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Comparing Two Methods of Fascia Lata Use for Frontalis Suspension 
 
Bagheri A, MD; Aletaha M, MD; Abrishami M, MD; Salour SH, MD 
 
Purpose: To compare the results of two different methods of frontalis suspension using fascia lata 
in congenital ptosis. 
Methods: In a randomized clinical trial, double triangle sling was compared with single triangle 
sling using fascia lata. Eight patients with unilateral and 11 patients with bilateral congenital ptosis 
were randomly assigned for each procedure. 
Results: There was no statistically significant difference between the two groups in terms of age and 
sex. Mean increase in interpalpebral fissure was 4.35 ± 2.32 mm in the double triangle group and 
4.36 ± 1.89 mm in the single triangle group. Increase in palpebral fissure was statistically significant 
in both groups (P=0.00) but there was no difference between the two groups regarding functional 
(lid fissure height) and cosmetic (lid margin contour) results and early or late complications during 
follow up. 
Conclusion: Single triangle sling method using fascia lata is safe, easy, and fast with acceptable 
results and can be used instead of conventional double triangle fascia lata sling for treatment of low 
function ptosis. 
 
Key Words: congenital ptosis, fascia lata, frontalis suspension, sling 
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   پلكالتا در درمان افتادگي مادرزادي مقايسه دو روش اسلينگ پلك فوقاني با فاشيا
  

  ١حسين سالور دآتر سلطان و ١، دآتر محمد ابريشمي٢طه ، دآتر مريم آل١دآتر عباس باقري
  

  چکيده
  .پلکادرزادي م افتادگي اصالح درالتا  ياشفااستفاده از با فوقاني  دو روش مختلف اسلينگ پلک نتايج مقايسه :هدف

 مبـتال بـه افتـادگي مـادرزادي      و بيمـاران پـذيرفت انجـام  شده  به روش کارآزمايي باليني تصادفي    تحقيق   :ژوهش  روش پ 
ـ  گـروه يـک  در فاشـيا التـا   .  شـدند  به دو گروه تقـسيم تصادفيبه طور پلک، )  بيمار١١(و دوطرفه )  بيمار٨(طرفه   يک ه ب

كـار گرفتـه   ه  جهت اسلينگ ب(single triangle)مثلثي  كتصورت ديگر به گروه  و در (double triangle)صورت دومثلثي 
  . مورد ارزيابي آماري قرار گرفتند)بين دو گروه (هاي مستقل  نمونهtو ) در هر گروه( زوج tهاي  ها با آزمون  داده.شد

متوسـط  دومثلثي به طـور  در گروه   شکاف پلکي   . داري نداشتند    از نظر سن و جنس، تفاوت آماري معني        دو گروه : ها يافته
ميزان تغيير در شکاف پلکـي بعـد از         .  افزايش يافته بود   متر  ميلي ۳۶/۴ ±۸۹/۱ مثلثي   تک  و در گروه   متر  ميلي ۳۲/۲±۳۵/۴

 ،ولـي در دو گـروه نـسبت بـه هـم           ) =۰۰/۰P(  بود دار  معنيجراحي نسبت به قبل از جراحي در هر دو گروه از نظر آماري              
 ،)PEE ،تليـومي قرنيـه     نقـص اپـي   (مدت شامل خـراش قرنيـه         عوارض کوتاه  .)=۵۷۶/۰P( نداشتداري    معنيتفاوت آماري   

 به يـک نـسبت در       )overcorrection(اصالحي    بيش و   )undercorrection(اصالحي    کمانتروپيون و عوارض بلندمدت شامل      
  .دشدو گروه مشاهده 

  .دکر  روش دومثلثي را جايگزينفاشيا التا با مثلثي  تکبه روش اسلينگتوان  مي پلک در افتادگي مادرزادي :گيري نتيجه
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  .۳۱۸‐۳۲۵ :۳، شماره ۱۱؛ دوره ۱۳۸۵پزشکي بينا   مجله چشم•
  

  )e-mail: abbasbagheri@yahoo.com( دکتر عباس باقري :گو پاسخ •
  ۱۳۸۴ مهر ۱۱: تاريخ دريافت مقاله       دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي‐پزشک  چشم‐ دانشيار‐۱
  ۱۳۸۵ ارديبهشت ۲۴: تاريخ تاييد مقاله       دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي‐پزشک  چشم‐استاديار ‐۲

   مرکز تحقيقات چشم‐نژاد  بيمارستان لبافي‐ بوستان نهم‐ پاسداران‐تهران 
  
  

