
1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 33، ص 09سال سوم ـ پائیز  ـ3شماره در قسمت قبلی، 
تحت عنوان دیدگاهها، لندمارکهای زیر، بررسی ـ 

 شدند. 
1. (S.C.R) Superciliary Ridge  
2. (G) Glabella  
3. (R) Non Nasal Radix Point 
4. (N) Nasal Nasion Point 
5. (M.O.L) Medial Orbital Lines  
6. (D.N.L) Dorsal Nasal Lines 

 در این شماره؛
7. Supratarsal Crease and Radix 
8. Naso frontal Angle 

9. Radix or Nasion Area .بحث می شود ، 
با پوزش، از نحوه پوشاندن چشمها، در شماره قبلی، که 

و نیژن )هدف شماره قبلی( شده  رادیکسمانع دید نقاط 
اندن چشمها مانع بود، سعی می شود، در این شماره پوش

 دید نشود. 
همانطور که ذکر شد، نیژن، گودترین نقطه زاویه 
نازوفرونتال بوده، که نقطه ای استخوانی است، در محل 

نازال پروسس و اتصال دو استخوان بینی به هم، 
استخوان فرونتال در باال، لذا نقطه ای در وسط و باالی 

بینی هر پشت بینی است. این نقطه، نقطه شروع واقعی 
فوقانی  ة انسان است. ولی از اتصال باالترین نقاط، لب

های پلکهای باال )بین مردمک و قرنیه در مدیال، ستار
پلک باال( خطی حاصل می شود، یعنی پائین ترین کریز 

ت بینی، شکه نقطه وسط این خط را در روی پوست، پ
 رادیکس می نامند. ایده آل آن است، که نیژن طبیعی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

یعنی ریشه و نقطه شروع طبیعی بینی هر فردی بیمار، 
از رادیکس شروع شود. یعنی نیژن، منطبق بر رادیکس 

 باشد. 
 
 
 

نیژن و رادیکس، دارای دو مشخصه، پوزیشن و 
پروجکشن هستند. اگر پوزیشن و پروجکشن رادیکس 
نرمال باشد، و پوزیشن و پروجکشن نیژن هم مشابه 

آل است و نیاز به دستکاری هد، وضع ایدرادیکس باش
ندارد. ولی اگر پوزیشن و پروجکشن نیژن کمتر یا 
بیشتر از رادیکس نرمال باشد، باید آنها را کم یا زیاد 

رادیکس همیشه کرد، تا به وضع ایده آل رسید. پوزیشن 
اسنشیال اسپاسم خوش خیم  -1نرمال است، به جز 

ر ایران شاید د با پتوز یک یا دو طرفه )دافرا -2پلکها، 
های آنومالی -4وز، افراد با اگزوفتالمی گری -3(، است
فلج  -5ربیتها، ای یا مادرزادی، یک یا دو پلک و اضربه

چشم مغولی = آسیایی =  -6یک یا دوطرفه عصب هفت، 
( Non Caucasion =سفید اروپائیغیر چشم بادامی )

رادیکس نسبت به سفیدها چند پوزیشن در اینها 
تر است ولی برای آنها نرمال است، و نباید پائین میلیمتر

ثل سفیدها، باالتر برده شود، ولی پروجکشن رادیکس، م
آل بینی حساب شده و قابل طول ایده %32بر اساس 

 اکثرًا افزایش، و ندرتًا نیاز به کاهش دارند. 
ولی پروجکشن رادیکس مثل پروجکشن نیژن، می تواند 

، طول ایده  %32اشد. )نرمال = از نرمال بکمتر یا بیشتر 
طول  %76آل بینی بوده و طول ایده آل بینی = 

بشرط نرمال بودن فک فوقانی و یس یاالورفیس فمید

 قسمت دوم شناخت و یکسان سازی اصطالحات و لغات رینوپالستی
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پوزیشن یا محل  .( برای پیدا کردنتحتانی است
پلکهای ، اولین کریز هایباالترین نقطه قوس رادیکس

و  ( از وسط فاصله بین مردمکباال را )لبه فوقانی تارسها
قرنیه در طرف مدیال چشم، پیدا کرده و به هم وصل می 
کنند، که نقطه وسط این خط در وسط پشت بینی، نشان 
دهنده پوزیشن رادیکس )پوزیشن نرمال نیژن( می 
باشد. برای محاسبه پروجکشن رادیکس، در نیمرخ، 

ترین نقطه قرنیه خطی عمود بر سطح قدامی برجسته
کس پیدا بر نقطه رادیکشیده، و سپس خطی را عمود 

کشند که فاصله این دو شده در وسط پشت بینی، می
طول ایده  %32خط، پروجکشن رادیکس است، که باید 

بر اساس یک رفرانس اشتباه، محاسبه آل بینی باشد. 
پروجکشن رادیکس از برجسته ترین نقطه قرنیه، منظور 

است که  (Normal Prominent Eye)چشم نرمال 
ه ترین نقطه قرنیه، از ریم الترال اربیت، فاصله برجست

میلیمتر الترال به کانت خارجی، تا برجسته  3در محل 
میلیمتر بر اساس افتالمومتری  11-12ترین نقطه قرنیه 

،  (Deep Set eye)هرتل می باشد، ولی در چشم گود 
میلیمتر بوده، لذا پروجکشن  11-12این فاصله کمتر از 

اد حساب می شود، که باید رادیکس به طور کاذب زی
، لذا پروجکشن محاسبه شده 11-12مقدار کمبود از 

 Very)رادیکس کم شود و در چشم برجسته 

Prominent eye)  میلیمتر  11-12فاصله بیشتر از
بوده، لذا پروجکشن رادیکس به طور کاذب کم حساب 

به پروجکشن  11-12می شود که باید، مقدار اضافی از 
بود، از  13فه شود. مثاًل در پرومیننس محاسبه شده اضا

میلیمتر کم کرده، و در  3پروجکشن حساب شده 
 3بود، به پروجکشن حساب شده  39پرومیننس 

 میلیمتر اضافه می کنیم. 
ریم تحتانی اربیت میلمیتر جلوتر از وسط  19-1قرنیه 

بوده، و لذا هم سطح برجستگی ماالر، یا کمی عقبتر از 
 آن است. 

میلیمتر عقبتر از وسط ریم فوقانی اربیت  19-1قرنیه 
 می باشد. 

میلیمتر، جلوتر از وسط ریم الترال اربیت  11-12قرنیه 
 )کانت الترال( می باشد. 

 
 3-1شکل پ 

 
   3-1الف ـ  کلش

= پائین Gدر این شکل زاویه نازوفرونتال، از گالبل )
ترین و برجسته ترین نقطه پیشانی در وسط 

چ(، تا شروع قوز بینی نشان داده شده. سوپرسیلیری آر
باالتر نمی رود، ولی خط  Gخط فوقانی زاویه هرگز از 

تحتانی، اگر هامپ نباشد، تا تیپ بینی می تواند، ادامه 
 گودترین نقطه این زاویه است.  (N)یابد. نیژن 

دو خط موازی کشیده شده که خط  (R)برای رادیکس 
 3ک باال حدود باالئی درست است، چون که فولد پل

میلیمتر، از لبه فوقانی تارس پائین آمده، که باید آنرا با 
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دست باال کشیده و لبه فوقانی تارس را در مدیال پیدا 
 کرد. 

بیمار پتوز ندارد )ولی فولد دارد( لذا پوزیشن رادیکس 
بیمار نرمال است، ولی نیژن پوزیشن باالتر دارد، و بر 

ئین آورده شود. رادیکس منطبق نیست که باید پا
پروجکشن نیژن و رادیکس بیمار، هر دو زیادتر از نرمال 

 است، لذا باید عقب برده شوند. 
در این موارد با استئوتوم هامپ )بهترین( یا دریل 
دیاموند، یا سوهان رادیکس می شود، آنها را کم کرد. 

میلیمتر، به اندازه نیاز )فلش  3اول باید با استئوتوم 
برو ناحیه را عمودی استئوتومی کرده، و خلفی( از رو

سپس با استئوتوم هامپ، از کودال به سفال، به ناحیه 
میلیمتر استخوان  19هر استئوتومی شده باال رسید. 

 رادیکس را عقب می برد. (       میلیمتر )1/3 برداری
در مواردی، پری ناحیه رادیکس مربوط به بافت نرم 

زیر جلد و عضله و است، که در جوانی زیادی حجم 
چربی مطرح است که برداشته شده و کوتر شده و درین 
می گذاریم. و در مواردی، پری رادیکس کاذب است، 
یعنی بعلت هامپ برجسته، پوست و بافت نرم بین گالبل 
و رادیکس پل زده و زیرش خالی است که با برداشت 
هامپ، بدون نیاز به برداشت استخوان یا بافت نرم، 

د می خوابد. در پری بافت نرمی رادیکس در خودبخو
پیری، سقوط بافتها مطرح است که ممکن است نیاز به 

 اندوسکوپیک سنترال پیشانی باشد.  تینگلیف
تشخیص انواع پری رادیکس با لمس انجام می شود. در 
پرئی رادیکس، اکثرًا دور سوم و رادیکس هر دو 

کس بیشتر استخوان اضافی دارند ولی مقدار اضافی رادی
 19است، لذا بیشتر از رادیکس باید برداشته شود. 

 میلیمتر کم می کند.  1/3میلیمتر برداشت آنرا 

 
 3-1ت  کلش

 
 3-1ث  کلش

1 
4 
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  3-1ب  کلش
 LFH 3/2سانتی متر و  MFH 6:  3-1در ش ب 

سانتیمتر است، ولی بیمار دچار اختالل اکولژیون نمی 
 LFMت، و زیادی باشد. لذا مشاوره فک الزم نیس

مربوط به زیادی ارتفاع عمودی چانه است که باید با 
جینوپالستی برداشته شود. در صورت اختالل در 
اکولژیون یا اختالل در فک فوقانی یا تحتانی باید 
مشاوره فک انجام شود. در صورت نرمال بودن فکها، و 

، هر کدام می تواند مالک LFHو  MFHبرابر بودن 
بوده  MFHتحتانی غیرنرمال باشد مالک  باشد، اگر فک

، یعنی LFHو اگر فک فوقانی دچار مشکل باشد مالک 
 3می تواند برابر یا  LFHقسمت نرمال خواهد بود. 

