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 چکيده
سر ممکن است به علل گوناگون از قبیل تروماهاا، ساوختگی، رزکوایون عاایتام توماورا  و       یص بافتی در ناحیهینقا سابقه و هدف:

 ،درگیار کارده اسات   های زیرین را نیز استخوانی رسیااده یا بافت یها به ناحیهعایتام مادرزادی ایجاد شود. در مواردی که عمق زخم

لی کاه  ییکای از مواا   ،های موعاتی های گوناگون نیاز است. عمن انجام فلپصورم فلپه دار بهای عروقاغلب به پوشش فوری با بافت

پیدایش گوش سگی به علت افزایش تاراکم   .( در انتهای زخم استdog-earپیدایش گوش سگی ) ،شونداغلب جراحان با آن مواجه می

در تناه و   ،فلپ شایع است. این عارعاه  یپایه ی( در ناحیهtranspositionهای انتقالی )زخم در حین اعما  جراحی فلپهای بافت لبه

. اصاال  گاوش ساگی در    اسات با رزکویون موتقیم قابل درمان  ،او  یدر همان مرحله ،فلپ یها، اغلب به علت عدم اهمیت پایهاندام

دوم انجام  یخیری و در مرحلهأصورم ته باید ب ،فلپ یفلپ و احتما  آسیب عروقی پایه یپایهبه جهت باریک بودن  ،صورم و اسکالپ

عروقای هماراه    یرسانی فلپ )شابکه او  با حفظ خون یدر همان مرحلهگوش سگی اصال   ه شده در این مقاله،ی(. با روش ارا1) گردد

 فلاپ در ملال گاوش ساگی     یپایاه  یدر ناحیاه  نیاز در مناطقی که اعصاب حوی یا حرکتی  ،گیرد. عمناً با این روشگالیا( انجام می

 شود.از آسیب به آنها خودداری می ،تمپورا  یفرونتا  یا ناحیه یباشند، مثل ناحیهمی

بیماار کاه باه     16برای بررسی میزان موفقیت این روش در برداشتن گوش سگی در  ،نگرصورم گذشتهه این مطالته ب :هامواد و روش

انجام شاد. روش عمال باه ایان صاورم باود کاه در         ،لف ترمیم شده بودندؤبا فلپ چرخشی اسکالپ توسط م ،های اسکالپعلت دفکت

باا  و عاروق و اعصااب حفاظ شاده و     الیاه گالیاا   ولی  گرفتها، رزکویون پوست و زیر جلد تا زیر فولیکو  مو انجام قومت داخلی فلپ

   .شدپ پوست ترمیم به زیر فلپلیکاسیون این قومت 

متار  ساانتی  194دیفکت بطاور متوساط    ی. بیماران همگی مرد بودند. اندازهشدندبررسی  ،سا  04بیمار با میانگین سنی  16 ها:يافته

ساری از   حرکتی مالحظه نگردید. در این -پیگیری شدند. عوارعی از قبیل نکروز فلپ، اختال  حوی ،ماه 6به مدم حداقل  و مربع بود

 .دیده نشد نیاز به عمل مجدد بتد از برداشتن گوش سگی ،بیماران

رساانی فلاپ و بادون اخاتال  حوای و      خاون  یبدون عارعاه  گوش سگیه شده در این بررسی، درمان یبا انجام روش ارا: گيرینتيجه

      .کندنیاز به عمل دوم را هم مرتفع می ،حرکتی
 

 پوست سر فکتی، دیانتقال یها، فلپیچرخش یها، فلپیگوش سگواژگان کليدی: 

 لطفاً به این مقاله به صورم زیر استناد نمایید:
Hassanpour SE, Motamed S, Gholizadeh Pasha A. A new technique for correction of dog-ear in scalp flaps. 

Pejouhandeh 2014;19(5):267-272. 
 

