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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. 

 

Hakan Agir 2007 

Kéo dài vạt da trên mắt cá ngoài để che phủ phần xa nhất ở bàn chân: Trường hợp có 

dị dạng thông động tĩnh mạch 

 

Bất thường dòng chảy mạnh trong mạch máu (dị dạng thông nối động tĩnh mạch) hiếm khi 

thấy ở phần xa của chi dưới. Tỉ lệ mắc bệnh này cũng chưa được thống kê bởi vì nó ít gặp trong 

các y văn liên quan. Điều trị bằng kỹ thuật tắc mạch đơn thuần hoặc kết hợp với phẫu thuật cắt 

bỏ là phương án thường dùng cho loại bệnh này. Cắt trọn khối thông động tĩnh mạch thỉnh thoảng 

gây ra các khuyết hổng mô mềm lớn khó để tái tạo ở vùng cổ chân bàn chân, làm lộ xương, khớp, 

dây chằng, gân và bó mạch máu thần kinh. Lúc này, sử dụng chuyển vạt tự do thường được dùng 

để che vết thương và có kết quả lâu dài tốt đẹp. Ngoài dùng vạt vi phẫu, cũng có thể lựa chọn vạt 

da vùng có cuống ở phía xa để đạt hiệu quả tương tự. 

Chúng tôi báo cáo một ca lâm sàng có dị dạng thông nối động tĩnh mạch ở phần xa bàn chân 

phải, sau điều trị bằng cách cho tắc mạch và cắt bỏ trọn khối tổn thương thì có khuyết hổng mô 

mềm phức tạp. 

 

Ca lâm sàng 

Nữ bệnh nhân 36 tuổi, đến khám vì đau tăng dần ở khối u phần mềm kéo dài 8 tháng ở phía 

gần của ngón cái chân phải, có loét gây chảy máu rỉ rả. Tổn thương này trước đó bị chẩn đoán 

nhầm là nhiễm trùng sâu ở mặt lòng ngón cái chân phải. Bệnh nhân được điều trị bằng kháng sinh 

uống và chích tĩnh mạch, cũng như nhiều phương án điều trị chỗ vết thương, nhưng không chữa 

lành bệnh. Khi sờ thấy rung miu ở lưng bàn chân, một bác sĩ chuyên khoa da liễu đã cho làm chụp 

mạch máu cản quang và xác nhận tình trạng thông nối động tĩnh mạch ở chủ yếu mặt lòng phía 
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xa bàn chân có kéo rộng lên phía lưng bàn chân, liền kế ngay khớp bàn ngón cái. Nó chứng minh 

rằng động mạch gan chân trong và động mạch mu chân là nguồn máu nuôi chính cho tổn thương 

này. Thăm khám lâm sàng thấy tổn thương thông nối động tĩnh mạch đã ở giai đoạn III (giai đoạn 

phá hủy) theo phân loại của Schobinger. Chụp cộng hưởng từ cản quang cho thấy sự xâm lấn sâu 

vào nền ngón chân cái và các cơ ở phía trong bàn chân. 

Phương án điều trị là làm tắc mạch, sau đó 48 tiếng thì phẫu thuật cắt bỏ trọn khối tổn 

thương. Tuy nhiên, khi phẫu thuật có trở ngại về kỹ thuật, nên động mạch chày sau cũng bị tắc 

hoàn toàn luôn ngang vị trí của mắt cá trong, nên động mạch mu chân trở thành nguồn nuôi duy 

nhất còn lại cho bàn chân. Lúc này, bơm garô và lấy bỏ tổn thương thông nối động tĩnh mạch và 

cả ngón chân cái. Một phần nhỏ tổn thương mạch máu quanh đầu xa của động mạch mu chân 

được để lại để tránh tổn thương thêm mạch máu của phần xa bàn chân, phần này nhìn như không 

còn nữa trên hình ảnh cộng hưởng từ sau mổ. 

