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آًتزٍپَهتزی تزکيبي ٍ فَتَآًاليش بيٌي کاًديدّای ريٌَپالستي بيوارستاى
1

دکتز صدراهلل هعتود ،0دکتز اهيز رضا هعتبز* ،2ساًاس تَکلي

 .1اعساد گزٍُ خزاضی خالعسیه ،ززهیوی ٍ سیثایی ،هزوش آهَسؽی درهاًی  15خزداد ،داًؾگاُ ػلَم خشؽىی ؽْیذ تْؾسی ،زْزاى ،ایزاى
 .2دعسیار فَق زخققی خزاضی خالعسیه ،هزوش آهَسؽی درهاًی  15خزداد ،داًؾگاُ ػلَم خشؽىی ؽْیذ تْؾسی ،زْزاى ،ایزاى
 .3وارؽٌاط ازاق ػول ،هزوش آهَسؽی درهاًی  15خزداد ،داًؾگاُ ػلَم خشؽىی ؽْیذ تْؾسی ،زْزاى ،ایزاى

چکيدُ
سابقِ ٍ ّدف :اعسفادُ اس رٍػّای عیغسوازیه آًسزٍخوَهسزی خْور زؼیویي اتؼواد ٍ سٍایوای ًغوح ًوزم ٍ اعوسخَاًی تیٌوی لثول اس
ریٌَخالعسی ،یه رٍػ هزعَم هطغَب هیگزدد .هذًظز لزار دادى خاراهسزّای تِدعر آهذُ اس هؼایٌوِی تیٌوی ٍ آًوايیش فَزوَگزافی در
تیواراى خْر تزًاهِریشی ؽیَُی ػول خزاضی ،ضایش اّویر هیتاؽذ .اس آىخایی وِ تزخی هٌاتغ ،تیٌی ایزاًی را هؾاتِ تیٌی خاٍرهیاًِ
هیداًٌذ ،اها تا زَخِ تِ زٌَع لَهیرّا در ایزاى ،زفاٍذّایی ًیش ٍخَد دارد .ؽٌاخر ایي زفاٍذّوا ،خزاضواى خالعوسیه را لوادر خَاّوذ
عاخر وِ زَاًوٌذیّای خَد را در خْر افالش دفَرهیسیّای تیٌی هخسـ تیواراى ایزاًی ،افشایؼ دٌّذ.
هَاد ٍ رٍشّا :در ایي هغايؼِ ،در یه فافلِی سهاًی  2عايِ 260 ،تیوار تز اعاط هؼیارّای ٍرٍدی ٍ خزٍخی ،در یىی اس هزاوش فوَق
زخققی هْن ایزاى در ؽْز زْزاى ،واًذیذ ریٌَخالعسی اٍيیِ گزدیذًذ .اعالػاذ تِدعر آهذُ اس آًسزٍخَهسزیه هغسمین ٍ فَزوَگزاهسزی
ٍ آًايیش ػىظ خظ اس خوغآٍری ،هَرد زدشیِ ٍ زطلیل لزار گزفسٌذ.
يافتِّا :تیؾسز تیواراى ،سى ( ٍ )%73/8تا هسَعظ عي  28/6عال تَدًذ .در تیي خاراهسزّای خغی هَاردی هثل عوَل ،ػوزك ،ارزفواع،
ػوك ،خٌْای لاػذُی اعسخَاًی تیٌی ،ضخاهر آالر ٍ خزٍخىؾي تیٌی در هیاى سًاى ووسز اس هزداى تَد وِ اس ًظز آهواری ،لاتول اّویور
تَدُ اعر .هیاًگیي ساٍیِی ًاسٍ فزًٍسال در هیاى سًاى  ٍ 142/3 ºدر هزداى  145/1 ºتَد .خزٍخىؾوي تواالی زیوح در  %37/5اس سًواى ٍ
 %55/4اس هزداى ٍخَد داؽر .در  %72سًاى ٍ  %86/5هزداىٍ ،خَد لَس خؾسی در ضذ  2-4 mmتَد.
ًتيجِگيزیٍ :یضگیّای هخسـ تِ تیٌی هزتَط تِ خاٍرهیاًِ در اغلة هَارد در تیواراى ایزاًی تا ؽذذ ووسز یافر هیؽَد .عَل تیٌوی
تلٌذًَ ،ن تیٌی خْي ٍ ًاسیثا ،اًطزاف زیغِی هیاًی تیٌی ،لَس هسَعظ خؾر تیٌی ٍ عاخسار اعسخَاًی خْي ،اس خولِ ایزاداذ ؽایغ تیٌوی
تیواراى هَرد هغايؼِ تَدُ اعر .خزٍخىؾي ٍ زوزخؼ ًوَن تیٌوی ٍ ػووك رادیىوظ ٍ سٍایوای ًاسٍيثیوال ٍ ولَهلوَ يَتوَالر ،اس خولوِ
زفاٍذّای آى تا تیٌی خاٍرهیاًِ اعر .ایي هغايؼِ خْر ارائِ یه ايگَی تیٌی لاتل لثَل در تیواراى ایزاًی وافی ًویتاؽوذ .اهوا اس ایوي
ًظز وِ هیزَاًذ خزاضاى را در عزش ریشی یه درهاى هٌاعة ووه وٌذ ،اّویر فزاٍاى دارد.
ٍاصگاى کليدی :ریٌَخالعسی ،آًسزٍخَهسزی ،خاٍرهیاًِ ،ایزاى
يغفاً تِ ایي همايِ تِ فَرذ سیز اعسٌاد ًواییذ:
Motamed S, Motabar AR, Tavakoli S. Combined anthropometry and photoanalysis of nose in rhinoplasty patients at 15
Khordad Hospital in Tehran. Pejouhandeh 2015;20(4):221-227.

