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 Aesthetics   and   Aging          4                    پیری و مختصات زیبایی.                                                                 

 A.New paradigm                                               5یک برداشت جدید.                                                                   

عامل اصلی پیری  ,برای درک این برداشت جدید.باید بسیاری از آموزشهای قبلی را فراموش کرد. تئوریهای قبلی  6 

لزا ,( دانسته ( GRAVITYدر اثر نیروی جاذبه   ,فقط نزول تدریجی عناصر نرم تشکیل دهنده صورت ,صورت انسان را 7 

درمان اصلی می دانستند که درواقع ,اشت پوست اضافی  را جراحی کشیدن صورت و کشیدن ابرو و جراحی پلک با برد 8 

کارهمه این جراح ها کشیدن و برداشت بافتهای اضافی و تا خورده و نزول کرده است ولی برداشت جدید اعتقاد دارد  9 

بعلت از دست دادن حجم ,در اثر چروکیدگی و جمع شدن صورت  ,سالگی بیشتر  05که پیر شدن بخصوص در زیر  10 

ولی بعد از نه نزول بافتهای نرم در اثر جاذبه ,چربی و عضله می باشد,تاندونها ,نرم صورت مثل عناصر پوست  بافتهای 11 

سالگی عامل جاذبه و نزول روی بافته های حجم از دست داده و شل شده اثر گذاشته و آ نها را پایین کشیده و  05 12 

 13 آویزان می کند و حتی حجم استخوانها نیز کم می شود .

سالگی عامل نزول بعالوه کاهش حجم  05سالگی کاهش حجم کل بافتها و بعد از  05عامل اصلی پیری در قبل از  یعنی 14 

پس باید با  ,سالگی به بعد کم کم چربی و بافتهای نرم دیگر صورت از بین میروند  52-50است یعنی با افزایش سن از  15 

د تا پیری به جوانی تبدیل شود . یک برنامه دقیق تزریق چربی تقویت شوند و حجم از دست رفته دوباره برگرد 16 

وجود دارد   F.A.M. FAT AUTO GRAFT . MUSCLE INGECTIONآناتومیک برای دوباره جوان سازی صورت به اسم  17 

 18 چربی خود فرد در عضالت صورت او به عنوان بستر گیرنده چربی تزریق می شود. ,که در آن به طور سیستیمیک 

از درمان اشتباه در پیری و از دست دادن حجم که خود را به صورت زیادی ظاهری پوست نشان  ,یک مثال عبرت آموز   19 

تبدیل انگوری پر با پوستی صاف و کشیده به کشمش چروکیده شده حجم از دست داده است که اگر بخواهیم  ,می دهد 20 

و صاف به یک عدس کوچک و صاف تبدیل میشود پوست این کشمش را بدون پر کردن آن صاف کنیم انگور درشت  21 

.ینی اگر انواع اعمال جراحی زیبایی کشیدن را بدون برگرداندن حجم از دست رفته که حداقل قسمتی از عامل پیری  22 

است انجام دهیم درواقع پوست به ظاهر اضافی چروکیده را بر داشته ایم و خود را با حجم کم تطبیق داده ایم پس برای  23 

وان سازی صورت انواع اعمال جراحی صرفا" بر اساس کشیدن و بر داشتن ولی بدون برگرداندن حجم از دست دوباره ج 24 

رفته همه پاسخ ها را نمی دهند که در واقع علت  نام گذاری این کتاب به اسم تزریق چربی  25 

به  ( این است که حتی اگر مثل گروهی از جراحان اعتقاد ( COMPLEMENTARY.FAT  GRAFTINGمکمل 26 

دوباره جوان سازی فقط با تزریق چربی نداریم حتما" این روش را به همراه سایر اعمال جراحی بکار ببریم  یعنی  27 



کشیدن و برداشت بعالوه تزریق چربی در یک جلسه یا در مواردی که در بعضی نواحی نمی شود در یک جلسه انجام  28 

 29 انجام نداده در دو جلسه انجام دهیم           داد یا امکان برداشت و تزریق در یک جلسه بوده و جراح 

 30 
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 A.B 1-1 36شکل 

 37 

 38 پلک باال و پایین به همراه  blepharoplastyعکس خانمی که سالها قبل تحت عمل جراحی کشیدن و برداشت تنها بصورت 

Cervicofacial.rhytidectomy  قرار گرفته که اال رقم بهبود قابل توجه اگر تزریق چربیautologous  هم بشود نتایج زیبایی او بسیار بهتر خواهد شد 39 

. 40 

 41 

( که در اثر حجم ناشی از پیری اطراف چشمها  در باال و پایین (hollowedout- eyesچشمان گود افتاده و بیرون زده  42 

ره جوانی بدون شک منظ ,خالی شده و لذا چشم بیرون زده دیده می شود که برداشت پوست و چربی با بلغارو پالستی  43 

به صورت نمی دهد نیز انواع کشیدن نواحی صورت هر چند درست انجام شده باشد گاهی به جای جوان سازی یک  44 

نتیجه غیر طبیعی جراحی شده به صورت می دهد پس برگشت یک صورت پیر به حالت جوانی و طبیعی غیر جراحی  45 

 46 چیزی بیشتر از کشیدن الزم دارد .     



