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VẠT CÂN MỠ TRÊN MẮT CÁ NGOÀI NGƯỢC DÒNG VÀ GHÉP DA 

TRONG MỘT THÌ MỔ TÁI TẠO MÔ MỀM VÙNG KHỚP CỔ CHÂN VÀ 

BÀN CHÂN 

 

Tóm tắt 

Mục đích của bài báo này nhằm cho thấy kết quả lâm sàng và tính hiệu quả của vạt 

cân mỡ trên mắt cá ngoài ngược dòng và ghép da trong một thì mổ tái tạo mô mềm 

vùng bàn chân và quanh cổ chân. Thực hiện ở 8 trường hợp từ tháng 1 năm 2005 tới 

tháng 3 năm 2009, tất cả bệnh nhân là nam giới, tuổi trung bình 53. Thời gian theo 

dõi trung bình 20 tháng. Lý do mất mô mềm là bàn chân đái tháo đường, nhiễm trùng 

cân mạc, vết thương hở ở bàn chân và viêm xương tủy mãn tính. Kích cỡ trung bình 

của vạt da là 3,5 (3-4) x 4,5 (4-6)cm. Vạt được bóc tách dạng cân mỡ và ghép da 

mỏng lên vùng vạt cùng với phần mất da còn lại sau che vạt ở nơi nhận. Vạt sống ở 

tất cả các trường hợp. Ghép da lên bề mặt vạt đều thành công cả. Không có trường 

hợp nào bị ứ trệ tĩnh mạch hay hoại tử một phần vạt. Ở lần tái khám cuối cùng, không 

có giới hạn vận động của khớp cổ chân và ngón chân cái. Không có trường hợp nào 

than phiền về bất tiện khi đi lại hoặc gặp khó khăn trong chọn lựa giày để dùng. 

Trong trường hợp dùng vạt để che mất da lộ xương, gân ở bàn chân với kích thước 

nhỏ, vạt cân mỡ trên mắt cá ngoài ngược dòng và ghép da thì đầu được xem như 



phương án hữu ích, làm giảm thiểu tổn thương nơi cho vạt da và tái tạo được khuyết 

hổng. 

 

Tái tạo khuyết hổng phần mềm ở cổ bàn chân vẫn là thách thức lớn với các 

phẫu thuật viên vì độ di động của da quanh cổ bàn chân không đủ để khâu lại và 

khuyết hổng da thường kèm theo tổn thương mất mô mềm. Dù là vết thương nhỏ, 

điều trị phải đợi vết thương lên mô hạt rồi mới ghép da được, tuy nhiên khi có lộ gân 

xương thì thời gian lên mô hạt là rất lâu thậm chí không xảy ra, hậu quả làm cứng 

khớp cổ chân và ngón cái. Vấn đề này cần được giải quyết sớm và cho phép vận 

động chủ động để mang lại kết quả tốt nhất. Vạt da tại chỗ có thể được dùng nhưng 

vùng da di động để thiết kế vạt lại có giới hạn. Vài loại vạt da có cuống được sử 

dụng, trong số đó, vạt cân thần kinh hiển ngoài ngược dòng là phổ biến nhất, tuy 

nhiên nó lại có thể tích vạt lớn gây mất thẩm mỹ khi dùng che phủ ở lưng bàn chân, 

cần phải thêm lần mổ nữa để làm mỏng vạt và khi bóc tách cần hi sinh thần kinh 

hiển ngoài. Vạt da khác có thể dùng là vạt trên mắt cá ngoài, vốn có bất lợi như hi 

sinh thần kinh mác nông và phải ghép da vào nơi cho vạt. Để giải quyết bất lợi này, 

vạt có thể được bóc tách dạng cân mỡ để bảo tồn thần kinh mác nông và làm cho vạt 

trở nên mỏng hơn so với vạt da nguyên bản. Tuy nhiên, nó cần được ghép da dày 

trên vạt từ 5 tới 7 ngày sau phẫu thuật. 

Chúng tôi thực hiện vạt cân mỡ trên mắt cá ngoài và ghép da mỏng lên vạt cho 

8 trường hợp cần tái tạo mô mềm ở cổ chân bàn chân mà không cần thêm lần mổ 

nào nữa. Báo cáo này để cho thấy kết quả lâm sàng và hiệu quả của phương pháp 

này. 

 

Bệnh nhân và phương pháp 

Mổ 8 ca từ 1/2005- 3/2009, tất cả bệnh nhân là nam, tuổi trung bình 53 (36-72), 

theo dõi trung bình 20 tháng ( 6- 32 tháng), nguyên nhân khuyết hổng mô mềm là 



bàn chân đái đường 1 ca, nhiễm trùng cân mạc vùng mắt cá ngoài 3 ca, tổn thương 

dập bàn chân 2 ca, gãy hở xương gót 1 ca, viêm xương tủy mãn tính ở xương chêm 

trong 1 ca. Kích thước vạt trung bình là 3,5 (3-4) x 4,5 (4-6). Vạt được bóc tách kiểu 

cân mỡ và ghép da mỏng lên vạt và vùng còn lại của vết thương sau khi đã che phủ 

bằng vạt. 