Khuyết hổng sau phẫu thuật kéo dài từ mặt lưng tới mặt lòng, ăn sâu vào nhóm cơ mặt lòng 

bàn chân và lộ xương bàn I. Vì khó khăn của kỹ thuật, bao gồm cuống mạch dài quá và bàn chân 

chỉ còn lại một nguồn động mạch nuôi, kế hoạch thay đổi từ vạt cẳng tay trụ bên trái tự do sang 

vạt da có cuống ở vùng gần đó. Vạt da trên mắt cá ngoài với diện tích da 10 x6cm được bóc tách 

từ 1/3 giữa cẳng chân dựa vào nguồn nuôi là động mạch cổ chân ngoài và đưa tới che phủ vết 

thương, gấp cong lại để che chỏm xương bàn và che phủ cả mặt lòng lẫn mặt lưng bàn chân thành 

công. Thần kinh mác nông được cắt và đi theo vạt, mỏm cụt thần kinh sau cắt được vùi cố định 

vào bụng cơ. Trong quá trình phẫu thuật, nhánh xuống thuộc nhánh xuyên động mạch mác được 

bóc tách, bảo vệ cẩn thận ở lớp sâu và phẫu tích cho tới chỗ thông nối với động mạch cổ chân 

ngoài, xuất phát từ động mạch mu chân. Việc bóc tách rất tỉ mỉ bởi vì nhánh mạch máu nhỏ, đi 

ngay trên bao khớp vùng cổ chân, cho một cung xoay ở xa, ngang mức xương cổ chân. Chúng tôi 

cũng lấy 1 tĩnh mạch nông đi theo cuống vạt, vạt được thiết kế dạng cuống cân mô dưới da nên 

có thể khâu da kín ở nơi cho cuống vạt vốn ở ngay trên bề mặt gân, làm giảm tối thiểu tổn thương 

ở nơi cho vạt. Rạch đường da từ điểm xoay cho tới vết thương để vạt băng qua mà không bị tì đè, 

ghép da mỏng lên vùng này và vùng cho vạt da. 
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Trong giai đoạn đầu hậu phẫu có tình trạng ứ trệ tĩnh mạch mức độ trung bình và xẹp xuống 

sau 48 tiếng. Sau đó bệnh nhân lành hoàn toàn và sau 6 tháng thì vạt tương thích hoàn toàn với 

da chung quanh ở bàn chân. Bệnh nhân lại tiếp tục sử dụng giày dép và hoạt động như bình 

thường. 

Bàn luận 

Tổn thương thông nối động tĩnh mạch ở phần xa bàn chân đã được mô tả từ các tác giả khác, 

dù nó rất hiếm thấy ở vùng bàn chân, cách điều trị thường không khác gì so với vị trí khác trên 

cơ thể. Ngoài việc cắt bỏ trọn khối tổn thương, còn cần phải che phủ lại khuyết hổng phức tạp 

của phần mềm nhằm đảm bảo chức năng và tính thẩm mỹ, đặc biệt là ở các trường hợp đã vào 

giai đoạn phá hủy của tình trạng bệnh lý. 

Theo chúng tôi nhận thấy thì ngoài việc vị trí bất thường của thông động tĩnh mạch, trường 

hợp bệnh nhân này là một ngoại lệ khi vạt da trên mắt cá ngoài có thể che phủ ở xa được như thế, 

che cho cả mặt lòng và lưng ở phía xa bàn chân. Từ khi vạt này được mô tả lần đầu tiên bởi 

Masquelet năm 1988, vạt da cân thần kinh trên mắt cá ngoài là một lựa chọn tốt bên cạnh vạt da 

cân thần kinh hiển ngoài để che phủ cho vùng xa của bàn chân, thậm chí còn tốt hơn và có thể 

thay thế cho việc lựa chọn vạt tự do để che phủ mất mô mềm ở vùng đầu dưới cẳng chân, cổ chân 

và bàn chân. 

Sự cải tiến về kỹ thuật gia tăng sự tin cậy, và tính linh động, giảm tổn hại nơi cho vạt khi 

thực hiện theo kiểu cuống vạt ở phía xa, dạng vạt da có cuống cân mô dưới da. Điểm xoay có thể 

nằm ở vùng xương cổ chân, chúng tôi nhận thấy đây là vạt da mỏng, có diện tích lớn, có thể vươn 

tới che phủ phần xa của bàn chân, thậm chí còn vòng xuống che được cho mặt lòng ở phía xa bàn 

chân. 

