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 خرگوش ،وميکندريپر ،غضروف گوش :كليدي هاي اژهو

  :چكيده

 جذب. رود يم بكار صورت خصوص به بدن يها يتيدفورم اصالح عنوان به كيپالست و يميترم يجراح در عيشا طور به غضروف گرافت :و هدف هينمز

  .شود يبازساز بهتر جينتا باعث است ممکن وميکندريپر حفظ و كردن خرد. است روش نيا مشكالت از يكي شده ونديپ غضروف

 استفاده هفته ۱۲- ۱۴ سن و گرم ۱۵۰۰-۲۰۰۰ يبيتقر وزن با ،يوزلندين نژاد ديسف نر خرگوش گوش يغضروف نمونه ۲۸ از مطالعه نيا در: ها مواد و روش

 هيناح در و وسط خط دوطرف در. شد هيته غضروف قطعه دو ها گوش از يکي از ها، خرگوش در استاندارد روش به يعموم يهوشيب جاديا از پس. است شده

 نمونه. شد كاشته طرف همان در يجلد ريز حفره كي در و شده خرد شكل همان به نمونه كي سپس .شد جاديا پوست در برش دو ها کتف عقب و وانيح پشت

 طرف در مشابه يجلد ريز حفره كي در زين نمونه نيا. ديگرد حفظ روفغض سمت کي در وميکندريپر يول شده قطعه قطعه خرگوش گوش غضروف دوم

 در. شد يريگ اندازه مجدداً و خارج مزبور يها حفره از نمونه دو استاندارد، طور به واناتيح کردن معدوم از پس و ماه ۳ از پس. گرفت قرار خرگوش گريد

  .گرفت قرار هسيمقا مورد ها غضروف استاندارد نيتوز اساس بر جينتا انيپا

رفتند که تفاوت ـن قرار گيامر مورد توز يابتدا )وميکندريوند بدون پريوم و پيدرـکنيوند غضروف با پريانجام پ(روه مورد مطالعه ـها در دو گ وزن :ها يافته

وم يدرـکنيوند غضروف با پريها در گروه پ وزنسه قرار گرفت که يم مورد مقاـيج در سه ماه پس از ترميسپس نتا .)P-value=0.21( اند نداشته يمعنادار آمار

-P( م وجود داشته استـيدر سه ماه پس از ترم يوم تفاوت معنادار آماريدرـکنيوند غضروف بدون پريافته و نسبت به گروه پيش يپس از سه ماه افزا

value=0.019( .ونـوند با آزميوند و سه ماه پس از پيپ ين وزن ابتداين وجود بيبا ا Paired t-test وميکندريوند غضروف با پرـيدر گروه پ )P-

value=0.09( وميکندريوند غضروف بدون پريو گروه پ )P-value=0.19( وجود نداشته است يتفاوت معنادار آمار.  

 بعنوان توان يم را روش نيا .سازد يم فراهم را مجموعه نمودن ثابت و دادن شکل امکان وم،يکندريپر به متصل شده خردي کونکا غضروف :ريـگي نتيجه

 ساختمان کردن بزرگي برا کونکا از استفاده قصد اگر .گرفت بکار دورسوم کردن بزرگي برا گرافت بعنوان اي و نازک پوستي داراي ها ينيب در پوشش

  .نمود ليتبد تراکاري ابزار به را کونکا ناهموار و فيضع غضروف توان يم روش نيا با م،يباش داشته راي نيب
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  و هدف هزمين
 ابعاد كاهش و ونيزياكس از يعموم ليتما رياخ يها سال در

 .است افتهي رييتغ ينيب اسكلت مجدد يده شكل سمت به ينيب
 نينخست) Jacques Joseph[ )1865 -1934[ ژوزف ژاك

 امانج 1898 سال يم ماه ازدهمي در را يبائيز ينوپالستير عمل
 ستميب قرن آغاز در ينيب ابعاد كاهش و ونيزياكس روش .داد
 استاندارد كيتكن سال 60 از شيب يبرا و شد يمعرف

 و پيت گرافت اسپردر، گرافت از استفاده .بود ينوپالستير
 شنهاديپ Mark Constantian وJack Sheen  توسط كسيراد
 در يقو استرات ازمندين كه باز ينوپالستير روش 2و1.ديگرد

