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 چکيده
 زیآنطا   عیشطا  یهطا  از روش یکط ی ،ینط یاصطال  انرطراب ب   صطور  و  انط  یخط  م  نییابروها جهت تع تیاستفاده از موقع سابقه و هدف:

و صرب استفاده از نقط  فوق  یعمل جراح یزیر جهت برنام  مارانیب ریدادن سان. مدنظر قرار شود یمرسوب م یجراح نیخصوص ح  ب

نطامزد   مطاران یاز آن در ب نطان یاطم زانیط صطور  و م  یانیط خط  مرجطع م   تیوضطع  حیمطا ع  تشر نیکننده باشد. هدب ا گمراه تواند یم

 . بوده است ینوپالستیر

ططور    ب ،بودند  یاو  ینوپالستینامزد ر رانیا یاز مراکز فوق تخصص یکیک  در  ماریب 200 ،سا   2 یفاصل  زمان کی در :ها روشمواد و 

  .شد  یته یا  ان یرا یو استفاده از نرم افزارها یفتوگراف قیاز طر ازیمورد ن کیشدند. اطالعا  آنتروپومتر یانتخاب و بررس یتصادف

 5/1آن برابطر   نیانگیط کط  م   ندداشطت  نیدالیط عدم تقارن در فاصل  مربوط ب  ابرو تطا م  ماریب 19۶حدود  ،انجام شده یابیدر ارز ها: یافته

جهطت انرطراب ابطرو نسطهت بط        نیآن است. همچنط  ینگیرقریانرراب ابرو و غ یباال وعیمطر  کننده ش زانیم نیبوده است. ا متر یلیم

 دار یابرو معنط  ینگیرقریبا غ( =001۶/0P) ینیب پیو ت (=003۶/0P) ینینرراب استخوان بو مشخص شد ک  ا یبررس زین ینیانرراب ب

 .نهود نینچنیا( =42/0P) ینیب یمورد غضروب فوقان در یو است بوده 

از  مطاران یکط  ب  کند یم شنهادیپ ینیآن و جهت انرراب ب موقعیت نیارتهاط ب تیانرراب ابرو و اهم وعیش زانیشناخت م: گيری نتيجه

 زیآنطا   یکط  بطرا   دهطد  یابرو نشان م ینگیرقریغ یباال زانیماین، عالوه بر  .کنند یمسا   استفاده م نیا یپنهان ساز یابرو برا یدستکار

    .گمراه کننده باشد تواند یم ،ابرو و گالبال یانیم ی بر نقط  یمهتن یها یریگ اندازه ربص ،ینوپالستیر نامزد مارانیب حیصر
 

 ینیانرراب ب ،ینوپالستیابرو، ر ینگیرقریغ گالبال،واژگان کليدی: 

  طفاً ب  این مقا   ب  صور  زیر استناد نمایید:
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. 
 

 1مقدمه
 ،را آموختط  باشطد   ییهطا یز فیط بدون آن کط  تعر  یهر انسان

 ،ییهطا یدارد و احسطاس عطدم ز   ییهطا یاز ز یدرک یزیطور غر  ب

از  یکط ی. کنطد  یمط  جادیا فرد یبرا یو عملکرد یمشکال  روح

 یها یدر رفع عدم تناسب و بدشکل یجراح یها عمل نیمهمتر

                                                 
و  کیپالسطت  یگروه جراحط  ؛دکتر بابک معتقدی ل مکاتبات:وؤمس دهـنویسن*

دانشطگاه   ،یخطرداد، دانشطکده پزشطک    15 یو درمان یآموزش یمرکز پزشک ،یمیترم

ــک: ؛ رانیطططتهطططران، ا ،یبهشطططت دیشطططه یعلطططوم پزشطططک ــت الکترونيـ پسـ
motaghedi@gmail.com 

