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ĐẶT VẤN ĐỀ

- “Giàu đôi con mắt khó hai bàn tay”.

- An toàn LĐ và ý thức: Chưa chú trọng đúng
mực: các thương tổn.

- Các phương pháp truyền thống: vạt da V-Y, 
chéo ngón… có giới hạn nhất định của nó. 



Do vậy phục hồi các khuyết hổng ngón

tay là một thách thức của các
phẫu thuật viên bàn tay.



So với các vạt da khác, vạt da - cân
từ chuỗi nhánh xuyên mu tay của
động mạch gan ngón riêng: có nhiều
ưu điểm.



Việt Nam

Trên thế
giới:  KẾT 
QUẢ TỐT

2006

2009 2009

2019



Mục tiêu nghiên cứu:

1. Đánh giá khả năng che phủ: kích thước, 
vị trí vết thương, góc xoay của vạt và khả năng
sống sót của vạt da. 

2. Đánh giá thời gian lành vết thương, 
chức năng và thẫm mỹ của ngón tay bị thương
tổn.



ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Đối tượng nghiên cứu:

Tiêu chuẩn chọn bệnh:
- Tuổi từ 18 trở lên bị khuyết hổng phần mềm

ở đốt xa ngón tay dài.

TT CTCH – B BVĐK Khánh Hòa từ tháng
4/2020 - tháng 1/2021 



- Ngón tay từ ngón II – V.

- Theo phân loại của
Rosenthal: 

+ Vùng 2, 3
+ Loại A, C, D, E. Các

THƯƠNG TỔN



Tiêu chuẩn loại trừ:
- Bệnh nhân đa chấn thương.
- Nhiễm trùng khuyết hổng.
- Các thương tổn làm ảnh hưởng tới chuỗi mạch

xuyên.
- Các khuyết hổng có kích thước lớn, các trường

hợp lột găng. 
- Những bệnh nhân có chống chỉ định phẫu

thuật (Bệnh lý nội khoa nặng, rối loạn đông máu, ung
thư di căn, v.v…).

- Những trường hợp không được theo dõi sau
mổ.



Phương pháp nghiên cứu

Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu, 
mô tả cắt dọc; số liệu thu được phân tích kết
quả và xử trí trên Excel.



Bước 1: Đo kích thước khuyết hổng + Phát thảo vạt da.
Đo kích thước khuyết hổng, dựa vào vị trí giải phẫu phác

thảo ban đầu vạt da và ước lượng góc xoay của vạt sao cho trục
nhánh xuyên không bị xoắn hoặc chèn ép khi xoay.

Phương pháp tiến hành (4 BƯỚC)



Phát thảo sơ bộ vạt da sau khi ước
lượng vị trí nhánh xuyên.



Bước 2: Bóc vạt
- Đường rạch da có

thể ở mặt mu hoặc gan
ngón để xác định nhánh
xuyên ra da. 

- Sau khi bộc lộ được
nhánh xuyên thì rạch da 
toàn bộ vạt, bóc vạt nhẹ
nhàng từ ngoại vi vào
cuống.



Bước 3: Xả garo, cầm máu và xoay vạt.
Sau khi bóc vạt hoàn toàn, xả ga rô

cầm máu diện bóc vat, kiểm tra tưới máu đầu xa
của vạt. Vạt được xoay đến vị trí khuyết hổng. 

Che khuyết hổng
Xoay vạt



Bước 4: Đóng diện cho vạt.
- < 1cm: đóng da trực

tiếp, 
- > 1cm:  ghép da.

Ghép da dày diện bóc
vạt

Không ghép da



Phương pháp đo kích
thước khuyết hổng và vạt da
(thiết kế vạt da hình elip): Đo
chiều dài của trục lớn và trục
nhỏ của vạt da, và khuyết
hổng. 



* Đánh giá lâm sàng
dựa vào:
• Tình trạng vạt: sống, bong lớp thượng bì hoặc

ứ trệ hồi lưu tĩnh mạch, hoại tử một phần
hoặc toàn bộ vạt.

