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Bs Thạch lược dịch 

Phần lược dịch nhằm mục đích giúp mọi người tiết kiệm thời gian, bài gốc tiếng Anh 
được để ở phía dưới của bài lược dịch.  

Chúc mọi người vui vẻ và cùng nhau chia sẻ các bài báo hay. 

 

Nhóm tác giả đại học Texas, USA, 2011. 

PHƯƠNG PHÁP ĐƠN GIẢN ĐỂ BÓC TÁCH VẠT DA TRƯỚC ĐÙI NGOÀI TỰ DO 

 

Tóm tắt 

Vạt da trước ngoài đùi tự do (alt) đã chứng minh tính hiệu quả ở nhiều loại phẫu thuật tạo 

hình, từ tái tạo mô mềm chi trên, chi dưới cho tới tạo hình vùng đầu và cổ. Hiện vẫn còn nhiều 

tranh luận liên quan tới những khó khăn nhất định khi bóc tách vạt alt bởi vì các nhánh xuyên chủ 

yếu lại là nhánh xuyên cơ, chiếm khoảng 80% và làm cho việc bóc tách vạt kéo dài, gian nan hơn 

so với loại nhánh xuyên vách. Thử thách này cần đưa tới chiến lược bóc tách hiệu quả để giảm 

thiểu các khó khăn về kỹ thuật. Nhóm tác giả đề xuất một kỹ thuật đơn giản để bóc tách vạt alt, 

dựa vào việc đo vẽ trên bề mặt da nơi lấy vạt và hệ thống mạch máu đi trong vạt. Kỹ thuật này 

không cần dùng tới siêu âm trong mổ hay chụp động mạch đồ vạt da trước mổ. 

 

Vạt ALT rất đa dụng và trở nên phổ biến ở nhiều loại phẫu thuật tạo hình, từ tái tạo ở tứ chi 

cho đến vùng đầu mặt cổ. Có một số tranh luận về các khó khăn khi phẫu thuật bằng vạt này, do 

cuống vạt là nhánh xuyên cơ chiếm tới 80%, khiến việc bóc tách cuống trở nên khó khăn, lâu 

hơn. Phương pháp của Michel Saint Cys, tác giả có nhiều kinh nghiệm cho thấy sự đơn giản để 

thực hiện vạt da này, không cần siêu âm mạch máu hay chụp động mạch đồ trước mổ. Bài nghiên 

cứu này mô tả từng bước tiến hành mổ vạt da này, với tiêu chí đơn giản, nhanh chóng khi bóc 

tách vạt da trước ngoài đùi tự do. 
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CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH BÓC VẠT 

Vẽ thiết kế vạt trên da 

Đường thứ nhất: Nối gai chậu trước trên với bờ ngoài ở đỉnh bánh chè, đường này tương 

ứng với vách liên cơ 

Đường thứ 2: Nối trung điểm của đường thứ nhất với trung điểm của đường nối gai chậu 

trước trên với củ mu. Đường này ứng với nhánh xuống của động mạch mũ đùi ngoài (như Fig.1 

đã vẽ rõ) 

Xác định nơi lấy vạt da 

Vạt da được vẽ với trục dọc theo vách cơ giữa cơ thẳng đùi và cơ rộng ngoài (chính là đường 

thứ nhất vẽ trên da) 

Chia vạt làm 3 phần theo trục dọc, lúc này 1/3 vạt da phía trước sẽ nằm ở phía trước đường 

thứ nhất, và 2/3 vạt da nằm sau đường vẽ này. 

Đường rạch da ở trước 

Đầu tiên phải rạch da ở phía trước, sau đó thì rạch lớp cân rộng hơn so với da khoảng 1cm, 

cách này nhằm lấy được nhiều nhánh xuyên cân hơn để nuôi vạt, cũng như tránh được các nhánh 

xuyên chéo bị tổn thương 

Xác định vách liên cơ 

Vách liên cơ được xác định ở phía xa trước tiên, vì nó dễ dàng nhận thấy ở đầu xa. Vách 

giữa cơ thẳng đùi và cơ rộng ngoài được tách ra từ đầu XA tới đầu GẦN, và cơ rộng ngoài được 

tách ra xa cơ thẳng đùi. 