 

 

Giải phẫu 

 Vạt cân mỡ trên mắt cá ngoài là kiểu vạt có cuống ở phía xa, nguồn nuôi từ 

nhánh xuyên động mạch mác. Vị trí giải phẫu của nhánh xuyên này hằng định, trồi 

lên khỏi màng liên cốt giữa xương chày và mác ở 5cm về phía gần so với đỉnh mắt 

cá ngoài. Nó có 2 hoặc 3 nhánh ở phía gần và một nhánh ở phía xa. Các nhánh gần 

chạy trước trên xương mác , nằm trong vách liên cơ giữa cơ duỗi các ngón dài và cơ 

mác ngắn. Sau đó, chúng xuyên qua cân sâu và cung cấp máu nuôi cho nửa ngoài 

đầu dưới cẳng chân. Nhánh xa đi xuống dưới có cho thông nối với động mạch trước 

mắt cá ngoài, sau đó nó đi tiếp xuống lưng bàn chân và thông nối với động mạch cổ 

chân ngoài ở bờ ngoài bàn chân. 

 

Kỹ thuật mổ 

Giới hạn của vạt cân mỡ trên mắt cá ngoài là bờ xương mác ở phía ngoài, bờ 

gân chày trước ở phía trong, giới hạn dưới là ở 2-3cm trên đỉnh của mắt cá ngoài bao 

gồm cả điểm xuyên màng liên cốt của nhánh xuyên động mạch mác, giới hạn trên là 

ngang đường giữa cẳng chân. 

Bệnh nhân nằm ngửa 

Đặt garô ở đùi, kê gối cao khoảng 5cm dưới mông bên bị thương, đặt garô ở 

cao để lát nữa sẽ lấy da mỏng ở vùng đùi ngay phía dưới nơi đặt garô 



Dùng siêu âm mạch máu cầm tay để dò điểm trồi lên màng liên cốt của nhánh 

xuyên động mạch mác, thường ở 5cm cách đỉnh mắt cá ngoài, đánh dấu vị trí này. 

Sau khi sát khuẩn bề mặt da vùng mổ, nâng cao chân và bơm garô với áp lực 

300mmHg 

Cắt lọc sạch vùng tổn thương 

Thiết kế vạt cân mỡ, lưu ý đầu xa của vạt phải ở 2-3cm dưới điểm đánh dấu 

nhánh xuyên động mạch mác 

Vạt cân mỡ cần được thiết kế hơi lớn hơn một chút so với diện tích thực tế cần 

che phủ, dùng miếng nhựa trong suốt đặt lên vết thương, cắt theo hình dạng của tổn 

thương và hơi dư ra một chút, quay ngược 180 độ và đặt lên bờ ngoài đầu dưới cẳng 

chân để vẽ thiết kế ở nơi cho vạt. 

Đường rạch da có thể rạch kiểu chữ Z hoặc rạch thẳng, da được tách từ trung 

tâm ra ngoại vi, để lại lớp cân mỡ bên dưới. Từ đây có thể tìm thấy thần kinh mác 

nông ở bờ trước phía tận cùng của vạt, và được bảo vệ tránh khỏi tổn thương thần 

kinh trong khi bóc tách. Sử dụng miếng nhựa trong suốt đã thiết kế theo hình dạng 

vết thương để thiết kế vạt cân mỡ tương ứng kích cỡ.  

Khi rạch qua lớp cân mỡ thuộc bờ trước phía đáy của vạt thì sẽ thấy gân cơ duỗi 

các ngón dài, kéo nó vào trong thì thấy điểm trồi lên khỏi màng liên cốt của nhánh 

xuyên động mạch mác, rạch rộng một chút màng liên cốt ngay vị trí điểm mạch máu 

trồi lên, và cột nó ở phía đầu gần, trước khi nó chia thành nhánh lên và nhánh xuống, 

phần gần của nhánh xuyên cột bởi chỉ silk 4.0, chú ý bóc tách màng xương mác lấy 

theo vạt để nó chứa cả nhánh lên và nhánh xuống đi sát trên nó, đây là thành phần 

của cuống vạt cân mỡ. Chú ý không làm tổn thương cuống vạt, nhỏ lidocain 2% lên 

vùng cuống để tránh co thắt mạch máu nhỏ trong cuống. Khi bóc tách cuống và vạt 

cân mỡ, có thể bóc tách cuống về phía xa để gia tăng chiều dài cuống. Sau khi cắt 

mạc giữ gân duỗi dưới thì cuống vạt đã đạt chiều dài như dự định ban đầu. Từ đây, 



cần lấy mô dưới da đi theo cuống vạt khoảng 1cm để tránh việc ứ trệ dẫn lưu tĩnh 

mạch ngược dòng.  

 Có thể luồn cuống vạt qua đường hầm dưới da hoặc nếu thấy có khả năng bị 

tì đè lên cuống thì rạch da vùng cuống vạt đi qua sau đó khâu thưa lại. 

