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ADNOTARE 
Bendelic Anastasia „Particularitățile morfoclinice ale venelor safene”, 

Teză de doctor în științe medicale, Chișinău, 2021 
 

Structura tezei: Teza este expusă pe 149 de pagini și include: introducere, cinci capitole, concluzii 
generale, recomandări practice și bibliografia care cuprinde 248 de referințe. Lucrarea conține 62 
figuri, 14 tabele, 9 anexe, fiind expusă pe 118 de pagini de text de bază. Rezultatele obținute sunt 
publicate în 14 lucrări științifice. 
Cuvinte-cheie: vene safene, variabilitate anatomică, vene varicoase. 
Scopul lucrării: Studierea morfologiei și a variabilității anatomice individuale ale venelor safene 
în condiții de normă și în caz de boală varicoasă. 
Obiectivele cercetării: Studierea morfologiei și topografiei componentelor sistemului venos 
superficial al membrului inferior (origine, traiect, afluenți, anastomoze, joncțiuni, diametre etc.) 
în condiții de normă și a variabilității individuale. Stabilirea interrelațiilor structurale și topografice 
ale componentelor sistemului venos superficial al membrului inferior cu trunchiurile și 
ramificațiile nervilor pieloși din regiune. Evaluarea densității microvasculare și a fibrelor nervoase 
din componența peretelui venelor safene non-varicoase la pacienții cu ateroscleroză și diabet 
zaharat asociat. Determinarea modificărilor histopatologice prezente în venele safene varicoase în 
corelație cu stadiile evolutive ale bolii venoase cronice. Stabilirea rolului endoteliului și a celulelor 
musculare netede în patogenia bolii varicoase prin aplicarea markerilor imunohistochimici anti-
CD34 și anti-αSMA. 
Noutatea și originalitatea științifică: A fost evaluată variabilitatea anatomică individuală a 
venelor safene la origine, pe traiect și la afluirea acestora în sistemul venos profund. Deși, 
variantele venoase descrise in acest studiu confirmă în linii largi descrierile anterioare, există și 
unele diferențe între observațile noastre proprii și cele descrise în literatură, care incontestabil 
completează informațiile existente. De exemplu, a fost stabilită duplicitatea și lipsa arcului venos 
dorsal al piciorului, variante care nu a fost menționate anterior în literatura de specialitate. Studiind 
structura histologică a peretelui venos a fost determinată denisitatea vasa vasorum și nervi 
vasorum atât la nivel de adventice, cât și în tunica medie. Au fost analizate modificările structurii 
peretelui venos în caz de boală varicoasă la diferite etape evolutive a bolii, în special ale 
componentelor endotelială, matriceală și musculară netedă, rolul principal fiind atribuit celulelor 
musculare netede vasculare. 
Problema științifică soluționată: Rezultatele obținute contribuie la fundamentarea științifică a 
variabilității înalte a sistemului venos superficial al membrelor inferioare, precum și la înțelegerea 
etiopatogeniei bolii varicoase, a rolului endoteliului, matricei extracelulare și a miocitelor netede 
vasculare în rezistența peretelui venos. 
Semnificația teoretică și valoarea aplicativă a lucrării: Prezentul studiu vine să argumenteze și 
să completeze cunoștințele anatomice existente cu informații noi despre morfologia și 
variabilitatea individuală a sistemului venos superficial al membrelor inferioare atât de necesare 
chirurgului vascular sau cardiochirurgului. Modificările componentelor celor trei tunici ale 
peretelui venos argumentează rolul primordial al miocitelor netede vasculare în patogenia bolii 
varicoase. 
Implementarea rezultatelor științifice: Rezultatele obținute în studiu privind variabilitatea 
anatomică individuală a venelor safene, morfologia venelor varicoase și non-varicoase sunt 
implementate în procesul științifico-didactic al Catedrei de anatomie și anatomie clinică, precum 
și al Catedrei de histologie, citologie și embriologie, ale USMF „Nicolae Testemițanu”. 
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ANNOTATION 
Bendelic Anastasia “Morphoclinical peculiarities of the saphenous veins”. 

PhD thesis in medical sciences, Chisinau, 2021. 
 

The structure of the thesis: The thesis includes 149 pages with the following structure: 
introduction, five chapters, general conclusions, practical recommendation and bibliography that 
comprises 248 references. The thesis contains 62 figures, 14 tables, 9 annexes and 118 pages of 
the basic text. The obtained results were published in 14 scientific works. 
Key-words: saphenous veins, anatomical variability, varicose veins. 
The purpose of the study: To study the morphology and individual anatomical variability of the 
saphenous veins under normal conditions and in case of the varicose disease. 
The objectives of the study: To study the morphology and topography of the components of the 
superficial venous system of the lower limb (origin, path, tributaries, anastomoses, junctions, 
diameters, etc.) under normal conditions and individual variability. To establish the structural and 
topographical interrelations of the components of the superficial venous system of the lower limb 
with the trunks and rami of the cutaneous nerves of the region. To evaluate the vascular density 
and the density of nerve fibers in the non-varicous saphenous vein wall in patients with 
atherosclerosis and associated diabetes mellitus. To determine the histopathological modifications 
of the varicose saphenous veins in correlation with the evolutionary stages of the chronic venous 
disease. To determine the role of the endothelium and smooth muscle cells in the pathogenesis of 
varicose veins by applying anti-CD34 and anti-αSMA immunohistochemical markers. 
The scientific novelty and originality: The individual anatomical variability of the saphenous 
veins at the origin, on the trajectory and at their inflow in the deep venous system was evaluated. 
Although, the venous variants described in this study broadly confirm the previous descriptions, 
there are also some differences between our own observations and those described in the literature, 
which indisputably complement the existing information. For example, the duplicity and the 
absence of the dorsal venous arch of foot were established, variants that were not previously 
mentioned in the literature. Studying the histological structure of the venous wall, the density of 
the vasa vasorum and nervi vasorum was determined both at the level of the adventitia and of the 
media. Changes in the structure of the venous wall at different stages of the varicose disease were 
analyzed, especially the endothelial, matrix and smooth muscle components, the main role being 
assigned to the vascular smooth muscle cells. 
The scientific solved problem: The obtained results contribute to the scientific substantiation of 
the high variability of the superficial venous system of the lower limbs, as well as to the 
understanding of the etiopathogenesis of the varicose disease, the role of the endothelium, the 
extracellular matrix and of the vascular smooth myocytes in venous wall resistance. 
The theoretical significance and applicative value of the work: The present study comes to 
argue and complete the existing anatomical knowledge with new information about the 
morphology and individual variability of the superficial venous system of the lower limbs so 
necessary for the vascular and cardiac surgeons. Modifications of the components of the three 
layers of the venous wall support the primary role of the vascular smooth myocytes in the 
pathogenesis of the varicose disease. 
The implementation of the scientific results: The obtained results on the individual anatomical 
variability of the saphenous veins, morphology of varicose and non-varicose veins, are 
implemented in the scientific and teaching processes at the Department of anatomy and clinical 
anatomy, and at the Department of histology, cytology and embryology of “Nicolae Testemitanu” 
SUMPh. 
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АННОТАЦИЯ 
Бенделик Анастасия «Морфоклинические особенности подкожных вен ноги». 

Диссертация на соискание учёной степени кандидата медицинских наук, Кишинев, 
2021. 

Структура диссертации: Диссертация изложена на 149 страницах и включает: введение, 
пять глав, основные выводы, практические рекомендации и библиография включающая 248 
источников. Работа содержит 62 рисунка, 14 таблиц, 9 приложений и 118 страниц основного 
текста. Полученные результаты были опубликованы в 14 научных работах. 
Ключевые слова: подкожные вены ноги, анатомическая изменчивость, варикозные вены. 
Цель работы: Изучение морфологии и индивидуальной анатомической изменчивости 
подкожных вен ноги, в норме и при варикозной болезни. 
Задачи исследования: Изучение морфологии и топографии компонентов поверхностной 
венозной системы нижней конечности (начало, ход, притоки, анастомозы, соустья, 
диаметры и т. д.) в норме и в условиях индивидуальной изменчивости. Установление 
структурно-топографических взаимосвязей компонентов поверхностной венозной системы 
нижней конечности со стволами и ветвями кожных нервов. Оценка плотности 
микрососудов и нервных волокон в стенке подкожной вены ноги у пациентов с 
атеросклерозом и ассоциированным сахарным диабетом. Определение 
гистопатологических изменений присутствующих при варикозном расширении вен в 
зависимости от эволюции и стадии заболевания. Установление роли эндотелия и 
гладкомышечных клеток в патогенезе варикозного расширения вен используя 
иммуногистохимические маркеры анти-CD34 и анти-αSMA. 
Новизна и оригинальность исследований: Была оценена анатомическая индивидуальная 
изменчивость подкожных вен ноги в начале, по ходу и при впадение в глубокую венозную 
систему. Хотя венозные варианты описанные в этом исследовании, в целом подтверждают 
предыдущие результаты, есть определенные различия между нашими наблюдениями и 
описанными в литературе, которые, несомненно, дополняют существующую информацию. 
Например, были установлены удвоение и отсутствие тыльной венозной дуги стопы, 
варианты, которые ранее не упоминались в литературе. Изучая гистологическое строение 
венозной стенки, была определена плотность vasa vasorum и nervi vasorum как в 
адвентиции, так и в средней оболочке вен. Были проанализированы изменения структуры 
венозной стенки при варикозной болезни на разных стадиях заболевания, особенно ее 
эндотелиального, матричного и гладкомышечного компонентов, при этом основная роль 
отводилась гладкомышечным клеткам. 
Решённая научная задача: Полученные результаты способствуют научному обоснованию 
высокой вариабельности поверхностной венозной системы нижних конечностей, а также 
пониманию этиопатогенеза варикозной болезни, роли эндотелия, внеклеточного матрикса 
и гладких мышечных клеток в сопротивлении венозной стенки. 
Теоретическая и практическая значимость: Настоящее исследование призвано 
аргументировать и дополнить существующие анатомические знания новой информацией о 
морфологии и индивидуальной вариабельности поверхностной венозной системы нижних 
конечностей, столь необходимой сосудистому хирургу и кардиохирургу. Изменения 
компонентов трех оболочек венозной стенки свидетельствует о первостепенной роли 
гладких мышечных клеток в патогенезе варикозного расширения вен. 
Внедрение научных результатов: Результаты, полученные при исследовании 
анатомической индивидуальной изменчивости подкожных вен ноги, морфологии 
нормальных и варикозных вен, внедрены в научно-учебный процесс на Кафедре анатомии 
и клинической анатомии и на Кафедре гистологии, цитологии и эмбриологии, ГУМФ им. 
Николая Тестемицану. 
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LISTA ABREVIERILOR 
VSM – vena saphena magna 

VSP – vena saphena parva 

AVD – arcus venosus dorsalis pedis 

VMM – vena marginalis medialis 

VML – vena marginalis lateralis 

VSMAAc – vena saphena magna accessoria anterior cruris (arc venos anterior) 

VSMAPc – vena saphena magna accessoria posterior cruris (arc venos posterior sau vena lui 
Leonardo) 

VSMASc – vena saphena magna accesoria superficialis cruris 

VSMAAf – vena saphena magna accessoria anterior femoris 

VSMAPf – vena saphena magna accessoria posterior femoris 

VSMASf – vena saphena magna accesoria superficialis femoris 

JSF – joncțiunea safenofemurală 

JSP – joncțiunea safenopoplitee 

CEAP – clasificare clinică, etiologică, anatomică și fiziopatologică a bolii venoase cronice 

SIAS – spina iliaca anterior superior 

TP – tuberculum pubicum 
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INTRODUCERE 

Actualitatea și importanța temei. Patologia sistemului venos afectează 30-50% din 

populaţia adultă, fiind o importantă cauză de morbiditate [138], iar rata mereu crescândă a 

sindromului posttrombotic (4,7%-7,8%) cu un procent înalt de invalidizare în categoria persoanelor 

apte de muncă [245], le poziţionează astăzi printre priorităţile de cercetare şi investigaţii.  

Studierea datelor din literatura anglo-saxonă pe o perioadă de 60 de ani relevă că prevalența 

insuficienței venoase cronice variază de la 1% la 40% la persoanele de gen feminin și de la 1% la 

17% la persoanele de gen masculin. Venele varicoase au o prevalență mai mare decât insuficiența 

venoasă cronică fiind între 1% și 73% la femei și între 2% și 56% la bărbați [16]. Ba mai mult, 

pacienții cu vene varicoase prezintă un risc crescut de mortalitate de 1,37 ori mai mare în 

comparație cu pacienții lotului de control [239]. 

Flebologia, considerată mult timp o „cenuşăreasă” a specialităţilor medicale, este la ora 

actuală relansată de progresele aduse prin cercetare, medicină bazată pe dovezi şi tehnică de 

investigaţie diagnostică non-invazivă [63, 64, 210].  

Varicele sunt vene proeminente, dilatate, cu aspect sinuos sau ampular, vizibile sub piele. 

Ele sunt deseori sediul unui reflux sangvin. Deşi, orice venă ar putea deveni varicoasă, în practică 

varicele sunt localizate în jumătatea inferioară a corpului, mai ales la nivelul membrelor inferioare 

şi atunci interesează preponderent venele superficiale. 

Cu toate că, în fluxul total de publicaţii există o cantitate impresionantă de date referitoare 

la boala varicoasă [45-52, 63-64, 127-128, 138, 161, 226, 239, 244, 246], mecanismul 

etiopatogenetic al acesteia nu este deplin elucidat, iar teoria inflamatorie nu este încă pe deplin 

demonstrată [89]. Datorită mijloacelor de investigaţie moderne, în paralel cu creşterea nivelului 

de educaţie sanitară a populaţiei, numărul persoanelor cu boală varicoasă în stadii incipiente care 

se prezintă la medic este în creştere de la un an la altul.  

Metodele terapeutice chirurgicale utilizate în tratamentul varicelor membrelor inferioare 

sunt: safenectomiile prin stripping, flebectomiile și crosectomiile, asociate cu tratament 

antiinflamator, flebotonic etc. [28-29, 47-49, 62, 142-143], precum și procedurile minim invazive 

cum ar fi: scleroterapia cu spumă ghidată ecografic, ablația prin radiofrecvență, terapia 

endovenoasă cu laser [68, 223]. 

Chirurgia contemporană a varicelor e bazată pe lichidarea refluxului dinspre sistemul venos 

profund spre cel superficial. In caz de varice refluxul venos în vena safena mare constituie 92,2%, 

iar în 11,1% din cazuri refluxul în vena safena mare se asociază cu incompetenţa joncţiunii 

safenopopliteale. Reflux izolat în vena safena mică se întâlneşte în 7,77% din cazuri, iar 

incapacitatea venelor perforante – în 66,11% din cazuri [49]. Refluxul venos poate afecta venele 



10 
 

superficiale, venele profunde și cele perforante sau combinațiile acestora. Incompetența în mai 

multe sisteme venoase este prezentă la două treimi din membre cu modificări ale pielii și ulcerații. 

Pacienții cu boală venoasă cronocă severă (C4-C6) prezintă adesea incompetență a celor trei 

sisteme venoase [100]. 

Ulcerul venos, care afectează 1% din populație [129], este o complicaţie rezultată din 

neglijarea tratării varicelor sau datorită urmării unei flebite profunde îndepărtate, în antecedente. 

În ambele situaţii ulcerul venos este alimentat de o venă perforantă. E important, ca această venă 

să fie reperată, denumită exact pentru a putea fi ligaturată. Ligaturarea ei permite cicatrizarea 

spontană a ulcerului sau prin grefă cutanată când defectul cutanat este extins [96]. 

Vasele sangvine sunt prevăzute cu nervi care reglează lumenul lor realizând dilatarea sau 

constricţia vaselor. Fibrele simpatice vasoconstrictorii ajung la membre în componenţa nervilor 

spinali, vasele sangvine ale membrelor inferioare fiind inervate de ramuri ale plexului lombar şi 

celui sacral. Aceşti nervi deseori sunt lezaţi în timpul safenectomiilor prin stripping [3, 55, 84, 

158, 205, 237]. 

După Nair U. et al. [164] semnele lezării nervului safen sunt prezente în 90% din cazuri 

îndată după stripping și persistă în 10% din cazuri peste 14-18 luni după intervenție. Semnele 

acestei lezări pot afecta calitatea vieții în 6,7% din cazuri [158]. Manifestările lezării nervului safen 

sunt, de cele mai dese ori, subiective, iar metode obiective de evaluare a acestei traumatizări, cu 

mici excepții, nu au fost stabilite [3]. Unii autori [67, 182] au demonstrat că stripping-ul în direcție 

cranială (disecția începe de la maleola medială și continuă cranial) este însoțită de schimbări 

semnificative în teritoriul senzitiv al nervului safen pe parcursul a 12 săptămâni postoperatorii 

consecutiv în raport cu stripping-ul în direcție caudală (disecția începe cu joncțiunea 

safenofemurală și continuă caudal). 

Anatomia sistemului venos a membrelor inferioare este substanțial mai variabilă și mai 

complicată decât cea a sistemului arterial corespunzător. Venele membrului inferior, în raport cu 

fascia profundă sau musculară, sunt divizate în superficiale și profunde, iar venele perforante 

traversează această fascie pentru a conecta venele superficiale cu cele profunde [26, 41, 157, 206]. 

Valvulele venoase sunt esențiale pentru circulația corectă și eficientă la acest nivel; ele permit 

trecerea sângelui într-un singur sens: dinspre supeficial spre profund, de la periferie spre centru. 

Valvulele acționează în asociere cu pompa musculară pentru a permite reîntoarcerea venoasă de 

la membrele inferioare [148, 176]  

Venele safene accesorii, afluenți ai venei safene mari și/sau mici, pot fi importante în 

fiziopatologia bolii venoase cronice. Manifestările bolii venoase cronice sunt rezultatul unei 

interacțiuni complexe a morfologiei venelor și a eșecului hemodinamic. O înțelegere integrală a 
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anatomiei variabile a sistemului venos este esențială atât pentru înțelegerea fiziopatologiei care stă 

la bază bolii varicoase, cât și pentru dirijarea tratamentului. 

Patogenia bolii varicoase prezintă încă lacune, deși de-a lungul anilor au fost formulate mai 

multe ipoteze și teorii, printre care teoriile parietală, valvulară și anastomotică [63-64]. Din punct 

de vedere fiziopatologic este unanim recunoscut rolul insuficienței valvulare, care conduce la 

creșterea presiunii venoase și dilatarea venelor. Aceste modificări caracterizează evoluția bolii 

varicoase, însă au un substrat patogenic mult mai profund, încă neelucidat până la capăt. 

Boala varicoasă are ca substrat un dezechilibru între rezistența peretelui venos și solicitările 

asupra acestuia. La etapa actuală sunt acceptate două teorii fiziopatologice ale bolii varicoase: 

prima stipulează că dilatațiile venoase sunt primare, ce conduc ulterior la o incompetență valvulară 

[80, 240]; cea de-a doua susține că incompetența valvulară este primară [65].  

Rezistența peretelui venos depinde de componentele celor trei tunici: endoteliu, matrice 

extracelulară fibrilară (colagen, elastină) și nefibrilară, celule musculare netede vasculare. Mai 

mulți cercetători s-au focalizat asupra identificării leziunilor prezente la nivelul peretelui venos în 

încercarea de a înțelege și explica mecanismul etiopatogenetic al bolii varicoase [63-64, 80, 116-

117, 136, 229-232]. 

 Conform unui concept etiopatogenetic modern boala varicoasă este o boală inflamatorie 

cronică, cu evoluție progresivă, dependentă de presiunea venoasă crescută, care afectează 

valvulele, intima și media peretelui venos, precum și pielea adiacentă [19, 21]. Hipertensiunea 

venoasă, hipoxia și stresul de forfecare („shear stress”) pot iniția pe suprafața endotelială o cascadă 

inflamatorie, care la rândul său, duce la schimbări ale peretelui venos. Activarea celulelor 

endoteliale inițiază procesul de infiltrare leucocitară; ca rezultat apare inflamația și remodelarea 

peretelui venos [174]. Activarea endotelială stimulează nu doar recrutarea leucocitelor, dar și 

eliberarea factorilor de creștere, care prezidă proliferarea și migrarea celulelor musculare netede 

vasculare din medie în intimă [136, 204].  

 Patul microcirculator al venei safene constă din numeroase venule postcapilare care 

numeric depășesc cu mult arteriolele. Aceste venule constau din două componente cu funcții 

diametral opuse: un strat de celule endoteliale și o rețea de pericite. Endoteliul vascular manifestă 

proprietăți anticoagulante, antitrombotice și profibrinolitice, în schimb, pericitele manifestă 

proprietăți procoagulante [167-168]. Venulele postcapilare joacă un rol cheie în recrutatea 

leucocitelor, în exudarea plasmei și, prin urmare, în geneza edemului inflamator [167-168]. 

 Venulele postcapilare cu pereții lor fini sunt deosebit de permisive angiogenezei prin 

înmugurire („sprouting angiogenesis”). Tensiunea tangențială laminară („shear stress”) la nivel 



12 
 

de venule postcapilare, împreună cu factorii biochimici, pot stimula factorii pro-angiogenici în 

celulele endoteliale și, în așa mod, pot promova angiogeneza prin înmugurire [112]. 

În cazul patologiei venoase, a fost demonstrată prezența celulelor cu morfologie dendritică, 

S100 pozitive, ca populație celulară minoritară, în intima și media venelor varicoase și cu 

tromboflebită. Localizarea acestor celule cu morfologie dendritică, S100 pozitive, a fost 

predominantă între celulele musculare netede vasculare și în jurul ariilor de neovascularizare, unde 

au co-existat cu limfocitele T. Unii autori [58-59] au presupus implicarea celulelor dendritice în 

mecanismele inflamatorii venoase, prin interacțiunea acestora cu limfocitele T. În cazul venelor 

normale, expresia S100 a fost notată doar la nivelul filetelor nervoase din adventice și nu s-au 

înregistrat celule dendritice S100 pozitive [58].  

S-a constatat că celule dendritice mature și imature exprimă S100. Aceste celule 

prezentatoare de antigen sunt implicate în mecanismele fiziopatologice ale bolilor cardiovasulare 

[74].  

Vital A. et al. [228] au demonstrat că la pacienții cu boală venoasă cronică în venele safene 

varicoase sunt prezente fibre nervoase S100 pozitive și celule CD45 pozitive, ale căror densitate 

este variabilă de la o mostră la alta. Fibre amielinice C, cu rol în nocicepție, au fost localizate 

predominant în partea externă a mediei, cu o extensie redusă în porțiunea internă a adventicei. 

Celulele inflamatorii, în principal histocite, au fost observate izolat la nivelul mediei. Astfel autorii 

au demonstrat existența fibrelor amielinice C și a celulelor inflamatorii în peretele venelor safene 

dilatate varicos. Ei au concluzionat că pentru a stabili rolul acestora sunt necesare studii 

suplimentare [228]. 

Anatomia sistemului venos a membrelor inferioare, notabil mai variabilă decât cea a 

sistemului arterial a primit de-a lungul timpului mai puțină atenție. Problema variabilității 

individuale a venelor superficiale ale membrului inferior este actuală și importantă atât în aspect 

morfologic, cât și clinic. Venele safene duble și venele safene accesorii, incidența cărora variază 

de la un autor la altul, pot fi importante atât pentru înțelegerea fiziopatologiei bolii varicoase, cât 

și pentru dirijarea tratamentului. Anatomia variațională reprezintă un domeniu de proporție a 

morfologiei în care orice detaliu deține importanță aplicativă.  

Vena safenă mare, deseori folosită în calitate de grefă pentru by-pass-ul coronarian, poate 

fi supusă unor modificări în caz de ateroscleroză. Multiple studii descriu modificările 

aterosclerotice prezente la nivelul arterelor, dar foarte puține a celor de la nivelul venelor. 

 Începând cu anii `80 eforturile unor cercetători s-au concentrat asupra identificării 

modificărilor prezente la nivelul peretelui venos în încercarea de a explica mecanismul 

etiopatogenetic al bolii varicoase [63-64, 80, 116-117, 136, 229-232]. Aceste studii abordează 
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componentele celor trei tunici (intima, media, adventicea) din structura peretelui venos și, anume, 

caracteristicile endoteliului, ale matricei extracelulare fibrilare (colagen, elastină) și nefibrilare, și 

ale celulelor musculare netede. Din datele prezente în fluxul de publicații rezultă că nu există un 

tablou histopatologic bine definit, unanim acceptat, care să susțină patogenia bolii varicoase. 

 Unele studii susțin că primele modificări histopatologice apar, în peretele venos, la nivelul 

tunicii medii. Ulterior ele se extind spre intima vasului și spre adventice, determinând o afectare 

progresivă a vasului, care includ dilatarea, hipertrofia moderată, hipertrofia severă, atrofia și 

scleroză periflebitică, modificări ce se succed în procesul de evoluție a bolii [64].  

 Alte raporturi afirmă, că în cazul venelor varicoase intima este mai des implicată decât 

media, demonstrând hiperplazie, în timp ce adventicea nu prezintă modificări patologice [116]. 

 Scopul lucrării. Studierea morfologiei și a variabilității anatomice individuale ale venelor 

safene în condiții de normă și în caz de boală varicoasă. 

 Obiectivele cercetării: 

1. Studierea morfologiei și topografiei componentelor sistemului venos superficial al membrului 

inferior (origine, traiect, afluenți, anastomoze, joncțiuni, diametre etc.) în condiții de normă și 

a variabilității individuale. 

2. Stabilirea interrelațiilor structurale și topografice ale componentelor sistemului venos 

superficial al membrului inferior cu trunchiurile și ramificațiile nervilor pieloși din regiune la 

nivel macro- și mezoscopic. 

3. Evaluarea densității microvasculare și a fibrelor nervoase din componența peretelui venelor 

safene non-varicose la pacienții cu ateroscleroză și diabet zaharat asociat. 

4. Determinarea modificărilor histopatologice prezente în venele safene varicoase în corelație cu 

stadiile evolutive ale bolii venoase cronice. 

5. Stabilirea rolului endoteliului și a celulelor musculare netede în patogenia bolii varicoase prin 

aplicarea markerilor imunohistochimici anti-CD34 și anti-αSMA.  

 Ipoteza de cercetare. Reieșind din scopul studiului prima ipoteza de cercetare a constat în 

documentarea și argumentarea variabilității anatomice individuale a venelor safene pe material 

cadaveric cu impact în practica chirurgicală, în vederea evitării unor probleme în timpul 

intervențiilor chirurgicale, cât și a recidivelor consecutive tratamentului chirurgical. 

 Ipoteza secundă a studiului a cuprins studierea modificărilor histopatologice și 

imunohistochimice ale peretelui venos, prezente de-a lungul unei singure vene safene dilatate 

varicos și/sau la diferite etape evolutive ale bolii, ce ar putea aduce contribuții la înțelegerea 

patogeniei bolii venoase cronice. 
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 Metodologia generală a cercetării. Studiul a fost realizat la Catedra de anatomie și 

anatomie clinică a USMF „Nicolae Testemițanu”, în perioada 2016-2020. Protocolul cercetării a 

fost aprobat de Comitetul de Etică a Cercetării al USMF „Nicolae Testemițanu” prin procesul 

verbal nr. 30/32 din 29.05.2014. 

 Studiul în cauză a avut un caracter descriptiv, transversal. Pentru realizarea scopului și 

obiectivelor trasate au fost utilizate metode morfologice de cercetare: macroscopice, mezoscopice 

și microscopice, precum și morfometria venelor safene (diametre, poziționarea față de repere 

osoase etc.). 

 Studiul morfologic macro- și mezoscopic a fost efectuat pe material cadaveric (pe cadavre 

și membre inferioare formolizate din colecția Catedrei de anatomie și anatomie clinică a USMF 

„Nicolae Testemițanu”) prin metode de disecție clasică și disecție fină după V. P. Vorobiov și B. 

Z. Perlin, metode care ne-au permis identificarea variabilității anatomice individuale, a 

particularităților de origine, traiect și afluire ale celor două vene safene, precum și a raportului lor 

cu venele safene accesorii și cu nervii cutanați ai regiunii. 

Studiul morfologic microscopic a fost realizat pe material uman, recoltat postoperator, 

prelucrat histologic și analizat microscopic. Studiul microscopic a inclus vene safene non-

varicoase (9 cazuri) și vene safene varicoase (34 de cazuri), fragmentele venoase fiind prelevate 

de la pacienții internați în IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”. Studiul 

histopatologic și imunohistochimic a fost realizat în cadrul Centrului de cercetări în angiogeneză, 

a UMF „Victor Babeș” din Timișoara, România și în secția de morfopatologie a IMSP SCR 

„Timofei Moșneaga”, Chișinău, Republica Moldova. 

 Datele acumulate au fost analizate statistic cu ajutorul programului Microsoft Office Excel 

2010. A fost calculată media și deviația standard în cazul tuturor parametrilor cantitativi de interes. 

Drept rezultat final al analizei statistice a servit formarea unei baze de dovezi, susținute de 

concluziile obținute în urma investigațiilor realizate. 

 Noutatea și originalitatea științifică a rezultatelor obținute. Prezenta lucrare este un 

studiu complex macro- și microscopic al venelor safene, o încercare de a stabili variante anatomice 

individuale ale venelor superficiale ale membrului inferior, precum și unele asocieri obiective între 

componentele celor trei tunici ale peretelui venos atât în venele safene non-varicoase, cât și în cele 

varicoase.  

 A fost evaluată variabilitatea anatomică individuală a venelor safene la origine, pe traiect 

și la afluirea acestora în sistemul venos profund. Deși, variantele venoase descrise in acest studiu 

confirmă în linii largi descrierile anterioare, există și unele diferențe între observațile noastre 

proprii și cele descrise în literatură, care incontestabil completează informațiile existente. De 
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exemplu, a fost stabilită duplicitatea și lipsa arcului venos dorsal al piciorului, variante care nu a 

fost menționate anterior în literatura de specialitate. Studiind structura histologică a peretelui venos 

a fost determinată denisitatea vasa vasorum și nervi vasorum atât la nivel de adventice, cât și în 

tunica medie. Au fost analizate modificările structurii peretelui venos în caz de boală varicoasă la 

diferite etape evolutive a bolii, în special ale componentelor endotelială, matriceală și musculară 

netedă, rolul principal fiind atribuit celulelor musculare netede vasculare. 

 Semnificația teoretică și valoarea aplicativă a lucrării. Prezentul studiu vine să 

argumenteze și să completeze cunoștințele anatomice existente cu informații noi despre 

morfologia și variabilitatea individuală a sistemului venos superficial al membrelor inferioare atât 

de necesare cardiochirurgului sau chirurgului vascular. Modificările componentelor celor trei 

tunici ale peretelui venos argumentează rolul primordial al miocitelor netede vasculare în 

patogenia bolii varicoase. 

 Aprobarea rezultatelor științifice. Rezultatele cercetării au fost prezentate și discutate la 

următoarele foruri științifice: Conferințele științifice anuale ale colaboratorilor și studenților, 

USMF „Nicolae Testemițanu” (Chișinău, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019); Науково-

практична конференцiя з мiжнародною участю «Актуальнi проблеми морфологiï в 

теоретичнiй та практикнiй медицинi», приуроченоi 75-рiччю заснування Вищого державного 

навчального закладу Украïни «Буковинський державний медичний унiверситет» (Cernăuți, 

Ucraina, 2019); Timișoara Anatomical Days, First Edition with International Participation 

(Timișoara, România, 2019); Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF „Nicolae 

Testemițanu” (Chișinău, 2020); Conferința științifică internațională „Probleme actuale ale 

morfologiei” dedicată celor 75 de ani de la fondarea USMF „Nicolae Testemițanu” (Chișinău, 2020). 

 Teza a fost discutată, aprobată și recomandată spre susținere la ședința Catedrei de anatomie 

și anatomie clinică a USMF „Nicolae Testemițanu” (proces verbal nr. 7 din 24.03.2021) și a 

Seminarului științific de profil 311. Anatomie și Morfologie, 351. Medicină interdisciplinară, 

specialitățile: 311.01. Anatomia omului, 311.02. Anatomie patologică, 311.03. Histologie, 

citologie și embriologie; 351.01. Medicină legală, din cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” (proces 

verbal nr.1 din 12.05.2021)  

 Publicațiile la tema tezei. Rezultatele studiului au fost reflectate în 14 lucrări științifice, 

inclusiv 8 articole (2 articole în reviste din străinătate recunoscute, 3 articole în reviste din Registrul 

Național al revistelor de profil, 2 articole în culegeri ale conferințelor științifice internaționale și 1 

articol în culegeri ale conferințelor științifice naționale) și 6 teze în lucrările conferințelor științifice 

naționale și internaționale. Au fost obținute 3 certificate de inovator și 4 acte de implementare 

practică a rezultatelor studiului. 
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 Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele obținute în studiu privind variabilitatea 

anatomică individuală a venelor safene, morfologia microscopică a venelor safene varicoase și 

celor non-varicoase au fost implementate în procesul științifico-didactic al Catedrei de anatomie 

și anatomie clinică, precum și al Catedrei de histologie, citologie și embriologie, ale USMF 

„Nicolae Testemițanu”. 

 Sumarul capitolelor tezei. Teza cuprinde adnotările în limbile română, engleză și rusă, 

lista abrevierilor, introducere, cinci capitole, concluzii generale și recomandări practice, 

bibliografia, anexe, declarația privind asumarea răspunderii, CV-ul autorului. 

 Introducerea reflectă actualitatea și importanța științifico-practică a problemei abordate, 

scopul și obiectivele cercetării, ipoteza de cercetare și metodologia generală a cercetării. 

 Capitolul 1 prezintă analiza surselor bibliografice referitoare la dezvoltarea sistemului 

venos al membrelor inferioare, la morfologia macro- și microscopică a venelor safene, relațiile lor 

cu nervii cutanați și modificările peretelui venos în caz de boală varicoasă. În baza sintezei 

publicaților științifice este stabilită o diversitate vădită a variabilității anatomice individuale a 

sistemului venos superficial, care încă mai prezintă numeroase lacune, precum și modificările 

componentelor peretelui venos în caz de boală varicosă. Cu toate acestea, patogenia bolii venoase 

cronice rămâne încă neelucidată. 

 În capitolul 2 sunt descrise obiectul de studiu și metodele de cercetare macro- și 

microscopice și prelucrarea statistică a datelor obținute. 

 Capitolul 3 este destinat studiului anatomic al venelor safene și al variabilității anatomice 

individuale ale venelor safene mare și mică, atât la origine și pe traiect, cât și la deversare. 

 Capitolul 4 reflectă rezultatele studiului microscopic al venelor safene non-varicoase, 

studiu axat pe componentele celor trei tunici ale peretelui venos, precum și a vasa vasorum și nervi 

vasorum din componența adventicei venelor safene la pacienții cu ateroscleroză și diabet zaharat 

asociat.  