باشد. در این بیمار چون حاضر  MFHمیلیمتر بیشتر از 
به جینوپالستی و کاهش ارتفاع چانه نبوده، اگر مالک را 

یده آل بینی طول ا بگیریم، MFHمقیاس صحیح یعنی 
شود، که با توجه به درازی سانتیمتر می             

LFH  بینی خیلی کوتاه به نظر می رسد. لذا اجبارًا مالک
          می گیریم یعنی طول ایده آل بینی  LFHرا 

سانتیمتر می شود. این شکل عمدًا انتخاب شده، تا 
سیک همکاران بدانند که زیبایی همیشه مالکهای کال

نیست، و هماهنگی بیشتر مطرح است. ولی اگر بیمار 
ترین راه، مالک حاضر به جینوپالستی می شد، درست

می باشد که در  MFHقرار دادن قسمت نرمال یعنی 
بوده و       این صورت طول ایده آل بینی 

 پروجکشن رادیکس و نیژن بر اساس آن حساب می شد. 
 C.M 3/1= Eye Prominenceاز ریم الترال تا قرنیه 

(E.Pro)  .می باشد 

  باشد:  MFHمالک اگر 
cm6 )از گالبل تا نازل بیس( =MFH 

 و مقادیر واقعی بیمار: 
cm 1/1 )طول واقعی بینی از نیژن تا تیپ( =A.N.L 

cm 3 )پروجکشن واقعی تیپ( =A.T.P 
cm 1/1 )پروجکشن واقعی نیژن از کریز باال( =A.N.P 
cm 3رادیکس از کریز باال(  = )پروجکشن واقعیA.R.P 

 (I.N.L)باشد، طول ایده آل بینی  MFHپس اگر مالک 
آل رادیکس و پروجکشن ایده             مساوی 

و پروجکشن ایده آل تیپ      
(I.T.P)  خواهد بود. یعنی     مساوی

 6/9سانتیمتر کوتاه شود، رادیکس  2/9طول بینی 
میلیمتر عقب برود، و نیژن  3سانتیمتر عقب برود، نیژن 

سانتیمتر پائین بیاید. یعنی به فلش خلفی عمودی  1/9
برسد تا با رادیکس منطبق شود. این در صورتی است که 
بیمار حاضر به جینوپالستی می شد، که راه علمی و 

، L.F.Hصحیح همین است. ولی با مالک قرار دادن 
پروجکشن          طول ایده آل بینی 

آل ، پروجـکشن ایـده         یپ آل تایده
 می شود.             کس ـرادی

 1/9در این حالت طول بینی نباید کوتاه شود رادیکس 
 1/9سانتیمتر عقب می رود نیژن نباید عقب برود، نیژن 

سانتیمتر باید پائین بیاید، یعنی به فلش عمودی قدامی 
 برسد در این حالت پروجکشن نیژن نرمال ولی پوزیشن

 سانتیمتر باال بوده است. 1/9آن 
، (Eye Prominence)در این بیمار برجستگی گلوب 

میلیمتر کمتر از نرمال است  3-1میلیمتر بوده و  13
می  Deep Set Eyeمیلیمتر(، یعنی بیمار  12-11)

باشد. لذا پروجکشن رادیکس و نیژن بطور کاذب زیادتر 
رجستگی دیده می شود. اگر در این بیمار مالک را ب

نرمال گلوب بگیریم، باید از مقادیر زیادی پروجکشن 
میلیمتر، کمتر،  3-1رادیکس و نیژن که باید کم شوند، 

کم کنیم. که روشی اشتباه است، چون جای چشم را 
نمی شود تغییر داد، و پروجکشن رادیکس و نیژن هر 
فرد بر اساس برجستگی گلوب و قرنیه خود آن فرد 

د و چه عقب و چه جلو، تا بینی است، چه نرمال باش
متناسب با همان گلوب، زیباتر شده و میدان دید مدیال 
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چشم زیاد شود. در یکی از رفرانسها، تأکید شده که 
مقادیر جلوتر یا عقبتر بودن قرنیه از نرمال را، به مقادیر 
پروجکشن به ترتیب، اضافه یا کم کنیم که به نظر ما 

شن ها برحسب اشتباه کامل است، چون پروجک
برجستگی گلوب و قرنیه هر فرد تعیین می شوند. این 
مطلب از رفرانس مربوطه در متن ذکر شده ولی اشتباه 
است. یعنی در این بیمار که قرار بود بر اساس مالک 

MFH و یا ،LFH سانتیمتر تا  6/9، رادیکس به ترتیب
میلیمتر، از این مقادیر کم  3-1سانتیمتر عقب برود،  1/9
نیم، و کمتر عقب ببریم که کاری نادرست است. یا اگر ک

بود، یعنی فاصله ریم  Very Prominent eyeبیمار فوق 
 39میلیمتر بود، )مثاًل  11-12الترال از قرنیه بیشتر از 

میلیمتر، بیشتر از مقادیر محاسبه  3-1میلیمتر( می باید 
شده، رادیکس را عقب می بردیم که باز خطاست، یعنی 

کشن ها بر اساس قرنیه هر فرد حساب می شود. پروج
باشد  MFH: در هر حال، چه مالک 3-1پس بیمار شکل 

است که  LFH ،High Nasion Position (0.5 cm)یا 
باید پائین آورده شود، تا به پوزیشن رادیکس که نرمال 

 Over Projected Radixاست برسد. و با هر دو مالک 

(0.5-0.7 cm) قب برود. و با مالک است که باید ع
MFH،Over Projected Nasion  (3  می )میلی متر

 LFH ،Normalباشد که باید عقب برود، ولی با مالک 

Projected Nasion رود. است که عقب نمی 

 
 3-1شکل ج 

 
  3-3شکل الف 

 
 3-3شکل ب 

 : 2-2و ب  2-2شکل الف 
شده این بیمار به طور نسبی آنالیز شده، تا مفاهیم ذکر 

بهتر درک شود. در آخرین شماره مبحث، چند بیمار 
 نرمال، و انواع آبنورمالی ها کامل آنالیز خواهد شد. 

M.F.H:  7.2از گالبل تا بیس بینی cm  طول(
 میدفیس( 

L.F.H:  از نازال بیس تا منتون(Menton)  نقطه ای
استخوانی در محل تالقی سطح قدامی و تحتانی 

این نقطه مشابه گالبل با لمس  cm 7.2استخوان چانه 
 تعیین می شود )طول الورفیس(. 
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A.N.L:  ،طول واقعی بینی(A= Actual) از نیژن تا ،
کودال ترین دام، در خیلی ها یک دام کودال تراست و 

 . cm 4.5یک طرف(  L.L.Cنه نیستند )اختالل یقر
A.T.P:  ،پروجکشن یا ارتفاع واقعی تیپ، از بیس بینی

دام در نیمرخ، در خیلی ها بعلت اختالل  تا بلندترین
 cm 3.7یک دام بلندتر است.  L.L.Cیک 

A.R.P:  از برجسته ترین نقطه مردمک تا رادیکس در
نیمرخ، )لبه فوقانی تارس در بین مردمک و قرنیه در 

 1.2مدیال( به شرط نبود پتوز و بیماریهای ذکر شده 

cm .)پروجکشن یا ارتفاع رادیکس( 
A.N.P: جکشن یا ارتفاع نیژن )گودترین نقطه زاویه پرو

نازوفرونتال استخوانی(، از برجسته ترین نقطه قرنیه تا 
 .cm 1.2نیژن در نیمرخ 

R.Po:  پوزیشن یا محل رادیکس، یعنی نقطه وسط خط
اتصالی از باالترین نقاط لبه فوقانی تارس پلک دو طرف 

ه بین به هم، یا همان اولین کریز پلکهای باال به هم، ک
مردمک و قرنیه در مدیال قرار دارند. نقطه ای پوستی و 

Non Nasal  است. به شرط نبود پتوز یا بیماریهای ذکر
شده، که اگر بیماری یک طرف باشد، سمت سالم را در 
نظر می گیریم، و اگر دو طرفه باشد، باید بر اساس 

 شرحی که داده خواهد شد محاسبه شود. 
ناکافی یا عدم اتصال آپونوروز در پتوز به علت اتصال 

لواتور به سطح قدامی تارس در تمامی طول و عرض 
تارس )پتوز اکتسابی(، یا عدم تشکیل یا تشکیل ناقص 
عضله لواتور )مادرزادی( که مادرزادی شدیدتر است، 
تارس پائین آمده، ولی کریز باالتر می رود. تا نیم میلی 

وز حساب می متر اختالف سطح تارس دو طرف را در پت
کنند، ولی زیر نیم میلیمتر اهمیتی ندارد. بیمار فوق در 

میلی متر پتوز دارد، لذا طرف راست را  1سمت چپ 
مالک پوزیشن رادیکس در نظر می گیریم چون کریز 
سمت چپ به علت پتوز، باالتر از محل نرمال است. 

Normal  محل کریز نرمال = پوزیشن نرمال رادیکس(
 هر فرد(

N.Po:  محل گودترین نقطه زاویه نازوفرونتال بیمار، در
نیمرخ و انطباق آن بر رخ، در وسط پشت بینی، پوزیشن 
نیژن نرمال، باید منطبق بر پوزیشن رادیکس باشد. 

Normal 

N.F.A : زاویه بین گالبل تا شروع هامپ )قوز بینی(، که
در این بیمار بعلت نبود هامپ تا سوپراتیپ خط تحتانی 

دامه دارد، حالت نرمال این خط تحتانی در بیمار زاویه ا
بر خط پروفایل بیمار منطبق باشد.  ،یا بعد از عمل آنکه

حالت نرمال خط پروفایل، منطبق بودن آن در مردان بر 
دور سوم بینی از رادیکس نرمال تا تیپ نرمال است، و 

میلیمتر زیر خط باشد. در  3در خانمها، دور سوم باید 
متر فاصله میلیدور سوم از خط پروفایل یک بیمار فوق، 

دارد، و در سوپراتیپ کمی برجستگی هست، که با 
افزایش پروجکشن و روتیش تیپ، و سفال تریم الترال 
کروس و سوچور تیپ، اصالح شده، و برجستگی 
سوپراتیپ از بین رفته و فاصله دور سوم تا خط پروفیل 

خواهد  میلیمتر اضافی کم 3خواهد شد )میلیمتر  3
 شد(. 

C.N.L.P :(chin nose lip plane)  یا همانchin 

projection :ی خطی مـایل از وسط طول بینی از اتصال
آل حساب شده، تا ورمیلیون وسط دو لب با دهان ایده

بسته کشیده شده و تا چانه در نیمرخ ادامه می یابد. 
میلیمتر عقب این خط  3پروجکشن چانه در خانمها باید 

و در مردان چانه جلوتر است و مماس بر این خط  بوده،
 Normalاست. 

A.P.L :Actual Profile Line : خط اتصالی در نیمرخ
 از تیپ بیمار )بلندترین دام( تا رادیکس خود بیمار.

