
Page  1  

Information Leaflets for Patients in Arabic 

Eyelid, no.2: ‘Eyelid Cysts’ 

www.MrVerity.com 
 

 في الجفن( يكيس الدهنالالشحاذ )

  

 فيرتي ديفيدالسيد الدكتور: 

 استشاري جراحة العيون

 

 سبابه؟السؤال: ما هو الشحاذ، وما هي أ

ى سطح العين  الخارجي تطفو عل يةدهنتنتج افرازات  ميبوميوس( )غددمتخصصة على غدد  الجفون تحتويالجواب: 

هذه الدهون المفرزة على مسامات  تتراكموذا حدث من التبخر بسهولة. إ لمنع الدموع مهمة للحفاظ على العين و وهي

 ظهورو بهامش الجفن يؤدي الى حدوث التهابات هذا و جود جسم غريب في العين،الجفون فهذا يجعل المريض يشعر بو

لواحد في جفن اكياس دهنية في الكون كيس دهني واحد أو عدة أتومن الممكن أن ي  .حب باحمراركيس دهني بالجفن مصا

( وعادة يحتاج لعملية كيس دهني صغير الحجم وصلب يسمى ) الشحاذ يتبقىلتهابات عادة إلنفس الوقت. عند توقف ا

 زالته اذا لم يختفي.إلجراحية 

 الكيس الدهني ) الشحاذ(؟ العوامل التي تساعد على تكونالسؤال: ما هي 

كثر شيوعا في االشخاص االسكندنافيين ومنطقة القوقاز أ ما تكون عادة يةكياس الدهناأل وتكون التهاب الجفون ان الجواب:

كياس األلحدوث التهاب الجفن و وجود  عدةسباب أالى يعزون ما المرضى عادة وحدث في اي مرحلة من العمر. تو 

الحاسوب لفترات طويلة،  الجفاف وإستخدام أجهزة ،و في البيتقلة النوم، التوتر في مكان العمل أ  :ها) الشحاذ( ومن يةالدهن

 سباب.األلدعم او دحض هذه  دامغة ومع ذلك ال توجد أدلة .ياتستعمال مكيفات الهواء وفي حاالت قليله الكحولإ

 

 الدهنية )الشحاذ( ؟كياس األالسؤال:  ما هو عالج 

يقلل  ما عادة لجفن،ا مشهاموضعي على  ستعمال مضاد حيويدافئة وإالماء الن المنتظم مع كمادات تنظيف الجفو الجواب:

التدخل جراحيا للتخلص من  مكنيما ذكر سابقا ولكن عند وجود الشحاذ يمكن عالجه كومن فرص حدوث ) الشحاذ( . 

في الجفون وتمنع  يةالدهنساعد في وظيفة الغدد توميغا ألزيوت ا يعتقد أنومن ناحية أخرى  اذا لم يستجيب للعالج. الشحاذ

 حدوث الشحاذ.

 ) الشحاذ(؟كياس الدهنية األ عملية القطع والتفريغ لعالج يا هالسؤال: م

دد في نتهاء االلتهاب و عودة الغيؤدي الى إ)الشحاذ( وهذا عادة  يدهنكيس الالمحتويات  تفريغيتم  العمليةفي هذه الجواب: 

من إستخراج الدهون  بعدها يتمالموضعي تحت جلد الجفن  و المخدر. يتم حقن كمية صغيرة من الجفن للعمل الطبيعي

مكن رجوع يي ندبة خارجية في الجفن. في بعض الحاالت القليلة وعادة ال يتم مالحظة أو وجود أ .اخلي للجفنالسطح الد

 كيس الدهن )الشحاذ( ويتطلب عملية جراحية اخرى.

 

 السؤال: كم من الوقت يجب االنتظار قبل تقرير العملية؟

تدابير الأسابيع وذلك من خالل إتباع  6يتخلصون منه في نحو اص الذين يعانون من الشحاذ شخألنصف ا يحوالالجواب: 

ة. جراء عملية جراحيإليحتاج المريض فإن كبير الحجم وملتهب  يكيس الدهنالت التي يكون فيها . ولكن في الحاالالعالجية

والتي ال تستجيب يجب  معالجتها  ب مراقبتها،فئة والمضاد الحيوي يجات المياه الداوفي الحاالت التي تستجيب لكماد

 جراحيا.
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 مراض التي ترافق المريض مدى الحياة؟السؤال: هل  الشحاذ من األ

أنه عند السيطرة على التهاب  إلسنوات، ا وال، على الرغم من أن بعض المرضى يعانون منه لبضعة أشهر أالجواب: 

 .مرة أخرى )الشحاذ( ينكيس الدهالحتمالية حدوث تقل إ ما الجفن، عادة

 

 


