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ارتخــاء الـجــفــــون
Ptosis
اجلف ��ون ( )Lidsعبارة ع ��ن زائدتني من اجلل ��د الرقيق علوية
و�سفلية ،مبطنتني من الداخل بغ�شاء �شفاف ي�س َّمى ( امللتحمة)،
ويتحرك اجلفنان فوق مقلة العني ،وحينما يقرتبان من بع�ضهما
بع�ض� � ًا تغلق العني وبذلك حتمي ما خلفهما عند النوم �أو عند �أي
�إح�سا�س باخلط ��ر .وحتمل حافة كل جفن جمموعة من الأهداب
يف �أك�ث�ر من �صف ،وهذه الأهداب عبارة عن �شعريات قوية بالغة
احل�سا�سي ��ة لأي �شيء مي ��ر عليها �أو يالم�سه ��ا مهما كانت درجة
رهافت ��ه ،ولذلك ف�إنه عند تعر�ض الأه ��داب لالهتزاز ،ف�سرعان
م ��ا ينطب ��ق اجلفنان وتغل ��ق العني ويبتع ��د الر�أ� ��س واجل�سم عن
مو�ضع اخلطر·
وتتح ��رك اجلفون من حني لآخر حركة تلقائية ذاتية (الرم�ش)،
وهذه احلركة �ضرورية للأ�سباب التالية:
 1ـ �ضمان توزي ��ع ال�سائل الدمعي و�إف ��رازات الغدد الدمعية على
�سطح املقلة مما يجعلها دائم ًا رطبة والمعة·
 2ـ �إزال ��ة الأج�س ��ام الغريب ��ة وال�شوائ ��ب م ��ن على �سط ��ح املقلة،
والتخل�ص منها عن طريق دفعها بالدموع �إىل الكي�س الدمعي·
 3ـ ت�ؤدي حركة الرمو�ش امل�ستمرة �إىل �إعطاء ال�شبكية فرتات من
الراحة ال تتعر�ض خاللها لل�ضوء·
ما هو ارتخاء جفون العني؟
يق�ص ��د بارتخاء جفون العني ( )Ptosisه ��و ارتخاء جفن العني
(العل ��وي) فقط ،حيث �إن هناك ع�ضلة رافعة له ت�س َّمى (الع�ضلة
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الرافعة اجلفنية) تقوم برفع اجلفن �إىل �أعلى·
ويف الأح ��وال الطبيعي ��ة يغط ��ي اجلفن العلوي نح ��و  2ملليمرت �أو
ُخ ْم� ��س القرنية فقط عندما ينظر الإن�سان �إىل الأمام ف�إذا غطى
اجلف ��ن العلوي �أك�ث�ر من ذلك فه ��ذا دليل عل ��ى �أن اجلفن لي�س
بحالة طبيعية ،وقد يرتخي اجلفن العلوي يف بع�ض احلاالت حتى
يغطي �إن�سان العني ( احلدقة) فيحجب الر�ؤيا وال يب�صر امل�صاب
�إال �إذا رفع جفنه بيده·
وارتخ ��اء اجلف ��ن الب�سي ��ط يغط ��ي اجلف ��ن نح ��و  4ملليمرت من
القرنية ،و(املتو�سط) يغطي �أكرث من  6ملليمرت �أي يغطي ن�صف
حدقة العني� ،أما النوع (ال�شديد) فيغطي �أكرث من  8ملليمرت �أي
يغطي حدقة العني بالكام ��ل .وقد ي�صيب ارتخاء اجلفن العينني
مع ًا وخ�صو�ص ًا عند الأطفال ورمبا ي�صيب عين ًا واحدة فقط·
�أ�سباب و�أنواع ارتخاء جفن العني:
هناك �أنواع عدة الرتخاء جفن العني ،وذلك ح�سب �سبب االرتخاء
وهي:
�أو ًال :االرتخ��اء اخللقي :وهو �أكرث الأن ��واع �شيوع ًا ،ويحدث
من ��ذ ال ��والدة �أي ُيولد ب ��ه الطف ��ل ،و�أ�سبابه ترج ��ع �إىل غياب �أو
