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چكيده
هقدهه :اس اغلی تزیي ػَارؼ خزاحی سیجبیی ثیٌی ادم ٍ اویوَس پزی اٍرثیتبل پس اس خزاحی است .لتزال اٍستئَتَهی اغلیتزیي
ػبهل ایدبد ایي ػَارؼ است .در استئَتَهی اًذًٍبسال هیتَاى لجل اس استئَتَهی اثتذا سبة پزیَستبل تًَل ایدبد وزد ،ثب ایي پیصفزؼ
وِ استئَتَهی آسیت ووتزی ثِ ثبفتّب ٍارد وٌذ ٍ هیشاى ادم ٍ اویوَس پس اس ػول وبّص پیذا وٌذ .ایي هكبلؼِ ثِ هٌظَر همبیسِ
هیشاى ادم ٍ اویوَس در دٍ حبلت استئَتَهی ثب ٍ ثذٍى تًَل سبة پزیَستبل اًدبم ضذ.
روش بررسي :در ایي هكبلؼِ  102ثیوبر تحت ػول خزاحی سیجبیی ثیٌی لزا ر گزفتٌذ .در ّز ثیوبر در یه سوت ثب اًتخبة تػبدفی
لجل اس لتزال اٍستئَتَهی ،تًَل سبة پزیَستبل تَسف پزیَست الَاتَر ٍ در سوت همبثل لتزال استئَتَهی ثذٍى سبة پزیَستبل تًَل
ایدبد ضذ .ثمیِ خزاحی در ّز دٍ سوت یىسبى اًدبم ضذ .ثیوبراى در رٍسّبی دٍم ٍ ّفتن پس اس ػول خزاحی ٍیشیت ضذًذ ٍ هیشاى
ادم ٍ اویوَس پزی اٍرثیتبل تَسف خزاحی وِ اس سوت دارای تًَل سبة پزیَستبل ثی اقالع ثَدً ،وزُدّی ضذُ ٍ ًتبیح هَرد همبیسِ
لزار گزفتٌذ.
ًتبيج :قجك آًبلیش آهبری اًدبم گزفتِ ،راثكِ هؼٌی داری ثیي هیشاى ادم پزی اٍرثیتبل در سوت دارای تًَل سبة پزیَستبل ٍ سوت
فبلذ تًَل سبة پزیَستبل در رٍسّبی دٍم ٍ ّفتن پس اس ػول خزاحیٍ ،خَد ًذاضت(ّ .)P value=0/096 ٍ P value=0/252وچٌیي
راثكِ هؼٌیداری ثیي هیشاى+اویوَس پزی اٍرثیتبل در سوت دارای تًَل سبة پزیَستبل ٍ سوت فبلذ تًَل سبة پزیَستبل در رٍسّبی
دٍم ٍ ّفتن پس اس ػول خزاحی هطبّذُ ًطذ(.)P value=0/783 ٍ P value=0/094
ًتيجهگيری :ثب تَخِ ثِ ًتبیح ثِ دست آهذُ در ایي هكبلؼِ ارتجبـ هؼٌیداری ثیي ایدبد تًَل سبة پزیَستبل ٍ هیشاى ادم ٍ اویوَس
پزی اٍرثیتبل در رٍسّبی پس اس ػول خزاحی ٍخَد ًذارد ٍ هیشاى آى را ثیطتز یب ووتز ًویوٌذ.
واشههبی کليدی :ریٌَپالستی ،لتزال استئَتَهی ،تًَل سبة پزیَستبل
 -1استبدیبر ،فًق تخصص جزاحی پالستیک ،داوشگبٌ علًم پششکی کزمبن
 -2داوشیبر ،متخصص جزاحی عمًمی ،داوشگبٌ علًم پششکی کزمبن
 -3رسیذوت جزاحی عمًمی ،گزيٌ جزاحی عمًمی ،بیمبرستبن افضلی پًر کزمبن
* (وًیسىذٌ مسئًل)؛ تلفه ،11113133114 :پست الکتزيویکیgraypackage@yahoo.com :
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هقدهه
ضخػیت هیدّذ .ضىل ظبّزی ثیٌی حبغل ٍیژگیّبی