 Capitolul 5 cuprinde analiza modificărilor histopatologice și imunohistochimice de la 

nivelul peretelui venelor safene dilatate varicos în caz de varice simple sau CEAP2-3 (sublot 1) și 

varice complicate sau CEAP4-6 (sublot 2). 

 Rezultatele studiului și importanța lor sunt expuse în concluzii generale și recomandări 

practice. 

 Cuvinte cheie: membre inferioare, vene safene mare și mică, vene safene accesorii, boală 

varicoasă, endoteliu, colagen, elastină, celule musculare netede. 
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1. CONCEPTE MODERNE ÎN ANATOMIA VENELOR SAFENE ȘI BOALA 

VARICOASĂ A MEMBRELOR INFERIOARE  

 1.1. Dezvoltarea sistemului venos, malformații venoase  

 Sistemul vascular se dezvoltă din mezodermul extra- și intraembrionar și debutează prin 

vasculogeneză și angiogeneză.  

 Vasculogeneza este formarea de novo a vaselor, în timp ce angiogeneza reprezintă 

dezvoltarea vaselor din cele preexistente. Primele vase ale embrionului apar prin vasculogeneză 

în mezodermul splanhnic extraembrionar (perivitelin) în ziua a 6,5 de gestație, iar în ziua a 8,5 de 

gestație debutează și vasculogeneza în mezodermul intraembrionar [92-93]. 

 Prin vasculogeneză celulele mezodermale extraembrionare formează angioblaste (celule 

endoteliale ale pereților vasculari primitivi) și hemocitoblaste (viitoarele elemente figurate ale 

sângelui). Angioblastele prin agregare și fuziune formează insule angiogenice, care se edifică într-

un plex vascular capilar primitiv cu pereți endoteliali.  

 După vasculogeneză se declanșează și angiogeneza, însoțită de activarea proliferării și 

migrării celulelor endoteliale. Noile vase se formează atât prin angiogeneză germinativă, cât și 

prin angiogeneză intususceptivă, ambele fiind caracterizate prin mai multe etape bine definite [2, 

54, 154]. 

 Stimularea chimică a angiogenezei este realizată de diferite proteine angiogene, cum ar fi 

integrinele, prostaglandinele, factorii de creștere etc. Factorul de creștere al endoteliului 

vascular (Vascular Endothelial Growth Factor, VEGF) promovează dezvoltarea celulelor 

endoteliale. În jurul structurilor tubulare endoteliale, tot din mezoderm, se dezvoltă membrana 

bazală, media și adventicea vaselor [54, 90, 144, 234].  

 1.1.1. Dezvoltarea sistemului venos central  

 Pe parcursul embriogenezei din insule angiogenice se dezvoltă mai mule grupe de vene: 

unele asigură legătura fătului cu membranele fetale (venele viteline, venele ombilicale etc.), altele 

asigură circulația de reîntoarcere a sângelui din corpul fetal în sinusul venos al cordului în 

dezvoltare (venele cardinale anterioare, venele cardinale posterioare, venele cardinale comune 

etc.). 

 Vene pare apar de-a lungul porțiunii dorsale a embrionului, se unesc în porțiunea medie, 

luând aspectul literei „H” și se numesc vene cardinale, nume care scoate în evidență importanța 

acestora pentru embrion. Cele mai superioare vase, cunoscute ca vene cardinale anterioare 

(precardinale), sunt precursoare ale sistemului venei cave superioare. Vasele inferioare, cunoscute, 

ca vene cardinale posterioare (postcardinale), sunt precursoare ale sistemului venei cave 
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inferioare și ale venelor iliace. Mijlocul acestor canale venoase prezintă o conexiune, cunoscută 

ca sinus venos și care va servi ca sursă de dezvoltare a cordului [115, 160]. 

 În sinusul venos se varsă trei perechi de vene: două vene viteline, două vene ombilicale și 

două vene cardinale comune sau canale Cuvier (formate prin fuziunea venelor cardinale anterioare 

cu cele posterioare). Începând cu săptămâna a 6-a apare o asimetrie în dezvoltarea celor trei perechi 

de vene: vena vitelină stângă, vena ombilicală stângă și, începând cu săptămâna a 10-a, și vena 

cardinală comună stângă se obliterează, astfel încât în partea stângă a corpului fetal se edifică doar 

vena oblică a atriului stâng (vena lui Marshall) și sinusul coronar. 

 Venele cardinale anterioare (precardinale) drenează sângele de la porțiunea cranială a 

embrionului și anastomozează între ele printr-un larg canal central. Din venele cardinale anterioare 

începe să predomine cea dreaptă. Segmentul venei cardinale anterioare stângi, situat proximal de 

anastomoza ce unește cele două vene cardinale anterioare, regresează. Din acest segment se 

dezvoltă vena oblică a atriului stâng (vena lui Marshall) și sinusul coronar al inimii. Segmentul 

distal rămas al venei cardinale anterioare stângi devine venă jugulară internă stângă, iar 

anastomoza dintre cele două vene cardinale anterioare dă naștere venei brachiocefalice stângi. 

Vena jugulară internă dreaptă și vena brachiocefalică dreaptă se dezvoltă din segmentul proximal 

al venei cardinale anterioare drepte. Vena cardinală anterioară dreaptă împreună cu vena cardinală 

comună dreaptă (canalul lui Cuvier) formează vena cava superioară. 

 Dacă nu are loc regresia segmentului proximal al venei cardinale anterioare stângi rezultă 

vena cava superioară dublă, în timp ce regresia eronată a venei cardinale anterioare drepte duce 

la apariția venei cave superioare stângi. 

 Venele cardinale posterioare (postcardinale) se dezvoltă în raport cu mezonefrosul, pe care 

îl deservesc și se atrofiază (aproape complet) împreună cu acesta, începând cu săptămâna a 6-a. 

Ventromedial față de venele cardinale posterioare, paralel cu ele, se formează venele subcardinale, 

iar dorsomedial, tot paralel, se formează venele supracardinale. Între aceste trei perechi de vene se 

realizează numeroase anastomoze homo- și heterolaterale, transversale și longitudinale, care 

formează veritabile plexuri venoase [91]. 

 În săptămâna a 7-a de dezvoltare embrionară venele cardinale posterioare aproape dispar, 

cu excepția extremităților craniale și caudale. Extremitățile craniale persistă ca sistemul venelor 

azigos și hemiazigos, iar cele caudale rămân ca vene iliace comune, externe și interne. 

 Majoritatea venelor situate caudal de inimă se dezvoltă din venele sub- și supracardinale 

și anastomozele dintre ele, cu precizarea că venele jumătății stângi, de obicei, regresează. Vena 

subcardinală dreaptă se dezvoltă și drenează porțiunea superioară a abdomenului, în timp ce vena 

supracardinală dreaptă – porțiunea inferioară a abdomenului. 
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 Anastomoza mezonefrică a venelor sub- și supracardinale (anastomoză subsupracardinală) 

se transformă într-un manșon al aortei, segmentul retroaortic al cărei regresează, iar segmentul 

preaortic dă naștere venei renale stângi. Cea mai mare parte a segmentului suprarenal al venei cave 

inferioare se dezvoltă din vena subcardinală dreaptă, cu excepția segmentului hepatic care se 

dezvoltă direct din capilarele sinusoide hepatice cu participarea venei viteline drepte. Segmentul 

renal al venei cave inferioare ia naștere din anastomoza dintre vena subcardinală dreaptă și vena 

supracardinală dreaptă (anastomoză subsupracardinală), iar segmentul infrarenal al venei cave 

inferioare se dezvoltă din vena supracardinală dreaptă. 

 Dacă vena subcardinală dreaptă nu se unește cu capilarele sinusoide hepatice, atunci 

segmentul suprarenal al venei cave inferioare nu se dezvoltă, și astfel sângele de la membrele 

inferioare este drenat prin sistemul venelor azigos și hemiazigos, iar sângele de la ficat este drenat 

direct în atriul drept.  

 Vena cava inferioară dublă (0,2-3%) poate fi prezentă datorită persistenței venei 

supracardinale stângi și, în acest caz, este implicat doar segmentul infrarenal al venei. Vena cava 

inferioară stângă (<0,5%) se dezvoltă dacă persistă vena supracardinală stângă în asociere cu 

regresia venei supracardinale drepte.  

 Anomaliile de dezvoltare a venei renale stângi includ persistența unui manșon venos în 

jurul aortei („renal collar”) în 1-9% din cazuri și poziția retroaortică a venei renale stângi (1-2%). 

 1.1.2. Dezvoltarea sistemului venos al membrelor inferioare 

 Vasele membrului apar ca o rețea fină de capilare cu origine în ramurile segmentare ale 

aortei. Aceste capilare se unesc pentru a forma plexuri mai largi, ca la sfârșitul săptămânii a 3-a să 

apară artere, vene și vase limfatice.  

 Unul din principiile fundamentale ale dezvoltării vaselor membrelor este tendința lor de a 

se dezvolta de-a lungul structurilor neurale mari, deoarece axonii neuronilor și celulele Schwann 

secretă factorul de creștere al endoteliului vascular [115] și epinefrinele B2-B4 [120]. 

 Nervii extremităților se dezvoltă înaintea vaselor. Nervii femural și sciatic stimulează 

dezvoltarea embrionară a sistemului vascular al membrelor inferioare.  

 În primordiul membrului inferior pătrunde artera axială primară (a. axialis membri 

inferioris), numită și a. nervi ischiadici, cu origine din rădăcina posterioară a arterei umbilicale, 

ce trece de-a lungul feței posterioare a coapsei, gambei și se termină în plexul vascular plantar. În 

regiunea posterioară a genunchiului artera sciatică ia numele de arteră poplitee, iar la nivelul 

gambei devine arteră fibulară. 

 Concomitent pe fața anterioară a coapsei, printr-o înmugurire a arterei iliace externe, apare 

o altă arteră – artera femurală, ce anastomozează cu artera poplitee. Artera femurală crește în 
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dimensiuni, în timp ce porțiunea arterei axiale situată cranial de artera poplitee dispare. Artera 

fesieră inferioară reprezintă un rest al arterei axiale a membrului pelvin, ce traversează orificiul 

infrapiriform împreună cu nervul sciatic. La nivelul coapsei, artera și venele comitante ale nervului 

sciatic (a. et vv. comitans nervi ischiadici) sunt reminiscențe ale sistemului primitiv sciatic. 

Persistența sistemului sciatic duce la dezvoltarea unor anomalii venoase congenitale, incluzând și 

sindromul Klippel-Trenaunay [153]. 

 Din artera poplitee își iau originea arterele tibiale anterioară și posterioară, care înlocuiesc 

artera femurală, al cărei capăt distal, situat sub anastomoza cu artera poplitee, dispare. Ca vestigiu 

al ei rămâne artera descendentă a genunchiului. 

 În perioada intrauterină timpurie sistemul vascular al membrelor inferioare formează 

plexuri venoase axiale (rete venosum axiale membri imferioris) sutuate în jurul a două artere 

primordiale ale membrului inferior, precum și plexuri venoase preaxiale și postaxiale [216]. 

Plexurile venoase axiale vor edifica venele profunde ale membrului pelvin, în timp ce plexul venos 

preaxial (rete venosum preaxiale s. vena preaxialis) va da naștere venei safene mari, iar plexul 

venos postaxial (rete venosum postaxiale s. vena postaxialis) va genera vena safenă mică (extensia 

cranială a ei).  

 1.1.3. Malformații venoase ale membrelor inferioare 

 Malformațiile venoase și arteriovenoase sunt destul de frecvent localizate la nivelul 

membrelor, cele venoase fiind clasificate în malformații trunculare și extratrunculare [147]. 

Malformațiile arteriovenoase includ conexiuni directe dintre artere și vene (fistule trunculare). 

 Malformațiile venoase trunculare sunt anomalii ale venelor magistrale, ca aplazia, 

hipoplazia, stenoze și dilatări (anevrisme) ale vaselor, iar cele extratrunculare reprezintă 

segmente venoase displastice cu infiltrare în țesuturile adiacente. Persistența unor vene 

embrionare, ca de exemplu vena marginală sau vena sciatică este, de asemenea, posibilă.  

 Printre malformațiile trunculare se numără: 

• vene superficiale anormal dilatate, inclusiv vena safena mare. Această malformație 

include vene dilatate difuz sau anevrisme ale unei singure vene, ca vena safena sau altele. 

Această anomalie este diferită de vena varicoasă, fiindcă este rezultatul unui defect 

congenital și apare timpuriu în copilărie; 

• hipoplazia venelor profunde și/sau superficiale; 

• aplazia venelor profunde și/sau superficiale este o patologie rară, în literatură fiind 

descrisă aplazia venelor iliace comune și externe, ale venelor femurale și poplitee, aplazia 

venelor safene [99]; 
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• lipsa congenitală a valvulelor venoase [124] determină insuficiența venoasă secundară; 

• persistența venei marginale, venă anormală, fără valvule, situată pe partea laterală a 

membrelor inferioare; 

• persistența venei sciatice este o anomalie trunculară rară, vena fiind situată alături de 

nervul sciatic. Vena sciatică este lipsită de valvule și poate fi cauza stazei venoase la nivelul 

gambei și coapsei. Incidența crescută a venei sciatice se întâlnește în sindromul Klippel-

Trenaunay, malformație ce asociază angiomul osteohipertrofic, fistulele arteriovenoase și 

varicele [75]. 

 În literatură sunt descrise trei variante anatomice de persistență a venelor sciatice: 

persistență completă, tipul superior și tipul inferior. În caz de persistență completă vena sciatică 

începe de la vena poplite și se termină cu vena iliacă internă. În tipul superior vena își are originea 

în porțiunea superioară a coapsei cu afluenți mici sau vene embrionare subcutanate și se termină 

în vena iliacă internă. În tipul inferior de persistență vena sciatică începe de la vena poplitee și se 

termină în vena femurală profundă sau într-o rețea venoasă subcutanată embrionară [60, 120]. 

 Dublarea venei safene mari poate fi întâlnită în 1% din cazuri [186]. Vena safenă mare 

accesorie superficială se întâlnește în 26% din cazuri. Hipoplazia și aplazia venei safene mari se 

întâlnesc mai des la limita dintre genunchi și treimea medie a coapsei. Aplazia unui segment al ei 

a fost depistată la 12% dintre membrele sănătoase și 24% dintre membrele cu reflux venos [38]. 

 Vena safenă mică dublă este mai frecventă (4%) decât vena safenă mare dublă. Hipoplazia 

venei safene mici – 1%, este mai des întâlnită în segmentul ei terminal; în acest caz vena drenează 

în venele soleare sau gastrocnemiene prin intermediul venelor perforante [35]. 

 Anevrismele venoase au fost recunoscute ca entitate clinică în 1913 de William Osler 

[156] și teoretic pot implica orice segment venos. Ele pot fi primare și secundare. 

 Anevrisma venoasă primară este definită ca o arie de dilatare venoasă ce comunică cu 

vena printr-un singur canal. Anevrisma prezintă în structura peretelui cele trei tunici ale venei. 

Anevrismele venoase primare ale venei poplitee sunt cele mai frecvente anevrisme venoase și au 

fost descrise pentru prima dată de May și Nissel în 1968 [156], ele fiind, de obicei, congenitale 

sau se dezvoltă la nivel de țesut defectuos al venei.  

 Anevrismele secundare sunt asociate cu un proces inflamator, o traumă sau o leziune prin 

întindere. Diagnosticul de anevrismă venoasă poate fi stabilit cu ajutorul ultrasonografiei Doppler. 

 Anevrismele venoase primare ale venei safene mari sunt rare, neobișnuite [213]. Ele sunt, 

de obicei, congenitale sau se dezvoltă din țesut venos defectuos. Tabloul clinic este asimptomatic, 

masa de substanță superficială poate fi diagnosticată greșit și confundată cu o hernie inghinală sau 

femurală, ceea ce poate conduce la o morbiditate severă [213]. 
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 1.2. Terminologia și anatomia macroscopică a sistemului venos al membrelor 

inferioare 

 Conform Terminologiei Anatomice (1998) circulaţia sangvină de întoarcere de la membrul 

inferior se realizează prin două sisteme venoase: superficial (epifascial) şi profund (subfascial) 

[26, 41, 82, 114, 157, 206-207]. Deşi, aceste sisteme sunt separate prin fascia profundă, ce îmbracă 

toată musculatura membrului inferior, între ele există legături prin vene perforante (transfasciale), 

ce străbat această fascie. La rădăcina coapsei, în regiunea trigonului femural Scarpa, sistemul 

venos superficial se uneşte cu cel profund, formând un trunchi venos unic, ce drenează tot sângele 

membrului inferior.  

 1.2.1. Venele profunde ale membrului inferior 

 Venele profunde (subfasciale) drenează circa 80-90% din sângele membrului inferior, sunt 

situate mai profund de fascia musculară și se împart, din punct de vedere anatomic și funcțional, 

în două grupe: vene intramusculare, situate in grosimea mușchilor (vene soleare, vene 

gastocnemiene etc.) și vene intermusculare sau axiale, situate între mușchi (vena poplitee, vena 

femurală etc.) [35].  

 Venele intramusculare formează plexuri venoase în grosimea mușchilor. Plexurile 

intramusculare se dezvoltă, în particular, în mușchii plantari ai piciorului, în mușchii posteriori ai 

gambei și în mușchii regiunii fesiere. La aceste nivele plexurile intramusculare servesc în calitate 

de pompă musculară și contribuie la propulsarea sângelui. 

 Venele axiale sau intermusculare sunt vene satelite ce însoțesc arterele cu același nume 

și sunt, de obicei, duble. Venele satelite ale arterei dorsale a piciorului continuă cu venele tibiale 

anterioare, în timp ce venele plantare mediale și laterale se unesc și formează venele tibiale 

posterioare. Venele tibiale anterioare, venele tibiale posterioare și cele peroniere, în porțiunea 

proximală a gambei, se unesc pentru a forma vena poplitee. În vena poplitee se varsă și venele 

soleare, venele gastrocnemiene, care sunt parte componentă a pompei musculare a gambei. Ea 

trece prin canalul adductor și devine vena femurală. Vena femurală se unește cu vena femurală 

profundă și formează vena femurală comună, care continuă cu vena iliacă externă.  

 Sistemul venos profund prezintă valvule, situate preponderent în segmentele distale ale 

membrelor. Venele piciorului și venele tibiale prezintă valvule la fiecare 2 cm. Ele devin mai puțin 

frecvente, începând cu vena poplitee. În vena poplitee și în porțiunea distală a venei femurale, în 

mediu se întâlnesc una sau două valvule. Porțiunea proximală a venei femurale prezintă trei sau 

mai multe valvule, una fiind situată distal de locul de vărsare a venei femurale profunde. Vena 

femurală comună, la majoritatea pacienților, are o singură valvulă, iar la două treimi din pacienți 
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există o a doua valvulă situată mai sus de locul de vărsare a venei safene mari. Venele iliace și 

vena cava inferioară nu prezintă valvule [42]. 

 1.2.2. Venele superficiale ale membrului inferior 

 Venele superficiale (epifasciale) reprezintă un sistem secundar de drenaj venos al 

membrului inferior, preiau 10-20% din sângele periferic, se găsesc imediat sub tegument, în ţesutul 

celuloadipos subcutanat, formează reţele care nu însoţesc arterele şi drenează spre cele două 

colectoare venoase superficiale principale: venele safene mare şi mică. Ambele vene safene îşi au 

originea la nivelul piciorului din extremităţile arcului venos dorsal al piciorului. 

 Din punct de vedere clinic şi anatomic lista unor vene superficiale ale membrului inferior 

a fost extinsă în raport cu Terminologia Anatomica (1998) prin adăugarea unor vene semnificative. 

La etapa actuală este necesar un limbaj comun sistematizat în anatomie și chirurgie vasculară, care 

ar permite un flux ușor de informații, precum și compararea rezultatelor studiilor efectute [225]. 

 Prezentăm aici Nomenclatura venelor membrelor inferioare; o declaraţie de consens 

interdisciplinară, internaţională („Nomenclature of the vein of the lower limb: Extensions, 

refinements, and clinical application. An International Interdisciplinary consensus statement”) 

[36-37, 106-107], recomandată de Uniunea Internațională de Flebologie: 

1) termenul venă safenă mare „great saphenous vein (GSV)” se va folosi în locul termenului 

„long saphenous vein (LSV)”; 

2) termenul vena safenă mică „small saphenous vein (SSV)” va fi folosit în locul termenilor 

„short saphenous vein” sau „lesser saphenous vein”; 

3) locul de afluire a venei safene mari în vena femurală va fi numit joncţiune safenofemurală 

„sapheno-femoral junction (SFJ)”; 

4) locul de vărsare a venei safene mici în vena poplitee este numit joncţiune safenopoplitee 

„sapheno-popliteal junction (SPJ)”; 

5) venele safene accesorii sunt segmente venoase care au un traect ascendent, paralel cu 

venele safene mare și mică, situate anterior, posterior sau mai superficial: 

• termenul venă safenă mare accesorie anterioară (vena saphena magna accessoria anterior) 

indică orice segment venos cu traect ascendent, paralel cu vena safenă mare, situat anterior, 

atât la nivelul coapsei, cât şi la nivelul gambei; 

• termenul venă safenă mare accesorie posterioară (vena saphena magna accessoria 

posterior) indică orice segment venos cu un traect ascendent, paralel cu vena safenă mare, 

situat posterior la nivelul coapsei şi gambei. Vena safenă mare accesorie posterioară a 

gambei corespunde cu arcul venos posterior numit şi vena lui Leonardo; 
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• termenul venă safenă mare accesorie superficială (vena saphena magna accessoria 

superficialis) indică orice segment venos cu traect ascendent, paralel cu vena safena mare, 

localizată mai superficial de fascia safenă, termen recomendat în schimbul termenilor: 

fascie superficială, fascia Scarpa sau Colles, pseudofascie subcutanată, lamelă superficială 

a fasciei profunde [30-31]; 

• extensia cranială a venei safene mici (extensio cranialis venae saphenae parvae), situată 

în şanţul dintre bicepsul femural şi muşchiul semimembranos, comunică cu vena safenă 

mare sau cu vena circumlexă femurală posterioară și este, deseori, numită vena lui 

Giacomini; 

• vena safenă mică accesorie superficială (vena saphena parva accessoria superficialis) are 

un traect ascendent, paralel cu vena safenă mică şi este situată mai superficial de fascia 

safenă [31]; 

• vena circumflexă femurală anterioară (vena circumflexa femoris anterior), tributară a venei 

safene mari, urcă oblic pe faţa anterioară a coapsei; 

• vena circumflexă femurală posterioară (vena circumflexa femoris posterior), tributară a 

venei safene mari sau a venei safene mari accesorii posterioare a coapsei, îşi poate avea 

originea la nivelul venei safene mici, în extensia cranială a venei safene mici sau în sistemul 

venos lateral; 

• una sau mai multe vene intersafeniene (vena(e) intersaphena(e)) cu traect oblic, unesc cele 

două vene safene; 

• sistemul venos lateral (systema venosa lateralis membri inferioris) se extinde pe faţa 

laterală a coapsei şi a gambei. 

 Venele superficiale, la rândul lor, se împart în vene interfasciale (situate între fascia 

musculară și fascia safenă) și vene extrafasciale [149]. 

 Ecografic, în țesutul celulo-adipos subcutanat se distinge o membrană din țesut conjunctiv 

numită pseudofascie sau fascie safenă (omologată și de Terminologia Anatomica). Împreună cu 

fascia musculară ea delimitează compartimentul safen, unde se află venele safene mare și mică 

[30-31, 150]. 

 Venele interfasciale (venele safene) se situează într-un plan intermediar între venele 

extrafasciale și cele profunde. Ele nu au raporturi cu pielea, fiindcă se situează adânc în țesutul 

adipos subcutanat, alături de fascia profundă. Fascia safenă concrește pe ambele laturi ale venelor 

safene cu fascia profundă, delimitând astfel compartimentul safen [32, 35]. 
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 Arcada venoasă de pe fața dorsală a piciorului face conexiune între cele două vene safene 

(vena marginală medială, vena marginală laterală) și se situează, la fel, în compartimentul safen 

[35]. 

 Vena safena mare, cea mai lungă venă din corpul uman, începe din extremitatea medială 

a arcului venos dorsal al piciorului, trece anterior de maleola medială, apoi urcă pe fața medială a 

gambei (paralel cu marginea anterioară a tibiei). Inferior de articulația genunchiului, ea trece 

înapoia condilului medial al tibiei și al femurului și ajunge pe fața medială, apoi pe cea anterioară 

a coapsei. La nivelul trigonului femural ea se curbează dorsal formând o crosă, care străbate hiatul 

safen al fasciei late, pătrunde în profunzime și se termină în vena femurală formând joncțiunea 

safenofemurală. Crosa venei safene mari este un element de mare fixitate anatomică, fiind situată 

la 4 cm lateral de tuberculul pubian și la 3-4 cm distal de mijlocul ligamentului inghinal.  

 Mai sus și mai jos de locul de vărsare a venei safene mari în vena femurală sunt prezente 

două valvule: suprasafeniană și infrasafeniană. Valvula suprasafeniană, prezentă în 70% din 

cazuri, protejează joncțiunea safenofemurală de presiunea hidrostatică abdominopelvină. La locul 

de afluire, vena safenă mare, la rândul său, este înzestrată și ea cu două valvule: una terminală și 

alta preterminală, care previn refluxul venos din vena femurală. Valvula terminală este una 

constantă [33], iar cea preterminală este prezentă doar în 70% din cazuri, fiind situată la 3-5 cm 

de joncțiunea safenofemurală [35]. 

 După Mühlberger D. et al. [162], valvula terminală este prezentă în 88,5% din cazuri la 

locul de confluență a venei safene mari cu vena femurală, iar distanța de la joncțiunea 

safenofemurală până la valvula terminală poate varia de la 0,0 până la 1,4 cm. În același timp, 

valvula preterminală este prezentă în 89,2% din cazuri și este situată la o distanță de 1,4-8,2 cm de 

joncțiunea safenofemurală. După Oğuzkurt L. et al. [169] la nivelul acestei joncțiuni două valvule 

sunt localizate: una terminală, situată la 1 cm distal de joncțiune și alta preterminală, situată cu 3 

cm distal de precedenta. 

 După Calotă F. et al. [42] vena safena mare prezintă de la 14 la 25 de valvule. Afluenții ei 

de asemenea prezintă valvule, ce orientează sângele spre vena safenă mare.  

 Tributarele safeniene, ce confluează la nivelul joncțiunii safenofemurale, numite și vene 

inghinale superficiale, își au originea de la peretele lateral al abdomenului și pelvisului (vena 

circumflexă iliacă superficială), de pe peretele anterior al abdomenului (vena epigastrică 

superficială) și de la organele genitale externe (venele pudende externe). Joncțiunea 

safenofemurală poate avea un număr variat de alți afluenți [76]. 

 Următorii afluenți se varsă în vena safena mare de-a lungul ei. La nivelul coapsei în vena 

safena mare se varsă venele safene accesorii anterioară și posterioară a coapsei, precum și venele 
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circumflexe femurale anterioară și posterioară. La nivelul gambei în ea se varsă venele safene 

accesorii anterioară și posterioară ale gambei, cea posterioară fiind cunoscută și sub numele de arc 

venos posterior sau vena lui Leonardo. 

 Vena safenă mare accesorie anterioară a coapsei este depistată la 14% dintre pacienții cu 

vene varicoase [169] și poate fi confundată cu vena safenă mare. Ea, de obicei, este situată anterior 

și lateral de vena safenă mare, în timp ce ultima se localizează medial și de-a lungul arterei și venei 

femurale. 

 Incidența venei safene mari accesorii posterioare a gambei este de 49,5%, arată un studiu 

ecografic, efectuat pe 200 de membre [243]; din dreapta fiind prezentă cu o incidență de 45%, iar 

din stânga – de 54%. Confluența venei safene accesorii posterioare cu vena safena mare se 

localizează mai sus de nivelul genunchiului în 4% din cazuri, la nivelul genunchiului – în 14% din 

cazuri, mai jos de nivelul genunchiului – în 74% din cazuri. Același studiu a relevat conexiuni 

între venele perforante tibiale posterioare și vena safena mare accesorie posterioară (vena lui 

Leonardo) în 3,03% din cazuri. 

 Vena safenă mare accesorie superficială se întâlnește în 26% din cazuri [35, 186]. 

 Diametrele venei safene mari [125] sunt următoarele: în porțiunea proximală a coapsei – 

2,2-10,0 mm, în porțiunea distală a coapsei – 1,5-8,8 mm, în porțiunea proximală a gambei – 1,2-

7,3 mm și în porțiunea distală a gambei – 1,0-5,5 mm. 

 Vena safenă mică începe de la extremitatea laterală a arcului venos dorsal al piciorului, 

trece posterior de maleola laterală, fiind o continuare a venei marginale laterale a piciorului. Pe 

traiectul său ascendent trece lateral de tendonul lui Achile, de-a lungul marginii laterale a 

mușchiului solear până la mijlocul feței posterioare a gambei. Conform tratatelor de anatomie vena 

safena mică este o venă superficială, deci la fel ca și vena safenă mare se localizează în țesutul 

celular subcutanat. Dar în mai multe manuale de anatomie și chirurgie găsim că segmentul 

proximal al venei safene mici este situat subfascial, fiindcă perforază fascia musculară la nivelul 

marginii inferioare a gastrocnemianului sau într-o duplicatură a fasciei musculare [207].  

 După Caggiati A. [31] vena safenă mică, exact ca și vena safenă mare, nu perforează fascia 

musculară, ci este situată în compartimentul safen, delimitat de fascia musculară și de fascia 

safenă, care este o dependință a tesutului celular subcutanat. 

 În majoritatea cazurilor vena safena mică se varsă în vena poplitee, la 5 cm cranial de pliul 

articulației genunchiului. Dar în 22% din cazuri [125] vena continuă cranial și se varsă în vena 

femurală sau în vena safena mare; în acest caz ea este numită venă intersafeniană sau vena lui 

Giacomini. 
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 Extenzia cranială a venei safene mici a fost descrisă pentru prima dată de Carlo Giacomini 

în anul 1873 cu o incidență de 72% [165]. Următoarele disecții anatomice au confirmat, că vena 

safenă mică se extinde și în regiunea coapsei. Ultrasonografic vena lui Giacomini a fost depistată 

în 95% cazuri, ea situându-se în compartimentul safen, alături de venele safene mare și mică [44]. 

 Incidența prezenței venei lui Giacomini variază de la un autor la altul: 40% [30], 65% [40] 

sau 70,4% [71],  

 Confluența venei safene mici cu sustemul venos profund sau joncțiunea safenopoplitee 

poate varia în parametri largi. După Kosinski [152] sunt 3 tipuri de terminare a venei safene mici: 

• normală (57%) – vena se varsă în vena poplitee la nivelul fosei politee; 

• înaltă (33%) – vena safena mică se termină la mijlocul coapsei într-o venă musculară sau 

în vena safena mare; 

• joasă (10%) – vena se termină în venele profunde ale gambei sau în venele musculare 

surale, sau în vena safena mare (în treimea proximală a gambei). 

 Ecografic, Cagiatti A. et al. [40] au descris următoarele variante ale joncțiunii 

safenopoplitee: 

• 1% – inferior de fosa poplitee; 

• 7% – în fosa poplitee, inferior de pliul cutanat ce corespunde articulației genunchiului; 

• 54% – în fosa poplitee, superior de pliul cutanat ce corespunde articulației genunchiului; 

• 14% – mai sus de unghiul superior al fosei poplitee, în venele profunde ale coapsei; 

• 24% – în porțiunea proximală a coapsei, mai sus de vena femuropoplitee. 

 Vena safena mică posedă numeroase valvule, între 4 și 13 în majoritatea cazurilor [42]. 

Porțiunea ei terminală conține două valvule: una terminală și alta preterminală. Venele 

gastrocnemiene pot drena în vena poplitee, în vena safenă mică sau nemijlocit în joncțiunea 

safenopoplitee. 

 Proximal diametrul venei safene mici este de 3,0±0,17 mm, iar distal – de 2,7±0,11 mm 

[125]. 

 Venele epifasciale sau extrafasciale [40] sunt situate sub piele și sunt responsabile pentru 

drenarea sângelui de la țesutul celular subcutanat. Venele epifasciale cu diametrul mai mare de 3 

mm au fost numite afluenți ale venelor safene, cele mai mici de 3 mm – vene reticulare [36-37, 

106].  

 Venele epifasciale de pe fața dorsală a piciorului, precum și cele de pe fața medială a 

gambei și a coapsei, drenează în venele safene mare și mică și se numesc afluenți ai acestora. 
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Conform unei convenții internaționale ele se numesc vene safene accesorii: anterioară, posterioară 

și superficială.  

 Venele epifasciale de pe fața laterală a gambei și a coapsei nu formează vene de calibru 

mare și se numesc plex venos lateral, care prezintă o mare variabilitate și tinde să dreneze în 

venele safene mare și mică prin intermediul venelor comunicante sau în sistemul venos profund 

prin venele perforante [115]. 

 Venele epifasciale mari sunt constante în dimensiuni, traiect și conexiuni. Se pot diferenția 

vene epifasciale longitudinale și oblice [35]. 

 Venele epifasciale longitudinale, numite și „safene accesorii”, se situează paralel cu 

venele safene. Venele safene accesorii anterioară, posterioară și superficială se situează paralel cu 

vena safena mare și doar vena safena accesorie superficială vine în raport cu vena safena mică.  

 Vena epifascială longitudinală, care nu are un traiect alăturat venelor safene mare și mică, 

formează plexul venos lateral, situat pe fața laterală a gambei și coapsei.  

 Venele epifasciale oblice sunt acele, care formează conexiuni cu venele longitudinale 

principale (venele safene mare și mică sau venele safene accesorii). La nivelul coapsei venele 

oblice sunt numite ”vene circumflexe” datorită traiectului lor arcuat. Vena circumflexă femurală 

anterioară conectează plexul venos lateral cu vena safena mare. Vena circumflexă femurală 

posterioară iși are originea în vena safena mică, plexul venos lateral sau venele reticulare anonime 

situate pe fața posterioară a coapsei. Ea se varsă în vena safena mare sau în vena safena mare 

accesorie posterioară. La nivelul gambei numeroase vene epifasciale oblice fac conexiuni între 

venele safene mare și mică și se numesc vene intersafeniene. 

 Conform unei alte clasificări, venele membrului inferior se împart în trei rețele venoase, 

notate prin N1, N2 și N3 [41, 149]: 

• venele profunde (N1) situate în grosimea mușchilor sau între mușchi;  

• venele interfasciale (N2) plasate între fascia musculară și fascia safenă: vena safenă mare, 

vena safenă mică, vena safenă mare accesorie anterioară a coapsei, vena lui Giacomini (sau 

extensia cranială a venei safene mici); 

• venele superficiale (N3), care includ toate venele extrafasciale, indiferent de diametrul și 

localizarea lor în derm sau țesut celuloadipos (tributare safeniene, vene non-safeniene, vene 

reticulare) și corespund cu rețeau venoasă superficială. 
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 1.2.3. Venele perforante ale membrului inferior  

 Cele trei rețele venose descrise anterior sunt conectate între ele prin vene perforante 

(transfasciale). Acestea au traect de la sistemul venos superficial (N2, N3) spre sistemul venos 

profund (N1), perforând fascia musculară la diferite nivele ale membrului inferior. 

