
ظاهر صورت توسط اشکال1 و برجســتگی های2 اسکلت آن مشخص می شود. 
تمامی ســاختارهای بافت نرم دخیل در حرکات صورت از جمله عضالت، پوست، 
لیگامنت ها و تاندون ها به وسیله اسکلت صورت ساپورت می گردند. اسکلت صورت 
در تأمین ســاپورت عملکردی مستقیم از جمله حرکات فک پایین نیز نقش داشته 
و شکستگی های ناحیه periorbital می توانند تأثیر قابل توجهی بر بینایی و توانایی 

دید مستقیم داشته باشند. 
 عالوه بر اشــکال و برجســتگی های صورت، مشخصه اصلی اثرگذار بر ظاهر و 
عملکرد صورت قرینگی اســت. قرینگی صورت به نمای دو طرفه صورت در امتداد 
پلن ســاجیتال بســتگی دارد. اگر چه ناقرینگی جزیی یکی از ویژگی های طبیعی 
صورت محســوب می شــود اما شکســتگی های دارای جابجایی در استخوان های 
صورت و بدشــکلی ها3 و اختالالت عملکردی ناشــی از استخوان های جابجا شده 
و دارای موقعیــت ناصحیح صورت، مهمترین اندیکاســیون های الزام آور مداخله 

جراحی برای اسکلت صورت هستند. 
 در هنگام بررسی شکستگی های صورت و تأثیر آن ها بر ظاهر و عملکرد، جراح 
باید از قسمت های مختلف صورت و ویژگی های هر یک از استخوان های آن آگاهی 
داشــته باشد. اســکلت صورت به سه قســمت مختلف قابل تقسیم است: ناحیه 
فرونتال، بخش میانی صورت4 و مندیبل. شــکل و برجستگی های این سه ناحیه 
بیشترین تأثیر را در تعیین مشخصات صورت دارند. در فوقانی ترین قسمت صورت، 
ناحیه فرونتال نماینده پیشانی از trichion تا supraorbital bar است. این ناحیه 
مســئول تعیین برجستگی ابرو و فرم پیشــانی می باشد. استخوان فرونتال یکی از 
استخوان های صورت به شمار نمی رود بلکه بخشی از قاعده جمجه است. دومین 
ناحیه، بخش میانی صورت می باشــد. بخش میانی صورت حاوی شــش جفت از 
استخوان های صورت می باشــد: زایگوماتیک، ماگزیال، نازال، الکریمال، پاالتین، 

کونکای تحتانی بینی و وومر. 

1. Contours
2. Projections
3. Deformities
4. Midface

مقدمهایبراستخوانبندی
صورت
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 از نظر برجســتگی، قرینگی و عملکرد، بخش میانی صورت 
 periorbital مهم ترین قســمت آن به حســاب می آید. ناحیــه
بیشــترین توجه را به خود جلب نموده و برجســتگی آن توسط 
ریم های پیرامون اوربیت، برجســتگی بینی، فاصله اینترکانتال، 
برجســتگی گونه، پهنــای گونه، برجســتگی ماگزیال و وضعیت 
دندان های ماگزیال مشــخص می گردد. همچنین ســاختارهای 
اســتخوانی بخش میانی صورت در تعیین موقعیت کره چشــم1 
)هم عمق و هم سطح عمودی آن( نقش داشته و بر حرکات کره 
چشــم، اکلوژن و عملکرد جویدن اثرگذار هستند. آخرین ناحیه 
صورت مندیبل اســت. مندیبل از نظر اکلوژن، عملکرد جویدن، 
برجستگی چانه و پهنای عرضی یک سوم تحتانی صورت اهمیت 
دارد. عــالوه بر ظاهــر و عملکرد صورت، هــر ناحیه از صورت 
شاخه ای حسی از عصب تریجمینال دریافت می کند. بنابراین هر 

1. Globe

نوع شکستگی در این نواحی عالوه بر نقایص ظاهری و عملکردی 
می تواند موجب اختالالت حسی نیز بشود. 

