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اشکال استفاده ازگالبال به عنوان نقطه مرجع خط مياني صورت در بيماران کاندید
رینوپالستي
دکتر صدراهلل معتمد ،1دکتر بابک معتقدی* 2دکتر فيض اهلل نيازی

3

 .1فوق تخصص جراحی پالستیک ،استاد گروه جراحی پالستیک و ترمیمی ،مرکز پزشکی آموزشی و درمانی  15خرداد ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .2دستیار فوق تخصص جراحی پالستیک ،گروه جراحی پالستیک و ترمیمی ،مرکز پزشکی آموزشی و درمانی  15خرداد ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .3فوق تخصص جراحی پالستیک ،استادیار گروه جراحی پالستیک و ترمیمی ،مرکز پزشکی آموزشی و درمانی شهید مدرس ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران

چکيده
سابقه و هدف :استفاده از موقعیت ابروها جهت تعیین خط میانط صطور و اصطال انرطراب بینطی ،یکطی از روشهطای شطایع آنطا یز
ب خصوص حین جراحی مرسوب میشود .مدنظر قرار ندادن سایر بیماران جهت برنام ریزی عمل جراحی و صرب استفاده از نقط فوق
میتواند گمراهکننده باشد .هدب این مطا ع تشریح وضطعیت خط مرجطع میطانی صطور و میطزان اطمینطان از آن در بیمطاران نطامزد
رینوپالستی بوده است.
مواد و روشها :در یک فاصل زمانی  2سا  200 ،بیمار ک در یکی از مراکز فوق تخصصی ایران نامزد رینوپالستی او ی بودند ،ب ططور
تصادفی انتخاب و بررسی شدند .اطالعا آنتروپومتریک مورد نیاز از طریق فتوگرافی و استفاده از نرم افزارهای رایان ای تهی شد.
یافتهها :در ارزیابی انجام شده ،حدود  19۶بیمار عدم تقارن در فاصل مربوط ب ابرو تطا میطدالین داشطتند کط میطانگین آن برابطر 1/5
میلیمتر بوده است .این میزان مطر کننده شیوع باالی انرراب ابرو و غیرقرینگی آن است .همچنطین جهطت انرطراب ابطرو نسطهت بط
انرراب بینی نیز بررسی و مشخص شد ک انرراب استخوان بینی ( )P=0/003۶و تیپ بینی ( )P=0/001۶با غیرقرینگی ابرو معنطیدار
بوده است و ی در مورد غضروب فوقانی بینی ( )P=0/42اینچنین نهود.
نتيجهگيری :شناخت میزان شیوع انرراب ابرو و اهمیت ارتهاط بین موقعیت آن و جهت انرراب بینی پیشنهاد میکند کط بیمطاران از
دستکاری ابرو برای پنهان سازی این مسا استفاده میکنند .عالوه بر این ،میزان باالی غیرقرینگی ابرو نشان میدهطد کط بطرای آنطا یز
صریح بیماران نامزد رینوپالستی ،صرب اندازهگیریهای مهتنی بر نقط ی میانی ابرو و گالبال ،میتواند گمراه کننده باشد.
واژگان کليدی :گالبال ،غیرقرینگی ابرو ،رینوپالستی ،انرراب بینی
Motamed S, Motaghedi B, Niazi F. It is the pitfall of rhinoplasty planning; using the glabella as the reference point for
midline. Pejouhandeh 2016;21(4):233-237.

مقدمه

1

هر انسانی بدون آن کط تعریطف زیهطایی را آموختط باشطد،
ب طور غریزی درکی از زیهطایی دارد و احسطاس عطدم زیهطایی،
مشکال روحی و عملکردی برای فرد ایجاد مطیکنطد .یکطی از
مهمترین عملهای جراحی در رفع عدم تناسب و بدشکلیهای
*نویسنـده مسؤول مکاتبات :دکتر بابک معتقدی؛ گروه جراحطی پالسطتیک و
ترمیمی ،مرکز پزشکی آموزشی و درمانی  15خطرداد ،دانشطکده پزشطکی ،دانشطگاه
علطططوم پزشطططکی شطططهید بهشطططتی ،تهطططران ،ایطططران؛ پســـت الکترونيـــک:
motaghedi@gmail.com

