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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. 

 

                              VẠT DA TRÊN MẮT CÁ NGOÀI 

                                                             Masquelet 1988 

Tóm tắt 

Nghiên cứu giải phẫu trên 40 cẳng chân tươi và ứng dụng lâm sàng ở 14 bệnh nhân, cho 

thấy sự tin cậy của vạt da được thiết kế ở 1/3 dưới ngoài cẳng chân. Nó được cung cấp bởi nhánh 

ra da, nhánh này xuất phát từ nhánh xuyên của động mạch mác- nhánh xuyên đi tiếp về phía xa, 

vào trước cổ chân và lưng bàn chân. Vạt da này có thể được dùng như vạt cuống ngược dòng, cho 

một cung xoay lớn để che phủ mặt lưng, bờ ngoài và mặt lòng bàn chân, sau gót và phía trong 

đầu dưới của cẳng chân 

 

 

Nhiều phương pháp phẫu thuật đã được mô tả để che phủ mất mô mềm bàn chân và quanh 

cổ chân. Thường dùng nhất là ghép da, vạt da tại chỗ, vạt da cuống đầu xa hay cuống đầu gần, 

vạt da chéo chân và vạt da tự do, vạt cơ tự do. Mục đích của báo cáo này nhằm để cho thấy giải 

phẫu và ứng dụng lâm sàng liên quan tới một vạt da mới dùng cho che phủ ở phần dưới cẳng chân 

và cổ chân, bàn chân. Vạt da trên mắt cá ngoài được thiết kế ở bờ ngoài đầu dưới cẳng chân, cung 

cấp máu bởi một nhánh tận của động mạch mác 

Phương pháp nghiên cứu 

Thực hiện trên 40 cẳng chân tươi, có bơm nhũ dịch màu, khảo sát các vòng nối quanh mắt 

cá ngoài và mạch máu cung cấp cho vùng da bờ ngoài phần dưới cẳng chân. Ứng dụng lâm sàng 

trên 14 bệnh nhân có mất mô mềm bàn chân, mắt cá hoặc phần dưới cẳng chân 
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Kết quả 

Nghiên cứu giải phẫu của chúng tôi chứng minh sự hằng định của động mạch cấp máu 

cho vùng da mắt cá ngoài. Nhánh xuyên có nguồn gốc từ động mạch mác ở phía sau màng liên 

cốt là chìa khóa của hệ thống cấp máu này. Nhánh này được mô tả trong các sách kinh điển về 

giải phẫu học nhưng chưa đầy đủ chi tiết để ứng dụng nó vào lâm sàng. 

Nhánh xuyên của động mạch mác này là hằng định và luôn trồi lên khỏi vách liên cốt giữa 

xương chày và xương mác ở vị trí phía bờ trên của dây chằng chày mác dưới, nó nằm cách mắt 

cá ngoài 5cm về phía đầu gần cẳng chân và luôn chia 2 nhánh ngày sau khi xuyên qua màng liên 

cốt: Nhánh nông ra da và nhánh sâu đi tiếp tục xuống dưới cổ chân. 

Nhánh đầu tiên (nhánh ra da) là động mạch xuyên vách cơ, nằm giữa cơ duỗi các ngón 

dài và cơ mác ngắn. Sau đó nó xuyên cân sâu và phân chia ở mô dưới da để cấp máu cho vùng 

da bờ ngoài nửa dưới cẳng chân. Sau khi xuyên cân sâu, động mạch ra da này tiếp tục đi hướng 

lên trên ở trong lớp mô dưới da của bờ ngoài cẳng chân. Nó cung cấp dinh dưỡng cho phần da có 

kích thước khoảng 12- 18cm chiều dài và 9cm chiều rộng. 

Nhánh thứ 2 (nhánh sâu đi xuống dưới cổ chân) tiếp tục đi xuống phía dưới cổ chân, đi 

trước mắt cá ngoài. Nó thông nối, ở vị trí biến động, với động mạch mắt cá ngoài của động mạch 

chày trước, rồi tiếp tục đi xuống bàn chân để cho ra các nhánh tận, tạo nên các thông nối với động 

mạch cổ chân, động mạch cổ chân ngoài, động mạch chày sau và các động mạch lòng bàn chân. 

Có 2 trường hợp chúng tôi không thấy động mạch với kích thước lớn mà biến đổi thành mạng 

mạch máu cung cấp máu cho vạt da. Nhánh nuôi da khác có thể xuất phát từ động mạch chày 

trước hoặc động mạch mác để cung cấp máu cho vùng da phía ngoài cẳng chân, nhưng cũng 

không cần phải bao gồm những nguồn máu này để thiết kế vạt da trên mắt cá ngoài.  

 

Các biến đổi giải phẫu về nguồn máu nuôi vạt da có thể gặp ở những dạng như: 

1. Sự không hằng định của nhánh phụ cấp máu cho vạt, tới từ động mạch chày trước 

2. Sự hiện diện của động mạch mác ở phía trước màng liên cốt 

3. Thông nối ở vị trí biến động của nhánh xuyên động mạch mác và động mạch mắt cá 

ngoài xuất phát từ động mạch chày trước 
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4. Sự hiện diện của mạng mạch nuôi vạt thay vì động mạch kích thước lớn ( 2 trường 

hợp) 

  Tuy nhiên, những biến đổi này không ảnh hưởng tới việc thiết kế vạt da. 

