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  )یافته جدید(گیري ابعاد نامتقارن در جمجمه انسان اندازه
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رشد نا متقارن، جمجمه انسان :هاي کلیدي اژهو

  چکیده
معاینه بسیاري از بیماران و بررسی  .بودن دو نیمه جمجمه، در حیوانات و انسان امري شایع استغیرقرینه  :زمینه و هدف

. تر بودن نیمه چپ بینی و صورت بوده استهاي جراحی پالستیک، نشان دهنده عریضهاي گرفته شده از ایشان در طی عملعکس
  .گیري جمجمه انسان انجام دهیماي بر اندازهمطالعه تر،اي دقیقآن شدیم تا براي رسیدن به نتیجه پیرو مشاهدات، بر

دانشکده پزشکی استان تهران را مورد بررسی  3جمجمه طبیعی و در دسترس از  34براي شروع این مطالعه، : ها مواد و روش
  استفاده از  ها باگیرياندازه. مدآها به عمل ها و نماي فوقانی جمجمهعکاسی استانداردي از رخ، نیم رخ. قرار دادیم
  .گذاري شده، انجام شد، جهت مقایسه دقیق فواصل ثابت عالمت)سسه ملی بهداشتؤم( Image J نرم افزار

بررسی ابعاد مختلف دو نیمه راست و چپ بر روي جمجمه طبیعی انسان، نشان دهنده درجاتی از غیر قرینگی و عدم  :ها یافته
ها فواصل بین نقاط مشخص در قسمت فوقانی خارجی اوربیت. ها بوددر اندازه اوربیتبیشترین تفاوت . باشدتقارن به طور ثابت می

(PO) تا برجستگی زایگون )ZY( خط عمود بر نیمه حفره اوربیت، برجستگی زایگون تا قسمت تحتانی بینی ،)SN( و محیط ،  
  بین گونیون و پوگنیون در جوانب،  گیري فواصلاندازه. باشندها، به طور قابل توجهی در سمت چپ بزرگتر میاوربیت

تر و گیري همین نقاط از نماي قدامی، نشان دهنده عریضتنه مندیبوالر سمت راست را بزرگتر گزارش کرده است، حال انکه اندازه
  .هاي قابل توجه دیگري در سایر ابعاد جمجمه در سمت چپ و راست یافت نشدتفاوت. باشدتر بودن نیمه چپ میپهن

عدم تقارن چهره و بدن یک قاعده است، اما پیوستگی و ارتباط بین این غیر قرینگی در دو سمت چپ و راست، : گیـري نتیجه
دهد که حفره اوربیت، در هاي ما نشان مییافته. گیري شده استهاي ذکر شده، نتیجهگیريیافته جدیدي است که در اندازه

طول استخوان مندیبل در سمت راست  همینطور ،ور قابل توجهی بزرگتر استعرض، ارتفاع و همچنین محیط، در سمت چپ به ط
هاي آناتومیک بدن خود و شنایی بیشتر بیماران با تفاوتآهدف از انجام این مشاهدات، . باشدتر میبلندتر اما عرض آن باریک
 .باشدگیري بهتر مینتیجه ریزي وثرتري براي بیمار و جراح جهت پیش بینی، برنامهؤهمچنین ایجاد چشم انداز م

mailto:fhafezi32@gmail.com
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  و هدف هزمین
وي هاي مختلف بر رام جراحیـها انجدر طی سال

بیماران، بررسی اجزاي صورت و بدن در معاینات ایشان، 
د و ـراد جلب شـدم تقارن صورت و بدن در افـتوجه ما به ع

ورالعملی در زمینه ـدن به دستـمند به تحقیق و رسیعالقه
ایم، تعدادي پروژه غیرقرینگی چهره و بدن انسان بوده

  دادیم تحقیقاتی، در مورد بافت نرم در صورت و بدن انجام 
با توجه  8-6.ر شده استـاله منتشـن در چند مقآکه نتایج 

اد بزگتر صورت ـبه نتایج تحقیقات قبلی که نشان دهنده ابع
گیري ن شدیم تا اندازهآو بدن در سمت چپ بوده است، بر 

