
 راینوپالستی نگهدارنده چیست:
 اساس و بررسی کلی

رولین ک. دنیل

مــن بــر اســاس تجربیاتــم در بیــش از 6000  جراحــی راینوپالســتی، بــه ایــن نتیجــه رســیده ام کــه اساســًا نیــاز اســت مــا جراحــان تكنیــک جراحی 
راینوپالســتی را تغییــر دهیــم تــا مقــدار نیــاز بــه جراحی هــای پیچیــده ثانویــه بــرای بازســازی دنــده را کاهــش دهیــم. حفــظ الیــه پوســتی، دورســوم1 و 
غضروف هــای آالر ســه اصــل پایــه هســتند. هــدف جایگزینــی قطــع کــردن بــا حفــظ، بــرش بــا تغییرشــكل و بازســازی ثانویــه بــا دنــده بــا اصالحــات 
حداقلــی اســت. در کل، ایــن شــیوه جدیــد، تغییراتــی اساســی نســبت بــه جراحــی راینوپالســتی »جداســازی«2 و »ســاختاری«3 دارد، بدیــن ترتیــب بــه 
ایــن شــیوه جدیــد »راینوپالســتی نگهدارنــده« می گوینــد. ایــن پیشــرفت چشــمگیر در مقالــه ای بــه اســم »راینوپالســتی نگهدارنــده: انقــالب بعــدی 
ــام جلســه  ــد کــه ن ــه، دکتــر چاکــر4 درخواســت کردن در جراحــی راینوپالســتی« خالصــه شــد ]دنیــل 2018.[ بالفاصلــه پــس  از انتشــار ایــن مقال
بعــدی راینوپالســتی نگهدارنــده باشــد. مــن فكــر کــردم کــه ایــن ایــده ی بســیار خوبــی اســت چــون جراحــان بایــد روش هــا را از اســاتیدی کــه در آن 
ــاد بگیرنــد. همچنیــن تأکیــد کــردم کــه شــرح صحبت هایمــان در جلســه بایــد پیشــاپیش خالصه شــده و به عنــوان کتــاب  روش خبــره هســتند، ی
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درســی منتشــر شــود تــا بیشــتر بــه جراحــان در یادگرفتــن ایــن فن هــای جدیــد کمــک کنــد. هــدف جمعــی مــا کوتــاه کــردن فراینــد یادگیــری بــرای 
جراحــان دیگــر و کاهــش مشــكالت پــس از عمــل اســت کــه می توانــد باعــث نیــاز بــه اصالحــات بشــود. در طــی ســال گذشــته، مشخص شــده 
اســت کــه راینوپالســتی نگهدارنــده فقــط یــک ســری تكنیــک جراحــی نیســت، بلكــه درمجمــوع راهــكاری اساســی و فلســفه ای بــرای عمل هــای 

جراحــی راینوپالســتی اســت. 

اصول
 جراحی راینوپالستی نگهدارنده )ازاینجا به بعد PR( از این سه قسمت تشكیل شده است:

1. بلند کردن الیه پوستی توسط برش در صفحه1 زیرپریكندریوم2-زیر پریوستی3
2. حفظ دورسوم غضروفی استخوانی، و

3. حفظ غضروف های آالر4 با برش حداقلی درعین حال دست یافتن به شكل موردنظر با استفاده از بخیه ها

الیه پوستی
ــد از  ــدید بع ــورم ش ــث ت ــه باع ــد ک ــطحی5 باالبرده ان ــک س ــتم عضله ای-آپونوروتی ــه زیرسیس ــت را در صفح ــه پوس ــان الی ــا جراح ــرای دهه ه ب
ــن  ــود. در عی ــد STE( می ش ــه بع ــا ب ــرم )از این ج ــت ن ــش باف ــدت پوش ــی  م ــی طوالن ــیده، و نازک ــول کش ــكار ط ــازی اس ــی، بازس ــل، بی حس عم
حــال بلنــد کــردن STE در یــک صفحــه عمیق تــر باعــث تــورم حداقلــی، حــس تقریبــًا طبیعــی، بازســازی اســكار حداقلــی و جلوگیــری از نازکــی 

ــود. ــرم می ش ــت ن ــش باف ــدت پوش طوالنی م

دورسوم
در اکثــر راینوپالســتی ها برداشــتن قــوز دورســوم6 بــا رزکســیون انجــام می شــود، کــه باعــث ایجــاد »ســقف بــاز«7 می شــود، کــه بعــدًا بــه بازســازی 
ــاختارهای  ــدDP( س ــه بع ــا ب ــوم )از این ج ــداری دورس ــس، نگه ــاز دارد. برعك ــپریدر نی ــدی اس ــای پیون ــا بافت ه ــا ی ــتفاده از فلپ ه ــا اس ــی ب میان
دورســال را حفــظ می کنــد درحالــی  کــه قــوز دورســوم را بــا اســتفاده از قطــع ســپتال و ســپس اســتئوتومی ها بــرای کاهــش ارتفــاع خــط دورســوم 
حــذف می کنــد. در اصــل، هــدف دوگانــه قطــع دورســال یعنــی از بیــن بــردن قوزدورســوم و پاییــن آوردن خــط برجســتگی دورســال را بــه مراحــل 
مجــزا تقســیم می کنــد. بدیــن ترتیــب، قــادر اســت دورســوم را بــدون از بیــن بــردن آناتومــی طبیعــی و خطــوط زیبایــی آن تغییــر دهــد، درعین حــال 
نیــاز بــه بازســازی میانــی را حــذف کنــد. دقــت داشــته باشــید کــه راینوپالســتی نگهدارنــده از ســه قســمت تشكیل شــده اســت، کــه  یكــی از آن هــا 

نگهــداری دورســوم اســت؛ ایــن دو اصطــالح نبایــد به جــای هــم اســتفاده شــوند. 