  مقدمه
ــي        ــصحيح جراح ــک،  ت ــادگي پل ــايع افت ــي از ش ــرين  يک ت

 ايجاد ظاهري   ، جراحي ز ا هدف. استهاي اکولوپالستيک    جراحي
 شـکل ظـاهري    طبيعي همراه با حفظ وضعيت متقارن در         نسبتاً

)contour(  ي پلکــچــين و)crease(ــا توجــه . اســت ــه علــل  ب ب
هـاي متعـددي هـم       درمانافتادگي پلک،   اي متفاوت بروز     زمينه

 بـستگي بـه      عمـدتاً  ،براي آن وجود دارد که انتخاب نوع درمـان        
  .۱‐۲دارد برنده پلكباالماهيچه ميزان عملكرد 

  داراي عملكـرد ضـعيف و يـا        باالبرنـده ماهيچه  در مواردي که       
 اسـلينگ پلـک     ،شـده   بهتـرين روش توصـيه     ؛فاقد عملکرد است  

 پيـشاني ماهيچه فوقاني است که در آن با انتقال نيروي باالبرنده         
 از طريق قـرار دادن يـک نـخ بخيـه يـا بافـت            ،ها به پلک يا پلک   

بـاال کـشيده    بـه    پلـک    ،تـارس   و پيـشاني ه  ماهيچـ پيوندي بين   
مطالعات متعددي در زمينـه اسـلينگ بـا مـواد           تاکنون   .شود مي

هـاي    روش ،هـا  کـدام از آن    ولـي در هـيچ    ند  ا مختلف انجام شده  
  .۱‐۱۴ندا قرار دادن پيوند در پلک با هم مقايسه نشدهمختلف 

  و )single-triangle( مثلثـي    تـک  دو روش ، بـا    در اين مطالعـه      
ــي  ــوژن )double-triangle(دومثلث ــاي ات ــيا الت ــت ، از فاش  جه

بعـد از  زيبـايي   و نتـايج  شده استاسلينگ پلک فوقاني استفاده   
و ارتفـاع   شکل ظـاهري     ،پوست چين پلکي و   شامل تقارن    ،عمل
  .اند شدهها در دو گروه مقايسه  پلک

  
  روش پژوهش

 يـا دوطرفـه   طرفه   يک مادرزادي   افتادگي مبتال به    افراد همه     
 به درمانگاه اکولوپالستيک ١٣٨٣ تا دي   ۱۳۸۲مرداد   که از    پلک

 در اين مطالعه شرکت داده      ؛ نمودند مراجعهنژاد    بيمارستان لبافي 
ديگـر  شـرايط    .طور تصادفي در دو گروه قرار گرفتند      ه  شدند و ب  
ماهيچـه باالبرنـده پلـک      ضـعيف    مطالعه شامل عملكرد  ورود به   

بـود تـا طـول ران       تر    بيش يا سال   ۴سن    و )متر  ميلي ۴ از   تر  کم(
خـروج از مطالعـه      معيارهاي   .كافي باشد التا  براي برداشت فاشيا    

 ،۲+ از تـر  کـم ) Bell’s phenomenon(  پديده بلـز عبارت بودند از
هاي   بيماريوجود ،)jaw winking( فک با حرکت زدن  پلکوجود

م چـشمي   يـ بـا عال  هايي که     بيماري يا    پلک ثانويهعامل افتادگي   
فيموزس  بلفـارو   ماننـد  ؛ همراهنـد  افتادگي پلک ديگري عالوه بر    

)blepharophimosis(، د ـروييـ ـه بـه تي   ـوپاتي ايمني وابست  ـ اربيت
)thyroid related immune orbitopathy(، راوـي گـــمياستنــ ،

رونـده چـشم      فلج خارجي مزمن و پـيش       و روفي ميوتيک ـديست
)chronic pregressive external ophthalmoplegia(،  ــابقه س

 سابقه ضربه نافذ يـا  ،عمل جراحي داخل و خارج چشمي و پلکي     
 .افرين مثبـت   فنيلآزمون    و اسکار پلک   تومور و  ،غيرنافذ به پلک  

 به يکي از دو روش      سپس بيماران واجد شرايط، به طور تصادفي      
اران تحـت   ـه بيمـ  ـهمـ . دندـراحي شـ  ـمثلثي جـ  مثلثي و دو    تک
  .شدندو توسط يک جراح، عمل ي عمومهوشي  بي

معاينه کامل چـشم    تحت  بيماران  ، همه   قبل از عمل جراحي        
بيوميکروسکوپي با   ،شامل تعيين حدت بينايي و سيکلورفرکشن     