 A –B           47 -2-1شکل 

 48 

.A ( بیماری که عمل کشیدن گردن و صورت انجام دادهCERVICOFACIAL RHYTIDECTOMY احساس می کند که در نواحی گردن و خط) 49 

.ولی با تزریق چربی    .   Bشده ولی ظاهر صورت او جوان نشده ( بهتر(contour( از نظر شکل و قوام (JAWLINEفک او از وسط چانه تا زیر گوش  50 

 51 دو طرف صورت بیمار احساس میکند که بیشتر شبیه دوران جوانی خود شده است. PERIORBITALو ناحیه  MIDFACEدر 

 52 

 53 

 54 

( که از نظر full face fat transfer)˒به کل تزریق تمام صورت با چربی   VOLUM EXPANTION))    آیا افزایش حجم 55 

 56 ?می تواند جایگزین کامل سایر کارهای جوان سازی صورت بشود ˒علینکی بسیار معنی دارد و برجسته است 

ولی به علت  ˒( به تنهایی کافیست f.f.f.Tتزریق چربی بشکل تمام صورت ) ˒با اینکه در خیلی از موارد پیری صورت  57 

زریق شده چربی سانتریفوژ شده ( و نیز برای اینکه چربی در محل ت ᶜᶜ055نیاز به چربی زیاد  خالص شده ) بیشتر از  58 

که خود ˒طوالنی دوام بیاورد )زنده بماند ( می باید با کانولهای باریک در کانالهای باریک و متعدد تزریق انجام شود  59 

و ازکانالهای کمتر بعالوه اعمال کشیدن و  باعث عوارضی مثل : اوم طوالنی و اکیموز می شود لذا گاهی تزریق کمتر 60 

 61  .ج خوب را بدون عوارض زیاد بدست می دهدبرداشت یعنی روشهای قدیمی همان نتای

 A-B    3-1 62شکل



 63 

 64 شده و برای بهتر شدن وسط صورت تزریق چربی کرده است . Faceliftعکس قبل و بعد از عمل بیماری که برای اصالح پایین صورت 

سایر کارهای ˒هدف این کتاب چگونگی ادغام تزریق و پیوند با یک جراحی دیگر زیبایی در صورت است . ولی اگر جراح  65 

زیبایی را بلد نباشد می تواند فقط پیوند چربی انجام دهد پس نباید بیماران را از دریچه فقط یک روش دید بلکه باید  66 

اتومی خاص دو بیمار از مخلوط روشها استفاده کرد . کاهی فقط  تزریق  تمام روشها را بلد بوده و بر اساس خواست و  آن 67 

f.f.f.t نرم می شود وگاهی فقط جراحی های کشیدن و برداشت(lifting) "ولی اکثراmostly) )   مخلوط  این دو روش 68 

A-B 4-1شکل        .و بهتر است  الزم بوده 69 

 70 

-A عکس قبل از عمل بیماری با کاهش کلی وشدید حجم صورتSignificant.global.facial volum.loss))   -B عکس بعد از عمل  با تزریقF.F.F.T      با استفاده از 71 

 72 سانتی متر مکعب چربی سانتریفوژن شده 36

 73 

و  ˒درکی جدید از پیری صورت و دیدن کارهای قدیمی جوان سازی و زیبایی صورت از این دریچه  ˒پس هدف این فصل 74 

است .هدف از درمان صورت پیر خالص کردن بیمار از چروکهای نابجا و   volum enhancementلذا مطرح کردن  75 

جوان دیده شدن است . مثال" در بلکه درک این نکته است که چه چیزی عامل  ˒و مسائل مشابه نبوده ˒بافتهای آویزان  76 



ولی صورت کشیده و سفت شده  ˒( مستقیم و بدون گودی می شود ( jaw lineخط فک˒یک عمل کشیدن صورت   77 

 78 الزاما"ظاهر جوانی نمی دهد و بیمارمثل گذشته اش دیده میشود و حس می کند که هنوز پیر است .

 79 

-framing and shape) )2حجم بافت ها و شکل آنها  -0ست اساس فرق در پیر یا جوان دیده شدن شامل مسائل زیر ا 80 

 81   خطوط و چروک -froming the eye) )4( شکل اطراف چشم  (  highlights and shadowsنقاط سایه و نقاط روشن

lines and wrinkles))  گانه را کامل روشن می کند و نوع جراحی  4این تغیرات  ˒دیدن عکسهای بیمار از جوانی تا 82 

 83             صحیح را تعیین می کند .

 84 دراژگراویتی   + کاهش حجم  = صورت مستطیل –نزول                                  

 85 

 volum and shape 86                                                                                               حجم و شکل : -1

 87 

یا همان تغییرشکل صورت در اثر کاهش حجم و نزول بافتها در اثر گراویتی باید دانست که ایجاد خطوط و ترکهای   88 

مثل سرخ پوستان یا کسانی که از زیر نور  ˒نانکه در بعضی نژادها چ ˒خفیف در طول زمان عامل پیر دیده شدن نیست  89 

این خطوط و ترکها در سنین جوانی هم هست ولی پیر دیده نمی شوند ,چون حجم ˒شدید کار می کنند مثل قایقرانها  90 

 91 بافت نرمی نرمال دارند و نزول بافت نرمی در سن جوانی ندارند .

ن خطوط و ترکها ی خفیف نبوده , بلکه کاهش حجم و تغیرات شکل ,نزول پس اساس تبدیل از جوانی به پیری ای  92 

سالگی توسط یک بیننده در واقع اختراق بین حجم و شکل بافت  00تا  00بافتهای نرم است . تشخیص فرق بین سنین  93 

 94 سالگی هنوز چروک و خطوط ظاهر نشده اند ) مگر کسانی که آسیب 60تا  00نرم صورت است .پبخصوص در سن 

شدید نورانی یا سایر موارد تخریبی پوست را داشته باشند یا لباسی بپوشند که روی سن پوست اثر بگذارد ( ولی ما  95 

 96 قادر هستیم این دو سن را اختراق بدهیم که علت اختراق , تغییر در حجم و شکل بافتهای صورت است .