 Sau khi đưa vạt tới nơi nhận thì cố định vạt lại bằng chỉ vicryl 4.0 

 Khi nhỏ lidocain lên cuống vạt thì cũng xả garô để đánh giá tuần hoàn của vạt, 

khi xác nhận có máu chảy ra ở mép vạt thì các vùng chảy máu cần được cầm máu 

bằng dao điện lưỡng cực 

Lấy da mỏng ở đùi cùng bên để ghép vào vạt và vùng vết thương còn lại sau 

che phủ bằng vạt, dùng dao mổ số 15 để đục lỗ lưới ở da ghép để tránh tụ máu 

Ở những vùng mà da ghép không áp sát vào vạt cân mỡ thì dùng chỉ silk 4.0 để 

khâu cho áp vào nhau sau đó dùng gạc ẩm và gòn để lên trên, bỏ tiếp lớp gạc ẩm lên 

để giữ ẩm cho bề mặt da. Cố định gạc nhẹ nhàng không quá chặt tránh làm tì đè lên 

cuống vạt, không cột cố định gạc. Sau mổ, dùng nẹp bột cẳng bàn chân 

Thay băng gạc sau 3 ngày hậu phẫu, lúc này cũng kiểm tra tuần hoàn vạt cân 

mỡ bằng cách đánh giá việc rỉ máu và màu của vạt nhìn qua lớp da ghép. Sau đó, 

thay băng đắp gạc ẩm lên vùng phẫu thuật mỗi 2 ngày. Vào ngày thứ 10 thì chỉ cần 

dùng gạc ẩm và ở tuần thứ 2 hậu phẫu thì cắt chỉ và bỏ nẹp bột 

 

Kết quả 

Da ghép dính ở tất cả các trường hợp, vạt cân mỡ trên mắt cá ngoài cũng sống 

hoàn toàn. Không có trường hợp nào có hoại tử một phần và ứ máu tĩnh mạch. Có 1 

trường hợp bị nhiễm trùng kèm theo mất da vùng mắt cá ngoài do bệnh lý đái tháo 

đường, nhiễm trùng kéo dài tới 4 tuần sau mổ nhưng nó không ảnh hưởng gì tới sự 

sống của vạt. Ở lần tái khám cuối cùng, không có ca nào bị giới hạn vận động khớp 

cổ chân và ngón cái, không có bệnh nhân nào bị loét vùng phẫu thuật sau mổ. Không 



có trường hợp nào than phiền bất tiện khi đi lại hay gặp khó khăn khi chọn lựa giày 

dép. Tất cả bệnh nhân đều hài lòng với kết quả điều trị. 

 

Bàn luận 

Tái tạo mô mềm vùng cổ chân bàn chân là thách thức lớn vì da chung quanh 

vùng này không có tuần hoàn phong phú lại di động kém. Để tái tạo, một số dạng 

vạt được dùng như vạt tại chỗ, vạt vùng và vạt tự do. Giữa các lựa chọn này thì vạt 

cân thần kinh hiển ngoài ngược dòng được chứng mình có nhiều ưu điểm như phẫu 

thuật dễ dàng, cuống vạt đáng tin cậy, hậu phẫu dễ điều trị và theo dõi, không ảnh 

hưởng tới động mạch chính của chi, tổn thương nơi cho vạt là thấp và tỉ lệ sống của 

vạt cao dù là ở bệnh nhân có bệnh nền như đái tháo đường. Tuy nhiên vạt này cũng 

có các điểm yếu như để lại sẹo dài ở nơi cho vạt, hi sinh thần kinh hiển ngoài, giảm 

cảm giác của bờ ngoài bàn chân. Trong nỗ lực để giảm kích cỡ sẹo, bóc tách vạt theo 

kiểu cân mỡ để lại lớp da bên ngoài đã được nói đến. 

Phương án hữu hiệu khác để che phủ mất mô mềm ở cổ chân bàn chân là vạt 

da trên mắt cá ngoài, được giới thiệu bởi Masquelet năm 1988 và áp dụng từ đó, vạt 

này có thể đặt điểm xoay ở xương cổ chân, cho phép che phủ tới các phần xa của 

bàn chân hơn so với vạt cân thần kinh hiển ngoài. Valenti đề xuất thiết kế vạt về phía 

trên cẳng chân, bộc lộ cuống dạng cân mô dưới da thì có thể dùng vạt để che phủ ở 

phần xa của chi dưới, bất lợi của vạt này là sẹo nơi cho vạt ảnh hưởng tới tính thẩm 

mỹ, nhất là ở phụ nữ, có thể gặp biến chứng như bị hoại tử một phần vạt da và tạo u 

thần kinh, những điều này cần được giải thích cho bệnh nhân trước mổ đầy đủ, kể 

cả việc có thể phải kéo dài thời gian điều trị do hoại tử một phần vạt gây ra. Tỉ lệ 

hoại tử một phần vạt là 20% theo Demiri và 7% theo tác giả Voche, có nghĩa là 

cuống mạch không đáng tin bằng so với vạt cân thần kinh hiển ngoài. Dù so sánh 

trực tiếp là khó khăn vì vạt chúng tôi lấy không bao gồm lớp da ở ngoài mà chỉ có 

cân mỡ, chúng tôi không thấy có hiện tượng hoại tử một phần vạt, kích thước tối đa 



đạt 6x4cm. Hơn nữa, vạt có thể thiết kế đủ để che phủ phần lộ gân và xương, phần 

còn lại của vết thương sau khi che bằng vạt thì được ghép da. Chúng tôi không thấy 

trường hợp nào bị giới hạn chức năng ở thời điểm tái khám cuối cùng, do đó chúng 

tôi nhận định rằng cũng không cần phải che phủ toàn bộ vết thương bằng vạt trên 

mắt cá ngoài. 