 Venele perforante sunt numeroase şi variate ca aranjament, conexiuni, dimensiuni şi 

distribuţie. Venele perforante [108, 126, 151, 224], aproximativ 150 la număr, sunt grupate în 

funcţie de regiunea căreia îi aparţin: 

• gleznă – venele perforante Kistner; 

• gambă – venele perforante Cockett, Sherman şi Boyd; 

• coapsă – venele perforante Hunter şi Dodd. 

 In condiţii normale majoritatea venelor perforante sunt valvulate, permiţând trecerea 

sângelui din sistemul venos superficial în sistemul venos profund. Dilatarea venelor perforante, 

prin creşterea debitului sau prin creşterea presiunii în sistemul venos profund, determină 

insuficienţa valvulelor de la nivelul acestora, producându-se refluxul sângelui din sistemul venos 

profund în sistemul venos superficial. 

 Venele perforante au fost descrise pentru prima dată în 1793, de anatomistul german din 

Riga, Justus Christian Van Loder (1753-1832), în lucrarea „Anatomische Tafeln zur Beforderung 

der Kenntniss des menschlichen Korpers” [39].  

 Sistematizarea venelor perforante a fost făcută în esenţă de Dodd şi Cockett. Din cele 

aproximativ 150 de vene perforante, doar numai câteva au importanţă clinică. De exemplu, ulcerul 

de gambă, manifestarea cea mai severă a sindromului posttrombotic, zona de predilecţie a 

localizării sale este faţa anteromedială a treimii inferioare a gambei, supramaleolar, şi are 

totdeauna asociată o insuficienţă a valvulelor perforantelor Cockett. 

 Reieşind din cele expuse, în practica clinică venele perforante au fost asociate cu numele 

unor personalităţi, adesea incorect din punct de vedere istoric. Pentru a evita mulţimea de eponime 

ale venelor perforante sunt preferaţi termeni descriptivi, care le desemnează localizarea, venele 

perforante fiind grupate pe baza topografiei lor (Special communication Nomenclature of the veins 

of the lower limbs: An international interdisciplinary consens statement) [36-37, 108]. 

 Venele perforante ale piciorului, în raport cu localizarea lor, sunt împărţite în perforante 

dorsale ale piciorului, perforante mediale ale piciorului, perforante laterale ale piciorului și 

perforante plantare ale piciorului. 

 Venele perforante ale gleznei (venele perforante tarsiene) topografic sunt divizate în 

perforante mediale ale gleznei, perforante anterioare ale gleznei, perforante laterale ale gleznei.  
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 Venele perforante ale gambei sunt repartizate în patru grupe principale. Perforantele 

mediale ale gambei sunt divizate în vene perforante paratibiale şi vene perforante tibiale 

posterioare. Venele perforante paratibiale conectează trunchiul principal şi tributarele venei safene 

mari cu venele tibiale posterioare, localizându-se aproape de faţa medială a tibiei. Acestea 

corespund perforantelor Sherman (în partea inferioară şi mijlocie a gambei) şi perforantelor Boyd 

(în treimea superioară a gambei). Perforantele tibiale posterioare (perforantele Cockett) conectează 

vena safenă mare accesorie posterioară a gambei cu venele tibiale posterioare. 

 Perforantele anterioare ale gambei conectează tributarele anterioare ale venei safene mari 

cu venele tibiale anterioare. Perforantele laterale ale gambei conectează plexul venos lateral cu 

venele fibulare. 

 Perforantele posterioare ale gambei sunt împărţite în vene perforante gastrocnemiene 

laterale, vene perforante gastrocnemiene mediale, vene perforante intergemelare (unesc vena 

safenă mică cu venele musculare ale gambei – denumite şi perforantele May), venele perforante 

para-achiliene (unesc vena safenă mică cu venele fibulare – denumite şi perforantele Bassi). 

 Perforantele genunchiului, în funcţie de localizarea lor, sunt divizate în vene perforante 

mediale ale genunchiului, vene perforante laterale ale genunchiului, vene perforante suprapatelare, 

vene perforante infrapatelare, vene perforante ale fosei poplitee. 

 Perforantele coapsei sunt grupate, de asemenea, în baza topografiei lor. Perforantele feţei 

mediale a coapsei sunt venele perforante ale canalului adductor (perforantele Hunter și Dodd) şi 

venele perforante inghinale, care unesc vena safena mare sau tributarele ei cu vena femurală. 

Perforantele feţei anterioare perforează muşchiul cvadriceps femural. Perforantele feței laterale 

străbat mușchii laterali ai coapsei. Pe faţa posterioară a coapsei se disting perforantele 

posteromediale (pătrund în muşchii adductori), perforantele posterolaterale (pătrund în bicepsul 

femural şi mușchiul semitendinos – perforantele Hach) și perforantele sciatice (situate de-a lungul 

nervului sciatic). Tot la nivelul coapsei sunt descrise şi venele perforante pudende.  

 Perforantele gluteale se împart în superioare, mijlocii şi inferioare. 

 Printre venele perforante ale venei safene mari [35] se descriu perforante directe (unesc 

vena safenă mare cu venele profunde) și indirecte (unesc vena safenă mare cu venele 

intramusculare). Majoritatea perforantelor nu se unesc direct cu trunchiul venei safene mari, dar 

cu tributarele ei. Totuși, venele perforante ale canalului adductor (numite anterior perforante 

Dodd) și venele perforante paratibiale (perforantele Boyd) unesc direct vena safenă mare cu 

sistemul venos profund. 

 La nivelul coapsei perforante directe ale venei safene mari sunt următoarele: perforanta ce 

face conexiune între vena safenă mare și vena femurală profundă, situată cu 5 cm distal de 
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joncțiunea safenofemurală; perforantele ce unesc vena safena mare cu vena femurală, situate în 

treimea proximală și medie a coapsei, cea medie descrisă de Dodd – perforanta Dodd, apoi numită 

venă perforantă a canalului adductor, conform noii nomenclaturi [36]; în treimea distală a coapsei 

– perforanta Hunter, rareori situată în limitele canalului adductor, mai frecvent distal de el, numită 

astăzi, la fel, venă perforantă a canalului adductor. 

 Alte vene perforante (indirecte) din regiunea coapsei sunt:  

• venele perforante femurale anterioare, ce străbat (perforează) cvadricepsul femural; 

• venele perforante femurale laterale, ce penetrează mușchii laterali ai coapsei; 

• venele perforante sciatice situate de-a lungul liniei mediane a feței posterioare a coapsei; 

• venele perforante femurale posterolaterale, ce traversează mușchiul semitendinos și 

bicepsul femural (perforantele Hach); 

• venele perforante femurale posteromediale, ce perforează mușchii adductori. 

 Vena perforantă paratibială (perforanta Boyd) poate fi găsită constant în porțiunea 

proximală a gambei, nemijlocit inferior de articulația genunchiului, ea unește vena safenă mare cu 

venele tibiale posterioare.  

 Venele perforante tibiale posterioare superioare (perforantele Sherman) unesc arcul venos 

posterior (sau vena safenă mare accesorie posterioară a gambei) cu venele tibiale posterioare și 

sunt situate la o distanță de 24 cm de la sol. Venele perforante tibiale posterioare inferioare 

(perforantele Cockett) unesc arcul venos posterior (sau vena lui Leonardo) cu venele tibiale 

posterioare. Perforantele Cockett se împart în inferioară, medie și superioară, sunt situate respectiv 

la 7, 14 și 18 cm distanță de la sol și au o importanță semnificativă în patologia venoasă. Venele 

perforante anterioare ale gambei unesc afluenții anteriori ale venei safene mari cu venele tibiale 

anterioare. 

 Venele perforante ale gleznei (perforantele tarsiene sau maleolare) se împart în perforante 

anterioare și mediale (perforante Kistner) și aparțin venei safene mari. Venele perforante mediale 

ale gleznei (perforantele Kistner) se găsesc constant la 4 cm depărtare de sol, imediat posterior de 

maleola medială, la extremitatea distală al arcului venos posterior. 

 Venele perforante dorsale ale piciorului, ca și venele perforante mediale ale piciorului 

aparțin, de asemenea, venei safene mari. 

 Venele perforante ale venei safene mici, la fel, pot fi directe și indirecte. Vena safena 

mică are patru conexiuni constante cu sistemul venos profund: 



32 
 

• vena perforantă intergemelară (perforanta May) unește vena safena mică cu venele 

musculare gastrocnemiene și soleare, situate în punctul gastrocnemian, la 15 cm distanță 

de la sol; 

• o venă perforantă situată la o înălțime de 12 cm de la sol unește vena safena mică cu venele 

fibulare; 

• venele perforante para-achiliene (perforantele Bassi) unesc vena safena mică cu venele 

fibulare și se află la o înălțime de 8 cm de la sol; 

• inferior de maleola laterală se găsește o conexiune directă dintre vena safena mică și venele 

fibulare, situată la o înălțime de 3 cm de la sol. 

 Venele perforante ale fosei poplitee au fost descrise de Dodd (1958, 1964). Una din aceste 

vene poate avea un traiect subcutanat pe fața posterioară a gambei, paralel cu vena safena mică. 

Ea se unește cu vena poplitee separat și, de obicei, lateral de vena safena mică. 

 Ligatura venelor perforante, ca metodă terapeutică în insuficienţa venoasă cronică, a fost 

utilizată pentru prima dată de către Robert Linton în 1938, continuată de Cockett și Dodd în 1955, 

apoi de Ralph De Palma în 1974 prin intervenţii de întrerupere şi secţionare ale venelor perforante 

[78, 88, 236]. În 1985 Hauer G. introduce și promulgă SEPS (Subfascial Endoscopic Perforator 

Surgery), care a fost principala cale de tratament a venelor perforante din 1985 până în 2000 [94, 

97]. Recent se folosesc alte tehnici minim-invazive: ablația endovenoasă cu radiofrecvență, ablația 

endovenoasă cu lazer, scleroterapia ghidată ultrasonografic [48-49, 94, 146]. 
 

 1.3. Raporturile venelor safene cu nervii cutanați 

Venele safene, situate superficial în țesutul adipos subcutanat, sunt însoțite de nervi 

cutanați: nervul safen este nervul satelit al venei safene mari, iar nervul sural – satelit al venei 

safene mici. Acești nervi pot fi traumați în caz de tratament chirurgical al bolii varicoase [193]. 

Nervul safen, un nerv pur senzitiv, cea mai lungă ramură a nervului femural, părăsește 

canalul aductor și adoptă un traiect superficial adiacent venei safene mari la nivelul gambei; din 

acest motiv stripping-ul venei safene mari distal de articulația genunchiului se asociază cu un risc 

crescut de anestezie senzorială pe fața medială a gambei [40, 152]. La nivelul coapsei vena safena 

mare este însoțită de ramurile cutanate anterioare ale nervului femural.  

Nervul cutanat sural medial, ramură a nervului tibial, însoțește vena safena mică. După 

Schweighofer G. et al. [197], în 88% din cazuri, nervul cutanat sural medial este situat medial de 

vena safena mică, iar în 12% – lateral de ea. În treimea distală sau medie a gambei nervul cutanat 

sural medial se unește cu nervul cutanat sural lateral, ramură a nervului peronier comun, pentru a 

forma nervul sural. Nervul sural este situat în proximitatea venei safene mici doar în treimea distală 
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a gambei, după ce cele două componente ale sale, nervul cutanat sural medial și nervul cutanat 

sural lateral, se unesc. Relațiile dintre nervul sural și vena safenă mică sunt variabile, nervul și 

vena având un traiect separat sau fiind situați în aceeași teacă fascială [187].  

Într-un studiu efectuat pe 20 cadavre umane s-a constatat, că distanța dintre nervul cutanat 

sural medial și vena safenă mică este ˂5 mm în treimea proximală a gambei (în 70% din cazuri), 

ei fiind separați de fascia musculară în 95% din cazuri (fascia fiind situată între venă și nerv). În 

două treimi distale ale gambei distanța între vena safenă mică și nervul sural era ˂5 mm în 90% 

din cazuri, iar fascia era prezentă între cele două structuri doar în 15% din cazuri [113]. 

Înainte de afluire în vena poplitee, trunchiul venei safene mici are raporturi cu nervul tibial. 

După Tuveri M. et al. [214] nervul tibial este situat pe latura medială a venei safene mici în 88% 

din cazuri, posterior de venă în 4% din cazuri și lateral de ea în 8% din cazuri, distanța medie între 

nerv și venă fiind de 0,2 cm. Cursul posterior și lateral (12%) al nervului în raport cu vena prezintă 

un potențial risc de lezare în timpul procedurilor chirurgicale.  

Un alt studiu denotă că distanța medie între nervul tibial și vena safenă mică, la nivelul 

fosei poplitee, este de 0,44 cm, iar distanța medie între vena sus-numită și nervul peronier comun 

– de 1,42 cm [113]. 

 1.4. Structura histologică a peretelui venos, particularități în structura venelor 
safene 
 La începutul secolului XX s-a demonstrat că arhitectura peretelui vasului este dinamică 

structural și se schimbă odată cu creșterea și îmbătrânirea. La naștere, intima vaselor constă din 

celule endoteliale atașate unei matrice subiacente, în timp ce media cuprinde unități lamelare 

constând din celule musculare netede vasculare, țesut conjunctiv și fibre elastice. Adventicea 

bogată în colagen cuprinde fibroblaste, nervi perivasculari, pericite, adipocite, precum și populații 

rezidente de leucocite [199]. 

 Venele, vase cu pereți fini și lumen larg, au o structură similară arterelor, peretele lor 

prezentând cele trei tunici: intima, media și adventicea; peretele venos este mai subțire decât cel 

al arterelor, în el nu există o delimitare netă între cele trei tunici [9, 70]. În peretele venelor 

cantitatea de celule musculare netede este mai redusă decât în peretele arterelor, în timp ce fibrele 

elastice și de colagen predomină. Venele membrelor inferioare au o grosime a peretelui mai mare 

decât cele ale membrelor superioare. 

 Intima constă dintr-un strat de celule endoteliale, situate pe o membrană bazală și un strat 

subendotelial fibroelastic care, la rândul său, constă din țesut conjunctiv lax și poate conține rare 

celule musculare netede dispuse longitudinal. 
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 De la prima descriere în 1865 și până la începutul anilor `70 monostratul de celule 

endoteliale a fost considerat o simplă barieră inertă, care separă celulele sangvine de țesutul 

înconjurător. Endoteliul însă nu este o simplă barieră între sânge și țesuturi, ci și un organ endocrin 

[121].  

 Endoteliul asigură o suprafață netedă pentru circulația sangvină, iar prin secreția de factori 

pro- și antitrombotici menține echilibrul fluidocoagulant și previne apatiția trombilor. În interiorul 

celulelor endoteliale se observă corpii Wiebel-Palade, ce conțin două tipuri de molecule principale: 

P-selectina și factorul von Willebrand. Acești doi factori joacă un rol important în inflamație și 

hemostază [111, 221]. Factorul von Willebrand este o glicoproteină de adeziune, cu rol însemnat 

în faza precoce a hemostazei, precum și în procesul de coagulare. De asemenea, factorul von 

Willebrand este o proteină structurală și parte componentă a matricei subendoteliale, care joacă un 

rol fundamental în atașarea plachetelor la suprafețele subendoteliale lezate, fiind indispensabil 

pentru procesul de adeziune trombocitară. P-selectina crește permeabilitatea celulelor endoteliale, 

permițând astfel componentelor sistemului imunitar (leucocitelor) să migreze spre focarul 

extracelular al inflamației [109]. 

 Endoteliul intervine și în reglarea tonusului vazomotor, secretând substanțe cu efecte de 

vasoconstricție (endotelina, angiotensina II, tromboxanul) sau vasodilatație (oxidul nitric, 

prostaciclina, bradikinina, adenozina) [70, 137]. Celulele endoteliale sintetizează, de asemenea, 

componentele matricei extracelulare subendoteliale și sunt participanți activi ai proceselor 

inflamatorii. 

 Celulele endoteliale arteriale și venoase diferă prin adezivitatea lor intercelulară, care este 

reglată de joncțiunile strânse (zona occludens), joncțiunile de aderență (zona adhaerens) și de 

joncțiunile gap, ce constau dintr-o familie de proteine cunoscute sub numele de conexine [70]. 

Datorită debitului venos scăzut și a permeabilității mai mari, endoteliul venos permite migrarea 

leucocitelor [70]; iar la stresul parietal pulsatil endoteliul răspunde prin producția de factori 

antitrombotici și antiinflamatori, cum ar fi oxidul nitric și prostaciclina [22, 170]. 

 Membrană bazală vasculară cuprinde cinci componente biochimice majore, și anume: 

elastina, colagenul tip IV, entactina, laminina și heparan-sulfatul, iar componentele moleculare ale 

ei formează o structură tridimensională de fibre și pori. Membrana bazală subendotelială a venelor 

are o arhitectură distinctă comparativ cu cea a arterelor [135]. 

 Intima venelor formează pliuri, numite valvule venoase, care sunt mai numeroase la 

nivelul venelor mici și medii ale membrelor inferioare. Valvulele bi- sau tricuspide (în formă de 

cupă) prezintă un ax fibroelastic (fibre elastice și de colagen), tepetate de endoteliu. Ele pot fi 
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axiale, dispuse de-a lungul venelor superficiale și profunde, precum și ostiale, dispuse la nivelul 

orificiilor de deschidere ale venelor safene în sistemul venos profund.  

 Vena safena mare prezintă o valvulă ostială sau terminală la nivelul de afluire în vena 

femurală și o valvulă subostială sau preterminală, situată distal de nivelul de vărsare a venei safene 

mari în vena femurală, precum și 10-12 valvule axiale, mai numeroase la nivelul gambei decât al 

coapsei [34, 176]. Valvulele terminală și preterminală au o relevanță clinică particulară în 

dezvoltarea refluxului venos. Valvula terminală este prezentă la nivelul joncțiunii safenofemurale 

de la 95% la 99% din cazuri, iar valvula preterminală poate fi prezentă de la 64% la 85% din cazuri 

[34]. 

 Valvulele fragmentează coloana de sânge și se opun circulației sangvine retrograde. 

Dispoziția și continența valvulelor axiale și ostiale condiționează circulația venoasă 

unidirecțională, centripetă, dinspre suprafață în profunzime și de la periferie spre cord. 

 Media este mai subțire decât tunica medie a arterelor; ea, constituind o treime din grosimea 

peretelui venei, prezintă mari variații structurale de la o venă la alta și este, în general, săracă în 

fibre musculare și elastice, dar bogată în fibre de colagen.  

 Media constă, în mare parte, din straturi concentrice de fibre musculare netede, aranjate 

circumferențial sau elicoidal, cu o cantitate variabilă de fibre elastice și de colagen. Celulele 

musculare netede vasculare sintetizează și secretă elastina, colagenul și alte componente ale 

matricei extracelulare ale mediei, care determină proprietățile mecanice ale vasului. Componentele 

maticei extracelulare, în mare parte colagenul și elastina, constituie ½ din masa peretelui vasului 

sangvin și sunt dispuse circumferențial și, în același timp, paralel cu fibrele musculare netede. 

Colagenul de tip IV (reticulina), care ocupă în mare parte spațiul interstițial dintre celulele 

musculare netede ale mediei, de asemenea, poate fi găsit și la nivelul intimei [206]. 

 Venele superficiale mari, cum ar fi vena safenă mare, prezintă o medie, compusă din 

multiple fibre musculare netede cu rol în contracție, iar tributarele ei posedă o medie mai subțire 

și sunt mai predispuse la dilatări varicoase [30, 32]. 

 Media vaselor este practic avasculară, astfel oxigenul și nutrienții ajung în celulele mediei 

prin difuzie din lumenul vasului și din microvasele adventicei. Nutriția este completată de vasa 

vasorum, care pătrund în straturile externe ale mediei [24], densitatea cărora este mai mare în 

treimea medie a peretelui venos [212]. Un flux sangvin insuficient prin vasa vasorum poate 

contribui la necroza mediei. 

 Adventicea venelor este foarte bine dezvoltată reprezentând circa două treimi din grosimea 

peretelui venos; constă din fibre de colagen de tip I, puține fibre elastice și fibre musculare netede 

dispuse, de obicei, longitudinal. Colagenul din adventice este sintetizat și secretat de fibroblaști ca 
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și în alte țesuturi conjunctive. Adventicea conține numeroase vase sangvine – vasa vasorum (vase 

ale vaselor), care joacă un rol important în homeostazia vaselor mari de sânge (cu o grosime a 

peretelui >0,5 mm, inclusiv și ale venelor safene), penetrând adventicea ele asigură media cu 

substanțe nutritive și oxigen [25]. Nervi vasorum sunt, de obicei, fibre postganglionare amielinice 

cu origine în ganglionii lanțului simpatic. 

 Din punct de vedere histologic și funcțional sistemul circulator se manifestă în cea mai 

mare măsură în paturile microcirculatorii specializate din organe. Aceasta se referă și la pereții 

venelor, care se caracterizează printr-un sistem nutritiv foarte bine dezvoltat, "vasa venarum" 

[167-168]. 

 Un exemplu practic al importanței vasa venarum pentru integritatea și permeabilitatea 

vaselor poate fi observat în venele safene utilizate în calitate de grefe pentru bypass-ul coronarian. 

În timpul procesului de recoltare a venei safene, țesutul conjunctiv care conține vasa venarum este 

deseori înlăturat. Acest lucru se manifestă adesea prin spasmul vaselor [194], care poate progresa 

în insuficiența grefei [202]. În plus, vasa venarum joacă un rol important în relaxarea venei și orice 

deteriorare a microvaselor ei în timpul recoltării venei safene afectează grav vasodilatația grefei 

indusă de flux [139]. 

 Angiogeneza vaselor din adventice este un proces activat în timpul aterosclerozei, iar 

creșterea densității vasa vasorum este un răspuns la îngroșarea peretelui vasului pe măsură ce placa 

ateromatoasă se formează [200, 241]. În timp ce grosimea peretelui vaselor de sânge este un 

parametru important care guvernează neovascularizarea, alți stimuli, cum ar fi inflamația, pot 

declanșa formarea de noi vase [199].  Angiogeneza se caracterizează prin formarea de noi vase din 

cele preexistente, care implică proliferarea celulelor endoteliale, migrația, formarea tubului și 

lumenului și, ocazional, recrutarea celulelor musculare netede și a celor adventiceale [173]. 

 Participanți activi ai procesului de angiogeneză sunt celulele endoteliale, precum și 

componentele sistemul nervos periferic. Pe parcursul dezvoltării embrionare nervii periferici 

favorizează formarea și diferențierea vaselor. Neuropeptidul Y (NPY), un neurotransmițător 

eliberat de la nervii simpatici, facilitează angiogeneza [200].  

 Venele membrelor inferioare prezintă un perete eficient, celule musculare netede vasculare 

contractile și valvule competente pentru a rezista presiunii hidrostatice venoase ridicate și a 

permite mișcarea unidirecțională a sângelui către inimă. Structura și funcția peretelui venei sunt 

parțial reglate de metaloproteinazele matricei extracelulare (MMPs). Metaloproteinazele sunt 

endopeptidaze dependente de zinc, care sunt secretate inactive de diferite celule ale peretelui 

venos: fibroblaști, celele musculare netede vasculare și leucocite. Metaloproteinazele degradează 

diferite proteine ale matricei extracelulare, inclusiv colagenul și elastina [57, 233]. Activitatea 
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excesivă a metaloproteinazelor este controlată de inhibitorii endogeni ai acestora, inhibitori tisulari 

ai metaloproteinazelor (TIMPs) [6]. 

 Remodelarea matricei extracelulare de către metaloproteinaze este importantă atât în 

procesele fiziologice, cât și în cele patologice, inclusiv regenerarea de organe, angiogeneza, 

vindecarea rănilor etc. La nivelul vaselor, metaloproteinazele joacă un rol important în procesele 

benefice, cum ar fi angiogeneza, formarea arterei colaterale și rezoluția trombului [203]. 

 1.5. Boala varicoasă – aspecte etiologice, patogenice, clinice și paraclinice 

 1.5.1. Etiologia și patogenia bolii varicoase 

 Bolile venoase sunt foarte frecvente și afectează 30-50% din populația adultă. Manifestările 

clinice și severitatea acestor boli este diferită: de la o simplă jenă sau defect estetic până la dureri 

intense, invaliditate sau chiar deces subit. Bolile venoase se produc la nivelul venelor tuturor 

țesuturilor și organelor, dar manifestările clinice cele mai frecvente sunt următoarele: boala 

varicoasă a venelor membrelor inferioare, tromboflebita venelor membrelor superioare și/sau 

inferioare, tromboflebita unor vene viscerale (vena portă, vena splenică), tromboflebita sinusului 

cavernos, sindromul posttrombotic, varicocelul, malformațiile venoase etc [104]. 

 Varicele sau venele varicoase reprezintă dilatarea și alungirea venelor, modificare 

morfologică cauzată de o presiune venoasă crescută [144]. Potrivit Organizației Mondiale a 

Sănătății varicele sunt definite ca vene superficiale dilatate sacular sau cilindric, dilatare care poate 

fi circumscrisă sau segmentară și deseori asociată cu tortuozități [73]. 

 Varicele sunt localizate, cel mai frecvent, pe traiectul venelor safene și ale tributarelor lor. 

Venele varicoase se pot dezvolta și în alte teritorii venoase: venele anorectale (boala hemoroidală); 

venele esofagiene (varicele esofagiene); venele cordonului spermatic (varicocelul).  

 Varicele pot fi: 

• primare (primitive, esențiale, hidrostatice sau boala varicoasă), cele mai frecvente, cu 

origine în sistemul venos superficial; apar fără o cauză cunoscută, se mai numesc și 

hidrostatice, factorul principal fiind presiunea hidrostatică crescută la nivelul circulației 

venoase; 

• secundare (simptomatice, complementare), cu origine în sistemul venos profund; 

posttrombotice, însoțite de incontinența sau distrucția posttrombotică a valvelor, sau prin 

compresiuni determinate de formațiuni tumorale abdomino-pelvine, sau anomalii 

congenitale cu agenezia venelor profunde etc. 

 De-a lungul ultimilor decenii au persistat mai multe teorii, care încercau să explice etiologia 

și patogenia bolii varicoase: de la insuficiența valvulară până la perturbarea celulelor musculare 
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netede și a matricei extracelulare, cele din urmă puteau conduce la o rezistență redusă a peretelui 

venos. Mai multe studii au fost realizate pentru a explica mecanismele care stau la baza dilatării 

varicoase a venelor – lezarea endotelială, defectele celulelor musculare netede, defectele matricei 

extracelulare [64, 80, 116-117, 136, 230]. Actualmente este evaluat rolul disfuncției endoteliale și 

a inflamației în apariția varicelor [144]. 

 În etiologia varicelor primare este implicată hipertensiunea venoasă ortostatică dată de 

acținea gravitației și favorizată de factori predispozanți, începând cu cel genetic și terminând cu 

cei ocupaționali. Printre factorii favorizanți sau predispozanți se numără: ortostatismul 

prelungit, efortul muscular intens și prelungit, obezitatea, genul, graviditatea, vârsta înaintată, 

moștenirea genetică [136, 190, 201, 227]. După Robertson L. et al. [190] doar vârsta înaintată și 

sarcina (mai ales sarcinile repetate) sunt factori de risc concludenți, ceilalți factori enumerați nu 

prezintă dovezi justificate. 

 Multiple studii epidemiologice au fost realizate în ultimii 50 de ani, printre care trebuie de 

menționat Studiul Edinburg, care a adus multe perspective asupra epidemiologiei venelor 

varicoase, bazate pe date duplex sonografice [131-132, 191]. Studiul Edinburg publicat în 1999 

[81, 131] a demonstrat prevalența venelor varicoase la genul masculin (39,7%) în comparație cu 

cel feminin (32,2%), iar următorul raport publicat în 2013 [191] a argumentat apariția și prevalența 

varicelor odată cu înaintarea în vârstă.  

 În contrast cu acesta Studiul Bonn [238] a identificat diferențe de gen, venele varicoase și 

insuficiența venoasă cronică fiind mai frecvente la femei decât la bărbați. Un studiu efectuat în 

Franța de către Carpentier P. et al. [45] a raportat prevalența venelor varicoase la genul feminin 

(50,5%) în comparație cu cel masculin (30,1%). Incidență anuală a bolii varicoase, conform 

Studiul Framingham (1988) efectuat în SUA, este de 1,9% la bărbați și 2,6% la femei, incidență 

ce se incadrează în diapazonul de vârstă de la 40 la 89 ani [27]  

 Unul dintre cei mai importanți factori favorizanți ai dezvoltării varicelor il reprezintă 

graviditatea și presiunea pe care o exercită uterul gravid asupra venelor bazinului. De obicei, 

venele varicoase afectează 40% din femeile însărcinate. Modificarea profilului hormonal în timpul 

sarcinii poate determina transformări ale peretelui venos [110, 192]. 

 Modificarea expresiei receptorilor beta-estrogenici ar putea spori volumul celulelor 

musculare netede și, în acest fel, ar conduce la dezorganizarea unităților contractil-elastice din 

peretele vasului, hipertrofiei fibrelor musculare netede revenindu-i un rol important în micșorarea 

rezistenței vasului [204]. 

 Mai multe ipoteze privind patogenia bolii varicoase au fost formulate de-a lungul anilor 

[64]. Printre ele pot fi evidențiate ipotezele: parietală, valvulară, anastomotică. Actualmente este 
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unanim recunoscut rolul insuficienței valvulare, a dilatării venelor și a creșterii presiunii venoase, 

contraversele vizând stabilirea factorului primordial [64].  

 Teoria parietală formulată de Puglionisi și Ruberti în 1960 [64] susține că varicele rezultă 

din degenerarea peretelui venos. Modificările în arhitectura peretelui venelor, cauzate de deficiența 

ereditară a țesutului conjunctiv de susținere pot preceda dezvoltarea refluxului venos.  

 Teoria valvulară susținută de Warwick, Moore, Collens și Wilensky [64], afirmă că rolul 

declanșator în apariția insuficienței valvulare îi revine factorului ereditar. Ereditatea în boala 

varicoasă explică apariția bolii la membrii aceleiași familii, precum și asocierea a mai multor 

entități patologice (varice, varicocel, hemoroizi etc.).   

 Disfuncția anastomozelor (șunturilor) arterio-venoase amplificate în situații particulare, ca 

ar fi graviditatea de exemplu, reprezintă esența teoriei anastomotice propusă de Piulachs P. și 

Vidal-Barraquer F. în 1953 [64]. 

 La etapa actuală sunt acceptate două teorii fiziopatologice ale bolii varicoase: prima 

stipulează că dilatațiile venoase sunt primare, ce conduc ulterior la o incompetență valvulară [80, 

240], cea de-a doua susține că incompetența valvulară este primară [65]. Deși, nu este cunoscut ce 

este primar, este clar că boala varicoasă are ca substrat un dezechilibru între rezistența peretelui 

venos și solicitările asupra acestuia [72]. 

 Rezistența peretelui venos depinde de componentele celor trei tunici: endoteliu, matrice 

extracelulară fibrilară (colagen, elastină) și nefibrilară, celule musculare netede vasculare. Celulele 

musculare netede din peretele venos, în caz de vene varicoase, sunt mai puțin diferenciate, 

demonstrând capacități proliferative și de sinteză mai mare decât cele din venele nemodificate 

varicos [240]. Aceste proprietăți pot contribui la remodelarea peretelui venos și, în acelaș timp, la 

reducerea rezistenței lui la oscilațiile presiunii venoase. 

 Actualmente este clar că incompetența valvulară și factorii hemodinamici joacă un rol 

important în dezvoltarea bolii varicoase, dar rămâne neelucidat care este factorul declanșator 

[102]. Numeroși factori influențează dezvoltarea varicelor la nivel celular, cum ar fi hipoxia, 

apoptoza nereglementată sau alterațiile matricei extracelulare [102].  

 Varicele primare sau boala varicoasă debutează, de obicei, la nivelul crosei venei safene 

mari, unde este situată cea mai importantă valvulă venoasă implicată în inițierea bolii – valvula 

ostială sau terminală. Staza sângelui în ortostatism duce la insuficiența valvulară ostială a venei 

safene mari și/sau mici cu reflux sangvin la nivelul crosei din sistemul venos profund în cel 

superficial. În timp ce vena safena mare și/sau mică se dilată, se alungește și devine varicoasă, 

acest lucru determină dilatarea comunicantelor. Creșterea presiunii în sistemul venos superficial 

determină dilatarea perforantelor, care devin incontinente, permițând refluxul din sistemul venos 
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superficial în cel profund, astfel se produce o încărcare a sistemului venos profund provocând o 

insuficiență venoasă mixtă. Pe de altă parte, venele perforante cu valvule insuficiente pot deveni 

surse suplimentare de alimentare a varicelor. Ca urmare a incompetenței valvulare, coloana de 

sânge stagnează în sistemul venelor superficiale, ele se dilată devenind tortuoase și sinuoase. 

Insuficiența venoasă ostială, localizată mai frecvent la nivelul crosei venei safene mari, se 

însoțește în timp de avalvularea progresivă descendentă a întregului sistem venos al membrelor 

inferioare, cu creșterea consecutivă a presiunii venoase, urmată de producerea și accentuarea 

dilatațiilor venoase.  

Boala varicoasă parcurge trei etape patogenetice distincte: 

• insuficiența izolată a sistemului venos superficial (mai ales, la nivelul venei safene mari); 

• asocierea insuficienței venelor perforante; 

• insuficiența totală a venelor superficiale, perforante și profunde ale membrului inferior, ce 

corespunde instalării insuficienței venoase cronice, moment în care apar complicațiile bolii 

varicoase. 

 Varicele secundare sunt întâlnite în următoarele contexte patologice, care împiedică 

circulația de întoarcere la nivelul sistemului venos profund și/sau lezează aparatul valvular: 1) 

sindromul posttrombotic, 2) tumorile abdomino-pelvine ce produc compresiunea venelor iliace 

externe sau comune, 3) ascita voluminoasă, 4) malformațiile congenitale ale venelor profunde, 5) 

traumatismele ce compromit valvulele ostiale sau axiale. 

 1.5.2. Tabloul clinic și tratamentul bolii varicoase  

 Tabloul clinic al bolii varicoase diferă de la o persoană la alta și poate decurge 

asimptomatic. În majoritatea cazurilor venele varicoase nu constituie o problemă de sănătate gravă, 

dar se asociază cu senzația de picioare grele, dureri și/sau discomfort la nivelul gambei după 

ortostatism prelungit sau chiar crampe musculare nocturne (claudicație venoasă).  

