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PREFATA 

Revista medicală „Spitalul“ mi-a făcut ondrea să&mi csră o 
prefaţă pentru cartea Domnului Doctor Boicescu „Centri! Ner- 
voși“, lecțiuni.făcute la Facultatea de Medicină, culese şi pu- 
blicate de studenţii, auditori şi elevi ai Domnului Boicescu. 

Fără ca să cunosc valdrea lucrărei ce eram chemat să pre- 
zint publicului medical, am acceptat imediat, fără nici o ezita- 
țiune; am acceptat fiind că este datoria nostră să colaborăm 
cu toţi acei cari, tineri, lucreză; fiind că trebue să susţinem 
si să încurajăm, la noi în țară, ori şi ce tentativă stiințifică. 

O carte ştiinţifică, la noi, unde hu există nici un mediu ştiin- 
țific, o carte care nu e o traducțiune, dar care reprezintă o 
lucrare gândită şi profesată de un român, este un lucru nou, 

un eveniment fericit şi în acelas timp un semn bun. 

Zic un semn bun, câci ştim, cu toţii, că pentru ştinţa româ- 
nă, totă speranța este în cei tineri şi în gererațiunele medicale 
viitore. Studenţii cari au publicat aceste lecţiuni, au făcut un 
act demn de laudă şi care dă confienţă în viitor. 

Am citit cartea şi mă simt fericit că pot să vorbesc de dânsa. 
Acest tratat de „Centrii Nervoși“ să pote numera între publica- 
țiunile cele mai bune asupra sistemului nervos. 
Expunerea e limpede şi precisă; descriptiunile sunt simple, 

logice, sistematice; figurile sehematice, compuse de Dr. Boi- 
cescu, sunt de un mare ajutor. Să vede că profesorul a ştiut să 
înțelegă subiectul ce predă, şi că'1 posedă în tote amănunţimele 
sale. 

Ca să diminue ariditatea descrierilor anatomice, şi tot odată 
să fixeze mai bine unele detalii de o importanță mai generală, 
Profesorul a intrat în considerațiuni fiziologice, a adunat fapte 
patologice, destinate a pune în relief diferite punte ale istoriei



centrilor nervoşi. Cartea acesta nu reprezintă numai un studiu 
de anatomie descriptivă; ea a fost concepută întrun mod mult 
mai larg. Anatomia e complectată, fecondată de considerațiuni 
practici, de vederi generale. Totă anatomia ar trebui să fie 
scrisă cum sunt scrisă „Centrii nervoși“ a D-rului Boicescu. Pe 
lângă acesta, Dr. Boicescu sa arătat ca un experimentator 
abil în cercetările originale ce le a făcut asupra circulaţiunei 
Hncefalului. 

Cu tote acestea cartea nu e cu totul ireprosabilă. Regret ab- . 
senţa a două capitole care au fost numai indicate, schiţate în 
studiul de faţă. Voi să vorbesc de embriologia şi de anatomia 
comparată a centrilor nervoşi. 

Studiul desvoltărei organelor, intreprins în seara animală, 
arată că cu cât ne apropiem de om, cu atât organele să perfec- 
țion6ză şi în acelaş timp să complică. Acestă complicare pro- 
gresivă nu să vede în nici un organ mai bine ca în centrii ner- 
voşi. O revistă generală a diferitelor tipuri în seria animală 
ar fi permis cititorilor să urmeze transformarea organelor şi 

" să treacă cu încetul si fără mare sforțare, de la forma cea mai 
simplă la dispozițiunea centrilor omulni atât do greu de în- 
țeles. Studiul detaliat al desvoltărei embriologice aduce ace- 
leaşi servicii; şi la embrion ca la animalul inferior centrii 
sunt la început simpli ; şi la embrion poţi urma, cu cât organis- 
mul înainteză în desvoltarea sa, complicaţia centrilor nervoși. 

Insă, cu tote aceste lipse, usre de reparat într'o_ viitore 
editie, cartea d-rului Boicescu remâne un op ştiinţific, care va 
aduce cele mai mari servicii, nu numai studenților, care încep 
cu studiul anatomiei, dar chiar şi acelora, mai bătrâni, care ar 
vroi să să pună în curentul ştiinţei. 

Assaky.



PREFAȚA EDIŢIUNEI | 
—— 

Lecţiunile de faţă, asupra centrilor nervoşi nu sunt de 
cât rezumatul aprope a tot cea cea apărut până acum 
asupra creerului. Ast-fel Sappey, Cruveilhier, Hirsehfeld, 
Charcot, Broca, Ferrier, Luys, Fort, Mathias Duval etc. 
aii servit dupe necesitate Domnului Doctor Boicescu, în 
espunerea lecțiunilor Domniei-sale.--In cea-ce privesce fi- 
gurile din acestă, lucrare, ele sunt în mare parte luate 
din atlazul de anatomie al lui Hirschfeld, cele-lalte figuri 
sunt împrumutate din operile autorilor mai sus citați. 

Sau făcut încercări de către Domnul Doctor Boicescu, 
la spitalul de Copii, pentru a putea face să se desineze 
după creeri naturali diferite tăeturi. Dificultăţile ânsă de a 
putea avea desene exacte după piesele originale şi lipsa 
de 6meni speciali în acest fel de operaţiune, ai făcut pe 
Domnul Doctor Boicescu sa renunţe la ork-ce fel de în- 
treprindere, în sensul acesta. 

1882, Octombre. 

 



PREFAȚA EDIȚIUNEI II= 
———— 

Sunt 3 ană de când, revista „Spitalul“ a scos în bro- 
şuri cursul ce d. dr. Boicescu, în calitate de Pro- 
sector al facultăţi de medicină, la făcut studenților 
asupra Anatomie centrilor nervoși ; curs, ce deja se 
publicase cu supliment. al revistei. 

Importanţa studiului, precum şi modul magistral 
cu care d. Boicescu a ştiut să-l exxpue, au contribuit 
că prima ediție a cursului d-sale să se Sfâir şească; 
întrun timp relativ forte scurt ; lucru, ce de altmin- 
/relea se întâmplă, fărte rar publicaţiunelor sciinţi- 
fice, de felul acesteia. 

Incurajaţi de acest succes şi de numerosele cereri 
ce mi să făceaii, am cdutat să corespundem unei ne- 
cesități simţite şi să aducem un serviciu real, maă 
cu seamă studenţilor, întreprinzend o nouă publi- 
care a acestui important curs. 

Pe de altă parte, d. dr. Boicescu care a bine-voit 
să cedeze dreptul de editare şi ori-ce beneficii, revis- 
lei „Spitalul“, a revezut în întreg cursul d-sale si la 
Dus în curentul lucrărilor celor mai recente ale ne- 
brologiei ; ast-fel că, faţă cu progresele imense ce a 
făcul studiul sistemului nervos în. ultimul imp, A 
cestă edițiune nu va fi reproducliunea fidelă a celeă 
deja sfăârşite ci cu, totul modificată, şi adăogită de către 
autor, după cele mai nuoă publicațiuni asupra Cen- 
trilor nervoși. — Pigurile, care erau destul de nume-
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rose în prima publicare a cursului, sunt şi ele ina- 
vuțite prin adăogire de nuoi clhişeură. 

In faţa acestor îmbunătăţiri, Comitetul de redac- 
- fie al „Spitalului“ nu se îndoeşte un singur moment 
că noa ediliune va fi tot asa de bine primită ca şi 
cea d'ânidă şi că publicul medical se va grăbi al 
încuraja în întreprinderea sa. 

Terminând, ne simtim datoră a multumi d-lui dr. 
Boicescu, pentru buna-voinlă ce a avut de a ne ceda 
dreptul de editură. | 

1887, Septembrie. 

Comitetul de redacţie al revistei, 

„SPITALUL” 

  

 



INTRODUCTIUNE 

Centrii nervoși în scara zoologică. 
— — 

Il. 

Encefalul omului se deosebeşte de encefalul celor lalte 
animale, pe de o parte, prin dezvoltarea considerabilă a 
emisferilor sale cerebrale, iar pe de alta, prin numărul în- 
semnai al circumvoluţiunilor cari acoperă, acest centru 
nervos. - 

De şi mamiferele ai emisferele lor cerebrale brăzdate 
cu numerdse circumvoluţiuni, totuşi creerul lor este maj 
puţin perfect şi în acelaşi timp frte puţin complicat, în 
raport cu al omului, ” 

Mai mult încă, cu cât descindem cu studiul centrilor 
nervoşi în seria vertebratelor cu atâta dobândim convin- 
gerea, că, encefalul scade ca volum, în raport cu corpul, şi 
perde din complicaţiunea părţilor sale constitutive. 

Există animale ale căror emisfere să găsesc acoperite 
cu circumvoluțiuni destul de pronunţate. Astfel sunt de 
exemplu maimuţele, carnivorele, proboscidienele, cetacei, etc. 
Mai mult încă, circumvoluţiunile pot să existe sau să lip- 
sescă la animalele aceluiași ordin de mamifere, după 
cum acestea, vor avea o talie mai mare sau din contra 
mai mică. Putem cita ca exemplu creerul Cangurilor de 
talie mare, comparat cu al Cangurilor de talie mică. 

Toţi cundştem serviciile mari, ce a adus creerul de 
maimuțe fisiologiei experimentale şi anatomiei. Creerul de



maimuţă s6mână forte mult cu creerul uman, este însă, 

mult mai puţin complicat de cât el, şi aci e însemnatul 

serviciu ce prezentă. Ei ai servit la numerâsele expe- 

rienţe cari au elucidat un însemnat număr de chestiuni, 

rămase mult timp ne rezolvate. 

Dar mărimea, creerului şi numărul circumvoluţiunelor la 
om, nu constituesc singurele diferinţe, dacă îl comparăm 
cu aceleaşi elemente în seria, vertebratelor; remâne un 
alti punct forte important, mai presus de cât aceste date, 
cu tote că în sine nu este de cât expresiunea lor, voesce 
să înţeleg gradul de inteligență cu care este înzestrat; fie 
care animal. 

In adevăr, inteligenţa descreşte treptat în seria anima- 
lelor, cu cât sistemul nervos central şi în particular ere- 
erul, prezentâză un grad mai mic de complicaţiuni şi de 
perfecţiune. | 

Pe de altă parte vedem pe la diferite vertebrate, 
părţi sau organe din centrele nervose, dobândind desvol- 
tări considerabile în raport cu rolul insemnat, ce ele jâcă 
in viaţă fie cărui animal, fie ca instinct, fie ca aptitudini 
intelectuale, fie ca particularităţi ale felului lor de vieţuire. 

Dintre tâte vertebratele, Amfioxul este animalul al cărui 
creer prezentă, cea mai slabă desvoltare. De altmintre- 
lea, el este şi cel mai inferior, sub tote raporturile, 
printre animalele acestei diviziuni. 

Cu cât ne coborăm în seria animalelor vertebrate, cu 
atâta importanţa, sistemului nervos descreşte. Cu tote a- 
cestea nu trebue să perdem din vedere, că el și păstreză 
aceuşi dispoziliune generală, de la cele întăi speţe până 
la cele mai depe urmă. | 

Ast-fel sistemul nervos la, vertebrate este tot-dauna 
compus din encefal şi măduvă, ca parte centrală, şi 
închis întrun canal protector cranio-rahidien. Din el 
iau naştere nervi vieţei de relaţiune, prin doua, rădăcini, 
una anteridră, motrice, altă posteridră, sensitivă,. Că, sis-
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temul nervos este aşezat, totdauna d'asupra tubului 
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maimuţă s6mână f6rte mult cu creerul uman, este însă 
mult mai puţin complicat de cât el, și aci e însemnatul 

serviciu ce prezentă. Ei ai servit la numerosele expe- 
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rămase mult timp ne rezolvate. 

Dar mărimea creerului şi numărul circumvoluţiunelor la 
om, nu constituesc singurele diferințe, dacă îl comparăm 

cu aceleaşi elemente în seria vertebratelor; remâne un 
alt punct forte important, mai presus de cât aceste date, 

cu t6te că în sine nu este de cât expresiunea lor, voesc 

să înțeleg gradul de inteligență cu care este înzestrat fie 

care animal. 

In adevăr, inteligenţa descreşte treptat în seria anima- 
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In forma bilaterală. a artropodelor găsim, în cazurile 

cele mai simple, un ganglion nervos, cu pereche sai fără 

pereche, așezat la partea anteridră a corpului, deasupra 

esofagului (ganglionul supra esofagian sau gunglionul cere- 
broid). Din acest ganglion pornesc, în mod simetric, 

firişore nervâse, cari să duc în diferite direcţiuni ale cor- 
pului. La animalele mai superidre vedem că, pe lângă 

acest ganglion, să mai adaogă un mel nervos în ' jurul 

esofagului. Când corpul animalului este inelat, atunci, pe 

lângă ganglionul cerebroid să mai adaogă un lanţ nervos 
abdominal, fie sub formă de simplu cordon, fie sub formă 
de lant ganglionar. 

In ceea ce priveşte forma radiată a Radiarelor, avem de 
observat că, organele nervose centrale să repetă în fie care 
din razele ce compun animalul. Aceste organe sunt reunite 
printro comisură, ce înconjură esofagul şi care prezentă 
ganglioni nervoşi din distanţă în distanţa. 

II. 

In ceea ce să rapârtă la măduva spinării, ea nu există 

de cât numai la animalele supăridre, la vertebrate. 

Animalele fără vertebre nu posedă nici un fel de prelun- 

gire rahidienă, care să împlinâscă caracterele următâre : 

să pornescă, din creeri și să fie situată de asupra canalului 

digestiv ;— cu alte cuvinte să fie comparabilă cu măduva 

spinărei de la animalele superidre. 

II. 

Animalele vertebrate au două feluri de sisteme nerv6se: 
unul este pus în serviciul vieței de relaţiune, cel-lalt, în 
serviciul ieței de mutrițiune. Ambele însă sunt strins 
legate între dânsele; mai mult încă, cel de al doilea 'şi 

trage originele sale de la cel dântâiu. 

Sistemul nervos al vieţei de relaţiune are ca centru de 
acţiune creerul şi măduva spinării, —de aci şi numele de    
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sistem encefalo-medular. Din acesta. pornesc nervi simţurilor 

speciale, nervi sensibililăței generale și nervii miscarilor vo-: 
luntare. | 

Sistemul nervos al vieţei de nutriţiune consistă întrun sir 
de ganglione mervose, numite ale marelui simpatic, aşezate 

pe părţile laterale ale sistemului encefalo-medular, de care 

şi depinde. | 
Din acest al doilea sistem saii mai bine din ganglioni 

săi, pornesc fire nervose care, prin modul distribuirilor 

în organe sau pe organe, dau naştere la plexi nervosi ai 

marelui simpatie. Prin funcțiunile sale, acest sistem n'are 

nică uă influenţă asupra fenomenelor supuse voinţei. — Im- 
periul său să mărginesce asupra a tot ce priveşte viaţa 

organică a animalului, adică asupra circulaţiunei, diges- 

tiunei, respiraţiunei şi funcţiunei organelor genitale. 
- Sistemul nervos simpatic nu există de cât la animalele 

vertebrate. El nu pare să existe la cele fără vertebre”). 

*) Cu tâte acestea după Claus Q. Artropodele superiore şi Hirudineele 

posedă un sistem simpatic sai visceral. (Vezi Claus, Traits de Zoologie 

1884 a Il-a edit. francesă. (pag. 61 şi 616).) 

Aceste din urmă posedă în adevăr firiş6re nerv6se care pornesc de la creeri, 

pentru organele digestiunei,—ele însă corespund şi să ăsâmănă mai mult 

cu nervi pneumogastrici de la animalele superidre, de cât cu nervi sim- 

patici speciali pentru nevertebrate.



CENTRI NERVOSI 

GENERALITĂȚI 
Inţelegem prin Centri Hervoși, sai centri de inervaţiune, 

partea aceea a sistemului nervos din care nervii “ŞI iau 
origina lor. | 

Ast-fel Encefalul, Măduva, spinărei şi Bulbul, sunt niște 
centri nervoși. Aceşti centri sunt închişi întrun fel de 
cutie os6să numită cavitatea, cranio-vertebrală S6U cranto- 
rahidiană. — Intre păreţii acestei cavităţi şi centrii ner- - 
Voşi, găsim fre învelisuri sii cămeşi, care "i îmbracă de 
din afară înăuntru, în ordinea următore : 

1. Dura-mater, membrană fibrosă Şi forte rezistentă. 
2. Aracnoida, membrană serdsă, forte subțire şi trans- 

parentă. 

3. Pia-mater, membrană aplicată imediat pe centrii ner- 
voşi şi având o structură celulo-vasculară în nivelul cree- 
rului şi fbro-vasculară pe Suprafaţa măduvei. 

Centrii nervoşi sunt constituiți din o masă mai mult 
sau mai puţin consistentă numită substanță nervosă. 

In ac6stă substanţă, distingem doă porțiuni: una ce- 
nugie, formată mai cu samă din celule nervose — acesta este 
Dariea activă, Şi cea maj importantă a sistemului nervos, 
pentru că reuniunea, acestor: celule dă nascere focarelor 
de inervaţiune— cea d'a doua este albă şi formată din 
tubi sai fibre nervose şi constitue partea pasivă, fiind-că 
ea, servesce a, uni celulele între ele Şi a transmite ordinele
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de dinăuntru în afară, sati a purta, impresiunele ce merg în sens invers. 
Inţelegem prin Ancefal, tâtă masa nervosă conținută în cavitatea craniană.—El este constituit din următârele 

părți : 
1. Creerul s6ii Cerebrul, porţiunea, cea mai însemnată, aşezat la partea superidră, a axului cerebro-spinal ; 
2. Cerebelul sâii Creerul cel mic, aşezat la partea pos- teridră, sub cel precedent ; 
3. Protuberanţa anulară, situată, la partea inferidră şi mediană a creerului, înaintea cerebelului 

„4. Bulbul rahidian, continuându-se în jos cu măduva 
spinărei, în sus cu protuberanța, anulară. 
Vom începe prin studiul creerului, 

Idee generală asupra desvoltărei axului 
celebro-spinal. 

Cel dintăii vestigii, care prevesteşte apariţiunea, axului cerebro-spinal, este acea ce Baer a numit linia primitivă, linie care să observă de la început, în oul fecundat Şi pe cale de desvoltare. Cand elementele derivate din segmen- taţiunea, gălbenuşului aii format cele trei foițe *) ale blas- todermului, — foiţa externă, se deprimă, uşor pentru a forma, un sgheab sei șanț longitudinal. 
Acest şgheab prezintă pe marginile sale câte o lamă, care '] adânceşte şi mai mult. Lamele să desvoltă puţin câte puţin Şi încep a să apropia una, de alta pe linia mediană, până ce în fine ajung a să uni. Cu chipul acesta, să formeză, un adevărat canal (tubul encefalo-medular), care la partea sa inferidră şi posteriGră rămâne mai întăiti des- Chis. Acâstă disposiţiune ânsă, la om şi la mamifere este transitorie, pe când la paseri rămâne statornică Şi să nu- meşte sinul romboidal. 
PI 

") Poiţa cornâsa, foita, vasculo-musculară şi foița mucâsă.
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La acest canal sai tub encefalo-medular destingem 
două porţiuni: | 

1). Canalul ăncepe mai întâit prin a să încovoea la par- 
tea sa anteridră şi a să umfla în acelaş timp. 

In partea umflată apar forte repede trei vezicule : una 
anteridră, una medie şi: alta posteridră. 

Vezicula anteridră, sâii cerebrală să divide şi ea, în două, 
porțiuni : una anteridră şi alta, posteridră. Cea antericră 
să, bilobeză la răndul săii şi dă naştere emisferelor cerebrale 
cu ventriculile lor respective. Cea posteridră dă naştere 

„părței de mijloc. a creerului şi ventriculului al treilea, 
Vezicula medie, nu se divide de loe ; ea dă naştere părţilor 

cari compun istmul encefalului şi acheductului lui Sylvius. 
Vezicula posteridră, se împarte în două pentru a da naş- 

tere cerebelului în sus, bulbului în jos şi cavităţei ven- 
triculului al patrulea între aceste două organe. 

Vedem prin urmare că, regiunea anteridră, sati cefalică, 
a canalului . encefalo-medular, încercă, schimbări morfolo- 
gice forte importante. 

   Fig. 5 
: Desvoltarea, sistemului central nervos.*) 

1. Encefatul unui embrion de pasăre după patru zile de incubaţiune ; vezut în faţă, 
2. Encefalul unui embrion e pasere mai în vrăstă, divizat pe linia me- diană. Faţa internă de la jumătatea, drâptă. 
I. prima veziculă encetalică, 2, a doa vezicula, encefalică. 3, a treia ve- ziculă encefalică. a, porţiunea (veziculei a treia) formată, principalmente de pia mater, şi care va deveni pânza coroidienă inferidră, b, porţiune a veziculei a treia care va forma, cerebelul, €, Vezicula cerebrală (emisfer şi corp calos, cu o mare portiune din boltă). d, rudiment al infundibulului. TI. regiune de unde isvorâşte nervul optic (dupe Reichert). 
PI 

*) Din Cruveilhier. Trait6 dWAnatomie descriptive. Tome troisiăme pag. 343 (a cincea ediţie).
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Să trecem la porţiunea sa posteriGră, sait medulară. 

2). Ac6stă porţiune înc6rcă modificări mai mult de na- 

tură, istologică. Canalul medular începe prin a “şi căptuşi 

interiorul săii cu un strat de epitehiu cilindric, iar pe din 

afară prin a să îmbrăca cu un strat de substanţă cenușie. 

Din acâstă substanţă să vor forma cornele anteridre şi 

posteridre ale măduvei. Jur împrejurul stratului de sub- 

stanţă cenuşie să dezvoltă treptat uă substanță albă din 

care vor eşi cord6nele măduvei, fie care în mod separat. 

Acâstă autonomie & dezvoltări lor, o vom regăsi mai târ- 

ziu în lesiunile- anatomo-patologice, de care ele sunt atinse 

în mod individual. 

In substanţa albă vedem ivindu-să succesiv zonele ru- 

_ diculare anteridre, zonele radiculare posteridre, fasciculele 

piramidale, fasciculele lui Tirck şi în fine fasciculele lui 

Goll. 

4 CREERUL. 

Creerul este partea cea mai importantă din masa en- 

cefalului. — Acestă importanţă trebue considerată nu nu- 

mai din puntul de vedere al dimensiunilor sale asupra 

restului encefalului. dar şi din punctul de vedere al func- 

ţiunilor înalte, cu care acestă porţiune a centrilor nervoşi 

este înzestrată. 

Forma. Creerul are forma unui segment de ovoid, cu 

estremitatea, cea gr6să înapoi şi cu cea îngustă, înainte, 

păstrând cu alte cuvinte forma cutiei os6se, în care el 

este ţinut. Acâstă formă vari6ză câte odată în urma unor 

presiuni, ce a putut să încerce cutia os6să, mai cu s6mă 

în primii ani, de unde conchidem că acâsta din urmă are 

_o mare putere asupra formei şi dezvoltărei centrilor nervoși.
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Vom considera, ca, şi Galien, totalitatea cerebrului divi- 
zată în duoi creeri sa, duoă emisfere, unul drept şi altul 
stâng. *) 

In ceea ce priveşte simetria celor doi creeri sei emi- 
sfere, trebue să recunGştem că în general ele sunt "aprope 
egale şi simetrice. Emisferul stâng cântăresce cu 4—5 
grame mai mult de cât cel drept. Bichat, care susținea 
că un om eu o inteligenţă ordinară trebueşte să posedă 
un creer simetric, a probat contrariul chiar prin al lu 
însuşi; de Gre-ce la mortei se găsi un emisfer atrofiat, în 
raport cu cel-alt. 

De aci conchidem că lipsa, de simetrie, de sigur nu im- 
pinsă prea departe, nare nici o influență asupra ageri- 
mei facultăţilor intelectuale. . 

Cu tote acestea, Cruveilhier (tatăl) spune că a observat 
la creerii cător-va idioţi, scizura, interemisferică deviată 
la drepta saii la stânga. 

Volumul creerului şi în special volumul emisferelor ce- 
rebrale (scoțând nucleii din centrul acestor emisfere) este 
constant mai mare în specia umană. | 

Greutatea medie a lui este 1250 grame, dupe alţi 1400 
grame. 

Atât volumul cât şi greutatea varicză la om dupe etate, 
după sex, după gradul de inteligenţă, şi după profesiune ; 
după starea de sănătate s6t de bslă Şi în fine după rase: 

1. La făt şi la copii noi născuţi, creerul este propor- 
ţional mai voluminos şi mai greii de cât la adult. 

  

*) Galien admiţănă doi creezi, avea multă dreptate, şi el'și explica di- 
viziunea, acâsta prin aceea că, tuncţiunile cerebrale sunt mai asigurate în 
esercițiul lor prin doi creeri în loc de unul In zilele nostre chiar întăl- 
nim cazuri care pledeză în favârea ideilor lui Galien. — Ast-fel vom găsi 
câte o dată la necropsie un emisfer cerebral complect ramolit (vezi obser- 
vațiunrea publicată în jurnalul sciinţilor medicale No. 10. anul 1879) Și cu 
tote acestea persâna în cestiune să bucura de intregimea, facultăţilor sale 
intelectuale, sai vom da peste emiplegi la cari, prin autopsie, vom găsi 
un emisfer atrofiat şi cu tâte acestea pacientul în timpul vieţei lui să nu. 
dea nici un semn intelectual de o astfel de leziune.
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2. La bătrâni, atât pondera sa, cât şi dimensiunile în- 

cep să, descrâscă, şi golul rămas între craniu şi cerebru 

este ocupat de lichidul cefalo-rahidian, în mod trepţat. 

3. La bărbat, greutatea absolută a creerului şi volu- 

mul săi, este mai mare de cât la femeie. 

4. Creerul ar fi mai voluminos şi mai grei la pers6- 
nele cari ai posedat uă, inteligenţă mai dezvoltată sau 

cari aii avut profesiuni mai mult intelectuale de cât ma- 

nuale. 

Greutatea creerului lui Gambetta şi mai cu s6mă a cree- 

rului lui Broca ne adevereşte puţin aceste idei, de dre-ce 

ambii, şi mai cu s6mă cel din urmă, avea dreptul la cel 

puţin 1800 grame. 
Ast-fel găsim că : cerebrul lui | 

Byron a cântărit 2238 grame. 

Cromwell ,„ 2229 - 

Cuvier 1829: » 

Broca „1500 - 
Gambetta  „ 1241 - 

Sappey să îndoeşte de ezactitatea cu care a fost de- 

terminată. greutatea, la cei d'întâiă doi creeri, pe când 

pentru cea de a treia o crede nepărtinită. 

5. Volurmul şi greutatea creerului scade la Gmenii cari 

aii fost. slăbiţi de o lungă maladie, de unde şi facultă- 

ţile intelectuale devin mai obtuze. 

86, Dintre rase, cea mai favorizată este cea germanică; 

pe a doua trâptă găsim rasa n6gră și în fine pe un ni- 

vel mai inferior vine rasa australiană. 

Densitatea. După Muschenbroock greutatea . specifică a 

creerului să are cătră aceea a apei precum 1030 să are 

către 1000. Este de remarcat că acâstă densitate scade 

forte mult la pers6nele înaintate în vrâstă şi la cei ce aii 

zăcut un timp îndelungat. 

Volumul, greutatea, şi densitatea creerului sai mai bine 

a substanței pur nervâse (celula şi tubul), nu pot fi con-
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sciincios evaluate atat timp cât nu să va, lua în consi- 
deraţiune un nou elemenţ, de care până acuma nu s'a 
ținut nici o samă. Voese să înţeleg țesutul conjunctiv, care, 
trebue să recunscem, ocupă un loc destul de insemnat 
în substanța, cerebrală, fiind că el este cimentul care ser- 
veşte să lipâscă între dânsele elementele proprii ale sub- 
stanței cerebrale, adică tubul şi celula. 

Cantitatea, acestui ţesut în centri nervoşi ar putea 
până la un punct re-care să ne explice pentru ce, duoi 
creeri care ai aparţinut la persâne cu totul diferite prin 
gradul lor de inteligență, nu se deosebesc întru nimic prin 
0 inspecţiune ori cât de minuţi6să am face-o numai la 
esteriorul lor, sai şi chiar prin cântărirea lor. 

Galien esplică lesne diferitele grade de inteligenţă, fiind 
că el 'şi închipuia că ele depind de calitatea substanţei 
cerebrale. 

In ceea, ce priveşte densitatea, creerului ar trebui să ne 
gandim încă şi la un alt element, adică la cantitatea de 
grăsime care pote să infiltre celulele sale nervâse. 

ESTERIORUL CREERULUI 

Idee generală asupra circumvoluţiunilor, scizurilor 
și lobilor. 

Creerul, am zis că, este o masă de formă ovoidă. Ea, 
este acoperită de mai multe şire proeminente, oblungi, nu- 
mite gii, meandri, procesus enteroidei, cute şi în fine cir- 
cumvoluțiuni. Acestea, sunt separate unele de altele prin 
nişte şanţuri s6u adâncături ce se numese scizuri, amfrac- 
tuozităţi seu silone. 

Aceste circumvoluţiuni în primele luni ale vieţei fetale 
nu exista, — exteriorul creerului semâna atunci cu acela 
al Gre căror animale lisencefale. De abia câtre a 5-a lună a 
vieţei fetale încep a apare cute cerebrale pe mantaua emis-
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ferejor, cute provenite din cauza ghemuirei s6i sbârcirei 

acestei mantale, care la început era întinsă şi netedă. 

Adâncimea acestor scizuri trebue luată, în seri6să con. 

sideraţiune, fiind-câ ea ne dă uă idee mai ezactă de întin- 
derea suprafeței creerului, şi prin urmare de întinderea 

stratului cenuşii din circumvoluţiuni, care este partea 
activă de la periferia creerului. 

Acest din urmă strat, prin întinderea lui cea mare, tre- 

bue să joace un rol: însemnat asupra dezvoltărei facultă. 

ţilor intelectuale ale omului. 

Desmoulins a îrivederat că, suprafaţa, creerului uman 
întrece cu mult pe aceea a creerilor ori-cărui alt animal; 

şi acâsta numai din cauza adân:imei scizurilor pe care le 
prezintă, creerul nostru. 

Ori-ce scisură sâu silon trebue să limite o circumvolu- 

ţiune. La o circumvoluţiune distingem : 
O bază aderentă de substanţa centrală a creerului ; o 

margine liberă, rotundă, şi prezentând un şanţ format de 
vasele care şerpuesc pe acâstă margine; dou feţe late- 

rale, convexe, separate de fețele laterale ale circumvolu- 

ţiunilor vezine printr'o foiţă îndoită din pia-mater. 

Adâncimea coprinsă între două circumvoluţiuni se pote 

împărţi în două etaje: unul superior, triangular, ocupat 

de venele superficiale şi de licidul sub aracnoidian; altul 

inferior, în care se găsesc arterele. 

Grosimea şi înălţimea circumvoluţiunilor variază după 
indivizi, după sexe și după fiă-care circumvoluţiune luată 
în parte. Astfel o circumvoluţiune pote să prezinte din 

distanţă, în distanţă porţiuni mai desvoltate, sau din con- 

tra mai restrânse. 

Cruveilhier dă circumvoluţiunilor o înălțime de 15—25 
m.m., pe cănd Sappey le atribue o ridicare de 16—18m.m. 

indoiturile (circumvoluţiunile) masei cerebrale sunt dato- 

rite resistenţei păreţilor cranieni, pe care o întimpină sub- 
stana, creerului” și fibrele radiate ale pedonculelor în des- 
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voltarea lor. Acest fapt a fost învederat în timpii din 
urmă, căci mai înainte se credea că ele eraii rezultatul 
distribuţiunei vaselor în interiorul masei cerebrale. 

Astăzi se consideră ca punt de plecare al acestor giri, 
circumvoluţiunea. situată înprejurul corpului Cal0s, 'gyrus 
fornicatus. Vom vedea mai tărzii că acestă circumvolu. . 
ţiune plecă din nivelul spaţiului ciuruit anterior. | 

Numărul acestor circumvoluţiuni şi inflexiunile pe care 
ele le prezintă —apoi direcţiunea, lor, care de o cam dată 
sa părut mai mult un capricii al modului lor de forma- 
ţiune, diferind întrun mod deosebit, la, fie-care individ — 
a făcut pe predecesorii localizaţiunelor cerebrale să con.-. 
sidere sistematizarea, studiului suprafeței creerului, ca un 
adevărat dedal. 

Anatomiştii din zilele nostre trebuiră, să recurgă, cu , 
drept cuvănt, la un creer mai puţin complicat de cât al 
omului, dar care să prezinte o schiţă, în mic, a creeru- 
lui uman. 

In adevăr aceştia, ca să potă înlesni cunoscinţa supra, 
feţei cerebrului, recurseră la creerul unui animal aşezat 
pe o scară inferiră omului, dar fârte apropiat de el. 

Prima, încercare a făcut'o Leuret; el însă avu nenoro- 
cirea de a lua drept punct de plecare, sau mai bine drept 
tip, creerul de vulpe, a cărei conformaţiune nu se apro- 
pie de loc de aceea a creerului omenesc. Din cercetările 
sale deduse idea falșă, că circumvoluţiunele proprii ale o- 
mului trebuesc să fie cele laterale, posteridre şi interne, 
de Gre-ce la vulpe, ele sunt în acestă parte mai inpor- 
tante şi mai dezvoltate de cât în regiunele anteridre. 

Foville nu fu mai fericit de căt Leuret, căci din cerce- 
tările lui ajunse la concluziunea, că cerebrul omului nu 
se asemănă cu al celor alte animale, precum nu să pâte 
compara nici părţile constituente ale corpului omului c 
ale deosebitelor animale. | 

Gratiolet, al cărui nume va remânea neperitor, înțelese



10 - CENTRII NERVOŞI 
  

că acest schema, atât de necesar pentru studiul creerului, 

nu'l putea da de cât animalul cel mai apropiat de om, 

adică maimuța —- In adevăr, el găsi pe creerul aceștui a- 

nimal, circumvoluţiunile şi scizurele de prima ordine, care 

intră în planul general al acestui organ, aşa în cât, acest 

savant, ajunse la apreciaţiunea drâptă că, atât creerul o- 

mului cât şi al maimuţei nu sunt de cât unul şi acelaşi, 
mai complicat la om şi mai simplificat la maimuță. 

