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 20 آنالیز قبل از عمل  -2مشاوره قبل از عمل  – 1بررسی قبل از عمل شامل دو قسمت اساسی است . 

 21 در مشاوره قبل از عمل با بیمار محاسن و معایب  ,تزریق چربی و سایر روشهای جوان سازی بررسی می شود .   -1

ود . تا جراح بداند که برای این آناتومی در آنالیز قبل از عمل آناتومی صورت در حال پیری توسط جراح برسی می ش  -2 22 

پیری فقط تزریق چربی بهتر است . یا فقط سایر اعمال جوان سازی بهتر است یا هر دو کار بهتر است . چون پیوند  23 

چربی , درمان تمام مشکالت صورت پیر نیست . و اصوال" تزریق و پیوند چربی  یک کار تکمیلی در انواع کشیدن  24 

 25 جراح باید نقش هر کدام از این دو کار را در بدست آوردن نتیجه حداکثر زیباسازی بداند .  صورت می باشد . و

 26 

 27 

 PREOPERATIVE . CONSULTATION  28                                                                                مشاوره قبل از عمل :                           -

ارائه راهی مستقل از تصور بیمار برای  -2جراح باید دقیقا" بداند که منظور بیمار از حداکثر زیبا شدن چیست .   -1 29 

اطمینان از   -3حداکثر زیبا شدن , بر اساس آناتومی پیری بیمار , یعنی کاری که الزم است نه آنکه بیمار می خواهد .  30 

با روش جراحی ارائه شده توسط جراح یعنی باید فهمید که بیمار از تطبیق , انتظار بیمار , یعنی حداکثر زیبا شدن  31 

تزریق چربی چه درکی دارد .و سپس فوائد چربی را بیان کرده و فوائد سایر کارها را هم به بیمار فهماند. در هر  32 

ید برای این گوش دادن مشاورهای اول باید حرف بیمار را گوش داد تا منظور بیمار را از حداکثر زیبا شدن را بدانیم , و با 33 

حرف بیمار وقت گذاشت . چون به  تعیین نوع روش جراحی هم کمک می کند . مثال" اگر خواست بیمار , از بین بردن  34 

خط نازولبیال است , آنوقت , مفید ترین راه تزریق چربی نیست . باید دانست که چربی اساسا" برای افزایش حجم  35 

رت با تقویت اگومینت لبها نیست ) لب هیپوپالستیک ( ولی عدهای جراح صورت است و درمان ایده آل خطوط صو 36 

تزریق چربی را با موفقیت دراین نواحی بکار برده اند . ولی تجربه نویسنده نشان می دهد که تزریق چربی در این  37 

ت کمتر بیمار همراه بوده با نتایج کمتر و عارضه بیشتر و رضای  Filling . materinalنواحی در مقایسه با مواد استاندارد  38 

و عمل بزرگتر نسبت به مواد پر کننده محسوب می شود . و باید بر اساس هدف بیمار و بودجه بیمار و ربط موضوع به  39 

ها توضیح داد . یک عده تزریق هر نوع ماده خارجی را نمی پذیرند و تزریق چربی یا استفاده از  fillerبیمار درمورد   40 

بهتر از اجسام خارجی می دانند .چربی در جاهایی که متحرک هستند مثل لب ها یا در نواحی که فاشیاها یا هر دو را  41 



خود از قبل فاقد چربی هستند مثل لب ها و خطوط متحرک صورت پایداری کمی دارد .آنالیز دینرتیال صورت  با  42 

شود تصور کردنش مشکل است . لذا  کامپیوتر مریضی را افسون می کند ولی آنچه بطور نرمال با تزریق چربی ایجاد می 43 

نقش مفیدی کامپیوتر در تزریق چربی ندارد . راه بهتر نشان دادن عکس بیماران با مشکل مشابه در قبل و بعد از تزریق   44 

درجه سه ربع است با اینکه بیماران  54است . بهترین عکسها برای بررسی تغیرات حجم در صورت , عکسهای نیم رخ و  45 

حالت روبرو در آینه می بینند . . دیدن این عکسها  بیمار را درمورد اثرات زشت از دست دادن حجم و  خود را فقط در 46 

فوائد برگرداندن این حجم های از دست رفته روشن می کند . که بیمار را خوشحال می کند . گود شدن و خالی شدن  47 

یق چربی بخوبی آنها را اصالح می کند .دو نواحی پری اربیتال و میدفیس در این دو عکس خوب دیده می شود و تزر 48 

مسئله مهم دیگر , یکی بودجه بیمار و دیگری زمان ریکاوری است . که روی جراحی تاثیر می گذارند .  از بین این دو  49 

زمان ریکاوری مهمتر است . زمان ریکاوری چربی  چون کار غیر تهاجمی است بیمار فکر می کند طوالنی نمی باشد ولی  50 

مار بداند که این دوره طوالنی تر از تصور اوست و باید بداند در این دوره چه شکلی خواهد بود .آیا سرکار می باید بی 51 

 52 تواند برود یا در اجتماع ظاهر شود . 

 53 

 A-B-C-D1-2   : 54  شکل   

 55 



A-B-C  سالگی که نشانه کاهش حجم های صورت در اثر پیری است .خالی شدن اطراف چشم او و بیرون زدگی  45قبل از عمل خانمی در اوائل  عکس 56 

 57 ( بیشتر مشخص است .  ( three .quorter.oblique( و سه ربع مایل   ( profile( در عکس نیم رخ  ( periorbital . hallowingچشمهایش 

- D  58 با تزریق چربی در پری اربیت و مید فیس که از نظر زیبایی این نواحی بهتر شده اند .  عکس بعد از عمل 
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تقسیم شده و هر کدام از این سه قسمت به چند   lower face , mid face , upper faceزیبایی به سه قسمت  60 

قسمت کوچکتر تقسیم می شوند .آنالیز قبل از عمل برای جراح روشن می کند که آیا تزریق تنهایی چربی کافیست یا  61 

 62 2-2شکل باید به همراه سایر جراهی ها تزریق هم انجام شود . 

