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domestice: cal, vacă, oaie, capră, câine, pisică, iepure, găină, curcan, raţă, gâscă, porumbel.

7.2 Obiectivele specifice
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înveţe având la bază nomenclatura anatomică veterinară modernă. El trebuie să recunoască diferitele
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Cunoştinţele de morfologie dobândite pregătesc studentul pentru înţelegerea fiziologiei şi îl
pregătesc pentru disciplinele clinice (chirurgie, medicală, obstetrică).

8. Conţinuturi
8.1.1 Curs anul I semestrul 1

Metode de predare

1.

1.Obiectul de studiu şi importanţa anatomiei veterinare, unele date
istorice privind anatomia veterinară. Dezvoltarea anatomiei veterinare în
ţara noastră. Precizarea speciilor animalelor domestice. Părţile corpului,
nomenclatura anatomică veterinară, termeni de orientare, prezentarea
organismului ca sistem biologic

La curs predarea se face prin
prezentarea de scheme antomice
sugestive şi explicative efectuate pe
tabla şi prin prezentarea în format
„Power Point” a unor explicaţii şi imagini
anatomice.

2.

2.Definiţie, obiectul de studiu, generalităţi privind conformaţia oaselor,
structura oaselor, dezvoltarea oaselor, creşterea oaselor

-

3.

3.Particularităţi şi diferenţieri ale oaselor memebrelor toracal şi pelvin la
mamiferele domestice şi păsările domestice - sistematizarea regiunilor
membrelor toracal şi pelvin – particularităţi ale centurii scapulare şi
pelvine la mamiferele domestice şi păsările domestice (Zonoscheletul) spata, clavicula, coracoidul respectiv iliumul, ischiumul şi pubisul

-

4.

4.Particularităţi şi diferenţieri ale oaselor ce compun stilopodiul,
zeugopodiul şi autopodiul la mamiferele şi păsările domestice –
humerusul, femurul, radiusul şi ulna, tibia şi fibula, oasele carpiene,
oasele tarsiene, oasle metacarpiene şi metatarsiene, falangele şi oasele
sesamoidiene

-

5.

5.Particularităţi şi diferenţieri ale oaselor ce compun trunchiul la
mamiferele şi păsările domestice – vertebrele cervicale, toracale,
lombare, sacrale, caudale, coastele şi sternul

-

6.

6.Particularităţi şi diferentieri ale oaselor ce compun capul osos la
mamiferele şi păsările – oasele neurocraniului – occipital, parietal,
frontal, temporal, sfenoid, etmoid, Oasele splanchnocraniului – maxila,
incisivul mandibula, nazalul, lacrimalul, zigomaticul, pterigoidul

-

7.

7.Definiţie- tipurile de articulaţii- articulaţiile fibroase, cartilaginoase şi
sinoviale; particularităţi ale articulaţiilor membrului toracal şi pelvin,
articulaţiilor trunchiului şi articulaţiilor capului.

-

Observaţii

8.

8.Definiţie – generalităţi –Conformaţia muşchilor, structura muşchilor,
culoarea muşchilor, formaţiuni auxiliare ale muşchilor (fascia, ligamentul
inelar, teaca fibroasă, teaca sinovială, bursa sinovială, trohlea
musculară. Rolul muşchilor- muşchii superficiali ai trunchiului la
mamifere

-

9.

9.Muschii membrului toracal la mamifere - Muşchii antebraţului, muşchii
autopodiului, tecile carpiene, aparatul pasiv, tecile sesamoidiene

-

10.Muşchii membrului pelvin la mamifere- muşchii bazinului, muşchii coapsei,
muşchii gambei, muşchii autopodiului, tecile tarsiene, aparatul pasiv, aspecte
comparative

-

11.Muşchii toracelui la mamifere - Muşchii spinării, muşchii toracelui

-

12.Muşchii gâtului la mamifere - mm. cervicali dorsali, mm. cervicali ventrali

-

13.Muşchii pieloşi ai capului la mamifere - mm.pieloşi ai botului, muşchii
orbitei şsi muşchii urechii

-

14.Muşschii masticatori şi muşchii aparatului hioidian la mamifere

-

8.1.2 Curs Anul I, semestrul 2
Generalităţi, sistematizarea aparatului digestiv, structura tubului digestiv.
1.Porţiunea prediafragmatică - Cavitatea bucală: buzele, palatul dur, palatul
moale, pereţii, podeaua

-

1.

