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Anatomia

• Concepte: ciència que estudia la forma, 
l'estructura i constitució dels éssers vius, 
a més de les parts, òrgans i aparells 
que els componen.

• El coneixement per a estudiar-la s'obté 
a través de la dissecció anatòmica.



Anatomia: tipus

• Anatomia vegetal: estudi dels vegetals.

• Anatomia animal: estudi dels animals.
– Anatomia humana: estudi de l'ésser humà 

des del moment de la fecundació fins a la 
mort.

• Anatomia del desenvolupament o embriologia: 
estudia l'anatomia de l'ésser humà des del 
moment de la fecundació fins al naixement.

• Anatomia: estudia l'anatomia de l'ésser humà 
des del naixement fins a la mort.



Anatomia: posicions

•Posició erecta o bipedestació.

•Posició decúbit o gitat:
– Decúbit pron: cara cap avall.
– Decúbit supí: cara cap amunt.
– Decúbit lateral: de costat dret o esquerre.

•Posició asseguda o sedestació.



Anatomia: posicions

•Posició erecta o bipedestació



Anatomia: posicions

• Posició decúbit o gitat:
– Decúbit supí: cara cap amunt.

– Decúbit lateral: de costat dret o 
esquerre.

– Decúbit pron: cara cap avall.

Decúbit supí

Decúbit lateral

Decúbit pron



Anatomia: posicions

• Posició asseguda o 
sedestació



Posició anatòmica

• Bipedestació.

• Cara frontal o anterior.

• Mans i braços en 
posició ventral o 
anterior.



Anatomia: eixos i plans 
• Eixos:

– Axial o longitudinal
– Sagital o anteroposterior
– Transvers o esquerra-dreta i viceversa
– Oblic

• Plans:
– Sagital: separa el cos en una meitat dreta i una d'esquerra:

• Parasagital dret
• Parasagital esquerre

– Frontal o coronal: separa el cos en una meitat anterior i una de 
posterior:

• Anterior, frontal, coronal, rostral o ventral
• Posterior o dorsal

– Transvers: separa el cos en una meitat superior i una d'inferior.
• Superior
• Inferior



Anatomia: eixos i plans

A: Pla sagital i eix sagital

B: Pla frontal  (coronal)  i  e ix 
transvers

C: Pla t ransvers i  e ix axial  o 
longitudinal



Anatomia: eixos i plans
A: pla sagital



Anatomia: eixos i plans
B: pla frontal o coronal



Anatomia: eixos i plans
C: pla transvers



Anatomia
Termes de relació i comparació:
-Són parelles d'adjectius de significat oposat utilitzats per descriure la 
localització d'estructures en relació al cos o a una altra estructura.

1) Anterior (o ventral) i posterior (o dorsal)

2) Medial i lateral

3) Superior i inferior; cranial i caudal

4) Proximal i distal

5) Superficial, (intermedi) i profund

Termes de lateralitat
1) Bilateral i unilateral

2) Ipsilateral i contralateral



Referències
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Cinesiologia

• Concepte:  c iènc ia que estudia e l 
mov iment  humà.  E ls  conceptes  i 
principis d’aquesta ciència són vàlids 
per a qualsevol tipus de motor humà.



Cinesiologia

• Steindler: "La cinesiologia és la ciència 
que estudia el moviment, i les relacions 
del moviment amb l'acció de les forces 
mecàniques que el produeixen".

• Luttgens i Wells: "La cinesiologia és 
l’estudi dels movimients humans des 
de l  punt  de v is ta  de les  c iènc ies 
físiques".



Cinesiologia

ANATOMIA

FISIOLOGIA

FÍSICA

CINESIOLOGIA



Cinesiologia: classificació
1) Cinesiologia morfològica i funcional: relativa a les interrelacions entre la 
forma i la funció del cos.

2) Fisiològica: la correlació entre la cinesiologia i les ciències bàsiques 
com ara la fisiologia i la bioquímica.

3) Biomecànica: la investigació del movimient humà mitjançant els 
conceptes de la física i l’enginyeria.

4) Cinesiologia del desenvolupament: la relació de la cinesiologia amb el 
creixement, desenvolupament físic, nutrició, envelliment i aspectes 
similars.

5) Cinesiologia psicològica: l’estudi de les reciprocitats entre el movimient i 
el significat; per exemple, les relacions entre el moviment i la imatge 
corporal, l’expressió estètica, la comunicació cultural, la personalitat i la 
motivació.



Cinesiologia: aplicació

• Medicina física i rehabilitació:
– Recuperació funcional.

• Esport:
– Millora del rendiment: desenvolupament i millora 

de les tècniques i mètodes d’entrenament i 
disseny de materials esportius adequats.

• Ergonomia:
– Millora del lloc de treball.



Termes de moviment
-Descriuen moviments de les extremitats i 
d’altres parts del cos.

1) Flexió i extensió

2) Abducció (separació) i adducció 
(aproximació)

3) Circumducció

4) Rotació (interna i externa)

5) Pronació i supinació

6) Oposició i reposició

7) Protusió i retrusió

8) Elevació i depressió

9) Eversió i inversió

Cinesiologia



Termes de moviment
-Descriuen moviments de les extremitats i 
d’altres parts del cos.

1) Flexió i extensió

2) Abducció (separació) i adducció 
(aproximació)

3) Circumducció

4) Rotació (interna i externa)

5) Pronació i supinació

6) Oposició i reposició

7) Protusió i retrusió

8) Elevació i depressió

9) Eversió i inversió

Cinesiologia

Rotació
de cap
i coll

Rotació de
tronc superior,
cap i coll



Palanca
La palanca és una màquina simple. Consta de les següents parts:

• Fulcre o punt de suport (A). És el punt fix.

• Resistència (R). Força que s’oposa al moviment.

• Potència (P). Força que origina el moviment.

• Braç de potència (BP). Es la distància del fulcre al punt d’aplicació de la 
potència.

• Braç de resistència (BR). Distància del fulcre al punt d’aplicació de la 
resistència.

Cinesiologia: palanques

R     A          P

BR     BP



Tipus de palanca
Hi ha tres tipus de palanques :

• Primer gènere

• Segon gènere

• Tercer gènere

Cinesiologia: palanques

R     A          P

A     R          P

A    P         R



Tipus de palanca
• Primer gènere

Cinesiologia

R     A          P



Tipus de palanca
• Segon gènere

Cinesiologia

A     R          P



Tipus de palanca
• Tercer gènere

Cinesiologia

A    P         R



Cinesiologia: músculs

• Contracció muscular:
– Es la conversió d’energia química en mecànica, que 

comporta la producció de calor.

Bíceps



Cinesiologia: músculs

• Tipus de contracció muscular:
– Contracció isotònica (iso = “igual”, tònic = “to”) 

• Concèntrica 
• Excèntrica 

– Contracció isomètrica (iso = “igual”, mètric = “mesura”) 

– Contracció auxotònica
– Contracción isocinètica (iso = “igual”, cinètic = “moviment”) 



Cinesiologia: músculs

• Tipus de contracció muscular:
– Contracció isotònica (iso = “igual”, tònic = “to”) 

Hi ha desplaçament de fibres, amb modificació en la 
longitud del múscul, la qual cosa significa un 
desplaçament del segment corporal.
Concèntrica: 

La força aplicada és major 
que la resistència, el múscul 
s’acurta i s’acosten els punts 
d’inserció, és a dir, les fibres 
musculars llisquen cap al 
centre.

Bíceps



Cinesiologia: músculs

• Tipus de contracció muscular:
– Contracció isotònica (iso = “igual”, tònic = “to”) 

Hi ha desplaçament de fibres, amb modificació en la 
longitud del múscul, la qual cosa significa un 
desplaçament del segment corporal.
Excéntrica: 

La resistència aplicada 
és major que la força, 
amb això el múscul 
s’allarga i allunya els 
punts d’inserció, les 
fibres musculars 
s’allunyen del centre del 
múscul.

Bíceps



Cinesiologia: músculs

• Tipus de contracció muscular:
– Contracció isomètrica (iso = “igual”, métric = “mesura”) 

Durant la contracció muscular, la longitud del múscul no 
varia, no hi ha desplaçament visible de les fibres, però sí 
que hi ha un canvi d’energía. És a dir, n’augmenta la 
tensió sense modificar-se’n la longitud.



Cinesiologia: músculs

• Tipus de contracció muscular:
– Contracció auxotònica 

Quan s’inicia la contracció s’accentua la part isotònica, 
encara que al final de la contracció accentuem la 
isomètrica.



Cinesiologia: músculs

• Tipus de contracció muscular:
– Contracció isocinètica (iso = “igual”, cinètic = “moviment”) 

Durant la contracció muscular, la velocitat a la qual 
s’acurta o s’allarga el múscul no varia.



Cinesiologia: músculs
• Tipus d’associació muscular :

– Músculs agonistes 
Quan conflueixen amb una mateixa funció. 

– Músculs antagonistes
Quan tenen funcions oposades.

“No hi ha músculs antagonistes; només hi ha músculs 
complementaris.”

– Músculs sinèrgics o complementaris
Quan les funcions, inicialment diferents, s’alien amb un 
objectiu comú

“En la fisiologia muscular no hi ha acció muscular aïllada; 
només hi ha sinergies."
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Histologia
• Concepte:  agrupació de cèl · lu les 

semblants que realitzen una funció 
comuna.

• Cada te ix i t  es tà  espec ia l i t za t  en 
almenys una funció corporal, que manté 
l'equilibri i la resta de funcions vitals 
corporals de forma íntegra.



Histologia
• Components:

– Cèl·lules: diferent població cel·lular, de 
morfologia i funció en cada un dels teixits.

– M a t r i u :  c o n j u n t  d e  c o m p o n e n t s 
extracel·lulars que rodegen en major o 
menor mesura les cèl·lules. 



Histologia

• Cèl·lula:
Membrana plasmàticaMicrotúbuls

Centríols

Mitocondri

Vesícules

Aparell de Golgi

Ribosomes

Reticle
endoplasmàtic rugós

Nucleoplasma

Nuclèol

Membrana 
nuclear

Cromosoma
Citoplasma



Histologia
• Matriu: 

– La composició principal de la matriu és: 
• Líquid intersticial: aigua junt amb ions, sodi i 

clor, que dissolen els components de la matriu i 
hi aporten fluïdesa. 

• Proteïnes i  glucoproteïnes: són de t ipus 
col·lagen, elastina, fibronectina i leminina, que 
aporten flexibilitat, força, elasticitat i retracció 
als teixits. 

• Proteoglicans: sulfat de condroitina, heparina i 
hialuronat, que absorbeixen l'energia dels 
traumatismes i redueixen la coagulació de la 
sang.



Histologia

• Tipus:
– Epitelial
– Connectiu:

• Connectiu estricte
• Adipós
• Cartilaginós i ossi
• Sang

– Muscular
– Nerviós



Histologia

Cos

Aparells

Òrgans

Teixits

Cèl·lules



Histologia
• Òrgan: 

– Conjunt de teixits que realitzen alguna 
funció específica. 

– Vitals:
• Pulmons
• Cor
• Fetge
• ........

– No vitals:
• Ulls
• Melsa
• Òrgans reproductors



Histologia
• Sistema: 

– Conjunt d’òrgans que realitzen alguna 
funció complexa. 

• Sistema locomotor
• Sistema respiratori
• Sistema cardiocirculatori
• Sistema nerviós
• Sistema endocrí
• Sistema immune
• Sistema digestiu
• Sistema reproductor
• Sistema urinari
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Teixit epitelial



Teixit epitelial

• Concepte: 
– Cèl·lules estretament relacionades i unides entre 

si. 
– Amb  ca rènc i a  ( o  e s ca s se ta t )  de  ma t r i u 

extracel·lular i de vasos sanguinis. 
– La funció primordial d’aquest teixit serà la de 

revestir la superfície exterior del cos (epidermis) 
o l'interior de cavitats (mucosa) .



Teixit epitelial

• Els teixits epitelials cobreixen o revesteixen 
totes les superfícies corporals.

• Segon la funció, els teixits epitelials es 
poden classificar com:
– Epitel i  de revestiment: forma una làmina 

contínua, amb una capa o unes quantes capes 
recobrint superfícies corporals. 

– Epiteli glandular: participa en la secreció de 
molècules, formant estructures anomenades 
glàndules.



•Epiteli de revestiment: forma una làmina 
contínua, amb una capa o unes quantes capes 
recobrint superfícies corporals.

     Pell (epidermis)        Mucosa de l'esòfag

Teixit epitelial



Teixit epitelial

•Epiteli glandular: participa en la secreció de 
molècules, formant estructures anomenades 
glàndules.

Epiteli
Productes de 
la secreció

Conducte

Cèl·lules 
epitelials 
glandulars



Teixit epitelial

• Caracterìstiques:
– Cohesió cel·lular: l'epiteli constitueix un conjunt de 

cè l · l u l e s  mo l t  un ide s  en t re  s i  g ràc ie s  a  un i on s 
intercel·lulars.

– Presència de làmina o membrana basal: els epitelis 
estan subjectes a una membrana basal, composta d'una 
làmina brillant i d’una làmina densa, que formen la 
membrana o làmina basal. Aquesta la cobreix en tota la 
longitud basal i la separa del teixit conjuntiu subjacent. 

En la imatge s’aprecien esquematitzats 
(1) el teixit epitelial,
(2) la membrana basal,
(3) el teixit conjuntiu i (4) vasos 
sanguinis.



Teixit epitelial

• Característiques:
– Teixit avascular: l'epiteli no posseeix vasos sanguinis, 

per la qual cosa no té reg sanguini propi. El metabolisme 
depèn de la difusió d'oxigen i de metabòlits procedents 
dels vasos sanguinis del teixit conjuntiu de sosteniment, 
que està per davall de la membrana basal.

– Regeneració: els epitelis estan en contínua regeneració, 
i les cèl·lules epitelials tenen un cicle cel·lular de curta 
durada, a causa del desgast continu a què estan sotmeses. 



Teixit epitelial

• Característiques:
– Polarització: les cèl·lules epitelials estan polaritzades en 

la majoria dels casos, és a dir, tenen: 
• un pol luminal o apical, la superfície del qual està en 

contacte amb l'exterior del cos o amb la llum del 
conducte o cavitat, 

• un pol basal, la superfície del qual està en contacte 
amb (i és paral·lela a) la làmina basal sobre la qual 
descansa la cèl·lula,

• i unes superfícies laterals, que mantenen unides les 
cèl·lules entre si, per mitjà de les unions cel·lulars. 



Teixit epitelial

• Funcions:
– Protecció: traumatismes, agents químics, 

radiacions, etc. 
– Sensitives: tacte, gust, olfacte. 
– Absorció: intercanvi  de gasos en l 'epitel i 

pulmonar i de nutrients en la mucosa intestinal.
– Excreció: eliminació de productes de rebuig en la 

mucosa renal. 
– Mobilitat (per mitjà dels cilis): moc situat als 

bronquis i a l’òvul o zigot a les trompes de 
Fal·lopi.

– Secreció: hormones, suor, sucs digestius i moc. 



Teixit epitelial

• Classificació:
– Segons el nombre de capes:

• Simple o monoestratificat
• Estratificat
• Pseudoestratificat
• De transició

– Segons la morfologia cel·lular:
• Pla, escamós o pavimentós
• Cúbic
• Prismàtic o cilíndric

EstratificatSimple

(Escamós 
simple)

(Escamós estratificat)
(Cuboide
 simple)

(Cilíndric 
simple) (Transicional, relaxat)  

(Pseudoestratificat) (Transicional, distés)

Cilis



Teixit epitelial

• Classificació:
– Segons la diferenciació cel·lular: 

• Amb microvellositats
• Ciliats
• Queratinizats



Teixit epitelial

• Glandular: Epiteli superficial

Teixit connectiu

Proliferació local de 
l’epiteli superficial

Creixement en 
profunditat d’una 
prolongació de l’epiteli

Conducte excretor

Terminal 
secretora

Glàndula exocrina Glàndula endocrina

Capil·lar

Cèl·lules 
secretores

La prolongació 
degenera i 
desapareix



Teixit connectiu



Teixit connectiu
• Concepte: forma l’armadura de tots els òrgans del cos, transporta 

els vasos i facilita l’intercanvi de gasos i metabòlits.

• Estructura:
– Cèl·lules:

• Sanguínies
• Fibroblast
• Adipòcits

– Fibres:
• Col·lagen
• Reticulina
• Elàstiques

– Substància fonamental amorfa



Teixit connectiu: Tipus

Teixit connectiu lax (pell)

Sang Teixit ossi

Cartílag

Teixit connectiu dens 
(lligament)

Teixit adipós

Segons la funció:

1) Teixit connectiu no especialitzat:
     • Teixit connectiu lax:  

-Teixit connectiu mucós o gelatinós 
-Teixit connectiu reticular 

    • Teixit connectiu dens: 
-Teixit connectiu dens regular 
-Teixit connectiu dens irregular 

2) Teixit connectiu especialitzat:
     • Teixit adipós 
     • Teixit cartilaginós 
     • Teixit ossi 

3) Teixit sanguini (sang), un cas particular 



Teixit connectiu: tipus
• Segons la substància fonamental:

– Líquida: sang
– Semilíquida: 

• Teixit connectiu estricte
• Teixit adipós o gras
• Teixit connectiu mucós o mesènquima: teixit connectiu embrionari

– Sòlida: teixit de sosteniment:
• Cartílag
• Os

• Segon el tipus de fibres:
– Fibres de col·lagen: resistent a la tracció

• Teixit connectiu lax: pobre en fibres i ric en substància fonamental
• Teixit connectiu dens: ric en fibres i pobre en substància fonamental

– Fibres elàstiques: teixit connectiu elàstic
– Fibres reticulars: teixit connectiu reticular (forma especial de connectiu 

col·lagen)



Teixit connectiu estricte: 
estructura

Fibres col·làgenesFibres elàstiques

Fibròcit

Fibroblasts

Mastòcit
Substància fonamental



Teixit connectiu mucós: 
mesènquima embrionari



Teixit connectiu: col·lagen
• Teixit connectiu lax: pobre en fibres

– Cèl·lules connectives fixes:
• Fibroblastos: cèl·lules en activitat
• Fibròcits: en repós
• Histiòcits: macrófags fixos

– Cèl·lules connectives lliures o mòbils:
• Leucòcits
• Limfòcits B
• Macròfags

• Teixit connectiu dens:
– Irregular, areolar o plexiforme: feixos de fibres formant una xarxa

• Estroma dels òrgans
• Dermis de la pell
• Pericondri i periosti

– Regular o de fibres paral·leles:
• Tendons i lligaments



Teixit connectiu lax



Teixit connectiu dens irregular



Teixit connectiu dens regular



Teixit connectiu dens regular: 
lligaments i tendons



Teixit connectiu reticular i 
elàstic

• Reticular:
– Característiques:

• Similar al mesènquima.
• Gran quantitat de fibres reticulars (col·lagen).
• Les fibres formen una xarxa tridimensional molt elaborada.

– Localització:
• Ganglis limfàtics
• Mucosa de l’estómac
• Estroma de vasos sanguinis i limfàtics

• Elàstic:
– Característiques:

• Gran elasticitat  Gran capacitat de deformació
– Localització: parets de:

• Grans artèries
• Tràquea
• Bronquis
• Fàscia de Scarpa



Teixit connectiu reticular

Fibres de reticulina



Teixit connectiu elàstic

Fibres elàstiques



Teixit adipós
• Concepte: 

– És una forma especial de teixit connectiu.
– Les cèl·lules adiposes deriven dels fibroblasts, i tenen la 

capacitat de produir i emmagatzemar greix.
– Forma greix a l’interior del citoplasma on s’emmagatzema.

• Funcions:
– Estructural.
– Protecció: del calor corporal, d’òrgans, etc.
– Dipòsit calòric.
– Participa en el metabolisme hídric.

• Tipus:
– Teixit adipós blanc o greix blanc.
– Teixit adipós marró o greix marró.



Teixit adipós blanc o greix blanc

• És de color blanc groguenc.

• El greix s’emmagatzema formant una sola gota a 

l’interior del citoplasma cel·lular.

• Es localitza pel teixit cel·lular subcutani (davall de la 

pell).

• És el responsable de l’obesitat.

• Es distribueix, segons el sexe, en diferents zones:
– En l’home: tronc i abdomen

– En la dona: regió glútia i cuixes



Obesitat: tipus

ANDROIDE GINOIDE

Tipus d’obesitat



Teixit adipós blanc o greix blanc



Teixit adipós marró o greix marró

• Té color gris a causa de la presència de pigments.

• El greix s’emmagatzema en moltes gotetes, en 

comptes d’una sola gota gran.

• Té una gran quantitat de mitocondris cel·lulars.

• Es troba en el fetus i en el lactant.

• Els adults en tenen molt poc.

• Genera calor de forma considerable.

• Participa en la termoregulació corporal del nadó. 



Teixit adipós marró o greix marró
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Teixit nerviós



Teixit nerviós

• Concepte: forma el sistema nerviós, que és 
l’encarregat d’elaborar les percepcions, el 
pensament, els records, l’activitat muscular, 
la regulació de secrecions glandulars, etc.

• Cèl·lules:
– Neurones: funcions especials del sistema nerviós.
– Gl ies:  sosteniment,  nutr ic ió,  protecció  i 

manten iment  de  l ’homeòstas i  de l  l íqu id 
intersticial que mulla les neurones.



Teixit nerviós: neurones i glies

Glia

Dendrita

Nucli

Axó



Teixit nerviós: neurones
• Funció: 

– Generen potencials d’acció en resposta a estímuls, és a dir, tenen la 
propietat de l’excitabilitat elèctrica.

– No es regeneren (?). 

• Parts:
– Cos cel·lular o soma: 

• Citoplasma
• Membrana cel·lular
• Nucli

– Prolongacions o fibres nervioses:
• Dendrites: són les porcions que reben els impulsos nerviosos. Formen un conjunt de 

prolongacions en forma d’arbre.
• Axó, neurita o cilindreix: 

– És únic. 
– Trasmet l’impuls nerviós a la dendrita d’un altra neurona, a la fibra 

muscular o a la cèl·lula glandular, mitjançant la sinapsi.
– Dins té l’axoplasma o citoplasma axonal.
– A l’extrem hi ha el bulb axonal (sinapsi), on es localitzen les vesícules 

axonals que emmagatzemen neurotransmissors.



Teixit nerviós: neurones



Teixit nerviós: neurones

Beina de
mielina



Teixit nerviós: sinapsi neuromuscular

Cèl·lula de
Schwann

Axó nu            Placa basal             Sarcolema        Nucli

Cèl·lula de Schwann

Axó nu 

Vesícules presinàptiques

Fenedura presinàptica

Plecs de lunió



Teixit nerviós: tipus morfològics 
neuronals• Neurona multipolar (a):

– Diverses dendrites i 
un axó.

– Neurones de 
l’encèfal i medul·la.

• Neurona bipolar (b):

– Una dendrita 
principal i un axó.

– Neurones de la 
retina, orella 
interna.

• Neurona unipolar (c):

– Una sola prolongació 
que es divideix en 
dues branques, una 
és l’axó i l’altra les 
dendrites.

– Neurones sensorials.

Cos
cel·lular

Dendrites

Àrea d'activació

Axó

Teminal
axònica

Dendrites

Cos
cel·lular

Àrea 
d'activació
Axó

Teminal
axònica

Dendrites

Àrea 
d'activació
Axó

Cos
cel·lular

Teminal
axònica



Teixit nerviós: cèl·lules glials

• Funció: 
– Són cèl·lules que no generen potencials d’acció. 
– Tenen la capacitat de multiplicar-se i dividir-se.
– En cas de lesió del SN es multipliquen per omplir els espais que 

ocupaven les neurones.

• Tipus morfològics:
– Sistema nerviós central:

• Astròcits
• Oligodendròcits
• Micròglies
• Cèl·lules ependimàries

– Sistema nerviós perifèric:
• Cèl·lules de Schwann
• Cèl·lules satèl·lit



Teixit nerviós: neuròglia del 
sistema nerviós central

Oligodendròcits                                                                Cèl·lules Ependimàries

Micròglia (glioblasts)Astròcits



Teixit nerviós: neuròglia del 
sistema nerviós perifèric

Cèl·lules de Schwann Cèl·lules aplanades que rodejen als axons del SNP Cada cèl·lula produeix una part de la
beina de mielina que rodeja un axó del
SNP i participen en la regeneració dels
axons del SNP.

Cèl·lula de
Schwann

Beina de
mielina

Axó

Cèl·lunes satèlit Cèl·lunes aplanades distribuides al voltant del cos Donen suport al cosos de les neurones 
cel·lular de les neurones als ganglis del SNP als ganglis del SNP

Cèl·lula satèlit

Cos cel·lular
neuronal d'un
gangli



Teixit nerviós: neuròglia del 
sistema nerviós perifèric

Nòdul de Ranvier

Axó

Beina de mielina

Citoplasma de la cèl·lula de
Schwann

Fenedura de Schmidt-Lantermann



Teixit nerviós: mielinització

• Mielina: 
– Coberta de lípids i proteïnes que envolta la majoria 

dels axons.
– La produeixen les cèl·lules glials:

• Oligodendròcits: sistema nerviós central.
• Cèl·lules de Schwann: sistema nerviós perifèric.

– Aïlla elèctricament l’axó, cosa que augmenta la 
velocitat de conducció.

• Tipus d’axons:
– Mielínics: conducció ràpida
– Amielínics: conducció lenta



Teixit Nerviós: mielinització

Fibres amielíniques

Fibres mielíniques

Cèl·lula de Schwann:

Citoplasma

Nucli

Axons amielínics

Cèl·lula de Schwann:

Citoplasma

Nucli

Axó:

Beina de mielina



Teixit nerviós central: estructura

• Substància grisa:
– Color gris.
– Absència de mielina.
– Somes cel·lulars: neurones, dendrites, axons 

amielínics, terminals axòniques i glies.

• Substància blanca:
– Color blanc.
– Gran quantitat de mielina.
– Conté prolongacions axonals mielíniques.



Teixit nerviós: estructura

Substància blanca

Substància grisa



Teixit muscular



Teixit muscular

• Sistema efector format per l’organització de múltiples 
cèl·lules en grups ben definits.

• Es relaciona amb teixits circumdants com ara el 
connectiu i l’ossi.

• El coordina el sistema nerviós.

• Tipus:
– Múscul estriat o esquelètic
– Múscul cardíac
– Múscul llis



Teixit muscular 
• Funcions:

– Producció de moviments corporals.
– Estabilització de la postura.
– Regulació del volum dels òrgans.
– Producció de calor.

• Propietats:
– Excitabilitat eléctrica: 

• Propietat del múscul i de les neurones que permet respondre a 
estímuls mitjançant la producció d’impulsos elèctrics (per 
exemple, el nòdul sinoauricular del cor).

– Contractibilitat:
• És la capacitat que té el múscul de generar tensió.

– Extensibilitat: 
• És la capacitat dels músculs d’estirar-se sense sofrir dany.

– Elasticitat: 
• És la capacitat del múscul de recuperar la longitud i la forma 

originals després d’una contracció.



Múscul esquelètic: fibra muscular

• És la cèl·lula muscular esquelètica.

• S’activa voluntàriament.

• Conté centenars de nuclis.

• Està envoltada per la membrana citoplasmàtica o sarcolemma.

• El citoplasma o sarcoplasma està ple de fils longitudinals o 

miofibril·les, glucogen i mioglobina.

• Les fibres es disposen en manolls o fascicles envoltats de teixit 

connectiu o endomisi.

• Els fascicles estan envoltats d’un altre teixit connectiu o perimisi.

• Envoltant tot el múscul hi ha l’epimisi.

• Envoltant i separant els músculs hi ha l’aponeurosi o fàscia.



Múscul esquelètic: fibra muscular

Tall longitudinal del teixit muscular esquelètic  Fibra (cèl·lula) del múscul esquelètic

Fibra (cèl·lula) del 
múscul esquelètic

Nucli

Estries



Múscul esquelètic: fibra muscular
Periosti que
envolta l'os

Tendó

Aponeurosi profunda

Múscul

Epimisi

Perimisi

Fascicle

Emdomisi

Fibra (cèl·lula)
muscular

Endomisi

Nucli

Estries

Sarcolema

Sarcoplasma

Miofirbrilla

Filament



Teixit esquelètic: miofibril·les

• Estructures responsables de la contracció.

• Estan formades per filaments de proteïna:
– Gruixuts: miosina.
– Fins: actina i en menys quantitat tropomiosina i troponina.

• Sarcòmer: 
– Unitat morfofuncional de contracció muscular. 
– Està format per filaments d’actina i miosina que es disposen 

paral·lelament seguint una estructura horitzontal.
– Durant la contracció s’hi sobreposen els filaments.



Teixit esquelètic: 
miofibril·les

Múscul
relaxat

Múscul
contret

La banda A
roman constant

La zona H i la banda I s'acurten



Fibres: tipus segon la contractibilitat

• De contracció lenta:
– Petites i vermelles.
– Contenen una gran quantitat de mioglobina.
– Es localitzen en major proporció en músculs de lenta 

contracció i de gran resistència, com ara músculs que 
mantenen la postura.

– Són molt resistents a la fatiga i és possible contraure’ls de 
manera sostinguda i prolongada al llarg de moltes hores.

• De contracció ràpida:
– Llargues i pàl·lides.
– Es localitzen en major proporció en músculs de moviments 

ràpids, intensos, de gran potència, de durada breu i poca 
resistència (músculs del braç).

– Són poc resistents a la fatiga.



Músculs: tipus segons la forma

• Fibres paral·leles a la línia de tracció:
– Fusiformes: en forma de feix o fus (bíceps braquial).
– Plans: s'estenen com una làmina àmplia i fina (oblic de 

l’abdomen) o circular (orbicular de l’ull, boca, etc.).

• Fibres obliqües a la línia de tracció o 
penniformes: 
– Unipenniformes: les fibres s'insereixen només en una part del 

tendó (flexor llarg del polze).
– Bipenniformes: tenen un tabic central en què s'insereixen les 

fibres musculars (recte femoral).
– Multipenniforme: presenten tabics intermedis, cadascun dels 

quals es disposa de manera bipenniforme (deltoides).



Músculs paral·lels

Múscul fusiforme Múscul pla



Músculs penniformes

Múscul 
unipenniforme

Múscul 
bipenniforme

Múscul 
multipenniforme



Musculatura corporal esquelètica



Músculs: sistema neuromuscular

• És el conjunt de músculs innervats per un sol 
nervi.

• S’anomenen sistema neuromuscular del 
nervi corresponent.



Múscul cardíac

• Forma la paret del cor, que s’anomena miocardi.

• S’activa de forma involuntària.

• Els filaments d’actina i miosina mantenen la mateixa disposició 
que en el múscul esquelètic.

• Les fibres o cèl·lules miocardíaques queden connectades entre si 
mitjançant uns engrossiments o discos intercalars.

• Aquests discos tenen desmosomes que mantenen unides les fibres 
musculars que permeten que els potencials d’acció es disseminen 
d’una fibra a l’altra.



Múscul cardíac

Tall longitudinal del teixit muscular cardiac      Fibra (cèl·lula) del múscul cardiac

Fibra (cèl·lula) de
múscul cardiac

Nucli d'una
fibra (cèl·lula) de
múscul cardiac

Estries

Disc
Intarcalat



Múscul llis o visceral

• Forma les parets d’artèries, venes i vísceres buides 
(úter, estómac, vies respiratòries, etc.).

• S’activa de forma involuntària.

• Són cèl·lules individuals en forma de fus amb nucli 
central.

• Les miofibril·les no tenen la disposició paral·lela del 
múscul esquelètic i cardíac.



Múscul llis o visceral

Fibra (cèl·lula)
de múscul llis

Nucli d'una
fibre (cèl·lula) 
de múscul llis
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Teixit cartilaginós



Teixit cartilaginós
• Estructura:

– Cèl·lules: condroblasts i condròcits.
– Fibres: col·lagen i elàstiques.
– Substància fonamental o matriu cartilaginosa: sulfat de 

condroïtina que es densifica i dona la consistència al cartílag.

• Funció: 
– Resistència: fibres de col·lagen
– Elasticitat: sulfat de condroïtina

• Tipus:
– Cartílag hialí
– Cartílag fibrós o fibrocartílag
– Cartílag elàstic



Cartílag hialí

• Les fibres són de col·lagen.

• La substància fonamental és un gel resistent.

• Aquest cartílag està envoltat pel pericondri, que és un 
teixit connectiu dens i irregular.

• Es troba en les articulacions sinovials.

• És el més abundant del cos.

• És el menys resistent.



Cartílag hialí

Nucli de 
condròcit

Llacuna que 
conté un 
condròcit

Substància 
fonamental



Cartílag fibrós

• Conté gran quantitat de fibres de col·lagen.

• Poca quantitat de substància fonamental.

• No té pericondri.

• Es localitza en:
– Símfisis
– Discos intervertebrals
– Meniscos



Cartílag fibrós

Llacuna que 
conté un 
condròcit

Nucli de 
condròcit

Fibra col·làgena en 
la substància 
fonamental



Cartílag elàstic

• Les fibres són elàstiques.

• Aquest cartílag està envoltat pel pericondri, 
que és un teixit connectiu dens i irregular.

• Es troba al pavelló auricular i al conducte 
auditiu extern.

• És resistent i elàstic.



Cartílag elàstic

Fibra elàstica a 
la substància 
fonamental

Nucli de 
condròcit en 
una llacuna

Pericondri



Teixit ossi



Teixit ossi: Funcions

• Sosteniment i lloc de fixació dels músculs.

• Protegeix els òrgans interns.

• Participa en el moviment juntament amb el teixit 
muscular.

• Emmagatzema i allibera minerals (Ca, P).

• Conté la medul·la òssia vermella, que produeix les 
cèl·lules sanguínies.

• Conté la medul·la òssia groga, que emmagatzema greix.



Teixit ossi: components
• Cèl·lules:

– Osteògenes: 
• Cèl·lules mare no especialitzades que deriven del mesènquima.
• Es localitzen al periosti i a l’endosti.

– Osteoblasts: 
• Són les que formen l'os.
• Segreguen fibres col·làgenes i substància fonamental, la qual cosa inicia el 

procés de mineralització o calcificació.
– Osteòcits: 

• Coordinen el treball d'osteoblasts i osteoclasts. 
• No segreguen substància fonamental ni fibres.

– Osteoclasts: 
• Destrueixen l’os i afavoreixen la reabsorció del calci.

• Substància fonamental o matriu òssia: 
– Sals minerals inorgàniques, principalment hidroxiapatita (fosfat de calci), 

hidròxid de magnesi, fluorur i fosfat.

• Fibres: col·lagen que dona resistència a la tensió.



Teixit ossi: tipus segons l’estructura
• Teixit ossi compacte:

– Quasi no té espais entre els components.
– Es troba a la part externa de tots els ossos:

• Ossos plans: a la taula externa i interna.
• Ossos llargs: a la diàfisi.

– Actua com a protecció, sosteniment i resistència.

• Teixit ossi esponjós:
– Xarxa tridimensional d’espícules o trabècules.
– Conté gran quantitat d’espais entre els components.
– Entre aquests espais es troba la medul·la vermella.
– Es localitza a la zona profunda dels ossos:

• Ossos llargs: a l’epífisi, dins de la cavitat medul·lar de la 
diàfisi. 

• Ossos plans: a la zona mitjana o díploe.



Teixit ossi: tipus segons l’estructura

Cap

Tubercle major

Intertubercular

Diàfisi (cos)

Epicòndil medial Os esponjós

Os compacte

Os compacte

Os esponjós

Cavitat medul·lar

Os compacte

Cavitat medul·lar

Os compacte

Os esponjós

Os compacte

Os esponjós
Epífisi 
proximal

Os compacte

Cavitat medul·lar 
a la diàfisi

Metàfisi

Os esponjós



Teixit ossi compacte: estructura
• Està envoltat per teixit connectiu amb capacitat 

osteogènica.
– Fora (superfície): periosti.
– Dins (cavitat medul·lar): endosti.

• Unitat morfològica: osteona o sistema de Havers.
– Conductes centrals per on van els vasos sanguinis.
– Làmines concèntriques: són anells de matriu calcificada dura.
– Llacunes: entre les làmines on es troben els osteòcits.
– Canalicles: comuniquen les llacunes entre si, i a dintre es troben les 

expansions dels osteòcits. La funció dels canalicles és fer arribar la 
sang i l’oxigen i comunicar els osteòcits entre si.

– Zones entre les osteones: làmines intersticials.
– Per sota del periosti: làmines circumferencials externes.
– Les que envolten la cavitat medul·lar: làmines circumferencials 

internes.



Teixit ossi compacte: estructura

Periosti:

Conducte perforant 
(de Volkman)

Vena periòstica

Artèria periòstica

Capa fibrosa externa

Os compacte

Lamel·la 
circumferencial 
externa

Conducte central 
(de Havers)

Os 
esponjós

Cavitat medul·lar

Osteòcit

Llacuna

Capa osteògena 
interna

Os 
compacte

Periosti

Trabecules

Cavitat 
medul·lar

Vegeu detalls 
en figura 6.3b

Vas limfàtic

Vas sanguíni

Lamel·la 
circumferencial 
interna

Lamel·les 
intersticials

Lamel·les 
concèntriques

Canalicles

Osteona



Teixit ossi compacte: osteona

Matriu calcificada

LlacunaCanalicles

Osteòcit

Canalicle

Conducte 
de Havers

Llacuna

Lamel·la



Teixit ossi esponjós: estructura

• Es troba envoltat per l’endosti (amb propietats 
osteogèniques).

• Unitat morfològica: trabècula.
– No forma vertaderes osteones.
– Consta de làmines disposades en una xarxa irregular.
– Dins de cada trabècula hi ha osteòcits a l’interior de llacunes a 

partir de les quals s’irradien canalicles.

• A l’espai  intertrabecular es local itza la 
medul·la vermella, productora de cèl·lules 
sanguínies.



Teixit ossi esponjós: estructura

Trabècules

Espai per a la medul·la òssia 
vermella

b) Trabècules de l’os esponjós (c) Tall d’una trabècula

Osteòcit

Osteoclast

Làmines 
intersticials

Osteoblasts 
alineats al llarg de 
les trabècules del 
nou teixit ossi



Ossificació: tipus

• Intramembranosa: es forma a partir d’un teixit 
connectiu mucós embrionari o mesènquima, 
amb una condensació i, a partir d’aquesta, 
punts d’ossificació. Exemple: volta del crani i 
alguns ossos de la cara. 

• Endocond ra l :  e s  f o rma  a  pa r t i r  d ’ una 
condensació també de mucoses embrionàries 
que es diferencien en cartílags, i aquests, 
posteriorment, en punts d’ossificació. 



Teixit connectiu mucós: 
mesènquima embrionari



Volta del crani: 
ossificació intramembranosa

Espícules òssies

Os frontal

Os nasal

Maxil·lar inferior

Maxil·lar superior

Os parietal

Os occipital

Vèrtebres cervicals



Extremitats: 
ossificació endocondral

Mesènquima lax CartílagMesènquima condensat

Ectoderm

Vorell 
ectodèrmic 
apical

Primordi 
mesenquimàtic 
dels ossos de 
l'avantbraç

Raigs digitals

Radi

Carp

Falanges

Escàpula

Húmer

Colze

Cúbit

Metacarpians

HúmerRadi
Carp

Cúbit



Teixit hemàtic



Teixit hemàtic: funcions
• Transport:

– Oxigen / diòxid de carboni: hematies
– Nutrients
– Residus metabòlics
– Hormones

• Protecció:
– Infeccions: leucòcits
– Pèrdua de sang (ferides): plaquetes

• Regulació:
– Temperatura del cos
– Equilibri pH 
– Nivells d'aigua i sal
– Pressió sanguínia



Teixit hemàtic: components
• Cèl·lules:

– Hematies: cèl·lules sense nucli que es dediquen únicament al transport de 
gasos.

– Leucòcits: segons les característiques microscòpiques (tintorials) del citoplasma 
i segons el nucli (morfologia), es divideixen en:

• Agranulòcits o cèl·lules monomorfonuclears: són els limfòcits i els monòcits; 
no tenen grànuls al citoplasma i tenen un nucli arredonit.

• Granulòcits o cèl·lules polimorfonuclears: són els neutròfils, basòfils i 
eosinòfils; posseeixen un nucli polimorf i nombrosos grànuls al citoplasma, 
amb tenyiment diferencial segons els tipus cel·lulars.

– Plaquetes: fragments de cèl·lules (megacariòcits) que s'adhereixen a la paret 
d'un vas, en cas de lesió, per taponar la ferida.

• Substància fonamental: 
– Plasma: transporta totes les substàncies excepte els gasos.

• Fibres: fibrinogen.



Teixit hemàtic: Components

Leucòcits

Agranulòcits

Granulòcits

Plaquetes

Eritròcits

Neutròfil

Monòcit

Eosinòfil

Basòfil

Limfòcit
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Tipus d'ossos



• Segons l'estructura:
– Os compacte
– Os esponjós

• Segons la forma:
– Plans o escamosos:  

• 2 làmines d'os compacte o taules
• 1 làmina d'os esponjós o díploe

– Curts: forma cuboide (carp i tars)

– Llargs: forma tubular (ossos de les 
extremitats)

• Diàfisi o cos (tub buit de teixit ossi compacte)
• Metàfisi (extrem distal de la diàfisi)
• Epífisi (cartílag de creixement)



Ossos: tipus segons l'estructura

Cap

Tubercle major

Diàfisi (cos)

Epicòndil mitjà Os esponjós

Os compacte

Cavitat medul·lar 

Cavitat medul·lar 

Os compacte

Os compacte

Os compacte

Os esponjós

Os esponjós

Os esponjós

Solc intertubercular

Os compacte

Epífisi 
proximal

Ossos esponjosos

Metàfisi

Cavitat medul·lar a 
la diàfisi

Os compacte



Ossos: tipus segons la forma

Ossos Plans
Ossos curts

Ossos llargs

Radi

Escafoide

Gros 
(capitat)

Trapezoide

Trapezi

Ossos 
metacarpians

Sesamoides

Cúbit

Semilunar

Piramidal

Pisiforme

Ganxut

Os frontal

Sutura coronal

Bregma

Os parietal

Sutura sagital

Forat parietal (per a la vena emissària)

Lambda

Sutura lambdoide

Os occipital

Visió superior

Visió posterior

Fossa trocanteriana

Fosseta per 
al lligament 
del cap

Coll

Esperó

Trocànter menor

Trocànter 
majorCap

Cresta intertrocanteriana

Línia pectínia

Tuberositat glútia

Línia aspra Llavi mitjà
Llavi lateral

Forat 
nutrici

Cos

Cara poplítia

Còndil lateral

Epicòndil lateral

Fossa intercondília



Ossos llargs: parts

Epífisi

Metàfisi

Diàfisi

Epífisi

Metàfisi

Cartílag articular

Línia epifisial

Os esponjós

Endosti

Periosti
Os compacte

Cavitat medul·lar

Artèria nutrícia a 
l’orifici nutrici

Cartílag articular

a) Húmer (os del braç) amb tall parcial



Ossos plans: Parts
Díploe Taula externa

Taula interna

Ròtula

Careta rotular del fèmur 

Coll del fèmur 

Cap del fèmur

Trocànter major

Còndil lateralCòndil mitjà

Fosseta del cap femoral

Acetàbul

Làbrum acetabular



Altres tipus d'ossos

- Irregulars (p. ex. els de la base del crani: esfenoides).

- Pneumatitzats (p. ex. els que contenen els sins paranasals: malar).

- Sesamoides (p. ex. els que estan dins dels tendons: ròtula, etc.).

- Accessoris (p. ex. els ossos supernumeraris).



Tipus d'articulacions



Articulacions

• Concepte: conjunt d'estructures que es 
localitzen entre dos ossos i en permeten 
el moviment.

• Parts:
– Articulació pròpiament dita.
– Lligaments.



• Segons l'estructura i mobilitat:

– Fibroses, immòbils o sinartrosis:
• Sutures: volta del crani.
• Sindesmosi: membranes interòssies (cúbit-radi).
• Gomfosi: articulació entre les dents i l'os a través del 

lligament periodontal.

– Cartilaginoses, semimòbils o amfiartrosis: 
• Primàries o sincondrosis (amb cartílag hialí): entre la diàfisi 

i el cartílag epifisial dels ossos llargs (són transitòries).
• Secundàries  (amb f ibrocart í lag):  s ímfis i s  i  d iscos 

intervertebrals.

– Sinovials, mòbils o diartrosis: amb càpsula articular, 
membrana sinovial i líquid sinovial.



TIPUS D’ARTICULACIONS

Sinartrosis, immòbils o fibroses

Sutura

Membrana
interòssia

Gòmfosi

Os compacte

Sutura

Sutura coronal

Escamosa

En dent de 
serra

Membrana 
interòssia

Lligament anul·lar

Disc articular o 
lligament triangular

Corda obliqua

Lligament 
peritoneal

Ciment

Os alveol·lar

Geniva

Díploe



Sincondrosi
Símfisi

Disc
intervertebral

TIPUS D’ARTICULACIONS

Anfiartrosis, semimòbils o cartilaginoses

Estern

Cartílags 
costals

Costelles

Os sacre

Os pubis

Símfisi del pubis

Disc intervertebral

Cos vertebral

Visió lateral



TIPUS D’ARTICULACIONS

Diartrosis, mòbils o sinovials

– Són el tipus més freqüent i 
proporcionen moviment entre els 
ossos que uneixen.

– Els ossos que articulen estan:

• Coberts de cartílag articular.

• Separats per una cavitat 
articular que conté líquid 
sinovial.

• Units per una càpsula articular 
fibrosa entapissada per la 
membrana sinovial. 

– L’articulació està reforçada per 
lligaments, i a voltes presenta 
estructures intraarticulars: menisc, 
disc, rodet, lligaments…

Os

Periosti

Vas sanguini

Nervi

Cartílag 
articular

Cavitat 
articular

Càpsula 
articular

Cartílag 
articular

Membrana 
sinovial



CARACTERÍSTIQUES DE LES DIARTROSIS:
• Cartílag articular.

• Càpsula articular.

• Membrana i líquid sinovial.

• Cavitat articular.

• Lligaments.

• Meniscs (només en algunes).

Musculatura

Cartílag articular

Cap articular

Càpsula articular

Acetàbul articular

Fenedura articular

Càpsula articular

Cavitat 
articular (conté 
líquid sinovial)

Musculatura

Membrana sinovial

Càpsula fibrosa

Cavitat articular

Cartílag articular

Articulació sinovial



Segons la forma de la superfície articular:
TIPUS DE DIARTROSIS:

• Artròdia o plana

• Tròclea, frontissa o gínglim

• Trocoide o pivot

• Condília o el·lipsoidal

• Encaix recíproc o en forma de sella

• Enartrosi o esferoidal



TIPUS DE 
DIARTROSIS: 
Artròdia o plana:  
•Sense eix de moviment.
•Només es mou per lliscament o translació, encara que en totes 
les direccions.
•Les superfícies articulars són facetes planes.
•Fan moviments de lliscament o desplaçament lateral.

Acromi

Clavícula

Escàpula



TIPUS DE 
DIARTROSIS: 
Artròdia o plana

Foramen 
intervertrebral

Disc intervertebral

Cos vertebral

Fosseta costal superior Fosseta costal inferior

Apòfisi articular superior

Apòfisi 
transversa

Apòfisi 
cigapofisiària

Fosseta costal de 
l’apòfisi 
transversa

Apòfisi articular 
inferior

Apòfisi espinosa

Falange distal I

Falange 
proximal I

Cap

Cos

Base

Cap

Cos

Base

Os 
metatarsià I

Os cuneïforme mitjà

Os cuneïforme intermedi

Astràgal

Os navicular

Cap

Coll

Cos
Calcani

Os cuboide

Tuberositat de 
l’os metatarsià V

Os cuneïforme lateral

Falange proximal V

Falange distal V

Falange mitjana V



Tròclea, frontissa o gínglim: 
•Un eix de moviment (transversal).

•Només permet la flexió i l'extensió.

•Les superfícies articulars són de cares corbes i s’assemblen a una politja.

TIPUS DE DIARTROSIS: 

Húmer

Cúbit



Tròclea, frontissa o gínglim

TIPUS DE DIARTROSIS: 

Falange distal

Falange mitjana

Falange proximal

Art. interfalàngica distal (IFD)

Art. 
interfalàngica 
proximal



Trocoide (en pivot): 
•Un eix de moviment (vertical).

•Permet la rotació.

•Les superfícies articulars són un cilindre massís a 
l'interior d'un cilindre buit osteofibrós.

TIPUS DE DIARTROSIS: 

Dent
Atles C1

Axis C2



Condília o el·lipsoidal: 
•Dos eixos de moviment.

•Permet flexió, extensió, adducció, abducció i 
circumducció.

•Les superfícies articulars semblen un ovoide massís a 
l'interior d'un ovoide buit.

TIPUS DE DIARTROSIS: 

M

F

Careta rotular del fèmur

Còndil 
lateral del 
fèmur

Lligament col·lateral 
peroneu

Menisc lateral

Cap del peroneu

Lligament col·lateral 
tibial

Menisc medial

Lligament creuat 
anterior

Còndil mitjà del fèmur

Lligament creuat 
posterior

Peroneu

Tibia

Tuberositat tibial



Encaix recíproc o en forma de sella:
•Dos eixos de moviment.

•Moviments com el de la condília però amb més fixesa.

•Les superfícies articulars són còncava i convexa.

TIPUS DE DIARTROSIS: 

Primer 
metacarpià

Trapezi

Os trapezi

Metacarpià I

Superfície de la 
qual s’augmenta la 
càrrega



Enartrosi o esferoidal: 
•Tres eixos de moviment.

•Permet la flexió, l’extensió, rotacions, adducció, abducció i 
circumducció.

•Les superfícies articulars s’assemblen a una esfera massissa a 
l'interior d'una esfera buida.

TIPUS DE DIARTROSIS: 

Acetàbul

Cap del fèmur



GRAU EN CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE 
L'ESPORT

ANATOMIA I CINESIOLOGIA DEL MOVIMENT HUMÀ

TEMA 8

INTRODUCCIÓ AL RETROSOMA

Departament d’Anatomia i Embriologia Humana 



Tronc:
• Retrosoma o esquena
• Presoma:

• Parietal
• Parets toràciques
• Parets abdominals

• Visceral

Cap

Extremitats
superiors

Extremitats
superiors

Extremitats
inferiors

Tronc

Concepte de retrosoma



Raquis o columna vertebral
• Concepte: columna formada pel conjunt de vèrtebres i 

les articulacions que formen entre les vèrtebres.

• Localització: retrosoma o esquena.

• Canal o conducte raquidi: constituït pel conjunt dels 
forats neurals de les vèrtebres. Conté la medul·la i les 
cobertes meníngies.

• Nombre de vèrtebres:
– 7 de cervicals.
– 12 de toràciques o dorsals.
– 5 de lumbars.
– 5 de sacres fusionades en un sol os o sacre.
– 3 o 4 coccigeals.



Raquis: curvatures
• Lordosi:

– Gran mobilitat i poca 
estabilitat.

– A la zona cervical (7 
v è r t e b r e s )  i  a  l a 
lumbar (5 vèrtebres).

• Cifosi:
– Poca mobilitat i gran 

estabilitat.
– Func ió :  p ro tecc ió 

d’òrgans.
– A la zona toràcica (12 

vèrtebres) i al sacre.

Visió anterior

Atles (C1)
Atles (C1) Atles (C1)

Visió lateral esquerra Visió posterior

Vèrtebres 
cervicals

Vèrtebres 
toràciques

Vèrtebres 
lumbars

Sacre (S1-5)

Sacre (S1-5)Sacre (S1-5)

Còccix Còccix
Còccix



Vèrtebra tipus



Arc 
vertebral

Cos vertebral

Pedicles

Làmines Apòfisi 
espinosa

Apòfisi 
transversa

Apòfisi articular 
inferior

Apòfisi 
articular 
superior

Forat neural



Límits

• Dalt: pedicle de la vèrtebra 
superior.

• Baix: pedicle de la vèrtebra 
inferior. 

• Davant: cossos vertebrals i 
disc intervertebral.

• Darrere: apòfisi articular 
i n fe r io r  de  l a  vè r tebra 
superior i apòfisi superior de 
la vèrtebra inferior.

Continguts

• Nervi raquidi o espinal i 
gangli raquidi.

Apòfisi articular inferior

Articulació entre les 
apòfisis articulars 

superiors i inferiors 
(articulació 

interapofisial)

Apòfisi articular superior

Disc intervertebral

Nervi espinal

Forat intervertebral

Disc intervertebral

Forat intervertebral

Articulació 
interapofisial



Disc intervertebral



• Localització: entre dues 
s u p e r f í c i e s  d e l  c o s 
vertebral.

• Estructura:
– Part central o nucli polpós: 

substància gelatinosa amb el 
88 % d’aigua.

– Part perifèrica o anell fibrós: 
amb capes concèntriques en 
les quals les fibres tenen una 
disposició obliqua creuada 
d’una capa a l’altra.

Nucli 
polpós

Anell 
fibrós

Capes fibroses concèntriques



Disc
intervertebral

Apòfisi anul·lar

Lligament longitudinal 
anterior

Anell fibrós

Nucli polpós

Orifici per a les 
venes basivertebrals

Orifici intervertebral

Lligament 
longitudinal posterior

Pedicle de l’arc vertebral

Làmina de l’arc vertebral Apòfisi articular inferior

Apòfisi espinosa

Fàscia 
toracolumbar

Lligament supraespinós

Lligament interespinós

Lligament groc

Apòfisi artcicular superior



• Axials:
– Simètriques:

• Compressió
• Elongació

– Asimètriques:
• Flexió
• Extensió
• Lateralització (inclinació lateral)

• Tangencials:
– Cisallament
– Rotació



Pretensió

Tensió de l'anell fibrós

Imbibició del nucli 
polpós

B C

Elongació Compressió



Forces axials asimètriques: 
anteriors, posteriors i laterals

Posteriors Anteriors

Laterals

EXTENSIÓ FLEXIÓ

LATERALITZACIÓ



Forces tangencials: cisallament

ROTACIÓ



GRAU EN CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE 
L'ESPORT

ANATOMIA I CINESIOLOGIA DEL MOVIMENT HUMÀ

TEMA 9

OSTEOARTROLOGIA DEL RAQUIS

Departament d’Anatomia i Embriologia Humana 



LA COLUMNA VERTEBRAL: columna cervical

Les 7 vèrtebres cervicals formen el 
segment superior de la columna 
vertebral, sobre el qual descansa el 
c r a n i .

Té gran mobilitat i presenta una 
l o r d o s i  e n  l a  v i s i ó  l a t e r a l .

Les vèrtebres són menudes i mostren 
un forat en les apòfisis transverses 
per al pas de l'artèria vertebral.

Tubercle 
anterior

Solc del nervi 
espinal

Cos 
vertebral
Tubercle 
anterior

Tubercle 
posterior

Apòfisi 
transversa

Apòfisi 
unciforme

C VII 
(vèrtebra 

prominent)

C I (Atles)

Foramen 
transvers

Apòfisi 
espinosa

Apòfisi articular 
superior

Apòfisi articular 
inferior

Articulació 
cigapofisària

Apòfisi 
espinosa

Tubercle 
posterior

Arc posterior de 
l’atles



LA COLUMNA VERTEBRAL CERVICAL: característiques
Cos vertebral: és baix i rectangular, allargat transversalment. Presenta a la part superior les 
apòfisis unciformes.

Apòfisi espinosa: bituberosa.

Apòfisi transversa: bituberosa amb 
forat transvers (per al pas de l'artèria
vertebral).

Facetes articulars: planes.

Forat vertebral: triangular.

Tubercle posterior

Tubercle posterior

Làmina de l’arc 
vertebral

  Pedicle de 
l’arc vertebral

Apòfisi transversa 
amb el solc del nervi  

espinal

c 4a vèrtebra cervical c 4a vèrtebra cervical
Cos 

vertebral
Tubercle 
anterior

Foramen transvers

Arc vertebral

Apòfisi espinosa

Foramen transvers

    Apòfisi transversa

Cos vertebral

 Solc del nervi 
espinal

Apòfisi articular 
inferior

Apòfisi articular superior

Apòfisi 
espinosa

Cos vertebral

 Solc del 
nervi  

espinal

Apòfisi 
unciforme Apòfisi articular superior

Apòfisi 
transversa

Tubercle 
posterior

Tubercle 
inferior

c 4a vèrtebra cervical

Apòfisi espinosa

Faceta articular 
superior

Faceta articular 
inferior

Faceta articular 
superior

Faceta articular 
inferior



L'atles ha perdut cos (reduït al tubercle 
anterior) i l’apòfisi espinosa (tubercle 
posterior).

A la regió del pedicle trobem les masses 
laterals que contenen les facetes 
articulars per als còndils occipitals i 
l'axis.

A la part posterior de l'arc anterior 
presenta una cara articular especial per 
l'apòfisi odontoide de l'axis.

Apòfisis transverses monotuberoses 
amb forat transvers.

Gran forat vertebral.

LA COLUMNA VERTEBRAL CERVICAL: C1 o atles

Apòfisi 
transversa

Apòfisi 
transversa

Arc posterior de l’atles Tubercle posterior

Solc de l’artèria 
vertebral

Foramen 
transvers

Arc anterior de l’atles Fossa odontoide

a 1ª vèrtebra cervical (atles)

a 1a vèrtebra cervical (atles)

Masses laterals 
de l’atles

Tubercle anterior

Arc anterior de 
l’atles

Foramen transvers Tubercle 
anterior

Faceta articular 
superior

Faceta articular 
superior

Faceta articular 
inferior



L’axis constitueix una vèrtebra de 
morfologia cervical gairebé típica, a 
excepció de la presència de l'apòfisi 
odontoide o dent, que emergeix de la 
cara superior del cos vertebral i que 
s’articula amb l'atles a la cara posterior 
de l'arc anterior.

LA COLUMNA VERTEBRAL CERVICAL: C2 o axis

Foramen 
transvers

Foramen 
transvers

Apòfisi articular 
inferior

Arc vertebral

Apòfisi 
espinosa

 Dent de l’axis

Apòfisi 
transversa

b 2a vèrtebra cervical (axis)

b 2a vèrtebra cervical (Axis)

a 1a vèrtebra cervical (atles)

 Dent de l’axis

Apòfisi 
transversa

Cos vertebral

Arc anterior de l’atles

Apòfisi 
transversa

Tubercle anterior

  Fossa odontoide

Arc posterior de l’atles Tubercle posterior

Solc de 
l’artèria 
vertebral

Masses 
laterals de 

l’atles

Faceta articular 
superior

Faceta articular 
anterior

Faceta articular 
superior

Faceta articular anterior

Faceta articular inferior

Faceta articular 
superior



La 7ª vèrtebra cervical s’anomena vèrtebra prominent pel 
gran desenvolupament de l’apòfisi espinosa monotuberosa.

És una vèrtebra de transició.

Transverses monotuberoses.

De vegades faceta articular per a la 1a costella.

LA COLUMNA VERTEBRAL CERVICAL: C7 o prominent
Arc posterior de l’atles

Tubercle 
posterior

Apòfisi 
espinosa

Apòfisi articular 
inferior

Apòfisi articular 
superior

Apòfisi 
espinosa

Apòfisi espinosa

Làmina de l’arc vertebral

Apòfisi articular 
inferior

Tubercle 
anterior

Apòfisi 
transversa

Foramen 
transvers

Solc del nervi  
espinal

Cos vertebral Apòfisi unciforme

Articulació 
cigapofisiària

Faceta articular 
superior



Les 12 vèrtebres toràciques formen el segment de 
la columna vertebral situat entre el cervical i el 

lumbar.

Té poca mobilitat i presenta una cifosi en la visió 
lateral.

Les vèrtebres extremes T1, T11 i T12 són de 
transició i mantenen semblances amb vèrtebres 

cervicals i lumbars, respectivament.

LA COLUMNA VERTEBRAL TORÀCICA:  característiques

Cos de la 1a 
vèrtebra 
toràcica (T I)

Apòfisi espinosa

Apòfisi articular 
inferior

Apòfisi articular 
superior

Apòfisi 
transversa

Fosseta costal 
de l’apòfisi 
transversa

Cos vertebral

Fosseta costal superior

Fosseta costal inferior

Fosseta costal
Cos de la 12a 
vèrtebra 
toràcica (T XII)

Articulació 
cigapofisiària

Faceta articular 
inferior



LA COLUMNA VERTEBRAL TORÀCICA: característiques
Cos vertebral: més gruixut que en cervicals amb 

facetes costals a la part posterior del cos 
vertebral. 

Pedicles: implantats a la meitat superior del cos 
vertebral. 

Apòfisi espinosa: llarga, monotuberosa i 
inclinada inferiorment. 

Apòfisi transversa: amb fosseta per a la costella. 

Forat vertebral: gairebé circular. 

Facetes articulars: planes.

b 6a vèrtebra toràcica b 6a vèrtebra toràcica

b 6a vèrtebra toràcica

Fosseta costal superior
Apòfisi 
transversa

Fosseta costal de 
l’apòfisi transversa

Fosseta costal inferior

Apòfisi 
espinosa

Apòfisi 
transversa

Cos 
vertebral

Cos 
vertebral

Apòfisi 
articular 
superior

Fosseta costal 
superior

Fosseta costal 
inferior

Apòfisi espinosa

Fosseta costal de 
l’apòfisi transversa

Cos vertebral

Apòfisi 
transversa

Làmina de 
l’arc vertebral

Apòfisi espinosaFosseta costal de 
l’apòfisi transversa

Pedicle de l’arc 
vertebral

Fosseta costal 
superior

Fosseta costal 
inferior

Faceta articular 
inferior

Faceta articular 
superior

Faceta articular 
superior

Faceta articular 
inferior



LA COLUMNA VERTEBRAL LUMBAR: característiques

Les cinc vèrtebres lumbars formen el 
segment de la columna vertebral situat 

entre les toràciques i el sacre, i s’hi 
sostenen, en part, les parets de 

l'abdomen. 

Té més mobilitat que la columna toràcica 
i presenta una lordosi en la visió lateral.

Les vèrtebres són les més grans de la 
columna.

Apòfisi articular 
superior

Apòfisi costal

Apòfisi 
espinosa

1a vèrtebra lumbar (L I)

Cos vertebral

5a vèrtebra lumbar 
(L V)

Apòfisi articular 
inferior

Faceta articular 
inferior

Articulació 
cigapofisiària



LA COLUMNA VERTEBRAL LUMBAR: característiques
Cos vertebral: voluminós i reniforme. 

Pedicles: molt gruixuts i implantats en les 3/5 
superiors. 

Apòfisi espinosa: monotuberosa rectangular, 
plana i gruixuda. 

Apòfisi transversa: llargues i estretes. 

Forat vertebral: triangular. 

Facetes articulars: inferiors convexes i 
superiors còncaves.

b 4a vèrtebra lumbar

b 4a vèrtebra lumbarb 4a vèrtebra lumbar

Apòfisi espinosa

Apòfisi 
accessòria

Arc vertebral

Cos 
vertebral

Cos vertebral

Cos 
vertebral

Apòfisi articular superior

Apòfisi 
mamil·lar
Apòfisi costal

Apòfisi 
espinosa

Apòfisi articular 
inferior

Apòfisi articular 
superior

Apòfisi costal

Apòfisi articular 
inferior

Apòfisi espinosa

Apòfisi costal

Apòfisi 
mamil·lar

Apòfisi articular 
superior

Faceta articular 
inferior

Faceta articular 
inferior

Faceta articular 
superior



LA COLUMNA VERTEBRAL: característiques diferencials

CERVICAL DORSAL LUMBAR
Cos vertebral Petit

Major diàmetre transversal
Apòfisis unciformes

Més gruixut que el de les 
cervicals
Mateix Ø transversal que AP
Faceta articular per a 
costella

Voluminós i 
reniforme

Pedicles Petits En ½  superior de cos 
vertebral

Gruixuts, en els 
3/5 superiors

Espinosa Bituberosa Llarga, monotuberosa  
quasi vertical

Monotuberosa, 
gruixuda i 
horitzontal

Transverses Bituberosa i amb forat 
transvers

Inclinada posteriorment
Fosseta per a costella

Llarga i estreta

Articulars Planes, a 45º Planes, a 80º Concavoconvexes,
a 90º

Forat 
vertebral

Triangular Circular Triangular



-A la cara anterior distingim: 
•Promontori
•Ales del sacre
•Forats anteriors

-A la cara posterior trobem:
•Crestes sacres (mitjanes, intermèdies  o 
laterals)
•Hiat sacre amb les banyes
•Forats posteriors

LA COLUMNA VERTEBRAL SACROCOCCÍGIA
-En el SACRE les cinc vèrtebres es presenten fusionades.

CÓCCIX:   

-Fusió de 3 a 5 vèrtebres

-Inserció musculolligamentosa

Ala de l’os 
sacre

Apòfisi articular 
superior

Base de l’os 
sacrePromontori

Secció en E

Promontori

Forats sacres 
anteriors

Vèrtex de l’os sacre 

Os 
còccix

Línies transversals

Porció 
lateral

Porció 
lateral

Os 
còccix

Forats sacres 
posteriors

Conducte sacre

Apòfisi articular 
superior Tuberositat sacra

Cresta sacra 
mitjana

Cresta sacra intermèdia

Hiat sacre

Astes del sacre   Asta del còccix

Articulació 
sacrococcígiaArticulació 

sacrococcígia

Faceta 
auricular



Les vèrtebres cervicals 3a a 7a, a la cara superior dels cossos vertebrals, 
presenten lateralment unes protuberàncies, les apòfisis unciformes o uncus, 
que acaben originant als costats del disc intervertebral unes esquerdes 
anomenades articulacions uncovertebrals (artròdies). Tenen càpsula articular 
i membrana sinovial.

ARTICULACIONS UNCOVERTEBRALS

Atles (C I)Dent de l’axis

Apòfisi unciforme

Apòfisi 
transversa

Tubercle 

Tubercle 

Cos 
vertebral

Disc 
intervertebral

Solc del nervi  
espinal

Cos vertebral

esquerda

Tubercle 
anterior 

Tubercle 
posterior 

Apòfisi 
unciforme

Zona externa 
de l’anell 
fibrós

Nucli 
polpós

Solc del 
nervi  

espinal
Anell fibrós

Articulació

Apòfisi

Faceta



A causa de la proximitat d'aquesta apòfisi respecte al nervi raquidi i a l'artèria 
vertebral, ambdues estructures es poden veure afectades per osteòfits en una 
uncoartrosi.

ARTICULACIONS UNCOVERTEBRALS

Apòfisi articular superior

Apòfisi espinosa

Osteòfits

Cos 
vertebral

Apòfisi 
unciforme

Foramen 
transvers

Cos 
vertebral

Osteòfits

Apòfisi articular 
superior

Solc del 
nervi  
espinal

Apòfisi espinosa

Medul·la espinal

Arc vertebral

Apòfisi espinosa

Arrel dorsal

Arrel ventral

Gangli 
espinal

Cos vertebral Apòfisi transversa

Apòfisi 
unciforme

Foramen transvers

 Cos vertebral (C VII)

Apòfisi 
unciforme

Apòfisi 
transversa

Atles (C I)

Dent de l’axis

Faceta 
articular 
superior

Articulació 
cigapofisiària

Faceta 
articular 
superior

Nervi  
espinal al 
solc del 
nervi  
espinal



LLIGAMENTS LONGITUDINALS: dues cintes fibroses de color blanc nacrat que 
s'estenen per tota la columna vertebral des de l'occipital fins al sacre. 

LLIGAMENTS DE LES ARTICULACIONS INTERVERTEBRALS

Lligament longitudinal posterior

Lligament longitudinal 
anterior

Cos 
vertebral

Disc 
intervertebral

Lligament 
longitudinal 
posterior

Lligament longitudinal anterior



-Lligament longitudinal anterior: és pla i ample. 
S'adhereix a la cara anterior de les vèrtebres i 
dels discos intervertebrals.

LLIGAMENTS DE LES ARTICULACIONS INTERVERTEBRALS

Disc intervertebral Apòfisi costal

Cos vertebral

Lligament 
Longitudinal 

anterior

Lligament 
longitudinal 
posterior

Lligament 
longitudinal 
anterior

Cos 
vertebral

Disc 
intervertebral



-Lligament longitudinal posterior: és més feble que l’anterior i discorre per la 
cara posterior dels cossos vertebrals i discos. Als cossos vertebrals és estret, 
mentre que als discos s'eixampla.

LLIGAMENTS DE LES ARTICULACIONS INTERVERTEBRALS

Lligament longitudinal anterior

Lligament 
longitudinal 
posterior

Cos 
vertebral

Disc 
intervertebral

Forats nutricis

Lligament 
longitudinal 

posterior

Disc intervertebral

Suprimit el 
reforç 

lligamentari 
del disc 

intervertebral

Apòfisi espinosa

Apòfisi articular 
inferior

Apòfisi costal

Cos vertebral

Arc vertebral, 
pedicle

Faceta articular 
superior



LLIGAMENTS GROCS: entre les làmines de vèrtebres adjacents. A la part 
posterior del canal vertebral. Són amples i resistents. Protegeixen el canal, 
limiten la flexió excessiva i ajuden a tornar a la posició anatòmica.

LLIGAMENTS DE LES ARTICULACIONS INTERVERTEBRALS

Cos 
vertebral

Lligament longitudinal anterior

Lligament longitudinal 
posterior

Lligaments 
grocs

Lligament 
groc

Lligament 
supraespinós

Lligament interespinós

Lligaments 
intertransversals

Apòfisi costal 
(transversa)

Lligament 
longitudinal 

posterior

Lligament 
longitudinal 

anterior

Apòfisi espinosa

Apòfisi 
articular 
superior

Lligaments 
grocs

Làmina de 
l’arc 
vertebral

Apòfisi 
articular 
superior

Arc 
vertebral



Els lligaments que reforcen les articulacions entre els arcs vertebrals són:

-Lligaments grocs
-Lligaments interespinosos
-Lligament supraespinós
-Lligaments intertransversos

LIGAMENTS DE LES ARTICULACIONS INTERVERTEBRALS

Lligaments 
intertransversos

Lligament 
supraespinós

Lligaments 
interespinosos

Apòfisis 
espinoses

Apòfisi articular 
superior

Lligaments 
grocs

Arc vertebral

Lligament 
longitudinal 
posterior

Anell fibrós

Nucli polpós

Disc 
intervertebral

Lligament longitudinal 
anterior

Apòfisi transversa/costal

Cos vertebral

Càpsula articular 
de l’articulació 
cigapofisiària

Faceta articular 
anterior

Faceta articular 
posterior

Faceta articular 
superior



L L I G A M E N T S  G R O C S :  l ’ a m p l à r i a  d i s m i n u e i x  d e  d a l t  a  b a i x .  
L ’ a l ç a d a  i  e l  g r u i x  a u g m e n t e n  d e  d a l t  a  b a i x .
El greix epidural i les venes el separen de la duramàter (es travessa per a 
accedir a l’espai epidural o a l’espai subaracnoidal).

LLIGAMENTS DE LES ARTICULACIONS INTERVERTEBRALS

Lligament supraespinós

Lligament interespinós

Lligament groc

Càpsula articular 
cigapofisiària

Lligaments grocs

Lligaments grocs

Canal raquidi

Anell fibrós

Nucli polpós



LLIGAMENTS INTERESPINOSOS: s'estenen entre les apòfisis espinoses de 
vèrtebres adjacents. Limiten la flexió.

LLIGAMENTS DE LES ARTICULACIONS INTERVERTEBRALS

Cos vertebral

Arc vertebral

Disc 
intervertebral

Lligaments grocs

Apòfisi espinosa

Lligament interespinós

Lligament groc Lligament supraespinós

Disc 
intervertebral

Anell fibrós

Nucli polpós

Lligament longitudinal anterior

Apòfisi transversa/costal

Cos vertebral

Càpsula articular de 
l’articulació cigapofisiària 

Lligament 
longitudinal posterior

Arc vertebral

Lligaments grocs

Apòfisi 
articular 
superior

Apòfisi espinoses

Lligaments 
interespinosos

Lligaments 
intertransversos

Lligament 
supraespinós

Lligaments 
interespinosos

Faceta 
articular 
inferior

Faceta articular 
superior



LLIGAMENT SUPRAESPINÓS: s’estén entre els extrems de les apòfisis 
espinoses des de C7 fins al sacre. Per sobre de C7 fins al crani es transforma 
en el lligament nucal.

LLIGAMENTS DE LES ARTICULACIONS INTERVERTEBRALS

Lligaments 
intertransversos

Lligaments 
interespinosos

Apòfisis 
espinoses

Apòfisi articular 
superior

Lligaments grocs

Arc vertebral

Lligament 
longitudinal
posteriorAnell fibrós

Nucli polpós

Disc 
intervertebral

Lligament 
longitudinal anterior

Apòfisi transversa/costal

Cos vertebral

Càpsula articular 
de l’articulació 
cigapofisiària Lligament 

supraespinós

Faceta 
articular 
inferior

Faceta articular superior



LLIGAMENTS INTERTRANSVERSOS: s'estenen entre els extrems de les apòfisis 
transverses. Actuen en un dels costats, flexió lateral.

LLIGAMENTS DE LES ARTICULACIONS INTERVERTEBRALS

Lligament 
longitudinal 
anterior

Apòfisi transversa

Lligament 
intertransvers

Lligament 
supraespinós

Apòfisi 
espinosa

Apòfisi articular 
inferior

 Apòfisi articular 
superior

Arc Pedicle

Làmina 

Apòfisi espinosa

 Apòfisi 
articular 
superior

 Apòfisi 
articular 
superior

Lligaments 
grocs

Làmina 
de l’arc 
vertebral

Lligament 
longitudinal 
anterior

Lligament 
longitudinal 
posterior

Apòfisi costal 
(transversa)

Lligaments 
intertransversos

Lligament longitudinal 
posterior

 Faceta 
articular 
inferior



ARTICULACIONS DEL CAP
Les articulacions del cap inclouen: 
L'articulació entre l'atles (C1) i l'occipital del crani (articulació superior del 
cap): articulació atlantooccipital (bicondília).
Les articulacions entre l'atles (C1) i l'axis (C2) (articulació inferior del cap): 
articulació atlantoaxoide mitjana (trocoide) i articulació atlantoaxoide 
lateral (artròdia).

Sella 
turca

Lligament 
del vèrtex 
de la dent

Conducte 
del nervi  
hipoglòs

Protuberància

Dent de l’axis (C II)

Lligament 
transvers de l’atles

Lligament 
nucal

Lligaments grocs

Arc vertebral

Apòfisi espinosa

Lligament interespinós

Lligament 
supraespinós

Cos vertebral C VII (vèrtebra prominent)

Lligament longitudinal posterior

Lligament longitudinal 
anterior

Disc intervertebral

Càpsula articular de l’articulació 
de l’arc vertebral

Arc posterior de l’atles, tubercle 
posterior

Fascicles 
longitudinals

Arc anterior 
de l’atles (C I) 

Os occipital, 
porció basilar

Si esfenoidal

Lligaments 
alars

Arc anterior 
de l’atles

Apòfisi 
transversa

Foramen transvers

Lligament del vèrtex de la 
dent

Fascicles longitudinals

Dent de l’axis

Articulació atlantoaxoide mitjana

Tubercle anterior de l’atles

Cos

Lligaments 
alars

Lligament 
del vèrtex 
de la dent Fascicles longitudinals

Lligament 
transvers de 
l’atles

Apòfisi 
transversa

Lligament 
intertransvers

Arc 
posterior 
de l’atles

Lligament 
nucal

Apòfisi 
espinosa

Solc de l’artèria 
vertebral

Càpsula articular, 
lligament 
atlantooccipital lateral

massa lateral de l’atles

Membrana 
tectòria

Membrana 
atlantoocipital 
posterior

Maxil·lar

Membrana atlantoocipital 
posterior

Faceta articular 
superior

Faceta articular 
superior,

Membrana 
tectòria

Membrana 
tectòria

Membrana 
atlantoocipital 
posterior



ARTICULACIONS DEL CAP
En conjunt, aquesta articulació occipital–atlantoaxoide funciona com un 
bloc únic que es comporta com una enartrosi funcional.
Entre els elements ossis que formen aquestes articulacions
(occipital, atles i axis) no trobem discos intervertebrals.

BICONDÍLIA+TROCOIDE+ARTRÒDIA = ENARTROSI FUNCIONAL

Articulació esferoidal

(per exemple, l’articulació del 
maluc: presenta tres eixos de 
moviment perpendiculars entre 
si, és a dir, sis moviments 
principals).



Atlantooccipital (bicondília): entre 
els còndils de l'occipital i les cares 
articulars superiors de l'atles.

Atlantoaxoide mitjana (trocoide): 
entre la cara anterior de la dent (o 
apòfisi odontoide) de C2 i la cara 
posterior de l’arc anterior de C1.

ARTICULACIONS DEL CAP

Atlantoaxoide lateral (artròdia): entre 
les facetes articulars inferiors de C1 i 
les superiors de C2.

Lligament atlantooccipital lateral

Línia nucal superior

Protuberància 
occipital 
externa

Lligament 
nucal

Foramen magne

Os occipital

Còndil 
occipital

Atles (C I)

Apòfisi transversa

Lligaments 
grocs

Apòfisi espinosacàpsula articular

Apòfisi estiloide

Apòfisi 
mastoide

Apòfisi 
mastoide

Os temporal

Lligament atlantooccipital lateral

Protuberància 
occipital 
externa

Arc posterior 
de l’atles

Arc vertebral

Lligament 
longitudinal 
posterior

Articulació 
atlantoaxoidea 

mitjana

Tubercle anterior Lligaments alars

Lligament del vèrtex 
de la dent

Lligament transvers 
de l’atles

Dent de l’axis

Arc posterior de 
l’atles

Apòfisi espinosa 
(axis)

Tubercle anterior 
(atles)

Fascicles longitudinals

Massa lateral de l’atles

 Apòfisi transversa

Foramen transvers

Articulació 
atlantoaxoidea 

mitjana



ATLANTOOCCIPITAL: entre els còndils de l'occipital i les cares articulars 
superiors de l'atles. Permet moviments de flexo i extensió (bicondília).

ARTICULACIONS DEL CAP

Arc posterior de l’atles Tubercle posterior

Solc de l’apòfisi 
vertebral

Apòfisi 
transversa

Foramen 
transvers

Arc anterior de l’atles

Tubercle anterior

Fossa odontoide

Masses laterals de 
l’atles

Porció 
basilar

Tubercle faringi

Còndil 
occipital

Conducte del nervi 
hipoglòs

Foramen magne

Conducte 
condili

Faceta 
articular 
superior



ARTICULACIONS DEL CAP

ATLANTOAXOIDE MITJANA: entre la cara anterior de la dent (o apòfisi 
odontoide) de l’axis (C2) i la cara posterior de l’arc anterior de l’atles (C1). 
Es completa amb el lligament transvers. Permet moviments de rotació 
(trocoide).

Apòfisi 
transversa

Dent de l’axis

Cos vertebral

Faceta articular inferior

Faceta articular 
superior

Faceta articular 
anterior



ATLANTOAXOIDE LATERAL: entre les facetes articulars inferiors de l’atles (C1) 
i superiors de l’axis (C2) (artròdies).

ARTICULACIONS DEL CAP

Tubercle 
anterior

Apòfisi 
transversa

Arc anterior 
de l’atles

Foramen 
transvers

Apòfisi articular 
inferior

Arc vertebral

Apòfisi 
espinosa

Apòfisi 
transversa

Dent de 
l’axis

B 2a vèrtebra cervical (Axis)

Dent de l’axis

Apòfisi 
transversa

Cos 
vertebral

Faceta articular 
anterior

Faceta 
articular 
superior

Faceta articular 
anterior

Faceta articular inferior

Faceta 
articular 
superior

Faceta 
articular 
inferior

Foramen transvers

Faceta 
articular 
superior



LIGAMENTS DE LES ARTICULACIONS DEL CAP
Estan reforçades mitjançant 
lligaments o membranes:

ATLANTOOCCIPITAL: 

 -Membrana atlantooccipital 
anterior
 -Membrana atlantooccipital 
posterior
 -Lligament atlantooccipital 
lateral

Fascicles longitudinals

Lligament Del 
vèrtex de la 
dent

Lligament 
atlantooccipital 

lateral Lligaments 
alars

Fascicles 
longitudinals

Lligament transvers 
de l’atles

Disc 
intervertebral

Lligament 
cruciforme de 

l’atles

Foramen 
transvers

Arc posterior 
de l’atles

Membrana 
tectòria



ATLANTOAXOIDE MITJANA:

-Lligament transvers de l’atles: 
completa el “cilindre buit” de la 
trocoide atlantoaxoide mitjana.

-Membrana tectòria: des del cos del C2 
fins a l’occipital. Per darrere del 
cruciforme i els alars. És la prolongació 
superior del lligament longitudinal 
posterior.

LIGAMENTS DE LES ARTICULACIONS DEL CAP
Tubercle 
anterior Lligaments alars

Lligament del 
vèrtex de la 

dent

Lligament 
transvers de 

l’atles

Dent de l’axis

Arc posterior de 
l’atles

Apòfisi espinosa 
(axis)

Tubercle 
posterior (atles)

Fascicles 
longitudinals

Massa lateral de 
l’atles

Foramen 
transvers

Apòfisi 
transversa

Articulació 
atlantoaxoide 

mitjanaFaceta articular 
superior



ATLANTOAXOIDE MITJANA:

-Lligament cruciforme: format pel lligament 
transvers de l'atles (entre masses laterals) i 
els fascicles longitudinals superior 
(occipitotransvers) i inferior (transvers-
axoide).

-Lligaments alars: des de la dent de C2 als 
còndils occipitals. Limiten la rotació.

-Lligament del vèrtex de la dent: des del 
vèrtex de la dent a l’occipital.

LIGAMENTS DE LES ARTICULACIONS DEL CAP

Articulació atlantoaxoide mitjana

Apòfisi transversa

Foramen transvers

Massa lateral de 
l’atles

Fascicles 
longitudinals

Tubercle 
posterior (atles)

Tubercle 
anterior

Lligaments alars

Lligament del 
vèrtex de la dent

Lligament transvers 
de l’atles

Dent de l’axis

Arc posterior de 
l’atles

Apòfisi espinosa 
(axis)

Lligament 
atlantooccipital 
lateral

Lligaments alars

Foramen 
transvers

Arc posterior de 
l’atles

Arc atlanto-
axoide lateral

Disc 
intervertebral

Fascicles 
longitudinals

Lligament 
transvers de 
l’atles

Lligament 
cruciforme 
de l’atles

Faceta articular 
superior



ATLANTOAXOIDE  LATERAL:

-Lligament atlantoaxoide lateral 
(reforçament posterior de la 
càpsula articular).

-Lligament atlantoaxoide posterior
(equivalent al lligament groc).

LLIGAMENTS DE LES ARTICULACIONS DEL CAP
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MUSCULATURA DE L’ESQUENA
Hi ha 2 grans grups de músculs a l'esquena o retrosoma:

Músculs EXTRÍNSECS
-Deriven de l’hipòmer del miòtom del somita.

-Innervats per branques anteriors (ventrals) dels 
nervis espinals. 

-Inclou els músculs superficials i intermedis de 
l'esquena.

Músculs INTRÍNSECS 
-Deriven de l’epímer del miòtom del somita.

-Innervats per branques posteriors (dorsals) dels 
nervis espinals. 

-Inclou els músculs profunds de l’esquena.