اکنون می توان اســتخوان های صورت را به دو نوع ســاختار 
مختلف طبقه بنــدی کرد: باترس های متراکم محکم2 و الیه های 
تیغه ای3. باترس ها اساسًا ستون های متراکم کورتیکالی هستند 
که ثبات و ساختار صورت را تأمین می نمایند. باترس ها مسئول 
اشــکال و ابعاد صورت و نیز ساپورت اســتخوان تیغه ای و کل 
بافت نرم پوشاننده اسکلت صورت هستند. باترس ها به دو گروه 
افقی و عمودی قابل تقســیم می باشند )شکل 1-1(. باترس های 
افقی از جنس استخوان متراکم بوده و شکلی قوسی4 دارند. ریم 
فوقانی اوربیت اولین باترس افقی است که متشکل از استخوان 
فرونتــال بوده و از درز زایگوماتیکوفرونتال )ZF( یک ســمت تا 

2. Rigid
3. Laminar sheets
4. Arcuate

شکلa( 1-1 تا c( باترس های صورت. )قرمز: عمودی؛ آبی: افقی(
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درز ZF ســمت مقابــل، با عبور از خط وســط امتداد می یابد. 
این ریم، برجســتگی فوقانی اوربیت و شــکل ابروها را مشخص 
کرده و برجســتگی اصلی پیشانی محسوب می شود. دیگر باترس 
افقــی که پایین تر قرار دارد شــامل ریم هــای تحتانی اوربیت و 
قوس های گونه ای اســت. این باترس از قوس گونه یک سمت با 
عبور از ریم های تحتانی اوربیت تا قوس گونه سمت دیگر امتداد 
دارد. ســومین باترس افقی شامل یک قوس است که با شروع از 
تریگوئید پلیت و دربرگرفتن کف بینی و شامل شدن خار قدامی 
بینی تا تریگوئید پلیت سمت مقابل گسترش پیدا می کند. کناره 
تحتانی مندیبل چهارمین باترس افقی محسوب می شود )شکل 
2-1(. باترس های عمودی نیز ســتون هایی از استخوان متراکم 
کورتیکال هســتند اما جهت گیری عمودی دارند. اولین باترس 
عمودی صورت شامل جفت نواحی نازوفرونتال است که در طول 
ریم پیریفورم ادامه پیدا می کنند. درز ZF دومین باترس عمودی 
به حساب می آید. سومین باترس جفت در محل تریگوئید پلیت ها 
بوده و آخرین باترس عمودی نیز راموس مندیبل اســت )شکل 
2-1(. در نهایــت مناطقی در صورت وجود دارد که محل تقاطع 
باترس های افقی و عمودی می باشــند. ایــن مناطق عبارتند از 

باترس ماگزیالری، درز نازوفرونتال و انگل مندیبل. 
برای درک الگوهای شکســتگی، آگاهی از اصل باترس های 
افقی و عمودی و محل های تقاطع آن ها حایز اهمیت است. بسته 
به توزیع نیروها، باترس های افقی و عمودی به شکل های مختلفی 
دچار شکســتگی می گردند. از آنجایی که اکثر شکســتگی های 
صــورت ناشــی از اعمال نیرو در یک راســتای قــدام به خلف 

هســتند الگوی شکستگی استخوان های صورت تا حدودی قابل 
پیش بینی می باشد. وقتی نیرو به باترس های افقی وارد می شود، 
به دلیل قوسی شــکل بودن این باترس ها، شکستگی استخوان 
به نحوی اســت که قســمت قدامی دچــار جابجایی رو به عقب 
شده )از دست رفتن برجستگی( و قسمت های خلفی دچار تباعد 
لترالی می گردند )شــکل 3-1(. در مقابل اگر نیرو به باترس های 
عمودی وارد شود قســمت مرکزی باترس دچار جابجایی خلفی 
گردیده و ارتفاع عمودی کاهش می یابد )شــکل 4-1(. آگاهی از 
تفاوت های بین شکســتگی این باترس ها امکان تشخیص نقایص 
ناشی از این شکستگی های صورت را برای جراح فراهم می سازد. 
از دست رفتن برجستگی نازواوربیتواتموئیدال )NOE(، لفورت 
یا مجموعــه زایگوماتیکوماگزیالری )ZMC( نتیجه شکســتگی 
یک باترس عمودی اســت. از ســویی دیگر نمــای تله کانتوس، 
عریض شــدن قوس گونه و عریض شــدن خلــف مندیبل در پی 
یک شکستگی سمفیز، همگی نتیجه شکستگی باترس های افقی 

هستند. 
 درمان مؤثر شکســتگی های صورت بایــد با هدف معکوس 
کردن آسیب وارد شده به باترس ها و بازیابی ابعاد صحیح صورت 
باشــد. برای این منظور الزم اســت صاف کــردن1 باترس های 
عمودی، جااندازی2 قســمت خلفی باترس هــای افقی و بازیابی 
برجســتگی قدامی باترس های افقی و عمودی در دستور کار قرار 

گیرد. 