  تري بر روي اسکلت جمجمه انسان انجام دهیم، دقیق
اثبات . یابیمتا ارتباط معناداري در این پدیده غیرقرینگی ب

  این امر دست آوردهاي قابل توجهی در زمینه 
  هاي پالستیک، تزریقات ژل و فیلر و هرگونه جراحی
مندي بدن و رضایت ،دهی به صورتسازي و فرمقرینه

  .بیماران خواهد داشت

  ها واد و روشـم
ما تالش کردیم تا آنجا که در دسترس هست، بیشترین 

آوري کنیم که به نسان را جمعتعداد جمجمه کامل و طبیعی ا
هاي تشریح نوبه خود کاري دشوار بود، چرا که اکثر بخش

هاي مصنوعی و موالژ، جهت هاي پزشکی از جمجمهدانشکده
دانشکده  3در ادامه با همکاري . جویندموزش بهره میآ

اسکلت جمجمه  34پزشکی استان تهران، توانستیم به 
هاي نها جمجمهآعدد از  20طبیعی انسان دست پیدا کنیم که 

پیش از عکاسی، جهت . عدد بدون مندیبل بودند 14کامل و 
گذاري و تر، نقاط سفالومتریک را عالمتگیري دقیقاندازه

 مارك روي جمجمه تعریف و مشخص کردیم تعدادي لند
 ،جهت؛ رخ 4ها از تمامی عکاسی .)3تا  1 تصاویر، 1 جدول(

متر، نور، سرعت و  1فاصله ثابت نماي فوقانی و از  ،هانیم رخ
ها گرفته و داده Cannonشاتر ثابت با دوربین دیجیتال 

به دست ) سسه ملی بهداشتؤم( Image jتوسط نرم افزار 
   .مده استآ

  
  
  
  
  
  

  ـ اختصارات سفالومتریک1جدول 

  
  

  

گیري فواصل ـ نقاط سفالومتریک براي اندازه1تصویر 
  نماي قدامی
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گیري طول سفالومتریک براي اندازهـ نقاط 2تصویر 
  تمپورال –زاگوماتیک 

  

گیري فاصله ـ نقاط سفالومتریک براي اندازه3تصویر 
  پوریون تا زایگون و طول تنه مندیبل

  ها یافته
هایی که بین دو ها و مقایسهگیريدر میان تمام اندازه

نیمه راست و چپ صورت گرفته است، فواصل زیر را به طور 
گیري ابعاد حفره اوربیت اندازه: ایمهی متفاوت یافتهقابل توج

که شامل فواصل بین، برجستگی فوقانی خارجی حفره 
، خط عمود بر نیمه حفره )Zy(تا زایگیون  )PO(اوربیت 

و  )SN(اوربیت، برجستگی زایگیون تا قسمت تحتانی بینی 
ها، به طور قابل توجهی در سمت چپ بزرگتر محیط اوربیت

دهد که حفره اوربیت در ها نشان میاین یافته. باشندمی
گیري مستقل از این اندازه. تر و بلندتر استسمت چپ پهن

گر بزرگتر بودن محیط حفره اوربیت در سمت چپ که نشان
  به طور جداگانه محیط حفره اوربیت را با  بوده، ما مجدداً

خر به آگیري قرار دادیم که در مورد اندازه Image jنرم افزار 
به این معنی که در نماي انتریور، . نتیجه مشابه دست یافتیم

محیط اوربیت چپ به صورت قابل توجهی از سمت راست 
گیري فواصل بین گونیون و پوگنیون اندازه. باشدتر میبزرگ

، تنه )شامل مندیبل(جمجمه کامل  20در نماي لترال در 
نکه آحال مندیبل سمت راست را بلندتر گزارش کرده است، 

تر گیري همین نقاط از نماي رو به رو، نشان دهنده پهناندازه
  .باشدبودن نیمه چپ می

  بحث
در تمام مهره داران از  عدم تقارن و برتري جانبی، تقریباً

مکانیسم ساختار چپ و راست . شودجمله انسان دیده می
ها در بدن از دوره جنینی از طریق حرکت چپ به ارگان

