
میزگرد زیبایی درباره »افتادگی پلک« با حضور
 دکتر فرهاد ادهمی مقدم فوق تخصص جراحی پالستیک پلک 
و مجاری اشکی و دکتر محمدرضا قاسمی متخصص پوست و 

دکتر سیدمهدی مدرس زاده متخصص چشم پزشکی و
 دکتر حمید شیخ االسالمی فوق تخصص نوزادان 

درمان نکردن به موقع 
افتادگی پلک باعث 

اختالالت بینایی می شود

جراحی، بهترین و مؤثرترین اقدام درمانی برای باالبردن پلک است

  دکتر فرهاد ادهمی مقدم/ جراح و متخصص چشم، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران

نگاه فوق تخصص جراحی پالستیک پلک و مجاری اشکی

آنچه سوژه هاي »میزگرد زيبايی« درباره بیماري و درمان مي گويند، لزوما مورد تأيید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي اظهارات آنها در همین صفحه بخوانید. شما هم می توانید سوژه »میزگرد 
زيبايی« باشید. کافی است از طريق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیريد و تجربه تان را با ساير خوانندگان »سالمت« در میان بگذاريد.

: آقای دکتر، چه علت هایی باعث افتادگی 
پلک می شود؟

یا  مادرزادی  علل  از  ناشی  میتواند  پلک  افتادگی 
اکتسابی باشد. در افتادگی پلک مادرزادی، عضله 
باالبرنده پلک تکامل خوبی پیدا نکرده و درنتیجه 
عملکرد درستی برای باال بردن پلک نخواهد داشت. 
افتادگی پلک می تواند به دلیل عوامل اکتسابی هم 
بروز کند که بیماری های عصبی عضالنی، ضربه، 
افزایش سن از جمله  عوارض پس از جراحی و 

علل زمینه ساز آن شناخته می شود. 

: افتادگی پلک چه مشکالتی برای فرد 
به دنبال  دارد؟

اگر افتادگی پلک زیاد باشد و محور بینایی را بپوشاند، 
طبیعتا دید فرد کاهش می یابد و اگر در سنین خیلی 
پایین باشد، نیاز به مداخله خواهد داشت. حتی اگر 
محور بینایی را نگرفته باشد، در میدان بینایی تاثیر 
می گذارد. اگر افتادگی پلک در سنین پایین در محور 
بینایی، اختالل ایجاد کند و به خصوص یک طرفه 
باشد، به عنوان یک اقدام اورژانسی تلقی شده و 
نیاز به درمان فوری دارد زیرا منجر به تنبلی چشم 

خواهد شد. 
توسط  پلک  باالبردن  برای  جراحی  به طورکلی 
پزشک متخصص و مجرب قابل انجام خواهد بود 
و صرف مادرزادی  بودن مشکل نمی تواند مانع جراحی 
باشد. البته در موارد نادرتری ممکن است فرد دچار 
مشکالت و بیماری دیگری باشد که عمل جراحی 

امکان پذیر نباشد.

: به غیر از جراحی، روش دیگری برای 
بهبود افتادگی پلک وجود دارد؟ 

اقدام درمانی  بهترین و مؤثرترین  مسلما جراحی، 
برای باالبردن پلک است. البته در موارد محدودتری 
مانند ابتال به بیماری های عصبی عضالنی که امکان 
جراحی وجود ندارد، اقدامات دیگری مانند استفاده 
از عینک مخصوص توصیه می شود. این عینک طوری 
ساخته می شود که زائدهای پشت آن قرار دارد و 
امکان باالبردن پلک تا حدی وجود خواهد داشت. 
الزم به ذکر است افتادگی پلک در اصطالح عامیانه با 
پزشکی متفاوت است. در اصطالح عمومی، هر نوع 
پایین بودن ابرو یا پایین افتادن پلک به عنوان افتادگی 
پلک تعبیر می شود. در برخی موارد امکان دارد پزشک 
کشیدن پوست پیشانی را در بهبود وضعیت پلک 
مؤثر بداند اما افتادگی پلک از لحاظ چشم پزشکی 
که »پتوز« گفته می شود، تنها به جراحی تخصصی 

پلک نیاز خواهد داشت. 

: جراحی افتادگی پلک بهتر است در چه 
سنی انجام شود؟

دارد.  بستگی  بیمار  شرایط  به  جراحی  عمل  سن 
یکطرفه  افتادگی  تولد،  از  اگر پس  مثال  عنوان  به 
پلک در چشم نوزاد تشخیص داده شود باید سریع 
تحت عمل جراحی قرار بگیرد تا از  تنبلی چشم 
پیشگیری شود اما اگر افتادگی پلک، جلوی مرکز 
بینایی را نگرفته باشد، معموال سنین پیش از دبستان 
یا سنی که کودک پذیرش این اقدام را داشته باشد، 

مناسب تر خواهد بود. 

