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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Vạt bẹn (Groin flap) là một vạt tổ chức nằm ở vùng bẹn. Vạt có nguồn 

cấp máu từ động mạch mũ chậu nông và động mạch thượng vị nông là hai 

mạch máu tiêu biểu cho vùng này. 

Vạt bẹn dựa trên hệ thống động tĩnh mạch mũ chậu nông được Mc 

Gregor và Jackson mô tả năm 1972 [1],[2]. Daniel và Taylor năm 1973 đã thực 

hiện thành công chuyển một vạt da bẹn tự do che phủ khuyết hổng ở cẳng chân 

và vạt bẹn đã trở thành một trong những vạt tự do đầu tiên [3]. Đến năm 1975, 

qua rất nhiều các công trình nghiên cứu giải phẫu và ứng dụng các tác giả Taylor 

và Harii đều khẳng định quan điểm cho rằng vạt bẹn có 2 động mạch: động mạch 

mũ chậu nông và động mạch thượng vị nông cấp máu và cần phải lựa chọn động 

mạch nào lớn hơn để nối mạch vi phẫu  [4],[5]. 

Vạt động mạch thượng vị nông là vạt da vùng bụng dưới có cuống 

mạch là bó mạch thượng vị nông. Vạt đã được sử dụng từ năm 1862 cùng 

với các vạt da bụng khác theo kiểu vạt ngẫu nhiên. Đến năm 1976, vạt động 

mạch thượng vị nông chính thức ra đời với công bố nghiên cứu của tác giả 

Boeck là loại vạt mẫu trục. Năm 1991, tác giả Grotting người Mỹ đã lần đầu 

tiên sử dụng vạt động mạch thượng vị nông tự do để tái tạo vú [6]. Nhưng 

sau đó vạt ít được quan tâm sử dụng do sự lo ngại về tính không hằng định 

giải phẫu của cuống mạch.  

Vùng bẹn là nơi cung cấp chất liệu vạt có nhiều ưu thế do nguồn chất liệu 

dồi dào và phù hợp với nhiều nơi nhận trên cơ thể, lại gây tổn thương rất ít tại 

nơi lấy vạt. Vạt có ưu điểm về chất liệu phong phú, nơi cho vạt được giấu kín, 

vùng lấy vạt được khâu da trực tiếp, kỹ thuật đơn giản và đặc biệt là ưu thế của 

nó về kết quả thẩm mỹ tại cả nơi nhận vạt và nơi cho vạt với tổn thương nơi 

lấy vạt ở mức thấp nhất [7].  

Theo các y văn trên thế giới và trong nước, động mạch mũ chậu nông và 

động mạch thượng vị nông đã được mô tả khá kỹ song chủ yếu tập trung vào mô 

tả nguyên ủy, định hướng, liệt kê nhánh bên, nhánh tận và chi phối. Hơn nữa, vấn 
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đề mối tương quan giữa hệ mạch mũ chậu nông và thượng vị nông cấp máu cho 

vạt bẹn vẫn còn nhiều ý kiến trái ngược chưa được giải thích thỏa đáng.  

Ở Việt Nam, có rất nhiều tác giả nghiên cứu đặc điểm giải phẫu vạt vùng 

bẹn: như Nguyễn Huy Phan nghiên cứu vạt da bẹn năm 1979 [8], nghiên cứu 

của Nguyễn Văn Huy năm 1999 [9], Nguyễn Tài Sơn năm 2005 [10], Trần 

Thiết Sơn năm 2009 [11], và gần đây nhất là nghiên cứu của Trần Văn Dương 

về ứng dụng vạt bẹn tự do trong điều trị khuyết hổng mô mềm  [12],[13] … 

Những kết quả nghiên cứu trên đã giải thích về giải phẫu và ứng dụng vạt bẹn 

trong phẫu thuật tạo hình. Tuy nhiên các nghiên cứu đều chỉ tập trung vào các 

mạch mũ chậu nông, các khía cạnh liên quan đến các mạch thượng vị nông 

chưa được làm rõ. 

Hiện nay ở Việt Nam chưa thấy có báo cáo nào về vai trò của động mạch 

thượng vị nông trong việc tăng khả năng cấp máu để mở rộng vạt bẹn cũng như 

về sự lựa chọn động mạch thượng vị nông làm cuống mạch của vạt bẹn. Trước 

thực tế trên, chúng tôi nhận thấy việc  nghiên cứu và ứng dụng mạch thượng vị 

nông nhằm mở rộng áp dụng vạt bẹn một cách có hiệu quả để phẫu thuật tạo 

hình điều trị những khuyết phần mềm là một nhu cầu thực tiễn, mang tính thời 

sự và có ý nghĩa khoa học. Xuất phát từ thực tế trên, chúng tôi thực hiện 

nghiên cứu đề tài "Nghiên cứu giải phẫu mạch máu vạt bẹn và đối chiếu với 

ứng dụng trong phẫu thuật tạo hình” nhằm 2 mục tiêu sau: 

1. Khảo sát giải phẫu mạch máu vạt bẹn trên người Việt trưởng thành.  

2. Đối chiếu giải phẫu vạt bẹn với ứng dụng trong phẫu thuật tạo hình. 
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Chương 1 

TỔNG QUAN 

1.1. Giải phẫu  

1.1.1. Hệ thống động tĩnh mạch mũ chậu nông  

1.1.1.1. Động mạch mũ chậu nông (ĐMMCN) [14],[15],[16] 

 Nguyên uỷ và các dạng thân chung  

Giải phẫu kinh điển mô tả ĐMMCN tách ra từ mặt trước động mạch đùi 

tại vị trí khoảng 1-3 cm dưới dây chằng bẹn (DCB), nhưng lại không đề cập 

đến tình trạng xuất phát riêng hay có thân chung với động mạch thượng vị 

nông (ĐMTVN) như thế nào. Có 1-2 tĩnh mạch (TM) đi kèm với động mạch 

(ĐM). 

 Đường đi - Liên quan  

- ĐM chạy về phía gai chậu trước trên ở dưới mạc đùi và thường chia thành 

hai nhánh nông và sâu trong phạm vi 1,5 cm cách nguyên ủy. 

Nhánh nông chạy ngay vào mô dưới da và đi song song phía dưới DCB 

khoảng 2 cm. Nhánh sâu tiếp tục đi dưới mạc đùi theo hướng song song với 

DCB và dưới DCB 1,5 cm. Nó bắt chéo thần kinh bì đùi ngoài, tách các nhánh 

vào cơ may rồi xuyên qua mạc đùi ở bờ ngoài cơ may. Từ đây, nó tiếp tục đi ra 

ngoài trong mô dưới da và tách các nhánh nhỏ đi vào mào chậu. Nhánh sâu to 

hơn và có mặt ở 100% trường hợp [17]. Nhánh sâu có thể chỉ còn là một nhánh 

nhỏ sau khi đi qua mạc đùi hoặc có thể hoàn toàn đi dưới mạc đùi. 

 Kích thước 

Y văn kinh điển ghi nhận ĐMMCN có đường kính trung bình khoảng 

1-2 mm. 

 Thông nối 

ĐMMCN thông nối với các nhánh của ĐM mũ chậu sâu, ĐM cơ căng 

mạc đùi, ĐMTVN, ĐM mông trên. 
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 Diện tích cấp máu 

ĐMMCN cấp máu cho da và tổ chức dưới da vùng bẹn. Các kích thước 

vạt da bẹn dựa trên ĐMMCN lớn nhất được lấy trên lâm sàng là 22 x 31cm 

theo Strauch [18] và 18 x 28 cm theo Webster [19], lớn hơn rất nhiều so với 

vùng nhuộm màu lớn nhất trên xác tươi (13 x 20 cm) [20]. 

 Theo các công trình nghiên cứu 

Thông tin về các đặc điểm giải phẫu của ĐMMCN vẫn còn nhiều khác 

biệt giữa các thời kỳ. Trước đây, ĐMMCN vẫn được coi là kém hằng định về 

giải phẫu và thường được cho là nhỏ, nhưng các nghiên cứu trong những năm 

gần đây lại cho thấy nó có tỷ lệ sự hiện diện cao và kích thước ĐM được cho 

là đủ lớn cho nối vi phẫu, đủ điều kiện để làm cuống vạt cho vạt bẹn tự do, kể 

cả vạt tự do mạch xuyên ĐMMCN. 

Năm 1979, Nguyễn Huy Thọ đã phẫu tích 25 vạt da bẹn đã ghi nhận 

ĐMMCN trực tiếp tách riêng ra từ ĐM đùi trong 16 tiêu bản, từ ĐM đùi nông 

4 tiêu bản và có thân chung với ĐMTVN 5 tiêu bản. Kích thước trung bình 

ĐMMCN ở đoạn gốc là 1,35 ± 0,32 mm [8]. 

Nghiên cứu của Strauch B. và Yu HL [18] mô tả ĐMMCN tách ra từ mặt 

trước ĐM đùi ở khoảng 3cm dưới DCB, 48% trường hợp ĐMMCN và 

ĐMTVN có thân chung; 52% có thân riêng, ĐMMCN có đường kính trung 

bình 1,4 mm (0,8 – 3,0 mm). 

Theo Katai và cộng sự (cs) [21] nghiên cứu trên 50 tiêu bản, ĐMMCN 

hiện diện trong 50/50 trường hợp, 63,6% ĐMMCN có thể tách ra có thân 

riêng và 36,4% có thân chung với ĐMTVN. Nếu có thân riêng thì ĐMMCN 

thường ở xa hơn ĐMTVN 1 - 2 cm tính từ DCB, đường kính ĐMMCN trung 

bình là 1,6 ± 0,4 mm.  

Trong nghiên cứu giải phẫu của Cassio V Penteado [22] trên 61 tiêu bản 

(43 xác cố định formol) từ 2 bên bẹn (29 bên phải và 32 bên trái) của cả hai 

giới  người trưởng thành (48 nam và 13 nữ), da trắng, da đen, lứa tuổi khác 
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nhau 30-70 tuổi.  Kết quả cho thấy các mẫu đều có sự hiện diện ĐMMCN, tỷ 

lệ tách trực tiếp từ ĐM đùi là 83,3% số trường hợp. Số còn lại 16,7%, có thể 

tách từ ĐMMCS (6,6%), từ ĐM mũ đùi ngoài (ĐMMĐN) (6,6%) và từ ĐM 

đùi sâu (ĐMĐS) (3,3%). ĐMMCN phát sinh từ một thân chung với ĐMTVN 

chiếm 41,7% điểm xuất phát của ĐMMCN từ ĐM đùi nằm ở mức 1,4 cm dưới 

DCB, đường đi của ĐMMCN là gần như song song với DCB. 

Chuang và cs [23] nghiên cứu trên mẫu 73 vạt bẹn tự do thấy tỷ lệ hiện 

diện ĐMMCN là 100%, ĐMMCN tách trực tiếp từ ĐM đùi ở khoảng 2 – 3cm 

phía dưới DCB trong 58% trường hợp, hoặc tách từ thân chung với ĐMTVN 

trong 32% trường hợp. Đường kính ĐM trung bình 1 mm, chiều dài cuống 

mạch trung bình 4 – 7 cm. 

Dong Hoon Choi và cs [24] vi phẫu tích làm mỏng vạt bẹn che phủ 

khuyết hổng vùng hàm mặt cho 6 bệnh nhân, thấy tỉ lệ hiện diện của ĐMMCN 

là 100%, đường kính trung bình 0,7 mm, cuống mạch dài trung bình là 4,6 cm. 

Raphael Sinna và cs [25] nghiên cứu với mẫu 20 tiêu bản thấy tỉ lệ 

ĐMMCN hiện diện 20/20 (100%), đường kính ĐM trung bình 1,9  0,6 mm, 

khoảng cách từ gốc đến DCB khoảng 3,2 cm; 5 trường hợp gốc cách điểm 

giữa  DCB trong vòng 1cm, trong vòng 2 cm có 7 trường hợp và 18 trường 

hợp có thân chung với ĐMTVN. 

Sol và CS (2013) [26] nghiên cứu trên 68 tiêu bản của 34 xác ướp formol, 

kết quả cho thấy ĐMMCN tách ra từ ĐM đùi là 69,12%, còn lại 30,88% tách 

ra từ ĐMMĐN, ĐM mũ chậu sâu, ĐMĐS. ĐMMCN và ĐMTVN có thân 

chung là 20,59%. Khi ĐMMCN và ĐMTVN có nguyên ủy riêng biệt từ ĐM 

đùi, đường kính trung bình của ĐMMCN là 1,42 mm. Trong trường hợp chỉ có 

ĐMMCN mà không có ĐMTVN, với những trường hợp tách từ ĐM đùi thì 

đường kính trung bình của ĐMMCN tại nguyên ủy là 1,35 mm (0,9 – 2 mm). 
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Nguyễn Văn Huy [9] khảo sát trên 56 tiêu bản phẫu tích vùng bẹn thấy 

ĐMMCN hiện diện ở 56/56 tiêu bản, ĐMTVN hiện diện ở 38/56 tiêu bản 

(67,8%), một trường hợp có 2 ĐMMCN. Tác giả coi bất cứ nhánh da nào từ 

ĐM đùi chạy về phía gai chậu trước trên theo hướng song song với DCB là 

ĐMMCN, những ĐM da chạy lên da bụng và bắt chéo DCB trong phạm vi 3 

cm ngoài điểm giữa DCB là ĐMTVN. ĐMMCN tách ra từ ĐM đùi gặp ở 

43/56 tiêu bản (76,8%), từ các nhánh của ĐM chậu ngoài và ĐM đùi gặp ở 

13/56 tiêu bản. 

1.1.1.2. Tĩnh mạch mũ chậu nông (TMMCN) 

Hệ thống tĩnh mạch nông vùng bẹn bao gồm hai loại, một loại là 

TMMCN nằm ở lớp nông hơn so với ĐMMCN, TM này không đi tuỳ hành với 

ĐM và thường dẫn lưu về TM đùi hoặc TM hiển lớn ở vị trí gần hố bầu dục, 

loại còn lại là TM tuỳ hành đi kèm với ĐMMCN tương ứng và thường dẫn lưu 

về TM đùi hoặc đôi khi về hành TM hiển. 

Timothy M. và cs [27] ghi nhận TMMCN thường hiện diện dưới dạng là 

một TM riêng lẻ trong 54,6%, dưới dạng hai TM tùy hành ĐMMCN trong 

36,4%. Trường hợp TMMCN là một nhánh độc lập, hướng đi của nó không 

liên quan với hướng đi của ĐMMCN, TMMCN thường nằm ở phía trong và ở 

lớp nông hơn so với ĐMMCN, TMMCN đa số dẫn lưu về hành TM hiển nhiều 

hơn là về TM đùi. Hai TMMCN tùy hành ĐMMCN thường nối với nhiều 

nhánh TM khác, và đa phần dẫn lưu về hành TM hiển. Đường kính trung bình 

của TMMCN là 1,6 mm. 

Berish và Han-Liang Yu [28] mô tả chi tiết hệ TM vùng bẹn thấy có một 

TMMCN độc lập và 1 đến 2 TM tuỳ hành đi kèm ĐMMCN. TMMCN ở nông 

hơn, dẫn lưu cho vùng da và dưới da, đổ vào hành TM hiển cùng với tĩnh 

mạch thượng vị nông (TMTVN), hoặc có thể đổ vào riêng biệt hoặc có thân 

chung (50 – 60%). TMMCN có kích thước lớn hơn các TM tuỳ hành và là 

đường dẫn lưu chính cho vùng da bụng dưới. Các TM tuỳ hành ở lớp sâu hơn 

cùng với TMMCN và đổ về TM đùi.  
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Theo nghiên cứu của  Strauch B. và Yu H.L năm 2006 [18], kích thước của 

TMMCN đo được vào khoảng 1 mm. Kích thước của TMMCN sẽ lớn hơn nếu 

chung thân với các TM khác, nếu có thân chung với TMTVN và đổ vào hành TM 

hiển thì đường kính trung bình là 2,5 mm (1,2 – 5,0 mm) và nếu đổ vào hành TM 

hiển với thân riêng thì đường kính TMMCN trung bình là 2,0 mm. 

1.1.1.3. Đặc điểm giải phẫu động - tĩnh mạch mũ chậu nông trên các 

phương tiện chẩn đoán hình ảnh. 

Năm 2011, Fukaya E. và cộng sự [29]  khảo sát phim chụp cắt lớp vi tính 

vùng bẹn bụng  trên 17 bệnh nhân chuẩn bị phẫu thuật tạo hình. Tác giả ghi 

nhận ĐMMCN có trong 31 trường hợp (91,2%), ĐMTVN hiện diện trong 22 

trường hợp (64,7%). 8/22 trường hợp (36,4%) ĐMMCN và ĐMTVN có thân 

chung và kích thước trung bình của ĐMMCN là 1,4 ± 0,4 mm. 

 

Hình 1.1. Ba vùng khảo sát các động mạch vùng thành bụng trước  

ở ngang mức dây chằng bẹn và ở ngang mức gai chậu trước trên. 

* Nguồn: theo Fukaya E. [29] 
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Năm 2011, Stocca và cộng sự với nghiên cứu có cỡ mẫu n=174, được 

chụp cắt lớp vi tính mạch máu có cản quang đã cho thấy ĐMMCN hiện diện 

47% trường hợp, cả 2 bên là 19 trường hợp (40%), 1 bên 28 trường hợp (60%) 

có đường kính lớn hơn 1,5 mm (24%) [30]. 

 
 

Hình 1.2. Phim chụp cắt lớp vi tính cho thấy ĐMMCN và ĐMMCS. 

* Nguồn: theo T.Stocca [30] 

 

Hình 1.3. Sự hiện diện của ĐMMCN, ĐMTVN 

(vị trí mũi tên hồng). 

* Nguồn: theo T. Stocca [30] 

Y.He và cs [31] chụp cắt lớp vi tính mạch máu đa dãy trước phẫu thuật tái tạo 

vùng hàm mặt bằng vạt mạch xuyên từ ĐMMCN. Nghiên cứu đã cung cấp một số 

kết quả về ĐMMCN và TMMCN trên phim chụp cắt lớp như sau: 
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- Tỉ lệ hiện diện của ĐMMCN, TMMCN ở cả hai bên 100%. 

- Đường kính trung bình của ĐMTVN khi có hiện diện: 0,8 mm, dài 10,5 cm 

- Đi kèm ĐMMCN luôn có 1 TM nông dưới da cùng bên. 

 

Hình 1.4. Cấu trúc ba chiều của vùng bẹn trên phim chụp cắt lớp. 

Mũi tên đỏ: nhánh nông của ĐMMCN phải. Mũi tên xanh: nhánh sâu  

của ĐMMCN phải. Mũi tên đen: nhánh nông của ĐMMCN bên trái.  

Theo Y.He và cs [31] 

Bên cạnh chụp cắt lớp  mạch máu, siêu âm cũng là một công cụ hữu dụng 

để xác định vị trí và kích thước động – tĩnh mạch mũ chậu nông. Tác giả 

Kensuke Tashiro và cs [32] dùng siêu âm Doppler màu khảo sát 11 vạt 

ĐMMCN và ghi nhận các kết quả dưới đây: 

- TM tuỳ hành đi kèm ĐM nhỏ so với TM nông. 

- Có tỉ lệ nghịch nhẹ giữa đường kính TMMCN và đường kính TMTVN 

ở cùng bên, nhưng không có ý nghĩa thống kê. 

- Có tương quan giữa đường kính TMMCN hai bên. Nếu tìm thấy 

TMMCN có đường kính lớn ở bên nửa thành bụng này thì cũng có nhiều khả 

năng tìm thấy TMMCN có đường kính lớn ở bên đối diện. 

- Nếu ĐM có đường kính lớn ở một bên thành bụng thì TM cùng bên 

thường cũng lớn. Hai động, tĩnh mạch lớn này không đi kèm với nhau. 
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Hình 1.5. Hình ảnh siêu âm màu 2 nhánh nông và sâu của ĐMMCN 

* Nguồn Kensuke Tashiro [32] 

Tác giả Shufang Jin [33] dùng Doppler màu để xác định mạch xuyên của 

ĐMMCN sử dụng để che phủ khuyết hổng phần mềm da và niêm mạc miệng 

thấy đường kính trung bình của ĐMMCN là 0,6 mm và TMMCN có kích 

thước là 1,1 mm. Chiều dài trung bình cuống ĐM là 6,9 cm, và chiều dài của 

TM là 7,3 cm. Kích thước vạt dao động 30-63 cm2, và độ dày vạt trung bình là 

1,4 cm (khoảng 1,3-1,5 cm). 

 

Hình 1.6. Đường đi, kích thước và vận tốc dòng máu ĐMMCN đã được 

theo dõi bởi màu siêu âm Doppler màu. 

Nguồn theo Shufang Jin và cs [33] 
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1.1.2.  Hệ thống động tĩnh mạch thượng vị nông 

1.1.2.1 Động mạch thượng vị nông (ĐMTVN) [14], [15], [16] 

 Nguyên uỷ 

Giải phẫu kinh điển mô tả ĐMTVN tách ra từ mặt trước ĐM đùi tại vị trí 

khoảng 1cm dưới DCB, nhưng lại không đề cập đến nguyên uỷ riêng biệt hay 

có thân chung với ĐMMCN như thế nào. Có 1đến 2 TM đi kèm với ĐM. 

 Đường đi - Liên quan 

- Sau khi chui qua mạc sàng, vượt lên qua mặt trước DCB, ĐMTVN đi 

lên giữa hai lớp của mạc nông dưới da tới vùng rốn. 

- Liên quan với các dây thần kinh: vùng bẹn bụng chủ yếu liên quan đến 

thần kinh chậu hạ vị và thần kinh chậu bẹn bắt nguồn từ đám rối thắt lưng, đi 

song song với nhau trong lớp giữa các cơ rộng và song song trên DCB 1cm, 

xuống vùng bẹn sinh dục. Như vậy các dây thần kinh này nằm sâu hơn lớp của 

bó mạch thượng vị nông (TVN) và có thể tránh bị tổn thương khi đường rạch 

lấy cuống mạch và vạt ĐMTVN ở cao hơn trên DCB trên 2cm như đường 

Pitanguy. 

 Kích thước 

Y văn kinh điển chỉ ghi nhận ĐMTVN có đường kính trung bình khoảng 

1- 2 mm. 

 Phân nhánh 

ĐMTVN cho nhánh cấp máu cho đám hạch bạch huyết bẹn nông, nhánh 

cho mạc nông dưới da và nhánh cho da.  

 Thông nối 

ĐMTVN thông nối với các nhánh của ĐM thượng vị dưới (inferior 

epigastric) và với ĐMTVN bên đối diện. 
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 Diện tích cấp máu 

ĐMTVN cấp máu cho da và tổ chức dưới da vùng hạ vị. Phạm vi cấp máu 

mỗi bên thường ngang từ gai chậu trước trên (GCTT) đến đường giữa hoặc hiếm 

khi vượt qua đường giữa sang bờ ngoài cơ thẳng bụng bên đối diện, phía trên lên 

đến ngang rốn và phía dưới đến gò mu. Diện tích khoảng 140 ± 100cm2 . 

 Theo các công trình nghiên cứu 

Trên thế giới dù cho đã có rất nhiều báo cáo về việc sử dụng vạt ĐMTVN 

[5],[34],[35],[36] tuy nhiên tất cả các nghiên cứu này đều đề cập đến tính kém 

hằng định của ĐMTVN. Để giải quyết vấn đề này, nhiều tác giả đã tiến hành 

khảo sát đặc điểm giải phẫu của ĐMTVN trên xác người, trên lâm sàng và cả 

trên các phương tiện khảo sát cận lâm sàng và đưa ra những kết quả như sau: 

- Theo Strauch B. và Yu HL [28] ĐMTVN tách ra từ mặt trước ĐM đùi ở 

khoảng 1cm dưới dây chằng bẹn, 48% trường hợp ĐMTVN và ĐMMCN có 

thân chung; 17% có thân riêng và 35% không có ĐMTVN mà chỉ có ĐMMCN 

với đường kính trung bình 1,4 mm (0,8 - 3,0 mm), bù trừ hoàn toàn cho sự 

vắng mặt của ĐMTVN. ĐMTVN có đường kính trung bình khoảng 1,4 mm. 

- Theo Fukaya và cs [29] (mẫu n=17), ĐMTVN hiện diện trong 64,7% 

trường hợp, 63,6% ĐMTVN có thể tách ra có thân riêng và 36,4% có thân chung 

với ĐMMCN. Nếu có thân riêng thì ĐMMCN thường ở xa hơn ĐMTVN 1 - 2 

cm tính từ DCB, đường kính ĐMTVN trung bình là 1,6 ± 0,4 mm. 

- Taylor G.I. [37] nghiên cứu trên 22 mẫu tiêu bản, cho thấy ĐMTVN 

hiện diện  lên đến 65% trường hợp, tỉ lệ ĐMTVN có thân chung với ĐMMCN 

là 18%, đường kính ĐM trung bình 1,9 mm, cuống mạch dài 5,2 cm. 

- Gagnon và cs [6] nghiên cứu trên mẫu 65 xác thấy tỷ lệ hiện diện ĐMTVN 

là 65%, 35% trường hợp không có hoặc có ĐMTVN giảm sản. ĐMTVN tách 

trực tiếp từ ĐM đùi ở khoảng 2 – 3 cm phía dưới DCB trong 17% trường hợp, 

hoặc tách từ thân chung với ĐMMCN trong 48% trường hợp. Đường kính ĐM 

trung bình 1,6 mm, chiều dài cuống mạch trung bình 4 – 7 cm. 
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- Allen R. [38] (mẫu n=100) thấy tỉ lệ hiện diện của ĐMTVN là 72%, có 

thân chung với ĐMMCN 79%, đường kính trung bình 1,9 mm, cuống mạch 

dài 7 – 11 mm. 

- Reardon và cs [39] nghiên cứu trên 22 xác với số tiêu bản bẹn là 40, 

thấy tỉ lệ ĐMTVN hiện diện 20/22 xác (91%), đường kính ĐM trung bình 1,9 

mm, khoảng cách từ nguyên uỷ đến DCB khoảng 5,2 cm; nguyên uỷ cách 

điểm giữa DCB trong vòng 1cm ở 15 xác, trong vòng 2 cm ở 17 xác. 18 tiêu 

bản ĐMTVN có thân chung với ĐMMCN hoặc ĐM thẹn. 

- Mahdi Fathi và cs [40] khảo sát trên 20 xác tươi cho biết tỉ lệ hiện diện 

ĐMTVN là 95%, 57,9% ĐMTVN tách ra độc lập từ ĐM đùi, hoặc có thân 

chung với ĐMMCN (18,4%), thân chung với ĐM thẹn ngoài (5,3%), thân 

chung với ĐM đùi nông (13,2%). Có 86,8% trường hợp tìm thấy ĐMTVN ở 

điểm cách điểm giữa DCB trong vòng 1cm. Chiều dài trung bình của ĐMTVN 

là 3,04 ± 1,73 cm (0,5 – 7,0cm). Đường kính ĐMTVN 1,45 ± 0,35mm (0,7 – 

2,1 mm). ĐMTVN là một ĐM cấp máu trực tiếp cho da, có nguyên uỷ từ mặt 

trong ĐM đùi, nằm ở khoảng 2cm dưới DCB. Diện tích cấp máu của ĐMTVN 

trung bình là 140 ± 100cm2, diện tích này thường có dạng cong hình elipe, ở 

khoảng 5cm phía trên mào chậu. Do đó vạt ĐMTVN thường bắt đầu từ gai 

chậu trước trên đến bờ ngoài cơ thẳng bụng, hoặc từ rốn đến củ mu.  

