، فقدان ندبة و بالقرنية ، ة ، على درجة المعالجةُ  ت  اُوح الشدَّ ر  نْ  ت   القطرات   م 
ة الجراحة   إلى المرطبة د  اع  ْلق الجفون  على لُمس   مؤقت بشكل   سوية ُتخي ط   أ نْ  الى  الجفون نادرا  ما تحتاج. الغ 
ْنع  .المضاعفات الحادة لم 

 

 Computed Tomography Scan (CT)  (تي سي)باألشعة  التصوير المقطعي

قييم ما ُيست خدم كثيرا   المقطعي التصوير أْخذُ . الحجاج أمراض   لت  ْسحُ  ي  نُ  وق دْ  دقائق بضعة الم   حقن   ي تضم 
ْمرُّ  أريكة على المريضُ  ي ستندُ . أكثر   العين  بتفصيل   حول تغييرات أي   الظهار وريدي ' حلقة' خالل   من وي 
تائ ج   إن  . رهاب االماكن المغلقةيشعرون ب ال مرضىالو الضوئي، الناسخ التي كبيرة مفتوحة  عادة تكون الن 
ن ذلك بعد ُتترجمُ  والصور ساعة، خالل متوفرة ائي ق بل م  ةاأل أخص  ْسحال صور(. طبيب) شع   المقطعي م 
نُ  باألشعة خ  ت أ نْ  ُيْمك  ضُ . الحقا   للمراجعة   مدمج قرص في ْنس   صغيرة كمية إلى المريض تي سي تصوير ُيعر 
نْ  جدا   ، م  ذُ  وهذا اإلشعاع  اقل  أخر  تصوير تقنيات أن حيثو. األطفال   في خصوصا   دائما   الحسبان في ُيْؤخ 
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نُ  تخطيط الصدى مثل ،ضررا يت أ نْ  ُيْمك  ْسح الحاجة   فهذا قد يقلل أوال ، ؤد  هناك نوع   وعموما   .تي سيال لم 
 البصري   العصب   تفاصيلُ  حيث أكثرُ  امفيد يكون مغناطيسي  ال رنين  بال تصويرال وهو   التصوير آخر من
 .أكثر و ضوحا تكون دماغال وتراكيب  
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 Dacroadenitisة الدمعية التهاب الغد

ستقرُّ اإللتهاب و اذ لم. األصل   في يكون فيروسيُ  الدمعية   الغّدة   إلتهاب ة خالل بالكامل ي   على أشهر   ب ْضع 
ة   عينة فعندئذا يجف فحص المضادة لاللتهاب األقراص    العادية   غير اإللتهابات   إلْست ْثناء الدمعية   من الغد 
 .جدا   النادرة   سرطانية   والتغييرات  

 

 Dacrocystitisالدمعية  الحويصلة  التهاب 

قيلة ال أيضا   شاهدْ (. األنف   جانب   عظم   ضد   للجفون   الداخلية   الزاوية   في تقع وهي) الدمعية   الحويصلة   إلتهاب
 .الدمعية مخاطيةال

 

 Dacrocystorhinostomy ية بالتجويف األنفي الدمع الحويصلةمفاغرة علمية 

ماح عملية ، المباشرالى بالت صريف للدموع   للس  تم تجاوزُ  و بذلك األنف  . القناة االنفية الدمعية في مقاومة أي   ي 
 من خالل داخليالمنظار ال باستعمالُ  أ و ،(الخارجية الطريقة) األنف   على جانب صغير يتم اما بشق   وهذا
 مع حاليا   األعلى النجاح   نسبةُ  ل ها الخارجية   التقنية   أن من بالرغم ،هائاوسمو حسناتها ل ها تقنية ُكل  . األنف  

 (i) .الخبيرة األيدي

 

 Dermolipoma جلديالشحمي الورم ال

دْ  هو. الجفنين بين للعين   الخارجي   السطح   على نادرا   يحدث هو مرض خلقي الدهني ورمال هذا  يزال  ق 
 وإزدواج   السطحي   بالجفاف   بالصابة جدا   صغير خطرا تْحملُ  الجراحة   أن من بالرغم جمالية ، ألسباب  
 .الرؤية

 

 Diplopia زدواج الرؤيةا

ْحدثُ  هة ل يستْ  العينانُ  عندما تكون الرؤية إزدواجُ  ي  جَّ  معروف المقصود  وهذا البصري   الهدف   نفس نحو ُمو 
ُهمْ  األفراد ُكل  . بالحول ْند  ا العين   ميل إلنج راف ع   ال هذا يتم السيطرة عليه لكن الخارج، إلى أ و الداخل إلى أم 
بقي لكي شعوريا    أعلى خطر هناكف سي ئُة، واحدة عين   في الرؤية  كانت  إذا. بكلتا العينانُ  وحدة  م الرؤية   ت 

،ل ول  نُ (. العين   في خف ضة  نالم الرؤية   بسبب) يحدث ل نْ  الرؤية إزدواج   أن من بالرغم لح  تضم  زدواج ا أسبابُ  ت 
،االث العصب ضعف) عصبيا   ضعفا   الرؤية  على ُتسيطرُ  التي األعصابوهي  دساسُ ال أ و/ و بع،اُ رال لث 
( الدرّقي   العين   مرض   مثل) الحجاج أمراض ،(عضليالوهن ال مثل) ت  العضال ضامرأ ،(العين   حركات  

 .دائما   يستشيروا الطبيب أ نْ  ي ج بُ  الرؤية إزدواج   مرضى. العين أ و الحجاج اصاباتو
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 Dry eye جفاف العين

اء تعبير هو متالزمة  يسم ى جدا   نادر هومرض بالجهاز المناعي الحقيقية، الجاف ة فالعين. كثير إستعماله ُيس 
عوي) وعالدم طبقة إستقرار عدم   بسبب يكون عادة ،'رمليةال' أ و جفاف العين كعرض. شوغرين أيضا  ىد 

رية  ال جاف ة  ال عين  ال  .الدموع طبقةأيضا  انظر. التهاب الجفن بسببعادة يكون و ،(تبخ 

 

 Ectropion خارجيالشتر ال

، سطح   نْ بعيدا ع   الجفن   انقالب وهو ،تقدم الب   متعل قال األنسجة   تهاون   ومنها مختلفُة، أسبابُ  ول هُ  العين   ُعمر 

 (i) .السفلي الجفن   جلد   انكماش( بل شلل   مثل) وجهي  ال عصب  ال ضعف  

 

