
 

 

 

 
 مجله 

 پزشكي نگاه چشم

 

  هاي پلک ترميم آسيب  

 براي ترميم زخم پلک به چه نکاتي بايد توجه کرد؟  

 هاي اطراف حدقه تغييرات وابسته به سن و بيماري در پلک و بافت 

 هاي رفراکتيو نقش ميتومايسين در جراحي    

 آناتومي چشم، حدقه و فضاهاي اطراف چشم راديو  

   
 

 

پزشكي نشريه علمي مركز چشم

 نگاه
 

 

 زمستان          4 شماره            4سال 

8315 
 

 61 درپيپي
 



 

  

 

 فهرست

 
 نامه سردبير

..............................................................

..............................................................

..............................................................

   3 صفحه ...

 آورد دست

 هاي پلک ترميم آسيب  

.........................................................

.........................................................

 4 صفحه............ ......................

  براي ترميم زخم پلک به چه نکاتي بايد توجه کرد؟

.........................................................

 12 ... صفحه.....................................

 هاي اطراف حدقه تغييرات وابسته به سن و بيماري در پلک و بافت

.........................................................

 33 ............ صفحه

  هاي رفراکتيو ميتومايسين در جراحينقش

.........................................................

 .......................................................

 33 صفحه

 سخني تازه



 

  

 

 فهرست

  راديوآناتومي چشم، حدقه و فضاهاي اطراف چشم 

.........................................................

 44 صفحه .........................................

 تجربهيک 

  !هر بيشه گمان مبر که خالي است، شايد اکسپالسيو خفته باشد

.........................................................

 35....... صفحه ..........

 



 

 

 

 راهنماي تنظيم مقاالت

پزشكي است. كننده مطالب مرتبط با چشمپزشكي نگاه، بازگومجله چشم

اين مجله پذيراي مقاالت پژوهشي، مقاالت مروري، گزارش موارد بيماري، 

پزشكي هاي معتبر چشممجلهچنين ترجمه مقاالت گردآوري و تلخيص و هم

ان و بازخواني د. مقاالت ارسالي پس از طرح در جلسه شوراي دبيرباشمي

 و در صورت تاييد، منتشر خواهد شد. اعضاي شورا

 

 شرايط مقاالت ارسالي:

( مقاله، پيش از اين در مجالت 1

 زبان ديگر منتشر نشده باشد.فارسي

( متن مقاله، روان و داراي 2

 فارسي باشد. درستنگارش 

 Word 2222( متن مقاله، در محيط 3

تر، به قلم هاي نوينيا نگارش

تايپ  11ازه نازنين و با اند

و  1Aگردد. سپس بر يك روي صفحه 

خط پرينت  5/1با رعايت فاصله 

 گرفته شود.

گذاري ( صفحات مقاله، حتما شماره1

 شوند.

( هر مقاله بايد داراي يك 5

و  شناسنامه شامل عنوان فارسي

 انگليسي مقاله، نام نويسندگان و

اي نويسندگان جايگاه علمي و حرفه

 باشد. 

هشي بايد داراي ( مقاله پژو6

هاي عنوان، چكيده، مقدمه، روش بخش

گيري ها، بحث و نتيجهپژوهش، يافته

 و منابع باشد.

( مقاله مروري بايد داراي 7

هاي عنوان، چكيده، مقدمه، متن بخش

 گيري و منابع باشد.اصلي، نتيجه

( مقاله گزارش موارد بيماري 8

بايد شامل چكيده، مقدمه، معرفي 

گيري و منابع و نتيجهبحث  ،بيمار

 باشد.

( حفظ اسرار پزشكي بيماران در 9

هر مقاله، ضروري است. بنابراين 

اي كه موجب بايد از هرگونه اشاره

شناسايي بيمار گردد، خودداري 

شود. در صورت نياز به چاپ تصوير 

تا حد امكان رضايت  چهره افراد،

كتبي بيمار اخذ شده باشد. به هر 

قي اين امر بر حال، مسووليت حقو

 عهده نويسنده مقاله خواهد بود. 

( شيوه ارجاع منابع در متن و 12

 تنظيم منابع در انتهاي مقاله:

منابع بايد به ترتيب ارجاع در 

گذاري و مرتب شوند. به متن، شماره

هاي نگارشي ). ، : ؛ كاربرد عالمت

...( در تنظيم منابع دقت گردد. 

عاليم مزبور بسته به نوع  ،در زير

 اند. منبع، به كار گرفته شده

نام نويسنده يا  :مقاله( 1-12

نويسندگان، عنوان مقاله، نام 

اختصاري مجله و سال انتشار؛ 

 شماره مجله: شماره صفحات.

نام نويسنده يا  :كتاب( 2-12

نويسندگان كتاب. عنوان كتاب. 

. شهر محل انتشار:  (edition)شماره چاپ

 كت ناشر؛ سال انتشار.شر

م نويسنده ( فصلي از كتاب: نا3-12

عنوان فصل.  يا نويسندگان فصل.

نويسنده  و سپس نام (:In) در: كلمه

عنوان يا نويسندگان خود كتاب. 

كتاب. شماره چاپ، شهر محل 

انتشار: شركت ناشر؛ سال انتشار: 

 .شماره صفحات فصل

در مورد نوشتن نام ( 1-12

يا مقاله، نام تا نويسندگان كتاب 

نفر )درصورت وجود( نوشته شود و  6

نويسنده،  6در صورت وجود بيش از 

نام بقيه نويسندگان به صورت 

 et alزبان( يا همكاران )منابع فارسي

 آيد. )منابع غيرفارسي( مي

در مورد منابع ( 5-12

زبان، ابتدا نام غيرفارسي

حرف اول نام اول خانوادگي و سپس 

شود. در مورد وشته ميو نام دوم ن

زبان، ابتدا نام منابع فارسي

خانوادگي و سپس نام كامل نويسنده 

 شود. نوشته مي



 

 

 

 راهنماي تنظيم مقاالت

هاي در مورد مقاالت مجله( 6-12

له نوشته مج، نام كامل زبانفارسي

شود و پس از سال انتشار پيش از مي

مجله، شماره دوره )شماره شماره 

 شود. نيز نوشته مي سال( مجله

شده، مقاالت و تصاوير دريافت( 7-12

شوند و در دفتر مجله بايگاني مي

 مسترد نخواهند شد. 

  ،مسووليت صحت مندرجات هر مقاله

اعم از متن و منابع، به عهده 

نويسنده يا نويسندگان مقاله است 

و اين نشريه گرچه در راستاي 

كند، احراز صحت مندرجات تالش مي

  مسووليتي در اين خصوص ندارد.
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 نامه سردبير

 به نام خدا
 

 نامه سردبير 

 دکتر بهزاد يخشي 
 

در اين شماره مجله نگاه سالم. 

طه نحوه با همت خانم دکتر آل

ها به طور برخورد با ضايعات پلک

جامع و کامل مورد بررسي قرار 

چه گرفته است. مرور دوباره آن

که در مورد ضايعات پلکي همه ما 

پزشکان بايد بدانيم با چشم

طه خانم دکتر آل نگارش شيواي

 انشاءهللا مفيد خواهد بود. 

که از سرکار خانم دکتر احمدي 

اين شماره افتخار همراهي ايشان 

در هيات تحريريه مجله نصيب ما 

هم در مورد نحوه و گرديده است 

داليل مصرف ميتومايسين در 

هاي رفراکتيو مقاله کاملي جراحي

نمودند که در  ارايهرا به مجله 

هينه از اين دارو در استفاده ب

هاي فوق راهنماي همکاران جراحي

 محترم خواهد بود. 

در بخش سخني تازه 

راديوآناتومي چشم، حدقه و 

فضاهاي اطراف چشم به طور کامل 

طه توضيح توسط خانم دکتر آل

داده شده که از اين مقاله به 

عنوان مرجع در زمان بررسي 

هاي مربوط به موارد فوق عکس

 خوبي استفاده نمود.  توان بهمي

اميدوارم اين شماره در تامين 

قسمتي از نيازهاي علمي شما 

 همکاران ارجمند مفيد باشد.

 

  خدانگهدارتا شماره بعد 
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 هاي پلکترميم آسيب

 
 پزشکي نگاهمرکز چشم -فلوشيپ استرابيسم و آکولوپالستي :دکتر مريم آل طه

 
با موارد تمام چشم پزشکان 

مواجه  تروماي چشم و پلک 

برخورد با بيمار  روش .شوندمي

ترومايي بايد به نحوي باشد که 

نتيجه ترميم اوليه را به 

رساند, نياز به ترميم حداکثر ب

و از نظر  کاهش دهده را ثانوي

قانوني نيز براي پزشک 

هاي پلک سيبآفرين نباشد. آمشکل

ناشي از برخورد با اجسام تيز 

يا کند, مواد سمي يا تماس با 

منبع حرارتي و الکتريکي 

همزمان  عاملگاه چند  د ونباشمي

تصادف از جمله که د نوجود دار

توان ذکر را مي بيلبا اتوم

 .نمود

 

 شيوع

که  است ترين علتيشايع تروما

ر به ترميم پلک تحتاني جمن

شايع ترميم گردد. دومين علت مي

جراحي  در جريانپلک تحتاني 

در  پزشک است. اکولوپالستيک

المالي ) ابتدا  بايد اجزاء پلک

را  يا هر دو(خلفي,  ،قدامي

هاي آسيب سپس .تعيين نمايد

سيب به کانتوس آ, ضخامت پلکتمام

و سيستم خارج  داخلي و خارجي

. بهتر است مشخص گردد کننده اشک

هاي پلکي قدم سيبآبراي ترميم 

صورت  به اين ،به قدم پيش رفت

که ابتدا سعي در ترميم مستقيم 

 اگر نمودپلکي آسيب و اوليه 

پذير نبود از انامک اين امر

يا فلپ  پيوند و يز جانبيکانتول

 .شودميبافتي استفاده 

 

 کيهاي آسيب پلمکانيسم

پلکي را  هاي آسيبمکانيسم

بندي توان به صورت زير دستهمي

 کرد:

 در اين نوع : تروماي نافذ

هايي با لبه صاف ها زخمآسيب

بدون از بين رفتن بافت ايجاد 

شود هرچند جدا شدن کامل بافت مي

نيز گزارش شده است تروماهاي 

سيب آهمراه با ممکن است نافذ 

ساير چشم, عضالت خارج چشمي و يا 

ه و نيز همراه با جسم اعضاي حدق

 د.نباشخارجي 

 در اين حالت :تروماي کند 

نکروز , هاي نامنظمزخمي با لبه

شدگي بافت و خراشيدگي و گاه جدا

شود، اين ايجاد ميهاي بافتي تکه

تر از تروماي نافذ شايع وضعيت

 شود.ديده مي
گاز گرفتگي ترکيبي از تروماي 

پارگي  نافذ و کند است و ايجاد

همراه  نموده و شدگي بافتو کنده

با احتمال باالي عفونت بافتي 

 .است
 

 برخورد با بيمار مبتال به آسيب پلکنحوه 

در برخورد با بيمار ضربه 

ضمايم کره ديده, ترميم ضايعات 

 در درجه دوم اهميت (adnexa) چشم

دارد. بنابراين تنها بعد  قرار

 يم حياتي پايداراز برقراري عال

اه تنفسي باز و جريان خون ر)

بايد به بررسي آسيب  (طبيعي

ضمايم آن وارده به چشم و 

هاي مجزاي در آسيب .پرداخت

ها ترميم فوري يا تاخيري آدنکس

هاي بستگي به وضعيت بافت
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 هاي پلکترميم آسيب -دکتر مريم آل طه

, هماتوم تورمديده  از نظر آسيب

 که دارد. در صورتي و عفونت

تورم شديدي در بافت وجود داشته 

که ترميم به باشد بهتر است 

 تا بهبودي نهايي تاخير بيفتد و

رس سرد و بيمار با کمپ

. از گيري شودبيوتيک پيآنتي

پزشک مجرب و طرفي عدم وجود چشم

اق عمل براي ترميم تتجهيزات ا

کاناليکول از علل تاخير در 

 ترميم است.
در بيماري که از نظر ساير 

هاي بدن مشکل حادي ندارد قسمت

وارده به ماي در برخورد با ترو

بايد  کره چشم ابتدا ضمايم

يي و ديد هر وضعيت سيستم بينا

حفظ ديد  .دو چشم ارزيابي گردد

اهميت زيادي دارد و بايد قبل 

 .ن توجه شودآاز ترميم پلک به 

کمک  يگرفتن شرح حال بيمار

آسيب  کند.زيادي به تشخيص مي

اجسام با سرعت وارده ناشي از 

قابل سيب آ به نفع وجودباال 

توجه بافت نرم دور از محل ضربه 

ست. بررسي و ورود جسم خارجي ا

سيب وارده دقيق نشانگر ميزان آ

 است. 

پزشک در هنگام گرفتن شرح چشم

 گزارش حال از بيمار مصدوم بايد

ساير پزشکاني که بيمار را 

نيز مرور اند را معاينه کرده

نمايد و از جمله به وضعيت 

ساير  زمانهوشياري, آسيب هم

ها, آخرين وعده غذايي, اندام

آلرژي و وضعيت واکسيناسيون 

وارد  نحوهکزاز توجه نمايد. 

قرار توجه بايد مورد آمدن ضربه 

توان با کمک آن مي گيرد و

هاي همراه مانند سيباحتمال آ

ها و گردن و وسعت آسيب به آدنکس

احتمال وجود جسم خارجي را حدس 

 تصادف موتور و شکستندر زد. 

همراه با  ، ترومامحافظشيشه 

جسم خارجي و از بين رفتن بافت 

هاي گازگرفتگي همراه زخماست. 

هاري ...( و مانند با عفونت )

از بين رفتن بافت است. در 

توسط  مواردي که گاز گرفتگي

باشد بايد به هپاتيت و انسان 

در نهايت . توجه نمودايدز نيز 

کوچک پلک  و هاي نافذدر زخم

سيب به گلوب را آتمال بايد اح

 هميشه در نظر داشت.

گرفتن شرح حال در رابطه با 

نحوه بروز تروما اساس 

نحوه برخورد و  زي برايريبرنامه

دهد. تروما را تشکيل مي درمان

علت و شرايط ايجاد حادثه  ,زمان

بايد تعيين شود. بسياري از 

هاي اطراف تروماهايي که به بافت

رساند ها آسيب ميو پلک حدقه

سيب به گلوب است. هر همراه با آ

گونه کاهش در ديد يا درد شديد 

 شود. ارزيابي دقتبه چشمي بايد 

درمان در محل بروز حادثه يا 

 شاملشود و در اورژانس شروع مي

شستشو با آب,  ,دبريدمان زخم

خارج کردن اجسام  ,بافت يدستکار

 وبيوتيک تجويز آنتي, خارجي

 در صورتي. باشدمي واکسن کزاز

که احتمال گاز گرفتگي توسط 

حيوان يا انسان مطرح باشد بايد 

اطالعات در رابطه با محل وقوع 

حادثه, صاحب حيوان و رفتارهاي 

غيرطبيعي پرسيده شود و به 

اطالع داده  نيز مقامات محلي

که گازگرفتگي  در صورتي شود.

انسان باشد در رابطه با  توسط

ايدز و هپاتيت بايد  ،عفونت

 بررسي الزم انجام شود.

ف داروهاي دانستن سابقه مصر

 ضدانعقادي مانند آسپرين  و

لرژي دارويي آساير داروها و 

مهم است. سابقه واکسيناسيون, 
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يا ساير  شکلخوني داسيکمبيماري 

 , مصرف الکل،هاي جديبيماري

دارو و نام پزشک خانواده بايد 

 پرسيده شود. 

درنالين در بيماران مصرف آ

که  يکل سل منع دارد. در صورتيس

 باشدنياز به بيهوشي عمومي 

خرين با زمان آ بايد در رابطه

 وعده غذايي پرسيده شود.

نارسايي  شرايطي مانند

احتقاني قلب، پرکاري تيروئيد، 

نارسايي کبد و کليه، فشار خون 

 و ضعف سيستم ايمني باال، ديابت

 کند.احتمال ترميم زخم را کم مي

نهايي ي که در نتيجه ساير عوامل

گذارند شامل جراحي تاثير مي

هاي اشعه بافت ،اياختالالت تغذيه

اختالالت عروقي در  ،ديده و ملتهب

هاي بيماري ،بيماران سيگاري

يد و يمصرف استرو ،من ريهمز

ضدانعقادي و شيمي ترکيبات 

 .هستنددرماني  

 
 معاينه باليني 

معاينه بيماران با از هدف  

هاي اطراف اربيت افتتروماهاي ب

سيب آتعيين وسعت  ،هاو پلک

سيب به آوارده است )به ويژه 

هاي صورت  و چشم و سايربافت

هاي سيبآ. بايد با دقت (مغز

وارده در پرونده ثبت شود و در 

ن عکس گرفته آصورت امکان از 

شود. در بيماراني که وضعيت 

هوشياري مناسبي ندارند تنها به 

تفا نموده و يک معاينه سطحي اک

تر را به زمان ديگري بررسي بيش

در اين موارد و  کنيم.موکول مي

سيب به آکه احتمال  در صورتي

گلوب وجود داشته باشد يک محافظ 

دهيم تا مانع روي چشم قرار مي

تر به چشم صدمات بيش نمدآوارد 

 شود. 

معاينه کامل در همه بيماران 

تر به سيب ديده با توجه بيشآ

 APD  (afferent pupillary, اييحدت بين

defect) مردمک, فشار داخل  عملکردو

 بررسي کل ساختمان چشمچشم و 

 بايد انجام شود. 

در تروماهاي وارده به 

هاي اطراف اربيت و پلک بافت

بايد  عمق و گسترش پارگي, 

شکستگي استخوان در محل تروما و 

زخم  وجود جسم خارجي بررسي شود.

تشو سامي شرآبايد با دقت و 

بايد در صورت امکان  و داده شود

تا اجسام شود پلک برگردانده 

اجسام خارجي ن يا آخارجي زير 

 .خارج گرددها در فورنيکسموجود 

از نظر  بايد هاوضعيت پلک

, پوست يا تارس  پارگي لبه

هاي پلک در پارگي .بررسي شود

همراه با  ممکن است ناحيه داخلي

و باشد پارگي سيستم اشکي 

و  (probing) زدنميلتوان با مي

ن را رد کرد. جهت آتشو وجود سش

لواتور از عضله بررسي سالمت 

ن ييخواهيم از سمت پابيمار مي

 به سمت باال نگاه کند و ميزان

پلک را با سمت سالم  بيرون زدگي

وجود چربي در  کنيم.مقايسه مي

که عمق ضايعه  دهدنشان ميزخم 

ين موارد در ا. رسدمياربيت  به

, آسيب نهفته به چشمبايد وجود 

, عضالت خارج چشمي و بيناييعصب 

نيز جسم خارجي در اربيت را در 

در  هر گونه اختاللي نظر داشت.

 والريس ياـاربيک عضله کردـعمل

 منجر به lagophthalmos وجود

 در صورتي شود.مي بازماندن چشم

که همزمان پارگي در چشم وجود 

از پمادهاي  بايدنداشته باشد 

سيب کننده جهت پيشگيري از آنرم

به قرنيه استفاده شود. در 

م جراحي مواردي که تا زمان ترمي
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اي وجود فاصله زماني قابل مالحظه

گاز مرطوب و آغشته  بايد دارد

روي زخم صورت و پلک  به سالين

اين عمل از خشک شدن  .قرار داد

سيب به بافت آهاي زخم و لبه

 يدکند. دي ميشده جلوگيرکنده

قبل و بعد از جراحي  بيمار بايد

 شود. ارزيابي

ن شرح حال بايد در هنگام گرفت

وضعيت قبلي ديد, استفاده از 

, ي همراههاعينک و بيماري

هاي  قبلي چشم و سيبآها و جراحي

مورد سوال را نيز  ضمايم آن

 .قرار داد

ها ابتدا در هنگام معاينه پلک

سيب آد و ها معاينه شونبايد چشم

که  ن رد شود. در صورتيآزمان هم

ها را چشم سالم باشد پلک

ها را گردانيم و فورنکسبرمي

ها کاگر تورم پل .کنيمتميز مي

از  بايد دنقابل توجه باش

براي معاينه کمک  desmarreرترکتور 

 اين وسيلهگرفت. در صورتي که 

در دسترس نباشد از يک گيره 

کنيم. کاغذ خم شده استفاده مي

ها را بايد از نظر وجود جسم پلک

خارجي و يا لنز تماسي بررسي 

م معاينه بايد انمود. در هنگ

عضله لواتور,  وارده به آسيب

, تاندون کانتوس داخلي و خارجي

و عصب سوپرااربيتال کاناليکول 

ال را بررسي و اينفرااربيت

خم پلک به زنمود. وجود چربي در 

سيب آنفع پارگي سپتوم و 

عضله باالبرنده پلک  تمالي اح

است. در مصدومي که هوشيار است 

بايد عملکرد عضله باالبرنده پلک 

را بررسي نمود. گرد شدن زاويه 

سيب به ليگامان آکانتوس به نفع 

.  اگر پونکتوم دباشکانتوس مي

جابجا شده باشد يا محل پارگي 

تر از پونکتوم باشد بايد داخل

 ،احتمال پارگي کاناليکول با

اگر پارگي  صورت گيرد. زدنميل

در ناحيه فوقاني داخلي و نزديک 

لبه اربيت باشد بهتر است قبل 

حسي منطقه فوق از تزريق ماده بي

را از نظر آسيب به عصب 

 ل نمود.سوپرااربيتال کنتر

سيب وارده را بايد در وسعت آ

آن را يا  يادداشت نمودپرونده 

. دادبا کشيدن يک تصوير نشان 

توان از محل رت امکان ميدر صو

عمل ه ب برداريعکسسيب پلکي آ

جهت از چند  برداريعکسورد. آ

 نشان دادناهميت دارد. براي 

و طرح درماني سيب وارده و شدت آ

ي ارزيابي ميزان بهبود بعد

برداري بسيار اهميت دارد عکس

چرا که اغلب بيماران از ميزان 

 سيب وارده آگاهي ندارند.آ

براي  ديولوژيهاي رابررسي

آسيب وارده به تعيين ميزان 

بيت و وجود جسم هاي ارستخوانا

. در مواردي خارجي ضرورت دارد

جسم خارجي عمقي  وجود به مشکوک

بهتر است از تصويربرداري کمک 

جسم  اسکنتيسي .گرفته شود

, خونريزي , شکستگي اربيتخارجي

رتروبولبار و پارگي گلوب را 

اي ي شيشه. جسم خارجدهدمينشان 

بر حسب اندازه و ميزان سربي که 

راديوگرافي رويت در دارد قابل 

ه جسم خارجي چوبي را ب است.

زيرا توان تشخيص داد سختي مي

با (isodense) چگالي يکساني چوب 

که جسم  در صورتيدارد.  چربي

خارجي فلزي در اربيت وجود 

 کمک گرفت. MRIاز توان ندارد مي

ه چند قبل از جراحي بايد ب

توجه نمود که بر روي  عامل

نتيجه عمل و نحوه ترميم آسيب 

شامل  اين عوامل گذارد.تاثير مي

گيري آسيب اندازه و موقعيت قرار
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, وضعيت بافتي, سن بيمار

هاي اطراف محل رساني بافتخون

, مدت هاي قبلي, درمانآسيب ديده

 عواملزمان ايجاد زخم و ساير 

 مانند سابقه راديوتراپي يا

 عف سيستم ايمني وضهاي مبيماري

 .باشندمي غيره

به ترميم  دليلي اقدامه اگر ب

مراقب  بايد ضرورت دارد،تاخيري 

قرنيه  که محافظت کافي از بود

و بعد از تميز به عمل آيد 

زخم را تا  ،سيبآنمودن محل 

داشت. زمان ترميم مرطوب نگه 

هاي درماني پوشش از توانمي

مانند  (plastic occlusive dressing) پالستيکي

 نچه براي پوشاندن محل تزريقآ

شود همرا با وريدي استفاده مي

بيوتيک بر روي قرنيه نتيپماد آ

ز همچنين ا کرد.استفاده 

بيوتيک سيستميک نيز نتيآ

 . شودمياستفاده 

عملکرد  براي ترميم پلک، اصالح

ظاهر آن اهميت دارد. نيز پلک و 

رين دست آوردن بهته براي ب

نتيجه بايد از آناتومي اطالع 

سيب اوليه آهر چه  دقيق داشت.