�ضعف �أو �شلل الع�ضلة الرافعة اجلفنية امل�سئولة عن رفع اجلفن،
وع ��ادة ما يكون ب�سيط� � ًا ووراثي ًا ،حيث تلعب الوراث ��ة دور ًا ثانوي ًا
يف حدوث ��ه كما �أن �إ�صاب ��ة الأم ببع�ض احلميات �أو تناولها لبع�ض
الأدوية يف �أثناء احلمل قد ت�ساعد على حدوثه ،وغالب ًا ما يحدث
ه ��ذا الن ��وع م�صحوب ًا بعلل �أخرى مثل ع ��دم القدرة على حتريك
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الع�ي�ن لأعلى �أو وجود ثنيات جلدية زائدة فوق القنطرة الوا�سطة
للجفون ،ومن املعتاد يف هذه احلاالت �أن يكون االرتخاء يف جفني
العني ال يف جفن واحد·
ثاني�� ًا :ارتخاء �شللي :ويحدث نتيجة لت�أثر الع�صب الدماغي
الثال ��ث (  )Oculomotor Nerveوه ��و الع�ص ��ب املح ��رك
للعني والذي مي ��د الع�ضلة الرافعة اجلفني ��ة· وهناك مر�ض عام
ي�صي ��ب ع�ضالت اجل�س ��م بال�ضعف ومن بينه ��ا الع�ضلة الرافعة
للجف ��ن ،وي�سم ��ى ه ��ذا املر� ��ض مر�ض ال�ضع ��ف الع�ضل ��ي العام
( )Myasthenia Gravisوم ��ن �أه ��م عالمات هذا املر�ض
ارتخاء جفن العني·

كم ��ا �أن �إ�صاب ��ة الع�ص ��ب (ال�سمبث ��اوي) ب�شل ��ل ي� ��ؤدي
�إىل �ضع ��ف �إح ��دى ع�ض�ل�ات اجلف ��ن العل ��وي وت�س َّم ��ى ع�ضل ��ة
م ��والر( ، )Muller Muscleويح ��دث ه ��ذا ال�شل ��ل �إذا تل ��ف
الع�صب عقب التهاب �أو عمليات جراحية·
ثالث ًا :ارتخاء ميكانيكي :وهو ينتج من ثقل وت�ضخم يف حجم
اجلف ��ن فال ت�ستطيع الع�ضل ��ة الرافعة للجفن القي ��ام بوظيفتها،
و�أه ��م الأ�سباب لذلك :وجود ت�ضخ ��م ب�أن�سجة اجلفن وهذا ناجت
4

م ��ن التهابات مزمنة ،منها :تعدد الأكيا�س الدهنية �أو الرتاخوما
�أوالرمد احلبيبي �أو الرمد الربيعي ،وكذلك وجود �أورام باجلفن
وبخا�ص ��ة الأورام اخللقي ��ة� ،أو وجود نزيف حت ��ت اجللد من �أثر
�إ�صابات �أو التهابات خلف مقلة العني·
رابع�� ًا :ارتخ��اء �إ�صاب��ي :وه ��ذا ينتج م ��ن قط ��وع �أو تلفيات
بالع�ضلة الرافعة اجلفنية �أو الع�صب الدماغي الثالث املغذي لها
�إث ��ر الإ�صاب ��ة ب�أج�سام حادة مثل جروح الطعن ��ات �أو ال�شظايا �أو
البارود �أو احلروق ب�أنواعها� ،أو الإ�صابة مبادة كيماوية·
م�ضاعفات ارتخاء اجلفن:
ارتخ ��اء اجلف ��ن العلوي يف بع� ��ض احلاالت قد ي� ��ؤدي �إىل �ضعف
الب�ص ��ر يف العني امل�صابة ،وذل ��ك ب�سبب �شدة درجة االرتخاء يف
اجلف ��ن ،والتي تغطي حدقة العني عن ��د الأطفال وينتج عن ذلك
�إ�صاب ��ة العني بالك�س ��ل وهو ما يعرف بـ ( ك�س ��ل العني الوظيفي)
� Ambylopiaأو الالب�ؤري ��ة  ،Astigmatismويف كلت ��ا
احلالتني ي�ؤدي ذلك �إىل �ضعف �شديد يف الإب�صار.
