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 چکيده
 اری، بسو یعو یرفتن کنتوور ب   نیگردن، به علت از ب یلب و چانه و باال یریصورت با درگ یهایو اصالح سوختگ میترم سابقه و هدف:

چانوه و   یخوورد و برجسوتگ  یهوووم مهچانه و گردن ب نیب یهیکرده و زاو ختهیها را آولب، یدگیکش جادیبا ا یباشد. سوختگیمشکل م

گوردن    یو فانکشنال در حرکات سر و لب تحتوان  یسطح قرار گرفته و باعث اختالل ظاهر کیچانه، در  ریز یفرو رفتگ حذفبا  دیروئیت

بردن  نیچانه، از ب ریز یچانه، فرورفتگ یبرآمدگ جادیکنتور مناسب، ا جادیا یبرا دیروش ساده و جد یارائه ،مقاله نیاز ا هدفشود. یم

   .باشدیگردن م/چانه یهیگردن و صورت و اصالح زاو یدگیکش

ه گردن کوه بو   یچانه و فوقان ریز ،ها، چانهلب یهیناح یدچار عوارض سوختگ مارانیب یرو ،یو عمل جراح قیتحق نیا :هامواد و روش

ساب منتال و حرکوات گوردن و    یهیو زاو ی، عملکرد و ظاهر لب تحتانیدر روند درمان .انجام گرفت ،( بودونی)فلکس یشدگصورت جمع

 یقسمت تحتوان  وستیآن به پر تیو تث  یفوقان یهیبا استفاده از فالپ درمال بر پا یدرمان روش مطالعه قرار گرفتند. مورد ،یفک تحتان

 راتییو تغ تحلیل آمواری  یبرا. بود یکنتراکچر، با گرافت تمام ضخامت پوست یشده بعد از آزاد ساز جادیدفکت ا یو بازساز یفک تحتان

  .استفاده شد wilcoxonاز تست  ،گردن هیزاو یاصالح

ر و سو و حرکات  یچانه با عملکرد خوب لب تحتان ریچانه و ز یهیساختار مناسب ناح جادیباعث ا ،ماریب 34 در هیاول یهاافتهی ها:يافته

نس ت به  ،بودن یامرحله کیو  یسادگ کم،ی نهیبا توجه به هز ،روش نیا .بوده است ونیو اکستانس ونیفلکس شیصورت افزاه گردن ب

 .تر استی( کاربردtissue expander) یو دور دست و اتساع بافت یها از جمله فالپ موضعروشسایر 

 یاز مووارد مشوکل در جراحو    ینوواح  نیو در ا یبوافت  یهوا تیبا توجه به محودود  ،صورت و گردن یهایسوختگ یبازساز: گيرینتيجه

 یمثل روش درموان  یساده و کاربرد یهاروش یبراح ،ینواح نیدر ا یو عملکرد یظاهر تیباشد. با توجه به اهمیم یمیترم کیپالست

      .باشدیراه گشا م اریبس، یشنهادیپ
 

 گرافت تمام ضخامت ،فالپ درمال ،گردن/چانه یهیزاو، yoke deformity ،صورت و گردن یسوختگواژگان کليدی: 

 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. 
 

 0مقدمه
شود. بعود از درموان   یم جادیا یتوسط علل متفاوت ،یسوختگ

تور، عووارض   قیو عم بوا درجوات   ژهیو وه بو  هوا یسوختگ یهیاول

دست و صورت  یعوارض در نواح نیشود. ایم جادیا یسوختگ

                                                 
جراحوی پالسوتیک و   گروه  ؛صدراهلل معتمددکتر  ل مکاتبات:وؤمس نويسنده*

پستت   ؛تهران ،یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشکخرداد،  31بیمارستان  ،ترمیمی

 S_Motamed2006@yahoo.comالکترونيك: 