: چه مراقبت هایی پس از جراحی افتادگی 
پلک، باید انجام شود؟

به  نیاز  پلک  افتادگی  جراحی  از  بعد  خوشبختانه 
مراقبت دائمی نیست اما امکان دارد در بعضی موارد، 
پزشک قطره یا پمادهای مخصوص را برای مدتی 
تجویز کند. مراجعه منظم پس از جراحی پلک مانند 
مراقبت های کنترل همیشگی چشم است. در شرایط 
طبیعی نیز توصیه می شود همه افراد در دوره های 
6ماهه یا 1ساله توسط متخصص چشم معاینه شوند 
و مسلما پس از چنین اقداماتی نیز بهتر است این 
معاینات دورهای انجام گیرد. البته جراحی افتادگی 
پلک تاثیری در زندگی روزمره فرد نخواهد داشت و 
به عنوان مثال محدودیتی در استفاده از لوازم آرایشی 

پس از جراحی ایجاد نخواهد کرد. 

: امکان عود مشکل افتادگی پلک پس از 
جراحی وجود دارد؟

احتمال اینکه فردی پس از جراحی افتادگی پلک 
دوباره دچار این مشکل شود، دور از انتظار نیست. 
به عنوان مثال ممکن است افتادگی پلک به طور کامل 
و درست، اصالح نشود و بیشتر یا کمتر از حدطبیعی 
اصالح شود و پلک دوباره این حالت را پیدا کند. 
البته این موارد به پیش آگهی بیمار بستگی دارد و 
اگر مشکل خاصی برای جراحی اول نباشد، دوباره 
نیز می توان جراحی را انجام داد. افتادگی پلک به 
دلیل افزایش سن، معموال پیش آگهی خوبی دارد و 
جراحی با موفقیت همراه خواهد بود. البته احتمال 
دارد درصد کمی از بیماران دوباره دچار افتادگی 

پلک شوند که جراحی دوباره امکان پذیر خواهد بود.
پیش از عمل جراحی، معاینات خاصی مانند عملکرد 
عضله باالبرنده پلک توسط پزشک متخصص انجام 
می شود، به خصوص در موارد افتادگی مادرزادی، اگر 
عملکرد این عضله خوب نباشد پیش آگهی خوبی 
وجود ندارد و ممکن است جراحی با موفقیت کامل 
همراه نباشد که این مساله باید به بیمار گفته شود. 
چنین بررسی هایی پیش از جراحی به تشخیص میزان 
موفقیت جراحی کمک خواهد کرد. همچنین باید توجه 
داشت در صورت ابتال به برخی بیماری های عصبی-
عضالنی مانند »میاستنی گراویس« نباید جراحی انجام 
شود. در این بیماران نیاز به درمان طبی خواهد بود و 
داروهای خوراکی برای کنترل مشکل تجویز می شود 

که معموال باید همیشگی مصرف شوند. 
جراحی پلک به وضعیت بیمار، نوع افتادگی و تشخیص 
بیماری های عصبی-عضالنی بستگی دارد. در صورتی 
را  ناراحتی هایی  به چنین  ابتال  احتمال  که پزشک 
بدهد، حتما به انجام آزمایش های خاص و کنترل 
توسط متخصص مغز و اعصاب نیاز خواهد بود تا 

در صورت تایید، از جراحی صرف نظر شود.
توجه داشته باشید جراحی افتادگی پلک صرفا باید 
توسط متخصصان مجرب در زمینه جراحی پالستیک 
پلک انجام شود. متاسفانه نداشتن دانش و تبحر کافی 
در این زمینه ممکن است به جای ارجاع بیمار به 
پزشکان متخصص در این حوزه و بیان اینکه مشکل 
و  درمان  ادامه  از  را  فرد  است،  غیرقابلعالج  شما 

پیگیری های مربوط به آن بازدارد.