 ، فوندوسـکوپي  ، با توجه خاص به وضعيت اليه اشکي       پلم اسليت
و حـس    هـا   بررسي مردمـک   ،ها  بررسي حرکات چشم   ،تونومتري

  .ندقرار گرفتقرنيه 
 ،هــا بــراي بررســي وضــعيت افتــادگي پلــک يــا پلــک           

ــدازه ــري ان ــر انجــام شــد  گي ــاع ) ۱ :هــاي زي   چــين پلکــي، ارتف
کـه بيمـار بـه       در حالي : ارتفاع شکاف پلکي  ) ٣لگوفتالموس،  ) ٢
فرونتاليس را مهار نمـوده     ماهيچه  کرد و عملکرد     رو نگاه مي   هروب

ه پلـک پـاييني بـه       بـااليي را از مرکـز لبـ         مرکز لبه پلک   ؛بوديم
فاصـله  ) ۵عملکرد باالبرنده پلک،    ) ۴ ،گرفتيم  اندازه مي  متر  ميلي

 يـا  )MRD: marginal reflex distance( پلـک  هـاي  رفلکسي لبه
۱MRD ، ۶(  اي  نمـــايش صـــلبيه)show scleral( ،۷( فاصـــله 
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يـا   )LLRD: lower lid reflex distance(رفلکسي پلـک تحتـاني   
٢MRD : تحتاني تا رفلکس نوري مردمک که بـه  فاصله مرکز پلک 

 )۴+(كامـل   محو شدن   از  كه  پديده بلز   ) ٨،  شد  ثبت مي  متر  ميلي
 بـا    زدن پلـک  )۹شـود و      بندي مـي    درجه )۰(عدم محو شدن    تا  

  . فکحرکت

  )Graft Harvesting(نحوه تهيه فاشيا التا 
خميـده قـرار     وضعيت نيمه  که مفصل ران و زانو در      در حالي      
ـ زانو را به سمت داخـل مـي       ؛  گرفت  مي پاشـنه پـا    تـا   يم  دچرخان

 پا را با کمک چسب ثابت       ،در اين وضعيت  . بسمت خارج بچرخد  
در  .يـم اددزيـر لگـن قـرار مـي     يک بالش بين پاها و   يم و ردکمي

 در فاصـله    ،با محلول بتادين  سمت خارجي ران، پس از شستشو       
 ۵/۲از   ، فوقـاني  ‐نديل خارجي استخوان تيبيـا و خـار قـدامي         وک

يک بـرش طـولي بـه طـول          ۱۵با تيغ    ،اينچ باالتر از مفصل زانو    
  ايجــاد وروي پوســت و بافــت زيــر جلــدي متــر ســانتي ١٠‐۱۵

 شدند  هاي زير جلدي با کمک قيچي جراحي از هم جدا مي           بافت
 ۱٠‐۱٥بـه طـول      يک نوار از فاشـيا التـا       .تا به فاشيا التا برسيم    

طرفـه يـا    بـر حـسب يـك    متـر  سانتي ٥/٠ ‐۱متر و عرض     سانتي
 و قيچـي جراحـي جـدا        ۱۵بـا کمـک تيـغ        ،دوطرفه بودن عمل  

نـخ   هاي مجزا از هـم و      هاي زيرجلدي را با بخيه     بافت .يمردک مي
 بخيــه ۴‐۰ و پوسـت را بـا نــخ نـايلون يـا پـرولن      ۲‐۰ويکريـل  

 بـه   ،هاي اضافه چسبيده به نوار فاشيا را با دقت         بافت .نموديم مي
 ۱٠‐۱٥بــه طــول  باريكــهيم و دو درکــکمـک قيچــي جــدا مــي 

  .نموديم ي از آن جدا ميمتر ميلي ۲‐۳متر و عرض  سانتي

  روش جراحي  
هـاي   دو برش در پوست و بافـت      ،  ۱۵با تيغ    :دومثلثيگروه       
در محـاذات حـد      جلدي تا روي پريوست اسـتخوان پيـشاني       زير

خـط  ي  برش خارجي در سمت خـارج      .فوقاني ابرو ايجاد نموديم   
 يسمت داخل  و برش داخلي در    مود بر کانتوس خارجي   عفرضي  

بعـد از قـرار   . شـد   ايجاد مي،خط فرضي عمود بر کانتوس داخلي   
بـا تيـغ    ، جهت محافظت از چشم)lid plate(محافظ پلکي دادن 