خزاحی سیجبیی در ایزاى است وِ ثب اًگیشُّبی هختلف(ػوذتبً

چْبرچَة ثیٌی (استخَاىّب ،غؿزٍفّب ٍ سپتَم) ٍ ثبفت ًزم

اغالح فزم غَرت ٍ اغالح ػولىزد تٌفسی) اًدبم هیگیزد .سبثمِ

پَضبًٌذُ آى است( .)1ثیٌی در ثیي توبم اخشای غَرت ،دارای

اػوبل خزاحی سیجبیی ثیٌی ثِ  2500تب  3000سبل لجل اس هیالد

ثیطتزیي ًمص در ّبرهًَی ٍ تٌبست چْزُ است ٍ وَچهتزیي

ٍ هزتجف ثب اغالح دفَرهیتی در ضىستگی ثیٌی ثز هیگزدد(.)5

تغییزات در ضىل ظبّزی آى هَخت ثیطتزیي تأثیزات در ظبّز

در توبم ایي هذت سهبى قَالًی رٍش اًدبم ریٌَپالستی در

افزاد هیضَد .ثیٌی ًمكِ ػكف یه سَم ثبالیی ٍ پبییٌی غَرت

حبل تغییز ٍ تىبهل ثَدُ است .اهزٍسُ رٍشّبی اًدبم ایي ػول

است( .)1قجیؼی ثَدى سبختبر ٍ ٍیژگیّبی ثیٌی ّوچٌیي ثزای

خزاحی ثِ دٍ دستِ ولی خزاحی ثبس یب اوستزًبل یب تزاًس

ػولىزد تٌفسی ،حس ثَیبیی ،حس چطبیی ٍ غحجت وزدى

ولَهالر ٍ خزاحی ثستِ یب اًذًٍبسال تمسین هیضًَذ .در ّز دٍ

ًزهبل حبئش اّویت فزاٍاى است(.)1-3

حبلت اس اغلیتزیي ضىلّبی ػول خزاحی ریٌَپالستی ،ادم ٍ

ثِ قَر ولی ٍ ثِ ػٌَاى یه هجٌب ،در ضىل ظبّزی ثیٌی اس
اثزٍّب تب ًَن ثیٌی یه اًحٌبی هالین ٍخَد دارد .قَل ثیٌی

