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تقدیم به
اند زنان و مردان آزاده که مرزهاي جنسیت را پشت سر گذاشته

زیند که ضامن شرافت و و به مساوات در سرزمین اخالق می

.وجدان است
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به نام خدا

هـاي مختلـف دوره   اي از نکات الزم جهـت گذرانـدن آزمـون   ت مجموعهکتابی که در دست شماس
. امید است نقشی مؤثر در حفظ وقت شما در ایام رزیدنتی داشته باشد. رزیدنتی و پایانی آن است

همکار شما
زادهشقایق بزرگ





18فصل 
کتومی درتی

. لیفت استالستی و دومی فیسپاولین جراحی شایع زیبایی، بلفارو-1
. شدعاداب1970deep SMASورال، پوست تمپبا انسیژن 1901لیفت در سال اولین فیس-2
اروتید بـود کـه الکسـیته قـدام گونـه را برطـرف       پسول پسکشن فقط محدود به بخش قدامی کا دايددر ابت-3

. کردنمی
لیفـت  و فـیس ) وسـت پو Composite flap)SMASلیفـت  تر شد و فـیس سکشن قدامیداي1990از سال -4

two plane)وست جدا و پSMASوست را دادپبیشتر موبیلیتی اجازه) جدا .
اجازه افازمـان فولـد نازولبیـال و    deep-planeو ) Stuzin(tow-planeو ) بارتون(high-SMASهاي تکنیک-5

Jowlهاي مختلف با تکنیکراSuspensionدهند که باعث درمان الکسـیته میـدفیس و بخـش تحتـانی     می
. شودمی

مدیکال هیستوري، ارزیابی زیبایی صورت، مالحظات سایکولوژیک : ارزیابی بیمار-6
بعـد از  شامل خونریزي زیاد، عفونت . هاي قبلی و وقایع آن ثبت شوددر مدیکال هیستوري باید تمام جراحی-7

. عمل، مشکالت ترمیم زخم و هر مشکلی که باعث نارضایتی بیمار شده است
، مـواد گیـاهی مثـل جنسـینگ و     NSAID(نالوگـ کوآآنتـی : باید بـه داروهـاي مصـرفی بیمـار دقـت شـود      -8

) یا روغن ماهیvit Eدوز باالي ،جنیکوبیلوبا
توانند سالمت کاردیووسکولر را مختل کنـد  یوم میپو انآمفتامین، هروئیسیگار، مت: بیمارSocialتاریخچه -9

. به شکل ثانویه تأثیر داشته باشندپو شاید روي شرایط میکروسکولر فل
اي مداخله کند و باعث تشکیل هماتوم تواند با شرایط کوآگوالسیون و تغذیهمصرف الکل به میزان زیاد می-10

. و ترمیم ضعیف زخم شود
11-Skin Slaughing rateها سه برابر افراد عادي استدر سیگاري .
. لیفت خیلی اهمیت داردکه در مورد فیسPONVتاریخچه بیهوشی بیمار در خصوص داشتن -12
Bodyشــرایط کنتــرل نشــده روانــی کنتراندیکاســیون جراحــی الکتیــو هســتند، : زشــکیپتاریخچــه روان-13

Dismorphyطـور  انـد موجـود باشـد و همـین    اد عمـل جراحـی داشـته   ممکن است در بیمارانی که تعداد زی
. تندسبیمارانی که تقاضاي غیرعادي از جراحی خود دارند کاندید مناسب درمان نی

. زمینه سیاه یا آبی گرفته شوندسپو با Shadedها بایدبدون نور عکس-14
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. تا هست11لیفت هاي فیستعداد فتوگرافی-15

3، )و لبخندrepose(فرونتال 
4

، ابروهـا،  hair lineلتـرال، خلـف هـر دو گـوش،     رخ بـاي لترال، نـیم باي

اورال ريپها و چشم

16-1
3

. شوندلیفت درمان نمیهاي فوقانی است که با فیسلکپیشانی، ابرو، پفوقانی صورت شامل 
1
3

) شوندها درمان میفقط گونه(.هاي تحتانی و گونه استلکپمیانی شامل فولد نازولبیال، 

. شوداصالح میextendedلیفت یا فیسdeeper-planeنازولبیال فولد هم با 
1
3

. شودمیneckو jowlحتانی گونه و اورال، بخش تريپها، تحتانی شامل لب

1وست بیمار در پبودن ضخیم یا نازك-17
3

. گذاردمیانی روي نتایج طوالنی مدت درمان تأثیر می

. کندرا درمان میjowlingاست که اي روسهپلیفت تنها فیس-18
. شودالستی درمان میپالتیسماپالستی با یا بدون پوگردن با سرویک-19
. شوندالستی اصالح نمیپلیفت و سرویکواورال با فیسريپهاي چروك-20
: ها هم بررسی شوداین-21

، آسیب خورشید، اسکار و آسیمتري صورت )Glogue(ها ، چروك)اتریکپفیتز (وست پخط رویش مو، رنگ 
یادي شود چون ممکـن اسـت ظـاهر گـوش را     لیفت دقت زهاي گوش هنگام بستن برش فیسباید به لوب-22

. تغییر دهد و نماي طبیعی آن را تغییر دهد
کتومی دي مختلف رتیهانسل: 18-1جدول -23

وست پمختلف underminingسکشن زیرجلدي با فقط داي)1
SMAS imbricationیا SMAS plicationا بسکشن زیرجلدي داي)2
deep-mid faceسکشن عالوه دايبهSMAS plication or imbricationسکشن زیرجلدي با داي)3

4(composite dissection (Deep plane fece lift)
درجــه : ، فاکتورهــاي زیــر هــم در ناحیــه صــورت تأثیرگــذار هســتند Dedoسیفیکاســیون عــالوه بــر کال-24

وزیشـن هیوئیـد، تجمـع چربـی     پالتیسـما، زاویـه سـرویکومنتال،    پbandingوسـت، درجـه   پذیري پانعطاف
منتال ساب

. درجه است90زاویه سرویکومنتال مطلوب -25
سـرویکومنتال  obtuseلزومـاً زاویـه   ) زیر چهارمین مهره سرویکال(inferiorly positionبیماران با هیوئید -26

