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 سقوط )تدلي( الجفن العلوي

 فيرتي ديفيدالسيد الدكتور: 

 استشاري جراحة العيون
 

 

 فيرتي ديفيدالسيد الدكتور: 

 استشاري جراحة العيون
 

 

 

 اسئلة و اجوبة

 ؟سقوط الجفن  هو ( ما1)

 .ويينن العلنيالجف الحد أَو كأتَدلّي  هو

 

 ؟سقوط الجفن( ما أسباب 2)

 تليفاتبسبب  الخلقي يحدث والسقوط  في الحياِة.الحقاً  ا( أَو يَُكوُن ُمكتََسبخلقي سقوطالوالدِة ) منذ يبدأقَْد  الجفن سقوط

 . االرتخاء بشكل طبيعيأَو  االنقباضلعضلة ال يمكن لفي هذه الحالِة، و(. الرافعةعضلة الْرفُع الجفَن )تَ ي تالعضلِة الب

 

 تضّمُن التالي:ت، عدة ألسبابِ  فيحدثالُمكتََسب  الجفن سقوط اأم

 

 .وهذا يؤدي إلى تدلي الجفنالجفِن ،  معإلرتباط العميق للعضلِة ا يضعف ،مع مرورالعمر: عُمرُ ال تقدم

 

 الرافعةسيطُر على العضالِت تُ  تياألعصاِب البضعِف   بسبب أن يحدث الجفن يمكن لسقوط: مرض باألعصاب

 بين الدماِغ ومحجِر العين.العصب أي مكان على طول بيَْحدُث قد المرض ولجفَن. ل

 

حّرك تي توالعضالت ال الرافعة للجفنعضلِة ال)التي قَْد تُؤثُّر على  تعضالبالمتأّصلة : األمراض التعضالبالمرض 

 رؤية أيضاً.بال، وقَْد تُسبُّب إزدواَج هي نادرة الحدوثالعيَن والوجهَ( 

 

 ؟سقوط الجفنأعراَض  هي ما( 3)

ُُ  َومع خارجي(.المجاِل العلى مجاِل اإلبصار ) الجفن يغطي إلى أن سبّب أعراضِ يال  الجفن سقوط  يمكن، المرض تقّد

ْنظُر إلى ال  كون أسوأَ عندتهذه األعراِض تَِميُل إلى أن  مركزيةً. الرؤيةً اليَغطّي المحوَر البصرَي ويُعرقُل  للجفن أن

ُجهد تعويضي لَرْفع الجفوِن ، وهذا نفسه بالحواجِب و من ناحية أخرى تقوُ . اُمتِعبيكون الشخص أعلى، أَو عندما 

 الحواجِب.بؤّدي إلى وجِع يُ 

 

 ؟هل سقوط الجفن يعتبر حالة خطرة( 4) 

إشارةَ  الجفن سقوطيَُكون  مانادراً  ،على أية حاللكن  العيِن.  على اال يُشّكُل تهديد خطير وينفسه, َتدلّى الجفَن العلب

 أَْن يُقيّموا الجفن بسقوطُكّل المرضى على يَِجُب ، ولهذا السبب عاُ، أَو مرض عضلي وجهي  خطيرلمرِض عصبِي 

 .بواسطة الطبيب المختص

 

 ؟سقوط الجفنج العهو ( ما 5)

على مجاِل  أثرأَو ي بين الجفنين ظاهرالتناظَر في الجفن  سقوطسبب تيؤخد العالج الجراحي بعين اإلعتبار إذا 

، اإلكلينيكي ونتائِج الفحصَ  جفنال سقوطعلى سبِب  ا، يَعتمدُ رفع الجفنَ  العملية المالئمة، ودرجةاختيار  اإلبصار. 