 0مقدمه

 ،راحیاگی، جااها، سوختاروماونی از قبیل تااگاوامل گوناع

                                                 
 -یمرکاز آموزشا   ؛پوردکتر سيد اسماعيل حسن ل مکاتبات:وؤمس نويسنده*

؛ تلفاان: تهااران ،یبهشاات دیشااه یوم پزشااکارداد، دانشااگاه علاااخاا 11 یدرمااان

پستتتتت الکترونيتتتت :   ؛(421) 88949191(؛ نمااااابر: 421) 88941148
esmail_hassanpour@yahoo.com 

هاای  توانناد باعااد دیفکات   عایتام مادرزادی مای  و تومورها

اساکالپ شاوند کاه امکاان تارمیم       یوسیع و عمیق در ناحیاه 

صاورم اولیاه وجاود    ه زخم یا انجام گرافت پوساتی با   یاولیه

های دهندههر چند استفاده از گوترش .(1)شکل  نداشته باشد

 ،هاای وسایع اساکالپ   بافتی تا حدود زیادی برای ترمیم دفکت

صاورم موفقیات   ه با  ،های ناحیاه خصوص در مورد آلوپویه ب
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ولی در مواردی که دفکت عمیق و زخام   ،کار رفته استهآمیز ب

باز شدن سطح استخوان جمجمه شده یا اساتخوان   موجب ،باز

ه های مختلف با استفاده از فلپ ،و دورا را نیز درگیر کرده است

هاای موعاتی   خصاوص فلاپ  های و با صورم فلپ آزاد، ناحیاه 

های چرخشای  انجام فلپ و پس از بودهاجتناب ناپدیر  ،اسکالپ

 یدر ناحیاه  انتقاالی هاای  خصاوص فلاپ   هنت و با یا ادوانوام 

صاورم گاوش   ه در ملل چرخش فلپ دفاورمیتی با   ،اسکالپ

 tricon به آنکه  . گوش سگیشود( ایجاد میdog-earسگی )

عبارم اسات از برجواتگی و   شود، میگفته نیز  puckeringو 

( یاا در  apicalس )أر یافزایش و تاراکم بافات نارم در زاویاه    

امتداد طرفین زخم که یاک بافات مخروطای شاکل برجواته      

علال   ،(. این عاایته 2دهد )میتشکیل شبیه به گوش سگی را 

های با طاو  ناابرابر، افازایش    متتددی داشته و در انتهای زخم

درجه در انتهای ملل ترمیم زخام و   14برش بیش از  یزاویه

نای  جلاو برد (، rotationچرخشای ) هاای  فلاپ در حین انجام 

(advancement و )یا نوبت طو  به عرض کمتار  ( 1) انتقالی

 ،(elipticalاز چهار به یک در حین رزکویون دوکای شاکل )  

