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Abstract 

The researches were realized on anatomical preparations derived from 6 specimens of 
Struthio camelus. The glenoid fossa formed by scapula and coracoid is very small relative to 
the size of the girdle and faces laterally. This joint has a thick and wide capsule. There are two 
main ligaments: dorsal scapulohumeral and dorsal coracohumeral, which appear like strong 
reinforcement only of the dorsal part of the capsule. The elbow joint have dorsal collateral, 
ventral collateral and cranial cubiti ligaments. In addition, ligament transversum radioulnare 
and proximal interoseus ligament joint the proximal extremity of radius and ulna.  
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INTRODUCERE 

Datorită pierderii capacităţii de zbor, morfologia aripii la struţul african prezintă o 
serie de particularităţi. În multe lucrări de specialitate sunt descrise aspecte referitoare la 
reducţia sau simplificarea unor muşchi implicaţi în mişcarea aripii în timpul zborului la 
păsările zburătoare, sau în descrierea bazei anatomice osoase la ratite (3,5,6,8,9,10). 
Descrierea articulaţiilor este realizată totuşi sumar, şi într-un număr mai mic de lucrări (1,4,7). 
Din aceste considerente s-a realizat un studiu amănunţit al articulaţiilor umărului şi cotului, 
răspunzătoare în cea mai mare parte de mobilitatea caracteristică a extremităţii terminale a 
membrului la struţ. 

MATERIAL ŞI METODE 

Studiul a fost realizat pe 8 exemplare de struţ african (Struthio camelus) S-au folosit 
atât păsări tinere cât şi exemplare adulte. Ele au provenit de la Grădina Zoologică Bucureşti. 
Disecţia articulaţiilor s-a realizat pe piese proaspete, după îndepărtarea muşchilor zonali. 
Disecţia a fost realizată la limita vizibilităţii, folosind stereomicroscopul SMZ 2T –NIKON. 
S-au fotografiat imaginile cele mai relevante, după care au fost prelucrate pe computer 
(ajustând luminozitatea, contrastul şi adăugând legenda). 

Pentru descrierea şi omologarea formaţiunilor anatomice s-a utilizat ultima ediţie a 
nomenclaturii internaţionale: Nomina Anatomica Avium – 2005. 
 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
 

Denumită şi articulaţia umărului, articulaţia coraco-scapulo-humerală (Artc. coraco-
scapulo-humeralis), la ratite are un aspect particular, datorită reducţiei extremităţii distale a 
membrului. Coracoidul şi spata sunt sudate (sinostoză), formând o singură piesă. Primul este 
fixat şi printr-o membrană sterno-coraco-claviculară (Membrana sternocoracoclavicularis), 



care pleacă de la marginea rostrală a sternului, trece peste articulaţia coracosternală (Artc. 
sternocoracoideea) ataşându-se pe partea anterioară a coracoidului. Ligamentul 
sternocoracoidian lateral (Lig. sternocoracoideum laterale) mărgineşte partea laterală a 
articulaţiei coracosternale. În afara celor două ligamente amintite articulaţia coracosternală 
mai este consolidată şi de ligamentele sternocoracoidiene laterale (Ligg. collateralia 
sternocoracoidea).   Fosa glenoidă este foarte mică în comparaţie cu lama osoasă a centurii şi 
priveşte lateral. La nivelul acestei cavităţi se realizează o torsiune de aproximativ 600 între 
planurile celor două oase ce alcătuiesc zonoscheletul. Neavând capacitate de zbor, mijloacele 
de legătură sunt modificate, în sensul că are loc o reducţie a ligamentelor din componenta 
fibroasă a capsulei, mărindu-se în acest fel gradele de libertate ale articulaţiei. 

Cu toate acestea, capsula articulară (Capsula articularis) este foarte groasă, exceptând 
o redusă porţiune, situată la partea medioinferioară a sa şi, în acelaţi timp, este foarte largă. 

În partea dorsală a capsulei articulare există un redus fibrocartilaj (Fibrocartilago 
humeroscapsularis), cu dimensiuni de aproximativ 10 mm lungime şi 5 mm lăţime, plasat sub 
originea muşchiului deltoid mare. 

Se pot izola ligamentele principale, coracohumeral dorsal (Lig. coracohumerale 
dorsale) şi scapulohumeral dorsal (Lig. scapulohumerale dorsale) ce apar prin condensări 
progresive, în zonele corespunzătoare, a fibrelor capsulei (Fig. 1). 

