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HemiFacial Spasm



تشنج نصف االوجهھ : 
 
 

     تشنج نصف االوجهھ ٬، ووهھھھو مرضض مزمن يیؤثر على جانب ووااحد من االوجهھ. االمريیض مع تشنج نصف االوجهھ 
يیتعرضض إلنقباضاتت غيیر إإرراادديیة ٬، ووهھھھى "تشنجاتت" من االعضالتت في أأحد جانبي االوجهھ. في االجانب االمصابب من 

االوجهھ يیبدوو االتقلص ألعلى  ٬، بيینما على االجانب ااآلخر من االوجهھ يیظل ططبيیعى . االعيین على االجانب االمصابب تغلق وو 
كذلك ززااوويیة االفم  حتى تضيیق. يیمكن أأنن تكونن مدةة االتشنج قصيیرةة أأوو  مستمرةة أأططولل ٬، وويیمكن إإثاررتهھا من قبل حركة 
االوجهھ. وويیتأثر االرجالل في منتصف االعمر وواالنساء على حد سوااء. ووتستمر االتشنجاتت أأثناء االنومم. وويیمكن ززيیاددتهھا مع  
االقلق  ٬، ووعن ططريیق ااألددوويیة مثل ووررااززيیبامم (Ativan) يیمكن تقليیلهھا لكن لم يیتم االتأكد بعد. ووقد الحظ بعض االمرضى 
أأنن االكحولل يیمكن أأنن يیقلل أأيیضا من االتشنجاتت ٬، وولكن كميیة االكحولل االالززمة يیجعل هھھھذاا االحل غيیر مرغوبب فيیهھ كعالجج. 

 
وويیعتقد لتشنج نصف االوجهھ أأنن يیسببهھا أأحد ااألووعيیة االدمويیة االموجوددةة على االعصب االوجهھي حيیث يیدخل االدماغغ.  االعمليیة 

االجرااحيیة يیمكن أأنن تساعد في بعض ااألحيیانن  ٬، وويیتألف من ووضع ااسفنجة صغيیرةة بيین االعصب وواالشريیانن ")لتخفيیف 
االضغط على االعصب(" ٬، وولكن ااألكثر أأمانا هھھھو االعالجج عن ططريیق االحقن من توكسيین االبوتوليینومم ااوو "االبوتوكس." 

 
  
 
 

                                      |                      |                                
حقن االبوتوكس لموااقع تشنج شق االوجهھ                         تشنج شق االوجهھ  

  
 

االبوتوليینومم توكسيین  : 
 

توكسيین االبوتوليینومم "االبوتوكس" ٬، هھھھو عالجج فعالل لتشنج نصف االوجهھ. يیتم حقن االبوتوكس من تحت االجلد في كل 
االموااقع االمتضرررةة. مفعولهھ يیسرىى في غضونن أأيیامم قليیلة  ٬، وويیعمل على ااسترخاء  ووضعف عضالتت االوجهھ وومنع 

االتشنج.   أأططباء االعيیونن وو االعديید من أأططباء ااألعصابب  جربواا حقن االبوتوكس لعالجج تشنج نصف االوجهھ  ووتتم عمليیة 
االحقن في مكتب االطبيیب ٬، ووعاددةة ما تستغرقق سوىى 5 أأوو 10 ددقائق. تأثيیرهه يیستمر  في نحو 3 أأشهھر ٬، وويیجب تكراارر 
االحقن. معظم االمرضى االذيین ليیس لديیهھم آآثارر جانبيیة من االحقن يیكونن لديیهھم كدماتت ططفيیفة وولكن يیمكن أأنن تحدثث في 

موااقع االحقن وو  تدلى مؤقت للجفن وواالرؤؤيیة االمزددووجة تحدثث أأحيیانا. 
 

متالززمة االعصب االوجهھي االمضلل  : 
 

   متالززمة االعصب االوجهھى االمضلل هھھھى حالة مماثلة لتشنج شق االوجهھ االتي تسببهھا ااألعصابب إإجرااء ااتصاالتت خاططئة 
عندما يینمو مرةة أأخرىى بعد شلل االعصب االوجهھي تسمى أأحيیانا "شلل بل"  ٬، حيیث تنمو ااألعصابب االى االوررااء لتعيید 

إإتصالهھا مع عضالتهھا ااألصليیة . ااألعصابب االمتزاايیدةة فى بعض االحاالتت  تتصل بالعضالتت االخطأ بدال من أأوو باإلضافة 



إإلى االعضالتت االصحيیحة. في تلك االحاالتت ٬، من نتائجهھا مع تقلص االعصب االوجهھي يیحدثث تقلص عضلي في عضالتت 
خاططئة . هھھھذاا االتوجيیهھ االخاططئ يیتسبب في حركة االفم  عندما يیغلق عيینيیهھ أأوو يیؤدديي إإلى إإغالقق االعيین عندما يیبتسم أأوو 

يیحركك شفتيیهھ. وويیمكن حقن االبوتوكس ااالنتقائي لمقاططعة ااإلنقابضاتت  أأوو منع االرسائل االعصبيیة  . 
 

أأسئلة ووأأجوبة  : 
 

      هھھھل  يیمكن حدووثث االتسمم االغذاائي االبوتوكس من حقنهھ؟ 
يیتم حقن االبوتوكس بكميیة صغيیرةة تحت االجلد مباشرةة ووال يیؤثر على بقيیة االجسم. كميیة صغيیرةة من توكسيین االبوتوليینومم 

تحقن وو هھھھو جزء بسيیط من االجرعة االتي تسبب االتسمم االغذاائي. 
 

ال تؤذذيي هھھھذهه االماددةة عن ططريیق االحقن؟ 
يیتم حقن االبوتوكس من خاللل إإبرةة صغيیرةة جداا لتجنب ااأللم. معظم االمرضى يیبدوونن اانزعاجج خفيیف من حقنهھا.
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