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 Tipuri de neuroni
Clasificarea neuronilor se efectuează în 

conformitate cu structura morfologică, funcție, 
organele cu care formează conexiuni, învelișul 
axonului etc. (fig. 1.2). 

 Morfologia este un criteriu de clasificare a 
neuronilor în:
ü neuroni pseudounipolari cu o singură pre-

lungire scurtă ce se ramifică, generînd o dendrită 
care formează conexiuni cu organele receptoare 
și un axon care pătrunde în măduva spinării sau 
trunchiul cerebral. Ei formează unii nervi spinali 
și cranieni;  
ü neuronii bipolari posedă un axon și o dendri-

tă, care pleacă din puncte opuse ale corpului celu-
lar. Aceștia fac parte din structura ochiului (retină), 
nasului (mucoasa olfactivă) și a urechii interne;
ü neuroni multipolari prezintă mai multe den-

drite și doar un singur axon, sînt cei mai numeroși  și 
se întîlnesc preponderent în sistemul nervos central.

  Funcţia pe care o realizează neuronii diferă, 
astfel încît deosebim:
ü neuroni senzitivi (receptori), care primesc 

excitaţiile de la stimulii mediului extern (neuronii 
olfactivi, receptorii termici, receptorii presiunii, 
receptorii durerii etc). Astfel de funcții îndepli-
nesc neuronii pseudounipolari și cei bipolari;
ü neuroni motori (efectori), care transmit im-

pulsul nervos prin axon pînă la organele efectoare 
(mușchi, glande). Majoritatea neuronilor motori 
sînt multipolari;
ü neuroni de asociaţie (intercalari), care preiau 

informația de la neuronii senzitivi, o analizează și 
elaborează o reacție de răspuns, pe care o transmit 
neuronilor motori.   

ü neuroni secretori – neuronii hipotalamusu-
lui, care secretă neurohormoni. 

 În funcţie de organele cu care neuronii for-
mează conexiuni, ei sînt de tip:
ü somatic – formează conexiuni directe cu pielea, 

mușchii scheletici, tendoane, ligamente etc.
ü visceral – inervează organele interne.
 Prezența sau lipsa tecii de mielină este un 

criteriu de clasificare a neuronilor în:
ü neuroni mielinici, a căror axoni sînt acoperiți 

cu teacă de mielină. 
ü neuroni amielinici, la care axonii nu poartă 

teacă mielinică.

Grupări de neuroni
Corpii neuronilor formează grupări numite 

nuclee nervoase și ganglioni nervoşi, iar prelungirile 
neuronilor  – fibre nervoase.

 Nucleele nervoase sînt localizate în sistemul 
nervos central, unde împreună cu fibrele amielini-
ce formează substanţa cenușie.  

 Ganglionii nervoşi reprezintă partea com-
ponentă a sistemului nervos periferic. 

 Fibrele nervoase  sînt formate preponderent 
din axoni, dendrite lungi și ţesuturi asociate. 

În sistemul nervos central fibrele nervoase sînt 
mielinizate și formează substanța albă. 

În sistemul nervos periferic fibrele nervoase 
(axonii neuronilor motori, dendritele lungi ale 
neuronilor pseudounipolari) formează nervii. 

Grupările de fibre nervoase cu originea din 
măduva spinării alcătuiesc nervii spinali, iar cele 
care pornesc din encefal – nervii cranieni. Nervii 
pot fi alcătuiți atît din fibre nervoase mielinizate, 
cît și amielinizate.

Fig. 1.2. Tipuri de neuroni 
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