B.P.L  :Balanced Profile Line : خط اتصالی در
نیمرخ از تیپ با پروجکشن ایده آل به رادیکس با 

میلیمتر جلوتر از دور  3، که در زنها پروجکشن ایده آل
سوم بینی و در مردان مماس بر دور سوم بینی باید 

 باشد. 
کاهش دور سوم به مقادیر بیشتر از این مقادیر 
استاندارد، خطائی نابخشودنی است، چرا که قسمت 
مهم، ناحیه فانکشنال بینی، در بین دو تنگه والو داخلی 

ر این ناحیه واقع شده ن خلفی در عقب، دادر جلو و کو
است. در این ناحیه برخالف تنگه های قدامی و خلفی که 
سرعت هوا خیلی زیاد است، سرعت هوا کم شده، و 
تمام تبادلهای گازی، رطوبتی، ذرات بویایی، حرارتی و 
خیلی مسائل دیگر، که در کتاب اخیرًا چاپ شده 
اکوستیک راینومتری و راینومانومتری مفصل بیان شده، 
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انجام می شود. کاهش بیشتر دور سوم، یا به اصطالح 
عمیقًا غیرعملی ایجاد بینی عروسکی، که جراح برای 

وتیشن و پروجکشن رجبران ناتوانی خود، در ایجاد 
تیپ، اقدام به برداشت تخریبی دور سوم می کند، حجم 
این فضای بسیار مهم کاری را کم کرده، و در طوالنی 

سی، بویایی، سکسی، عاطفی، مدت باعث اختالالت تنف
اشتها به غذا، مزه غذا، رطوبت هوای ورودی به ریه ها، 
اختالل تبادالت بیوشیمیایی، حرارتی، و صدها عارضه 
دیگر می شود. لذا مطالعه کتاب ذکر شده شدیدًا توصیه 
می شود، که توسط مرکز تحقیقات راینولوژی بیمارستان 

هی این حضرت رسول )ص( منتشر شده است. و گا
در بین والو  Valve Areaکاهش شدید باعث انسداد 

داخلی و سر کودال شاخک تحتانی شده، و انسداد 
شدید و خطرناک والو داخلی را با هزاران عارضه می 
دهد. بدتر آنکه بارها مشاهده کرده ایم که وقتی بیمار 
به گودی پشت بینی اعتراض دارد، جراح به سادگی یک 

را در پشت بینی، از برش اینترنال  گرافت از هر جنسی
وارد می کند، و به بیمار می گوید نگران نباش در عرض 
دو دقیقه بطور سرپایی، این عیب اصالح می شود. در 

، openحالی که درمان درست، باز کردن بینی، به روش 
و شاید  Heightو گذاشتن اسپریدر گرافت های 

extended لوتر از کودال )باالتر از دور سوم سپتوم ـ ج
سپتوم( دو طرفه برحسب نیاز است، تا با اسپریدر 

Height پشت بینی باال آمده تا هم شکل ظاهری اصالح ،
، extendedشود و هم ناحیه فانکشنال بزرگتر شود و با 

 والو داخلی باز شود.  Heightبه کمک 
اگر بیمار اختالل والو داخلی و انسداد نداشته باشد، از 

حجم قسمت فانکشنال خبر ندارد، و بر ما  ناحیه کاهش
واجب است که این کار را انجام دهیم. بعد از گذاشتن 
این گرافتهای اسپریدر، و اطمینان از نرمال شدن 

با فاشیا یا  ها رافیزیولوژی بینی، می توان بقیه ناصافی 
 یا هر دو اصالح کرد.  (Diced)غضروف خرد شده 

Two Right Crease , one left Creases , Left 

Ptosis ; No fold 
در بیمار فوق، فولد )پوست ـ چربی ـ عضله اضافی( در 
سولکوس پلک باال )از لبه فوقانی تارس تا ریم اربیت( ندارد، 

میلیمتر پتوز دارد، لذا مالک کریز سمت  1ولی در طرف چپ 

کریز دارد، و می  1کریز و در چپ  3راست است. در راست 
به فوقانی تارس تا سپتوم اربیت، در محل عبور دانیم که از ل

آپونوروز لواتور، می تواند چندین کریز باشد ولی مالک پائین 
 ترین کریز ، یعنی لبه فوقانی تارس بدون پتوز است. 

M.O.L : در بیمار فوق، مدیال اربیتال الین ها، که ادامه، خط
ه می باشد و تا کانت داخلی ادام لیری آرچپائین، سوپرسی

، یعنی نازال دورسال الین N.D.Lدارد کاماًل نرمال است، ولی 
باید باشد، غیرنرمال بوده، یعنی میدل  M.O.Lها که ادامه 

ولت از تیپ تا کانت داخلی تنگ است، در ساخت میدل ولت، 
هم استخوانهای بینی )قسمت کودال( و هم غضروف های 

د آنالیز کرد که ها دخالت دارند. که بای ulcباالی بینی )کامل( 
هست یا کودال  ulcآیا تنگی ولت میانی در اثر غضروفهای 

استخوانهای بینی یا هردو، در این بیمار مشکل استخوانی 
ها است که در طرف راست  ulcمطرح نیست، بلکه اشکال در 

اسپریدر گرافت ضخیمتر و در طرف چپ اسپریدر گرافت کم 
 عرض تر الزم دارد. 

(Tip Width) T.W:  بیمار از اتصال خطی از الترال رفلکس
نوری دو دام به هم، عرض نرمال و برابر عرض دور سوم بینی 

دارد. لذا نباید کم یا زیاد شود. ولی غضروف  تدر اینرکان
است، لذا دام راست کودال تر کودال تر  llcتحتانی راست 

، زیادتر (Alar groove)و لذا گودی گرو و آالی راست  بوده
ه البته این مباحث در ادامه بحث آنالیز و یکسان است، ک

سازی اصطالحات در رینوپالستی کامل بحث خواهد شد. نکته 
آنالیز دارد، قبل از باز کردن، بعد از  سهمهم اینکه هر بینی، 

ها با هم llc ،باز کردن و دید مستقیم که اکثرًا دیده می شود
یا ضعیفتر  قرینه نبوده، قطعی دارند، قسمتی از آن قویتر

وجود  llcاست، عرض یا طول غیر قرینه در نقاط مختلف 
م غیرقرینه است، فرق در فردارد، محل اتصال به اپرچر پیری

مدیال و میدل و الترال کروس دارند، سفال تر و کودال تر به 
در هر نقطه  llcپوست وستیول زیر  ،هم هستند، خیلی مهم

ه عامل عدم اصالح آن کمتر یا بیشتر از طرف دیگر است، ک
انحراف تیپ بعد از اصالح انحراف سپتوم و فشارهای کروس 

کننده با قیچی  گیجالترال یا مدیال، بوده که در این مورد 
جدا شده و  llcخیلی ظریف باید پوست از سطح تحتانی 

جابجا شود، چون دچار کمبود یا اسکار است، و تا اصالح 
مهم اینکه عرض تیپ  نشود، انحراف تیپ اصالح نخواهد شد.

نباید از وسط یا مدیال نقاط رفلکس نورانی حساب شود، بلکه 
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باید از الترال این نقاط نورانی )محل اتصال مدیال و الترال 
 ی میدل کروس به هم( حساب شود. وجن

بوده و فاقد اختالل فک  L.F.H=M.F.Hدر بیمار فوق، 
 ست .فوقانی و تحتانی است لذا نیاز به مشاوره فک نی

(I.N.L)  طول  %76طول ایده آل بینی بایدL.F.H  یا
M.F.H  نرمال باشد یعنیcm6/4=76%×cm3/6  

(A.N.L)  طول واقعی بینی بیمارcm1/4  بوده، لذا نباید طول
میلیمتر اضافه شود تا به طول ایده آل  3کم شود، بلکه باید 

بینی برسد چنانکه در رخ دیده می شود، هر گونه کاهش طول 
 خواهد شد.  L.F.Hشدن دیده ینی، باعث درازتر ب

(I.T.P)  طول ایده آل بینی  %76پروجکشن نرمال تیپ
(I.N.L)  یعنیcm1/3=76%×cm6/4  .باید باشد 

(A.T.P)  پروجکشن تیپ خود بیمارcm3/3  3است لذا باید 
 میلیمتر اضافه شود. تا پروجکشن ایده آل ایجاد شود.

(I.R.P) طول ایده  %32ده آل باید پروجکشن رادیکس ای
  cm3/1 =32%×cm6/4آل بینی باشد یعنی 

(A.R.P)  پروجکشن رادیکس خود بیمارcm3/1  ،است
 یعنی باید یک میلیمتر اضافه شود. 

(N.P-R.P)  پوزیشن رادیکس بیمار نرمال و پوزیشن نیژن
هم نرمال است یعنی نیژن بیمار بر رادیکس نرمال منطبق 

 تکاری ندارد. است لذا نیاز به دس
(C.L.N.P)  یعنی پروجکشن چانه بیمار، از پلنC.L.N.P 

 میلیمتر عقب است لذا نرمال است.  3فقط 
(Pr.Li)  پروفایل الین بیمار باالنس است، و با مختصر

میلیمتر( هم پروفایل الین اصالح  3افزایش پروجکشن تیپ )
 شود.می شده و هم سوپراتیپ اصالح 

 
  3-3شکل الف 

 
 3-3ل ب شک

  2-3و ب  2-3شکل الف 
بیمار پتوز ندارد، ولی فولد دارد که روی لبه فوقانی تارس را 
پوشانده، لذا با دست، فولد را باال زده و لبه فوقانی تارس ها را 
در مدیال، در بین مردمک و قرنیه پیدا کرده و به هم وصل 

پیدا شود. چنانکه دیده می شود، خط  Rکرده ایم تا نقطه 
 بوطه کمی باالتر رسم شده است.مر

ایده آل به ترتیب  Rو  Nدر بیمار فوق آنالیز برای یافتن نقطه 
 زیر بوده است.

 cm6/2 =M.F.H نرمال و برابر بدون اختالل فک ها 
cm 6/2 =L.F.H 
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(76% MFH  یاL.F.H )cm1/1  =I.N.L  cm4/1 =
A.N.L 

(76% I.N.L )cm 6/3 =I.T.P  cm 2/3 =A.T.P 
(32% I.N.L )cm 1/3 =I.R.P  cm 0/1  =A.R.P 

cm 2/3 )عرض چشم( =Eye.W.L 
cm 2/3 )عرض بیس بینی( =N.B 

cm 1/9 =High =abnormal   = پوزیشن نیژنos.PaN  
Normal  پوزیشن رادیکس = osRa.P  

cm 7/9 = under projected  abnormal  Ra.Pro 
cm 7/9 = under projected  abnormal  Na.Pro 

در این بیمار باید محل نیژن نیم سانتی متر پائین آمده تا با 
پوزیشن نرمال رادیکس منطبق شود. ولی سپس باید، 

سانتیمتر به جلو برده شود  تا  7/9رادیکس و نیژن هر دو 
کمبود پروجکشن اصالح شود. یعنی از تیپ تا رادیکس بر 

آل تیپ  اساس خط پروفایل باالنس شده بین پروجکشن ایده
و رادیکس، پشت بینی پر شود. یعنی خط پروفایل خود بیمار 

 پائین تر از خط پروفایل باالنس شده و ایده آل قرار دارد. 

 
  3-4شکل الف 

 
 3-4شکل ب 

  2-4و ب  2-4شکل الف 
cm 0/6 =M.F.H 

cm 1/2 =L.F.H 
میلیمتر است  L.F.H 3و  M.F.Hدر بیمار فوق اختالف 

میلیمتر بیشتر باشد، ولی  3می تواند  L.F.H)بطور نرمال 
تر است( اختالل فک ندارد، می توانیم هر کدام از بهبرابر 

M.F.H  یاL.F.H  را برای محاسبهI.N.L  طول ایده آل(
بینی( در نظر بگیریم، ولی چون طول بینی بیمار کوتاه است 

استفاده می شود تا بینی کوتاه تر نشود. در این  L.F.Hلذا از 
باز مسئله هماهنگی، برتری دارد. بیمار پتوز ندارد، و در جا 

ی چپ صورت، لبه ممدیال فولد ندارد، ولی بعلت میکروزو
فوقانی تارس در طرف چپ پائین تر است، که باز بعلت 
کوتاهی بینی، برای پیدا کردن رادیکس، لبه فوقانی تارس 
. طرف راست را مالک قرار می دهیم تا طول بینی کوتاه نشود

لبه فوقانی تارس چپ و  M.F.Hاگر بینی بیمار دراز بود، از 
 د تا بینی کوتاهتر شود. استفاده می ش

cm 0/6 =M.F.H 
(76%×1/2 )CM 4/1 =I.N.L  cm 1/2 =L.F.H 

(76%×4/1 )cm 1/3 =I.T.P  cm 4 =A.T.P 
(32%×4/1 )cm 1/1 =I.R.P  cm 2/1  =A.R.P 

=   cm4/1تر است سانتیمتر کوتاه 6/9طول ایده آل 
I.N.L  cm6/4 =A.N.L 

cm 1/3  =A.N.B 
Normal 

Normal 
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cm 1/3 Eye.W= 
Normal Radix Projectoin 

Normal Radix Positoin 

Normal Nasion Projection (0.7 cm)= Radix 

Projection 

Low Nasion Position = 0.4 cm 
 

 cm4/1 I.N.Lکوتاه است ) cm6/9طول بینی بیمار به اندازه 
– cm 6/4 A.N.L که باید اضافه شود. تیپ بیمار )cm 1/9 

 بلندتر است که باید کم شود. 
برای رادیکس  cm3/9و با برداشت مثلث قائم الزاویه به ابعاد 

برای نیژن، نقطه نیژن و رادیکس هر دو عقب رفته،  cm1/9و 
و نیژن به طرف باال صعود کرده و بر رادیکس منطبق می شود. 

