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Unified Terminology In The Rhinoplasty 

 شناخت و یکسان سازی اصطالحات و لغات رینوپالستی
های اخیر در جهان گسترش باشد، که در طی دههای جدید در پزشکی میرینوپالستی از جمله ، شاخه

همواره تب و مجالت پزشکی این رشته و بسط روزافزون آن در کیافته، و با نگرش علمی و دقیق به 
مخاطبان خود را با لغات و اصطالحاتی مرتبط می کند که فهم صحیح آنها، ضرورت درک نویسنده را 
همراه خواهد داشت. از طرفی دیگر در کنفرانس ها و کنگره هایی که در کشور ما هر سال و گاهی هر 

ول لغات و کلماتی چند ماه در زمینه رینولوژی و رینوپالستی برگزار می گردد، گاهی بحث و جدلها ح
است که نسبت به آنها شناخت و یا درک یکسانی وجود ندارد، که خـود موجب عدم برداشت صحیح از 

شود. لذا برای یکسان سازی و توضیح صحیح و علمی این اصطالحات بر آن هـای سخنران میگفته
ساده در اختیار همکاران  شدیم که آنها را از منابع مورد وثوق و کتب و مجالت پزشکی استخراج و بطور

قرار دهیم. راهنمایی، و رفع اشکال متون زیر که خالی از اشکال و ایراد نخواهد بود، تنها با راهنمایی 
گشای تهیه لغت نامه ای صحیح در باب رینوپالستی و تواند راهدلسوزانه شما برای کامل کردن آن می

 Nasal Dimentionalتری بنام بحث مهمرینولوژی باشد و مقدمه ای باشد برای رسیدن به م

Analysis .که پایه و سنگ زیربنای انجام یک عمل جراحی صحیح رینوپالستی است ، 
 

 قسمت اول: 
 Super Ciliary Ridge .1 ای قوس فوق مژه

  Glabella .2 فاصله بین ابروئی 
نقطه ریشه و شروع بینی در ظاهر پوستی پشت بینی در باال و 

  (Non Nasal). ای پوستی استنقطهوسط که 
3. Radix Point  

نقطه وسط سوچور دو استخوان بینی با نازال پروسس استخوان 
 پیشانی که نقطه ای استخوانی  است. 

4. Nasion Point  

 

 اختصارات: 
G: Glabella    R: Radix   STC: Supra Tarsal Crease 

A.N.L: Actual Nasal Lengh   A.T.P: Actual Tip Projection  

C.P: Corneal Plane   R.P: Radix Plane   C.N.L.P: Chin Nose Lip Plane   

I.N.L: Ideal Nasal Lengh   M.F.H: Mid Facial High     

L.F.H: Lower Facial High  A.R.P: Actual Radix Projection    
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I.R.P: Ideal Radix Projection  R.P: Radix Position   D.L: Dorsal Line    

T: Tip   A.B: Alar base   Me: Menton   St: Stomion  

N.Po: Nasion Position   I.T.P: Ideal Tip Projection  

N.Pr: Nasion Projection   A.N.B: Actual Nasal Base   E.W: Eye Width  

1. Supercilliary Ridge = Supercilliary Arch 

، که در وسط (Orbit)عبارت است از دو برجستگی استخوانی در باال و میانه کاسه چشم  ،ایفوق مژه قوس

و وسط محل اتصال دو قوس فوق  پیشانی و باالی بینی بهم رسیده و برجسته ترین نقطه پیشانی را در پائین آن

می سازند، که اصطالحًا گالبل نامیده می شود. این قوس در مردان بعلت خصوصیات ثانوی جنسی  ایمژه

و لیکن در زنها ممکن است قابل رؤیت نبوده و تنها لمس شود.  ،برجسته تر بوده لذا قابل رؤیت و لمس می باشد

و در باال و  ا لمس تعیین نمودکامل آنها را ب قوسهای فوق مژه ای دارای عرض مشخصی هستند که می شود و باید

