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B. Vedere superioară

PREZENTARE GENERALĂ A COLOANEI VERTEBRALE

A. Coloana vertebrală se articulează cu craniul și osul coxal.
• De obicei, coloana vertebrală este formată din 24 de vertebre
separate (presacrale), 5 vertebre fuzionate care formează osul
sacru și, variabil, 4 vertebre coccigiene fuzionate sau separate.
Dintre cele 24 de vertebre separate, 12 se articulează cu coastele
(vertebrele toracice), 7 sunt la nivelul gâtului (vertebrele cervicale) și 5 sunt în regiunea lombară (vertebrele lombare).

• Nervii spinali părăsesc canalul vertebral (spinal) prin găurile intervertebrale. Există 8 nervi cervicali, 12 nervi toracici, 5 nervi
lombari, 5 nervi sacrali și 1-2 nervi coccigieni.
B. Părțile omoloage vertebrelor. Coasta este un element osos liber
în regiunea toracică; în regiunile cervicală și lombară, este reprezentată de partea anterioară a procesului transvers, iar la nivelul
sacrului, de partea anterioară a masei laterale.
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REGIUNILE, OASELE ȘI ARTICULAȚIILE MARI ALE MEMBRULUI SUPERIOR

Articulațiile împart membrul superior în patru regiuni principale: umăr, braț, antebraț și mână.
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DISECȚIA PLANULUI SUPERFICIAL, REGIUNEA PECTORALĂ LA BĂRBAT
• Mușchiul platysma, care coboară la coastele 2 sau 3, este secționat scurt la ambele extremități ale specimenului; împreună cu
nervii supraclaviculari, este reflectat superior în partea dreaptă.
• Fascia pectorală acoperă mușchiul pectoralul mare.
• Clavicula se află profund de țesutul subcutanat și mușchiul
platysma.
• Vena cefalică trece profund în triunghiul clavipectoral (deltopectoral) pentru a se alătura venei axilare.

3.2

• Nervii supraclavicular (C3 și C4) și toracic superior (T2-T6) furnizează inervație cutanată regiunii pectorale.
• Triunghiul clavipectoral (deltopectoral), delimitat superior – de
claviculă, lateral – de mușchiul deltoid și medial – de capul clavicular al mușchiului pectoral mare, constituie baza unei depresiuni de suprafață numită fosa infraclaviculară.
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VISCERELE ABDOMINALE IN SITU
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OASELE ȘI PĂRȚILE PELVISULUI

A. Oasele pelvisului. Cele trei oase care formează pelvisul sunt:
pubele, ischionul și ilionul. B. și C. Pelvisul mic și pelvisul mare,
ilustrații schematice. Planul strâmtorii pelviene superioare (săgeata

cu două capete în B) separă pelvisul mare (parte a cavității abdominale) de pelvisul mic (cavitatea pelviană).
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PREZENTARE GENERALĂ: SCHELETUL OSOS
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B. Vedere posterioară

REGIUNILE, OASELE ȘI ARTICULAȚIILE MARI ALE MEMBRULUI INFERIOR

Oasele coxale se unesc anterior la simfiza pubiană, iar posterior, se
articulează cu sacrul. Femurul se articulează proximal cu osul coxal

și, distal, cu tibia. Tibia și fibula (peroneul) sunt oasele gambei,care
se articulează cu piciorului la nivelul gleznei.
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Timpanul în meatul
acustic extern

Ramura
mandibulei

CRANIUL LA NAȘTERE ȘI ÎN PRIMA COPILĂRIE

A. Craniul la naștere, fața anterioară. B. Radiografie de craniu la un
sugar de 6½ luni. C. Craniul la naștere, fața laterală.
Comparație cu craniul adultului (Figurile 7.2-7.4):
• Maxilarul și mandibula sunt proporțional mici.
• Simfiza mandibulară, care se închide în timpul celui de-al doilea
an de viață, și sutura frontală, care se închide în jurul vârstei de
6 ani, sunt încă deschise (nefuzionate).

• Cavitățile orbitale sunt proporțional mari, dar fața este mică;
scheletul facial formează doar o optime din întregul craniu, în
timp ce la adult reprezintă o treime.
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STRUCTURILE SUBCUTANATE ȘI FASCIA CERVICALĂ
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8.1

PLATYSMA

A. Porțiunile platismei. B. Configurație externă.
TABELUL 8.1

PLATYSMA

Mușchi

Inserție superioară

Inserție inferioară

Inervație

Acțiune principală

Platysma

Porțiunea anterioară: fibrele se intersectează cu cele ale mușchiului contralateral
Porțiunea intermediară: fibrele trec profund de mușchiul depresor al unghiului
gurii și al buzei inferioare pentru a se insera pe marginea inferioară a mandibulei
Porțiunea posterioară: țesutul cutanat/subcutanat al zonei inferioare a feței, lateral de gură

Țesutul subcutanat care
acoperă părțile superioare
ale mușchiului pectoral
mare și, uneori, mușchiul
deltoid

Ramurile cervicale ale nervului
facial (NC VII)

Trage inferior colțul gurii și îl lărgește,
exprimând tristețe și frică; trage spre
superior pielea gâtului, formând cute
verticale și oblice în tensiune la nivelul
regiunii anterioare a gâtului
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PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA NERVILOR CRANIENI
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9.1

Măduva spinării

NERVII CRANIENI ÎN RAPORT CU BAZA CRANIULUI

Nervii cranieni ies din cavitatea craniana prin orificiile bazei craniului. Există 12 perechi de nervi cranieni, numiți și numerotați
în secvența rostrocaudală a originilor lor superficiale din creier,
mezencefal și zona superioară a măduvei spinării. Nervii olfactivi

(NC I, nereprezentați) se termină în bulbul olfactiv. Originea nervului spinal accesor (NC XI) din măduva spinării nu este inclusă aici;
se extinde inferior până la segmentul C6 al măduvei spinării.

