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 اليدإبهام  تصنيع  

 للقدم  انية  اإلصبع الث  استخدام ب
Thumb Reconstruction Using Microvascular Second Toe to Thumb Transfer 

 

 (.1كل )الش   انظر   ؛المي  الس   ي  المشط المفصلاً إلبهام اليد اليمنى عند مستوى أحدثت بتراً تام   ة  انفجاري   ة  أذي  

للمرونة.  وفاقد   ة  بشد   ب  تند  لإلبهام مُ  البتر   جذمور   ليد ذاتها. جلدُ  في اوالبنصر   بابة  للس   القاصيةُ  ةُ المي  الس   كما بُترت  

 ؛يزو  الت   عند منطقة  في محيط العظم  اً واضح صاً ونق ل  في المشط األو   معيب   اندمال   ، الحظنا وجود  اً شعاعي  

 (.%30)ما نسبته ه في محيط   االختناقُ  ، كما بلغ  درجةً  (30) ل  المشط األو  في ي زو  ت  ال درجةُ  تبلغ. (2كل )الش   انظر  

 الجلد لرداءة   تاحة  الحلول المُ  صت قائمةُ . تقل  وضاغطةً  ةً تأهيل اليد بدت ملح   عند المصاب. إعادةُ  اليمنى مسيطرة   اليدُ 

 على المصاب . اقترحتُ شكالً وبناءً  ل  المشط األو   ة  أخرى، لرداء البتر من جهة. ومن جهة   ي لجذمور  غط  المُ 

 ائع.أساساً إلى موقع اإلبهام الض   المصابة   بابة  الس   هما، نقلُ للمشكلة اإلبهام المفقود. أو   ينلُمحتمين حل  

 ميزانُ  طول نقاش، رجح   اإلبهام المفقود. بعد   اليسرى، مكان   القدم   قابلة، أي  للقدم الم انية  الث   اإلصبع   وثانيهما، زرعُ 

 ، وهذا ما كان.انية  الث  

 ت  مؤق   واآلخرُ ، قي  للن   مستبطن   دائم   محوري   واحد  نر؛ كيرش لإلبهام الجديد ُعهدت إلى سيخي   البناء العظمي   ثباتيةُ 

لإلبهام  ويل  الط   إلى الوتر القابض   رعة  للز   العميقُ  القابضُ  الوترُ  يط  خ  ، ثم   .(8) كلالش  انظر  ؛ ورانللد   مانع   مائل  

 الجديد   اإلبهام   بسط   لإلبهام القديم. بالغنا في تصحيح   ويل  الط   الباسط   إلى الوتر   رعة  للز   ويلُ الط   الباسطُ  والوترُ  ،القديم  

بين  المفصل   اآلن من بح  الذي أصو رعة  للز   القاصي ات  المي  بين الس   في المفصل   ة  ني العفوي  الث   حالة   على ب  غل  للت  

 ة  ق  اً في منح اإلبهام الجديد الد  نسبي   المحفوظ  إلية اليد  عضالت   دور   هنا ال يمكن أن نغفل   لإلبهام الجديد. ات  المي  الس  

 معاً. ة  والقو  

لإلبهام القديم.  ندي  الز   ادف  الر   إلى العصب   رعة  الز   عصبُ  يط  ديد، خ  بهام الجإلى اإل الحس   لضمان عودة  تالياً، و

ا  الكعبري   ريان  مع الش   رعة  ي للز  غذ  المُ  ريان  بين الش   ة  جانبي   -ة  ي  نهائ ة  شرياني   لمفاغرة   تفُعهد   اإلبهام الجديد   ةُ حيوي   وأم 

 أسي  الر   والوريد   رعة  الز   بين وريد   ة  نهائي   -ة  نهائي   مفاغرة  عبر  الوريدي   العودُ  ن  في ناحية المعصم. بالمقابل، تأم  

 في ناحية المعصم.

