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 .3استاد ،فوق تخصص جراحی پالستیک و ترمیمی ،بیمارستان  31خرداد ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .2دانشیار ،فوق تخصص جراحی پالستیک و ترمیمی ،بیمارستان  31خرداد ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .1دستیار فوق تخصص جراحی پالستیک و ترمیمی ،بیمارستان  31خرداد ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .4استادیار بهداشت و پزشکی اجتماعی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران

چکيده
سابقه و هدف :ترمیم و اصالح سوختگیهای صورت با درگیری لب و چانه و باالی گردن ،به علت از بین رفتن کنتوور ب یعوی ،بسویار
مشکل میباشد .سوختگی با ایجاد کشیدگی ،لبها را آویخته کرده و زاویهی بین چانه و گردن بههوووم میخوورد و برجسوتگی چانوه و
تیروئید با حذف فرو رفتگی زیر چانه ،در یک سطح قرار گرفته و باعث اختالل ظاهری و فانکشنال در حرکات سر و لب تحتوانی گوردن
میشود .هدف از این مقاله ،ارائهی روش ساده و جدید برای ایجاد کنتور مناسب ،ایجاد برآمدگی چانه ،فرورفتگی زیر چانه ،از بین بردن
کشیدگی گردن و صورت و اصالح زاویهی چانه/گردن میباشد.
مواد و روشها :این تحقیق و عمل جراحی ،روی بیماران دچار عوارض سوختگی ناحیهی لبها ،چانه ،زیر چانه و فوقانی گردن کوه بوه
صورت جمعشدگی (فلکسیون) بود ،انجام گرفت .در روند درمانی ،عملکرد و ظاهر لب تحتانی و زاویهی ساب منتال و حرکوات گوردن و
فک تحتانی ،مورد مطالعه قرار گرفتند .روش درمانی با استفاده از فالپ درمال بر پایهی فوقانی و تث یت آن به پریوست قسمت تحتوانی
فک تحتانی و بازسازی دفکت ایجاد شده بعد از آزاد سازی کنتراکچر ،با گرافت تمام ضخامت پوستی بود .برای تحلیل آمواری تغییورات
اصالحی زاویه گردن ،از تست  wilcoxonاستفاده شد.
يافتهها :یافتههای اولیه در  34بیمار ،باعث ایجاد ساختار مناسب ناحیهی چانه و زیر چانه با عملکرد خوب لب تحتانی و حرکات سور و
گردن به صورت افزایش فلکسیون و اکستانسیون بوده است .این روش ،با توجه به هزینهی کم ،سادگی و یک مرحلهای بودن ،نس ت به
سایر روشها از جمله فالپ موضعی و دور دست و اتساع بافتی ( )tissue expanderکاربردیتر است.
نتيجهگيری :بازسازی سوختگیهای صورت و گردن ،با توجه به محودودیتهوای بوافتی در ایون نوواحی از مووارد مشوکل در جراحوی
پالستیک ترمیمی میباشد .با توجه به اهمیت ظاهری و عملکردی در این نواحی ،براحی روشهای ساده و کاربردی مثل روش درموانی
پیشنهادی ،بسیار راه گشا میباشد.

لطفاً به این مقاله به صورت زیر استناد نمایید:
Motamed S, Hassanpour SE, Mozafari N, Gholizadeh Pasha A, Azargashb E. Reconstruction of sever deformities in
midline lower face, neck following burn injury. Pejouhandeh 2014;19(4):207-210.

مقدمه

0

سوختگی ،توسط علل متفاوتی ایجاد میشود .بعود از درموان
اولیهی سوختگیهوا بوه ویوژه بوا درجوات عمیوقتور ،عووارض
سوختگی ایجاد میشود .این عوارض در نواحی دست و صورت
*نويسنده مسؤول مکاتبات :دکتر صدراهلل معتمد؛ گروه جراحوی پالسوتیک و
ترمیمی ،بیمارستان  31خرداد ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران؛ پستت
الکترونيكS_Motamed2006@yahoo.com :

و ابراف مفاصل میتواند برای بیماران دچار سووختگل ،بسویار
آزار دهنده باشد ( .)3بیشتر عوارض سوختگی در بوالنی مدت
به علت کشیدگووی نسجوووی مویباشود کوه باعوث اخوتالالت
عملکردی و زی ایی در عضوو یوا اعضوای مجواور مویشوود .در
صورت و گردن ،این عوارض بورای بیموار عوالوه بور مشوکالت
عملکردی و زی ایی ،از نظر روحی -روانوی و برخوورد بوا افوراد
جامعه ،بسیار مهم و گاهی با سرخوردگی همراه است (.)2
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سوختگیها با گذشت زمان ،با ایجاد کشویدگی بوه خصوو
در ناحیهی تحتانی و گردن و چانه ،باعث دفورمیتیهای بافوت
نرم و استخوانهای فوک تحتوانی و حتوی مهورههوای گردنوی
میشوند .
برای درمان عوارض سوختگی در صورت و گردن ،راهکارهای
متفاوتی وجود دارد که شامل اسوتفاده از بافوت سوالم ابوراف،
دور دست tissue expander ،و گرافتهای پوستی مویباشود
( .)1نتایج متفاوت در این مقاله با ارائهی روش ساده ،کمهزینه
و جدید ،نوه تنها باعث درموان این دفورمیتیها در زیور چووانه
و زاویووهی منتوسوورویکال موویشووود ،بلکووه دفووورمیتیهووای
اکسترنسیک لب تحتانی هم قابل درمان میباشد (.)1

مواد و روشها

بازسازی دفورمیتی شدید در محور میانی قسمت تحتانی صورت و ...