بطا توجط  بط     رینوپالسطتی   دی. شطا اسطت  یپالسطت نویر ،صور 

باشطد کط     رانیدر ا ییهایعمل ز نیتر عیشا ،شده  یاار یآمارها

 یآن راضط  ی جط  یاز نت مطار یاز موارد ممکن است ب یاریدر بس

از سططح   یناش تواند یم تیعدم رضا نیک  ا نینهاشد. فارغ از ا

عمططل  کیطط ی جطط یاز نت یرواقعططیو تصططورا  غ مططاریانتظططار ب

 متر یلیدرحد چند م یمراسهات یخطاها وقوع ،استاندارد باشد

 یجراحط  ی جط  یدر نت توانطد  یعمل هم مط  نیقهل و ح زیآنا در 

  انیم ی استفاده از نقط  تواند یخطا م نیمثال ا .(1) باشد ثرؤم

 ،صور  یطانطیع مطرجط  مطخ نطییتع و زطیا طرو جهت آنطدو اب
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   باشد. ینیانرراب ب یداراواجد  یمارانیخصوص در ب  ب

 یانیعهار  است از نقط  م( glabella)گالبال  ،فیتعر طهق

 یانیط خط  م  ینقطط  مرجطع بطرا    کیط عنوان   ک  ب دو ابرو نیب

اسطتفاده از گالبطال    یو  (2) از آن استفاده کرد توان یصور  م

خطود را   یابطرو  یانیط م نقط  ینرو  ک  ب یخصوص در افراد  ب

 گمراه کننده باشد.   تواند یم اند مطمئناً کرده یدستکار

 ارانطمططیدر ب راطیططکت ار توسطط  دکتططرطن بطططیطط  او ط ططأمس نیططا

رو طاب شیراطیپ نطی  ممکن است بطد کطش ادطشنهیپ یطیکایامر

نرطو   نیبطد  ،(3) دطود داشت  باشطوج یطارتهاط ینیو انرراب ب

 یابطرو  تیوضطع  یبطا دسطتکار   ینیدچار انرراب ب مارانی  بطک

ود را طخطط یطنططیراب بطل انرطططا مشکطططکننططد تطط یطود سعطططخطط

   د.طبپوشانن یطوعطن  طب

عطدم   ایط مطابقطت   زانیط م ابتطدا،  تا میبرآن شد قیترق نطیا در

نطامزد   مارانیدر ب یواقع یانیگالبال را با خ  م ی مطابقت نقط 

و  ینط یانرطراب ب  زانیط م ، سطپ،، میمشطخص کنط   ینوپالستیر

 .مییارتهاط آن را با انرراب گالبال معلوم نما
 

 

 ها و روش مواد
 مطاران یعکط، قهطل از عمطل ب    200مطا ع  با انتخطاب   نیا

 تیهطا در وضطع   یشروع شد. تمام فتطوگراف  ینوپالستیر دیکاند

ند شطد   یط ته تطال یجیصطور  د   و بط  نیدورب کیاستاندارد و با 

، فتوشطا    یبط  مرط  هطا   عکط، پ، از وارد کطردن   .(1)شکل 

)شطکل   شدند هرهیکا  (،tilt) لتیو ت یینما از نظر بزرگ تصاویر

عمطود بطر    نیدالیط خط  م  ،یفایدیگر  (. سپ، با کمک افزون2

بط    ریط متغ 8رسم شطد. سطپ،    نترکانتالیفاصل  ا یانینقط  م

 کیابروها ب  تفک یفاصل   ه  داخل ند:شد یریگ اندازه ریشر  ز

 کیط راست و چپ، فاصل  استخوان نازال راست و چطپ بط  تفک  

 ال،یدر سطح کانتوس مطد  ینیانرراب استخوان ب نییجهت تع

جهطت   کیط راست و چپ ب  تفک نتیپو نگینیفاید پیفاصل  ت

 یانرراب غضطروب فوقطان   نیتع ،یانرراب غضروب ترتان نییتع

 ینط یو اسطتخوان ب  نطت یپو نگینیفاید پیت نیب یانیدر نقط  م

اسطتفاده   SPSSاز نطرم افطزار    یآمطار  ی(. جهت بررس3)شکل 

 شد.  