. شودالستی اصالح نمیپالتیسموپالستی و پدارند که با سرویکو
روسـه  پتوانـد علـت نمـاي ناخوشـایند گـردن باشـد کـه اصـالح آن نیازمنـد          یبولر مـی مندتوز غدد سابپ-27

suspensionروسه معمول پعالوه مندیبولر بهغده سابneck liftاست .
چ نیکـوتین و هـر چیـزي کـه حـاوي      پـ باید به بیمار گفته شود کشیدن سیگار، جویدن آدامس نیکوتین و -28

. نیکوتین باشد را متوقف کند
و روغـن مـاهی حـداقل دو    NSAIDآسـپرین،  : کننده خون را متوقف کند بیمار باید استفاده از مواد رقیق-29

. هفته قبل عمل حذف شوند
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. وشاندن استپکشد و بعد از آن با آرایش قابل هفته طول می2کبودي بعد از عمل حداقل -30
. نتیجه نهایی تا چندین ماه قابل مشاهده نیستماند و لذا ها باقی میبعد از عمل براي ماهتورم -31
32-follow up یوسته بعد از عمل ضروري استپهاي .
33-

" Dedoسیفیکاسیون کال.18-2جدول 
جراحروفایل بیمارپ

INormal شخصمزاویه سرویکومنتال
تون عضالنی خوب 

منتال عدم وجود چربی ساب
IICervical skin laxity زاویه سرویکومنتال باز)obtuse (وست پعلت بهrelaxed
IIمنتال استکتومی سابپنیازمند لیمنتالتجمع چربی ساب .

IVbanding مند زاینالتیسما پعضلهclipping ،عضلهplication یاimbricationاست .
Vاستالستی یا جراحی ارتوگناتیکپنیازمند جنیورتروگناتیک یا میکروکناتیا.

VIlow hyoidهاي موجود مطلع کنیدبیمار را از محدودیت. تغییر دادن آن مشکل است .
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ترین ورید درگیر اکسترنال ژوگوالر ترین شریان درگیر در فیس لیفت، فاسیال ترانسورسالیس و شایعشایع-34
. است

شـود و بـه   شویم که در خلف گـوش شـروع مـی   مواجه میNeck dissectionبا اینترنال ژوگوالر در هنگام -35
. یابدامتداد میSCMصورت سطحی باالي عضله 

متر زیر مئـاتوس خـارجی   سانتی5/6. وست مارك شودپروي سطح MC kinneyقبل از جراحی باید نقطه -36
SCMي بطـن  این نقطه محل عصب گریتر اوریکوالر در هنگـام گذشـتن از رو  . SCMوینت پشنوایی در مید

بخش قـدامی دایـره محـل وریـد ژوگـولر در      . شودمتر زده میسانتی1از این نقطه یک دایره به شعاع . است
. گذردمیSCMجایی است که از بوردر قدامی 

. با سیلک صورت بگیردligationاگر این عروق بریده شوند بهتر است -37
5/2. شـود قبل از عمل محل آن مـارك مـی  . ابل مواجهه استشریان ترانسورس فاسیال، در لترال صورت ق-38

شـود  متر زده میسانتی5/0بعد یک دایره به شعاع . تر از کانتوس لترالایینپمتر سانتی3متر لترال و سانتی
.کندسکشن انجام شود را مشخص میاي که باید با دقت دايکه ناحیه

.وستی و تشکیل هماتوم بشودپپب نکروز فلاختالل در شریان ترانسورس ممکن است سب-39

1درصد موارد در 58در lesser occipitalعصب -40
3

2درصـد در  21فوقـانی،  
3

درصـد  5فوقـانی و فقـط   

. داخل لوب است
ایین و پستریک و استیلوهیوئید به سمت شود و بین دیگاعصب فاسیال از فورامن استیلومستوئید خارج می-41

اروتیـد  پعصـب درون بافـت فیبـروز در غـده     . اروتیـد برسـد  پوست روي پآید تا به بخش زیرجلدي قدام می
عصـب بـه دو شـاخه اصـلی تقسـیم      . کنـد کند و غده را به دو بخش فوقانی و تحتانی تقسیم مـی حرکت می

تحتانی و فوقانی : شودمی
شود درحالی که شاخه تحتـانی  ورال و زایگوماتیک تبدیل میپهاي تمفاسیال به شاخهشاخه فوقانی عصب-42

. شودهاي باکال، مارژینال مندیبولر و سرویکال تقسیم میبه شاخه
شود خیلی شاخه فرعی هاي باکال و زایگوماتیک در مدیال خطی که عمود به کانتوس لترال رسم میشاخه-43

. شودمدت قابل توجه میارالیزي طوالنیپفت آسیب به آنها به ندرت باعث لیدارند و در هنگام فیس
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س پـ هـاي فرعـی انـدکی دارنـد     هاي انتهایی هستند و شاخههاي فرونتال و مارژینال مندیبولر شاخهشاخه-44
. ارالیزي اهمیت داردپمدت یا محافظت دقیق از آنها براي جلوگیري از صدمه طوالنی

کنند و در همه عضالت از سـطح  دهی میرشن صورت را عصبپفاسیال کلیه عضالت اکسهاي عصبشاخه-45
که در این سه تا از سطح وارد levater anguli orisو buccinator ،mentalisشوند به جز عمقی آنها وارد می

. شوندمی
46-SMASکندرشن در باالي زایگوما را محصور میپورالیس، عضالت اکسپتميزیر فاسیا .
کنـد مگـر در زمـانی کـه سـه تـا عضـله        التیسما عبور مـی پدر بخش تحتانی صورت، عصب از عمق عضله -47

. کنددهی مینگولی اوریس را عصبابوکسیناتور، منتالیس و لواتور 
آیـد و در امتـداد بـوردر تحتـانی منـدیبل در عمـق       ایین میپاروتید به سمت پشاخه مارژینال مندیبولر از -48

. کندسرویکال عمقی طی مسیر میيتیسما و در الیه سطحی فاسیاالپ
: مطالعه-49

متر زیـر بـوردر   سانتی1ر در خلف شریان فاسیال بیشتر از ندیبوالارژینال مها شاخه مدرصد نمونه19در ·
. تحتانی بود و در جلوي شریان در صددرصد موارد روي بوردر یا باالي بوردر بود