• Nhiễm khuẩn.
• Liền vết thương.
• Thẫm mỹ, chức năng của ngón tay.



Kết quả gần:
- Tốt: Vạt sống hoàn toàn, vết mổ liền sẹo

thì đầu.
- Vừa: Vạt sống, bong lớp thượng bì, viêm

≤ 3 tuần, vết thương lành mà không can thiệp gì
- Xấu: Vạt hoại tử một phần, viêm dò kéo dài ≥ 3 

tuần, cắt lọc bổ sung, về sau khuyết hổng thành sẹo.

- Thất bại: Vạt chết phải bỏ và thay thế
bằng một phương pháp khác.



Kết quả xa (sau 3 tháng)
- Tốt: Vạt sống hoàn toàn, đảm bảo chức năng
che phủ.
- Vừa: Vạt sống, to xù nhưng ít ảnh hưởng chức
năng; thẩm mỹ bệnh nhân chấp nhận được.
- Xấu: Vạt viêm dò phải can thiệp lại, khó khăn

trong xử trí gân, xương thì 2 , sẹo mổ quá phát.
- Thất bại: Không đạt yêu cầu, cần tháo bỏ ngón.



* Đánh giá tầm vận động của ngón tay
thương tổn: Tiêu chuẩn đánh giá theo cách đo
tầm vận động chủ động toàn bộ ngón tay (TAM). 



* Đánh giá sự phục hồi cảm giác vạt
da bằng thử nghiệm độ phân biệt 2 điểm
tĩnh: Dựa vào bảng phân loại theo Hiệp
hội phẫu thuật bàn tay Hoa Kỳ .

* Đánh giá sự hài lòng của bệnh
nhân.

* Đánh giá di chứng vùng cho vạt
da, Đánh giá thời gian lành vết thương:
tính bằng ngày.



Bảng 1. Đặc điểm thương tổn lâm sàng
Ca

bệnh
Giới Nguyên

nhân
Phân loại
Rosenthal

Ngón Thương tổn: xương
đốt xa/móng

1 Nam Cắt D V Có
2 Nữ Dập D III Không
3 Nam Cắt E II Có
4 Nữ Cắt C II Có
5 Nam Dập C IV Không
6 Nam Dập D III Có
7 Nam Dập C II Có
8 Nam Dập C IV Có
9 Nữ Dập C III Có

10 Nam Cắt D II Có

Trong đó có 03 trường hợp thương tổn ngón III, 04 trường hợp búp ngón II,
02 búp ngón IV và 01 búp ngón V; thương tổn loại D: 4, C: 5, E: 1; Nam/Nữ =
7/3; nguyên nhân do máy dập là chủ yếu và đa số có kèm thương tổn xương đốt
xa, móng hoặc phối hợp cả 2.

KẾT QUẢ: 10 vạt da



Bảng 2. Đặc điểm vạt da
Ca bệnh KT khuyết hổng

mm
KT

Vạt mm
Gốc xoay

(00)
Bên lấy vạt Biến chứng (HP)

1 25 x 20 30 x 20 130 Trụ Không
2 20 x 18 25 x 20 180 Trụ Không
3 20 x 15 25 x 21 160 Quay Ứ trệ TM
4 25 x 18 30 x 20 110 Quay Không
5 25 x 21 30 x 22 120 Trụ Không
6 30 x 18 32 x 20 180 Quay Ứ trệ TM
7 18 x 10 22 x 15 160 Quay Không
8 20 x 17 22 x 20 150 Quay Không
9 23 x 20 30 x 22 120 Quay Ứ trệ TM

10 25 x 18 30 x 20 180 Quay Ứ trệ TM
Trung bình 23 x 18 28 x 20 149 - -

KT khuyết hổng TB 23 x 18mm , KT vạt TB 28x20mm2 , góc xoay TB 1490, có 04 
trường hợp Ứ trệ TM, không có trường hợp nào phải thay đổi phương pháp điều

trị.