ساسا" بعلت کاهش حجم ناشی از کاهش کلی در سالگی  اولین تغیر بطرف پیری را ا  60تا  00اکثر افراد از سن   97 

بافتهای نرم , احساس می کنند که باعث می شود صورت خشک تر , تراشیده تر )اسکلتی تر ( و با شیب بیشتر به  98 

 99 . هست  baby fatسالگی از دست می رود همان  60تا  00پایین و عقب نشان داده شود بافتی که در سن 

 100 

 101 
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 A-F  5-1   : 107شکل
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 109 

می باشند . کاهش بافت نرم  05-03-44-40-63-64نشانه سنین F تا A این عکسها نشان دهنده تغییرات پیشرونده ناشی از سن است . عکسها از 110 

Volumetric.loss)( که در اثر پیری ایجاد می شود صورتی را که در دهه دوم  )سالگی ( پر از  65-25babyfat  ( بودهA( در دهه سوم )سالگی  65-45 111 

تهتانی صورت عقب   ⅔تهتانی صورت , که  ⅔( به صورتی خشک تر , الغرتر ,اسکلتی تر و با شیب بیشتر به پایین صورت )در اثر کاهش حجم بافت نرم  112 

ه صورت , خالی شدن ریم اربیست سالگی کاهش حجم باعث اسکلتی تر شدن پیشروند صورت شده , که خود را ب 45بعد از ( C.B)رفتگی پیدا می کند . 113 

زایگوهای برجسته ولی با مقدار کم بافت نرم روی آن ) در جوانی برجستگی گونه مربوط به بافت نرم است ولی در  (hollow.orbital.rim)و بیرون زدن  114 

 115 نشان می دهد .  (( full.jowlتر غبغب کامل و نهایتا" در سنین باال  ( ( frejowl.sulcusپیری مربوط به استخوان ماالر ( ایجاد ناوران جلو غبغب

 jowl ) 116غبغب سگ =(

سالگی پیری  00-60با توجه به متناوب بودن اعداد سن در کتاب , کال" از مجموع کتاب استنباط می شود که در سن  117 

اثر سالگی به بعد عامل سقوط بافتهای نرم در  60و از   baby fatناشی از کاهش حجم است , بعلت از بین رفتن  118 

 119 گراویتی , با ادامه کاهش حجم همراه می شود .

سالگی , که همان خشک تر شدن  65-25در سن   baby fatاین تغیرات ناشی از , از دست دادن   ((mostاکثر خانمها  120 

-60و تراشیده تر شدن صورت می باشد را دوست دارندو از پیشنهاد تزریق چربی در این سن بدشان می آید . در سن  121 

در کسانی که ورزش شدید می کنند, یا بیماریهای خاص دارند , کاهش حجم بافت نرم ترمیم شده و قیافه ای الغر و  00 122 

می کند که ربطی به پیری سنی طبیعی ندارد. دراین افراد را اصلی جوان سازی برگرداندن  حجم است , و زشت  پیدا  123 

به بعد علت پیری دوگانه می شود یعنی عامل نزول بافتهای  صورت  60دونوع عمل جراحی کشیدن معنی ندارد . از سن  124 

ه به نوع فرد در بعضی ها نزول بافتی  خیلی مشخص در اثر گراویتی  به عامل کاهش حجم اضافه می شود . که البته بست 125 

است و در بعضی  ها کاهش حجم  شدیدتر است . این دو عامل پیری , حالت سه گوش و قلبی شکل صورت را که  126 

 127 مخصوص جوانی است , به حالت دراز مستطیلی یعنی چهار گوش تبدیل می کند .

 128  1-6شکل 
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( حالت تیپیک (jaw.line( در طول خط فکی  (facial .tissue.descent( به همراه نزول بافتی صورت( midfaceاز دست دادن حجم در وسط صورت  130 

 131 .پیری را ه چهار گوش است ایجاد می کند

squaring))Midface   از نظر آناتومی خالص و در رینوپالستی قسمتی از صورت است که بین دو خط موازی عبور از 132 

التر نرمال است ( قرار دارد ,  نه قاعده کلومل در اثر اختالالت کدرال سپتوم و خارته گالبل و قاعده آالی بینی)آالی با 133 

( جابجا می شود و ثابت نیست ولی قاعده آال ثابت تر است .در آناتومی جراحی (anterior.nasal.spineامی بینی  134 

مرژن )لبه تحتانی ابرو ( و لبه  همین آناتومی می باشد که در آن کل ابرو در  midfaceرینوپالستی هم , منظور از  135 

الترال به باال قوس زده و از ریم اربیت باالتر می رود ولی در  %05مریال ابرو در زنان ) در زنها ابرو در %05تحتانی  136 

الترال  %05مرژن ابرو در تمام طول خود روی ریم اربیت قرار دارد و کشیدن ابرو در خانمها زمانی انجام می شود که  137 

ه و روی ریم اربیت قرار بگیرد .( , کل پلک باال ,چشم , پلک پایین ,ناحیه تمپورال و کل گونه ها و کل بینی در پایین آمد 138 

mid face  قرار می گیرند ولی در جراحی انواعlifting  منظور ازmidface  قسمتی از صورت است که بین دو خط موازی 139 

 140 عبور از قاعده 

 141 

چشم , کل  %05میلیمتر باالتر از کانت مریال است یعنی  2آالی بینی و دوکانتوس الترال واقع می شود ) کانت الترال  142 

را   midfaceمحسوب می شود در جراحی تزریق چربی نیز منظور از   upper faceپلک باال و ناحیه تمپورال جزء  143 

یعنی برجسته     Glabellaدر نظر گرفته می شود  lifting به  midfaceبوده و در جراحی بلفا دوپالستی نیز  liftingبه 144 

 sapereilliary 145ترین نقطه پیشانی در پایین و وسط آن , وسط در محل تالقی دو قوس فوق مژهای یا فوق چشمی



arech) با لمس  ( که قابل رویت و لمس هستند قرار داد و نقطه شروع زاویه نازو فرد نتال می باشد این نقطه حتما" باید 146 

در مریضها مشخص شود , چون ممکن است در خانمها در نگاه و لذا در عکسها دیده نشود ولی در مرژن بعلت عالئم  147 

مریال در پایین پیشانی و باالی ریم اربیت قرار  %05جنسی ثانویه برجسته تر است .آرچهای سوپر سیلیری  فقط در  148 