شکل .0

شکل .7

شد .برای ایجاد زاویهی زیر چانه ،محل ایجاد ،بوا گرفوت تموام
ضخامت پوشیده شد ،الزم به ذکر است ،آزادی اسکار گردن در
قسمت وسطی و برفین ،به اندازهی غل ه بر کنترکچر و ایجواد
زاویهی الزم بوده است (شکل .)1

روش تحقیق ،به صورت تحقیقاتی -پژوهشی میباشود .تموام
بیماران تحت درمان با این روش ،دچار سووختگیهوای عمیوق
در ناحیهی چانه ،زیر چانه و گردن بودهاند به نحوی کوه بافوت
سالم جهت انجام فالپ لوکال بورای بازسوازی ،وجوود نداشوته
است.
طراحي فلت  .فلوپ براحوی شوده بوه شوکل مثلوث اسوت

شکل  :A-1طراحي درمال فالپ در حين عمل.

شکل  :B-1آزاد سازی فالپ درمال در حين عمل.

گرافت به صورت  tie overدر محل برای پنج روز تا یک هفته
نگهوداری شوده و پوس از بواز کوردن  ،tie overاز گوردنبنود
فیالدلفیا برای  6تا  30هفته استفاده شد.

يافتهها
تعداد بیماران 34 ،بیمار شامل  33نفر زن و سه نفر مرد بوا
محدودهی سنی بین  38تا  24سال ،بودند .همانبوور کوه در
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(شکلهای  3و  .)2قاعدهی مثلث در محل حوداکثر کشویدگی
در ناحیهی بواالی گوردن واقوع اسوت .امتودادهای  baو  caاز
ناحیوهی درمووال حوواوی چربوی زیور جووووولد ،از قسوومت زی ور
سوختگی آزاد میگردد .در شکل  ،3فلپ بدون کشیدگی بووده
و توانایی انعطاف الزم را دارد .نقطوهی  aبوا ایجواد تونول زیور
جلوودی بووه ناحی وهی چانووه آورده و روی پریوسووت  aف ویکس
میشود .سپس  bبه  bو  cبه  cروی پریوست دو برف چانوه
با  PDSچهارصفر ،ثابت میشود (شکل .)2
بیماران دچوار  contracture deformityزیور چانوه ،تحوت
بیهوشی عمومی ،در ناحیهی زیر چانه ،در محلی که کشویدگی
به وضوح مشخص بود ،انسوزیون هاللوی بوه انودازهی  6توا 30
سانتیمتر داده شد .انسزیون به گونهای تا زیر قسمت سووخته
ادامه داده شد که فلپ مثلثی درمال با همراهی کمی چربی بور
پایهی فوقانی تشکیل شد .بلند کردن فلوپ مثلثوی درم و زیور
درم تا جداسازی هموهی چسو ندگیهوا در زیور قسومتهوای
سوخته ادامه یافت .مثلثی بودن فلپ جهت کنتورینگ بهتور و
آزادسازی بوده است .از سوی دیگر تث یت آن امکان جابجوایی
و آویختگی را به حداقل میرساند .در ضمن ،انتهای مثلوث بوه
زیر آن برای نمای بهتر ،جاسازی شود .پوس از آزادی مناسوب،
فلپ به قسمت زیور چانوه ( foldچوین) داده و روی پریوسوت
چانه در قسمت وسطی و برفین با نخ  PDSچهارصفر ،فیکس
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جدول  3آمده اسوت ،متوسوط زاویوهی گوردن ق ول از عمول،
 324±34/6و بعد از عمول برابور  88/9±6/31بووده و بوهبوور
متوسط 11/34 ،درجه اصالح شده است که این اصالح زاویوه،
با استفاده از آزمون  wilcoxonمعنیدار بوود ( .)P=0/003در
این مطالعه 2 ،مورد از بیمواران دچوار بواز شودگی در قسومت
فوقانی زخم شدند که با درمان محافظهکارانه ،ترمیم انجام شد.
باز شدگی زخم ،احتماالً به دلیل اثر فشاری آتل گردنوی بووده
است .در یک مورد ،نیاز به گرافت بیشوتری در قسومت پوایین
دفکت بود که گرافت مجدد انجام شد.