     63 

 panfacial . volum .loss )   ) 64بیماری را نشان می دهد که در اثر پیری  تمام صورت او دچار کاهش حجم شده است .                        

1-  upper face   . شامل سه قسمت است :– a  ( ابروbrow    )- b  پلک باالupper lid )   )– c    گیجگاهtemple ) ) 65 

 66 االی کانت خارجی که در امتداد آرپرزایگرما هستند  .هر سه در ب

1-  -a  ابرو brow ) ) 67 

face   یک ناحیه مهم از نظر خته , خواب , آلوده و پیر نشان دادن,یا بشاش, بیدارو جوان نشان دادن صورت زن یا مرد 68 

.که انتخاب نوع جراحی بر حسب , انواع جراح ها وجود دارند   upper faceاست .برای تبدیل حالت پیری به جوانی در  69 

سالگی , اساسا" کاهش حجم بافت نرم  45نوع پیری صورت فرد و خواست بیمار انجام می شود .با افزایش سن در زیر  70 

( و ( dermatochalacia ,باعث پتوز خفیف ابرو می شود . , یعنی کاهش بافت نرم در زیر پوست , پوست را شل کرده  71 

( می دهد . البته در این سن  ( hooding لذا پوست آویزان شده و دو الیه پوست روی هم سوار شده و حالت دو الیگی   72 

نزول ابرو دراژگراویتی هم وجود دارد , ولی خیلی کمتر از آن مقداری است که بیمار و جراح فکر می کنند ,بلکه  73 

است , نه پتوز واقعی ابرو دراژگراویتی   hoodingت نرم ابرو و لذا مهمترین و بیشترین تغییر ناشی از کاهش حجم باف 74 

بشکل پتوز خفیف ابرو خودرا نشان می  hoodingیعنی پوست ابرو کمی افتادگی دارد . ولی پتوز واقعی ندارد . یعنی  75 

( نرفته %45در الترال ) دهد . ولی ابرو واقعا" در مرد کال" به زیر ریم و در زن به زیر ریم در مریال و روی یا زیر ریم 76 

سالگی در اثر اساسا" کاهش حجم بافتهای  45است .)اکتسابی= گراویتی در سن باال و یا مادرزادی ( پس با پیری در زیر  77 

سالگی در اثر هر دو عامل , ناحیه ابرو  یعنی ریم فوقانی اربیت خالی  45نرم ابرو و کمتر نزول  دراژگراویتی و بعد از  78 

( اسکلتی شدن ,    templeالترال ابرو و ریم به علت کاهش حجم گیجگاهی ) %45ی شود که در شده و اسکلتی م 79 



سالگی آنچه در ابرو می بینیم , اسکلتی شدن و پتوز خفیف ابرو , هر دو ناشی از کاهش  45شدیدتر است . یعنی تا  80 

ه می شود ولی در سنین پایین تر , حجم است , و در سنین باالتر ضمن اسکلتی شدن شدیدتر ,پتوز واقعی ابرو  دید 81 

پتوز واقعی نداریم . البته در افراد خاصی به طور مادرزادی در سنین جوانی هم پتوز واقعی داریم . )) عمل نرمال ابرو در  82 

الترال ابرو در زنهازیر  %45الترال در باالی ریم است . قرار گرفتن  %45الترال در مردان روی ریم و در زنها در  45% 83 

روی ریم و در مردان در زیر ریم پتوز واقعی محسوب می شود (( با پیری در پلک باال هم , بعلت کاهش حجم , پوست  یا 84 

پیدا میکند و یا بعلت شل شدن سپتوم پلک باال , سودوهرنی چربی در پلک باال  hooding  پلک باال شل شده و حالت  85 

پوست باهم ایجاد شوند . یا حتی   hoodingتواند سودوهرنی چربی با  در مدیال یا الترال  یا هر دو ایجاد شود .  ویا می 86 

 upper . lid . crease ) 87 شلی  عضله اربیکوالراکولی در پلک باال هم ایجاد شود . می دانیم که فاصله بین کریز پلک باال 

گود باشه نه برجسته بلکه باید صاف می نامند . که بطور طبیعی باید نه   upper . lid . sulcus( تا ریم باالی اربیت را ,  88 

باش . در کاهش حجم در اثر پیری یا بیماریها یا جراحی غلط بلغاروپالستی و تخلیه شدید چربی در حالی که سودوهرنی  89 

این  positive . vector . fromed .eyeوجود ندارد , یا برداشت زیاد پوست و عضله  , یا بطور نرمال در افراد با   90 

د و اسکلتی می شود .که هر چند شاید جذاب باشد . ولی نشانه پیری است . بر عکس در اثر پیری و سولکوس , گو 91 

( یا شل شدن   عضله , یا شل شدن سپتوم و سودوهرنی چربی مدیال و   hoodingکاهش حجم و لذا شل شدن پوست ) 92 

ه پاتولژیک است , نامیده می شود .باید ک  upper lid foldالترال این سولکوس می تواند پر و آویزان شود که به اسم  93 

دانست که در ایجاد این فولد می تواند یک عامل یا دو عامل یا هر سه شرکت داشته باشند . ولی شایعترین  عوامل ,  94 

( و کمتر در راترال دخالت دارند .   nasalپوست , آن هم در الترال و چهل کمتر در مریال  و چربی بیشتر در مریال ) 95 