Để giảm thiểu tạo ra sẹo quá mức ở nơi cho vạt, một trong những điểm yếu của 

vạt trên mắt cá ngoài, Lee đã thiết kế vạt cân mỡ trên mắt cá ngoài ngược dòng, kiểu 

vạt này bảo tồn được lớp da cẳng chân và mạch máu chính của cơ thể, tổn hại nơi 

cho vạt là tối thiểu, bóc tách được vạt mỏng, tạo được tính thẩm mỹ ở nơi cho vạt, 

che phủ được cho mất mô mềm ở ngón cái với điểm xoay đặt ở vùng xương cổ chân, 

kỹ thuật mổ tương đối đơn giản. 

Theo tác giả Uysal, ứ trệ tĩnh mạch dễ xảy ra khi bóc tách vạt dạng cân mỡ, vì 

hệ thống tĩnh mạch suy giảm khi bóc vạt kiểu này, càng bóc tách phần da xuống sâu 

thì nguy cơ ứ trệ tĩnh mạch càng lớn. Hơn nữa, vì phải xoay cuống vạt nên càng cần 

chú ý việc ứ máu tĩnh mạch. Bên cạnh đó, cuống có thể bị xoắn khi xoay. Vì thế, tác 

giả đề nghị không luồn cuống vạt dưới đường hầm da. Trong nghiên cứu của chúng 

tôi có 2 ca luồn cuống dưới đường hầm trong tổng số 8 trường hợp. Điều này cho 

thấy chúng tôi tạo ra đường hầm đủ rộng để cho cuống đi qua mà không gây ra chèn 

ép. 

Meland cho rằng không nên ghép da ngay khi bóc vạt cân mỡ bởi vì gây ứ đọng 

dịch dưới nền da ghép. Tác giả Lee cũng tiến hành bóc vạt cân mỡ trước, rồi 5 tới 7 

ngày sau mới tiến hành ghép da. Hơn nữa, các tác giả ghép da dày vì cho rằng vùng 

bàn chân có sự cọ xát liên tục với giày dép. Trong nghiên cứu của mình, chúng tôi 

tiến hành ghép da mỏng và ghép ngay sau khi đưa vạt vào nơi che phủ khuyết hổng 

và kết quả đạt được là đều thành công cả. Thời gian theo dõi trung bình 20 tháng, 

suốt nghiên cứu không có bệnh nhân nào than phiền về bất tiện khi mang giày dép 

và có loét ở nơi ghép da lên vạt cân mỡ. Điều này cho phép chúng tôi khẳng định 



rằng ghép da dày là không cần thiết và ghép da mỏng ngay khi bóc tách vạt cân mỡ 

cũng mang lại hiệu quả tốt. 

Có một số điểm chú ý khi ghép da lên vạt cân mỡ. Đầu tiên, da ghép cần đục lỗ 

để tránh việc ứ đọng dịch dưới da ghép. Thứ hai, cần khâu vài mũi để da ghép áp sát 

vào vạt cân mỡ. Thứ ba, cố định băng gạc nhẹ nhàng lỏng lẻo để không gây chèn ép 

lên cuống vạt. 

 

Kết luận 

Chúng tôi cho rằng vạt cân mỡ trên mắt cá ngoài và ghép da ngay một thì là 

phương án hữu hiệu, nó giảm tổn thương nơi cho vạt và tái tạo khuyết hổng phần 

mềm lộ gân xương bàn chân có kích thước nhỏ trong một thì mổ. 

 

  

 

 



REVERSE LATERAL SUPRAMALLEOLAR ADIPOFASCIAL FLAP
AND SKIN GRAFTING FOR ONE-STAGE SOFT TISSUE
RECONSTRUCTION OF FOOT AND ANKLE JOINT