 ي لبه پلک باال تا روي تارس       متر  ميلي ٢‐٣ سه برش در  ،  جراحي
ي و خارجي   برش مياني در مرکز پلك و برش داخل       . يمردايجاد ک 

 بـا کمـک سـوزن     . گرفتنـد   مـي  ي طرفين آن قرار   متر  ميلي ۵در  
  .يمادد در پلک قرار مي) ۱(فاشيا را طبق تصوير ، )Wright(رايت 

 که از محل بـرش خـارجي و داخلـي     را دو انتهاي آزاد فاشيا        
 و بعد از تنظيم ارتفـاع       زديمميگره  ؛  بودندباالي ابرو خارج شده     

 محکـم   ۵‐۰ توسط نخ پرولين     ،مبوس فوقاني پلک به محاذات لي   
فرونتـاليس ايجـاد کـرده      ماهيچه  در فضايي که زير       و يمکرد مي
  .يمردک  بخيه مي۵‐۰ مدفون و پوست را با نخ پرولين ؛يمبود
  

  
   اسلينگ به روش دومثلثي تصوير نمايشي‐۱تصوير 

  
  

يک بـرش در    اول،  در شرايطي مشابه گروه     : مثلثي  تكگروه       
 مرکزي و حد فوقـاني ابـرو و دو بـرش روي پلـک ايجـاد                 قسمت

 فرضـي   خط عمـود   ي برش داخلي پلک در سمت داخل      ؛يمردک مي
بـرش خـارجي در سـمت        کنـد و   عبـور مـي   نازال  ليمبوس   که از 

. دنـ ک عبور مـي  تمپورال   فرضي که از ليمبوس      خط عمود خارجي  
 يمداد  مي عبور   )٢(تصوير   طبق   رايت را با كمك سوزن      فاشيا التا 

کرديم   مي  محكم ٥‐٠زديم و با نخ پرولين        مي و روي پيشاني گره   
  .نموديم  ميپيشاني مدفونماهيچه زير و 
  

  
  مثلثي  اسلينگ به روش تک تصوير نمايشي‐۲تصوير 
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با نـخ سـيلک   ) frost suture (کششي      بعد از قرار دادن بخيه 
 هر  در  در پلک پايين و گذاشتن پماد جنتامايسين در چشم         ۴‐۰

به مدت پـنج روز     . يمبستساعت مي  ٦ به مدت     چشم را  ،دو گروه 
 بـه صـورت     mg/Kg ۱۰۰شربت يا کپسول سفالکسين به ميـزان        

 ساعت، اگر در قرنيـه نقـص        ۲۴بعد از    .کرديم  خوراکي تجويز مي  
کرديم و  را باز مي کننده محکم شد؛ بخيهمي مشاهده نيتليوم اپي

 قرنيه، چـشم را  تليوم اپيکامل  در غير اين صورت، تا زمان ترميم        
. بـستيم   بيوتيـک مـي     کننده و پماد آنتي     با استفاده از بخيه محکم    

  .شدمي ساعت و هنگام خواب تجويز ۶‐۸پماد ساده چشمي هر 
. گيـري شـدند      ماه بعد از عمل پي     ۶بيماران به مدت حداقل          

 و ارتفاع   MRDهفته اول و ششم و ماه سوم و ششم بعد از عمل،             
 شد و بـا نتـايج بـه دسـت آمـده از              گيري مي   اف پلکي اندازه  شک

قبـل از    ،فوتـوگرافي . گرديـد   معاينات قبل از عمل، مقايـسه مـي       
در هفته ششم و ماه سـوم و شـشم بعـد از عمـل انجـام                 عمل و   

شد و وضعيت ظاهري پلک بـاال و تقـارن شـکل ظـاهري آن                 مي
  . گرديد نسبت به قبل از عمل مقايسه مي

اخــتالالت سـطحي قرنيــه،   احتمـالي عمــل شـامل       عـوارض  
 اصـــــالحي ، کـــــم)overcorrection (اصـــــالحي بـــــيش

)undercorrection(،          تشکيل گرانولوم و خروج دو انتهاي فاشـيا 
نتايج به دسـت     .شدند ميثبت  ...  تشکيل آبسه و   از محل زخم و   

آزمون  با    بين دو گروه    و  زوج tآمده در هر گروه به وسيله آزمون        
tهاي مستقل مقايسه شدند نه نمو.  