تر باشد نتيجه جراحي بزرگ

هاي سيبآدر  .تر استضعيف

هاي اطراف حدقه اغلب نياز بافت

است با يک جراح فک و صورت 

 مشاوره شود.

بايد هاي پلک را تمام بافت

رساني با توجه به خون ؛حفظ نمود

حتي ها دارد بااليي که پلک

 نيز ظاهر ايسکميکه هاي ببافت

 د. نياببهبود مي

 ارزيابي سيستم اشکي 

سيب به آدر مواردي که احتمال 

هاي سيبآدر  به ويژهسيستم اشکي 

ناحيه کاناليکول داخلي وجود 

شستشوي کاناليکول و  ،دارد

 کند.به تشخيص کمک مي آن زدنميل

براي جلوگيري از هماتوم حدقه 

از  يد با دقت، باراحيبعد از ج

, کمپرس سرد و کوتريزاسيون

محکم  خيلي هم پانسمان زخم که

ن استفاده نمود. پانمسانباشد 

تواند به بينايي فرد مي يفشار

 آسيب برساند.

قبل از انجام جراحي بر روي  

يمار بايد با ب ضمايم چشمو  پلک

 و همراهان وي در رابطه با از

, ظاهر ناخوشايند بين رفتن ديد

مال نياز اسکار پوست و احت, پلک

در . به جراحي بعدي صحبت شود

رغم علياذعان نمود که بايد  ضمن

استاندارد  جراحي در شرايط کامالا 

درجاتي از اسکار بر جاي خواهد 

 ماند.

واکسن کزاز  از اگر بيمار قبالا 

يا واکسيناسيون  استفاده نکرده

بايد طبق است،  ناکاملي داشته

سن کزاز به پروتکل معمول از واک

 همراه باليتر ميلي 5/0ميزان 

( واحد 050) بولينوايمونوگل

 .شوداستفاده 

هاي ناشي از گازگرفتگي در زخم

حيوانات احتمال عفونت با 

عددي مانند هاي متميکروارگانيزم

و  استرپتوکوک, پاستورال

باکتروئيدها وجود دارد. يک 

عفونت بالقوه شديد ناشي از 

 Dysgonic نامميکروارگانيسمي به 

fermenter type 2 ها در گاز گرفتگي سگ

هاي در تمام زخم يد.آوجود ميه ب

گرفتگي بايد ناشي از گاز

 تشوي فراوانسدبريدمان زخم و ش

صورت  ( حتماا )مثالا با باسيتراسين

بيوتيک وريدي تزريق آنتي گيرد.

, کريستال سيلينمناسب مانند پني

و سيلين مپيآ ،سفازولين

کتام بر حسب نوع باکتري سولبا

هاي گاز گيرد. در زخمصورت مي

 ازساعت  02گرفتگي که بيش از 
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اگر مشکلي در  ،شته باشدذآن گ

رابطه با محافظت از قرنيه وجود 

با زخم ترميم  ،نداشته باشد

تشکيل بافت گرانوليشن ترميم 

 .شودانجام مي

علت گاز ه هايي که بپارگي

د گرفتگي انسان يا حيوان ايجا

شود همراه با عفونت مي

  هاي موجود درميکروب

ان ـان است. دبريدمـور دهـفل

ن آتشوي سزخم و ش

هاي زخم را کاهش ميکروارگانيزم

 با شکل هايدهد. زخممي

را بايد با ايجاد شدگي سوراخ

در  ؛نمودبافت گرانوليشن ترميم 

را اليه  بقيه موارد بايد زخم

 مايع در آن تا کرداليه بخيه 

مع نشده و کانوني براي عفونت ج

هاي ناشي از زخم نگردد و

ساعت  02گازگرفتگي که بيش از 

با  ن گذشته باشد را بايدآاز 

ترميم بافت گرانوليشن  تشکيل

 .نمود

بيوتيک قبل از جراحي آنتي

و بعد از آن  شودتجويز ميوريدي 

بيوتيک آنتيروز  5-7به مدت 

 .  شودداده ميخوراکي 

در ميکروبي فلور  ترينايعـش

, استرپتوکوک ازگرفتگيـزخم گ

هوازي بيهاي روبـميک, پاستورال

 Eikenella corrodens باکتروئيد,مانند   

ي گاز برا است. dysgonic fermenter type2و

 DF2 گرفتگي سگ با احتمال عفونت

تزريق وريدي داروي تجويزي 

 2تا  0به ميزان  Gسيلين پني

عت در سا 2ميليون واحد هر 

واحد به ازاي  75000بالغين و 

هر کيلوگرم وزن بدن در اطفال 

دوز منقسم  6تا  2به صورت 

 باشد.مي

ور آاين يک عفونت شديد مرگ

عفونت ناشي از  لاست. براي کنتر

ن پنسيلين فلور دهان انسا

 500نفيسيلين  وکريستال 

کفايت ساعت  2گرم وريدي هر ميلي

 کند. مي

کالو وآموکسيکو لين سيآموکسي

گرم به ازاي هر ميلي 20 با دوز

ساعت با  8کيلوگرم وزن بدن هر 

پوشش گرم ميلي 500حداکثر ميزان 

ها از کافي براي ساير ميکروب

استافيلوکوک  ها وهوازيجمله بي

فراهم سيليناز مقاوم به پني

کند و داروي مناسبي براي مي

کنترل عفونت ناشي از گاز 

 ن است. گرفتگي سگ و انسا

 600کليندامايسين به ميزان 

گرم به صورت تزريق ميلي 000تا 

و وريدي براي درمان استاف 

ساير  ها مناسب است.هوازيبي

اين هاي خوراکي شامل بيوتيکآنتي

 باشند:ترکيبات مي

-  Cefuroxime خوراکي 

- cefuroxime   وريدي 

- ceftriaxone  وريدي 

 

 عفونت ازگيري پيش : 

 ايمني در برابروضعيت بايد 

کزاز را در هر مصدوم بررسي 

 00در مواردي که بيش از  .نمود

سال از واکسن کزاز گذشته باشد 

شود. واکسن دريافت  بايد دوباره

هاي سطحي و تميز د زخمدر مور

توکسوئيد کزاز در   تنها تزريق

جز ه ب همه بيماران کافي است

سال گذشته  00براي کساني که طي 

کامل واکسن دريافت  يک دوره

کثيف  هايبراي زخم کرده باشند.

براي همه بيماران  بايد و عمقي

مگر در  ،شودد تزريق يتوکسوي

مواردي که يک دوره کامل واکسن 

سال گذشته دريافت کرده  5طي 

 , عالوه بر اينباشند
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ايمونوگلوبولين کزاز عضالني يا 

نيز واحد  050زيرجلدي به ميزان 

 .گرددبايد تجويز 

هاري در حيوانات وحشي همچنان 

شايع است و تعدادي انسان 

ساليانه در اثر ابتال به آن 

که حيوان  در صورتي .ميرندمي

بايد به مدت  مشکوک خانگي باشد 

داشت تحت نظر  روز حيوان را 00

اگر  م بيماري ظاهر شود.يتا عال

حيوان مشکوک وحشي باشد بايد 

براي  آنکشته شده و نمونه مغز 

روس هاري بررسي شود. در هر وي

صورت با وجود شک به بيماري 

هاري  IGهاري بايد واکسن و 

 . در اين مواردتزريق شود

 ايميون گلبولين انساني هاري

واحد به ازاي هر کيلو  20-00)

انساني هاري  و واکسنوزن بدن( 

سي سي 0در ابتدا  .شودتزريق 

و بعد روز  شودميواکسن تزريق 

هاي تزريق 08 , و 02,  7, 3

. گيردميبعدي انجام 

را دو هاري ايمونوگلوبولين 

کنيم بخشي را در اطراف قسمت مي

در عضله تزريق  ديگرو بخش زخم 

 شود.مي
رساني غني با توجه به خون

براي  هاي اطراف چشم و پلکبافت

هر زخمي نياز به تجويز 

 بيوتيک نيست.پروفيالکسي آنتي

زخم و , دبريدمان شستشوي کافي

برداشتن اجسام خارجي در اغلب 

موارد براي پيشگيري از عفونت 

تميز و در يک زخم  کند.کفايت مي

در ناحيه سر و گردن  غيرآلوده

ها, جراحي بر روي سينوس مانند

 حفره بيني و نازوفارنکس و حلق

يا   سفازولين تک دوز تزريق

قبل از جراحي کليندامايسين 

افي بدون تکرار بعد از جراحي ک

ايجاد پوشش  در تروماها است.

روز  5-00بيوتيکي به مدت آنتي

بهتر است که از و الزم است 

نسل سوم براي  هايسفالوسپورين

چرا  ،پروفيالکسي استفاده نشود

نه تنها گران اين ترکيبات که 

بلکه به اندازه سفازولين  هستند

بر روي استافيلوکوک موثر 

ن آو استفاده از د نباشنمي

د مقاومت در ايجا

  کند.مي هاارگانيزمميکرو

 050کالو کوآموکسي بيوتيکآنتي

در روز بار گرم سهميلي 500تا 

گرم ميلي 300 کليندامايسين يا

صورت خوراکي بعد ه ساعت ب 6هر 

بيوتيک جاي آنتيه از عمل ب

وريدي پوشش کافي براي اکثر 

 کند.ها ايجاد ميعفونت

 

 هاي آزمايشگاهي:بررسي  
هاي نها به معدودي تستت

در بيماران نياز  زمايشگاهيآ

 .بيوشيمي خون و CBC از جمله است

در صورت مصرف داروهاي ضد 

هاي مربوطه بايد دي تستانعقا

. در صورت نياز بايد انجام شود

سطح خوني دارو و الکل را بررسي 

نمود و از نظر هپاتيت و ايدز 

آزمايشات سرولوژي را انجام 

 .داد

 

 انعقادي وضعيت : 
هاي نرم صورت, پوشش بافت

ها و مخاطي مسير بيني و سينوس

رساني قابل ها و اربيت خونپلک

در علت همين ه ب ،توجهي دارند

مال حين جراحي و بعد از آن احت

.  خونريزي قابل توجه وجود دارد

تاخير در ترميم زخم به مدت چند 

هاي ساعت موجب برقراري واکنش

و ارزيابي  انعقادي طبيعي شده

 کند.حين عمل را تسهيل مي

ه طور مزمن بيماراني که ب
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انعقادي آسپرين يا داروهاي ضد

نمايند در حين جراحي و مصرف مي

يا بدنبال ضربه خونريزي شديدي 

قبل از جراحي  د.نکنپيدا مي

عضالني يا زيرجلدي تزريق 

گرم هر ميلي 05تا  K 00ويتامين 

ني طوال ساعت زمان پروترومبين 2

 کند.ساعت کم مي 6-8را به مدت 

ن همراه با رف ليدوکاييمص

حين جراحي  0 :000/000آدرنالين 

کار بردن گاز آغشته به ه و يا ب

-00يا کوکائيندرصد  0درنالين آ

ه است. کم نيز کمک کنند درصد 2

 000 به ککردن فشار سيستولي

تر در زمان و کممتر جيوه ميلي

ک جراحي در شرايط انتخابي کم

از هموستاز با کوتر  کننده است.

پوالر نيز يا مونو پوالرباي

 استفاده کرد.توان مي

 

 بهداشت (hygiene :زخم ) 

از قطره  شستشوي زخمقبل از 

حس نمودن چشم راکائين براي بيتت

 قرنيه محافظ. شودمياده استف

بيوتيک براي همراه با پماد آنتي

کننده است. چشم کمک حفاظت از

دقيق و دستکاري زخم را معاينه 

عي ضبايد تا زماني که بيحسي مو

ايم به تاخير انجام نداده

پوست اطراف زخم را با  انداخت.

کنيم ولي محلول بتادين تميز مي

از آن براي تميز کردن داخل زخم 

 نبايد استفاده نمود.
زخم را با سالين گرم به 

 دهيم.ميزان کافي شستشو مي

Stevenson  وستاتيکهيدراز فشار 

 شماره ايجاد شده توسط يک سوزن

متصل سي سي 00که به يک سرنگ  00

تشوي زخم استفاده ساست براي ش

جاي سوزن از ه توان بمي کند.مي

يک کاتتر  يا پالستيکيکانوالي 

تشوي سش وريدي نيز استفاده کرد.

بافت موجب تورم پلک  حد بيش از

تشوي زخم با نرمال سشود. شمي

 ست.ارجح ا سالين 
عنوان بخشي از ارزيابي و ه ب

طور کامل ه ترميم زخم بايد ب

قبل  ها را تميز نمود.اين زخم

تشو يا بررسي زخم از جهت ساز ش

تعيين ميزان گسترش زخم بايد از 

 پارگي چشم مطمئن شد. عدم وجود

عمقي را بايد با  هاي سطحي وزخم

تشو سش با فشارو سالين استريل 

مواد و  آلودگيتا تمام داد 

د از بافت آسيب ديده خارج يزا

توان از کار مي براي اين شود.

 06-08 شماره يک سرنگ با سوزن

اجسام خارجي که  استفاده نمود.

اند با کمک يک فرورفته در بافت

 با تراشيدن فورسپس و قيچي يا

ز ا نبايد شوند.برداشته مي

براي استريل  کلوهگزيدينمحلول 

و گوش هاي اطراف چشم کردن بافت

چرا که  د،استفاده کريا دهان 

هاي مخاطي آسيب به چشم و بافت

را از مواد روغني  رساند.مي

هايي با کمک حالل اطراف زخم

 اتر يا, گزيلول استون مانند

که  با توجه به اين کنيم.پاک مي

ورم اين مواد شيميايي ايجاد 

ها نمايند از چشممي شديد ملتحمه

. آيدمل عه بايد محافظت کافي ب

مواد  در صورتي که نتوانيم

طور کامل از ه را بروغني 

صورت ه بها آنکنيم ها خارج بافت

بر جاي   (tattooing) گرفتگيرنگ

 د.نمانمي

 

 :اجسام خارجي  

 ،(prep and drape) پرب و درپبعد از 

از نظر وجود جسم خارجي زخم 

در  يمواد اگر .شودميبررسي 

توان يم ،دنافتاده باشبافت گير
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از يک برس اسکراب جراحي براي 

دن پوست استفاده نمود تميز نمو

پوست جلوگيري تا از رنگ گرفتن 

شود. دبريد کردن بافت با يک 

شاالزيون نيز در مواردي کورت 

 کمک کننده است.

مورد اجسام خارجي سطحي  در

مشکلي وجود ندارد ولي در 

صورت ه مواردي که اين مواد ب

زين شده عمقي در بافت جايگ

وردن آنها مشکل است. درآ باشند

, مواد ارگانيک مانند چوب

هاي گياهي, مو يا مدفوع دبريد

بايد برداشته شوند چرا که 

ماندن اين مواد در بافت ايجاد 

 عفونتعفونت حاد يا التهاب و 

راحت وردن شيشه کند. درآمزمن مي

ن است ولي گاهي تعيين موقعيت آ

در  اين موادماندن  مشکل است.

کند شديدي نمي واکنشبافت ايجاد 

از  ولي در برخي موارد بعد

خود از زخم هترميم زخم خودب

اجسام خارجي فلزي  د.نشوخارج مي

 هاي فشنگ معموالا مانند تکه

وردن آ قابل در استريل هستند و

اي, م خارجي شيشهاجسا .باشندمي

صورت ه فلزي و پالستيکي را که ب

اند به عمقي در بافت فرو رفته

فيلم  توان خارج نمود.سختي مي

راديوگرافي از اربيت و صورت 

قادر به نشان دادن فلز يا 

ولي اکثر  استهاي حاوي سرب شيشه

تواند نشان نمي را هاي شيشهتکه

براي نشان  MRIو  اسکنتيسي دهد.

دادن موقعيت جسم خارجي بهتر 

به  آلي کهاجسام خارجي غير است.

اند ت وارد شدهصورت عمقي در باف

تا زماني که مشکل توان ميرا 

اي مانند پتوز, اختالالت عمده

سيب به عصب ايجاد آحرکتي يا 

در محل باقي  ،دننکرده باش

با گذشت زمان  گذاشت. اين مواد

ديگر  توسط کپسولي احاطه شده و

ه ب نيز گاهي وليشود جا نميهجاب

صورت ديررس از زخم خارج 

 د. نشومي

 بزرگساالن يهاي پلکياکثر پارگ

توان در اورژانس و تحت را مي

حسي موضعي ترميم نمود. در بي

بيمار احساس  reverse trendelebergوضعيت 

براي  کند.تري ميراحتي بيش

حسي بهتر است از بلوک بي

 استفاده نمود.  ايناحيه

حسي پلک تحتاني تزريق براي بي

سي ليدوکائين در سوراخ سي 0

 کند.يتال کفايت مياينفراارب

زير متري سانتي 0اين سوراخ در 

لبه تحتاني اربيت بر روي خطي 

گذرد قرار مي supraorbital notchکه از 

حسي گرفته است. براي ايجاد بي

ها تر در سمت خارجي پلکبيش

توان تزريق را بر روي ديواره مي

که اعصاب  ييخارجي اربيت در جا

زايگوماتيکوفاشيال و 

ماتيکوتمپورال از استخوان زايگو

شوند انجام داد. براي خارج مي

حسي پلک باال تزريق را بايد بي

در محل و  supraorbital notchدر محل 

خروج عصب سوپرااربيتال انجام 

تر حسي بيشداد. براي ايجاد بي

در محل تزريق در سمت خارجي پلک 

 شود.عصب الکريمال انجام مي

کانتوس حسي در ناحيه براي بي

اشکي بايد عصب  کيسهداخلي و 

و تروکلئار را بلوک کرد اينفرا

سوزن را باالي تاندون کانتوس 

متر سانتي 0داخلي به اندازه 

و تزريق را  نمودوارد اربيت 

 .  دادانجام 

هوشي عمومي براي از بي

و ترميم  بزرگساالنکودکان, بعضي 

هاي پيچيده با درگيري بافت زخم

صورت استفاده نرم و استخوان 

ير حسي موضعي موجب تغيبي شود.مي



 

 

 01 

 هاي پلکترميم آسيب -دکتر مريم آل طه

 گردد. معموالا ازشکل بافت مي

درصد همراه  0تا  0ليدوکائين 

 شود.استفاده مي با آدرنالين

بهترين راه است  ايحسي ناحيهبي

چرا که حداقل تاثير را بر شکل 

حس اي که بيبافت دارد و منطقه

تر است. تزريق در کند وسيعمي

,  اينفراربيتال بمسير عص

و  اينفراتروکلئار, ربيتالسوپرا

براي ترميم اکثر سوپراتروکلئار 

هاي اطراف صورت کفايت زخم

يک بلوک رژيونال ديگر  کند.مي

حسي در مسير ايجاد بي

به درست داخل   pterygopalatineکانال

 greater دوم و عصبدندان آسياي 

palatine حسي در پلک است که بي

 ناحيه و احيه زايگوما, نتحتاني

 نمايد.جانبي بيني ايجاد مي

براي بلوک عصب ماگزيالري از 

 3با طول  00 شماره يک سوزن
شود و آن را از مياينچ استفاده 

ده زاي خارج درست جلوي

س کورونوئيد و زير قو

زايگوماتيک وارد فضاي 

 .کنيمميپاالتن پتريگو

ا در اولين فرصت بايد زخم ر

هاي کوچک را در خم. زترميم نمود

ي وسيع را در هاخمزاورژانس و 

 اق عمل بايد ترميم نمود.ات

که نکروزه  هاي زخم در صورتيلبه

داقل بايد به ميزان حباشند 

لبه ناصاف زخم را  .شونددبريد 

ه کنيم تا ببا قيچي صاف مي

 راحتي قابل بخيه زدن باشند.

مانند ابرو  (land mark)نواحي کليدي 

را ابتدا بخيه  لبه پلک و

 جمع شدن عضله زنيم.مي

کند اربيکوالريس حالتي ايجاد مي

رسد بافت از بين نظر ميه که ب

 رفته است. 

هاي وسيع که در موارد پارگي

سمت جانبي صورت را در بر گرفته 

 بيند. مي آسيب عصب صورتي باشد

در آسيب به کانتوس خارجي 

بايد کانتوس را به داخل لبه 

 ايتا فاصله نمود بخيهاربيت 

 بين پلک و گلوب ايجاد نگردد.

تماميت بازوي عمقي حفظ 

دنبال تروماهاي اين ه تاندون ب

ايجاد جابجايي  عدم ناحيه براي

در کانتوس داخلي ضرورت دارد. 

ين و مشترک يکاناليکول باال و پا

درست زير بازوي سطحي تاندون 

داخلي قرار گرفته است. 

که به هايي بنابراين در آسيب

شود ناحيه کانتوس داخلي وارد مي

بايد احتمال آسيب به 

ها را در نظر گرفت. کاناليکول

هاي ناحيه کانتوس داخلي سيبدر آ

سيب رسيده است ها آبه کاناليکول

 د.نترميم شو زودتربايد  و

مانند دوکانوله از  توانمي

 کانولهتکريتلينگ و يا  کرافورد

نمود. استفاده  mini Monokaمانند 

پارگي سر عمقي تاندون کانتوس 

کند. قبل مي telecanthus دداخلي ايجا

از ترميم سيستم اشکي بايد 

 واردولي  کردتاندون را ترميم 

دوکانوله لوکه به صورت  کردن

ترميم تاندون خلفي  قبل از

 تر است. راحت

هاي عمقي پلک قادر به پارگي

ها سيب رساندن به اين ساختمانآ

بکي فيلم اشکي ش آو کاهش بخ

 است.

 

 زمان ترميم زخم : 

ساعت  02 ،ترين زمان ترميمبه

البته تا چند روز بعد  .اول است

توان پارگي نيز ميبروز از 

ترميم را انجام داد گاهي اين 

تا چند  که امکان وجود دارد
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هفته بعد از ضربه نيز پارگي را 

در اين موارد بايد  .ترميم نمود

را از هم هاي زخم با دقت لبه

هاي گرانوليشن جدا نمود, بافت

انجام  را را برداشت و ترميم

 داد.

قبل از انجام ترميم  

حيات فرد يا چشم  هايي کهپارگي

 انداو را در خطر قرار داده

چشم در  بيمار و شرايط بايد

به  قرار گيرد.باثبات  وضعيت

سيب ويژه در مواردي که گلوب آ

هاي دستکاري بافت ،ديده است

طراف چشم موجب افزايش فشار ا

ه به چشم و خارج شدن دوار

ورم تگردد. محتويات چشم مي

هاي نرم ايجاد فشار بر چشم بافت

 خون کاهش تخليهموجب و  کندمي

. ترميم پارگي گلوب شودميوريدي 

سيب به عصب بايد قبل از و آ

 ترميم پلک انجام شود.

