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جراحي زيبايي بلند كردن ابرو
فاطمه برزويي،داوود زمرديان ،سميه خدايينسب ،مرضيه محمودي فرد ،فائزه ابوالفضلي
(دانشجويان رشته اتاق عمل دانشكده علوم پزشكي سبزوار)
رقيه زردشت
(عضو هيأت علمي دانشكده علوم پزشكي سبزوار)
توسط جراح ماهر زيبايي چشم انجام شود،در اين

مقدمه
افزايش سن بر تمامي صورت تأثيرگذار

صورت خطري بيماران را تهديد نخواهد كرد.

است.در برخي نواحي ازجمله اطراف چشم اين

-دوبيني

تغييرات چشمگيرتر است .به نظرميرسد چشمها

 -آبريزش چشم

بيشترين تآثير را در زيبايي دارند ،چرا كه بيانگر

 -عفونت

حالت چهره هستند بنابراين اغلب بيماران درخواست

 -عالئم خستگي چشمها

جراحي زيبايي پلك را نيز دارند .با اين وجود تقريباً

 -آسيب به سطح كره چشم

اغلب ،مشكل اصلي به ابروها مرتبط ميشود .به

 -عدم بازشدن پلك فوقاني بعلت كشيده شدن

تناسب افزايش سن ،ابروها افتادگي بيشتري پيدا

عضله يا تاندون پلك

ميكنند .مخصوصاً قسمت خارجي آن (نزديك به

-عدم پوشاندن كامل كره چشم توسط پلك هنگام

گيجگاه جايي كه نسبت به سمت جنب بيني افتادهتر

بستن چشم،از ديگر عوارض احتمالي بلند كردن ابرو

ميشود) .با يك نگاه به افراد سالمند به صحّت اين

مي باشد.

موضوع پي ميبريد .اكثر افراد متوجّه نيستند ،امّا

اغلب  Eye brow Liftingهمراه با ساير

عمدتاً افتادگي ابرو مسئول چيزي است كه ما به

اعمال جراحي زيبايي صورت مثل بلفاروپالستي

عنوان يك چهرة به ظاهر پير ميشناسيم .در چهرة

(ترميم پلك) يا باال كشيدن پوست صورت استفاده

جواني بخصوص در خانمها ابرو باالي لبه استخواني

ميشود .به اين دليل كه سالخوردگي تمام صورت را

كاسه چشم قرار گرفته با افزايش سن ابرو به سطح

تحت تأثير قرار ميدهد)3(.

لبه استخواني نزول مييابد و اغلب زير لبه تقريباً
بخشي از پلك فوقاني ميشود .شما ميتوانيد اين را

فوايد بلند كردن ابرو

روي خود امتحان كنيد .جلوي آينه بايستيد .به كمك

ابروهايي كه نزول ميكنند ظاهر پير و

انگشتانتان قسمت دم ابرو را باال بكشيد مسلماً چهره

خستهاي را ايجاد ميكنند .ابرو در سنين جواني در

زيباتر و جوانتر خواهد شد(.اين دليل بلند كردن

قسمت باالي حاشيه حفره چشم در حاليكه قست

ابروست1( ).و)2

ابرو باالتر از قست ابتدايي است قرار گرفته است .در

عوارض احتمالي بلندكردن ابرو

اكثر بيماران فوايد جراحي بيشتر از خطرات و

شايعترين عارضه ،بلندكردن ناكافي ابروست.

عوارض آن است .ميتوان با بلندكردن ناحيه ابرو

ساير عوارض ممكن آسيب به عصب فاسيا ،همشكل

پيشاني اعتماد به نفس را در فرد باال برد و جوان

نشدن دو ابرو و از بين رفتن موي ناحيه برش است.

شدن را با كشيدن چينها و آزادكردن و حذف

عوارض جراحي ناچيز خواهد بود ،اگر اين عمل

چروك بين دو ابرو و از بين بردن پوست شل اضافي

2006-7 ;vol.14 ; No:3&4

Beyhagh ; Journal Of Sabzevar School Of Medical Sciences

32

جراحي زيبايي بلند كردن ابرو

در او مجدداً ايجاد كرد .دوتكنيك جراحي سنتي و

استراحت پيشنهاد ميشود .فرد ميتواند راه

آندوسكوپي خطرات احتمالي را دارا ميباشد و به

برود يا مقدار كمي غذا بخورد .مسكن طبق دستور

مقداري زمان بهبودي نياز دارند .جراحي بلند كردن

پزشك دريافت شود و زودتر از هميشه بخوابد .بايد

ابرو توجّه زيادي را ميطلبد.