JAE-HOON LEE, M.D., Ph.D.1* and DUKE-WHAN CHUNG, M.D., Ph.D.2

The aim of this report is to present the clinical result and efficacy of reverse lateral supramalleolar adipofascial flap and skin grafting for
one stage soft tissue reconstruction of the foot and ankle joints. Reconstruction using a reverse lateral supramalleolar adipofascial flap and
skin grafting was performed in eight cases between January 2005 and March 2009. All the subjects were male with a mean age of
53 years. The mean follow-up period was 20 months. The reasons for soft tissue defects were diabetic foot, infected bursitis, open injuries
of the foot, and chronic osteomyelitis. The mean size of the flaps was 3.5 (3–4) 3 4.5 (4–6) cm. The flaps were elevated in the form of an
adipofascial flap and split-thickness skin grafting was performed over the flaps and adjoining raw areas. Flaps survived in all cases. The
implantation of the split-thickness skin graft over the flap was also successful in all cases. Neither partial necrosis in the adipofascial flap
nor venous congestion was observed. At the last follow-up, there were no limited motions in the ankle and the toe. No cases complained
of inconveniences in ambulation or had difficulties in selecting footwear. In cases that require a flap for the exposed bone or tendon of the
foot with a small-sized defect, reverse lateral supramalleolar adipofascial flap and skin grafting is considered a useful method as it lowers
the morbidity rate of the donor site and reconstructs soft tissues. VVC 2010 Wiley-Liss, Inc. Microsurgery 30:423–429, 2010.

It has long been a challenge to reconstruct soft tissue
defects in the foot and ankle as mobility of the skin
around the foot and ankle joints is inadequate and the
defects are often associated with the adjacent soft tissue
injuries. Even for small-sized defects, continued treatment
is required to form granulation tissues and then skin
grafting may be performed to reconstruct the defects.
However, when the bone or tendon is exposed, it takes
long until the formation of granulation tissues or in some
cases they are not formed at all, leading to joint stiffness
in the ankle and toe. This problem has to be overcome at
an early stage and active motions have to be allowed to
obtain good clinical results. Local flaps may be used for
reconstruction of soft tissue defects in foot and ankle
joints, but the area of available mobile skin is limited.
Several types of pedicled flaps have also been applied for
the reconstruction. Among others, a reverse sural artery
flap has been the most commonly applied one.1,2 This
flap, however, is so bulky that it causes esthetic sequelae
when transferred to the foot dorsum, requiring a second-
ary operation and sacrifice of the sural nerve. Another
pedicled flap available is a lateral supramalleolar flap,
which has disadvantages such as the inevitable sacrifice
of the superficial peroneal nerve and the need for skin
grafting to the donor site.3–7 To overcome the disadvan-

tages, a flap elevated in the form of an adipofascial flap
to preserve the superficial peroneal nerve and make the
flap thinner has been introduced.3 However, it requires an
additional full-thickness skin graft over the flap five to
seven days from the operation.

We performed lateral supramalleolar adipofascial flap
and split-thickness skin graft over the flap in eight cases
to reconstruct soft tissue defects in the foot and ankle
joints without a secondary operation. This report presents
clinical results and efficacy of the procedure.

PATIENTS AND METHODS

Reconstruction using a reverse lateral supramalleolar
adipofascial flap and skin grafting was performed in eight
cases between January 2005 and March 2009 (Table 1).
All the subjects were male with a mean age of 53 years
(range, 36–72 years). The mean follow-up period was 20
months (range, 6–32 months). The reasons for soft tissue
defects were diabetic foot in one case, infected bursitis of
lateral malleolus in three cases, crushing injuries of the
foot in two cases, open fracture of the calcaneus in one
case, and chronic osteomyelitis of the medial cuneiform
bone in one case. The mean size of the flaps was 3.5 (3–
4) 3 4.5 (4–6) cm. The flaps were elevated in the form
of an adipofascial flap and split-thickness skin grafting
was performed over the flaps and adjoining raw areas.

Anatomy

A lateral supramalleolar adipofascial flap is a distal
based island flap which receives blood supply by the per-
forator branch of the peroneal artery. The anatomical
location of the perforator branch is consistent, perforating
through the interosseuous membrane between the tibia
and the fibula at 5 cm proximal to the lateral malleolar
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tip. It consists of two to three proximal branches and one
deep distal branch. The proximal branches run anterosu-
perior to the fibula and are located in the intermuscular
septum between the extensor digitorum longus and the
peroneus brevis. Then, they perforate through the septum
and take charge of blood flow in the 1/2 lateral aspect of
the distal part of the low extremities. The distal branch
travels inferiorly to communicate with the anterior lateral
malleolar artery. Then it travels down to the anterior part
of the distal tibiofibular syndesmosis and communicates
with the lateral tarsal artery at the lateral boundary of the
foot (see Fig. 1).

Operative Techniques

The boundary of the lateral supramalleolar adipofas-
cial flap is the fibular crest laterally, the anterior tibial
tendon medially, 2–3 cm superior to the lateral malleolar
tip including the perforator branch of the fibular artery
distally, and the middle portion of the low extremities
proximally.

In a supine position under anesthesia, the patient
wears a tourniquet supported by a 5-cm-thick pad under
the buttock of the affected side. The tourniquet is posi-
tioned at the proximal side of the thigh to the extent pos-
sible so that the thigh can be used as a donor site during
skin grafting. The soft spot is identified at 5 cm proximal
to the lateral malleolus and the perforator branch is
located using a portable Doppler probe and marked. After
disinfection of the operation site, the pressure of the tour-
niquet is increased to 300 mmHg with the low extrem-
ities elevated. Debridement of the recipient site is per-
formed and a flap is designed to include distal 2–3 cm
from the marked perforator branch. The flap is designed
slightly larger than the size of the defect to be recon-
structed. A transparent plastic wrap is placed on the re-
cipient site, cut in the size slightly larger than the defect
of the recipient site, turned over 1808, and designed on
the donor site.