در تجربه  2و1.گیردمی ءهاي جنینی منشاي سلولراست سیلیا
ساله جراحی پالستیک سر، گردن و بدن، نویسندگان  28

)FH  وBN ( در تعداد کثیري از بیماران با عدم تقارن سر و
قیقات بیشتر براي حاین امر موجب ت. بدن مواجه شدند
رسید به نظر می. اي کلی بر این موضوع شدرسیدن به قاعده

تر چپ صورت و بدن در اکثر بیماران بلندتر و پهنکه نیمه 
  بوده که نتایج این مطالعات در تعدادي مقاله منتشر 

وردن آپیش از این مطالعه نیز، ما براي به دست  5- 3.گردید
تر و کاهش خطا و انحراف در نقاط مشخص شده نتایج دقیق

هایی بر روي سی تی اسکن قفسه گیريدر بافت نرم، اندازه
گرا بودن بدن را ایم که فرضیه چپه و لگن انجام دادهسین
در ادامه این تحقیق، تصمیم گرفتیم بررسی  3.کردیید میأت

هاي طبیعی انسان انجام دهیم تا تئوري را بر روي جمجمه
اي ناتومیک جمجمه چه نتیجهآمطرح شده، بر روي مناطق 

   .در بر خواهد داشت
  له در مورد گرچه در بررسی متون، تعدادي مقا

ات ـتوان مطالعگیري جمجمه وجود دارد، اما نمیاندازه
جمه ـایسه نیمه چپ و راست جمـمشابهی در زمینه مق

ري سه بعدي دقیقی بر روي ـگیما عکاسی و اندازه. یافت
و  3 تا 1تصاویر ( فاصله مختلف انجام دادیم 16جمجمه در 

  .)1 جدول
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  هاي جمجمه استگیريداري در اندازهدهنده تفاوت معنیـ تجزیه و تحلیل آماري نشان 2جدول 

  

  
  
  

پس از تجزیه و تحلیل آماري و مقایسه دو سمت چپ و 
) > P 05/0(داري فاصله را به طور معنی 16از  6راست، 

  فاصله با تفاوت کمتر  16مورد از  2متفاوت یافتیم و 
)07/0 P < ( داري نداشتند مورد، تفاوت معنی 8و باقی
  ). 2 جدول(

اي حفره اوربیت در سمت چپ به طور قابل مالحظه
تر نسبت به سمت راست و همچنین محیط بلندتر و پهن

قدامی حفره اوربیت نیز در سمت چپ بزرگتر است، اما در 
رسد که جمجمه در سمت راست در نماي جانبی، به نظر می

 باشدپوستریور بزرگترتر از سمت چپ می -  ابعاد انتریور
  به عقیده ما این تفاوت در نماي رخ و نیم رخ ). 3 صویرت(

این بدان . تواند به دلیل رشد جبرانی اسکلتی باشدمی
در مقایسه با سمت مقابل (معناست که اگر استخوان صورت 

، در بعدي رشد نکند، ممکن است این رشد در سمت )خود
  . دیگري براي جبران صورت پذیرد

ر به ـیت ممکن است منجاد اوربـاین اختالف در ابع
خلفی کره چشم در حفره  -  تفاوت در قرارگیري قدامی

تواند با بیرون زدگی بیشتر توده ود و این امر میـاوربیت ش
ها بر ظاهر بیرونی پلک دامی کره چشمـچربی در قسمت ق

ورت ـد که صـرسور کلی به نظر میـبه ط. ر بگذاردـثیأت نیز
ت چپ بزرگتر ـودي در سمـی و عمـورهاي افقـاز لحاظ مح

پوستریور بزرگترتر  -  و در سمت راست، در ابعاد انتریور
زایش جبرانی ـهاي فوق ممکن است به دلیل افیافته. است

. دیواره استخوانی سمت راست صورت و مندیبل باشد
اي مشابه دست دادي از محققان دیگر نیز به نتیجهـتع

  .یافتند
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Rohrich هاي گرفته شده رسی عکسدر بر شو همکاران
تري در افراد چهره پهن% 63بیمار، مشاهده کردند که  100از 

