أورام الجفن و الجهز الدمعي و الحجاج
السيد الدكتور :ديفيد فيرتي
استشاري جراحة العيون

ما هو الورم؟
إنتشار بعي ِد)َ ،قب َل خبيث (أي ورم
ون حمي َد (داللة على نمو محدو ِد بدون
الورم هو نمو جديد مِن
النسيج ،ويُمكنُ أَن َي ُك َ
ِ
ِ
َ
ب مجاورةِ ،لإلنتشار إلى
له القدرة على أَن يُصب َح خبيث) أو خبيث ( َيدل على قدر ِة الورم لل َنمُو و َغزو أوإستِبدال تراكي ِ
الجسم)
أجزاء أخرى مِن
ِ
ُ
َ
ت لل َنمُو ( َمع قدرة ضعيفة على
تفاوت مِن تلك التي َت
األورام الخبيث ِة يُمكِنُ أَن ت
طبيعة
ستغرق العديد مِن ال َس َنوا ِ
ِ
الورم األساسيِ)
نتشر حتى قبل أن يكتشف
اإلنتشار) إلى تلك التي تنمو بسرعة كبيرة (لدرجة أنها قد قد ت َ
ِ
األورام؟
ما أسباب
ِ
في أكثر األحيان السبب الحقيقي يكون غير معلوم لكن هناك عدة عوامل قد تلعب دورا في حدوث األورام ومنها:
الجفن ،خصوصا عند ذو
أورام جل ِد
خطر
مثال هو التعرّ ضُ إلى أشعة الشمس الذي قد َي ِزي ُد من
ا) أسباب بيئية :أفضل
َ
ِ
ِ
ِ
البشر ِة البيضاء
ب) جهاز المناعة (الذي َيحمي أيضا ض ّد الميكروبات) :وهو َيبقي يقظ َة ثابت َة ض ّد أي نمو غير إعتيادي للخاليا؛ إذا
كان هناك عطب في هذا الجهاز فاألورام يُمكِنُ أَن تنشأ .لهذا السبب ،المرضى الذين يخضعون ألدوية تثبط نظا َم
األعظم مِن َتطوير األورام
الخطر
المناعة يكونون في
ِ
ِ
ج) أسباب وراثية :على الرغم من أن هناك عوامل جينية في نشأة أغلب األورام إال أنه من النادر جدا ان يكون هناك
توريثا مباشرا الألورام

ما هي األعراض؟
األورام الحميد ِة و َقب َل الخبيث ِة والخبيث ِة التي يُمكِنُ أَن تح َ
ب المجاورة
دث حول
هناك تنوع عريض من
الجفون والتراكي ِ
ِ
ِ
ُ
الجفون عموما ما تكون ملحوظة بسهولة للمريض حيث
الورم .أورام
للموقع وطبيع ِة
تفاوت األعراضُ طبقا
للعين .و َت
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ُ
الرموش أو احمرار العين أو احساس بعدم اإلرتياح .لكن األورام التي
ّب في تور َم محدود بالجفن أو فقدان
انها قد تتسب َ
ِ
َ
محجر العينَ ،قد ال ت ُكون ظاهر أو محسوسة .وهذا النوع األخير من
للجفون ،أو ضمن
الخلفي
السطح
تكون على
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
األلم ،انتفاخ العين ،رؤية مشوّ شة،
األورام يُمكِنُ أن يعرض نفسه بعدة طرق ،ف
ِ
األعراض قد تتضمن اإلحساس ب ِ
إزدواج الرؤية ،أَو إزاحة العين كليا إما لألمام او ألحد الجوانب.
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الجفن الخبيث ِة التي ُي ْمكِنُ أَنْ َت ْح َ
دث؟
ماذا أنواع أورام
ِ
سرطان الخلي ِة القاعدية ( )Basal Cell Carcinomaوهو نمو شائع ذو تقدم بطيئ
جفن الخبيث ِة:
َ
َتتضمّنُ أورام ال ِ
وليس له القدرة اإلنتشار وسرطان الخلي ِة الحرشفية ( ،)Squamous Cell Carcinomaسرطان الخلي ِة الدهنيِ أو
الزهمي ) ، (sebaceous cell carcinomaورم جلدي صبغي أو مالني ( ،)Melanomaورم غدد
لمفاوية ) ،(Lymphomaورم خلي ِة ميركيل )(Merkel cell tumourو ساركومة كابوزي (Kaposi's
األخيرة نادرة جدا.
) sarcomaوهذه األورام الثالثة
ِ
ت يقدم أطباء
و للتأكد من التشخيص يجب فحص عينة من الورم بالمختبر ،بالرغم من أن في العديد مِن الحاال ِ
سرطان الخلي ِة القاعدية ( )Basal Cell Carcinomaمثالي بدون إداء فحص عينة
األمراض الجلدية على ُم َعالَ َجة
َ
ض ُل
للجفون  ,فإن أخذ عينة للفحص يُف ّ
الجفون ،نظرا للطبيع ِة التشريحي ِة المع ّقد ِة
أوال .عندما يكون الورم قريب من
ِ
ِ
عادة قبل ِبداية العالج.