  
  ها يافته

بيمار مبتال بـه     ۱۱طرفه و    يکافتادگي  بيمار مبتال به         هشت  
در ايـن مطالعـه شـرکت داده        پلـک   دوطرفه مـادرزادي    افتادگي  

 ۹ پلـک از  ۱۵و به روش دومثلثـي   نفر ۱۰  پلک از۱۵ که  شدند
 هافراد گرو در  متوسط سن    .مثلثي جراحي شدند     به روش تک   نفر

 ۸/۱۷ مثلثـي   تـک و در گـروه     )  سال ۳‐۲۶(  سال ۱/۱۴ دومثلثي
 به  ۴ دومثلثينسبت زن به مرد در گروه        .بود)  سال ۴‐۴۸(سال  

گيـري در    متوسط زمـان پـي     . بود ۶ به   ۳ مثلثي  تک و در گروه     ۶
 ۷/۱۵مثلثي    تکو در گروه    )  ماه ۹‐۲۹( ماه   ۲/۱۴دومثلثي  گروه  

 از نظـر پراکنـدگي سـني و          افراد دو گروه   .بود)  ماه ۱۰‐۲۶(ماه  
  . داري نداشتند ، تفاوت آماري معنيگيري جنسي و مدت پي

 متوسـط شـکاف پلکـي قبـل از جراحـي          دومثلثي،  در گروه        
 بـه   )آخرين معاينه  ( بود که بعد از جراحي     متر  ميلي ۹۳/۱±۲۰/۶
 ۳۵/۴±۳۲/۲متوسط   رسيد؛ يعني به طور      متر  ميلي ۵۳/۹ ۶۴/۰±

 متوسـط   ،مثلثـي   تکدر گروه    .)=۰۰/۰P (ت افزايش ياف  متر  ميلي
 بود که بعد از     متر  ميلي ۲۰/۷±۲۷/۲ شکاف پلکي قبل از جراحي    

متوسـط   رسـيد و بـه طـور         متـر   ميلي ۳۳/۱۰ ±۷۱/۱جراحي به   
 تفـاوت ميـزان     .)=۰۰/۰P ( افزايش يافـت   متر  ميلي ۸۹/۱±۳۶/۴

دار نبـود     معنـي دو گروه از نظـر آمـاري        افزايش شکاف پلکي در     
)۵۷۶/۰P= (.  

 در گـروه  ،  )آخـرين معاينـه    ( بعد از جراحـي    ۱MRD     ميانگين  
 مثلثــي  تــک و در گــروهمتــر ميلــي ۸۷/۲ ±۳۵/۱ دومثلثــي

در دو گـروه     ١MRD اختالف.  افزايش يافت  متر  ميلي ۹۹/۰±۱۳/۳
  .)=٥٤٣/٠P(بود دار ن  معنيبود كهمتر  ميلي ٢/٠±٧٥/٠ برابر
طي دو هفته اول بعد     (مدت   عوارض کوتاه ،  در گروه دومثلثي       

  و CED يا   تليومي قرنيه   نقص اپي (شامل خراش قرنيه    ) از جراحي 
ــا   اپــيمنقــوطاروژن   ،) درصــد۶/۴۶ (پلــك ۷در ) PEEتليــوم ي

بعـد از   (و عوارض بلندمـدت     )  درصد ۳/۱۳(پلك   ۲انتروپيون در   
هر دو در حـد يـک        اصالحي  بيش و   اصالحي   کم شامل) دو هفته 

  .)۱جدول  (شدندمشاهده )  درصد۷/۶ (لكپ در يک متر ميلي
مدت شامل خـراش قرنيـه        عوارض کوتاه ،  مثلثي       در گروه تک  

)CED  وPEE ( ــك ۳در ــون در ) درصــد۲۰ (پل ــك ۲، انتروپي  پل
، اكسپوژر فاشيا در محـل بـرش پوسـتي در يـک             ) درصد ۳/۱۳(

اصالحي در حـد      و عوارض بلندمدت شامل کم    )  درصد ۷/۶ (پلك
  ). ۲جدول  (ديده شدند)  درصد۳/۱۳ (پلكدر دو متر  يک ميلي

در تمـام مـوارد، لبـه پلـک بعـد از جراحـي          در هر دو گروه،          
. گيـري بـدون تغييـر مانـده بـود           متقارن بود و در تمام مدت پي      

مدت و بلندمدت بعد از جراحي در دو گروه از نظـر           عوارض کوتاه 
 پلـک   ۱۰در  در گروه دومثلثي    .  نداشت داري  معنيآماري تفاوت   

بعد )  درصد ۸۰( پلک   ۱۲مثلثي در     و در گروه تک   )  درصد ۷/۶۶(
شکيل چـين پلکـي انجـام       تـ  ماه جراحي ترميمي به منظور       ۶از  
 ارايه شده   ، تصوير يک بيمار از هر گروه جهت مشاهده نتايج         .شد