1.1.2.2. Tĩnh mạch thượng vị nông (TMTVN) 

- Costa M.A và cs [41] ghi nhận TMTVN nằm nông phía trên cân Scarpa 

và đi gần như song song ở phía trên cơ thẳng bụng, dẫn lưu máu TM vùng hạ 

vị. Ở phía trên, TMTVN có đường kính trung bình khoảng 1,8 mm và có các 

nhánh dẫn lưu máu về TM ngực – thượng vị (thoracoepigastric vein), các 

nhánh này đi chếch qua hạ sườn để đổ vào TM ngực ngoài, rồi về TM nách. Ở 

phía dưới, thân chính TMTVN nằm cách gai chậu trước trên khoảng 9 cm, có 

đường kính trung bình 2 mm, TM đi trên DCB và đổ vào hố bầu dục, nối với 

hệ TM sâu qua TM hiển hoặc TM đùi. 
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- Blondeel P.N. và cs [42] thấy rằng TMTVN nằm ngay phía trên cân 

Scarpa, đường kính trung bình 1,5 – 2,2 mm. Luôn có nhánh nối giữa TMTVN 

và TM thượng vị dưới, các nhánh này đi theo các động mạch xuyên theo 

hướng vào trong và xuống dưới. Các nhánh tĩnh mạch xuyên từ TM thượng vị 

dưới luôn luôn nối với TMTVN bên tương ứng chứ không bao giờ nối với các 

nhánh xuyên khác của cùng hệ TM thượng vị dưới. 36% trường hợp các nhánh 

phía trong của TMTVN không vượt quá đường giữa, trong các trường hợp này 

sự dẫn lưu TM của vạt được thực hiện qua đám rối TM dưới da; đa số (45%) 

trường hợp các nhánh phía trong của TMTVN nối với bên đối diện bằng một 

mạng lưới mao mạch nhỏ và ở lớp sâu; chỉ 18% trường hợp TMTVN nối trực 

tiếp với TM bên đối diện bằng một nhánh lớn băng ngang đường giữa; điều 

này giải thích được hiện tượng tắc nghẽn dẫn lưu máu TM có thể xảy ra ở 

phần vạt lấy quá đường giữa tính từ trục mạch chính, và hiện tượng này có thể 

xảy ra rất khác nhau trên từng bệnh nhân và không thể tiên đoán trước được. 

Khi lấy các vạt vùng bụng dưới, cần bảo tồn TMTVN khi TM này có kích 

thước lớn bất thường, ngay cả khi lấy vạt TRAM. 

- Rozen và cộng sự [43] thấy có những động tĩnh mạch nhỏ kết nối hệ 

mạch nông và hệ mạch sâu. Khi có các TM nhỏ kết nối thì dòng chảy theo 

hướng đảo ngược là từ hệ TM nông qua các TM tùy hành tới hệ TM sâu. 

Trong trường hợp này các TM tùy hành thường có khẩu kính trên 1 mm. 

Trường hợp ngược lại thường gặp hơn khi thấy TMTVN lớn hơn 1,5 mm ở 

ngay mức DCB thì dòng chảy sẽ theo chiều đổ về hệ TMTVN. Sự thông nối 

TMTVN qua đường giữa thường là 1 nhánh, hiếm khi có 2 – 3 nhánh. 

- Reardon C.M. và cộng sự [39] ghi nhận TMTVN thường hiện diện dưới 

dạng là một TM riêng lẻ trong 54,6%, dưới dạng hai TM tùy hành ĐMTVN 

trong 36,4% và dưới dạng có cả hai TM là 4,5%, không có TMTVN trong 

4,5%. Trường hợp TMTVN là một nhánh độc lập, hướng đi của nó không liên 
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quan với hướng đi của ĐMTVN, TMTVN thường nằm ở phía ngoài và ở lớp 

nông hơn so với ĐMTVN, TMTVN đa số dẫn lưu về hành TM hiển nhiều hơn 

là về TM đùi. Hai TM tùy hành ĐMTVN thường nối với nhiều nhánh TM 

khác, và đa phần dẫn lưu về hành TM hiển. Đường kính trung bình của 

TMTVN là 2,1mm, chiều dài mạch trung bình 6,4 cm. 

- Berish và Han-Liang Yu [28] mô tả chi tiết hệ TM vùng hạ vị gồm có 

một TMTVN độc lập và 1 đến 2 TM tuỳ hành đi kèm ĐMTVN. TMTVN ở 

nông hơn, dẫn lưu cho vùng da và dưới da, đổ vào hành TM hiển cùng với 

TMTVN, hoặc có thể đổ vào riêng biệt hoặc có thân chung (50 – 60%). 

TMTVN có kích thước lớn hơn các TM tuỳ hành và là đường dẫn lưu chính 

cho vùng da bụng dưới. Các TM tuỳ hành ở lớp sâu hơn cùng với ĐMTVN và 

đổ về TM đùi. Đường kính của TMTVN khoảng 2,1 mm. Đường kính của 

TMTVN sẽ lớn hơn nếu đổ vào hành TM hiển, nếu có thân chung với 

TMMCN thì đường kính trung bình là 2,5 mm (1,2 – 5,0 mm) và nếu đổ vào 

hành TM hiển với thân riêng thì đường kính trung bình là 2,0 mm. 

- Mahdi F. và cs [44] khảo sát trên 20 xác tươi cho kết quả tỉ lệ hiện diện 

TMTVN là 100%, có thể có một TMTVN duy nhất dẫn lưu máu về hành TM 

hiển (60%) hoặc có hai TMTVN tùy hành với ĐMTVN dẫn lưu về hành TM 

hiển (40%) ở vị trí ngay giữa hoặc phía trong điểm giữa DCB, chiều dài của 

TMTVN là 5,45 ± 2,08 cm (2,2 – 12 cm); đường kính TMTVN là 2,14 ± 2,45 

mm (1,6 – 4 mm). 

+ Nhận xét: hệ TMTVN tồn tại dưới dạng một TMTVN có kích thước lớn 

và tương đối hằng định, nằm ở lớp nông hơn và ở phía ngoài so với ĐMTVN, 

TM này không đi tuỳ hành với ĐM và thường dẫn lưu đơn độc hoặc có thân 

chung với TMMCN về TM đùi, TM hiển lớn, hành TM hiển ở vị trí gần hố bầu 

dục. Có một đến hai TM tuỳ hành đi kèm với ĐMTVN, có kích thước nhỏ hơn 

TMTVN ở lớp nông, thường dẫn lưu về TM đùi hoặc hành TM hiển. 
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1.1.2.3. Đặc điểm giải phẫu động – tĩnh mạch thượng vị nông trên các 

phương tiện chẩn đoán hình ảnh. 

Năm 2010, tác giả Rozen W.M. và cộng sự [43] với nghiên cứu có cỡ 

mẫu n=500 nửa thành bụng trước được chụp cắt lớp vi tính đa dãy có cản 

quang đã cho thấy ĐMTVN hiện diện 94% trường hợp, có đường kính lớn 

hơn 1,5 mm (24%). Tác giả đề xuất rằng với phương tiện chụp cắt lớp vi 

tính đa dãy này các phẫu thuật viên có thể xác định được giải phẫu của 

ĐMTVN ở trong vùng dự kiến lấy vạt, ngoài ra còn có thể quan sát được 

các kiểu phân nhánh của các nhánh da từ ĐMTVN để xác định phạm vi cấp 

máu của ĐM này. 

A B  

(Chú thích: hình A: vùng cấp máu của ĐMTVN hai bên đều nằm phía 

trong so với bờ ngoài bao cơ thẳng bụng mỗi bên, ở ngang mức dây chằng bẹn 

phía bên trái nguyên ủy của ĐMTVN nằm cách TMTVN 5cm còn ở phía bên 

phải hai điểm này gần như trùng nhau; Hình B: ở bên trái vùng cấp máu của 

ĐMTVN nằm hoàn toàn phía ngoài bờ ngoài bao cơ thẳng bụng, còn ở bên phải 

vùng cấp máu của ĐMTVN hơi lấn vào phía trong đường cung một chút) 

Hình 1.7. Phim chụp cắt lớp vi tính đa dãy dựng hình mạch máu cho thấy 

ĐMTVN và vùng cấp máu của chúng (hình oval trắng). 

* Nguồn: theo Rozen W.M. [43] 
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Nghiên cứu của tác giả Rozen W.M. [43] đã cung cấp một số kết quả về 

ĐMTVN và TMTVN trên phim chụp cắt lớp vi tính đa dãy như sau: 

- Tỉ lệ hiện diện của ĐMTVN là 94% (468/500). 11 trường hợp không có 

ĐMTVN ở cả hai bên, 10 trường hợp không có ĐMTVN ở một bên 

- Tỉ lệ ĐMTVN có đường kính > 1,5 mm: 24% (120/500) 

- Tỉ lệ hiện diện TMTVN: 100% (500/500) 

Cũng trong năm 2010, tác giả Pellergrin A. [45] tiến hành khảo sát trên 

37 bệnh nhân bằng phim chụp cắt lớp vi tính đa dãy mạch máu có cản quang 

và ghi nhận một số kết quả sau về ĐMTVN: 

- Tỉ lệ hiện diện của ĐMTVN là 22% (8/37), 3 trường hợp có ĐMTVN ở 

cả hai bên, 3 trường hợp chỉ có ĐMTVN bên trái và 2 trường hợp chỉ có 

ĐMTVN bên phải. 11 trường hợp còn lại không xác định được ĐMTVN. 

- Đường kính trung bình của ĐMTVN là 1,5 mm (1,0 – 2,2 mm) 

- Chiều dài trung bình của ĐMTVN là 98,7 mm (35 – 200 mm) 

 

Hình 1.8. Sự hiện diện của ĐMTVN bên trái trên cả bốn mặt cắt  

(vị trí mũi tên vàng). 

* Nguồn: theo Pellegrin A. [45] 

Rozen W.M. và cộng sự [46] tiếp tục công bố nghiên cứu khảo sát trên 

100 bệnh nhân bằng phim chụp cắt lớp vi tính đa dãy có dựng hình mạch máu. 

Ông ghi nhận TMTVN thường có hai nhánh và nhánh trong của TMTVN hiện 

diện với tỉ lệ khá cao 88%, nhánh này tách riêng biệt (80/200 tiêu bản) mà 

không nối với nhánh ngoài TMTVN để tạo thành thân chung (98/200 tiêu 

bản). TMTVN có thể dẫn lưu trực tiếp về TM đùi nông (42%), hoặc về thân 
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chung với TMMCN (21%), TM hiển lớn (7%), hành TM hiển (23%), TM 

thượng vị dưới (6%), hoặc về thân chung với TM thẹn ngoài nông (1%). 

Bên cạnh chụp cắt lớp vi tính mạch máu, siêu âm cũng là một công cụ 

hữu dụng để xác định vị trí và kích thước động – tĩnh mạch TVN. Ayhan S. và 

cộng sự [47] dùng siêu âm Doppler khảo sát 50 bệnh nhân trước phẫu thuật tạo 

hình vú và ghi nhận được có sự tương quan mạnh giữa đường kính TMTVN ở 

hai bên thành bụng. Đây là một phát hiện quan trọng có tính ứng dụng cao 

trong lâm sàng, nếu TMTVN có đường kính lớn hơn 1,5 mm cần bảo tồn nó để 

sử dụng cho dẫn lưu vạt; hơn nữa nếu TMTVN bên nửa thành bụng này đủ lớn 

thì TMTVN bên còn lại cũng sẽ lớn (nếu không bị cắt đứt do phẫu thuật trước 

đó) và đảm bảo đủ khả năng dẫn lưu cho vạt khi lấy cả hai bên. Khác với sự 

kém hằng định của ĐMTVN, TMTVN thường hằng định, đường kính lớn đảm 

bảo đủ khả năng dẫn lưu cho vạt ĐMTVN. Khi sờ và nhìn thấy mạch đập của 

ĐMTVN thì có nhiều khả năng tìm thấy ĐMTVN có đường kính tối thiểu 1 

mm ở ngay đường rạch ngang vùng bụng dưới. Chính vì TMTVN có đường 

kính lớn nên rất cần thiết cho việc chuyển ghép vạt ĐMTVN an toàn. Do sự 

thông nối rất ít giữa hệ mạch TVN hai bên, không nên lấy vạt ĐMTVN rộng 

quá đường giữa và việc tìm thấy TMTVN có kích thước lớn ở mỗi bên thành 

bụng là cần thiết cho việc sử dụng vạt ĐMTVN hai bên để tái tạo cả hai bên 

ngực cho bệnh nhân [35],[39],[48]. 

1.1.3. Mối tương quan giữa các mạch cấp máu cho vạt bẹn  

1.1.3.1. Tương quan đường kính giữa ĐMMCN và ĐMTVN 

Nhận thấy rằng việc biết trước kiểu cấp máu cho một vạt là yếu tố hàng 

đầu quyết định sự thành công của chuyển vạt tự do, Taylor và Daniel [5] đã tập 

trung nghiên cứu giải phẫu của một số vị trí cho vạt tự do trong đó có vùng 

chậu đùi (iliofemoral region). Qua 100 phẫu tích vùng chậu - đùi, các tác giả 

đã nhận thấy mối liên quan giữa ĐMMCN và ĐMTVN về nguyên uỷ và phân 
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bố theo ba dạng: có thân chung ở 48% trường hợp, 35% trường hợp không có 

ĐMTVN nhưng có một nhánh bù tách ra từ ĐMMCN, 17% trường hợp hai 

ĐM có nguyên ủy riêng. 

 
          A           B                    C 

Hình 1.9. Nguyên ủy ĐMMCN và thượng vị nông. 

* Nguồn: theo M. Schoofs [49] 

Trường hợp ĐMMCN và ĐMTVN có thân chung thì đường kính trung 

bình của thân chung này là 1,4 mm (0,8 – 3 mm). Trong trường hợp ĐMMCN 

và ĐMTVN có nguyên ủy riêng biệt từ ĐM đùi, đường kính trung bình của 

mỗi mạch là 1,1 mm. Số ĐM có đường kính ngoài dưới 1,0 mm là 2%. 

Trong nghiên cứu  của Harii và Ohmori với 47 vạt bẹn được chuyển tự do 

[4], tác giả nhận thấy có 4 dạng tương quan về kích thước giữa ĐMMCN và 

ĐMTVN. 

Theo tác giả, đặc điểm này có ý nghĩa như sau: Với dạng ĐMMCN và 

ĐMTVN có đường kính tương đương chiếm 29,8% (14/47), tác giả sử dụng 

cuống mạch là ĐMMCN để nối vì ĐMMCN và ĐMTVN có nhiều nhánh nối 

với nhau ở trong vạt. Với dạng ĐMMCN có đường kính lớn hơn và dài hơn  

ĐMTVN chiếm 25,5% (12/47) thì sử dụng ĐMMCN. Với dạng ĐMTVN có 

đường kính lớn hơn và dài hơn ĐMMCN chiếm 27,7% (13/47) thì sử dụng 

ĐMTVN và với dạng ĐMMCN và ĐMTVN có thân chung chiếm 17% (8/47) 

thì sử dụng thân chung để nối mạch. 
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1.1.3.2. Dẫn lưu tĩnh mạch cho vạt bẹn 

Vạt bẹn dựa vào hệ ĐMMCN và ĐMTVN đã được chứng minh là có ít 

biến chứng, rất phù hợp trong việc tái tạo vú. Nguồn cấp máu chính của vạt 

này, như tên gọi viết tắt theo tiếng Anh là SCIA/SIEA [50]. Trong khi các đặc 

điểm giải phẫu của ĐM đã được mô tả khá nhiều trong y văn và các nghiên 

cứu trên thế giới, đặc điểm giải phẫu của các TM tương ứng vẫn còn đang bị 

bỏ ngỏ, chưa có được sự quan tâm nghiên cứu xứng đáng.  

Có 2 hệ thống dẫn lưu máu cho vùng bẹn. Hệ thống chính bao gồm 

TMMCN và TMTVN (chạy trong mô dưới da, ở nông hơn lớp ĐM). Hệ thống 

dẫn lưu phụ là những TM sâu tuỳ hành các ĐM. Trong 50% tới 60% trường 

hợp TMMCN và TMTVN hợp thành 1 thân chung có đường kính trung bình 

2,5 mm trước khi đổ vào TM hiển. Khi đổ riêng rẽ vào TM hiển các TM này 

vẫn có đường kính khoảng 2,0 mm. Đường kính trung bình của các TM tuỳ 

hành vào khoảng 1,1 mm. 

 

(Chú thích: F: tĩnh mạch đùi; SE: tĩnh mạch thượng vị nông; SCI: tĩnh mạch 

mũ chậu nông; PU: tĩnh mạch cạnh rốn; TE: tĩnh mạch ngực ngoài) 

Hình 1.10. Hệ thống tĩnh mạch nông vùng thành bụng trước. 

* Nguồn: theo Norman W. [51] 

Aydin và cs [52] đã tìm cách lý giải hiện tượng tắc nghẽn hồi lưu TM sau 

ghép vạt ĐMMCN. Ông thấy rằng khi lấy vạt ĐMMCN, máu TM của vạt 
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thông thường dẫn lưu bằng các TM tùy hành với các ĐM. Nếu các TM tùy 

hành này có đường kính quá nhỏ hoặc bị tổn thương trong khi lấy vạt, dẫn lưu 

máu của vạt phụ thuộc vào TMMCN. Trong khi đó nếu TMMCN cũng nhỏ, sự 

hồi lưu máu của vạt sau mổ kém, sẽ gây phù nề vạt. Ông đề xuất cách bộc lộ 

cả hai TMTVN và TMMCN trong khi lấy vạt bẹn dựa trên ĐMMCN và 

ĐMTVN, sau đó lựa chọn TM nào lớn thì sẽ làm nhiệm vụ dẫn lưu máu khỏi 

vạt, tiếp theo mới thiết kế vị trí lấy vạt, như vậy sẽ làm tăng dòng máu hồi lưu 

ra khỏi vạt. Ông cũng thấy rằng khi nối TMTVN với một TM bất kỳ ở nơi 

nhận vạt dựa trên ĐMMCN hoặc ĐMTVN làm tăng rõ rệt sự hồi lưu máu và 

tăng sức sống của vạt. 

Trong các nghiên cứu gần đây về tái tạo vú sau phẫu thuật, Duarte G đã 

đề cao vai trò của việc nối thêm một TM hoặc chọn TM nào lớn hơn để dẫn 

lưu máu cho vạt ghép, điều này sẽ làm tăng khả năng sống, khả năng mở rộng 

của vạt dựa trên ĐMMCN hoặc ĐMTVN, giảm khả năng hoại tử ngoại vi và 

xơ cứng mỡ tại vạt một thời gian sau ghép [50]. 

Năm 2010, Rozen W.M và cộng sự [53] công bố khái niệm nhánh thông 

nối lớn động tĩnh mạch (Macrovascular ateriovenous shunts – MAS) giữa các 

nhánh động mạch xuyên và hệ tĩnh mạch nông thành bụng. Khái niệm này 

khác với các nhánh thông nối mao mạch nơi các vi động mạch nối với vi tĩnh 

mạch (arteriovenous anastomoses – AVAs) được ghi nhận trước đây, AVAs có 

đường kính 0.05 – 0.15mm trong khi MAS có đường kính lớn hơn rất nhiều, 

có thể lên đến 1mm. Rozen cho rằng các nhánh MAS này nguồn bơm máu 

chính làm đầy các mao mạch và có nhiều ứng dụng lâm sàng to lớn. Chính từ 

các đặc điểm vòng nối tĩnh mạch AVAs nên việc mở rộng vạt cũng như đảm 

bảo sự cấp máu cho vùng da đảm bảo sức sống của vạt. Bên cạnh đó sau 

TMMCN nhỏ khó đảm bảo sự dẫn lưu thì việc mở rộng để lấy được cả 

TMTVN là điều cần thiết trong phẫu thuật, đảm bảo sự dẫn lưu là việc hết sức 
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cần thiết. Trong các nghiên cứu của Aydin và Rozen đã khẳng định vai trò của 

TMTVN trong việc dẫn lưu mạch máu, làm tăng rõ rệt sự hồi lưu máu và tăng 

sức sống của vạt [53]. 

 

 

Hình 1.11. Nhánh thông nối lớn giữa động tĩnh mạch (MAS) và nhánh  

vi thông nối mao mạch (AVAs) trên phim chụp CTscan, hình vẽ  

và thực tế lâm sàng. 

* Nguồn: theo Rozen W.M và cs [53] 

 
1.2. Ứng dụng lâm sàng 

1.2.1. Lịch sử ứng dụng vạt SCIA/SIEA 

Năm 2007, Aydin và Nasir [54] đưa ra khái niệm vạt SCIA/SIEA (vạt 

dựa trên ĐMMCN hoặc ĐMTVN hay vạt ĐMMCN/ĐMTVN) thay thế danh 

từ vạt bẹn cũ, có nghĩa là vạt da kéo dài dọc theo trục của ĐMMCN qua vùng 

bẹn và chậu. Bởi vì ĐMTVN có xác suất một phần ba là ĐM cấp máu chính 

cho vạt, do đó trong quá trình bóc tách vạt các tác giả thường xuyên so sánh 

ĐMMCN và ĐMTVN. Nếu ĐMTVN là mạch lớn và đủ cấp máu cho vạt bẹn 

dựa trên ĐMMCN và ĐMTVN, vạt sẽ được thiết kế với ĐMTVN ở trung tâm 

vạt và được chỉ định là cuống mạch nối vi phẫu.  

Vạt bẹn dựa trên 2 nguồn mạch ĐMMCN và ĐMTVN có thể có cùng 

một kiểu thiết kế, chỉ khác nhau về nguồn mạch cấp máu cho vạt, chiều dài vạt 

dao động từ 10 – 60 cm, chiều rộng vạt trung bình 34 cm (tối đa 55 cm), chiều 
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dày vạt trung bình là 4 mm (2 – 8 mm). Diện tích vạt ĐMMCN/ĐMTVN có 

thể lấy tuỳ thuộc vào thể trạng của bệnh nhân và khả năng có thể đóng kín nơi 

cho vạt ngay thì đầu.  

 

Hình 1.12. Các dạng thiết kế của vạt ĐMMCN/ĐMTVN. 

* Nguồn: theoAydin. và cs [54] 

Aydin và cộng sự [54] sau khi kết hợp dùng siêu âm Doppler và chụp cắt 

lớp đa dãy xác định nguồn mạch cấp máu chính cho vạt, đã tiến hành bóc tách 

và tìm cả hai cuống mạch cấp máu cho vạt bẹn. Đánh giá, lựa chọn ĐM nào 

lớn hơn, TM nào đủ dài và đủ lớn trong hai nguồn mạch để nối vi phẫu. Từ đó 

mới thiết kế vạt theo nguồn cấp máu, dẫn lưu máu đã lựa chọn.  

 

Hình 1.13. Xác định nguồn cấp máu và thiết kế vạt ĐMMCN/ĐMTVN  

* Nguồn: theoAydin. và cs [54] 

Arnez Z.M và cộng sự [55] mô tả phương pháp lấy vạt ĐMTVN của mình 

như sau: trước mổ ông dùng siêu âm Doppler hoặc siêu âm màu Doppler để xác 

định vị trí của mạch, vạt được thiết kế theo đường đi của trục mạch; Trong mổ, 
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ông rạch da theo đường ngang vùng bụng dưới như trong phẫu thuật tạo hình 

thành bụng (abdominoplasty) nhưng không rạch quá sâu xuống lớp mô dưới da, 

bó mạch TVN sẽ hiện ra ở vị trí khoảng giữa đường nối từ gai chậu trước trên 

và củ mu, nằm ngay dưới cân Scarpa, trong mô mỡ dưới da . 

Sau khi tìm được bó mạch TVN, dùng kính lúp phẫu thuật hỗ trợ bóc tách 

dọc theo cuống mạch xuống nguyên uỷ của chúng, nếu ĐMTVN có đường 

kính ngoài lớn hơn 1,5mm thì bắt đầu rạch các đường rìa còn lại của vạt theo 

như đã thiết kế lúc đầu, và bóc tách vạt ở phía trên lớp cân cơ thẳng bụng từ 

phía đối diện với cuống mạch đi vào trong. Trường hợp bó mạch TVN một 

bên không đủ lớn để làm cuống vạt, cần phẫu tích thêm bó mạch mũ chậu 

nông (MCN). Khi có yêu cầu làm mỏng vạt, cần thao tác cẩn thận ở vùng 

quanh DCB, vốn là nơi bó mạch chui ra nông nằm ngay trong lớp mỡ dưới da. 

 

Hình 1.14. Vạt ĐMTVN sau khi bóc tách cùng cuống mạch. 

* Nguồn: Theo Arnez Z.M. và cs [55] 

Tác giả Kimura và cs [56] mô tả cách bóc tách vạt ĐMMCN như sau: khi 

đã xác định trục mạch trong vạt, thiết kế đường mổ bóc vạt. Đường rạch sâu 

đến cân chéo ngoài của thành bụng và cân cơ của chi dưới. Khi đường mổ bắt 

đầu đến đầu xa trong vùng giữa lớp mỡ dưới da và cân cơ phía dưới DCB và 

giữa lớp mỡ dưới da và cân cơ chéo ngoài ở trên DCB. Vạt da mỡ rất dễ bóc 
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tách và bóc rất an toàn. Đường mổ tiếp tục cho đến khi đến bờ ngoài của cơ 

may, lấy luôn cân cơ may từ bờ ngoài của nó. Phía trên DCB vạt được lấy có 

cả cân chéo ngoài của thành bụng.  

 

(Chú thích: hình A: thiết kế vạt ĐMMCN/ĐMTVN, hình B: Vạt 

ĐMMCN/ĐMTVN với 2 cuống mạch đã được bóc tách) 

Hình 1.15. Thiết kế vạt ĐMMCN/ĐMTVN và vạt cùng cuống mạch  

sau bóc tách 

* Nguồn: theo Nasir. và cs [57] 

1.2.2. Phạm vi ứng dụng lâm sàng 

 Vạt ĐMMCN/ĐMTVN có thể được sử dụng dưới những dạng đặc biệt sau: 

- Vạt cuống đôi (siamese flap): do nguồn cấp máu vùng thành bụng dưới 

ở hai bên là hoàn toàn độc lập nên có thể sử dụng kết hợp hai loại cuống mạch 

này ở hai bên giống hoặc khác nhau, như vạt ĐMMCN/ĐMMCN, vạt 

ĐMMCN/ĐMTVN hay vạt ĐMTVN/ĐMTVN. Cách sử dụng này tận dụng 

được tối đa nguồn cấp máu cho vạt, đặc biệt có thể sử dụng ở bệnh nhân có sẹo 

mổ dọc đường giữa trước đó.Vạt cuống đôi kiểu này cũng có thể sử dụng như 

hai vạt khác nhau khi cắt đôi ngay đường giữa của chúng. 

- Vạt ĐMMCN/ĐMTVN có cảm giác: Trong sử dụng vạt ĐMMCN 

cuống mạch liền để tái tạo khuyết da bàn ngón tay, vạt ĐMMCN có thể được 

lấy cùng nhánh ra da của thần kinh gian sườn 12 đi qua từ phía sau đến phía 
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trước vào lãnh thổ da của vạt dùng làm nhánh thần kinh cảm giác và ghép với 

nơi nhận vạt, cho hiệu quả nhận cảm giác tốt [58]. 

- Vạt bẹn được làm mỏng: Kimura và cs [56] đã đưa ra chứng cứ của việc 

làm mỏng vạt ĐMMCN bằng cách lấy bớt mô mỡ dưới da, chỉ để lại 5mm mô 

mỡ dưới da để bảo vệ đám rối mạch dưới da. Tuy nhiên cần phải giữ lại 3 cm 

mô xung quanh vùng cuống mạch để đảm bảo nguồn nuôi cho vạt. Tuy nhiên 

đây là một phương pháp khá nguy hiểm và cần được thực hiện bởi các phẫu 

thuật viên có kinh nghiệm thao tác vi phẫu. 

- Vạt bẹn kết hợp với kỹ thuật giãn da: Năm 2006, Atik B [59] và cộng sự 

lần đầu tiên áp dụng vạt bẹn kết hợp kỹ thuật giãn da. Những vạt kiểu này tỏ ra 

khá hữu dụng trong việc che phủ những khuyết tổ chức lớn… Để hạn chế ảnh 

hưởng đến nhánh xuyên và làm tăng khả năng giãn, người ta sử dụng những 

túi hình thận và cắt làm gián đoạn lớp cân trong khi đặt túi giãn.  

- Vạt chùm: Năm 2016, Chao [60] báo cáo trường hợp tạo hình má và 

niêm mạc miệng nhờ 2 đảo da dựa trên 2 nhánh khác nhau nhưng có chung 1 

cuống mạch là ĐMMCN. Cơ sở giải phẫu của vạt là sự phân chia ĐMMCN 

các nhánh, từ đó lại phân nhánh cho mào chậu và rất nhiều nhánh xuyên ra cơ 

và da vùng bẹn bụng.  