Bảng 3. Kết quả điều trị
Ca bệnh Lành VT

(Ngày)
TAM
(00)

Độ phân biệt 2
điểm (mm)

Sự hài lòng
của BN

Thay đổi
sắc tố da ghép

Theo dõi
(tháng)

1 12 280 5.0 Rất hài lòng Không 09
2 10 290 7.0 Rất hài lòng Không 09
3 14 280 7.0 Rất hài lòng Không 08
4 13 260 5.0 Rất hài lòng Không 08
5 12 280 5.0 Rất hài lòng Không 08
6 14 290 5.0 Rất hài lòng Có 08
7 15 280 5.0 Rất hài lòng Không 08
8 21 280 7.0 Rất hài lòng Không 06
9 28 290 7.0 Rất hài lòng Không 06
10 16 280 10.0 Hài lòng Có 05

TB 15.5 ±
5.3

281 ±
8.5

6.3 ± 1.6 - - 7.5

Vết thương lành TB 15.5 ± 5.3 ngày, tầm vận động ngón tay thương tổn sau 5 tháng
đều tốt: 281 ± 8.5 (theo TAM ≥ 2100), độ phân biệt 2 điểm tĩnh là khá 6.3 ± 1.6 (0 -
10mm), thời gian theo dõi TB 7.5 tháng và hầu hết bệnh nhân hài lòng với phương pháp
điều trị này.



BÀN LUẬN:

1. CƠ SỞ GIẢI PHẪU VẠT DA.

2. TÍNH ƯU VIỆT VẠT DA.

3. CHỨC NĂNG CHE PHỦ VẠT DA.

4. KỸ THUẬT BÓC VẠT DA



1. CS GP
VẠT DA

TƯƠNG ĐỐI HẰNG ĐỊNH

141 NGÓN 
TAY (XÁC 
TƯƠI)



Theo nghiên cứu của Haoliang Hu và cộng sự thì
mạch nhánh xuyên này có vị trí tương đối hằng định và
cách khớp liên đốt là 7.4 ± 4.0mm, tạo thành một chuỗi
mạch phía mu tay với nhánh xuyên đối bên, và nhánh
xuyên này không luôn đối xứng giữa bên trụ và bên quay.

KHẢO SÁT GP TRÊN XÁC TƯƠI VÀ ĐIỀU TRỊ THÀNH 
CÔNG 10 KHUYẾT HỔNG BÚP NGÓN TAY.



2. Tính ưu việc của vạt da
NHỮNG GIỚI HẠN CỦA TRUYỀN THỐNG:

- Vạt V-Y
- Vạt da chéo ngón.
- Vạt ô mô cái.
- Đảo da của động mạch gan ngón riêng

(xuôi dòng, ngược dòng)



2019

Vạt da này
được đề cập
nhiều gần đây



* So với các vạt khác, vạt này có góc xoay rộng, trong số ca chúng tôi thực

hiện góc xoay nhỏ nhất là 1100 và lớn nhất là
1800, trung bình là 1490 do vậy nó có thể dùng che
phủ cho các vị trí ở gan và mu tay. Đặt biệt với góc xoay rộng này nó phù hợp
cho các khuyết hổng chéo vát ở búp ngón tay.

* Phẫu thuật một thì giúp tiết kiệm cho bệnh nhân thời gian, kinh

tế,tránh đau đớn và giúp họ trở lại sinh hoạt cộng đồng sớm hơn.



Tính ưu việc của vạt da:
- Góc xoay rộng.
- Không hi sinh mạch chính.
- Phẫu thuật một thì.



3. CHỨC NĂNG CHE PHỦ CỦA VẠT
- Kích thước vạt

Nghiên cứu của Haoliang Hu và cộng:  tỉ lệ chiều
dài/chiều rộng là 3:1. 

- 10 ca theo dõi của chúng tôi,  KT khuyết hổng
trung bình 23 x 18mm , KT vạt trung bình
28x20mm nên khả năng sống vạt khá tốt, 

04 trường hợp khác bị ứ trệ tuần hoàn, phù nề vạt, 
được phát hiện kịp thời, cắt bớt chỉ đầu xa và vạt sống
tốt.