اویوَس پزی اٍرثیتبل پس اس خزاحی است وِ ثزای ثیوبر آسارًذُ ٍ
ًبخَضبیٌذ است(.)6-8

یه سَم فبغلِ خف رٍیص هَ تب چبًِ است ٍ یب ثِ ػجبرت

یىی اس هزاحل اغلی ریٌَپالستی در ّز دٍ رٍش ثبس ٍ یب ثستِ

دیگزی سِ چْبرم حذفبغل سیز ثیٌی تب چبًِ ٍ ػزؼ ثیٌی در

پس اس اغالح لَس ٍ ًَن ثیٌی اًدبم لتزال استئَتَهی ثِ هٌظَر

لبػذُ ثیٌی ثِ اًذاسُ فبغلِ دٍ چطن است یب  %70قَل ثیٌی ٍ

اغالح ٍ تزهین ّزم ثیٌی هیثبضذ .لتزال استئَتَهی اغلیتزیي

یب یه پٌدن ػزؼ غَرت( .)4ثزآهذگی ثیٌی رٍی غَرت ثِ

ػبهل ادم ٍ اویوَس پزیاٍرثیتبل پس اس ػول خزاحی ریٌَپالستی

غَرت یه هثلث ثب تٌبست اثؼبد  3:4:5است یب ثب یه لبًَى سز

است ٍ اس سَی دیگز اًدبم آى ثزای رفغ اضىبالت لَس ثیٌی ٍ

اًگطتی در حذ ًبسیَى(پیَستگبُ استخَاى ًبسال ثب سٍائذ

ثبریه وزدى ّزم ثیٌی در ثسیبری اس هَارد اختٌبةًبپذیز

استخَاى فزًٍتبل)  10هیلیهتز ٍ در حذ  20 Rhinionهیلیهتز

است(.)9-11

ٍ در حذ لبػذُ ثیٌی  30هیلیهتز است( .)1دٍ سَم فَلبًی

اس هَارد هَرد ثحث رٍش اخزای لتزال استئَتَهی است .لتزال

ثیٌی در ٍالغ اس دٍ گٌجذ تطىیل ضذُ است .ثبالیی اس

استئَتَهی ثِ دٍ رٍش پزوَتبًئَس یب اوستزًبل یب پزفَراى ٍ یب

استخَاىّبی ًبسال ٍ پبییٌی اس غؿزٍفّبی فَلبًی خبرخی ٍ

رٍش اًذًٍبسال ثِ غَرت خكی لبثل اًدبم است( .)1استئَتَهی

لسوت غؿزٍفی سپتَم ثیٌی تطىیل ضذُ است .هحل اتػبل

ثِ رٍش اًذًٍبسال هیشاى ادم ٍ اویوَس پزیاٍرثیتبل ووتزی ًسجت

ایي دٍ ً Rhinionبم دارد .استحىبم ٍ حفظ ظبّز ثیٌی ثز ػْذُ

ثِ رٍش خبرخی ایدبد هیوٌذ ٍ اس رٍشّبی ضبیغ لتزال

ایي دٍ لَس است( .)1اس دیگز فبوتَرّبی ظبّزی ثیٌی هیتَاى

استئَتَهی است(.)12-14

ثِ هیشاى ثزآهذگی ًَن ثیٌی اضبرُ وزد وِ ایذُآل آى است وِ

ثِ هٌظَر وبّص هیشاى ادم ٍ اویوَس پزیاٍرثیتبل راّىبرّبی

ثِ اًذاسُ قَل لت فَلبًی در ًوبی لتزال ثبضذ .در ًوبی تحتبًی

سیبدی هَرد استفبدُ لزار گزفتِ است .اس خولِ ایي هَارد هیتَاى

ًیش لبػذُ ثیٌی ثبیذ ثِ ضىل یه هثلث هتسبٍیالسبلیي

ثِ استفبدُ اس استزٍئیذّب حیي ٍ پس اس خزاحی ،ووپزس سزد

ثبضذ( .)1در افزاد گًَبگَى ایي فبوتَرّب هتغیز است ٍ ضىل

پس اس خزاحی ،اػوبل فطبر رٍی هَؾغ ٍ چست سدى رٍی ثیٌی

ثیٌی ثب غَرت ّز فزد سٌدیذُ هیضَد ٍ غحت ػولىزد

اضبرُ وزد(.)15-20

تٌفسی ٍ ثَیبیی ثیٌی در وٌبر ٍیژگیّبی ظبّزی اس اّویت
ٍیژُای ثزخَردار است(.)1
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ثیٌی ػؿَی ّزهی ضىل است وِ ثِ غَرت ٍ چْزُ

خزاحی سیجبیی ثیٌی(ریٌَپالستی) یىی اس ضبیغتزیي اػوبل
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لجل اس اًدبم لتزال استئَتَهی ًیش هَرد آسهبیص لزار گزفتِ است

وبهل ٍ اخذ رؾبیتًبهِ آگبّبًِ ٍارد هكبلؼِ گزدیذًذ .در ّوِ

وِ دیذُ ضذُ تأثیزی در وبّص هیشاى ادم ٍ اویوَس ًذارد(.)18

ثیوبراى آسهبیص ّبی هزثَـ ثِ  PT,PTT,INR ٍ CBCاًدبم ٍ

ّوچٌیي ثبثت ضذُ وِ وَرتَى ثب دٍس ثبال ٍ دفؼبت سیبد پس اس

ثزرسی گزدیذ ٍ ضزح حبل وبهل ٍ سبثمِ خبًَادگی اس اختالالت

ػول ریٌَپالستی وبٌّذُ هیشاى ادم ٍ اویوَس پزی اٍرثیتبل

خًَزیشی دٌّذُ اخذ ضذ.