اتولژیک دیگری مثل مشکالت غیره اشکی در الترال  و چربی جلو غده و اگزفتالمی هم باعث ایجاد فولد می عوامل پ 96 

شوند . که در بلغارو پالستی باید توجه کرد و درمان خاص خودمان را دارند . شایان ذکر است که در بلغاروپالستی پلک  97 

.که پوست بیشتر از الترال برداشته شده ولی چربی بیشتر باال شایعترین برداشتهای بافتی , شامل پوست و چربی است  98 

از مریال برداشته می شود . بعضی ها در فلپ , به همراه پوست عضله       را هم بر میدارند , ولی معموال" کوتر  عضله با  99 

وجه حق برای کاهش حجم عضله اربیکو الراکولی در محل عمل کفایت می کند . مهم اینکه به هیچ   Bipolarروش  100 

نداریم از محل برشهای پوستی در پلک باال به زیر پوست در روی عضله و کوله کنیم ., چون اسکار می دهد . اگر پوست  101 

یا عضله زیادی برداشته شد و زخم به هم نرسید باید به جای وکوله , پوست و عضله را به سر جای اول برگرداند و  102 

الترال )زرد ( که هرنی و لذا برداشت چربی  -2سفید (  –مدیال )نازال  -1دوخت . در پلک باال دو موضوع چربی داریم  103 

فوقانی چشم یعنی مجموع ابرو و پلک فوقانی در اثر   frameبیشتر در مدیال چربی الترال انجام می شود . پس با پیری  104 

چربی , شلی عضله کاهش حجم دچار اسکلتی شدن ریم فوقانی , نزول ابرو , پوست زیادی پلک فوقانی ,سودوهرنی  105 

OR.OC   شلی سپتوم پلک باال و بعد با پیرترشدن دچار پتوز واقعی ابرو می شود . انواع اعمال جراحی , برای دوباره 106 

الترال ابرو نیاز  %45فقط باال بردن با کشیدن ابرو که بیشتر در  -1جوان سازی , و زیبا سازی ابرو و پلک باال شامل :  107 

فقط بلغارو پالستی  -2مدیال الزم می شود . با روشهای آندوسکوپیک و غیر آندوسکوپیک  %45می شود . و کمتر در  108 

تزریق چربی در ابرو +  -4کشیدن ابرو + بلغاروپالستی  پلک باال —5فقط تزریق چربی در ابرو و پلک باال   -3پلک باال   109 



بیمار و نیز خواست بیمار , به شرط انطباق  با  بلغارو پالستی پلک باال . که انتخاب هر کدام بر اساس نوع و مرحله پیری 110 

واقعیت علمی انجام می شود د پتوز واقعی که ابروی مرد زیر ریم  قرار گرفته  بهترین راه کشیدن ابرو می باشد .یعنی  111 

پوست پلک باال بهترین راه   hooding( و لذا  ( dermatochalasiaدر شکل پوست پلک باال I ( brow lifting) روش  112 

بلغاروپالستی پلک باال می باشد . در پتوز خفیف ابرو که ابرو خیلی کمتر نزول کرده و علت آن کاهش حجم بافتهای نرم  113 

پوست ابرو می باشد که ریم اربیت را اسکلتی کرده بهترین راه تزریق چربی در ابرو بخصوص در  hoodingابرو و لذا  114 

پلک باال روش کشیدن ابرو به  hoodingتوز واقعی ابرو به همراه الترال ریم اربیت است . طبیعی است که در پ 45% 115 

همراه بلغارو پالستی پلک باال اندیکاسیون دارد . در این مورد بدون شک اگرریم فوقانی اربیت اسکلتی شده بود باید  116 

شود چربی پلن های بافتی را باز و تخریب می کند لذا هم زمان نمی  browliftingچربی هم تزریق شود ولی چون  117 

تزریق کرد و در مرحله دیگری باید تزریق شود بعضی ها در یک مرحله به جای تزریق چربی که نمی شود انجام داد  118 

ازفاشیهای خود بیمار یا فاشیهای اکوگرافت یا گرافت در مفت ,بجای تزریق چربی درزیم اسکلتی شده فوقانی استفاده  119 

پلک  hoodingابرو به همراه   hoodingحجم بافت نرمی ابرو و می کنند در مواردی که پتوز خفیف در اثرکاهش 120 

باالباشد .روش تزریق چربی در ابرو به همراه بلغاروپالستی انجام می شود .روشهای قدیمی بیشتر روی کشیدن ابرو و  121 

لی باال برداشت زیادی پوست و چربی پلک باال تاکید دارند و توجهی به کاهش حجم نمی کنند . در حالی که ابرو خی 122 

گود نه تنها جوانی ایجاد نمی کند . بلکه قیافه ای پیر و جراحی ایجاد می   sulcusرفته  و پلک فوقانی خالی شده  با  123 

کند .در زنها کشیدن ابرو , باز یاد کردن طول صورت باعث ایجاد حالت چهار گوش پیری بجای سه گوش جوانی شده , و  124 

الستی و برداشت زیادی پوست و چربی همراه باشد باعث اسکلتی شدن ریم نیز کشیدن ابرو بخصوص اگر با بلغاروپ 125 

فوقانی اربیت در الترال شده , و حالت پری ریم فوقانی را که جذابیت جوانیست , به گودی و اسکلتی شدن پیری   126 

نابجا باشد بعلت اکپوز تبدیل می کند . انجام این دو کار , یعنی کشیدن ابرو و بلغاروپالستی  پلک باال  در مردان , اگر  127 

کردن ریم فوقانی  اربیت ) در حالت نرمال ابروی مرد روی ریم است ( و گود کردن سولکوس پلک فوقانی حالت زنانه به  128 

 129 مرد می دهد . 