بخاطر داشت كه حداقل  3بالش زير سر هنگام
خواب براي باال نگه داشتن آن وجود داشته باشد.

چه كساني كانديداي مناسب براي عمل هستند








نبايد عضالت پيشاني را ظرف  2هفته اول پس از

ابروها پايين افتاده و زير ريم حفره چشم قرار

عمل تكان داد.

گرفته باشد

84 ساعت اول:

ابروها بيش از حد به پلكها نزديك شده

روز بعد ميتوان پانسمان را برداشت و دوش

(فاصله ابرو و پلك كم شده)باشد

آب سرد گرفت .ممكن است لختههاي خون در سر

پيشاني پرچين و چروك باشد.

باشد .بايد موها را به آرامي با استفاده از يك

قسمت خارجي ابرو پايينتر يا همسطح قسمت

نرمكننده شست .پس از استحمام موها را خشك و

جانبي بيني قرار گيرد.

شانه كرد بيشتر روز را نشسته در حاليكه سر باالست

پلك بااليي و ناحيه ابرو خسته به نظر برسد.

سپري كند .نبايد فعاليّتهايي انجام داد كه فرد را

ابروها پايين افتاده به نحوي كه چهره فرد

مجبور به خم كردن يا پايين آوردن سر كرد .ميتوان

غمگين بنظر برسد.

تورّم و كبودي اطراف چشم را انتظار داشت.

ابروهاي آويزان طوري كه در ديدن مشكل

هفته اول:

ايجاد كند.

تقريباً در روز سوم فرد ميتواند بدون مشكل



چينهاي افقي روي پيشاني



حركت كند .حداقل تا روز هفتم سر بايد باال نگه

چين و چروك عميق بين دو چشم

داشته شود.

بيماراني كه بواسطه فلج عصب صورتي يا

بعد از آن :



ضربه به آن دچار افتادگي ابرو شدهباشند.

تقريباً تا  6ماه تورّم به طور كامل برطرف
نخواهد شد .اما شدّت آن پس از  3هفته كم ميشود.

اقدامات بعد ازعمل جراحي
ممكن است عمل تا  2ساعت طول بكشد.
بالفاصله پس از عمل:

زمان بهبودي پس ازعمل:
بعضي از افراد با مشاغل سبك قادرند كمتر
از يك هفته به سر كار برگردند امّا اگر شغل فرد نياز

فرد 2ـ 1ساعت تحت نظر قرار ميگيرد .او

به فعاليت سخت داشته باشد شايد برگشت به كار تا

تشويق به راه رفتن ميشود .دريافت مسكن درست

 4هفته طول بكشد .امّا اكثر افراد تقريباً بعد از 11

پس از عمل و همينطور طي 5ـ 4روز بعد از عمل

روز مشغول به كار ميشوند .بايد دانست كه كبودي

انجام ميشود .سر پانسمان ميشود و كمپرس يخ

دور چشم تا  2هفته باقي ميماند)6(.

روي چشم براي كاهش تورم گذاشته ميشود .براي
كاهش تورم بايد بيمار در حالي كه سر باال قرار
گرفته بنشيند يا دراز بكشد4(.و)5
عصر روز عمل :
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كردن ابرو با استفاده از نخ
در صورتي كه فرد مشكالت طبي داشته باشد

نامرئي است .هر روش مزايا و معايبي دارد كه با

جراح چه ميكند؟

توجّه به آناتومي صورت فرد و زيبايي مدنظر وي

پزشك در نهايت از سالمتي فرد اطمينان
حاصل ميكند تا امنيّت او را تضمين كند .اين بدان

انتخاب ميشود.
1ـ روش كرونال:

معني است كه فرد بايد قبل از عمل به پزشك

اين روش مشكل كالسيك بلندكردن

خصوصياش مراجعه كند و اگر با مشكلي

ابروست كه در آن برش در سر حدموي سر زده مي

روبروست و يا سن باالتر از  51سال دارد ميتواند

شود .پوست از همان ناحيه برداشته ميشود .سپس

نامهاي از پزشك شخصي كه حاوي مشكالت او

ابروها و  hair lineبلند ميشود.