هیثبضذ( .)19سزد وزدى اقزاف ثیٌی ٍ چطن ًیش وبٌّذُ هیشاى
ادم ٍ اویوَس پزیاٍرثیتبل است(.)20

دارٍّبی هػزفی ثیوبراى وٌتزل ضذ .هؼبیٌِ ػوَهی ثذى ًیش
ثب تأویذ ثز اختالالت خًَزیشی دٌّذُ اًدبم گزفت .توبهی

اهب ػلیرغن راّىبرّبی هَخَد ٍ پیطٌْبدیّ ،وچٌبى ادم ٍ

ثیوبراًی وِ ٍارد ایي هكبلؼِ ضذًذ ،ضوبرش پالوت ٍ تستّبی

اویوَس پزیاٍرثیتبل اس اغلیتزیي هَارد ًگزاىوٌٌذُ ثیوبراى

اًؼمبدی قجیؼی داضتٌذ ٍ سبثمِای اس اختالالت خًَزیشی دٌّذُ

هیثبضذ ٍ ّیچ یه اس راّىبرّب ًتَاًستِ ثِ قَر لكؼی هبًغ ایي

در خَد ٍ خبًَادُ خَد ًذاضتٌذ ٍ ثیوبریّبیی اس لجیل

ػبرؾِ ضَد( .)12-20اس سبیز راّىبرّبی پیطٌْبدی ثزای وبّص

ّیپزتبًسیَى ًیش ًذاضتٌذ ٍ دارٍّبی تغییز دٌّذُ پزٍفبیل

هیشاى ادم ٍ اویوَس پزیاٍرثیتبل پس اس ػول خزاحی ریٌَپالستی

اًؼمبدی ثذى هبًٌذ آسپزیي هػزف ًویوزدًذ ٍ در هؼبیٌِ آىّب

در رٍش اًذًٍبسال لتزال استئَتَهی ،ایدبد سبة پزیَستبل تًَل

یبفتِای ثِ ًفغ اختالالت خًَزیشی دٌّذُ ٍخَد ًذاضت.