 La etapa incipientă a bolii pot fi observate telangiectazii (vene intradermice dilatate cu 

diametrul până la 1 mm), vene reticulare (vene subdermice dilatate până la 3 mm, diametru ce nu 

poate fi perceput palpator), iar la etapele mai avansate ale bolii apar venele superficiale (safene) 

dilatate varicos. La unele persoane evoluția varicelor poate cauza probleme mai severe, ca 

tumefieri sau edeme, modificarea colorației și texturii pielii (hiperpigmentare sau depigmentare, 

eczemă, lipodermatoscleroză), apariția cheagurilor sangvine în interiorul venelor afectate 

(tromboflebite), erodarea pielii până la sângerare (hemoragii), apariția rănilor greu vindecabile 

(ulcere venoase). 
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 În funcție de etapa de evoluție a varicelor se disting trei etape evolutive: 1) etapa 

prevaricoasă, 2) etapa varicelor constituite, 3) etapa complicațiilor [104]. La etapa de debut, 

prevaricoasă, bolnavii acuză greutate la nivelul gambelor în mers sau ortostatism, poate apărea 

edem perimaleolar sau gambier, care cedează în clinostatism. La etapa varicelor constituite tabloul 

clinic devine mai evident, apar semne locale care caracterizează boala (dilatații venoase tortuoase 

mai mult sau mai puțin sistematizate la nivelul venelor safene). Etapa complicațiilor, definită prin 

instalarea insuficienței venoase cronice, poate fi însoțită de complicații trofice (eczemă, 

lipodermatoscleroză, ulcer varicos), inflamatorii (tromboflebita varicoasă), traumatice (ruptura 

varicelor cu hemoragii, uneori importante). 

 Din punct de vedere topografic se disting: 1) varice trunculare sau sistematizate de-a lungul 

venelor safene; 2) varice ale colateralelor sau nesistematizate; 3) varice în teritoriul unor vene 

perforante. 

 Cea mai frecvent folosită, mai ales în Europa, clasificare a insuficienței venoase cronice a 

fost cea propusă de Widmer în 1978 [235], care din punct de vedere clinic include trei perioade: 

1) perioada I caracterizată prin edeme și vene subcutanate dilatate varicos; 2) perioada II 

determinată de schimbări trofice ale pielii (hiper- sau depigmentare); 3) perioada III definită de 

prezența ulcerelor active sau vindecate. 

 În 1988, Porter J. et al. [175] a publicat noi standarte de clasificare a insuficienței venoase 

cronice formulate de ad hoc committee al Societății nord-americane de Chirurgie Vasculară. 

Această clasificare bazată pe clasificarea Widmer era completată și suplimentată de etiologia și 

distribuția anatomică a insuficienței venoase. Acest fapt a servit drept impuls pentru dezvoltarea 

ulterioară a clasificării CEAP. 

 În 1993, la ședința a 5-a anuală a American Venous Forum, John Porter a sugerat folosirea 

clasificării TNM a cancerului drept model pentru elaborarea unui sistem de clasificare a bolilor 

venoase. Peste un an, după lungi discuții, un Comitet Internațional de Consens a elaborat primul 

document al clasificării CEAP, care conținea două părți componente: o clasificare a insuficienței 

venoase cronice și un scor al severității insuficienței venoase cronice [20, 175]. 

 Clasificarea CEAP (Clinic-Etiologic-Anatomic-Pathophysiologic) a bolii varicoase 

reprezintă o clasificare clinică (clinical severity), etiologică (etiology), anatomică (anatomical 

location) și fiziopatologică (pathophysiological dysfunction) a dezvoltării refluxului venos. 

 Clasificarea clinică a varicelor include 7 grade (C0-C6) în funcție de severitatea bolii: Co 

– fără semne vizibile sau palpabile de boală varicoasă; C1 – prezența telangiectaziilor și venelor 

reticulare; C2 – vene varicoase mai mari de 3 mm; C3 – edeme; C4 – modificări trofice (pigmentare 

de stază, lipodermatoscleroză, eczemă de stază); C5 – ulcer venos vindecat; C6 – ulcere varicoase 
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de gambă deschise (active). Clasificarea etiologică cuprinde: Ep – varice primare, Es – varice 

secundare, E0 – nici o cauză venoasă identificată. Clasificarea anatomică prevede: As – vene 

superficiale, Ap – vene perforante, Ad – vene profunde, An – locul nu a fost identificat. Clasificarea 

bazată pe patologie prevede: Pr  – reflux, Po – obstrucție, Pr,o – reflux și obstrucție, Pn – nici o 

patologie venoasă identificată [20, 63-64, 110, 175].  

 În 1994 grupul internațional de consens a stabilit un scor al disfuncției venoase cronice la 

bolnavii cu varice ale membrelor inferioare [15]. Acest scor are trei criterii: 1) semne și simptome 

clinice, 2) numărul segmentelor anatomice afectate și 4) gradul de incapacitate (sau dizabilitate). 

Scorul clinic ia în considerație 9 parametri:  

• durerea (0 – absentă, 1 – moderată, 2 – severă, necesită analgezie); 

• edemul (0 – absent, 1 – ușor, moderat, 2 – sever); 

• claudicația venoasă, crampă musculară care apare în musculatura gambei în cursul 

somnului (0 – absentă, 1 – ușoară, moderată, 2 – severă); 

• pigmentația (0 – absentă, 1 – localizată, 2 – extinsă); 

• lipodermatoscleroza (0 – absentă, 1 – localizată, 2 – extinsă); 

• prezența și mărimea ulcerului (0 – absent, 1 – ulcer mai mic de 2 cm, 2 – ulcer mai mare 

de 2 cm); 

• durata ulcerului (0 – absent, 1 – sub 3 luni, 2 – peste trei luni); 

• recurența ulcerului (0 – absent, 1 – o dată, 2 – de mai multe ori); 

• numărul ulcerelor (0 – absent, 1 – unic, 2 – multiplu). 

 În aprilie 2002 American Venous Forum a convenit ca ad hoc committee pentru CEAP să 

revadă clasificarea și să facă recomandările de rigoare către anul 2004, după 10 ani de la 

introducerea acestuia. Grupul internațional de consens a păstrat structura CEAP, dar a adus unele 

rectificări terminologiei și a adăugat unele definiții mai precise [20, 79]. Noua clasificare a introdus 

noi termeni și definiții, folosite pentru descrierea clinică (C) a insuficienței venoase cronice. 

 Telangiectazia (sau vene în formă de păianjen, denumite și steluțe vasulare) reprezintă o 

confluență a venulelor intradermice dilatate cu un diametru până la 1mm. 

 Vene reticulare (sau venectazii) sunt vene subdermice dilatate cu diametrul între 1 și 3 

mm, ele fiind, de obicei, tortuoase. 

 Vene varicoase (sau varice) sunt vene subcutanate dilatate cu un diametru mai mare de 3 

mm în ortostatism. Acestea pot interesa venele safene, tributarele safeniene sau venele non-

safeniene. 
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 Corona phlebectatica (denumită și flacăra maleolară sau flacăra gleznei) reprezintă o 

aglomerare de venule intradermice dilatate, situate în zonele mediale și laterale ale gleznei. Se 

crede că reprezintă un simptom timpuriu al unei afecțiuni venoase avansate. 

 Edemul reprezintă acumularea excesivă a volumului de fluide la nivelul pielii și țesutului 

celular subcutanat, relevat clinic prin semnul godeului. Edemul venos este, de obicei, situat la 

nivelul gleznei, dar se poate extinde și la nivelul gambei sau piciorului. 

 Pigmentarea pielii reprezintă piele maro, închisă la culoare, determinată de extravazarea 

sângelui și localizată, cel mai frecvent, în regiunea gleznei, dar ce se poate extinde și la nivelul 

gambei sau piciorului. 

 Eczema este o dermatită eritematoasă, ce poate progresa spre formare de vezicule sau 

extindere la nivelul întregului membru inferior. De cele mai multe ori este localizată în apropierea 

varicelor, dar poate apărea oriunde la nivelul membrului pelvin. 

 Lipodermatoscleroza reprezintă o fibroză postinflamatorie cronică localizată a pielii și a 

țesutului celular subcutanat, asociată cu contractura tendonului lui Achilles. Uneori este precedată 

de edem inflamator difuz, dureros. 

 Atrophie blanche sau atrofia albă reprezintă zone circumscrise de tegument atrofic de 

culoare albă, înconjurate de capilare dilatate și uneori de hiperpigmentare. Este un semn al unei 

afecțiuni cronice severe și nu trebuie confundată cu o cicatrice a unui ulcer vindecat. 

 Ulcerul venos este o leziune ce afectează tegumentul în totalitate, care nu se vindecă 

spontan, cel mai des fiind localizat la nivelul gleznei. 

 Noua clasificare CEAP [20, 79] a separat stadiul C4 în două etape, în raport cu modificările 

pielii și țesutului celular subcutanat. Stadiul C4a  include pacienți care prezintă pigmentații și 

eczeme, iar stadiul C4b – pacienți cu lipodermatoscleroză și atrofie albă.  

 Termenul ”insuficiență venoasă cronică” presupune devieri funcționale ale sistemului 

venos și este rezervat pacienților în stadiile avansate ale bolii (C3-C6) însoțite de leziuni 

morfologice și funcționale severe (edeme, modificări trofice, ulcere varicoase). 

 Componenta „C” a clasificării CEAP, bazată pe apariția unor definiții clare, este ulterior 

revizuită în 2020 [140]. Tendința recidivării varicelor și a ulcerelor venoase se reflectă în 

adăugarea modificatorului „r” la clasele clinice C2 și C6: varicele recurente sunt clasificate ca C2r 

și ulcerul venos recurent ca C6r. Corona phlebectatica, care indică un risc crescut de progresie 

către un ulcer venos, a fost plasată în clasa C4 ca o subclasă separată C4c. 

 Cu 50 de ani în urmă diagnosticul de vene varicoase se stabilea după examenul clinic. În 

1989 van Bemmelen et al. au introdus sonografia Duplex a refluxului venos ca parametru al 

insuficienței venoase [222].  
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 Tratamentul varicelor la etapa actuală a fost îmbunătățit prin combinarea examinărilor 

clinice cu cele ecografice, care fac un diagnostic rapid și precis, indicând calea către tratamentul 

corect [14]. În cazul bolii varicoase sunt folosite următoarele examinări paraclinice [104, 159, 

195]: 1) examenul de elecție – ultrasonografia Doppler (continuă, pulsativă și Duplex), utilă în 

aprecierea permeabilității și competenței sistemului venos profund, 2) flebografia cu substanță de 

contrast, 3) flebomanometria. Cartografierea preoperatorie a venelor safene este avantajoasă 

pentru conduita chirurgicală ulterioară [61]. 

 Tratamentul varicelor cuprinde următoarele opțiuni [159]:  

• tratamentul conservativ (dietă, mod de viață, tratament de compresie); 

• tratamentul farmacologic (administrarea de venotonice și venotrofice);  

• tratamentul sclerozant se realizează prin injectarea în lumenul venelor dilatate ale unor 

substanțe iritante (moruat de sodiu, salicilat de sodiu etc.);  

• tratamentul chirurgical include ligaturarea venei safene mari/mici la nivelul crosei și/sau 

extirparea venei prin smulgerea ei (stripping). În general, varicele de dimensiuni mari sunt 

tratate prin tehnici chirurgicale (ligaturare și/sau stripping), iar cele de dimensiuni mici – 

prin scleroterapie;  

• laserul transcutanat și radiofrecvența venoasă, tehnici mai noi, mai puțin invazive, sunt 

folosite în tratamentul bolii varicoase. Aceste tehnici folosesc energia de radiofrecvență 

sau energia laser pentru a oblitera o venă varicoasă. 

 Mai mult de 100 ani ca metode de tratament a bolii varicoase au servit safenectomia și 

stripping-ul. Tehnicile de stripping sunt cele mai utilizate în situația pacienților cu varice mari. 

Rata înaltă de recidive postoperatorii a varicelor, descrisă de Fischer R. et al. [83] și bazată pe un 

studiu de monitorizare de lungă durată, a dat imbold dezvoltării noilor tehnici endovasculare de 

tratament a bolii varicoase: scleroterapia varicelor trunchulare și tehnici endovasculare cu ajutorul 

unor catetere (Laser, VNUS closure). Însă aceste tehnici până la momentul actual nu au fost supuse 

unor largi studii randomizate, urmate de studii postoperatorii de monitorizare de lungă durată. 

 1.5.3. Substratul morfologic al bolii varicoase 

 Conform unui concept etiopatogenetic modern boala varicoasă este o boală inflamatorie 

cronică, cu evoluție progresivă, dependentă de presiunea venoasă crescută, care afectează 

valvulele, intima și media peretelui venos, precum și pielea adiacentă [19, 21]. Progresele recente 

în înțelegerea fiziopatologiei bolii varicoase au arătat modul în care mecanismele moleculare din 

cascada inflamatorie sunt implicate în modificările peretelui venos. Hipertensiunea venoasă, 

hipoxia și stresul parietal tangențial („shear stress”) pot iniția pe suprafața endotelială acestă 
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cascadă care, la rândul său, duce la schimbări ale peretelui venos. Activarea celulelor endoteliale 

induce eliberarea timpurie și activarea enzimelor care degradează matricea extracelulară și care, 

respectiv, pune în mișcare o cascadă de infiltrare leucocitară; ca rezultat apare inflamația și 

remodelarea peretelui venos [174]. Activara endotelială stimulează nu doar recrutarea leucocitelor, 

dar și eliberarea factorilor de creștere, ce conduc la proliferarea și migrarea celulelor musculare 

netede vasculare din medie în intimă [136, 204].  

 Ca urmare a acestei activări a celulelor endoteliale, mai mulți factori de creștere sunt 

eliberați: factorul de creștere a endoteliului vascular (VEGF), factorul de creștere derivat plachetar, 

angiotensina 2, endotelina 1 și factorul de creștere a fibroblastului (FGF-β) sunt doar câteva 

exemple ale factorilor de creștere, a căror nivel s-a dovedit a fi crescut în venele varicoase; toate 

acestea contribuind la proliferarea celulelor musculare netede vasculare, care la rândul lor, 

perturbă structura normală a peretelui venei [144]. 

 Celulele musculare netede vasculare supuse proliferării prezintă o funcționalitate și 

contractilitate limitată și, prin urmare, sunt slab potrivite pentru menținerea tonusului vasului în 

contextul presiunii cronice ridicate [240]. Concomitent celulele musculare netede suferă o 

modulare fenotipică cu trecere de la fenotipul contractil la fenotipul proliferativ și secretor [11]. 

Sinteza dezechilibrată de colagen de către celulele musculare netede vasculare conduce la 

modificarea elasticității și creșterea rigidității venelor varicoase și, prin urmare, peretele venei este 

incapabil să-și mai mențină forma și integritatea împotriva hipertensiunii venoase [11, 240]. 

 Sub aspect histopatologic leziunile interesează cu precădere peretele venos al venei safene 

mari, mai rar pe cel al venei safene mici și extrem de rar ambele [63-64].  

 Investigate la nivel microscopic, modificările majore ale peretelui venos afectează 

endoteliul, matricea extracelulară și celulele musculare netede vasculare. Histopatologic creșterea 

grosimii peretelui venos se datorează hiperplaziei intimale și hiperplaziei tunicii medii. 

Distrugerea (apoptoza) celulelor endoteliale cu descuamarea lor și pierderea integrității barierei 

endoteliale permit aderența elementelor sangvine, migrarea și depunerea lor în peretele venos, fapt 

care ar explica procesele de tromboflebită, ce complică frecvent evoluția bolii varicoase [232]. 

 Venele varicoase prezintă o dezvoltare marcată a matricei extracelulare fibrilare atât la 

nivelul intimei, cât și la nivelul mediei. Studii histologice, efectuate pe pereții venelor varicoase 

prezintă date contradictorii asupra modificărilor componentelor elastice și de colagen ale țesutului 

conjunctiv. Unele studii [136] au evidențiat niveluri scăzute ale colagenului, în paralel cu niveluri 

scăzute ale elastinei. Alte studii denotă că colagenul determină o îngroșare evidentă a intimei și 

mediei, în paralel cu hipoplazia și fragmentarea fibrelor elastice [80, 116-117, 229, 231], în timp 

ce în tunica medie, hiperplazia fibrelor de colagen conduce la disocierea fibrelor musculare netede 
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și/sau înlocuirea acestora în totalitate, cu instalarea fibrosclerozei [64]. Aceste date au condus la 

teoria, conform căreia defectul primar în cantitatea de colagen și elastină, care susține endoteliul 

din exterior, ar determina reducerea rezistenței peretelui venos la presiunea sangvină, ceea ce ar 

conduce la apariția dilatațiilor varicoase [80, 117]. 

 Structura și funcția peretelui venei sunt parțial reglate de metaloproteinazele matricei 

extracelulare (MMPs), endopeptidaze dependente de zinc, care sunt secretate inactive de diferite 

celule ale peretelui venos: fibroblaști, celele musculare netede vasculare și leucocite [233]. Se 

crede, că creșterea presiunii hidrostatice venoase la nivelul venelor membrelor inferioare duce la 

creșterea expresiei metaloproteinazelor, urmată de degradarea proteinelor matricei extracelulare 

(colagen, elastină) și, consecutiv, relaxarea și dilatarea venelor [57, 141]. Diferite segmente ale 

venelor varicoase prezintă diferite niveluri ale metaloproteinazelor și proteinelor matricei 

extracelulare: regiunile atrofice prezintă activitate ridicată a metaloproteinazelor și o cantitate 

scăzută a proteinelor matricei comparativ cu regiunile hipertrofice cu metaloproteinaze inactive și 

o cantitate ridicată a proteinelor matricei [57, 141]. Metaloproteinazele pot afecta, de asemenea, 

endoteliul și mușchiul neted vascular, provocând modificări ale mecanismelor de relaxare și 

contracție a venei. Lezarea celulelor endoteliale declanșează infiltrarea leucocitară și inflamația, 

ceea ce duce la deteriorarea suplimentară a peretelui venei [122, 179, 233].  

 Activitatea excesivă a metaloproteinazelor (MMPs) este controlată de inhibitorii endogeni 

ai acestora, inhibitorii tisulari ai metaloproteinazelor (TIMPs). Studii recente demonstrează că un 

dezechilibru între metaloproteinaze și inhibitorii tisulari ai acestora este implicat în hipertensiune, 

formarea și instabilitatea plăcii aterosclerotice, remodelarea pereților venelor varicoase [6]. 

 Wali M.A. și Eid R.A. [232] într-un studiu ultramicroscopic asupra peretelui venelor 

varicoase au constatat că celulele musculare netede vasculare, prin capacitatea lor de a fagocita 

fibrele elastice și cele de colagen, joacă un rol important în patogenia bolii varicoase. Celulele 

musculare netede vasculare prezintă o marcată activitate fagocitară, înglobând nu numai fibre 

elastice și de colagen, dar și alte celule musculare netede. Celulele musculare își pierd forma lor 

normală comparabilă cu un fus, suferă un proces de degenerare, dezagregare în fragmente mici, 

fiind separate prin spații largi pline cu fibre de colagen.  
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2. MATERIALE ȘI METODE DE CERCETARE 

 Cercetarea științifică a fost realizată la Catedra de anatomie și anatomie clinică, a USMF 

„Nicolae Testemițanu”. Metodologia cercetărilor a fost aprobată în cadrul Consiliului Științific al 

USMF „Nicolae Testemițanu”. În viziunea problemelor etice studiul a fost avizat de Comitetul de 

Etică a Cercetării al USMF „Nicolae Testemițanu”, cu aviz pozitiv nr. 30/32 din 29 mai 2014. 

 2.2. Obiectul de studiu  

 Ca obiect de studiu au servit venele safene mare și mică, afluenții lor (venele safene 

accesorii, venele inghinale superficiale), nervii cutanați care le însoțesc (nervul safen, nervul sural 

etc.), precum și venele safene dilatate varicos și cele non-varicoase.  

 Studiul în cauză este unul complex, observațional, descriptiv transversal, care a inclus 

studii morfologice macro-, mezo- și microscopice. 

 Studiul macro- și mezoscopic a fost realizat pe 9 cadavre umane și 8 membre inferioare 

formolizate, studiu realizat prin metode de disecție clasică și disecție fină după V. P. Vorobiov și 

B. Z. Perlin, la Catedra de anatomie și anatomie clinică, a USMF „Nicolae Testemițanu”. 

 Din cele nouă cadavre, unul a fost disecat doar pe fața anterioară, alte două – doar pe fața 

posterioară, iar alte șase cadavre – atât pe fața anterioară, cât și pe fața posterioară. Printre cele 8 

membre inferioare disecate 4 au fost din dreapta și alte 4 din stânga. Astfel, au fost disecate 26 de 

membre inferioare și au fost evaluate originea, traiectul și afluirea a 22 de vene safene mari și 24 

de vene safene mici, numărul lor total atingând cifra de 46 de vene. 

 Vena safenă mare, fiind cea mai lungă venă din corpul uman, a fost divizată din punct de 

vedere topografic în următoarele segmente: 1) de origine (pe fața dorsală a piciorului), 2) gambier 

(pe fața anteromedială a gambei), 3) genicular (posterior de condilii mediali ai tibiei și femurului), 

4) femural (pe fața anteromedială a coapsei) și 5) de afluire, care forma joncțiunea safenofemurală 

(în triunghiul femural Scarpa). Astfel, studierea celor cinci segmente topografice ale venei safene 

mari a cuprins disecția a 110 regiuni anatomotopografice ale membrului inferior. 

 Vena safenă mică, la fel, a fost divizată în segmente topografice: 1) de origine (pe fața 

dorsală a piciorului), 2) gambier (pe fața posterioară a gambei) și 3) de afluire (în fosa poplitee 

și/sau pe fața posterioară a coapsei). Studierea celor trei segmente topografice a venei safene mici 

a inclus disecția a 66 de regiuni anatomotopografice, cu precizarea că din motive tehnice originea 

venei safene mici a fost studiată doar pe 18 piese anatomice. 

 În sfârșit, fiecare din cele 176 de regiuni anatomotopografice au fost evaluate, desenate 

schematic, fotografiate și prelucrate la calculator. 
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 Studiul microscopic a fost realizat pe material uman, recoltat postoperator, prelucrat 

histologic și analizat microscopic și a inclus vene safene non-varicoase și vene safene varicoase.  

 Lotul de vene safene non-varicoase a inclus 18 fragmente venoase colectate de la 9 pacienți 

internați în Secția de chirurgie vasculară, a IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” 

și supuși ablației membrului inferior. Cauzele amputației membrului au fost: traumatism însoțit de 

crush-syndrome, ateroscleroza membului însoțită de ocluzie și/sau tromboză și, în sfârșit, diabet 

zaharat asociat aterosclerozei membrului. Vârsta pacienților a fost cuprinsă între 53 și 77 de ani, 

vârsta medie constituind 67,3±7,2 ani (IÎ 95% [63-71,2]). 

 Fragmentele prelevate au fost fixate în formalină tamponată de 10%, încluse în parafină și 

tăiate în secțiuni transversale cu grosimea de 3 µm. Fragmentele venoase procesate histologic au 

fost colorate folosind metode uzuale (hematoxilină-eozină) și metode imunohistochimice (cu anti-

CD34, anti-αSMA, anti-Ki67, anti-S100).  

Lotul de vene dilatate varicos (vene cu lungimea de 15-40 cm) au fost colectate de la 34 de 

pacienți cu vârsta cuprinsă între 19 și 68 de ani, vârsta medie constituind 48,6±13,1 ani (IÎ 95% 

[44,2-53]), internați în Secția de chirurgie vasculară, a IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei 

Moșneaga” și supuși safenectomiei prin stripping. Venele safene au fost secționate în segmente cu 

lungimea de 2 cm, astfel au fost obținute peste 400 de fragmente venoase de la 34 de pacienți cu 

vene safene varicoase.  

Fragmentele venoase prelevate au fost fixate în formalină tamponată de 10% pentru 48 ore, 

apoi au fost incluzionate în parafină. Din fiecare bloc de parafină s-au realizat secțiuni de 3 µm 

grosime, care s-au montat pe lame histologice silanate, ce asigură o adeziune net superioară în 

cazul colorațiilor imunohistochimice.  

Pentru studierea structurii microscopice a venelor safene și modificărilor histopatologice 

în caz de boală varicoasă s-au folosit metode histologice de colorare uzuală (hematoxilină-eozină), 

colorații speciale și colorații imunohistochimice. Secțiunile inițiale au fost colorate cu 

hematoxilină-eozină, cele de mijloc – cu colorații speciale (tricromă Masson, cu orceină și 

impregnație argentică Gömöri), iar cele adiționale au fost colorate imunohistochimic cu anti-CD34 

și anti-αSMA.  

Studiul histopatologic și imunohistochimic a fost realizat în cadrul Centrului de cercetari 

în Angiogeneză, a UMF „Victor Babeș” din Timișoara, România și în Secția de morfopatologie, a 

IMSP SCR „Timofei Moșneaga”, Chișinău, Republica Moldova. 

 Examinarea microscopică și obținerea imaginilor a fost efectuată cu ajutorul microscopului 

Axiocam 506 color, Zeiss, Jena, Germania, folosind ocularul de ×4 și obiectivele de ×4, ×10, ×20 

și ×40. Cele mai semnificative imagini au fost preluate cu ajutorul unei camere digitale și 
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achiziționate direct în calculator. Numărul total de obiecte confecționate și studiate (preparate 

microscopice și imunohistochimice) a fost de 459. 

 Datele acumulate au fost analizate statistic cu ajutorul programului Microsoft Office Excel 

2010. A fost calculată media și deviația standart în cazul tuturor parametrilor cantitativi de interes. 

Drept rezultat final al analizei statistice a servit formarea unei baze de dovezi, susținute de 

concluzii. 

 2.2. Metodele cercetărilor știiințifice 

 2.2.1. Metode macroscopice de cercetare  

 Anatomia venelor safene, tributarelor safeniene și a structurilor ce le însoțesc au fost 

studiate prin metode clasice de disecție anatomică și disecție anatomică fină. 

 Metodele macroscopice de disecție clasică și metodele mezoscopice de disecție 

anatomică fină după V. P. Vorobiov (în unele cazuri sub picătură de apă în cădere) și B. Z. Perlin 

(1994), sub controlul lupei, au permis studierea originii, traiectului și afluirii venelor safene, 

precum și a afluenților lor, raporturile lor cu fasciile superficială și profundă și cu nervii cutanați. 

 Disecția anatomică a venelor superficiale ale membrului inferior și ale nervilor cutanați din 

regiunile anatomotopografice descrise anterior a început cu incizia pielii și înlăturarea atentă a ei, 

păstrând țesutul adipos subcutanat. După înlăturarea pielii au fost eliberate din țesutul adipos 

tributarele safeniene – venele safene accesorii, situate epifascial în raport cu fascia safenă. 

 A urmat secționarea fasciei superficiale, a fasciei safene, și deschiderea accesului către 

compartimenul safen, delimitate de ultima și de fascia musculară a regiunii. Cele două vene safene, 

însoțite de nervii cutanați, au fost abordate în acest compartiment interfascial, fiind situate în 

imediata apropiere de fascia profundă. La fel, în acest compartiment, a fost accesat și debutul 

venelor perforante, care penetrau fascia musculară, de obicei, de-a lungul septelor intermusculare. 

 Secționarea pielii și a fasciei safene au fost succedate de secționarea fasciei musculare și 

abordarea spațiului subfascial, care cuprindea conectarea venelor perforante la venele profunde 

ale regiunii, inclusiv joncțiunile safenofemurală și safenopoplitee. 

 Preparatele confecționate au fost fotografiate la lumina zilei sau în raze directe de lumină 

artificială cu camere digitale. Rezultatele cercetării fiecărui obiect în parte au fost înregistrate și 

documentate prin desene, scheme, fotografiere. 

Metode morfometrice (cu ajutorul șublerului Vernier și bandei metrice) au fost folosite 

pentru determinarea diametrelor venelor safene și a tributarelor la diferite nivele pe cadavre 

umane, precum și distanțelor raportate la repere anatomice. Astfel, aceste metode au contibuit cu 

elemente cantitative la realizarea descrierilor anatomice ale venelor safene și tributarelor lor. 
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 2.2.2. Procesarea histologică primară 

 Fragmentele venoase prelevate au fost fixate în formalină tamponată de 10% pentru 48 ore. 

Apoi, excesul de substanță fixatoare a fost îndepărtat prin spălare cu apă curentă timp de două ore. 

După îndepărtarea excesului de fixator, piesele au fost incluzionate în parafină conform 

protocolului histopatologic, proces constituit din trei etape. 

• Prima etapă a reprezentat eliminarea apei din piesă sau deshidratarea: piesa a fost tratată 

cu soluții de alcool având concentrații succesiv crescute (70%, 80%, 90%, 100%), în patru 

băi consecutive, fiecare baie cu durata de 30 de minute. La finalul primei etape,  piesa a 

fost introdusă într-o baie de alcool și benzen (1:1) pentru 30 de minute. 

• În etapa a doua, de clarificare, concentrația de alcool a piesei a fost micșorată cu ajutorul 

solvenților parafinei. Piesa a fost spălată în două băi succesive de benzen, fiecare baie 

având o durată de 30 de minute. 

• În a treia etapă, includerea în parafină, piesa histologică a fost trecută, pentru început, prin 

două băi consecutive de parafină, fiecarea baie având durata de o oră, pentru a îndepărta 

orice urmă de solvent. A urmat turnarea blocului, în rezultatul căreia piesa histologică a 

fost înglobată în parafină.  Prin răcire, la temperatura camerei, blocul de parafină s-a 

solidificat pentru a fi supus secționării. 

 Secționarea pieselor incluse în parafină a fost realizată cu ajutorul microtomului. Astfel au 

fost obținute secțiuni de 3μ, care au fost puse pe lame silanate și întinse la cald, în mediu apos. 

Apoi, a urmat procesul de uscare a secțiunilor, lamele fiind ținute la termostat, la temperatura de 

37oC, timp de 20-30 de minute. 

 Deparafinarea a fost efectuată prin trecerea lamelor, pe care sunt lipite secțiunile, printr-o 

baie de benzen, timp de 30 de minute, la temperatura de 57oC. Apoi, au urmat două băi de benzen, 

cu o durată de 10 minute fiecare, la temperatura mediului ambiant. 

 Secțiunile deparafinate au fost apoi supuse unui proces de hidratare, lamele fiind trecute 

timp de 10 minute prin băi individuale de alcool, soluțiile de alcool având concentrații, respectiv 

de 100%, 96%, 80%, 70%, pentru a elimina solventul parafinei. Fiecăre baie de alcool a fost 

însoțită de o baie cu apă distilată, timp de 10 minute pentru a rehidrata secțiunile. 

 După deparafinare și hidratare secțiunile sunt pregătite pentru a fi colorate.  

2.2.3. Metode de colorare a preparatelor histologice 

Metode morfologice 

Profilul histopatologic a fost stabilit în urma colorării secțiunilor cu hematoxilină- eozină. 

Colorarea morfologică a fost efectuată utilizând automatul Leica Autostainer XL (Leica Biosystem 
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Newcastle Ltd, Balliol Business Park West, Benton Lane, New Castle Upon Tyne NE 12 EW, 

United Kingdom) și a cuprins succesiv etapele descrise în tabelul 2.1.  

 Tabelul 2.1. Etapele colorației morfologice (hematoxilină-eozină) 

Nr. d/o Etape Substanța utilizată Timp 
1. colorare hematoxilină Harris 5 minute 
2. spălare apă curentă 20 secunde 
3. spălare apă curentă 8 minute 
4. colorare eozină 30 secunde 
5. spălare apă distilată 15 secunde 
6. spălare apă distilată 15 secunde 
7. deshidratare alcool etilic absolut (baie) 15 secunde 
8. deshidratare alcool etilic absolut (baie) 5 minute 
9. uscare aer 5 minute 

10. clarificare benzen 10 minute 
11. montare automată   

 

 La finalul colorării, lamele au fost montate cu ajutorul automatului Leica CV Mount (Leica 

Biosystem Newcastle Ltd, New Castle Upon Tyne NE 12 EW, United Kingdom). 

Evaluarea pieselor colorate morfologic a fost urmată de selecția cazurilor pentru colorațiile 

histochimice și imunohistochimice.  

Metode histochimice 

 Colorația tricromă Masson a fost realizată pentru evaluarea țesutului conjunctiv. Dupa 

deparafinare și deshidratare în benzen și alcool, tehnica colorării a presupus tratarea lamelor cu:  

- hematoxilină ferică timp de 3-5 minute; 

- apă curentă, două băi, timp de 5 minute fiecare; 

- soluție colorantă A (fuxină acidă) timp de 3 minute; 

- apă distilată, două băi, una cu trecere rapidă, cealaltă 5 minute; 

- acid fosfotungstic timp de 5minute;  

- soluție colorantă B (albastru de anilină) timp de 10 minute; 

- apă acetifiată, timp de 2 minute; 

- alcool absolut, 2 băi, una cu trecere rapidă, alta 5 minute.  

Lamele au fost ulterior uscate, clarefiate în benzen timp de 10 minute și montate în mod 

automat. Cei trei coloranți folosiți – hematoxilina, fuxina acidă și albastru de anilină, au dat culori 

diferite fibrelor de colagen, citoplasmei și nucleilor. Fibrele de colagen s-au colorat în albastru 

intens, nucleii – în negru, citoplasma celulelor și fibrele musculare netede – în roșu.  



52 
 

Colorația cu orceină a fost realizată în vederea evidențierii elastinei din fibrele elastice. 

Realizarea tehnicii a presupus, după deparafinarea și hidratarea lamelor, succesiunea urmatoarelor 

etape: 

- permanganat de potasiu de 0,15% timp de 5 minute; 

- dubla clătire în apa distilată; 

- decolorare în acid oxalic de 1,5 % timp de 10-15 secunde; 

- clătire sub apă de robinet timp de 1 minut; 

- spălare dublă în apă distilată; 

- spălare dublă în alcool etilic de 95%; 

- orceină timp de 3 ore la temperatura de 58°C; 

- spălare dublă în alcool de 95%; 

- spălare dublă în alcool de 100%; 

- tripla clarifiere în xilen; 

- montare. 

 Fibrele elastice colorate cu orceină au devenit cafeniu-roșcate.  

 Impregnarea argentică Gömöri a presupus evaluarea fibrelor reticulare din grosimea 

membranelor bazale și a inclus următoarele etape: 

- permanganat de potasiu (0,25 în 100 ml de apă);  

- acid oxalic;  

- sulfat feroamoniacal; 

- formalină 10%; 

- tiosulfat de sodiu 5%. 

Folosind metoda electivă de impregnare argentică Gömöri fibrele reticulare au apărut 

colorate în negru, cele de colagen în roșu-purpuriu. 

Metode imunohistochimice 

Tehnica imunohistochimică a debutat cu deparafinarea secțiunilor venelor în băi 

succesive de xilen, a continuat cu rehidratarea lor în băi de alcool în concentrații descrescătoare 

(100%, 96%, 80%, 70%) și în apă distilată.  