Xác định nhánh xuống của động mạch mũ đùi ngoài 
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Khi cơ thẳng đùi đã được tách ra và vén vô phía trong, thì nhánh xuống của động mạch mũ 

đùi ngoài và nhánh xuyên của nó dễ dàng nhận ra. Thường có một nhánh chéo, ngắn hay nhánh 

đầu gần, vị trí ở ngang với điểm bám tận của cơ căng mạc đùi. Nhánh xuyên này, hay nhánh chéo 

thường là lựa chọn đầu tiên của chúng tôi ở hầu hết các trường hợp bởi vì chỉ cần bóc tách quãng 

ngắn và nó ở nông, gần như là ở dưới da. (Fig.4) 

Chọn lựa nhánh xuyên 

Sau khi đã nhìn thấy nhánh xuống của động mạch mũ đùi ngoài, thì bắt đầu lựa chọn nhánh 

xuyên thích hợp. Có 2 lựa chọn. Nếu có nhánh xuyên ở đầu gần có vai trò như nhánh chéo của 

động mạch mũ đùi ngoài hay là kiểu nhánh xuyên ở phía đầu gần, thì chọn nhánh này (Fig. 5). 

Lý do cho lựa chọn này là nhánh xuyên có thể được bóc tách đơn giản, nhanh chóng, gốc nhánh 

xuyên ở nông, có thể ở ngay dưới da hay dưới cơ rộng ngoài. Nếu nhánh này không có, thì nhánh 

xuyên sẽ là nhánh xuyên cơ rộng ngoài, tìm và chọn nó. Nếu vẫn không thấy nhánh xuyên thích 

hợp, tìm tiếp ở vùng cấp máu cho vùng trước trong đùi, nhánh xuyên sẽ nằm ở trên cơ thẳng đùi 

hay cơ thợ may. 

Bóc tách nhánh mạch xuyên 

Chúng tôi thực hiện phẫu tích nhánh mạch xuyên dùng phối hợp cả đầu đốt đơn cực lẫn đốt 

lưỡng cực để cầm máu. Nhánh xuyên và nhánh xuống của động mạch mũ đùi ngoài được bóc 

tách tới nhánh cho cơ thẳng đùi nếu cần thiết. Chúng tôi cẩn thận tìm và bảo vệ thần kinh vận 

động cho các cơ vùng đùi, chúng tôi luôn để thần kinh lại trong mọi trường hợp. 

Xác định kích thước vạt 

Dùng tay nhíu khối da của vạt để ướm xem mức nào thì khâu kín được sau khi bóc tách vạt, 

sau đó thì tiến hành rạch da bờ sau. Giữ một chút cầu da ở phía trên để tránh việc kéo rứt cuống 

vạt khi bóc tách, khi vạt đã được bóc tách hết, cuống vạt đã cắt thì cắt cầu da này để đem vạt đi 

khâu nối vi phẫu vào nơi nhận vạt. 
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Bàn luận 

Vạt trước ngoài đùi tự do đã trở nên rất đa dụng, khả thi và thường được dùng nhiều trong 

các phẫu thuật tạo hình đa dạng. Bởi vì đặc tính có cuống mạch dễ dự đoán, nên có thể thực hiện 

đơn giản hóa kỹ thuật bóc tách vạt alt bằng cách tiếp cận theo từng bước. Tổng thời gian bóc tách 

chỉ mất 30 tới 45 phút, mà không cần có siêu âm hay chụp động mạch đồ trước mổ. Chúng tôi 

thường sử dụng nhánh xuyên ở phía gần ở hầu hết các trường hợp vì nó ở ngoài cơ, nên bóc tách 

cuống vạt rất nhanh chóng hoặc chỉ ở đoạn ngắn trong cơ khi nó ở dạng nhánh xuyên cơ. Dù nó 

ở phía đầu gần của vạt nhưng cũng sẽ cung cấp được lượng máu dồi dào cho vạt da bởi những 

nhánh thông nối trong lòng vạt da. 