افتادگی پلک یکی از مشکالتی است که بسیاری از افراد از آن رنج می برند. این مساله می تواند 
در اثر افزایش سن به وجود بیاید یا از بدو تولد وجود داشته باشد. به افتادگی پلک فوقانی »پتوز« 
گفته می شود که ممکن است خفیف باشد یا به حدی برسد که تمامی مردمک را بپوشاند. افتادگی 
پلک فوقانی در بعضی افراد، دید طبیعی را محدود می کند و در برخی افراد دید را به طور جدی 
کاهش می دهد. افتادگی پلکی که از بدو تولد تشخیص داده شود به دلیل اختالل در بینایی، نیازمند درمان فوری و 
تخصصی خواهد بود.با این مقدمه به پرسش یکی از خوانندگان »سالمت« پرداخته ایم که چنین مطرح کرده است: 
»خانمی مجرد و 36 ساله هستم. از کودکی پلک های افتاده ای دارم اما پزشکان به دلیل افتادگی عضله چشم، اجازه 
عمل جراحی ندادهاند. این حالت باعث شده خطوط عمیقی روی پیشانی ام ظاهر شود. بعضی پزشکان معتقدند 
تزریق بوتاکس نیز در این زمینه اثربخش نیست و منجر به بستهشدن بیشتر چشم ها می شود. بعضی نیز کشیدن پوست 

پیشانی را برای بهبود مشکل پیشنهاد داده اند. حال نمی دانم چه باید بکنم. لطفا مرا راهنمایی کنید.«

 مریم سادات 
کاظمی

میزگرد پوست شماره هفتصدوچهل و هشت   سیزده اردیبهشت نودونه12

بوتاکس عالوه بر زیبایی، در درمان نیز کاربرد دارد

  دکتر محمدرضا قاسمی/  عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

نگاه متخصص پوست

 روش های مختلفی برای مقابله با پیری و جوان سازی پوست، وجود دارد و 
استفاده از بوتاکس در پیشگیری از پیری پوست و بهبود چین وچروک های 
پوستی ناشی از انقباض عضالت نقش مهمی ایفا می کند. بوتاکس دارویی 
است که در اصل مانع انتقال عصبی اعصاب حرکتی به عضالت مربوط 
می شود و درنتیجه انقباض را به طور نسبی، به تدریج و تقریبا کامل از 
عضالت می گیرد. بوتاکس به ویژه برای چین وچروک های نیمه فوقانی 
صورت؛ یعنی ناحیه پیشانی، خط اخم بین ابروها و کناره های چشم از 
جایگاه باالیی در علم پوست برخوردار است و برای پیشگیری و درمان 
چروک های این نواحی کاربرد دارد. بوتاکس مانند یک آکاردئون، طوری 
عمل می کند که انقباض و حرکات عضالت را کاهش می دهد و درنتیجه 
چین خوردگی الیه سطحی پوست کاهش می یابد و آسیب کمتری می بیند.

تزريق بوتاکس تنها يک اقدام زيبايی نیست!
بوتاکس غیر از مسائل زیبایی، گاهی در مسائل طبی نیز کاربرد دارد، مثال 
برای افرادی که دچار فلج عضالت ناحیه ای از صورت؛ چه به دلیل مادرزادی 
و چه اکتسابی شده اند، می توان از بوتاکس به منظور قرینه سازی دو نیمه 
صورت کمک گرفت. مثال بارز این روش در مبتالیان به »فلج بِلز« است 
که می توان از طریق بوتاکس، حالت غیرقرینه بودن بخشی از صورت یا 
پیشانی را تعدیل کرد. در مورد بیمار موردنظر که از کودکی دچار افتادگی 
پلک است، علل مختلفی می تواند نقش داشته باشد. از جمله اختالل 
مادرزادی عضالت این ناحیه صورت، آسیب به اعصاب به دلیل ژنتیک 

یا ناشی از ضربه هنگام عبور از کانال زایمان یا زایمان مشکل که نوزاد به 
کمک وسایل کمکی متولد می شود. از اینرو، با توجه به عامل زمینه ای باید 

تشخیص داد  بوتاکس می تواند روش مؤثری باشد یا نه.
افراد بسیاری با شکایت افتادگی پلک به متخصصان پوست مراجعه می کنند. 
ممکن است بتوان از طریق تضعیف عضله پایین کشنده ابرو به تعدیل افتادگی 
پلک کمک کرد. البته در مواردی که افتادگی پلک شدید باشد، بوتاکس 
به تنهایی مؤثر نیست و به روش های کمک درمانی مانند جراحی نیاز است.  

