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Bs Thạch lược dịch 

Phần lược dịch nhằm mục đích giúp mọi người tiết kiệm thời gian, bài gốc 

tiếng Anh được để ở phía dưới của bài lược dịch.  

Chúc mọi người vui vẻ và cùng nhau chia sẻ các bài báo hay. 

 

 

CƠ SỞ GIẢI PHẪU VẠT DA CÂN CÓ CUỐNG DỰA TRÊN ĐỘNG 

MẠCH PHỤ DƯỚI NGOÀI Ở VÙNG CẲNG CHÂN 

                                                                 Dominique Le Nen 1994 

Tóm tắt 

Nghiên cứu giải phẫu thực hiện ở 30 trường hợp để khảo sát hệ thống mạch 

máu của khoang trước ngoài cẳng chân, chủ yếu tìm mối liên quan của động mạch 

phụ dưới ngoài của động mạch chày trước, nhánh xuyên động mạch mác và nhánh 

động mạch trước ngoài mắt cá. Vạt da cân có cuống dựa trên nhánh phụ dưới ngoài 

có thiết kế bờ trên, bờ trước và bờ sau tương tự như thiết kế vạt trên mắt cá ngoài 

của tác giả Masquelet. Giới hạn dưới của vạt da mới này kéo dài 15mm dưới điểm 

xuyên màng liên cốt ra trước của nhánh xuyên động mạch mác. Những ưu điểm của 

vạt da này bao gồm: Diện tích che phủ lớn, nguồn máu nuôi thuận dòng, không hi 

sinh động mạch chính của cẳng bàn chân. Nửa dưới của cẳng chân có thể che được 

phía trong và ngoài và nửa gần mặt lưng của bàn chân, bờ trong và bờ ngoài bàn 

chân, vùng quanh mắt cá và vùng sau gân gót.  

 

 

 

Mất da ở phần xa của cẳng chân và bàn chân đưa ra những thách thức điều trị 

để che phủ khuyết hổng bằng vạt da. Đã có nhiều phương án sử dụng vạt da cân kiểu 

cuống đầu xa hay đảo da ngược dòng được mô tả. 
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Dubreuil- Chambardel mô tả nhánh động mạch phụ dưới ngoài xuất phát từ 

động mạch chày trước và nối vào nhánh xuyên động mạch mác. Trong nghiên cứu 

này chúng tôi khảo sát giải phẫu của mạch máu này để củng cố sự hữu dụng của nó 

trong việc thiết kế vạt da cân dựa trên nguồn máu nuôi thuận dòng. 

 

 

Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu giải phẫu ở 30 cẳng chân 

Kết quả 

Nhánh xuyên động mạch mác được ghi nhận ở tất cả các mẫu phẫu tích. Nó 

xuyên màng liên cốt ở vị trí hằng định ở chỗ lõm tạo bởi gọng chày mác dưới và đi 

tiếp tục về khối xương cổ chân. Nhánh phụ động mạch dưới ngoài, xuất phát từ động 

mạch chày trước, cho thông nối với nhánh xuyên động mạch mác ở vị trí có tính dao 

động. Ở 12 trường hợp sự thông nối này ngay tại điểm nhánh xuyên động mạch mác 

trồi lên khỏi màng liên cốt. 13 trường hợp thông nối ở vị trí dao động cách điểm trồi 

lên khỏi màng liên cốt khoảng 1-5cm. Trong 5 trường hợp biến đổi không có nhánh 

phụ động mạch dưới ngoài, thông nối giữa động mạch chày trước và nhánh xuyên 

động mạch mác chỉ qua nhánh nối động mạch trước ngoài mắt cá. Động mạch phụ 

dưới ngoài có ở 25/30 trường hợp (83%) và ở vị trí xác định là phía gần của đường 

khớp chày sên. Ở 20 trường hợp đường kính của nhánh phụ động mạch dưới ngoài 

khoảng 1mm, tương đương đường kính nhánh xuyên động mạch mác. Trong 4 

trường hợp nó nhỏ hơn nhánh xuyên động mạch mác, có 1 trường hợp nó biến đổi 

thành mạng mạch nhỏ. Có 5 trường hợp không có động mạch phụ dưới ngoài, lúc 

này động mạch trước ngoài mắt cá tìm thấy ở ngang cổ chân ở 2 trường hợp, ở vị trí 

xa là 1 trường hợp và ở gần có 2 trường hợp. Hình 3 vẽ mô tả 4 kiểu phân bố giải 

phẫu. Loại A là không có nhánh động mạch phụ dưới ngoài (5 ca), loại B là động 

mạch phụ dưới ngoài đi dọc, nối với nhánh xuyên động mạch mác ngay điểm xuyên 
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màng liên cốt ra trước (12 ca), ở loại C động mạch phụ dưới ngoài đi thẳng, nhưng 

