پتوزيس در كودكان و بزرگساالن
پتوزيس افتادگي پلك فوقاني است .پلك ممكن است تنها كمي افتادگي داشته باشد يا اينكه
ممكن است به طوركامل مردمك را بپوشاند .در برخي موارد پتوزيس ميتواند بينايي طبيعي را
محدود و يا حتي متوقف نمايد .پتويس در كودكان و بزرگساالن ديده ميشود و معموالً با
جراحي درمان ميگردد.
پتوزيس ميتواند:
* يك يا هر دو پلك را درگير سازد،
* ارثي باشد،
* در بدو تولد ديده شود،
* بعدها به وجود آيد.
پتوزيس كه به هنگام تولد وجود داشته باشد پتوزيس مادرزادي خوانده ميشود .اگر كودك با
پتوزيس متوسط تا شديد متولد گردد ،درمان براي دستيابي به رشد بينايي طبيعي ضروري
ميباشد .چنانچه اين حالت اصالح نشود كودك ممكن است به حالتي به نام تنبلي چشم دچار
گردد اگر تنبلي چشم درمان نشود ضعف بينايي دائمي ممكن است حاصل گردد.
پتوزيس در كودكان
غالباً پتوزيس مادرزادي براثر ضعف رشد عضله باالبرنده پلك به وجود ميآيد.
اگر چه پتوزيس معموالًبه تنهايي ديده ميشود اما نوزادي كه با پتوزيس متولد ميشود ممكن
است ناراحتيهاي زير را نيز داشته باشد:
* ناهنجاريهاي حركت چشمي
* بيماريهاي عضالني
* تومور پلك
* اختالالت عصبي

* خطاهاي انكساري
پتوزيس مادرزادي معموالً با گذشت زمان بهبود نمييابد.
عالئم و نشانهها
واضحترين عالمت پتوزيس در كودكان افتادگي پلك است .كودكان مبتال به پتوزيس غالباً سر
خود را به عقب برميگردانند به نحوي كه چانه آنها به سمت باال بيايد تا بتوانند از زير پلك
نگاه كنند و يا ممكن است ابرو خود را باال ببرند تا پلك نيز كمي باالتر رود .اما پس از گذشت
چندين سال وضعيت غير طبيعي سر ممكن است باعث تغيير شكل سر و گردن شود.
مشكالت ناشي از پتوزيس دركودكان
تنبلي چشم حادترين مشكل همراه با پتوزيس كودكان ميباشد .تنبلي چشم بينايي ضعيف
درچشمي است كه بينايي طبيعي آن در ابتداي دوران كودكي رشد نكند .اين حالت زماني
اتفاق ميافتد كه پلك به شدت افتادگي داشته باشد به نحوي كه ديد كودك را مسدود نمايد.
دراغلب موارد تنبلي چشم هنگامي رخ ميدهد كه پتوزيس باعث تغيير بينايي چشم و در
نتيجه آستيگماتيسم شود رخ ميدهد و باالخره پتوزيس ميتواند انحراف چشم يا لوچي آن را
كه ممكن است باعث تنبلي چشم گردد ،پنهان كند.
چنانچه تنبلي چشم در ابتداي كودكي درمان نشود ،در تمام طول زندگي باقي خواهد ماند.
درمان پتوزيس مادرزادي
در اغلب موارد درمان پتوزيس كودكان جراحي است اگر چه چند اختالل نادر نيز وجود
داردكه ميتوان آنها را با دارو اصالح نمود.
چشم پزشك براي تأييد لزوم جراحي و شيوه مناسب به چند عامل مهم بايد توجه داشته باشد:
* سن كودك
* چنانچه يك يا هر دو پلك درگير شده باشند
* اندازه گيري بلندي پلك
* باالرفتن پلك و قدرت عضله Closing

* مشاهده حركات چشم
به هنگام جراحي عضالت باال برنده پلك محكم ميشوند .در پتوزيس حاد هنگامي كه عضله
باالبرنده بسيار ضعيف باشد ،ممكن است پلك از زير ابرو معلق باشد يا با آن تماس داشته
باشد به نحوي كه عضالت پيشاني ميتوانند پلك را باال ببرند .معموالً پتوزيس متوسط نياز به
جراحي در اوايل زندگي ندارد .كودكان مبتال به پتوزيس چه جراحي شده باشند يا نشده باشند
بايد ساالنه براي تشخيص تنبلي چشم ،اختالالت انكساري و وضعيتهاي همراه ديگر احتمالي
توسط چشم پزشك معاينه شوند .حتي پس از جراحي ممكن است مشكالت تمركز با رشد
چشمها و تغييرشكل آنها ايجاد گردند.
پتوزيس بزرگساالن
علل پتوزيس بزرگساالن
شايعترين علت پتوزيس بزرگساالن جدايي تاندون (زرد پي) عضله باالبرنده از پلك است.
اين فرآيند ممكن است در وضعيتهاي زير رخ دهد:
* در بزرگسالي
* پس از جراحي كاتاراكت يا جراحي چشمي ديگر
* در اثر آسيب چشمي
* در اثر محدوديت عضله باالبرنده يا در صورت وجود تومور چشمي
پتوزيس بزرگساالن نيز ممكن است به عنوان عارضهاي از بيماريهاي ديگر كه عضله باال
برنده يا تأمين عصبي آن را گرفتار كرده باشد مانند ديابت (بيماري قند) رخ دهد.
درمان پتوزيس بزرگساالن
چشم پزشك شما ميتواند موارد زير را ارائه كند:
* ارزيابي جامعي از پتوزيس شما
* روشهاي درماني موجود
* اطالعاتي درباره خطرات و عوارض احتمالي

چشم پزشك ممكن است براي تشخيص علت پتوزيس و طرح بهترين درمان از آزمايشهاي
چشمي ،عكس از زاويه و يا آزمايش-هاي ديگر استفاده نمايد .اگر درمان الزم باشد معموالً
جراحي خواهد بود .گاهي ايجاد چين كوچكي در عضله باالبرنده و پلك ميتواند به اندازه
كافي پلك را باال برد .پتوزيس حادتر نيازمند تماس مجدد عضله باالبرنده و تقويت آن مي-
باشد.
خطرات جراحي پتوزيس
خطرات جراحي پتوزيس شامل عفونت ،خونريزي و كاهش بينايي ميباشند اما اين عوارض به
طور نادر رخ ميدهند پس از انجام جراحي بستن كامل چشم ممكن است مشكل باشد اما اين
حالت موقت است .استفاده از پماد و قطرههاي چرب كننده ميتواند در اين هنگام مفيد باشد.
اگر چه بلندي پلك معموالً بهتر ميشود اما ممكن است پلكها كامالً يكسان به نظر نرسند .در
موارد نادر حركت كامل پلك برنميگردد .دربرخي موارد نيز ممكن است به بيش از يك عمل
جراحي نياز باشد.
خالصه
براي دستيابي به زيبايي ظاهري و بهبود بينايي ميتوان پتوزيس كودكان و بزرگساالن را با
جراحي درمان كرد .معاينه چشم پزشكي منظم و زود هنگام كودكان مبتال به پتوزيس بسيار
حائز اهميت است چرا كه ميتوان آنها را از نتايج جدي تنبلي چشم درمان نشده محافظت
نمود.