 

 

 

 .ماريب هياول تاليجید يفتوگراف .1شکل 
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 235/  صدراهلل معتمد و همکاراندکتر                                                                                1395، مهر و آبان 112پی  در ، پی4شماره 

 

 

 

 .یينما و بزرگ لتيبر اساس رفع ت يکردن فتوگراف برهيکال .2 شکل
 

 

  

 

 .صورت يانينسبت به خط مرجع م ريمتغ 8فاصله  نييتع .3 شکل
 

 

 ها یافته
( ماریب 19۶) مارانیتمام بدر  هاًیتقر ،انجام شده یریگ در اندازه

 نیانگیط شد ک  م شادهم نیدالیابرو تا م ی عدم تقارن در فاصل 

)حطداقل صطفر و    97/0 اریط انرراب معمتر با  یلیم 5/1آن برابر 

 بود.   200/19۶عدم تقارن برابر  زانیمتر( با م یلیم 2/4حداکثر 

 

 

 یبخش ثلث فوقان 3در  کیب  تفک ینیب یانرراب ظاهر زانیم

نشان داده شطده اسطت. انرطراب     1در جدول  یو ترتان یانیو م

( بططا P<001۶/0) پیطط( نططازال تP<003۶/0) ینططیاسططتخوان ب

 ،ابطرو  یغضروب فوقطان  یبرا یو  ؛بود دار یمعن، ابرو ینگیرقریغ

 (. P=42/0) دار نهود یمعن
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 .کيبه تفک ينيب یانحراف ظاهر زانيمربوط به م يفيآمار توص .1 جدول
 

 SD ميانگين محدوده تعداد انحراف 

 81/0 95/0 0-8/3 184 استخوان بيني

 90/0 1 0-2/4 192 غضروف فوقاني بيني

 94/0 1/1 0-2/5 185 غضروف تحتاني بيني

 

 بحث
جهطت   یزیر در برنام  یاصل اساس کی ،قهل از عمل یابیارز

رخ  ی. آنچط  کط  پط، از عمطل جراحط     است ینیب ییهایعمل ز

و جراحان  مارانیتواند تمام انتظارا  کامل ب ینم قاًیدهد دق یم

 ینیب رادا ینسهت ب  ا مارانیاز ب یاریبس یرا برآورده کند. حت

آنان با آنچط  کط      دارندک  ممکن است نظرا یخود نظر خاص

 از آنجطا  ینط یب زیب  آنطا   ازیباشد. ن ریوجود دارد مغا تیدر واقع

هطا و   کار بردن اعداد و شاخص  شود ک  بتوان با ب یم تر ملموس

 مطاران یهم ب  ب یقهل و بعد از عمل جراح رهایمتغ نیا س یمقا

اساس کار جراحان را برهم  و کننده داد و قانع یپاسخ قطع کی

پلطن   کی تایکرد و نها یابیارز ،استاندارد یها و شاخص تیواقع

  .(4کرد ) یطراح یجراح یمناسب برا

اندازه و شطکل در   را ییعالوه بر تغ ،موارد نیاز ا یاریبس در

 ینگط یقر ینسطه  یتر باشطد برقطرار   مهم دیآنچ  شا ینوپالستیر

 ییسزا  ب تیاهم ینیو هم در عملکرد ب ییهایاست ک  هم در ز

 ،قهطل از عمطل   یفتطوگراف   یط او  زیآنطا   ،مهطم  نیط دارد. جهت ا

از  ت دسط  کیط باشد.  یم ینیشده ب فیتعر یها شاخصی   یبرپا

توس  جراحان  ربازیشده ک  از د فیتعر یها شاخص نیتر مهم

صطور  اسطت تطا     یانیط خط  م  نیطی مربوط ب  تع، استفاده شده

 نسهت ب  آن مشخص شود. یریگ با اندازه ینسه ینگیقر

ب  گالبال اشطاره   توان یم یانیخ  م یها شاخص نیتر ممه از

 فیط دو ابطرو تعر  نیبط  یانیط صطور  نقطط  م    بط  شطتر یکرد ک  ب

 یانیط نقطط  م  سط  یمقا یبرا  یپا کیعنوان   ب نیبنابرا .شود یم

 نیط . در اردیط قطرار گ  نیدالیط خط  م  یبطر رو  دیط دو ابرو با نیب

قابطل   ینگط یرقریغ مطاران یدرصطد ب  98 یمطا ع  ب  شکل جا ه

 کیط  تیط اهم نیابروها داشطتند. بنطابرا   تیدر موقع یریگ ندازها

خط    نیطی تع ا یخصوصط  ریجهت استفاده از سطا  قیدق ن یمعا

عطدم تقطارن    نیطی بعطد از تع  نیهمچن .شود یمشخص م یانیم

از وجطود انرطراب در    یا نشطان   تواند یم ینگیرقریغ نیا ،ابروها

باشد. آنچ  کط  مشطخص اسطت عمطده مطوارد       ینیاز ب یقسمت

 دهطد  ینشطان مط   ینط یب یخود را با انرراب ظاهر ،ینیانرراب ب

(7-5  .) 