علت از بين ه اگر ترميم پلک ب

کروز در يک جلسه رفتن بافت يا ن

پذير نباشد نبايد در همان امکان

تري انجام شود مرحله اقدام بيش

فت اي پلک با فلپ و گرزو بازسا

در يک مرحله ديگر بايد را 

 3-0انجام داد. تاخير زماني 
ماه براي از بين رفتن تورم 

اسکار مهم است. ثبات بافت و 

رترکشن له در رابطه با اين مسا

از ضربه يا  نتروپيون بعديا آ

کند که صدق مييا پتوزي جراحي 

با گذشت زمان تا حدود زيادي 

در  .شودمياختالالت فوق برطرف 

پوشش  مواردي که نياز به ايجاد

 صورت فوريه براي گلوب ب

شدگي پلک( )سوختگي شديد, کنده

وجود دارد از تارسورافي 

پمادهاي نرم  شود.استفاده مي

ر د کمک کننده است.نيز کننده 

ين يمواردي که کل پلک باال يا پا

از بين رفته باشد بقاياي 

کرده و روي آزاد ملتحمه را 

که  يپوستسپس از کشيم. قرنيه مي

طور ه که بقرار دارد مناطقي  در

معمول براي بازسازي پلک 

مانند داخل )شود استفاده نمي

ران يا سطح داخل بازو و يا 

کشيده روي ملتحمه  (پوست دونور

در مواردي که فلج عصب  .شودمي

شديد وجود   lagophthalmosهفت يا

داشته باشد از تارسورافي 

 . گرددمياستفاده 

 

 ترميم جراحي نکات

وردن نتيجه خوب آدست ه براي ب

 روشاز ترميم بافت نرم بايد از 

ي استفاده شود. صحيح جراح

هاي لبه دستکاري خشن بافت و

نامنظم زخم همراه با نکروز 

 التهاب و اسکار منجر به

گردد. در صورت خشکي شديد و مي

 در محل زخم نياز به crustايجاد 

قبل از پانسمان مرطوب زخم 

 انجام ترميم جراحي وجود دارد.

که براي  آورحساسيت بخيه هاينخ

ترميم پوست مورد استفاده قرار 

اند را بايد هر چه زودتر گرفته

تا احتمال بروز اسکار  برداشت

هاي بسيار برسد. بخيه به حداقل

در زخم   cross-hatchingسفت ايجاد

با ظاهر بد  ياسکار نمايد ومي

اين مشکل با نخ  گذارد.برجاي مي

تر بخيه نايلون و پرولن بيش

 شود.ديده مي

برقراري هموستاز اهميت دارد 

هاي چرا که تشکيل هماتوم لبه

نها دهد و آزخم را تغيير شکل مي

کند و زمينه را از هم جدا مي

شود. ساز عفونت بعد از عمل مي

, بافت برداشتن جسم خارجي

نکروزه و کنترل عفونت در کم 

کردن اسکار بعد از جراحي تاثير 
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براي در کنار هم قرار   دارد.

از  بايد هاي زخمدادن صحيح لبه

شود و در  استفادهمجزا  هايبخيه

توان بسه ميصورت تجمع مايع و آ

بخيه آن را با برداشتن چند 

هاي عضالني زير . بافتنمودتخليه 

پوست را نيز بايد در کنار هم 

تا از ايجاد فضاي  دادقرار 

ممانعت مرده و تجمع مايع و خون 

در نهايت بافت اسکار شود و 

 . ايجاد نگرددضخيمي 

-Steriکاغذي مانند هايچسب نوار

Strip  ياMicropore tape   بعد از جراحي

يا بعد از براي بستن زخم  

برداشتن بخيه براي مخافظت از 

 .دنشوکار برده ميه زخم ب

يب سهاي آبايد تمام بافت 

. نموددقت بررسي ه ديده را ب

هاي به ظاهر بسياري از بافت

هاي نکروزه در پلک و يا پديکل

رساني کوچک بافت با توجه به خون

ه مانند. بباالي بافت زنده مي

 ،دنبال ايجاد پارگي در پلک

شود که مي جمع و منقبضبافت پلک 

دنبال ايجاد خشکي و فقدان ه ب

متعاقب آن  shrinkage و رسانيخون

ه که ب طوريه گردد بتشديد مي

رسد بخشي از بافت از بين نظر مي

رفته است. در زمان ترميم بافت 

با بهبود خونرساني و کم شدن 

هم رساندن ه تورم سلولي امکان ب

 .گردديمهاي زخم فراهم لبه

هاي دادن دقيق تمام بافتقرار

 يامرديده در کنار هم آسيب

در مواردي ولي الزم است بسيار 

که آسيب وارده بسيار شديد است 

ن کار ممکن نيست. از انجام اي

مژه و لبه پلک موقعيت ابرو، 

براي تعيين موقعيت بافتي 

شود. ابتدا پوست استفاده مي

ناحيه ابرو را در کنار هم قرار 

سپس لبه  ،کنيمو بخيه مي داده

در نهايت و زنيم پلک را بخيه مي

بخيه کردن زاويه کانتوس با 

پلک را در  ،داخلي و خارجي

 . يمدهموقعيت صحيح خود قرار مي

 

 مواد بخيه: 

هاي زير براي عضله و بافت

به وست و تارس از نخ قابل جذب پ

 6-0ويکريل  و از جنس مجزاصورت 

شود. براي استفاده مي 7-0يا 

 7-0 از نخ غير قابل جذب پوست

نايلون، سيلک يا از جنس  6-0يا 

در  شود.استفاده ميپرولن 

که امکان  بزرگساالنيکودکان يا 

برداشتن بخيه بدون بيهوشي وجود 

 fast-absorbingندارد بهتر است که از 

catgut 0-6 هاي کروميک يا بخيه

پوست استفاده  ترميمبراي ظريف 

لواتور را با نخ له عض شود.

قابل جذب يا غيرقابل جذب 

بخيه پوست  توان ترميم نمود.مي

 6تا  5 طور معمول بعد ازه ب را
ولي بخيه لبه  بايد برداشتروز 

 02تا  00بعد از توان ميپلک را 

در مواردي که زخم  .برداشت زرو

تحت کشش قرار دارد بخيه را 

داريم. دير برداشتن ديرتر برمي

مال بروز اسکار و بخيه احت

دهد. التهاب را افزايش مي

لي کانتوس تاندون جانبي و داخ

نايلون  قابل جذبرا با نخ غير

به پريوست متصل  5-0يا پرولن 

البته در مواردي که  کنيم.مي

 ايجاد شده کانتوس تروماتيکلهت

استفاده  (wire)بايد از سيم  باشد

 .الزم برقرار گردد کشششود تا 

د از نخ غير قابل در اين موار

براي  3-0 به ندرتيا  2-0جذب 

اتصال تاندون به سيم استفاده 

 .شودمي
 

 پوست : 
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هاي مجزا و بخيهاز است بهتر 

د پرولن، غير قابل جذب مانن

 7-0يا  6-0نايلون يا سيلک 
علت اين موضوع آن استفاده شود 

هم ه مجزا ب هايبخيهکه با  است

تر هاي نامنظم زخم بهرساندن لبه

در مواردي که  .شودانجام مي

زمان پارگي وسيعي در عضله هم

زير پوست وجود داشته باشد بهتر 

است آن را نيز بخيه نماييم تا 

از ايجاد نماي فرورفته در محل 

 شود. جلوگيريزخم 
 

 :تارس  

ويکريل  بايد با دقت توسط نخ

بهتر است دوخته شود.  7-0يا  0-6

 سمت جلو قرار دهيمه گره را ب

ترميم  .خراش ندهدتا قرنيه را 

ه پلکي در صورتي که عضله مملتح

و تارس دوخته شده باشد ضرورت 

 3ندارد. به حداقل پهناي 
تا  استاز تارس نياز متر ميلي

 باشد.   stableموقعيت پلک 

 

 آپونوروز لواتور levator 

aponeurosis:  
شخيص تدر تروماهاي شديد پلک 

رگي در پا مشکل است. اين آسيب

و لبه  عمودي بعد از دوختن تارس

در خود هبخود اين قسمت پلک

گيرد و موقعيت مناسب قرار مي

بعد با نخ قابل جذب دوخته 

يا  در پارگي افقي وشود ولي مي

. ن مشکل استنامنظم پيدا کردن آ

اگر بيمار بيدار باشد از وي 

ين يخواهيم که به باال و پامي

 حرکتدر آپونورز  تا نگاه کند

گردد. در بيماري که ايجاد 

بيهوش است با حرکت دادن عضله 

است فوقاني و بررسي نماي ر

 Whitnall's ligamentآن موقعيت انتهايي

و در مواردي  دهيمرا تشخيص مي

کرد ن را پيدا آ توانکه نمي

زياد ها را بافت بهتر است

سيب آ چرا که موجب نکرددستکاري 

ت صوره تر شده و بهتر است ببيش

 ترميم چند ماه بعد تاخيري

 .شودانجام 

 

 عضله اربيکوالريس : 

زخم  کششبراي از بين بردن 

پوست و محافظت از محل پارگي 

  نخسپتوم بايد عضله با 

 يا 6-0 جذبقابل

ختن لزومي به دو .دوخته شود 0-7

سپتوم نيست چرا که منجر 

گردد. ولي بايد مي  lagophthalmosبه

برگردانيم. چربي را سر جاي خود 

بافت چربي در صورتي که بيش از 

ساعت در معرض هوا باشد  02

شود و نکروزه شده و هموراژيک مي

بايد دبريد شود چرا که کانوني 

 شود.ميتلقي براي عفونت 
 

 لبه پلک:  

ن قبل از بخيه لبه پلک بايد آ

کرد تا بهتر در کنار هم  trimرا 

ابتدا تارس را از  قرار گيرد.

دوزيم که از لبه ميمتر ميلي 0-0

ه در پلک باال بايد تارس را ب

ين يو در پلک پاضخامت نيمه صورت

دوخت. بعد ضخامت تمام صورته ب

هاي پلک را لبه ،از دوختن تارس

سيلک به  7-0يا  6-0ا بخيه ب

در  دوزيم. يک بخيهمي طور مجزا

 مخاطي-لبه پوستي امتداد

mucocutaneous margin، ددومي در امتدا 

و سومي در  هاخلفي رويش مژهلبه 

داده قرار  gray line امتداد

 0 به فاصلهرا  هاشوند. بخيهمي

 0از لبه زخم و عمق متر ميلي
دهيم. بايد قرار ميمتر ميلي

هاي زخم بعد از سفت کردن لبه

سمت خارج برگردانده ه بخيه ب
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 فرورفتگي از ايجاد تاشوند 

(notch)  شودجلوگيري. 

 

 سازي براي جراحيمادهآ: 

بايد  مصدومکل صورت و موهاي  

صابون ماليم و محلول آب و ا ب

  hexachloropheneکلوهگزيدين رقيق شده

 .داده شودتشو سو يا بتادين ش

لي ابرو را نبايد تراشيد و

تراشيده صورت مردان را  موهاي

 drapingبهتر است هنگام  .شودمي

 صورت باز باشد تا بتوانتمام 

ها را بهتر ناتومي بافتآموقعيت 

 . دادتشخيص 

 

 در پلک: شدگيله هماتوم و 

 کنددنبال تروماهاي ه ب 

مردگي در پلک شايع ايجاد خون

متورم شده  ديدهسيببافت آ .است

 باشد واتوم ميو همراه با هم

همراه با اين وضعيت  معموالا 

خونريزي زير ملتحمه و هماتوم 

ها سيباغلب اين آ اربيت است.

ون نياز به درمان برطرف بد

 0-0مدت شود. کمپرس سرد به مي
ن کمک روز و کمپرس گرم بعد از آ

ه قدري گاهي تورم ب .کننده است

ه موجب جدا شدگي شديد است ک

شود که پونوروز لواتور ميآ

 کردنالبته تا بعد از فروکش 

قابل تشخيص اين حالت تورم 

هماتوم قابل توجه در پلک  نيست.

اطراف اربيت هاي و بافت

اگر   د.نشوخود برطرف نميهبخود

بدون درمان باقي اين وضعيت 

شود و براي عفونت مي محليبماند 

اسکار قابل توجهي برجاي 

در هماتوم گذارد. زماني که مي

را  آنتوان است مي currant jelly مرحله

کوچک  راحتي از راه يک برشه ب

 خارج نمود.پوستي  چينروي 

را با کمک ضعي مو هايهماتوم

 تخليهتوان سوزن از چند نقطه مي

نمود. بايد توجه داشت که در 

موارد يکطرفه تورم و اکيموز 

ه گسترش يافته و سمت مقابل و ب

صورت را نيز  هايي ازبخش درجاتي

. تورم و اکيموز گيرددر بر مي

خوابد مدت در سمتي که بيمار مي

ماند. تروماي تري باقي ميبيش

ک اغلب همراه با پل کند در

ي اربيت و صورت و پارگي شکستگ

درون چشم احشاي سيب چشم  يا آ

 به صورت است. وجود پروپتوز

 داخلنشانگر خونريزي  ،زمانهم

 02اربيت است. در اين موارد در 

به  را بايد APDساعت اول ديد و 

طور مرتب از نظر احتمال آسيب 

 ل نمود.به عصب کنتر
 

 :خراشيدگي پوست پلک  

هاي اپيدرم ر اين موارد اليهد

درگير  سطحيبه صورت و درم 

ه که درم ب در صورتي .شوندمي

طور تمام ضخامت آسيب ديده باشد 

 گويند.مي  (laceration)پارگي به آن

ايد زخم را تنها ب aberrationبراي 

تميز نمود و با پماد 

بيوتيک پوشاند. در مورد نتيآ

ا توجه به خراشيدگي وسيع ب

بافت ابتال  ولودگي آ خطرال احتم

 زخم انويه بهتر استبه عفونت ث

 پوشيده شود. nonadherent dressing با

جز در مواردي که ه باين وضعيت 

 ،خراشيدگي بسيار عمقي است

بدون ايجاد اسکار بهبود  معموالا 

 يابد.يم

 

 سوختگي شيميايي و حرارتي

 اسيد: 

طور ه اسيدهايي که ب 

ورد استفاده اي در صنعت مگسترده

گيرد شامل اسيد قرار مي

, نيتريک و کلريدريک, سولفوريک
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استيک است. در موارد تماس جزئي 

ريزش و با اسيد, قرمزي, اشک

به ها و ملتحمه تحريک در پلک

که تماس  . در صورتيآيدوجود مي

طوالني با اسيد وجود داشته باشد 

هايي در سطح قرنيه ايجاد اروژن

زياد اسيد . مقادير گرددمي

و  هاايجاد سوختگي شديد در پلک

ها نيز نمايد و به چشمصورت مي

با توجه به  رساند.آسيب مي

 تواندمي سيب با اسيداينکه آ

همراه با شکستن لوله آزمايش در 

آزمايشگاه باشد بايد به احتمال 

هاي شيشه در فورنيکس وجود تکه

 يتشوسنيز توجه داشت و بعد از ش

وجود  نظرها را از فورنيکس ،چشم

 جسم خارجي جستجو نمود.

 

 قليا : 

هيدروکسيد سديم, پتاسيم, 

آمونيوم و کلسيم ترکيبات 

طور شايعي ه قليايي هستند که ب

ر د .گيردمورد استفاده قرار مي

سيب وارده در تماس با آ مجموع

قليا شديدتر از اسيد است چرا 

تري در نفوذ بيش قابليت که قليا

ترين ترکيب عشاي بافت دارد.

قليايي مورد استفاده در خانه 

آمونياک است که در مواد شوينده 

در مجموع  رود وليکار ميه ب

مورد استفاده ترين قلياي شايع

 است. آهکآب هيدروکسيد کلسيم يا
 

 هاي ناشي از حرارت سوختگي

 :اشعهمواد شيميايي و 

سوختگي در پوست در اثر تماس 

 (, مواددرصد 06) با حرارت

الکتريسيته يا اشعه  شيميايي,

درصد  00-00.  درشودايجاد مي

علت ه بيماراني که ب موارد

سوختگي در بيمارستان بستري 

درگير شده است  صورت نيز شوندمي

ها پلک ،نيمي از موارد و در

 اند. دچار سوختگي شده

 

 درمان : 

ن آسيب ابا توجه به اينکه ميز

طه مستقيم با غلظت وارده راب

مدت زمان تماس  و شيميايي هماد

با چشم دارد, هر چه زودتر بايد 

صورت رقيق کردن ماده ه درمان ب

ها و چشم يشيميايي با شستشو

ب و آ به کمکهاي اطراف چشم بافت

در صورت امکان با نرمال سالين 

در  يا رينگر انجام شود.

ترين مايع آب است که بايد دسترس

را شستشو دقيقه  00-30حداقل 

که آب  ه دهيم. در موارديادام

به مقدار کافي در دسترس نباشد 

ها را در يک ليوان يا ظرف چشم

شو کنيم و شستپر از آب وارد مي

ز لزومي به استفاده ا دهيم.مي

مواد خنثي کننده نيست چرا که 

ثي شدن کاغذ بوفر با تاخير خن

نسبت به خنثي شدن سطوح چشم رخ 

دهد و ممکن است مواد مي

نده بيش از حد مورد نياز کنخنثي

که خود منجر به  شوداستفاده 

هاي چشم تر به بافتآسيب بيش

بعد از شستشوي کافي در  گردد.مي

را  حدت بيناييله بعد بايد مرح

. چشم از بابت ميزان نمودبررسي 

آسيب وارده ارزيابي شده و 

 .شود اقدامات درماني الزم آغاز

از جهت  را بايد هافورنيکس

ي باقيمانده هيدروکسيد هاتکه

چسبند و کلسيم که به ملتحمه مي

شوند با شستشو از چشم خارج نمي

 هافورسپس آن جستجو نمود و با

  EDTAکرد يا از محلولرا خارج 

(ethylenediamineteaacetic) براي حل  بايد

 کردن و شستشوي آن استفاده شود.

جز در مواردي که سوختگي ه ب 

ر برگرفته درم را دتمام ضخامت 
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 سيب پوستي مانندباشد درمان آ

بعد  .باشدميخراشيدگي   درمان

هاي زخم ،تشو و دبريدمانساز ش

اريم گذه حال خود ميسطحي را ب

فت گرانوليشن تا با تشکيل با

از پماد آنتي  .دنترميم شو

پانسمان غيرچسبنده  بيوتيک و

 شود.راي پوشش زخم استفاده ميب

براي  کنندهاز پمادهاي مرطوب

ه در فاز حاد تروما در قرني

و  يسو کموز lagophthalmos صورت وجود

پروالپس ملتحمه بايد استفاده 

ترميم اکتروپيون و اسکار  نمود.

 پس از صورت تاخيري وه بايد ب

در  بهبود مرحله حاد انجام شود.

ختگي درجه سوم و ابتال تمام سو

بريد ددقت  زخم را بابايد  درم،

 زودرس ازستفاده ا .و تميز نمود

احتمال  ضخامت پوستپيوند نيمه

از سوختگي را  بروز اسکار بعد

از تارسورافي براي  .کندکم مي

توان محافظت از قرنيه مي

ه کار بردن پماد ب .کرداستفاده 

در  ک به ميزان زيادبيوتيآنتي

مانع بروز عفونت  فاز حاد ترميم

ضخامت پيوند تمام شود. ازمي

فته بعد از ه 8حدود  پوست

اوليه که فاز حاد را  سوختگي

سر گذاشتيم استفاده  پشت

يا   Lagophthalmosاگر کنيم.مي

اکتروپيون قابل توجهي وجود 

بيمار آماده و يا  ه باشدداشت

  intermarginal adhesionsيک نباشدفت اگر

آن را  بعداا  و کنيمايجاد مي

 کنيم.آزاد مي

اگر اجسام خارجي کوچک را از 

ساعت  00-02ت خارج نکنيم طي باف

در محل ثابت بعد از ضربه 

طور زودرس ه بنابراين ب مانندمي

 شستشواز بافت با  ها راآن بايد

و بعد از  نمودو دبريدمان خارج 

 توان ازتاتو شدن بافت مي

derm abrasion  خارج کردن نسج به  يا

هاي براي برداشتن بافتطور کامل 

 پيگمانته استفاده نمود.

 

 گانگرن پلک:  

بعد از تروما نادر اين عارضه 

استاف، احتمال عفونت با  .است

در   پنوموکوک، استرپ و پرتئوس

 اين حالت در پلک وجود دارد.

درمان شامل دبريدمان بافت 

بيوتيک وريدي و نتي, آنکروزه

موضعي و حفاظت از قرنيه و کشت 

است. ترميم نهايي  زخم از محل

کنيم که يرا به زماني موکول م

طور کامل ه التهاب ب عفونت و

 .کنترل شده باشد

 

 ترميم پلک

سيب بر حسب ميزان و نوع آ

هاي مختلفي براي وارده از روش

 شود:ميترميم استفاده 

 زخم  بستن مستقيم -

 (sliding tarsoconjunctival flap)تهيه فالپ  -
- Hughes procedure 
 Tenzel semicircular)دايره فالپ نيم -

flap) 
-Cutler-Beard procedure  
 free tarsoconjunctival)گرافت آزاد  -

graft) 
عواملي که نتيجه ترميم زخم 

د نکنرو ميهرا با مشکل روب

دبريدمان بيش از حد  عبارتند از

کار بردن ه هاي زخم, بلبه

اي نامناسب در هنگام ترميم هفلپ

هاي دستکاري خشن لبه ,اوليه

هاي موجود سيبخيص آ, عدم تشزخم

, هاي داخلي پلکدر بافت

موجود در پلک  landmarkناراستايي 

, باقي و ابرو هنگام ترميم

ماندن جسم خارجي در زخم, عدم 

از محل زخم,  عکسثبت گزارش يا 
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 4شماره 
 

برداشتن نامناسب يا تاخيري  

 ها.بخيه

در پارگي هاي ساده زماني که 

پوست  کششپارگي در امتداد خطوط 

ي يپارگي سطحي و جز تنهاباشد و 

 توان ازمي وجود داشته باشد،

چسب نيز براي نگه داشتن لبه 

بريدگي در کنار هم استفاده 

نمود ولي در هر حال اگر در 

هاي زخم کنار هم قرار دادن لبه

از  استپذير نباشد بهتر امکان

قابل جذب يا و هاي مجزا بخيه

 قابل جذب براي ايجاد کميغير

هاي زخم در لبه (eversion)برگشت 

در مواردي که  استفاده نمود.

پوستي  چينپارگي عمود بر خطوط 

از بخيه استفاده  باشد نيز بايد

 بافت منقبضچرا که اغلب  ؛نمود

بخيه قابل جذب  بهتر است شده و

ز سپس او برداشت  پنجمرا روز 

Steri-strips  تا تجمع  کرداستفاده

ر محل د (epithelialization)تليوم اپي

 ه حداقل برسد.ها ببخيه

هاي عميق بايد توجه در پارگي

 ظاهر کوچکه هاي بداشت که پارگي

تواند همراه با پلک مي در

هاي وسيع داخلي بافت پلک آسيب

 .باشد
lid excursions بيمار  را بايد در هر

پلک بررسي نمود  يبا تروما

پلک در عملکرد ابل توجه ق اختالل

 .ز استوونورسيب به آپبه نفع آ

هاي با يا بدون درگيري پارگي

ه دقت بررسي لبه پلک را بايد ب

نمود تا  متوجه آسيب وارده به 

لواتور,  عضله زوآپونور, سپتوم

 عضالت رکتوس و گلوب شد.
هاي بعد از ترميم دقيق اليه

ي نيز هاي سطحداخلي بايد اليه

 ترميم گردد.
در هنگام ترميم اليه اليه پلک 

چرا که  وم ترميم شود.نبايد سپت

شود. مي lid lagموجب رترکشن پلک و 

است برخي عقيده دارند بهتر 

هاي وسيع سپتوم را در پارگي

 .برداشت

بهتر است ترميم اوليه در 

بعد  ورماولين فرصت انجام شود. 