  . )۴ و ۳تصاوير (است 
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  )۱۳۸۵بهار  (۳ شماره ‐۱۱ دوره ‐پزشكي بينا مجله چشم
 

٣٢٢

  گروه دومثلثيدر  پلك 15 بيمار و 10 مشخصات - 1جدول 
  نوع  )سال(سن   نسج  شماره  عارضه  MRD (mm)  )mm(ارتفاع شکاف پلکي 

  درگيري
گيري  پي
  )ماه(

مشخصات به تفکيک 
  بلندمدت  مدت کوتاه  بعدقبل  بعد  قبل  :چشم درگير

جراحي 
  تکميلي

راست ٢٩  دو طرفه ١٥  مذکر ١
چپ

٥  
٥  

٩  
٨  

١  
١  

٣  
٢  

‐  
PEE 

  درماتوشاالزي
درماتوشاالزي، 

 اصالحي كم

 ستيبلفاروپال
بلفاروپالستي

، انتروپيون، PEE  ٢  ٢  ١٠  ٧چپ ١١  طرفه يك ١٦  مذکر ٢
  تريكيازيس

بازسازي  ‐
 چين پلکي

راست ٢٦  دو طرفه ٢٢  مذکر ٣
چپ

٤  
٥  

١٠  
١٠  

٣‐  
١‐  

٢  
٢  

CED  
‐  

  درماتوشاالزي
 درماتوشاالزي

 بلفاروپالستي
بلفاروپالستي

بلفاروپالستي ‐  انتروپيون‐CED  ٣  ١  ٩  ٥راست ١٦  طرفه يك ٢٦  مذکر ٤
 ‐ ‐ PEE  ٣  ‐١  ١٠  ٥چپ ١٢  طرفه يك ٦  مونث ٥
راست ١٣  دو طرفه ٢٥  مذکر ٦

چپ
٦  
٨  

١٠  
١٠  

١‐  
١  

٣  
٣  

‐  
‐ 

  درماتوشاالزي
 درماتوشاالزي

 بلفاروپالستي
بلفاروپالستي

راست ١٢  دو طرفه ١٦  مونث ٧
چپ

٨  
٨  

١٠  
١٠  

٠  
٠  

٣  
٣  

PEE 
- ‐  

‐ 
 بلفاروپالستي
بلفاروپالستي

راست ١٢   طرفهدو ٤  مذکر ٨
چپ

٩  
٩  

٩  
٩  

١  
١  

٢  
٢  

- 
- ‐  

‐ 
‐  
‐ 

 ‐ اصحالحي بيش  PEE  ٣  ٠  ١٠  ٧راست ١١  طرفه يك ٨  مونث ٩
 ‐ ‐ -  ٣  ‐٢  ٩  ٥راست  ٩  طرفه يك ٣  مونث  ١٠

MRD: marginal reflex distance, PEE: punctate epithelial erosion, CED: corneal epithelial defect 

  . استجراحي، قبل و بعد از  منظور از قبل و بعد•
  

  مثلثي گروه تكدر  پلك 15 بيمار و 9 مشخصات - 2جدول 
  سن  جنس شماره  عارضه  mm( MRD (mm)(ارتفاع شکاف پلکي 

 )سال(
  نوع

 درگيري
 گيري پي
  )ماه(

مشخصات به تفکيک 
  بلندمدت  مدت کوتاه  بعد  قبل  بعد  قبل  :چشم درگير

  جراحي تکميلي

راست ٢٦ طرفهدو ٤٨  مذکر ١
چپ

٩  
٩  

١٢  
١٢  

٢  
٢  

٦  
٦  

‐  
‐ 

 درماتوشاالزي
درماتوشاالزي

  بازسازي شکاف پلکي
 بازسازي شکاف پلکي

راست ٢٤ دوطرفه ٢٣  مونث ٢
چپ

٦  
٧  

٩  
٩  

٠  
١  

٤  
٤  

‐  
‐  

‐  
‐ 

  بلفاروپالستي
 بلفاروپالستي

راست ١٦ دوطرفه ١٥  مونث ٣
چپ

١٠  
١٠  

١١  
١١  

٠  
٠  

٤  
٤  

  تريكيازيس
‐ 

 درماتوشاالزي
اتوشاالزيدرم

  حذف مكانيكي مژه
بلفاروپالستي هر دو چشم

 بلفاروپالستي PEE  PEEانتروپيون   ٢  ٠  ۱۲  ٨راست ١٤ طرفه يك ١٢  مذکر ٤
راست ١٤ دوطرفه ١٨  مذکر ٥