A urmat blocarea activității peroxidazei endogene cu peroxid de hidrogen de 3% timp de 

5 minute. Următorul pas a fost aplicarea pe lame a anticorpului primar pe o durată de 30 minute, 

apoi a anticorpilor secundari și terțiari timp de 8 minute fiecare.  

Demascarea și localizarea antigenilor a fost realizata cu ajutorul sistemului Bond Polymer 

Refine Detection System. Acesta a inclus: Post Primary (15 ml) Rabit Anti-Mouse IgG (<10 

µg/mL) conținand ser animal de 10% (v/v) în soluție tamponată de trifosfat sodic și 0,09% ProClin 
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950; Polymer (30 ml) Anti-Rabbit Poly-HRP-IgG (<25 µg/ml) conținând ser animal de 10% (v/v) 

în soluție tamponată de trifosfat sodic și 0,09% ProClin 950. 

Pentru vizualizare, în calitate de cromogen a fost folosită 3,3 diamino-benzidină (DAB), 

iar contracolorarea a fost realizată cu ajutorul hematoxilinei, aplicată timp de 5 minute.  

Procedeele de deparafinare, demascare și vizualizare au fost realizate utilizând automatul 

Leica Bond-Max (Leica Biosystems, Newcastle uponTyne, UK). Soluțiile utilizate pentru 

demascare au fost Bond Epitope Retrieval Solution 1 și 2, soluții cu pH6 și pH9 (Leica Biosystems, 

Newcastle Ltd, Newcastle UponTyne NE 12 8EW, UK). 

A urmat introducerea secțiunilor în alcool absolut, uscarea acestora și clarificarea în 

benzen. Montarea a fost realizată în mod automat cu ajutorul Leica CV Mount, folosind un mediu 

de montare permanent, de tipul Entellan.  

În tabelul 2.2. sunt redate detaliile referitoare la tehnica imunohistochimică a principalilor 

anticorpi folosiți pentru acest studiu. 

Tabelul 2.2. Anticorpii utilizați pentru tehnica imunohistochimică 

Anticorpul Producător Clona Diluție Sistem de 
detecție 

Demascare 
antigen 

Incubare cu 
anticorp 
primar 

CD34 Leica 
Biosystem 
Newcastle 
Ltd, 
Newcastle 
Upon 
Tyne, UK 

QBEnd 10 prediluat Bond 
Polymer 
Refine 
Detection 
System 
(Leica 
Biosystems, 
Newcastle 
Upon 
Tyne, UK), 
15 minute 

Soluție 
demascare 
pH 9, Bond 
Epitope 
Retrieval 
Solution 2, 
(Leica 
Biosystems, 
Newcastle 
UponTyne, 
UK) - 20 
minute 

30 minute, 
temperatura 
camerei 

S100 Leica 
Biosystem 
Newcastle 
Ltd, 
Newcastle 
Upon 
Tyne, UK 

policlonal prediluat Bond 
Polymer 
Refine 
Detection 
System 
(Leica 
Biosystems, 
Newcastle 
Upon 
Tyne, UK), 
15 minute 

Bond 
Enzyme 1 
Leica 
Biosystem 
Newcastle 
Ltd, 
Newcastle 
Upon 
Tyne, UK, 
10 minute 

30 minute, 
temperatura 
camerei 
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Anticorpul Producător Clona Diluție Sistem de 
detecție 

Demascare 
antigen 

Incubare cu 
anticorp 
primar 

SMA 
(actina de 
tip muschi 
neted) 

Leica 
Biosystem 
Newcastle 
Ltd, 
Newcastle 
Upon 
Tyne, UK 

Alfa sma-1 prediluat Bond 
Polymer 
Refine 
Detection 
System 
(Leica 
Biosystems, 
Newcastle 
Upon 
Tyne, UK), 
15 minute 

Soluție 
demascare 
cu pH 6, 
Bond 
Epitope 
Retrieval 
Solution 1, 
(Leica 
Biosystems, 
Newcastle 
Upon Tyne, 
UK), 5 
minute 

30 minute, 
temperatura 
camerei 

Ki67 Leica 
Biosystem 
Newcastle 
Ltd, 
Newcastle 
Upon 
Tyne, UK 

MM1 prediluat Bond 
Polymer 
Refine 
Detection 
System 
(Leica 
Biosystems, 
Newcastle 
Upon 
Tyne, UK), 
15 minute 

Soluție 
demascare 
cu pH 9, 
Bond 
Epitope 
Retrieval 
Solution 2, 
(Leica 
Biosystems, 
Newcastle 
Upon Tyne, 
UK), 20 
minute 

30 minute, 
temperatura 
camerei 

Cazurile selectate pentru tehnica imunohistochimică au fost colorate prin metode simple si 

duble de imunohistochimie. Dublele imunoreacții au fost: CD34/ SMA și CD34/ Ki67. După 

demascarea cu soluție pH9, 20 minute și blocarea peroxidazei endogene, timp de 5 minute, s-a 

realizat incubarea cu anticorpii primari CD34 pentru prima reacție, și, respectiv Ki67 pentru cea 

de-a doua. Aceasta a fost urmată de vizualizare cu ajutorul sistemului Bond Polymer Refine 

Detection System. Etapa a fost succedată de aplicarea cromogenului, fără contracolorare. 

Ulterior, pe lame au fost aplicați anticorpii primari: α-SMA pentru prima reacție, și 

respectiv CD34 pentru a doua recație și componentele celui de-al doilea sistem de vizualizare, 

bazat pe fosfataza alcalină – Bond Polymer Refine Red Detection System (Leica Biosystem 

Newcastle Ltd, Newcastle Upon Tyne, UK). Acesta cuprinde: Post Primary AP (15 ml) Rabbit 

Anti-Mouse IgG (<10 µg/ml) în soluție tamponată de trifosfat sodic conținând 10% (v/v) ser 

animal și 0,09% ProClin 950; Polymer AP (15ml) Poly-AP Anti-Rabbit IgG (<25 µg/ml) în soluție 

tamponată de trifosfat sodic conținând 10% (v/v) ser animal și 0,09% ProcClin 950; Red Part A 

(4,5 ml) activator conținând 0,05% ProClin 950; Red Part B (1 ml) substrat; Red Part C (1ml) 

substrat; Red Part D (32 ml) soluție tamponată conținând 0,5% ProClin 950; Hematoxilină (15 ml) 
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<0,1% hematoxilină. Anticorpii secundari și terțiari au fost aplicați timp de 8 minute fiecare. La 

finalul reacției s-a realizat contracolorarea cu hematoxilină.  

 2.2.4. Metode de cuantificare celulară 

Din punct de vedere imunohistochimic în studiu au fost incluse cazurile care au prezentat 

expresie citoplasmatică (S100, CD34, SMA) și nucleară (Ki67). Proliferarea endotelială a fost 

cuantificată în celulele în care s-a observat co-expresia CD34/Ki67. Indicele de proliferare a 

celulelor endoteliale a fost determinat la o mărire de ob. ×40. Indicele a fost calculat ca procentul 

nucleelor celulelor endoteliale colorate cu Ki-67 care au avut, de asemenea, o colorare 

citoplasmatică pozitivă concomitentă în celule CD34-pozitive. 

Densitatea vasculară medie a fost evaluată prin numărarea vaselor marcate 

imunohistochimic cu anticorpii CD34 și α-SMA. Au fost considerate vase mature cele cu expresia 

CD34+/ SMA+ și imature cele de tip CD34+/SMA-. Celulele colorate în roșu, singure sau în 

cuiburi, separate clar una de alta, cu sau fără lumen au fost considerate microvase și numărate. 

Calculul s-a efectuat după metoda hot-spot, alegându-se trei câmpuri microscopice cu densitate 

vasculară maximă, media aritmetică a cărora, divizată la suprafața câmpului de mare putere 

(0,0625 mm2), a constituit rezultatul final pentru fiecare caz aparte. 

Filetele nervoase S100 pozitive au fost numărate manual în trei câmpuri consecutive cu 

obiectivul ×40, media aritmetică a cărora a constituit rezultatul final pentru fiecare caz aparte. 

Analiza și prelucrarea imaginilor a fost făcută cu ajutorul microscopului Axiocam 506 

color, Zeiss, Jena, Germania. 
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3. STUDIUL MACROSCOPIC AL VENELOR SAFENE 

 Sistemul venos superficial al membrelor inferioare cuprinde venele safene și sistemul 

venos extrasafenian. Ambele vene safene mare și mică își au originea la nivelul arcului venos 

dorsal al piciorului, extremitățile medială și laterală ale căruia continuă proximal cu venele 

marginale medială și laterală.  

 Vena safenă mare, cu o lungime mult mai mare comparativ cu vena safenă mică, din punct 

de vedere topografic și pentru o mai detaliată descriere a fost divizată în cinci segmente: 1) de 

origine la nivelul arcului venos dorsal, 2) gambier, 3) genicular, 4) al coapsei (sau femural) și 5) 

joncțiunea safenofemurală (nivelul afluirii în vena femurală).  

 Paralel vena safenă mică a fost divizată în trei segmente: 1) de origine, 2) gambier, 3) 

nivelul afluirii în vena poplitee (joncțiunea safenopopliee). 

 3.1. Vena safenă mare, origine, traiect, afluire 

 Vena saphena magna (VSM), una din cele două colectoare venoase superficiale ale 

membrului inferior, prezintă o origine, un traiect cu trei segmente topografice (gambier, genicular 

și al coapsei) și un loc de afluire în sistemul venos profund. 

 Originea VSM era reprezentată de extremitatea medială a arcului venos dorsal al 

piciorului. La nivelul bazelor oaselor metatarsiene venele metatarsiene dorsale se unesc pentru a 

forma arcul venos dorsal al piciorului (arcus venosus dorsalis pedis). Arcul venos dorsal al 

piciorului, precum și extremitățile sale – venele marginale medială și laterală, sunt separate de 

plexul venos dorsal al piciorului (plexus venosus dorsalis pedis) printr-o fascie superficială 

destul de groasă, numită fascia saphena. Astfel, arcul venos dorsal al piciorului și venele marginale 

se situează în compartimentul safen, delimitat de fascia safenă și fascia dorsală a piciorului. La 

nivelul confluerii extremității mediale a arcului venos dorsal al piciorului cu vena digitalis dorsalis 

pedis prima se formează vena marginală medială (vena marginalis medialis), care urcă pe gambă 

anterior de maleola medială și continuă proximal cu VSM. O astfel de situație a fost constatată în 

19 cazuri (86,35%).  

 În alte 2 cazuri (9,1%) la nivelul fețelor dorsale ale ambelor picioare ale unuia și aceluiași 

cadavru de gen masculin, arcul venos dorsal al piciorului a fost dublu și a continuat proximal cu 

venele marginale mediale și laterale duble (figura 3.1). La extremitatea distală a maleolei mediale 

cele două vene marginale s-au unit pentru a forma un singur trunchi venos, care a coninuat 

proximal cu VSM, iar cele două vene marginale laterale s-au unit caudal de maleola laterală pentru 

a forma vena safenă mică.  
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Fig. 3.1. Arc venos dorsal dublu al piciorului (săgeți), ce continuă proximal cu două venae 
marginales mediales (VMM) și două venae marginales laterales (VML). (obiect macroscopic, 

genul masculin) 

 

Fig. 3.2. Lipsa arcului venos dorsal al piciorului. A) Două vene marginale mediale la nivelul 
feței dorsale a piciorului; B) Două vene marginale mediale la nivelul gleznei, cu o venă 

comunicantă între ele, care primește o venă perforantă dorsală (DP) a gleznei; C) Două vene 
safene mari în treimea distală a gambei; D) Două vene safene mari confluează în treimea 

proximală a gambei. 
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 Într-un singur caz (4,55%) arcul venos dorsal al piciorului a lipsit, iar două vene 

metatarsiene dorsale au continuat proximal cu două vene marginale mediale, care, la rândul lor, 

au continuat la nivelul gambei cu VSM dublă (figura 3.2). 

 Vena perforantă a spațiului intermetatarsian I, prezentă în toate cazurile studiate, a 

cărei diametru mediu a fost de 4 mm, a conectat arcul venos dorsal al piciorului cu sistemul venos 

profund (arcul venos plantar), și a continuat proximal pe fața dorsală a piciorului cu venae dorsales 

pedis, vene satelite ale arterei dorsale a piciorului. 

 Analizând cele două cazuri de arc venos dorsal dublu, s-a observat că vena perforantă a 

spațiului intermetatarsian I, într-un caz era conectată la ambele arcuri printr-o anastomoză sub un 

unghi deschis cranial și medial, în celălalt caz era conectată doar la arcul venos proximal (figura 

3.3). 

 
Fig. 3.3. Vena perforantă a spațiului intermetatarsian I (săgeată) 

 Vena marginală medială, la rândul ei, primea 3-4 vene perforante mediale ale piciorului, 

care uneau vena marginală medială cu venele plantare mediale. Din punct de vedere topografic ele 

au fost divizate în vene perforante maleolară (sau talară), naviculară și cuneală.  

 La nivelul gleznei vena marginală medială primea o venă perforantă dorsală a gleznei 

care unea vena sus-numită cu una din venele tibiale anterioare sau/și cu una din venele dorsale ale 

piciorului (figura 3.4). Astfel, originea VSM a reprezentat unirea a trei rădăcini: vena marginală 

medială, vena peforantă maleolară (una din venele perforante mediale ale piciorului) și vena 

perforantă dorsală a gleznei. 
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Fig. 3.4. Vena marginală medială și venele perforante mediale ale piciorului. AVD – arcus 
venosus dorsalis pedis; VMM – vena marginalis medialis; PM – vene perforante mediale ale 
piciorului (PMm – vena perforană maleolară, PMn – vena perforantă naviculară, PMc – vena 
perforantă cuneală); PD – vena perforantă dorsală a gleznei; PTM – venă perforantă tarsală 
medială (perforanta Kistner); VSM – vena saphena magna; VSMAPc – vena saphena magna 
accessoria posterior cruris; VSMASc –vena saphena magna accessoria superficialis cruris. 

 Segmentul gambier al VSM urca anterior de maleola medială, între aceasta și tendonul 

mușchiului tibial anterior, apoi continua pe fața medială a gambei de-a lungul marginii mediale a 

tibiei. În regiunea gambei, nervul safen, ramură senzitivă a nervului femural, cobora de-a lungul 

marginii tibiale mediale alături de VSM, imediat posterior de această, cele două structuri fiind 

situate foarte aproape una de alta. La acest nivel nervul poate fi lezat în caz de stripping al VSM 

sau recoltare a ultimei în calitate de grefă pentru bypass-ul coronarian.  

 În treimea proximală a gambei nervul safen se situa mai profund în raport cu VSM, fiind 

separat de ultima printr-o cantitate variabilă de țesut adipos. În treimea medie a gambei această 

distanță era minimă, iar în treimea distală a gambei nervul safen lansa două ramuri: una se termina 

la nivelul gleznei, cea de-a două trecea anterior de maleola medială alături de VSM. 

 Diametrul VSM în segmentul gambier a avut o valoare de 3±0,8 mm (IÎ 95% [2,6-3,37]) 

și s-a situat în intervalul de la 1 mm la 4 mm. 

 Studiind segmentul gambier a 22 de vene safene mari am constatat că în 6 cazuri (27,25%) 

VSM a fost unică, solitară, într-un caz (4,55%) a fost dublă (în regiunea gambei), iar în celelalte 

15 cazuri (68,2%) rămase a fost însoțită de vene safene accesorii (figura 3.5). Printre tributarele 

segmentului gambier al VSM s-au numărat: 1) vena safenă mare accesorie anterioară a gambei (11 
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membre), 2) vena safenă mare accesorie posterioară a gambei (13 membre) și în sfârșit, 3) vena 

safenă mare accesorie superficială a gambei (2 membre) (tabelul 3.1). 

Tabelul 3.1. Incidența venelor safene accesorii în regiunea gambei 

Nr.d/o Vene safene accesorii La dreapta La stânga Total 
bărbat femeie bărbat femeie 

1. VSMAAc  
(arc venos anterior) 

6 - 4 1 11 cazuri 

2. VSMAPc 
(arc venos posterior) 

5 - 6 2 13 cazuri 

3. VSMASc 1 - 1 - 2 cazuri 

Fig. 3.5. Vena safenă mare solitară (A), dublă (B) și însoțită de vene safene accesorii (C). 
VSM – vena saphena magna; VSMAAc – vena saphena magna accessoria anterior cruris 

 Vena safena mare accesorie anterioară a gambei (vena saphena magna accessoria 

anterior cruris, VSMAAc) numită anterior arc venos anterior (vena arcuata cruris anterior) cu 

origine pe fața dorsală a piciorului, în plexul venos dorsal sau în arcul venos dorsal, urca pe fața 

anterioară a gleznei spre gambă, în treimea distală a căreia intersecta tibia dinspre lateral spre 

medial și, în sfârșit, în treimea proximală a gambei se vărsa în VSM.  

 Prezentă în 11 cazuri (50%) (IÎ 95% [31,8-72,7]), printre care în două cazuri (9,1%) 

VSMAAc a fost unica vena safenă accesorie în regiunea gambei, în alte 8 cazuri (36,35%) 

VSMAAc a fost prezentă concomitent cu vena safenă mare accesorie posterioară a gambei, iar 

într-un caz (4,55%), la nivelul gambei, au fost relevate trei vene safene accesorii (anterioară, 
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posterioară și superficială). Cele trei vene safene accesorii s-au situat epifascial fiind delimitate de 

VSM prin fascia saphenă. 

 Vena safenă mare accesorie posterioară a gambei (vena saphena magna accessoria 

posterior cruris, VSMAPc), cunoscută anterior sub numele de arc venos posterior (vena arcuata 

cruris posterior) sau vena lui Leonardo (după numele lui Leonardo Da Vinci), a debutat posterior 

de maleola medială și a urcat proximal de-a lungul liniei Linton (la 2-4 cm posterior de marginea 

medială a tibiei) și, în sfârșit, în treimea proximală a gambei s-a vărsat în VSM.  

 Situată epifascial, VSMAPc a fost prezentă în 13 cazuri (59,1%) (IÎ 95% [40,9-81,8]): în 3 

cazuri (13,65%) fiind unica venă safenă accesorie; ambele vene safene accesorii (anterioară și 

posterioară) existând concomitent la 8 membre inferioare (36,35%); într-un caz (4,55%) VSMAPc 

a fost însoțită de vena safenă accesorie superficială a gambei, iar într-un caz (4,55%) la nivelul 

gambei au fost prezente trei vene safene accesorii (anterioară, posterioară și superficială) (figura 

3.6). 

Fig. 3.6. Segmentul gambier al venei safene mari și afluenții ei. VSM – vena saphena magna; 
VSP – vena saphena parva; VSMAAc – vena saphena magna accessoria anterior cruris; 

VSMAPc – vena saphena magna accessoria posterior cruris; VSMASc – vena saphena magna 
accessoria superficialis cruris. 

 Cele mai importante vene perforante din punct de vedere clinic uneau vena lui Leonardo 

cu venele tibiale posterioare și erau situate de-a lungul liniei Linton (figura 3.7): perforantă medială 

a gleznei sau perforanta Kuster; perforantele tibiale posterioare sau perforantele Cockett I, II și III; 

perforanta paratibială medială sau perforanta Sherman. Severitatea bolii varicoase este strâns 
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legată de afectarea valvulelor venelor perforante, majoritatea valvulelor incompetente aparținând 

perforantelor Cockett. 

 
Fig. 3.7. Perforante mediale ale gleznei și gambei. PTM – vena perforans tarsalis medialis 

(perforanta Kistner); PTP – venae perforantes tibiales posteriores (perforantele Cockett). 

 

Fig. 3.8. Vena safenă mare accesorie superficială a gambei, cu origine într-o venă 
comunicantă, afluent al venei safene mari accesorii superficiale a coapsei. VSM – vena 

saphena magna; VSMAPc – vena saphena magna accessoria posterior cruris; VSMASc – vena 
saphena magna accessoria superficialis cruris; VSMASf – vena saphena magna accessoria 

superficialis femoris. 
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 Vena safenă mare accesorie superficială a gambei (vena saphena magna accessoria 

superficialis cruris, VSMASc) a fost prezentă în două cazuri (9,1%) (IÎ 95% [0,0-22,7]), în ambele 

cazuri având origine într-o vena comunicantă, care unea VSM cu VSMAPc. În aceste două cazuri, 

VSMAPc sau vena lui Leonardo, cu origine pe ambele laturi ale tendonului lui Achile, în treimea 

medie a gambei, s-a vărsat în VSP. În schimb, VSMASc a urcat epifascial, pe fața medială a 

gambei, paralel și la 0,5-1 cm posterior de VSM, între cele două vene existând 1-2 vene 

comunicante (figura 3.8). În sfârșit, VSMASc ajunsă în regiunea coapsei într-un caz s-a vărsat în 

vena safenă mare accesorie superficială a coapsei (VSMASf), în alt caz a continuat în calitate de 

venă safenă accesorie superficială a coapsei și s-a vărsat în VSM, distal de joncțiunea 

safenopoplitee. 

 Dacă venele perforante din treimea distală și medie a gambei erau de cele mai dese ori 

conectate la VSMAPc, atunci venele perforante din treimea proximală a gambei se uneau 

nemijlocit cu trunchiul venei safene mari. În toate cazurile evaluate au fost identificate venele 

perforante paratibiale (perforantele Boyd), care conectau VSM la venele tibiale posterioare (figura 

3.9). 

 
Fig. 3.9. Vene perforante în treimea proximală a gambei. VSM – vena saphena magna; 

VSMAAc – vena saphena magna accessoria anterior cruris; PPT – vena perforans paratibialis 
(perforanta Boyd) 

 Astfel, duplicitatea segmentului gambier al VSM a fost stabilită în 4,55% din cazuri (IÎ 

95% [0,0-13,6]), iar vene safene accesorii alăturate trunchiului VSM au fost evidențiate în 68,2% 
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din cazuri, cel mai frecvent fiind identificată prezența concomitentă a venelor safene accesorii 

anterioară și posterioară (36,35%) (tabelul 3.2). 

Tabelul 3.2. Variabilitatea segmentului gambier al VSM 

VSM solitară VSM dublă 
 

VSM însoțită de vene safene accesorii 

6 cazuri  
(27,25%) 

1 caz 
(4,55%) 

15 cazuri (68,2%) 
2 (9,1%) 3 (13,65%) 8 (36,35%) 1 (4,55%) 1 (4,55%) 

VSMAAc VSMAPc VSMAAc, 
VSMAPc 

VSMAPc, 
VSMASc 

VSMAAc, 
VSMAPc, 
VSMASc 

 Segmentul genicular al VSM, un segment scurt, care urca cranial posterior de condilii 

mediali ai tibiei și femurului și se situa la acest nivel la scurtă distanță de vena safenă mică (vena 

saphena parva, VSP). Astfel, la acest nivel, dar și în treimea proximală a gambei, între VSM și 

VSP existau 1-2 vene de legătură – vene intersafeniene (figura 3.10). 

 
Fig. 3.10. Vene intersafeniene între vena saphena magna (VSM) și vena saphena parva 

(VSP). 

 La nivelul articulației genunchiului au fost relevate de la una până la trei vene safene mari. 

În 14 cazuri (63,7%) VSM a fost unică la acest nivel, în alte 3 cazuri (13,6%) – dublă, VSM 

dedublându-se la nivelul tuberozității tibiale, urca posterior de condilii mediali ai tibiei și 

femurului, apoi cranial pe coapsă, fiind dublă și la nivelul coapsei și, în sfârșit, în alte 5 cazuri 

(22,7%) a fost însoțită de 1-2 vene safene accesorii (tabelul 3.3). 
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Tabelul 3.3. Variabilitatea segmentului genicular al VSM 

VSM solitară VSM dublă VSM însoțită de vene safene accesorii 
14 cazuri  
(63,7%) 

3 cazuri 
(13,6%) 

5 cazuri (22,7%) 
3 (13,6%) 1 (4,55%) 1 (4,55%) 
VSMAAc VSMASc VSMASc, 

VSMASf 

 Segmentul femural (al coapsei) al VSM urca cranial pe fața anteromedială a coapsei spre 

triunghiul Scarpa, apoi străbătea fascia cribrosa, hiatul safen al fasciei late și se vărsa în vena 

femurală, formând joncțiunea safenofemurală (JSF). Segmentul situat între valvula terminală și 

cea preterminală ale VSM, numit confluens venosus subinguinalis, a primit următorii afluenți: 

vena circumflexă iliacă superficială în 72,7%, vena epigastrică superficială în 68,2%, vena 

pudendă externă superficială în 68,2%, vena pudendă externă profundă în 9,1%, vena saphena 

magna accessoria anterior femoris (VSMAAf) în 40,9%, vena saphena magna accessoria 

superficialis femoris (VSMASf) în 4,55%. Într-un caz VSMASf s-a vărsat în VSM evident distal 

de JSF, la fel și vena saphena magna accessoria posterior femoris (VSMAPf) identificată în 68,2% 

cazuri. 

 Segmentul femural al VSM era însoțit, în majoritatea cazurilor, de ramus cutaneus femoris 

anterior de la nervul femural, o relație strânsă între cele două structuri fiind atestată în treimea 

proximală și/sau medie ale coapsei. După debut, ramura cutanată anterioară perfora mușchiul 

sartorius, apoi fascia lata (în treimea proximală) și se alătura venei, având un traiect paralel cu ea 

pe o lungime limitată. Într-un singur caz, ramura cutanată a nervului obturator s-a alăturat VSM 

în treimea medie a coapsei. 

 În 9 cazuri (40,9%) VSM a fost unică la nivelul coapsei, iar în alte 3 cazuri (13,6%) s-a 

dedublat la nivelul tuberozității tibiale, fiind dublă și pe tot parcursul coapsei, între cele două vene 

safene existând 1-2 vene comunicante. În 10 cazuri (45,5%) la nivelul coapsei VSM era însoțită 

de vene safene accesorii anterioară și/sau superficială (tabelul 3.4). 

Tabelul 3.4. Variabilitatea segmentului femural al VSM și incidența venelor safene 
accesorii la nivelul coapsei 

VSM solitară VSM dublă 
 

VSM însoțită de vene safene accesorii  
anterioară și/sau superficială 

9 cazuri  
(40,9%) 

3 cazuri 
(13,6%) 

10 cazuri (45,5%) 
8 (36,4%) 1 (4,55%) 1 (4,55%) 
VSMAAf VSMAAf, VSMASf VSMASf 

 În cazul venelor safene duble, precum și în cazul venei safene accesorii anterioare, 

confluens venosus subinguinalis avea aspectul „steluței venoase” descrise de Paturet (figura 3.11).  
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 La nivelul coapsei diametrul VSM avea o valoare de 3,77±0,68 mm (IÎ 95% [3,47-4,1]), 

valorile minime fiind de 2,5 mm, iar cele maxime de 5 mm. 

 
Fig. 3.11. „Steaua venoasă” a lui Paturet. 1 – vena saphena magna; 2 – vena saphena magna 

accessoria anterior femoris; 3 – vena circumflexa ilium superficialis; 4 – vena epigastrica 
superficialis; 5 – vena pudenda externa superficialis; 6 – nervus femoralis; 7 – arteria femoralis; 

8 – vena femoralis. 

 Joncțiunea safenofemurală (junctio saphenofemoralis, JSF) reprezintă nivelul de afluire 

a VSM în vena femurală. Una din caracteristicele JSF este fixitatea ei anatomică, iar raporturile ei 

cu spina iliaca anterior superior (SIAS), cu tuberculum pubicum (TP) și cu mijlocul ligamentului 

inghinal sunt importante din punct de vedere clinic pentru reperarea crosei safenei mari și 

efectuarea crosectomiei în caz de boală varicoasă (figura 3.12).  

 Distanța de la SIAS și până la JSF a prezentat valoarea de 12,2±1,15 cm (IÎ 95% [11,63-

12,77]), distanța de la TP și până la JSF era de 4,1±0,76 cm (IÎ 95% [3,77-4,47]), iar distanța de 

la mijlocul ligamentului inghinal și până la JSF avea valoarea medie de 4,2±1,07 cm (IÎ 95% [3,67-

4,73]) (tabelul 3.5). 

 În proximitatea JSF diametrul VSM avea o valoare de 4,87±2,16 mm (IÎ 95% [4-6,1]), 

valorile minime fiind de 3 mm, iar cele maxime de 12 mm. 

Tabelul 3.5. Valorile medii ale distanțelor de la joncțiunea safenofemurală până la reperele 
anatomice adiacente 

Distanța Valoarea medie ± DS (cm) Intervale (cm) 
de la JSF până la SIAS 12,2±1,15  10,5-14 
de la JSF până la TP 4,1±0,76  3-6 
de la JSF până la mij. lig. ing. 4,2±1,07 2,5-6 
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Fig. 3.12. Distanțele de la joncțiunea safenofemurală până la reperele anatomice din 
preajmă. SIAS – spina iliaca anterior superior; TP – tuberculum pubicum, mij. lig. in. – 

mijlocul ligamentului inghinal. 

 3.2. Vena safenă mică, origine, traiect, afluire 

 Vena saphena parva (VSP), la rândul său, prezenta o origine pe fața dorsală a piciorului, 

un traiect ascendent pe fața posterioară a gambei și un loc de vărsare la nivelul venei poplitee sau 

la nivelul venelor profunde ale coapsei. 

 Originea VSP a fost studiată doar la 18 din cele 24 de vene safene mici incluse în studiu. 

Vena marginală laterală cu originea la nivelul extremității laterale a arcului venos dorsal al 

piciorului a fost prezentă în toate cazurile studiate, ba mai mult, la două membre inferioare ale 

unui singur cadavru vena marginală laterală a fost dublă, cu origine în arcul venos dorsal dublu 

(figura 3.1).  

 Cu excepția acelor două cazuri (11%) în care cele două vene marginale laterale se uneau 

pentru a forma VSP, în restul cazurilor (89%) vena marginală laterală se dedubla anterior de 

maleola laterală, iar cele două vene rezultate înconjurau maleola pe circumferință (caudal și 

cranial) pentru a forma un plex (peri)maleolar, ca apoi, în spatele maleolei laterale cele două vene 

să se unească din nou pentru a forma VSP (figura 3.13).  

 Venele perforante laterale ale piciorului, cu orgine în venele plantare laterale, în cazuri 

unitare se vărsau nemijlocit în vena marginală laterală, în cele mai numeroase cazuri ele se uneau 

pentru a forma un trunchi comun, situat pe fața dorsală a piciorului, trunchiul având un traiect 

paralel, dar mai lateral de vena marginală laterală. Acest trunchi, însoțit de n. cutaneus dorsalis 

lateralis, cu un diametru mai mare decât vena marginală laterală, reprezenta principală sursă de 



68 
 

formare a VSP. Trunchiul comun al perforantelor laterale ale piciorului rezulta din confluerea a 

două vene perforante: perforantă calcaneană și perforantă cuboidiană (sau intertendinoasă), ultima 

fiind situată între tendoanele mușchilor peronieri lung și scurt (figura 3.14). Printre cele 18 vene 

safene mici ale căror origine a fost studiată, un trunchi comun al perforantelor laterale ale 

piciorului a fost prezent în 12 cazuri (66,7%). 

 

Fig. 3.13. Originea venei safene mici. VSP – vena saphena parva; VML – vena marginalis 
lateralis, PM – plexus malleolaris (lateralis); PL – perforante laterale ale piciorului. 

 

Fig. 3.14. Trunchi comun al venelor perforante laterale ale piciorului ca sursă de formare a 
venei safene mici. AVD – arcus venosus dorsalis pedis; VML – vena marginalis lateralis; PM – 
plexus malleolaris (lateralis); trunchi comun al PL – trunchi comun al perforantelor laterale ale 
piciorului; PLc – perforantă laterală cuboidiană (intertendinoasă);VSP – vena saphena parva. 
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 În unele cazuri plexul maleolar lateral era conectat atât la rețeaua venoasă dorsală a 

piciorului, cât și, prin intermediul venelor perforante dorsale ale gleznei, la venele peroniere 

(fibulare) și venele tibiale anterioare (figura 3.15). 

 Segmentul gambier al VSP urca posterior de maleola laterală, între ea și tendonul lui 

Achile, apoi de-a lungul marginii laterale a tendonului calcanean. La limita între tendonul și 

porțiunea musculară a tricepsului sural VSP se plasa la mijlocul feței posterioare a gambei și, în 

sfârșit, urca cranial de-a lungul șanțului dintre cele două capete ale gastrocnemianului spre fosa 

poplitee. 

 
Fig. 3.15. Conexiunile plexului maleolar lateral cu rețeaua venoasă dorsală a piciorului, iar 

prin intermediul venelor perforante dorsale ale gleznei cu venele fibulare și tibiale 
anterioare. VSP – vena saphena parva;VML – vena marginalis lateralis; PM – plexus 

malleolaris (lateralis); RVD – rete venosum dorsale pedis; tr. comun al PL – trunchi comun al 
perforantelor laterale ale piciorului; PD – perforante dorsale ale gleznei. 

 În treimea proximală a gambei VSP era însoțită de n. cutaneus surae medialis, ramură a 

nervului tibial, cele două formațiuni fiind separate de fascia musculară, fascia cruris. În treimea 

medie a gambei nervul sural, format prin unirea nervului cutanat sural medial cu nervul cutanat 

sural lateral, ultimul ramură de la nervul fibular comun, perfora fascia musculară și cobora anterior 

de venă de-a lungul laturii laterale a tendonului calcanean. Datorită proximității celor două 

structuri procedurile care implică VSP pot duce la lezarea nervului sural. 

 La nivelul gambei diametrul VSP avea o valoare de 3,22±0,71 mm (IÎ 95% [2,78-3,61]), 

valorile minime fiind de 2 mm, iar cele maxime de 4 mm. 
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 Printre afluenții segmentului gambier al VSP se numărau vene perforante, VSMAPc și 

vene intersafeniene. Perforantele venei safene mici erau vene perforante directe și indirecte 

(musculare) (figura 3.16).  

 
Fig. 3.16. Perforantele directe și indirecte ale venei safene mici. VSP – vena saphena parva; 
VSM – vena saphena magna; VP – vena perforans (perforantă directă situată la 12 cm distanță 

de la sol, unea VSP cu venele fibulare); VPGc – venae perforantes gastocnemii (vene perforante 
indirecte); PM – plexus malleolaris (lateralis). 

 
Fig. 3.17. Vena intergemelară (perforanta May) unește vena safenă mică cu venele 
gastrocnemiene mediale. VSP – vena saphena parva; NT – nervus tibialis; VIg – vena 

intergemellaris; JSP – junctio saphenopoplitea; VP – vena poplitea. 
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 În treimea proximală a gambei, în 7 cazuri (29,2%), a fost notată prezența unei perforante 

– vena intergemellaris (perforanta May), care penetra fasia cruris, se situa între două capete ale 

gastrocnemianului, fiind însoțită la acest nivel de n. cutaneus surae medialis (ramură de la nervul 

tibial), ba mai mult, în două cazuri ea fiind însoțită și de o arteră safenă mică. Vena intergemelară 

la nivelul unghiului inferior al fosei poplitee se situa între trunchiul nervului tibial și nervul cutanat 

sural medial, în fosa poplitee vărsându-se în venele gastrocnemiene mediale (figura 3.17). 