Múscul espleni del cap 
(tall)

Múscul iliocostal 
cervical

Múscul llarguíssim del 
cap

Múscul gluti 
major

Múscul 
multífid

Fàscia 
toracolumbar, 
fàscia profunda

Múscul iliocostal 
lumbar

Múscul 
transvers de 
l’abdomen

Cresta ilíaca

Múscul 
iliocostal toràcic

Múscul 
espinós

Músculs 
elevadors de 
les costelles

Múscul 
oblic 
intern de 
l’abdomen

Múscul 
llarguíssim 
toràcic

Músculs 
intercostals 
externs

Múscul espleni del 
coll

Múscul semiespinós del 
cap

Múscul espleni del 
cap

Múscul trapezi, porció 
descendent

Múscul trapezi, porció 
transversa

Espina de 
l'escàpula

Múscul 
deltoide

Múscul redó 
majorMúscul trapezi, 

porció ascendent

Múscul tríceps 
braquial

Múscul dorsal 
ample

Fàscia toracolumbar, 
fàscia superficial

Olècranon

Aponeurosi 
d’origen del múscul 
dorsal ample

Triangle lumbar, 
múscul oblic 
intern de 
l’abdomen

Cresta ilíaca

Múscul gluti 
mitjà

Múscul gluti 
major

Múscul  oblic 
intern de 
l’abdomen

Múscul oblic 
extern de 
l’abdomen

Múscul 
serrat 
posterior 
inferior 

Múscul dorsal 
ample

Múscul serrat anterior

Múscul redó major

Vora medial

Múscul infraespinós

Múscul romboide major

Múscul supraespinós

Acromi

Clavícula

Múscul 
elevador de 
l’escàpula

Múscul romboide 
menor

Fàscia toracolumbar (=  fascia de 
la nuca, fàscia profunda)

Múscul 
esternoclidomastoidal



MUSCULATURA DE L’ESQUENA
La musculatura de l'esquena o retrosoma procedeix del miòtom, una part del somita de l'embrió. 
D'aquest es diferencien 2 grups de cèl·lules:

-L’epímer, del qual es forma la 
musculatura epiaxial (epaxial), de 
la qual procedeix la musculatura 
intrínseca o pròpia o autòctona de 
l'esquena.

-L’hipòmer, del qual es forma la 
musculatura hipoaxial (hipaxial), 
de la qual procedeix la 
musculatura extrínseca o emigrada 
de l'esquena.

Escleròtom

Somita

Parell 
d'aortes 
dorsals

Aorta dorsal

Dermatomiòtom

Dermàtom
Epímer

Miòtom

Hipòmer

Medul·la 
espinal

Musculatura 
epaxial

Nervi 
espinal

Branca 
ventral

Branca 
dorsal

Extensors de 
l'extremitat

Musculatura 
hipaxial

Flexors de 
l'extremitat

Musculatura autòctona 
de l'esquena

Branca 
dorsal

Branca 
ventral

Musculatura 
abdominal

Cavitat 
abdominal

Múscul recte de 
l’abdomen



-Com que deriva de l’hipòmer, la musculatura extrínseca de l'esquena està innervada per 
fibres de la branca anterior o ventral dels diferents nervis espinals.

MUSCULATURA EXTRÍNSECA DE L’ESQUENA

-El seu origen embriològic no és a la regió 
dorsal del tronc, però durant el 
desenvolupament "migren" fins que se situen 
a l'esquena: musculatura emigrada.

-La procedència de cada múscul "emigrat" és 
diferent:

• Trapezi: de la regió cervicocefàlica de la 
“corda del coll” (clavícula i escàpula).

•Dorsal ample: de 
l’estilòpode del MS 
(húmer).

•Romboide major i 
menor i elevador de 
l’escàpula: del 
basípode del MS 
(escàpula). 

•Serrats posteriors 
superior i inferior: del 
“presoma” (costelles). 

Plexe venós vertebral 
anterointern

Lligament longitudinal 
posterior

Espai extradural

Greix extradural

Cos vertebral

Disc intervertebral

Medul·la espinal

Piamàter

Espai subaracnoidal

Duramàter

Aracnoide

Situació del 
gangli raquidi

Branca posterior

Branca 
anterior

Apòfisi 
transversa

Arrel dorsal

Arrel ventral

Músculs epiaxials

Branca dorsal
Branca ventral

Divisió posterior

Divisió anterior

Músculs 
hipoaxials 

(extensors del 
membre)

Músculs hipoaxials 
(flexors del membre)

Músculs hipoaxials

Cada regió d'un miòtom del tronc 
també representa el territori d'un 

dermàtom en el qual s'estenen les 
fibres motores i sensitives d'un 

nervi espinal segmentari

Massa mesenquimàtica que 
representa 3 miòtoms preòtics 

dels vertebrats primitius

El mesènquima local dona 
origen al teixit connectiu de tots 

els músculs del membre

El mesènquima local dona 
origen al teixit connectiu de tots 

els músculs del membre

Columna vertebral 
(hipoaxial) d’hipòmers

Miòtoms coccigis

Miòtoms sacres
Miòtoms lumbars

Miòtoms toràcics

Miòtoms 
cervicals

Columna dorsal 
(epiaxial) d’epímers

Miòtoms 
occipitals 
(postòtics)

Laberint membranós 
(òtic) de l’orella interna



-La procedència de cada múscul "emigrat" n’explicarà tant la INNERVACIÓ com la FUNCIÓ.

-Situada per damunt de la musculatura intrínseca de l'esquena (grup profund), la qual cobreix.

MUSCULATURA EXTRÍNSECA DE L’ESQUENA

Arrel dorsal

Arrel ventral

Músculs epiaxials

Branca dorsal

Branca ventral

Divisió posterior

Divisió anterior

Músculs 
hipoaxials 

(extensors del 
membre)

Músculs hipoaxials (flexors del 
membre)

Músculs hipoaxials

Múscul trapezi, porció 
descendent

Múscul trapezi, porció 
transversa

Múscul trapezi, 
porció ascendent

Espina de 
l'escàpula

Múscul 
deltoide

Múscul redó 
major

Múscul romboide 
major

Múscul redó major

Múscul tríceps 
braquial

Múscul dorsal 
ample

Múscul dorsal ample

Fàscia toracolumbar, 
fàscia superficial

Olècranon

Aponeurosi 
d'origen del 

múscul dorsal 
ample

Triangle lumbar, 
múscul oblic 

intern de 
l'abdomen

Cresta ilíaca

Múscul gluti 
mitjà

Múscul gluti 
major

Múscul oblic 
intern de 
l’abdomen

Múscul oblic 
extern de 
l’abdomen

Múscul serrat 
posterior inferior

Múscul serrat anterior

Vora medial

Múscul infraespinós

Múscul supraespinós

Acromi

Clavícula
Múscul elevador 
de l'escàpula

Múscul romboide menor

Múscul 
esternoclidomastoidal

Fàscia toracolumbar 
(= fàscia del clatell, 

fàscia profunda)



-La musculatura extrínseca de l'esquena es distribueix en 2 grups: el grup superficial i l’intermedi 
de músculs de l'esquena.

MUSCULATURA EXTRÍNSECA DE L’ESQUENA

Múscul trapezi

Múscul 
dorsal ample

Múscul elevador de l’escàpula

Múscul romboide menor

Múscul romboide major

Múscul serrat 
posteroinferior

Múscul serrat 
posterosuperior

Grup superficial Grup intermedi

Músculs extrínsecs

Innervats per les branques anteriors dels nervis espinals o el nervi cranial 
XI (trapezi)



-La musculatura extrínseca de l'esquena es distribueix en 2 grups: el grup superficial i el grup 
intermedi de músculs de l'esquena.

MUSCULATURA EXTRÍNSECA DE L’ESQUENA

Múscul trapezi

Múscul elevador de l’escàpula

Múscul romboide menor

Múscul romboide major

Múscul serrat 
posteroinferior

Múscul serrat 
posterosuperior

Múscul trapezi

Múscul 

trapezi

Múscul dorsal ample 
(múscul latíssim del 
dors)

Múscul dorsal ample 
(múscul latíssim del 
dors)

Múscul dorsal ample 
(múscul latíssim del 
dors)

Múscul dorsal ample 
(múscul latíssim del 
dors)

Múscul romboide menor

Múscul dorsal ample 
(múscul latíssim del 
dors)

Múscul romboide major
Múscul serrat 
anterior



GRUP SUPERFICIAL: 
-Músculs relacionats amb moviments del membre superior.
-Inclou, de més superficials a més profunds:
1r pla: trapezi. S’insereix a l’escàpula i a la clavícula.
2n pla: dorsal ample. S’insereix a l’húmer.
3r pla: romboide major i menor i elevador de l’escàpula. S’insereix a l’escàpula. 

MUSCULATURA EXTRÍNSECA DE L’ESQUENA

Múscul trapezi

Múscul 
dorsal ample

Múscul elevador de l’escàpula

Múscul romboide menor

Múscul romboide major

Grup superficial



Múscul trapezi

MUSCULATURA EXTRÍNSECA DE L’ESQUENA
Origen:        (1) Porció descendent:
                             - Os occipital (línia nucal superior i protuberància occipital externa).
                             - Mitjançant el lligament nucal a l’apòfisi espinosa de totes les vèrtebres cervicals.
                           (2) Porció transversa:
                             Aponeurosi a l’alçada de les apòfisis espinoses de les vèrtebres toràciques 1a-4a.
                           (3) Porció ascendent:
                             Apòfisis espinoses de les vèrtebres toràciques 5a-12a.
Inserció:      - Terç lateral de la clavícula (porció descendent).
                         - Acromi (porció transversa).
                         - Espina de l’escàpula (porció ascendent).
Funció:         Porció descendent:
                          - Tira de l'escàpula obliquament cap amunt i la bascula cap a fora (sinèrgicament amb la porció inferior
                            del múscul serrat anterior).
                          - Inclina el cap cap al costat ipsilateral i el gira cap al costat contralateral (punt fix a l'escàpula).
                         Porció transversa: desplaça l'escàpula cap a la medial.
                         Porció ascendent: tira de l'escàpula cap a la caudal i medial (reforça la funció de rotació de la porció
                         descendent).
                         Tot el múscul: fixació de l'escàpula al tòrax.
Innervació:   XI nervi cranial (nervi accessori) i plexe cervical (C2-4).

Lligament 
nucal

Línia nucal superior
Protuberància occipital externa

Múscul trapezi, porció 
descendent

Múscul trapezi, porció 
transversa

Apòfisi espinosa, C VII (vèrtebra prominent)

Acromi

Espina de l’escàpula

Múscul 
trapezi, 
porció 
ascendent

Múscul 
trapezi

Múscul serrat 
anterior

Clavícula

Múscul 
deltoide

Múscul dorsal 
ample

Epicòndil medial

Cos de la vèrtebra C VII



Múscul trapezi

MUSCULATURA EXTRÍNSECA DE L’ESQUENA
Origen:        (1) Porció descendent:
                             - Os occipital (línia nucal superior i protuberància occipital externa).
                             - Mitjançant el lligament nucal a l’apòfisi espinosa de totes les vèrtebres cervicals.
                           (2) Porció transversa:
                             Aponeurosis a l’alçada de les apòfisis espinoses de les vèrtebres toràciques 1a-4a.
                           (3) Porció ascendent:
                             Apòfisis espinoses de les vèrtebres toràciques 5a-12a.
Inserció:      - Terç lateral de la clavícula (porció descendent).
                         - Acromi (porció transversa).
                         - Espina de l’escàpula (porció ascendent).
Funció:         Porció descendent:
                          - Tira de l'escàpula obliquament cap amunt i la bascula cap a fora (sinèrgicament amb la porció inferior
                            del múscul serrat anterior).
                          - Inclina el cap cap al costat ipsilateral i el gira cap al costat contralateral (punt fix a l'escàpula).
                         Porció transversa: desplaça l'escàpula cap a la medial.
                         Porció ascendent: tira de l'escàpula cap a la caudal i la medial (reforça la funció de rotació de la porció
                         descendent).
                         Tot el múscul: fixació de l'escàpula al tòrax.
Innervació:   XI nervi cranial (nervi accessori) i plexe cervical (C2-4).

Múscul 
trapezi

Nervi 
accessori,
branca 
externa

Múscul 
esternoclidomastoidal

Fibres eferents
Fibres propioceptives

Nervi espinal C1

Nervi accessori (XI)

Nervi espinal C2

Branca externa del nervi accessori (per 
als músculs esternoclidomastoidal i 
trapezi)

Múscul esternoclidomastoidal (tall)

Nervi espinal C3

Nervi espinal C4

Múscul trapezi



MUSCULATURA EXTRÍNSECA DE L’ESQUENA
Múscul trapezi

Trapezi 
esquerre

Espleni 
del cap

Trapezi 
dret

Redó 
major

Romboide 
major

Dorsal 
ample

Aponeurosi que 
cobreix el deltoide

Aponeurosi que 
cobreix 
l’infraespinós

Apòfisis 
espinoses



Múscul dorsal ample, latíssim o gran dorsal
MUSCULATURA EXTRÍNSECA DE L’ESQUENA

1. Múscul dorsal ample

Origen:        - Porció vertebral:
                             Apòfisis espinoses de les vèrtebres toràciques 7a-12a.
                             Sobre la fàscia toracolumbar, a les apòfisis espinoses de totes les
                             vèrtebres lumbars i l’os sacre.
                        - Porció ilíaca: terç posterior de la cresta ilíaca.
                        - Porció costal: costelles de la 9a la 12a.
                        - Porció escapular: angle inferior.
Inserció:      cresta del tubercle menor de l’húmer.
Funció:        rotació interna, adducció, retroversió, múscul auxiliar de la respiració
                         (espiració, "múscul de la tos").
Innervació:   nervi toracodorsal (C6-8).

AcromiCap de 
l’húmer

Tubercle 
menor

Tubercle 
major

Múscul 
redó major

Múscul 
dorsal 
ample

ClavículaApòfisi 
coracoide

Escàpula, 
cara costal

Angle 
inferior

Vora lateral

Húmer

Múscul dorsal ample, porció 
escapular

Múscul dorsal ample, porció 
vertebral

Múscul dorsal ample, porció 
ilíaca

Apòfisi espinosa, T VII

Cresta ilíaca

Os ili

Os sacre



MUSCULATURA EXTRÍNSECA DE L’ESQUENA
Múscul dorsal ample, latíssim o gran dorsal

1. Múscul dorsal ample

Origen:        - Porció vertebral:
                             Apòfisis espinoses de les vèrtebres toràciques 7a-12a.
                             Sobre la fàscia toracolumbar, a les apòfisis espinoses de totes les
                             vèrtebres lumbars i l’os sacre.
                        - Porció ilíaca: terç posterior de la cresta ilíaca.
                        - Porció costal: de la costella 9a a la 12a.
                        - Porció escapular: angle inferior.
Inserció:      Cresta del tubercle menor de l’húmer.
Funció:         Rotació interna, adducció, retroversió, múscul auxiliar de la respiració
                         (espiració, "múscul de la tos").
Innervació:   Nervi toracodorsal (C6-8).

Nervi 
toracodorsal

Múscul dorsal ample

Cresta ilíaca

Apòfisi 
espinosa T VII

Fàscia 
toracolumbar

Apòfisi 
espinosa T XII

Os sacre

Branca 
dorsal

5 arrels (branques 

ventrals de nervis 
espinals)

3 troncs

3 divisions anteriors

3 divisions posteriors

3 fa
scicles

Branques 

term
inals

Nervi dorsal de 
l’escàpula (C5)

Nervi 
musculocutani (C5, 

6, 7)

Nervi toracodorsal (subescapular mitjà) (C6*, 7, 8) 

Nervi subescapular inferior (C5, 6)

Nervi subescapular superior (C5, 6)



MUSCULATURA EXTRÍNSECA DE L’ESQUENA
Múscul dorsal ample, latíssim o gran dorsal

Trapezi 
esquerre

Lligament 
supraespinós

Apòfisi 
espinosa

Aponeurosi 
toracolumbar

Redó 
major

Romboide 
major

Dorsal 
ample

Cresta 
ilíaca

Aponeurosi 
que cobreix 
el gluti mitjà



Múscul elevador de l’escàpula o 
angular de l’omòplat.

Músculs romboides major i menor

MUSCULATURA EXTRÍNSECA DE L’ESQUENA
1. Múscul elevador de l’escàpula
Origen:         apòfisis transverses de les vèrtebres cervicals 1a-4a.
Inserció:      angle superior de l’escàpula.
Funció:         - Tira de l'escàpula cap a la cranial i medial i bascula l'angle inferior cap a la medial
                            (retorn del braç elevat cap a la posició neutra).
                         - Inclina el cap cap al costat ipsilateral (punt fix a l'escàpula).
Innervació:   nervi dorsal de l’escàpula (C4-5).
2. Múscul romboide menor
Origen:         apòfisis espinoses de les vèrtebres cervicals 6a i 7a.
Inserció:      vora medial de l’escàpula (per damunt de l’espina de l’escàpula).
Funció:         - Fixació de l’escàpula.
                         - Tira l'escàpula cap a la cranial-medial (moviment de retorn del braç elevat cap a la
                            posició neutra).
Innervació:   nervi dorsal de l’escàpula (C4-5).
3. Múscul romboide major
Origen:         apòfisis espinoses de les vèrtebres toràciques 1a-4a.
Inserció:      vora medial de l’escàpula (per davall de l’espina de l’escàpula).
Funció:         - Fixació de l’escàpula.
                         - Tira l'escàpula cap a cranial-medial (moviment de retorn del braç elevat cap a la
                            posició neutra).
Innervació:   nervi dorsal de l’escàpula (C4-5).

Múscul elevador de 
l’escàpula 

Apòfisis transverses C I-IV

CI (Atles)

CII (Axis)

Múscul romboide 
menor

Múscul romboide 
major

Apòfisi espinosa C VII, 
vèrtebra prominent

Apòfisis espinoses T I-
IV

Angle 
superior Clavícula

Acromi

Vora medial

Espina de 
l’escàpula

Escàpula, cara 
posterior

Angle inferior



MUSCULATURA EXTRÍNSECA DE L’ESQUENA
Múscul elevador de l’escàpula o 

angular de l’omòplat
Músculs romboidals major i menor

5 arrels (branques 

ventrals de nervis 

espinals)

3 troncs

3 divisions anteriors

3 divisions posteriors

3 fa
scicles

Branques 

term
inals

Nervi dorsal de 
l’escàpula (C5)

Nervi musculocutani 
(C5, 6, 7)

Nervi toracodorsal (subescapular mitjà) (C6*, 7, 8) 

Nervi subescapular inferior (C5, 6)

Nervi subescapular superior (C5, 6)

1. Múscul elevador de l’escàpula
Origen:         apòfisis transverses de les vèrtebres cervicals 1a-4a.
Inserció:      angle superior de l’escàpula.
Funció:         - Tira de l'escàpula cap a cranial i medial i bascula l'angle inferior cap a medial
                            (retorn del braç elevat cap a la posició neutra)
                         - Inclina el cap cap al costat ipsilateral (punt fix a l'escàpula).
Innervació:   nervi dorsal de l’escàpula (C4-5).
2. Múscul romboide menor
Origen:         apòfisis espinoses de les vèrtebres cervicals 6a i 7a.
Inserció:      vora medial de l’escàpula (per damunt de l’espina de l’escàpula).
Funció:         - Fixació de l’escàpula.
                         - Tira l'escàpula cap a cranial-medial (moviment de retorn del braç elevat cap a la
                            posició neutra).
Innervació:   nervi dorsal de l’escàpula (C4-5).
3. Múscul romboide major
Origen:         apòfisis espinoses de les vèrtebres toràciques 1a-4a.
Inserció:      vora medial de l’escàpula (per davall de l’espina de l’escàpula).
Funció:         - Fixació de l’escàpula.
                         - Tira l'escàpula cap a cranial-medial (moviment de retorn del braç elevat cap a la
                            posició neutra).
Innervació:   Nervi dorsal de l’escàpula (C4-5).

Branca 
dorsal

Contribució 
de C4

Nervi dorsal 
de l’escàpula

Vèrtebra 
prominent 
(C VII)

Múscul 
romboide 
menor

Múscul 
romboide 
major

Escàpula, 
vora 
medial

Escàpula, angle superior

Múscul elevador de 
l’escàpula



Múscul elevador de l’escàpula o angular de l’omòplat
Músculs romboides major i menor

MUSCULATURA EXTRÍNSECA DE L’ESQUENA

Espleni
Angular de 
l’escàpula

Romboide 
menor

Romboide 
major

Trapezi

Aponeurosi 
que cobreix 
l’infraespinós



GRUP INTERMEDI: 
-Músculs relacionats amb funcions respiratòries.
-Situats entre el grup superficial de la musculatura extrínseca i la musculatura 
intrínseca.
4t pla: serrats posteriors superior i inferior. S’insereix a les costelles.

MUSCULATURA EXTRÍNSECA DE L’ESQUENA

Múscul serrat 
posterosuperior

Múscul serrat 
posteroinferior

Grup intermedi



Múscul serrat posterior superior
Múscul serrat posterior inferior

-Els 2 serrats posteriors estan units per 
l’aponeurosi interserràtica, i van des de la 
porció inferior del serrat posterosuperior 
fins a la porció superior del serrat 
posteroinferior.

MUSCULATURA EXTRÍNSECA DE L’ESQUENA

Múscul serrat posterosuperior

Origen:         apòfisis espinoses de les vèrtebres cervicals 6a i 7a, així com de les
                          vèrtebres toràciques 1a i 2a.
Inserció:      2a-5a costella a l’alçada de l’angle costal.
Funció:       eleva les costelles i assisteix en la inspiració.
Innervació:  nervis intercostals T1-4.

Múscul serrat posteroinferior

Origen:        apòfisis espinoses de les vèrtebres toràciques 11a i 12a, de les
                         vèrtebres lumbars 1a i 2a, així com a la fàscia toracolumbar.
Inserció:      vora inferior de les costelles 9a-12a.
Funció:       assisteix també en la inspiració (!), perquè la seua tracció provoca un
                         estrenyiment de l'obertura toràcica inferior i això proporciona al
                        diafragma un punt fix estable.
Innervació:   nervis intercostals T9-12.

Múscul serrat 
posterosuperior

Múscul serrat 
posteroinferior

Fàscia 
toraco-
lumbar



MUSCULATURA EXTRÍNSECA DE L’ESQUENA
Múscul serrat posterior superior
Múscul serrat posterior inferior

Múscul serrat posterosuperior

Origen:         apòfisis espinoses de les vèrtebres cervicals 6a i 7a, i de
                           les vèrtebres toràciques 1a i 2a.
Inserció:        costelles 2a-5a a l’alçada de l’angle costal.
Funció:         eleva les costelles i assisteix en la inspiració.
Innervació:   nervis intercostals T1-4.

Múscul serrat posteroinferior

Origen:         apòfisis espinoses de les vèrtebres toràciques 11a i 12a, de les
                          vèrtebres lumbars 1a i 2a i a la fàscia toracolumbar.
Inserció:       vora inferior de les costelles 9a-12a.
Funció:        assisteix també en la inspiració (!), perquè la seua tracció
                           provoca un estrenyiment de l'obertura toràcica inferior i això  
                           proporciona al diafragma un punt fix estable.
Innervació:   nervis intercostals T9-12

Nervis 
intercostals I-XI

Nervi toràcic 
llarg

Nervis 
intercostals, 
branques 
mamàries 
medials

Nervis 
intercostals, 

branques 
cutànies 
laterals 

Nervis 
intercostals, 
branques 
cutànies 
anteriors

Nervi subcostal 
(nervi intercostal 
XII)

Branca 
ventral

Branca 
dorsal

Arrel 
dorsal

Branca 
ventral

Medul·la 
espinal

Gangli espinal

Nervi 
espinal

Branca 
cutània 
lateral

Branca 
cutània 
anterior



MUSCULATURA EXTRÍNSECA DE L’ESQUENA
Múscul serrat posterosuperior
Múscul serrat posteroinferior

Espleni

Angular de 
l’escàpula

Serrat 
posterosuperior

Serrat 
posteroinferior

Múscul intercostal

Oblic major de 
l’abdomen



-Com que deriva de l’epímer, la musculatura intrínseca de l'esquena està innervada per fibres de 
la branca posterior o dorsal dels diferents nervis espinals.

-Té l’origen embriològic a la regió dorsal del tronc, per això també se l'anomena musculatura 
pròpia o autòctona de l'esquena.

MUSCULATURA INTRÍNSECA DE L’ESQUENA

Arrel dorsal

Arrel ventral

Músculs epiaxials

Branca dorsal

Branca ventral

Divisió posterior

Divisió anterior

Músculs 
hipoaxials 

(extensors del 
membre)

Músculs hipoaxials (flexors 
del membre)

Músculs hipoaxials

Lligament 
longitudinal posterior

Cos vertebral

Disc intervertebral

Medul·la espinal

Piamàter

Duramàter

Branca 
posterior

Branca anterior

Apòfisi 
transversa



-Situada per sota de la musculatura extrínseca de l'esquena: inclou el grup profund dels músculs 
de l'esquena.
-Són músculs relacionats amb els moviments de la columna vertebral i del cap.

Grup profund
Músculs intrínsecs

MUSCULATURA INTRÍNSECA DE L’ESQUENA

Lligament nucal
Espleni capital

Llarg del cap

Llarg del coll

Iliocostal cervicalApòfisi espinosa de C7

Espinal toràcic

Llarg toràcic

Iliocostal toràcic

Iliocostal lumbar

Iliocostals

Llargs

Espinals

Cresta ilíaca

Multífids

Erectors espinals

Intertransversos

Elevadors costals 
(curts, llargs)

Rotadors toràcics 
(curts, llargs)

Semiespinals toràcics

Semiespinal capital

Apòfisi espinosa de C7

Recte capital posterior menor

Recte capital posterior major

Oblic capital superior

Oblic capital inferior



La musculatura intrínseca de l'esquena es pot organitzar en:

1) Multimetamèrica: musculatura intrínseca que s'estén entre més de dues vèrtebres.

2) Monometamèrica: musculatura intrínseca que s'estén entre dues vèrtebres adjacents.

3) Músculatura del clatell: musculatura intrínseca multimetamèrica i monometamèrica a la regió cervical 
posterior.

MUSCULATURA INTRÍNSECA DE L’ESQUENA

Múscul 
espleni del 
cap

Múscul 
espleni del 
coll

Apòfisi costal
Apòfisi mamil·lar

Apòfisi mastoide Apòfisi mastoide

Apòfisis 
costals L I-V

Músculs intertransversos 
cervicals posteriors

Tubercle posterior

Apòfisi espinosa C VII, 
vèrtebra prominent

5a costella

Músculs 
elevadors 
curts de les 
costelles

Músculs 
elevadors 
llargs de les 
costelles

Músculs 
intertransversos 
lumbars medials

Músculs 
intertransversos 
lumbars laterals

Os sacre Os sacre

Músculs interespinosos 
lumbars

Múscul 
espinós 
toràcic

Múscul 
espinós 
cervical

Músculs interespinosos 
cervicals

Apòfisi espinosa C VII, 
vèrtebra prominent

Axis

Atles

Múscul llarguíssim del 
cap

Múscul llarguíssim 
cervical
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-Cada múscul s'estén al llarg de més d'un metàmer o nivell vertebral.
-La funció principal és d'ajudar a l’adreçament de la columna (forma part de la musculatura erectora de la 
columna).

Es disposa en 2 plans:

1) Superficial: múscul erector de la columna o 
tríceps espinal, que inclou 3 fascicles:
Medial: múscul espinós
Intermedi: múscul llarguíssim
Lateral: múscul iliocostal

2) Profund: múscul transversoespinós o 
fenestrat.

MUSCULATURA INTRÍNSECA DE L’ESQUENA: multimetamèrica
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Múscul erector de la columna o tríceps espinal 
-S’hi distingeixen 3 fascicles:
A) Múscul espinós toràcic (medial)
B) Múscul llarguíssim toràcic (intermedi)
C) Múscul iliocostal o iliocostocervical (lateral)

MUSCULATURA INTRÍNSECA DE L’ESQUENA: multimetamèrica
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-Múscul espinós toràcic o epiespinós del dors  el més medial, s'estén 
des de les espinoses de T2-T8 a les de T10-L3.

Múscul erector de la columna
MUSCULATURA INTRÍNSECA DE L’ESQUENA: multimetamèrica

Múscul espinós
Origen:        (3) múscul espinós toràcic: superficie lateral de les apòfisis espinoses de les
                            vèrtebres toràciques 10a-12a i de les vèrtebres lumbars 1a-3ª.
Inserció:          múscul espinós toràcic: superficie lateral de les apòfisis espinoses de les
                            vèrtebres toràciques 2a-8a.
Funció:            - Contracció bilateral: extensió de la columna vertebral cervical i toràcica.
                           - Contracció unilateral: flexió lateral ipsilateral de la columna vertebral
                              toràcica i cervical.
Innervació:      branques dorsals dels nervis espinals.



-Múscul llarguísssim toràcic o del dors: des de sacre, cresta 
ilíaca i apòfisis espinoses i costals lumbars fins a les apòfisis 
transverses toràciques i les costelles.

-Múscul iliocostal o iliocostal cervical. Tres fascicles.
Iliocostal: sacre, cresta ilíaca i fàscia toracolumbar, 
costelles 6a-12a.
Costocostal: costelles 6a-12a; costelles 1a- 6a.
Costocervical: costelles 3a-7a; apòfisis transverses de les 
cervicals 4a-6a.

Múscul erector de la columna
MUSCULATURA INTRÍNSECA DE L’ESQUENA: multimetamèrica

Múscul llarguíssim

Origen:    (4) múscul llarguíssim toràcic: os sacre, cresta ilíaca (tendó d’origen 
comú amb el múscul iliocostal), apòfisis espinoses de la columna vertebral                                                      
lumbar, apòfisis transverses de la columna vertebral toràcica inferior.
Inserció:     múscul llarguíssim toràcic: costelles 2a-12a, apòfisis costals de la 
columna vertebral lumbar, apòfisis transverses de les vèrtebres toràciques.
Funció:       en conjunt, la contracció bilateral: extensió de la columna; la
                        contracció unilateral: flexió lateral ipsilateral.
Innervació: branques laterals de les branques dorsals dels nervis espinals (C1-
L5).

Múscul iliocostal
Origen:        (1) Múscul iliocostal lumbar: os sacre, cresta ilíaca, fàscia toracolumbar.
                       (2) Múscul iliocostal toràcic: costelles 7a-12a.
                       (3) Múscul iliocostal cervical: costelles 3a-7a.
Inserció:        - Múscul iliocostal lumbar: costelles 6a-12a, fàscia profunda de la fàscia 
toracolumbar, apòfisis costals de la columna vertebral lumbar superior.
                          - Múscul iliocostal toràcic: costelles 1a-6a.
                          - Múscul iliocostal cervical: apòfisis transverses de les vèrtebres cervicals 4a-
6a.
Funció:            en conjunt, la contracció bilateral: extensió de la columna; la contracció
                            unilateral: flexió lateral ipsilateral.
Innervació:      branques laterals de les branques dorsals dels nervis espinals (C8-L1).



MUSCULATURA INTRÍNSECA DE L’ESQUENA: multimetamèrica

Musculatura dels esplenis
1 Múscul espleni del cap
2 Múscul espleni del coll

Altres músculs i estructures
3 Múscul iliocostal
4 Múscul llarguíssim
5 Múscul espinós
6 Múscul semiespinós
7 Músculs multífids
8 Músculs elevadors de les costelles
9 Múscul intertransvers
10 Múscul escalè posterior
11 Múscul intercostal extern
12 Múscul intercostal intern
13 Múscul quadrat lumbar
14 Múscul oblic extern
15 Múscul transvers de l’abdomen
16 Múscul gluti major
17 Fàscia del múscul gluti mitjà
18 Lligament supraespinós
19 Lligament nucal

Dissecció dels músculs esplenis i erector de la columna



-Ocupa tot el canal que queda entre les apòfisis 
espinoses i les transverses al llarg de tota la 
columna.

-Està format per diversos fascicles disposats a 
manera de teules que s'estenen des de l'apòfisi 
transversa d'una vèrtebra fins a l'apòfisi 
espinosa de la/les vèrtebra/es superior/s.

-De superfície a profunditat:
Semiespinós: 4a-6a vèrtebra superior. 
Multífid: 2a-4a  vèrtebra superior.
Rotador llarg: 2a vèrtebra superior.
Rotador curt: vèrtebra superior.

Múscul transversoespinós o fenestrat

MUSCULATURA INTRÍNSECA DE L’ESQUENA: multimetamèrica
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-De superfície a profunditat:
Semiespinós: 4a-6a vèrtebra superior. 
Multífid: 2a-4a vèrtebra superior.
Rotador llarg: 2a vèrtebra superior.
Rotador curt: vèrtebra superior.

MUSCULATURA INTRÍNSECA DE L’ESQUENA: multimetamèrica
Múscul transversoespinós o fenestrat

Músculs rotadors curts i llargs
Origen             (5) Músculs rotadors curts: discorren entre l’apòfisi transversa i la
i inserció:            primera apòfisi espinosa superior, al llarg de tota la columna
                                vertebral toràcica.
                      (6) Músculs rotadors llargs: discorren entre l’apòfisi transversa i la 
                               segona apòfisi espinosa superior, al llarg de tota la columna
                               vertebral toràcica.
Funció:             - Contracció bilateral: extensió de la columna vertebral toràcica.
                             - Contracció unilateral: rotació contralateral.
Innervació:      branques dorsals dels nervis espinals.

Músculs multífids
Origen              Discorren entre l’apòfisi transversa i l’espinosa (saltant-se 2-4
i inserció:         vèrtebres) al llarg de tota la columna vertebral (2a vèrtebra
                             cervical fins a l’os sacre), tenen el desenvolupament máxim a la
                             columna vertebral lumbar.
Funció:             - Contracció bilateral: extensió de la columna
                             - Contracció unilateral: flexió lateral ipsilateral i rotació
                               contralateral.
Innervació:      branques dorsals dels nervis espinals.

Múscul semiespinós
Origen:            (8) Múscul semiespinós toràcic: apòfisis transverses de les 
vèrtebres toràciques 6a-12a.
                      (9) Múscul semiespinós cervical: apòfisis transverses de les 
vèrtebres toràciques 1a-6a.
                                      (10) Múscul semiespinós del cap: apòfisis transverses des de la 3a
                                vèrtebra cervical fins a la 6a vèrtebra toràcica.
Inserció:                 - Múscul semiespinós toràcic: apòfisis espinoses des de la 6a 
vèrtebra cervical fins a la 4a vèrtebra toràcica.
                        - Múscul semiespinós cervical: apòfisis espinoses de les 
vèrtebres cervicals 2a-7a.
                                          - Múscul semiespinós del cap: os occipital entre la línia nucal 
superior i la inferior.
Funció:             - Contracció bilateral: extensió de la columna vertebral toràcica i
                               cervical, i del cap (estabilització de les articulacions del cap).
                             - Contracció unilateral: flexió lateral ipsilateral i rotació
                               contralateral (cap, columna vertebral cervical i toràcica).
Innervació:      branques dorsals dels nervis espinals.



-Cada múscul s'estén al llarg d’un sol metàmer o 
nivell vertebral.

-La seua funció principal és mantenir l'estructura i 
ajudar a l’adreçament de la columna (forma part 
de la musculatura erectora de la columna).

-Es distingeixen els músculs:

•Intertransversos: entre apòfisis transverses (o 
costals a nivell lumbar).

•Interespinosos: entre apòfisis espinoses.

•Elevadors de les costelles: entre apòfisis 
transverses i el tubercle de la costella adjacent 
inferior. 

MUSCULATURA INTRÍNSECA DE L’ESQUENA: monometamèrica
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Músculs intertransversos: entre apòfisis transverses 
(costals a escala lumbar). 

-Estan més desenvolupats en porcions mòbils de la 
columna (lordosi cervical i lumbar), encara que també 
s'observen a la columna toràcica.

Cervical:  músculs intertransversos anteriors i 
posteriors.

Lumbar : músculs intertransversos medials i laterals.

MUSCULATURA INTRÍNSECA DE L’ESQUENA: monometamèrica
Músculs intertransversos
Origen             (9) Músculs intertransversos lumbars medials: entre les apòfisis
i inserció:             mamil·lars veïnes de totes les vèrtebres lumbars
                     (10) Músculs intertransversos lumbars laterals: discorren entre les apòfisis costals 
veïnes de totes les vèrtebres lumbars
                                      (11) Músculs intertransversos cervicals posteriors: discorren entre els tubercles 
posteriors veïns de les vèrtebres cervicals 2a-7a.
                                              Músculs intertransversos cervicals anteriors: discorren entre els tubercles anteriors
                                veïns de les vèrtebres cervicals 2a-7a.
Funció:           - Contracció bilateral: estabilització i extensió de la columna vertebral cervical i lumbar.
                           - Contracció unilateral: flexió lateral ipsilateral de la columna vertebral cervical i lumbar.
Innervació:      branques dorsals dels nervis espinals excepte els músculs intertransversos lumbars 
laterals i intertransversos cervicals anteriors (branques ventrals dels nervis espinals).
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Músculs interespinosos: entre apòfisis espinoses. 

-Només s'observen a l’alçada cervical i lumbar, no 
a la zona toràcica.

MUSCULATURA INTRÍNSECA DE L’ESQUENA: monometamèrica
Músculs interespinosos

Origen        (1) Músculs interespinosos cervicals: discorren entre les apòfisis espinoses
i inserció:          de la columna vertebral cervical.
                 (2) Músculs interespinosos lumbars: discorren entre les apòfisis espinoses 
                           de les vèrtebres lumbars.

Funció:            Extensió de la columna vertebral cervical i lumbar.

Innervació:     branques dorsals dels nervis espinals.
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Músculs elevadors de les costelles: entre les apòfisis 
transverses i el tubercle de la costella adjacent inferior.

-Només s'observen a escala toràcica.

MUSCULATURA INTRÍNSECA DE L’ESQUENA: monometamèrica
Músculs elevadors de les costelles
Origen:       (12) Músculs elevadors curts de les costelles: apòfisis transverses de la 7a 
                             vèrtebra cervical i de les vèrtebres toràciques 1a-11a.
                  (13) Músculs elevadors llargs de les costelles: apòfisis transverses de la 7a 
vèrtebra cervical i de les vèrtebres toràciques 1a-11a.
Inserció:            - Músculs elevadors curts de les costelles: angle costal de la primera costella 
subjacent.
                      - Músculs elevadors llargs de les costelles: angle costal de la segona 
costella subjacent.
Funció:           - Contracció bilateral: extensió dorsal de la columna vertebral toràcica.
                           - Contracció unilateral: flexió ipsilateral i rotació contralateral.
Innervació:       branques dorsals i ventrals dels nervis espinals.
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MUSCULATURA INTRÍNSECA DE L’ESQUENA: monometamèrica

Músculs rotadors i intersegmentaris
1 Músculs rotadors toràcics
2 Músculs rotadors lumbars
3 Músculs elevadors de les costelles
4 Músculs interespinosos toràcics
5 Músculs interespinosos lumbars
6 Músculs intertransversos toràcics
7 Músculs intertransversos lumbars
   medials

Altres músculs i estructures
8 Músculs intertransversos lumbars
   laterals, porció dorsal
9 Músculs intertransversos lumbars
   laterals, porció ventral
10 Músculs intercostals interns
11 Múscul quadrat lumbar
12 Múscul iliocostal (tallat)
13 Músculs multífids (tallats)
14 Múscul trapezi
15 Múscul dorsal ample
16 Costella XII
17 Cresta ilíaca
18 Fàscia toracolumbar
19 Lligament supraespinós

Dissecció dels músculs intersegmentaris profunds inferiors a l’esquerra



MUSCULATURA INTRÍNSECA DE L’ESQUENA: monometamèrica

Músculs multífids, rotadors i intersegmentaris
1 Músculs multífids lumbars
2 Músculs multífids toràcics
3 Músculs multífids cervicals
4 Múscul recte posterior major del cap
5 Múscul recte posterior menor del cap
6 Múscul oblic superior del cap
7 Múscul oblic inferior del cap
8 Músculs rotadors cervicals
9 Músculs rotadors toràcics
10 Músculs elevadors de les costelles

Altres músculs i estructures
11 Múscul semiespinós cervical
12 Múscul intertransvers lumbar medial
13 Lligament nucal
14 Múscul oblic extern
15 Múscul transvers de l’abdomen
16 Múscul quadrat lumbar
17 Múscul intercostal extern
18 Múscul intercostal intern
19 Múscul escaleni mitjà
20 Múscul trapezi
21 Múscul deltoide
22 Múscul dorsal ample
23 Múscul infraespinós
24 Múscul redó major
25 Múscul romboide major
26 Múscul tríceps
27 Ventre posterior del múscul digàstric
28 Múscul auricular posterior
29 Múscul transvers del clatell

Dissecció dels músculs intersegmentaris profunds superiors a l’esquerra



-Al clatell veiem que la musculatura monometamèrica i la multimetamèrica presenten diferències que en 
justifiquen la diferenciació.

MUSCULATURA INTRÍNSECA DE L’ESQUENA: musculatura del clatell

Multimetamèrica
Esplenis del cap i del coll (representants de 
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llarguíssim toràcic)
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toràcic)

Monometamèrica
Recte posterior major del cap
Recte posterior menor del cap

Oblic superior del cap
Oblic inferior del cap

Múscul semiespinós del cap

Múscul espleni del cap

Múscul espleni del coll

Múscul espleni del 
cap, tall

Múscul llarguíssim del 
cap

Múscul iliocostal 
cervical

Múscul trapezi

Múscul recte 
posterior menor del 
cap

Línia nucal superior

Línia nucal 
inferior

Múscul semiespinós 
del cap

Múscul espleni del cap

Múscul oblic 
superior del cap

Múscul 
llarguíssim del 
cap

Múscul recte posterior 
major del cap

Múscul oblic 
inferior del cap

Músculs 
intertransversos 
cervicals

Músculs 
interespinosos 
cervicals

Múscul oblic 
superior del cap

Múscul recte 
posterior major del 
cap



MULTIMETAMÈRICA: múscul espleni del cap i múscul espleni del coll
 
-Alguns autors els consideren 
representants de l’iliocostal a la zona 
cervical. 

MUSCULATURA INTRÍNSECA DE L’ESQUENA: musculatura del clatell

Origen:            (7) Múscul espleni del coll: apòfisis espinoses de les vèrtebres toràciques 3a-6a.
                      (8) Múscul espleni del cap: apòfisis espinoses des de la 3a vèrtebra cervical fins a la 3a vèrtebra 
toràcica.

Inserció:                 - Múscul espleni del coll: apòfisis transverses de les vèrtebres cervicals 1a i 2a.
                        - Múscul espleni del cap: part lateral de la línia nucal superior, apòfisi mastoide.

Funció:             en conjunt, la contracció bilateral: extensió de la columna vertebral cervical i del cap; la
                             contracció unilateral: flexió lateral i rotació ipsilaterals.

Innervació:       branques laterals de les branques dorsals dels nervis espinals (C1-6).
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MUSCULATURA INTRÍNSECA DE L’ESQUENA: musculatura del clatell

Musculatura dels esplenis
1 Múscul espleni del cap
2 Múscul espleni del coll

Altres músculs i estructures
3 Múscul iliocostal
4 Múscul llarguíssim
5 Múscul espinós
6 Múscul semiespinós
7 Músculs multífids
8 Músculs elevadors de les costelles
9 Múscul intertransvers
10 Múscul escalè posterior
11 Múscul intercostal extern
12 Múscul intercostal intern
13 Múscul quadrat lumbar
14 Múscul oblic extern
15 Múscul transvers de l’abdomen
16 Múscul gluti major
17 Fàscia del múscul gluti mitjà
18 Lligament supraespinós
19 Lligament nucal

Dissecció dels músculs esplenis i erector de la columna



MULTIMETAMÈRICA: múscul llarguíssim del cap (també anomenat 
complex menor) i múscul llarguíssim del coll. 
 
-Alguns autors els consideren representants del llarguíssim toràcic a la 
zona cervical. 

MUSCULATURA INTRÍNSECA DE L’ESQUENA: musculatura del clatell

Múscul llarguíssim

Origen:          (5) Múscul llarguíssim cervical: apòfisis transverses de les vèrtebres toràciques 1a-
6a.
                   (6) Múscul llarguíssim del cap: apòfisis transverses de les vèrtebres toràciques 1a-
3a i apòfisis transverses i articulars de les vèrtebres cervicals 4a-7a.

Inserció:            - Múscul llarguíssim cervical: apòfisis transverses de les vèrtebres cervicals 2a-5ª.
                    - Múscul llarguíssim del cap: apòfisi mastoide de l’os occipital.

Funció:           - En conjunt, la contracció bilateral, extensió de la columna; la contracció 
                             unilateral, flexió lateral ipsilateral.
                           - Múscul llarguíssim del cap: la contracció bilateral: extensió del cap; la contracció 
                             unilateral: flexió lateral i rotació del cap ipsilaterals.

Innervació:       branques laterals de les branques dorsals dels nervis espinals (C1-L5).

Apòfisis 
costals L I-V

Cresta ilíaca

Múscul iliocostal 
lumbar

Múscul 
iliocostal 
toràcic

Múscul 
llarguíssim 
toràcic

Múscul 
llarguíssim 
cervical

Múscul iliocostal 
cervical

Múscul llarguíssim 
del cap

Apòfisi mastoide



MULTIMETAMÈRICA: múscul semiespinós del cap 
(també anomenat complex major). 
 
-Alguns autors el consideren representant de 
l’espinós toràcic a la zona cervical. 

-Entre les fibres apareix el nervi occipital major o 
d’Arnold (C2). 

MUSCULATURA INTRÍNSECA DE L’ESQUENA: musculatura del clatell

Múscul semiespinós

Origen:  (10) Múscul semiespinós del cap: apòfisis transverses
                       des de la 3a vèrtebra cervical fins a la 6a vèrtebra 
                       toràcica.
Inserció:    - Múscul semiespinós del cap: os occipital entre la 
línia nucal superior i la inferior
Funció:      - Contracció bilateral: extensió de la columna 
                       vertebral toràcica i cervical, i del cap (estabilització 
                       de les articulacions del cap).
                     - Contracció unilateral: flexió lateral ipsilateral i 
                        rotació contralateral (cap, columna vertebral 
                        cervical i toràcica).
Innervació:  branques dorsals dels nervis espinals.

Atles

Axis

Músculs interespinosos cervicals

Múscul 
espinós 
cervical

Múscul 
espinós 
toràcic

Músculs interespinosos lumbars

Os sacre Os sacre

Múscul 
multífid

Apòfisis 
costals

Apòfisi 
espinosa

Múscul 
semiespinós 
toràcic

Múscul 
semiespinós 
cervical

Múscul 
semiespinós del 
cap

Línia nucal inferior

Múscul semiespinós del 
cap (tallat i reflectit)

Nervi occipital major 
(branca dorsal del 
nervi espinal C2) 

Artèria occipital

Artèria occipital

Músculs semiespinós 
del cap i espleni del 
cap en el triangle 
posterior del coll

Nervi occipital menor 
(plexe cervical C2, 3)

Múscul trapezi Múscul semiespinós del cap (tallat)

Múscul espleni del cap (tallat)

Múscul semiespinós del coll

Múscul espleni del coll

Múscul llarguíssim del cap

Múscul espleni 
del cap (tallat i 
reflectit)

Nervi occipital major 
(branca dorsal del 
nervi espinal C2) 

Múscul oblic 
inferior del cap

Múscul oblic 
superior del cap



MONOMETAMÈRICA: 
-La trobem entre l'occipital, C1 i C2.
-Inclou:
•Múscul recte posterior major del cap.
•Múscul recte posterior menor del cap.
•Múscul oblic superior del cap.
•Múscul oblic inferior del cap.

MUSCULATURA INTRÍNSECA DE L’ESQUENA: musculatura del clatell

1. Múscul recte posterior major del cap

Origen:            apòfisi espinosa de l’axis.
Inserció:              terç central de la línia nucal inferior.
Funció:             - Contracció bilateral: extensió del cap.
                             - Contracció unilateral: rotació ipsilateral del cap.
Innervació:       branca dorsal de C1 (nervi suboccipital).

Línia nucal 
superior

Línia nucal 
inferior

Múscul recte 
posterior menor 
del cap

Múscul recte 
posterior major del 
cap

Múscul oblic 
superior del cap

Múscul oblic 
inferior del cap

Apòfisi mastoide

Atles, apòfisi transversa

Atles, tubercle 
posterior

Axis, apòfisi espinosa

2. Múscul recte posterior menor del cap

Origen:            tubercle posterior de l’atles.
Inserció:              terç intern de la línia nucal inferior.
Funció:             - Contracció bilateral: extensió del cap.
                             - Contracció unilateral: rotació ipsilateral del cap.
Innervació:       branca dorsal de C1 (nervi suboccipital).

3. Múscul oblic superior del cap

Origen:            apòfisi transversa de l’atles.
Inserció:               per damunt de la zona d’inserció del múscul recte posterior 
major del cap.
Funció:             - Contracció bilateral: extensió del cap.
                             - Contracció unilateral: flexió lateral ipsilateral i rotació 
                               contralateral del cap.
Innervació:      branca dorsal de C1 (nervi suboccipital).

4. Múscul oblic inferior del cap

Origen:             apòfisi espinosa de l’axis
Inserció:                apòfisi transversa de l’atles
Funció:             - Contracció bilateral: extensió del cap
                             - Contracció unilateral: rotació ipsilateral del cap
Innervació:       branca dorsal de C1 (nervi suboccipital)
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Retrosoma: aponeurologia

• Aponeurosi profunda del retrosoma.

• Aponeurosi profunda de l’esquena.

• Aponeurosi superficial.



Regió cervical: aponeurologia

Aponeurosi 
profunda de 
l’esquena

Aponeurosi 
profunda del 
retrosoma

Aponeurosi superficial

Múscul oblic extern de 
l’abdomen

Múscul gluti major

Aponeurosi del gluti (sobre 
el múscul gluti mitjà)

Cresta ilíaca

Múscul oblic intern de 
l’abdomen en el triangle 
lumbar (de Petit)

Fàscia toracolumbar

Apòfisi espinosa de la 
vèrtebra T12

Múscul dorsal 
ample

Múscul 
redó major

Múscul 
redó 
menor

Fàscia 
infraespinosa

Múscul deltoide

Espina de l’escàpula

Múscul trapezi

Triangle posterior del coll

Múscul esternoclidomastoidal

Apòfisi espinosa de la vèrtebra C2

Línia nucal superior del crani Múscul semiespinós del cap

Múscul espleni del cap

Apòfisi espinosa de la vèrtebra C7

Múscul espleni del coll

Múscul elevador de l’escàpula

Múscul romboide menor(tallat)

Múscul 
supraespinós

Múscul serrat 
posterior superior

Múscul 
romboide 
major (tall)

Fàscia infraespinosa 
(sobre el múscul 
infraespinós)

Músculs 
redons major i 
menor

Múscul dorsal ample (tall)

Múscul serrat anterior

Múscul serrat posterior 
inferior

12a costella

Múscul erector de la columna

Múscul oblic intern de 
l’abdomen

Múscul oblic extern de 
l’abdomen



Regió toràcica: aponeurologia

Aponeurosi profunda de 
l’esquena

Aponeurosi profunda del 
retrosoma

Aponeurosi superficial
Múscul oblic extern de 
l’abdomen

Múscul gluti major

Aponeurosi del gluti (sobre 
el múscul gluti mitjà)

Cresta ilíaca

Múscul oblic intern de 
l’abdomen en el triangle 
lumbar (de Petit)

Fàscia toracolumbar

Apòfisi espinosa de la 
vèrtebra T12

Múscul dorsal 
ample

Múscul 
redó major

Múscul 
redó 
menor

Fàscia 
infraespinosa

Múscul deltoide

Espina de l’escàpula

Múscul trapezi

Triangle posterior del coll

Múscul esternoclidomastoidal

Apòfisi espinosa de la vèrtebra C2

Línia nucal superior del crani Múscul semiespinós del cap

Múscul espleni del cap

Apòfisi espinosa de la vèrtebra C7

Múscul espleni del coll

Múscul elevador de l’escàpula

Múscul romboide menor (tallat)

Múscul 
supraespinós

Múscul serrat 
posterior superior

Múscul 
romboide 
major (tall)

Fàscia infraespinosa 
(sobre el múscul 
infraespinós)

Músculs 
redons major i 
menor

Múscul dorsal ample (tall)

Múscul serrat anterior

Múscul serrat posterior 
inferior

12a costella

Múscul erector de la columna

Múscul oblic intern de 
l’abdomen

Múscul oblic extern de 
l’abdomen



Regió lumbar: aponeurologia

Aponeurosi lumbar

Aponeurosi 
profunda del 
retrosoma

Aponeurosi 
Superficial

Múscul oblic extern de 
l’abdomen

Múscul gluti major

Aponeurosi del gluti (sobre 
el múscul gluti mitjà)

Cresta ilíaca

Múscul oblic intern de 
l’abdomen en el triangle 
lumbar (de Petit)

Fàscia toracolumbar

Apòfisi espinosa de la 
vèrtebra T12

Múscul dorsal 
ample

Múscul 
redó major

Múscul 
redó 
menor

Fàscia 
infraespinosa

Múscul deltoide

Espina de l’escàpula

Múscul trapezi

Triangle posterior del coll

Múscul esternoclidomastoidal

Apòfisi espinosa de la vèrtebra C2

Línia nucal superior del crani Múscul semiespinós del cap

Múscul espleni del cap

Apòfisi espinosa de la vèrtebra C7

Múscul espleni del coll

Múscul elevador de l’escàpula

Múscul romboide menor(tallat)

Múscul 
supraespinós

Múscul serrat 
posterior superior

Múscul 
romboide 
major (tall)

Fàscia infraespinosa 
(sobre el múscul 
infraespinós)

Músculs 
redons major i 
menor

Múscul dorsal ample (tallat)

Múscul serrat anterior

Múscul serrat posterior 
inferior

12a costella

Múscul erector de la columna

Múscul oblic intern de 
l’abdomen

Múscul oblic extern de 
l’abdomen



Regio lumbosacra: aponeurologia

Aponeurosi lumbar

Aponeurosi 
superficial o 
lumbosacra

Múscul oblic extern de 
l’abdomen

Múscul gluti major

Aponeurosi del gluti (sobre 
el múscul gluti mitjà)

Cresta ilíaca

Múscul oblic intern de 
l’abdomen en el triangle 
lumbar (de Petit)

Fàscia toracolumbar

Apòfisi espinosa de la 
vèrtebra T12

Múscul dorsal 
ample

Múscul 
redó major

Múscul 
redó 
menor

Fàscia 
infraespinosa

Múscul deltoide

Espina de l’escàpula

Múscul trapezi

Triangle posterior del coll

Múscul esternoclidomastoidal

Apòfisi espinosa de la vèrtebra C2

Línia nucal superior del crani Múscul semiespinós del cap

Múscul espleni del cap

Apòfisi espinosa de la vèrtebra C7

Múscul espleni del coll

Múscul elevador de l’escàpula

Múscul romboide menor(tallat)

Múscul 
supraespinós

Múscul serrat 
posterior superior

Múscul 
romboide 
major (tall)

Fàscia infraespinosa 
(sobre el múscul 
infraespinós)

Músculs 
redons major i 
menor

Múscul dorsal ample (tall)

Múscul serrat anterior

Múscul serrat posterior 
inferior

12a costella

Múscul erector de la columna

Múscul oblic intern de 
l’abdomen

Múscul oblic extern de 
l’abdomen



Retrosoma: aponeurologia

Región cervical

Región dorsal

Región lumbar

Regió lumbosacra



-La vascularització arterial de la musculatura de 
l’esquena depèn tant de l’origen embriològic com de 
la regió topogràfica:

1) La musculatura extrínseca té una vascularització  
específica segons la procedència del múscul que 
ha migrat a l’esquena.

2) La musculatura intrínseca té una vascularització 
amb distribució segmentària o metamèrica a les 
regions toràcica i lumbar (provinent de l’aorta 
toràcica i abdominal), que no es conserva a la 
regió cervical.

VASCULARITZACIÓ DE L’ESQUENA: arterial

Artèria. 
axil·lar

Artèria toracoacromial

Artèria 
toràcica 
superior

Artèria toràcica 
lateral

Artèries 
intercostals 
anteriors

Artèria epigàstrica 
superior

Artèria 
musculofrènica

Artèria sacra 
mitjana

Artèria epigàstrica 
inferior

Artèria ilíaca 
externa

Artèria epigàstrica 
superficial

Artèria caròtida comuna

Artèria vertebral

Artèria subclàvia

Artèria toràcica 
interna

Arc aòrtic

Aorta 
toràcica

Aorta 
abdominal

Aorta 
descendent

Artèries 
intercostals 
posteriors VIII-XI

Artèria subcostal 
(artèria intercostal XII)

Artèries lumbars 
I-V

Artèria iliolumbar 

Artèria sacra lateral

Artèria circumflexa 
ilíaca profunda

Artèria circumflexa 
ilíaca superficial

Artèria femoral

Aorta ascendent

Artèria ilíaca interna



VASCULARITZACIÓ DE L’ESQUENA: arterial
De la musculatura extrínseca de l’esquena:

1) Múscul trapezi

-Branca superficial (o artèria cervical superficial) 
de l’artèria transversa del coll (branca del tronc 
tirocervical).

Artèria cervical superficial (branca 
superficial)

Artèria dorsal de 
l’escàpula (branca 

profunda)

Múscul trapezi, porció 
descendent

Artèria transversa del 
coll

Muscul 
escalè 
posterior

Múscul escalé 
mitjà

Artèria 
supraescapular

Artèria 
axil·lar
Artèria 
subclàvia

Artèria cervical 
profunda

Artèria 
intercostal 
suprema

Artèria 
toràcica 
interna

Clavícula

1a costella

Tronc 
costocervical

Artèria caròtida 
comuna

Artèria tiroidal 
inferior

Múscul escalè 
anterior

Artèria 
vertebral

Artèria cervical ascendent

Tronc tirocervical

Múscul trapezi, porció 
transversa

Múscul trapezi, porció 
ascendent

Protuberància occipital externa



VASCULARITZACIÓ DE L’ESQUENA: arterial
De la musculatura extrínseca de l’esquena:

3) Músculs romboides major i menor i múscul 
elevador de l’escàpula.

-Branca profunda (artèria dorsal de l’escàpula) 
de l’artèria transversa del coll (branca del tronc 
tirocervical).

Artèria cervical superficial (branca 
superficial)

Artèria dorsal de 
l’escàpula (branca 

profunda)

Artèria transversa del 
coll

Múscul escalè 
mitjà

Múscul 
escalè 
posterior

Artèria 
supraescapular

Artèria 
axil·lar

Artèria cervical 
profunda

Artèria 
intercostal 
suprema

Artèria 
toràcica 
interna

1a costella

Clavícula

Tronc 
costocervical

Tronc tirocervical

Artèria caròtide 
comuna

Artèria tiroidal 
inferior

Múscul escalè 
anterior

Artèria vertebral

Artèria cervical ascendent

Artèria 
subclàvia

Apòfisis transverses C I-IV

Múscul elevador de l’escàpula

Múscul romboide menor

Angle 
superior Clavícula

Acromi

Espina de 
l’escàpula

Vora mitjana

Escàpula, 
cara posterior

Angle inferior

Múscul romboide 
major

C II (axis)

C I (atles)

Apòfisis espinoses T I-IV

Apòfisis espinoses C 
VII, vèrtebra prominent



VASCULARITZACIÓ DE L’ESQUENA: arterial
De la musculatura extrínseca de l’esquena:

2) Múscul dorsal ample.

-Artèria toracodorsal, branca de l’artèria 
subescapular (branca de l’artèria axil·lar).

Artèria circumflexa 
humeral posterior

Artèria circumflexa de 
l’escàpula

Artèria 
subescapular

Artèria circumflexa 
humeral anterior

Múscul dorsal ample

M. 
toracledo
rsal

Artèria 
toràcica 
lateral

Artèria braquial

Artèria braquial 
profunda

Múscul tríceps braquial, cap 
llarg

Branca 
acromial, 
clavicular, 
deltoide

Artèria 
supraescapular

Músculs 
escalens

Tronc 
tirocervical

Artèria vertebral

Artèria caròtide 
comuna

Artèria subclàvia

Tronc braquicefàlic

Artèria toràcica 
interna

Artèria 
axil·lar

Artèria toràcica 
superior

Artèria 
toracoacromial

Branca pectoral

Múscul pectoral 
menor

Múscul tríceps braquial, cap llarg

Vora lateral

Húmer

Múscul dorsal ample, porció 
escapular

Apòfisi espinosa, T 
VII

Múscul dorsal ample, porció 
vertebral

Múscul dorsal ample, porció 
ilíaca

Cresta ilíaca

Os ili

Os sacre

Artèria toràcica 
lateral 

Artèria toracodorsal



VASCULARITZACIÓ DE L’ESQUENA: arterial

De la musculatura extrínseca de 
l’esquena:

4) Músculs serrats posteriors 
superior i inferior.

-Branca ventral o anterior de les 
artèries segmentàries toráciques 
(o intercostals posteriors) i 
lumbars.

Tronc 
tirocervical

Artèria intercostal 
suprema

Tronc 
costocervical

Artèria subclàvia

1a costella

Artèria 
intercostal 
posterior II

Artèria cervical 
profunda

Artèria caròtide 
comúTronc 
braquiocefàlic

Artèria 
intercostal 
posterior I

Artèria toràcica 
interna

Artèria vertebral

Branca 
dorsal

Aorta 
toràcica

Branques 
perforants

Branques 
mamàries 
mitjanes

Branques 
mamàries laterals

Branca 
col·lateral

Branca cutània 
lateral

Artèries intercostals 
posteriors

Branques 
esternals

Artèries intercostals 
posteriors

Artèria toràcica interna

Múscul serrat 
posterior inferior

Fàscia 
toraco- 
lumbar

Artèria radicular 
posterior

Branca 
espinal

Artèria 
radicular 
anterior

Branca 
dorsal

Aorta toràcica

Branca cutània 
lateral

Branca 
cutània 
mitjana

Artèries 
intercostals 
posteriors

Artèries 
intercostals 
anteriors

Múscul serrat 
posterior superior



VASCULARITZACIÓ DE L’ESQUENA: arterial

De la musculatura intrínseca de 
l’esquena:

1) A L’ÀREA TORÀCICA I LUMBAR

-Distribució metamèrica.

-Branca dorsal o posterior de les 
artèries segmentàries toráciques 
(o intercostals posteriors) i 
lumbars.

Artèria intercostal 
suprema

Tronc 
tirocervical

Tronc 
costocervical

Artèria subclàvia

1a costella

Artèria 
intercostal 
posterior II Artèria toràcica 

interna

Artèria 
intercostal 
posterior I

Tronc braquiocefàlic

Artèria caròtide 
comuna

Artèria vertebral

Artèria cervical 
profunda

Branca 
dorsal

Artèries intercostals 
posteriors

Branca cutània 
lateral

Branca 
col·lateral

Branques 
mamàries laterals

Artèries 
intercostals 
anteriors

Branques 
mamàries 
mitjanes

Branques 
perforants

Artèria toràcica 
interna

Branques 
esternals

Artèries 
intercostals 
posteriors

Aorta toràcica

Artèria radicular 
posterior

Artèries 
intercostals 
posteriors

Branca 
cutània 
mitjana

Branca cutània 
lateral

Branca 
dorsal

Aorta toràcica

Artèria 
radicular 
anterior

Branca 
espinal

Tronc 
tirocervical

Artèria 
subclàvia

Aorta 
toràcica

Aorta 
abdominal

Artèria femoral

Artèria ilíaca 
externa

Artèria 
epigàstrica 
inferior

Artèria 
subcostal

Artèria 
epigàstrica 
superior

Artèria 
musculofrènica

Artèries 
intercostals 
anteriors

Artèries 
intercostals 
posteriors

Artèria toràcica 
interna

Arc aòrtic

Tronc 
braquiocefalic

Artèria caròtide 
comuna

Artèria vertebral



VASCULARITZACIÓ DE L’ESQUENA: arterial

De la musculatura intrínseca de 
l’esquena:

2) A L’ÀREA CERVICAL

-Es perd la distribució 
metamèrica.

-Hi contribueixen:

1) L’artèria vertebral (branca de 
l’artèria subclàvia).

2) El tronc costocervical (branca 
de l’artèria subclàvia; origina les 
artèries intercostal suprema i 
cervical profunda). 

3) El tronc tirocervical (branca 
de l’artèria subclàvia; origina 
l’artèria cervical ascendent).

4) L’artèria occipital (branca de 
l’artèria caròtide externa).

Artèria vertebral

Artèria cervical profunda 
(ascendent per a 

anastomitzar-se amb la 
branca descendent de 

l’artèria occipital)

Tronc costocervical

Artèria intercostal 
suprema

1a artèria 
intercostal

2a artèria 
intercostal

Escàpula

Artèria caròtide externa

Artèria caròtide interna

Artèria cervical ascendent

Artèria tiroidal inferior

Artèria caròtide comuna

Artèria transversa del coll

Tronc tirocervical

Artèria supraescapular

Artèria subclàvia
(1a porció medial,
2a porció posterior i
3a porció lateral al múscul escalè 
anterior)

Artèria toràcica interna

Visió esquemàtica lateral dreta



VASCULARITZACIÓ DE L’ESQUENA: arterial

De la musculatura intrínseca de 
l’esquena:

2) A L’ÀREA CERVICAL

-Es perd la distribució 
metamèrica.

-Hi contribueixen:

1) L’artèria vertebral (branca de 
l’artèria subclàvia).

2) El tronc costocervical (branca 
de l’artèria subclàvia; origina les 
artèries intercostal suprema i 
cervical profunda). 

3) El tronc tirocervical (branca 
de l’artèria subclàvia; origina 
l’artèria cervical ascendent).

4) L’artèria occipital (branca de 
l’artèria caròtide externa).

Artèria 
angular

Artèria 
labial 
superior

Artèria labial 
inferior

Artèria 
facial

Artèria lingual

Artèria tiroidal 
superior

Artèria caròtide 
externa

Artèria 
caròtide 
comuna

Artèria subclàvia

Tronc tirocervical

Artèria vertebral

Bifurcació carotídia 
amb el cos carotidi

Artèria caròtide interna

Artèria facial

Artèria faríngia 
ascendent

Artèria occipital

Artèria maxil·lar

Artèria 
auricular 
posterior

Artèria 
temporal 
superficial



VASCULARITZACIÓ DE L’ESQUENA: venosa

La vascularització VENOSA de l’esquena és satèl·lit de 
l’arterial, desemboca per la dreta cap a la vena àziga i 
per l’esquerra cap a les venes hemiàzigues.

Vena jugular interna

Vena subclàvia

Vena braquiocefàlica

Vena àziga
Vena cara 
superior

Vena toràcica 
interna

Venes intercostals 
anteriors

Venes 
intercostals 
posteriors

Vena epigàstrica 
superior

Vena 
musculofrènica

Vena cava inferior

Vena subcostal

Vena epigàstrica 
inferior

Vena ilíaca externa

Vena femoral

Venes 
intercostals 
anteriors

Venes 
toràciques 
internes

Estern

Vena àziga

Venes de la 
columna 
vertebral

Plexe venós vertebral 
extern anterior

Venes 
intercostals 
posteriors

Plexe venós vertebral 
extern posterior

Plexe venós 
vertebral intern 
posterior/anterior

Plexe venós vertebral 
extern anterior

Venes basivertebrals

Vena pudenda 
externa

Vena 
femoral

Vena epigàstrica 
inferior

Vena sacra mitjana

Vena cava inferior

Vena cava superior

Vena 
subclàvia

Venes sacres 
laterals

Venes 
lumbars I-IV

Venes intercostals 
posteriors

Vena 
braquiocefàlica 

dreta

Vena jugular 
interna

Vena intercostal 
suprema

Vena subclàvia

Vena intercostal 
superior dreta

Vena 
braquiocefàlica 
esquerra

Venes 
hemiàzigues 
accessòries

Vena àziga

Vena lumbar 
ascendent

Vena subcostal

Vena iliolumbar

Vena ilíaca comuna

Vena ilíaca interna

Vena ilíaca externa

Vena circumflexa 
ilíaca profunda

Vena epigàstrica 
superficial

Vena circumflexa 
ilíaca superficial

Vena hemiàziga



VASCULARITZACIÓ DE L’ESQUENA: venosa

La vascularització VENOSA del 
clatell és satèl·lit de l’arterial, 
i va a parar finalment cap als 
troncs venosos braquiocefàlics, 
i d’aquests cap a la vena cava 
superior. 

Vena 
lingual

Vena facial

Vena tiroidal superior

Vena jugular 
interna

Vena jugular anterior

Arc venós jugular

Vena 
braquiocefàlica 
esquerra

Vena subclàvia

Vena vertebral

Vena jugular 
externa

Vena cervical 
profunda

Vena 
oftàlmica

Vena angular

Plexe pterigoide

Venes maxil·lars

Vena auricular 
posterior

Vena occipital

Vena retromandibular

Si sigmoide

Venes 
temporals 
superficials

Si sagital superior

Si cavernós



INNERVACIÓ CUTÀNIA DE L’ESQUENA

-La innervació CUTÀNIA de l’esquena també conserva una 
distribució segmentària o metamèrica.

-No hi ha una franja cutània corresponent al nervi espinal C1, 
ja que és exclusivament motor.



INNERVACIÓ CUTÀNIA DE L’ESQUENA
-La informació sensitiva l’arrepleguen fonamentalment les branques dorsals o posterior dels nervis espinals.

Branca 
dorsal

Nervis intercostals 
cervicals

Anastosmosi amb el 
nervi cutani braquial 

mitjà

Branques 
cutànies laterals

Branca cutània 
anterior

Nervis 
intercostals II 
i III

Arrel ventral

Gangli espinal

Nervi espinal

Gangli del 
tronc 
simpàtic

Branca cutània 
lateral

Branca cutània 
anterior

Branca 
dorsal

Branca 
comunicant 
grisa

Branca comunicant 
blanca

Branca meníngia

Medul·la espinal

Branca 
ventral

Branca 
dorsal

Nervi 
toràcic llarg

Nervis 
intercostals, 
branques cutànies 
laterals

Nervis 
clunials 
mitjans

Nervis clunials 
superiors

Nervis 
intercostals, 
branques 
mamàries 
mitjanes

Nervis 
intercostals I- XI

Nervis intercostals, 
branques cutànies 
anteriors

Nervi subcostal 
(nervi intercostal 
XII)

Nervi 
iliohipogàstric

Nervi ilioinguinal

Curs dels nervis intercostals
Costat dret, visió ventral



-A les regions toràcica i lumbar, la informació sensitiva l’arrepleguen les 
branques dorsals o posterior dels nervis espinals corresponents.

-A la regió posterior del coll (clatell), a més, també l’arrepleguen el 
nervi occipital major d’Arnold (branca posterior de C2) i el nervi 
occipital menor (branca anterior del plexe cervical).

INNERVACIÓ CUTÀNIA DE L’ESQUENA

Nervi occipital 
major

Nervi occipital menor

Nervi auricular 
major

Nervis 
supraclaviculars

Nervis intercostals, 
branques cutànies 
laterals

Nervi 
iliohipogàstric, 
branca cutània 
lateral

Nervi cutani 
femoral lateral

Nervi cutani femoral 
posterior

Nervis clunials 
inferiors

Nervis clunials 
mitjans

Nervis clunials 
superiors

Nervis espinals, branques 
dorsals (branques 
cutànies mitjanes)

Nervis espinals, branques 
dorsals (branques cutànies 
laterals)

Nervi occipital menorNervi 
occipital 

tercer

Nervis espinals, 
branques 

dorsals 
(branques 

cutànies 
mitjanes)

Nervi 
occipital 

major

Nervis 
supraclaviculars

Nervi 
cutani 
braquial 
lateral 
superior

Nervis 
intercostals, 
branques 
cutànies laterals

Nervi 
iliohipogàstric, 
branca cutània 
lateral

Nervi cutani 
femoral lateral

Nervis 
clunials 
inferiors

Nervis 
clunials 
mitjans

Nervis clunials 
superiors

Nervi cutani 
femoral posterior

Nervis 
espinals, 
branques 

dorsals 
(branques 

cutànies 
laterals)



TRIANGLE LUMBAR INFERIOR DE PETIT O ILIOLUMBAR
-Límits: múscul oblic extern de l’abdomen 
 múscul dorsal ample
              cresta ilíaca

TRIANGLE LUMBAR SUPERIOR (O QUADRILÀTER) DE 
GRYNFELT O FIBRÓS
-Límits: múscul oblic intern de l’abdomen
 múscul serrat posterior inferior
              12a costella
              (múscul erector de la columna)

ESPAIS TOPOGRÀFICS DE L’ESQUENA
Nervi occipital tercer

Múscul espleni del 
cap

Múscul romboide 
major

Nervis espinals, 
branques dorsals 

(branques 
cutànies mitjanes)

Nervis intercostals i 
vasos intercostals 

posteriors, 
branques cutànies 

laterals

Triangle 
iliolumbar (de 

Petit)

Nervis clunials 
superiors

Nervis clunials 
mitjans

Creta ilíaca

Múscul oblic intern 
de l’abdomen

Múscul oblic 
extern de  
l’abdomen

Triangle lumbar 
fibrós (de Grymfelt)

Múscul dorsal ample

Múscul serrat 
posterior inferior

Fàscia toracolumbar

Múscul 
deltoide

Múscul 
trapezi

Nervi accessori

Artèria transversa 
del coll (artèria 

cervical transversa)

Nervis clunials 
inferiors



ESPAIS TOPOGRÀFICS DE L’ESQUENA

TRIANGLE LUMBAR INFERIOR DE PETIT O 
ILIOLUMBAR
-Límits: múscul oblic extern de 
l’abdomen
 múscul dorsal ample
              cresta ilíaca

TRIANGLE LUMBAR SUPERIOR (O 
QUADRILÀTER) DE GRYNFELT O FIBRÓS
-Límits: múscul oblic intern de l’abdomen 
 múscul serrat posterior inferior
              12a costella
              (múscul erector de la columna)

Múscul serrat anterior

Múscul redó 
majorFàscia infraespinosa

Múscul romboide major
Triangle d’auscultació

Branca cutània lateral de la rama dorsal del nervi espinal t7
Branca cutània mitjana de la rama dorsal del nervi espinal t7

Múscul trapezi
Múscul dorsal 

ampleMúscul oblic extern de l’abdomen
Fàscia toracolumbar (làmina posterior)

Branca cutània lateral del nervi subcostal (branca ventral de t12)

Triangle lumbar (de Petit)
Cresta ilíaca

Branca cutània lateral del nervi iliohipogàstric (L1)
Nervis clunials superiors (branques cutànies laterals 

de les branques dorsals dels nervis espinals L1, 2, 3)
Aponeurosi glútia sobre el múscul gluti mitjà

Múscul gluti major

Múscul tensor de la fàscia lata

Múscul dorsal ample

Múscul dorsal ample (tallat i reclinat cap enrere)
Múscul serrat posterior inferior

Digitacions de l’origen costal del múscul dorsal ample
Digitacions de l’origen costal del múscul oblic extern de l’abdomen

Múscul oblic extern de l’abdomen (tallat i reclinat cap enrere)
Tendó d’origen del múscul transvers de l’abdomen
Múscul oblic intern de l’abdomen

Branca cutània lateral del nervi subcostal (branca ventral de T12)

Branca cutània lateral del nervi iliohipogàstric (L1)

Cresta ilíaca
Nervis clunials superiors (branques cutànies laterals 
de les branques dorsals dels nervis espinals L1, 2, 3)

Múscul gluti major



ESPAIS TOPOGRÀFICS DE L’ESQUENA

TRIANGLE LUMBAR INFERIOR DE PETIT 
O ILIOLUMBAR

TRIANGLE LUMBAR SUPERIOR (O 
QUADRILÀTER) DE GRYNFELT O FIBRÓS

Aquests triangles són punts d’eixida 
de les hèrnies lumbars (poc freqüents). 

Les hèrnies són diverticles de 
peritoneu parietal que ixen pels punts 
febles de la paret corporal, 
desproveïts a voltes de múscul, i que 
no resisteixen la pressió 
intraabdominal.

Hèrnia lumbar 
inferior (hèrnia 

de Petit

Hèrnia lumbar 
superior (hèrnia 

de Grynfelt)



TRIANGLE DE L’AUSCULTACIÓ
-Límits: múscul romboidal major
 múscul dorsal ample
 múscul trapezi

ESPAIS TOPOGRÀFICS DE L’ESQUENA

Deltoide

Romboide major
Romboide menor

Elevador de l’escàpula
Porció descendent (superior) del trapezi

Gangli limfàtic occipital

Artèria occipital

Occipital Nervi occipital major (branca posterior de 
C2)

3r nervi occipital (branca posterior C3)

Nervi occipital menor (branca anterior C2)

Branques cutànies de les branques dorsals

Porció transversa (mitjana) del trapezi

Porció ascendent 
(inferior) del trapezi

Triangle de 
l’auscultació

Branques cutànies de les 
branques posteriors

Branques posteriors de les 
branques cutànies laterals

Branca cutània lateral del nervi 
iliohipogàstric (branca anterior de L1)

Branques cutànies  de les branques 
posteriors de L1 a L3

Nervi espinal (accessori) (NC XI)

Trapezi

Dorsal ample

Oblic extern

Fàscia toracolumbar

Fàscia glútia (cobrint el gluti mig)

Gluti major

Visió posterior



TRIANGLE DELS OBLICS O PROFUND DEL CLATELL
-Límits: múscul recte posterior major del cap
 múscul oblic superior del cap
 múscul oblic inferior del cap

-Contingut: artèria vertebral
nervi suboccipital (C1)

ESPAIS TOPOGRÀFICS DE L’ESQUENA

Múscul esternoclidomastoidal

Múscul oblic superior

Múscul llarguíssim del cap

Múscul oblic inferior

Nervi occipital major (C2)

Múscul semiespinós del cap

Múscul espleni

Múscul trapezi

Os occipital

Trapezi

Múscul semiespinós del cap

Múscul recte posterior menor del cap

Nervi suboccipital (C1)

Múscul recte posterior major del cap

Línia nucal inferior

Membrana atlantooccipital posterior

Arc posterior (C1)

Apòfisi transversa (C1)

Artèria vertebral

Gangli espinal (C2)

Apòfisi transversa (C2)

Múscul semiespinós del coll

Músculs interespinosos



ESPAIS TOPOGRÀFICS DE L’ESQUENA

TRIANGLE DELS OBLICS O PROFUND DEL 
CLATELL
-Límits: múscul recte posterior major 
del cap
 múscul oblic superior del cap 
 múscul oblic inferior del cap

-Contingut: artèria vertebral Nervi 
suboccipital (C1)

Aponeurosi epicraneal (gàlea 
aponeuròtica

Ventre occipital del 
múscul occipitofemoral

Nervi occipital major (branca 
dorsal del nervi espinal C2)

Artèria occipital

3r nervi occipital (menor) (branca 
dorsal del nervi espinal C3)

Músculs semiespinosos del cap i 
espleni del cap al triangle posterior 

del coll

Artèria auricular posterior

Nervi auricular major 
(plexe cervical C2, 3)

Nervi occipital menor 
(plexe cervical C2,3)

Múscul esternoclidomastoidal

Múscul trapezi

Branques cutànies posteriors de les branques 
dorsals dels nervis espinals C4, 5, 6)

Múscul recte posterior menor del cap

Múscul recte posterior major del cap

Múscul semiespinós del 
cap (tallat i reflectit)

Artèria vertebral 
(porció de l’atles)

Múscul oblic 
superior del cap

Nervi suboccipital 
(branca dorsal del 
nervi espinal C1)

Arc posterior de 
l’atles (vèrtebra 
C1)

Artèria occipital

Múscul oblic 
inferior del 
cap

Nervi occipital 
major (branca 
dorsal del nervi 
espinal C2)

Múscul espleni del 
cap (tallat i reflectit)

3r nervi occipital 
(menor) (branca dorsal 
del nervi espinal C2)

Múscul llarguíssim del cap

Múscul espleni del coll

Múscul semiespinós del coll

Múscul semiespinós del cap (tallat)

Múscul espleni del cap (tallat)



GRAU EN CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE 
L'ESPORT

ANATOMIA I CINESIOLOGIA DEL MOVIMENT HUMÀ

TEMA 12

CINESIOLOGIA DEL RAQUIS

Departament d’Anatomia i Embriologia Humana 



La presència d‘aquestes curvatures 
augmenta la resistència de la 
columna a les forces de 
compressió: 

• La resistència d'una columna és 
proporcional al quadrat del 
nombre de curvatures mes 1, és 
a dir R=N2+1. 

• La curvatura sacra no pareix que 
tinga una significació mecànica 
rellevant pel que fa al suport de 
càrregues, per la qual cosa 
R=32+1=10. 

• Així, la columna és deu vegades 
mes resistent que una columna 
recta.

Biodinàmica del raquis: estàtica

Toràcica

Pèlvica



Biodinàmica del raquis: moviments



• Flexió total del raquis: 
110º

• Extensió total del 
raquis: 140º







• Raquis cervical: 45º-50º.

• Raquis dorsal: 35º.

• Raquis lumbar: 5º.

• Entre pelvis i crani: 85º-
90 º  +  5 º  ( a r t i c u l a c i ó 
occipital atloaxoide)



Biodinàmica del raquis: moviments

(*) 30º a la regió cervical baixa i 10-15º a la regió cervical alta.
(**) 25º a la regió d’articulació atloaxoide i 25º a la regió cervical baixa.

Moviment

EXTENSIÓ

Cervical Dorsal Lumbar TOTAL
FLEXIÓ

INCLIN. LATERAL

ROTACIÓ





Motors del moviment: PIA

Raquis reforçat pel tronc
ESTRUCTURA INFLABLE

Compressió longitudinal disminuïda
- un 50 % en D12 L1
- un 30 % en L5 S1
Tensió dels músculs espinals 
disminuïda un 55 %



GRAU EN CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE 
L'ESPORT

ANATOMIA I CINESIOLOGIA DEL MOVIMENT HUMÀ

TEMA 13

INTRODUCCIÓ AL MEMBRE INFERIOR

Departament d’Anatomia i Embriologia Humana 



Introducció

• Té la funció de 
sustentar el pes del cos 
en la posició bípeda i 
fer possible els 
desplaçaments.



Regions principals

• Glútia o natja 
• Inguinal o engonal
• Femoral o cuixa 
• Crural o cama 
• Tarsal o turmell 
• Pèdia o peu

Triangle femoral

Regió anterior de la cuixa:
regió femoral anterior

Regió anterior del genoll

Regió anterior de la cama

Regió anterior del turmell

Dors del peu: regió dorsal del peu

Dits del peu

Clivella interglútia

Regió glútia

Solc gluti

Regió del maluc

Regió posterior de la cuixa:
regió femoral posterior

Fossa poplítia

Regió posterior del genoll

Regió sural

Regió posterior de la cama

Regió retromaleolar medial

Regió posterior del turmell

Regió retromaleolar lateral

Regió calcània

Planta: regió plantar



Cintura
escapular

Cintura
pelviana

BASIPODI

ESTILOPODI

ZIGOPODI

AUTOPODI

SEGMENTS DE LES EXTREMITATS
Tant a l’extremitat o membre inferior com a la superior diferenciem 4 
segments: 

MI MS
Basípode Cintura pelviana Cintura escapular

Estilòpode Cuixa Braç

Cigòpode Cama Avantbraç
Multípode o 
autòpode

Peu Mà

Húmer

Cúbit

Radi

Ossos 
del carp

Ossos del 
metacarp

Ossos 
dels dits

Ossos dels 
dits del peu

Ossos del 
metatars

Ossos del tars

Peroné

Tíbia

Ròtula

Fèmur



OSTEOARTROLOGIA DEL 
MEMBRE INFERIOR

Entre els segments del membre 
inferior diferenciem 3 complexos 
articulars principals:

• Turmell: entre el peu i la cama.

• Genoll: entre la cama i la cuixa.

• Maluc: entre la cuixa i la cintura 
pelviana.