. متر زیر بوردر گزارش شده استسانتی4لعات عصب تا ر بعضی مطاد·
به سـمت ناحیـه   Pitanguyشود و در امتداد خط اروتید جدا میپغده شاخه فوقانی عصب فاسیال از درون -50

lateralباالي متریسانت5/1زیر تراگوس، نقطه فوقانی متریسانت5/0نقطه تحتانی : خط . (رودورال میپتم

brow (
متـر  سـانتی 5/2روند که محل آن حـدود  شوند و به سمت قوس زایگوما میاروتید جدا میپها درون شاخه-51

. جلوي کانال گوش خارجی است
. شودورالیس حفظ میپعصب درون چربی درست در عمق فاسیاي تمsub-SMASدر برش -52
53-markingبیمار :

. نشسته استuprightار در وضعیتها باید درحالی باشد که بیمکلیه مارك·
. اوریکولر محل خوبی براي انسیژن استرهپکریز ·
یـا روي مـارژین تراگـال یـا     ) نویسنده با ایـن موافـق اسـت   (تراگال بماند رهپتواند در تراگوس انسیژن می·

. اینتراتراگال گسترش یابد
ها انقباض، تراگوس را به قدام گاهی وقتیابد مخفی است ولیانسیژنی که به داخل تراگوس گسترش می·

مانـد  دهد و خط مستقیم درون کانال گوش بـاقی مـی  کشد و نماي غیرطبیعی به کانتورهاي گوش میمی
. که عالمت انجام فیس لیفت است

دیکل پـ باال بـرود یـک   ویابد و قبل از این که به قدامانسیژن در باال، حول بخش فوقانی گوش امتداد می·
. گذاردجا میبهرو درون خط رویش موباک

2زند و تا ایین، انسیژن لوب گوش را دور میپر د·
3

فوقانی در امتداد در امتداد نماي خلفـی گـوش ادامـه    
شـود بـه خلـف    انسیژنی که مستقیمًا درون کریز داده می. ماندیابد و فقط درون کریز خلفی گوش میمی

. گذاردشود و اسکار قابل توجهی درون کریز به جا میمنقبض می
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دایـره  یابد و با ایجـاد نـیم  ادامه میcurvilinearدر گسترش فوقانی انسیژن خلفی، برش به خلف با الگوي ·
یابد و در نماي تحتـانی زایـده   ایین در خط رویش ادامه میپرسد و به سمت خلف و به خط رویش مو می
. یابدمستوئید خاتمه می

کانتوس لترال انجام شود که محل ترانسـورس  زیرمتر سانتی3متر لترال و سانتی2مارك باید در صورت ·
. اسیالیس استف
رش را بـه سـمت مقابـل    خـواهیم سـ  درحالی که از بیمار می(.شوددوطرفه مارك میSCMبوردر قدامی ·

.) ببرد
متـري زده  سـانتی 1و دایـره  SCMبـه مرکـز   EAMزیر متر یسانت6(.شودمارك میMc kinneyنقطه ·

هـا از  ، ورید اینترنال ژوگولر است که همه این12شود که این دایره محل عصب گریتر اوریکولر، عصب می
SCM متري نقطه سانتی1درMC kinneyخیزدبرمی .

: هاي حین عمل تکنیک-54
. هاي کورونال استفاده شودشود یا این که از محافظtapingها باید چشم-55
) در باالي گوش و در گسترش خلفی برش(.شودپصورت دوطرفه کلیخط رویش موها باید به-56
57-prepمل موها هم هست و بعد وست باید دو بار انجام شود، دفعه اول توسط کلرهگزیدین که این دفعه شاپ

. شودهم قرار داده میEAMه آغشته به بتادین در بنپبا بتادین درحالی که گلوله 
شود که باعث آبـی شـدن غـده    متیلن بلو داخل داکت استنسون هر دو طرف تزریق میcc3در مرحله بعد -58

. شودسکشن میاروتیدومستریک در هنگام دايپاروتید و تشخیص بهتر فاسیاي پ
دقت کنید کـه  ،شوددر گوش قرار داده می)با کلر هگزیدین(prepحاوي بتادین در مرحله اول هبنپگلوله -59

. شودبعد از تزریق متیلن بلو انجام میprepمرحله دوم 
. شوددرصد در خطوط برش تزریق می2کائینودلینفرین یک درصد هزار و یپحسی موضعی ابی-60
هـاي مختلـف در ضـمیمه    روسهپمقایسه تامسنت در (.صورت زیرجلدي از تامسنت استفاده کردتوان بهمی-61

): آخر کتاب
cc20 : نفرین یک درصد هزار یپدرصد و ا2لیدوکائین
cc180 : نرمال سالین

نفرین یک در یک میلیون یپرصد و اد2/0محلول لیدو cc200: نتیجه
ورال، اینفرالوبـوالر، مسـتوئید، اگـر قـرار اسـت      پـ تم: شـو تامسنت توسط کانوال و در نواحی زیر تزریق مـی -62

. شودمنتال هم تزریق میالستی هم بشود در ناحیه سابپالتیسمو پالستی و پسرویکو
cc200حـدود  . شودسکشن تزریق میمرزهاي دايورايمتریو تا یک سانتSMASمحلول تامسنت باالي -63

. دقیقه زمان دارد5-10نیاز بهمحلول الزم است و براي تأثیر
. دقیقه قبل از شروع برش انجام شود5تزریق تامسنت -64
گیـرد و  وست قرار مـی پ، اوبلیک نسبت به Sharp، تیغ با زاویه 15یا 10ورال با تیغ پناحیه تم: شروع برش-65

شـیاي در امتـداد   پشـود و آلو هاي مـو مـی  این کار باعث حفظ فولیکول. وستی استپپزي آن به سمت فلتی
. کندخط برش را محو می



13رتیدکتومی. 18فصل 

ایین لوب و خلف ناحیه اوریکولر است و بعد به سمت مسـتوئید  پاوریکولر، ريپمرحله بعد گسترش برش به -66
و خط خلفی رویش مو 