 Concomitent cu nervul sural, satelit al VSP în treimea distală și medie a gambei, o atenție 

aparte am acordat și relațiilor VSP cu VSMAPc sau vena lui Leonardo. Vena safena mare accesorie 

posterioară a gambei, de obicei, afluent al VSM, având originea posterior de maleola medială, 

între ea și latura medială a tendonului lui Achile și fiind alimentată de perforantele Kistner și 

Cockett, urca proximal pe fața posterioară a gambei în imediata apropiere de VSP. 

 Prezentă în 13 cazuri (54,2%) VSMAPc urca paralel cu VSP în treimea distală și medie a 

gambei, între ele existând numeroase anastomoze (vene comunicante), ca apoi în treimea 

proximală VSMAPc să înconjoare medial gamba și să aflueze în VSM (figura 3.18).  

 

Fig. 3.18. Raporturi anatomice intime dintre vena safenă mică și vena safena mare 
accesorie posterioară a gambei (sau vena lui Leonardo). VSP – vena saphena parva; VSM – 

vena saphena magna; VSMAPc – vena saphena magna accessoria posterior cruris. 

 În 4 din 13 cazuri, VSMAPc cu origine pe ambele laturi ale tendonului lui Achile, se vărsa 

în VSP – în două cazuri în treimea distală, într-un caz în treimea medie a gambei (figura 3.19), în 

cel de-al patrulea caz în treimea proximală a gambei.  
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 În 6 cazuri (25%), între segmentul gambier al VSP și segmentele gambier și genicular ale 

VSM au fost relevate 1-2 vene intersafeniene. În 4 cazuri a fost observată câte o venă 

intersafeniană care conecta cele două vene safene mare și mică în treimea medie a gambei, în alte 

2 cazuri au fost depistate două vene intersafeniene care uneau venele safene în treimea proximală 

a gambei (figurile 3.6, 3.11, 3.18).  

 

Fig. 3.19. Vena safenă mare accesorie posterioară a gambei, afluent al venei safene mici. 
VSM – vena saphena magna; VSP – vena saphena parva; PM – plexus malleolaris (lateralis); 

VSMAPc – vena saphena magna accessoria posterior cruris; VIg – vena intergemellaris. 

 Pe parcursul studierii a 24 de vene safene mici au fost observate mai multe variante de 

afluire a VSP: 1) în vena poplitee, formând joncțiunea safenopoplitee (JSP); 2) în venele profunde 

ale coapsei, direct sau prin intermediul venelor perforante; 3) nemijlocit în VSM prin intermediul 

venei lui Giacomini și, în sfârșit, 4) în venele gastrocnemiene (figura 3.20).  

 În 11 cazuri (45,8%) VSP, ajunsă în fosa poplitee, perfora fascia poplitee, se incurba ventral 

devenind crosă și forma joncțiunea safenopoplite, în alte 12 cazuri (50%) urca proximal pe coapsă 

fără a avea conexiuni cu vena poplitee, iar într-un caz (4,2%) se vărsa în venele gastrocnemiene 

mediale fără a ajunge la vena poplitee.  

 În 5 (20,8%) din 11 cazuri VSP drena doar în vena poplitee formând joncțiunea 

safenopoplitee, în alte 6 cazuri (25%) VSP se diviza în două trunchiuri venoase – unul forma JSP, 

altul continua proximal pe fața posterioară a coapsei cu extensio cranialis venae saphenae parvae. 

Extensia cranială a VSP, prin intermediul venelor perforante indirecte – perforantelor 

posterolaterale și posteromediale ale coapsei, drena în venele musculare ale regiunii (venele 
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bicepsului femural, ale semitendinosului și ale semimembranosului) sau prin intermediul venei lui 

Giacomini drena în VSM.  

 

Fig. 3.20. Variante de afluire a VSP cu sau fără formarea joncțiunii safenopoplitee. VSP – 
vena saphena parva; VP – vena poplitea; JSP – junctio saphenopoplitea; VPF – vena profunda 

femoris; VSM – vena saphena magna. 

 În alte 12 cazuri (50%) VSP urca proximal pe coapsă fără a avea conexiuni cu vena 

poplitee: în 7 cazuri (29,2%) drena în VSM și/sau în venele musculare ale regiunii (prin 

intermediul perforantelor posterolaterale și posteromediale ale coapsei); în 3 cazuri (12,5%) 

continua doar cu vena lui Giacomini și drena în VSM; iar la 2 membre (8,3%) a unuia și același 

cadavru continua nemijlocit cu vena profunda femoris. 

 Într-un singur caz (4,2%) VSP a drenat în venele din regiunea gambei – în venele 

gastrocnemiene mediale, fără a ajunge în vena poplitee.  

 Extensio cranialis venae saphenae parvae a fost observată în 25% din cazuri concomitent 

cu JSP, în alte 50% din cazuri VSP continua proximal pe coapsă fără a avea conexiuni cu vena 

poplitee, astfel extensia cranială a fost atestată în 75% din cazuri. Vena lui Giacomini a fost 

prezentă în 6 cazuri (25%) și a reprezentat o anastomoză între cele două vene safene; situată la 

început pe fața posterioară a coapsei, în treimea medie sau proximală ea înconjura medial coapsa 

și se vărsa în VSM. 

 Luând în considerare prezența sau absența JSP am definit câteva tipuri de afluire a VSP 

[17-18]: 

o Tipul I: VSP se vărsa în vena poplitee formând JSP (5 cazuri, 20,8%); 
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o Tipul II: VSP se diviza în două trunchiuri venoase, unul drena în vena poplitee formând 

JSP, celălalt continua cranial pe coapsă cu extensio cranialis venae saphenae parvae (6 

cazuri, 25%); 

o Tipul III: VSP fără a forma JSP continua cranial pe coapsă cu extensio cranialis venae 

saphenae parvae (12 cazuri, 50%); 

o Tipul IV: VSP se vărsa în venele gastrocnemiene mediale din regiunea gambei fără a 

ajunge la vena poplitee (1 caz, 4,2%). 

 3.3. Discuții 

 Variabilitatea înaltă a venelor superficiale ale membrului inferior este un lucru obișnuit, 

inclusiv și variabilitatea modului lor de vărsare sau afluire. Lipsa cunoștințelor despre 

variabilitatea anatomică a sistemului venos superficial al membrului inferior poate fi cauza lezării 

accidentale și a hemoragiilor venoase în cazul intervențiilor chirurgicale vasculare. VSM rămâne 

o componentă esențială în bypass-ul coronarian; ea fiind utilizată de una singură sau în combinație 

cu grefe arteriale.  

 Aceste cunoștințe despre variabilitatea sistemului venos sunt importante atât pentru 

cardiochirurg și chirurgul vascular, cât și pentru studentul medic, cu atât mai mult că în manualele 

și tratatele de anatomie această informație nu este elucidată. 

 Pe parcursul ultimilor decenii au fost acumulate mai multe date despre morfologia 

sistemului venos al membrelor inferioare. Vena safena mare, cea mai lungă dintre venele corpului 

uman, este însoțită deseori de mai multe vene tributare, a căror semnificație clinică poate fi diferită 

– dedublarea venei safene mari sau o venă safenă accessorie [123, 242]; vena safenă mică, la rândul 

său, poate avea un traiect și/sau o vărsare neobișnuită. 

 Deși variantele venoase descrise in acest studiu confirmă în linii largi descrierile anterioare, 

există și unele diferențe între observațile noastre și cele descrise în literatură, care incontestabil 

completează informațiile existente. De exemplu, a fost stabilită duplicitatea (2 membre) și lipsa (1 

membru) arcului venos dorsal al piciorului, variantă care nu a fost menționată anterior în literatura 

de specialitate.  

 Arcul venos dorsal al piciorului, situat la nivelul extremităților proximale ale oaselor 

metatarsiene reprezintă originea venelor marginale medială și laterală. Din punct de vedere al 

hemodinamicii arcul venos dorsal al piciorului unește cele două vene safene (sistemul venos 

superficial) cu venele plantare ale piciorului (sistemul venos profund) prin intermediul venei 

perforante al spațiului intermetatarsian I, precum și prin intermediul venelor perforante mediale și 
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laterale ale piciorului [185]. Arcul venos dorsal dublu poate avea o semnificație în mecanismul de 

revenire venoasă, iar absența lui poate fi însoțită de VSM dublă. 

 Venele perforante mediale ale piciorului cu origine în venele plantare mediale se varsă în 

vena marginală medială, care anterior de maleola medială continuă cu vena safenă mare. Din punct 

de vedere topografic, Uhl J.-F. et al. [220] a descris perforantele maleolară (sau talară), naviculară 

(în apropiere de osul navicular) și cuneală (vine în raport cu primul os cuneiform); vena perforantă 

maleolară fiind una din cele trei rădăcini (surse) de formare a VSM, alături de vena marginală 

medială și vena perforantă dorsală a gleznei. În studiul nostru au fost observate 3-4 vene perforante 

mediale ale piciorului. 

 Venele perforante laterale ale piciorului cu origine în venele plantare laterale se varsă în 

vena marginală laterală, care posterior de maleola laterală continuă cu vena safenă mică. Uhl J.-F. 

et al. [220] descrie două vene perforante laterale ale piciorului: perforanta calcaneană și perforanta 

cuboidiană (sau intertendinoasă). Aceste două vene perforante deseori se unesc într-un trunchi 

comun, care reprezintă rădăcina (sursa) principală de formare a VSP, alături de vena marginală 

laterală. În studiul nostru un trunchi comun al perforantelor laterale a fost prezent în 66,7% cazuri. 

 Шанаев И. Н. [247-248] a studiat venele perforante ale membrului inferior prin metode de 

disecție anatomică și ultrasonografie. Venele perforante ale piciorului topografic se situau de-a 

lungul septelor intermusculare, fiind însoțite subfascial de artere și nervi, ramuri ale arterelor 

plantare mediale și laterale și ale nervilor plantari. Venele perforante mediale ale piciorului, în 

număr de la 4 până la 6, uneau venele plantare mediale cu vena marginală medială. Venele 

perforante laterale ale piciorului, 2-3 la număr, uneau venele plantare laterale cu vena marginală 

laterală. 

 Uhl J.-F. et al. [220] a studiat 400 de membre inferioare prin injectare venelor cu cauciuc 

de Neoprene, injectarea fiind următă de disecție anatomică și colorarea segmentelor venoase. 

Venele perforante ale piciorului se caracterizează printr-un flux venos orientat de la venele 

profunde spre venele superficiale, datorită prezenței unor valve unidirecționale sau lipsei valvelor, 

o caracteristică unică al sistemului venos al membrelor inferioare. Din punct de vedere 

hemodinamic, Uhl J.-F. [220] susține că venele piciorului nu trebuie clasificate în profunde și 

superficiale, ci în unități mediale și laterale.  

 Unitatea medială ar consta din venele plantare mediale, vena marginală medială, vena 

perforantă a spațiului intermetatarsian I și venele perforante mediale ale piciorului. Unitatea 

laterală, la rândul său, ar include venele plantare laterale, vena marginală laterală și venele 

perforante laterale ale piciorului [218, 220].  
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 Venele perforante ale gleznei sunt vene perforante dorsale, conectate la segmentele inițiale 

ale venelor tibiale anterioare și/sau dorsale ale piciorului, ale venelor fibulare și la segmentele 

inițiale ale venelor safene mare și mică. 

 Pompa venoasă a piciorului, alături de pompa venoasă (musculară) a gambei, joacă un rol 

important în reîntoarcerea venoasă de la membrele inferioare. Rezervorul venos profund sau 

pompa venoasă a piciorului este reprezentată de venele plantare, situate profund, și arcul venos 

plantar, care poate fi dublu [66]. Pediculul plantar medial este scurt (5 cm după Uhl J.-F. et al., și 

38 mm după Corley G. et al.), rectiliniu și format din 2-3 vene care anastomozează plexiform între 

ele. Pediculul plantar lateral este mai lung (12 cm după Uhl J.-F. et al., și 86 mm după Corley G. 

et al.), curbat și format din 2-3 vene și câteva anastomoze dintre ele [66, 216]. Cele două pedicule 

venoase confluează pentru a forma venele tibiale posterioare, care reprezintă polul de ejecție al 

pompei venoase a piciorului. Venele perforante ale piciorului unesc venele plantare mediale și 

laterale cu venele marginale medială și laterală, segmente incipiente ale venelor safene. În timpul 

sistolei pompei venoase a piciorului sângele este evacuat de-a lungul venelor plantare în venele 

tibiale posterioare, iar prin venele perforante ale piciorului, în venele safene mare și mică. 

Întoarcerea venoasă a piciorului ar putea fi mai importantă decât se crede: ulcerul venos, corona 

phlebectatica, varicele piciorului, fistulele arteriovenoase ar putea fi rezultatul unui conflict dintre 

mecanismele pompei piciorului și cel al pompei musculare a gambei [188, 219]. 

 Din punct de vedere al chirurgiei practice cele mai cunoscute vene perforante sunt situate 

pe fața medială în treimea inferioară a gambei și/sau coapsei, cu rol în patogenia bolii venoase 

cronice. Pompa venoasă a gambei determina variabilitatea venelor perforante ale gambei, ele fiind 

directe, indirecte și mixte [247-248].  

 Perforantele directe se varsă nemijlocit în venele tibiale anterioare, tibiale posterioare sau 

în venele fibulare. Venele perforante ale fețelor anterioară și laterală ale gambei unesc VSMAAc 

cu venele tibiale anterioare; în număr de 13-16 ele se situează de-a lungul septului intermuscular 

anterior al gambei. Pe fața laterală a gambei se află și perforante directe care drenează în venele 

fibulare, fiind situate de-a lungul septului intermuscular posterior al gambei. Perforantele directe 

care drenează în venele tibiale posterioare sunt dispuse pe fața medială a porțiunii distale a gambei 

la o distanță de până la 7 cm, la 7-10 cm și la 12-16 cm depărtare de marginea inferioară a maleolei 

mediale, care nu prezintă conexiuni directe cu VSM, dar prezintă conexiuni cu VSMAPc.  

 Venele perforante indirecte se află pe fața posterioară, în treimea medie a gambei. Fiecare 

venă perforantă a gambei este însoțită de o arteră, ramură a arterei magistrale din vecinătate. Astfel, 

venele perforante directe reprezintă fascicule neurovasculare (arteră, venă, nerv) și se situează de-
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a lungul septelor intermusculare, în timp ce venele perforante indirecte reprezintă doar fascicule 

vasculare (arteră, venă) [248]. 

 În studiul nostru, între segmentul gambier al VSM și venele profunde ale gambei au fost 

identificate venele perforante mediale ale gambei, care prezintă o înaltă semnificație clinică în 

cazul bolii varicoase. În treimea distală a gambei au fost evidențiate venele perforante tibiale 

posterioare (perforantele Cockett) conectate atât la VSM, cât și la VSMAPc. În treimea proximală 

a gambei au fost observate mai multe vene perforante paratibiale (perforantele Boyd), care 

conectau trunchiul VSM la venele tibiale posterioare. În treimea proximală a feții posterioare a 

gambei, în 7 cazuri (29,2%), a fost notată prezența unei perforante – vena intergemellaris 

(perforanta May), care penetra fasia cruris, se situa între două capete ale gastrocnemianului, fiind 

însoțită la acest nivel de nervul cutanat sural medial (ramură de la nervul tibial), mai mult ca atât, 

în două cazuri ea fiind însoțită și de o arteră safenă mică. Vena intergemelară la nivelul unghiului 

inferior al fosei poplitee se situa între trunchiul nervului tibial și nervul cutanat sural medial, în 

fosa poplitee vărsându-se în venele gastrocnemiene mediale. 

 Principalii afluenți ai VSM la nivelul gambei sunt venele safene accesorii anterioară și 

posterioară [215]. Conform lui Yuce I. et al. [243] incidența VSMAPc este mai mare la membrele 

din stânga (54%) decât la cele din dreapta (45%). Nivelul de afluire a VSMAPc în VSM este mai 

sus de nivelul genunchiului în 4% din cazuri, la nivelul genunchiului în 14% din cazuri și sub 

nivelul genunchiului în 70% din cazuri. În studiul nostru, VSMAPc a fost identificată în 59,1% 

din cazuri (13 membre), patru dintre care s-au vărsat în VSP.  

 Un subiect de discuție este tributară achiliană a VSP, descrisă de Uhl J.-F. et al. [220] și 

care se varsă în vena safenă mică în treimea inferioară a gambei, fiind alimentată de o perforantă 

calcaneană. În studiul nostru, la două membre inferioare a fost identificat un trunchi venos, cu 

originea pe ambele laturi ale tendonului lui Achile, care s-a vărsat în VSP în treimea distală a 

gambei și tratat de noi ca VSMAPc alături de alte două cazuri în care vena safenă accesorie 

posterioară s-a vărsat în VSP în treimea medie (1 membru) sau proximală (1 membru) a gambei. 

 VSM se termină, de obicei, la nivelul pliului inghinal cu joncțiunea safenofemurală. 

Numeroase studii anatomice denotă, că JSF este cea mai stabilă formațiune anatomică a sistemului 

venos superficial al membrului inferior. În sursele bibliografice la care am avut acces nu am găsit 

raportat nici un caz de absență sau malpoziție a JSP.  

 Gupta C. et al. [95] a efectuat un studiu morfometric al crosei VSM care a inclus 25 de 

regiuni inghinofemurale determinând distanțele de la crosă până la trei repere anatomice: 

tuberculul pubian, spina iliacă anterioară superioară și mijlocul ligamentului inghinal. Rezultatele 

obținute de ei sunt următoarele: de la crosă până tuberculul pubian 4,66±0,65 cm; de la crosă până 



78 
 

la spina iliacă anterioară superioară – 9,46±0,89 cm; de la crosă până la mijlocul ligamentului 

inghinal – 2,75±0,47 cm. După Ndiaye A. et al. [166], în mediu, JSF se proiectează la 3,83 cm 

depărtare de tuberculul pubian, la 10,88 cm depărtare de spina iliacă anterioară superioară și la 

4,19 cm sub ligamentul inghinal. În studiul nostru, pe un lot aproape similar, 22 de regiuni 

inghinofemurale, valorile celor trei distanțe au fost respectiv următoarele: 4,1±0,76 cm; 12,2±1,15 

cm; 4,2±1,07 cm, ultimile două valori depășind pe cele expuse în studiul lui Grupta C. et al. [95]. 

 În sens strict anatomic joncțiunea safenofemurală reprezintă punctul de unire a VSM cu 

vena femurală. Sub aspect fiziologic, JSF presupune intersecția fluxurilor venoase cu diferite 

gradiente de presiune: sistemul venos profund și sistemul venos superficial al membrului inferior, 

venele din regiunea inferioară a abdomenului și venele organelor genitale externe. De menționat, 

că din punct de vedere al hemodinamicii un rol important îi revine segmentului joncțiunii delimitat 

de două valvule venoase, situate în porțiunea terminală a venei safene mari: valvula terminală 

dispusă la 1-2 mm distal de JSF și valvula preterminală situată la o depărtare de 3-5 cm de 

precedenta [106, 215]. Acest segment intervalvular este numit confluens venosus subinguinalis, la 

nivelul căruia se varsă v. epigastrica superficialis, v. circumflexa ilium superficialis, v. pudenda 

externa superficialis, v. saphena magna accessoria anterior, v. saphena magna accessoria 

posterior, v. circumflexa femoris anterior. Incompetența aparatului valvular al joncțiunii, inclusiv 

și a valvulei supraostiale, ce aparține venei femurale, poate conduce la modificări de flux venos. 

 Mühlberger D. et al. [162] a găsit o medie de 3,7 afluenți, care se vărsau în VSM în 

apropiere de JSF, printre care vena epigastrică superficială în 78,3% din cazuri, vena pudendă 

externă superficială în 90,3%, vena circumflexă iliacă superficială în 82,9%. Venele safene 

accesorii au fost mai puțin frecvente, vena safenă mare accesorie anterioară fiind identificată în 

50,7%, iar vena safenă mare accesorie posterioară în 67,7% din cazuri.  

 Potrivit lui Souroullas P. et al. [208] numărul median al afluenților JSF este de 4, în 43% 

din cazuri cel puțin un afluent se varsă în vena femurală, în mod obișnuit, vena pudendă externă 

profundă (91,9%); VSMAAf a fost identificată în 35,8%, iar VSMAPf în 53,8% din cazuri.  

 În studiul nostru, vena safenă mare accesorie anterioară a coapsei a fost observată în 40,9%, 

vena safenă mare accesorie posterioară a coapsei în 68,2%, iar vena safenă accesorie superficială 

a coapsei în 9,1%. Un subiect de discuție se referă la vena safenă accesorie posterioară a coapsei, 

care a drenat distinct inferior de JSF (de la 4 cm la 10 cm). 

 Venele perforante ale coapsei se situează preponderent pe fața medială a ei (de-a lungul 

septului intermuscular medial al coapsei): în treimea inferioară, în treimea medie (canalul 

vastoadductor) și în treimea superioară (vârful triunghiului femural). Venele perforante ale coapsei 

sunt însoțite de artere și nervi, ce se dispun de-a lungul septelor intermusculare [248]. 
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 Duplicitatea VSM, o variantă anatomică rară, în studiul nostru a fost observată în 4,55% 

(1 membru) la nivelul gambei și în 13,6% (3 membre) la nivelul coapsei. În studiul efectuat de Rai 

N. et al. [180], autorii au constatat că duplicitatea VSM este de 40% în populația Indiei centrale. 

Două criterii fac diferențele între VSM dublă și vena safenă accesorie. Cele două vene safene sunt 

situate în acelaș plan, paralel cu pielea, fiind dispuse de-a lungul fasciei profunde sau musculare. 

Aceste două vene vor avea aceleași dimensiuni, drenând un teritoriu cutanat comun. O venă safenă 

accesorie are, de obicei, dimensiuni mai mici și drenează un teritoriu cutanat diferit [56].  

 Deși, literatura de specialitate sugerează că duplicitatea VSM este prezentă în 1-49% din 

cazuri [181], Union International de Phlebologie (UIP) în 2006 definește duplicitatea VSM ca 

fiind prezentă în 1,6-2% din cazuri [118, 181]. Conform lui Caggiati A. et al. [40] duplicitatea 

VSM se întâlnește doar în 1% din cazuri, iar vene safene accesorii cu un traiect paralel, dar situate 

mai superficial, în compartimentul safen – în 26% din cazuri. În studiul nostru, vene safene 

accesorii superficiale la nivelul coapsei au fost prezente doar în două cazuri (9,1%), vene cu traiect 

paralel cu VSM, una drenând la nivel de confluens venosus subinguinalis, alta mult mai caudal de 

JSF. 

 După Caggiati A. et al. [37] în 62% din cazuri VSP drenează în vena poplitee sau în venele 

gastrocnemiene, în 14% cazuri drenează în sistemul venos profund al coapsei, iar în alte 24% din 

cazuri continuă cu extensio cranialis venae saphenae parvae (care la rândul său poate deveni vena 

lui Giacomini în 15% din cazuri, sau poate drena prin venele perforante în sistemul venos profund 

în 5% din cazuri, sau poate continua proximal ca venă fesieră inferioară în 0,06% din cazuri). 

 Conform lui Kachlik D. et al. [106] VSP se varsă în vena poplitee în 60% din cazuri (datele 

variind de la 57% la 87% atât pentru studiile pe cadavre, cât și pentru studiile duplex). În alte 30% 

din cazuri sângele din VSP prin vene comunicante drenează în VSM. În cele 10% din cazuri 

rămase sângele, prin venele gastrocnemiene sau prin venele perforante, drenează în sistemul venos 

profund. 

 Studii ulterioare au descris diferite variante de afluire a venei safene mici: în vena poplitee, 

în venele profunde ale coapsei, în vena safena mare. După Anbumani T. et al. [7] VSP se varsă în 

vena poplitee formând joncțiunea safenopoplitee în 54% din cazuri, în celelalte 46% din cazuri 

VSP continuă proximal pe coapsă cu extensio cranialis venae saphenae parvae. Vena lui 

Giacomini este prezentă în 30% din cazuri. Astfel, după modul de vărsare [7] autorii au descris 

următoarele variante: în 54% din cazuri VSP se vărsa în vena poplitee, în 30% din cazuri – în 

VSM, în 8% din cazuri – în vena fesieră înferioară, în alte 8% cazuri – în vena femurală.  

 Rice S. et al. [189] a relatat un caz unic de dilatare varicoasă a venelor femurală și femurală 

profundă din dreapta cauzată de vena safenă mică din dreapta, care nu a drenat în vena poplitee, 
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dar a urcat proximal pe coapsă în calitate de venă femurală profundă. Diametrul VSP, descrisă de 

autor, a crescut treptat de la gleznă spre fosa poplitee, valorile ei incadrându-se în limitele de la 2 

mm la 6 mm. În regiunea coapsei vena safena mică sau vena femurală profundă a atins diametrul 

de 8 mm, ceea ce poate fi considerat o dilatare varicoasă a venei. 

 În studiul realizat de noi, VSP ajunsă în fosa poplitee, penetra fascia poplitee, se incurba 

ventral devenind crosă și forma joncțiunea safenopoplite în 45,8% din cazuri; urca proximal pe 

coapsă fără a avea conexiuni cu vena poplitee în 50% din cazuri (în 8,3% continuând cranial cu 

vena femurală profundă), iar în 4,2% din cazuri se vărsa în venele gastrocnemiene mediale, fără a 

ajunge la vena poplitee [17, 18]. Extensio cranialis venae saphenae parvae a fost identificată în 

75% din cazuri, printre care vena lui Giacomini a fost observată în 25% din cazuri, în celelalte 

cazuri extensio cranialis a VSP a drenat în venele musculare ale feții posterioare a coapsei prin 

intermediul venelor perforante indirecte.  

 Din punct de vedere a activității practice și a conduitei chirurgicale Uhl J.-F. et al. [215, 

217] descrie cinci tipuri de afluire a VSP: două cu prezența JSP (tipurile A și B) și alte trei cu 

absența JSP (tipurile C, D, și E):  

o tipul A: poziție normală a JSP (situată la ˂5 cm deasupra pliului popliteu – 83% (tipul A1 

fără un trunchi comun cu cel al venelor gastrocnemiene mediale – 62%, tipul A2 cu un 

trunchi comun cu cel al venelor gastrocnemiene mediale – 21%); 

o tipul B: poziție înaltă a JSP (situată la ≥5 cm deasupra pliului popliteu) – 6%; 

o tipul C: absența JSP, extensia cranială a VSP continuă cu vena lui Giacomini – 5%; 

o tipul D: absența JSP, extensia cranială a VSP se termină plexiform profund în mușchii 

coapsei – 5%; 

o tipul E: absența JSP, terminație joasă a VSP la nivelul gambei – 1%.  

 In literatura de specialitate sunt descrise și alte tipuri de afluire a VSP [1, 7] bazate pe date 

ale embriogenezei vaselor membrului inferior: 

o tipul I: VSP se varsă în vena poplitee formând JSP; acest tip fiind divizat în subtipurile: a) 

VSP drenează doar în vena poplitee, b) VSP se divide în două trunchiuri venoase: unul 

drenează în vena poplitee, cel de-al doilea continuă cu vena lui Giacomini și drenează în 

VSM; 

o tipul II: VSP se extinde proximal pe coapsă și se varsă în a) venele profunde ale coapsei, 

b) atât în venele profunde ale coapsei, cât și în VSM, c) se varsă direct în VSM; 

o tipul III: VSP se varsă în venele din regiunea gambei fără a ajunge la vena poplitee afluind 

în: a) venele gastrocnemiene sau b) VSM. 
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Este bine cunoscută dependența variațiilor morfologice de embriogeneză. Aplicând 

clasificarea bazată pe embriogeneză a tipurilor de afluire descrise mai sus la studiul nostru putem 

menționa următoarele rezultate (tabelul 3.6) [17, 18]: 

• tipul I. VSP s-a vărsat în vena poplitee formând JSP: a) VSP a drenat doar în vena poplitee 

(5 cazuri, 20,8%); b) VSP s-a divizat în două trunchiuri venoase, unul a drenat în vena 

poplitee, celălalt a continuat cranial pe coapsă cu extensio cranialis venae saphenae parvae 

(6 cazuri, 25%); 

• tipul II. VSP fără a forma JSP a continuat cranial pe coapsă cu extensio cranialis venae 

saphenae parvae: a) a drenat prin intermediul venelor perforante în venele profunde ale 

coapsei (3 cazuri, 12,5%) sau a continuat nemijlocit cu vena profunda femoris (2 cazuri, 

8,3%); b) s-a vărsat atât în venele profunde ale coapsei, cât și în VSM (4 cazuri, 16,7%); 

c) a continuat nemijlocit cu vena lui Giacomini (3 cazuri, 12,5%); 

• tipul III. VSP s-a vărsat în venele din regiunea gambei fără a ajunge la vena poplitee 

afluind (a) în VSM (0 caz) sau (b) în venele gastrocnemiene mediale (1 caz, 4,2%). 
 

Tabelul 3.6. Tipurile de afluire a venei safene mici și incidența lor 

Tipul I (prezența JSP) Tipul II (lipsa JSP) Tipul III (lipsa JSP) 
(a) (b) (a) (b) (c) (a) (b) 

5 cazuri 
(20,8%) 

6 cazuri 
(25%) 

5 cazuri  
(20,8%) 

4 caz 
(16,7%) 

3 cazuri 
(12,5%) 

0 caz 1 caz 
(4,2%)  

 Venele perforante ale fosei poplitee pot fi observate doar în lipsa JSP, ultrasonografic fiind 

întâlnite în 0,4% din cazuri [248]. 

 Studiile duplex au demonstrat semnificația clinică a extensiei craniale a VSP în caz de 

boală varicoasă, cu reflux ascendent spre VSM sau descendent pe coapsă spre VSP [86]. Un studiu 

duplex efectuat pe un lot de 1060 pacienți denotă prezența extensio cranialis venae saphenae 

parvae în 22% din cazuri [86].  

 Un alt studiu al extensiei craniale a VSP efectuat printre populația Indiei [177] a stabilit 

prezența venei lui Giacomini în 92% din cazuri, fiind una dintre cele mai înalte. Rezultatele 

obținute de noi, bazate pe disecție anatomică, au atestat că în 50% din cazuri VSP a continuat 

proximal pe coapsă cu extensia cranială, iar în alte 25% concomitent au fost prezente atât JSP, cât 

și extensia cranială. Astfel, în studiul de față, extensio cranialis venae saphenae parvae a fost 

demonstrată în 75% din cazuri (18 membre). 

 Variantele de afluire a venelor superficiale în cele profunde prezintă semnificații atât 

clinice, cât și din punct de vedere al dezvoltării. Pe parcursul dezvoltării embrionare vasele se 

plasează de-a lungul și în imediata apropiere a nervilor, care eliberează factorul de creștere al 
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endoteliului vascular, factor cu dublu rol: de a atrage vasele în vecinătatea nervilor și de a diferenția 

vasele primitive în arteriale, venoase și limfatice. La nivelul membrelor inferioare există trei astfel 

de nervi care ghidează dezvoltarea vaselor membrului: un nerv axial (nervul sciatic), un nerv 

preaxial (nervul femural) și un nerv postaxial (nervul cutanat femural posterior).  Plexul venos 

axial, satelit al nervului sciatic, reprezintă continuarea venei iliace interne și este sursa de formare 

a venei sciatice, care participă la definitivarea sistemului safen (extensia axială a VSP). Plexul 

venos preaxial, satelit al nervului și arterei femurale, reprezintă continuarea venei iliace externe și 

este sursa de formare a venei femurale și a VSM. Cele două plexuri preaxial și axial anastomozează 

cranial de condilii femurali și formează vena poplitee, care caudal se divide și formează venele 

tibiale anterioare și posterioare. La nivelul coapsei, în timp ce vena femurală se dezvoltă, vena 

sciatică se atrofiază, porțiunea ei proximală persistă ca venă fesieră inferioară, iar cea distală ca 

extensia axială a VSP. Plexul venos postaxial, satelit al nervului cutanat femural posterior, va 

forma extensia postaxială a VSP. Ambele extensii – axială și postaxială ale VSP, reprezintă 

extensio cranialis venae saphenae parvae, cu diferența că extensia axială este situată mai profund 

printre mușchi regiunii, iar cea postaxială este situată superficial, imediat sub fascie [217]. 

 Din anastomoza axio-preaxială va lua naștere vena femurală profundă, iar din anastomoza 

axio-postaxială se va forma crosa VSP [217]. Din anastomoza preaxio-postaxială se formează o 

anastomoză intersafeniană cu traiect oblic – vena lui Giacomini [217], descrisă pentru prima dată 

în 1873 de Carlo Giacomini, pe baza disecțiilor anatomice, și care astăzi îi poartă numele [86]. 

 Ultimul eveniment în dezvoltarea sistemului venos al membrului inferior este captarea 

venelor superficiale de către venele profunde pe măsura dezvoltării celor din urmă. Captarea VSP 

se poate realiza la diferite nivele, astfel pot apărea diferite forme de drenare a VSP. Din punct de 

vedere al embriogenezei, când involuția venei este deosebit de marcată, VSP se termină la nivelul 

gambei. Dacă involuția este limitată, cum se întâmplă în cele mai dese cazuri, VSP ajunge până la 

articulația genunchiului. Când involuția este incompletă, VSP prezintă un nivel înalt de afluire. 

Prin urmare, VSP reprezintă principală venă a mugurelui membrului inferior, care prima se 

dezvoltă și care drenează în vena iliacă internă în calitate de venă sciatică. Scurtarea ei subsecventă 

este o adaptare la alungirea și rigiditatea relativă a membrului inferior [13]. 

 Topografia nervului safen în raport cu VSM este descrisă de Dayan V. et al. [69] în felul 

următor: în 40% din cazuri nervul este situat posterior de venă, în alte 40% din cazuri nervul este 

la început situat anterior, apoi trece posterior de venă și, în sfârșit, în 10% din cazuri nervul situat 

posterior este apoi totalmente ascuns sub venă. 

 Un studiu ultrasonografic recent [85] efectuat pe 128 de membre inferioare a atestat că 

nervul sural perforează fascia cruris în 25,9%±5,3% cazuri în treimea distală a gambei, iar distața 
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dintre nerv și VSP este de 4,06±1,8 mm în treimea medie și de 3,4±1,4 mm în treimea distală a 

gambei. Datele obținute anterior prin disecție anatomică de către Kerver A. et al. [113] demonstrau 

că distanța dintre nerv și VSP este <5 mm în 70% din cazuri în treimea proximală și în 90% din 

cazuri în două treimi distale ale gambei. 

 3.4. Concluzii 

1. Sistemul venos al membrelor inferioare se caracterizează printr-o variabilitate anatomică 

distinctă, cunoștințele date fiind importante atât pentru cardiochirurgi și chirurgii vasculari, 

cât și pentru radiologiști și anatomiști.  