ساعت اول افزايش  02ر داز ضربه 

ترميم  ساعت 02يابد و بعد از مي

ن تر است. اگر امکازخم مشکل

ترميم سريع نباشد بايد زخم 

تميز شده و در شرايط استريل 

پانسمان انجام شود. اگر بيمار 

 همکاري کافي داشته باشد در

توان ترميم بسياري از موارد مي

 حسي موضعي انجام داد.را تحت بي
 ،براي اينکه بعد از ترميم

وضعيت پلک ظاهر زيبايي داشته 

هاي زخم دقت لبهه باشد بايد ب

هاي پاره  تارس در لبه ويژهبه 

حتي گاهي  وگيرد کنار هم قرار 

هاي پارگي تارس را مجبوريم لبه

  square edgeصورته و ب نموددبريد 

در سطح ساژيتال ببريم تا بعد 

البته  ؛م باشددوختن منظ از

 .برداشت حداقل بافت را بايد
اگر براي دبريدمان تنها بخش 

 برداريم،اطراف پارگي تارس را 

و  فرورفتگي ترميم زبعد ا

ايجاد ک به خارج شتن لبه پلبرگ

شود. بنابراين حتي در مواردي مي

که پارگي محدود به بخش تحتاني 

مام بايد رزکشن در ت شودميتارس 

 تارس انجام شود. عمودي طول
ترميم  traction sutureقرار دادن يک 

در  بخيه. کندتر ميتارس را راحت

-5/0فاصله دد ميبومين با سطح غ

عمق  به از لبه ومتر ميلي 0

داده قرار متر ميلي 5/0-0

م کنياين بخيه را سفت مي .شودمي

عنوان ترکشن ه از آن بو 

کنيم تا لبه هاي استفاده مي

 .تارس در کنار هم قرار گيرند
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-0 از نخ بخيه ظريف و قابل جذب

بخيه گره   شود.مياستفاده  7

سمت بيرون باشد تا ه بايد ب

 رنيه را خراشيده نکند.ق

نخ بخيه ديگري در لبه پلک با 

 دهيم که در امتدادسيلک قرار مي

در باشد. بهتر است   خط مژه

 ؛ندادقرار  بخيه gray lineامتداد 

عضله زير آن   tensile strengthچرا که

لبه پلک کفايت ثبات براي حفظ 

 کند.نمي
گاهي با بخيه قابل اليه عضالني 

 تا شوددوخته مي 7-0يا  6-0جذب 

هاي نشن قابل توجهي بر روي لبهت

 .گرددزخم اعمال 

نخ بخيه مربوط به لبه پلک را 

گيريم و به پوست مجاور بلند مي

پيدا دوزيم تا با قرنيه تماس مي

 .نکند

مربوط به لبه پلک را  بخيه

روز و مربوط به  00تا  7بعد از 

روز  5تا  3پوست را بعد از 

 .داريمبرمي

هاي لبه تر پارگيترميم بيشدر 

پلک نيازي به فلپ نيست و در 

که از بين رفتن پوست  صورتي

امکان ترميم اوليه  زياد باشد و

هاي ساده و يا نباشد از فلپ

 توانمي زادهاي پوستي آفلپ

 .استفاده نمود
ظاهر ساده پلکي ه ي بيک تروما

که حتي دور از کانتوس داخلي 

 شدگيادتواند همراه با جاست مي

همراه  ياتاندون داخلي از تارس 

. باشدبه کاناليکول  سيبآ با

در  به ويژهله اين مسا

و در آسيب گازگرفتگي حيوانات 

گيري نيز هاي ماهيناشي از قالب

 کند.صدق مي

هاي لبه پلک در در پارگي

ناحيه کانتوس داخلي بايد 

سيب به کاناليکول را احتمال آ

ضخامت در نظر گرفت. پارگي تمام 

در ناحيه کانتوس  به ويژهپلک 

تواند همراه با گسترش داخلي مي

و  يپلک چينموازي پارگي در حد 

 سيب بهآ. ديستال تارس باشدبخش 

کشيده اربيکوالريس موجب  عضله

شود و هاي بريده شده ميلبه شدن

رسد که بافت از بين نظر ميه ب

 رفته است. 
هاي لبه ترميم اوليه پارگي

راي بهبود ظاهر نهايي پلک را ب

يم دهزخم و کاهش اسکار انجام مي

 و بايد به چند نکته توجه نمود:

ممکن حداقل  در  دبريدمان -

 .انجام شود

هاي پلک هاي مربوط به لبهبخيه -

گذاريم تا از را تحت کشش مي

شدگي عمودي پلک جلوگيري کوتاه

 . شود

اگر بخشي از لبه پلک از بين  -

مان صورت سگه رفته باشد ب

 .داريمبقيه پلک را بر مي

ر بخش وسيعي از لبه پلک از اگ -

صورت موقتي ه بين رفته باشد ب

دهيم تا تارسورافي انجام مي

 لبه پلک تشکيل شود.

پارگي افقي رترکتورها را  -

 .بايد ترميم نمود

در پلک باال سپتوم را نبايد  -

 .ترميم نمود

 ،در پلک پائين ترميم سپتوم -

رهاي پلک درجايي که با رترکتو

همزمان صورت  ،يکي شده است

 .گيردمي

لودگي هاي چربي که آتنها بافت -

شوند برداشته مييادي دارند ز

در مجموع چربي را  ولي

موجب عدم  زيرا .داريمبرنمي

ها بعد از جراحي تقارن پلک

گردد. وجود چربي در زخم به مي

اين معنا است که عمق پارگي 
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ح سپتوم رسيده حداقل تا سط

بيرون منشاء ت. در پلک باال اس

جا شدن چربي هربي جابزدن چ

ن است و يا ييسمت پاه ابرو ب

 است. به سمت خارج چربي اربيت

چربي  وجود ينيولي در پلک پا

است که عمق پارگي  نفع اينه ب

 تا اربيت رسيده است.

عضله و پوست را جداگانه  -

توان اين البته مي .دوزيممي

نمود  دو اليه را با هم ترميم

ولي اگر بخواهيم ظاهر 

زيباتري داشته باشد بهتر است 

 که در دو اليه دوخته شود.

ا بر رهاي رشته رشته شده بافت -

اي بافتي هداريم ولي فلپمي

نگه  تيره شده را بهتر است

داريم چون در اکثر موارد 

 مانند. زنده مي

هنگام ترميم بايد با احتياط  -

فاده نمود تا به کوتر است از

 سيب نرسد. يستم تخليه اشک آس

رغم سيستم عروقي غني پلک علي -

در اکثر موارد زماني که 

کند بيمار به ما مراجعه مي

مده است و خونريزي بند آ

جايي هدستکاري زخم با جاب

ريزي لخته موجب شروع خون

 .شودمي

 هاي خارج از لبه پلک:   پارگي 

هاي خارج در اکثر موارد پارگي

پلک در امتداد  از محدوده لبه

يابد و گسترش ميهاي پوستي چين

به  باشد.به موازات لبه پلک مي

 هاي ناشي ازدر پارگي ويژه

هاي که ايجاد پارگي قطعات شکسته

گروهي با ضخامت نسبي يا کامل 

هاي نامنظم و همراه با پارگي

گاهي همراه با از بين  ابريشن و

، اين حالت رخ کندمي رفتن ابرو

 دهد.مي

از دست رفتن  تر موارددر بيش

ولي در  افتداتفاق نميبافت 

که فلپ بلندي وجود داشته صورتي

در امتداد طول بلندش  بافت باشد

شده و در امتداد محور  جمع

 هااين فلپ .شودميمنقبض کوتاهش 

و در  کردباز را بايد بادقت 

. اگر پارگي دوختمحل مناسب خود 

 قاا به ابرو رسيده باشد بايد دقي

 داد،فلپ را در محل خود قرار 

موها و جهت که موقعيت  طوريه ب

اگر موها در اثر صحيح باشد. 

با  ،دتروما از بين رفته باشن

نکه پوست ناحيه ابرو توجه به آ

تر است، فلپ را در محل ضخيم

 دهيم.قرار مي صحيح

هاي خطي بدون تنشن در پارگي

توان از بخيه ممتد استفاده مي

هاي با لبه ي در پارگينمود. ول

هاي از بخيه بايد نامنظم و گرد

زا استفاده نمود. برگرداندن مج

امکان تشکيل اسکار را لبه زخم 

فت در اکند. نبايد از گرکم مي

گام ترميم اوليه استفاده کرد هن

عفونت زخم هرچند نادر است زيرا 

فت اولي موجب از بين رفتن گر

فت اگر ايشده و منبع ما را بر

کند به عالوه دد محدود ميمج

برداشتن ناکامل اپيدرم منجر به 

شود و در مي implantationهاي کيست

هاي تاخيري نتايج فتاگر ضمن

 .هري بهتري دارندظا

ها ترميم ترين ترميمسخت

 مثالا   هاي با ضخامت نسبيپارگي

 ي ماشينشيشه جلو در اثر اصابت

هاي خطي و پارگي است که معموالا 

کند که در اغلب ايجاد مي نامنظم

اگر  هستند. RTLموارد عمود بر 

هاي لبه زخم کوچک است بهتر است

هاي ولي در زخم دوخته شودزخم 

حال خود ه ببافت وسيع بهتر است 

شود انجام گذاشته شود تا ترميم 
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تاخيري مداخله جراحي  و بعداا 

پلک   Contusionشدگيله صورت گيرد.

بالنت  سيب با ترومايناشي از آ

قابل توجه رختگي بهممنجر به 

کامل   avulsionهاي پلک از جملهبافت

گردد. يا نسبي و نکروز بافتي مي

آسيب به موجب کشنده نيروهاي 

ون کانتوس و کاناليکول و تاند

لبه  گردد.ز لواتور ميوپونورآ

ياز پارگي اغلب نامنظم است و ن

دست ه به دبريدمان وسيع براي ب

مناسب براي ترميم اي وردن لبهآ

 .دارد

ه بخشي از بافت در مواردي ک

بهتر است سعي پلک جدا شده است، 

بافت جدا شده سر جاي خود  شود

اگر بخشي از بافت  .قرار گيرد

جا هاز بين رفته باشد با جاب

هاي مجاور آن زخم را ردن بافتک

 بستگي بهموضوع اين  .بستبايد 

که  ها داردبافت (laxity) شل بودن

و شود ا افزايش سن زياد ميب

توان بر اساس اندازه زخم نمي

خاص را پيشنهاد داد و روشي 

بايد بر حسب مورد تصميم گرفت. 

چند موجب کانتوتومي به تنهايي 

جايي پلک به سمت همتر جابميلي

گردد. پلک تنها با داخل مي

بازوهاي قدامي و خلفي تاندون 

باشد بلکه به لبه حدقه متصل نمي

, سپتوم و فاشياهاي کتورهارتر

submascular  هم موجب اتصال پلک به

آزاد نمودن اين  گردد.اربيت مي

اتصاالت موجب حرکت قابل توجه 

اگر  شود.سمت داخل ميه پلک ب

تر پلک باشد نياز به حرکت بيش

 Mustardو  Tenzel هاي چرخشياز فلپ

سطح خلفي فلپ  .شودمياستفاده 

اط را با ملتحمه يا مخ

 پوشانيم. مي
فلپ را با بخيه به پريوست 

داخلي  سطحلبه اربيت در 

در  کنيم.زايگوما متصل مي

ال زاويه کانتوس بازسازي پلک با

-0اش در طبيعي در موقعيت خارجي

در حد  rapheمتري باالي ميلي 0

توبرکل خارجي اربيت قرار 

ين يولي در مورد پلک پا گيردمي

ر جاذبه با توجه به اينکه در اث

زمين و اسکار و تنشن در محل 

سمت ه زخم زاويه بازسازي شده ب

شود بهتر است در ين کشيده مييپا

متر باالتر ميلي 0-0هنگام ترميم 

فيکس  از موقعيت آناتوميک آن

 .شود

ه بدر هنگام ترميم بهتر است 

هاي ناحيه ترتيب ابتدا پارگي

کانتوس و سيستم اشکي ترميم شود 

هاي لبه پلک و بعد و سپس پارگي

 هاي خارج از لبه پلکپارگي

 .ترميم شود

هاي لبه پلک را بايد پارگي

هاي خارج از لبه قبل از پارگي

ترميم نمود. براي ترميم لبه 

 vertical mattress بخيه 3پلک از 

را ن آاولين  .کنيماستفاده مي

در امتداد دهانه غدد ميبومين و 

 دوتاي ديگر را در قدام و خلف

 ها. انتهاي نخدهيمقرار مي آن

اريم و به پوست گذرا بلند مي

antemarginal هاي کنيم. پارگيمتصل مي

خارج از لبه پلک اغلب در 

امتداد خطوط تنشن ايجاد 

هاي کوچک موازي پارگي گردد.مي

توان در با خطوط تنشن را مي

چسب  با استفاده ازبرخي موارد 

-steri-strips dermabond (2 از .نمودترميم 

octyl cyanoacrylate)  براي بستن زخم

اين توان استفاده نمود ولي مي

هاي نبايد در تماس با لبهماده 

زخم و قرنيه قرار گيرد. از اين 

هاي با بايد براي زخمها نچسب

آلوده و عمقي و  ،حاشيه نامنظم

 .شودگرفتگي استفاده يا گاز



 

 

 14 

NJO Vol. 4, No. 4, Winter 2007 
 -4سال -پزشکي نگاهمجله چشم

 4شماره 
 

هاي عمقي هنگام ترميم زخم

عضله, پوست  وم را بهنبايد سپت

چون منجر به  دوختيا لواتور 

 به يهود. دوختن الشرترکشن مي

هاي زخم به اليه پلک و برگشت لبه

موجب بهبود ظاهر  (eversion)خارج 

   شود.ميپس از بهبودي زخم 

 
 هاي بعد از ترميممراقبت

 رويکافي  مرطوب کنندهمواد 

 قرار دهيد.قرنيه 
 پلک سرهاي ديگر مانند جراحي

د و از ينگه دار را باال بيمار

نتي بيوتيک کمپرس سرد و پماد آ

 .استفاده نماييد
د با يياز پمادهاي حاوي استرو

بخصوص اگر  ،احتياط استفاده شود

خراشيدگي قرنيه يا عفونت زخم 

 .وجود داشته باشد
که بتوانيم حدت براي اين

را کنترل نماييم و  ييبينا

م را احتمال فشار وارده بر چش

از بين ببريم بستن زخم پلک 

شود. در مواردي که توصيه نمي

احتمال دستکاري محل زخم توسط 

بيمار وجود دارد بهتر است از 

 .يک محافظ شفاف استفاده شود
ه کار بردن بهتر است قبل از ب

محل زخم را با آب  روزانه ،پماد

 .کردگرم و گاز استريل تميز 
ديد روز بعد از ترميم بايد 

 رل و ثبت شود.کنت
در اغلب موارد درد بعد از 

توان با تجويز عمل را مي

 استامينوفن برطرف نمود.
علت عدم حفاظت کافي ه گاهي ب

قرنيه و يا تماس يک بخيه با 

شود. بايد قرنيه, زخم ايجاد مي

 از بيمار بخواهيم که در صورتي

ر قابل غيکه درد يا قرمزي 

رخ  چشم بعد از جراحي در توجيه

تر به پزشک هرچه سريع داد

 مراجعه نمايد.

 
  :پتوز بعد از تروما 

در بيماران با تورم قابل 

توجه بايد تا زمان فروکش کردن 

 .قضاوت را به تاخير انداخت ورم

هاي پلک باال بايد از نظر اتروم

واتور در عضله ل سيب وارده بهآ

بررسي قرار  هنگام ترميم مورد

علت ه بعد از تروما ب .گيرند

ه رم و هماتوم اغلب پتوز بتو

باال  کدنبال تروماي بالنت در پل

بنابراين بايد . گرددمشاهده مي

تا تورم از  نمودصبر  هفته 0-3

. اگر پتوز قابل توجهي رودببين 

عملکرد وجود داشته باشد ولي 

لواتور نيز ضعيف باشد  عضله

احتمال آسيب نورولوژيک وجود 

که کاهش عملکرد  به ويژهدارد 

ه رکتوس فوقاني همزمان وجود عضل

ترميم را چند ماه  .ته باشدشدا

 يم تا عملکردزاندابه تعويق مي

 برگردد. خودخودبه لواتور عضله

 بودهاگر عملکرد لواتور خوب 

اسکار قابل توجهي وجود  ليو

يک پتوز  داشته باشد احتماالا 

مکانيکي وجود دارد که ناشي از 

لواتور يا گير عضله پارگي 

سپتوم در اسکار است که  نافتاد

نياز به اصالح در همان زمان 

 دارد.

برداشتن بافت اسکار  زمان

قابل توجهي  ناصافي. نيستثابت 

که يک ماه بعد از عمل وجود 

ماه بعد  5تا  2دارد ممکن است 

  .بر طرف شده باشد تقريباا 

Dermabrasion 2  از  هفته بعد 8تا

. ترميم نتايج خوبي در پي دارد

 جموع در بزرگساالن توصيه بهدر م

هفته بعد  8 برداشتن بافت اسکار

 گردد.ميانجام  اوليه از ترميم
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 هاي پلکترميم آسيب -دکتر مريم آل طه

تر بهتر است در کودکان کم ولي

ه ماه ب 6تا ترميم  سال  7از 

 تعويق بيفتد.
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براي ترميم زخم پلک به چه نکاتي بايد  -طه دکتر مريم آل

 توجه کرد؟

 ؟کرد براي ترميم زخم پلک به چه نکاتي بايد توجه

 
 پزشکي نگاهمرکز چشم -فلوشيپ استرابيسم و آکولوپالستيدکتر مريم آل طه: 

 

 مراحل بهبود زخم پوست

هاي لبه ،در ترميم اوليه زخم

هاي جراحي را با کمک روش آن

دهيم و بخيه کنار هم قرار مي

کنيم در حالي که در ترميم مي

بدون دخالت جراحي و  ثانويه

بدون قرار گرفتن لبه زخم در 

 ؛گيردکنار هم ترميم صورت مي

, مانند آنچه که در کنده شدگي

تي و هاي شيميايي و حرارآسيب

ناشي از اشعه درماني بروز 

کند, ولي مراحل ترميم فرقي مي

 کند . نمي

مراحل ترميم اوليه و ثانويه 

زخم را در جدول زير مشاهده 

 يد.نمايمي

 

emit phase 

12-14 hours 
4-7 days 
6-17 days 
4 weeks to several years 
10-12 weeks 

- Epithelialization 
- Inflammatory phase 
- Fibroblastic phase 
- Maturation phase 
- Time to maximum 

wound strength 
 

 

 ( مرحله التهابيInflammatory 

phase) 

بالفاصله بعد از اين مرحله 

همراه  .شوداد زخم شروع ميايج

هاي اپيتليالي با تکثير سلول

ها و در زخم, توليد سيتوکين

التهابي منجر به  هايواسطه

اتساع عروق و افزايش 

هاي سلولنفوذپذيري و خروج 

ها, خوني مانند گرانولوسيت

روفاژها از ها و ماکفوسيتلن

ديواره عروق به محل زخم 

گردد. ابتدا يک لخته مي

يني در محل زخم ايجاد فيبر

تليالي بر هاي اپيسلول شود ومي

کنند و به سمت ن رشد ميروي آ

 طي روند وش ميقاعده زخم پي

ساعت اول تمام زخم را  12تا 21

تدريج طي ه ب .پوشانندمي

دهم تا پانزدهم  روزهاي

اي تشکيل شبکه ،هاي عروقيهجوان

تليالي هاي اپيدهند که سلولمي

 شوند.ماندهي ميها سانآبر 

 

 ( مرحله فيبروبالستيکFibroblastic 

phase) 
هايي که طي فاز فيبروبالست

قبلي وارد زخم شده بودند کالژن 

 هفدهمکنند که از روز ترشح مي

شوند و تا تدريج تجزيه ميه ب

توليد و  چهارمپايان هفته 

 رسد وتجزيه کالژن به تعادل مي

 ground substanceاي يک ماده زمينه

نيز که حاوي کندروايتين 

سولفات, هيالورونيک اسيد و 

براي  وساکاريد است موکوپلي

ها ضرورت عملکرد فيبروبالست

 شود. دارد نيز توليد مي

 

 (  مرحله تکاملMaturation phase) 
ها در اين مرحله فيبروبالست

کنند فيبرهاي زخم را ترک مي

کالژن در يک راستا قرار 

 ماه 3طي ( و زخم realignگيرند )مي

ديک به قدرت بافت به قدرتي نز

گاه مثل هيچ البتهرسد سالم مي

اين مرحله  شود.بافت سالم نمي

 ها ادامه يابد.سالممکن است 
 

 ( جمع شدن زخمWound contraction) 
اي در زخم نقش عمده انقباض

هاي باز دارد. ترميم زخم
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 4شماره 
 

تليالي طي پيشرفت هاي اپيسلول

هاي نزيمز زخم آمرک سمته ب

کنند و از زاد ميپروتئوليتيک آ

عنوان ه يک لخته فيبريني ب

داربست براي پيشرفت خود 

 .کننداستفاده مي

هايي که حاوي ميوفيبروبالست

اجزاء با خاصيت انقباضي هستند 

هاي ( درلبهcentripetal) سمت مرکزه ب

زخم  انقباض کنند.ميحرکت زخم 

با  هفته اول شديد است و 1طي 

متر در ميلي 57/0تا  6/0سرعت 

زخم را به هم  يهالبهروز 

ن از آ بعد ليو کنندنزديک مي

يابد. تري ادامه ميبا سرعت کم

شدن زخم به يک نسبت در بسته

مگر  ،افتدها اتفاق ميتمام لبه

از يک طرف به زخم اينکه 

 .هاي اطراف چسبيده باشدبافت

به شکل زخم نيز  بسته شدن زخم

هاي گي دارد. در جراحيبست

ترميمي اين روش کاربردي 

مگر موارد خاصي از  ،ندارد

هاي عفوني يا ناشي از زخم

سوختگي و يا بعد از رزکشن 

کانتوس داخلي, تومور ناحيه 

glabella و لبه پلک. 
 

 قبل از جراحي ترميمي قابل توجه نکات

پرسيدن تاريخچه و معاينه 

از جراحي ضرورت  باليني قبل

که  عوامل خطرسازي .دارد

ريزي حين جراحي را احتمال خون

 خون کنند از جمله فشارزياد مي

باال, بيماري کبدي, مصرف 

داروهاي ضدانعقادي و داروهايي 

, آسپرين و Eمانند ويتامين 

بايد مورد  NSAID داروهاي ساير

داروها برخي  توجه قرار گيرند.

روز قبل از عمل  22بايد  را

ردي مثل در موا .قطع کرد

اي قلب که هاي دريچهبيماري

ا ر يتوان داروي ضدانعقادنمي

قطع نمود، تحت نظر متخصص 

ن را به هپارين وريدي داخلي آ

نماييم. در مواردي که تبديل مي

ستم ايمني وجود دارد اختالل سي

مانند ديابت, ايدز, مصرف 

تضعيف  و داروهاي شيمي درماني

علت انجام ه ايمني ب سيستم

بايد به احتمال  اعضا پيوند

باالتر عفونت بعد از جراحي 

توجه داشت. سابقه جراحي قبلي 

شعه بايد چشم تروما و تابش ا

. در کساني که پرسيده شود

سابقه راديوتراپي دارند 

احتمال بروز بدخيمي وجود 

 دارد.

سابقه فاميلي بايد به در 

اختالالت ارثي مانند هايپرترمي 

وجه بدخيم و پتوز مادرزادي ت

 نمود.

 

 در بازسازي پلک موثر عوامل

هر چه سن باالتر باشد پوست 

خاصيت ارتجاعي بيشتري دارد و 

توان بدون اعمال تر ميراحت

هاي زخم رادر کنار هم فشار لبه

بافت  قرار داد به اين ترتيب

تري براي پيوند در اختيار بيش

 داريم.
تر ترميم کانتوس خارجي راحت

هاي بافت ت.از کانتوس داخلي اس

 متعددي براي ترميم کانتوس

 دردسترس است. خارجي
تر از ترميم پلک باال حياتي

 ين است.  بازسازييپلک پا

تواند موجب پلک باال مي ناصحيح

م شود. پلک باال بايد يپتوز دا

سرعت ترميم شود ولي پلک ه ب

تاخيري نيز  به صورت ين رايپا

 توان ترميم نمود.مي
باال بازسازي لبه پلک 

ين است. يتر از پلک پاحياتي
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براي ترميم زخم پلک به چه نکاتي بايد  -طه دکتر مريم آل

 توجه کرد؟

هرگونه نامنظمي در لبه پلک 

، زخم باال موجب تحريک قرنيه

و عدم تحمل بيمار  قرنيه

 گردد. مي
تر وس داخلي حياتيترميم کانت

از کانتوس خارجي است. 