لجل اس اًدبم استئَتَهی است .ثب ایي فزؼ وِ ثب ایدبد ایي تًَل،

ولیِ ثیوبراى تَسف یه خزاح فَق تخػع پالستیه ٍاحذ

پزیَست ثلٌذ ضذُ ٍ سبلن ٍ دست ًخَردُ ثبلی هیهبًذ ٍ ّن ثب

تحت ػول خزاحی ریٌَپالستی لزار گزفتٌذ .توبم خزاحیّب ثِ

وبّص آسیت ٍاردُ هَخت وبّص ادم ٍ اوی هَس دٍر چطن

رٍش ثبس اًدبم ضذ ٍ پس اس اغالح لَس ثیٌی ٍ در هزاحل

هیضَد ٍ ّن ایٌىِ پزیَست ثِ غَرت یه هبًغ در ثزاثز گستزش

اًتْبیی ػول ثِ رٍش اًذًٍبسال تحت لتزال استئَتَهی ،تَسف

ّوبتَم ػول وزدُ ٍ آى را هحذٍد هیوٌذ(.)1 ،21-23

لتزال اٍستئَتَم ،در ّز دٍ سوت غَرت ،لزار گزفتٌذ .در ّز

اهب همبالت در ایي هَرد ون ضوبر ٍ ًتبیح آىّب ؾذ ٍ ًمیؽ

ثیوبر در یه سوت ثِ غَرت تػبدفی لجل اس لتزال

است ثِ قَری وِ در ثزخی همبالت _ثز خالف ایذُ اٍلیِ ایدبد

اٍستئَتَهی ،تًَل سبة پزیَستبل تَسف پزیَست الَاتَر ایدبد

سبة پزیَستبل تًَل_ ایدبد آىّب افشایص دٌّذُ هیشاى ادم ٍ

گزدیذ ٍ در پزًٍذُ ثیوبر ثجت ضذ ٍ در سوت همبثل تًَل سبة

اویوَس پزیاٍرثیتبل داًستِاًذ( ٍ )21،22در ثزخی همبالت دیگز

پزیَستبل ایدبد ًگزدیذ .ثمیِ هزاحل خزاحیّب ثِ سجه ٍاحذ

ایدبد آى را وبٌّذُ هیشاى ادم ٍ اویوَس پزی اٍرثیتبل پس اس

اًدبم ضذ .ثِ ایي تزتیت  102هَرد لتزال استئَتَهی ثب سبة

ریٌَپالستی داًستِاًذ( .)23در ًتیدِ خزاحبى پالستیه ثز

پزیَستبل تًَل ٍ  102هَرد ثذٍى سبة پزیَستبل تًَل ثِ

اسبس تدزثِ خَد هوىي است اس ایي رٍش استفبدُ ثىٌٌذ یب

دست آهذ .در پبیبى یه اسپلیٌت رٍی ثیٌی لزار دادُ ضذ .ولیِ

ًىٌٌذ.

خزاحیّب تحت ثیَْضی ػوَهی اًدبم ضذ ٍ در توبم ثیوبراى

حست ثز ایي هَارد ایي هكبلؼِ قزاحی ضذ تب ثب حدن

لیذٍوبئیي  %2ثِ ّوزاُ اپیًفزیي ثب رلت  1ثِ ّ 100شار در

ًوًَِای ثبال ٍ لبثل لجَل ،تأثیز ٍالؼی ایدبد تًَل سبة پزیَستبل

هَؾغ تشریك گزدیذّ .یچ یه اس ثیوبراى در حیي ػول یب در

لجل اس اًدبم لتزال استئَتَهی را ثز هیشاى ادم ٍ اویوَس

ّفتِ اٍل پس اس آى استزٍئیذ دریبفت ًىزدًذ .ثیوبراى در

پزیاٍرثیتبل پس اس ریٌَپالستی ثسٌدین.

رٍسّبی دٍم ٍ ّفتن پس اس ػول خزاحی تَسف خزاح دیگزی

روش بررسي

وِ اقالػی اس ٍخَد یب ػذم ٍخَد تًَل سبة پزیَستبل در ّز

ایي هكبلؼِ اس ًَع وبر آسهبیی ثبلیٌی است .تؼذاد ً 102فز اس

سوت ثیٌی ًذاضت ٍیشیت ضذًذ ٍ هیشاى ادم ٍ اویوَس پزی

ثیوبراى هزاخؼِوٌٌذُ خْت اًدبم ػول خزاحی ریٌَپالستی ثِ
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ٍ( Karaضىل  )1،2وِ دارای  4درخِ ثزای ادم ٍ  3درخِ ثزای

سبة پزیَستبل دستِثٌذی گزدیذًذ ٍ ثب همبیسِ دٍ دستِ

اویوَس هیثبضذ ،هَرد سٌدص لزار گزفت ٍ ثجت ضذ( .)8در

آهبری ثب آسهَى  Chi-squareتَسف ًسخِ  21اس ًزم افشار

پبیبى ثب تكبثك دادُّبی ثجت ضذُ ٍ اقالػبت هزثَـ ثِ سوت

 SPSSهَرد ارسیبثی لزار گزفتٌذ ٍ  P value< 0/05هؼٌیدار در

ایدبد تًَل سبة پزیَستبل در ّز ثیوبر ،دادُّب ثِ غَرت درخِ

ًظز گزفتِ ضذ.

