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DIENCEFALUL

Diencefalul sau creierul intermediar este un segment al encefalului, interpus între
mezencefal şi telencefal. El se află în prelungirea trunchiului cerebral şi sub emisferele cerebrale.
Se dezvoltă din prozencefal împreună cu telencefalul.
Diencefalul este alcătuit din mai multe mase de substanţă nervoasă şi anume: talamus,
metatalamus, subtalamus, epitalamus şi hipotalamus. Acestea sunt dispuse în jurul ventriculului
al III-lea, o cavitate strâmtă situată în diencefal. Pereţii lui laterali, alcătuiţi din talamus, sunt
foarte groşi şi vin în contact pe o zonă din mijlocul ventriculului al III-lea, formând masa
intermediară. Baza ventriculului este formată din hipotalamus. Ventriculul al III-lea provine din
cavitatea primitivă a veziculei diencefalice. El comunică cu ventriculul al IV-lea prin apeductul
Sylvius şi cu ventriculii laterali, situaţi în emisferele cerebrale, prin găurile interventriculare sau
orificiile Monro.
Diencefalul - structură
Configuraţia externă
Diencefalul prezintă două feţe: o faţă bazală şi una posterioară.
Faţa bazală este vizibilă la exterior, iar faţa posterioară se află acoperită de emisferele
cerebrale. Pe faţa bazală, se disting chiasma optică, tracturile optice, tuber cinereum,
infundibulum, hipofiza şi corpii mamilari.
Chiasma optică este un cordon de substanţă albă, format din fibrele nervului optic. Ea
mărgineşte anterior faţa bazală a diencefalului.
Tracturile optice sunt două cordoane de substanţă albă care pornesc de la chiasma optică,
se îndreaptă înapoi şi în afară şi se termină la corpii geniculaţi laterali.
Tuber cinereum este o lamă de substanţă cenuşie, care se prelungeşte cu o formaţiune de
aspectul unei pâlnii, numită infundibulum. De infundibulum, este legată glanda hipofiză, situată
în şaua turcească a osului sfenoid şi formată din 2 lobi cu totul deosebiţi, unul glandular şi altul
nervos.

Corpii mamilari sunt două proeminenţe mamelonate,

de culoare albă, care aparţin

diencefalului.
Faţa posterioară se vede doar după îndepărtarea emisferelor cerebrale. Pe această faţă, se
observă: epifiza sau glanda pineală, habenula, trigonul habenulei, comisura habenulară,
talamusul şi masa intermediară.
Epifiza sau glanda pineală este un corpuscul culcat pe coliculii cvadrigemeni superiori.
Corpul ei se leagă de faţa posterioară a diencefalului, respectiv de epitalamus, printr-o
formaţiune nervoasă sub formă de panglică, numită habenulă. Între habenulă, talamus şi coliculii
superiori se află o zonă triunghiulară, numită trigonul habenulei. Cele două trigonuri sunt legate
între ele prin comisura interhabenulară.
Talamusul este reprezentat de două mase de substanţă nervoasă de formă ovoidă, situate
de o parte şi de alta a ventriculului al III-lea.
Masa intermediară este reprezentată de substanţa nervoasă care leagă cele două mase
laterale ale talamusului.
Diencefalul este format din talamus, metatalamus, subtalamus, epitalamus şi hipotalamus.
Toate sunt formate din substanţă cenuşie şi substanţă albă.

TALAMUSUL
Acesta reprezintă porţiunea cea mai voluminoasă din constituţia diencefalului, este
alcătuit predominant din substanţă cenuşie, la care se adaugă şi substanţă albă.
Substanţa cenuşie a talamusului este dispusă sub formă de grămezi ce alcătuiesc nucleii
talamusului. Dintre aceştia, cei mai importanţi sunt nucleii anteriori, posteriori, mediali şi
laterali. Aceştia sunt separaţi printr-o lamă de substanţă albă, denumită lama medulară sau
mediană, care se bifurcă în partea superioară şi delimitează aceşti nuclei. Nucleii mediali şi
laterali sunt separaţi numai spre partea anterioară.
Substanţa albă este reprezentată, în principal, de lama medulară sau mediană, care
separă nucleii talamusului. În rest, ea este intricată cu substanţa cenuşie. Fibrele nervoase care
vin sau pleacă din talamus şi cele care fac legătura dintre nucleii talamusului se găsesc atât în
substanţa albă, cât şi în substanţa cenuşie. Dintre fibrele aferente, cele mai importante sunt:

fibrele fasciculului spinotalamic, lemniscul medial, lemniscul trigeminal şi dentotalamic. Nucleii
talamici mai primesc fibre de la corpul striat, căile optice, căile acustice şi hipotalamus. Dintre
fibrele eferente amintim cele talamocorticale, care ajung în zonele de integrare a sensibilităţii
generale din girusul postcentral al scoarţei cerebrale.

Fiziologia talamusului
Talamusul constituie un releu al căilor aferente în scoarţa cerebrală, îndeplinind
următoarele funcţii:
- transmiterea specifică a mesajelor senzoriale;
- transmiterea specifică a mesajelor nesenzoriale;
- transmiterea activităţii senzoriale asociative;
- reglarea activităţii corticale.

Transmiterea specifică a mesajelor senzoriale
Talamusul este o staţie de releu pentru toate căile senzitive care merg la scoarţa cerebrală,
cu excepţia sensibilităţii olfactive. Şi sensibilitatea interoceptivă are releu talamic, dar după o
prealabilă staţie sinaptică în hipotalamus. În acest fel, talamusul reprezintă nivelul subcortical cel
mai înalt pentru integrarea informaţiilor venite pe căile sensibilităţilor. În plus, talamusul este
legat de starea de plăcere sau neplăcere ce însoţesc senzaţiile venite de la periferie. Sensibilitatea
specifică este condusă prin căi proprii pentru fiecare sensibilitate, face releu în nucleii talamici
specifici şi se proiectează pe scoarţă în aria corespunzătoare sensibilităţii. Conducerea
sensibilităţii specifice se face cu viteză foarte mare, durata conducerii de la periferie până la
scoarţă este de 5-12 ms. Căile de proiecţie specifică se termină pe scoarţă prin sinapse
axosomatice.
Releele specifice senzoriale sunt:
- pentru sensibilitatea somatică - nucleul talamic ventral posterolateral (V.P.l.), aferenţe prin
lemniscul medial, eferenţele sunt destinate ariilor somestezice;