 Tebbet 3.شد هيتوص Gunter Jack لهيوسه ب بود آال و كولومال
 كاهش و يتهاجم ونيزياكس نيگزيجا را پيت يها هيبخ

 نو يكردهايرو نيا 5و4.ساخت يتحتان لترال يها غضروف
 بعنوان غضروف از استفاده سمت به را ينوپالستير جراحان
 جيانت چه اگر .دادند سوق يساختمان كننده تيحما گرافت

 كمبود كنيل و اند افتهي بهبود رياخ سال 30 يط ينوپالستير
 مشكل كي همچنان مجدد اعمال در ژهيوه ب غضروف منابع
 گرافت نهيگز نيبهتر بعنوان همواره ينيب سپتوم .است بزرگ
 ليدله ب خواه ارزش پر منبع نيا مقدار اما رود يم بكار

 (Dorsum) مدورسو كالپس علت به خواه و يقبل يها برداشت
 همواره ينوپالستير جراحان كه است ليدل نيهم به .است اندك

 غضروف اي كيآلوپالست مواد ليقب از گريد منابع افتني صدد در
 از كونكا .هستند دنده اي كونكا مانند كيهتروتوپ اتولوگ
 دـفاق كه شده ساخته يدار چـيپ و كياالست فيظر غضروف

 دنده غضروف يها وكـبل .است الزم شكل و كامـاستح
 سبب كه دارند بودن انينما و برداشتن تاب از يناش يمشكالت

. باشند نداشته آن از استفاده به يليتما جراحان يبعض شود يم
 دست نيا بر آمدن فائق يبرا يحل راه شده خرد غضروف
 اي سل يسرج در شده خرد غضروف دنـيچيپ و است مشكالت

 ونيزـيانس به ازين و شدن جذب مشكل بيترت به ايفاش
 خرد غضروف .داشت دـخواه را ايفاش برداشتن جهت جداگانه

 يول است جراح دست در دـارزشمن يابزار چه اگر آزاد شده
 دادن شكل و داشته وجود آن زير قطعات شدن دهـپراكن امكان

  .است مشكل دلخواه حالت ظـحف و آن
 شده خرد قطعات آن در كه است آن آل دهيا گرافت

 اجازه كار نيا .باشند متصل گريكدي به يهمبند بافت با غضروف
 نظر مورد محل در هيبخ با و شده داده شكل غضروف كه دهد يم

 كه است يمشخص وميكندريپر يدارا كونكا غضروف .گردد ثابت
 قطعات نيا و بوده مقاوم كننده خرد يچاقو يزيت مقابل در

 بيترك .رددا يم نگاه هم به متصل شدن پاره بدون را كوچك
 غضروف دادن شكل امكان شده خرد غضروف و وميكندريپر
 ريز آن يكارگذار اي و يا لوله حالت به آن ليتبد ز،يم يرو

 فراهم را آن ريز يها يناهموار استتار جهت ينيب پوست
 مورد روش نيا دوام و بقاء يها يژگيو قيتحق نيا در. سازد يم

  .اند گرفته قرار يبررس

  ها واد و روشـم
 وزن به يلنديوزين نژاد از مذكر ديسف وشـخرگ شانزده

 د وشدن انتخاب هفته 14 تا 12 نيب سن و گرم 2000 تا 1500 نيب
 نيكتام يعضالن داخل قيتزر با يعموم يوشـهيب تحت

(50mg/kg) 5( نيالزيزا وmg/kg( گوش كي. قرار گرفتند 
 قست دو به طول از و قطع زشكـدامپ جراح توسط ها خرگوش

 شد پاك ها تـباف تمام از) وشـگ مهين( قسمت كي .شد ميقست
 دو هر ).1تصوير ( شد حفظ وميدرـكنيپر گريد مهين در و

 نيتوز شگاهيآزما قيدق يترازو با ليرـاست طيشرا تحت قسمت
 يمتر يليم 5/0 قطعات به وميكندريپر بدون يها ونهـنم .شدند
  .شدند خرد