غضروف های آالر
ــه شــكل بینــی موردنظــر از مجموعــه ای از برش هــا، شــكاف ها، پیوندهــا و فن هــای بخیــه اســتفاده  ــرای رســیدن ب به طــور ســنتی جراحــان ب
می کننــد. درحالــی  کــه نتایــج ابتدایــی معمــواًل خــوب تــا عالــی بودنــد، درصــد زیــادی از مــوارد در طــول زمــان افــول می کردنــد. بــا ظهــور بخیــه 
کــردن نــوک بینــی و پشــتیبانی ســاختاری کــه از پیوند هــای متعــدد گسترشــی کولومــالر یــا ســپتال اســتفاده می کردنــد، نتایــج میان مــدت بــا حفــظ 
برآمدگــی و بدشــكلی های کمترنــوک بینــی بــه  طــور چشــمگیری بهتــر شــدند.  PR جراحــی نــوک بینــی را بــا حفــظ کامــل غضــروف آالر یــک قــدم 
باالتــر میبــرد. ایــن کار عملكــرد را بهبــود می بخشــد، مشــكالت احتمالــی را کاهــش می دهــد و هرگونــه اصالحــات در آینــده را  ســاده تر می کنــد. 

1. plane
2. subperichondrial
3. Subperichondrial-subperiostal
4. alar
5. Sub-SMAS(Superficial musculoaponeurotic system)
6. Dorsal hump
7. Open roof
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توالی جراحی
ــد.  ــد را در روش هــای اســتاندارد عمــل خــود ادغــام کنن ــد به جــای جایگزینــی کامــل، فن هــای جدی ــی، جراحــان بای ــون کل ــوان یــک قان به عن
sub-(بــرای مثــال، بیشــتر جراحــان در حــال حاضــر از دسترســی بــاز و کنــار زدن محافظه کارانــه ی زیرسیســتم عضله ای-آپونوروتیــک ســطحی
ــر  ــد، اکث ــک ســری از متخصصــان از دسترســی بســته اســتفاده می کنن ــن حــال کــه ی ــد. در عی ــرم اســتفاده می کنن SMAS(1 پوشــش بافــت ن
جراحــان بایــد بــه اســتفاده از دسترســی بــاز بــرای PR ادامــه دهنــد زیــرا تجســم چیــزی را کــه می توانــد ازلحــاظ تكنیكــی مراحــل ســختی در عمــل 
نگهــداری دورســوم باشــد را آســان تر می کنــد. بــا اینكــه برخــی جراحــان اکســپوز کــردن2 کامــل دورســوم اســتخوانی را بــرای فروکــردن اره هــای 
ــی  ــد. وقت ــه می دهن ــرای PR ادام ــتئوتومی ها ب ــدود و اس ــردن مح ــپوز ک ــتفاده از اکس ــه اس ــان ب ــر جراح ــد، اکث ــح می دهن ــک ترجی پیزو-الكتری

ــد. ــل رخ می ده ــیوه های عم ــرات در ش ــود، تغیی ــر می ش ــردی باتجربه ت ف

بیهوشی
ــد  ــد. بای ــرار می گیرن ــی ق ــل جراح ــت عم ــی تح ــی کمك ــده موضع ــتفاده از بی حس کنن ــی و  اس ــی عموم ــت بیهوش ــاران تح ــه بیم ــا هم تقریب
ــوه  ــر جی ــر 90 میلی مت ــتولی زی ــارخون سیس ــا فش ــیو ب ــی هایپوتنس ــی عموم ــاب از بیهوش ــن کت ــندگان ای ــر نویس ــه اکث ــید ک ــته باش ــر داش در نظ
ــیم  ــه تقس ــه مرحل ــن س ــه ای ــد ب ــی می توان ــی موضع ــق بی حس ــای تزری ــواًل تكینک ه ــد(. معم ــوع کنی ــر رج ــش چاک ــه بخ ــد. ) ب ــتفاده می کنن اس
شــود: )1( اســتاندارد بینــی )2( کمكــی بینــی بــرای PR و )3( بی حســی اطــراف بینــی3 گســترده اگــر قــرار بــر اکســپوز کــردن کامــل اســتخوانی 
ــم  ــر ک ــا مقادی ــی ب ــی موضع ــق cc8-6 بی حس ــا تزری ــوان ب ــی را می ت ــتی زیبای ــرای سپتوراینوپالس ــتاندارد ب ــق اس ــد. تزری ــی باش ــه عمق در صفح
ــالک  ــک »ب ــر جراحــان ی ــد(. اکث ــر رجــوع کنی ــه بخــش چاک ــی و ســپتوم انجــام داد )ب ــوازی صفحه هــای جداســازی بین در محــل برش هــا و م
منطقــه ای«4 بــر روی ذخیــره عروقــی بینــی انجــام می دهنــد کــه شــامل عــروق اینفراوربیتــال5، دورســال6 و بینــی بــا منطقــه اولیــه اطــراف آالر7 
می باشــد. تزریقــات کمكــی اختصاصــی PR شــامل نفــوذ عمیــق در نقــاط کلیــدی اســت )بــه بخــش ســابان رجــوع کنیــد(. بی حســی موضعــی 
بــرای جداســازی صفحــه عمقــی گســترده بــا اکســپوز کــردن کامــل ســقف اســتخوانی توســط محلــول تاموســنت رقیق شــده انجــام می شــود )بــه 

بخــش ایســت رجــوع کنیــد(.