- pentru sensibilitatea facială şi gustativă, nucleul ventral posteromedian, cu aceleaşi aferenţe şi
eferenţe;
- pentru sensibilitatea vizuală, corpul genicular lateral; acesta primeşte aferenţe prin tractul optic,
iar eferenţele sunt destinate ariilor vizuale;
- pentru sensibilitatea auditivă, corpul genicular median, aferenţe prin lemniscul lateral,
eferenţele sunt destinate ariilor corticale acustice.
Transmiterea specifică a activităţii nesenzoriale
Căile specifice nesenzoriale, cu origine în cerebel, nucleii bazali şi hipotalamus având ca
destinaţie scoarţa cerebrală au releu talamic.
Cea mai mare parte a aferenţelor cerebeloase abordează nucleul ventro-lateral, eferenţele
fiind destinate scoarţei motorii şi premotorii. O parte a aferenţelor abordează nucleul ventral
anterior cu destinaţia scoarţa premotorie şi motorie. O mică parte a aferenţelor cerebeloase cu
destinaţia scoarţa prefrontală abordează nucleul ventro-median.
Nucleul ventro-lateral (V.L.), de fapt, nu este un simplu releu, ci intervine activ prin
multiplicarea semnalului aferent pe care-l recepţionează de la nucleii cerebelului, intervenind în
reglarea motilităţii. De asemenea, nucleul ventro-lateral prezintă neuroni cu activitate ritmică, ce
induc alternativ hiperpolarizări, depolarizări şi descărcări. Hiperpolarizarea este dependentă de
neuroni inhibitori din nucleul reticular al talamusului, în cadrul unei bucle de retroacţiune VLnucleul reticulat-VL. Activitatea ritmică a nucleului VL poate fi declanşată şi de stimulii
somestezici, coexistând cu blocări ale tonusului muscular şi ale mişcărilor de influx cerebrale şi
reticulate.
Aferenţele din hipotalamus abordează în cea mai mare parte nucleul anterior (A), releu al
circuitului implicat în reacţia afectiv-emoţională. Calea hipocampo-mamilo-talamo-cingulară
plasează sub control cortical activitatea autonomă şi primitivă rinencefalică transmisă
hipotalamusului.
O mică parte a aferenţelor din hipotalamus şi din nucleul amigdalian abordează nucleul
dorso-median (D.M.), cu destinaţia scoarţa prefronto-orbitală.

Transmiterea activităţii senzoriale asociative
Din căile specifice trineuronale ale sensibilităţilor se desprind colaterale ce abordează
substanţa reticulată a trunchiului cerebral şi apoi, în cea mai mare parte, converg în nucleul
centro-median (C.M.) al talamusului. Eferenţele nucleului centro-median se proiectează difuz pe
întreaga scoarţă cerebrală. Sunt căi de proiecţie difuză, nespecifică a sensibilităţilor, ce se
termină în neuronii corticali prin sinapse axodendritice. Nucleul centro-median realizează şi
interconexiuni între diverşi nuclei talamici, fiind considerat un centru de integrare intratalamică.
Reglarea activităţii corticale
Talamusul intervine în reglarea activităţii corticale prin eferenţele sale, pe de o parte
eferenţe specifice ale sensibilităţilor, dar, în special, prin eferenţele nespecifice, cu proiecţie
difuză. În talamusul medial, se pot demonstra două sisteme difuze de proiecţie, antagoniste, care
intervin în determinarea stării conştiente:
- facilitator - prelungire talamică a sistemului reticulat activator ascendent;
- inhibitor - sistem de recrutare talamic.
Substanţele ergotrope măresc excitabilitatea proiecţiei reticulate şi diminuează
concomitent pe cea a sistemului de recrutare.

Sindromul talamic
Afectarea talamusului, de obicei, prin lezări ale arterei talamo-geniculate, determină
sindromul talamic, cu următoarele manifestări majore în jumătatea de corp opusă leziunii:
- anestezie, mai pronunţată pentru sensibilitatea profundă, mai puţin marcată pentru sensibilitatea
superficială;
- dureri vii paroxistice, persistente, rezistente la analgetice, însoţite de o puternică tonalitate
afectivă. Sunt declanşate de frig, o informaţie neplăcută, melodie tristă etc.
- mişcări involuntare.

METATALAMUSUL. SUBTALAMUSUL. EPITALAMUSUL

Metatalamusul
Acesta se află în partea posterior-inferioară a talamusului. El este format din două
proeminenţe nervoase, numite corpii geniculaţi, dintre care unul este dispus medial şi altul
lateral.
Corpul geniculat medial este o formaţiune pereche, alcătuită predominant din corpii
neuronali, la care se adaugă fibre nervoase. La corpul geniculat medial vin fibrele căii acustice
(lemniscul lateral), iar de la el pleacă fibre eferente spre scoarţa cerebrală a lobului temporal
(radiaţiile auditive) şi spre coliculii cvadrigemeni inferiori (braţul conjunctival inferior).
Corpul geniculat lateral este o formaţiune pereche cu structură asemănătoare celui
medial. La acest corp vin fibrele căii optice (tractul optic) şi pleacă fibre eferente spre scoarţa
cerebrală a lobului occipital (radiaţiile optice) şi spre coliculii cvadrigemeni superiori (braţul
conjunctival superior).
Metatalamusul reprezintă staţie de releu a căilor optică şi acustică. Axonii neuronilor
multipolari din retină, situaţi în tracturile optice, se termină la corpii geniculaţi laterali, de unde
alte fibre (radiaţiile optice) merg la centrii vizuali din scoarţa cerebrală a lobului occipital. De
asemenea, axonii deutoneuronilor din nucleii cohleari, din bulb şi din punte, situaţi în lemniscul
lateral, fac sinapsă în corpii geniculaţi mediali, de unde alte fibre (radiaţiile auditive) merg spre
scoarţa cerebrală a lobului temporal.

Subtalamusul
Acesta se mai numeşte şi talamusul ventral, prin formaţiunile sale - zona incerta,
câmpurile Forel, corpul Luys (nucleul subtalamic), prelungirile superioare ale substanţei negre şi
ale nucleului roşu (formaţiuni la limita diencefalo-mezencefalică), reprezintă relee pe calea
extrpiramidală.
Influenţează excitabilitatea neuronilor mezencefalici şi modulează activitatea neuronilor
formaţiunii reticulate mezencefalice.

Epitalamusul
Acesta reprezintă faţa dorsală a diencefalului şi cuprinde:
- epifiza sau organul pineal - are o structură glandulară, este învelită la exterior de o capsulă
formată din piamater şi compartimentată în mici lobuli. În structura lobulilor care alcătuiesc
parenchimul glandular intră celule glandulare, gliale, pigmentare şi nervoase,
- nucleii pretectali şi nucleii comisurii posterioare, legaţi de formaţiunile tectale, au rol în
integrarea reflexelor de acomodare vizuală;
- habenula, comisura interhabenulară şi striile habenulei sunt alcătuite din substanţă albă. În
constituţia trigonului habenulei se află nucleul habenulei legat de centrii olfactivi de la baza
emisferelor cerebrale prin comisura habenulei şi striile habenulei. Habenula este staţie
intermediară în calea olfactivă, cu aferenţe de la hipocamp, hipotalamus, zona pretectală şi
tectală şi eferenţe tectale spre nucleii vegetativi din trunchiul cerebral şi pedunculi.

