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بازسازي آسيبهاي نقص نسج نرم دست با فلپ ساعد بر پايه پرفوراتورهاي 

ديستال شريان راديال
2 دكتر سيدكمال فروتن،1دكتر طيب قديمي

Tayeb.ghadimi@muk.ac.ir)ف مسئولؤلم(دانشگاه علوم پزشكي كردستان گروه جراحي ) تخصص جراحي ترميميفوق( استاديار -1

حي ترميمي دانشگاه علوم پزشكي ايران، بيمارستان حضرت فاطمه  استاديار گروه جرا-2

چكيده
اند، پوشش با فلپ موضعي  در آسيبهاي حاد و وسيع نسج نرم دست كه عناصر حياتي آن بدون پوشش شده:زمينه و هدف

نرم دست با حفظ هدف مطالعه حاضر معرفي مزاياي يك فلپ جديد براي پوشش نقص نسج . اي يا دور دست الزم استمنطقه

.باشدساختمان شريان راديال در تمام مسيرش مي

 بيمار بيمارستان حضرت فاطمه كه 20 اين مطالعه از نوع كار آزمائي باليني شاهدار تصادفي شده است كه بر روي : بررسيروش

 بر پايه پرفوراتورهاي ديستال درگروه مداخله از فلپ ساعد.  نفره تقسيم شدند انجام گرفت10بطور تصادفي بلوكي به دو گروه 

هاي معمول مثل فلپ كشاله ران و فلپ راديال فورآرم براي جايگزيني شريان راديال استفاده شد در حاليكه در گروه مقايسه از فلپ

. و تست دقيق فيشر استفاده شدT-testها از آزمونهاي آماري جهت تجزيه و تحليل داده. نسج نرم استفاده شد

 ماه فلپ 6 شده و فقط دو مورد نكروز نسبي فلپ رخ داد و پس از takeنتايج نشان داد كه در گروه مداخله فلپ كامالً :هايافته

 درصد موارد نياز به گرافت پوستي در محل دهنده وجود داشته اما در گروه مقايسه 100در گروه مداخله در . پذير و نرم بودانعطاف

همچنين در گروه مقايسه يك .  مرحله عمل انجام شد3 درصد بقيه 20 مرحله و در 2رصد در  د20 درصد آنها در يك مرحله، 60

 درصد فلپ حجيم بود 40پذير و نرم بوده و در  درصد موارد فلپ انعطاف60، ماه6مورد نكروز كامل فلپ رخ داد و پس از 

)05/0p<.(

وراتورهاي ديستال شريان راديال يك جايگزين مطمئن و يك عمل  بر اساس نتايج اين مطالعه فلپ ساعد بر پايه پرف:گيرينتيجه

حداقل هزينه و كيفيت مطلوب فلپ در محل گيرنده براي پوشش نقص با اي با حفظ شريان راديال دست محل دهنده، يك مرحله

.وسيع نسج نرم دست است

 فلپ، پرفوراتور، خونريزي، هماتوم:ها واژهليدك

11/11/84:پذيرش مقاله6/11/84: اصالح نهايي8/11/83:وصول مقاله

مقدمه
از لحاظ فلسفي و آناتومي دست و مغز مشخصه 

پيشرفت بشر در طول . منحصر بفرد نوع انسان است

تاريخ ناشي از داشتن دست قوي و متحرك و متفكرانه 

توانائي بكارگيري انگشتان دست را بوده است كه انسان 

ها را ـرد آنـاخت كاربـ قدرت شنقل وـك شست مستـا يب

در آسيبهاي وسيع نسج نرم دست كه حفظ .داشته است

روق ـ ع،دونـانـصب، تـل عـل مثـونـونكسيـهاي فـقسمت

ازي ـازسـ ب،يـراحـدف جـرورت دارد هـوان ضـخـو است

 كسب حداكثر ،نسج نرم عالوه بر حفظ قسمتهاي مذكور

 اختالل نواحي طول مفيد، حركت مستقل پايدار و بدون
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شود كه يك سوم صدمات  زده ميسحد. دار استحس