اکسپوز کردن 
الیــه پوســتی در صفحــه ای تكــی توســط صفحــه زیرپریكندریوم-زیرپریوســتی )از ایــن بعــد SSP( بلنــد می شــود. جــراح می توانــد از دسترســی 
بــاز یــا بســته اســتفاده کنــد. ازنظــر اکثــر جراحــان مجربــی کــه دسترســی بــاز را ترجیــح می دهنــد، ایــن مرحلــه می توانــد نیازمنــد تغییــر ازصفحــه 
sub-SMAS ســطحی تر8 بــه صفحــه زیــر پریكندریــوم عمیق تــر باشــد. بااینكــه بســیاری از جراحــان فكــر می کننــد کــه جداســازی را به صــورت 
زیرپریكندریومــی انجــام می دهنــد، ولــی این گونــه نیســت. جــراح می توانــد اشــكاِل زیــر جداســازی sub-SMAS معمــول را بــاالی غضروف هــای 
ــده SMAS را در نیمــه جانبــی مشــاهده کــرد.  ــوان باقی مان ــه نظــر می رســند، ولــی می ت بینــی ببینــد. غضروف هــای آالر در نیمــه میانــی تمیــز ب
ظاهــرًا جداســازی صفحــه زیرپریكندریومــی حقیقــی در بــاالی دورســوم غضروفــی، ســطحی تمیــز و ســفید غضروفــی را نمایــان می کنــد. )چــپ( 

جداســازی sub-SMAS، )راســت( جداســازی زیرپریكندریومــی.

1. Sub-SMAS(Superficial musculoaponeurotic system)
2. exposure
3. paranasal
4. Field block
5. infraorbital
6. dorsal
7. perialar
8. Sub-SMAS(Superficial musculoaponeurotic system)
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ــروف آالر  ــده و غض ــت نخورده باقیمان ــوم دس ــر، پریكندری ــر چاک ــط دکت ــده توس ــی انجام ش ــی حقیق ــازی زیرپریكندریوم ــالف آن، در جداس برخ
ــتند(. ــكرول1 هس ــی اس ــان طول ــدی درون لیگام ــای کنج ــان دهنده غضروف ه ــاط نش ــردد )نق ــان می گ ــاالت SMAS نمای ــدون اتص ــز و ب تمی

اکسـپوز کـردن دورسـال را می تـوان  برحسـب صفحـه و طـول توضیـح داد. بااینكـه برخـی جراحـان همـان صفحـه اسـتاندارد sub-SMAS را 
 SSP سـالم و بـدون مشـكل اسـت. بنابرایـن، مـا روش بـرش STE بـاال آوردن کامـل PR ترجیـح می دهنـد )سـابان(، ولـی هـدف اصلـی جراحـی
پیوسـته را ترجیـح می دهیـم. طـول جداسـازی تقریبـًا بـه انتخـاب لـوازم جراحـی بسـتگی دارد---طـول محـدود )اسـتئوتومی ها( یـا بـرش وسـیع 
)دسـتگاه پیزو-الكتریـک(. دورسـوم حقیقـی بـرای ایجـاد تغییـرات کوچـک و اطمینـان از این کـه پوسـت دوبـاره صـاف قـرار بگیـرد، کنـار زده شـده 
اسـت. سـابان احسـاس می کنـد کـه تضعیـف پوسـت برای رهـا کردن اتصـاالت مهارکننـده و قرارگرفتـن بر روی دورسـوم تـازه جا گرفته مهم اسـت، 
برخـالف گـوال2 کـه اتصـاالت پوسـت رویـی را حفظ می کند. ازآنجایی که سـابان از اسـتئوتوم های مرسـوم اسـتفاده می کنـد، او ترجیـح می دهد که از 
جداسـازی محـدود بـرای اکسـپوز کـردن دورسـال اسـتفاده کند کـه معمـواًل در طول جانبی اسـتخوان های بینـی تمام می شـود )تقریبًا 1 سـانتی متر 
از هـر طـرف خـط میانـی دورسـال(. برعكس، جراحانـی که ترجیـح می دهند از دسـتگاه های پیزو-الكتریک اسـتفاده کنند یک جداسـازی گسـترده 
بـا قطـع3 کامـل سـقف اسـتخوانی غضروفی ایجاد می کننـد. تقریبًا تمام جراحانی که از اکسـپوز کردن گسـترده همراه با نگهداری دورسـوم اسـتفاده 
 SSP می کننـد از تـورم کـم بعـد از جراحـی و ریكاوری سـریع بیماران شـگفت زده شـدند. ایـن یافته متناقـض می تواند به چنـد دلیل باشـد: )1( برش
بـا حفـظ STE باعـث اختـالل کـم عروقـی می شـود، یـا )2( دورسـوم دسـت نخورده و سـالم به عنـوان »مانعـی« بـرای خون ریـزی از ناحیـه سـپتال 