شـود و از  ورال شـروع مـی  پـ شود، در تمنوس به همان ترتیب برش انجام میکوتاصورت سابسکشن بهداي-67
. رودایین لوب و مستوئید به سمت گردن میپاوریکولر به سمت گونه و در رهپناحیه 

mm4شود و باید حـداقل  اوریکولر انجام میرهپمتر از خط برش در ناحیه سانتی5-7سکشن به فاصله داي-68
. وست براي حفظ جریان خون، حفظ شودپضخامت 

دقـت زیـادي   SCMوستریور اوریکولر گردن به سمت پکوتانوس در ناحیه سکشن سابدر هنگام انجام داي-69
. نظر قرار دهید، مواظب آسیب عصب گریتر اوریکولر باشیدرا مدMc kinneyنقطه . الزم دارد

. بیندکتومی آسیب مییدتهاي ردرصد موارد جراحی5عصب گریتر اوریکولر در -70
ممکـن اسـت باعـث آسـیب ایـن      پیدسکشن باید سطحی باشد و دايوستی پپفلMc kinneyدر ناحیه -71

عصب اکسسوري، ورید ژوگولر : د هم بشودرموا
. تیمال باشدپاشکل و نتایج سابمتواند باعث کنترل هموستاز آسیب ورید ژوگولر می-72
. وست نشودپکار برد تا باعث نکروز سکشن بهرا باید با دقت در هنگام داي) Bovie(والرپکوتر باي-73
بایـد فیلـد را خشـک نگـه     . شـود یا توسط قیچی انجام مـی 10وستی توسط تیغ شماره پپسکشن فلداي-74

. داشت
. کنیممیف معطوSMASوستی به اندازه کافی آندرمایند شد توجه را به سمت پپبعد از این که فل-75
ناحیه قدام گونه یـا فولـد نازولبیـال    laxityتواند نمیSMAS manipulationبدون Skin-onlyلیفت فیس-76

. عمیق را درمان کند
77-SMAS manipulationتواند توسط میplication ،imbrication یا جداسازيSub SMASانجام شود .
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78-plicationدادن روسه چینپSMAS روي خودش است که باعثrepositioningشودآن می .
79-imbrication شامل انسیژنSMAS وزیشن مطلوب استپیابی به ها براي دستلبهپورلابا اکسیژن یا .
مجاور انگل مندیبل زده شود و در باال به فاسیاي نماي تحتانی SMASتواند در میplicationسوچورهاي -80

لتـرال کامیشـورها زده شـود و بـه فاسـیاي نمـاي       SMASتوانـد در  شود، سوچور ثانویه میتراگوس فیکس
زده شـود و بـه نـواحی    SMASتوانـد در  سوچورهاي اضافی می. تحتانی زایگوما، باالي تراگوس فیکس شود

ریور پسودر بردارهاي tighteningیافتن به میزان کافی وستریور اوریکولر و گونه فیکس شود که براي دستپ
. وستریور و لترال استپ
متر قدام بـه گـوش   دارند که یک سانتیSMASنیاز به برش در imbricationیا Sub-SMASهاي تکنیک-81

ایـن بـرش یـک بخـش     . توان براي مارك کردن خط برش استفاده کـرد را میBonnies blue. شودشروع می
قوس زایگوماست و درسـت تـا   یابد و بخش افقی، موازيمیالتیسما  ادامه پعمودي دارد که از قدام گوش تا 

این نقطه در جایی است . یابد ادامه داردایین گسترش میپاي که قوس زایگوما در ناحیه ماالر به سمت نقطه
رفوراتور شـریان ترانسـورس فاسـیالیس    پدهنده جایی است که شاخه وست مارك شده بود و نشانپکه قبالً 

. شودمشخص می
هاي متفاوتی براي آن هم به سمت باال و هم به سـمت  شود که تکنیککامل میSMASسکشن اضافی داي

. فولد نازولبیال وجود دارد
این کار تشـخیص راحـت   . اروتید تسهیل کردپآبی درون توان با تزریق رنگرا میSMASسکشن زیر داي-82

دهـد و مـانع آسـیب بـه عصـب      روتید و مستریک را میاپبدون اکستنشن به عمق فاسیاي sub-SMASلن پ
. شودفاسیال می

پسکشـن شـار  شـود و داي س گرفته میپتوسط فورسSMAS، الیه SMASبعد از تکمیل انسیژن از میان -83
. شودانجام می15توسط تیغ شماره 

. توان در جهات مختلف لیفت را انجام دادمیSMASشدن دندرماینبعد از آ-84
درجه در سطح 45زایگوما توسط قیچی با زاویه –در محل تقاطع گوش SMASوستریور پریور پگوشه سو-85

وسـتریور لتـرال   پریور پشود و به نماي سواین سوچور اینجا زده می. شودمطلوب بریده میkeystoneسوچور 
. شودقوس زایگوما محکم می

86-SMASشوند ریور سوچور میپوستریور و سوپمانده به نماي باقیهايتوان قیچی کرد و گوشهاضافی را می
. دست بیایدتا مقادیر مناسب لیفت در بردارهاي مختلف به

یـا  interruptedبا نخ دو صفر بـا جـذب آهسـته و بـه فـرم      SMAS، سوچور keystoneبه جز سوچورهاي -87
runningشودانجام می .

وزیشـن طبیعـی بـدون اکستنشـن و فلکشـن گـردن       پیمار به ، سر بSMASبه محض تکمیل سوچورینگ -88
. شود تا بر خطوط برش منطبق شودوست اضافی با دقت بریده میپ. شودمیredrapeوست پ. گرددبرمی

وستی با حداقل تنشن یا بدون تنشن بسته شود تا ایجاد اسکار را به حـداقل برسـاند   پپاهمیت دارد که فل-89
.کاهش بدهدوست را پو شانس نکروز 

. ریور تقلید کندپوستریور سوپدر جهت SMASوست باید از وکتورهاي پوکتورهاي -90
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وسـت  پشوند و بعد بقیه ل در نواحی کلیدي ثابت میپوستی توسط استپهاي پ، فلپقبل از تریم کردن فل-91
. شونددر قطعات کوتاه، بریده می15با تیغ شماره 