دستگاه اسكلتي عضالني در اندام فوقاني و خصوصاً 

در بازسازي نقص نسج نرم دست كه . دهددست رخ مي

 معرض خطر عدم پوشش كافي و رعناصر حياتي دست د

 ضروري است1مناسب قرار دارند پوشش زخم با فلپ

اي و يا دور اي، منطقههاي ناحيهپتاكنون انواع فل. )1(

مهم ها پس از بررسي تمام فلپ.دست استفاده شده است

ترين انتخاب را براي هر است كه بدانيم چگونه مناسب

غير از تجربه تكنيكي جراح . مورد داشته باشيم

.انديكاسيون بستگي به اندازه و محل نقصان نسجي دارد

ها از فلپبا شناخت دقيق آناتومي ممكن است 

مختلف آناتوميك بدون تخريب محور عروق نواحي 

و محل دهنده نقص اصلي اندام بلند شوند و كاستن 

براي . افزودن كيفيت ترميم نكته مورد توجه اوليه است

اند كه هر ها ابداع و تجربه شدهاين منظور انواع فلپ

.اندكدام محاسن و معايبي داشته

ار انتقال دوردست فلپ كشاله ران يك فلپ پايه د

رود است كه براي پوشش نقص نسج نرم دست بكار مي

ز به چند و معايب خاصي از جمله حجيم بودن و نيا

چند به كشاله ران براي دست مرحله عمل و متصل بودن 

هاي طراحي شده كه ايده  فلپ جملهاز).1(دارد را هفته 

حفظ شريان راديال را مطرح نمود از كشور تايوان در 

اي ساعد بر پايه  بود كه طراحي فلپ جزيره1998ال س

پرفوراتورهاي ديستال شريان راديال براي بازسازي نقص 

نسج نرم پشت و پشت دست ناشي از تروماي حوادث به 

 جريان خون شرياني رتروگراد در اين فلپ.كار رفت

١ .)       �3�اي ا��(�ل :�	 از �3�4�5 6/�7 89	 /� 
 ��د3
ـ	 3ـ�     آ� A@اوم ?������	 دارد و /� <ـ9>       

اي 3ـ� دورد�ـG،     ن /� BC�D ()� 6E	 ��<��     دوري - 

� ?������	 �Eري �3         ,� �3 (H�D �3ن�� I3 <9>�/
  	J
ــ 
�و�ـ�D 	ــ ــ��Kد� از �5ا<ـ ــ@وم و ا�ـ را�ـ
-������Dز ��وق ND�ي /� L�M -زاد و �3 /� <ـ9>           

       - �@PPد ا/@اع آ�M �3 و �@P6 دهE ��9)A ي و  ن@P/
	D اريR�Dد����(.

