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Sistemul nervos central 

Alcătuire: 

1. Encefal  Emisfere cerebrale (creier mare) 

 

 

 Cerebel (creier mic) 

 

 

 Trunchi cerebral Bulb rahidian 

  Puntea lui Varolio 

  Mezencefal 

2. Măduva spinării    

 

Protecție: triplă 

1. osoasă : cutia craniană/craniu și coloana           

vertebrală 

  

2. membranoasă : cele 3 foițe ale MENINGELUI:        dura mater  

+ hrănire       (spinale/cerebrale)                                                                    arahnoida 

     pia mater  

    

3. fluidă :lichidul CEFALORAHIDIAN 

(CEREBROSPINAL) LCR 

(protejează împotriva 

șocurilor)+ hrănire 

 

 

Organele nervoase sunt formate din SUBSTANȚĂ ALBĂ și SUBSTANȚĂ CENUȘIE 

Doar pentru tine!  

Substanța cenușie a SNC este formată din corpii neuronali, 

 iar substanța albă este formată din prelungirile neuronale, 

 în special din axonii cu teacă de mielină. 

Lichidul cefalorahidian (LCR) se află între a doua 

și a treia foiță a meningelui, dar și în interiorul 

SNC, în patru cavități din creier și într-un canal 

din interiorul măduvei spinării. 

Din punct de vedere chimic, substanța nervoasă 

din organele SNC conține 70–85% apă, restul  

fiind  reprezentat de substanță uscată, din care: 

50%  sunt lipide (grăsimi), 40% sunt proteine și 

10% sunt substanțe minerale( zinc, magneziu, calciu, sodiu, potasiu). 

 

 

Aplicație!  
Ce pericol reprezintă o dietă de slăbire cu prea puține glucide (sb.dulci: glucoza) sau cu prea puține lipide în 

perioada de creștere? Dar în perioadele de învățare intensă, cum ar fi în perioada examenelor?  
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                               Encefalul 
(1400 g) 

Amintește-ți ce știi despre encefal! 

 

Emisferele cerebrale (creierul mare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creierul în seria vertebratelor: 
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Alcătuirea externă: 

- două emisfere cerebrale reprezintă cea mai mare parte din creier  

- emisferele cerebrale sunt separate printr-un șanț interemisferic  

și sunt unite prin legături de substanță albă. 

- suprafața emisferelor cerebrale este foarte pliată sau cutată,  

datorită șanțurilor profunde și șanțurilor superficiale.  

- șanțurile profunde împart fiecare emisferă în lobii cerebrali: 

lobul FRONTAL, l.PARIETAL, l OCCIPITAL, l. TEMPORALI 

- șanțurile superficiale împart lobii cerebrali în giri sau 

       circumvoluțiuni cerebrale 

 

 

Doar pentru tine! 

Datorită șanțurilor și circumvoluțiunilor, suprafața creierului mare crește foarte mult, având aproximativ 2200 

cm2 , din care 1/3 este vizibilă, iar 2/3 sunt în pereții șanțurilor. La alte vertebrate creierul mare este mai puțin 

dezvoltat.  

Fiecare emisferă conţine în interior cavități pline cu lichid cefalorahidian, numite ventriculi cerebrali. 

Scoarța cerebrală are o grosime de 2–4 mm și conține aproximativ 16–18 miliarde de neuroni. 

 

Alcătuirea internă: 

- Substanța cenușie formează la exterior  scoarța cerebrală  

                                       (cortex cerebral),  

(dar este prezentă și în interior,  sub forma unor nuclei= 

                                      CORPI STRIAȚI)  

Zonele din scoarța cerebrală se numesc  arii corticale. 

 

- Substanța albă se află în interiorul EC 

 

(este constituită din fibre nervoase care conectează între ele emisferele sau 

 regiunidin aceeași emisferă, precum și din fibre nervoase care vin de la  

măduvă (ascendente) sau pleacă spre măduvă (descendente).) 