 األمامِي.لعيِن اسطِح لالتشحيم الطبيعي درجة بشكل خاص صحة وو
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يغادر نموذجياً و الُعمِر، تَأْخُذ جراحةَ حوالي ساعةَ واحدةبتقدُ متعلّق ال، الجفن سقوطفي الشكِل األكثر شيوعاً ل

تَتضّمُن هذه العمليِة و  (.مهدئاتموضعي )َمع أَو بدون التخدير الالمريض المستشفى بنفس اليوُ. وتتم الجراحة تحت 

ضمادة لمّدة  توضع و .الذوبانضمن الجفِن بالخياطاِت القابلة  الرافعةعضلةَ ال وتقوية الجفنرفيع في جراحي شّق 

مراجعة اللتَخفيض خطِر العدوى والجفاِف بعد الجراحِة.  وذلكمضاد حيوي وتشحيم  ومرهمِ  قطراتتوصف ثم يوُ، 

 الجراحِة. منإسبوِع تتم بعد 

 

إستعمال ماّدة تعليقية عميقة  معجراحة أكثر تعقيداً تطلُّب ي قَدْ  فذلك،  تعضالبالمرض بسبب  الجفن أما إذا كان سقوط

 تَْربطُ الجفَن إلى الحاجِب.

 

 

 ؟بعد الجراحة   ماذا يحدث( 6)

 

خالل  تتحسنبعد الجراحِة، لكن نموذجياً  ي أمور شائعةبسيطة من الكدمة ه( ودرجة تدلي بسيطجفِن )َمع الورُ ت

يمكن أن  من حيٍن آلخر،وبالكماداِت الباردِة أَو عبواِت الثلج. هذه األعراض خفَّض تأياُ ويُْمكُِن أَْن  عشرة إلى خمسة

ة ما إذا هناك في حالو أسابيع. بضعة خاللالجفِن ، َمع عودة تدريجية إلى اإلحساِس الطبيعِي  حولاإلحساس  ينخفض

 .أخرىجراحة تَْصحيحية   تطلّبُ فإن هذا ي، زائد عن الحد تصحيحِ  أَو تصحيِح غير كافيِ 

 

 سقوط الجفنطر جراحة  اخم( 7) 

 

هي طراألكثر شيوعاً اخالمفإن  ، الجفن سقوطفي جراحِة و؛  بدون مخاطرجراحِة وجد تال  هفإنكما هو معلوُ 

َحَدث في ُخمس ُكّل المرضى، على ن هذا يإلى أوالدراسات تشير . زائد عن الحدال تصحيحِ ال كافَي أَوالتصحيَح غير ال

عودة ، أَو ظاهر بعد الجراحة مباشرةكافي )تَدلّي التصحيح غير ال إن . اجراحِة نفسهالمقنع أثناء الظهورالالرغم ِمْن 

 خطورةأكثَر  ه، لكنشيوعاً أقل فهو  لزائد عن الحدا تصحيحِ أما الاألكثر شيوعاً. هوالجراحِة( من أسابيِع عدة بعد تَدلّي ال

 ما كان ُكّل هذه يُْمكُِن أَْن يُصّحَح، إذا نوُ. ال أثناء، وفشل َغْلق العيِن بالكامل العينبسبب الخطِر المتزايِد لجفاِف 

د عن الحد ما يزال الزائ تصحيحِ ال أَو كافيِ الغير التصحيِح مع األخذ في األعتباران خطرال ، بجراحِة أخرى،اِ ضروري

 .بعد أي جراحة أخرى قائما

 

َُ القابلية لَغْلق العيِن األ، تَتضّمُن بسبب مرض بالعضالتأَو  الجفن الخلقي سقوطلمرضى  وبالنسبة خطاَر أخرى عد

ف سطِح جفافإن ، هذه الحاالتفي و سفل )يُعلُّق(. أل عند النظرنسبياً  االذي يَْبقى عاليالجفن نوُ، وال أثناءبالكامل 

' ظاهرة  النوُ أثناءنَْظر لألعلى ال)تَِميُل العيُن إلى  ةخفّضُ منأيضاً  تكون خطر معيّن ألن حركةَ العيِن لَُربََّما العين هو

 الجفن سقوطيَْمّروَن بجراحِة الذين ُكّل المرضى فهكذا، وبنفس الطريقة. تتأثرقّوة إغالِق العيِن قَْد ي فإن لبالتابيل '(، و

 ثانيةً بعد أسابيع قليلة.مراجعةً  خالل إسبوع بعد الجراحِة، و أولى َن مراجعةً يَتطلّبو