 

  
 (1كل )الش  

 قبل الجراحة ةمشاهدصورة اليد اليمنى، 

الثة(. لث  ارجة المي ) بتر من الد  مستوى المفصل المشطي الس   عنداإلبهام األيمن  ضياعُ 

 بابة والبنصر.من الس   المية األخيرة لكل  اً للس  ضياعاً تام  كذلك نجد 

 



  

 

 (2كل )الش  
 قبل الجراحةة لليد اليمنى، صورة شعاعي  

 درجة، 30ل بصورة معيبة بتزو  تجاوز الـاندمل المشط األو   األيمن.ة لإلبهام اً للبنية العظمي  نجد غياباً تام  

 من محيطه في منطقة الكسر. %25وتقاصراً ما نسبته  ة  تة العظمي  اد   في ماً ترافق وضياعاً هام  
 

  

 

 (3كل )الش  

 منطقة المستقبلة لإلبهام الجديد، معاينة أثناء الجراحةفي ال ةُ الجراحي   قوقُ الش  

 قاعدة اإلبهام الجديد،لمية المستقبلة ة العظالقاعد كشفل، سود(األ ن قطي  ال )الخط   خلفي عند جذمور البترال -مامياأل ق  الش  مع  نبدأ

 .كذلك في المكان في حال  ُوجد  ويل القابض الط الوتر  لكشف  و ،القديملإلبهام  والكعبري ندي  ادفين الز  العصبين الر  

القادمة،  ة  ي  للمفاغرات الوعائ ة  اصر الوعائي  العن كشفل، )الخط  الن قطي  األحمر( حينالمائل عند منشقة المشر   ق  الش   مع نتابُع بعده

 .القديمالوتر الباسط الطويل لإلبهام ف  شلكو

 

 

 

 

 (4كل )الش  

 تشريح جذمور البتر، معاينة أثناء الجراحة

 زرقاء. خلفية  على ادفين لإلبهام القديم نجد العصبين الر   ،ورةالص   على طرفي  

باعي   لإلبهامالوتر القابض الطويل نرى  بينهما، في الوسط  .اللون( سوداءةُ )النجمةُ الر 

باعي ةُ  شاهد المشط األول بعد تحضيرة الستقبال اإلبهام الجديدن ،مباشرة هذا األخير وخلف  .صفراُء اللون()النجمةُ الر 
 

 بعد تكبيرها، ة  بالخاص   العمل الجراحي   هي ساحة   فحة  ورة على يمين الص  الص  
 واالستدالل. ه  وج  ة للت  هي شمولي   فحة  ورة على يسار الص  بينما الص  

 



 

 

 (5كل )الش  

 ، معاينة أثناء الجراحةانيةالمانحة لإلصبح الث  الجراحي في القدم  الشق  

 ،طح نسبيا ً على دمج شريحة جلدية ظهرية مثلثة الشكل كبيرة الس  ، إصبع  القدمف  اقطوفي زمن  ،سة  الش ق  الجراحي  حين هندنحرص 

 .لكن بأبعاد أصغر بكثير من سابقتها مثلثة الشكل أيضاً  ةوأخرى راحي  

 سناع )أمشاط القدم( األولى. في المسافة بين األ ر  كسنم بشكل  دانياً  دُ نتمد   ة  الظهري   ريحة  الش   ة  قم    ومنثُم   منو

 

 

 (6كل )ش  ال

 بعد إعادة التروية للطرف السفلي معاينة أثناء الجراحة

 .قبل تمام عملية القطاف  in situاإلصبع الثانية للقدم المانحة في مهدها 

رت اإلصبع الثان  .العصبي ة وكذلكة ة، الوتري  ة، العظمي  رتباطاتها الجلدي  ة للقدم من جميع ايُحر 

 .الثمينةللقطفة  كفاءة العود الوريدي  كما و ة  رياني  ة الش  غذيأكد من سالمة الت  للت   ة  الوعائي   ويقة  الس  بقي على أُ 

اعة، بالد   ، الوتر الباسط الطويل مشدود بملقط الجراح، البيضاءالشاش قطعة  وردية الل ون تتوس دإصبع القدم تراتبياً نشاهد وران عكس عقارب الس 