اکتروپيون مختصر در ناحيه 

ريزش واند موجب اشکتمي داخلي

که  قابل تحمل شود درحاليغير

تنها از نظر  خارجي در ناحيه

 زيبايي مهم است. 
گرفتن عکس قبل از اقدام به 

 و جراحي زيبايي ضرورت دارد

بل از عمل, بهتر است که روز ق

روز عمل و بعد از عمل تهيه 

له هم از نظر اين مسا .شود

قانوني مهم است و هم از جهت 

الزم است به توجيه کردن بيمار 

عکس را در شرايط نگاه  طور کلي

گيرند و در رو از بيمار ميهروب

بقيه جهات نيز در صورت ضرورت 

نورپردازي  بايد تهيه شود.

گرفتن عکس بايد به صورت هنگام 

از باالي سر  غير مستقيم و

يات تصوير يجز بيمار باشد تا

 بهتر ديده شود.

هاي زيبايي براي انجام جراحي

هايي بر روي بايد به نشانه

بيمار را  .صورت توجه نمود

ايد در شرايط نشسته معاينه ب

سمت راست  2. در تصوير نمود

شده صورت به سه منطقه تقسيم 

که ارتفاع مناطق بايد با  است

 همان رشد و دهم مساوي با

سمت چپ طول دو خط در تصوير 

بايد با هم مساوي  Bو  Aفرضي 

 باشد. 

 درمناطقي  با گذشت زمان از

 استداراي پوست اضافي که صورت 

م و ايجاد فلپ براي ترمي

 .شودمياستفاده 

و عروق عضله  ،فلپ حاوي پوست

هنگامي که  .است خون رساننده

هاي ترميمي نياز به براي جراحي

تشکيل فلپ داريم بايد به 

هاي صورت تقسيمات سطحي شريان

 .نمودنيز توجه 

شاخه تمپورال عصب هفت با 

توجه به موقعيت سطحي که در 

 ترين احتمالصورت دارد بيش

هنگام  و دررا دارد  آسيب

ا ترميمي در ي هاي زيباييجراحي

ه رساندسيب آ نبايد به آن صورت

 شود.

 

 روش جراحي

حسي موضعي در شرايط بي جراحي

. گيرديا بيهوشي عمومي انجام 

بستگي به سن  ،انتخاب روش

ميزان اضطراب, ميزان  بيمار,

وضعيت عمومي  نيز همکاري و

 بيمار دارد.

 با د در رابطهاز بيمار باي

حسي پرسيده جراحي قبلي با بي

از دو جهت  اين موضوعشود 

اول احتمال  :اهميت دارد

حساسيت به داروهاي مورد 

حسي و دوم استفاده براي بي

و راحتي ل قضاوت در مورد تحم

 بلي.بيمار در حين جراحي ق

هاي زيبايي اطراف اکثر جراحي

حسي موضعي قابل چشم  تحت بي

 درحسي موضعي بي .انجام است

است  ميسر جراحي بر روي قرنيه

در محدوده جراحي پالستيک  ليو

مثل  ،کاربردهاي محدودي دارد

ت کوچک ملتحمه, برداشتن ضايعا

پونکتوم و  بررسي سيستم اشکي،

استفاده  .شستشوي مجراي اشکي

تي که جذب پوس Benzocaine پماداز 

 laserسيستميک کمي دارد براي

resurfacing procedure  قابل استفاده

توان يک اپليکاتور را است. مي
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 درصد 2که در محلول ليدوکائين 

ورده روي ضايعه ملتحمه يا خخيس

بر روي پونکتوم قبل از 

حس دستکاري قرار دهيم تا بي

  شود.

حسي موضعي ماده براي بي

مستقيم در محل تزريق حسي بي

در مواردي که بيمار  .شودمي

زمان توان همزده است ميهيجان

هاي وريدي نيز بخشاز آرام

استفاده نمود. براي شروع و 

اولين  ،بعد از رسم خط برش

ت و هاي پوستزريق در بافت

زيرپوستي اطراف محل برش انجام 

. بهتر است موقع تزريق شودمي

پلک را از چشم دور کنيم تا 

 .ناخواسته وارد آن نشويم

 
 

 2تصوير  
 
 

 
 1تصوير 

 
 

 
 3تصوير 
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 2تصوير 
 

در محل تزريق هماتوم  اگر

د از خارج بعبايد ايجاد شد 

موضع تزريق را به  ،نمودن سوزن

لبه حدقه به مدت چند دقيقه 

از برقرار تا هموست دادفشار 

مستقيم  به طور نبايد ولي شود

. از آوردبر روي چشم فشار 

ليدوکائين, مارکائين يا 

حسي مپيواکائين براي ايجاد بي

توان استفاده نمود. موضعي مي

ترين درد را ليدوکائين کم

کند. هنگام تزريق ايجاد مي

رکائين اثر سمي باالتري بر ما

ارد و طول اثر آن با د قلب

درنالين تغييري استفاده از آ

 کند.نمي

در جدول زير تفاوت بين 

داروهاي مورد استفاده براي 

حسي موضعي را مشاهده بي

 کنيد.مي

 

شروع  ودار

 اثر

 طول اثر

Lidocaine 
1% -2%- 4% 

6-2 
 دقيقه

 ساعت 2-1

Bupivacaine (marcaine) 
0.25% -0.50% - 0.75% 

30 

 دقيقه

 ساعت 8-2

Mepivacaine 1-2% 7-3 
 دقيقه

 ساعت 1-3

 

توان از ترکيب ليدوکائين مي

 2:2 به نسبت مارکائينو 

اين طول اثر  استفاده نمود.

شروع اثر  ولي استزياد  ترکيب

 همراه است.تاخير آن با 

حسي داروهايي که براي بي

شود شامل موضعي استفاده مي

, همراه با درصد 1ليدوکائين 

 2:100000 يا 2:200000نفرين اپي

تر درنالين با غلظت کماست. آ

با را  انقباضي عروقهمان اثر 

نفرين دارد. اپي ترخفيف سميت

کم  ميزان خونريزي حين عمل را

ده و جذب سيستميک ماده کر

کند و طول اثر حسي را کم ميبي

دو برابر( آن را افزايش )

 انقباض عروقياثر  دهد.مي

دقيقه بعد از  20نفرين اپي

 شود.تزريق شروع مي

حسي بر روي عوارض داروهاي بي

و   drowsinessو   convulsionصورت ه مغز ب

ورت اتساع صه بر روي قلب ب

ون بطني است السييعروقي و فيبر

 سميتدرنالين که با افزودن آ

صورت ه ب وشود آن زياد مي

فشار خون افزايش ضربان قلب و 

کند. در کودکان و تظاهر مي

هاي وسيع از براي انجام جراحي

 .شودميهوشي عمومي استفاده بي

استفاده از هيالورونيداز  

hyaloronidase or wydase  همراه با

ثر دارو حسي شروع اداروهاي بي

 و نفوذ دارو را در بافت تسهيل

هاي کند. ويال)دو برابر( مي

واحد دارو  200حاوي  مادهاين 

سي سي 20است و به ازاي هر 

واحد  270حسي داروي بي

. شودمينيداز اضافه وهيالور
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 4شماره 
 

ن در پلک باال استفاده از آ

 عضله سترش دارو بهب گموج

و بهتر شود لواتور و فلج آن مي

ممکن  اده نشود و نيزاست استف

است حساسيت دارويي ايجاد 

 نمايد. 

گام تزريق براي کاستن درد هن

حسي بايد به چند نکته ماده بي

از براي تزريق   .توجه نمود

استفاده  30تا 15 هاي شمارهسوزن

 تزريق داروبهتر است  .شودمي

از پرپ کردن  حسي را قبلبي

فرصت کافي  ع انجام دهيم تاموض

حسي و بي د اثر داروجهت ايجا

ه دست آيد. براي آدرنالين ب

هنگام تزريق  اينکه بيمار

حسي احساس راحتي داروي بي

, بايد در حالي تري نمايدبيش

کنيم به که با بيمار صحبت مي

 ،گيردآهستگي تزريق انجام 

کربنات استفاده از ترکيب بي

 (1mEq/ccسي )سي 2سديم به ميزان 

حسي ل بيسي محلوسي 20براي هر 

حسي محلول بي و نيز گرم نمودن

کند. درد هنگام تزريق را کم مي

کيلويي حداکثر  50براي يک فرد 

سي سي 27, درصد 1ن ييدوز ليدوکا

سي با سي 17بدون آدرنالين و 

 ,آدرنالين است

 (mg/kg7/2 بدون آدرنالين و mg/kg 

 mg حداکثر با آدرنالين, يا 5

با  mg 700بدون آدرنالين و  300

 . (آدرنالين

ماده  ايناحيهحسي در بي

در اطراف محل مورد نظر حسي بي

و بنابراين ناحيه  شودميتزريق 

بلوک عصبي  کند.مربوطه ورم نمي

با تزريق دارو در اطراف يک 

عصب در محل خروج از سوراخ 

حسي اش موجب ايجاد بياستخواني

شود که اي ميدر امتداد ناحيه

در  شود.مي گيرين عصبتوسط آ

اي که توسط عصب همنطق 5تصوير 

اربيتال سوپراتروگليار و سوپر

شود مشاهده دهي مي( عصب1و2)

زماني که بايد جراحي  .کنيدمي

در اين مناطق صورت گيرد 

در اين دو عصب را  توانمي

فوقاني اربيت بلوک امتداد لبه 

هايي که به اين دو سيب. آنمود

ي يا عصب به هنگام جراحي ترميم

شود منجر به تروما وارد مي

در شود. حسي در اين مناطق ميبي

اي که عصب منطقهاين عکس 

 دشوگيري ميتمپورال عصباينفرا

عصبي که  ي( و موقعيت آناتوم3)

دهد نيز به ناحيه چانه عصب مي

 ( 5. )تصوير (2)گردد ميمشاهده 
 

 

 7تصوير 
 

 
 6تصوير 
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 5تصوير 
 محل جراحي استريل نمودن 

  povidone-iodineاز محلول بتادين

براي تميز نمودن پوست استفاده 

بل بيوتيک قتجويز آنتي شود.مي

از جراحي در مواردي که 

هاي اطراف بيني درگيري سينوس

در و  تروماشرايط دارند يا در 

وجود عفونت قبل از جراحي صورت 

يا بازسازي اربيت و سيستم 

ايط شر در شود.اشکي توصيه مي

معمولي نيازي به استفاده از 

که شبکه  بيوتيک نيست چرانتيآ

اين عضو را عروقي پلک  غني

 کند.عفونت مقاوم مي نسبت به

بيوتيک يبهتر است آنت

پروفيالکسي بالفاصله قبل از 

و اگر  شوديز تجوشروع جراحي 

ساعت بعد از  2-3تجويز  آن 

دادن برش جراحي به تعويق 

 ي ندارد.اثرديگر بيفتد 

 

  برش جراحي  

در بايد  قبل از جراحي حتما  

رابطه با محل برش پوست به 

 .بيمار اطالع کافي داده شود

حسي بي محلولقبل از تزريق 

بايد محل برش  با قلم 

 گذاري شود. نشانه

, توان بر روي پوستبرش را مي

 crease, , اسکارهاي قبليملتحمه

, محل رويش مو پوستهاي چينيا 

. داد tensionيا در امتداد خطوط 

پوست را از  ،.هنگام ايجاد برش

ا خط برش صافي کشيم تطرفين مي

با چاقوي جراحي . باشيم داشته

ن آنکه آن را از روي پوست بدو

صورت يکنواخت برش ه برداريم ب

ز اکنيم. را ايجاد مي

غاز ترين نقطه برش را آپائين

ترين نقطه کنيم و به سمت باالمي

دهيم تا خون برش را امتداد مي

 محل برش را نپوشاند.

هاي به هنگام برداشتن توده

برش را بايد  ،سطحي پوست صورت

پوست  tensionدر امتداد خطوط 

تا حداقل اسکار  دادامتداد 

 (8)تصوير  برجاي بماند.
برش بايد عمود بر سطح پوست 

تري ايجاد باشد تا اسکار کم

که پوست  ياطقنمايد. در من

حاوي مو است تيغه چاقو را به 

موازات تنه مو وارد پوست 

تا به فوليکول آسيبي  کنيممي

ي عمودي ها(. برش9نرسد )تصوير 

در ناحيه کانتوس خارجي به 

رساند و فاوي آسيب مينمجاري ل

کند ولي فادم مزمن ميايجاد لن

هاي ناحيه کانتوس داخلي برش

 .باشدنميساز چندان مشکل

لبه پلک بايد عمود بر  هايبرش

ند و تمام ارتفاع تارس باش آن

 گيرند.را در بر 
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 8تصوير 

 

 

 9تصوير 
 

برش جراحي را بايد در 

هاي امتداد يا به موازات چين

داد تا  facial expression پوست يا خطوط

تري در کم کشش تر واسکار کم

 محل برش وجود داشته باشد.

در  عمدتا  هاي پوستي چين

 يا relaxed skin tension lines (RSTL)امتداد

Langer's lines د که نگردتشکيل مي

ناشي از انقباض عضله زير آن 

اگر برش در  (.20)تصوير  است

خوبي هب امتداد اين خطوط باشد

مخفي شده و اسکار قابل رويت 

اگر اين امکان  کند.ايجاد نمي

وجود نداشته باشد برش به 

خطوط  .شودميايجاد  RSTLموازات 

 lines ofپذيريبا حداکثر اتساع

maximum skin extensibility (LME)  عمود برRSTL 

ت حداکثر قابليت پوس است.

، از دارد LME جهت اتساع را در

 و sliding flap امکان ايجاد اين رو

transposition قبل کندفراهم مي را .

از اين که فلپ پوست را ايجاد 

شگون گرفتن يا ني م بانمايي

ت در جهات مختلف کشيدن پوس

که آيا بعد از  فهميدبايد 

در محل ايجاد   distortionبستن زخم

 شود يا نه. مي

و  LMEخطوط   پاييندر تصوير 

RSTL نحوه ايجاد يک  بينيد.را مي

را در  (Rheumboid) فلپ رومبوئيد

 بيندامتداد اين خطوط مي

  .(22)تصوير 

 
 ريزي هنگام جراحي کنترل خون 

شبکه غني عروقي پلک هر چند 

ترميم زخم را تسريع کرده و 

موجب کاهش عفونت بعد از عمل 

ولي موجب خونريزي حين  ,شودمي

عمل و طوالني شدن زمان عمل و 

شود. از هماتوم بعد از عمل مي

روز قبل از جراحي مصرف  22

داروهاي ضدانعقادي را بايد 

 د باي. فشار خون باودقطع نم

داروهاي پائين آورنده فشار 

ن يا بيهوشي هايپوتنسيو تحت خو

 کار بردنهب ل باشد.کنتر

کننده عروق داروهاي منقبض

يا  2:100000 نفرينمانند اپي

همراه با ليدوکائين  2:200000

درصد يا اکسي  2يا کوکائين 

در بيني يا  درصد 07/0متازولين 
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 توجه کرد؟

در  درصد 20-7/1فنيل افزين 

فشار  کننده است.کملتحمه کم

دقيقه  20 دادن محل زخم به مدت

ايجاد انقباض مويرگي و لخته 

توان از و نيز ميکند پالکتي  مي

کوتر براي سوزاندن عروق 

 استفاده نمود.دهنده  خونريزي

 

 

 20تصوير 

 

 22تصوير  

 

استفاده از يک سيم داغ براي 

 يحرارت لرگ فاقد کنترسوزاندن 

ترده شدن تخريب است و امکان گس

اي موقعيت مورد بافتي به ور

 حرارتکوتر نظر ما وجود دارد. 

 30تا  20 به ميزانبافت را 

افزايش  برابر مورد نياز

 چندان دلخواه نيست. يابد کهمي

الکتروکوترهاي با از اين رو 

فرکانس باال يا دياترمي بسيار 

از آن براي بريدن و بهتر است 

ده و کوتر نمودن بافت استفا

امکان تنظيم  شود و با آنمي

حرارت ايجاد شده وجود دارد. 

دو صورت قابل ه بدستگاه 

استفاده است يا سر کوتر  

مستقيم بر روي بافت مورد نظر 

و يا  گيردقرار ميعروق کوچک  و

ه از طريق يک ابزار جراحي ب

صورت غيرمستقيم حرارت به بافت 

در  .شودمييا عروق بزرگ منتقل 

روکوتري مونوپوالر يک نوع الکت

الکترود به ران يا باسن بيمار 

ن و از سر دوم آ شودميوصل 

براي برش يا انعقاد استفاده 

 جريان جا کهاز آن .شودمي

عبور بيمار از بدن  الکتريسيته

در  pace makerصورت وجود  کند درمي

 از اين وسيله قلب نبايد

کوتري الکترواز . نموداستفاده 

 انعقاد عروق يا يرابپوالر باي

استفاده  چربيبافت جمع کردن 

توان انعقاد ن ميآ باشود و مي

 و از اين روايجاد کرد  موضعي

براي کار در خلف اربيت و 

مجاور عصب مناسب است. ليزر 

در صورت  به ويژه ،کربناکسيددي

 ،پرعروقوجود بافت اسکار 

 کننده است. از مواد ديگريکمک

کردن  توان براي کمنيز مي

ستفاده خونريزي محل جراحي ا
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توان به مي نمود از جمله 

 موارد زير اشاره نمود:

 

تيني قابل جذب هاي ژالاسفنج (2 

توان آن را در که مي gelfoam يا

  .محل جراحي باقي گذاشت

 يا (surgicalسلولوز اکسيده  (1

(Oxycel هايي که که نبايد در زخم

عصب بينايي  در مجاورت گلوب يا

 .است باقي گذاشته شود

که  aviteneيا    microfiibrillarهايکالژن (3

ه صورت پودر در محل زخم به ب

  شود. پارافين ياکار برده مي

bone wax ريزي از براي کنترل خون

 .محل استخوان

 ( ترکيبات کالژني باردار2

 
 

 در شرايط اورژانس بستن زخم

هاي زخم زدن لبهبراي بخيه 

را رعايت نمود.  بايد نکاتي

هاي نکروزه لبه که بخش اول اين

دبريد نمود و لبه  بايد زخم را

هر گونه جسم  .کردزخم را صاف 

خارجي در محل زخم يا لخته خون 

هاي بايد برداشته شود اليه

شکل طبيعي خود ه بافتي بايد ب

در کنار هم قرار گرفته و 

د و هيچ گونه فضاي ندوخته شو

ند و نيز اضافي مرده باقي نما

ها نبايد تحت کشش باشند. بافت

هاي با نخ بايد هاي عمقيبافت

غير قابل جذب و پوست با نخ 

 قابل جذب دوخته شود. براي کم

اعمال شده بر روي  کشش کردن

 هايبخيههاي زخم بايد از لبه

عمقي و يا زدن گره بر روي  

bolsters مانند مثل ست )قطعات لوله

اشتن دسرم براي نزديک نگه

هاي زخم در کنار يکديگر( لبه

در زمان بهبود  استفاده شود.

ها کمي به سمت داخل زخم لبه

در مورد  به خصوص د کهنگردبرمي

لبه پلک ايجاد فرورفتگي 

که در  هاييبخيهکند. با مي

اي هستند و ي ذوزنقهمقطع عرض

از  يترهاي عمقي بيشبا آن بافت

گرفته  بخيهسطحي در هاي بافت

 شودمياين امکان فراهم  ،شودمي

هاي زخم بعد از بخيه که لبه

سمت بيرون برگردد ه زدن کمي ب

 ترتا اسکار بعد از عمل کم

سفت کردن بيش از حد بخيه  شود.

زخم موجب متورم هاي بر لبه

بروز ايسکمي و پاره شدن 

هاي زخم و ايجاد فاصله در لبه

 روشبدون توجه به  .گرددميمحل 

که نخ بايد دقت نمود بخيه زدن 

جلدي را هاي زيربخيه تمام بافت

ه يک ميزان در دو طرف زخم ب

گيرد. فاصله ورودي سوزن دربر

از لبه زخم بايد مساوي فاصله 

 خروجي آن از سمت ديگر باشد.

 (21)تصوير 

 

 انواع بخيه زدن

 يا  (interruptedهاي مجزابخيه 

(runningهاي : زماني که بر روي لبه

توان کمي وجود دارد مي شکش زخم

 (interrupted)مجزا  از روش بخيه زدن

اي قاعده حلقه استفاده نمود.

هنگام زدن بخيه تشکيل ه که ب

تر شود بايد از راس آن پهنمي

سمت ه هاي زخم بباشد تا لبه

هاي مجزا خارج برگردد. بخيه

تري بر توانند فشار بيشمي

هاي هاي زخم نسبت به بخيهلبه

 اعمال نمايد. ممتد

فشار ناشي از بخيه بايد در 

ه هاي زخم را بحدي باشد که لبه

بدون  ،برگرداند سمت بيرون

بيش از  آنکه بافت را تحت فشار

 قرار دهد.  حد
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براي ترميم زخم پلک به چه نکاتي بايد  -طه دکتر مريم آل

 توجه کرد؟

-near-far,far يا vertical mattress هايبخيه

near  براي از بين بردن فضاي

 است. tensionمرده و از بين بردن 

شکل خارجي  U در اين حالت حلقه

شود صورت عمقي قرار داده ميه ب

و تنها  و حلقه داخلي سطحي

 گيرد.بافت پوست را در بر مي

ها در مواردي که از اين بخيه

هاي زخم وجود دارد بر لبه کشش

. با توجه کرداستفاده  توانمي

بر  هابه اينکه اين بخيه

هاي زخم فشار زيادي اعمال لبه

رساني کند موجب کاهش خونمي

موضعي شده و بهتر است در 

هاي مجزا فواصل آن از بخيه

  Figure of eightهايبخيهاستفاده شود. 

(near-far ,far-near)  ديگر از يک نوع

)تصوير  است vertical mattressزدن بخيه

 . (25و  26

توان مي horizontal mattress بخيه با

مقدار زيادي از بافت را 

)تصوير  دهم رسانهزمان بهم

28) . 
هاي زير جلدي براي از بخيه

شود هايي استفاده ميبستن زخم

وجود  tensionهاي زخم که در لبه

سريع است  زدن اين بخيه ندارد.

 بخيه کماين  هايو تعداد گره

تري بر جاي و اسکار کم بوده

 .(10و  29)تصوير  اردگذمي

 

 

 
 21تصوير 

 
 

 22تصوير 
 

 

 23تصوير 

 

 27تصوير  
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 near-far , far-near suture -26تصوير  

 

 

 
 vertical mattress suture -25تصوير 

 

 

 .horizontal mattress suture        -28تصوير  
 

 
 29 تصوير

 

 10تصوير  

 

هاي بخيه انحناهاي سوزن

درجه(  280تا  90متفاوتي )

هاي با خميدگي از سوزن .دندار

هاي سطحي تر براي پوست و بافتمک

هاي با انحناي باال و از سوزن

)نيم دايره( براي کانتوس داخلي 

يا مناطق عمقي يا کوچک استفاده 

يا  مسطح هاي کامال  سوزن گردد.مي

ski  براي عبور دادن موادي مانند

يا يا سيم با سيليکون براي فاش

 استفاده transnasal wiring يا  slingعمل 

براي  Cuttingهاي  د. از سوزننشومي

 و پوست, پريوست و بافت اسکار

براي  (spatula) هاي اسپچوالاز سوزن

, ملتحمه و از اسکلرا, تارس
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براي ترميم زخم پلک به چه نکاتي بايد  -طه دکتر مريم آل

 توجه کرد؟

براي ملتحمه و  ي خميدههاسوزن

 شود.مخاط استفاده مي

 (2 :نخ بخيه بر دو نوع است
قابل جذب که قدرت خود را طي 

هفته از دست چند چند روز تا 

تري ايجاد التهاب بيش ،ددهمي

براي بروز  کانونيکند و مي

بخيه قابل . شودمحسوب ميعفونت 

از بين  قبل از اين که کامال  جذب 

 ) دهدبرود قدرتش را از دست مي

و  کروميک( ويکريل ومانند نخ 

 غيرقابل جذب هاينخ ( 1

 ., پرولن, مرسيلين()نايلون

هاي زير براي عضله و بافت 

از نخ قابل جذب  وست و تارسپ

  6-0يا  7-0ا از جنس ويکريل مجز
. براي پوست از شوداستفاده مي

مثل سيلک يا  نخ غيرقابل جذب

 6-0و  5-0نايلون يا پرولن

  شود.استفاده مي

که  بزرگساالنيدر کودکان يا 

امکان برداشتن بخيه بدون 

يهوشي وجود ندارد بهتر است که ب

ا ي catgutهاي با جذب سريع نخ از

براي پوست استفاده   6-0کروميک 

لواتور را با نخ عضله  شود.