HIPOTALAMUSUL
Hipotalamusul - structură
Este alcătuit dintr-o porţiune supraoptică situată deasupra tracturilor optice, din tuber
cinereum (tuberculul cenuşiu), neurohipofiză şi corpii mamilari. Privită în ansamblu, structura
internă constă din intricarea celor două substanţe, albă şi cenuşie.
Substanţa cenuşie este comasată sub formă de nuclei, dintre care cei mai importanţi sunt
nucleii supraoptici, situaţi deasupra tracturilor optice, nucleii paraventriculari, aşezaţi lateral,
nucleii tuberali, situaţi în tuber cinereum şi nucleii mamilari, aşezaţi în corpii mamilari.
Substanţa albă este alcătuită din 3 feluri de fibre: internucleare, aferente şi eferente.
Fibrele internucleare leagă diferiţii nuclei hipotalamici între ei, iar cele aferente vin de la nucleul
dorsal al vagului, de la mezencefal, calea optică, formaţiunile olfactive, talamus, sistemul
extrapiramidal şi de la scoarţa cerebrală. Fibrele eferente pleacă din hipotalamus şi conduc

impulsurile nervoase spre mezencefal, talamus, hipofiză, trunchiul cerebral, tractul optic şi
scoarţa cerebrală.
Fibrele care pleacă din hipotalamus spre centrii vegetativi din substanţa reticulată a
trunchiului cerebral şi spre nucleii vegetativi ai nervilor cranieni formează fasciculul longitudinal
dorsal. Un alt fascicul important este fasciculul supraopticohipofizar care face legătura dintre
nucleii supraoptici şi neurohipofiză.
Hipotalamusul - funcţii
Hipotalamusul este o zonă de integrare complexă, vegetativă, endocrină, metabolică şi a
comportamentului motivaţional elementar.

Organizarea funcţională a hipotalamusului
Hipotalamusul este subîmpărţit în patru zone:
- hipotalamusul anterior sau preoptic (nucleii paraventricular, supraoptic şi chiasmatic);
- hipotalamusul lateral (nucleii laterali ai tuber cinereumului şi fasciculul telencefalic medial);
- hipotalamusul mijlociu sau infundibulo-tuberian (nucleii proprii ai tuber cinereumului);
- hipotalamusul posterior sau mamilar (corpii mamilari, nucleul hipotalamic posterior, substanţa
reticulată hipotalamică);
Hipotalamusul prezintă următoarele particularităţi structural-funcţionale:
1. Organizare pe principiul unui sistem reacţional, inducând prompt reacţii vegetative şi
endogene;
2. Legătură directă cu analizatorul olfactiv şi conectare indirectă cu toate căile influxurilor
senzoriale;
3. Este conectat bidirecţional cu substanţa reticulată mezencefalică şi cu rinencefalul;
4. Este intercalat în circuitul mezencefalo-limbic, cu rol în organizarea comportamentului;
5.

Este conectat bilateral cu scoarţa fronto-orbitară, în raport cu funcţia vegetativă şi

comportamentul instictivo-afectiv;
6. Legătură directă cu hipofiza, printr-o bogată reţea nervoasă şi vasculară;

7. Este în legătură cu sistemul simpatic şi parasimpatic, asigurând integrarea subcorticală a
reacţiilor vegetative.
Hipotalamusul şi funcţiile vegetative
Ca centru subcortical de integrare vegetativă, hipotalamusul primeşte informaţii din
întregul organism prin aferenţe de la măduva spinării, trunchiul cerebral, rinencefal şi neocortex,
inducând reacţii vegetative adecvate (prin căile simpatice şi parasimpatice), dublate de
modificări ale constelaţiei endocrine şi comportamente motorii asociate.
Prin excitarea unor zone limitate de hipotalamus se obţin fenomene vegetative similare cu
cele provocate de stimularea structurilor vegetative periferice.
Deosebim o zonă de integraţie vegetativă simpatică şi o zonă de integraţie vegetativă
parasimpatică.
Zona de integraţie vegetativă simpatică (dinamogenă) este situată în hipotalamusul
posterior lateral. Spre aceasta converg reţele nervoase monoaminergice, având ca mediatori
chimici dopamina, nonadrenalina, serotonina. Excitarea acestei zone determină fenomene de
predominanţă simpatică: tahicardie, hipertermie, midriază, piloerecţie, inhibarea peristaltismului
intestinal, bronhodilataţie, hiperglicemie, intensificarea metabolismului şi termogenezei,
hiperventilaţie.
Zona de integraţie vegetativă parasimpatică (trofotropă) este situată în hipotalamusul
antero-median. Excitarea acestei zone determină fenomene de predominanţă parasimpatică, ce se
manifestă prin bradicardie, hipotermie, sudoraţie, bronhoconstricţie, accentuarea peristaltismului
gastro-intestinal, defecaţie, micţiune.
Hipotalamusul şi termoreglarea
Homeotermia este posibilă graţie termostatului hipotalamic. Hipotalamusul integrează
toate informaţiile termice centrale şi periferice. În acest sens, se consemnează şi existenţa unor
detectoare termice chiar la acest nivel.
În hipotalamus există 2 centrii ai termoreglării, aflaţi în strânsă relaţie. Unul controlează
termoliza şi celălalt termogeneza. Centrul termolitic se găseşte în hipotalamusul anterior, în