که در جراحی زیبایی کمتر مطرح است از گالبل یا کانت  upperfaceاین الترال ادامه نمی یابند . بنابر %05دارند و به  149 

بینی برجسته ترین   mentonاز قاعده االی بینی تا نقطه lowerfaceخارجی تا محل رستنگاه مو محسوب شده ,و 150 

نها و نقطه در محل تالقی دو سطح قدامی و تحتانی چانه در روی پوست می باشد.غیر از شل شدن و افتادگی کیتاما 151 

بافتها در نواحی سه گانه صورت از دست دادن حجم در میدفیس )بافت نرم و چربی ( نقش مهمی در تبدیل صورت  152 

جوان سه گوش قلبی شکل به صورت پیر چهار گوش مستطیلی دارند که بعضی ها نقش کاهش حجم را مهمترین می  153 

باعث ایجاد حالت چهار  jowlو ایجاد  prejowl.suleusاز اطراف دهان و چانه و  lower faceدانند کاهش حجم در  154 

تحتانی صورت می شود هدف جوان سازی برگرداندن حالت چهار گوش به حالت سه گوش قلبی بوده  ⅓گوش مردانه در 155 

 156 ⅓تحتانی صورت به طرف چشم معطوف شود )از بین بردن حالت چهار گوش مردانه ناشی از پیری ⅓تا با این کار نگاه از 

 157 (تحتانی صورت 

 A-B-C-D  7-1 158 شکل

 159 



 160 

A-B 03: عکس خانمی ( ساله با عالئم تیپیک پیری شامل کاهش حجمSOFt.tissue  depletion  و نزول در اثر گراویتی ) 161 

Gravitational.descent))C-D   درهر طرف صورت در ناحیه گونه و بوکال :Cheek-buccal)" تزریق شده و دو سال بعد تحت عمل  22( هر طرف 162 

سال بعد از عمل  C-D    2در پره جدول سولکوس هر طرف شده است عکسهای  6کال" در ریم اربیت هر طرف و " 6به همراه تزریق " faceliftجراحی  163 

 164 .دوم گرفته شده است  

هم زمان چربی تزریق نمی کند هر چند که بعضی جراحان در محل دکوله یا عمیق تر در  LIFTINGدر محلهای  165 

LIFTING  تزریق چربی کم می کنند یا قطعاتی از چربی اضافی مثال" از محلJOWL   یا بوکال را به محلهای خالی و گود 166 

منتقل نمی کنند در برگرداندن صورت پیر چهار گوش به صورت جوان سه گوش قلبی شکل محل پوزشین ابرو نقش  167 

مدیال در مرد و  %05نع شود محل نرمال ابرو در حیاتی و اساسی دارد .محل ابرو می تواند این برگشت را تسحیل یا ما 168 

الترال در مردان روی ریم اربیت ولی در زنها باالی ریم اربیت است   %05زن در هر دو روی رینم اربیت بوده ولی در  169 

مریال  %05الترال در روی یا زیر ریم باشد یا در  %05( زمانی هست که در زنها (PTOTIC . BROWپتوز واقعی ابرو  170 

 171  مریال و یا الترال یا هر دو در زیر ریم اربیت باشد در این موارد پتوز , عمل  %05ریم قرار بگیرد و در مردان  زیر

brow lift  .172 مریال یا الترال یا هر دو یا بدون اندوسکوپ , می تواند حالت جوانی را برگرداند 

 A  1- 8  173شکل 

 174 

 175 

-A  ساله با پتوز مادرزادی ابرو ,  65زنی-B  از عمل اندوسکوپیک کشیدن ابرو , بدون عمل بلغارو پالستی پلک باال ) جهت برداشت پوست و چربی به بعد 176 

ربیت باال ,با ظاهر افافی پلک باال (. که چشمها بازتر شده و فریم قوی پیری اربیت , بعلت حفظ پری پلک باال , در اثر عدم اسکلتی و خالی کردن ریم ا 177 

 178 %05را" اضافی , به وسیله بلغارو پالستی ,حفظ شده و تارمی فوقانی ظاهر شده ,فاصله ابرو با تارمی زیاد شده و در عدم برداشت پوست و چربی ظاه

بلکه ابرو را  الترال پلک حالت پری جوانی حفظ شده است .اگر در این بیمار با بلغاروپالستی پلک باال , پوست و چربی کم شود , نه تنها بهبود نمی دهد 179 

الترال آن در بین %05یکتر کرده و ریم اربیت باال را خالی کرده و بیماررا پیرتر و زشت تر می کند یکی از عالئم جوانی ,پری پلک باال از به چشم نزد 180 

 181 الترال ابرو و چشم است .  05%



 182 

الترال آن با افزایش حجم ابرو بهتر برمی گردد و در  %05در اکثر بیماران , حالت پری تیپیک جوانی ابرو بخصوص در  183 

جلو چشم جراح با ادامه تزریق در این ناحیه ابرو به باالتر رانده می شود بررسی عکسهای دوران جوانی ,برای این  184 

بی جا , مثل بلغاروپالستی بی جا که پلک باال را اسکلتی می کند, باعث اسکلتی شدن  Browliftبررسی ,ضرورت دارد  185 

 186  ( شده و صورت را پیرتر نشان می دهند.( skeletonizationابرو

 187 

 188 

 A-B 9-1  189شکل 

 190 

و بلغاروپالستی پلک باال کرده است , که اسکلتی شدن ابرو و پلک باال ,یک حالت غیر طبیعی و پیر در او   Brow liftعکس قبل و بعد از عمل زنی که  191 

 192 ایجاد کرده است .