  Endoscopy (nasal) منظار داخلي أنفي

نُ  األنفي   الفضاء   فحص  كمية وضع بعد الخارجية العيادة   في بلصباستخدام منظار داخلي  يتم أ نْ  ُيْمك 
نْ  صغيرة ر   الرذاذ   م  نُ  الفحص   هذا. األنف   إلى المخد  د   أ نْ  ُيْمك   عوالدم تصريف   على ثمينة   معلومات   ُيزو 
ان   الذين المرضى في األنف   إلى الطبيعي   ُهمْ  ك  ْند   تتشخيص إلى باإلضافة سابقة ، دمعية   تصريف   جراحةُ  ع 
نُ  يتال نف  األ أمراض نْ  للدموع   الطبيعي   التدفق   تؤثر على أ نْ  ُيْمك  المنظار الداخلي . األنف   إلى الجفون م 
 .يةالدمع الحويصلةمفاغرة  جراحة   بعد نبوباإل ازالة عند أحيانا   ضروريُ 

 

 Entropionالداخلي  شترال

عدم  ويؤدي الي ،العين سطح نحو للداخل   إنقالب  الجفن   وهو يصف خارجيالشتر الة السباب مماثل هأسباب و

 (i) .حمراءاو تدميعو عينراحة بال

 

  Epiphora الدماع

ْدلُّ  الدامعة، للعين الطبي التعبير  (i) .الخد   على الدموع   فيض   على ي 

 

 Exenteration اجتثاث محتويات الحجاج

خطر ورم  إلزالة عادة. والجفون ،الدهني النسيج وعضالت ها، العين   بما فيها ، الحجاج محتويات ُكل   إزالة

نُ  األخر  خياراتال حيث حجاجبال أ و جفنبال خبيث  (i) .متوقع   عمر متوسط تؤثر على أ نْ  ُيْمك 

 

 Exophthalmos جحوظال

ها إلى لللمام نسبة العين   بروز وهو مقياس ب ويقاس. اندالق أيضا   ويسمى. الحجاج ضمن الطبيعي   موقع 
 .الجحوظ
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 Eyelid جفن العين

د تركيب هو ْحمي الطبقات متعد  ن   (لغدد الميبومية)من ا إفرازات   ُينتجُ كذلك و القرنية   ي  نْ  التي هي مكو   م 
نُ  الجفن  ب تشويه أي  . ع  والدم مكونات تطل بُ  وق دْ  ،بالعين مضايقة   ُيسب ب   أ نْ  ُيْمك   وظيفة   إن  . جراحي   تصحيح   ي 
نُ  السفلي الجفن   تهاون ل ذلك الوجهي ، العصب  سالمة  على معتمدة أيضا   الجفن   ْحدث   أ نْ  ُيْمك   الشلل   بعد ي 
 (.بل شلل المثال سبيل على)بالوجه الجزئي   أ و الكامل  

 

 Facial nerve العصب الوجهي

ْن أصل السابع) الوجهي العصب عصب إثنا م   الوجهي ز، التعبير   عضالت   يغذي( االعصاب القحفيةمن  عشر 
 مثل داخل القحف أورام   أ و الغدة النكفيةجراحة  ،بيل شلل الوجهية ، الصدمة   كما في) العصب   اصابة هذا

نُ ( السمعي   العصبي ورم ة  وحسب . لعضلة الدويريةبا ضعف   ُيسب ب   أ نْ  ُيْمك  نُ  ،االصابة  شدَّ  ُيسب ب   أ نْ  هذا ُيْمك 
دل ي ْلق قابلية وعدم   الوجه   جانب   ت  نُ  األعراض. ومنال  عند خصوصا   بالكامل، العين   لغ  تضم   جفاف العين ت 
ض  ال بسبب) حرقة  والُ  ة  ' فشل  اما بسبب االثارة أول) التدميع وأيضا   ،(تعر   الدموع   ْدفعُ ت الذي الدمعية  ' المضخ 
 (األنف   إلى

 

 Fluorescein لق(أفلورسين)ملون متال

متصُّ  مشع برتقالي صبغ هو نْ  ي  ْبعثُ  األزرق   الطيف   م   مثل) القرنية   في اصابة أي  . أصفر/أخضر   طيف وي 
أتْ  كما التآكالت   ُتنق طُ  نُ ( غريب جسم أ و جرح أو خدشأو جفاف العين في ر  ُكون   أ نْ  ُيْمك   بسهولة كت ش فتُ  ت 

حُ  دائم   ل يس   هو. العين   في الفلورسين   بتقطير    أخر  تطبيقاتُ  ل هُ  الفلورسينو .بسهولة الجلد   من على وُيْمس 
 .انفسه العين   ضمن الدموية األوعية سالمة   لف ْحص الوريدي تصوير االوعية هذا مثل أيضا ،

 

 Fornix قبوال

 الجفون   بين) بالملتحمة   المحدد الجفون   تحت الفضاء ُيشيرُ  هذا ،'الملتحمة  قبوة'  سياق أيضا ضمن إستعمل  
ك للعين   يْسمحُ  الذي( العين ومقلة   رُّ ح   .النظر   مواقع ُكل   إلى بحرية بالت 

 

ةأو  الضفيرة  Ganglion الُعق د 

نْ  عدد خالل أعلى الرقبة   إلى المتعاطفة   األعصاب   وُتسافرُ . الخارجية   لألعصاب  ' تقوية  ' مركز هي ' الُعق د  ' م 

نْ %  28 وفي. اف هاهدأ الى للُوُصول ، م  ْدمجُ  األفراد   عقدة   لت شكيل السفلى والعنقية األولى الصدرية العقدة ت 

 .األول   الضلع   قرب تقع التي ، ةنجمي

  



Medical Terminology – in Simplified Arabic 

 الطبية بلغة مبسطة المصطلحات

www.MrVerity.com 
 

 Goldman tonometry توتر العينل جولدمان قياسم

 تقطير   بعد( جولدمان قياسم) قياس توتر العين بالتسطيحم باستعمالُ  األساسي   الوضع في العين ضغط   يقييم
نْ  دق ة   أكثر   وهو يعتبر  . الموضوعي   والفلورسين   التخدير    ضخة) االتالمسي غير  قياس توتر العين م م 
ق عُ (. الهواء نْ  أعلى أن من بالرغم ، لي متر زئبقم 81و 18 ما بين الطبيعي العين ضغطُ  ي  م   م   السفلي الق ي 