Vùng cho vạt bị lõm vào thấy rõ là nhược điểm lớn nhất của vạt da này, đặc biệt là ở phụ 

nữ, nên cũng không thể dùng cho tất cả bệnh nhân được. Với những ca yêu cầu tính thẩm mỹ cao 

thì lựa chọn vạt tự do sẽ tốt hơn, nhìn chung biến chứng của vạt da trên mắt cá ngoài thì cũng 

tương đương với vạt da tự do, từ 5-20% ở các nghiên cứu với cỡ mẫu khác nhau và tùy vào kích 

thước, vị trí tổn thương. Hoại tử một phần vạt da (dưới 50% diện tích vạt da) là biến chứng hay 

gặp nhất, kế đến là hoại tử cả vạt da, tạo u thần kinh và sẹo xấu vùng cho vạt. Thế nên, trước khi 
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phẫu thuật cần tư vấn bệnh nhân rõ về việc có thể phải kéo dài thời gian điều trị nếu như gặp phải 

biến chứng hoại tử một phần vạt da hay các tổn hại có thể gặp ở nơi cho vạt. Về căn bản, nếu vạt 

trên mắt cá ngoài thất bại thì cũng phải tiến hành làm vạt tự do để che phủ khuyết hổng phần mềm 

cho bệnh nhân. 

Vạt da trên mắt cá ngoài và vạt cân thần kinh hiển ngoài là các lựa chọn phổ biến nhất để 

che phủ mất mô mềm vùng cổ chân bàn chân, cả hai đều linh hoạt và đa năng. Vạt trên mắt cá 

ngoài thì rất hữu ích để che phủ cho tổn thương ở mặt lưng và phần xa bàn chân trong khi vạt cân 

thần kinh hiển ngoài thì thường dùng để che phủ cho vùng cổ chân và quanh gót chân.  

Hiện tại thì vạt cân thần kinh hiển ngoài phổ biến hơn, ưu điểm chính là kỹ thuật bóc tách 

đơn giản và nhanh chóng hơn, nhưng nó lại không che được ở phía xa tốt như vạt trên mắt cá 

ngoài. Sẹo ở nơi cho vạt thì nó cũng như là vạt trên mắt cá ngoài nhưng ở phía sau cẳng chân, và 

việc khâu kín hoặc ghép da nơi cho vạt thì dễ thực hiện hơn. 

Ở bệnh nhân cụ thể này, lựa chọn điều trị của chúng tôi dựa trên giới hạn về động mạch nuôi 

bàn chân. Khoảng cách từ động mạch chày sau còn tốt cho tới bờ gần vết thương là 20cm, nó 

ngăn cản việc dùng vạt da tự do như vạt cánh tay ngoài. Mặt khác chúng tôi cũng không tự tin 

với các nguy cơ thất bại nếu nối cuống mạch vạt tự do kiểu tận bên vào động mạch duy nhất còn 

lại là động mạch mu chân. Vì thế nên chúng tôi quyết định sử dụng vạt da trên mắt cá ngoài kéo 

dài, và đã có kết quả tốt. Động mạch cổ chân ngoài xuất phát từ động mạch mu chân, một trong 

những nguồn nuôi chính cho tổn thương dòng chảy lớn lúc ban đầu, có thể đã góp phần tạo nên 

nguồn nuôi tốt cho vạt da của chúng tôi chọn. 

Chúng tôi nhận định rằng, bao gồm cả tổn thương bỏng sâu do phỏng điện, vạt da trên mắt 

cá ngoài cho thấy hiệu quả trong việc điều trị vết thương ở vị trí khó, xa của bàn chân. Nó là một 

trong những lựa chọn tối ưu nếu không thể dùng vạt tự do.  

 

 



Extended Lateral Supramalleolar Flap for
Very Distal Foot Coverage: A Case With
Arteriovenous Malformation

Hakan Agir, MD,1 Cenk Sen, MD,2 and Murat Onyedi, MD3

Arteriovenous malformation of the foot is very uncommon, and surgical closure after its treatment with
embolization and total excision may be challenging for the foot surgeon, particularly in distally localized
lesions. A popular method to cover these difficult wounds is free-tissue transfer, which is a highly
demanding procedure. Alternatively, distally based regional flaps have been occasionally reported for
clinical use in such distant foot defects. Herein, we present a 36-year-old female patient with a diagnosis
of arteriovenous malformation arising in the distal medial plantar and dorsal surfaces of the right foot.
After surgical resection of the vascular lesion preceded by a misapplied embolization procedure, an
extended lateral supramalleolar flap was successfully transferred to the defect area, covering it com-
pletely. Functional and aesthetic outcome was satisfactory after 6 months follow-up. Extended lateral
supramalleolar flap is a useful and reliable choice for distal foot reconstructions. (The Journal of Foot &
Ankle Surgery 46(4):310–313, 2007)

