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 محجر العين و اإلصطناعية العيون العيِن، استئصال

 أسئلة وأجوبة
 

 فيرتي ديفيد: الدكتور السيد

  جراحة العيون استشاري
 

 

 

 :المقدمة

َتلِفةِ  ضرورَيا ألسبابِ  َيُكون َقد   العيِن، ما بداخل أَو العيِن، استئصال  المرضي، التشخيص عن النظر بغض. ُمخ 

هذا،  من الرغم وعلى. و ذا تأثير نفسي بليغ صعبا ُيمكنُ  العينِ  استئصالال، فإن قرار  أَو َترى العين وسواء كانت

ِكنُ  التأهيل وإعادة الجراحة التجملية فإن  من األحيان يكون الكثيرِ  وفي جداً، مقبولة جمالية نتيجة إلى ُيؤّديا أَن   ُيم 

 .حقاً  جيد َيُكونَ  أَن   ُيمكنُ  ةِ والطبيعي اإلصطناعيةِ  العيونِ  بين في الشكل و اللون  التناظرَ 

 

 َترى؟ ال لعينِ  المحتملة اتجالعالهي  ما

ُبوغِة، الالصقةِ  بالعدساتف جراحُة،لل عدم اللجوء فضلُ األ ُعموماً،  أكريليكِ  عيون) األكريليكِ  صدفات أَو الَمص 

كانت  إذا حال، أية على. تماما الحقيقيةِ  كالعينِ األحيان تبدو  أغلب فإنها في عمياءال عينال على التي تلبس( إصطناعيةِ 

كن ال الشكل الجمالي أَو القطراِت، إستعمالِ  ِمن   الرغم على جداً  مؤلمةَ  عمياءال عينال  الصقة عدسة َمع ُيَحّسنَ  أن   ُيم 

فإنها بطبيعة الحال  اإلعتبار بعين تؤخذ أن   يجب جراحةال ثمّ فمن  ،(العينِ  إنكماشِ  بسبب األحيان أغلب في) َصَدَفة أَو

محُ الموجودة  تضع حدا لآلالم   .لمحجر العين الجديدِ  السطحِ  على ُتل َبسَ بأن  إصطناعيةِ  لعينِ  وَتس 

 

ِكنُ  ممن خضع لهذه العملية احد أي هناك َهل    ؟ معه أَتكلّمَ  أَن   ُيم 

 و تفاصيل والدعِم؛ للنصيحةِ  وذلكبهم  ُتتَّصلَ  لكي مشكورين رخصةَ  أعطوا السابقينِ  المرضى ِمن   هناك عدد. نعم

ِكنُ  اإلتصال بهم َصلَ  أَن   ُيم   .الطلب عند عليها ُيح 

 

 العيِن ؟ استئصال كيف يمكن

 الجزءَ  بما في ذلك) للعين كاملة إزالةَ  و َتتضّمنُ  (،Enucleation) قلع العيناألولى تسّمى . طريقتان هناك جوهرياً،

َضعُ ' ( كرة' أَو) دائم صلب كروي زرعب وتعوض العين' (. الصلبة' أَو للعيِن، األبيضَ   المحجر ُعمقَ في  ُيو 
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بما ) السطحية األغشيةأما . الزرعِ  هذا إلى هاربط يعادُ  العينَ  ُتحّركُ  التي والعضالت ،المفقود الحجمِ  عن للَتعويض

و )عندما تلتأم األنسجة و ،(دائم بشكل َغّطت   تكون قد التي كرة،ال أَو) الزرعِ  هذا فإنها تخيط أمام( الملتحمةِ  في ذلك

َعة خاللذلك  تكون  هذهو القمة  على ُيل َبسَ  أَن  ( َصَدَفةلل مشابه' )بديل' أَو إصطناعية، عينفإنه يمكن ل ،(أسابيعِ  ِبض 

ُمولةُ  قى ،نموذجياً   .اليوميِ  للتنظيف بسهولة وُتزالُ  بالجفونِ  َمح   َلن   وعادة الحياة مدى سارياً  قيالعم زرعُ هذا ال َيب 