dường như nhận thông nối từ nhánh xuyên, nhánh động mạch phụ dưới ngoài cho 

cảm giác nó là nhánh xuyên động mạch mác (9 ca). Loại D thì nhánh động mạch 

phụ dưới ngoài có thành mỏng, nằm ngang, liên kết với nhánh xuyên động mạch 

mác ngay điểm xuyên màng liên cốt (4 ca). Ở 17 trường hợp, có 2 nhánh xuyên cơ, 

thường có kích thước nhỏ, xuất phát từ động mạch phụ dưới ngoài và tạo mạng mạch 

của phần xa bụng cơ duỗi ngón cái dài 

Chiều dài của động mạch phụ dưới ngoài được đo từ nguyên ủy của nó ở động 

mạch chày trước tới điểm nối với nhánh xuyên động mạch mác. Chiều dài trung bình 

đạt 37mm (15-65mm), nó tương ứng là chiều dài cuống vạt da. Có sự đa dạng về số 

lượng và cách phân bố nhánh ra da, chúng có thể xuất phát từ nhánh xuyên động 

mạch mác hoặc nhánh phụ dưới ngoài hoặc từ cả hai. Có 6 trường hợp có chỉ 1 nhánh 

ra da, có 20 trường hợp có 2 nhánh ra da, luôn có 1 nhánh trội lớn hơn, ở 4 trường 

hợp có 3 nhánh động mạch ra da. Chiều dài mạch máu ra da ở gần với điểm xuyên 

màng liên cốt của nhánh xuyên động mạch mác nhất được đo đạc, trung bình dài 

6,65mm (1-15mm). Nhánh thứ 2 dài trung bình 16,75mm và nhánh thứ 3 thì hiếm 

có, nếu có cũng mảnh, nhỏ, không đáng kể. Nhánh ra da xuất phát từ nhánh xuyên 

động mạch mác chiếm 68% số ca và từ nhánh động mạch phụ dưới ngoài chiếm 

32%. 

Động mạch trước ngoài mắt cá hiện diện ở 96% (1 trường hợp không có), 

trong 27 ca nó ở phía gần và ngang khớp cổ chân, ở 2 trường hợp nó ở phía xa. Ở 1 

trường hợp nó chia làm 2 nhánh và ở 7 trường hợp nó biến đổi thành dạng mạng 

mạch máu nhỏ 

 

Bàn luận 

Có sự thông nối của các động mạch ở mu chân, nhánh xuyên động mạch mác 

được chứng minh sự hằng định bởi nhiều tác giả, tuy nhiên, nhánh xuyên không phải 
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đều xuyên màng liên cốt, như mô tả của Dubreuil-Chambardel, nó biến đổi dạng 

không có nhánh xuyên ở 10 trong 165 mẫu phẫu tích. Nhánh xuyên động mạch mác 

là nhánh chia ra trước của động mạch mác, nó xuyên màng liên cốt và tiếp tục đi 

trước khớp chày mác rồi kết thúc ở bờ ngoài lưng bàn chân. Nghiên cứu này của 

chúng tôi nhằm xác nhận sự tồn tại của 2 thông nối động mạch giữa động mạch chày 

trước và nhánh xuyên động mạch mác qua nhánh động mạch trước ngoài mắt cá và 

động mạch phụ dưới ngoài. 

Động mạch trước ngoài mắt cá được mô tả trong nhiều báo cáo về sự biến đổi, 

một dạng chính xuất phát từ động mạch chày trước ở trên khớp cổ chân, động mạch 

phụ trước ngoài cũng xuất phát từ đây, như sự xác nhận trong nghiên cứu này. Hubert 

cho rằng nhánh động mạch trước ngoài mắt cá xuất phát từ động mạch mu chân và 

Dubreuil- Chambardel đề xuất nguồn gốc của động mạch này ở phía xa của khớp cổ 

chân trong 77% số trường hợp. 

Albaret cho thấy thông nối của động mạch mu chân với nhánh xuyên động 

mạch mác có vị trí ở ngang khớp cổ chân hoặc dưới khớp này ở 20% số trường hợp 

và thông nối qua nhánh động mạch trước ngoài mắt cá. Beveridge và Bertelli ghi 

nhận thông nối này ở ngang khớp cổ chân. Cuối cùng, de Ribert nghĩ rằng nhánh 

động mạch trước ngoài mắt cá luôn xuất phát từ nhánh xuyên của động mạch mác, 

ông ấy nghĩ rằng động mạch chày trước và nhánh xuyên động mạch mác nối với 

nhau bởi động mạch đi ngang thuộc mạng thông nối của động mạch chày sau và 

động mạch mác, sự thông nối này có vị trí ở trên khớp cổ chân và có thể có nhiều 

nhánh nhỏ, trong đó sẽ có nhánh trội lớn hơn các nhánh khác. 

Dubreuil- Chambardel và Adachi trích dẫn từ tác giả Sarrafian kết quả tìm 

thấy động mạch trước ngoài mắt cá có 2 nhánh ở 16% trường hợp, hầu hết ghi nhận 

hướng của nó là đi ngang nhưng không phải luôn như vậy. Các tác giả khác cho rằng 

nó tiếp tục đi xuống dưới và dọc theo bờ ngoài bàn chân. 
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Cuối cùng, động mạch trước ngoài mắt cá có thể không có, Latarjet ghi nhận 

rằng nó được thay thế bởi một nhánh từ nhánh xuyên của động mạch mác. Dubreuil-

Chambardel chứng minh rằng thỉnh thoảng có sự nối thẳng giữa nhánh xuyên động 

mạch mác với động mạch chày trước. Còn thêm dạng biến đổi là nhánh xuyên động 

mạch mác cấp máu cho vùng lưng bàn chân một mình mà không có động mạch chày 

trước hay có với dạng kích thước nhỏ không đáng kể. Adachi dẫn lời Sarrafian cho 

rằng tỉ lệ này khoảng 7,1% và Dubreuil Chambardel là 2,4%. Di tật không có động 

mạch chày trước không thấy trong lô nghiên cứu của chúng tôi. 