صاورم افازایش   ه تواناد با  گوش سگی مای . (0) شودایجاد می

باشاد. اناواک کاا ب     آنبافت در یک طرف زخم یا هر دو طرف 

چربی زیاادی   افتد کهوقتی اتفاق می (pseudo dog-ear) آن

(. 1) انتهاای یاک اکواایزیون در زیاار پوساات بااقی بمانااد     در

 ،های شاایع بدشاکلی گاوش ساگی در صاورم، اساکالپ      ملل

هااای جراحاای، ماموپالسااتی و ابدومینوپالسااتی انتهااای باارش

در صااورم، پوااتان و سااایر  باشااد. اصااال  گااوش سااگیماای

دارد.  ی اهمیات زیاادی  یاز نظر زیباا  ،های در مترض دیدملل

اشد. ابه میدر همان عمل جراحی اولی ،بهترین زمان درمان آن

 انتقالی   هایفلپ ،وردان مااستثنا در ای

هاای مختلاف وجاود    درماان  ،باشد. برای اصال  این مشکلمی

متفاوم اسات. رزکوایون    ،دارد که با توجه به ملل و علت آن

 ،هادر جراحی اولیه در ایاان نوک فلپ بافت گوش سگی یاولیه

رساانی  عالوه بر افزایش اسکار جراحی، باعد اخاتال  در خاون  

 شاود. های باریک مای پفل یپایه یخصوص در ناحیهه ب ،فلپ

پ و هاای فلا  با توجه به باریک بودن پایاه  ،در صورم و اسکالپ

اسکار در صورم و  یخطر ایجاد نکروز در فلپ و اهمیت اندازه

نیز اهمیت آلوپوی در اسکالپ، دخالات اولیااه کمتاار انجاام     

آن کوچک شود  یافتد تا اندازهخیر میأگیرد و این کار به تمی

در  شاود. دیگری انجام مای  یو جراحی برداشتن آن در مرحله

ی لکه امکان برداشاتن بدشاک   شده استه یروشی ارا ،این مقاله

خیری را باه جارا    أت یو  یا مرحلها یدر مرحله گوش سگی

هاای  فلپروقی و عصبی در اع یهاایادون آسیب پاد. بادهمی

صورم اولیه ه ب این روش را ،در نواحی مختلف اسکالپ انتقالی

خیری نیز کاه پادیکو    أدر موارد ت .(2شکل ) توان بکار بردمی

گیجگااهی   یفلپ بزرگ اسکالپ در نواحی پیشاانی یاا ناحیاه   

 یرا بدون آسیب الیاه  توان برداشتن گوش سگیمی ،قرار دارد

و حرکتای نیاز    یفاشیای زیرین که حاوی عروق و اعصاب حو

گزارش نتاای  روش جدیاد در    ،انجام داد. در این مقاله ،هوت

های چرخشای  های اسکالپ با فلپبیمار که به علت دفکت 16

 .شوده مییارا ،دندترمیم شده بو ،جا کردن اسکالپهیا جاب
 

 هامواد و روش
هاای  باا دیفکات   ،بیمار که همگی مرد بودناد  16 این روش در

 کار رفات هب ،اسکالپ که نیاز به پوشش با فلپ موعتی داشتند

 بیماران از نظر جنس، سن، وساتت عاایته و زماان    (.1 )شکل

علات   و جام فلپانجام اصال  بدشکلی گوش سگی نوبت به ان

 

 

 

 

 
به علت کارسينوم  (Skull) نقص بافتي وسيع اسکالپ و استخوان جمجمه .0شکل 

 .پيشرفته (BCC) های بازالسلول

بتدون   ،صتورت اوليته  ه ب (dog-ear) ترميم گوش سگي. 7شکل 

 .عروقي و اعصاب حسي یآسيب به پايه
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از نظار عاوارض    ،مورد بررسی قرار گرفتند. بتد از عمال عایته 

 همچناین  زودرس از قبیل خونریزی، همااتوم و نکاروز فلاپ و   

ماورد   ،خیری باه للااا اخاتال  حوای و حرکتای     أعوارض تا 

حس و حرکت در بیمارانی کاه   .(0 )شکل ابی قرار گرفتندارزی

 ،تمپاورا  و فرونتاا  قارار داشات     یها در ناحیاه پدیکو  فلپ

بتاد از انجاام فلاپ در     .(1 )شاکل  مورد ارزیاابی قارار گرفات   

که اغلب در قومت داخلی   بافت گوش سگی الپ، در مللاسک

های پوست، زیار جلاد و   و الیه بودهپ فلپایه در ملل چرخش 

مشابه روش متمو  برداشاتن   ،شودشامل میرا ( galea)گالیا 

گذاری جهت اکویزیون بافت اعافی انجاام  عالمت، گوش سگی

با ایان تفااوم کاه بارخالف روش متماو  کاه تماام         ،شودمی

شود، در این روش فقط های فلپ در این ناحیه برداشته میالیه

هاای ماو در   جلدی تا زیار فولیکاو   های پوست و بافت زیرالیه

فاشایای   یشاود ولای الیاه   حی شده برداشاته مای  قومت طرا

و حاین   ماناده زیرین و عروق و اعصاب آن دست نخورده باقی 

ی باه زیار فلاپ    یاین قومت فاشایا  ،ی فلپیجاهچرخش و جاب

   (.6شکل ) گرددشود و پوست ترمیم میرانده می

 

 هايافته
 یراحی قرار گرفتند. کلیهاورد جاا این روش ماار بابیم 16

 61تاا   12) ا سا  04سن بیماران میانگین  .بیماران مرد بودند

متر مربع سانتی 194طور متوسط ه دفکت ب یبود. اندازه سا (

 اصال  بدشاکلی  ،بیمار 1متر مربع( بود. در سانتی 114تا  16)

صورم ثانویاه باا   ه بیمار ب 11صورم اولیه و در ه ب گوش سگی

 ،بیمااار 14در  ایاان روش انجااام شااد. علاات دیفکاات اسااکالپ

در یاک   ،بیمار ترومای اساکالپ  0، در عایتام تومورا  پوستی

ساوختگی تماام    ،در یاک بیماار   وبیمار جراحی تومور مغازی  

 عخامت اسکالپ بود.