درمـال بـا نـخ سـه صـفر قابـل جـذب بـه شـکل          با سـوچورینگ الیـه سـاب   وست در همه نواحیپبستن -92
interruptedهاي مخفی با گره(buried)ورال توسط نخ پوست در ناحیه تمپ. شودانجام میgut  قابل جـذب

. کنـد مـی evertوسـت را  پهاي شود که به بهترین شکل مارژینبسته میinterlockingصفر به روش 5یا 4
runningبـه شـکل   posterior bowlاوریکـوالر و  رهپـ خـش ورتیکـال بـرش در    پدر 6-0یلون رولن یـا نـا  پ

interlockingبرش از . رودبه کار میposterior bowl و به سمت ناحیهposterior mastoid    کـه بـه سـمت
. بستrunning interlockingبه شکل plain gutتوان با شود را میایین در امتداد خط رویش مو زده میپ

دقیقه قبـل  5-8حدود . (سمت دیگر را تزریق کردLAوست در یک سمت باید پقبل از تکمیل بسته شدن 
) از برش

ري فیبـرین  پتوسط الکتروکوتر و در صورت لزوم با اس(وست باید هموستاز عالی برقرار شود پقبل از بستن -93
. شودمیاین کار باعث به حداقل رسیدن ریسک هماتوم ). گلو

دقیقه نگه داشته 5وستی باید با فشار مالیم درجاي خود به مدت پپفلfibrin glueدر صورت استفاده از -94
. شود

انسـمان فشـاري   پشـود و روي آن گـاز و   میکروبیال در امتداد خط انسیژن قرار داده میماد آنتیپانسمان پ-95
. شود تا تشکیل هماتوم را به حداقل برساندقرار داده میBarton-styleانسمان پمثل 

هـا نبایـد زیـر    تواند باعث ناراحتی بیمار شود و در ضمن گوشانسمان خیلی محکم میپباید دقت شود که -96
. انسمان چین بخورندپ
خودش باقی در جاي) ساعت36ساعت و حداکثر 12حداقل (انسمان باید حداقل تا روز اول بعد از عمل پ-97

.بماند
. دهددهد ولی ریسک نکروز فشاري را افزایش میانسمان فشاري ریسک هماتوم را کاهش میپ-98
posterior auricular:شودبیشترین محلی که هماتوم تشکیل می-99

جراحـی  به مدت یک روز قرار داده شود و روز اول بعـد از TLSوستریور اوریکولر درن پحداقل در ناحیه -100
. برداشته شود

به شکل آلترنـاتیو  .اوریکولررهپدر ناحیه running interlockingبه فرم بستن استاندارد سوچور با نایلون-101
سـت اوریکـولر   پل در پاوریکـولر و اسـت  رهپـ در ناحیـه  Derma bandکوتانوس و توان از سوچورهاي سابمی

). 18-7شکل (استفاده کرد 
: یادآوري-102
. ، ورید اینترنال ژوگولر است12محل قرارگیري عصب گریتر، MC kinneyمتر از سانتی1دایره به شعاع ·
پشـود و حـداقل ضـخامت فلـ    اوریکولر انجام مـی رهپجلوتر از برش متریسانت5-7کیو، سکشن سابايد·

. متر استمیلی4وستی براي جلوگیري از نکروز پ
Mc kinneyو نقطـه  SCMبه سمت گـردن مواظـب   posterior auricularاز کیوسکشن سابهنگام داي·

سکشن سطحی باشد تا از آسیب بـه اکسسـوري، ژوگـولر و گریتـر جلـوگیري      دايSCMسمتبه . باشیم
. شود
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درصد 5:ب گریترصشیوع آسیب به ع·
·Skin only :کندالکسیته ماالر و فولد نازولبیال را درست نمی .
·plication : ،سوچور اول از انگل به بوردر قدامی تراگوس، سوچور دوم از کامیشور به فاسیاي تحتانی گونه

وستریور اوریکولر و گردن پباالي تراگوس، سوچورهاي کمکی در 
·imbrication :SMASبـراي مـارك بـرش از    . شودمیجلوي گوش بریده متریاز یک سانتBonnie blue

بخش افقی موازي . رسدالتیسما میپشود و به ورتیکال برش از قدام گوش شروع میشود جزءاستفاده می
.یابـد رود در لتـرال مـاالر ادامـه مـی    ایین میپاي که قوس زایگوما به سمت قوس است و درست در نقطه

.) وست، شریان ترانسورس مارك شده استپجایی که روي همان(
راکسـید هیـدروژن   پآب و 50/50و بچـه یـا محلـول    پآب گرم و شامخط برش باید دو بار در روز توسط -103

تـوان روز سـوم بعـد از عمـل توسـط      موها را می. بیوتیک زده شودماد آنتیپبعد یک الیه نازك . شسته شود
.هفته استفاده نشود6ي مو تا دهندهحالت . وي مالیم شستپشام

. شوندکشیده می5-7سوچورهاي غیرقابل جذب در روزهاي -104
. ها وجود نداشته باشدماه تابش نور خورشید به محل برش6تا -105
: هاي نسبی فیس لیفتکنتراندیکاسیون-106

رسـنت، شـرایط   پسیگار، فشار خون با کنترل ضعیف، استفاده از داروهاي ضد انعقاد، تغذیه ضعیف، ایمونوسا
و دیابت COPDسیستمیک با کنترل ضعیف مثل 

درصد است که انواع سیستمیک ماژور آن مثل اختالل عملکرد قلبی complication ،5/1ر کل احتمال د-107
. درصد است1/0ریوي و ترومبوآمبولی وریدي کمتر از 

گوش یسی، دفورمیتپوست، عفونت، صدمه عصبی، اسکار و آلوپهماتوم، نکروز : localمشکالت -108
درصد مـوارد احتیـاج بـه    1/1انواع بزرگ آن در . لیفت، هماتوم استبعد فیسcomplicationترین شایع-109

. مداخله دارند
. هاستبرابر خانم3هماتوم در مردان حدود -110
و در شرایط شدید، اختالل راه هوایی پنکروز فل: کندس از عمل ایجاد میپمشکالتی که هماتوم -111
رتنشـن  پهی-4جنس مـرد  -NSAID3آسپرین و -2سیگار -1: ماتومگر اصلی در هفاکتورهاي مداخله-112

