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Blepharospasm



تقلصص االجفوونن ااالساسي االحميیدد 

ططبيیبكك شخصص حالتكك بانهھا عنددكك تقلصص االجفوونن ااالساسي االحميیدد ووهھھھي مشكلهھ حرركيیهھ بالجفوونن تصيیبب 5 منن كلل 
100,000 اانسانن. بهھذذهه االحالهھ يیحصلل تررميیشش,  ااعتصارر ووااغالقق االجفوونن بشكلل ال اارراادديي بددوونن مسببب خاررجي. 

تسميیة االحالة بب"حميیددهه" تعني اانهھا ال تشكلل خططرراا على االحيیاهه. وو"ااساسي" تعني اانهھا تحصلل منن نفسهھا منن غيیرر محفزز 
خاررجي. اافضلل عالجج لتقلصص االجفوونن االمالززمم االحميیدد  هھھھووحقنن االبووتووكسس. 

تقلصص االجفوونن االمالززمم االحميیدد يیصفف اايي حالهھ منن االتررميیشش االمبالغ وو االمتكرررر. ممكنن اانن يیشكلل هھھھذذاا رردد فعلل ططبيیعي 
لضووء ساططع, لقططررهه عيیوونن حاررهه, لجسمم غرريیبب يیهھيیج االعيینن ااوو للعيیوونن االتي تعاني منن االجفافف. تشخيیصص تقلصص 

االجفوونن ااالساسي االحميیدد ممكنن اانن يیغفلل عنهھ ااوو يیؤؤجلل سنيینن حيینن يیبحثث االططبيیبب عنن االمسببب للتررميیشش االززاايْیدد. هھھھذذهه 
االحالهھ عاددهه تبدداا بالتررميیشش ااالررتكاسي االمبالغ بهھ ووتززدداادد بالضووء االساططع, ااالررهھھھاقق وواالتووترر. تقلصص االجفوونن االمبكرر 

يیمكنن اانن يیكوونن سببهھ جفافف االعيیوونن. ااال اانن االشخصص االمصابب بتقلصص االجفوونن ممكنن اانن يیعاني منن االعيیوونن االجافهھ ووعليیهھ 
قططررهه تررططيیبب االعيیوونن ممكنن اانن يیساعدد. ممكنن اانن يیكوونن  االمرريیضض حساسا للضووء وويیستفيیدد منن االعددساتت االووااقيیهھ منن 

االشمسس. 

تقلصص االجفوونن ااالساسي االحميیدد يیططررأأ  في منتصفف االعمرر وويیصيیبب االنساء ااكثرر منن االررجالل. تقلصص االجفوونن ااالساسي 
االحميیدد ممكنن اانن يیددلل علي خللل بجززء منن االددماغغ يیددعي بالكتلل االعصبيیهھ االقاعدديیهھ تشترركك بعمليیهھ تنسيیقق االحرركاتت. 

 (precipitating factors) باغلبب االحاالتت يیتططوورر تقلصص االجفوونن ااالساسي االحميیدد منن غيیرر عووااملل معجلهھ
ووااضحهھ. عندد تفاقمم االووضع تترردددد االتقلصاتت خاللل االنهھارر ووتحوولل ددوونن ااستططاعة االمرريیضض اانن يیحافظظ على عيینيیهھ 

مفتووحتيینن لمماررسهھ حيیاتهھ االيیووميیهھ كالقيیاددهه, االقررااءهه, االتسووقق وواالمشي. ممكنن اانن تبقى االجفوونن مغلقهھ بشددهه مددهه ثوواانن, 
ددقايْیقق ووحتي ساعاتت. هھھھذذهه االتقلصاتت ال تحددثث ااثناء االنوومم,  ووااحيیانا يیلحظظ منن يیعاني منن هھھھذذهه االمشكلهھ اانن بعدد نوومم جيیدد 

بالليیلل يیررتاحح منن االتقلصاتت لعددهه ساعاتت حتى معاووددتهھا. قسمم منن االمررضى يیتعلمم خددعع حسيیهھ كمضغ االعلكهھ,  االتصفيیرر,  
ااصدداارر ااالصووااتت ااوو االغناء  لتساعددهھھھمم على فتح االعيینيینن ااثناء االقررااءهه ااوو سيیاقهھ االسيیاررهه. 

