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XUYÊN ĐỘNG MẠCH MÁC 

       Beveridge, Masquelet 1988 

Tóm tắt 

Chiều dài, kích thước và nguyên ủy của nhánh xuyên động mạch mác được 

mô tả trong nghiên cứu giải phẫu cẳng chân 2 bên ở 20 xác, Nhánh tận của động 

mạch mác có tính hằng định, có thể đoán được nguyên ủy và có thể sử dụng được 

mà không ảnh hưởng mạch máu chính của bàn chân. Nó có tiềm năng ứng dụng rất 

lớn trong việc thiết kế vạt da có cuống ở bờ ngoài nửa dưới cẳng chân, với điểm 

xoay có thể ở giữa khối xương cổ chân.  

Giải phẫu mạch máu vùng cổ bàn chân có ý nghĩa quan trọng trong thực 

hành phẫu thuật bởi vì những tổn thương mất mô mềm đi kèm với chấn thương ở 

vùng này. Ghép da cho vùng này thường không có kết quả như ý vì nó gây co rút 

và khả năng chịu tì đè kém. Vạt da tại chỗ có thể dùng nhưng diện tích nhỏ, vùng 

che phủ giới hạn và độ tin cậy thấp, vạt cơ tại chỗ như cơ duỗi các ngón ngắn và cơ 

dạng ngón cái dài cũng không thích hợp để che phủ các vết thương vùng này 

Năm 1985, tác giả Masquelet nghĩ ra vạt da xoay sử dụng da của bờ trước 

ngoài nửa dưới cẳng chân để che phủ mất mô rộng do bỏng 

Tác giả TS Winh và Masquelet mô tả nguồn cấp máu cho vạt da này, đến từ 

nhánh xuyên của động mạch mác. Sau khi cho nhánh lớn ra da, có tính hằng định, 

nhánh xuyên động mạch mác tiếp tục đi xuống phía dưới hướng về phía trước mắt 



cá ngoài để đi vào bàn chân. Nghiên cứu về đường đi và sự hằng định của động 

mạch được thực hiện nhằm xác định việc có thể sử dụng vạt này như vạt có cuống 

dài để mở rộng khả năng sử dụng vạt da trên mắt cá ngoài. 

 

Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu trên 2 cẳng chân của 20 xác. 

20 cẳng chân xác định chiều dài của nhánh xuyên động mạc mác tính từ 

điểm trồi lên khỏi màng liên cốt tới: Chỗ chia đôi thành nhánh lên và nhánh xuống; 

Chỗ điểm tận của nhánh ra da. Và đường kính động mach ở điểm thông nối với 

động mạch trước ngoài mắt cá (chia ra là trên điểm nối và dưới điểm nối) 

20 cẳng chân còn lại chỉ xác định định tính có nhánh xuyên động mạch mác 

trồi lên khỏi màng liên cốt hay không, và có nhánh xuống đi vào bàn chân không 

 

Kết quả nghiên cứu 

Chiều dài của nhánh xuyên động mạch mác (PBPA), từ chỗ trồi lên khỏi 

màng liên cốt đến chỗ chia ra 2 nhánh là 6,5cm, chiều dài trung bình tính tới điểm 

ra da khoảng 8,1cm 

Đường kính của nhánh xuyên động mạch mác rất đa dạng, từ dạng mạch lớn 

ở hầu hết các trường hợp, cũng có dạng mạng mạch nhỏ nối với động mạch mắt cá 

ngoài, đường kính trung bình là 1mm trên chỗ nối và 1,1mm bên dưới chỗ nối 

Đường đi của nhánh xuyên động mạch mác bắt đầu khi xuyên màng liên cốt 

ở trên mạc giữ gân duỗi trên. Thỉnh thoảng, có một nhánh động mạch chưa đặt tên 

đến từ động mạch chày trước tới nối với nhánh xuyên động mạch mác, nhánh này 

thường nhỏ nhưng có 1 trường hợp nó là nhánh lớn, chiếm vị trí của nhánh xuyên 

động mạch mác 

Với kích thước ngắn, nhánh ra da cung cấp máu cho diện tích da lớn ở vùng 

bờ ngoài cẳng chân dưới. Nhánh xuyên động mạch mác tiếp tục đi trong lớp mô 



lỏng lẻo dưới lớp cân sâu, ở phía trước mắt cá ngoài sau đó đi vào rãnh giữa mắt cá 