پایین با دو خط کاماًل مشخص، محدود می شوند. خطوط تحتانی این قوسها در داخل، خطوط مدیال اربیت را می 

، که اهمیت آن در آنالیز بینی به این دلیل است، که این خطوط مدیال اربیت (Medial Orbital Lines)سازند 

 ، هستند.(Dorsal Nasal Lines)شروع خطوط پشت بینی 

1-A. Dorsal Nasal Lines 

یکی از مهمترین لندمارکهای جراحی زیبایی بینی که در دهه های اخیر مورد توجه قرار گرفته است، و همواره 

 سعی در حفظ آن می شود که در نمای رخ همواره پشت بینی می باید کاماًل در وسط این دو خط قرار گیرد. 

 از نظر آناتومیکال عناصری که این دو خط را می سازند به ترتیب عبارتند از: 

 Nasal Proccess of Frontal Boneاستخوان پیشانی ـ زائده بینی 

 Nasal Bonesـ استخوانهای بینی 

 Upper & Lower Lateral Cartilagesـ غضروفهای جانبی فوقانی و تحتانی بینی 

ایجاد این دو  ،ر بکارگیری انواع تکنیکهای استئوتومی و کار روی غضروفهای جانبیکه تمامی تالش و هنر ما د

بی نسبت به این دو خط در پشت بینی در ر و تحد خط می باشد، به نحوی که بعد از عمل جراحی هیچگونه تعق  

 . قابل رؤیت نباشد و پشت بینی کاماًل منطبق بر این دو خط باشدعناصر آناتومیکی سازنده آنها 

 

2.Glabella  
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ایجاد  (Supercilliary Arch)نقطه ای است در وسط و پایین پیشانی که از محل تالقی دو قوس فوق مژه ای 

می شود و برجسته ترین نقطه پیشانی است و در آنالیز بیماران در قبل از عمل می باید این نقطه حتمًا با لمس 

 Dimentionalاست که در آنالیز  Mid faceتعیین بشود و عالمت گذاری شود. چون نقطه شروع اندازه گیری 

 صورت بیشتر به آن خواهیم پرداخت. 

قرار گرفته است. البته در بعضی از مردان خیلی  Nasionمتر جلوتر از میلی 4-6گالبال بطور معمول در حدود 

برجسته تر بوده و در زنها گاهی کاماًل صاف و عقب رفته است، که این امر سبب می شود که چون گالبال نقطه 

-541درجه بوده و در زنها به  521-531است این زاویه در مردان کمتر، در حدود  Nasofrontalشروع زاویه 

در این موارد باید در آنالیز قبل از عمل و همچنین طراحی بیماران دقت بیشتری بعمل آید.  افزایش یابد که 531

 در صورت بیمار و نیز عکسهای او نشان داده می شود.  Gدر آنالیز بینی بیماران گالبال با رف 

S.C.A= Supercilliar Arch  

G= Glabella  

M.O.R= Medial Orbital Rim 

N.P.F= Nasal Proccess of Frontal  

N.B= Nasal Bone  

U.L.C= Upper Lateral Cartilage 

L.L.C= Lower Lateral Cartilage 

D.N.L= Dorsal Nasal Line  

 

 

3. Nasion Point = Actual (Real = True) Nasal Starting Point = Actual Nasal Root  

نقطه شروع واقعی بینی، عبارت است از نقطه ای استخوانی مربوط به خود بینی، در محل، وسط اتصال دو 

استخوان بینی در باال به نازال پروسس استخوان فرونتال، که گودترین نقطه زاویه نازوفرونتال بوده و محل 

طه می تواند در انسانها در محل شروع واقعی بینی، یعنی شروع صعود پشت بینی است در قبل از عمل. این نق

باشد و یا نباشد، که  (Position)تر بودن و باالتر یا پائین (Projection)نرمال خود از نظر گودی و برجستگی 