قابل جذب قابل جذب يا غير

بخيه پوست  توان ترميم نمود.مي

 6تا  7 طور معمول بعد ازه ب

 20بخيه لبه پلک بعد از  وروز 

در  .شوندداشته ميروز بر 22تا 

مواردي که زخم تحت کشش قرار 

بخيه را ديرتر بايد دارد 

دير برداشتن بخيه  .برداشت

احتمال بروز اسکار و التهاب را 

و  کانتوس خارجيدهد. افزايش مي

ب را با نخ غير قابل جذلي داخ

به پريوست   7-0نايلون يا پرولن 

البته در مواردي  کنيم.متصل مي

 به دنبال تروماکه تله کانتوس 

بايد از سيم باشد ايجاد شده 

الزم برقرار کشش استفاده شود تا 

در اين موارد از نخ  .ددگر

-0 به ندرتيا  2-0غيرقابل جذب 

براي اتصال تاندون به سيم  3

 شود.استفاده مي

 است بهتر زدن پوستبراي بخيه

 و نخ مجزا از هم هايبخيهاز 

د نايلون، جذب مانن غيرقابل

 6-0يا  5-0سيلک يا پرولن 

استفاده شود که علت آن اين است 

رساندن مجزا بهم  هايبخيهکه با 

هاي نامنظم زخم بهتر انجام لبه

زمان شود در مواردي که هممي

يعي در عضله زير پوست پارگي وس

بهتر است آن را نيز وجود دارد 

بخيه نماييم تا از ايجاد نماي 

گيري فرورفته در محل زخم پيش

 شود.

 بايد با دقت توسط نخ تارس

دوخته شود.  7-0يا  6-0 ويکريل

دهيم ميقرار  سمت جلو درگره را 

ترميم  .آسيب نزندتا قرنيه را 

ه پلکي در صورتي که عضله مملتح

تارس دوخته شده باشد ضرورت و 

حداقل پهناي تارس مورد . ندارد
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 3نياز براي ثبات وضعيت پلک 
 متر است.ميلي

 
 

 هاي بعد از جراحيمراقبت

کنيم را بلند مي زير سر بيمار

تا تورم و اکيموز بعد از جراحي 

 در جهت تر شود. اکيموز معموال  مک

   .کندجاذبه زمين پيشرفت مي

پانسمان با فشار مختصر در 

ي که برجستگي استخواني مناطق

وجود دارد مناسب است ولي بايد 

که به اربيت و  توجه داشت

محتويات آن فشاري اعمال نشود 

ريزي اربيت مخفي چرا که خون

مانده و به عصب بينايي فشار 

 orbital compartment syndrome و دورآمي

 گردد.ايجاد مي

مردگي براي کاهش تورم و خون

و کمپرس سرد بر روي از کيسه يخ 

 شود.مياستفاده  محل برش پوست

در روز اول بعد از جراحي هر 

دقيقه و روز دوم حداقل  30ساعت 

کار اين  بايد مرتبه در روز 2

شده را ردهاي خشود. يخ تکرار

ريخته و روي محل  ايدرون کيسه

دهيم. ابتدا تماس برش قرار مي

شود ولي با يخ موجب بروز درد مي

د از بين ربا کاهش دماي بافت د

بهتر است در حد فاصل  رود.مي

کيسه و پوست از پانسمان يا گاز 

 .استريل استفاده نشود

استفاده از پمادهاي جلدي بر 

ها را نرم نگه ها آنروي بخيه

را  هابخيهتن دارد و برداشمي

کند و يک محيط مرطوب تر ميراحت

کند که ترميم بافتي و ايجاد مي

 .گردددبريدمان زخم تسهيل 

انجام  بايد ازبيمار 

رانندگي و  هايي شديد,فعاليت

 .اجتناب نمايد ضربه

از در هنگام خواب بهتر است 

استفاده  يک محافظ بر روي زخم 

 نمود.

ل هاي خفيف براي کنتراز مسکن

 .شودميدرد استفاده 

که  بايد به بيمار آموزش داد

تورم يا در صورت بروز درد شديد 

ها يا از سفت در اربيت و پلک

بين رفتن بينايي فورا به پزشک 

معالج يا اورژانس مراجعه 

 نمايد.
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تغييرات وابسته به سن و بيماري در پلک و  -دکتر مريم آل طه

 هاي اطراف حدقهبافت

 هاي اطراف حدقهتغييرات وابسته به سن و بيماري در پلک و بافت

 
 پزشکي نگاه مرکز چشم -فلوشيپ استرابيسم و آکولوپالستي دکتر مريم آل طه:

 
تغييرات زيادي با افزايش سن 

ها و صورت بروز پلک ،در ابرو

ترين آنها بروز کند که شايعمي

( و تغييرات rhytidsهاي پوستي )چين

( است. سه dyschromiaنتري )اپيگم

عامل در بروز اين تغييرات نقش 

 :دارند

تغييرات ناشي از آسيب  -1

 اشعه ماوراي بنفش

نيروي تغييرات ناشي از  -2

 جاذبه و انقباض عضالني

ناشي از گذشت  تغييرات -3

 زمان و  افزايش سن

تغييرات ناشي از تماس اشعه 

ماوراي بنفش مربوط به تماس با 

درصد  08 اما د استنور خورشي

سالگي  28اين تغييرات قبل از 

درصد  08بيش از  و دهدنميرخ 

و با تغييرات وابسته به سن است 

 در توز, تغييرات نامنظماالس

, خشکي و خشونت رسوب پيگمان

پوست, تالنژيکتازي, آتروفي و 

گردد. مشخص ميهاي عمقي چين

 نيروهاي مکانيکي 

ض و انقبا جاذبهناشي از نيروي 

 عضالت صورت

 facial expression) موجب کاهش خاصيت )

 ميکشيدگي دا به علتارتجاعي 

گردد. تغييرات ناشي از پوست مي

پير شدن پوست نيز با شلي, خشکي 

پوست  سطحهاي ظريف در و چروک

در بافت شناسي يک . شودميظاهر 

صورت پهن ه پوست پير تغييراتي ب

شدن محل اتصال اپيدرم به درم 

و آتروفي  ناهمگونيايجاد  باکه 

ها و مالنوسيت تراکمسلولي, کاهش 

صورت ه تمايل به تجمع موضعي ب

Lentigo هاي و نيز کاهش تعداد سلول

تغييرات  .شودديده ميالنگرهانس 

صورت کاهش ه ايجادشده در درم ب

د و قطر فيبرهاي االستيک در تعدا

يش تعداد و پاپيالري و افزا درم

 االستين وضخامت فيبرهاي 

فيبرهاي رتيکوالر و خشن شدن 

 تراکمفيبرهاي کالژن و افزايش 

 گردد.در شبکه کالژني مشخص مي

از نوع  پتوز ابروافتادگي يا 

 وابسته به سن ناشي از علل 

 

تيکي يا ترکيبي از علل ناشي ژن

زمين, کاهش  جاذبهاز نيروي 

و افزايش  قابليت ارتجاعي بافت

بخش  . پتوزاست جذب استخواني

ي لخارجي ابرو زودتر از بخش داخ

کند چرا که بافت بروز مي

ک تتري دارد. بالشنگهدارنده کم

چربي زير ابرو موجب افزايش 

ين افتادن ناشي از يتحرک و پا

بخش خارجي ابرو  در جاذبه

شود. بر بخش خارجي ابرو سه مي

 :شودنيرو وارد مي

 انقباض عضله فرونتاليس -1

 جاذبهنيروي  - 2

  corrugator superciliiانقباض عضله  -3

 ،همراه با پتوز اکتسابي ابرو

علت ه هاي پيشاني نيز بچين

وجود ه انقباض عضله پيشاني ب

 د.نيآمي

و آتروفي سپتوم با افزايش سن 

پروالپس چربي در پلک باال و 

ين آمدن ي. پاشودايجاد ميين يپا

از بين  به علتگلوب درون اربيت 

تي ليگامان الکوود نقش حمايرفتن 
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چربي پلک  زدگي بيشتر به بيرون

 کند. تحتاني کمک مي

وز عضله با افزايش سن آپونور

شده و از  آغشتهچربي  لواتور به

بر روي تارس جدا  اتصالشمحل 

. استفاده از لنز تماسي, شودمي

تورم اربيت و جراحي داخل چشمي 

 وکنند اين روند را تسريع مي

تغييرات  اافتادگي يمنجر به 

involutional گردد. در اين حالت مي

عملکرد رود ولي باال مي چين پلکي

 طبيعي است.همچنان لواتور  عضله

پلک  افقي شدگيشلبا افزاش سن 

منجر به بروز اکتروپيون يا 

رفتن  شود. از بيننتروپيون ميآ

اتصاالت ليگامان اربيتوماالر به 

تحتاني اربيت موجب  لبهپريوست 

دا شود و جبروز اکتروپيون مي

شدن رتروکتورهاي پلک تحتاني, 

بخش  overridingو  involutional وننتروپيآ

preseptal  عضله اربيکوالريس بر روي

  (pretarsal area)ناحيه جلوي تارس 

 

گردد. موجب بروز آنتروپيون مي

با افزايش سن لبه پلک ضخيم 

 و هايپرکراتوزتالنژيکتازي  شده,

پيدا کرده و دهانه غدد ميبومين 

به صورت باريک شدن،  تغييراتي

پيدا  زدگيانسداد و بيرون

کنند. البته ترشحات اين غدد مي

شود ولي در ترکيب اين کم مي

 .گرددنميترشحات تغييري ايجاد 

و  دامنهاز  با افرايش سن

بسته شدن  زمانحداکثر سرعت 

ادي( ها )ارادي و غير ارپلک

در ضمن شکاف پلکي  ،شودکاسته مي

شود که شايد تا مي ترنيز تنگ

علت کم شدن سطح ه حدودي ب

در  .دوپامين خون باشد

پارکينسون نيز شرايط مشابهي 

برعکس اين حالت در  .وجود دارد

 در آن شيزوفرني وجود دارد که

شود. کاهش پلک زدن زياد مي

دوپامين در سنين باال موجب 

پلک رفلکس آستانه  آمدنن ييپا

پلک زدن  زمان ايش مدتزدن, افز

يا   reflex blink latencyرفلکسي و افرايش

زدن و پلک تحريکزمان بين 

شود. اين حالت در پارکينسون مي

ش شود و افزايهم ديده مي

 ،پلک زدن رفلکسيپذيري تحريک

افراد مسن را مستعد 

کند. در بلفارواسپاسم مي

قادر به بلفارواسپاسم بيمار 

باشد ها نميشروع باز نمودن پلک

يا فلج در  انقباضکه  بدون آن

به اين حالت  .عضله مشاهده شود

 گويند.مي نيز (aproxia) آپراکسي

 ن درآپراکسي عالوه بر اي

هاي اکستراپيراميدال بيماري

 بيماري  مانند پارکينسون،

Huntington's و سندروم Shy-Dragger  و فلج

يه سوپرانوکليار پيشرونده ناح

 شود.ديده ميمغز 

علت ه حتاني بپلک ت تورم چربي

چربي گونه  تکآمدن بالشين يپا

 double مدگي دوکوهانهايجاد يک برآ

convexity deformity  افتادگي  کند.مي

ه تر بهاي مياني صورت بيشبافت

 علت کاهش اتصاالت ليگامان

orbitomalar افتادگي است تا (sagging) 

و زايگوماتيک  اربيکوالريس عضالت

هاي ژور يا ليگامانام مينور و

 نگهدارنده. 

 شامل در اين موارد درمان

 هايبوتوکس براي چروک تزريق

برداري شيميايي و اليه ديناميک,

 ترميم مجدد سطح پوست با ليزر

 و هاي استاتيکبراي چروک

 face lifting مانند هاي زيباييجراحي

ليزر  اگر قبل از شد.ابمي

بوتوکس تزريق درماني از 

شود با کاهش تحرک عضالت  استفاده
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 هاي اطراف حدقهبافت

خواهد نتيجه عمل بهتر   صورت

 .بود

تغييراتي که در صورت با 

 : کندافزايش سن بروز مي

 بيني  زيرهاي چين -

 چين و چروک گونه -

 افتادگي نوک بيني  -

 ها افتادگي گونه -

هاي دور لب و عميق شدن چين -

 ,بيني

 ي دور لبافزايش خطوط حلقو -

  افتادگي عضالت فک -

   شدن عضالت گردن شل -

 

 

 1تصوير 
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 رفراکتيو هايجراحي نقش ميتومايسين در

 
 شکي نگاهپزمرکز چشم -فلوشيپ قرنيه دکتر ماندانا احمدي:

 

بيوتيکي آنتي Cميتومايسين 

 streptomyces caespitosusاست که از 

شود و پس از تغييرات استخراج مي

خودي تبديل داخل سلولي يا خودبه

شود که قادر مي alkylating agentبه يک 

را مهار کند و در  DNAست سنتز ا

و پروتئين  RNAمقادير زياد سنتز 

کند. اين ماده را نيز مختل مي

اثر  Sو  G1به طور اوليه در فاز 

در سيکل  عکند ولي در مجمومي

عمل  قسيم سلولي غيراختصاصيت

 کند.مي

ميتومايسين عمدتًا داروي  

ولي موارد مصرف  استضدنئوپالسم 

به افزايش پزشکي روآن در چشم

است. به طوري که در درمان 

پس از )کراتوکنژنکتيويت بهاره 

در جراحي  (،giant papillaeبرداشتن 

 corneal intraepithelialترابکولکتومي و در 

neoplasia و پس ازnasolacrimal duct intubation  و

جراحي رفراکتيو استفاده نيز 

  شود.مي

اين مقاله مروري بر چگونگي 

تومايسين در جراحي اثر مي

رفراکتيو و فوايد و مضرات آن 

. در ابتدا الزم است مراحل است

به اختصار  طبيعي ترميم قرنيه

 . شرح داده شوند

 

 (wound healing) ترميم زخم در قرنيه 

اي پيچيده روند نيهترميم قر

 ،هاينااست که با سيتوک

ها کموکين وفاکتورهاي رشد 

 تليوم،اپي .شودمتاثر مي

استروما، اعصاب، غدد اشکي و 

هاي ايمني در اين پروسه سلول

دخيل هستند. تعامل بين اين 

 هدايتها ترميم قرنيه را سلول

کند و در نگهداري و حفظ مي

کرد قرنيه سهيم آناتومي و عمل

تليوم به اپي است. پس از تروما

و به خصوص پس از انجام جراحي 

مرحله ترميم بافتي  4رفراکتيو 

 افتد. ق مياتفا

 در مرحله : اين مرحله اول

 دهدرخ مي apoptosis هاکراتوسيت

فرم کنترل شده مرگ سلولي  که

است که بدون آزاد شدن قابل 

و  لوزوماهاي ليزتوجه آنزيم

به  آسيبدر نتيجه بدون 

شود ايجاد ميهاي اطراف بافت

ها به خراش)مشابه تخريب آسمان

اين مرحله  .(شدهطور کنترل 

ساعت پس از تروما  4ريبًا تق

و تا يک هفته بعد  هآغاز شد

 تواند ادامه يابد. مي
 شامل ه دوممرحل :مرحله دوم 

پروليفراسيون و مهاجرت 

 است ماندههاي باقيکراتوسيت

در محل اند و که تحريک شده

اين  .کندتجمع پيدا مي تروما

ساعت پس از  14تا  21مرحله 

ز شود و به ميتوتروما آغاز مي

هاي ها در اطراف سلولاين سلول

 شود. يافته منجر ميآپوپتوز 
 در مرحله سوم  :مرحله سوم

هاي ها از سلولکموکين

ها آزاد تليوم و کراتوسيتاپي

و  IL-1عمدتًا  اين مواد .دنشومي

TNF  هستند که منجر به

آزادسازي ساير مدياتورها مثل 

GCSF و ENA د. اين شونمي

هاي مدياتورها باعث تجمع سلول

هاي التهابي و فاگوسيتوز سلول
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د. نشونکروتيک و آپوپتوتيک مي 

ساعت پس از  21 اين مرحله

 شود. تروما آغاز مي
 در مرحله چهارم  :مرحله چهارم

هاي کراتوسيت تحت تاثير سلول

TGF  تبديل به ميوفيبروبالست

ها حاوي سلول شوند. اينمي

فيبرهاي استرسي و خاصيت 

چسبندگي زياد به بافت هستند 

زيادي مثل  رشدو فاکتورهاي 

کالژناز و ژالتيناز توليد 

کنند که باعث ترميم مي

استروما و در عين حال ايجاد 

 شوند. کدورت در قرنيه مي
 

 پاسخ فيبروتيک شديدتر است؟ PRKچرا در 

در تماس  و اواًل تخريب بومن

تليوم آسيب ديده ارگرفتن اپيرق

صدمه به  در ثانيبا استروما و 

ها تليوم و آزاد شدن سيتوکيناپي

تليوم و و فاکتورهاي رشد از اپي

اشک از عوامل افزايش پاسخ 

است. اين عامل  PRKفيبروتيک در 

تليوم و زياد باعث هيپرپالزي اپي

و ايجاد  (regression) رفتپسشدن خطر 

haze شود. مي 

 

 PRKو  سينميتوماي

 Talamo 2992اولين بار در سال 

در  PRKميتومايسين را بعد از 

خرگوش استفاده کرد. پس از آن 

Majmudar براي درمان  1222در سال

subepithelial haze قبالً اري که در بيم RK 

شده بود از ميتومايسين  PRKو 

در  Caronesاستفاده کرد و نهايتًا 

روفيالکسي پبه عنوان  1221سال 

 PRKاز ميتومايسين در جراحي 

 استفاده کرد. 

 

 مکانيسم اثر ميتومايسين 

استفاده از ميتومايسين پس  

از انجام ليزر قرنيه باعث 

شود. در حالت مي apoptosisافزايش 

هاي کراتوسيت سلول عادي آپوپتوز

باعث تحريک پروليفراسيون و 

هاي هاي قسمتمهاجرت کراتوسيت

ا به قسمت قدامي ترومعمقي اس

رغم ومايسين عليشود. ميتمي

مانع از  ،افزايش آپوپتوزيس

پروليفراسيون و مهاجرت 

شود و چون هاي عمقي ميکراتوسيت

هاي باقيمانده فعال کراتوسيت

وفيبروبالست نيز شوند مينمي

شود و با همين توليد نمي

 hazeمکانيسم از ايجاد کدورت و 

 .شودميجلوگيري 

 

 تفاده از ميتومايسين نتايج اس

 PRKدر 

 ،اي ميتومايسيندر مطالعه

در افراد  PRKبعد از  hazeشيوع 

ديوپتر يا  7بيني باال )با نزديک

درصد به صفر  12تر( را از بيش

در تحقيق ديگري از  .2رساند

 1درصد به مدت  21/2ميتومايسين 
دقيقه در بيماران با ميوپي 

ديوپتر استفاده شد. پس  3باالي 

 و (UCVA)ماه ديد بدون اصالح  3ز ا

در  (BCVA)ديد اصالح شده  بهترين

و  42/12درصد موارد باالي  222

 12/12درصد موارد باالي  77در 

بود که اين نتيجه بهتر از 

نتايج به دست آمده در ليزيک، 

بدون ميتومايسين است.  PRKالزک و 

در بيماران  contrast sensitivityهمچنين 

 3/2 ا ميتومايسينجراحي شده ب

 .1افزايش يافت خط

در مطالعه ديگري استفاده از 

 1 به مدتدرصد  21/2ميتومايسين 
تليوم دقيقه پس از برداشتن اپي

در بيماراني شد  hazeباعث درمان 
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قرار گرفته  PRKکه قباًل تحت عمل 

 افراديبودند. اين بيماران 

 haze 4و  5بودند که در مرحله 

ماه از  21ا ت 3و  قرار داشتند

ها گذشته بود. در اين آن PRKعمل 

که  بيمارانيمطالعه مشخص شد 

ها تر از يکسال از عمل آنبيش

 هداشت يترسخت گذشته است اسکار

و پس از استفاده از ميتومايسين 

تر است. نيز درصد عود بيش

بنابراين بهتر است اگر در 

کدورت قرنيه  PRKبيماري پس از 

سال ه تا يکما 3ايجاد شد بين 

 .5برداشته شود

 همچنين در بيماراني که قبالً 

 قرار گرفته RKتحت عمل جراحي 

و عيب انکساري باقي  بودند

با  PRKانجام  مانده بود

 hazeميتومايسين از ايجاد 

 جلوگيري کرد. 

 ،اي اثر ميتومايسيندر مطالعه

5FU  وCeramid  را پس ازPRK  در

 ،دبررسي کردن hazeجلوگيري از 

را کاهش  post-PRK hazeهر سه ماده 

 UVBداد. پس  به يک چشم اشعه 

در چشمي که قبالً  .تاباندند

 ه بود،ميتومايسين استفاده شد

haze  ايجاد نشد ولي در دو مورد

ايجاد شد. بنابراين  hazeديگر 

پس از  hazeميتومايسين از ايجاد 

هم  UVتماس چشم با اشعه 

 .4کندجلوگيري مي

 

 ميتومايسينعوارض 

 تراکمکاهش  ميتومايسين باعث

. در بيماراني شودميها کراتوسيت

 PRKکه از ميتومايسين حين عمل 

 12 درکراتوسيت  ،شوداستفاده مي

درصد قدامي استروما از بين 

د. آيا اين مساله به نرومي

 ؟!شودمنجر نمي late keratectasiaايجاد 

اين سوالي است که هنوز پاسخ آن 

عوارضي مثل دانيم ولي يرا نم

پرفوراسيون قرنيه و اسکار 

پس از استفاده از چندين سال 

براي ناخنک گزارش  ميتومايسين

 .استشده 

 
  خشکي چشم 

در يک چشم  اي،در مطالعه

با ميتومايسين و در  PRKبيماري 

چشم مقابل بدون ميتومايسين 

انجام شد. هر دو چشم پس از عمل 

د نشان را از خوخشکي چشم عاليم 

 که ميتومايسين دادند در چشمي

استفاده نشده بود اين عاليم پس 

ماه بهبود يافت ولي در  3از 

چشم مقابل خشکي چشم ايجاد شده 

ماه نيز  21باقي ماند و پس از 

بين نرفت. احتمااًل خشکي چشم  از

تشديد شده بود  با ميتومايسين

به  تواندکه اين مساله مي

 nerveصدمه به و يا   hypoesthesiaعلت

plexus  باشد که از اثرات

 .3ميتومايسين است

 

  ورود ميتومايسين به اتاق

 قدامي 

 ميزان نفوذبراي بررسي 

ميتومايسين در اتاق قدامي بعد 

 بر روي ايمطالعه ،PRKاز 

در اسپانيا  ها(مرغ) حيوانات

انجام شد. بدين ترتيب که 

دقيقه  1براي  21/2ميتومايسين 

ها و چشم راست مرغ به PRKپس از 

در چشم چپ همين غلظت بدون 

تليوم به چشم چپ برداشتن اپي

پس و س ه اين حيوانات آغشته شد

شستشو داده شد. در هر دو مورد 

 دردقيقه  22پس از  ميتومايسين

در چشم و نفوذ کرده اتاق قدامي 

 217تر بود )راست غلظت دارو بيش
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در  ( وجود ميتومايسينµ/L 132تا 

است که  معنا اين بهاتاق قدامي 

 تواند در درازمدتاين دارو مي

  .3چشمي داشته باشدداخل عوارض 

 

 

 جسم تليوم تغييرات در اپي

 مژگاني 

چشم اي بر روي در مطالعه

 پريتومي کوچکي انجام شد گوشخر

 درصد 21/2تا  22/2 ميتوماسين و

بر روي اسکلراي  ژبا اسپون

سپس شستشو  ها ماليدند ورگوشخ

ماه بعد تغييرات  3-21. داده شد

تليوم و اعصاب اپي پاتولوژيک در

با توجه ديده شد. جسم مژگاني 

به نفوذ ميتومايسين در اتاق 

نيز ممکن  PRKقدامي پس از انجام 

 .7اي رخ دهداست چنين عارضه
 

 ندوتليوم ميتومايسين و ا 

آغشته به  اي اسپونژدر مطالعه

 22/2رصد و د 21/2ميتومايسين 
درصد بر روي قرنيه سالم 

و سپس  هها ماليده شدخرگوش

روز  24شستشو داده شد. پس از 

 endothelialقرنيه دچار ادم شد و 

apoptosis با توجه به . 1ايجاد شد

قرنيه و حتي  ورمموارد اين که 

Bullous keratopathy  پس از ترابکولکتومي

جراحي  نيز با ميتومايسين و

يتومايسين گزارش شده م باناخنک 

نيز  PRKبود اين عارضه پس از 

 دور از انتظار نبود.