هقدهِ

0

هَفمیر در ریٌَخالعسی سهاًی تِدعور هویآیوذ ووِ خوزاش
تسَاًذ لثل اس الذام تِ ػول خزاضی ،تزاعاط هؼایٌواذ ٍ آًوايیش
واهل تیٌی ،خازَيَصیّای هَخَد در ػولىزد ٍ عواخسار درًٍوی
*ًَيسٌدُ هسؤٍل هکاتبات :دکتز اهيز رضا هعتبز؛ زْزاى ،خیاتواى ووزینخواى
سًذ ،خیاتاى ؽْیذ ػضذی خٌَتی ،هزوش خزاضی خالعسیه ٍ ززهیوی تیوارعساى 15
خوووووووزداد؛ زلفوووووووي09121500971 :؛ پستتتتتتتت الکتزًٍيتتتتت ت :
amir.r.motabar@gmail.com

ٍ ؽىل خارخی تیٌوی را ؽٌاعوایی وٌوذ ( ٍ )1خوظ اس آى ،توا
عزشریشی درهاى زا ضذ هوىي خْر افالش هَارد غیز عثیؼوی
ٍ زؾزیص یه تیٌی ایذُآل ،تا تیووار خوَد توِ یوه فْون ولوی
دعر یاتذّ .وسٌیي ؽٌاخر ولی عاخسار تیٌی ،اتؼاد ٍ سٍایای
آى ٍ زٌاعة تیٌی توا عوایز اخوشای فوَرذ ،خزاضواى را لوادر
خَاّذ عاخر زا لثول اس خزاضوی ،دلور السم را در خقوَؿ
اًسخاب تیوار ،تِ وار تثٌذًذ ( .)2ؽىل فوَرذ ٍ زٌاعوة آى ٍ
واراوسز افزاد ،هسأثز اس آًازَهی خارخی تیٌی اعر ( .)3-6تیٌی
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 01خزداد تْزاى0190-91 ،

آًسزٍخَهسزی ززویثی ٍ فَزَآًايیش تیٌی واًذیذّای ریٌَخالعسی

 /222دٍهاٌّاهِ خضٌٍّذُ

هَاد ٍ رٍشّا
اس  295تیوواری ووِ توِ ولیٌیه سیثوایی هزووش خوزاضی

تصَيز  .2تعييي فاصلِ قاعدُ آالر.

تصَيز  .0ابشار آًتزٍپَهتزی.

خْوور اًووذاسُگیوزی ،تیوووار در ٍضووؼیر ًؾغووسِ ٍ عووز در
هَلؼیر افمی لزار هیگیزد ،تِعَری وِ فوفطِی فزاًىفوَرذ
تِ هَاساذ سهیي تاؽذ .تِ تیوار آهوَسػ دادُ هویؽوَد ووِ در
ضیي ؽل تَدى زٌِ ،هغسمین تِ خلوَ ًگواُ وٌوذ .دّواى تغوسِ
تاؽذ ٍ زٌفظ تِ عَر ثاتر ٍ تِ آراهوی اس عزیوك تیٌوی توذٍى
ضزور ػضالذ تیٌی اًدام ؽَد (زقاٍیز .)3 ٍ 2