Turmell

Cuixa

Cintura pelviana

Maluc

Genoll

Cama

Peu

Os coxal
Articulació sacroilíaca

Articulació coxofemoral

Fèmur

Ròtula

Peroné

Tíbia

Articulació
 del genoll

Articulació femororotular

Articulació meniscofemoral

Articulació meniscotibial

Articulació peroneotibial

Ossos del 
tars

Ossos del 
metatars

Ossos dels 
dits 

(falanges)

Sindesmosi peroneotibial

Sindesmosi supraastragalina. Articulació del turmell

Articulació calcaneocuboidal

Art. subastragalina

Articulació astragalocalcaneoescafoidal
Art. astragalotarsiana

Articulació escafocuneal

Articulació cubocuneal

Articulació intercuneal

Articulació tarsometatarsiana

Articulació metatarsofalángica

Articulacions interfalángiques



GRAU EN CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE 
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ANATOMIA I CINESIOLOGIA DEL MOVIMENT HUMÀ

TEMA 13

INTRODUCCIÓ AL MEMBRE INFERIOR
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Introducció

• Té la funció de 
sustentar el pes del cos 
en la posició bípeda i 
fer possible els 
desplaçaments.



Regions principals

• Glútia o natja 
• Inguinal o engonal
• Femoral o cuixa 
• Crural o cama 
• Tarsal o turmell 
• Pèdia o peu

Triangle femoral

Regió anterior de la cuixa:
regió femoral anterior

Regió anterior del genoll

Regió anterior de la cama

Regió anterior del turmell

Dors del peu: regió dorsal del peu

Dits del peu

Clivella interglútia

Regió glútia

Solc gluti

Regió del maluc

Regió posterior de la cuixa:
regió femoral posterior

Fossa poplítia

Regió posterior del genoll

Regió sural

Regió posterior de la cama

Regió retromaleolar medial

Regió posterior del turmell

Regió retromaleolar lateral

Regió calcània

Planta: regió plantar



Cintura
escapular

Cintura
pelviana

BASIPODI

ESTILOPODI

ZIGOPODI

AUTOPODI

SEGMENTS DE LES EXTREMITATS
Tant a l’extremitat o membre inferior com a la superior diferenciem 4 
segments: 

MI MS
Basípode Cintura pelviana Cintura escapular

Estilòpode Cuixa Braç

Cigòpode Cama Avantbraç
Multípode o 
autòpode

Peu Mà

Húmer

Cúbit

Radi

Ossos 
del carp

Ossos del 
metacarp

Ossos 
dels dits

Ossos dels 
dits del peu

Ossos del 
metatars

Ossos del tars

Peroné

Tíbia

Ròtula

Fèmur



OSTEOARTROLOGIA DEL 
MEMBRE INFERIOR

Entre els segments del membre 
inferior diferenciem 3 complexos 
articulars principals:

• Turmell: entre el peu i la cama.

• Genoll: entre la cama i la cuixa.

• Maluc: entre la cuixa i la cintura 
pelviana.

Turmell

Cuixa

Cintura pelviana

Maluc

Genoll

Cama

Peu

Os coxal
Articulació sacroilíaca

Articulació coxofemoral

Fèmur

Ròtula

Peroné

Tíbia

Articulació
 del genoll

Articulació femororotular

Articulació meniscofemoral

Articulació meniscotibial

Articulació peroneotibial

Ossos del 
tars

Ossos del 
metatars

Ossos dels 
dits 

(falanges)

Sindesmosi peroneotibial

Sindesmosi supraastragalina. Articulació del turmell

Articulació calcaneocuboidal

Art. subastragalina

Articulació astragalocalcaneoescafoidal
Art. astragalotarsiana

Articulació escafocuneal

Articulació cubocuneal

Articulació intercuneal

Articulació tarsometatarsiana

Articulació metatarsofalángica

Articulacions interfalángiques



GRAU EN CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE 
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OSTEOARTROLOGIA DEL 
MEMBRE INFERIOR

Entre els segments del membre 
inferior diferenciem 3 complexos 
articulars principals:

• Turmell: entre el peu i la cama.

• Genoll: entre la cama i la cuixa.

• Maluc: entre la cuixa i la cintura 
pelviana.

Tobillo

Muslo

Cintura pelviana
Os coxal

Cuixa

Genoll

Cama

Turmell

Ossos del tars

Ossos del 
metatars

Tíbia

Peroné

Sindesmosi tibioperoneal

Articulació supraestragalina. Articulació del turmell

Articulació calcaneocuboidal

Articulació subastragalina

Articulació astragalocalcània escafoidal

Articulació cuneoescafoidal

Articulació cuneocuboidal

Articulació 
astragalotarsiana

Articulació femororotular

Articulació meniscofemoral

Articulació meniscotibial

Articulació 
sacroilíaca

Articulació 
coxofemoral

Ossos del dits 
(falanges)

Peu
Articulació 
tarsometatarsiana

Articulació intercuneïforme

Articulació 
tibioperoneal

Articulació del 
genoll

Fèmur

Ròtula

Articulació metatarsofalàngica

Articulació 
interfalàngica

Maluc



L’esquelet de la cama el formen la 
tíbia i el peroné (units per la 
membrana interòssia):

• Tíbia 
• Epífisi proximal: 

• Còndils medial i lateral, amb 
la faceta de l’articulació 
tibioperoneal (artròdia).
•Planell tibial (per a l’articulació 
amb els còndils femorals). 
• Eminència intercondília, amb 
les àrees i tubercles (per a la 
inserció dels lligaments creuats i 
dels meniscos).
• Tuberositat tibial (per a la 
inserció del tendó rotular).

• Diàfisi: línia del soli.
• Epífisi distal: 

• Mal·lèol medial, amb una part 
de la forquilla mal·leolar 
(articulació del turmell).
• Escotadura per a la sindesmosi 
tibioperoneal.

OSTEOLOGIA DE LA CAMA  
Còndil lateral Replà tibial

Còndil 
mitjà

Tuberositat tibial

Membrana 
interòssia de 
la cama

Coll del peroné

Cap del peroné

Articulació 
tibioperoneal

Tíbia

Cara lateral

Cares mitjanes

Peroné

Cos del 
peroné

Vora anterior

Mal·lèol mitjà

Mal·lèol lateral

Sindesmosi 
tibioperoneal

Forquilla mal·leolar

Cara lateral

Planells 
tibials

Còndil lateral

Articulació 
tibioperoneal

Cap del 
peroné

Coll del peroné

Membrana 
inteòssia de la 
cama

Còndil mitjà

Eminència 
intercondília

Cap de la tíbia

Línia del 
múscul soli

Cos de la tibia

Cos del peroné

Cara posterior

Solc mal·leolar 
(per al tendó 
del múscul tibial 
posterior

Mal·lèol mitjà

Fossa mal·leolar 
lateral

Mal·lèol lateral



L’esquelet de la cama el formen 
la tíbia i el peroné (units per la 
membrana interòssia):

• Peroné: 
• Epífisi proximal: 

• Cap (amb apòfisi 
estiloide i faceta de 
l’articulació 
tibioperoneal).
• Coll.

• Diàfisi 
• Epífisi distal: 

• Mal·lèol lateral, amb 
una part de la forquilla 
mal·leolar (articulació 
del turmell).
• Escotadura per a la 
sindesmosi tibioperoneal.

OSTEOLOGIA DE LA CAMA  



OSTEOLOGIA DE LA CAMA  
Tubercles de l’eminència intercondília

Còndil lateral

Tuberositat tibial

Diàfisi de la tíbia

Inserció anterior 
del menisc mitjà

Còndil mitjà

Área rugosa i perforada

Zona d’inserció dels músculs 
sartori, gràcil i semitendinós

Regió intercondília

Inserció posterior del menisc lateral

Inserció del lligament creuat posterior

Àrea d’articulació amb el menisc lateral

Inserció anterior del menisc lateral

Àrea rugosa i perforada
Tuberositat

Inserció anterior del menisc mitjà

Inserció del lligament creuat anterior

Tubercles de l’eminència intercondília

Àrea d’articulació amb el menisc mitjà

Inserció posterior del menisc mitjà

Zona d’inserció per al 
lligament colateral del 
genoll

Zona d’inserció per al 
tendó del múscul 

bíceps femoral

Nervi peroné comú

Faceta per a 
l’articulació amb la 
superfície interior 
del còndil lateral 
de la tibia

Cap

Coll

Mal·lèol mitjà

Solc per al tendó del múscul 
tibial posterior

Fossa mal·leolar Solc per al peroné llarg

Mal·lèol lateral

Superfícies articulars per 
a l’astràgal

Solc peroneal 
de la tíbia

Àrea triangular rugosa 
que s’ajusta al solc 
peroneal de la tíbia

Apòfisi 
estiloide

Línia del soli

Careta articular 
per al cap 
proximal del 
peroné

Inserció del lligament 
creuat posterior

Inserció del menisc mitjà



Cama: epífisi proximal de la tíbia 
(el peroné NO hi participa). 
•Replans tibials: medial (còncau) i 
lateral (convex) en sentit AP i plans 
en sentit transversal.
 
Cuixa: epífisi distal del fèmur. 
• Còndils femorals: son arrodonits 
per la part posterior i aplanats per 
la inferior; a la part anterior 
presenten la superfície articular per 
a la ròtula (tròclea femoral): el radi 
de curvatura del còndil lateral o 
extern és major que el del medial o 
intern.

GENOLL
El genoll és l’articulació que 
s’estableix entre la cama i la cuixa:

Ròtula

Epicòndil 
lateral

Còndil lateral 
del fèmur

Replà tibial

Peroné
Tíbia

Epicòndil 
mitjà

Còndil 
mitjà del 
fèmur

Còndil 
mitjà de 
la tíbia

Línia del múscul 
soli

Tíbia

Cos del peroné

Coll del peroné

Articulació 
tibioperoneal

Eminència 
intercondília

Còndil lateral 
del fèmur

Epicòndil lateral

Fossa 
intercondília

Cap del peroné

Còndil lateral 
de la tíbia

Tuberositat de la 
tíbia

Faceta rotular del fémur 
(tròclea femoral)

Còndil lateral

Fossa intercondília

Còndil mitjà

Faceta rotular del fémur

Cara poplítia

Fèmur



A la cara anterior trobem la ròtula o patel·la, el major os sesamoide del cos, dins del tendó del 
múscul quàdriceps femoral, que per la cara posterior s’articula amb la tròclea femoral.

GENOLL

Còndil lateral

Fossa intercondília

Faceta rotular del 
fémur (tròclea femoral)

Careta rotular del fèmur

Còndil mitjà

Peroné
Tibia

Tuberositat 
tibial

Cap 
del 
peroné

Còndil 
lateral

Secció en C

Còndil lateral de la 
tibia

Ròtula

Fèmur

Careta 
articular 
de la 
ròtula

Vèrtex de la ròtula

Vèrtex de la ròtula

Cara anterior

Base de la ròtula

Vèrtex de la ròtula

Faceta articular 
de la ròtula

Epicòndil 
lateral



El genoll es comporta com una tròclea en extensió, encara que en una flexió de 90º 
actua com una doble condília.
Per a fer congruents les superfícies articulars entre els còndils femorals i els replans 
tibials, se situen entre un i l’altre uns fibrocartílags, els meniscos medial i lateral, 
amb forma de C i O respectivament, units pel lligament transvers del genoll, i a les 
àrees de l’eminència intercondília de la tíbia mitjançant les banyes anterior i 
posterior de cada menisc. 

GENOLL: meniscos

Menisc mitjà

Lligament creuat 
anterior

Lligament 
rotular

Lligament transvers 
del genoll

Articulació 
tibioperoneal

Lligament 
peroneal

Cap del 
peroné

Menisc 
lateral

Lligament 
meniscofemoral 
posterior

Lligament 
creuat 
posterior

Lligament col·lateral 
tibial

Punts d’inserció del 
menisc intern

Punts d’inserció del 
lligament creuat anterior

Membrana 
sinovial

Cap del 
peroné

Punts d’inserció del 
menisc extern

Punts d’inserció 
del lligament 
creuat posterior



Es reforça mitjançant els lligaments col·laterals medial (tibial) i lateral 
(peroneal), i els potents lligaments creuats anterior i posterior (que ocupen la 
regió intercondília). 

GENOLL: lligaments

Fèmur
Múscul 
quàdriceps 
femoral

Epicòndil mitjà

Menisc mitjà

Lligament col·lateral 
tibial

Articulació 
femoro-
rotular

Lligament 
rotular

Còndil mitjà 
del fèmur

Tendó del múscul 
quàdriceps

Ròtula

Faceta 
rotular 
del fèmur

Menisc 
lateral

Lligament 
rotular

Lligament 
anterior del 
cap del 
peroné

Epicòndil lateral

Còndil lateral del 
fèmur

Lligament 
col·lateral del 
peroné

Lligament posterior 
del cap del peroné

Cap del peroné

Peroné

Tuberositat tibial
Peroné Peroné

Ròtula

Lligament 
rotular

Lligament col·lateral 
tibial

Menisc mitjà

Lligament 
creuat 
posterior

Tíbia

Lligament 
anterior del 

cap del peroné

Lligament 
col·lateral 

peroneal

Menisc lateral

Lligament transvers 
del genoll

Lligament creuat 
anterior

Faceta rotular del 
fèmur

Còndil mitjà 
del fèmur

Peroné

Cara 
mitjana de 
la tíbia

Membrana 
interòssia de la 
cama

Cap del 
peroné

Lligament 
posterior del cap 
del peroné

Lligament 
col·lateral 
peroneal

Menisc lateral

Lligament 
menisco-
femoral

Lligament 
creuat 
anterior

Còndil lateral 
del fèmur

Fossa 
intercondília



El tendó rotular, per davant (continuació del tendó del quàdriceps femoral per sota de 
la ròtula), i el lligament popliti oblic, per darrere, també ajuden a reforçar 
l’articulació.

GENOLL: lligaments

Fèmur

Tendó d’inserció 
del múscul vast 
mitjà

Múscul vast 
mitjà

Tendó d’inserció del 
múscul recte femoral

Situació de la ròtula

Lligament col·lateral 
tibial

Retinacle rotular 
transversal mitjà

Retinacle rotular 
longitudinal mitjà

Lligament 
rotular

Múscul vast 
lateral

Retinacle 
rotular 

transversal 
lateral

Retinacle rotular 
longitudinal 

lateral

Lligament 
col·lateral 

peroneal

Cap del peroné

Tuberositat tibial

Tíbia

Membrana interòssia de la cama

Peroné

Fèmur

Bossa 
subtendinosa 
mitjana del 
múscul 
gastrocnemi

Bossa del múscul 
semimembranós

Bossa 
subtendinosa 
lateral del múscul 
gastrocnemi

Lligament 
col·lateral 

tibial

Recés subpopliti

Tibia

Peroné

Múscul 
popliti

Lligament 
popliti 
arquejat

Lligament 
popliti oblic

Lligament 
col·lateral 

peroneal



•Fèmur
• Epífisi proximal: 
• Cap (amb la fosseta) per a l’articulació 
coxofemoral (enartrosi).
• Coll (anatòmic). 
Entre el coll i la diàfisi: 
• Trocànter major (amb la fossa 
trocanteriana) i trocànter menor, 
separats per la línia intertrocanteriana 
(anterior) i la cresta intertrocanteriana 
(posterior).
• Coll quirúrgic del fèmur (entre els 
trocànters i la diàfisi).
• Diàfisi: línia aspra (posterior).
• Epífisi distal: 
• Còndils (medial i lateral) amb la faceta 
de l’articulació per a la tíbia i la ròtula. 
• Epicòndils (medial i lateral). 
• Fossa intercondília.

OSTEOLOGIA DE LA CUIXA
L’esquelet de la cuixa és el 
fèmur: 

Cap del fèmur

Coll del fèmur
Trocànter 
major

Trocànter menor

Cos del fèmur

Línia 
intertrocanteriana

Fosseta del 
cap femoral

Línia pectínia

Tuberositat glútia

Fossa 
trocanteriana

Llavi lateral

Llavi 
mitjà

Línia aspra

Cara poplítia

Línia supracondília 
mitjana

Tubercle de 
l’adductor

Línia supracondília 
lateral

Coll del fèmur

Trocànter menor

Trocànter 
major

Cap del fèmur

Epicòndil 
lateral

Còndil lateral

Careta 
rotular

Còndil 
mitjà

Fossa 
intercondília

Còndil lateral

Epicòndil lateral

Línia intercondília

Còndil 
mitjà

Epicòndil 
mitjà

Cresta 
intertrocanteriana



MALUC: articulació coxofemoral
El maluc és l’articulació que s’estableix entre la cuixa i la cintura pelviana:

• Cuixa (epífisi proximal del 
fèmur): cap del fèmur.

• Cintura pelviana (os coxal): 
acetàbul del coxal (ampliat 
pel rodet acetabular).

Fossa trocanteriana

Trocànter 
major

Tubercle per al 
múscul quadrat 
femoral

Tuberositat glútia

Cap del 
fèmur

Fosseta 
del cap 
del fèmur

Coll del fèmur

Cresta intertrocanteriana

Trocànter menor

Línia pectínia

Llavi mitjà de la 
línia aspra

Cresta ilíaca

Llavi intern

Línia intermèdia

Llavi extern

Fossa ilíaca

Tuberositat ilíaca

Ala de l’ili

Cara sacropelviana

Cara auricular

Solc supraacetabular

Espiga ilíaca anterior inferior

Cos de l’ili

Eminència iliopúbica

Cos del pubis

Cresta ilíaca

Cresta obturadora

Cresta pectínia
Vora de l’acetàbul

Cara semilunar
Acetàbul

Escotadura acetabular

Cos de l’isqui

Tubercle obturador posterior

Careta de la 
símfisi

Tubercle del pubis

Cos del pubis

Branca inferior del pubis
Orifici obturador

Branca superior del pubis

Branca de l’isqui

Espiga ilíaca anterior superior

Fossa acetabular Cresta del pubis

Tuberositat isquiàtica



MALUC: articulació coxofemoral
El maluc és l’articulació que s’estableix entre la cuixa i la cintura pelviana:

• Cuixa (epífisi proximal del 
fèmur): cap del fèmur.

• Cintura pelviana (os 
coxal): acetàbul del 
coxal (ampliat pel 
rodet acetabular). Espina ilíaca anterosuperior

Espina ilíaca anteroinferior

Acetàbul

Cara semilunar
Vora (limbe) de l’acetàbul

Escotadura acetabular

Branca superior del pubis

Tubercle del pubis

Cresta obturadora

Branca inferior del pubis
Forat 
obturador

Branca de l’isqui

Tuberositat isquiàtica

Cos de l’isqui

Escotadura ciàtica menor

Escotadura ciàtica major

Espiga isquiàtica (ciàtica)

Visió lateral

Espina ilíaca 
posteroinferior

Espiga ilíaca 
posterosuperior

Línies 
glúties

Anterior
Inferior
Posterior

Zona intermèdia
Tubercle
Llavi extern

Cresta ilíaca

Ala de l’ili 
(cara glútia)

Cos de l’ili

Ili

Isqui



Està reforçada pels lligaments iliofemoral, pubofemoral i isquiofemoral. 

MALUC: lligaments

Visió anterior

Visió posterior

Lligament iliofemoral (lligament en Y de Bigelow)

Borsa iliopectínia (sobre la clivella entre els lligaments)

Lligament pubofemoral

Cresta obturadora

Branca superior del pubis

Trocànter menor

Línia intertrocanteriana

Trocànter 
major

Espiga ilíaca 
anteroinferior

Espiga ilíaca 
anterosuperior

Lligament iliofemoral

Lligament isquiofemoral

Zona orbicular

Trocànter 
major

Protusió de la 
membrana 
sinovial

Tuberositat 
isquiàtica

Espiga 
isquiàtica 
(ciàtica)

Cresta 
intertrocateriana

Trocànter menor



També s’observen al maluc els lligaments del cap del fèmur i el transvers de 
l’acetàbul. 

MALUC: lligaments

Lligament del 
cap del fémur 
(tall)

Línia 
intertrocateriana

Coll del fèmur

Cap del 
fèmur

Trocànter 
major

Cartílag articular

Cara semilunar 
(articular) de 
l’acetàbul

Trocànter menor

Tuberositat isquiàtica

Lligament transvers de l’acetàbul

Membrana obturadora

Branca acetabular
Branca posterior

Branca anterior
Artèria obturadora

Greix a la fossa acetabular (cobert 
per la membrana sinovial)

Rodet acetabular (fibrocartílag)

Eminència iliopúbica

Espina ilíaca 
anteroinferior

Espina ilíaca anterosuperior

Articulació oberta, 
visió lateral



GRAU EN CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE 
L'ESPORT

ANATOMIA I CINESIOLOGIA DEL MOVIMENT HUMÀ

TEMA 16 y 17

PLEXE LUMBAR I LUMBOSACRE
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PLEXE LUMBAR I LUMBOSACRE
El plexe lumbosacre és l’encarregat de la 
innervació sensitiva i motora del membre 
inferior i de la pelvis.

Costella 12

N. iliohipogàstric

Nervi femorocutani 
lateral

N. ciàtic

Plexe coccigi, nervis 
anococcigis

Branques 
femorocutànies 

anteriors

Branques 
musculars

Nervi safè

Branques 
musculars

Lligament 
inguinal

Nervi pudend

Branques musculars

Nervi coccigi

Nervis glutis 
superior i 
inferior

Nervi ciàtic (nervi 
peroneal comú i nervi 
tibial)

Plexe lumbar (T12-L4)
o Nervi Iliohipogàstric 

(T12-L1)

o Nervi femorocutani lateral 
(L2-3)

o Branques directes, curtes (branques 
musculars) per a alguns músculs del maluc

Plexe sacre (L5-S4)*
o Nervi gluti superior (L4-S1)
o Nervi gluti inferior (L5-S2)
o Nervi femorocutani posterior (S1-3)

o Nervi ciàtic(L4-S3) amb
- Nervi tibial (L4-S3) i
- Nervi peroneal comú (L4-S2)

o Nervi pudend (S1-4)

o Branques directes, curtes (branques 
musculars) per a alguns músculs del maluc



PLEXE LUMBAR: branques col·laterals curtes del plexe lumbar

Nervi Segment Múscul innervat

Branques musculars T12-L4 Psoes major
Quadrat lumbar
Ilíac

Per als músculs psoes 
major i psoes menor

Nervi genitofemoral  (L1-2)

Nervi femorocutani
lateral (L2-3)

Branca genital i 
branca femoral del nervi genitofemoral

Per als músculs psoes 
major i ilíac

Branques anteriors i
branques laterals dels 

nervis subcostal i 
iliohipogàstric

Tronc lumbosacre

Nervi del quadrat 
femoral (i bessó 

inferior) (L4, 5 ,S1)

Nervi de l’obturador 
intern (i bessó 

superior) (L5, S1, 2)

Nervi gluti superior 
(L4, 5, S1)

Plexe lumbar

Plexe sacre



Nervi Segment Múscul innervat Branques cutànies

Iliohipogàstric T12-L1 Transvers de l’abdomen
Oblic intern de l’abdomen

Branca cutània anterior
Branca cutània lateral

Ilioinguinal L1 Transvers de l’abdomen
Oblic intern de l’abdomen

Nervis escrotals anteriors
Nervis labials anteriors

Genitofemoral L1-L2 Cremàster Branca genital
Branca femoral

Femorocutani lateral L2-L3 Nervi femorocutani lateral

PLEXE LUMBAR: branques col·laterals llargues del plexe lumbar

N. iliohipogàstric

Nervi femorocutani 
lateral

Nervi ciàtic

Plexe coccigi, nervis 
anococcigis

Nervis glutis 
superior i 

inferior

Nervi coccigi

Branques musculars

Nervi femorocutani 
lateral

Nervi 
iliohipogàstric

Branca 
cutània 
lateral

Branca 
cutània 
anterior

Anell inguinal extern

Branques escrotals 
anteriors

Branques cutànies 
anteriors



PLEXE LUMBAR: branques col·laterals llargues del plexe lumbar

Múscul transvers 
de l’abdomen

Múscul oblic intern 
de l’abdomen

Múscul oblic extern 
de l’abdomen

Lligament 
inguinal

Múscul quadrat 
lumbar

Múscul 
iliohipogàstric

Múscul psoes 
major

Múscul 
ilíac

Branca cutània 
anterior

Anell inguinal 
superficial

Múscul 
transvers de 

l’abdomen

Múscul oblic 
intern de 

l’abdomen

Múscul 
ilíac

Lligament inguinal

Múscul quadrat 
lumbar

Múscul 
quadrat 
lumbar

Múscul psoes 
major

Múscul psoes 
major

Anell inguinal 
superficial

Cordó espermàtic

Múscul ilíac

Lligament inguinal

Múscul recte 
abdominal

Cordó 
espermàticFàscia lata

Branca cutània 
lateral

Múscul 
femorocutani 

lateral

Múscul quadrat 
lumbar

Múscul psoes 
major

Cordó espermàtic

Lligament 
inguinal

M. ilíac



PLEXE LUMBAR: branques terminals del plexe lumbar
Nervi Segment Múscul innervat Branques cutànies

Obturador L2-L4 Obturador extern
Adductor llarg, curt i major
Pectini
Gràcil

Branca cutània

Femoral L2-L4 Iliopsoes
Pectini
Sartori
Quàdriceps femoral

Branques cutànies anteriors
Nervi safè

Nervi femorocutani lateral

Nervi ciàtic

Plexe coccigi, nervis anococcigis

Branques 
femorocutànies 

anteriors

Branques 
musculars

Nervi safè

Lligament inguinal

Nervi pudend

Branques 
musculars

Nervi coccigi

Nervis glutis 
superior i 
inferior

Nervi subcostal 
(T12)

Branques comunicants blanques i grises 

Nervi iliohipogàstric

Nervi femorocutani 
lateral

Branques comunicants grises

Branques comunicants per 
als músculs psoes i ilíac

Nervi femoral

Nervi obturador accessori (a vegades absent)

Nervi obturador

Tronc lumbosacre

Divisió anterior
Divisió posterior

Branques 
ventrals de 
nervis 
espinals

Nervi genitofemoral

Nervi ilioinguinal



PLEXE LUMBAR: branques terminals del plexe lumbar

Nervi cutani femoral lateral (L2, 3)

Nervi femoral (L2, 3, 4)

Nervi obturador

Múscul ilíac

Múscul psoes major  
(porció inferior)

Branca articular

Múscul sartori 
(tallat  i reflectit)

Múscul pectini

Múscul 
quàdriceps 

femoral

Múscul recte 
femoral (tallat  

i reflectit)

Múscul vast 
intermedi

Múscul vast 
medial

Múscul vast 
lateral

Múscul articular del genoll

Plexe lumbar

Tronc 
lumbosacre

Nervi cutani 
femoral 
lateral

Branques 
cutànies 
anteriors del 
nervi femoral

Múscul sartori 
(tallat i 
reflectit)

Nervi safè

Branca 
infrarrotuliana del 
nervi safé

Nervis cutanis medials 
de la cama (branques 
del nervi safé)

Innervació 
cutània

Innervació 
cutània

Tronc 
lumbosacre

Plexe lumbar

Múscul obturador extern

Múscul adductor curt

Múscul adductor llarg (tall)

Múscul adductor major 
(porció isquiocondilia o 
isquiotibial innervada pel 
nervi ciàtic [tibial])

Múscul gràcil

Nervi iliohipogàstric

Nervi ilioinguinal

Nervi genitofemoral

Nervi femorocutani 
lateral

Nervi femoral

Nervi obturador 
(L2, 3, 4)

Branca posterior

Branca 
articular

Branca anterior

Branca 
posterior

Branca cutània

Branca articular per a 
l’articulació del genoll

Hiat de l’adductor



PLEXE LUMBOSACRE: nervi ciàtic i branques
Nervi Segment Múscul innervat

Ciàtic L4-S3 Semitendinós
Semimembranós
Bíceps femoral: caps curt i llarg
Adductor major (part medial)

Nervi femorocutani 
posterior (S1, 2 , 3)

Nervi ciàtic (L4, 5, S1, 2, 3)

Forat ciàtic major

Divisió peroneal comuna 
del nervi ciàtic

Nervis clunis 
inferiors

Branques perineals

Divisió tibial del 
nervi ciàtic

Cap llarg del múscul 
bíceps femoral (tallat)

Múscul adductor major 
(també parcialment 

innervat pel nervi 
obturador)

Múscul semitendinós

Múscul semimembranós

Nervi tibial

Branca 
articular

Múscul plantar

Divisió anterior
Divisió posterior

Nervi gluti superior

Nervi gluti inferior

Nervi del piriforme

Nervi ciàtic

Nervi tibial

Nervi peroneal 
comú

Tronc lumbosacre

Branques comunicants 
grises

Nervis esplàncnics pèlvics 
(parasimpàtics per al 
plexe hipogàstric inferior 
[pèlvic])

Nervi coccigi

Nervi anococcigi

Branca perineal del 4t nervi sacre

Nervi elevador de l’anus i 
músculs isquiococcigis

Nervi pudend

Nervi cutani perforant
Nervi cutani femoral posterior

Nervi del quadrat femoral  (i bessó inferior)

Nervi del quadrat femoral  (i bessó superior)



Nervi Segment Múscul innervat Branques cutànies
Peroneal comú L4-S2 Nervi cutani sural lateral

Branca comunicant peroneal

Peroneal superficial Peroneal llarg
Peroneal curt

Nervi cutani dorsal medial
Nervi cutani dorsal intermedi

Peroneal profund Tibial anterior
Extensor llarg dels dits
Extensor curt dels dits
Extensor llarg i curt del 1r dit

Nervi cutani lateral del 1r dit
Nervi cutani medial del 2n dit

PLEXE LUMBOSACRE: nervi ciàtic i branques

Múscul semimembranós

Nervi tibial

Branca articular

Múscul plantar

Nervi cutani 
sural medial

Múscul gastrocnemi

Nervi sural

Múscul soli

Nervi tibial

branques 
calcànies 

medials

Nervis plantars 
medial i lateral

Nervi cutani 
dorsal lateral

Branques 
calcànies laterals

Del nervi 
ciàtic

Branca 
comunicant 
sural

Nervi cutani sural 
lateral

Branca 
articular

Nervi peronal 
comú

Nervi peronal comú 
(L4, 5, S1, 2)

Nervi peronal profund

Nervi peroneal 
superficial

Nervi peroneal 
comú (per 
transparencia)

Tendó del bíceps femoral

Cap del peroné

Múscul peroneal 
llarg (tall)

Branques del nervi 
cutani sural 

lateral

Múscul peroneal 
llarg

Múscul peroneal 
curt

Nervi cutani dorsal medial

Nervi cutani dorsal intermedi

Retinacle extensor inferior 
(tall parcial)

Nervi cutani dorsal lateral 
(branca del nervi sural)

Nervis digitals dorsals

Nervi sural via branca 
cutània dorsal lateral

Branca medial del 
nervi peroneal 
profund

Extensor curt del dit 
gros i extensor curt 
dels dits

Branca lateral del nervi 
peroneal profund per 
als músculs

Nervi 
peroneal 
profund

Nervi peroneal 
superficial

Nervi cutani 
sural lateral

Múscul extensor 
llarg del dit gros

Múscul extensor 
llarg dels dits

Múscul tibial 
anterior

Múscul extensor llarg dels dits (tall)

Nervi articular recurrent

Branques articulars

Nervi cutani sural lateral (per 
transparència)



Nervi Segment Múscul innervat Branques cutànies
Tibial L4-S2 Tríceps sural

Plantar
Popliti
Tibial posterior
Flexor llarg dels dits
Flexor llarg del 1r dit

Nervi cutani sural medial  N. sural
Branques calcànies laterals
Branques calcànies medials
Nervi cutani dorsal lateral

PLEXE LUMBOSACRE: nervi ciàtic i branques

Múscul semimembranós

Nervi tibial

Branca articular

Múscul plantar

Múscul gastrocnemi

Nervi sural

Múscul soli

Nervi tibial

Branques calcànies 
medials

Nervis plantars 
medial i lateral

Nervi cutani 
dorsal lateral

Branques 
calcànies 
laterals

Del nervi 
ciàtic

Branca 
comunicant 
sural

Nervi cutani sural 
lateral

Branca 
articular

Nervi peronal 
comú

Artèria superior medial del genoll

Múscul gastrocnemi (cap medial) 
(tall)

Branques surals (musculars)

Artèria poplítia i nervi tibial

Lligament col·lateral tibial

Tendó del semimembranós (tall)

Artèria inferior medial del genoll

Múscul popliti

Artèria recurrent tibial posterior

Arc tendinós del múscul soli

Múscul flexor llarg dels dits

Nervi tibial

Múscul tibial posterior

Tendó calcani (d’Aquil·les) (tall)

Tendó del flexor llarg dels dits

Tendó del tibial posterior

Mal·lèol medial i branca mal·leolar medial 
posterior de l’artèria tibial posterior

Retinacle flexor

Branques calcànies medials de l’artèria 
tibial posterior i nervi tibial

Tendó del tibial posterior

Artèria i nervi plantars medials

Artèria i nervi plantars laterals

Tendó del flexor llarg del dit gros

1r os metatarsià 5è os metatarsià

Tendó del flexor llarg dels dits

Tendó del peroneal llarg

Tendó del peroneal inferior

Retinacle peroneal inferior
Branca calcània lateral del nervi sural

Branca calcània lateral de l’arteria 
peroneal

Retinacle peroneal superior

Mal·lèol lateral i branca mal·leolar 
lateral posterior de l’artèria peroneal

Tendó del peroneal curt

Tendó del peroneal llarg

Branca comunicant
Branca perforant de l’artèria peroneal

Membrana interòssia

Artèria peroneal

Múscul flexor llarg del dit gros 
(arrossegat)

Artèria peroneal

Artèria tibial anterior

Múscul soli (tallat i reflectit)

Nervi peroneal comú

Cap del peroné

Artèria inferior lateral del genoll

Tendó del bíceps femoral (tallat)

Lligament col·lateral peroneal

Múscul plantar (tallat)
Múscul gastrocnemi (cap lateral) (tallat)

Artèria superior lateral del genoll

Nervi cutani sural 
medial

Artèria tibial posterior



Nervi Segment Múscul innervat Branques cutànies
Plantar medial L4-L5 Abductor del 1r dit

Flexor curt dels dits
Flexor curt del 1r dit (cap medial)
Lumbricals I i II

Nervis digitals plantars propis

Plantar lateral S1-S2 Adductor del 1r dit
Flexor curt del 1r dit (cap lateral)
Quadrat plantar
Abductor, flexor curt i oponent del 5è dit
Lumbricals III i IV
Interossis plantars i dorsals

Nervis digitals plantars propis

PLEXE LUMBOSACRE: nervi ciàtic i branques

Retinacle 
flexor (tallat)

Nervi 
tibial

Branca calcània 
medial

Múscul flexor 
curt dels dits i 

nervi

Abductor del 
dit gros i 

nervi

Múscul flexor 
curt del dit gros i 

nervi

1r múscul 
lumbrical i nervi

Nervis 
digitoplantars 

comuns

Nervis 
digitoplantars 

propis

Nervis 
digitoplantars 
propis i comuns

múscul flexor curt 
del dit menut

Branca superficial 
per al 4t múscul i  
interossi i

Nervi plantar 
medial

múscul adductor 
del dit gros

Músculs lumbricals 
2, 3 i 4 i

Branca profunda 
per als músculs 
interossis

Múscul abductor 
del dit menut

Múscul quadrat 
plantar i nervi

Nervi per al múscul 
abductor del dit menut

Nervi plantar lateral

Branca calcània lateral 
del nervi sural

Del nervi 
tibial

Branques 
calcànies 

medials (S1, 2)
Nervi plantar 

medial (L4, 5)

Nervi plantar 
lateral (S1, 2)

Nervi safè 
(L3, 4)

Nervi sural (S1, 2) 
via branques 

calcànies lateral i 
cutani dorsal lateral

Innervació cutània de la planta del peu



PLEXE LUMBOSACRE: nervis glutis i branques directes del plexe sacre
Nervi Segment Múscul innervat

Gluti superior L4-S1 Gluti mitjà
Gluti menor
Tensor de la fàscia lata

Gluti inferior L5-S2 Gluti major

Branques directes:
• Nervi del piriforme
• Nervi de l’obturador 
intern

• Nervi del quadrat 
femoral

S1-S2
L5-S2

L4-S1

Piriforme
Obturador intern
Bessons
Quadrat femoral

Múscul gluti major (tall)

Nervi gluti superior

Nervi ciàtic

Nervi gluti inferior

Nervi femorocutani 
posterior

Nervi de l’obturador 
intern (i bessó superior)

Nervi pudend

Espina isquiàtica 
(ciàtica)

Lligament sacroespinós

Nervi cutani perforant

Lligament sacrotuberós

Nervi anal (rectal) 
inferior

Nervi dorsal del 
penis/clítoris

Nervi perineal

Nervis escrotals/labials 
posteriors

Branques perineals 
del nervi cutani 

femoral posterior

Tuberositat isquiàtica

Múscul semitendinós

Múscul bíceps femoral (cap llarg) 
(cobreix el múscul semimembranós)

Nervis clunis inferiors

Nervi cutani femoral posterior

Nervi ciàtic

Múscul gluti  
major (tallat)

Múscul quadrat 
femoral

Múscul bessó 
inferior

Trocànter major 
del fèmur

Nervi del quadrat 
femoral (i bessó 
inferior) que 
innerva una 
branca articular 
per a 
l’articulació del 
maluc

Múscul obturador 
intern

Múscul gluti 
mitjà (tall)

Múscul tensor de 
la fàscia lata

Múscul bessó superior

Múscul piriforme

Múscul gluti 
menor

Múscul gluti mitjà (tall)

Cresta 
intertrocanteriana



PLEXE LUMBOSACRE: nervi femorocutani posterior

Nervi Segment Branques cutànies
Femorocutani posterior S1-S3 Nervi femorocutani posterior

• Nervis clunis inferiors
• Branques perineals

Nervi femorocutani 
posterior (S1, 2, 3)

Nervi ciàtic (L4, 5 , S1, 2 ,3)

Nervi peroneal comú

Innervació cutània

Nervis clunis 
inferiors

Branques perineals

Divisió tibial del 
nervi ciàtic

Cap llarg del múscul 
bíceps femoral (tallat)

Múscul adductor major 
(també parcialment 
innvervat pel nervi 

obturador)

Múscul semitendinós

Múscul semimembranós

Nervi tibial

Branca 
articular

Múscul plantar

Nervi cutani 
sural medial

Múscul gastrocnemi

Nervi sural

Múscul soli

Nervi tibial

Branques 
calcànies medials

Nervis plantars 
medial i lateral

Nervi cutani 
dorsal lateral

Branques 
calcànies laterals

Del nervi ciàtic

Branca 
comunicant sural

Nervi cutani 
sural lateral

Nervi 
femorocutani 
posterior

Branca articular

Cap llarg del 
múscul bíceps 
femoral (tallat)

Cap curt del múscul 
bíceps femoral

Divisió peroneal 
comuna del nervi ciàtic

Forat ciàtic major

Nervi peroneal comú 
via nervi cutani sural 

lateral

Nervi cutani sural 
medial

Nervi peroneal 
superficial 

              Nervi sural

Nervi tibial via 
branques calcànies 

medials

Nervis 
clunis 
superiors

Nervis 
clunis 
mitjans

Nervis 
clunis 
inferiors

(nervi 
femorocutani 
posterior)

Branca 
lateral 
(nervi 
iliohipo-
gàstric)



PLEXE LUMBOSACRE: nervi pudend
Nervi Segment Múscul innervat Branques cutànies

Pudend
    (plexe pudend)

S1-S4 Musculatura del sòl pelvià:
•Transvers superficial del perineu
• Transvers profund del perineu
• Bulboesponjós
• Isquiocavernós
• Esfínter extern de l’anus
• Esfínter de la uretra

Nervis rectals inferiors
Nervis perineals:

• Labials posteriors
• Escrotals posteriors
• Dorsal del clítoris
• Dorsal del penis

Foramen ciàtic 
major

Ovari

Úter

Urèter

Bufeta 
urinària

Nervis 
labials 

posteriors

Nervi transvers 
profund del perineu

Nervi esfínter 
extern de l’anus

Nervis rectals 
inferiors

Nervis perineals

Recte

Múscul 
elevador de 
l’anus

Nervi pudend 
(al canal 
d’Alcock)

Lliament 
sacroespinós

Plexe sacre

Espina ciàtica

Múscul 
obturador 

intern

Bufeta 
urinària

Símfisi

Nervi 
dorsal del 

penis

Cossos 
cavernosos

Prepuci

Gland del 
penis

Testicle Escrot

Nervis 
escrotals 
posteriors

Múscul 
bulboesponjós

Múscul transvers profund del 
perineu

Pròstata

Nervis perineals

Múscul esfínter 
extern de l’anus

Nervis rectals 
inferiors

Múscul elevador 
de l’anus

Recte

Nervi pudend 
(al canal 
d’Alcock)

Lligament 
sacroespinós, 
múscul coccigi



PLEXE LUMBOSACRE: nansa coccigeal
Nervi Segment Múscul innervat Branques cutànies

Nansa coccigeal S2-S4 i Co Musculatura del sòl pelvià:
• Elevador de l’anus
• Coccigi

Nervis rectals

Nervi gluti superior

Nervi cutani perforant

Nervi femorocutani 
posterior

Nervi gluti inferior

Nervi ciàtic

Nervi obturador 
(del plexe lumbar)

Nervi de l’obturador 
intern i del bessó 

superior

Nervi del quadrat 
femoral i del bessó 

inferior

Nervi pudend

Nervi coccigi, 
elevador de l’anus i 

esfínter extern de 
l’anus

Nervis anococcigis

Plexe coccigi

Nervis esplàncnics 
pèlvics (parasimpàtics 
de S2 a S4)

Nervi del múscul 
piriforme

Tronc lumbosacre
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SISTEMES NEUROMUSCULARS DELS NERVIS GLUTIS I DE LES BRANQUES DIRECTES DEL 
PLEXE SACRE: musculatura pelvitrocanteriana

Aquesta musculatura situada a la cara posterior 
de la natja està innervada per:
- el nervi gluti superior: L4 a S1;
- el nervi gluti inferior: L5 a S2;
- branques directes del plexe sacre:
•nervi del múscul piriforme: S1 a S2; 
•nervi del quadrat femoral: L4 a S1;
•nervi de l’obturador intern: L5 a S2.

Nervi gluti superior

Nervi gluti inferior

Nervi del piriforme

Nervi del quadrat femoral (i bessó inferior)

Nervi de l’obturador intern (i bessó superior)

Nervi gluti superior

Nervi gluti inferior

Nervi de l’obturador 
intern (i bessó superior)

Nervi del 
quadrat 
femoral (i 
bessó inferior)



-El nervi gluti superior arriba a la regió glútia a través del forat suprapiriforme.
-El nervi gluti inferior arriba a la regió glútia a través del forat infrapiriforme.
-Les branques directes del plexe sacre arriben als músculs per la cara profunda d’aquests (nervi 
del múscul piriforme, nervi del quadrat femoral) o per la superficial (nervi de l’obturador intern).

SISTEMES NEUROMUSCULARS DELS NERVIS GLUTIS I DE LES BRANQUES DIRECTES DEL 
PLEXE SACRE: musculatura pelvitrocanteriana

Nervi gluti 
inferior

Artèria, vena. i 
nervi  glutis 
superiors



-Els sistemes neuromusculars que formen la musculatura pelvitrocanteriana s’encarreguen 
d’augmentar la base de sustentació (separació i/o rotació externa del membre inferior), 
d’estabilitzar l’articulació coxofemoral i d’alinear el tronc amb el membre inferior (extensió del 
maluc), per tal de possibilitar la posició bípeda.

SISTEMES NEUROMUSCULARS DELS NERVIS GLUTIS I DE LES BRANQUES DIRECTES DEL 
PLEXE SACRE: musculatura pelvitrocanteriana



Nervi Múscul innervat
Gluti superior
L4-S1

Gluti mitjà
Gluti menor
Tensor de la fàscia lata

Gluti inferior
L5-S2

Gluti major

Branques directes:
• nervi  del piriforme
S1-S2

• nervi  de l’obturador intern
L5-S2

• nervi  del quadrat femoral
L4-S1

Piriforme
Obturador intern
Bessons
Quadrat femoral

SISTEMES NEUROMUSCULARS DELS NERVIS GLUTIS I DE LES BRANQUES DIRECTES DEL 
PLEXE SACRE: musculatura pelvitrocanteriana

         Múscul gluti major (tallat)

         Nervi gluti superior

         Nervi gluti inferior

Nervi de l’obturador 
intern (i bessó superior)

Múscul gluti 
major (tallat)

Múscul quadrat 
femoral

Múscul bessó 
inferior

Múscul bessó superior

Nervi del quadrat 
femoral (i bessó 
inferior)

Múscul obturador 
intern

Múscul gluti 
mitjà (tallat)

Múscul tensor de 
la fàscia lata

Múscul piriforme

Múscul gluti menor

Múscul gluti mitjà (tallat)



Múscul gluti major

MUSCULATURA PELVITROCANTERIANA: pla superficial
1. Múscul gluti major
Origen:        part lateral de la cara dorsal de l’os sacre, part posterior de la cara glútia de l’os ili (per
                       darrere de la línia glútia posterior), fàscia toracolumbar i lligament sacrotuberós a través
                       de fibres profundes.
Inserció:      - Fibres craneals: tracte iliotibial.
                       - Fibres caudals: tuberositat glútia.
Funció:        - La totalitat del múscul: extensió i rotació exteriors de l’articulació del maluc, estabilitza 
                         l’articulació del maluc tant en el pla sagital com en el pla frontal.
                       - Fibres craneals: abducció.
                       - Fibres caudals: adducció.
Innervació: nervi gluti inferior (L4-S2).

Fàscia 
toraco-
lumbar

Múscul  
gluti 
major

Os 
sacre

Eix d’abducció / adducció

Tracte iliotibial

Múscul gluti major

Múscul gluti major

Tracte 
iliotibial



Múscul tensor 
de la fàscia lata

MUSCULATURA PELVITROCANTERIANA: pla superficial
4. Múscul tensor de la fàscia lata
Origen:        espina ilíaca anterior superior

Inserció:      tracte iliotibial.

Funció:        - Tensa la fàscia lata.
                       - Articulació del maluc: abducció, flexió i rotació interna.

Innervació: nervi gluti superior (L4-S1).

Cresta ilíaca

Fàscia 
toraco-
lumbar

Eix d’abducció / adducció

Tracte iliotibial

Múscul  
tensor de la 
fàscia lata

Tracte 
iliotibial



Múscul gluti mitjà
MUSCULATURA PELVITROCANTERIANA: pla mitjà

2. Múscul gluti mitjà
Origen:        cara glútia de l’os ili (per davall de la cresta ilíaca, entre les línies glúties anterior i
                       posterior).
Inserció:      superfície medial del trocànter major del fèmur.
Funció:        - La totalitat del múscul: abducció, estabilització de la pelvis en el pla frontal.
                       - Part anterior: flexió i rotació interna.
                       - Part posterior: extensió i rotació externa.
Innervació: nervi gluti superior (L4-S1).

Cresta ilíaca

Trocànter major

Múscul  
gluti mitjà

Espina 
ilíaca 
anterior 
superior

Múscul  gluti mitjà

Múscul  gluti mitjà



Múscul gluti menor
MUSCULATURA PELVITROCANTERIANA: pla profund

3. Múscul gluti menor
Origen:        cara glútia de l’os ili (per davall de l’origen del múscul gluti mitjà).
Inserció:      superfície medial del trocànter major en el fèmur.
Funció:        - La totalitat del múscul: abducció, estabilització de la pelvis en el pla
                         frontal.
                       - Part anterior: flexió i rotació interna.
                       - Part posterior: extensió i rotació externa.
Innervació: nervi gluti superior (L4-S1).

Trocànter major

Múscul  
gluti menor

Os ili, cara 
glútia

Múscul  gluti 
menor

Múscul gluti 
menor



Múscul piriforme o piramidal
MUSCULATURA PELVITROCANTERIANA: pla profund

5. Múscul piriforme
Origen:        cara pelviana de l’os sacre.
Inserció:      vèrtex del trocànter major del fèmur
Funció:        - Rotació externa, abducció i extensió del maluc.
                       - Estabilització de l’articulació del maluc.
Innervació:  branques directes del plexe sacre (L5-S2).

Os sacre

Trocànter major

Múscul  
piriforme

Múscul piriforme

Múscul piriforme



Múscul obturador intern

múscul 
obturador 
interno

MUSCULATURA PELVITROCANTERIANA: pla profund
1. Múscul obturador intern

Origen:        superfície interna de la membrana obturadora i les vores òssies d’aquesta.
Inserció:      fossa trocanteriana del fèmur.
Funció:         rotació externa, adducció i extensió en l’articulació del maluc (depenent 
de la posició de l’articulació del maluc, també és possible l'abducció).
Innervació:  branques directes del plexe sacre (L5-S2).

Múscul  
obturador 
intern

Trocànter 
menor

Trocànter major

Cresta 
intertrocanteriana

Os sacre

Múscul obturador 
intern

Múscul 
obturador 
intern

Múscul obturador intern



Músculs bessons o gèmins: 
• Superior 
• Inferior

Tendón del 
múscul 
obturador 
interno

MUSCULATURA PELVITROCANTERIANA: pla profund
2. Músculs bessons
Origen:        - Múscul bessó superior: espina ciàtica.
                       - Múscul bessó inferior: tuberositat isquiàtica.
Inserció:      conjuntament amb el tendó d'inserció del múscul obturador intern en la fossa
                       trocanteriana.
Funció:         rotació externa, adducció i extensió de l’articulació del maluc (depenent de la
                        posició de l’articulació del maluc, també és possible l'abducció).
Innervació:  branques directes del plexe sacre (L5-S2).

Os sacre

Múscul  
obturador 
intern

Espina ciàtica

Múscul  
bessó 
inferior

Múscul  
bessó 
superior

Trocànter 
menor

Trocànter major

Cresta 
intertrocanteriana

Múscul  bessó superior

Múscul  bessó inferior

Tendó del 
múscul  
obturador 
intern



Múscul quadrat femoral
MUSCULATURA PELVITROCANTERIANA: pla profund

3. Múscul quadrat femoral
Origen:        vora lateral de la tuberositat isquiàtica.

Inserció:      cresta intertrocanteriana del fèmur.

Funció:         rotació externa i adducció del maluc.

Innervació:  nervi gluti inferior i nervi ciàtic (L5-S2).

Cresta 
intertrocanteriana

Múscul  
quadrat 
femoral

Múscul quadrat 
femoral

Múscul quadrat 
femoral



SISTEMES NEUROMUSCULARS DELS NERVIS GLUTIS I DE LES BRANQUES DIRECTES DEL 
PLEXE SACRE: musculatura pelvitrocanteriana

Múscul gluti major

Nervi gluti inferior

Nervi ciàtic

Múscul obturador intern

Lligament sacrotuberós

Tuberositat isquiàtica

Nervi  ciàtic

Múscul gluti major

Múscul quadrat femoral

Múscul bessó inferior

Múscul bessó superior

Múscul obturador intern

Múscul piriforme

Artèria, vena  i 
nervi glutis 
superiors

Múscul gluti mitjà

Espina ilíaca 
posterior superior

Nervi gluti superior

Nervi gluti inferior

Múscul obturador intern

Lligament sacrotuberós

Nervi ciàtic

Múscul quadrat 
femoral

Múscul bessó 
inferior

Múscul obturador 
intern

Múscul bessó 
superior

Múscul piriforme

Múscul  tensor 
de la fàscia 
lata

Múscul gluti 
menor

Espina ilíaca 
anterior superior



MUSCULATURA PELVITROCANTERIANA

Músculs glutis Músculs rotadors profunds del maluc

Músculs de la regió glútia; el gluti major s'ha retirat a l'esquerra

Músculs glutis
1 Gluti major
2 Gluti mitjà
3 Gluti menor
4 Tensor de la fàscia lata

Músculs rotadors profunds del 
maluc
5 Piriforme
6 Bessó superior
7 Obturador intern
8 Bessó inferior
9 Quadrat femoral
10 Obturador extern

Músculs flexors del maluc
11 Psoes major
12 Ili
13 Bíceps femoral
14 Semitendinós
15 Semimembranós
16 Adductor major
17 Adductor mínim
18 Gràcil
19 Vast intermedi
20 Diafragma pelvià
21 Transvers de l’abdomen
22 Quadrat lumbar
23 Psoas menor
24 Pectini (tallat)
25 Tracte iliotibial
26 Lligament sacrotuberós
27 Penis (tall)
28 Ili
29 Fèmur



MUSCULATURA PELVITROCANTERIANA

Músculs rotadors 
profunds del maluc

Músculs glutis

Músculs de la regió glútia; s'han retirat els glutis major i menor

Músculs glutis
1 Gluti major
2 Gluti mitjà
3 Gluti menor
4 Tensor de la fàscia lata

Músculs rotadors profunds del 
maluc
5 Piriforme
6 Bessó superior
7 Obturador intern
8 Bessó inferior
9 Quadrat femoral
10 Obturador extern

Músculs flexors del maluc
11 Psoes major
12 Ili
13 Bíceps femoral
14 Semitendinós
15 Semimembranós
16 Adductor major
17 Adductor mínim
18 Gràcil
19 Vast intermedi
20 Diafragma pelvià
21 Transvers de l’abdomen
22 Quadrat lumbar
23 Psoas menor
24 Pectini (tallat)
25 Tracte iliotibial
26 Lligament sacrotuberós
27 Penis (tall)
28 Ili
29 Fèmur
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MUSCULATURA DEL SÒL PELVIÀ

Departament d’Anatomia i Embriologia Humana 



El sòl pelvià és el conjunt de capes musculars i teixit connectiu que tanca l'orifici o obertura inferior de la 
pelvis (delimitada per la símfisi del pubis, les branques isquiopubianes, les tuberositats isquiàtiques, els 
lligaments sacrotuberosos i el còccix).
Sobre la pell es projecta a la regió perineal, 
que inclou una regió o triangle urogenital 
(anterior) i una regió o triangle anal 
(posterior).

SÒL PELVIÀ

Llavi menor

Prepuci 
del 
clítoris

Muntanya 
del pubis

Gland del clítoris

Orifici uretral extern

Vagina (orifici vaginal)

Comissura posterior del llavi major

Regió 
urogenital

Regió 
anal

Regió 
perineal

Perineu

Os còccix

Os sacre

Anus

Espina ciàtica

Rafe perineal

Tuberositat isquiàtica

Acetàbul

Espina ilíaca anterior inferior

Espina ilíaca anterior inferior

Branca de l’os isqui

Branca inferior de l’os 
pubis

Escrot Penis

Gland del penis

Perineu

Anus

Os còccix

Espina 
ciàtica

Acetàbul

Tuberositat 
isquiàtica

Espina ilíaca anterior inferior

Espina ilíaca anterior superior

Branca inferior de l’os pubis

Sacre

Lligament sacroespinós

Lligament sacrotuberós

Obertura superior de la pelvis

Triangle anal del perineu

Triangle urogenital del perineuSímfisi del 
pubis

Tubercle del 
pubis

Espina ilíaca  
anterosuperior

Pla coronal

Sacre

Còccix

Tuberositat 
isquiática

Lligament sacrotuberós

Acetàbul

Branca 
isquiopubiana

Símfisi del 
pubis Tubercle del pubis

Forat obturador Espina ilíaca 
anterosuperior

Branca superior de l’os 
pubis

Branca de l’os isqui

Os sacre

Llavi major



El sòl pelvià estructura l’espai de la cavitat pelviana en:
-un pis superior: la cavitat peritoneal (de la pelvis menor);
-un pis mitjà: l’espai subperitoneal;
-un pis inferior: la fossa isquioanal.

L’espai que resta entre l'orifici o obertura inferior de la pelvis i la pell de la regió perineal és el perineu, i 
també s’hi diferencien:
-un espai profund del perineu;
-un espai superficial del perineu;
-un espai subcutani del perineu.

SÒL PELVIÀ

Diafragma  
pelvià:

Fàscia superior

Múscul elevador de l’anus

Diafragma 
urogenital:

Fàscia superior
Múscul 
transvers 
profund del 
perineu

Fàscia inferior

Múscul 
isquiocavernós

Múscul 
bulboesponjós

Vulva

Espai superficial 
del perineu

Espai subcutani del 
perineu

Espai profund 
del perineu

Espai subfascial 
(fossa 
isquioanal)

Múscul 
obturador 
intern

Canal 
d’Alcock Pròstata

Cavitat 
peritoneal

Bufeta urinària

Espai subperitoneal

Espai subfascial

Glàndules  
bulborrectals

Espai profund 
del perineu

Espai superficial 
del perineu

Espai subcutani 
del perineu

PellUretra, porció 
membranosa

Pisos dels 
espais pelvians:

Fàscia superficial 
del perineu

Fàscia inferior

Cavitat peritoneal

Espai 
subperitoneal

Úter VaginaPeritoneu

Músculs del cos cavernós



La musculatura del sòl pelvià inclou els 
músculs del:

-Sistema neuromuscular de la nansa coccígia: 
forma el diafragma pelvià. Té la funció de 
sostenir i assegurar la posició dels òrgans de 
la pelvis.

-Sistema neuromuscular del nervi pudend: el 
formen el diafragma urogenital i els músculs 
orbiculars o cavernosos. La funció és 
controlar l'obertura del recte i de les vies 
urinàries i genitals (funció esfinteral).

SÒL PELVIÀ



Els músculs del sistema neuromuscular de la nansa coccígia formen el diafragma pelvià. 
La funció és sostenir i assegurar la posició dels òrgans de la pelvis.
Inclou els músculs elevador de l’anus i coccigi.

SÒL PELVIÀ: sistema neuromuscular de la nansa coccígia o 
diafragma pelvià

Os 
sacre

Espina ilíaca 
anterior superior

Rafe anococcigi

Arc tendinós del múscul 
elevador de l’anus

Espina ilíaca anterior 
inferior

Fàscia obturadora (múscul obturador 
intern)

Espina ciàtica

Fibres 
prerectals

Múscul 
coccigi

Articulació 
sacroilíaca

Múscul iliococcigi

Múscul pubococcigi

Múscul puborectal
Hiats de l’elevador

Canal obturador 

Espina 
púbica

Símfisi 
del pubis

Múscul Origen Inserció FuncióInnervació

Coccigi Vora lateral del cóccix i 
vora corresponent del 
sacre

Branques de les 
branques anteriors 
de S3 i S4

Espina ilíaca 
posterior 
superior

Espina isquiàtica i 
superfície pèlvica del 
lligament sacroespinós

Cresta ilíaca

Múscul piriforme

Múscul elevador 
de l’anus

Contribueix a la formación del sòl 
pelvià, que sosté les vísceres pèlviques. 
Estira del cóccix cap avant després de 
defecar.

Os 
sacre



Els músculs del sistema neuromuscular de la nansa coccígia formen el 
diafragma pelvià. La funció és sostenir i assegurar la posició dels òrgans de la 
pelvis.
Inclou els músculs elevador de l’anus i coccigi.

SÒL PELVIÀ: sistema neuromuscular de la nansa coccígia o 
diafragma pelvià

Fibres 
prerrectals

Lligament 
anuscoccigi

Hiat de 
l’anus

Múscul puborectal

Múscul pubococcigi
Múscul iliococcigi

Hiat 
urogenitalArc tendinós del 

múscul elevador de 
l’anus

Múscul 
obturador 
intern

Múscul elevador del anus

1. Múscul puborectal

Origen:   a ambdós llocs de la símfisi del pubis, a la regió superior de l’os pubis.
Inserció: lligament anococcigi.
Innervació: branques directes del plexe sacre (S2-4).

2. Múscul pubococcigi

Origen:    os pubis (lateral a l’origen del múscul puborectal).
Inserció:  lligament anococcigi, os còccix.
Innervació branques directes del plexe sacre (S2-4).

3. Múscul iliococcigi

Origen: arc tendinós de la fàscia del múscul obturador intern (arc tendinós del 
múscul elevador de l’anus).

Inserció: lligament anococcigi, os còccix.

Funció del diafragma pelvià: assegurar la posición dels òrgans de la pelvis.

Innervació:  branques directes del plexe sacre (S2-4).



Els músculs del sistema neuromuscular de la nansa coccígia formen el diafragma pelvià. La funció és sostenir i 
assegurar la posició dels òrgans de la pelvis.
Inclou els músculs elevador de l’anus i coccigi.

SÒL PELVIÀ: sistema neuromuscular de la nansa coccígia o 
diafragma pelvià

Visió externa del sol pelvià

Fibres prerectals

Múscul obturador 
intern

Múscul 
puborectal

Múscul 
pubococcigi

Múscul 
iliococcigi

Múscul 
elevador 
de l’anus

Lligament arquejat del 
pubis

Hiats de 
l’elevador

Acetàbul

Tuberositat isquiàtica

Símfisi del 
pubis 

Os còccix Múscul 
coccigi

Múscul 
piriforme



Els músculs del sistema neuromuscular de la nansa coccígia estan innervats per 
fibres directes de les arrels sacres (S2 a S4) i del plexe coccigi.

SÒL PELVIÀ: sistema neuromuscular de la nansa coccígia o 
diafragma pelvià

Nervi cutani peforant

Nervi femorocutani 
posterior

Nervi gluti inferior

Nervi ciàtic
Nervi obturador 
(del plexe lumbar)

Nervi de l’obturador 
intern i del bessó inferior

Plexe 
coccigi

Nervis 
anococcigis

Nervis esplàncnics 
pèlvics (parasimpàtics 
de S2 a S4)

Tronc lumbosacre

Nervi gluti superior

Nervi del múscul piriforme

Nervi de l’obturador 
intern i del bessó 
superior

Nervi del còccix, elevador 
de l’anus i esfínter extern 
de l’anus

Nervi pudend



Els músculs del sistema neuromuscular del nervi pudend inclouen els que formen el diafragma urogenital i els 
músculs orbiculars o cavernosos. La funció d’aquest sitema és controlar l'obertura del recte i de les vies 
urinàries i genitals (funció esfinteral).

SÒL PELVIÀ

Lligament anococcigi

Múscul transvers superficial del perineu

Múscul esfínter extern 
de l’anus

Símfisi del 
pubis

Múscul gluti major

Múscul obturador intern

Múscul elevador de 
l’anus

Fàscia inferior del 
diafragma plevià

Fàscia 
obturadora

Tuberositat isquiàtica

Múscul bulboesponjós

Múscul isquiocavernós

Fàscia inferior del diafragma 
urogenital (= membrana perineal)

Fenedura 
interglútia

Fàscia superficial del 
perineu (= fàscia del 
perineu)

Múscul elevador de 
l’anus

Múscul gluti major

Lligament 
anococcigi

Fàscia obturadora

Fàscia inferior del 
diafragma pelvià

Múscul obturador intern
Tuberositat isquiàtica

Centre del perineu

Fàscia superficial del 
perineu (= fàscia del 
perineu)

Múscul 
bulboesponjós

Múscul isquiocavernós

Fàscia inferior del diafragma 
urogenital (membrana perineal)

Os còccix

Múscul esfínter extern de 
l’anus

Múscul transvers superficial del perineu



El diafragma urogenital inclou els músculs transversos profund i superficial del perineu.

SÒL PELVIÀ: sistema neuromuscular del nervi pudend: diafragma 
urogenital

Múscul transvers 
profund del perineu

Símfisi 
del pubis

Tuberositat 
isquiàtica

Centre 
tendinós Os còccix

Múscul transvers 
superficial del 
perineu

Branca de l’os 
isqui

Acetàbul

Hiat urogenital

Branca de 
l’os pubis

1. Múscul transvers profund del perineu

Origen:   branca inferior de l’os pubis, branca de l’os isqui.
Inserció: paret de la vagina o de la pròstata, centre tendinós.
Innervació: nervi pudend (S2-4).

2. Múscul transvers superficial del perineu
Origen:    branca de l’os isqui.
Inserció:  centre tendinós.
Funció del diafragma urogenital: assegurar la posició dels òrgans de la pelvis,        
,                                                           mecanisme de tancament de la uretra.
Innervació:  nervi pudend (S2-4).



Els músculs orbiculars o cavernosos inclouen els músculs esfínter extern de l’anus, esfínter extern de la uretra, 
isquiocavernós i bulboesponjós.

SÒL PELVIÀ: sistema neuromuscular del nervi pudend: músculs orbiculars o 
cavernosos

Branca inferior 
de l’os pubis

Símfisi 
del 
pubis

Múscul esfínter 
extern de la uretra

Múscul 
isquiocavernó
s
Múscul 
bulboesponjós

Múscul 
esfínter extern 
de l’anus

Espiga 
ciàticaLligament 

sacrotuberós

Lligament 
sacroespinós

Centre tendinós

Lligament 
anococcigi

1. Múscul esfínter extern de l’anus

Discorre des del centre tendinós dorsalment cap al lligament anococcigi (circunda 
l’anus).
Funció: tanca l’anus.
Innervació: nervi pudend (S2-4).

2. Múscul esfínter extern de la uretra

Desdoblament del múscul transvers prufund del perineu (circumda la 
uretra)
Funció: tanca la uretra.
Innervació: nervi pudend (S2-4).

3. Múscul bulboesponjós

En la dona, discorre des del centre tendinós ventralment cap al clítoris (en l’home, 
fins al rafe del penis).
Funció: en la dona estreny l’orifici vaginal, en l’home envolta el cos esponjós del 
penis.
Innervació:  nervi pudend (S2-4).

4. Múscul isquiocavernós

Origen: branca de l’os isqui.
Inserció: pilar del penis/pilar del clítoris.
Funció: bombejar sang cap al cos cavernós del penis o del clítoris.
Innervació: nervi pudend (S2-4).



Els músculs del sistema neuromuscular del nervi pudend están innervats pel nervi pudend (S2 a S4). 

SÒL PELVIÀ: sistema neuromuscular del nervi pudend

Múscul obturador intern

Conducte pudend a la fàscia 
de l’obturador intern

Nervi rectal inferior

Nervi dorsal del penis

Múscul 
coccigi

Lligament 
sacroespinós

Nervi pudend

Múscul elevador 
de l’anus

Nervi perineal

Branques motores per al múscul 
esquelètic del triangle urogenital

Nervi escrotal posterior



Pelvis masculina

SÒL PELVIÀ: sistemes neuromusculars de la nansa coccígia i del 
pudend

Bufeta 
urinària

Pròstata Conducte ejaculador Ampul·la del conducte 
deferent

Os sacre

Recte, ampul·la 
rectal

Múscul elevador de l’anus

Lligament anococcigi

Múscul esfínter intern de 
l’anus

Múscul esfínter extern 
de l’anus

Anus

Glàndula bulbouretral 
(Glàndula de Cowper)

Cos esponjós Múscul 
bulboesponjós

Escrot

Gland del penis

Uretra, porció esponjosa

Cos cavernós

Uretra, porció membranosa

Múscul transvers profund del 
perineu

Uretra, porció prostàtica

Símfisi del pubis



Pelvis femenina

SÒL PELVIÀ: sistemes neuromusculars de la nansa coccígia i del 
pudend

Ovari

Lligament redó de 
l’úter

Cavitat uterina

Uretra

Bufeta urinària

Símfisi del pubis

Úter

Clítoris

Múscul esfínter extern  de la 
uretra

Vestíbul vaginal

Ovari 5a vèrtebra 
lumbar

Os sacre

Urèter

Fons del sac rectouterí

Porció uterina

Recte, ampul·la rectal

Múscul elevador 
de l’anus

Múscul esfínter intern 
de l’anus

Múscul esfínter extern 
de l’anus

Vagina Múscul transvers 
profund

Trompa uterina
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SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI CIÀTIC: musculatura 
isquiotibial -Les fibres del nervi ciàtic sorgeixen de les arrels L4-L5 (que formen el 

tronc lumbosacre) més S1-S2-S3.
Tronc simpàtic

Branques comunicants grises

Nervis 
esplàncnics 
pèlvics (tall) 
(parasimpàtics 
per al plexe 
hipogàstric 
inferior [pèlvic])

Nervis 
esplàncnics 
sacres (tall) 
(parasimpàtics 
per al plexe 
hipogàstric 
inferior 
[pèlvic])

Nervis esplàncnics pèlvics 
(tallats) (parasimpàtics per al 
plexe hipogàstric inferior 
[pèlvic])

Tronc lumbosacre

Múscul psoes major

Artèria i nervis glutis superiors

Nervi obturador

Múscul ilíac

Artèria glútia inferior

Nervi del quadrat femoral

Nervi de l’obturador intern

Nervi pudend

Múscul obturador intern

Múscul piriforme

Múscul isquiococcigi

Nervi  del múscul elevador de l’anus

Múscul elevador de l’anus

Topografia: visió medial i lleument anterior d’una 
hemisecció de la pelvis

Tronc lumbosacre

Branques comunicants grises

Nervi coccigi

Nervi anococcigi

Branca perineal del 4t nervi sacre

Nervi de l’elevador de l’anus i músculs 
isquiococcigis

Nervi pudend

Nervi cutani perforant

Nervi femorocutani posterior
Nervi de l’obturador intern (i bessó superior)

Nervi del quadrat femoral (i bessó inferior)

Nervi ciàtic

Nervi tibial

Nervi peroneal 
comú

Nervi del piriforme

Nervi gluti inferior

Nervi gluti superior

Branca superior del pubis

Artèria púdica interna



-Abandona l’interior de la pelvis per 
l’orifici ciàtic major, al costat del 
nervi femorocutani posterior, 
l'artèria glútia inferior i els vasos 
pudends interns i el nervi pudend 
(per l’espai infrapiriforme).

-A la regió glútia, el nervi ciàtic es 
relaciona amb els músculs bessons 
(superior i inferior), el múscul 
obturador intern, el múscul quadrat 
femoral i el múscul gluti major.

SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI CIÀTIC: musculatura 
isquiotibial

Múscul gluti major

Múscul gluti inferior

Nervi ciàtic

Nervi, artèria i vena 
glutis inferiors

Nervi 
femorocutani 

posterior

Foramen ciàtic major, 
porció infrapiriforme 

(foramen infrapiriforme)

Nervi pudend, branques 
perineals

Múscul obturador intern

Lligament sacrotuberós

Tuberositat isquiàtica

Nervi femorocutani posterior, branques 
perineals

Múscul adductor major

Múscul gràcil

Múscul semimembranós Múscul bíceps femoral, cap 
llarg

Múscul semitendinós 

Nervi femorocutani 
posterior

Múscul adductor major

Nervi ciàtic

Múscul gluti major

Múscul quadrat femoral

Artèria satèl·lit del nervi 
ciàtic

Múscul bessó inferior

Múscul obturador intern

Múscul bessó superior

Artèria, vena i nervi glutis 
superiors al foramen ciàtic 
major, porció 
suprapiriforme (foramen 
suprapiriforme)

Múscul gluti mitjà



- A la cara posterior de la cuixa, el nervi ciàtic 
discorre entre els músculs semimembranós i 
semitendinós i el múscul bíceps femoral, i queda per 
davant del múscul adductor major.

- Al llarg del recorregut se’n deriven: 

- branques motores (per al múscul semitendinós, 
múscul semimembranós, múscul bíceps femoral i 
porció recta del múscul adductor major);

- branques vasculars;

- branques articulars (per al maluc i el genoll).

- A l’angle superior de la fossa poplítia, el nervi ciàtic 
es divideix en dos troncs: el nervi tibial i el nervi 
peroneal comú.

SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI CIÀTIC: musculatura 
isquiotibial

Múscul adductor 
major

Múscul bíceps 
femoral, cap llarg

Múscul gràcil

Múscul 
semitendinós

Hiat adductor

Vasos poplitis

Múscul 
semimembranós

Nervi cutani sural 
medial

Múscul gastrocnemi

Nervi cutani sural 
lateral

Múscul bíceps 
femoral, cap llarg

Nervi peroneal 
comú

Tracte iliotibial

Múscul bíceps 
femoral, cap curt

Artèria perforant III

Artèria perforant II

Múscul adductor 
major

Artèria perforant I

Nervi peroneal comú

Fossa poplítia

Múscul bíceps 
femoral i el tendó 

corresponent 

Cap del peroné

Cap lateral del 
múscul gastrocnemi

Múscul 
semimembranós

Vena poplítia

Artèria poplítia

Nervi tibial

Tendó del 
semitendinós

Cap medial del 
múscul gastrocnemi

Travessa la fàscia 
profunda



El sistema neuromuscular del nervi ciàtic estén el maluc i flexiona el genoll: es considera fonamental en la fase 
preparatòria de la marxa, encara que també actua per a córrer i saltar. En posició estàtica estabilitza les 
articulacions del maluc i del genoll (transformació en bloc rígid).

SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI CIÀTIC: musculatura 
isquiotibial



SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI CIÀTIC: musculatura 
isquiotibial

Nervi Múscul innervat Branques cutànies
Ciàtic
L4-S3

Semitendinós
Semimembranós
Bíceps femoral: caps curt i llarg
Adductor major (part medial)

Nervi femorocutani posterior

Nervi femorocutani 
posterior (S1, 2, 3)

Nervi ciàtic (L4, 5, S1, 2, 3)

Innervació cutània

Nervi peroneal 
comú

Nervis clunis 
inferiors

Branques perineals

Divisió tibial del 
nervi ciàtic

Cap llarg del múscul 
bíceps femoral (tallat)

Múscul adductor major 
(també parcialment innervat 

pel nervi obturador)

Múscul semitendinós

Múscul semimembranós

Nervi tibial

Branca articular

Branca articular

Cap llarg del múscul 
bíceps femoral 
(tallat)

Cap llarg del 
múscul bíceps 
femoral 

Cap curt del múscul 
bíceps femoral

Divisió peroneal comuna del 
nervi ciàtic

Forat ciàtic major

Nervi femorocutani 
posterior



semitendinós i semimembranós

SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI CIÀTIC: musculatura 
isquiotibial

ciático, L5-S2

ciático, L5-S2

Os sacre

Os isqui

Cap 
comú

Múscul 
semitendinós

Línia aspra

Múscul bíceps 
femoral, cap curt

Múscul bíceps 
femoral, cap 
llarg

Múscul 
semimembranós

Múscul popliti

Còndil medial de 
la tíbia

Membrana interòssia de la 
cama

Múscul semitendinós

Múscul bíceps femoral, 
cap llarg

Branques musculars

Lligament 
sacrotuberós

Nervi ciàtic

Múscul adductor 
major (part 
medial)

Múscul bíceps femoral, 
cap curt

Fossa poplítia

Múscul semimembranós

2. Múscul semimembranós

pota d’ànec profunda (còndil medial de la tíbia, lligament popliti oblic, fàscia del múscul popliti).
-Articulació del maluc: extensió, estabilització de la pelvis en el pla sagital.
-Articulació del genoll: flexió i rotació interna.
nervi ciàtic (L5-S2).

tuberositat isquiàtica.Origen:
Inserció:
Funció:

Innervació:

Origen:

Inserció:

Funció:

Innervació:

3. Múscul semitendinós

tuberositat isquiática i lligament sacrotuberós (cap comú amb el cap llarg del múscul bíceps 
femoral).

medial a la tuberositat tibial a la pota d’ànec superficial (conjuntament amb els tendons dels 
músculs gràcil i sartori).
-Articulació del maluc: extensió, estabilització de la pelvis en el pla sagital.
-Articulació del genoll: flexió i rotació interna.
nervi ciàtic, L5-S2

Tíbia



bíceps femoral

SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI CIÀTIC: musculatura 
isquiotibial

ciático, L5-S2 (cabeza larga)

Origen:

Inserció:
Funció:

Innervació:

-Cap llarg: tuberositat isquiática, lligament sacrotuberós (cap comú amb el múscul semitendinós).
-Cap curt: llavi lateral de la línia aspra al terç mitjà del fèmur.
cap del peroné.
-Articulació del maluc (cap llarg): extensió, estabilització de la pelvis en el pla sagital.
-Articulació del genoll (totalitat del múscul): flexió i rotació externa.

-Nervi ciàtic (L5-S2) (cap llarg).
-Nervi peroneal comú (L5-S2) (cap curt).

1. Múscul bíceps femoral

Espina ciàtica

Trocànter major

Trocànter menor

Tuberositat glútia

Lligament 
sacrotuberós

Tuberositat 
isquiàtica

Múscul 
semitendinós

Múscul 
semimembranós

Pota d’ànec 
profunda

Múscul popliti

Pota d’ànec 
superficial

Cap del peroné

Múscul bíceps 
femoral, cap llarg

Múscul bíceps 
femoral, cap curt

Os 
isqui

Cap comú

Múscul 
semitendinós

Múscul 
semimembranós

Còndil medial de 
la tíbia

Múscul popliti

Membrana interòssia 
de la cama

Múscul bíceps femoral, 
cap llarg

Múscul bíceps femoral, 
cap curt

Línia aspra

Os sacre

Lligament 
sacrotuberós

Branques 
musculars

Múscul bíceps 
femoral, cap llarg

Múscul 
semitendinós

Múscul 
semimembranós

Fossa poplítia

Múscul bíceps 
femoral, cap curt

Múscul adductor 
major (part 
medial)

Nervi ciàtic

Cresta 
intertrocanteriana

Tíbia Tíbia



Porció recta de 
l’adductor major

SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI CIÀTIC: musculatura 
isquiotibial

ciático, L4-5

Origen:
Inserció:

Funció:

Innervació:

regió inferior de l’os pubis, regió de l’os isqui i tuberositat isquiática.
-Porció profunda (“inserció carnosa”): llavi medial de la línia aspra.
-Porció superficial (“inserció tendinosa”): epicòndil medial del fèmur.
-Adducció, rotació externa i extensió de l’articulació del maluc (a través de les insercions tendinoses, rotació 
interna en l’articulació del maluc).
-Estabilització de la pelvis en els plans frontal i sagital.
-Porció profunda: nervi obturador, L2-4.
-Porció superficial: nervi ciàtic, L4-4.

5. Múscul adductor major

Múscul 
ilíac

Múscul 
sartori

Múscul recte 
femoral

Múscul gluti 
menor

Múscul vast 
lateral

Múscul 
adductor 

mínim
Múscul vast 

medial

Múscul vast 
intermedi

Múscul 
articular del 

genoll

Tracte 
iliotibial

Múscul 
quàdriceps 

femoral

Múscul 
semitendinós

Múscul sartori

Múscul gràcil

Múscul semimembranós

Tubercle de 
l’adductor

Intersecció tendinosa 
del múscul adductor 
major

Hiat adductor

Múscul adductor 
major

Múscul quadrat 
femoral

Múscul adductor curt

Múscul adductor llarg

Múscul gràcil

Múscul obturador 
extern

Múscul pectini

Múscul 
psoes 
major

Múscul 
bíceps 
femoral, cap 
curt

Múscul vast 
lateral

Múscul vast 
intermedi

Múscul 
adductor 
major

Múscul gluti 
major

Múscul 
quadrat 
femoral

Músculs 
glutis mitjà i 
menor

Múscul recte femoral

Múscul gluti menor

Múscul tensor de la 
fàscia lata

Múscul gluti mitjà

Múscul gluti major

Múscul bíceps 
femoral (cap llarg) i 

múscul semitendinós

Múscul 
semimembranós

Múscul obturador 
intern

Múscul bessó 
inferior

Múscul bessó 
superior

Hiat adductor

Múscul gastrocnemi, 
caps medial i lateral

Múscul 
semimembranós

Múscul iliopsoes



SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI CIÀTIC: musculatura 
isquiotibial Músculs posteriors de la cuixa

1  Bíceps femoral (cao llarg)
2  Bíceps femoral (cap curt)
3  Semitendinós
4  Semimebranós

Altres músculs i estructures
5  Gluti major
6  Gluti menor
7  Piriforme
8  Bessó superior
9  Obturador intern
10  Bessó inferior
11  Quadrat femoral
12  Aductor menor
13  Aductor majorç
14  Diafragma pelvià
15  Gràcil
16  Gastronèmi
17  Lligament sacrotuberos
18  Tracte ilitibial
19  Ili

Músculs de la regió glútia i cuixa
Visió posterior, el gluti major s'ha retirat a la esquerra



•  El nervi tibial sorgeix de l’angle superior de la fossa 
poplítia per divisió del nervi ciàtic en dos troncs: el nervi 
tibial mateix i el nervi peroneal comú.

•  El nervi tibial descendeix verticalment per la fossa 
poplítia, al costat del paquet vascular popliti. Durant el 
trajecte per aquesta regió posterior del genoll, el nervi 
tibial dona branques motores per al grup muscular 
superficial de la regió posterior de la cama.

SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI TIBIAL: L4-S3

Múscul 
semitendinós

Múscul gràcil

Artèria i vena poplíties

Múscul 
semimembranós

Branques musculars 
(nervi tibial)

Múscul gastrocnemi, 
cap medial

Nervi cutani sural 
medial

Nervi cutani sural 
lateral

Múscul 
gastrocnemi, cap  
lateral

Nervi peroneal 
comú

Tracte iliotibial



•  El nervi tibial arriba a la cara posterior de la cama passant a 
través de l'arc tendinós del soli, per a discórrer pel compartiment 
profund, entre el grup muscular superficial i el profund.

•  Descendeix verticalment, al costat del paquet vascular tibial 
posterior, pel compartiment profund de la cara posterior de la cama, i 
dona lloc a branques motores per al grup muscular profund.

•  Finalment, el nervi tibial abandona la cara posterior de la cama 
passant pel canal retromal·leolar medial o túnel del tars, a l’eixida del 
qual es divideix en els nervis plantars medial i lateral.

SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI TIBIAL: L4-S3

Túnel 
del tars

Calcani

Retinacle flexor

Astràgal Nervi tibial

Tendó del 
flexor llarg del 

dit gros

Tendó flexor 
llarg dels dits

Tendó del tibial 
posterior

Pols de l’artèria 
tibial posterior a 
mitjan camí entre 
el taló i el mal·lèol 
medial Retinacle flexor

Mal·lèol medial

Múscul flexor 
llarg del dit 

gros

Múscul flexor 
llarg dels dits

Arc tendinós del 
múscul soli

Múscul 
gastrocnemi

Múscul 
semimembranós

Múscul gràcil

Múscul 
semitendinós

Xarxa calcània

Tendó calcani

Mal·lèol lateral

Múscul peroneal 
llarg

Branca perforant
Branca comunicant Artèria 

peroneal

Múscul peroneal 
curt

Múscul soli

Artèria i vena 
poplíties

Múscul popliti

Nervi peroneal 
comú

Tíbia

Artèria tibial 
posterior



•  Durant el trajecte per la regió posterior del genoll, per la fossa 
poplítia, el nervi tibial rep les fibres cutànies que formen el nervi sural 
medial.
•  De la mateixa manera, durant el trajecte pel canal 
retromal·leolar medial, el nervi tibial rep les fibres cutànies del nervi 
calcani medial.

SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI TIBIAL: L4-S3

Nervi cutani dorsal 
del peu

* En compte de 
“peroneal”, se’n 
pot dir també 
“fibular”

Branca comunicant

Múscul gastrocnemi, 
cap medial

Múscul gastrocnemi, 
cap lateral

Nervi cutani sural 
lateral

Nervi cutani sural 
medial

Nervi peroneal* 
comú

Nervi tibial, 
branca calcània 

medial

Nervi safè

Fàscia crural, 
(vora de secció) 

Múscul 
semimembranós

Múscul 
semitendinós



SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI TIBIAL: L4-S3
•  Durant el trajecte per la regió posterior del genoll, per la fossa poplítia, el nervi tibial rep les fibres 
cutànies que formen el nervi sural medial.

•  De la mateixa manera, durant el trajecte pel canal retromal·leolar medial, el nervi tibial rep les fibres 
cutànies del nervi calcani medial.

Nervis plantars 
medial i lateral

Branques calcànies 
medials

Nervi tibial

Múscul soli

Nervi sural

Múscul 
gastrocnemi

Nervi cutani sural 
medial

Múscul plantar

Branca articular

Nervi tibial

Múscul 
semimembranós

Múscul semitendinós

Múscul adductor 
major (també 

parcialment innervat 
pel nervi obturador)

Cap llarg del múscul 
bíceps femoral (tall)

Divisió tibial del nervi 
ciàtic

Branques perineals

Nervis clunis inferiors

Nervi femorocutani 
posterior (S1, 2, 3)

Nervi ciàtic (L4, 5, S1, 2, 3)

Forat ciàtic major

Nervi cutani dorsal 
lateral

Branques calcànies 
laterals

Del nervi ciàtic

Nervi peroneal 
comú via nervi 
cutani sural lateral

Nervi cutani sural 
medial

Nervi peroneal 
superficial

Nervi sural

Nervi tibial 
via 
branques 
calcànies 
medials

Branca 
comunicant sural

Nervi cutani sural 
lateral

Branca articular

Nervi peroneal 
comú

Cap llarg del 
múscul bíceps 
femoral (tallat)

Nervi 
femorocutani 
posterior

Cap curt del múscul 
bíceps femoral Innervació cutània

Divisió peroneal comuna 
del nervi ciàtic



Aquest sistema neuromuscular contribueix al manteniment de l’equilibri, tant en 
posició estàtica com en moviment (marxa, salt, cursa...).

SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI TIBIAL



Nervi Múscul innervat Branques sensitives
tibial
L4-S3

Tríceps sural
Plantar
Popliti
Tibial posterior
Flexor llarg dels dits
Flexor llarg del 1r dit

Nervi cutani sural medial  nervi sural
Branques calcànies laterales
Branques calcànies medials
Nervi cutani dorsal lateral

SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI TIBIAL: L4-S3

Nervi cutani sural 
medial

Branques calcànies medials

Branca comunicant 
peroneal

Nervi cutani dorsal 
lateral

Branques calcànies 
laterals

Nervis digitals plantars 
propis



SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI TIBIAL: compartiment 
superficial 
Tríceps sural: gastrocnemi i soli
plantar

Os metatarsià I, base

Os navicular

Astràgal

Mal·lèol 
medial

Tendó del 
múscul 
plantar

Múscul 
soli

Múscul 
gastrocnemi, cap 

medial

Múscul 
gastrocnemi, cap 

lateral

Epicòndil medial del 
fèmur

Fèmur

Epicòndil lateral del 
fèmur

Tendó calcani

Mal·lèol 
lateral

Tuberositat 
calcània

Articulació 
inferior del 

turmell

Astràgal

Articulació 
superior del 

turmell

Calcani

Tendó calcani

Múscul 
gastrocnemi, 
cap lateral

Múscul 
gastrocnemi, 
cap medial

Múscul soli 
Tendó del 
múscul 
plantar

Arc 
tendinós 

del múscul 
soli

Còndil 
medial de 

la tíbia

Múscul 
gastrocnemi, 

cap medial

Múscul gastrocnemi, cap 
lateral

Cap del peroné

Origen:

Inserció:
Funció:

Innervació:

-Múscul soli: cara dorsal del cap i el coll del peroné; a través de l’arc tendinós està fixada a 
la línia del múscul soli de la tíbia.
-Múscul gastrocnemi: cap medial --epicòndil medial del fèmur;
                           cap lateral --epicòndil lateral del fèmur.

A través de tendó d’Aquil·les (tendó calcani) a la tuberositat calcània.
- Articulació Superior del turmell: flexió plantar.
- Articulació inferior del turmell: inversió (supinació).
- Articulació del genoll: flexió (múscul gastrocnemi).

nervi tibial (S1-2)

Origen:
Inserció:
Funció:

Innervació:

proximal respecte al cap lateral del múscul gastrocnemi.
a través del tendó d’Aquil·les a la tuberositat calcània.
poc significativa a causa del diàmetre transversal fisiològic reduït (evita la compressió dels 
vasos tibials posteriors, a l’efectuar la flexió del genoll).

nervi tibial (S1-2)



SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI TIBIAL: compartiment profund
Tibial posterior
Flexor llarg dels dits
Flexor llarg del dit gros

membrana interòssia de la cama, vores adjacents de la tíbia i del peroné.

tuberositat de l’os navicular, ossos cuneïformes medial, intermedi i 
lateral, bases dels ossos metatarsians II-IV.

- Articulació superior del turmell: flexió plantar.
- Articulació inferior del turmell: inversió (supinació).
- Tensió de voltes transversals i longitudinal del peu.
nervi tibial (L4-S1).

Origen:

Inserció:

Funció:

Innervació:

Origen:
Inserció:
Funció:

Innervació:

2. Múscul flexor llarg dels dits

terç mitjà de la cara posterior de la tíbia.
bases de les falanges distals II-V.
- Articulació superior del turmell: flexió plantar.
- Articulació inferior del turmell: inversió (supinació).
- Articulacions metatarsofalàngiques proximals i distals dels dits 2 i 5: flexió 
plantar.

nervi tibial (L5-S2).

3. Múscul flexor llarg del dit gros

Origen:

Inserció:
Funció:

Innervació:

dos terços distals de la cara posterior del peroné, parts adjacents de la 
membrana interòssia de la cama.

base de la falange distal del dit gros.
- Articulació superior del turmell: flexió plantar.
- Articulació inferior del turmell: inversió (supinació).
- Articulacions metatarsofalàngica i interfalàngica del dit gros: flexió 
plantar.
- Tensió de la volta longitudinal medial del peu.

nervi tibial (L5-S2).

Cap del peroné

Múscul flexor llarg del 
dit gros

Tuberositat calcània

Mal·lèol lateral 

Tendons del múscul 
flexor llarg dels dits

Tendó del múscul 
flexor llarg del 

dit gros

Tendó del múscul 
tibial posterior

Mal·lèol medial

Múscul flexor 
llarg dels dits

Línia del 
múscul soli

Còndil medial 
de la tíbia



SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI TIBIAL: 
compartiment profund 

Popliti

  múscul poplíteo
Origen:   Cóndilo lateral del fèmur.
Inserción:   Cara posterior de la tíbia (por encima del 
músculsóleo).
Función:   Flexión y rotación interna de la rodillArtèria

   Estabilización de la rodillArtèria
Innervación:   nervi tibial (L5-S2). 

Múscul popliti

Artèria inferior 
medial del genoll

Tendó del múscul 
semimembranós

Tendó del múscul 
semimembranós

Lligament popliti 
oblic

Bossa del múscul 
semimembranós

Artèria mitjana 
del genoll

Bossa 
subtendinosa 

del múscul 
gastrocnemi

Múscul 
gastrocnemi, 

cap medial

Múscul 
semitendinós

Múscul 
semimembranós

Múscul 
gràcil

Artèria i vena 
poplíties Nervi 

ciàtic

Múscul bíceps 
femoral, cap 
llarg

Múscul bíceps 
femoral, cap 
curt

Nervi 
peroneal 
comú

Artèria superior 
medial del genoll

Artèria superior 
lateral del genoll

Múscul 
gastrocnemi, cap 
lateral

Artèria inferior 
lateral del genoll

Artèria 
recurrent tibial 
posterior

Tendó del 
múscul plantar

Múscul 
soli

Múscul 
gastrocnemi

Múscul 
popliti

Còndil medial de 
la tíbia

Membrana 
interòssia de la 
cama

4. Múscul popliti
Origen:
Inserció
Funció:

Innervació:

còndil lateral del fèmur.
cara posterior de la tíbia (per sobre del múscul soli).
- Flexió i rotació interna del genoll.
- Estabilització del genoll.
nervi tibial (L5-S2).

Tíbia



SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI TIBIAL
Músculs posteriors de la cama
1  Tibial posterior
2  Flexor llarg dels dits
3  Flexor llarg del dit grós
4  Popliti
5  Plantar
6  Soli
7  Gastronémi

Altres músculs i estructures
8  Peroneo curt
9  Peroneo llarg (tendó comú)
10  Flexor curt dels dits
11  Abductor del dit grós
12  Flexor curt del dir gros
13  Abductor de quint dit
14  Tendó calcani
15  Peroné

Músculs superficials de la cama Mùsculs profunds de la cama
Visió posterior Visió posterior
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SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI PERONEAL COMÚ: L4, L5, S1, S2

-El nervi peroneal comú porta fibres 
de les arrels L4-L5 (que formen el 
tronc lumbosacre) més S1-S2.

Plexe 
sacre

Plexe sacre

Plexe lumbar

Plexe coccigi

Tronc simpàtic

Nervi peroneal 
comú

Nervi peroneal 
comú 
(L4,5,S1,2)

Tronc lumbosacre

Nervi del quadrat 
femoral (i bessó 
inferior) (L4,5,S1)

Nervi de l’obturador 
intern (i bessó 
superior) (L5, S1, 2)

Nervi gluti superior 
(L4,5,S1)

Nervi del piriforme (S1,2)

Nervi obturador (L2, 3, 4)

Nervi obturador accessori 
(L3, 4) (inconstant)

Nervi gluti inferior (L5, S1, 2)

Nervi femoral (L2, 3, 4)

Nervi ciàtic

Nervi 
ciàtic

Nervi pudend (S2, 3, 4)

Nervi femorocutani 
posterior (S1, 2, 3)

Nervi tibial 
(L4,5,S1,2,3)

Nervi 
femorocutani 
posterior

Tronc 
lumbo-
sacre

Nervi gluti 
superior

Nervi gluti 
inferior

Nervi ciàtic

Nervi tibial

Nervi 
femorocutani 
posterior

Nervi 
pudend

Plexe coccigi

Nervi 
coccigi



Sorgeix de l’angle superior de la fossa poplítia, al dividir-se el nervi ciàtic en dos troncs: el 
nervi tibial i el nervi peroneal comú.

SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI PERONEAL COMÚ: L4, L5, S1, S2

Nervi peroneal comú

Fossa poplítia

Múscul bíceps femoral i 
tendó

Cap del peroné

Cap lateral del múscul 
gastrocnemi

Múscul 
semimembranós

Vena poplítia

Artèria poplítia

Nervi tibial

Tendó del 
semitendinós

Cap medial del múscul 
gastrocnemi

Travessa la fàscia 
profunda

Vena safena menor



El nervi peroneal 
comú segueix el 
tendó del múscul 

bíceps femoral fins 
arribar al cap del 
peroné. En aquest 
tram s’incorpora el 
nervi cutani sural 

lateral

SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI PERONEAL COMÚ: L4, L5, S1, S2

Nervi peroneal comú

Múscul bíceps femoral

Nervi cutani 
sural lateral

Nervi cutani 
sural medial

Nervi tibial

Artèria i vena 
poplíties

Tracte iliotibial

Branques 
musculars (nervi 
tibial)

Múscul plantar



SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI PERONEAL COMÚ: L4, L5, S1, S2

El nervi peroneal 
comú segueix el 
tendó del múscul 

bíceps femoral fins 
arribar al cap del 
peroné. En aquest 
tram s’incorpora el 
nervi cutani sural 

lateral.



El nervi peroneal comú rodeja 
el cap del peroné per fora i es 
d i v i d e i x  e n  b r a n q u e s 
terminals:

- el nervi peroneal superficial 
es dirigirà a la cel·la lateral 
de la cama, donarà branques 
moto re s  pe r  a l s  múscu l s 
peronea l s  ( l l a rg  i  cu r t )  i 
arreplegarà la sensibilitat de 
la regió anterolateral de la 
cama, de la cara dorsal del 
peu i dels dits (excepte del 
primer espai interdigital);

- el nervi peroneal profund es 
dirigirà a la cel·la anterior de 
la cama per a innervar e l 
múscul tibial anterior i els 
músculs extensors (llarg i curt), 
i acabarà en dues branques 
cutànies per a la  pel l  del 
primer espai interdigital.

SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI 
PERONEAL COMÚ: L4, L5, S1, S2 Nervi peroneal 

comú (per 
transparència)

Nervi peroneal comú 
(L4, 5, S1, 2)

Nervi peroneal profund

Nervi peroneal 
superficial

Innervació cutània

Tendó del bíceps femoral

Cap del peroné

Múscul peroneal llarg 
(tall)

Múscul peroneal llarg

Múscul peroneal curt

Branques del nervi 
cutani sural lateral

Nervi cutani dorsal medial

Nervi cutani dorsal 
intermedi

Nervi cutani dorsal lateral 
(branca del nervi sural)

Retinacle extensor inferior 
(tall parcial)

Nervis digitals dorsals

Nervi cutani sural lateral (per 
transparencia)

Branques articulars

Nervi articular recurrent

Múscul extensor llarg dels dits (tall)

Múscul tibial anterior

Múscul extensor llarg 
dels dits

Múscul extensor llarg 
del dit gros

Nervi cutani sural 
lateral

Nervi peroneal 
superficial

Nervi 
peroneal 
profund

Branca lateral del nervi 
peroneal profund per als 
músculs

Extensor curt del dit gros

Extensor curt dels dits

Branca medial 
del nervi 
peroneal profund

Nervi sural via 
branca cutània dorsal 
lateral



L’actuació global d’aquests sistemes du a terme la quarta fase de la marxa: alçar la punta del 
peu per tal d’evitar que s’arrossegue i flexionar dorsalment el peu preparant el taló per a tocar 
terra.

SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI PERONEAL COMÚ: L4, L5, S1, S2



SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI PERONEAL COMÚ: nervis peroneals 
superficial i profund

Nervi Múscul innervat Branques cutànies

Peroneal comú 
L4-S2

Nervi cutani sural lateral

Peroneal superficial Peroneal llarg
Peroneal curt

Nervi cutani dorsal medial del peu
Nervi cutani dorsal intermedi del peu

Peroneal profund Tibial anterior
Extensor llarg dels dits
Extensor llarg del 1r dit
Extensor curt dels dits
Extensor curt del 1r dit

Nervi cutani digital lateral del 1r dit
Nervi cutani digital medial del 2n dit

Nervi peroneal 
comú (per 
transparència)

Nervi peroneal comú 
(L4, 5, S1, 2)

Nervi peroneal profund

Nervi peroneal 
superficial

Tendó del bíceps femoral

Cap del peroné

Múscul peroneal 
llarg (tall)

Múscul peroneal llarg

Múscul peroneal curt

Branques del nervi 
cutani sural lateral

Nervi cutani dorsal medial

Nervi cutani dorsal 
intermedi

Nervi cutani dorsal lateral 
(branca del nervi sural)

Retinacle extensor inferior 
(tall parcial)

Nervis digitals dorsals

Nervi cutani sural lateral (per 
transparència)

Branques articulars

Nervi articular recurrent

Múscul tibial anterior

Múscul extensor llarg 
dels dits

Múscul extensor llarg 
del dit gros

Nervi cutani 
sural lateral

Nervi peroneal 
superficial

Nervi 
peroneal 
profund

Branca lateral del nervi peroneal 
profund per als músculs

Extensor curt del dit gros

Extensor curt dels dits

Branca medial del 
nervi peroneal 
profund

Nervi sural via 
branca cutània 
dorsal lateral

Innervació cutània

Múscul extensor llarg dels dits (tall)

Nervi peroneal 
comú

Branca 
articular

Nervi cutani sural 
lateral

Branca 
comunicant 
sural

Branques 
calcànies 
laterals

Nervi cutani 
dorsal lateralNervis plantars 

medial i lateral

Branques 
calcànies medials

Nervi tibial

Múscul soli

Nervi sural

Nervi tibial

Múscul gastrocnemi

Múscul plantar

Múscul semimembranós

Nervi cutani 
sural medial

Branca articular



SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI PERONEAL PROFUND
Múscul tibial 
anterior

(o flexión dorsal)

1. Múscul tibial anterior
Origen:        dos terços superiors del maluc lateral de la tíbia, membrana interòssia de la cama i part superior de
                       la fàscia crural superficial.
Inserció:      superfície medial i plantar de l'os cuneïforme medial, base medial de l'os metatarsià I.
Funció:        - Articulació superior del turmell: extensió (o flexió dorsal).
                       - Articulació inferior del turmell: inversió (supinació).
Innervació:  nervi peroneal profund (L4, 5).

Fèmur

Ròtula

Epicòndil 
medial

Còndil 
medial de 
la tíbia

Tuberositat 
tibial

Epicòndil 
lateral

Còndil 
lateral de 
la tíbia

Cap del 
peroné

Cos de la tíbia

Múscul tibial 
anterior

Múscul extensor 
llarg dels dits

Múscul extensor 
llarg del dit gros

Mal·lèol medialMal·lèol 
lateral

Tendons del 
múscul 
extensor llarg 
dels dits

Tendó 
del 
múscul 
extensor 
llarg del 
dit gros

Falanges distals I-V

Ròtula

Cap del peroné

Lligament 
rotular

Múscul peroneal 
llarg

Pla de tall de C

Múscul extensor 
llarg del dit gros

Múscul extensor 
llarg dels dits

Nervi peroneal 
superficial

Múscul peroneal 
curt

Retinacle inferior dels 
músculs  extensors

Nervi cutani 
dorsal lateral

Nervi cutani 
dorsal intermedi

Nervi cutani 
dorsal medial

Artèries 
metatarsianes 
dorsals

Múscul peroneal 
profund

Tendó del múscul 
extensor llarg del dit 
gros

Múscul extensor 
curt del dit gros

Mal·lèol medial

Artèria dorsal del peu

Múscul 
soli

Retinacle superior 
dels músculs  
extensors

Artèria i vena tibial 
anterior

Nervi peroneal 
profund

Branques 
musculars

Múscul tibial 
anterior

Múscul 
gastrocnemi

Pota d'oca superficial 
(tendons dels músculs  
sartori, gràcil i 
semitendinós)

Múscul 
bíceps 
femoral

Cap 
curt

Cap 
llarg

Nervi cutani 
sural lateral

Nervi 
peroneal 
comú

Cap del 
peroné

Nervi cutani 
sural lateral

Múscul 
gastrocnemi

Nervi cutani 
sural 
medial 
(nervi tibial)

Branca 
comunicant

Múscul 
soli

Nervi 
sural

Fàscia crural

Mal·lèol 
lateral

Branques 
calcánies 
laterals Nervi cutani 

dorsal lateral

Nervi peroneal 
profund, branca 
cutània

Nervi 
cutani 
dorsal 
intermedi

Nervi 
cutani 
dorsal 
medial

Nervi peroneal 
superficial

Múscul extensor llarg dels 
dits

Múscul tibial 
anterior

Múscul peroneal 
llarg

Nervi peroneal 
superficial

Nervi peroneal 
profund

Septe intermuscular 
crural anterior

Còndil lateral de la tíbia

Ròtula

Tracte iliotibial



SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI PERONEAL PROFUND

Múscul peroneal 
profund

Tendó del múscul 
extensor llarg del dit 
gros

Múscul extensor 
curt del dit gros

Mal·lèol medial

Artèria dorsal del peu

Múscul 
soli

Retinacle superior 
dels músculs  
extensors

Artèria i vena tibial 
anterior

Nervi peroneal 
profund

Branques 
musculars

Múscul tibial 
anterior

Múscul 
gastrocnemi

Pota d'oca superficial 
(tendons dels músculs  
sartori, gràcil i 
semitendinós)

Múscul 
bíceps 
femoral

Cap 
curt

Cap 
llarg

Nervi cutani 
sural lateral

Nervi peroneal 
comú

Cap del 
peroné

Nervi cutani 
sural lateral

Múscul 
gastrocnemi

Nervi cutani 
sural 
medial 
(nervi tibial)

Branca 
comunicant

Múscul 
soli

Nervi 
sural

Fàscia crural

Mal·lèol 
lateral

Branques 
calcànies 
laterals Nervi cutani 

dorsal lateral

Nervi peroneal 
profund, branca 
cutània

Nervi 
cutani 
dorsal 
intermedi

Nervi 
cutani 
dorsal 
medial

Nervi peroneal 
superficial

Múscul extensor llarg dels 
dits

Múscul tibial 
anterior

Múscul peroneal 
llarg

Nervi peroneal 
superficial

Nervi peroneal 
profund

Septe intermuscular 
crural anterior

Còndil lateral de la tíbia

Ròtula

Tracte iliotibial

Múscul extensor 
llarg dels dits

2. Múscul extensor llarg dels dits
Origen:        còndil lateral de la tíbia, cap del peroné, vora anterior del peroné i membrana interòssia de la
                       cama.
Inserció:      a través de quatre tendons a l’aponeurosi dorsal dels dits 2n-5è, bases de les falanges
                       distals dels dits 2n-5è.
Funció:        - Articulació superior del turmell: extensió dorsal.
                       - Articulació inferior del turmell: eversió (pronació).
                       - Articulacions metatarsofalàngiques i interfalàngiques proximals i distals dels dits 2n-5è: extensió
Innervació:  nervi peroneal profund (L4, S1)

Artèries 
metatarsianes 
dorsals

Nervi cutani 
dorsal medial

Nervi cutani 
dorsal intermedi

Nervi cutani 
dorsal lateral

Retinacle inferior dels 
músculs extensors

Múscul peroneal 
curt

Nervi peroneal 
superficial

Múscul extensor 
llarg dels dits

Múscul extensor 
llarg del dit gros

Pla de tall de C

Múscul peroneal 
llarg

Lligament 
rotular

Cap del peroné

Ròtula

Múscul tibial 
anterior

Cap del peroné

Fèmur

Tuberositat tibial
Múscul 
peroneal llarg

Múscul 
extensor llarg 
dels dits

Múscul extensor 
llarg del dit gros

Múscul 
peroneal curt

Múscul 
extensor curt 
del dit gros

Múscul 
extensor curt 
dels dits

Múscul tibial 
anterior

Múscul 
extensor llarg 
dels dits

Múscul 
tercer 
peroneal



SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI PERONEAL PROFUND

Múscul peroneal 
profund

Tendó del múscul 
extensor llarg del dit 
gros

Múscul extensor 
curt del dit gros

Mal·lèol medial

Artèria dorsal del peu

Múscul 
soli

Retinacle superior 
dels músculs  
extensors

Artèria i vena tibial 
anterior

Nervi peroneal 
profund

Branques 
musculars

Múscul tibial 
anterior

Múscul 
gastrocnemi

Pota d'oca superficial 
(tendons dels músculs  
sartori, gràcil i 
semitendinós)

Múscul 
bíceps 
femoral

Cap 
curt

Cap 
llarg

Nervi cutani 
sural lateral

Nervi peroneal 
comú

Cap del 
peroné

Nervi cutani 
sural lateral

Múscul 
gastrocnemi

Nervi cutani 
sural 
medial 
(nervi tibial)

Branca 
comunicant

Múscul 
soli

Nervi 
sural

Fàscia crural

Mal·lèol 
lateral

Branques 
calcànies 
laterals Nervi cutani 

dorsal lateral

Nervi peroneal 
profund, branca 
cutània

Nervi 
cutani 
dorsal 
intermedi

Nervi 
cutani 
dorsal 
medial

Nervi peroneal 
superficial

Múscul extensor llarg dels 
dits

Múscul tibial 
anterior

Múscul peroneal 
llarg

Nervi peroneal 
superficial

Nervi peroneal 
profund

Septe intermuscular 
crural anterior

Còndil lateral de la tíbia

Ròtula

Tracte iliotibial

Artèries 
metatarsianes 
dorsals

Nervi cutani 
dorsal medial

Nervi cutani 
dorsal intermedi

Nervi cutani 
dorsal lateral

Retinacle inferior dels 
músculs extensors

Múscul peroneal 
curt

Nervi peroneal 
superficial

Múscul extensor 
llarg dels dits

Múscul extensor 
llarg del dit gros

Pla de tall de C

Múscul peroneal 
llarg

Lligament 
rotular

Cap del peroné

Ròtula

Múscul tibial 
anterior

Cap del peroné

Fèmur

Tuberositat tibial
Múscul 
peroneal llarg

Múscul 
extensor llarg 
dels dits

Múscul extensor 
llarg del dit gros

Múscul 
peroneal curt

Múscul 
extensor curt 
del dit gros

Múscul 
extensor curt 
dels dits

Múscul tibial 
anterior

Múscul 
extensor llarg 
dels dits

Múscul 
tercer 
peroneal

Múscul extensor llarg del 1er dit3. Múscul extensor llarg del 1r dit
Origen:        terç mitjà de la cara medial del peroné, membrana interòssia de la cama.
Inserció:      aponeurosi dorsal del dit gros i base de la falange distal.
Funció:        - Articulació superior del turmell: extensió dorsal.
                       - Articulació inferior del turmell: participa en l'eversió i la inversió (pronació i supinació) 
en funció de la posició de partida del peu.
                       - Articulació metatarsofalàngica i interfalàngica del dit gros: extensió.
Innervació:  nervi peroneal profund (L5-S1).



Múscul peroneal 
anterior o tercer 

peroneal

SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI PERONEAL PROFUND
(3) Múscul tercer peroneal o peroneal anterior (separació del múscul extensor llarg dels 
dits)

Origen:        Vora anterior de la part distal del peroné.
Inserció:      Base de l'os metetarsià V.
Funció:        - Articulació superior del turmell: extensió (o flexió dorsal).
                       - Articulació inferior del turmell: eversió (pronació).
Innervació:  Nervi peroneal profund (L4-S1).

Múscul 
bíceps 
femoral, 
cap llarg

Múscul 
bíceps 
femoral, 
cap curt

Cap del 
peroné

Múscul peroneal 
curt

Mal·lèol lateral, 
peroné

Múscul 
peroneal 
llarg

Múscul 
peroneal 
curt

Múscul extensor 
llarg dels dits

Múscul tercer 
peroneal (variable)

Múscul extensor 
curt dels dits

Múscul extensor 
llarg del dit gros

Múscul extensor 
llarg dels dits

Múscul peroneal 
llarg

Múscul peroneal 
llarg

Múscul extensor 
llarg dels dits

Múscul extensor 
llarg del dit gros

Múscul tercer 
peroneal (variable)

Múscul extensor 
curt del dit gros

Múscul extensor 
llarg dels dits

Múscul extensor 
llarg del dit gros

Peroneal 
anterior

Extensor llarg 
del dit gros

Superfície inferior 
del cuneïforme i el 
metatarsià



SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI PERONEAL PROFUND
Múscul pedi:
- Múscul extensor curt dels dits
- Múscul extensor curt del 1er dit

1. Múscul extensor curt dels dits
Origen:        superfície dorsal del calcani.
Inserció:      aponeurosi dorsal dels dits 2n-4t i bases de les falanges mitjanes II-IV.
Funció:        extensió dorsal en les articulacions tarsometatarsianes i interfalàngiques proximals dels 
dits 2n-4t.
Innervació:  nervi peroneal profund (L5-S1).

2. Múscul extensor curt del 1r dit
Origen:        superfície dorsal del calcani.
Inserció:      aponeurosi dorsal del dit gros, base de la falange proximal del dit gros.
Funció:        extensió dorsal en l’articulació tarsometatarsiana del dit gros.
Innervació:  nervi peroneal profund (L5-S1).

Tendons del 
múscul extensor 
curt dels dits

Falange 
distal V

Falange 
media V

Falange 
proximal V

Ossos 
metatarsians 
I-V

Tendons del 
múscul 
extensor curt 
del dit gros

Múscul 
extensor curt 
del dit gros

Múscul 
extensor curt 
dels dits

Os cuneïforme 
medial

Os cuneïforme 
intermedi

Os navicular

Tuberositat 
de l'os 
metatarsià V

Calcani

Astràgal Tròclea astragalina

Múscul peroneal llarg

Múscul extensor llarg del dit gros
Múscul extensor llarg 
dels dits

Múscul peroneal curt

Múscul peroneal curt

Múscul extensor curt del dit gros

Múscul extensor curt 
dels dits

Múscul extensor llarg 
dels dits

Múscul extensor llarg del dit gros

Múscul tercer peroneal 
(variable)

Tuberositat de l'os metatarsià V

Múscul abductor del cinquè 
dit



SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI PERONEAL SUPERFICIAL
Múscul peroneal llarg 1. Múscul peroneal llarg

Origen:        cap del peroné, dos terços proximals de la cara lateral del peroné (una part al septe
                       intermuscular).
Inserció:      cara plantar de l'os cuneïforme medial, base de l'os metatarsià I.
Funció:         - Articulació superior del turmell: flexió plantar.
                        - Articulació inferior del turmell: eversió (pronació).
                        - Tensió de la volta plantar transversal.
Innervació:  nervi peroneal superficial (L5-S1).

Fèmur

Ròtula

Còndil lateral 
de la tíbiaCap del 

peroné

Cara lateral 
de la tíbia

Membrana 
interòssia 
de la cama

Múscul peroneal 
llarg

Múscul peroneal 
curt

Mal·lèol lateral
Calcani

Os cuboide

Tendó del 
múscul 
peroneal llarg

Tendó del 
múscul 
peroneal curt

Tuberositat de l’os 
metatarsià V

Múscul 
bíceps 
femoral

Cap 
curt

Cap 
llarg

Nervi cutani 
sural lateral

Nervi 
peroneal 
comú

Cap del 
peroné

Nervi cutani 
sural lateral

Múscul 
gastrocnemi

Nervi cutani 
sural medial 
(nervi tibial)

Branca 
comunicant

Múscul 
soli

Nervi 
sural

Fàscia crural

Mal·lèol 
lateral

Branques 
calcànies 

laterals

Nervi peroneal 
profund, branca 
cutània

Nervi cutani 
dorsal 
intermedi

Nervi 
cutani 
dorsal 
medial

Nervi peroneal 
superficial

Múscul extensor llarg dels 
dits

Múscul tibial 
anterior

Múscul peroneal 
llarg

Nervi peroneal 
superficial

Nervi peroneal 
profund

Septe intermuscular 
crural anterior

Còndil lateral de la tíbia

Ròtula

Tracte iliotibial

Nervi cutani 
dorsal lateral

Tendó del 
múscul 
peroneal llargOs cuboide

Os cuneïforme 
medial

Os metatarsià I



SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI PERONEAL SUPERFICIAL

Fèmur

Ròtula

Còndil lateral 
de la tíbiaCap del 

peroné

Cara lateral 
de la tíbia

Membrana 
interòssia 
de la cama

Múscul peroneal 
llarg

Múscul peroneal 
curt

Mal·lèol lateral
Calcani

Tendó del 
múscul 
peroneal llarg

Tendó del 
múscul 
peroneal curt

Tuberositat de l’os 
metatarsià V

Múscul 
bíceps 
femoral

Cap 
curt

Cap 
llarg

Nervi cutani 
sural lateral

Nervi 
peroneal 

comú
Cap del 
peroné

Nervi cutani 
sural lateral

Múscul 
gastrocnemi

Nervi cutani 
sural 

medial 
(nervi tibial)

Branca 
comunicant

Múscul 
soli

Nervi 
sural

Fàscia crural

Mal·lèol 
lateral

Branques 
calcànies 

laterals

Nervi peroneal 
profund, branca 
cutània

Nervi cutani 
dorsal 
intermedi

Nervi 
cutani 
dorsal 
medial

Nervi peroneal 
superficial

Múscul extensor llarg dels 
dits

Múscul tibial 
anterior

Múscul peroneal 
llarg

Nervi peroneal superficial

Nervi peroneal 
profund

Septe intermuscular 
crural anterior

Còndil lateral de la tíbia

Ròtula

Tracte iliotibial

Nervi cutani 
dorsal lateral

Os cuboide

Múscul peroneal curt 2. Múscul peroneal curt

Origen:        meitat distal de la cara lateral del peroné, una part al septe intermuscular.
Inserció:      tuberositat de l'os metatarsià V (ocasionalment a l’aponeurosi dorsal del 5è dit).
Funció:         - Articulació superior del turmell: flexió plantar.
                        - Articulació inferior del turmell: eversió (pronació).
Innervació:  nervi peroneal superficial (L5-S1).

Ròtula

Múscul peroneal 
llarg

Múscul tibial 
anterior

Múscul 
extensor llarg 
dels dits

Múscul extensor 
llarg del dit gros

Múscul peroneal 
curt

Múscul tercer 
peroneal

Múscul extensor curt 
del dit gros i múscul 
extensor curt dels 
dits

Múscul tibial 
anterior

Múscul peroneal 
curt

Múscul tercer 
peroneal

Múscul 
extensor llarg 
dels dits

Múscul extensor 
curt del dit gros

Múscul extensor 
curt dels dits

Múscul extensor 
llarg del dit gros



SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI PERONEAL COMÚ

Músculs anteriors de la cama
1 Tibial anterior
2 Extensor llarg dels dits
3 Extensor llarg del 1r dit
4 Tercer peroneal

Altres músculs i estructures
5 Vast lateral
6 Peroneal llarg
7 Peroneal curt
8 Gastrocnemi
9 Soli
10 Extensor curt del 1r dit
11 Extensor curt dels dits
12 Membrana interòssia
13 Vasos tibials anteriors
14 Retinacle extensor
15 Tíbia
16 Lligament rotular

Músculs superficials anteriors de la cama Músculs profunds anteriors de la cama



SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI PERONEAL COMÚ
Músculs laterals de la cama
1 Peroneal llarg
2 Peroneal curt

Altres músculs i estructures
3 Gastrocnemi
4 Soli
5 Tercer peroneal
6 Extensor llarg dels dits
7 Tibial anterior
8 Extensor llarg del 1r dit
9 Extensor curt dels dits
10 Membrana interòssia
11 Tendó calcani
12 Fèmur
13 Tíbia
14 Peroné
15 Mal·lèol lateral
16 Lligament rotular

Músculs profunds de la cama
Músculs de la cama
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•  Els nervis plantars naixen de la divisió del 
nervi tibial, just a l’exida del canal retromal·leolar 
medial, ja a la planta del peu.

- El nervi plantar medial és més gruixut i 
innerva menys músculs, però la major part de la 
pell de la planta del peu. Passa per sota del múscul 
abductor del 1r dit i es dirigeix al compartiment 
medial. Acaba donant branques cutànies per a la 
pell que cobreix els compartiments medial i central 
de la planta del peu, i la dels espais interdigitals 
1r-3r.

- El nervi plantar lateral és més fi, tot i que 
innerva la majoria dels músculs de la planta del 
peu i només una banda petita de la pell de la 
planta del peu. Passa entre el múscul flexor curt 
dels dits i el múscul quadrat plantar, i es dirigeix al 
compartiment lateral. Acaba donant branques 
cutànies per a la pell que cobreix el compartiment 
lateral de la planta del peu, i la del 4t espai 
interdigital.

SISTEMA NEUROMUSCULAR DELS NERVIS PLANTARS: L4-L5(-S1) 
(medial) i S1-S2 (lateral)

Nervi 
digital 

plantar 
propi

Lumbricals
Nervi 

digital 
plantar 

comú
Nervi 

plantar 
lateral

Múscul abductor 
del cinquè dit

Base del cinquè 
metatarsià

Múscul adductor 
del dit gros

Tendó del múscul 
flexor llarg del dit gros

Branques 
musculars

Tendó del 
múscul flexor 
llarg dels dits

Múscul abductor 
del dit gros

Múscul flexor curt 
dels dits i 
aponeurosi plantar

Nervi tibial

Nervi plantar 
lateral

Múscul quadrat 
plantar

Nervi 
plantar 
medial



•  Els nervis plantars naixen de la divisió del 
nervi tibial, just a l’exida del canal retromal·leolar 
medial, ja a la planta del peu.

-El nervi plantar medial és més gruixut i 
innerva menys músculs, però la major part de la pell 
de la planta del peu. Passa per sota del múscul 
abductor del 1r dit i es dirigeix al compartiment 
medial. Acaba donant branques cutànies per a la pell 
que cobreix els compartiments medial i central de la 
planta del peu, i la dels espais interdigitals 1r-3r.

-El nervi plantar lateral és més fi, tot i que 
innerva la majoria dels músculs de la planta del peu 
i només una banda petita de la pell de la planta del 
peu. Passa entre el múscul flexor curt dels dits i el 
múscul quadrat plantar, i es dirigeix al 
compartiment lateral. Acaba donant branques 
cutànies per a la pell que cobreix el compartiment 
lateral de la planta del peu, i la del 4t espai 
interdigital.

SISTEMA NEUROMUSCULAR DELS NERVIS PLANTARS: L4-L5(-S1) 
(medial) i S1-S2 (lateral)

Del nervi 
tibial

Branques 
calcànies 
mitjanes

Nervi plantar 
mitjà

Nervi plantar 
lateral

Nervi safè

Nervi sural,
via branca calcània 
lateral i cutània 
dorsal lateral

Innervació cutània de la planta del peu

Nervi plantar medial,
branca cutània

Nervi plantar lateral,
branca cutània



SISTEMA NEUROMUSCULAR DELS NERVIS PLANTARS

Baina 
fibrosa 
flexora

Lumbricals

Abductor 
del cinquè 
dit

Artèria i 
nervi 
plantar 
extern

Flexor curt 
plantar

Branca 
digital del 
nervi 
plantar 
intern

Tendó del 
flexor llarg 
primer dit

Tendó del 
flexor 
plantar 
curt
Flexor 
llarg comú 
dels dits
Artèria i 
nervi 
plantar 
intern

Accessori del 
flexor llarg 
comú dels 
dits
Abductor 
primer dit



Nervi tibial a l’eixida del canal retromal·leolar medial, just abans de dividir-se en els nervis 
plantar medial i plantar lateral.

SISTEMA NEUROMUSCULAR DELS NERVIS PLANTARS



Nervi plantar medial

SISTEMA NEUROMUSCULAR DELS NERVIS PLANTARS



Nervi plantar lateral

SISTEMA NEUROMUSCULAR DELS NERVIS PLANTARS



Aquests sistemes neuromusculars contribueixen al manteniment de la volta plantar.
Estan constituïts pels músculs intrínsecs plantars del peu.

SISTEMA NEUROMUSCULAR DELS NERVIS PLANTARS



Nervi Múscul innervat Branques cutànies

Plantar medial
L4-L5(-S1)

Abductor del 1r dit
Flexor curt dels dits
Flexor curt del 1r dit (cap medial)
Lumbricals I i II*

Nervis digitals plantars propis

Plantar lateral
S1-S2

Adductor del 1r dit
Flexor curt del 1r dit (cap lateral)
Quadrat plantar
Abductor, flexor curt i oponent del 5è dit
Lumbricals III i IV
interossis plantars i dorsals

Nervis digitals plantars propis

SISTEMA NEUROMUSCULAR DELS NERVIS PLANTARS: L4-L5(-S1) 
(medial) i S1-S2 (lateral)

Retinacle 
flexor

Nervi tibial

Branca calcània 
mitjana

Nervi plantar 
mitjà

Múscul flexor 
curt dits

Múscul 
abductor dit 
gros

Múscul flexor 
curt dit gros

1r múscul 
lumbrical i nervi

Nervi digital 
plantar 
comú

Nervi digital 
plantar 
propi

Nervi digital 
plantar 
comú i propi

Múscul flexor 
curt dit menut

Branca superficial 
4t múscul interossi

Músculs lumbricals 
2n, 3r i 4t

Múscul adductor 
dit gros

Branca profunda 
múscul interossi

Múscul abductor dit menut

Múscul quadrat plantar i nervi

Nervi del múscul abductor del 
dit menut

Nervi plantar lateral

Branca calcània lateral del 
nervi sural

Nervi cutani 
sural medial

Nervi sural

Branca calcània 
medial

Branca comunicant peroneal

Nervi cutani dorsal lateral

Branca calcània lateral

Nervis digitals plantars propis



SISTEMA NEUROMUSCULAR DELS NERVIS PLANTARS: 
compartiments
Els músculs dels sistemes neuromusculars dels nervis plantars es poden distribuir en un 
compartiment medial, lateral i intermedi (que inclou els compartiments central i 
interossi).

Mal·lèol 
medial

Múscul extensor 
llarg i curt dels dits

Múscul interossi 
plantar i dorsal

Ós metatarsià 
cinquè

Múscul oponent 
cinquè dit
Múscul abductor 
cinquè dit
Múscul flexor curt 
del cinquè dit

Eminència plantar 
lateral

Septe plantar 
lateral

Septe plantar 
medial

Aponeurosi 
plantar

Múscul flexor 
llarg i curt dels 
dits

Tendó del múscul 
flexor llarg del dit gros

Eminència 
plantar medial

Múscul abductor 
del dit gros

Múscul flexor curt del 
dit gros

Múscul adductor 
del dit gros

Ós metatarsià I

Ós metatarsià II

Múscul extensor 
curt i llarg del 
dit gros

Fàscia plantar 
profunda

Septe plantar 
lateral

Aponeurosi 
plantar

1r 
nivell

2n 
nivell 3r 

nivell

1r 
nivell

Septe plantar 
medial

Compartiment 
lateral

Compartiment 
interossi

Compartiment 
mitjà

Compartiment 
central



L’aponeurosi plantar cobreix el 
múscul flexor curt dels dits.

S’insereix a la tuberositat del 
calcani i s’estén en forma de 
ventall cap a les falanges 
metatarsianes i els dits. 

Distal respecte a les falanges 
metatarsianes; forma un reforç 
transversal: el lligament 
metatarsià transvers superficial.

Ajuda a sostenir els arcs 
longitudinals del peu i protegeix 
les estructures profundes de la 
planta.

Aponeurosi plantar

SISTEMA NEUROMUSCULAR DELS NERVIS PLANTARS: 
compartiment central

Múscul flexor del cinquè dit

Múscul interossi plantar 
III

Tuberositat de l’os metatarsià V

Múscul abductor del cinquè 
dit

Septe plantar 
lateral

Aponeurosi plantar

Múscul peroneal 
llarg

Tuberositat 
calcània

Múscul flexor llarg del dit 
gros

Múscul flexor llarg dels dits

Múscul tibial posterior

Septe plantar 
medial

Múscul 
abductor del 
dit gros

Múscul flexor 
curt del dit 
gros

Fascicles 
transversos

Lligament metatarsià 
transvers superficial



Aponeurosi plantar

SISTEMA NEUROMUSCULAR DELS NERVIS PLANTARS: 
compartiment central

Llengüetes tendinoses 
digitals

Branques digitals del 
nervi plantar intern

Branca 
digital 
del nervi 
plantar 
extern

Branca 
cutània 
del nervi 
plantar 
extern

Branca 
cutània 
del nervi 
plantar 
intern

Aponeurosi 
plantar

Aponeurosi 
profunda, 
cobreix 
l’abductor del 
primer dit

Aponeurosi 
profunda, cobreix 
l’abductor del 
cinquè dit



Flexor curt dels dits
SISTEMA NEUROMUSCULAR DELS NERVIS PLANTARS: 
compartiment central

Fàscia plantar 
profunda

Tendó del 
múscul 
flexor 
llarg dits

Múscul 
interossi 
plantar III

Tendó del múscul 
peroneal llarg

Múscul 
quadrat 
plantar

1r
meta
tarsià

Cuneï-
forme 
medial

Flexor 
curt 
dits

Tendó 
flexor 
llarg 
dits

Tuberositat 
calcània

Compartiment 
lateral

Compartiment 
interossi

Compartiment 
central

Compartiment 
mitjà

1. Múscul flexor curt dels dits

Origen:        apòfisi mitjana de la tuberositat calcània, aponeurosi plantar.
Inserció:      a les cares de les falanges mitjanes del dits 2n-5è.
Funció:       - Articulacions metatarsofalàngiques i interfalàngiques proximals dels dits 2n-5è: flexió plantar.
                   - Tensió de la volta plantar longitudinal.
Innervació:  nervi plantar mitjà (L5-S1).

Septe 
plantar 
lateral

Aponeurosi 
plantar

2n 
nivell

3r 
nivell

1r 
nivell

Septe plantar 
medial



Quadrat plantar

SISTEMA NEUROMUSCULAR DELS NERVIS PLANTARS: 
compartiment central

Múscul 
interossi 
plantar III

Tendó del 
múscul peroneal 
llarg

Tendó 
múscul 
flexor 
llarg 
dits

Múscul 
interossi 
dorsal

Múscul 
lumbricals 
I-IV

Múscul 
quadrat 
plantar

Múscul 
flexor llarg 
dels dits
Múscul 
flexor 
curt dels 
dits

Tendó del 
múscul 
flexor 
llarg dels 
dits

2. Múscul quadrat plantar

Origen:        vora mitjana i plantar de la cara plantar de la tuberositat calcània.
Inserció:     lateralment respecte a la vora del tendó del múscul flexor llarg dels dits.
Funció:         desviació i reforç de la direcció de tracció del múscul flexor llarg dels dits.
Innervació: nervi plantar lateral (S1-2)

Fàscia plantar 
profunda

Compartiment 
lateral

Compartiment 
interossi

Compartiment 
central

Compartiment 
mitjà

Septe plantar 
lateral

Aponeurosi 
plantar

2n 
nivell

3r 
nivell

1r 
nivell

Septe plantar 
medial



Lumbricals

Alguns autors assenyalen que el múscul lumbrical 
II estaria innervat pel nervi plantar lateral.

SISTEMA NEUROMUSCULAR DELS NERVIS PLANTARS: 
compartiment central

Múscul 
interossi 
plantar III

Tendó del 
múscul 
peroneal llarg

Tendó del 
múscul 
flexor llarg 
dels dits

Múscul 
interossi 
dorsal

Músculs 
lumbricals 
I-IV

Múscul 
quadrat 
plantar

Múscul 
flexor llarg 
dels dits

Múscul 
flexor curt 
dels ditsTendó del 

múscul 
flexor 
llarg dels 
dits

3. Músculs lumbricals I-IV

Origen:        vores mitjanes dels tendons del múscul flexor llarg dels dits.
Inserció:      aponeurosis dorsals dels dits 2n-5è.
Funció:          - Articulacions metatarsofalàngiques dels dits 2n-5è: flexió.
                     - Articulacions interfalàngiques proximals i distals dels dits 2n-5è: extensió.
                     - Juntar els dits separadors (adducció dels dits 2n-5è cap al dit gros).
Innervació:    - Nervi plantar lateral (S1-2) (músculs lumbricals III + IV).
                     - Nervi plantar mitjà (S1,2) (músculs Lumbricals I + II).

Fàscia plantar 
profunda

Compartiment 
lateral

Compartiment 
interossi

Compartiment 
central

Compartiment 
mitjà

Septe 
plantar 
lateral

Aponeurosi 
plantar

2n 
nivell

3r 
nivell

1r 
nivell

Septe plantar 
medial



SISTEMA NEUROMUSCULAR DELS NERVIS PLANTARS: 
compartiment central



Adductor del 1r dit

SISTEMA NEUROMUSCULAR DELS NERVIS PLANTARS: 
compartiment central

Sesamoide medial

Sesamoide lateral

Flexor curt 
del dit gros

Flexor curt 
del dit gros

Múscul 
adductor del 
dit gros

Tendó 
peroneal 
llarg

Lligament plantar 
llarg

Múscul 
abductor del 
polze

Càpsula 
articular 
metatarso-
falàngica
Múscul 
adductor 
del dit gros

Múscul 
flexor del 
cinquè dit

Múscul 
oponent del 

cinquè dit

Tuberositat del 
5è metatarsià

Múscul 
abductor del 
cinquè dit

Apòfisi lateral

Tuberositat 
calcània

Apòfisi medial

3. Múscul adductor del dit gros

Origen:       - Cap oblic: bases dels ossos metatarsians II-IV, os cuboide, os cuneïforme lateral.
                  - Cap transvers: articulacions metatarsofalàngiques dels dits 3r-5è, lligament metatarsià                                 
t                     transvers profund.
Inserció:      amb una inserció tendinosa comuna a través del sesamoide lateral a la base de la                        
f                     falange proximal del primer dit.
Funció:        articulació metatarsofalàngica: flexió plantar, adducció del dit gros, tensió de la vora 
plantar transversal amb el cap transvers, tensió de la vora longitudinal amb el cap oblic.
Innervació:   nervi plantar lateral (S1-2).

Fàscia plantar 
profunda

Compartiment 
lateral

Compartiment 
interossi

Compartiment 
central

Compartiment 
mitjà

Septe plantar 
lateral

Aponeurosi 
plantar

2n 
nivell

3r 
nivell

1r 
nivell

Septe plantar 
medial



SISTEMA NEUROMUSCULAR DELS NERVIS PLANTARS: 
compartiment interossi
Interossis plantars i dorsals

Fàscia plantar profunda

Septe plantar 
lateral

Aponeurosi 
plantar

2n nivell
3r nivell

1r nivell
Septe 
plantar
medial

Visió plantar

Visió dorsal

Falange distal 
del dit gros

Falange proximal 
del dit gros

Os sesamoide

1r os 
metatarsià

Dit
petit

Falange distal

Falange mitjana

Falange proximal

Músculs interossis 
plantars 
(unipenniformes)

Cinquè os 
metatarsià

Tuberositat del 
cinquè metatarsià

Cuboide

Cuboide

Lateral
Intermedi
Medial

Ossos cuneïformes

Navicular

Navicular

Lateral
Intermedi
Medial Ossos cuneïformes

Tuberositat del 
cinquè metatarsià

Músculs interossis 
dorsals (bipenniformes)

Cinquè os 
metatarsià

Dit
petit

Falange distal

Falange mitjana

Falange proximal

1r os 
metatarsià

Falange distal del dit gros

Falange proximal del dit gros

Compartiment 
lateral

Compartiment 
interossi Compartiment 

mitjà

Compartiment 
central

4. Músculs interossis plantars I-III

Origen: vora mitjana dels ossos metatarsians III-V.
Inserció: base mitjana de les falanges proximals III-V. Aponeurosi dorsal dels dits 3r-5è.
Funció:  - Articulacions metatarsofalàngiques proximals i distals dels dits 3r-5è: flexió 
plantar.
              - Articulacions interfalàngiques proximals i distals dels dits 3r-5è, extensió dorsal.
              - Juntar els dits separats (adducció dels dits 3r, 4t y 5è cap a 2n).
Innervació: nervi plantar lateral (S1-2).

5. Músculs interossis dorsals I-IV
Origen: mitjançant dos caps a les cares que es miren dels ossos metatarsians I-V.
Inserció: I: base medial de la 2a falange proximal, aponeurosi dorsal del 2n dit.
              II-IV: base lateral de la 2a-4a falange proximal, aponeurosi dorsal dels dits 2n-4t.
Funció: - Articulacions metatarsofalàngiques dels dits 2n-4t: flexió plantar.
            - Articulacions interfalàngiques proximals i distals dels dits 2n-4t: extensió dorsal.
           -  Separar els dits (abducció dels dits 3r i 4t respecte del 2n).
Innervació: nervi plantar lateral.



SISTEMA NEUROMUSCULAR DELS NERVIS PLANTARS: 
compartiment interossi

Múscul flexor curt del cinquè dit

Múscul abductor curt del cinquè dit

Múscul interossi plantar III

Múscul interossi dorsal IV

Múscul interossi plantar II

Múscul interossi dorsal III

Múscul interossi plantar I

Múscul oponent del cinquè dit

Múscul flexor curt del cinquè 
dit

Tuberositat de l’os metatarsià V

Lligaments plantars

Músculs lumbricals I-IV

Múscul adductor del dit gros, 
cap transvers

Múscul adductor del dit gros, 
cap oblic

Múscul flexor curt del dit gros

Múscul interossi dorsal I

Múscul interossi dorsal II

Múscul abductor del dit gros

Múscul adductor del dit gros, cap oblic

Múscul flexor curt del dit gros

Tendó del múscul tibial anterior

Tendó del múscul peroneal llarg

Tendons d’inserció del múscul tibial 
posterior

Múscul abductor del dit gros

Calcani

Lligament plantar llarg

Múscul peroneal curt

Múscul quadrat 
plantar

Múscul peroneal llarg

Múscul abductor del cinquè dit

Múscul flexor curt dels 
dits

Aponeurosi plantar (secció)

Compartiment 
lateral

Fàscia plantar 
profunda

Compartiment 
central

Compartiment 
interossi Compartiment 

mitjà

Septe plantar 
lateral

Aponeurosi 
plantar

1ª nivell

2n nivell
3r nivell

Septe plantar 
mitjà

4. Músculs interossis plantars I-III

Origen: vora mitjana dels ossos metatarsians III-V.
Inserció: base mitjana de les falanges proximals III-V. Aponeurosi dorsal dels dits 3r-5è.
Funció:  articulacions metatarsofalàngiques proximals i distals dels dits 3r-5è: flexió 
plantar.
              Articulacions interfalàngiques proximals i distals dels dits 3r-5è: extensió dorsal.
              Juntar els dits separats (adducció dels dits 3r, 4t i 5è cap al 2n)
Innervació: nervi plantar lateral (S1-2).

5. Músculs interossis dorsals I-IV
Origen: mitjançant dos caps a les cares que es miren dels ossos metatarsians I-V.
Inserció: I: base medial de la 2a falange proximal, aponeurosi dorsal del 2n dit.
              II-IV: base lateral de la 2a-4a falange proximal, aponeurosis dorsals dels dits 2n-4t.
Funció: - Articulacions metatarsofalàngiques dels dits 2n-4t: flexió plantar.
             - Articulacions interfalàngiques proximals i distals dels dits 2n-4t: extensió dorsal.
             - Separar els dits (abducció dels dits 3r i 4t respecte del 2n).
Innervació: nervi plantar lateral.

Interossis plantars 
i dorsals



SISTEMA NEUROMUSCULAR DELS NERVIS PLANTARS: 
compartiment interossi

Músculs del peu
1  Aductor del dit gros
2  Flexor curt dels dits
3  Abductor del quint dit
4  Quadrat plantar
5  Lumbricals
6  Flexor curt del dit gros
7  Aductor del dit gros
8  Flexor curt del quint dit
9  Interòssis plantars
10  Interòssis dorsals

Altres músculs i estructures
11  Peroneo llarg (tendó)
12  Flexor llarg dels dits (tendó)
13  Flexor llarg del dit gros (tendó)
14  Llgament plantar llarg

Disecció del peu, segona capa muscular retirada Disecció del peu, tercera capa muscular retirada
Visió plantar Visió plantar



SISTEMA NEUROMUSCULAR DELS NERVIS PLANTARS: 
compartiment lateral
Abductor, flexor curt i oponent del 
5è dit

Càpsules articulars 
de les 
articulacions 
metatarso-
falàngiques

Múscul 
adductor del 
dit gros, cap 
transvers

Múscul flexor 
curt del 
cinquè dit

Múscul oponent 
del cinquè dit

Tuberositat 
de l’os  
metatarsià V

Múscul 
abductor del 
cinquè dit

Sesamoide 
mitjà

Sesamoide 
lateral

Flexor curt 
del dit gros, 
cap mitjà

Flexor curt 
del dit gros, 
cap lateral

Múscul 
adductor del 
dit gros, cap 
oblic

Tendó del múscul  
peroneal llarg

Lligament plantar llarg

Múscul 
abductor del 
polze

Apòfisi 
mitjana

Apòfisi lateral

Tuberositat calcània

Compartiment 
lateral

Fàscia plantar 
profunda

Compartiment 
interossi

Compartiment 
central Compartiment 

mitjà

Septe plantar 
lateral

Aponeurosi 
plantar

1ª nivell
2n 

nivell 3r nivell

Septe plantar 
mitjà

4. Múscul abductor del cinquè dit

Origen: apòfisi lateral i superfície inferior de la tuberositat calcània i aponeurosi plantar.
Inserció: base de la falange proximal del cinquè dit, tuberositat de l’os metatarsià V.
Funció: articulacions metatarsofalàngiques del cinquè dit: flexió plantar, abducció, tensió de la vora plantar 
longitudinal.
Innervació: nervi plantar lateral (S1-2)

5. Múscul flexor curt del cinquè dit
Origen: base de l’os metatarsià V, lligament plantar llarg.
Inserció: base de la falange proximal del cinquè dit.
Funció: articulacio metatarsofalàngica del cinquè dit: flexió plantar.
Innervació: nervi plantar lateral (S1-2).

6. Múscul oponent del cinquè dit
Origen: lligament plantar llarg, baina tendinosa plantar del múscul peroneal llarg.
Inserció: os metatarsià V.
Funció: condueix l’os metatarsià V lleugerament cap al plantar i cap al mitjà.
Innervació: nervi plantar lateral (S1-2).



SISTEMA NEUROMUSCULAR DELS NERVIS PLANTARS: 
compartiment lateral
Abductor, flexor curt i oponent del 
5è dit

Múscul Flexor curt del 
cinquè dit

Múscul abductor del 
cinquè dit

Múscul interossi plantar III

Múscul interossi dorsal IV

Múscul interossi plantar II

Múscul interossi dorsal III

Múscul interossi plantar 
IMúscul oponent del 
cinquè  dit

Múscul flexor curt del cinquè dit

Lligaments plantars

Músculs lumbricals I-IV

Múscul adductor del dit gros, 
cap transvers

Múscul adductor del dit 
gros, cap oblic

Múscul flexor curt del dit gros

Múscul interossi dorsal I

Múscul interossi dorsal II

Múscul abductor del dit gros

Múscul adductor del dit gros, cap 
oblic

Múscul flexor curt del dit gros

Tendó del múscul tibial  
anterior 

Tendó del múscul peroneal 
llarg

Tendons d’inserció del múscul tibial 
posterior

Múscul interossi plantar I

Múscul oponent del cinquè dit

Tuberositat de l’os 
metatarsià V

Lligament plantar llarg

Múscul peroneal curt

Múscul quadrat plantar

Múscul peroneal llarg

Múscul abductor del 
cinquè dit

Múscul flexor curt dels 
dits

Aponeurosi plantar 
(seccionada)

Múscul abductor del dit 
gros

Compartiment 
lateral

Fàscia plantar 
profunda

Compartiment 
interossi

Compartiment 
central Compartiment 

mitjà

Septe plantar 
lateral Aponeurosi 

plantar

1r nivell
2n 

nivell 3r nivell

Septe plantar 
mitjà

Calcani

4. Múscul abductor del cinquè dit

Origen: apòfisi lateral i superficie inferior de la tuberositat calcània i de l’aponeurosi plantar.
Inserció: base de la falange proximal del cinquè dit, tuberositat de l’os metatarsià V.
Funció: articulacions metatarsofalàngiques del cinquè dit: flexió plantar, abducció, tensió de 
la vora plantar longitudinal.
Innervació: nervi plantar lateral (S1-2).

5. Múscul flexor curt del cinquè dit
Origen: base de l’os metatarsià V, lligament plantar llarg.
Inserció: base de la falange proximal del cinquè dit.
Funció: articulació metatarsofalàngica del cinquè dit: flexió plantar.
Innervació: nervi plantar lateral (S1-2).

6. Múscul oponent del cinquè dit
Origen: lligament plantar llarg, baina tendinosa plantar del múscul peroneal llarg.
Inserció: os metatarsià V.
Funció: condueix l’os metatarsià V lleugerament cap al plantar i mitjà.
Innervació: nervi plantar lateral (S1-2).



SISTEMA NEUROMUSCULAR DELS NERVIS PLANTARS: 
compartiment medial
Abductor i flexor 
curt del 1r dit

Càpsules 
articulars de les 
articulacions 
metatarso-
falàngiques

Múscul 
adductor del 
dit gros, cap 
transvers

Múscul flexor 
curt del cinquè 
dit

Múscul 
oponent del 
cinquè dit

Tuberositat 
de l’os 
metatarsià V

Múscul 
abductor del 
cinquè dit

Sesamoide 
mitjà

Sesamoide 
lateral

Flexor curt 
del dit 
gros, cap 
mitjà

Flexor curt 
del dit gros, 
cap lateral

Múscul 
adductor del 
dit gros, cap 
oblic

Tendó del 
múscul 
peroneal llarg

Lligament plantar llarg

Múscul 
abductor del 
polze

Apòfisi 
mitjana

Apòfisi lateral

Tuberositat calcània

Septe plantar 
mitjà

3r nivell
2n 

nivell

1ª nivell

Aponeurosi 
plantar

Septe plantar 
lateral

Compartiment 
lateral

Fàscia plantar 
profunda

Compartiment 
interossi

Compartiment 
central Compartiment 

mitjà

1. Múscul abductor del dit gros
Origen: apòfisi mitjana de la tuberositat calcània, aponeurosi plantar.
Inserció: a través del sesamoide mitjà a la base de la falange proximal del dit gros.
Funció: articulació metatarsofalàngica: flexió plantar, abducció del primer dit cap al mitjà, tensió de la vora 
longitudinal del peu.
Innervació: nervi plantar mitjà (L5-S1).

2. Múscul flexor curt del dit gros
Origen: os cuneïforme mitjà, os cuneïforme intermedi, lligament calcaneocuboidal plantar.
Inserció:  - Cap mitjà: a través del sesamoide mitjà a la base de la falange proximal del primer dit.
                - Cap lateral: a través del sesamoide lateral a la base de la falange proximal del primer dit.
Funció: articulació metatarsofalàngica: flexió plantar, tensió de la vora longitudinal.
Innervació: nervi plantar mitjà (cap mitjà) (S1-2); nervi  plantar lateral (cap lateral) (S1,2).



SISTEMA NEUROMUSCULAR DELS NERVIS PLANTARS: 
compartiments lateral i medial

Músculs del peu
1  Aductor del dit gros
2  Flexor curt dels dits
3  Abductor del quint dit
4  Quadrat plantar
5  Lumbricals
6  Flexor curt del dit gros
7  Aductor del dit gros
8  Flexor curt del quint dit
9  Interòssis plantars
10  Interòssis dorsals

Altres músculs i estructures
11  Peroneo llarg (tendó)
12  Flexor llarg dels dits (tendó)
13  Flexor llarg del dit gros (tendó)
14  Llgament plantar llarg

Disecció del peu, segona capa muscular retirada Disecció del peu, aponeurosi plantar retirada
Visió plantar Visió plantar
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SNM DEL N.FEMORAL: L2, L3, L4

-El n.femoral porta fibres de les arrels 
espinals L2-L3-L4.

Nervi 
ciàtic

Nervi peroneal comú 
(L4, 5, S1, 2)

Nervi tibial (L4, 
5, S1, 2, 3)

Nervi pudend (S2, 3, 4)

Nervi cutani femoral 
posterior (S1, 2, 3)

Nervi ciàtic

Nervi femoral (L2, 3, 4)

Nervi gluti inferior (L5, S1, 2)

Nervi obturador accesori (L3, 4) 
(inconstant)

Nervi obturador (L2, 3, 4)

Nervi del piriform (S1, 2)

Nervi gluti superior 
(L4, 5, S1)

Nervi de l’obturador 
intern (i bessó 

superior) (L5,S1, 2)

Nervi del quadrat 
femoral (i bessó 

inferior) (L4, 5, S1)

Tronc lumbosacre

Branques anteriors 
i

Branques laterals 
dels nervis 
subcostal i 

iliohipogàstric

Per als músculs 
psoes major i ilíac

Branca genital i 
Branca femoral del 
nervi genitofemoral

Nervi cutani femoral 
lateral (L2, 3)

Nervi genitofemoral (L1, 2)

Per als músculs psoes 
major i psoes menor

Nervi ilioinguinal (L1)

Nervi iliohipogàstric (T12, 
L1)

Nervi subcostal (T12)

Nervi intercostal (T11)

Branques 
comunicants

Tronc simpàtic

Divisió anterior
Divisió posterior

Plexe lumbar

Plexe sacre

Plexe coccigi

Nervis esplàcnics 
pèlvics

Nervis cutani 
perforant (S2, 3)

Nervi de l’elevador de 
l’anus i coccigis (S3, 4)

Branca perineal del 4t 
nervi sacre

Nervis anuscoccigis

Nervi obturador

Nervi anal (rectal) 
inferior

Nervi dorsal del penis/clítoris

Nervi perineal i branques posteriors escrotals/labials

Nervi cutani 
femoral posterior

N. femoral

N. obturador

N. 
Cutani 

femoral 
lateral

N. 
genitofemoralPlexe 

lumbar

N. 
iliohipogàstric



El n.femoral descen 
1er per davall i 

després per fora del 
m.psoes major, 

restant, a nivell de 
la fossa ilíaca, 

entre el m.ilíac i el 
m.psoes major.

SNM DEL N.FEMORAL: L2, L3, L4

Cos del fèmur

Múscul iliopsoes 
(psoesilíac) que 

pasa fins enrere per 
a la seua inserció en 

el trocànter menor

Trocànter major del 
fèmur

Branca superior del pubis

Nervi femoral

Múscul ilíac

Nervi cutani femoral lateral

Nervi genitofemoral

Múscul psoes 
major

Múscul psoes 
menor

Nervi ilioinguinal

Nervi iliohipogàstric

Múscul transvers de 
l’abdomen (tallat)

Múscul quadrat 
lumbar

12ª costella

Lligament 
iliofemoral de 
l’articulació del 
maluc 
(lligament en I 
de Bigelow)

Bossa 
iliopectínia

Tronc lumbosacre

Plexe lumbar

Origen del múscul psoes 
major dels cossos 
vertebrals, apòfisis 
transverses i discs 
intervertebrals (T12-L4), i 
origen del múscul psoes 
menor dels cossos 
vertebrals (T12, L1)



El n.femoral es 
troba, a nivell de la 
fossa ilíaca, cobert 
per la fàscia ilíaca.

Les seues relacions 
més importants al 

seu pas per la fossa 
ilíaca interna son 

amb els vasos ilíacs 
externs i amb els 
circumflexos ilíacs 

profunds.

SNM DEL N.FEMORAL: L2, L3, L4

 

Gots ilíacs 
externs

Nervi 
femoral 
(Baix la 
fàscia)

Gots 
circunflexos 

ilíacs 
profunds

Fàscia 
lata



El n.femoral passa per davall del lligament inguinal, per la llacuna muscular, per damunt del 
m.psoes-ilíac i per fora de l’artèria femoral, de la que està separada per la cinteta o arc 

iliopectínia.

SNM DEL N.FEMORAL: L2, L3, L4

M. Oblic extern de l’abdomen

N. Cutani femoral lateral

Llig. inguinal

Llacuna muscular

M. iliopsoes
M. ilíac

M. Psoes major

Bossa iliopectínea

Arc iliopectini

Fossa acetabular

B. Femoral
 del N. genitofemoral

A. I V. femoral
Llacuna vascular

Gangli linfàtic 
de 
Rosenmüller

Tuberositat isquiàtica

Espina ciàtica

Llig. llacunar

Símfisi del pubis

Anell femoral

Llig. reflex

Anell inguinal 
superficial

Fibres intercrurals

Aponeurosi del M. oblic 
extern de l’abdomen



Una vegada sobrepassat el 
lligament inguinal el n.femoral 

es dividix en nombrosses 
branques que es situaran en un 
pla superficial o be en un pla 

profund.
Totes les seues branques poden 

agrupar-se en:
-branques col·laterals motores 
(per als m.psoes-ilíac, pectini, 
sartori i quàdriceps femoral).

-branques cutànies (per a la cara 
anteromedial de la cuixa 
(excepte el territori del 

n.obturador i del 
n.genitofemoral) i del genoll, 

cama i turmell: entre elles 
destaca el n.safé (la branca més 

llarga del n.femoral). 

SNM DEL N.FEMORAL: L2, L3, L4

Innervació 
cutània

Nervis cutanis medials de la cama 
(branques del nervi safé)

Branca infrarrotuliana del 
nervi safé

Nervi safé

Múscul Sartori 
(tallat i reflexat)

Branques 
cutànies anteriors 
del nervi femoral

Nervi cutani 
femoral lateral

Tronc lumbosacre

Plexe lumbar

Múscul articular del genoll

Múscul recte 
femoral (tallat i 

reflexat)

Múscul vast 
intermedi

Múscul vast 
medial

Múscul vast 
lateral

Múscul 
quàdriceps 

femoral

Múscul pectini

Múscul Sartori (tallat i 
reflexat)

Branca articular

Múscul psoes major 
(porció inferior)

Múscul ilíac

Nervi obturador

Nervi femoral (L2, 3, 4)

Nervi cutani femoral lateral (L2, 3)



SNM DEL N.FEMORAL: L2, L3, L4

Una vegada sobrepassat el 
lligament inguinal el n.femoral 

es dividix en nombrosses 
branques que es situaran en un 
pla superficial o be en un pla 

profund.
Totes les seues branques poden 

agrupar-se en:
-branques col·laterals motores 
(per als m.psoes-ilíac, pectini, 
sartori i quàdriceps femoral).

-branques cutànies (per a la cara 
anteromedial de la cuixa 
(excepte el territori del 

n.obturador i del 
n.genitofemoral) i del genoll, 

cama i turmell: entre elles 
destaca el n.safé (la branca més 

llarga del n.femoral). 



La actuació global d’aquest sistema du a terme la segona fase de la marxa: intensificació de la 
flexió de la cuixa sobre el maluc i de la rotació externa de la cuixa (m.sartori, m.psoes-ilíac i 
m.pectini), i interrelació amb l’extensió de la cama (m.quàdriceps femoral).

SNM DEL N.FEMORAL: L2, L3, L4



Nervi Múscul innervat Branques cutànies
Femoral
L2-L4

Iliopsoes
Pectini
Sartori
Quàdriceps femoral

Br.cutànies anteriors
N.safè.

SNM DEL N.FEMORAL: L2, L3, L4

N. safé

M. sartori

Membrana vastaductora

Branques musculars

N. safé

M. pectini

Branques 
cutànies 
anteriors del 
N. femoral

Llacuna 
muscular

M. iliopsoes

M. Psoes 
major

Branca 
muscular

M. ilíac

Llig. inguinal

M. sartori

Branques 
musculars

M. Recte 
femoral

M. Vast intermedi

M. Vast lateral

M. Recte femoral

M. Vast medial

M. Quàdriceps 
femoral



SNM DEL N.FEMORAL

M.Sartori

1. M. sartori

Origen:
Inserció:

Funció:

Innervació:

Espina ilíaca anterior superior
Medial a la tuberositat de la tibia en la “pota d’ànec superficial” (conjuntament 
amb els Mm. Gràcil i semitendinós)
-Art. Del maluc: flexió, abducció i rotació externa
-Art del genoll: flexió i rotació interna
N. Femoral (L2-4)

M. Vast medial

M. Vast 
intermedi

M. Recte 
femoral

M. Quàdriceps 
femoral

Tracte iliotibial

M. Articular del 
genoll

M. Vast 
intermedi

M. Vast medial

M. iliopsoes

M. Vast lateral

M. Gluti menor

M. Recte 
femoral

M. sartori

M. ilíac

M. semitendinós

M. sartori

M. gràcil

M. Quadrat 
femoral

M. Aductor major

M. Obturador 
extern

M. Aductor major

M. Aductor curt

M. Aductor llarg

M. gràcil

M. pectini

M. Psoes 
major

Vora 
acetabular

Trocànter 
major

M. Vast 
lateral

Tendó del M. 
quàdriceps 

femoral

Tuberositat 
tibial

Pota d’ànec 
superficial

Llig. rotulià

Ròtula

M. Vast 
medial

M. Recte 
femoral

M. sartori

M. semimembranós

M. Vast 
lateral



M.psoas-ilíaco o iliopsoasSNM DEL N.FEMORAL

M.Psoes-ilíac o Iliopsoes

M. psoes-ilíac o iliopsoes

Origen:

Inserció:
Funció:

Innervació:

1. M. psoes major (capa superficial): superficies laterals de la 12º vèrtebra toràcica, dels cossos 
vertebrals lumbars 1r fins al 4t i en els seus respectius discs intervertebrals
1. M. psoes major (capa profunda): Apòf. Costal de les vèrtebres lumbars 1ª a la 5ª
2. M. ilíac: fossa ilíaca
Conjuntament com M. iliopsoes 3 en el trocánter menor del fémur
-Art. Del maluc: flexió i rotació externa
-Columna vertebral lumbar: al efectuar una contracció bilateral, redreçament del tronc en posició 
decúbit supí
N. Femoral (L2-4) i branques directes del plexe lumbar

M. ilíac

M. sartori

M. Recte femoral

M. Gluti 
menor

M. Vast 
lateral

M. 
iliopsoe

s
M. Vast 
medial

M. Vast 
intermig

M. Articular 
del genoll

Tracte 
iliotibial

M. Quàdriceps 
femoral M. semitendinós

M. sartori

M. gràcil

M. semimembranós

M. Aductor major

M. Quadrat 
femoral

M. Obturador 
extern

M. Aductor major

M. Aductor curt

M. Aductor llarg

M. gràcil

M. pectini

M. Psoes major

M. ilíac

M. Psoes major

Costella XII

Llig. 
sacrotuberós

M. iliopsoes

Arc 
iliopectini

Espina 
ciàtica

Símfisi 
del 

pubis

Trocànter 
menor

Línia 
inertrocanteria

Trocànter 
major

Llig. 
sacroespinós

Llig. inguinal

Promontori

5ª vèrtebra 
lumbar

M. Psoes 
menor
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M.Pectini

2 M. pectini
Origen:

Inserció:
Funció:

Innervació:

Pecten de l’os pubis
Línia pectínia i part proximal de la línea aspra del fémur
-Aducció, rotació externa i lleugera flexió en l’articulació del maluc
-Estabilització de la pelvis en els plànols frontal i sagital
N. femoral, N. obturador (L2-4)

M. ilíac

M. sartori

M. Recte femoral

M. Gluti 
menor

M. Vast 
lateral

M. Vast 
medial

M. 
iliopsoe

s

M. Vast 
intermig

M. Articular 
del genoll

Tracte 
iliotibial

M. Quàdriceps 
femoral

M. semitendinós

M. sartori

M. gràcil

M. semimembranós

M. Aductor major

M. Quadrat 
femoral

M. Obturador 
extern

M. Aductor major

M. Aductor 
curt

M. Aductor 
llarg

M. gràcil

M. pectini

M. Psoes major

M. Flexor llarg 
dels dits

M. popliti

M. 
semimembranós

M. gastroacnemi, 
caps medial i 

lateral

M. Aductor major

M. Aductor llarg

M. Vast  medial

M. Aductor major

M. 
IliopsoesM. Bíceps 

femoral  (cap 
llarg) i M. 

semitendinós

M. 
semimembranós

M. Obturador 
intern

M. Bessó 
inferior

M. Bessó 
superior

M. Gluti major

M. Gluti mitjà

M. Tensor de 
la fàscia lata

M. Gluti 
menor

M. Recte femoral

Mm. Obturador intern i 
extern, Mm. Bessons 
superior i inferior

Mm. Glutis mig i 
menor

Mm. Quadrat 
femoral

M. Gluti major

M. pectini

M. Vast lateral

M. Aductor curt

M. Vast intermedi

M. Aductor major

M. Bíceps 
femoral, cap 
curt

M. soli
Tendó del M.

Epicòndil

Hiat aductor

M. Aductor 
major

M. gràcil

M. Aductor 
llarg

M. Aductor curt

M. pectini

Trocànter 
menor

Trocànter 
major



M.Quàdriceps femoral

SNM DEL N.FEMORAL
Origen:

Inserció:

Funció:

Innervacio:

2 M. Quàdriceps femoral
-M. recte femoral: espina ilíaca anterior inferior, solc supracetabular
-M. vast medial: llavi medial de la línea aspra, part distal de la línea intertrocantéria
-M. vast lateral: llavi lateral de la línea aspra, superficie lateral del trocánter major
-M. vast intermedi: cara anterior de la diàfisi del fémur
-M. articular del genoll (fibres distals del M. vast intermedi): cara anterior de la diàfisi del fémur, 
a l’altura del recés suprarrotulià
-A través del Llig. Rotulià en la tuberositat tibial (totalitat del múscul)
-A través del retinacle rotulià medial i lateral, a ambdós costas de la tuberositat dels còndils 
medial i lateral (Mm. Vasts medial i lateral)
-En el recés suprarrotulià en la càpsula articular del genoll (M. articular del genoll)
-Art. Del maluc: flexió (M. recte femoral)
-Art. Del genoll: extensió (totes les porcions), evita el pinçament de la càpsula (M. articular del 
genoll)
N. Femoral (L2-4)

M. Vast medial

M. Vast 
intermedi

M. Articular del 
genoll

Tracte iliotibial

M. Quàdriceps 
femoral M. semitendinós

M. sartori

M. Aductor 
major

M. gràcil

M. semimembranós

M. Quadrat 
femoral

M. Obturador 
extern

M. Aductor major

M. Aductor curt

M. Aductor 
llarg

M. pectini

M. gràcil

M. iliopsoes

M. Vast lateral

M. Gluti 
menor

M. Recte 
femoral

M. sartori

M. ilíac

M. Psoes 
major

M. sartori

Trocànter 
major

Línia 
intertrocanteria

Trocanter 
menor

M. Recte 
femoral

M. Vast 
intermedi

M. Vast 
lateral

M. Vast 
medial

Quàdriceps 
femoral

M. Recte 
femoral

M. sartori

M. Retinacle rotulià medialRetinacle 
rotulià lateral

Tendó del M. 
quàdriceps femoral

M. Vast lateral

Trocànter major

Vora acetabular

M. sartori

M. Recte femoral

M. Vast medial

Ròtula

Llig. rotulià

Pota d’ànec 
superficial

Tuberosita
t tibial

M. Recte 
femoral

M. Vast 
lateral

M. Vast 
intermedi

M. Vast medial



M.Quàdriceps femoral

SNM DEL N.FEMORAL 2 M. Quàdriceps femoral
Origen:

Inserció:

Funció:

Innervacio:

-M. recte femoral: espina ilíaca anterior inferior, solc supracetabular
-M. vast medial: llavi medial de la línea aspra, part distal de la línea intertrocantéria
-M. vast lateral: llavi lateral de la línea aspra, superficie lateral del trocánter major
-M. vast intermedi: cara anterior de la diàfisi del fémur
-M. articular del genoll (fibres distals del M. vast intermedi): cara anterior de la diàfisi del fémur, 
a l’altura del recés suprarrotulià
-A través del Llig. Rotulià en la tuberositat tibial (totalitat del múscul)
-A través del retinacle rotulià medial i lateral, a ambdós costas de la tuberositat dels còndils 
medial i lateral (Mm. Vasts medial i lateral)
-En el recés suprarrotulià en la càpsula articular del genoll (M. articular del genoll)
-Art. Del maluc: flexió (M. recte femoral)
-Art. Del genoll: extensió (totes les porcions), evita el pinçament de la càpsula (M. articular del 
genoll)
N. Femoral (L2-4)

M. Vast 
intermedi

M. Vast 
lateral

M. Recte 
femoral

M. sartori

Trocànter 
major

Línia 
intertrocanteria

Retinacle 
rotulià lateral M. Retinacle rotulià medial

M. sartori

M. Recte 
femoral

Quàdriceps 
femoral

Vora acetabular

Trocànter major

M. sartori

M. Recte femoral

M. Vast medial

Ròtula

Llig. rotulià

Pota d’ànec 
superficial

Tuberositat tibial

Tendó del M. 
quàdriceps femoral

M. Vast lateral

M. Vast medial

M. Flexor llarg dels 
dits

M. popliti

M. semimembranós

M. gastroacnemi, caps 
medial i lateral

M. Aductor major

M. Aductor llarg

M. Vast 
medial

M. ilio-
psoes

M. 
Aducto
r major

M. Bíceps 
femoral (cap 

llarg) i 
M. semitendinós

M. 
semimembranós

M. Obturador intern

M. Bessó inferior

M. Bessó superior

M. Gluti major

Mm. Glutis 
mitjà i 
menor

M. Gluti mitjà

M. Tensor de la 
fàscia lata

M. Gluti major

M. Recte femoral

M. Obturador intern i 
extern, Mm. Bessons 
superior i inferior

M. Quadrat femoral

Trocanter 
menor

M. Gluti major

M. pectini

M. Vast lateral

M. Aductor 
curt

M. Vast 
intermedi

M. Aductor 
major

M. Bíceps 
femoral, 
cap curt

M. soli

M. Recte 
femoral

M. Vast 
intermedi

M. Vast 
lateral

M. Vast 
medial
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v
v
v

v

v

v
v

v
v

v

v
v

M. iliopsoes

M. sartori

M. 
Quàdriceps 
femoral

Múscul articular del genoll

M. pectini

Genoll dret en extensió

Múscul articular del genoll

Genoll dret en flexió



Músculs anteriors de la cuixa              Altres músculs i estructures                        
1 Recte femoral                                   7 Tensor de la fàscia lata
2 Vast lateral                                       8 Transvers de l’abdomen
3 Vast intermedi                                  9 Recte de l’abdomen
4 Vast medial                                      10 Piramidal
5 Sartori                                              11 Ilíac
6 Articular del genoll                           12 Psoes major

13 Pectíni                                            20 Cordó espermàtic    
14 Adductor llarg                                 21 Línia alba
15 Gràcil                                              22 Tracte iliotibial
16 Gluti menor                                     23 Fèmur
17 Obturador extern                            24 Vasos epigàstrics inferiors
18 Quadrat femoral                             25 Penis (tall)
19 Lligament inguinal                          26 Baina dels rectes

SNM DEL N.FEMORAL

Músculs de la cuixa Músculs de la cuixa, recte femoral talla
         Visió anterior, cuixa dreta                                                                    Visió anterior, cuixa dreta
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Disecció del músculs medial
de la cuixa

Visió anterior, cuixa dreta

Músculs medials de la cuixa
1 Pectini
2 Adductor llarg
3 Adductor curt
4 Adductor major
5 Adductor mínim
6 Gràcil

Altres músculs i estructures
7 Sartori
8 Ilíac
9 Psoes major
10 Tensor de la fàscia lata
11 Recte femoral
12 Obturador extern
13 Vast lateral
14 Articular del genoll
15 Gluti mitjà
16 Piriforme
17 Bessó superior
18 Obturador intern
19 Bessó inferior
20 Quadrat femoral
21 Bíceps femoral (cap curt)
22 Gastrocnemi
23 Plantar
24 Soli
25 Diafragma pelvià
26 Transvers de l’abdomen
27 Recte de l’abdomen
28 Cordó espermàtic
29 Lligament sacrotuberòs
30 Fèmur
31 Penis (tall)
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SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI OBTURADOR: L2, L3, L4

-El nervi obturador porta fibres de les 
arrels espinals L2-L3-L4.

Divisió anterior

Divisió posterior

Tronc simpàtic

Plexe lumbar

Plexe 
lumbar

Plexe sacre

Plexe coccigi

Nervi 
obturador

Nervi obturador

Nervi obturador (L2, 3, 4)

Nervi 
subcostal

Nervi 
iliohipogàstri

c

Nervi 
ilioinguinal

Nervi 
genitofemoral

Nervi 
femorocutani 

lateral

Nervi femoral

Nervi genitofemoral (L1, 2)

Nervi femorocutani 
lateral (L2, 3)

Branca genital i 
branca femoral del 
nervi genitofemoral

Per als músculs 
psoes major i ilíac

Branques anteriors i 
branques laterals 
dels nervis subcostal 
i iliohipogàstric

Tronc lumbosacre

Nervi del quadrat 
femoral (i bessò 
inferior) (L4,5,S1)

Nervi de l'obturador 
intern (i bessò 
superior) (L5,S1,2)

Nervi gluti 
superior (L4,5,S1)

Nervi obturador accessori 
(L3, 4) (inconstant)

Nervi femoral (L2, 3, 4)

Nervi ciàtic

Nervi 
ciàtic

Nervi peroneal 
comú (L4,5,S1,2)

Nervi tibial 
(L4,5,S1,2,3)

Nervi 
femorocutani 
posterior



El nervi obturador 
descendeix primer 
per davall i després 
per dins del múscul 
p s o e s  m a j o r , 
paral·lel al tronc 
lumbosacre.

SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI OBTURADOR: L2, L3, L4

Nervi femoral

Nervi obturador (L2, 3, 4)

Troncs 
lumbosacres 
(L4, 5)

Múscul psoes 
major (tallat)

Nervi 
genitofemoral 
(L1, 2)

Nervi 
femorocutani 
lateral (L2, 3)

Nervi 
femoral (L2, 
3, 4)

Branques 
cutànies 
anteriors del 
nervi femoral 
(L2, 3)

Múscul 
quadrat 
lumbar

Nervi 
femorocutani 
lateral (L2, 3)

Nervi 
genitofemoral 
(L1, 2)

Branca genital 
del nervi 
genitofemoral 
(L1, 2)

Nervis obturadors

Nervi obturador 
accessori (L3, 4)

Plexe sacre (L4-S4)

Branca genital

Branques femorals
del nervi genitofemoral (L1, 2)



El nervi obturador discorre per la paret lateral de la pelvis, n’ix pel conducte subpubià i 
travessa el forat obturador.

SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI OBTURADOR: L2, L3, L4

Tronc lumbosacre

Nervi obturador

Nervis esplàncnics 
pèlvics (tallats) 
(parasimpàtics per al 
plexe hipogàstric 
inferior [pèlvic])

Nervis 
esplàncnics 
sacres (tallats) 
(simpàtics per 
al plexe 
hipogàstric 
inferior 
[pèlvic])

Nervi de l'obturador intern

Múscul obturador intern

Tronc simpàtic

Topografia: visió medial i lleument anterior d'una 
hemisecció de la pelvis

Branques comunicants grises

Múscul psoes major

Artèria i nervi glutis superiors

Múscul ilíac

Artèria glútia inferior

Nervi del quadrat femoral

Artèria pudenda interna

Nervi pudend

Branca superior del pubis

Múscul piriforme

Múscul (isquio)coccigi

Nervi del múscul elevador de l'anus

Múscul elevador de l'anus



Una vegada el nervi obturador es 
fa extrapèlvic, es divideix en dues 
branques:
-una branca anterior, que s’inicia 
amb branques articulars per al 
maluc, que discorre per darrere 
del múscul adductor llarg i per 
davant dels múscul adductor curt 
i adductor major, del qual es 
desprenen branques motores per 
a l s  m ú s c u l  a d d u c t o r  l l a r g , 
adductor curt  i  gràci l ,  i  que 
finalitza amb branques cutànies 
per al terç inferior de la cara 
interna de la cuixa;
-una  b ranca  po s te r i o r ,  que 
discorre per darrere del múscul 
adductor curt i per davant del 
múscul adductor major, del qual 
es desprenen branques motores 
per als músculs obturador extern, 
adductor curt i adductor major, i 
que  f ina l i t za  amb branques 
articulars per al genoll.

SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI 
OBTURADOR: L2, L3, L4 Nervi iliohipogàstric

Nervi ilioinguinal

Nervi genitofemoral

Nervi 
femorocutani 

lateral

Nervi femoral

Nervi obturador 
(L2, 3, 4)

Branca posterior

Branca articular

Branca anterior

Branca posterior

Branca cutània

Branca articular per a 
l'articulació del genoll

Hiat de l'adductor

Innervació 
cutània

Múscul gràcil

Múscul adductor major (porció 
isquiocondília o isquiotibial 
innervada pel nervi ciàtic [tibial])

Múscul adductor llarg (tallat)

Múscul adductor curt

Múscul obturador extern

Tronc lumbosacre

Plexe lumbar



Una vegada el nervi obturador es 
fa extrapèlvic, es divideix en dues 
branques:
-una branca anterior, que s’inicia 
amb branques articulars per al 
maluc, que discorre per darrere 
del múscul adductor llarg i per 
davant dels músculs adductor curt 
i adductor major, del qual es 
desprenen branques motores per 
a l s  múscu l s  adducto r  l l a rg , 
adductor curt  i  gràci l ,  i  que 
finalitza amb branques cutànies 
per al terç inferior de la cara 
interna de la cuixa;
-una  b ranca  po s te r i o r ,  que 
discorre per darrere del múscul 
adductor curt i per davant del 
múscul adductor major, del qual 
es desprenen branques motores 
per als músculs obturador extern, 
adductor curt i adductor major, i 
que  f ina l i t za  amb branques 
articulars per al genoll.

SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI 
OBTURADOR: L2, L3, L4



L’actuació global d’aquest sistema consisteix a dur a terme la primera fase de la marxa: inici de 
la flexió de la cuixa sobre el maluc i de la cama sobre la cuixa, amb aproximació i rotació 
externa de la cuixa.

SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI OBTURADOR: L2, L3, L4



SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI OBTURADOR: L2, L3, L4
Nervi Múscul innervat Branques cutànies

Obturador
L2-L4

Obturador extern
Adductor llarg, curt i major
Pectini
Gràcil

Branques cutànies

Nervi ilioinguinal

Nervi genitofemoral

Nervi 
femorocutani 

lateral

Nervi femoral

Nervi obturador 
(L2, 3, 4)

Branca posterior

Branca articular

Branca anterior

Branca posterior

Branca cutània

Branca articular per a 
l'articulació del genoll

Hiat de l'adductor

Innervació 
cutània

Múscul gràcil

Múscul adductor major 
(porció isquiocondília o 
isquiotibial innervada pel 
nervi ciàtic [tibial])

Múscul adductor llarg (tallat)

Múscul adductor curt

Múscul obturador extern

Tronc lumbosacre

Plexe lumbar
Nervi iliohipogàstric

Nervi 
obturador

Múscul 
obturador 

extern
Múscul 

adductor curt

Branques  
musculars

Múscul 
gràcil

Branca 
cutània

Múscul 
adductor 
major

Múscul 
adductor 
llarg

Branca 
posterior

Branca anterior

Línia 
terminal

Múscul 
pectini



Múscul pectini

SISTEMA 
NEUROMUSCULAR DEL 
NERVI OBTURADOR

2. Múscul pectini

Origen:        pecten de l'os pubis.
Inserció:      línia pectínia i part proximal de la línia aspra del fèmur.
Funció:        - Aducció, rotació externa i lleugera flexió en l’articulació del maluc.
                       - Estabilització de la pelvis en els plans frontal i sagital.
Innervació:  nervi femoral, nervi obturador (L2-4).

Múscul 
ilíac

Múscul 
sartori

Múscul recte 
femoral

Múscul piriforme

Múscul gluti 
menor

Múscul vast 
lateral

Múscul 
iliopsoes

Múscul 
vast 

medial

Múscul vast 
intermedi

Múscul 
quadrat 
femoral

Múscul 
obturador extern

Múscul adductor 
major

Múscul 
adductor curt

Múscul 
adductor llarg

Múscul gràcil

Múscul pectini

Múscul piriforme

Múscul 
psoes 
major

Múscul 
articular 

del genoll

Tracte iliotibial

Múscul bíceps 
femoral

Múscul 
quàdriceps 

femoral

Múscul 
adductor 

major

Múscul semimembranós

Múscul gràcil

Múscul sartori

Múscul 
semitendinós

Múscul gluti 
mitjà

Múscul gluti 
major

Múscul bessó 
superior

Múscul bessó 
inferior

Múscul 
obturador 

intern

Múscul 
semimembranós

Múscul bíceps 
femoral (cap llarg) i 

múscul semitendinós Múscul 
adductor 

major

Múscul 
iliopsoes

Múscul vast 
medial

Múscul adductor 
llarg

Múscul adductor 
major

Múscul 
semimembranós

Múscul gastrocnemi, 
caps medial i lateral

Múscul 
popliti

Múscul flexor llarg dels 
dits

Múscul 
tibial 
posterior

Múscul 
soli

Múscul 
bíceps 
femoral

Múscul 
plantar

Múscul 
bíceps 
femoral, 
cap curt

Múscul 
adductor 
major

Múscul vast 
intermedi

Múscul adductor 
curt

Múscul vast 
lateral

Múscul pectini

Múscul gluti 
major

Múscul 
quadrat 
femoral

Músculs glutis 
mitjà i menor

Múscul obturador intern i 
extern, músculs bessons 
superior i inferior

Múscul recte 
femoral

Múscul gluti menor

Múscul tensor de 
la fàscia lata

Trocànter 
major

Trocànter 
menor

Múscul 
pectini

Múscul adductor curt

Múscul adductor llarg

Múscul adductor 
major

Múscul 
gràcil

Hiat 
adductor

Epicòndil

Tendó del 
múscul



SISTEMA NEUROMUSCULAR 
DEL NERVI OBTURADOR

Múscul 
ilíac

Múscul 
sartori

Múscul recte 
femoral

Múscul piriforme

Múscul 
gluti 

menor
Múscul 

vast 
lateral
Múscul 

iliopsoes

Múscul 
vast 

medial

Múscul 
vast 

intermedi

Múscul quadrat 
femoral

Múscul 
obturador 

extern

Múscul adductor 
major

Múscul adductor 
curt

Múscul adductor 
llarg

Múscul 
gràcil

Múscul pectini

Múscul piriforme

Múscul 
psoes 
major

Múscul 
articular 

del genoll

Tracte iliotibial

Múscul bíceps 
femoral

Múscul quàdriceps 
femoral

Múscul 
adductor 

major

Múscul semimembranós

Múscul gràcil

Múscul sartori

Múscul semitendinós

Múscul gluti 
mitjà

Múscul gluti 
major

Múscul bessó 
superior

Múscul bessó 
inferior

Múscul 
obturador intern

Múscul 
semimembranós

Múscul bíceps 
femoral (cap llarg) i 

múscul semitendinós Múscul 
adductor 

major

Múscul 
iliopsoes

Múscul vast 
medial

Múscul adductor 
llarg

Múscul adductor 
major

Múscul 
semimembranós

Múscul gastrocnemi, 
caps medial i lateral

Múscul 
popliti

Múscul flexor llarg dels 
dits

Múscul 
tibial 
posterior

Múscul 
soli

Múscul 
bíceps 
femoral

Múscul 
plantar

Múscul 
bíceps 
femoral, cap 
curt

Múscul 
adductor 
major

Múscul vast 
intermedi

Múscul adductor 
curt

Múscul vast 
lateral

Múscul pectini

Múscul gluti 
major

Múscul 
quadrat 
femoral

Múscul glutis 
mitjà i menor

Múscul obturador intern i 
extern, músculs bessons 
superior i inferior

Múscul recte femoral

Múscul gluti 
menor

Múscul tensor de 
la fàscia lata

Trocànter 
major

Trocànter 
menor

Múscul 
pectini

Múscul 
adductor curt

Múscul 
adductor 

llarg

Múscul 
adductor 

major

Múscul 
gràcil

Hiat 
adductor

Epicòndil

Tendó del 
múscul

Múscul adductor llarg

3. Múscul adductor llarg

Origen:        branca superior de l'os pubis i cara anterior de la símfisi.
Inserció:      línia aspra: llavi medial del terç mitjà del fèmur.
Funció:        - Aducció i flexió (fins a 70º) en l’articulació del maluc (extensió a partir de 80º de flexió).
                       - Estabilització de la pelvis en els plans frontal i sagital.
Innervació:  nervi obturador (L2-4).
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Múscul ilíac

Múscul sartori

Múscul recte 
femoral

Múscul piriforme

Múscul gluti 
menor

Múscul vast 
lateral

Múscul 
iliopsoes

Múscul 
vast 

medial

Múscul vast 
intermedi

Múscul 
quadrat 
femoral

Múscul 
obturador extern

Múscul adductor 
major

Múscul adductor 
curt

Múscul adductor 
llarg

Múscul gràcil

Múscul pectini

Múscul piriforme

Múscul psoes 
major

Múscul articular 
del genoll

Tracte iliotibial

Múscul bíceps 
femoral

Múscul quàdriceps 
femoral

Múscul 
adductor major

Múscul 
semimembranós

Múscul gràcil

Múscul sartori

Múscul 
semitendinós

Múscul gluti 
mitjà

Múscul gluti 
major

Múscul bessó 
superior

Múscul bessó 
inferior

Múscul 
obturador 

intern

Múscul 
semimembranós

Múscul bíceps 
femoral (cap llarg) i 

múscul semitendinós Múscul 
adductor 

major

Múscul 
iliopsoes

Múscul vast 
medial

Múscul adductor llarg

Múscul adductor major

Múscul semimembranós

Múscul gastrocnemi, 
caps medial i lateral

Múscul popliti

Múscul flexor llarg dels 
dits

Múscul 
tibial 
posterior

Múscul soli

Múscul bíceps 
femoral

Múscul plantar

Múscul 
bíceps 
femoral, cap 
curt

Múscul 
adductor major

Múscul vast 
intermedi

Múscul 
adductor curt

Múscul vast lateral

Múscul pectini

Múscul gluti 
major

Múscul 
quadrat 
femoral

Músculs 
glutis 
mitjà i 
menor

Múscul obturador intern i 
extern, músculs bessons 
superior i inferior

Múscul recte femoral

Múscul gluti 
menor

Múscul tensor de 
la fàscia lata

Múscul adductor curt

4. Múscul adductor curt

Origen:        branca inferior de l'os pubis.
Inserció:      línia aspra: llavi medial del terç superior del fèmur.
Funció:        - Aducció i flexió (fins a 70º) en l’articulació del maluc (extensió a partir de 80º de
                        flexió).
                      - Estabilització de la pelvis en els plans frontal i sagital.
Innervació:  nervi obturador (L2-4).

Múscul vast 
medial

Múscul vast 
intermedi

Múscul 
articular 

del genoll

Tracte iliotibial

Múscul bíceps 
femoral

Múscul quàdriceps 
femoral Múscul 

semitendinós

Múscul sartori

Múscul gràcil

Múscul 
semimembranós

Hiat adductor

Inserció 
tendinosa 
comuna 
(pota d'oca 
superficial)

Múscul adductor 
major

Múscul 
gràcil

Múscul adductor 
llarg

Múscul adductor 
curt

Múscul 
adductor mínim

Múscul 
obturador extern

Múscul recte 
femoral

Múscul 
piriforme

Múscul pectini

Múscul iliopsoes

Múscul 
vast lateral

Múscul piriforme

Múscul gluti 
menor

Múscul gluti 
mitjà

Múscul 
sartori

Múscul 
ilíac

Múscul 
psoes 
major
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Múscul ilíac

Múscul sartori

Múscul recte 
femoral

Múscul piriforme

Múscul gluti 
menor

Múscul vast 
lateral

Múscul iliopsoes

Múscul vast 
medial

Múscul vast 
intermedi

Múscul quadrat 
femoral

Múscul obturador 
extern

Múscul adductor 
major

Múscul 
adductor curt

Múscul 
adductor 

llarg

Múscul gràcil

Múscul pectini

Múscul piriforme

Múscul articular 
del genoll

Tracte iliotibial

Múscul bíceps 
femoral

Múscul quàdriceps femoral

Múscul adductor major

Múscul semimembranós

Múscul gràcil

Múscul sartori

Múscul semitendinós

Múscul gluti 
major

Múscul bessó 
superior

Múscul bessó 
inferior

Múscul 
obturador intern

Múscul 
semimembranós

Múscul bíceps 
femoral (cap llarg) i 

múscul 
semitendinós

Múscul 
adductor 

major

Múscul 
iliopsoes

Múscul vast 
medial

Múscul adductor 
llarg

Múscul adductor 
major

Múscul 
semimembranós

Múscul gastrocnemi, 
caps medial i lateral

Múscul 
popliti

Múscul flexor llarg dels 
dits

Múscul 
tibial 
posterior

Múscul 
soli

Múscul 
bíceps 
femoral

Múscul 
plantar

Múscul 
bíceps 
femoral, 
cap curt

Múscul adductor 
major

Múscul vast 
intermedi

Múscul 
adductor curt

Múscul vast 
lateral

Múscul pectini

Múscul 
gluti major

Múscul 
quadrat 
femoral

Músculs glutis 
mitjà i menor

Múscul obturador intern i 
extern, músculs bessons 
superior i inferior

Múscul recte femoral

Múscul gluti 
menor

Múscul tensor de 
la fàscia lata

Múscul vast 
medial

Múscul vast 
intermedi

Múscul 
articular 

del genoll

Tracte iliotibial

Múscul bíceps 
femoral

Múscul 
quàdriceps 

femoral

Múscul semitendinós

Múscul sartori

Múscul gràcil

Múscul 
semimembranós

Hiat adductor

Múscul adductor 
major

Múscul gràcil

Múscul 
adductor llarg

Múscul 
adductor curt

Múscul adductor 
mínim

Múscul obturador 
extern

Múscul recte 
femoral

Múscul pectini

Múscul iliopsoes

Múscul vast 
lateral

Múscul piriforme

Múscul gluti 
menor

Múscul 
sartori

Múscul 
ilíac

Múscul adductor major

Múscul psoes 
major

Múscul gluti 
mitjà Múscul 

psoes 
major

5. Múscul adductor major
Origen:        branca inferior de l'os pubis, branca de l'os isqui i tuberositat isquiàtica.
Inserció:      - Porció profunda ("inserció carnosa"): llavi medial de la línia aspra.
                       - Porció superficial ("inserció tendinosa"): epicòndil medial del fèmur .
Funció:        - Adducció, rotació externa i extensió de l’articulació del maluc (a través de les 
insercions tendinoses: rotació interna en l'articulació del maluc).
                       - Estabilització de la pelvis en els plans frontal i sagital.
Innervació:  - Porció profunda: nervi obturador, L2-4.
                        - Porció superficial: nervi tibial, L4-5.
6. Múscul adductor mínim (porció cranial del múscul adductor major)

Tubercle de l’adductor

Inserció 
tendinosa del 
múscul adductor 
major

Múscul 
piriforme

Múscul quadrat femoral
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Múscul 
ilíac

Múscul 
sartori

Múscul 
recte 

femoral

Múscul piriforme

Múscul gluti 
menor

Múscul vast 
lateral

Múscul iliopsoes

Múscul 
vast 

medial

Múscul vast 
intermedi

Múscul 
quadrat 
femoral

Múscul 
obturador 

extern

Múscul adductor 
major

Múscul 
adductor curt

Múscul adductor 
llarg

Múscul gràcil

Múscul pectini

Múscul 
piriforme

Múscul 
articular 

del genoll

Tracte iliotibial

Múscul bíceps 
femoral

Múscul 
quàdriceps 

femoral

Múscul adductor 
major

Múscul 
semimembranós

Múscul gràcil

Múscul sartori

Múscul semitendinós

Múscul 
vast 

medial

Múscul vast 
intermedi

Múscul 
articular 

del genoll

Tracte iliotibial

Múscul 
bíceps 

femoral
Múscul 

quàdriceps 
femoral

Múscul 
semitendinós

Múscul sartori

Múscul gràcil

Múscul 
semimembranós

Hiat adductor

Múscul adductor 
major

Múscul 
adductor 
llarg

Múscul 
adductor curt

Múscul adductor 
mínim

Múscul obturador 
extern

Múscul recte 
femoral

Múscul pectini

Múscul iliopsoes

Múscul vast 
lateral

Múscul piriforme

Múscul gluti 
menor

Múscul sartori

Múscul 
ilíac

Múscul 
psoes 
major

Múscul psoes 
major

Múscul piriforme

Múscul gràcil

7. Múscul gràcil

Origen:        branca inferior de l'os pubis, per davall de la símfisi.
Inserció:      medial a la tuberositat tibial a la "pota d'oca superficial" (conjuntament amb els
                       tendons terminals dels músculs sartori i semitendinós).
Funció:        - Articulació del maluc: aducció i flexió.
                       - Articulació del genoll: flexió i rotació interna.
Innervació:  nervi obturador (L2-4).

Múscul 
gluti mitjà

Inserció 
tendinosa 
comuna 
(pota d'oca 
superficial)

Múscul 
gràcil
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Múscul 
ilíac

Múscul 
sartori

Múscul recte 
femoral

Múscul 
piriforme

Múscul gluti 
menor

Múscul vast 
lateral

Múscul iliopsoes

Múscul 
vast 

medial

Múscul 
vast 

intermedi

Múscul 
quadrat 
femoral

Múscul 
obturador 

extern

Múscul adductor 
major

Múscul adductor curt

Múscul 
adductor llarg

Múscul gràcil

Múscul 
pectini

Múscul 
piriforme

Múscul 
articular 

del genoll

Tracte iliotibial

Múscul bíceps 
femoral

Múscul quàdriceps 
femoral

Múscul 
adductor major

Múscul 
semimembranós

Múscul gràcil

Múscul sartori

Múscul semitendinós

Múscul gluti 
major

Múscul bessó 
superior

Múscul 
bessó 

inferior
Múscul 

obturador 
intern

Múscul 
semimembranós

Múscul bíceps 
femoral (cap llarg) i 

múscul 
semitendinós

Múscul 
adductor 

major

Múscul 
iliopsoes

Múscul vast 
medial

Múscul adductor 
llarg

Múscul adductor 
major

Múscul semimembranós

Múscul gastrocnemi, 
caps medial i lateral

Múscul popliti

Múscul flexor llarg dels 
dits

Múscul 
tibial 
posterior

Múscul 
soli

Múscul 
bíceps 
femoral

Múscul 
plantar

Múscul 
bíceps 
femoral, cap 
curt

Múscul adductor 
major

Múscul vast 
intermedi

Múscul adductor 
curt

Múscul vast 
lateral

Múscul pectini

Múscul gluti 
major

Múscul 
quadrat 
femoral

Músculs 
glutis mitjà i 
menor

Múscul obturador intern i 
extern, músculs bessons 
superior i inferior

Múscul recte 
femoral

Múscul 
gluti menor

Múscul tensor de 
la fàscia lata

Múscul 
vast 

medial

Múscul 
vast 

intermedi

Múscul 
articular 

del genoll

Tracte iliotibial

Múscul bíceps 
femoral

Múscul 
quàdriceps 

femoral

Múscul 
semitendinós

Múscul sartori

Múscul 
gràcil

Múscul 
semimembranós

Hiat adductor

Múscul adductor 
major

Múscul 
gràcil

Múscul 
adductor 
llarg

Múscul 
adductor 
curt

Múscul adductor 
mínim

Múscul 
obturador 
extern

Múscul 
recte 
femoral

Múscul 
pectini

Múscul iliopsoes

Múscul vast 
lateral

Múscul piriforme

Múscul gluti 
menor

Múscul 
sartori

Múscul 
ilíac

Múscul 
psoes 
major

Múscul gluti mitjà Múscul 
psoes major

Inserció 
tendinosa 
comuna (pota 
d'oca 
superficial)

Múscul piriforme

Múscul obturador extern

1. Múscul obturador extern

Origen:        cara externa de la membrana obturadora i els límits ossis.
Inserció:      fossa trocanteriana del fèmur.
Funció:        - Aducció i rotació externa en l’articulació del maluc.
                       - Estabilització de la pelvis en el pla sagital.
Innervació:  nervi obturador (L2-4).

Múscul 
gluti mitjà
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Múscul 
pectini

Múscul 
gràcil

Múscul adductor 
llarg

Múscul adductor 
curt

Múscul adductor 
major

Nervi obturador

Nervi obturador,
branca cutània

Nervi femorocutani 
lateral

Múscul tensor 
de la fàscia lata

Múscul iliopsoes

Nervi femoral

Artèria femoral

Vena femoral

Artèria femoral 
profunda

Múscul sartori

Tracte iliotibial

Múscul 
quàdriceps 

femoral

Fàscia lata

Nervi femorocutani 
lateral

Múscul sartori

Múscul tensor 
de la fàscia lata

Múscul recte femoral

Tracte iliotibial

Múscul vast 
intermedi

Múscul recte 
femoral

Múscul vast medial

Múscul vast lateral Múscul sartori

Múscul sartori

Nervi safè

Artèria i vena femorals

Múscul adductor major

Múscul 
gràcil

Múscul adductor llarg

Múscul pectini

Artèria i vena 
femorals

Múscul iliopsoes

Plexe sacre

Nervi femoral

Artèries glúties 
superior i inferior

Artèria i vena ilíaques 
externes



Músculs anteriors de la cuixa              Altres músculs i estructures                        
1 Recte femoral                                   7 Tensor de la fàscia lata
2 Vast lateral                                       8 Transvers de l’abdomen
3 Vast intermedi                                  9 Recte de l’abdomen
4 Vast medial                                      10 Piramidal
5 Sartori                                              11 Ilíac
6 Articular del genoll                           12 Psoes major

13 Pectíni                                            20 Cordó espermàtic    
14 Adductor llarg                                 21 Línia alba
15 Gràcil                                              22 Tracte iliotibial
16 Gluti menor                                     23 Fèmur
17 Obturador extern                            24 Vasos epigàstrics inferiors
18 Quadrat femoral                             25 Penis (tall)
19 Lligament inguinal                          26 Baina dels rectes

SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI OBTURADOR

Vista anterior, cuixa dreta

Músculs de la cuixa
Vista anterior, cuixa dreta

Músculs de la cuixa, recte femoral tallat
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Músculs medials de la cuixa
1 Pectini
2 Adductor llarg
3 Adductor curt
4 Adductor major
5 Adductor mínim
6 Gràcil

Altres músculs i estructures
7 Sartori
8 Ilíac
9 Psoes major
10 Tensor de la fàscia lata
11 Recte femoral
12 Obturador extern
13 Vast lateral
14 Articular del genoll
15 Gluti mitjà
16 Piriforme
17 Bessó superior
18 Obturador intern
19 Bessó inferior
20 Quadrat femoral
21 Bíceps femoral (cap curt)
22 Gastrocnemi
23 Plantar
24 Soli
25 Diafragma pelvià
26 Transvers de l’abdomen
27 Recte de l’abdomen
28 Cordó espermàtic
29 Lligament sacrotuberòs
30 Fèmur
31 Penis (tall)

Vista anterior, cuixa dreta

Dissecció dels músculs medials de la 
cuixa
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Aponeurosi i cel·les
• Peu:

• Cama:



Aponeurosis i cel·les

•Cuixa: 

•Maluc:



Aponeurosis plantars

Aponeurosi plantar superficial

- Cel·la interna: 
     - Múscul abductor del 1r dit
     - Múscul flexor curt del 1r dit
     - Tendó del flexor llarg del 1r dit

- Cel·la mitjana: 
     - Múscul flexor comú dels dits (2-5)
     - Múscul quadrat plantar
     - Múscul adductor del 1r dit

- Cel·la externa: 
     - Múscul abductor del 5è dit
     - Múscul flexor del 5è dit
     - Múscul oponent del 5è dit

Aponeurosi plantar profunda

- Músculs interossis plantars



Aponeurosis de la cama

Aponeurosi superficial
- Cel·la anterior: 
     - Múscul tibial anterior
     - Múscul extensor comú
     - Múscul extensor del 1r dit
     - Múscul peroneal anterior
- Cel·la externa: 
     - Múscul peroneals laterals
-Cel·la posterior: 
     - Múscul bessons
     - Tendó del plantar
     - Múscul soli

Aponeurosi profunda
- Múscul flexor llarg comú
- Múscul tibial posterior
- Múscul flexor llarg del 1r dir



Aponeurosis de la cuixa

Aponeurosi superficial

- Cel·la anterior: 
     - Múscul quàdriceps

Septe intern

- Cel·la interna: 
     - Músculs aproximadors
     - Múscul recte intern
     - Conducte de Hunter

Septe extern

- Cel·la externa: 
     - Múscul semimembranós
     - Múscul semitendinós
     - Múscul bíceps crural



FORAT SUPRAPIRIFORME: 
- Límits: escotadura ciàtica major, vora superior del múscul pirifome.
- Contingut: artèria, vena i nervi glutis superiors.

FORAT INFRAPIRIFORME: 
- Límits: escotadura ciàtica major, vora inferior del múscul pirifome, lligament sacroespinós.
- Contingut: artèria, vena i nervi glutis inferiors, artèria i vena pudendes internes, nervi pudend, 
nervi ciàtic, nervi femorocutani posterior.

ESPAIS TOPOGRÀFICS

Espiga 
ilíaca 
posterior 
superior

Os sacre

Múscul 
piriforme

Lligament 
sacroespinós

Lligament 
sacrotuberós

Espiga ciàtica

Foramen ciàtic 
menor

Cresta ilíaca

Espina ilíaca 
anterior superior

Foramen 
suprapiri-
forme

Foramen 
infrapiri-
forme

Foramen 
ciàtic 
major

Escotadura ciàtica major

Escotadura ciàtica menor

Espiga ilíaca posterior 
superior

Artèria glútia 
superior

Nervi gluti superior

Nervi gluti inferior

Vasos glutis inferiors

Nervi pudend

Artèria i vena pudendes internes

Múscul obturador 
intern

Conducte pudend 
(conducte d’Alcock)

Lligament sacrotuberós

Múscul adductor 
major

Múscul gràcil

Múscul quadrat 
femoral

Múscul 
semitendinós

Espina ilíaca 
anterior superior

Múscul gluti 
menor

Múscul tensor 
de la fàscia lata

Múscul piriforme

Múscul 
bessó 
inferior

Múscul 
bessó 
superior

Múscul obturador 
intern

Branca de 
l’artèria 
circumflexa 
femoral mitjana

Borsa 
trocanteriana

Nervi ciàtic

Múscul 
addcutor major

Branca de l’artèria 
circumflexa femoral 
mitjana

Múscul 
Semimembranós

Múscul Bíceps 
femoral, cap 
lateral

Nervi 
femorocutani 
posterior



LLACUNA  MUSCULAR:
- Límits: lligament inguinal, arc o cinteta iliopectínia, espina ilíaca anterosuperior, os coxal.
- Contingut: nervi femorocutani lateral, múscul iliopsoes, nervi femoral.

LLACUNA  VASCULAR: 
- Límits: lligament inguinal, arc o cinteta iliopectínia, lligament lacunar, os coxal.
- Contingut: nervi genitofemoral (branca femoral), artèria femoral, vena femoral, vas limfàtic 
inguinal profund.

ESPAIS TOPOGRÀFICS

Espina 
ilíaca 

anterior 
superior

Lligament 
inguinal

Arc iliopectini

Eminència iliopúbica

Anell 
inguinal 
superficial

Lligament reflex

Espina púbica

Llacuna 
muscular

Llacuna vascular Lligament lacunar



LLACUNA  MUSCULAR:
- Límits: lligament inguinal, arc o cinteta iliopectínia, espina ilíaca anterosuperior, os coxal
- Contingut: nervi femorocutani lateral, múscul iliopsoes, nervi femoral.

LLACUNA  VASCULAR: 
- Límits: lligament inguinal, arc o cinteta iliopectínia, lligament lacunar, os coxal.
- Contingut: nervi genitofemoral (branca femoral), artèria femoral, vena femoral, vas limfàtic 
inguinal profund.

ESPAIS TOPOGRÀFICS

Llacuna muscular
Múscul 
iliopses

Múscul ilíac 

Múscul psoes major

Bossa iliopectínia

Arc iliopectini

Fossa acetabular

Llacuna vascular

Branca femoral del 
nervi genitofemoral, 
artèria i vena 
femorals

Ganglis 
limfàtics de 
Rosenmüller

Espina ciàtica

Símfisi del pubis

Lligament lacunar

Anell femoral

Lligament reflex

Pilar lateral

Pilar mitjà Anell inguinal 
superficial

Fibres intercrurals

Aponeurosi del múscul 
oblic extern de l’abdomen

Múscul oblic extern de 
l’abdomen

Nervi femorocutani 
lateral

Lligament 
inguinal

Nervi 
femoral

Tuberositat isquiàtica



TRIANGLE FEMORAL (DE SCARPA): 
- Límits: lligament inguinal, múscul sartori, múscul gràcil.
- Base: múscul iliopsoes, múscul pectini, múscul adductor llarg, 
múscul adductor major.
- Sostre: fàscia cribiforme.
- Contingut: nervi femoral, artèria femoral, 
vena femoral. 

ESPAIS TOPOGRÀFICS

Símfisi púbica

Triangle femoral

Múscul pectini
Múscul adductor 
llargMúscul gràcil

Múscul adductor 
majorMúscul sartori

Hiat adductor

Triangle femoral

Conducte adductor

Artèria poplítia 
per darrere del 
genoll

Conducte femoral

Vena femoral

Artèria femoral

Vasos linfàtics

Vaina femoral

Nervi femoral

Lligament inguinal

Psoes major

Vena cava inferior
Aorta

Símfisi púbica

Xarxa articular del 
genoll

Fàscia lata

Múscul 
quàdriceps 

femoral

Tracte iliotibial

Múscul sartori

Artèria 
femoral 
profunda

V. femoral

Artèria femoral

Nervi 
femoral

Múscul iliopses

Múscul tensor de la 
fàscia lata

Artèria circumflexa 
ilíaca superficial

Nervi cutani 
femoral lateral

Artèria descendent 
del genoll

Múscul adductor 
major

Múscul gràcil

Múscul adductor 
llarg

Múscul 
pectini

Cordó espermàtic

Artèria 
pudenda 
externa

Lligament 
inguinal

Espiga ilíaca 
anterior superior Lligament inguinal

Artèria espigàstrica superficial



CONDUCTE ADDUCTOR (DE HUNTER): 
- Límits: múscul adductor llarg, múscul adductor major, 
membrana vastoadductora, múscul vast medial.
- Contingut: artèria femoral, vena femoral, nervi safè, 
artèria descendent del genoll (travessen la membrana 
vastoadductora).
- Eixida: hiat adductor.

ESPAIS TOPOGRÀFICS

Artèria 
ilíaca 
comuna

Artèria ilíaca 
externa

Artèria 
femoral

Artèria 
femoral 
profunda

Conducte 
adductor

Artèria 
poplítia

Aorta 
abdominal

Artèria ilíaca 
externa

Lligament inguinal

Hiat adductor

Membrana 
interòssia de la 
cama

Hiat adductor

Artèria poplítia

Artèria tibial 
anterior

Artèria tibial 
posterior

Artèria peronea

Xarxa rotular

Múscul vast 
lateral

Múscul vast 
mitjà

Múscul recte 
femoral

Múscul vast 
intermedi

Tracte iliotibial

Artèria circumflexa 
femoral lateral, branca 
descendent

Artèria perforant

Artèria femoral 
profunda

Artèria circumflexa 
femoral lateral, branca 
ascendent

Múscul recte femoral

Múscul tensor de la 
fàscia lata

Múscul sartori

Nervi cutani 
femoral lateral

Lligament inguinal

Espiga ilíaca 
anterior superior

Artèries glúties 
superior i inferior

Nervi femoral

Plexe sacre

Múscul iliopsoes

Artèria i vena femorals

Artèria circumflexa 
femoral mitjana

Múscul pectini

Nervi obturador

Múscul adductor 
curt

Múscul adductor 
llarg

Múscul gràcil

Múscul adductor major

Artèria i vena 
femoral

Nervis obturadors, 
branques cutànies

Nervi safè

Membrana 
vastoconductora

Múscul sartori

Nervi safè

Artèria descendent 
del genoll

Artèria tibial 
anterior

Artèria peroneal

Artèria peroneal

Artèria i vena 
ilíaques externes



FOSSA POPLÍTIA: 
- Límits: múscul semimembranós, múscul bíceps femoral, cap medial i cap lateral del múscul 
gastrocnemi.
- Contingut: artèria  i vena poplíties, nervi tibial, vasos limfàtics poplitis profunds.

ESPAIS TOPOGRÀFICS

Fossa poplítia

Músculs bíceps femoral i 
tendó

Cap del peroné

Cap lateral del múscul 
gastrocnemi

Múscul 
semimembranós

Vena poplítia

Artèria poplítia

Nervi tibial

Tendó del 
semitendinós

Cap mitjà del múscul 
gastrocnemi

Travessa la fàscia 
profunda

Vena safena menor

Nervi peroneal comú



FOSSA POPLÍTIA: 
- Límits: múscul semimembranós, múscul bíceps femoral, cap medial i cap lateral del múscul 
gastrocnemi.
- Contingut: artèria  i vena poplíties, nervi tibial, vasos limfàtics poplitis profunds.

ESPAIS TOPOGRÀFICS

Múscul 
semitendinós

Múscul 
gràcil

Artèria i vena poplílties

Múscul 
semimem-

branós

Nervi 
tibial

Branques 
musculars 
(nervi tibial)

Múscul 
gastrocnemi, 

cap mitjà

Nervi cutani sural 
mitjà

Tracte iliotibial

Múscul bíceps 
femoral

Múscul plantar

Nervi peroneal 
comú

Múscul gastrocnemi, 
cap lateral

Nervi cutani sural 
lateral

Vena safena menor

Vena poplítia

Nòduls 
limfàtic
s 
poplitis



CANAL RETROMAL·LEOLAR MEDIAL:
- Límits: retinacle flexor, mal·lèol tibial, calcani.
- Contingut: tendó dels músculs tibial posterior i flexor llarg dels dits, artèria i vena tibials 
posteriors, nervi tibial, tendó del múscul flexor llarg del 1r dit.

ESPAIS TOPOGRÀFICS

Túnel 
del tars

Astràgal

Tíbia

Retinacle flexor

Calcani

Nervi tibial

Artèria tibial 
posterior

Tendó del flexor 
llarg dels dits

Tendó del tibial 
posterior

Puls de l’arteria 
postibial a mitjan 
camí entre el taló 
i el mal·lèol mitjà

Tendó del  
flexor llarg del 
dit gros



ESPAIS TOPOGRÀFICS
CANAL RETROMAL·LEOLAR MEDIAL:
- Límits: retinacle flexor, mal·lèol tibial, 
calcani.
- Contingut: tendó dels músculs tibial 
posterior i flexor llarg dels dits, artèria i vena 
tibials posteriors, nervi tibial, tendó del 
múscul flexor llarg del 1r dit.

Artèria plantar 
mitjana, branca 
superficial

Tendó del múscul 
extensor llarg del dit 
gros

Artèries mitjanes 
del tars

Múscul tibial 
anterior

Retinacle inferior 
dels músculs  
extensors

Mal·lèol mitjà / 
bossa subcutània 
mal·leolar mitjana

Retinacle superior 
dels músculs 
extensors

Tíbia

Grup extensor

Grup peroneal Peroné Flexors profunds

Flexors superficials

Nervi tibial, artèria 
tibial posterior

Branques 
mal·leolars 
mitjanes

Múscul tibial 
posterior

Múscul flexor llarg 
dels dits

Múscul flexor llarg 
del dit gros

Tendó calcani

Branca calcània 
mitjana

Canal mal·leolar

Retinacle dels 
músculs flexors

Artèria i nervi 
plantars laterals

Artèria i nervi 
plantars mitjans

Múscul abductor 
del dit gros

Artèria i nervi 
plantars mitjans

Os metatarsià I



GRAU EN CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE 
L'ESPORT

ANATOMIA I CINESIOLOGIA DEL MOVIMENT HUMÀ

TEMA 26

VASCULARITZACIÒ DEL MEMBRE INFERIOR

Departament d’Anatomia i Embriologia Humana 



VASCULARITZACIÓ DEL MI: artèria femoral

Trayecte:
• Continuació de l’a.ilíaca 
externa.
• Des del lligament inguinal 
a l’hiat aductor.
•Travessa la llacuna 
vascular.

Branques col·laterals:
-a.epigàstrica superficial.
-a.circumflexa ilíaca 
superficial.
-a.pudendes externes
(superficial i profunda).
-a.femoral profunda:
     +a.circumflexes 
femorals (medial i lateral): 
formen un cercle al voltant 
del fèmur.
     +branques perforants.
-a.descendent del genoll 
(travessa la membrana 
vastoaductora).

A. poplítia

Conducte 
aductor

A. Ilíaca 
comú

Hiat 
aductor

Llig. 
inguinal

Cap del 
peroné

A. Inferior 
lateral del 

genoll

A. Superior 
lateral del 

genoll

A. Inferior medial del genoll

A. superior medial del genoll

A. Descendent del genoll

Hiat aductor

A. poplítia

Membrana vastaductora

M. Aductor major

Aa. perforants

A. Circunflexa 
femoral 

medial (Bb. 
Profundes, 

ascendents i 
descendents)

A. Circunflexa 
femoral 
medial

A. Circunflexa 
ilíaca 

superficial

A. Epigàstrica 
superficial

A. Circunflexa 
ilíaca 

profunda

R. descendent

R. ascendent A. Circunflexa 
femoral 
lateral

Aa. Pudendes 
externes

A. obturatriu

A. Glútia 
inferior

A. Epigàstrica 
inferior

A. Glútia 
superior

A. Ilíaca 
comú



VASCULARITZACIÓ DEL MI: artèria femoral

Trayecte:
• Continuació de l’a.ilíaca 
externa.
• Des del lligament inguinal 
a l’hiat aductor.
•Travessa la llacuna 
vascular.

Branques col·laterals:
-a.epigàstrica superficial.
-a.circumflexa ilíaca 
superficial.
-a.pudendes externes
(superficial i profunda).
-a.femoral profunda:
     +a.circumflexes 
femorals (medial i lateral): 
formen un      cercle al 
voltant del fèmur.
     +branques perforants.
-a.descendent del genoll 
(travessa la membrana 
vastoaductora).

Artèria femoral que 
discorre a través de l’hiat 

de l’adductor

Branques perforants

Artèria femoral 
profunda

Branca ascendent,
Branca transversa

Branca descendent de la
Artèria circunflexa

Femoral lateral

Artèria femoral

Artèria circunflexa 
ilíaca superficial

Artèria circunflexa ilíaca profunda
Artèria epigástrica inferior

Artèria epigástrica superficial

Artèria obturatriu

Artèria circunflexa femoral medial

Artèria femoral

Artèria pudenda externa profunda

Artèria ilíaca externa

Artèria pudenda externa superficial

Branques musculars

Artèria descendent del genoll

Branca articular
Branca safena



VASCULARITZACIÓ DEL MI: artèria femoral

Artèria 
circunflexa 

femoral lateral

Nervi safé i 
branca safena 

de l’artèria 
descendent del 

genoll

Nervi safé

Artèria femoral 
profunda

Nervi, artèria i 
vena femorals

Nervi femoral

Branques ascendents, transversa 
i descendent de la

 Artèria circunflexa femoral lateral

Artèria circunflexa femoral medial

Artèria femoral profunda

Branques perforants

Artèria i vena femorals (talladles)

Artèria descendent del genoll
Branca articular
Branca safena

Diseccions superficials
Disecció profunda

Artèria i vena ilíaques 
externes

Artèria i vena femorals 
(talladles)



Trayecte:
• Continuació de 
l’a.femoral
• Des de l’hiat aductor fins 
a l’arc del soli.
• Travessa la fossa poplítia.

Branques col·laterals:
-a.superiors del genoll 
(medial i lateral)
-a.inferiors del genoll 
(medial i lateral)
-a.mitjana del genoll (per
als lligaments creuats)

VASCULARITZACIÓ DEL MI: artèria poplítia

Hiat aductor

A. poplítia

A. peroneal

M. aductor major

A. popítia

A. Superior lateral del genoll

A. Inferior lateral del genoll

A. Recurrent tibial posterior

Cap del peroné

A. Recurrent tibial anteriorM. popliti

A. Inferior medial del 
genoll

A. Mitjana del genoll

Aa. surals

A. Superior medial 
del genoll

Hiat aductor



Branques col·laterals:
-a.superiors del genoll (medial i lateral).
-a.inferiors del genoll (medial i lateral).
-a.mitjana del genoll (per als lligaments creuats).

VASCULARITZACIÓ DEL MI: artèria poplítia

Artèria femoral que discorre a 
través de l’hiat de l’adductor

Artèria superior lateral del genoll

Artèria inferior lateral del genoll 
(parcialment per transparència)

Artèria recurrent tibial posterior 
(per transparència)

Artèria circunflexa peroneal

Artèria tibial anterior

Membrana interòssia
Artèria peronal (per transparencia)

Artèria tibial posterior (per 
transparencia)

Artèria recurrent tibial anterior

Artèria inferior medial del genoll 
(parcialment per transparencia)

Artèria Mitjana del genoll (per 
transparencia)

Artèria poplítia (per transparencia)

Artèria superior medial del genoll

Artèria descendent del genoll
Branca articular
Branca safena



VASCULARITZACIÓ DEL MI: artèria poplítia

L’artèria poplítia tras passar l’arc del 
soli es dividix en:
     -Artèria tibial anterior
     -Tronc tibioperoneal:

+Arteria tibial posterior
+Arteria peroneal

Mal.lèol 
lateral

A. peroneal

A. poplítia

Hiat adductorHiat adductor

Membrana 
interòssia de la 
cama

Mal.lèol 
medial

A. Dorsal del 
peu

A. poplítia

Conducte 
adductor

Llig. inguinal

A. Ilíaca 
comú



Trayecte:
Travessa la part superior de la membrana 
interósia i descen per la part anterior de la cama.

Branques col·laterals:
-aa.recurrents tibials (anterior i posterior).
-branques musculars.
-aa.mal·leolars anteriors (medial i lateral).
-a.lateral del tras.

Branca terminal:
-a.dorsal del peu:
     +a.arquejada: a.metatarsianes i digitals
     dorsals.

VASCULARITZACIÓ DEL MI: artèria tibial anterior

A. Inferior medial 
del genoll

A. Mitja del 
genoll

Aa. surals

A. Superior 
medial del genoll

A. Poplítia

A.Superior 
lateral del 
genoll

A.Inferior 
lateral del 
genoll

A. Recurrent 
tibial posterior

A. Recurrent 
tibial anteior

Membrana 
interòssia de la 
cama

A. peroneal

Aa. Digitals 
dorsals

Nn. Digitals 
dorsals

Tendons dels 
Mm. Extensors 

llarg i curt dels 
dits

Aa. 
Metatarsianes 

dorsals

Mm. Interòssis 
dorsals

A. Lateral del 
tars

M. Extensor curt 
dels dits

M. Extensor curt 
del dit gros

N. Peroneal 
profund

A. mal.leolar 
anterior lateral

A.peroneal*,
B. perforant M. Extensor llarg 

del dit gros

Tendó del M. 
tibial anterior

A. Dorsal del peu

Pla de tal de C

A. arquejada

Tendons dels 
Mm. Extensors 
llarg i curt del 
dit gros

N. Peroneal 
profund,
B. cutània

Aa. Digitals dorsals

Bb. perforants

Aa. Metatarsianes 
dorsals

A. arquejada

A. Dorsal del peu

A. Lateral del tars

A. mal.leolar 
anterior medial

A. mal.leolar 
anterior lateral

A.peroneal,
B. perforant

Membrana interòssia 
de la cama

A. Recurrent 
tibial anterior

A. Inferior medial 
del genoll

A. Inferior inferior 
del genoll

A. Superior 
medial del genoll

A. Superior 
lateral del genoll

Hiat adductor

A. poplítia

M. Adductor major



VASCULARITZACIÓ DEL MI: artèria tibial anterior

Nervi peroneal comú

Artèria tibial anterior

Nervi peroneal superficial
Nervi peroneal profund

Branca perforant de l’artèria peroneal

Artèria mal.leolar lateral anterior

Mal.lèol lateral i xarxa arterial

Artèria tarsiana lateral i branca lateral del nervi peronal profund

Branques perforants 
posteriors de l’arc plantar 

profund

Artèria arquejada
Artèria plantar profunda
Artèries metatarsianes dorsals

Artèria mal.leolar medial 
anterior

Artèria dorsal del peu

Artèria tarsiana medial

Artèria recurrent tibial anterior i branca 
recurrent del nervi peroneal profund



Trayecte:
Se inicia a l’arc del soli i 
descen per la cara posterior 
de la cama fins al canal 
retromal·leolar medial.

Branques col·laterals:
-branques musculars
-branques mal·leolars medials

VASCULARITZACIÓ DEL MI: artèria tibial posterior
A. poplítia

A. Superior medial 
del genoll

Aa. Surals 

A. Mitja del 
genoll

A. Inferior 
medial del genoll

B. comunicant

Bb. Mal.leolars 
medials

B. Calcània 
medial

Xarxa calcània

Xarxa calcània 
lateral

Bb. Mal.leolars 
laterals

B. perforant

Bb. musculars

A. peroneal

Membrana 
interòssia de la 
cama

A. Recurrent 
tibial anterior

A. Recurrent 
tibial 
posterior

A. Inferior 
lateral del genoll

A. Superior 
lateral del 
genoll



Branques terminals:
-a.plantar medial
-a.plantar lateral: 
      +arc plantar profundo:

-a.metatarsianes 
plantars 
-a.digitals 

plantars comunes i propies

VASCULARITZACIÓ DEL MI: artèries plantars

A. Plantar medial del dit 
gros

B. Plantar profunda (de la 
A. dorsal del peu)

Arc plantar profund

A.Plantar lateral,
B. profunda

Bb. Perforants proximals

Aa. Metatarsianes plantars

Bb. Perforants distals

A. Digitals plantars comuns

Aa. Digitals plantars 
pròpies



Trayecte: 
Se inicia de l’a.tibial posterior, 
distal a l’origen de l’a.tibial anterior. 
Descen per la cara externa de la 
part posterior de la cama.

Branques col·laterals:
-branques musculars.
-branques mal·leolars laterals.

VASCULARITZACIÓ DEL MI: artèria peroneal
A. poplítia

A. Superior 
lateral del 
genoll

A. inferior lateral 
del genoll

A. Recurrent 
tibial 
posterior

A. Recurrent 
tibial 
anterior

Membrana 
interòssia 
de la cama

A. peroneal

Bb. musculars

B.perforant

Bb.mal.leolars 
laterals

Xarxa calcània 
lateral

Xarxa calcàniaB. Calcània 
medial

Bb. Mal.leolars 
medials

B. comunicant

A. Inferior medial 
del genoll

A. Mitja del 
genoll

Aa. surals

A. Superior 
medial del 

genoll



VASCULARITZACIÓ DEL MI: artèries tibial posterior i peroneal

1er os metatarsià

Tendó del flexor llarg del dit gros

Artèria i nervi plantars laterals

Artèria i nervi plantars medials

Tendó del tibial posterior

Branques calcànies medials de 
l’artèria tibial posterior i nervi tibial

Retinacle flexor

Mal.leol medial i branca mal.leolar medial 
posterior de l’artèria tibial posterior

Tendó del tibial posterior

Tendó del flexor llarg dels dits

Tendó calcani  (d’Aquiles) (tallat)

Múscul tibial posterior

Nervi tibial

Múscul flexor llarg dels dits

Artèria tibial posterior

Arc tendinós del múscul soli

Artèria recurrent tibial posterior

Múscul popliti

Artèria inferior medial del genoll

Tendó semimembranós (tallat)

Lligament col.lateral tibial

Artèria poplítia i nervi tibial

Branques surals (musculars)

Múscul gastroacnemi (cap medial)(tallat)

Artèria superior medial del genoll
Artèria superior lateral del genoll

Múscul plantar (tallat)

Múscul gastroacnemi (cap lateral)(tallat)

Lligament col.lateral peroneal 

Tendó del bíceps femoral (tallat)

5t os metatarsià

Tendó del flexor llarg dels dits

Tendó del peroneal llarg

Tendó del peroneal curt

Retinacle peroneal inferior

Branca calcània lateral del nervi sural

Branca calcània lateral de l’artèria peroneal

Retinacle peroneal superior

Mal.leol lateral i branca mal.leolar lateral 
posterior de l’artèria peroneal

Tendó del peroneal llarg
Tendó del peroneal curt

Branca perforant
Branca comunicant

De l’artèria peroneal

Membrana interòssia 

Artèria peroneal

Múscul flexor llarg del dit gros (traccionat)

Artèria peroneal

Múscul soli (tallat i reflexat) 

Artèria tibial anterior

Nervi peroneal comú

Cap del peroné

Artèria inferior lateral del genoll



Les aa.obturatriu i glúties (sup. 
i inf.) son branques parietals 
extrapèlviques de l’a.ilíaca 
interna. 

•Artèria obturatriu
Travessa el conducte obturador 
per a introduir-se a la cuixa i 
distribuir-se per la musculatura 
aproximadora.

VASCULARITZACIÓ DEL MI: artèries obturatriu i glúties

A. Inferior medial del genoll

A. superior medial del genoll

A. Descendent del genoll

Hiat adductor

A. poplítia

Membrana vastadductora

M. Adductor major

B. Ascendent
B. Descendent

A. Circunflexa 
femoral lateral

Aa. Pudendes 
externes

A. obturatriu

A. Glútia inferior

A. Epigàstrica 
inferior

A. Glútia 
superior

A. ilíaca 
comú

A. Circunflexa 
ilíaca profunda

A. Epigàstrica 
superficial

A. Circunflexa 
ilíaca 

superficial

M. piriforme

A. Circunflexa 
femoral medial

A. Circunflexa 
femoral medial 
(Bb. Profundes, 

ascendents i 
descendents)

Aa. perforants

Cap del peroné

A. Inferior lateral del 
genoll

A. superior lateral del 
genoll



•Artèria glútia  inferior
Ix de la pelvis per l’escotadura ciàtica 
major (infrapiriforme) i se distribuix 
per la part inferior de la regió glútia.

•Artèria glútia  superior
Ix de la pelvis per l’escotadura ciàtica 
major (suprapiriforme) i se distribuix 
per la part superior de la regió glútia.

VASCULARITZACIÓ DEL MI: artèries obturatriu i glúties

Nervi ciàtic

Nervi cutani 
femoral posterior

Artèria i nervi gluti inferior

Disecció profunda

Aponeurosi glútia i múscul gluti 
mitjà (tallats)

Artèria i nervi glutis superiors

Múscul gluti menor

Múscul tensor de la fàscia lata



VASCULARITZACIÓ DEL MI: venosa

Sistema venós profund
      Satèlit de l’arterial.

Sistema venós superficial
     -Vena safena major, magna o interna 
(drena a la vena femoral).
     -Vena safena menor o externa (drena a la 
vena poplítia).

Xarxa venosa dorsal del 
peu

Vv. Tibials 
anteriors

Hiat adductor

V. poplítia

Conducte 
adductor

Vv. 
Circunflexes 

femorals 
laterals

Llig. inguinal

Vv. Tibials 
posteriors

Arc venós dorsal 
del peu

Arc venós 
plantar

Vv. 
Metatarsianes 

plantars

Vv. Digitals 
plantars

Mal.lèol lateralVv. geniculars

M. Adductor 
major

Vv. Tibials 
posteriors

Vv. peroneals

V. poplítia

Vv. 
Circunflexes 
femorals 
medials

V. Safena 
accessòria



VASCULARITZACIÓ DEL MI: venosa
Sistema venós superficial
 -Vena safena major, magna o interna (drena a 
la vena femoral).

-Vena safena menor o externa (drena a la 
vena poplítia).

Nervi sural

Vena safena major

Vena safena menor

Vena safena accessòria

Vena safena accessòria

Vena safena major

Vena safena major

Vena safena major

Arc venós dorsal

Nervi i vena digitals dorsals de la 
cara medial del dit gros

Vena safena menor i nervi cutani 
dorsal lateral (del nervi sural)

Nervi i vena digitals dorsals 
laterals del 5é dit

Venes metatarsianes dorsals

Nervis i venes digitals dorsals



Sistema limfàtic:

-Ganglis poplitis: superficials i 
profundos

-Ganglis inguinals: superficials i 
profundos

VASCULARITZACIÓ DEL MI: limfàtica

Ganglis poplitis profunds

Ganglis inguinals superficials

Ganglis poplitis inguinals

Ganglis inguinals profunds

Ganglis ilíacs interns

Ganglis lumbars

Ganglis ilíacs comuns

Ganglis ilíacs externs

V. Ilíaca comú

Llig. inguinal

Ganglis superolaterals

Ganglis superomedials

Ganglis inferiors

V. poplítia



Sistema limfàtic:

-Ganglis poplitis: superficials i 
profundos

-Ganglis inguinals: superficials i 
profundos

VASCULARITZACIÓ DEL MI: limfàtica

Vena safena major

Fàscia 
profunda de 

la cama

Fàscia lata

Fàscia 
cribiforme en 

el hiat safé

Vena safena 
major

Gots limfàtics 
superficials

Grup horitzontal:
Nòduls 
superolaterals
Nòduls 
superomedials
Grup vertical:
(Nòduls inferiors)

Vena poplítia

Nòduls limfàtics 
poplitis

Nòduls 
inguinals 
superficials

Nòduls limfàtics 
ilíacs externs

Nervi femoral

Lligament inguinal 
(de Poupart)

Conducte deferent

Beina femoral

Conducte femoral 
(obert)

Artèria i vena 
femorals

Vena safena major Nòduls limfàtics 
inguinals profunds

Lligament llacunar 
(de Gimbernat)

Anell femoral
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Dermatoma: 

És l’àrea de pell innervada 
per una sola arrel raquídia.

Els mapes de dermatomes 
son un bon mitjà 
diagnòstic per a localitzar 
lesions medul·lars o les 
arrels espinals.

En la pràctica clínica, 
aquests límits no son tan 
precisos, ja que els axons 
d’una arrel provenen de 
més d’un nervi perifèric, 
de la mateixa manera que 
un nervi perifèric aporta 
axons a més d’una arrel.

INNERVACIÓ CUTÀNIA: territoris cutanis

Zones sensitives 
autònomes

Visió anterior Visió posterior



Branques femorals del nervi genitofemoral, de l’ilioinguinal i de l’iliohipogàstric, nervi 
femorocutani lateral, branques cutànies anteriors del nervi femoral i branques cutànies del nervi 
obturador.

INNERVACIÓ CUTÀNIA: cara anterior de la cuixa 

Nervi  
ilioinguinal

Nervi  
genitofemoral

Nervi  
iliohipogàstric

Branca 
cutània 
lateral

Branca cutània 
anterior

Nervi  femorocutani 
lateral

Anell inguinal extern

Nervi  ilioinguinal

Branca genital

Branca femoral
Nervi  

genitofemoral

Branques escrotals anteriors 

Nervi femoral,
branques cutànies 
anteriors



INNERVACIÓ CUTÀNIA: cara anterior de la cuixa 
Branques femorals del nervi genitofemoral, de l’ilioinguinal i de l’iliohipogàstric, nervi 
femorocutani lateral, branques cutànies anteriors del nervi femoral i branques cutànies del nervi 
obturador.

Branca 
cutània

Branques cutànies 
anteriors



Nervi safè, nervi cutani sural lateral, branques cutànies del nervi peroneal profund i branques 
cutànies del nervi peroneal superficial.

INNERVACIÓ CUTÀNIA: cara anterior de la cama i dorsal del peu 

Branca infrarotular

Branques 
cutànies crurals 
medials

Nervi  
safè Nervi cutani sural lateral

Nervi cutani dorsal 
medialNervi cutani 

dorsal intermedi
Nervi cutani 
lateral del dit gros Nervi 

peroneal 
profund

Nervi cutani 
medial del segon 
dit



Nervis clunis, nervi femorocutani posterior.

INNERVACIÓ CUTÀNIA: regió glútia i cara posterior de la cuixa

Branques 
perineals

Nervis 
clunis 
inferiors

Nervi  
femorocutani 
posterior

Nervis 
clunis 
superiors

Nervis 
clunis 
mitjans

Nervis clunis 
inferiors
(nervi  
femorocutani 
posterior)

Branca 
lateral
(nervi  
iliohipo-
gàstric)



Nervi safè, nervi cutani sural medial, nervi cutani sural lateral, branques cutànies dels nervis 
plantars. 

INNERVACIÓ CUTÀNIA: cara posterior de la cama i plantar del peu

Nervi cutani sural 
medial

Nervi  
sural

Branques calcànies 
medials

Branca comunicant 
peroneal

Nervi cutani dorsal 
lateral

Branques calcànies 
laterals

Nervis digitals plantars 
propis
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El maluc



Nutació                               Contranutació



Articulació coxofemoral: flexió 
activa



Articulació coxofemoral: flexió 
passiva



Articulació coxofemoral: extensió 
activa



Articulació coxofemoral: extensió 
passiva



Articulació coxofemoral: abducció 
activa



Articulació coxofemoral: abducció 
passiva











• Flexió:
– Psoes ilíac - Pectini
– Sartori - Adductors
– Recte femoral - Gràcil
– Tensor de la fàscia lata

• Extensió:
– Glutis - Adductors
– Semimembranós
– Semitendinós
– Porció llarga del bíceps femoral

• Abducció:
– Glutis
– Tensor de la fàscia lata
– Piriforme





• Adducció:
– Adductor major - Gràcil
– Adductor curt - Isquiotibials
– Adductor llarg - Cap llarg biceps femoral

- Obturadors + bessons
- Pectini
- Gluti major

• Rotadors externs:
– Obturadors + bessons - Glutis
– Piriforme
– Quadrat femoral
– Pectini

• Rotadors interns:
– Tensor de la fàscia lata - Inversió de les accions musculars
– Glutis mitjà i menor



• Adductors:
– A partir de 0º de flexió, els adductors són FLEXORS.

• Rotadors externs:
– A partir de 30-40º de flexió, produeixen rotació interna:

• Pectini
• Obturador extern

• Rotadors interns:
– A partir de 90º de flexió, produeixen rotació externa:

• Tensor de la fàscia lata
• Glutis mitjà i menor



El genoll









Articulació del genoll: rotació activa



Articulació del genoll: rotació passiva











• Flexió:
– Semimembranós - Gràcil
– Semitendinós - Sartori
– Biceps femoral - Popliti

- Bessons (surals)

• Extensió:
– Quàdriceps

• Rotació externa:
– Bíceps femoral
– Tensor de la fàscia lata

• Rotació interna:
– Isquiotibials
– Popliti
– Sartori
– Gràcil
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El turmell



Articulació del turmell: moviments 

Posició 0

Extensió: 30-50º

Flexió: 20-30º



Articulació del turmell: moviments 



Articulació del turmell: músculs

• Flexió (dorsal):
– Tibial anterior - Extensor llarg comú
– Peroneal tercer - Extensor llarg del primer dit

• Extensió (flexió plantar):
– Bessons - Tibial posterior
– Soli - Flexor llarg comú

- Flexor llarg del primer dit



El peu



Articulacions del peu

Astràgal

Tròclea

Coll

Cara mal·leolar lateral

Apòfisi posterior 
de l’astràgal 
Tubercle lateral

Calcani

Tròclea peroneal

Tuberositat 
del calcani

Si del tars

Ossos del tars

Articulació 
transversa del           

tars

Cuboide

Articulacions tarsometatarsianes

Tubercle del 
metatarsià V Cap del metatarsià V

Dits (falanges)

Metatars

Taló lateral

Taló intermedi

Escafoide

Articulació transversal del tars

Articulacions tarsometatarsianes



Articulacions del peu: moviments

Posició 0

Adducció: 35-45º

Supinació = adducció 
+ rotació interna

Abducció: 35-45º

Pronació = abducció + 
rotació externa

Inversió: supinació + 
extensió Eversió: pronació + flexió



Articulacions del peu: músculs

• Abducció-pronació (flexió):
– Peroneal lateral curt
– Peroneal lateral llarg

• Adducció-supinació:
– Extensió:

• Tibial posterior
• Flexor llarg comú
• Flexor llarg del primer dit

– Flexió:
• Tibial anterior
• Extensor llarg comú
• Extensor llarg del primer dit



La marxa



La marxa: pas inicial

1. Contracció dels
adductors

2. Desplaçament
pelvià lateral

3. Contracció dels
abductors

4. Elevació de la cama
5. Desplaçament del

centre de gravetat

Primer temps Segon temps

6. Contracció dels
isquiotibials

7. Desplaçament
pelvià anterior

8. Contracció del
tríceps sural

9. Contracció dels flexors
del maluc i 
elevació de la cama

10. Flexió del turmell



La marxa: cicle

izquierdo derecho

Fase de recolzament dret

Fase de recolzament esquerre
...recolzament 

esquerre

Fase de ...

Oscil·lació esquerra

Oscil·lació dreta

0%: contacte 
del peu dret

15%: alçament del 
peu esquerre

50%: contacte del peu 
esquerre

65%: alçament del 
peu dret

100%: contacte 
del peu dret



La marxa: desenvolupament del pas

Recolzament del taló  Recolzament de la volta

Impuls motor sural    Impuls motor FLl1D



La marxa: bàscula pelviana i torsió 
del tronc



La marxa: balanceig dels braços
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Introducció

• Funcions:
– Enfilar
– Abraçar
– Recolzar
– Agafar
– Manipular



Regions principals

• Muscle
• Braç
• Colze
• Avantbraç
• Canell
• Mà

Muscle

Braç

Colze

Avantbraç

Canell

Mà



Cintura
escapular

Cintura
pelviana

BASIPODI

ESTILOPODI

ZIGOPODI

AUTOPODI

SEGMENTS DE LES EXTREMITATS
Tant a l’extremitat o membre inferior com a la superior diferenciem 4 
segments: 

MI MS
Basípode Cintura pelviana Cintura escapular

Estilòpode Cuixa Braç

Cigòpode Cama Avantbraç
Multípode o 
autòpode

Peu Mà

Húmer

Cúbit

Radi

Ossos 
del carp

Ossos del 
metacarp

Ossos 
dels dits

Ossos dels 
dits del peu

Ossos del 
metatars

Ossos del tars

Peroné

Tíbia

Ròtula

Fèmur



OSTEOARTROLOGIA DEL 
MEMBRE SUPERIOR

Entre els segments del membre superior 
diferenciem 3 complexos articulars 
principals:

• Muscle: entre el braç i la cintura 
escapular.

• Colze: entre el braç i l’avantbraç.

• Canell: entre l’avantbraç i la mà. 

Cintura
escapular

Apófisi coracoide

Art. del muscle  (glenohumeral)

Angle inferior   Escàpula

Húmer

Art. del colze

Mà

Braç

Avantbraç
Radi

Cúbit

Canell

Arts. carpometacarpianes

Arts. metacarpofalàngiques

Arts. interfalàngiques
proximals (IFP)

Arts. interfalàngiques 
distals (IFD)

Art. carpometacarpiana
del polze

Ossos metacarpians I-V

Falange
proximal II

Falange
mitja II

Falange
distal II

Dits
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MÀ



Carp: 
• 1a fila o fila proximal: 

escafoide (amb el tubercle)
semilunar
piramidal i pisiforme

• 2a fila o fila distal: 
trapezi (amb el tubercle)
trapezoide
gros
ganxut (amb ganxo)

Metacarp: 
metacarpians (I a V)
sesamoides (sota el cap del 
metatarsià I)

Dits 2n a 5è:  
falange proximal, mitjana i 
distal 

Polze: falange proximal i distal

OSTEOLOGIA DE LA MÀ: ossos de la mà 

Dits de la mà

Cap de la falange

Cos de la falange

Base de la falange

Cap de l’os metacarpià

Cos de l’os metacarpià
Metacarp

Base de l’os metacarpià

Ganxo de l’os ganxut

Os ganxut

Os pisiforme

Os piramidal

Os semilunar

Carp

Apòfisi estiloide del cúbit

Cap del cúbit

Cúbit Radi

Os escafoide

Apòfisi estiloide del radi

Tubercle de l’os escafoide

Os gran

Tubercle de l’os trapezi

Os trapezi

Os trapezoide

Os metacarpià I

Ossos 
sesamoides

Falange proximal I

Falange distal 
I

Falange proximal II

Falange mitjana II

Falange distal II
Tuberositat de la falange distal II



Carp: 
• 1a fila o fila proximal: escafoide, semilunar, piramidal i pisiforme. 
• 2a fila o fila distal: trapezi, trapezoide, gros i ganxut.

OSTEOLOGIA DE LA MÀ: ossos de la mà 

Metacarpians I-V

Os trapezoide

Os trapezi

Tubercle de l’os trapezi

Tubercle de l’os escafoide

Os escafoide

Os gran

Os ganxut

 Ganxo de l’os ganxut

Os pisiforme

Fila distal

Fila proximal

Os semilunar Os piramidal



• Interfalàngiques proximal i distal 
• Metacarpofalàngiques 
• Carpometacarpianes
• Carpometacarpianes del 1r dit 
• Intercarpianes i mediocarpiana

ARTROLOGIA DE LA MÀ: articulacions

Articulacions 
interfalàngiques distals

Articulacions interfalàngiques 
proximals

Articulacions 
metacarpofalàngiques

Articulacions 
interfalàngiques 
proximals

Os trapezoide
Os gran

Os ganxut

Os trapezi

Os escafoide

Os semilunar

Os piramidal

Articulació mediocarpiana

Articulació radiocarpiana

Apòfisi estiloide del cúbit

Articulació radiocubital 
distal

Apòfisi estiloide del radi

Articulació 
carpometacarpiana del 
polze

Radi Cúbit

Cúbit

Radi

Articulació 
mediocarpiana

Articulació 
radiocarpiana

Os trapezoide

Os trapezi

Os escafoide

Articulació carpometacarpiana del 
polze

Lligament col·lateral radial

Múscul oponent del polze

Metacarpià I

Articulació 
metacarpofalàngica I (del 

polze)

Múscul interossi 
dorsal I

Articulació 
interfalàngica

Lligaments col·laterals

Falange proximal

Falange mitjana

Falange distal

Articulació interfalàngica distal 
(IFD)

Articulació interfalàngica 
proximal (IFD)

Articulació 
metacarpofalàngica 
(MCF)

Múscul interossi dorsal II

Múscul interossi dorsal 
III
Múscul interossi dorsal 
IV
Metacarpians II--V

Múscul abductor del menovell

Lligaments metacarpians 
dorsals

Os gran

Os pisiforme

Os piramidal

Os semilunar

Disc cubitocarpià distal

Os ganxut

Articulacions carpometacarpianes

Lligament col·lateral cubital

Articulació radiocubital distal

Membrana interòssia de 
l'avantbraç



ARTROLOGIA DE LA MÀ: articulacions interfalàngiques
Proximals: entre falanges proximal i mitjana del 2n al 4t dit, i proximal 
i distal del 1r dit.
Distals: entre falanges mitjana i distal del 2n al 4t dit. 
Son tròclees.
Reforçades per lligaments col·laterals (medials i laterals) i palmars.

Falange distal

Lligaments 
col·laterals

Lligament 
cruciforme

Articulació interfalàngica 
distal, càpsula articular

Lligament 
falangoglenoïdal

Lligament 
falangoglenoïdal

Lligaments 
col·lateralsFalange 

mitjana
Falange proximal

Lligament 
col·lateral

Cap de l’os 
metacarpià

Lligament 
col·lateral 
accessori

Metacarpià 
III

Tendó del 
múscul flexor 

superficial 
dels dits

Tendó del 
múscul flexor 
profund dels 

dits

Lligament 
metacarpià 
transvers 
profund

Lligaments 
anul·lars

Lligament 
cruciforme

Falange distal

Articulació 
interfalàngica proximal, 

càpsula articular

Falange mitjana

Lligaments 
palmars

Falange distal

Falange mitjana

Falange proximal

Lligament 
col·laterals

Articulació 
interfalàngica

Articulació interfalàngica distal 
(IFD)

Articulació interfalàngica 
proximal (IFP)

Articulació metacarpofalàngica 
(MCF)

Múscul interossi dorsal II

Múscul interossi dorsal III



Entre el cap dels metacarpians de I a V i la base de les falanges proximals. 
Són condílies.
Reforçades per lligaments col·laterals (medials i laterals), palmars i el 
lligament metacarpià transvers profund.

ARTROLOGIA DE LA MÀ: articulacions metacarpofalàngiques

Articulació interfalàngica distal 
(IFD)

Articulació interfalàngica 
proximal (IFP)

Articulació metacarpofalàngica 
(MCF)

Falange proximal

Falange mitjana

Falange distal

Lligaments 
col·laterals

Articulació 
interfalàngica

Múscul interossi 
dorsal I

Múscul interossi dorsal II

Múscul interossi dorsal III

Múscul interossi dorsal IV

Metacarpians II-V

Múscul abductor del menovell
Articulació 

metacarpofalàngica I (del 
polze)

Lligaments metacarpians 
transversos profunds

Càpsules de l’articulació 
metacarpofalàngica

Lligament 
palmar



Entre la base del metacarpià I i el trapezi: un encaix recíproc.
Entre les bases dels metacarpians II a V i la resta d’ossos de la fila distal del 
carp: són artròdies.
Reforçades per lligaments carpometacarpians dorsals i palmars.

ARTROLOGIA DE LA MÀ: articulacions carpometacarpianes

Primer 
metacarpià

Trapezi

En sella de muntar

Cap del metacarpià

Cos del metacarpià

Base del metacarpià

Os trapezi

Tubercle de l’os trapezi

Metacarpià I

Múscul oponent del 
polze

Os trapezoide

Articulació carpometacarpiana del polze

Articulacions 
carpometacarpianes

Os ganxut
Os gran
Os pisiforme
Os piramidal

Lligaments metacarpians 
dorsals



Entre els ossos del carp: articulacions intercarpianes. Són artròdies.
Entre els ossos de la fila proximal i la distal del carp: articulació 
mediocarpiana. És una doble condília.
Reforçades per lligaments intercarpians dorsals i palmars.

ARTROLOGIA DE LA MÀ: articulacions del carp

Lligaments 
carpometacarpians 

dorsals

Lligaments intercarpians 
dorsals

Lligament col·lateral 
radial

Apòfisi estiloide del radi

Tubercle dorsal

Lligaments metacarpians 
dorsals

Os ganxut

Os piramidal

Lligament col·lateral 
cubital del carp

Lligament radiocarpià dorsal

Apòfisi estiloide del cúbit

Lligament radiocubital dorsal

Lligaments metacarpians 
palmars

 Ganxo de l’os ganxut

Lligaments intercarpians palmars

Os pisiforme

Inserció del tendó del múscul flexor cubital del carp

Lligament cubitocarpià palmar

Apòfisi estiloide del cúbit

Articulació radiocubital distal

Lligaments 
carpometacarpians 
palmars

Tubercle de l’os trapezi

Lligament col·lateral radial 
del carp

Apòfisi estiloide del radi

Lligament radiocubital palmar

Lligament radiocarpià palmar

Articulacions carpometacarpianes

Os ganxut

Os gran

Os pisiforme

Os piramidal

Lligament col·lateral cubital

Disc cubitocarpià

Os semilunar

Articulació radiocubital 
distal

Articulacions 
mediocarpianes

Lligament col·lateral radial

Os escafoide

Os trapezi

Articulació carpometacarpiana 
del polze

Os trapezoide

Múscul oponent del 
polze



CANELL



• És l’articulació que s’estableix entre:
- l’epífisi distal del radi i el disc articular cubitocarpià situat a l’extrem 

distal del cúbit, i
- els ossos de la fila proximal del carp: escafoide, semilunar i 
piramidal.

CANELL: articulació radiocarpiana

Os escafoide

Os trapezi

Os semilunar

Radi Cúbit

Articulació radiocubital 
distal

Apòfisi estiloide del cúbit

Articulació radiocarpiana

Articulació 
mediocarpiana

Os ganxut

Os gran

Os trapezoide

Articulació carpometacarpiana del 
polze

Os piramidal
Apòfisi estiloide del radi

Tubercle de l’os escafoide

Apòfisi estiloide del radi

Tubercle dorsal

Radi, faceta 
articular carpiana

Càpsula 
articular

Lligament col·lateral 
del carp

Apòfisi estiloide del cúbit

Disc articular (disc cubitocarpià)

Os pisiforme

Os semilunar

Os escafoide

Os piramidal



• És una condília. 
• Reforçada per:

lligaments radiocarpians (dorsals i palmars);
lligaments cubitocarpians (dorsals i palmars);
lligaments col·laterals (radial i cubital).

CANELL: articulació radiocarpiana

Lligaments 
carpometacarpians 

dorsals

Lligaments intercarpians dorsals

Lligament col·lateral radial

Apòfisi estiloide del radi

Tubercle dorsal
Lligament radiocubital dorsal

Apòfisi estiloide del cúbit

Lligament radiocarpià dorsal

Lligament col·lateral 
cubital del carp

Os piramidal

Os ganxut

Lligaments metacarpians 
dorsals

Lligaments metacarpians 
palmars

 Ganxo de l’os ganxut

Lligaments intercarpians 
palmars

Os pisiforme

Inserció del tendó del múscul flexor cubital del carp

Lligament cubitocarpià palmar

Apòfisi estiloide del cúbit

Articulació radiocubital distal

Lligaments 
carpometacarpians palmars

Tubercle de l’os trapezi

Lligament col·lateral radial del 
carp

Apòfisi estiloide del radi

Lligament radiocubital palmar

Lligament radiocarpià palmar

Os gran

Os pisiforme

Os piramidal

Lligament col·lateral cubital

Disc cubitocarpià

Os semilunar

Cúbit

Articulació radiocubital 
distal

Membrana interòssia 
de l'avantbraçRadi

Articulació radiocarpiana

Articulació mediocarpiana

Os escafoide

Os trapezi

Os trapezoide

Articulació carpometacarpiana del 
polze

Lligament col·lateral radial

Condília



• És l’articulació que s’estableix entre:
- l’epífisi distal del radi (escotadura cubital) i
- l’epífisi distal del cúbit (cap).

CANELL: articulació radiocubital distal

Apòfisi estiloide 
del cúbit

Escotadura 
cubitalTubercle dorsal

Apòfisi 
estiloide del 
radi

Faceta articular carpiana

Cap del cúbit

Articulació radiocubital 
distal

Apòfisi estiloide 
del radi

Cap del cúbit

Articulació 
radiocubital 

distal



• És una trocoide.
• Reforçades per lligaments radiocubitals (dorsal i palmar).

CANELL: articulació radiocubital distal

Lligaments 
carpometacarpians palmars

Tubercle de l’os trapezi

Lligament col·lateral radial del 
carp

Apòfisi estiloide del radi

Lligament radiocubital 
palmar

Lligament radiocarpià palmar

Lligaments metacarpians 
palmars

 Ganxo de l’os ganxut

Lligaments intercarpians palmars

Os pisiforme

Inserció del tendó del múscul flexor cubital del carp

Lligament cubitocarpià palmar

Apòfisi estiloide del cúbit

Articulació radiocubital distal

Lligaments 
carpometacarpians 

dorsals

Lligaments intercarpians 
dorsals

Lligament col·lateral 
radial

Apòfisi estiloide del radi

Tubercle dorsal
Lligament radiocubital dorsal

Apòfisi estiloide del cúbit

Lligament radiocarpià dorsal

Lligament col·lateral 
cubital del carp

Os piramidal

Os ganxut

Lligaments metacarpians dorsals

Cap del cúbit

Lligament radiocubital palmar

Apòfisi estiloide del cúbit

Apòfisi estiloide 
del cúbit

Lligament radiocubital dorsal

Cap del cúbit

Apòfisi estiloide del cúbit

Apòfisi estiloide 
del radi

Tubercle 
dorsal

Articulació 
radiocubital 
distal

Cara posterior



AVANTBRAÇ



OSTEOLOGIA DE L’AVANTBRAÇ: ossos de l’avantbraç

Radi

Cúbit 

Membrana interòssia
S’estén entre els 
cossos del radi i el 
cúbit.

Apòfisi estiloides 
del cúbit

Vora 
interòssia

Vora anterior

Cara anterior

Cúbit

Corda obliqua

Tuberositat del cúbit

Escotadura radial 
del cúbit

Apòfisi coronoide

Escotadura troclear

Olècran

Apòfisi estiloide

Membrana 
interòssia

Vora interòssia

Vora anterior

Cara anterior

Radi

Tuberositat 
del radi

Coll

Cap

Radi i cúbit drets en 
supinació: visió anterrior

Olècran

Zona lliure 
de cartílag

Apòfisi coronoide

Tuberositat 
del cúbit

Cos del cúbit, 
cara anterior

Membrana 
interòssia de 
l'avantbraç

Vora interòssia

Cos del radi, cara 
anterior

Secció en E

Vora anterior

Tuberositat del radi

Cap del 
radi

Fosseta articular

Articulació radiocubital 
proximal

Escotadura 
troclear

Cap del cúbit

Apòfisi 
radiocubital 
distal

Apòfisi estiloide 
del radi



Radi: 
• Epífisi proximal:

cap
coll
tuberositat del radi

• Cos o diàfisi.
• Epífisi distal: 

apòfisi estiloide
escotadura cubital

Radi

OSTEOLOGIA DE L’AVANTBRAÇ: ossos de l’avantbraç

Vora 
anterior

Coll del 
radi

Fosseta 
articular

Cap del radi, 
circumferència 
articular

Tuberositat del radi

Vora interòssia

Cos del radi, 
cara anterior

Apòfisi estiloide 
del radi

Careta articular 
carpiana

Coll del 
radi

Cap del radi, 
circumferència 
articular

Vora 
posterior

Cara 
lateral

Cara posterior

Tubercle 
dorsal

Apòfisi estiloide 
del radi



Cúbit:  
• Epífisi proximal: 

olècran
apòfisi coronoide
escotadura troclear
escotadura radial
tuberositat del cúbit

• Cos o diàfisi
• Epífisi distal: 

apòfisi estiloide
cap del cúbit

Cúbit

OSTEOLOGIA DE L’AVANTBRAÇ: ossos de l’avantbraç

Vora interòssia

Olècran

Escotadura troclear

Apòfisi estiloide 
del cúbit

Escotadura 
radial

Apòfisi coronoide

Escotadura 
radial

Tuberositat 
del cúbit

Cos del cúbit, 
cara anterior

Vora interòssia

Cara 
mitjana

Vora 
posterior

Escotadura 
radial

Olècran

Apòfisi 
coronoide

Cresta del múscul 
supinador

Escotadura troclear

Cap del 
cúbit

Circumferència 
articular

Apòfisi estiloide del cúbit Apòfisi estiloide 
del cúbit

Cap del 
cúbit

Cap del 
cúbit



GRAU EN CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE 
L'ESPORT

ANATOMIA I CINESIOLOGIA DEL MOVIMENT HUMÀ

TEMA 32

OSTEOARTROLOGIA DEL COLZE, EL BRAÇ, EL MUSCLE I LA 
CINTURA ESCAPULAR
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COLZE



COLZE: articulació humerocubital, humeroradial i radiocubital 
proximal

• És el complex articular que s’estableix entre:
l’avantbraç (epífisis proximals del cúbit i del radi) i 
el braç (epífisi distal de l’húmer).

• Determina un angle de 170º (valg fisiològic).

• Inclou 3 articulacions: 
articulació humerocubital: tròclea;
articulació humeroradial: condília;
articulació radiocubital proximal: trocoide.



• A l'epífisi distal de l’húmer:
- el còndil  articulació humeroradial
- la tròclea   articulació humerocubital

COLZE: articulació humerocubital, humeroradial i radiocubital 
proximal

Còndil
Medial
Lateral

Cresta
supracondília lateral

Fossa radial

Epicòndil lateral

Còndil

Cap

Coll

Tuberositat

Radi CúbitRadi

En extensió: visió anterior En extensió: visió posterior

Cúbit Radi

Tuberositat

Coll

Cap

Olècran

Epicòndil lateral

Tuberositat

Solc del 
nervi cubital

Fossa 
olècran

HúmerHúmer

Fossa 
coronoidal

Epicòndil medial

Tròclea

Apòfisi
coronoide

Escotadura radial
del cúbit

Cresta
supracondília medial

Colze dret



• A l'epífisi distal de l’húmer:
- el còndil  articulació humeroradial
- la tròclea   articulació humerocubital

COLZE: articulació humerocubital, humeroradial i radiocubital 
proximal

Epicòndil lateral Epicòndil medial
Fossa de l’olècran

Solc 
capitultroclear

Solc 
per al nervi cubital

Còndil
humeral

Tròclea
humeral



• A l'epífisi proximal del radi:
- el cap del radi  articulació humeroradial i radiocubital proximal

• A l'epífisi proximal del cúbit:
- l’escotadura radial  articulació radiocubital proximal

 - l’escotadura troclear  articulació humerocubital

COLZE: articulació humerocubital, humeroradial i radiocubital 
proximal

Húmer Húmer

Radi

Cúbit

En flexió de 90º: visió lateral En flexió de 90º: visió medial

Epicòndil lateral Epicòndil medial

Còndil

Coll Coll
Cap

Còndil
Tròclea

Tuberositat Tuberositat

TuberositatEscotadura radial

Escotadura troclear Escotadura troclear
Apòfisi coronoide Apòfisi coronoide

Olècran Olècran

del cùbit

Cap     



• L’articulació radiocubital proximal es completa amb el lligament anular del 
radi.

COLZE: articulació humerocubital, humeroradial i radiocubital 
proximal

Cap del radi,
lúnula obliqua

Fosseta
articular

Olècran

Escotadura 
troclear

Lligament
anular del 
radi

Articulació
radiocubital
proximal

Apòfisi 
coronoide

Lligament 
col·lateral
radial

Escotadura 
radial del 
cúbit

Olècran

Lligament anular
Cara superior de
l’apòfisi coronoide



COLZE: articulació humerocubital, humeroradial i radiocubital 
proximal
• Reforçades pels lligaments:

Col·lateral cubital: porció anterior, posterior i transversa.
Col·lateral radial.

