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Fig. 36. Mâna, faþa anterioarã, plan superficial

Muºchii lombricali sunt anexaþi tendoanelor muºchiului flexor profund al degetelor ºi se
noteazã dinspre police spre degetul mic cu cifrele I – V. Ei flexeazã prima falangã (proximalã) ºi
extind pe celelalte douã (medie ºi distalã). Muºchii interosoºi ocupã spaþiile dintre metacarpiene
ºi sunt unii palmari, alþii dorsali (fig. 36, 37).
Muºchii interosoºi flecteazã toþi falanga proximalã ºi extind falanga medie ºi distalã; în
plus, interosoºii palmari apropie degetele de axul mâinii, iar cei dorsali îndepãrteazã degetele
de axul mâinii.
Muºchii membrului inferior
La membrul inferior vom descrie muºchii bazinului, muºchii coapsei, muºchii gambei
ºi muºchii piciorului (fig. 38-40).

APARATUL LOCOMOTOR
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Fig. 37. Mâna, faþa anterioarã, plan profund

Muºchii anteriori ai bazinului
Numele
Origine Inserþie
muºchiului
În fosa Pe
Ileopsoas, fortrohanmat din muºchiul iliacã.
terul
psoas ºi muºmic.
chiul iliac

Acþiune
Flexor al coapsei pe bazin când îºi ia
punct fix pe origine ºi flexor al bazinului pe coapsã când îºi ia punct fix pe
inserþie. În contracþie unilateralã înclinã
trunchiul de aceeaºi parte.

Muºchii posteriori ai bazinului
Numele
Origine
Inserþie
muºchiului
Pe aripa ili- Pe faþa posterioarã
1. Muºchii feacã, înapoia a trohanterului
sieri
- fesier mare (cel liniei fesiere mare.
mai superficial ºi posterioare.
cel mai voluminos)

Acþiune

Inervaþie
Plexul
lombar.

Inervaþie

Extensor al coapsei; îm- Plexul
preunã cu ceilalþi muºchi sacral.
fesieri, intervine în menþinerea poziþiei de verticalitate a corpului.
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Muºchii posteriori ai bazinului - continuare
Numele
muºchiului
- fesier
mijlociu

- fesier mic

2. Obturator
extern

3. Obturator
intern

Origine
Pe aripa iliacã,
între linia
fesierã posterioarã ºi anterioarã.
Pe aripa iliacã,
înaintea liniei
fesiere anterioare.
Pe cadrul extern al gãurii
obturate ºi pe
membrana
obturatorie.
Pe cadrul intern al gãurii
obturate ºi pe
membrana
obturatorie.
Faþa anterioarã
a sacrului, în
vecinãtatea
gãurilor
sacrale.

4. Piriform
(formã triunghiularã cu baza
la osul sacru ºi
vârful pe trohanterul mare).
5. Muºchii
gemeni
- gemen superior Pe spina ischi- gemen inferior aticã.
Pe tuberozitatea ischiaticã.
Pe spina iliacã
6. Tensor al
antero-superifasciei lata
oarã (creasta
iliacã).

7. Pãtrat
femural

Inserþie

Acþiune

Pe faþa lateralã a
trohanterului mare.

Au acþiune comunã.
Fibrele posterioare ale
celor doi muºchi au
acþiune de extensie ºi
rotaþie în afarã a coapsei, în timp ce fibrele
Faþa anterioarã a
trohanterului mare. anterioare au acþiune
de flexie ºi rotaþie
înãuntru a coapsei.
În fosa trohantericã. Rotator în afarã al
coapsei.

Inervaþie
Plexul
sacral.

Plexul
sacral.

Plexul
lombar.

Pe faþa medialã a
trohanterului mare.

Rotator în afarã al
coapsei.

Plexul
lombar.

Pe vârful trohanterului mare.

Rotator în afarã ºi
abductor al coapsei.

Plexul
sacral.

Împreunã cu obtura- Aceeaºi acþiune ca
torul intern, pe faþa muºchiul obturator
medialã a trohanintern.
terului mare.