های تازه در جوانی سایه کم یا لیفت ولی در پیری سایه ایجاد شده یا تشدید می شود , یعنی نقاط روشن کمترمی شود  در همان عمل سایه ها یا سایه  193 

 194 ه .ایجاد شد

 195 

 high lights and shadows                                                                                        196سایه روشن ها :                 -2

                                              197 

و روشن عمیقا" به حجم وشکل در صورت وابستگی یعنی نقاط روشن یا محدب و نقاط سایه یا مقعر . مسئله نقاط سایه  198 

دارد . از دست دادن حجم دراثر کاهش بافت نرم و تغییر شکل صورت در اثر نزول گراویتی که صورت را دراز و  199 

باعث تبدیل   jowlمستطیلی می کند . در پیری  بافتهای شل شده با گراویتی به پایین کشیده می شوند مثل ایجاد  200 



ی به نقاط سایه در پیری می شوند . یعنی نقاط روشن که کاراکتر جوانی هستند به نقاط سایه که نقاط روشن جوان 201 

 202 کاراکتر پیری هستند تبدیل می شوند .یا نقاط روشن کمتر و سایه  زیادتر شده یا سایه ای که نیست ایجاد می شود.

( که در جوانی پر است و خالی  ( lid. Cheek. Junctionبین پلک تحتانی و گونه a–مثال" سه ناحیه را مثال می زنیم .  203 

که در جوانی هست ولی گودی کمتری   naso labial line  محل    b-نیست و این دو یک واحد بوده لذا روشن است. 204 

 205 که در جوانی هست برجستگی کمتری دارد . nasolabial fold دارد و پشت ان

-c sulcus  prejowl ن است در پیری در که در جوانی نیست و نقطه روشA   بعلت کاهش حجم و سقوط چربی زیر عضله 206 

در زیر پوست روی   MALAR FATو نیز سطحی تر از آن چربی زیر جلوی  S.M.A.Sزیر  ( (S.O.O.Fاربیکوالرکولی در 207 

S.M.A.S  از یک طرف زیر این ناحیه خالی شده و از طرف دیگر بعلت شلی سپتوم  اوربیت تحتانی در پیری و لذا 208 

سودوهرنی چربی پری اربیتال باالی این ناحیه برجسته تر شده و لذا بین پلک تحتانی و گونه خالی شده سایه می دهد  209 

وبوکال و لذا برجستگی فولد نازولبیال از بعلت سقوط چربی ماالر B-ظاهر می شود . LID.CHEEKJUNCTIONیعنی  210 

بعلت ایجاد  Cطرفی و کاهش حجم لب باال از طرف دیگر خط نازولبیال گود تر شده و سایه بیشتری می دهد و در  211 

JOWL   از طرفی و کاهش حجم اطراف چانه سولکوس پری جول ظاهر می شود و سایه می دهد )کاهش حجم ,گودی و 212 

توسط لیگامانها نگهدارنده  TETHERING)و افسارشدن بافت نزول کردهدر اثر گراویتی ) تققر و لذا سایه می دهند 213 

,Retaining ligaments)  مثل ماندن چربی ماالربوکال در پشت لیگامان نازولدیال و ایجاد فولد نازولدیال باعث تغییر ) 214 

م  یا بدون اعمال کشیدن این گودیها و شکل شده و جمعا" نقاط سایه را تشدید کرده یا ایجاد می کنند که افزایش حج 215 

سایه های نابجا را کم کرده و نقاط روشن را بیشتر می کند یعنی در سایه ها و ایجاد مجدد نقاط روشن در سایه های  216 

 217 ایجاد شده یا تشدید شده . 

 A.B 11-1   218شکل       

 219 

A  عکس قبل از عمل خانمی ,که سالها قبلFACE LIFT   تقاضای کشیدن مجدد داشته ولی برتری تزریق چربی در این موارد به او شده و حاال دوباره 220 

 221 یاداوری شده و پذیرفته .

-B   "بعد از تزریق کالcc 44 . 222 چربی در هرطرف در ایم تحتانی اربیت و مید فیس که باعث زیباتر و جوان تر شدن قابل توجهی شده است 



 223 %05برجسته ( آنها که برای جوان دیده شدن مهمترند شامل : برجستگی الترال ابرو یعنی –ازبین نقاط روشن )محدب 

الترال بین ابرو و چشم از محلی که ابرو به باال قوس می زند ) بخصوص در زنها ( برجستگی گونه ,برجستگی چانه و  224 

 225 .برجستگی لب باال هستند 

 A 11-1 226شکل 

 227 

 228 زن جوانی که محدب ها و روشنیهای جوانی را نشان داده ولی تقعرها و سایه های پیری را ندارد .                                   

الترال ابرو         %05ایجاد حالت قوس در  a-در واقع ابرو برداری در زنها به دو علت آنها را زیبا و جوان تر نشان می دهد . 229 

-b   الترال ابرو با پیری ,فریم تحتانی چشم که در جوانی یک واحد   %05لذا بیشتر نشان داده شدن منطقه روشن 230 

منفرد و بدون جدائی از هم , ساخته شده از پلک تحتانی و گونه است ,از هم جدا می شود ,یعنی پلک تحتانی ازگونه  231 

نامند .برگرداندن کمپلکی گونه و پلک تحتانی  به شکل  ( می(double . contorجدا می شود . که این حالت پیری را  232 

منفرد , غیر جدا شده از هم,شرط الزم و ضروری فریم تحتانی در چشم جوان است .و تمام سعی در هر نوع جراحی  233 

 234 زیبایی پلک تحتانی 

 235 

 236 

ترین داغهای پیری  و میدفیس باید, برگرداندن این واحد به شکل منفرد و غیر دو گانه باشد . چرا که یکی از مهم 237 

double contor))    است . علت ایجاد کنتور دو گانه-a   اکسپوز چربی پری اربیت که بالژ شده و سود و هرنی پلک 238 

ظاهر می شود که  lid cheek junctionریم تحتانی اربیت یعنی   b-تحتانی را می دهد و پلک تحتانی اکسپوز می شود . 239 

 cheek . 240تپه گونه  c–بافتهای نرم از روی ریم تحتانی اربیت ,ریم ظاهر می شود .  نباید دیده شود .که با خالی شدن

mound) ( یعنی بافتهای نرم روی بادی استخوان ماالر , کاهش حجم پیدا کرده و به پایین سقوط کرده )گراویتی( و لذا 241 