2. Originea venelor safene, arcul venos dorsal al piciorului, poate fi dublu sau lipsi, variante 

anatomice care nu au fost menționate anterior în literatura de specialitate. Venele 

perforante mediale ale piciorului, în număr de 3-4, uneau venele plantare mediale cu vena 

marginală medială, vena perforantă maleolară fiind una din sursele de formare a VSM. 

Venele perforante laterale ale piciorului, două la număr, uneau venele plantare laterale cu 

vena marginală laterală. Un trunchi comun, rezultat din confluerea celor două vene 

perforante laterale ale piciorului, reprezentând sursa principală de formare a VSP, a fost 

stabilită în 66,7% din cazuri. 

3. Duplicitatea VSM a fost identificată la nivelul gambei în 4,55% din cazuri. La nivelul 

coapsei VSM a fost dublă în 13,6% din cazuri, vena dedublându-se la nivelul tuberozității 

tibiale, fiind dublă pe tot parcursul coapsei, între cele două vene existând 1-2 vene 

comunicante. 

4. Principalii afluenți ai VSM la nivelul gambei au fost venele safene accesorii anterioară 

(50%), posterioară (59,1%) și superficială (9,1%), care solitar sau concomitent însoțeau 

VSM. La nivelul coapsei vena safenă mare accesorie anterioară a coapsei a fost observată 

în 40,9%, vena safenă mare accesorie posterioară a coapsei – în 68,2%, iar vena safenă 

accesorie superficială a coapsei – în 9,1% dintre cazuri. 

5. JSF este cea mai stabilă formațiune anatomică a sistemului venos superficial al membrului 

inferior, fiind situată la 4,1±0,76 cm distanță de la tuberculul pubian, la 12,2±1,15 cm 

depărtare de la spina iliacă anterioară superioară și la 4,2±1,07 cm sub mijlocul 

ligamentului inghinal. 

6. VSP se varsă în vena poplitee formând joncțiunea safenopoplitee în 45,8% din cazuri; urcă 

proximal pe coapsă fără a avea conexiuni cu vena poplitee în 50% din cazuri; se varsă în 

venele gastrocnemiene mediale în 4,2% din cazuri. Extensio cranialis venae saphenae 
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parvae a fost identificată în 75% din cazuri, printre care vena lui Giacomini a fost atestată 

în 25% din cazuri. 

7. Nervul safen și nervul sural, situați în proximitatea venelor safene, sunt predispuși riscului 

de a fi lezați în timpul intervențiilor chirurgicale care implică VSM și VSP. 

  



85 
 

4. STUDIUL MICROSCOPIC AL VENELOR SAFENE NON-VARICOASE 
 Pereții venelor, inclusiv al celor safene, constau din trei straturi suprapuse: tunica internă, 

tunica medie și tunica externă. Componentele celor trei straturi – endoteliul, fibrele de colagen, 

fibrele elastice, fibrele musculare netede, precum și vasa vasorum, și nervi vasorum au servit drept 

ținte ale studiului nostru. 

 4.1. Evaluarea morfologică a venelor safene non-varicoase 

 Studierea fragmentelor venoase, recoltate de la pacienți cu ablația membrului, dar fără 

semne clinice de boală varicoasă, a relevat particularități structurale histologice ale peretelui 

venos. Cauzele ablației membrului la pacienții incluși în studiu au fost: traumatism (1 caz), 

ateroscleroza arterelor membrelor (6 cazuri) și diabet zaharat asociat (2 cazuri). Caracteristicile 

pacienților incluși în studiu sunt redate în tabelul 4.1. 

Tabelul 4.1. Caracteristica pacienților incluși în studiu 

Diagnostic Bărbat Femeie Total Vârstă medie ± DS 

Leziune traumatică. Crush 
syndrome 

1 - 1 53 ani 

Aterosclerosa arterelor 
membrelor 

5 1 6 69,5±5,54 ani 

Aterosclerosă și diabet 
zaharat asociat 

1 1 2 68±5,66 ani 

TOTAL 7 2 9 67,3±7,25 ani 
 

 Tunica internă sau intima, care cuprinde mai multe straturi, la nivelul venelor safene a fost 

reprezentată de endoteliu, situat pe o lamelă bazală și de stratul subentotelial alcătuit din țesut 

conjunctiv lax, care la nivelul venelor safene mai conținea și fibre musculare netede dispuse 

longitudinal. Monostratul endotelial al venelor safene a fost reprezentat de celule alungite, cu axul 

lung dispus paralel cu membrana bazală și cu nuclei aplatizați.  

 În toate cazurile evaluate, focal, în grade variabile, a fost observată discontinuitatea 

endotelială, în principal, la nivelul zonelor cu falduri ale intimei. La unul dintre cazuri a fost 

observată și detașarea endoteliului de stratul subendotelial (figura 4.1. a, b). 

 Fiind plasat strategic între sângele circulant și țesuturi, în condiții de normă, endoteliul 

exprimă proprietăți anticoagulante, antiadezive și vazodilatatoare și, invers, endoteliul 

disfuncțional exprimă proprietăți procoagulante, proadezive și vasoconstrictoare. Discontinuitatea 

endotelială, ca urmare a hiperadezivității sale față de trombocite și a tonusului vasomotor ridicat, 

poate conduce la formarea trombilor. 
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În cele două cazuri de diabet zaharat asociat au fost notate fenomene de îngroșare a 

membranelor bazale endoteliale atât la nivelul intimei, cât și la nivelul adventicei, în microvasele 

componente ale vasa vasorum (figura 4.2 a, b).  

 
Fig. 4.1. Discontinuitatea (a) și detașarea (b) endoteliului (HE, ob. ×40) 

 
Fig. 4.2. Îngroșarea membranei bazale endoteliale la nivelul intimei (a) și adventicei (b) 

(HE, ob. ×100) 

În patru dintre cele nouă cazuri evaluate au fost observate valvule venoase, constituite 

dintr-un ax conjunctiv, tapetat pe ambele fețe de endoteliu vascular (figura 4.3). 

Toate cazurile evaluate au prezentat o lărgire a spațiului subendotelial cu caracter focal sau 

concentric pe toată circumferința vasului. Îngroșarea minimă a stratului subendotelial a fost 

observată in cazul pacientului cu traumatism și fără afecțiuni metabolice asociate. Și invers, 

îngroșarea maximă a spațiului subendotelial a fost notată la unul dintre cazurile cu diabet zaharat 

asociat. Tot la acest caz au fost observate microvase și la nivel subendotelial. În toate cazurile 



87 
 

evaluate, a fost remarcată o proliferare, în grade variabile, a celulelor musculare netede în zona 

subendotelială (figura 4.4).  

   
Fig. 4.3. Valvule venoase cu ax conjunctiv, 

tapetat de endoteliu (HE, ob. ×20) 

 

Fig. 4.4. Proliferarea celulelor musculare 
netede la nivel subendotelial, schițarea 
unei limitante elastice interne la limita 

intimă-medie (HE, ob. ×100)

La limita intima-medie, patru dintre cazurile evaluate au schițat focal, prezența unei 

limitante elastice interne, observându-se traiectul sinuos al fibrelor elastice (figura 4.4). Prezența 

acestora, dar și morfologia tisulară caracteristică fiecarui strat al peretelui venos au permis 

distingerea intimei de tunica medie.  

Focal, la nivel subendotelial, au fost identificate acumulari hematice, ale celulelor 

inflamatorii. De asemenea, au fost prezente zone cu celule cu citoplasma dilatată, palidă, 

edematoase (figura 4.5). Modificările anterior enumerate au fost înregistrate la trei dintre cazurile 

evaluate, doua dintre acestea prezentând clinic diabet zaharat asociat.  

Cel de al doilea strat al peretelui venos, media, a prezentat, în toate cazurile, celulele 

musculare netede dispuse circumferențial, fibre de colagen și fibre elastice, cele din urmă dispuse 

și la exterior sub formă de limitantă externă. A fost observată o îngroșare a mediei la cinci dintre 

cele nouă cazuri examinate (figura 4.6). 

A fost notată prezența vaselor de diferite dimensiuni – capilare, arteriole, venule la nivelul 

stratului extern al mediei la cazurile, care din punct de vedere clinic, au prezentat afecțiuni 

aterosclerotice și metabolice asociate, caracteristică absentă în cazul traumatismului membrului, 

dar fără aceste manifestări clinice. S-a remarcat dispunerea alternantă a fasciculelor de celule 

musculare netede, cu arii bogate în tesut conjunctiv și vase în stratul extern al mediei (figurile 4.7 

și 4.8).  
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Fig. 4.5. Infiltrat inflamator, hemoragic și 
edem la nivel subendotelial (HE, ob. ×10) 

Fig. 4.6. Componentele mediei: celule 
musculare netede, fibre de colagen, fibre 

elastice (HE, ob. ×40) 

   

Fig. 4.7. Prezența la nivelul stratului 
extern al mediei a zonelor de țesut 

conjunctiv cu numeroase vase             
(HE, ob. ×20) 

Fig. 4.8. Aspectul mediei la pacientul fără 
afecțiuni aterosclerotice asociate          

(HE, ob. ×10) 

Componentele celui de al treilea strat al peretelui venos au fost: țesutul conjunctiv lax, 

fibrele nervoase periferice, vasa vasorum și adipocitele albe în unele cazuri (figura 4.9). Cu unele 

excepții, grosimea adventicei a prevalat în raport cu grosimea mediei (figura 4.10).  
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Fig. 4.9. Componentele adventicei                  
(HE, ob. ×40) 

Fig. 4.10. Grosimea adventicei mai mică 
față de a mediei (HE, ob. ×20) 

 4.2. Dubla imunocolorare CD34/Ki67 și expresia elementelor microvasculare în 

venele safene non-varicoase  

 Folosind dubla imunocolorare CD34/Ki67 am examinat particularitățile arhitecturii 

vasculare în diferite straturi ale peretelui venos al venei safene mari, corelațiile lor cu tulburările 

metabolice asociate. În același timp, au fost evaluate densitatea microvasculară și indicele de 

proliferare ale celulelor endoteliale. 

 Vase ale microcirculației, vasa venarum, au fost depistate atât în adventice, cât și în media 

venei safene mari, dar arhitectura lor a fost diferită. La pacientul cu traumatism, dar fără afecțiuni 

metabolice asociate, cele mai numeroase microvase au fost observate la nivelul adventicei (figura 

4.11), în timp ce, în cazul pacienților cu afecțiuni metabolice (ateroscleroză, diabet zaharat) – în 

tunica medie (figura 4.12 și 4.13). 

 

Fig. 4.11. Numeroase vase în adventicea venei safene mari la pacientul cu ablație 
traumatică a membrului (Dubla imunocolorare CD34/Ki67, ob. ×20)  
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.  

Fig. 4.12. Arhitectura vasculară în vena 
safenă mare la pacienții cu ateroscleroza 
arterelor membrelor. Numeroase vase în 

media și adventicea venei safene mari 
(Dubla imunocolorare CD34/Ki67,  

ob. ×10) 

Fig. 4.13. Arhitectura vasculară în vena 
safenă mare la pacienții cu ateroscleroza 
și diabet zaharat asociat. Numeroase vase 
în tunica medie și mai puțin numeroase 

vase în adventicea venei safene mari 
(Dubla imunocolorare CD34/Ki67,  

ob. ×10) 
  

 Microvasele adventicei prezentau un lumen larg, fiind înconjurate de o tunică medie 

groasă, în timp ce cele ale mediei, dispuse printre celulele musculare netede, erau alungite, cu sau 

fără lumen, tapetate cu celule endoteliale cu sau fără proliferare. În toate cazurile evaluate au 

predominat microvasele neproliferante (figura 4.14 și 4.15). 

 
Fig. 4.14. Microvasele adventicei (A) și mediei (B) în vena safenă mare la pacienții cu 

ateroscleroza arterelor membrelor (Dubla imunocolorare CD34/Ki67, ob. ×40) 
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Fig. 4.15. Microvasele adventicei (A) și mediei (B) în vena safenă mare la pacienții cu 
ateroscleroza arterelor membrelor și diabet zaharat asociat (Dubla imunocolorare 

CD34/Ki67, ob. ×40)  

 La unul din cazurile studiate au fost depistate vase ale microcirculației la limita medie-

intimă, iar în unul dintre cele două cazuri cu diabet zaharat asociat și intima mult hiperplaziată a 

venei safene mari, vasa vasorum au fost relevate și în spațiul subendotelial (figura 4.16). Vasele 

din spațiul subendotelial erau, în majoritate lor, vase proliferante, cu lumen și traiect orientat spre 

lumenul venei safene. 

 
Fig. 4.16. Vasa vasorum în tunica medie până la limita medie-intimă (A) și în spațiul 

subendotelial (B) (Dubla imunocolorare CD34/Ki67, ob. ×40) 

 Evaluarea numerică a vaselor microcirculației (figura 4.17) din tunica medie și cea externă 

a venei safene mari la pacientul cu ablația traumatică a membrului a relevat un număr de 4,5 ori 

mai mare a vaselor din adventice (299,2 vase/mm2) în comparație cu vasele mediei (64 vase/mm2).  
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 La pacienții cu afecțiuni metabolice asociate (ateroscleroză, diabet zaharat) microvasele au 

prezentat valori de 248±143,54 vase/mm2, 252,8±72,4 vase/mm2 la nivelul mediei și, respectiv, 

valori de 151,5±28,62 vase/mm2, 125,6±3,39 vase/mm2 la nivelul adventicei.  

 Valoarea medie a microvaselor în cele nouă cazuri evaluate de vene safene non-varicoase 

a fost de 228,6±131,71 vase/mm2 la nivelul mediei și de 162,1±57,28 vase/mm2 la nivelul 

adventicei (tabelul 4.2, figura 4.17). 

Tabelul 4.2. Densitatea microvaselor în media și adventicea venei safene mari la 
pacienții cu afecțiuni metabolice asociate 

Diagnosticul Media Adventicea 
vase/ ×40 vase/ mm2 vase/ ×40 vase/ mm2 

Traumatism. Crush syndrome 4  64 18,7  299,2 
Aterosclerosa extremităților 15,5±8,97 248±143,54  9,5±1,79 151,5±28,62  

Aterosclerosă și diabet zaharat 
asociat 

15,8±4,53 252,8±72,4 7,9±0,21 125,6±3,39 

TOTAL 14,3±8,23 228,6±131,71 10,1±3,58 162,1±57,28 
 

 

Fig. 4.17. Densitatea microvaselor (vase/mm2) în media și adventicea venei safene mari în 
corelație cu parametrii clinicopatologici. CS – crush syndrome; ATS – ateroscleroză; ATS 

+ DZ – ateroscleroză și diabet zaharat asociat. 

 Dacă la nivelul adventicei au fost observate mecanisme angiogenice de tip „sprouting” și 

„intussusception”, atunci la nivelul mediei a fost observată doar angiogeneza prin intususcepție – 

septarea lumenului vasului preexistent și formarea de vase-fiice (figura 4.18). 

 Indexul de proliferare al celulelor endoteliale s-a plasat între 19,8% și 25% în vena safena 

mare la pacientul cu traumatism și crush-syndrome. În schimb, indicele de proliferare a fost mai 
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înalt în venele safene la pacienții cu afecțiuni metabolice asociate, situându-se între 25,2% și 

28,2% la pacienții cu ateroscleroză, și, respectiv, între 25,4% și 28,9% la pacienții cu ateroscleroză 

și diabet zaharat asociat (figura 4.19). 

Figura 4.18. Proliferarea celulelor endoteliale în media venei safene mari. Nuclei endoteliali 
Ki-67 pozitivi (săgeți). (Dubla imunocolorare cu anti-CD34 (roșu) și anti-Ki67 (maro),  

ob. ×100) 

 

Fig. 4.19. Indicele de proliferare (%) Ki67-endotelial în media și adventicea venei safene 
mari în corelație cu parametrii clinicopatologici. CS – crush syndrome; ATS – 

ateroscleroză; ATS + DZ – ateroscleroză și diabet zaharat asociat. 
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 4.3. Dubla imunocolorare CD34/SMA și expresia elementelor microvasculare în 

venele safene non-varicoase 

 Cuantificarea imunohistochimică a vaselor dublu colorate cu anti-CD34 și anti-αSMA a 

relevat o penetrare profundă a vasa vasorum în straturile adluminale ale mediei, care erau raportate 

avasculare. În două din cazuri microvasele au pătruns până la limita medie-intimă, iar în unul 

dintre cele cu diabet zaharat asociat microvase au fost atestate și în spațiul subendotelial al intimei 

hiperplaziate (figura 4.20).  

Fig. 4.20. Vase cu caracter matur și imatur la limita medie - intima (a) și în spațiul 
subendotelial al intimei hiperplaziate (b).  

(Dubla imunocolorare CD34/ α-SMA, ob. ×40 (a), ob. ×20 (b)) 

În cazul pacientului cu traumatism am obținut următoarele valori medii ale vaselor din 

adventice (164,8 vase/mm2) și, respectiv, din media (139,2 vase/mm2) venei safene mari. În cazul 

pacienților cu ateroscleroză, valoarea medie a vaselor la nivel de adventice a fost de 228±89,4 

vase/mm2, iar la nivel de medie – de 249,6±142,3 vase/mm2. Și, în sfârșit, în cazul pacienților cu 

ateroscleroză și diabet zaharat asociat, vasele adventicei au prezentat valori de 172,8±40,7 

vase/mm2, în timp ce vasele mediei – valori de 365,6±161,8 vase/mm2 (tabelul 4.2, figura 4.17). 

Tabelul 4.3. Densitatea microvaselor în media și adventicea venei safene mari la 
pacienții cu afecțiuni metabolice asociate 

Diagnosticul Media  Adventicea 
vase/ ×40 vase/ mm2 vase/ ×40 vase/ mm2 

Traumatism. Crush syndrome 8,7  139,2 10,3  164,8 
Aterosclerosa extremităților 15,6±8,9 249,6±142,3 14,25±5,6  228±89,4 

Aterosclerosă și diabet zaharat 
asociat 

22,9±10,1 365,6±161,8 10,8±2,5 172,8±40,7 

TOTAL 16,4±8,47 263,1±143,6 13±4,86 208,7±77,7 
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Figura 4.21. Densitatea microvaselor (vase/mm2) în media și adventicea venei safene 
mari la pacienții cu afecțiuni metabolice asociate. CS – crush syndrome; ATS – 

ateroscleroză; ATS+DZ – ateroscleroză și diabet zaharat asociat. 

Fig. 4.22. Vase alungite, fără lumen în vena safenă mare de la un pacient cu ateroscleroză 
(a) și vase cu lumen larg, dilatat de la un pacient cu ateroscleroză și diabet zaharat asociat 

(b). (Dubla imunocolorare CD34/ α-SMA, ob.×40 (a), ob.×20 (b)) 

În cazul pacienților cu ateroscleroză, vasele numeroase ale mediei și adventicei venei 

safene mari erau vase fără lumen, alungite, neregulate, dispuse circumferențial în grosimea 

peretelui venos (figura 4.22, a). Dar, în cazul pacienților cu ateroscleroză și diabet zaharat asociat, 

vasele mature, nu prea numeroase de la nivelul adventicei, au prezentat un lumen larg, dilatat 

(figura 4.22, b). 
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În zonele cu discontinuitate endotelială s-a observat o densitate mai mare a microvaselor 

în tunica medie, a căror traiect era orientat spre intima venei safene. 

 Astfel, tunica medie, virtual avasculară, în toate cazurile evaluate a prezentat vase ale 

microcirculației, provenite din vasele adventicei. În venele safene non-varicoase microvasele 

adventicei au prezentat valori de 208,7±77,7 vase/mm2, iar microvasele mediei – valori de 

263,1±143,6 vase/mm2. 

 Atât la nivelul mediei, cât și la nivelul adventicei au fost observate mecanisme angiogenice 

prin înmugurire (cu prezența celulelor „tip”) și/sau intususcepția (figura 4.23, a, b, c, d). Formarea 

de neovasa vasorum în tunica medie a venei safene mari a avut loc preponderent prin angiogeneza 

de tip intususcepție, iar la nivelul adventicei – prin angiogeneză de tip sprouting și intususcepție. 

Fig. 4.23. Mecanisme angiogenice de tip sprouting (a), celule tip (b), intususcepție (c, d). 
(Dubla imunoclorare CD34/α-SMA, ob. ×100) 

 
În toate cazurile au fost atestate atât vase mature, CD34+/SMA+, cât și vase imature, 

CD34+/SMA-. 
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În cazul pacientului cu crush-syndrome, vasele imature la nivel de adventice au avut valori 

medii de 32 vase/mm2, iar cele mature – valori de 132,8 vase/mm2; la nivel de medie vasele imature 

au prezentat valori de 27,2 vase/mm2, în timp ce cele mature – valori de 112 vase/mm2. În cazul 

pacienților cu ateroscleroză, la nivelul adventicei vasele imature au reprezentat 81,87±62,87 

vase/mm2, iar cele mature – 146,13±60,15 vase/mm2; la nivelul mediei vasele imature fiind de 

64±30,66 vase/mm2, cele mature – de 288±187,8 vase/mm2. În ceea ce privește pacienții cu 

ateroscleroză și diabet zaharat asociat, vasele imature ale adventicei au constituit de 66,4±48,65 

vase/mm2, cele mature – de 106,4±7,92 vase/mm2, în timp ce vasele imature ale mediei au 

reprezentat 77,6±26 vase/mm2, iar cele mature – 288±187,8 vase/mm2 (tabelul 4.4, figura 4.24). 

Tabelul 4.4. Vase mature și imature în media și adventicea venei safene mari la 
pacienții cu afecțiuni metabolice asociate 

Diagnosticul Media (vase/mm2)  Adventicea (vase/mm2) 
vase imature vase mature vase imature vase mature 

Traumatism. Crush syndrome 27,2  112 32 132,8 
Aterosclerosa extremităților 64±30,66 185,6±129,99 81,87±62,87 146,13±60,15 

Aterosclerosă și diabet zaharat 
asociat 

77,6±26 288±187,8 66,4±48,65 106,4±7,92 

TOTAL 62,9±29,77 200,2±134,27 72,89±55,19 135,8±50,66 
 

 

Fig. 4.24. Raportul microvaselor mature și imature (vase/mm2) în media și 
adventicea venei safene mari la pacienții cu afecțiuni metabolice asociate: CS – crush 
syndrome; ATS – ateroscleroză; ATS+DZ – ateroscleroză și diabet zaharat asociat. 

 Aplicarea dublei imunocolorări cu anti-CD34 și anti-αSMA a indicat o heterogenitate a 

vaselor ca maturitate. Astfel, în venele safene non-varicoase, vasele imature ale adventicei au 

prezentat valori medii de 72,89±55,19 vase/mm2, iar cele mature – de 135,8±50,66 vase/mm2, pe 
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de altă parte, vasele imature ale mediei au fost de 62,9±29,77 vase/mm2, iar cele mature – de 

200,2±134,27 vase/mm2 (figura 4.24). 

 4.4. Imunoexpresia S100 a elementelor nervoase în venele safene non-varicoase 

 Controlul pozitiv intern al reacției a fost evaluat la nivel celular, observându-se expresia 

citoplasmatică a S100 în adipocitele albe și în celulele Schwann (figura 4.25).  

 

Fig. 4.25. Imunoexpresia S100 la nivelul adipocitelor albe (ob. ×20) 

 Structuri nervoase S100 pozitive au fost observate atât la nivelul adventicei, cât și la nivelul 

mediei venelor safene. Au fost obținute următoarele valori medii ale structurilor S100 pozitive de 

la nivelul adventicei venei safene mari: la pacientul cu traumatism – 9,33 filete nervoase/ ×40, la 

pacienții cu ateroscleroză – 7,5±3,38 filete nervoase/ ×40, iar la pacienții cu ateroscleroză și diabet 

saharat asociat – 3,83±0,7 filete nervoase/ ×40 (tabelul 4.4). 

Tabelul 4.5. Densitatea filetelor nervoase în adventicea venei safene mari la pacienții 
cu afecțiuni metabolice asociate 

Diagnosticul Adventicea (filete nervoase/×40) 
Traumatism. Crush syndrome 9,33 
Aterosclerosa extremităților 7,5±3,38 
Aterosclerosă și diabet zaharat asociat 3,83±0,7 
TOTAL 6,89±3,25 

Patru dintre cazurile evaluate au fost caracterizate de filete nervoase groase, S100 pozitive, 

la nivelul adventicei și o prezență mai redusă a acestora la nivelul mediei externe (figura 4.26). La 

pacienții cu diabet zaharat asociat, a fost remarcat un număr redus de structuri nervoase S100 

pozitive la nivelul adventicei cu valori de 3,33 și respectiv 4,33, comparativ cu celelalte cazuri. 
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Rezultatele evaluării imunoexpresiei cu proteina S100 au atestat o valoare medie a filetelor 

nervoase din adventice venelor safene non-varicoase egală cu 6,89±3,25 filete nervoase/×40. 

 

Fig. 4.26. Numeroase filete nervoase S100 pozitive la nivelul adventicei și în număr redus la 
nivelul mediei externe (Imunoreacție cu S100, ob. ×10) 

Aceleași elemente nervoase S100 pozitive au fost observate și la nivelul mediei externe. 

Evaluarea cazului fără afecțiuni metabolice asociate, a indicat prezența structurilor nervoase S100 

pozitive predominant la nivelul porțiunii externe a mediei, printre zonele conjunctive ce separă 

fasciculele de celule musculare netede ale mediei (figura 4.27). La unul dintre cazuri au fost 

observate filete nervoase cu traiect perpendicular, în stratul extern al mediei, printre celulele 

musculare netede la schimbarea direcției fasciculelor de celule musculare netede (figura 4.28).  

   

Fig. 4.27. Filete nervoase S100 pozitive la 
nivelul mediei venei safene mari la 

pacientul cu traumatism (Imunoreacție cu 
S100, ob. ×40) 

Fig. 4.28. Filete nervoase cu traiect 
perpendicular în media externă 

(Imunocolorare cu S100, ob. ×20) 
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La unul dintre cazurile cu diabet zaharat a fost notată existența unor celule cu morfologie 

dendritică, S100 pozitive, izolat, la nivel subendotelial, in vecinătatea ariilor cu infiltrat inflamator 

și în media externă (figura 4.29. a, b). Un al doilea caz, cu ateroscleroza arterelor membrelor, a 

prezentat elemente S100 pozitive la nivelul subendotelial, dar nu s-au mai identificat celule cu 

morfologie dendritică la nivelul mediei. Celule cu morfologie dendritică S100 pozitive la nivel 

subendotelial au fost relevate mai ales la nivelul zonelor cu discontinuități ale endoteliului. 
 

 

Fig. 4.29. Celule cu morfologie dendritică, S100 pozitive, în media externă (a) și spațiul 
subendotelial (b) la pacientul cu diabet zaharat asociat (Reacție imunohistochimică pentru 

S100, ob. ×40) 

 4.5. Discuții 

 Endoteliul formează un strat subțire de celule, care fiind ancorate prin intermediul 

integrinelor la membrana bazală, separă lumenul vascular de țesuturile din jur. Acest monostrat de 

celule endoteliale aderă strâns între ele și, pe lângă alte procese, reglează proprietățile de barieră 

ale peretelui vascular. În normă, endoteliul reglează trecerea fluidelor și a nutrienților către și 

dinspre țesut. În condiții fiziopatologice, funcția barierei endoteliale poate fi grav afectată, 

rezultând în extravazarea vasculară acută, așa cum se observă în sepsis sever sau șoc anafilactic, 

sau în extravazarea vasulară cronică în caz de retinopatia diabetică sau ateroscleroză [5]. 

 Oxigenul și substanțele nutritive sunt furnizate prin difuzie din lumenul venei safene către 

endoteliu și treimea internă a mediei și de la vasa vasorum către cele două treimi externe ale mediei 

[10]. Endoteliul și straturile interne ale peretelui venei sunt, în principal, afectate de hipoxia 

endoluminală. Dilatarea venei, stagnarea sângelui, presiunea hidrostatică secundară determină 

comprimarea vasa vasorum și, astfel, conduc la hipoxia straturilor externe ale peretelui venei [10]. 

 În tunica medie a venei safene se disting două straturi diferite structural: un strat intern, 

lax, și altul extern, dens, ambele cu grosime similară. Capilarele cele mai interne ale rețelei de 



101 
 

vasa venarum ajung până la limita dintre cele două straturi ale mediei [105, 211], fapt observat și 

în studiul nostru la majoritatea pacienților incluși în studiu. 

 Vasa venarum din peretele venos corespund cu microvasele nutritive, vasa vasorum, ale 

peretelui arterial [167]. Vasa venarum pătrund în adventicea venei safene mari și afluenților săi la 

intervale de 0,5-1,5 cm [105]. Arterele și venele microcirculației se situează alături unele în raport 

cu altele, arterele având originea la nivelul arterelor ce irigă țesutul adipos subcutanat, iar venele 

drenând, de obicei, în segmentele terminale ale afluenților venei safene mari [105]. La suprafața 

adventicei artera nutritivă se ramifică în arteriole de ordinul I (A1), situate de-a lungul axului 

longitudinal al peretelui venei. Arteriolele de ordinul I se divid în arteriole de ordinul II (A2), care 

sunt dispuse circuferențial în raport cu axul longitudinal al venei. Arteriolele de ordinul II continuă 

în tunica medie, unde formează o bogată rețea capilară [98, 173]. Capilarele continuă cu venulele 

postcapilare mult mai numeroase decât arteriolele, care pot fi de ordinele IV-I (notate și V4-V1), 

în dependență de localizare și lumenul vasului, uneori existând chiar mai mult de patru ordine de 

vase venoase [98].  

 Distanța de difuzie este limitată de 100 μm și microvasele sunt responsabile de transportul 

oxigenului și substanțelor nutritive către adventicea vasului, iar prin difuzie către tunica medie. 

Intima, de obicei, este alimentată prin difuzie din lumenul vasului [173]. Grosimea adventicei 

venei safene mari este aproximativ de 2-3 μm, a mediei de 500-1,300 μm și a intimei de 200 μm; 

de unde reiese că grosimea medie a peretelui venei safene mari este de cel puțin 700 μm. Astfel, 

vasa venarum a venei safene mari penetrează adânc în tunica medie ajungând până la limita cu 

intima vasului [98, 212].  

 În studiul nostru vasa venarum au fost observate atât la nivelul adventicei, cât și la nivelul 

mediei. În tunica medie microvasele s-au situat preponderent în stratul extern al ei și, doar în două 

cazuri, au ocupat întreg teritoriul tunicii medii ajungând până la limita cu tunica intima, iar într-un 

caz au pătruns și în spațiul subendotelial al intimei. 

 Conform Dreifaldt M. et al. [77], densitatea vasa venarum în adventicea (94,5±24,7) venei 

safene mari este de două ori mai mare decât în media vasului (48±13,9). Rezultatele obținute de 

noi prin colorație dublă cu anti-CD34 și anti-Ki67 denotă, că densitatea microvaselor adventicei 

și mediei la pacientul cu leziune traumatică a membrului a fost respectiv de 299,2 vase/mm2 și de 

64 vase/mm2. La pacienții cu afecțiuni metabolice (ateroscleroză, diabet zaharat) densitatea 

microvaselor din adventice a prezentat valori de 151,5±28,62 și 125,6±3,39 în raport cu densitatea 

microvaselor din media venei safene mari, a căror valori au fost respectiv de 248±143,54 și 

252,8±72,4.  
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 În final, per total am stabilit, că în venele safene non-varicoase vasele mediei au prezentat 

valori de 228,6±131,71 în raport cu cele ale adventicei 162,1±57,28. 

 Anticorpul monoclonal anti-Ki67 este un marker asociat cu proliferarea celulară, deoarece 

recunoaște un antigen nuclear prezent în fazele G1, S, G2 și M ale ciclului celular, dar nu și în faza 

G0. Este folosit ca un marker al activității proliferative în mai multe tumori umane [4, 196, 209].  

 Expresia imunohistochimică a K67 ca marker proliferativ și a CD34 ca marker al celulelor 

endoteliale ne-a permis studierea densității vasculare în venele safene. Densitatea microvaselor 

este un parametru destul de util în evaluarea angiogenezei [53]. În acelaș timp, dubla 

imunocolorarea cu anti-Ki67 și anti-CD34 ne-a permis să exaluăm indexul de proliferare al 

celulelor endoteliale, care s-a plasat între 19,8% și 25% la pacientul cu traumatism, între 25,2% și 

28,2% la pacienții cu ateroscleroză, și, respectiv, între 25,4% și 28,9% la pacienții cu ateroscleroză 

și diabet zaharat asociat. 

 În funcție de gradul și durata deficienței de oxigen două răspunsuri majore ale celulelor 

endoteliale pot fi observate. În primul rând, hipoxia acută activează celulele endoteliale care, la 

rândul său, eliberează mediatori inflamatori și factori de creștere. În al doilea rând, perioadele mai 

lungi de hipoxie cresc expresia genelor specifice, cum ar fi cele care codifică unele citokine, 

precum și ai factorului de creștere al endoteliului vascular și factorului de creștere derivat plachetar 

[155]. În acest studiu am observat că în zonele cu discontinuitate endotelială a existat o tendință 

de dispunere a vaselor în numar mai mare în medie, cu un traiect ascendent spre intimă, fapt care 

s-ar datora factorilor de creștere eliberați de celulele endoteliale ale intimei. 

Factorul de creștere derivat plachetar (platelet-derived growth factor, PDGF) aparține unei 

familii de factori de creștere care include și factorii de creștere ai endoteliului vascular (vascular 

endothelial growth factors, VEGFs). Factorul de creștere derivat plachetar stimulează atât 

multiplicarea celulelor stem, cât și chemotaxia macrofagelor, fibroblaștilor, celulelor musculare 

netede. Factorul de creștere al endoteliului vascular joacă un rol important în ghidarea endoteliului 

în timpul angiogenezei [8].  

Receptorii PDGF interacționează, de asemenea, cu integrinele, care sporesc proliferarea, 

migrația și supraviețuirea celulelor endoteliale. Câteva subunități ale integrinelor au fost 

identificate pe suprafața celulelor musculare netede din peretele venelor safene: beta-1, alfa-2, 

alfa-5, alfa-v și beta-3. S-a demonstrat, că integrinele sunt necesare pentru migrarea celulelor 

musculare netede, migrare indusă de PDGF și proteinele matricei extracelulare. Agoniștii destinați 

inhibării funcțiilor integrinelor pot fi folosiți pentru a reduce migrarea celulelor musculare netede 

și suprimarea hiperplaziei intimale [101].  
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 Vasa vasorum joacă un rol decisiv în ateroscleroză, iar interacțiunea lor cu endoteliul 

vasului are ca rezultat o afectare a funcției endoteliale. În ateroscleroză densitatea vasa vasorum 

în arterele coronare crește, această creștere fiind influențată de hipercolesterolemie [241]. 