Pe tractul iliotibial,
formaþiune fibroasã
a fasciei coapsei,
care, în sus, se
inserã pe coxal, iar
în jos pe condilul
lateral al tibiei ºi pe
capul fibulei.
Pe tuberoziPe creasta intertrotatea ischiaticã. hantericã.

Plexul
sacral.

Flexor ºi abductor al
coapsei.

Plexul
sacral.

Rotator în afarã al
coapsei.

Plexul
lombar.
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ENCEFALUL
Encefalul este situat în cutia cranianã ºi în alcãtuirea lui intrã trunchiul cerebral, cerebelul, diencefalul ºi cele douã emisfere cerebrale, foarte dezvoltate la om, unde acoperã aproape
în întregime celelalte pãrþi constitutive ale encefalului.

MENINGELE CEREBRALE
Ca ºi mãduva, encefalul este acoperit de meningele cerebrale. Dura mater encefalicã,
spre deosebire de dura mater spinalã, aderã intim de oasele cutiei craniene. În interiorul
craniului trimite prelungiri orizontale ºi sagitale. Dintre prelungirile orizontale menþionãm cortul
cerebelului, care separã cerebelul de lobul occipital al emisferelor cerebrale, ºi diafragma ºeii
turceºti în care este adãpostitã hipofiza. Diafragma ºeii turceºti este perforatã de un orificiu prin
care trece tija hipofizarã. Dintre prelungirile sagitale reþinem coasa creierului, care desparte cele
douã emisfere cerebrale între ele ºi coasa cerebelului, care separã incomplet cele douã emisfere
cerebeloase. În grosimea acestor septuri se gãsesc sinusurile venoase (vene de tip special) care
adunã sângele venos de la creier ºi-l duc în vena jugularã internã (vezi originea venei jugulare
interne). Arahnoida este o membranã subþire, avascularã, care trece peste ºanþurile cerebrale ca
o punte fãrã a pãtrunde între giri ºi lobi.
Între ea ºi dura mater existã un spaþiu virtual. Arahnoida este separatã de piamater
printr-un spaþiu numit subarahnoidian, plin cu lichid cerebrospinal (lichid cefalorahidian, LCR).
Arahnoida trimite o serie de prelungiri care strãbat dura mater ºi pãtrund în sinusurile venoase
sub formã de vilozitãþi arahnoidiene.
La nivelul bazei creierului, începând de la limita cu mãduva, arahnoida se îndepãrteazã
de pia mater ºi formeazã spaþii mai dilatate, numite cisterne subarahnoidiene.
Dintre cisternele mai importante, menþionãm:
• cisterna mare (cerebelo-medularã), situatã între ventriculul IV ºi faþa inferioarã a
cerebelului;
• cisterna bulbo-pontinã, la nivelul ºanþului bulbo-pontin;
• cisterna interpeduncularã, între picioarele pedunculilor cerebrali;
• cisterna lateralã, în profunzimea scizurii laterale Sylvius;
• cisterna chiasmaticã, la nivelul chiasmei optice. Ea se prelungeºte ºi pe faþa superioarã
a corpului calos;
• cisterna mare a venei cerebrale, între spleniusul corpului calos ºi trigonul (fornix)
cerebral; conþine vena cu acelaºi nume ºi epifiza.
Alte cisterne mai mici se gãsesc la nivelul ºanþurilor separatoare dintre giri în care
pãtrunde pia mater. Pia mater este un înveliº subþire care îmbracã toatã suprafaþa creierului,
pãtrunzând în ºanþuri ºi în scizuri. Este o membranã vascularã. Vasele cerebrale sunt plasate
pe faþa externã a piei mater, deci în plin spaþiu subarahnoidian, spre deosebire de pia mãduvei,
unde vasele sunt conþinute în grosimea acesteia.
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BARIERA HEMATOENCEFALICÃ
Între vasele cerebrale ºi pia mater se gãseºte un ºanþ subpial, format din picioruºele
vasculare ale astrocitelor, care se continuã ºi dupã dispariþia piei mater la nivelul capilarului,
acoperind 85% din suprafaþa capilarelor. Celulele endoteliale ale capilarelor sunt articulate între
ele prin interdigitaþiuni, iar capilarul este complet înconjurat de membrana bazalã ºi de un strat
glial.
Acesta constituie bariera hematoencefalicã ce trebuie traversatã de orice substanþã
pentru a ajunge la neuroni. Aceastã traversare este condiþionatã de mai mulþi factori: mãrimea
moleculei substanþei respective, gradul de disociere al substanþei, solubilitatea în lipide a
substanþei, activitatea metabolicã a neuronilor, prezenþa în endoteliul capilar a enzimelor.
În general, existã trei tipuri de substanþe, în raport cu permeabilitatea lor, ºi anume:
• substanþe complet strãine neuronului (coloranþi organici cu moleculã mare, fãrã
specificitate în metabolismul SNC); nu pãtrund în encefal;
• substanþe a cãror pãtrundere depinde de caracterele lor fizice ºi biochimice, cum ar fi
gradul de disociere ºi legãtura lor cu proteinele plasmatice; alcoolul ºi hormonii steroizi
pãtrund foarte uºor;
• substanþe pentru care existã un sistem transportor specific, cum sunt aminoacizii ºi ARN.
Gradul lor de permeabilitate poate fi influenþat de enzime specifice, care degradeazã
aceste substanþe la intrarea sau la ieºirea lor din bariera hemato-encefalicã. Aceste
substanþe se acumuleazã în special în neuron, neacumulându-se în nevroglia vecinã.
În regiuni precum pereþii mediali ai ventriculilor laterali (din interiorul emisferelor
cerebrale), tavanul ventriculului III (situat în centrul diencefalului) sau porþiunea inferioarã a
tavanului ventriculului IV (situat între trunchiul cerebral ºi cerebel), pia mater fuzioneazã cu
stratul ependimar formând pânzele coroidiene care se ataºeazã plexurilor coroidiene ventriculare
care secretã LCR.