الستی پالتیسموپانجام همزمان -5حین عمل و 
. هفته قبل عمل قطع شوند2گذارند باید حداقل الکت اثر میپداروهایی که روي -113
تر شایع) پبودن فلتركزانعلت به(کوتانوس در فیس لیفت ساب. درصد دارد1-6/1شیوع : وستیپنکروز -114

. است
) فیس لیفتپترین فلكزان(ستوئید موستی روي پپدرست باالي اوریکل، فل: محل شایع·
فشاري، سیگار انسمان پتنشن زیاد موقع بستن، هماتوم، فشار زیاد : گرعوامل مداخله·
بدون نیاز به مداخله و دبریدمان local wound care: درمان·
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هــاي اســتافیلوکوك یشــگیري از عفونــت گونــهپبــراي ). درصــد3/0کمتــر از (غیرشــایع اســت : نــتوعف-115
علت سودوموناس اسـت  هاي شایع گوش بهبعد از عمل، عفونت. بیوتیک وریدي قبل از برش تزریق شودآنتی
. البته شاید انسیژن و درناژ هم الزم داشته باشد. شودخوراکی درمان میquinolonesو با 

. شودهاي برش مالیده میروز روي محل5ماد باسیتراسین به مدت پبعد از عمل، -116
. و آب شسته شود) و بچهپشام(محل برش روزي دو بار با صابون مالیم -117
مصرف ) entanercept)Humira and Enbrelو adalimumabرسنت مثل پبیمارانی که داروهاي ایمونوسا-118

زشک معالج داروها را قطع کنند، اگر امکان قطع کردن آنها وجود نـدارد بایـد دوره   پورت کنند باید با مشمی
. بیوتیک بعد از عمل بدهیمطوالنی آنتی

. براي بیماران دیابتی انجام شودپآستپو رهپباید کنترل گالیسمیک شدید -119
. گرددماه برمی3-4و ظرف آسیب عصب بالفاصله بعد از جراحی شایع است که فوري و گذراست -120
هـاي متعـدد دارد   collateralبیشترین آسیب عصب مربوط به شاخه باکال عصب فاسیال است ولی چون -121

. خیلی عالمت ندارد
. شـود رفشیال کمتر است چون عصب بـا چربـی حمایـت مـی    پلیفت سوشاخه فرونتال در فیسبهآسیب -122

. یشانی همان سمت استپلکرد عضالت ابرو، اختالل عمdroopingعالئم آن 
. شودرسور میپآسیب به مارژینال مندیبولر باعث لبخند غیرقرینه به دنبال ضعف عضالت د-123
توانـد  آسیب به شاخه سرویکال مشابه مارژینال مندیبولر است فقط در این جا منتالیس عصب دارد و مـی -124

. کندevertلب را 
.شودانجام می7-0با نخ نایلون ترمیم عصب حین عمل -125
هفتـه  4-6، اخـتالل گـذراي نوروسنسـوري    پکردن فلوست حین بلندپرسانی عصبdisruptionعلت به-126
. جود خواهد داشتو

2ارستزي پدرصد است که باعث 5ارستزي دائم عصب گریتر پاحتمال -127
3

وسـت جلـو و   پتحتانی گـوش،  

. شودشت گوش میپ
.آفتاب نرودنورزیرماه 6یگمانتاسیون، تا پرپبراي جلوگیري از هی-128
. شوداستفاده میlaserو micro needlingبراي برطرف کردن اسکار بعد از عمل از -129
سـی  پبـا آلو ) smooth – widened(هن پوست است و اسکاري صاف و پعلت تنشن بیش از حد سی بهپآلو-130

یشـگیري از  پراه. نامناسب برش در ناحیه مودار اسـت bevelعلت اول آن تنشن و علت بعدي . مرکزي است
. کار بردن الکتروکوتر در نواحی مودار استآن اجتناب از به

است که لـوب  pixie earترین فرم آن شایع. گوش به علت سوچورینگ و بستن نامناسب استیدفورمیت-131
اتصـال بـین گونـه و لـوب و از     elongatedناحیـه  . شودوست گونه کشیده میپایین و روي پگوش به سمت 

. شوددست رفتن لوب آزاد گوش مشاهده می
ماه بایـد  6حداقل . باقی بماندperilobarوست پمتر میلی1-2براي جلوگیري از این دفورمیتی باید حداقل 

. زمان داد و بعد آن را اصالح کرد
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روتـرود گـوش را ایجـاد    پروجکشن لوب به علت افزایش زاویه اوریکولوسـفالیک اسـت کـه نمـاي     پغییر ت-132
بـراي  . علت آن تخریب سـاختارهاي عضـالنی نزدیـک کننـده غضـروف اوریکـولر بـه اسـکال اسـت         . کندمی

3-4جلوگیري از این مشکل باید از برش مستقیم در مرکـز اوریکولوسـفالیک اجتنـاب کـرد و بـه جـاي آن       
. شودالستی استاندارد انجام میپماه بعد با اتو6اصالح آن . متر به سمت خلف اسکال رفتمیلی

هم گـزارش شـده   3افتد ولی روز بعد جراحی اتفاق می7روز . لیفت سطحی نادر استسیالوسل در فیس-133
انسمان فشـاري اتفـاق   پیراسیون وپهفته با آس1-5بهبودي ظرف . یراسیون بزاق استپتأیید آن با آس. است
. در موارد نادر به سیاالدنکتومی نیاز است. افتدمی
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. کنداي با شدت باال، منوکروماتیک، کوهرنت و با کولیماسیون تولید میدستگاه لیزر اشعه-1
. داردOptical Cavityدستگاه لیزر دو تا آینه و یک -2
3-Optical Cavity آرگون، : جنس مدیوم (.ر شده استپتوسط مدیومCO2 ،Nd: YSG (
. بک مثبت هستندسم فیدها مسؤول تقویت شدت اشعه با مکانیآینه-4
ان م، زPower ،Spot size: متغیرهاي قابل تنظیم: لیزر جراحی-5
6-Power : اثراتPower روي بافت مستقیماً بهSpot Size  بـه شـکل شـدت تـابش در     . و زمان وابسـته اسـت

focal spotشود و واحد آن تعریف میW/cm2است .
7-Powerدر تعیین عمق آسیب بافتی مؤثر است .
8-Spot Size :