-

2.Limba, dentiţia, glande salivare, faringele, esofagul

3.Porţiunea postdiafragmetică; Cavitatea abdominală; Stomacul; Intestinul
subţire (duoden, jejun, ileon)

-

4.

4.Intestinul gros (cecul, colonul descendent, colonul transvers, colonul
descendent, rectul, anusul), glandele anexe (ficat, pancreas), splina

-

5.

5.Căile respiratorii, nările, cavităţile nazale, sinusurile paranazale,
laringele

-

6.

6.Trahea, bronhiile principale, plămânii, cavitatea toracică

-

7.

7.Rinichii (structură, topografia, aspecte comparative) Căile urinare
(bazinet, uretere, vezica urinară, uretra.

8.

8.Dezvoltatea aparatului genital mascul, migraţia testiculelor, structura
testiculului şi a epididimului, canalul deferent

-

9.

9.Învelitorile testiculare, uretra intrapelvină, glandele anexe (gl.
Veziculare, gl. prostată, gl. bulbouretrale)

-

10.Uretra extrapelvină, penisul (structură, muşchi, diferenţe), prepuţul
(structură, muşchi, diferenţe)

-

11.Ovarul, oviductul, uterul (coarnele uterine, corpul uterin, gâtul uterin,
aspecte comparative), ligamentele largi, bursa ovariană

-

12.Vaginul, vestibulul vaginal, vulva, uretra, glanda mamară

-

13.Aparatul digestiv (cavitatea bucofaringiană, esofag, guşă, stomac, intestin,
cloacă, ficat, pancreas, splină), aparatul respirator (cavităţile nazale, laringele,
trahea, sirinxul, bronhiile principale, bronhiile intrapulmonare, plămânii, sacii
aerieni), aparatul urinar, aparatul genital mascul si femel.

-

14.Topografia organelor abdominale

-

3.

Curs Anul II, semestrul 3

1.Arterele, clasificare, anastomozele, structura arterelor, venele, structura
venelor. Cordul, pericardul, conformaţia externă a cordului

-

2.Conformaţia internă a cordului, ţesutul nodal, irigaţia cordului, cordul în seria
mamiferelor domestice

-

3.Prezentarea descriptivă şi comparativă a trunchiului brahiocefalic - arterele
capului şi gâtului

-

4.Prezentarea descriptivă şi comparativă a arterelor membrului thoracic,
arterelor cavităţii abdominale şi a cavitatii toracale

-

5.Prezentarea descriptiva si comparativa a arterelor cavităţii pelvine şi
arterelor membrului pelvin)

-

6.Prezentarea descriptivă şi comparativă a venei portă, venei cave craniale şi
venei cave caudale, venele epifasciale, venele profunde, venele capului

-

7.Generalităţi, formaţiuni limfatice, vasele limfatice, limfocentrii capului la
animalele domestice, limfocentrii membrului thoracic la animalele domestice,
limfocentrii membrului pelvin la animalele domestice şi limfocentrii cavitari la
mamiferele domestice

-

8.Sistemul nervos central –generalităţi-, structura sistemului nervos central,
măduva spinării, meningele

-

9.Prezentarea descriptivă şi comparativă a tunchiului cerebral şi a emisferelor
cerebrale

-

10.Prezentarea descriptivă şi comparativă a sistemului nervos periferic –
sistematizare- structura nervilor

-

11.Prezentarea descriptivă şi comparativă a nervilor cranieni - cele XII perechi
de nervi

-

12.Prezentarea descriptivă şi comparativă a nervilor membrului toracicplexul brahial

-

13.Prezentarea descriptivă şi comparativă a nervilor membrului pelvin, plexul
lombar cranial, plexul lombar caudal, plexul sacral cranial, plexul sacral caudal

-

14.Prezentarea descriptivă şi comparativă a nervilor cavităţilor abdominală,
toracică şi pelvină – sistemul nervos vegetativ simpatic şi parasimpatic

-

8.1.4. Curs, anul II, semestrul 4
1.Analizatorul olfactiv, analizatorul vizual: globul ocular anexele globului
ocular, ochiul la păsări

-

2.Analizatorul gustativ, analizatorul statoacustic: urechea externă, urechea
medie, urechea internă, urechea la păsări.