و اي آينده نگر در مطالعه

 ،بر روي انسان double blindو  تصادفي

ها بيمار که هر دو چشم آن 21

نياز  ablationميکرون  73باالي 

و اختالف بين دو چشم  داشتند

بود  ديوپتر 73/2تر از ها کمآن

 پس از انجام ليزر .دشدنانتخاب 

 52براي درصد  21/2 ميتومايسين

 BSS (balanced saltثانيه روي يک چشم و 

solution)  بر قرنيه چشم مقابل

. بعد از يک ماه ماليده شد

در  ي اندوتليومهاتعداد سلول

ميتومايسين گروهي که از 

 به طور متوسط استفاده شده بود

 21ماه  5و بعد از درصد  24

يافت و در گروه با  کاهشدرصد 

BSS 9تغيير فاحشي نکرد . 

مشاهده  باالآنچه در مطالعات 

اين است که اندوتليوم  شودمي

قرنيه توسط ميتومايسين متاثر 

شود. با توجه به اين که مي

هاي اندوتليوم ميتوز سلول

 علت اين امر چيست؟  ،ندارند

مرتبًا  بنفش ءاواًل اشعه ماورا

ايجاد  هاي اندوتليومدر سلول

 کند که نياز به ترميمصدمه مي

DNA هاي اندوتليوم توسط سلول

دارد. ثانيًا ميتومايسين وجود 

 هاسلولديواره در تماس با 

، پراکسيد يداسوپراکس توليد

هاي آزاد هيدروژن و راديکال

هاي کند که چون سلولمي

بااليي  مصرف اکسيژناندوتليوم 

ها دارند به توليد اين راديکال

و آسيب بوده حساس يار بس

 بينند.مي
 

 دوز ميتومايسين

 در بسياري از دوز مصرفي

غلظت  و مقاالت پزشکيمراکز چشم

بر  ودرصد ميتومايسين است  21/2

انجام شده مدت  ablationاساس ميزان 

مثاًل براي  کند؛زمان تفاوت مي

ablation 222-12 52مدت  ميکرون 

 2 مدت ميکرون 222-212ثانيه، 

 212بيش از براي ه و دقيق

 استفاده دقيقه 2ميکرون بيش از 

 .شده است
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با توجه به مقاالت جديدتر و 

روش  اين ،رض ميتومايسينعوا

 .شودنميتوصيه  درماني
 

  عوارض با توجه به آيا

تري نيز قابل لظت کمغ ميتومايسين

 استفاده است؟ 

درصد فقط  21/2ميتومايسين 

 post-PRKثانيه در درمان  3براي 

haze  بوده استموثر. 

 ،آزمايشگاهي يک مطالعه در

اثر درصد  1522/2ميتومايسين 

ي پروليفراتيو در آنت

ايجاد آپوپتوز  بدونها کراتوسيت

 .22داشته است

ميتومايسين  يديگر در مطالعه

 درصد براي ايجاد آپوپتوز 223/2

 ها کافي بوده است. در خرگوش

 Cole eye instituteاي که در در مطالعه

خرگوش انتخاب  114انجام شد، 

 ديوپتر 9به ميزان  همگيو  هشد

PRK هاي شدند و پس از آن غلظت

مختلفي از ميتومايسين استفاده 

 2و  1درصد براي  21/2شد )غلظت 

 221/2ثانيه، غلظت  21دقيقه و 

 21دقيقه و  2و  1درصد براي 

ثانيه و عدم استفاده از 

، وزآپوپتو از نظر ميتومايسين( 

 هاميتوز و تعداد ميوفيبروبالست

بررسي شدند. نتايج نشان  hazeو 

درصد  21/2 ند که ميتومايسينداد

دقيقه با ميتومايسين  1 به مدت

ثانيه اختالف  21براي درصد  122/2

در ميزان کدورت قرنيه  فاحشي

 . 22بعد از عمل ندارند

همانطور که در جدول زير ديده 

ين در گروه ميتومايسشود مي

 ،ثانيه 21درصد به مدت  221/2

 ترکمهاي آپوپتوتيک تعداد سلول

است. تعداد  از گروه دوم

هاي ميوفيبروبالست هم سلول

ميزان از تر است ولي مختصري بيش

قرنيه با هاي بين رفتن کراتوسيت

 تر است. کم 221/2ميتومايسين 

 
 

 
 د از درمانهفته بع 4لمپ، درجه بندي کدروت در قرنيه با اسليت

 

 هاي کاهش عوارض ميتومايسينروش

پس از انجام ليزر و قبل از  -

استفاده از ميتومايسين سطح 

قرنيه خشک است و مانند اسفنج 

کند. بنابراين ميزان عمل مي

نفوذ ميتومايسين افزايش 

يابد. حتمًا قرنيه را با مي

ميزان کمي مايع شستشو دهيد، 



 

 

 42 

NJO Vol. 4, No. 4, Winter 2007 
 -4سال -پزشکي نگاهمجله چشم

 4شماره 

سپس از ميتومايسين استفاده  

 يد. کن

از حداقل دوز و حداقل زمان  -

استفاده کنيد )حتي استفاده 

 221/2از ميتومايسين با غلظت 

ثانيه نيز موثر  21براي 

 است(. 

از آنجا که قسمت مرکزي قرنيه  -

تر است و ميزان ابليشن نازک

هم بيشتر است و از آنجا که 

هاي ها در قسمتاکثر کدورت

افتد محيطي محل ليزر اتفاق مي

مرکزي را به ميتومايسين قسمت 

آغشته نکنيد. براي اين کار 

توان از فيلترهاي با مرکز مي

 سوراخ استفاده کرد. داراي 

 ،ميتومايسينمصرف پس از  -

 با ميزان زياد مايع قرنيه را

 52شستشو دهيد )حداقل 

 متر(. ميلي

االمکان بيماران را در حتي -

تابستان عمل نکنيد چرا که 

ط مستقيم کدورت قرنيه ارتبا

به قرنيه  UVبا تابش اشعه 

 دارد. 

استفاده از عينک آفتابي،  -

بعد از عمل،  Cويتامين 

هاي جديد استفاده از سيستم

بهره  flying spotليزر که از 

 transepithelialليزيک و گيرند، اپيمي

PRK  همگي خطرhaze  بعد ازPRK  را

 دهند.کاهش مي

 
 گيرينتيجه

اعتي ميتومايسين يک بمب س

است. زمان و مکان انفجار آن 

بعد  hazeدانيم. در ضمن را نمي

پذير ناشايع و برگشت PRKاز 

تر جراحي است و از همه مهم

رفراکتيو يک جراحي کامالً 

"در انتخابي است بنابراين 

 مصرف ميتومايسين احتياط کنيد."
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 راديوآناتومي چشم، حدقه و فضاهاي اطراف چشم

 
 پزشکي نگاهمرکز چشم -فلوشيپ استرابيسم و آکولوپالستيدکتر مريم آل طه: 

 

 مقدمه

هاي روش ارگيريـبراي به ک

هت تشخيص ـويربرداري جـتص

طبيعي چشم و اطراف تغييرات غير

يک  هايويژگيآن, بايد ابتدا با 

 شت. عدمبافت طبيعي آشنايي دا

 از برداريتوانايي در تصوير

هاي مختلف هايي از بافتقسمت

ها طبيعي بودن آندليل بر غير

اعصاب و  به عنوان مثال. نيست

هاي عروق کوچک, بعضي بافت

, نواحي خاصي از مغز و عضالني

در  ،هااستخوان محل اتصال

هاي محدوده قابليت تمايز روش

د و ناديده نباشنميتصويربرداري 

اکثر  البته ؛دنشوگرفته مي

هاي اصلي چشم و حدقه و قسمت

اعصاب مغزي و مسيرهاي بينايي 

و  MRIهاي استاندارد با روش

  د. نباشقابل رويت مي اسکنتيسي

اتومي يات آنيتوان جزمي MRIبا 

. دقيقي از حدقه را نشان داد

حدقه  در باالي چربي تراکم

کانترست بسيار عالي ايجاد 

 سازدا قادر ميرو پزشک کند مي

حتي و هاي بسيار ظريف بافت تا

 .دهدبافت همبند حدقه را تشخيص 

 

 چشم

با توجه به کوچکي و ظرافت 

دهنده چشم هاي تشکيلبافت

و  MRIکدام از دو روش هيچ

قادر به نشان دادن   اسکنتيسي

هاي طبيعي يات بافتيتمام جز

باشند. براي تشخيص درون چشم نمي

و غيرطبيعي چشم  هاي طبيعيبافت

 1-5/1 ها را بايدضخامت برش
 .گرفتنظر متر درميلي

را  کره چشمقطر قدامي خلفي 

 در هاي آگزيال و ساژيتالدر برش

MRI توان تعيين نمود که در يک مي

 22-23حدود  و طبيعي فرد بالغ

   است.متر ميلي

 يکديگرقرنيه و اسکلرا را از 

اين توان متمايز نمود. ولي نمي

اختالف چگالي که  با توجه بهو د

با زالليه و زجاجيه در سمت داخل 

و چربي حدقه و يا در مواردي 

هواي گيرافتاده زير پلک در 

از خوبي ه خارج دارند, ب

 MRIو اسکنتيسيدر هاي مجاور بافت

 قرنيه و اسکلراقابل تمايزند.  

شدت سيگنال  T2W MRIو  T1W MRIدر 

 کم تا متوسط دارند.

هاي ديواره اسکنتيسيدر 

صورت يک خط واضح ه گانه چشم بسه

پوشش چشم  MRIشوند. در ديده مي

صورت يک حلقه با چگالي ه ب

 شود. ين ديده مييپا

 چگالي اسکنتيسيدر  عدسي

 و يکنواخت و مشابه اسکلرا دارد

کار بردن مواد حاجب ه ب بدون

 زجاجيههايپردنس و  عدسي

  T1Wردشود. هايپودنس مشاهده مي

خوبي ه را ب عدسيکپسول خارجي 

متمايز  آنتوان از بافت داخل مي

نمود که علت آن تعداد قابل 

هاي موجود دربخش توجه هيدروژن

در  طبيعي عدسياست.  عدسيمرکزي 

T1W  سيگنال متوسط و درT2W 

 relaxationين دارد. زمان يسيگنال پا

زجاجيه بستگي به وضعيت  و عدسي

 هاي بافتيئيناتصال آب به پروت

وابسته به سن  اين خود دارد که
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 چشم 

شدن  آبکياست. با افزايش سن و 

 ،عدسيزجاجيه و ايجاد کدورت 

با  يابد.يکاهش م T2Wدر  سيگنال

 نوع از مرواريدآببروز 

 T2Wدر تصاوير  (nuclear cataract)ايهسته

تري از بخش سيگنال کم عدسيهسته 

 کند.کورتيکال پيدا مي

جسم مژگاني و يد و يکورو

 توان درعنبيه طبيعي را گاهي مي

MRI در  هااين بافت ديد ولي

باشند. قابل رويت نمياسکن تيسي

شبکيه, ملتحمه, تنون و زاويه 

اعصابي  اقک قدامي و عروق وتا

توان شوند را نميکه وارد چشم مي

کدام از دو روش مشاهده  با هيچ

 نمود.

جسم مژگاني سه ضلعي و  T1Wدر 

  چگالييد با يوروک

 

عنبيه  ليشود وباال ديده مي

 شود.ديده نمي معموالا 

بدون وجود جداشدگي شبکيه اليه 

 2/4-3/4شبکيه با ضخامت 
قابل تمايز از اليه پر متر ميلي

 2-3يد با ضخامت يعروق کورو
اقک قدامي تا باشد.نميمتر ميلي

داراي  T1Wو حفره زجاجيه در 

داراي  T2W و در hypointenseحالت 

زالليه مانند  است. heperintenseحالت 

 عدسيو بوده نخاعي  -مايع مغزي

 (isointense) چگالهم حالت با زجاجيه

و  T1W)سيگنال کمتر دارد 

 T2Wين در يباسيگنال بسيار پا

). 

 

 

)تصوير باال و  T1W MRIتي اسکن )تصوير باال و سمت چپ( , سي -1تصوير 

 ن و راست()تصوير پايي  proton-density MRIو ن و چپ (وير پايي, )تصT2W MRIراست( 
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 (اسکنتيسيبرش آگزيال از بخش مياني حدقه ) -2تصوير  
 

 (اسکنتيسيبرش اگزيال از کانال عصب بينايي ) -3 تصوير 

 

ديواره هاي استخواني حدقه را 

توان در هر دو برش خوبي ميه ب

 اسکنتيسيآگزيال و کورونال در 

 نشان داد.

برش کورونال براي بررسي سقف 

و کف حدقه مناسب است و بقيه 

برش  ها را در هر دوديواره

توان ديد. کورونال و آگزيال مي

ر طوه ديواره داخلي حدقه ب

طبيعي اغلب در تصاوير تهيه 

دارد. براي ضايعاتي   dehiscenceشده

 6و  12ه در ساعت ک
هاي شاند نياز به برگرفتهقرار

. کانال عصب استکورونال مستقيم 

هر دو برش آگزيال و  بينايي در

 شوند.کورونال ديده مي

گيري فاصله بين دو اندازه

حدقه و اقطار آن در تشخيص 

اختالالت مادرزادي جمجمه و صورت 

 اسکنتيسيبا تصاوير  ومهم است 

براي ارزيابي  قابل انجام است.

اجسام خارجي و کانال عصب 

Medial Rectus muscle 
 
  

 
 

Lateral Rectus Muscle 
  

 

 
Sphenoid Sinus 

  
 
 

Ant. Clinoid 

 
Post. Globe 

 
Optic Nerve 
  
Oculomotor Nerve 

 
Sup. Orbital Fissure 

 
Optic Canal  

 
Post. CLinoid Process 
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 چشم 

هاي بافتي با يي از برشبينا

در نماي متر ميلي 1-5/1  ضخامت

 گردد.آگزيال استفاده مي

 هاي حدقه و اطراف آناستخوان

توان بخوبي مي اسکنتيسيبا  را

در حالي که آناتومي  ؛ديد

 اسکنتيسي هم با هاي نرم رابافت

 توان نشان داد.مي MRI با و هم

تيره  MRIاستخوان کورتيکال در 

شود و تنها زماني که در مي ديده

کننده هاي توليدمجاورت بافت

سيگنال مانند چربي حدقه و مغز 

قرار گيرد حدود آن قابل تشخيص 

در حالي که اگر در  ؛شودمي

هاي بدون سيگنال مجاورت بافت

که هاي اطراف بيني مانند سينوس

باشد حدود هستند پر از هوا 

قابل تشخيصي نخواهد داشت مگر 

مخاط سينوس متورم شده يا اينکه 

از موکوس و خون پر شده باشد. 

( موجود Bone marrowمغز استخوان )

در  هاي اسفنجي )مثالا در استخوان

لبه خارجي حدقه( با دانسيته 

 شود. ( ديده ميhyperintense) باال

حفره حدقه استخواني به شکل 

سمت خلف ه هرم است که راس آن ب

هاي قرار گرفته است و ديواره

باشند. داخلي آن با هم موازي مي

ترين بخش آن در جلو و در پهن

متري پشت لبه حدقه سانتي 5/1

. سقف حدقه سه ضلعي است و است

از استخوان فرونتال در جلو و 

بال کوچک اسفنوئيد در خلف 

تشکيل شده است. سقف تا حدود 

ترين زيادي مقعر است که بيش

ر آن در محل اکواتور چشم تقع

 .است

supraorbital notch   در محل اتصال يک

سوم داخلي به دوسوم خارجي لبه 

 trochlea قرقرهحدقه واقع شده است. 

لبه حدقه در  متري پشتميلي 0در 

بخش فوقاني و داخلي سقف قرار 

 گرفته است. 

بافت غضروفي دارد ولي  ،هقررق

طور نسبي يا کامل ه گاهي ب

شود و بسيار محکم استخواني مي

 چسبد.پريوست مي به

 

عبور  بيناييحدقه که از مقطع عصب  T1-weighted MRIبرش ساژيتال  -0تصوير  

 کند.مي
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  ،)تصوير باال( اسکنتيسي: زيال در سطح مياني حدقهبرش آگ - 5تصوير 

T1-weighted MRIين(.)تصوير پاي 
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 چشم 

 

-T1 ،)تصوير باال(اسکن  تيسيبرش آگزيال در سطح فوقاني حدقه:  -6تصوير 

weighted MRI ين(وير پاي)تص 
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اسکن تيسي :فوقاني مايلبرش آگزيال در سطح تاندون عضله   -7تصوير  

 ين(.)تصوير پاي T1W MRI، )تصوير باال(

 

 فضاي فوقاني

در باال و در  پيشانيهاي سينوس

جلوي حدقه  بين دو صفحه 

استخوان فرونتال قرار 

هاي هوايي گاهي سلول اند.گرفته

سمت سقف حدقه گسترش ه اتموئيد ب

ارتفاع  پيشانيابد. سينوس يمي

 2, و عمق 5/2و پهناي   3حدود 

دارد. البته اين متر سانتي

متغيرند و عدم  مقادير کامالا 

تقارن دو سينوس غير معمول 

ها باشد و گاه يکي از سينوسنمي

. دو سينوس تشکيل نشده است

استخواني از  تيغه فرونتال توسط

 شوند.هم جدا مي

عصب  ،درست زير بخش مرکزي سقف

اي از عصب پنجم فرونتال که شاخه
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 چشم 

 .( 8)تصوير  مغزي است قرار گرفته است
 
 
 

 

اسکن )تصوير تي : سي کره چشمبرش کورونال از بخش مياني  -8تصوير 

 ين()تصوير پاي  T1W MRI ،باال(

 
 

اخل و ت دعصب الکريمال از سم

, وارد باالي وريد فوقاني حدقه

بخش فوقاني  ازحدقه شده و 

خارجي عضله راست خارجي وارد 

شود. شريان الکريمال غده اشکي مي

اي از شريان افتالميک که شاخه

 بينايياست در سمت خارجي عصب 

قرار گرفته و همراه با عصب 

 کند.الکريمال حرکت مي

  supraorbitalهاي شريانيشاخه

از شريان افتالميک   supratrochlearو

در باالي عصب  ،شوندجدا مي
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بينايي و در سمت داخل عضله 

لواتور عضله راست داخلي و 

همراه با اعصاب مربوطه که شاخه 

عصب فرونتال است, قرار 

 گيرند. مي

 

 
 

 

-T1 ،)تصوير باال( تي اسکن: سيبرش آگزيال در سطح پائين حدقه  -9تصوير 
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 چشم 

W MRI ()تصوير پايين 

 

 
 

تي سي کره چشم،ل از بخش مياني حدقه خلف به برش کورونا -14تصوير  

 ين(.ي)تصوير پا T1-W MRI ،اسکن )تصوير باال(

 

 فضاي تحتاني

کف حدقه مانند سقف شکل سه 

هاي از استخوان و ضلعي دارد

ماگزيالري, پاالتن و زايگوماتيک 

 تشکيل شده 

ف حدقه و است. در بخش داخلي ک

لبه حدقه کانال  استخواني  پشت

نازوالکريمال قرار گرفته 

کانال نازوالکريمال از است.

هاي ماگزيالري و الکريمال استخوان

تشکيل شده است. درست در سمت 

خارج به کانال استخواني محل 

اتصال عضله مايل تحتاني  به کف 

حدقه قرار گرفته است. در سمت 

خارجي  خارج, کف حدقه از ديواره

 حدقه توسط شکاف تحتاني حدقه

(inferior orbital fissure=IOF) شود. جدا مي
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ين, ياين شکاف از سمت خارج و پا

سوراخ عصب بينايي و تقريبا در 

حدود حد تحتاني شکاف فوقاني 

متر ميلي 24شود و حدقه شروع مي

 فاصله طول دارد و انتهاي آن در

از لبه تحتاني متري ميلي 24

 در سمت خارج قرار دارد.حدقه 

شکاف تحتاني حدقه را در حدود 

هاي ماگزيالري استخوان ،سمت داخل

و پاالتن و در سمت خلف بال بزرگ 

استخوان اسفنوئيد و در سمت 

خارج و قدام استخوان 

دهد. بخش زايگوماتيک تشکيل مي

زير کف حدقه را سينوس  بزرگي از

دهد. ضخامت ماگزيالري تشکيل مي

متر ميلي 5/4-1حدود  کف حدقه

 ترين بخش آن در است و نازک

 

 ناحيه کانال اينفرااربيتال است

با توجه به شکنندگي اين  و

هاي وارده به استخوان در آسيب

طور شايعي ه بحدقه اين قسمت 

اين  در ضمن .شوددچار شکستگي مي

محلي براي گسترش تومورهاي  مکان

باشد. سينوس ماگزيال به حدقه مي

هاي هوايي اتموئيد به سلول گاهي

بخش داخلي کف حدقه گسترش 

يابند و در سمت خلف ممکن است مي

اي يک سينوس در بخش حدقه

استخوان پاالتن وجود داشته 

باشد. عضله راست تحتاني در 

امتداد بخش مياني کف حدقه قرار 

در بخش قدامي کف  وگرفته است 

حدقه در باالي عضله مايل تحتاني 

 يرد. گقرار مي

شاخه ماگزيالري عصب سه 

, از شکاف تحتاني  (trigeminal nerve)قلو

حدقه وارد حدقه شده و به دو 

شاخه اينفرااربيتال و 

اولي  گردد.زايگوماتيک تقسيم مي

وارد کانال اينفرااربيتال 

شود و دومي به دو مي

 zygomaticotemporalو    zygomaticofacialشاخه

وان تقسيم شده و وارد استخ

زايگوماتيک در ديواره خارجي 

 شود.حدقه مي

 petrygopalatine فوساي پتريگوپاالتن

fossa  که در خلف شکاف تحتاني

گرفته است حاوي حدقه قرار

هاي عصب ماگزيالري, شاخه

گانگليون پتريگوپاالتن و 

هاي حسي و سمپاتيک و شاخه

اي از شريان پاراسمپاتيک و شاخه

يق شکاف ماگزيالري است و از طر

تحتاني حدقه به حدقه مرتبط 

شود. عصب اينفرااربيتال بعد مي

و  IOFاز ورود به حدقه از راه 

کانال اينفرااربيتال در کف 

زير لبه متر ميلي 0-6حدقه, 

تحتاني حدقه در بخش مياني از 

شود استخوان ماگزيال خارج مي

(. شريان 16)تصوير 

اي از اينفرااربيتال که شاخه

گزيالري داخلي است شريان ما

همراه با عصب از کانال فوق 

هاي اگزيال در برش کند.عبور مي

کل سقف و کف حدقه و نيز عضالت 

راست فوقاني و تحتاني و لواتور 

  .توان ديدخوبي ميه را ب

هاي کورونال براي نشان برش از

دادن اقطار عمودي و افقي حدقه 

هاي نرم و بافت کره چشمو مقطع 

 ،اعصاب مله عضالت،حدقه از ج

 شود.عروق و چربي استفاده مي
 

 ديواره خارجي

ديواره خارجي حدقه از 

استخوان زايگوماتيک در جلو و 

بال بزرگ استخوان اسفنوئيد در 

خلف آن تشکيل شده است. اين 

ديواره نيز سه ضلعي است و با 

درجه  05ديواره داخلي زاويه 

سازد. درخلف کمي محدب, جلو مي

و در بخش مياني صاف  کمي مقعر
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 چشم 