 Tạo hình đầu - mặt - cổ 

 Tác giả Nasir S. và cs [61] nhận xét rằng vạt ĐMMCN và vạt ĐMTVN 

là hai vạt thích hợp nhất để trám khuyết phần mềm vùng mặt do các đặc điểm 

sau: do có hai phẫu trường khác nhau nên có thể tiến hành đồng thời hai kíp 

mổ lấy vạt và chuẩn bị vùng ghép vạt, rút ngắn được thời gian phẫu thuật; có 

thể lấy vạt có diện tích lớn đủ để che phủ những tổn khuyết lớn, đặc biệt nơi có 

tính thẩm mỹ cao như đường viền khuôn mặt; có thể cắt bớt mỡ dưới da để đạt 

độ mỏng cần thiết của vạt; thao tác lấy vạt để lại đường sẹo có tính thẩm mỹ 

cao và ít biến chứng nơi cho vạt. 
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Hình 1.16. Tái tạo khuyết vùng mặt cho bệnh nhân bị tai nạn giao thông  

5 năm trước bằng vạt ĐMMCN/ĐMTVN. 

* Nguồn: Theo Nasir S. và cs [61] 

Koshima I. [62] năm 2005 báo cáo 3 trường hợp sử dụng vạt ĐMTVN 

dưới dạng vạt mỡ (adiposal flap), cuống ngắn để tái tạo khuyết đường viền 

khuôn mặt. Ông đề xuất rằng vạt ĐMTVN có thể lấy được ở mọi bệnh nhân 

với cuống vạt là bó mạch TVN hoặc là nhánh nông của ĐMMCN và TMTVN. 

Nasir S. và cs [61] đã dùng vạt ĐMTVN/ĐMMCN làm mỏng để tạo hình 

vùng mép miệng (có cả tổn thương niêm mạc miệng), tay, chân cho 11 bệnh 

nhân từ 2003 - 2006. Vạt được lấy gồm da và lớp mỡ dưới da để bảo tồn lưới 

mạch dưới da với kích thước 10 – 60 cm bề dài và 6 – 55 cm bề rộng. Kết quả 

có 10 vạt thành công, 1 vạt có hoại tử bề mặt đầu xa của vạt nhưng cũng không 

cần phẫu thuật lại. 

Phẫu thuật tái cấu trúc các khuyết tổ chức ở đầu mặt cổ có thể cần thiết 

phức hợp xương, mô mềm bên ngoài và niêm mạc. Hầu hết các trường hợp, 

bao gồm dị tật hàm trên, thường yêu cầu sửa chữa bằng các vạt mềm mại. Vạt 

ĐMMCN/ĐMTVN là sự lựa chọn đầu tiên của Nasir  sử dụng tạo hình vùng 

đầu mặt cổ so với các vạt tự do khác do lợi thế linh hoạt của nó. Tác giả đã sử 
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dụng vạt ĐMMCN/ĐMTVN để tái tạo vùng đầu mặt cổ cho 16 bệnh nhân. Kết 

quả vạt sống 100%. Trong đó có 3 ca phải phẫu thuật nối lại cuống mạch, 4 ca 

phải xử lý làm mỏng vạt. 

Các bệnh lý ung thư hay chấn thương vùng sọ mặt thường gây nên những 

tổn thương phức tạp, thường gặp nhất là da cơ và niêm mạc, tổn thương có thể 

từ trong khoang miệng thông tới ngoài da. Sau khi mổ cắt bỏ khối ung thư 

thường phải điều trị tia xạ. Vì vậy yêu cầu tạo hình cho những trường hợp này 

cần một tổ chức có sức sống tốt và chịu được tia xạ. Murakami [63], Muresan 

[64] đã dùng vạt da bẹn tự do tạo hình lưỡi sau cắt bỏ khối u lưỡi, hoặc các tổn 

khuyết do chấn thương vùng sọ mặt.  

 

Hình 1.17. Vạt da bẹn tự do tạo hình lưỡi  

* Nguồn: theo Muresan. và cs [64] 

Nhìn chung, theo các tác giả, kết quả thu được khá tốt cả về chức năng  

và thẩm mỹ.  

 Tạo hình tái tạo vùng chi 

Phẫu thuật kết hợp vạt ĐMTVN và ĐMMCN cho vết thương bàn tay. Ca 

phẫu thuật do Choi J.Y. và Chung K. [65], hệ thống y tế thuộc Đại học 

Michigan thực hiện trên 1 bệnh nhân bị vết thương xuyên thấu bàn tay, mất 

rộng phần mềm và mất đoạn xương. Tác giả đã sử dụng 2 vạt với 2 cuống 

mạch riêng ĐMTVN và ĐMMCN để che phủ cùng lúc cả mu và lòng bàn tay.  
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Nasir S. [66] sử dụng vạt ĐMMCN/ĐMTVN như sự lựa chọn đầu tiên để 

tái tạo tổn khuyết vùng chi trên, do vạt ít để lại biến chứng nơi cho vạt hơn các 

vạt khác (như vạt đùi trước ngoài, vạt DIEP, vạt động mạch mông trên, vạt 

mạch xuyên từ động mạch ngực lưng); trong trường hợp thất bại, vạt cũng có 

thể được cắt bỏ hết lớp mỡ dưới da và sử dụng cho vùng khác như ghép da dầy 

toàn bộ. Các tác giả báo cáo kết quả của 20 vạt ĐMMCN/ĐMTVN tự do tái tạo 

chi trên trong 3 năm. 19/20 vạt đã thành công (95%): 3 trường hợp phải khâu 

nối lại cấp cứu trong đó 1 thất bại. Các kết quả chức năng và thẩm mỹ được 

đánh giá là chấp nhận được bởi tất cả các bệnh nhân.  

 

Hình 1.18. Sử dụng vạt ĐMMCN/ĐMTVN che phủ khuyết phần mềm  

bàn ngón tay 

* Nguồn: Theo Nasir S. và cs [66] 

 

Hình 1.19. Vạt da bẹn tự do che phủ khuyết phần mềm cẳng bàn tay  

* Nguồn: Theo Huang Dong. và cs [67] 
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Tác giả Nasir S. và cs [68] đã thực hiện 27 ca tái tạo tổn khuyết chi dưới 

bằng vạt ĐMTVN/ĐMMCN với kết quả 26 ca thành công (96%), trong đó có 6 

ca phải phẫu thuật nối lại cuống mạch và 3 ca phải xử lý làm mỏng vạt. Theo 

dõi sau 1 năm thấy kết quả đặc biệt tốt ở trước xương chầy, mắt cá và bàn chân. 

Theo 2 tác giả này thì vạt ĐMTVN/ĐMMCN luôn luôn là lựa chọn đầu 

tiên cho các phẫu thuật tái tạo tổn khuyết vùng đầu-mặt-cổ và tứ chi. 

 

Hình 1.20. Sử dụng vạt ĐMMCN/ĐMTVN che phủ khuyết vùng mặt trước 

xương chày. 

* Nguồn: Theo Nasir S. và cs [68] 

 Tái tạo những vùng đặc biệt 

- Năm 2011, Wanjeri [69] báo cáo trường hợp lâm sàng sử dụng vạt 

cuống liền dựa trên cuống mạch ĐMMCN/ĐMTVN che phủ khuyết da cân 

thành bụng dưới sau cắt bỏ tổn thương do K tử cung xâm lấn. Vạt bù đắp được 

khuyết hổng da, tái tạo cân thành bụng, khôi phục được cả đường viền của 

thành bụng và không thấy hiện tượng dính phủ tạng vào vạt ghép. 
 

 

Hình 1.21. Vạt da bẹn cuống mạch liền che phủ khuyết thành bụng  

* Nguồn: theo Wanjeri. và cs [69] 
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Hình 1.22. Vạt da bẹn cuống mạch liền che phủ khuyết da bẹn bìu  

* Nguồn: theo Chenicheri. và cs [70] 

 
 

Hình 1.23. Vạt da bẹn cuống liền che phủ khuyết âm hộ và vùng đáy chậu  

sau cắt bỏ ung thư 

 * Nguồn: theo Neville F. và cs [71]. 

 Phẫu thuật tái tạo ngực sau đoạn nhũ 

Công trình của Duarte G. và cs [50] tại  Breast Center, Đại học Sao 

Paulo, Brazil thực hiện trong 3 năm với 71 ca lấy vạt ĐMTVN/ĐMMCN. Kết 

quả có 61 ca chuyển vạt ĐMTVN/ĐMMCN thành công. Trong đó tác giả xác 

định được 33 ca (55%) nguồn cấp máu chính cho bụng dưới là ĐMMCN và 28 

ca có nguồn cấp máu chính là ĐMTVN. Tất cả các vạt đều mở rộng đến đường 

giữa của thành bụng. Kết luận ĐMMCN hoàn toàn có thể là nguồn mạch thay 

thế khi lấy vạt ĐMTVN mà ĐMTVN không đạt yêu cầu. ĐM tiếp nhận có thể 

là mạch xuyên thứ 2 và thứ 3 của động mạch vú trong. 
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(Chú thích: cuống mạch được nối với động mạch vú trong. Một cuống nối với 

nhánh sau (dòng máu xuôi – antegrade), một cuống mạch nối với nhánh trước 

(dòng máu ngược – retrograde)) 

Hình 1.24. Thiết kế và phẫu thuật vạt đôi ĐMMCN/ĐMTVN tái tạo vú 

* Nguồn: Duarte G. và cs [50] 

+ Nhận xét: Vạt ĐMMCN/ĐMTVN là sự lựa chọn cho tái tạo ngực khi 

yếu tố giải phẫu cuống mạch ĐMMCN/ĐMTVN thích hợp, tổn thương nơi lấy 

vạt không đáng kể, da vùng hạ vị căng đẹp hơn sau khi lấy vạt giống như là kết 

quả của phẫu thuật tạo hình thành bụng. 

1.2.3. Tình hình ứng dụng vạt bẹn tại Việt Nam 

Năm 1993, Nguyễn Huy Phan và các cộng sự đã công bố báo cáo kết 

quả sử dụng 2 vạt da bẹn tự do trong điều trị các tổn khuyết chi dưới do chấn 

thương và nhận xét về cuống mạch nuôi vạt cũng như các ưu điểm, nhược 

điểm của vạt. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra các ưu điểm của vùng da vạt bẹn 

như: vạt dễ bóc tách, vạt có đầy đủ da – cân – mỡ - xương, phong phú về khối 

lượng mô, có thể đóng kín ngay thì đầu không để lại di chứng thoát vị thành 

bụng, sẹo nơi cho vạt không ảnh hưởng đến chức năng cũng như thẩm mỹ. 

Nhược điểm của vạt khi sử dụng: vạt cần phải được nối vi phẫu, mạch máu 

nhỏ và sự không hằng định của nguyên ủy mạch máu do đó cần phải có một ê 

kíp và phẫu thuật khâu nối mạch máu vi phẫu có kinh nghiệm, hơn nữa khu 

vực da nhận vạt cần có sự tương đồng về màu sắc, các biến chứng có thể gặp 

như mọc lông, tắc mạch và hoại tử vạt [7]. 
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Năm 1996, nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Đức Mậu 

và Dương Đức Bính báo cáo kết quả sử dụng các vạt da và da - cơ trong chấn 

thương trong đó vạt da bẹn được sử dụng 4 lần ở dạng vạt có cuống mạch liền. 

Các vạt được sử dụng với kết quả sau phẫu thuật đều đạt tỉ lệ hồi phục cao, 

đảm bảo tính thẩm mỹ cho bệnh nhân. Hơn nữa kết quả nghiên cứu đã cho 

thấy tính hằng định của mạch mũ chậu nông trong việc cấp máu cho vạt da 

vùng bẹn [72]. 

Nghiên cứu của tác giả Vũ Hồng Lân năm 1997 đã đưa ra kết quả sử 

dụng 22 vạt da bẹn có cuống mạch liền để điều trị các trường hợp mất da và di 

chứng mất da bàn tay. Trong nghiên cứu này tác giả đã chỉ ra được các phân 

loại trong tổn thương có thể sử dụng được vạt da bẹn cuống mạch liền như: 

Các tổn thương khuyết hổng mô mềm chi trên, các nguyên nhân do tai nạn 

giao thông, tai nạn lao động, bỏng, di chứng sẹo co rút, một số bệnh lí... Bên 

cạnh đó các kết quả thu được cũng chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình 

ghép vạt như đường kính động tĩnh mạch nhỏ, không hằng định và biến chứng 

sớm của chuyển vạt như tắc mạch [73]. 

Năm 2005, Nguyễn Tài Sơn nghiên cứu sử dụng vạt da cân vạt bẹn tự 

do trong điều trị khuyết hổng vùng hàm mặt. Kết quả nghiên cứu cho thấy vạt 

bẹn đáp ứng phù hợp che phủ khuyết hổng phần mềm vùng hàm mặt cho các 

bệnh nhân trong độ tuổi lao động và nhu cầu giao tiếp và yếu tố thẩm mỹ. Kích 

thước vạt da trong nghiên cứu có chiều rộng trung bình là 6,5cm, chiều dài lớn 

nhất là 10 cm, và nhỏ nhất là 5cm. Chiều dài trung bình của vạt là 11,3 cm, lớn 

nhất là 14 cm và nhỏ nhất 7cm. Đường kính mạch đủ lớn, thuận lợi cho việc 

nối vi phẫu [10]. 

Theo nghiên cứu của Phạm Ngọc Hùng năm 2010 tại bệnh viện TW 

Huế về kết quả sử dụng vạt bẹn cuống mạch liền điều trị ba trường hợp mất da 

dương vật và bìu. Tác giả đã đưa ra kết luận: nắm vững giải phẫu cấp máu của 
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vạt da trong quá trình phẫu thuật sẽ không làm tổn thương các cuống mạch và 

lấy được vạt đủ kích thước để có thể che phủ. Việc gia tăng đường kính dương 

vật thường gây khó chịu cho bệnh nhân trong thời gian đầu, nhưng về sau cảm 

giác này không còn khi mô mỡ dưới da vạt thu nhỏ lại. Vạt da bẹn là một 

phương pháp tốt để điều trị che phủ khuyết phần mềm, tuy nhiên tùy từng 

thương tổn trên từng bệnh nhân mà có những chỉ định cụ thể cho từng loại vạt 

[74]. 

Nghiên cứu của Phạm Trần Cảnh Nguyên và cs năm 2010 cũng đã đưa 

ra kết quả điều trị 2 trường hợp điều trị che phủ mất da cơ quan sinh dục ngoài 

do tai nạn bằng vạt bẹn vi phẫu. Kết quả nghiên cứu đã khẳng định  thương tổn 

mất da rộng vùng sinh dục sau chấn thương và sau hoại tử thường ít gặp nhưng 

luôn để lại di chứng nặng nề. Phương pháp tốt để điều trị đó là ghép vạt da. 

Vạt da bẹn đáp ứng đủ yêu cầu che phủ tổn khuyết cơ quan sinh dục ngoài cả 

về mặt hình thái, chức  năng và cảm giác [75]. 

Nghiên cứu của Trần Thiết Sơn và Nguyễn Thị Minh Tâm năm 2011  đã  

báo cáo kết quả sử dụng vạt da bẹn có cuống mạch liền tạo hình âm đạo. Kết 

quả cho thấy:  Các vạt da cân bẹn (cuống mạch mũ chậu nông) với kích thước 

6x14 cm đủ để tạo hình âm đạo. Kết quả điều trị 6 bệnh nhân được phẫu thuật 

tạo hình, các vạt che phủ đủ toàn bộ âm đạo mới, vạt sống tốt và cho chất 

lượng sẹo ổn định, không xuất hiện tình trạng hẹp âm đạo sau phẫu thuật [11].  

Năm 2012, Trần Văn Dương đã báo cáo đánh giá kết quả điều trị 40 

trường hợp khuyết hổng mô mềm vùng cẳng bàn chân bằng vạt da bẹn vi phẫu 

tại bệnh viện Chợ Rẫy. Kết quả nghiên cứu cho thấy kích thước lấy vạt có thể 

lấy nhỏ nhất: 15 x 4 cm, lớn nhất: 30 x 15 cm, trung bình: 20 x 12 cm. Kết quả 

điều trị 40 trường hợp khuyết hổng mô mềm ở vùng cẳng – bàn chân bằng vạt 

da bẹn cho kết quả: tốt 87,5%, khá 2,5% và xấu 7,5% [12]. 
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Năm 2016, trong luận án của Trần Văn Dương đã chỉ ra được ưu điểm 

của vạt bẹn đó là: vạt có kích thước lớn, có thể làm mỏng vạt, có thể lấy vạt 

hình chùm, sẹo nơi cho vạt ở vị trí ít bộc lộ, chiều dài cuống vạt ở mức trung 

bình. Nhưng nhược điểm là đường kính ĐM và TM nhỏ (khoảng 1mm), đây là 

những yếu tố không thuận lợi khi chuyển vạt bẹn tự do. Tác giả đã tiến hành 

lấy vạt bẹn có kích thước nhỏ nhất là 4 x 2 cm, lớn nhất là 27 x 17 cm, kích 

thước trung bình là 18,2 x 9,2 cm. Kích thước vạt da lấy trong nghiên cứu có 

kích thước đa dạng và khá lớn đảm bảo che phủ cho tổn thương rộng và cũng 

đảm bảo độ an toàn trong chuyển vạt tự do. Kết quả chuyển vạt da bẹn tự do 

trong nghiên cứu cũng cho thấy vạt có tỷ lệ sống rất cao lên đến 90,2% (46/51 

vạt), tỷ lệ vạt bị  hoại tử một phần chiếm 4% (2/51 vạt), hoại tử toàn bộ là 

5,8% (3/51 vạt) [13]. 

Qua việc điểm lại tình hình nghiên cứu vạt bẹn ở Việt Nam, chúng tôi 

thấy các vạt bẹn được dùng trên lâm sàng của Nguyễn Huy Phan, Vũ Hồng 

Lân, Nguyễn Tài Sơn, Trần Văn Dương … đều là vạt bẹn Mc Gregor dựa đơn 

thuần trên ĐMMCN. Việc sử dụng các mạch TVN làm cuống mạch bổ sung 

hoặc thay thế để có thể mở rộng vạt bẹn chưa được tác giả nào đề cập. Vì vậy 

việc nghiên cứu giải phẫu cấp máu vạt bẹn của các ĐMMCN, ĐMTVN và mối 

tương quan của chúng là vấn đề cấp thiết để cung cấp cho các phẫu thuật viên 

của Việt Nam những số liệu cần thiết, giới thiệu một vạt bẹn mở rộng về phía 

trong dựa trên cả hai hệ mạch mũ chậu nông và thượng vị nông, hoặc sự thay 

thế của ĐMTVN cho ĐMMCN khi ĐM này có đường kính quá nhỏ hoặc 

không xuất hiện. 
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CHƯƠNG 2 

 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 Đối tượng nghiên cứu 

2.1.1. Nghiên cứu giải phẫu 

2.1.1.1. Nghiên cứu trên xác: Phẫu tích 60 tiêu bản vùng bẹn 2 bên của 30 

xác ngâm Formol tại Bộ môn Giải phẫu trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch, 

thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi tiêu bản được tính là một bẹn. Thời gian nghiên 

cứu từ 1/2012 – 12/2016. 

* Tiêu chuẩn chọn mẫu: Chúng tôi chỉ nhận vào mẫu nghiên cứu các xác 

thoả mãn tiêu chuẩn sau: 

 Xác người Việt trên 18 tuổi. 

 Ngâm trong dung dịch Formol 10%. 

 Vùng bẹn bụng còn nguyên vẹn. 

* Tiêu chuẩn loại trừ 

Chúng tôi loại khỏi mẫu nghiên cứu bất kỳ xác nào có bất thường do bẩm 

sinh hoặc bệnh lý (u bướu, u mạch máu,...) hoặc phẫu thuật bẹn bụng (nối 

mạch, ghép mạch, tạo shunt,...) làm thay đổi hoặc biến dạng cấu trúc giải phẫu 

của hệ mạch máu từ ĐM đùi, ĐMMCN, ĐMTVN. 

2.1.1.2. Nghiên cứu trên phim chụp cắt lớp đa dãy 

 Nghiên cứu phim của 30 bệnh nhân được chụp cắt lớp 128 dãy vùng bẹn 

bụng có dựng hình mạch máu tại Trung tâm y khoa MEDIC – Thành phố Hồ 

Chí Minh. Thời gian nghiên cứu từ 1/2014 – 12/2016. 

 Tất cả bệnh nhân không có vết tích bệnh lý hoặc thương tích tại vùng 

nghiên cứu. 
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2.1.2. Nghiên cứu lâm sàng:   

 Từ tháng 9/2007 đến 12/2013, tại khoa Phẫu thuật Tạo hình Bệnh viện 

đa khoa Xanh-pôn Hà Nội, chúng tôi đã phẫu thuật cho 23 bệnh nhân (BN) có 

tổn khuyết phần mềm vùng cổ tay, bàn tay có sử dụng chất liệu tạo hình là vạt 

bẹn có cuống mạch liền dựa vào ĐMMCN và ĐMTVN. 

Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân 

 Vị trí khuyết hổng phần mềm: Các BN bị khuyết hổng phần mềm ở cổ 

tay, bàn tay sau chấn thương, vết thương cổ tay, bàn tay, ngón tay. 

 Đặc điểm nơi khuyết hổng phần mềm:  

- Không nhiễm khuẩn. 

- Có lộ gân cơ hoặc lộ xương, hoặc có tổn thương gân xương kèm theo. 

Vị trí lấy vạt: Tình trạng da ở vùng bẹn bình thường không bị thương 

tổn, không có sẹo cũ. 

Tiêu chuẩn loại trừ bệnh nhân: 

 Bị các bệnh cấp hoặc mạn tính, không có khả năng trải qua cuộc phẫu 

thuật. 

 Bị bệnh tiểu đường và các bệnh về thành mạch. 

 Có tổn thương vùng định lấy vạt hoặc tổn thương trên đường đi của ĐM 

cấp máu cho vạt. 

2.2.  Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu giải phẫu: mô tả cắt ngang trên xác phẫu tích, trên phim 

chụp cắt lớp đa dãy. 

Nghiên cứu lâm sàng: can thiệp lâm sàng không đối chứng. 
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2.2.1. Các phương tiện nghiên cứu 

2.2.1.1. Nghiên cứu về giải phẫu:  

 Trên xác 

- Máy ảnh Nikon D90. 

- Bộ dụng cụ phẫu tích gồm có: dao, kéo phẫu tích, kìm Kelly, kìm Allis, 

nhíp có mấu và không mấu, banh Farabeuf, sonde lòng máng. 

- Bộ dụng cụ đánh dấu gồm có: dung dịch xanh methylene, giấy đen, bông 

gòn, thẻ bài, kim tiêm các cỡ... 

- Bộ dụng cụ đo đạc gồm có:  

+ Thước dây, Êke đo góc, chỉ lanh, bút màu. 

+ Thước cặp VERNIER CALIPER, hiệu INSIZE, dài 150mm, sai số 

0,05mm. 

 

Hình 2.1. Bộ dụng cụ phẫu tích. 

 

Hình 2.2. Bộ dụng cụ đánh dấu. 
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Hình 2.3. Bộ dụng cụ đo. 

 

 Trên phim chụp cắt lớp đa dãy 

- Máy chụp cắt lớp  64-128 dãy của hãng TOSHIBA sản xuất với các đặc 

điểm tính năng kỹ thuật: 

+ Thời gian cho một vòng quay của bóng 0,5 s/vòng. 

+ Bóng có 1 khe phát tia và phía đối diện có 128 đầu thu nhận.  

+ Có thể tái tạo hình ảnh với bề dày lớp cắt từ 0,06 mm tùy từng mục 

tiêu quan sát.  

- Các hình ảnh được tái tạo với ma trận 1024 x 1024 thời gian thực khi 

chụp xoắn, bao gồm cả Real – time MPR cho hình ảnh phân giải cao.  

- Có đầy đủ các phần mềm ứng dụng như chụp độ phân giải cao, phần 

mềm chụp mạch (CTA), chụp động (Dynamic Multiscan), tái tạo mỏng 

các lớp cắt, tái tạo ảnh đa hướng (MRP), phần mềm quan sát mạch máu 

(MIP), phần mềm loại bỏ xương (Automated Bone Removal), dựng ảnh 

3D (VRT- Volume Rendering Technique), tính thể tích… 

- Bơm tiêm điện kết hợp với phần mềm chụp tự động khi nồng độ thuốc 

cản quang đạt đỉnh. 

- Trạm xử lý hình ảnh (workstation) có đầy đủ các phần mềm xử lý hình 

ảnh khác. 
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Hình 2.4. Hệ thống máy chụp 128-MSCT tại trung tâm Y khoa MEDIC – 

Thành phố Hồ Chí Minh 

 
2.2.1.2.  Nghiên cứu lâm sàng 

- Máy siêu âm Doppler cầm tay 

- Bút màu 

- Máy ảnh 

- Bộ dụng cụ phẫu thuật 

Dụng cụ phẫu thuật là bộ dụng cụ can thiệp phần mềm: kẹp phẫu tích, 

kéo nhỏ thẳng và cong, kìm cầm máu, kìm kẹp kim,.... 

Dao lấy da, kim chỉ khâu (tốt nhất là chỉ liền kim không gây chấn thương 

3/0, 4/0). 



41 

 

Hình 2.5. Dụng cụ phẫu thuật phần mềm 
 

2.2.2. Quy trình nghiên cứu 

2.2.2.1.  Nghiên cứu giải phẫu 

 Trên xác 

 Tiến hành theo một quy trình thống nhất, nhằm xác định vị trí nguyên 

uỷ, đường đi, nhánh tận, đường kính, chiều dài, hướng đi, mối liên quan của hệ 

mạch MCN và TVN. 

 Bước 1: Xác định các mốc giải phẫu 

Dây chằng bẹn được xác định bằng cách nối gai chậu trước trên với củ 

mu. Vẽ một nửa vòng tròn đường kính 3cm, tâm ở điểm giữa DCB, hướng về 

phía dưới đùi.  

Kẻ đường trắng giữa, đường giữa đùi, bờ sườn, đường nách trước. 

Chia bề mặt da thành bụng trước mỗi bên thành 3 vùng bằng nhau khảo 

sát sự hiện diện, đường đi và vị trí của hệ mạch MCN và TVN (hình 2.6): Đầu 

tiên, kẻ đường thẳng nối từ rốn đến khớp mu (1), đường thẳng nối từ khớp mu 

đến GCTT (2), đường thẳng nối hai GCTT (3); sau đó kẻ đường thẳng đứng 

song song với đường (1) và đi qua GCTT (4), kẻ đường thẳng nằm ngang 

vuông góc với đường (1), đi qua rốn  và cắt đường số (4) (đoạn số 5); cuối 

cùng chia đoạn số (5) thành ba phần bằng nhau rồi kẻ các đường vuông góc đi 

qua hai điểm này, chia vùng giới hạn bởi các đường (1), (2), (4), (5) thành ba 

vùng, vùng trong, vùng giữa và vùng ngoài. 
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Hình 2.6: Ba vùng khảo sát mạch máu thành bụng trước ở ngang mức 

DCB và ngang mức GCTT. 

 

Hình 2.7: Đường rạch da trên xác. 

 Bước 2: Bóc tách lớp da che phủ 

 Rạch da theo đường trắng giữa dưới rốn, ở phía trên tới bờ sườn rồi rạch da ra 

ngoài theo bờ sườn đến đường nách trước. Phía dưới rạch đến củ mu, ra ngoài 

theo dây chằng bẹn qua nửa vòng tròn tâm là điểm giữa dây chằng bẹn hướng 

về phía dưới đùi, rạch tiếp ra ngoài đến gai chậu trước trên (hình 2.7). 

 Bóc tách lớp da, mô dưới da và mô mỡ thật mỏng. 
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 Bước 3: Phẫu tích hệ mạch MCN và TVN 

Phẫu tích các TMMCN và TMTVN cho đến nơi chúng đổ vào TM lớn 

(TM đùi hay xoang TM hiển).  

Phẫu tích ĐMMCN và ĐMTVN: Phẫu tích bộc lộ bó mạch đùi từ DCB 

đến nơi nó tách ra ĐMĐS để tìm vị trí nguyên uỷ của ĐMMCN, ĐMTVN. Từ 

vị trí nguyên uỷ, phẫu tích về phía trên và ra ngoài cho đến các nhánh tận vào 

da. 

Phẫu tích các TM tuỳ hành của ĐMMCN và ĐMTVN cho đến khi đổ vào 

TM đùi hoặc hành TM hiển. 

Ghi lại hình ảnh. 

 

Hình 2.8. Phẫu tích ĐM, TM trên xác. 

 Bước 4: Đo các chỉ số 

* Chỉ số định tính: chúng tôi tiến hành nhận định và ghi nhận: 

- Sự hiện diện, nguyên ủy và sự phân chia của động, tĩnh mạch MCN, TVN. 

- Đường đi và sự liên quan của nguyên uỷ động, tĩnh mạch MCN, TVN 

với DCB. 

- Hướng đi của các hệ mạch MCN, TVN. 