Húmer

Húmer

Húmer

Fossa 
olecraniana

Epicòndil
medial

Epicòndil lateral

Epicòndil
medial

Lligament 
col·lateral
cubital

Lligament 
col·lateral
cubital

Lligament 
col·lateral
cubital

Lligament 
anular
del radi

Lligament 
col·lateral
radial

Lligament 
col·lateral
cubital

Lligament 
col·lateral
radial

Lligament 
anular
radial

Tuberositat
del radiRadi

CúbitCúbit

Radi

OlècranOlècran

Olècran

Epicòndil lateral

Cresta 
supracondília 
lateral

Cresta supracondília lateral Solc del
nervi cubital

Recés 
sacciforme

Coll 
del radi

Apòfisi coronoide



OSTEOLOGIA DEL BRAÇ: ossos del braç

Húmer:  
  - Epífisi proximal: 

cap de l’húmer
coll anatòmic de l’húmer
tubercle major o tròquiter
tubercle menor o troquí
coll quirúrgic de l’húmer 
solc intertubercular o corredora bicipital

  - Cos o diàfisi: 
tuberositat deltoidal

  - Epífisi distal: 
còndil o capítol  articulació humeroradial
tròclea  articulació humerocubital
epicòndils medial i lateral
fosses radial, coronoidal i olecraniana

Tubercle
major

Tubercle
menor

Solc
intertubercular

Coll
quirúrgic

Tubercle
major

Cap de l'húmer

Coll
anatòmic

Cresta del
tubercle
major

Cresta del tubercle menor

Tuberositat
deltoidal Cap de l'húmer, cara posterior

Solc del
nervi radial

Vora lateral

Cresta
supracondília
lateral

Epicòndil
lateral

Tròclea 
humeral

Fossa 
olecraniana

Solc del nervi cubital

Còndil humeral

Cara anteromedial      Vora medial

Cresta 
supracondília
lateral

Fossa
radial

Epicòndil
lateral

Còndil
humeral

Tròclea
humeral

Fossa coronoidal

Epicòndil
medial

Cresta
supracondília
medial

Cara anterolateral



MUSCLE



MUSCLE I CINTURA ESCAPULAR
El segment més proximal del membre superior és la cintura escapular, 
separada del braç pel complex articular del muscle.

Costelles

Húmer

Manubri 
de l’estern

Articulació 
esternoclavicular

Costella 1a

Clavícula
Articulació 
escapulotoràcica

Articulació 
acromioclavicular

Acromi

Articulació 
subacromial

Cap de 
l’húmer

Apòfisi
coronoide

Articulació
del muscle

Escàpula



És el complex articular que s’estableix entre el cap de l’húmer (braç) i la 
cavitat glenoide de l’escàpula (cintura escapular).

MUSCLE: articulació escapulohumeral o glenohumeral

Húmer

Cavitat 
glenoide

Solc
intertubercular

Tubercle major

Tubercle menor

Vora medial

Escàpula

Escotadura de l’escàpula

Lligament transvers 
superior de l’escàpula

Angle superior

Extremitat 
esternal

Clavícula

Cap de l’húmer

Fòrnix
del

muscle

Acromi

Apòfisi coracoide

Lligament 
coracoacromial

Lligament coracoclavicular

Extremitat
acromialLligament

acromioclavicular
Lligament
trapezoide

Lligament
conoide



MUSCLE: articulació escapulohumeral o glenohumeral
- Epífisi proximal de l’húmer: cap de l’húmer. 
- Escàpula: cavitat glenoide.

És una enartrosi.

Tubercle 
major

Làbrum
glenoide

Cap de l'húmer

Acromi

Cavitat glenoide
Espina 
escapular

Clavícula

Vora lateral

Tubercle 
infraglenoide



Reforçada pels lligaments:
- glenohumerals superior, mitjà i inferior;
- manegot dels rotatoris  format pels tendons dels músculs supraespinós, 
infraespinós, redó menor i subescapular. Relacionat  amb el tendó de la 
porció llarga del bíceps braquial;
- coracohumeral.

MUSCLE: articulació escapulohumeral o glenohumeral

Acromi

Tendó del supraespinós

Tendó de l’infraespinós

Bossa subdeltoide

Cavitat glenoide

Tendó del redó menor

Membrana sinovial

Orifici de la bossa subtendinosa 
del subescapular

Articulació oberta: visió lateral

Lligament coracoacromial

Apòfisi coracoide

Lligament coracohumeral

Tendó del bíceps braquial

Lligament glenohumeral superior

Tendó del subescapular

Lligament glenohumeral mitjà

Lligament glenohumeral inferior



Reforçada pels lligaments:
  - glenohumerals superior, mitjà i inferior;
  - manegot dels rotatoris  format pels tendons dels músculs supraespinós, 
infraespinós, redó menor i subescapular. Relacionat amb el tendó de la porció 
llarga del bíceps braquial;
  - coracohumeral.

MUSCLE: articulació escapulohumeral o glenohumeral

Visió anterior

Clavícula

Lligament 
trapezoide

Lligament 
conoide

Lligament 
coraco-
clavicular

Lligament 
transvers superior de 
l’escàpula i escotadura 
supraescapular

Apòfisi coracoide

Comunicació de bossa 
subtendinosa del 
subescapular

Línia discontínua que indica la 
posició de la bossa subtendinosa 
del subescapular

Lligaments
capsulars

Acromi

Càpsula de l'articulació acromioclavicular

Lligament coracoacromial

Tendó supraespinós

Lligament coracohumeral

Tubercle major. 
Tubercle menor
de l'húmer

Lligament humeral transvers

Baina tendinosa intertubercular

Tendó subescapular

Tendó del bíceps braquial



Reforçada pels lligaments:
  - glenohumerals superior, mitjà i inferior;
  - manegot dels rotatoris  format pels tendons dels músculs supraespinós, 
infraespinós, redó menor i subescapular. Relacionat  amb el tendó de la 
porció llarga del bíceps braquial;
  - coracohumeral.

MUSCLE: articulació escapulohumeral o glenohumeral

Fòrnix 
del

muscle

Lligament 
coraco-

acromial

Acromi

Apòfisi 
coracoide

Lligament 
coraco-
humeral

Acromi

Baina 
sinovial 
intertu-
bercular

Solc
intertubercular

Recés 
axil·lar

Coll de 
l’escàpula

Vora
lateral

Escàpula
Càpsula articular, 
lligaments 
glenohumerals

Lligament 
acromioclavicular

Lligament 
coracoclavicular

Escotadura 
escàpula

Clavícula Clavícula
Lligament 
acromioclavicularLligament 

coracoclavicular

Lligament transvers de 
l’escàpula

Escotadura 
de 
l’escàpula

Recés 
axil·lar

Fossa 
infraespinosa

Espina de 
l’escàpula

Càpsula 
articular

Húmer

Tubercle 
major



CINTURA ESCAPULAR



CINTURA ESCAPULAR
És el segment més proximal del membre superior: inclou els ossos de 
l’escàpula i la clavícula i les articulacions acromioclavicular i 
esternoclavicular.

Cintura pelviana

Cintura de 
l’escàpula



CINTURA ESCAPULAR: ossos de la cintura escapular
Escàpula: 
cavitat glenoide, apòfisi coracoide, acromi, fossa subescapular, escotadura 
supraescapular, tubercles supraglenoide i infraglenoide, i coll i espina de 
l’escàpula.

Húmer Escàpula

Cap de l’húmer

Cavitat 
glenoide
de l’escàpula

Angle inferior

Vora lateral

Tubercle infraglenoide

Fossa subescapular

Angle medial

Coll

Escotadura supraescapular

Vora superior

Angle superior

Clavícula   Acromi Apòfisi coracoide
Angle de l'acromi

Tubercle 
supraglenoide

Coll anatòmic

Tubercle major

Tubercle menor

Coll quirúrgic

Solc 
intertubercular

Tuberositat deltoide

Cresta del
tubercle major

Cresta del
tubercle menor



CINTURA ESCAPULAR: ossos de la cintura escapular
Escàpula: 
cavitat glenoide, apòfisi coracoide, acromi, fossa subescapular, escotadura 
supraescapular, tubercles supraglenoide i infraglenoide, coll i espina.

Coll anatòmic

Coll quirúrgic

Tuberositat infraglenoide

Tuberositat deltoide

Solc del nervi radial

Cap de l’húmer

Tubercle major

Escotadura que connecta foses 
supraespinoses i infraespinoses

Angle de l'acromi

Acromi

Apòfisi coracoide

ClavículaEscotadura supraescapular

Vora superior

Angle superior

Fossa supraespinosa

Espina

Coll

Fossa infraespinosa

Vora medial

Vora lateral

Angle inferior

Solc dels 
vasos 
circumflexos 
de l'escàpula

Escàpula    Húmer



CINTURA ESCAPULAR: ossos de la cintura escapular
Clavícula: 
- extremitat acromial
- cos
- extremitat esternal

Tubercle conoide

Faceta articular 
esternal

Extremitat 
esternal

Extremitat 
esternal

Cos clavicular

Extremitat 
acromial

Extremitat 
acromial

Faceta articular 
acromial

Solc per al
múscul subclavi

Tubercle conoide

Impressió del lligament 
costoclavicular



CINTURA ESCAPULAR: articulació acromioclavicular
S’estableix entre l’acromi de l’escàpula i l’extremitat acromial de la clavícula.

Cap 
de 
l’húmer

Apòfisi 
coracoide

Húmer

Costelles

Manubri 
de 
l’estern

Articulació 
esternoclavicular

Articulació 
escapulotoràcica Clavícula

Acromi

Articulació acromioclavicular

Articulació 
subacromial

Articulació 
del muscle
Escàpula

Costella 1



És una artròdia. Reforçada pels lligaments:
• acromioclavicular
• coracoclaviculars: conoide i trapezoide
• coracoacromial: forma d’articulació del fòrnix (al costat de l’acromi i l’apòfisi 
coracoide).

CINTURA ESCAPULAR: articulació acromioclavicular

Dent de 
l’axis

Atles

Acromi

Espina de l’escàpula

Fossa supraespinosa Escotadura de 
l’escàpula

Lligament transvers 
de l’escàpula

Lligament 
acromioclavicular

Lligament 
coracoclavicular

Apòfisi 
coracoide

Còndil humeral

Epicòndil 
lateral

Húmer

Tubercle 
menor

Tubercle 
major

Càpsula 
articular

Lligament 
coracoacromial

Clavícula

Costella 1 Lligament 
esternoclavicular
posterior

EsternLligament 
esternoclavicular
anterior



És una artròdia. Reforçada pels lligaments:
• acromioclavicular;
• coracoclaviculars: conoide i trapezoide;
• coracoacromial: forma d’articulació del fòrnix (al costat de l’acromi i l’apòfisi 
coracoide).

CINTURA ESCAPULAR: articulació acromioclavicular

Acromi

Fòrnix 
del 

muscle

Lligament 
coracoacromial

Apòfisi coracoide

Cap de l’húmer

Tubercle major

Tubercle menor

Solc 
intertubercular

Cavitat 
glenoide

Húmer

Vora medial

Escàpula

Escotadura  de 
l’escàpula

Lligament 
transvers superior 
de l’escàpula

Angle superior

Extremitat 
esternal

Clavícula
Lligament 
conoide

Lligament 
trapezoide

Llig. coracoclavicular
Extremitat 

acromial
Lligament 

acromioclavicular



CINTURA ESCAPULAR: articulació esternoclavicular
S’estableix entre el manubri de l’estern i l’extremitat esternal de la clavícula.

Cap 
de l’húmer

Apòfisi 
coracoide

Húmer

Costelles

Manubri de l’estern

Articulació 
esternoclavicular

Articulació escapulotoràcica ClavículaAcromi

Articulació acromioclavicular

Articulació 
subacromial

Articulació 
del muscle
Escàpula

Costella 1



CINTURA ESCAPULAR: articulació esternoclavicular
S’estableix entre el manubri de l’estern i l’extremitat esternal de la clavícula.

Costella 1

Clavícula

Articulació 
esternoclavicular

Manubri 
de l’estern

Cos de l’estern

Cartílags 
costals

T 12

Escotadura de 
l’escàpula

Articulació 
acromioclavicular

Acromi

Apòfisi 
coracoide

Cavitat 
glenoide

Escàpula

Tubercle conoide

Cos de la clavícula

Faceta articular esternal

Extremitat esternal

Extremitat esternal

Solc per al múscul 
subclavi

Lligament costoclavicular

Tubercle conoide



CINTURA ESCAPULAR: articulació esternoclavicular
- Presenta un disc articular o menisc.
- És un encaix recíproc o en sella de muntar.
- Reforçada pels lligaments:

esternoclaviculars anterior i posterior
costoclavicular 
interclavicular

Clavícula
Lligament 

esternoclavicular 
anterior Lligament 

interclavicular

1a costella

Articulació 
esternocostal

Manubri 
de 
l’estern

Cartílags costals

Lligament 
esternocostal

EsternLligament 
esternoclavicular 

posterior

Lligament 
esternoclavicular 

anterior

1a 
costella

Clavícula

Disc 
articular

Lligament 
costoclavicular



CINTURA ESCAPULAR: articulació esternoclavicular
- Presenta un disc articular o menisc.
- És un encaix recíproc o en sella de muntar.
- Reforçada pels lligaments:

esternoclaviculars anterior i posterior
costoclavicular 
interclavicular

Clavícula

Múscul subclavi

Lligament costoclavicular

1a costella

2a costella

Cartilags 
costals

Lligament esternoclavicular anterior

Lligament interclavicular

Articulació esternoclavicular

Lligament radiat esternocostal
Símfisi manubrioesternal

Articulació 
esternocostal

Manubri

Sincondriosi de la 1a 
costella

Lligament costoclavicular

Cavitat articular de 

l’articulació esternoclavicular

Disc articular de l’articulació 
esternoclavicular



CINTURA ESCAPULAR: falses articulacions

Cap 
de 

l’húmer

Apòfisi 
coracoide

Húmer

Costelles

Manubri 
de 
l’estern

Articulació 
esternoclavicular

Articulació 
escapulotoràcica

Clavícula
Acromi

Articulació acromioclavicular

Articulació 
subacromial

Articulació 
del muscle

Escàpula

Costella 1

A més de les articulacions veritables, acromioclavicular i esternoclavicular, a 
la cintura escapular es distingeixen 2 articulacions falses: la subacromial i 
l'escapulotoràcica.



CINTURA ESCAPULAR: articulació escapulotoràcica
S’estableix entre el:
   - múscul subescapular (cobreix la cara anterior de l’escàpula) i el   
   - múscul serrat anterior (cobreix la cara lateral de la caixa toràcica).

Cap de 
l’húmer

Acromi

Apòfisi coracoide

Múscul serrat anterior

Clavícula

EscàpulaMúscul subescapular

Articulació escapulotoràcica 



CINTURA ESCAPULAR: articulació escapulotoràcica
S’estableix entre el:
   - múscul subescapular (cobreix la cara anterior de l’escàpula) i el   
   - múscul serrat anterior (cobreix la cara lateral de la caixa toràcica).

Dorsal

Múscul deltoide

Làbrum glenoide

Cavitat glenoide

Escàpula

Múscul infraespinós

Múscul romboide 
major

Múscul serrat 
anterior

Costelles

Múscul subescapular

Ventral

Bossa subdeltoide
 Cap

de 
l’húmer

Baina del múscul 
bíceps braquial

Bossa 
subtendinosa
subescapular

Múscul deltoide

Múscul pectoral 
major

Múscul pectoral 
menor

Múscul 
coracobraquial

Artèria axil·lar, 
fascicles del 
plexe braquial



CINTURA ESCAPULAR: articulació subacromial
S’estableix entre la cara inferior del fòrnix i les bosses subacromial i 
subdeltoidal (que cobreixen la càpsula articular i el manegot dels rotatoris).

Lligament 
transvers
de escàpula

Lligament 
coraco-
clavicular

Apòfisi 
coracoide

Lligament 
acromioclavicular

Lligament 
coracoacromial

Acromi

Bossa 
subcoracoidal

Lligament 
transvers de 
l’húmer

Tendó del 
bíceps braquial

Solc 
intertubercular

Baina 
sinovial

Bossa subtendinosa del 
múscul subescapular

Recés axil·lar

Clavícula



CINTURA ESCAPULAR: articulació subacromial
S’estableix entre la cara inferior del fòrnix i les bosses subacromial i 
subdeltoidal (que cobreixen la càpsula articular i el manegot dels rotatoris).

Acromi
Lligament 
coracoacromial

Apòfisi coracoide

Bossa subdeltoide

Tubercle major

Lligament transvers 
húmer
Baina tendinosa 
intertubercular

Bíceps braquial, cap 
curt

Bíceps braquial, cap 
llarg

Húmer

Múscul redó menor

Bossa subacromial

Bossa subdeltoide

Múscul infraespinós



GRAU EN CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE 
L'ESPORT
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PLEXE BRAQUIAL: constitució

El plexe braquial a vegades rep 
contribucions de: 

• C4 (plexe prefixat)
• T2 (plexe postfixat).

Contribució 
de C4

Branca
dorsal

Nervi dorsal de 
l’escàpula (C5)

5 branques

(branques ventrals 

dels nervis 

espinals)

3 troncs

3 divisions anteriors

3 divisions posteriors

3 fa
scicles

Branques 

term
inals

Per al nervi  
frènicNervi supra-

escapular (C5-C6)

Per al múscul 
subclavi (C5-C6)

Nervi pectoral 
lateral (C5,6,7)

Nervi musculocutani 
(C5,6,7)

Nervi axil·lar
(C5,6)

Nervi radial
(C5,6,7,8,T1)

Nervi medial
(C5,6,7,8,T1)

Nervi cubital 
(C,7,8,T1)

Nervi subescapular inferior (C5,6)

Nervi toracodorsal (subescapular medial) (C,6,,7,8)

Nervi subescapular superior (C,5,6)

Nervi cutani antebraquial medial (C8,T1)

Nervi cutani braquial medial (T1)

Nervi pectoral medial (C8, T1)

1a costella

Nervi toràcic 
llarg (C5,6,7)

1r nervi intercostal

Contribució de 
T12

Per als músculs llarg 
del coll i 
escalens ( C5,6,7,8)

* Contribució inconstant



•  De la unió de les branques 
anteriors dels nervis espinals 
C5-C6 es forma el tronc 
superior.

•  De la branca anterior del 
nervi espinal C7 es forma el 
tronc mitjà.

•  De la unió de les branques 
anteriors dels nervis espinals 
C8-T1 es forma el tronc 
inferior.

 La unió d’aquestes branques anteriors forma els troncs.

PLEXE BRAQUIAL: constitució

Branca 
ventral

Branca 
dorsal

Gangli 
espinal

Branques  
dorsals dels 
nervis espinals

Branques  
ventrals dels 
nervis espinals

Tronc superior (C5-C6)

Tronc mitjà (C7)

Tronc inferior (C8 – T1)



•   Cada tronc es bifurca en dues divisions. Tenim, per tant:
• 3 divisions anteriors: per a la musculatura flexora.
• 3 divisions posteriors: per a la musculatura extensora.

PLEXE BRAQUIAL: constitució

Branca 
ventral

Branca 
dorsal

Gangli 
espinal

Branques  
dorsals dels 
nervis espinals

Branques  
ventrals dels 
nervis espinals

Tronc superior (C5-C6)

Tronc mitjà (C7)

Tronc inferior (C8 – T1)

Fascicle lateral

Divisions anteriors (flexores)

Divisions posteriors
(extensores)



Els fascicles originen les branques terminals del 
plexe braquial:

•  El fascicle lateral origina el nervi 
musculocutani i l’arrel lateral del nervi medial.

•  El fascicle medial origina el nervi cubital i 
l’arrel medial del nervi medial (les arrels lateral i 
medial del nervi medial es junten per a formar el 
nervi medial).

•  El fascicle posterior origina el 
nervi axil·lar i el nervi radial.

PLEXE BRAQUIAL: constitució
Branca 
ventralBranca 

dorsal

Gangli 
espinal

Branques  
dorsals dels 
nervis espinals

Branques  
ventrals dels 
nervis espinals

Tronc superior (C5-C6)

Tronc mitjà (C7)

Tronc inferior (C8 – T1)

Divisions anteriors (flexores)

Fascicle lateral

Divisions posteriors
(extensores)

Fascicle posterior

Fascicle medial

Nervi axil·lar
(C5,C6)

Nervi musculo-
cutani 
(C5.6)

Nervi 
radial 
(C5,6,7,8)

Artèria 
axil·lar

Múscul del 
medial

Nervi cubital 
C8,T1)

Nervi medial
(C6,7,8, T1)



Nervis 
supraclaviculars

Dorsal de l’escàpula

Toràcic llarg

Supraescapular

Subclavi

Nervis infraclaviculars
Fascicle lateral Fascicle medial Fascicle posterior

Musculocutani
Pectoral lateral
Medial (arrel lateral)

Medial (arrel medial)
Cubital
Pectoral medial
Cutani braquial medial
Cutani antebraquial medial

Radial
Axil·lar
Subescapular
Toracodorsal

El plexe braquial origina tots els nervis 
i/o branques que s’encarreguen de la 
innervació motora i sensitiva de:
•    tot el membre superior;
•    part del coll, el tòrax i l’esquena.

Les branques poden ser:
   -Supraclaviculars
   -Infraclaviculars
(algunes d’aquestes
seran les terminals)

PLEXE BRAQUIAL: constitució



PLEXE BRAQUIAL: constitució

Són totes exclusivament motores.

Sorgeixen:

-directament de les arrels:
nervi toràcic llarg
nervi dorsal de l’escàpula

-directament del tronc superior:
nervi subclavi
nervi supraescapular



PLEXE BRAQUIAL: constitució

Poden sorgir del:

•  fascicle lateral: 
nervi pectoral lateral

•  fascicle posterior:    
nervi subescapular superior   
nervi subescapular inferior
nervi toracodorsal 

•  fascicle medial:   
nervi pectoral medial

     nervi cutani braquial medial
 nervi cutani avantbraquial 

medial

Tots aquests nervis són 
motors, excepte els dos cutanis.



PLEXE BRAQUIAL: branques terminals

Nervi medial,
tall medialNervi medial,

tall lateral

Nervi 
musculocutani

Nervi 
axil·lar

Nervi 
radial

Axil·lar

Artèria 
medial

Nervi 
cubital

Medial

Les branques o nervis terminals del 
plexe són cinc, que sorgeixen del:

fascicle lateral: 
-nervi musculocutani

     -arrel lateral del nervi 
medial

fascicle posterior:
     -nervi axil·lar o circumflex
     -nervi radial

fascicle medial: 
     -arrel medial del nervi 
medial
     -nervi cubital



PLEXE BRAQUIAL: hiats

Interescalènic: entre els
escalens anterior i mitjà.

Costoclavicular: entre la
clavícula i la 1a costella.

El plexe braquial discorre per 
aquests espais estrets que 
poden causar síndrome de 
compressió del plexe.

Múscul 
escalè 
anterior

Múscul 
escalè 
mitjà

Plexe braquial

1a costella

Artèria subclàvia

Clavícula

Vena subclàvia

1a costella

1a costella
1a costella

Artèria 
subclàvia

Clavícula

1a costella

Plexe braquial

Plexe
 braquial

Múscul
subclavi

Artèria i vena
subclàviesMúscul pectoral  

menor

Vena axil·lar

Artèria axil·lar

Músculs 
escalens

Húmer
en màxima
abducció

Apòfisi
coracoide

Part
del plexe
braquial

Múscul 
escalè
anterior

Costella
cervical

Múscul escalè
anterior

Plexe 
braquial

Artèria 
subclàvia

Tronc
braquicefàlic

Estern

Cartílag costal

Costella
cervicalInserció

dels músculs
escalens Unió de 

lligaments amb 
la 1a costella



PLEXE BRAQUIAL: nervi musculocutani
Nervi Músculs innervats Branques cutànies

Musculocutani
C5-C6-(C7)

Coracobraquial
Bíceps braquial
Braquial

Cutani antebraquial lateral

Múscul  
escalè 
anterior

Fascicle
lateral

Apòfisi
coracoide

Solc
intertubercular

Artèria 
axil·lar

Nervi 
musculocutani

Múscul bíceps braquial, cap 
curt

Múscul bíceps braquial, cap 
llarg

Múscul  coracobraquial

Múscul braquial

Tall del múscul bíceps 
braquial

Múscul braquial

Nervi 
musculocutani

Cúbit

Radi

Nervi cutani
antebraquial 
lateral

Nervis 
supraclaviculars

Nervi axil·lar

Nervi radial

Nervi radial

Nervi 
medià

Nervi cubital

Nervi cubital
Nervi radial

Nervi 
medià

Nervi radial

Nervis supra-
claviculars

Nervi 
axil·lar

Nervi 
cutani
braquial
medial

Nervi 
cutani
braquial
medial

Nervi cutani
antebraquial
medial

Nervi cutani
antebraquial
medial

Nervi cutani
antebraquial 

lateral
(nervi 

musculocutani)

Nervi cutani
antebraquial lateral
(nervi musculocutani)



Nervi Músculs innervats Branques cutànies
Medià
C6-T1

Pronador redó
Pronador quadrat
Palmar llarg
Flexor radial del carp
Flexor llarg del 1r dit
Flexor profund dels dits (meitat lateral)
Flexor superficial dels dits
Abductor curt del 1r dit
Oponent del 1r dit
Flexor curt del 1r dit (cap superf)
Lumbricals (I i II)

Branca palmar del medià
Digitals palmars comuns
Digitals palmars propis

SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI MEDIÀ: C6-T1

Nervis supraclaviculars

Nervi axilar

Nervi radial

Nervi 
musculocutani

Nervi radial

Nervi medià

Nervis supraclaviculars

Nervi cutani
braquial
media

Nervi cutàni 
avantbraquial
medial

Branca palmar
del nervi cubital

Nervis digital
palmar comuns
i propis (cubital)

Nervi cutani
braquial

media

Nervi cutani
avantbraquial

medial

Branca dorsal
del nervi cubital

Nervis digitals
dorsals (cubital)

Nervi axilar

Nervi radial

Nervi
musculocutani

Nervi radial

Nervi medià



Nervi Músculs innervats Branques cutànies
Cubital
(C7)-C8-
T1

Flexor cubital del carp
Flexor profund dels dits (1/2)
Palmar curt
Flexor del 5è dit
Abductor del 5è dit
Oponent del 5è dit
Adductor del 1r dit
Flexor curt del 1r dit (cap profund)
Interossis dorsals i palmars
Lumbricals III i IV

Branca palmar del cubital
Branca dorsal del cubital
Digitals dorsals
Digitals palmars comuns 
Digitals palmars propis

SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI CUBITAL: (C7)-C8-T1

Nervis supraclaviculars

Nervi axilar

Nervi radial

Nervi 
musculocutani

Nervi radial

Nervi medià

Nervis supraclaviculars

Nervi cutani
braquial
media

Nervi cutàni 
avantbraquial
medial

Branca palmar
del nervi cubital

Nervis digital
palmar comuns
i propis (cubital)

Nervi cutani
braquial

media

Nervi cutani
avantbraquial

medial

Branca dorsal
del nervi cubital

Nervis digitals
dorsals (cubital)

Nervi axilar

Nervi radial

Nervi
musculocutani

Nervi radial

Nervi medià



PLEXE BRAQUIAL: nervi axil·lar o circumflex
Nervi Músculs innervats Branques cutànies

Axil·lar
C5-C6

Deltoide
Redó menor

Cutani braquial lateral superior



PLEXE BRAQUIAL: nervi radial
Nervi Músculs innervats Branques cutànies

Radial
C6-T1

Tríceps braquial
Anconal
Supinador
Braquioradial
Extensor radial llarg del carp
Extensor radial curt del carp
Extensor dels dits
Extensor del 5è dit
Extensor cubital del carp
Extensor llarg del 1r dit
Extensor curt del 1r dit
Extensor de l’índex
Abductor llarg del 1r dit

Cutani braquial lateral superior
Cutani braquial lateral inferior
Cutani braquial posterior
Cutani antebraquial posterior
Branca superficial del radial
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SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI CUBITAL: (C7)-C8-T1

•  Naix del fascicle medial i les fibres 
provenen de C8 i T1 (i a voltes també de C7). 

•  Descendeix per la cara posteromedial del 
braç.

•  Passa posteriorment a l’epicòndil medial 
(entre els 2 caps del múscul flexor cubital del 
carp).

•  Discorre pel costat anteromedial de 
l’avantbraç fins a la vora lateral del pisiforme.

•  Distal respecte al pisiforme, es divideix 
en branques terminals: superficial (sensitiva) 
i profunda (motora). 

Fascicle medial

Artéria axilar

Nervi cubital

Epicòndil medial

Sul per al nervi cubital

M. flexor cubital del carp
M. flexor 
profund
dels dits

Retinacle
flexor

Branca dorsla 
del nervi cubital

Branca palmar
del nervi cubital

Branca superficial

Branca profunda

Nervi digital palmar 
común IV

Mùsc. interòssis

Nervis digitales
palmar propis



• Dona innervació motora als
músculs:

  Flexor cubital del carp
  Flexor profund (dits 4t i 5è)
  Abductor del 5è dit
  Flexor curt del 5è dit
  Oponent del 5è dit
  Palmar curt
  Interossis
  Lumbricals III i IV
  Flexor curt del 1r dit (cap
  profund)    
  Adductor del 1r dit 

•  Dona innervació cutània a la 
cara palmar i dorsal de la regió 
cubital del canell i de la mà, 5è dit 
i meitat cubital del 4t dit. 

SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI CUBITAL
Nervi cubital (C7 ,8, T1)
(no dona branques per 
damunt del colze)
Contribució inconstant

Epicòndil medial

Branca articular (darrere del 
còndil)

Múscul flexor profund 
dels dits (sols la 
porció medial; la porció 
lateral, innervada per la 
branca interòssia 
anterior del nervi 
medial)

Múscul flexor cubital del carp
(fraccionat cap un costat)

Branca dorsal del nervi cubital

Branca palmar

Branca 
superficial

Branca profunda

Palmar curt

Abductor del menovell

Flexor curt del menovell

Oponent del menovell

Músculs hipotènars

Nervi digital palmar comú

Branca comunicant del nervi
medial amb el nervi cubital

Músculs interossis palmars i dorsals

3r i 4t músculs lumbricals (fraccionats cap avall)

Nervis digitals palmars propis
(els nervis digitals dorsals són de la branca dorsal)

Branca dorsal per al dors de les falanges medials i distals

Músculs adductors del dit gros

Múscul flexor curt del dit gros
(només el cap
profund; el cap
superficial i els altres
músculs tènars, innervats
pel nervi medial)



És el sistema neuromuscular de l’empunyament. 
Està constituït, fonamentalment, pels músculs intrínsecs de la mà. 

SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI CUBITAL



Nervi Músculs innervats Branques cutànies
Cubital
(C7)-C8-
T1

Flexor cubital del carp
Flexor profund dels dits (1/2)
Palmar curt
Flexor del 5è dit
Abductor del 5è dit
Oponent del 5è dit
Adductor del 1r dit
Flexor curt del 1r dit (cap profund)
Interossis dorsals i palmars
Lumbricals III i IV

Branca palmar del cubital
Branca dorsal del cubital
Digitals dorsals
Digitals palmars comuns 
Digitals palmars propis

SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI CUBITAL: (C7)-C8-T1

Nervis supraclaviculars

Nervi axilar

Nervi radial

Nervi 
musculocutani

Nervi radial

Nervi medià

Nervis supraclaviculars

Nervi cutani
braquial
media

Nervi cutàni 
avantbraquial
medial

Branca palmar
del nervi cubital

Nervis digital
palmar comuns
i propis (cubital)

Nervi cutani
braquial

media

Nervi cutani
avantbraquial

medial

Branca dorsal
del nervi cubital

Nervis digitals
dorsals (cubital)

Nervi axilar

Nervi radial

Nervi
musculocutani

Nervi radial

Nervi medià



Flexor cubital del carp

SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI CUBITAL

y H. pisiforme

Epicòndil medial, cap
comú dels flexors

Múscul palmar llarg

Múscul flexor cubital del 
carp

Múscul flexor 
superficial dels dits

Tuberositat
 del radi

Múscul 
pronador
redó

Múscul flexor 
radial
del carp

Múscul flexor 
superficial 
dels dits

Base de l’os 
metacarpià II

Os pisiforme

Ganxo de l'os ganxós

Base de l'os metacarpià V

Aponeurosi palmar

Flexor cubital del carp
Origen: -Cap humeral: epicòndil medial de l'húmer.

-Cap cubital: olècran del cúbit.

Inserció: ganxo de l’os ganxós, base de l’os metacarpià IV i os pisiforme.

Funció: articulació de la monyica: flexió i abducció cubital.

Innervació: nervi cubital (C7 – T1).



Flexor profund dels dits (1/2 medial)
SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI CUBITAL

Tuberositat del radi
Tuberositat del cúbit

Membrana interòssia
de l'avantbraç

Radi

Múscul flexor 
llarg 
del 1r dit

Múscul flexor 
profund dels dits

Múscul pronador 
quadrat

Os pisiforme

Ganxo de l'os ganxós

Tubercle
de l'os trapezi

Falange distal I, 
base

Os trapeziOs trapeziOs trapezi

Falange distal IV

Múscul flexor profund dels dits
Origen: 2/3 proximals de la cara flexora del cúbit i regions adjacents de la membrana interòssia.

Inserció: cara palmar de les falanges distals dels dits 2n-5è.

Funció: Articulació de la monyica, metacarpofalàngiques i interfalàngiques dels dits 2n-5è: flexió

Innervació: Nervi medial (porció radial, dits 2n-3r), (c7-t1).
Nervi cubital (porció cubital, dits 4t-5è ) (C7.T1).



SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI CUBITAL

Músculs anteriors del avanbraç
1  Pronador redó
2  Flexor radial del carp
3  Palmar llarg
4  Flexor cubital del carp
5  Flexor superficial dels dits
6  Flexor profund dels dits
7  Pronador quadrat

Altres músculs i estructures
9  Braquial
10  Aponeurosi palmar
11  Artèria braquial
12  Artèria radial
13  Artèria cubital
14  Artèria interòssia anterior
15  Membara interòssia
16  Abductor curt del polze
17  Flexor curt del polze
18  Lumbricals
19  Aductor del polze
20  Flexor curt del quint dit
21  Abductor del quint dit
22  Palmar curt
23  Supinador
24  Lligament metacarpià transvers superficial

Músculs superficials del avantbraç dret
Visió anterior, mà en pronació

Músculs profunds del avantbraç dret
Visió anterior, músculs superficials retirats i mà en pronació



Palmar curt

SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI CUBITAL

Lligament metacarpià transvers 
superficial

Lligament metacarpià transvers 
profund

Múscul interossi dorsal I

Múscul adductor del 1r dit, cap transvers

Múscul adductor del 1r dit, cap oblic

Múscul flexor curt del 1r dit, cap 
superficial

Múscul abductor curt del 1r dit

Múscul oponent del 1r dit

Retinacle flexor (lligament transvers del 
carp)

Aponeurosi palmar

Múscul palmar curt

Múscul flexor del menovell

Múscul abductor  del 
menovell

Fascicles longitudinals

Fascicles transversos

Músculs lumbricals

Múscul palmar curt 
Origen: vora cubital de l’aponeurosi palmar.

Inserció: pell de la regió hipotènar.

Funció: tensa l'aponeurosi palmar (funció de protecció).

Innervació: nervi cubital (C8.T1).



Abductor del 5è dit
SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI CUBITAL

Falange proximal, base

Metacarpià III

Metacarpià V

Múscul oponent del dit petit

Múscul flexor del dit petit

Múscul abductor del dit 
petit

Ganxo de l'os ganxós

Os ganxós

Os pisiforme

Os piramidal

Os semilunar

Múscul abductor del dit petit 
Origen: os pisiforme.

Inserció: base cubital de la falange proximal i aponeurosis dorsals del 5è dit.

Funció: Articulació metacarpofalàngica del 5è dit: flexió, abducció.
Articulació interfalàngica proximal i distal del 5è dit: extensió.

Innervació: nervi cubital (C8.T1).



Flexor del 5è dit
SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI CUBITAL

Falange proximal, base

Metacarpià III

Metacarpià V

Múscul oponent del dit petit

Múscul flexor del dit petit

Múscul abductor del dit 
petit

Ganxo de l'os ganxós

Os ganxós

Os pisiforme

Os piramidal

Os semilunar

Múscul flexor del dit petit 
Origen: ganxo de l'os ganxós, retinacle flexor.

Inserció: base de la  falange proximal del 5è dit.

Funció: articulació metacarpofalàngica del 5è dit: flexió.

Innervació: nervi cubital (C8.T1).



Oponent del 5è dit
SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI CUBITAL

Falange proximal, base

Metacarpià III

Metacarpià V

Múscul oponent del dit petit

Múscul flexor del dit petit

Múscul abductor del dit 
petit

Ganxo de l'os ganxós

Os ganxós

Os pisiforme

Os piramidal

Os semilunar

Múscul oponent del dit petit 
Origen: ganxo de l'os ganxós, retinacle flexor.

Inserció: vora cubital del 5è dit metacarpià.

Funció: acosta el metacarpià cap a la palma (oposició).

Innervaci
ó:

nervi cubital (C8.T1).



Interossis dorsals

SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI CUBITAL

Múscul interossi dorsal 
III

Múscul interossi dorsal 
IV

Metacarpians II-V Metacarpià I

Múscul interossi dorsal 
I

Múscul interossi dorsal 
II

Múscul flexor profund dels dits

Músculs interossis dorsals I-IV
Origen: amb dos caps, a les cares insteròssies dels metacarpians I-V.

Inserció: Aponeurosi dorsal dels dits 2a-4a, base de les falanges proximals.
I: cara radial de la falange proximal del 2n dit.
II: cara radial de la falange proximal del 3r dit.
III: cara cubital de la falange proximal del 3r dit.
IV: cara cubital de la falange proximal del 4t dit.

Funció: Articulacions metacarpofalàngiques del dits 2n-4t: flexió.
Articulacions interfalàngiques proximals i distals dels dits 2n-4t: extensió i abducció dels dits 2n-4t respecte al 3r 
dit.

Innervació: Nervi cubital (C8.T1).



Interossis palmars
SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI CUBITAL

Músculs interossis palmars I-III
Origen: I: cara cubital del 2n metacarpià.

II: cara radial del 4t metacarpià.
III: cara radial del 5è metacarpià.

Inserció: aponeurosi dorsal i base de la falange d'aquests dits.

Funció: Articulacions metacarpofalàngiques del dits 2n, 4t i 5è: flexió.
Articulacions interfalàngiques proximals i distals dels dits 2n, 4t i 5è: extensió i adducció dels dits respecte al 
3r dit.

Innervació: nervi cubital (C8.T1).

Múscul 
interossi 
palmar I

Múscul 
interossi 
palmar II

Múscul 
interossi 
palmar III

Metacarpians II-V



Lumbricals
(III i IV)

SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI CUBITAL

Metacarpià II

Múscul 
lumbrical I

Múscul 
lumbrical II

Múscul lumbrical III
(sovint origen 
mitjançant dos caps)

Múscul lumbrical IV
(sovint origen 
mitjançant dos caps)

Os trapezi

Ganxo de 
l’os ganxós

Os pisiforme

Múscul flexor profund dels 
dits

Músculs lumbricals I-IV

Origen: cara radial dels tendons del múscul flexor profund dels dits (inserció mòbil).

Inserció: I: aponeurosi dorsal del 2n dit.
II: aponeurosi dorsal del 3r dit.
III: aponeurosi dorsal del 4t dit.
IV: aponeurosi dorsal del 5è dit.

Funció: Articulacions metacarpofalàngiques del dits 2n-5è: flexió.
Articulacions interfalàngiques proximals i distals dels dits 2n-5è: extensió.

Innervació: Nervi mitjà (C8-T1): músculs lumbricals I + II.
Nervi cubital  (C8-T1): músculs lumbricals III + IV.



Adductor del 1r dit

SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI CUBITAL

Falange proximal I, cap

Falange proximal I, cos

Falange proximal I, base

Múscul adductor del 1r dit
Cap transvers

Cap de l'os metacarpià I

Múscul abductor curt del 1r 
dit

Múscul abductor del 1r dit, cap 
oblic

Múscul flexor curt del 1r dit,
cap superficial

Base de l'os metacarpià III

Múscul oponent del 1r dit

Os gran

Os trapezi

Os escafoide

Sesamoide 
cubital

Sesamoide 
radial

Múscul adductor del 1r dit

Múscul flexor curt del 1r dit
i múscul abductor curt del 
1r dit

Múscul interossi dorsal I

Múscul flexor radial del 
carp

Múscul oponent del 1r dit

Múscul abductor llarg del 
1r dit

Múscul abductor curt del 
1r dit

Múscul adductor del polze
Origen: Cap transvers: cara palmar del 3r metacarpià.

Cap oblic: os gran i base del metacarpià I.

Inserció: Base de la falange proximal del polze (sesamoide cubital).

Funció: Articulació carpometacarpiana del polze: aducciò i oposició.
Articulació metacarpofalàngica del polze: flexió.

Innervació: Nervi cubital (C8.T1).



Flexor curt del 1r dit
(cap profund)

SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI CUBITAL

Sesamoide
cubital

Sesamoide 
radial

Tendó del múscul flexor llarg del 
1r dit

Múscul interossi dorsal I

Múscul adductor del 1r dit, cap 
transvers

Múscul flexor curt del 1r dit, cap profund

Múscul flexor curt del 1r dit, cap 
superficial

Múscul abductor curt del 1r dit

Múscul oponent del 1r dit

Múscul flexor curt del 1r dit, cap 
superficial

Múscul abductor curt del 1r dit

Retinacle flexor (lligament transvers del carp) 
tallat

Múscul flexor curt del polze
Origen: Cap superficial: retinacle flexor.

Cap profund: os gran i trapezi.

Inserció: base de la falange proximal del polze (sesamoide radial).

Funció: Articulació carpometacarpiana del polze: flexió i oposició.
Articulació metacarpofalàngica del polze: flexió.

Innervació: Nervi mitjà (C6-T1): cap superficial.
Nervi cubital (C8-T1): cap profund.



SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI CUBITAL
Músculs de la mà
1  Abductor curt del polze
2  Flexor curt del polze
3  Aductor del polze
4  Aductor del quint dit
5  Flexor curt del quint dit
6  Palmar curt

7  Lumbricals
8  Interossis palmars
9  Interossis dorsals

Altres músculs i estructures
10  Flexor superficial dels dits
11  Flexor profund dels dits

12  Plamar llarg
13  Flexor cubital del carp
14  Flexor llarg del polze
15  Flexor radial del carp
16  Aponeurosi plamar
17  Retinacle flexor
18  Cúbit

Músculs de
la eminencia tenar

Músculs de la 
eminencia hipotenar

Músculs 
intermetacarpians

Músculs intermedies de la mà dreta
Visió anterior

Músculs superficials de la mà dreta
Visió anterior

Músculs de
la eminencia tenar

Músculs de la 
eminencia hipotenar



SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI CUBITAL

Músculs de
la eminencia tenar

Músculs de la 
eminencia hipotenar

Músculs intermetacarpians
Músculs profunds de la mà dreta

Visió anterior

Músculs de la mà
1  Abductor curt del polze (tallat)
2  Flexor curt del polze (tallat)
3  Oponent del polze
4  Aductor del polze
5  Aductor del quint dit
6  Flexor curt del quint dit
7  Oponent del quint dit
8  Palmar curt

9  Lumbricals (tallats)
10  Interossis palmars
11  Interossis dorsals

Altres músculs i estructures
12  Flexor superficial dels dits
13  Flexor profund dels dits
14  Túnel carpià



GRAU EN CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE 
L'ESPORT

ANATOMIA I CINESIOLOGIA DEL MOVIMENT HUMÀ

TEMA 35

SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI MEDIÀ

Departament d’Anatomia i Embriologia Humana 



SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI MEDIÀ: C6-T1

•  Es forma amb la unió de les 
arrels medial (fascicle medial) i 
lateral (fascicle lateral) que 
formen l'anomenada “V” o “M” del 
medià, i porta fibres de C6 a T1. 

•  Descendeix per la cara medial 
del braç i pel solc bicipital medial 
del colze fins a la zona mitjana de 
l’avantbraç (entre els dos caps del 
múscul pronador rodó). 

•  Travessa el canell a través del 
túnel carpià, i a la cara palmar de 
la mà es divideix en les branques 
terminals. 



Branca motora: per als músculs abductor curt, oponent i flexor curt (cap superficial) del 1r dit.
Branques sensitives: per a la innervació cutània de la cara palmar de la regió radial de la mà, dits 
1r a 3r i meitat radial del 4t; i per a la cara dorsal de les falanges mitjanes i distals dels dits 1r, 2n 
i 3r i meitat radial del 4t.

SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI MEDIÀ: branques 
terminals



•  Dona innervació motora als músculs:
 Pronador redó
 Pronador quadrat
 Palmar llarg
 Flexor radial del carp
 Flexor llarg del 1r dit
 Flexor profund dels dits (meitat lateral)
 Flexor superficial dels dits 
 Abductor curt del 1r dit
 Oponent del 1r dit
 Flexor curt del 1r dit (cap superficial)
 Lumbricals (I i II)

•  Dona innervació cutània a la cara 
palmar de la regió radial de la mà, dits 1r 
a 3r i meitat radial del 4t; i a la cara 
dorsal de les falanges mitjanes i distals 
dels dits 1r, 2n i 3r i meitat radial del 4t.

SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI MEDIÀ: C6-T1



És el sistema neuromuscular destinat a empunyar. 
Està constituït, fonamentalment, pels músculs pronatoflexors de l’avantbraç. 

SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI MEDIÀ



Nervi Músculs innervats Branques cutànies
Medià
C6-T1

Pronador redó
Pronador quadrat
Palmar llarg
Flexor radial del carp
Flexor llarg del 1r dit
Flexor profund dels dits (meitat lateral)
Flexor superficial dels dits
Abductor curt del 1r dit
Oponent del 1r dit
Flexor curt del 1r dit (cap superf)
Lumbricals (I i II)

Branca palmar del medià
Digitals palmars comuns
Digitals palmars propis

SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI MEDIÀ: C6-T1

Nervis supraclaviculars

Nervi axilar

Nervi radial

Nervi 
musculocutani

Nervi radial

Nervi medià

Nervis supraclaviculars

Nervi cutani
braquial
media

Nervi cutàni 
avantbraquial
medial

Branca palmar
del nervi cubital

Nervis digital
palmar comuns
i propis (cubital)

Nervi cutani
braquial

media

Nervi cutani
avantbraquial

medial

Branca dorsal
del nervi cubital

Nervis digitals
dorsals (cubital)

Nervi axilar

Nervi radial

Nervi
musculocutani

Nervi radial

Nervi medià



Palmar llarg
SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI MEDIÀ

5. Palmar llarg
Origen: epicòndil medial de l'húmer.
Inserció: aponeurosi palmar.
Funció: - Colze: lleugera flexió.

- Canell: Flexió palmar, tiba l'aponeurosi palmar.
Innervació: nervi medià (C8-T1).



Flexor radial del carp
SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI MEDIÀ

3. Flexor radial del carp
Origen: epicòndil medial de l'húmer.
Inserció: base del metacarpià II (a vegades també al III).
Funció: canell: flexió i abducció radial.
Innervació: nervi medià (C8-T1).



Pronador redó
SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI MEDIÀ

1. Pronador redó
Origen: - Cap humeral: epicòndil medial.

- Cap cubital: apòfisi coronoide del cúbit.
Inserció: cara lateral del radi (distal del múscul  supinador)
Funció: - Colze: lleugera flexió.

- Avantbraç: pronació.
Innervació: nervi medià (C8-T1).



Flexor superficial dels dits
SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI MEDIÀ

2. Flexor superficial dels dits
Origen: - Cap humeral: epicòndil medial.

- Cap cubital: apòfisi coronoide del cúbit.
- Cap radial: distal de la tuberositat del radi.

Inserció: als costats de la falange mitjana dels dits 2n-5è.
Funció: - Colze: lleugera flexió.

- Canell, metacarpofalàngica i interfalàngiques 
proximals dels dits 2n-5è: flexió.

Innervació: nervi medià (C8-T1).



Flexor profund dels dits (meitat lateral)
SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI MEDIÀ

1. Flexor profund dels dits
Origen: 2/3 proximals de la cara flexora del cúbit i membrana
 interòssia adjacent.
Inserció: cara palmar de les falanges distals dels dits 2n-5è.
Funció: canell, metacarpofalàngica i interfalàngiques 

proximals dels dits 2n-5è: flexió.
Innervació: Nervi medià: dits 2n i 3r (C8-T1).

Nervi cubital: dits 4t i 5è (C7-T1).



Flexor llarg del 1r dit
SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI MEDIÀ

2. Flexor llarg del polze
Origen: cara anterolateral del radi i membrana interòssia adjacent.
Inserció: cara palmar de la falange distal del polze
Funció: - Canell: flexió i adducció radial.

- Trapezometacarpiana: oposició.
- Metacarpofalàngica i interfalàngica del polze: flexió.

Innervació: nervi medià (C8-T1).



Pronador quadrat
SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI MEDIÀ

3. Pronador quadrat
Origen: part distal de la cara anterior del cúbit.
Inserció: part distal de la cara anterior del radi.
Funció: pronació, estabilitza l’articulació radiocubital distal.
Innervació: nervi medià: (C8-T1).



Abductor curt del 1r dit
SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI MEDIÀ

1. Abductor curt del polze
Origen: os escafoide i retinacle flexor.
Inserció: base de la falange proximal del polze (sesamoide radial).
Funció: - Trapezometacarpiana: abducció.

- Metacarpofalàngica: flexió.
Innervació: nervi medià: (C8-T1).



Flexor curt del 1r dit (cap superficial)
SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI MEDIÀ

3. Flexor curt del polze (cap superficial)
Origen: retinacle flexor.
Inserció: base de la falange proximal del polze (sesamoide radial).
Funció: - Trapezometacarpiana: flexió, oposició.

- Metacarpofalàngica: flexió.
Innervació: nervi medià (C8-T1).



Oponent del 1r dit
SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI MEDIÀ

3. Oponent del polze
Origen: os trapezi.
Inserció: costat radial del metacarpià I.
Funció: trapezometacarpiana: oposició.
Innervació: nervi medià (C8-T1).



Lumbricals
(I i II)

SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI CUBITAL

Metacarpià II

Múscul 
lumbrical I

Múscul 
lumbrical II

Múscul lumbrical III
(sovint origen 
mitjançant dos caps)

Múscul lumbrical IV
(sovint origen 
mitjançant dos caps)

Os trapezi

Ganxo de 
l’os ganxut

Os pisiforme

Múscul flexor profund dels 
dits

Músculs lumbricals I-IV
Origen: cara radial dels tendons del múscul flexor profund dels dits (inserció mòbil).

Inserció: I: aponeurosi dorsal del 2n dit.
II: aponeurosi dorsal del 3r dit.
III: aponeurosi dorsal del 4t dit.
IV: aponeurosi dorsal del 5è dit.

Funció: Articulacions metacarpofalàngiques del dits 2n-5è: flexió.
Articulacions interfalàngiques proximals i distals dels dits 2n-5è: extensió.

Innervació: Nervi mitjà (C8-T1): músculs lumbricals I + II.
Nervi cubital (C8-T1): músculs lumbricals III + IV.



GRAU EN CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE 
L'ESPORT

ANATOMIA I CINESIOLOGIA DEL MOVIMENT HUMÀ

TEMA 36

SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI MUSCULOCUTANI I 
DELS ROTADORS INTERNS

Departament d’Anatomia i Embriologia Humana 



Nervi axil·lar
(C5,6)
Nervi radial
(C5,6,7,8,T1*)
Nervi medià
(C5*,6,7,8T1)
Nervi cubital
(C7*,8,T1)

*Contribució inconstant

Nervi musculocutani
(C5,6,7)

Nervi pectoral
lateral (C5,6,7

Nervi supra-
escapular (C5,6)
         
        Per al múscul
     subclavi (C5,6)
 

Nervi dorsal de 
l’escàpula (C5)
Per al nervi
frènic

Nervi pectoral medial (C8,T1)

Nervi cutani braquial medial (T1)

Nervi cutani antebraquial medial (C8,T1)
Nervi subescapular superior (C5,6)
Nervi toracodorsal (subescapular mitjà) (C6*,7,8)
Nervi subescapular inferior (C5,6)

Nervi toràcic llarg (C5,6,7)

Per als músculs
llarg del coll i escalens 
(C5,6,7,8)

Contribució de T2

Branca dorsal

Branques 

term
inals

3 fa
scicles

3 divisions anterio
rs

3 divisions posterio
rs

3 tro
ncs

5 arrels
(branques ventrals de 

 nervis espinals) Contribució de C4
SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI 
MUSCULOCUTANI: C5 a C7

•  Naix del fascicle lateral i les 
fibres s’originen de C5 a C7. 



•  Descendeix en sentit inferior i 
lateral.

•  Travessa el múscul 
coracobraquial i discorre entre el 
bíceps i el braquial, fins al solc 
bicipital lateral.

•  Immediatament després travessa 
la fàscia del braç, es fa superficial i 
es converteix en el nervi cutani 
antebraquial lateral.

SISTEMA NEUROMUSCULAR 
DEL NERVI MUSCULOCUTANI: 
C5 a C7

Múscul escalè
anteriorFascicle

lateral

Apòfisi
coracoide

Solc
intertubercular

Artèria axil·lar
Nervi musculocutani

M. braquial, cap curt

M braquial, cap llarg

Múscul coracobraquial

Múscul braquial

Múscul bíceps braquial

Nervi cutani
avantbraquial lateral
(nervi musculocutani)

Múscul braquial

Nervi musculocutani

Cúbit

Radi



•  Dona innervació motora als 
músculs:

• Coracobraquial
• Bíceps braquial
• Braquial
 

•  Dona innervació cutània a la 
regió radial de l’avantbraç, 
especialment per la cara  anterior.

SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI MUSCULOCUTANI: C5 a 
C7 Visió anterior

Nota: només es mostren les
músculs innervats pels
nervis musculocutanis 

Nervis musculocutanis (C5, 6, 7)

Múscul coracobraquial

Múscul bíceps
braquial (reflectits)

Múscul braquial

Branca articular

Nervi cutani
antebraquial lateral

Branca anterior

Branca posterior

Musculocutanis

Medial
posterior 
lateral

Fascicles
del plexe 
braquial 

Nervi cutani brànquia
medial
Nervi cutani antebraquial
medial

Nervi cubital
Nervi medial

Nervi radial
Nervi axil·lar

Innervació
cutania (via
nervi cutani
antebraquial 
lateral)

Visió anterior (palmar)          Visió posterior (dorsal)



És el sistema neuromuscular més important en l’acció d’abraçar: flexió del 
colze (amb supinació de l’avantbraç), anteversió i rotació interna del muscle i 
aproximació del braç al tronc.

SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI MUSCULOCUTANI



Nervi Músculs innervats Branques cutànies
Musculocutani
C5-C7

Coracobraquial
Bíceps braquial
Braquial

Cutani antebraquial lateral

SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI MUSCULOCUTANI: C5 a 
C7

M.



Coracobraquial
SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI 
MUSCULOCUTANI

Múscul deltoide
Múscul bíceps braquial 
(cap llarg)

Múscul supraespinós

Múscul subescapular
Múscul coracobraquial
Múscul bíceps braquial
(cap curt)

Múscul pectoral major
Múscul dorsal ample
Múscul redó major
Múscul deltoide

Múscul coracobraquial
       Múscul braquial

Múscul braquioradial

Múscul trapezi

Múscul pectoral menor
Múscul omohioidal

Unions musculars
Origen
Inserció

Múscul bíceps braquial 
tuberositat del radi

Cap comú
dels músculs flexors

Múscul pronador redó

Múscul braquial

Múscul 
coracobraquial

Múscul redó major

Múscul 
subescapular

Múscul trapezi

Múscul dorsal
ample
Múscul bíceps
braquial.
Cap llarg

Múscul 
pectoral
major

Múscul supra-
espinós
Múscul sub-
escapular

Múscul bíceps
braquial
cap curt

Múscul deltoide

Múscul subclavi

Múscul 
pectoral
menor

Múscul 
serrat

anterior

Origen: apòfisi coracoide de l’escàpula.
Inserció: húmer (prolongació de la    
cresta del tubercle menor).
Funció: anteversió, adducció, rotació 
interna.
Innervació: nervi musculocutani (C6,7). 



Braquial

SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI 
MUSCULOCUTANI

Tendó comú dels extensors (músculs 
extensor radial curt del carp, extensor 
dels dits amb l’extensor del menovell 

i extensor cubital del carp)
Múscul braquial

Múscul supinador
Múscul bíceps braquial

Tendó comú dels flexors (músculs
flexor radial del carp, palmar llarg, flexor 
cubital del carp i flexor superficial dels
dits [cap humerocubital])
Múscul flexor superficial dels dits
(cap humerocubital)
Múscul pronador redó (cap cubital)

Múscul flexor llarg del polze (cap cubital)

Epicòndil lateral

Tuberositat del radi Tuberositat 
del cúbit

Epicòndil
medial

Múscul 
braquial

Cos de l'húmer

Cresta
del tubercle
menor

Cresta del tubercle
major

Solc intertubercular

Tubercle menor

Tubercle major

Cap llarg

Cap curt

Origen: meitat distal de la superfície anterior de l’húmer, 
septes intermusculars medial i lateral.
Inserció: tuberositat del cúbit.
Funció: flexiona l'articulació del colze.
Innervació: nervi musculocutani (C5-6).



Bíceps 
braquial

SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI 
MUSCULOCUTANI

Tubercle major

Tubercle menor

Solc intertubercular

Cresta del tubercle
major

Cresta
del tubercle
menor

Múscul bíceps braquial

Epicòndil
medial

Epicòndil lateral

Tuberositat
 del radi, inserció 

del tendó del 
múscul bíceps 

braquial

Aponeurosi bicipital
(lacertus fibrosus)

Tuberositat del cúbit, inserció
del tendó del múscul braquial

Tubercle
supraglenoide

Apòfisi
coracoide Escàpula, cara anterior

Origen:         - Cap llarg: tubercle supraglenoidal de l’escàpula.
- Cap curt: apòfisi coracoide de l’escàpula.

Inserció: tuberositat del radi.
Funció:        Articulació del colze:

-  flexió, supinació (amb el colze flexionat).
Articulació del muscle:
- abducció i rotació interna (cap llarg);
- anteversió (cap llarg i cap curt).

Innervació: nervi musculocutani (C5-7).

Múscul braquial



SISTEMES NEUROMUSCULARS DELS ROTADORS INTERNS
Completen i amplien l’acció d’abraçada realitzada pel sistema 

neuromuscular del musculocutani: potencien la rotació interna del muscle i 
l’aproximació del braç al tronc, i desplacen l’escàpula cap avant i cap a fora.

Inclouen els sistemes neuromusculars dels nervis:
• subescapulars
• pectorals
• subclavi
• toràcic llarg



SISTEMES NEUROMUSCULARS DELS ROTADORS INTERNS: nervis 
subescapulars

•  Habitualment són 2 branques 
col·laterals infraclaviculars (els 
nervis subescapular superior i 
subescapular inferior) que 

es desprenen del fascicle
posterior. 

•  Les fibres 
provenen 
de C5 i C6.



SISTEMES NEUROMUSCULARS DELS ROTADORS INTERNS: nervis 
subescapulars

•  Dona innervació motora 
als músculs:

• subescapular
• redó major

 
•  Són nervis exclusivament 
motors que no posseeixen 
fibres sensitives. 

Fascicle
posterior

Múscul redó major



Subescapular

SISTEMES NEUROMUSCULARS DELS ROTADORS INTERNS: nervis 
subescapulars

Múscul supra-
espinós
Múscul sub-
escapular

Solc 
intertubercular
Múscul dorsal 

ample

Múscul redó 
major

Múscul pectoral 
major

Múscul deltoide
Múscul coracobraquial

Múscul bíceps
braquial,
cap llarg

Múscul subescapular

Tubercle major
Tubercle menor

Solc intertubercular

Cresta del tubercle
major
Cresta del tubercle
menor

Cos de l’húmer

Acromi
Apòfisi

coracoide
Escotadura      Múscul supra-  Vora
de l’escàpula   espinós     superior

Angle superior

Vora medial
Múscul 
subescapular

Angle inferior

Origen: fossa subescapular de l’escàpula.
Inserció: tubercle menor de l’húmer.
Funció: rotació interna.
Innervació: nervi subescapular.



Redó major

SISTEMES NEUROMUSCULARS DELS ROTADORS INTERNS: nervis 
subescapulars

Múscul bíceps braquial,
cap curt, i

múscul coracobraquial

Múscul deltoide

Múscul trapezi

Múscul pectoral menor

Múscul subclavi
Múscul serrat anterior

Múscul supraespinós

Múscul infraespinós

Múscul redó menor

Múscul deltoide,
porció acromial

Múscul deltoide,
porció espinal
Múscul tríceps
Braquial,
cap lateral

Solc
per al nervi radial

Múscul deltoide

Múscul tríceps
braquial,
cap llarg 

Múscul redó menor

Múscul infraespinós

Múscul redó major

Múscul dorsal ample, porció escapular

Tubercle menor

Tubercle menor

Solc intertubercular

Cresta del tubercle major

Cresta del tubercle menor

Múscul redó major

Múscul dorsal ample

Cap           Acromi    Apòfisi coracoide   Clavícula        
de l'húmer

Angle inferior

Múscul deltoide,
porció acromial

Múscul deltoide,
porció espinal

Múscul redó menor

Múscul infraespinós

Múscul tríceps
braquial, 
cap medial

Múscul tríceps
braquial,
cap lateral

Múscul romboide  Múscul elevador    Múscul
menor          de l’escàpula  supraespinós  Múscul trapezi    Múscul 
deltoide
                                                                                    porció clavicular

Múscul redó major

Múscul dorsal ample,
porció escapular

Múscul romboide
major

Múscul tríceps braquial,
cap llarg

Origen: angle inferior de l’escàpula.
Inserció: cresta del tubercle menor de l’húmer.
Funció: rotació interna, adducció, retroversió.
Innervació: nervi subescapular (C5,6).



SISTEMES NEUROMUSCULARS DELS ROTADORS INTERNS: nervis 
pectorals

•  S’uneixen 
per a formar la 
nansa dels 
pectorals. 

•  NERVI 
pectoral lateral: 
naix del fascicle 
lateral i les fibres 
provenen de C5 a 
C7.
•  NERVI 
pectoral medial: 
naix del fascicle 
medial i les fibres 
procedeixen de 
C8 i T1. 



SISTEMES NEUROMUSCULARS DELS ROTADORS INTERNS: nervis 
pectorals

Donen innervació 
motora als músculs:

Pectoral major
Pectoral menor
 
No posseeixen fibres 
sensitives cutànies.

Fascicle
 lateral

Fascicle
 medail

Plexe braquial 
(C5-T1)

Cos vertebral 
C VIII

1a costella

Clavícula
Nervi pectoral 
medial

Múscul pectoral 
major

Múscul pectoral 
menor

Estern 



Pectoral menor

SISTEMES NEUROMUSCULARS DELS ROTADORS INTERNS: nervis 
pectorals

Costella I

Múscul subclavi

Costelles III-V

Origen: de la 3a a la 5a costella.
Inserció: apòfisi coracoide de l’escàpula
Funció:     - Tira l’escàpula cap avall, moviment amb el qual l’angle inferior de 

l’escàpula es desplaça cap al dorsomedial (descens del braç elevat).
- Múscul auxiliar de la respiració.

Innervació: nervis pectorals medial i lateral (C6-T1).



Pectoral major

SISTEMES NEUROMUSCULARS DELS ROTADORS INTERNS: nervi 
pectorals Origen:      - Porció clavicular: meitat medial de la clavícula.

- Porció esternocostal: estern i cartílags costals de les costelles 2a-7a.
- Porció abdominal: làmina anterior de la baina dels rectes.

Inserció: cresta del tubercle major de l’húmer.
Funció:     - Adducció i rotació interna (tot el múscul) .

- Anteversió (porció clavicular i porció esternoclavicular).
- Múscul auxiliar de la respiració amb la cintura escapular fixada. 

Innervació: nervis pectorals medial i lateral (C5-T1).
                     Múscul pectoral major,
Acromi    porció clavicular     Clavícula 

Apòfisi coracoide

Tubercle major
Tubercle menor

Solc intertubercular

Cresta del tubercle major

Múscul coracobraquial

Múscul pectoral major,
porció abdominal

Húmer

Múscul pectoral major,
porció esternocostal

      Estern



•  És una branca col·lateral 
supraclavicular, que s’origina al 
tronc superior i les fibres de la 
qual provenen de C5 i C6.

• Descendeix per 
la vora lateral del 
múscul escalè 
anterior i s’acaba 
al múscul subclavi. 

SISTEMES NEUROMUSCULARS DELS ROTADORS INTERNS: nervi 
subclavi

• És un nervi 
exclusivament 
motor (per al 
múscul subclavi). 

• No posseeix 
fibres sensitives 
cutànies.



Subclavi

SISTEMES NEUROMUSCULARS DELS ROTADORS INTERNS: nervi 
subclavi

Origen: 1a costella (límit ossi/cartilaginós).
Inserció: cara inferior de la clavícula (terç lateral).
Funció: fixa la clavícula a l'articulació esternoclavicular.
Innervació: nervi subclavi (C5,6).



•  És una branca 
col·lateral 
supraclavicular, que 
s’origina directament 
a les arrels C5, C6 i 
C7.

•  Conegut 
clàssicament com a 
nervi respiratori de 
Bell. 

SISTEMES NEUROMUSCULARS DELS ROTADORS INTERNS: nervi 
toràcic llarg



• Descendeix verticalment per darrere del 
plexe braquial i termina al múscul serrat 
anterior. 

SISTEMES NEUROMUSCULARS DELS ROTADORS INTERNS: nervi 
toràcic llarg

És un nervi 
exclusivament motor 
(per al múscul serrat 
anterior). 
No posseeix fibres 
sensitives cutànies.

Nervi subclavi

Múscul subclavi

1a costella

     Nervi toràcic
     llargMúscul serrat

anterior

9a costella



Serrat anterior

SISTEMES NEUROMUSCULARS DELS ROTADORS INTERNS: nervi 
toràcic llarg

Apòfisi coracoide

Costelles I-IX
Acromi

Cavitat
glenoide

Vora medial

Escàpula

Múscul serrat
 anterior

Angle inferior

Múscul serrat
anterior

Origen: 1. de la 1a a la 9a costella
Inserció: Escàpula 1. Porció superior (angle superior).

          2. Porció intermèdia (vora medial).
          3. Porció inferior (angle inferior i vora medial).

Funció:        - Tot el múscul: desplaça l’escàpula cap a la zona lateral-ventral, elevació 
de les costelles amb la cintura escapular fixa (múscul auxiliar de la respiració).

- Porció inferior: rotació de l’escàpula i basculació de l’angle inferior cap a 
la zona lateral-ventral (possibilita l’elevació del braç més enllà dels 90º).

- Porció superior: moviment de descens amb el braç elevat (funció 
antagònica de la porció inferior).

Innervació: nervi toràcic llarg (C5-7).



GRAU EN CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE 
L'ESPORT

ANATOMIA I CINESIOLOGIA DEL MOVIMENT HUMÀ

TEMA 37

SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI RADIAL

Departament d’Anatomia i Embriologia Humana 



Naix del fascicle posterior i les 
fibres sorgeixen de C5 i C6. 

Branques 

term
inals

3 fa
scicles

3 divisions anteriors

3 divisions posteriors

3 tro
ncs

5 arrels (branques ventrals 

de nervis espinals) Contribució 
de C4

Branca 
dorsal

Nervi dorsal de 
l'escàpula (C5)

Per al nervi 
frènicNervi supraescapular 

(C5, 6)

Per al múscul 
subclavi (C5, 6)

Nervi pectoral 
lateral (C5, 6, 7)

Nervi musculocutani 
(C5, 6, 7)

Nervi axil·lar 
(C5,6)
Nervi radial 
(C5,6,7,8,T1*)

Nervi medià 
(C5*,6,7,8,T1)

Nervi cubital 
(C7*,8,T1)

*Contribució inconstant

Nervi

Nervi toracodorsal (subescapular mitjà) (C6*,7,8)

Nervi

Nervi cutani antebraquial medial (C8,T1)

Nervi cutani braquial medial (T1)

Nervi

Nervi toràcic llarg 
(C5,6,7)

1r nervi intercostal

Per als músculs llarg 
del coll i escalens 
(C5,6,7,8)

Contribució 
de T2

1a costella

SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI RADIAL: C5 a 
C8



•  Passa a la cara posterior del braç, 
vora l’artèria braquial profunda, per la 
fenedura tricipital o triangle 
humerotricipital. 

•  Vorejant l’húmer pel solc del nervi 
radial, torna a la cara anterior del colze, 
per a dividir-se després en dues branques 
terminals: 

•  Branca superficial (sensitiva): 
profund respecte al braquioradial, al terç 
inferior de l'avantbraç es fa superficial i es 
divideix en 3 branques: lateral, mitjà i 
medial.

•  Branca profunda (motora): travessa 
el múscul supinador i arriba a la cara 
posterior de l’avantbraç per a innervar la 
musculatura com a nervi interossi posterior.

SISTEMA 
NEUROMUSCULAR DEL 
NERVI RADIAL: C5 a C8

Múscul escalè 
anterior

Fascicle posterior

Artèria axil·lar

Nervi radial

Nervi cutani braquial 
lateral inferior

Nervi radial, al solc
per al nervi radial

Nervi cutani 
braquial posterior

Múscul triceps braquial

Túnel radial

Epicòndil medialNervi cutani 
antebraquial 
posterior Múscul braquial

Branca profunda al conducte supinador

Múscul braquioradial

Branca superficial

Múscul extensor curt del polze

Múscul extensor llarg del polze

Nervis digitals dorsals

Múscul 
extensor dels 
dits

Múscul 
abductor llarg 
del polze

Grup radial

Nervi interossi posterior

Múscul supinadorNervis 
supraclaviculars

Nervi axil·lar

Nervi cutani braquial
posterior (nervi radial)

Nervi cutani 
braquial
lateral inferior
(nervi radial)

Nervi cutani
braquial
medial

Nervi cutani 
antebraquial posterior 
(nervi radial) Nervi musculocutani

Nervi cutani
antebraqulal
medial

Branca superficial del 
nervi radial

Nervi 
cubital

Nervi 
medià

Nervi 
axil·lar

Nervi cutani
braquial
medial

Nervi cutani 
braquial
lateral inferior

Nervi musculocutani

Branca 
superficial del 
nervi radial

Nervi 
medià

Nervi 
cubital

Nervi cutani
antebraqulal
medial

Nervis 
supraclaviculars



•  Dona innervació motora al tríceps, anconal, supinador, 
braquioradial, als extensors radial llarg i curt del carp, dels 
dits, del 5è dit, cubital del carp, llarg i curt del 1r dit, del 2n 
dit, i a l'abductor llarg del 1r dit. 

•  Dona innervació cutània a la cara posterior i lateral del 
braç, posterior de l’avantbraç i vora radial del canell i del 
dors de la mà.

SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI RADIAL
*Contribució inconstant

Visió posterior

Grup de 
músculs 
extensors 
supinadors

Nervi radial (C5, 6, 7, 8, T1*)

Branca (terminal) superficial

Branca (terminal) profunda

Epicòndil lateral

Múscul anconal

Múscul braquioradial
Múscul extensor radial
llarg del carp

Múscul supinador

Múscul extensor radial
curt del carp
Múscul extensor cubital del carp

Músculs extensors dels
dits i del menovell

Múscul extensor de l'índex

Múscul extensor llarg del polze

Múscul abductor llarg del polze

Múscul extensor curt del polze

Nervi interossi posterior (continuació de la branca 
profunda del nervi radial distal respecte al múscul 
supinador)

Branca superficial del nervi radial

Del nervi axil·lar
Nervi cutani 
braquial
lateral superior

Del nervi radial

Nervi
cutani braquial
lateral inferior

Nervi cutani
braquial posterior

Nervi cutani
antebraquial posterior

Branca superficial 
del
nervi radial i 
branques
digitals dorsals

Nervis digitals dorsals
Innervació cutània dels
nervis radial i axil·lar

Pla profund

Tendó del supraespinós

Tendons de l'infraespinós i
redó menor (tall)

Nervi axil·lar

Artèria circumflexa 
humeral posterior

Nervi cutani braquial 
lateral superior

Artèria braquial profunda

Nervi radial

Artèria col·lateral mitjana

Artèria col·lateral radial

Nervi cutani braquial 
lateral inferior

Septe intermuscular lateral

Nervi per a l'anconal i cap 
lateral del múscul tríceps 
braquial

Nervi cutani 
antebraquial 
posterior

Epicòndil lateral 
de l'húmer

Múscul anconal

Olècran del cúbit

Nervi cubital

Epicòndil medial de 
l'húmer

Cap medial del múscul tríceps braquial

Cap lateral del múscul 
tríceps braquial (tall)

Cap llarg del múscul 
tríceps braquial

Múscul redó major



L’acció dels músculs d’aquest sistema permet emprar el membre superior com a 
extremitat de suport.
Està constituït per la musculatura 
supinatoextensora de 
l’avantbraç. 

SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI RADIAL



Nervi Músculs innervats Branques cutànies
Radial
C5-C8

Tríceps braquial
Anconal
Supinador
Braquioradial
Extensor radial llarg del carp
Extensor radial curt del carp
Extensor dels dits
Extensor del 5è dit
Extensor cubital del carp
Extensor llarg del 1r dit
Extensor curt del 1r dit
Extensor del 2n dit
Abductor llarg del 1r dit

Cutani braquial lateral inferior
Cutani braquial posterior
Cutani antebraquial posterior
Branca superficial del radial

SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI RADIAL: C5 a C8
Nervi frènic

Múscul escalè anterior

Fascicle posterior

Artèria axil·lar

Nervi 
radial

Nervi cutani 
braquial lateral 
inferior

Nervi radial al solc
per al nervi radial

Nervi cutani 
braquial posterior

Múscul tríceps 
braquial

Túnel radial

Epicòndil medial
Nervi cutani
antebraquial
posterior

Múscul braquial

Branca profunda en el 
conducte supinador

Múscul supinador
Múscul 
braquioradial

Nervi interossi 
posterior

Grup radial Branca 
superficial

Múscul 
abductor
llarg del polze Múscul extensor

curt del polze

Múscul extensor 
llarg del polze

Múscul 
extensor
dels dits

Nervis digitals
dorsals 

Nervis supraclaviculars Nervis 
supraclaviculars

Nervi axil·lar
Nervi 
axil·lar

Nervi cutani braquial
posterior (nervi radial)

Nervi cutani braquial
lateral inferior
(nervi radial)

Nervi cutani 
braquial
lateral inferiorNervi cutani 

braquial
medial

Nervi cutani braquial
medial

Nervi cutani
antebraquial
posterior
(nervi radial)

Nervi musculocutani Nervi 
musculocutani

Nervi cutani
antebraquial
medial

Nervi cutani
antebraquial
medial

Branca superficial
del nervi radial

Branca 
superficial
del nervi radial

Nervi cubital

Nervi 
cubital

Nervi 
mèdià

Nervi 
medià



Tríceps braquial

SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI RADIAL

Escàpula, cara 
posterior

Espina de 
l'escàpula

Apòfisi 
coracoide Acromi

Acromi
Apòfisi 
coracoide

Cap de l'húmer
Tubercle major

Tubercle 
infraglenoide

Cos de l'húmer

Múscul tríceps braquial, 
cap medial

Tubercle major

Tubercle 
infraglenoide

Cos de l'húmer

Múscul tríceps braquial, cap lateral

Epicòndil lateral Epicòndil lateral

Múscul anconal Múscul anconal

Múscul tríceps braquial, cap lateral

Olècran Olècran

Epicòndil medial Epicòndil medial

Múscul tríceps 
braquial, cap 
llarg

Vora lateral

Múscul tríceps 
braquial, tendó 
d'origen del cap llarg

Múscul tríceps 
braquial, cap medial

Tendó d'inserció del 
múscul tríceps 
braquial

Cap llarg

Cap medial

Cap lateral

Cap llarg: tubercle infraglenoide de l'escàpula.
Cap medial: superfície posterior de l'húmer, distal respecte al 
solc per al nervi radial, septe intermuscular medial.
Cap lateral: superfície posterior de l'húmer, proximal respecte al solc per al 
nervi radial, septe intermuscular lateral.
Olècran del cúbit.

Articulació del colze: extensió.
Articulació del muscle: Cap llarg: retroversió i adducció del braç.

nervi radial (C6-8).

Inserció:
Funció:

Innervació:

Origen:
Múscul tríceps braquial



SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI RADIAL
Músculs posteriors del braç
1 Tríceps braquial, cap medial
2 Tríceps braquial, cap lateral
3 Tríceps braquial, cap llarg
4 Bíceps braquial, cap llarg
5 Bíceps braquial, cap curt
6 Braquial

Altres músculs i estructures
7 Supraespinós
8 Infraespinós
9 Redó menor
10 Redó major
11 Húmer
12 Tubercle major
13 Espina de l'escàpula
14 Artèria braquial



Anconal

SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI RADIAL

Epicòndil 
lateral

Múscul anconalOlècran

Epicòndil medial

Cúbit Radi

Múscul extensor radial llarg del carp

Múscul extensor radial curt del 
carp

Cap comú dels músculs extensors

Cap comú dels músculs 
flexors

Múscul tríceps 
braquial

Múscul 
anconal

Múscul tríceps 
braquial

Olècran

Múscul 
anconal

Múscul flexor 
cubital del carp

Múscul extensor 
del menovell

Connexions 
intertendinoses

Tendons del múscul 
extensor dels dits, 
aponeurosi dorsal

Tendó del 
múscul 
extensor 
llarg del 
polze

Tubercle 
dorsal

Múscul extensor 
curt del polze

Múscul braquioradial

Múscul abductor 
llarg del polze

Múscul extensor 
radial del carp

Múscul extensor 
cubital del carp

Múscul extensor 
dels dits

Múscul extensor 
radial llarg del 
carp

Múscul extensor 
radial curt del carp

Múscul 
braquioradial

Inserció:
Funció:

Origen:

Innervació:

epicòndil lateral de l'húmer (i part dorsal de 
la càpsula articular).

olècran del cúbit (superfície radial).
extensor, tensor de la càpsula.
nervi radial (C6-8).

Múscul anconal



Braquioradial

SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI RADIAL

Múscul extensor radial llarg del carp

Múscul extensor 
radial curt del carp

Múscul braquioradial
Múscul 

braquioradial
Múscul extensor radial 
llarg del carp

Múscul extensor 
radial curt del carp

Múscul 
braquioradial

Múscul supinador, 
cap humeral

Epicòndil lateral, 
cap comú dels 
músculs extensors

Múscul supinador

Múscul pronador redó

Múscul abductor llarg del polze

Múscul extensor llarg del 
polze

Múscul extensor curt del 
polze

Múscul extensor curt del 
polze

Membrana interòssia de 
l'avantbraç

Múscul 
braquioradial Múscul braquioradial

Múscul pronador quadrat

Múscul flexor 
llarg del polze

Múscul pronador redó

Múscul flexor 
superficial dels dits, 
cap radial

Múscul supinador

Múscul bíceps braquial

Epicòndil lateral, cap comú 
dels músculs extensors, 
múscul supinador

Cresta supracondília 
lateral

Epicòndil 
lateral

Olècran

Cúbit

Radi

Base de l’os 
metacarpià III

Metacarpià III
Metacarpià II

Base de l'os 
metacarpià II

Apòfisi estiloide 
del radi

Múscul 
extensor 
radial curt 
del carp

Múscul 
extensor 
radial llarg 
del carp

Húmer

Inserció:
Funció:

Innervació:

Origen: cara lateral distal de l'húmer, septe intermuscular lateral.
apòfisi estiloide del radi.

Articulació del colze: flexió.
Articulació de l'avantbraç: posició de semipronació.

nervi radial (C5-7).

Múscul braquioradial



Extensor radial llarg del carp

SISTEMA NEUROMUSCULAR 
DEL NERVI RADIAL

Múscul extensor radial 
llarg del carp

Múscul extensor 
radial curt del carp

Múscul braquioradial

Múscul supinador, 
cap humeral

Epicòndil lateral, 
cap comú dels 
músculs extensors

Múscul supinador

Múscul pronador redó

Múscul abductor llarg del 
polze

Múscul extensor llarg del 
polze
Múscul extensor curt del 
polze
Múscul extensor de l'índex

Membrana interòssia de 
l'avantbraç

Múscul 
braquioradial

Múscul braquioradial

Cresta supracondília 
lateral

Epicòndil 
lateral

Olècran

Cúbit

Radi

Base de l'os 
metacarpià III

Metacarpià III
Metacarpià II

Base de l'os 
metacarpià II

Apòfisi estiloide 
del radi

Múscul 
extensor radial 
curt del carp

Múscul 
extensor 
radial llarg del 
carp

Húmer

Apòfisi estiloide del 
radi

Base de l'os 
metacarpià II

Múscul 
extensor 
radial curt 
del carp

Múscul 
extensor 
radial llarg 
del carp

Epicòndil 
lateral

Múscul 
braquioradial

Húmer

Epicòndil 
medial

Olècran

Cúbit

Base de l'os 
metacarpià 
III

Membrana 
interòssia de 
l'avantbraç

Tendó del 
múscul 
braquioradial

Múscul abductor 
llarg del polze

Múscul extensor radial 
llarg del carp

Inserció:
Funció:

Innervació:

Origen: cara lateral i distal de l'húmer (cresta supracondília lateral). Septe intermuscular lateral.
cara dorsal de la base de l'os metacarpià II.

Articulació del colze: lleu flexió.
Articulació del canell: extensió (col·labora en el tancament del puny), abducció radial.

Múscul extensor radial llarg del carp



Extensor radial curt del carp

SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI RADIAL

Múscul extensor radial llarg del carp

Múscul extensor radial curt 
del carp

Múscul braquioradial

Múscul supinador, cap 
humeral

Epicòndil lateral, cap 
comú dels músculs 
extensors

Múscul supinador

Múscul pronador redó

Múscul abductor llarg del polze

Múscul extensor llarg del polze

Múscul extensor de l'índex

Múscul extensor curt del polze

Membrana interòssia de 
l'avantbraç

Múscul 
braquioradial

Múscul braquioradial

Cresta supracondília 
lateral

Epicòndil 
lateral

Olècran

Cúbit

Radi

Base de l'os 
metacarpià III

Metacarpià III
Metacarpià II

Base de l'os 
metacarpià II

Apòfisi estiloide 
del radi

Múscul extensor 
radial curt del carp

Múscul extensor 
radial llarg del carp

Húmer

Apòfisi estiloide del 
radi

Base de l'os 
metacarpià II

Múscul 
extensor 
radial curt 
del carp

Múscul 
extensor 
radial llarg 
del carp

Epicòndil 
lateral

Múscul 
braquioradial

Húmer

Epicòndil 
medial

Olècran

Cúbit

Base de l'os 
metacarpià 
III

Membrana 
interòssia de 
l'avantbraç

Tendó del múscul 
braquioradial

Múscul abductor llarg del polze

Múscul extensor radial llarg del carp

Inserció:
Funció:

Innervació:

Origen: epicòndil lateral de l'húmer.
cara dorsal de la base de l'os metacarpià III.

Articulació del colze: lleu flexió.
Articulació del canell: extensió (col·labora en el tancament del puny), abducció. 
radial nervi radial (C5-7).

Múscul extensor radial curt del carp



Extensor dels dits

SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI RADIAL
y cara dorsal de base de falanges intermedia y distal 

Múscul extensor radial llarg del carp

Múscul extensor radial curt del carp

Múscul braquioradial

Múscul supinador, cap humeral

Epicòndil lateral, cap comú 
dels músculs extensors

Múscul supinador

Múscul pronador redó
Múscul abductor llarg del polze

Múscul extensor llarg del polze

Múscul extensor curt del polze

Múscul extensor de l'índex

Membrana interòssia de l'avantbraç

Múscul braquioradial

Múscul abductor llarg del polze

Múscul extensor radial llarg del carp

Epicòndil lateral

Olècran

Cúbit

Base de l'os 
metacarpià V

Epicòndil medial, cap comú 
dels músculs flexors

Múscul extensor 
cubital del carp

Múscul extensor 
del menovell

Falange 
proximal V, 
base Aponeurosi 

dorsal, 
connexions 
intertendinoses

Múscul 
extensor 
dels dits

Cap comú, músculs 
extensor dels dits, extensor 
del menovell, extensor 
cubital del carp Múscul tríceps 

braquial

Múscul anconal

Múscul flexor 
profund dels dits

Múscul flexor 
cubital del 
carp

Múscul 
extensor radial 
curt del carp

Múscul 
extensor del 
menovell

Múscul extensor de l'índex

Múscul 
extensor 
cubital del 
carp

Múscul extensor dels dits

Múscul extensor llarg el polze

Múscul extensor curt del polze

Inserció:
Funció:

Origen:

Innervació:

cap comú (epicòndil lateral de l'húmer).
aponeurosi dorsal dels dits, cara dorsal de base de les falanges intermèdia i distal.