تر از نرمال می باشد. اگر اگر نبود باید در عمل اصالح شود، در ایرانیان اکثرًا نرمال نبوده و بیشتر گودتر و پائین

تر از نرمال باشد، هر دوی این عیوب به تنهایی یا با هم بینی را بطور کاذب کوتاه نشان و یا پائین این نقطه گودتر

U.L.C 

S.C.A 

N.P.F 

Nasion 

N.B 

M.O.R 

D.N.L 

L.L.C 

G 

درست در وسط حمل تالقی  (G)* گالبال 
S.C.A  های دو طرف با فاصله مساوی از

 چهارطرف قرار دارد.
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داده، و اگر برجسته تر و باالتر از نرمال باشد، هر دوی این عیوب به تنهایی یا با هم بینی را بطور کاذب درازتر 

 نشان می دهند. 

 

4. Radix Point = Ideal Nasion Point = Ideal (surgical) Nasal starting Point = Ideal Nasal 

Root  

نقطه شروع ایده آل بینی، تعیین شده توسط جراح، و برخالف نیژن که نقطه ای استخوانی و از خود بینی است، 

 (Non Nasal)این لند مارک نقطه ای پوستی در باالترین نقطه وسط و پشت بینی بوده و نقطه ای خارج از بینی 

که از اتصال باالترین نقاط دو کریز پلکهای فوقانی )بین مردمک و عنبیه در مدیال قرنیه( به هم در وسط  است

 نشان داده می شود.  Rپشت بینی حاصل شده و در آنالیز بینی با حرف 

( پیدا کردن نقطه رادیکس به روش باال به شرط نبود پتوز یک یا دو طرفه و نبودن نژاد آسیایی )چشم بادامی

 است که چگونگی کار در آنها بعدًا نوشته خواهد شد. 

خود بیمار از نظر پروجکشن و پوزیشن درست روی رادیکس بیفتد، که در ایرانیان  Nasionایده آل آن است که 

ولی اگر نبود باید با  ،خیلی کم دیده می شود. اگر این دو نقطه روی هم بود در جراحی، نیژن دستکاری نمی شود

 کم یا زیاد کردن پروجکشن و یا باال و پایین نمودن پوزیشن نیژن، آن را به رادیکس ایده آل رساند. 

اگر منطبق بر رادیکس نباشد بینی می تواند به طور کاذب  (Nasion)با توجه به اینکه نقطه شروع واقعی بینی 

(Illusional)  کوتاهتر یا درازتر دیده شود. رادیکس و پیدا کردن آن مهمترین لندمارک آنالیز و جراحی زیبایی

در قبل از عمل  (Real Face)بینی است که باید روی صورت حقیقی بیمار یا عکسهای هم اندازه صورت بیمار 

دی کمتر شده ولی نسبتها اگر عکسها کوچکتر از صورت بیمار بود مقادیر عدپیدا شده و عالمت گذاری شود. 

 زیر است:  اتثابت می ماند که باز قابل استفاده است. رادیکس دارای مشخص

5 .Radix Position (Ideal Nasion Position)  نقطه وسط خطی که باالترین نقاط دو کریز پلکهای باال را در =

ثابت بوده و باال و پائین نمی شود. وسط پشت بینی در باال به هم وصل می کند. پوزیشن رادیکس برخالف نیژن 

یعنی رادیکس از  .(Non Nasal Point)چون تابع کریزهای پلکهای فوقانی است و ربطی به خود بینی ندارد. 
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-نظر پوزیشن ایده آل و غیر ایده آل ندارد و نقطه ای ثابت است. برخالف، پوزیشن نیژن می تواند باالتر یا پائین

 تر از ایده آل باشد، و ایده آل آن است که نیژن روی رادیکس قرار گیرد. 