Spre a ne convinge de acest adevăr, n'avem de cât 

să privim şi să comparăm aceste două desemnuri, (fig. 

9 şi 10) reprezintând creerul lui Pithecus Innuus (singe 

Magot) şial omului. Asemănarea este atât de mare în cât 

suntem fără voie siliţi a admite că, cel d'ântâi, nu e de 

cât prima fază a creerului, nastru. 

Observăm mai întăi pe figura 1 trei scizuri mai in- 

semnate: cea anteridră, (B) este scizura lui Rolando; ea se 

coboră după marginea superidră, a emisferului ; a doua, (M) 

este scizura luă Sylvius luând nascere după marginea in- 

feridră, şi îndreptându-se în sus şi indărăt; cea, de a treia, 

„cea mai dupe urmă, este scizura perpendiculară esternă, (1) 

mult mai aparentă, pe creerul maimuţei de cât pe al o- 

mului. | 

Intre scizura lui Sylvius şi scizura perpendiculară es- 

ternă, găsim o altă numită scizura paralzlă (L). 

Pe porţiunea de creere situată la partea anteridră a 

scizurei lui Rolando, observăm încă câte-va mici scizuri 

dintre cari, una cam paralelă cu scizura, rolardică şi alte 
două forte puţin vizibile, având o direcţiune antero-poste- 
rigră. Ele servesc a, ne da prima idee de circumvoluţiu- 
nile ce se află pe acâstă porţiune a creerului de maimuţă, 

Cele trei scizuri principale divid creerul în lobi următori. 

1. Lobul frontal, situat înaintea scizurei lui Rolando.
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2. Lobul parietal, coprins între scizura lui Rolando şi 
scizura perpendiculară externă. | 

3. Lobul cccipital, aşezat la spatele scizurei perpendi- 
culare externe. 

4. Lobul sfenoidal, situat la, partea anteridră a lobului 
occipital şi de desuptul celui parietal. 

Dacă vom inspecta și cele lalte feţe ale emisferelor 
maimuţei, vom găsi tot aceiași: simplificare şi claritate. 

Din numărul mic al scizurilor, pe cari le găsim pe 
creerul de maimuţă, rezultă, inevitabil că şi numărul cit- 
cumvoluţiunilor să fie de asemenea mic, de 6re-ce scizu- 
rile limit6ză circumvoluţiunile; dar, tocmai acestă penurie, 
face ca cerebrul maimuţei să fie mai simplificat de cât al 
omului, şi prin urmare mai lesne de studiat. El ne dă 
părţile esenţiale, adică scizurile şi circumvoluțiunile de prima, 
ordine, rămâne dar a grupa înprejurul acestora, circum- 
voluţiunele şi scizurile de a doua şi chiar de a treia 
ordine. 

Ast-fel, tot pe creerul de maimuţă, la partea anteridră, 
a scizurei lui Rolando, găsim desemnându-se Gircumvoluţi- 
unea frontală ascendentă, pe când la partea ei posteridră, 
vedem circumvoluţiunea parietală ascendentă. — Amândouă, 
aceste circumvoluţiuni sunt paralele cu scizura lui Ro- 
lando, etc. etc. | 

Prefer a trece de a dreptul la studiul suprafeţei cree- 
rului uman, fără a mai continua cu acela al maimuţei, 
fimd încredinţat că nu vom întâmpina vr'o dificultate. 

Am văzut care este forma ereerului uman ; scim de 
asemenea, că el este compus din două jumătăţi, una dreptă 
şi alta stângă, numite emisfere, separate printrun şanţ 
forte adânc cunoscut sub numele de scizura inter-emis- 
ferică. Aceste două emisfere nu sunt însă separate în totă 
întinderea ; lor ele sunt unite la partea lor inferioră, şi 
medie printr'o punte albă, numită corpul calos. Vom ve-
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dea mai târziu că sunt şi alte părţi de comunicaţiune 
între emisferele cerebrale, însă mai puţin intinse de cât 

corpul calos. , 
Dacă, vom lua emisferele cerebrale unite, atunci avem 

de considerat : uă, faţă, superidră convexă, separată în două, 
părți egale prin scizura, inter-emisferică, şi o faţă inferidră, 

mai mult sai mai puţin plană; — considerate însă separat, 

vom avea de studiat la fie-care emisfer : 

1.—0 faţă esternă convexă, în raport cu păreţii cra- 

Tlului. Ă 
2.—0 faţă internă plană, în raport cu falcia s6i cosa 

creerului. 

3.—0 faţă inferidră, prezintând o despicătură (numită 
scizura lui Sylvius) așezată la unirea treimei anteridre 

(lobul anterior) cu cele două treimi posteridre (lobul sfeno- 

occipital). 

Vom studia pe rând fie-care din aceste feţe, şi în urmă 
vom trece la studiul părţilor centrale ale creerului. 

FAȚA EXTERNA 

Lobi, circumvoluţiuni, scizuri și Jobuli. 

Pe faţa externă a, emisferului cerebral distingem patru 
lobi, ca şi pe creerul de maimuţă. 

Aceştia sunt, aşezaţi în modul următor, începând de 

dinainte înapoi: | 

l. Zobul frontal, care ocupă tâtă regiunea frontală a 

cavităţei craniene şi puţin din regiunea sa parietală. El 
este limitat înainte şi în sus, de estremitatea anteridră şi 
de marginea superidră a emisferului; — indărăt, prin scizura 

lui Rolando ;—în jos, prin scisura lui Sylvius. 

2. Lobul parietal, corespunzând feţei interne a osului 

parietal; limitat înainte prin scizura lui Rolando; — îndă-   ru Pa
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Schema, localieaţiunelor corticale.— Faţa, externă a emisferului stâng.*) 

  

1. Scizura lui Sylvius. 

2. Şanţu lui Rolando. 
3. Scizura, interparietală. 
4. Scizura paralelă, 
5. Scizura perpendiculară externă. 
F,. 
Fo. 
Fa. 

- Fa. 

Pa. 

Ps. 
Pi. 

Ta, 

Ta. 

Te, 
O. 
Oe. 
Oe. 

prima cireumvol. frontală. 

a doua circumvol. frontală, 

a treia circumvol. frontală. 
circumvol. frontală ascendentă. 
circumvol. parietală ascendentă, 
Lobulul parietal superior. 
Lobulul parietal inferior,—lobulut cutei curbe. 
prima circumvol. temporală. 

a doua circumvol. temporală. 

a treia, circumvol temporală. 

prima circumvol. occipitală, 
a doua cireumvol, occipitală. 
a treia circumvol. occipitală. 

IL. Afasia motrice (tipul Bouillaud-Broca). 
II. Centrul fetei. 
TII. 
IV. 

A grafia. 

Centrul braţului, 
V. Centrul gambei. 

VI. Surditatea verbală. 

VII. Cecitatea verbală. 
VIII. Mişcările ochilor, facialul superior ? 
IX. Emianopsia. 

  

*) Din Ch. Fer. Traits d'Anatomie Mâdicale du systăme nerveux..
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răt prin scizura perpendiculară externă, prelungită însă 

în jos. In ceea ce priveşte limita sa inferidră, ea este 

formată de scizura lui Sylvius şi de continuațiunea ei 

printr'uă liniă închipuită, îndreptată îndărăt. Limita su- 

peridră a acestui lob este stabilită de marginea, cores- 

pondentă a emisferului. 

Din cele ce vedem, lobul parietal are uă formă aprope 

pătrată. 

3. Lobul occipital, neregulat şi mic, se află aşezat în 

adâncătura occipitală superidră. El e deosebit de părţile ante- 

„_ridre prin scizura, perpendiculară, externă şi de prelungi- 

rea sa, trasă în jos. 

Prin partea sa posteriră formeză extremitatea opo- 

sită lobului frontal. | 

4. Lobul sfeno-temporal, este culcat în etajul medii 
pe părțile lui laterale. Limitat în sus şi înainte prin sci- 

zura, lui Sylvius;, — îndărăt, prin scizura perpendiculară 

externă şi linia ei de prelungire; în jos, prin marginea in- 

feridră a emisferului. Forma sa e alongită, cu diametru 

oblic de sus în jos şi dinapoii înainte. 
Să vedem acum circumvoluţiunile care le găsim pe fie- 

care din aceşti lobi. 
„în lobul frontal numărăm patru căreanavolațiun : una, 

ascendentă şi trei antero-posteridre. 
A. — Circumooluţiunea, frontală ascendentă, formeză, buza 

anteridră, a scizurei lui Rolando. Ea, se îndrepteză de jos 

în sus şi îndărăt. 
La partea, sea inferidră, formeză un cârlig de desuptul 

scizurei lui Rolando, prin care se continuă cu circumvo- 

luţiunea parietală-ascendentă. La partea sa superidră dă 

naştere unui alt cârlig, spre a se continua iarăşi cu pa- 
rietala-ascendentă, însă pe faţa internă a emisferului unde 

formeză lobul paracentral. Câte odată, se observă înaintea,
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acestei circumvoluţiuni o  scizură paralelă, puţin pro- 
fundă. 

De la partea anteridră a circumvoluţiunei frontale as- 
cedente se vede plecând circumvoluţiunile postero-ante- 
riGre, numite încă (considerate de sus în jos) întăia, a 
doua, şi a treia circumvoluţiune frontală. Estremitatea, pos- 
teridra, a fie-căreia, din aceste circumvoluţiuni poartă nu- 
mele de picior. 

B. — Prima circumvoluţiune frontală, este aşezată pe 
limita superidră, a lobului. Ea se încovâe pe estremitatea 
lui anteridră, pentru a se continua la faţa, inferidră a e- 
misferului cu circumvoluţiunea, olfactivă, internă, numită 
girus rectus. 

C. A doua circumvoluțiune frontală, mai neregulată de 
cât precedenta; -- în traiectul săii, o urmează, pe acesta în 
mod aproape paralel, şi se perde pe faţa inferidră a, 10- 
bului frontal, înaintea, figurei cruciforme, pe care o vom 
vedea mai târziii. 

Intre prima şi secunda circumvoluţiune frontală, găsim 
un şanţ puţin profund, numit scizura frontălă superidră. 
Aceasta, e adesea întreruptă prin nişte mici punți scurte 
şi slab proeminente, cari, fiind-că servesc a uni circumvo- 
luţiunile, li s'aii dat numele de cute sai circumvoluțiuni de 
trecere. 

Vom găsi şi în alte părţi aceste cute, cari, în treacăt 
fie zis, contribuese prin prezenţa, lor a masca, conturul 
circumvoluţiunilor şi ale face prin urmare mai confuze. 
_D. A treia circumvoluțiune frontală si circumvoluţiunea, 
lui Broca. este separată de precedenta prin sanțul frontal 
inferior. Piciorul sai estremitatea sa, posteriră, descrie 
0 ansă, numită cuta sprânceană (Gratiolet). Această ansă, 
cunoscută încă şi sub numele de ansa lui Broca, îmbră- 
țişează ramura cea scurtă sai anteridră a scizurei. lui 
Sylvius. Estremitatea anteridră a acestei circumvoluţiuni 
este mai puţin pronunţată de cât cea posterioară.
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Pe circumvoluţiunea lui Broca observăm două mici şen- 
tulețe, care se dirijează de jos în sus, pornind amândouă 
din scizura lui Sylvius. 

Primul şenţuleţ saii cel anterior, puţin oblic îndarăt, 
pârtă numele de ramura anteridră. (Pe figura 2, acest 
şenţuleţ este situat la stânga literei N). 

Al doilea şănţuleţ sau cel posterior, aprope vertical, — 
portă numele de ramura posteridră. (Pe figura 2 este în 
dreâpta literei N). 

Prin urmare în circumvoluţiunea lui Broca distingem, 
începând de la partea sa posteridră, adică de la inser- 
țiunea, sa, pe estremitatea inferiâră a frontalei ascendente, 

„următorele părţi : 
1) Uă porţiune ascendentă, situată la spatele ramurei 

verticale a scizuri lui Sylvius. 
2) Uă porţiune medie oo para în formă de V şi co- 

prinsă între cele două ramuri ale scizurei lui Sylvius. 
Acâstă porţiune representată pe figura 2 prin litera, N, s'a 
numit cap, şi se pare că este cu atât mai dezvoltată cu 
cât creerul provine de la un om care a fost mai vorbi- 
tor. Ast-fel este cazul creerului lui Gambetta, *) la care 
circumvoluţiunea, lui Broca, în acâstă parte care ne ocupă, 
prezintă o dezvoltare deosebită. 

O porţiune anteridră, aşezată înaintea ramurei ante- 
riGre a scizurei lui Sylvius, continuându-se cu lobul 
orbitar. 

In lobul parietal găsim trei circumvoluţiuni, una ascen- 
dentă şi două antero-posteridre. Intre aceste două din 
urmă, vedem scizura interparietală, care le separă. 

A. Circumvoluţiunea parietală ascendentă, numită incă şi 
girus centralis posterior, spre a o deosebi de circumvo- 

„luţiunea, frontală ascendentă sii girus centralis anterior, 
este situată la marginea anterioară, a lobului parietal Și 

  

9) Vedi Le Progr6s Medical No. 30, 24 Iulie 1836 pag. 615.
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formză buza posteridră a scizurei lui Rolando — aşa, 
că aceste circumvoluţiuni dau nascere unui fel de paranteză, 
în care se află scizura numită mai sus. Marginea, poste- 
riSră a circumvoluţiunei parietale ascendente dă naşcere 
celor alte două, circumvoluţiuni, superioară si înferioară, 
care se dirig îndărăt spre scizura perpendiculară, esternă. 

B. Circumvoluţiunea parietală superioară, numită, încă şi 
lobul parietal superior, formează marginea superioară a, 
lobului parietal. Piciorul său, adică estremitatea, anterioară, 
să confundă cu circumvoluţiunea parietal; ascendentă, şi 
coprinde o bună parte a centrului motor care prezidă 
la mișcările membrului inferior. 

0. Circumvoluţiunea, parietală inferioară, cunoscută, încă, 
şi sub numele de lobul cutel-curbe, este aşezată de desup- 
tul precedentei. Ea e foarte ondulată şi descrie două anse: 
cea anterioară, îmbrăţişează estremitatea posterioară a 
scizurei lui Sylvius, —iar cea posterioară constitue cuta curbă 
Şi îmbrăţişează estremitatea, postero-superioară, a scizurei 
paralele, pe care o vom vedea mai tărziu pe lobul sfeno- 
temporal. 

Atât circumvoluţiunea, parietală inferiGra, cât şi cea su- 
peridră, să continuă îndărăt cu lobul occipital prin circum- 
voluțiuni de trecere, cari fac la Om, ca, scizura perpendi- 
culară, esternă, să nu fiă aşa de vizibilă, precum să observă 
pe creerul de maimuţă. | 

In lobul temporo-sfenoidal găsim trei circumvoluţiuni, 
cari enumerate de sus în jos, sunt următorele : 

A. — Prima, circumvoluţiune sfeno-temporală, formează, 
buza inferidră a scizurei lui Sylvius Şi limita superioară 
a stizurei paralele, care se află de desuptul acestei circum- 
voluţiuni. Prin estremitatea, sa anteridră să continuă cu 
a doua circumvoluţiune temporo sfenoidală, pe căt timp 
prin estremitatea, sa posterisră se continuă cu ansa -ante- PPR . . „ALO T ridră a lobului cutei-curbe. „Ste i 
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B.— A doua circumvoluțiune sfeno-temporală, este sepa- 

rată de precedentă prin scizura paralelă. Ea se dirij6ză 

indărăt şi în sus, unde se confundă cu ansa posteridră a 

lobulului cutei curbe. 

C.—A treia circumvoluțiune sfeno-temporulă, aşezată, de 

desuptul precedentei, de care e separată printr'un şanţ ne 
însemnat, puţin adânc şi întrerupt. Acâsiă circumvolu- 

ţiune formâză marginea inferidră a lohului sfeno-tempo- 
ral, şi se confundă îndărăt cu circumvoluţiunea occipitală, 

inferioră, : | 

In lobul occipital observăm trei circumvoluţiuni, sepa- 

rate prin două scizuri şerpuinde, descriind nişce curbe cu 

concavitatea în jos şi înainte. 
A. — Prima circumvoluţiune occipitală saii circumvoluiunea 

occipitală superidră, formează, limita superidră a acestui lob 

şi se continuă înainte printr'o cută de trecere, aşezată 

în fundul scizurei perpendiculare esterne. 

B. — Secunda sai media circumvolutiune occipitală, se 
ccnfunăă înainte cu estremitatea posteridră a ansei, nu- 

mită cuta-curbă. 

C.—A treia ciroumvoluțiune oceipitală, cea mai inferidră, 

se continuă înainte cu circumvoluţiunea temporo-sfenoi- 

dală infevioră. Ea e întreruptă prin câte-va, mici depresiuni. 

Tote aceste detalii erau absolut necesare, ca să le cu- 

n6scem, de 6re-ce, numai cu chipul acesta, putem să li- 

mităm topograficeşte — în un mod precis şi sigur — emoragiele 

sau or-ce alte leziuni, găsite în diferitele regiuni ale su- 

prafeței creerului. — Aceste noţiuni sunt şi mai importante 

din punctul de vedere al localizaţiunelor cerebrale.
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- GENTRII MOTORI DE PE FAȚA EXTERNA *) 
«din cercetarile lui Yerrier) 

Cei mai importanţi centri motori se găsesc grupa” 
împrejurul scizurei lui Rolando. — Patru din ei sunţ aşezaţi 

Localizaţiunele motrice rezumând experiențele lui Ferrier asupra, maimu- 
țelor **) (după de Boyer). 

  

Fig. 7. 

1) Membrul posterior înaintează ca pentru a merge, 
2) Mişcări complexe ale c6psei, ale gambei şi piciorulur. 
3) Mişcări ale codei asociate cu acelea ale centrului 2, 
4) Retracţiune cu abducţiune a braţului opus (marele dorsal). 
5) Extensiune înainte a mânei şi brațului opus; a, d, c, d, mișcări ind viduale şi combinate ale degetelor şi pumnului, terminându-se prin închi -derea pumnului. 
6) Supinaţiune şi flexiune a antebraţului (mâna să duce spre guri). 7). Zigomatici râdică unghiul gurei: 
8) Ridicarea aripei nasului şi a buzei superidrâ (mişcare de apărare prin canin). 

” 9) Deschiderea gurei cu întinderea, limbei în afară, 
10) Acsiaş miscare 'a gurei, dar cu scurtarea, limbej. 
11) Retracţiunea unghiului opus al gurei. 
12) Ochii sunt deschişi, pupila dilatată, ochii şi capul dirijeaţi în iatura, opusă. 

13) Ochii să îndreptează în latura opusă cu deviaţiune în sus. 13) Aceiaş "mişcare, afară numai că ochi) să îndreptează în jos (aceste două mișcări sunt însoţite de contracţiune pupilară). 
14) Urechia opusă să ridică, capul şi ochii se întore în latura opusă (pu pilele fârte dilatate). ! 
15) Torsiunea buzelor şi a narinei din aceiaş lature, 

  

*) Lecţiunea, [I, 
") din Ch. Fâr6. :
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la partea antericră a acestei scizuri, alţi trei sunt dise- 

minaţi pe suprafaţa, emisferului, îndărătul scizurei rolan- 

dice. Iată aceşti centri : 

10. — Centrul limbagiuluă articulat, conrespunde piciorului 

circumvoluţiunei a treia frontală sati circumvoluţiunei lui 

Broca, (cuta-sprincenă, Gratiolet.) | 

90, — Centrul de mişcare ai, buzelor, aşezat pe exire- 

mitatea posterioră sai pe piciorul circumvoluţiunei a doua 

(media) frontală. 

30. — Centrul mişcărilor capului şi gâtului, conrespunzănd 

extremităţei posteridre sai piciorului cireumvoluţiunei 

frontale superidre. 

Oreer de câne. Localizaţiuni sensoriale.*) 

A. Sfera vizuală. LA. median ar fi cen- 

urul cecităţi psihice (primul memoriu al lui 

Munk) — B. sfera auditivă. — OC. regiunea 

membrului posterior. — D. regiunea mem- 

brului anterior. — E. regiunea capului. — E. 

regiunea ochilor. —G. regiunea urechilor. —: 

H, regiunea gâtului. 

sAcâstă figură esie extrasă din scrierea 

lui Munk şi veprodusă de Duret în Progre-- 

-sul medical din 1879). 

  

40, — Centrul pentru mişcările membrului superior, situat 

la partea, superidră a scizurei lui Rolando, pe cele două 

circumvoluţiuni, frontala şi parietala ascendentă. 

50, — Centrul mişcărilor membrului inferior, aşezat la 

extremitatea anteridră a circumvoluţiunei parietale supe- 

  

*) din Ch. Fer6,



CREERUL 21 

ridre, cuprinzănd şi o parte din extremitatea superidră, 
a parietalei ascendente. 

69, — Centrul pentru mişcările ochilor, situat pe cuta- 
curbă a lobulului cu acelaş nume. 

70. — Centrul pentru mişcările urechei externe (nesigur) 
aşezat pe partea anteridră a primei circumvoluţiuni tem- 
poro-sfenoidale. 

Ori-ce leziune situată în nivelul acestor centri, va da, 
nascere la turburări din partea organelor, cari sunt puse 
sub influenţa, lor. 

Vom vedea mai tărziii importanţa colosală, pe care o 
au aceşti centri în determinaţiunea simptomelor, numite 
emiplegii, convulsiuni sau epilepsii parţiale. 

"Mi rămăne să adaug câte-va cuvinte asupra scizu- 
vei luă Rolando, pentru a termina studiul feţei externe 
a emisterelor. 

Acestă, scizură numită şi sulcus centralis, este singura 
care încrucişază faţa externă a emisferului, fără a, fi între- 
ruptă. Ea să întinde de la scizura lui Sylvius şi puţin de 
asupra punctului de bifurcaţiune al acestei scizuri (de 
care este separată prin cârligul inferior cunoscut deja). 
Aşezată între frontala şi parietala ascendentă, scizura lui 
Rolando, să dirijază în sus şi îndărăt, spre marginea 
supericră a emisferului și să termină la o mică distanţă 
(cărkgul superior) îndărăt de partea medie a acesteia. 

Puntul terminal al acestei scizuri nu să găseste tot 
dauna în nivelul marginei superidre a emisferului, fiind că 
el trece pe faţa internă a lui, spre a să termina în mij- 
locul lobului para-central, (pe care "1 vom găsi când vom 
face studiul feţei interne.) 

Scizura, care ne ocupă, să apropie cu atât mai mult de 
linia verticală, cu cât ne depărtăm de specia umană, şi 
oblicitatea ce o vedem pe creerul nostru, nu să pote ex- 
plica, de cât. prin desvoltarea cea mare pe care o ia lo-
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bul frontal, împingănd astfel circumvoluţiunele şi lobii si- 
tuaţi la, spatele lui. 

In fine, nu trebue să uităm, că scizura lui Rolando, se- 

pară în mod forte lămurit lobul frontal de cel parietal 

şi că e cuprinsă în paranteza formată, de circumvoluţiunile: 

ascendente cu cârligele lor. 

FAȚA INTERNA 
= — 

Lobi, circumvoluţiuni, scizuri și lobuli. 
ze, 

Pe faţa internă a emisferului cerebral distingem lobit 
următori : 

10 Lobul frontal compus din două circumvoluţiuni : su- 

peridră, şi inferidră : 

a) Prima circumvoluţiune frontală sau cea superidră. 

Acesta nu este de cât circumvoluţiunea frontală superi- 
Gră, pe care am sgăsit'o pe faţa externă, cu deosebire 

că aci este mai lungă şi nui vedem de cât fața sa in- 

ternă. — Ea să termină îndărăt prin o porţiune mai um- 
flată care conrespunde lobului paracentral. Înainte, ea des- 

crie o curbă cu concavitatea posteridră, care îmbucă 

circumvoluţiunea, aşezată de desuptul ei sau frontala in- 
feridră, 

Prin extremitatea sa posteridră circumvoluţiunea, care 

ne ocupă, trece pe teritoriul feţei interne a lobului pari- 

etal, descris pe faţa externă. La partea, inferidră a ei distin- 
gem un şanţ dinţat sau festonat, numit sşanţul calozo-mar- 
ginal. El serveşte a separa cele două circumvoluţiuni 
frontale interne, avănd forma unui S orizontal (6). 

Prin concavitatea sa, care priveşte îndărăt, inbrățişeză, 

circumvoluţiunea corpului calos ; iară prin aceea care 
priveşte înainte, limiteză lobulul paracentral şi 7] separă
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„de cel pătrat. In fine acest şanţ să termină prin extremi. 
tatea sa de sus, just la partea, posteridră a circumvolu- 
ţiunei parietale ascendente, pe care am văzut'o că să 
continuă, puţin pe fața internă, spre a concura la forma. 
țiunea lobulului paracentral. 

20 Lobulul parcentral. Acest lobul, dupe cum să pote vedea, 
şi din figură, este o mică regiune ovalară, formată după 
cum am avut ocaziune a o spune, prin extremităţile supe- 
ridre a celor două circumvoluţiuni, parietala şi frontala ascen- 
dentă. Pe marginea; superidră a acestui lobul vedem, 0 mică 
inciziune verticală, care nu este altceva qe cât termina- 
ţiunea scizurei lui Rolando. | 

  

Explicaţiune.- Figura 9 reprezintă” fața externă a, creerului de maimuţă, (Pitecus Innuus). (După Broca şi Gromier). : Părţile următâre (în No. de 7), cari sunt dungite perpendicular servese a ne da o idee, mai mult sati mai puţin exactă, de situaţiunea, şi întin- derea centrelor pentru mişcările voluntare. Ast-fel : - 
C. Centrul pentru mişcările voluntare ale membrului anterior, E. F. Centrul pentru mişcările voluntare ale membrului inferior. T. Centrul pentru mişcările de rotaţiune ale capului Şi gâtului. R. Centru pentru mişcările muşehilor feţei. 
P. Centrul pentru mişcările limbei (mazxilarelor). 
G. Centrui pentru unele mişcări ale ochilor (acest centru are Gre-care influenţă şi asupra vederel). 
N. Centrul pentru mişcările; urechei? (în raport şi cu auzirea). 
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Centrele motorii, menţionate pe extremitatea superi. 
oră a celor două circumvoluţiuni ascendente, să întind şi 
asupra acestui lobul, aşa că trebue să scim încă de acum 
că el reprezintă o regiune motrice. 

b). 4 doua circumvoluţiune frontală, sau cea inferidră, 
numită încă -gyrus fornicatus (circumvoluţiunea crestată) 
Şi circumvoluţiunea corpului calos, axe o formă de arc cu 
concavitatea în jos. Ea încongidră corpul calos, începând 
chiar de desuptul genunchiului şi ciocului acestui corp, 
să ridică pe faţa lui superidră, de care e separată prin- 
tro mică cavitate “numită sinul corpului calos, înbracă 

B. Scizura lui Rolando:; la spatele ei găsini circumvoluțiunea par ietală, 
ascendentă, (A). 

M. Scizura lui Sylvius. 

I. Scizura perpendiculară-externă.. 
L. Scizura paralelă, (între acestă scizură şi precedentă, găsim circumvo- 

luţiunea D, numită circumvoluțiunea marginală. înferidră, fiindcă serveste 
a mărgini în jos, scizura lui Sylvius). 

Intre scizura perpendiculară externă şi scizura paralelă, să află o cir 
cumvoluţiune K, numită cufa-turbă, 

S. Șanțul curb frontal, care pe creerul omului este înlocuit prin un şanţ 
” parale) cu scizura lui Rolanâo. 

O. Partea inferidră a, acestui şanţ. 
între scizura lui Rolando şi ganţul paralel găsim circumvoluțiunea fron- 

tală ascendentă, care pe creerul maimuței este puțin desemnată. La partea 
anteridră a acestia găsim următârele circumvoluțiuni sau cute: 

1. Circ 4mvoluțiunea, frontală. super idră. 

2. Circumvoluţiumea frontaid medie. 
La partea inferiGră a liniei R,—2, se află circumvoluţiunea frontală, înfe- 

ridră,. 

Q. Lobul orbitar. 

H. Lobul occipital. ” 

Totă partea situată înaintea gcizurei lui Rolando (B) formâză 20bul frontal 
Partea situată între scizura lui Rolando şi scizura perpendiculară externă 

constitue lobul parietal. 

Partea de creere aşezată de desubtul scizurei lui Sylvius (M) şi a lobului 
occipital (EH) pârtă numele de lobul sfenoidal. 

Aceste părți le găsim şi la creerul omului, după cum vedem 1a figura 2? 
Zonele dungite, cari ne ati servit pentru a ne arăta locul ce ocupă fie-care 
centru motor, trebuesc şterse, pentru ca suprafaţa creerului să remâie 
şi mai clară.
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spleniul. trece de desuptul lui şi să confundă cu circum- 
voluţiunea ipocampului. Cătră terțul său posterior, cireum- 
voluţiunea corpului calos, să confundă cu partea inferidră, 
a lobului pătrat. 

Lobulul pătrat. Acest lobul, cu o formă pătrată, este 
situat la spatele lobului paracentral, deasupra lui gyrus 
fornicatus şi înaintea lobului numit cuneus, de undei s'a 
şi dat numele de lobul praecuneus. . 

El corespunde cu faţa internă a lobului parietal, cu- 
noscut deja, pe care sprea-l complecta, ar trebui să'i mai 
adăogăm jumătatea posteridră a lobulului paracentral. 

Acest lobul (|. pătrat) să compune din două cirumvo- 
luţiuni verticale, dintre care cea antericră este mai bine 
desemnată, pe când cea posteridră pare a fi divizată în 
alte două mai mici. 

La partea posteridră a lobulului patrat, găsim un altul 
având forma unui cuiu, 'ceea ce a făcut să i să dea nu- 
mele de îobulul cuneus. | 

Acest lobul să mai numesce şi occi, “a, fiindcă conres- 
punde lobului cu acest nume de pe faţa externă. Limi- 
tele sale sunt următorele : 

Inainte este separat de lobulul patrat prin scizura per- 
pendiculară internă (mai mult oblică) care este continua- 
ţiunea scizurei perpendiculare externe. 

Pe faţa internă însă, acestă scizură e mult mai apa- 
rentă şi lungă, căci ea să întinde până de desuptul sple- 
niului corpului calos, de care e separată prin girul for- 
nicat. — Indărăt, este limitat de scizura, orizontală sau a 
ipocampilor, numită, încă şi scizura calcarină. — De unde 
acest nume de scizură a ipocampilor ?— Denominaţiunea 
acâsta, e născută din Supoziţiunea că, dacă o vom pre- 
lungi sai înfige în emisferul cerebral, ea ar trece în ven- 
triculele laterale, printre cei duoi ipocampi, pe care “i 
vom studia mai târziu, şi adică: marele ipocamp (cornul 
lui Amon) şi micul ipocamp (pintenele lui Morand). Văr-
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ful lobulului cuneus este cuprins în unghiul ascuţit care 
rezultă din întâlnirea extremităților anteridre a scizurilor 

care '] limiteză. 

  

Fig. 10. . 

Esplicaţiune.— Figura 10, reprezintă fața externă a emisferului uman drept 
(în mod semi-schematic), 

C. Scizura lui Rolando, mărginită în jos prin o punte sati cărlig ce ser- 
veşte a uni extremităţile inferisre ale circumvolutiunilor A şi B. 

M. Scizura lui Syvius, limitată de circumvoluțiunile N, G. H. 
L. Scizura paralelă, limitată de cireumvoluţiunele H. F. 1. 
E. Scizura inter-parietală, împrejmuită de cireumvoluţiunele B. D.G. F. 
J. Scizura perpendiculară externă, forte puţin aparentă la om, pe câna 

la maimuţă din contra este fărte pronunțată, 

A. Circumsoluțiunea frontală ascendentă, din care plecă următârele 3 
circumvoluțiuri, dirigindu-se înainte şi în jos; 

P. Circumnoluţiunea frontală, superidră. 
O. Circumvoluţiunea, frontală, medie. 
N. Circumovoluțiunea frontnlă, inferidră (circumvoluțiuneazlui Broca). 

B. Circumvolutiunea, parietală ascendeniă, din cae plecă următorele 2 
circumvoluțiuni, dirigindu-să înapoi : | 

D. Circumovoluliunea parietală superioră, sai lobuiul parietal, 
G. P. Circumovoluțiunea parietală inferioră sati; lobulul cutei-curbe. — Lit. F 

reprezintă chiar cuta-curbă. 

H. Circumvoluţiunea, temporală, superidră,. 
Î. Circumvol. temporală medie, separată de precedenta prin scizura paralelă. 

- K. Circumvoluțiunea temporală inferigră separată de precedenta prin o 
scizură des întreruptă şi puţin adâncă, ”



o _ CREERUL. 
27 

5. Dedesubtul lui cuneus, găsim o parte din lobul occi- 
Bital, şi în plus găsim şi lobul sfenoidal. 

Circumvoluţiunile situate pe aceşti duoi lobi, aparţin 
atât feţei interne cât; şi celei infericre a emisferului, de 
aceea ne reservăm dreptul de a le descrie o dată cu acestă 
din urmă faţă. 

Din cele expuse vedem, că pe faţa internă a emisfe- 
rului, găsim aceiaşi 'lobi ca şi pe faţa externă, cu deose- 
birea, acesta însă, că nu au o întindere egală şi aceiaş. 
formă pe ambele feţe. 

  

Fig 11. 

Esplicaţiune. — Figura 11, reprezintă, fala internă a emisferului uman 
drept. - 

1. Corpul calos. 
B. Circumvoluțiunea, corpului calos sau gyrus formicatus. 
N. Circumvolutiunea, ipocampului. 
0. Circumvoluțiunea, cornului lui Ammon. 
Aceste trei cireumvoluţiuni (B. N. 0.) se continuă; ele încongidră cor- 

pul calos. 