Articulació del canell: extensió.
Articulacions metacarpofalàngiques, interfalàngiques distals i proximals dels dits 2n-5è: 
extensió i abducció dels dits.

nervi radial (C6-8).

Múscul extensor dels dits



Extensor del 5è dit
y cara dorsal de base de falanges intermedia y distal 

SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI RADIAL

Múscul extensor radial curt del carp

Múscul supinador, cap humeral

Epicòndil lateral, cap comú 
dels músculs extensors

Múscul supinador

Múscul pronador redó
Múscul abductor llarg del polze

Múscul extensor llarg del polze

Múscul extensor curt del polze

Múscul extensor de l'índex

Membrana interòssia de 
l'avantbraç

Múscul 
braquioradial

Múscul abductor llarg del polze

Múscul extensor radial llarg del carp

Epicòndil lateral

Olècran

Cúbit

Base de l'os 
metacarpià V

Epicòndil medial, 
cap comú dels 
músculs flexors

Múscul extensor 
cubital del carp

Múscul extensor 
del menovell

Falange 
proximal V, 
base Aponeurosi 

dorsal, 
connexions 
intertendinoses

Múscul 
extensor 
dels dits

Cap comú, 
músculs extensor 
dels dits, 
extensor del 
menovell, 
extensor cubital 
del carp

Múscul tríceps braquial

Múscul anconal

Múscul flexor profund dels dits

Múscul flexor cubital del carp

Múscul 
extensor radial 
curt del carp

Múscul 
extensor del 
menovell

Múscul extensor de 
l'índex

Múscul extensor cubital del carp

Múscul extensor dels 
dits

Múscul extensor llarg del polze

Múscul extensor curt del polze

Inserció:
Funció:

Innervació:

Origen: cap comú (epicòndil lateral de l'húmer).
aponeurosi dorsal i cara dorsal de base de les falanges intermèdia i distal.

Articulació del canell: extensió i abducció cubital.
Articulacions metacarpofalàngiques, interfalàngiques distal i proximal del 5è dit: extensió i abducció del 5è dit.

nervi radial (C6-8).

Múscul extensor del menovell



Extensor cubital del carp

SISTEMA NEUROMUSCULAR 
DEL NERVI RADIAL

Múscul extensor radial llarg del carp

Múscul extensor radial curt del carp

Múscul braquioradial

Múscul supinador, cap humeral

Epicòndil lateral, cap comú 
dels músculs extensors

Múscul supinador

Múscul pronador redó

Múscul abductor llarg del polze

Múscul extensor llarg del polze

Múscul extensor curt del polze
Múscul extensor de l'índex

Membrana interòssia de l'avantbraç

Múscul braquioradial

Múscul abductor llarg del polze

Múscul extensor radial llarg del carp

Epicòndil lateral

Olècran

Cúbit

Base de l'os 
metacarpià V

Epicòndil medial, cap 
comú dels músculs 
flexors

Múscul 
extensor 
cubital del 
carp

Múscul extensor 
del menovell

Falange 
proximal V, 
base

Aponeurosi 
dorsal, 
connexions 
intertendinoses

Múscul 
extensor 
dels dits

Cap comú, músculs 
extensor dels dits, 
extensor del menovell, 
extensor cubital del carp

Múscul tríceps 
braquial

Múscul anconal

Múscul flexor 
profund dels dits

Múscul flexor 
cubital del 
carp

Múscul 
extensor radial 
curt del carp

Múscul 
extensor del 
menovell

Múscul extensor de 
l'índex

Múscul 
extensor 
cubital del 
carp

Múscul extensor dels 
dits

Múscul extensor llarg del polze

Múscul extensor curt del polze

Inserció:
Funció:
Innervació:

Origen: • Cap comú (epicòndil lateral de l'húmer).
• Cap cubital (cara dorsal del cúbit).
base de l'os metacarpià V.
articulació del canell: extensió i abducció cubital. 
nervi radial (C6-8).

Múscul extensor cubital del carp



Supinador

SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI RADIAL

Múscul extensor radial llarg del carp

Múscul extensor radial curt del carp

Múscul braquioradial

Múscul supinador, cap humeral

Epicòndil lateral, cap comú 
dels músculs extensors

Múscul supinador

Múscul pronador redó

Múscul abductor llarg del polze

Múscul extensor llarg del polze

Múscul extensor curt del polze

Múscul extensor de l'índex

Múscul 
supinador

Epicòndil 
lateral

Olècran

Múscul abductor llarg del 
polze

Múscul extensor curt del 
polze

Tubercle dorsal

Inserció:
Funció:

Innervació:

Origen: olècran del cúbit, epicòndil lateral, lligament col·lateral radial, lligament 
anul·lar del radi.
radi (entre la tuberositat del radi i la inserció del múscul pronador redó).
articulació de l'avantbraç: supinació.
nervi radial (C5, 6).

Múscul supinador



Abductor llarg del 1r dit
SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI RADIAL

Múscul extensor radial curt del carp

Múscul supinador, cap humeral

Epicòndil lateral, cap comú dels 
músculs extensors

Múscul supinador

Múscul pronador redó

Múscul abductor llarg del polze

Múscul extensor llarg del polze

Múscul extensor de l'índex

Múscul extensor curt del polze

Múscul braquioradial

Múscul abductor 
llarg del polze

Múscul extensor radial 
llarg del carp

Membrana interòssia de l'avantbraç

Epicòndil medial, cap comú 
dels músculs flexors

Múscul tríceps braquial

Múscul anconal

Múscul flexor profund 
dels dits

Múscul flexor cubital del carp

Múscul 
extensor radial 
curt del carp

Múscul 
extensor 
cubital del 
carp

Múscul 
supinador

Tubercle dorsal

Múscul abductor llarg del 
polze

Múscul extensor curt del 
polze

Base de l'os 
metacarpià I

Metacarpià

Falange 
proximal I, 
base

Falange

Origen:        superfícies dorsals del radi i del cúbit, membrana interòssia. 
Inserció:      base de l'os metacarpià I.
Funció:       • Articulació del canell: abducció radial.
                    • Articulació sellar del polze: abducció.
Innervació: nervi radial (C6-8).

Múscul abductor llarg del polze



Extensor llarg del 1r dit
SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI RADIAL

Múscul pronador redó

Múscul abductor llarg del polze

Múscul extensor llarg del polze

Múscul extensor curt del polze

Múscul extensor de l'índex

Membrana interòssia de l'avantbraç

Múscul braquioradial

Múscul abductor llarg 
del polze

Múscul extensor 
radial llarg del carp

Múscul extensor 
llarg del polze

Múscul extensor 
curt del polze

Múscul 
supinador

Tubercle dorsal

Múscul abductor llarg del 
polze

Múscul extensor curt del 
polze

Base de l'os 
metacarpià I

Metacarpià

Falange 
proximal I, 
base

Falange

Múscul 
extensor de 
l'índex

Cúbit

Vora 
posterior

Múscul 
extensor llarg 
del polze

Metacarpià II

Origen:         superfícies dorsals del cúbit i membrana interòssia.
Inserció:       base de la falange distal del polze.
Funció:         • Articulació del canell: extensió i abducció radial.
                      • Articulació sellar del polze: adducció.
                      • Articulacions metacarpofalàngica i interfalàngica del polze: extensió. 
Innervació:  nervi radial (C6-8).

Múscul extensor llarg del polze



Extensor curt del 1r dit
SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI RADIAL

Múscul pronador redó

Múscul abductor llarg del polze

Múscul extensor llarg del polze

Múscul extensor de l'índex

Múscul extensor curt del polze

Múscul braquioradial

Múscul abductor 
llarg del polze

Múscul extensor 
radial llarg del 
carp

Membrana interòssia de l'avantbraç

Múscul flexor 
cubital del 
carp

Múscul 
extensor radial 
curt del carp

Múscul 
extensor 
cubital del 
carp

Múscul extensor 
llarg del polze

Múscul extensor 
curt del polze

Múscul 
supinador

Tubercle dorsal

Múscul abductor llarg del polze

Múscul extensor curt del polze

Base de l'os 
metacarpià I

Metacarpià

Falange 
proximal I, 
base

Falange

Origen:  superfícies dorsals del radi i membrana interòssia (distal respecte al múscul 
abductor llarg del polze).
Inserció:  base de la falange proximal del polze.
Funció:   • Articulació del canell: abducció radial.
                • Articulacions sellar del polze i metacarpofalàngica: extensió.
Innervació: nervi radial (C6.8).

Múscul extensor curt del polze



Extensor del 2n dit
SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI RADIAL

y cara dorsal de base de falanges intermedia y distal 

Múscul pronador redó
Múscul abductor llarg del polze

Múscul extensor llarg del polze

Múscul extensor curt del polze

Múscul extensor de l'índex

Membrana interòssia de l'avantbraç

Múscul braquioradial

Múscul abductor llarg del polze

Múscul extensor radial llarg del carp

Múscul flexor 
cubital del 
carp

Múscul 
extensor radial 
curt del carp

Múscul 
extensor del 
menovell

Múscul extensor de l'índex

Múscul 
extensor 
cubital del 
carp

Múscul extensor dels dits

Múscul extensor llarg del 
polze

Múscul extensor curt del polze

Múscul 
supinador

Tubercle dorsal

Múscul abductor llarg del polze

Múscul extensor curt del polze

Base de l'os 
metacarpià I

Metacarpià

Falange 
proximal I, 
base

Falange

Múscul 
extensor de 
l'índex

Cúbit

Vora 
posterior

Múscul 
extensor llarg 
del polze

Metacarpià II

Origen:       superfícies dorsals del cúbit i membrana interòssia.
Inserció:     aponeurosi dorsal del 2n dit i cara dorsal de la base de les falanges intermèdia i distal.
Funció:       • Articulació del canell: Extensió
                    • Articulacions metacarpofalàngiques i interfalàngiques proximal i distal del 2n dit: 
extensió.
Innervació:  nervi radial (C6-8)

Múscul extensor de l'índex



SISTEMA NEUROMUSCULAR DEL NERVI RADIAL

Músculs posteriors de l'avantbraç
1 Braquioradial
2 Anconal
3 Supinador
4 Extensor radial llarg del carp
5 Extensor radial curt del carp
6 Extensor dels dits
7 Extensor del menovell
8 Extensor cubital del carp
9 Abductor llarg del polze
10 Extensor llarg del polze
11 Extensor curt del polze
12 Extensor de l'índex

Altres músculs i estructures
13 Bíceps braquial
14 Braquial
15 Tríceps braquial
16 Flexor radial del carp
17 Pronador redó
18 Flexor llarg del polze
19 Abductor del menovell
20 Interossis dorsals

    Músculs superficials del avantbraç dret                   Músculs profunds del avantbraç dret       Músculs profunds del avantbraç dret
                    Visió posterior, mà en pronaciò                                     Visió posterior, músculs laterals retirats i mà en pronació                   Visió anterolateral, músculs laterals retirats i mà en pronació
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La musculatura 
d’aquests sistemes és 
antagonista dels sistemes 
neuromusculars dels 
rotadors interns. 
S’encarreguen, per tant, 
de desfer l’acció 
d’abraçar.

Inclou els sistemes 
neuromusculars del nervi 
axil·lar i del nervi 
supraescapular.

SISTEMES NEUROMUSCULARS DELS ROTADORS EXTERNS I DELS 
SEPARADORS



Naix del fascicle posterior i 
les fibres sorgeixen de C5 i C6. 

SISTEMES NEUROMUSCULARS DELS ROTADORS EXTERNS I DELS 
SEPARADORS: nervi axil·lar

Branques 

term
inals

3 fa
scicles

3 divisions anteriors

3 divisions posteriors

3 tro
ncs

5 arrels (branques ventrals 

de nervis espinals) Contribució 
de C4

Branca 
dorsal

Nervi dorsal de 
l'escàpula (C5)

Per al nervi 
frènicNervi supraescapular 

(C5, 6)

Per al múscul 
subclavi (C5, 6)

Nervi pectoral 
lateral (C5, 6, 7)

Nervi musculocutani 
(C5, 6, 7)

Nervi axil·lar 
(C5,6)
Nervi radial 
(C5,6,7,8,T1*)

Nervi medià 
(C5*,6,7,8,T1)

Nervi cubital 
(C7*,8,T1)

*Contribució inconstant

Nervi

Nervi toracodorsal (subescapular mitjà) (C6*,7,8)

Nervi

Nervi cutani antebraquial medial (C8,T1)

Nervi cutani braquial medial (T1)

Nervi

Nervi toràcic llarg 
(C5,6,7)

1r nervi intercostal

Per als músculs llarg 
del coll i escalens 
(C5,6,7,8)

Contribució 
de T2

1a costella



SISTEMES NEUROMUSCULARS DELS ROTADORS EXTERNS I DELS 
SEPARADORS: nervi axil·lar

•  Descendeix en sentit 
lateral, acompanyant 
l’artèria circumflexa humeral 
posterior.

•  Travessa l’espai axil·lar 
lateral, vorejant el coll 
quirúrgic de l’húmer, i 
arribant a la cara profunda 
del múscul deltoide.

Nervis  
supraclavicularsNervi cutani 

braquial lateral 
superior (nervi 
axil·lar)

Nervi 
cutani 
braquial 
medial

Nervi 
musculocutani Nervi cutani 

antebraquial 
medial

Nervi  
medià

Nervi supraclaviculars

Nervi cutani 
braquial lateral 
superior (nervi 
axil·lar)

Nervi cutani 
braquial 
medial

Nervi cutani 
antebraquial 
medial

Nervi musculocutani

Nervi 
medià

Nervi frènic
Múscul 
escalè 
anterior

 1a costella

Artèria 
axil·lar

Múscul 
redó 
menor

Múscul 
escalè mitjà

Plexe 
braquial

Fascicle 
posteriorMúscul 

deltoide

Nervi cutani braquial 
lateral superior (branca 
sensitiva terminal del 
nervi axil·lar)

Nervi axil·lar

Pla superficial
Múscul supraespinós

Tubercle major de l'húmer

Múscul infraespinós

Múscul redó menor

Nervi axil·lar i artèria 
circumflexa humeral posterior

Múscul deltoide (tallat i reflectit)

Nervi cutani braquial lateral superior
Cap llarg
Cap lateral
Tendó

Múscul tríceps braquial

Múscul braquioradial

Múscul redó major

Nervi cutani braquial 
posterior (del nervi 
radial)

Atles



Dona innervació motora als 
músculs:

• Deltoide
• Redó menor

Dona innervació cutània a la 
regió posterior i lateral del muscle.

SISTEMES NEUROMUSCULARS DELS ROTADORS EXTERNS I DELS 
SEPARADORS: nervi axil·lar

Nervi frènic

Múscul 
escalè 
anterior

 1a costella

Artèria 
axil·lar

Múscul 
redó 
menor

Múscul escalè mitjà

Plexe 
braquial

Fascicle 
posteriorMúscul 

deltoide

Nervi cutani braquial lateral 
superior (branca sensitiva 
terminal del nervi axil·lar)

Nervi axil·lar

Nervi cutani braquial 
lateral superior 
(nervi axil·lar) Nervi cutani braquial 

lateral superior (nervi 
axil·lar)

Nervis  
supraclaviculars

Nervis supraclaviculars

Nervi cutani 
braquial 
medial

Nervi 
cutani 
braquial 
medial



Nervi Músculs innervats Branques cutànies
Axil·lar
C5-C6

Deltoide
Redó menor

Cutani braquial lateral superior

SISTEMES NEUROMUSCULARS DELS ROTADORS EXTERNS I DELS 
SEPARADORS: nervi axil·lar

Atles

Nervi frènic

Múscul 
escalè 
anterior

 1a costella

Artèria axil·lar

Múscul redó 
menor

Múscul escalè mitjà

Plexe 
braquial

Fascicle 
posteriorMúscul 

deltoide

Nervi cutani braquial lateral 
superior (branca sensitiva 
terminal del nervi axil·lar)

Nervis  
supraclaviculars

Nervis  
supraclaviculars

Nervi cutani 
braquial lateral 
superior (nervi 
axil·lar) Nervi cutani 

braquial lateral 
superior (nervi 
axil·lar)

Nervi cutani 
braquial 
medial

Nervi cutani 
braquial 
medial

Nervi cutani 
antebraquial 
medial

Nervi cutani 
antebraquial 
medial

Nervi 
musculocutani

Nervi 
musculocutani

Nervi 
medià

Nervi 
medià

Nervi 
axil·lar



Deltoide
SISTEMES NEUROMUSCULARS DELS ROTADORS EXTERNS I DELS SEPARADORS: 
nervi axil·lar

Porció espinal

Escàpula

Cavitat 
glenoidal

Porció 
clavicular

Eix d'abducció / 
adducció

Cap de l'húmer

Porció acromial

Múscul deltoide, porció 
clavicular

Múscul deltoide, 
porció acromial

Múscul 
supraespinós

Múscul 
infraespinós

Múscul redó menor

Múscul deltoide, porció 
espinal

Múscul tríceps 
braquial, cap lateral

Solc per al 
nervi radial

Múscul 
deltoide

Múscul 
tríceps 
braquial, 
cap llarg

Múscul redó 
menor

Múscul 
infraespinós

Múscul redó 
major

Porció clavicular: terç lateral de la clavícula.
Porció acromial: acromi.
Porció espinal: espina de l'escàpula.

Inserció: tuberositat deltoidal a l'húmer.
Funció: Porció clavicular: anteversió, rotació interna, adducció.

Porció acromial: abducció.
Porció espinal: retroversió, rotació externa, adducció.

Entre els 60º i els 90º d'abducció, les parts clavicular i espinal ajuden la porció 
acromial en l'abducció.

nervi axil·lar (C5,6).Innervació:

Origen:



Deltoide

SISTEMES NEUROMUSCULARS DELS ROTADORS EXTERNS I DELS SEPARADORS: nervi 
axil·lar

Múscul trapezi

Múscul 
deltoide

Múscul 
coracobraquial

Múscul redó 
major

Múscul 
tríceps 
braquial, cap 
llarg

Múscul elevador de 
l'escàpula Múscul supraespinós

Múscul trapezi

Múscul 
deltoide

Múscul 
tríceps 
braquial, 
cap 
lateral

Múscul redó major

Múscul dorsal 
ample, porció 
escapular

Múscul tríceps 
braquial, cap 
llarg

Porció clavicular: terç lateral de la clavícula.
Porció acromial: acromi.
Porció espinal: espina de l'escàpula.

Inserció: tuberositat deltoidal a l'húmer.
Funció: Porció clavicular: anteversió, rotació interna, adducció.

Porció acromial: abducció.
Porció espinal: retroversió, rotació externa, adducció.

Entre els 60º i els 90º d'abducció, les parts clavicular i espinal ajuden la porció 
acromial en l'abducció.

Innervació: nervi axil·lar (C5,6).

Origen:



Redó menor

SISTEMES NEUROMUSCULARS DELS ROTADORS EXTERNS I DELS SEPARADORS: 
nervi axil·lar

Múscul deltoide, 
porció clavicular

Múscul deltoide, 
porció acromial

Múscul 
supraespinós

Múscul 
infraespinós

Múscul redó 
menor

Múscul deltoide, 
porció espinal

Múscul tríceps braquial, 
cap lateral

Solc per al 
nervi radial

Múscul deltoide

Múscul 
tríceps 
braquial, cap 
llarg

Múscul redó 
menor

Múscul 
infraespinós

Múscul redó major

Múscul redó menor
vora lateral de l'escàpula.
tubercle major de l'húmer.
rotació externa, lleu adducció.
nervi axil·lar (C5,6).

Inserció:
Funció:
Innervaci
ó:

Origen:



Redó menor

SISTEMES NEUROMUSCULARS DELS ROTADORS EXTERNS I DELS SEPARADORS: 
nervi axil·lar

Múscul 
supraespinós

Espina de 
l'escàpula Acromi

Tubercle 
major

Cos de 
l'húmer

Múscul redó 
menor

Múscul 
infraespinós

Vora lateral

Angle inferior

Vora 
medial

Angle superior

Acromi

Múscul 
supraespinós

Tubercle 
major

Cos de l'húmer

Angle inferior

Vora lateral

Múscul redó 
menor

Múscul 
infraespinós

Múscul redó menor
vora lateral de l'escàpula.
tubercle major de l'húmer.
rotació externa, lleu adducció.
nervi axil·lar (C5,6).

Inserció:
Funció:
Innervació:

Origen:

Apòfisi 
coracoide

Apòfisi 
coracoide



Naix del fascicle posterior i 
les seues fibres s’originen de C5 
i C6. 

Branques 

term
inals

3 fa
scicles

3 divisions anteriors

3 divisions posteriors

3 tro
ncs

5 arrels (branques ventrals 

de nervis espinals) Contribució 
de C4

Branca 
dorsal

Nervi dorsal de 
l'escàpula (C5)

Per al nervi 
frènicNervi supraescapular 

(C5, 6)

Per al múscul 
subclavi (C5, 6)

Nervi pectoral 
lateral (C5, 6, 7)

Nervi musculocutani 
(C5, 6, 7)

Nervi axil·lar 
(C5,6)
Nervi radial 
(C5,6,7,8,T1*)

Nervi medià 
(C5*,6,7,8,T1)

Nervi cubital 
(C7*,8,T1)

*Contribució inconstant

Nervi

Nervi toracodorsal (subescapular mitjà) (C6*,7,8)

Nervi

Nervi cutani antebraquial medial (C8,T1)

Nervi cutani braquial medial (T1)

Nervi

Nervi toràcic llarg 
(C5,6,7)

1r nervi intercostal

Per als músculs llarg 
del coll i escalens 
(C5,6,7,8)

Contribució 
de T2

1a costella

SISTEMES NEUROMUSCULARS DELS ROTADORS EXTERNS I DELS 
SEPARADORS: nervi supraescapular

És una branca col·lateral 
supraclavicular del tronc 
superior, i les fibres 
s'originen de C5 a C6.



SISTEMES NEUROMUSCULARS DELS ROTADORS EXTERNS I DELS SEPARADORS: 
nervi supraescapular

•  Dona exclusivament  fibres motores per als músculs:
-Supraespinós
-Infraespinós

•  No posseeix fibres sensitives.

Visió posterior

Artèria i nervi supraescapulars

Acromi

Tendó de l’infraescapular 
(reflectit)

Càpsula articular del muscle

Múscul deltoide (reflectit)

Múscul redó menor

Espai quadrangular que 
dona pas al nervi axil·lar i a 
l'artèria circumflexa 
humeral posterior

Nervi cutani 
braquial lateral 
superior

Artèria braquial profunda

Nervi radial
Cap lateral del múscul tríceps braquial

Cap curt del múscul tríceps braquial

Múscul redó major

Espai triangular amb artèria 
circumflexa de l'escàpula 
profunda a l'espai

Múscul infraespinós 
(tall)

Espina de l'escàpula

Múscul supraespinós 
(tall)

Lligament transvers superior i 
escotadura supraescapular



•  Entra a la fossa 
supraespinosa  travessant 
l’escotadura de l’escàpula, 
per sota del lligament 
transvers superior de 
l’escàpula, que el separa de 
l’artèria supraescapular. 

•  Rodeja la vora lateral de 
l’espina de l’escàpula per a 
passar a la fossa infraespinosa 
per sota de l’acromi.

SISTEMES NEUROMUSCULARS DELS ROTADORS EXTERNS I DELS SEPARADORS: 
nervi supraescapular

Múscul 
supraespinós

Espina de 
l'escàpula

Múscul 
infraespinós

Nervi supraescapular

Ligament transvers 
superior de l'escàpula

Escotadura de 
l'escàpula amb el nervi 
supraescapular

Acromi

Tubercle 
major



Supraespinós

SISTEMES NEUROMUSCULARS DELS ROTADORS EXTERNS I DELS SEPARADORS: 
nervi supraescapular

Múscul romboide 
menor

Múscul elevador de 
l'escàpula

Múscul supraespinós
Múscul trapeziMúscul deltoide, 

porció clavicular

Múscul deltoide, 
porció acromial

Múscul 
supraespinós

Múscul 
infraespinós

Múscul redó 
menor

Múscul deltoide, 
porció espinal

Múscul tríceps braquial, 
cap lateral

Solc per al 
Nervi radial

Múscul tríceps 
braquial, cap 
llarg

Múscul redó menor

Múscul infraespinós

Múscul 
supraespinós

Acromi

Múscul 
infraespinós

Vora lateral

Múscul 
redó menor

Angle inferior

Cos de l'húmer

Apòfisi 
coracoide Acromi

Espina de 
l'escàpulaMúscul 

supraespinós

Múscul redó menor

Múscul 
infraespinós

Vora lateral

Múscul supraespinós
fossa supraespinosa de l'escàpula.
tubercle major de l'húmer.
abducció.
nervi supraescapular (C4-6).

Inserció:
Funció:
Innervació:

Origen:

Tubercle 
major



Infraespinós

SISTEMES NEUROMUSCULARS DELS ROTADORS EXTERNS I DELS SEPARADORS: 
nervi supraescapular

Múscul 
romboide 
menor

Múscul elevador 
de l'escàpula

Múscul supraespinós Múscul trapezi
Múscul deltoide, 
porció clavicular

Múscul deltoide, 
porció acromial

Múscul supraespinós

Múscul 
infraespinós

Múscul 
redó menor

Múscul deltoide, 
porció espinal

Solc per al 
nervi radial

Múscul tríceps 
braquial, cap lateral

Múscul tríceps 
braquial, cap 
llarg

Múscul redó 
menor

Múscul 
infraespinós

Múscul 
supraespinós

Acromi

Múscul 
infraespinós

Múscul 
redó menor

Vora lateral

Angle inferior

Cos de l'húmer

Tubercle 
major

AcromiEspina de 
l'escàpulaMúscul 

supraespinós

Múscul redó 
menor

Múscul 
infraespinós

Vora lateral

Múscul infraespinós
fossa infraespinosa de l'escàpula.
tubercle major de l'húmer.
rotació externa.
nervi supraescapular (C4-6).

Inserció:
Funció:
Innervació:

Origen:

Apòfisi 
coracoide



SISTEMES NEUROMUSCULARS DELS ROTADORS EXTERNS I DELS SEPARADORS
Motors primaris del muscle
1 Deltoide
2 Pectoral major
3 Redó major
4 Dorsal ample

Altres músculs i estructures
5 Elevador de l'escàpula
6 Romboide menor
7 Romboide major
8 Supraespinós
9 Infraespinós
10 Redó menor
11 Tríceps braquial
12 Trapezi
13 Espleni del cap 
14 Serrat anterior
15 Pectoral menor
16 Intercostal extern
17 Intercostal intern
18 Recte de l'abdomen
19 Coracobraquial
20 Bíceps braquial
21 Braquial
22 Escalè posterior
23 Escalè mitjà
24 Escalè anterior
25 Omohioidal
26 Esternohioidal
27 Esternotiroidal
28 Tirohioidal
29 Esternoclidomastoidal
30 Oblic extern
31 Braquioradial
32 Clavícula
33 Húmer
34 Espina de l'escàpula
35 Fàscia toracolumbar
36 Línia alba
37 Artèria caròtida comuna



SISTEMES NEUROMUSCULARS DELS ROTADORS EXTERNS I DELS SEPARADORS

Músculs del maneguet dels rotadors
1 Supraespinós
2 Infraespinós
3 Redó menor
4 Subescapular

Altres músculs i estructures
5 Bíceps braquial
6 Coracobraquial
7 Tríceps braquial
8 Redó menor
9 Apòfisi coracoide
10 Angle superior de l'escàpula
11 Angle inferior de l'escàpula
12 Espina de l'escàpula
13 Vora medial de l'escàpula
14 Tubercle major de l'húmer
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TRIANGLE HUMEROTRICIPITAL O 
FENEDURA TRICIPITAL
Límits: diàfisi humeral, cap llarg del 
múscul tríceps braquial i múscul redó 
major.
Contingut: artèria braquial profunda i 
nervi radial.

QUADRILÀTER HUMEROTRICIPITAL
O ESPAI AXIL·LAR LATERAL
Límits: coll quirúrgic de l’húmer, cap 
llarg del múscul tríceps braquial, 
múscul redó menor i múscul redó major.
Contingut: artèria circumflexa humeral 
posterior i nervi axil·lar.

TRIANGLE OMOTRICIPITAL O ESPAI 
AXIL·LAR MEDIAL
Límits: cap llarg del múscul tríceps 
braquial, múscul redó menor (o vora 
axil·lar de l’escàpula) i múscul redó 
major.
Contingut: artèria circumflexa de 
l’escàpula.

ESPAIS TOPOGRÀFICS DEL MEMBRE SUPERIOR

Artèria i nervi
supraescapulars

Lligament 
transvers
superior
de l'escàpula

Escotadura de l'escàpula

Artèria dorsal de l'escàpula 
i nervi dorsal de l'escàpula

Vora medial

Múscul redó 
major

Múscul redó menor

Lligament transvers
inferior de l'escàpula

Espai axil·lar lateral:
artèria circumflexa 
humeral posterior,
axil·lar

Fenedura tricipital:
artèria braquial profunda, 
nervi radial

Espai axil·lar
medial:
artèria 
circumflexa de 
l'escàpula

Múscul 
tríceps
braquial,
cap llarg



TRIANGLE HUMEROTRICIPITAL O 
FENEDURA TRICIPITAL
Límits: diàfisi humeral, cap llarg 
del múscul tríceps braquial i 
múscul redó major.
Contingut: artèria braquial 
profunda i nervi radial.

QUADRILÀTER HUMEROTRICIPITAL
O ESPAI AXIL·LAR LATERAL
Límits: coll quirúrgic de l’húmer, 
cap llarg del múscul tríceps 
braquial, múscul redó menor i 
múscul redó major.
Contingut: artèria circumflexa 
humeral posterior i nervi axil·lar.

TRIANGLE OMOTRICIPITAL O ESPAI 
AXIL·LAR MEDIAL
Límits: cap llarg del múscul 
tríceps braquial, múscul redó 
menor (o vora axil·lar de 
l’escàpula) i múscul redó major.
Contingut: artèria circumflexa de 
l’escàpula.

ESPAIS TOPOGRÀFICS DEL MEMBRE SUPERIOR

Clavícula

Múscul 
supraespinós

Espina de l'escàpula

Acromi

Artèria i nervi 
supraescapular

Càpsula articular de 
l'articulació glena humeral

Múscul deltoide

Múscul redó menor
Múscul 

infraespinós

Vora medial

Artèria circumflexa de 
l'escàpula

Múscul redó 
major

Espai axil·lar medial

Artèria circumflexa humeral 
posterior i nervi axil·lar

Espai axil·lar lateral

Artèria braquial profunda i 
nervi radial a la fenedura 
tricipital

Múscul 
tríceps
braquial

Cap 
llarg

Cap 
lateral



CANAL DEL POLS
Límits: tendó del múscul flexor radial del 
carp i tendó del múscul braquioradial.
Contingut: artèria radial.

ESPAIS TOPOGRÀFICS DEL MEMBRE SUPERIOR

Múscul 
extensor radial 
curt del carp

Múscul 
extensor 
radial llarg
 del carp

Múscul flexor 
radial del carp

Múscul flexor 
cubital del carp

Múscul flexor 
superficial dels dits

Múscul flexor 
superficial dels dits

Múscul abductor 
llarg del 1r dit

Artèria 
radial

Artèria cubital

Nervi medià

Nervi cubital

Múscul flexor llarg del 
1r dit

Musculatura hipotènar

Aponeurosi
palmar

Musculatura 
tènar



CANAL DEL POLS
Límits: tendó del múscul flexor radial del 
carp i tendó del múscul braquioradial.
Contingut: artèria radial.

ESPAIS TOPOGRÀFICS DEL MEMBRE SUPERIOR



TABAQUERA ANATÒMICA O FOSSA RADIAL
Límits: tendó del múscul extensor curt del 1r dit (i del múscul separador llarg del 1r dit), tendó 
del múscul extensor llarg del 1r dit i retinacle extensor.
Contingut: artèria radial i tendons dels 
músculs extensors radials 
llarg i curt.

ESPAIS TOPOGRÀFICS DEL MEMBRE SUPERIOR

Múscul interossi 
dorsal I

Artèria radial, branca dorsal 
del carp

Múscul extensor dels dits i 
múscul extensor del 1r dit 
índex

Metacarpià I

Artèria 
radial Artèria 

radial

Múscul extensor 
curt del 1r dit

Múscul 
abductor llarg 
del 1r dit

Múscul extensor 
radial curt del carp

Os trapezi

Múscul extensor 
llarg del 1r dit

Retinacle extensor

Múscul extensor 
radial llarg del carp

Os escafoide

Tendó del múscul extensor 
de l'índex

Múscul interossi 
dorsal I

Tubercle dorsal 

Apòfisi estiloide 
del radi

Fossa radial
(tabaquera)

Cap de l'os, 
metacarpià I

Múscul 
extensor llarg 
del 1r dit Múscul extensor curt 

del 1r dit i múscul 
abductor llarg del 1r dit

Apòfisi estiloide del 
radi



TABAQUERA ANATÒMICA O FOSSA RADIAL
Límits: tendó del múscul extensor curt del 1r dit (i del múscul separador llarg del 1r dit), tendó 
del múscul extensor llarg del 1r dit i retinacle extensor.
Contingut: artèria radial i tendons dels músculs extensors radials 
llarg i curt.
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Tendó de l'extensor llarg del 1r dit

Tendó de l'extensor radial curt del carp

Tendó de l'extensor radial llarg del carp

Branca superficial del nervi radial

Tendó de l'abductor llarg del 1r dit

Tendó de l'extensor curt del 1r dit
Tendó de l'extensor llarg del 1r dit

Tabaquera anatòmica



TABAQUERA ANATÒMICA O FOSSA RADIAL
Límits: tendó del múscul extensor curt del 1r dit (i del múscul separador llarg del 1r dit), tendó 
del múscul extensor llarg del 1r dit i retinacle extensor.
Contingut: artèria radial i tendons dels músculs extensors radials llarg i curt.
A la base d’aquest espai es troba l’os escafoide: una fractura d’aquest os pot esborrar la 
tabaquera al produir una intensa tumefacció.
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Fractures de l'escafoide

Causada habitualment per caiguda sobre 
la mà extensa amb impacte a l'eminència 
tènar.

Piramidal

Pisiforme

Semilunar

Escafoide ( fracturat)

Trapezi

Trapezoide

Os gran

Apòfisi unciforme (ganxo) del ganxós

Troballes 
clíniques. Dolor, 
hiperestèsia i 
tumefacció a la 
tabaquera 
anatòmica.



TUNEL CARPIÀ
Límits: retinacle flexor (o lligament transvers del carp) i 
ossos del carp.
Contingut: nervi medià i tendons dels flexors profund i 
superficial dels dits, del flexor llarg del 1r dit i del flexor 
radial del carp.
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Retinacle flexor
(lligament transvers del carp)

Nervi 
medià

Os escafoide

Os trapezi

Musculatura tènar

Tendó del múscul abductor 
llarg del 1r dit

Tendó del múscul extensor 
curt del 1r dit

Tendó del múscul extensor 
llarg del 1r dit

Nervi radial, branca superficial

Tendó del múscul extensor radial llarg del 
carp

Tendó del múscul extensor radial curt del carp

Os granOs 
ganxut

Tendons del múscul 
extensor dels dits i del 
múscul extensor de 
l'índex

Tendó del múscul extensor del dit 
menut

Tendó del múscul extensor 
cubital del carp

Os piramidal

Secció en B

Os pisiforme

Artèria i nervi 
cubitals

Musculatura hipotènar

Tendons i baines tendinoses al 
túnel del carp



TUNEL CARPIÀ
Límits: retinacle flexor (o lligament transvers del carp) i ossos del carp.
Contingut: nervi medià i tendons dels flexors profund i superficial dels dits, del flexor llarg del 1r 
dit i del flexor radial del carp.
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Canal de Guyon

Retinacle flexor
(lligament transvers del 
carp)

Artèria i vena 
palmars 
superficials

Tendons del múscul 
flexor superficial dels 
dits

Lligament palmar del carp

Artèria i nervi 
cubitals

Os pisiforme

Tendó del 
múscul flexor 
radial del carp

Nervi medià

Tendó
 del múscul flexor 
llarg del 1r dit

Os escafoide

Cavitat sinovial

Túnel carpià

Os piramidal

Os ganxut Os granTendó del múscul 
flexor profund dels 
dits
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Canal de Guyon

Retinacle flexor
(lligament transvers del 
carp)

Artèria i vena 
palmars 
superficials

Tendons del múscul 
flexor superficial dels 
dits

Lligament palmar del 
carp

Artèria i nervi 
cubitals

Os pisiforme

Tendó del 
múscul flexor 
radial del carp

Nervi medià

Tendó
 del múscul flexor 
llarg del 1r dit

Os escafoide

Cavitat sinovial

Túnel carpià

Os piramidal

Os ganxut Os granTendó del múscul 
flexor profund dels 
dits

CANAL DE GUYON
Límits: lligament palmar del carp, 
pisiforme i retinacle flexor.
Contingut: artèria i nervi cubitals.



CANAL DE GUYON
Límits: lligament palmar del carp, pisiforme i retinacle flexor.
Contingut: artèria  i nervi cubitals.

ESPAIS TOPOGRÀFICS DEL MEMBRE SUPERIOR

Múscul palmar 
curt

Ganxo de l'os 
ganxut

Musculatura 
hipotènar

Nervi cubital, 
branca superficial

Hiat distal del 
canal de Guyon

Os pisiforme

Múscul flexor 
cubital del carp

Artèria i nervi 
cubitals

Múscul flexor
superficial
dels dits

Múscul palmar 
llarg

Lligament 
palmar del 
carp

Hiat proximal del 
canal de Guyon

Artèria i nervi cubitals,
branca profunda

Aponeurosi 
palmar

Artèria cubital, 
branca superficial
(a l’arc palmar 
superficial)
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VASCULARITZACIÓ DEL MEMBRE SUPERIOR
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Segments:

ARTÈRIA SUBCLÀVIA
Des de l’origen (la D al tronc braquiocefàlic i la E a la 
crossa de l’aorta) fins a la vora lateral de la 1a costella. 

ARTÈRIA AXIL·LAR
Des de la vora lateral de la 1a costella fins a la vora 
inferior del múscul pectoral major (o fins al tendó del 
múscul dorsal ample o també del múscul redó major).

ARTÈRIA BRAQUIAL (o artèria humeral)
Des de la vora inferior del múscul pectoral major (o des del 
tendó del múscul dorsal ample) fins a la bifurcació en 
artèria radial i artèria cubital (a la zona de l’articulació del 
colze).

ARTÈRIA RADIAL I ARTÈRIA CUBITAL

a) Artèria radial: des de la bifurcació de l’artèria braquial 
(a la zona de l’articulació del colze) fins a l’arc palmar 
profund (a la zona de la mà).

b) Artèria cubital: des de la bifurcació de l’artèria 
braquial (a la zona de l’articulació del colze) fins a l’arc 
palmar superficial (a la zona de la mà).

VASCULARITZACIÓ DEL MEMBRE SUPERIOR: arterial
Artèria 
subclàvia

Tronc braquicefàlic

Artèria 
axil·lar

Artèria 
braquial

Artèria 
radial

Artèria 
cubital



VASCULARITZACIÓ DEL MEMBRE SUPERIOR: arterial

ARTÈRIA SUBCLÀVIA

Recorregut: des de l’origen (la dreta, 
al tronc braquiocefàlic, i l’esquerra, 
a la crossa de l’aorta) fins a la vora 
lateral de la 1a costella. 

Branques: 
Artèria vertebral
Artèria toràcica  (o mamària) interna
• tronc tirocervical
• tronc costocervical

L’origen de les diferents branques 
presenta importants variacions 
anatòmiques.

Artèria cervical 
ascendent

Artèria cervical superficial (branca 
superficial)

Artèria dorsal de l'escàpula
(branca profunda)

Artèria transversa del coll

Múscul escalè mitjà

Múscul escalè 
posterior

Artèria 
supraescapular

Artèria axil·lar

Artèria subclàvia

Artèria cervical 
profunda

Artèria 
intercostal
suprema

Artèria toràcica
interna

1a costella

Clavícula

Trons tirocervical

Artèria caròtida 
comuna

Artèria tiroide 
inferior

Tronc 
costocervical

Múscul escalè 
anterior



Artèria axil·lar

Recorregut: des de la vora lateral de la 1a 
costella fins a la vora inferior del múscul 
pectoral major (o fins al tendó del múscul 
dorsal ample o també del múscul redó 
major). Discorre per darrere de la 
clavícula i del múscul pectoral menor, 
però per davant dels músculs 
subescapular, redó major i dorsal ample. 
Es troba totalment coberta pel múscul 
pectoral major.

Branques: 
•Artèria toràcica superior.
•Artèria toracoacromial (amb les 
branques clavicular, acromial, deltoidal i 
pectoral).
•Artèria toràcica lateral.
•Artèria subescapular amb l’artèria 
circumflexa de l’escàpula (aquesta passa 
per l’espai axil·lar medial) i l’artèria 
toracodorsal.
-Artèries circumflexes humerals anterior i 
posterior (aquesta última passa per 
l’espai axil·lar lateral).

VASCULARITZACIÓ DEL MEMBRE SUPERIOR: arterial Tronc 
tirocervicalMúsculs 

escalens

Artèria 
supraescapular

Branques 
acromial, 
clavicular, 
deltoide

Artèria circumflexa humeral
posterior

Artèria circumflexa de l'escàpula

Artèria subescapular

Artèria circumflexa 
humeral anterior

Dorsal ample

Artèria toracodorsal

Artèria toràcica lateral 

Artèria braquial
Artèria braquial 

profunda
Múscul pectoral 
menor

Branques 
pectorals

Artèria 
toracoacromial

Artèria toràcica 
superior

Artèria axil·lar

Artèria toràcica 
interna

Tronc branquiocefàlic

Artèria subclàvia

Artèria caròtida 
comuna

Artèria vertebral

Artèria dorsal de l'escàpula
i nervi dorsal de l'escàpula

Vora medial

Múscul redó 
major

Escotadura de l'escàpula

Artèria i nervi.
supraescapulars

Lligament transvers 
superior de 
l'escàpula

Lligament transvers 
inferior de l'escàpula

Múscul redó menor

Espail axil·lar lateral:
artèria circumflexa 
humeral posterior, axil·lar

Fenedura tricipital:
artèria braquial 
profunda, nervi radial

Espai axil·lar 
medial:
artèria circumflexa 
de l'escàpula

Múscul tríceps 
braquial, cap 
llarg



ARTÈRIA BRAQUIAL

Recorregut: des de la vora inferior del 
múscul pectoral major (o des del tendó 
del múscul dorsal ample) fins a la 
bifurcació en artèria radial i artèria 
cubital (a l’alçada de l’articulació del 
colze). Discorre al llarg de tota la cara 
anterior del braç seguint la vora cubital 
del múscul bíceps braquial, on se’n pot 
palpar el pols. Normalment, el nervi 
medià creua per davant de l’artèria 
braquial.

Branques: artèria braquial profunda 
(aquesta passa per la fenedura tricipital) 
que acaba a les artèries col·laterals 
mitjana i radial (totes dues participen a la 
xarxa arterial del colze).
Artèria col·lateral cubital superior i 
artèria col·lateral cubital inferior (també 
participen a la xarxa arterial del colze).
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Artèria circumflexa humeral posterior

Artèria circumflexa humeral 
anterior

Artèria 
subescapular

Artèria braquial 
profunda

Artèria 
toracoacromial

Branques pectorals

Artèria toràcica 
lateral 

Artèria circumflexa de 
l'escàpula

Múscul redó 
major

Artèria 
toracodorsal

Artèria braquial

Artèria axil.lar

Branca deltoide Branca acromial

Artèria col·lateral  
radial

Artèria col·lateral  
medial

Artèria col·lateral  
cubital superior

Artèria col·lateral  
cubital inferior

Epicòndil medial de 
l'húmer

Artèria recurrent 
humeral

Artèria interòssia 
comuna

Artèria 
cubital

Artèria recurrent 
radial

Artèria radial

Artèria interòssia
posterior

Artèria 
interòssia 

anterior



Artèria radial i artèria cubital

a) Artèria radial: 

Recorregut: des de la 
bifurcació de l’artèria braquial 
(a l’alçada de l’articulació del 
colze) fins a l’arc palmar 
profund (a l'alçada de la mà). 
Discorre per la vora radial de 
la cara anterior de l’avantbraç 
entre els músculs braquioradial 
i flexor radial del carp, on se'n 
pot palpar el pols (canal del 
pols). 
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Artèria 
radial

Artèria 
braquial

Epicòndil
medial

Múscul 
pronador 
redó
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braquioradial
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cubital
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anterior

Membrana 
interòssia de 

l'avantbraç

Membrana 
interòssia de 
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Arc palmar 
profund
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superficial



VASCULARITZACIÓ DEL MEMBRE SUPERIOR: arterial

Artèria 
radial

Artèria 
braquial

Epicòndil
medial

Múscul 
pronador 
redó

Múscul 
braquioradial

Artèria 
cubital

Artèria 
interòssia 

anterior

Membrana 
interòssia de 

l'avantbraç

Membrana 
interòssia de 

l'avantbraç

Múscul 
flexor 
cubital del 
carp

Arc palmar 
profund

Arc palmar 
superficial

Artèria radial i artèria cubital

b) Artèria cubital: 

Recorregut: des de la 
bifurcació de l’artèria braquial 
(a l'alçada de l’articulació del 
colze) fins a l’arc palmar 
superficial (a l'alçada de la mà).
Passa per darrere del múscul 
pronador redó i s’estén per la 
vora cubital de la cara anterior 
de l’avantbraç, per davant del 
múscul flexor profund dels dits, 
i està coberta pels músculs 
flexor superficial dels dits i 
flexor cubital del carp.



Artèria radial i artèria cubital

Arc palmar profund (radial) i arc palmar superficial (cubital)

VASCULARITZACIÓ DEL MEMBRE SUPERIOR: arterial



El circuit de retorn del membre 
superior està format per un sistema de 
venes profundes (subfascials o 
subaponeuròtiques) i un sistema de 
venes superficials (epifascials o 
subcutànies). 

VENES PROFUNDES: 

Son satèl·lits de les artèries. N’hi ha 
dues per cada artèria fins arribar a la 
vena axil·lar, que és única (com la 
vena subclàvia i les branques). 

VASCULARITZACIÓ DEL MEMBRE SUPERIOR: venosa
Vena subclàvia

Vena axil·lar

Vena 
toracoepigàstrica

Vena 
toracodorsal

Venes braquials

Venes interòssies
anteriors

Venes radials

Venes cubitals

Arc venós
palmar profund

Venes 
metacarpianes
palmars

Venes 
digitals
palmars



VASCULARITZACIÓ DEL MEMBRE SUPERIOR: venosa

VENES SUPERFICIALS: 

Presenten una enorme variabilitat anatòmica. 
S’originen a partir de la xarxa venosa dorsal de la mà 
(o arc venós dorsal). La continuació natural de 
l’extrem intern de la xarxa venosa dorsal de la mà és 
la vena basílica, i la de l'extrem extern és la vena 
cefàlica.

Vena cefàlica: 
Des de l’extrem lateral de la 
xarxa venosa dorsal recorre 
l’avantbraç i passa de la cara 
posterior a l'anterior, fins 
arribar a la flexura del colze, 
on es relaciona amb la branca 
cutània del nervi 
musculocutani i ascendeix 
seguint la vora lateral del 
múscul bíceps braquial, fins 
que penetra en el solc 
deltoidopectoral i desemboca 
a la vena axil·lar.

Solc deltoidopectoral

Vena 
cefàlica

Hiat de la vena 
basílica

Vena basílica

Vena 
mediana del 
colze

Vena 
mediana de 
l'avantbraç
Vena cefàlica

Vena cefàlica

Vena 
mediana  
basílica

Venes 
perforants

Xarxa venosa 
dorsal de la mà

Venes 
intercapitulars

Venes digitals 
dorsals

Arc venós palmar
superficial

Venes 
intercapitulars



Vena basílica: 
Des de l’extrem medial de la 
xarxa venosa dorsal recorre 
l’avantbraç passant de la cara 
posterior a l'anterior, fins 
arribar a la flexura del colze, 
on es relaciona amb les 
branques del nervi cutani 
avantbraquial medial i 
ascendeix seguint la vora 
medial del múscul bíceps 
braquial, fins a l’hiat de la 
vena basílica, per on 
s’introdueix fins desembocar a 
la vena braquial del costat 
cubital.
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Vena basílica



VASCULARITZACIÓ DEL MEMBRE SUPERIOR: venosa

Nervis supraclaviculars
(plexe braquial)

Visio anteriorVisió anterior Visió posterior

Nervi supraclavicular lateral

Branca acromial de la vena 
toracoacromial

Branca superficial
de la vena
circumflexa
humeral posterior

Nervi 
intercostobraquial

Nervi cutani
braquial medial

Nervi cutani
braquial lateral
superior (del nervi 
axil·lar)

Nervi cutani
braquial posterior 
(del nervi radial)

Nervi cutani
braquial  lateral 
inferior (del nervi 
radial)

Nervi cutani
antebraquial 
posterior (del nervi 
radial)

Branques del 
nervi cutani 
antebraquial 
medial

Branques del nervi cutani 
antebraquial lateral (porció 
terminal del nervi 
musculocutani)

Rames acromials de la 
vena
toracoacromial

Nervi cutani
braquial medial

Nervi 
intercostobraquial

Nervi cutani
braquial lateral 
superior (del nervi 
axil·lar)

Nervi cutani
braquial lateral 
inferior (del nervi 
radial)

Vena cefàlica

Nervi cutani 
antebraquial 
posterior (del nervi 
radial)

Vena
cefàlica
accessòria

Branques del nervi cutani
antebraquial medial

Vena basílica

Nervi cutani antebraquial 
lateral (porció terminal 
del nervi musculocutani)

Vena mediana del colze

Vena mediana de 
l'avantbraç

Vena basílica

Venes perforants

Vena cefàlica



VENES SUPERFICIALS: 

A l'alçada de la flexura del colze 
s’estableixen anastomosis (unions) 
entre les venes cefàlica i basílica.

VASCULARITZACIÓ DEL MEMBRE SUPERIOR: venosa

Vena cefàlica
Vena basílica

Vena 
mediana
cefàlica
Vena cefàlica

Vena 
mediana
de 
l'avantbraç

Vena basílica

Vena 
mediana
basílica

Múscul bíceps 
braquial

Vena cefàlica

Vena basílica

Nervi cutani
antebraquial medial

Nervi cutani
antebraquial medial

Nervi cutani
antebraquial 
lateral

Epicòndil medial

Vena mediana del 
colze
Vena mediana 
profunda del colze
(vena perforant)

Aponeurosi bicipital

Vena mediana 
basílica

Vena 
basílica

Vena mediana 
de l'avantbraç

Vena cefàlica



VENES SUPERFICIALS: 

El patró és molt variable, encara que sol incloure 
una vena mediana de l’avantbraç, que recull la 
sang venosa de la cara anterior de la mà i 
l’avantbraç i que desembocaria a les venes 
cefàlica i basílica mitjançant la vena mediana del 
colze, o bé les venes medianes cefàlica i basílica.

VASCULARITZACIÓ DEL MEMBRE SUPERIOR: venosa

Vena cefàlica
Vena basílica

Vena mediana
basílica

Vena basílica

Vena mediana
cefàlica

Vena cefàlica

Vena mediana 
de l'avantbraç

Vena 
cefàlica

Vena basílica

Vena 
perforant

Vena 
cefàlica Vena basílica

Vena mediana
basílica

Vena mediana 
de l'avantbraç

Vena cefàlica
Vena basílica

Vena mediana 
de l'avantbraç

Vena basílica

Vena mediana 
basílica

Vena mediana 
del colze

Vena cefàlica
accessòria

Vena cefàlica

Vena mediana
cefàlica



VASOS LIMFÀTICS: 
Al membre superior s’observen vasos limfàtics profunds (satèl·lits de les artèries i venes 
profundes) i vasos limfàtics superficials (subcutanis).

VASCULARITZACIÓ DEL MEMBRE SUPERIOR: limfàtica

Territori
dorsomedial 
del braç

Territori de la 
xarxa cubital

Grups de vies limfàtiques cubitals

Territori dorsolateral del braç

Territori de la xarxa 
radial

Grups de vies 
limfàtiques radials

Grups de vies 
limfàtiques radials

Territori de la xarxa 
radial

Territori mitjà del braç

Territori dorsolateral del braç

Territori
dorsomedial del braç

Grups de vies limfàtiques cubitals

Ganglis cubitals

Ganglis
axil·lars

Territori de la xarxa 
cubital

Territori mitjà de 
l'avantbraç

Vasos limfàtics descendents
cap al dors



laterales

subescapulares
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GANGLIS LIMFÀTICS: 

També es poden observar ganglis limfàtics: 
•a l'alçada de la flexura del colze: cubitals i supratroclears;
•a l'alçada de l’axil·la:
a) De nivell I (laterals respece al múscul pectoral menor): axil·lars pectorals, axil·lars 
subescapulars, axil·lars laterals i paramamaris.
b) De nivell II (a l’alçada del múscul pectoral menor): axil·lars interpectorals i axil·lars centrals.
c) De nivell III (medials respecte al múscul pectoral menor): axil·lars apicals.

Ganglis axil·lars centrals

Nivell I

Nivell II Nivell III

Ganglis axil·lars 
laterals

Vena 
basílica

Ganglis axil·lars 
pectorals

Ganglis axil·lars 
subescapulars

Conducte limfàtic dret

Ganglis axil·lars apicals

Múscul pectoral 
menor

Ganglis axil·lars 
interpectorals

Ganglis paraesternals

Ganglis paramamaris
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Art. interfalàngica proximal (IFP)

Flexió

ARTROLOGIA DE LA MÀ: biomecànica

Art. interfalàngica distal (IFD)

Extensió

Flexió



ARTROLOGIA DE LA MÀ: biomecànica

Art. interfalàngica polze

ExtensióFlexió

80º 10º



Articulació carpometacarpiana
del 1r dit

Posició
neutra

Adducció Abducció

Flexió Extensió

Oposició

ARTROLOGIA DE LA MÀ: biomecànica

Eix d’adducció / 
abducció 

Os trapeziOs trapeziOs trapezi

Eix de flexió / 
extensio

Eix del moviment 
d’oposició

Trapezi

Metacarpià I



Articulació metacarpofalàngica

Flexió

Aducció / Abducció

Extensió

ARTROLOGIA DE LA MÀ: biomecànica

20º
20º

Adducció 

 Abducció



• Prensió sense gravetat:
– Prensió digital

• bidigitals
• pluridigitals

– Prensió palmar
• digitopalmar
• palmar total

– Prensió central

• Prensió amb gravetat
• Prensió amb acció

MÀ: tipus de prensió



Prensió bidigital

MÀ: tipus de prensió



Prensió pluridigital

MÀ: tipus de prensió



Prensió palmar

Prensió digitopalmar Prensió palmar total

MÀ: tipus de prensió



Prensió central

MÀ: tipus de prensió



Prensió amb gravetat

MÀ: tipus de prensió



Prensió amb acció

MÀ: tipus de prensió
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CANELL



CANELL: biomecànica

articulació radiocarpiana



articulació intracarpiana

CANELL: biomecànica

M. oponent del 1r dit

Os trapezoide

Art. carpometacarpiana del 1r dit

Os trapezi

Llig. colateral radial

Os escafoidal

Art. mediocarpiana

Art. carpometacarpiana 

Os ganxut

Os gran

Os pisiforme

Os piramidal

Llig, colateral cubital

Disc cubitocàrpia

Os semilunar

Art. radiocubital distal



art. radio + intracarpiana      art. radiocarpiana

CANELL: biomecànica

Extensió (flexió dorsal)

Flexió (flexió palmar)

Eix 
transversal

Eix 
dors palmar

Abducció radial
(desviació radial)

Abducció cubital 
(desviació cubital)



articulació radiocarpiana + radiocubital: circumducció

CANELL: biomecànica



• Moviments naturals:
– Flexió-adducció:

• Flexor cubital del carp
• Flexor radial del carp
• Palmar llarg

• Sinèrgics: flexors dels dits

– Extensió-abducció:
• Extensor cubital del carp
• Extensor llarg radial del carp
• Extensor curt radial del carp

• Sinèrgics: extensors dels dits, abductor llarg del polze

CANELL: musculatura



COLZE



COLZE: biomecànica

pronaciósupinació

extensió

flexió

Art. radiocubital

Art. humeroradial i 
humerocubital

Cap del 
radi

Eix de moviment

Apof. estiloides 
del cúbit

Eix de moviment



COLZE: biomecànica

pronaciósupinació

Art. radiocubital

Cap del 
radi

Eix de moviment

Apof. estiloides 
del cúbit



• Flexió:
– Bíceps braquial
– Braquial
– Braquioradial
– Sinèrgics: musculatura epicondília

• Extensió:
– Tríceps braquial
– Sinèrgics: musculatura epitroclear

• Pronació:
– Pronador quadrat
– Pronador redó

• Supinació:
– Supinador
– Sinèrgic: bíceps braquial

COLZE: musculatura

Eix del moviment
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MUSCLE: biomecànica
Flexió / Extensió Anteversió / Retroversió Abducció / Adducció

Rotació interna / Rotació externa

Eix de 
moviment

Eix de 
moviment

Eix de 
moviment

Eix de moviment

Eix de moviment

Rotació
externa

Rotació
interna

Rotació
externa

Rotació
interna



MUSCLE: biomecànica de l’abducció

Repòs Glenohumeral

Escápuloto-                    Inclinació
ràcica      del raquis



MUSCLE: biomecànica de les rotacions

Glenohumeral

Glenohumeral



MUSCLE: biomecànica de la circumducció



Moviments de l’escàpula  (articulació escapulotoràcica)

Ascens / Descens Antepulsió / Retropulsió Basculació

( Abducció  /  Adducció ) (de l’angle inferior)

CINTURA ESCAPULAR: biomecànica

Eix del 
moviment 
dorsoventral



• Adbucció:
– Fase glenohumeral:

• Deltoides
• Supraespinós

– Fase escapulo- toràcica:
• Trapezi
• Serrat anterior

– Fase de raquis:
• Tríceps espinal

• Adducció:
– Redó major
– Dorsal ample
– Pectoral major
– Romboides

MUSCLE: musculatura

Eix de moviment



• Flexió:
– Fase glenohumeral:

• Deltoides
• Coracobraquial
• Fascicles superiors del pectoral major

– Fase escapulotoràcica:
• Trapezi
• Serrat anterior

– Fase de raquis:
• Deltoides
• Supraespinós
• Fiex inferior del múscul trapezi
• Serrat anterior

• Extensió:
– Fase escapulotoràcica:

• Romboides
• Porció mitjana del trapezi
• Dorsal ample

– Fase glenohumeral:
• Redó major
• Redó menor
• Porció posterior del deltoides
• Dorsal ample

MUSCLE: musculatura

Eix de
moviment



• Rotació externa:
– Infraespinós
– Redó menor
– Sinèrgics: 

• Romboides
• Trapezi

• Rotació interna:
– Redó major
– Dorsal ample
– Pectoral major
– Subescapular
– Sinèrgics: 

• Serrat anterior
• Pectoral menor

MUSCLE: musculatura

Eix de moviment

Rotació
interna

Rotació
externa
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Tronc:
•Retrosoma o esquena
•Presoma:

• parietal
• parets 

toràciques
• parets 

abdominals
• visceral

Cap

Extremitats
superiors

Extremitats
superiors

Extremitats
inferiors

Tronc

Concepte de presoma parietal



Presoma:
• parietal:

• parets cervicals:
• musculatura cervical anterior

• parets toràciques:
• osteoartrologia:

• costelles
• esternó

• musculatura:
• intercostal
• altres músculs respiratoris

• parets abdominals:
• muscultura:

• transvers, oblics, ...

• paret pelviana:
• osteoartrología:

• pelvis
• musculatura:

• sòl pelvià

Concepte de presoma parietal
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La carcassa esquelètica de la paret toràcica la formen:

-L'estern a la part anterior on s'uneixen els 7 primers 
cartílags costals.

-Les costelles i els cartílags costals,12 a cada costat. 

-Les 12 vèrtebres toràciques, per darrere.

.

OSTEOLOGIA DE LA PARET TORÀCICA



Consta de 3 parts principals:

- el manubri de l’estern.

- el cos de l’estern. 

- l’apòfisi xifoide.

OSTEOLOGIA DE LA PARET TORÀCICA: estern



El estèrn consta de 3 parts:

MANUBRI: 

-Part superior i més ampla.

-S'articula amb la clavícula, amb el 1r cartílag 
costal i amb la meitat del 2n (escotadures 
costals). 

-En la vora superior presenta una escotadura 
palpable, l'escotadura jugular. 

-Per sota es continua amb el cos: articulació 
manubrioesternal, que forma l’angle esternal.

OSTEOLOGIA DE LA PARET TORÀCICA: estern



El estèrn consta de 3 parts:

COS: 

-Entre el manubri i l'apòfisi xifoides. 

-És pla i és la part més gran. 

-A la cara anterior presenta les crestes 
transversals.
 
-Lateralment presenta carilles articulars per als 
cartílags costals 2n (meitat), 3er a 6é i 7é 
(meitat). 

-Per sota s'uneix a l'apòfisi xifoides.

OSTEOLOGIA DE LA PARET TORÀCICA: estern



El estèrn consta de 3 parts:

APÒFISI  XIFOIDE: 

-Té forma variable i és la part més inferior i més 
xicoteta. 

-S'ossifica ja en l'edat adulta. 

-Presenta faceta per a l'altra meitat del 7è 
cartílag costal.

OSTEOLOGIA DE LA PARET TORÀCICA: estern



“pectus excavatum” (pit excavat)

OSTEOLOGIA DE LA PARET TORÀCICA: deformitats

“pectus carinatum” (pit en quilla)



Les costelles formen 12 
parells:

-Per DARRERE s'articulen 
amb la columna vertebral 
toràcica.

OSTEOLOGIA DE LA PARET TORÀCICA: costelles



Les costelles formen 12 
parells:

-Per DAVANT només els 
cartílags de les 7 primeres 
costelles s'articulen 
directament amb l'estern 
(costelles veritables). Els 
cartílags de la 8a a la 10a 
ho fan sobre el cartílag de 
la costella immediatament 
superior (costelles falses). 
I les 2 últimes (costelles 
flotants) acaben per 
davant sense fer contacte 
ni en l'estern ni en altres 
costelles.

OSTEOLOGIA DE LA PARET TORÀCICA: costelles



Una costella típica descriu una curvatura còncava medial i consta 
d'un cos corbat i dos extrems:

-COS: prim i pla en vertical (solc costal en vora inferior per als vasos 
i nervis intercostals). A la part posterior, es corba prop del tubercle 
de l'extrem posterior formant l'angle.

OSTEOLOGIA DE LA PARET TORÀCICA: costelles



Una costella típica consta de un cos curvat i  dos extrems: 

-EXTREM POSTERIOR: articula amb la columna vertebral. Consta de:
-Cap: en forma d'angle diedre té una cresta que 

es correspon al disc intervertebral i dues carilles 
superior i inferior, que s'oposen a les fossetes 
costals dels cossos vertebrals.

-Coll: entre cap i tubercle.
-Tubercle: presenta dues eminències:
-una articular (la més medial): s'articula amb la 

apòfisi transversa de la vèrtebra.
-una NO articular (la més lateral): inserció 

lligamentosa.

-EXTREM ANTERIOR: es continua amb el cartílag 
costal.

OSTEOLOGIA DE LA PARET TORÀCICA: costelles



Les costelles 1a, 2a, 11a i 12a presenten característiques especials:

-1a: la més ampla i curta de totes. Plana en horitzontal, presenta el tubercle de l'escalè anterior 
(part mitjana), que separa 2 solcs (un anterior per a la vena subclàvia i un altre posterior per 
l'artèria subclàvia). Insercions musculars (escalè mitjà). El cap només té una carilla articular. No 
té solc costal. 

-2a: orientació obliqua. A partir 
de la 3a seran verticals. 
Insercions musculars (escalè 
posterior). No té solc costal 
com la 1a.

OSTEOLOGIA DE LA PARET TORÀCICA: costelles



Les costelles 1a, 2a 11a i 12a presenten característiques especials:

-11a i 12a: no tenen tubercle, són curtes, escassament corbades i només presenta una faceta 
articular en el seu cap.

OSTEOLOGIA DE LA PARET TORÀCICA: costelles



Les costelles están unides a la columna vertebral mitjantçant: l’articulació del cap de la costella 
i l’articulació costotransversa.

ARTROLOGIA DE LA PARET TORÀCICA: articulacions costovertebrals



Les costelles están unides a la columna vertebral 
mitjantçant:

ARTROLOGIA DE LA PARET TORÀCICA: articulacions costovertebrals

-L’ARTICULACIÓ DEL CAP DE LA COSTELLA: 
El cap s'articula amb les parts laterals dels 
cossos vertebrals. 2 articulacions planes 
(artròdies) separades per un lligament 
intraarticular. Reforçada pel lligament radiat del 
cap de la costella.



Les costelles están unides a la columna vertebral 
mitjantçant:

ARTROLOGIA DE LA PARET TORÀCICA: articulacions costovertebrals

-L’ARTICULACIÓ COSTOTRANSVERSA: 
És també una artròdia. Uneix el tubercle de la 
costella amb l’apòfisi transversa de la vèrtebra. 
Reforçada pels lligaments costotransvers.



Les articulacions esternocostals s'estableixen entre els 7 primers cartílags costals i l'estern: 
algunes són sincondrosis (la 1a i de vegades la 6a i la 7a), la resta són sinovials (artròdies).

ARTROLOGIA DE LA PARET TORÀCICA: articulacións esternocostals

Estan reforçades pels lligaments:
esternocostal radiat anterior
esternocostal radiat posterior
esternocostal intraarticular
costoxifoïdal

Altres articulacions:
-costocondrals (entre costella i cartílag costal)

-intercondrals (entre cartílags costals)
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La cintura pelviana la forman els 2 ossos coxals i el sacre (amb el còccix), units entre 
sí per la símfisi del pubis i les 2 articulacions sacroilíaques.

OSTEOARTROLOGÍA DE LA CINTURA PELVIANA

Podem distingir:
 
•Estret superior de la pelvis:
•promontori 
•ala del sacre
•línia arquejada 
•vora superior del pubis
•símfisi púbica
Forma un pla que dividix en pelvis 
major i menor.

•Estret inferior de la pelvis:
•còccix
•lligament sacrotuberós
•tuberositat isquiàtica 
•braques de l’isquion
•símfisi del pubis 

Pla de l'estret 
superior de la pelvis

Conjugat vertader

Conjugat diagonal

Promontori

Espina cúbica

Línia terminal

Conjugat recte

(pla de l'estret 
inferior de la pelvis)

Símfisi 
del pubis O. sacre

O.

O.



Cada os coxal està format per 3 
elements: 

•l’ili

•l’isquion 

•el pubis

A l’os coxal s’observa una gran 
cavitat per al cap del fèmur, 
l ’acetàbul ,  i  un  gran forat 
obturador, delimitat pels 3 ossos 
que formen el coxal.

OSTEOLOGIA DE LA CINTURA PELVIANA

ili



L’ili: ocupa la part superior del coxal. Els seus principals accidents anatòmics 
son:
  Espines ilíaques                                                
- anterosuperior i anteroinferior                     
- posterosuperior i posteroinferior  

  Cresta ilíaca                                      
  Línia arquejada                                
  Carilla articular per al sacre        
  Escotadura ciàtica major

OSTEOLOGIA DE LA CINTURA PELVIANA

Insercions ligamentoses

Superfície articular per al sacre

Fossa ilíaca

Línia arquejada

Cos de l’ili

Tuberositat 
ilíaca

Solc obturador

Línia pectínea

Branca superior 
del pubis

Cos de 
l'isquion

Tubercle 
del pubis

Cresta 
del pubis

Branca de l'isquion

Tuberositat isquiàtica Tuberositat isquiàtica

Branca de l'isquion

Escotadura 
ciàtica menor

Espina 
isquiàtica

Solc obturador

Tubercle de la cresta

Superfície glútea

Branca inferior del

Cos del pubis
Branca inferior 
del pubis

Branca superior 
del pubis



L’isquion: ocupa la part posteroinferior del coxal. Té un cos i una branca. Principals 
accidents anatòmics: la tuberositat isquiàtica i l’espina ciàtica o isquiàtica. 

Pubis: ocupa la part anteroinferior del coxal. Té un cos i dues branques (superior i 
inferior). Principals accidents anatòmics: l’espina o tubercle del pubis i el pecten o 
línea pectínia.

OSTEOLOGÍA DE LA PELVIS: pelvis ósea



•Femenina: major i més oberta, amb un estret superior major i més oval transversalment i 
l’àngul subpubià més obert (90º-100º). 

•Masculina: més compacta, oblícua i estreta, amb un promontori més pronunciat i un àngul 
subpubià més agut (70º).

Totes aquestes diferències van orientades a afavorir el part en la dona.

OSTEOLOGIA DE LA CINTURA PELVIANA: diferències de gènere

O.

Espina ciàtica

Foramen obturador

Arc del 
pubis

Rama de l'isquion

Símfisi del 
pubis

Acetàbul

Vora acetabular

Fossa ilíaca

O.
O.

O. sacre

O. sacre

Promontori
Fossa ilíaca

Foràmens sacres 
anteriors

Espina ciàtica

Foramen obturador Angle 
subpúbic

O.

Símfisi del pubis

Acetàbul

O.

Porció lateral

Llavi intern

Línia 
intermèdia

Llavi extern

Espina ciàtica

Línia arquejada

Símfisi 
del pubis

O.

Fossa ilíaca

Promontori

Porció lateral

Conducte sacre

Tuberositat 
ilíaca

O.

Llavi intern
Línia intermèdia

Llavi extern

Espina ciàtica

Línia arquejada

Símfisi 
del pubis

O.

Eminència 
ililpúbica

O.

Fossa ilíaca

Porció lateral

Cresta sacra 
mitjana

Roig:



•Femenina: major i més oberta, amb un estret superior major i més oval transversalment i 
l’àngul subpubià més obert (90º-100º). 

•Masculina: més compacta, oblícua i estreta, amb un promontori més pronunciat i un àngul 
subpubià més agut (70º).

Totes aquestes diferències van orientades a afavorir el part en la dona.

OSTEOLOGIA DE LA CINTURA PELVIANA: diferències de gènere

Símfisi 
del pubis

Arc del pubis Angle subpubià

Símfisi 
del pubis



Els ossos coxals estan units entre sí per la símfisi púbica, i amb el sacre a través de 
l’articulació sacroilíaca i els lligaments sacroespinós i sacrotuberós. 

ARTROLOGIA DE LA CINTURA PELVIANA: símfisis del pubis

•La símfisi del pubis s’establix entre els 
cossos dels pubis de cada coxal: és una 
anfiartrosi (artic. semimòbil). Les 
superfícies articulars estan cobertes de 
cartílag hialí.
• Mètodes de unió:
- Fibrocartílag: més gruixut a la dona que 

a l’home, a més, al embaràs es fa més laxe.
- Lligaments:
 anterior del pubis                     

posterior del pubis                    
superior del pubis                                                                  
inferior del pubis o arquejat

Símfisi del pubis

Lligament 
superior del 
pubis

Tubercle del pubis

Línia pectínea

Lligament arquejat 
del pubis

Branca isquiàtica

Forat obturador Branca inferior del pubis



L’articulació sacroilíaca s’establix entre les carilles auriculars de l’os coxal i del sacre: 
és una anfiartrosi. 

ARTROLOGIA DE LA CINTURA PELVIANA: articulacions sacroilíaques

Té una cavitat articular rudimentària 
(diartroanfiartrosi). 

• Métodes de unió: 
-Lligaments:
- sacroilíac anterior
- sacroilíac posterior 
- sacroilíac interóseo
- Sacroespinós: entre l’espina ciàtica i les 
vores del sacre.
- Sacrotuberós: entre la tuberositat 
isquiàtica i l’espina ilíaca posterosuperior, 
sacre i còccix

O.sacre Conducte sacre

Lligs. sacroilíacs 
posteriors

Foràmens sacres 
anteriors

Lligs. sacroilíacs 
anteriors

Llig. 
sacroespinós

O. ili

Tuberositat sacra

Lligs. sacroilíacs interossis 

Tuberositat ilíaca

Promontori
Llig

Llig.

Lligs. sacroilíacs 
anteriors

Llig.

Llig. sacroespinós

Espina ciàticaO.

Llig. sacrotuberós

O. sacre

Llig.

O. ili, cara glútia

Lligs. Sacroilíacs posteriors

Llig. sacroespinós

Espina ciàtica

O.

Llig. sacrotuberós

Tuberositat isquiàtica

Membrana obturatriu

Foramen ciàtic menor

Foramen ciàtic major

Lligs. sacroilíacs interossis
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MUSCULATURA PREVERTEBRAL DEL COLL

Flexió lateral
de cap i coll

(contrac.unilat.)

Flexió 
de cap i coll

(contrac.bilat.)

Aquesta musculatura inclou:
- Múscul llarg del cap
- Múscul llarg del coll
- Múscul recte anterior del cap
- Múscul recte lateral del cap

Situada per davant de la columna vertebral cervical i de les 3 primeres vértebres 
toràciques. 

Funció: 
• flexió anterior del cap-coll (contracció 
bilateral) 
• inclinació lateral  
(contracció unilateral).

Axis

H. occipital,
Porció basilar

M. Recte 
anterior del cap

M. Recte lateral del 
cap

Atles, apof transversa

Apof. mastoides

M. Llarg del cap

Tubercle anterior

7ª vèrtebra cervical

3ª vèrtebra toràcica

1ª costella

Porció
Obliqua 
superior

Porció recta

Porció
Obliqua 
inferior

M. Llarg 
del coll



Innervada per fibres motores que es desprenen de les branques anteriors o ventrals 
de nervis espinals cervicals.

Estes fibres constituïxen el plexe cervical des de el cual s'innervan aquest musculs.

MUSCULATURA PREVERTEBRAL DEL COLL

des de el gangli  

genihioideo 
tirohioideo  

vague  

omohioideo  

esternotiroideo  
esternohioideo

muscle omohioideo    

supraclaviculars  

Nervi hipogloso (XII)



Múscul llarg del cap
MUSCULATURA PREVERTEBRAL DEL COLL

Origen:   tubercle anterior de les apof. 
                transverses de les vèrtebres 
                cervicals 3-6
Inserció: porció basilar del h. occipital
Funció: - unilateralment: flexió lateral i rotació 
                limitada del cap ipsilateral.
              - bilateralement: flexió del cap
Innervació: rams directes del plexe cervical

Atles

Axis

7ª vèrtebra cervical

3ª vèrtebra toràcica

H. occipital,
Porció basilar

Axis

H. occipital,
Porció basilar

M. Recte 
anterior del cap

M. Recte lateral del 
cap

Atles, apof transversa

Apof. 
mastoides

M. Llarg del cap

Tubercle anterior

7ª vèrtebra cervical

3ª vèrtebra toràcica

1ª costella

Porció
Obliqua 
superior

Porció recta

Porció
Obliqua 
inferior

M. Llarg 
del coll



Múscul llarg del coll
MUSCULATURA PREVERTEBRAL DEL COLL

Atles

Axis

7ª vèrtebra cervical

3ª vèrtebra toràcica

H. occipital,
Porció basilar

Origen:     - porció recta (porció medial): part anterior dels
                   cossos vertebrals cervicals 5-7 i toràcics 1-3
                 - porció obliqua superior: tubercle anterior de 
                   les apofs. transverses toràciques 1-3
                 - porció obliqua inferior: part anterior dels 
                   cossos vertebrals toràcics 1-3
Inserció:  - porció recta: part anterior de les vèrtebres
                   cervicals 2-4 
                 - porció obliqua superior: tuberc. anterior del atles
                 - porció obliqua inferior: tubercle anterior de les 
                   apof. transverses de 5 i 6 vèrtebres cervicals
Funció:    - unilateralment: flexió lateral y rotació de la
                   columna vertebral cervical ipsilaterals.
                 - bilateralment: flexió de la columna vert. cervical
Innervació: rams directes del plexe cervical C2-C6

Axis

H. occipital,
Porció basilar

M. Recte 
anterior del cap

M. Recte lateral del 
cap

Atles, apof transversa

Apof. 
mastoides

M. Llarg del cap

Tubercle anterior

7ª vèrtebra cervical

3ª vèrtebra toràcica

1ª costella

Porció
Obliqua 
superior

Porció recta

Porció
Obliqua 
inferior

M. Llarg 
del coll



Múscul recte anterior del cap
MUSCULATURA PREVERTEBRAL DEL COLL

Atles

Axis

7ª vèrtebra cervical

3ª vèrtebra toràcica

H. occipital,
Porció basilar

Axis

H. occipital,
Porció basilar

M. Recte 
anterior del cap

M. Recte lateral del 
cap

Atles, apof transversa

Apof. 
mastoides

M. Llarg del cap

Tubercle anterior

7ª vèrtebra cervical

3ª vèrtebra toràcica

1ª costella

Porció
Obliqua 
superior

Porció recta

Porció
Obliqua 
inferior

M. Llarg 
del coll

Origen:       apof. transverses de l’atles
Inserció:     porció basilar del h. occipital
Funció:       - unilateralment: flexió lateral de l’art 
                      atlanto-occipital
                    - bilateralement: flexió de l’art. atlanto-
                      occipital
Innervació: r. ventral del primer n. cervical



Múscul recte lateral del cap
MUSCULATURA PREVERTEBRAL DEL COLL

Atles

Axis

7ª vèrtebra cervical

3ª vèrtebra toràcica

H. occipital,
Porció basilar

Axis

H. occipital,
Porció basilar

M. Recte 
anterior del cap

M. Recte lateral 
del cap

Atles, apof transversa

Apof. 
mastoides

M. Llarg del cap

Tubercle anterior

7ª vèrtebra cervical

3ª vèrtebra toràcica

1ª costella

Porció
Obliqua 
superior

Porció recta

Porció
Obliqua 
inferior

M. Llarg 
del coll

Origen:         apof. Transverses de l’atles
Inserció:        apof yugular del h. occipital (lateral als còndils 

occipitals)
Funció:       - unilateralment: flexió lateral de l’art atlanto-

occipital
                   - bilateralement: flexió de l’art. Atlanto-occipital
Innervació: r. ventral del primer n. cervical



Situats a la part lateral del coll, s’extenen des de les apòfisis transverses de les 
vèrtebres cervicals fins les 2 primeres costelles. 

MÚSCULS ESCALENS

La seua funció global serà doble: 
•flexionar el coll cap avant (contrac.bilat.) o de costat (contrac.unilat.). 
•recolçar a la inspiració al alçar les 2 primeres costelles. 

Els músculs escalens són 3:
-M.escalé anterior
-M.escalé mitjà
-M.escalé posterior

Atles

Axis

7ª vèrtebra cervical

1ª costella

M. Escalè mitjà

M. Escalè anterior

M. Escalè posterior



Així com la musculatura prevertebral del coll, els mm.escalens estan innervats per 
fibres motores que es desprenen de les branques anteriors o ventrals de nervis 
raquidis o espinals cervicals.

També pertanyen als grups musculars dependents del plexe cervical.

MÚSCULS ESCALENS



MÚSCULS ESCALENS
Origen: 1. M. escalè anterior: tubercles anteriors de les apofs. 

transverses  de les vèrtebres cervicals 3-6 
2. M. escalè mitjà: tubercles posteriors de les apofs 
transverses de les vèrtebres cervicals 5-7
3. M. escalè posterior: tubercles posteriors de les apofs 
transverses de les vèrtebres cervicals 5-7

Inserció: - M. escalè anterior: tubercle del m. escalè de la 1 costella
- M. esclè mitjà: 1 costella (dorsal al solc de l’art. subclavia)
- M. escalè posterior: superfície externa de la 2 costella

Funció: - Punt mòbil en les costelles: inspiració (eleva les costelles 
superiors)
- Punt fixe en les costelles: flexió lateral ipsilateral de la 
columna vertebral cervical (en contracció unilateral)
- Flexió del coll (en contracció bilateral)

Innervació: rams directes dels plexes cervicals i braquial (C3-C6)



MÚSCULS ESCALENS
Els mm.escalens tenen una gran importància topogràfica: entre el m.escalè anterior i 
el m.escalè mitjà trobem l’hiat escalènic, un espai topogràfic pel que discorren les 
branques anteriors o ventrals dels nervis espinals 1er a 4rt cervicals (plexe cervical), 5è 
a 8è cervicals i 1er toràcic (plexe braquial) i l’artèria subclàvia. A aquest nivell inferior, 
el m.escalè anterior separa l’artèria subclàvia (que resta per darrere) de la vena 
subclàvia (que passa per davant).

Vèrtebra

Artèria vertebral

Escalè mitjà

Escalè anterior

Plexe braquial
Artèria subclàvia
Vena subclàvia

Clavícula

Esternocleido
mastoideo

Acromion

2 costella
1 costella

Escalè posterior
Escalè mitjà

Escalè anterior

Plexe braquial

Artèria subclàvia
Vena subclàvia
Clavícula



MÚSCULS ESCALENS
Els mm.escalens tenen una gran importància topogràfica: entre el m.escalè anterior i 
el m.escalè mitjà trobem l’hiat escalènic, un espai topogràfic pel que discorren les 
branques anteriors o ventrals dels nervis espinals 1er a 4rt cervicals (plexe cervical), 5è 
a 8è cervicals i 1er toràcic (plexe braquial) i l’artèria subclàvia. A aquest nivell inferior, 
el m.escalè anterior separa l’artèria subclàvia (que resta per darrere) de la vena 
subclàvia (que passa per davant).

Plexe braquial

M. Escalè 
mitjà

M. Escalè
anterior

1ª costella

A. subclàvia

Clavícula

V. subclàvia

1ª costella



Situada a la cara anterior del coll, 
per baix de l’os hioide i per 
davant de les vies respiratòries 
altes (laringe i tràquea cervical), 
envoltada per la fulla pretraqueal 
de l’aponeurosi o fàscia cervical. 

La seua funció global consistix a 
tirar cap a baix de l’òs hioide 
(fixant-ho, per a facilitar l’acció 
dels mm.suprahioïdals) i de la 
laringe: participa a la inspiració, 
la fonació i la deglució. 

MUSCULATURA INFRAHIOÏDAL

M. digàstric, ventre anterior

M. digàstric, ventre posterior

M. estilohioideo

M. esternohioideo

M. omohioideao,
Ventre superior e inferior

Cartílag tiroides

M. tirohideo

H. hioides

Rafe milohioideo

M. milohioideo

M. esternohioideo

Mandíbula

M. esternocleidomastoideo

Vena caròtida
Full pretraqueal

Full prevertebral

M. trapezi

Clavícula

Fàscia visceral

M. esternohioideo

Full superficial

Glàndula paròtida



La musculatura infrahioïdal inclou:
-M.esternohioïdal
-M.esternotiroïdal
-M.tirohioïdal
-M.omohioïdal

MUSCULATURA INFRAHIOÏDAL

M. estilohioideo

M. digàstric, 
ventre posterior

M. tirohideo

M. esternohioideo

M. omohioideao,
Ventre superior e inferior

M. digàstric,
 ventre anterior
M. milohioideo

M. esternohioideo

Tendó intermig del 
M. omohioideo



Innervada per fibres motores que es desprenen de les branques anteriors o ventrals 
dels primers nervis raquidis o espinals cervicals, formant 2 arrels:

•superior (relacionada amb el n.hipoglós)

•inferior, que al unir-se formen l’ansa cervical (o ansa de l’hipoglós).

Pertany als grups musculars dependents del plexe cervical.