از قبیال خاونریزی،   جراحای  عوارض زودرس بتاد از عمال   

از بیمااران مشااهده نشاد.     یاک در های   ،نکروز فلپ و هماتوم

حواای در ملاال انجااام فلااپ از قبیاال از اخااتالالم  ،بیماااران

عصاب   یشکایتی نداشتند. عارعاه  ،پارستزی و سوزش پوست

 .مالحظه نگردید ،پیشانی یحرکتی در ناحیه

 

 بحث 
 یک افزایش بافتی به علت طو  نابرابر، شکلی گوش سگیبد

 هاهای زخم در حین ترمیم اولیه و یا در حین چرخش فلپلبه

چاه  انتقاالی،  های در ترمیم اسکالپ با استفاده از فلپ باشد.می

صورم بافت گوترش یافته با اساتفاده  ه صورم اولیه و چه به ب

، ایجاد گوش(tissue expander) های بافتیدهندهگوترش از

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 .1شکل 

C ،یگوش سگ ونیبتد از رزکو یینها میترم. 

B ،هیاول میدر ترم یگوش سگ یهیدر ناح یبرداشتن پوست اعاف. 

Aو ایجاد گوش سگی در ترمیم اولیه.چرخشی  ، فلپ 

C ،نیچ ( دادنPlicationگال )هیاول میپوست در ترم میو ترم ای. 

A ،ی.شانیپ یدر فلپ چرخشی گوش سگ 

B ،ی.و عصب حو یعروق هیبا حفظ پای گوش سگ پوست در ونیرزکو 

 .4شکل 
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باه علات    ،این عارعه .(1باشد )شایع می ،فلپ یسگی در پایه