-

3.Analizatorul tactil, producţiile cornoase ale pielii şi formaţiunile glandulare
ale pielii

-

4.Importanţa anatomiei topografice în practica medicală veterinară. Regiunile
capului: regiunile botului, regiunile feţei dorsale, regiunile feţei laterale,
regiunile feţei ventrale, regiunile extremităţii posterioare.

-

5.Regiunile gâtului: regiunile dorsale, regiunile laterale, regiunile ventrale,
diferenţe topografice la alte specii.

-

6.Regiunile trunchiului: regiunea grebănului, spinării şi lombară; regiunile
pectorală, prepectorală şi costală. Formaţiunile cavităţii toracice: mediastinul
anterior, mediastinul mijlociu şi mediastinul posterior. Diferenţe topografice la
alte specii.

-

7.Regiunile abdominale: regiunea flancului, regiunea ingvinală,regiunea
pelvisului. Diferenţe topografice la alte specii.

-

8.Regiunile membrului toracic; Regiunea scapulară, regiunea
scapulohumerală, regiunile braţului, regiunile antebraţului, carpiană,
metacarpiană,buletului,regiunile degetului (bulet,chişiţă, coroană)

-

9.Regiunile membrului pelvin: art. coxofemurală, coapsei, grasetului, gambei,
jaretului, metatarsiană, reg. cozii

-

10.Ariile cutanate senzitive la cal. Diferenţe la alte specii

-

11.Topografia organelor abdominale
12.Topografia organelor din cavitatea pelvină la mascul şi la femelă

-

13.Formaţiunile cavităţii toracice: mediastinul anterior, mediastinul mijlociu şi
mediastinul posterior. Diferenţe topografice la alte specii.

-

14.Diferenţe topografice la alte specii; puncte de elecţie pentru formaţiuni
vasculare, limfatice şi vasculare

-

Bibliografie obligatorie
1. Bergheş Carmen.- Notiţe de curs: aparat locomotor, anul universitar
2. Hillebrand A – Manual de anatomie veterinară, vol I. Aparatul locomotor. Ed. Fundaţiei ,,România de Mâine”, Bucureşti, 2000.
3. Bergheş Carmen, M. Cucoaneş, C. Dinu, L. Tudor, N. Velicu, A. Hillebrand – Lucrări practice de anatomie veterinară. Aparatul locomotor. Ed. Fundaţiei ,,România de
Mâine”, Bucureşti, 2002.
4.Hillebrand A. –Manual de Anatomie Veterinară- Aparatul Digestiv şi Aparatul Respirator, Ed. Fundaţiei „România de Mâine”, 2005.
5. Hillebrand A. – Manual de Anatomie Veterinară- Aparatul urogenital, Ed. Fundaţiei „România de Mâine”, 2008.
6. Bergheş Carmen.- Notiţe de curs: sistemul nervos
7. Bergheş Carmen – Ghid de disecţie, Ed. Fundaţiei “România de Mâine”, Bucureşti, 2002
8.Bergheş Carmen- Anatomie Veterinară-Angiologia, Ed. Fundaţiei “România de Mâine”, Bucureşti, 2005.
9. Bergheş Carmen.- Notiţe de curs: analizatori, anatomie topografica la animalele domestice, anul universitar
10. Berghes Carmen – Notite de curs splanchnologia
Bibliografie suplimentară
1. Cotofan, V., Palicica, R. Hritcu Valentina, Enciu, V., Anatomia Animalelor Domestice vol. I; Aparatul de sustinere si miscare, Ed. Orizonturi Universitare, Timisoara
1999
2. Cotofan, V., Palicica, R. Hritcu Valentina, Enciu, V., Anatomia Animalelor Domestice vol. III; Ed. Orizonturi Universitare, Timisoara, 2000
3. Gheorghe Constantinescu, Radu Palicica Anatomie comparativa si notiuni de fiziologie animala Ed. Orizonturi Universitare, Timisoara, 2006
4. Stanley H. Done, Peter C. Goody, Susan A Evans, Neil C. Stickland, Color Atlas of Veterinary Anatomy – The Dog and Cat, second edition, vol III,Ed. Elsevier Mosby,
2009 http://evolve.elsevier.com/done/dogcat/
Bibliografie facultativă
1. Ghetie V. Hillebrand A., Anatomia animalelor Domestice, vol. I: Aparatul locomotor ed. Academiei RSR, 1954
2. Ghetie, V., Pastea, E., Riga, I., Atlas de Anatomie comparativa, Vol. II - Splanchnologia, Ed. Agrosilvica de stat, Bucuresti, 1954
3. Nomina Anatomica 2002
4. Popescu Alexandru -Atlas de Anatomie Radiologica Veterinara, Ed. Proconsul International, Bucuresti 2000
5. Oscar Schaller Illustrated Veterinary Anatomical Nomenclature,1992
8.2.1. Laborator anul I semestrul 1