Key words: arteriovenous malformation, foot, supramalleolar flap

High-flow vascular anomalies (ie, arteriovenous malfor-
mations [AVMs]) have been rarely reported in the distal
lower extremity. Its true incidence remains unknown be-
cause of a paucity of related literature (1). Embolization
therapy alone or combined with surgical excision is the
common treatment modality for these lesions (1, 2). Total
surgical removal of AVMs may sometimes yield challeng-
ing defects in the foot and ankle region, exposing important
structures like bones, joints, ligaments, tendons, and neuro-
vascular bundles. In this situation, a well-vascularized tissue
transfer is generally required for a successful closure and
long-term satisfactory outcome. Alternative to microsurgi-
cal reconstructions, distally based regional flaps are usually
used for the same aim (3).

Herein, we present an interesting case report of an AVM
lesion localized in the right distal foot, resulting in a com-
plex defect after embolitherapy and surgery.

Case Report

A 36-year-old woman was seen because of a slowly
growing painful soft tissue mass of 8 months’ duration
proximal to the right big toe with an ulcer, which caused
periodic hemorrhage (Fig 1). The lesion was previously
misdiagnosed as a deep plantar infection involving the
distal foot. Various types of oral and intravenous antibi-
otics were administered, and different topical treatments
were applied, all of which failed. After palpation of a
significant thrill over the foot dorsum by a dermatologist,
an angiography of the lower extremity was immediately
undertaken, which confirmed an AVM involving mainly
the distal medial plantar and dorsal regions, adjacent to
the first metatarsophalangeal joint (Fig 2). It demon-
strated that medial plantar artery and dorsalis pedis artery
(DPA) were the main feeding vessels of the lesion. Clin-
ical examination showed a stage III (destruction) AVM
lesion according to Schobinger classification (4). Con-
trast magnetic resonance imaging indicated a deep inva-
sion into the base of the big toe and medial plantar
muscle groups.

As for the treatment, an embolization therapy 48 hours
before the surgical excision was performed. However, dur-
ing the procedure, because of a technical problem, posterior
tibial artery (PTA) was completely occluded at the level of
medial malleolus, leaving the DPA as the only artery nour-
ishing the foot. Thereafter, under tourniquet control, the
AVM lesion was surgically removed together with the great
toe. A very minute amount of the vascular lesion surround-
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ing the distal part of DPA was left behind to prevent any
vascular compromise of the distal foot, which was shown to
have disappeared at magnetic resonance imaging scanning
after the surgery.

The resultant defect, involving both dorsal and plantar
surfaces, extended deep into the distal plantar muscle
groups, and the first metatarsal bone was exposed (Fig 3).
Because of technical difficulties, which included a very long
vascular pedicle and risks of one-axis blood supply, the plan
was changed from a left ulnar forearm free-flap transfer to
regional flap coverage. An extended supramalleolar flap
with a skin paddle of 10 ! 6 cm was elevated from the mid
lateral one-third calf based on the lateral tarsal artery and
transferred to the defect, folding around the exposed first
metatarsal bone and covering both plantar and dorsal sur-
faces successfully (Fig 4). Superficial peroneal nerve was

divided and buried into the proximal muscle bellies. During
the procedure, a descending branch of perforating vessel
was carefully preserved in the deep fascia layer and fol-
lowed distally to the level of communicating lateral tarsal
artery arising from DPA. A meticulous dissection was per-
formed around the small branches over the capsuloligamen-
tous structures, allowing a pivot point just distal to the level
of tarsal sinus. Moreover, a dorsal superficial vein was
included into the pedicle. An adipofascial design was used
over the pedicle side, which allowed a primary closure over
the exposed tendons and minimized donor side morbidity.
A longitudinal skin incision was made over the dorsum of
the foot to allow a pressure-free pedicle transfer, and a skin
graft was used to cover the pedicle as well as the flap donor
site.