  
ک سمت و نگهداشتن يضروف در وم غيکندريبرداشتن پر ـ ۱تصوير 

  گريد يوم در سويکندريپر

 كي هر فقرات ستون نيطرف در يمتريسانت 1 ونيزيانس دو
 به شده خرد غضروف سمت كي در و شد جاديا ها خرگوش از

 يدارا شده خرد غضروف .شد قيتزر نيتوبركول سرنگ كمك
 مقابل سمت يپوست ريز پاكت در يا لوله شكل به وميكندريپر

  .شد دهگذار
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 mg/kg 0/1 لـعم نـيح در ها وشـخرگ امـتم هـب
 يكوآموكس ولـمحل و شد داده يجلد ريز نـيآتروفلوكساس

 ها خرگوش يدنيآشام آب به عمل از پس روز سه يط كالو
 مخصوص يها قفس در ماه 3 مدت به واناتـيح .ديگرد زودهـاف

 مطالعه از و ردهـم خرگوش 2 مطالعه يط در .شدند يدارـنگه
 گراديسانت هـدرج 24 تا 22 نيب ها سـقف يدما .شدند خارج
 يروشنائ و يكيتار هـساعت 12 يها دوره و شد داشتهـنگه

 يباال دوز قيتزر با واناتـيح تمام ماه 3 از پس ديردـگ اعمال
 با .دنديگرد دومـمع صفاق بداخل وپنتالـيت ميسد
 در مونهن دو هر رات،ـفق ستون نيرفـط در يطول يها ونيزيانس

 قيدق نيتوز و خارج سپس و گرفتند قرار كامل ديد معرض
 دهيگرد سهيمقا ها ونهـنم عمل از بعد و قبل اوزان .شدند

 Paired T-test ونـآزم از جينتا سهيمقا در و )2تصوير (
 نيب ينهائ جينتا سهيمقا جهت مستقل T آزمون .شد استفاده

  .شد گرفته بكار يها روهـگ

  

ا عدم حضور يها بر اساس حضور  غضروف يبند گروه ـ۲ تصوير

  وميکندريپر

  ها يافته
 خرد خالص غضروف گروه نيانگيم وزن مطالعه، آغاز در
 وميكندريپر يدارا گروه نيانگيم وزن و گرم 63/0±18/0 شده

  .)1 نمودار و 1 جدول( بود گرم 14/0±71/0

  

وند غضروف خرد يدو گروه پ يها زناز و Error Barنمودار  ـ۱نمودار 

وم يکندريوم و غضروف خرد شده بدون حفظ پريکندريشده با حفظ پر

  مطالعه يدر ابتدا

 ماه سه .است وميكندريپر وزن از يناش احتماالً تفاوت نيا
 و گرم 60/0±13/0به خالص غضروف گروه در وزن نيانگيم بعد،
 افتي رييتغ گرم 75/0 ±18/0 به وميكندريپر يدارا گروه در

 جينتا زيآنال جهت Paired T- test آزمون ).2 نمودار و 2 جدول(
 نظر از گروه دو نيب يوزن تفاوت عمل از قبل .شد گرفته بكار
 دار يمعن تفاوت نيا بعد ماه سه و )P=21.0( دار يمعن ريغ يآمار

)P=19.0( بود.  

  

وند غضروف خرد يدو گروه پ يها وزن Error Barنمودار  ـ۲نمودار  

وم يکندريوم و غضروف خرد شده بدون حفظ پريکندريشده با حفظ پر

  ونديسه ماه پس از پ
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  مورد مطالعه يها ک گروهيها به تفک ج اوزان غضروفينتا ـ۱جدول 