5. D'asupra acestui număr vedem o porțiune dinţată numită corpul go: 
donat, sai fascia dentată,. 

2. Parte din cavitatea ventriculelor laterale, 
3. Faţa internă, a stratului optic drept. 
4. Porţiune din pedonculul cerebral drept. 

x
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Astfel lobul frontal după faţa internă are diametrul 
său antero-posterior mai lung de cât cel după faţa ex- 

ternă, pe când cest alt întrece pe cel dintăiii în sensul 

vertical. . a 
Lobul parietal, după faţa internă, (|. patrat) este mai 

puţin întins de cât cel estern, din cauză că lobul frontal 
intern “i-a luat o parte din teritoriul său. 

Lobul occipital, după faţa externă, corespunde lobulului 

cuneus. 

Acest din urmă este mai mic de cât reprezintantul său 

pe faţa, externă, "din cauză că scizura calcarină “i răpeşte 
partea sa postero-inferidră, spre a o da lobului aşezat de 

desubt, care din cauza acesta se şi numeşce lobul occi- 
pito-sfenoidal (occipito- temporal). 

Acest din urmă corespunde lobului sfeno-temporal după 

faţa externă, mărit însă pe faţa internă prin totă partea 
occipitală, situată de desubtul scizurei calcarine. 

A, 0. Faţa internă a primei circumroluțiuni frontale. 

D. E. Lobulul paracentral. 

Intre circumvoluţiunea A CO şi lobulul paracentral situate la partea su 
peridră, şi între circurivoluțiunea corpului calos (B) așezată dedesubt, 

vedem un şanţ, având forma uni co. Acest şant pârtă numele de scizura 

caloso-marginală, şi să termină pe marginea superi6ră a emisferului, în ni- 
velul lit. G. 

F. Extremitatea superidră a scizurei iui Rolando. 

H. Lobulul patrat sai precuneus. ' 

M. Lobul occipital. 

„Intre aceşti din urmă vedem un şanţ care plâcă orizontalmente din ni 
velul lit. N şi se dirigeză drept înapoi: şanţul acesta se numesce scizura 
calcarină sasi scizura îpocampilor. 

Tot din nivelul lit. N, plâcă un alt şant care se dirig6dă în sus şi în 

dărăt spre lit. 1; el s'a numit scizura perpendiculară înternă, continua. 

țiune din cea externă. 

Aceste două scizuri cuprind, în unghiul ce formâză prin întîlnirea lor în 

nivelul lit. N. lobulul cuneus (K. L). |
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FAȚA INFERIOARA 

Lobi, circumvoluțiuni, scizuri și lobul. 

Pe faţa inferidră a emisferului avem de studiat duoi 
lobi. Unul anterior, numit, încă şi Zobulul orbitar, fiind-că, 
se găseşte în raport cu păretele superior al cavităţilor or- 
bitare ; 

Altul posterior, pe care-l vom descrie sub numele de 

lobul  temporo:oceipital (sau sfeno-occipital), fiind-că, cir- 

cumvoluţiunile ce se găsesc pe acest lob, nu pot fi sepa- 

rate în două grupe distincte, care să ne facă să distingem 

duoi lobi deosebiți. 
Lobii cu cari ne vom occupa, adică cel orbitar şi cel 

temporo-occipital, sunt separați prin scizura lui Sylvius 

în 2 părţi inegale, de Gre-ce lobulul anterior (orbitar) de 

abia, reprezintă a 8% parte din cel posterior (|. temporo- 

occipital). 

Lobulul orbitar are o formă triangulară şi reprezintă, 

faţa infericră, a lobului frontal. Pe el distingem la partea, 
internă două cute longitudinale drepte şi paralele numite 

circumvoluţiunile olfactive, separate printr'un şanţ, în care 

să află culcat nervul olfactiv. 

Cea. mai internă, din aceste circumvoluţiuni să numeşte 
gyrus vectus, şi formeză marginea internă a lobului or- 

bitar. 

Scim mai dinainte că circumvoluţiunea frontală, supe- 
ridră să continuă prin încovoerea ei cu acest gyrus rectus. 

Dacă vom esamina inflexiunele circumvoluţiunilor si- 
tuate în afara celor două circumvoluţiuni olfactive, obser- 
văm nişte şănţuleţe încrucişate, care dau naştere unei fi- 

guri în formă de cruce sau în formă de H. 

Circumvoluţiunele din ac6stă parte sunt întrerupte şi 

puţin voluminse din cauza chiar a acestor şănțuleţe. 

“ 'Prebue să adaog că, circumvoluţiunea frontală-medie să 

încovâie şi să termină bifurcăndu-să tot pe lobulul orbitar:
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şi în fine că a treia circumvuluţiune frontală sau inferi- 
Oră servesce a limita marginea externă a acestui lobul. 

Lobul temporo-occipital sau sfeno-occipital, numit, astfel 
pentru că el este format atât de circumvoluţiuni tempo: 
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Fig. 12. 

Fața inferisră a encefalului (după IL Tivschfela). 

1. Nervul olfactiv. — 2. Lobul sfenoidal. —3. Chiazma şi nervii optici, — 4. Motorul ocular comun. —5. Pateticul. — 6. Nervul trigemen. -— 7, Nervul motor ocular extern, — 8. Facialul. — 9. Acusticul. — 10 Gloso-fa- ringienul.— 11. Pneumogastricul. — 12. Nervul! spinal.-- 13. Nervul ipoglos. 14. Vermis inferior. — 15. Lobul occipital. — 16. Cerebelul, — 17. Bulbul, — 18. Corpnl restiform. 19, Oliva.—20, Piramida anter.—21. Protuberanţa anu- lară, — 22. Pedonculul cerebral. — 28. Tubereulele mamilare. — 24. Tuber cinereum. — 25. Scizura, lui Sylvius. — 26, Circumvoluţiunea internă a ner- „Vului olfactiv.—27. Lobul frontal,
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rale cât şi occipitale. Tot de odată acest lob temporo-oc- 

cipital, face parte atât din faţa internă cât şi inferidră a, 
-emisferului cerebral. | 

Diametrul iui transversal este oblic de sus în jos şi 
de dinăuntru în afară, pe când cel longitudinal descrie 

mai mult o curbă cu concavitatea înăuntru; aşa că acest 
lob are o formă ce să apropiă fârte mult de aceea a ri- 

nichiului, al cărui hil ar corespunde în cazul de faţă, spa- 

țiului coprins între spleniul corpului calos şi tuberculii 

patru gemeni. 

Cireumvoluţiunile care le găsim pe acest lob să întina 

de la vârtul cornului sfenoidal până 'la cel occipital. (*) 

Ele sunt în număr de două: 

1. Cireumvoluţiunea temporo-occipitală internă sai supe- 

rioră numită, încă în partea sa anteridră lobul ipocarm- 

pului (şi circumvoluțiunea cuneiformă.) Ea descrie o curbă cu 

concavitatea, internă şi formâză buza înferidră a despică- 
turei luă Bichai. Mai este cunoscută şi sub numele de o- 
bulu lingual. 

Inainte ea, dă naştere unui cârlig care se confundă, cu 

substanța, cenuşie a cornului lui Ammon. 
2. Circumvoluţiunea temporo-occipitală externă sai înfe- 

TiGră. Acâstă circumvoluţiune este unită cu a treia cir- 
cumvoluţiune sfenoidală (saii temporală) pe care am v&- 
zut-o pe faţa externă, prin câte-va cute de trecere; pe 

când din contra e bine separată printr-un şanţ profund 

de circumvoluţiunea, descrisă mai sus, care este aşezată 
dasupra ei. Se mai găseşte denumită cu numele de lo- 
bul fuziform. 

Scizura lui Sylvius. Insula l!ui Reil. 

Acum, după ce am studiat feţele internă, inferidră, şi 
externă a emisferului, să vedem ce este scizura lui Syl- 

() Distingem tre“ cârne care corespund cu părţile mai ascuţite sau mai 
proeminente ale creerului: Cornul frontal, cornul sfenoidal şi cornul oc- 
cipital. :
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vius, a cărei descripţiune să, lsgă inevitabil de cunoştinţa. 
dobândită a celor din urmă două feţe. | ” 

Seizura hui Sylvius. Scizura lui Sylvius este O intinsă 
despicătură, care începe prin extremitatea sa internă, pe 
faţa inferidră a creerului, în nivelul spaţiului ciuruit an- 
terior, să dirigeză în afară, îndărăt şi în sus, pentru a 
să termina pe faţa externă a creerului, unde să întinde: 
până către terţul ei posterior. | 

Acestă scizură, forte profundă, nu pote fi bine studiată 
de cât dupe ce am ridicat mai întâiă araenoida, care 
trece peste ea că o punte, precum şi pia-mater care o 
căptuşeşte în totă adâncimea, sa. In traiectul său, sci- 
zura, lui Sylvius descrie o curbă concavă îndărăt, care co- 
respunde exact cu marginea posteridră a aripei celei mici 
a sfenoidului. - 

In fundul ei găsim artera, cerebrală, medie, împreună 
cu diviziunile ce le dă în nivelul insulei lui Reil, după 
cum vom vedea, 

Prin scizura, lui Sylvius, faţa, inferioră a emisferului este 
divizată în duoi lobi, după cum am văzut maj sus; iar pe 
faţa externă, separă lobul sfenoidal, aşezat de desubt, de: 
cel frontal şi parietal situat deasupra. 

Scizura lui Sylvius, în momentul când atinge faţa, ex- 
ternă a, emisferului, să divide principalmente în două ra- 
muri sau prelungiri, una, posteri6ră, cea mai lungă ; alta, 
anteridră, având o lungime de abia 2 centimetre. Pe a- 
câsta am mai văzut:o deja. | 

Cea, dintâii, prin direcţiunea sa, să apropie mai mult 
de orizontală, pe când cea, de a doua tinde a deveni ver- 
ticală. (*) , 

In unghiul pe care-l formeză aceste 2 ramuri, să află 
aşezat cârligul care limitsză în jos scizura, lui Rolando 

  

(*) Acestă din urmă portă numele de ramură posteridră a scizurei lui Syl- 
vius şi nu trebue să o confundăm cu prelungirea orizontală a acestei 
scizuri. 

, Z
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şi care ştim că servește ca o punte de unire între cele două circumvoluţiuni : frontală şi parietală, ascendentă, Să considerăm în parte pe fie-care din aceste două ra- muri ale scizurei lui Sylvius. 
Ramura, verticală să, dirigeză, în sus ŞI Puțin înainte; ea se introduce în ansa, (sai cârligul) pe care-o descrie extremitatea posteridră a circumvoluțiunei lui Broca. In nivelul acestui cârlig (cuta-sprincână a lui Gratiolet) să localiseză, dupe Broca, centrul motor al limbagiului ar- ticulat,. 

" 
Acest centru, pentru Gmenii stengaci, este aşezat la drâpta, iar pentru cei dreptaci este aşezat la stânga; vom 

reveni asupra acestor părţi. 
„Ramura, orizontală să, indreptsză îndărăt Şi puţin în 

Sus; ea să termină în lobulul cutei curbe şi adică, ca să 
precisăm, în ansa anteriră a acestul lobul. Acâstă ansă 
coaf6ză, extremitatea Superidră a rămurei care ne ocupă, 
precum ansa lui Broca a coafat extremitatea, superidră a, 
rămurei verticale. In fine, acestă ramură orizontală se- 
pară, circomvuluţiunea parietală inferiGră de prima circum- 
voluţiune temporală. 

Dacă vom despica, sau mai bine, dacă vom depărta, cele 
două buze ale scizurei lui Sylvius în partea sa externă, 
vom vedea în fundul ei o mică, grupă de 3—4—5 cir. 
cumvoluţiuni, plecând tâte din acelaş punct Şi dirigindu- 
să de jos în sus, radiând ca 6sele unui evantaliu şi pre- 
zentând Gre-care asemănare cu o ghiară de pasăre. E vorba 
de insula. 

Printre aceste mici circumvoluţiuni zărim şerpuind di- 
viziunele arterei cerebrale medie. 

Forma, acestui grup de circumvuluţiuni se apropiă de o 
scosătură piramidală şi triangulară cu baza în sus Şi Vâr- 
tul în jos. Acest grup pârtă nnmele de Insula lui Reil. 
“Insula lui Reil mai portă încă și numele de lobulul corpu- 

3
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luă striat, din cauză că este aşezat în afara acestui corp, — 

chiar pe convexitatea lui. 

Cu tâte acestea trebue să scim încă de acum că, între 

faţa, externă a corpului striat şi insula lui Reil, să găsesc 

interpuse alte două organe: capsula externă şi claustrum 

(antemur), pe care le vom studia mai târzii. 

Insula lui Reil este limitată prin trei rigole sau şan- 

țuri profunde : unul anterior, unul superior şi altul infe- 

rior.—In giurul iei, când desfacem scizura lui Sylvius, gă- 

sim câte-va cute de substanţă, nervosă, cute pe care tre- 

bue să le alipim la diferitele circumvoluţiuni cari împrej- 

muesc şi acopere insula lui Reil. 
Este absolut trebuincios să facem aceste deosebiri, de 

Gre-ce servesc în localizarea, lesiunilor afasiei motrice, a ce- 

cităţii şi a surdităţii verbale. 
Lobulul corpului striat sau insula lui Reil, la adult, este 

acoperit de cirenmvuluţiunile marginale (opercul) ale sci- 

zurei lui Sylvius ; din contra, acest lobul să află desco- 

perit la fât până în a cincea lună, stare care se mai 

observă încă la idioţi şi la microcefali. (Cruveilhier, tatăl.) 

Organele ce găsim pe lada inferidră şi pe linia mediană a, ereerulu, 
—— 

BAZA CREERULUI 

Incepând de la extremitatea anteriră spre cea poste- 

ri6ră avem a descrie următorele : 

1. Eatremitatea amteridră a marii scizuri inter-emisferice. 

2. Un fel de punte, formată de membrana numită arac- 

noida, la partea superidră a căreia găsim genunchiul 

corpului calos şi pedonculele acestui corp. 

3. Rădăcina cenuşie a nervilor optici. 

4. Ohiasma nervilor optici şi bandeletele sau panglicu- 

tele optice.
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5. Spaturile ciuruite anieridre, situate in afară de chiazmă, şi de panglicuţe. 
6. Un spaţiu lezamgic, circumscris înainte prin pangli- cuţele optice şi chiazmă, îndărăt prin pedonculele cere- brale. In acest lozangiu găsim de dinainte îndărăt, părţile 

următre : 

a) Tuberculul cenușiu (Tuber cinereum) de care să în: seră tigiul pituiter, pe cănd acesta dă şi el inserţiune unui corp rotund, glanda pituiteră. 
b). Tuberculele mamilare. | 
c) Spaţiul inter-pedoncular saii spațiul ciuruit posterior. 
7. Secţiunea, protuberanţei anulare, pe care în general 0 facem în nivelul punctului, unde ea să confundă cu pe- donculele cerebrale, cu scopul de a studia mai lesne păr- ţile situate îndărătul protuberanţei. 
8. Partea mediană, a marei despicături cerebrale a lui Bichat, 
9. Extremitatea, Posteridră a corpului calos, cunoscută, sub numele de splenium sau bureletul corpului calos. 
10. Extremitatea Dosieridră a marei scizuri interemisferice, 

Să revenim spre a da Ore cari lămuriri asupra fie-căreia, din aceste părţi. 
|. Extremitatea anteridră a scizurei inter-emisferice are - 0 lungime aprope de 3 centimetre, şi primeşte între buze Şi păreţii ei vârful cosei cerebrale şi apofiza crista gal. - Ea e limitată îndăraţ prin marginea anteridră a punței aracnoidiene, înainte prin extremitatea, anteridră a emi- sferelor sau prin cornele frontale. 
2. Puntea ser6să aracnoidienă nu este alt-ceva de cat 0 porţiune din acestă membrană, ce să numesce arac- noida. Ea dă nascere acestei punți în momentul când trece după un emisfer pe cel alţ. Prin faţa sa superidră puntea aracnoidienă, este în raport cu genunchiul cor-
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pului calos şi cu arterele cerebrale anteridre ; prin faţa 
sa inferidră corespunde feței superidre a, sfenoidului. 

Spre a putea vedea însă genunchiul corpului calos, 

trebue să incizăm de dinainte îndărăt acâstă punte, şi în 

urmă, să tragem în lături marginele pe care le unea. O 

dată cu genunchiul corpului calos, vom zări şi cele două 

artere. cerebrale anteridre. 

Corpul calos, în momentul când ajunge în dreptul păr- 

ţei de mijloc a lobilor frontal (vorbim de faţa internă a, 
lor) să încovâie de sus în jos şi indărăt, aşa că, prin faţa 
sa, anteridră, dă nascere unei convexitați, ce să as6mănă 

cu un genunche, iar prin cea posteridră unei concavităţi, 

care servesce a închide înainte cavitatea ventriculilor la- 

terali. | 

Partea acâsta încovoiată a corpului calos pârtă numele 

de genunchi, şi tocmai pe ea o vedem, când despicăm 

puntea ser6să, de caream vorbit mai sus. Extremitatea, 

posteriGră a genunchiului corpului calos să termină sub- 

țiindu-se, pentru a da nascere ciocului corpului calos. 
Tot de odată pe faţa inferi6ră a genunchiului obser- 

văm două panglicuţe de substanţă albă, dirigindusă în- 

trun mod paralel de dinainte îndărăt, pană în nivelul 

rădăcinei cenușii a nervilor optici. In puuctul acesta pan- 
“glicuţele, care nu sunt alt ceva de cât pedonculul corpului 

calos, să despart pentru a să îndrepta fie-care din ele în 

afară şi îndărăt. In traiectul lor antero- posterior pedon- 
culii sunt aşezaţi pe marginea externă a bandeletelor op- 
tice, până în nivelul extremităţei interne a, scizurei lui 

Sylvius, unde pedonculele să perd. Pedonculele corpului 

calos prin extremitatea lor anteridră, să continuă cu nervii 

lui Lancisi, pe cari “i vom regăsi când vom studia faţa: 

superidră a corpului .calos. 

3. Rădăcina cenuşie a nervilor optici este o lamă de 
formă triangulară, cu vârful înainte şi cu baza înapoi.—Ea 

„este formată de substanţă cenuşie şi prezintă limitele ur-
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mătdre: înainte şi lateralmente, găsim pedonculele corpu- 
lui calos; îndărăt, baza trunghiului este limitată de chi- 
azma nervilor optici, (pe faţa superidră, a căreia, rădăcina 
cenuşie să întinde puţin.) — Ca să puteni vedea acâstă ră- dăcină cenușie, trebue să resturnăm indărăt chiasma ner- 
vilor optici. — Esaminând cu atenţiune Suprafaţa ei, vom 
vedea că prezintă în centru un punct aprope transparent, 
pe care am putea să'l luăm drept un orificiu. 

Caută să mai adaog că rădăcina cenuşie a nervilor op- 
tică, prin fața sa, Superidră, concură a forma, marginea an- teridră a ventriculului mediu; iar faţa, sa inferidră este acoperită de o lamelă, celulo-fibrosă, densă şi rezistentă, 
datorită, piei-mater. 

4. — Chiazma nervilor optici şi panglicuţele optice, — In- dărăt de puntea ser6să aracnoideană şi de rădăcina ce- 
_nuşie, vedem încrucisareu nervilor optici, cunoscută sub numele de Chiazmă. Ea este situată de desubtul şi îndă- 
rătul rădăcinei cenuşii a nervilor optici, şi corespunde prin fața sa inferidră gutierei sau şanțului optice după corpu 
sfenoidului. Chiazma are forma, unui pătrat alungit trans- 
versalmente. Prin unghiurile sale anteridre, dă naşcere 
la duoi groşi cordoni rotunzi, ce să dirigeză înainte, nu- 
miţi nervi optici. Prin unghiurile sale posteridre, chiazma 
primeşte două panglicuţe care vin de dinapoi din păr- 
țile centrale ale creerului. Ele pOrtă numele de bandele. 
tele sau Panglicuţele optice, şi sunt constituite dintrun fas- cicul de fibre albe ce'şi iau origina lor din corpii geni- 
culaţi. o 

Aceste panglicuţe în mersul lor îmbrăţişeză partea ex- 
ternă a pedonculilor cerebrali; iar la partea anteridră ele să încrucișză pe linia mediană pentru a da naşcere 
chiazmej. 

Dacă vom observa bine aceste panglicuţe, vom vedea 
că la partea lor posteridră sunţ turtite ; dar cu cât îna- 
inteză spre chiazmă, cu atât devin maj rotunde. — Chiazma, 
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nu trebue să uităm că, concură, după cum vom vedea, mai 

tărziu, la formațiunea marginei anteridre a ventriculului 

mediu. 

5. — Spaţiurile ciuruite anteridre. Acestea sunt în număr 
de 2: unul drept şi altul stâng; ele sunt separate prin 

chiazmă, în părţile laterale ale căreia să şi găsesc aşezate; 
forma, lor este cadrilateră şi alungită în mod oblic 
dinainte înapoi şi de dinăuntru în afară. Culdrea lor e 
cenușie în cele două terţuri externe şi albă în terţul in- 
tern ; pe suprafaţa lor găsim numerâse orificii vasculare 

aşezate în serii lineare. 
Raporturile lor sunt, următorele : laturea antera-internă, 

scurtă, este formată de nervul optic şi de rădăcină albă, 
internă a nervului olfactiv ; laturea. postero-externă, de a- 

semenea, scurtă, este formată de extremitatea anteridră,. 

a cornului sfenoidal ; latura antero-externă, lungă, e li- 

mitată prin rădăcina albă, externă a nervului olfactiv, iar 
latura postero-internă, paralelă, cu precedenta şi având a- 

ceiaşi lungime, e formată de panglicuţa optică. — In fine 

acest drept-unghiu este în raport cu baza arterei cerebra- 

la-medie. 

6. — Spaciul losangic, are o întindere aprope de 4 ctm. 
pătrate, şi să pote despărţi în două triunghiuri: unul an- 

terior, cu vârful înainte, altul posterior, cu vârful îndărăt. 

In unghiul său anterior să află o proeminenţă cenușie, 

ce să asâmănă cu un con sau un vârf de pară; ea să 

numeşte fuber cinereum sau corpul cenuşiu, sau tuberculul 
" cenuşiu. El e limitat îndărăt prin duoi mici corpi rotunză 

(tuberculele mamilare) care formeză baza triunghiului, în 

care tuber cinereum este aşezat. Prin partea, sa, inferidră, 
sau prin vârf, acest con dă inserțiune unui bastonaş sub- 
ţire, numit tigiul pituiter, care la rândul său dă inserţiune 

unui corp sferic, numit glanda pituiteră. 

Prin faţa lui superidră, care este escavată, respunde
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părţei celei mai declive a ventriculului mediii. [n acâstă 
escavaţiune să scurge serositatea ventriculului mediu. 

Prin partea sa anteridră, tuber cinereum concură la 
formațiunea mărginei anteridre şi terminale a acestui 
ventricul ; prin cea posteridră termină marginea Ginapoi 
a aceluiaş ventricul. 

In vârful acestui con vedem un mic orificiu, care co- 
munică cu un canal forte fin, situat în centrul tigiului 
pituiter. 

Tigiul pituiter numit încă şi infundibulaam, are o lun- 
gime de 4—6 m. m. 

Direcţiunea lui (creerul fiind aşăzat în cavitatea cra- 
niană) este oblică de sus în jos şi înainte. 

În ceea ce concernă structura lui, bastonaşul pituiter 
e format din două strate, care să înbracă unul pe altul. 

Cel intern este cenușiu și nu este alt-ceva, de cât pre- 
lungirea substanței din care e constituit însu-'și tuber 
cinereum. 

Cel extern celulo-fibros şi rezistent, provine din pia- 
mater. 

Canalul, pe care'l găsim în mijlocul acestui tigiu, este 
tot-d'auna închis la extremitatea ui inferidră ; câte o 
dată canalul n'ajunge de cât „până la mijlocul lungimei 
tigiului. 

Glanda piluiteră, corpul pituiter sau ipofisa. 

Glanda pitutară este un corp ovoid, cu diametru cel mai 
mare de 12 m. m., cu o culdre cenuşie şi cântărind a- 
prâpe 0, 40 (centigramme.) Ea se află aşezată în ş6ua 
turcică, în care e fixată prin o dezdoire din dura-mater. 
Aceasta, căptușete șcua turcâscă pe dinăuntru şi dă naş- 
tere în acelaş timp la un fel de capac, găurit la centru, 
şi numit diafragmul ipofisei. 

Dacă voim să estragem o dată cu creeru şi glanda 
pituiteră, atunci trebue să tâiăm în circoferenţă acest dia- 
fragm, condiţiune, fără care nu vom putea avea nici o
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dată acestă glandă, căci va remânea în şâua turcică, re- 
„ţinută prin diafragmul său. 

Faţa sa superidră, care mai adesea e plană, dă, înser- 

ţiune tigiului pituiter. Faţa inferidră, convexă, ia forma, 

şelei turceşci, pe suprafaţa căreia se întipăreşce. 

Glanda pituiteră se compune din duoi lobi, — separați 

printr'o lamelă fibrâsă şi transversală. Lobul anterior e 
mai mare şi gălbui, el este considerat ca o glandă vasculară 

sanguină, fiind:că este constituită: din vase, folicule închi- 

se şi ţesut conjunctiv, care reuneşte aceste două elemente. 
Lobul posterior e mai mic de cât precedentul, avănd 

o culdre 'cenușie. El este format din: ţesut conjunctiv, 
vase „sanguine, celule nervâse multipolare şi tubi ner: 
Voşi. 

Din cele ce vedem conchidem: 1. Că, glanda pituiteră, 

nu conține elemente nervose în t6tă masa sa, ci numai 
în lobul posterior ; 2. că ea nu posedă o cavitate în cen- 

trul său (precum e la peşti şi la fătul uman în primele 
luni) după cum să credea altă dată. | 

Acâstă glandă, după Meckel ar secreta lichidul ventri- 

cular ; — Wenzel i atribue un rol însemnat în dezvoltarea 

epilepsiei ; — Bourgery şi alţii o consideră ca una din ori- 

ginile marelui simpatic. In fine după alţi autori (Luys, 

Frey, Kălliker etc.) acâstă glandă ar fi un organ vascular 

sanguin, 

Tuberculele mamilare, sunt două mici proeminențe albe, 

având forma unor emisfere, atingându-se între ele just 

pe linia mediană a, bazei creerului. — Aceste tubercule sunt 

forte albe la suprafaţa lor, care e constituită de învelişul 

ce le procură stilpii anteriori ai trigonului cerebral; pe 

„când centrul lor este format din substanţă cenuşie, care să 

continuă în sus cu o altă substanţă cenuşie, pe care o vom 
vedea măi tărziu pe păreţii ventriculului mediu. — Tuber- 
culele mamilare separă tuber cinerum care e situat înainte, 

„ de spaţiul ciuruit posterior, care este aşezat la spate.
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Ele contribuesc a forma prin baza lor marginea pos- 
„teridră a ventriculului mediu. , 

Spaţiul înter-pedoncular, să mai numeşte încă i şi spa “ 
ţiul ciuruit (posterior) din cauza numerâselor orificii vas. 
culare ce să găsesc pe suprafaţa sa. El este situat în 
unghiul posterior al lozangelui, între pedonculele cerebrale 
şi tuberculele mamilare. 

Forma sa este aceia a unui triunghi isoscel, cu vâr- 
ful înapoi şi cu baza înainte (representată prin tubercu- 
lele mamilare). 

Acest triunghi este despărţit în alte două mai mică şi 
egale, printrun şănţuleţ ce să întinde de la vărfal triun- 
ghiului până la mijlocul bazei. La partea posteridră ŞI - 
mediană a spaţiului perforat observăm . nişte mici zracţi 
albi, cari nu sunt alt-ceva de cât fibrele de origină a ner- 
vilor oculo-motori comuni. 

Fiind-că am pronunţat cuvăntul de pedoncule cerebrale, 
găsesc necesar să le cun6scem pe scurt încă de acum, 
reservându-ne dreptul de a reveni pe larg mai tărziu. 
Podontulele cerebrale sunt duoi mari fasciculi albi cari 
es din protuberanţă şi să, dirig înainte şi în afară spre 
părţile centrale ale creerului (adică: în tuberculele patru: 
gemeni, stratele optice şi corpii striaţi.) EX se despart, 
dănd naştere unui unghiu ascuţit, chiar în momentul 
eşirei ]or din portuberanţă. Unghiul priveşte înainte. 

Dacă vom reuni prin linii drepte spaţiul perforat pos- 
terior, cu cele două spaţiuri ciuruite anteridre, vom avea 
un triunghiu equilateral, având fie-care lature 0,202 lun- 
gime. In aria acestui triunghi, găsim părţi cenusii între- 
rupte prin alte părţi albe. 

Incepănd de dindărăt înainte, avem : 
Spaţiul ciuruit posterior, cenuşiu ; tuberculele mamilare 

albe ; tuber cinereum, format din substanţă cenuşie ; pan- 
glicuţele optice, formate din substanță albă ; spaţiurile per-: 
forate anteridre, cenuşii (acestea sunt aşezate în lăturele
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dată acestă glandă, căci va remânea în ş6ua turcică, re- 
„ ţinută, prin diafragmul său. 

„ Faţa, sa, superidră, care mai adesea e plană, „dă, înser- 

țiune tigiului pituiter. Faţa inferidră, convexă, ia forma 

şelei turceșci, pe suprafaţa căreia se întipăreşce. 
Glanda pituiteră se compune din duci lobi, — separați 

printr'o lamelă fibrosă şi transversală. Lobul anterior e 
mai mare şi gălbui, el este considerat ca o glandă vasculară 

sanguină, fiind-că este constituită: din vase, folicule închi- 

se şi țesut conjunctiv, care reuneşte aceste două elemente. 

Lobul posterior e mai mic de cât precedentul, avănd 

o culdre 'cenușie. El este format din: ţesut conjunctiv, 
vase sanguine, celule nervose multipolare şi tubi ner- 
Voşi. 

Din cele ce vedem conchidem: 1. Că glanda pituiteră, 

nu conţine elemente nervâse în t6tă masa sa, ci numai 
în lobul posterior ; 2. că ea nu posedă o cavitate în cen- 

trul său (precum e la peşti şi la fătul uman în primele 

luni) după cum. să, credea, altă dată. | 

Acâstă glandă, după Meckel ar secreta lichidul ventri- 

cular ; — Wenzel îi atribue un rol însemnat în dezvoltarea, 

epilepsiei ; — Bourgery şi alţii o consideră ca una din ori- 

ginile marelui simpatic. In fine după alţi autori (Luys, 

Frey, Kolliker etc.) acâstă glandă ar fi un organ vascular 

sanguin. 

Tuberculele mamilare, sunt două mici proeminențe albe, 
având forma unor emisfere, atingându-se între ele just 

pe linia mediană a bazei creerului. — Aceste tubercule sunt 

forte albe la suprafaţa lor, care e constituită de învelișul 
ce le procură stilpii anteriori ai trigonului cerebral; pe 

— când centrul lor este format din substanță cenuşie, care să 
continuă în sus cu o altă substanţă cenuşie, pe care o vom 

vedea măi tărziu pe păreţii ventriculului mediu. — Tuber- 

culele mamilare separă tuber cinerum care e situat înainte, 

“de spaţiul ciuruit posterior, care este aşezat la spate.
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Ele contribuesc a forma prin baza lor marginea pos- 
teridră a ventriculului mediu. 

Spaţiul înter-pedoncular, să mai numeşte încă, şi spa- C 
ţiul ciuruit (posterior) din cauza numerâselor orificii vas. 
culare ce să găsesc pe suprafaţa sa. El este situat în 
unghiul posterior al lozangelui, între pedonculele cerebrale 
şi tuberculele mamilare. 

Forma sa este aceia a unui triunghi isoscel, cu vâr- 
ful înapoi şi cu baza înainte (representată prin tubercu- 
lele mamilare). 

Acest triunghi este despărţit în alte două mai mică Şi 
egale, printr'un şănţuleţ ce să întinde de la vărfal triun- 
ghiului până la mijlocul bazei. La partea posteridră şi - 
mediană a spaţiului perforat observăm. nişte mici tracți 
albi, cazi nu sunt alt-ceva de cât fibrele de origină a ner- 
vilor oculo-motori comuni. 

Fiind-că am pronunţat cuvăntul de pedoncule cerebrale, 
găsesc necesar să le cunâscem pe scurt încă de acum, 
reservându-ne dreptul de a reveni pe larg mai tărziu. 
Podontulele cerebrale sunt duci mari fasciculi albi cari 
es din protuberanţă şi să dirig înainte şi în afară spre 
părţile centrale ale creerului (adică : în tubereulele patru- 
gemeni, stratele optice şi corpii striaţi.) Ei se despart, 
dănd naştere unui unghiu ascuţit, chiar în momentul 
eşirei lor din portuberanţă. Unghiul priveşte înainte. 

Dacă vom reuni prin linii drepte spaţiul perforat pos- 
terior, cu cele două spaţiuri ciuruite anteridre, vom avea 
un triunghiu equilateral, având fie-care lature 0,"02 lun- 
gime. In aria acestui triunghi, găsim părţi cenusii între- 
rupte prin alte părţi albe. 

Incepănd de dindărăt înainte, avem : 
Spaţiul ciuruit posterior, cenuşiu ; tuberculele mamilare 

albe ; tuber cinereum, format din substanță cenuşie ; pan- 
glicuţele optice, formate din substanţă albă ; spaţiurile per-- 
forate anteridre, cenuşii (acestea sunt aşezate în lăturele
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chiazmei care este albă); în fine > rădăcina cenuşie a ner- 
vilor optică. 

Am spus încă de la început că puntea cea. mai vo- 
lumindsă, care uneşte cele 2 emisfere ale creerului, este 

corpul calos, 

EI constitue puntea sau lama comisurală superidră. Dar 
mal există încă o punte, şi acesta e formată din tote 
părţile pe cari le văzurăm întinzendu-se de la genuchiul 
corpului calos, până la spaţiul interpeduncular. 

Aceste părţi reunite conştituese lama sau puntea somi- 
" surală infâridră a, emisferilor cerebrale. 