The skin incision line is drawn to allow a zigzag or a
vertical incision. After skin incision, the skin is pulled
mediolaterally, leaving the adipose layer intact and sepa-
rating the skin from the layer. Here, the superficial pero-
neal nerve can be found at the anterior end of the flap,
which has to be protected from any nerve injuries. Using
the prepared transparent plastic wrap, the flap was
designed on the adipose layer to the size necessary for
the recipient site (see Fig. 2).

When the incision is made at the anterior end of the
flap, the extensor digitorum longus appears below. When
it is drawn medially, the perforator branch of the pero-
neal artery can be located between the fibula and the
tibia, which perforates through the interosseous mem-
brane. The interosseous membrane adjacent to the perfo-
rator branch is dissected to ligate the proximal part

Table 1. Patient Data

Patient
Age
(yr) Sex Cause of defect

Size of
defect (cm) Site of defect

Flap
size (cm)

Duration of
follow-up (mo) Complication

1 37 M Diabetic foot 3 3 3 Lateral malleolus of the ankle 4 3 5 29 Delayed wound
healing

2 59 M Crushing injury of the foot 4 3 6 Anterior ankle joint 4 3 6 32 None
3 36 M Crushing injury of the foot 6 3 7 Dorsum of the foot 4 3 4 26 None
4 59 M Chronic osteomyelitis

of the medial cuneiform
3 3 3 Dorsum of the foot 4 3 5 24 None

5 53 M Open fracture of
the calcaneus

2 3 2 Lateral aspect of the calcaneus 3 3 4 20 None

6 48 M Infected bursitis 2 3 3 Lateral malleolus of the ankle 3 3 4 16 None
7 63 M Infected bursitis 2 3 2 Lateral malleolus of the ankle 3 3 4 10 None
8 72 M Infected bursitis 2 3 2 Lateral malleolus of the ankle 3 3 4 6 None

Figure 1. A schematic drawing of the vascular anatomy. 1, extensor
digitorum longus; 2, perforating branch of peroneal artery; 3, ante-
rior lateral malleolar artery; 4, distal branch of perforating artery; 5,
proximal branch of perforating artery. [Color figure can be viewed in
the online issue, which is available at wileyonlinelibrary.com.]
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branching out to ascending and descending branches. The
proximal perforator branch is exposed enough for ligation
using the 4/0 silk. A mark is made on the interosseous
membrane of the fibula including proximal branches and
a deep distal branch of the perforator branch into the
pedicle. After incision at the lateral limit of the flap, a
subperiosteal dissection of the fibula is made including
the muscle fascia. Caution should be taken not to damage
the pedicle and 2% lidocaine should be sprayed onto the
pedicle to prevent spasm of blood vessels. When the flap
and the pedicle are dissected, a distal dissection of the
pedicle to the length necessary can be made. After the in-
ferior extensor retinaculum is dissected, a pedicle of
the length planned is obtained. Here, a dissection should
be made including about 1 cm of soft tissues adjacent to
the pedicle to prevent venous congestion caused by
reverse flow. A subcutaneous tunnel may be used to turn
over the flap to the recipient site. When pressure on the
pedicle is expected, the skin is incised over the pedicle
and closed loosely. After turning over the flap to the re-
cipient side, the ends of the flap are fixed using 4/0
vicryl. While dropping lidocaine onto the pedicle, the
tourniquet is untied and blood circulation of the flap is
observed. When normal bleeding from the flap is con-
firmed, the bleeding area is eletro-cauterized with a bipo-
lar. A split-thickness skin graft is harvested from the ipsi-
lateral thigh to cover both the flap and the recipient site
uncovered by the flap. The no. 15 scalpel is used for
meshing of the grafted skin to prevent a subcutaneous he-
matoma. The area where the flap and the skin graft are
not contacted, the 4/0 silk suture is used to attach the
grafted skin to the flap. Then, it is covered by a Vaseline
gauze and a sufficiently soaked wad of cotton is put on
the top, followed by a Vaseline gauze again to keep the

grafted skin moist. Dressing is made loosely so as not to
press the pedicle. Tie over dressing is not applied. After
operation, a short leg cast splint is provided.

Initial dressing is performed on the third postoperative
day. At that time, circulation of the flap is checked by
clinical observation of bleeding and color of the flap
through the site where the meshing of the grafted skin is
made. Afterwards, treatment of the operation site is made
every two days with wet dressing on top of the Vaseline
gauze. On the 10th day, the operation site is treated only
by wet dressing and at the second week, the sutures and
cast splint are removed.