Động mạch phụ dưới ngoài được mô tả bởi Dubreuil-Chambarbel cùng với 

nhiều nhánh phụ chưa đặt tên của động mạch chày trước. Ông ấy ghi nhận rằng có 

1 nhánh với kích thước đủ lớn, đi chéo về phía xa và ra bờ ngoài để nối với động 

mạch trước ngoài mắt cá và nhánh xuyên, nó hằng định trong lô nghiên cứu ở 165 

trường hợp phẫu tích. Nhánh thông nối này được mô tả rộng rãi trong y văn bởi 

Bertelli với nghiên cứu có ở 24 trên 50 mẫu phẫu tích. Masquelet gọi nó là nhánh 

phụ gần của động mạch chày trước. Berveridge thấy có ở 3 trong tổng số 40 chân 

phẫu tích, phân chia rõ ràng và tách biệt với động mạch trước ngoài mắt cá. Huber 

ghi nhận rằng ở 50% chân khảo sát có động mạch này, nó có đường kính lớn, dài 

5cm, hiện diện ở trên khớp cổ chân, chạy xuống dưới và ra ngoài để nối với nhánh 

xuyên động mạch mác ở vị trí ngay sau khi nhánh xuyên này xuyên màng liên cốt 

trồi lên. Trong nghiên cứu của chúng tôi, nhánh động mạch phụ dưới ngoài hiện diện 

ở 25 trên tổng số 30 trường hợp khảo sát (83%). 

Kết luận rằng có 2 dạng thông nối giữa động mạch chày trước và nhánh xuyên 

động mạch mác, đầu tiên là dạng có tính hằng định, ở vùng chung quanh khớp cổ 

chân, nằm ngang, thỉnh thoảng dạng này mạch thông nối chia đôi và nhiều tác giả 

thống nhất rằng đó chính là động mạch trước ngoài mắt cá. Một dạng khác không 

hằng định, nhưng cũng thường thấy, phân biệt với động mạch trước ngoài mắt cá, 
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nằm trên cao hơn, chạy chéo xuống dưới và ra bờ ngoài (hiếm khi đi ngang) và chính 

là động mạch phụ dưới ngoài.  

Ở nơi thông nối của động mạch phụ dưới ngoài và nhánh xuyên động mạch 

mác, cho ra 1 hay vài nhánh ra da nuôi vùng da bờ ngoài phần dưới cẳng chân 

 

 

 

 Ứng dụng vào lâm sàng thiết kế vạt da 

Vạt da trên mắt cá ngoài do Masquelet đề xuất được nuôi bởi nhánh ra da xuất 

phát từ nhánh xuyên động mạch mác, kích thước và giới hạn của vạt da cân này như 

sau: 

Giới hạn dưới là điểm xuyên màng liên cốt của nhánh xuyên, 4 khoát ngón 

tay từ đỉnh mắt cá ngoài. Giới hạn trên có thể lên tới giữa cẳng chân. Giới hạn trước 

là bờ gân cơ chày trước, giới hạn sau là bờ sau xương mác. Ở người trưởng thành 

vạt có kích thước tối đa đạt 20cm x9cm. Đây là vạt da ngược dòng được cấp máu 

bởi dòng máu ngược dòng. Nguồn cấp máu sẽ mất khi cột nhánh xuyên động mạch 

mác trước điểm chia nhánh ra da. Cuống vạt trung bình dài 8cm cho phép che phủ 

mất mô mềm ở gót, lưng bàn chân, bên trong và bên ngoài cũng như vùng nền xương 

bàn chân. 

Nghiên cứu này xác lập một vạt da cân tương tự như trên có nguồn cấp máu 

thuận dòng thông qua động mạch chày trước. Cuống mạch dài trung bình 3,7cm và 

tạo bởi động mạch phụ dưới ngoài và nhánh ra da sau khi cột nhánh xuyên động 

mạch mác tại điểm xuyên màng liên cốt và sau khi cho nhánh ra da. Bờ trên, trước 

và sau giống với vạt da mô tả bởi Masquelet, bờ dưới khác một chút vì nó dài hơn 

được 1,5cm. Nó cho phép bao gồm nhiều cuống ra da nuôi vạt. 

Vạt da này cho phép che phủ ở một phần ba dưới cẳng chân, phần dưới trong 

lưng bàn chân. Nếu vạt da cần đi ngang qua dưới gân duỗi ngón cái dài và gân cơ 
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duỗi các ngón, sau đó nó có thể đi trước hoặc sau gân cơ chày trước để che phủ tốt 

nhất cho 1/3 dưới cẳng chân và bờ trong qua đường đi thẳng, nó có thể che phủ mất 

mô mềm quanh mắt cá, ở vùng gân gót, nửa gần lưng bàn chân, bờ trong và bờ ngoài 

bàn chân mà không bị kéo căng. 