Chìa khóa của việc bóc tách vạt da này là tìm ra vách của cơ thẳng đùi và cơ rộng ngoài ở 

phía đầu XA, vì nó dễ dàng thấy được ở PHÍA XA. Vén cơ thẳng đùi vào phía trong, thì sẽ dễ 

dàng thấy được nhánh xuống của động mạch mũ đùi ngoài, và nhánh xuyên của nó. Lúc này chọn 

nhánh xuyên lớn nhất, nông nhất. Thường thì, đây là một nhánh chéo đi ra từ động mạch mũ đùi 

ngoài, nằm ở ngang với điểm bám tận của cơ căng mạc đùi. Nếu không thấy nhánh này, thì tìm 

nhánh xuyên khác (phương án B), nhánh này nằm ở trung điểm của đường nối gai chậu trước trên 

với bờ ngoài ở trên của xương bánh chè. Nếu vẫn không thấy nhánh xuyên nào, thì tìm bờ trong 

của đùi (lược đồ Figure 6 hướng dẫn cách chọn nhánh xuyên) 

 

Kết luận 

Cách mổ theo từng bước để bóc tách vạt alt tự do khiến việc phẫu thuật này trở nên dễ dàng, 

an toàn và hiệu quả. Giải phẫu cuống mạch vạt này dễ dự đoán và tương đối hằng định, và các 

báo cáo về những khó khăn có thể gặp phải do biến đổi giải phẫu của cuống mạch alt không thể 

ngăn cản phẫu thuật viên sử dụng vạt da này trong nhiều phẫu thuật tạo hình khác nhau. 
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Summary: The free anterolateral thigh flap has proven to be invaluable for
many types of reconstruction, ranging from upper and lower extremity trauma
to head and neck reconstruction. There exist some controversies relating to
certain difficulties in flap harvest because of the intramuscular route of its major
perforator, which can exceed 80 percent and create a longer, more tedious
dissection. Strategies to expedite flap harvest and minimize technical challenges
have been proposed. The authors propose a simplified approach to harvest the
anterolateral thigh flap founded on topographic surface anatomy and the in-
trinsic vascular anatomy of the flap. No Doppler imaging or angiography is used
for preoperative perforator mapping. (Plast. Reconstr. Surg. 129: 207, 2012.)

The anterolateral thigh flap is a highly versa-
tile flap and has become a prevailing choice
in many types of reconstruction,1,2 ranging

from upper and lower extremity trauma3,4 to head
and neck reconstruction.5 There exist some con-
troversies relating to certain difficulties in flap
harvest because of the intramuscular route of its
major perforator, which can exceed 80 percent
and create a longer, more tedious dissection.1 The
senior author’s (M.S.-C.) technique of anterolat-
eral thigh harvest uses a simplified approach
founded on topographic surface anatomy and the
intrinsic vascular anatomy of the flap. No Doppler
imaging or angiography is used for preoperative
perforator mapping. This article describes a step-
by-step approached for an easy, rapid dissection of
the anterolateral thigh fasciocutaneous perforator
flap.

STEPWISE APPROACH TO
FLAP HARVEST

Flap Skin Markings
A line is drawn from the anterosuperior iliac

spine to the superolateral border of the patella
that corresponds to the intermuscular septum. A
second line is drawn from the midpoint of the
initial vertical line to the midpoint between the
anterosuperior iliac spine and the symphysis pu-
bis. This second line corresponds to the descend-

ing branch of the lateral circumflex femoral artery
(Fig. 1).

Determine Skin Paddle Placement
The skin paddle is placed with its long axis over

the septum between the rectus femoris and vastus
lateralis muscles. The anterior third of the flap is
positioned anterior to the initial line and the re-
maining two-thirds of the flap are placed posterior
to the line.

Anterior Incision
The anterior skin incision is made first and a

stair-step incision through the fascia is made 1 cm
medial to the skin incision to prevent damage to
obliquely oriented perforators (Fig. 2).

Identify Intermuscular Septum
The septum is identified distally first, where it

is more easily identifiable. The intermuscular sep-
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tum between the vastus lateralis and rectus femoris
muscles is then opened from distal to proximal,
and the vastus lateralis is separated from the rectus
femoris (Fig. 3).

