
التراخوما



ر على العينين : التراخوما او الرمد الُحبيبي عدوى بكتيرية تؤثِّ
التراخومــا مــرض ُمعــٍد، وينتشــر عبــر مالمســة العينيــن والجفــون وإفــرازات األنــف 
أيًضــا عنــد حمــل العناصــر  ُيعــِدي  لــدى االشــخاص المصابيــن. ويمكــن أن  والحلــق 

المناديــل. مثــل  باليديــن،  بالعــدوى  لــة  المحمَّ
ــج العينيــن والجفــون.  ــة البســيطة وتهيُّ فــي البدايــة تظهــر أعــراض التراخومــا بالُحكَّ
ــج  ــم ُتعاَل ــن وإذا ل ــن العي ــة م ــرازات صديدي ــروج إف ــون، وخ م الجف ــورُّ ــدأ ت ــم يب ــن ث وم

ب فــي الَعَمــى. التراخومــا فقــد تتســبَّ
تَعــدُّ التراخومــا الســبب الرئيســي للَعَمــى فــي جميــع أنحــاء العالــم، علــى الرغــم مــن 
ر منظمــة الصحــة العالميــة أن حوالــي مليونيــن مــن  إمكانيــة الوقايــة منــه حيــث تقــدِّ
األشــخاص فقــدوا بصرهــم نتيجــة اإلصابــة بالتراخومــا وتحــُدث معظــم حــاالت الَعَمــى 
ر معــدالت العــدوى  الناتجــة عــن التراخومــا فــي المناطــق الفقيــرة بقــارة إفريقيــا وُتقــدَّ
فــي األطفــال أقــل مــن 5 أعــوام بحوالــي 60% أو أكثــر فــي المناطــق المنتشــرة بهــا 

عــدوى التراخومــا.
ر في الوقاية من اإلصابة بمضاعفات التراخوما. يمكن أن يساعد العالج المبكِّ

األعراض:
عالمات وأعراض التراخوما عادًة ما تؤثر على كلتا العينين، ويمكن أن تشمل:

- حكة بسيطة وتهيج العينين والجفون.
- إفرازات من كلتا العينين تحتوي على مخاط أو صديد.

- انتفاخ الجفن.
- حساسية للضوء »خوًفا من الضوء«.

- ألم العين.

األطفــال الصغــار تحديــًدا هــم األكثــر عرضــة للعــدوى وال تظهــر أكثــر األعــراض إيالًمــا 
حتــى مرحلــة البلــوغ.



مراحل  تقدم مرض التراخوما : 
سي : التهاب تكيُّ

 ُتَعــد العــدوى مجــرد بدايــة فــي هــذه المرحلــة بثــور صغيــرة تحتــوي علــى الخاليــا 
البيضــاء الليمفاويــة وتكــون مرئيــة عنــد تكبيــر الســطح الداخلــي للجفــن العلــوي 

)الملتحمــة(.
التهاب شديد : 

  فــي هــذه المرحلــة  تــزداد نســبة نقــل العــدوى وتصبــح العيــن متهيجــة، مــع حــدوث 
ســماكة وانتفــاخ للجفــن العلــوي.

ب الجفن :  تندُّ
ب الســطح الداخلــي للجفــن وغالًبــا مــا تظهــر تلــك   تــؤدي العــدوى المتكــررة إلــى تنــدُّ
ه الجفــن وينقلــب إلــى الداخــل  ــدب كخطــوط بيضــاء عنــد تكبيرهــا ويمكــن أن يتشــوَّ النُّ

نمو رموش العين للداخل »انحراف األهداب«.
ــة تســتمر فــي التشــوه  مســببًة انقــالب الرمــوش  ب ــة المتندِّ ــة الجفــن الداخلي   بطان

ــة«. ــن »القرني ــكاك وخــدش الطبقــة الشــفافة للعي ــى احت ــؤدي إل ــا ي للداخــل  مم
إعتام القرنية :

ــر القرنيــة بااللتهــاب  الــذي يكــون عــادًة تحــت الجفــن ومــع اســتمرار االلتهــاب    تتأث
ــة إلــى الداخــل يــؤدي إلــى إعتــام القرنيــة الــذي يضاعفــه احتــكاك الرمــوش المقلوب

ــن الســفلي يمكــن أن  ــوي م ــن العل ــا تكــون أشــد فــي الجف ــات التراخوم ــع عالم جمي
ب الشــديد ــدُّ ــة التن ــا ســميًكا نتيج ــوي خطًّ ــن العل ــر الجف ُيظِه

نــة للجفــون شــاملًة الغــدد  باإلضافــة إلــى ذلــك  يمكــن أن تتأثــر األنســجة الغديــة المليِّ
الدمعيــة يمكــن أن يــؤدي هــذا إلــى جفــاف شــديد مســبًبا تفاقــم الحالــة 

األسباب :
تنتشر التراخوما عبر مالمسة إفرازات عيني شخص مصاب أو أنفه.