و دیده می شود بافتهای نرم گونه سپتوم ماالر خالی شده  d–ظاهر می شود.    ((malar . moundتپه استخوانی ماالر  242 

پایین رفته است . باید دانست که در دوباره جوان سازی اصالح این کنتور دوگانه خیلی مهم تر از اصالح چین گودتر  243 

شده نازولبیال است , چرا که خط نازولبیال در جوانی هم هست ولی گودی کمتری دارد و در ضمن اصالح و باال کشیدن  244 

اتوماتیک فولد باالی خط نازولبیال را کمتر می کند , یعنی چین نازولبیال را اصالح می کند . صورت  بافتهای نرو گونه 245 

گردو محدب ,نشانه جوانی است ولی بین زن و مرد ,فرقهایی وجود دارد. گونه پرو برجسته در قسمت قدامی , مریال و  246 

تر و باالتر و الترال تر , به طرف آرچ زایگوها , باعث  پایین گونه , باعث زیبایی زنانگی است , ولی چربی گونه دار عقب 247 

زیبایی در مرد می شود . که حتی غیر از تزریق چربی باید در پروتز گذاری گونه در دو جنس رعایت شود . در مردان  248 

 lower 249ه به به طرف زاویه فک , با چربی یا پروتز , حالت چهار گوش مردان  jowl  در عقب  lateral . jaw . lineتقویت  

face   . 250 می دهد 

line   یا همانretro , or , lateral mandibular , line    قسمتی ازjawline   است . که عقب محل اتصال عضله 251 

در جلو ومریال محل اتصال عضله مستر قرار دارد . در حد  medial . or . anterior . jaw lineماستر قرار داشته و  252 

ر , لیگامان ماند پیو الر از گوشه لبها , وروی فک تحتانی تا زیر چانه رفته و دور تا دور از قدامی , مریال عضله ماست 253 

 submental . 254( این ناحیه است که در زیر چانه  ( retainingاستخوان به ارم پوست متصل شده و لیگامان نگهدارنده  

erease ولی در پیری مشخص تر و عمیق تر می شود  را ایجاد می کند . این کریز در جوانی دیده شده و نرمال است 255 

.jawl.line   از زاویه فک تحتانی از زیر گوش تا وسط چانه در جوانی یک خط ممتد بدون برجستگی و گودی است ولی 256 

باپیری و از دست دادن حجم در جلو محل اتصال لیگامان مندیبولر , پره جول سولکوسی در پایین و خط ماریونت  257 

marionette . line )  در باالی آن ایجاد می شود و در عقب )jawl  خط ,lateral . jaw.line   گود و ظاهر شده  ودر 258 

 259 را ایجاد می کند .    jawlپشت لیگمان ماندیبولی و روی عضله ماستر , سقوط چربی و بافت نرم 

واننده را دچار مشکل می کند . باید یاد آور شوم که در بعضی از کتابها , لغاتی با معانی اشتباه بکار رفته است که خ 260 

یعنی   foldکه اشتباه است , چون  labiomandibular fold = marionette lineمثال" در کتاب ساموئل نوشته شده  261 

چین , که که ایجادش یک گودی و یک برجستگی بال فاصله در پشت گودی الزم دارد .در این ناحیه از گوشه لب تا لبه  262 

ود دارد )ارپیری ( که باالی آن , یعنی از گوشه لب تا شروع برجستگی چانه )بافت نرم ( تحتانی مندبیل یک خط وج 263 

است . که در الترال , ساب منتال سولکوس می باشد و در پایین از برجستگی چانه تا لبه   marionetteهمان خط  264 

است   jowl همان برجستگی نام دارد .برجستگی پشت این خط گودی پیری ,   pre.jowl.sulcosتحتانی فک به اسم  265 

پیری را   labiomandibular foldپشت آنها , مجموعا"   jowl.و مجموع این دو خط گود در امتداد هم و برجستگی  266 

 267 ایجاد می کنند.

همین این مسئله  در مورد فولد نازولبیال هم , مطرح است .که یک گودی بشکل خط یا کرنر یاسولکوس , از اتصال  268 

یک برجستگی می دهد , که   MALAR . FAT . PADبه پوست در ارم ایجاد شده و پشت آن قاعده S M A Sسفت  269 

را از باالی آالی بینی تا گوشه دهان ایجاد می کنند . در   nasolabial . foldمجموعه این دو برجستگی و گودی چین  270 



 zygomatico . malar .cutanenous 271ایجاد می شود  S M A Sکه از اتصال سفت   nasolabial . lineساختن 

ligament ( نقش دارد S M A S  ) 272 در این ناحیه همان گیدمان , نازولبیال است 

 273 

 274 

 275 

 A.B11-1  276 شکل  

 277 

میدفیس شده است . که علت آن از دست دادن حجم بافت  در  Double . contourعکس قبل از عمل خانمی که بعلت پیری , دچار حالت غیر نرمال     278 

بعد    B-( , و نزول بافتهای نرم است .zygomation-malar – cutaneous .ligament)   malar septum و در طول   orbitنرم ,در طول ریم تحتانی  279 

الستی از طریق ملتحمه , بشکل محافظه کارانه ,کنتور دو گانه چربی در هر دو طرف در میدفیس و پری اربیت و عمل بلغاروپ cc 02از عمل ,با تزریق  280 

نمی  پلک تحتانی وگونه , به کنتور تحدب منفرد یک نواخت جوانی تبدیل شده است .قبل از عمل ماالرسپتوم قابل رویت بوده ولی بعد از عمل دیده 281 

است . با کاهش حجم بافت نرم و سقوط بافت نرم به روی آن در   z . m . c . ligamentماالرسپتوم که همان  شود , ولی خط نازولبیال قابل رویت است . 282 