RESULTS

The implantation of the split-thickness skin graft was
successful in all cases. Lateral supramalleolar adipofascial
flaps also survived in all cases. Neither partial necrosis in
the adipofascial flap nor venous congestion was observed.
In one case that accompanied infection and skin defects
resulted from diabetes in the lateral malleolus, infection
persisted until the fourth postoperative week, but it did
not cause any problems to the flap. At the last follow-up,
there were no limited motions in the ankle and the toe.
No cases developed ulcers in the operation site during
the follow-up. No cases complained of inconveniences in
ambulation or had difficulties in selecting footwear. All
the patients were satisfied with the operation results.

CASE REPORT

Case 1

A 37-year-old male patient visited our clinics for a 3 3
3 cm skin defect, infection, and exposure of the distal fib-
ula in the lateral malleolus of the right ankle developed
three years ago. The patient had been diagnosed with dia-
betes for 17 years and had controlled the level of blood
sugar with insulin since. Conservative treatment had been
provided to treat infection in the lateral malleolus of the
right ankle, but a skin defect grew larger and the fibula was
exposed (Fig. 3A). We performed debridement on the
lesion (Fig. 3B) and proceeded with reverse lateral supra-
malleolar adipofascial flap. The flap was designed to the
size of 4 3 5 cm and a zigzag skin incision was made up
to the recipient site. Then, the flap was dissected and turned
over to the recipient site. A split-thickness skin graft har-
vested from the anterolateral portion of the left thigh was
applied over the flap (Fig. 3C). The skin was not closed so
as to prevent external pressure on the pedicle of the flap,
which also underwent split-thickness skin grafting. At the
second postoperative week, the flap and skin graft survived
completely and the patient was discharged from the hospi-
tal. But infection around the wound was observed at the
third week. With sustained conservative treatment and

Figure 2. The design of the flap on the adipose layer after skin inci-
sion. AB, 5 cm proximal to the lateral malleolar tip; 1, superficial
peroneal nerve.
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antibiotics, the infection healed at the fourth week. At the
last follow-up made at two years and five months from the
operation, the patient indicated neither limited motions in
the ankle joint nor history of ulcers in the operation site
(Fig. 3D).

Case 2

A 59-year-old male patient was involved in a traffic
accident that resulted in Lisfranc joint fracture-dislocation
of the right foot, a 6 3 4 cm skin defect in the anterior
ankle joint, and exposure of tibialis anterior, extensor hal-
lucis longus, and extensor digitorum longus tendons (Fig.
4A). As an emergency operation, we performed closed
reduction on Lisfranc joint fracture-dislocation, percutane-
ous pinning and fasciotomy. An operation on the soft tis-
sue defect was planned on the 10th day from the injury.
The perforator branch of the peroneal artery was identi-
fied at 5 cm anterosuperior to the right lateral malleolus

using the Doppler probe and a 4 3 6 cm adipofascial
flap was planned centering on the site (Fig. 4B). The flap
was transferred to the recipient site through the subcuta-
neous tunnel and then split-thickness skin grafting was
performed from the anterolateral portion of the right
thigh (Fig. 4C). On the third postoperative day, the
wound was treated and the grafted skin was found well
implanted. At the last follow-up made at the two years
and eight months, the patient had no difficulties in daily
activities of living and was satisfied with operation results
(Fig. 4D).

Case 3

A 36-year-old male patient sustained a crushing injury
in the right foot from a car wheel during work and
exposed a 7 3 6 cm skin defect in the dorsum of the
foot and the extensor digitorum longus (Fig. 5A). Con-
servative treatment was provided until the second week

Figure 3. Thirty-seven-year-old man. (A) Skin defect with exposure of lateral malleolus on the right ankle. (B) Photograph after removal of
devitalized tissue and design of the lateral supramalleolar adipofascial flap. (C) Photograph showing skin grafting over the adipofascial
flap. (D) Good functional and cosmetic result at 29 months after operation. [Color figure can be viewed in the online issue, which is avail-
able at wileyonlinelibrary.com.]
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from the injury, but the extensor digitorum longus was
not covered by granulation tissues, which led us to plan
reconstruction of soft tissues. A lateral supramalleolar
adipofascial flap was planned and designed to the size of
4 3 4 cm so as to cover the exposed tendon. A zigzag
skin incision was made up to the recipient site and the
flap was transferred (Fig. 5B). The exposed tendon was
covered with the flap and then 7 3 6 cm split-thickness
skin grafting was performed (Fig. 5C). At the second
week from the operation, the wound completely healed.
At the follow-up made at two years and two months, nei-
ther ulcers in the operation site nor limited foot motions
were observed (Fig. 5D).