·focal point برايincision وexcisionجراحی کاربرد دارد .
·focal pointتیـک در نـوك وسـیله قـرار دارد و در     پدر سیسـتم فایبرا . براساس نوع سیستم متفاوت است

. متر از سطح بافت فاصله داردمیلی1-12، نقطه کانونی بین CO2مثل یهاي غیرتماسسیستم
. یابدبا دور شدن اشعه از بافت سایز نقطه کانونی افزایش و شدت کاهش و انرژي کاهش می·

9-Exposure time :
J/cm2شود، واحد زمانی که اشعه با شدت ثابت بر سطح تابانده می·

. باشدpulse typeیا continiousتواند می·
: انواع لیزر-10

·continiouse wave :دهدوژر طوالنی و ممتد میپان ثابت است، اکسمقدرت در طول ز .
·Quasi continious/gated pulse mode :   باز و بسته شدن مکانیکال یک دیافراگم باعث غیرممتـد شـدن

.دارندنام ultra speedیا ultra pulseهاي خیلی کوتاه داشته باشد که السپتواند می. شوداشعه می
·True pulsed / running mode :شودشود و به مدت طوالنی قطع میبه مدت چند میکروثانیه تابانده می .
·(Q) quality switched laser : اولـین  . کندمقادیر بسیار باالي انرژي تولید می) بسیار کوتاه(الس پدر هر

. یکوثانیه استپدر حد نانوثانیه و . یگمانته استپکاربرد در درمان ضایعات 
: واکنش بافت به لیزر -11

·reflection :گذاردهاي اطراف مثل چشم اثر میروي بافت هدف تأثیر ندارد و فقط روي بافت .
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·absorption :
. ب استیگمانتاسیون و محتواي آپهاي بافت مثل وابسته به ویژگی. ترین اثر لیزر استمطلوب0
ریفرال  پهاي یانگر تخریب بافتبScatteringریب انتخابی است، میزان تخمیزان جذب بیانگر 0
) ، تبخیـر و انعقـاد  incision ،excision ،ablation(انرژي جذب شده باعث ایجاد واکـنش فتوترمـال   0

. شودمی
·Transmission : گـذرد و بـه بافـت هـدف     در مواردي که آسیب سطحی مطلوب نیست، از یک بافت مـی

) لیزر درمانی شبکیه چشم. (رسدعمقی می
·Scattering :شودباعث تضعیف اشعه و ایجاد اثرات ناخواسته می .

. جذب نور لیزر بستگی به تعداد کرموفورها در بافت دارد-12
روتئین و چربی پمالنین، هموگلوبین، آب، : کروموفورهاي طبیعی-13
داي، جوهر و ذرات کربن : کروموفورهاي مصنوعی-14
س طیـف سـبز آبـی لیـزر آرگـون را بـه       پهموگلوبین بیشترین جذب را در طیف بنفش و سبز ـ آبی دارد  -15

. کندشود و عروق کوچک حاوي هموگلوبین را تخریب میانرژي تبدیل به حرارت می. کندخوبی جذب می
16-Fractional Photo thermolysis)FP (  در درماتولوژي تعریف شده و باعث ایجاد مناطق غیرانتخابی بسـیار

اسخ التهابی ایجاد شـده  پ. شودوست بدون اسکار میپشود که منجر به ریمادلینگ کوچک آسیب حرارتی می
یکس رروتئینازها و تشکیل ماتپلقاي متالودرم، ایپحداقل است و به دنبال آن اثرات مطلوب مثل رژنراسیون ا

. افتدجدید اتفاق می
رتوهـاي یـونیزان، قابـل مشـاهده و غیریـونیزان را      پبخشی از طیف الکترومگنتیک، تقسیم به : 19-1شکل -17

. دهدنشان می
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. مدیوم فعال جامد یاگازي در دستگاه وجود دارد: 19-5شکل -18

رتو پفرم تداخل بافتی با 4: 19-6شکل -19

: چارت جذب لیزر : 19-7شکل -20
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: هاي دلیوري لیزرسیستم: 19-8شکل -21
، میکروفیبر پ، اندوسکوپیس، میکروسکوپهند: هاي غیرتماسی سیستم
هاي کریستالی هاي سرامیکی، نوكنوك: هاي تماسیسیستم

.کننـد درجـه اسـتفاده مـی   90-120هایی جهت تاباندن نور با زاویـه  رتماسی از آینههاي غیبعضی سیستم-21
) هاي کف دهانتسهیل جراحی(
. سکشن و آناستوموز استفاده شده استیک براي دايپهاي غیرتماسی اندوسکوسیستم-22
نوك آنهـا داغ  ها با نوك کریستالین که Nd:YAGحفظ حس المسه جراح، بعضی : مزیت سیستم تماسی-23

. دهندشود انسیژن و انعقاد همزمان میمی
وژر آسـیب بـه   پماند، با کاهش زمان اکسـ سازي لیزر ثابت میشدت تابش با فعالContiniousدر لیزرهاي -24

. یابدهاي مجاور کاهش میبافت
الس در پش برحسب تعداد تابrateشود و الس تابانده میپصورت یک یا چند اشعه به: pulsedدر لیزرهاي -25

رسـد و مجـددًا   زیمم میگالس از صفر به ماپالس مدت زمانی است که شدت پهناي پ. شودثانیه سنجیده می
. گرددبه صفر برمی

26-Relaxation time : از نظـر  . س از دسـت دادن انـرژي اسـت   پسزمان الزم براي جذب انرژي توسط لیزر و
اي هـا بایـد بـه گونـه    السپسرعت . تخریب بافت هدف و به حداقل رساندن تخریب بافت مجاور اهمیت دارد

گیري از آسیب حرارتی بافـت غیرهـدف   وسازي انرژي و جلهاي مجاور جهت آزادباشد که زمان الزم در بافت
. فراهم شود

. تـر دارنـد  الس کوتاهپهناي پیک قدرت بیشتر و پ، Conventionalبت به انواع نسSuper pulsingلیزرهاي -27
fluenceاگر . و حذف آسیب بافت هدف استincisionها کاهش آسیب بافتی مجاور، افزایش دقت مزیت ان