 .االهتمامِ  من المزيد أي َيتطلّبَ 

َعى الثانيةَ  الطريقة  ستعملَ بل ي ،( الصلبة) للعينِ  األبيض الجزء حيث ال يزال(، Evisceration)حشاءاأل نزعَ  ُتد 

طية طبيعيةِ  تغليف كماّدة  المتصلة العضالتِ  وألن للمريِض،، تحّسن سرعةً  الجراحةِ  هذهو تتمييز . الكرةَ  زرعِ  لَتغ 

، لَم   الصلبةِ ب  .أفضل من الطريقة الولى كونت العميقِ  الزرعِ  حركةفإن  ُتزَعج 

 

قى متى إلى  ؟ اإلصطناعية العين يمكن وضع ومتى المستشفى، في أَب 

ِتداد على العميق الزرعيعمل  الجراحِة، أثناء ِكنُ  اهذ ألنو. المحجر نسجةِ أل بسيط إِم  ض إلى ؤّدييُ  أَن   ُيم   المضايقةِ  َبع 

يبيتون ليلتهم األولى  مرضىفإن ال الجراحِة، بعد اإلثنى عشرة أو األربعة و عشرين ساعة اآلولى أثناء والغثيانِ 

متعافيا يمكنه أن  المريضيبدو  عندما فقط . بانتظام القيئ اتِضدّ مو حيث يتم وصف مسكنات لأللم و ،بالمستشفى

هبُ يَ   .لضمادةتزال  اهعندو إسبوع بعد  مراجعةال تكون. المنزل إلى ذ 

 

ِكنُ  المشاكل التي ما دثَ  أَن   ُيم   إصطناعيَة؟ عينَ  عند لِبس َتح 

اإلصطناعيَة  وتنظيف العينَ  الباردِ  الماءِ  إستعمالب وذلك إسبوع، ُكلّ  مرات عّدة تنظيفاإلصطناعيَة ال العينَ  تطلّبُ ت

 ترقد بشكل ال َقد   اإلصطناعيةَ  فإن العينَ  ، محجر العين شكلِ تغّيُر ب الوقت بمرورحدث  إذاو. بهاماإلو صبعاإل بين

ك وأيّ  مثالي استخدام قطرات مضادة  َيتطلّبُ  َقد   هذا. مخاطِ  إنتاج أَو اإللتهاب إلى ُيؤّدي َقد   المحجر في هاتِ حافب َفر 

 .المحجر مخطط أَو بطانةِ  لَتحسين أخرى جراحة حتى أَو البديِل، َتلميع أو ،ةقصير لإللتهاب لمدة

 

 صطناعيَة؟اإل عينَ ال أَل بسُ  أَن   باإلمكان ومتى الجراحِة، أبدو بعد كيف

 .(Prosthetists) اختصاصي البدليات يَدعوا ُمَتَخّصصينِ  زمالءِ  ِقبل ِمن ُيصّممُ  البديل، أَو اإلصطناعيَة، العينَ  إنّ 

َدُهم    .المحجر لصحةَ  والمتابعة الالحقةَ  اإلصطناعيَة، عينَ ال وتركيب َتطوير كال في كبيرةُ  خبرة ِعن 

 أثناء. المحجر َشَفاء لَتحسين الجفونِ  تحت تدخل بالستيكيةً  َصَدَفةً  المريض َيل بسُ  الجراحِة، بعد النقاهة المرحلةِ  أثناء

 بالعينِ  للونِ  متناظرَ  لكن امؤقت يكون الذي األول، والبديل تدريجي، بشكل يذهب بالمحجر إلتهاب أيّ  الفترةِ  هذه

 الطبيعيةِ  لعينِ ل و يكون متناظرا ،الدائم البديلُ و أخيرا يتم صناعة . الجراحةِ  بعد أسابيعِ  لمدة أربعة تقريباً  األخرى،

 .إثنان أَو إسبوع وذلك في غضون
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 الجراحِة؟ هذه مطلوبة بعد أخرى عمليات أيّ هناك  َهل  

. الجيدةِ  الخدمةِ  َسَنواتِ  ِمن   العديدفي أغلب األحيان  اإلصطناعيةِ  العيونِ  ُتقّدمُ  ،سابقا كرت  التي ذَ  البسيطةِ  باإلجراءاتِ 