سرطان الخلي ِة القاعدية ( )Basal Cell Carcinomaوسرطان الخلي ِة الحرشفية ( Squamous Cell
ويمثل
َ
 )Carcinomaو الورم الجلدي الصبغي ( )Melanomaحوالي  %09و  %5و أقل من  %1من أورام الجفن على
الترتيب .وسرطان الخلي ِة الحرشفية يُمكِنُ ينشأ من ورم َقب َل خبيث (تابع باألسفل) .وهو ورم أكثر عدوانية من
سرطان الخلي ِة القاعدية ( (Basal Cell Carcinomaحيث أن  %5من المرضى يحدث لهم انتكاسة على الرغم مِ ن
َ
فحص النسيجي ،و معدل وفيات يصل إلى .%2
كامل للورم المؤكد بال ِ
االستئصال ال ِ
ِ
سرطان الخلي ِة الدهنيِ أو الزهمي ) (sebaceous cell carcinomaهو ورم نادر وعدواني ينشا من الغدد الدهنية أو
شر محليا بالعين أوإلى أجزاء أخرى من الجسم .أي تاريخ ببردة(كيس في الجفن)
الزهمية في
الجفون و يُمكِنُ أَن ين َت َ
ِ
متكرّ رة  ،أَو إلتهاب مزمن بأحد الجفنين دون اآلخر يثيرالشك دائما.
البعض َقد ال َي ُكون،
األورام المِالنية ( )Melanomaفي أغلب األحيان تكون مصبغة بدون إنتظام  ،بالرغم من أن
ِ
ب أونزيف .و َتتضمّنُ األشكا ُل السريري ُة النمشة الخبيثة و اإلنتشار السطحي والورم
ويُمكِنُ أَن تظهر على صورة إلتها ِ
المِالني العقدي.
ما هي األورام َق ْبل َ الخبيثة في الجفو ِن؟
األورام َقب َل الخبيثة شائعة جدا ،خصوصا في األفرا ِد ذوي البشر ِة البيضاء .هذه األورام َتتضمّنُ :
شمس ،و يُمكِنُ أَن
ت السطحي ِة للجل ِد بأشعة ال
 -1تقران سفعي ) (Actinic keratosisوهو تضررالطبقا ِ
ِ
يتطورإلى سرطان الخلي ِة الحرشفية
 -2داء بوين ) (Bowens diseaseو هو تغيرات خبيثة على مستوى الخاليا القاعدية فقط  ،و يُمكِنُ أَن
يتطورإلى سرطان الخلي ِة الحرشفية في  %4من الحاالت
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نتشر ببطئ و يمكن أن يُصب ُح خبيثا في
النمشة الخبيثة ) (Lentigo malignaوهو ورم صبغي سطحيِ ي ِ
حوالي في ُثلث ُك ّل المرضى

الجفن؟
أورام
ما عالج
ِ
ِ
الورم ،وسواء ان
لمريض ،طبيعة
ُمر والصحة العا ّم ِة ل
الجفن على العديد مِن
أورام
يعتم ُد عالج
ِ
ِ
ِ
العوامل مثل الع ِ
ِ
ِ
إنتشار محدود أَو بأجزاء أخرى من الجسم .وكثيرا ما يكون من الضروري استشارة الطبيب العام أو
كان هناك
ِ
َ
الجفن أو محجر العين.
طبيب األورام حتى و ان كان الورم َيبدو محدودا إلى
ِ
الكامل (هذه يُمكِنُ أَن َتتضم َّن جراح َة موهز Mohs' micrographic
بالقطع
جفن عموما
ِ
تعالج أورام ال ِ
ِ
 )surgeryوإعادة بناء الجفن الحقا.
ب بال َش َفاء طبيعيا (في أغلب األحيان تكون ال َنتائ ِِج ممتاز ِة) ،غ ُ
ُ
العيب
لق
و َتتضمّنُ
طرق إعاد ِة البناء ال َسماح للعي ِ
َ
النسيج المحلي أو زروع جلدية و أَو طعوم من اماكن أخرى (مثل
مباشرة ،أَو بإستعمال مجموعة طعوم من
ِ
األورام يُمكِنُ أَن تعالج بالتجميد المحدود ( ،)Cryotherapyاإلشعاع،
األذن أَو اللهاة الصلب ِة)َ .بعض
غضروفِ
ِ
ِ
ّ
الشاذ ِة.
الورم
أَو معالجة طبية التي ُتح ّف ُز نظا َم المناعة ل َتحطيم خاليا
ِ
األورام المعينة (مثل سرطان الخلي ِة الحرشفية وسرطان الخلي ِة الزهمي واألورام المِالنية) َتتطلّبُ أيضا
َبعض
ِ
المرض في أماكن آخرى من الجسم ،وهذا َقد َيتضمّنُ جراحةَ
مراجعة طبيب األورام العامّة إلستِثناء انتشار
ِ
ل َتحرّ ي اصابة العُقدة اللمفاوي ِة في الرقب ِة.