به این نتیجه رسید که  Gawlikowska 6.سمت چپ دارند
 7.حفره چشم در سمت چپ به طور قابل توجهی بزرگتر است

Ercan نقطه  16هاي متعدد در گیري فاصلهبا اندازه
م صورت در بیماران با سفالومتریک در هر نیمه از بافت نر

از % 81از زنان و % 86هاي نامتقارن، دریافت که در صورت
همچنین  8.تر استتر و عریضمردان نیمه چپ صورت پهن

Kim  با تجزیه و تحلیل سی تی اسکن اسکلت صورت نشان
   9.داد که چانه در سمت چپ چهره، انحراف بیشتر دارد

تا بینش بهتري هاي فوق به جراح کمک خواهد کرد یافته
. هاي مینور اسکلت صورت داشته باشدنسبت به غیرقرینگی

هاي زیبایی به تواند در نتایج حاصل از جراحیاین مفهوم می
. ثر باشدؤخصوص در لیفت صورت و بلفاروپالستی، مهم و م

گاهی داشته آهمینطور اگر بیمار از عدم تقارن چهره خود 
بر اساس . هد داشتباشد، شکایت کمتري بعد از عمل خوا

تجارب شخصی، محققان این پروژه بر این عقیده هستند که 
علم به این عدم تقارن نه تنها بر نتیجه جراحی، بلکه بر 

  ثیر أشود هم تمیزان فیلرهایی که در صورت تزریق می
تر هستند و براي خطوط سمت راست صورت عمقی. گذاردمی

حجم بیشتري از رسیدن به قرینگی در دو نیمه، نیاز به 
 .تزریق فیلر دارند

  گیرينتیجه
ده ما براین است که غیر قرینگی چهره یک ـعقی
پزشکان، به ویژه . نیست بلکه یک قاعده است ءاستثنا

باید آگاه  ،مند هستندافرادي که به جراحی صورت عالقه
تر باشند که نمیه راست صورت، نسبت به سمت مقابل، باریک

ها به منظور بینش و آگاهی بیشتر هاهمیت این یافت. است
بیماري که مطلع از تفاوت . براي بیمار و جراح است

  آناتومیکی صورت و بدن خود باشد، دیدگاه و انتظار 
تري نسبت به نتیجه عمل جراحی خواهد داشت و گرایانهواقع

ن، از نتیجه حاصل، کمتر شگفت زده خواهد آپس از انجام 
  کند تا همچنین علم به این موضوع به جراح کمک می. شد

تر تر براي رسیدن به نتیجه قابل پیش بینیریزي واضحبرنامه
  .داشته باشد
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Abstract 

 
Measurements of Asymmetric Dimensions in Human Skull 

Hafezi F. MD*, Azarbakhsh M. MD**, Naghibzadeh B. MD***, Kazemi Ashtiani A. MD**** 

(Received: 11 Oct 2018 Accepted: 27 Dec 2018) 

 
Introduction & Objective: Asymmetry of body and face is possessed in common between 

vertebrates especially in human. After years of plastic surgery practice and examining many patients, we 
noticed that there is a considerable occurrence of asymmetry among them.  Most patients show the bigger 
left side of the face comparing to the right side. These findings lead us to do a more accurate study on 
natural human skulls. 

Materials & Methods: On thirty-four natural human skulls we marked cephalometric points, and 
took pictures from the anterior, both laterals and superior views, and did standard digital photography. We 
did exact measurements of 19 different distances between points, with the Image j software (National 
institute of health). 

Results: After comparing between left and right side measurements, we found out that the left orbit is 
longer and wider and also the left orbital area is bigger than right side. Measuring the lateral sides of the 
twenty completed skulls (including mandibles) showed that mandibular body is longer on the right side 
view but wider on the left side in the anterior view. 

Conclusions: Asymmetry and laterality of the face and body is a common rule between animals and 
humans. The correlation of this asymmetry between left and right sides in human skulls is our new finding. 
With this concept, both patients and surgeon will be aware of the natural anatomical variations and will 
have a better prediction of surgical outcome. 

Key Words: Asymmetric Growth, Human Skulls 
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