يمكن أن تكون اليدان والمالبس والمناشف والحشرات سببا لنقل العدوى
. في الدول النامية  يعد الذبابات أيًضا إحدى اسباب انتقال العدوى.



عوامل الخطر :
العوامل التي تزيد من خطر اإلصابة التراخوما

الفقر  :
 تعتبــر التراخومــا بصفــة أساســية مــرض يصيــب الفئــات الســكانية التــي تعانــي الفقــر 

المدقــع فــي الــدول الناميــة
أمراض التكدس المعيشي :

  يعتبر األشخاص الذين يعيشون في أماكن مزدحمه هم أكثر عرضة لإلصابة.
سوء المرافق الصحية :

  تساعد أمراض سوء المرافق الصحية وانعدام النظافة في انتشار المرض
العمر :

 فــي المناطــق التــي ينشــط فيهــا المــرض، يكــون أكثــر شــيوًعا بيــن األطفــال الذيــن 
يتــراوح أعمارهــم مــن 4 إلــى 6 ســنوات

الذباب :
  األشــخاص الذيــن يعيشــون فــي المناطــق التــي تعانــي مــن مشــاكل فــي مكافحــة 

الذبــاب  أكثــر عرضــة للعــدوى
المضاعفات :

يتــم عــالج اإلصابــة بالتراخومــا بســهولة مــع االكتشــاف المبكــر واســتخدام المضــادات 
الحيويــة وقــد تــؤدي العــدوى المتكــررة إلــى مضاعفــات منهــا : 

- تندب الجهة الداخلية من جفن العين
- تشــوهات بجفــن العيــن، مثــل جفــن عيــن منثــٍن للداخــل أو رمــوش تنمــو داخــل العيــن 

)انحــراف األهــداب(.
- تندب بالقرنية أو رؤية غائمة.

- فقدان بصر جزئي أو كلي.



الوقاية :
إذا تمــت معالجــة التراخومــا عــن طريــق المضــادات الحيويــة أو الجراحــة، فهنــاك دائًمــا 
خطــر اإلصابــة بالعــدوى مجــدًدا وقــد تحــدث اإلصابــة بالتراخومــا فــي جميع أنحــاء العالم 
ولكنهــا أكثــر شــيوًعا فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا والــدول األفريقيــة جنــوب 

الصحــراء الكبــرى ومناطــق جنــوب آســيا والصيــن.
الممارسات الصحية المناسبة :

- غسل الوجه واليدين  إبقاء الوجوه نظيفة يمنع  اإلصابة بالعدوى.
- مكافحة الذباب  يمكن أن تساعد في القضاء على مصدر رئيسي لنقل العدوى

- إدارة النفايــات بطريقــة صحيحــة  يمكــن أن يــؤدي التخلــص مــن النفايــات الحيوانيــة 
والبشــرية بشــكل صحيــح إلــى القضــاء علــى بيئــة تكاثــر الذبــاب.

- إمكانيــة الوصــول إلــى الميــاه النظيفــة   يمكــن أن يســاعد وجــود مصــدر للميــاه 
النظيفــة علــى تحســين األوضــاع الصحيــة.

ال يتوفــر لقــاح لعــدوى التراخومــا  لكــن يمكــن الوقايــة منهــا ولذلــك وضعــت منظمــة 
الصحــة العالميــة اســتراتيجية للوقايــة مــن عــدوى التراخومــا  بهــدف القضــاء عليهــا 
بحلــول عــام 2020. وتتضمــن االســتراتيجية التــي يطلــق عليهــا SAFE  اختصــاًرا للجراحــة 

والمضــادات الحيويــة ونظافــة الوجــه والتحســينات البيئيــة.

 

  


