اجتثاث محتويات الحجاج
أسئلة وأجوبة
السيد الدكتور :ديفيد فيرتي
استشاري جراحة العيون

ما هو اجتثاث محتويات الحجاج ؟
يُشي ُُر ذلك إلىُاإلزالةُُالجراحيةُُلمقلةُُالعينُواألنسجةُُالمحيطةُ،وهذاُيتضْ مينُالجفونُُ(المدىُ َيعتم ُُدُعلىُالمرضُ)ُ،
والعضالتُ،واألعاب ُوالنسيجُالدهنيُحولُالعينُ.

ما دواعي اجتثاث محتويات الحجاج ؟
بلجفونُأَوُاإلنسجةُحولُالعينُ،وُ
َُ
اإلجتثبث جراح ُُةُكبرىُ،تؤ ّديُإلىُإزالةُُالعينُُ.وهيُعبدة الستئابل ورمُخبيثُب
لذلكُل َم ْنعُاإلمتدادُُالمحليُُوُ/أَوُإنتشبرُشبملُعنُطريقُاألوعيةُالدمُوية.
كُمقلةُالعينُسليمةُبأملُُ
لُالخيبراتُاألخرىُ،التيُفيهبُ ُت ْت َر ُُ
إنُُّالسب َُُللجوءُإلىُمثلُهذهُالجراحةُُالكبرىُهوُأنُ ُك ُّ
اإلحتفب ُببلرؤيةُ،الُتؤديُإلىُإزالةُالورمُُببلكبملُ،الذيُيمكنُأنُُتهددُالحيبةُ.وهكذا  ,فإنُاإلجتثبث جراحةُ
لُاألخرىُمنُُْالجراحةُُالُتضمنُالتخلصُالكبملُمنُاألورمُُالخبيثة.
يناحبهبُاذاُكبنتُاألشكب َُ

ما هي الخيارات البديلة؟
فيُ َبعْ ضُالحبالتُيكونُالورمُ(مثل الورمُالمالنيُ،أَوُسرطبنُالخليةُُالدهنيُ)ُمحدوداُببلجفونُُفقطُُ،أَوُعلىُسطحُ
العينُُ.فيُهذهُالحبالتُ،قدُيسألُسبئلُلمبذاُالُيؤخذُفيُاإلعتببرُإجراءُجراحيةُأكثرُمحدوديةُ،وفيُالحقيقةُ َي ُكونُ ُ
ْ
هذاُالخيبَرُمعقولُاذاُكبنُالورمُالخبيثُمحليُجداًُ،أَوُفيُاألفرادُُالمسنينُُأَوُالضعفبءُ.
لُالخاليبُالخبيثةُيج ُازالةُ هبمشُمنُالنسيجُُالسليمُُحولُالورمُالخبيثُ.
علىُأيةُحبلُ،لكيُنضمنُالتخلصُمنُ ُك ُّ
هذهُ َق ُْدُيتضمّنُُُإزالةُالتراكي ُُالحيويةُُاألخرىُحولُالعينُُ(مثلُالغ ّدةُُالدمعيةُ،أَوُالسطحُعلىُأبيضُُالعينُ)ُ،وبدونُ
مثلُهذهُالتراكي ُ،العينُبنفسهبُالُ َتستطي ُُعُالرؤيةُُ.لهذاُالسب ُ،إذاُكبن استئابلُالورمُالمحدودةُيؤثرعلىُاحةُ
ل.
العينُنفسهبُ،فإنُاجتثبثُمحتويبتُالحجبجُقدُيكونُخيبراُأفض َُ
خذُبن رُ
لُاآلراءُيج ُأنُ َتأْ ُُ
لُهذهُالقضبيبُالاعبةُُيج ُأنُ ُتنبقشُُُدائمُب ًُببلكبملُ َمعُالمريضُُوعبئلتُهُ،و ُك ُّ
ُك ُّ
اإلعتببرُ.عالوةُعلىُذلكُ،هذهُالسينبريوهبتُالسريريةُُالاعبةُُ ُتنبقشُُُأيضُب ًُمعُاألطببءُُاآلخرينُُالمتخااينُفيُ
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لُالمعبلجبتُالمحتملةُاألخرىُ.اإلختببراتُوالفحوابتُالشبملةُاألخرىُتسبعدُعلىُإسْ ت ْثنبءُ
علوُاألورامُإلعتببرُ ُك ُّ
انتشبرالمرضُُالىُمكبنُآخرُ.فعندُالتعبملُمعُبعضُاألورامُُ(مثلُالورمُالمالني)ُ،يج ُالتحققُمنُسالمةُال ُع َقدُ
إنتشبرُ،هذهُال ُع َقدُاللمفبويةُُيج ُأنُتزالُقبلُ
اللمفبويةُُفيُالرقبةُُإلسْ ت ْثنبءُاإلنتشبرُُاللمفبويُُ.إذاُهنبكُدليلُلهذاُ
َ
عمليةُاجتثبثُمحتويبتُالحجبج.
ُ
َمن ما عدا ذلك ُيمكِنُ أَن أَتكلّ َم معه حول هذه الجراحةِ؟
االستشبريُالخبصُبكُمتوف ُُرُدائمُب ًُل ُم َنب َق َشةُأيُُّإستفسبراتُ.ببإلضبفةُإلىُذلكُ،يمكنُاالتابلُبأحدُممرضبتنبُ
المبهراتُُوالمجرّ ببتُُاالئيُيمكنُأَنُُْيُسبعدواُالمرضىُل َت َحمُّلُاآلثبرُالنفسيةُُلهذهُالجراحةُ.