عمـل می کنـد کـه به سـمت باال مـی رود )کوسـینس(.
1. Longitudinal scroll ligament
2. Gola
3. degloving
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جراحی سپتال
بــدون شــک، مهم تریــن تغییــر تكنیــک در PR، دسترســی جراحــی ســپتال/نگهداری دورســوم اســت. به طــور مفهومــی، جــراح بایــد بــا کمــک 
ــرای راینوپالســتی  ــرای نگهــداری و صــاف کــردن، برشــی متعــادل ایجــاد کنــد. پنــج تفــاوت بیــن جراحــی ســپتال اســتاندارد ب یــک پشــتیبان ب

زیبایــی و جراحــی ســپتال در PR  عبارتنــد از:
1. اکسپوز کردن زیرپریكندریوم محدودتر،

2. جداسازی نوار سپتال باال برای حذف قوز دورسوم و کاهش برجستگی دورسال،
3. تحرک بیشتر سپتال برای رها کردن تثبیت سپتوم منحرف شده،

4. تأکید بر جابه جایی سپتال به جای قطع سپتال، و
5. برداشت کمتر سپتال برای ماده پیوند. 

ــا بیــش از اکســپوز کــردن اســتاندارد  ــن مقــدار ممكــن )ســابان(، ت ــدار اکســپوز کــردن ســپتال و قطــع آن از کمتری ــرای مق مســلمًا، طیفــی ب
ــس( وجــود دارد. ــو پاری ــا بیشــترین حــد )جولیان )ایســت، کوســینس(، ت

همان طــور کــه ســابان گفــت، بــرش نــواری ســپتال اســتخوانی غضروفــی بــاال جــز الینفــک عمــل اســت و بایــد در برنامه ریــزی قبــل از عمــل 
ــا جراحــی ســپتال باشــد.  ــی ی ــد ترومــای شــدید پیشــین بین لحــاظ شــود ]ســابان و همــكاران. 2018.[ مســلمًا، کنتراندیكاســیون عمــل می توان
ازآنجایی کــه  PR نیــاز بــه بازســازی ســقف میانــی را حــذف می کنــد و مقــدار دفعــات پیونــد ریــم آالر را کاهــش می دهــد، بافــت پیونــدی کمتــری 

ــد.  ــرای پشــتیبانی ســپتال باقــی می مان الزم می شــود، و ســپتوم بیشــتری ب

)DP( نگهداری دورسوم
نــوع اســتئوتومی و روش تحــرک بــر اســاس مقــدار کاهــش دورســال و اولویــت جــراح می توانــد متفــاوت باشــد. ســه گام اصلــی در DP بــه شــرح 

زیــر اســت:

مرحله# 1 برش نوار سپتال
بــرش نــوار ســپتال بایــد دو دســتآورد بــرای مــا داشــته باشــند: بایــد تحــدب دورســوم را از بیــن ببــرد و فضــای الزم بــرای پاییــن آوردن برجســتگی 
دورســوم را فراهــم کنــد. اساســًا، منطقــه اصلــی »مفصــل« اســتخوانی غضروفــی اســت کــه توســط ســپتوم زیریــن حفاظــت می شــود. وقتــی ایــن 
تكیــه گاه بــرش داده می شــود، قــوز می توانــد کاهــش یابــد، حــذف شــود یــا حتــی بــه ســمت تقعــر رود. مقــدار بــرش نــوار ســپتال معمــواًل بــا مقــدار 
ــا  ــه و کج ــد. چگون ــوم را می ده ــتگی دورس ــری در برجس ــش 6 میلی مت ــازه کاه ــری اج ــپتال 6 میلی مت ــرش س ــب دارد: ب ــال تناس ــش دورس کاه
نــوار ســپتال بــرش داده می شــود؟ در ایــن زمــان جــراح بایــد روش هــای بــرش ســپتال را در عمــل کالســیک بــا push-down کوتــل بــا بــرش 
نــوار ســپتال ســابان مقایســه کند]کوتــل و همــكاران، 1958[. در اصــل، جراحــی ســپتال کالســیک کوتــل از بــرش سه قســمتی زیــر تشكیل شــده 

اســت )بــه ادامــه مطلــب توجــه فرماییــد(:
1. بــرش 4 میلی متــری گســترده عمــودی در محــل اتصــال غضروف-اســتخواِن غضــروف چهارگوشــه و اســتخوان اتموئیــد کــه از نقطــه اصلــی 

شروع شــده و تــا اســتخوان ومــر1 ادامــه دارد. 
2. برش مثلثی طولی در استخوان اتموئید زیر استخوان های بینی، و 

3. قطع نوار طولی از سطح زیرین غضروف چهارگوشه2، که قابل مقایسه با مقدار پایین آوردن دورسال مدنظر است.