CIRCULAÞIA LICHIDULUI CEFALORAHIDIAN (LCR)
Din ventriculii laterali, LCR trece prin orificiile Monro în ventriculul III, de aici, prin
apeductul Sylvius, ajunge în ventriculul IV, de unde fie trece în canalul ependimar de la nivelul
mãduvei, fie prin orificii de la nivelul pãrþii inferioare a plafonului ventriculului IV(orificiul
median Magendie) trece în spaþiul subarhnoidian, iar de aici excesul este resorbit prin vilozitãþile
arahnoidiene în sinusurile venoase.
Lichidul cefalorahidian este un lichid clar, acelular (3 - 5 leucocite/mm3), cu urme
de proteine ºi glucozã, alcalin (7,5) ºi cu o densitate de 1 007 g/cm3. Sãrurile anorganice sunt
aceleaºi ca ºi în plasma sangvinã. Conþine Na, Cl, Mg ºi mai puþin Ca ºi K.
Cantitatea de LCR este de 140 - 300 cm3. Zilnic se secretã 600 - 700 cm3, din care cea
mai mare parte se resoarbe.
La fiecare 3- 4 ore îºi schimbã compoziþia (se reînnoieºte). Din cei 140 - 300 cm3, numai 25 - 30 cm3 se gãsesc în ventriculii cerebrali, restul se aflã în spaþiul subarahnoidian. Are
rol protector, menþine o presiune constantã în cutia cranianã, permite schimburile dintre vase ºi
substanþa nervoasã.
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ANATOMIA TRUNCHIULUI CEREBRAL
Trunchiul cerebral este format din trei etaje: bulb (mãduva prelungitã), puntea lui Varolio ºi pedunculii cerebrali (mezencefal). Bulbul ºi puntea au o porþiune ventralã (bazilarã), în
care predominã substanþa albã, ºi o porþiune dorsalã (tegmentalã), în care predominã substanþa
cenuºie.
Spre deosebire de aceste prime douã etaje, mezencefalul prezintã trei porþiuni: una anterioarã, reprezentatã de picioarele pedunculilor, prin care trec fibrele fasciculului piramidal, una
mijlocie, calota mezencefalului, unde se aflã nucleul roºu, ºi cea de-a treia, lama cvadrigemina
(tectum), formatã din patru coliculi cvadrigemeni: doi superiori ºi doi inferiori.
Între nucleul roºu ºi picioarele pedunculilor se aflã substanþa neagrã. Nucleul roºu are
o formã ovalarã ºi culoare roºieticã. Substanþa neagrã are o formã semilunarã, cu concavitatea
spre nucleul roºu, ºi este formatã din neuroni care conþin pigment negru de melaninã.
Trunchiul cerebral prezintã o faþã ventralã ºi una dorsalã (fig. 59).
Faþa ventralã prezintã trei etaje care, de jos în sus, sunt: bulbar, pontin ºi peduncular.
Etajul bulbar are ca limitã inferioarã decusaþia piramidalã, iar ca limitã superioarã
ºanþul bulbo-pontin, unde îºi au originea aparentã nervii cranieni VI, VII ºi VIII. Bulbul prezintã
toate elementele descrise la mãduvã. Pe linia medianã remarcãm fisura medianã anterioarã, care
se aflã în continuarea fisurei mediane a mãduvei ºi se terminã la nivelul ºanþului bulbo-pontin
printr-o micã dilatare, numitã foramen caecum.
Cordoanele anterioare ale mãduvei, la nivelul bulbului, devin piramidele bulbare, în
profunzimea cãrora se aflã fibrele fasciculului piramidal.
Lateral de acestea remarcãm ºanþurile antero-laterale, iar în afara acestora cordoanele
laterale, care le continuã pe cele din
mãduvã ºi în partea lor superioarã
prezintã o proeminenþã ovoidã, numitã
oliva bulbarã, care are o înãlþime de 15
mm ºi o lãþime de 4 - 5 mm. În ºanþul
dinapoia olivei (ºanþ retroolivar) se
vãd originile aparente ale nervilor IX,
X ºi XI, iar în ºanþul situat anterior de
olivã (ºanþ preolivar) originea aparentã
a nervului XII.
Etajul pontin este limitat inferior de ºanþul bulbopontin, iar superior
de ºanþul ponto-mezencefalic. Se prezintã sub forma unei benzi de substanþã
albã, formatã din fascicule de fibre
transversale pe extremitatea superioarã
a bulbului.
Pe linia medianã remarcãm
ºanþul arterei bazilare (artera care conFig. 59. Trunchiul cerebral
tribuie la vascularizaþia encefalului,
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alãturi de artera carotidã internã). De o parte ºi de alta se vãd piramidele pontine, în profunzimea
cãrora trec fibrele fasciculului piramidal.
Lateral de piramidele pontine se aflã originea aparentã a nervului V; în afara acestuia
sunt pedunculii cerebeloºi mijlocii care fac legãtura între punte ºi cerebel.
Etajul peduncular este limitat inferior de ºanþul ponto-mezencefalic, iar superior de
chiasma opticã, ce se continuã lateral cu tracturile optice. Remarcãm la acest nivel picioarele
pedunculilor cerebrali, care sunt douã cordoane de substanþã albã divergentã cranial. În profunzimea lor trec fibrele fasciculului piramidal. În spaþiul dintre picioarele pedunculilor se gãseºte
glanda hipofizã (neurohipofiza), suspendatã de tuber cinereum prin intermediul înfundibulului.
Sub aceste formaþiuni se aflã cei doi corpi mamilari sub care se remarcã originea aparentã a
nervilor III.
Faþa dorsalã se poate vedea numai dupã îndepãrtarea cerebelului. Limitele dintre bulb,
punte ºi mezencefal sunt mai puþin evidente (fig. 60).