غضروف با پريكندر پس از 

 (g)  كارگذاري

غضروف با پريكندر قبل از 

 (g)  كارگذاري

ندر پس از غضروف بدون پريك

 (g)  كارگذاري

غضروف بدون پريكندر قبل از 

 (g)  كارگذاري

شماره 

 خرگوش

۶۵/۰ ۵۹/۰ ۴۵/۰ ۳۴/۰ ۱ 

۰۷/۱ ۸۷/۰ ۷۰/۰ ۷۰/۰ ۲ 

۶۲/۰ ۶۹/۰ ۶۱/۰ ۶۳/۰ ۳ 

۷۸/۰ ۸۵/۰ ۸۳/۰ ۸۹/۰ ۴ 

۸۶/۰ ۸۳/۰ ۷۷/۰ ۸۰/۰ ۵ 

۶۵/۰ ۷۱/۰ ۶۰/۰ ۶۸/۰ ۶ 

۷۰/۰ ۶۱/۰ ۵۳/۰ ۵۱/۰ ۷ 

۶۱/۰ ۵۶/۰ ۵۴/۰ ۵۶/۰ ۸ 

۶۷/۰ ۶۱/۰ ۴۲/۰ ۳۷/۰ ۹ 

۵۵/۰ ۵۱/۰ ۴۲/۰ ۴۶/۰ ۱۰ 

۸۱/۰ ۸۴/۰ ۶۱/۰ ۷۶/۰ ۱۱ 

۵۹/۰ ۵۱/۰ ۵۲/۰ ۴۷/۰ ۱۲ 

۸۴/۰ ۸۳/۰ ۷۳/۰ ۸۲/۰ ۱۳ 

۷/۱ ۹۱/۰ ۷۳/۰ ۸۳/۰ ۱۴ 

  

مورد  يها ك گروهيبه تفك يو سه ماه پس از انجام جراح يجراح يگوش خرگوش در ابتدا يها ار اوزان غضروفين و انحراف معيانگيم ـ ۲جدول 

  مطالعه

 )گرم( وزن سه ماه پس از جراحي )گرم( وزن در ابتداي جراحي گروه

 با پريكندريوم
 ۱۴ ۱۴ تعداد

 ۷۵/۰ ۷۱/۰ ميانگين

 ۱۸/۰ ۱۴/۰ انحراف معيار

 بدون پريكندريوم
 ۱۴ ۱۴ تعداد

 ۶/۰ ۶۳/۰ ميانگين

 ۱۳/۰ ۱۸/۰ انحراف معيار

 مجموع

 ۲۸ ۲۸ تعداد

 ۶۸/۰ ۶۷/۰ ميانگين

 ۱۷/۰ ۱۶/۰ انحراف معيار
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  بحث
 چاپ مقاله نينخست كه دهد يم نشان نيدالـم يبررس

 به آن مختلف يكاربردها و غضروف كردن ردـخ مورد در شده
 در آن كاربرد Daniel اگرچه 6،رددـگ يم باز شيپ سال 64
 سال در 8و7.داند يم شيپ سال 70 به ربوطـم را يوپالستـنير

 توسط سل يسرج در شده خرد غضروف دنيچيپ كيكنت ،2000
Erol ماده نيا كه داد نشان يبعد قاتيتحق كنيول 9.شد مطرح 
 يبقا كاهش و جذب و يخارج جسم واكنش جاديا سبب

 و نشده جذب خالص غضروف مقابل در 16- 10.گردد يم غضروف
 كاربرد روش نيا در يبعد گام 17.ابدي يم ريتكث يريچشمگ بطور
 مطرح يمتعدد سندگانينو توسط كه بود تمپورال يايفاش
 ليتبد روش نيا با غضروف شده خرد قطعات 20-18و15- 13و11.شد
 يگريد مشكل كنيول شدند يم غضروف واحد توده كي به

 يجگاهيگ هيناح يرو جداگانه شكاف به ازين آن و داشت وجود
 يبائيز ليدله ب را شكاف نيا وجود مارانيب از ياريبس .بود
 جذب شيزاـاف ،يفـمختل سندگانينو راً،ياخ .رفتنديپذ ينم

 ردـخ غضروف با سهيمقا در شده دهيچيپ شده خرد غضروف
 نشان يشناخت بافت زـيآنال 22و21.اند داده نشان را خالص شده
 دهـيچيپ غضروف در ها تيدروسـكن ونـيرژنراس كه است داده
 در شده دهيچيپ غضروف از بهتر مراتب به Allo Derm در شده
  10.است ايفاش