Metode de predare

Observaţii

Scheletul – Generalităţi
Tipurile morfologice ale oaselor, accidente de suprafaţă
Centura scapulară la păsările domestice (spata, clavicula, coracoidul)
Centura scapulară la mamiferele domestice (spata)
Stilopodiul toracal la mamiferele şi păsările domestice (humerusul)
zeugopodiul toracal la mamiferele şi păsările domestice (radius şi ulna)

la lucrările practice metodele de predare
constau din: explicaţia, execuţia,
observaţia, comparaţia. Se vor utiliza
piese anatomice prelucrate in laborator,
planse anatomice, precum si piese de
disectie provenite de la animale
sacrificate proaspat.

Pentru activitatile practice de osteologie,
artrologie, miologie, angiologie, sistem
nervos, studentii desfasoara activitatea pe
subgrupe de 3-4 studenti iar piesele
anatomice sunt studiate prin rotatie

Studiu comparativ al oaselor
autopodiului toracal (carpiene,
metacarpiene, falange, oaselor sesamoidiene), al zonoscheletului pelvin
(coxalul-iliul, ischiul şi pubisul) al stilopodiului pelvin (femurul, rotula) la
mamiferele şi păsările domestice

-

Studiu comparativ al oaselor tibia, fibula, oaselor tarsiene, oaselor
metatarsiene, falangele şi oaselor sesamoidiene, vertebrele regiunii cervicale,
la mamiferele şi păsările domestice

-

Studiu comparativ al oaselor trunchiului - coloana vertebrală, coaste,
stern, la mamiferele şi păsările domestice

-

Neurocraniul la cal, capul osos ( masivul facial) la speciile de animale
domestice, studiu comparativ.

-

Verificarea practică asupra pieselor osoase studiate în laborator

-

Studiul articulaţiilor membrului toracic: art. scapulohumerală, art. cotului,
art, antebrahiocarpometacarpiană, art. degetului. Studiul articulaţiilor
membrului pelvin: art. bazinului, art, coxofemurală, art. grasetului, art.
jaretului, art. degetului, art. coloanei vertebrale, art. costosternală, art.
capului.

-

Verificarea practică asupra capitolului de artrologie, Prezentarea
muşchilor membrului toracic şi membrului pelvin pe piese demonstrative
de la oaie.

-

Disecţia muşchilor membrului toracic şi a musculaturii pectorale. Muşchii
spetei, muşchii braţului, muşchii antebraţului, muşchii autopodiului tecile
carpiene, tecilor sesamoidiene la oaie

-

Disecţia muşchilor abdominali şi a muşchilor membrului pelvin, muşchii
abdominali ventrolaterali, muşchii abdominali superiori, muşchii bazinului,
muşchii coapsei, muşchii gambei, tecile sesamoidiene la oaie

-

Disecţia muşchilor gâtului, trunchiului şi cozii – muşchii cervicali dorsali,
muşchii cervicali ventrali, muşchii de legatură ai membrului toracic la
trunchi, muşchii pectorali, muşchii episomei la oaie

-

Disecţia muşchilor capului – muşchii pieloşi şi muschii masticatori la oaie

-

Studiul musculaturii la cal - disecţia demonstrativă

-

Verificare practică de disecţie a muşchilor.