Intre aceste 2 lame sai punți să află o cavitate care 
portă numele de ventriculul mediu, asupra, căruia vom re- 
veni mai târziu, | 

7, Sectiunea protuberanţei. Acâsts. inciziune are aprâpe 
forma unei pere, cu baza, înainte, iar cu vârful înapoi. Dacă, 
aruncăm o privire asupra acestei incisiuni, observăm păr- 
ţile următore, începând de dinainte îndărăt : 

a). O crestătură, corespunzând urmei, pe care o lasă 
unghiul ce formâză pedonculele cerebrale, eşind din pro- 
tuberanţă, 

b). O linie alburie, formată din fibre nervâse. 
c). Mai indărăt un orificiu, care nu e alt de cât inci- 

ziunea, acheductulul lui Sylvius. 
d) Mai înapoi două mici proeminențe, rezultatul inci- 

ziunei tuberculelor mamilari. 
a) şi d) nu se găsesc pe suprafaţa incizată, ci la peri- 

feria inciziunei protuberanţei. 
Tot pe acestă suprafaţă tăiată, însă nu pe linia, medi- 

ană, ci pe părţile laterale, găsim nişte pete (câte una de 
fie-care lature) avănd forma unor cornuri. Aceste pete sunţ 
constituite din o aglomeraţiune de celule nervose, Şi portă 
numele de locus niger al hi Vicq d' Azyr. 

8.—Partea mediană a marei despicături cerebrale (a 
„grande fente cârâbrale de Bichat).
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Să vedem mai întâiii ce este despicatura cerebrală în 
totalitatea ei, pentru cuvântul că făcând studiul ei întreg, 
vom cundşte inplicit şi partea care ne ocupă pe NOI, adică; 
porţiunea din acestă despicătură, care e aşezată pe linia 
mediană a bazei creerului. 

Despicătura lui Bichat este o fisură forte mare în formă 
de potcovă de cal, prezintând o concavitate anteridră şi - 
0 convexitate posteridră. Ea să întinde din nivelul sci- 
zurei lui Sylvius din laturea drâptă (vorbind de faţa in- 
feridră) până la scizura lui Sylvius din laturea stângă. 
Despicătura lui Bichat îmbrăţișază în drumul său pedon-. 
culele cerebrale şi trece cu partea sa de mijloc pe dina- 
intea spleniului (bureletului) corpului calos. 

Acsstă, fisură, prezintă două extremităţi, care în com-. 
paraţiunea ce am adoptat, formeză neapărat extremităţile 
potcovei. Ele corespund cu părţile terminale ale cireum- 

| voluţiunilor ipocampilor, cu alte cuvinte, ajung până în 
nivelul spaţiului ciuruit anterior şi începutului scizurei luă 
Sylvius. | 

Fisura lui Bichat, ca ori-ce despicătură, trebue să pre- 
zinte două buze. 

„ Buzele despicăturei, care ne ocupă, sunt paralele, dar 
însă nu urmâză o liniă drâptă, căci descriu o curbă în 
formă de potcovă. De aci rezulţă că buza externă va fi 
mai întinsă şi va îmbrăţişa pe cea internă, care are o: 
concavitate mai mică. 

Buza externă este formată îndărăt şi pe linia mediană 
de spleniu sau bureletul corpului calos ; în părţile late- 
rale e constituită de marginea internă a lobului sfeno- 
occipital (circumvoluţiunea, ipocampului). Buza internă e 
formată, pe linia mediană şi înapoi de corpiă patru-gemeni, 
pe cari repauzâză un mic corp, numit glanda pineală,; în . 
părţile laterale buza internă e constituită de pedonculii 
cerebrali. 

Importanţa acestei fisuri este că prin părţile sale: late-



44 CENTRII NERVOŞI 
  

rale, dă trecere în interiorul creerului membrânei numită 
pia-mater externă, pentru a da nascere în interiorul ven- 
triculelor laterale plexilor coroizi; pe când prin.partea sa 
medie şi posteridră, aceiași membrană pătrunde îot în in- 
teriorul creerului spre a forma, pănza coroidienă, pe care 
0 vom găsi mai târziu, formând împreună, cu trigonul ce- 
rebral acoperişul ventriculului mediu. 

Intre spleniul corpului calos Şi tuberculii patru-gemeni 
găsim pe lângă glanda pineală şi vena lui Galien. 

Pentru a studia cu folos despicătura lui Bichat, trebue 
să, aşezăm creerul pe faţa, lui convexă, să ridicăm cere- 
belul trăgându-l înainte, sau mai bine să practicăm inci- 
ziunea, protuberanţei în nivelul eşirei pedonculelor  cere- 
brale din ea. Cu chipul acesta, putem vedea dintro sin- 
„gură privire tâtă, întinderea fisurei lui Bichat, 

La partea anteriGră a acestei fisuri, să află un mie gan- 
glion roşiatic, avend în general volumul unei aluniţe. EI 
este constituit dintro grămădire de celule nervose apolare 
şi bipolare. Sa | 

Acest ganglion este cunoscut sub numele de ganglion, 
olfactiv, din cauză că stă în raport cu firele de origină, 
ale nervului olfactiv, şi este cu atât mai dezvoltat, cu cât 
simțul mirosului la diferitele animale este mai pronunţat. 

Spre a fixa mai bine situaţia acestui ganglion (câte unul 
de fie-care parte) voii adăoga, că el este aşezat imediat 
îndărătul spaţiului perforat anterior şi la partea cea mai 
internă a scizurei lui Sylvius. 

Cu tâte că acest ganglion nervos este bine separat de 
prin prejur prin coloraţiunea, lui, totuşi pers6nele neatente 
sau fără experienţă "1 vor confanda lesne cu substanţa, 
cenuşie a circumvoluţiunelor. 

9. Spleniul saii bureletul corpului calos. Spleniul corpului 
calos nu este alt-ceva de cât extremitatea posteridră, a, 
corpului 'calos, remarcabilă prin albţa, grosimea şi ro-



CREERUL 
4b 

  

tunzimea sa, cauze care au făcut să i să dea numele de 
„ burelet,. 

E] să întinde întrun mod orizontal de la un emisfer 
cerebral la cel alt, în substanța cărora extremităţile lui 
să perd. Inaintea, lui vedem desvicătura lui Bichat, îndă- 
răt găsim partea posteriră a scizurei inter-emisferice. 
Cătră faţa anteridră şi inferidră a spleniului găsim : 

Glanda pineală, vena lui Gallien, pănza coroidienă Şi 
în fine tuberculele patru-gemeni 

10. Extremitatea posteriră a marei seizuri inter- emisfe- 
rice. Acestă, porţiune din scizura, inter-emisferică are o 
lungime aprope indoită de cât cea anteridră. Ea primeşte 
în totă întinderea sa, care e de 6 centimetre, baza cosei 
cerebrale, aşa, că lobii posteriori ai creerului să. găsesc 
complet separați între dânşii, pe când la partea anteridră, 
scizura inter-emisferică nu este ocupată de vărful c6sei 
cerebrale de cât întrun mod incomplect. 

Qâte-va cuvinte asupra topografiei oranio-oerebrale. Determinaţiunea puncte- 
lor mai însemnate după suprafaţa, creerului, pe bolta oss6să. 

Inţelegem prin topografia cranio-cerebrală, determina- 
țiunea şi cunoştinţa exactă pe suprafaţa craniului, a foca- 
relor sau puntelor mai importante, pe cari le am studiat 
pe suprafaţa creerului. Or, dacă ne aducem bine aminte, 
Ştim că centrii motori cei mai însemnați, se găsese gru- 
paţ: împrejurul scizurei lui Rolando. Acâstă, scizură, bine 
determinată pe craniu, rămâne a ne raporta la cunoştin- 
ţele” deja, dobândite, ca să desemnăm, aprâpe cu siguranță 
pe bolta 'os6să, centrii motori pe cari “i am văzut în 
capitolele precedente. 

Cunoştinţa, raporturilor pe cari le prezintă, diferitele re- 
giuni ale circumvoluţiunilor cu păreţii Os0şi, este de cea, 
mai: mare importanţă, pentru cuvântul că chirurgul se 

vede adesea-ori silit să aplice corâna trepanului, pentru 

a estrage o porţiune mai mult saii mai puţin întinsă din
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cutia os6să, şi trebue să fie forte sigur de locul unde ne- 
cesitatea. şi şciința ?1 forţâză să aplice acestă operaţiune. 

Broca este unul dintre aceia, care a dat o mare pre- 
ciziune cercetărilor sale asupră topografii cranio-cerebrale. 
Acest savant găurea mai întâi craniul cu un sfredel sub- 
ţire în locurile de experimentaţiune, —apoi întroducea pe- 
niţe sau ace, pe care le înfigea adânc în substanţa, cere- 
prală, prin găurile deja făcute în substanţa os6să. Ridi- 
când în urmă calota cranienă, a putut să determine, cu 
-cea mal mare preciziune, puntele suprapuse între supra- 
faţa creerului şi- între păreţii osoşi corespunzători, 
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Fig. 13, 

Topografia cranio-cerebrală. (Din Ch, F6r6). 
B. Bregma. L, Lambda corespunzând cu scizura perpendiculară externă, $. scizura lui Sylvius. R. Ri. Şanţu lui Rolando.—R. extremitatea sa «anteri6ră la trei centimetre aprâpe îndârăt de extremitatea externă a su- 

turei coronale. — R' extremitatea sa posteridră la 45 milimetre îndărăt 
de bregma. — A A. Plan alveolo-cordilien, — O B. Plan auriculo-bregmatie. “& IL. Plan trecând prin diametrul transvers frontal minimum şi lambda K E. Secţiune trecând peste circumvoluţiunile frontale şi întâlnind planul GL în nivelul extremității externe a suturii coronale, atingând capul nu. cleului codat. R' H. Secţiune trecâna prin extremitatea posteridră a, an, “tului lui Rolando şi indărăt de limita posteriâră a stratului optic, N M- Plan orizontal trecâna prin fața superidră a corpului calos şi d'asupra nu- cleilor cenușii.
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După Broca, sau făcut cercetări în acest sens şi de 
alţi învăţaţi. Ast-fel sunt Heftler, Turner, PFoilhouse (la 
copii) şi în fine Ch. F6!6, în urmă de tot. 

Pentru ca să putem înţelege cu uşurinţă aiferitele pla- 
nuri, de care trebue să ne servim în determinarea zo- 
nelor care ne intereseză mai mult, n'avem de căt să dăm 
Gre:care aftenţiune flgurilor 13 şi 14 şi să le comparăm 
între dinsele. 

In aceste figuri vedem poziţiunea diferitelor punte cera- 

niologice precum şi planurile de orientaţiune. 
Determinaţiunea, scizurei lui Rolando pe suprafaţa cra- 

niului, să face astă-zi după indicaţiunele date de savantul 
antropologist Broca. Iuaintea acestuia, Gratiolet sa în- 

cercat cel d'întâiii a stabili linia rolandică. De astă dată 

însă Gratiolet s'a înşelat, fiind-că el “şi-a, închipuit că sci- 
zura rolandică ar corespunde just cu sutura fronto-pa- 

rietală. 

Ca să putem găsi linia rolandică, trebue mai întâiu să 

determinăm pe craniu cele două, extremităţi ale scizurei 

lui Rolando. 

Să luăm extremitatea inferidră din nivelul vâriului a. 

pofizei orbitare externe, ducem înapoi o linie paralelă cu 

orizontul, şi având o lungime de 8 centimetre; pe extre- 

mitatea posteridră a acesteia, rădicăm o perpendiculară 

lungă de 3 centimetre; extremitatea, superidră a acestei a 

doua linii, corespunde cu extremitatea inferiGră, a scizurei 

lui Rolando. 

Prin urmare, extremitatea inferigră a, liniei rolandice e 

aşezată la 7 ctm. îndărăt de apofiza orbitară externă, însă 
cu 3 ctm. deasupra aceleaşi apofize. 

Pentru a determina, extremitatea, superidră a liniei ro- 

landice, procedăm în modul următor : Lăsăm un plan per: 

pendicular şi transversal pe suprafaţa craniului, trecând 

prin conductele auditive externe. Acest plan numit auriculo- 

bregmatic, corespunde prin partea lui superidră cu bregma
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sau cu punctul de întâlnire al suturei fronto-parietale cu 
sutura sagitală. Dacă vom măsura îndărăt de bregmă o 
distanţă de 5 centimetre, la extremitatea posteriGră, a acestei 
măsuri, vom da peste extremitatea superidră, a scizurei 
lui Rolando sau a liniei rolanăice (considerând craniul). 

Unind acum prin o linie cele două puncte ce determi- 
narăm, vom avea linia, rolandică, corespundând just sci- 
zarei lui Rolando, atât ca întindere, cât şi ca, direcţiune. 

      

  

Fig. 14. 

Acestă figură semi-schemaţică este destinată a ne arăta raporturile între șanțurile creerului, suturile Gselor craniene şi masele centrale din creeru (dupe Ch; Fsr6). 
P., Fe, Fe. Cele trei circumvoluţiun! frontale. 

"BR, Rr ş6nţul lui Rolanao. 
Ps. Lobulul parietal superior. 
P,. Lobulul parietal inferior, 
0, 0, O, circumvoluţiunile vccipitale. 
Ti, Te, Te, cireumvoluţiunile temporale. 
G S. Scizura lui Sylvius. 
B bregma 
M. N. Secţiune trecând cu 35 milimetre de desubtul convexităţii emisferelor. Acestă secţiune ne dă nivelui superior al maselor cenuşii din centrul creerilor. 
E E. Secţiune corespundând limitei anteridre a corpului striat. RH, Secţiune corespundând limitei posteridre a stratului optic. (Lungimea totală a corpului optostriat fiind de aprope: 7 centimetre).
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Ca, să determinăm pe craniu sediul limbagiului, n'avem 
de cât să tragem o linie orizontală, plecănd de la baza 
apofizei orbitare externe Şi dirijăndu-să îndărăt în o. dis- 
tanţă de 5 centimetri. Pe extremitatea posteridră, a, acestei 
linii, rădicăm o perpendiculară lungă de două centimetre. 
Vărful acestei perpendiculare să termină în mijlocul zonei 
numită, cuta sprincenă, unde ştim deja că e localizat lim- 
bagiul. Cele ce preced sunt cu privire la, topografia părței 
convexe a suprafeței craniului. Acâsta este partea cea mai 
importantă sub tâte punctele de vedere. 

Rămâne să menţionăm câteva raporturi maj însemnate 
între faţa inferidră a creerului şi între baza craniului. 

Astfel lobulii orbitari din faţa inferiră, a, creerului sunt 
in raport cu tavanul orbitei, părete forte subţire şi lesne 
de spart. Circumvoluţiunea gyrus rectus este în raport 
cu porțiunea orizontală a etmoidului. Lobul temporo-sfe- 
noidal în partea sa posteridră este în raport cu stânca, de 
unde. şi uşurinţa, cu care să transmit în creeri inflamaţiu- 
nile urechei medie etc. 

  

Structura circumvoluţiunilor. 

Dacă vom face o secţiune verticală pe 0 circumvolu: 
ţiune Gre-care, Şi în urmă vom examina suprafeţele, pe 
care le capătăm în urma; acestei tăeturi, ne vom convinge 
că, circumvoluţiunile sunt formate din două substanţe : 
una cenușie, periferică sai corticală, a doua albă, înbră- 
țişată de cea dăntăi, - 

Substanţa albă să mai numeşte încă şi substanţă medulară 
sau centrală. Ea, este aceea care dă forma cunoscută a circum- 
voluţiunilor. Ac6stă substanţă, e formată din fibre nervâse şi 
din o materie care uneşte fibrele între ele, materie care e 
considerată, ca, o substanță conjonctivă. în centrele nerv6se 
acsstă substanţa conjunctivă este cunoscută sub numele de 

4
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nevroglie. 'Trebue să mai adaug că substanţa albă este 
puţin vasculară. 

Substanța cenuşie este constituită din celule nervdse, 
grămădite cu abundență în mijlocul nevrogliei. Tot de o 
dată în substanţa cenuşie mai întălnim şi fibrele mervose 
ale substanței albe, care vin de să termină în celulele 
din substanța cenușie. Este de remarcat însă, că in mo- 
mentul trecerei lor din substanţa albă în cea cenuşie, fi- 
brele nervose să desbracă şi de mielină, aşa că să gă- 

» sesc reduse numai la simplul cilindru-ax. — Substanţa ce- 
nuşie este mult maj vasculară de cât cea albă. 

Să considerăm mai întăi substanţa albă, spre a da dre- 
care desluşiri asupra elementului său principal, adică asu-. 
pra fibrelor nervose. 

Am zis deja că substanţa, albă este formată, din fibre 
sau tubi nervoși, reuniți prin ajutorul novrogliei, că pe 
lăngă aceste două elemente mai găsim şi puţine vase. 

Fibrele saii tubii nervoşi diferese de acei cari consti- 
tuesc nervii, prin faptul că cei dîntăi sunt lipsiţi de tca 
lui Schwan, şi prin urmare sunt reduşi numai la cele 
două părţi: cilindrul-ax şi mielina. O altă deosebire in- 
portantă este şi diferența de diametru, căci tubii nervoşi 
care ne ocupă de abia au 3 p,. 

Fibrele (tubii), cari întră în constituţiunea circumvolu- 
ţiunilor, pot fi împărţite în 4 grupe. 

Formaţiunea acestor grupe e bazată, pe de o parte pe 
sensul direcţiunei, ce iai fibrele şi după locul de unde ele 
pornesc, iar pe de altă parte pe grămezile de celule, pe 
cari ele servesc a le pune în comunicaţiune. 

Aceste 5 feluri de grupe de fibre sunt: 
1. Fibrele comisurale. Ele servesc a pune în comunica- 

ţiune celulele nervâse dintr'un emisfer, cu celulele nervâse 
din cel alt (regiuni omologe). Ast-fel corpul calos este 
constituit din genul acesta de fibre. Comisura albă poste- 
TiGră şi comisura anteriră de asemenea. 

Să.
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2. Fibrele arcuate saii arciforme. Acestea unesc celulele 
nervose din aceiaş circumvoluţiune, sau din două circum- 
voluţiuni Gre-care, apropiate sai departate, fără însă a, 
eşi din sfera cicumvoluţiunilor aceluiaş emisfer, Aceste 
fibre mai sunt descrise de unii autori sub numele de fibre 
de asociaţiune. Cunoscinţa, acestor fel de fibre n'au găsit 
până acum o aplicaţiune patologică, afară pote de expli- 
caţiunea 6re căror reflexe cerebrale, Şi acâsta încă în mod 
ipotetic. 

3. Fibrele radiante sasi divergente. Aceste fibre iai naş- 
cere din părţile centrale (stratele optice şi corpii stria ţi) 
ale creerului, să dirijază în afară, în sus şi înainte în 
formă de raze. Ele servesc a pune în comunicaţiune păr- 
ţile centrale ale creerului cu celulele circumvoluţiunilor. 
Fibrele acestea, censtituesc, după cum vom vedea maj 
tărziu, cor6na radiantă a lui Reil. 

4. Fibrele pedunculare. Fibrele pedunculare sunt puţin 
numerose, ele “şi au origină din pedunculele cerebrale, să 
dirijază înainte şi în sus, străbat corpi striați, fără a să, 
opri în aceşti ganglioni, şi merg de să termină în celulele 
circumvoluţiunilor. Aceste fibre ar putea intra cu drept 
cuvănt printre fibrele radiante. 

Uni autori reunesc sub numele de fibre convergente sau 
descendente, tâte fibrele acelea cari prin direcţiunea, lor, 
(considerate de sus în jos) caută să să îndrepteze strân- 
gându-să cătră istmul encefalului, — descinzănd în protu- 
beranţă, bulb şi măduvă. Unele sunt mai scurte de cât 
acestea ;—ele să opresc în ganglionii centrali, 

Cu alte cuvinte in acest grup de fibre, recun6ştem fi- 
brele radiante sai divergente, pe care le am văzut mai 
sus *). 

Să trecem acum la studiul substanței cennşii a circum- 
voluţiunilor. : 

  

„Fibrele nervâse sunt converginte sau diverginte, după cum le vom con. sidera, pornind de la centrii sau de la periteria creeruluji şi vice-versef,
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Substanţa cenușie. 

Baillarger a recunoscut în substanța cenuşie a circum- 
voluţiunilor şase strate, care să, succed în modul următor, 
începănd de din afară înăuntru: primul strat alb, al 
doilea strat cenuşiu, al treilea strat alb, al patrulea strat 
cenuşiu şi aşa mai departe. 

Kolliker distinge trei strate principale, dintre cari, cel 
maj estern alb, cel de mijloc cenuşiu deschis, cel intern 
(care e şi cel mai gros) galben roşietic. Aceste trei strate 
însă, iai diferite aspecte, adică: stratul din urmă prezen- 
teză, pe alocurea, la mijlocul său, o dungă de substanţă 
albă şi în plus, la faţa, sa externă, posedă un alt strat 
forte subţire şi alb, care 1 separă de stratul cenuşiu des- 
chis, ast-fel că în definitiv ajungem tot la şase strate. 

Aceste strate sunt: 
1.—Stratul alb, cel mai superficial, 
2.— Stratul cenușiu, 
3.—Stratul alb, 

4.— Stratul roşu gălbui, 
5.— Stratul alb, 

6.— Stratul roşu gălbui, cel mai profund. 
Celulele mervose, cari populsză pe fie care din aceste. 

strate, diferese atât prin mărimea cât şi prin forma lor; 
de aceea găsesc necesar, a face chiar de acum cunoștință, 
cu diferitele celule nervâse, după cari apoi, ne vom în- 
târce iarăş la diviziunea stratelor, spre a intipări maă 
bine dispoziţiunea şi structura fie-căruia dintre. ele. 

Celulele nervâse din stratul cenuşiu al circumvoluţiu- 
nilor au mai tâte o formă piramidală, afară de câteva 
care sunt fuziforme şi forte rare-ori stelare. 

Celulele piramidale nu să deosebesc între alte, de cât 
prin mărimea lor; încolo, ele ai caracterele următbre, 
care le fac să să asemene una cu alta:
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1.—YForma, lor care e cea piramidală. (Vedi Fig. 380, 
31, pag. 112. Fer6.) ” 

2.— T6te dau naşcere la prelungiri ramifiate atat prin 
periferia lor, cât şi prin vărturi. | 

Prin ajutorul acestor prelungiri ele să anastomozază 
una cu alta, spre a aa naştere unei întinse răţeli de ce- 
dule nervose. 

  
Explicaţiune, — Figura 15 reprezintă fața inferidră (baza creorului Şi or- :ganele ce întâlnim pe linia mediană). 
A. Extremitatea, anteridră a creerului (cornul frontal). 
B. Buza anteridră a scizurei lui Sylvius. 
C. Nervul Olfactiv. 
D. Cornul sfenoidal (şi buza, posteridră a scizurei lui Sylvius). 
E. Cărligul cireumvoluţiunei ipocampului, | 
F. Marginea externă a lobului sfeno-occipital. 
G. Latura dispicaturei cerebrale a lui Bichat. 
H. Circumvoluţiunea ipocampului. 
I. O. Partea posteridră şi mediană a despicăturei lui Bichat. 
J. Partea posteridră şi inferidră a circumvoluţiunei corpului calos. Din
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3. —'Tâte sunt lipsite de membrana lor de învăliş, ca- 
racter constant al celulelor numai din centrele nervâse. 

4.— Tâte aceste celule sunt prevăzute în centrul lor, cu 

un nucleu voluminos, al cărui ax este dirijat în sensul 

lungimei celulei. Acest nucleu este înconjurat la răndul 

lui de un număr Gre-care de granulaţiuni pigmentare, cari 

servesc a da celulelor culdrea, lor caracteristică, iar re- 

giunelor, unde ele sunt mai abundente, a da o coloraţiune 

cenuşie mai pronunţată. 

5.—'Tote acesţe celule piramidale sunt striate în sensul 

lungimi lor. (În privinţa acestei striaţiuni sunt autori, cari 
susţin că, celulele cele mari ar avea chiar o structură cu 
totul fibrilară), 

6.—'Tâte celulele sunt dirijate cu vărful în afară şi cu 
baza spre centru. 

7. — Din mijlocul bazei acestor celule, plâcă o prelungire 

> 

nivelul acesta ea să ridică în sus şi să dirijază înainte pe faţă poste- 

Ti6ră a corpului calos. ă 

K. Faţă inferidră a lobului occipital. 
IL. Extremitatea, posteridră a, creerului (cornul occipital). 

M. Extremitatea posteridră a scizurei inter-emisferice. 

N. Spleniul (bureletulj corpului ealos. 

P. Turbeculele patru gemene (testes). 

Q. Inciziunea akiductului luj Sylvius. 

R. Pedunculele cerebrale constituind buza internă a despicăturei lui 

Bichat. 

S. Inciziunea protuberanţei în momentul eşirei pedunculelor din ea. 

T. Tuberculele mamilare. Indărătul acestora, zărim un fârte mic spatiu 

triangular, acesta e spațiul ciuruit posterior. 

U. Nervul motor ocular comun. 

V. Tuber cinereum ;—să pâte vedea şi bastonașul pituitar, 

W. Incrueişarea nervilor optici (chiasma) 

X. Extremitatea posteridră tăiată a nervului olfactiv. 
Indărăt de acâsta vedem o mică suprafaţă pătrată, pe care observăm 

muițime de puncte negre. Acâstă regiune se numeşte spaţiul perforat sai . 
ciuruit anterior. | 

Y. Locul ocupat de nervul olfactiv, limitat înăuntru de circumvolu- 

țiunea numită gyrus rectus. 

Z. Extremitatea anteridră a corpului Calos.
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cilindrică şi neramifiată (prolungementul basal al lui May- 
nert). Despre acâstă, prelungire să admite că, ea pătrun- 
zănd în substanţa, albă, dă naşcere cilinder-axului tubilor 
nervoşi, 

Celulele fuziforme.— Acestea sunt numite de Ch. Robin 

  
Celui piramidală din scorta cenușie a creerului *). 

a) Corp celular conţinând un nucleu şi un nucleol — b) prelungirea 
axilă. 

  

() Din Ch, W6r6,
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celulele volumindse ale volițunei. Ele sunt paralele cu su- 
prafaţa creerului, iar nu perpendiculare ve acâsta, după 
cum sunt dispuse cele piramidale. Diametrul acestor ce. 
lule alongite este de 30 w. Din extremităţile lor pornese 
prelungiri ramifiate, prelungiri cari servesc a le uni între 
dănsele. In fine aceste celule posedă la centrul lor un 
nuclei lungueţ şi înconjurat de granulaţiuni pigmentare. 

Să revenim puţin asupra, celulelor piramidale. Am zis 
că ele să deosebesc numai prin mărimea lor. 

În adevăr, bazându-ne pe acest caracter le putem di- 
vide în trei clase: 

A. Celulele piramidale mici, avănd un diametru de 10 n. 
Aceste celule sâ, găsesc mai cu s6mă în al doilea strat; 

al circumvoluţiunelor. | 
B. Celulele piramidale mari, (mari piramide) avănd un 

diametru de 22 p, 
Aceste celule să observă mai cu semă în al treilea, 

strat al circumvoluţiunelor. 
C. Celulele piramidale gigantice, avănd un diametru care 

variază între 50 pu şi 100 p; cu alte cuvinte aceste, ce- 
lule să apropie prin mărimea lor, de celulele motrice mul- 
tiple tripolare, care să găsesc în cornele anteridre ale mă- 
duvei spinărei. Aceste din urmă celule să observă mai cu 
s6mă, in nivelul centrelor motori. 

Nu putem trece cu vederea cercetările profesorului Ja- 
cubowicz, din cari resultă că, în circumvoluţiunele creeru- 
lui există trei feluri de celule : - 

a). Celule stelate, motrice. 
b). Celule fuziforme, senzitive. 
0). Celule rotunde (sei ovale), simpatice. 
Acelaş fel de celule le a găsit in tote părţile centrilor 

nervoși.
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Complectare asupra structurei substanței cenuşii. 

Am văzut că circumvolu- 
ţiunele sunt formate din două 
substanţe : una alba centrală, 
constituită din tubi nervoşi, 
desbrăcați de tâca lui Schwan; 
alta cenuşie, corticală, formată 
din celule nervâse, desbrăcate 
şi ele de membrana, care în- 
văleşte celulele ce nu aparţin 
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| | | | J| centrilor nervoși. 
! | 4 Aceste celule însă, nu pre- | AIP 4) A 4 zintă acelaş grad de conden- 
4 | | saţiune în partea superficială, 
[| A medie sat profundă a substan- 

ţei cenuşii, ci sunt dispuse în 
| strate, care diferese nu numai 

4 

  

  

       

prin rumărul celulelor dar şi 
prin forma şi mărimea lor; 
astfel am vădut că, cea mai 
mare parte a autorilor admit 

7 şase strate distincte în gro- 
simea, substanţei cenuşii. 

Noi vom împărtăşi vederile 
lui Mathias Duval în privinţa 
acesta. 
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Substanţa, cenușie a circumvolu- 

țiunilor *). 

  Numerile 1, 2, 3, 4, 5, desemnâză 
m stratele scârţei cenuşii.— m, substanța 
Fig. 17. medulară, (După Meynert). 

(*) Din Ch. Fer, 
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lată pe scurt discripţiunea, fie-căruia din aceste şase 
strate, după acest savant: 

I. Primul strat, subţire, hialin, format aprâpe din ne- 
vroglie pură. In acestă substanţă observăm celulele stelate 
mici, prevăzute cu prelungiri forte fine.—Dacă vom con- 
sidera părerea histologistului Ch. Robin, în privinţa ne- 
vrogliei, atunci trebue să ştim că pentru dănsul, ea nu 
este de cât o materie amorfă, în mijlocul căreia, să găsesc 
mielocite răspândite. Aceste mielocite, care pot avea forma 
fie de nuclei liberi, fie de celule, daii naştere celulelor nex- 
v6se. Majoritatea" însă a autorilor germani nu văd în ne- 

„vroglie, de cât un ţesut conjonctiv, fără să posedă fibre 
. distincte, dar conţinând un număr însemnat de nuclei, pe 

care Robin “i ia drept mielocite, şi “i înzestrâză cu pro- 
pietatea de reprezentanţi ai celulelor nervâse embrionare. 

II. Al doilea strat, are grosimea mai aprope a stratu- 
lui întăi. El e compus din celule piramidale mici, aşezate 
în rânduri forte strănse. 

III. Al treilea strat, are o adâncime cât cele două de 
mai sus la un loc. El e compus din celule piramidale mari, 
mult mai grămădite însă în partea inferidră, de cât în cea 
superidră, de unde rezultă că vedem două culori în acest 
strat : una mai închisă, situată jos, alta mai deschisă dea- 
supra acesteia. 

IV. Al patrulea strat, să asamănă cu cel d'întăiii atat 
în privința compoziţiunei cât şi a grosimei. El e compus 
din celule forte mici, neregulate şi avănd aprope dispo- 
ziţiunea celulelor din stratele granulâse ale retinei. 

V. Al cincilea strat, şi cel următor, 
VI. Al şeaselea strat, reuniți la un loc, posedă grosi- 

mea stratului al treilea. in acest dublu strat găsim ce- 
lule fuziforme cu prelungirile lor numerâse şi ramifiiate, 

Câte o dată celulele din acest strat iati o formă. stelată. 
Abondenţa, celulelor fuziforme să observă mai cu semă, 

în partea cea mai profundă a stratului al şaselea.
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Celulele, aparţinănd fie-căruia, din aceste şase strate, 
nu sunt izolate una de alta. Ble comunică prin prelungi- 
rele, cu care sunt prevăzute nu numai în acelaş strat, 
dar şi între diferitele strate, aşa că substanţa cenuşie a 
circumvoluţiunelor, trebue să fie privită ca o rețea, întinsă, 
de celule nervose, Pe lângă acestea, stratul cenuşiu comu- 
nică cu stratul alb, prin intermediul prelungirilor bazale, 
pe care le am văzut plecând din celulele piramidale, spre 
a să dirija cătră centrul creerului. 

Tipul acesta, de şase strate, * întâlnim noi în ori.ce parte 
vom voi ?— Nu. —In adevăr, dacă vom examina, o porţiune 
din circumvoluţiunile regiunei occipitale, vom vedea că, 
substanța cenuşie este divizată în două etaje prin o bandă 
albă, aşa că nu găsim de cât trei strate: 

a). Unul superficial cenuşiu. 
b). Unul profund, tot cenuşiu, Şi, 
c). Altul, la mijloc alb. 

Stratul acesta de la mijloc pârtă numele de panglica 
lui Vica d'Azyr, şi este datorit cantităţei celei mari de 
nevroglie şi micului număr de celule nervose, Un carac- 
ter rimportant al acestor celule este că, ele de şi sunt vo- 
luminse (30 n), totuşi prelungirile lor sunt aprope atrofiate. 

Unde găsim noi acâstă, dispoziţiune ? — O găsim în re- 
giunile, despre care să crede, că ar avea Gre-care relațiuni 
cu sensibilitatea şi adică. : 
„Pe părţile cele mai anteridre a lobilor frontali ; pe 

totă, partea situată îndărătul lobului paracentral şi îndă- 
rătul scizurei perpendiculare externe, precum şi pe cir- 
cumvoluţiunile temporo-sfenoidale. 

Pe de altă parte, dacă vom observa, cu microscopul sub- 
stanţa cenușie a insulei lui Reil şi a Claustrului (ante- 
murul), vom vedea o dezvoltare manifestă a stratului 
al şaselea, adică al stratului cu celulele volumindse ale 
voliţiunei. — Acesta este încă o excepţiune de la tipul
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general, de Gre-cesă sustrage de la descripţiunea, pe 
care am dat'o mai sus. 

In fine celulele piramidale gigantice, pe care le am găsit 
în stratul al treilea, iau o desvoltare forte mare în regi- 
nile următore : 

In punctele de inserţiune al celor trei circumvoluţiuni 
frontale (superidră, medie şi inferidră), pe frontala asce- 
dentă şi în t6tă întinderea acestei din urmă, circumvolu- 

„țiuni; | 
In lobul paracentral şi în partea superidră a circumvo- 

luţiunei parietale ascendente ; 
In cornul lui Ammon şi în cuta curbă. 
Tote aceste regiuni stai în raport cu mişcările. 
Patologie. Circumvoluţiunile cerebrale pot fi atinse de 

diversele forme ale encefalitei acute şi encefalitei cro- 
nice. Pe ele să mai pot observa diferite forme de scle- 
roze. În fine în substanţa lor putem întâlni diferite tu- 
mori, precum tubercule, gome, sarcome nevrogine sati 
angiolitice etc. 