 ،نوادا گاس و الس در ASAPS گنگره در 2009 سال در
Erol به پوشش، چگونهيه بدون شده خرد غضروف قيتزر 
 جذب و آورد بدست يخوب جينتا او .داد حيتوض را سرنگ كمك
 گرفته بكار را روش نيا جراحان هنگام، آن از .نداشت يغضروف

 دنيچيپ روش نيا در .هستند يراض آن مدت بلند جينتا از و
 حذف است غضروف به يخونرسان مقابل در يسد كه غضروف

 يسلول رشد و امدهين شيپ يغضروف جذب لذا و گردد يم
 و يكپارچگي فقدان روش، نيا نقص تنها .شود يم ليتسه

  .است يغضروف كوچك قطعات شدن پراكنده احتمال
 دگرفتن ميتصم مقاله نيا سندگانينو مشكل، نيا حل يبرا

 در سپتوم، از بعد كه( كونكا غضروف كردن خرد هنگام در
 )است ينيب يبازساز در يغضروف منبع نيتر دسترس

 كونكا، غضروف برداشت هنگام در .ندينما حفظ را وميكندريپر
 دنده، غضروف از استفاده خالف بر و بوده يمخف دهنده محل

 كياالست كونكا غضروف .شود ينم جاديا يمشخص جوشگاه چيه
 غضروف مانند تواند ينم و است سخت آن كردن له و بوده

  .دينما جاديا يساختمان استحكام دنده اي سپتوم

 يمعتنابه حجم كردن خرد از پس و بوده قطور غضروف نيا
 يدارا هيناح نيا .دهد يم قرار ارياخت در را غضروف از
 را آن توان يم يراحت به كه است مشخص و ميضخ وميكندريپر
 متصل نرم نسج ضخامت ليدله ب .نمود خارج غضروف با راهـهم
 بيآس بدون) يمتريليم 5/0( غضروف كردن خرد روف،ـغض به

 .است ريپذ امكان يسادگ به آن همراه نرم نسج به رساندن
 به آن راهـهم نرم نسج لهيوسه ب يغضروف زير قطعات نيبنابرا

 كي ينهائ ولـمحص. مانند يم يباق دـواح قطعه كي صورت
 طـتوس كه است يروفـغض كوچك اتـقطع از ريپذ شكل توده
 اي شكل رـه به و بوده متصل گريكدي به راهـهم نرم نسج
 .نديآ يم در يصورت

 شكل يكارگذار زمان در و نشده پراكنده يغضروف قطعات
 من يشكل هر به را آنها توان يم و دهند ينم دست از را خود
 توان يم را غضروف نيا الوهبع .داد فرم شكل يا لوله حالت جمله

 يدارا افراد در يپوشش بعنوان اي زد هيبخ رندهيگ محل به
 از استفاده كه يهنگام روش نيا .گرفت بكار نازك ينيب پوست
 تمام توان يم آن همراه به و بوده ارزشمند است، مدنظر كونكا
 نيروت بصورت زين را گريد يها غضروف ماندهيباق قطعات
 متصل غضروف كه دهد يم نشان ما مطالعه جيتان. نمود استفاده

 ياندك و ماند يم يباق زنده و نشده جذب وميكندريپر به
 اي ايفاش برخالف وم،يكندريپر .افتي خواهد زيسا شيزاـاف

 راه در يمانع شوند، يم غضروف جذب سبب كه سل يسرج
  22و21.دينما ينم جاديا غضروف هيتغذ

 شده خرد غضروف هم و شده خرد غضروف هم ما درمطالعه
 و دهيچسب مجاور يها بافت به يخوبه ب وم،يكندريپر به متصل

 توده به ليتبد ها غضروف نيا نوع دو هر و شده زهيواسكوالر
  .)2تصوير ( دنديگرد يغضروف واحد

 جالب جهينت ها، خرگوش يرو بر مطالعه يها افتهي يبررس
 به صلمت يغضروف گرافت يعني .دهد يم نشان زين را يگريد
 يبقا زين شده خرد خالص غضروف از است ممكن وميكندريپر

 يبررس وميكندريپر ديفوا اثبات يبرا .باشد داشته يبهتر
  .است الزم زين دنده و سپتوم غضروف يرو بر شتريب