كيف تتم هذه الجراحة ؟
حُ
الًُمنُقبلُطبقمُُالممرضينُوطبي ُالتخ ُّديرُُفيُقسمُُالتقييمُُقبلُالجراحةُُ.الجرّ احُ َسَُيشر ُُ
لُالمرضىُأو ُ
يتمُتقييمُ ُك ُّ
والمنبفعُمرًُةُأخرىُ،وس َي ْطل ُُُم ْنكُال َت ْوقيعُببلموافق َُةُقبلُالجراحة.
َُ
األخطبرُ
َُ
خذُمببينُبينُسبعتينُإلىُثالثُسبعبتُُتحتُالتخديرُُالعبمُُ.مقلةُالعينُ،
ُعمليةُاجتثبثُمحتويبتُالحجبجَُُتأْ ُُ
العينُ،وجزءُمنُالجفونُ،جميعُب ًُت َزالَ ُ.يبْقىُعبدةُبمبُفيهُالكفبيةُمنُجل ُُدُ
والعضالتُوالنسيجُالدهنيُالذيُي ُُ
ُحيطُ َ
طُسويةُ،وتوضع ضمبدةُقويّةُعلىُالمحجرُلم ّدةُإسبوعُ.توافُمسكنبتُ
الجفنُُلل َسمبحُللجفونُُالمتبقيةُُلكيُ ُتخ ّي َُ
األلمُببنت بمُمبُبعدُالجراحةُُ،وأكثرُالمرضىُقبدرونُعلىُذهب ُإلىُالبيتُاليومُالتبليُعلىُانُتتمُالمراجعةُُفيُ
العيبدةُُ َبعْ َُدُإسبوعُإلزالةُالضمبدةُوالخيوطُالسطحيةُُمنُالجلدُ.
ُ
ما اآلثار الجانبية وأخطار الجراحةِ؟
فيُاألسببيعُالقليلةُاألولىَ ُ،تتضمّنُُُاألخطبر الجبنبيةُاأللمُوالنزفُوالتورم والعدوىُالمكروبيةَ ُ.تتضمّنُُُالمشبك ُلُُ
الطويلةُالمدىُتهيجُالمحجرُوُضمورُبطبنةُُالمحجرُونواسيرُمعُالجيوببألنفيةُ.فيُالكثيرُمنُُْالحبالتُ،يزالُ
العا ُُفيُالجلدُُبينُالجفنُُاألعلىُوقمةُُالرأسُ،وهذاُيُؤ ّديُُإلىُفقدانُاإلحسبسُُفيُهذهُالمنطقةُُ.حركةُالحبج ُُ
الُتُُتأ ّثرْ علىُأيةُحبل.
ُ
ماذا يجب أن أنا أع َمل ُ بعد الجراحةِ؟
لُعبدةُ.ألنُالمحجرُ
ُحيطُببلجرحُبمبءُن يفُأمبُبقيّةُالوجهُُفيُمْ كنُُُأَنُُْي ُْغ َس َُ
احونُب َتن يفُالجلدُُالذيُي ُُ
َُ
المرضىُ َي ْن
يقعُبجبن ُالجيو ُُاألنفيةَ ُ،يج ُُُعلىُالمرضىُأَنُُْالُ َي ّ
عنيفُإلسبوعينُبعدُالجراحةُُ.
َُ
تمخطواُويُح ّددواُمنُال َع ْطسُال
خطرُدخولُُالهواءُإلىُ َيج ُُُوكذلكُالعدوىُالثبنويةُُ.أخيراًُ،ال َك ْدمُوالتورمُيسْ ت ْقرانُبسرعةُأكبرُ