Bởi vậy, vạt da này có thể được dùng để che phủ mất da cho vùng bàn chân 

và cẳng chân, nó có nhiều ưu điểm: Diện tích lấy da lớn hơn, cuống mạch máu 

thuận dòng, không có hi sinh mạch máu quan trọng. Nhược điểm thì giống như 

vạt da được mô tả bởi Masquelet là cần hi sinh thần kinh mác nông, nó cần sự cấp 

máu từ động mạch chày trước mà động mạch này cũng có thể đã bị tổn thương đi 

kèm với chấn thương ở cẳng chân, và cũng có tỉ lệ không có động mạch này. Tuy 

nhiên, tỉ lệ bệnh bẩm sinh không có động mạch chày trước hiếm, dạng thường gặp 

là có động mạch và cho ra nhánh động mạch phụ dưới ngoài với đường kính tương 

đối lớn. Động mạch phụ dưới ngoài dẫu vậy cũng không hằng định, lúc này vạt 

da có thể lấy dựa trên động mạch trước ngoài mắt cá. 
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Summary. An anatomical study of 

30 cases has been performed on the 

vascularisation of the distal third of 

the antero-lateral compartment  of 

the leg, with particular reference to 

the relations of the infero-lateral  

collateral artery of the anterior tibial 

artery, the perforating branch of the 

peroneal artery, and the antero-late- 

ral malleolar artery. A fascio-cuta- 

neous pedicle flap based on the infe- 

ro-lateral collateral artery is descri- 

bed noting that the superior, ante- 

rior, and posterior limits are similar 

to those of the lateral supramalleolar 

flap of Masquelet. The inferior limit 

of this new flap is 15 mm distal to 

the site of emergence of the perfora- 

ting branch of the peroneal artery. 

The advantages of this flap are; a 

large surface area for cover, ante- 

grade vascularisation, and no signi- 

ficant vascular sacrifice. The distal 

half of the calf can be covered both 

medially and posteriorly as well as 

the proximal half of the dorsum of 

the foot, the medial and lateral arch 

areas, the perimalleolar region, and 

the region behind the Achilles ten- 

Correspondence to : Le Nen 

don. The flap requires the presence 

of the infero-lateral collateral artery 

of the tibialis anterior which can be 

confirmed either peroperatively or 

p r eope ra t i ve ly  by ang iography .  

Bases anatomiques d'un lambeau 

fascio-cutan6 lat6ral de jambe 

p6dicul6 sur l'art~re collat6rale 

inf6ro-lat6rale 

R~sum~, Apr~s avoir r6alis6 une 

6tude anatomique (30 cas) de la vas- 

cularisation du tiers infdrieur de la 

loge ant6ro-lat6rale de jambe, 6tu- 

diant en part icul ier  les relat ions 

entre l'art~re collat6rale infdro-latd- 

rale  de la t ib ia le  antdr ieure ,  le 

rameau perforant de l'artbre p6ronib- 

re et l'artOre ma116olaire ant6ro-lat6- 

rale, les auteurs ddcrivent un lain- 

beau fascio-cutan6 lat6ral de jambe 

p6dicul6 sur rart6re collat6rale infd- 

ro-lat6rale dont les limites sup6rieu- 

re, antdrieure et post6rieure sont 

proches de celles du lambeau supra- 

mall6olaire externe d~crit par Mas- 

quelet et dont la limite inf6rieure se 

situe ~ 15 mm au dessous de l'6mer- 

gence du rameau perforant de l'art~- 

re pdroni~re. Ses avantages en sont : 

une grande surface de couverture, 

une vascular isat ion ant6rograde, 

l ' absence de sacrif ice vasculaire  

important. I1 permet la couverture 

des pertes de substance de la moiti6 

inf6rieure (m6diale et post6rieure) 

de jambe, de la partie proximale du 

dos du pied, des arches m6diale et 

lat6rale, des r6gions p6ri-malldo- 

laires et de la r6gion r6tro-achill6en- 

ne. I1 n6cessite la pr6sence de l'artb- 

re collat6rale inf6ro-lat6rale de la 

tibiale ant6rieure, pr6sence qui peut 

~tre constat6e de visu en per-op6ra- 

toire ou angiographiquement avant 

l'intervention. 

Key words: Surgical flap - -  Island 

flap - -  Tibial artery - -  Leg - -  Foot 

Skin loss in the distal part of the leg 

and foot poses a difficult therapeutic 

problem in the majority of cases if 

an ips i la te ra l  f lap to cove r  the 

region is required. A number of pro- 

cedures already described for fas- 

cio-cutaneous flaps are either distal- 
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1 Diagram of the vascularisation of the inferior third of the antero-laterial 

region of the leg. Anastomosis between the perforating peroneal branch and 

the mlterior tibial a. Muscular and cutaneous branches included in this anasto- T*, j 

mosis: 1, interosseous membrane; 2, tibia; 3, anterior tibial m.; 4, anterior b 

tibia1 a.; 5, anterior tibial n.; 6, antero-medial malleolar a.; 7, antero-lateral 

malleolar a.; 8, perforating branch of the peroneal a.; 9, infero-lateral collateral a.; 10, extensor digitorum longus m.; 11, extensor hullucis longus 

m.; 12, fibula. 2a, b Infero lateral collateral a. arising from the anterior tibial a. and joining the perforating branch of the peroneal a. (anatomical 

dissection); TA, anterior tibial a.; CIL, infero-tateral collateral a.; BC, cutaneous branch; PR, perforating branch of the peroneal a.; arrow, emergen- 

ce of the perforating branch of the peroneal a. 3 The four anatomical types of the infero-lateral collateral a. (TA, anterior tibial a.; RCP, perforating 

branch of the peroneal a.) 