ن شود بـدو الس تبخیر میپبافتی باشد، بافت در هر RTالس کمتر از پهناي پبیشتر از آستانه تبخیر بافت و 
یک قدرت کافی بـراي  پالس پرپلیزرهاي سو. اي فراتر از ناحیه هدف رخ دهداین که آسیب حرارتی در ناحیه
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الس را پـ س آمدنـد اولترا پـ ندارند، ) صد میکروثانیهدر حد هفت(وست پRTتر از تبخیر بافت در زمانی کوتاه
. اختراع کردند

Skinالس آسـیب حرارتـی کمتـري دارنـد و جهـت      پرپالس هـم از کانونشـنال و هـم سـو    پلیزرهاي اولترا-28

resurfacingشونداستفاده می .
الس ولی با مکانیسمی متفاوت جهت کاهش آسیب بـافتی مجـاور   پمشابه اولتراFlash Scanningلیزرهاي -29

لیزر ان تماس اینمز. کندهاي متحرك ایجاد میها یک موج ممتد و حلقوي را با استفاده از آینهاین. هستند
. کاربرد داردLSRباشد و آسیب حرارتی آن اندك هست این هم در بافت مورد نظر میRTبا بافت کمتر از  

داده ) نانوثانیـه 25کمتـر از  (الس واحد بـا زمـان کوتـاه    پتمام انرژي از یک Q switchingهاي در سیستم-30
. استOtaهاي کاربرد این سیستم در درمان نووس. شودمی

ها اثرات حرارتی انرژي لیزر روي بافت: 19-1جدول -31

: لیزر هاي ریسکگروه-32
·Class I :ایینی داردپقدرت بسیار . خطر استدر هر شرایطی بی .
·Class II :دهدوژر چشم را کاهش میپلک زدن اکسپچون . خطر استها بیبراي چشم .
·Class III :تواند باعث آسیب شبکیه شودخطر است ولی میانعکاس غیرمستقیم آن بی .
·Class IV :سوزي شودتواند باعث آسیب چشمی یا آتشحتی انعکاس آن می .

وشش بیمار پو ) تیوب(air wayاشتعال : ترین عارضه جانبی استفاده از لیزر در سر و گردنجدي-33
اثـرات موتاژنیـک   : سایر اثرات. تواند سبب کوري شودآسیب رتین که می: سنلرپبراي ) ترین(عارضه جدي-34

)CO2 ( ي عفـونی و  هـا آلـودگی محـیط توسـط ارگانیسـم    ). نخ سیگار روي هـر گـرم بافـت   3معادلDNA

متـري و از  ، احتمال انتقال به انسان ناچیز است ولی از ساکشن در فاصـله یـک سـانتی   HPVها مثل ویروس
. ماسک فیلتردار استفاده شود

هاي جدي و کشنده مثـل آمبـولی وریـدي طـی     کننده نوك لیزر باعث مواردي از آسیبمحتواي گاز خنک-35
در صورت افزایش عمق نفوذ . استیک، تراکئال و نازال شدهپاروسکوپیک، الپهاي جراحی هیسترسکوروسهپ
. ارگی احشا، عروق بزرگ و نوموتوراکس محتمل استپ

. هاي فلزي با بیس سالین محافظت شودهاي فلزي یا محافظلدوشانده و با شیپچشم بیمار باید با چسب 



هاي بورد و ارتقاآمادگی براي آزمون24َ

. استفاده کنندرسنل با توجه به طول موج هر نوع لیزر باید از عینک محافظ مربوط به آن پکارمندان و -36
N2Oاستفاده کـرد، اسـتفاده از   ) درصد3/0کمتر از (FiO2سوزي باید از حداقل براي کاهش احتمال آتش-37

گرفتـه از طریـق کـانوالي    IV Sedationاگـر  . تواند استفاده شودممنوع است و مخلوط هلیوم و اکسیژن می
نتوبـه شـود یـا    یج به اکسیژن ممکن است حتماً ااحتیاPSO2نازال یا ماسک اکسیژن بگیرد و اگر براي حفظ 

LMAاستفاده شود .
: GAنکات مهم استفاده از لیزر تحت -38

استفاده از تیوب کافدار با فیت خیلی خوب -1
استفاده از تیوب مقاوم در برابر لیزر -2
ر کردن کاف با سالین پ-3
وت استفاده از گاز مرطوب در اطراف تیوب در ناحیه گل-4
. هاي حاوي الکل استفاده نشودبیمار از محلولprepهنگام -5

. را دارندCO2هاي سیلیکونی قابلیت مشتعل شدن با لیزر و تیوبPVCهاي تمام لوله-39
. ها هستندمنطقه اصلی خطر ناشی از لیزر چشم-40
41-Nominal Hard Zone (NHZ) :

. محدوده خطر آسیب براي لیزر است·
طول موج، قدرت، سیستم انتقال، قطر اشعه : گی دارد بهتبس·
. تر باشد احتمال آسیب بیشتر استوسیعNHZهرچه ·
Nd-YAGهاي تماسی مثل لیـزر  یوسته و متمرکز نسبت به سیستمپبا موج CO2احتمال آسیب در لیزر ·

.) بیشتر استCO2لیزر NHZ. (بیشتر است
: CO2لیزر -42

.  مرئی نیست. در محدوده مادون قرمز داردnm10600طول موج ·
، هلیوم و نیتروژنCO2مخلوط : مدیوم·
. شودبراي مرئی شدن با لیزر قرمز هلیوم نئون مخلوط می·
. باشدregular pulseیا continiousتواند می·
هـا  ، ایـن سیسـتم  )اه با قدرت بـاال الس کوتپ(الس و فالش اسکن هم دارد پالس، اولتراپر پهاي سوسیستم·

. دهندبا آسیب حرارتی جانبی کمتر میتراجازه اکسیژن تمیز
SLRوست، پ، برداشتن ضایعات سطحی excisionکاربرد ·

CO2: ترین لیزر حفره دهانشایع·

آب: CO2کروموفور لیزر ·
CO2: هاي مگزیلوفشیال ترین لیزر جراحیشایع·

متر میلی2/0: عمق نفوذ·
: لیرز آرگون-42

، طیف نور سبز آبی 488-514طول موج ·