مکانیسم های افزایش طول بینی را، نتوانیم  در بیمار فوق اگر
 اجرا کنیم، هرگز نباید کاری کرد که طول بینی کوتاه شود. 

 
 3-1شکل ب و  3-1شکل الف 
  2-5و ب  2-5شکل الف 

بیمار فولد و پتوز، و میکروزمی ندارد، کریزهای دو طرف 
قرینه است، مشکل فک ندارد. ارتفاع چانه بیمار )از 

کوس تا لبه تحتانی چانه( کم است یعنی یومنتال سولبل
L.F.H کمتر از ،M.F.H  است که علت آن صرفًا کوتاهی چانه

است، چون بیمار اختالل اکولزیدن فکی ندارد )کمبود ارتفاع 
cm2/9-1/9  سانتی متر است، می شود 1است( که چون زیر

با پروتز چانه یا جینوپالستی اصالح کرد. پروجکشن چانه 
است.  M.F.Hاست. در این بیمار مالک محاسبات  بیمار نرمال

باشد  M.F.Hمیلیمتر بیشتر از  3 یا باید برابر L.F.Hچون 
 که در این بیمار نیست. 

(76%×2/3 )cm7/3 =I.N.L  cm 2/3 =M.F.H 
cm 3/3 =L.F.H 

(76%×7/3 )cm 6/1 =I.T.P  cm 2/1 =A.T.P 
(32%×7/3 )cm 6/9 =I.R.P  cm 6/9  =A.R.P 

cm7/3  =I.N.L  cm4/3 =A.N.L 
 =Normal =N.B.W Eye.W)عرض چشم و بینی یکسان است( 

Normal Radix Projectoin 

Normal Radix Positoin 

Normal Nasion Projection (0.7 cm)= Radix 

Projection 

Low Nasion Position = 0.4 cm 
از نظر  Nو  Rچنانکه در عکس نیمرخ دیده می شود نقاط 

شن بر هم منطبق نیستند. ولی پروجکشن هر دو یکسان پوزی
و در ضمن نرمال است، ولی نیژن پائین قرار دارد که باید با 
اگومنته کردن دور سوم که نیاز بیمار است، نیژن باالتر رفته و 

نی از سوپراتیپ تا نیژن بطور عبر رادیکس منطبق شود. ی
به حداکثر  افزایش یابنده باید دور سوم پر شود و در نیژن

سانتیمتر برسد. یعنی در واقع اشکال اصلی  4/9خود یعنی 
در خط پروفایل بیمار است که از خط پروفایل باالنس عقبتر 
است، ولی چون در خانمها، خط پروفایل بیمار می تواند در 

میلی متر از خط پروفایل باالنس  3وسط پشت بینی حداکثر 
میلیمتر به  3-1حدود  گودتر باشد، پس در نقطه نیژن افزایش

 4میلیمتر کافیست، ولی اگر بیمار مرد بوددقیقًا باید  4جای 
میلیمتر پر می شد. یعنی در این بیمار خط پروفایل باالنس را 
 بین خط مستقیم و خط پروفایل خود بیمار در نظر می گیریم. 

 میلیمتر تقویت شده )زن(  3-1
 میلیمتر تقویت شده )مرد(  4
 

Supratarsal Crease and radix  : 
با توجه به اینکه رادیکس، مهمترین لندمارک در آنالیز 

از  وپالستی می باشد، و نقطه ای خارجبینی برای رین
لذا پیدا کردن آن در بینی و در روی پلک قرار دارد، 

انواع پلکهای سالم و بیمار، مسئله ای اساسی است. پس 
می پردازیم.  در این شماره به تشریح کامل این مسئله

شایان ذکر است که ملت بزرگ ایران، از انواع اقوام 
تشکیل شده، لذا انواع نژادی پلک و بینی )آسیائی و 
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چشم بادامی(، سفید اروپائی، )کوکازین(، خاورمیانه ای 
و حتی سیاه، در میهن عزیز ما وجود دارد. و مسئله 
مهمتر، که شاید، عنوان مقاله ای مهمتر باشد، وجود 

شخصات دو نژاد در یک بینی و یا یک پلک است م
)ازدواج بین اقوام مختلف(. بارها مشاهده کرده ایم که 
در یک بینی، یک سوم قاعده بینی فرم آسیائی دارد، 
ولی ولت میانی و فوقانی فرم اروپائی دارد، یا بالعکس. 
لذا در کشور ما، شناخت و آنالیز بینی و پلک انواع 

حتی آالی نژاد سیاه در ق دارد. نژادها، ضرورت مطل
 ایران کم نیست.

پلک و  (Topography)باید دانست که آناتومی سطحی 
شامل، ابرو، پیشانی،  (eyelid-periorbit)اطراف اربیت 

پلک باال و پائین و میدفیس است، که بینی هم در این 
 ناحیه قرار دارد. 

 
 3-7شکل 

، (palpebral Fissure gap)( 3-7شکاف بین پلکی )ش 
پلک باال و  (Lid Margin)فاصله بین دو لیدماژرین 

 می باشد. در چشم با نگاه به روبرو در میدپوپیلپائین، 
میلیمتر عرض، دو لبه  3پلک باال و پائین هر کدام با 

 . (3-6دارند. )ش 

 
 3-6شکل 

لیدمارژین که روی گلوب می نشیند ودر عقب، بر  -1
اقد مژه است )لبه خلفی که روی المالی خلفی است، و ف

 شارپ است( .
که دارای  (Lash Margin)لبه قدامی یا لش مارژین  -2

مژه بوده و گرد بوده و روی المالی قدامی قرار دارد. 
در پلک باال و  (Anterior Lamella)المالی قدامی 

کولی تشکیل اپائین از پوست و عضله اربیکوالریس 
 Tarsoligomentousشده، ولی المالل خلفی یا همان 

Sling در پلک باال شامل تارس، ملتحمه و تاندونهای ،
مدیال و الترال کانتال بوده، و در پلک پائین همان 

می  Capsulo Palpebral Fasciaعناصر به اضافه 
باشد، علت اینکه در پلک باال، عنصر مشابه 
کپسولوپاپبرال فاشیا، یعنی لواتورآپونوروز در المالی 

ت ندارد، اینکه ، در پلک باال آپو نوروز لواتور خلفی شرک
به لبه فوقانی تارس متصل نمی شود. ولی در پلک 
تحتانی، کپسولوپاپبرال فاشیا به لبه تحتانی تارس 
تحتانی متصل می شود. حد فاصل این دو المال، سپتوم 

که با اتصال به درم، به همراه  (Septum)اربیت است 
 و پائین پلک را میسازد. این عناصر دیگر، کریزهای باال

تاپونکتوم اشکی دو لبه قدامی و خلفی که در مدیال
 Lateral Palpebral eye Lidادامه دارند به اسم 

margin  نامیده شده، و آن قسمت از لبه پلکها که در
 Lacrimal)باال و پائین مدیال به پونکتوم اشکی 

Panetum) قد مژه ی گرد داشته و فاقرار دارند و حدود
 Medial Lacrimal eye Lid marginهستند به اسم 

نامیده می شوند. دو قسمت قدامی و خلفی، قسمت 
که  Gray lineپبرال، توسط خط ظریفی به اسم لپا

ساخته می شود، از هم جدا می  Riolan'sتوسط عضله 
 د فاصل المالی قدامی از خلفی استشوند که همان ح

 (.3-2)ش 
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 3-2شکل 

میلیمتر بوده، و  19س باال در بیشتر جاها عرض تار
 39میلیمتر است. طول تارس باال  4عرض تارس پائین 

میلیمتر است. با  32میلیمتر بوده و طول تارس پائین 
میلیمتر بوده و  32-39یشور فچشم باز عرض پاپبرال 

 میلیمتر 3میلیمتر است. کانت خارجی  2-19ارتفاع آن 
 .(3-7)ش ر دارد باالتر از کانت داخلی قرا

در نگاه روبرو، لیدمارژین پلک باال، قبل از بلوغ روی 
 Coneo Scleral) امحل تالقی قرنیه با اسکلر

Limbus)  میلیمتر  1/1-3قرار دارد، ولی بعد از بلوغ
گیرد. ولی در افراد سالم همیشه با لیمبوس قرار میزیر 

 .(3-7)ش مردمک فاصله دارد 
ت روی لیمبوس تحتانی بوده یا درس پلک تحتانی اکثرًا

میلیمتر باالتر از آن است، ولی هرگز نباید  1حداکثر 
دهد می Scleral showپائین تر از لیمبوس باشد، چون 

که سفیدی چشم در پائین دیده می شود. کانت خارجی 
 3در سطح لبه تحتانی مردمک بوده ولی کانت داخلی 

قرار دارد. پس از لبه تحتانی مردمک  ترپائینمیلیمتر 
پاپبرال فیشور از کانت خارجی به کانت داخلی دارای 

نامیده می  Canthal Tilt که میلیمتری است، 3شیبی 
 3( در پاپبرال فیشور، هر انسانی، دارای 3-7)ش شود. 

داخلی و خارجی  سکانتو 3کمیسور داخلی و خارجی، و 
 Medial and Lateral Canthus and)می باشد. 

Commissur)  از نظر آناتومی، کمیسور به یک نقطه
گفته می شود، که در آن نقطه، دو عضو مشابه به هم می 
رسند، مثل پلک باال و پائین در داخل و خارج، یا 
کمیسورهای دهان که لب باال و پائین به هم می رسند. 

یک زاویه است، که در کمیسور از دو پلک  سولی کانتو
کمیسور خارجی روی گلوب باال و پائین ایجاد میشود. 

و  Caruncleمی نشیند، ولی کمیسور داخلی از گلوب با 
Plica Smilunaris(3-7)ش شود ، جدا می. 