1 Shdmatisafion de la vascularisation du tiers inf6rieur de la rdgion ant6ro-latdrale de jambe : anastomose entre rameau perforant fibulaire et tibia 

ant~rieur : rameaux musculaires et cutands, issus de cette anastomose. 1, membrane interosseuse ; 2, tibia ; 3, m. fibial ant6rieur ; 4, a. tibiale ant6- 

rieure ; 5, n. tibial ant6rieur ; 6, a, mall6olalre ant6ro-m6diale ; 7, a. mall~olaire ant6ro-lat6rale ; 8, rameau pertbrant de l'a. fibulaire ; 9, a. Collatd- 

rale intdro-lat~rale ; 10, m. long extenseur des orteils ; 1l, m. long extenseur du gros orteil ; 12, fibula. 2a, b Art6re collat6rale infdro-latdrale nais- 

sant de l'a. tibiale ant6rieure, joignant le rameau perforant de l'a. fibulaire. (Dissection anatomique). TA, a. tibiale ant6rieure ; C1L, a. collat6rale 

inf6ro-lat~rale ; BC : branche cutanie ; PR : rameau perforant de l'a. fibulalre ;flbche : 6mergence du rameau perforant de l'a. fibulaire. 3 Les quatre 

types auatomiques de I'a. collat6rale inf~ro-lat~rale ; TA, a. tibiale ant&ieare ; RCP, rameau perforant de la fibulaire 

ly based pedicular flaps or retrogra- 

de pedicular island flaps [7, 8, 9]. 

Dubreu i l -Chambarde l  [4] des- 

cribed the infero-lateral  collateral  

a. arising from the tibialis anterior 

a. and joining the perforating bran- 

ch of the peroneal a. In this study 

we look at the anatomy of  this arte- 

ry to ascertain its usefulness in rai- 

s ing  a l a t e r a l  f a s c i o - c u t a n e o u s  

island flap with antegrade vascula- 

risation. 

Material and methods 

Cadavers (either fresh or embalmed 

in Winkle r ' s  liquid) were injected 

with red-coloured latex fluid into 

the anterior tibial artery, either at its 

origin in the popliteal fossa or in its 

first few cent imetres  in the upper  

half  of  the antero-lateral compart-  

ment. There was no venous injec- 

tion. 24 to 72 h after the injection 

the antero-lateral compartment  was 

dissected, 17 from the left leg and 

13 f rom the right. Six l imbs were 

excluded because the arterial injec- 

t ion was found  to be i ncomple t e  

f rom partial or total thrombosis of  

the anterior tibial a. 

Dissection technique 

With the cadaver lying in the supine 

position, an antero-lateral incision 

was made commencing at the sinus 
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tarsi in front of  the malleolus up to 

the middle third of  the leg. After 

opening the deep fascia, the muscles 

of  the antero-lateral compar tment  

were identified and removed, some- 

times after dissection from the inter- 

osseous membrane,  to display the 

lateral premal leolar  vascular  net- 

work stuck to the periosteum and 

interosseous membrane. In particular 

the perforated branch of  the peroneal 

a., the infero-lateral collateral a., the 

antero-lateral matleotar a., and final- 

ly the cutaneous branches to the late- 

ral fascia cutaneous level of  the leg 

(well described by Masquelet) were 

studied and analysed [7-9]. 

Results 

The per fora t ing  branch  f rom the 

anterior division of  the peroneal a. 

was found in all cases (Fig. 1). It 

pierced the interosseous membrane 

in a constant position in the distal 

angle formed by the tibia and fibula 

and passed distally towards the sinus 

tarsi. The infero-lateral collateral a., 

which arose from the anterior tibial 

a., formed an anastomosis with a per- 

forating branch of  the peroneal a. at a 

variable level (Fig. 2). In 12 cases 

the anastomosis occurred at its origin 

after crossing the interosseous mem- 

brane. In 13 cases it occurred a little 

lower at a variable distance of  1-5 

ram. In five cases it was absent with 

the only anastomosis found between 

the anterior tibial a. and the perfora- 

ting branch being the antero-tateral 

malleolar aa. The infero-lateral colla- 

teral a. was therefore found in 25 out 

of  30 cases (83%) and was clearly 

situated proximal to the talo-crural 

line. In 20 cases its calibre approa- 

ched 1 mm, the equivalent to that of 

the perforating branch. In four cases 

it was narrower than the perforating 

branch, and in one case it finished as 

a network of  small vessels. In five 

cases the infero-lateral collateral a. 

did not exist. In this circumstance an 

antero-lateral malleolar a. was found 

at the level of the ankle joint in two 

cases, more distal in one, and proxi- 

mal in two. Figure 3 outlines the four 

anatomical types. In type A, the infe- 

ro-lateral collateral a. was absent (5 

cases). In type B, the infero-lateral 

collateral a. was vertical and joined 

the origin of the perforating branch 

of the peroneal a. (12 cases). In type 

C, the infero-lateral coUateral a. was 

equally vertical but seemed to recei- 

ve the perforating branch. The colla- 

teral a. gave the impression of follo- 

wing the perforating branch of  the 

peroneal a. (9 cases). In type D, a 

thin infero-lateral collateral a. lying 

more horizontally joined at the origin 

of  the perforating branch of the per- 

oneal a. (4 cases). In 17 cases, two 

muscu la r  branches ,  genera l ly  o f  

small size, were found issuing from 

the infero-lateral collateral a. and 

contributing to vascularisation of the 

distal fleshy part of  the extensor hal- 

lucis longus m. 