ض هناك حال، أية على كين األخرى الجراحةَ  أَو القطراتَ  َتتطلّبُ  َقد   التي الحاالت َبع  من االستمرار فترة  بديل لَتم 

 الجراحات التي تقديمها تتضمن: و .أطول

ويف' -1  '(.Post Enucleation Socket Syndrome' محجر ما بعد قلع العين متالزمة) المحجر' َتج 

ِكنُ  ،اإزالته أَو عيِن،اصابة ال ' اجّوفَ '  الجفونَ  َيعطيوهذا  ،المحجر حجم ِمن   بعض خسارةِ  إلى أيضاً  ُيؤّدي أَن   ُيم 

م و ذلك نتيجة. هراً اظ ِكنُ  ،المحجر داخل الدهنية المساندِ ( إنكماش) رُ وض  دثَ  أَن   وُيم   كبيرِ  كرةِ  زرع مع حتىهذا  َيح 

ِكنُ ' المجّوف' الظهور. عينِ  إزالةِ  بعد ( أخف ولذا) أنحف بديلل َسمحي هذاو  ،المحجر داخل حجمَ ال بزَيا َدة يعالج أَن   ُيم 

ِكنُ و . ُيل َبسُ أن  دال أّما هذا ُيم  ِتب   أَو ،(أُدخلَ  سابقَ  زرعَ  ال حيث'  ثانوي زرع'  ِضعُ بوَ  أَو) أكبر بواحد الكرةَ  زرع بإس 

 إلى انسجة دهنية نقل فيمكن حجمِ ال كان هناك احتياج الى مزيد من إذاو . المحجر أرضيةِ  طول على زرع ِضعُ بوَ 

 .األعلى الجفنِ 

 

 ؟ المحجر حجمِ  نقص يعوض أكبر إصطناعية عين هل استخدام -2

ِكنُ  المحجر حجمِ  نقِص  لَتعويض البديلِ  حجمُ  بِزياُدة ويف' ِمن   صغيرةَ  درجاتَ  يعالج أَن   الحقيقة في ُيم   وفي ،'الَتج 

يؤدي  الوقت بمرور حال، أية على. أخرى جراحةِ على اللجوء الى  مفّضال أَو اكافي يكون هذا الحاالت ِمن   العديد

نازدياد  إلى كبيرال ديلُ الب ً  اسّببُ مُ ) السفلي الجفنِ  على الَوز   الرغموعلى . أخف بديلبمقارنة  َيتحّركُ  ال وَقد   ،(تهاونا

ِكنُ  السفلي الجفنِ  تهاونِ  أن من  ، المحجر حجمِ  نقصُ هي  الحقيقية المشكلةِ  فإن  ، الجفنِ  بتضييق عادة َعالَجي أَن   ُيم 

 .يؤخذ في اإلعتبار أَن   َيِجبُ  هذاو

 

 الملتحمة جيوب انكماش -3

 الكفاية فيه بما كبير' جيب' هناك  َيُكونَ  أَن   ينبغي المقبِس، في بارتياح الُجلُوس اإلصطناعيِة من حتى تتمكن العينِ 

ِكنُ  القبواتِ  هذه انكماش. والعليا السفلى الجفون وراء( الملتحمة قبوة)  : الشعور بعدم األرتياح وإلى ُتؤّدي أَن   ُيم 

 العينَ  لبس وصعوبة مستقرة، غير إصطناعية عين مخاِط، افراز ،(األغشية المخاطية بطانةِ  إثارة بسبب) المضايقةِ 

 توزيع بإعادة أّما الملتحمة قبواتَ  ُيكّبرُ  ذلك وبعد المقبِس، في كافي حجم بخلق يمكن أن يعالج هذا. اإلصطناعيةَ 

، النسيجِ   .المقبسِ  إلى الشفهيِ  المخاطي الغشاء من زرعب أَو المحليِّ
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ِكنُ  عينِ  إزالةِ  تلك َسمعتُ  دُث؟ ولماذا يسمى ذلك ماذا. األخرى العينِ  في إلتهابَ  ُتسّببَ  أَن   ُيم   َيح 