تصَيز  .1تعييي طَل بيٌي.
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سیثاّ ،ذف افلی اغلة تیواراى اس ػوول خزاضوی ریٌَخالعوسی
اعرّ .وسٌیي یىی اس دغذغِّا ٍ هَارد زايؼتزاًگیش در تویي
خزاضاى خالعسیه ٍ تیواراى هیتاؽذ .ؽایذ ػلور ایوي هغوأيِ،
ٍخَد دیذگاُ هسفاٍذ تیي تیوار ٍ خزاش درخقَؿ تیٌوی سیثوا
تا زَخِ تِ ًغثی تَدى هفَْم سیثایی تاؽذ .دیوذگاُ تیوواراى اس
یه تیٌی ػول ؽذُی سیثا تا ًظوز خزاضواى درخقوَؿ تیٌوی
ػول ؽذُ تا ظاّزی ایذُآل ٍ ػولىوزد عثیؼوی ،هوىوي اعور
زفاٍزی فاضؼ داؽسِ تاؽذ ( .)7تزایي اعاط ،ػلن آًسزٍخَهسزی
وِ  Leslie Farkasخایِگذار آى تَدُ اعر ،تِ ووه خزاضواى
خالعسیه آهذُ زا تسَاًٌذ تا زلفیك همادیز ػذدی ٍ ٌّز خزاضی،
ًسایح ووار خوَد را تْثوَد دٌّوذ ( .)8-10در همواالذ هسؼوذد،
خضٍّؾگزاى تا ووه آًسزٍخَهسزی تِ تزرعی تیٌوی در ًضادّوا ٍ
الَام هخسلف خزداخسوِ زوا تسَاًٌوذ اعوساًذارد اتؼواد ٍ سٍایوای
عثیؼی تیٌی را در ّز گزٍُ تِدعر آٍرًذ .اعسفادُی گغوسزدُ
اس ایي هٌاتغ ،تِ خزاضاى در تاسعاسی تیٌی ،تِخقَؿ در هَارد
ریٌَخالعسی در تیواراى ؽىاف ية ( )Cleft Noseووه وزدُ
اعر (.)11-14
لزار گزفسي ایزاى در هٌغمِی خاٍرهیاًِ عثة ؽذُ اعر وِ
در هٌاتغ هخسلف ،تیٌی ایزاًی را اس ًظز هَرفَيَصی ،هؾاتِ عایز
وؾَرّای ایي هٌغمِ ،تِخقَؿ وؾوَرّای ضاؽویِی خلویح
فارط لزار دٌّذ .اها تایذ داًغر تا زَخِ تِ زٌووَع لَهیورّوا
در ایزاى ،گًَِّای دیگزی هثول تیٌوی آعویایی -آفزیموایی یوا
آهزیىای ؽوايی ًیش یافر هیگزدد .در ایي خضٍّؼ عؼی ؽوذُ
اعر زا تا اًسخاب فطیص تیواراى واًذیذ ریٌَخالعسی ،زَفیفی
اس اتؼاد ٍ سٍایای تیٌی تیواراى ایزاًی ارایوِ گوزدد زوا تسوَاى توا
ووه آى ،یوه عزاضوی دلیوك اس ؽویَُ ی ػوول خزاضوی در
هغايؼاذ آیٌذُ خیؾٌْاد داد.

خالعسیه  15خزداد زْوزاى در یوه همغوغ سهواًی  2عوايِ اس
 1391زا  1393هزاخؼِ وزدًذ 260 ،تیوار تز اعاط هؼیارّای
اًسخاتی ،واًذیذ ریٌَخالعسی ؽوذًذ .هؼیوار ٍرٍد توِ زطمیمواذ
ؽاهل ًذاؽسي دفَرهیسی وزاًیَفاؽویال یوا هوادرسادی فوَرذ،
ًثَد زاریخسِی خزاضی یا ززٍهوا در ًاضیوِی هاگشیلَفاؽویال،
ػذم ٍخَد رًیر آيزصیه یا ػفًَی ٍ ًذاؽوسي تیوواری خَعوسی
در ًاضیِ ی ًاسٍيثیال ٍ اولَصى عثیؼی تَدّ .وسٌویي ،ولیوِی
تیواراى ٍ ٍايذیي آًْا ،هسَيذ ایزاى تاؽٌذ .تیوواراًی ووِ دزوار
ّیدووَصًزهی یوا ّیدزصًووشی فووَرذ ٍ غی وز لزیٌگوی ٍاضووص در
گَػّا ،زؾنّا ،تیٌی ٍ ية تَدُ یا خْر ریٌَخالعسی ثاًَیوِ
هزاخؼِ وزدُ تَدًذ ،اس هغايؼِ خارج گزدیذًذ.
در ایي خضٍّؼ ،ززویثی اس دٍ رٍػ آًسزٍخَهسزی هغسمین ٍ
غیزهغووسمین (فَزووَگزاهسزی) تووِوووار گزفسووِ ؽووذ ٍ اس اتووشار
اًذاسُگیزی هثل وايیدز ،ووَيیظ ،خوظووؼ هوذرج اعوسیل ٍ
ساٍیِعٌح اعسفادُ گزدیذ (زقَیز .)1

دوسز فذراهلل هؼسوذ ٍ ّوىاراى 223 /

ؽوارُ  ،4خیدرخی  ،106هْز ٍ آتاى 1394

يافتِّا
تیؾسز تیواراى ،سى ( ٍ )%73/8تا هسَعظ عوي (28/6)±2/5
عال تَدًوذ .ضوذالل ٍ ضوذاوثز عوي  44 ٍ 17عوال توَد .در
هدوَع 12 ،خاراهسز خغی زَعوظ آًسزٍخوَهسزی هغوسمین ٍ 4
ساٍیِ زَعظ فَزَگزاهسزی زطر تزرعوی لوزار گزفور .در تویي
خاراهسزّای خغی ،هَاردی هثل عوَل ،ػوزك ،ارزفواع ،ػووك ،
خٌْای لاػوذُی اعوسخَاًی تیٌوی ،ضوخاهر آالر ٍ خزٍخىؾوي
تیٌی در هیاى سًواى ووسوز اس هوزداى توَد ووِ اس ًظوز آهواری
هؼٌیدار تَد (.)P<0/05