 A.B3-2  130 شکل   

 131 



 132 

-A   مردی که از پری ابرو شاکی بوده و خواهان کشیدن ابرو بوده-B  از عمل که چربی گونه بجای الترال گونه به مریال تر تزریق شده و ابرو باالی  بعد 133 

ال باید انجام ریم اربیت رفته و حالتی زنانه به صورت یک مرد داده است. پروتز گونه یا تزریق چربی در گونه مرد باید سوپروالترال و در زن اینفرودری 134 

 135 شود . 

 136 

هدف را دیکته می کند و اشتباه است و درست این است  که بر اساس  هدف  در کشیدن و برداشت تنها در واقع تکنیک 137 

نوع تکنیک را انتخاب کنیم که اشتباه جراح است و اشتباه مریض  این است که پروسه پیری را نمی شناسد . لذا به  138 

 139 طرف کشیدن تمایل پیدا می کند . 

بیمار را دوباره دیده در این عکسها بیمار و جراح مشاهده برای جلوگیری  از اشتباه جراح و بیمار ,باید عکسهای جوانی  140 

می کنند که نزول ابرو خیلی کمتراز آن مقداری است که هر دو فکر می کنند , و مهمترین و بیشترین عامل کاهش  141 

ر که پوست ابرو می باشد که نیاز به تزریق  چربی دارد نه کشیدن ابرو همانطو  HOODINGحجم بافتها نرمی ابرو و لذا  142 

بحث شد حالت دوم شاید صورت جذاب ,در پلک فوقانی و ابرو ) فریم فوقانی چشم ( خالی و   1-13و شکل   Iدر فصل  143 

اسکلتی بودن ریم فوقانی اربیت در الترال و گودی سولکوس پلک فوقانی است , شرطی که فریم تحتانی چشم  یعنی  144 

دیده  lid . cheek . creaseی ریم تحتانی اربیت پر شده و کمپلکی پلک تحتانی و گونه یعنی مید فیس پر باشد یعن 145 

نشود , یعنی گونه و پلک تحتانی یک واحد منفرد روشن باشد . نه واحدی دوگانه و سایه .این حالت دوم  صورت جذاب  146 

همین یعنی فریم باالی خالی چشم با فریم پر پایین چشم را بعضی بیماران دوست دارند و تعداد زیادی هنرپیشه به  147 

می باشد . وحالتی نرمال است ولی از آنجا که هدف اصلی   positive . vector . fromed .eyeشکل داریم که همان  148 

شود یعنی   IIجوان سازی و جوان بدون , فریم تحتانی ,یعنی پری ,گونه و پلک تحتانی است . اگر فردی خواست نوع  149 

کارهایی مثل کشیدن ابرو یا بلغاروپالستی پلک باال مورد نظر باشد حتما" , حتما" قبل از دو نوع جراحی , باید فریم  150 

تحتانی را معاینه کرد که اگر خالی بود اول گونه و ریم تحتانی را باید پر کرد و بعد جراحی کشیدن ابرو یا پلک فوقانی  151 

ع دوم جوانی جذاب بماند طبیعی است که اگر فریم تحتانی پر بود , نیاز به تزریق چربی کرد , که حداقل بیمار در نو 152 

ندارد . و با کشیدن ابرو یا بلغاروپالستی بر همان نوع اول جوان تبدیل می شود . .نوع دوم جوانی جذاب یعنی ابروی  153 

جذاب است , ولی خالی بودن فریم  خالی اسکلتی و سولکوس گود پلک باال, با اینکه حالتی به طرف پیری است ولی 154 

تحتانی یعنی گونه و ریم تحتانی اربیت ابدا" جذابیت ندارد . و فقط نشانه پیری یا بیماری در جوانی است . خیلی ها نوع  155 

 156 دوم را دوست دارند . 

1-  -  b upper .eye lid  : 157 

که می تواند به طور نرمال در  ک او گود است .در برخورد با بیماری که پلک فوقانی خالی دارد و لذا سولکوس فوقانی پل 158 

 159                 ( un framed . positive  . vector eye ) ( upper . lid . hollowing = deep upper lid . sulcus)      جوانی یا در اثر  



د . در واقع با یکی از مشکالت بیماریها و یا در اثر عمل قبلی بلغاروپالستی با برداشت زیاد و پوست و عضله و چربی باش 160 

عمده تزریق چربی مواجح هستیم . که جراحی بسیار ماهر الزم دارد , که با توجه به تجربه زیاد , چنین کاری را انجام  161 

ندهد . مگر بیمار به شدت و اسرار بخواهد  .و بیمار کامال" در مورد عوارض آن توجیه شده باشد, وجراح با تجربه بتواند  162 

عوارض این کار را بکند . الزم است در اینجا برای درک موضوع مختصری از آناتومی ظاهری پلک باال و اربیت   با حداقل 163 

)خلفی هم دارد ( تا لبه فوقانی    Anterior .lach . lineرا ذکر کنیم . آناتومی پلک فوقانی : از محل رویش قدامی مژه  164 

( یعنی فاصله  خالی بین لبه فوقانی  ( upper . lid . crease نی تارس , فضای پر تارسال است . لبه کریز پلک فوقا 165 

تارس تا سپتوم پلک باال که محل عبور آپو نوروز لواتور و اتصال آن به ارم و لذا ایجاد کریز پلک باالست .  که با فاصله  166 

نرا پوشانده بود باید با خیلی کمی از لبه فوقانی تارس , بصورت چین دیده می شود . که اگر فولد پلک فوقانی روی آ 167 

دست فولد را عقب زده و محل کریز را که بصورت یک چین ظریف است دیده و گاهی چند چین دیده می شود . چون  168 