محل کانت خارجی، بر اساس سن، جنسیت، فامیل و 
نژاد می تواند متغیر باشد. لیدمارژین پلک باال، دارای 
قوسی است که باالترین نقطه آن در بین مردمک 

(pupil) الترال و لیمبوس الترال قرار دارد. )لیمبوس  در
یعنی محل تالقی سفیدی چشم با قرنیه در دورتادور 
آن( ولی باالترین نقطه کریز پلک باال در بین مردمک و 
 لیمبوس داخلی قرار دارد که مالک تعیین رادیکس می

مدیال و الترال، در بین دو  Scleral Triangleباشد. 
پلکهای باال و پائین قرار داشته و طرف قرنیه و لبه های 

رأس آنها به طرف الترال و مدیال است. باید دانست که 
شکال چشمها، قرنیه در تمام افراد یک اَ انواع در رابطه با

اندازه است، پس شکل چشم افراد وابستگی به شکل و 
مثلث سفید اسکلرا دارد، که مثلث مدیال ثابت  3اندازه 

اسکلرا بزرگتر و برجسته تر است، ولی مثلث الترال 
است و تغییر در پوزیشن پلکها، بخصوص پلک تحتانی، 
بیشتر روی این مثلث اثر کرده و اشکال مختلف چشم را 
می سازد. پس مثلث الترال اسکلرا و پلک تحتانی 

در شکل چشم افراد بازی می کنند  بیشترین نقش را
 .(3-0)ش 
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 3-0شکل 

با پریوست خارج اربیت،  از اتصال پریوست داخل اربیت
در لبه اربیت، آرکوس مارژینالیس ایجاد می شود، که 

در دورتادور اربیت، به جز ناحیه کیسه اشکی، یعنی 
کرست قدامی و خلفی فاصله بین محل اتصال خود به 

اشکی، و قسمت پائین نازال پروسس استخوان فرونتال 
 وجود دارد.

(Arcus Marginnlis) ادامه آرکوس مارژینال به طرف ،
تارس های باال و پائین، همان سپتوم اربیت می باشد. 
هیچکدام از سپتومهای باال و پائین، به تارس های باال و 
پائین متصل نمی شوند. فاصله سپتوم باال از تارس باال، 

 بیشتر از فاصله سپتوم پائین تا تارس پائین است. 
 Levatorین، در اثر عبور کریزهای پلکهای باال و پائ

Aponeurosis  در پلک باال وCapsulo Plapebral 

Fascia  در پلک پائین، از فاصله بین سپتوم باال و پائین
ی و اتصال به لبا لبه تارس، و عبور از عضله اربیکوالر اکو

درم پوست پلک در حد فاصل پوست پلک پره سپتال 
صله بین لبه فا»با پوست پره تارسال ایجاد می شوند. 

فوقانی تارس باال با سپتوم باال، و فاصله بین لبه تحتانی 
محل اتصال آپونوروز لواتور به «. تارس پائین با سپتوم

میلیمتر باالی لبه فوقانی  3-1سپتوم باال، در نژاد سفید، 

تارس می باشد، لذا دارای کریز مشخصی هستند. ولی 
پائین تر بوده  در نژاد آسیائی )چشم بادامی( این اتصال

یعنی تا میلیمتر پائینتر از لبه فوقانی تارس  1و حتی، تا 
می رسد، میلیمتر مانده به لش الین و یا خود لش الین  3

ناحیه پره تارسال پائین می  یعنی محل اتصال تا جلو
، لذا چربی پره آپونوروتیک، به جلو تارسال پلیت رود

)اتصال به ( %19سقوط می کند، و مانع تشکیل کریز )
میلیمتر  3اتصال از ( %19کریز نامشخص ) یالش الین( 

البته می شود. باالی لش الین تا زیر لبه فوقانی تارس 
میلیمتر مانده  3محل اتصال از زیر لبه فوقانی تارس تا 

هم که  %19به لش الین متغیر است، لذا محل کریز آن 
، ولی کریز دارند هم می تواند باالتر یا پائین تر باشد

 همیشه زیر لبه فوقانی تاس است. 
 Levator Palpebraeعضله باالبرنده پلک باال، یعنی 

Superioris از بال کوچک اسفنوئید از آپکس اربیت در ،
، منشأ گرفته، عضله ای مخطط  Anulus of Zinnباالی 

کرانیال می گیرد )عصب  3هست که عصب از زوج 
Oculomotor). 19-2 محل عبور  میلیمتر در زیر

، از روی عضله لواتور، این عضله به Whitnall'sلیگمان 
آپونوروز سفید لواتور تبدیل می شود، که به سپتوم باال 
متصل شده، و از فاصله بین سپتوم تا تارس باال عبور 

و نیز درم جلو تارس متصل می  کرده و به درم این ناحیه
 (.3-11( )ش 3-19)ش  شود
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 3-11شکل 

وروز به لبه فوقانی تارس متصل نمی شود. از ولی آپون
الیاف انتهایی این عضله مخطط، عضله ای صاف به اسم 

Mullers یاعضله سمپاتیک ایجاد می شود، که در ،
تارس می پشت آپونوروز، محکم به ملتحمه و لبه فوقانی 

له لواتور، در باال بردن پلک چسبد. کار آن کمک به عض
  .(3-13)ش  است

 

 3-13شکل 
 Capsulo Palpebralمشابه لواتور در پلک باال، 

Facscia  در پلک پائین است که از کپسول عضله
تحتانی منشأ می گیرد. و کمی جلوتر، از این  سرکتو

 Inferior Tarsal Mufcleفاشیا، عضله سمپاتیکی 
  .(3-13)ش  منشأ می گیرد

 
 3-13شکل 

حتانی تارس میلیمتر زیر لبه ت 1پبرال فاشیا، لکپسولوپا
پائین به سپتوم پائین متصل می شود. الیاف عضله 

میلیمتر فاصله  1/3تارسال تحتانی بالبه تارس تحتانی 
دارند. کار این عضله مشابه عضله مولر در پلک باال 
است. محل اتصال آپونوروز لواتور در پلک باال در مدیال 

 لالترا)بین مردمک و قرنیه( به سپتوم و درم باالتر از 
بوده، لذا کریز در مدیال باالتر است. برعکس در پلک 

است، ولی در تحتانی کریز در الترال پائینتر و عریضتر 
  .(3-14)ش  مدیال باالتر میباشد

 
 3-14شکل 

کریزهای باال و پائین در واقع محل اتصال لواتور 
درم در محل اتمام  پبرال فاشیا بهلآپونوروز و کپسولوپا

و پائین اربیت است، که بعد از اتصال به سپتومهای باال 
سپتومها، دو شاخه شده که یک شاخه از محل انتهای 

کریز را می  یا چندسپتوم ها تا لبه های تارس ها، یک 

 3-19شکل 
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سازند، و شاخه دیگر به جلو تارس ها رفته و محکم به 
آن می چسبد، ولی در جلوی تارس چین یا کریز نباید 

ر یعنی، عدم اتصال کامل، باشد. اصطالح دهی سنی لواتو
اتصال ناقص، یا نازک شدن وکشیده شدن محل اتصال 
لواتور به سپتوم اربیت که باعث می شود لواتور عقب 
رفته و کریز را با خود به باال می برد و در مقابل تارس به 

 پائین سقوط کرده و پتوز می دهد. 
 : (Uppe Lid Skin Crease)عوامل ایجاد کریز باال 

پره سپتال پوست در محل اتصال یا کریزهای باال  کریز
پلک باال به پوست پره تارسال آن، از محل اتصال 
آپونوروز لواتور به سپتوم تا لبه فوقانی تارس باال، که می 

 -1ا باشد، ولی جلو تارس وجود ندارد. تواند یک یا چندت
لبه فوقانی تارس از اتصال  از میلیمتر باالتر 3-1 در

 3-3از اتصال آپونوروز لواتور در  -2ال به درم، سپتوم با
میلیمتر باالی لبه فوقانی تارس باال به سپتوم و درم، و 

ی در فاصله لبه لهای عضله اربیکوالر اکواتصال سپتا -3
میلیمتر(  1فوقانی تارس تا سپتوم اربیت باال به درم )در 

ایجاد می شود. آپونوروز لواتور و سپتوم باال به لبه 
قانی تارس باال نمی چسبند، ولی عضله مولر به آن می فو

چسبد، آپونوروز به سطح قدامی تارس می چسبد، ولی 
 سپتوم به هیچ جای تارس متصل نمی شود. 

این  : (Lower Lid Crease)عوامل ایجاد کریز پائین 
کریز در نگاه به پائین خوب دیده می شود، در جوانها 

می شود، در قسمت  واضح است ولی در پیری ناپدید
مارژین فاصله دارد، ولی لیدمیلیمتر از لبه  3-3مدیال 

اتصال سپتوم  -1میلیمتر. علت ایجاد،  1-7در الترال 
 -3اتصال عضله انیفریوتارسال به درم،  -2پائین به درم، 

های اتصال سپتا -4پبرال فاشیا به درم، لاتصال کپسولوپا
به درم. مثل پلک ی در این ناحیه لعضله اربیکوالر اکو

باال، سپتوم تحتانی هم به تارس نمی چسبد، ولی فاصله 
آن تا تارس کمتر از پلک باالست. سپتوم تحتانی کمی 
پائین تر از لبه تحتانی تارس پائین به سطح قدامی 
کپسولوپاپبرال فاشیا می چسبد. در پشت سپتوم، 

به عضله انیفریورتارسال که در پبرال فاشیا لکپسولوپا
ت آن قرار دارد، می چسبد و سپس هر دو به لبه پش

ن لبه تحتانی تحتانی تارس می چسبند. و از فاصله بی

ها را به درم می فرستند که در تارس و سپتوم، سپتا
 تشکیل کریز پائین نقش بازی می کنند. 

، بیشترین فاصله را از (Crease)کریز پلک باال 
ال دارد. ولی لیدمارژین، در بین مردمک و قرنیه در مدی

با افزایش سن بعلت مهاجرت تارس به الترال، این نقطه 
در الترال بین مردمک و قرنیه واقع می شود. در نژاد 

میلیمتر  19کریز باال در زنها سفید در محل میدپوپیل، 
)عرض تارس در میدپوپیل که در زنها بیشتر از مردان 

)عرض تاس مردان در میلیمتر  6است( و در مردها 
از لیدمارژین فاصله دارد. )برای محل یدپوپیل( م

رادیکس، اولین کریز که در لبه فوقانی تارس قرار دارد 
مالک می باشد(. در نژاد آسیایی عرض تارس کمتر بوده 

میلیمتر است.  1/7میلیمتر و در مردان  1/6و در زنها 
ولی بعلت اتصال پائین آپونوروز به سپتوم، اگر کریزی 

میلیمتری از لیدمارژین  3-4( در فاصله %19هم باشد )
قرار دارد، لذا برای دیدن کریز، مثل کسانی که فولد 

ش دارند، باید پوست پلک را باال زده و کریز را دید. )
 ( 3-16، ش 3-17، ش 11-3

 
 3-11شکل 
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 3-17شکل 

 
 3-16شکل 

میلیمتر پائین تر  3کانت داخلی نسبت به کانت خارجی 
درجه نسبت به کانت  19تا  3ود بوده و شیبی حد

 .(3-7)ش  (Canthal Tilt)خارجی دارد 
کانت خارجی در حد لبه تحتانی مردمک بوده ولی کانت 

میلیمتر زیر مردمک قرار دارد. لبه تحتانی  3داخلی 
میلیمتر باالتر از لیدمارژین  1-1/1کانت داخلی حدود 

پلک تحتانی در میدپوپیل قرار دارد. فاصله دو 
مارژین باال و پائین در حد میدپوپیل در چشم باز با لید

میلیمتر است. با این مقادیر، اگر  2-19نگاه مستقیم 
بخواهیم محل نقطه کلیدی آنالیز بینی، یعنی رادیکس را 
از کانت داخلی محاسبه کنیم، باید عرض چشم را با کم 

میلیمتر  1-1/1میلیمتر )کانت داخلی  1-1/1کردن 
مارژین پائین می باشد( به عرض تارس باالتر از لید

