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1.Giới thiệu

• Chấn thương, vết thương bàn chân do tai nạn giao thông khá 
phổ biến, thường dẫn đến tình trạng nhiễm trùng, viêm xương 
nặng nề và dai dẳng.

• Thời gian điều trị lâu dài, kéo theo đó bệnh nhân không thể đi 
lại và làm việc, vì vậy việc điều trị dứt điểm một cách nhanh 
chóng được xem là ưu tiên hàng đầu. 

• Phẫu thuật viên phải luôn cân nhắc giữa phẫu thuật tháo bỏ 
một phần bàn chân với việc tái tạo để bảo tồn được cân bằng 
chịu lực của bàn chân. 



1.Giới thiệu:

• Để đạt được những mục tiêu trên thì phẫu thuật tái tạo sử dụng 
vạt da tự do có cuống mạch kèm theo mảnh xương là lựa chọn 
hàng đầu,

• Trong số các vạt da đáp ứng được yêu cầu trên, vạt da mạch 
xuyên động mạch mũ chậu nông kèm theo xương được chúng 
tôi lựa chọn với nhiều ưu điểm: vạt hỗn hợp da và xương tái 
tạo tốt những khuyết hổng phức tạp; cấu tạo mô dưới da mỏng, 
sau phẫu thuật đạt tính thẩm mỹ cao, không cần phẫu thuật lọc 
mỡ để đạt được chức năng vận động; vùng cho vạt ít tổn 
thương; sẹo đẹp, nằm ở vùng dễ che đậy.



2. Giải phẫu vạt  mạch xuyên động mạch mũ chậu nông

• Xuất phát từ động mạch đùi

Lambeau de SCIP : renouveau du site donneur inguinal ?Superficial Circumflex Iliac Artery 
Perforator flap (SCIP flap): Revival of the inguinal donor site?
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2.Giải phẫu vạt  mạch xuyên động mạch mũ chậu nông

Hong J.P.un S.H.  Ben-Nakhi M.Modified superficial circumflex iliac artery perforator flap and 
supermicrosurgery technique for lower extremity reconstruction: a new approach for moderate-sized 
defects.
Ann Plast Surg. 2013; 71: 380-383

Điểm mạch xuyên  chi phối ra da 



2.Giải phẫu vạt  mạch xuyên động mạch mũ chậu nông

Chimeric groin free flaps: Design and clinical application
Wai-Nang Chao M.D.  Po-Hui Wang M.D., Ph.D.  Bing-Ren Chen M.D.  Shiuan-Chih Chen M.D., Ph.D.

Ứng dụng của vat da
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2. Giải phẫu vạt  mạch xuyên động mạch mũ chậu nông



2.Giải phẫu vạt  mạch xuyên động mạch mũ chậu nông
Phân loại  động mạch mũ chậu nông

Figure 26 : AngioTDM pre-operatoire et representation schematique montrant la relation entre DCIA, SCIA, et 
SIEA. Type 1 (53,3%) SCIA separee de la SIEA et la DCIA de plus de 5mm. Type 2 (13,3%) SCIA proche de la 
DCIA avec une distance inferieure a 5 mm. Type 3 (13,3%) SCIA ayant un tronc commun avec la DCIA de plus de 
3mm. Type 4 (13,3%) SCIA ayant un tronc commun avec la DCIA de moins de 3mm. Type 5 (6,7%) tronc commun 
entre SCIA et SIEA. 1, DCIA ; 2, SCIA ; 3, SIEA ; 4, arteres femorales (Source : He Y, Jin S, Tian Z, Fang Z, Ma C, 
Tao X, et al. Superficial circumflex iliac artery perforator flaps imaging, anatomy et clinical applications in oral 
maxillofacial reconstruction. J Cranio-Maxillo-fac Surg Off Publ Eur Assoc Cranio-Maxillo-fac Surg. mars 2016) 
Collapse



2.Giải phẫu vạt  mạch xuyên động mạch mũ chậu nông
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4.Bàn luận

• Vết thương bàn chân không phải là một tổn thương hiếm gặp 
trong chấn thương. 

• Vì đặc điểm giải phẫu da mu bàn chân thường mỏng, vết 
thương vùng này thường dễ lộ gân, xương, và do đó rất dễ dẫn 
tới nhiễm trùng, viêm xương dai dẳng.  

• Điều trị nhiễm trùng bàn chân gây viêm xương tạo ra khuyết 
hổng cả mô mềm và xương rất khó giải quyết



4.Bàn luận

• Vết thương nhiễm trùng – viêm xương vùng bàn chân thường 
phải tháo bỏ ngón chân và sau điều trị còn lại những khuyết 
hổng mất xương, 

• Vị trí xương đốt bàn ngón 1 và ngón 5, vốn là vùng chịu lực của 
vòm dọc trong và ngoài gan chân . Việc tái tạo cấu trúc lại là 
hết sức cần thiết đối với cân bằng lực vùng bàn chân khi đi lại. 

• Lựa chọn điều trị, thì ghép xương có cuống mạch kèm vạt da 
che phủ là tối ưu đối với những vết thương khuyết hổng vừa da 
vừa xương, vừa che phủ được vết thương, tái tạo cấu trúc bàn 
chân, cung cấp lượng máu nuôi tốt giúp ích cho việc đẩy lùi 
nhiễm trùng tại chỗ .



4.Bàn luận

• Trong số các vạt da đảm bảo được yêu cầu trên, thì vạt da 
nhánh xuyên của động mạch mũ chậu nông có nhiều ưu điểm
hơn cả cho việc che phủ khuyết xương vùng bàn chân

• Về việc sử dụng vạt da kèm xương mào chậu để vửa che phủ 
các khuyết hổng mô mềm vửa khuyết hổng xương, theo y văn 
thấy đa phần các tác giả thường dùng nhiều cho tái tạo ung thư 
vùng mặt đặc biệt là tái tạo cho xương hàm dưới, 

• Việc dùng vạt da mạch xuyên động mạch mũ chậu nông 
(SCIAP) được Kosima mổ tả vào năm 2004 [2]. Thuận lợi của 
vạt da đó là kỹ thuật bóc tách nhẹ nhàng, sẹo có thể được che 
dấu thẩm mỹ.



5. Kết luận

Việc sử dụng vạt da xương có nối ghép mạch máu cũng đã đưa 
lại nhưng lợi ích nhất định cho việc điều trị khuyết hổng xương 
và phần mềm, và cũng đem lại sự phục hồi cho người bệnh tốt 
hơn.
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