 ليدله ب كه ارـميب سه يرو بر را كـيتكن نيا سندگانينو
 ينيب يغضروفـ  يوانـاستخ ارـساخت حد از شيب ونـيرزكس

 .بردند بكار گرفتند، رارـق ددـمج يوپالستـنير عمل تـتح
 شده ردـخ يونكاـك روفـغض كمك به ومـدورس كردن بزرگ
 بود، شده هـبرداشت وشـگ كي از هـك وميدرـكنيپر به لـمتص
 سه مارانيب يرـيگيپ نـيانگيم .دـش ريپذ كانـام يوبـخ به
  .بود ماه
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 يوالنـط يكاف زهاندا به ارانـميب يرـيگيپ مدت رچهـاگ
 نيا نـكيول آورد، دسته ب يعـقط جياـنت وانـبت كه ودـنب
 روفـغض ردـكارب در جلو، به كوچك چند هر يـگام ها افتهي
 وبـمحس ينيب ومـدورس كردن زرگـب يراـب شده ردـخ
  .وندـش يم

  يريگ جهينت
 خرد غضروف از ادهـاستف مشكالت از نـكاست منظور به
 شده خرد غضروف اليكندريپر الـاتص فظـح به دامـاق ما شده

 14 در ها رافتـگ يذارـكارگ از پس اهم 3. ميودـنم وشـگ

 در كمـمح ارـساخت و وزن شيزاـاف ماندن، يباق وش،ـخرگ
 .بود حـواض كامالً وميدرـكنيپر به متصل يغضروف گروه

 كانـام وم،يكندريپر به متصل شده خرد يونكاـك غضروف
 راهمـف را ينيب اسكلت به مجموعه ودنـنم ثابت و دادن شكل

 يها ينيب در شـپوش عنوانه ب وانـت يم را روش نيا .سازد يم
 ردنـك بزرگ يبرا رافتـگ عنوانه ب اي و نازك پوست يدارا

 يبرا ونكاـك از استفاده قصد رـاگ .رفتـگ كاره ب دورسوم
 روش نيا با م،يباش داشته را ينيب انـساختم كردن زرگـب
 تراكار يابزار به را كونكا ناهموار و فيـضع روفـغض توان يم

  .ودـنم ليتبد
  



  ... غضروف تگراف جذب ميزان مقايسهـ  یحافظ فرهاددكتر 
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Introduction & Objective: Cartilage graft is frequently used in plastic and reconstructive surgery to 

overcome bodily and especially facial deformities. One of the problems of this technique is cartilage 
absorption. Dicing and perichondrial preservation may afford better reconstructive results. 

Materials & Methods: In this study 28 cartilage specimens from male white New Zealand rabbits, 
roughly weighing 1500-2000 g and being 12-14 weeks old, were used. After standard induction of general 
anesthesia in rabbits, two pieces of cartilage were obtained from one ear. Two skin incisions were made on 
both sides of the midline back of the animal and posterior to the shoulder blades. Then one specimen was 
diced and inserted on one side. The second piece of the rabbit’s ear was diced in a way that perichondrium 
was preserved on one side. This specimen was also inserted into a subcutaneous pocket on the other side of 
the rabbit. After 3 months and by standard sacrifice of the animals, the two specimens were removed and 
reweighed. Finally the results of standard weighing of the cartilages were compared. 

Results: The weights of the two groups (cartilage graft with and without perichondrium) were measured 
at the beginning of the study. They were not significantly different (P-value 0.21). Then the results were 
compared three months after the operation. That showed a significant (P-value 0.019) increase in the weights 
of perichondrially attached cartilage compared to the cartilage graft without perichondrium. Nevertheless, 
using paired t-test at the beginning of the grafting and three month after revealed no significant difference 
between cartilage graft with perichondrium (P-value 0.09) and cartilage graft without perichondrium (P-value 
0.19). 

Conclusions: Perichondrially attached diced conchal cartilage brings about the possibility of forming 
and securing the whole complex. This method may be utilized as a cover in thin skinned noses, or as a graft to 
augment the dorsum. If we intend to use concha to augment nasal structure, by means of this technique, we 
can change the feeble and convoluted ear cartilage to a more versatile tool. 
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