1. vomer
2. quadrangular
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برعكس، برش نواری سپتال طولی بلند سابان با دو برش تكی ساده تر به همان اهداف می رسند )به ادامه مطلب توجه کنید(:
ــی  ــی فوقان ــمت جانب ــا در قس ــپتال غضروف ه ــال س ــطح اتص ــر س ــت از زی ــی درس ــرش غضروف ــكوپی، ب ــتقیم آندوس ــاهده مس ــت مش 1. تح
)نقطــهw(، تقریبــًا از 10 میلی متــری ســفالیک تــا زاویــه فرونتــال ســپتال )از این جــا بــه بعــد ASA( شــروع می شــود. بــا اســتفاده از قیچــی 
ــتخوان  ــودی اس ــه عم ــتخوان در صفح ــا اس ــه ب ــا وقتی ک ــد ت ــدا می کن ــه پی ــال ادام ــقف دورس ــر س ــا زی ــتقیم ت ــرش مس ــپ V، ب ــا تی ــز ب تی

اتموئیــد زیرپوشــش اســتخوانی تمــاس پیــدا کنــد. 
2. سپس برش دوم به موازات برش اول در سطحی پایین تر ایجاد می شود. 

ــه برنامه ریــزی قبــل از عمــل دارد. اســتفاده از تیــپ الویتــور جــوزف1،  ــد بــرش داده شــود بســتگی ب مقــدار و شــكل ســپتوم مداخلــه ای کــه بای
باعــث ایجــاد تفكیكــی بیــن غضــروف و اســتخوان می شــود و نــوار غضروفــی خــارج می شــود. ســپس، فورســپس داخــل بینــی صــاف بلیكســلی2با 
عــرض چهــار میلی متــر را درون فضــای ســپتال آزادشــده زیــر ســقف دورســال وارد کــرده و بخشــی از اســتخوان اتموئیــد را برمی داریــم. ایــن بــرش 
می توانــد بــا ایمنــی انجــام شــود چــون ایــن محــل از المینــا کریبریفورمیــس3 و قاعــده جمجمــه دور اســت. در ابتــدا کــه شــروع می کنیــم برش هــا 

بایــد به تدریــج انجــام شــود تــا از برش هــای اضافــی جلوگیــری شــود.

1. Joseph elevator
2. blakesly
3. Lamina cribriformis
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مرحله # 2 آزادسازی1 هرم استخوانی
جــراح می توانــد به طــور دلخــواه آزادســازی اســتخوان را بــه اســتئوتومی های کامــل بــرای قوزهــای کوچــک بــا فشــار روبــه پاییــن2 و 
اســتئوتومی های کامــل بــا بــرش وج جانبــی جهــت پاییــن دادن3 بــر قوزهــای بزرگتــر تقســیم کنــد. در همــه مــوارد، کل ســقف اســتخوانی بــا قطــع 
هــرم اســتخوانی بینــی از زائــده فرونتــال اســتخوان ماگزیــالری و خــار بینــی اســتخوان فرونتــال »یكپارچــه«4 آزاد می شــود. ایــن حرکــت نیازمنــد 
ــت و  ــم اس ــی LDO( let-down( مه ــی PDO( push-down( و جراح ــل از جراح ــت. درک کام ــی اس ــی و افق ــل جانب ــتئوتومی های کام اس

ــد.  ــد دی ــه بع ــوان آن را در صفح می ت
ــح  ــی کــه زیرپوســتی انجام شــده ترجی ــا اســتئوتومی هــای کامــل جانب ــا PDO را ب ــی، م ــا کاهش هــای حداقل ــورد قوزهــای کوچــک و/ی در م
می دهیــم. بــرای اســتئوتومی جانبــی تیــپ اســتئوتوم بایــد نســبت بــه کنــاره دیــوار اســتخوانی عمــود باشــد. یــک بــرش افقــی حقیقــی بــرای بهتــر 
جــا رفتــن ســطح اســتخوانی مهــم اســت و حرکــت push-down را تســهیل می بخشــد و درعین حــال خطــر نازکــی بیش ازحــد قاعــده را کاهــش 
می دهــد. ســپس، بــرش عمــودی زیرپوســتی خــار بینــی اســتخوان فرونتــال انجــام می شــود. یــک اســتئوتوم دو میلی متــری از طریــق پوســت بــه 
نازیــون5 وارد می شــود و اســتئوتومی ریشــه ای افقــی بینــی کامــل می شــود. برش هــای اضافــی افقــی را می تــوان از انتهــای ســفالیک اســتئوتومی 

جانبــی، رو بــه بــاال بــه ســمت نازیــون زد. نتیجــه بایــد تحــرک کامــل هــرم اســتخوانی باشــد کــه اجــازه حرکــت افقــی را می دهــد. 
اگــر پاییــن دادن بیشــتر  هــرم اســتخوان الزم باشــد )بیــش از mm 4(، پــس LDO بــا ایجــاد بــرش وج اســتخوانی و مثلثــی شــكل زائــده فرونتــال 
اســتخوان ماگزیــال بیشــتر ترجیــح داده می شــود. ایــن بــرش بایــد در ســطح پاییــن و کنــار در شــیار نازوفاشــیال انجــام شــود تــا هرگونــه برجســتگی 
ــال را تضعیــف  ــده ماگزی ــدا  قســمت عمقــی زائ ــد. دسترســی داخــل بینــی اســتفاده می شــود کــه در ابت قابل لمــس و قابل مشــاهده جلوگیــری کن

1. mobilization
2. Push-down
3. Let-down
4. En bloc
5. nasion



16 

کــرده و ســپس بــه دنبــال آن تضعیــف زیرپریوســتی خارجــی تــا قســمت شــروع جلویــی تانــدون کانتــال1 میانــی انجــام می شــود. ســپس وج هــای 
ــی را  ــده ای جانب ــرش قاع ــن ب ــود. ای ــرش داده می ش ــیال ب ــه فاش ــطح صفح ــرف س ــر دو ط ــال در ه ــتخوان ماگزی ــال اس ــده فرونت ــتخوانی زائ اس
ــا حتــی دســتگاه های پیزو-الكتریــک انجــام داد. وقتــی  ــا فورســپس اســتخوانی رانــژور2 ی ــا دیــد مســتقیم ی ــا اســتئوتوم هــای دقیــق ب می تــوان ب

وج هــای اســتخوانی بــرش داده شــدند، هــرم اســتخوانی می توانــد آزادانــه پاییــن بیایــد تــا بــر روی اســتخوان ماگزیــالری قــرار بگیــرد. 