نْ  صغيرة مئوية نسبة في طبيعي  على ومثال) بالعين ثانوي ة رات  تغييؤدي الي  العين ضغطُ  ع  افتر  ا. السكان   م 
ىت( شبكية  ال أ و بصريال عصبال اإلبصار، مجال   في: ذلك ق  المياة ال ْدع  ر   .اءز 

 

 Horner’s syndrome متالزمة هورنر

ق قلة سب بُ ي ق دْ  وذلك المتعاطفة ، العصب   سلسلة    هي نتيجة الصابة هورنير متالزمة رُّ ع   لنصف إحمرار و ت 
ُكون   هذاو) الحدقة تقبضؤدي أيضا الى يو , المصاب الوجه تدل ى بسيط  و ،(ُمظلمة بيئة في أكثر ظاهرا ي 
ْلعبُ الجفن   إلى المتعاطف  اإلمداد العصبي  ألن)  وعلال جفنبال ْفع في صغير دور ي    االصابة(. الجفن   ر 
ة ق ْبل  ما  أيضا   وتسمى الدماغ، ساق   إلى أقرب آخر وبمعنى) مركزية   كثراأل نْ  أعظم عدد سببت( الُعق د   م 

، األعراض    ما أيضا   وتسمى الرقبة ، في مرض ذلك على ومثال) خارجية   كثراأل  االصابة بينما واإلشارات 
ْعد   ة ب   .سقوط الجفن   بالحدقة و التناظر   فقط تسبب ،(الُعق د 

 

 Hypotropia ول تحتانيح

ْصفهو   .الزميلة العين   إلى نسبة سفلاأل في تقع عينل و 

 

 Hypertropia حول فوقاني

ْصفهو   .الزميلة العين   إلى نسبة علىاأل في تقع عينل و 

 

 Inferior scleral show اعالم الصلبة السفلي

، مقاس   المرئي الصلبة   هو جزء  أقل أ و طبيعيا هو غير موجود. السفلي الجفن   وحافة   القرنية   بين بالمليمترات 
ْحدثُ  أنه من يمكن )بالرغم ما  بالحجاج مرض أي  . طبيعيا (' البارزة   ذوالعيون   األشخاص ب ْعض في قد ي 

ي ان  ان  أ و ،(الدرّقي   العين   مرض   مثل)العين   جحوظ إلى ُيؤد   جلد   استئصال أ و سابقة  في جراحةُ  هناك تك 
نُ  السفلي فإن هذا كله جفن  من ال يد أ نْ  ُيْمك  ز   .السفلي الصلبة اعالم من ي 
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 Injected محتقن

عمُل هذا المصطلح عندما ْصف ُيست  ، فإن لو   فوق - الدموية األوعية تضخم) يشير إلى االحمرار هذا العين 
 .للعين   األبيض   المعطف   على( وبالصلبة الصلبة

 

 Itchy eye العين حكة

ية بسبب عموما  تكون  العين حكة اس  ية وا ضطرابات الكال كما في حمى ، العين   مرض  حس  اس  . أخر  حس 
نُ  التهاب ، فلم   إستقرارفي عدم   ُيسب ب   أ نْ  الجفن ُيْمك  نُ  الذي الدمعة   .أيضا  ' حرقة'و العين حكة ُيسب ب   أ نْ  ُيْمك 

 

 Keratopathyالقرنية  اعتالل

مة   اعتالل  القرنية   سواء ، القرنية جفاف إلى التعرضي ُيشيرُ  القرنية اعتالل. العين   سطح( جبهة) مقد 
نُ  هذا. القرنية سد  أ و السطحية ، ْحدث   أ نْ  ُيْمك  انكماش الجفن العلوي عند  بسبب) الدرق ي   العين   مرض   في ي 

 .الجفن   هيكلية مرضية تصيب حاالت وبأي   ،(جحوظ العين

 

 Lacrimal glandالدمعية  الغدة

ة   ، الخارجية   العليا   السمة   ب جانب تقع الدمعية   الغد  ن ُتنتجُ  للحجاج وهي العظمية   الحافة   ووراء للعين   المكو 
نُ  وع.الدم في مائيال  شاملة تحريضية وا ضطرابات (الدمعية الغدة التهاب) عدو ال بسبب تتضحم أ نْ  وُيْمك 
 (.ساركويد مرض ذلك على ومثال)

 

 Lacrimal sac  الدمعية   الحويصلة  

، الداخلية   الزاوية   في الجلد   تحت قعت نْ  الدموع   ْجمعُ تو للجفون   و الدمعية النقطة طريق عن العين   سطح   م 
فُ ثم  ،الدمعية نفيقاتال يَّقة   القناة   تصبحُ أ إذا. األنف  تجويف  إلىالدمعية  االنفية القناة طريق عن ُتصر   أ و ض 

، نْ  ُتصبح   ' (ْالت يار ضد  'تكون التي) الحويصلةفإن  ُمغل قة   قيلة) كورم ةظاهر وُتصبحُ  هْب،تلت أ و ُفخة،تم 
 للعين(. االنسية )الزاوية األنف   جانب   على للجفون   الداخلية   الزاوية   في( دمعية مخاطية

 

 Lagophthalmos ارنبية عين

 (.النوم ذلك عند على ومثال)األقل  تماما بالُجهد   عينه غلق من الشخص تمكن عدم حالة

 

  Lateral canthusللعين  الوحشية الزاوية

  السفلىو العليا   الجفون   بين الخارجية الزاوية
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 Levator function العضلة الرافعة وظيفة

( على رفع الجفن عند النظر من أسفل الى أعلى  تصف قدرة العضلة الرافعة للجفن )مقاسة بالمليمترات 
( إرتفاع   إليقاْف الحاجب   على الخفيف )وذلك مع الضغط   كفاءة لالرافعة هي مقياس  العضلة . وظيفةالحاجب 

ق عُ  الرافعة للجفن العلوي و العضلة الرافعة  العضلة . وظيفةمليمتر 88و 18 بين طبيعيةال المستويات ت 

الجفن  تدلي الخلقي(، العضلي الخلقي )كما في الحثلالجفن  تدلي: الجفن تدليالتالية  من  تنخفض في األشكال  
(، العصب   العصبي )كما في شلل  العضلي في الوهن العضلي )كما باالعتالل متعلقالالجفن  تدلي الثالث 

 أ و الجفن  في   اآلخر   التراكيب  ب إلتصاق أ و تنخفض أيضا بعد الرضوح الرافعة العضلة الوبيل(. وظيفة
 خفضة انخفاضا ضئيال جدا في حاالتتكون طبيعية او من الرافعة العضلة الحجاج. وجدير بالذكر أن وظيفة