-

8.2.2. Laborator anul I semestrul 2

-

1. Porţiunea prediafragmatică la cal- cavitatea bucală (buze, vălul palatin,
palatul dur, pereţii laterali, podeaua), dentiţia, formula dentară, limba,
faringele, esofagul, glandele salivare.

-

2.Porţiunea prediafragmatică la celelalte mamifere domestice - cavitatea
bucală (buze, vălul palatin, palatul dur, pereţii laterali, podeaua), dentiţia,
formula dentară, limba, faringele, esofagul, glandele salivare.

-

3.Porţiunea postdiafragmatică la cal- stomacul, intestinul subţire, intestinul
gros, ficatul, pancreasul, splina, cavitatea abdominală şi legăturile seroase.

-

4. Porţiunea postdiafragmatică la celelalte specii de mamifere domestice,
aspecte comparative: stomacul multicompartimentat al rumegătoarelor
(rumen, reţea, foios, chiag), intestin subţire, intestin gros (diferenţe ale
colonului ascendent), ficatul, pancreasul, splina.

-

5. Aparatul respirator la cal: căile respiratorii, nările, cavităţile nazale,
sinusurile paranazale, laringele, trahea,bronhiile principale plămânul, cavitatea
toracică (mediastinul anterior, mediastinul mijlociu şi posterior)

-

6. Aparatul respirator la celelalte specii de mamifere domestice - aspecte
comparative ale căilor respiratorii, nărilor, cavităţiloe nazale, sinusurilor
paranazale, laringelui, traheei, bronhiilor principale plămânului

-

7. Aparatul urinar la speciile de mamifere domestice. Rinichii (structură,
topografie, diferenţe). Căile urinare (ureterele, vezica urinară şi uretra).

-

8. Aparatul genital mascul la armăsar. Testicului şi epididimul, învelitorile
testiculare, uretra intrapelvină, glandele anexe ale aparatului genital mascul
(gl, veziculare, gl. prostată, gl. bulbouretrale), uretra extrapelvină, penisul,
prepuţul.

-

9. Aparatul genital mascul la celelalte specii de animale domestice – aspecte
comparative ale testiculului şi epididimului, învelitorilor testiculare, uretrei
intrapelvine, glandelor anexe ale aparatului genital mascul (gl, veziculare, gl.
prostată, gl. bulbouretrale), uretrei extrapelvine, penisului, prepuţului.
Cavitatea pelvină la mascul

-

10. Aparatul genital femel la iapă – ovarele, oviductele, uterul, vaginul, vulva,
ligamentele largi, bursa ovariană, cavitatea pelvină la femelă

-

11. Aparatul genital femel la celelalte specii de mamifere domestice.

-

12. Aparatul digestiv la păsările domestice (cavitatea bucofaringiană, esofagul,
guşa, proventriculul, ventriculul, intestinul subţire şi gros, cloacă, ficat,
pancreas, splină. Aparatul respirator: cavităţile nazale, laringele, trahea,
sirinxul, bronhiile, plămânii, sacii aerieni, aparatul urinar la păsările domestice,
aparatul genital mascul, aparatul genital femel.

-

13. Prezentarea punctelor de reper pentru delimitarea organelor şi a muşchilor
pe animalul viu

-

14. Verificare practică pe piese anatomice şi pe animalul viu.

-

8.2.3.Laborator anul II semestrul 3
1.Pericard, conformaţia externă a cordului, conformaţia internă a cordului,
ţesutul nodal, vascularizaţia cordului, structura cordului, cordul în seria
mamiferelor domestice.