آپونوروز لواتور ممکن است بجای اتصال در یک ردیف به دوم  , در چند ردیف از پایین تا باال متصل شده باشد . ولی  169 

لبه فوقانی تارس است , یعنی پایین ترین چین از این کریز یا اگر قابل رویت نبود از لبه مالک چین اول بالفاصله بعد از  170 

فوقانی تارس تا لبه ریم اربیت یعنی جائی که سطح داخل چشمی با سطح پیشانی , استخوان اربیت به هم می رسند را  171 

جسته یا گود باشد . برجسته بودن این ناحیه که بطور نرمال نباید بر  upper . lid . sulcus ناودان پلک باال می نامند  172 

می نامندکه پاتولژیک است . و هدف در عمل   upper.lid.foldدر اثر پوست یا عضله یا چربی اضافی را به رسم 173 

 174 می نامند .   pretarsal . space    تا کریز را به اسم   lash ,lineبلغاروپالستی پلک باالمی باشد . فاصله بین 

 175 

 176 

میلی متر مانده به لبه فوقانی تارس تمام شده و در این نقطه به آپونوروز  2در نژاد غیر چشم بادمی .سپتوم پلک باال  177 

لواتور متصل می شود .آپونوروز لواتور ازاین دو میلیمتر فاصله خالی بین سپتوم و تارس عبور کرده و به ارم در این  178 

 179 7تا کریز در نژاد غیر چشم بادمی ها در وسط , در مردان   lash , lineفاصله  ناحیه می چسبد . و کریز باال را می سازد .

 180 4-5میلی متر است . چشم بادمی ها , سپتوم فوقانی , نه تنها باالتر از تارس تمام نمی شود بلکه  15میلی متر و در زنها 

اتور متصل می شود . یعنی در پایین ترین میلی متر هم پایین تر از فوقانی تارس آمده و خیلی پایین تر به آپونوروز لو 181 

نقطه به آپونوروز لواتور متصل شده و مانع رفتن و اتصال آپونوروز لواتور در نقطه ای باالتر به ارم می شود . لذا کریز  182 

ولد پایین تر و نامشخص دارند یا ندارند و چربی پره آپونوروتیک , محل اتصال پائینی سپتوم و آپونوروز را پر کرده و ف 183 

( میلی  2-4() 3-5در چشم بادمی ها تا کریز باال حدود صفر تا )   lash lineخاصی چشم بادمیها را می دهد. لذا فاصله  184 

 lash line  185میلی متری ( از لبه  2-3میلی متر ی )  ایرانیها در  5-4متر است در پلک پایین هم کریز تحتانی در فاصله 

نی خیلی  مشخص بوده و در پیری کمتر می شود . عرض تارس تحتانی در ایرانیها تحتانی قرار دارد . این کریز در جوا 186 

 187 2میلی متر ( که در عمل بلغاروپالستی از بیرون پلک تحتانی خیلی مهم است .که برش در فاصله  2-3کمتر است . )

م تحتانی اربیت بوده که در آنجا باشد . نه پایین تر . ادامه پلک تحتانی از کریز تحتانی تا ری   lash lineمیلی متری از  188 



کوتانئوس که بالفاصله از زیر ارکوس مارژینالیس  –در محل اتصال لیگامان اصلی نگهدارنده مید فیس یعنی اربیتوماالر  189 

ایجاد می شود , که نباید در جوانی دیده   cm 4/5  lid . cheek .junetion  , از استخوان به ارم می رود . با عرض   190 

تحتانی با گونه باید واحد منفرد روشن باشد . با افزایش سن این محل گود شده و این جانکشن ظاهر می  شود و پلک 191 

می نامند که پاتولژیک است . در پلک تحتانی   tear.troughشود . که قسمت مریال این گودی را ناوژن اشک یعنی   192 

ارد که صاف است , بین کریز تحتانی و ریم هم باید , مثل پلک باال که بین کریز و ریم فوقانی اربیت , سولکوسی قرار د 193 

پلکی ,صاف بصورت منفرد به گونه متصل شود. ولی با پیری این فاصله در پلک تحتانی گود نشده ,بلکه بعلت هرنی و  194 

را ایجاد می کند . که با افزایش شدت و  lower.lid .bulge(nernia)سقوط چربی اربیت  دراژ شلی سپتوم پر شده و  195 

 196 تبدیل می شود .   malar .bagقوط از ریم به س

 197 نحوه ایجاد کریزها در پلک ها :

سپتومهای پلک های باال و پایین متصل نمی شوند , و بین آنها فاصله ای برای عبور عناصر سازنده کریزهای باال   -1 198 

 199 وپایین وجود دارد , این فاصله در پلک باال بیشتر است .

پشت این فاصله در پلک باال با عضله مولی که از زیر آپونوروز لواتور منشاء می گیرد و به لبه باالی تارس متصل می  200 

شود . ,پر شده ,و در پایین توسط عضله تارسال تحتانی و پشت آن  یا جلو آن فاشیای کپولوپالپبرال , که به لبه تحتانی  201 

 202 تارس متصل می شوند پر می شود . 

 203 هر دو سپتوم در جلو به ارم و قسمتهای پالپبرال عضله اربیکوالر اکولی متصل می شوند .   -2

میلی متری از لبه فوقانی تارس در غیر چشم بادمی ها به آپونوروز التور می چسبد , ولی  3-2سپتوم باال , در فاصله   -3 204 

ه سطح قدامی عضله اینفریورتارسال و درپشت سپتوم پلک پایین در فاصله خیلی کم از لبه تحتانی تارس پایین ب 205 

بعد از احاطه عضله مایل  Cpf  رفت.  cpfاز  itmاز فاشیای رکتوربی تحتانی بوده و یا جلوی منشاء عضله   cpfمنشاء  206 

 207 تحتانی در جلوی آن                 را می سازد آن به فاشیای کپسولوپاپسرال متصل می شود .