جدٍل  .0تعزيف ًقاط.
ًقاط غيز جفت ()Non paired
)Nasion (n

ًمغِ در ٍعظ عَزَر ًاسٍ فزًٍسال اعر ،تزآهذگی هخسقزی وِ تا ًاخي لاتل يوظ اعر .ایي ًمغِ ّویؾِ تاالی خغی اعر وِ
گَؽِی داخلی ّز دٍ زؾن را تِ ّن ٍفل هیوٌذ.

)Subnasal (sn

ًمغِ در لاػذُی ولَهال در هطل زاللی عدسَم تیٌی ٍ ية فَلاًی اعر.

)Nasal tip (prn

تزخغسِززیي ًمغِ در ًَن تیٌی اعر سهاًی وِ ففطِی فزاًىفَرذ تِ هَاساذ ففطِی افمی اعر.

)Collumela (c

هطل زاللی هطَر عَيی ولَهال ٍ خغی وِ لذام ًَعسزیل دٍ عزف را تِ ّن ٍفل هیوٌذ.

)Upper lip (ls

ًمغِی هطل زاللی ففطِی هیذ عاصیسال ٍ ٍرهیلیَى.

)Stominon (sm

ًمغِی هطل زاللی ففطِی هیذ عاصیسال ٍ خظ هاتیي ية فَلاًی ٍ زطساًی.

)Menton (mn

ًمغِی هطل زاللی ففطِی هیذعاصیسال خاییيززیي ًمغِی زاًِ.
ًقاط جفت ()Paired

)Alinasal (alr-all

تزخغسِززیي ًمغِی  alaدر دٍ عزف.

)Alae curve (acr-acl

ًمغِی ازقال لغور خارخی لاػذُی آالر در دٍ عزف.

)Innercanthus(enr-enl

داخلیززیي ًمغِی ؽىاف خلىی دردٍ عزف ،سهاًی وِ زؾن تِ عَر عثیؼی تاس اعر.

)Midpoint of columella (c´r-c´l

ًمغِی ٍعظ يثِی خارخی در ّز دٍ عزف ولَهال.

)Alae thickness)alr´-alr) (all´-all

ًمغِی ٍعظ يثِی خارخی ٍ يثِی داخلی آالر در دٍ عزف.

)Maxillafrontal (mfr-mfl

ضذ فافل هطل زاللی عَخَرّای هاگشیلَفزًٍسال ٍ ًاسٍ فزًٍسال.
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ولیِ ی اًذاسُگیزیّا زَعوظ دعوسیار ارؽوذ ٍ در دٍ ًَتور
اًدووام گزفوور ٍ هووالن ،همادیوووووز ووسووز تووَد .در هووَارد
اًذاسُگیزیّای دٍ عزفِ ،همادیز هزتَط تِ عور زح ،هذ ًظز
لزار هیگزفرً .مغِگوذاری ،توا هوذاد اتوزٍی عوفیذ ٍ هؾواتِ
هغايؼِی  Farkasفَرذ هیگزفر ( .)15خْر ًؾاًِگوذاری،
اتسذا ًماط تا ػالهر اخسقاری وَزه زؼزیف ٍ عودظ فَافول
خغی ٍ سٍایا هؾخـ گزدیذًذ (خذٍل ً .)1ماط هزخغ زَعوظ
هذاد زؾن تا لغز  0/5 mmگذاؽسِ هیؽذ ٍ فَافل خغی توا
وَيیظ اًذاسُگیوزی هوی گزدیوذ .در عوی اًوذاسُگیوزی ،اتوشار
اًذاسُگیزی فمظ تا خَعر زواط داؽسِ ٍ توز عوغَش ،فؾوزدُ
ًویؽذًذ .اس رٍػ فَزَگزاهسزی خْر زؼیویي سٍایوا ٍ هموادیز
ایذُآل اعسفادُ ؽذ .تزای آًايیش ػىوظ در دٍ ًووای فزًٍسوال ٍ
خزٍفایل زح تز اعاط زٌظیواذ اعساًذارد در همواالذ هَخوَد
( )16،7اس تیوار ػىظ گزفسِ هیؽذ ٍ خظ اس زواج ػىوظ توا
اًذاسُی ٍالؼی ( ،)Real sizeهَرد تزرعی لزار هویگزفور .در
ػىظ ًین رظ ،ػالٍُ تز سٍایای ًاسٍيثیالً ،اسٍفزًٍسال ٍ ولَهلوَ
يَتَالر ،دٍرعَم تیٌی ٍ اس ًظز ٍخَد یا ػذم ٍخَد لَس خؾوسی
( ٍ Suprtip break ،)Dorsal Humpهَلؼیر رادیىظ هَرد
تزرعی لزار هیگزفر .خْر ارسیاتی رادیىظ ،ػومیززیي ًمغِ
در دٍرعَم تیٌی هؾخـ ٍ خغی ػوَد تز آى وؾیذُ هیؽوذ.
عدظ خغی ػوَد تز لزًیِ وؾیذُ هیؽذ (.)Corneal plane
فافوولِی ایووي دٍ خووظ اگووز 0/28عووَل ایووذُآل تیٌووی تاؽووذ،
رادیىظ ًزهال ٍ اگز ووسز تاؽوذ Low radix ،هوذ ًظوز لوزار
هیگزفر .در ػىظ ًوای رٍتزٍ ،خغی اس گالتال ٍ رادیىظ توِ
ٍعظ ية فوَلواًی ٍ زاًوِ وؾیوذُ هیؽوذ ٍ اًطوزاف عدسَم