تزريق بوتاکس حتما بايد توسط متخصص پوست انجام شود
کار  این  اگر  قاعدتا  و  می طلبد  عمیقی  دانش  بوتاکس،  تزریق 
آناتومی  زمینه  در  کافی  دانش  از  که  پوست  متخصصان  توسط 
همچنین  و  دارو  نوع  و  دوز  تشخیص  در  و  برخوردارند  پوست 
شاهد  شود،  انجام  دارند،  تسلط  کامال  دارو  تزریق  درست  محل 
هیچ عارضه مهمی نخواهیم بود اما برعکس، اگر بوتاکس توسط 
و  صورت  آناتومی  مورد  در  کافی  دانش  که  شود  انجام  فردی 
محل قرارگیری عضالت ندارد، ممکن است تبعات متعددی برای 
فرد  هر  اینکه عضالت صورت  دیگر  مهم  نکته  کند.  ایجاد  بیمار 
مورد  باید  فرد  هر  بوتاکس  تزریق  در  است،  متفاوت  دیگری  با 
برای همه  ثابتی  الگوی  نمی توان  و هرگز  گیرد  قرار  دقیق  معاینه 
باید وضعیت حرکت  پزشک  کار  این  انجام  از  پیش  کرد.  تجویز 
ابروها و... را بررسی کند  انداختن  باال  عضالت مثل اخم کردن، 
دو  بین عضالت  تفاوت  و  قرارگیری عضالت  محل  و  قدرت  تا 
نیمه صورت مشخص شود و در صورت تایید، متناسب با شرایط 

فردی، بهترین درمان انجام گیرد.
به خاطر داشته باشید در کارهای زیبایی، جراحی گام آخر است 
روش های  با  را  غیرقرینگی  مثل  مشکلی  بتوان  که  جایی  تا  و 
خواهد  بهتر  روش  این  کرد،  اصالح  کم تهاجمی تر  و  کم هزینه تر 
که جراحی  باشد  ماهیت ضایعه طوری  یا  اینکه شدت  مگر  بود، 

روش ضروری و قطعی باشد.

   دکتر سیدمهدی مدرس زاده
استاد و رئیس مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی ایران

 دکتر حمید شیخ االسالمی

نگاه متخصص چشم پزشکی

نگاه متخصص کودکان

در بعضی موارد، افتادگی پلک به طور مادرزادی در نوزاد دیده 
می شود که علت آن ضعف و عملکرد نادرست عضله باالبرنده 
پلک است. گاهی نیز این مشکل در افراد مسن بروز میکند که 
در واقع افتادگی پلک نیست، بلکه به دلیل افزایش سن، پوست 
پلک شل شده و حالت افتادگی پیدا می کند.اگر افتادگی پلک 
کودک طوری باشد که جلوی مردمک چشم را بگیرد و دیدش 
کم شود، موجب تنبلی چشم خواهد شد که در صورت درمان 
نشدن تا 7 سالگی، قاعدتا دید او برای همیشه کم خواهد شد. 
افتادگی پلک در کودکان به خصوص اگر یکطرفه باشد باید 

جدی گرفته شده و هرچه زودتر اصالح شود. 
 افتادگی پلک و به عبارت بهتر آویزان شدن پوست پلک در 
افراد مسن که از حدود 50 سالگی به بعد اتفاق می افتد، عموما 
مشکل زیبایی است و جراحی نیز به همین دلیل انجام می شود 
اما گاهی در سالمندان حدود سنین 80 سال ممکن است طوری 
باشد که در دید اختالل ایجاد کند و جراحی برای بهبود بینایی 

الزم خواهد بود. 
جراحی افتادگی پلک در افرادی که برای زیبایی این کار را انجام 
می دهند، عموما موفقیت آمیز است و فرد بعدها نیز می تواند 
دیگر اعمال جراحی چشم مثل لیزیک، آب مروارید و... را انجام 
دهد. البته در جراحی افتادگی پلک نیاز به تخصص و تجربه 
کافی است. امکان دارد در بعضی موارد به خصوص در افتادگی 
پلک مادرزادی، پلک به طور کامل بسته نشود که با تجویز پماد 
و قطره های چشم به تدریج بهبود می یابد. در رابطه با کودکان 
باید دقت داشت ترمیم افتادگی پلک، جزو جراحی های مهم و 
حساس محسوب می شود و حتما باید توسط پزشک متخصص 
انجام گیرد تا از بروز مشکالتی مثل بازماندن پلک و در نتیجه 
ایجاد خشکی، عفونت و زخم و... جلوگیری شود. در سنین 
باال، عموما خطری متوجه فرد نیست و صرفا پیامدهای بیهوشی 
و سالمت عمومی فرد مانند هر نوع جراحی دیگری باید مورد 

نظر قرار گیرد.