باال و مشابه آن در پایین که در جلو عضله اینفریورتارسال کپسولوپاپسرال فاشیا است . از فاصله آپونوروز لواتورر در  -5 208 

موجود بین عمل اتصال خود باسپتوم ها و تارسهای باال و پایین عبور کرده دوباره با عبور از پایین , قسمت پاپسرال  209 

در این دو ناحیه و نیز سطح زیرین دوم از قسمت  عضله اربیکوالر اکولی و قسمت پره تا رسال عضله اربیکوالراکولی 210 

پایین پاپسرال و پره تارسال  متصل شده .  و کریزباال را می سازد .در پایین هم کپسولوپاپسرال فاشیا به همراه عضله  211 

باالی  تارسال تحتانی از فاصله بین سپتوم و لبه تحتانی تارس تحتانی رد شده و سط به پلک باال از قسمت پره تارسال و 212 

قسمت پاپسرال قسمت عضله اربیکوالراکولی رد شده و ضمن اتصال به این دو قسمت عضله به زیر دوم در این دو  213 

 214 ناحیه متصل شده و کریز تحتانی را ایجاد می کنند . 



ی  و قرار دارد و در جلو هر دو سپتوم عضله اربیکوالر اکول  post septal fatپشت هر دو سپتوم چربی اربیت یعنی  -4 215 

 216 سطحی تر پوست واقع شده است . 

عرض کریز باال از لبه فوقانی تارس باال  تا محل اتصال سپتوم به لواتور که پونوروز و ارم در باال تر بوده و کف آن  -6 217 

عضله مولی است .کریز پایین ازلبه تحتانی تارس پایین تا محل اتصال سپتوم پایین به سطح قدامی عضله اینفریور  218 

 219 فاشیای کپسولوپاپسرال  بوده , و عرض کریز باال بیشتر است . تارسال و

کف کریز پایین,عضله اینفریور تارسال  و فاشیای کپسولوپاپسرال  است , که به لبه تحتانی تارس می چسبد . ) در باال  220 

 221 بجای آپونوروز لواتور , عضله مولی به لبه باالی تارس می چسبد ( 

توم به ارم در باال و از اتصال الیاف لواتورآپونوروز از همین نقطه باال یعنی محل نیوژن کریز باال از محل اتصال سپ -7 222 

آپونوروز لواتور با سپتوم تا باال و جلو تارس ادامه می یابد و از اتصال لواتور آپونوروز در یک منطقه و اتصال سپتوم در  223 

 224 یک خط به ارم ساخته می شود . 

پایین به ارم و از اتصال مجموعه عضله اینفریورتارسال و پشت آن فاشیای کریز پایین از اتصال سپتوم  -8 225 

 226 کپسولوپالپبرال به ارم از لبه فوقانی سپتوم تحتانی تا جلو تارس تحتانی ساخته می شود . 

 227 

چنانکه در بیماران دیده می شود پس کریز یک خط نیست بلکه یک ناحیه است ولی برای جراحی و کارهای علمی محل  228 

در پلک باال اولین چین بعد از لبه فوقانی تارس بوده  و در پلک تحتانی اولین چین بعد از لبه تحتانی تارس تحتانی  کریز 229 

میلی متری در زنها در وسط تارس  15میلی متری در مردان و 7می باشد . که در نژاد غیر چشم بادامی در باال در فاصله  230 

میلی متری می باشد . از اتمام لبه فوقانی تارس باال تا  3-5امی ها در فاصله قرار دارد . ولی در چشم باد  lash lineاز  231 

 lash line  232 میلی متر فاصله است . که باز دارای چین می باشد .یعنی چین های کریز باال از باالی  3-4شروع سپتوم باال 

ولی مالک جراحی اولین کریز بعد از لبه  میلی متر پراکنده اند 7تا  15+  3-4باال تا شروع سپتوم در منطقه ای به عرض  233 

تا شروع سپتون تهتانی چین های کریز را می بینیم ولی   lash lineفوقانی تارس است در پلکه تهتانی هم از زیره  234 

 235 مالک جراحی اولین کریز بعد از لبه تهتانی تارس پایین است . 

نزدیک است .عدد خاصی برای این فاصله ذکر نشده  در پایین چون فاصله سپتوم تحتانی تا لبه تحتانی تارس تحتانی 236 

را برای کریز تهتانی در نظر میگیرندکه برای   lash lineمیلی متر از  5-4پس همان عرض تارس تهتانی یعنی حدود  237 

خیلی مهم است که  lash lineمیلی متر  در برش پلک پایین از  2میلی متر است که رعایت این  2-3ایرانیهاذ حدود  238 

 Mullers . muscle                                                                                                                                                   239 .پیون ایجاد نشود اکترو

                                  240 

Inferior tarsal . muscle – 241 



Levator. Aponeurosis 242 

Tars 243 

Capsulopalpebral fascia 244 

Lid . crease 245 

Pretarsal  246 

Orbicularis. Oculi . muscle 247 

 248 

حال که با آناتومی پلک باال آشنا شدیم .باید دید که آیا در قسمت پره تارسال پلک باال و پایین می شود تزریق کرد ؟ به  249 

یا پاین جای تزریق نیست , آیا می شود در قسمت پا پالپبرال پلک  تا کریز با ال  lash lineهیچ وجه نمی شود , یعنی از  250 

باال وپایین یعنی از کریز باال تا لبه اربیت باال , و از کریز پایین تا لبه اربیت پایین تزریق کرد؟  خیلی نادر می توان این  251 

خیلی خیلی کم یعنی در تزریق روز مره  کار را کرد , ولی بعد از تنصیم بیمار , و توسط جراح خیلی با تجربه  و با مقادیر 252 