مرحله # 3 پایین آوردن دورسوم
در ایــن مرحلــه از جراحــی بــرش نــوار ســپتال و بــه دنبــال آن اســئوتوم ســقف اســتخوانی کامــل شــده اســت؛ کل هــرم اســتخوانی  کامــاًل متحــرک 
اســت. حــاال دورســوم غضروفــی اســتخوانی  می توانــد پاییــن آورده شــود یــا بیــن دو زائــده فرونتــال اســتخوان ماگزیــال بــا اســتفاده از ســه مرحلــه 

بعــدی فشــرده شــود:
1. آزادسازی افقی کل بینی،

2. فشرده کردن طرفین استخوانی سقف بینی به صورت متقارن، و 
3. اجرای حرکت رو به پایین هرم استخوانی در حفره بینی

در PDO، دیوارهــای جانبــی بینــی بــه ســمت داخــل زائــده فرونتــال اســتخوان ماگزیــال ســر می خورنــد، درحالی کــه ســقف غضروفــی اســتخوانی 
ــرار  ــی ق ــط میان ــپتال خ ــزی س ــال مرک ــر روی کالوم ــی ب ــرم بین ــام LDO، ه ــن انج ــی رود. در حی ــن م ــده پایی ــپتوم باقی مان ــر روی س ــال ب دورس

ــرد.  ــرار می گی ــال ق ــتخوان ماگزی ــال اس ــده فرونت ــر روی زائ ــتخوانی ب ــی اس ــای جانب ــار دیواره ه ــه در کن ــرد درحالی ک می گی
بنابرایـن، طـول جدیـد بینـی توسـط سـطح جدید سـپتوم که به عنـوان کالومـال مرکزی در قـاب بینی عمل می کند، مشـخص می شـود. اگـر پایین 
دادن بیشـتر الزم باشـد، یـک نـوار غضروفـی دیگـری از سـپتوم را می تـوان به صـورت تدریجـی بـرش داد تا وقتـی به نتیجـه موردنظر برسـیم. در این 
زمـان، مهـم اسـت کـه سـپتوم فوقانـی را در زیـر ناحیـه-K بررسـی کنیـم تـا از لقـی جلوگیـری کنیـم. اگر ایـن اتفاق افتـاد، برش بیشـتر سـپتوم زیر 
خلفـی بایـد تحـت دید مسـتقیم برای کنترل شـكل نهایی دورسـوم انجام شـود. مـا تصحیح بیش ازحـد در نزدیكی نقطـه کلیدی را ترجیـح می دهیم، 
ولـی از بـرش زیـاد از حـد غضـروف در ناحیـه بـاالی تیپ اجتنـاب می کنیم چون می تواند باعث بدشـكلی زین اسـبی شـود. نوارهـای غضروفی برش 

خـورده را می تـوان بـرای مصـارف بعـدی به عنـوان بافـت پیوندی، معمـواًل برای اسـترات3 یا بافت پیونـدی ریم اسـتفاده کرد. 
ــه ای  ــر الزم باشــد، بخی ــت. اگ ــد تثبیت شــده اس ــا ســوزن ران ــل ب ــه 4.0 ویكری ــا دو بخی ــک ی ــا ی ــک ASA ب ــن نزدی دورســوم در ســپتوم زیری
نایلونــی زیرپوســتی می توانــد از طریــق UlCهــا و ســپتوم قــرار بگیــرد کــه وضعیــت موردنظــر را حفــظ می کنــد و از خــارج بــه پانســمان بوردونــت4 
بخیــه می شــود؛ یــا ســوراخی کوچــک در هــر دو طــرف اســتخوان های بینــی می توانــد دریــل شــود و بخیــه میــان اســتخوانی وارد شــود. اگــر الزم 
باشــد تغییــرات تیــپ بعــدًا انجــام می شــود. ازآنجایی کــه تحت فشــار قــرار گرفتــن دورســوم موقعیــت و چرخــش تیــپ را تغییــر می دهــد، همیشــه 
بهتــر اســت کــه  جراحــی راینوپالســتی را بــا تعدیــل ســقف اســتخوانی شــروع کنیــم. در بیمــاران دارای دورســوم بــا برجســتگی زیــاد، پاییــن دادن 
ــر اســاس قوانیــن ســاده تر ریاضیــات می شــود. در ایــن مــوارد اجبــاری اســت کــه  ــر ب ــاز می کنــد کــه باعــث دورســوم بلندت ســقف، ناحیــه-K را ب

بخشــی از زاویــه جدیــد فرونتــال ســپتال را بــرش دهیــم  تــا بتوانیــم تیــپ را بچرخانیــم. 