regiunea supraoptică şi preoptică. Stimularea acestuia induce mecanisme termolitice (polipnee,
vasodilataţie, transpiraţie). Lezarea lui provoacă hipertermie.
Centrul termogenetic se găseşte în hipotalamusul posterior, interior legat de zone de
integraţie simpatică. Aceasta acţionează atât pe calea sistemului ergotrop simpati-coadrenergic,
cât şi prin intermediul nucleului roşu - releu pe calea efectoare termogeno-somatică.
Hipotalamusul intervine în termoreglare nu numai pe cale nervoasă, ci şi endocrină. În
cazul termogenezei, se semnalează stimularea tiroidiană şi medulosuprarenaliană, pe când în
termoliză, sunt antrenate retrohipofiza şi corticosuprarenala. Calea endocrină întăreşte şi
prelungeşte efectele prompte ale reglării nervoase somatovegetative.
Leziunile hipotalamice din vecinătatea ventriculului III pot determina hipotermie
episodică sau continuă, putându-se ajunge până la poichilotermie.
Stimulări ale centrului termogenetic cu substanţe piretogene sau prin iritaţii ale
hipotalamusului posterior, ca şi leziuni ale regiunii supra şi preoptice, produc hipertermie.
Hipotalamusul şi funcţiile endocrine
Hipotalamusul realizează cu hipofiza o unitate funcţională, sistemul hipotalamohipofizar. În cadrul acestuia, deosebim de fapt 2 subsisteme: hipotalamo-adenohipofizar şi
hipotalamo-neurohipofizar.
Sistemul hipotalamo-adenohipofizar cuprinde structurile hipotalamice parvocelulare, aşazisa arie hipofiziotropă şi trunchiul tubero-hipofizar, cu eminenţa mediană.
Aria hipofiziotropă se găseşte în hipotalamusul anterior, cuprinzând nucleul arcuat, o
parte din nucleul supraoptic, periventricular şi ventro-median şi din structurile retrochiasmatice.
Celulele nervoase din această arie elaborează neurosecreţii de natură peptidică, ce difuzează în
axon, de unde graţie fluxului axoplasmatic ajung la terminaţiile ce vin în contact cu capilarele
sanguine. Axonii acestor celule neurosecretoare formează tractul tubero - hipofizar, care se
termină în zona infudibulului hipotalamic al eminenţei mediane, în imediata vecinătate a
capilarelor ce alcătuiesc plexul primar al sistemului portal. La acest nivel, neurosecreţiile
difuzează în capilarele sanguine adiacente, de unde, pe calea sistemului port hipotalamohipofizar (descris de Popa şi Fielding), ajung în adenohipofiză.

Aceste neurosecreţii peptidice se pot clasifica în factori de eliberare - releasing factors
(RE) şi factori de inhibare -inhibiting factors (IE). De aceşti factori depinde reglarea secreţiei
endocrine a adenohipofizei. Prin aceste neurosecreţii, hipotalamusul deţine controlul constelaţiei
endocrine, al creşterii, metabolismului, homeostaziei mediului intern, al funcţiei de reproducere
etc.

Sistemul hipotalamo-neurohipofizar cuprinde structurile hipotalamice magnocelulare
(neuroni de dimensiuni mari), grupate în nucleul supraoptic şi paraventricular. Axonii acestor
neuroni formează tractul supraoptico-hipofizar, care se termină în neuro-hipofiză.
Totalitatea acestor componente alcătuiesc un sistem funcţional unitar, care sintetizează,
transportă şi eliberează ADH (vasopresină sau hormonul antidiuretic) şi oxitocină. Aceşti
hormoni sunt nonapeptide elaborate de neuronii din nucleul supraoptic şi paraventricular (ADH
este elaborat predominant de către nucleul supraoptic, pe când oxitocina de către nucleul
paraventricular) şi se deplasează prin axoni, în asociere cu alte structuri proteice în lobul
posterior al hipofizei.
Prin aceşti hormoni, hipotalamusul deţine controlul asupra echilibrului motric şi reglează
contractilitatea unor structuri musculare viscerale, în special din sfera genitală feminină.
Hipotalamusul şi funcţiile metabolico-nutriţionale
Hipotalamusul exercită controlul unor funcţii metabolice şi nutriţionale, graţie centrilor
reglatori şi integratori pe care-i deţine. Acţiunea reglatoare se realizează prin intermediul
efectorilor hormonali şi vegetativi, cât şi prin influenţarea scoarţei cerebrale în vederea realizării
comportamentului motivaţional adecvat.
Balanţa ponderală şi energetică este dependentă de centrul ponderostatic din hipotalamus,
ce asigură echilibrul dintre depunerea de rezerve adipoase şi mobilizarea din această rezervă.
Perturbări ale ponderostatului deplasează echilibrul fie spre obezitate, fie spre caşectizare. În
cadrul ponderostatului, se găsesc zonele de integraţie primară ale alimentaţiei: centrul foamei şi
centrul saţietăţii.
Centrul foamei este situat în hipotalamusul lateral. Distrugerea lui determină lipsa
completă a senzaţiei de foame, afagie şi caşectizare.

Centrul saţietăţii se găseşte în hipotalamusul medial, nucleul ventro-median. Distrugerea
acestui centru face să dispară senzaţia de saţietate, ceea ce determină o continuă ingestie de hrană
(bulimie), ducând la obezitate hipostatică. Starea de excitaţie în acest centru induce hipofagie,
din cauza instalării rapide, la mici cantităţi de hrană, a senzaţiei de saţietate.
Relaţia directă hipotalamus-metabolismul lipidic s-a evidenţiat în urma observaţiilor
clinice la cazurile cu tumori supraşelare (şaua turcească) sau procese patologice interesând
predominant hipotalamusul medial. În aceste cazuri, se consemnează adipozitate şi distrofie
genitală (sindrom adipozo-genital Babinski -Froelich).
Intervenţia hipotalamusului în metabolismul glucidic este realizată, în primul rând,
dependent

de

sistemul

simpato-adrenal.

Stimularea

hipotalamusului

lateral

produce

hiperglicemie. În al doilea rând, se consemnează hiperglicemie în caz de hipersecreţie de
hormoni somatotropi (STH), dependent de hipotalamus prin STH-RF şi somatostatin, cât şi legat
de stimularea axei hipotalamo-hipofizo-corticosupratrenaliene (CRF-ACTH-cortizol).
Intervenţia hipotalamusului în metabolismul proteic se realizează tot prin intermediul
reglării hormonale, în special de STH. De asemenea, hipotalamusul intervine şi în metabolismul
mineral.
Echilibrul hidric este reglat tot de un centru hipotalamic. În hipotalamusul antero-lateral,
în imediata vecinătate a nucleului supraoptic, se găsesc osmoreceptorii, stimulaţi de creşterea
osmolarităţii mediului intern local. În acest caz, se induce creşterea secreţiei de ADH, cât şi
senzaţia de sete. Modificările în sens opus ale osmolarităţii inhibă centrul şi odată cu acesta, şi
secreţia de ADH.
Hipotalamusul şi ritmurile biologice centrale
Înţelegem prin bioritm central, variaţiile periodice regulate în desfăşurarea unui proces
fiziologic al sistemului organismului.
Bioritmurile reprezintă modalităţi de adaptare ale organismului la condiţiile mediului, ce
permit realizarea optimală, la anumite intervale de timp, a unor acte comportamentale.
Bioritmul presupune 2 componente: una înnăscută - imprimată filogenetic şi transmisă
ereditar şi alta dobândită în cursul dezvoltării ontogenetice.