Fig. 60. Planºeul ventriculului IV

La acest nivel, de jos în sus, distingem: etajul bulbar, etajul fosei romboide ºi etajul peduncular, cu cei patru coliculi (doi superiori ºi doi inferiori) care formeazã lama cvadrigemina.
Etajul bulbar. În partea sa inferioarã este asemãnãtor mãduvei, iar în partea superioarã
se aflã trigonul bulbar al fosei romboide. În partea inferioarã, etajul bulbar prezintã, pe linia
medianã, ºanþul median dorsal care continuã ºanþul omonim de la nivelul mãduvei. Lateral de
acest ºanþ remarcãm fasciculul gracilis, iar în afara lui fasciculul cuneat.
Etajul fosei romboide. Fosa romboidã, aºa cum aratã ºi numele, are forma unui romb
ºi reprezintã podiºul ventriculului IV. Un ºanþ transvers care constituie axul mic al rombului

154

ANATOMIA ºI FIZIOLOGIA OMULUI

împarte fosa romboidã în trigon bulbar (inferior de acest ºanþ ºi cu vârful în jos) ºi în trigon
pontin (deasupra ºanþului transvers ºi cu vârful în sus). În vârful trigonului bulbar se aflã o lamã
de substanþã cenuºie (obex), în timp ce la vârful trigonului pontin se aflã apeductul lui Sylvius,
un canal prin care ventriculul IV comunicã cu ventriculul III. În unghiurile laterale ale fosei romboide se aflã tuberculul acustic, în profunzimea cãruia se gãsesc nucleii acustici (cohleari).
Etajul peduncular. La acest nivel remarcãm prezenþa celor patru coliculi care formeazã
lama cvadrigemina (tectum). Între cei doi coliculi superiori se aflã glanda epifizã. Coliculii
superiori sunt legaþi de corpii geniculaþi externi la care soseºte calea opticã, în timp ce coliculii
inferiori sunt legaþi de corpii geniculaþi interni la care soseºte calea acusticã. Aceste legãturi se
realizeazã prin braþul coliculului superior ºi, respectiv, inferior.
Notãm în plus cã, la nivelul tectumului, îºi are originea aparentã nervul IV. Acesta apare
sub coliculii inferiori.
STRUCTURA TRUNCHIULUI CEREBRAL
La exteriorul trunchiului cerebral se aflã substanþa albã (exceptând numai faþa dorsalã
a mezencefalului, unde se aflã substanþa cenuºie formatã din cei patru coliculi cvadrigemeni).
Substanþa cenuºie este localizatã central. Datoritã încruciºãrii fibrelor descendente (motorii) ºi
a celor ascendente (senzitive) care fragmenteazã coloanele longitudinale de substanþã cenuºie,
aceasta apare ca fiind formatã din nuclei. Substanþa cenuºie a trunchiului cerebral este formatã
din nuclei proprii ºi din nuclei echivalenþi coarnelor din mãduvã.
Trunchiul cerebral este strãbãtut de cãi ascendente ale sensibilitãþii ºi cãi descendente
ale motricitãþii.
Cãile ascendente sunt urmãtoarele:
• fasciculul spinotalamic lateral, care urcã spre talamus;
• fasciculul spinotalamic anterior, care urcã spre talamus;
• fasciculul spinocerebelos ventral (încruciºat), care strãbate toate etajele trunchiului
cerebral;
• fasciculul spinocerebelos dorsal (direct), care strãbate bulbul;
• lemniscul medial, care pleacã de la nucleii Goll ºi Burdach din bulb ºi ajunge la
talamus;
• lemniscul lateral, care pleacã de la nucleii cohleari ºi ajunge la corpii geniculaþi interni
(metatalamus);
• lemniscul trigeminal, care se formeazã din nucleul tractului spinal al trigemenului ºi
nucleul pontin al trigemenului; lemniscul trigeminal ajunge la talamus, de unde se
proiecteazã în aria somestezicã (3, 1, 2);
• fasciculul gustativ ascendent, care începe la nivelul nucleului solitar ºi urcã spre
talamus.
Cãile descendente sunt piramidale ºi extrapiramidale. Cãile piramidale, ajunse în partea
inferioarã a bulbului, se comportã diferit: 75–90% se încruciºeazã la nivelul bulbului (fasciculul
piramidal încruciºat), restul se încruciºeazã la nivel medular. În traiectul lui prin trunchiul cerebral, din fibrele fasciculului piramidal se desprind fibre corticonucleare care ajung la nucleii
motori ai nervilor cranieni. Cãile extrapiramidale, în funcþie de originea lor, strãbat toate etajele
trunchiului cerebral (fasciculul rubrospinal, nigrospinal, reticulospinal, tectospinal) sau numai
bulbul (fasciculele olivospinal ºi vestibulospinal).
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În afara cãilor ascendente ºi descendente, în trunchiul cerebral existã ºi fascicule de
asociaþie, care leagã între ei nuclei ai trunchiului cerebral sau leagã nucleii de formaþiuni suprasau subiacente.
Fasciculele de asociaþie sunt: fasciculul longitudinal medial, având în constituþia lui
mai multe tipuri de fibre, dintre care menþionãm fibrele vestibulo-nucleare ce fac legãtura între
nucleii vestibulari din bulb ºi nucleii nervilor III, IV, VI; fasciculul central al calotei, care aduce
la oliva bulbarã fibre de la talamus, nucleul roºu ºi de la corpii striaþi (talamo-olivare, rubroolivare, strio-olivare ºi palido-olivare); fasciculul longitudinal dorsal, care face legãtura între
hipotalamus ºi nucleii vegetativi din trunchiul cerebral.
Nucleii din bulb
I. Nc. echivalenþi cornului
anterior al mãduvei (nc.
motori sau de origine)
II. Nc. echivalenþi ai cornului posterior al mãduvei
(nc. senzitivi sau terminali).
La nivelul lor se aflã cel
de-al doilea neuron (deutoneuronul)
III. Nc. vegetativi parasimpatici, echivalenþi cornului
lateral al mãduvei
IV. Nc. proprii