غ، الشريان المغذ ي،الور  التشريحي ة.الموجودات قائمة تذي ل ببنية بيضاء أنبوبي ة الوترين القابضين كتلة وأخيراً  يد المفر 

 *في ذيل المقال( ابط  على الر   تفصيلي  )شاهد الفيديو ال  

 

  

 (7كل )الش  

ابع بعد الجراحةفي أحسن حال الجديد اإلبهام  ، اليوم الر 

ل واسع   الجديد جي دة، كذلك حال عوده الوريدي.تروية اإلبهام   كفايةً لتسهيل عمل اإلبهام الجديد. الفوت األو 

اً لمقابلة بقية األصابع الطاإلبهام الجديد ال يتجاوز المفصطول   ويلة في اليد.ل بين السالميات القريب للسبابة، فهو مناسب جد 

 .مناسيبهوجمالية اإلبهام الجديد متروكة للمختصين بالجمال 

 

 **(للمقال ل  المتذي   ، انقر فوق الرابط  لإلبهام الجديد بعد شهرين من العمل الجراحي   ة  الحركي   )لمشاهدة الوظيفة  



 

  

 

 (8كل )الش  

  صورة شعاعية لليد اليمنى، اليوم الخامس بعد الجراحة

 .األوللمشط ا تشكيلشاركت في  المانحة لقدملإلصبع الثانية لمية األولى سالال

ل الجديد هام  لإلعاضة عن قصر السالميتين األولى والثاني ة لإلبهام الجديد.  الطول الزائد للمشط األو 

 تم االستجدال بسيخ كيرشنر محوري دائم مستبطن للنقي وآخر مؤق ت مائل مانع للدوران.

ي اللمحاربة ا  قي بدرجة خفيفة باالتجاه المعاكس. شديد في المشط األول القديم، ثني سيخ كيرشنر المستبطن للنلتزو 

....................................................................................................................................... 

(
*
 Peroperative Video  الجراحي  العمل اثناء مشاهدات    ( 

  " In Situ، اإلصبع معل قة بسويقتها الوعائي ة فقط صبع الثانية للقدمقطف اإلبعد تمام "                      

(
* *

  Postoperative Video بعد العمل الجراحي ما اتمشاهد(  

 "  month postoperative video  -2شهر بعد العمل الجراحي -2 -األول يديوالف"                     

 "  month postoperative video  -2شهر بعد العمل الجراحي   -2 -الفيديو الثاني "                    

 

 اقات أخرى:أنصح بقراءة رؤى جديدة في سي

ي ة ؟ - وكي  وذيل  الفرس الرض   هل يفيُد الت داخُل الجراحي  الفوري  في أذي ات  النخاع  الش 
، بين مفهوم قاصر وجدي -  د حاضرالنقل العصبي 

The Neural Conduction.. Personal View vs. International View 

 
غط  العاملة   Action Pressure Wavesفي النقل العصبي، موجاُت الض 

 
 Action Potentialsلعمل في النقل العصبي، كموناُت ا

 
 وظيفُة كمونات  العمل والتي ارات  الكهربائي ة  العاملة

 
  Action Electrical Currents في النقل العصبي، التي اراُت الكهربائية العاملة

 
 العصبي  األطواُر الث الثة  للنقل 

 
 ل المخلوقالمستقبالت الحسي ة، عبقري ة الخلق وجما

 
 The Neural Conduction in the Synapsesلنقل في المشابك العصبي ة ا

 The Node of Ranvier, The Equalizerعقدة رانفييه، ضابطة اإليقاع  -

 
 The Functions of Node of Ranvierة  رانفيه وظائُف عقد

 
 وظائُف عقدة  رانفيه، الوظيفُة األولى في ضبط  معايير الموجة  العاملة  

 
انية في   ضبط  مسار الموجة  العاملة  وظائُف عقدة  رانفيه، الوظيفُة الث 

 
الثُة في توليد  كمونات  العمل  وظائُف عقدة  رانفيه، الوظيفُة الث 

 The Pain is Firstفي فقه األعصاب، األلم أواًل  -
 The Philosophy of Formفي فقه األعصاب، الشكل.. الضرورة  -
 ربائي، بين الحقيقي والموهومتخطيط األعصاب الكه -
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 inal Shock (Innovated Conception)The Spالصدمة النخاعي ة )مفهوم جديد( 