 283 پیری در زیر برجستگی ماالر ظاهر می شود . 

 framing . the .eye.                284و قالب سازی چشم :                                                                    داربست-

 285 یعنی پلک فوقانی + ابرو فریم چشم : فریم باال 

 286 فریم پایین یعنی پلک تحتانی + گونه             

Framed .eye  یعنی چشمی که فریم باال و پایین آن درست شکل گرفته باشد . یعنی چشم زیبا . چشم دلرباترین : 287 

( در صورت , برگرداندن زیبایی دوباره و لذا توجه دوباره (rejuvenationعضو صورت بوده  و هدف دوباره جوان سازی   288 

از پایین صورت به چشم است .ابروی که از ریم اربیت پایین تر آمده باشد و پری خود را از دست بدهد , روی چشم  289 

ش سقوط کرده چشم را تو رفته و لذا خسته و فرسوده نشان می دهد .در پیری ,بافت نرم ریم اربیت و گونه هردوکاه 290 

حجم پیدا کرده و هم سقوط می کنند . ) به مبحث آناتومی سطحی دقت شود ( . این سقوط و کاهش حجم , دو عیب را  291 



اکسپوز شدن , یعنی دیده شدن پلک تحتانی از لبه تارس تا ریم اربیت و بیرون زدن چربی   a–به دنبال خود می آورد.  292 

ه شدن سپتوم ماالر و برجستگی بادی استخوان  ماالر بعلت دید  b–شده و سودوهرنی می دهد .   bulgeاربیت که  293 

 294 سقوط و کاهش حجم بافت نرم از روی استخوان ماالر .

, حالت نرمال و جوان , کنتور منفرد و محدب پلک تحتانی و گونه , به حالت غیر نرمال و پیر کنتور   b,aدر اثر عوامل  295 

می شود و لذا بدون یک فریم منفرد مناسب , جذابیت چشم , به  دو گانه ,یعنی جدا شدن پلک تحتانی از گونه تبدیل 296 

طور قابل مالحظه ای کم می شود . خط موی عقب رفته , فورا" توجه را به خود جلب می کند . ولی خط موی جوانی  297 

جه پایین و پر , که بشکل فریمی , برای صورت عمل می کند توجه را به خود جلب نکرده ,بلکه نگاه بیننده را متو 298 

میدفیس می کند . آیا هدف برگرداندن یا ایجاد , پری در فریم باال یعنی پلک فوقانی و ابرو , و فریم پایین یعنی پلک  299 

تحتانی و گونه در هر نوع چشمی است ؟ جواب : بر اساس بررسی دقیق جوانی و چشم زیبا , هم آری است و هم نه . سه  300 

 301 زیبا نیست . 6هر دو زیباست ولی  2و0د . که نوع نوع فریم باال و پایین ,در جوانی وجود دار

 302 

 303 

( که در جوانی شایعترین  است . در این نوع  (framed , eyeیا   Balanced . vector . eye . frameبه اسم   I :نوع  304 

تحتانی فریم , کمپلکی فوقانی چشم , یعنی پلک فوقانی و ابرو پر بوده و نیز فریم یا کمپلکی تحتانی چشم , یعنی پلک  305 

 306 و گونه هم پر است , یعنی هر دو فریم باال و پایین پر هستند,به اسم چشم باوکتور باالنس شده یا خنثی .

هست ,که چشمی جذاب       full . upper .eyelid – brow . complexرا نشان می دهد که  I, که نوع  0 -00شکل  307 

 308 است . 

                                                   Full . lower . eyelid  - cheek .complex  309 

دیده می شود , ولی باالتر از آن تا ابرو ,  upper . lid . crease    در این نوع چشم , درباال , لبه باالی تارس , یعنی  310 

( ددیه می ( lower . lid . creaseپایین , لبه تحتانی تارس الترال ,پلک , کامال" پر است و در پلک  %05بخصوص در  311 

شود . ولی از آنجا تا گونه پر بوده , لذا در باال پلک فوقانی با ابرو یک واحد منفرد ایجاد کرده و در پایین پلک تحتانی با  312 

 313 گونه یک واحد منفرد ایجاد کرده است .

                                                                                  314 

 315 فریم باال )صفر(                                                                 

 316                                              چشم با وکتور باالنس یا خنثی یا صفر ,چشم نرمال جوان                                               

 317 (framed.eye)                   فریم پایین                                                                         



است ولی جذاب محسوب می شود , چشمی     un framed .eye: که نوع دوم از نظر شیوع است و با اینکه  IIنوع    318 

است  که در آن فریم تحتانی , یعنی پلک تحتانی و گونه  , هر دوش واحدی منفرد هستند ولی در فریم فوقانی هم ابرو  319 

خالی است و هم پلک فوقانی خالی است .و هر دو حالت استخوانی و اسکلتی  و تراشیده دارند و عقب هستند این  320 

 321 می نامند  .                 positive . vector . eye . frame      حالت را به اسم 

 322 چشم با وکتور مثبت که باال عقب است                                                                                                   

                                                                                               Unframed . eye         323 

 324 1 -13کل ش  

 325 

هر دو فریمهای جذاب جوانی محسوب می شوند ) با اینکه  IIو   Iفریم پایین )پلک تحتانی و گونه پر , ولی ابرو و پلک باال خالی و عقب و اسکلتی . نوع  326 

 attractive . youthful .fram of    . 327است .   UN framed . eyeنوع دوم 

 328 

و غیر جذاب است و در آن فریم باال , یعنی پلک باال و   UN FRAMED .EYE: که نادرترین نوع و بدترین نوع  IIIنوع  329 

ابرو پر بوده ولی فریم تحتانی یعنی پلک پایین و گونه خالیست و لذا گلوب جلوتر از ریم تحتانی اربیت قرار دارد به اسم  330 

egative-vector . eye .frame     چشم باوکتور منفی که فریم پایین و عقب استun framed . eye ) )  علت این 331 

پدیده , برجستگی خیلی مشخص ریم اربیت فوقانی و بر عکس , هیپو پالزی و کوچکی نسبی استخوان ماالر و ماگزیال و  332 

 333 لذا گودی و عقب رفتگی و خالی بودن ریم تحتانی اربیت است .  