 اریبسو دچار سووختگل،   مارانیب یتواند برایو ابراف مفاصل م

مدت   یدر بوالن یعوارض سوختگ بیشتر .(3)باشد آزار دهنده 

باشود کوه باعوث اخوتالالت     یمو  ینسجووو  یدگوو یبه علت کش

. در  شوود یمجواور مو   یاعضوا  ایو در عضوو   یی ایو ز یعملکرد

مشوکالت  عوالوه بور    موار یب یعوارض بورا  نیا صورت و گردن،

 ادو برخوورد بوا افور    یروانو  -ی، از نظر روحیی ایو ز یعملکرد

  .(2همراه است ) یبا سرخوردگ یمهم و گاه اریبس ،جامعه
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بوه خصوو     یدگیکشو  جادیبا ا ،ها با گذشت زمانیسوختگ

بافوت   یهایتیباعث دفورم ،و گردن و چانه یتحتان یهیدر ناح

 یگردنو  یهوا مهوره  یحتو  و یفوک تحتوان   یهانرم و استخوان

 شوند .  یم

 یدر صورت و گردن، راهکارها یدرمان عوارض سوختگ یبرا

 ،ابوراف وجود دارد که شامل اسوتفاده از بافوت سوالم     یمتفاوت

 باشود یمو  یپوست یهاو گرافت tissue expander، دستدور 

 نهیهزکم روش ساده، یمقاله با ارائه نیمتفاوت در ا جی. نتا(1)

انه وچو  رویها در زیتیدفورم نیان اوباعث درم نهاه تون ،دیجد و

 یهووایتیبلکووه دفووورم  شووود،مووی کالیمنتوسوورو یهیووو زاو

 .(1باشد )یهم قابل درمان م یلب تحتان کیاکسترنس
 

 هاو روش مواد
 تموام باشود.  یم یپژوهش -یقاتیصورت تحقه ب ،قیروش تحق

  قیو عم یهوا یدچار سووختگ  ،روش نیتحت درمان با ا مارانیب

کوه بافوت   به نحوی اند چانه و گردن بوده ریچانه، ز یهیناح در

وجوود نداشوته    ،یبازسواز  یسالم جهت انجام فالپ لوکال بورا 

 . است

 ل مثلوث اسوت  شوک پ براحوی شوده بوه    فلو . فلت   يطراح

 یدگیمثلث در محل حوداکثر کشو   ی. قاعده(2و  3های )شکل

از  caو  ba یاسوت. امتودادها  واقوع  گوردن   یبواال  یهیدر ناح

 ریوواز قسوومت ز ،جووووولد ریووز یچربوو یدرمووال حوواو یهیووناح

بووده   یدگیفلپ بدون کش، 3در شکل گردد. یآزاد م یسوختگ

 ریو تونول ز  جواد یبوا ا  a یالزم را دارد. نقطوه  انعطاف ییو توانا

 کسیفوو a وسووتیپر یچانووه آورده و رو یهیووبووه ناح یجلوود

دو برف چانوه   وستیپر یرو cبه  cو  bبه  bشود. سپس یم

 (.2)شکل  شودیثابت م ،چهارصفر PDSبا 

تحوت   چانوه،  ریو ز contracture deformityدچوار   مارانیب

 یدگیکه کشو  یچانه، در محل ریز یهی، در ناحیعموم یهوشیب

 30توا   6 یبوه انودازه   یهاللو  ونیانسوز  ،به وضوح مشخص بود

قسمت سووخته   ریتا ز یابه گونه ونیمتر داده شد. انسزیسانت

بور   یچرب یکم یدرمال با همراه یکه فلپ مثلث شدادامه داده 

 ریو درم و ز یشد. بلند کردن فلوپ مثلثو   لیتشک یفوقان یهیپا

 یهوا قسومت  ریو ز در هوا یچسو ندگ  یهموه  یسازدرم تا جدا

بهتور و   نگیبودن فلپ جهت کنتور یمثلث .افتیسوخته ادامه 

 ییآن امکان جابجوا  تیتث  گرید یبوده است. از سو یآزادساز

مثلوث بوه    یانتها ،در ضمن رساند.یرا به حداقل م یختگیو آو

مناسوب،   یپوس از آزاد شود.   یجاساز ،بهتر ینما یآن برا ریز

  وسوت یپر یو رو( داده نی)چو  foldچانوه   ریو فلپ به قسمت ز

  کسیف ،چهارصفر PDSبا نخ  نیو برف یچانه در قسمت وسط

 
 

