
العالج الجراحي
ألجفان العين



العالج الجراحي ألجفان العين

الكتمال جمال العين وإعطائها الصحة والرونق المطلوب, يجب االهتمام بصحة 
األجفان ونضارتها وذلك تفاديا لحدوث أي مشاكل صحية قد تؤثر سلبيا على 

صحــة األجفــان وربمــا مســتوى اإلبصاركترهــل األجفان أو مشــكلة اســتدارة 
الجفن داخل العين أو خارجها ) شتر داخلي أو شتر خارجي ( .



الشبكية

العدسة

القـــرنية
القزحية



ترهل الجفن العلوي

ترهل األجفان العلوية يمكن أن يكون وراثيا أو نتيجه للتقدم في السن.
ترهل الجفن الوراثي قد ال يؤثر على قوة اإلبصار لدى الطفل المصاب ألنه 
بهذه الحالة يقوم بإمالة رأسه إلى الخلف حتى يتمكن من الرؤية بوضوح

لكن تأثيره على المظهر الخارجي للعين قد يكون السبب الرئيسي  لزيارة
الطبيب المختص الذي بدوره يقوم بالكشف على الطفل و التأكد من عدم

وجود أي مشاكل صحية أخرى مصاحبة لهذه الحالة  .
 

ينصــح أطباء العيون بإجراء عملية تصحيــح ترهل الجفن عند األطفال قبل 
سن الدخول 

للمدرسة ليتمكن الطفل من الرؤية بشكل سليم ويحظى بالمظهر 
الخارجي المناسب  . 

قد يؤثر ترهل الجفن العلوي الناتج عن التقدم  في السن في قوة اإلبصار 
لدى المصاب, إلى جانب التأثير الواضح على مظهر العين الخارجي.

ينم عالج هذه الحالة أيضا عن طريق التدخل الجراحي الذي يساعد في
تحسين قوة اإلبصار إلى جانب الحصول على مظهر خارجي مناسب 

للعين  .



في هذه الصورة تظهر شكل العين المصابة بترهل األجفان

في هذه الصورة تظهر استعادة العين لمظهرها الطبيعي جراحيا



تمدد الجلد المرن في منطقة األجفان

تعتبر منطقة األجفان منطقه رقيقه وحساسة جدا و عرضة للتمدد بسهولة نتيجة
للتقدم السن أو في حاالت التعرض لبعض اإلصابات, و قد تؤثر في بعض االحيان على
مجال اإلبصار., حيث يكون التدخل الجراحي ، في هذه الحالة بمثابة الحل األنسب الذي

يعيد لمستوى اإلبصار فاعليته ولمظهر العين رونقه.  .



في هذه الصورة تظهر تظهر استعادة  العين لمظهرها الطبيعي جراحيا

في هذه الصورة تظهر شكل العين المصابة  بتمدد الجلد في منطقة األجفان



 استدارة الجفن السفلي  للعين نحو الداخل
 )Entropion( شتر داخلي

هناك عدة عوامل قد تسبب حالة تؤثر سلبيا على جفن العين وتكون سببا في تعرض 

الجفن لالصابه بما يطلق عليه علميا ) الشتر الداخلي( وهي الحالة التي يستدير فيها الجفن 

السفلي للداخل  . 

من هذه العوامل المسببة لالصابه بهذه الحالة, وجود االلتهابات, الجروح أو بسبب عامل

التقدم في السن  .

ينبغي مالحظة أن التأخر في عالج هذه الحالة الصحية قد يؤدي إلى إصابة العين

بالحساسية من الضوء إضافة إلى تأثيره السلبي على سالمة القرنية, حيث أن التأخر

في عالجه قد يكون سببا لالصابه بتقرحات القرنية نتيجة احتكاك الرموش

بمنطقة العين من الداخل  .

يكمــن عالج هذه الحالة فــي التدخل الجراحي الذي يعيد أجفان العين المصابة إلى 
وضعها الطبيعي.  .