1. Nc. ambiguu, de la care pleacã fibrele motorii ale n.
IX (glosofaringian), X (vag), XI (accesor);
2. Nc. motor al hipoglosului, de la care pleacã fibrele motorii
ale hipoglosului.
1. Nc. tractului spinal al trigemenului (V), în care se terminã
o parte din fibrele senzitive ale trigemenului;

2. Nc. vestibulari (superior, inferior, lateral ºi medial), în
care se terminã ramura vestibularã a perechii a VIII-a (n.
statoacustic);
3. Nc. tract. solitar, în care se terminã fibrele gustative ale
nervilor VII, IX, X.
1. Nucleul salivator inferior;
2. Nucleul dorsal al vagului (cardiopneumoenteric).
1. Oliva bulbarã;
2. Nc. formaþiei reticulate;
3. Nc. Goll ºi Burdach.

Nucleii din punte
I. Nc. echivalenþi cornului
anterior al mãduvei (nc.
motori sau de origine)

1. Nc. motor al trigemenului (V), în care îºi au originea fibrele
motorii ale n. trigemen;
2. Nc. motor al abducensului (VI), în care îºi au originea
fibrele motorii ale nervului VI;
3. Nc. motor al facialului (VII), în care îºi au originea fibrele
motorii ale facialului.
II. Nc. echivalenþi ai cor1. Nc. pontin al trigemenului, în care se terminã cealaltã parte
din fibrele senzitive ale trigemenului (V);
nului posterior al mãduvei
(nc. senzitivi sau terminali). 2. Nc. cohleari (ventral ºi dorsal), în care se terminã ramura
La nivelul lor se aflã cel de cohlearã a perechii a VIII-a
al doilea neuron
(n. statoacustic).
III. Nc. vegetativi parasim- 1. Nc. salivator superior;
patici, echivalenþi cornului 2. Nc. lacrimal.
lateral al mãduvei
IV. Nc. proprii
1. Nc. pontini, în care se terminã fibrele cortico-pontine ºi de
la care pleacã fibrele pontocerebeloase;
2. Nc. formaþiei reticulate.
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Nucleii din mezencefal
I. Nc. echivalenþi cornului anterior
(nc. motori sau de origine)
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1. Nc. motor al nervului oculomotor (III), în care îºi
au originea fibrele motorii ale nervului III;
2. Nc. motor al nervului IV.
1. Nc. mezencefalic al n. trigemen, în care se terminã fibrele proprioceptive ale n. trigemen.