 .بالتقدم في الُعمر   المتعلقالجفن  تدلي

 

 Levator Palpebrae Superiorisللجفن العلوي  الرافعة العضلة

ُ . األعلى الجفن   تْرفعُ  مولير، مع عضلة   وسوية ، الشريط تشبه هي عضلة ْنشأ  العين، محجر   خلف العضلةُ  ت 
ْعبرُ   قمة   إلى واسع كوالجيني سفاق بواسطة تنغرزل العين   وفوق للمقلة العلوية المستقيمة العضلة فوق وت 
دل ي. العلوي الجفن ترص وجبهة   نُ  الجفن   ت  ْحدث   أ نْ  ُيْمك  م ي   التصحيح   إلىفانه يستجيب  عموما   والعمر  بتقد 

ْحت   العلوي تكون للجفن الرافعة العضلة إن  . الجراحي   ة ت  ر  ْيط   ضطراباتاال  و الثالث،القحفي  عصب  ال س 
نُ ما  انادر عصبيةال دل ي ُتسب ب   أ نْ  ُيْمك   .أيضا  العلوي  الجفن   ت 

 

 Lester Jones tube (LJT)جونز  ليستر إنبوب

ْسمحُ  الزجاجي   اإلنبوب   هذا الدمعي ، التصريف   ب إنبوب أيضا ويعرف نْ  للت صريف للدموع   ي   إلى العين   م 
، ُكون   أ نْ  وُيمكنُ  األنف  الة   ي  ُكون   ول كي. أخر  دمعية   عمليات   عند فشل جدا   فع  ، ي  ال   هذا مثل إدخال فع 

تطل ب  اإلنبوب    (i) .األنفي بالتجويف الدمعية الحويصلة مفاغرة مسبقاعلميةي 

 

    Macula للشبكية الصفراء البقعة

نْ  المركزية المنطقة  المركزي. اإلبصار مجال   تمثل التي العين شبكي ة   م 

 

 Mediaاألوساط )الشفافة للعين( 

 .الزجاجي الجسم الطبيعية، البل ورية العدسة ، الخزانة األمامية القرنية، وهي في العين   الشفافة التراكيب
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 Meibomian cystميبومية  كيسة

ت الميبومية الكيسة  اإلفرازات   تجمع من باألحر  لكن هستولوجي ،ال تصنيفال حسب' حقيقية' كيس ل يس 
د  ال داخل أنتجتْ  الزيتية   نُ ( البردة يطلق عليه أيضا  ' )كيسال'وهذا . الجفن   في الميبومية غد   ُيصبح   أ نْ  ُيْمك 

بتُمل  عدو  أ والجفن   بكامل إلتهاب   حتى وأ ،(الجفن   ضمن حمراء ُمزعجة بازالءال بحجم كتلة اسب بم) اه 
 تطل بُ وفي بعض األحيان ت. من األحيان تشفى البردات تلقائيا وال تحتاج إلى معالجة   الكثير في .ميكروبية
تطل بُ  ،الجفن هوامش   إلى حيوي مضاد ومرهم   محلي ة   نظافة    الكيسة محتويات إطالق   اآلخر البعض   وي 

 (i)  .الموضعي التخدير تحت الميبومية

 

د   اْلت هابُ  يُبوْميوس  ُغد   Meibomianitisم 

د   إن   ة الغد  يَّ دة الميبوم  جَّ  وراء الجفن   هامش   في وتفتح والسفلى، العليا   الجفون   ضمن عمودي بشكل ُمو 
د   هذه إلتهاب. الرموش  مباشرة نُ  الغد  ، اضطراب يسب ب   أ نْ  ُيْمك  نُ . العين انزعاج سطح ولذلك الدموع   وت تضم 

ة   دافئة   كمادات   المعالجةُ  ية   اإلفرازات   تدفق   لت حسين محلي   .موضوعية   حيوية مضادات الزيتية  وعادة الغد 

 

 Mucocoeleمخاطية  قيلة

ع في هي أي اء   تجويف   توسُّ ش  . والقيلة الغ  ي  اط   األنفية )وتسمى قيلة الجيوب   في تْحدثُ  ق دْ  المخاطية الُمخ 
 . وهذه األخيرة(دمعية مخاطية قيلة عندئذ وتسمى) الدمعية   الجيب األنفي( أو في الحويصلة   من مخاطية

بعضها وتؤدي إلى تدميع وافرازات بالعين و التصاق الجفون ب الدمعية االنفية القناةتحدث عند انسداد 
 مفاغرة(. الجراحة )الدمعية الحويصلة   التهابند االستيقاظ( أو حتى التهاب جدران القيلة ))خصوصا ع

 % من الحاالت.82( تؤدي الى التخلص من هذه االفرازات في األنفي بالتجويف الدمعية الحويصلة

 

ةُ  الق ناةُ  ة   األ ْنف يَّ يَّ ْمع    Nasolacrimal ductالدَّ

الدمعية إلى األنف. ضيق أو انسداد الطرف السفلي لهذه القناة هو  القناة الدموع من الحويصلة  تصرف هذه 
. الداخلية   الزاوية   في(  مخاطية( )قيلةمن العين وقد يؤدي إلى تورم  سبب شائع للتدميع واالفرازات  للجفون 

 

رُ  ذُّ ع  اء   ت  ب ّي  األ د  ص   Neuropraxiaالع 

اء   ب ي  عادة نتيجة اصابة ضعف األ د  ص   كليلة. الع 

 

 Ocular cicatricial pemphigoid ((OCPالندبي بالعين  الفقاع شبيه

هو مرض يصيب المناعة الذاتية وينتج عنه التهاب سطحي بالعين يؤدي الى ندبات على سطح العين. 
ويقع على عاتق التعرف السريع على المرض وبدئ العالجات المثبطة لجهاز المناعة هو أمر ضروري 

 قبوات   مي قُ وُتع للجفن   الداخلي الشتر لها دور في ت صحيح الجراحة أخصائي القرنية و أمراض الجفون.
ة   ح م     .للجفون   الكامل   اإلغالق   حتى يمكن الُمْلت 
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 Omega oilزيت اوميغا 

حسن دُ  إفرازات إلتساق   كم  ة، يستخدم الُغد  يَّ ْفن. اْلت هابُ  لمعالجة غذائي كملحق اوميغا زيت الميبوم   الج 

 

  Optic nerve  العصب البصري

ْنقلُ  القحفية، االثنى عشرة عصب من االعصاب ثاني نْ  بصرية   معلوماتا   البصري   العصب   ي   إلى العين   م 
 الدماغ.

