
 

  

  .اي در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است دکتراي حرفه ي دوره ي نامه این مقاله حاصل پایان* 
 .ایران اصفهان، اصفهان، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، ي دانشکده جراحی، گروه دانشیار، 1
   .ایران اصفهان، اصفهان، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، ي دانشکدهي تحقیقات دانشجویی،  کمیته ی،پزشک يانشجود 2
 .ایران اصفهان، طبیعی، موي پیوند مرکز پزشک، 3

    Email: abdali@med.mui.ac.ir  ابدالی حسین دکتر :ي مسؤول نویسنده
  

   1390 سوم شهریورهفته / 147شماره /  29سال  –مجله دانشکده پزشکی اصفهان   922

   مقاله پژوهشی  مجله دانشکده پزشکی اصفهان

 23/4/90: تاریخ پذیرش         13/12/89: تاریخ دریافت  1390 ماه سوم شهریورهفته /147شماره /منهسال بیست و 
  

  اصفهان در شهر ابرو نقص به مبتال بیماران در طبیعی موي پیوند درمانی نتایج
  

  3دکتر مهرداد ابدالی، 2سمیه صادقی ،2مهدي غالمیان ،1ابدالی حسین دکتر
  
  

  خالصه
 بهترین از یکی امروزه. شود یم ابرو دایم یا موقت ریزش باعث سوختگی و تروما پوستی، هاي بیماري درمانی، شیمی داروهاي مانند متعددي علل :مقدمه

 ابروي ریزش فولیکولیت، پیوند، محل عفونت همچون عوارضی با است که ممکن است درگیر نواحی در طبیعی موي پیوند ابرو، نقایص درمانی راهکارهاي
 بررسی ابرو و دیفکت به مبتال در بیماران عیطبی موي پیوند درمانی نتایج بررسی، مطالعه این انجام از هدف .باشد همراه موضعی يها واکنش و شده پیوند

 .بود آن عوارض

و در  داده دست از را خود ابروي از قسمتی یا تمام مختلف علل به که افرادي ي کلیه .بود تحلیلی -توصیفی ي مطالعه یک حاضر ي مطالعه :ها روش
 پیوند از پس بیماران .گرفتند قرار بررسی مورد سرشماري روش به گیري مونهن گرفته بودند با قرار ابرو پیوند تحت طبیعی موي پیوند مرکز در 1389سال 
 اطالعات .گرفت قرار بررسی موردها  آن در احتمالی عوارض و ندگرفت قرار گیري پی و بالینی مراقبت تحت ماه سه مدت به میکروگرافت تکنیک با ابرو

 .گردید لیلتح و تجزیه 18ي  نسخه SPSSافزار  نرم توسط شده آوري جمع

 عدد 29 ± 2/5مطالعه  مورد بیماران کل در شده پیوند موي تعداد میانگین .گرفتند قرار بررسی مورد ابرو نقص دچار بیمار 75 مطالعه این در :ها یافته
) درصد 32( مورد 24 در .)P=  54/0( بود عدد 1/29 ± 8/2و  8/28 ± 9/1ترتیب  به زنان و مردان در شده پیوند موي تعداد میانگین همچنین .بود

 هیچ در .گردید ایجاد عفونت شامل متوسط ي عارضه مورد نیز 12 در و التهاب خفیف شامل ي عارضه مورد 39 در ولی نداد رخ اهمیتی قابل عوارض
 .نشد مشاهده ابرو ریزش شده، مطالعه بیماران از کدام 

. گردد  می محسوب عمل از پس عوارض حداقل با آمیز موفقیت جراحی عمل یک ابرو پیوند مطالعه، این از آمده به دست نتایج طبق :گیري نتیجه
  .شود حاصل تري رضایتمندانه و تر مطلوب نتایج تا شود انتخاب اختصاصی به طور فرد هر به توجه با باید ابرو نقایص ترمیم جهت استفاده مورد تکنیک