ngoài và chỗ gồ lên của xương sên. Nhánh nối nhỏ hình thành mạng mạch quanh 

mắt cá ngoài thông nối với các nhánh mắt cá ngoài tương tự tới từ động mạch mác 

ở phía sau. Nhánh xuyên động mạch mác có nối với động mạch trước ngoài mắt cá 

ở vùng khe khớp cổ chân, động mạch trước ngoài mắt cá có nguyên ủy từ động 

mạch chày trước và đi ngang dưới gân cơ duỗi các ngón dài, đường kính của nhánh 

động mạch này tỉ lệ nghịch với nhánh xuống thuộc nhánh xuyên động mạch mác, 

khi nhánh xuống nhỏ thì nhánh động mạch trước ngoài mắt cá lớn và trong 1 trường 

hợp thì nó chia nhánh ra da chính. Một nhánh nhỏ phía trong đi tiếp ra xa khe mắt 

cá ngoài- xương sên và đi sâu xuống để nối với động mạch cổ chân, là nhánh đầu 

tiên của động mạch mu chân. Nhánh xuống của nhánh xuyên động mạch mác tiếp 

tục đi xuống tới khi chia ra các nhánh tận ở vùng điểm bám của cơ mác ngắn vào 

lồi củ xương bàn 5. Những nhánh nối từ động mạch mác ở phía sau, cung nối bờ 

ngoài lòng bàn chân và động mạch cổ chân ngoài. Luôn có 1 hoặc 2 tĩnh mạch tùy 

hành hớn đi cùng nhánh xuyên động mạch mác cho tới khi nó chia các nhánh tận 

 

Bàn luận 

Có 3 động mạch cung cấp máu cho vùng cổ chân và bàn chân: Động mạch 

chày trước, chày sau và động mạch mác. Nguồn máu tới chủ yếu từ động mạch chày 

trước và động mạch chày sau, đây là đối tượng nghiên cứu các dạng biến đổi của 

tác giả Serrafian, và cho thấy tỉ lệ biến đổi không có động mạch chày trước khoẳng 

5,27% (nghiên cứu ở 2246 chân) và tỉ lệ không có động mạch chày sau là 6,65% 

(nghiên cứu ở 866 chân). Ngược lại, động mạch mác chỉ chiếm vị trí quan trọng thứ 

2 cho việc cung cấp máu ở cổ bàn chân nhưng có sự ổn định về giải phẫu, khiến nó 

có ưu thế hơn trong việc phát triển các vạt da tại chỗ, tỉ lệ biến đổi không có động 

mạch mác hầu như không có, chỉ chiếm 3,2% (nghiên cứu ở 311 chân). Có một số 

biến đổi quan trọng về động mạch mác cần được mô tả và nghiên cứu giải phẫu để 



làm rõ. Trường hợp không có xảy ra trong nghiên cứu này, dạng biến đổi không có 

động mạch chày trước và nhánh xuyên động mạch mác cấp máu cho động mạch mu 

chân, được các tác giả khác báo cáo tỉ lệ là 3- 3,1%. Dù vậy, nhánh mạch ra da vẫn 

có thể hiện diện ở trường hợp này, cho phép việc thiết kế vạt da, vạt da có cuống 

dựa trên nhánh xuyên động mạch mác có thể có nguy cơ tiềm ẩn là làm cho bàn 

chân phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cấp máu tới từ động mạch chày sau. 

Nhánh xuyên động mạch mác dù không có biến đổi không hiện diện hoàn 

toàn nhưng đôi lúc nó ở dạng mạng mạch nhỏ như nhánh cây rồi hình thành nên 

nhánh xuống, hoặc một động mạch có kích thước nhỏ và kết hợp với động mạch 

mắt cá ngoài lớn, động mạch này sẽ cho nhánh ra da. Ở trường hợp khác, vùng da 

trước ngoài được cấp máu tốt bởi nhánh xuyên động mạch mác hoặc nhánh thông 

nối chính của nó, động mạch mắt cá ngoài và luôn có một cuống mạch bên dưới. 

Sự hiện diện của nhánh mạch máu ở đầu gần cẳng chân xuất phát từ động 

mạch chày trước, dù cho nó có đóng vai trò chính trong thông nối với nhánh xuyên 

động mạch mác, thì cũng cho ảnh hưởng ít tới nhánh ra da và nhánh xuống thuộc 

nhánh xuyên động mạch mác vẫn không có thay đổi gì. 

Động mạch này chứng minh được giá trị của nó trong vạt da cuống ngược 

dòng và cũng được dùng thành công cho mục đích này. 
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by the perforating branch of the peroneal artery 
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Summary. The length, caliber and course of  the 

perforating branch of the peroneal artery are described 

following examination of  both feet of  20 cadavers. This 

terminal branch of  the peroneal artery has a constant, 

predictable course and may normally be sacrificed 

Without any vascular compromise  in the foot. It has 

great surgical potential at it is strategically situated so 

that it can act as a vascular pedicle for a large cutaneous 

flap situated on the lower lateral leg, with an axis of  

rotation centered at the midtarsal joint. This has been 

Used by the senior author (AC Masquelet) as a pedicle 

flap and as an island flap for reconstruction of the foot 

and ankle with satisfying results. 