بدهد ک  با رفع  زهیانگ ماری  بطب دطتوان یارتهاط م نیا نییتع

 بط  قصطد رفطع    ینوپالسطت یر یعنیدر صور   یساختار لمشک

   ینگیرقریروها را جهت پوشاندن غطاب یب  دستکار ازین ،انرراب

 

روها طاب یدون دستکارطب یماریبهرد. از طرب مقابل در ب نیاز ب

 نیاز ا یابروها وجود داشت  باشد. آگاه ینگیرقریممکن است غ

 یعمطل جراحط   قهطل از  مطار یب بط   رسطانی و اططالع   ینگیرقریغ

 یو ینط یکط  ب جراحی پ، از عمل رفع توهم بیمار ب   تواند یم

صور  ممکن است  ، کمک شایانی کند. در غیر اینانرراب دارد

کامطل نداشطت     تیخود رضا ، از بینییاز عمل جراحبعد  بیمار

 ینط یابرو و ارتهاط مرتمل آن با انرراب ب ینگیرقریغ اگر باشد.

ممکن است جرا  را  ،داده نشود صیتشخ یقهل از عمل جراح

 هم دچار مشکل کند.   ینوپالستیانجام ر نیح

و مشطاوره بطا    یطراحط  نیصطور  حط   یانیاستفاده از خ  م

کمطک کننطده اسطت. خط       یظاهر یها از جهت انرراب ماریب

اسطت کط  فاصطل      یخط  عمطود   فیط صطور  طهطق تعر   یانیم

 نیبنابرا .(8) کند یم میتقس یرا ب  دوقسمت مساو نترکانتالیا

 ریو سطا  ینط ی ب چانط  ب  یشانیپ ینگیقر ریغ توان یم یراحت  ب

 کیجرا   ی. در واقع برادیصور  را نسهت ب  آن سنج ی اجزا

صور  است. ا هت  در  زیآنا  و یابیارز یقابل اعتماد برا ی نقط 

اسطتفاده از خط  فطوق     ،الیوفاشط یکران یتیمصور  وجود دفور

ططور مثطال     درست باشد. ب نیدالیخ  م کیتواند نشانگر  ینم

در  ایط  یکروزومیم الیشیوفیمثل کران یمادرزاد یها یماریدر ب

دردوران رشطد صطور  و از    هوالریمفصل تمپورومنطد  یتروماها

. تطر اسطت   دهیط چیپ اریبسط  یانیط خط  م  یریط گ اندازه ،لیقه نیا

 .ستندین عیموارد فوق شا  خوشهختان

 یابیط ارز ینط یانرراب ابرو و انرطراب ب  ،مطا ع  انجام شده در

زن مراجعطط  کننططده بطط     مططاریب 200 یشططد. مراسططها  رو 

ابطرو در   ینگیرقریغ زانیخرداد نشان داده ک  م 15 مارستانیب

آن  زانیم ک  یطور  باالست ب ینیب یتیمهتال ب  دفورم مارانیب

 مطار یباشطد. چط  ب   احتماال از  یاست ک  ناش یزانیاز م بیشتر

 نیهمط  ،ابرو بزنطد  تیموقع رییناخودآگاه دست ب  تغ ایآگاهان  

 ینط ینشانگر وجطود انرطراب ب   تواند یم ماریدر بابرو  ینگیرقریغ

 .جرا  مرسوب شود یبرا یمهم ی نکت  دیشود ک  با یتلق
 

 گيری نتيجه
 نطیط ارتهاط ب تیرو و اهمطراب ابطانر وعیش زانطیشناخت م

 مطاران یک  ب کند یم شنهادیپ ینیآن و جهت انرراب ب موقعیت

. کنند ی   استفاده مأمس نیا یساز پنهان یابرو برا یاز دستکار
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کط    دهطد  یابطرو نشطان مط    ینگیرقریغ یباال زانیعالوه بر آن م

 ربصطط ،ینوپالسططتیر نططامزد مططارانیب حیصططر زیآنططا  یبططرا

 توانططد یابططرو مطط یانیططم ی بططر نقططط  یمهتنطط یهططا یریططگ انططدازه

 .کننده باشد گمراه
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