Identification of the Descending Branch of the
Lateral Circumflex Femoral Artery

Once the rectus femoris muscle is dissected
and swept medially from the vastus lateralis mus-
cle, the descending branch and its perforators are
easily identified. There is often a short oblique
branch or proximal perforator that inserts at the
terminal insertion of the tensor fasciae latae mus-
cle. This perforator or oblique branch is our first
choice in every case, because of its short dissection
and superficial location, which is very often sub-
cutaneous (Fig. 4).

Perforator Selection
After the descending branch of the lateral

circumflex femoral artery is identified, perfora-
tor selection is undertaken. Two choices are
possible. If there is a proximal perforator, which
corresponds to either the oblique branch of the
lateral circumflex femoral artery or to a proxi-
mal perforator, this perforator is selected (Fig.
5). The reasons for this are that the perforator
can be dissected simply and quickly, given its
superficial course, which is either subcutaneous
or just under the vastus lateralis muscle. If this
branch is not available, the rest of the perfora-
tors running through the vastus lateralis muscle
are identified and selected. If no perforators are
suitable, the anteromedial thigh territory is ex-
plored to look for perforators overlying the rec-
tus femoris or sartorius muscles.

Dissection of the Perforator
We perform perforator dissection with a

combination of monopolar and bipolar cautery.
The perforator and the descending branch of
the lateral circumflex femoral artery are dis-
sected up to the level of the rectus femoris

Fig. 1. Image demonstrating the outline of the anterolateral
thigh flap. The septum between the rectus femoris (RF) muscle
and the vastus lateralis (VL) muscle corresponds to a line
marked from the anterosuperior iliac spine (ASIS) and the su-
perolateral border of the patella. A 3-cm-radius circle is drawn
at the midpoint of the previous line and represents the loca-
tion where a perforator is usually identified, especially in the
inferior lateral quadrant. Most other perforators will be found
at 5-cm intervals proximal and distal to this point along the
septum. A second line is drawn from the midpoint of line A and
joins the midpoint of line B (drawn from the anterosuperior iliac
spine to the pubis symphysis). This line C corresponds to the de-
scending branch of the lateral circumflex femoral artery (LCFA).

Fig. 2. Flap harvest starts by making the anterior skin paddle incision first. An additional 1 cm of
fascia is harvested medially to not miss any perforators. Dissection is quickly carried through the
fascia overlying the rectus femoris. RF, rectus femoris; VL, vastus lateralis.
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branch as required. We then carefully identify
and protect the motor branches of the femoral
nerve. These are spared in all cases (Fig. 5).

Determine the Skin Paddle Size
A pinch test is used to determine the volume

of resection that permits primary closure. The pos-
terior incision is then performed. A small skin
paddle attachment bridge is kept intact superiorly
to minimize any risks of shearing of the pedicle.
This small bridge of skin is then incised once the
pedicle is transected and ready for transfer. (See

Video, Supplemental Digital Content 1, which
demonstrates the essential anatomical markings
for harvesting the anterolateral thigh flap,
http://links.lww.com/PRS/A416. Intraoperative dis-
section is also shown, with a description of all major
elements of flap harvest and perforator selection.
See also Document, Supplemental Digital Content 2,
which demonstrates other case examples of anatom-
ical markings for harvesting the anterolateral thigh
flap, http://links.lww.com/PRS/A417. Intraoperative
dissection is also shown, with a description of all

Fig. 4. With the septum opened between the vastus lateralis (VL) and the rectus
femoris (RF) muscles, the descending branch of the lateral circumflex femoral artery
and its associated perforators are now easily identified by dissecting and sweeping
the rectus femoris muscle medially away from the vastus lateralis muscle. This step
allows identification of all perforators originating from the descending branch of
the lateral circumflex femoral artery. Once these have been identified, the skin
paddle can be safely dissected off of the vastus lateralis muscle until the selected
perforator(s) are seen entering the deep fascia. TFL, tensor fasciae latae.

Fig. 3. The septum between the rectus femoris (RF) and the vastus lateralis (VL) is
identified and opened distally. This septum is more easily identified and opened
distally rather than proximally and makes the rest of the flap harvest much easier.
A yellow adipose tissue line corresponding to the septum can be seen between
both the rectus femoris and the vastus lateralis muscles distally. Once opened, the
white fascia under the rectus femoris and vastus lateralis muscles will become vis-
ible and represent the plane of dissection for opening the rest of the septum. Once
the septum between the rectus femoris and vastus lateralis muscles is identified
distally, it is opened entirely from distal to proximal with monopolar Bovie cautery.
The skin paddle overlying the vastus lateralis is not dissected or elevated at
this point.
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major elements of flap harvest and perforator
selection.)