  .ابرو پیوند ابرو، عوارض پیوند طبیعی، موي پیوند :واژگان کلیدي
 

  مقدمه
 بلکـه  نیسـت  جدید ي ایده یک طبیعی موي پیوند علم

 ایـن  تـامورا  دکتـر  که رسد  می 1933 سال به آن قدمت
 انجام موفقیت با عانه ي ناحیه موي انتقال براي را روش

 را روش این 1953 سال در فوجیتا دکتر آن از پس .داد
 1959 سـال  در ایـن کـه   تا برد کار به ابرو ترمیم براي

 و دقیق به طور را فولیکوالر موي پیوند روش اورینتریخ
  .کرد معرفی اصولی

 فـردي  هـر  صـورت  جذاب ساختارهاي جزء ابرو
 بروز در اساسی نقشی که اي گونه به ؛شود  می محسوب

 رفـتن  دسـت  از اما ،دارد هیجانی و عاطفی احساسات
هــا  آن وضــعیت تغییــر یــا و ابروهــا ییــجز یــا کامــل

 و کنـد  مـی  عوض را فرد ظاهر و صورت خصوصیات
 علـل ). 1–2(نمایـد   مـی  را ایجاد شکلی بد از درجاتی
 ابرو دایم یا موقت ریزش باعث دارند که وجود متعددي

 و آتا آره آلوپسی مکانیکی، تروماي سوختگی،. شوند می
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 یـا  تمـام  رفـتن  دسـت  از عوامـل  ترین مهم از جراحی
 عوامـل  اثـر  در مو فولیکول .باشند می ابروها از قسمتی

 متـأثر  گـذارد،  مـی  اثر آن رشد ي چرخه بر که متعددي
 و اتوایمیـون  هورمـونی، ، پوستی هاي بیماري .گردد می

 از برخـی  مصـرف ). 3–5(دارند  تأثیر مو بر نیز عفونی
 پروپرانولول،( یپرتانسیونها ضد  داروهايمانند  داروها

 پزشکی روان داروهاي ،)کلونیدین و کاپتوپریل اتنولول،
ــوم،( ــدول،ها  لیتی ــی لوپری ــریپتیلین،  آم ــزپین ت  و دوگ

 و تـویین  فنـی ( تشـنج  ضـد  داروهـاي  و) پـرامین  ایمی
 رفـتن  دسـت  از در تأثیرگذار عوامل از نیز )فنوباربیتال

 یک که تریکوتیلومانیا مکرر انجام ).6–8(باشند  می ابرو
 کندن و گردد می مو ریزش باعث است، رفتاري عادت
 مو  دایمی رفتن دست از باعث تواند می مو حد از بیش
 ).1، 9(شود 

 همکـاران  و Vachiramon توسط که مطالعه یک در
 ترکیبــی يهــا گرافــت ،گرفــت انجــام 2004 ســال در

 نتــایج، میکروفولیکـوالر  جراحـی  همــراه بـه  اسـکالپ 
 .)10(داشت  ابرو ترمیم در اي العاده فوق

 سـط تو 1999 سـال  در کـه  دیگري ي مطالعه نتایج
Fritz  تـرمیم  جهت که نشان داد ،شد انجامو همکاران 
 نتـایج  تـا  شـود  گرفتـه  فـردي  گیري تصمیم باید ابرو

   .)5(گردد  حاصل تري مطلوب
  
  ها روش
 که بود تحلیلی -توصیفی ي مطالعه یک حاضر ي مطالعه

 بـه  اصـفهان  پزشـکی  علوم دانشگاه در 1389 سال در
 افرادي شامل لعهمطا مورد آماري ي جامعه .رسید انجام

 خودرا ابروي از قسمتی یا تمام مختلف، علل به که بود
  .بودند داده دست از

 سـالمت  مناسـب  وضـعیت  شـامل  ورود معیارهاي

 مطالعه در شرکت براي فرد رضایت و روانی و  جسمی
 ي ضایعه دچار مطالعه طی در که بیمارانی همچنین .بود