Articulaţia respectă, în linii mari, forma suprafeţelor articulare de la restul păsărilor, 
încadrându-se în categoria de articulaţii “în  semişa”, cu suprafeţe articulare necongruente. 
Astfel, cavitatea glenoidă formată de scapulă şi coracoid este concav-convexă în timp ce 
capul humeral este doar convex. În afar mişcărilor permise de palnurile convex şi respectiv 
concav ale cavităţii glenoide (cu două grade de libertate), capul humeral, necongruent şi 
hemisferoidal, permite de asemenea şi rotaţia (cu cel de-al treilea grad de libertate). 

Topografia celor două margini proeminente ale cavităţii glenoide este oarecum diferită 
de cea a păsărilor zburătoare, în sensul că marginea scapulară este plasată caudal, iar cea 
coracoidiană este dispusă anterior. Din acest motiv cele două ligamente principale existente 
sunt la rândul lor modificate topografic. Ligamentul scapulohumeral dorsal este deplasat 
caudal iar ligamentul coracohumeral dorsal este deplasat cranial. Ambele ligamente au fibrele 
dirijate dorsoventral. Lig. scapulohumeral se desprinde de pe marginea scapulară a cavităţii şi 
se dirijează către tuberozitatea humerală ventrală iar cel de-al doilea se desprinde ventral de 
tuberozitatea bicipitală a coracoidului şi ajunge pe marginea ventrală a suprafeţei articulare a 
capului. 

Sub ligamentul coracohumeral se poate identifica o formaţiune ligamentară 
intracapsulară (Lig. intracapsularis) ce se detaşează de pe marginea coracoidiană a cavităţii 
glenoide, după care întretaie oblic fibrele ligamentului coracohumeral şi, după un traiect de 
aproximativ 10 mm se prinde pe faţa profundă a sa (Fig. 2). 

Articulaţia cotului (Juncture cubiti) este o articulaţie compusă de articulaţia 
humeroradiară (Artic. humeroradialis), articulaţia humeroulnară (Artic. humeroulnaris) şi 
articulaţia radioulnară proximală (Artic. radioulnaris proximalis). Componentele articulaţiei 
vor fi denumite conform Nomenclaturii Anatomice, aripa fiind în abducţie şi toate articulaţiile 
în extensie. 

Suprafaţa articulară a humerusului este reprezentată de doi condili separaţi printr-un 
şanţ median larg. Condilul ventral este aproximativ dublu ca dimensiune de cel dorsal. 
Cavitatea articulară a radiusului, destinată strict condilului dorsal al humerusului, prezintă un 
contur circular. Suprafaţa articulară a radiusului destinată ulnei, plasată pe marginea caudală a 
circumferinţei, este aproximativ plană medioventral şi uşor convexă laterodorsal. Suprafaţa 
articulară a ulnei destinată extremităţii corespunzătoare a humerusului este reprezentată prin 



două cavităţi glenoide inegale (mai dezvoltată cea ventrală), fiind despărţite printr-un relief  
orientat oblic dorso-lateral. 

Suprafaţa articulară a ulnei destinată extremităţii proximale a radiusului, apare ca o 
prelungire laterodorsală a cavităţii destinate condilului dorsal al humerusului, între aceste 
suprafeţe existând un relief evident. 

Mijloacele de legătură la nivelul acestei articulaţii sunt reprezentate printr-o capsulă 
articulară (Capsula articularis) (Fig. 3, 4) întărită prin prezenţa următoarelor ligamente: 

- Ligamentul colateral dorsal (Lig. collaterale dorsale) are inserţie pe humerus la 
extremitatea posterioară a şanţului intercondilar, şi pe ulnă, pe marginea caudală a suprafeţei 
articulare. Limitează mişcarea de închidere a unghiului humero-radio-ulnar; 

- Ligamentul colateral ventral (Lig. collaterale ventrale) conectează tuberculul 
supracondilar ventral cu extremitatea proximo-ventrală a ulnei; 