 16-10اضافه کنیم که در زن نژاد سفید محل رادیکس 

-17میلیمتر باالتر از کانت داخلی بوده، و در مرد سفید 
میلیمتر باالتر از کانت داخلی واقع می شود.و در نژاد  14

میلیمتری، و در  1/14-1/17آسیائی در زنها در فاصله 
میلیمتری از کانت  1/13-1/11ه مردان آسیائی در فاصل

داخلی واقع میشود. میدانیم که اندازه قرنیه افراد در هر 
جنس و نژادی یکسان است، مارژین پلک تحتانی مماس 

میلیمتر پائین تر  1/1-3بوده، مارژین پلک فوقانی  قرنیه
ازلبه فوقانی قرنیه است، پس در هر فردی عرض چشم 

 1/0-13با عرض قرنیه ))با دید باز و مستقیم( برابر 
میلیمتر است. )در نژاد آسیایی  1/1-3میلیمتر( با کسر 

هم که ظاهرًا چشم تنگی دارند، لبه مارژین باال سقوط 
کرده و روی چشم  نمی کند، بلکه فولد پلک باال سقوط

را می پوشاند، که با باال زدن پوست پلک لیدمارژین 
سبه صحیح دیده خواهد شد، لذا در آنها هم همین محا

اگر عرض چشم را به عرض تارس اضافه کرده است( که 
میلیمتر از آنها کم کنیم )کانت داخلی  1-1/1و سپس 

میلمیتر باالتر از لیدمارژین پائین می باشد( محل  1/1-1
محاسبه بیماریهای  رادیکس بدست می آید. در این

آن )پتوز( یاعقب رفتن آن )ریترکشن(  پلک، مثل سقوط
ه تأثیری ندارد، چرا که ما عرض قرنیه را که در محاسب

ت است حساب کرده و با عرض تارس هر ثابدر انسانها 
میلیمتر )میزان نرمال  1/1-3پس فرد جمع می زنیم و س

 1-1/1 بعدلیدمارژین باال بر روی قرنیه( و  سقوط
میلیمتر )میزان باالتر بودن کانت داخلی از لیدمارژین 

میلیمتر از آن کم می کنیم تا  1/3-1/3پائین( و جمعًا 
در هر نژاد و  محل نرمال رادیکس بدست بیاید. که

 جنسی صادق است. 
باال بیشتر،  ها؛ رادیکس باالتر، عرض تارسمپس درخان

گالبل عقبتر است. چنانکه تا  زاویه نازوفرونتال بازتر، و
اینجا تأکید شده، محل رادیکس )پوزیشن( و پروجکشن 

مارک آنالیز بینی می باشد در کتاب آن مهمترین لند
 7( بیان شده که رادیکس I، جلد Dallasداالس )

میلیمتر باالی کانت داخلی است، که اگر روی خود 
آنها این اندازه گیری را  Real Faceبیماران یا عکس 
را بدست نخواهید آورد، که با توجه  7بکنید، هرگز عدد 

ه اشتباه چاپی به اعتبار کتاب بعید به نظر می رسد ک
 31تا  19باشد. ما در بیماران خود این فاصله را از 
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میلیمتر هم داشته ایم. شاید برای شما این سؤال پیش 
 3-3بیاید که کریز پلک باال، از لبه فوقانی تارس تا 

یعنی محل اتصال آپونوروز به درم، یا میلیمتر باالتر، 
م به میلیمتر باالتر، یعنی محل اتصال سپتو 3-1حتی 

درم ادامه دارد، و چرا این فاصله به اعداد قبلی اضافه 
کریز در لبه  ننمی شود، جواب این است که مالک، اولی

فوقانی تارس در بین مردمک و قرنیه در مدیال است، 
هم داشته باشیم. پوست  هرچند که چند کریز باالتر

، نازکترین پوست بدن است، فاقد چربی زیرجلدی پلکها
ندارد یا  کمی بافت همبندی دارد، درم یااست، ولی 

خیلی کم دارد، خیلی جاها ترانسپارنت است، توسط دو 
منطقه ترانزیشن به پوست ضخیم ابرو در باال و گونه در 
پائین متصل می شود، که محل ترانزیشن پائین همان 

است. در نژاد  Fear Troughمحل ناودان اشک یا 
( یاکریز پائین تر از %19آسیائی چون یا کریز ندارند )

(، لذا برای محاسبه محل %19لبه فوقانی تارس دارند )
رادیکس از لبه فوقانی تارس در بین مردمک و قرنیه در 
مدیال استفاده می شود.در اینها اتصال آپونوروز لواتور 
به سپتوم و درم جلو تارس، می تواند از نقطه صفر 

 3-4تر در لیدمارژین، یعنی لش مارژین باشد، تا باال
میلیمتری از لش مارژین، لذا می تواند اصاًل کریز نباشد 

میلیمتری لش مارژین واقع شود، لذا مالک  3-4یا در 
عرض  ومحاسبه محل رادیکس لبه فوقانی تارس است، 

، ترین نقطه خودمیلیمتر در عریض 1/7-1/6تارس آنها 
 می باشد.  به ترتیب در زنان و مردان

ی کانت داخلی از رادیکس = عرض فاصله لبه تحتان
میلیمتر )چون لبه  1-1/1تارس + عرض چشم باکسر 

 1-1/1تحتانی کانت داخلی از لیدمارژین تحتانی 
 میلیمتر باالتر است(. 

 6میلیمتر، مرد سفید  19عرض تارس = در زن سفید 
 میلیمتر

میلیمتر، در مرد  1/6= در زن آسیائی  عرض تارس
 میلیمتر  1/7آسیائی 
 1/0-13چشم در همه انسانها = عرض قرنیه )عرض 

میلیمتر( با کسر میزان سقوط لیدمارژین باال روی قرنیه 
میلیمتر( )با باال زدن فولد پلک باال در آسیائی  3-1/1)

ها و سفیدهایی که فولد دارند و دیدن لیدمارژین باال( 

میملیتر است )وجود فولد آنرا  2-19که در همه انسانها 
شان می دهد( )عرض چشم یعنی فاصله کمتر ن

-MRD-I+MRD)لیدمارژین باال از لیدمارژین پائین( 

II) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در روی محل کریز پلک  بررسی انواع بیماریهای مؤثر
   فوقانی

1- Benign Essential Blepharo Spasm:  باعلت
شده، لذا  کولیانامعلوم، باعث گرفتاری عضله اربیکوالر 

خودبخود پلکها، بادرجات گوناگون، از  باعث اسپاسم
تا بسته شدن فشاری پلکها می چشمک زدن مالیم، 

 شود. 
(Blinking To Sever Squeezing and Lid 

Closare) ان، قباًل جراحی بوده ولی فعاًل تزریقدرم 
Botox  است. در این بیماری لبه فوقانی تارس پائین تر

ر تعیین محل می گیرد، که داز محل نرمال خود قرار 
 (3-12)ش رادیکس باید مورد نظر باشد. 

  16-10  زن سفید
           1/12-
1/17 

  14-17مرد سفید 
          1/11-1/13 

  14-11   مرد آسیائی
 1/11-1/13 

  14-17  زن آسیائی
             1/17-

1/14 

1/1-1 (-) 

 = زن سفید  19+19-2= 39-12
 

 = مرد سفید  6+19-2= 16-11
 

 = زن آسیائی 1/6+19-2= 1/16-1/11
 

 = مرد آسیائی  1/7+19-2= 1/17-1/14
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 3-12شکل 

بطور نرمال، گاهی دیدن محل کریز پلک باال مشکل 
قدامی تا لبه  Lash Lineاست. در پلک باال از لبه 

فوقانی تارس را که محل کریز پلک باالست، به اسم 
می نامند. از  eye Shadow spaceناحیه پری تارسال یا 

 eyelidفوقانی را  اربیت می تارس تا ریلبه فوقان

Sulcus  را  وسولکسمی نامند، و عناصر اضافی در این
Eyelid Fold  .پوست ـ چربی ـ عضله( که  می نامند(

هدف جراحی در بلفاروپالستی پلک باال برداشت آنها و 
قابل رؤیت کردن ناحیه پری تارسال است. چنانکه در 

 eye، بر روی اشکال دیده می شود، سقوط فولد

shadow Spaceد، باال ، مانع دید کریز خواهد بود که بای
 .(3-10)ش  زده شده و کریز دیده شود

 
 3-10شکل 

در ناحیه پری تارسال پوست و عضله محکم به تارس 
چسبیده ودر این ناحیه فولد یا چین نباید باشد. این 
ناحیه بسته به مقدار سقوط فولد به مقادیر متفاوت قابل 
رؤیت است. سولکوس در حالت عادی خالی و کمی مقعر 

 .(3-39)ش  ولی در صورت وجود فولد پر می شوداست، 

 
 3-39شکل 
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ل شدن شبرجستگی سراسری سولکوس در اثر و پری 
 OR.OCو عضله سپتوم و بیرون زدن پوست و چربی 

 می باشد.
برجستگی موضعی سولکوس، بخصوص در مدیال،  و پری

 چربی این ناحیه است. ی هرننشان دهنده 
دادن گودی سولکوس، بطور نرمال، و نیز در اثر از دست 

جراحی و تخلیه حجم بافت نرم اربیت در پیری، ضربه، 
نوع نرمال آن در جوانها، در اثر  چشم دیده می شود.

اتصال باالی سپتوم به لواتور آپونوروز دیده می شود که 
ت عقب می راند چربی پره آپونوروتیک را به داخل اربی

 (.3-31)ش 

 
 3-31شکل 

انجام شده، و  پلک باالعمل بلفاروپالستی ، 3-33در ش 
 A Frameبرداشت زیاد منجر به باال رفتن کریز شده که 

Deformity  است و بهتر بود فولد، به اندازه داده
 eyeباال نرود، و خیلی برداشته می شد، تا کریز 

Shadow Space لی در جراحی نرمال دیده شود. و
زیبایی بینی، ما وظیفه داریم که با وسیله، فولد را عقب 
بزنیم و محل باالترین نقطه کریز را در بین مردمک و 

 پیدا کنیم.  در لبه فوقانی تارس قرنیه در مدیال

 
 3-33شکل 

ل حچنانکه در عکس بعد از عمل دیده می شود م
دارد. در  رادیکس بطور نرمال در باالترین نقطه کریز قرار

مواردی که در اثر ضربه یا جراحی، محل کریز عوض 
شده، باید با مقایسه با عکس قبل از ضربه و جراحی، 

یا از لبه فوقانی تارس، محل درست آنرا پیدا کرد. 
مک و قرنیه در مدیال چنانکه نرمال باشد، در بین مرد

 (.3-34، ش 3-33استفاده کرد )ش 

 
 3-33شکل 
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 3-34شکل 

2- Anatomy of Asian eyelids – Incidence of 

Crease and Crease Shape :  در نژاد آسیایی، پلک
باال، فرق بسیار معنی داری با نژاد سفید دارد. این فرقها 

و لذا عرض و ارتفاع چشم شامل عرض و ارتفاع پلک 
، عرض و طول تارس (Palpebral Fissure)قابل رؤیت 

کریز باال، و شکل کریز باال می باال، موارد بودن یا نبودن 
موارد وجود ندارد.  %19باشد. کریز باال، در این نژاد در 

ارتفاع عمودی تارس در وسط آن، در این نژاد، معمواًل 
میلیمتر می رسد  0میلیمتر بوده، و ندرتًا تا  1/6-1/7

میلیمتر است. علت نبود  0-1/19ولی در نژاد سفید بین 
ئی، عدم اتصال، سپتاهای نژاد آسیا %19کریز در 

ترمینال، لواتور آپونوروز به سپتاهای داخل عضالنی، 
عضله اربیکوالر اکولی در سطح یا کمی باالتر از لبه 
فوقانی تارس فوقانی است، یعنی آپونوروز لواتور به 
سپتوم و پوست در نزدیک مژه متصل می شود، لذا کریز 

به  کریزها بستهاین نژاد که کریز دارند،  %19ندارند. در 
محل اتصال لواتر آپونوروز به سپتوم و پوست قدامی 
تارس، همیشه بین لبه فوقانی تارس و لید مارژین، در 

ریز اینها به دو شکل نقاط گوناگون ایجاد می شوند، و ک
 .(3-31ش ) دیده می شود

 
 3-31شکل 

.A Nasaly Tapered   

.B Parallel to Lid Margin 
 

.A Nasaly Tapered  : 
، کریز پائینتر از نوع دوم بوده، در الترال و Iدر نوع ـ 

میدل موازی مارژین پلک بوده ولی در مدیال همگرایی 
و اغلب با یک پیدا کرده و به کانت داخلی ختم می شود. 