- Dẫn lưu máu TMMCN, TMTVN.  
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- Hợp lưu TM nông của hệ mạch MCN và TVN. 

- Mô tả đường đi, mối liên quan ĐM với TM, giữa hệ mạch MCN và hệ 

mạch TVN. 

* Chỉ số định lượng: (đơn vị đo milimét – mm) 

- Đường kính ngoài tại nguyên ủy của hệ mạch MCN, TVN. 

- Khoảng cách từ nguyên uỷ hệ mạch MCN, TVN đến điểm giữa DCB. 

- Chiều dài của hệ mạch MCN, TVN. 

- Góc tạo bởi DCB và hướng đi của hệ mạch MCN và TVN. 

Cách thức xác định số liệu cần thu thập:  

- Đo khoảng cách từ nguyên uỷ hệ mạch MCN, TVN đến điểm giữa DCB: 

dùng thước kẹp xác định khoảng cách từ vị trí nguyên uỷ đến vị trí điểm giữa 

DCB theo đường thẳng. 

- Đo chiều dài các mạch bằng thước kẹp điện tử, sai số lấy tới 0,01mm. 

Với những đoạn mạch ngoằn ngoèo, gấp khúc, dùng chỉ lanh và kim nhỏ găm 

cố định uốn sợi chỉ theo đường đi của ĐM sau đó đo chiều dài đoạn chỉ. Đây 

chính là chiều dài của ĐM. Đo chiều dài ĐM bắt đầu từ nguyên uỷ đến vị trí 

chia ra làm nhiều nhánh nhỏ tiếp nối với các nhánh nhỏ cùng bên hoặc nhánh 

mạch lân cận hoặc ra da không thể phẫu tích thêm được.Thân chung của ĐM 

MCN-ĐMTVN là khoảng cách từ ĐM đùi hoặc các nhánh từ ĐM đùi đến điểm 

chia tách. Thân của ĐMMCN và ĐMTVN tính từ nơi tách ra khỏi ĐM đùi 

hoặc các nhánh từ ĐM đùi. 

- Đo đường kính mạch: Dùng thước kẹp điện tử đo đường kính ngoài của 

ĐM và TM ở nguyên uỷ. Lấy sai số tới 1/100 mm. Tất cả các giá trị này được 

đo trên đường kính song song với bề mặt tổ chức nền bên dưới (hai ngàm 

thước kẹp vuông góc với bề mặt tổ chức nền bên dưới). Ép dẹp thành các động 

mạch, dùng thước kẹp đo bề ngang của mạch bị ép dẹp rồi tính đường kính 

ngoài của mạch theo công thức: 

Đường kính mạch máu = 2 x bề ngang của mạch bị ép dẹp/ π. 
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- Đo góc tạo bởi hệ mạch MCN và hệ mạch TVN với DCB. Thước đo góc 

giữa thân mạch với DCB được đặt trùng DCB, điểm O của Ê ke được đặt trùng 

điểm giao cắt giữa hướng đi của mạch và DCB. 

- Khảo sát sự có mặt của mạch máu ở thành bụng trước: Vẽ đường đi của 

hệ mạch MCN và TVN và các nhánh của nó lên da bằng cách xuyên kim từ 

dưới da lên tương ứng đường đi của mạch. Vẽ lại đường đi của mạch theo dấu 

xuyên kim. Xác định tọa độ vị trí kim đâm ra da trên ba vùng khảo sát mạch 

máu thành bụng trước vị trí mạch ngang mức DCB và ngang mức GCTT.  

 Bước 5 : Vẽ và chụp ảnh 

Vẽ đường đi của hệ mạch MCN và TVN.  

Chụp ảnh các bước phẫu tích. 

 Trên phim chụp cắt lớp vi tính 

 Bước 1: Chụp cắt lớp vi tính ĐMMCN và ĐMTVN bằng máy chụp cắt lớp 

vi tính 128 dãy. 

 Quy trình chụp như sau:  

+ Chụp định vị: Trường chụp phía trên lấy ngang mức trên mào chậu 3 – 

5 khoát ngón tay, phía dưới lấy được hết khớp mu. 

+ Chụp xoắn ốc bề dày lớp cắt 0,5 mm. 

+ Chụp xoắn bề dày lớp cắt tương tự có tiêm thuốc cản quang chế độ tự 

động: ROI để vị trí ĐM chủ bụng trước chỗ chia ĐM chậu gốc 2 bên, thuốc 

cản quang Xenetix 300 mg I/ml x 1,5ml/kg, tốc độ tiêm 4 ml /s, HU đỉnh (peak 

enhancement) để mức 100-150. 

 Bước 2: Xử lý hình ảnh và lưu giữ kết quả   

Từ ảnh thô chụp xoắn sau tiêm: 

+ Tái tạo cửa sổ bề dày lớp cắt 0,06mm.  

+ Tạo ảnh MPR coronal và sagital cửa sổ nhu mô từ các lớp tái tạo trên 

với bề dày lớp tái tạo 0,06 mm. 
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Lưu giữ kết quả: Tất cả các dữ liệu trên (cả phần dữ liệu thô và dữ liệu tái 

tạo) được sao lưu sang ổ cứng dung lượng lớn trên nền phần mềm Efilm.   

 Bước 3: Đọc phim, ghi nhận, đánh giá các đặc điểm hình ảnh, đo đạc 

mạch (theo bệnh án mẫu). Đọc phim cho đề tài nghiên cứu được tiến hành 

bởi chính tác giả và 1 tiến sỹ y học chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh có 

nhiều kinh nghiệm thực hành và hiện đang giảng dạy tại trường Đại học Y 

Dược Hải Phòng. 

 Bước 4: Thống kê và xử lý số liệu được thực hiện bởi tiến sỹ, bác sỹ chuyên 

ngành y tế công cộng, hiện đang giảng dạy tại Đại học Y Dược Hải Phòng.  

2.2.2.2. Nghiên cứu lâm sàng 

- Loại hình nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp lâm sàng, không đối chứng. 

- Cỡ mẫu nghiên cứu: Chọn mẫu thuận tiện.  

- Cách thức nghiên cứu: Với mỗi BN trong nhóm nghiên cứu đều được 

khám, làm hồ sơ trước mổ, phẫu thuật, kiểm tra theo dõi gần trong quá trình nằm 

viện, kiểm tra theo dõi xa sau 3 tháng, 6 tháng, 1 năm. 

- Khám trước mổ: 

Đánh giá tình trạng toàn thân: Xem xét các điều kiện để bệnh nhân có 

thể trải qua cuộc phẫu thuật. 

Tình trạng tổn thương: Khám đánh giá nguyên nhân, vị trí, kích thước, 

tính chất của tổn thương cũng như nhu cầu của BN đối với tổn thương đó. 

Vùng cho chất liệu tạo hình và đường đi của ĐM có bị tổn thương không.  

Chụp ảnh tổn thương. 

- Phương pháp vô cảm: Phẫu thuật được tiến hành dưới gây mê toàn 

thân  hay gây tê đám rối thần kinh cánh tay tuỳ thuộc vào chỉ định tạo hình. Tuy 

vậy, ngay cả trong trường hợp dưới gây mê toàn thân BN cũng vẫn được gây tê 
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tại chỗ bằng dung dịch Lidocain 2% pha với Adrenalin tỉ lệ 1/100000 để giảm 

chảy máu, giảm lượng thuốc mê và hỗ trợ giảm đau sau mổ. 

-  Quy trình phẫu thuật 

-  Tư thế bệnh nhân 

Bệnh nhân nằm ngửa, chi trên cần tạo hình đặt trên 1 cái bàn để chuẩn 

bị xử lý vết thương. Ga-rô hơi ở tay cần tạo hình. Mặc dù một vạt bẹn cùng 

bên rất thường sử dụng, một vạt bẹn đối bên cũng đôi khi được chấp nhận nếu 

vùng bẹn cùng bên có lí do không chấp nhận được. Đặt khăn sạch dưới mông 

của bên lấy vạt nhằm cho phép lấy vạt rộng hơn. 

  Kỹ thuật 

+ Chuẩn bị nền nhận: xử lý vết thương, cắt lọc tổ chức dập nát, lấy bỏ dị 

vật, cắt bỏ hoại tử hoặc cắt bỏ sẹo xấu. 

+ Tại nơi cho vạt: vùng bẹn bụng không có tổn thương, không có sẹo 

hay vết mổ cũ. 

+ Thiết kế vạt: 

Đo để xác định được kích thước vạt bẹn : Sử dụng phương pháp “ruler” 

để xác định kích thước lớn nhất của tổn thương khuyết phần mềm, hoặc là 1 

hình dạng tổn khuyết được vẽ ra. Vỏ của bao găng tay vô khuẩn có thể được 

lấy để làm vật liệu lấy kích thước. Phủ mảnh giấy này lên tổn thương để cho 

dịch và máu in vào. Sau đó thu hình dạng và kích thước tổn khuyết đơn giản 

bằng cách cắt xung quanh đường viền của tổn thương trên giấy. Cách khác nữa 

là có thể in hình tổn thương bằng mảnh gạc hay băng chun. 

Chuyển mảnh băng chun xác định hình dạng vạt xuống vùng bẹn.  

Xác định cuống mạch nuôi của vạt là ĐMMCN hoặc ĐMTVN bằng 

máy Doppler cầm tay. Vẽ sơ đồ đường đi của mạch.  
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Xác định vị trí nguyên uỷ của động mạch cấp máu cho vạt là ĐM mũ 

chậu nông, thượng vị nông hay cả 2 mạch. Xác định trục của vạt. 

Thiết kế vạt da mỡ, dựa trên giải phẫu cấp máu của vạt: vạt được nuôi 

dưỡng bởi động tĩnh mạch mũ chậu nông, thượng vị nông hay cả 2 hệ mạch. 

Phần vạt ở phía trong gai chậu trước trên là vạt có trục mạch, phần vạt ở phía 

ngoài gai chậu trước trên là vạt có mạch nuôi ngẫu nhiên. Vì vậy, phần phía 

ngoài gai chậu trước trên có thể được sử dụng như một phần của vạt bẹn. Tuy 

nhiên thì sự cấp máu cho phần ngoài gai chậu trước trên này chịu giới hạn bởi 

tỷ lệ dài: rộng (1: 1- 1- 1,5). Kích thước vạt có thể rộng hơn kích thước tổn 

thương từ 5 đến 10 mm (tuỳ theo độ dày mỏng của vạt). 

 

Hình 2.9. Thiết kế vạt ĐMMCN  

Bệnh nhân Nguyễn Thị H. Mã BA S61/130/2013 

+ Bóc tách vạt:  

Vạt ĐMMCN: Rạch da ở bờ ngoài vạt, phẫu tích vạt tới lớp cân sâu từ 

ngoài vào trong, từ trên xuống dưới đến bờ ngoài cơ may. Vạt da mỡ rất dễ 

bóc và bóc rất an toàn với kéo cong Metzenbaum. Đường mổ tiếp tục cho đến 

khi đến bờ ngoài của cơ may, lấy luôn cả cân cơ may từ bờ ngoài của nó. Phía 

trên dây chằng bẹn, vạt được lấy có cả cân cơ chéo ngoài của thành bụng. Ở 

phía trong bờ cơ may, ĐMMCN chia thành nhánh nông và nhánh sâu. Bằng 
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cách bóc cân cơ may, nhánh nông (nhánh cung cấp cho phần đầu xa của vạt da 

bẹn) được giữ gìn cùng với vạt. Khi đến cân phía trong của cơ may, thấy 

nhánh sâu của ĐMMCN, tách ra và thắt lại bằng clip hoặc chỉ khâu. Nhánh sâu 

của ĐMMCN không cần thiết cho sự sống của vạt, và nó chỉ cung cấp cho 

vùng giới hạn của vạt nếu cần tăng chiều dài của vạt. 

 

Hình 2.10. Phẫu thích vạt ĐMMCN và xác định rõ cuống nuôi vạt  

bệnh nhân Nguyễn Thị H. Mã BA S61/130/2013 

 

Vạt ĐMTVN: Phía trên giới hạn của vạt ngang rốn, giới hạn dưới là 2 -4 

cm dưới DCB. Bờ trong sát với đường trắng giữa, bờ ngoài giáp GCTT. Rạch 

da từ phía trên vạt, bờ ngoài và bờ trong của vạt. Phẫu tích vạt da cân trong 

vùng giữa lớp mỡ dưới da và cân cơ chéo ngoài. Phẫu tích tiếp bó mạch 

thượng vị nông, sẽ hiện ra ở vị trí khoảng đường nối GCTT và củ mu, nằm 

ngay dưới cân Scarpa, trong mô mỡ dưới da. 

Điểm kết thúc của đường mổ xác định bằng sự thu được đủ chiều dài 

của vạt để che phủ khuyết hổng phần mềm của bàn tay. Nhấc toàn bộ vạt bán 

đảo được phẫu tích gồm: da, mỡ và lớp cân sâu. 
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Tiếp theo, khâu cuống vạt, việc này giúp cho việc chăm sóc hậu phẫu, 

cuống vạt được làm đơn giản bằng cách khâu phần trên và dưới của vạt vào 

nhau thành hình trụ, khâu 1 lớp. 

+ Ghép vạt vào tổn khuyết: Bàn tay tổn thương được di chuyển đến vạt 

bẹn, và sau đó khâu vạt vào nền nhận. 

 

Hình 2.11. Che phủ vị trí khuyết phần mềm ngón tay bằng vạt ĐMMCN  

Bệnh nhân Nguyễn Thị H. Mã BA S61/130/2013 

 

Bóc vạt, xoay vạt theo chiều kim đồng hồ và từ đó quay mặt vạt xuống 

dưới, khâu vạt vào tổn khuyết gan bàn tay. Tương tự cho tổn khuyết phần mu 

tay khi đường mổ phía dưới dài hơn. Cố định vạt vào vùng nhận sao cho cuống 

mạch không căng không xoắn, tạo thuận lợi cho nuôi dưỡng vạt.  
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+ Đóng trực tiếp nơi cho vạt. 

+ Chăm sóc: theo dõi bảng sau mổ và tình trạng vạt. 

Theo dõi sát tình trạng da ghép để hở qua băng: màu sắc, dấu hiệu hồi 

lưu mao mạch, nhiệt độ trên bề mặt da. 

+ Điều trị chung: Bệnh nhân được ủ ấm, tránh hạ thân nhiệt gây co 

mạch ảnh hưởng đến vạt. Sử dụng kháng sinh phổ rộng chống nhiễm khuẩn 

ngay trong và sau mổ. Nếu có kết quả cấy khuẩn thì sử dụng thuốc theo kháng 

sinh đồ. 

+ Cắt cuống vạt: bình thường cuống vạt bẹn được cắt sau 2- 3 tuần sau 

khi bóc và khâu vạt.  

 

Hình 2.12. Phẫu thuật thì II cắt cuống vạt  

Bệnh nhân Nguyễn Thị H. Mã BA S61/130/2013 

Việc cắt cuống vạt theo tiến trình: kiểm tra sự nuôi dưỡng của mạch 

máu vạt sau khi chặn nguồn máu từ cuống vạt bằng ngón cái và ngón trỏ. Nếu 

thấy một vài nghi vấn về sự tưới máu của vạt, cần hoãn sự cắt cuống vạt. 

 Đánh giá kết quả. 

- Kết quả gần: đánh giá kết quả khi bệnh nhân ra viện  
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 Đánh giá nơi nhận vạt: 

Bảng 2.1. Đánh giá nơi nhận vạt 

Tiêu chí Kết quả tốt Kết quả khá Kết quả vừa Kết quả  Kém 

Sức sống vạt Sống toàn bộ 
Phù nề hoặc 
hoại tử 
thượng bì 

Sống một 
phần 

Hoại tử toàn 
bộ/gần toàn 
bộ. 

Can thiệp Không Không 
Cần cắt lọc 
hoặc ghép da 
bổ sung 

Sử dụng 
phương pháp 
khác 

Thẩm mỹ 

Màu sắc, mật 
độ phù hợp 
với da xung 
quanh bàn tay 

Màu sắc da 
chấp nhận 
được 

Màu sắc da 
tương phản 
với da xung 
quanh 

Màu sắc da 
tương phản với 
da xung quanh 

 Đánh giá nơi cho vạt: 

 Kết quả tốt: liền vết mổ ngay thì đầu, không có biến chứng. 

 Kết quả khá: nơi cho vạt chậm liền, khâu thì hai hoặc ghép da. 

 Kết quả vừa: toác vết mổ, nhiễm trùng. 

- Kết quả xa: Sau phẫu thuật thì II >3 tháng. 

 Đánh giá nơi nhận vạt: 

Bảng 2.2. Đánh giá kết quả xa nơi nhận vạt 

        Kết quả 

Tiêu chí 
Tốt  Khá Kém  

Màu sắc 
Đồng màu tương 
ứng với vùng da 

xung quanh 

Vạt da có màu sắc 
phù hợp tương đối, 

chấp nhận được 

Tăng sắc tố gây 
sự khác biệt rõ 

rệt. 

Độ dày 
Vạt có độ dày 

phù hợp với nơi 
nhận 

Vạt hơi dày nhưng 
chấp nhận được 

Vạt dày rõ rệt, 
nổi gồ lên so với 

vùng lân cận. 

Đường viền 
Tạo được đường 

viền phù hợp, 
thẩm mỹ 

Chấp nhận được Không phù hợp 

Mật độ 
Mềm mại, tương 
ứng với vùng da 

xung quanh 

Tương đối khác biệt 
với vùng da xung 

quanh 

Vạt sa trễ hoặc 
xơ cứng 

 



53 

 Đánh giá về vị trí cho vạt: 

 Kết quả tốt: Vùng lấy vạt sẹo mềm mại hoặc sẹo giãn nhẹ. 

 Kết quả khá: Sẹo quá phát hoặc sẹo giãn nhiều. 

 Kết quả vừa: Sẹo lồi, đau, loét nơi cho vạt. 

Các chỉ số nghiên cứu  

o Tuổi: chia thành 3 nhóm <18  tuổi, 18 -39 tuổi và trên 40 tuổi. 

o Giới: nam và nữ. 

o Nguyên nhân: tai nạn lao động, tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt, nhiễm 

trùng bàn tay. 

o Vị trí khuyết phần mềm bàn tay tổn thương. 

o Mức độ khuyết phần mềm: đơn thuần, lộ gân – xương. 

o Đặc điểm vạt: 

+ Loại vạt: ĐMTVN / ĐMMCN. 

+ Kích thước vạt: chiều dài x chiều rộng. 

+ Cuống mạch có xác định: có hoặc không. 

o Đóng nơi cho vạt: khâu đóng trực tiếp hay ghép da. 

o Phương pháp điều trị phối hợp: ghép da xẻ đôi. 

o Chăm sóc: Bất động tay, tập vạt. 

o Cắt cuống: thời gian. 

o Thời gian nằm điều trị: từ lúc phẫu thuật thì I đến lúc ra viện. 

o Tạo hình mỏng vạt: thời điểm, kết quả. 

2.3. Thu thập và xử lý số liệu 

Sau khi bộc lộ mạch máu vạt bẹn, chúng tôi bắt đầu tiến hành thu thập 

các số liệu nghiên cứu theo quy trình: chỉ có một người thực hiện việc đo đạc 

và một người đi theo ghi lại các số liệu và bảng thu thập số liệu, đảm bảo sự 

chính xác và thống nhất trong cách thức đo đạc. 
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Tất cả thông tin của bệnh nhân được điền vào hồ sơ nghiên cứu ở thời 

điểm phẫu thuật. Sau mổ 3 tháng, 6 tháng, một năm bệnh nhân được hẹn khám 

lại để theo dõi kết quả điều trị, chụp ảnh, ghi hồ sơ theo dõi theo mẫu.  

Hiệu chỉnh các số liệu thô từ bảng thu thập, mã hóa các biến số, thống kê 

và phân tích bằng phần mềm SPSS/PC phiên bản 16.0 với phép kiểm χ2, phép 

kiểm t-test. Các số liệu lấy một số lẻ sau dấu chấm, giá trị p lấy ba số lẻ và so 

sánh với giá trị p = 0,05. 

2.4. Đạo đức trong nghiên cứu 

 Luận án được thực hiện tuân thủ theo đề cương nghiên cứu đã được Hội 

đồng đề cương Trường Đại học Y Hà Nội thông qua. 

Các hoạt động thực hiện trong quá trình nghiên cứu được cơ sở nghiên 

cứu chấp nhận. Chỉ định và phương pháp phẫu thuật được lãnh đạo khoa  

duyệt và phòng kế hoạch tổng hợp thông qua. 

Bệnh nhân trong nghiên cứu được giải thích rõ về quy trình chụp phim,  

phẫu thuật, biến chứng và tiên lượng. Các buổi tư vấn, khám bệnh được thực 

hiện với sự đồng ý của bệnh nhân và người nhà. 

Các trường hợp không đồng ý tham gia nghiên cứu được chấp nhận và 

không bị phân biệt đối xử. 

Các biến chứng trong và sau phẫu thuật đều được báo cáo trung thực, 

khách quan, đầy đủ và được xử lý kịp thời, đúng đắn. 

Khi nghiên cứu giải phẫu, chú ý tôn trọng và bảo quản xác. 
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CHƯƠNG 3  

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU GIẢI PHẪU 

3.1.1. Trên xác 

 Đặc điểm giải phẫu mạch máu vạt bẹn 

Các dạng nguyên uỷ của ĐMMCN và ĐMTVN được sơ đồ hoá theo sơ 

đồ dưới đây: 

A               B           

C               D  

Sơ đồ 3.1. Các dạng nguyên ủy của ĐMMCN và ĐMTVN. 

A là dạng 2 ĐM tách riêng từ ĐM đùi; B  là dạng ĐMMCN tách ra từ thân 
chung ĐM mũ đùi ngoài, ĐMTVN tách từ ĐM đùi; C là dạng 2 ĐM có thân 
chung từ ĐM đùi; D là dạng ĐMTVN tách ra từ thân chung ĐM thẹn, 
ĐMMCN tách ra từ ĐM đùi.  
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Coi ĐM da chạy từ ĐM đùi về phía GCTT song song DCB là ĐMMCN, 

ĐM bắt chéo DCB trong phạm vi 3 cm ngoài điểm giữa DCB là ĐMTVN. 

Bảng 3.1: Sự hiện diện ĐMMCN và ĐMTVN 2 bên (n=60). 

Sự hiện diện 
ĐMMCN 

n (%) 

ĐMTVN 

n (%) 
p 

Bên phải 
Có 30 (100,0) 25 (83,3) 

0,052 
Không 0 5 (16,7) 

Bên trái 
Có 30 (100,0) 26 (86,7) 

0,112 
Không 0 4 (13,3) 

p - 1,000  

Hai bên 60(100%) 51(85%)  
 

Nhận xét: ĐMMCN được tìm thấy 100% trên 30 xác ở cả 2 bên, ĐMTVN 

hiện diện 85%, trong đó, sự hiện diện của ĐMTVN bên phải là 25/30 xác đạt 

83,3% và bên trái là 26/30 xác đạt 86,7%. Tuy nhiên, không có sự khác biệt 

thống kê về sự hiện diện của cả 2 ĐM cùng bên. 

                                             

Hình 3.1: Hình ảnh ĐMMCN và ĐMTVN (trên xác) 
(mã số xác 104/13) 
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Bảng 3.2: Vị trí nguyên ủy ĐMMCN và ĐMTVN 2 bên (n=60). 

Nguyên ủy 
ĐMMCN 

n (%) 

ĐMTVN 

n (%) 
p 

Bên 

Phải 

Từ ĐM đùi 14 (46,7) 15(60,0) 

0,652 

Thân chung ĐM MCN-TVN 7 (23,3) 7 (28,0) 

Thân ĐM thẹn 3 (10,0) 1 (4,0) 

ĐM chậu ngoài 3 (10,0) 1 (4,0) 

Thân chung ĐM mũ đùi ngoài 3 (10,0) 1 (4,0) 

Bên 

trái 

Từ ĐM đùi 14 (46,7) 14(53,85) 

0,911 

Thân chung ĐMMCN-ĐMTVN 8(26,7) 8 (30,77) 

Thân ĐM thẹn 3 (10,0) 2 (7,69) 

ĐM chậu ngoài 3 (10,0) 1 (3,85) 

Thân chung ĐM mũ đùi ngoài 2 (6,6) 1 (3,85) 

p 0,91 0,95  

Hai 

bên  

Từ ĐM đùi 28 (46,67) 29(56,86)  

Thân chung ĐMMCN-ĐMTVN 15(25) 15(29,41) 

Thân ĐM thẹn 6(10) 3(5,88) 

Đm chậu ngoài 6(10) 2(3,92) 

Thân chung ĐM mũ đùi ngoài 5(8,33) 2(3,92) 

Tổng 60(100%) 51(100%) 

 Nhận xét:  

Nguyên ủy xuất phát từ ĐM đùi của ĐMMCN có 28/60 tiêu bản 

(46,67%); ĐMTVN có 29/51 tiêu bản (56,86%). Nguyên ủy từ thân chung 

ĐMMCN/TVN của ĐMMCN là 15/60 (25%), ĐMTVN là 15/51(29,41%). 

Tính riêng từng bên ĐMMCN có nguyên ủy từ ĐM đùi: Bên phải 

46,7%; Bên trái 60,0% và thân chung với  ĐMTVN: bên phải 23,3%, bên trái 
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26,7%. ĐMTVN có nguyên ủy từ ĐM đùi (60,0% bên phải; 53,85% bên trái) 

và thân chung với ĐMMCN (28% bên phải, 30,77% bên trái). 

Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về vị trí nguyên ủy của  

ĐMMCN và ĐMTVN từng bên (p>0,05). 

 

Hình 3.2: Hình ảnh mạch MCN, TVN tách chung thân (trên xác). 

(mã số xác 99/12) 

Bảng 3.3: Khoảng cách từ nguyên uỷ ĐMMCN (n=60) và ĐMTVN (n=51) 

đến điểm giữa DCB 

Khoảng cách 

(mm) 

ĐMMCN –DCB 

(X ± SD) 

ĐMTVN –DCB 

(X ± SD) 
p 

Bên phải 26,96 ± 5,34 18,86 ± 10,67 <0,001 

Bên trái 26,56 ± 5,53 17,67 ± 9,11 0,001 

p 0,583 0,850  
 

Nhận xét: Khoảng cách ĐMMCN-DCB lớn hơn so với khoảng cách 

ĐMTVN-DCB ở cả 2 bên trái (26,56 so với 17,67) và bên phải (26,96 so với 

18,86). Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,05. Khoảng cách từ ĐMTVN 



59 

đến DCB bên phải trung bình là 18,86 ± 10,67mm, bên trái là 17,67 ± 9,11. 

Không có sự khác biệt về khoảng cách này ở 2 bên với p=0.850. 

 

Hình 3.3: Khoảng cách của gốc tĩnh mạch thượng vị nông với điểm giữa 
dây chằng bẹn. (trên xác) 

 (mã số xác 109/13) 

 

Hình 3.4: Khoảng cách gốc ĐMTVN với điểm giữa DCB (trên xác)  

(mã số xác 109/13). 
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Bảng 3.4: Góc trục mạch ĐMMCN (n=60) và ĐMTVN (n=51) với DCB  

Góc trục ĐM  
(độ) 

ĐMMCN-DCB 
(X± SD) 

ĐMTVN-DCB 
(X± SD) 

p 

Bên phải 7,67 ± 8,68 50,00 ± 15,94 <0,001 

Bên trái 7,50 ± 8,17 45,96 ± 12,57 <0,001 

p 0,988 0,560  

Nhận xét: Góc trục mạch ĐMMCN với DCB nhỏ hơn góc trục mạch ĐMTVN 

với DCB ở cả 2 bên phải (7,670 so với 500) và trái (7,500 so với 45,960). Sự 

khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,001. 

 

Hình 3.5: Trục của ĐMTVN tạo góc 500 với dây chằng bẹn. 

(trên xác) (mã số xác 67/09) 

 

Hình 3.6: Trục của ĐMTVN tạo với dây chằng bẹn góc 450. 
(trên xác) (mã số xác 06/2013) 
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Bảng 3.5: Hướng trục ĐMMCN (n=60) và ĐMTVN (n=51). 