 

 Optic discالبصري   القرص

ص صة عدسةويكون واضحا باستخدام  العين   خلف البصري   العصب   طرف  العين. منظار أ و ُمت خ 

 

 Optic neuropathyالبصرى   العصب اعتالل

نُ  التي البصري ، العصب   وظيفة   وهو تدهور اسية  لأللون   ُتسب ب  انخفاض أ نْ  ُيْمك  شة، رؤية ، الحس   فقدان مشو 
نْ  المختلفة   األجزاء   في الرؤية نُ  البصري   العصب   وظيفة   اعتالل. اإلبصار مجال   م  ث   أ نْ  ُيْمك   أ و ُتْور 
، ة   السبب   على إعت ماد للنقض، قابلة غير أ و للتحسن وقابلة ُتكت سب   .المرض   ومد 

ْحدثُ  ق دْ ) العصب   على الخارجي الضغط ، الدرق ي   العين   مرض   في ي  نُ ( بالحجاج نزيف أ و الحاد   أ نْ  ُيْمك 
ي شة الرؤية   ولذا الوظيفة   إلى تدهور ُيؤد  ج بُ  ال المعالجة   لكن عادة و للتحسن قابلة هذه. مشو  ُكون   أ نْ  ي   ت 
نُ  رضوح الحجاج. متأخرة ي أ نْ  أيضا   ُيْمك   بصريال عصبال اعتالل) العصب   إلى مباشر   جرح   إلى تؤد 

يلُ  وهذا ،(الرضحي م  نُ . أو التحسن للنقض قابل غير يكون أن إلى ي  تضم  بةُ  األسبابُ  ت  س   األخر  الُمكت 
قالمياة ال البصري   العصب لالعتالل ر  م  ال نقص االمداد) الوعائية ضامراأل ،تغذوية  أمراض ،اءز   إلىوي د 
 (.البصري العصب التهاب) العصب   وإلتهاب ،(العصب  

 

 Orbicularis muscleالدويرية  العضلة

ْمش عند العيون   إغالق عن مسؤولة والسفلى العليا   الجفون   هي عضلة مفلطحة ضمن الالإرادي أو  الر 
 .اإلرادي

اج ّي  الكسر ج        Orbital fractureالح 

ي ق دْ  الحاد   الكليل أ و الرضح ثنى أنْ  و يجب .العين لمحجر   العظمي   الحائط   كسر   إلى يؤد  بالعين   جرح أي ُيست 
تطل بُ  ال الكسر . نفسها  داخل الى للعين انزياح أ و دائم رؤية إزدواج هناك يكن مالم ، دائما  جراحة   ي 
ن العاجل الفحص. الحجاج  .دائما   مطلوب عين   طبيب   ق بل م 
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ة  Palpebral apertureالجفنية  الفُْتح 

ة ، العمودية أ و األفقية الفُْتح   تقريبا تكون من العموديةُ  الفتحةُ . بالمليمترات   وضع االسترخاء في تقاس   للجفون 

 .مليمتر 08 إلى 82 من تقريبا   تكون األفقية والفتحة ،اتمليمتر 18 إلى 2

 

 Parasympathetic nerve supplyالالودي  العصبي اإلمداد

نْ  ذا العديد' الإرادي' عصبي نظام  معاكسُ  تأثيرُ  وهو) الحدقة إنقباض   عن مسؤول أيضا  . الشاملة   التأثيرات   م 
 (.الودي العصبي للنظام   العين   على

 

جال   ق ياسُ  ر  م        Perimetryالب ص 

اسية   وإرتفاع   عرض   تقييم  (.إبصار مجال  انظرايضا ) اإلبصار مجال ُكل   وحس 

 

 Phthisisضمورالعين 

وتكون عادة عمياُء أو  منكمشة   أ ْصب حتْ  التي جدا   المريضة العين. وذلك يصف العين ويسمى ايضا انضمار
بطُ  أغلب في و المفيدة، للرؤية   إمكانيةُ  ل ها ل ْيس   المنكمشة   العين   هذه بالكاد تر  الضوء. ومثل  األحيان ُترت 

نُ و. الشبكي اإلنفصال المقلة مثل داخل شديد بمرض   تضم  اصابات مقلة لضمورالعين  سباب الشائعةاأل ت 
 .غيرقابل لالصالح  ال شبكي  ال نفصال  اإلو العين

 

 Posterior vitreous detachment( (PVDالزجاجي  الجسم انفصال

 'الزجاجي الجسم' تحت انظر

 

 Primary repair ياألول االصالح

 معاطف   في جرح أي   وغلق اإلصابات   أهم   الصالح العينالتي تجر  عند اصابة  األولى هي الجراحة
ة قد يحدث الحقا الثانوي االصالح. العين   ب  اط   تشوهات حاالت   مثل) الغير طارئة األخر  العيوب لُمخ 

 (.الخ البيضاء، المياء   جراحة الجفون،

 

   Proptosis(Exophthalmos)جحوظ العين 

 لجحوظ) األكثر شيوعا السبب   إن  . المحجر ضمن العين   وراء هيكلية تغييرات بسبب العين  لألمام بروز هو

  (i)   .الدرق ي   العين   هو مرضُ ( العينان كلتا أ و عين واحدة
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 Prosthesisتعويضي  بديل

ُكون  مصنوعا من أ نْ  ُيمكنُ  التعويضي للعين البديل حرفي، بشكل' إرتباطُ ' تْعني  زجاج ية عين   أ و األكريليك   ي 
نُ  محجر العين في ُتْلب سُ  التي إصطناعية    األحشاء أو نزع   جراحةبعد  تستعمل) لتنظيف ُتزال   أ نْ  وُيْمك 

ْحُمولة على النظارة تعقيدا   البدائل األكثر(. استئصال العين مثل البديل السيليكوني ( بمغناطيس أ و مثبتة) الم 
وا الذين للمرضى يكون مطلوب ر  ْصُنوع البديل العين. اْجت ثاثُ  مثل جراحة   الشاملة   بالجراحة   م   جيد بشكل الم 

نْ  تميزه ويتعذر العين  الصحيحة، لون   يماثل   (i)  الحقيقية. العين م 

 

 Ptosisتدلى الجفن العلوي 

ُكون ق دْ  العلوي الجفن تدلى با أ و ،(جفن  لل الرافعه العضلة تشوه بسبب) خلقيا ي  س   العمر،بتقدم  عالقة   ذا) ُمكت 
نُ  أسوأ في(. بالعضالت ضعف  عام بسبب أ و ،'ممطوطا' العضلة   هذه وتر خيث يصبح يحجب  الحاالت ُيْمك 