خونرساني فلپ و جريان خون معكوس وريدي برگشت 

 مزاياي آن خونرساني مطمئن .خون فلپ را به عهده دارد

ودن شريان راديال و سادگي و سرعت و بدون قرباني نم

عمل جراحي بدون نياز به تكنيك جراحي ميكروسكپي 

).2(آناستوموز عروق بوده است 

 از  Chinese معروف به فلپ radial forearmفلپ 

 و همكارانش با مشخصات Yangeزمان معرفي توسط 

ني خوب و نازكي و منحصري بر اساس خونرسا

 قابليت استفاده متنوعي براي جراح ،پذيريانعطاف

 بخصوص ايهد معايب شناخته ش داراياما. داردترميمي

).3-9 (ستقرباني كردن شريان اصلي دست ا

اثبات مزاياي فلپ ساعد بر پايه فرضية تحقيق 

ه شامل موربيديتي پرفوراتورهاي ديستال شريان راديال ك

فظ ساختمان شريان راديال در تمام حو كم محل دهنده 

، زمان بستري و نياز به طول عمل كوتاهترطول آن و 

.، بودباشدتعداد دفعات جراحي كمتر مي

بررسيروش 
جامعه آماري شامل بيماران بستري با آسيب نسج 

بيمارستان كه به نرم دست نيازمند به بازسازي با فلپ 

.شد ميبودندتهران مراجعه كرده) س (حضرت فاطمه

بصورت تصادفي بلوكي به دو  بود كه  نفر20حجم نمونه 

 نفر 9در گروه آزمون .  نفري تقسيم شدند10گروه 

 نفر 2 شاملوزيع سني آنهاـ ت بودهؤنثـ نفر م1مذكر و 

2 سال و 30-39 نفر 1 سال، 20- 29 نفر 5 سال، 10- 19

2 نفر مذكر و 8در گروه شاهد .  سال بود40نفر باالي 

10- 19 نفر 3 بصورت توزيع سني آنهابود ونفر مؤنث 

نوع .  سال بود40 نفر باالي 1 سال و 20-29 نفر 6سال، 

) Crush(آسيب در اين بيماران شامل آسيب له كننده 

6ناشي از تصادف و كار با وسايل صنعتي و كارگري در 
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 نفر از گروه شاهد بود كه سبب 8نفر از گروه آزمون و 