FIZIOLOGIA CIRCUMVOLUȚIUNILOR 
Si 

UZAJELE LOR IN GENERAL 

  

Localizaţiunile funcţionale. 

Inainte de a intra în studiul funcţiunilor circumvolu- 
țiunilor, voi cita următorul pasaj, din tratatul de anato- 
mie al lui Sappey. Acesta o fac mai mult pentru a 
putea, să ne convingem, în puţine cuvinte, de importanţa, 
colosală, pe care o prezintă studiul acestei părți aţât de 
dificilă a anatomiei.
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„Encefalul, zice ilustrul profesor, este organul acela, 
care încoron6ză cu largile sale dimensiuni axul cerebro- 
spinal şi care pare a fi format prin o desvoltare a mă- 
duvei spinărej, a căreia eflorescență: samănă, a fi în ade- 
văr. Din înălțimea unde natura Pa aşăzat, el domină, 
tote dependinţele sistemului nervos, şi prin acestea, tote 
părţile corpului, care şi unele şi altele sunt în adevăr strâns 
supuse influenţei sale. 

Printre organele nâstre nu există nici unul, al cărui 
imperii să fie atât de intins; şi acest fel de suveranitate 
care i-a fost dată, să legă întrun mod atât de intim cu 
esenţa chiar a vieţei, în cât ea n'ar putea să fie supri- 
mată, fără ca acesta să nu fie îndată nimicită. Insărcinat 
de a percepe tdte impresiunile, care-i vin din afară şi de 
ale conserva ca atâtea noţiuni elementare, pe care le va 
asocia mai târziu, pentru a, face baza raţionamentelor şi 
a determinaţiunilor nâstre ; prezidând, cu un cuvănt, la sen- 
saţiuni, la inteligenţă şi la voinţă, el indeplineşte în eco- 
nomie rolul cel mai înalt, care a putut să fie dat de a- 
tins unui agent animat; de sufletul vieței, şi devine ast- 
fel pentru om, intre tote organele sale, acela prin care 
el “şi arată superioritatea sa în modul cel mai vădit.“ 

Andrei Vesala (născut pe la 1514) în privinţa circum- 
voluţiunilor şi a scizurelor, crede că ele sunt destinate, 
pe de o parte pentru a mări suprafaţa creerului, iar pe 
de alta, pentru a permite piei-mater de a pătrunde între 
ele, ca să pâtă ajunge, să nutrâscă părţile cele mai cen- 
trale ale creerului. El admite chiar, că scizura intere- 
misferică este făcută, pentru acelaş scop. Filosofii şi ana- 
tomiştii din timpurile vechi, credeau că circumvoluţiunile 
şi scizurele constituesc un semn de superioritate în ra- 
port cu cele-alte animale. 

Erasistrat (celebrul medie grec din secolul al III, îna- 
inte de Is. Chr.), susținuse aceleaş idei. 

Gallien (celebru medic grec, 131—201) le respunde că,



62 CENTRII NERVOŞI 
  

măgarul ar trebui să fie un animal inteligent, de 6re-ce 
el are circumvoluţiuni numerose şi bine pronunţate. 

Prenologiştii, Gall şi Spurzheim *) (1828) au susținut că, 
omul posedă pe suprafaţa creerului o mulţime de compar- 
timente, ce stau în raport cu facultăţile intelectuale, cu 
viciurile şi pasiunele omului; că aceste porţiuni dezvol- 
tându-se în raport cu aplicările fie-cărei persone, va îm- 
pinge în afară partea, conrespondentă a craniului Şi va da, 
naștere prin urmare la bose sai ridicături, pe care fre- 
nologiștii le aii numărat şi le au înzestrat, ca, reprezen- 
tând diterite aptitudini. 

Ast-fel Gall distingea douăzeci Şi şapte de comparti- 
mente cu bosele lor conrespunzătâre ; Spurzheim şi ur- 
mătorii lor aii mai adăogat la acest număr. 

Pentru ce însă frenologiştii desmoștenesc de ori-ce im- 
portanță circumvoluţiunile depe feţele internă şi inferi- 
Oră a creerului ? gapoi e constatat că, dacă e veri-o 
parte a cavităţei osose care, să prezinte mai multe de- 
presiuni, acâsta e tocmai faţa superidră a bazei craniului, 
iar nici de cum faţa internă a boltei craniene. Faptul 
acestă să explică, forte lesne prin aceea că, masa creerului 
să razimă direct pe bază şi să imprimă pe ea, pe când 
între faţa lui superidră, şi bolta os6să, să află .interpus 
licidul cefalo-rachidian. 

Pe lângă acestea să mai ştie încă, și acâsta pote să 
să învedereze mai cu s6mă prin faţa internă a osului 
temporal, că circumvoluţiunele împing numai tabla in- 
ternă a, 6selor craniului, pe când tabla externă rămâne 
neinfluenţată. — Navem de cât, să privim faţa internă a 
cavităței craniului şi să o comparăm cu faţa sa externă, 
pentru a ne convinge că, numai fața, internă, e prevăzută, 
cu eminențe mamilare şi depresiuni digitale, pe câna faţa 
externă e cu, totul netedă. Prin urmare frenologia şi crani- 

  

*) Medicii germani.
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oscopia nu pot căpăta drept de domicilit în ştiinţa fizio- 
logiei, de 6re-ce nu au nici un fundament. 

Facultăţile intelectuale cele mai distinse ale omului, 
după Gall şi Spurzheim, ar avea drept sediu lobii anteri- 
ori al creerului. Acâstă idee pare astăzi a să confirma. 
In adevăr, savantul antropologist Broca a făcut experiența 
următore în ospiciul de la Bicâtre.—El a luat un număr 
egal de interni şi infirmieri, adică, două clase de Gmeni, 
care diferesc forte mult prin ocupaţiunile lor, intelectuale 
la cei d'ântei şi corporale Ja cei de ai doilea. — Măsurând 
jumătatea anteriâră, a circumferenţei orizontale a capului. 
a văzut că ea este mai mare la interni, pe când jumă- 
tatea posteridră a aceliaş cireumferințe, era mai dezvol- 
tată la, infirmieri. In plus, capul considerat în intregul 
lui, era mai dezvoltat la interni de cât la infirmieri. 

Dacă vom considera chiar diviziunea raselor după des- 
voltarea craniului, vom ajunge la aceiaş concluziune ; ast- 
fel rasele s'a împărțit din acest punct de vedere în rase 
superidre, numite încă, şi rase frontale, din cauza dezvol- 
tărei, ce iaii la ele lobii frontali, —şi in rase inferidre sai 
aceipitale, remarcabile prin dezvoltarea acestei din urmă 
părți a creerului şi micşorimea din contra a lobilor frontali 

Descoperirea, lui Gratiolet vine să întărâscă ceea ce 
înaintăm. El a observat că, la rasele inferidre osificaţiu- 
nea, craniului începe de din înainte îndărăt, pe când la 
cele superidre osificațiunea. se face în sens invers ; — de- 
ducem dar că, la rasele superidre, care sunt cele mai în- 
teligente, lobii frontali pot să să dezvolte treptat, nefiind 
cercuiţi de nici o rezistenţă, pe când raselor inferidre 
acâstă, dezvoltare le este oprită, prin osificaţiunea timpu- 
rie a, jumătăţei anteridre a craniului. 

Putea-vom noi, în starea actuală a ştiinţei, să localizăm 
funcțiunile cele mai înalte şi mai nobile ale omului, pe 
fie care în parte? Nu. 

Ceea-ce putem înainta este că, substanţa cenușie a cir-
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cumvoluţiunilor are sub dependenţa sa tote aceste fund- 
țiuni. Centrele ideaţiunei, ale memoriei, ale percepţiunei 
consciente să găsesc de sigur îu celulele substanţei cenu- 
Şii,— dar în care loc, în ce regiune? Nu ştim. Admitem 
insă în mod general, după cele ee văzurăm, că lobii an- 
teriori ai creerului par a fi regiunele de predilecţiune, 
unde facultăţile psihice ale omului convin a să aşăza. 

Localizaţiunile funcţionale. 

Din cele ce preced vedem că, în ceea-ce priveşte loca. 
lizaţiunile psihice, nu posedăm nimic de cert. - Nu e tot 
astfel însă, şi în ceea-ce priveşte localizaţiunile funcţionale”), 

Să, ştie deja că, fiziologistul englez, Ferrier, a localizat la 
maimuţă centrele motorii a mai multor grupe de muschi. 
Or, creerul maimuţei nu este alt-ceva de cât creerul omu- 
mului mai simplificat însă, aşa că putem primi fără multă, 
ezitaţiune pentru creerul omenesc, tot ce sa învederat a- 
supra creerului de maimuţă. 

Din experienţele făcute asupra creerului de căne nu 
putem trage mai nimic instructiv pentru noi, de re-ce 
el să depărteză mult de acela al omului, 

Altmintrelea trebue să ştim că, asupra, creerului de căini 
Sau găsit un număr însemnat de centre motorii, căre ânsă 
nu-şi au putut găsi semenii lor pe creerul nostru şi nică 
chiar pe al maimuţei. 

Noi, bazându-ne pe esperimentele fisiologiştilor germani, 
Hitzig şi Pritsch, dar mai cu sâmă pe cercetările lui Fer- 
rier, ne vom ocupa cu următârele centre motorii, care tot 
sunt aşezate d'a lungul şanţului lui Rolando. 

Aceste centre, dupe Tripier şi Petrina nar fi numa- 

  

“)Acei cari au lucrat mai mult pentru descoperirea localizaţiunilor func- 
ționale în stratul cenuşiu al cresrului sunt următorii : Broca Fritsceh şi 
Hitzig, Ferrier, Carville, Duret, Tărck, Chareot şi Pitres,
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motori, ci ar prezida, Şi la sensibilitatea organelor res- pective. 
4) Mai intâi găsim un centru, care sub excitaţiunea e- 

lectricităţei, âă naştere la mișcări în membrele anteridre ale maimuţei sau superidre ale omului. — Acest centru să 
află, aşezat călare pe partea Superidră a scizurei lui Ro- 
lando ; cu alte cuvinte, ocupă o parte din circumvoluţiu- 
nea parietală ascendentă, şi altă parte din frontala ascen- 
dentă ; mai mult încă, acest centru “ŞI întinde teritoriul 
său şi pe jumătatea anteridră a lobului paracentral. 

0) Al doilea ?] găsim la spatele celui precedent. —Ex- citaţiunea acestui centru dă naştere la mişcări în mem- brele posteridre ale maimuţei sau inferidre ale omului. E] este aşezat pe partea anteridră “a circumvoluţiunei parie- 
tale superidre, pe partea superidră a parietalei ascedente: 
şi pe jumătatea posteridră a lobului paracentral. 

c) Al treilea centru motor să află aşezat de desuptul 
celui precedent, Şi adică pe cuta curbă. — Excitaţiunea, a- cestui centru determină mișcări ale ochilor. 

d) Al patrulea centru, mai puţin sigur de cât cele pre- 

Fxplicaţiuni, Figura 18 reprezintă partea 
anteridră, a feţei inferidre a creerului, în care 
însă extremitatea anteridră a scizurei in er- 
emisferice este lărgită, pentru a se putea, 
vedea mai bine genunchiul, ciocul şi pedon- 
culele corpului calos. 

1. Extremitatea anteridră a emisferelor, 
2. Genunchiul corpului calos. 

„ Rădăcina cenuşie a nervului optic. 
„ Pedonculele corpului calos. 
. Chiazma, optică trasă înapoi, spre a să, 

putea vedea râdăcina cenuşie a nervului 
optic (3). 

Indărât de chiazmă vedem două mici glo- 
merule albe, numite tuberculele mamilare, 

: şi mai îndărăt, adică la spatele tuberculelor; Fig. 18 observăm un fârte mic spaţiu triangular, 
punctat, acesta e spațiul perforat sau ciuruit posterior. 

6. Nervul olfactiv. Partea terminală mai umiată este ganglionul olfactiv, partea, posteridră resfirată reprezintă rădăcinile nervului olfactiv. 
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cedente, să afli aşezat pe partea anteridră şi inferidră a 
primei circumvoluţiuni temporo-sfenoidale. — Acest centru 

ar prezida, la mişcările urechei. 

La partea anteridră a scizurei lui Rolando găsim ur- 

mătorele trei centre : 

€) Al cincilea, 'să află aşezat în apropiere de punctul, 

unde prima circumvoluţiune frontală (saii superidră) ia naş- 
„tere din frontala ascendentă. Acest centru e forte mie 

şi prezidă la mişcările de rotaţiune ale capului și gâtului. 

f) Al şaselea este aşezat sub precedentul, în apropiere 
de punctul unde a doua circumvoluţiune frontală (sau me- 

die) ia naştere din frontala ascendentă. 
„Excitaţiunea acestui centru dă naştere la mişcările bu- 

zelor şi a muschilor inferiori ai feței, fără să aibă vro 

influență asupra orbicularului pleopelor. 

9) Al şaptelea centru motor, centrul limbagiului arti- 

culat, este aşezat la partea posteridră sau pe piciorul cir- 

cumvoluţiunsi a treia frontală (sau inferioră). In acest ni- 

vel, circumvoluţiunea a treia frontală urmeză o ansă, care 

înconjiră ramura perpendiculară a scizurei lui Sylvius. 

Chiar pe acâsta, insă este situat centrul vorbirei. Reamin- 

tesc că a treia circumvoluţiune frontală să mai numeşte 

încă cireumvoluţiunea lui Broca şi cuta-sprîncenă a lui Gra- 
tiolet. 

Bouillaud a observat, că ori de câte ori omul fusese 

privat de vorbire, de atâtea ori a găsit; la autopsie o le- 
ziune în lobii frontali ai creerului. Mai târziu, pe la 

1836, Dax a observat că amuţiiea, conrespunde mai în 

totdauna cu emiplegia drâptă, de unde conchise că, cauza 

afaziei va trebui să fie situată în leziunea părţei stângi 

a creerului sau în emisferul stâng. 

In fine Broca (în 1862), care a avut ocaziunea de a face 

două autopsii de afazici, a constatat la amândoi distrucţia, 

complectă a circumvoluţiunei a treia frontală din partea 
stângă.
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Maladiele acestui centru produc afazie motrice sau im- 
posibilitate de a mai articula cuvintele, cu alte cuvinte 
a mai putea vorbi. 

Pentru ce sediul limbagiului articulat să -găsesce la 
stânga şi nu la drâpta? Vom respunde că, la persnele 
stângace centrul limbagiului articulat să află la drâpta, pe 
când din contra, personele dreptace vor avea în totda- 
una centrul limbagiului articulat la stânga. Apoi, fiind-că 
mai toţi Gmenii sunt dreptaci, rezultă că afazia va conres- 
punde în general cu leziunea circumvoluţiunei a treia fron- 
tală din partea stângă. 

Ne vom întreba de sigur pentru ce omul în general 
e dreptaciu ? 

Gratiolet a observat că, ori de câte ori a, cântărit se- 
parate emisferile cerebrale la feţi, şi puţin timp chiar 
după naştere, mai în totdauna a găsit că emisferul stâng 
este mai greu și mai dezvoltat de cât cel drept; de unde 
rezultă că, jumătatea drâptă a corpului, care să află sub 
influenţa, emisferului stâng, va fi aceea care va intra cea 
dintâiu în acţiune şi să va, dezvolta, în acelaş timp mai 
mult de cât jumătatea stângă a corpului omului. 

Or, necesitatea, de a vorbi, fiind una din cele dintâi 
trebuinţe ale omului. de sigur că ea va pleca din partea 
cea mai perfectă şi mai dezvoltată a creerului, adică din 
emisferul stâng. 

In anul 1879, am publicat o observaţiune *) de ramo- . 
lisment complect al întregului emisfer stâng, la o persână 
care a vorbit până în ultimele momente. Unde era în ca- 
zul de faţă centrul limbagiului, sau circumvoluţiunea, lui 
Broca ? Neapărat că în emisferul drept. — Dar fiind-că 
nu mă aşteptam câtuşi de puţin la o astfel de leziune, 
n'am căutat a mă încredința în timpul vieţei dacă femeia, 
în chestiune era dreptace sau stângace şi prin urmare să, 

  

”) Vezi jurnalul ştiinţelor medicale din Bucuresci, No. 10 din 1879.
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"mi fi fost dat a verifica faptul localizaţiunei limbagiului 
prin mine însumi. 

Dar pe lângă afazia motrice, mai sunt şi alte turburări 
ale modului de a ne exprima și de a percepe cea ce ne 
comunică cine-va. Astfel sunt de exemplu semnele mi- 
mice, şi semnele scrise. 

Vom întâlni de asemenea persâne, care au perdut în 
special facultatea de a auzi cuvintele, şi altele cari au per- 
dut numai facultatea vederei a semnelor scrise. 

De aci rezultă că, la turburările funcţionale specializate 
ale espresiunei şi ale percepţiunei semnelor, trebue să, con- 
respundă fatalmente leziuni anatomice limitate pe supra- 
faţa, creerului. 

in adevăr, pe lângă afazie, astăzi mai deosebim : 
]. Surditatea verbală, perderea numai a auzirei cuvin- 

telor, care pare că conrespunde cu leziunele primei cir- 
cumvoluţiuni temporo-sfenoidale stângi, în partea sa pos- 
teridră. 

2. In lobul parietal stâng inferior, găsim sediul cecilăței 
verbale (perderea, vederei speciale a cuvintelor) şi al emia- 
nopsiei (perderea, unilaterală a vederei binoculare), simptome 
care să, înlocuesc; câte o dată să găsesc reunite pe acelaş pa- 
cient, din cauza, proximităţei focarelor lor respective. 

3. Agrafia (neputinţa de a putea scrie) ar fi localizată 
în leziunele celei de a doua circumvoluţiune frontală din 

„partea, stângă, către extremitatea posteridră. 
Dacă ne uităm pe figura de faţă (schema localizaţiunilor 

cerebrale), observăm că, centrul afaziei motrice şi centrul 
agrafiei sunt aşezate chiar în faţa centrilor motori ai figu- 
rei şi ai membrelor superidre; centre care jOcă: cel mai 
mare rol în expresiunile mimice. 

In totalitatea acestor simptome (afazie, surditate ver- 
bală, cecitate verbală, agrafie) găsim nu numai turburări 
ale vorbirei, dar mai cu semă ale întrebuinţărei semnelor,
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aşa că dacă le observăm reunite la un loc, două sau mai 
multe, vom avea cea ce să cheamă o afazie complexă. 

Am zis că sub influenţa electricităţei, fie-care din cen- 
trele motorii expuse mai Sus, dau naştere la mișcări în 
diferite grupe de muschi, care sunt puse sub influenţa lor, 
că, acestă influenţă să exercită în mod: încrucişat, adică, 
centrele motorii din emisferul stâng ţin sub dependenţa 
lor mişcările musculare din partea. drâptă, şi vice-versa,. 
Vom vedea nai târziu explicațiunea acestui fenomen al 
încrucişărei în acţiunea centrelor motorii ; — trebue însă să 
stim de acum că, partea cea mai importantă din . fibrele 
nervâse ale măduvei spinărei nu pătrund în părţile cen- 
trale ale creerului pentru a să termina, de cât după ce 
s'au încrucişat în nivelul bulbului rachidian. 

Dacă în locul electricităţei am presupune o leziune ore 
care, emoragie, un tubercul sau o tumore, care ar apasa 
sau irita pe unul din acesti centri. atunci vom observa: 
fenomene de cea mai mare importanță. 

Ori-ce leziune aşezată în nivelul zonei motrice corticale 
sau a regiunei psico-motrice, după cum o numesc uni au- 
tori, va da nascere la o paralizie sati la, convulziuni. 

Dar mai întăi trebue să Ştim, ce înțelegem prin zonă 
motrice corticală. Zona motrice corticală este partea aceea 
a suprafeţei creerului, care conrespunde : lobului paracen- 
tral, circumvoluţiunei parietale ascendente, circumvoluţiu- 
nei trontale ascendente şi în fine piciorului celor trei cir- 
cumvoluţiuni frontale, (superidră, medie, inferidră). 

Leziunele aşezate în afară, de acâstă zonă nu vor da 
naştere la nici un fel de turburări apreciabile, pe când o 
leziune destructivă (ramolisment sau emoragie) sai irita- 
tivă (tubercul) ori cât de mică ar fi, situată însă în ni- 
velul zonei motrice, să va traduce în afară neaparat prin 
turburări din partea mişcărilor voluntare. 

Să luăm cazul cel mai uşor. Să presupunem o leziune 
forte, mică, situată în nivelul unui centru motor, de exem-
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plu în nivelul centrului motor al membrului superior drept. 
Dacă, leziunea va ocupa numai întinderea acestui centru 
şi dacă ea va fi distructivă, atunci vom avea paralizia, 
membrului superior drept, ceea ce să mai numeşte încă 
Şi monoplegie. Dacă, leziunea va avea, asupra centrului 
motor numai o influenţă iritativă, iar nu destructivă, atunci 
membrul superior drept va fi apucat de contracturi sait 
convulziuni, adică vom asista la o epilepsie parțială. 

Este de cea mai mare importanță ca să reținem că, 
leziunile distructive “în zona, motrice, or căt de puţin în- 
tinse ar fi, daii naștere în totdauna la, aceea ce să nu- 
meşte degeneraţiune secondară, alteraţiune a substanţei 
nervose, care descinde prin pedonculul cerebral Şi prin 
măduva oblongată pănă în cordonul lateral opus din mă- 
duva spinărei. 

Să considerăm cazul unei leziuni întinsă în zona mMo- 
trice. 

Aci simptomele sunt forte izbitore, căci în loc de o pa- 
ralizie limitată numai la un Singur membru, ca în cazul 
precedent, vom avea o emiplegie francă (paralizia jumă- 
tăţei drepte sai stângi a, corpului) din cele mai mani- 
feste şi sămănând cu totul cu emiplegiele vulgare de ori- 
gină centrală. Trebue să repet Şi aci Că, aceste leziuni 
corticale întinse dau naştere mai târziu la o degeneraţiune 
secondară a măduvei spinărei şi la, contracturi tardive a 
muschilor paralizaţi. 

Din cele expuse conchidem că; dacă leziunele destruc- 
tive ocupă o mare întindere din zona motrice, vom avea 
de asemenea o paralizie întinsă peste un număr mai mare 
de muschi, cum e de ex: emiplegia ; dacă leziunea dis- 
tructivă, e forte limitată, vom observa numai o simplă 
paralizie a unui membru cum este de ex. monoplegia; şi 
în fine, dacă nu există leziune distructivă, ci numaio simplă 
iritaţiune, atunci vom observa convulziuni în un giup
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Gre-care de muschi, în ai piciorului sau ai mânei, feno- 
men cunoscut sub numele de epilepsie parţială!). 

Care este întinderea în suprafață a centrilor motori? 
Intinderea, fie-cărui centru motor nu este riguros detar- 

minată şi nu putem să o considerăm de cât într'un mod 
aproximativ. | Sa 

Ori de căte ori vom aplica curentul electric în nivelul 
unuia, din aceste centre, vom avea instantaneu mişcări în 
muşchii, cari sunt sub influenţa fiă-căruia din ei. Din con- 
tra, dacă ne depărtăm de acesti centri, electricitatea nu 
mal are nici o influență asupra contracţiunelor muscu- 
lare. Deducem de aci că, centrii motori au o întindere 
mai mult sau mai puţin limitată, pe care noi însă, în 
starea actuală, nu o putem preciza cu multă siguranţă. 
Până la ce adâncime merg aceşti centrii motori în sub. 

stanţa nervdsă ? 
Unii, şi aceştia constituese majoritatea, cred că: adân- 

cimea lor să, limit6ză numai la grosimea substanţei  ce- 
nuşii a circumvoluţiunelor. 

Alţii, forte puţin numeroşi, cred că substanța cenuşie, 
trebue să fie considerată cu totul streină la influenţa elec- 
tricităţei, şi că, graţie numai substanţei albe care să află 
dedesupt, putem noi căpăta fenomene de mişcare în muşchi. 
Cu alte cuvinte, după aceştia, substanţa cenuşie trebue 
să fie sc6să din grosimea sait adincimea centrilor motori, 

In fine, alţii presupun şi susţin că, nici substanţa albă, 
nică cea cenușşiă n'aii proprietăţi speciale pentru a localiza 
pe ele centrii motori, —de Gre-ce ei admit că ganglionii 

  

1): Cauzele cari produc paralizia limbei şi a părței inferidre a feței. deter. . 
mină adesea turburări motorii în faringe şi în laringe. Dacă aceaş le- 
ziune să iveste în ambele ernisfere cerebrale, atunci vom observa la pa- 
cientul nostru complexul simptomatic cunoscut sub numele de paralizie 
labio-gloso-laringee de origină, cerebrală, 

Trebue să ne aducem aminte că mai există şi 0 paralizie labio-glosa-la 
ringee de origină, bulbară, produsă prin atrofia nucleilor de origină a ner 
vilor ipogloşi. :
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centrali ai creerului, nucleul codat Şi nucleul lenticular, sunt 
aceia cari, fiind singurii impresionați de curenţii electrică, 
ar da naştere la simptomele musculare, pe cari noi le fa- 
cem să depindă de centrii motori numărați mai sus. 

Acestă din urmă idee însă, cade forte lesne, pentru că 
Duret şi Carville au reuşit să sectă din ereer ganglionii 
despre care am vorbit și ai observat că electricitatea 
aplicată în nivelul centrilor motori, a dat nascere la ace- 
leaşi mişcări în muşchi, ca, şi mai înainte de sustracţiunea 
ganglionilor (nucleul codat şi nucleul lenticular). In fine, 
în timpul din urmă, Bochefontaine, în urma cercetărilor 
lui, prezentate la Academia de sciinţă din Paris, pretinde 

  

Faplicaţiune Figura 19 reprezintă fața externă a emisferului drept; 
situaţiunea, centrilor motori. 

, 
A. Centrul limbagiului articulat, aşezat pe piciorul cireumvoluţiunei a 

treia frontală (circumv. lui Broca). 
B. Centrul vare presidă, la mişcările buzelor şi a muschilor inferiori ai 

fetei, — aşezat pe piciorul cireumvoluţiunei a doua frontală (medie). 
C. Centrul care prezidă la mişcările de rotatiune ale capului şi gâtului. 

Acest centru forte mic, este aşezat pe extremitatea postericră (picioru) a 
primei circumvoluțiuni frontale. 

D. Centrul pentru mişcările membrului superiov aşezat călare pe scizura 
Rolando (a). Bl ocupă câte un mic teritoriu, atât din circumvoluţiunea,
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a.să da și durel-mater o parte importantă de excitabili- tate, de Gre-ce escitaţiunea acestel membrane, după dăn- 
Sul, dă naştere la mişcări analge cu acelea, pe cari le că- pătăm, când aplicăm curenţii în nivelul centrilor mo- tori. Mai mult încă, Bochefontaine încredinţază că dura- 
mater pote să fie chiar ruptă pe alocurea şi totuşi să răs- puuză sub influenţa electricităţei. 

Până acuma nu ne-am ocupat de cât de mişcări în ra- port cu substanţa cenușie a circumvoluţiunilor. Putem să ne întrebăm insă, substanţa cenuşiă n'are nici o influență asupra sensibilităţei ? 
Astăzi să admite că da, punând însă restricţiunea, ac6s- ta: numai substanţa cenuşie din regiunile unde am gă- 

sit panglica lui Vicq d Aair” să bucură de acestă, proprie- tate, restul suprafeţei creerului rar avea nici un raport cu sensibilitatea. 

Uzul fibrelor din substanţa albă a 
circumvoluţiunilor. 

Am văzut când am studiat stuctura circurnvoluţiune- 
lor, că am găsit în masa lor două substanţe, una cenuşie 

  

frontală ascendentă, cât Şi din parietala, ascendentă. Acest centru caută să fie indicat puţin mai sus de lit. D, câci trebue să fie situat în terțul “Superior al scizurei lui Rolando. 
E. Centrul care prezidă, la mişcările membrului îmferior, aşezat pe partea, anteridră a circumvoluţiunei parietale superidre, pe partea superidră a pa. rietalei ascendente (şi pe jumătatea postericră a lobului paracentral, cea ce nu să pote vedea aci), 
F. Centrul care prezidă, la mişcările ochilor. EI e situat pe cuta curbă, care ştim că face parte din Zobulul cutei curbe (şi acest din urmă din lobul DA- rietal). 
G. Centrul pentru "mişcările urechei externe (nesigur), — aşezat pe partea, anteridră a primei circumvoluţiuni temporo-sfenoidale. 
1. Extremitatea anterisră a emisferului drept. 
2, Extremitatea posteridră a aceluiaş emisfer. 
a) Scizura lui Rolando având direcţiunea literelor b. a, D. E. 
b) Scizura lui Sylvius, avănd o ramură posteridră, Cea mai lungă, diri- jăndu-să spre litera F, şi o altă ramură anteriră mai scurtă, dirijăndu-să spre A, unde să și termină.
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externă, alta albă internă.— Am văzut, pe de altă parte 
pe scurt, că substanţa cenuşie are o influenţă directă, 
mai mult sati mai puţin probată, asupra, sensibilităţei şi 
mai cu s6mă, asupra mişcărilor. 

Fără voia nstră putem să ne întrebăm: dar substanţa 
albă ce întrebuințare pote să aibă ? 

Substanţa, albă este constituită din fibre sau iubi nervosi. 
— Aceştia sunt de două feluri: motrici şi sensitivă şi aii 
drept funcţiune de a purta, sau a conduce ordine ori sen- 
sațiuni între diferitele puncte, pe cari ele, ca niște adevă- 
rate fire telegrafice, serveşte a le uni şi a le pune în co. 
municaţiune. 

Fibrele saii tubii sensitivi servesc a purta în celulele 
nervâse din substanţa cenuşie a circumvoluţiunelor, impre- 
siunile exercitate asupra simţurilor nâstre. 

Fibrele saii tubii motori servesc din contra a duce or- 
dinele de la centru spre periferie, pentru a provoca con- 
tracţiunii musculare. 

Pe lângă aceste două ordine de tubi să mai adaogă o 
a treia şi adică, fibrele sai tubii vegetativi. 

Aceştia ţin sub influenţa lor » funcțiunile calorificaţiunei 
şi ale nutriţiunei. 

Aceste trei ordine de tubi nervoşi, conrespund, după 
cele ce vedem, celor irei feluri de celule găsite şi descrise. 
de Jacubovritsch în substanţa centrilor nervoși. 

INTERIORUL OREERULUI 

Părţile centrale ale luă. 

Am studiat până acuma tot cea ce priveşte suprafața 
creerului ;—rămâne să cun6ştem interiorul şi organele 
centrale ale creerului.
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Inainte de a intra în studiul amănunţit al organelor 
sale centrale, găsesc necesar să facem mai întâi cunoştinţă 
cu acestea în mod general şi repede, spre a ne fami- 
liariza încă, de acum cu părţile, care avem să le studiem, 

In interiorul creerului avem de considerat : patru ca- 
vităţi numite ventricule şi mai multe aglomeraţiuni de ce- 
lule nervse, numite ganghioni Şi nuclei, 

Nu trebue să ne închipuim că ventriculele posedă o 
adevărată cavitate deschisă în interiorul lor, căci păreţii, 
cari le constituesc, sunt aplicaţi unul peste altul în mo- 
dul cel mai intim, —aşa că noi nu putem recunoşte ven- 
triculele creerulului, de cât numai prin facilitatea cu care 
lasă să pătrunză, degetul în interiorul lor şi prin luciul 
ce prezintă, faţa lor. internă.-— Numai în stare de maladie, 
şi adică când Sar fi făcut în interiorul lor un revărsat 
de sânge, „seriozitate sau puroi, numai atunci păreţii sunt 
depărtați prin erupţiunea unui din aceste lichide, deter- 
minând compresiunea substanței cerebrale de dinnăuntru 
în afară, şi dând naştere la nişte fenomene, cari în gene- 
ral să, traduc, la, ochii noştri, prin convulziuni musculare. 

Care este, grosso modo, situaţiunea acestor patru ven- 
tricule ale creerului ? 

Mai întâi găsim un ventricul către centrul creerului. 
Acesta, să numeşte ventriculul mediu. 

El este situat între două mari gangli6ne, numite stra- 
tele optice ŞI înaintea a două, cordâne grose, numite pe- 
donculele cerebrale. In plus, acest ventricul mediu este 
acoperit de un invăliş numit trigonul cerebral, Trigonut - 
este căptuşit pe faţa lui inferidră de o reţea, vasculară, 
cunoscută sub numele de pânza coroidienă, pe când 
asupra trigonului să găseşte o întinsă punte albă nu- 
mită, corpul calos. | 

Intre corpul calos însă, şi între trigonul cerebral, găsim
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o lamelă verticală, formată din o Substanţă aprâpe tran- 
sparentă, numită septum lucidum 

In centrul acestei lamele găsim un alt ventricul, care 
portă numele de ventricul lui septum lucidum. 

La drâpta şi la stânga septului lucid să găsesc alte 
două ventricule numite ventriculele laterale. Fie-care din 
aceste ventricule laterale prezintă căte trej prelungiri şi 
adică: una anteri6ră care se dirig6ză înainte în masa 
lobului frontal; una, posteridră, înfundăndu-să înapoi în l0- 
bul occipital şi cea de a treia sai media, situată în gro- 
simea lobului sfenoidal. 

In fine mai există încă un ventricul, care însă nu a- 
parţine proriu zis creerului, fiind-că este situat între ce- 
rebel şi bulbul rahidian. El esţe cunoscut sub numele 
simplu de ventriculul al patrulea. 

Ventriculu mediu mai portă numele de V. al treilea, 
fiind-că este aşezat intre cele două ventricule laterale, câre 
sunt cunoscute sub numele de întâiul (dreptul) şi al doi- 
lea (stăngul) ventricul ; — pe cănd ventriculul lui septum 
lucidum, cel mai mic dintre tote, e numărat cel de mai 
pe urmă, de unde şi numele său de ventriculu! al cincelea. 

Care este situațiunea principalilor nuclei nervoşi ? 
Am zis că ventriculul mediu, sau al treilea, este aşezat 

între doi mari nuclei numiţi stratele optice. In afară de 
aceştia găsim alți duoi nuclei forte importanţi denumiți 
corpi striaţi. 