عتمدُ  اإلبصار. مجال الجفن  (i)  سبب ه. على العلوي الجفن تدلى تصحيحُ  ي 

 

  Punctate epithelial keratopathy (PEK) المنقط  الظهاري القرنية اعتالل

( وهذه يمكن اعتالل القرنيةبصورة كافية، تظهر مناطق جافة موضعية ) القرنيةمع عدم ترطيب سطح 

 أزرق  حيث تظهر كرؤوس الدبابس. كوبالت   % واستعمال ضوء8الكشف عنها باستخدام قطرة فلورسين 

 

ة الدمعية       Punctumالُنْقط 

ة إنالعلوي والسفلي.للجفن   الداخلية   الجهة في النفيق الدمعيهي فتحة  شتر الجفن أو   الدمعية ضيق اللُنْقط 
ة فيه الذي) الخارجي عُد الُنْقط  هي أسباب للعين الدامعة. واذ لم يكن هناك سبب آخر  (العين   عن الدمعية ُتبت 

ة ة للتدميع فان عملية توسيع الُنْقط  تحت مخدر موضعي تكون ناجعة في   الدمعية( الدمعية )رأب الُنْقط 
  حسين األعراض. ت

 

    Retractionاالنكماش 

 العصب   شلل   في الوجهي   الضعف   أ و الدرق ي   العين   مرض   بسبب وغالبا العلوي، بالجفن يتعلق فيما عادة
 (بيل شلل المثال، سبيل على) الوجهي  

 

 Rosaceaالعيني  الوردي العد

ي شائع ُيؤث رُ   أغلب في . يعالج  بالتهابات الجفون والخدود، ويرتبط  العين  ما حول منطقة   على هو التهاب جلد 
نْ  شهر   لمدة ثالثة بجرعة   األحيان خفيض( الليم سيكلين أ و الدكسي سيكلين مثل) حيوي مضاد م   التأثير   لت 
 .الطبيعية   للجراثيم المتعايشة على الجلد   الضار
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   Sarcoidosis  مرض ساركويد

ُنه شامل التهابي مرض هو  يالحظْ ) الدمعية   الغّدد   وتضخم ،(العنبية التهاب) العين   داخل إلتهاب   ُيسب ب   أ نْ  ُيْمك 
ُن أيضا و ،(العليا   للجفون   الخارجية   الجهة في كإمتالء  االنفية القناة خالل الدموع تصريف   يعرقل   أ نْ  ُيْمك 
نُ   ساركويد مرض. الدمعية ي أ نْ  ُيْمك   اللمفاوية ، الغدد ورم الجلدي، الطفح مثل أيضا   شاملة   مشاكل   إلى ُيؤد 

تطل بُ غالبا ما و تنفسي،ال الجهاز وأعراض المفاصل ألم اقراص  مثلاستخدام مثبطات المناعة  العالج ي 
 . البردنيزولون

 

 Schirmer’s testاختبار شيرمر 

ْطويُ  الترشيح ورق   شريط وهو عبارة عن. المنتجة األساسية الدموع   كمية   لتحديد بسيط إختبار هو يوضع  م 

ْحدثُ  نادُر، هو أمر عوالدم إنتاجانخفاض . دقائق   5 بعد رطوبةال درجةوتقاس  ،السفلي الجفن   على  في ي 

ة   ةالذاتي المناعة   ض  امرمن أ شكل وهو, الحقيقي العين  جفاف   (.شوغرين متالزمة أيضا   انظر) الدمعية   للغد 

 

   Scleraالصلبة 

ى التركيب   هذا إلتهاب. العين لمقلة   القوي الخارجي األبيض المعطف  األنسجة   وإلتهاب الصلبة ؛ التهاب ُيْدع 
ْخنقُها التي الصلبة فوق الرقيقة   ى ت   .الصلبة   فوق إلتهاب ُتْدع 

 

 Skin creaseغضن الجلد 

دُ  ث ما وهذا عند النظر لألعلى ، نفسه على الجفن  العلوي جلدُ  ُيجع  د  . الرموش   فوق مليمتر   8 إلى 6 بين يح 

ُكون   أنْ  العلوي، تدلي الجفنسبب  على معرفة ُيساعدُ  ق دْ  الجلد   طية   موقع نْ  أعلى ي  يحدث  الطبيعي الوضع م 
نُ  الحجاج أ و العلوي الجفن   على الجراحة. بالُعمر   المتعل ق العلوي تدلي الجفنفي   أغلب فيتتم  أ نْ  ُيْمك 

قليل الجلد   غضن طريق عن األحيان ْرح أي   لت  نزيل جراحة. مرئي ج   العين   اعتالل حاالت   في العلوي الجفن   ت 
نُ  الدرّقي    .مزعجة   مرئية   ثانوية   جلد   طوية أحيانا   تنتج أ نْ  ُيْمك 

 

 Sjögren’s syndrome  شوغرين تالزمةم

ي الذي المناعة ذاتي مرض ة   خسارة   إلى ُيؤد   بأعراض   يسم ى ما' ُيسب بُ  اللعابي ، والنسيج   الدمعية   الغد 

نُ  الذي ،'الجفاف  و( keratoconjunctivitis sicca الجاف الملتحمة و القرنية التهاب) جفاف العين ي تضم 

 أوحتى ثقب القرنية   رقة القرنية و إصابات   خطر   في المرضى هؤالء مثل(. xerostomia) الفم جفاف

تطل ب العالج ر   موضوعي   ترطيب وي   .متكر 
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 Snellen visual acuityاالبصار  مقياس سنلن لحدة

ة   عالمي مقياس  هذهو ترقم  ،تدريجيا حجم  تصغر في ال ن ص   خطوط   يتكون من سنلن مخطط .البصر   لحد 

 أ ي   التي عندها تكون األمتار  ب المسافة   إلى ُيشيرُ  العدد ،'5'و ،'6', '8', '18', '12', '82', '06', '68'

ْبدو الحروف ط  ' أمتار   6 عند ،: آخر وبمعنى  - دائما   الحجم   نفس ت  ْظهرُ ' 6 الخ  ط   ' كما الحجم   نفس ي  ' 68 الخ 

يسجل و ،(المت حدة   الواليات في قدم 88) أمتار   6 عند القياسوقد اتفق على أن يأخذ . متر   68 عند ق رأ  اذا 