است. در خلف ديواره خارجي يک 

برجستگي کوچک وجود دارد که 

 super orbital) انيقاي فوشکاف حدقه

fissure=SOF)  را به دو قسمت فوقاني

کند و عضله و تحتاني تقسيم مي

چسبد. در راست خارجي به آن مي

بخش قدامي ديواره خارجي يک 

ه برجستگي کوچک استخواني ب

وجود دارد که  lateral orbital tubercleنام

لبه خارجي حدقه  در سمت داخل

زير متر ميلي 11 است و حدوداا 

zygomaticofrontal suture  قرار دارد و به

آپونوروز عضله لواتور،  آن

 checkو ليگامان کانتوس خارجي

ligaments   عضله راست خارجي

ديواره خارجي  ،د. در جلونچسبمي

يادي دارد در حالي حدقه ضخامت ز

 1که در خلف ضخامت آن به 
عضله راست  رسد وميمتر ميلي

 آن قرار دارد. محاذاتخارجي به 

( سقف SOF) شکاف فوقاني حدقه

را از ديواره خارجي حدقه و بال 

بزرگ و کوچک استخوان اسفنوئيد 

ن حفره آدر خلف  کند.جدا مي

ي مياني و لوب تمپورال قرار مغز

دارد. متر طول ليمي 22 دارد که

عناصري که از بخش باالي آن عبور 

الکريمال  کنند شامل اعصابمي

)شاخه عصب پنجم مغزي(، فرونتال 

)شاخه عصب پنجم مغزي(، 

تروکلئار )عصب چهارم مغزي(، 

وريد افتالميک فوقاني و شريان 

و از بخش  است راجعه الکريمال 

 تحتاني آن شاخه 

 

 oculomotor)اني عصب سوم مغزي فوق

nerve),  عصب ششم مغزي(the abducens 

nerve) عصب نازوسيلياري )شاخه ،

شاخه تحتاني و عصب پنجم مغزي( 

سمپاتيک  و ريشه oculomotor nerve عصب

وريد  از گانگليون سيلياري و

کنند. عبور مي افتالميک تحتاني

پائين و خارج  ،باالجهت  3در 

SOF، نولوس  زينآ (annulus of Zinn) 

عضالت  دون)اتصال تان چسبدمي

. بخش راست خارجي و تحتاني(

را يک زبانه استخواني  SOFداخلي 

دهد که آن را از کانال تشکيل مي

  کند.جدا مي بيناييعصب 
 

 ديواره داخلي

ديواره داخلي حدقه را چهار 

ده فرونتال يزاشامل استخوان 

استخوان ماگزيالري, استخوان 

استخوان  ايالکريمال, بخش حدقه

يد و بال کوچک استخوان ياتمو

 .  سازديد ميياسفنو
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 T1W اسکن )تصوير باال(،تييک: سيبرش کورونال از کانال اپت -11تصوير  

MRI ين()تصوير پاي 
 

اين ديواره به موازات سطح 

ار ساژيتال است و تا حدودي چه

ضلعي است. در قسمت جلويي 

 (lactimal Sac fossa)فرورفتگي کيسه اشکي 

اين قسمت را  .قرار گرفته است

هاي ماگزيالري و الکريمال استخوان

د و اين فوسا از جلو نسازمي

توسط ستيغ قدامي الکريمال و از 

خلف توسط ستيغ خلفي الکريمال 

فوساي  ،ينيدر پا شود.محدود مي

اشکي در امتداد کانال 

 گيرد.نازوالکريمال قرار مي

و عرض تر مميلي 10ارتفاع فوسا 

است. بخشي از  مترميلي 5آن 

 حدقه که توسطديواره داخلي 

ساخته شده است يد ياستخوان اتمو

گويند که مي lamina papyracea را

ه است. ـش حدقـترين بخنازک

 و در ـلي در جلـديواره داخ

رات بيني, توربينت ـاورت حفـمج
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 چشم 

 يـاني بينـمي

(middle nasal turbinate) ي و ديواره جانب

ييد هاي هوايي اتموبيني و سينوس

و در خلف در مجاورت سينوس 

عضالت مايل  اسفنوئيد قرار دارد.

فوقاني و راست داخلي در امتداد 

اين ديواره حدقه قرار 

 اند.  گرفته

 cribriform plateصفحه غربالي 

استخوان اتموئيد در قسمت داخلي 

حد فوقاني ديواره داخلي  در

هاي استخوانحدقه در محل اتصال 

ر دارد. فرونتال و اتموئيد قرا

  cribriform plateاز بخش مياني و فوقاني

دو ديواره داخلي در حد فاصله 

ه مدگي استخواني بحدقه يک برآ

وجود دارد. و درست  crista galli نام

يک بخش از  cribriform plate از زير

 , سپتوم بينياستخوان  اتموئيد

(vomer bone) هاي د. کانالسازرا مي

قدامي و خلفي اتموئيد که حاوي 

عروق و اعصاب اتموئيدال هستند 

ديواره داخلي و  در محل اتصال

اند. کانال سقف قرار گرفته

متر ميلي 25اتموئيدال قدامي در 

قدامي الکريمال  قرار تيغ پشت س

گرفته است و کانال  اتموئيدال 

متر از کانال ميلي 13خلفي در 

 8امي و در موئيدال قدات
عصب به کانال  متر جلويميلي

 قرار دارد. بينايي

در بال  عصب بيناييکانال 

يد قرار يکوچک استخوان اسفنو

دهانه قدامي کانال  گرفته است.

 و مترميلي 6ارتفاع  عصب بينايي

دارد و از دهانه  مترميلي 5عرض 

تر است. دهانه خلفي آن بزرگ

 34ها از هم فاصله قدامي کانال

دارد. دهانه داخلي  متريليم

ها از درون حفره مغزي کانال

از يکديگر  مترميلي 24-25فاصله 

 عصب بيناييدارند. طول کانال 

اين است. داخل به  مترميلي 12-5

کانال بخش قدامي سينوس 

 اسفنوئيد و بخش خلفي سينوس

قرار گرفته است. در  اسفنوئيد

جريان جراحي سينوس اسفنوئيد، 

عصب يب به کانال احتمال آس

وجود دارد. از اين  بينايي

و شريان  بيناييکانال عصب 

افتالميک و اعصاب سمپاتيک عبور 

اي عصب کنند. بخش درون حدقهمي

است و مارپيچي  مترميلي 34-25

است. بخش درون کاناليکول عصب 

طول دارد. و بخش  مترميلي 14-6

 14-15درون حفره کرانيوم عصب 

رد. شريان طول دا مترميلي

افتالميک ابتدا زير عصب قرار 

گرفته است و سپس در سمت خارج 

گيرد تا از کانال آن قرار مي

خارج شود. سپس شريان در باالي 

عصب و زير عضله راست فوقاني 

گيرد. عضله راست داخلي قرار مي

در  (annulus of Zinn)  زين از آنولوس

سمت داخل عصب اپتيک و عضله 

آنولوس زين و  راست فوقاني از

گيرد. با از باالي عصب منشا مي

توجه به نزديکي اين دو عضله به 

حرکت اين دو عضله  بيناييعصب 

اپتيک  نوريت در افرادي که دچار

  شوند دردناک است.مي
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: مسير اسکنتيسي Bone window -12تصوير 

 کانال نازوالکريمال

 

 

 :CSعضله راست فوقاني،  :S .کناستيسيبرش پاراساژيتال  -13تصوير  

 :IOعضله راست تحتاني،  :Iفضاي محيطي حدقه، : PSفضاي مرکزي حدقه، 

 تاندون زين :سپتوم حدقه، فلش راست :عضله مايل تحتاني، فلش منحني

 
 

Bone window settings Tissue window settings Tissue  
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 چشم 

Black  

Very dark  

Bright  

Intermediate to dark  

Dark  

Very dark  

Very dark  

Very dark  

Dark  

Dark 

Dark  

Dark  

Dark  

Dark  

Dark  

Black  

Intermediate to dark  

White  

White  

White  

Intermediate  

Very dark  

Very dark  

Intermediate  

Intermediate 

Intermediate 

Intermediate 

Intermediate to dark  

Dark  

Intermediate  

Air  

Blood  

Bone, cortical  

Bone, marrow  

Calcification  

Cortical gray matter  

Cerebrospinal fluid  

Fat  

Muscle  

Optic nerve  

Proteinaceous fluid  

Sclera  

Vitreous  

Water  

White matter  

ود اسکن و تفاوت موج CTهايي مختلف در تصوير طيف رنگي بافت -1جدول 

 bone windowو  soft tissue windowدر دو روش 
 

 عضالت خارج چشمي

 T2W و  T1Wعضالت خارج چشمي در 

سيگنال متوسطي دارند. محل 

اتصال عضالت رکتوس به تاندون 

 حدقه است. راسآنولوس زين در 

هاي ساژيتال و آگزيال در برش

ا تحدب به عضالت مسير منحني ب

در  .سمت ديوارهاي حدقه دارند

هاي کورونال عضالت در ناحيه برش

خلف به  مترميلي 1-3اکواتور يا 

قرار  کره چشماکواتور مماس با 

کره اتصال به  گيرند و تا محلمي

به همين صورت قرار  چشم

گيرند. عضله مايل فوقاني از مي

بال کوچک اسفنوئيد شروع شده در 

مجاورت ديواره فوقاني و داخلي 

ره آمده قرقحدقه به سمت جلو تا 

بعد تغيير جهت داده به سمت خلف 

و خارج از  زير عضله راست 

 محازاتفوقاني عبور کرده به 

صورت يک ه لبه خارجي آن ب

 چسبد.بادبزن روي اسکلرا مي

هاي اگزيال و ره در برشقرق

عضله  يت است.کورونال قابل رو

مايل تحتاني از استخوان ماگزيال 

تر از دهانه مجراي خارج

الکريمال شروع شده به سمت نازو

خارج و خلف از زير عضله راست 

 بخشتحتاني عبور کرده در 

اينفروتمپورال زير عضله راست 

 چسبد.خارجي مي

عضالت خارج چشمي بعد از تزريق 

صورت يکنواخت ه ماده حاجب ب

enhanced به موازات ند و شومي

 ديواره مجاورشان قرار دارند.

و  تمام طول عضله راست داخلي

عضله راست خارجي در برش آگزيال 

عضالت راست فوقاني  شود.ديده مي

هاي و تحتاني در برش

هر  شوند.پاراساژيتال ديده مي

چهار عضله در برش کورونال ديده 

 شوند.مي

 T1Wو   T2Wعضالت خارج چشمي در 

با  ،تارس سيگنال متوسط دارند و

توجه به محتواي چربي باالي غدد 

 T1Wدر ل بااليي سيگنا ،ميبومين

 دارد.

 hypointense T1W سپتوم حدقه در 

در برش ساژيتال  شود.ديده مي

در  با چربي حدقه چگالهم بافت

و  brow fat padمعادل  جلوي سپتوم
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 است.  preaponeurotic fat padمعادل  پشت سپتوم 

 

 

عضله  :کره چشماسکن کورونال از بخش مياني تي سي  -10تصوير 

 تحتاني )فلش( ابليک

 

 
-T1Wکره چشم و عضالت خارج چشمي و اعصاب بينايي )سمت چپ(  -15تصوير 

MRI-  )سمت راست(T2W-MRI LPS ،عضله لواتور :FB ،استخوان فرونتال :OO :

: عضله راست SR: وريد افتالميک فوقاني، SOVعضله اربيکوالريس اکولي، 

: عضله مايل تحتاني، IOفوقاني، فلش منحني: اسکلرا و کپسول تنون، 

MA ،حفره سينوس ماکزيال :IR ،عضله راست تحتاني :ON ،عصب بينايي :L :

: 1: فضاي زجاجيه، VCلنز )عدسي(، فلش سياه راست: سپتوم حدقه، 

: اتاق extraconal ،ac: چربي فضاي 3: فورنيکس تحتاني، 2فورنيکس فوقاني، 
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 چشم 

 قدامي  

 

 شکي که خارج از حدقه واقع شده است.عمق و غده احدقه کم-16تصوير  
 

 غده اشکي

غده اشکي در فضاي فوقاني 

خارجي و خارج از مخروط عضالني 

در فوساي اشکي قرار دارد و از 

توسط تاندون عضله  کره چشم

دانسيته غده  شود.لواتور جدا مي

 اشکي مشابه عضالت است.

 T1Wدر  خروجي اشک سيستم

 سيگنال متوسط دارد.

شوند مگر ها ديده نميلکاناليکو

از پانکتوم  ماده حاجباينکه 

در مقطع کورونال  .شودتزريق 

 مجراي نازوالکريمال کيسه اشکي و

برش در  .شوندديده مي دنسهايپو

ديده  کيسه اشکيساژيتال هم 

 شود.مي

 

 ها و وريدهاشريان

وريد افتالميک فوقاني را در 

توان تشخيص داد که مياسکن تيسي

مجاور  داخلي فوقاني بخشدر 

شود و به سمت خلف ره شروع ميقرق

و خارج زير عضله رکتوس فوقاني 

رود و از حدقه از شکاف مي

شود و به فوقاني حدقه خارج مي

شدن ريزد. بزرگسينوس کاورنوس مي

خصوص با وجود ه غير متقارن ب

افزايش حجم سينوس همان طرف به 

نفع اختالل عروقي است که نياز 

جام آنژيوگرافي انتخابي به ان

کاروتيد براي تشخيص قطعي دارد. 

در اين شرايط احتمال بزرگ شدن 
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يک يا چند عضله نيز وجود دارد. 

در شرايطي که تخليه خون وريدي 

در  شود مثالا از راس حدقه مختل مي

افتالموپاتي تيروئيد و 

هاي متاستاتيک وريد چشمي بيماري

 گردد.فوقاني بزرگ مي

تالميک در يک برش شريان اف

 .مناسب ساژيتال قابل ديدن است

شريان الکريمال مجاور غده اشکي 

قابل رويت است. در برش آگزيال 

توان شريان اتموئيدال خلفي مي

 -را که از مسير داخلي يا خلفي

داخلي به سمت سوراخ اتموئيدال 

ين يکند ديد. در پاخلفي سير مي

عضله مايل فوقاني, شريان 

قدامي در مجاورت اتموئيدال 

سوراخ اتموئيدال قدامي ديده 

شود. شريان اينفرااربيتال مي

بين سقف حدقه و لواتور واقع 

ها نسبت به شريان .است شده

وريدها و اعصاب مسير پر پيچ و 

. وريدهاي حدقه دارندتري خم

همان مسير شرائين را طي  عموماا 

فقط وريدهاي الکريمال  ،کنندنمي

نگوالر و و اتموئيدال و ا

اينفرااربيتال همراه با شريان 

ها شريان کنند.حرکت ميمربوطه 

صورت يک شبکه از راس حدقه ه ب

شوند ولي وريدها شاخه شاخه مي

اي قرار صورت يک سيستم حلقهه ب

اند و از بافت چربي عبور گرفته

کرده و سپتوم حدقه را سوراخ 

وريد افتالميک     کنند.  مي

ره و محل قرقفوقاني از زير 

اتصالش با وريد انگوالر شروع 

شده به سمت خلف از باالي عصب 

اپتيک و شريان افتالميک سير 

هاي متعدد کورونال کند در برشمي

مسير وريد در حدقه از زير عضله 

شود. اگر راست فوقاني ديده مي

ژيتال مناسبي تهيه شود برش سا

در مقاطع تمپورال به عصب 

 (vertex veins) , وريدهاي ورتکساپتيک

 د.نشوديده مي

-3قطر وريد افتالميک فوقاني 

متر است در ميلي 5/1

فيستول  افتالموپاتي گريوز و

بين شريان کاروتيد و سينوس 

 AVMو  CCF (carotid cavenous fistula) وکاورن

(arteriovenous malformation) هاي و شانت

افزايش قطر وريد  (dural)دورال 

 ابد.يمي

ن ماده حاجب عروق را در بدو

MRI عروق  .توان ديدميsignal void 

 راسهستند. شريان افتالميک در 

حدقه و زير عصب قرار دارد و به 

عصب اپتيک  داخلسمت باال و 

هاي آن برخي از شاخه .چرخدمي

مانند شريان سيلياري خلفي و 
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مسير وريد افتالميک  بزرگ فلش - اسکنتيسيگزيال برش آ  -17تصوير 

دهد. سر فلش نشانگر لبه فوقاني را زير عضله راست فوقاني نشان مي

 نشانگر عضله راست فوقاني است. کوچک حدقه فوقاني است و فلش

 

 

شريان افتالميک که روي عصب لوپ تشکيل  -CTبرش اگزيال  -18تصوير 
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هاي اتموئيد را در هاي کوچک شريانرگ(. فلششود )فلش بزداده ديده مي

محل جدا شدن از شريان افتالميک در حد المينا پاپيراسه را نشان 

 دهد.مي

 

 بيناييعصب 

در بخش مياني  بيناييعصب 

واقع  (intraconal)فضاي اينتراکونال 

 ايدانسيته بيناييعصب  .شده است

مانند مغز دارد. براي ديدن 

تصوير بايد تمام عصب در يک 

در وضعيت نگاه باال تصويربرداري 

براي تعيين ضخامت  شود. انجام

عصب از برش کورونال و مايل 

عصب  عمود بر عصب استفاده نمود.

( است و S) کمي شل و به شکل حرف

يک خميدگي به سمت پائين و خارج 

طوري ه در بخش مياني خود دارد ب

دهد. که به آن امکان حرکت را مي

ي آگزيال با توجه به هادر برش

اينکه عصب مسير منحني دارد سطح 

هاي مختلفي دارد با طرمقطع آن ق

برش اگزيال ظريف در امتداد 

کانال قادر به نشان دادن بخش 

ن نيستيم و برعکس آاي درون حدقه

هاي اگزيال و مايل با برش

توان هر دو زمان ميتر همضخيم

. تمايز بزرگ شدن ديدبخش را 

هاي مننژ آن با فعصب و غال

همواره ممکن نيست و  اسکنتيسي

 بهتر است. MRIدر اين موارد 

هاي هاي اعصاب در موقعيتشاخه

شوند. عصب متفاوتي ديده مي

فرونتال بين عضله لواتور و سقف 

 حدقه 
 

تر اعصاب در قرار دارد. بيش

 د.نشومقطع کورونال ديده مي

 (pial)اي متوسط قطر نرم شامه

 بيناييفرااربيتال عصب بخش اين

 6/2در قدام تا   مترميلي 2/3 از
در خلف متفاوت است.  مترميلي

بخش  duralاي متوسط قطر سخت شامه

اينفرااربيتال عصب بينايي از 

 9/3در قدام تا  مترميلي 2/5
 در خلف متفاوت است. مترميلي

کمي مايل  و هاي اگزيالدر برش

اگر در امتداد مسير بخش درون 

اناليکول و حدقه عصب باشد, ک

شامه راکنوئيد بين نرمآفضاي ساب

در  بيناييغالف عصب  شامهو سخت

T1W و در  اينتنسهايپوT2W 

صورت يک حلقه ه ب اينتنسهايپر

هاي و اليهشود اطراف عصب ديده مي

شوند. در برش مي enhancedمننژ آن 

شريان  کره چشمپشت  کورونال

ار مرکزي شبکيه درون عصب قر

گرفته است. در برش آگزيال قطر 

و در برش  مترميلي 3-0عصب 

 است. مترميلي 0-6کورونال  

مقطع اعصاب حسي و حرکتي در 

هاي کورونال و اگزيال ديده برش

 شود.مي
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 بيناييراکنوئيد اطراف عصب: عصب آفضاي ساب -T2Wبرش آگزيال  -19تصوير 

مايع  T2Wاحاطه شده است. در  CSFهاي آراکنوئيد پر از توسط مامبران

 ايجاد نموده است. hyperintensityهاي نخاعي سيگنال -مغزي
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 !شايد اکسپالسيو خفته باشد ،هر بيشه گمان مبر که خالي است

 

  پزشکي نگاهمرکز چشم -فلوشيپ قرنيه :زادهدکتر محمدحافظ نوروزي

 

 58بيماري  58اوايل خردادماه 

ساله به مطب مراجعه نمود و از 

کاهش ديد چشم چپ خود شکايت 

داشت. همانگونه که انتظار 

و رفت کاتاراکت بسيار شديد مي

اي مايل به سياه در معاينه قهوه

خورد. با بيمار قرار به چشم مي

عمل گذاشتم. روز عمل به روش 

معمول قصد انجام فيکو را نمودم 

فيکو توان  قديمي ولي دستگاه

شکستن هسته سفت عدسي را نداشت 

و تصميم به تبديل فيکو به 

اکسترا گرفتم. در حال مهيا 

کردن تمهيدات تبديل عمل به 

اتاق  پرستارترا بودم که اکس

که  8-0دکتر نخ "عمل گفت: 

نه نيازي " :گفتم "!؟خواهيدنمي

پس از باز کردن زخم و  "نيست.

هاي لبه در radial tearايجاد چند 

کپسول قدامي زير پوشش 

 SRسلولز، از آنجا که عضله متيل

را نيز نگرفته بودم، احساس 

 پرستارناخوشايندي کردم و به 

-0يک نخ سيلک "فتم: اتاق عمل گ

او هم جواب داد:  "بدهيد. 8

دکتر شما که زخم را باز "

ايد، هسته را خارج کنيد و کرده

 نخ با

 8-0بدوزيد. اصاًل نخ  0-00
من دوباره اصرار کردم  "نداريم.

بدهيد و با  8-0يا  8-0که نخ 

آورد.  8-0اصرار من او يک نخ 

و دو عدد  01يک بخيه در ساعت 

ين آن گذاشتم و گر در طرفدي

به صورت لوپ درآوردم و  ها رانخ

سپس هسته را خارج کردم. مشغول 

بودم  8-0هاي گره نخ نسفت کرد

که ناگهان همه محتويات داخل 

جا شد. کپسول چشم به جلو جابه

الي خلفي باز شد و ويتره از البه

زخم خارج شد. توده محدب 

رنگي نيز از قسمت سوپريور تيره

شدن در پورال شروع به بزرگتم

فضاي ويتره نمود. بالفاصله 

رخ داده  choroidal hemorrhage فهميدم که

اکسپالسيو در راه است. عالوه  و

بودم دو  اي که زدهتا بخيه 3بر 

در  8-0تاي ديگر هم بخيه سه

توده  رشد ليمبوس زدم و توانستم

سياه رنگ را در فضاي وسط ويتره 

متري ميلي 4ود کنترل کنم. از حد

ليمبوس و از ناحيه سوپريور 

درجه  08تمپورال با يک چاقوي 

اسکلروتومي کردم. مقدار زيادي 

خون خارج شد. چشم کمي نرم شد و 

توده سياه رنگ کمي عقب نشت تا 

الي زخم را حد امکان ويتره البه

و از گذاشتن لنز هم پاک کردم 

صرف نظر کردم. در آخر عمل ياد 

هر  :گفتدم که ميآن شعر افتا

بيشه گمان مبر که خالي است، 

خفته )اکسپالسيو( شايد که پلنگ 

 باشد!

 

 



 

 

 

 

 نظرخواهي
 همکار گرامي!

پزشکي نگاه که با همت جمعي از همکاران شماره مجله چشم شانزدهمين

مجله  شوراي دبيرانباشد. شما به چاپ رسيده است، پيش روي شما مي

ياري و همراهي شما را داشته  ،انتظار دارد در تداوم انتشار مجله

به دفتر  نظرخواهي و ارسال آنبرگه باشد. اين همياري با تکميل 

هاي شما عملي خواهد شود و تداوم آن با ارسال مقالهمجله شروع مي

شده زير را به نشاني مجله ارسال تکميلنامه پرسششد. خواهشمند است 

 بخش انتشار مجله خودتان باشد.تداوم ،نماييد تا نظرات شما
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