Gốc động mạch 
ĐMMCN 

n (%) 

ĐMTVN 

n (%) 
p 

Bên 

Phải 

Gai chậu trước trên 30 (100) 17 (68,0) 

0,001 Đường giữa 0 4 (16,0) 

Thẳng hạ sườn 0 4 (16,0) 

Bên 

trái 

Gai chậu trước trên 30 (100) 20 (77,0) 

0,007 Đường giữa 0 3 (11,5) 

Thẳng hạ sườn 0 3 (11,5) 

p - 0,738  

Nhận xét: 100% hướng của ĐMMCN là hướng về GCTT ở cả 2 bên; trong khi 

đó 68% ĐMTVN bên phải và 77% bên trái hướng về GCTT. Sự khác biệt về 

hướng trục của ĐM 2 bên có ý nghĩa thống kê với p<0,05. 

 Kích thước của ĐMMCN và ĐMTVN  

Bảng 3.6: Kích thước của ĐMMCN (n=60) và ĐMTVN (n=51)  

Kích thước (mm) ĐMMCN ĐMTVN p 

Chiều dài 

Bên phải (X± SD) 159,17 ± 28,95 142,06 ± 36,42 0,007 

Bên trái (X± SD) 162,97 ± 24,79 140,98 ± 26,19 0,006 

Trung bình 161,07 ± 26,78 141,51 ± 31,30 <0,001 

p 0,552 0,734  

Đường 

kính 

nguyên ủy 

Bên phải (X± SD) 1,77 ± 0,32 1,69 ± 0,46 0,452 

Bên trái (X± SD) 1,81 ± 0,37 1,70 ± 0,47 0,604 

Trung bình 1,79 ± 0,34 1,70 ± 0,32 0,292 

p 0,656 0,940  
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Nhận xét: ĐMMCN có chiều dài lớn hơn có ý nghĩa thống kê so với ĐMTVN 

ở cả 2 bên phải (159,17 so với 142,06) và bên trái (162,97 so với 140,98). 

Đường kính nguyên ủy của hai ĐM không có sự khác biệt thống kê.  

Khi ĐMMCN tách từ một thân chung với ĐMTVN hoặc từ một nhánh 

lớn hơn của ĐM chậu ngoài và ĐM đùi thì chúng tôi đo đường kính của thân 

chung hoặc các nhánh tách ra ĐMMCN. Bảng 3.7 xếp đường kính các ĐM 

thành mức dưới 1mm, mức 1mm và các mức trên 1mm để tiện nhận định khả 

năng sử dụng. 

Bảng 3.7: Đường kính của ĐMMCN (n=60) và ĐMTVN (n=51)  

tại nguyên ủy 

Đường kính (mm) <1 1-1,5 1,6-2 2,1-2,5 

ĐMMCN 4 33 17 6 

ĐMTVN 4 26 17 4 

Đường kính trung bình (mm)            ĐMMCN: 1,79 ± 0,34 

                                                           ĐMTVN: 1,70 ± 0,32 

             

Nhận xét: Đường kính nguyên ủy ≤1 của ĐMMCN là 4 tiêu bản (6,67%) của 

ĐMTVN là 4 tiêu bản (6,67%). 

 

Hình 3.7: Hướng ĐMTVN về đường giữa và ĐMMCN về GCTT  

(trên xác) (mã số xác 104/13).  



63 

Bảng 3.8: Vị trí của ĐMMCN (n=60) và ĐMTVN (n=51)  

ở các mức khác nhau. 

Vị trí theo các mức ĐMMCN ĐMTVN p 

Ngang mức 

DCB 

Bên 

phải 

Trong 0 0 

0,455 Giữa 30 (100,0) 24 (96,0) 

Ngoài 0 1 (4,0) 

Bên trái 

Trong 0 0 

0,094 Giữa 30 (100,0) 23 (88,5) 

Ngoài 0 3 (11,5) 

p  - 0,610  

Ngang mức 

GCTT 

Bên 

phải 

Trong 0 0 

<0,001 Giữa 0 17 (68,0) 

Ngoài 30 (100,0) 8 (32,0) 

Bên trái 

Trong 0 1 (3,8) 

<0,001 Giữa 0 12 (46,2) 

Ngoài 30 (100,0) 13 (50,0) 

p  - 0,202  

Nhận xét: 100% ĐMMCN có liên quan vùng giữa ngang mức DCB và liên 

quan khoảng ngoài ngang mức GCTT. Trong đó, 96% ĐMTVN bên phải, 

88,5% ĐMTVN bên trái có liên quan giữa ngang mức DCB và 68% 

ĐMTVN bên phải và 46,2% ĐMTVN bên trái có liên quan vùng giữa ngang 

mức GCTT. 
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Hình 3.8. Sơ đồ đối chiếu hướng đi các động mạch vùng thành bụng trước 

bên (P) ở ngang mức dây chằng bẹn và ngang mức gai chậu trước trên. 

(trên xác) (mã số xác 109/13). 

 

 Mối liên quan giữa tĩnh mạch mũ chậu nông và tĩnh mạch thượng vị 

nông  (n=60). 

Bảng 3.9: Hiện diện của TMMCN và TMTVN 2 bên 

Sự hiện diện 
Bên phải 

n (%) 

Bên trái 

n (%) 
p 

TMMCN 30 (100%) 30 (100%) - 

TM tuỳ hành ĐMMCN 30 (100%) 30 (100%) - 

TMTVN  30 (100%) 30 (100%) 1,000 

TM tuỳ hành ĐMTVN 25 (83,3%) 26 (86,7%) 1,000 

Nhận xét: TMMCN và TMTVN hiện diện ở 100% ở các tiêu bản. Có 9 tiêu 

bản không có TMTVN tùy hành (bên phải 5, bên trái 4). 
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Hình 3.9: Tĩnh mạch mũ chậu nông và thượng vị nông đổ vào  

thân chung (trên xác) (mã số xác 104/13) 

 
Hình 3.10: Tĩnh mạch mũ chậu nông và thượng vị nông  

(trên xác) (mã số xác 74/2010) 
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 Bảng 3.10: Vị trí của TMMCN và TMTVN ở các mức  

khác nhau (n=60). 

Vị trí theo các mức TMMCN TMTVN p 

Liên quan 

Ngang mức 

DCB 

Bên 

phải 

Trong 0 3 (10) 

0,237 Giữa 30 (100,0) 27 (90) 

Ngoài 0 0 

Bên 

trái 

Trong 0 4 (13,33) 

0,237 Giữa 30 (100,0) 26 (86,67) 

Ngoài 0 0 

p  - 1,000  

Liên quan 

Ngang mức 

GCTT 

Bên 

phải 

Trong 0 16 (53,33) 

<0,001 Giữa 0 14 (46,67) 

Ngoài 30 (100,0) 0 

Bên 

trái 

Trong 0 17 (56,67) 

<0,001 Giữa 0 13 (43,33) 

Ngoài 30 (100,0) 0 

p  - 1,000  

 

Nhận xét: 100% TMMCN đều có liên quan với vùng giữa ngang mức DCB và 

vùng ngoài ngang mức GCTT. Đa số TMTVN có liên quan với vùng giữa 

ngang mức DCB (90% bên phải và 86,67% ở bên trái), nhưng liên quan ngang 

mức GCTT lại chủ yếu là liên quan với phía trong (53,3% bên phải và 58,6% 

bên trái), còn lại là liên quan tại vùng giữa ngang mức GCTT (46,7% bên phải, 

41,4% bên trái). Có sự khác biệt thống kê giữa liên quan của 2 tĩnh mạch với 

khoảng ngang mức GCTT ở 2 bên với p<0,001. 
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Bảng 3.11: Đường kính TMMCN (n=60) và TM TVN (n=60) 

                     Kích thước (mm) 

     Loại TM 

<1 1-1,5 1,6-2 2,1 - 2,5 2,6 - 3,0 

     

Thân chung TMMCN-TMTVN    5/28 12/28 11/28 

TMMCN  2/32 12/32 16/32 2/32  

TMTVN   4/32 3/32 17/32 8/32 

Đường kính trung bình (mm) Thân chung TMMCN và TMTVN: 2,68 ± 0,38 

TMMCN: 2,14 ± 0,57 

TMTVN: 2,72 ± 0,68 

Nhận xét: TMMCN có đường kính >1,5 mm có 18/32 tiêu bản (56,25%). 

TMTVN có đường kính >1,5 mm có 28/32 tiêu bản (87,5%). 

Bảng 3.12: Dẫn lưu TMMCN (n=60) và TMTVN 2 bên (n=60). 

Dẫn lưu TMMCN TMTVN p 

Bên phải 

TM Đùi 10 (16,7) 7 (11,7) 

1,000 Hành TM hiển 9 (15,0) 12 (20,0) 

Thân chung TMMCN-TMTVN 11 (18,3) 11 (18,3) 

Bên trái 

TM Đùi 8 (13,6) 10 (17,0) 

1,000 Hành TM hiển 11 (18,6) 8 (13,6) 

Thân chung TMMCN-TMTVN 11 (18,6) 11 (18,6) 

Nhận xét: Vị trí tận cùng của các TM nông gồm các dạng sau: 

 Ở 22/60 tiêu bản (%) TMMCN và TMTVN hợp thành một thân chung 

rồi đổ vào quai TM hiển lớn hoặc TM đùi (ảnh 3.9). 

Ở  38/60 tiêu bản (%) hai TM đổ riêng rẽ: TMMCN đổ vào TM đùi, 

TMTVN đổ vào hành TM hiển hoặc ngược lại (ảnh 3.10). 
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A.         

B.         

C.         

Sơ đồ 3.2: Các dạng tận cùng của TMTVN và TMMCN  

(1 = TM đùi; 2 = TM hiển; 3 = TMMCN; 4 = TMTVN) 

A.  Hai TM đổ riêng rẽ vào TM đùi hoặc vào hành TM hiển.  

B.  TMTVN đổ vào hành TM hiển, TMMCN đổ vào TM đùi 

C.  Hai TM hợp thành thân chung rồi đổ vào TM đùi. 
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Bảng 3.13: Dẫn lưu TM tuỳ hành ĐMMCN (n=60) và TM tuỳ hành 

ĐMTVN (n=51). 

Dẫn lưu 

TM tuỳ 

hành 

ĐMMCN 

TM tuỳ 

hành 

ĐMTVN 

p 

Bên 

phải 

TM Đùi 4 4 

1,000 Hành TM hiển 6 1 

Thân chung TM MCN-TVN 20 20 

Bên trái 

TM Đùi 3 3 

1,000 Hành TM hiển 5 1 

Thân chung TM MCN-TVN 22 22 

 

Nhận xét: TM tuỳ hành ĐMMCN và TM tuỳ hành ĐMTVN ở 2 bên chủ yếu 

hợp nhau thành thân chung TMMCN-TMTVN sau đó đổ về TM đùi hoặc hành 

TM hiển.  Nếu các TM này độc lập thì chúng đổ trực tiếp về TM đùi hoặc 

hành TM hiển. 

 
  



70 

Bảng 3.14: Vị trí của ĐMTVN (n=51) và TMTVN (n=60) 

ở các mức khác nhau. 

Vị trí theo các mức ĐMTVN TMTVN p 

Liên quan ngang 

mức DCB 

Bên phải 

Trong 0 3 (10,0) 

0,162 Giữa 24 (96,0) 27 (90,0) 

Ngoài 1 (4,0) 0 

Bên trái 

Trong 0 4(13,33) 

0,040 Giữa 23 (88,5) 26 (86,67) 

Ngoài 3 (11,5) 0 

p  0,610 1,000  

Liên quan ngang 

mức GCTT 

Bên phải 

Trong 0 16 (53,3) 

<0,001 Giữa 17 (68,0) 14 (46,7) 

Ngoài 8 (32,0) 0 

Bên trái 

Trong 1 (3,8) 17 (56,7) 

<0,001 Giữa 12 (46,2) 13 (43,3) 

Ngoài 13 (50,0) 0 

p  0,202 1,000  

 
Nhận xét: Ở ngang mức DCB, ĐMTVN và TMTVN chủ yếu nằm ở vùng 1/3 

giữa ĐMTVN: 96% bên P và 88,5% bên trái, TMTVN: 90% bên phải và 

86,67% bên trái. Khi lên đến ngang mức GCTT thì TMTVN chủ yếu nằm ở 

vùng trong và giữa, ĐMTVN vị trí biến đổi, có thể ở trong, giữa hoặc ngoài. 
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Bảng 3.15: Kích thước các tĩnh mạch 2 bên (n=60). 

Kích thước (mm) Bên phải Bên trái Chung p 

Chiều dài 
TMMCN  210,00 ± 41,96 205,33 ± 39,54 207,67 ± 40,49 0,694 

TMTVN 213,00 ± 47,12 207,59 ± 43,52 210,34 ± 45,08 0,579 

p 0,857 0,753 0,609  

Chiều dài 

TM tuỳ hành 

ĐMMCN 

156,50 ± 46,33 152,33 ± 38,32 154,42 ± 42,21 0,830 

TM tuỳ hành 

ĐMTVN 

148,20 ± 41,21 152,81 ± 34,91 150,55 ± 37,82 0,623 

p 0,718 0,145 0,368  

Đường 

kính 

nguyên ủy 

TMMCN 2,05 ± 0,53 2,22 ± 0,60 2,14 ± 0,57 0,252 

TMTVN 
2,69 ± 0,58 2,75 ± 0,79 2,72 ± 0,68 0,621 

p <0,001 0,002 <0,001  

Đường 

kính 

nguyên ủy 

TM tuỳ hành 

ĐMMCN 

1,19 ± 0,41 1,27 ± 0,40 1,23 ± 0,41 0,480 

TM tuỳ hành 

ĐMTVN 

1,73 ± 0,71 1,65 ± 0,68 1,69 ± 0,69 0,769 

p <0,001 0,005 <0,001  

 
Nhận xét:   

TMMCN: Chiều dài trung bình của TMMCN là 207,67 ± 40,49 mm, 

TM tuỳ hành ĐMMCN chiều dài trung bình là 154,42 ± 42,21 mm. Không 

có sự khác biệt về chiều dài mạch ở 2 bên phải và trái.  Đường kính nguyên 

ủy của TMMCN là 2,14 ± 0,57 mm. Đường kính nguyên ủy của TM tuỳ 

hành ĐMMCN trung bình là 1,23 ± 0,41mm. 

TMTVN: Chiều dài trung bình của TMTVN là 210,34 ± 45,08 mm, TM 

tuỳ hành ĐMTVN có chiều dài trung bình 150,55 ± 37,82 mm. Đường kính 
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nguyên ủy của TMTVN là 2,72 ± 0,68 mm. Đường kính nguyên ủy của TM 

tuỳ hành ĐMTVN là 1,69 ± 0,69 mm. Không có sự khác biệt thống kê về kích 

thước chiều dài và đường kính của mạch ở 2 bên phải trái. 

Không có sự khác biệt thống kê về chiều dài của TMTVN và TMMCN. 

Tuy nhiên, đường kính nguyên ủy của TMTVN và TM tuỳ hành ĐMTVN cao 

hơn có ý nghĩa thống kê so với đường kính nguyên ủy của TMMCN và TM 

tuỳ hành ĐMMCN (p<0,001).  

3.1.2. Trên phim chụp cắt lớp vi tính. 

Sự hiện diện của ĐMMCN là 30/30 trường hợp (100%) ở cả 2 bên, trong 

khi đó hình ảnh ĐMTVN chúng tôi chỉ thấy được ở 19 trường hợp. Trong đó 

ĐMTVN chủ yếu hiện diện ở bên trái. Các chỉ số của 2 mạch được trình bày 

như sau:  

 Động mạch mũ chậu nông 

Xuất hiện 30/30 phim chụp, cả 2 bên thành bụng (100%).  

Hướng đi của ĐMMCN gần như song song với DCB ra ngoài hướng về 

GCTT. 

Góc trục mạch tạo bởi ĐMMCN và DCB  

Bên phải: 3,600 ± 1,70.     

Bên trái:   4,790 ± 1,78.  

Khoảng cách từ nguyên uỷ ĐMMCN tới điểm giữa DCB 

Bên phải: 21,56 ± 5,06 mm.  

Bên trái:  23,99 ± 4,85 mm.  

Kích thước ĐMMCN: 

Đường kính tại nguyên uỷ:  

Bên phải:  2,65 ± 0,13 mm.   

Bên trái: 2,73 ± 0,14 mm.     
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Chiều dài mạch:   

Bên phải: 102,88 ± 8,57 mm.  

Bên trái: 106,18 ± 7,27 mm.   

 Động mạch  thượng vị nông 

ĐMTVN xuất hiện trên phim chụp: 19/30 trường hợp (63,3%). Trong đó 

có 5 trường hợp xuất hiện mạch cả 2 bên trên phim chụp. 10 trường hợp chỉ 

hiện ĐMTVN bên trái, còn 4 trường hợp chỉ hiện ĐMTVN bên phải. 

Nếu coi mỗi nửa bẹn bụng là 1 tiêu bản thì tỉ lệ xuất hiện ĐMTVN là 

24/60 tiêu bản (40%). 

Nguyên uỷ: từ ĐM đùi 100%. 

Liên quan nguyên uỷ với điểm giữa DCB là "dưới trong" 100%. 

Góc trục ĐMTVN với DCB:  

Bên phải: 28,750 ± 13,03.     

Bên trái: 36,00 ± 12,07.    

Hướng đi ĐMTVN 5 mạch "thẳng hạ sườn" và 2 mạch hướng về "GCTT" 

(2 mạch này của BN Sok Loem Chan 15051855). 

Khoảng cách từ nguyên uỷ đến điểm giữa DCB:  

Bên phải: 26,05 ± 8,83.   

Bên trái: 17,00 ± 9,23.   

Đường kính tại nguyên uỷ: 

Bên phải: 2,20 ± 0,98 mm.    

Bên trái: 2,40 ± 1,72 mm.   

Chiều dài mạch:  

Bên phải: 147,40 ±  51,05 mm.   

Bên trái: 94,90 ±  47,43 mm.  



74 

 

Hình 3.11: ĐM đùi và ĐMMCN trên phim chụp CT (bên phải) 

BN Nguyễn Sơn H. (Mã BN 15052119) 

 

Hình 3.12: ĐM đùi và ĐMMCN, ĐMTVN trên phim chụp CT (bên trái) 

BN Nguyễn Thị Ch (Mã BN 150520181) 
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Hình 3.13: ĐM đùi, ĐMMCN, ĐMTVN bên trái trên phim chụp CT 

BN Nguyễn Thị Phương Th (Mã BN 150522140) 

 

 

 
Hình 3.14: ĐM đùi, ĐMMCN, ĐMTVN trên phim chụp CT  

BN Cao Hoài L (Mã BN 150520181) 
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Hình 3.15: Ảnh chụp ĐMMCN và ĐMTVN bên trái 

 BN Tạ Thị Tuyết H (Mã BN 150519117) 

 

 

Hình 3.16: Ảnh cắt ngang mạch MCN, TVN trên phim chụp  

BN Phạm Hữu H (Mã BN 15052220) 



77 

 

Hình 3.17: Ảnh chụp hiện diện ĐMMCN, không có ĐMTVN 

BN Huỳnh Duy P (Mã BN 150521125) 

 

 

Hình 3.18: Ảnh chụp ĐMMCN,ĐMTVN cả 2 bên 

BN Dương Thị B  (Mã BN 15052197) 

3.2. LÂM SÀNG 

Từ tháng 9 năm 2007 đến tháng 12 năm 2003, tại khoa Phẫu thuật tạo hình 

Bệnh viện Xanh-Pôn Hà Nội, 23 bệnh nhân (tuổi từ 17 đến 64 bao gồm  7 bệnh 

nhân nữ và 16 bệnh nhân nam) được phẫu thuật với 23 tổn thương bằng 23 vạt 

(12 vạt ĐMMCN, 8 vạt ĐMTVN và 3 vạt ĐMMCN/ĐMTVN). 
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3.2.1. Khả năng sử dụng vạt 

Bảng 3.16. Kích thước và mức độ khuyết phần mềm bàn tay (n=23). 

Tổn khuyết Số ca (n) Tổng 

 

Kích thước (cm2) 

< 60  16   

23 60 - 80  1 

80 - 100 3 

100 - 140 3 

X ± SD  = 70,96 ± 46,71 

 

Mức độ 

Khuyết da đơn thuần 4  

23 Khuyết da phần mềm lộ 

gân, xương, khớp 
19 

 

Nhận xét: 

Kích thước trung bình của tổn thương khuyết da là 75,96 ± 46,71 cm2. Đa 

số BN vào viện với diện tích khuyết da của vết thương nhỏ dưới 60 cm2 

(69,6%), 4 BN với khuyết da rộng từ 60-100 cm2 và 3 bệnh nhân có diện tích 

khuyết da lớn hơn 100 cm2. 

Mức độ: Các trường hợp khuyết phần mềm vùng bàn tay trong nghiên 

cứu của chúng tôi phần lớn tổn thương có lộ gân xương, chiếm 19/23 trường 

hợp. Có 4/23 trường hợp khuyết da đơn thuần. 
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Bảng 3.17. Vị trí tổn thương trên bàn tay (n=23). 

Phân bố vị trí tổn thương Số trường hợp 

Mu tay + cổ tay 4 

Gan tay 4 

Gan + mu tay 2 

Bàn ngón 

tay 

Sẹo co kéo bàn ngón tay 1 

13 Khuyết da ngón tay lộ gân 5 

Khuyết da bàn ngón lộ xương khớp 7 

Tổng 23 

 

Nhận xét: 

Tổn thương phối hợp vùng bàn, ngón tay có 13 trường hợp (56,5%). 

Trong đó bao gồm trường hợp tạo hình sau cắt sẹo giải phóng co kéo, khuyết da 

bàn ngón tay lộ gân, xương, khớp, tổn thương kiểu lột găng ngón tay, khuyết da 

phần mềm ngón đơn thuần.  

Tổn khuyết vùng mu tay và cổ tay có 4 trường hợp (17,4%).  

Còn lại là tổn khuyết vùng gan bàn tay hoặc phối hơp mu tay và cổ tay có 

6 trường hợp (26,1%).  
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Bảng 3.18. Đặc điểm của vạt da (n=23). 

Đặc điểm vạt da X ± SD Min - Max 

Chiều dài vạt (cm) 9,65 ± 5,40 3 - 16 

Chiều rộng vạt (cm) 7,09 ± 3,13 1 - 9 

Độ dày vạt (cm) 0,368 ± 0,095 0,3 - 0,5 

Chiều rộng cuống vạt (cm) 3,68 ± 1,64 1 - 7 

 Số lượng n = 23 Tỷ lệ % 

Diện 

tích 

vạt 

< 40 cm2 14 60,9 

40 cm2
 - 60 cm2 2 8,7 

60cm2 - 80 cm2 1 4,3 

80 cm2 - 100 cm2 2 8,7 

100 cm2 -150 cm2 4 17,4 

X± SD 74,35 ± 47,15 

Loại 

vạt 

Vạt da cân 0 0 

Vạt da mỡ 23 100,0 

 

Nhận xét: Chiều dài, chiều rộng, độ dày, chiều rộng cuống vạt trung bình của 

vạt da là 9,65 ± 5,40 cm, 9,65 ± 5,40 cm, 0,368 ± 0,095 cm và 3,68 ± 1,64 cm. 

Diện tích trung bình của vạt là 74,35 ± 47,15 cm2, trong đó 14 vạt (60,9%) có 

diện tích < 40 cm2, 4 vạt(17,4%) có diện tích  >100 cm2. 
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Bảng 3.19. Kích thước vạt dựa vào nguồn cấp máu (n=23). 

Vạt ĐMMCN ĐMTVN ĐMMCN/TVN 

Số lượng 12 8 3 

Diện tích (X± SD) (cm2) 80,8 ± 17,3 40,1 ± 8,1 122,4 ± 10,7 

 

Nhận xét: Có 3 vạt sử dụng cả 2 nguồn ĐMMCN và ĐMTVN diện tích trung 

bình là 122,4 ± 10,7 cm2, 12 vạt sử dụng 1 nguồn mạch là ĐMMCN (diện tích 

trung bình 80,8 ± 17,3 cm2)  còn lại được cấp máu bởi ĐMTVN (diện tích 

trung bình 40,1 ± 8,1 cm2). 

3.2.2. Kết quả sử dụng vạt 

Tất cả các khuyết da sau khi lấy vạt đều được đóng theo hình thức trực 

tiếp. Thời gian cắt cuống vạt trung bình cho bệnh nhân là 20,63 ± 1,78 ngày. 

Sau khi cắt cuống vạt cho bệnh nhân và theo dõi quá trình điều trị hồi phục của 

bênh nhân sau phẫu thuật, chúng tôi ghi nhận được một số các kết quả tại vạt 

như sau: 

Số ngày nằm viện trung bình: 17,92 ± 15,7.  
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*  Kết quả gần: đánh giá dựa vào ngay sau khi ra viện 

Bảng 3.20. Kết quả gần 

Kết quả Số ca Tổng 

Tình trạng của vạt 

Sống hoàn toàn 22 

23 

Phù nề hoặc bong 

thượng bì 
1 

Hoại tử một phần 0 

Hoại tử hoàn toàn 0 

Chức năng bàn tay 

Đảm bảo chức năng 9 

23 
Mất một phần 14 

Hạn chế nhiều hoặc 

không vận động được. 
 

Kết quả chung 

Tốt 21 

23 
Khá 1 

Vừa 0 

Kém 0 

Nhận xét: 

 Tình trạng của vạt: Sau cắt cuống vạt có 22/23 trường hợp vạt sống 

hoàn toàn và 1/23 trường hợp vạt bị bong thượng bì 1 phần vạt. 

 Chức năng bàn tay: Chức năng bàn tay của bệnh nhân khi ra viện: 

9/23 bệnh nhân có chức năng tốt, đảm các động tác cơ bản bàn tay, 14/23 

bệnh nhân mất 1 phần chức năng. 

 Kết quả chung khi bệnh nhân ra viện: Số bệnh nhân đạt kết quả tốt 

22/23 trường hợp, đạt kết quả khá 1/23 trường hợp.  

*  Kết quả xa: đánh giá dựa vào sau > 3 tháng 

Chúng tôi đánh giá kết quả tạo hình che phủ khuyết phần mềm bàn tay ở 

23/23 bệnh nhân khám lại dựa trên các tiêu chí chung: 
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Kết quả xa tại nơi nhận: Trong 23 trường hợp tạo hình bàn tay được 

khám lại, hầu hết bệnh nhân hài lòng về kết quả phẫu thuật. Vạt mềm mại, 

tạo được đường viền khá tốt sau tạo hình, độ dày vạt chấp nhận được, nuôi 

dưỡng tốt, không đau tại vạt, sẹo mềm, không có hiện tượng mọc lông đen 

tại vạt, không có rối loạn dinh dưỡng nuôi vạt, không có rối loạn cảm giác 

Tình trạng vị trí nơi cho vạt: Đa số bệnh nhân sẹo tại nơi lấy vạt đạt yêu 

cầu, hài lòng với kết quả nơi cho. Có 15/23 trường hợp sẹo mềm mại hoặc giãn 

nhẹ và 8/23 trường hợp sẹo giãn hoặc quá phát.  

 Kết quả xa chung: Hầu hết các BN hài lòng với kết quả phẫu thuật. 

Trong đó, bệnh nhân đạt kết quả tốt 22/23 trường hợp, bệnh nhân đạt kết 

quả khá 1/23 trường hợp. 
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CHƯƠNG 4 

BÀN LUẬN 

 

4.1. Khảo sát giải phẫu mạch máu vùng bẹn. 

4.1.1. Sự hiện diện của hệ động mạch  

4.1.1.1. Động mạch mũ chậu nông 

Nghiên cứu sự hiện diện của ĐMMCN trên 30 xác người Việt Nam 

trưởng thành, cho thấy tỉ lệ hiện diện của ĐMMCN trên 60 tiêu bản bẹn bụng 

của 2 nửa xác đạt 100%, đây là ĐM cấp máu chính cho vùng bẹn. Kết quả 

nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với nghiên cứu trên 142 bệnh nhân của Suk 

[76], trên 50 xác của Ogami [77]. Nghiên cứu trên xác người Việt Nam trưởng 

thành của Nguyễn Văn Huy và Trần Văn Dương cũng có kết quả tương tự như 

kết quả của chúng tôi [9],[13]. 