ِكنُ  ،' المتعاطفِ  العينِ  باطن إلتهابب سّمىي'  اإللتهاِب، ِمن   جداً  نادر شكل دثَ  أَن   ُيم   وقت أيّ  ةِ حالصّحي العينِ  في َيح 

دثُ  هذا. األخرى العينِ  إلى عمليةِ  أَو جرحِ  بعد ِكنُ  مصابةِ  لعينِ  المكشوفةَ  المحتويات ألن َيح   نظامَ  ُتنّشطَ  أَن   ُيم 

 هذا مثلف ،للعالج قابل هذا المرض أن من بالرغم. ةِ حالصّحي العينِ  في األنسجةِ  نفس ضدّ  الجسمَ في  مناعةال

ِكنُ  اإللتهابِ   .الجيدةِ  العينِ  في البصرِ  خسارةِ  إلى ُيؤّدي أَن   ُيم 

ملُ ( قلع العين وليس) األحشاء نزعَ  طريقةَ  َتستعملُ  عينِ  إزالة  وعموماً  و.اإللتهابِ  هذا مثلل النظريِ  الخطرِ  هذا َتح 

 األخرى الطبيعية والعين ،سابقة جراحةُ خاضت  أَو سابقُ  جرحُ  عادة ما يكون بها العيونِ  هذه مثلأن  مالحظة يجب

 العينِ  في المتعاطفِ  العينِ  باطن إللتهاب الحقيقيةَ  اإلمكانيةَ  إنّ . المصابة العينِ ازالة  قبل حتى خطِر، في لذا

 علىو. واحد في الخمسين ألف يمكن ان يكون في حدود لكن ،تحديدة جداً  صعبُ  حشاءاأل نزعِ عملية  بعد الصّحيحةِ 

 األحشاء نزعِ  طريقةَ ل اآلنوالمالحظ ان هناك اتجاه عام  ،للعالج قابل المتعاطف العين باطن إلتهاب حال، أية

َتَقد المتعاطفِ  العينِ  باطن بإلتهاب مريض ُيصادفَ  لَم   اآلن لحدّ  الكاتبِ  هذا. التي ذكرت سابقا لألسبابِ  ناتج  بأنَّه ُيع 

 .العين أحشاء نزعِ  جراحةِ  عن

 

صلُ  أين  الموضوِع؟ هذا على أخرى معلوماتِ  على أَح 

 الموّظفونُ  وقد عمد. والعاطفيةِ  العمليةِ  القضايا ِمن   العديد ويؤدي الىو مريض، لُكلّ  صعب قرار عينِ ال إزالةِ ان 

 تتطرق الى'  عينِ  إزالة'  مدمجة عن عملية معلوماتَ موفيلدز للعيون على اصدار اسطوانة  مستشفى في والمرضى

 عند مجانا ةُ متوفرو هذه االسطوانة . المنشور ا هذ في ُتغّطي أَن   ِمن   أكثرَ  أسئلةَ على  جيبُ تو المناطقِ  هذه ِمن   العديد

 .أمر مستحب المستشفى أصدقاءِ  إتحاد أو المستشفى صدقةِ  إلى صغير تبّرع لكن الطلب،

 

 عين؟ال إزالةِ  بعد َسأَقُودُ  َهل  

 صحية حالة هناك وليس األخرى العينِ  في طبيعيةُ  الرؤيةِ  إذا كانت البخاريِة، الدراجات أَو الخاّصةِ  لقائدي السياراتِ 

 Driver and) موقِع تراخيص القيادة بالمملكة التحدةال يوجد داعي العالم الجهات المختصة وذلك حسب  أخرى،

Vehicle Licensing Agency) 

َدكَ  إذا  :التاليةَ  الوصلةَ  بموقِع تراخيص القيادة على االتصال الرجاء للقَيا َدة، لياقِتكَ  حول َشكّ  أيّ  كان ِعن 

http://www.direct.gov.uk/en/Motoring/DriverLicensing/MedicalRulesForDrivers/Me

dicalA-Z/DG_185682  
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