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Legităţile generale de distribuire a arterelor 

magistrale a membrelor superioare şi 

inferioare 

1. În regiunea membrelor cât şi în organism în genere arterele de un calibru mare sunt 
aşezate alături de vene, nervi, vase limfatice, formând fascicule neurovasculare, pentru 
care fasciile formează teci aparte. 

2. Arterele majistrale principale sunt situate pe suprafeţele de flexie ale corpului şi 
membrelor. Astfel localizate ele parcurg cea mai scurtă cale de la organul matern (aorta); 
pe de altă parte tubul vascular nu se colabează la extindere. Fiind aşezate în canale, 
șanțuri formate de muşchi, ele sunt protejate de leziuni şi traume. 

3. Vasele magistrale mari se divid conform divizării scheletului membrelor superior şi 
inferior.  

 De exemplu: la membrul superior - 

 în regiunea braţului avem un singur os – osul humerus, respectiv se destinge şi o singură arteră 
majistrală – a. brahială; deasemenea la membrul inferior – în regiunea coapsei un singur os – 
femurul şi o singură arteră majistrală – a. femurală; 

 în regiunea antebraţului sunt 2 oase: radius şi ulna şi două artere majistrale – artera radială şi 
artera ulnară; 

 în regiunea gambei sunt 2 oase: tibia şi fibula şi două artere majistrale – artera tibială anterioară şi 
artera tibială posterioară; 

 la mâină şi picior respectiv se desting câte 5 oase metacarpiene şi 5 oase metatarsiene. 



5. În locurile cu o mare mobilitate şi anume articulaţiile – 
arterele majistrale formează reţele arteriale – ce le 
asigură acestor organe şi mai mari posibilităţi 
funcţionale. 

6. În părţile distale ale membrelor are loc distribuirea 
vaselor sub formă de arcade, ce se formează în 
rezultatul confluerii directe ale vaselor magistrale. Ca 
exemplu poate servi mâina, partea cea mai activă a 
membrului superior, unde arcurile palmare 
superficială şi profundă joacă un rol compensator. 

7. Aceste legităţi generale, care stau la baza  structurii 
patului vascular a membrelor ne demonstrează 
integritatea corpului uman. 

 



 



 La a 4-5 săptămână de dezvoltare intrauterină pe părţile laterale a trunchiului 
embrionului proemină primordiile membrului inferior, de provinienţă 
mezenchimală. Ca şi la membrului superior în fiecare primordiu pătrunde câte 
o arteră axială primară, arteria axialis primaris, aşezată longitudinal. Această 
arteră îşi are originea de la artera umbilicală (arteria umbilicalis), numindu-se 
artera schiatică, arteria ischiadica. Mai târziu ea se reduce şi rămâne la adult 
sub formă de artera peronieră, arteria peronea. Paralel de la a. umbilicală mai 
proximal se desprinde artera femurală, cu o dezvoltare amplă, dă naştere 
arterei magistrale a membrului inferior, numită trunchiul iliaco-femoro-
popliteu – tibial posterior. Artera magistrală a membrului inferior este cea 
mai lungă ramură a aortei şi începe de la bifurcaţia aortei şi se termină cu 
bifurcaţia arterei poplitee în artera tibială anterioară şi posterioară. Artera 
magistrală a membrului inferior deserveşte cel mai mare segment al corpului 
uman şi fiind variabilă după lungime, constă din 4 părţi constante: a. iliacă 
comună, a. iliacă externă, a. femurală, a. poplitee. 

 



 



 



 



 



 



Anastomozele principale 

intersistermice şi intersegmentare  

 Anastomozele principale intersistermice şi 
intersegmentare ale arterelor membrului superior:           

 • a. suprascapulară (trunchiul tireocervical, a. 
subclavia) şi a. circumflexă a scapulei (a. axilară); 

 • a. circumflexă humerală anterioară şi a. 
circumflexă humerală posterioară (a. axilară) şi 
ramurile a. profunde a braţului (a. brahială); 

 • reţeaua arteriala cubitală, rete articulare cubiti: aa. 
colaterale radială şi medie (a. profundă a braţului) şi 
cu aa. colaterale ulnară superioară şi inferioară (de 
la a. brahială) şi aa. recurente (de la a radială, 
ulnară şi interosoasă posterioară). 