Bases anatomiques d'un lambeau eutan6o-apon6vro- 

tique vascularis6 par la branche perforante de 

I'arti~re p6roni6re 

R6surn6. La longueur, le calibre et la direction de la 

hranche perforante de l'art~re pEroni~re ont 6t6 dEcrites 

apr6s examen des 2 pieds de 20 cadavres. Cette branche 

terminale de l'art~re p6roni~re a un trajet constant et 

pr6visible. Elle peut 6tre sacrifi6e sans risque vasculaire 

pour le pied. Elle a un grand int6r& chirurgical du fait 

de sa situation, car elle repr6sente le p6dicule vasculaire 

d'un large lambeau cutan6 situ6 sur la face lat6rale de la 

pattie basse de la j ambe  avec un axe de rotation centr6 

au milieu de l 'articulation du tarse. Ce lambeau a 6t6 

initialement utilis6 par AC Masquelet pour la reconstruc- 

OJJprint requests : AC Masquelet 

tion du pied et de la cheville comme lambeau p6dicul6 et 

un lambeau en ~lot avec des r6sultats satisfaisants. 

Key words : Surgical flap - -  Lateral malleolar artery - -  

Perforating branch - -  Peroneal artery 

The vascular anatomy of the foot and ankle is of  

particular surgical interest because of problems asso- 

ciated with soft tissue coverage in this area. Free s k i n  

grafts are often unsuitable because of  their tendency to 

contract and poor resistance to pressure. Local skin flaps 

would be preferable but are relatively small and have a 

limited range and reliability [2, 6, 7]. Local muscle 

flaps of  the flexor digitorum brevis [5] and abductor 

hallucis Iongus [!] are also often inadequate to reach 

problem areas. 

In 1985 the senior author (AC Masquelet) devised a 

rotation axial cutaneous flap utilizing the skin over the 

lower anterolateral aspect of  the leg to cover large soft 

tissue defects following bums.  

TS Winh and AC Masquelet [9] described the 

vascular supply of this flap, which originates from the 

perforating branch of the peroneal artery (PBPA) 

(Fig. 1). After providing a large and constant cutaneous 

branch the PBPA then passes anterior to the lateral 

malleolus to enter the foot. This study of the course and 

consistency of this artery was made to determine 

whether it could be used as a pedicle to extend the range 

of the lateral supramalleolar flap. 



196 

J Beveridge et al:  Anatomic basis of a fascio-cutaneous flap 

. . .  

10...  

Figs. 1, 2 

l The perforating branch of the posterior peroneal artery can be seen 

emerging (1~) just above the distal tibio-fibular ligament. Lateral 

malleolus (*) 2 The cutaneous branch (1~) can be seen perforating the 

superficial fascia at the level of the emergence of the PBPA. The 

superficial peroneal nerve (*) is supplying the same cutaneous area 

1 L'dmergence de la branche perforante de l'art~re pfroni6re post~- 

rieure est situde juste au-dessus de la partie supdricure de I'extensor 

retinaculum 2 La branche cutande perfore l'apon6vrose en regard de 

1'6mergence de la PBPA. Le neff musculo-cutan6 dElivre des rameaux 

sensitifs au mfme territoire cutan6 

1 1  . . . .  

12. .  

1 3  

Fig. 3 

The usual anatomy of the perforating branch of the peroneal artery 

1 Extensor digitorum longus 2 extensor hallucis Iongus 3 peroneUS 

brevis 4 anterior final artery 5 anterior lateral malleolar artery 6 

dorsalis pedis artery 7 artery of sinus tarsi 8 lateral tarsal artery 9 

cutaneous branch of perforating branch of pcroneal artery I0 

perforating branch of peroneal artery I1 descending branch of 

perforating branch of peroncal artery 12 calcaneal branches, anastomo- 

sing with posterior peroneal artery 13 anastomotic branches with 

lateral plantar artery 

Aspect habituel du rameau per|orant de I'art~re pfroni6re I M. long 

extenseur des orteils 2 m. long extenseur du premier ortcil 3 m. court 

pdronier 4 a. tibiale antdrieure 5 a. malldolaire dorso-latdrale 

(antdro-latCrale) 6 a. dorsale du pied 7 a. du sinus du tarse 8 a. 