الجهاز الدمعيِ؟
ما هي األورام التي قد تصيب
ِ
الجهاز الدمعيِ غير شائعة ،وهذه تتضمن أورم الغدد اللمفاوي ِة ) (lymphomaحول
األورام التي قد تصيب
ِ
الحويصل ِة الدمعي ِة وأورام داخل الحويصل ِة نفسها .فحص عينة مخبرية مطلوبُ  ،و َتعتم ُد المعالج َة على طبيع ِة
الورم ،ويُمكِنُ أَن َتتضم َّن عالج باألشع َة ،عالج كيمياوي وقطع محليّ عريض مع إعاد ِة البناء.
ِ
للجفون (عند الحويصل ِة الدمعي ِة) تكون حميدة نتيجة
لألورام على الزاوي ِة الداخلي ِة
ملحوظة :إنّ األغلبي َة العظمى
ِ
ِ
الموقع نادر جدا في الحقيقة.
قيلة مخاطية دمعية ) .(Lacrimal Mucoceleإن األورام الخبيثة في هذا
ِ
هَل باإلمكان أَ ْن ُتشكل ُ األورام خطرا على الرؤي ِة بالعين؟
سرطان الخلي ِة القاعدية و
الجفن مما يضعف حماي ِة القرني ِة (كما في
نعم  -أمّا كنتيجة للتوغل الداخلي وتشوي ِه
َ
ِ
القرنية (كما في سرطان الخلي ِة
مباشرلسطح
سرطان الخلي ِة الحرشفية و سرطان الخلي ِة الزهمي) ،أو غزو
ِ
ِ
الزهمي ) ،أَو اإلنتشار إلى الحجاج (أيّ ورم) .باإلضافة ،إذا ترك الورم بدون عالج لوقت طويل ،القطع الكامل
ت نادر ِة) ،وهذا يستِلزام جراح ِة إعادة
يُمكِنُ أَن يُؤ ّدي إلى خرق أكبر بالجفن (أو فقدان
العين بالكامل في حاال ِ
ِ
العين.
ب ّناء ِة أصعب قد تؤدي الى اضعاف حماي ِة
ِ
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ما هي األورام التي ُي ْمكِنُ أَنْ تصيب الحجاج؟
األورام التي يُمكِنُ أَن تصيب الحجاج  ،وهذا َيعكسُ التنوع الكبير لألنسجة في هذه
هناك تشكيلة واسعة من
ِ
النسيج الشا ِذ مطلوبُ قبل
المنطق ِة .وعموما ،التصوير باألشعةالمقطعية و فحص عينة مخبرية مِن جز ِء أَو ُك ّل
ِ
ّ
ريخ
أي تشخيص جازم للورم و بدئ العالج .و َتتطلبُ َبعض األورام استصال كام َل من البداية (اعتمادا على التا ِ
ي
المرضي و التصوير باألشعةالمقطعية) ،بينما في حاالت أخرى يكون فحص عينة مخبرية من الورم ضرور ُ
لتهابات التي تحدث بدون أيّ تغييرات خبيثة.
أوال و هذا لستثناء اإل ِ
لإلنتشار خارج الحجاج ،وسواء ان كان هناك انتشار في مكان
المرض ،النزعة
يتوقف العالج على شد ِة ومدى
ِ
ِ
آخر .فورم الغدد اللمفاوية ،على سبيل المثالَ ،يتطلّبُ دائما استشارة طبيب األورام العام و اجراء فحوصات أوال،
ح مِن المالحظ ِة لوحدها إلى العالج الكيمياوي والعالج باألشعاعي.
تتبع بالمعالج ِة التي َتتراو ُ
ما هي فترة المتابعة ِ بعد الجراح ِة ال ُ َعالَ َجية لورم؟
ت بعد المعالج ِة.
خطر
بسبب
التكرار ،يجب متابعة المرضى بإنتظام لمدة أقصاها خمس َس َنوا ِ
ِ
ِ
َهلْ هناك خطر النتشار الورم للعينُ األخرى؟
سرطان الخلي ِة القاعدية و سرطان الخلي ِة الحرشفية يُمكِنُ
األورام مثل
هذا سؤال شائع جدا؛ فالرغم من أن َبعض
َ
ِ
اآلخر للوج ِه (إال اذا
ب
الجفون مرة أخرى ،فإنهم ال َين
أَن يبدآ من جديد (أَو يرتدان) على أيّ ِمن
شرون إلى الجان ِ
َ
ِ
ِ
َتر َكا من غير عالج لمدة طويلة جدا)َ .بعض األورام بالحجاج التي ُت ُ
ت (مثل مرض
ثبت بعد ذلك انها بسبب إلتهابا ِ
ساركويد  ،)Sarcoidosisيُمكِنُ أَن تح َ
دث بشكل آني أَو بالتوالي في الحجاج ب ُكال ّ العينين  ،لكن هذا ال يعتبر
انتشارا من جهة إلى أخرى.
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