The length of  the infero-lateraI 

collateral a. was measured from its 

origin at the anterior tibial a. to the 

junction of  the perforating branch. 

The mean length was 37 mm with a 

range of  t5 to 65 ram. This determi- 

ned the mean length of  the pedicle 

flap. Variations in the number and 

d i s t r i bu t i on  o f  the c u t a n e o u s  

branches to the lateral surface of  the 

leg were found. These arose f rom 

either the perforating branch or the 

infero-collateral a. or from both. In 

six cases there was one cutaneous 

branch. In 20 cases there were two 

branches where always one was lar- 

ger. In four cases there were three 

branches. Finally the distance sepa- 

rating the most proximal cutaneous 

branch from the crossing of the per- 

forating branch was measured. Its 

mean was 6.65 mm, range 1-15 ram. 

This first branch arose at the level 

o f  the perforating branch in three 

cases ,  more  p r o x i m a l  in 12 and 

more distal in 15. The second cuta- 

neous  b r a n c h  a rose  on a v e r a g e  

16.75 mm f rom the origin of  the 

perforating branch with a range of  

2 to 35 ram. In one case it arose at 

the level of  the perforating branch, 

in five more proximally, and finally 

in 18 more distally. If  a third branch 

was present this was thin and remo- 

te. A cutaneous branch arose from 

the perforat ing branch in 68% of 

cases and f rom the infero-lateral  

collateral a. in 32% of cases. 

Finally, the antero-lateral mal- 

l eo la r  a. was  p resen t  in 96% o f  

cases  (being absent  in 1). In 27 

cases it was proximal or at the level 

of the ankle joint, and cases distal to 

it in two. In one case it was divided 

into two. In 7 cases it terminated as 

a vascular mesh. 

Discussion 

An arterial anastomosis ring exists 

around the lateral instep. The perfora- 

ting branch of  the peroneal a. has 

been confirmed as a constant finding 

by many authors [2, 3, 7, 8, 9, 11]. 

However ,  the per fora t ing  branch 

sometimes does not reach the interos- 

seous m e m b r a n e  as noted  by 

Dubreuil-Chambardel [4]. He noted it 

was absent in 10 out of 165 dissec- 

tions. The perforating branch of  the 

peroneal a. is the branch of the ante- 

rior division of  the peroneal a. which 

crosses the interosseous membrane 

and continues in front of  the distal 

tibio-fibula joint before finishing on 

the lateral side of the dorsal region of 

the foot. This study has confn'med the 

existence of two anastomotic branches 

between the anterior tibial a. and the 

perIbrating branch; the antero-tateral 

malleolar a. and the infero-lateral col-- 

lateral a. 

The antero-lateral malleolar a. 

which has a number of  well docu- 

mented variat ions.  The main one 

arises proximal to the ankle joint  

from the anterior tibial a. which gives 

off a collateral branch [7, 11], and is 

confirmed in this study. Hubert [5] 
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Figs. 4a, b, 5-7 

4a, b Raising a flap from the hffero-lateral collateral a. Branch from the collateral a. to the extensor 

digitorum longus m.; TA, anterior tibial a.; CIL, infero-lateral collateral a.; LEO, extensor digitorum 

longus muscle (fragment); BC, cutaneous branch; RP, perforating branch of the peroneal a.; (Lain- 

bean = flap). 5 Lateral fascio-cutaneous flap with antero grade vascularisation. Coverage of cuta- 

neous loss from the proximal part of the dorsum of the foot and the median and lateral arches (ana- 

tomicaI study). 6 Arc of rotation of the lateral fascio-cutaneous antegrade flap. 7 Re-routing of the 

arterial pedicle of the lateral fascio-cutaneous flap. Middle diagram: the flap passes behind the ten- 

don of extensor hallucis longus and extensor digitorum longus. Lower diagram: the flap passes also 

behind the tendon of tibialis anterior to cover the medial surface of the leg and foot 

4a, b Lev6e du lambeau de l'a. cotlat6rale inf?ro-lat6rale. Un rameau issu de l'a. coll6rale se destine au m. long extenseur des orteils. 7;4, a. tibiale 

ant6rieure ; CIL, a. collat6rale infdro-lat6rale ; LEO, m. long extenseur des orteils (fragment) ; BC, branche cutan6e ; RP, rameau perforant de l'a. 

fibulaire. 5 Lambeau fascio-cu~a6 lat6ral h p~dicule ant~rograde. Couverture des penes de substance cutan6es proximales du dos dn pied et des 

arches m6diale et lat6rale (6rude anatomique). 6 Arc de rotation du lambeau fascio-cutan6 lateral 5 p6dicule ant6rograde. 7 Artifice de d6croisement 

du p6dicule art6riel du lambeau fascio-cutan~ latdral (pass~ devant te tendon du JA (sch6ma du milieu) on derriere te tendon du m. fibial ant6rieur 

(sch6ma dn bas) pour couvrir les pertes de substance de la face m~diale de jambe et de pied 

considered this a branch of the dorsa- 

lis pedis a. and Dubreuil-Chambardel 

[4] suggesting the origin of the mal- 

leolar a. was distal to the ankle joint 

in 77% of cases. 