ط   ةوتسجل . للحروف المقروءة األصغر الخ  ُكون  ' أ'  و ،ب/ أسر كالبصر بصورة  حد  نْ  المسافة   ي   المخطط   م 

ط   أصغر   إلى ُيشيرُ ' ب' و ،(أمتار   6) نُ ( مرقم  ) خ  أ   أ نْ  ُيْمك  حدة البصر حسب  المقاييس  وبالتالي تكون . ُيْقر 

 الخطان) 6/06 ،(ُتر  للمخطط   الكبير الوحيد ي  والعل الحرف فقط أ ي  ) 6/68: من األسوء الى األفضل

نُ  األعلى  ر يمكنه ان ي   طبيعية   برؤية   مريض أي و.6/5و 6/6, 6/8, 6/18, 6/12, 6/82 ،(رياي أ نْ  ُيْمك 

نْ  أصغر   خطوط   ي ر  يمكن ان المخطط إلىالمريض  رب  تأق وإذا أفضل أ و 6/6  .الن ص   م 

 

 Socket المحجر

ا العين محجر   إلى ُيحيلُ  ،ال إزالة   بعد أم  ع أ و عين  المقلة  صغر أ و ،الضامرة عينال) عمياء منكمشة عين م 

 (i)  (.عدم تكون العين أ و خلقيال

 

     Sticky eye)لصوقة(  الدبقة العين

نْ  العديد ل ها الدبقة العين و الحساسية  مخاطية قيلة حدوث مع الدمعية االنفية القناةاألسباب  ومنها: انسداد  م 
)على سبيل المثال بسبب بديل اسطناعي غير مثبت جيدا مما يؤدي إلى التهاب بطانة  محجر العينو اعتالل 
 (المحجر

 

 Superior rectus muscleللمقلة  العلوية المستقيمة العضلة

كُ ت يتال الست   يةشريط  ال العضالت   إحد  نُ بها و العينترفع  العلوية المستقيمة العضلة. العين   حر  الرؤية  ُيمك 

ُ ت. ألعلى  2 – 2 تقريبا   الصلبة إلى وتنتهي الرافعة للجفن العضلة تحت ْعبرُ تو العين، محجر   خلف ْنشأ
نْ  مليمتر  القرنية.القرنية  حوف م 

 

 Sympathetic endophthalmitisالعين التعاطفي  باطن التهاب

نُ  جدا ، نادرا   إلتهاب ْحدث   أ نْ  ُيْمك  ْنتجُ . ةالزميل العين   أ و العين   نفس إلى سابق جرحعقب  في ي  نْ  اإللتهابُ  ي   م 
ض   دات   إلى المناعة نظام   تعر  ع( جراحة أ و) األول الجرح   أثناء( ذاتي بروتين) من داخل العين ُمْست ض  د   م   ر 

نُ  الذي البروتين   هذا مثل ضد   ثانوي تحريضي ْحدث   أ نْ  ُيْمك   الحقا . عقود   إلى أيام   من ي 
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 Sympathetic nerve supplyاالمداد العصبي التعاطفي 

نْ  العديدذا ' تلقائي' عصبي نظام  عن مسؤول العين   إلى المتعاطف العصبي االمداد. الشاملة   التأثيرات   م 
ع   التلقائي   العلوي الجفن   إرتفاع   ثي) الحدقة وتوسُّ د   هذه اصابة(. حماس خوف،: ذلك على ومثال بالعاطفة ، ح 
ي العصبية   السلسلة    .هورنير متالزمة   إلى ُتؤد 

 

 Tarsorrhaphyالترص  رفو

 هو الوجهي الشلل. لقرنيةل اعتالل حدث اذا القرنية   لح ماية دائم، أ و مؤقت كامل أو جزئي الجفون   هو إغالق  
 .بيل شلل   في ه من النادر اللجوء لرفو الترص  أن من بالرغم ،الترص من األسباب للجوء الى رفو واحد

 

 Tear filmالدموع  فلم

نة ثالث طبقات تتكون من الدموع  :من متكو 

i) ْمكين رفيعة   مخاط   ( طبقة  العي. بسطح   من االلتصاق الدموع   لت 

(ii )ية   المواد حتويت يتال ،ةالمائي الطبقة  مناعية غلوبلينات) للجرائيم   ةمضاد  ال واألجسام المغذ 

immunoglobulins )القرنية . لح ماية 

(iii )نْ  أنتج    - السطحية الزيتية الطبقة د   م  ن   تبخير   لت خفيض  - الجفون   في الدهنية   الغد   .المائي   المكو 

 

 Thyroid eye diseaseاعتالل العين الدرقي 

ة   الشاذ   بالنشاط   ترتبط( دائما   ل يستا لكنو) عادةالتي  واإلشارات   األعراض   مجموعة من  الذي الدرق ية ، للغد 
ة   المضادة   األجسام تقوم فيه ي الحجاج الدرق ية  بمهاجمة أنسجة للغد   ُيسب ب   هذا و الحجاج التهاب   إلى وتؤد 

ة   األكثر   الحاالت   فيو. العين   حول الدهنية والمساند  العين  عضالت   وورم العين، التهاب   نُ , حد  ْحدث  أ نْ  ُيْمك  ي 

  (i)  (.بصريال عصبال اعتالل) الرؤية   فقدان و رؤيةال إزدواج ،(العين   إنت فاخ) الجحوظ

 

 Trichiasis الضالة الرموش

ا الضالة، الرموش هم، ناحية من أم  ْحكُّ  ق دْ  والذي النمو، إت جاه أ و موقع   وعادة ما تحدث بعدُ  .العين   سطح   ي 

 (i)  .إلتهاب  الجفن أ و جرحُ 

 

 Tubesاألنابيب 

 رك  تت   الرفيعةالسيليكون  حلقة إلى تشير األنابيبو ،باألنف الدمعية   المفارغة جراحة   سياق تستخدم ضمن
ق د األنابيب   إن  . الجراحة   بعد أسابيع 2 – 0 حتى نموذجيا   ه ُيْعت  ف اء على تساعد بأنَّ ، في الش   من بالرغم األنف 

 .المرضى ُكل   في مطلوب   ل يس   المحتمل من هأن
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 Tumourالورم 

نْ  جديد نمو هو الورم ، م  ُكون   أ نْ  وُيمكنُ  النسيج   خبيث أ و ،(بعيد   إنتشار   بدون محدود   نمو على داللة) حميد   ي 
ْدلُّ ) ُمو الورم قدرة   على ي  ْزو للن  نْ  أخر  أجزاء إلى لإلنتشار مجاورة ، تراكيب   أوإْست ْبدال وغ  . (الجسم   م 