II. Nc. echivalenþi ai cornului posterior (nc. senzitivi sau terminali).
La nivelul lor se aflã cel de-al doilea
neuron (deutoneuronul)
III. Nc. vegetativi parasimpatici,
1. Nc. autonom al nervului oculomotor (III).
echivalenþi cornului lateral al mãduvei
IV. Nc. proprii
1. Nc. roºu, care se aflã în calota mezencefalului;
2. Substanþa neagrã aflatã la limita dintre calotã ºi
picioarele pedunculilor cerebrali;
3. Nc. formaþiei reticulate.

NERVII CRANIENI
Fac parte din sistemul nervos periferic ºi sunt în numãr de 12 perechi (fig. 61). Se
deosebesc de nervii spinali prin aceea cã nu au o dispoziþie metamericã ºi nu au douã rãdãcini
(dorsalã ºi ventralã), cum au nervii spinali. În general, nervii cranieni se distribuie extremitãþii
cefalice ºi regiunii cervicale, excepþie fãcând nervul vag, care strãbate gâtul, toracele, diafragma
ºi sfârºeºte în abdomen.

Fig. 61. Nervii cranieni
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Clasificarea nervilor cranieni
Nervii I, II ºi VIII sunt senzoriali, conducând excitaþii olfactive (I), optice (II) ºi statoacustice (VIII).
Nervii III, IV, VI, XI, XII sunt pur motori.
Nervii V, VII, IX, X sunt nervi micºti.
Notãm, în plus, cã nervii III, VII, IX, X au în structura lor ºi fibre parasimpatice preganglionare, cu originea în nucleii vegetativi (parasimpatici) ai trunchiului cerebral.
Nervii cranieni
Numele
I. Nervii olfactivi
(10-20)

II. Nervul optic

Numele

Funcþia
Sunt nervi
senzoriali,
cu funcþia de
a transporta
excitaþii
olfactive.
Este un nerv
senzorial.

Funcþia

III. Nervul Nerv mooculomotor tor, are în
constituþia
lui ºi fibre
parasimpatice.

Originea realã
Sunt formaþi din înmãnunchierea mai multor axoni ai celulelor
bipolare din segmentul
posterior al mucoasei
olfactive.
Este format din axonii
celulelor multipolare
din stratul 8 al retinei care converg spre
papila opticã, unde
traverseazã coroida
ºi sclerotica pentru a
forma nervul optic.

Originea realã Originea
aparentã
Fibrele motorii În spaþiul
îºi au originea interpeîn nucleul motor duncular
al nervului ocu- delimitat
lomotor, situat între piîn mezencefal. cioarele
peduncuFibrele parasimpatice pre- lilor cereganglionare îºi brali.
au originea în
nucleul autonom al nervului
III din mezencefal.

Traiect
Strãbat orificiile lamei ciuruite a etmoidului ºi fac sinapse
cu dendritele celulelor mitrale
din bulbul olfactiv.

Nervul optic pãrãseºte orbita
prin gaura opticã ºi pãtrunde
în craniu, îndreptându-se spre
corpii geniculaþi laterali.

Traiect
De la
originea
sa aparentã se
îndreaptã spre
înainte
pãtrunzând în
orbitã
prin
fisura
orbitarã
superioarã.

Distribuþie
Fibrele motorii se distribuie la muºchii: drept
inferior, drept intern,
drept superior ºi oblic
inferior.
Fibrele parasimpatice
preganglionare plecate
din nucleul autonom al
nervului III strãbat
nervul oculomotor pe
care apoi îl pãrãsesc
îndreptându-se spre un
ganglion vegetativ
(ganglionul ciliar) unde
fac sinapsã cu fibrele
postganglionare, care
ajung la muºchiul
sfincter al pupilei
(miozã) ºi la muºchiul
ciliar.
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