ودرمان آنها و نسبت تحمل فرد به داروهاي

مزاياي اين روش:

بيهوشي مي باشد تهيه و آنرا به جراح پالستيك

برش در پوست سر پنهان ميشود

بدهد .اگر تحت نظر متخصص (كارديولوژيست،

و در كل طوالنيترين اثربخشي

روانپزشك ،متخصص كليه و  )..است بايد نامهاي از

را دارد.

آنها تهيه كند كه اعالم كند قادر به تحمل جراحي

عوارض آن شامل:

است .اگر فرد قادر به تحمل بيهوشي جنرال نيست

باالبردن پوست سر و

ممكن است عمل تحت بيحسي لوكال باشد .اين

 hair lineاست .براي برخي بيماران باالبردن

موضوع را بايد به جراح اطالع داد.

پوست سرو هيرالين مشكلي عاطفي تلقّي ميشود.
در روش كرونال برش در قسمت سرحد موها زده

شكايات معمول قبل از عمل

ميشود .اين تكنيك ابروها را باال برده پيشاني و

پيشاني  :چين و چروكهاي روي پيشاني (خاصّه

چينهاي آن را صاف ميكند و سرحد مو را تقريباً

هنگام هيجانات)

( )1/5نيماينچ باال ميبرد.

قسمت خارجي ابرو  :افتادگي

 -2روش Trichophitic

قسمت داخلي ابرو  :افتادگي و چروك بين دو ابرو

اين روش ،روش تكميلي

پلك فوقاني  :افتادگي ،پوست يا چربي اضافي

كرونال است كه در آن
مستقيماً برش در ناحية

انواع بلندكردن ابرو

 hair lineبصورت

روشهاي جراحي متعدّدي براي بلندكردن

موجي زده مي شود كه برش

ابرو به منظور ايجاد چهرهاي جوان و جذاب وجود

پنهان ميشود .پوست از

دارد 4 .روش شايع عبارتند از :روشهاي كرونال

ناحيه هير الين برداشته ميشود

) ،(Coronalتريكوفتيك )(Trichofitic

 .ابروها باال كشيده ميشوند.

تمپورال)(Temporal

در حالي كه ناحية

و آندوسكوپي )(endoscpic

 hair lineباال كشيده

روش جديدي كه اين روزها

ميشود .اين روش تأثير

بيشتر مورد توجه است بلند
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طوالني مدت روش كرونال را دارد واين مزيّت را

پشت ناحيه هيرالين داده ميشود ،پوست پيشاني

دارد كه ناحيه هيرالين باال كشيده نميشود.

دوباره در جاي خود قرار ميگيرد و با استفاده از

اين روش در مرداني كه استعداد بااليي براي ريزش

وسايل تخصصي در پوزيشن باال رونده،محكم بسته

مو دارند ودر نتيجه زخم در معرض ديد قرار

ميشود.مزيت اين روش

ميگيرد به آن اندازه مفيد نيست.برش در ناحيه

برشهاي كوچك آن است كه

هيرالين قرار ميگيرد اين روش ابروها را باال ميبرد

درپوست سر پنهان ميشود

و پيشاني را صاف ومسطح ميكند .ناحية هيرالين

.عوارض آن شامل باالبردن

باال برده نميشود.