صور  ،رینوپالسطتی اسطت .شطاید رینوپالسطتی بطا توجط بط
آمارهای ارای شده ،شایعترین عمل زیهایی در ایران باشطد کط
در بسیاری از موارد ممکن است بیمطار از نتیجط ی آن راضطی
نهاشد .فارغ از این ک این عدم رضایت میتواند ناشی از سططح
انتظططار بیمططار و تصططورا غیرواقع طی از نتیج ط ی ی طک عمططل
استاندارد باشد ،وقوع خطاهای مراسهاتی درحد چند میلیمتر
در آنا یز قهل و حین عمل هم مطیتوانطد در نتیجط ی جراحطی
مؤثر باشد ( .)1مثال این خطا میتواند استفاده از نقط ی میان
دو ابطرو جهت آنطا یطز و تعییطن خط مطرجطع میطانطی صور ،
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طفاً ب این مقا ب صور زیر استناد نمایید:
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ب خصوص در بیمارانی واجد دارای انرراب بینی باشد.
طهق تعریف ،گالبال ( )glabellaعهار است از نقط میانی
بین دو ابرو ک ب عنوان یطک نقطط مرجطع بطرای خط میطانی
صور میتوان از آن استفاده کرد ( )2و ی اسطتفاده از گالبطال
ب خصوص در افرادی ک ب نروی نقط میطانی ابطروی خطود را
دستکاری کردهاند مطمئناً میتواند گمراه کننده باشد.
ایطن مسأ طط او یططن بططار توسط دکتططر کتیططرا در بیمططاران
امریکایطی پیشنهطاد شطد کط ممکن است بیطن پیطرایش ابطرو
و انرراب بینی ارتهاططی وجطود داشت باشطد ( ،)3بطدین نرطو
کط بیماران دچار انرراب بینی بطا دسطتکاری وضطعیت ابطروی
خ ططود سع ططی کننططد ت ططا مشک ططل انر ططراب بین ططی خ ططود را
بط نطوعطی بپوشاننطد.
در ایطن ترقیق برآن شدیم تا ابتطدا ،میطزان مطابقطت یطا عطدم
مطابقت نقط ی گالبال را با خ میانی واقعی در بیماران نطامزد
رینوپالستی مشطخص کنطیم ،سطپ ،،میطزان انرطراب بینطی و
ارتهاط آن را با انرراب گالبال معلوم نماییم.

مواد و روشها
این مطا ع با انتخطاب  200عکط ،قهطل از عمطل بیمطاران
کاندید رینوپالستی شروع شد .تمام فتطوگرافیهطا در وضطعیت
استاندارد و با یک دوربین و بط صطور دیجیتطال تهیط شطدند
(شکل  .)1پ ،از وارد کطردن عکط،هطا بط مرطی فتوشطا ،
تصاویر از نظر بزرگنمایی و تیلت ( ،)tiltکا یهره شدند (شطکل
 .)2سپ ،با کمک افزون گریدیفای ،خط میطدالین عمطود بطر
نقط میانی فاصل اینترکانتال رسم شطد .سطپ 8 ،متغیطر بط
شر زیر اندازهگیری شدند :فاصل ه داخلی ابروها ب تفکیک
راست و چپ ،فاصل استخوان نازال راست و چطپ بط تفکیطک
جهت تعیین انرراب استخوان بینی در سطح کانتوس مطدیال،
فاصل تیپ دیفاینینگ پوینت راست و چپ ب تفکیطک جهطت
تعیین انرراب غضروب ترتانی ،تعین انرراب غضطروب فوقطانی
در نقط میانی بین تیپ دیفاینینگ پوینطت و اسطتخوان بینطی
(شکل  .)3جهت بررسی آمطاری از نطرم افطزار  SPSSاسطتفاده
شد.
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شکل  .1فتوگرافي دیجيتال اوليه بيمار.
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شکل  .2کاليبره کردن فتوگرافي بر اساس رفع تيلت و بزرگنمایي.

یافتهها
در اندازهگیری انجام شده ،تقریهاً در تمام بیماران ( 19۶بیمار)
عدم تقارن در فاصل ی ابرو تا میدالین مشاده شد ک میطانگین
آن برابر  1/5میلیمتر با انرراب معیطار ( 0/97حطداقل صطفر و
حداکثر  4/2میلیمتر) با میزان عدم تقارن برابر  19۶/200بود.