عادی پری اربیت , در باال , فقط باالتر از ریم اربیت در الترال  و در پایین , پایین تر از ریم اربیت را تزریق می کنیم و  253 

 254 پره سپتال ( یا داخل اربیت در داخل ریم ها تزریق نباید کرد. –درخود پلکها )پره تارسال 

 A-B 4-2  255شکل 

 256 

شده و چربی   FACE.liftبعد از عمل که  B–( و ریم فوقانی اربیت خیلی برجسته و اسکلتی شده .  HOLLOWبیماری با سلکول خیلی گود پلک فوقانی ) 257 

ا اینکه به ریم فوقانی اربیت تزریق شده , ونیز جهت کاهش گودی پلک فوقانی , در سولکوس خود پلک فوقانی هم در زیر ریم اربیت تزریق شده است .ب 258 

 259 بیمار راضی بوده ولی ارم در پلک فوقانی راست مدتها بعد از بهبود سایر ارم ها باقی مانده است .

 260 

باید دانست که مشکل بیمار چیست , گاهی بیمار از گودی سولکوس پلک باال ناراحت نیست . بر خالف تزریق در الترال  261 

اس درمان حجم از دست رفته این ناحیه است و زمان بهبود در باالی ریم اربیت برای ابرو که کاری درست بوده و اس 262 

کمی الزم دارد , تزریق در زیر ریم فوقانی و یا سولکوس پلک باال , کاری است خطرناک , با روش بسیار مشکل و دوره  263 



می بهبود طوالنی که لفته ها و ماهها طول می کشد . سولکوس را فقط درکسی که قبال" کامال" توجیه شده و خودش  264 

 265 خواهد می شود تزرریق کرد . 

  266 

1-  -c  ناحیهtemple  -  267 گیجگاه 

بین دو خطی قرار دارد که از الترال کانت )باالی آرچزایگو ( و الترال ابرو تا خط رویش مو   upper faceاین ناحیه از  268 

کشیده شده باشد . گودی این ناحیه می تواند در اثر پیری , بیمار یا در بعضی جوانها بطور نرمال باشد . روش تزریق این  269 

شود . در موارد کشیدن ابرو یا کشیدن صورت اگر محل ناحیه مشکل است و نیاز به جراح با تجربه دارد ولی باید تزریق  270 

)کوله کردن به این ناحیه رسیده باشد , بعلت از بین رفتن پلن های بافتی نمی شود همزمان تزریق در این ناحیه کرد .  271 

 272 ولی در مرحله دوم می شود تزریق کرد , بعضی ها در همان عمل اول , همزمان برای پر کردن این ناحیه از انواع

( در یک  dermofatفاشیهای اتوگرافت یا آلوگرافت از غیر  یا قطعات چربی خود فرد , یا گرافت در موفت خود فرد) 273 

 274 جلد استفاده می کنند . 

2-mid face   :6 . 275 ناحیه دارد 

 critical . 276در بین تمام مناطق برجسته )روشن ( صورت که عامل جوان دیده شدن صورت هستند . مهمترین عامل )

factor   قسمت باال و الترال)mid face   است . این قسمت شامل مجموعه پلک تحتانی و گونه یا همان فریم تحتانی 277 

چشم است . که مهمترین فریم چشم از نظر زیبایی است و هدف اصلی دوباره جوان سازی  صورت هم همین قسمت  278 

بوده چون فریم اصلی یعنی تحتانی چشم در آن   mid faceاست . پس مهمترین ناحیه در تزرق چربی در صورت , کال"  279 

 280 است .

( مهمترین  ( anterior .and . lateral . cheekو در فریم تحتانی چشم که شامل پلک تحتانی و گونه الترال است .  281 

( گونه الترال )در ناحیه آرچی زایگوما ( می باشد , شرطی که پر  highlightعامل جوانی و زیبایی برجستگی روشن ) 282 

( با اینکه از نظر زیبایی خیلی مهم است ولی بعد از گونه الترال قرار دارد .  malar bodyباشد و گونه قدامی ) ناحیه  283 

چون مهمترین عامل در نشان دادن صورت  به شکل  سه گوش و قلبی شکل ,  که همان صورت جوان و زیباست , گونه  284 

ت و جوانی و زیبایی , غیر از گونه الترال پرو برجسته و روشن ) الترال است . از طرف دیگر می دانیم که عامل جذابی 285 

اساسا" ( و الترال گونه قدامی پر ) در درجه دوم ( پر بودن فاصله بین پلک تحتانی و گونه بوده , که باید  بصورت یک  286 

 287 واحد منفرد برجسته و روشن باشد یعنی ریم تحتانی اربیت ) محل ظهور گودی و سایه در پیری یعنی

lid.cheek.junection  که پلک تحتانی را از گونه جدا می کند , وجود نداشته باشد ( دیده نشود . یعنی پلک و گونه 288 

ظاهر نشوند . برای روشن شدن مهمترین ناحیه برای جوان و جذاب دیده شدن , مثالی می  double.contourبصورت  289 

م پیری را دارند و در هر دو بین پلک تحتانی و گونه خیلی گود زنم : دو زن پیر را در نظر بگیرید که هر دو تمام عالئ 290 



شده و ریم تحتانی اربیت دیده می شود . ولی آنکه گونه الترال و الترال گونه مریال برجسته ای دارد و جذاب تر و جوان  291 

تحتانی اربیت است ) هر تر دیده می شود . پس در تزریق چربی مهمترین ناحیه , گونه الترال , الترال گونه قدامی و ریم  292 

 293 ناحیه پر شده و گونه و پلک بصورت واحد منفرد روشن تبدیل شود . 3( که هر  fillerنوع 