Mecanisme centrale oscilatorii, ritmogene au fost evidenţiate în hipotalamus, talamus,
formaţiunea reticulată şi în hipofiză. Pentru localizarea hipotalamică a bioritmicităţii pledează
controlul periodicităţii somn-veghe, al funcţiilor vegetative şi endocrine, al proceselor
metabolice şi nutriţionale. S-a evidenţiat un ritm circadian al modificărilor de volum al
neuronilor secretori hipotalamici.
De fapt, în geneza bioritmurilor centrale, hipotalamusul este doar o verigă, cu un puternic
efect reglator şi coordonator, alături de alte structuri nervoase, cu rol în recepţionare, prelucrare
şi transmitere a informaţiei. Aceasta, în cadrul unor circuite, influenţate atât de totalitatea
sistemelor şi subsistemelor organismului, cât şi intervale temporale ale mediului ambiant.
Ilustrativ este, în acest sens, ritmul de fond circadian sau nictemeral sau ritmul veghe-somn.
Hipotalamusul are un rol important în realizarea acestui ritm - starea de veghe fiind legată de
activarea zonei ergotrope, iar cea de somn, de prevalenţa funcţională a zonei trofotrope. Dar
hipotalamusul intervine doar ca un modulator, alături de alte structuri diencefalice, reticulate şi
corticale.
Principalele ritmuri circadiene sunt, alături de ritmul somn-veghe:
- ritmul circadian termic şi metabolic ( minim la ora 4, maxim la ora 16);
- ritmul circadian cardiovascular (simpaticoton ziua şi para-simpaticoton noaptea);
- ritmul circadian hormonal hipotalamo-hipofizar (CRF-ACTH);
- are un maxim în primele ore ale dimineţii şi un minim seara.
Se consemnează variaţiile circadiene în secreţia tuturor hormonilor, în concentraţia
componentelor plasmatice, în numărul elementelor figurate sanguine, etc.
Hipotalamusul intervine şi în realizarea bioritmurilor lunare (selenare), din care face parte
şi ciclul sexual feminin, cât şi a bioritmurilor anuale sau circanuale (sezoniere). Aici se plasează
modificările ritmice anuale ale frecvenţelor cardiace (maxim vara, minim iarna), a creşterii
(maxim iarna, minim vara) etc.
Alte bioritmuri, de înaltă frecvenţă (sau cu microintervale) sunt ale subsistemelor
organismului. În această categorie intră ritmul de descărcare a neuronilor centrilor respiratori,
ritmul cardiac, ritmul EEG etc.

Hipotalamusul şi comportamentul
Hipotalamusul are un important rol în comportament, prin influenţarea dispoziţiei şi a
expresiei afectiv-emoţionale. Hipotalamusul concură la imprimarea aspectului motivaţional al
comportamentului, intervenind în declanşarea nevoii sau trebuinţei (reflectări ale unor
dezechilibre), a impulsului (modelul comportamental al satisfacerii unei nevoi) şi a “saţietăţii”
(reducerea impulsului după ce s-a atins “ţinta”).
Alternanţa somn-veghe
Hipotalamusul posterior exercită o influenţă facilitatoare asupra sistemului reticulat
ascendent, cu rol în menţinerea stării de veghe. Stimularea hipotalamusului posterior induce
starea vigilă, pe când lezarea acestuia provoacă hipersomnie.
Regiunea preoptică (hipotalamusul anterior) exercită o influenţă inhibitoare asupra
structurilor ce menţin starea de veghe şi facilitează mecanismele hipnogene, Stimularea ei induce
starea de somn, pe când distrugerea ei antrenează o hiposomnie.

Comportamentul alimentar
Comportamentul alimentar în forma lui primară este legat de centrul foamei
(hipotalamusul lateral), centrul saţietăţii (hipotalamusul medial) şi centrul setei (hipotalamusul
antero-lateral).
Centrul foamei are acţiune facilitatoare asupra centrilor motori automaţi ai alimentaţiei,
situaţi în trunchiul cerebral, care comandă acte reflexe ca suptul, masticaţia, salivaţia, deglutiţia,
cât şi alte acte somatovegetative necesare procurării şi ingerării alimentelor.
Centrul saţietăţii are efect inhibitor asupra centrilor motori automaţi ai alimentaţiei.
Rolul hipotalamusului este limitat la reglarea cantităţii de alimente ingerate (foame brută
hipotalamică). Pe acest fond, se grefează reglarea paleo- şi neocorticală, ce inspiră aspecte
discriminative ale alimentaţiei în raport cu homeostazia mediului intern şi a celulelor,
răspunzătoare de calitatea alimentelor pe care le ingerăm (preferinţe), precum şi de
comportamentul rafinat legat de ambianţă, prezentare, servire.

Comportamentul sexual
În comportamentul sexual, hipotalamusul intervine prin reglarea secreţiei de hormoni
gonadotropi şi prin integrarea funcţiilor vegetative.
Controlul funcţiilor gonadale se face prin intermediul gonadostatului hipotalamoadenohipofizar. Adaptarea funcţiilor gonadale implică însă şi o participare integratoare mai
largă, atât din partea etajelor superioare ale sistemului nervos central, cât şi a glandelor endocrine
extrapiramidale.
Diferenţierea activităţii genitale şi ritmul ei (continuu la bărbat, ciclic la femeie), sunt
dependente de hipotalamus. “Programarea” se realizează sub influenţă hormonală.
Actele somatovegetative sexuale sunt coordonate de centrii hipotalamici, cât şi de etajul
paleo- şi neocortical. Hipotalamusul posterior trebuie să fie intact pentru a putea realiza actul
sexual. Leziuni ale nucleilor tuberieni dau impotenţă sexuală.
Comportamentul emoţional
Comportamentul emoţional (îndeosebi comportamentul de autoconservare-apărare) are la
bază starea subiectivă de plăcere sau suferinţă, fiind dependent, în forma sa elementară, de
hipotalamus, alături de alţi centrii diencefalici şi mezencefalici, paleo- şi neocorticali.
O stare sau acţiune, pe lângă efectul pe care-l declanşează, are şi un răsunet emoţional,
definit prin prelucrarea informaţiilor şi la nivel hipotalamic. În acest sens, s-a descris centrul
primar al plăcerii, localizat în zona ventro-mediană din hipotalamus şi centrul primar al
suferinţei, în nucleul perifornical, situat în partea posterioară, tuberală a hipotalamusului.
Excitarea hipotalamusului postero-lateral induce accese de furie manifestată prin
fenomene vegetative simpatice, plus o agresivitate externă (falsă turbare).