میزان انرراب ظاهری بینی ب تفکیک در  3بخش ثلث فوقانی
و میانی و ترتانی در جدول  1نشان داده شطده اسطت .انرطراب
اسططتخوان بین طی ( )P>0/003۶نططازال تی طپ ( )P>0/001۶بططا
غیرقرینگی ابرو ،معنیدار بود؛ و ی برای غضروب فوقطانی ابطرو،
معنیدار نهود (.)P=0/42
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شکل  .3تعيين فاصله  8متغير نسبت به خط مرجع مياني صورت.
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جدول  .1آمار توصيفي مربوط به ميزان انحراف ظاهری بيني به تفکيک.
تعداد انحراف

محدوده

ميانگين

SD

استخوان بيني

184

0-3/8

0/95

0/81

غضروف فوقاني بيني

192

0-4/2

1

0/90

غضروف تحتاني بيني

185

0-5/2

1/1

0/94

بحث

نتيجهگيری
شناخت میطزان شیوع انرطراب ابطرو و اهمیت ارتهاط بیططن
موقعیت آن و جهت انرراب بینی پیشنهاد میکند ک بیمطاران
از دستکاری ابرو برای پنهانسازی این مسأ استفاده میکنند.
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ارزیابی قهل از عمل ،یک اصل اساسی در برنام ریزی جهطت
عمل زیهایی بینی است .آنچط کط پط ،از عمطل جراحطی رخ
میدهد دقیقاً نمیتواند تمام انتظارا کامل بیماران و جراحان
را برآورده کند .حتی بسیاری از بیماران نسهت ب ایرادا بینی
خود نظر خاصی دارندک ممکن است نظرا آنان با آنچط کط
در واقعیت وجود دارد مغایر باشد .نیاز ب آنطا یز بینطی از آنجطا
ملموستر میشود ک بتوان با ب کار بردن اعداد و شاخصهطا و
مقایس این متغیرها قهل و بعد از عمل جراحی هم ب بیمطاران
یک پاسخ قطعی و قانعکننده داد و هم کار جراحان را براساس
واقعیت و شاخصهای استاندارد ،ارزیابی کرد و نهایتا یک پلطن
مناسب برای جراحی طراحی کرد (.)4
در بسیاری از این موارد ،عالوه بر تغییرا اندازه و شطکل در
رینوپالستی آنچ شاید مهمتر باشطد برقطراری نسطهی قرینگطی
است ک هم در زیهایی و هم در عملکرد بینی اهمیت ب سزایی
دارد .جهت ایطن مهطم ،آنطا یز او یط فتطوگرافی قهطل از عمطل،
برپای ی شاخصهای تعریف شده بینی میباشد .یطک دسطت از
مهمترین شاخصهای تعریف شده ک از دیرباز توس جراحان
استفاده شده ،مربوط ب تعیطین خط میطانی صطور اسطت تطا
قرینگی نسهی با اندازهگیری نسهت ب آن مشخص شود.
از مهمترین شاخصهای خ میانی میتوان ب گالبال اشطاره
کرد ک بیشطتر بط صطور نقطط میطانی بطین دو ابطرو تعریطف
میشود .بنابراین ب عنوان یک پای برای مقایسط نقطط میطانی
بین دو ابرو بایطد بطر روی خط میطدالین قطرار گیطرد .در ایطن
مطا ع ب شکل جا هی  98درصطد بیمطاران غیرقرینگطی قابطل
اندازهگیری در موقعیت ابروها داشطتند .بنطابراین اهمیطت یطک
معاین دقیق جهت استفاده از سطایر خصوصطیا تعیطین خط
میانی مشخص میشود .همچنین بعطد از تعیطین عطدم تقطارن
ابروها ،این غیرقرینگی میتواند نشطان ای از وجطود انرطراب در
قسمتی از بینی باشد .آنچ کط مشطخص اسطت عمطده مطوارد
انرراب بینی ،خود را با انرراب ظاهری بینطی نشطان مطیدهطد
(.)5-7
تعیین این ارتهاط میتوانطد بط بیمار انگیزه بدهد ک با رفع
مشکل ساختاری در صور یعنی رینوپالسطتی بط قصطد رفطع
انرراب ،نیاز ب دستکاری ابطروها را جهت پوشاندن غیرقرینگی

