
SISTEMUL NERVOS LA MAMIFERE

Rol: 
 recepţionează,  transmite  şi  integrează  informaţiile  din  mediul

extern  şi  intern  pe  baza  cărora  elaborează  răspunsuri  adecvate
motorii şi secretorii 

 integrează organismul în mediul său de viaţă realizând echilibrul
dintre organism şi mediu 

Clasificarea sistemului nervos: 

1. Sistem nervos somatic 
a. Sistemul nervos central 
Caractere generale: 

 Baza anatomică a fiziologiei sistemului nervos este neuronul 
 Corpii  neuronilor  formează  substanţa  cenuşie,  iar  ramificaţiile,

respectiv dendritele şi axonii, formează substanţa albă. 
 Sistemul  nervos  are  două  funcţii:  funcţia  reflexă şi  funcţia  de

conducere. 
Funcţia  reflexă a sistemului  nervos  are  la  bază  actul  reflex  al  cărui
substrat anatomic este arcul reflex. Arcul reflex este constituit din : 

 receptor (organe de simt)

 cale aferentă 
 centru  nervos  (aici  ajung  şi  sunt  prelucrate  informaţiile  şi  se

generează impulsuri spre organele efectoare) 

 cale eferentă 
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 efector 

Funcţia de conducere a sistemului nervos se realizează prin substanţa
albă prin căile nervoase care sunt lungi (ascendente şi descendente) şi
scurte (la nivelul diferitelor etaje ale nevraxului). 

Măduva spinării 

 este  adăpostită  în  canalul  vertebral  şi  se  întinde  de  la  gaura
occipitatlă (vertebra C1) până la nivelul  vertebrei L2 de unde se
continuă cu filum terminale până la a doua vertebră coccigiană; are
forma unui cilindru turtit uşor antero-posterio 

 Substanţa cenuşie este sitută în interior si are forma literei H. 
 Substanţa  albă se  află  la  periferia  măduvei  şi  este  dispusă  sub

formă de cordoane în care găsim fascicule ascendente situate spre
interior. 

Encefalul 

 Trunchiul cerebral  este situat în continuarea măduvei spinării şi
este alcătuit din bulb,  punte şi mezencefal. Substanţa cenuşie este
situată la interior şi fragmentată în numeroşi nuclei, separaţi prin
substanţa albă care apare şi la periferie. 

 Cerebelul este situat în etajul inferior al cutiei craniene, în spatele
trunchiului  cerebral.  Este alcătuit  din două  emisfere cerebeloase
conectate printr-o formaţiune centrală numită vermis. 

 Diencefalul  este  situat  în  prelungirea  trunchiului  cerebral,  sub
emisferele  cerebrale.  Este  alcătuit  din:  talamus,  metatalamus,
epitalamus, hipotalamus. 
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 Emisferele  cerebrale  reprezintă  partea  cea  mai  voluminoasă  a
sistemului nervos central. Sunt separate prin fisura interemisferică
şi  legate  în  partea  bazală  prin  formaţiuni  de  substanţă  albă.
Suprafaţa  emisferelor  cerebrale  este  brăzdată  de  numeroase
şanţuri care delimitează lobi (frontal, parietal, temporal şi occipital)
şi girusuri. 
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