 Meige syndrome : ظظاهھھھررهه ميیج
تحددثث في بعضض االمررضى ممنن يیعاني منن تقلصص االجفوونن ااالساسي االحميیدد بحيیثث يیحصلل غلقق جفوونن تقلصي ال 

اارراادديي, ترراافقهھ تشنجاتت عضليیهھ مستمررهه. ررغمم اانن هھھھذذهه االظظاهھھھررهه تبدداا بتقلصاتت االجفوونن, ال اانهھا تاخذذ باالنتشارر لتشملل 
عضالتت االووجهھ وواالررقبهھ, خاصهھ  ضمم االشفتيینن, اابرراازز وولي االذذقنن. عنددما تنتشررظظاهھھھررهه تقلصص االجفوونن ااالساسي االحميیدد 

لتشملل االفمم وواالحنكك يیصبح ااسمهھا ظظاهھھھررهه ميیج .(Meige syndrome) ما يیسمى بالمشكلهھ االحرركيیهھ االال اارراادديّیهھ 
فميیهھ-حنكيیهھ ,oromandibular dystonia اايیضا تعالج بالبووتووكسس. 

 (Botulinum toxin) سمم االبووتوولنيیوومم
سمم االبووتوولنيیوومم االمسمى بووتووكسس هھھھوو اانجع عالجج لظظاهھھھررهه تقلصص االجفوونن. االبووتووكسس يیعططى بحقنن تحتت االجلدد بالمووااقع 
االمصابهھ بجهھتي االووجهھ. بعدد عددهه اايیامم  يیبدداا مفعوولل االحقنن باررخاء ووااضعافف  االعضالتت االصغيیررهه االمووجووددهه تحتت االجلدد 

!  
قبل االعالجج !  

ااماكن حقن االبوتوكس
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بعد االعالجج بالبوتوكس



وومنع االتقلصاتت. معظظمم ااختصاصيیي ااعصابب االعيیوونن ووااالعصابب يیقووموونن باعططاء حقنن االبووتووكسس. عاددهه تعططى هھھھذذهه 
االحقنن بالعيیاددهه ووتستغررقق 15-10 ددقيیقهھ. يیتالشى تاثيیرر االبووتووكسس بعدد 3 شهھوورر ووعنددهھھھا يیعططى منن جدديیدد. ال تووجدد 

عووااررضض جانبيیهھ للحقنن بمعظظمم االمررضى, ممكنن اانن تظظهھرر خددووشاتت خفيیفهھ بمووااقع االحقنن, ااحيیانا ممكنن اانن يیذذبلل االجفنن 
ااوو اانن تططررأأ ررؤؤيیهھ مززددووجهھ عابررهه. 

 Apraxia of lid opening صعووبهھ حرركيیهھ بفتح االجفوونن
صعووبهھ حرركيیهھ بفتح االجفوونن هھھھي حالة تسببب صعووبة في فتح االجفنن.  عاددهه يیرراافقق هھھھذذهه االحالهھ تقلصص االجفوونن. االمرريیضض 
االذذيي يیعاني منن صعووبهھ حرركيیهھ ووتقلصص االجفوونن عاددهه يیصيیبهھ االتقلصص فيیغلقق عيینيیهھ بشددهه ااال اانهھ يیجدد صعووبهھ بفتح عيینيیهھ 

حتي بعدد عبوورر االتقلصص ااوو االتشنج. مررضى االصعووبهھ االحرركيیهھ يیحاوولوونن فتح عيیوونهھمم بررفع االحاجبيینن ااوو ااستعمالل 
ااصابع االيیدد لررفع االجفوونن. كما اانن تقلصص االجفوونن يیعكسس مشكلهھ بمنططقهھ االددماغغ االمسؤؤوولهھ عنن ااغالقق االجفوونن فانن 

االصعووبهھ االحرركيیهھ تعكسس مشكلهھ بمنططقهھ االددماغغ االمسؤؤوولهھ عنن فتح االجفوونن. ممكنن ااال يینجح االبووتووكسس بهھذذهه االحالهھ  
االحرركيیهھ للجفوونن ووعنددهھھھا تووصفف ااالددوويیهھ. 

ااسيْیلهھ شايْیعهھ: 
هھھھلل ممكنن اانن ااصابب بددااء االبووتووليیززمم منن حقنن االبووتووكسس؟ 

كال, النن االبووتووكسس يیحقنن تحتت االجلدد ووليیسس لهھ تاثيیررعلى كافهھ االجسمم, ثمم اانن االكميیهھ االصغيیررهه االمعططاهه منن سمم 
االبووتوولنيیوومم هھھھي فقطط جززء منن االجررعهھ االتي تسببب ددااء االبووتووليیززمم. 

هھھھلل االحقنن تؤؤلمم؟ 
حقنن االبووتووكسس تعططي منن خاللل اابرر ررفيیعهھ جدداا لتحاشي اااللمم. ااغلبب االمررضى يیصررحوونن عنن اانززعاجج بسيیطط لبضعهھ 

ثوواانن.
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