Trong 10 ca theo dõi không có
trường hợp nào phải thay đổi phương
pháp điều trị.

2 trường hợp thay đổi màu sắc da 
ghép, vết thương mềm mại và tất cả
đều hài lòng với kết quả điều trị này.

7 tháng
8 tháng



- CẢM GIÁC VẠT
- Cảm giác đầu ngón tay là tiêu chí rất quan

trọng khi phục hồi các khuyết hổng ở búp ngón
tay. 

Các vạt da V-Y, vạt da Littler hoặc đảo da 
của Masquelet – Gilbert … là những vạt da có
cảm giác. 



PHÂN BỐ MẠNG TK 
CẢM GIÁC

- 7 VẠT,
- 12 THÁNG, 
- PB 2 ĐIỂM: 
4.3-4.5mm 
(BT)

2009



- Chúng tôi, các vạt
da được theo dõi trung
bình 7.5 tháng và độ phân
biệt 2 điểm tĩnh trung bình
là 6.3 ± 1.6 mm - loại khá
theo bảng mức độ phục
hồi cảm giác của Hiệp hội
phẫu thuật bàn tay Hoa
Kỳ.

- 23 VẠT,
- THEO DÕI 1 NĂM
- PHÂN BIÊT 2 ĐIỂM 4,5-6mm, 
TB: 5.1mm, S3+. (BT-KHÁ)

2017

Tạo hình
trong các khuyết
hổng mô mềm
búp ngón tay LÀ 
MỘT CHỌN LỰA.



TẦM VẬN ĐỘNG NGÓN TAY
Tầm vận động của ngón

tay (TAM) sau theo dõi
trung bình 7.5 tháng đều
đạt tốt TAM ≥ 2100.  

8 THÁNG

9 THÁNG



3. Thời gian lành vết thương

- Trung bình 15.5 ± 5.3 ngày và bệnh nhân
không cần phải phẫu thuật lần hai nên đã sớm
đưa bệnh nhân trở lại lao động, sinh hoạt
thường ngày. 



Kỹ thuật bóc vạt
- Giải phóng dây

chằng Cleland phía
mu tay và dây chằng
Grayson phía gan tay. 

- Trong suốt quá
trình xoay vạt nếu cuống
bị chèn ép bởi các thớ
sợi xung quanh thì phải
được cắt bỏ hoàn toàn.

- Khó khăn trong lựa chọn vạt này là kỹ thuật
bóc vạt. Dựa vào đặc tính thương tổn của
khuyết hổng mà chọn lựa góc xoay bên quay 
hay bên trụ

4. Về kỹ thuật bóc vạt



KẾT LUẬN
Kết quả ban đầu qua 10 trường hợp, chúng tôi rút

ra kết luận sau:
1. Đây là vạt da cân có độ tin cậy cao, không phải

hi sinh động mạch gan ngón riêng, nhánh xuyên tương
đối hằng định, phù hợp cho việc che phủ khuyết hổng
búp ngón tay dài.

2. Phẫu thuật một thì, thời gian lành vết thương
sớm, hình dáng và chức năng ngón tay được phục hồi, 
giúp bệnh nhân trở lại sinh hoạt, lao động sớm hơn.

3. Góp phần tạo nên một chất liệu tạo hình mới, 
thêm một lựa chọn cho các phẫu thuật viên bàn tay
trong các khuyết hổng mô mềm đốt xa các ngón tay dài.



KIẾN NGHỊ
Cần có những nghiên cứu với số lượng lớn

và theo dõi dài hạn hơn với các thương tổn búp
ngón được che phủ bằng vạt da cân từ chuỗi
nhánh xuyên mu tay của động mạch gan ngón
riêng để có những đánh giá đầy đủ hơn.



BN NAM, 32TCA LS 1

8 TUẦN

4 THÁNG

SAU MỔ



6 THÁNG

BN NỮ, 24T
CA LS 2



7 TUẦN

CA LS 3
BN NAM 27T

SAU MỔ



CẢM ƠN 
SỰ CHÚ Ý LẮNG NGHE!