تعدیل تیپ
 به علل زیر جراحی راینوپالستی نگهدارنده نشان دهنده تغییری بزرگ در دسترسی جراحان در جراحی تیپ است:

1. اکثر غضروف های آالر حفظ شده و رزکسیون غضروفی به حداقل می رسند،
2. لیگامان های تیپ حفظ شده و نیاز به بازسازی بخیه ها به حداقل می رسند، و 

1. Canthil
2. rongeur
3. strut
4. bourdonnet
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3. اکسپوز کردن زیرپریكندریومی بدشكلی طوالنی مدت اسكار و نازکی STE و غضروف های آالر را به حداقل می رساند.
 بــر اهمیــت جداســازی زیرپریكندریومــی در بــاالی غضروف هــای آالر بــه علــت نتایــج کوتــاه و طوالنی مــدت آن  نمی تــوان بیش ازحــد تأکیــد 
ــكل  ــا ش ــا بخیه ه ــی ب ــتند و به راحت ــر هس ــا انعطاف پذیرت ــه غضروف ه ــد ک ــان می ده ــای آالر نش ــوم از غضروف ه ــردن پریكندری ــاال ب ــرد. ب ک
می پذیرنــد. جراحــان مجــرب تفــاوت زیــاد و حتــی چالش هایــی را در این کــه غضروف هــا چــه مقــدار در پاســخ بــه بخیه هــا انعطاف پذیرتــر 
ــد، برخــالف  ــس از جداســازی زیرپریكندریومــی اســتفاده می کنن ــد پ ــا ســوزن ران ــه PDS  6-0  ب ــخ بخی ــر جراحــان از ن ــد. اکث هســتند، می یابن
نــخ بخیــه PDS 5-0 بــا ســوزن کات کــه پــس از جداســازی sub-SMAS اســتفاده می شــود. دسترســی زیرپریكندریومــی، همچنیــن بــه جــراح 
ــد  ــود، بای ــر می ش ــكار کمت ــث اس ــی باع ــازی زیرپریكندریوم ــه جداس ــد. ازآنجایی ک ــظ کن ــپ را حف ــف تی ــای مختل ــا لیگامان   ه ــد  ت ــازه می ده اج
ــرای اصالحیه هــای بعــدی قــرار دهــد. همچنیــن چــون هیــچ جداســازی واقعــی  ای در  ــری ب تشــكیل بوســای1کمتری بدهــد و دسترســی تمیزت
STE نبــوده اســت و هیــچ آســیبی بــه الیــه SMAS وارد نشــده اســت، پــس نازکــی STE بایــد محــدود بــه اثــرات بــاال رفتــن ســن باشــد و نــه بــه 

آســیب جراحــی. 
ــه آناتومــی بیمــار و خواســته های زیبایــی، بســیار متغیــر می باشــد. بااین حــال، حفــظ  مســلمًا، جراحــی تیــپ به شــدت پیچیــده اســت و بســته ب
غضروف  هــای آالر تغییــر مهــم در جراحــی تیــپ را نشــان می  دهــد، کــه می توانــد باعــث تیــپ طبیعی  تــر و اصالحیه  هــای کمتــر و ســاده تر شــود. 
مشــارکت  های گروبــر2، اوزمــان3، چاکــر4، دیویــس5 و دیگــران بســیار مهــم بــود. شــاید بهتریــن نمونــه ایــن تغییــر مفهومــی و تكنیكــی در دسترســی 
ــد قــرار گرفتــن آالر پروجكشــن ســفالیک اســت کــه تصــور  ــه نظــر می رســند علــت اصلــی ب ــد قــرار گرفتــن آالر باشــد. در حــال حاضــر، ب مــا، ب
می شــود کــوروس جانبــی بــه ســمت کانتــوس میانــی جهــت گرفتــه اســت. توریومــی6 آن را به عنــوان زاویه ســازی کــوروس جانبــی از خــط میانــی 
بــا انــدازه کمتــر از 30 درجــه تعریــف کــرده اســت کــه در آن زاویــه ایدئــال 45 درجــه اســت ]توریومــی و اشــر 2015[. وی از تغییــر موقعیــت کــوروس 
ــادی کــه عمــل  ــه دفــاع کــرده اســت. امــا ازنظــر جراحــان زی ــادی از بدشــكلی های تیــپ در مــوارد اولیــه و ثانوی ــرای درمــان تعــداد زی جانبــی، ب
تغییــر موقعیــت کامــل کوروس هــای جانبــی را انجــام داده انــد، لحظــه  ای وجــود دارد کــه آرزو می کننــد هرگــز ایــن کار را نمی کردنــد. بــاال بــردن 
کــوروس هــای جانبــی و میانــی و بــه دنبــال آن تغییــر موقعیــت باعــث جهت گیــری لندمــارک هــای تیــپ می شــود و بــه بازســازی کامــل تیــپ نیــاز 
دارد. به بیان دیگــر هــدف اصلــی درســت کــردن کــوروس جانبــی بــود، ولــی کابــوس، نیــاز بــه ســاخت مجــدد تیــپ بینــی زیبایــی اســت کــه قبــل 
ــا کوروس هــای جانبــی نیــاز  ــا خــوب بــوده اســت، درنهایــت جراحــان ایــن ســؤال را از خــود می پرســند کــه آی از ایجــاد جابه جایــی نســبتًا خــوب ی
بــه تغییــر موقعیــت دارنــد؟ چاکــر و دیویــس به طــور مجــزا بــه ایــن نتیجــه ی مشــابه رســیدند کــه تغییــر موقعیــت الزامــی نیســت؛ تحت فشــار قــرار 
دادن بــا بخیــه ســاده در ســمت داخــل کــوروس جانبــی مشــكل را حــل می کنــد. درصورتی کــه  ســفالیک ریزکشــن وجــود نداشــته باشــد و کشــش 
در ســمت داخــل اســترات باشــد، نیــازی بــه تغییــر موقعیــت کــوروس جانبــی نیســت. دیویــس )دیویــس2015( بــر مزایــای عملكــردی تحت فشــار 
قــرار دادن دیــوار جانبــی بــا اســتفاده از تثبیــت دام هــا7 بــرای بافــت پیونــدی گســترده ســپتال تأکیــد کــرده اســت. همان طــور کــه در ســابقه پزشــكی 