نُ  الخبيثة   األورام   طبيعة نْ  ت  تتفاو أ نْ  ُيْمك  نْ  العديد ت ستغرقُ  التي تلك م  ن وات   م  ُمو الس  ع) للن   ضعيفة قدرة م 
 الورم   يكتشف أن قبل حتى تنتشر   قد قد أنها لدرجة) كبيرة بسرعة تْنمو التي تلك إلى( اإلنتشار على

شرُ  ال هو سرطان   و القاعدية الخلية   الجفون  تكون سرطان   حول األورام   أكثر(. األساسي    آخر، مكان الى ينت 

تطل بُ  لكن ، ي   (i) .الجفن   بناء وإعادة   الكامل   بالقطع   عادة معالجة 

 

 Ultrasound (USG)الموجات فوق الصوتية  تصوير

 الصوتية فوق بالموجات تصوير العينو ضرار اشعاعية،أ باضعة وبدون الغير التصوير شكل من أشكال هو
، ضمن المرضية الحاالت   إكت شاف على قادر مة المقلة، الجفون   وهذا النوع من التصوير. الحجاج ُثلث ومقد 
النزيف و الزجاجي الجسم ،والجسم الزجاجي  الصلبة   مثل) مختلفين   تركيبين بين التصاقات إكت شاف في جي د

عمل أنأيضا  ويمكن( الخ كييسية، تراكيبو ،الداخلي  داخلي نزف   حدوثومقلة العين  سالمة   إلكت شاف يست 
 األوعية الدموية الكتشاف دقيقةُ  طريقةُ  أيضا  يعتبر  الصوتية فوق بالموجات العين وتصوير. ح  والجر بعد
ة  ال  ،الجافوي ناسورحاالت ال فيالعلوي  البصري   الوريد في الدموي التدفق   غي رُ ت   مثل ،الحجاج ضمن شاذ 

نْ  عادية غيرال التجمعات  .شعريال الوعائي الورم مثل الدموية، األوعية م 

 

 Upper lid skinجلد الجفن العلوي 

، هو قياس طول ، الجلد   وإذا حدث وقصر هذا الطول،. للحاجب   السفلي والجزء   الرموش   بين بالمليمترات 
نُ  كما ْحدث   أ نْ  ُيْمك  نُ ف , السابقة   جراحة   أ و بعد الجروح   ي  ْحدث   أ نْ  ُيْمك  و ( ناقص   جفن   إغالق) ارنبية عين ي 

  .اعتالل القرنية

 

 Upper lid skin creaseالعلوي  غضن جلد الجفن

دُ  ث طية بالجلد موازية لحد الجفن تقع وهذا لألعلى ، النظر عند نفسه على العلوي الجفن   جلدُ  ُيجع  د   بين ما يح 
 .الرموش   فوق مليمتر   8 إلى 6
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 Visual fieldمجال الرؤية 

ا ، بصري بشكل الفرد الذي يدركه هو المجال  عينان أ و( العين أحادي مجال رؤية) واحدة عين   يباستعمال أم 

دُ  عين، لُكل  (. عينين ذو مجال رؤية) نْ  الطبيعي   اإلبصار مجال   ُيمد  نْ  ناحية األنف درجة   68 حوالي م   خط   م 

نْ  ناحية الخارج درجة   188 وإلى المنتصف  .األفقيين   تحت 25و فوق درجة   68 وحوالي المنتصف، خط   م 

دُ  و ل فةُ  طرقُ  ت وج  اْس ُمْخت  اسية   مد  لقي  عتمدُ  اإلبصار، مجال   وحس  ا المريض   على وت  باكتشاف اهداف  أم 
ة معم ساكنة أهداف أ و مختلفة ، حجوم  مضيئة متحركة ذات  اْد  نُ  اإلبصار مجالو. اإلضاءة كثافة   زي   أ نْ  ُيْمك 

االعي كلتا أ وفي واحدة  يتضرر  نتيجة أ و ،(المياة الزرقاء ذلك على ومثال) بصري   مرض   بسبب نين أم 
 الجلطة الدماغة(. ذلك على ومثال) الدماغ   ضمن البصرية   الممرات   على ُتؤث رُ  التي األخر  اال ضطرابات  

 

 Vitreous humourالجسم الزجاجي 

ْمألُ  الذي هو الجسم الهالمي  للشبكية المشرشرة الحاشية عند العين بشبكي ة   يتصل والذيللعين  الخلفي   القسم ي 
نْ  الزجاجي  ' اإلنفصال. 'القرص  البصري وإلى( الزجاجية القاعدة) ه م   بسبب) البصري بالقرص   إرتباط 

تطل بُ  ال هذاو'. خلفيال زجاجيال الجسم إنفصال'  يسمى (آنيا   أ و جراحة، صدمة ، ل   ي   لكن ،جراحي تدخ 
نُ الخلفي  الزجاجي الجسم إنفصال بط   أ نْ  أيضا   ُيْمك   وهذا الزجاجية ، القاعدة   في الشبكية   والقطوع بالجر   ُيرت 
تطل بُ  ل   ي  ْنع التدخ  نُ  الخلفي الزجاجي الجسم إنفصال أعراض. الشبكي اإلنفصال   تعاقب   لم   ت تضم ن   أ نْ  ُيْمك 
 إذا رؤيةال انخفاض أ و/ و اإلبصار، مجال   فيعوائم  ،(المعة اءأضو رؤية) مؤلمةال غيرالومضات  رؤية
 .العين   داخل نزف أي   هناك

 

 Watery eyeالعين الدامعة 

ُيشيُر (. سبب ألي  ) كافي للدموع   غير تصريف أ و/ و( سبب ألي  ) الدموع   إنتاج   في إلفراط كنتيجة يحدث

، من جوانب الالزم   من األكثر الدموع   تدفق   ( إلىEpiphora) الدماعمصطلح   .الخد   على أ و العيون 

 

 Xanthelasmaصفراء  اللويحة

، جلد   في هي نتيجة ترسبات دهنية   إشارةُ على ارتفاع  وأحيانا  تكون للجفون، الداخلية السمة عادة عند الجفن 
نُ  جديدة صفراء اللويحة تطوير أ و تكرار. الدمَّ  في الكولوستيرول   نسبة ْحدثا أ نْ  ُيْمك   .الجراحيالقطع   بعد ي 

 