، األعراض والعالمات السريري ة، بحث  في آليات الحدوث  -  ,The Spinal Injuryأذي ات النخاع الشوكي 

The Symptomatology 

 
مع   Clonusالر 

 
 Hyperactive Hyperreflexiaاشتداُد المنعكس الشوكي 

 
 x SectorExtended Refleات ساُع باحة  المنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 Bilateral Responsesاالستجابة ثنائية الجانب للمنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 Multiple Responsesاالستجابُة الحركي ُة العديدة للمنعكس الشوكي 

ي ة - س الفاليري، يهاجم المحاور العصبي ة الحركي ة للعصب المحيطي.. ويعف  عن محاوره الحس   التنك 
eration, Attacks the Motor Axons of Injured Nerve and Conserves Wallerian Degen

its Sensory Axons 

 
ُس الفاليري، رؤية  جديدة    wWallerian Degeneration (Innovated Vie( الت نك 

 
، رؤية  ج ُد العصبي   Neural Regeneration (Innovated View(ديدة  الت جد 

 
 s, Ancient ConceptionsSpinal Reflexeالمنعكساُت الشوكي ُة، المفاهيُم القديمة 

 
وكي ُة، تحديُث المفاهي  Spinal Reflexes, Innovated Conceptionم المنعكساُت الش 

 
جل، رائعُة اإليحاء الفلسفي  والمجاز  العلمي    ُخلقت  المرأُة من ضلع الر 

 
جل يد عي ُر جنس  وليدها، والر   !المرأُة تقر 

نيعُة  - طي ُة خالق  وص  وُح والن فُس.. ع   مخلوق  الر 

 خلُق الس ماوات  واألرض  أكبُر من خلق  الن اس.. في المرامي والد الالت -

 
لُع آدم ، وجهان لصورة  اإلنسان.   ُتف احة آدم وض 

اُء.. هذه -  حــــــــــو 

 سفينُة نوح، طوق نجاة ال معراج  خالص -
 المصباح الكهربائي، بين الت جريد  والت نفيذ رحلة ألف  عام -

م ابراهيُم الخليل -   هكذا تكل 
ة   - ة  الفكر  وفكر  القو   فقهُ الحضارات ، بين قو 

قة  وأرملة  ذات  عفاف - ُة االختالف بين ُمطل  ل  ُة وع  د   الع 
وجات  وملُك اليم - ُد الز   ين.. المنسوُخ اآلجلُ تعد 

 
 اقط  الث قُب األسوُد، وفرضي ُة الن جم  الس  

 
 ُجسيُم بار، مفتاُح أحجي ة  الخلق  

 
ُر! ، األم  ُتقر   صبي  أم بنت 

 
 القدُم الهابطة، حالة  سريري ة  

 
اء  من ضلع  آدم ، حقيقة  أم أسطورة ؟  خلُق حو 

 
فيرة  العضدي ة  الوالدي    Obstetrical Brachial Plexus Palsyشلُل الض 

 
ي ُة لألع ض   ( الت شريُح الوصفي  والوظيفي  1) صاب  المحيطي ة  األذي اُت الر 

 
ي ُة لألعصاب  المحيطي ة  األذي ا ض   ( تقييُم األذي ة  العصبي ة  2) ُت الر 

 
ي ُة لألعصاب  المحيطي ة   ض   ( الت دبيُر واإلصالُح الجراحي  3) األذي اُت الر 

 
ي ُة لألعصاب  المحيطي   ض   ( تصنيُف األذي ة  العصبي ة  4) ة  األذي اُت الر 
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