tarsienne lat6rale 9 branche cutande du rameau perforant de l'a. 

p6roni~re 10 rameau perforant de I'a. pdroni6re I1 branche descen- 

dante du ramcau pcrtorant dc | 'a. pdroni/~re 12 rameaux calcan6ens, 

anastomos6s avec l'a. pdroni~rc postdrieurc 13 rameaux anastomoti- 

ques avec l'a. plantaire latdrale 

Material  and method  

Both feet o f  20 cadavers  were  examined .  Ten of  the 

cadavers  were injected with 50 to 60 cc o f  colored latex 

via the femoral  artery. The  end-poin t  of  the injection 

was when the skin capil lar ies  f i l led,  g iv ing  the foot a 

bluish color.  Twen ty - fou r  hours later, the lower  lateral 

aspect o f  the leg and foot was dissected to locate the 

PBPA,  its commun ica t i ng  branches  and its terminal  

bifurcations.  The  length,  ca l iber  and course  o f  the vessel 

and its main branches were  recorded.  The  other  feet 

were dissected in ten e m b a l m e d  subjects ,  examined  only 

for the presence  or absence of  the P B P A  be tween  its 

origin at the interosseous membrane  and entry into the 

foot.  

Results  

The length of  the PBPA,  f rom its origin where  it pierces 

the interosseous membranes  to its d iv is ion into its 2 

main terminal  branches  in the foot,  averaged 6.5 cm 

(range 4 .4  to 9 .0  cm).  The  average  total length was 

8.1 cm (Table I). 

The ca l iber  of  the P B P A  var ied cons iderably ,  f rom a 

large wel l -def ined  vessel  found in most  dissect ions to a 

plexus o f  small  vessels  connec t ing  it with the lateral 

mal leo lar  artery. The  mean  size was 1.0 mm above  this 

communica t ion  and 1.1 m m  below (Table I). 

The  c our se  of  the P B P A  begins  where  the artery 

perforates the interosseous membrane  above  the superior  

extensor  re t inaculum (Fig.  1). Occas iona l ly ,  there is an 
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Case 

PBPA length (cm) 

caliber (mm) * 

From perforation of the interosseous 

membrane to 

With regards to the level 

of the Course junction with the 

lateral malleolar artery 

Termination Major bifurcation Above Below 

1 9.5 6.5 0.7 1.4 

Normal (N) 

2 10.0 8.5 1.2 1.6 N 

3 7.5 6.0 1.4 7.1 N 

4 6.0 6.0 0.7 0.5 

Small PBPA 

5 8.0 4.9 0.7 1.3 

Anterior angulation of PBPA by the medial malleolar artery 

6 7.3 4.9 1.1 1.6 N 

7 7.9 6.8 0.9 1.3 N 

8 9 5.5 2.8 1.5 N 

9 10.5 6.5 0.9 0.5 N 

10 12.4 

1.8 0.8 1.0. 

Arborization in subcutaneous tissue between 

PBPA and LMA 

11 9.1 5.2 1.0 1.1 N 

12 

6.9 6.2 1.5 0.3 PBPA replaced by branch from anterior tibial artery (ATA) 

13 

8.0 5.4 0.8 0.9 Large superior branch from the anterior tibial artery (ATA) 

14 5.2 4.4 0.9 0.8 N 

15 

10.6 8.2 0.8 0.6 N 

16 

6.4 5.4 0.3 1.1 Large cutaneous branch originating from LMA 

17 

6.9 5.6 0.5 1.2 N 

18 

9.0 6.5 0.5 1.9 Small descending PBPA, subcutaneous branches from LMA 

19 

10.4 9.0 0.3 1.3 Small descending PBPA, subcutaneous branches from LMA 

20 

9.2 8.0 1.1 0.9 Large superior branch from ant. tib. artery 

Range 5.2-12.6 4 .4-9.0  0.3-2.8 0.3-1.6 

~ 

e 8.1 6.5 1.0 1.1 

Normal (N) is defined as a vessel of 0.5 mm in diameter (or greater) with no major deviations in its course (Fig. 3) 

Unnamed branch of the anterior tibial artery which joins 

the PBPA as it pierces the interosseous membrane. This 

is Usually small, but in one case (case 11) it was large 

and occupied the position of the latter. 