  .شدند گذاشته نارک مطالعه از شدند ابرو محل در التهابی

 و بـود  سرشـماري  صـورت  بـه  گیري نمونه روش
 پیوند مراکز در 1389 سال طول در که بیمارانی ي کلیه
 گرفتـه  قرار ابرو پیوند تحت اصفهان شهر طبیعی موي

 بررسـی  مـورد  ،بودند مطالعه به ورود شرایط داراي و
  .گرفتند قرار

 ي ناحیـه  در دهنـده  ي منطقـه ، پیونـد  انجـام  جهت
 حسـی  بـی  از پـس  و شـد  عفـونی  ضد ابتدا کسیپیتالا

 خورانـده  بیمار به دیازپام گرم میلی 20 مقدار موضعی،
 زیر و اینترادرمال سالین سپس .گردد آلود خواب تا شد

 تزریـق  برش جهت بافتی تورگور افزایش براي جلدي
 سالین نرمال با شده برداشته پوستی ي ناحیه سپس .شد

 نگـه  ي وسـیله  یـک  بـا  موها و شد داشته نگه مرطوب
 جدا دهنده بافت از جداگانه صورت به استریل ي دارنده

 از اسـتفاده  بـا  ابـرو  محـل  سـازي  آماده از پس و شده
 عمـل  از بعـد  .شد داده پیونده ابروها محل در ایمپلنتر

 اریترومایسـین  محلـول  بـا  شـده  پیونـد  ي ناحیه، پیوند
 .شد عفونی ضد درصد 3 موضعی

 گرافت، میکرو تکنیک با ابرو پیوند از پس بیماران
 قـرار  گیـري  پی و بالینی مراقبت تحت ماه سه مدت به

 در .شـد  بررسـی هـا   آن در احتمالی عوارض و ندگرفت
 و معاینه به سرعت بیمار عارضه، گونه هر بروز صورت

 گیري پی معمول به صورت هفته هر در غیر این صورت
 .گردید معاینه و

ــه دســت اطالعــات ــ آمــده ب  اطالعــات همــراه هب
 همین به که اي ویژه لیست چک در بیماران دموگرافیک

 اطالعـات  نهایت در .گردید وارد ،بود شده تهیه منظور
 SPSS افزار نرم توسط و شد رایانه وارد شده آوري جمع
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) version 18, SPSS Inc., Chicago, IL( 18ي  نسخه
   .گردید تحلیل و تجزیه
  

  ها افتهی
 مـورد  ابـرو  دیفکـت  بـه  مبتال بیمار 75مطالعه  این در

 نفـر  49 و مـرد  )7/34(نفـر   26 گرفتند که قرار مطالعه
 4/29 ± 9/7بیماران  این سن میانگین .بودند زن) 3/65(

 و مردان سن میانگین .بود سال 17-36 ي دامنه با سال
سـال بـود    9/28 ± 9/8و  3/30 ± 6/5 ترتیـب  به زنان

)48/0  =P(. 

 ي ضـایعه  ،علـت  بیشترین آمده تبه دس نتایج طبق
 24 فراوانی با پس از آن، سوختگی). نفر 28( بود تروما
 3/21(نفر  16 با فراوانی آتا آره آلوپسی، )درصد 32(نفر 

) درصـد  3/9(نفر  7 فراوانی با جراحی و عمل )درصد
 تـرین  شـایع  مردان، در همچنین .علت بروز ضایعه بود

 طبق و بود تروما زنان در سوختگی و مو، ریزش علت
 تفـاوت  جـنس  دو در ضـایعه  علت فیشر، دقیق آزمون
  ).1 نمودار( )P > 001/0(داشت  دار معنی

 مورد بیماران کل در شده پیوند موي تعداد میانگین

 تعـداد  حـداکثر  و حـداقل  .بود عدد 29 ± 2/5مطالعه 
 .بـود  عـدد  35و  25 ترتیـب  بـه  نیـز  شـده  پیوند موي

به ترتیب  زنان و مردان در شده ندپیو موي تعداد میانگین
 .)P=  54/0(بود  عدد 1/29 ± 8/2و  8/28 ± 9/1