عصب، ( نسج نرم پوشاننده عناصر حياتي از بين رفتن

شده بود و آسيب كندگي ) تاندون، عروق و استخوان

)Avulsion ( و كار با وسايل نسج نرم ناشي از تصادف

 نفر از 2 نفر از گروه آزمون و 4صنعتي كارگري در 

.مشابه آسيب له كننده بودگروه شاهد با تظاهرات 

در گروه مداخله از فلپ ساعد بر پايه

 استفاده شد كه هاي ديستال شريان راديالورپرفورات

شريان  تعيين ازپس .تكنيك آن به شرح زير است

 طراحي اندازه فلپ ، و پرفوراتورهاي آن با داپلرراديال

بسته به اندازه محل نقص در مسير شريان راديال و در 

لپ ف نقطه چرخش پايه .شدپروگزيمال ساعد انجام مي

ر باالتر از زايده استايلوييد راديوس مت سانتي2-4حدود 

برش پوستي از حاشيه پروگزيمال فلپ شروع و تا . بود

روي فاشياي عمقي گسترش يافته و با ليگاتور وريد 

 بلند كردن فلپ ،سفاليك در انتهاي پروگزيمال آن

همراه با فاشياي عمقي و وريد سفاليك و حفظ شريان 

3-4دي با پهناي راديال و تشريح آن با پديكول زير جل

متر و تداوم آن تا سپتوم نزديك عروق راديال و سانتي

حفظ دقيق پرفوراتورهاي ديستال و بدون لخت كردن 

)Skeletonizing (را بر آنها انجام گرفته و سپس فلپ 

 درجه چرخانده و از 180 تا 90حسب محل نقص از 

insetتونل زير جلدي به محل نقص انتقال داده و 

متر  سانتي4 اگر پهناي محل دهنده كمتر از .گرددمي

شود و بيش از آن نياز به گرافت بسته ميباشد بطور اوليه

.پوستي دارد

هاي رايج مانند فلپ چيني در گروه شاهد از فلپ

)Chinese (نسج نرم ساعد بر پايه شريان كه كاربرد 

راديال و قطع اين شريان براي پوشش عناصر حياتي در 

 و نيز فلپ كشاله باشد ميص نسج نرم دستبازسازي نق

نوع مطالعه كارآزمايي باليني شاهددار .ران استفاده شد

هاي گردآوري شده به كمك تصادفي شده بود و داده

 و با استفاده از آمار توصيفي و SPSS. Winنرم افزار 

 و تست دقيق فيشر مورد T-testآمار استنباطي شامل 

. گرفتندتجزيه و تحليل آماري قرار

هايافته
دچار آسيب ) %35( نفر مورد مطالعه هفت نفر 20از 

دچار آسيب دست چپ ) %65( نفر 13دست راست و 

 نفر به تاندونها نيز آسيب رسيده بود 20در . شده بودند

 بقيه %40 آنها آسيب به تاندونهاي اكستانسور و %60كه 

 نفر دچار 15.دچار آسيب تاندونهاي فلكسور بودند

 نفر 8 نفر، 15سيب در اعصاب دست بودند كه از اين آ

به عصب راديال ) %7/26( نفر 4به عصب اولنار، ) 3/53%(

بعد .به عصب مدين آسيب وارد شده بود) %20( نفر 3و 

 نفر از افراد گروه مداخله 2از مداخله و انجام پيگيري 

 دچار نكروز گروه شاهددچار نكروز نسبي و يك نفر از 

نها درمان كنزرواتيو و كه براي يك نفر از آكامل شد 

. دو نفر ديگر مداخله جراحي صورت گرفتبراي 

خونريزي و هماتوم فقط در دو نفر از افراد گروه مقايسه 

آمار تعداد اعمال جراحي انجام شده در .مشاهده گرديد

. ذكر شده است1دو گروه در جدول 

شده مقايسه تعداد اعمال جراحي انجام : 1جدول 
در دو گروه

تعداد عمل جراحي

سه باردو باريكبار

)درصد(تعداد )درصد(تعداد )درصد(تعداد گروه

)0/0(0)0/10(1)0/90(9مداخله

)0/20(2)0/20(2)0/60(6مقايسه

)0/10(2)0/15(3)0/75(15كل
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در افراد مورد مطالعه Flap takeمقايسه: 2جدول 
ناكاملكاملگروه