های متتاددی  ایجاد ظاهر نامناسب نیاز به اصال  دارد. تکنیک

و برداشااتن بافاات  ( extension) از جملااه گوااترش باارش  

(excision) صاورم مواتقیم،   ه بM-Plasty ،S-Plasty، T-

plasty( برای اصاال   1لیپوساکشن ) و (1زیرجلدی ) ی، بخیه

 (.   7،6شر  داده شده است ) ،این عارعه

هااای کااه بتااد از تاارمیم دیفکاات در اصااال  گااوش سااگی

های بادخیم در تناه   ها یا زخمشده به علت برداشتن تودهایجاد

رزکوایون مواتقیم باا افازایش طاو        ،شاود یا اندام ایجاد می

با توجاه باه میازان     ،مواردگونه در این  .اسکار قابل انجام است

رساانی ایجااد   مشاکل خاون   هاای زخام،  رسانی لباه زیاد خون

هاای مادیا  و   گوش سگی در لبه ،نخواهد شد. در ماموپالستی

چناد   ،شاود. درماان  لترا  انویزیون چین پوتانی ایجااااد می

برای جلوگیری از افازایش اساکار    ،ماه بتد از عمل جراحی او 

در  بازرگ باودن گاوش ساگی    (. در صاورم  8گیرد )انجام می

(.  7،1) کنناده اسات   هم کمکانجام لیپوساکشن  ،ماموپالستی

 full) صاورم تماام عاخامت   ه در روش رزکویون موتقیم با 

thickness)  شودمتمو  در مرحله بتدی انجام می طورکه به، 

احتما  آسیب اعصاب حوی و  ،اسکالپ یدر ناحیه به خصوص

در اصاال  گاوش ساگی در حاین      وجاود دارد.  ،حرکتی ناحیه

صاورم  ه صاورم جلاو بردنای و چاه با     ه هاا چاه با   انجام فلپ

با توجه به احتما  آسیب پایاه   ،در اسکالپ یا انتقالی چرخشی

اقدام نامناسابی   ،اکویزیون اولیه به روش متداو  ،فلپعروقی 

 اصاال  گاوش ساگی در    ،باشد. اقدام متمو  در این ماوارد می

( کاه نیااز باه    8باشاد ) رمیم کامل میاز ت پسبتدی،  یمرحله

در اثاار رزکواایون تمااام و  داشااتهیااک عماال جراحاای اعااافه 

موجاب افازایش   عخامت بافت موجود در ناحیه گوش ساگی،  

احتماا  آلوپوای   ، مل جراحی، افزایش طو  اساکار ع یهزینه

رغام  . علای شاود مای بیشتر و آسیب اعصاب حوای و حرکتای   

پوسات اعاافی باا     طراحی خاوب قبال از عمال بارای اصاال      

 V-Y-Advancement (9،) M-plasty (14،)هااای تکنیااک

S-plasty (11) جلدی، درجاتی از و برداشتن چربی اعافی زیر

افازایش طاو     باعد گی،هم ماند و تقریباًگوش سگی باقی می

طو  زخام  که در آن  M-Plastyبه جز تکنیک شوند زخم می

( double-tailیاباد ولای یاک اساکار دم دوتاایی )     کاهش مای 

طاو  اساکار جدیاد بزرگتار از      ،کاه در نهایات  شاود  ایجاد می

 .(12) شودمیاولیه  یاندازه

باعاد اصاال  گاوش     ،ه شده در ایان مقالاه  یروش جدید ارا

عروقی باا   یبدون آسیب شبکه ،او  جراحی یدر مرحلهسگی 

شاود. در ناواحی   گالیاا، عاروق و اعصااب آن مای     یحفظ الیه

پیشانی که احتما  آسیب عصب حوای و   یخاصی مثل ناحیه

عمقاای عصااب سااوپراوربیتا ( بااا روش    ی)شاااخه حرکتاای

ایان روش حتای    ،اکویزیون تمام عخامت موتقیم وجود دارد

صورم ثانویه نیز ارجح است، ه در موارد برداشتن گوش سگی ب

کناد. در  طی مویر می چون عصب حوی در سطح زیرین گالیا

ی یاعصاب حرکتی نیز در الیه فاشایا گیجگاهی نیز که  یناحیه

باا ایان روش فاشایای فاوق کاه       ،گیجگاهی آهیانه قرار دارناد 

باشااد عاامن برداشااتن حاااوی عااروق و اعصاااب حرکتاای ماای

 .بیندآسیب نمی، بدشکلی گوش سگی

 
 گيرینتيجه

هاای اساکالپ باا روش    درمان بدشکلی گوش سگی در فلپ

او  عماال جراحاای تاارمیم  یمترفاای شااده در همااان مرحلااه

عالوه بر عدم  ،اسکالپ با رزکویون کامل پوست و با حفظ گالیا

 ،رسانی فلاپ و اعصااب حوای و حرکتای    خون یآسیب شبکه

. هرچناد  ساازد مرتفاع مای  احتیاج به عمل جراحی دوم را نیز 

او  ممکن اسات   یمرحله انجام عمل برداشتن گوش سگی در

فلپ را در  هن جرا  ایجااد  خونی ترس از آسیب عروقی و کم

ولی در بررسی انجاام شاده باا توجاه باه تتاداد ملادود         ،کند

 ایجاد نگردید.   یمشکل ،بیماران

C ،لفؤبا روش م هیثانو یپوست در عمل جراح یینها میترم. 

A.گوش سگی در فلپ چرخشی اسکالپ ، 

B ،هیثانو میلف در ترمؤبا روش م یگوش سگ ونیرزکو و یطراح 

 ی.و حرکت یاعصاب حو بیبدون آس
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بااا ، دوم یبیماااران در مرحلااهکااارگیری ایاان روش در بااه

باه   و به همین دلیال،  بودهدرجاتی از چوبندگی بافتی همراه 

 تر با تتداد  وسیع دارد. انجام بررسی نیازدقت کافی عمن عمل 

 

 

 
 

 

 

 یعوارض احتماالی و مقایواه   به منظور ارزیابی بیماران بیشتر

از نظار ایجااد    ،خیریأتا روش  باا صاورم اولیاه   ه انجام روش ب

 شود.توصیه می ،عوارض احتمالی
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Aچگونگی ایجاد گوش سگی .. 

) 

C .ایگال ونیکاسیپل ای یینها میبتد از ترم. 

) 

B .پوست اعافه ونیرزکو یعمل جراح کیتکن. 
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