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I. ANESTEZIA EPIDURALĂ

II. LEGEA BELL-MAGENDIE

Anestezia epidurală reprezintă o injectare de anestezic local în spațiul epidural. Anestezicul este o substanță 
care inhibă terminațiile și fibrele nervoase senzitive. În urma acestei proceduri amorțește partea inferioară 
a locului unde s-a efectuat infiltrarea anestezicului, eliminînd, astfel, durerile provocate, spre exemplu, de 
contracțiile uterului în timpul travaliului. 

1. Identifică pe schema alăturată spațiul epidural și fibrele 
nervoase senzitive.

2. Numește structura măduvei spinării unde se află 
terminațiile nervoase senzitive. 

3. Descrie „calea” parcursă de anestezic din spațiul epidural 
pînă la terminațiile nervoase senzitive.

Măduva spinării poate fi traumată în urma unor leziuni directe sau ca a afecțiunilor coloanei vertebrale.  Ca 
rezultat al traumelor măduvei spinării, toți nervii de deasupra nivelului leziunii continuă să funcționeze, iar 
cei de la nivelul leziunii și mai jos, nu mai transmit impulsurile nervoase spre encefal și nu mai primesc mesaje 
de la encefal (chiar dacă ei nu sînt lezați). Cu cît nivelul leziunii măduvei spinării este mai aproape de encefal, 
cu atît mai afectate sînt mișcările corpului și percepția simțurilor.  

Tetraplegia este termenul care descrie starea unui pacient care a suferit leziunea măduvei spinării la nivelul 
regiunii cervicale, iar paraplegia – la nivelul T2–S5.

Charles Bell, în anul 1810, a studiat, pe cadavre de animale și umane, encefalul, cerebelul, măduva spinării și 
nervii. El a dedus că rădăcinile nervilor spinali au funcții diferite: fibrele nervoase din rădăcina anterioară au 
funcție mixtă (senzitivă și motorie), iar cele ce formează rădăcina posterioară – funcții vitale.

François Magendie, în perioada anilor 1820–1822, fără a cunoaște deducțiile lui Charles Bell, a realizat un șir 
de experimente pe animale vii de laborator. Savantul secționa rădăcinile nervilor spinali din diferite regiuni ale 
măduvei și studia comportamentul animalelor. 

 În baza rezultatelor obținute Magendie, în 1824, a confirmat concluziile făcute de Bell referitor la faptul 
că rădăcinile nervilor spinali au funcții diferite.  François Magendie în rezultatul experimentelor efectuate a 
descoperit funcțiile rădăcinilor anterioare și a celor posterioare. Astfel el a infirmat deducțiile lui Bell referitoare 
la funcțiile fiecărei rădăcini a nervului spinal.

1. Numește tipurile de neuroni și părțile lor componente care formează rădăcinile nervilor spinali.
2. Estimează comportamentul cîinilor, cărora Magendie le-a secționat: rădăcina posterioară, 

rădăcina anterioară sau ambele rădăcini ale nervilor din regiunea lombară a măduvei spinării. 
*Nervii acestei regiuni inervează membrele posterioare.

3. Completează legea Bell-Magendie cu noțiunile corecte: 
 Fibrele nervoase ( ... ) merg pe calea rădăcinilor posterioare ale măduvei spinării, iar fibrele  

nervoase ( ... ) merg pe calea rădăcinilor anterioare.

III. TRAUMATISMUL MĂDUVEI SPINĂRII

1. Numește structurile măduvei spinării care, fiind afectate (lezate), nu mai propagă impulsurile 
nervoase spre encefal și de la encefal. 

2. Un pacient (A), ca urmare a  traumatismului la nivelul vertebrelor cervicale (C3) a suferit o 
leziune a măduvei spinării, iar alt pacient (B) are o leziune a măduvei la nivelul T8. 
2.1. Indică segmentul măduvei spinării (pentru ambii pacienți), începînd cu care simțurile și 

mișcările se vor diminua sau vor fi pierdute total.
2.2. Care dintre pacienți va avea o abilitate mai mică a perceperii simțurilor și a mișcărilor? 

Măduva spinării Dura mater
Arahnoida

Pia mater