SCOARŢA CEREBRALĂ
Pe măsura evoluţiei pe scara animală, creşterea numerică a populaţiei neuronale şi, în
mod special, a neuronilor intercalari, a dus şi la apariţia structurilor etajate, supraordonate, cu rol
integrator.
Telencefalizarea culminează cu corticalizarea. Scoarţa cerebrală, care se dezvoltă la
mamiferele superioare, ajunge la om să constituie cea mai bine reprezentată parte a SNC. Pentru
aceasta pledează şi faptul că, din cele 30 miliarde de neuroni, câte există la om, 14-17 miliarde
formează populaţia neuronală a scoarţei cerebrale.
Activitatea corticală reprezintă mult mai mult decât simpla activitate reflexă, informaţia
senzorială fiind înmagazinată un timp îndelungat (uneori toată viaţa), pentru a reapărea periodic
împletită cu informaţia recentă. Scoarţa cerebrală este zona superioară de integraţie a
organismelor evoluate, iar la om reprezintă suportul şi expresia conştienţei, gândirii şi a tot ce
ţine de atributul psihosocial.
Din punct de vedere morfologic, scoarţa cerebrală este o intricare de celule şi fibre
nervoase, nevroglii şi vase de sânge în grosime de 1,5-4,5 mm, situată la suprafaţa emisferelor
cerebrale.
Filogenetic şi morfofuncţional, deosebim:
a) cortexul vechi, paleo sau alocortex - reprezintă la om doar 8% din suprafaţa scoarţei cerebrale,
formând o parte din rinencefal;
b) cortexul nou, neocortexul sau izocortexul - are o structură laminară tipică şi reprezintă cea
mai mare parte a scoarţei cerebrale umane.
Anatomic, scoarţa a fost împărţită în lobi şi cirvcumvoluţii (girusuri). Pe baza
particularităţilor zonale de structură, obiectivate apoi şi funcţional, scoarţa cerebrală a fost
împărţită în 47 câmpuri sau arii Brodmann.

Studiile de neurofiziologie au evidenţiat trei tipuri de zone corticale: motorii, senzitive şi
de asociaţie. Există un proces de întrepătrundere şi fuzionare a centrilor în realizarea unui sistem
funcţional complex şi dinamic.
Ariile corticale motorii sau de proiecţie eferentă formează originea căilor corticofugale,
grupate în sistemul piramidal şi extrapiramidal. Ariile corticale senzitive sau de proiecţie
aferentă sunt reprezentate de centrii somestezici, vizuali, auditivi, gustativi, olfactivi şi
vestibulari. În general, pentru fiecare sensibilitate, există 2 categorii de arii: primare şi secundare.
Uneori însă, se adaugă şi o a treia arie, suplimentară. Ariile senzitive primare, la nivelul cărora se
termină cea mai mare parte a căilor aferente specifice, produc senzaţii cu caracter bine definit
(tact, văz, auz etc), dar luate în parte, nu ating gradul percepţional de recunoaştere a unui obiect.
Recunoaşterea necesită integrarea stimulilor primari, proces care are loc în ariile asociative, care
constituie, în acest fel, şi arii secundare şi suplimentare senzitive.
Ariile asociative sunt dispuse între ariile motorii şi cele senzitive primare. Aceste zone
sunt cele mai recente filogenetic, sunt mult dezvoltate la om, şi se mielinizează mai târziu decât
cortexul receptor şi efector. Aceste zone sunt: regiunea prefrontală, partea anterioară a lobului
temporal şi regiunea parieto-temporo-preoccipitală. În structura lor, există o bogată reţea de fibre
nervoase, multidirecţionale, prin care se stabilesc conexiuni intracorticale, scurte şi lungi, intraşi interareale şi interemisferice comisurale.
Neuronii unei arii asociative învecinate unei arii senzoriale primare primesc aferenţe
convergente de la neuronii senzoriali ai respectivei arii primare. Procesele asociative care au loc
aici constituie substratul neural al percepţiilor unimodale, aria respectivă putând fi denumită arie
asociativă perceptuală unimodală. De exemplu, aria 17 este aria vizuală primară, iar aria vecină
18 generează percepţiile unimodale vizuale.
Asupra ariilor cortexului asociativ al zonei de confluenţă parieto-temporo-preoccipitală
converg aferenţe unimodale de la toate ariile senzoriale, cât şi aferenţe talamice. Această
convergenţă polisenzorială corespunde unor funcţii integrative complexe, perceptuale ale ariilor
asociative, asigurând percepţii multimodale, iar ariile respective pot fi denumite arii asociative
perceptuale multimodale.
Adiacent ariilor senzitive, sunt arii asociative cu funcţie gnostică, iar în jurul ariilor
motorii sunt arii asociative cu funcţie praxică. Prin gnozie, înţelegem operaţiunile prin care,
plecând de la senzaţie, se ajunge la identificare, iar prin praxie, tehnica gestului, execuţia unei

mişcări conform unui anumit scop. Lezarea ariilor asociative duce la tulburări în ceea ce priveşte
relaţiile spaţiale cu mediul înconjurător, cu tulburări gnozice (agnozii) sau/şi tulburări praxice
(apraxii).
La om, funcţiile ariilor simetrice sunt asemănătoare, iar între ele există un transfer de
informaţie prin căile comisurale. Excepţie fac funcţiile integrative superioare, care sunt asimetric
dispuse, realizate prin una din emisferele cerebrale. Activitatea unei emisfere este dominantă
pentru realizarea anumitor funcţii integrative. La majoritatea indivizilor, pe baza unui
determinism genetic, emisfera stângă apare dominantă în integrarea unor funcţii asociative,
psihice, specific umane (perceperea şi înţelegerea vorbirii auzite şi scrise, exprimarea verbală
orală sau în scris). Emisfera dreaptă, emisfera minoră la majoritatea indivizilor, cuprinde arii
asociative, ale căror activităţi sunt deosebit de importante pentru integrarea schemei corporale,
recunoaşterea spaţială şi pentru ideaţia neverbală.
Funcţiile generale ale scoarţei cerebrale
Scoarţa cerebrală, zona supremă de integraţie a organismului, prezintă la om următoarele
funcţii generale: funcţie senzorială, funcţie de integrare a organelor efectoare, funcţie de
integrare şi de interacţiune a organismului cu mediul ambiant şi funcţie psihică umană.
A. Funcţia senzorială
Contactul permanent cu mediul înconjurător şi variaţiile continue ale condiţiilor fizice şi
sociale impun adaptarea adecvată a organismului. Aceasta presupune informarea permanentă,
rapidă şi completă asupra oricăror modificări. Prin modularea stimulilor recepţionaţi, neuronii
căilor senzitivo-senzoriale transmit scoarţei cerebrale informaţii asupra calităţii, intensităţii,
desfăşurării temporale şi distribuţiei spaţiale a stimulilor. Prin căile directe ascendente se
realizează proiecţia în ariile corticale specifice ale sensibilităţii şi anume:
a) Sensibilitatea somatică în circumvoluţia postcentrală
din lobul parietal (ariile 1, 2, 3), cu o somatotopie ilustrată de homunculusul senzitiv;
b) Văzul, în lobul occipital (ariile 17, 18, 19);
c) Auzul, în lobul temporal (ariile 41, 42, 22);