Deoarece vasa vasorum sunt artere terminale, ele dezvoltă cu ușurință hipoxie și/sau ischemie în 

celulele intimei și/sau mediei peretelui arterial [12, 103]. Una din teoriile care explică 

etiopatogenia aterosclerozei sugerează că ateroscleroza este inițiată de hipoxie la nivelul mediei și 

adventicei prin constricția de vasa vasorum în hipertensiune [173]. 

 Un studiu recent [87] a stabilit că la pacienții cu diabet zaharat densitatea microvaselor în 

media și adventicea arterelor coronariene descrește. În cazul nostru diabetul zaharat asociat 

aterosclerozei a condus la descreșterea densității microvaselor doar în adventicea peretelui venos. 

 Angiogeneza la nivel de vasa vasorum, ca răspuns la hipoxie, are loc atât în peretele 

arterial, cât și în peretele venos. Prin dubla reacție cu anti-CD34 și anti-αSMA am putut face 

diferența dintre tipurile de vase (mature și imature). În venele safene colectate de la pacienții cu 

ateroscleroza am determinat că vasele imature în adventice au constituit 81,87±62,87 vase/mm2, 

iar la nivelul mediei – de 64±30,66 vase/mm2. În venele safene de la pacienții cu ateroscleroză și 

diabet zaharat asociat vasele imature ale adventicei au atins valorile de 66,4±48,65 vase/mm2, iar 

la nivelul mediei – valorile de 77,6±26,02 vase/mm2. 

 În studiul nostru, formarea de neovasa vasorum în tunica medie a venei safene a avut loc 

preponderent prin angiogeneza de tip intususcepție, iar la nivelul adventicei – prin angiogeneză 

germinativă și intususcepție. 

Numele familiei proteinelor S100 provine de la solubilitatea de 100% în soluție saturată de 

sulfat de amoniu la pH neutru. Această familie de proteine a fost identificată pentru prima dată în 

1965 de către B.W. Moore [198]. 

În condiții normale, imunoexpresia S100 a fost observată în componentele neuronale și 

neuroectodermale ale diferitelor țesuturi. Celulele secretorii ale hipofizei, adipocitele albe, celulele 

Langerhans ale pielii, celulele Schwann și celulele gliale ale țesutului nervos, exprimă la nivel 

citoplasmatic proteina S100. În condiții patologice, imunoexpresia S100 a fost notată în 

melanoame, schwannoame, carcinoame scuamo- și bazocelulare, neoplazii mamare, 

meningioame, astrocitoame [198].  

În cazul venelor normale, expresia S100 a fost notată doar la nivelul filetelor nervoase din 

adventice și nu s-au înregistrat celule dendritice S100 pozitive [58].  

 Examinând fragmente venoase de la nivelul joncțiunii safenofemurale – vene sănătoase, 

folosite pentru bypass-ul coronarian, vene varicoase și vene varicoase recurente din vecinătatea 

joncțiunii – Rewerk S. et al. [184] au observat numeroase fibre nervoase S100 pozitive la nivelul 
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adventicei în toate cazurile evaluate și o densitate scăzută al acestora în cazul venelor varicoase 

recurente. În studiul nostru am remarcat expresia S100 în fibrele nervoase din adventice și media 

externă, cu valori variabile. O scădere a numărului de fibre nervoase S100 pozitive în medie și 

adventice a fost observată la ambele cazuri cu diabet zaharat asociat. 

Evaluarea numărului de celule dendritice la nivel cornean, în model experimental murin, a 

indicat, în cazul diabetului zaharat, un număr crescut al acestora comparativ cu grupul control, 

situație asociată cu micșorarea densității fibrelor nervoase [133]. Cherian S. et al. [59] au analizat 

grefe stenozate ale venelor safene utilizate în bypass și vene safene normale și au observant absența 

celulelor cu morfologie dendritică, S100 pozitive, în cazul celor din urmă, la nivelul intimei și 

mediei peretelui venos. Celulele cu morfologie dendritică au fost prezente în grefele stenozate, la 

nivelul ariilor de neovascularizare a mediei și în leziunile aterosclerotice intimale. Conform datelor 

obținute, unul dintre pacienții cu diabet zaharat asociat a prezentat o creștere a numărului de celule 

cu morfologie dendritică, S100 pozitive, în tunica medie și prezența lor în spațiul subendotelial al 

peretelui venos. 

Celulele Schwann reglează procesele metabolice, de creștere și de regenerare a axonului 

[23, 43]. Aceste celule sintetizează mai mulți factori cu rol în regenerarea axonală, printre care se 

numără și factorul de creștere derivat plachetar-B (platelet-derived growth factor-B, PDGF-B), al 

cărei expresie crește în caz de lezare a nervilor periferici [172]. 

S-a atestat că creșterea și modelarea vaselor de sânge este reglată de semnale cu origine 

nervoasă. Într-un model murin, s-a demonstrat că ariciul de deșert a promovat angiogeneza nu prin 

activarea directă a celulelor endoteliale, dar prin asigurarea supraviețuirii nervilor periferici în 

mușchiul ischemic, menținând nivelul factorilor angiogenici derivați din nervi. Denervarea 

piciorului, imediat dupa ischemie, a afectat sever angiogeneza indusă de ischemie și a condus la 

diminuarea expresiei VEGF-A, angiopoetinei 1 și neurotrofinei 3 în mușchiul ischemic [183].  

În prezentul studiu, a fost observată prezența celulelor cu morfologie dendritică și a 

nervilor S100 pozitivi la nivel subendotelial, în imediata vecinătate a unor aglomerări de celule 

musculare netede. 

 4.6. Concluzii 

1. Discontinuitate endotelială focală a fost observată în toate cazurile evaluate care, la rândul 

ei, a fost însoțită de îngroșarea membranei bazale la pacienții cu diabet zaharat asociat.  

2. În stratul extern al mediei s-a remarcat dispunerea alternantă a fasciculelor de celule 

musculare netede și a ariilor de țesut conjunctiv bogate în microvase. 



105 
 

3. Vasa venarum pot fi localizate în peretele venei safene atât la nivelul adventicei, cât și în 

teritoriul extern al mediei. 

4. Indicele de proliferare Ki67-endotelial a avut o valoare medie de 26% la nivelul mediei și 

de 26,7% la nivelul adventicei. 

5. Atât la nivelul mediei, cât și la nivelul adventicei au fost observate mecanisme angiogenice 

prin înmugurire (cu prezența celulelor „tip”) și/sau intususcepția.  

6. Imunoexpresia S100 în venele safene a demonstrat prezența filetelor nervoase, S100 

pozitive, în adventice și media externă în toate cazurile evaluate. Valori minime ale 

nervilor periferici, S100 pozitivi, a fost notată în adventicea pacienților cu diabet zaharat 

asociat. 

7. Celulele cu morfologie dendritică, S100 pozitive, au fost identificate în tunica medie și în 

stratul subendotelial la unul din cazurile cu diabet zaharat asociat. 
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5. STUDIUL MICROSCOPIC AL VENELOR SAFENE VARICOASE 

 Venele dilatate varicos, colectate de la 34 de pacienți cu vârsta cuprinsă între 19 și 68 de 

ani, au fost divizate în două subloturi: 23 pacienți cu varice simple sau CEAP2-3 (sublot 1), și 11 

pacienți cu varice complicate cu inflamație și/sau ulcerație sau CEAP4-6 (sublot 2). Venele safene 

(cu lungimea de 15-40 cm) au fost secționate în segmente cu lungimea de 2 cm, astfel au fost 

obținute 390 de fragmente venoase de la 34 de pacienți cu vene safene varicoase. 

Tabelul 5.1. Caracteristica pacienților incluși în studiu 

Diagnostic Bărbați Femei Total Vârsta medie ± DS 

Boala varicoasă a membrelor 
inferioare (varice simple)  

8 15 23 47,5±12,9 ani 

Boala varicoasă a membrelor 
inferioare (varice complicate) 

5 6 11 50,9±13,97 ani 

TOTAL 13 21 34 48,6±13,1 ani 

 Scopul studiului a fost de a identifica leziunile prezente în cele trei tunici ale peretelui 

venos la diferite etape evolutive a bolii venoase cronice, precum și de-a lungul unei singure vene 

safene și, în special, modificările la nivel de endoteliu, matrice extracelulară (fibrele elastice, 

reticulare și de colagen), celule musculare netede și vasa vasorum. 

 5.1. Evaluarea morfologică a venelor safene varicoase 

 Studierea fragmentelor venoase dilatate varicos, recoltate intraoperator prin stripping al 

venelor safene, a relevat particularități structurale histologice ale peretelui venos.  

 Imaginea morfologică a peretelui venos al venei safene mari în cazul varicelor simple sau 

CEAP2-3 (sublot 1) în colorația standart HE a pus în evidență media îngroșată (figura 5.1), a cărei 

grosime a devenit predominantă comparativ cu celelalte tunici ale peretelui venos. Pe 

circumferința vasului îngroșarea mediei a fost de cele mai dese ori uniformă și doar în unele cazuri 

îngroșată neuniform (figura 5.1 A,B). Printre straturile concentrice de miocite netede vasculare se 

plasa o cantitate variabilă de fibre de colagen, situate mai cu seamă în teritoriul extern al mediei. 

La limita medie-adventice au fost observate câteva rânduri concentrice de fibre elastice groase cu 

aspect de limitantă externă.  

 Discontinuitatea focală a endoteliului a fost însoțită de hiperplazie a spațiului subendotelial 

din contul matricei extracelulare. Îngroșarea moderată a intimei era asociată cu edem – cavități 

elipsoidale situate la limita medie-intimă și dispuse perpendicular pe circumferința vasului. Intima 

hiperplaziată neuniform pe toată circumferința vasului deseori forma falduri orientate spre lumenul 

vasului (figura 5.2). 
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 Adventicea cu o grosime mai mică decât tunica medie, formată din țesut conjunctiv, a 

prezentat vase ale microciculației, a căror tunică medie era, la fel, îngroșată.  

 
Fig. 5.1. Media îngroșată, focal neuniform (A) (HE, ob. ×10), (B) (HE, ob. ×2,5) 

 
Fig. 5.2. Intima hiperplaziată formează falduri (A) (HE, ob. ×2,5). Detaliu, la limita intimă-

medie spații elipsodale perpendiculare pe medie (edem) (B) (HE, ob. ×20) 

 În cazul varicelor complicate sau CEAP4-6 (sublot 2) a fost stabilită o îngroșare vădită a 

intimei în comparație cu media. Detașarea focală sau totală a endoteliului și înlocuirea ariei 

corespondente cu fibre de colagen sau miocite netede vasculare au determinat în unele cazuri 

evoluția spre tromboză. Îngroșarea marcată a intimei a fost însoțită de descreșterea grosimii 

mediei, fasciculele de miocite ale căreia, dispuse concentric, erau subțiri și delimitate de spații 

largi (figura 5.3. A, B) sau fragmentate în insule mici și înlocuite de fibrele de colagen în exces. 

La limita medie-intimă au fost relevate fisuri (edem) și spații mici rotunde sau ovale, unele 

mărginite de nuclei alungiți – posibil vasa vasorum în spațiul subendotelial. Îngroșarea esențială a 

intimei a fost determinată atât de proliferarea matricei extracelulare, cât și de proliferarea 
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miocitelor netede în stratul subendotelial (figura 5.4 A). În alte cazuri stratul subendotelial 

prezenta o celularitate scăzută cu miocite solitare (figura 5.4 B). 

 
Fig. 5.3. Inima excesiv hiperplaziată. Media subțire constituită din câteva fascicule de 

miocite netede dispuse concentric și separate prin spații largi (A) (HE, ob. ×2,5). Detaliu 
(B) (HE, ob. ×20)  

 
Fig. 5.4. Proliferarea miocitelor netede în spațiul subendotelial (A) (HE, ob. ×20). 

Intimă hiperplaziată cu celularitate scăzută (B) (HE, ob. ×20) 

 În cele mai avansate stadii evolutive ale bolii a fost atestată îngroșarea peretelui venos cu 

dezorganizarea arhitecturii, lipsa limitelor între tunici, în paralel, fascicule de miocite fiind 

orientate dezordonat – unele circular, altele radial, precum și proliferarea miocitelor netede 

vasculare în zona subendotelială (figura 5.5). Într-un caz au fost identificate miocite și în mijlocul 

unui fragment de valvă. 
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Fig. 5.5. Dezorganizarea structurii peretelui venos, lipsa limitelor între tunici. Fascicule 

de miocite orientate oblic sau radial (A) (HE, ob. ×10). Miocite situate în zona 
subendotelială (B) (HE, ob. ×20) 

 În lumenul unor vene au fost atestați trombi cu sau fără canalizare, lumenul vasului fiind 

îngustat și/sau neperfuzat. În profunzimea trombului au fost observate microvase și proliferarea 

miocitelor vasculare (figura 5.6). 

 
Fig. 5.6. Tromb fibrozat în lumenul vasului (A) (HE, ob. ×2,5). Microvase și acumulări 

de hemosiderină în profunzimea trombului (B) (HE, ob. ×20) 

 5.2. Evaluarea fibrelor de colagen, fibrelor elastice și a celor reticulare în venele 

safene varicoase 

 Colorația tricromă Masson a permis evaluarea țesutului conjunctiv, cu o evidentă creștere 

a cantității matricei extracelulare fibrilare și nefibrilare. 

 În cazul varicelor simple sau CEAP2-3 (sublot 1) fibrele de colagen, organizate în fascicule 

de grosimi variabile, cu rare fibrocite asociate, s-au dispus circumferențial la nivelul mediei, 

paralel cu fasciculele de miocite netede vasculare sau radial la nivelul intimei hiperplaziate. 
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Componenta fibrilară colagenică a incorporat microvase, situate preponderent în teritoriul extern 

al mediei (figura 5.7 A).  

 În cazul varicelor complicate sau CEAP4-6 (sublot 2) a fost stabilită hiperplazia marcată a 

țesutului conjunctiv, cu fragmentarea fasciculelor musculare în insule sau înlocuirea acestora în 

totalitate cu țesut conjunctiv, proces denumit fleboscleroză (figura 5.7 B). 

 
Fig. 5.7. Hiperplazie musculară cu colagenizare minimă (A) (HE, ob. ×2,5). 

Colagenizare marcată la nivelul intimei (B) (HE, ob. ×2,5) 

 În adventicea venei, alături de vasa vasorum, într-un caz a fost observată o terminație 

nervoasă incapsulată – corpusculul lamelar Vater-Pacini, care cuprindea două componente. 

Componenta conjunctivă, dispusă la periferie și formată din țesut conjunctiv fibrolamelar, era 

situată concentric în jurul unei terminațiuni nervoase centrale (figura 5.8). Acești corpusculi 

lamelari sunt mecanoreceptori extrem de sensibili la presiune. 

 
Fig. 5.8. Corpuscul Vater-Pacini în adventicea venei safene mari (A) (HE, ob. ×10), 

(B) (Tricromă Masson, ob. ×20) 
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 Colorația cu orceină a permis evaluarea elastinei din fibrele elastice, care s-au colorat în 

brun-vișiniu.  

În cazul varicelor simple sau CEAP2-3 (sublot 1), componenta fibrilară elastică a fost extrem 

de bine reprezentată. Ca reacție la presiunea venoasă crescută, fibrele elastice au format condensări 

în grosimea mediei, alternând cu fibrele de colagen îngroșate și cu fibrele musculare netede 

hipertrofiate. La limita medie-adventice fibrele elastice groase, sinuoase, dispuse în câteva rânduri 

au avut aspectul unei limitante externe (figura 5.9 A). 

În cazul varicelor complicate sau CEAP4-6 (sublot 2), la nivelul mediei a fost atestată 

diminuarea componentei fibrilare elastice; la limita medie-adventice fibrele groase au căpătat un 

aspect fragmentat. Intima afectată sever a fost separată de medie prin fibre elastice hiperplaziate 

(figura 5.9 B) cu aspect de limitantă internă. 

 
Fig. 5.9. Fibre elastice hiperplaziate la nivelul mediei și la limita medie-adventice (A) 

(Orceină, ob. ×10). Fibre elastice fragmentate la nivelul mediei și la limita medie-adventice, 
dar hiperplaziate la limita intimă-medie (B) (Orceină, ob. ×10) 

 Impregnația argentică Gömöri a permis identificarea fibrelor reticulare din componența 

membranei bazale subendoteliale, precum și a celor dispuse de-a lungul fibrelor musculare netede 

vasculare din media vasului. 

 În cazul varicelor simple sau CEAP2-3 (sublot 1), fibrele reticulare au fost prezente atât la 

nivel subendotelial, cât și în tunica medie, iar în cazul varicelor complicate sau CEAP4-6 (sublot 

2), numărul lor a fost în descrește până la dispariție (figura 5.10). 
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Fig. 5.10. Fibre reticulare în venele safene (Impregnație argentică Gömöri, ob. ×10) 

 5.3. Expresia imunohistochimică a endoteliului și a celulelor musculare netede 

vasculare în venele safene varicoase 

 Evaluarea imunohistochimică a celulelor musculare netede vasculare din grosimea 

peretelui venos a fost realizată folosind marker-ul celulelor mioepiteliale – actina de tip mușchi 

neted (α-SMA). 

 În cazul varicelor simple sau CEAP2-3 (sublot 1), colorația cu anticorpul monoclonal anti-

SMA a pus în evidență media îngroșată din contul miocitelor netede. Straturile concentrice de 

miocite netede vasculare erau dispuse circumferențial, între ele componentele matricei 

extracelulare erau dispuse tot circumferențial și, în același timp, paralel cu fibrele musculare. La 

nivelul adventicei au fost atestate mai multe microvase înconjurate de o tunică medie îngroșată 

(figura 5.11 A). 

 
Fig. 5.11. Reacție pozitivă la nivelul celulelor musculare netede vasculare 

(Imunoexpresie pentru α-SMA, ob. ×2,5) 
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 În cazul varicelor complicate sau CEAP4-6 (sublot 2), a fost atestată lărgirea spațiului 

intercelular între celule musculare netede vasculare și creșterea matricei extracelulare în tunica 

medie (figura 5.11 B). Detașarea endoteliului, însoțită de îngroșarea intimală, a condus la migrarea 

și proliferarea celulelor musculare netede în intima vasului. Miocitele netede ale intimei erau 

dispuse de-a lungul axului longitudinal al vasului. Mult numeroase vase ale microcirculației au 

fost atestate atât la nivel de adventice, cât și în teritoriul extern al mediei (figura 5.12). 

 
Fig. 5.12. Fibre musculare netede vasculare situate circumferențial la nivelul mediei, și 

dispuse longitudinal la nivelul intimei hiperplaziate. Vasa vasorum în adventice și media 
externă (Imunoexpresie pentru α-SMA, ob. ×10 (A), ob. ×20 (B)) 

 Imunocolorarea cu anti-CD34 a pus în evidență celulele endoteliale din componența 

peretelui venos al venelor safene. 

 În cazul varicelor simple sau CEAP2-3 (sublot 1), cel mai frecvent, a fost observată 

discontinuitatea și detașarea focală a endoteliului de la membrana bazală, fapt însoțit de îngroșarea 

focală a spațiului subendotelial. De asemenea, a fost atestată o creștere marcată a densității vaselor 

din adventice și media externă (figura 5.13 A). 

 În cazul varicelor complicate sau CEAP4-6 (sublot 2), discontinuitatea endoteliului a 

progresat de la focală la totală. Vase ale microcirculației au fost identificate atât în adventice, cât 

și în media vaselor până la limita medie-intimă. În cazul hiperplaziei marcate a intimei, microvase 

neperfuzabile dispuse radiar au fost identificate și în spațiului subendotelial, ele având o dispoziție 

ascendentă spre lumenul vasului (figura 5.13 B).  

 Astfel, dacă în cazul varicelor simple rolul primordial în patogenia bolii varicoase poate fi 

atribuit celulelor musculare netede, următoarea etapă este caracterizată prin extinderea vaselor din 

adventice în media și intima venelor safene varicoase. 
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 Modificările componentelor endotelială, matriceală și ale celulelor musculare netede, 

caracteristice celor două stadii evolutive a bolii varicoase, de-a lungul unei vene safene au 

prezentat un grad semnificativ de suprapunere. 

 
Fig. 5.13. Reacție pozitivă la nivelul endoteliului vascular al venelor safene. Creștere 

marcată a densității microvaselor din adventice (A). Vase ale microcirculației la nivelul 
mediei și spațiului subendotelial al intimei (B) (Imunoreacție pentru CD34, ob. ×2,5). 

 5.4. Discuții  

 Boala varicoasă are ca substrat un dezechilibru între rezistența peretelui venos și solicitările 

asupra acestuia. La etapa actuală sunt acceptate două teorii fiziopatologice ale bolii varicoase: 

prima stipulează că dilatațiile venoase sunt primare, ce conduc ulterior la o incompetență valvulară 

[80, 240]; cea de-a doua susține că incompetența valvulară este primară [65]. 

 Rezistența peretelui venos depinde de componentele celor trei tunici: endoteliu, matrice 

extracelulară fibrilară (colagen, elastină) și nefibrilară, celule musculare netede vasculare. Celulele 

musculare netede din peretele venos, în caz de vene varicoase, sunt mai puțin diferenciate, 

demonstrând capacități proliferative și de sinteză mai mare decât cele din venele nemodificate 

varicos [240]. Aceste proprietăți pot contribui la remodelarea peretelui venos și, în acelaș timp, la 

reducerea rezistenței lui la oscilațiile presiunii venoase. 

 Actualmente este clar că incompetența valvulară și factorii hemodinamici joacă un rol 

important în dezvoltarea bolii varicoase, dar rămâne neelucidat care este factorul declanșator 

[102]. Numeroși factori influențează dezvoltarea varicelor la nivel celular, cum ar fi hipoxia, 

apoptoza nereglementată sau alterațiile matricei extracelulare [102].  

 Conform unui concept etiopatogenetic boala varicoasă este o boală inflamatorie cronică, 

[19] în care mecanismele moleculare din cascada inflamatorie sunt implicate în modificările 
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peretelui venos. Teoria inflamatorie se pare că nu a găsit confirmare în studiile mai recent efectuate 

[89]. 

Modificările histopatologice și imunohistochimice identificate de noi la nivelul venelor safene 

dilatate varicos pot fi rezumate la următoarele: 

1) hipertrofia musculară tranzitorie la nivelul tunicii medii, urmată de atrofia și înlocuirea 

progresivă a celulelor musculare netede cu fibre de colagen;  

2) discontinuitatea endotelială, urmată de detașarea segmentară sau totală a monostratului de 

celule endoteliale; 

3) hiperplazia intimală din contul matricei extracelulare, urmată de formarea unor „neo-

celule” miointimale prin migrarea miocitelor netede vasculare din medie în intimă; 

4) condensarea fibrelor elastice în grosimea mediei și formarea lamelelor concentrice la limita 

medie-adventice, urmată de fragmentarea ulterioară a lor; 

5) creșterea densității microvaselor în adventice, urmată de proliferarea vasa vasorum în 

media și intima peretelui venos. 

 Modificări similare au fost depistate în grefele venelor safene folosite pentru bypass-ul 

coronarian [119, 134, 145]. Hiperplazia intimală pare a fi rezultatul unui proces de proliferare a 

fibroblastelor și celulelor musculare netede ale mediei. Hiperplazia intimei demonstrează deviații 

însemnate nu numai în diferite vene, dar și de-a lungul unei singure vene safene [130, 145]. 

Fleboscleroza sau fibroza intimală reprezintă o îngroșare fibroasă a intimei și a stratului intern al 

tunicii medii, în care separarea clară dintre intimă și medie dispare. După unii autori, fleboscleroza 

este un fenomen obișnuit, mai ales la nivelul venelor safene, care poate fi explicată prin presiunea 

hidrostatică înaltă [130]. 

 Comșa F. et al. [64] studiază profilul morfologic al venelor safene varicoase (13 cazuri), 

studiu care a inclus 2 loturi: lotul I sau CEAP2-3 – 8 pacienți, lotul II sau CEAP4-6  – 5 pacienți. 

Principalele modificări atestate de autori au cuprins: 1) leziunile endoteliale, 2) hipertrofia intimei 

din contul matricei extracelulare fibrilare și 3) hipertrofia mediei din contul celulelor musculare 

netede și a matricei extracelulare fibrilare. Fragmentele venoase prelevate de la nivelul JSF, VSM, 

pachetelor varicoase și venelor perforante au prezentat modificări similare. 

 Ca răspuns la creșterea hipertensiunii venoase, tunica medie reacționează, la început, prin 

hiperplazia celulelor musculare netede vasculare, care, mai apoi, sunt supuse unui proces de 

sclerozare. Celulele musculare netede își schimbă fenotipul din contractil în unul de sinteză, 

această schimbare ar putea declanșa un proces de fibrozare la nivelul intimei și mediei [11, 63-64, 

230, 240].  
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 Adventicea, tunica externă a vasului, a primit o atenție conisiderabilă în ultimii ani [46, 

163]. Ea conține o populație heterogenă de celule, un sistem nervos adrenergic, o rețea limfatică 

și vasa vasorum, o microcirculație specializată, ce joacă un rol major în biologia și patologia 

peretelui vasului. Dacă peretele vasului se îngroașă, vasa vasorum se extind mai adânc în media 

[163]. Există o corelație strânsă între extinderea vaselor adventiceale și amplificarea formării 

neointimei. Întregul proces pare a fi compus din 2 etape: (1) creșterea intimei independent de 

angiogeneză (angiogenesis-independent growth of neointima), probabil, condusă de proliferarea 

miocitelor netede ale mediei și (2) o creștere dependentă de angiogeneză (angiogenesis-dependent 

growth of neointima). A doua etapă se caracterizează prin extinderea vaselor din adventice în 

tunica medie și intima vaselor. 

 5.5. Concluzii 

1. În stadiile clinice intermediare ale bolii venoase cronice predomină hiperplazia și 

hipertrofia celulelor musculare netede ale mediei, cu dispoziție concentrică în jurul 

lumenului. 

2. Modificările histopatologice ale mediei se extind, mai târziu, asupra intimei și adventicei. 

3. În stadiile avansate procesul de fibrozare a mediei declanșează și un proces de fibroză 

intimală (fleboscleroză). 

4. Denudarea focală sau totală a țesutului subendotelial, notată atât în cazul varicelor simple, 

cât și a celor complicate poate conduce la aderarea trombocitelor și formarea trombilor în 

lumenul venei (tromboflebită). 

5. Densitatea microvaselor la nivelul adventicei crește odată cu avansarea bolii venoase 

cronice, proliferarea cărora se extinde atât în medie, cât și în intima peretelui venos. 
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CONCLUZII GENERALE 

 Rezultatele obținute au condus la formularea următoarelor concluzii care individualizează 

rezultatele, conferind elemente de originalitate tezei. 

1. Sistemul venos superficial al membrelor inferioare se caracterizează printr-o variabilitate 

anatomică înaltă, variabilitatea remarcată la origine, pe traiect și la afluirea venelor safene. 

Arcul venos dorsal al piciorului, care reprezintă originea venelor safene, poate fi dublu sau 

lipsi, variabilitate menționată în premieră. Venele safene sunt însoțite de nervi cutanați și 

de vene safene accesorii cu traiect paralel. Duplicitatea VSM, o variantă anatomică rară, în 

studiul nostru a fost observată în 4,55% la nivelul gambei și în 13,6% la nivelul coapsei. 

2. Joncțiunea safenofemurală este cea mai stabilă formațiune anatomică a sistemului venos 

superficial al membrului inferior, în timp ce vena safenă mică prezintă diferite variante de 

afluire, cu formarea joncțiunii safenopoplitee (45,8% din cazuri) sau cu absența ei (54,2% 

din cazuri). 

3. În venele safene non-varicoase vasa vasorum și nervi vasorum se localizează în peretele 

venei atât la nivelul adventicei, cât și la nivelul mediei. Principalele mecanisme 

angiogenice observate în peretele venos au fost de tip sprouting și intususcepția. 

4. Celulele musculare netede sunt implicate în patogenia bolii varicoase, hipertrofia și 

hiperplazia tranzitorie ale cărora, în stadiile inițiale, este urmată de atrofia și înlocuirea 

progresivă a lor cu fibre de colagen. Hiperplazia intimei, datorată creșterii marcate a 

densității fibrelor de colagen, precum și a prezenței celulelor musculare netede migrate din 

medie, este și ea responsabilă de creșterea în ansamblu a dimensiunilor peretelui. 

5. Proliferarea și formarea de neovasa vasorum în media și intima peretelui venos pe 

parcursul evoluției bolii varicoase constituie un efect și nu o cauză patogenică. 
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RECOMANDĂRI PRACTICE 

1. Pentru a evita lezarea venelor safene în cazul saphenectomiilor, anterior intervenției 

chirurgicale este recomandată scanarea duplex ecografică și determinarea duplicității venelor 

safene mare și mică și/sau prezența vaselor safene accesorii cu traiect paralel. 

2. În efectuarea crosectomiilor la nivelul joncțiunii safenofemurale se va ține cont de distanțele 

de la joncțiune până la reperele anatomice adiacente (tuberculul pubian, spina iliacă anterioară 

superioară, mijlocul ligamentului inghinal). 

3. În realizarea crosectomiilor la nivelul joncțiunii safenopoplitee se va lua în considerare 

variabilitatea înaltă a modului de vărsare a venei safene mici cu prezența sau lipsa joncțiunii. 

4. Aplicarea metodei de dublă imunocolorare bazată pe markeri endoteliali (CD34) și de 

proliferare (Ki-67) poate permite interpretarea statutului funcțional al vaselor sangvine 

(proliferative sau neproliferative). 

5. Prin dubla imunoreacție cu markeri al celulelor endoteliale (CD34) și al celulelor perivasculare 

(α-SMA) este posibil de diferențiat vasele mature de cele imature. 

6. Imunocolorarea cu anti-S100 oferă avantaje în raport cu metodele convenționale de colorare 

neurohistochimică și permite evaluarea concomitentă a două entități – filete nervoase și celule 

dendritice, cele din urmă implicate în mecanismele fiziopatologice ale bolilor cardiovasculare. 

7. Vasa venarum, adiacente spațiului subendotelial, sunt asociate cu modificări hiperplazice ale 

intimei atât în boala varicoasă, cât și în ateroscleroza, și aparent funcția și disfucția lor merită 

mai multe investigații. 

8. În contextul modificărilor histopatologice depistate la nivelul celor trei tunici ale peretelui 

venos boala varicoasă impune aplicarea unui tratament cât mai precoce. 
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ANEXE 
Anexa 1 

Avizul Comitetului de Etică a Cercetării 
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Anexa 2 
Acordul informat de cercetare a pacientului 

Comitetul de Etică a Cercetării 
Aprobat la ședința din________ 

Acordul informat 
(formular de informare) 

Data:                                                                                                                               Versiunea:1 
Stimat domn / Stimată doamnă 

Vă invităm să participați la studiul de cercetare „Particularitățile morfoclinice ale 
venelor safene” realizat sub egida USMF „Nicolae Testemițanu” de investigatorul principal I. 
Catereniuc, dr. habilitat, prof. universitar, competitorul A. Bendelic, asistent universitar. 

Scopul acestui studiu este studierea morfologiei venelor safene în aspect macroscopic, 
mezoscopic și microscopic în normă și în caz de boală varicoasă 

Dumneavoastră ați fost ales să participați la acest studiu deoarece ați fost diagnosticat de 
către medic cu Boală varicoasă a membrelor inferioare. Participarea la acest studiu este absolut 
voluntară. Este decizia dvs. dacă doriți sau nu să participați la acest studiu. Decizia de a nu 
participa nu vă va dezavantaja în nici un fel. În cazul în care acceptați să participați la studiu nu 
veți suporta cheltuieli suplimentare. Cercetarea nu prevede nici o recompensă pentru participare. 
Nu există nici un risc asociat cu acest studiu, fiindcă vor fi examinate venele dilatate înlăturate pe 
parcursul intervenției chirurgicale. Informațiile despre dvs. vor fi păstrate strict confidențial și vor 
fi folosite doar în scopul acestui studiu.  

Vă mulțumim anticipat pentru atenția acordată și pentru intenția de a participa la acest 
studiu. 
 

Acord informat 
(formular de acceptare) 

 

1. Titlul studiului: „Particularitățile morfoclinice ale venelor safene” 
2. Numele şi adresa  centrului de desfăşurare a studiului: USMF „Nicolae Testemițanu” 

catedra Anatomia Omului; bd. Ștefan cel Mare, 192. 
3. Numele/Prenumele participatului la studiu:_________________________________ 
4. Data de naştere a participantului la studiu: _________________________________ 
5. Declaraţie: 

Eu subsemnatul,  _______________, confirm că: 
a.     am citit şi înţeles formularul de informare 
b. ştiu că participarea mea în acest studiu este voluntară şi că oricând mă pot retrage din 

studiu fără a explica motivele retragerii 
c. ştiu că retragerea mea din studiu nu-mi va afecta nici într-un fel dreptul la asistență  

medicală ulterioară 
d. înţeleg că datele mele personale (inclusiv cele medicale) pot fi examinate în regim de 

confidenţialitate de către cei care monitorizează studiul, comitetul de etică a cercetării, 
de către autorităţile de reglementare din domeniu. 

 
ACCEPT SĂ PARTICIP LA STUDIU 

„Particularități morfoclinice ale venelor safene” 
Numele participantului la cercetare (sau a reprezentantului legal) 
_________________________________________________                  __________________ 

Semnătura participantului la cercetare (sau a reprezentantului legal)                       Data: 
________________________________________________ 
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Anexa 3 

Certificat de inovator nr. 5810 
„Variabilitatea anatomică individuală a venelor safene în aspect morfoclinic” 
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Anexa 4 
Certificat de inovator nr. 5811 

„Imunoexpresia S100 în venele safene non-varicoase la pacienții cu afecțiuni metabolice 
asociate” 
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Anexa 5 
Certificat de inovator nr. 5812 

„Algoritmul evaluării modificărilor histopatologice și imunohistochimice prezente în venele 
safene dilatate varicos” 
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Anexa 6 
Act de implementare a inovației 

„Variabilitatea anatomică individuală a venelor safene în aspect morfoclinic” 
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Anexa 7 
Act de implementare a inovației 

„Imunoexpresia S100 în venele safene non-varicoase la pacienții cu afecțiuni metabolice 
asociate” 
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Anexa 8 
Act de implementare a inovației 

„Algoritmul evaluării modificărilor histopatologice și imunohistochimice prezente în venele 
safene dilatate varicos” 
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Anexa 9 
Act de implementare a inovației 

„Algoritmul evaluării modificărilor histopatologice și imunohistochimice prezente în venele 
safene dilatate varicos” 
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Declarația privind asumarea răspunderii 

 Subsemnata, declar pe răspundere personală că materialele prezentate în teza de doctorat 

sunt rezultatul propriilor cercetări și realizări științifice. Conștientizez că, în caz contrat, urmează 

să suport consecințele în conformitate cu legislația în vigoare. 

Bendelic Anastasia 

Semnătura 

Data 
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