هذاُ َسيُخ ّفضُُُ َُ
ببلنومُ َمعُوضعُوسبداتُُإضبفيةُُتحتُالرأسُلمدةُإسبوعين.
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ُ
ماذا يح ُ
دث بعد الجراحةِ؟
خذُالعديدُمنُُْالشهورُُ.عندمبُيتمُال َش َفبءَ ُ،س َيبْدوُالمحجرُأكثرُتجوّ فبًُ،والجلدُالمحيطُ َس َيبْدوُمشدوداُ.
لُ َيأْ ُُ
التحسّنُُُالكبم ُُ
ّتتُعلى
الجمبليُ،يتمُاستنسبخُعينُانبعيةُمشببهةُالعينُالسليمةُمنُالسليكونُ.وهذهُأمّبُأنُ َثب ُْ
هرُ
ّنُالم َُ
لكيُيُحس َُ
َ
عُببلمحجرُ.وهذه العيونُالانبعيةَُُتاْ ن ُُعُبعنبيةُمنُ
مغنبطيسُ َي ْزر ُُ
َُ
ن براتُمخاواةُلهذاُالغرضُ،أَوُبإستعمبلُ
قبل إختابايينُمهرةُوتؤ ّديُالىُم هرُجمبليُمقبولُجداًُ.
لُالمرضىُالىُالمراجعةُالسريريةُالمنت مةُُ-لمدةُأقابهبَُ ُ5س َنواتُُ–ُوبعضُالمرضىُ َق ُْدُيحتبجونُالىُ
جُ ُك ُّ
َيحتب ُُ
إضبفيُببألشع َُةُ(عندمبُيستقرُالمحجر)ُوُ/أَوُعالجُكيميبويُ.ويؤديُهذاُالىُالتخلصُمنُأيُُّخاليبُخبيثةُ
َُ
عالجُ
َ
لُالمرضىُحيبتهمُ
متبقيةُُوُ َيج ُُُأنُُْيتمُذلكُببلتنسيقُمعُطبي ُُأورامُخبيرُفيُهذاُالحقلُُ.وفيُمبُعداُذلكُ،يُواا َُ
الطبيعيةُمعتمدينُعلىُأعينهمُالسليمة.

سأَقُو ُد بعد جراح ِة اجتثاث محتويات الحجاج ؟
هَل َ
لقبئديُالسيبراتُُالخباّةُُأَوُالدراجبتُالبخبريةُ،إذاُكبنتُالرؤيةُُطبيعي ُُةُفيُالعينُُاألخرىُوليسُهنبكُحبلةُاحيةُ
أخرىُ،الُيوجدُداعيُالعالمُالجهبتُالمختاةُوذلكُحس ُموقعُُتراخيصُالقيبدةُببلمملكةُالتحدةُ( Driver and
)Vehicle Licensing Agency
كُللق َيبْدَةُ،الرجبءُاالتابلُبموقعُتراخيصُالقيبدةُعلىُالوال َُةُالتبلي َُةُ :
كُحولُليبقت َُ
كُأيُُّ َش ُّ
إذاُكبنُع ْن َد َُ
http://www.direct.gov.uk/en/Motoring/DriverLicensing/MedicalRulesForDrivers/MedicalAZ/DG_185682
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