2 .Radix Projection  فاصله بین دو خط پلن عمود، در نیمرخ بیمار یا عکسهای واقعی او =(Real Face) که ،

متر و میلی 9-54یکی عمود بر برجسته ترین نقطه قرنیه ودیگری عمود بر نقطه رادیکس است. اندازه آنرا حدودًا 

ترین اندازه گیری اینکه این فاصله بین دو خط عمود باید ولی درستمتر در نظر می گیرند. میلی 55متوسط 

طول ایده آل بینی اندازه گیری شده توسط جراح باشد. پروجکشن رادیکس برخالف پوزیشن آن می تواند  22%

 ارد. ایده آل یا غیر ایده آل باشد و ربطی به پروجکشن نیژن ند

3 .Ideal Radix Projection  =22%  طول ایده آل بینی اندازه گیری شده توسط جراح 

4 .Over Radix Projection  طول ایده آل بینی اندازه گیری شده توسط جراح %22= بیشتر از 

1 .under Radix Projection  طول ایده آل بینی اندازه گیری شده توسط جراح %22= کمتر از 

6 .Radix Width که همان فاصله دو مدیال = باید به اندازه فاصله دو دورسال الین در ناحیه رادیکس باشد ،

این عیوب بخصوص کمی عرض رادیکس نادر اربیتال ریم است. کمی و زیادی آن باید در جراحی اصالح شود. 

ی برای کاهش یا افزایش است، و اصواًل ناحیه رادیکس، چه از نظر عرض و چه از نظر پروجکشن، لندمارک مهم

 یعنی بقیه بینی را از نظر عرض و ارتفاع اکثرًا مشابه رادیکس می کنیم. قوز بینی، یا عرض بینی می باشد. 

 

 :  Nasionمشخصات 

5 .Real Nasion Position (Actual, True)  نازوفرونتال = گودترین نقطه زاویه 

2 .Ideal Nasion Position  همان نقطه رادیکس = 

3 .High Nasion Position  .اگر نیژن باالتر از نقطه رادیکس قرار بگیرد = 

4 .Low Nasion Position  .اگر نیژن پایین تر از نقطه رادیکس قرار بگیرد = 

1 .Under Projected Nasion  .اگر کمتر از پروجکشن رادیکس باشد = 

6 .Over Projected Nasion  .اگر بیشتر از پروجکشن رادیکس باشد = 



6 
 

 

: بیمار از نظر پوزیشن و پروجکشن نیژن و پروجکشن رادیکس کاماًل نرمال می باشد و  نیاز به 5شکل شماره 

 دستکاری در این نواحی ندارد. 

می باشد، که  Over Projected Radixـ  Over Projected Nasionـ  Low Nasion: بیمار 2شکل شماره 

  باید اصالح شوند.

می  Over Projected Radixـ  Over Projected Nasionـ  High Nasion Position: بیمار 3شکل شماره 

 باشد، که باید اصالح شوند. 

 Under Projected Radixـ  Under Projected Nasionـ  High Nasion Position: بیمار 4شکل شماره 

 الح شوند. می باشد، که باید اص

 Low Nasionـ  Normal Nasion Projectionـ  Normal Radix Projection: بیمار 1شکل شماره 

Position  .می باشد، که باید اصالح شود 

کلمات صحیح و غلط در مورد پوزیشن رادیکس دیده می شود، که  4و  3جالب توجه است که در شکلهای 

آویزان روی لبه فوقانی تارس )کریز پلک  Supratarsal Foldصحیح، پوزیشن باالتر است. علت این امر وجود 

ح رادیکس باید فولد را باال د، که آنرا مخفی می کند. در این موارد برای تعیین پوزیشن صحیفوقانی( می باش

و عنبیه قرنیه عالمت گذاری کرد، لذا پوزیشن  کشیده و محل واقعی کریز را در لبه فوقانی تارس در بین مردمک

 باالتر صحیح است. 

 . گالبل و قوس باالی مژه ای Gray, S: از کتاب آناتومی 6شکل شماره 
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