 .7شکل             . 0شکل           
 

بوا گرفوت تموام     ،جادیچانه، محل ا ریز یهیزاو جادیا یشد. برا

اسکار گردن در  یبه ذکر است، آزاد الزمشد،  دهیضخامت پوش

 جواد یغل ه بر کنترکچر و ا یبه اندازه ،نیو برف یقسمت وسط

 .(1شکل )الزم بوده است  یهیزاو

  

 .عمل نيدرمال فالپ در ح ي: طراحA-1شکل       
 

 

 .عمل نيفالپ درمال در ح یآزاد ساز :B-1 شکل        
 

هفته  کیپنج روز تا  یدر محل برا tie overصورت ه ب گرافت

بنود  از گوردن ، tie overشوده و پوس از بواز کوردن      ینگهودار 

 .  هفته استفاده شد 30تا  6 یبرا ایدلفالیف
 

 هاافتهي
بوا  نفر زن و سه نفر مرد  33 شامل ماریب 34 ،مارانیتعداد ب

در کوه   بوور همانبودند.  ،سال 24تا  38 نیبی سنی محدوده
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 ،عمول  ازگوردن ق ول    یهیو متوسوط زاو آمده اسوت،   3جدول 

  بوور هبو  و بووده  9/88±31/6 برابور  عمول  از بعد و 6/34±324

 ،هیو اصالح زاو نای که است شده اصالح درجه 34/11 ،متوسط

 . در(=003/0P) دار بوود یمعن wilcoxonبا استفاده از آزمون 

در قسومت   یدچوار بواز شودگ    مواران یمورد از ب 2 ،مطالعه نیا

انجام شد.  میترم ،کارانهزخم شدند که با درمان محافظه یفوقان

بووده   یآتل گردنو  یاثر فشار دلیلبه  احتماالً ،زخم یباز شدگ

 نییت پوا مقسو  در یشوتر یبه گرافت ب ازین ،مورد کیاست. در 

 گرافت مجدد انجام شد. کهدفکت بود 

 
 .قبل و بعد از عمل تيدر دو وضع هيزاو نيانگيم یسهيمقا. 0 جدول

 

 P-Value انحراف  معیار میانگین 

 گردن/زاویه چانه

 ق ل از عمل
° 324 6/34  

 گردن/زاویه چانه

 بعد از عمل
° 9/88 31/6  

 اصالح زاویه

 گردن/چانه
° 34/11 31/31 003/0 

 
 