Indărătul ventriculului mediu Şi puţin la partea sa su- 
peridră, găsim patru mici proeminențe, cunoscute sub nu- 
mele de corpi patru gemenii. 

Toţi aceşti nuclei nervoşi sunt puşi în comunicaţiune, 
prin ajutorul tubilor sau fibrelor nervbse, nu numai cu: 
Suprafața creerului, dar şi cu măduva spinărei. 

Pentru a studia cu folos interiorul creerului, putem
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proceda prin tăetur; orizontale, începănd de la partea cea 
mai înaltă a emisferelor şi coborăndu-ne treptat prin etaje 
sau felii mai mult sai mai puţin gr6se. Practicănd nişte 
ast-fel de tăeturi, observăm. că, suprafețele, pe care le că- 
pătăm, sunt plane, de formă, ovală, albe la centru Şi pre- 
zentănd o mică dungă cenuşie către margini. Aci mai ob- 
servăm 0 mulțime de sinuozităţi sau festâne, care nu 
sunt alt-ceva de cât rezultatul inciziunei circumvoluţiu- 
nelor. 

Dacă acum, după fiă-care tăetură. vom ridica feliele de 
creer care rezultă, vom ajunge cu chipul acesta continu- 
ănd inciziunele până în nivelul suprafeţei corpului calos. 

Tăetura acâsta din urmă, care corespunde just cu faţa, 
superiGră a corpului calos, portă numele de centrul oval al 
lui Vieussens *), pe cănd tote tăeturele orizontale, situate 
pe un plan superior suprafeţei corpului calos, sunt cunos- 
cute sub numele de centrele ovale ale luj Vicg d Azyr. 
Din cele ce preced vedem că nu putem avea de căt un 
Singur centru oval Vieussens, pe cănd din contra, putem 
multiplica după voinţă centrele ovale Vicg d'Azyr. Cen- 
trul oval Vieussens nu e de căt centrele Vicq d'Azyr, 
reunite însă pe linia mediană prin corpul calos. | 

„ Dar dacă tăeturile orizontale ne pot servi de a pătrunde 
prin redicarea diferitelor felii în interiorul creerului, nu e 
mai puţin adevărat ca, şi tăeturile verticale, fie transver- 
sale sau longitudinale cu direcțiunea creerului, făcute cu 
instrumentul special pentru ast-fel de inciziuni, ne pot da 
servicii de asemenea, forte mari. 

  

”) Nota. Atât, în centrul oval căt şi în capsula internă, găsim aceleaşi localizări corespunzătâre cu cele ce se află pe supra-faţa creerului, Papa tul să esplică fârte uşor daca ne vom aduce aminte că, cu atăt fibrele nerv6se cari compun cântrul oval, căt şi acelea care compun capsula, internă, pornesc tote de la periferie, adică din substanţa, cenuşie a circum- voluţiunelor.
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Corpul calos. 

Corpul calos este o punte sau mai bine o lamă de 
substanță albă, servind a uni cele două emisfere care com- 
pun creerul şi acoperind ventriculele laterale, întoemai ca 
o boltă. 

EI are o formă aprope pătrată, alongită însă de dinainte: 
înapoi şi este mai apropiat de extremitatea anteridră a 
emisferelor, de căt de cea posteridră. 

  

Figura, 20. 

Explicaţiune. — Figura, 20 reprezintă fața internă a emisferului stâng şi inciziunea mediană antero-posteridră a organelor ce se găsesc pe acâstă linie . 
A, Extremitatea anteridră a emisterului stâng (lobul frontal). B. Gaura sati deschiderea, lui Monro). 
C. Inciziunea comisurei anteridre, 
D. Stâlpul anterior stâng ai trigonului. Aci să vede forta bine modul cum descind şi cum formsză la partea sa inferidră, optul de tifră, îmbră- cănd tuberculul mamelar (1). 
E. Scizura lui Sylvius, 
F. Nervul optic. 
G. Glanda pituitară, 
H. Tuber cinereum, 

E
 
N
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Lungimea sa e de 7—8 cenţimetre pe cănd grosimea 
vari6ză ; — astfel exteremitatea sa posteridră, numită bu- 
velei sau spleniu e fârte gr6să, dar cu căt ne apropiăm 
de partea sa mediă, se subţiază, apoi spre partea sa ante- 
riGră să, ingr6şă din nou şi în fine spre partea sa termi- 
nală să subţiază forte mult şi să recurbâză, în jos şi în- 
dărăt. In general am putea, să-i dăm o grosime ca de 4—5 
milimetre. Corpul calos incizat pe linia mediană şi de 
dinainte înapoi, ne prezintă forma, literei C, concavi- 
tatea. privind în jos. 

La corpul calos avem de studiat o faţă superidră con- 
Vexă, una inferiră, două extremităţi, două mărgini Şi 
patru unghiuri. 

Faţa, superidră. Spre a descoperi faţa superidră a cor- 
pului calos, n'avem de cât să depărtăm cu măinile, în 
drâpta şi în stânga, cele două emisfere cerebrale, — sau să 
practicăm tăierea centrului oval Vieussens, — sau în fine 
să recurgem la procedeul lui Foville. 

In ce constă acest procedeu ?-— Depărtăm puţin cele două 
emisfere, facem o inciziune orizontală a extremităților an-" 
teridre, începănd 'de la extremitatea anteridră, a, corpului 
calos pănă la vărful emisferului, facem aceiaşi operațiune 
de la extremitatea posteridră, a corpului calos, pănă la 

  

I, Puberculul mamilar stâng. 
J. Inciziunea protuberanţei anulare. 
E. Înciziunea bulbului rahidian, 
L. N- Emisferul cerebelos stâng. 
M. Inciziuriea lobului mediu al cerebelului şi arborul vieţei. 
O. Yentricolui al IV-lea sau al cerebelului, 
P. Inciziunea valvulei lui Vieussens. 
Q. Acheductul lui Sylvius. 
R. Tuberculele patru gemene. 

Glanda pineălă. La partea sa anterioră, între ea şi tuberculele patru 
gemenă să observă comisura posteridră, Acâsta la răndul iei prezintă la 
partea sa anteridră un cordon forte subțire, numit pendonculul inferior aj 
glandei pineale. 

Pe figura de faţă, acest pedoncul s6mănă cu un inel (incomplecit însă) 
aşezat în jiurul comisurei posteridre. 

T. Extremitatea, posteridră a corpului calos. 

W
 

| 
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terminaţiunea, emisferelor înapoi ; plimbăm degetul puţin: 
în spaţiul coprins între fața, superidră a, corpului calos 
şi circumvoluţiunea care '1 înconjoră, (adică în sinul cor- 
pului calos) şi în fine resturnăm cu multă uşurinţă emi- 
sferele în afară. Cu chipul acesta avem faţa superidră a, 
corpului calos fârte bine prepată. 

Paţa superidră a corpului calos e convexă, şi prezintă pe 
linia mediană un şănțuleţ, şi de fiă-care parte a acestui 
Şănțuleţ găsim două ridicături fine şi lineare, dirigăndu-se 
de dindărăt inainte aprâpe paralel între ele. Aceste două 
dunguliţe numite, fracții longitudinal sai nervii lui Lancisi, 
nu urmeză o liniă absolut drâptă, ciaii o direcţiune şer” 
puindă şi puţin neregulată. 

Aceşti iracţi, să prelungesc. înainte pe partea resfrântă 
(genuchiul corpului calos) unde să întălnese şi să conti- 
nuă cu pedonculele corpului calos. Supt nervi lui Lan- 
cisi, în drâpta şi în stănga lor, vedem fibrele transversale 
ale corpului calos, cari parcă ar pleca din aceşti nervi, 
pentru a să dirija în părţile laterale şi a să, perde în masa, 
emisferelor. | 

Acest din urmă fel de fibre formâză aprope singure 
corpul calos, şi port numele de tracții transversale. 

Faţa superidră, a corpului calos este în raport cu fal- 

  

U. Unghiul postero-superior ai lnbului cuneus. 
W, Scizura ipocampului sau fisura calcarina. 
V. X. Lobul pătrat sau ante cuneus. 
Y. Extremitatoa posteridră a şanțului calozo-marginal (șanțul festonat) 
Z. Partea posteridră a lobulului paracentral. 
a. Cireumvoluţiunea corpului calos (eyrus fornicatus), 
b. Tăierea pănzei choidiene, 
c. Trigonul cerebral (bandeleta, geminată). 
d. Pedonculul superior stăng al glandei pineale. 

"e. Inciziunea comisurei cenuşi âin ventriculul mediu. 
f. Inciziunea corpului calos. 
g. Înciziunea trigonului la partea lui anteridră. 
h. Septum lucidum (despărtitorea transparentă): 
i. Ciocul corpului calos. | 
j. Genunchiul corpuiui calos. 
l. Cireumvoluţiunea frontală superidră după fata internă,
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cia sai cosa creeruluă şi cu sinul longitudinal inferior, ce 
să găseşte în marginea, inferidră a, acestei câse. 

Mai este încă în raport cu sinul corpului calos şi cu 
artera, cerebrală anteridră, ce să găseşte în el; în fine, 
faţa, superidră a corpului calos, este înconjurată de cir- 
cumvoluţiunea numită, gyrus fornicatus. Intre acâstă cir- 
cumvoluțiune și corpul calos să află sinul care portă nu 
mele acestui corp şi de care am vorbit, 

Faţa imferidră. Acestă faţă prezintă o întindere mai 
mare de căt cea superidră şi are o formă concavă. Ea 
form6ză acoperişul sau bolfa nu numai a ventriculelor 
laterale, dar şi a celor trei prelungiri, ce plâcă din aceste 
ventricule. 

La partea sa anteridră, pe linia mediană, dă inserţi- 
une septului lucid; iar la partea posteridră, acestă faţă 
să confundă cu baza trigonului cerebral. In fine, faţa in- 
ferisră, a corpului. calos e lisă şi netedă, pe ea obser- 
văm aceiaşi tracţi transversală, pe cari i-am văzut şi pe 
cea superidră, 

Mărginile corpului calos. Mărginile laterale ale corpului 
calos sunt mai apropiate la partea lor anteridră, de cât 
la cea posteridră. 

Faţa superidră a acestor margini să confundă cu baza 
circumvoluţiunilor, cari să găsesc puse imediat peste ea; 
iar faţa lor inferiră conrespunde corpilor striaţi din fe. 
care lature. 

Unghiurile corpului calos. — Unghiurile corpului calos 
sunt în număr de patru: două anteridre şi două poste- 
Ti6re. 

Cele două anteridre, numite şi corne frontale, să diri- 
jază de o cam dată înainte în masa lobilor frontali, în 
urmă, să încovoe în jos şi îndărăt, înbrăţişănd cu modul 
acesta extremitatea anteridră a corpilor striaţi. 

„Cele două unghiuri posteridre, să divid fie-care în câte 
două c6rne şi adică: unui (forceps major sai cornul pos- 

6
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țerion), care merge drept îndărăt în lobul occipital. spre 

a acoperi pintenele lui Morand, şi altul (cornul inferior 

sau tapetum) să înconvoe în jos şi înainte spre a acoperi 

cornul lui Ammon sau marele ipocamp. 

Exiremităţile corpului calos. Ele sunt în număr de două: 

una, anteridră, cea altă posteridră. 

“Cea anteridră să mai numeşte încă genunchiul corpului 

calos. 

Acest genunche rezultă din înconvoerea în jos şi îndă- 
răt a corpului calos, în momentul când el ajunge la trei 

sau patru centimetri de extremitatea anteridră a emis- 

ferelor. 

Corpul calos cu căt să prelungeşte (vorbim de extre- 

mitatea anteridră) îndărăt şi în jos, cu atăt să subţiază, 
astfel în căt să termină prin o parte ascuţită numită 

ciocul corpului calos. — Ac6stă porţiune ascuţită limiteză, 

înainte ventriculele laterale, îmbrăţişază corpi striaţi şi 
trece pe dedesuptul lui septum Jucidum şi pe dinaintea, 

rădăcinei cenușii a nervilor optici. 
__ Nervi lui Lancizi (fracţii longitudinal) urmeză înco- 
voerea, genunchiului, pănă ce ajung în nivelul ciocului. De 

aci, nervii lui Lancizi, iau numele de pedoncule ale cor- 

pului calos şi să despart spre a să dirija în afară şi în- 

dărăt, trecănd pe laturele rădăcinei cenuşii a nervilor 

optici. 

Extremitatea posteridră a corpului .calos să mai nu- 

meşte încă burelet sau splenium, din cauză că acestă ex- 

tremitate este forte rotundă şi grosă. —Ea, este mai dez- 

voltată, de căt cea anteridră şi aşezată transversal. 
Spleniul corpului calos să dirijază prin extremităţile 

sale în grosimea emisferelor şi să continuă, în fie-care la- 
ture, cu cornul lui Ammon şi cu pintenele lui Morand. 

EI este liber lă partea sa medie, pe cănd părţile laterale 

sunt acoperite cu circumvoluţiunea numită Gyrus for- 

nicatus,
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Nu trebue să uităm tot de odată, că nervii lui Lan- 
cizi să văd fârte bine şi pe partea mediană a spleniului, 
de unde să, dirijază înainte spre extremitatea anteridră, 
a corpului calos. 

Raporturile spleniului sunt următorele: el e situat dea. 
supra tubereulilor patrugemeni, a glandei pineale Şi a ex- 
tremităţei anteridre a, cerebelului ; în plus să află în con- 
tact cu baza câsei cerebrale. Știm de asemenea că, sple- 
niul corpului calos formâză partea buzei superidre a, ace- 
stei despicături. 

Distanţa între spleniu Şi extremitatea posteridră, a emi- 
sferelor este de aprope 5—6 centimetri. 

Structura corpului Calos, Afară de nervii lui Lancizi sau 
iracţiă longitudinali, corpul calos este constituit numai din 
fibre transversale sau comisurante. Aceste fibre sunt aprope 
“paralele pe linia mediană ; — ajunse însă în masa centrală 
a emisferelor, ele iau diferite direcţiuni : astfel unele să 
dirijază în afară, altele în sus, altele în jos; —unele îna- 
inte, altele înapoi. 

Sunt autori cari mai admit; încă un fel de fibre, afară 
de cele comisurante. Să presupune că, acestea ar pleca 
din corpul striat din. o parte, s'ar ridica în sus şi apoi 
Sar dirija cătră emisferul din laturea opusă, în celulele ner- 
vose ale căruia s'ar termina. — După căte vedem trebue 
să admitem că, aceste fibre să, încrucișază, pe linia me- 
diană a corpului calos, nu numai cu fibrele transverse. 
ale acestuia, dar şi chiar între ele singure. Sappey spune 
că, să pot observa pe fața inferioră a corpului calos, nuclei 
şi celule forte mici, respăndite printre fibrele nervâse 
cari '] compun. | 

Uzul corpului calos. Fibrele sau tubii cari constituesc 
corpul calos, servesc a stabili o comunicaţiune întinsă şi 
sigură între cele două emisfere. Mai mult încă, ele pun 
în comunicaţiune celulele nervâse din substanţa cenuşiă 
a circumvoluţiunelor dintrun emisfer, cu aceleaşi celule
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nervâse din cel alt emisfer. Cu tote acestea trebue să ştim 
că, emisferele cerebrale pot funcţiona şi fie-care în parte, 

fără vre un ajutor reciproc, şi prin urmare fără a avea, 

trebuință de integritatea absolută, a corpului calos. 

Altădată s'a crezut despre corpul calos că e centrul 

facultăţilor intelectuale, însă nimic n'a putut proba acestă 

credință. Astăzi să ştie că, secţiunea longitudinală, a cor- 
pului calos şi a trigonului cerebral, dă naştere după căt- 
va, timp, la vărsături şi diaree, după care apoi survine 

mortea, 

Septum lucidum sau despărţitârea transparentă, 

Septum lucidum este o lamelă subțire de substanţă, 
nervâsă, de formă triangulară, cu mărginile curbe, aşăzată, 

vertical pe linia mediană, între cele două ventricule late- 

rale, pe cari le separă, şi între corpul calos aşăzat; dea- 
supra şi trigonul cerebral situat de desubt. 

La, septum lucidum avem de studiat trei mărgini, două 
„feţe şi o mică cavitate, ce să află în centrul lui. 

Marginile septului lucid. Acestea sunt în număr de trei: 
Marginea superidră, convexă, cea mai lungă, să înseră 

pe partea mediană a feţei inferidră a corpului calos. 

Marginea postero-inferidră, concavă, să inseră, pe partea. 

mediană a feţei superidre a trigonului cerebral. 

Marginea, antero-inferidră, constitue baza septului lucid ; 

e convexă şi cea mai mică dintre cele trei. Ea să inseră 
pe genunchiul şi pe ciocul corpului Calos, (în concavitatea 

acestuia.) 

Din întălnirea mărginei superidre a septului lucid cu 

cea postero-inferidră, rezultă un unghi forte ascuţit nu- 
mit vărful septuluă lucid. — Acesta vine de să inseră — 

întroducăndu-să —, în unghiul ce rezultă din fuziunea, ce 

să face intre corpul calos şi trigonul cerebral. 

Feţele septului lucid. Acestea sunt în număr de două:
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una drâptă şi alta stăngă. Ele au un aspect cenuşiu, sunt, 
forte netede şi umede şi să găsesc căptuşite de membrană, 
epitelială a ventriculelor laterale. 

Structura. Septum lucidum, de şi nu este de căt o la- 
melă forte subţire, totuşi, este constituit din doi păreţi 
conţinând opt strate; — patru de fiecare perete. Aceste 
patru strate, începănd de din afară înăuntru, sunt urmă- 

„ târele : 

19. Membrana ventriculară, care căptuşeşte ventriculele 
laterale. — 2%. Un strat forte subţire de substanţă, cenuşie, 
luănd origina sa din masa, cenuşie, pe care o vom vedea, 
mai tărziu căptuşind păreţii ventriculului mediu. — 30. un 
strat forte subțire de substanţă albă, care nu e de căt o 
dependenţă a, trigonului cerebral. — 40. membrana ventri- 
culară, care căptuşeşte de dinăuntru fie-care părete. 

Intre aceşti doi păreţi să află o forte mică cavitate, 
pe care o singură, picătură de apă o pote umple. Acâstă 
cavitate portă numele de ventriculul septului lucid, de ven- 
triculul al cincilea sau în fine de ventricul al despărțitorei. 

Ventriculul septului lucid, comunică el cu cele alte ven- 
tricule şi în particular cu ventriculul mediu ? — Nu.— Cu 
tâte acestea Vieussens şi Winslow admiteau acestă comu- 
nicaţiune; 'Tarin descria, chiar modul de comunicaţiune. 
După unii anatomişti, depresiunea, vulvară, sau vulva, prin 
care să presupunea că s'ar face o comunicaţiune între 
ventriculul al cincilea, şi cel mediu, este astupată înainte 
de o mică lamelă subţire şi albă, care impedică ori-ce co- 
municaţiune între aceste două ventricule. 

Preparaţiunea septului lucid. Mai întăi tăiem totă por- 
ţiunea din emisfere, situată deasupra corpului calos, pe 
urmă, facem căte o inciziune verticală de fie-care parte a 
liniei mediane a corpului calos. Lăsăm în jos părţile late- 
rale şi ridicăm partea de mijloc. Cu chipul acesta, septum 
lucidum remăne aderent și vizibil de desuptul porţiunei 
mediane separate a corpului calos. N'avem de căt să a-
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şăzăm acâstă mică lamelă între lumină şi ochi şi ne 
vom convinge de transparenţa sa. 

Trigonul cerebral], bolta cu trel stâlpi (după unii 

polta cu patru stâlpi). 

Trigonul cerebral numit încă și panglicuța geminată, 

este o lams. concavă în jos, constituită din substanţă albă 
şi aşăzată în formă de boltă sau de acoperiş, deasupra 
ventriculului mediu. 

Trigonul are forma unui triunghiu isoscel, cu vârful 

înainte şi cu baza înapoi ; el prezintă de studiat : o faţă. 

superidră, o față inferidră, trei mărgini şi trei unghiuri- 

Faţa superidră e puţin convexă şi forte largă inapoi. 

Dă inserţiune înainte, pe linia mediană, septului lucid, 

6ră îndărăt să lipeşte de faţa inferiâră a corpului calos 
Faţa, superidră concură a forma o. parte din păretele. 

inferior al ventriculelor laterale. 

Faţa inferidră e concavă şi căptușită de pânza coroi- 
dienă, Ea constitue o boltă ventriculului al treilea şi să, 

răzimă prin laturele sale pe stratele optice. 

Mărgimile laterale. Mărginile laterale sunt oblic dirijate 

de dinainte înapoi şi în afară. Ele sunt concave şi forte 
subţiri, —în plus sunt aşezate în unghiul de întălnire al 

pănzei coroidiene cu plexii coroizi, şi înpreună să găsesc 

aşazate pe stratele optice. Plexii coroizi acopere întru 

câtva mărginile laterale ale trigonului, aşa că, ca să le 

putem vedea mai clar, irebue să depărtăm în laturi aceşti 

plexi. 

Marginile laterale nu sunt lipite de substanţa nervâsă 

subjacentă lor, dar adereză la plexii coroizi şi împedică, 

cu modul acesta, ori ce comunicaţiune între ventriculul 
mediu şi cele laterale. 

" Marginea posteridră. Acestă margine să află aşazată de 
desuptul spleniului corpului calos, cu care să şi confundă.
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Fibrele oblice de dinainte înapoi ale trigonului, cu fibrele 

transverse ale corpului calos, întălnindu-să, dau naştere 
în nivelul acesta unei figuri, numită psalterium, lyra sau 

corpus psalloides. Sunt însă autori cari susţin că, fibrele 

transversale pe care le observăm în constituţiunea lirei, 
n'ar aparţine corpului calos, ci ar fi proprii ale trigonu- 

lui şi că ar forma, între cele două jumătăţi ale lui, la par- 

tea posteridră, o adevărată comisură. 

Spre a putea vedea lira mai bine, trebue să deschi- 

dem ventriculul mediu, pe la partea, sa anteridră, să ri- 

dicăm trigonul de dinainte înapoi, să deslipim pănza co- 

roidienă dupe faţa sa inferidră şi să examinăm cu aten- 
ţiune marginea posteridră a trigonului, în nivelul căruia, 

vom vedea dispoziţiunea particulară a fibrelor, care să 

apropie forte mult de aceia a unei lire. | 
Unghiurile. Unghiurile trigonului sunt în număr de trei: 

Unghiul anterior. 'Trigonul cerebral este constituit din 
două bande sau panglici, reunite înainte pe linia mediană, 

unde par a să confunda spre a forma aceea ce să nu- 

meşte vărful trigonului sau unghiul anterior al boltei. — 

Dacă vom examina însă cu atenţiune panglicuţa geminată, 
vom vedea că, cele două porţiuni cari o compun sunt nu- 
mai lipite pe linia mediană, fără a.să confunda.— Proba, 
cea mai evidentă este că, la partea anteridră, trigonul să 
desparte spre a să divide în .două ramuri sau stălpi. A- 

ceşti doi stălpi es d'a dreptul din unghiul anterior a 

trigonului, să încovde în jos şi înainte şi descriu o curbă, 
cu concavitatea posteridră.— In descinderea lor, ei să află 

situați pe faţa internă şi în apropiere de exteremitatea 
anteridră a stratelor optice. Când stalpii în scoborărea 
lor au ajuns în dreptul tuberculelor mamilare, atunci ei 

se turtesc pentru a imbrăca cu un strat alb aceste tuber- 

cule şi apoi să ridică din nou în sus, descriind un opt de 

cifră, pentru a veni să să termine în formă de penel. pe 

tuberculul anterior al stratului optic. Cei doi stălpi ante-
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riori, în momentul separaţiunei lor, formeză un unghiu 

ascuţit şi trec pentru a descinde pe la spatele unui cor- 

don numit comisura albă anteridră a, creerului. Din întăl- 

nirea stălpilor cu acâstă comisură, rezultă o mică, depre- 

siune triangulară numită vulvă. Laturea inferidră a acestei 

depresiuni va fi prin urmare formată de comisura alba, 

pe cănd laturele drâptă şi stăngă, vor fi constituite de 

stălpii anteriori ai trigonului. 

Vulva nu este un canal, după cum ş'ar putea închipui 
cine-va, ci o simplă depresiune, un fel de înfundătură, aşa 

că ea nu pote da comunicaţiune ventricuiului al cincilea. 
Stălpii anteriori însă dau naştere, prin ajutorul unei de- 

presiuni, care să găseşte pe partea anteridră a stratelor 

optice, găurelor aşa numite ale lui Monro. In adevăr, 

aceste găuri sunt aşezate la partea antero-internă a stra 
telor optice şi ele sunt formate, pe de o parte, de aceste 

depresiuni, 6r pe de altă parte, de stălpii anteriori în des- 

cinderea lor (care trec just peste acele depresiuni). Aceste 

găuri ale lui Monro sunt mărginite sau limitate înapoi 

de nişte mici cord6ne subţiri, cari nu sunt altceva de 

căt pedonculele anteridre ale glandei pineale. — Prin aceste 

pedoncule, glanda pineală trimite fibrele sale în stălpii an- 

teriori ai trigonului. 

Unghiurile posteridre, numite încă şi stălpii posteriori 

ai trigonului cerebral, să dirijză in afari Şi îndărăt şi 

se bifurcă în două panglicuţe: una posteriră, alta an- 

teridră. 

Panglicuţa posteridră este forte scurtă. Ea să confundă 

cu scârța albă a cornului lui Ammon. 

Panglicuţa antericră, pe care noi preferim a o numi 

corpus fibriatum (corps bordant, corps bord6, corps frange, 

taenia de l'ippocampe) să scobâră pe marginea internă a 

cornului lui Ammon, subţiindu-să din ce în ce, până ce 

să perde confundăndu-să cu substanţa cenuşie din cărli- 

gul care termină circumvoluţiunea ipocampului.
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Stălpii posteriori au aceeaş direcţiune ca şi cavitatea 

în care ei sunt aşazaţi, adică ca şi prelungirea sfenoidală, 

a ventriculelor laterale. Păretele inferior al acestei cavi- 

tăţi este format de următbrele organe... 
1. de corpus fimbriatum, de care am vorbit, aşazat la 

mijloc. 2. de cornul lui Ammon sau piciorul ipocampu- 

lui, aşezat în afară de precedent, — 3. de fascia dentată 

(corps godronn6) situată înăuntru de corpus fimbriatum. 

Structura. 'Trigonul cerebral, considerat singur făra stălpi, 

pare a avea o întindere f6rte mică, dacă însă am consi- 

dera, distanţa, care există intre extremităţile terminale ale 
stălpilor anteriori şi posteriori din aceiaş parte, atunci 

n'ar trebui să ne mirăm, dacă am găsi că e aprope de 

două-spre-zece centimetri. 

Pentru Luys, trigonul cerebral este format din fibre 

sau tubi nervoși, aparţinănd circumvoluţiunei ipocampu- 

lui, şi servind a pune în comunicaţiune pe acesta cu 

stratele optice. Ceea ce să scie însă de positiv este că, 

bolta cu trei stălpi e formată din două panglicuţe de tubi 

nervoşă, lipite pe linia mediană. 

Uzul trigonului. Unii autori moderni cred că rolul a- 

cestui organ este de a întreţine un Gre-care consensus 
între “diferitele părţi ale aceluiaș emisfer. Altă dată (Ga- 
lien, Ambroise Par6) s'a considerat ca un punct de razim 

pentru părţile aşazate de asupra lui. 

PEDONCULELE CEREBRALE. *) 
———— 

Ce sunt pedonculele cerebrale? 

Pedonculele cerebrale sunt două mari fascicule sau co- 
lone de substanță albă. Ele es din protuberanţă şi să 
dirijază înainte, în sus şi în afară, cătră stratele optice, 

*). Notă. Studiem aci pedonculele cerebraie pentru a ne înlesni expu- 

nerea părţilor ce urmâză,
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corpii striați și tuberculele patru-gemeni, unde să termină, 

mai în totalitatea lor. , 

Volumul acestor colne variază, după acela al dezvoltă; 

rei emisferelor cerebrale şi au o lungime de 15—18 mi- 
limetri, î 

Ele servesc a pune în legătură măduva spinărei, cu 

care să continuă în jos, cu emisferele cerebrale şi cu 
gangliânele ce să află în centrul lor, prin extremităţile 

anteridre. - 

Pedonculele cerebrale sunt forte apropiate la extremi- 

tatea, lor posteridră, unde ele sunt lipite; în acest nivel 

ele au o formă cilindrică. Cu căt însă să dirijază înainte 

şi în sus, cu atăta ele să depărteză, dănd naştere cu 
modul acesta unui unghi ascuţit, deschis înainte. Pe de 

altă parte ele "şi perd forma lor cilindrică, să turtesc de 
sus în jos, aşa că, în momentul cănd ele ajung în nivelul 

stratelor optice, iau forma aprâpe a unui evantaliu. 

La pedonculele cerebrale avem de studiat: o extremi- 

tate anteridră, alta posteridră, o faţă anteroinferidră, 

alta, postero-superidră, în fine o faţă externă şi alta in- 

ternă. 

Eztremitaiea anteridră, este limitată de panglicuţele 

nervilor optici; ea este turtită şi să descompune în mai 

multe fascicule, dintre care unele să termină în corpii 

striați, altele în stratele optice, altele în tuberculii patru- 
gemeni, pe cănd o altă serie de tubi nervoși să dirijază 

drept înainte şi in sus, fără să aibă vreo altă relaţiune 
cu părţile acestea, de căt numai ca raporturi de vecinătate. 

Extremitatea posteridră. Extremitatea posterioră a pe- 

donculelor cerebrale este limitată de marginea anteridră 

a protuberanţei. Ea este rotundă şi conrespunde pe sche- 

let cu lama cadrilateră a sfenoidului. 

Faţa antero-inferidră. Acestă faţă este convexă şi pre- 
zintă o mulţime de strii sau dungi antero-posteridre, cari
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nu sunt altceva, de căt rezultatul juxta-posiţiunei fasci- 

culelor cari compun pedonculii. 

Pentru a putea vedea, mai bine acâstă faţă trebue să 
depărtăm (trăgăndu-le în o parte şi în alta) circumvolu- 

ţiunile ipocampului, ca şi cum am voi să deschidem păr- 

ţile laterale ale marei scizuri a lui Bichat. — Cu chipul a- 

cesta vom vedea modul cum este îmbrăţişată şi limitată 

  
Fig. 21. 

Explicaţiune. Figura 21 reprezintă o tăetură verticală şi transversală a 
creerului, făcută înaintea pedonculelor cerebrale. 

I. B. H. Substanţa albă a emisferelor. 
V. V. Ventriculele laterale, deasupra cărora să află o punte (corpul ca 

los). 

C. C. Inciziunea c6dei nucieului codat. 
0. O. Stratele optice.
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extremitatea anteridră, a acestor pedoncule de către ban- 
deletele optice. In acelaş timp, vom zări artera cerebrală, 
posteridră, încrucişănd extremitatea lor posteridră pentru 
a să îndrepta în sus pe faţa externă a acestor pedoncule. 

Faţa postero-superidră. Faţa postero-superidră. este forte 
inportantă, fiind-că, ea, este acoperită, de tuberculele patru- 
gemeni, de stratele optice şi de fasciculele triangulare ale 
istmului. Cele dintăi, adică tuberculele patru-gemeni, sunt 
aşazate îndărăt şi înăuntru ; cele de al doilea, stratele 
optice, sunt aşazată din contra în afară şi inainte, în fine 
fasciculele triangulare ale istmului sunt aşazate îndărăt 
de tot, în părţile laterale şi posteridre ale tubereulelor 

“patru gemeni. 

„Faţa: externă. Acestă, faţă, este acoperită, ca şi cea infe- 
ri6ră, de circumvoluţiunea ipocampului. Ea este limitată 
la partea sa superidră de un şanţ antero-posterior, care 
serveşte a o separa de panglica lui Reil (sau fasciculul 
triangular al istmului). In fine acestă faţă este îmbrăţi- 
şată de artera cerebrală, posteridră, de nervul patetic și 
de panglicuţele nervilor optici. 

Intre 0. O. şi V, V. să vede un fel de V. răsturnat (A), care reprezintă 
inciziunea trigonului mediu. 

In sus şi în jos de litera S, să vede cavitatea ventricului mediu. 
P. P. Capsula internă. 
L. L. Nucleul lenticular. Nucleul codat şi nucleul lenticnlar constituesc 

corpul striat, din o parte. 
D. D. Insula lui Reil sau lobul corpului striat. 
K. K. Capsula externă. 
M. M. Ante-murul (Claustrum) aşazat în afară de capsula externă, 
V. V. Aceşti doi V inferiori, reprezintă tot ventriculele laterale ; — şi 

porțiunea, nâgră pe care o vedem în nivelul acestor litere, reprezăntănă 
aprope torma unor ghiare, nu este de căt prelungirea sfenoidală a ventri- 
culului lateral, 

A. A. Cornele lui Ammon. 
Intre aceste două c6rne vedem pedonculele cerebrale cum să urcă eşind 

din protuberanţă. Pe figura de faţă, pedonculele cerebrale situate în sus, 
bulbul rachidian aşazat la partea, sa inferidră şi cu protuberanţa anulară 
pusă curmeziş, formâză un fel de cruce.
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haţa internă. Faţa internă este cea mai îngustă în ra- 
port cu cele precedente. 

Ea, este separată de cea din laturea opusă prin o la- 
melă triangulară şi ciuruită, numită spaţiul ciuruit sau per- 
forat posterior. Pe acestă, faţă observăm o linie de o co- 
loraţiune închisă, corespunzănd locului negru (locus niger) 
din pedoncule; mai observăm încă un şir de rădăcini 
forte fine, cari concurg spre a forma rădăcina aparentă a 
nervului oculo-motor comun (sau a treia păreche). 