- Ligamentul cranial al cotului (Lig. cubiti craniale) reprezintă o îngroşare a capsulei 
în partea cranială. Se inseră pe humerus, la extremitatea distală a acestuia, cranial de suprafaţa 
articulară. Inserţia pe zeugopodiu al acesui ligament se realizează prin dedublarea fibrelor 
componente. Astfel, fasciculul dorsal, care apare aproximativ dublu ca lărgime de cel lateral, 
se inseră pe tot conturul cranial al extremităţii proximale a radiusului, înapoia marginii 
suprafeţei articulare. Fasciculul ventral se inseră în jumătatea ventrală a feţei craniale de la 
extremitatea proximală a ulnei;  

Articulaţia radioulnară proximală (Artc. radioulnaris proximalis) este consolidată prin: 
- Ligamentul transvers radioulnar (Lig. transversum radioulnare) apare ca o prelungire 

a meniscului radioulnar (Meniscus radioulnaris) şi se inseră pe gâtul radiusului, la acelaşi 
nivel cu fibrele cele mai dorsale ale ligamentului cranial al cotului. 

- Ligamentele interosoase radioulnare proximale (Membrana interossea antebrachii) 
sunt reprezentate de două fascicule evidente şi rezistente ce se intersectează, aproximativ în 
forma literei”X” . 

 

 
Fig. 1 Articulaţia scapulohumerală la Struthio (vedere dorsolaterală) 

1-capul articular humeral; 2-spata; 3-coracoidul; 4-ligament scapulohumeral dorsal; 5-ligament 
coracohumeral dorsal; 6- fibrocartilaj scapulohumeral. 

 

 



 

 
Fig. 2  Articulaţia scapulohumerală la Struthio (vedere ventrală) 

1-coracoid; 2-spata; 3-capul articular humeral; 4-cavitatea glenoidă; 5-capsula articulară 
ridicată; 6-ligamentul scapulohumeral dorsal; 7-ligamentul coracohumeral dorsal; 8-ligament 

intracapsular; 9-fibrocartilaj scapulohumeral. 
 
 

 

 
Fig. 3 Articulaţia humero-radio-ulnară la Struthio camelus (vedere ventrală) 

1-humerus; 2-radius; 3-ulna; 4-ligamente interosoase radioulnare proximale; 5-ligamentul colateral 
ventral; 6-fasciculul dorsal din ligamentul cranial al cotului; 7-fasciculul ventral din ligamentul cranial 

al cotului. 
 

  
 



 
Fig. 4 Articulaţia humero-radio-ulnară la Struthio camelus (vedere dorsală) 

1-humerus; 2-radius; 3-ulna;4-ligamentul transvers radioulnar; 5- fasciculul dorsal din ligamentul 
cranial al cotului; 6-ligamentul colateral dorsal; 

 
CONCLUZII 

 
În urma studiul s-au elaborat următoarele concluzii: 
1- Neavând capacitate de zbor, mijloacele de legătură sunt modificate, în sensul 

că are loc o reducţie a ligamentelor din componenta fibroasă a capsulei, 
mărindu-se în acest fel gradele de libertate ale articulaţiei. 

2- Se pot izola ligamentele principale, coracohumeral dorsal (Lig. coracohumerale 
dorsale) şi scapulohumeral dorsal (Lig. scapulohumerale dorsale) ce apar 
prin condensări progresive, în zonele corespunzătoare, a fibrelor capsulei. 

3- Topografia celor două margini proeminente ale cavităţii glenoide este oarecum 
diferită de cea a păsărilor zburătoare, în sensul că marginea scapulară este 
plasată caudal, iar cea coracoidiană este dispusă anterior. Din acest motiv 
cele două ligamente principale existente sunt la rândul lor modificate 
topografic. Ligamentul scapulohumeral dorsal este deplasat caudal iar 
ligamentul coracohumeral dorsal este deplasat cranial. 

4- Articulaţia cotului (Juncture cubiti) este o articulaţie compusă de articulaţia 
humeroradiară (Artic. humeroradialis), articulaţia humeroulnară (Artic. 
humeroulnaris) şi articulaţia radioulnară proximală (Artic. radioulnaris 
proximalis). 

5- Mijloacele de legătură la nivelul acestei articulaţii sunt reprezentate printr-o 
capsulă articulară (Capsula articularis) întărită prin prezenţa următoarelor 
ligamente: ligamentul colateral dorsal, ligamentul colateral ventral şi 
ligamentul cranial al cotului 

6- Articulaţia radioulnară proximală (Artc. radioulnaris proximalis) este 
consolidată prin: ligamentul transvers radioulnar şi ligamentele interosoase 
radioulnare proximale. 
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