 A-B14- 1 334 شکل   



 335 

A  عکس قبل از عمل خانمی با چشم وکتور منفی که فریم باالی پریعنی پلک فوقانی و ابروی پر دارد . ولی فریم تحتانی خالی ,HOLLOW) یعنی پلک   ) 336 

در هر  cc 0/2چربی در هر ریم تحتانی اربیت و   cc0 /6 بعد از درمان , با تزریق     B–تحتانی و گونه خالی دارد و قرینه از ریم تحتانی جلوتر قرار دارد .   337 

انی اربیت گونه , حالت وکتور منفی فریم چشمها کمتر شده و حالت باالنی در فریم های چشم ایجاد شده است . در این ها , در واقع عقب بودن ریم تحت 338 

شده و نوعی سودوهرنی و بدون شلی عناصر پلک تحتانی نشان می دهد بعلت هیپو پالزی ماگزیال و ماالر باعث با لژ شدن چربی اربیت در پلک تحتانی  339 

 340 و لذا ریم اربیت  تحتانی با اینکه فرد جوان است خالی دیده می شود .  

مهمترین , اولین و اصلی ترین هدف از جوان سازی صورت ) نه چشم ( , پر کردن فریم تحتانی ریم تحتانی در بین  - 341 

نه و پلک تحتانی و تبدیل آن به یک واحد منفرد روشن است , پس مهمترین هدف پلک و گونه و چشم , یعنی گو 342 

در درجات بعدی قرار دارند , عمال"   lower faceو   upper faceاست , و   midfaceزیباسازی  صورت , جوان کردن  343 

ی شود و       هم در انواعی از بلغارو پالستی پلک تحتانی که پوست اضافی پلک تحتانی کشیده و برداشته م 344 

در میدفیس می شود .    liftingاربیکوالریس اکولی . کشیده شده و به ریم اربیت فیکی می شود .چون باعث ارجاتی از  345 

حالت مطلوبی به  صورت می دهد . اساسا" زیبایی و جوان سازی صورت = فریم تحتانی پر و جوان و زیبایی چشم )  346 

حان برای اصالح کنتور گونه , در سنین مختلف از پروتزهای گونه استفاده می منطقه گونه و پلک تحتانی ( . بعضی جرا 347 

کنند . می دانیم که در این پروتز گزاری , نباید عصب اننوااربیتال اکسپذرو دیده شود . چون مدتها بی حسی می دهد .  348 

در نظر گرفت . در فرد جوانی که و پروتز همیشه باید زیر فورامن عصب باشد . لذا ریم تحتانی را باید تا فورامن عصب  349 

پلک تحتانی  و ریم تحتانی اربیت کامال" خوب و پر دارد , ولی گونه گود است , این پروتز نتیجه خوبی می دهد . یعنی  350 

تحتانی   frameپلک تحتانی خوب را با گونه گود اصالح شده با پروتز به یک واحد منفرد روشن تبدیل می کند . و  351 

. ولی در افراد پیر که در فریم تحتانی , هم ریم تحتانی اربیت آنها خالی و گود است و هم گونه  چشم اصالح می شود 352 

 353 آنها خالی شده , و گذاشتن پروتز 

 354 



 355 

( یا تزریق چربی یا هر دو , نه تنها فریم تحتانی   ( fatredrapeگونه تنها , بدون پر کردن ریم تحتانی با بلغارو پالستی 356 

بلکه , با پرشدن گونه , چون پروتز را برای پر کردن ریم تحتانی , نمی شود باالتر از عصب برد , لذا را اصالح نمی کند ,  357 

ریم تحتانی اربیت گودتر و خالی تر دیده می شود . , و فریم تحتانی چشم خراب تر می شود در افراد ورزشکار جوان  358 

ق بدست آورد و از طرفی صورتی اسکلتی و خالی هم که کل بدن آنها چربی ندارد و نمی شود چربی کافی برای تزری 359 

دارند می شود برای جبران کمبود چربی در گونه ها از پروتز استفاده کرده و در ریم تحتانی اربیت چربی تزریق کرد که  360 

 361   ثر هست .خیلی هم ما

) پری فریم باال , یعنی پلک باال و ابرو + پری فریم پایین , پری پلک   framed , eye برای درک زیبا و صحیح بودن 362 

می زنیم .که نوعی از آن , چشم باوکتور منفی است . که در آن  un framed . eyeپایین و گونه ( یک مثال از                 363 

 364 گلوب جلوتر از ریم تحتانی اربیت قرار دارد . 
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گر بلغارو پالستی قدیمی وبا تخلیه چربی از پلک تحتانی انجام شود . فریم تحتانی خالی تر شده و در این افراد ا 367 

پوزیشن قدامی گلوب نسبت به ریم اربیت بیشتر دیده می شود و چشم زشت تر دیده می شود .ولی تزریق چربی با  368 

گلوب برجسته برسد  این حالت را بهتر  اینکه همیشه زیاد تر از معمول الزم می شود چون باید فریم تحتانی به سطح 369 

می کند . چشم وکتور منفی چه در پیری و چه درجوانی زشت است . نتیجه : به گفته مثال مشهور , زیبایی در چشم  370 

بیننده است , نه تصور ما . زیبایی باید منطبق بر مالکهای زیبایی طبیعی باشد . جراحان گوناگون و بیماران گوناگون در  371 



که زیبایی چیست و با چه کاری می شود  به آن رسید نظرات متفاوتی دارند . ولی مهمترین راه هماهنگ بودن مورد این 372 
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