) درصـد  16(بیمـار   12 در گرفتـه  انجـام  اعمال تعداد
 28(نفـر   21 در و دو بار )درصد 56( نفر 42 در یک بار،

 بـر  عمـل  تعداد فراوانی، 2 نمودار در .بود بار سه )درصد
 .اسـت  شـده  دهدا نشـان  مو ریزش به منجر علت حسب
 آمـده  به دسـت  يها داده روي بر فیشر دقیق آزمون انجام

 علـت  حسـب  بـر  گرفتـه  انجام اعمال تعداد داد نشان نیز
  .)P > 001/0(داشت  دار معنی اختالف مو ریزش
 32(مــورد  24 در، عمــل از بعـد  عــوارض نظـر  از
 39 در ولـی  نـداد  رخ اهمیتـی  قابـل  عـوارض  )درصد
 در و التهاب شامل )درصد 52( خفیف ي عارضه مورد

 شـامل  متوسـط  ي عارضـه  نیـز  )درصـد  16( مورد 12
 بیمـاران  از کـدام  هـیچ  در ولـی  ،گردید ایجاد عفونت
 1در جـدول  . نشـد  مشـاهده  مـو  ریـزش  شده مطالعه

فراوانی بروز عوارض به تفکیک جنس نشان داده شده 
  .دار نبود تفاوت بروز عوارض در دو جنس معنی. است

  
  

  
  جنس حسب بر مو زشیر علت یفراوان. 1 نمودار
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  مو زشیر علت حسب بر مو وندیپ عمل تعداد یفراوان. 2 نمودار

  
 جنس دو در عمل از بعد عوارض فراوانی توزیع. 1جدول 

 جنس
 عارضه

 مرد
 تعداد )درصد(

  زن
  تعداد )درصد(

  جمع
  تعداد )درصد(

  24 )32(  17 )7/34( 7 )9/26( خیر
  39 )52(  25 )51( 14 )8/53( التهاب سطحی

  12 )16(  7 )3/14(  5 )2/19( عفونت
  0  0 )0( 0 )0( ریزش مو

  

  
  عهیضا علت حسب بر يبهبود ي نمره یفراوان. 3 نمودار

  
 7/46(نفر  35 در مو پیوند، بهبودي وضعیت نظر از

 حــد در )درصـد  3/53(نفــر  40 در و خـوب  )درصـد 
 ضـعیف  بهبودي یا بهبودي عدم از موردي و بود عالی

 3 نمـودار  در .نشـد  رؤیـت  مطالعـه  تحـت  بیماران در
 نشـان  ضـایعه  علـت  حسب بر بهبودي ي نمره فراوانی

 بهبـودي  وضـعیت  بهترین آن، طبق که است شده داده
 دچار جراحی عمل علت به که بود بیمارانی به مربوط
 نیـز  فیشـر  دقیـق  آزمون انجام .بودند شده ابرو ریزش
 تفاوت ضایعه علت حسب بر بهبودي اسکور داد نشان
  ).P > 003/0(داشت  دار معنی
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 5/38( مرد 10 در بهبودي وضعیت است ذکر قابل
 16 عـالی، در  حـد  در زن) درصد 2/61( 30 و) درصد
ــا ) درصــد 8/38( زن 19 و) درصــد 5/51( مــرد کــه ب

 .داري نداشت یکدیگر تفاوت معنی

 عـالی  بهبـودي  وضـعیت  که بیمارانی سن میانگین
 بهبودي وضعیت که بیمارانی وسال  3/31 ± 9 ،داشتند
   ).P > 027/0( بود سال 3/27 ± 7/5 ،داشتند خوب
) درصد 60( بیمار 45 رضایتمندي، وضعیت نظر از

 30 راضـی و  به طور کامـل  ابرو پیوند عمل ي نتیجه از
 در نارضـایتی  از موردي .راضی بودند) درصد 40( نفر