DISCUSSION

Reconstruction of soft tissues in foot and ankle joints
has long been a challenge as the skin around this area

does not have good blood circulation with low elasticity
and mobility.8,9 For such reconstruction, several types of
flaps including local flaps, regional flaps and free flaps
have been used. Among others, a reverse superficial sural
artery flap has been known useful with advantages of
easy operation, reliable pedicle, easy postoperative treat-
ment and observation, intact major artery, low donor site
morbidity, and a relatively satisfactory survival rate even
with circulation disorders in the low extremities such as
diabetes.1,4,10 This flap, however, has disadvantages that
it leaves a long scar on the calf and sacrifices the sural
nerves, reducing senses of the lateral foot. In an effort to
reduce the scar size, elevation of the flap in the form of
an adipofascial flap that leaves the skin intact has been
introduced.2

Another useful method for reconstruction of the foot
and ankle joints is a lateral supramalleolar flap first intro-
duced by Masquelet et al. in 1988 and has been applied

Figure 4. Fifty-nine-year-old man. (A) Posttraumatic soft tissue defect with exposure of tibialis anterior, extensor hallucis longus and exten-
sor digitorum longus tendon. (B) Photograph showing perforator branch, ascending branch (black arrow) and descending branch of pero-
neal artery. (C) Postoperative photography. (D) Photograph at 32 months after operation showing good result. [Color figure can be viewed
in the online issue, which is available at wileyonlinelibrary.com.]
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since to reconstruct soft tissue defects in the foot and
ankle joints.4 This flap makes the tarsal bone a pivot
point, allowing reconstruction of the foot to the more dis-
tal side than with a sural artery flap. Valenti et al.11 sug-
gested that designing this skin flap more proximally on
the lateral aspect of the leg and mobilizing it on its vas-
cular fascio-subcutaneous pedicle provides considerable
possibilities for covering more distal skin defects of the
lower extremity. The disadvantages of this flap are a scar
on the donor site that is particularly not esthetic to
women, and possible complications such as partial necro-
sis and formation of a neuroma, which require preopera-
tive explanation on morbidity of the donor site and
delayed treatment of the wound due to partial necro-
sis.3,5–7,12 The incidence of partial necrosis was reported
at 20% by Demiri et al.5 and at 7% by Voche et al.7

implying that the reliability on the pedicle is not high
compared with the reverse sural artery flap. Although
direct comparison was difficult as the skin was not
included in the flap of our study, we did not observe par-
tial necrosis in the flap with a maximum size of 6 3

4 cm. In addition, the flap was designed to the size that
could cover the exposed bone or tendon. The remaining
part was covered with a skin graft. As there were no
functional problems at the last follow-up, we found it
unnecessary to reconstruct all the soft tissue defects with
lateral supramalleolar flaps.

To reduce excessive scar formation in the donor site,
one of the disadvantages of a lateral supramalleolar flap,
Lee et al.3 designed a reverse lateral supramalleolar adi-
pofascial flap. This flap makes it possible to preserve the
skin, leave the main artery intact, lower the morbidity of
the donor site, elevate in a thin flap, provide good es-
thetic results to the donor site, reconstruct soft tissue
defects in the toe with the distally located pivot point,
elevate in a large-sized flap, and operate with a less chal-
lenging technique.

According to Uysal et al., venous congestion has to
be considered when the skin of the fasciocutaneous flap
is dissected to obtain an adipofascial flap.13 As the ve-
nous flow decreases in the flap, the thicker the donor-site
skin elevated is, the greater the risk of venous congestion

Figure 5. Thirty-six-year-old-man. (A) Exposure of extensor digitorum longus and skin defect of dorsum of foot. (B) Clinical photograph
showing lateral supramalleolar adipofascial flap covering exposed tendon. (C) After split-thickness skin graft over the flap. (D) Postopera-
tive 26 months view. [Color figure can be viewed in the online issue, which is available at wileyonlinelibrary.com.]
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becomes. In addition, due to the flap being a turnover
flap, the venous flow should be kept in mind. A turnover
toward distal would also increase the risk of venous con-
gestion. Besides, the pedicle could become kinked when
it is turned over. Thus, they preferred not to pass the flap
under a subcutaneous tunnel. In our series, we passed the
flap under the tunnel in 2 out of 8 cases, but no venous
congestion was observed. This may be attributed to the
fact that we obtained enough space in the subcutaneous
tunnel so as not to put pressure over the pedicle.

Meland et al.12 described that skin grafting together
with a flap would delay implantation of the graft because
of the effusion pooled under the grafted skin. On the ba-
sis of this observation, Lee et al.3 performed an adipofas-
cial flap first and waited five to seven days for skin graft-
ing. In addition, they performed full-thickness skin graft-
ing because the foot and ankle joints were the area
continuously stimulated by footwear. In our experience,
however, we performed split-thickness skin grafting to-
gether with an adipofascial flap and the implantation of
the grafted skin was found perfect. The mean follow-up
period was 20 months, during which no patient com-
plained of inconveniences with footwear or developed
ulcers in the grafted site. This made us conclude that
full-thickness skin grafting was not always necessary and
an adipofascial flap together with a split-thickness skin
graft was sufficient.

There are some cautions to take when an adipofascial
flap is performed with a skin graft. First, after covering
the flap with the grafted skin, a mesh should be made on
the grafted skin to prevent a subcutaneous hematoma.
Second, several sutures should be made to attach the
grafted skin to the adipofasical flap. Third, a pressure
bandage has to be tied loosely so as not to press the
pedicle.

CONCLUSION

We suggest that reverse lateral supramalleolar adipo-
fascial flap and skin grafting is considered a useful
method as it lowers the morbidity rate of the donor site
and reconstructs soft tissues in one stage for the exposed
bone or tendon of the foot with a small sized defect.
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