ضىل  :1درخِثٌذی ادم پس اس ػول (.)8

ضىل  :2درخِثٌذی اویوَس (.)8

ًتبيج
 18تب  34سبل لزار داضتٌذ.

در هكبلؼِ اًدبم ضذُ تؼذاد  102ثیوبر هَرد خزاحی ٍ ارسیبثی
لزار گزفتٌذ .اس ایي تؼذاد ً 15فز( )%14/7هزد ٍ ً 87فز()%85/3

فزاٍاًی ٍ درخِ ادم دٍر چطن در رٍسّبی دٍم ٍ ّفتن پس اس

سى ثَدًذ .ووتزیي سي  16سبل ٍ ثیطتزیي سي  49سبل ثب

ػول خزاحی در سوتّبی دارای تًَل سبة پزیَستبل ٍ فبلذ آى

هیبًگیي سٌی  %26/25ثَد %80 .ثیوبراى در داهٌِ سٌی

در خذٍل  1آٍردُ ضذُ است.

خذٍل  : 1تَسیغ هیشاى ادم دٍر چطن در رٍسّبی دٍم ٍ ّفتن پس اس ػول خزاحی در سوت دارای تًَل سبة پزیَستبل ٍ سوت فبلذ آى

فراواًي
درجه ادم

درخِ اٍل
درخِ دٍم
درخِ سَم
درخِ چْبرم
هدوَع

روز دوم در سوت

روز دوم در سوت

روز هفتن در سوت

روز هفتن در سوت

دارای توًل

فبقد توًل

دارای توًل

فبقد توًل

هطلق

ًسبي

هطلق

ًسبي

هطلق

ًسبي

هطلق

ًسبي

18
45
32
7
102

%17/6
%44/1
%31/4
%6/9
%100

20
34
41
7
102

%19/6
%33/3
%40/2
%6/9
%100

89
12
1
0
102

%87/3
%11/8
%0/9
%0
%100

84
17
1
0
102

%82/4
%16/7
%0/9
%0
%100

فزاٍاًی ٍ درخِ اویوَس دٍر چطن در رٍس ّبی دٍم ٍ ّفتن

فبلذ آى در خذٍل  2آٍردُ ضذُ است.

پس اس ػول خزاحی در سوتّبی دارای تًَل سبة پزیَستبل ٍ
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ادم ٍ اویوَس پزیاٍرثیتبل ثب تَخِ ثِ ٍخَد یب ػذم ٍخَد تًَل
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خذٍل  :2تَسیغ هیشاى اویوَس دٍر چطن در رٍسّبی دٍم ٍ ّفتن پس اس ػول خزاحی در سوت دارای تًَل سبة پزیَستبل ٍ سوت فبلذ آى

