جراحي پلكها
عمل و وضعيت مناسب پلكها براي سالمتي و ظاهر چشم حياتي ميباشند .وجود پوست اضافي
پلك ،پلكهاي افتاده يا پلكهايي كه به درون يا بيرون انحنا داشته باشند ،به فراواني ديده مي-
شوند .چشم پزشك بهترين فردي است كه اينگونه مشكالت را كه ميتوانند باعث ناراحتي چشمي
و حتي تهديد بينايي گردند ،ارزيابي و درمان نمايد .خوشبختانه ميتوان چنين وضعيتهاي پلكي را
با جراحي پالستيك اصالح نمود.
پتوزيس :افتادگي پلك فوقاني
پتوزيس در بدو تولد (مادرزادي) يا با افزايش سن به وجود ميآيد.
به ندرت پتوزيس مادرزادي به نوبه خود به بينايي ضعيف منجر ميگردد چراكه كودكان در اين
حالت معموالً سر خود را براي ديدن به عقب برميگردانند .با اين حال چشم پزشك بايد كودكان
را معاينه نمايد چراكه ممكن است دچار مشكالت چشمي همراه ديگر ميباشند .معموالًجراحي
براي اصالح پتوزيس پيش از دبستان توصيه ميشود تا از چرخش سر به عقب جلوگيري كرده،
ميدان بينايي را بزرگتر نموده و ظاهر شخص بهبود يابد .نوع جراحي متفاوت است و به ميزان
افتادگي بستگي دارد.
با افزايش سن پتوزيس  Involutionalنيز به وجود آيد و ممكن است پس از انجام انواع ديگر
جراحيهاي چشمي يا تورم پلك وخيمتر شود .پتوزيس ممكن است ميدان بينايي را محدود نمايد و
ظاهر نامتعادلي را به وجود آورد .اصالح جراحي شامل كوتاه كردن عضله كه به نوبه خود باعث باز
شدن پلك ميشود.
پوست اضافي پلك:
با گذشت زمان پلك بسياري از افراد پوست اضافي ميآورد .پوست پلك نازكترين پوست است و
حساسترين نقطه نسبت به كشش ميباشد .اين پوست كششي در پلك فوقاني ممكن است ميدان

بينايي را محدود نمايد و ممكن است احساسي از سنگيني و ظاهري خسته را ايجاد نمايد .در پلك
تحتاني چينهاي پوستي آزاد تشكيل ميشوند .ميتوان پوست اضافي در پلك فوقاني را با جراحي
برداشت تا ميدان بينايي و عالئم ديگر بهبود يابند.
برداشتن پوست اضافي در پلكهاي فوقاني و تحتاني ميتواند باعث بهبود زيبايي قيافه شخص
گردد .در صورت وجود هرگونه بافت چربي ممكن است اين بافت همزمان با عمل جراحي برداشته
شود.
الكتروپيون :برگشت خارجي پلك تحتاني
كشش پلك تحتاني ناشي از سن باعث افتادگي پلك به سمت پايين و برگشت آن به خارج مي-
شود .سوختگي پلك يا بيماري پوستي نيز ممكن است موجب الكتروپيون گردد .الكتروپيون مي-
تواند علت خشكي چشمها ،اشك ريزش زياد ،قرمزي و حساسيت به نور و باد باشد .جراحي ممكن
است وضعيت طبيعي پلك را باز گرداند و اين عالئم را بهبود سازد.
انتروپيون :برگشت دروني پلك تحتاني
انتروپيون به طور شايع با افزايش سن رخ ميدهد .عفونت و اسكار (جاي زخم) درون پلك علت-
هاي ديگر انتروپيون ميباشند .هنگامي كه پلك به طرف درون برميگردد مژهها و پوست به چشم
ماليده ميشوند و باعث قرمزي و ناراحتي چشم و حساسيت آن نسبت به نور و باد ميگردند .اگر
انتروپيون درمان نشود ممكن است زخم چشمي تشكيل گردد.
با عمل جراحي ،پلك به سمت بيرون و به حالت طبيعي خود برگشته ،چشم را محافظت مينمايد و
عالئم را بهبود ميبخشد.

جراحي پالستيك پلك:
جراحي پالستيك پلك معموالً يك جراحي سرپايي است كه با استفاده از بيهوشي موضعي انجام
ميگيرد .اگر از آسپرين يا داروهاي حاوي آسپرين يا رقيق كنندههاي خوني مصرف ميكنيد يا
دچار مشكل خونريزي ميباشيد بايد حتماً چشم پزشك خود را آگاه سازيد.
معموالًاين جراحي ،جراحي مطمئني است با اين حال مانند هر جراحي ديگر خطرات ويژهاي به
همراه دارد .جراح چشم پزشك سعي ميكند تا نتيجه متعادلي را ايجاد نمايد اما به دليل تفاوتهاي
درماني موجود بين دو چشم ممكن است گاهي متعاقب جراحي عدم تقارن (پلكها) مشاهده گردد.
” چشم سياه“ پديده شايعي است كه به سرعت برطرف ميشود پس از جراحي ممكن است خشكي
چشم احساس گردد چراكه بستن كامل پلك مشكل مينمايد .با التيام محل جراحي معموالًناراحتي
نيز برطرف ميشود.
عوارض جدي نادر ميباشند .چنين تخمين زده ميشود كه خطر فقدان بينايي كمتر از يك در
 0555جراحي است .به ندرت اسكار (جاي زخم) يا عفونت رخ ميدهند.
پيش از جراحي غالباًانجام آزمايش ميدان بينايي ضروري است.

