
 

 ارتخاء الجفون

Eyelid Ptosis  



 ما هو ارتخاء الجفون؟

ارتخاء الجفون يحدث عندما يتدلى الجفن تحت المستوى 

العين ويحجب الرؤية في بعض  جزء منالطبيعي ليغطي 

 الحاالت

بدرجات متفاوتة  كلتا العينين في يحدث في عين واحدة أو وقد

 .يعتمد ذلك على السبب



؟الجفون ارتخاءأسباب ما هي   

 

  منذ في الجفن  بارتخاء اإلصابة خلقي:الارتخاء الجفون

  الوالدة

قد يكون بسبب مشكلة في نمو العضلة الرافعة للجفن 

 .ألسباب وراثية وفي بعض الحاالت يكون



 ؟الجفون ارتخاءأسباب ما هي 

 اإلصابة بارتخاء الجفون في  رتخاء الجفون المكتسب:ا

 وقت الحق من العمر

عصاب و األأعضالت يحدث ذلك بسبب وجود مشكلة في ال

 لعدة أسباب منها:وذلك المسؤولة عن رفع الجفن 

o التقدم في السن. 

o فرك العين المفرط. 

o استخدام العدسات الالصقة الصلبة. 

o )إجراء جراحة في العيون )مثل عملية الساد. 

o صدمة في العين أو حادث يؤثر عليها. 



 ؟الجفون ارتخاءأسباب ما هي 

o و إصابتها بالخراجات أو التورموجود أورام في الجفن أ. 

o خرىمراض العضلية األمراض الوهن العضلي واألأ. 

o متالزمة هورنر. 

o تلف األعصاب المسؤولة عن عضالت رفع الجفن. 

o و لدواعي أ حقن البوتكس لعالج أمراض أخرى في العين

 .تجميلية



 ؟الجفون ارتخاءأعراض ما هي 

ي تدلي الجفن تحت يتمثل العرض الرئيسي الرتخاء الجفون ف

المستوى الطبيعي، والذي قد ال يكون ملحوظ في الكثير من 

بعض األشخاص قد يغطي الجفن في بينما  البسيطة الحاالت

قد يكون جزء كبير من العين الذي بدوره يؤدي الى حجب الرؤية و

ومن الممكن  ،أسفلهذا العرض أسوأ عند القراءة أو النظر إلى 

لدى ن في حال حدوث ارتخاء الجفن كسل العي إلىن يؤدي أ

 األطفال

المسافة بين هامش الجفن 

 العلوي وارتداد الضوء القرني

 ارتخاء طفيف

ملم2   

 ارتخاء متوسط

ملم2   

 ارتخاء شديد

ملم وأكثر4   



  ؟الجفون ارتخاءالج ما هو ع

 

شدة الكثير من األسباب منها  الجفون على ارتخاءيعتمد عالج 

 كلينيكي والتي تحدد بعد الفحص اإل وسبب االرتخاء

ال يحتاج إلى الحاالت التي يكون فيها االرتخاء بمقدار بسيط في 

 عالج 

و المظهر يحتاج إلى أالرؤية  عند تأثرأو يدة الشدحاالت الفي 

بصر و منع حدوث ضعف ال و إلصالحأالعالج ألغراض تجميلية 

  .طفالكسل العين لدى األ



؟الجفون ارتخاءعالج ما هو    

يتم عالج ارتخاء الجفون جراحيا، وتهدف هذه الجراحة عادًة إلى 

قد يساعد  شد العضلة الرافعة أو إصالح الوتر المتصل بها مما

في رفع الجفن مره أخرى او استخدام دعامة لرفع الجفن في 

 .الشديدحاالت ارتخاء الجفن 

 ختفيقد ي البوتكسحاالت ارتخاء الجفون الناجم عن حقن  في 

و أ أسابيع 4إلى  3في غضون  بشكل تلقائيالجفون  ارتخاء

 تساعد في رفع الجفن التي يمكن استخدام قطرات للعين

  .بشكل أسرع

  



؟مخاطر جراحة ارتخاء الجفونما هي   

  حيث يبدو الجفن بتصحيح ارتخاء الجفن بشكل غير كامل

منخفًضا أو رفعه بدرجه اعلى بحيث يبدو الجفن مرتفًعا 

 .بشكل غير طبيعي

  يسبب قد عدم القدرة على اغالق الجفون بشكل كامل مما

 .العين جفاف

 عدم تماثل الجفون. 

 يث يكون الجفن مشدود لألعلى عند النظر ح تأثر حركة الجفون

 .لألسفل

  و قرحه القرنيةأجفاف العيون.  
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