Albaret [1], noted an anastomosis 

joining the dorsalis pedis a. to the 

perforating branch of the peroneal a. 

arising at the level or distal to the 

ank le  j o in t  in 20% of  cases  and 

represented the antero-lateral malleo- 

lar a. Beveridge [3] and Bertelli [2] 

noted it at the level of the ankle joint. 

Finally, de Ribet  [12, 13] thought 

that the antero-lateral mal leolar  a. 

a lways arose fi 'om the perforat ing 

branch of the peroneal a. He conside- 

red that the anterior tibial a. and the 

perforating branch of the peroneal a. 

were united by a transverse anasto- 

motic a. analogous to the communi- 

cating branch but of  the poster ior  

tibial and the peroneal aa. This ana- 

stomosis was usually situated proxi- 
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real to the ankle joint and could be 

multiple, with, as a rule, one of  the 

anastomoses predominating. 

Dubreu i l -Chambarde l  [4] and 

Adachi ,  quoted by Sarrafian [14] 

found the antero-lateral malleolar a. 

was doubled in 16% of cases. Most 

note its direction as horizontal but 

this is not always the case. Others 

suggests  that it descends distally 

and towards the lateral side. 

Finally the anteroqateral mallet- 

tar a. can be missing. Latarjet [6] 

then noted that it was replaced by a 

branch from the perforating branch 

Figs. 8-10 

8 Lateral fascio-cutaneous 

antegrade flap. Anatomical 

study coverage of proximal 

skin loss on the dorsum of 

the foot (the flap is turned 

over to show its vascular 

network). 9 Lateral fascio- 

cutaneous antegrade flap. 

Anatomical study of cover- 

ge of the medial arch. 

10 Lateral fascio-cutaneous 

antegrade flap. Coverage 

of the medial side of the 

ankle and Achilles tendon 

8 Lambeau fascio-cutan6 

lat4ral 5 p6dicule ant6ro- 

grade. Couverture des 

pertes de substance cutan6e 

proximales du dos du pied 

(6rude anatomique). (Le 

lambeau est 4vers~, mon- 

trant son r6seau vasculal- 

re). 9 Lambeau fascio-cuta- 

n4 lateral ~ pEdicule antE- 

rograde. Couverture des 

pertes de substance de 

l'arche m4diale (6tude ana- 

tomique). 10 Lambeau fas- 

cio-cutanE lateral ~ pEdicu- 

te ant4rograde. Couverture 

des pertes de substance de 

la face mEdiale de la che- 

ville et de la region r6tro- 

achil4enne 

of  the peroneal a. Dubreuil-Cham- 

bardel [4] has shown that there is 

sometimes fusion between the perfo- 

rating branch and the anterior tibial 

a. Furthermore, the perforating branch 

may alone supply the dorsum of the 

foot whether the anterior tibial artery 

is or is not present. Adachi quoted 

by Sarrafian [14] suggested that this 

occu r r ed  in 7 .1% and Dubreu i l -  

Chambardel [4] in 2.4%. Agenesis 

of  the antero-tibial a. was not noted 

in this series. 

The infero-lateral collateral a. has 

been described by Dubreuil-Cham- 

bardel [4] amongst many unnamed 

collateral branches of  the anterior 

tibial a. He noted that a branch, which 

was always of a reasonable size, pas- 

sed obliquely, distally, and laterally to 

anastomose with the antero-lateral 

malleolar aa. and the perforating bran- 

ch. It was found constantly in 165 dis- 

sections. This anastomotic branch has 

been broadly described in the literatu- 

re by Bertelli [2], in 24 out of 50 dis- 

sections, Masquelet [7] who called it 

the proximal collateral branch of the 

anterior tibial a., Bevefidge [3] in 3 

out of 40 foot dissections who distin- 

guished it from the antero-laterat mal- 

leolar a., and Huber [5] who noted 

that in 50% of feet commented it was 

a vessel of large calibre, 5 cm long, 

proximal to the ankle joint running 

inferiorly and laterally to rejoin the 

perforating branch of  the peroneal a. 

shortly after crossing the interosseous 

membrane. In this study this anasto- 

motic branch was noted in 25 out of 

30 cases (83%). 

In summary there are two types 

of  anastomosis between the anterior 

tibial a. and the perforating branch 

of  the peroneal a. Firstly, one that is 

constantly found in the neighbou- 

rhood of  the ankle joint, lies hori- 

zontal, is sometimes doubled, and 

many authors consider to represent 

the trunk of  the antero-lateral mal- 

leolar a. The other is inconstant, but 

frequent, distinct from the previous 

one by lying higher up, runs obli- 

quely inferiorly and laterally (being 

rarely horizontal) and is known as 

the infero-lateral collateral a. 

At  the junct ion  o f  the infero-  

lateral collateral a. and the perfora- 

ting branch arise one or more cuta- 

neous branches destined to vascula- 

r ise the la te ra l  skin o f  the leg.  