نفـر   22 نـین همچ .نشـد  مشـاهده  مطالعه مورد بیماران
 2/46( نفـر  18 عارضه، بدون بیماران از )درصد 7/91(

 7/41( نفر 5 و سطحی التهاب دچار بیماران از) درصد
بـه   عمـل  ي نیتجـه  از عفونت دچار بیماران از) درصد

 فیشـر،  دقیـق  آزمـون  طبـق  بودنـد و  راضی طور کامل
 از بعـد  عـوارض  با داري معنی طوره ب بیماران رضایت

  .)P > 001/0(شت دا ارتباط عمل
 و )درصـد  5/61(مـرد   16 نیز جنسی توزیع نظر از

 بـه طـور کامـل    عمل ي نتیجه از) درصد 2/59( زن 29
  ).P=  84/0( بودند راضی
  
  بحث
 درمـانی  نتـایج  بررسی ،مطالعه این انجام از کلی هدف
 ابـرو  دیفکـت  بـه  مبـتال  بیماران در طبیعی موي پیوند

 اصفهان شهر طبیعی ويم پیوند مراکز به کننده مراجعه
 بـه  مبـتال  بیمـار  75مطالعه  این در .بود 1389 سال در

 تحقیقـات  نتایج .گرفتند قرار مطالعه مورد ابرو دیفکت
 ابرو يها دیفکت اپیدمیولوژي خصوص در گرفته انجام

 يها دیفکت که است داده نشان جهان مختلف مناطق در
 دهد می رخ بیشتر جوان افراد در و فعال سنین در ابرو

 بـا  افـراد  این بیشتر ي مواجهه خاطر به موضوع این که
 برخـی  و سـوختگی ، ترومـا  انـواع  ماننـد  خطر عوامل
است  تریکوتیلومانیا مانند روانی و  جسمی يها بیماري

و  Ergunتوسـط   گرفتـه  انجام ي مطالعه در). 10–15(
Sahinoglu ي دامنه در ابرو نقایص به مبتال بیماران سن 

 ایـن  شـیوع  همچنـین  .)12(اسـت   بـوده  سال 25-30
 مطالعات چه اگر و بود از مردان بیشتر زنان در عارضه
 مـردان  در ضـایعه  ایـن  بـروز  است داده نشان مختلف

 ي بـه واسـطه   ولـی ) 4، 13، 16(اسـت   زنـان  از باالتر
 در ابـرو  يها دیفکت فردي و روانی اجتماعی، تأثیرات

 ابـرو  نقایص میمتر برايها  خانم ي مراجعه میزان، زنان
 ي واسطه به مردان ،دیگر عبارت به .است مردان از باالتر

 مسـتعد  بیشتر خطر، عوامل با بیشتر ي مواجهه و تماس
 تـر  اهمیـت  کم دلیل به ولی هستند عارضه این به ابتال

 ترمیم جهت آقایان مراجعه میزان مردان، نزد در آن بودن
 .است کمتر نقایص، این

 تروما ضایعه علت بیشترین مدهآ به دست نتایج طبق
 سوختگی ابرو، ریزش علت ترین شایع  مردان، در. بود

بـه دسـت    نتایج طبق حال هر به. بود تروما زنان و در
 بـه  سـوختگی  و ترومـا  یعنی خطر عامل دو این، هآمد

 بودند ابرو يها دیفکت درصد 60 از بیش عامل تنهایی
 افـراد   عمـومی  يهـا  آموزش در بایستی موضوع این و

  .گیرد قرار توجه مورد جامعه

 مورد بیماران کل در شده پیوند موي تعداد میانگین
 جنس دو بین داري معنی تفاوت بود وعدد  29 مطالعه
 مطالعه این در استفاده مورد تکنیک در .نداشت وجود