B

A

شکل  .4زاويه چانه/گردن قبل ( )Aو بعد ( )Bاز عمل.
جدول  .0مقايسهی ميانگين زاويه در دو وضعيت قبل و بعد از عمل.
زاویه چانه/گردن
ق ل از عمل
زاویه چانه/گردن
بعد از عمل
اصالح زاویه
چانه/گردن

میانگین

انحراف معیار

324 °

34/6

88/9 °

6/31

11/34 °

31/31

P-Value

0/003

B

بحث

شکل  .5زاويه چانه/گردن قبل ( )Aو بعد ( )Bاز عمل.

پشنهادات زیادی توسط نویسندگان مطرح شده است ولی هور
کدام ممکن است بورای توأمین ایون منظوور ،کوافی ن اشود .از
جهووت استفاده از فلپهوای موضوعی ،محودودیت وجوود دارد
( .)1فالپهای آزاد به دلیل اینکه از نقاط دیگر آورده میشوند،
هموواهنگی رنووگ و قوووام نسووجی را ندارنود .اسووتفاده از اتسوواع
نسجی ممکن است دوباره کشیدگی را برقورار کنود و از سووی
دیگر ،نیاز به صرف هزینه و وقت و بسوتری بورای بیموار دارد.
فلپهای موضعی به علت قوام ضخیمتر ،ظرافوت الزم را بورای
تأمین زوایای الزم ،حاصل نمیکند .لذا آنچوه کوه مهوم اسوت،
ابتدا باید به جمع شودگی نسوجی و برداشوتن نسووج فی وروز
غل وووه کرد ،سپووس با آزادسوازی مناسوب ،بسوتری مناسوب
برای ایجاد برآمدگی چانه و فرورفتگی زیر آن روی نسج گردن،
به انجام پیوند پوستی مناسب با ضخامت ب یعی اقدام نمود.
با توجه به کم وود بافوت سالووووم در افوراد بوا سووختگی-
کنترکچور صوورت و گوردن ،ایون روش بوا یوک مرحلوه عمول
جراحی با استفاده از فوالپ درموال از محول سووخته و پیونود
پوستی از نواحی دور دست گردن ،کنتورینگ خوبی برای زاویه
سرویکومنتال داشته و نیز به بور همزمان ،باعث از بین رفوتن
جمع شدگی لب تحتانی در بیمار میشود.
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سوختگیهای قسمت تحتانی صورت که غال اً با لب تحتوانی
و قسمت باالی گردن همراه است ،از نظر بازسازی با مشوکالت
زیادی همراه میباشد و علت اصلی آن درگیری بافت پوستی و
نسوج زیرین است که با جمع شدگی و کشویدگی لوب yoke
 shapeمیشود ( .)1منظرهی لب و چانه با گردی بین آنها و از
سوی دیگر زوایهی چانه و گردن ،از نظر زی ایی فاکتور مهموی
میباشد ( .)2متأسفانه در سوختگیها ،این زوایه از دست رفته
و نمای یکنواخت و بدون کنتور ایجاد میشوود ( )4و بیموار از
این حالت رنج میبرد .زاویهی منتوسرویکال ،زاویهای است بین
خط عمود از گالبال به پوگونیوم و خوط عورض از گنوانیون بوه
گردن (منطقهی بین گردن و زیور چانوه) .ایون زاویوه ،بیوووون
 80-91میباشد که هم با وضعیت چانه و هم بافتهای نرم در
چانه و گردن ،مورد تأثیر میباشود ( .)2اصوالح ایون زاویوه بوا
استفاده از متد فالپ درمال و گرافت کامل پوست با توجوه بوه
اندازهگیریهای ق ول و بعود از عمول بیمواران ،کوامالً مشوهود
میباشد (شکلهای  4و .)1
متوسط زاویه منتوسرویکال بعد از عمول برابور 88/9±6/31
میباشد که در محدودهی قابل ق ول و نرمال ( )80-91بووده و
به میزان  11درجه به ودی نشان میدهد کوه حواکی از توأثیر
تکنیک پیشنهادی این تحقیق میباشد .ایجواد حالوت ب یعوی
در نوزد ایون بیمواران ،نیواز بوه تدبیر و بررسی دارد .تا به حال

A
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ایجاد زاویهی مناسب بین چانه و گوردن در سووختگیهوای
.)1،6(  مشوکل اسوت،تحتانی صورت با محدودیت بافت ابراف
برقراری این حالت با ایجاد فلپ درمال در زیر پوست سوخته و
استفاده از آن برای برآمدگی چانه و ایجاد فرورفتگی در گوردن
 دستیابی بوه ایون،با انجام پیوند مناسب پوستی تمام ضخامت
.هدف را میسر میکند

نتيجهگيری
 بوالنی مدت و،با توجه به اعمال جراحی چندین مرحلهای
عوارض احتمالی در روند درمانی و صرف هزینههوای اضوافی و
 وtissue expander گران قیمت با اعموال جراحوی گذاشوتن
 اسوتفاده از،فالپهای موضعی و دور دست در بیماران سوخته
ایون روشِ سوواده و در حوین حووال م وؤثر را بوورای بیموواران بووا
.کنترکچر صورت و گردن توصیه میکنیم-سوختگی
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