1. Uprighting
2. Reduction

شکلa( 1-2 و b( اسکلت صورت: باترس های عمودی در نقش strut و باترس های افقی در نقش arc ایفای نقش می کنند. 
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 بنابراین عموماًً تمامی شکستگی های صورت نیازمند بازیابی 
برجســتگی قدامی، بازیابی ارتفاع عمودی و بستن ابعاد عریض 
شــده خلفی صورت هستند )شکل 5-1(. درمان هر یک از انواع 
شکســتگی صورت به محل آن شکستگی بستگی داشته )شکل 
6-1( و اصل درمان شکســتگی همواره مشــابه است: استفاده 
از اســتخوان های با ثبات به عنوان یــک مرجع1 و نزدیک کردن 
قطعات شکسته به این مرجع های با ثبات که این عمل، جااندازی 
)reduction( نام دارد. به محض ردیف شــدن قطعات شکسته 

1. Reference

و دســتیابی به وضعیت پیش از تروما از فیکساسیون به منظور 
)1( با ثبات کردن شکســتگی برای پیشــگیری از فرونشســت2 
قطعات و )2( امکان پذیر شدن رســوب مناسب استخوان برای 
بی حرکتی و التیام3 کافی استفاده می گردد. مرجع های با ثبات 
همواره باترس های افقی و عمودی صورت بوده و بصورت مرسوم 
از محل های تقاطع باترس هــای عمودی و افقی به عنوان نقاط 

فیکساسیون استفاده می شود. 

2. Collapse
3. Healing

شکلa( 1-3( همه باترس های افقی، arc هستند. )b( اعمال نیرو به یک باترس افقی منجر به کاهش بیرون زدگی )projection( قدامی و افزایش 
پهنای عرضی در خلف می گردد. 

شــکلa( 1-4( همه باترس های عمودی، strut هســتند. )b( اعمال نیرو به یک باترس عمودی منجــر به کاهش بیرون زدگی 
)projection( قدامی و کاهش ارتفاع عمودی می شود. 
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 پس از آگاهی از اصــل باترس های صورت نوبت به فراگیری 
الگوهــای مختلــف شکســتگی های صــورت می رســد. همه 
شکستگی های صورت اساســًا ترکیبی از شکستگی باترس های 
عمودی و افقی هســتند. اما فاکتورهــای گوناگونی بر بروز هر 
نوع از آن ها تأثیرگذار می باشــد. اولین عامل تعیین کننده بروز 
شکستگی ها، محل آن ها در صورت است. مناطقی از صورت که 
برجستگی بیشتری دارند بیشتر مســتعد شکستگی می باشند. 
اولین ناحیه بینی بوده و بعــد از آن به ترتیب ZMC و مندیبل 
قــرار دارند. دومیــن عامل تعییــن کننده بروز شکســتگی ها 

مکانیسم آن ها است. شــایع ترین علل شکستگی های صورت به 
ترتیب عبارتند از نزاع، سقوط و تصادفات وسیله نقلیه. سومین 
عامل مؤثر بر نوع شکســتگی مقدار نیروی وارد شده به صورت 
می باشــد. در آنالیز شکستگی های صورت همواره قوانین پایه ای 

فیزیک حکم فرما هستند:

● )F= ma( نیرو برابر است با حاصل ضرب جرم در شتاب
انرژی حرکتی نسبت مستقیمی با جرم جسم و مربع سرعت  ●

)KE= ½ mv2( آن دارد

شکلa( 1-5( اعمال نیرو از قدام به خلف. )b( اعمال نیرو به باترس های افقی و عمودی. )c( بیشتر شدن بعد عرضی قوس های گونه و مندیبل. 
)d( بیشتر شدن بعد عرضی ماگزیال. 