There was a mild venous congestion in the early period,
which subsided in 48 hours. The patient’s postoperative
recovery was uneventful, and flap adaptation was satisfac-
tory in her 6-month follow-up. She has begun wearing shoe
gear without a functional limitation (Fig 5).

FIGURE 1 Preoperative view of the arteriovenous malformation
lesion in the right distal foot.

FIGURE 2 Angiography view of the arteriovenous malformation
lesion.

FIGURE 3 Intraoperative view of the defect after near total resec-
tion of the arteriovenous malformation lesion.

FIGURE 4 Transfer of the extended supramalleolar flap to the
defect area. Note the distance of flap transfer.
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Discussion

AVM lesions of the distal lower extremity have been
previously well described (1, 5). Although it has been very
rarely seen in the foot, management in general does not
show a significant difference from the other parts of the
body. Aside from total surgical extirpation, a highly de-
manding part of the lesions’ treatment is the reconstruction
of resultant complex soft tissue defects in terms of func-
tional and aesthetic outcome, particularly in cases at the
destruction stage of the malformation (4).

To the best of our knowledge, besides having an uncom-
mon AVM location, this case is an extraordinary example of
lateral supramalleolar flap use for a very distal foot defect
coverage involving both surfaces. Since its description by
Masquelet et al in 1988, supramalleolar neurofasciocutane-
ous flap has become an alternative to sural flap, which
covers more distal areas of the foot even better and also acts
as a substitute for free flaps in the distal leg, ankle, and foot
soft tissue defects (3, 6–8). Refinements in the technique
increased its reliability and mobility while decreasing donor
side morbidity as a distally based flap with a compound vas-
cular pedicle and subcutaneous tissue design (9). With a pivot

point over the tarsal bone, our experience confirmed that a thin,
large flap could reach the most distal areas of the foot, and then
even turn downwards to cover distal plantar surface.

Obvious contour deformity of the donor site is a signif-
icant disadvantage of this versatile flap, particularly in fe-
male patients, and it may not be feasible for every patient.
A free-flap transfer might be a better choice in such cases.
Overall, its complication rates are comparable with those of
free flaps, ranging from 5% to 20% in different series
depending on the size and localization of the wound (3,
10–12). Partial necrosis (less than 50% of the flap’s surface
area) has been the most common complication followed by
total necrosis, neuroma formation, and poor donor side
scarring. Thus, before surgery, patients should be well in-
formed about a possible delayed wound healing due to
partial losses as well as the donor side morbidity of this
procedure. Basically, if the flap fails, it does not preclude
the use of a free flap as a secondary procedure.

Lateral supramalleolar and sural flaps are the two most
common fasciocutaneous flap alternatives for ankle and foot
defect coverage, both being pliable and versatile. The
former is very useful for coverage of the dorsal and distal
aspect of the foot, whereas the latter is commonly used for

FIGURE 5 Late postoperative view of the extended supramalleolar flap. (A) Plantar view. (B) Dorsal view. (C) Lateral view of the leg showing
the donor site.
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the ankle and heel region defects. Currently, sural flap is
much more popular, with the main advantage being an
easier and quicker flap elevation, but it does not cover as
distally as the supramalleolar flap. Its donor site scarring is
almost the same other than being localized on the posterior
aspect of calf. However, primary closure and skin grafting
are much more easily performed in sural flaps.

In this particular patient, our choice of treatment was con-
siderably affected by the anatomic limitation of the blood-
supplying vessels. The distance between the healthy blood
flow level in PTA and the proximal defect edge was nearly 20
cm, which precluded use of many favorable free-flap alterna-
tives like lateral arm flap because of the well-known limita-
tions. On the other hand, we did not feel confident for a risky
vascular anastomosis to DPA. Hence, a decision for a supra-
malleolar flap transfer with an extended pedicle dissection was
made, which gave a successful result. Lateral tarsal artery
branching from DPA, one of the main feeders of the high-flow
lesion, might have contributed to well vascularization of our flap.

In our limited experience, including a high-tension elec-
trical burn injury, supramalleolar flap is reliable in difficult
wounds of the foot and ankle region, which could be one of
the best alternatives if a free-flap transfer is not available.
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