تنبلی چشم کودکان وضعیتی است که چشم و مغز، آن طور که 
باید هماهنگ با یکدیگر کار نمی کنند. کودکانی که دچار تنبلی 
چشم هستند، در یک چشم بینایی خوب و در چشم دیگر بینایی 
ضعیفی دارند. عوامل متعددی می توانند زمینه ساز این اختالل 
باشند و انجام آزمایش های منظم بینایی به موقع، در تشخیص 
این مشکالت نقش دارند. متاسفانه بیشتر کودکان مبتال به تنبلی 
چشم، شکایتی از مشکالت بینایی ندارند و به همین دلیل، با 
گذشت زمان به بینایی خوب در یک چشم و بینایی ضعیف در 
چشم دیگر عادت می کنند.از زمان تولد تا 8 سالگی، چشم ها و 
مغز کودک ارتباط های حیاتی دارند و هر عاملی که دید را در 
یک یا هر دو چشم مسدود یا تار کند، می تواند باعث کندشدن 
یا جلوگیری از این ارتباط ها شود. اگر چنین اتفاقی بیفتد، ممکن 
است مغز تصاویری که توسط یک یا دو چشم دیده می شود را 
کامال تشخیص ندهد. سپس مغز شروع به چشم پوشی از تصاویر 
دیده شده توسط چشم غیرسالم می کند و درنتیجه چشم به تدریج 
ضعیف تر می شود و قدرت بینایی خود را از دست می دهد. در 

این صورت، به این چشم عنوان »چشم تنبل« داده می شود.

علل، عالئم و عوارض تنبلی چشم
تنبلی چشم کودک می تواند ناشی از افتادگی پلک، آب مروارید، 
انحراف چشم، نزدیک بینی، آستیگماتیسم، نابرابربینی )قدرت 
بینایی متفاوت در دو چشم( و زمینه ژنتیک باشد. در صورت 
ابتالی کودک به تنبلی چشم ممکن است لوچی، انحراف چشم ها 
به صورت مکرر، کج کردن سر برای بهتر دیدن و تاری دید ایجاد 
شود. درمان نکردن به موقع تنبلی چشم، می تواند زمینه ساز از 
دست رفتن بینایی در چشم آسیب دیده شود که معموال دائمی 
است. براساس آمار، تنبلی چشم، شایع ترین علت اختالل بینایی 
تکچشمی در جوانان و میانساالن است. لوچی و از دست دادن 
دید مرکزی نیز از دیگر پیامدهای درمان نکردن تنبلی چشم است. 

ضرورت معاينات دقیق و تشخیص تنبلی چشم
کودکان تا حدود 8 سالگی به بلوغ بصری می رسند، پس از 
آن درمان مشکالت بینایی سخت تر می شود. هرچه تنبلی چشم 
کودکان زودتر تشخیص داده شده و درمان شود، احتمال بهبود 
بینایی و جلوگیری از فقدان دائم بینایی باالتر است. گاهی 
اوقات عالئم آشکاری از یک مشکل بینایی وجود ندارد. از 
این  رو، معاینه ساالنه بینایی در کودکان بسیار اهمیت دارد. این 
معاینات باید در سال های طفولیت و پیش دبستانی آغاز شوند 
تا مشکالت پیش از رسیدن به بلوغ بصری، شناسایی و برطرف 
شود. بیشتر معاینات در مطب متخصص اطفال، مهدکودک یا 
مدرسه انجام می شود و اگر مشکلی تشخیص داده شود برای 
ارجاع  اطفال  چشم پزشک  به  تخصصی  درمان  و  ارزیابی 
خواهدشد.درمان تنبلی چشم شامل مجبور کردن مغز به دیدن 
تصاویری از چشم تار یا ضعیف است تا دید در این چشم 
قویتر شود. این کار با عینک، چشم بند، قطره چشم، جراحی یا 
ترکیبی از آنها انجام خواهد شد.به خاطر داشته باشید موفقیت 
درمان برای کودک شما بستگی به این موضوع دارد که مشکل 
چه زمانی تشخیص داده شود. کودکان زیر 2 سال که تحت 
درمان قرار می گیرند معموال به بهترین نتایج دست می یابند. با 
این حال، تحقیقات نشان داده درمان می تواند در کودکان تا 
سنین نوجوانی نتایج مثبتی داشته باشد. پس از این سن، نتیجه 
و موفقیت درمان قطعی نیست و مطالعات هیچ مزیت قابل توجهی 
را نشان نداده اند. واضح است تشخیص زودهنگام برای بینایی 

فرزند شما در آینده ضروری است.

جراحی افتادگی پلک مانعی برای 
جراحی عیوب چشم نیست

افتادگی پلک یکی از عوامل جدی 
تنبلی چشم کودکان است