4.1.1.2. Động mạch thượng vị nông 

Trên 60 tiêu bản vùng bẹn bụng của 30 xác, số lượng ĐMTVN hiện diện 

ở bên phải là 25 và bên trái là 26, trung bình đạt 85%. Mặc dù tỉ lệ hiện diện 

của ĐMTVN không đạt 100% giống như sự hiện diện của ĐMMCN, nhưng 

với sự hiện diện lớn, không có sự khác biệt thống kê về sự hiện diện của 2 

mạch ở 2 bên, ĐMTVN vẫn được coi là một trong những nguồn cấp máu chủ 

yếu cho da vùng bẹn bụng. Sự xuất hiện mạch này với tỉ lệ cao là một thuận 

lợi cho việc lựa chọn sử dụng mạch trong chuyển vạt có cuống ở các trường 

hợp khuyết da. Tỉ lệ hiện diện này cao hơn so với kết quả của Nguyễn Văn 

Huy (67,8%) [9]. Kết quả nghiên cứu cho thấy không có khác biệt về sự hiện 

diện giữa ĐMTVN và ĐMMCN là một thuận lợi cho phẫu thuật tạo hình trong 

các trường hợp cần thiết sử dụng ĐMTVN để thay thế cho ĐMMCN. 
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Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu giải phẫu cũng như ứng dụng của 

ĐMTVN. Kể từ lần đầu tiên Wood [78] mô tả giải phẫu ĐMTVN và ứng dụng 

che phủ các tổn khuyết tại cẳng tay năm 1863, đã có nhiều nghiên cứu sau đó 

báo cáo về ứng dụng của việc sử dụng vạt  ĐMTVN cho các vết thương 

khuyết mô tại một số vị trí như tay, chân, đầu, cổ, ngực và bộ phận sinh dục 

[79],[80],[81]. Tuy vậy, sự hiện diện của ĐMTVN trong các nghiên cứu này 

không đồng nhất. Trong nghiên cứu giải phẫu trên 20 xác của Mahdi Fathi cho 

thấy sự hiện của  ĐMTVN với tần suất cao (95%) ở ngang mức DCB. Trường 

hợp không xác định được mạch là do sự tụ máu tương đối lớn ở vùng đùi [40]. 

Nghiên cứu trên 22 xác của Reardon, có 20 xác tìm thấy sự hiện diện của 

ĐMTVN [39]. Nghiên cứu của Herrera tìm thấy ĐMTVN trên 80% số xác 

[82]. Trong một nghiên cứu ứng dụng của Kim BJ trên phụ nữ Hàn Quốc cho 

thấy tỷ lệ hiện diện của  ĐMTVN là 75% [83], hay trên một nghiên cứu khác 

của Rozen thì tỉ lệ hiện diện của ĐMTVN là 94% [43], nghiên cứu của Minja 

Gregorič thì có 21/26 bệnh nhân tìm thấy sự xuất hiện của ĐMTVN [84]. Sự 

khác biệt về tỉ lệ hiện diện của mạch TVN có thể do chất lượng của xác, độ 

tuổi của xác, còn trong các nghiên cứu ứng dụng thì sự liên quan về các đặc 

điểm của bệnh nhân ví dụ như giới tính cũng có thể ảnh hưởng đến tỉ lệ hiện 

diện của mạch này. Mặc dù có sự khác biệt về tỉ lệ hiện diện, nhưng có thể 

thấy tỉ lệ tìm thấy mạch này trên cơ thể ở hầu hết tất cả các nghiên cứu là 

tương đối cao. Điều này càng khẳng định giá trị có sẵn của mạch này để lựa 

chọn trong các trường hợp phẫu thuật cần thiết chuyển vạt có cuống mạch 

nuôi. 
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4.1.2. Nguyên ủy động mạch và giải phẫu liên quan 

Trong nhiều nghiên cứu về giải phẫu mạch máu của vạt bẹn, các tác giả 

luôn muốn làm rõ nguyên ủy của ĐM chính cấp máu cho vạt bẹn để xác định 

những yếu tố thuận lợi của vạt bẹn trong ứng dụng lâm sàng. Qua phẫu tích 

toàn bộ các tiêu bản, chúng tôi nhận thấy mạch máu vạt bẹn cơ bản được cấp 

bởi 2 nguồn ĐMMCN và ĐMTVN. 

4.1.2.1. Động mạch mũ chậu nông 

ĐMMCN tách ra từ ĐM đùi ở 28 tiêu bản, từ thân chung ĐMMCN/ 

ĐMTVN 15 tiêu bản, từ  ĐM chậu ngoài 6 tiêu bản, còn lại tách từ thân ĐM 

thẹn và thân chung ĐMMĐN. Vị trí nguyên ủy ở trong khoảng 5 cm (trung 

bình 2,5 cm) dưới điểm giữa DCB. Như vậy có thể thấy rằng ĐMMCN không 

hằng định về nguyên uỷ. 

Nếu tính riêng sự xuất hiện ĐMMCN ở từng bẹn thì cả 2 bên trái phải 

thì tỉ lệ ĐMMCN có nguyên ủy từ ĐM đùi như nhau 14/30 (46,7%); có 23,3% 

ĐMMCN bên phải và 26,7% bên trái có nguyên ủy chung thân với ĐMTVN. 

Nghiên cứu của chúng tôi  cho kết quả về tỉ lệ nguyên ủy của ĐMMCN tách ra 

từ ĐM đùi là cao nhất tương tự như các nghiên cứu khác, tuy nhiên tỉ lệ này lại 

thấp hơn so với kết quả nghiên cứu của một số tác giả. Nghiên cứu của Trần 

Văn Dương trên 49 tiêu bản 2 bên trái và phải cho thấy nguyên ủy của 

ĐMMCN xuất phát ở 4 vị trí: ĐM đùi, ĐMMĐN, ĐMĐS, ĐM mũ chậu ngoài, 

trong đó vị trí nguyên ủy chủ yếu là ĐM đùi với 75,5% [13]. Nghiên cứu của 

Nguyễn Văn Huy cũng cho thấy đa số ĐMMCN có nguyên ủy từ ĐM đùi với 

76,8%, còn lại tách từ ĐMMĐN hay ĐMĐS hoặc ĐM chậu ngoài [9]. Nghiên 

cứu của Ogami cũng cho thấy 81,8% ĐMMCN có nguyên ủy từ ĐM đùi, 4,5% 

tách từ ĐMĐS và 3,6% tách ra từ ĐMMĐN [77]. Hay trong nghiên cứu của 
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Suk lại chỉ ra 83,5% ĐMMCN có nguyên ủy từ ĐM đùi, 8,5% có nguyên ủy từ 

ĐM chậu ngoài, 7,0% có nguyên ủy từ ĐM đùi sâu, 1% có nguyên ủy từ 

ĐMMĐN [76]. Sự khác biệt về nguyên ủy này có thể do sự khác biệt về thể 

trạng của đối tượng nghiên cứu trong mỗi nghiên cứu là khác nhau hoặc có lẽ 

là do cách nhận định và gọi tên ĐMMCN của các tác giả khác nhau. 

Ngoài ra, trong một số nghiên cứu của một số tác giả nhận thấy có 2 

ĐM tách ra từ ĐM đùi có đặc điểm giống như ĐMMCN (nguyên ủy, đường đi 

và phân nhánh…), ĐM có đường kính lớn hơn gọi là ĐMMCN chính, ĐM có 

đường kính nhỏ là ĐMMCN phụ. Trong nghiên cứu của  Brien, tỷ lệ ĐMMCN 

phụ là 15% số trường hợp [85], trong nghiên cứu của Penteado tỷ lệ ĐMMCN 

phụ là 10% [86]. Trong nghiên cứu của Nguyễn Văn Huy, tỉ lệ ĐMMCN phụ 

là 1,8% [9], trong nghiên cứu của Trần Văn Dương tỉ lệ này là 2% [13]. 

Nghiên cứu này của chúng tôi không khảo sát về ĐMMCN phụ mà chúng tôi 

quan tâm nhiều đến ĐMMCN chính và ĐMTVN. 

Nhiều nghiên cứu cũng tập trung nói về nguyên ủy của ĐMMCN dưới 2 

dạng: có thân chung hoặc không có thân chung với ĐMTVN. Trong nghiên 

cứu của chúng tôi, như đã thể hiện ở trên, tỉ lệ ĐMMCN có chung thân với 

ĐMTVN là khá cao với 40% chung thân ở bên phải và 33,3% ở bên trái. Kết 

quả nghiên cứu của các tác giả cũng không có sự đồng nhất với nhau. Trong 

nghiên cứu của Taylor cho thấy tỉ lệ chung thân là 48% bên phải và 52% bên 

trái, nghiên cứu của Penteado cho kết quả là 58,3% và 41,7%, hay trong 

nghiên cứu của Fathi cho thấy tỉ lệ thân chung của ĐMMCN và ĐMTVN là 

18,4% [40],[86].  
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Tại Việt Nam, nghiên cứu của Trần Văn Dương[13] cho thấy tỷ lệ chung 

thân của ĐMMCN và ĐMTVN là 24,5% và không có thân chung là 75,5%; 

trong khi đó nghiên cứu của Nguyễn Văn Huy[9] thì tỉ lệ ĐMMCN có thân 

chung với ĐMTVN là 63,2% và không có thân chung là 36,8% số trường hợp.  

Trường hợp có thân chung giữa ĐMMCN và ĐMTVN là có lợi vì đường 

kính của thân chung lớn hơn đường kính  ĐMMCN và ĐMTVN tách độc lập. 

Phạm vi tưới máu cho vạt da của thân chung lớn hơn của một ĐM riêng rẽ. 

Vạt da bẹn được cấp máu từ một thân chung sẽ được cấp máu tốt hơn khi vạt 

chỉ được cấp máu bởi ĐMMCN hoặc ĐMTVN. Sự khác biệt có thể do đặc 

điểm đối tượng nghiên cứu và cỡ mẫu nghiên cứu ở mỗi nghiên cứu có sự 

khác nhau. 

4.1.2.2. Động mạch thượng vị nông 

Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy không có sự khác biệt về nguyên ủy 

của 2  ĐMMCN và ĐMTVN. Có một tỉ lệ lớn (60% bên trái và 53,85% bên 

phải) ĐMTVN có nguyên ủy từ ĐM đùi. Còn lại ĐMTVN xuất phát từ các vị 

trí thân chung ĐMMCN, ĐM thẹn, ĐM chậu ngoài và ĐMMĐN. Kết quả này 

tương ứng với kết quả trong y văn kinh điển, cho thấy gốc ĐM thường tách ra 

từ mặt trước ĐM đùi, cách 1-2 cm dưới điểm giữa DCB. Nghiên cứu của Fukaya 

trong 22 trường hợp quan sát thấy sự hiện diện của ĐMTVN cho thấy một tỉ lệ 

lớn ĐMTVN tách trực tiếp ra từ ĐM đùi (14/22-63,6%), còn lại 8 trường hợp 

chung thân với mạch khác [29]. Nghiên cứu của Nguyễn Văn Huy cho thấy tỉ lệ 

chung thân giữa 2 ĐMTVN và ĐMMCN tương đối cao (63.2%) [9]. Sự không 

đồng nhất trong kết quả của các nghiên cứu cần được khẳng định lại bằng một 

nghiên cứu trên cỡ mẫu lớn hơn. Tỉ lệ thân chung ĐMMCN-ĐMTVN của chúng 

tôi thấp hơn so với nghiên cứu trước đây trên xác người Việt Nam, điều đó chỉ ra 
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sự đa dạng, không hằng định của ĐMTVN. Vì vậy, cũng như  kỹ thuật chuyển 

vạt  ĐMMCN thì trong quá trình bóc tách với vạt ĐMTVN, cần chú ý sự biến đổi 

của nguyên uỷ và đường đi của ĐMTVN vì dễ gây tổn thương mạch.  

Sự biến đổi nguyên ủy có những điểm thuận lợi trong ứng dụng lâm 

sàng. Khi ĐMMCN, ĐMTVN tách ra từ ĐM thẹn, ĐMMĐN, có thể thắt và cắt 

các ĐM này sau điểm phát sinh và sử dụng đoạn gần của chúng làm cuống 

mạch, như vậy đường kính của miệng nối ĐM tăng lên trong các trường hợp 

này và loại bỏ được nhược điểm về đường kính nhỏ của từng ĐM độc lập. Tuy 

vậy, trong phẫu thuật vị trí không ổn định của nguyên ủy ĐM là một nhược 

điểm của vạt bẹn, vì trên thực tế có thể phải tìm nguyên ủy các ĐM trên một 

diện rộng, đường rạch dài và khó phẫu tích nếu sử dụng vạt da bẹn dưới dạng 

vạt tự do, điều này làm cho thời gian mổ kéo dài và có thể làm tổn thương các 

mạch nhánh. Với kết quả của chúng tôi cho thấy, nguyên ủy của ĐMTVN ổn 

định hơn so với ĐMMCN, do vậy đây có thể coi là một lợi thế khi bóc tách lựa 

chọn mạch cấp máu chính cho vạt trong phẫu thuật chuyển vạt bẹn vi phẫu.  

4.1.3. Liên quan giải phẫu của ĐMMCN và ĐMTVN với DCB 

Khoảng cách từ ĐMMCN đến điểm giữa DCB lớn hơn có ý nghĩa thống 

kê so với khoảng cách từ ĐMTVN đến điểm giữa DCB. Khoảng cách từ 

nguyên ủy ĐMMCN đến điểm giữa DCB bên phải trung bình là 26,96 ± 5,34 

mm lớn hơn có ý nghĩa thống kê so với khoảng cách từ nguyên ủy ĐMTVN 

đến điểm giữa DCB là 18,86 ± 10,67 mm. Ở phía bên trái, kết quả cũng tương 

tự với khoảng cách trung bình từ ĐMMCN đến điểm giữa DCB là 26,56 ± 

5,53 mm, còn khoảng cách từ ĐMTVN đến điểm giữa DCB trung bình là 

17,67 ± 9,11 mm. Nguyên ủy không hằng định, liên quan với DCB khác 
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nhau, do đó góc tạo ra bởi ĐMMCN, ĐMTVN với DCB cũng khác nhau. 

Trong khi góc tạo bởi ĐMMCN và DCB nhỏ, bên phải là 7,67o ± 8,68o, bên 

trái là 7,50o ± 8,17o, thì góc ĐMTVN tạo với DCB lớn hơn có ý nghĩa thống 

kê với độ lớn trung bình ở bên phải là 50,0o ± 15,94o, bên trái là 45,96o ± 12,57o. 

Như vậy hướng đi của ĐMTVN đa số chạy hướng lên trên về hạ sườn ở hai 

bên thành bụng, trong khi đó hướng đi của ĐMMCN ra ngoài gần như song 

song DCB. Hai ĐM có thể tách ra bắt chéo DCB chạy lên trên da bụng, hoặc 

cũng có thể chạy song song ở dưới DCB, trong đó ĐMTVN chiếm phần nằm 

trên DCB còn ĐMMCN chiếm phần nằm dưới DCB. Hai ĐM này tiếp nối 

với nhau qua những tiểu ĐM nằm ở đường tiếp giáp nhau giữa các phạm vi 

phân nhánh của chúng. Vạt tổ chức thiết kế sẽ bao gồm vùng cấp máu ở giữa 

2 mạch, do đó khi tận dụng cả 2 nguồn cấp máu trong 1 vạt thì khả năng mở 

rộng vạt được nâng cao.  

Từ kết quả trên có thể thấy sự không hằng định về nguyên ủy giải phẫu 

của cả 2 động mạch. Trường hợp ĐMMCN và ĐMTVN tách ra từ các nhánh 

lớn hơn của ĐM chậu ngoài và ĐM đùi vừa là tình huống có lợi, vừa là tình 

huống bất lợi. Khi ĐMMCN và ĐMTVN tách ra từ ĐM đùi, nguyên ủy cách 

điểm giữa DCB (nơi ĐM đùi bắt chéo DCB) khoảng 2,5cm. Khi tách ra từ ĐM 

chậu ngoài, nguyên ủy ở trên hoặc ngay sau điểm giữa DCB. Khi tách ra từ 

ĐM mũ đùi ngoài và động mạch thẹn, nguyên ủy cách điểm giữa DCB từ 3,5 - 

6cm. Sự biến đổi về vị trí nguyên ủy của ĐM kéo theo những thay đổi về 

khoảng cách nguyên ủy đến DCB và hướng đi của mạch. 

ĐMMCN sau khi tách ra từ ĐM đùi chạy về phía GCTT chia thành 2 

nhánh nông và sâu. Nhánh nông có đường kính nhỏ chạy ngay vào mô dưới da 
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và đi song song dưới DCB. Nhánh sâu to hơn nhưng không hoàn toàn là một 

nhánh da trực tiếp vì nó đi dưới mạc đùi và tách ra các nhánh vào cơ. Nhánh 

sâu có thể phân nhánh nhiều vào cơ và trở nên rất nhỏ khi xuyên qua mạch đùi 

vào lớp mỡ dưới da. 

Ngược lại, đối với ĐMTVN thì lại có tính chất cấp máu cho da khác so 

với ĐMMCN. Từ nguyên ủy, ĐMTVN chạy qua mạc sàng đi ngay vào lớp mỡ 

dưới da. Vậy ĐMTVN hoàn toàn là một ĐM da trực tiếp, diện tích tưới máu 

da phụ thuộc vào đường kính của ĐM. Hướng của ĐMTVN phân bố liên quan 

đến GCTT, đường giữa và thẳng hạ sườn. Như vậy có thể thấy, vạt da bẹn dựa 

trên 2 nguồn mạch là ĐMMCN và ĐMTVN là 2 ĐM có nguyên uỷ chung 

hoặc gần nhau. Sự liên quan giữa hai ĐMMCN và ĐMTVN về giải phẫu 

nguyên ủy và phân bố khiến cho ta có thể lựa chọn một trong hai ĐM là cuống 

mạch nuôi khi bóc vạt theo phương pháp từ trong ra ngoài. Khi đã chọn một 

cuống ĐM và vạch ranh giới vạt dựa trên cuống đã chọn, có thể mở rộng vạt 

về phía trên (nếu chọn ĐMMCN) hoặc xuống dưới (nếu chọn ĐMTVN) mà 

phần mở rộng vạt vẫn sống nhờ các tiếp nối giữa hai ĐM này.  

4.1.4. Kết quả chụp cắt lớp vi tính có dựng hình mạch máu 

Tìm hiểu y văn chúng tôi chưa thấy có tài liệu nào tại Việt Nam nghiên 

cứu giải phẫu và ứng dụng của ĐMMCN và ĐMTVN bằng phương pháp chụp 

cắt lớp vi tính đa dãy có dựng hình mạch máu trên BN. Trong nghiên cứu này, 

chúng tôi sử dụng máy chụp cắt lớp vi tính 128 dãy. Khác với chụp cắt lớp 

thông thường chỉ lấy 1 - 2 lát cắt, chụp cắt lớp vi tính 128 dãy có thể thu 

đồng thời 128 lát cắt do cấu tạo máy có cấu tạo nhiều dãy đầu dò, thời gian 

quay một vòng nhanh nhất 0,3s bề dày lát cắt rất mỏng 0,6 mm và độ phân 

giải có thể xuống đến 0,06 mm (chụp phân giải cao, siêu cao) cho phép phát 
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hiện với những tổn thương kích thước nhỏ một đến vài mm. Chụp cắt lớp vi 

tính 128 dãy có khả năng tái tạo hình ảnh có giá trị chẩn đoán cao như nhau 

trên nhiều mặt cắt ở các hướng khác nhau (axial, coronal, saggittal) kết hợp 

với hình ảnh 3 chiều với độ tương phản chất lượng cao cho phép đánh giá 

tốt hình thái và vị trí tương quan giữa các cấu trúc.   

Kết quả chụp mạch trong nghiên cứu của chúng tôi cho thấy ĐMMCN 

xuất hiện trong 60 tiêu bản vùng bẹn (100%) ĐMTVN xuất hiện trong 24 tiêu 

bản (40%), có 5 trường hợp (8,0%) là ĐMMCN và ĐMTVN có thân chung. 

Kết quả này của chúng tôi tương đương kết quả của Fukaya E. và cs (2011) 

[29] khảo sát phim chụp cắt lớp trên 34 bẹn của 17 BN chuẩn bị phẫu thuật tạo 

hình bằng vạt ĐMTVN. Fukaya E ghi nhận ĐMTVN hiện diện trong 22 

trường hợp (64,7%), ĐMMCN có trong 31 trường hợp (91,2%). 8/22 trường 

hợp (36,4%) ĐMMCN và ĐMTVN có thân chung. Năm 2011, Stocca với 

nghiên cứu có cỡ mẫu n=174, được chụp cắt lớp vi tính đa dãy mạch máu có 

cản quang đã cho thấy ĐMMCN hiện diện 47% trường hợp, cả 2 bên là 19 

trường hợp (40%), 1 bên 28 trường hợp (60%) có đường kính lớn hơn 1,5 mm 

(24%) [30]. 

Theo tác giả  Fukaya E. cấu trúc nhỏ nhất mà máy của ông có thể phát 

hiện được có kích thước 0,5 mm, tuy nhiên có thể có một số yếu tố làm ảnh 

hưởng đến chất lượng hình ảnh (như cung lượng tim, mô mỡ dưới da, v.v..) và 

còn tuỳ vào cách chọn lựa lát cắt mà trên thực tế lâm sàng đôi khi những cấu 

trúc nhỏ như 0,5 mm là không thể quan sát được. Những cấu trúc có kích 

thước dưới 1mm cũng có thể bị bỏ sót vì những lý do tương tự. Khi cấu trúc có 

kích thước trên 1,5 mm, chắc chắn nó sẽ được nhìn thấy trên phim chụp cắt lớp 

vi tính đa dãy mạch máu. Như vậy kích thước nhỏ nhất của một mạch máu để có 

thể dễ dàng phát hiện trên phim chụp cắt lớp trùng với giới hạn an toàn cho phẫu 
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thuật tạo hình bằng vạt ĐMTVN, ĐMMCN. Tác giả đề xuất nên chụp cắt lớp vi 

tính đa dãy mạch máu trước mổ cho bệnh nhân khi có chỉ định sử dụng vạt có 

ĐMTVN và ĐMMCN [29].  

Theo một nghiên cứu của He. Y[31] chụp cắt lớp vi tính đa dãy mạch 

máu trước phẫu thuật tái tạo vùng hàm mặt bằng vạt mạch xuyên từ 

ĐMMCN. Nghiên cứu đã cung cấp một số kết quả về ĐM và TMMCN trên 

phim chụp cắt lớp như sau: Tỉ lệ hiện diện của ĐMMCN ở cả hai bên:100%. 

Đường kính trung bình của ĐMMCN: 0,8mm, dài 10,5 cm, Tỉ lệ hiện diện 

TMMCN: 100%, Đi kèm ĐMMCN luôn có 1 TM nông dưới da cùng bên.  

Trong kết quả chụp cắt lớp vi tính chúng tôi thu được  ĐMMCN  có 

đường kính nguyên uỷ bên phải 2,65 ± 0,13 mm, bên  trái 2,73 ± 0,14 mm. 

ĐMTVN có đường kính nguyên uỷ bên phải 2,20 ± 0,98 mm, bên trái  

2,40 ± 1,72 mm. 

  Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy kích thước mạch đủ lớn để có 

thể dựng hình cây mạch và chứng minh cho việc có thể sử dụng vạt vùng 

bẹn có sự cấp máu của ĐMMCN và ĐMTVN. Phim chụp xác định chính 

xác nguyên uỷ, đường đi, phân nhánh, nhánh xuyên và mối tương quan giữa 

các mạch từ đó xác định sự hiện diện của hệ mạch cấp máu cho vạt trước 

mổ. Ngoài ra, trên phim chụp cắt lớp có tiêm thuốc cản quang động tĩnh 

mạch mũ chậu nông có sự thông nối với động tĩnh mạch thượng vị nông, 

động tĩnh mạch thượng vị sâu, và có mối tương quan về sự có mặt cũng như 

về kích thước với các hệ mạch này. Đây là điều ít khi các phẫu thuật viên 

trên lâm sàng nhận thấy.  

Sau khi xác định được sự hiện diện và hướng đi của trục mạch sẽ bóc tách 

bộc lộ cả 2 cuống mạch, việc thiết kế vạt sẽ tuỳ thuộc sự lựa chọn ĐM nào cấp 

máu và TM nào là nguồn dẫn lưu máu chính của vạt. 
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Trong thực tiễn lâm sàng nhiều tác giả trên thế giới đã sử dụng thành công 

rất nhiều vạt ĐMMCN bằng những giải pháp đơn giản như xác định cuống 

mạch MCN bằng nhìn, sờ và thực hiện bóc tách cuống mạch, nâng vạt và khâu 

nối cuống mạch chỉ dùng kính lúp mà không cần đến kính hiển vi phẫu thuật. 

Những đặc điểm trên cho phép sử dụng vạt bẹn cuống mạch MCN một cách 

rộng rãi,  hiệu quả và an toàn, kể cả khi chuyển vạt tự do như một lựa chọn số 

một trong các chỉ định sử dụng vạt tổ chức trong tạo hình. Tuy nhiên, việc sử 

dụng chụp cắt lớp vi tính dựng hình mạch máu trước phẫu thuật giúp các phẫu 

thuật viên xác định chính xác hơn kích thước, đường đi của mạch từ đó thiết kế 

vạt dựa vào vùng cấp máu, chủ động khu vực lấy vạt cần che phủ tổn khuyết. 

Với các tổn thương lớn cần diện tích da rộng, thì việc mở rộng vạt là điều hoàn 

toàn làm được. 

Vạt bẹn cấp máu bởi 2 nguồn mạch ĐMMCN/ĐMTVN có cùng chất liệu 

và thiết kế tương tự chỉ khác nhau cuống mạch. Vì vậy với đường rạch da bờ 

dưới vạt theo đường mổ tạo hình thành bụng bộc lộ 2 cuống mạch khảo sát 

đánh giá thực tế, xác định cuống mạch nào sử dụng cấp máu cho vạt và cuống 

mạch nào dẫn lưu máu ra khỏi vạt. Vạt ĐMMCN/ĐMTVN phù hợp cho nhiều 

mục đích tạo hình ở mọi vùng cơ thể với vạt dầy gồm toàn bộ da cân hay vạt 

được làm mỏng kể cả tạo hình vùng niêm mạc. 

Trong một vài nghiên cứu của các tác giả đã nói đến sự không tìm thấy 

sự xuất hiện của ĐMTVN là một điều thông thường và được báo cáo chiếm 

từ 13% đến 40% [87]. Theo nghiên cứu của Taylor và Daniel đã báo cáo 

rằng ĐMTVN không có trong 35% các xác nghiên cứu, chủ yếu bởi vì 

đường kính nhỏ [5].  

Nghiên cứu của Arnez sử dụng vạt ĐMTVN che phủ tổn khuyết vùng 

ngực năm 1999 đã báo cáo rằng ĐMTVN không có trong 40% các ca lâm sàng 
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và 30% quá nhỏ để nối vi phẫu [81]. Bradford nghiên cứu sử dụng vạt 

ĐMTVN để tạo hình che phủ khuyết sau phẫu thuật cho 16 BN ung thư vùng 

đầu cổ. Tác giả đã đưa ra kết luận nhược điểm của ĐMTVN là giải phẫu 

nguyên ủy không hằng định, mạch máu ngắn, đường kính nhỏ và diện tích sử 

dụng vạt không lớn. Tuy nhiên, vạt ĐMTVN có ưu điểm trong việc sử dụng là 

không gây thoát vị thành bụng sau mổ, hơn nữa da vùng bụng có màu sắc gần 

với khu vực thay thế nên đảm bảo được tính thẩm mỹ. Ngoài ra, các vết rạch 

rất thấp trên vùng bụng và có tính thẩm mỹ nơi cho vạt, làm hài lòng bệnh 

nhân [87]. 

Mặc dù chất liệu vạt ĐMTVN có nhiều ưu điểm trong việc sử dụng tái tạo 

các vùng da như ngực, cổ, và các tổn thương khuyết da cần lấy da vùng bụng để 

thay thế, nhưng việc ít xuất hiện và phát hiện chính xác ĐMTVN là điều khá khó 

khăn trong ứng dụng.  

Tác giả Chevray thực hiện một nghiên cứu về độ tin cậy của vạt 

ĐMTVN cho thấy vạt này không thể sử dụng ở 33 trong số 47 cuộc phẫu 

thuật tái tạo (70%). Trong 24 trường hợp (51%) không có hiện diện ĐMTVN, 

có 6 trường hợp (13%) mạch này hiện diện nhưng được cho là quá nhỏ để có 

thể sử dụng [34].  