Within a short distance of the membrane,  a cuta- 

neous branch (Fig. 2) is given off which supplies a large 

area of skin over the lower lateral leg [9]. The main 

artery then continues within loose areolar tissue beneath 

the deep fascia, along the anterior aspect of the lateral 

malleolus and then into a groove between the lateral 

malleolous and the prominence of the talus. Small 

lateral branches form a plexus over the malleolus 

communicating with similar lateral malleolar branches 

from the posterior peroneal artery. The PBPA is joined 

by the anterior lateral malleolar artery at the level of the 

cleft of the ankle joint. This latter artery arises from the 
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Fig. 4 

Variations in the cutaneous blood-supply of the 

lateral malleolar area a A small perforating 

branch of the peroneal artery and a relatively 

prominent lateral malleolar artery. An equiva- 

lent cutaneous branch from the PBPA and from 

the lateral malleolar artery can be seen in this 

case h the PBPA cutaneous branch is smaller 

than the lateral malleolar artery cutaneous 

branch 

Variations dans la suppl,~ance vasculaire de la 

rfgio.n supramall~olaire externe a Petite art~re 

perforante et art~re mallrolaire externe relati- 

vement importante. Deux branches cutan~es 

pratiquement 6quivalentes sont issues l'une de 

la perforante, l'autre de l'art~re mallrolaire 

externe b la branche cutanre issue de la 

perforante est plus fine que la branche cutanre 

issue de ['art~re mallrolaire exteme 

anterior tibial artery and passes transversely under the 

extensor digitorum longus and peroneus tertius tendons 

(Fig. 3). 

The caliber of  this vessel varied inversely with that 

of  the PBPA. When the PBPA was very short and 

narrow (Fig. 4a, b), the lateral malleolar a r t e ry  was 

proportionately much larger and in one case gave off a 

major cutaneous branch (Fig. 4b). A small medial 

branch arises just distal to the lateral malleolar-talar 

groove and plunges deeply to join the sinus tarsi artery, 

which is the first branch of  the dorsalis pedis artery. The 

main vessel then continues until it divides into its 

terminal branches at the level of  the insertion of  the 

peroneus brevis tendon into the tuberosity of  the fifth 

metatarsal. 

These branches from anastomoses with the posterior 

peroneal artery, the lateral plantar arch and the lateral 

tarsal artery. There were always 1 or 2 large venae 

commitantes which followed the PBPA to its terminal 

bifurcation. 

Discussion 

Three arteries supply the foot and ankle : the posterior 

tibial, anterior tibial and peroneal arteries. The major 

supply to the foot is from the anterior and posterior tibial 

arteries. These are subject to anatomic variations which 

were recently reviewed by Serrafian [8]. He estimated 

the incidence of  an absent or very narrow anterior tibial 

artery as 5.27% in 2246 feet examined and an absent or 

very narrow posterior tibial artery as 6.65% in 866 feet 

examined. In contrast, the peroneal artery is of  secon- 

dary importance for the vascular supply of  the foot but 

has a more constant anatomy, making it an ideal 

candidate for a local flap. It has never been reported as 

absent and was described as very narrow in only 3.2% 

of  311 feet examined [8]. There are several variations of 

importance with regards to the descriptive and surgical 

anatomy. One not encountered in this study was absence 

of  the anterior tibial artery with the PBPA supplying the 

dorsalis pedis artery, This has been reported to occur in 

between 3.0 and 3.1% of  cases [3, 4]. Although, the 

cutaneous branch would probably be present in this 

case, allowing the elevation o f  a pedicle flap, an island 

flap using the PBPA might be risky as it would leave the 

foot entirely dependent on the posterior tibial artery. 

The PBPA was never completely absent but it 

sometimes arborized to form a descending plexus (case 

10, Fig. 4a) or was very narrow and associated with a 

large lateral malleolar artery that had its own major 

cutaneous branch (case 16, Fig. 4b). In either case, the 

skin over the lateral leg was well supplied by the PBPA 

or its major associated branch, the lateral malleolar 

artery, and always had an inferior pedicle. 

The presence of  a proximal branch from the anterior 

tibial artery (cases 12, 13, 20), even if it is the major 

contributor to the PBPA, is o f  little consequence as the 

cutaneous branch and distal course of  the latter remain 

unaltered. 

This artery has proved its value as a pedicle for a 

distally-based reversed-flow cutaneous flap and has been 

used successfully for this purpose (Fig. 5). 
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Fig, 5 

Clinical application a Contracture of the medial arch of the left forefoot following burns b elevation of the distally-based pedicle of the LSM flap. 

The pivot of the pedicle is at the level of the sinus tatsi c release of the contracture and correction of the deformity d early result 

ApPlication clinique a S6quelles dc brfllures. Rdtraction de l'arche interne du pied b pr61~vement d 'un lambeau supramali6olaire externe ~ pddicule 

Inversd. Le pivot du pddicule est situr en regard du sinus du tarse r libdration de la r6traction et correction de la d6formation d r6sultat final 
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