)0/10(1)0/90(9مداخله

)0/30(3)0/70(7مقايسه

دار در دو گروه با هم تفاوت معنيflap takeميزان 

ميانگين و انحراف معيار مدت )2جدول  (آماري نداشت

زمان انجام عمل جراحي در دو گروه مداخله و مقايسه 

 دقيقه بودكه با 176±6/48و  دقيقه 5/114±21به ترتيب 

001/0p<در .دار آماري داشتند با همديگر تفاوت معني

 در تمامي افراد گروه مداخله ،مقايسه نتايج بازسازي

پذير بود در حاليكه اين ميزان بازسازي بصورت انعطاف

 درصد 40 درصد انعطاف پذير و در 60در گروه مقايسه 

.بقيه حجيم بود

بحث
 در گروه بازسازي نسج نرم دست با در اين مطالعه

،فلپ ساعد بر پايه پرفوراتورهاي ديستال شريان راديال

پس از كسب اطمينان از اتصال كامل فلپ بدون بيماران 

ايجاد محدوديت حركات اندام از بيمارستان مرخص 

پذير و  بعد فلپ كامالً انعطاف ماه6شدند كه در پيگيري 

 بود و در يك هر زشتمتحرك و بدون ايجاد حجم و ظا

مرحله انجام شده بود و از قرباني نمودن يكي از 

.شريانهاي اصلي دست پرهيز شده بود

 عموميتي در جراحي ترميمي radial forearmفلپ 

براي نقص نسج نرم دارد و معايب شناخته شده آن مرتبط 

با محل دهنده از جمله قرباني نمودن شريان اصلي دست 

 كفايت خونرساني پس از Allenاست اگرچه با تست 

 است، اما برخي ندست قابل نشان دادعمل براي ساعد و

امل ـمطالعات لزوم حفظ تمام خونرساني دست ش

) 11-12(اند شريانهاي اولنار و راديال را گزارش كرده

ژيك در و و همكاران يك مطالعه آنژيولBrennerآقاي 

 و ونـار خـ كاهش فش،مورد موربيديتي محل دهنده

 pulse wave(ايي اوج موج نبض ـابجـدكس جـان

peaks ( و پهن شدن موج نبض خصوصاً در انگشت

شست و سبابه و در كل نارسايي شرياني در محل دهنده 

فلپ در مقايسه با اندام سالم مقابل حتي اگر ترميم شريان 

راديال در محل دهنده با گرافت وريدي هم انجام شده 

).11(بود را نشان داد 

 ايسكمي حاد بصورتO`Brien و Jonesتجربة 

رغم  عليradial forearmفلپ دست بدنبال آزاد كردن 

براي ). 12 (دبو، رضايت بخش قبل از عملAllenتست 

غلبه بر عوارض قرباني نمودن شريان راديال چندين 

روش براي حفظ تداوم شرياني گزارش شد از جمله 

ه ديستال شريان فلپ فاشيايي زير جلدي ساعد بر پاي

راديال و فلپ ساعدي آزاد فقط بر پايه سگمان كوتاهي 

 پرفوراتور است و سپس 2كه داراي از ديستال شريان

 اين فلپ در اما) 13-15(آناستوموز دو انتهاي شريان 

.واقع بر پايه برداشتن قسمتي از شريان راديال است

از زمان معرفي توسط ) groin(فلپ كشاله ران 

McGregor و Jackson بر پايه شريان 1972 در سال 

هاي شريان از شاخه) ICSA(ايلياك چرخشي سطحي 

10*15فمورال با خونرساني تصادفي يا محوري با ابعاد 

هاي نسج نرم دست بكار رفته و سانتيمتر براي نقص

حل مدار بوده است و هاي پايهاساس طراحي ساير فلپ

 هفته 3-4 و پس از شوددهنده آن بطور اوليه بسته مي

پايه فلپ قطع شده و گاهي مراحل ديگري براي كاستن 

 يك فلپ اما) 3(ه شتدا فلپ نياز حجم چربي زير جلدي

در فلپ ساعد بر پايه .محوري مطمئن و ايمن است

پرفوراتورهاي ديستال شريان  راديال كه توزيع و ترتيب 

 در چندين مطالعه لهاي پوستي شريان رادياشاخه
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 با )16-17(وميكي و باليني نشان داده شده است آنات

طرحهاي مختلف شامل فلپ آزاد و فلپ معكوس 

.استفاده شده است

 از فلپ ساعد  با استفادهاي در تركيه كهالعهطدر م

ي خلفي جهت بازسازي بر پايه شريان بين استخوان

، در طي پيگيريه بيمار انجام شد19تروماي دست در 

 يك  در. ديده شد پس از عمليك مورد نكروز فلپ

).18(مورد هم عفونت باعث نكروز فلپ گرديد 

 روي 1997-2000در مطالعه ديگري در سالهاي 

 در ، توسط فلپ بازويي و ترميم مورد با آسيب دست17

).19(طي پيگيري يك مورد نكروز اتفاق افتاد 

 مورد عارضه عمل 2 بيمار گروه مداخله 10در 

 مورد هماتوم و خونريزي بود كه اتفاق افتاد كه يك

 در . باز كردن سوتورها كنترل شد باكنزرواتيو وبطور 

يك مورد هم نكروز پارشيل پوستي محل دنور وجود 

.مرتفع گرديدداشت كه با درمان

گيرينتيجه
با توجه به حفظ تماميت شريان راديال دست و يك 

اي بودن عمل جراحي فلپ ساعد بر پايه مرحله

راتورهاي ديستال شريان راديال و عدم وجود پرفو

عوارض حاد پس از عمل و كسب پوشش انعطاف پذير 

و متحرك براي ترميم نقص نسج نرم دست كه احتمال 

اعمال جراحي بازسازي بعدي بر روي عناصر حياتي 

 ظاهر فلپ  همچنينسازد وپذير ميدست را امكان

هزينه و مدت حاصله نيز حجيم نبوده و بيمار زودتر و با 

بستري كمتر از بيمارستان ترخيص شده و به فعاليت 

توان گفت اين  ميگرددشغلي و اجتماعي خود برمي

هاي موجود در پوشش فلپ جايگزين مناسب براي فلپ

عناصر حياتي دست بدنبال آسيب وسيع نسج نرم دست 

.باشدمي
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