Theo nghiên cứu của Alessandro Cina và cộng sự năm 2010 sử dụng vạt 

da có cuống mạch vùng bụng dưới che phủ tổn khuyết thành ngực, tác giả đã 

sử dụng phương pháp chụp cắt lớp vi tính và siêu âm Doppler khảo sát sự xuất 

hiện ĐMTVN. Nghiên cứu đã chỉ ra được lý do việc khảo sát và tìm kiếm 

ĐMTVN trên thực tế rất khó khăn. Khi chụp cắt lớp vi tính có dựng hình mạch 

máu vùng ĐM làm mờ và TM không được làm mờ chạy gần nhau. Vì đường 

kính nhỏ của chúng nên không thể phân biệt qua chụp cắt lớp mạch máu do thể 

tích từng phần quá nhỏ. Chính vì vậy, trên phim chụp cắt lớp khi đo đường 
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kính mạch máu có thể tính gộp cả ĐM và TM.  Kết quả nghiên cứu của chúng 

tôi kích thước mạch máu đo trên phim chụp cắt lớp có độ chênh lệch khá lớn 

so với kích thước đo trên xác có lẽ là do nguyên nhân này. Do đó chụp cắt lớp 

xác định mạch máu sẽ không chính xác bằng siêu âm Doppler màu. Từ kết quả 

này, chúng tôi thấy rằng chụp cắt lớp mạch máu có ưu điểm hơn siêu âm 

Doppler màu trong xác định đường đi của mạch xuyên trong cơ và có ưu điểm 

hơn hẳn trong đánh giá mối liên quan với tĩnh mạch nông. Nhận định của 

chúng tôi cũng giống như của tác giả Alessandro Cina  [88]. 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, việc chụp mạch cũng được làm tương tự 

các tác giả trên và thu được kết quả tương đương. Bên cạnh đó chúng tôi cũng 

chưa tìm thấy tài liệu hay thông báo nào tại Việt Nam nghiên cứu sử dụng 

phương pháp chụp cắt lớp mạch máu và dựng hình ĐMTVN ứng dụng trong 

phẫu thuật tạo hình. Với phương pháp chụp cắt lớp và được sự hỗ trợ của siêu 

âm Doppler, việc phát hiện và sử dụng vạt ĐMTVN là hoàn toàn khả thi trong 

phẫu thuật, đảm bảo tính chính xác, an toàn và thẩm mỹ cho bệnh nhân. 

4.2. Giải phẫu ứng dụng mạch máu vùng bẹn bụng 

4.2.1. Giải phẫu ứng dụng hệ mạch MCN-TVN 

4.2.1.1. Động mạch mũ chậu nông 

Chiều dài trung bình của ĐMMCN là 161,07 ± 26,78 mm, trong đó bên 

phải có kích thước trung bình dài 159,17 ± 28,95 mm và bên trái có kích thước 

trung bình dài 162,97 ± 24,79 mm. Đường kính nguyên ủy của ĐMMCN trung 

bình là 1,79 ± 0,34 mm, trong đó bên phải là 1,77 ± 0,32 mm và bên trái là 

1,81 ± 0,37 mm. Trong nghiên cứu của Sinna trên 20 ĐMMCN của 10 xác cho 

thấy, chiều dài trung bình của mạch là 4,8 ±1,3 cm, đường kính thân chung của 

ĐMMCN là 1,92 ± 0,6 mm, đường kính thân riêng trung bình là 1,35 ± 0,41 

mm [88]. Nghiên cứu của Ratanshi trên 8 bệnh nhân phẫu thuật sử dụng vạt 
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bẹn cho thấy, đường kính trung bình của ĐMMCN từ 1,2 mm-1,5 mm [89]. 

Như vậy có thể thấy đường kính của ĐMMCN trong các nghiên cứu là tương 

đồng nhau trong khoảng 1- 3 mm, tuy vậy chiều dài của mạch thì dao động 

tương đối lớn. Có lẽ khi xác định các số đo của mạch, các tác giả chưa đưa ra 

được các điểm mốc cố định trong cách đo và phương pháp đo, cũng như do 

sự khác biệt về thể trạng của đối tượng nghiên cứu do đó dẫn đến sự khác 

biệt về kết quả. 

4.2.1.2. Tĩnh mạch mũ chậu nông 

Chiều dài trung bình của TMMCN trong nghiên cứu của chúng tôi là 

207,67 ± 40,49 mm, trong đó bên phải có kích thước trung bình là 210,00 ± 

41,96 mm, bên trái có kích thước trung bình là 205,33 ± 39,54 mm. Đường kính 

nguyên ủy của TMMCN trung bình 2,14 ± 0,57 mm. Kết quả nghiên cứu của 

chúng tôi cũng tương đương các nghiên cứu của các tác giả trong nước.  

Nghiên cứu của Trần Văn Dương cho thấy hệ TM nông dưới da vùng bẹn 

bụng có 2 tĩnh mạch là TMMCN và TMTVN. Trong đó đường kính của 

TMMCN là 2,3 ± 0,6 mm, đường kính TM tùy hành của ĐMMCN là 1,2 ± 

0,4mm [13]. Theo nghiên cứu của Nguyễn Văn Huy, trường hợp TMTVN và 

TMMCN hợp với nhau thành thân chung thì đường kính thân chung này trung 

bình ở mức 2,7 ± 0,4 mm; nếu đo riêng thì đường kính TMMCN trung bình là 

1,5 ± 0,3 mm, đường kính TM tùy hành của ĐMMCN là 0,99 ± 0,2 mm [9].  

4.2.1.3. Động mạch thượng vị nông 

Đường kính nguyên ủy của  ĐMTVN trung bình là 1,70 ± 0,32 mm, kết 

quả này lớn hơn so với nghiên cứu của Nguyễn Văn Huy là 1,20 ± 0,29 mm 

[9]. Tuy vậy nghiên cứu của Nguyễn Văn Huy chỉ khảo sát giá trị trung bình 

của đường kính, không chỉ rõ ra vị trí khảo sát. Trong một nghiên cứu khác 

của Trần Văn Dương chỉ ra đường kính thân chung của ĐMMCN và ĐMTVN 
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là 1,7 mm [13]. Nghiên cứu của chúng tôi đi sâu khảo sát đường kính nguyên 

ủy, đường đi và mối tương quan của cả 2 hệ ĐMMCN và ĐMTVN. Kết quả 

không có sự khác biệt về đường kính nguyên ủy giữa  ĐMTVN và ĐMMCN, 

đây là một yếu tố có thể khẳng định giá trị ứng dụng của ĐMTVN cũng tương 

tự như ĐMMCN. 

Nghiên cứu của Rozen cho thấy, đường kính trung bình của ĐMTVN là 

0,6 mm, tuy vậy trong đó có 24% số các trường hợp đo đường kính mạch >1,5 

mm [43]. Kích thước của ĐMTVN tại các nghiên cứu của các tác giả khác 

cũng không có tính đồng nhất. Nghiên cứu của Eric Fukaya trên 17 bệnh nhân 

cho thấy đường kính của ĐMTVN trung bình là 1,6 ± 0,4 mm, cao hơn so với 

đường kính của ĐMMCN là 1,4 ± 0,4 mm [29]. Mặc dù vậy, kết quả này vẫn 

thấp hơn so với khảo sát của chúng tôi. Trong khi đó, nghiên cứu của Stern 

trên 27 trường hợp bệnh nhân điều trị với vạt tự do sử dụng ĐMTVN thì lại 

cho thấy đường kính của ĐMTVN rất nhỏ, chỉ có khoảng 6% bệnh nhân có 

đường kính ĐMTVN lớn hơn 1,5mm [90]. Nghiên cứu của Ulusal trên 44 tiêu 

bản lại cho thấy đường kính của ĐMTVN dao động từ 0,8-3 mm, trong đó  

80% số tiêu bản có đường kính ĐMTVN trên 1,5 mm [91]. Còn trong nghiên 

cứu của Henry F, đường kính trung bình của ĐMTVN là 2,3 ± 0,337 mm với 

khoảng dao động từ 1,5 mm - 2,8 mm [92]. Các nghiên cứu cũng khuyến cáo 

sử dụng vạt ĐMTVN khi có đường kính từ 1,5 mm trở nên sẽ làm tăng giá trị 

ứng dụng của mạch, đảm bảo nuôi dưỡng vùng vạt ghép cũng như tránh được 

các biến chứng về sau.  

Về chiều dài của mạch: chiều dài trung bình của ĐMTVN trong nghiên 

cứu của chúng tôi là 141,51 ± 31,30 mm. Kết quả này khá chênh lệch với các 

nghiên cứu khác trên thế giới. Nghiên cứu của Reardon cho thấy, chiều dài 

trung bình của ĐMTVN trên 20 xác là 5,2 cm, dao động từ 3-7 cm. Tuy vậy, 

nếu xác định chiều dài mạch từ ĐM đùi thì chiều dài trung bình của ĐMTVN 
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là 5,3 cm và chiều dài này giảm xuống còn 4,9 cm nếu như lấy điểm mốc bắt 

đầu đo là sự tách nhánh từ thân chung với ĐM khác [39]. Trong khi đó nghiên 

cứu của Fathi M cho thấy, chiều dài trung bình của ĐMTVN là 3,04 ± 1,73 

cm, trong đó có 45,9% số trường hợp cho thấy chiều dài của ĐMTVN từ 3 cm 

trở lên [40]. 

4.2.1.4. Tĩnh mạch thượng vị nông 

Về kích thước của hệ TMTVN trong nghiên cứu của chúng tôi cho thấy 

chiều dài trung bình của TMTVN là 210,34 ± 45,08 mm, TM tuỳ hành 

ĐMTVN có chiều dài trung bình 150,55 ± 37,82 mm. Đường kính nguyên ủy 

của TMTVN là 2,72 ± 0,68mm. Đường kính nguyên ủy của TM tuỳ hành 

ĐMTVN là 1,69 ± 0,69 mm. Không có sự khác biệt thống kê về kích thước 

chiều dài và đường kính của mạch ở 2 bên phải trái. Nghiên cứu của Reardon 

cho kết quả với đường kính trung bình của TMTVN là 2,1mm, chiều dài trung 

bình là 6,4 cm [39], nghiên cứu của Fukaya cho đường kính trung bình của 

TMTVN trên 17 bệnh nhân là 3,1±0,5 mm [29], còn trong nghiên cứu của 

Mahdi đường kính của TMTVN là 2,14 ± 0,45 mm với chiều dài trung bình là 

54,5 ± 20,8 mm [44]. Như vậy có thể thấy đường kính của TMTVN trong các 

nghiên cứu là tương đồng nhau trong khoảng 2- 4mm, tuy vậy chiều dài của 

TM thì dao động tương đối lớn. Điều này cũng tương tự như với ĐMTVN khi 

xác định các số đo của mạch, các tác giả chưa đưa ra được các điểm mốc cố 

định trong cách đo và phương pháp đo, cũng như do sự khác biệt về thể trạng 

của đối tượng nghiên cứu do đó dẫn đến sự khác biệt về kết quả. 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, không có sự khác biệt thống kê về 

chiều dài của TMTVN và TMMCN, tuy nhiên, đường kính nguyên ủy của 

TMTVN lớn hơn với mức có ý nghĩa thống kê (p<0,001) so với TMMCN. 

Đường kính của TMTVN tuỳ hành cũng cao hơn có ý nghĩa thống kê so với 
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TMMCN tuỳ hành. Do vậy nếu xét về tính ứng dụng thì TMTVN sẽ có tính ứng 

dụng cao hơn so với TMMCN do có  đường kính TM lớn, khả năng dẫn lưu máu 

tốt. Bên cạnh đó, như kết quả nêu ở trên, sự hiện diện của TMTVN là rất cao, 

100% ĐMTVN có TMTVN đi kèm, do đó khi lựa chọn vạt ĐMTVN trong phẫu 

thuật hoàn toàn có khả năng đảm bảo tuần hoàn cũng như khả năng dẫn lưu máu 

cho vạt.  

Từ kết quả của các nghiên cứu trên cho thấy, tùy theo vị trí của mạch 

mà đường kính của mạch có thể thay đổi. Bên cạnh đó, một trong những 

nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt về chiều dài cũng như đường kính của mạch 

là do đối tượng nghiên cứu thuộc các quốc gia khác nhau, có thể chất khác 

nhau, hoặc ngay trong số các bệnh nhân cùng một nghiên cứu cũng có sự 

không đồng đều về thể chất, điều này hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến chiều 

dài cũng như đường kính mạch khảo sát. 

Sự tồn tại của hệ thống TM bao gồm TM nông và TM tùy hành trong 

một vạt da-mỡ như vạt bẹn là một yếu tố quan trọng cho việc đảm bảo việc 

dẫn lưu máu TM cho vạt ghép, đồng thời việc các TM tuỳ hành có đường 

kính đủ lớn cũng có thể đảm bảo cho việc lựa chọn mạch sẵn có trong việc 

nối nhiều cuống TM để đảm bảo dẫn lưu máu. Trong nghiên cứu này, chúng 

tôi đánh giá cụ thể sự hiện diện, kích thước của các TM nông và các TM tuỳ 

hành. Kết quả cho thấy, sự hiện diện của các TM chiếm tỉ lệ lớn, giá trị sử 

dụng của TMTVN cao hơn so với TMMCN khi lựa chọn dẫn lưu máu trên 

cùng 1 vạt.  

4.2.2. Dẫn lưu hệ tĩnh mạch 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, hệ TM nông dưới da trong vùng  bẹn 

khảo sát có 100% sự hiện diện của TMMCN ở 2 bên. Trong đó, Ở 22/60 tiêu 

bản (36,67%) TMMCN và TMTVN hợp thành một thân chung rồi đổ vào quai 
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TM hiển lớn hoặc TM đùi (sơ đồ 3.2). Ở  38/60 tiêu bản (63,33%) hai TM đổ 

riêng rẽ: TMMCN đổ vào TM đùi, TMTVN đổ vào hành TM hiển hoặc ngược 

lại (sơ đồ 3.2). Có 18/60 TMMCN được xác định dẫn lưu về TM đùi và 20/60 

TMMCN được xác định dẫn lưu về hành TM hiển. Kết quả được tìm thấy 

tương đương như đối với TMTVN. Như vậy, mặc dù đường đi và liên quan có 

khác nhau, nhưng trong nghiên cứu của chúng tôi cũng như của Mahdi đều chỉ 

ra phần lớn TMTVN đều đổ về hành TM hiển, TM đùi hoặc hợp với TMMCN 

thành thân chung [44]. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy sự đồng 

nhất về sự dẫn lưu giữa TMMCN và TMTVN cũng như dẫn lưu giữa TM tuỳ 

hành ĐMMCN, TM tuỳ hành ĐMTVN 2 bên. Rozen lại ghi nhận có sự thay 

đổi đáng kể về hướng dẫn lưu của TMTVN, trong đó phần lớn các TMTVN 

chảy trực tiếp vào tĩnh mạch hiển, ngoài ra còn có TMMCN phụ, TM dưới 

da...[43]. Sự khác biệt này có thể do trong nghiên cứu này tác giả đã ghi nhận 

được một số lượng lớn sự xuất hiện của TMTVN thứ 2 (40%), do đó hệ dẫn 

lưu của TMTVN trong trường hợp này có thể sẽ đa dạng hơn. Trong nghiên 

cứu của chúng tôi, với tỉ lệ cao cả 2 TM đều đổ về thân chung TMMCN-

TMTVN là điều kiện tốt cho việc lấy TM trong phẫu thuật, đặc biệt là kỹ thuật 

sử dụng thân chung làm cuống nối TM. Bên cạnh sự phong phú của hệ ĐM 

nuôi dưỡng vạt còn có vai trò quan trọng của cả 2 TM trong việc duy trì dẫn 

lưu máu ra khỏi vạt, nên trong khi phẫu tích cuống vạt cần chú ý bảo tồn cả 2 

TM và sự thông nối của 2 TM. 

Như vậy, kết quả nghiên cứu của chúng tôi về đặc điểm giải phẫu ĐM 

và TM vùng bẹn có sự khác biệt so với nghiên cứu của các tác giả khác trong 

và ngoài nước. Tuy nhiên, nghiên cứu của chúng tôi và các tác giả khác đều 

đưa ra được đặc điểm chung của vạt bẹn đó là có hệ mạch máu phong phú, 

kích thước đường kính của ĐM và TM đều lớn, là ưu điểm quan trọng của vạt 

bẹn trong ứng dụng lâm sàng ở dạng vạt tự do.  
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4.2.3. Mối liên quan giải phẫu giữa động mạch và tĩnh mạch vùng bẹn bụng 

Nghiên cứu của chúng tôi thấy 100% ĐMTVN có 1 TMTVN tuỳ hành. 

Kết quả này cũng phù hợp nhận định của Herrera [81] khi nghiên cứu 64 tiêu 

bản vùng bẹn bụng của 35 bệnh nhân. Một số nghiên cứu cho rằng có thể có 

một hoặc hai TMTVN tùy hành, đi theo hướng khác so với TMTVN thứ nhất. 

Nghiên cứu của Mahdi ghi nhận có thể có một hoặc hai TMTVN, nhưng tác 

giả không nói rõ về vị trí và các kích thước của TM thứ hai này [44], vì vậy 

trong nghiên cứu này của chúng tôi cũng chỉ xác định sự xuất hiện của một 

TMTVN tùy hành. Khi đã có sự hiện diện của TMTVN chúng tôi ghi nhận đặc 

tính dẫn lưu của TM này cho vạt và xem như vạt ĐMTVN có một TM dẫn lưu 

chủ yếu là TMTVN và có một TM tùy hành ĐMTVN. 

Về vị trí giải phẫu, khi chia thành bụng trước thành 3 vùng cấp máu theo 

Fukaya [29] thì 100% ĐMMCN và TMMCN có liên quan ở vùng 1/3 giữa 

ngang mức DCB, liên quan vùng 1/3 ngoài ngang mức GCTT. Trong khi đó 

96% ĐMTVN bên phải và 88,5% ĐMTVN bên trái có liên quan vùng 1/3 giữa 

ngang mức DCB, nhưng khi đến ngang mức GCTT đường đi có sự thay đổi 

hướng đi ra vùng ngoài. Có sự khác biệt thống kê giữa liên quan của 2 ĐM với 

cách phân theo vùng ở 2 bên với p<0,001. Liên quan vị trí của ĐMTVN với 

TMTVN cũng có sự biến đổi đáng kể. So với điểm mốc ngang mức DCB, 

trong khi ĐMTVN chỉ có liên quan tại vùng giữa và vùng ngoài, trong đó chủ 

yếu là liên quan đến vùng giữa thì mặc dù TMTVN cũng chủ yếu liên quan 

đến vùng giữa và trong của DCB nhưng lại không có trường hợp nào liên quan 

đến vùng ngoài. Sự khác biệt rõ nhất về hướng đi của mạch TVN thể hiện 

trong mối liên quan với các vùng ngang mức GCTT. Trong khi ĐMTVN liên 

quan chủ yếu tại vùng giữa và ngoài ngang mức GCTT thì TMTVN không có 

liên quan vùng ngoài ngang mức GCTT mà liên quan chủ yếu đến vùng trong 

và giữa ngang mức GCTT. Sự biến đổi này có thể là một hạn chế trong các 
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trường hợp phẫu thuật sử dụng vạt TVN do tính chất không hằng định về 

đường đi. Kết quả nghiên cứu của Mahdi cho thấy 33/38 trường hợp ĐMTVN 

được tìm thấy nằm ngay cạnh điểm giữa DCB (cách DCB <1cm), 22,5% 

TMTVN liên quan đến điểm giữa của DCB và trên 50% TMTVN liên quan 

đến phía trong của DCB [44].  

Lựa chọn TMMCN hoặc TMTVN để dẫn lưu máu cho vạt bẹn tùy thuộc 

vào việc chọn ĐM và đặt ra khi 2 TM này đổ độc lập. Khi đã chọn ĐM lớn 

hơn trong hai ĐM cấp  máu cho vạt bẹn, cần chọn TM nông lớn hơn để dẫn 

lưu máu. Đường kính TM tùy hành trong nghiên cứu luôn nhỏ hơn đường kính 

TMMCN và TMTVN. Do đó các tác giả khuyên sử dụng TM nông để dẫn lưu 

vạt  bẹn trong vi phẫu thuật.  Khi sử dụng vạt bẹn được cấp máu bởi 2 hệ mạch 

ĐMMCN/ĐMTVN thì ĐM nào có mặt  lớn hơn sẽ là nguồn cấp máu chủ đạo 

và TM lớn lại là nguồn dẫn lưu máu ra khỏi vạt. Đây chính là mấu chốt trong 

ứng dụng sau này vì khi ta lấy một vạt tổ chức  che phủ khuyết trong tạo hình 

thì ngoài việc vạt được cấp máu tốt phải có điều kiện đủ là phải có một TM đủ 

lớn để hút máu ra khỏi vạt. Cùng với sự phát triển của các vạt tự do khác vào 

thập niên 80, việc sử dụng vạt bẹn giảm xuống do tỉ lệ biến chứng cao hơn các 

vạt da khác ngoài việc vạt có nhiều bất thường về giải phẫu mạch máu, cuống 

mạch ngắn có lẽ còn do nguyên nhân TM của vạt nhỏ không đủ dẫn lưu máu 

hoặc đấu nối khó khăn trong khi sử dụng vạt tự do. 

4.3. Đối chiếu giải phẫu vạt bẹn với ứng dụng trong phẫu thuật tạo hình 

4.3.1. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu 

Bệnh nhân bị phối hợp tổn thương cả vùng bàn và ngón tay có 7/23 

trường hợp. Trong đó, những tổn thương nặng dập nát bàn và ngón tay có 6 

trường hợp. 3 trường hợp tổn thương nặng, dập nát phức tạp bàn ngón tay mà 

không thể bảo tồn được, điều trị phải cắt bỏ tổ chức dập nát, tạo hình che phủ 
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bằng ĐMMCN/ĐMTVN. Có 1 trường hợp tổn thương là những khuyết da 

ngón tay kiểu lột găng thì cần phải tạo hình che phủ, dựng hình sao cho có 

hình dáng của ngón tay.  

Nghiên cứu ứng dụng lâm sàng này của chúng tôi áp dụng trên toàn bộ 

bệnh nhân có tổn thương ở tay, cụ thể là ở ngón tay và bàn tay. Đây là những 

vị trí gân xương nằm ngay dưới da của chi thể, do vậy việc điều trị sớm đảm 

bảo các vết thương không bị hoại tử có ý nghĩa lớn không chỉ trong vấn đề 

chức năng mà còn về vấn đề thẩm mỹ. Nghiên cứu của Trần Văn Dương trên 

51 bệnh nhân thì chỉ có 47,1% bệnh nhân là có tổn thương ở bàn tay và ngón 

tay [13]. Do vết thương khuyết mô của các bệnh nhân chỉ tập trung ở vị trí bàn 

tay, trong đó chủ yếu là ngón tay với 13 bệnh nhân (56,5%); số bệnh nhân bị 

tổn thương ở bàn tay có 4 bệnh nhân (17,4%) và số bệnh nhân có tổn thương 

phối hợp ngón tay và bàn tay là 6 (26,1%). Do đó, kích thước của các tổn 

thương trong nghiên cứu này so với các nghiên cứu khác có nhiều sự khác biệt. 

Kích thước trung bình của tổn thương khuyết da là 70,96 ± 46,71 cm2. Đa số 

bệnh nhân vào viện với diện tích khuyết da của vết thương nhỏ dưới 60 cm2 

16/23 bệnh nhân (69,57%), có 1 bệnh nhân với diện tích khuyết da trong 

khoảng 60-80 cm2. Có 3 bệnh nhân với vết thương rộng từ 80-100 cm2 và 3 

bệnh nhân có diện tích khuyết da lớn hơn 100 cm2. Tổn khuyết vùng bàn tay 

trong nghiên cứu của chúng tôi là những tổn khuyết rộng, không thể đóng trực 

tiếp 2 mép vết thương bằng phương pháp thông thường hoặc sử dụng các vạt 

tại chỗ. Bởi vậy, vạt  da mỡ có cuống mạch liền được lấy cũng tương đương 

hoặc lớn hơn so với kích thước của tổn khuyết. 
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Hình 4.1. Vạt thượng vị nông 

  (BN Nguyễn Văn H, nam, sn 1990  SBA:  S61/102/2009 ) 

A: Tổn thương trước mổ C: Phẫu thuật chuyển vạt 

B: Thiết kế vạt bóc tách-vạt thượng vị nông   D: Kết quả sau phẫu thuật chuyển vạt  

 

Chúng tôi lấy vạt với kích thước trung bình là 74,35 ± 47,15 cm2, 4 bệnh 

nhân chúng tôi lấy vạt có diện tích lớn >100 cm2 để đảm bảo độ che phủ vết 
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thương, tính thẩm mỹ cũng như phục hồi chức năng. Kích thước của vạt sử 

dụng hoàn toàn phụ thuộc vào mức độ cũng như vị trí của vết thương, do đó, 

nghiên cứu này của chúng tôi cũng không có khả năng so sánh về kích thước 

thương tổn và kích thước vạt sử dụng. Với những khuyết rộng vùng bàn tay 

như vậy, cần phải có một chất liệu tạo hình đảm bảo che phủ tốt. Với sự phát 

triển của chuyên ngành tạo hình, các vạt vi phẫu có thể cung cấp chất liệu đủ 

lớn để che phủ các khuyết hổng bàn tay. Tuy nhiên không phải cơ sở nào cũng 

có khả năng triển khai kĩ thuật vi phẫu hoặc trong các trường hợp vi phẫu gặp 

khó khăn thì các vạt có cuống liền vùng bẹn vẫn là kinh điển và phương án rất 

tốt trong những trường hợp khuyết tổn rộng, những khuyết tổn có kèm theo 

những tổn thương phức tạp như lộ gân, lộ xương, dập nát gân-xương, phối hợp 

với các tổn thương mạch máu - thần kinh.  

Chúng tôi chỉ định sử dụng vạt che phủ trong các trường hợp khuyết da 

phần mềm lộ gân xương. Đó cũng là một phần lý do vì sao chúng tôi chọn 

phương pháp che phủ là vạt có cuống liền vùng bẹn chứ không phải là ghép da 

mỏng hay da dày toàn bộ. Do ghép da những trường hợp lộ gân xương thì kết 

quả điều trị kém. Ngoài ra, sẹo nơi cho tương đối kín đáo, chấp nhận được cho 

cả ở nữ, không ảnh hưởng chức năng vận động của bệnh nhân. 

Trong nghiên cứu của chúng tôi có 3 dạng vạt được cấp máu bởi 2 nguồn 

mạch  ĐMMCN và ĐMTVN. Vạt có cuống mạch MCN được sử dụng nhiều 

hơn với 12/23 trường hợp. Vạt có cuống mạch TVN sử dụng ít hơn với 8/12 

trường hợp. Vạt ĐMTVN chủ yếu đáp ứng cho những khuyết da ngón tay vì 

vạt ghép cần mỏng và mềm mại, ngoài ra để cố định vạt thì bàn tay nên đặt ở 

thành bụng bên đối diện. 
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Hình 4.2. Vạt bẹn phối hợp ĐMMCN/ĐMTVN 

(BN Nguyễn Văn Q, nam, sn 1978, SBA: S61/266/2008) 

A: Tổn thương trước mổ C: Phẫu thuật chuyển vạt 

B: Thiết kế vạt bóc tách-vạt MCN/TVN   D:Kết quả sau phẫu thuậtchuyển vạt  
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Có thể nhận thấy, vạt ĐMTVN có thể lấy kích thước đa dạng khác nhau. 

Báo cáo các trường hợp lâm sàng từ nghiên cứu của Stern đã cho thấy, vạt 

ĐMTVN có thể lấy với kích thước 7x10 cm, hoặc lên tới 12x10 cm cho các 

vết thương vùng đầu mặt cổ [90]. Nghiên cứu các trường hợp sử dụng vạt 

ĐMTVN trong phẫu thuật chuyển vạt che phủ tổn thương vùng mặt của 

Koshima cũng cho thấy diện tích vạt có thể sử dụng thay đổi tùy bệnh nhân từ 

10x5 cm, 8x8 cm đến 13x7 cm [78]. Báo cáo trường hợp sử dụng vạt bẹn trong 

điều trị của Harii cũng cho thấy diện tích vạt lấy rộng lên tới 20x15 cm [4]. 

Hay các nghiên cứu của Gozel sử dụng vạt ĐMTVN cho phẫu thuật chuyển 

vạt che phủ khuyết  vùng ngực có thể lấy các vạt với kích thước rất lớn từ 300 

đến 444 cm2 [91]. Trong trường hợp này, tác giả đã tận dụng phối hợp sử dụng 

cả ĐMMCN và ĐMTVN trong vạt mở rộng góp phần nâng cao hiệu quả điều 

trị vết thương cả về khối lượng lẫn chất lượng..  