ٍضؼیر اعسخَاىّای تیٌی تزرعوی هویگزدیوذ .در هزضلوِ ی
آخوز ،در ّوز تیووار عوَل لغوور هیواًی فوَرذ ( Middle
 )Facial Height: g-snهطاعثِ هیگزدیذ .عدظ عَل تیٌی
ایوووذُآل ( ٍ )RTi=MFH×0.67خزٍخىؾوووي  Tipایوووذُآل
( )TPi=0.67×RTiهغاتك فزهَل ً )17( Byrdیوش هطاعوثِ
هویگزدیوذ .تزرعوی ًوَن تیٌوی ( Tip Defining Points
 )Assessmentتز اعاط عثمِتٌذی هغايؼِ Steven Burres
( )18اًدام ؽذُ اعور ووِ توز اعواط خزٍزىول Tip ( TPG
 )Point Gradingزیح تِ زْارگزٍُ-3 ،Fair -2 ،Poor -1 :
 Excellent -4 ٍ Goodزمغین ؽذُ اعر .اعالػواذ در فوزم
هخقَفی خوغآٍری ٍ عدظ دادُّا زَعظ ًوزمافوشار آهواری
( )SPSS 15.0هَرد زدشیِ ٍ زطلیل لزار گزفسٌوذ .هیواًگیي ٍ
اًطزاف هؼیوار ٍ همایغووِی ًسوایح توا  Student t-testاًدوام
گزفوور ٍ ارسػ  )p-value( pووسووز اس  0/05اس ًظووز آهوواری
هؼٌیدار درًظزگزفسِ ؽذ.
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جدٍل  .2هتغيزّای اًداسُگيزی شدُ.

در هَاردی هثل عَل آالر ٍ عَل ولَهال در سًواى تیؾوسز اس
هزداى تَد ٍيی اس ًظز آهاری زفاٍذ هؼٌویدار ًذاؽور (خوذٍل
 .)3سٍایای ًاسٍفزًٍسال در سًاى ووسوز اس هوزداى توَد .هیواًگیي
ساٍیووِی ًاسٍفزًٍسووال در هیوواى سًوواى  ٍ 142/3 ºدر هووزداى
 145/1ºتوَد .هیواًگیوي سٍایووِ ی ًواسٍيثیووال (هطول زاللوی
خظ ػوَدی فَرذ ٍ خغی وِ لوذام ٍ خلف ًَعوسزیل را توِ
ّوون ٍفووول هوویوٌووذ) در سًوواى ( ٍ 89/9º )±1/7در هووزداى
( 87/3 º )±1/3تووَد .هی واًگیي سٍای وِی ولَهلَيَتووَالر (ساٍی وِ
هوواتیي خووظ عووَيی ولووَهال ٍ ایٌفزازیووح يَتووَل) در سًوواى
( ٍ 29/6º)±1/2در هووزداى ( 17/7º)±1/2تووَد .سٍایوِی ًووَن
تیٌوی در هزداى ( ٍ 85/9º)±5/3در سًواى ( 91/8º)±4/3توَد.
در آًايیش ػىظ يسزال تیوواراى ،دٍرعوَم تیٌوی هوَرد زطلیول
( )Dorsal Hump Assessmentلوزار گزفور %72 .سًواى ٍ
 %86/5هزداى لَس ( )Humpدر ضذ  2-4 mmداؽوسٌذ .ػوالٍُ
تووز آى ،در ّ ویروووذام اس هووَارد Supratip Break ،هؾ واّذُ
ًگزدیذ .در تزرعی ػىظ
در ًوای فزًٍسال ،فمظ در  %11/5اس هوزداى ٍ  %35/6اس سًواى،
عدسَم در خظ ٍعظ لزار داؽر ٍ در هاتمی تیوواراى ،درخوازی
اس اًطزاف عدسَم هؾاّذُ ؽذ وِ اس ًظوز آهواری ّون اخوسالف
هؼٌویدار داؽوور .در ارسیواتی زیوح تیٌوی ( Tip Defining
 %87/6 )Points Assessmentاس تیووواراى هووزد در گووزٍُ 1
( %10/2 ،)Poorدر گزٍُ  %2/2 ،)Fair( 2در گزٍُ )Good( 3
ٍ در گزٍُ  4هَردی ٍخَد ًذاؽر .تز اعاط هطاعوثِی عوَل
ایذُآل تیٌی ( )Ideal Radix Tipزووام تیوواراى ،تیٌوی تلٌوذ
داؽسٌذ (هیاًگیي .)9/3±3/4 :در ایوي هغايؼوِ ،ؽویَع High
 Radixدر  %25/2اس سًاى ٍ  %78/4اس هزداى ٍخَد داؽر ٍ اس
ًظز آهواری لاتول اّویور توَد .اغلوة سًواى ،رادیىوظ ًزهوال
داؽسٌذ .خزٍخىؾي تاالی زیح ( )overprojectionدر %37/5
اس سًواى ٍ  %55/4اس هوزداى تیؾسز اس خوزٍخىؾي زیح ایوذُآل