-

2.Verificare practică

-

3. Trunchiul cerebral, măduva spinării

-

4.Emisferele cerebrale, meningele;

-

5. Colocviu S.N.C

-

6.Disecţia arterelor, venelor şi limfocentrilor la nivelul capului;

-

7.Disecţia nervilor la nivelul capului;

-

8.Disecţia arterelor, venelor şi limfocentrilor de la nivelul membrului toracic;

-

9. Disecţia nervilor de la nivelul membrului toracic;

-

10.Disecţia arterelor, venelor şi limfocentrilor de la nivelul membrului pelvin;

-

11. Disecţia nervilor de la nivelul membrului pelvin

-

12.Disecţia arterelor, venelor şi limfocentrilor din cavităţile abdominală şi
toracică

-

13. Disecţia plexurilor vegetative din cavităţile abdominală şi pelvină

-

14. Verificare practica -disecţie

-

8.2.4.Laborator anul II semestrul 4
1.Analizatorul olfactiv: studiul mucoasei olfactive în cavităţile nazale.
Analizatorul vizual: globul ocular şi tunicile sale, mediile refringente, anexele
globului ocular (pleoapele, conjunctiva, glanda lacrimală, căile lacrimale,
muşchii, ochiul la păsări).

-

2.Analizatorul gustativ, papilele gustative, inervaţia papilelor. Analizatorul
statoacustic: urechea externă, urechea medie (timpan, cavitate timpanică,
osicioarele urechii medii), punga guturală, urechea internă (labirintul osos,
labirintul membranos), urechea la păsări. Analizatorul tactil, pielea, producţiile
cornoase ale pielii, copita, ongloanele, ghearele, pintenii, castanele,
coarnele. Formaţiuni glandulare ale pielii. Pielea şi producţiile pielii la păsări

-

3. Verificare practică pe piese - analizatori

-

4. Regiunile capului: studiul secţiunilor transversale şi longitudinale ale
capului la cal şi alte specii. Delimitarea regiunilor capului şi muşchilor pe
animalul viu.

-

5. Regiunile gâtului: studiul regiunilor transversale ale gâtului la cal şi la alte
specii. Delimitarea regiunilor şi a muşchilor gâtului pe animalul viu.

-

6. Regiunile trunchiului (reg. grebănului, spinării lombară); Regiunile toracelui
(reg. prepectorală, pectorală, sternală).

-

7. Regiunile trunchiului: formaţiunile din cavitatea toracică; Mediastinul
cranial, mijlociu şi caudal. Studiul secţiunilor transversale ale cavităţii toracice
de oaie.
Delimitarea regiunilor şi a muşchilor toracelui pe animalul viu.

-

8. Regiunile abdomenului la cal, regiunile abdominale ventrale, regiunile
flancului, regiunea ingvinală, delimitarea muşchilor pe animalul viu.

-

9. Regiunile abdomenului la cal, regiunile abdominale ventrale, regiunile
flancului, regiunea ingvinală, delimitarea muşchilor pe animalul viu.

-

10. Topografia organelor abdominale şi proiecţia lor pe suprafaţa corpului la
cal. Ariile cutanate senzitive la cal: delimitare pe animalul viu.

-

11. Topografia organelor abdominale şi proiecţia acestora pe suprafaţa
corpului la vacă. Cavitatea pelvină, topografia formaţiunilor din cavitatea
pelvină. Diferenţe privind topografia organelor abdominale la celelalte specii
de mamifere domestice.

-

12. Regiunile membrului toracic. Studiul secţiunilor transversale prin regiunea
spetei, reg. braţului, reg. antebraţului, reg. cotului, reg. carpului, reg.
metacarpului, autopodiului la cal. Delimitarea regiunilor şi a muşchilor
membrului toracic pe animalul viu.

-

13. Regiunile membrului pelvin şi al cozii. Studiul secţiunilor transversale prin
regiunea coapsei, grasetului, gambei, jaretului, metatarsului şi autopodiului la
cal. Delimitarea regiunilor şi a muşchilor membrului pelvin pe animalul viu.

-

14. Verificare practică - recunoaşterea formaţiunilor din cadrul organelor de
simţ, recunoaşterea secţiunilor topografice şi a formaţiunilor
conţinute,delimitarea de regiuni topografice şi arii senzitive pe suprafaţa
corpului la cal, proiecţia viscerelor abdominale pe suprafaţa corpului la cal şi
vacă.

-
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10.2 Metode de evaluare
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pieselor anatomice

Colocvii la sfârşit de capitol şi verificări la sfârşitul
fiecărui laborator
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•

Capacitatea de a recunoaşte şi descrie o piesă anatomică
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