مدیال کانتال فولد پلک باال یکی می شود. البته این 
فولد پاتولوژیک نیست. نوع پاتولوژیک آن به اسم 

Mongoloid Fold  بعلتBlepharo Phimosis  یعنی
تنگی شکاف بین دو پلک، ممکن است در هر نژادی 
 باشد، و ربطی به نژاد آسیائی ندارد. پس اپی کانتال فولد

(Epicanthal Fold)،  در واقع ادامه فولد پلک باال یا
پائین یا هر دو به مدیال است که مانع دید کانت داخلی 

فولد اپی کانتال نادر است که می  می شود.نوع الترال
 تواند در اثر جراحی یا ضربه باشد. 

هم که کریز دارند، مثل  %19در آن در نژاد آسیائی 
سفیدها مشخص نیست، و نزدیک لیدمارژین است، 
چون سپتوم به آپونوروز لواتور در پائین متصل شده و 

 نمی گذارد لواتور به پوست در باالتر متصل شود. 
میلیمتری لش الین  0-19ها در بالغین، کریز در در سفید

میلیمتری لش الین قرار  1-6بوده ولی در زیر بلوغ در 
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-3دارد. یعنی تارس و لش الین در بلوغ پائین آمده و 
میلیمتر، روی لیمبوس فوقانی را می پوشاند، و لذا  1/1

فاصله کریز باال از لش الین زیادتر می شود )لیمبوس = 
را در تمام اطراف آن( این کلرنیه با اسمحل تالقی ق

تغییرات قبل و بعد از بلوغ، در نژادهای دیگر هم به 
 نسبت خود آنها وجود دارد. 

.B Parallel To Lidmargin : 
ـ در نوع دوم، کریز، سراسری و موازی مارژین پلک 
بوده، و در مدیال بدون ارتباط با مدیال کانتال فولد و 

می یابد )البته در این نوع بیشتر، آن باالتر از آن ادامه 
فولد غیرپاتولوژیک، وجود ندارد(. پس رادیکس این 
بیماران آسیائی، بطور نرمال پائینتر از افراد سفید می 
باشد. لذا اگر کریز داشته یا نداشته باشند، رادیکس آنها 
از باالترین نقطه لبه فوقانی تارس )بین مردمک و قرنیه 

گیری می شود، البته بسته به نوع  در مدیال( اندازه
صورت این افراد )ژاپنی، چینی، کره ای( می شود، به 

 3-1/3اندازه کوتاهی ارتفاع تارس آنها از افراد سفید )
میلیمتر( رادیکس آنها را باالتر از رادیکس نرمال 
خودشان در نظر گرفت و طول بینی را زیاد کرد. مثاًل اگر 

میلیمتر  3باشد، رادیکس را  طول بینی این افراد کوتاه
باالتر از محل نرمال خود در نظر می گیریم و منطقه را پر 

 ممکنمی کنیم تا بینی بلند به نظر برسد. در هر نژادی 
است، آسیمتری در کریز دو طرف باشد، یا سودو کریز 

. سودو کریز یعنی چسبندگی (Pseudo Crease)باشد. 
اربیت در باال، لذا  مارژین تا سپتوملیدهای پوستی از 

کریز اصلی برای ما، آن چسبندگی پوستی و خط پوستی 
 است که در حد یا کمی باالی لبه فوقانی تارس قرار دارد. 

3 .Facial Nerve Paley : باعث 6آسیبهای عصب ،
ضعف یا فلج عضالت پلک و پربی اربیت بطور دائم یا 
موقت شده و باعث اختالل در بسته شدن پلکها می 

و انقباض عضالت اربیکوالر  Toneود. از بین رفتن ش
اکولی و فرونتالیس، عامل اصلی اکثر مشکالت هستند. 

Lagophthalmos ،)در اثر  )بسته شدن ناکافی پلک باال
فلج عضله اربیکوالر اکولی، و تشدید انقباض عضالت 

)عصب  Muller's( و 3)عصب  Levatorیعنی  آنتاگون
اگونیست، اربیکوالر اکولی بوده سمپاتیک گردنی( که آنت

و پلک را باال می کشند و باز می کنند، باعث 
Retraction  پلک باال شده، وکریز طرف فلج باالتر از

سمت سالم قرار می گیرد. لذا در این بیماران مالک برای 
  .(3-37)ش  رادیکس، صرفًا کریز طرف سالم استتعیین 

 
 3-37شکل 

لج محیطی باشد یک سوم ، اگر فVدر بیماران فلج 
فوقانی صورت)پیشانی( نیز گرفتار می شود، لذا در 
سمت فلج پتوز ابرو بعلت فلج عضله فرونتالیس سمت 
فلج باعث سقوط ابرو و ایجاد فولد پوستی در سمت فلج 
می شود که مانع دید کریز باال می شود. ولی در سمت 

و در ود لذا دو ابرسالم ابرو به طرف باال ریترکت می ش
 .(3-36)ش  یک سطح نیستند

 
 3-36شکل 

در فلج دو طرفه محیطی یا مرکزی یا حتی یک طرفه 
دچار محیطی یا مرکزی، چون سمت سالم برای جبران 

پیدا کردن رادیکس، برای  صحیحتغییرات می شود، راه 
 کانت داخلی باعرض چشم و تارس است. از محاسبه 

4 .Ophtalmic Graves Disease: قطع  برعکس
سمپاتیک گردنی از گانگلیون فوقانی گردن )سندرم 

Horner's که باعث از بین رفتن انقباض عضله مولر و )
 میلیمتر می شود،  3لذا پتوز حدود 

بیماری گریوز یک بیماری التهابی است که اول عضالت 
و عضالت پلک، و سپس چربی اربیت را  اکستراکولر

فتی پلک و لذا گرفتار می کند، و باعث انقباض و س
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ریترکشن پلک می شود، و می تواند یک یا دوطرفه 
 باشد. 

علت ریترکشن، نقاط موضعی فیبروز، اسکار و 
چسبندگی ناشی از ارتشاح سلولهای التهابی در عضله 
مولر و لواتور می باشد و عامل دیگر ریترکشن، تحریک 
سمپاتیک عضله مولر، و نیز تخریب عضله رکتوس 

که باعث فعالتر شدن عضله لواتور می تحتانی بوده، 
شود. شایعترین علت ریترکشن واقعی پلک باال، بیماری 
گریوز است. علل دیگر ریترکشن، پلک باال، شامل 

یا التهاب یا جراحی، تحریک  در اثر ضربهاسکار پلک 
سمپاتیک، بیماریهای کبدی، هیدروسفالی، و اختالل 

، Graveان می باشد. در بیمار 3عصب گیری در عصب 
آنها که ریترکشن یکطرفه پلک باال دارند، سعی غیر 

 آگاهانه برای پائین آوردن پلک ریترکت شده ، 
 Hering's Law. of. equal)بر اساس قانون هرینگ 

innervations to the eyelids)  باعث سودوپتوز در
، در طرف Grave'sطرف سالم می شود. در بیماری 

 lag Ophthalmosن بیمار دچار بیمار، در نگاه به پائی
می شود که اثبات پلک باال(  کامل )عدم پائین آمدن

 Vonت، المسم عااست. به  Grave'sبیماری  هندنک

Graefe's sign ( 3-30، ش 3-32ش). 

 
 3-32شکل 

 
 3-30شکل 

پلک باال، در این بیماران تحریک سمپاتیکی باال بردن 
می شود، و با صرفًا در مرحله هیپرتیروئیدی دیده 

درمان طبی فاز هیپرتیروئیدی و قطره های 
 ،سمپاتولیتیک خوب می شود. یعنی ریترکشن اولیه

ناشی از تحریک سمپاتیکی عضله مولر بوده و قابل 
برگشت است، ولی ریترکشن دیررس ناشی از اسکار، 

 قابل برگشت می باشد.  غیر
 (Target)، عضله مولر ارگان هدف Grave'sدر بیماری 

به همراه آپونوروز لواتور،  ،بوده، و برای درمان ریترکشن
البته عضله تارسال تحتانی نیز  قطع و برداشته می شود.

 می تواند ارگان هدف باشد.
5 .Ptotic Patients : مسئله مهم دیگر تغییر محل

کریز فوقانی در بیماران پتوزیک یا دوطرفه است. در 
 1/1-3پلک باال، حالت نرمال لیدمارژین )لبه خلفی( 

میلیمتر روی قرنیه را پوشانده و پائین می آید، یعنی 
پلک باال به پوپیل )مردمک( نزدیکتر است. ولی 

 Sclero)پلک تحتانی درست روی لبه قرنیه لیدمارژین 

Corneal Limbus)  قرار دارد؛ یعنی پلک پائین از
مردمک دورتر است. در پلک باال علیرغم پائین بودن 

ه در حالت نرمال بین مردمک و لیدمارژین آن،همیش
در این فاصله قابل رؤیت است،  Irisفاصله وجود دارد، و 
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ولی در پتوز، بعلت عدم اتصال یا اتصال ناقص آپونوروز 
لواتور، تارس و پلک پائینتر آمده و لذا پلک باال به 

دیده نمی شود. ولی برعکس،  Irisمردمک می رسد و 
قب بودن لواتور آپونوروز باالتر از کریز پلک باال بعلت ع

محل نرمال خود است. لذا نمی توان آنرا مالک رادیکس 
 دانست. و سولکوس باال گودتر می شود.

در این موارد اگر پتوز یک یا دوطرفه بود، می توان به 
 1/1-3اندازه سقوط پلک باال، یعنی تارس )بیشتر از 

گرفته کریز باال  میلیمتر(، روی قرنیه، از محل باالتر قرار
 یا می شود ،د تا محل واقعی کریز بدست بیایدکم کر

-3عرض چشم + عرض تارس + مقدار پتوز )بیشتر از 
میلیمتر روی قرنیه( را جمع کرده و  محل رادیکس  1/1

فهم مقدار پتوز از دوتست استفاده  یرا پیدا کرده برا
 می شود. 