 

 

Thiết kế bóc tách vạt da trên mắt cá ngoài 

Dựa trên cuống mạch máu cho vạt da, có 2 loại nguồn máu nuôi, nhưng nhánh ra da cho 

vạt thì đều như nhau. Bờ thấp nhất của vạt da phải bao gồm điểm xuyên màng liên cốt của nhánh 

xuyên động mạch mác- nơi có thể sờ thấy ngoài da dễ dàng, là khe giữa gọng chày mác dưới 

Đầu gần của vạt da có thể kéo dài tới nửa chiều dài xương mác, thiết kế vạt da không được 

vượt quá bờ sau xương mác 

Bóc vạt thì phải gồm cả lớp cân sâu, rạch da ỏ bờ trước, bóc cho tới khi thấy được nhánh 

xuyên màng liên cốt ra trước của động mạch mác. Thần kinh mác nông nên để lại để không làm 

ảnh hưởng cảm giác mặt lưng bàn chân. 

Vạt da xoay 

Nguồn cấp máu là nhánh xuyên của động mạch mác, thông qua nhánh ra da. Trong kiểu 

vạt này, nguồn cấp máu là thuận dòng từ nhánh xuyên của động mạch mác, có thể xoay vạt như 

đảo da để che phủ khuyết mô mềm của 1/3 cẳng chân dưới hoặc phía trước cổ chân 

Vạt da có cuống đầu xa 

Cuống mạch máu tạo ra bởi sự tiếp tục của nhánh động mạch mác về phía xa, nó đi trước 

mắt cá và vào bàn chân. Nguồn cung cấp máu theo kiểu ngược dòng qua những thông nối ở phía 

xa. Cuống mạch máu có thể bóc tách rất xa, tới thông nối với động mạch cổ chân ngoài ở vùng 

xương cổ chân. Trong một vài trường hợp, có thể bóc tách cuống mạch tới lồi củ của xương bàn 

5. Cần phải cột nhánh mạch máu cấp máu cho vạt da có nguồn gốc từ động mạch chày trước. 

Nhánh xuyên màng liên cốt của động mạch mác cũng phải cột ở điểm trước khi nó chia nhánh ra 

da. Để cột được, đôi khi phải rạch màng liên cốt để quan sát động mạch mác rõ hơn. Khi bóc tách 

cuống tới các xương cổ chân thì cuống mạch có chiều dài trung bình khoảng 8cm, cho một cung 
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xoay rộng. Cuống mạch đầu xa luôn có một hay hai tĩnh mạch tùy hành lớn, đảm bảo việc dẫn 

lưu máu ra khỏi vạt da. 

 

 

Bàn luận 

Động mạch xuyên vách ra da của cẳng chân được nghiên cứu bởi Salmon và Carriquiry, 

cho rằng có sự hiện diện ở phía xa cẳng chân của động mạch trước ngoài xuyên vách ra da, gần 

như được chứa trong nửa dưới của vách liên cơ phía trước giữa cơ duỗi các ngón dài và cơ mác 

ngắn. Tuy nhiên, nó không phải luôn là nhánh động mạch đến từ nhánh xuyên động mạch mác. 

Thật ra, nhánh xuyên vách ra da này cung cấp hiệu quả lượng máu để nuôi vạt da nửa dưới cẳng 

chân ngoài. 

Nhiều vạt da tại chỗ và vạt da vùng được mô tả để che phủ mất mô mềm cổ chân và bàn 

chân. Vạt da mu chân và vạt da động mạch chày trước quặt ngược có cung xoay lớn và nó được 

cấp máu bởi động mạch chính của bàn chân. Vạt da động mạch mác có tính linh hoạt và cũng rất 

đáng tin nhưng cần bóc tách phần xa của động mạch mác để kéo vạt tới che vết thương bàn chân. 

Vạt da mu chân che phủ rất tốt cho vùng gót chân, cung xoay của nó bị giới hạn bởi  chiều dài 

của động mạch gan chân trong, và kích thước của vạt da không thể che hết vùng chịu lực ở gót 

chân. Vạt  da cuống đầu xa ở cẳng chân được sử dụng để che phủ khuyết hổng ở giữa và 1/3 dưới 

cẳng chân. Các tác giả người Bồ Đào Nha gần đây có mô tả vạt da cuống đầu xa bên trong ở cẳng 

chân, nó gần như tương phản với vạt da của chúng tôi. Điểm xoay ở giữa của 2 động mạch xuyên 

từ động mạch chày sau. Vạt da gót ngoài có kĩ thuật đơn giản để che phủ mất da gót. Chỉ định 

của vạt cơ  tại chỗ ít dùng vì cuống mạch ngắn. Chúng tôi tin rằng vạt da trên mắt cá ngoài từ bây 

giờ có thể được thêm vào danh sách các lựa chọn, ngoài lựa chọn là vạt da tự do có thể thực hiện 

ở phần lớn các trường hợp nhưng cần khâu nối vi phẫu cuống mạch máu. 

Những ưu diểm chính của vạt da trên mắt cá ngoài bao gồm: 

Kích thước lớn (15x9 cm ở người trưởng thành) 

Cuống vạt dài (8cm) và dễ bóc tách 

Điểm xoay có thể ở xa (xương cổ chân) và cho khả năng che phủ lớn.  




