چپ
٧  
٧  

٩  
٩  

١  
١  

٣  
٣  

باز شدن برش 
  ابرو
‐ 

 درماتوشاالزي
درماتوشاالزي

  ترميم زخم
 بلفاروپالستي دو چشم

راست ١٣ دوطرفه ٢٥  مونث ٦
چپ

٧  
٧  

١٠  
١١  

٠  
٠  

٣  
٤  

  انتروپيون
‐ 

درماتوشاالزي، 
  اصالحي كم

درماتوشاالزي

بازسازي چشمي پلکي در 
 هر دو چشم

 و CED PEE  ٢  ‐٢  ٦  ٣چپ ١٣ طرفه يك ٦  مذکر ٧
  اصالحي كم

 بلفاروپالستي

 ‐  PEE UL notch  ٢  ٠  ١٢  ٢راست ١٢ طرفه يك ٤  مذکر ٨
راست ١٠ دوطرفه ١٠  مذکر ٩

چپ
٧  
٩  

١٢  
١٠  

١  
٠  

٣  
٢  

- 
- ‐  

‐ 
‐  
‐  

MRD: marginal reflex distance, PEE: punctate epithelial erosion, CED: corneal epithelial defect, UL: upper lid 

  . منظور از قبل و بعد، قبل و بعد از جراحي است•
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   دو روش اسلينگ پلک فوقاني‐دکتر عباس باقري
 

٣٢٣

   
 از عمل جراحي اسلينگ دومثلثي با فاشيا )راست (و بعد) چپ( قبل ، بيمار مبتال به افتادگي دوطرفه پلک‐۳تصوير 

  )۱(جدول  از ۷بيمار شماره : التا
  
  

    
: با فاشيا التامثلثي  تکاز عمل اسلينگ ) راست(و بعد ) چپ( بيمار مبتال به افتادگي دوطرفه پلک، قبل ‐۴تصوير 

  )۲(جدول  از ۲بيمار شماره 
  
  

  بحث
ي مـورد بحـث در      هـا  يکـي از زمينـه    افتادگي پلـک،     درمان     

 جراحـي  اصـالح  هـدف اصـلي در   .جراحي پالستيک چشم است   
دست آوردن شرايط ظاهري طبيعي و متقـارن        ه  بافتادگي پلک،   

د فوقـاني و نيـز بهبـود        اگرچه بهبود ميـدان ديـ     . هاست در پلک 
البتـه   .دنباشـ   مي اهداف آن نيز از    ناشي از فشار پلك      آستيگمات
اكتسابي بـا شـروع در      موارد  يا    پلک مادرزاديافتادگي  در موارد   
 نياز به   ؛که مسير بينايي توسط پلک مسدود شده است        دهه اول 

 . وجود داردنيز تنبلي چشم  گيري از بروز   اقدام فوري جهت پيش   
 .دن وجود دار   افتادگي پلک  هاي متعدد جراحي براي اصالح     روش

براي مـواردي   )frontalis muscle suspension( از روش اسلينگ

 از  ؛ضـعيف اسـت   ماهيچه باالبرنـده    که عملكرد   دگي پلک   تاافاز  
مـادرزادي يـا     نوروژنيـک و افتـادگي     ميوژنيـک     افتـادگي  جمله

  نيـروي محرکـه    ،در ايـن روش    .شـود   استفاده مي   پلک، اکتسابي
مـصنوعي يـا    فرونتاليس از طريق قرار دادن يـک مـاده          ماهيچه  
   .۱شود ي منتقل م به پلک باال،و تارساين ماهيچه  بين طبيعي

اسـلينگ  مواد متفاوتي در روش جراحـي        هاي متعدد و        روش
در درجـه اول    د ولي اتفاق نظر عمومي      نگير مورد استفاده قرار مي   

فاشـيا التـاي   در درجه بعـدي  بر استفاده از فاشيا التاي خودي و    
ـ   در پلـک،    فاشـيا  کارگـذاري . ستشده در بانک اعضا    داري نگه ه  ب

و ) single-rhomboid(لـوزوي     ي، تـک  مثلثـي، دومثلثـ      تک صورت
  .۳گيرد صورت مي) double rhomboid(دولوزوي 
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  )۱۳۸۵بهار  (۳ شماره ‐۱۱ دوره ‐پزشكي بينا مجله چشم
 