DISCUSSION
The anterolateral thigh flap has become a

very versatile, predictable, and frequently used
workhorse flap in various types of reconstruc-
tion. Because of the predictability of its vascular
anatomy, it is possible that its harvest can be
significantly simplified using a basic step-by-step
approach. Total harvest time averages between
30 and 45 minutes, without the need for pre-
operative computed tomographic angiography
or Doppler imaging to identify the perforator
location. We routinely use the most proximal
perforator in almost all cases because it is usually
extramuscular, which makes flap harvest quicker, or
has a short intramuscular course when it does exist

as an intramuscular branch. Even though this
perforator is located proximal within the an-
terolateral thigh flap, hyperperfusion will allow
vascularity of a large flap based on extensive
interperforator flow.

The key points are to identify the septum
between the rectus femoris and the vastus late-
ralis muscles distally, where it is much more
obvious. Sweeping the rectus femoris medially
will then allow easy identification of the de-
scending branch of the lateral circumflex fem-
oral artery and its perforators. The largest and
most superficial perforator is selected at this
point. Usually, this is an oblique branch of the
lateral circumflex femoral artery, which inserts
at the terminal insertion of the tensor fasciae
latae muscle. If this branch is not available, we
commit to perforator B, which is found at the
midpoint between the anterosuperior iliac spine
and the superolateral border of the patella. If no
suitable perforators are available, the medial
thigh is explored. Figure 6 depicts our algorithm
for perforator selection.

CONCLUSIONS
The step-by-step simple approach to the an-

terolateral thigh flap harvest allows a safe and
efficient harvest of the anterolateral thigh flap.
The flap anatomy is predictable and consistent,
and reports regarding difficulty of this harvest
because of inconstant and variable vascular anat-
omy should not deter surgeons from consider-

Fig. 5. This image shows the identification of the descending
branch of the lateral circumflex femoral artery (LCFA) along
with a large proximal septocutaneous perforator. The only
steps performed at this point were the anterior incision of the
skin paddle, rectus fascia incision, opening of the septum be-
tween the rectus femoris and vastus lateralis muscles from
distal to proximal, and medial sweeping of the rectus femoris
muscle off of the vastus lateralis muscle. The plane between
the rectus femoris and vastus lateralis muscles is avascular and
can be done quickly. The largest and least intramuscular per-
forator is selected. We always look for the most proximal per-
forator originating from either the descending branch of the
lateral circumflex femoral artery or directly from the lateral
circumflex femoral artery. This proximal perforator can often
be found entering the deep fascia just distal to the tensor fas-
ciae latae muscle. Its course is also often less intramuscular
than the classic midpoint perforator. The motor branches of
the femoral nerve are separated from the main pedicle and
protected. Once the pedicle is dissected, the lateral portion of
the skin paddle can be incised to transfer the flap. Final ad-
justments in skin paddle size are made at this point based on
perforator location, flap size requirement, and primary versus
skin graft closure of the donor site.

Video. Supplemental Digital Content 1 demonstrates the es-
sential anatomical markings for harvesting the anterolateral
thigh flap, http://links.lww.com/PRS/A416. Intraoperative dis-
section is also shown, with a description of all major elements of
flap harvest and perforator selection.

Plastic and Reconstructive Surgery • January 2012

210



ing this flap for the reconstruction of various
types of simple and complex defects.
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Fig. 6. Algorithm for perforator selection. 1. All flap dissections should be stopped prior to the rectus femoris branch to
allow faster dissection. 2. The dissection usually yields 8 to 12 cm pedicle length when the flap is harvested in this way.
3. The rectus femoris branch can be ligated and dissection continued to the transverse branch of the lateral circumflex
femoral artery for additional pedicle length (rare). 4. Conversion to the other thigh in case of anterolateral thigh per-
forators is not recommended because of the likely symmetry in perforator topography. ALT, anterolateral thigh; STSG,
split-thickness skin graft; LCFA, lateral circumflex femoral artery.
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