Structura pedonculelor cerebrale. (*) Dacă vom face o 
secțiune a pedonculelor cerebrale, în dreptul eşirei lor din 
protuberanţă, vom vedea că există de fie care parte a 
liniei mediane, căte trei fascicule de fibre nervose, în fie- 
care pedoncul, 

Aceste fascicule studiate de la partea superidră a inci- 
ziunei, spre cea inferiră, sau vice-versa, dau naştere la 
două etage. Astfel, examinănd cu atenţiune suprafaţa in- 
cizată, vom vedea sau mai bine vom deosebi, începănd 
de jos în sus: un fascicul turtit, numit etajiul inferior sau 
crusta pedonculului cerebral, sau piciorul pedoncului cere- 
bral. Deasupra acestui etaj găsim un strat gros de sub- 
stanţă cenuşie forte pigmentată, numit locus miger, sau 
substanța negră, a. lui Soemmering. Acest locus niger are 
forma, unui corn cu concavitatea înapoi şi puţin înăuntru; 
el începe cătră mijlocul pedonculului cerebral şi să con. 
tinuă în jos în substanţa cenuşie a, protuberanţei. Func. 
țiunile grupului de celule, numit locus niger, nu să cu- 
nosc încă, | 

La pârtea superidră a, locului negru găsim alte două 
fascicule : unul supero-intern, şi altul supero-extern a că- 
rul formă este triangulară. Aceste două din urmă fasei- 
cule, reunite la un loc, formâză etajul superior al pedon- 
culelor cerebrale. Bl mai este cunoscut încă sub numele 
de calotă sau tegumentum.. 

() Figura 9.
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Cu alte cuvinte, între etajul inferior (format din un 
singur fascicul) şi etagiul superior (constituit din două, 
fascicule) să găseşte interpus locus niger. 

La partea mediană Şi superidră a, etagiului superior, 
vedem un mic orificiu, care nu este alt-ceva de căt sec- 
țiunea acheductului lui Syhvius. In fine, deasupra acheduc- 
tului lui Sylvius vedem, de fiecare parte a, sa, căte o scosă- 
tură sau proeminenţă, reprezentănd tuberculele patru-gemeni. 
La partea, inferidră a acheductului vedem o grămadă de 
celule nervdse, avănd forma unei cruci, Acest grup de ce- 
ule este nucleul de origină a doi nervi: oculo-motorul 

  

Fig. 92. 

Faxplicaţiune. Figura 22 reprezintă inciziunea pedonculelor cerebrale în 
momentul eşirej lor din proţuberanţă. 

F. F. Etajul inferior sau crusta pedonculelor cerebrale. 
E. E. Locus niger. 

A. A. Fasciculul supero-oxtern, 
B. B. Fasciculul supero-intern (inciziunea pedonculelor cerebej6se supe- 

ri6re). 

I. T6tă porţiunea albă, situată înaintea acestei litere, reprezintă "afeul 
median, rezultat al încrucișărei tuburilor din fasciculele B. B. 

H. Nucleul comun pentru a 3-a ti a 4-a păreche de nervi cranieni. 
C. Inciziunea acheductului lui Sylvius, 
K. K. Nervul patetie (a 4-a pereche de nervi cranieni). 
D. D. Tubereulele patru-gemene incizate. 
G. G. Nervul oculo-motor comun (a 3-a păreche de nervi cranieni).
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comun, care naşte din unghiurile sale antero-inferidre şi 
pateticul, născănd din unghiurile postero-superidre ale acestei 

grămezi. 

De unde vin aceste trei fascicule şi unde să termină ? 

Etajul inferior am zis că este compus din un singur 

fascicul de tubi nervoşi. Aceşti tubi să du: în sus pe de- 
desuptul stratelor optice şi să termină mai toţi în masa, 
corpilor striaţi, unde dau naştere capsulei interne. Acelea 

însă din fibrele pedonculelor cerbrali care trec mai sus 

de capsula internă, contribuesc la formațiunea cordne 

radiante ale lui Reil. 

Tubii nervoşi din etajul inferior să continuă în jos, 

prin protuberanţă, cu fibrele motrice ale bulbului şi ale 
măduvei. Corpii striați, căt şi etajul inferior, sunt, desti- 
naţi mişcărilor. 

Fasciulul supero-extern să, duce în sus pentru a să perde 

în mare parte în stratele optice şi tuberculele patru-ge.- 

meni, iar în jos să continuă cu fibrele sensitive ale bul- 
bului şi măduvei. Atăt stratele optice căt şi fasciculul 
supero-extern sunt destinați sensibilităţei. 

Pasciculul supero-intern este compus din tubi sau fibre 

nervâse, cari nu să continuă cu acelea ale bulbului rachi- 

dian, spre a. descinde cum a făcut precedenţi. In adevăr, 

acest fascicul nu este de căt pedonculul  cerebelos supe 

„rior care, după ce s'a încrucişat complect cu cel din la- 

turea opusă în nivelul chiar al pedonculelor cerebrale, 

merge de să termină în nişte grupe de celule roşietice, 

ce să, găsesc în grosimea, stratelor optice. Aceste grupe, 

una. de fie-care parte a stratelor optice, să numesc nuclei 

roşii ai lui Stilling. 

Fasciculul care constitue etajul inferior, precum şi cel 

supero-extern, să compune din fibre sau tubi nervoși, a că- 

ror încrucişare să face în grosimea, bulbului rahidian ; pe 
cănd fasciculul supero-intern (pedonculul cerebelos superior) 

să încruciș6ză în grosimea, chiar a pedonculelor cerebrale.
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Uzul pedonculelor cerebrale. — Pedonculele cerebrale sunt 
şi sensibile şi excito-motdre, în plus, leziunea lor dă naş- 
tere la, efecte încrucişate. Aşa de exemplu, leziunea pedon- 
culului drept va produce o paralizie a jumătăţei stăngi a 
corpului (o emiplegie, emicoree, o emianesteziă sau emi- 
disestezie stăngă). | 

Dar noi -ştim că în pedonculele cerebrale găsim Şi nu- 
cleul de origină a doi nervi: oculo-motorul comun şi pa- 
teticul. Apoi, o parte din rădăcinele oculo-motorului co- 
mun nasc da dreptul dîn substanţa, cenuşie a pedoncu- 
lului cerebral, fără ca să să mai încrucişeze cu cele din 
laturea opusă. Rezultă de aci că, o leziune a pedonculelor 
situată în nivelul acestor rădăcini, pote să dea naştere 
la două fenomene: întăi, 9 emiplegie opusă cu leziunea ; 
al doilea, o paralizie a, oculo-motorului comun, însă de 
ăceiaşi lature cu leziunea ; cu alte cuvinte vom avea, 
aceea ce să numeşte o emiplegiă alternăi. | 

Unii fiziologiştă, între cari Budge, Schift Şi alţii, au cre- 
zut, fără ca să fi putut demonstra, că pedonculele cere- 
brale ar avea, Gre-care influenţă asupra funcţiunilor sto- 
macului, ficatului, splinei... . 

Dacă însă ne vom găndi la situaţiunea lor şi la punc- 
tele pe care pedonculele cerebrale servesce a le pune în 
comunicațiune, atunci numai rămăne nici o îndoială, că, 
funcțiunea, lor de căpiteniă este, pe de o parte, de a co- 
munica creerului inpresiunile din afară, iar pe de altă, de 
a transmite influenţa, voinţei, organelor care ne servesc la 
mişcare. Nu trebue să uităm însă, că pedonculele cere- 
brale caută să prezinte o altă importanță, şi mai mare, din 
cauza grupelor de celule nervâse ce să găsesc în masa lor. 

In fine, distrucţiunea mai mult sau mai puţin întinsă 
ă unui pedoncul, ar da naştere la mişcări de manej, adică, 
animalul să învărteşte în jurul axului său, dar în direc- 
ţiune opusă pedonculului lezat.
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Tubarculele patru-gemene. 

Se dă numele de tuberculi patru gemene, la patru mici 
proeminențe emisferice aşezate d'asupra pedonculelor ce- 
rebrale şi a pedonculelor cerebelose superidre, îndărăt de 
ventriculul mediu şi de stratele optice, de desuptul sple- 
niului corpului calos, glandei pineale, a pănzei coroidiene 
şi a vermelui superior al cerebelului. Din aceste patru 
tubercule, două sunt anteridre, mai mari, cunoscute sub 
numele de nates, alte două mai mici, posterire, aşezate 
la spatele precedentelor şi sunt cunoscute încă sub nu- 
mele de testes. 

Tuberculele patru-gemene, sunt separate prin două San- 
țuri : unul antero-posterior — rectilin — care le desparte în 
două tubercule drepte şi două stăngi, şi altul transversal, 
curbilin, le desparte în două tubertule anteridre şi două 
posteridre. 

Structura tuberculelor patru-gemene. Aceste patru emi- 
nenţe sunt eonstituite li centru din substanță cenuşiă, 
pe din afară însă ele sunt deschise din cauză că se gă- 

„sesc acoperite cu un strat subţire de substanţă albă. 
De la partea, externă 'şi puţin anteridră a fiă-căreia din 

aceste eminenţe plâcă căte un mic fascicul de fibre ner- 
Vose, care se dirig6ză înainte şi în afară,. îndreptăndu-se 
către corpi geniculaţi, unde ele se termină după ce însă 

sau încrucişat. Ast-fel fasciculul care plâcă, de la tuber- 
culul anterior să termină în corpul geniculat extern, pe 
cănd fasciculul care plâcă de la tuberculul patru-gemen 

posterior să duce în corpul geniculat intern, aşa, că aceste 

fascicule se găsesc încrucişate. 
Uzul tuberculelor patru-gemene. Aceste tubercule consti- 

tuesc origina reală a nervilor optici, de re-ce văzurăm 

că de la ele plâcă fasciculele de care am vorbirtşi care 
le uneşte cu corpii geniculaţi. — Or, corpi geniculaţi se con. 

tinuă cu panglicuţele optice, despre care ştim că prin în- 
7
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crucişarea lor dau naştere chiazmei şi nervilor optici. Mai 
mult încă, azi e aprope învederat că există fibre de co- 

municaţiune între substanța cenuşiă a tuberculelor “patru- 
gemene şi nucleul originei reale a nervilor motori ai ochiu- 

lui (adică a treia, a patra şi a şesea păreche). 

  
Fig 23. 

Esplicaţiune. Figura 23 reprezintă fața superidră a stratelor optice şi a 
nucleului codat, glanda pineală, tuberculele patru gemene şi fața superi- 
Gră a pedonculelor cerebel6se superire. In fine îndărâţ de tot avem inci- 

„ ziunea, cerebelului printrun plan orizontal 
X. Inciziunea, septului lucid și ventriculul său. 
W. Faţa superidră a nucleului codat (parte a corpului striaţ). 

„Y. Ineiziunea stălpilor anteriori ai trigonului cerebral, Intre aceşti stâlp, 
la partea inferidră, se vede comisura interidră. Stâlpii, împreună cu comi. 
sura, dau naștere unei figure triangulare, numită vulvă, 

U. Vena corpului striat acoperită de lama corneă. 
T. Tuberculul anterior al stratului optic. 
S. Lama corneă,
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In tuberculele patru-gemene să află sediul atăt al per- 
cepţiunilor vizuale căt şi al mişcărilor reflexe care pro- 
duc contracţiunea şi dilataţiunea pupilei. După Schiff, emi- 
nențele patru-gemene anteridre ar fi însărcinate cu per- 
cepţiunea senzaţiunilor vizuale, pe cănd cele posteridre ar 
prezida, la mişcările asociate sau conjugate a, celor duoi 
ochi. — Alţi fiziologişti (Adamiik) au probat că rolul lor 
este din contra, învers, iritaţiunea tuberculelor patru-ge. 
mene ar da naştere nu numai la deviaţiuni ale ochilor, 
dar chiar ar provoca Şi deviaţiunea gâtului şi a capului. 

In fine după Charcot, leziunea acestor tubereule pote 
să dea naştere la ambliopie. 

Glanda pineală sau Conarium, 

Glanda pineală este un mie corp de o coldre roşietică 
cenuşiă, avănd forma, unei ghinde de stejar, cu vărful di- 
rijat îndărăt şi puţin în sus. Ea este învelită între cele 
două, foiţe care constituese pănza coroidienă, şi să rezi- 
mă, prin faţa sa, inferidră, pe cele două tubercule patru- 
gemene anteridre, pe cănd prin faţa sa superidră,  cores- 
punde spleniului corpului calos. Da 
Baza sai estremitatea, sa antero-inferidră, prezintă o 

mică porţiune albă de unde plecă frei prelungiri de fiă- 
care latură, numite pedonculele glandei pineale. Cele două 
superidre prtă numele de hăţuri sau habenae, să, dirijază, 

R. Glanda pin eală resturnată înainte (pozițiune anormală). . 4. Pedoncul Superior al glandei pineale. Se pot vedea fârte clar cum 6 se dirig6ză înainte spre stălpii anteriori ai trigonului cerebral, P. Comisura posteridră a creerului, 
0. Tuberculul posterior a] stratului optic, 
N. Cordul care pune în comunicațiune tuberculul patru-gemene posterior cu corpul geniculat intern, 
M. Col6na valvulei lui Vieussens. 
L. Fibrele posterire aie fasciulului triangular al istmului. 
K. Pedonculul cerebelos mediu (drept), 
J. Lamele cenușie ale valvulei lui Vieussens. 
]. Centrul medular al cerebelului,
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înainte şi în sus pe faţa superidră şi înternă a stratelor 
optice şi să termină în stălpii anteriori ai trigonului ce- 
rebral, limitănd îndărăt găurile lui Monre.— Aceste două 
pedoncule — reunindu-se — formâză o curbură a cărei 
concavitate priveşte înainte. | 

Cele două pedoncule medii sau transversale, plâcă tot de 
la baza glandei pineale, să dirijază în afară într'un mod 
transversal şi să termină în stratele optice. Aceşti duoi 
pedoncule formeză un fel de comisură albă, situată d'asu- 
pra adevăratei comisuri albe posteridre. 

Cele două pedoncule înferidre pornesc tot de la baza 
glandei pineale, să dirijază însă în jos şi în afară, trecănă 
pe dinaintea comisurei albe posteridre, spre a să termina, 

ca, şi cei medii, tot în celulele stratelor optice. 
Structura glandei pineale. — Dacă vom tăia acestă glandă 

a, diferiți creeri, vom vedea că ea căte o dată este plină, 
iar altă dată prezintă o mică cavitate umplută cu'un 
licid, mai adesea lactescent. De altmintrelea acâstă glandă 
are o structură care-i qă cea mai mare amalogiă cu 
ganglionii limfatici. In adevăr, ea este formată de un ame- 
stec de ţesut conjonctiv, de vase numerâse şi de foliculi 
inchişi. Țesutul conjonctiv dă naştere în înteriorul glan- 
dei la o mulţime de mici spaţiuri, în. care să depun con- 
crețiuni calcare. Aceste concreţiuni au forme forte variate 
şi să găsesc în tot-d'a-una şi la ori-ce etate. Ele ar fi for- 

"E. Corpul romboidal. 
„ Pedonculul cerebelos superior. 

. Pedonculul cerebelos mediu (stăng). 
„ Valvula lui Vieussens, 
. Şanţul lateral al istmului. 

. Panglica lui Rail. 

„ Pedonculul cerebral stăng (partea din faţa lui superi6ră), 

. Punct împrejurul căruia sunt grupate tubereulele patru-gemene. > 
b
o
o
t
 

s
e
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NB. Intre glanda pineală (R) şi stâlpi anteriori ai trigonului cerebral (V) 
se vede cavitatea ventriculului mediu, limitat pe margini de nişte cordsne 
albe avănd curburi interne Aceste cordâne sunt pedonculele superidre ale 
glandei pineale. (9),
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mate, după Pfaft, de fosfat de calciu, de carbonat de calciu 
şi de puţină substanţă animală. In privinţa acestor con- 

- creţiuni s'a crezut altă “dată că ele n'ar fi de căt espre- 
siunea unei stări patologice, iar nici de cum normale. 

Uzul glandei pineale. Ac6stă glandă a devenit cunoscută, 
mai cu s6mă din timpul filozofului Descartes, care găşise 
de cuviință ca să facă din conarium sediul sufletului. De 
aci sufletul dirija tote mişcările şi aplicările omului, prin 
ajutorul pedonculelor, servindu-se de ele ca, de nişte hăţuri. . 

Magendie, văzănd că acâstă, glandă este aşezată la par- 
tea superidră a acheductului lui Sylvius, “şi-a închipuit că 
ea ar putea face serviciul unui dop între ventriculul al 
patrulea şi cel mediu, impedicănd cursul lichidului ce- 
falo-rahidian prin acel acheduct,. - | 

Cruveilhier, bazăndu-se pe căteva observaţiuni patolo- 
gice, crede că acestă glandă ar putea, să dea naştere unei 
maladii, pe care a numito idrocefalus imternus. Acâstă ma- 
ladie ar consta în umflarea peste măsură a glandei, din 
cauza lichidului ce s'ar secreta în mod fârte abondent, în 
Ore-care circumstanţe, în înteriorul glandei. 

Opiniunea însă cea, mai admisibilă, este aceea a lui 
Henle, pentru că ea, cel puţin să bazeză pe date sigure. 
Acesta, luănd în consideraţiune structura glandei pineale, 
o as6mănă cu ganglionii limfatici, atribuindu-i un rol 6re- 
care, mal cu semă în cel d'ăntăi timpi ai vieţei. Căte o 
dată, glanda pineală ar lipsi la, idioţi. 

PÂNZĂ GORDIDIENĂ SAU VELUM TRIANGUL ARE 

Plexii coroizi ai ventriculului mediu și ai ventri- 
culelor laterale. 

Pânza coroidienă este o membrană subţire, de formă 
triangulară, cu vărful dirijat înainte şi baza înapoi. 

Ea nu este de căt continuaţiunea piel-mater externe
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prelungită în înteriorul creerului, de unde şi numele de 
pia-mater înternă. — Pia, mater înternă sau pănza, coroi- 
dienă pătrunde în interiorul ventriculelor prin t6tă' întin- 
derea, despicăturei lui Bichat, să dirijază apoi în sus şi 
înainte, acoperă ventriculul mediu şi căptuşeşte faţa in- 
feridră a trigonului cerebral. 

Velum triangulare prezintă pe mărginile sale laterale 
nişte suluri sau burelete, cari sunt cunoscute 'sub numele 
de plezuri coroide ale ventriculelor laterale, fiind-că, trebue 
să ştim încă de asum, că mai sunt şi alte plexuri, pe 
linia mediană chiar a velului triangular, numite plezuri 
coroide ale ventricului mediu. 
„La pănza coroidă avem de studiat două feţe : una, su- 

peri6ră, alta, inferidră; două margini laterale, o bază şi 
un vărf. 

Fuţa superidră este concavă transversalmente Şi con- 
vexă de dinainte înapoi. Ea e acoperită de trigonul ce- 
rebral, căruia “i dă un bun număr de vase. 

Faţa inferidră tormeză limita superiră, a ventriculului 
mediu. Ea corespunde prin mărginile sale laterale cu faţa 
superidră, și puţin internă a, stratelor optice. Pe acestă 
faţă inferidră, observăm două şiruri de granulaţiuni fârte 
mică, roşietice, dirijănduse înainte pentru a se uni şi a 
forma un singur şir pănă în nivelul orificielor lui Monro. 

„Aci să despart din nou spre a se continua prin aceste 
găuri cu plexii coroizi ai ventriculelor laterale. Pănă în 
nivelul găurilor lui Monro, aceste granulaţiuni de care 
vorbim să numesc plexii coroizi ai ventriculului mediu. — 
Din momentul însă ce trec prin orificiele lui Monro, iav 
numele de plezi coroizi ai ventriculelor laterale. 

Mărginile. — Mărginile pănzei coroidiene să continuă cu 
plexii coroidieni ai ventriculilor laterali precum şi cu 
membrana ventriculară. Aceste laturi sunt coprinse între 
mărginile trigonului şi pangliguţele corneene (lama cor-
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nea), aşa că în aceste părţi ventriculul mediu să găseşte 
bine închis. 

Vărful.— Vărful aste aşezat de desubtul vărfului trigo- 

nului. EI să divide în două ramuri şi fiă-care din ele ies 
prin găurile lui Monro spre a să continua cu plexii ven- 

triculilor laterali. 
Baza. — Baza corespunde porţiunei medii a marei des- 

picături a lui Bichat. 

Ea este situată între spleniul corpului calos, care să 

află dasupra, şi tuberculele patru-gemeni, ce sunt de de- 

subtul bazei. Ea e constituită din două foiţe, una supe- 

ri6ră sau cerebrală şi alta inferiâră sau cerebel6să. Aceste 
două foiţe sunt separate numai prin glanda pineală, de 

Gre-ce ele sunt strîns unite, mai cu s6mă înainte şi pe 

"laturi, prin filamente celulse Şi vasculare. 

Structura pănzei coroidiene. — Velum triangulare este 

constituită din o pânză cclulosă şi rezistentă, străbătută 

de o mare cantitate de vase atăt arteriale căt şi vendse, 
între care cea mai mare este vena lui Galen. De fie-care 

„parte a glandei pineale vedem căte un şir de granulațiuni, 

cari la baza acestei glande să reunesc pentru a forma 

unul singur, şi a se divide apoi din nou, pentru a urma, 

direcţiunea venei lui Galien. Aceste granulaţiuni nu sunt 
de căt nişte ghemulețe forte mici vasculare cari, după cum 
am văzut, constituese plexii coroizi ai ventriculului mediu. 

Vena lui Galien. nu este alt-ceva de căt continuaţiunea 
venei corpului striat, care 'în nivelul orificielor lui Monro 

“Şi schimbă numele în acela de vena lui Galien. Ea să 
dirijază înapoi, mai aprâpe paralei cu cea din laturea 
opusă, şi, înainte de a ajunge la glanda pineală să unese 

în un sigur trunehiti comun care să aruncă în sînul drept. 

Este de insemnat că vena, lui Galien nu posedă valvule. 

Am văzut ce sunt plexii coroizi ai ventriculului me- 

diu; râmăne a vedea, în puţine cuvinte, în ce constau
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plexiă coroizi ai ventriculelor laterale. Aceşti din urmă sunt 
două suluri grose şi roşii lipite de mărginile pănzei coroi- 
diene şi corespunzănd laturelor trigonului cerebral, pe care. 
le acopore puţin din cauza turgescenţii lor. 

Plexii coroizi ai ventriculilor laterali sunt fârte desvol- 
taţi în părţile laterale ale despicăturei lui Bichat, unqe 
ei încep, cu cât însă să, ridică în sus şi înainte, cu atât 
să subţiază până ce ajung în nivelul găurei lui Monro, unde 
ştim că începe continuațiunea cu plexii coroizi al ventri- 
culului mediu. In drumul lor plexii coroizi ai ventricu- 
lelor laterale trec pe partea posteridră a stratelor optice, 
ca şi stălpii posteriori ai trigonului, şi în urmă, să aşază 
pe mărginile acestui trigon, 

Structura acestor plexi este eminamente vasculară. Va- 
sele capilare sunt; cele mai abondente, pe urmă vin arte. - 
riole şi venule. Intre aceste vase să găseşte forte puţin 
țesut conjonctiv, pe cănd la periferia plexurilor există un 
strat omogen de ţesut conjonctiv bine constituit. In fine, 
suprafeţa, lor este acoperită de un strat epitelial cu ce- 
lule poliedrice (prevăzute cu cili vibratili la embrion). 

Stratele optice (thalamus optici). 

(Vezi figura 10). 

Stratele optice sunt două mari ganglidne nervose, nere- 
gulat ovoide, avănd mărimea unor ouă de porumbel şi 
fiind aşezate pe pedonculele cerebrale. Ele sunt situate 
înainte și in' afară, de tuberculele patrugemene, îndărăt şi 
înăuntru de corpii striaţi. 

Aceste gangline sunt dirijate în mod oblic de din 
ănutru în afară şi de dinainte înapoi. 

La stratele optice avem de studiat două extremități : 
una anteridră, alta, posterisră : patru feţe: superidră, in- 
feridră, externă şi înternă. 

Extremitatea anteridră, mai puţin desvoltată, de căt cea, 

posteridră, este rotundă şi îmbrăţişată în afară de corpul
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striat, iar înăuntru de stâlpul anterior al trigonului ce- 
rebral. 

Ştim că acest stâlp şi cu o mică depresiune, care să 
» găseşte pe extremitatea anteridră, a stratului optic, for- 
msză orificiul ui Monro. 

Extremităţile anteridre a stratelor optice sunt separate - 
printr'un interval de două milimetre aprope. 

Extremitatea posteridră. Acestă, extremitate, rotundă de 
asemenea, este mai volumindsă de căt cea anteridră,. Spa- 
ţiul care să află între ambele extremităţi posteridre, este 
mai mare de căt cel anterior ; acest interval este ocupat 
de turberculele patru-gemeni. 

La, partea, inferidră, a acestei extremităţi vedem. cei do- 
corpi geniculați, pe cănd partea externă este înconjurată 
de plexul coroid, de stilpul posterior al trigonului cerebral 
şi de prelungirea, sfenoidală a ventriculului lateral. 

Faţa superidră, oblungă, convexă şi albă, este acoperită 
în partea sa înternă de pănza coroidienă şi de plexul co- 
roid al ventriculului lateral. 

Prin partea sa externă acâstă tata contribue la forma, 
ţiunea pardoselei ventricului lateral. — Plexul coroid al ven- 
tricului lateral divide faţa, superi6ră, în două porțiuni, una, 
antero-externă şi alta postero-internă. — Acâstă linie de 
demarcaţiune să pote vedea chiar şi după ridicarea, ple- 
xului coroid, fiind-că rămăne pe faţa superiGră un şanţ 
aniero-posterior, oblic în afară şi care ne indică locul unde 
a fost aşezat plexul coroid. 

În porțiunea untero-externă vedem la partea sa ante- 
riGră o mică proeminenţă oblungă, în care vine de se ter 
mină fibrele care compun stâlpul anterior al trigonului, 
după ce mai intăjii a descris optul de cifră şi a îmbrăcat 
tuberculele mamilare. 

Acâstă. proeminență portă numele de tuberculul anterior. 
al stratului optic sau corpus album sub rotunduim. 

In porțiunea postero-internă să găseşte asemenea 0 sco-
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sătură numită tubercul posterior al stratului optic. Acestă, 
proeminență mai e cunoscută încă sub numele de pulvinar. 

Faţa inferidră. Acestă faţă nu să vede de căt- numai 
prin porţiunea sa posteridră, căci prin partea sa anteridră, - 
este aşezată în mare parte pe faţa superidră a pedoncu- 
lului cerebral, aşa că numai porţiunea sa posteridră, pe 
care să află corpii geniculaţi, este liberă şi prin urmare 
visibilă. Prin faţa lor inferidră stratele optice sunt lipite 
forte străns de faţa superidră. a pedonculelor cerebrale, 
cari le dau o mare parte din fibrele lor pedonculare. 

Corpii geniculaţi sunt două, mică proeminențe piriforme 
„Și curbe cu vărful înainte şi concavitatea înăuntru; ei să 
împart în: corp geniculat extern şi corp geniculat intern. 

Corpul geniculat intern e mai mic de căt cel extern, însă 
mai proeminent. El este pus în comunicaţiune îndărăt cu 
tuberculul patru-gemen posterior, prin ajutorul unei pan- 
glicuţe de care am vorbit, iar prin partea sa anterioră 
dă, naștere la rădăcina internă a panglicuţelor optice. 

Corpul geniculat extern, mai puţin -proeminent de şi 
mai mare de căt cel intern, este pus în comunicaţiune 
îndărăt cu tuberculul patru-gemen anterior. Acest corp 
geniculat dă naştere prin partea sa anteridră rădăcinei 
externe a nervului optic. 

Din căte vedem, pedonculele-cerebiale sunt înconjurate 
de o brățară constituită din tuberculele patru-gemeni, pang- 
licuţele care le uneşte cu corpiă geniculați, panglicuţele 
optice cari plâcă de la corpii geniculaţi şi în fine chiasma. 

Faţa internă. Acâstă faţă formâză păretele lateral al 
„ventriculului mediu, dar numai prin jumătatea, sa anteridră, 
Căci jumătatea posterioră este în raport cu tuberculele 
patru-gemene. La partea anteridră a acestei feţe observăm 
0 dungă alburie care nu este alt-ceva de căt pdonculul 
superior al glandei pineale. 

Acest pedoncul serveşte a stabili limita între faţa su- 
peridră şi cea internă a stratului optic.
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La mijlocul feţei interne observăm urmele comisurei 
cenușii, pe care vom studia-o. 

In fine mai jos, pe limita sa, acâstă, față internă este 
separată de masa cenuşie a ventriculului al treilea printr'un - 
şanţ antero-posterior, numit siionul lui Monro. 

Faţa externă. Acestă faţă, convexă, este lipită înainte 
de c6da nucleului codat, iar îndărăt de capsula internă 
care, în nivelul acesta, separă stratul optic de corpul 
striat. Marginea, superidră a, acestei feţe este singura parte 
ce se pote vedea, cănd deschidem ventriculele laterale, 
fiind-că în nivelul ei se află un şanţ pronunţat, în care se 
găsesc mai multe organe, după cum vom vedea. 

Structura stratelor optice. De şi stratele optice sunt; niste 
mase ganglionare şi prin urmare, formate din celule ner- 
v6se, totu-şi trebue să ştim că aceste celule nu sunt res- 
păndite în mod uniform, ci din contra ele sunt mai mult 
sau mai puţin condenzate în unele părţi. — Ast-fel în in- 
teriorul stratelor optice distingem mai întâi două grupe: 
una aşezată în partea inferidră şi centrală a fie-cărui * 
strat optic şi este destinat a primi mai tote fibrele fasci- 
culului sensitiv, pe care Pam văzut în pedonculele cere- 
brale. Acâstă grupă portă numele de centru median. O 
altă grupă de celule este aşezată la partea posteridră şi 
internă a stratului optic şi este destinat a. primi toţi tubii 
nervoşi, cari compun pedonculele cerebel6se superidre. 
Acestă grupă pârtă numele de nucleu! roșu al lui Stilling | 
(oliva superidră a lui Luys). 

Coloraţiunea stratelor optice este mai deschisă de cât 
acea a ganglionilor vecini, adică a corpilor striaţi, Şi 
acesta, provine de acolo că talamii optici sunt acoperiţi 
de un strat subţire de substanţă albă, numit stratum 
zonale. | 

Acest strat .alb acopere nu numai faţa superidră a 
talamilor optici, dar trimete chiar prelungiri în grosimea
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substanței cenuşii. Acestă din urmă substanţă se pote 
despărţi în două strate: unul intern şi altul extern. 

Stralul cenușiu extern este mai gros de căt cel intern 
şi este considerat, de cătră Luys, ca find compus din patru 
nuclei, aşezaţi unul după altul de dinainte înapoi. Mări- 
mea acestor centri pote să varieze de la un bob de linte 
pănă la o aluniţă. Iată acești centri sau nuclei, după 
Luys: 

1. Unul anterior sau olfactiv. Acesta stă în raport cu 
rădăcinile nervului olfactiv constituite de taenia semacir- 
cularis. 

2. Un centru optic aşezat la partea posteridră a celui 
olfactiv. Acesta stă în raport cu corpii genieulaţi. 

3. Un centru median, care stă în raport cu tubii sensitivi 
din pedonculul cerebral, 

4. Un centru posterior sau acustic, în continuaţiune cu 
fibrele originale ale nervului auditiv. 

Aceşti patru centri, reuniți la un loc, ar face din stra- 
"tele optice, ceia ce se numeşte în fisiologie sensorium 
comune. 

Uzul stratelor optice. —Atăt din punctul de vedere fisio- 
logic căt şi patologic, stratele optice nau nică un cuvănt 
de a să mai numi ast-fel, de dre-ce nu prezintă nici un 
vapori cu vederea, pe cănd din contră, după cele ce am 
văzut, acâstă facultate este legată mai mult de starea de 
integritate a tuberculelor patru-gemene. 

După Schiff, care a repetat vechile experienţe ale lui 
Magendie şi Longet, ar resulta că secțiunea în partea an- 
teriGră, a stratelor optice face pe animal să sa învărtscă 
în direcţiunea, laturei vătămate; pe cănd dacă am incisa, 
partea, posteridră a stratelor optiee animalul sar învărti 
în sensul opus laturei lesațe. 

Meynert a emis ipoteza, că celulele nervâse ale stra- 
telor optice ar servi ca să, transforme impresiunele, cari 
le vin de la periferie sau din afară, în mişcări reflexe în-
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consciente şi de a le face să se fixeze în memorie sub 
formă, de imagine. 

Wundt considera stratele optice drept regiuni, unde sar 
aduna sensaţiunele înconsciente destinate a da naștere la, 
mişcări reflexe, după ce însă mai întătf ai fost transmise 
corpilor striaţi. 

Aceste idei, curat ipotetice, s'au încercat a fi verificate 
prin experiență de către Nothnagel. 

EI a ajuns a învedera că stratele optice pot fi nimicite 
cu totul, fără să dea nastere la tulburari, fie din pariea 
sensibilităţei, fie din partea motilităţei. 

Anatomia patologică vine în ajutorul ideilor lui Noth- 
nagel, de şi de o cam dată să va, părea că probâză con- 
trariul. În adevăr, emoragiele limitate la un strat optic, 
drept sau stăng, poi să dea naştere la o emiplegie tran- 
sitorie în laturea opusă; pote chiar să se mai adaoge şi 
o emianestesie, mai mult sau mai puţin pronunţată. 

De unde provin acestă emiplegie, acâstă emianestesie, 
de 6re-ce Nothnagel susţine că stratele optice nu pot să 
figureze nici ca centre pentru mişcările voluntare, nici 
ca centre pentru percepţiunile conşciente? Cum vom ex” 
plica. dar coincidenţa celor două simptome precedente cu 
lesiunea stratelor optice ? 

Capsula internă ne va explica acesta. In adevăr, tre 
Due să ştim că tâte tulburările mişcărei şi ale sensibili- 
tăţei, venite în urma lesiunilor stratelor optice, nu sunt 
alt-ceva de căt tulburări datorite iritaţiunei sau compre- 
siunei capsulei interne, din cauza vecinătăţei strânse care 
există între stratul optic şi capsula internă. 