( )Ideal Tip Projectionتَد (خذٍل .)4

بحث
در هٌووواتغ هزخوووغ ،تیٌووی ایزاًووی را اس ًظوووز هؼیارّوووای
آًسزٍخَهسزیووه ،خووشٍ گووزٍُ خاٍرهیاًووِ ()Middle East
عثمِتٌذی وزدُاًذ .تِ عَر ولی ،وؾَرّای خاٍرهیاًِ توِ عوِ
گزٍُ ولوی زمغوین هویؽوًَذ :وؾوَرّای خاٍرهیاًوِ ( ME:
 ،)Middle Easternؽوووال آفزیمووا (ٍ )North African
ضاؽویِی خلویح فوارط ( .)Persian Gulf Regionدر ایوي
هغايؼِ ،ایزاى درگزٍُ وؾَرّای ضاؽیِی خلویح فوارط هثول
ػزتغساى ،اهواراذ ،وَیور ٍ ػوواى لوزار گزفسوِ اعور ٍ عوایز
وؾووَرّای غیزضاؽ ویِی خل ویح فووارط ( )Non-Gulfؽوواهل
عوووَریِ ،ززویو وِ ،يثٌووواى ،هقوووز ٍ هوووزاوؼ توووَدُ اعووور.
آًسزٍخَيَصیغرّوا ایوزاى را لغووسی اس ؽوزق ًشدیوه ( Near
 )Eastهثوول خاوغووساى ٍ ٌّووذ هوویداًٌووذ زووا خاٍرهیاًووِ (.)19
هغايؼازی وِ در ایزاى در هَرد آًسزٍخَهسزی ٍ هَرفَيَصی تیٌی
اًدام ؽذُ اعر ،هطووذٍد ٍ رٍی خوؼیر ػوادی توَدُ اعور
( .)20در هغايؼووِای وووِ در عووال  2009زَعووظ ٍ Fariaby
ّوىاراى رٍی  100ػىظ هسؼلك تِ داًؾدَیاى  20عوايِ (50
دخسز ٍ  50خغز) اس داًؾگاُ وزهاى در خٌَب ایزاى اًدام ؽذُ،
 9اًذوظ خغی ٍ  7ساٍیِ در ػىظ فوَرذ ایوي افوزاد ،هوَرد
توزرعی لزار گزفسِ اعر .در ایي هغايؼِ ،عَل تیٌی ،48 mm
خٌْای لاػذُی تیٌی  ،37 mmساٍیِی ًاسٍفزًٍسال (،130º)±9
ساٍیِ ی ًاسٍيثیال ( ٍ 98º)±10فافولِ تویي دٍ وواًسَط mm
 31توَدُ اعوور ( .)21هغايؼووِی هووذوَر ،اس ًظووز عوواخساری ٍ
زىٌیه تا هغايؼِ ی ضاضز ،هسفاٍذ هیتاؽذ .در یه هغايؼوِی
دیگز وِ در عال  2008زَعظ ضیذری ٍ ّوىواراى رٍی 400
داٍعلة سى در دٍ لَم تَهی تلَذ ٍ عیغساًی در خٌَب ایوزاى
اًدوام گزفر ،هؾخوـ گوزدیوذ ووِ زیح تیٌی leptorrhine
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Indirect Anthropometry (Photogrammetry) & Photoanalysis
Nasofrontal angle
Nasolabial angle
Nasal tip angle
Coloumellulobular angle
)Nose deviation assessment(NDA
)Dorsal hump assessment (DHA
)Supra tip break assessment (STB
)Tip defining points assessment(TDP
)Radix depth assessment(RDA
)Tip projection assessment(TPA
)Nostril symmetry assessment(NSA

Direct Anthropometry
) Nose height (n–sn
)Nose length (n–prn
Nose width (alr–all )َAlae
(ac–ac)htona tsoN laci otanA
) Nose depth (sn–prn
) Intercanthal distance (enr–enl
)Nasal ala length(prn–acl
)Tip projection (acll–prn
)Bony base width (mfr–mfl
)Columella length(sn–c
)Columella width (c´r–c´l
)Midfacial height(g–sn
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. فَاصل خطي ٍ سٍايا.1 جدٍل
Parameters