 294 2-5شکل 

 295 

پلک تحتانی به همراه تزریق چربی در گونه و پلک تحتانی ) زیر ریم تحتانی اربیت ( و ایجاد تحرب روشن و منفرد  trans conjunetivalبلغاروپالستی  296 

 297 لک تحتانی جذاب جوانی . گونه و پ

الترال و باالی ریم اربیت ( چربی زد در  %45در بلغاروپالستی پلک باال می شود همزمان در ناحیه تمپل و ابرو ) 298 

بلغاروپالستی پایین شرطی که از طریق ملتهه باشد می شود همزمان در پلک )زیر ریم تحتانی اربیت , قسمتی که دور  299 

میلی متر به بعد زیر ریم تحتانی اربیت است , تزریق همزمان چربی در پلک و  5که حدودا" از محل ) کوله بافتی بوده  300 

شرطی که به ناحیه ابرو و تمپل نرسند می شود در ابرو و تمپل تزریق کرد .  liftingگونه کرد ( و گونه کرد .در انواع  301 

شود انواع فاشیای اتولدگونی یا فاشیای  یعنی نواحی دکوله شده قابل تزریق نیستند. ولی در نواحی دکوله شده می 302 

را استفاده   liftingآلوگرافت یا قطعات بافتی مثل گرافت در موفت از زیر پوست شکم یا قطعات اضافی چربی از محل  303 

مریال ابرو , نیز به تزریق و تقویت ندارد , مگر بطور غیر عادی گود باشد .حتی در کشیدن ابرو هم  %45کرد . قسمت  304 

 305 مریال خیلی پایین باشد .  %45الترال ابروست مگر  %45مالک 

2-a                                                             ریم تحتانی اربیت :                      inferior orbital . rim                           306 

ریم تحتانی اربیت یک ناحیه استخوانی نرمال است که بطور نرمال در هر سنی لمس می شود .ولی شرط جوانی آن است  307 

دود ریم در روی پوست سالگی بعلت کاهش حجم بافتهای نرم این ناحیه ,ح 45که دیده نشود در اوائل پیری یعنی زیر  308 

که پاتولوژیک و یک مسئله پوستی و بافت نرمی است . خود   eyelid . cheek.junetionبشکل گودی و سایه به اسم  309 

 310 را نشان می دهد.



و با افزایش سن عامل نزول در اثر گراویتی به کاهش حجم اضافه شده . و باعث بیشتر شدن گودی ناحیه ریم در  311 

ه و این جانکشن بیشتر به پایین سقوط می کند . ازآنجا که در صورت هر جا که یک خط گود و جانکشن پلک و گونه شد 312 

از استخوان به ارم   retainingوجود دارد در واقع یک لیگامان  عضله(–چربی  –در پشت آن تجمع بافت نرمی ) پوست  313 

فاصله بین محل اتصال استخوانی تا ارم در وجود دارد . که در محل اتصال لیگامان به استخوان خط گود ایجاد شده و در  314 

را می سازند در واقع این نوع لیگامانها مثل افساد   fold پشت لیگامان بافتهای نرم جمع شده و برجستگی یا  315 

(tethering   بافتهای نرم را پشت خود نگهدارند . مثل خط گودی نازولبیال و در پشت آن برجستگی فولد نازولبیال ) 316 

ی اربیت هم درست در زیر محل اتصال پریوست داخلی و بیرونی اربیت که آرکوس مارژینالیس را می در ریم تحتان 317 

 orbito . 318مید فیس یعنی لیگامان   retainingسازند که از آن سپتوم تحتانی اربیت شروع می شود . لیگامان اصلی 

malar. Cutaneous  ارد که بافتهای نرم پایین اربیت را به در سر تا سر ریم تحتانی بجز ناحیه کیسه اشکی وجود د 319 

باال و عقب و الترال به طرف تمبل می کشد . و مانع رودوهرنی سه موضوع چربی در پلک تحتانی شده ومانع سقوط  320 

پوست پلک تحتانی می شود . ولی در پیری بعلت کاهش حجم شلی پوست و سپتوم و این گلیامان و عضالت اول خط  321 

lid . cheek . junction  ظاهر شده و بعد عمیق تر شده و بیشتر به پایین سقوط می کند . با افزایش پیری سقوط بافتها 322 

و با سقوط بیشتر , چون لیگامان اربیتو ماالر   در اثر گراویتی به کاهش حجم اضافه شده و سود وهرنی ظاهر می شود . 323 

 lid bag  324ماالر آویزان شده و تورمی به اسم  بشکل افسار عمل می کند .لذا پوست شکل پلک پایین از روی آن استخوان

خالی شده روی استخوان ماالر و ظهور برجستگی ماالر که نشانه    malar , .oundایجاد می شود .)پوست پلک با ارم (  325 

برجستگی بافتهای نرم روی ماالر که گونه جوانی را می   cheek moundروی آن ایجاد می شود .   bagپیری است و  326 

استخوان گونه است . که بافته ای نرم  روی آن سقوط کرده و استخوان با کمی پوست  bodyپس ماالرها در واقع سازد .  327 

آتروفی و بافت نرم کاهش حجم یافته در روی آن خود را نشان می دهد ,معموال" در این حد پیری شکل و افتادگی  328 

االر است و از زیر لبه تحتانی آرچ زیگوما تا زیر م  septum که همان   zygomatico . malar . cutaneousلیگمان  329 

بادی ماالر در حد وسط لیگامان اربیتوماالر کشیده شده . و از استخوان به زیر ارم می رود . خود را به شکل گودی به  330 

 a – 6-2 331شکل یا حالل ماالر در زیر بادی ماالر نشان می دهد .   malar . crescentاسم 
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