 پیوند موي تعداد میانگین ،بود گرافت میکرو تکنیک که
 ایـن  ؛ از)14( بـود  عدد 20-30بین  ابرو محل در شده
 جلسه سه الی یک طی در فولیکول تعداد این پیوند ،رو
 قبـولی  قابـل  حـد  تا ستتوان می و بود مطلوب حد در

www.mui.ac.ir



  و همکاران ابدالی حسین دکتر  و دیفکت ابرو پیوند موي طبیعی

  927  1390 هفته سوم شهریور/ 147شماره /  29سال  –انشکده پزشکی اصفهان مجله د

   .دهد پوشش را شده ایجاد دیفکت
 درصـد  7/46 در مو پیوند بهبودي، وضعیت نظر از
 و شـد  ارزیـابی  عالی حد در درصد 5/53 در و خوب

 بیمـاران  در ضـعیف  يبهبود یا بهبودي عدم از موردي
 ایـن  بیانگر نیز مطلب این که نشد رؤیت مطالعه تحت
 کـارآیی  از مطالعـه  این در رفته به کار تکنیک که است

 گرفته انجام ي مطالعه در .است بوده برخوردار مناسبی
 85 ابـرو  پیونـد  از بعـد  بهبـودي  میزان Cedarsتوسط 
 ستبه د نتایج به نزدیک بسیار که گردید برآورد درصد

 .)17(است  مطالعه این از آمده

 قابـل  عوارض درصد 32 در ،عوارض بروز نظر از
 خفیـف  ي عارضـه  درصـد  52 در ولی نداد رخ اهمیتی
 متوسـط  ي عارضـه  نیـز  درصـد  16 در و التهاب شامل

 گرفتـه  انجـام  ي مطالعه در .گردید ایجاد عفونت شامل
 دچـار  بیماران روي و همکاران بر Motomura توسط

 عمـل  از بعـد  عـوارض  بـروز  میزان، ابرو يها دیفکت
 مطالعه این از کمتر که گردید برآورد درصد 18 حدود

 مطالعه این در عوارض بودن بیشتر دالیل از. )14( بود
 از گیري پیش در فردي يها مراقبت در ضعف به توان می

 همچنین و مقرر زمان در مراجعه عدم و عوارض بروز
 .نمود اشاره یمارانب توسط زود هنگام دستکاري

 از درصـد  60 بیماران، رضایتمندي وضعیت نظر از
 راضـی  درصد 40 و راضی کامل عمل به طور ي نتیجه
 بـودن  آمیـز  موفقیـت  ي دهنده تواند نشان که می بودند
 روش بـا  مطالعـه  تحـت  بیمـاران  در ابـرو  ترمیم عمل
  .باشد هگفت پیش
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The Results of Natural Hair Transplantation in Patients with Defect of 
Eyebrows in Isfahan 

 
Hossein Abdali MD1, Mahdi Gholamian2, Somayeh Sadeghi2, Mehrdad Abdali MD3 

 
Abstract 
Background: Several causes including chemotherapy, skin disorder, trauma and burns may cause 
temporary or permanent loss of eyebrows. Today hair transplantation in involved areas is one of the 
best ways to cure the defects of eyebrow. Many complications such infection, folliculitis and local 
reactions can occur due to hair transplantation. The purpose of this study was to investigate the results 
and complications of hair transplantation in patients with defects of eyebrow.  

Methods: This was a cross-sectional study and was conducted in 2010. In this study the complications 
of hair transplantation in all of the patients with defects in eyebrow who had undergone an hair trans-
plant procedure with micrograft method were followed in 3 months. The collected data collected were 
analyzed by SPSS18. 

Findings: In this study 75 patients with eyebrow defects were studied. The average of hair transplant 
in studied patients was 29 ± 5.2. 24 cases (32%) had not any complications. In 39 cases mild compli-
cation such inflammation and in 12 cases moderate complication such infection was seen. None of the 
subjects had experienced hair loss in transplant area.  
Conclusion: The results of our study showed the safety and success of hair transplantation with mi-
nimal postoperative complications in patients with defect of eyebrows. To achieve good results, the 
technique used to repair the defects should be selected specifically for each patient. 

Keywords: Natural hair transplantation, Defect of eyebrows, Complication of hair transplantation. 
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