٣٢٤

 بـا   گ نتايج جراحـي اسـلين     ۹در مطالعه اسماعيلي و همکاران         
صورت دومثلثي بـر    ه  شده در بانک پيوند اعضا ب      يارد فاشياي نگه 

 ١٥ تـا    ٦در مـدت     کـه    گزارش شـد  بيمار   ۷۲ پلک از    ۱۳۲روي  
 ارتفـاع شـکاف     ،جز در سه مورد   ه   ب ،ز جراحي گيري بعد ا   سال پي 

  مـورد  ۲۰ در   ، در نهايت  .پلکي به وضعيت قابل قبولي رسيده بود      
افتادگي پلـک  نياز به جراحي مجدد براي ترميم عود    )  درصد ۲۸(

مدت جراحي قابل مقايسه بـا نتـايج     نتايج کوتاه  .پيدا نموده بودند  
 طـول مـدت      هرچنـد از نظـر     ؛در مطالعه مـا بـود     دومثلثي  گروه  

در  .دنباشـ   قابل مقايـسه نمـي     ،شده گيري و تعداد موارد انجام     پي
 در  يصورت دومربع ه   فاشيا التا ب   ۶ و همکاران  Broughtonمطالعه  

 مـاه  ۲۴ت ددر مـ و شـد  افتادگي به کار گرفته   مبتال به   پلک   ۵۰
ــه جــز گيــري پــي ــد  جداشــدگي  مــورد کــه دچــار۵در ، ب پيون

)slippage ( نتايج عملکردي و ظاهري     ،يه موارد  در بق  ؛ندشده بود 
 فاشيا  ،شده  در بقيه مطالعات انجام    .دست آمده بود  ه  قابل قبولي ب  

مختلف در پلک قرار داده شـده  هاي  ، به روشو ساير مواد صناعي   
 ۴،۵،۷،۸و۱۰‐۱۴دست آمده در حد قابـل قبـولي بـود       ه   و نتايج ب   ندبود

يري فاشيا در   اي براي مقايسه دو روش قرارگ      ولي تا کنون مطالعه   
  .ه استشدديگر انجام ن پلک با هم

که به لحاظ آماري تفاوتي نداشتند؛      در مطالعه ما در دو گروه            
مثلثـي در پلـک    کتـ دو صورت دومثلثي و ه خودي ب التاي  فاشيا

هـاي مکـرر در طـول مـدت          عکـس بررسي   و با    باال قرار داده شد   
ر نتـايج مـورد      تفـاوتي د   ،دست آمـده  ه  گيري و نتايج آماري ب     پي

مدت و بلندمـدت     عوارض کوتاه . بررسي در دو گروه وجود نداشت     
تفـاوت ايـن دو     . بودند در محدوده طبيعي     ،ايجادشده در دو گروه   

 مثلثـي  كتي از فاشيا در گروه      تر  کمکه حجم   روش در اين است     
کنـيم و طـول مـدت         به پلک اضافه مـي     دومثلثينسبت به گروه    

 است و نيـز در      دومثلثي از گروه    تر  مک مثلثي كتجراحي در گروه    
ـ کـه نيـاز       با توجه بـه ايـن      ،مثلثي كتهنگام جراحي در گروه      ه ب

 ؛ داريـم دومثلثـي ي نسبت به گـروه  تر کمپوستي هاي   برش ايجاد
و صـدمات بـه نـسوج       ريزي حين جراحي     هماتوم و خون  احتمال  

  .  استتر کمپلك و چشم 
گيـري   ه ما و مدت پـي     چند تعداد موارد بررسي در مطالع      هر     

تري در اين زمينـه وجـود        باشد و نياز به مطالعه وسيع      محدود مي 
دست آمـده از نظـر      ه   با توجه به اين که نتايج ب       ، با اين حال   ؛دارد

 لبه پلـک و نيـز نتـايج عملکـردي شـامل              شکل ظاهري  وضعيت
گردد   توصيه مي  ؛ندافزايش ارتفاع شکاف پلکي در دو گروه مشابه       

مثلثي در پلک بـاال      کتصورت  ه  فاشيا التا ب  سلينگ،  در عمل ا  که  
  .داده شودقرار 

  
  گيري نتيجه

روش متداول اسلينگ بـا      که  روش دومثلثي  جايه  توان ب  مي     
 تعـداد   ،استفاده نمود که در آن    مثلثي    تک از روش    ؛فاشيا التاست 

طول مـدت   و  تر  کمهاي ايجادشده در پوست پلک و پيشاني         برش
  .باشد تري نيز مي  سادهو روش نسبتاًاست تر  اهعمل جراحي کوت
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