�أ�سباب ارتخاء اجلفن عند كبار ال�سن:
تعرف حالة ان�س ��دال اجلفن العلوي بحيث يغطي العني جزئيا �أو
كليا با�سرتخاء اجلفن ،وتعود هذه احلالة �إىل �ضعف الع�ضلة التي
ترفع اجلفن ،وق ��د توجد هذه احلالة منذ الوالدة ولكن ب�إمكانها
�أن تن�ش� ��أ يف �أي مرحلة من مراح ��ل العمر يف حال �أ�صاب ال�ضرر
الع�ص ��ب الذي يتحكم بع�ضلة اجلف ��ن �أو بالع�ضلة نف�سها .ويعترب
ه ��ذا املر�ض �شائعا بني كب ��ار ال�سن ب�سبب بع� ��ض الأمرا�ض مثل
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ال�سكري وحاالت متدد الأوعية الدموية داخل اجلمجمة كما ميكن
�أن ت�سب ��ب الأمرا�ض الع�ضلية كالوهن الع�ضل ��ي ال�ضرر للع�ضلة.
ويف كافة هذه احلاالت قد يحدث تهدل اجلفن يف �إحدى العينني
�أو كلتيهم ��ا ،وتتف ��اوت درجة �شدته خالل ف�ت�رات النهار ،و�أخريا
م ��ن املحتمل �أن يحدث تهدل اجلفن ب�سبب التقدم يف ال�سن حني
ت�ضعف ع�ضالت �أحد اجلفنني العلويني �أو كالهما .ومن املالحظ
�أن حالة تهدل اجلفن غالبا ما ترافق الر�ؤية املزدوجة ،وقد تكون
ته ��دل اجلفن منظرا غري مقبول جمالي ًا وب�إمكانه �سد نظر العني
امل�صابة يف احلاالت ال�شديدة.
عالج ارتخاء اجلفن:
�إن ارتخ ��اء اجلف ��ن ل ��ه �أ�سباب متع ��ددة وكثري منها م ��ن املمكن
تداركه بالعالج املبكر ،ومن هنا يجب عر�ض املري�ض امل�صاب يف
�أقرب فر�صة على اخت�صا�صي �أمرا�ض العيون لت�شخي�ص ال�سبب
ومن ثم تقرير العالج·
ويتوقف العالج على ح�سب �سن الطفل امل�صاب و�سبب املر�ض···
ف�إذا كان االرتخاء كام ًال فيجب التدخل اجلراحي فور ًا قبل بلوغ
الطف ��ل ال�شهر ال�ساد� ��س· �أم ��ا �إذا كان االرتخ ��اء جزئي ًا فيمكن
االنتظ ��ار حتى بل ��وغ الطفل �سن خم� ��س �سنوات ،ورمب ��ا تتح�سن
احلالة مع منو ع�ضالت اجلفون··· ويف احلالني البد من التدخل
اجلراحي بتق�صري الع�ضلة الرافعة اجلفنية �أي حتى تزداد قوتها
يف رفع اجللد املرتخي·
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�أم ��ا يف ح ��ال ال�شلل الكامل للع�ضلة الرافع ��ة فيتم �إجراء جراحة
�أخرى يتم فيها (تعليق) اجلفن العلوي بوا�سطة خيوط خا�صة يف
ع�ضلة اجلبهة فوق احلاجب··· فكلما رفع الطفل حاجبه ي�ستطيع
رفع اجلفن·
�أم ��ا يف ح ��االت ثقل اجلف ��ن نتيجة وج ��ود �أكيا�س دهني ��ة �أو رمد
ربيعي �أو �أورام··· الخ ،هنا يتم �إجراء ا�ستئ�صال طبقي لغ�ضروف
اجلفن لإزالة ال�سبب ولتخفيف وزن اجلفن·
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