 استدارة الجفن السفلي  للعين نحو الخارج
 )Ectropion( شتر خارجي

ظهور تمدد أو ترهل في الجفن السفلي الناتج عن التقدم في السن يؤدي  لإلصابه بما 

يطلق عليه علميا ) الشتر الخارجي( وهي الحالة التي يستدير فيها الجفن السفلي باتجاه 

خارجي للعين.  .

هناك عوامل أخرى قد تسبب االصابه بهذه الحالة المرضية  مثل الحروق أوبعض 

األمراض الجلدية.  .

و تؤدي هذه الحالة إلى جفاف العين, االحمرار إضافة إلى شعور بعدم االرتياح من الضوء.

يكمن عالج هذه الحالة جراحيا فقط إلعادة أجفان العين إلى وضعها الطبيعي. .

الشتر الخارجيالشتر الداخليالعين الطبيعية



جراحة األجفان التجميلة

مرحلة ما بعد الجراحة

قبل أي إجراء جراحي, يقوم طبيب العيون المختص بإجراء الكشف السريري للمراجع 
وذلك لمعاينة الحالة وتحديد الجراحة الالزمة بناءا على التشخيص.  .

 ينبغي على المراجع قبل إجراء الجراحة, إعطاء الطبيب صوره واضحة عن حالته الصحية, 
إلى جانب إبالغ الطبيب عن أي عقاقير طبية يتناولها خاصة العقاقير التي تحتوي على مواد 

مسيله للدم كاألسبرين مثال.  .

قد يالحظ المراجع بعد الجراحة, وجود تفاوت بسيط في المظهر الخارجي للعينين وذلك
ناجم عن االختالف في سرعه التئام منطقة الجراحة بين عين وأخرى, وهذا التفاوت 

البسيط سرعان ما يزول ويتالشى تماما.  .
- إن ظهــور بعــض اآلثار علــى المنطقة التي تمت معالجتها جراحيــا, يعتبر أمرا وارد الحدوث 

ولكنه وضع مؤقت ويزول سريعا.  .
- بعــد إجــراء الجراحة, قــد تعاني العين من بعض الجفاف الذي يــزول بمجرد التئام المنطقة 

التي تمت معالجتها.  .
إن نتائج هذه الجراحة باهرة من جميع النواحي وإجرائها يساعد في الحصول على رؤية واضحة 

ومظهر خارجي للعين يبعث في النفس شعورا بالرضا  . 





عالج تجاعيد الوجهة التعبيرية

ما هي أسباب ظهور تجاعيد الوجه التعبيرية؟

خفض مستوى آثار عالمات التقدم في السن:
عادة ما تبدأ عالمات التقدم في السن بالظهور في منطقة الجبين, الوجنتين, 

الشفتين وحول العينين وظهور مثل هذه المؤشرات يؤثر على المظهر الجمالي للوجه  .
ولكن, عالج هذه الحالة أصبح سهال وذلك عن طريق الحقن بمادة البوتيلينوم -

توكسين - البوتكس والذي يعيد للبشرة نضارتها وتألقها  .

     ترتبط تجاعيد الوجه التعبيرية ارتباطا وثيقا بعضالت الوجه المســؤولة عن ظهور 
هذه التعابير كتعابير الضحك والتجهم مثال .

     وهــذه التجاعيــد تظهــر بشــكل ملحوظ عند التقدم في الســن, وعــادة ما يكون 
ظهورهــا واضحــا فــي منطقــة الجبيــن, الشــفتين , زوايــا العينين ومنطقــة مابين 
الحاجبيــن. وظهورهــا يؤثر على شــباب البشــرة ويفقدها حيويتهــا, ولكن العالج 

أصبح موجودا ويتم عن طريق الحقن بمادة البوتيلينوم توكسين  .