d) Gustul - în partea inferioară a circumvoluţiei postcentrale (aria 43);
e) Mirosul - în cortexul prepiriform, cortexul periamigdalian, hipocamp (rinencefal), cât
şi în scoarţa prefrontală;
f) Echilibrul - în lobul temporal.
Pe lângă căile directe specifice, există şi o cale indirectă,
multisinaptică de conducere a sensibilităţii, cu proiecţie corticală difuză şi nespecifică (SRAA),
cu rol în menţinerea stării de veghe necesare discriminării stimulilor specifici.
Modificările survenite în mediul intern şi în viscere sunt transmise şi scoarţei cerebrale,
care intervine în reglarea, integrarea şi coordonarea somato-vegetativă. Sensibilitatea viscerală,
din cauza proiecţiei corticale punctiforme, nu are caracter discriminativ; de aceea devine
conştientă, în general, numai în cazuri patologice. Zonele de proiecţie corticală ale aferenţelor
vegetative se găsesc fie în imediata apropiere a celor somatice, fie în lobul prefrontal.
B. Funcţia de integrare a organelor efectoare
Aferenţele corticale aduc informaţii care, analizate şi prelucrate, alături de gândire şi
emoţie, sunt traduse de către sistemul motor cortical în activităţi musculare somatice (tonus,
postură, echilibru, mişcări). Cortexul cerebral, pe lângă faptul că asigură integrarea sistemului
motor, este şi centru reglator al mişcărilor voluntare.
În linii mari, cortexul motor se poate clasifica în aria motilităţii voluntare şi sistemul
extrapiramidal de origine corticală.
a) Aria motiltăţii voluntare (aria 4) are o somatotopie caracteristică, ilustrată de homunculusul
motor. La acest nivel, are originea fasciculul piramidal, care, pe lângă fibrele nervoase
provenite din aria 4, este format şi din fibre provenite din ariile 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, cât şi din
fibre de origine temporală şi occipitală. Calea piramidală sau corticospinală, alături de cea
corticobulbară sau geniculată (pentru nucleii motori ai facialului şi hipoglosului) şi calea
corticonucleară (pentru nucleii oculomotori III, IV, VI) asigură legătura directă dintre scoarţă
şi motoneuroni.
b) Sistemul extrapiramidal, de origine corticală, este reprezentat de majoritatea ariilor, dar
îndeosebi, de ariile 6, 8, 4 din lobul frontal, 2 şi 5 din lobul parietal şi 19 din lobul occipital.
Asigură, reglează şi controlează tonusul postural bazal, atitudinile automate, mişcările

semivoluntare, mişcările automate şi asociate cu mersul, vorbirea, scrisul, alimentarea, etc. şi
cu unele stări afective emoţionale. De asemenea, intervine în inhibarea mişcărilor involuntare.
Efectorii vegetativi sunt, de asemenea, supuşi acţiunii integratoare corticale. Topografia
ariilor efectoare vegetative este intricată cu a celor somatice. Datorită acestui fapt, diversele acte
motorii se însoţesc de reacţii cardiovasculare şi respiratorii precoce, în vederea pregătirii
vegetative a actului respectiv.
Sistemul limbic este implicat şi în expresia vegetativă a emoţiei. Participarea scoarţei
cerebrale în reglarea funcţiilor vegetative rezultă şi din reflexele condiţionate şi din secreţia
psihică a glandelor digestive.
C. Funcţia de integrare şi de interacţiune a organismului cu mediul ambiant.
Funcţia psihică umană.
Funcţia de integrare şi de interacţiune a organismului cu mediul ambiant se realizează
graţie activităţii nervoase superioare. La baza activităţii nervoase superioare se găsesc procesele
nervoase fundamentale corticale: excitaţia şi inhibiţia, inducţia, activitatea de analiză şi de
sinteză. În sens biologic general, prin excitaţie la nivel cortical înţelegem elaborarea de reflexe,
iar prin inhibiţie, modelarea şi suprimarea reflexelor. Cele două fenomene sunt legate între ele,
iar manifestarea caracteristică a corelaţiei dintre excitaţie şi inhibiţie este inducţia (influenţa
exercitată de un proces asupra altuia). Inducţia poate fi pozitivă sau negativă, simultană sau
succesivă. Dinamica distribuţiei excitaţiei şi inhibiţiei este caracteristică stării vigile şi constituie
mozaicul funcţional al scoarţei cerebrale, permiţând activitatea ei de analiză şi sinteză. Analiza
reprezintă prelucrarea uriaşei cantităţi de informaţie recepţionată de scoarţă. Întreaga activitate
analitică se bazează pe procesul de inhibiţie, prin care se asigură recunoaşterea, delimitarea şi
diferenţierea informaţiilor, cât şi selectarea lor ierarhizată. Sinteza reprezintă procesul de
coroborare a informaţiilor selectate în vederea realizării reacţiei de răspuns şi, în final, a
comportamentului.
Comportamentul este ansamblul acţiunilor şi relaţiilor organismului în procesul de
adaptare la mediu şi la nevoile proprii. Există trei categorii de comportamente: instinctiv,
voluntar şi psihosocial. Cel din urmă este specific omului. Formarea comportamentului socialuman are ca suport structural complexitatea deosebit de mare a reţelei nervoase, dar acest suport

structural nu este suficient şi implică un program comportamental învăţat şi engramat în
condiţiile vieţii sociale. În condiţiile activităţii practice a omului în societate, apare şi se dezvoltă
gândirea, limbajul şi se realizează funcţiile psihice umane.
Deci, activitatea nervoasă superioară la om include şi funcţiile psihice.
Viaţa psihică umană are trei componente:
a) cognitivă (gândirea, atenţia, orientarea, învăţarea, memoria);
b) afectivă (trăiri emoţionale, sentimente, pasiuni);
c) volitivă (hotărâri, decizii şi perseverenţă în îndeplinirea lor).
Perfecţionarea activităţii nervoase superioare culminează cu funcţiile psihice umane şi
este legată de dezvoltarea scoarţei cerebrale şi, în mod deosebit, a ariilor de asociaţie.
Regiunii prefrontale, prin ariile 9, 10, 11, 12 îi revine un rol deosebit în cadrul ariilor de
asociaţie. Dezvoltarea lor este în legătură directă cu inteligenţa.
În cortexul de asociaţie al emisferului dominant, se găsesc centrii senzoriali şi motori ai
limbajului - centrul Wernicke (al imaginilor auditive), centrul Broca (al imaginilor motorii),
situat în lobul frontal şi centrul imaginilor vizuale, aflat în lobul occipital.
Ariile şi centrii din scoarţă
Scoarţa cerebrală funcţionează ca un tot unitar prin multiple asociaţii şi circuite, care
leagă sistemele de reţele neuronale. Pe acest fond unitar, se remarcă particularităţi structurale şi
funcţionale, zonale, ceea ce a permis evidenţierea ariilor şi centrilor corticali. Interesul clinic
impune studierea lor în relaţie cu topografia pe lobi, deşi limitele lor sunt convenţionale.