1 .MRD-I  وMRD-II  (3-39)ش 
 

A

 
 3-39شکل 

(Margin Reflex Distance  یعنی فاصله ،)یک و دو
نقطه رفلکس نور وسط مردمک از لیدمارژین )لبه عقبی 

یعنی فاصله مربوط به  MRD –Iفاقد مژه پلک( که 
اصله مربوط به پلک ـیعنی ف MRD-IIپلک باال و 

مـک و مجموع ی وسط مردـائین از نقطه نورانـپ
 (Palpebral Margin Gap)فاصلـه این دو را همـان 

 Lid Margin) پالپبرال مارژین گپ یا لیدمارژین گپ

Gap)  یعنی عرض چشم در میدپوپیل در نگاه روبرو می
میلیمتر، در سفیدهاست، ولی در  2-19نامند، که حدود 

میلیمتر کمتر از  MRD-I 3-1/1آسیائی ها کمتر است. 
MRD-II  بگیریم  2می باشد یعنی اگر فاصله کل را
MRD-I 3-1/3  وMRD-II 7-1/1  میلمیتر است و اگر

خواهد  MRD-II 6-1/7و  MRD-I 1/3-3بگیریم  19
دو طرف مهم است که تا  MRD-Iبود. در تشخیص پتوز 

میلیمتر اختالف در دو طرف، پتوز محسوب می  1/9
 1/3-3یا  1/3-3کمتر از  MRD-Iشود. یعنی اگر 

ر که میلیمتر بود، پتوز وجود دارد، و به همان مقدا
MRD-I  کمتر شده، کریز باال، باالتر از محل نرمال خود

لبه می باشد که باید در محاسبه محل رادیکس کم شود. 
قدامی پلک را، لش مارژین یا لبه مودار می نامند که 

 مورد محاسبه نیست، چون روی گلوب نمی نشیند.
2 .Upper lid Excursion Test : از بیمار (، 3-31)ش

چشمش را ببندد، و انگشت جراح روی  می خواهند که
ابروی بیمار است که پائین نیاید. سپس صفر خط کش را 
روی لبه پلک می گذاریم و از بیمار می خواهیم که پلک 

میلیمتر یعنی  13باالتر از  Excursionرا باال ببرد. که 
میلیمتر یعنی پتوز اکتسابی ناشی از  19-13فرد نرمال، 

به جلو تارس متصل نشده یا دهی سنی آپونوروز که 
میلیمتر یعنی پتوز مادرزادی یا  4-19کمتر شده، و زیر 

 علل دیگر. 

 
 3-31شکل 

میلیمتر بوده، و  13پس در پتوز کاًل اکسکورژن کمتر از 
پبرال مارژین گپ یعنی فاصله دو پلک بعلت کاهش لپا

MRD-I  .کم شده است 
 13 ست هم، هر مقدار اکسکورژن کمتر ازتدر این 

 تر و کریزمیلیمتر، یعنی به همان مقدار تارس پائین 
باالتر قرار گرفته که باید از محل کریز کم شود. در پتوز 
یک یا دو طرفه، چنانکه امکان استفاده از این تست ها 
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نباشد، مثل موارد دیگر از روش محاسبه از کانت داخلی 
می شود استفاده کرد. برای پیدا کردن محل رادیکس 

 ،عرض تارس +مقدار پتوز  +ی عرض چشم پتوز دار یعن
 دیکس را نشان می دهد.میلیمتر محل را 1-1/1منهای 

پائین تر از لیدمارژین پائین  میلیمتر 1-1/1 کانت داخل)
  (است.

 مالی های کریز و تارس باال: وآن
تارس و کریز باال: ـ بلفارواسپاسم، نژاد  پائین آمدن .1

 آسیائی 
 تارس، باال رفتن کریز باال: بیماران پتوز  پائین آمدن .2
باال رفتن تارس و کریز باال: ضربه، بلفاروپالستی پلک  .3

، بیماری گریوز )شایعترین علت(، Vباال، فلج عصب 
التهاب، جراحی، اسکار، تحریک سمپاتیک، بیماریهای 

  . 3کبدی، هیدروسفالی، اختالالت عصب 
 Nasofrontal Angleزاویه 

یه، در بین دو خطی قرار دارد، که یکی از نیژن به این زاو
گالبل، و دیگری از نیژن به دور سوم بینی، تا جائی 
کشیده می شود که دور سوم بینی شروع به برآمدگی 
)هامپ ـ قوز( می کند. خط فوقانی آن، هرگز از گالبل 
)بین دو ابرو( تجاوز نمی کند، چون گالبل برجسته ترین 

ه در پائین ترین نقطه پیشانی قرار نقطه پیشانیست، ک
دارد، و ادامه خط، به طرف عقب، آنرا می شکند. ولی 
خط تحتانی، در صورتی که هامپ نباشد )استخوانی ـ 
غضروفی ـ هر دو( می تواند، تا تیپ ادامه یابد، که در 

د. وواقع همان خط پرفیل طبیعی فرد، در نیمرخ می ش
(Real Profile Line)  نرمال بودن که در صورت

طول  %32پروجکشن نیژن )پروجکشن نرمال نیژن که 
ایده آل بینی است( و نرمال بودن پروجکشن تیپ بینی 

در نیمرخ  آل بینی(، این خط پروفایلطول ایده 76%)
خواهد بود. ولی  یا باالنس آلهمان خط پروفایل ایده

های نیژن یا تیپ بینی هر کدام نرمال چنانکه پروجکشن
با رساندن آنها به نقطه نرمال )افزایش یا کاهش  نباشد،

تیپ و نیژن( باید این خط را به محل نرمال خود رساند 
(Balanced Profile Line از پروجکشن ایده آل تیپ =

تا پروجکشن ایده آل نیژن(. بینی را از پیشانی جدا می 
 134-149کند. این زاویه در زنها بازتر بوده و حدود 

در مردان بعلت خصوصیات ثانوی  درجه است، ولی
جنسی، و لذا برجسته تر بودن آرچ های سوپرسیلیری و 

درجه است. )در زنها  132-139گالبل، حاده تر و حدود 
درجه بازتر از مردان است( گودترین نقطه این  19-1

زاویه را که در نیمرخ در بین دو خط زاویه بهتر دیده می 
نقطه ای استخوانی، در شود، به اسم نیژن می نامند، که 

محل تالقی، نازال پروسس استخوان فرونتال، با دو 
استخوان بینی در وسط و باالی بینی می باشد. این نقطه 

میلیمتر عقبتر از نقطه گالبل باید باشد.  4-7در حدود 
ولی برجسته تر بودن گالبل، یا گودتر بودن نیژن 

قطه )پروجکشن کم نیژن( یابرجستگی دور سوم، این ن
را گودتر کرده یا نشان می دهند، که با برداشت هامپ 

کرد. چنانکه  یاگالبل و یا پر کردن نیژن آنرا باید اصالح
تگی دانیم، صورت انسان در نیمرخ دارای پنج برجسمی

ولی هارمونیک باهم  و پنج گودی می باشد که متّضاد،
 قرار دارند. در واقع گودی از گالبل تا نیژن و تیپ بینی،

در هارمونی با برجستگی نیژن تا تیپ و تا زاویه 
لیبوکلومل قرار دارد، یعنی تیپ بینی مشابه گالبل، و 

 باشد.مشابه زاویه لیبوکلومل مینیژن 
 

 ، )طبیعی خود فرد(: (Nasion)مشخصات نیژن 
Actual=True Real=Nasion Position :  گودترین

 نیمرخ  نقطه زاویه نازوفرونتال هر فرد در نگاه از
Ideal Nasion Position:  همانRadix Position  به

)یعنی محل شرط نبودن بیماری در پلک و اربیت 
 سوپراتارسال کریز( 

High Nasion Position:  اگر نیژن باالتر از پوزیشن
نرمال رادیکس باشد )باالتر از کریز سوپراتارسال 

 نرمال(. 
Low Nasion Position: از محل  اگر نیژن پائین تر

رادیکس نرمال باشد )پائینتر از کریز سوپراتارسال 
 نرمال( 

Under Projected Nasion:  اگر کمتر از پروجکشن
 طول ایده آل بینی( %32رادیکس نرمال باشد )کمتراز 

Over Projected Nasion:  اگر بیشتر از پروجکشن
طول ایده آل  %32رادیکس نرمال باشد )بیشتر از 

 بینی(. 
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Radix or Nasion Area:  این ناحیه از گالبل تا کانت
 داخلی ادامه دارد. 

کانت داخلی تقریبًا در سطح کریبریفرم پلیت اتموئید، 
(Cribriform Plate یعنی پائین ترین )صفحه غربالی =

از باال، و اعصاب بویایی از پائین در  ینقطه کف مغز قدام
مغز جدا می سقف بینی قرار دارد، و در واقع بینی را از 

های الترال و مدیال هرگز نباید از کند. لذا استئوتومی
این حد تجاوز نمایند. در نقطه نیژن، سه استخوان 
فرونتال و نازال از باال و پائین و اتموئید از عقب، به هم 

و سخت قسمت پائین  می رسند، و قسمت بسیار ضخیم
ی سوراخهادیواره قدامی سینوسی فرونتال را در جلو 

 .(3-33)ش  خروجی سینوسی فرونتال می سازند

 
 3-33شکل 

عرض ناحیه رادیکس باید برابر با فاصله دو، مدیال 
اربیتال الین، که ادامه دو خط تحتانی، دو سوپرسیلیری 
آرچ هستند باید باشد، که از گوشه داخلی تحتانی ابرو 
تا مدیال کانت کمی به هم نزدیک می شوند، و از کانت 

پائین، دو دورسال الین بینی را می سازند، که  داخلی به
 موازی هم تا تیپ ادامه دارند. 

در اکثر ایرانیها مثل  ،نکته مهم اینکه، عرض این ناحیه
آمار بین المللی، نرمال بوده و استخوانی با قوس بسیار 
صاف و منظم دارد. و جالب است که بدانید، ما عرض 

ی قرار می دهیم، نرمال این ناحیه را مالک استئوتوم
یعنی در پائین تر از کانت داخلی، اگر استخوان محدب 

یر قرنیه می غطرف  وباشد، که اکثرًا محدب است، و د
این ناحیه  میلیمتر، از خارج، 3باشند، با استئوتوم 

 ینقتواند روی استخوان بینی یا اسندمحدب را که می
پروسس ماگزیال یا هر دو باشد، به داخل هدایت می 
کنیم، تا هم عرض ناحیه رادیکس بشود. و اگر مقعر 

باشد آنرا تقویت کرده و به عرض ناحیه رادیکس می 
تواند بیشتر باشد نیم. ندرتًا عرض ناحیه رادیکس میرسا

( که با سوهان یا فرز می شود کم کرد، ولی 3-33)ش 
 .کمبود عرض رادیکس در ایرانیها شایع است

 
 3-33شکل 

درم یا استخوان یا غضروف خرد شده که با گرافت آلو
(Diced)  ،قابل اصالح است. )این ناحیه را نمی شود

 استئوتومی مدیال کرده و به الترال هدایت کنیم(.
 

 آمار بین المللی در این ناحیه: 
نرمال و عدم دستکاری، که در ایران کمتر از این  29%

زیادی پروجکشن و لذا نیاز به کاهش، که در  %4 هست.
کمبود پروجکشن و لذا نیاز  %17 .ران هم همین استای

به تقویت، که در ایران بسیار زیادتر از این است. کمبود 
عرض ناحیه در ایران زیاد بوده ولی زیادی عرض ناحیه 

 نادر است. 
در ایران به ترتیب شیوع: کمبود پروجکشن، کمبود 

 زیادی عرض است.  ،عرض، زیادی پروجکشن و کمترین
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