الصورة أعاله توضح التجاعيد في منطقة الجبين قبل و بعد استخدام حقن البوتيلينوم توكسين



ظهور خطوط الوجهة الرفيعة

عادة ما يكون التعرض المفرط ألشعة الشمس عامال من العوامل التي قد 
تسبب ظهور خطوط الوجهة الرفيعة, مما قد يسبب حدوث 

تكســر فــي مادة الكوالجين المســؤولة عن تماســك طبقات الجلــد وبالتالي 
يظهر الترهل 

الجلدي والخطوط الرفيعة في الوجه .





كيف يتم العالج باستخدام حقن البوتكس؟

يقوم الطبيب المختص بحقن مادة البوتكس باستخدام ابره رفيعة جدا تستخدم
لحقن العضالت المتسببة في ظهور التجاعيد, فيقوم البوتكس بمنع العضالت المعنية

من االنقباض والمساعدة في استرخائها وبالتالي تختفي التجاعيد, ويستغرق
إجراء هذا العالج حوالي دقائق بسيطة ومن ثم يمارس المراجع حياته اليومية

بشكل طبيعي تماما.  .
تجدر االشاره إلى انه يجب الحرص على التوجه إلى الطبيب المختص إلجراء الحقن, 
حيث انه من خالل كفائتة وخبرته, يحدد األماكن الدقيقة في العضالت التي يجب حقنها

للحصول على النتيجة المطلوبة  .

العالج باستخدام حقن البوتكس



الحاالت التي ال ينصح فيها باستخدام حقن البوتيلينوم توكسين

- ال ينصح باستخدام حقن البوتيلينوم توكسين لمن يعاني من أمراض 
عصبيه كتصلب األنسجة المتكرر أو الوهن العضلي  .

- ال ينصح باستخدام حقن البوتيلينوم توكسين أثناء فترة الحمل أو اإلرضاع.
- ال ينصح باســتخدام حقن البوتيلينوم توكســين لمن هم دون الثامنة عشــرة 

من العمر .
- ال ينصح باستخدام حقن البوتيلينوم توكسين لمن يعاني من ظهور

 جروح عميقة في الوجهة  ..

ينبغي على المراجع اطالع الطبيب المختص عن حالته الصحية إلى جانب إبالغه عن أي عقاقير

 طبية يتناولها خاصة العقاقير التي تحوي مواد مسيله للدم كاألسبرين مثال  



مرحلة ما بعد الحقن بمادة البوتيلينوم توكسين

قد يصف الطبيب المعالج بعض القطرات والمراهم الستخدامها لبعض الوقت:
  - ينصح بعدم االستلقاء لحوالي أربع ساعات من وقت إجراء الحقن  .

  - ينصح بعدم لمس المنطقة التي تمت معالجتها لمده ال تقل عن أربع ساعات
     من وقت إجراء الحقن  .

  - ينصح بعدم ممارسة أي تمارين رياضيه لمده ال تقل عن أربع وعشرين
     ساعة من وقت إجراء الحقن  .

 
 توصيات الطبيب لمرحلة ما بعد الحقن

يتم حقن جرعه بسيطة من مادة البوتيلينوم توكسين , وهذه الجرعة

تكون كافيه لتصحيح المنطقة المراد عالجها  .

قد يالحظ المراجع وجود احمرار أو ظهور كدمه في مكان الحقن

خاصة إذا كان المراجع يتناول أي عقاقير طبية تحتوي على مواد مسيله

للدم كاألسبرين مثال, ولكن, هذه األعراض مؤقتة وسرعان ما تختفي.    



الصورة أعاله تظهر استعادة العين لمظهرها الطبيعي بعد استخدام حقن البوتيلينوم توكسين

الصورة أعاله توضح التجاعيد في منطقة زوايا العين قبل استخدام حقن البوتيلينوم توكسين



ً وأخيرا

للتأكــد مــن الحصــول علــى النتائــج الباهــرة, يرجــى األخــذ بعين   
االعتبار أن يتم العالج على أيدي أطباء عيون متخصصين في هذا 

المجال وذلك لضمان السالمة وضمان جودة وكفاءة العالج ..