فراواًي
درجه اکيووز

دارای توًل

فبقد توًل

دارای توًل

فبقد توًل

هطلق

ًسبي

هطلق

ًسبي

هطلق

ًسبي

هطلق

ًسبي

33
24
45
102

%32/4
%23/5
%44/1
%100

25
29
48
102

%24/5
%28/4
%47/1
%100

77
23
2
102

%75/5
%22/5
%2
%100

78
20
4
102

%76/5
%19/6
%3/9
%100

قجك آًبلیش آهبری اًدبم گزفتِ ،راثكِ هؼٌیداری ثیي

ایدبد وزد؛ اهب داًستِ ّبی هب در هَرد آى وبهل ًیست ٍ در

هیشاى ادم پزی اٍرثیتبل در سوت دارای تًَل سبة پزیَستبل

ثزخی همبالت _ثز خالف ایذُ اٍلیِ ایدبد سبة پزیَستبل

ٍ سوت فبلذ تًَل سبة پزیَستبل در رٍس دٍم پس اس

تًَل_ ایدبد آى را افشایص دٌّذُ هیشاى ادم ٍ اویوَس

ػول خزاحیٍ ،خَد ًذاضت(ّ .)P value=0/252وچٌیي

پزی اٍرثیتبل داًستِ اًذ( ٍ )21،22در ثزخی همبالت آى را

ایي راثكِ در هَرد هیشاى ادم پزیاٍرثیتبل در سوت دارای

وبٌّذُ هیشاى ادم ٍ اویوَس پزی اٍرثیتبل پس اس ػول خزاحی

تًَل سبة پزیَستبل ٍ سوت فبلذ تًَل سبة پزیَستبل در

ًبم ثزدُ اًذ(.)23

رٍس ّفتن پس اس ػول خزاحی ًیش هؼٌیدار ًجَد
(.)P value=0/096

در ایي هكبلؼِ اثز ایدبد سبة پزیَستبل تًَل لجل اس اًدبم
لتزال استئَتَهی ثز هیشاى ادم ٍ اویوَس پزیاٍرثیتبل در

در خػَظ هیشاى اویوَس پزیاٍرثیتبل در سوت دارای تًَل

رٍسّبی پس اس ػول خزاحی هَرد ارسیبثی لزار گزفت وِ

سبة پزیَستبل ٍ سوت فبلذ تًَل سبة پزیَستبل ،تفبٍت

حست ثز ًتبیح ثِ دست آهذُ در ایي هكبلؼِ ارتجبـ

هؼٌیداری ثزای رٍس دٍم پس اس ػول خزاحی ٍخَد

هؼٌی داری ثیي ایدبد تًَل سبة پزیَستبل ٍ هیشاى ادم ٍ

ًذاضت( .)P value=0/094ایي اختالف در هَرد هیشاى اویوَس

اویوَس پزی اٍرثیتبل در رٍسّبی پس اس ػول خزاحی ٍخَد

پزیاٍرثیتبل در سوت دارای تًَل سبة پزیَستبل ٍ سوت فبلذ

ًذارد ٍ هیشاى آى را ثیطتز یب ووتز ًویوٌذ.

تًَل سبة پزیَستبل در رٍس ّفتن پس اس ػول خزاحی ًیش
ثیهؼٌی ثَد(.)P value=0/783

ثِ ًظز هی رسذ وِ ایدبد یب ػذم ایدبد تًَل سبة
پزیَست لجل اس اًدبم لتزال استئَتَهیٍ ،اثستِ ثِ تزخیح

بحث

خزاح است  .تدزثِ ای وِ در ایي هكبلؼِ ثِ دست آهذ ایي

خزاحی سیجبیی ثیٌی(ریٌَپالستی) یىی اس ضبیغتزیي اػوبل

ثَد وِ در سوتی وِ تًَل سبة پزیَستبل ایدبد هی ضذ،

خزاحی سیجبیی در ایزاى است .اس اغلیتزیي ػَارؼ ػول

احتوبل آسیت ًبخَاستِ ثِ ثبفت ّبی ًزم اقزاف ووتز ثَد

خزاحی ریٌَپالستی ادم ٍ اویوَس پزیاٍرثیتبل پس اس خزاحی

وِ ث ِ ًظز هی رسیذ ثِ دلیل رٍ اًی ٍ راحتی حزوت

است وِ ثزای ثیوبر آسارًذُ ٍ ًبخَضبیٌذ است(.)6-8

استئَتَم ثبضذ.

ثزای وبّص ادم ٍ اویوَس پزی اٍرثیتبل راّىبرّبی سیبدی

در هكبلؼِ وبرا ٍ ّوىبراى در سبل  2005ثز رٍی  18ثیوبر،

هَرد استفبدُ لزار گزفتِ است .رٍش اًذًٍبسال اس رٍش ّبی

اثز ایدبد سبة پزیَستبل تًَل ثز هیشاى ادم ٍ اویوَس پزی هَرد

ضبیغ لتزال استئَتَهی است .پیطٌْبد ضذُ است وِ در ایي

ارسیبثی لزار گزفتِ وِ ًتیدِ آى افشایص هیشاى ادم ٍ اویوَس

رٍش ثزای وبّص هیشاى ادم ٍ اویوَس پزی اٍرثیتبل پس اس

پزی اٍرثیتبل هتؼبلت ایدبد سبة پزیَستبل تًَل گشارش ضذُ

ػول خزاحی لجل اس استئَتَهی اثتذا سبة پزیَستبل تًَل

است(.)21
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درخِ اٍل
درخِ دٍم
درخِ سَم
هدوَع