از بین بهرد .از طرب مقابل در بیماری بطدون دستکاری ابطروها
ممکن است غیرقرینگی ابروها وجود داشت باشد .آگاهی از این
غیرقرینگی و اططالع رسطانی بط بیمطار قهطل از عمطل جراحطی
میتواند ب رفع توهم بیمار پ ،از عمل جراحی کط بینطی وی
انرراب دارد ،کمک شایانی کند .در غیر اینصور ممکن است
بیمار بعد از عمل جراحی ،از بینی خود رضایت کامطل نداشطت
باشد .اگر غیرقرینگی ابرو و ارتهاط مرتمل آن با انرراب بینطی
قهل از عمل جراحی تشخیص داده نشود ،ممکن است جرا را
حین انجام رینوپالستی هم دچار مشکل کند.
استفاده از خ میانی صطور حطین طراحطی و مشطاوره بطا
بیمار از جهت انررابهای ظاهری کمطک کننطده اسطت .خط
میانی صطور طهطق تعریطف خط عمطودی اسطت کط فاصطل
اینترکانتال را ب دوقسمت مساوی تقسیم میکند ( .)8بنابراین
ب راحتی میتوان غیر قرینگی پیشانی ب چانط بینطی و سطایر
اجزای صور را نسهت ب آن سنجید .در واقع برای جرا یک
نقط ی قابل اعتماد برای ارزیابی و آنا یز صور است .ا هت در
صور وجود دفورمیتی کرانیوفاشطیال ،اسطتفاده از خط فطوق
نمیتواند نشانگر یک خ میدالین درست باشد .ب ططور مثطال
در بیماریهای مادرزادی مثل کرانیوفیشیال میکروزومی یطا در
تروماهای مفصل تمپورومنطدیهوالر دردوران رشطد صطور و از
این قهیل ،اندازهگیطری خط میطانی بسطیار پیچیطدهتطر اسطت.
خوشهختان موارد فوق شایع نیستند.
در مطا ع انجام شده ،انرراب ابرو و انرطراب بینطی ارزیطابی
شططد .مراسططها روی  200بیمططار زن مراجعطط کننططده بطط
بیمارستان  15خرداد نشان داده ک میزان غیرقرینگی ابطرو در
بیماران مهتال ب دفورمیتی بینی باالست ب طوریک میزان آن
بیشتر از میزانی است ک ناشی از احتماال باشطد .چط بیمطار
آگاهان یا ناخودآگاه دست ب تغییر موقعیت ابرو بزنطد ،همطین
غیرقرینگی ابرو در بیمار میتواند نشانگر وجطود انرطراب بینطی
تلقی شود ک باید نکت ی مهمی برای جرا مرسوب شود.
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انططدازهگیطریهططای مهتنطی بططر نقطط ی میطانی ابططرو مطیتوانططد
.گمراهکننده باشد
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عالوه بر آن میزان باالی غیرقرینگی ابطرو نشطان مطیدهطد کط
 صططرب،بططرای آنططا یز صططریح بیمططاران نططامزد رینوپالسططتی

REFERENCES
1. Guyuron B. Patient assessment for rhinoplasty. In: Rhinoplasty. Edinburgh: Elsevier; 2012. p. 27-60.
2. Taub DI, Jacobs JM, Jacobs SJ. Anthropometry, cephalometry, and orthognathic surgery. In: Nelligan PC, editor.
Plastic Surgery. 3rd ed. Vol. 2. Philadelphia Pa.: Elsevier Saunders; 2013. p. 355.
3. Katira K, Guyuron B. The deviated nose and asymmetric eyebrows: an important trap to avoid. Plast Reconstr Surg
2014;133:519-23.
4. Park SS. The Deviated Nose. In: Behrbohm H, editor. Essential of Septoplasty. New York, NY: Thieme;2004. p. 164.
5. Guyuron B, Armijo BS. Airway issue and the deviated nose. In: Nelligan PC, editor. Plastic Surgery. 3 rd ed.Vol. 2.
Philadelphia Pa.: Elsevier Saunders; 2013. p. 455.
6. Jang YJ, Wang JH, Lee BJ. Classification of deviated nose and its treatment. Arch Otolaryngol Head Neck Surg
2008;134(3):311-5.
7. Guyuron B, Uzzo C, Scull H. A practical classification of septonasal deviation and an effective guide to septal
surgery. Plast Roconstr Surg 1999;104:2202-9.

[ Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir on 2023-01-07 ]

8. Chen YR, Lo LJ, Kyutoku S, Noordhoff MS. Facial midline and symmetry: modified face bow. Plast Reconstr Surg
1992;90:126-8.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