Lobul frontal
Lobul frontal este subdivizat în două zone principale: scoarţa precentrală şi scoarţa
prefrontală. Scoarţa precentrală este eminamente motorie.
Aria 4 este aria motorie primară. La acest nivel, se realizează o integrare senzoriomotorie posibilă datorită convergenţei la acest nivel a multiplelor influxuri senzoriale care aduc
informaţii continue motorii, permiţând în acelaşi timp învăţarea actelor motorii şi crearea de
stereotipuri dinamice. În acest fel, mişcarea voluntară, învăţată, va fi continuu optimizată,

adecvat situaţiei. Somatotopia (homunculus motor) reflectă o reprezentare corticală dependentă
de importanţa funcţională şi de complexitatea mişcărilor din segmentele comandate. Astfel,
reprezentarea motorie a mâinii, a degetelor, în special a policelui, precum şi a feţei, au extinderea
cea mai mare. La nivelul ariei primare motorii din fiecare emisferă, se proiectează dominant
partea opusă a corpului şi membrelor, cu excepţia extremităţii cefalice, care are şi o importantă
proiecţie homolaterală. Organele situate pe linia mediană a corpului (buzele, căile aeriene
superioare) se proiectează unilateral în emisferul dominant. Lezarea unilaterală a ariei 4
provoacă tulburări motorii de partea opusă a corpului, dar numai pentru mişcările voluntare de
fineţe ale mâinii şi degetelor. Nu este perturbată direcţia mişcării şi nici adaptarea mişcărilor care
nu cer precizie şi dibăcie şi care sunt comandate de ariile extrapiramidale. Dacă şi aceste arii sunt
lezate, apare apraxia motorie (mişcări anarhice, dezordonate, inadaptate gestului comandat).
Funcţiile scoarţei prefrontale sunt legate de centrul ideomotor din girusul supramarginal
al lobului parietal din emisferul dominant. Aria ideomotoare se găseşte sub controlul inhibitor al
scoarţei prefrontale. Scoarţa prefrontală asigură analiza discriminativă a impulsurilor senzoriale,
le corelează cu impresiile stocate şi optimizează răspunsul elaborat de aria ideomotoare. Scoarţa
prefrontală contribuie la complexele activităţi de tip judecată, rezolvarea problemelor
matematice etc. Asigură influenţarea SNV în procesul activităţii intelectuale.
Extirparea sa bilaterală induce abolirea controlului, inatenţie, ideaţie incoerentă, tulburări
de memorie, mai ales pentru evenimentele recente, lipsă de iniţiativă, tulburări de comportament,
alterarea orientării în timp şi spaţiu, euforie, tendinţe la glume, dezinhibiţia comportamentelor
instinctive. Ultimele trei constituie sindromul denumit moria.

Lobul parietal
Lobul parietal este eminamente senzorial şi de asociaţie. Scoarţa somestezică primară
este formată din ariile 1, 2, 3. Are o somatotopie precisă (homunculul senzitiv), predominant
contralaterală, diversele regiuni sunt inegal reprezentate pe scoarţă, cea mai bună reprezentare
având buzele şi limba, urmate de mână şi police. Mărimea ariilor corticale este direct
proporţională cu numărul receptorilor senzitivi din fiecare arie periferică a corpului. Porţiunea
inferioară a ariei somestezice cuprinde şi aria corticală a gustului (aria 43). Pe cortexul

somestezic se suprapune şi sensibilitatea viscerală corespunzătoare. Din cortexul somestezic,
pleacă şi eferenţele piramidale şi extrapiramidale.
Leziuni destructive sau extirparea cortexului senzitiv determină o pierdere aproape
completă a sensibilităţii contralaterale. După scurt timp, revine sensibilitatea dureroasă, iar
ulterior, pot să revină parţial sensibilitatea la stimuli de presiune, tactili şi termici. Nu se
restabileşte însă sensibilitatea de tip discriminativ: simţul poziţiilor segmentelor de membru,
localizarea tactilă (topognozia), discriminarea greutăţilor etc.

Lobul temporal
Lobul temporal prezintă o porţiune senzorială pentru auz (ariile 41, 42, 22) şi echilibru, o
porţiune cuprinzând ariile de asociaţie şi o porţiune făcând parte din sistemul limbic:
hipocampul, circumvoluţia hipocampului, amigdala. Aria auditivă primară este reprezentată de
câmpurile 41 şi 42. Senzaţia auditivă se proiectează pe ambele emisfere, dar mai ales pe cea de
partea opusă. Aria 22 din emisferul dominant este aria audiopsihică. Centrul cortical al
echilibruui este localizat în girusul temporal superior.
Ariile de asociaţie din acest lob intervin în elaborarea şi integrarea complexă a
percepţiilor vizuale. Lobul temporal drept are loc predominant pentru percepţia materialului
vizual neuzual, pe când lobul temporal stâng are rol în recunoaşterea obiectelor uzuale, adică a
materialului vizual care presupune o verbalizare. Formaţiunile lobului temporal, făcând parte din
sistemul limbic, intervin în mecanismele emoţionale şi modificările vegetative corespunzătoare.
Lezările acestor arii pot provoca: acufene, halucinaţii olfactive, gustative, hipoacuzie
bilaterală, până la surditate, agnozie auditivă, tulburări de echilibru, halucinaţii de tip vestibular.
Lobectomia temporală bilaterală duce la tulburări de memorie, cu pierderea memoriei
recente, tulburări de comportament şi de afectivitate cu exagerarea tendinţelor orale,
hipersexualitate, apatie sau agresivitate.

Lobul occipital
Lobul occipital are rol senzorial - vizuo-senzorial şi de asociaţie - vizuo-psihic.
Pe aria vizuală primară (aria 17), retina se proiectează punct cu punct. Această arie
primeşte informaţie de la câmpul vizual temporal de aceeaşi parte şi de la câmpul vizual nazal al
retinei contralaterale. Aria peristriată, 18, are rol de asociaţie vizuală, aria parastriată, 19,
intervine în reglarea mişcărilor reflexe ale ochilor şi capului la stimuli vizuali. Aria parastriată,
19, deţine rol şi în acomodaţie. La nivelul ariei 19, se reflectă imaginea vizuală a mediului
înconjurător, se recunosc obiectele cu valoarea lor simbolică, inclusiv limbajul scris. În ariile 18
şi 19 se realizează imaginea spaţială, funcţiile de orientare şi reprezentarea imaginii corporale.
Lezarea acestor arii produce halucinaţii vizuale. Lezarea bilaterală a ariei 17 determină
cecitate totală. Lezarea ariilor 18 şi 19 determină agnozie vizuală, adică bolnavul vede obiectele,
dar nu le recunoaşte. Lezarea ariei 19 din emisferul dominant produce alexie (imposibilitatea de
a citi).