Surgical application 

The lateral supramalleolar flap o f  

Masquelet [7-9] is vascularised by 

the cutaneous branch arising from the 

perforating branch of the peroneal a. 
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The dimensions and limits of this fas- 

cio-cutaneous flap have been defined 

as follows: 

The distal limit is the point of 

emergence of the perforating branch, 

four fingers breadth above the tip of 

the lateral malleolus. The proximal 

limit reaches the mid calf. The ante- 

rior limit is the tendon of the tibialis 

anterior m., and the posterior limit is 

the posterior border of the fibula. In 

the adult the maximum dimensions of 

this flap are 20 c m x  9 cm. This is a 

retrograde pedicle flap vascularised 

by a counter current. Vascularisation 

is lost by ligation of the perforating 

branch before the origin of the cuta- 

neous a. The pedicle has a mean 

length of 8 cm allowing rotation of 

the flap to cover loss of skin over the 

heel, the dorsal surface, and the two 

arches of the foot up to the base of 

the metatarsals. 

This study defines a similar late- 

ral fascio-cutaneous flap where vas- 

cularisation is antegrade via the ante- 

rior tibial a. (Figs. 4 and 5). This 

pedicle has a mean length of 37 mm 

and is formed by the infero-lateral 

col lateral  a. and its cutaneous 

branches after ligation of the perfora- 

ting branch at its origin and after the 

origin of the cutaneous branches. Its 

superior, anterior, and posterior limits 

are identical to those of Masquelet's 

flap. The inferior limit differs slightly 

being 15 mm lower. It allows the 

inclusion of a greater number of cuta- 

neous branches. 

This flap allows coverage of the 

distal third of the leg and its infero- 

medial dorsal part (Fig. 6). If the flap 

is passed under the extensor hallucis 

tongus, and extensor digitorum lon- 

gus mm., it can then be passed either 

in front or behind the tibialis anterior 

tendon to allow best coverage of the 

distal third and medial part of the leg 

via a direct trajectory (Fig. 7). It can 

equally cover  the per imal leo la r  

regions, the area of the Achilles ten- 

don, the proximal half of the dorsum 

of the foot and the medial and lateral 

arches without tension (Figs. 8-10). 

Therefore this flap can be inclu- 

ded in the armamentarium of those 

used to cover the foot and the leg. It 

has the advantages of; a larger sur- 

face area, an antegrade vascularisa- 

tion of the pedicle, and avoidance of 

sacrifice of important vessels. The 

disadvantages are similar to those of 

Masquelet 's  flap with sacrifice of 

the super f ic ia l  pe ronea l  n. It 

requires integrity of  the anterior 

tibial a., which may be injured by 

fractures or may be more or less 

completely absent. However agene- 

sis is very  rare and more  of ten 

occurs after the origin of the infero- 

lateral  col la teral  a. which has a 

satisfactory calibre [4]. The infero- 

lateral collateral a. itself is incons- 

tant in which case the flap has to be 

raised on an antero-lateral malleolar 

pedicle instead. Arteriography prior 

to surgery is useful but not essential. 
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Comment 

This ana tomica l  s tudy has two 

merits. Firstly, it defines the anasto- 

motic circle on the outside of the 

instep and establishes definitively 

the distinction between the infero- 

lateral collateral a. and the antero- 

lateral malleolar a.. This distinction 

is not always defined in anatomical 

works, presumably because of the 

relative inconstancy of each of these 

arteries. The one can be confused 

with the other and vice versa. As a 

result it has been interesting in the 

present study to note the existence 

of a vascular balance between these 

two arteries. One reservation, howe- 

ver is the constancy of the perfora- 

ting branch of the tibial a. We have 

always stated that there is a perfora- 

tor of the a. in the distal tibio-fibuta 

angle but in two cases out of 150 

(taken from clinical cases, anatomi- 

cal studies and revision operations) 

the perforating branch disappears 

soon after it crosses the interosseous 

membrane.  Vascular balance bet- 

ween the perforating branch (which 

can be so developed as to lead to a 

palpable pulse in the lateral premal- 

leolar region), and the antero-lateral 

mal leolar  a. undoubtedly exists.  

Secondly, Le Nen et al's study for- 

malises, along with the anatomy, a 

c l in ical  var ian t  which we have  

noted in two clinical cases where a 

beau t i fu l  i n fe ro - l a t e ra l  a. was 

thought to have been an antero-late- 

ral mal leolar  a. This variant  has 

already been suggested by C Ober- 

lin but not explicitly defined. The 

disadvantage of the inconstancy of 

the infero-lateral a. is well defined. 

When this occurs the antero-lateral 

malleolar a. allows the flap to have 

a retrograde flux since the lateral a. 

originates distal to the origin of the 

perforating branch. The size of the 

flap does not seem to be that diffe- 

rent from the lateral supramalleolm 

flap. The key to the vasculature of 

the flap has been well outlined by 

the authors lying immediately proxi- 

mal to the emergence of the perfora- 

ting branch, which must be included 

in the design of the flap. 

In conc lus ion  this beau t i fu l  

study reinforces the uses of the late- 

ral supramalleolar flap and draws 

attention to the necessity to identify 

peroperatively the precise vascular 

system so as to decide on the best 

design of the flap. 

A C MasqueIet 