Mean in different sex
Female )n=092(
Male )n=66(

P value

Nose height

Total mean (S.D)
56)5/9(

Total mean (S.D)
59/1)5(

P<0/05

Nose lenght

53/3)4/6(

55/2)5(

P<0/05

Alae Nose width

27/6)5/9(

29/7)4/5(

P<0/05

otanA laci htona ts

24/7)4/4(

35/1)4(

Nose depth

21/2)3/2(

19/1)2/2(

P<0/05

Nasion width

33/6)4/1(

36/4)4(

-

Intercanthal distance

28/3)3/4(

28/4)4/7(

-

Nasal ala length

34/1)3/2(

33/4)4/2(

Nasal ala thickness

4)1/6(

5/1)2/4(

P<0/05

Tip projection

29/1)3/9(

33/9)4/8(

P<0/05

Bony base width

28/8)1(

29/6)0/4(

P<0/05

Columella length

11/3)3/9(

10/5)2/3(

-

Columella width

6/4)4/2(

6/7)3/7(

Naso frontal angle

142/3)2/3(

145/1)1/1(

P<0/05

Naso labial angle

89/9)1/7(

87/3)1/3(

-

Nasal tip angle

91/8)3/1(

85/9)3(

-

Columellulobular angle

29/6)1/2(

17/8)1/2(

-

. فزاٍاًي دفَرهيتيّای بيٌي.4 جدٍل

NDA
DHA

STA

TDPA

RDA

TPA

NSA

Normal
Deviated
Hump
Smooth
Break
Fullness
Pollybeak
Poor
Fair
Good
Excellent
High
Low
Overprojection
Underprojection
Normal
Symmetry
Asymmetry

 در ایووي%73/8(  آى سى تَدًووذ%80 ضاضووز) وووِ تیؾووسز اس
 خواراهسز7 ، در هغايؼوِ ی هوذوَر. اًدوام ؽوذُ اعور،)ِهغايؼ
ُخغوی هزتوَط توِ تیووواراى لثوول اس خزاضوی تزرعوی ؽوذ
57/5 mm  هسَعظ عَل تیٌی،ُ در ریٌَهسزی اًدام ؽذ.اعر
 در ایووي هغووايؼِ) ٍ خووزٍخىؾي ًووَن تیوٌووی61/4 mm(

Female )n=192(

Male )n=68(

%35/6
%64/4
)4-2 mm( %72
%10/5
0
%92/3
%7/7
%84/3
%12/5
%3/2
0
%25/2
%15/4
%37/5
%9/8
%52/7
%76/4
%23/6

%11/5
%88/5
)4-2 mm( %86/5
%10/2
0
%90/5
%9/5
%87/6
%10/2
%2/2
0
%78/4
%12/6
%55/4
4
%40/6
%66/8
%33/2