مقدمه ای بر استخوان بندی صورت01

6

شــکلa( 1-6 و b( نماهای روبرو و طرفی که نشان 
دهنده شکستگی های صورت هستند. )c و d( استخوان 
فرونتــال. )e و g( .ZMC )f و i( .NOE )h و j( لفورت 

k( .1 و l( لفورت 2. )m و n( لفورت 3. 
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نزاع با مشــت تفاوت قابل توجهی نسبت به نزاع با یک جسم 
ســفت داشته و هر دوی این ها تفاوت بسیار زیادی با نیروی وارده 
از یک تصادف وســیله نقلیه با سرعت باال به صورت دارند. هر چه 
نیروی اعمال شده بزرگ تر باشد، آسیب وارده نیز بیشتر بوده و بیمار 

متحمل شکستگی ها و خردشدگی های1 بیشتری خواهد گردید. 

معاینهبالینی

 معاینــه بالینی باید جامع2، با یک الگوی خاص3، کارامد4 و 
مفید باشــد. با پیروی از یک روند ترتیبی و تکنیکی معین، هیچ 
یافته ای از قلم نخواهد افتاد. جمع آوری بیشترین اطالعات ممکن 
از جراحت های قابل مشــاهده و نقایص موجود به وسیله معاینه 
بالینی به منظور تأمین سرنخ هایی از شکستگی های داخلی حایز 
اهمیت است )شکل 7-1(. معاینه بالینی شامل ترتیبی از مراحل 
می باشــد. عموماًً منطقی ترین و جامع ترین روش معاینه، شروع 
از ســقف5 جمجمه و پیشروی از باال به پایین است )شکل 1-8(. 
به منظور پوشش جامع کلیه سطوح اسکلت صورت، نقاط ابتدا 
و انتهای معاینه به انــدازه جامع بودن آن اهمیت ندارند. مفید 
بودن معاینه به مشاهده و لمس همه اجزای صورت بستگی دارد. 
از طریق مشــاهده، یافته های مثبت از قبیل بدشــکلی ها، ادم، 
اریتم، اکیموز، بریدگی ها6، استخوان های نمایان شده7، اجسام 

1. Comminution
2. Thorough
3. Systematic
4. Efficient
5. Vertex
6. Lacerations
7. Exposed

خارجی، مال اکلوژن، خونریزی و ناقرینگی قابل بررسی هستند. 
هر گونه حرکت واکنشی نیز با مشــاهده قابل ارزیابی می باشد. 
ارزیابی حرکات واکنشــی شامل عملکرد عصب فاسیال، حرکات 
چشم ها و عملکرد مفصل تمپورومندیبوالر است. از طریق لمس 
وجود عدم یکنواختیmobility ،8، لبه های اســتخوانی بیرون 
زده، ادم و crepitus قابل بررســی می باشــد. واکنش بیمار به 
لمس نیــز اطالعاتی درباره وضعیت جراحت و شکســتگی های 

داخلی در اختیار جراح می گذارد. 

عواملتأثیرگذاربرمعاینه

بســته به ماهیت و شدت آسیب تروماتیک و مدت زمانی که 
از وقوع آن گذشــته اســت، مقدار ادم متفاوت خواهد بود. اگر 
بیمار متحمل جراحتی با ســرعت باال9 و نیروی زیاد10 شده باشد 
ادم قابل توجهی پدیدار خواهد شــد. ایــن ادم از چند طریق بر 
معاینه تأثیر می گذارد. اواًل ادم، تشخیص بدشکلی ها و ناقرینگی 
اســتخوانی را دشوارتر می سازد. قطعات شکسته ای که جابجایی 
زیادی داشــته یا بسیار متحرک باشــند با هر میزان از ادم قابل 
تشــخیص می باشند. اما تشــخیص تغییرات خفیف در اسکلت 
صورت از قبیل شکستگی های دارای کمترین جابجایی و تحرک 
اندک بســیار دشــوارتر اســت. در مواردی که زمان بیشتری از 
سانحه گذشته با کم اهمیت تر شدن ادم، بدشکلی ها و ناقرینگی 

موجود بسیار قابل تشخیص تر خواهند گردید. 

8. Steps
9. High-velocity
10. High-force

شکلa( 1-7( نمای بالینی از یک شکستگی panfacial. )b( نمای بالینی از یک ZMC با جابجایی زیاد. )c( نمای بالینی از یک NOE با جابجایی زیاد. 
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شــکل8-1 ترتیب معاینه بالینی. )a( نمای از باال. )b( مشاهده و لمس ناحیه فرونتال. )c( مشاهده و لمس ریم فوقانی اوربیت. )d( مشاهده و 
لمس ریم تحتانی اوربیت. )e( مشاهده و لمس ناحیه نازوفرونتال. )f( مشاهده و لمس قوس های گونه. 


