السيد الدكتور :ديفيد فيرتي
استشاري جراحة العيون
الشتر الداخلي في الجفون العلوية او السفلية
السيد الدكتور :ديفيد فيرتي
استشاري جراحة العيون
اسئلة و اجوبة
سؤال -:ما هو الشتر الداخلي في الجفون ؟
الجواب -:الشتر الداخلي هو عندما ينطوي الجفن العلوي او الجفن السفلي على نفسه و يتحول باتجاه سطح العين .والشتر
الداخلي للجفون قد يؤدي في الحاالت الخفيفه الى تهيج و عدم راحه ،و في الحاالت الشديدة قد يؤدي الى خطر على العين
و البصر.
سؤال -:ما هي االسباب التي تؤدي الى التهدل او الشتر؟
الجواب  -:كما في الشتر الخارجي ،يكون السبب االكثر شيوعا للشتر الداخلي في الجفون السفليه هو عدم استقرار تراكيب
الجفون نتيجة التقدم في العمر و الشيخوخه .و رخاوة االنسجه الداعمة في الجفن قد يؤدي الى انقالب الجفن تجاه سطح
العين (الشترالداخلي) او التهدل بعيدا عن سطح العين (الخارجي للجفن) .ومن االسباب االخرى التي تؤدي الى الشتر
الداخلي للجفن السفلية ولكنها أقل شيوعا هى اصابات سابقة للجفن،وحدوث التهابات في الجوانب الداخلية للجفون (شبيه
الفقاع الندبي ،انظر الحقا).
و على الجانب اآلخر تكون األسباب االكثر شيوعا للشتر الداخلي في الجفون العلوية ليست التغيرات المرتبطة بالتقدم
بالعمر ولكن هو حدوث إنكماش بالسطح الداخلي للجفن ،وذلك نتيجه لوجود عدوى مثل التراكوما أو نادار التهابات بسطح
العين مثل شبيه الفقاع الندبي .واألسباب اخرى تشمل االصابات أو الجراحه السابقة وكذلك تضخم األنسجه الداخلية في
الجفون العلوية قد تؤدي إلى تدلي الرموش في الجفون العلوية تجاه سطح العين.

سؤال -:ما هي أعراض الشتر الداخلي في الجفون؟
الجواب -:الشتر الداخلي في الجفون يمكن أن يؤدي حلقة مفرغة من تهيج مقلة العين ومن ثم مزيدا من الشتر .وبالمثل
األعراض التى نشاهدها في الشتر الداخلي للجفون العلوية هو تهيج العين ،زيادة الدمع ،إحمرار و إلتهاب العين.
سؤال -:هل تهدل الجفن أو الشتر يشكل خطرأ على العين أو اإلبصار؟
الجواب -:عدم معالجة الشتر الداخلي في الجفن العلوي يحمل مخاطر كبيرة بإصابة قرنية العين وهي " النافذه األمامية "
للعين .مضاعفات الشتر الداخلي للجفن العلوي هي كما يلي-:
أ ) حدوث خدوش أو جروح في قرنية العين ) وهو عادة ما يؤدي الى عدم راحه ،زياده في الدموع وإحمرار في العينين(.
ب) حدوث تقرحات في قرنية العين )وهذا يؤدي إلى حدوث أعراض أكثر خطورة والتي قد تؤدي إلى عدم وضوح في
الرؤيا ،اآلالم متزايده ،حساسيه للضوء وزيادة طفيفة في الدموع(.
سؤال -:ما هو العالج الشتر الداخلي في الجفون؟
الجواب -:عالج الشتر الداخلي في الجفون يعتمد على السبب ولكن في معظم األحوال يتطلب عمليه جراحية لقلب الجفن
والرموش للخارج بعيدا عن سطح العين .في جراحه الجفن العلوي هذا يتطلب شق في جلد الجفن العلوي وشد العضالت
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التي تشد الجفن ألعلى ووضع غرز قابلة للذوبان دخل الجفن التي تساعد على قلب الجفن في الوضع الطبيعي .أما في
جراحة الجفن السفلي ،يصحح الشتر عادة عن طريق وضع غرز قابلة للذوبان دخل الجفن تساعد على قلب الجفن في
الوضع الطبيعي أو شد الجزء الخارجي للجفن السفلي بنفس الطريقة التى ذكرناها سابقا للجفن العلوي عن طريق قطع أفقي
تحت الرموش .هذا النوع من الجراحات يتم عادة في العيادات الخارجية تحت مخدر موضعي وتستغرق حوالي  ٥٤دقيقة،
وفي الحاالت األخرى األكثر تعقيدا نتيجة لإلصابة أو جراحات سابقة يمكن العملية أن أيضا تحت التخدير الموضعي على
الرغم من الحاجة لمهدئ في بعض األحيان.
سؤال :ما هو الذي يمكنني القيام به للتخفيف من اعراض التهدل أو الشتر في الجفن وحماية العين أيضا؟
الجواب -:تنظيف الجفون يوميا او إستعمال مواد التشحيم لتلطيف العين (متوفرة في الصيدليات بدون وصفة طبية) .هذا
عادة يساعد على تخفيف االلم ،والتهيج و إحمرار العين .و بطبيعة الحال هذا ليس العالج الدائم للشتر الداخلي في الجفون و
لكنه يخفف من االعراض ويكسر الحلقة المفرغة من التهيج و اعتصار الجفن.

سؤال :ما هي اإلحتياطات الالزمة بعد الجراحة؟
الجواب :بعد العمليه الجراحية في الجفون عادة ما يتم ضع ضمادة على العين طوال الليل للحد من التورم والكدمات.
و عندما يتم إزالة الضمادات من المهم والضروري عدم فرك الجفن أو لمسه ،إال في حالة وضع قطرات العين "المضادات
الحيويه "  ٥عادة مرات يوميا مع مرهم ليأل لمدة إسبوعين .وينبغي تجنب السباحة لمدة  ٣أسابيع بعد الجراحه ،وباإلمكان
الطيران في الجو بعد بضعة أيام.
موعد مراجعة أخصائي العيون عادة يكون ما بين ٠١إلى ٠٥يوم من إجراء العمليه للتأكد من الشفاء التام للجفون و فحص
البصر وسطح العين األمامي .وعلى الرغم من أن الغرز تذوب لوحدها عادة يتم إزالتها للحد من التهيج و عدم الراحة.
سؤال  :ما هي مضاعفات العملية الجراحية؟
الجواب  :لألسف ال يوجد عملية جراحية بدون مخاطر .بعد عملية اصالح الشتر الداخلي للجفن عادة ما يكون هناك
كدمات و تورم و إحمرار خاصة على طول حافة الجفن.
بعض المضاعفات األقل شيوعا لكن أكثر أهمية تتضمن -:
 ) ٠العدوى .
 )٢تندب في جلد الجفن و هذا عادة ال يمكن مالحظته حيث أن الشق الجراحي يتم اخفاؤه في طية الجفن العلوي أو ثنايا
الجلد.
 )٣تكرار حدوث الشتر الداخلي في الجفن .
 )٥تهيج نتيجة لوجود الغرز أو لوجود المواد الحافظة في القطرات.
 ) ٤مخاطر على البصر و هذا نادر جدأ.
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