 زٌْا.)22(  ؽایغززیي تَدُ اعر،ٍُ( در ّز دٍ گزFine nose)
تزرعی هَخَد رٍی تیواراى در ایزاى زَعظ والًسز ّزهوشی در
 اًدام ؽذُ وِ زا ضذی لاتول همایغوِ توا خوضٍّؼ2008 عال
 تیوار تا هسَعوظ300  رٍی، هغايؼِ ی ایؾاى.)7( هَخَد اعر
 عال در هغايؼِی28/6  عال در همایغِ تا22/5( عي خاییيزز
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ًتيجِگيزی
تا زَخِ تِ ٍخَد الَام هسؼذد ٍ ّوسٌیي زٌوَع خغزافیوایی ٍ
آب ٍ َّایی ،هَرفَيَصی تیٌی تیواراى ایزاًی زٌَع فزاٍاًی دارد.
تیٌی ایزاًی اغلة ززویثی اس ٍیضگیّای آًازَهیه خاؿ اعور.
ٍیضگیّای هخسـ تِ تیٌی هزتَط تِ خاٍرهیاًِ در اغلة هَارد
در تیواراى ایزاًی تا ؽذذ ووسز یافر هیؽَد .عَل تیٌی تلٌذ،
ًَن تیٌی خْوي ٍ ًاسیثوا ،اًطوزاف زیغوِی هیواًی تیٌوی ،لوَس
هسَعظ خؾر تیٌی ٍ عاخسار اعسخَاًی خْي اس خولِ ایوزاداذ
ؽایغ تیٌی تیواراى ایزاًی هیتاؽذ .خزٍخىؾي ٍ ززخؼ ًوَن
تیٌی ٍ ػوك رادیىظ ٍ سٍایای ًاسٍيثیوال ٍ ولَهلوَ يَتوَالر ،اس
خولِ زفاٍذّای آى توا تیٌوی خاٍرهیاًوِ اعور .ایوي هغايؼوِ،
خْر ارائِ یه ايگَی تیٌی لاتل لثَل در تیواراى ایزاًی ووافی
ًویتاؽذ .اها اس ایي ًظز وِ هیزَاًذ خزاضاى را در عزش ریوشی
یه درهاى هٌاعة ووه وٌذ ،اّویر فزاٍاًی دارد .تا زَخِ تِ
زٌَع در ؽىل ظاّزی تیٌی ایزاًی ،آؽٌایی تا عیف گغوسزدُی
زىٌیهّوای ریٌَخالعوسی زَعوظ خزاضواى خالعوسیه ایزاًوی
ضزٍرذ دارد.
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 34/7 mmتَد وِ در هزداى تِعوَر لاتول زوَخْی ،تیؾوسز اس
سًاى تَدُ اعر .خٌْای لاػوذُی اعوسخَاى تیٌوی ٍ 29/2 mm
خٌْای لاػوذُ ی آالر  28/1 mm( 31/5 mmدر ایوي هغايؼوِ)
تَدُ ٍ زؾاتِ ولی تا ًسایح ایي خضٍّؼ داؽسِ اعر.
تغیاری اس هماالذ در هَرد عاخسار تیٌوی خاٍرهیاًوِ ،دارای
ٍخِ زؾاتِ ّغسٌذ ( .)23-29آًسوِ ووِ اًدوام ػوول خزاضوی
ریٌَخالعسی را در ایي تیواراى دؽَار هیوٌذ ،خَعور ضوخین،
عوواخسار اعووسخَاًی غضووزٍفی تزخغووسِ ( Overprojecting
 )osseocartilaginous vaultهثل رادیىوظ ،تیٌوی توشري ٍ
زیح تیٌوی  ٍ Bulbosافسوادُ ،آرن دٍرعوَم تزخغوسِ ،عوَل
وَزواُ ولووَهال ،ساٍیووِی ضووادُی ولَهلَيثیووال ٍ غیووز لزیٌگووی
ًَعسزیلّا هیتاؽذ.
در هغايؼِی  Danielدر عال  ،2009وِ رٍی  50تیوار سى
خاٍرهیاًِ واًذیذ ریٌَخالعسی اًدام گزفر ،رادیىوظ تزخغوسِ
در  ،%12رادیىووظ ًزهووال در ّ ٍ %52یدووَخالسی رادیىووظ در
 %36تیواراى هؾاّذُ ؽوذ ( .)30ایوي در ضوايی اعور ووِ در
هغايؼِی ضاضز ،ؽیَع رادیىظ تزخغوسِ ٍ وَزواُ توِ زززیوة
 %12/4 ٍ %25/2تووووَدّ .وسٌوووویي در هغايؼووووِی ،Daniel
لَسخؾسی ؽذیذ ووِ رسوغویَى آى هغوسلشم گذاؽوسي گزافور
اعدییزیذر اعر در  %96تیواراى ٍخَد داؽر (در هماتول %72
در هغايؼِ ی ضاضز) ٍ در  %100هَارد ،ولَهال  Strutگذاؽوسِ
ؽذ وِ ًؾاًِ ی خزٍخىؾي ًاوافی توَدُ اعور .در  %48هوَارد
ًیش تا زَخِ تِ ًزهال تَدى ًَعسزیل ،الذام خزاضی اًدام ًؾوذُ
اعر (در هماتل  %76/4هَارد ًزهال در هغايؼِی ضاضز).
آًسووِ اس هغايؼووِی  Ghavami ٍ Rohrichدر خقووَؿ
ریٌَخالعووسی در تیٌووی خاٍرهیاًووِ رٍی  71تیوووار اعووسٌثاط
هیؽَد ،ؽایذ یه زؾاتِ ولی تویي تیٌوی ایزاًوی ٍ خاٍرهیاًوِ
تاؽوذ ،اها در هوَارد هسؼوذدی توا آى زفاٍذ دارد .در هغايؼِی

 ،Ghavami ٍ Rohrichفزاٍاًی ًَن تیٌی تَيثَط ٍ آهوَرف
در  ،%93عاخسار اعوسخَاًی خْوي در لغوور هیواًی تیٌوی در
 ،%86لَسخؾسی ؽذیذ در  ،%85غیز لزیٌگی ًَعوووسزیلّوا در
ًَ ،%82ن تیٌی افسادُ ٍ ساٍیِی ًاسٍيثیوال ضوادُ (ووَزىسز اس
 80درخِ) گشارػ ؽذ .ایي در ضوايی اعور ووِ در هغايؼوِی
ضاضووز ،ساٍیوِی ًاسٍيثیوال در هووزداى ضووذٍد  ٍ 87 ºدر سًوواى
ضوووذٍد  90ºتوووَدُ اعووور .خزٍخىؾووووي ًوووَن تیٌوووی
واّوؼیافسوووووِ ( )Under projected nasal tipدر ٍ %79
ّوسٌیي اس ًظز هَلؼیر رادیىظ تاال ( )High radixدر %65
تیواراى خاٍرهیاًِ یافر ؽذُ اعر (.)31
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