ناحية مودار پيشاني و موقت

 -3روش : Temporal

بودن تأثير آن است كه1-3

روشي است كه در آن

سال طول ميكشد.اين روش براي افرادي كه بين 31

برشهاي كوچكتري

سالگي هستند و افتادگي ابروي آنها در حد كمي

در ناحيه گوشه پيشاني

وجود دارد انتخاب خوبي است)7( .
يك روش مدرن نسبتاً تهاجمي براي

و پوست زده ميشود.
بيشتر برش توسط

بلندكردن و شكل دادن به ابروهاست .نخهاي

قسمت كوچكي كه در گوشه پيشاني جاي ميگيرد،

حاشيهاي از پليپروفيلين شفاف (مادهاي كه تا دههها

پنهان و پوشيده ميشود .اين روش اين مزيّت را دارد

به عنوان بخيه در داخل بدن استفاده ميشد) ساخته

كه عمل كوچكتري است و به جداسازي يا

شدهاند و طوري طراحي شده كه اين نخها از طريق

دايسكشن كمتري احتياج دارد .عوارض آن اين است

سه برش در بافت زيرجلد كاشته ميشوند كه

كه تأثيرات آن به مرور زمان كاهش مييابد و  3تا 4

ميتواند ابرو را بلند ،آويزان يا تثبيت كند .ميتوان با

سال طول ميكشد و فقط قسمت بيروني ابرو بلند

بخيههاي يكسان وسط صورت ونواحي تحتاني

ميشود و قسمتي از ابرو كه به بيني نزديك است

صورت و گردن را بلند كرد .علي رغم ساير نخهاي

بلند نميشود ممكن است زخم كوچكي در گوشه

ساختني ،نخهاي زيبايي (حاشيهاي) شفافاند به

پيشاني به وجود آيد .اين روش ،روش انتخابي در

نحوي كه زير پوست روشن يا نازك ديده نميشوند.

بيماران پير با چين و چروكهاي عميق پيشاني است

نخهاي نامرئي با استفاده از يك سوزن بلند در جايي

كه ميخواهند از پارگي يا جداسازي گسترده كه با

فقط يه مقدار عقبتر از محل رويش موهاي سر

روش كرونال يا تريكوفيتيك ايجاد ميشود اجتناب

كاشته مي شوند و هنگامي كه زير پوست قرار

كنند.

گرفتند مثل يك چتر باز ميشوند تا به بخيه حمايتي
برشي در گوشه پيشاني و بيشتر در ناحية

كه به آرامي بافتها را افقيتر ميكند شكل بدهد .در

بدون موي سر داده ميشود .بعضي از برشها ممكن

حاليكه اثرات  liftingحفظ ميشود سوزن برداشته

است تا پوست مودار سر (هيرالين) كشيده شوند.

ميشود .انتهاي نخ قطع و گرهزده ميشود .اين باعث

اين تكنيك قسمت بيروني ابروها را باال ميبرد.

ميشود نخها زير پوست بطور عمقي داخل شود به

 -4روش اندوسكوپيك:

شكلي كه ديده يا احساس نشود .نخهاي غيرقابل

روشي است كه در آن ابرو را بدون بريدن
پوست باال ميبرند .برشهاي كوچك متعددي در
2006-7 ;vol.14 ; No:3&4
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بقاي اثر  liftingاطراف هر نخ قرار داده ميشوند.

نزديك قرار خواهند گرفت .از فرد خواسته ميشود

در كل در هر طرف  2نخ استفاده ميشود گر چه

به نظافت زخمها اهميت دهد و آنها را تميز كند و

ممكن است بسته به شدت افتادگي ابرو و تمايل فرد

از پمادها  3بار در روز تا  2هفته استفاده كند .از

به ميزان باالبردن ابرو تعداد بيشتري نخ ضرورت

آرايش كردن حداقل تا 2هفته بايد اجتناب كرد.

يابد .ميتوان از نخهاي نامرئي براي بلندكردن ابرو

بهبودي تورم وكبودي (شايعترين عوارض brow

به تنهايي استفاده كرد اما معموالً از آنها در brow

 )liftingمعموالً حداقل تا 3ـ 2هفته طول ميكشد.

 liftingهمراه بلفاروپالستي استفاده ميشود.

هنگامي كه براي اين عمل برنامهريزي ميشود بايد
اين مسائل را در نظر داشت .تدريجاً ظرف چندماه

مراقبتهاي پس از عمل

اسكارها به خطوط ظريفي تبديل مي شوند ممكن

در ابتدا چشم ها با پانسمان فشاري پوشانده
ميشود .از پماد آنتيبيوتيك استفاده ميشود .پس از

است فرد چندبار نياز به اشك مصنوعي 3ـ 2هفته
پس از عمل پيدا كند ()8

مدتي كوتاه كمپرس يخ جايگزين ميشود و در
صورت وجود هرگونه كبودي چشمها تحت مراقبت
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