روز دوم در سوت

روز دوم در سوت

روز هفتن در سوت

روز هفتن در سوت
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ًتيجه گيری

 اثز، ثیوبر50  ثز رٍی1391 در هكبلؼِ لبؾی پَر در سبل

ُ ًفز102 در پبیبى ثب تَخِ ثِ حدن ًوًَِ لبثل لجَل

ایدبد سبة پزیَستبل تًَل ثز هیشاى ادم ٍ اویوَس پزی هَرد

 ثِ ًظز هیرسذ هیتَاى چٌیي ثزداضت،ِهَخَد در ایي هكبلؼ

ٍ ارسیبثی لزار گزفت وِ ًتیدِ آى افشایص هؼٌی دار ادم

وزد وِ سبة پزیَستبل تًَل ثِ ػٌَاى راّىبری ثزای وبّص

اویوَس پزی اٍرثیتبل ٍ اویوَس سبة وبًدبوتیَال گشارش

هیشاى ادم ٍ اویوَس پزی اٍرثیتبل پس اس ریٌَپالستی ًبوبرآهذ

.)22(ضذ

 لذا ایدبد یب ػذم.است اهب هَخت افشایص آى ًیش ًوی ضَد

در هكبلؼِ الؼزفبج ًتیدِ چٌیي ثِ دست آهذُ ثَد وِ ایدبد

ایدبد آى هی تَاًذ ثستِ ثِ تزخیح خزاح ٍ ثٌب ثِ دالیلی دیگز

سبة پزیَستبل تًَ ل لجل اس اًدبم لتزال استئَتَهی هَخت

ثبضذ ثذٍى ًگزاًی اس ای ٌىِ ایي الذام هَخت تطذیذ ػَارؼ

وبّص هیشاى ادم ٍ اویوَس پزیاٍرثیتبل پس اس ریٌَپالستی

.ضَد

.)23(هیضَد
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Abstract
Introduction: Postoperative periorbital edema and ecchymosis is one of the main complication of

rhinoplasty. This complication is mostly due to lateral osteotomy. During performing the endonasal lateral
osteotomy, with the goal of reducing injury to surrounding tissues and reducing the postoperative edema and
ecchymosis. The aim of this study goal was to determine whether creating a subperiosteal tunnel before
lateral osteotomy had an effect on postoperative periorbital edema and ecchymosis.
Methods: 102 patients were included in the study. They were underwent rhinoplasty. In each patients

lateral osteotomies were carried out bilaterally, after creating a subperiosteal tunnel with periosteum elevator
on a randomly chosen side and without creating a subperiosteal tunnel on the other side. The rest of the
procedure was similar bilaterally. The patients were examined on the 2nd and 7th days after surgery. The
levels of edema and periorbital ecchymosis were score by a different surgery who was unaware of the side
with the periosteal tunnel, and the results were compared together.
Results: According to the data analysis, there was no statistically significant difference between the

severity of periorbital edema at the side with subperiosteal tunnel and the side without it on the 2nd and 7th
days after surgery (P value=0/096 and Pvalue=0/252, respectively). There was not found any statistical
significant between periorbital ecchymosis at the side with subperiosteal tunnel and the side without it on the
2nd and 7th days after surgery (P value=0/783 and Pvalue=0/094, respectively).
Conclusions: Creating a subperiostal tunnel before lateral osteotomy in rhinoplasty does not influence on

the severity of postoperative edema and ecchymosis.
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