Đối với bất kỳ bệnh lý nào, đặc biệt là đối với các vết thương hở, việc 

điều trị càng sớm càng tốt ngay trong những giờ đầu xảy ra thương tổn luôn có 

ý nghĩa quan trọng cho quá trình phục hồi. BN trong nghiên cứu của chúng tôi 

được điều trị bảo tồn tối đa, chăm sóc chống nhiễm khuẩn, phẫu thuật chuyển 

vạt sau đó đến lại viện thực hiện việc cắt cuống vạt. Thời gian nằm viện trung 

bình của bệnh nhân là 17,92 ± 15,7 ngày. Thời gian cắt cuống vạt sau khi ghép 

là 20,63 ± 1,78 ngày. So với các nghiên cứu khác trên thế giới, thời gian nằm 

viện của bệnh nhân trong nghiên cứu của chúng tôi dài hơn. Báo cáo ứng dụng 

vạt ĐMTVN trong che phủ vùng ngực của Julie cho thấy thời gian nằm viện 

trung bình của bệnh nhân sau chuyển vạt là 4,2 ngày [93]. Nghiên cứu trên 27 

bệnh nhân của Henry F cho thấy, thời gian nằm viện trung bình của bệnh nhân 
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có phẫu thuật một bên ngực là 5,7 ngày, còn đối với bệnh nhân phẫu thuật cả 2 

bên ngực thì thời gian nằm viện trung bình là 6,7 ngày [92]. Sự khác biệt về số 

ngày điều trị đó là do trong nghiên cứu của chúng tôi bệnh nhân được sử dụng 

vạt có cuống mạch liền, cần thời gian  2 đến 3 tuần mới có thể cắt cuống vạt. 

Ngoài ra, bệnh nhân  đến do chủ yếu với nguyên nhân là tai nạn giao thông, do 

đó, thường bệnh nhân có tổn thương phối hợp. Việc điều trị chuyển vạt cho 

BN cùng các tổn thương phối hợp chứ không phải đối với BN chuyển vạt che 

phủ tổn khuyết thứ phát như các nghiên cứu khác.  

4.3.2. Thiết kế vạt 

Hiện nay dựa trên các nghiên cứu về vùng cấp máu của động mạch 

thượng vị nông, các tác giả trên thế giới đều thiết kế vạt theo hình ellipse nằm 

ngang vùng hạ vị giống như vạt động mạch thượng vị dưới sâu (ĐMTVDS). 

Thiết kế này vừa đảm bảo vạt nằm trong vùng tưới máu được xác định, vừa để 

bệnh nhân có được kết quả thẩm mỹ cao nhất ở bụng sau phẫu thuật (bụng 

phẳng, sẹo đẹp và kín đáo). 

Đối với vạt bẹn dựa trên 2 nguồn ĐMMCN và ĐMTVN có thể có cùng 

một kiểu thiết kế, chỉ khác nhau về nguồn mạch cấp máu cho vạt, chiều dài vạt 

dao động từ 10 – 60 cm, chiều rộng vạt trung bình 34 cm (tối đa 55 cm), chiều 

dày vạt trung bình là 4 mm (2 – 8 mm). Diện tích vạt ĐMMCN/ĐMTVN có 

thể lấy tuỳ thuộc vào thể trạng của bệnh nhân và khả năng có thể đóng kín nơi 

cho vạt ngay thì đầu. Đối với ĐMTVN, có thể không có đầy đủ sự cấp máu 

vượt quá đường giữa, nên thường chỉ sử dụng vạt ĐMTVN một bên để đảm 

bảo sức sống cho vạt. Tuỳ theo khối lượng mô cần sử dụng mà có thể lựa chọn 
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kiểu thiết kế cho phù hợp (hình 4.3), chỉ cần tuân theo nguyên tắc là để cho 

trục mạch nằm càng ở trung tâm vạt càng tốt.  

 

Hình 4.3. Các dạng thiết kế của vạt MCN/TVN 

Trong nhiều nghiên cứu, khi lựa chọn nơi cho vạt tự do thì các tác giả 

đều căn cứ vào đặc điểm cụ thể của tổn thương về vị trí, kích thước, tổn 

thương giải phẫu, yêu cầu thẩm mỹ của bệnh nhân và đôi khi là sở trường kỹ 

thuật của phẫu thuật viên. Theo đó, với những tổn thương khuyết hổng mô 

mềm ở vị trí tỳ đè thì cần sử dụng vạt da có thần kinh cảm giác. Với những tổn 

thương lớn đơn thuần thì xem xét lựa chọn vạt có kích thước lớn, với những 

tổn thương có kèm theo tổn thương xương khớp mà yêu cầu là trám ổ khuyết 

và che phủ thì xem xét sử dụng vạt cơ lưng rộng, cơ thẳng bụng. Đối với 

những bệnh nhân có nhu cầu thẩm mỹ cao thì có thể xem xét nơi cho vạt có 

thể giấu kín như vạt da cân vùng bả vai, vạt bẹn [94],[95]. Trong nghiên cứu 

của chúng tôi, tổn thương của các BN tập trung ở vùng bàn tay, ngón tay và 

với mục đích đánh giá khả năng ứng dụng vạt bẹn trong điều kiện thực tế và 

ưu nhược điểm của nó nên chúng tôi lựa chọn vạt bẹn cho việc chuyển vạt che 

phủ. 100% bệnh nhân được sử dụng vạt da mỡ bẹn trong phẫu thuật với hình 

thức đóng khuyết da nơi cho vạt trực tiếp. Các nghiên cứu trước đây hầu hết 
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đều chỉ ra lợi ích của việc sử dụng vạt da mỡ bẹn là do kích thước lớn, khả 

năng đảm bảo việc đóng kín trực tiếp nơi cho vạt và sẹo nơi cho được giấu kín. 

Tuy nhiên, những nghiên cứu ứng dụng lâm sàng trước đây sử dụng dạng vạt này 

đều dựa trên ĐMMCN và không thể phủ định được những nguy cơ có thể xảy ra 

khi sử dụng vạt da mỡ bẹn do cuống mạch ngắn và đường kính mạch nhỏ, có 

lông ở đỉnh trong của vạt và khá dày nhất là ở người béo nên khó đáp ứng yêu 

cầu của một vạt mỏng.  

4.3.3. Kết quả ứng dụng 

4.3.3.1. Sử dụng vạt ĐMMCN 

Trong nghiên cứu của chúng tôi có 12 bệnh nhân sử dụng vạt bẹn cuống 

ĐMMCN kinh điển. Trong kết quả nghiên cứu giải phẫu và chụp cắt lớp mạch 

máu đều khẳng định tính hằng định của ĐMMCN. Để đảm bảo để lấy được vạt 

chính xác và không gây tổn thương mạch khi bóc tách lấy vạt chúng tôi đã 

được sự hỗ trợ rất lớn của siêu âm Doppler và chụp cắt lớp dựng hình mạch. 

Vấn đề hết sức quan trọng để đảm bảo việc lấy mạch chính xác và không tổn 

thương cần phải kể đến việc phẫu thuật viên phải thuần thục về kỹ thuật phẫu 

tích mạch máu nhỏ và kinh nghiệm chuyển vạt. Đây là một trong những vấn đề 

được hầu hết các tác giả trong và ngoài nước nhắc đến trong nghiên cứu của 

mình [95],[96]. 

Theo nghiên cứu Goh T.L., Park S.W. and Cho J.Y (2015) trên 210 ca sử 

dụng vạt mũ chậu nông đã khẳng định vạt ĐMMCN là linh hoạt và có thể sử 

dụng trên diện rộng, vạt da rất mỏng, mềm mại, vừa phải. Điều này rất hữu ích 

cho việc tái tạo các khiếm khuyết trên phần mu của bàn chân hoặc xung quanh 

ngón chân, khuyết da của cánh tay trên, và đối với các khuyết da ở cổ mặt [96]. 

Diện tích trung bình của ĐMMCN chúng tôi sử dụng trong nghiên cứu 

là 80,8 ± 17,3 cm2. . Tất cả các tổn khuyết sau khi lấy vạt đều được đóng kín, 
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liền vết thương tốt. Một số nghiên cứu khác trong và ngoài nước về chuyển vạt 

cũng cho thấy kết quả tương tự:  Trong  nghiên cứu của Mc Gregor I. A. thì 

kích thước trung bình về chiều dài là 20cm- 25 cm, chiều rộng là 10 cm- 12 

cm. Nghiên cứu của Sait.A và cs bóc được vạt có kích thước lớn nhất là 10cm 

x 15 cm[97]. Đặc biệt trong báo cáo năm 2010 của Raphael Sinna khi nghiên 

cứu giải phẫu của những nhánh xuyên của nhánh sâu của ĐMMCN ở 20 tiêu 

bản xác tươi, ông rút ra kết luận vùng cấp máu của ĐMMCN có thể đến 375 

cm2[25]; Nguyễn Thế Hoàng và cộng sự bóc được vạt có kích thước lớn nhất 

là 15cm x 25 cm [98]. 

Như vậy vạt bẹn dựa vào  ĐMMCN là vạt có kích thước lớn đảm bảo an 

toàn khi chuyển vạt, nơi nhận vạt được đóng kín và không phải ghép da. Kết 

quả nghiên cứu của chúng tôi bước đầu đã thu được kết quả khả quan, kết quả 

của chúng tôi tương tự kết quả của các nghiên cứu điều trị khuyết hổng phần 

mềm của Ilida, Kimura, Sonmexz, Gisquet …[99],[100],[101],[102]. 

4.3.3.2. Sử dụng vạt ĐMTVN 

Qua y văn tổng quan chúng tôi chưa thấy có nghiên cứu nào ở Việt Nam 

nghiên cứu ứng dụng vạt  ĐMTVN hoặc đưa ra tiêu chí và phương pháp lượng 

giá để đánh giá tính thẩm mỹ tại nơi cho và nơi nhận sau chuyển vạt bẹn cho 

nên chúng tôi chỉ xây dựng tiêu chí đánh giá cơ bản dựa trên kết quả lâm sàng. 

Kết quả ứng dụng trên 8 vạt sử dụng vạt bẹn cuống ĐMTVN do ĐMMCN 

nhỏ, thành bụng dày, vị trí tổn thương ở ngón tay nên khi đặt vào phía trong 

thành bụng dễ cố định. Diện tích trung bình của vạt ĐMTVN chúng tôi sử 

dụng trong nghiên cứu là 40,1 ± 8,1 cm2. . Tính đến thời điểm khảo sát là rất 

tốt với tỉ lệ vạt sống hoàn toàn đạt 100%. 100% số vạt ghép đều được nuôi 

dưỡng tốt, không có hiện tượng mọc lông đen tại vạt, không có rối loạn nuôi 

dưỡng tại vạt. Các vạt ghép hình thành sẹo mềm, bệnh nhân không có cảm 

giác đau tại vạt. So với các nghiên cứu khác, tỉ lệ thành công trong ghép vạt 
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trong nghiên cứu bước đầu của chúng tôi là tuyệt đối. Sự thành công trong 

phẫu thuật của chúng tôi có thể do nhiều yếu tố khác nhau. Việc bệnh nhân 

được phẫu thuật khuyết hổng mô mềm trong nghiên cứu này hầu hết đều nằm 

trong độ tuổi trẻ, tuổi lao động nên khả năng hồi phục sẽ tốt hơn so với các 

bệnh nhân tuổi cao, các vết thương của bệnh nhân được điều trị sớm sau khi 

xảy ra thương tổn. Một yếu tố nữa góp phần thành công trong nghiên cứu 

của chúng tôi đó là sử dụng vạt với diện tích không quá lớn so với các 

nghiên cứu khác đảm bảo độ che phủ tối đa cho các vết thương, đồng thời 

đã chủ động xác định hệ thống cuống mạch TVN bao gồm ĐMTVN đi kèm 

với TMTVN được sử dụng đều có đường kính lớn (trên 1,5mm) đảm bảo 

nuôi dưỡng tốt. Nơi cho vạt được đóng trực tiếp. 

Trong nghiên cứu Sharik trên 47 vạt ĐMTVN có 5 vạt xuất hiện huyết 

khối ĐM, 1 trường hợp xuất hiện huyết khối TM, có 44 vạt sống hoàn toàn, 2 

vạt sống một phần và 1 vạt thất bại [103]. Nghiên cứu trên 136 bệnh nhân sử 

dụng vạt ĐMTVN của Vanschoonbeek cho thấy tỉ lệ thất bại trong việc sử 

dụng vạt này cao hơn so với sử dụng vạt động mạch thượng vị sâu dưới 

(ĐMTVSD), tỉ lệ thành công của vạt ghép này chỉ đạt 62,5% [104]. Holm và 

cộng sự cũng cho rằng, việc sử dụng vạt ĐMTVN là kém hiệu quả hơn so với 

vạt ĐMTVSD[35]. Bên cạnh đó, một số các nghiên cứu so sánh về việc sử 

dụng vạt ĐMTVSD và vạt ĐMTVN cũng đưa ra ý kiến về việc kém hiệu quả 

của vạt ĐMTVN. Trong nghiên cứu gần đây của Coroneos [105] sử dụng 169 

vạt tự do trên 112 bệnh nhân trong đó so sánh 44 vạt ĐMTVN và 125 vạt 

ĐMTVSD trong phẫu thuật vùng ngực cho thấy, vạt ĐMTVN cần can thiệp 

phẫu thuật lại, biến chứng động mạch, hoại tử và tỉ lệ thất bại cao hơn hẳn so 

với vạt ĐMTVSD. Chính vì vậy tác giả này đưa ra khuyến cáo về việc tránh sử 
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dụng vạt ĐMTVN trong các phẫu thuật khuyết hổng mô mềm [105]. Ngay sau 

đó Miyamoto cũng đã đưa ra phản hồi về giá trị của ĐMTVN, trong đó tác giả 

này khẳng định vai trò quan trọng của ĐMTVN, đặc biệt là sự phối hợp sử dụng 

vạt tự do gồm cả ĐMTVN và ĐMTVSD trong phẫu thuật khuyết hổng mô mềm 

[106],[107]. Một nghiên cứu khác của Spiegel trên 72 bệnh nhân sử dụng vạt 

ĐMTVN cho thấy có 5 trường hợp bệnh nhân bị hoại tử vạt hoàn toàn, bên cạnh 

đó còn có các thất bại khác như hình thành cục huyết khối động mạch, hoại tử 

mô mỡ, nhiễm trùng sau ghép… mà trong tất cả các trường hợp thất bại này thì 

đường kính của ĐMTVN nhỏ hơn 1,5 mm  [36]. Tuy nhiên trong báo cáo của 

Koshima về các trường hợp ghép vạt ĐMTVN trên vùng mặt, ĐMTVN được sử 

dụng bao gồm cả những mạch có đường kính nhỏ (1mm; 0,7mm). Nghiên cứu 

này cũng khẳng định việc sử dụng các mạch máu nhỏ là một bất lợi, nhưng nếu 

sử dụng kết hợp với các nhánh mạch khác trong đó có ĐMTVSD và ĐMMCN, 

kết quả điều trị cũng rất khả quan [62].  

Trong nghiên cứu tổng hợp dựa trên 6 nghiên cứu khác nhau nói về ứng 

dụng của vạt ĐMTVN trên lâm sàng của Lee cũng chỉ ra rằng việc sử dụng vạt 

ĐMTVN không hiệu quả, nhiều trường hợp không thành công và có các biến 

chứng khác sau chuyển vạt [108].  

Tuy nhiên, có rất nhiều ý kiến khác lại khẳng định giá trị ứng dụng cao 

của vạt ĐMTVN [106]. Nghiên cứu của Chuang với 73 vạt bẹn được sử dụng 

trong điều trị khuyết hổng mô mềm vùng đầu mặt cổ và tứ chi cho thấy, tỉ lệ 

vạt sống hoàn toàn là 92% (67/73 vạt), vạt hoại tử một phần là 4% (3/73 vạt), 

hoại tử hoàn toàn là 4% (3/73 vạt) [109].Trong nghiên cứu của Woodworth 

trên các bệnh nhân sử dụng vạt ĐMTVN cho các vết thương vùng đầu mặt cổ 
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cũng khẳng định giá trị ứng dụng tốt của vạt này [80]. Wolfram cũng cho rằng 

hoàn toàn có thể sử dụng vạt ĐMTVN trong các phẫu thuật vùng ngực do tính 

an toàn của vạt  [110]. Julie cũng đã cập nhật khuyến cáo ứng dụng của vạt 

ĐMTVN cho các phẫu thuật vùng ngực như một biện pháp hoàn toàn có thể 

thay thế cho các phương pháp sử dụng các dạng vạt tự do khác [93]. Wilson 

gần đây cũng đánh giá cao giá trị sử dụng của vạt ĐMTVN trong các phẫu 

thuật che phủ khuyết hổng mô [111].  

Mặc dù còn nhiều ý kiến trái chiều về ứng dụng của vạt ĐMTVN, nhưng 

đa số các nghiên cứu đều cho kết quả chuyển vạt bẹn có cuống ĐMTVN trong 

điều trị khuyết hổng mô mềm ở nhiều vị trí trên cơ thể nói chung đạt tỷ lệ vạt 

sống tương đối cao, đồng thời khẳng định giá trị sử dụng của vạt ĐMTVN. 

4.3.3.3. Sử dụng vạt ĐMMCN/ĐMTVN 

Trong nghiên cứu của chúng tôi có 3 bệnh nhân sử dụng vạt có 2 cuống 

mạch vì cần huy động diện tích da lớn để che phủ vết thương.  Diện tích trung 

bình của vạt ĐMTVN chúng tôi sử dụng trong nghiên cứu là 122,4 ± 10,7 cm2. 

Khi tổn thương ở 2 vị trí liền kề hoặc trước sau cổ bàn tay thì việc huy động 

vạt bẹn sử dụng hai nguồn cấp máu ĐMMCN và ĐMTVN như một dạng vạt 

chùm. Mỗi vạt da che phủ một vị trí, sử dụng 2 nguồn cấp máu khác nhau. Khi 

đó ta đã huy động được da toàn bộ vùng bẹn bụng. 

Theo một nghiên cứu trên 57 trường hợp ghép vạt sử dụng vạt  

ĐMTMCN/ĐMTVN của Aydin, có 2 trường hợp thất bại, 4 trường hợp phải 

phẫu thuật lại, tuy nhiên vạt ĐMMCN/ĐMTVN được khuyến cáo xem xét sử 

dụng ngay cả khi chất lượng da vùng vạt được cân nhắc [52]. Choi và Chung 

báo cáo trường hợp bệnh nhân nam 24 tuổi bị vết thương xuyên thấu bàn tay, 

mất rộng phần mềm với đường kính 2 cm ở vùng lòng bàn tay và 6 cm ở vùng 

mu bàn tay bên trái được sử dụng vạt ĐMTVN kết hợp với vạt ĐMMCN với 2 
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cuống mạch riêng để tiến hành ghép tái tạo mô khuyết hổng. Thành công của 

phẫu thuật giúp các tác giả đưa ra nhận định về giá trị trong việc sử dụng kết 

hợp 2 loại vạt trên trong điều trị khuyết hổng mô mềm đặc biệt ở vị trí trước 

sau của bàn tay [109]. Theo Nasir, vạt ĐMMCN/ĐMTVN là vạt thích hợp để 

trám khuyết rộng phần mềm vùng đầu mặt cổ do kích thước vạt lấy được lớn, 

trường phẫu khác nhau trên cùng 1 phía của cơ thể nên có thể tiến hành đồng 

thời hai kíp mổ để lấy vạt cũng như chuẩn bị vùng ghép vạt, rút ngắn thời gian 

phẫu thuật cũng như đảm bảo tổn thương tối thiểu cho vạt ghép. Nasir đã báo 

cáo 4 trường hợp tổn thương vùng mặt được phẫu thuật sử dụng vạt 

ĐMMCN/ĐMTVN và cả 4 trường hợp này đều thành công về cả mặt thẩm mỹ 

và chức năng [110,112].  

Theo một nghiên cứu năm 2008 của Nasir thực hiện trên 27 ca tái tạo tổn 

khuyết chi dưới bằng vạt ĐMTVN và ĐMMCN, mặc dù có 6 ca phải phẫu 

thuật nối lại cuống mạch và 3 ca phải xử lý làm mỏng vạt, nhưng sau theo dõi 

1 năm thấy kết quả tốt, đặc biệt là ở trước xương chầy, mắt cá và bàn chân và 

tổng số thu được thành công là 26 ca [113]. Năm 2009, Nasir lựa chọn vạt 

ĐMTVN và ĐMMCN trong phẫu thuật tái tạo tổn khuyết vùng chi trên cho 20 

bệnh nhân. Tác giả cho rằng vạt này ít để lại biến chứng nơi cho vạt hơn so với 

các vạt khác (như vạt đùi trước ngoài, vạt ĐMTVSD, vạt động mạch mông 

trên, vạt mạch xuyên từ động mạch ngực lưng), trong trường hợp thất bại, vạt 

cũng có thể cắt bỏ được hết lớp mỡ dưới da và sử dụng cho vùng khác như 

ghép da dầy toàn bộ. Kết quả cho thấy, tỉ lệ vạt sống hoàn toàn cao đạt 19/20 

vạt, có 1 vạt hoại tử hoàn toàn, các kết quả chức năng và thẩm mỹ cũng được 

đánh giá là chấp nhận được bởi tất cả các bệnh nhân [57]. Ưu điểm của vạt bẹn  
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dựa vào ĐMMCN và ĐMTVN là cung cấp một khối lượng mô lớn, vạt da mỡ 

có thể làm mỏng, nguồn cấp máu dồi dào từ 2 nguồn mạch, dẫn lưu máu tốt ra 

khỏi vạt do TMTVN và TMMCN đều lớn. Cuối cùng, chúng tôi thấy  rằng vạt 

bẹn ĐMMCN/ĐMTVN có thể được sử dụng an toàn với kết quả đã được ghi 

nhận. Trong nghiên cứu của chúng tôi không gặp các trường hợp thất bại, lý do 

này có thể do trước khi phẫu thuật các tổn thương đã được phân loại, có kế 

hoạch phẫu thuật và thiết kế vạt với trợ giúp của siêu âm Doppler và phim 

chụp cắt lớp dựng hình mạch.  

Theo nghiên cứu của Park trên 145 vạt được thực hiện trên 119 bệnh 

nhân, có sự kết hợp giữa ĐMTVN và ĐMMCN cho thấy tỉ lệ vạt hoại tử 

chiếm 4,8%, số các trường hợp bị hoại tử mô mỡ chiếm 10,3%. Tác giả vẫn 

khẳng định giá trị sử dụng phối hợp vạt với 2 mạch này trong khuyết hổng mô 

mềm [93]. Hay nghiên cứu mới của Battisi cũng khẳng định sử dụng vạt tự do  

có sự phối hợp ĐMTVN và ĐMMCN trong điều trị khuyết hổng mô mềm có 

giá trị cao cả về mặt thẩm mỹ cũng như nuôi dưỡng [114].  

Trong nghiên cứu của chúng tôi, những yếu tố gây biến chứng đều không 

gặp phải, mặc dù kết quả ứng dụng của chúng tôi đã đạt được bước đầu thành 

công, tuy nhiên do cỡ mẫu nhỏ, vết thương nhỏ tập trung chủ yếu ở vùng bàn 

ngón tay, kỹ thuật chuyển vạt cuống mạch liền, do vậy việc mở rộng nghiên 

cứu trên nhiều đối tượng với đa dạng vị trí vết thương cùng với kỹ thuật 

chuyển vạt vi phẫu sẽ góp phần khẳng định thêm giá trị sử dụng của vạt 

ĐMTVN và vạt ĐMMCN/ĐMTVN.                      
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KẾT LUẬN 

1. Giải phẫu mạch máu vạt bẹn. 

1.1. Trên xác 

Qua khảo sát trên 60 mẫu tiêu bản ngâm Formol chúng tôi thấy: 

 Động mạch 

- Động mạch mũ chậu nông được tìm thấy 100% trên 30 xác (60/60 tiêu 

bản) ở cả 2 bên, trong khi đó sự hiện diện của động mạch thượng vị 

nông là 51/60 tiêu bản ( 85%).  

- Động mạch mũ chậu nông chạy ra ngoài về phía gai chậu trước trên tạo 

với dây chằng bẹn 1 góc trung bình là 7,670 ± 8,68 ở bên phải và 7,50 ± 

8,17 ở bên trái. 

- Động mạch thượng vị nông chạy lên trên về phía hạ sườn tạo với dây 

chằng bẹn 1 góc trung bình là 500 ± 15,940 ở bên phải và 45,960 ± 

12,570 ở bên trái. 

- Chiều dài: Động mạch mũ chậu nông có chiều dài lớn hơn có ý nghĩa 

thống kê so với động mạch thượng vị nông ở cả bên phải (159,17 mm so 

với 142,06 mm) và bên trái (162,97 mm so với 140,98 mm). 

- Đường kính nguyên ủy động mạch mũ chậu nông: 1,79 ± 0,34 mm; 

động mạch thượng vị nông: 1,7 ± 0,32 mm. 

 Tĩnh mạch 

- Tĩnh mạch mũ chậu nông: Chiều dài: 207,67 ± 40,49 mm. Đường kính 

nguyên ủy: 2,14 ± 0,57 mm. 

- Tĩnh mạch thượng vị nông: Chiều dài: 210,34 ± 45,08 mm. Đường kính 

nguyên ủy: 2,72 ± 0,68 mm. 

1.2. Trên phim chụp cắt lớp vi tính 

Qua khảo sát trên 30 phim chụp cắt lớp có dựng hình mạch máu vùng bẹn 

và thành bụng trước chúng tôi thấy rằng: 
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Động mạch mũ chậu nông xuất hiện trong 60 tiêu bản chụp mạch (100%); 

động mạch thượng vị nông xuất hiện trong 24 tiêu bản (40%), có 5 tiêu bản 

(8,3%) động mạch mũ chậu nông và động mạch thượng vị nông có thân chung. 

 Đường kính: 

Đường kính nguyên uỷ động mạch mũ chậu nông: Bên phải: 2,65 ± 0,13 

mm; Bên trái: 2,73 ± 0,14 mm. 

Đường kính nguyên uỷ động mạch thượng vị nông: Bên phải 2,20 ± 0,98 

mm; Bên trái: 2,40 ± 1,72 mm. 

 Góc trục mạch và dây chằng bẹn 

Góc trục động mạch mũ chậu nông với dây chằng bẹn: Bên phải: 3,600 ± 

1,70; Bên trái: 4,790 ± 1,78. 

Góc trục động mạch thượng vị nông với dây chằng bẹn: Bên phải: 28,750 

± 13,030; Bên trái: 36,00 ± 12,07. 

2. Kết quả đối chiếu trên lâm sàng 

 Khả năng sử dụng vạt 

- Có 12 vạt động mạch mũ chậu nông, 8 vạt động mạch thượng vị nông, 3 

vạt sử dụng cả 2 nguồn động mạch mũ chậu nông và động mạch thượng vị 

nông. Các vạt sử dụng đều dưới dạng cuống mạch liền. 

- Tất cả các vạt đều sống toàn bộ. 

 Kết quả sử dụng vạt 

- Diện tích trung bình của vạt là 74,35 ± 47,15 cm2, trong đó 14 vạt 

(60,9%) có diện tích < 40 cm2, 4 vạt (17,4%) có diện tích >100 cm2. 

- Khám lại 3-6 tháng 100% bệnh nhân được phẫu thuật đều có kết quả tốt. 
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LỜI CAM ĐOAN 

Tôi là Nguyễn Đức Thành nghiên cứu sinh khóa 31 Trường Đại học Y 

Hà Nội, chuyên ngành Giải phẫu xin cam đoan: 

+ Đây là luận án do bản thân tôi trực tiếp thực hiện dưới sự hướng 

dẫn của GS.TS. Trần Thiết Sơn, PGS.TS. Nguyễn Văn Huy. 

+ Công trình này không trùng lặp với bất kỳ nghiên cứu nào khác đã 

được công bố tại Việt Nam. 

+ Các số liệu và thông tin trong nghiên cứu là hoàn toàn chính xác, 

trung thực và khách quan, đã được xác nhận và chấp thuận của cơ 

sở nơi nghiên cứu. 

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những cam kết này. 
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BN : Bệnh nhân 

cs : cộng sự 

CT : Chụp cắt lớp vi tính 

DCB : Dây chằng bẹn 

ĐM : Động mạch 
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ĐMTVSD : Động mạch thượng vị sâu dưới 

GCTT : Gai chậu trước trên 

MCN  : Mũ chậu nông 

SCIA   : Superficial circumflex iliac artery - ĐMMCN 

SIEA : Superficial inferior epigastric artery - ĐMTVN 

TK : Thần kinh 

TM : Tĩnh mạch 
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TMTVN : Tĩnh mạch thượng vị nông 

TVN : Thượng vị nông 
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