 



Anastomoze intersistemice şi 

intrasegmentare: 

 • reţeaua carpiană palmară, rete carpale palmare, formată 
de ramurile carpiene palmare (de la a. radială şi ulnară) şi 
ramuri ale a. interosoase anterioară cât și ramurile de la 
arcada palmară profundă; 

 • reţeaua carpiana dorsală, rete carpale dorsale, formată de 
ramurile carpiene dorsale (de la a. radială şi a. ulnară) cu 
ramurile terminale ale arterelor interosoase anterioară şi 
posterioară; 

 • arcada palmară superficială, arcus palmaris superficialis; 

 • arcada palmară profundă, arcus palmaris profundus. 

 



Vascularizaţia membrului inferior 

 



 



 



 



 



Anastomozele intersistemice şi 

intrasegmentare ale arterei iliace interne: 

 – a. sacrale laterale (de la a. iliacă internă) şi a. sacrală medie 
(de la aorta abdominală); 

 – a. iliolombară (de la a. iliacă internă) şi a. lombara IV (de la 
partea abdominală a aortei); 

 – a. iliolombară (de la a. iliacă internă) şi a. circumflexă iliacă 
profundă (de la a. iliacă externă); 

 ramura pubiană a a. obturatorie (de la a. iliacă internă) şi ramura 
obturatorie a a. epigastrice inferioare (de la a. iliacă externă); 

 – a. uterină (de la a- iliacă internă) şi a. ovarică (de la partea 
abdominală a aortei; la bărbaţi – a. ductului deferent şi a 
testiculară; 

 – a. rectală medie şi a. rectală inferioară (de la a. iliacă internă) şi 
a. rectală superioară (de la a. mezenterică inferioară). 



Anastomozele intrasistemice şi 

intrasegmentare ale arterei iliace interne: 

 – a. fesieră superioară şi a. fesieră inferioară; 

 – a. obturatorie şi a. fesieră inferioară; 

 – a. obturatorie şi a. iliolombară; 

 – a. rectală medie şi a. rectală inferioară; 

 – aa. vesicală superioară şi a. vesicală 

inferioară. 

 



 



Anastomozele intersistemice şi 

intersegmentare principale dintre 

ramurile arterelor membrului inferior 

1. În jurul articulaţiei coxofemurale: aa. fesiere superioară şi 
inferioară (de la a. iliacă internă) şi  aa. circumflexe femurală 

medială şi laterală (de la a. femurală profundă), a. obturatorie (de 
la a. iliacă internă) şi a. circumflexă femurală medială (de la a. 

femurală profundă); a. pudendă internă (de la a. iliacă internă) şi 
aa. pudende externe (de la a. femurală); 

2. reţeaua arterială a genunchiului, rete articulare genus: arterele 
genunchiului superioară medială şi laterală, arterele genunchiului 

inferioară medială şi laterală (de la a. poplitee), a. descendentă a 
genunchiului (de la a. femurală), arterele recurente, tibiale 

anterioare şi posterioare (de la a. tibială anterioară), a. 
circumflexă fibulară (de la a. tibială posterioară). 

 



Anastomozele intersistemice şi 

intrasegmentare principale: 

1. reţeaua maleolară medială, rete malleolaris medialis: arterele maleolare 

mediale anterioare (de la a. tibială anterioară), ramurile maleolare mediale (de 

la a. tibială posterioară), aa. tarsiene mediale (de la a. dorsală a piciorului); 

2. reţeaua maleolară laterală, rete malleolaris lateralis: artera maleolară 

anterolaterală (de la a. tibială anterioară), ramurile maleolare laterale şi 

perforantă (de la a. peronieră), a. tarsiană laterală (de la a. dorsală a piciorului); 

3. reţeaua calcanee, rete calcaneum: ramuri calcanee (de la a. tibială posterioară) 

şi ramuri calcanee (de la a. peronieră); 

4. arcada dorsală a piciorului, arcus dorsalis pedis: a. dorsală a piciorului, a. 

tarsiană laterală, a. arcuată; 

5. arcada plantară profundă, arcus plantaris profundus: artera plantară laterală, a. 

plantară medială (de la a. tibială posterioară) şi a. plantară profundă (de la a. 

dorsală a piciorului). 

 



Caracteristica generală a arterelor 

magistrale a membrelor superior şi inferior 
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Variantele arterelor membrului 

superior 

 



 



 



 



 



 



 



 



 