 بحث
 یبا لب تحتوان  صورت که غال اً یقسمت تحتان یهایسوختگ

با مشوکالت   یاز نظر بازساز ،گردن همراه است یو قسمت باال

و  یبافت پوست یریآن درگ یعلت اصلباشد و میهمراه  یادیز

 yokeلوب   یدگیو کشو  یاست که با جمع شدگ نیرینسوج ز

shape آنها و از  نیب یلب و چانه با گرد یمنظره .(1) شودیم

 یفاکتور مهمو  یی ایاز نظر ز ،چانه و گردن یهیزوا گرید یسو

 رفتهاز دست  هیزوا نیا ،هایسفانه در سوختگأمت .(2) باشدمی

از  موار یب و (4شوود ) یم جادیو بدون کنتور ا کنواختی یو نما

 نیاست ب یاهیزاو ،کالیمنتوسرو یهیزاو برد.یحالت رنج م نیا

بوه   ونیو خوط عورض از گنوان    ومیخط عمود از گالبال به پوگون

 وووون یب ،هیو زاو نیو ا .چانوه(  ریو گردن و ز نیب یمنطقه)گردن 

نرم در  یهاچانه و هم بافت تیباشد که هم با وضعیم 91-80

بوا   هیو زاو نیو اصوالح ا (. 2)باشود  یم ریثأمورد ت ،چانه و گردن

استفاده از متد فالپ درمال و گرافت کامل پوست با توجوه بوه   

مشوهود   کوامالً  ،مواران یق ول و بعود از عمول ب    یهایریگاندازه

 .(1و  4های شکل) باشدیم
 9/88±31/6بعد از عمول برابور    کالیمنتوسرو هیزاو متوسط

( بووده و  80-91قابل ق ول و نرمال ) یمحدودهباشد که در می

 ریثأاز تو  یدهد کوه حواک  ینشان م یدرجه به ود 11 زانیبه م

 یعو یحالوت ب   ادوجیا باشد.یم قیتحق نیا یشنهادیپ کیتکن

 حاله تا ب .دارد یبررس و ریه تدبوب ازوین ،ارانومیب نویزد اودر ن

 

 

 .از عمل( B( و بعد )A)گردن قبل /چانه هيزاو. 4 شکل
 
 

 
 .از عمل( B( و بعد )A)گردن قبل /چانه هيزاو. 5 شکل

 

 

هور   یولشده است مطرح  سندگانیتوسط نو یادیپشنهادات ز

. از ن اشود  یکواف  ،منظوور ایون   نیمأتو  یکدام ممکن است بورا 

 وجوود دارد  تیمحودود  ،یموضوع  یهوا فلپاز جهووت استفاده 

د، نشویآورده م گریاز نقاط د نکهیا لیآزاد به دل یها(. فالپ1)

اتسوواع از د. اسووتفاده نوورا ندار یرنووگ و قوووام نسووج یهموواهنگ

 یسوو را برقورار کنود و از    یدگیممکن است دوباره کش ینسج

دارد.  موار یب یبورا  یو وقت و بسوتر  نهیبه صرف هز ازین ،گرید

 یظرافوت الزم را بورا   ،ترمیبه علت قوام ضخ موضعی یهافلپ

 ،آنچوه کوه مهوم اسوت     لذاکند. ینم حاصل ،الزم یایزوا نیمأت

  وروز یو برداشوتن نسووج ف   ینسوج  یبه جمع شودگ  دیابتدا با

مناسوب   یبسوتر  ،مناسوب  یسپووس با آزادسواز  ،کردغل وووه 

 ،نسج گردن یآن رو ریز یچانه و فرورفتگ یبرآمدگ جادیابرای 

 . اقدام نمود یعیب  تمناسب با ضخام یپوست وندیبه انجام پ

 -یوختگسو  با توجه به کم وود بافوت سالووووم در افوراد بوا    

مرحلوه عمول    کیو روش بوا   نیو ا ،کنترکچور صوورت و گوردن   

 ونود یبا استفاده از فوالپ درموال از محول سووخته و پ     یجراح

 هیزاو یبرا یخوب نگیدور دست گردن، کنتور یاز نواح یپوست

رفوتن   نیباعث از بنیز به بور همزمان، منتال داشته و کویسرو

 .شودیم ماریدر ب یتانلب تح یجمع شدگ

A B 

A B 
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 یريگجهينت
مدت و  ی، بوالنیامرحله نیچند یبا توجه به اعمال جراح

و  یاضواف  یهوا نهیهزصرف و  یدر روند درمان یعوارض احتمال

و  tissue expanderگذاشوتن   یبا اعموال جراحو   متیگران ق

 از سوخته، اسوتفاده  مارانیو دور دست در ب یموضع یهافالپ

 بووا مووارانیب یثر را بووراؤحووال موو نیسوواده و در حوو روشِ نیووا

 . میکنیم هیکنترکچر صورت و گردن توص-یسوختگ

 یهوا یچانه و گوردن در سووختگ   نیمناسب ب یهیزاو جادیا

  .(1،6مشوکل اسوت )   ،بافت ابراف تیصورت با محدود یتحتان

پوست سوخته و  ریفلپ درمال در ز جادیحالت با ا نیا یبرقرار

در گوردن    یفرورفتگ جادیچانه و ا یبرآمدگ یآن برا ازاستفاده 

 نیو ادستیابی بوه   ،تمام ضخامت یمناسب پوستپیوند با انجام 

 .کندیم سریرا م هدف
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