مــورد زیــر مشــاهده می شــود، تغییــرات اساســی زیبایــی را می  تــوان بــا تغییــر موقعیــت غضروف   هــای آالر کامــاًل حفظ شــده بــه دســت آورد.

مطالعه مورد
مـردی 25 سـاله بـا نژاد اسـپانیایی درخواسـت راینوپالسـتی کرده اسـت. او تغییرات اساسـی بـرای حذف تیپ آویزان و سـوراخ های پهـن و نمایان 
را درخواسـت کـرده اسـت. کلیـد تحلیـل کانسـپت three-crus اسـت. بـه لحـاظ آناتومـی غضروف هـای االر نرمـال هسـتند ولـی بـه سـمت پاییـن 

1. bossa
2. Gruber
3. Ozman
4. Caker
5. Davis
6. Toriumi
7. dome
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چرخیده  انـد تـا تیـپ گـره ماننـد 1 را ایجـاد کننـد. مهم تریـن قسـمت بدشـكلی کـه بیشـتر به چشـم می آیـد، رأس ریـم سـوراخ  ها در بـاالی زاویه تیپ 
در نمـای جانبـی اسـت. همان طـور کـه خواهیـد دیـد، هیـچ بـرش یـا شـكافی در غضروف های آالر نیـاز نیسـت؛ به جـای آن هرکدام از سـه کوروس 

مرتب شـده و تغییـر موقعیـت داده می شـوند تـا بـه ایدئـال آناتومی/زیبایی دسـت یابند.

فن های جراحی از مراحل زیر تشكیل شده است:

مرحله # 1 تحلیل تیپ
انطبــاق زیبایی هــای ســطحی بــر آناتومــی زیریــن نشــان می دهــد کــه c` ســه میلی متــر پاییــن رأس ســوراخ اســت. شــیب کالومــالر 80 درجــه 

اســت. ایــن عمــل بــرای عمــودی کــردن فــوت پلیت هــا و جلــو بــردن قســمت کالومــالر کــوروس میانــی بــه ســمت بــاال اســت.

مرحله # 2 کوروس میانی
زبانــه و شیار2تعدیل شــده )TIG( بــرای بــاال بــردن فــوت پلیــت هــا بــه ســمت ســپتوم کــودال و بــرای تصحیــح شــیب کالومــالر انجــام شــد. 

عــالوه بــر آن c` تــا ASA باالبــرده شــد تــا بــا بــاالی ســوراخ تناســب داشــته باشــد.

1. Snarl tip 
2. Tongue in groove(TIG)
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مرحله # 3 ایجاد دام1
بخیه هــای دامــی ســفالیک ســاده CDS( ) در دام هــای آناتومــی وارد شــدند. ایــن افزایــش ارتفــاع از طرفیــن نبــود چــون بااتصــال طبیعــی بیــن 

شــكاف دام و کــوروس جانبــی تناســب داشــت.

مرحله #4 بافت پیوندی سپتوکالومالر
بافــت پیونــدی ســپتوکالومالر 30در8 میلی متــری بــه ســپتوم دمــی و کــوروس میانــی بخیــه زده شــد. این یــک بافــت پیونــدی گســترده ســپتال 

نبــود، چــون گسترشــی وجــود نداشــت.

مرحله #5 تحت فشار قرار دادن کوروس جانبی
ــه بافــت پیونــدی ســپتوکالومالر زده شــدند. ایــن مدیالــی کــردن اتصــال غضــروف کــوروس اکسســوری جانبــی را  بخیه هــا از قســمت دامــی ب

صــاف کــرده و دریچــه دهلیــزی را حفــظ نمــود.

مرحله # 6 تعدیل قاعده
ــم آالر  ــدی ری ــه دنبــال جایگیــری بافــت پیون ــا عــرض ناســتریل را ب ــن زمــان عمــل ســینچ ســه میلی متــری ناســتریل2 انجــام می شــود ت در ای

کاهــش دهــد.
توجــه: هیــچ آناتومــی غیرطبیعــی وجــود نــدارد، فقــط ســاختار طبیعــی در جــای نادرســت بــوده کــه بایــد در جــای طبیعــی خــود قــرار گیــرد و 
پشــتیبانی شــود. تحــرک کامــل و تغییــر موقعیــت کــوروس الزامــی نبــود. همچنیــن دورســوم طبیعــی حفــظ شــد و بافــت پیونــدی رادیكــس اضافــه 

شــد.

1. dom
2. Nostril