 

Cerebelul  (creierul mic) 
- localizat în partea posterioară a creierului, fiind acoperit 

 în mare parte de emisferele cerebrale. 

 El este conectat cu trunchiul cerebral. 

Alcătuirea externă  

- format două părți voluminoase, numite emisfere cerebeloase  

- porțiune mediană, care unește cele două emisfere, numită 

vermis 

- suprafața cerebelului este brăzdată de numeroase 

șanțuri paralele cu diferite adâncimi. 

Alcătuirea internă 
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- Substanța cenușie este dispusă la exterior sub formă de scoarță cerebeloasă, dar și la 

                                                                            interior, sub formă de nuclei cerebeloși. 

- Substanța albă este dispusă în interiorul cerebelului, între scoarță și nuclei. 

Aplicație!  
Știind că 10% din masa creierului este reprezentată de creierul mic, calculează masa cerebelului uman. 
https://www.youtube.com/watch?v=zqQ6iKw5DjY- secțiune encefal 

 

Diencefalul   (creier intermediar) 
- situat la baza creierului mare, fiind alcătuit din câteva structuri nervoase, 

cum ar fi talamusul și hipotalamusul, formate din mai mulți  

nuclei de substanță cenușie 
Talamusul  

- structura cea mai voluminoasă a diencefalului.  

- rol de transmitere a impulsurilor care vin de la piele, 

mușchi și organele interne, prin căile senzitive ale măduvei spinării 

și trunchiului cerebral, către scoarța cerebrală.  

 

 

Talamusul influențează formarea senzațiilor la nivelul scoarței cerebrale.  

Deasemenea, are rol în mecanismele care asigură menținerea atenției, 

a stării de activitate a scoarței cerebrale în timpul perioadei de veghe și rol în învățare. 

 

Hipotalamusul 

- situat sub talamus și este supranumit creierul vegetativ. 

Are conexiuni importante cu glanda hipofiză.  

Îndeplinește roluri esențiale în reglarea funcțiilor organelor internesau vegetative, precum:  

• menținerea temperaturii corpului în jurul valorii de 36,5C; 

• reglarea aportului de alimente prin centrii foamei și sațietății; 

• controlul secrețiilor glandelor endocrine prin intermediul glandei hipofize; 

• reglarea cantității de apă sau hidratării organismului prin centrul setei; 

• asigură ritmicitatea și alternanța somnului și a stării de veghe în decursul unei zile. 

https://www.youtube.com/watch?v=GlSGd3C5qZc- MS 

Trunchiul cerebral  
 

-  localizat inferior de creierul mare, anterior de cerebel și superior de măduva 

spinării. 

Alcătuirea externă  

Este format din trei etaje: BULB, PUNTE, MEZENCEFAL  

conectate prin fibre nervoase cu celelalte componente ale creierului. 

Alcătuirea internă 

- Substanța cenușie este dispusă în interior- nuclei  

- Substanța albă este dispusă la exteriorul și între nucleii de substanță cenușie.  
 

 

 toxinele produse de virusuri sau bacterii declanșează febra, deoarece afectează funcția de termoreglare a 
hipotalamusului?  

 stomacul gol secretă un hormon numit grelină, care stimulează centrul foamei? 

 celulele adipoase eliberează leptina, cu rol în producerea senzației de sațietate?  
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 hipotalamusul secretă ocitocină (hormonul iubirii), cu rol și în dezvoltarea atașamentului mamei față de copii? 

 dezvoltarea inteligenței implică fibre nervoase lungi din ambele emisfere, care realizează conexiuni sinaptice 
între regiuni cât mai îndepărtate ale creierului? 

 centrul vorbirii și al scrisului se dezvoltă pe aceeași emisferă, stângă, la dreptaci? 

 copiii pot învăța foarte ușor o a doua limbă încă de la vârsta de 3 ani? 

 calculele matematice dezvoltă memoria de lucru și implicit lobul frontal al creierului? 

 memoria afectivă sau emoțională asigură reținerea amintirilor din copilărie? 
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