MUSCULATURA INFRAHIOÏDAL

N. hipoglos

Ansa cervical
profunda,
arrel inferior

N. Frènic

    M. escalè 
    anterior

     M. escalè 
     mitjà

M. Genihoideu

   M. Tirohiodeu

  M. omohioideu
M. Esternohioideu

M. esternotitoideu

 N. hipoglos

Ansa cervical
profunda,
arrel superior

Ansa cervical
profunda,
arrel inferior

N. frènic
Al plexe 
braquial

Nn. 
supraclaviculars

N. Transvers
del coll

N. Aurícular
major

N. Occipital
menor

o

o

o
o

o



M.esternohioïdal

MUSCULATURA INFRAHIOÏDAL

Origen: cara posterior del manubri de l’estèrnum i de l’art. 
esternoclavicular

Inserció: cos de l’hioides
Funció:       - descen l’hioides (fixació de l’hioides)

- desplaça la laringe i l’hioides cap caudal (fonació, fase final 
de l’acte de deglució)

Innervació: ansa cervical profunda del plexe cervical C1-C4



M.esternotiroïdal

MUSCULATURA INFRAHIOÏDAL

Origen: cara posterior del manubri de l’estèrnum. 
Inserció: cartílag tiroides
Funció:       - descen la laringe i  l’hioides (fixació de l’hioides)

- desplaça la laringe i l’hioides cap caudal (fonació, fase 
final de l’acte de deglució)

Innervació: ansa cervical profunda del plexe cervical C1-C4



M.tirohioïdal

MUSCULATURA INFRAHIOÏDAL

Origen: cartílag tiroides
Inserció: cos de l’hioides
Funció:       - descen i fixació de l’hioides)

- elevació de la laringe al deglutir 
Innervació: ansa cervical profunda del plexe cervical C1-C4



M.omohioïdal

MUSCULATURA INFRAHIOÏDAL

Origen: borda superior de l’escàpula
Inserció: cos de l’hioides
Funció:       - descen l’hioides (fixació de l’hioides)

- desplaça la laringe i l’hioides cap caudal (fonació, fase final 
de l’acte de deglució)
- tensa la fàscia del coll mitjançant el seu tendó intermig i 
manté la v. jugular interna oberta.

Innervació: ansa cervical profunda del plexe cervical C1-C4



Situat a un pla superficial, creuant obliquament la cara lateral del coll, de davant a 
darrere i de baix a dalt, envoltat per la fulla superficial de l’aponeurosi o fàscia 
cervical. 

MÚSCUL ESTERNOCLIDOMASTOÏDAL

Funció: és el múscul més 
important per a l’orientació del 
cap: 
•flexió lateral ipsilateral i rotació 
contralateral del cap 
(contrac.unilat.)
•fixació de la posició del cap 
(contrac.bilat.)
•També pot actuar com a múscul 
respiratori

M. trapezi



MÚSCUL ESTERNOCLIDOMASTOÏDAL

M.Esternoclidomastoïdal

Origen:       - cap esternal: manubri de l’estèrnum
                    - cap clavicular: terç medial de la clavícula
Inserció:     apof. Mastoides i línia nucal superior
Funció:       Unilaterlament: - flexió del cap ipsilateral

   - rotació contralteral del cap
                    Bilateralment:  - extensió del cap

  - múscul auxiliar de la respiració amb el punt 
    fixe en el cap

Innervació: n. accessori (CI N. cranial) i rr directes del plexe cervical C1-2

M. trapezi

Cap clavicular

Cap esternal



Innervat per les fibres motores de la 
branca externa (la d’origen medul·lar) del 
n.accesori (XI parell cranial) i de les 
branques anteriors dels nervis raquidis o 
espinals cervicals (C2-C3), que al unir-se 
formen l’ansa de l’espinal.
Pertany als grups musculars dependents 
del plexe cervical.

MÚSCUL ESTERNOCLIDOMASTOÏDAL

c

M. esternocleido
mastoideo

N. accesori,
R. externa

M. trapezi

Nucli ambigu

Nervi vague

Arrel cranial del nervi accessori (s’uneix al 
nervi vague i vía nervi laringei recurrent inerva 
músculs de la laringe, excepte el cricotiroideu

Arrel espinal del nervi accesori

Forat magne Forat yugular

Gangli superior del 
nervi vague
Nervi accessori (XI)
Ram interior del nervi
accesori
Gangli inferior del nervi 
vague
Nervi espinal C1

Nervi espinal C2
Ram extern del nervi Accesori
(per als M. esternocleido-
mastoideu i trapezi)

Muscle esternocleidomastoideo
(tallat)
Nervi espinal C3

Nervi espinal C4
       M. trapezi

Fibres eferents
Fibres propiceptives
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MUSCULATURA DE LA PARET TORÀCICA
Els músculs de la paret toràcica inclouen:
• Els que estan situats entre els espais intercostals:                         

músculs intercostal extern, intern i íntim.
• Els que s’estenen entre l’estern i les costelles:                

múscul transvers del tòrax.
• Els que travessen diverses costelles en les seues insercions:                             

múscul subcostal. 
Múscul intercostal extern Nervi intercostal

Artèria intercostal

Vena intercostal

Múscul intercostal intern

Nervi intercostal

Múscul intercostal íntim

Branques 
col·laterals

Membrana intercostal externa

Múscul intercostal extern

Múscul transvers toràcic

Múscul  subcostal



MUSCULATURA DE LA PARET TORÀCICA: músculs intercostals
Múscul Inserció superior Inserció inferior Innervació Funció

Intercostal intern Vora inferior costella superior Superfície superior de la costella 
inferior

Nervis intercostals T1 –T11 Més actius durant la inspiració, 
donen suport a l’espai intercostal i  
mouen les costelles superiors

Intercostal extern Vora lateral del solc costal de la 
costella superior

Superfície superior de la costella 
inferior profunda a la inserció 
intercostal extrema associada

Nervis intercostals T1 –T11 Més actius durant l’expiració, 
donen suport a l’espai intercostal i 
mouen les costelles inferiors

Intercostal íntim Vora medial del solc costal de la 
costella superior

Cara interna de la superfície de la 
costella inferior

Nervis intercostals T1 –T11 Actua com a múscul intercostal 
intern

Costella Pulmó

Pleura visceral
(pulmonar)

Pleura parental
(porció costal)

Fàscia endotoràcica

Rendidora pleural

Solc costal

A,V,N
intercostals

Múscul intercostal 
extern

Múscul intercostal 
intern

Múscul Intercostal 
íntim

Diafragma

Fàscia 
frenicopleural

Pleura parental 
(porció 
diafragmàtica)

FetgeRecés 
costodiafragmàtic

Múscul intercostal intern Nervi intercostal

Artèria intercostal

Vena intercostal

Múscul intercostal intern

Múscul intercostal íntim Membrana intercostal interna

Múscul intercostal externBranques 
col·laterals



interno.
íntimo.

Els músculs intercostals no s’estenen al llarg de tot 
l’espai intercostal. Així, podrem trobar:
• Terç posterior: només l’intercostal extern. 
• Terç mitjà: s’observen els 3 músculs intercostals.
• Terç anterior: només hi arriben  músculs intercostals 
interns.

MUSCULATURA DE LA PARET TORÀCICA: músculs intercostals

Múscul intercostal 
extern

Múscul intercostal 
intern

Múscul intercostal 
íntim

Cap dels tres ocupa la totalitat de l’espai 
intercostal

Fig . 4. Talls verticals d’un espai 
intercostal

A Terç posterior

B Terç mitjà

C Terç anterior

1 Costella superior

1’ Costella inferior

2 Vena intercostal

3 Nervi intercostal

4 Aponeurosis intercostals

5 Músculs intercostals externs

6 Fàscia extratoràcica

7 Artèria intercostal

8 Músculs intercostals interns

9 Múscul intercostals íntim

10 Fàscia endotoràcica

11 Vasos inferiors de l’espai

12 Cartílag costal



MUSCULATURA DE LA PARET TORÀCICA: múscul transvers del tòrax
M. transvers del tòrax:

Origen: Costat intern dels cartílags costals de les costelles 2a -6a

Inserció: Costat intern de l’estern i de l’apòf. xifoide de l’estern
.
Funció: Descens de les costelles (expiració)

Innervació: Nervis intercostals II - VI Manubri de 
l’estern

Fàscia 
endotoràcica

Cos de 
l’estern

M. transvers 
del tòrax

Pleura
parental, 
posició 
costal



MUSCULATURA DE LA PARET TORÀCICA: músculs subcostals

Subcostals Superfície interna (prop de l’angle) de les 
costelles inferiors

Superfície interna de la segona o 
tercera costella inferior

Nervis intercostals relacionats Pot deprimir les costelles

1a costella

Fàscia 
endotoràcica

12a 
costella

Músculs 
intercostals
externs 

Músculs 
intercostals
interns
(íntims)

 Músculs
subcostals

Pleura parental

Pleura 
parental, 
porció
diafragmàtica

Fàscia 
endotoràcica

Músculs subcostals

Fàscia 
frenicopleural



Els músculs de la paret toràcica estan innervades per els nervis intercostals, que son 
les rames anteriors dels nervis raquídies o espinals del nivell corresponent.

MUSCULATURA DE LA PARET TORÀCICA: innervació

Branca posterior del nervi 
espinal

Artèria i vena intercostal posterior

Artèria i vena intercostal anterior

Branques laterals
dels nervis
i vasos intercostals

Branques col·laterals dels 
nervis i vasos intercostals

Branques perforants 
anteriors dels vasos 
intercostals 

Branca cutània 
anterior del nervi 
intercostal

Artèria i vena toràcica 
interior

Nervi intercostal

Solc costal



DIAFRAGMA
El diafragma és una estructura musculotendinosa  ampla, aplanada i prima, que 
s’estén a manera de paraigua i separa la cavitat toràcica de la cavitat abdominal. 

Manubri
de l’estern

M. transvers
del tòrax

Cos
de l’estern

Porció costal 
del diafragma

Centre tendinós

Hiat aòrtic

Arc costella

M. ilíac

M. transvers
de l’abdomen

Beina dels músculs 
rectes de l’abdomen

M, obturador 
intern

Símfisi del pubis

Músculs intercostals 
interns

Foramen de la vena cava

8a vèrtebra toràcica

Hiat esofàgic

10a vèrtebra 
toràcica

12a vèrtebra toràcica

Cresta ilíaca

5a vèrtebra lumbar

M. psoes major

M. pisiforme

Llig, sacroespinós
(m. coccigeal)

M. gluti major

Hiat 
esofàgic

Llig, arquejat 
mitjà

Llig, arquejat
lateral (arc 
del psoes)

Llig, arquejat
medial (arc del 

quadrat 
lumbar)

M. quadrat 
lumbar

M. psoes 
major

Foramem de 
la vena cava

Centre tendinós

Porció costal del 
diafragma

Porció lumbar 
del diafragma, 
pilar esquerre 

Hiat aòrtic

M. transvers de 
l’abdomen

M. psoes major

M. ilíac

M. iliopsoes



DIAFRAGMA: morfologia
La seua superfície toràcica és convexa i l’abdominal és 
còncava. Es fixa per la part inferior en el contorn de 
l'obertura inferior del tòrax.

Estern

Centre tendinós
Cúpula esquerre 
del diafragma

Apòf, xifoide

Apòf, costal
de la 1a 
vèrtebra lumbar

Visió superior

Visió inferior



DIAFRAGMA: insercions i innervació
El diafragma es divideix en tres porcions, segons l’origen perifèric:
-Porció costal: vora inferior del arc costal (costelles 7a a 12a).
-Porció lumbar: vèrtebres lumbars 1a a 3a (pilars diafragmàtics dreta L3 i esquerre L2) 
i lligaments arquejats medial (arc del psoes) i lateral (arc del quadrat lumbar, 12a 
costella a ap. costal L1).
-Porció esternal: apòfisi xifoide de l’estern. 
Des d’aquests orígens, les fibres musculars convergeixen i s’insereixen en una 
estructura tendinosa central anomenada centre tendinós.
Funció: important funció inspiratòria i de pressió abdominal.

Visió general del diafragma:

Origen: Porció costal: vora inferior de l’arc costal (superfície interna 
de les costelles 7a – 12a)
Porció lumbar  (pilars drets i esquerre):

Part medial: cossos vertebrals lumbars 1r -3t, disc 
intervertebrals 2n – 3r, llig, longitudinal anterior.

Part lateral: 1-. Arc tendinós del arc psoes ( llig, 
arquejat medial). Des del 2n cos vertebral lumbar fins a l’apòf, costal 
corresponent; 2. arc tendinós de l’arc quadrat lumbar (llig, arquejat 
lateral) des de l’apòf, costal del 2n cos vertebral lumbar fins al vèrtex 
de la 12a costella.
Porció esternal: superfície posterior de l’apòf. xifoide de l’estern

Inserció: Centre tendinós.

Funció: És el múscul més important en la inspiració (ventilació 
costodiafragmàtica o ventral), participa en la pressió abdominal.

Innervació: N. frènic del plexe cervical (C3-5)

Porció esternal

Centre tendinós

Foramen de la 
vena cava

Porció lumbar, 
pilar dret

M. quadrat lumbar

M, psoes major

Hiat aòrtic

3a vèrtebra lumbar

Arc del psoes

12 costelles

Porció costal

Hiat esofàgic

Arc del quadrat 
lumbar

Porció lumbar, 
pilar esquerre



DIAFRAGMA: orificis
Hi ha uns orificis per al pas d’estructures que s’estenen entre tòrax i abdomen: vena cava inferior, 
esòfag, aorta, nervi vague, conducte toràcic, venes àzigues i hemiàzigues i nervis esplàncnics 
major, menor i inferior. D’aquestes, només tres determinen orificis grans i característics al 
diafragma.
Un al centre tendinós: l’orifici per a  la vena cava inferior (a nivell de T8).
Dos a la porció lumbar: el hiat esofàgic (a nivell de T10) i el hiat aòrtic (a nivell de T12). 

Orifici per a la vena cava inferior: VCI.
Hiat aòrtic: aorta i conducte toràcic.
Hiat esofàgic: esòfag i nervis vagues.
Tronc simpàtic i n. esplàncnics menors: entre pilars i lligament arquejat medial.
N. esplàncnics majors i rai medial d’àzigs i hemiàzigs: entre fascicles de pilars.

V,cava inferior

Llig, arquejat 
mitjà

Porció lumbar
del diafragma
Porció medial del 
pilar dret

Centre tendinós

Esòfag

Llaç del hiat

Aorta

Porció lumbar
del diafragma
Porció medial del 
pilar esquerre

8a vèrtebra 
toràcica

V. cava inferior

Esòfag

10a vèrtebra toràcica

12a vèrtebra toràcica

Aorta

Porció esternal

Centre tendinós

Foramen de la 
vena cava

Porció lumbar, 
pilar dret

M. quadrat lumbar

M, psoes major

Hiat aòrtic

3a vèrtebra lumbar

Arc del psoes

12 costelles

Porció costal

Hiat esofàgic

Arc del quadrat 
lumbar

Porció lumbar, 
pilar esquerre
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PARET ABDOMINAL

A diferència del tòrax, les parets de l'abdomen s'han d'adaptar a la gran mobilitat de 
les vísceres. Per això, els arcs viscerals o costelles, que hi havia al tòrax, s'atrofien a 
l'abdomen per permetre la mobilitat de les vísceres principalment digestives.

Diafragma

Vora costal

Cresta ilíaca

Espina ilíaca anterosuperior

Lligament inguinal

Tubercle del pubis Extremitat inferior

Tòrax

Abdomen

Caixa 
toràcica

Vora costal

Fetge

Còlon

Melsa

Estómac

Intestí prim



PARET ABDOMINAL
Els elements ossis que serviran d’inserció als elements musculars de les parets 
abdominals són: l’apèndix xifoide, tota la vora costal inferior, la columna vertebral 
lumbar i per la vora superior dels coxals i la símfisi del pubis.

Cos de l’estern

Apòfisi xifoide

12a costella

Apòfisi transversa de vèrtebra lumbar
Tuberositat ilíaca

Cresta ilíaca
Ala ilíaca

Escotadura ciàtica major

Línia arquejada
Espina ciàtica (isquiàtica)

Escotadura ciàtica menor

Trocànter major fèmur

Trocànter menor fèmur

Tuberositat isquiàtica
Símfisi del pubis

Línia pectínia

Cartílags costals

Cresta ilíaca Llavi 
extern

Llavi intern
Línia 

intermèdia

Tubercle

Promontori 
sacre

Espina ilíaca anterosuperior

Espina ilíaca anteroinferior
Eminència iliopúbica

Branca superior pubis

Forat obturador

Tubercle púbic

Branca inferior del pubis
Arc del pubisLligament púbic inferior



PARET ABDOMINAL
Les seues parets són musculars. S’hi distingeixen una musculatura abdominal 
anterolateral i una musculatura prevertebral lumbar.

Múscul serrat 
anterior

Múscul dorsal 
ample

Múscul 
oblic 
extern 
abdomen

Porció 
muscular

Porció 
aponeuròtica

Espina ilíaca 
anterosuperior

Lligament 
inguinal 
Poupart

Fibra intercrural

Anell inguinal 
superficial

Fàscia 
espermàtica 
externa

Fàscia 
cribriforme 
en hiat safè

Fàscia lata

Vena safena major

Vena dorsal 
superficial penis

Fàscia 
profunda
del penis

Fàscia 
superficial
del penis

Lligament 
fundiforme

Vasos púdics 
externs

Vasos 
epigàstrics 
superficials

Vasos 
circumflexos 
ilíacs

Inserció de làmina de 
Scarpa en fàscia lata

Làmina de Camper 

Làmina de Scarpa

Múscul pectoral major

Apòfisi xifoide

Beina del recte

Línia alba

Teixit subcutani
de l’abdomen

Vena 
toracoepigàstrica

Múscul dorsal 
ample

Múscul serrat 
anterior

Múscul oblic 
extern abdomen

Múscul intercostal extern

Aponeurosi de 
l’oblic extern

Beina del recte

Múscul oblic 
intern abdomen

Espina ilíaca 
anterosuperior

Lligament inguinal 
Poupart

Múscul cremàster

Falç inguinal

Falç inguinal

Reflex inguinal

Vena femoral

Hiat safè

Múscul cremàster

Fàscia lata

Vena safena major
Fàscia 
superficial 
del penis i 
escrot

Fàscia 
espermàtica

Fàscia 
profunda penis

Múscul cremàster i 
fàscia

Lligament suspensori

Tubercle pubis

Lligament inguinal

Lligament lacunar

Lligament pectini

Aponeurosi obliqua 
externa

Lligament inguinal

Espina ilíaca 
anterosuperior

Falç inguinal

Múscul piramidal

Múscul oblic intern 
abdomen

Inserció tendinosa

Múscul oblic 
extern abdomen

Múscul recte 
abdomen

Línia alba

Làmina anterior de 
la beina del recte

Múscul pectoral 
major



PARET ABDOMINAL
Les seues parets són musculars. S’hi distingeixen una musculatura abdominal 
anterolateral i una musculatura prevertebral lumbar.

Orifici vena cava

Diafragma

Centre tendinós del diafragma

Esòfag i troncs vegetals

Pilar dret del diafragma
Pilar esquerre del diafragma

Lligament arquejat mitjà

Aorta i conducte toràcic

Nervis esplàncnics majors i menor

Lligament arquejat medial

Lligament arquejat lateral

Tronc simpàtic

Lligament longitudinal anterior

Múscul quadrat lumbar

Múscul psoes major

Múscul psoes menor

Múscul transvers abdomen

Múscul oblic abdomen

Múscul oblic extern abdomen

Múscul ilíac
Lligament sacrococcigeal

Espina ilíaca anterosuperior

Múscul piriforme

Múscul isquiococcigeal

Espina isquiàtica

Lligament inguinal Poupart

Múscul obturador intern

Arc tendinós de l’elevador de l’anus

Orifici per als vasos femorals

Lligament pectini Cooper

Espina isquiàtica

Lligament lacunar de Gimbernat

Múscul elevador de l’anus

Trocànter menor fèmur

Tubercle del pubis

Línia pectínia

Membrana obturadora

Espina ilíaca 
anteroinferior

Recte

Uretra

Membrana perineal

Símfisi del pubis



PARET ABDOMINAL: musculatura anterolateral 
La musculatura anterolateral constitueix una veritable "faixa" al voltant de les vísceres. 
Les seues funcions són:
Protecció i manteniment posicional de les vísceres en contra de la gravetat dins de la 
cavitat abdominal.
Col·laboració en expiració, tos i vòmit.
Col·laboració en accions emuntòries o de buidament per augment de la pressió 
intraabdominal com el part, la micció o la defecació.
Mobilitzar el tronc i la pelvis.

Cos de 
l’estern

Línia alba

Múscul 
transvers

Múscul oblic 
extern

Múscul oblic 
intern

Múscul recte 
abdomen

Musculatura 
de la paret 
abdominal

Diafragma

Columna 
vertebral 
lumbar

Musculatura 
del sòl pelvià

Pressió 
abdominal 
      =
Augment 
de pressió



PARET ABDOMINAL: musculatura anterolateral 
La musculatura anterolateral la formen:
- - tres parells de músculs plans i laterals: oblic extern, 
oblic intern i transvers de l'abdomen.
  - dos parells de músculs verticals i anteriors: recte de 
l'abdomen i piramidal.

Cos de l’estern

Línia alba

Melic

M. 
pectoral 

major

M. 
serrat 

anterior

M. 
pectoral 

major

M. oblic 
extern 

abdominal

Aponeurosi m. 
oblic extern 

abdominal

Lligament 
inguinal

Anell 
inguinal 

superficial

Cordó espermàtic Lligament 
fundiforme

M. 
intercostal 

intern

M. 
intercostal 

extern

M. recte 
abdomen

M. oblic 
extern 

abdomen

M. oblic 
intern 

abdomen

Aponeurosi m. oblic 
intern abdomen

Espina ilíaca 
anterosuperior

Lligament inguinal

Cordó 
espermàtic

Melic

Apòfisi 
xifoide

Línia alba

Cartílag 
costal

Cos de l’estern

Estern

Intersecció 
tendinosa

Línia albaLínia alba

Melic

M. piramidal

M. recte 
abdomen

M. oblic extern 
abdomen

M. oblic intern 
abdomen

M. transvers 
abdomen

Lligament inguinal

Aponeurosi múscul 
transvers 

abdominal

Cordó espermàtic



PARET ABDOMINAL: musculatura anterolateral 

Oblic extern de l'abdomen:
- El més superficial i més gran.
- Fibres en direcció inferomedial.
- Àmplia aponeurosi.

Línia alba

Anell 
umbilical

Cresta 
ilíaca

Lligament 
inguinal

M. oblic 
extern
abdomen

Espina ilíaca

Apòf. 
xifoide

5a costella

Aponeurosi
m. oblic 
extern
abdomen

Anell 
inguinal

Múscul serrat 
anterior

Múscul dorsal 
ample

Múscul oblic 
extern 

abdomen

Porció 
muscular

Porció 
aponeuròtica

Espina ilíaca 
anterosuperior

Lligament 
inguinal 
Poupart

Fibra intercrural

Anell inguinal 
superficial

Fàscia 
espermàtica 

externa

Fàscia 
cribriforme en 

hiat safè

Fàscia lata

Vena safena major

Vena dorsal 
superficial penis

Fàscia 
profunda
del penis

Fàscia 
superficial
del penis

Lligament 
fundiforme

Vasos púdics 
externs

Vasos 
epigàstrics 
superficials

Vasos 
circumflexos 
ilíacs

Inserció de làmina de 
Scarpa en fàscia lata

Làmina de Camper 

Làmina de Scarpa

Múscul pectoral 
major

Apòfisi xifoide

Beina del recte

Línia alba

Teixit subcutani
de l’abdomen

Vena toracoepigàstrica

Múscul oblic intern abdominal
Origen:  Superfície externa de costelles 5a-12a
Inserció: - Llavi extern de la cresta ilíaca

- Làmina anterior de la beina dels músculs recte abdomen
Funció: - Unilateralment: flexió lateral ipsilateral i rotació 

contralateral
- Bilateralment: flexió de tronc, elevació de pelvis, 
pressió abdominal i expiració

Innervació: Nervi intercostal i nervi iliohipogàstric



PARET ABDOMINAL: musculatura anterolateral 

Oblic intern de l'abdomen:
- Està situat en un pla intermedi entre 
l'oblic extern i el transvers.
- Menys gran que l'oblic extern.
- Fibres en direcció superomedial.

M. dorsal ample

M. serrat anterior

M. oblic extern 
abdominal

M. intercostals
externs

Aponeurosi de 
l’oblic extern

Beina del recte

M. oblic intern
abdominal

Lligament inguinal 
Poupart

Múscul
cremàster

Falç inguinal
(tendó conjunt)

Lligament inguinal
reflexe

Vena femoral

Hiat safè

Múscul
cremàster

Fàscia lata

M. pectoral major

Làmina anterior de
 beina del recte

Línia alba

M. recte abdomen

M. oblic extern 
abdomen

Intersecció tendinosa

M. oblic intern
abdominal

M. Piramidal

Falç inguinal

Lligament inguinal 
de Poupart

Espina ilíaca
anterosuperior

Aponeurosi de 
l’oblic extern

Lligament 
inguinal reflex

Lligament 
pectini (Cooper)

Lligament lacunar
de Gimbernat

Tubercle del pubis

Lligament suspensori penis

Múscul
cremàster

Fàscia profunda 
del penis

Fàscia 
espermàtica 
externa

Línia alba

Apòf. 
xifoide

Cresta 
ilíaca

Lligament 
inguinal

M. oblic 
intern abdomen

Espina ilíaca

10a costella

Aponeurosi
M. oblic intern

Símfisi del
 pubis

Múscul oblic intern abdominal
Origen: Full profund de la fàscia toracolumbar, línia de la cresta 
ilíaca, espina ilíaca superior, llig. inguinal
Inserció: - Vora inferior de les costelles 10a – 12a

- Làmines de la beina del múscul recte de l’abdomen
- Transició múscul cremàster

Funció: - Unilateralment: flexió lateral i rotació de tronc
- Bilateralment: flexió de tronc, elevació de pelvis, 
expiració i pressió abdominal

Innervació: - Nervis costals, iliohipogàstric, ilioinguinal i cremàster

Espina ilíaca anterosuperior



PARET ABDOMINAL: musculatura anterolateral 

Transvers de l'abdomen:
- El més profund i de menor mida.
- Fibres en direcció horitzontal o 
transversal.

M. serrat anterior

M. oblic extern 
abdomen

M. recte
abdomen

Aponeurosi 
m. oblic extern 

abdomen
Aponeurosi 

m. oblic intern
abdomen

M. transvers abdomen

M. oblic intern
abdomen

Làmina posterior de
la beina del recte

Línia arquejada

Vasos epigàstrics

Espina ilíaca
anterosuperior

Lligament inguinal

Artèries circumflexes

Epigàstrica superficial
Pudenda externa

superficial tallada

Falç inguinal
(tendó conjunt)

Lligament pectini
de Cooper

Lligament lacunar
de Gimbernat

Lligament inguinal reflexe

Fàscia lata

Fàscia pectínia

Múscul sartori

Greix 
retropúbic

Lligament pectini

Lligament lacunar

Lligament inguinal

Beina femoral

Branques 
cremasterianes

Zona de 
l’anell inguinal

Artèria i vena 
epigàstriques

Fàscia umbilical

Línia arquejada

Lligament 
umbilical

Peritoneu i
 fàscia

Fàscia transversalFàscia transversal

Múscul transvers

Làmina de beina del 
recte

Línia alba

Làmina de beina del 
recte

Línia alba

Ap. xifoide

Cos de 
l’estern

Ap. múscul 
transvers

Línia arquejada

Símfisi del pubis

Beina del 
recte abdomen

Línia 
semilunar

Múscul 
Transvers
abdomen

Cresta
ilíaca

Espina
ilíaca

Lligament
inguinal

Múscul transvers abdominal
Origen: - Superfície interna dels cartílags costals 7è-12è

- Full profund de la fàscia toracolumbar
- Llavi intern de la cresta ilíaca, espina ilíaca anterior
- Part lateral del lligament inguinal

Inserció: Làmina posterior de beina dels músculs recte abdominal
Funció: - Unilateralment: rotació ipsilateral de tronc

- Bilateralment: pressió abdominal i expiració
Innervació: Nervis intercostals, iliohipogàstrics, ilioinguinal i 

genitofemoral



PARET ABDOMINAL: musculatura anterolateral 
Recte de l'abdomen:
- Vertical i allargat.
- En la seua longitud el creuen 
transversalment 3-4 interseccions 
tendinoses.
- S'uneix medialment amb el 
contralateral per formar la línia alba.

Línia alba

Símfisi pubis M. piramidal

Lligament 
inguinal

M. recte 
abdomen

Fosa ilíaca

Interseccions
tendinoses

Línia
alba

Apòf. 
xifoide

5a costella

Múscul recte abdominal

Origen: 5è-7è cartílags costals, apòfisi xifoide de l’estern
Inserció: Espina i símfisi de pubis
Funció: Flexió, elevació de pelvis, pressió abdominal, expiració
Innervació: Nervis intercostals (T5-12)



PARET ABDOMINAL: musculatura anterolateral 
Piramidal:
- Triangular i xicotet. 
- Pot faltar.

Línia alba

Símfisi pubis M. piramidal

Lligament 
inguinal

M. recte 
abdomen

Fosa ilíaca

Interseccions
tendinoses

Línia
alba

Apòf. 
xifoide

5a costella

Múscul piramidal

Origen: Os pubis (ventral a la inserció del múscul recte de l’abdomen)
Inserció: Línia alba (entre l’interior de la beina dels músculs rectes de       

l’abdomen)
Funció: Tensa la línia alba
Innervació: Nervi subcostal (nervi intercostal XII)



GRAU EN CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE 
L'ESPORT

ANATOMIA I CINESIOLOGIA DEL MOVIMENT HUMÀ

TEMA 51

CONDUCTE INGUINAL I MUSCULATURA PREVERTEBRAL 
LUMBAR

Departament d’Anatomia i Embriologia Humana 



CONDUCTE INGUINAL



A la zona de l‘engonal, la paret abdominal presenta una debilitat com a conseqüència 
del descens de les gònades durant el desenvolupament fetal.
En aquest descens es crea una espècie de túnel a través de les diferents capes de la 
paret anterior de l'abdomen: el conducte inguinal.

Atès que el testicle sí que completa el descens a través del conducte inguinal, a 
diferència de l'ovari que no ho fa, la debilitat potencial de la paret de l'abdomen en 
aquest punt és més gran en els homes que en les dones.

PARET ABDOMINAL: conducte inguinal

Canal inguinal

Lligament inguinal

Anell intern

Vasos 
femorals

Cordó espermàtic

Arc aponeuròtic 
transvers de l’abdomen

Anell extern



Els límits del conducte inguinal són:
-Anterior: aponeurosi múscul oblic extern.
-Superior: tendó conjunt.
-Inferior: lligament inguinal.
-Posterior: fàscia transversal.

PARET ABDOMINAL: conducte inguinal

Múscul oblic intern de l’abdomen

Fàscia 
superficial 
abdominal

Aponeurosi del 
múscul oblicu 
extern 
abdominal

Nervi ilioinguinal

Cordó espermàtic

Lligament inguinal

Múscul transvers de l’abdomen

Peritoneu parietal

Fàscia transversal

Subserosa

Lligament pectini

Lligament lacunar

Branca superior de 
l’os pubis

Fàscia lata
M. pectini



El contingut del conducte inguinal depèn de si és home o dona:
- Home: cordó espermàtic.
- Dona: lligament redó de l’úter.

PARET ABDOMINAL: conducte inguinal



El començament del conducte 
inguinal és l'anell inguinal 
profund, situat en un punt 
mitjà entre l'espina ilíaca 
anterosuperior i la símfisi del 
pubis, per fora dels vasos 
epigàstrics inferiors.

El final del conducte inguinal és 
l'anell inguinal superficial, 
situat sobre l'espina del pubis, 
en una obertura de l'aponeurosi 
del múscul oblic extern de 
l'abdomen.

PARET ABDOMINAL: conducte inguinal
Aponeurosi del
múscul oblic extern

Lligament inguinal

Pilar lateral

Fibres intercrurals 

Pilar medial

Anell inguinal 
profund

Anell 
inguinal 
superficialCordó espermàtic

Múscul oblic 
intern abdominal

Cordó espermàtic
amb m. cremàster

Múscul transvers 
abdominal

Lligament inguinal

Fàscia transversal

Múscul recte 
abdominal

Cordó espermàtic
amb fàscia
espermàtica



MUSCULATURA PREVERTEBRAL 
LUMBAR



PARET ABDOMINAL: musculatura prevertebral lumbar
La musculatura prevertebral lumbar ompli el marc ossi de la paret posterior de 
l'abdomen. Està formada pels músculs psoes major i menor, ilíac (els dos junts formen 
el m. iliopsoes) i quadrat lumbar o dels lloms.



PARET ABDOMINAL: musculatura prevertebral lumbar
La musculatura prevertebral lumbar ompli el marc ossi de la paret posterior de 
l'abdomen. Està formada pels músculs psoes major i menor, ilíac (els dos junts formen 
el m. iliopsoes) i quadrat lumbar o dels lloms.

Orifici vena cava

Diafragma

Centre tendinós diafragma

Esòfag 

Pilar dret diafragma

Pilar esquerre diafragma

Esòfag 

Lligament arquejat mitjà

Aorta i conducte toràcic

Nervis esplàncnics major i 
menor i vena lumbar ascendent

Lligament arquejat medial

Lligament arquejat lateral

Tronc simpàtic

Lligament longitudinal 
anterior

Múscul quadrat lumbar

Múscul psoes major

Múscul psoes menor

Múscul transvers abdominal

Múscul oblic intern abdominal

Múscul oblic extern abdominal

Múscul ilíac

Lligament sacrocoxíge anterior

Espina ilíaca

Múscul piriforme

Espina isquiàtica

Lligament inguinal

Múscul obturador intern

Múscul retrococcigeal

Arc tendinós múscul elevador 
anus
Orifici vasos femorals

Lligament pectini

Lligament lacunar

Múscul elevador anus

Trocànter menor fèmur

Símfisi 
pubis

Membrana perineal

Uretra i múscul rectoperineal

Recte

Membrana obturadora

Tubercle pubis

Cresta pubis

Múscul isquiococcigeal

Foramen 
vena cava

Centre 
tendinós

Porció costal 
diafragma

Porció 
lumbar 
diafragma

Hiat aòrtic

Múscul 
transvers 
abdominal

Múscul psoes 
major

Múscul ilíac

Múscul 
iliopsoes

Múscul 
psoes 
menor

Múscul 
quadrat 
lumbar

Lligament 
arquejat 
medial

Lligament 
arquejat 
lateral

Lligament 
arquejat 
mitjà

Hiat 
esofàgic



PARET ABDOMINAL: musculatura prevertebral lumbar

Múscul quadrat lumbar

Múscul psoes major

Cresta ilíaca

Múscul ilíac

Múscul iliopsoes

Espina ilíaca

Trocànter 
menor
Trocànter 
menor

Sínfisi pubis Ilíac

Múscul Origen Inserció Innervació Funció
Psoas major Cara lateral dels cosos Trocànter major Branques anteriors de L1 a Flexió de la cuixa pel maluc

vertebrals T12 i L1 a L5, L3
apòfisi transverses de les 
vértebres lumbars, i discs
intervertebrals T12 i L1 a L5

Psoas menor Cara lateral dels cosos Línia pectínia del vorell Branques anteriors de L1 Flexió feble de la columna
vertebrals T12 i L1 i els discs pélvic i eminencia vertebral
intervertebrals corresponents iliopúbica

Ilíac Dos tercis superiors de la Trocànter menor del fémur Nervi femoral (L2-4) Flexió de la cuixa pel maluc
fossa ilíaca, lligament sacro-
ilíac anterior e iliolumbar i
superficie lateral i superior
del sacre



PARET ABDOMINAL: musculatura prevertebral lumbar

Múscul quadrat lumbar

Múscul psoes major

Cresta ilíaca

Múscul ilíac

Múscul iliopsoes

Espina ilíaca

Trocànter 
menor Sínfisi pubis

Cuadrat dels lloms

Múscul Origen Inserció Innervació Funció
Quadrat dels Apòfisis transversa de la  Apòfisis transverses de les Branques anteriors de T12 Flexió lateral del tronc

vèrtebra L5, lligament ilio- vèrtebres L1 a L4 i vora i L1 a L4
lumbar i cresta ilíaca inferior de la costella 12
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APONEUROLOGIA



APONEUROLOGIA CERVICAL: fàscia cervical
El conjunt de fulls aponeuròtics que cobreixen o envolten les diferents estructures musculars, viscerals o 
vasculars formen l’anomenada fàscia cervical.

La fàscia cervical inclou:

• Els 3 fulls musculars, que de 
fora a dins són:

- El full superficial (envolta el 
m. esternoclidomastoidal).

- El full pretraqueal (envolta la 
musculatura infrahioidal).

- El full prevertebral (envolta 
els m. escalens i la musculatura 
prevertebral).

• La beina carotídia (envolta el 
paquet vasculonerviós del coll).

• La fàscia visceral (envolta la 
glàndula tiroide, la laringe, la 
tràquea, la faringe i l'esòfag.



APONEUROLOGIA CERVICAL: fàscia cervical
El conjunt de fulls aponeuròtics que cobreixen o envolten les diferents estructures musculars, viscerals o 
vasculars formen l’anomenada fàscia cervical.

La fàscia cervical inclou:

• Els 3 fulls musculars, que de 
fora a dins són:

- El full superficial (envolta 
el m. esternoclidomastoidal).

- El full pretraqueal (envolta 
a la musculatura infrahioidal).

- El full prevertebral 
(envolta els m. escalens i la 
musculatura prevertebral).

• La beina carotídia (envolta el 
paquet vasculonerviós del coll).

• La fàscia visceral (envolta la 
glàndula tiroide, la laringe, la 
tràquea, la faringe i l'esòfag.



REGIONS CERVICALS
Les regions del coll són definides, principalment, pels músculs superficials, fàcils d'observar i palpar. Són 
majoritàriament de morfologia triangular: regió cervical anterior, regió esternoclidomastoidal, regió cervical 
lateral i regió cervical posterior.



APONEUROLOGIA ABDOMINAL: beina dels rectes 

Els músculs recte de 
l'abdomen i piramidal estan 
tancats en una funda 
tendinosa (la beina dels 
rectes), formada per les 
aponeurosis dels músculs 
oblic extern, oblic intern i 
transvers de l'abdomen. 

Aquesta beina envolta 
completament el recte de 
l'abdomen en els 2/3 
superiors, però només ho fa 
per davant en el terç inferior. 
En el punt de transició es 
forma l'anomenada línia 
arquejada o arc de Douglas, 
visible a la cara interna de 
la paret anterior de 
l'abdomen.



APONEUROLOGIA ABDOMINAL: beina dels rectes 

Els músculs recte de l'abdomen 
i piramidal estan tancats en 
una funda tendinosa (la beina 
dels rectes), formada per les 
aponeurosis dels músculs oblic 
extern, oblic intern i transvers 
de l'abdomen. 

Aquesta beina envolta 
completament el recte de 
l'abdomen en els 2/3 superiors, 
però només ho fa per davant 
en el terç inferior. En el punt 
de transició es forma 
l'anomenada línia arquejada o 
arc de Douglas, visible a la 
cara interna de la paret 
anterior de l'abdomen.



APONEUROLOGIA ABDOMINAL: beina dels rectes

1) Per damunt de la línia 
arquejada: 
- Per davant: la fàscia de l'oblic 
extern i el desdoblament de 
l'intern. 
- Per darrere: el full posterior de 
desdoblament de l'oblic intern i 
la del transvers. 

2) Per davall de la línia 
arquejada: 
- Per davant: les fàscies dels tres 
músculs. 
- Per darrere: la fàscia 
transversal.



ESPAIS TOPOGRÀFICS



Els escalens tenen una gran importància topogràfica: entre l'anterior i el 
mitjà trobem el hiat escalènic, un espai per on corren les branques anteriors 
dels nervis espinals 1r a 4t cervicals (plexe cervical) , 5t a 8è cervicals i 1r 
toràcic (plexe braquial) i l'artèria subclàvia.

MÚSCULS ESCALENS



Els escalens tenen una gran importància topogràfica: entre l'anterior i el 
mitjà trobem el hiat escalènic, un espai per on corren les branques anteriors 
dels nervis espinals 1r a 4t cervicals (plexe cervical), 5è a 8è cervicals i 1r 
toràcic (plexe braquial) i l'artèria subclàvia.
A aquest nivell inferior, l'escalè anterior separa l'artèria subclàvia (que hi 
queda per darrere) de la vena subclàvia (que hi passa per davant). 

MÚSCULS ESCALENS



A la zona de l‘engonal, la paret abdominal presenta una debilitat com a conseqüència 
del descens de les gònades durant el desenvolupament fetal.
En aquest descens es crea una espècie de túnel a través de les diferents capes de la 
paret anterior de l'abdomen: el conducte inguinal.

Atès que el testicle sí que completa el descens a través del conducte inguinal, a 
diferència de l'ovari que no ho fa, la debilitat potencial de la paret de l'abdomen en 
aquest punt és més gran en els homes que en les dones.

PARET ABDOMINAL: conducte inguinal



Les hèrnies inguinals directes són les que ixen per damunt del lligament inguinal i 
travessen el peritoneu a nivell de l'anell inguinal superficial.

PARET ABDOMINAL: conducte inguinal



Las hernias inguinales indirectas son aquellas que salen por encima del ligamento 
inguinal, atravesando el peritoneo a nivel del anillo inguinal profundo.

PARET ABDOMINAL: conducte inguinal
Les hèrnies inguinals indirectes són les que ixen per damunt del lligament inguinal i 
travessen el peritoneu a nivell de l'anell inguinal profund.



Les hèrnies crurals són les que ixen per davall del lligament inguinal i 
travessen la llacuna vascular o anell crural.

PARET ABDOMINAL: conducte inguinal



VASCULARITZACIÓ



A NIVELL CERVICAL

-Es perd la distribució 
metamèrica.

-Hi contribueixen:

1) l'artèria vertebral (branca de 
la a. subclàvia).

2) el tronc costocervical (branca 
de l'a. subclàvia; origina les 
artèries intercostal suprema i 
cervical profunda). 

3) el tronc tirocervical (branca 
de l'a. subclàvia; origina l'a. 
cervical ascendent).

4) l'artèria occipital (branca de 
l'a. caròtida externa).

VASCULARITZACIÓ DEL PRESOMA: arterial



A NIVELL TORÀCIC i LUMBAR

-Distribució metamèrica.

-Branca dorsal o posterior de les 
artèries segmentàries toràciques 
(o intercostals posteriors) i 
lumbars.

VASCULARITZACIÓ DEL PRESOMA: arterial



VASCULARITZACIÓ DEL PRESOMA: venosa

La vascularització VENOSA 
del coll és satèl·lit de 
l’arterial, i drena 
finalment els troncs 
venosos braquiocefàlics i, 
d’aquests, la vena cava 
superior. 

Vena 
oftàlmica

Vena angular

Si 
cavernós

Plexe 
pterigoide

Vena 
inguinal

Vena facial

Vena tiroidal 
superior

Vena jugular 
anterior
Vena jugular 
interna

Arc venós 
jugular

Vena 
braquiocefàlica 
esquerra

Si sagital 
superior

Venes 
temporals 
superficials

Si 
sigmoide

Vena 
retromandibular

Vena occipital

Vena auricular posterior

Venes maxil·lars

Vena cervical profunda

Vena jugular externa

Vena vertebral

Vena subclàvia



VASCULARITZACIÓ DEL PRESOMA: venosa

La vascularització VENOSA de tòrax i abdomen és satèl·lit 
de l’arterial i drena per la dreta la vena àziga i per 
l’esquerra, les venes hemiàzigues.

Vena jugular interna

Vena subclàvia

Vena braquiocefàlica

Vena àziga

Vena cava inferior

Vena toràcica 
interna

Venes 
intercostals

Venes 
intercostals

Vena epigàstrica
superior

Vena 
musculofrènica
Vena cava inferior

Vena subcostal

Vena epigàstrica
inferior

Vena ilíaca externa

Vena femoral

Vena
basivertebral

Plexe venós
vertebral

Plexe venós
Vertebral intern

Plexe venós 
vertebral extern

Venes
intercostals
anteriors

Venes
toràciques internes

Estern

Vena àziga

Venes intercostals
posteriors

Plexe venós
vertebral extern

Venes de la
columna
vertebral

Vena jugular
interna

Vena subclàvia

Vena 
braquiocefàlica
dreta

Vena cava
superior

Venes 
intercostals 
superiors

Vena cava 
inferior

Venes 
lumbars

Vena sacra
mitjana

Venes 
Sacres
laterals

Vena epigàstrica
inferior

Vena femoral

Vena púdica externa Vena circumflexa 
ilíaca

Vena epigàstrica
superficial

Vena circumflexa
ilíaca profunda

Vena ilíaca externa

Vena ilíaca interna

Vena ilíaca comú

Vena iliolumbar

Vena lumbar

Vena subcostal

Vena hemiàziga

Vena àziga

Vena hemiàziga
accessòria

Vena braquiocefàlica
esquerra

Vena intercostal
superior dreta

Vena subclàvia

Vena intercostal
suprema



Finalment:

La limfa procedent de la meitat dreta del cap, coll i 
braç dret drena finalment el conducte limfàtic dret, 
que acaba en l'angle venós jugulosubclavi dret.

La que procedeix de la resta de l’organisme drena el 
conducte toràcic, que acaba en l'angle venós 
jugulosubclavi esquerre. 

VASCULARITZACIÓ DEL PRESOMA: limfàtica

Conducte 
limfàtic 
dret



INNERVACIÓ



INNERVACIÓ DEL PRESOMA PARIETAL: sensitiva



El nervi raquidi o espinal es divideix en:

- branca anterior o ventral: presoma

- branca posterior o dorsal:

- branca retrosomàtica

- branques del plexe

- cervical: C4-T1

- dorsal: NO EXISTEIX

- lumbar: T12-4

- lumbosacre: L4-S4

- coccigi: CC1-3

INNERVACIÓ DEL PRESOMA PARIETAL: sensitiva

Nervis sacres

Nervis lumbars

Nervis toràcics

Nervis cervicals

Gangli espinal

Ganglis del tronc
simpàticBranca cutània

lateral

Branca dorsal 
del nervi espinal

Branca dorsal i 
branques ventrals
del nervi espinal

Branca cutània
anterior

Arrel posterior
Gangli espinal

Nervi espinal

Branca posterior

Arrel
anterior

Branca
anterior

Fibra nerviosa
motora 
somàtica

Músculs intrínsecs de l’esquena 

Nervi sensitiu somàtic

Fibra 
nerviosa
motora 
somàtica

Nervi sensitiu 
somàtic

Arrels anteriors

Músculs excepte 
els intrínsecs de l’esquena
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Biodinàmica del presoma parietal



BIODINÀMICA DEL RAQUIS



Movimients



• Flexió total del raquis: 
110º

• Extensió total del 
raquis: 140º







• Raquis cervical: 45º-50º.

• Raquis dorsal: 35º.

• Raquis lumbar: 5º.

• Entre pelvis i crani: 85º-
90 º  +  5 º  ( a r t i c u l a c i ó 
occipitoatloaxoidea)



Biodinàmica del raquis: Moviments

(*) 30º en regió cervical baixa i 10-15º en regió cervical alta.
(**) 25º en regió articulació atloaxoidea i 25º en regió cervical baixa.





Musculatura abdominal

Peritoneu parietal

M. transvers de l'abdomen

Fàscia transversal

M. oblic 
extern

M. oblic
intern

Fàscia 
superficial

Teixit subcutani

Pell



Motors del moviment: PIA



RESPIRACIÓ



Al tòrax, hi trobem dos moviments 
fonamentals: 

Inspiració (ROIG): les costelles s'eleven, el 
seu extrem anterior es dirigeix lateralment i 
anteriorment, cosa que augmenta el diàmetre 
anteroposterior i transversal del tòrax.
Hi intervenen: 
- Diafragma 
- Intercostals externs 
- Escalens 

Espiració (BLAU): les costelles descendeixen, 
cosa que disminueix el diàmetre 
anteroposterior i transversal del tòrax. 
Hi intervenen: 
- Intercostals interns i íntims 
- Subcostals 
- Transvers del tòrax 
- Oblic extern, intern i transvers de l'abdomen

Respiració



Respiració
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Tronc:
• Retrosoma o esquena
• Presoma:

• parietal
• parets toràciques
• parets abdominals

• visceral

Cap

Extremitats
superiors

Extremitats
superiors

Extremitats
inferiors

Tronc

Concepte de presoma visceral



Presoma visceral:
• Cor i grans vasos:

• Cor
• Arteries pulmonar i aorta
• Venes caves, suprahepàtica i porta

• Sistema respiratori
• Nasofaringe, laringe, tràquea, bronquis i pulmons

• Sistema digestiu
• Orofaringe, esòfag, estómac, intestins prim i gros

• Sistema genitourinari
• Ronyons, urèters, bufeta, uretra
• Testicles, conducte deferent, pròstata i vesícules seminals
• Ovaris, trompes de Fal·lopi, úter i vagina

• Sistema endocrí
• Hipotàlem, hipòfisi, glàndules suprarenals

Altres vísceres:
• Sistema nerviós central

• Cervell, cerebel, bulb i medul·la

Concepte de presoma visceral
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 Circulació major i menor

El cor es órgan format per dues bombes que 
actuen simultàniament bombejant sang 
venosa (baixa en O2 - blau) i sang arterial 
(rica en O2 - roig).
La circulació entre el cor i els pulmons s’anomena 
circulació menor.
La circulació entre el cor i la resta dels teixits 
perifèrics s’anomena circulació major.

aurícula 
dreta

ventricle 
dret

aurícula 
esquerra

Ventricle
esquerre

estructura del cor

Venes pulmonars

Artèria
aorta

Retorn 
venós
sistemàtic 

Venes caves
superior i
inferior

Diàstole
Artèria
pulmonar



Circulació major o sistémica

La circulació entre el 
c o r  i  e l s  p u l m o n s 
s’anomena circulació 
menor.

La circulació entre el 
co r  i  l a  re s ta  de l s 
t e i x i t s  p e r i f è r i c s 
s’anomena circulació 
major.



 Localització del cor: mediastí, pericardi, diafragma, extern…

tráquea

diafragma

pericardi

El cor es localitza al mediastí, regió toràcica 
mitjana, entre les dues cavitats pleurals. 
Recolza sobre el diafragma, protegit per 
davant pel estèrnum. Està envoltat d’una 
cavitat fibrosa, el pericardi.

mediastí cavitat pleural 
esquerra 

cavitat pleural 
dreta

nervi frènic esquerrenervi frènic dret

branca pericardíaca 
del nervi frènic



 El cor té forma de piràmide tombada

Té forma de piràmide tombada, amb 4 cares: cara diafragmàtica (inferior), cara anterior 
(esternocostal), cara pulmonar dreta, cara pulmonar esquerra, vèrtex (cap avall i cap endavant).

superfície 
anterior

superfície
pulmonar
esquerra

marge
 obtús

vèrtexvora 
inferior (agut)

superfície
diafragmàtica

superfície
pulmonar dreta

base

tràquea
artèria caròtida 
comuna esquerra

nervi frènic 
esquerre

vasos pericardiofrènics
esquerre

pericardi

vasos pericardiofrènics 
drets

diafragma

nervi frènic
 dret

vena cava
 superior



Morfologia externa: cares

Cara diafragmàtica: ventricle esquerre i una petita porció del dret, separats pel solc interventricular posterior. Cara 
pulmonar esquerra: formada per ventricle esquerre i part de l'aurícula esquerra. Cara pulmonar dreta: formada per 
aurícula dreta.

pulmó
esquerre

pulmó
deret

diafragma

cara 
pulmonar
esquerra

cara 
pulmonar

dereta

cara 
diafragmàtica

crossa de l’aorta

vena cava superior

artèria pulmonar
dreta

venes pulmonars
dretes

aurícula dreta
solc terminal

vena cava inferior

ventricle dret

artèria pulmonar esquerra

vena pulmonar 
superior esquerra

aurícula esquerra
vena pulmonar
inferior esquerra

si coronari

vèrtex



Morfologia externa: superfície anterior o cara esternocostal

Fonamentalment, el ventricle dret, i part de l'aurícula dreta i del ventricle esquerre (separats pel solc 
interventricular anterior). Orella dreta: diverticle de l'aurícula dreta. Orella esquerra: diverticle de l'aurícula 
esquerra.

crossa de l’aorta

aurícula esquerra

ventricle esquerre

vèrtex
vena cava inferior

ventricle dret

aurícula dreta

vena cava superior

tronc pulmonar

branca interventricular anterior
de l’artèria coronària esquerra

vena cardíaca major
solc interventricular anterior

vora obtusavenes cardíaques petites

artèria coronària dreta

aorta ascendent



Morfologia externa: base

Base del cor:
- Forma de quadrilàter. 
- Aurícula esq. amb l'entrada de les 4 venes pulmonars.
- Petita porció de l'aurícula dreta. 
- Part proximal de les grans venes cava superior i inferior, que penetren en l’aurícula dreta. 
- Cap endavant i cap avall es projecta el vèrtex, que es correspon amb el ventricle esquerre.

Crossa de l’aorta
vena cava superior

artèria pulmonar dreta

venes pulmonars dretes

aurícula dreta

vena cava inferior

ventricle dretvèrtex

ventricle esquerre

vena pulmonar inferior esquerra

aurícula esquerra

vena pulmonar superior esquerra

artèria pulmonar esquerra

solc terminal
si coronari



Morfología interna

La sang procedent de l'aurícula esquerra entra per l'orifici auriculoventricular esquerre i és projectada 
pel vestíbul aòrtic (tracte d'eixida). El miocardi és més gros. 

El VE està format per dos components: 
- Via d'entrada, trabècules musculars (músculs papil·lars, cordes tendinoses, vàlvula mitral). 
- Via d'eixida o con arterial, de parets llises. Vestíbul aòrtic, vàlvula aòrtica.

Ventricle esquerre

venes 
pulmonars

artèries
pulmonars

aurícula esquerra

si coronari

Valva posterior de la vàlvula mitral
múscul papil·lar posterior

trabècules carnoses

múscul papil·lar anterior

cordes tendinoses

valva anterior de la vàlvula mitral

crossa de l’aorta



Morfologia interna

Ventricle dert: format per dos components
    - Via d’entrada, vàlvula tricúspide.
    - Via d’eixida o con arterial, de parets llises. Tronc pulmonar (vàlvula pulmonar):

-ARTÈRIA PULMONAR DRETA I ARTÈRIA PULMONAR ESQUERRA.

 Ventricle dret
crossa de l’aorta

tronc pulmonar

aurícula esquerra

valva semilunar anterior
valva semilunar posterior

valva semilunar esquerra

Vàlvula pulmonar

con arteriós

múscul papil·lar 
septal

trabècula 
septomarginal

trabècules carnoses 

cordes tendinoses

múscul papil·lar anterior múscul papil·lar posterior

vàlvula
posterior

aurícula dreta

vena cava superior

apèndix auricular dret

valva anterior
valva septal

valva posterior
valva tricúspide



1. S'origina al si auricular. 
2. D'ací ix una xarxa que comunica amb el nòdul auriculoventricular (AV), 
3. Del nòdul AV parteixen dos feixos, dret i esquerre (fascicles de His) 
4. Des dels fascicles de His s'emeten branques a la totalitat dels ventricles (xarxa de 
Purkinje) .

nòdul sinoauricular (SA)

aurícula dreta

aurícula 
esquerra

ventricle 
esquerre

nòdul 
auriculoventricular (AV)

ventricle dret

 Sistema de conducció cardíac

fascicle 
auriculoventricular (AV)



 Grans vasos: artèries i venes  

Els vasos que entren o ixen del cor es 
localitzen a la part superior, excepte la vena 
cava inferior que travessa el diafragma. 
-Venes i artèries pulmonars.
-Venes cava i artèria aorta.

vena cava
superior

vena cava
inferior

artèries 
pulmonars

artèria 
aorta



Branques viscerals imparelles 
Tres branques anteriors irriguen les 
vísceres digestives: 
- Tronc celíac: intestí proximal 

- a. gàstrica esquerra: 
estómac 

- a. esplènica: pàncrees i 
melsa.

- a. hepàtica comuna: fetge. 
- artèria mesentèrica superior:

intestí mitjà. 
- artèria mesentèrica inferior: 

intestí distal. 

Branques viscerals pars
- A. suprarenals.
- A. renals.
- A. gonadals.

tronc celíac
artèria mesentèrica superior

artèria mesentèrica inferior

aorta
abdominal

Branques imparelles de l’aorta (al sistema digestiu)

intestí
proximal

intestí
mitjà

intestí
distal



Vena cava inferior
Té una mida mitjana de 22 cm de longitud, dels 
quals 18 corresponen al seu recorregut en 
l'abdomen. 
S'origina de la unió de les dues venes ilíaques 
comunes (L5). 
Recorren l'abdomen retroperitonealment, a la 
dreta de la columna vertebral.

L5

vena cava inferior

Arteria aorta i vena cava inferior
tronc celíac

artèria mesentèrica 
inferior

artèria mesentèrica superior

aorta
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foses nasals

cavitat bocal

laringe

faringe
tràquea

bronqui
esquerre

pulmó
esquerre

bronqui dret

pulmó dret

Introducció



cornet superior

cornet mitjà

Cornete inferior

cornet inferior

  cornet mitjà

cornet superior

Foses
nasals

 
obertura de la trompa auditiva

nasofaringe

paladar tou

recés esfenoetmoidal

corrent de l’aire

recés esfenoetmoidal

cornet 
superior

cornet
 inferior

paladar

Meat intern

Meat mitjà

Meat superior
cornet 
mitjà



Sins paranasals

sin esfenoidalsins frontals

sins etmoidals

sins maxil·lars

cavitat nasal

faringe
(gola)



Faringe
Cavitat nasal

Cavitat oral

Coanas
Istme de les gargamelles

Nasofaringe
Istme faringi

Orofaringe

Paladar bla

Entrada laríngia

Laringofaringe

Nivell vertebral C6

Esòfag

Tràquea

Laringe



epiglotis

cartílag tiroides

cartílag cricoide

cartílag aritenoides

Laringe

cartílag cuneïformes

cartílag corniculats

obertura laríngia

laringe

tràquea

os hioide

lligament
 hioepiglòtic

via aèria

membrana quadrangular 
(esquerra)

lligament vestibular (tallat)



Tràquea i
bronquis

anells cartilaginosos 
de la tràquea

mucosa

carina bronqui esquerrebronqui dret
Es divideix en 
dues branques

Es divideix en 
tres branques



Pulmons (visió externa)

lòbul inferior

Pulmó dret

Pulmó esquerre

lòbul mitjà

lòbul superior

cissura horitzontal

lòbul superior

cissura obliqua

lòbul inferior

vèrtex del pulmó

vora anterior

fissura obliqua 
del pulmó dret

cara crestal

vora inferior base del pulmó

vèrtex del pulmó

cara crestal

vora 
anterior



Pulmons (visió interna)

artèries pulmonars

venes pulmonars

artèries pulmonars
(sang desoxigenada)

venes pulmonars
(sang oxigenada)

bronquis

pedicle

lligament pulmonar

fil



Innervació

Simpàtica: 
- Broncodilatació
- Disminueix el moc

Parasimpàtica:
- Broncoconstricció
- Augment del moc

Pont

Medul·la

Gangli jugular o superior

Gangli nodoso o inferior

Nervi frènic

Nervis intercostals

Gangli cervical superior         

Nervi vague        

Plexe pulmonar      

Cadena simpàtica    
Costelles

Músculs intercostals 
Diafragma  

Parasimpàtic                                 

Simpàtic

Motor
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GENERALITATS



Vestíbul: Espai localitzat 
entre els llavis i les 
galtes i entre les dents i 
les genives.

Boca: Espai limitat pels 
arcs alveolars i els arcs 
mandibulars, on es 
troben les dents. El 
sostre de la boca, el 
forma al paladar.

CAVITAT ORAL



GLÀNDULES SALIVALS



• És la porció compresa entre les 
cavitats nasals i bucal i l'esòfag i 
laringe.

• És una zona que té funcions 
respiratòries i digestives.

• S'estén des de la base del crani 
fins a la vora inferior del cartílag 
cricoide i vèrtebra C6.

FARINGE



ESÒFAG



ESTÓMAC

CAVITAT PERITONEAL: MESENTERIS



INTESTÍ PRIM



PÀNCREES



MELSA

Cara costal Cara visceral

HÍL: vena i 
artèria esplènica



FETGE



FETGE



VIES BILIARS



JEJÚ I ILI

INTESTÍ GROS



APÈNDIX VERMIFORME

JEJÚ I ILI



VASCULARITZACIÓ



La vena porta arreplega la sang 
dels territoris d'irrigació arterial 
del tronc celíac, l’artèria 
mesentèrica superior i l’artèria 
mesentèrica inferior.

VASCULARITZACIÓ
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C r e u a t s  p a r c i a l m e n t  p e r  l e s  c o s t e l l e s  X I  i  X I I , 
RETROPERITONEALS. L'hil renal està a nivell de LI/II. 
El dret sol estar un poc més davall per desplaçament del 
fetge.

Els urèters discorren RETROPERITONEALMENT des de dorsal 
fins a la bufeta urinària.
Estan embolicats en una càpsula adiposa protectora, que els 
separa de les parets de l'abdomen i de les últimes costelles. 

 Sistema urinari: Posició dels renyons

Fetge

Còlon transvers

Melsa

Estómac

Renyó esquerre

Còlon descendent

Aorta abdominal

Còlon sigmoide

Bufeta urinària

Recte

Urèter dret

Còlon ascendent

Renyó dret

Vena cava 
inferior

Glàndula
suprarenal 

dreta
Glàndula suprarenal 

esquerra

Diafragma

V. cava
inferior Esòfag

A. suprarenal superior 
esquerra

A. suprarenal superior 
dreta

Glàndula suprarenal 
esquerra

A. suprarenal mitjana 
esquerra

A. suprarenal inferior 
esquerra

Vena suprarena
l esquerra

A. renal esquerra

V. renal esquerra

Urèter esquerre

N. genitofemoral

Esòfag

V. cava
inferiorVenes hepàtiques

Aorta abdominal

Glàndula suprarenal 
dreta

V. suprarenal dreta

A. suprarenal inferior 
dreta

A. renal dreta

V. renal dreta

Renyó dret

Urèter dret

Diafragma

A. gàstrica esquerra

Glàndula suprarenal 
esquerra

Glàndula suprarenal 
dreta

A. esplènica

Pàncrees, cua
Pàncrees, cos

A. i V. renal 
esquerra

Renyó esquerre

Lloc d'adherència del 
còlon descendent

A. i V. còlica 
esquerra

Aorta abdominal Duodé, porció
ascendent

Duodé, porció
horizontal

Conducte hepàtic

Duodé, porció
superior

Pàncrees, cap

Duodé, porció
descendent

Lloc d'adherència del 
còlon ascendent



 Renyons: 
morfologia

Dos POLS: extrems superior i inferior 
Dues SUPERFÍCIES: cares anterior i posterior 
Dues VORES: vora lateral i medial 
A la vora medial hi ha l'HIL RENAL: entrada i eixida de les 
vies de conducció (de davant a darrere: vena renal, artèria 
renal i urèter). 
A més, cada renyó està recobert per una CÀPSULA FIBROSA.

Escorça renal: al voltant de la medul·la i 
entre ella en forma de columnes. 
Medul·la renal: piràmides renals, amb el 
vèrtex cap a la pelvis renal i la base cap a la 
escorça. Porció cribrosa per la qual l'orina 
cau als calzes. 
Pelvis renal: on es col·lecta tota l'orina i 
d'on ix l'urèter. Està constituïda pels calzes 
(nombre i forma variable).

Extremitat (pol) inferior
Extremitat

(pol) inferior

Extremitat
(pol) inferior

Urèter dret
Urèter dret

Urèter dret
Pelvis renal

Pelvis renal

Pelvis renalV. renal dreta

V. renal

A. renal

A. renal dreta

A. renal dreta

Vora medial

Vora medial Vora medial

V. renal dreta

Cara posterior

Cara posterior

Vora lateral
Vora lateral

A. suprarenal dreta

A. suprarenal inferior

A. suprarenal mitjana

Aa. suprarenals
superiors

Glàndula suprarena
l dreta Càpsula 

adiposa
Extremitat (pol) superior Extremitat (pol) superior

Extremitat (pol)
superior

Escorça renal

Hil renal

Càpsula fibrosa 
del renyó

Cara anterior

Si renal

Si renal

A. i v. segmentàries

Calze renal major (calze 
superior)

Calze renal
menor

Papil·la renal Escorça renal

Radis medul·lars

Piràmide renal

Càpsula fibrosa
del renyó

Columna renal



 Urèters

Transporta l'orina des del 
renyó fins a la bufeta.
S'originen a la pelvis renal. A 
l'abdomen són 
RETROPERITONEALS i a la 
pelvis.

Aorta
abdominal

V. cava inferior

V. suprarenal dreta

Renyó dret

A. suprarenal
esquerra A. suprarenal

superior esquerra

V. suprarenal esquerra

A. suprarenal
inferior esquerra

Glàndula  suprarenal esquerra

A. renal esquerra

V. renal esquerra

Renyó esquerre

Urèter esquerre,
porció abdominal

Plexe sacre

Conducte deferent dret

Urèter, porció pelvianaRecte

Bufeta urinària
Símfisi del

pubis

Llig. umbilical mitjà



Bufeta: ubicació i relacions

Símfisi del 
pubis

Promontori del sacre

INFRAPERITONEAL 
Es relaciona amb:
- La símfisi del pubis per la cara anterior. 
- El peritoneu parietal i anses intestinals cauen per 
la seua cara superior.
- Per les cares laterals amb l'espai extraperitoneal.

Promontori del sacre

símfisi del 
pubis bufeta

Per darrere es relaciona amb l'úter i vagina en la dona, i amb el 
recte en l'home. En ambdós, l'entrada dels urèters es produeix 
posteriorment i l'eixida de la uretra, per davall. En l'home, 
també es relaciona amb la pròstata, el conducte deferent i les 
vesícules seminals.

bufeta

úter

sigma

Vasos ovàrics

Lligament ample 
de l'úter

Lligament propi 
de l'ovari

Llavis majors

Lligament redó
de l'úter

Conducte inguinal

Anell inguinal superficial

Anell inguinal profund

Mesoovari

Lligament
suspensor
de l'ovari



La uretra és el conducte pel qual passa l'orina des de la bufeta fins a l'exterior en la micció. La seua funció és 
EXCRETORA en els dos sexes, i en els homes, a més, REPRODUCTORA: condueix el semen des del conducte 
ejaculador fins a l'exterior.

Uretra: generalitats

Conducte 
deferent

Bufeta urinària

Llig. umbilical 
mitjà

Penis, cos 
cavernós

Uretra
masculina

Gland del penis

Orifici uretral

Conducte
ejaculador

Glàndula
vesiculosa

Glàndula
bulbouretral

Bulb del penis
(cos esponjós)

Pròstata

TesticleEscrot Epidídim

Trompa uterina 
dreta

Ovari dret

Llig. redó 
de l'úter

Llig. umbilical 
mitjà

Clítoris

Llavi pudend 
major

Glàndula vestibular 
major

Orifici uretral

Vagina

Porció vaginal
del coll

Úter

Bufeta urinària

Uretra

Llavi pudend 
menor



Vascularització del sistema urinari

A. renal dreta

V. renal dreta

Aorta abdominal

V. cava inferior

Renyó esquerre

V. renal esquerra

A. renal esquerra

A. frènica
inferior dreta

A. frènica
inferior esquerra

V. frènica
inferior esquerra

A. suprarenal superior dreta

V. suprarenal dreta

Tronc celíac

A. suprarenal mitjana dreta

A. suprarenal inferior dreta

A. mesentèrica superior

A. i v. testicular/ ovàrica dreta A. i v. testicular/ ovàrica esquerra

A. mesentèrica inferior

V. suprarenal esquerra

A. suprarenal inferior esquerra

A. suprarenal mitjana esquerra

Glàndula suprarenal  esquerra

A. suprarenal superior esquerra

Anastomosi amb la
v. suprarenal esquerra



 Sistema reproductor femení: visió general

úter

ovaris

trompes 
uterines

vagina

coll de l'úter
(cèrvix)

L'úter i la vagina se situen al centre de la pelvis. Els ovaris, 
davall la divisió de l’A. ilíaca comú, a la fossa ovàrica. Les 
trompes es localitzen superiors i laterals a l'úter, a la fossa 
ovàrica; ixen laterals a l'úter, fins als ovaris.

Urèter

Artèria ovàrica

Vasos d’ovari

Urèter



 Sistema reproductor femení: visió general

Ovari

Tub uterí (Fal·lopi)

Fons d’úter

Bufeta urinària

Símfisi pubis

Clítoris

Uretra

Llavi major

Cos de l’úter

Cèrvix

Vagina

Recte

Llavi menor



Vestíbul uretrovaginal

orifici extern de la vagina

Orifici extern de l'uretra llavis menors

clítoris

glàndules parauretrals /
de Skene

Uretra femenina: parts
pelviana perineal

M. elevador de l’anus

M. pubovesical

Os pubis, r. inferior

Pilar del clítoris

M. isquiocavernós

M. bulbesponjós

Llavi pudend menor Orifici uretral
extern Llavi pudend major

Bulb del vestíbul

Fàscia perineal

Membrana perineal

M. transvers profund del perineu

Coll de la bufeta urinària amb
l'úvula vesical

Fons de la vesícula urinària,
trígon vesical



 Sistema reproductor masculí: visió general

testicle
epidídim

conducte deferent

vesícula
seminal

pròstata

cos esponjós

cos 
cavernós

Urèter Bufeta
urinària

Conducte
deferent

Conducte
inguinal

Conducte
ejaculador

Glàndula
vesiculosa

Conducte excretor

Glàndula
bulbouretral

Pròstata

Uretra

Testicle

Epidídim

Penis



Penis: generalitats

Triangle urogenital

Triangle anal
Orifici anal

Arrels dels genitals externs (penis)

Orifici uretral

Lligament sacrotuberós

Elevador de l’anus

Membrana perineal
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SISTEMA NERVIÓS CENTRAL
E

nc
èf

al

Cervell

Pont Cerebel

Bulb raquidi

Medul·la espinal

Medul·la espinal
Bulb raquidi

Cerebel

Cerebel mitjà
Diencèfal

Hemisferi central

Pont



ENCÈFAL



ENCÈFAL

Cos callós

Hipòfisi

Pont

Bulb raquidi

Telencèfal

Diencèfal

Mesencèfal

Cerebel



Comprèn:
• Còrtex
• Amígdala i hipocamp (dins del 

còrtex temporal)
• Els nuclis de la base:

• Caudat
• Putamen
• Globus pàl·lid intern
• Globus pàl·lid extern

TELENCÈFAL

Putamen

Nucli caudat

Tàlem

Nucli subtalàmic

Substància negra

Putamen
Nucli caudat

Tàlem

Nucli subtalàmic

Substància negra
Globus pàl·lid
(part lateral)

Globus pàl·lid
(part medial)



TELENCÈFAL

Lòbul central Solc central Lòbul parietal

Lòbul occipitalSolc 
lateral

Lòbul 
temporal



Comprèn:
• Epitàlem
• Tàlem
• Subtàlem
• Hipotàlem

DIENCÈFAL

Cos callós

Hipòfisi

Pont

Bulb raquidi

Telencèfal

Diencèfal

Mesencèfal

Cerebel



DIENCÈFAL
Divisions del diencèfal

TÀLEM

EPITÀLEM

SUBTÀLEM

HIPOTÀLEM

Hipòfisi

Comissura
 anterior

x

Àrea preòptica

Hipotàlem

Recés supraòptic

Recés infundibular

Infundíbul

Adenohipòfisi

Neurohipòfisi

Tubercle cendrós
Tubercle 
mamil·lar

III ventricle
Pilar

del cervell Tegment
Aqüeducte del
mesencèfal Làmina tectal

Mesencèfal

cerebel

Glàndula pineal

Estria medul·lar del tàlem

Adhesió intertalàmica

Plexe coroidal
Cos callósTàlem

Solc hipotalàmic
(= diencèfal ventral)



Vies piramidals
Cos callós
(fibres comissurals)

Corona radiada

Caudat

Putamen

Globus pàl·lid

Càpsula interna

Fibres de 
projecció

Decussació de
les piràmides

Fissura longitudinal

Còrtex cerebral

Subst. blanca

Ventricle lateral

Fòrmix

Tercer ventricle

Tàlem

Bulb raquidi



DIVISIONS DEL TRONC DE L’ENCÈFAL

peduncle
 cerebral

piràmide 
bulbar peduncles 

cerebel·losos

nervis 
cranials

mesencèfal

bulb 
raquidi

medul·la 
espinal

romboencèfal



Lòbul posterior

Lòbul anterior

Lòbul floculonodular

Fissura 
primària

Fissura 
posterolateral

Hemisferi cerebel·lós /
escorça lateralvermis

paravermis /
escorça 

intermèdia

Flòcul
Nòdul

vermis

hemisferi cerebel·lós /
escorça lateral

paravermis /
escorça intermèdia

CEREBEL



Ventricle

SISTEMA VENTRICULAR:

Ventricles laterals del telencèfal (I i II) connectats pel forat interventricular o de 
Monro al III ventricle del diencèfal.

Ventricles 
laterals

Aqüeducte cerebral o de Silvi
 IV Ventricle

Canal central



MEDUL·LA



MEDUL·LA: regions
Cerebel

Crani

Cisterna 
cerebelobulbar

Bulb raquidi

Nervi C1
Vèrtebra C1

Nervi C8
Nervi T1

Vèrtebra C7
Vèrtebra T1

Duramàter

Espai subaracnoidal
Piamàter

Aracnoides

Con 
medul·lar

Fil
terminal
intern

Nivell de la 
punció 
lumbar

Cisterna
 lumbar

Fil
terminal
extern

Espai epidural

Vèrtebra L1
Nervi L1

Cua de cavall

Vèrtebra L4

Vèrtebra S1
Nervi S1

Nervi coccigi

Còccix

Bulb raquidi

Atles

Intumescència
cervical

Intumescència
cervical

Cua de 
cavall

Con 
medul·lar

Fascicle
cuneïforme

Fascicle
gràcil

Solc mitjà 
posterior

Tracte posterolateral

Banya posterior

Formació reticular
 espinal
Banya lateral

Banya anterior

Medul·la central

Fissura mitjana
anterior

Conducte central

Cordó posterior

Tracte posterolateral

Banya posterior

Banya lateral

Banya anterior

Cordó posterior

Cordó lateral

Cordó anterior
Medul·la toràcica

Tracte posterolateral

Vèrtex de l’asta
posterior

Formació reticular
espinal

Substància gelatinosa

Medul·la lumbar

Tracte posterolateral
Vèrtex de l’asta posterior

Substància gelatinosa

Conducte central

Asta anterior

Cordó anterior

Cordó lateral

Cordó posterior



MEDUL·LA: substància grisa

sensitius motorssubstància 
gelatinosa

cap de la banya 
posterior

Nucli
propi

Nucli toràcic
posterior

Nucli intermedi
medial

Nucli
posteromedial

Nucli
centralNucli

anteromedial

Nucli
anterolateral

Nucli
lumbosacre

Nucli
posterolateral

Nucli
retroposterolateral

Nucli
intermediolateral

Vèrtex de la banya 
posterior



MEDUL·LA: substància blanca

sensitius
(ascendents)

motors
(descendents)

Tracte corticoespinal lateral

Tracte rubroespinal

Tracte 
reticuloespinal

Tracte
vestibuloespinal

Tracte
tectoespinal

Tracte corticoespinal
 anterior

Fascicle
gràcil

Fascicle
cuneïforme

Tracte 
espinocerebel·lós
posterior

Tracte 
espinocerebel·lós
anterior

Tracte 
espinotalàmic 
lateralTracte 

espinotalàmic 
anterior

Vies del cordó posterior

Vies del 
cordó lateral
al cerebel

Vies del cordó
anterolateral



MEDUL·LA: arc reflex

to muscular   arc reflex

Arrel posterior

Òrgan
tendinós de 
Golgi

Fus muscular

Arrel anterior

Gangli raquidi

Músculs 
extensors
de la cama

Plaques 
motores

Músculs flexors
de la cama
Tendó rotular
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SISTEMA ENDOCRÍ

L’eix hipotalamohipofisiari (a 
través de l’adenohipòfisi) 
secreta hormones que regulen 
el funcionament de moltes 
g làndules  de l ’organisme 
( s u p r a r e n a l s ,  t i r o i d e s , 
g ò n a d e s ,  g l à n d u l e s 
m a m à r i e s ) ,  a  m é s  d e l 
creixement ossi.

La  neurohipòf i s i  a l l ibera 
hormones que intervenen en 
la regulació de la pressió 
arterial per reabsorció d’aigua 
i en la contracció uterina.

Hormones estimulants        
de les càpsules                      

suprarenals
 Hormones estimulants       

de la tiroide
Hormones estimulants        

del creixement dels ossos

Hormones estimulants        
dels testicles i ovaris Hormones estimulants de 

les mamelles (prolactina)

L’oxitocina regula la         
contracció de l’úter             

durant el part 

La vasopressina afavoreix 
la reabsorció de l’aigua a
ls renyons, fet que eleva 

la tensió arterial

HIPOTÀLEM

Produeix aldosterona, 
cortisol i adrenalina

Produeix tiroxina          
i calcitonina

Es produeix en el             
creixement dels ossos Produeix hormones sexuals 

(estrògens, progesterona,   
testosterona i gàmetes)

Produeix llet



BLOC HIPOTALAMOHIPOFISIARI



Funcions:

Regula, entre altres: 
- la fam, la set, la temperatura
- l’osmolaritat de la sang
- la lactància
- el part
- la secreció hormonal d’altres glàndules a través 
de la producció dels factors d’alliberament:

- la tensió arterial
- l’estrès
- el metabolisme basal
- el creixement
- el desenvolupament muscular
- el metabolisme ossi
- la sexualitat i la seua expressió orgànica

BLOC HIPOTALAMOHIPOFISIARI

Intervé en el control de les funcions viscerals (de caràcter motor i sensitiu) i endocrines: reben impulsos 
sensitius del nostre mig intern i regulen els sistemes motors vegetatius i hormonals que ho modifiquen.

Intervé en el control de les funcions viscerals (de caràcter motor i sensitiu) i endocrines; reben impulsos
sensitius del nostre medi intern i regulen els sistemes motors vegetatius i hormonals que el modifiquen.
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Nucli

Nucli

Nucli

Nucli

Nucli
supraòptic

Quiasma òptic

Nucli

Nuclis NucliTubercle

Adenohipòfisi

Neurohipòfisi

L’HIPOTÀLEM

L’hipotàlem és la part més ventral del 
diencèfal, forma el sòl i la paret lateral 
del 3r ventricle.

L’hipotàlem se subdivideix en nuclis amb 
distinta funció i connexió.

Regula directament:
-Fam
-Set
-Temperatura corporal
-Son

Es relaciona amb la hipòfisi, a través de 
la qual regula la secreció de la major part               
d’hormones de l’organisme.

Aquesta relació es produeix:
-A través de la vena porta hipofisiària.
-A través d’axons 
hipotalamohipofisiaris.



HIPÒFISI

La hipòfisi se situa en la base del Diencèfal dins d’una estructura òssia coneguda com la cadira turca. Es 
relaciona amb l’hipotàlem a través de l’infundíbul, per mitjà de dos sistemes diferents: 
- a través de la vena porta hipofisaria 
- a través d’àxons hipotàlem-hipofisaris

Es divideix en dos porcions:
- anterior: adenohipófisi
- posterior: neurohipófisi

Es divideix en dues porcions:
- Anterior: adenohipòfisi
- Posterior: neurohipòfisi

La hipòfisi se situa a la base del diencèfal, dins d’una estructura òssia coneguda com la cadira turca. 
Es relaciona amb l’hipotàlem a través de l’infundíbul, per mitjà de dos sistemes diferents:
- La vena porta hipofisiària
- Axons hipotalamohipofisiaris

Estimulació e
Inhibició

Hipotàlem

Artèria
hipofisaria
superior

Vena 
hipofisaria         

Artèria hipofisaria
superior

Vena 
hipofisaria

Hipòfisi anterior
ADENOHIPÒFISI

Hipòfisi anterior
NEUROHIPÒFISI

axons



GLÀNDULA SUPRARENAL



LOCALITZACIÓ

Les glàndules suprarenals són 2 glàndules          
(dreta i esquerra) situades sobre el pol             
superior del renyó corresponent.

Resposta de l’organisme a l’estrès                    
(per mitjà d’hormones com catecolamines         
i corticosteroides).

R e g u l e n  l a  f u n c i ó  r e n a l  ( p e r  m i t j à               
d’hormones com l'aldosterona).

Les glàndules suprarenals es troben al               
retroperitoneu, dins de la cel·la renal,              
envoltades de la fàscia renal i la mateixa          
càpsula adiposa perirenal que també envolta      
el renyó.

No obstant això, se separa amb facilitat            
del renyó sobre el qual recolza perquè         
està separat d’aquest per una fina capa adip
osa.

Glàndula
suprarenal

Cavitat peritoneal

Diafragma

Fetge

Fascia renal

Duodé

Còlon transvers

Pulmó dret

Cavitat pleural

Diafragma

Càpsula adiposa

Càpsula suprarenal dreta

Espai retroperitonal

Renyó dret

Hil renal

Càpsula fibrosa del renyó

Fascia renal

Cresta ilíaca



GLÀNDULA SUPRARENAL. MORFOLOGIA

La glàndula suprarenal dreta té forma triangular o piramidal. La glàndula suprarenal esquerra té forma 
allargada o semilunar. En totes dues podem observar una cara anterior, una de posterior i una d’inferior 
o renal.

Està formada per: 
- escorça suprarenal: 

- mineralocorticoides com l’aldosterona 
- glucocorticoides com el cortisol i la cortisona 
- andrògens com la testosterona 

- medul·la suprarenal: gran gangli vegetatiu simpàtic: 
- adrenalina

`

V. suprarenal dreta

V. suprarenal 
esquerra

V. renal dreta

Urèter dret

Renyó dret

A. renal dreta

Glàndula suprarenal dreta



GLÀNDULA TIROIDE I PARATIROIDE



GLÀNDULA TIROIDE

Situada a la superfície anterior del coll, entre 
C5-T1. 

Formada per dos lòbuls laterals (superfícies 
anterolaterals de tràquea, cartílag cricoide i 
part inferior de cartílag tiroide), units per un 
istme. 

Lòbuls: forma cònica; van des de la línia 
obliqua del cartílag tiroide, superiorment, fins 
al 4t anell traqueal, inferiorment. 

Situada al compartiment visceral del coll; 
voltada de la capa pretraqueal de la fàscia. 

Secreta hormona tiroidal (T4) i calcitonina.

`` e
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GLÀNDULES PARATIROIDES

Hi ha dos en cada costat, superior i inferior. Es t
roben generalment, en la frontera postero-medi
al dels lòbuls tiroides: 

- superiors: per damunt del punt d’entrada de l’
artèria tiroide inferior, a nivell del cartílag crico
ide. 

- inferior: per davall del punt d’entrada de l’art
èria tiroide inferior, a una l’altura dels primers 
anells traqueals. 

Secreta paratohormona (PTH) .

GLÀNDULES PARATIROIDES

N’hi ha dues a cada costat, superior i inferior.   
Generalment, es troben a la frontera            
postero-medial dels lòbuls tiroides:

- Superiors: per damunt del punt d’entrada  
de l’artèria tiroide inferior, a nivell del      
cartílag cricoide.

- Inferior: per davall del punt d’entrada de            
l’artèria tiroide inferior, a l’altura dels      
primers anells traqueals.

Secreta parathormona (PTH)

` als,

` als,

A. tiroidal inferior

A. tiroidal superior

Glàndules paratiroidals,
parell inferior

Glàndules paratiroidals,
parell superior