Dacă să intămplă ca emorgia să ocupe partea antero- 
superioră a stratului optic, atunci ea va comprima cap- 
sula internă, tocmai în partea in care ea e constituită din 
tubi motori şi prin urmare va da naştere la tulburări ale 
mişcărei ; dacă, din contra lesiunea va ocupa partea. pos- 
teridră, a stratelor optice, ea va comprima în cagul acesta
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capsula internă în nivelul în care ea e formată de tubi 
sensitivi, și prin urmare va produce neapărat tulburări 
în sensibilitatea jumătăţei opuse a corpului, 

Iată dar stratele optice, din cari Luys face sediul atăt 
al sensiblităței generale căt şi al senisibilităței speciale, 
şi cari pentru alţi autori n'ar fi de căt nişte centri nu- 
mai de simp'ă transmisiune, fără. a juca vre un alt rol. 

Nu trebue să uităm cu tote acestea că majoritatea fi- 
ziologiștilor astăzi, este de acord a admite că în stratele 
optice vin și să termină cea mai mare parte din fibrele 
sensitive venite din părţile inferidre ale axului cerebro- 
spinal. — Din cele ce vedem putem conchide că funcțiunile 
stratelor optice sunt puţin cunoscute şi nu există asupra 
lor de căt nişte idei mai mult ipotetice. 

De: Gre-ce am făcut cunoştinţă cu stratele optice, să 
studiăm ventriculul coprins între ele şi în urmă vom trece 
la studiul corpilor striaţi. 

“Ventriculul mediu, Ventriculul al treilea sau ven- 
triculul inferior. 

Ventriculul al treilea este o mică cavitate sau mai bine 
o fisură aşezată pe linia mediană a creerului, intre cele 
două strate optice, înaintea acheductului lui Sylvius, a 
tuberculelor patru-gemene şi a glandei pineale, de desub- 
tul trigonului şi a pănzei coroidiene, dasupra lui tuber- 
cinereum, a tuberculelor mamilare şi a, spaţiului interpe- 
doncular. 

Forma ventriculului mediu. Forma acestui ventricul s6- 
mână forte mult cu aceia a unei pălnii turtite pe părţile 
laterale, cu deosebirea acesta, „că marginea anteridră, a păl- 
niei este mai puţin înclinată şi ceva mai scurtă de căt 
cea. posteridră, | 

Ca şi la o pălnie turtită avem de studiat; la acest ven- 
ticul: o bază Ssuperidră, un vărf inferior; două margini :
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una anteridră şi alta posteridră; în fine doi păreţi, unul 
drept şi altul stăng. 

Baza. Baza ventriculului mediu este înconjurată, de pe- 
donculele anteridre ale glandei pineale ; ea este acoperită 

„în î6ta întinderea de pănza coroidienă şi de trigonul cere- 
bral, care este aşezat dasupra, acestei pănze. 

Văriul.— Vărful său merge pănă în centrul bastonaşuluă 
pituitar, în care cavitatea ventriculului. să prelungeşte 
pănă la extremitatea sa inferidră. 

Ştim din expunerile precedente că, acest bastonaş este 
prevăzut în centrul său cu un canal, care comunică în sus 
cu cavitatea ventriculului mediu, iar în jos dă inser ţiune 
glandei. pituitare. | 

Profit de acâstă ocaziune spre a complecta ceia, ce ră- 
mănea de zis în privinţa, acestei glande. 

După cercetările cele mai recente ale lui Tiedmann, 
Hirschfeld şi Bourgery, glanâa pituitară ar servi ca punct 
de anastomozare între cordânele marilor nervi simpatic 
din ambele laturi. 

Meckel credea că glanda pituitară secretă un lichid care 
să urcă prin canalul bastonaşului pituitar în ventriculul 
mediu, 

“In fine, după autorii cei mai vechi, glanda pituitară, 
făcea serviciul unui reservoriu destinat; a, conserva secreţiu- 
nele creerului. 

„_ Păreţii laterali ai ventriculului mediu. Aceşti pereţi sunt 
separați unul de altul prin un interval aprâpe de 3—4 
milimetre. Ei sunt paraleli şi au o formă triangulară. Par- 
tea superidră este formată de faţa internă a stratului op- 
tic. Partea, inferidră, este constituită din substanța cenuşie. 
între aceste două există un şanţ antero-posterior numit 
sanțul tui Monro. 

Substanţa cenuşie are întinderea, următre: mai întăi ea 
căptuşeste tote părţile ventriculului mediu din jumătatea 
sa inferidră, continuăndu-să în jos cu tuber cinereum. In
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nainte ea se prelungeşte pănă la chiazma, nervilor optici, 
unde ea constitueşte rădăcina cenuşie a acestor nervi. In- 
dărăt ea merge pănă la baza tuberculelor mamilare, pe 
care le reuneşte. In sus substanţa, cenuşie să continuă cu 
stratul cenuşiu din păreţii septului lucid. Intinderea sa 
antero-posteridră este de la ciocul corpului calos, pănă la 
spațiul interpedoncular inclusiv. Masa, de substanţă cenu- 
șie a ventriculului mediu a fost descrisă întăia dată de 
Cruveilhier. In general găsim, pe pereţii ventriculului 

„mediu, dasupra substanţei cenuşii “a lui Cruveilhier un 
fragment de substanţă tot cenuşie, care nu este alt ceva 
de căt urma rupturei comisurej cenuşii sau moi. Acâsta, 
serveşte a reuni fețele interne ale stratelor optice. 'Tot pe 
faţa internă a stratului optic, cătră extremitatea sa ante- 
Tioră, vedem stălpul anterior al trigonului cerebral descin- 
zănd prin substanța stratului optic pentru a merge să 
constitue învălişul tuberculului mamilar corespondent. 

Marginele ventriculului mediu. Marginea aoteridră. Acestă 
margine se înţinde de la baza ventriculului pănă. la vărful 
său; însă ea nu urmeză o linie drâptă, după cum e dis- 
pusă marginea posteri6ră, ci reprezintă mai mult o linte 
frântă în trei pumele ale întinderei sale. Cu alte cuvinte 
acestă margine este neregulată. 

Incepănd de sus în jos, găsim pe acsstă margine, sue- 
cedăndu-se în mod neregulat, următârele organe: 1). de- 
presiunea vulvară, a, cărei lature inferiră ştim că e for- 

„mată, de comisura albă anteridră ; 2). ciocul corpului ca- 
los, aderănd la comisura albă; 3). rădăcina cenuşie a ner- 
vilor optică, 4., chiazma nervilor optici, 5). partea ante- 
riGră a lui tuber-cinereum, 6). tigiul pituitar. 

Marginea posteriâră, Acestă margine, mai lungă şi mai 
înclinată de căt cea anteriră, urmeză o linie regulată. Pe 
ea găsim următdrele organe: 1), un organ de substanţă 
albă (comisura albă posteridră), mergănd de la un strat 
optic la cel alt; 2), o deschidere circulară numită anus.
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Acest orificiu nu este. de cât extremitatea, superidră, a acheductului lui Sylvius, 30, - unghiul - provenit din despărţirea, pedonculelor cerebrale; 40, spaţiul coprins în- tre aceste pedoncule (spaţiul ciuruit posterior) ; —:59;: baza, tuberculelor mamilare; 60, partea posteridră a: lui tuber cinereum şi în fine al 70, tigiul pituiţar. 

  
Fig. 24. 

Esplicatiuni. Figura, de față esta o schemă a cor6nei radiante a lui Reil şi a ganglionilor cerebrali. 
16, 16..,.. Fibrele corânei radiante a lut Reil, 
4. 5. 6 şi 7. Ganglioni centrali. 
D. Scisura interemisferica,. De desubtul literi D să vede o punte reze- măndu-se pe 6, 6.; — acestă punte este corpul calos. 

"A. Septum lucidum şi ventriculul său. In drepta şi în stănga lui A să văd ventriculele laterale. 
B. Trigonul cerebral rezemăndu-se prin extremităţile sale pe 5. 5. C. Glanda pituitară. Intre C.'5 B. 5. să află ventriculul mediu.
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Ventriculul mediii comunică cu ventriculele laterâle 

prin orificiele lui Monro, iar cu ventriculul al patrulea, 

prin acheductul lui Sylvius. Acestea sunt singurele sale 

comunicaţiuni (de 6re-ce am văzut că nu pâte să existe 
o altă cu ventriculul lui septum lucidum). 

Ce rezultă de aci? 

Ori-ce revărsare de sânge sau de serozitate în ventri- 

culul mediu va putea prin urmare trece în ventriculele 

laterale prin găurele lui Monro şi în ventriculul al patrulea 

prin acheductul lui Sylvius. 

Am putea crede că revărsărele de lichide făcute în 

ventriculul mediu ar putea trece în cele laterale şi prin 
nivelul plexilor coroizi, ridicăndu-i în sus. Acesta însă nu 

să pote practica, de Gre-ce plexii coroizi prezintă aderenţe 

vasculare atât în sus cu trigonul cerebral cât şi în jos 
cu stratele optice. 

Comisurile anteridră, medie şi posteridră. 

Comisura anteridră este un cordon alb cilindroid, diri- 

geat, ca, şi cele alte două, transversalmente. Ea este situ- 

ată la partea, anteridră şi superidră a ventriculului mediu 

1. 1. Locus niger situat între etajul superior şi infesior ale pedonculelor 

cerebrale, , 

2. 2. Etajul superior. (direcţiunea fibrelor sale), 

3. 3. Etajul inferior (direcţiunea fibrelor sale). 

4. 4. Tuberculele patrugemene (două super. două inferidre), primind 

fibre din etajul superior. 

5. 5. Stratele optice priminau fibre din etajul superior. Din : acest gan 

glion plâcă două ordine de fibre: unele în sus (să văd mai bine la stânga 

figurei), trecând printre nucleul codat (6) şi nucleul lenticular (7) ; —altele 

în afară să văd mai bine la drâpta) trecând mai întăi pe dedesubtul nucle- 

lulu: lenticular (7! pentru a să aşeza în urmă pe fața sa externă. 

Acest al doilea ordin de fibre constitue capsula externă. 

(Pe figura de faţă, capsula externă nu este numerotată din cauza negli. 
genţii zilografului) 

6: 6 Nucleul codat şi fibrele care ajung în el, venind tot din etajul în- 
ferior. In acest nucleu să pot observa, cele trei segmente care '] compun
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şi să perde prin vârfurile sale strebătănd extremitățile an- 
teridre ale corpilor striați, unde să şi termină, după ce 
sa turtit şi a dat fibre divergente, în lobul mediu al 
creerului. Din t6tă lungimea sa, care e de 6—7 centime- 
tre, numai partea, de mijloc să pote vedea. 

Acestă porţiune medie este situată înaintea cotiturei 
pe care o face stălpii anteriori ai trigonului, contribuind 
ast-fel la formațiunea depresiunei vulvare ; iar prin faţa 
sa anteriGră acâstă comisură corespunde ciocului corpului 
calos şi a rădăcinei cenușii a nervilor optici. Cordonul 
cilindroid, care formâză comisura, anteridră, este recurbat 
în formă de arc, cu cencavitea posteridră. 

Comisura medie. Atăt comisura medie căt şi cea poste- 
ridră, aparţine stratelor optice, pe când cea anteridră a- 
parţine corpilor. striaţi. Distanţa între cea medie Şi cea 
anteridră este mai mică e căt de la media la cea pos- 
teridră, - 

Comisura medie, numită încă comisura cenușie şi comi- 
sura mole, este o lamă cadrilateră de substanță cenușie, 
aşezată în mod orizontal în 'ventriculul mediu şi unind 
prin extremităţile sale părţile anteridre ale stratelor 0p- 
tice. Marginele sale (anteriGră şi posteridră) sunt concave, 

  

La nucleul lenticular din drâpta să vede numărul 14 aşezat la partea lui superiGră. Acest număr era destinat a indica nişte fibre nervâse, care pornesc din acest punct spre a să termina în circumroluţiunile corespun. zătore. (Aceste fibre lipsesc). 'Tot la nucleul din Arâpta, în afară de el, să vede numărul 10. Acest număr reprezintă un spaţiu virtual între nucleul lenticular şi capsula externă. 
8. 8. Acest număr nu să pote vedea de căt tot în partea drâptă a schemi de față. (Jumătatea stângă e confusă). E reprezintă un mănuchiu de fibre nervose care vin da dreptul din pedonculul cerebral spre a să termina în circumvoluțiuni, 
11. 11. Claustrum sau ante-murul. În afară de acest număr este insulă lui Reil (42). 
13. 13. Fibre nervâse plecând in extremitatea posteridră a nucleului lenticular. Ele concură ca şi 16... la formațiunea corânei radiante, 15. 15. Fibre nervose deslipindu-se din etajul inferior, care e motor. Cu - Gte acestea, acest mănuchiu să crede (Meynest) că este sensitiv.
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grosimea sa e variabilă şi să rupe cu cea mai mare 
înlesnire. 

Căte odată, forte rar, există două comisuri ; în cazul 
acesta ele sunt paralele. 

In fine comisura medie nu este de căt o prelungite a 
substanţei cenușii, descrisă de Cruveilhier. 

Structura. Structura comisurei medie este formată din 
celule mică, multipolare şi din fibre numerâse, constituind 
prin așezarea lor un fel de reţea. 

Comisura postericră este un cordon alb, cilindroid ca şi 
cea anteridră. Ba este aşezată înaintea, tuberculelor patru 
gemeni, de desubtul glandei pineale şi a pedonculelor 
medii. ale acestei glande. : 

La partea inferidră, a acestei comisuri, vedem imediat 
orificiul numit anus, sau deschiderea anteridră a achedue 
tului lui Sylvius, 

Extremităţile comisurei posterisre pătrund în stratele 
optice, unde să şi termină. 

Corpii striaţi, 

Corpii striați sunt doi ganglioni voluminoşi formaţi din 
substanţă cenușie, şi aşezaţi la partea antero-externă a, 
stratelor optice. 

Forma. Corpii striaţi, priviţi în interiorul ventriculilor 
laterali, să prezintă sub conturul a două, eminenţe piriforme, 
cu vărful înapoi şi baza înainte. Din cauză însă că ace- 
ste eminenţe sunt recurbate şi îmbrăţişeză stratul optic 
respectiv, s'au comparat cu niște enorme virgule. Prin 
marginea sa, externă acestă virgulă să confundă, în unghi 
ascuţit cu corpul calos, pe când prin marginea sa internă, 
înbrăţişeză stratul optic. 

Corpul striat nu e constituit numai din acestă eminență, 
pe care o vedem în interiorul ventriculului (de unde şi 
numele său de nucleu intraventricular), el mai are încă o
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porțiune externă considerabilă, pe care noi nu o vedem 
de cât după ce am făcut Gre-care tăeturi. 

Acâstă a doua porţiune este aşezată în afară şi in jos 
de precedenta şi separată, de ea prin un strat gros de sub- 
stanţă albă numită capsula internă. Ganglionul extein, 
fiind-că este aşezat în afară de ventriculul lateral, să nu- 
meşte nucleul extra-venticular. 

Amăndoi însă, adică atât nucleul întra-ventriculay (por- 
ţiunea, internă) cât şi nucleul  extra-ventricular (porţiunea, 
externă) nu sunt separați cu totul prin capsula, internă, 
căci Ja partea, lor anteridră aceste două porţiuni ale ace- 
lu:aşi ganglion sunt reunite prin 0 punte. întocmai precum 
cele două compartimente ale unui dissag sunt. reunite 
prin banda de la mijloc, de care să suspendă la necesitate, 

Corpii striaţi prin extremitatea lor anteriră sunt forte 
apropiaţi unul de altul; ei sunt; puşi în, comunicaţiune în 
acest nivel prin comisura albă anteridră. 

Raporturile, Inainte, corpii Striați sunt acoperiţi de ge. 
nunchiul corpului calos; între extremitatea anteridră a 
corpului striat şi între genunchiul corpului calos, există 
Prelungirea anteridră a ventriculului lateral. Inăuntru, 
„corpul striat este în raport cu stratul optic şi cu masa 
de substanţă cenuşie a lui Cruveilhier. In sus prin nucleul 
Său intra venticular face parte, împreună cu stratul optic, 
din peretele inferior al ventriculului lateral. In jos ŞI. în 
afară corpul striat este mai întăi în raport cu capsula, 
internă, mai în afară cu claustrum şi mai afară cu insula 
lui Reil. Acâstă din urmă, din cauză că este aşezată forte 
în apropiere de corpul ssriat, sa numit lobulul corpului 
striat. | 

In rezumat, distingem trei porţiuni în un corp striat: 
19. mai întăi un nucleu cenuşiu de forma unei virgule, 

situat în interiorul ventriculului lateral ; acesta este nuc- 
leul codat sau intra-ventricular. 

20. al doilea, un alt nucleu, tot cenușiu, cu forma mai
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mult sau mai puţin a unui bob de linte, aşezat de desubt, 
şi în afară de precedentul; acesta este nucleul lenticular 
sau exlra-venticular. 

30. în fine o a treia porţiune este aşezată între aceste 
două gangli6ne ; ea constă din o lamă de substanţă albă, 
numită, capsula internă (geminum centrum demi circulare 
al lui Vieussens). 

Să studiăm în parte pe fie-care din aceste trei porţiuni. 
Nucleul codai întra-ventricular este rotund şi gros înainte, 

pe când cu cât să prelungeşte înapoi să subţiază, şi să, 
termină printr'un vârf sau codă. Faţa sa superidră, (cea 
liberă) proemină în ventriculul lateral şi prezintă două 
margini : cea internă este concavă şi separată de stratul 
optic de sus în jos prin lama cornee, vena corpului striat 

şi panglicula semi circulară ; cea, externă este convexă, 

festonată şi corespunde corpului calos.— Prin faţa sa in- 

feridră, (cea aderentă) nucleul codat să aşază pe capsula 
internă. 

Nucleul lenticular “sau extra-ventricular este situat de 

desubi şi în afară de precedentul. El are forma unui seg- 

ment de ovoid biconvex şi să termină înapoi prin o parte 

mai umflată care vine de să aşază de desubtul stratului 
optic. — Nucleul lenticular este în raport în afară cu ci 

cumvoluţiunile insulei lui Reil, insă între acest nucleu şi 
insula lui Reil să află interpuse, mai întăi lipit de nucleu 

un strat subţire de substanţă albă, numită capsula externă, 

şi mai în afară de acesta, adică imediat lingă insula, lui 
Reil, să află un alt strat de substanţă cenuşie, numit clau- 
strum sau ante-murum. 

Aşa dar de dinăutru în afară, găsim: mucleul lenticu- 
lar, capsula externă, ante-murul şi în fine insula lui” Reil, 

numită încă lobul corpului striat. Este de observat că, din 

faţa externă a nucleului lenticular nu porneşte nică o 
fibră nervosă, 

Inăutru şi în sus nucleul lenticular este in raport cu
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capsula, internă, pe când prin extremitatea sa, anteridră el 
să continuă, după cum am văzut, cu extremitatea ante- 
ri6ră a nucleului întraventricular. 

Aceşti doi nuclei (codat. şi lenticular), nu să uiesc nu- 
mai prin extremitatea lor anteridră, ci mai au incă între 
ei un însemnat număr de tracţi cenugii, cure strebat cap- 
sula internă, pentru a să întinde de la faţa externă a, 
nucleului codat la faţa internă a nucleului lenticular. 

Textura corpilor striaţi. — Corpii striaţă, ca, tote părţile 
cenuşii ale creerului, să compun din celule nervose, mai 
mult sau mai puţin pigmentate şi care mai tâte sunt 
prevăzute cu prelungiri numerose (2 —5) dintre cari unele 
sunt chiar ramificate. — 'Dubii nervoși care să termină în 
corpii striați vin mai cu s6mă din catul inferior al pe- 
donculelor cerebrale; pe de altă parte o nouă serie de 
tubi nervoşi plecă din aceşti nuclei spre a să termina 
în substanţa, cenuşie a, circumvoluţiunilor. 

În nivelul feţei profunde, mai cu s6mă a nucleului co- 
dat, substanţa albă (adică tubii nervoși) să amestecă ast- 
fel cu substanţa cenuşie (celulele) în cât, făcând o tăetură 
în masa lor, ne prezintă aspectul de strii sau dungi, de 
unde şi numele de corpi striaţi. 

In nucleul lenticular distingem de asemenea trei por- 
ţiuni colorate deosebit : 10. un segment intern fârte puţin 
colorat; 2%. un segment mediu, ceva, mai închis; 30, un 
segment extern, cel mai colorat — Acâstă deosebire de 
coloraţiune provine de acolo că, fiecare segment de din 
afară înăutru primeşte un număr mai mare de fibre ner- 
vOse, venite, după cum ştim, din etajul inferior al pedon- 
culelor cerebrale. 

Ce este capsula internă ? 
Capsula, internă cunoscută încă sub numele de Jeminum 

cenirum, demi circulare, de picior al cordnei radiante, este 
o lamă grâsă de substanţă albă, aşezată pe prelungirea, 
pedonculului cerebral. Ea este: formată prin sistemul fi-
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brelor cenvergente cari plecă de la snpra-faţa creerului 
pentru a converge spre pedoncululul cerebral. Totalitatea 
acestor fibre ia forma unei corne radiante. 

Ea, este turtită de sus în jos şi să lărgeşte de dinainte 
înapoi, separănd cei doi nuclei din care se conpune un 
corp striat. Acâstă separaţiune am zis că nu este com- 
plectă, de Gre-ce nucleul codat şi cel lenticular să reunese 
la partea. lor anteridră. 

La partea sa posteridră, capsula internă să ingroşă şi 
trece îndărăt de lungimea nucleului codat, aşa că ea a- 

  

Fig. 25. 

" Explicaţiune — Figura de faţă reprezintă prelungirea sfanoidală (deschisă 
a ventriculului lateral din partea stăngă ă creerului, (din Sappey). 

A. Cornul luf Amon (marele hippocampu). ” 
"B. Corpus fimbriatum (panglicuţa marelui hippocampu), Acest corp pe 

figură are forma unui corn a cărui concavitate priveşte spre litera G. In concavitatea sa să vede un chenar crestat care să numeşce fascia dentata, 
C- Partea din cavitatea prelungirii sfenoidale. 
D. Incisiunea circumvoiuţiunilor direct, aşezate în afară de prelungirea, 

'sfenoidală, 

E. Cavitatea ancyroidă sau digitală. In acestă cavitate să pote vedea spre partea internă o scosatură în formă de pintene de pasere. Acâstă, proeiminență este pintenele descris de Morand. 
F. Incisiunea, splenivlui corpului, calos. 
G. Incisiunea cornului lui Ammon,
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junge să separe în acest nivel, nucleul lenticular de stra. 
tul optic. 

Cele două terturi antericre ale capsulei interne sunt constituite din fibre motrice, de Gre-ce pornesc din regiuni motrice, —ele separă nucleul codat de nucleul lenticular. Din acestă cauză, aceste qouă terțuri portă numele de 
Tegiunea lenticulo-striată a capsulei înterne. 

Terţul posterior este compus din fibre sensitive *) Şi se- 
pară nucleul lenticular de stratul optic, de unde i-a pro- venit şi numele de regiune lenticulo-optică a capsulei interne. Locul unde să întălnesc cele două terțuri anteridre cu terțul 
posterior să formâză au unghiu cu deschiderea în afară. 
Acest unghiu pârtă numele de genunchiul capsulei. interne. 

Capsula internă este formată: 10, prin câte-va, fibre 
speciale care merg d'a. dreptul de la pedonculele cerebrale 
la circumvoluţiuni, trecănd printre nucleul codat şi nu- 
cleul lenticular; 20, prin alte fibre tot pedonculare care 
merg de să termină însă în nucleul codat Şi lenticular ; 
3%. prin fibre care aparţin corGnei radiante a lui Reil, ve- 
nind din emisferele cerebrale sau din circumvoluţiuni spre 
a să termina tot în cei doi nuclei (fibrele centrului ova]). 

Ce este capsula exeternă ? - 
Acesta, este tot o lamă de substanţă albă aşezată între 

nucleul lenticular, la care nu aderâză de loc, şi între claus- 
trum. Capsula externă să pote deslipi cu cea mai mare 
uşurinţă de nucleul lenţicular, aşa că cea mai mică emo- 
agiă, produsă prin ruperea uneia din numerosele vase. 
care şerpuesc pe faţa externă a acestui nucleu, pote să să, 
întindă cu mare înlesnire între capsula externă, şi nucleul 
lenticular. In fine capsula externă este formată de un fas- 
cicul de fibre nervose d'ale corânei radiante a lui Reil, 

  

”) Notă. Acestă regiune a primit şi numele de respântia sensitivă (car. refour sensitif). Leziunile sale dau naştere la emianestesie sensitivo-sen- sorială,
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plecat, din stratul optic spre a să termina în circumvolu- 
ţiunile cerebrale. 

Olaustrum sau ante-murul este o lamă cenuşie de gro- 
simea unui milimetru, separată înăuntru prin capsula ex- 
ternă de nucleul lenticular, iar în afară despărțită de 
insula lui Reil prin un strat subţire de substanţă, albă. 
(vezi figura No. 8). Marginea superidră a antemurului este 
subţire şi să recurbâză în afară, pe cănd cea inferidră este 
mai grosă şi să confundă cu ganglionul olfactiv. 

Ce trebue să înţelegem prin corâna radiantă a lui Reil? 
— După cum numele său ne arată, acesta este o întinsă 
coronă în formă de evantaliu, constituită mai cu s6mă, de 
fibrele nervâse care ies radiănd din ganglionii centrali spre 
a să dirigea către circumvoluţiuni. 

Dar afară de aceste fibre, mai sunt şi altele, care 
întră în constituţiunea corânei radiante, —şi adică : fibre 
din pedonculele cerebrale care străbat corpii striaţi fără a 
să opri în ei. Acelea insă, care pornesc din ganglionii 
centrali sunt cele mai numerâse ; ast-fel unele iau naştere 
după faţa inferioră şi externă a nucleului codat, altele din 
extremităţile anteridre şi posterire ale nucleului lenticular, 
altele în fine de la faţa inferidră a stratelor optice. 

Aceste numerdse fibre nervâse, plecate din diferitele 
părţi, pe care le văzurăm, să dirigeză în tote părţile; aşa 
unele pornesc înainte, altele inapoi, altele în afară şi în 
sus încrucişăndu-se cu fibrele corpului calos, pe cănd al- 
tele să dirigeză oblic în afară şi în jos. | 

Unii autori admit chiar, că unsle fibre ale coronei ra- 
diante ar trece din stănga la drâpta Şi vice-versa, (din 
un emisfer în altul), încrucişăndu:să în momentul cănd 
ele străbat corpul calos. 

Din cele ce preced vedem că ganglionuii centrali (corpii 
striaţi şi stratele optice) pe de o parte primesc fibre ner- 
vose de la pedonculele cerebrale ; iar pe de alta ele sin- 
gure servesc ca punct de plecare pentru alte fibre. —
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Dintre cele d'untăi, adică acelea plecate din pedonculele 
cerebrale, cea mai mare parte să termină în ganglionii 
centrali; pe cănd un mic număr de fibre nervâse trece 
printre cei doi nuclei ai corpului striat, fără a comunica 
cu celulele lor. Ele să ridică în sus şi se iradiază în sub- 
Stanţa, albă a emisferelor, concurănd cu chipul acesta, la 
formațiunea corânei radiante a lui Beil, 

Căte-va lămuriri. — Inainte de a intra in fiziologia ace- 
stor diferite organe, pe care le studiarăm, cred că nu ar 
fi de prisos a reveni puţin asupra unor părți, cari ne vor 
servi mult a elucida funcțiunile ce privesc pe aceste organe. 

Ast-fel am văzut cănd am studiat pedonculele cerebrale, 
că etajul sau planul superior al acestor pedoncule (excep- 
tănd pedonculele cerebelose superidre) să termină mai cu 
s6mă în celulele stratelor optice, în care etaj superior 
întră prin partea inferidră şi înternă a lor. Pe de altă 
parte am văzut că un număr restrâns de fibre nervâse 
să termină în tuberculele patru-gemenii, pe cănd în fine 

"un alt fascicul formză partea posteridră (care este sensi- 
sitiva) a capsulei interne, 

In fine mai ştim că fibrele planului inferior, trec pe de 
desubtul acelora. care compun planul superior, şi înain- 
teză pentru a să termina pe de o parte în nucleul codat 
prin faţa lui inferiră, —iar pe de alta în nucleul lenticu- 
lar prin fascicule succesive şi inegale. De aci a rezultat 
că acest nucieu s'a divizat în trei segmenie, din cauza, co- 
loraţiunei deosebite pe care o prezintă. Dar afară, de cele 
trei grupe de fibre nervâse ale planului superior ma 
există încă unul tot sensiliv, ca, şi cele trei precedente, Şi 
care după ce s'a ridicat puţin în sus de stratul optic, să, 
dirigeză indărăt pentru a să duce în cornul posterior al 
emisferului cerebra].. Acest grup de fibre să pune în re. 
laţiune cu nucleul lenticular, pe a căruia extremitate pos- 
teridră face chiar o deviaţiune. Atat grupul de fibre sen-
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sitive care formeză partea posteridră a capsulei interne, 
căt şi acel din urmă, care după cum văzurăm să inco- 
v6iă pentru a să duce în conul occipital, sunt contestaţi 
de unii autori (Meynert) ca neaparţinănd planului: supe- 
Tior. Din contră, ele ar fi o dependenţă a planului infe- 
rior, mai mult încă, a marginei externe a acestui plan. 

-—. Wiziologia corpilor striați și a capsulei interne. 

Aplicaţiuni Ja patologiă. 

Puncţiunile nucleilor lenticulară şi codaţă sunt ca şi ne- 
cunoscute, cu tâte că vom vedea că sunt autori cari “i 
înzestreză cu funcțiuni importante. S'a observat, de majo- 
Titatea, Gmenilor de ştință, că distrucţiunile acestor nuclei, 
limitate numai în teritoriul lor propriu zis şi nu atăt de 
mari în căt să apese în un mod 6re care. capsula interă, 
nu dau naştere la nici un simptom sau fenomen aprecia- 
bil, fie din partea mobilități, fie din partea sensibilităţi, 
Din contra dacă, leziunile din interiorul lor, sunt atât de 
întinse în cât să comprime capsula, internă, atunci vom 
observa fenomene fârte importante de cunoscut. 

Uni fiziologişti sunt de acord a admite că nucleul codat ŞI 
nucleul lenticular sunt organe care j6că un rol 6re-care în 
producţiunea mișcărilor voluntare. Destrucţiunea întinsă a 
corpului striat, şi mai cu s6mă a capsulei interne, trage după 
sine nimicirea mișcărilor sau a simțului în lalurea opusă a 
corpului. Nucleul codat ar servi în special (Nothnagel) la pro- 
ducţiunea mişcărilor automatice, adică a mişcărilor acelora 
care suced unei impulsiuni voluntare, şi care în urmă să 
repetă fără să ne mai dăm socotâlă de ele. Magendie pu- 
nea în corpii striaţi centrul mişcărilor de a, îndăretelea. 

Cănd leziunile corpului striat (de ex: o emoragiă sau un 
ramolisment) nu intereseză de căt o mică parte a nucleu- 
ui codat sau lenticular, prin urmare atunci avănd o influ. 
enţă forte slabă asupra capsulei interne, —atuncă vom avea,
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0 emiplegie transitorie, care să va, vindeca, repede pentru 
că părţile care remân pot să, supleeze în destul porţiunea, 
distrusă, şi pentru că leziunea fârte Mică nu pote să în- 
presioneze prin vecinătatea, sa capsula internă, care ea 
singură dă, naştere, cănd este interesată, la emiplegie. 

Din contra, dacă leziunea este mai întinsă, atunci emi- 
plegia este mai persistentă Şi în plus, pote să devie chiar: 
incurabilă, de Gre ce ea. pote să intereseze şi capsula in- 
ternă care cste străns coprinsă între cei doi nuclei ai cor- 
pului striat. 

In cazul cănd, din cauza leziunei nucleului codat sau 
lenticular, capsula internă, este apăsată sau lezată, atunci 
observăm simptome noi, după cum partea anteridră (len- 
ticulo-striată, motrice) sau partea, posterioră (lenticulo-optică, 
sensitivd) a capsulei interne va fi interesată, 

Să luăm primul caz, adică, leziunea mărginită în porţiu- 
nea anteridră sau motrice a capsulei interne. Aci vom, 
observa. la început paralizia, jumătăţei opuse a corpului, la. 
care să, va adăoga mai tărziii un alt simtom de o. impor . 
tanţă capitală, numit contractura tardivă. Acest noii semn 
ne. va indica că emiplegia este nevindecabilă, Şi prin ur- 
mare ori-ce sistem de tratament va fi zadarnic. 

Să luăm al doilea caz, adică leziunea limitatată în por- 
țiunea posteridră sau sensitivă, a capsulei interne. In cazul 
acesta vom avea o simplă emi-anestezie, de Gre-ce acestă 
parte a capsulei interne este formată numai din fibre sen- 
sitive ; prin urmare nu vom observa, nici emiplegiă, nici 
contractură. | 

Dacă. însă o dată cu leziunea porţiunei lenticulo-optice. 
sau sensitive a capsulei interne, va mai exista şi leziune 
a porţiunei motrice, atunci pe lăngă emi-anestezie să va 
adăuga neapărat şi emiplegie, aşa, că pacientul ne va pre- 
zinta cu chipul acesta simtomele unei emoragii cerebrale 
obicinuite. 

Cănd cele două terţuri anteridre sau motrice sunt nu-
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mai vritate, în loc de a fi distruse, atunci va rezulta o 
emicoree sau 0 emiatetoză (imposibilitatea de a ţine degetele 
de la mâni şi de la picidre în o poziţiune fixă). 

Aceste două turburări a le coordinării mişcărilor să văd 
dese ori succedănd emiplegiilor (emicorea post- emiplegica), — 
cu tâte că să pot observa Şi înaintea emiplegii, în cazul 
cănd ea să va vindeca (emicorea pre. emiplegică). 

Contractura, despre care am zis că o observăm în des- 
trucţiunile întinse ale corpului striat, însoţite de aceea a cap- 
sulei interne în pattea sa motrice, să pote vedea în unele 
cazuri chiar de la începuiul emoragiei cerebrale. Insă aci 
contractura este tot-d'a-una însoţită de la început, de mMiș- 
cări convulsive, în membrele care să vor contrastura. 

Acest al doilea fel de contractură portă numele de con- 
iractur'ă precoce, din cauza, aparițiunei sale de timpuriu. 
Modul producţiunei convulsiunilor căt şi al contracturilor 
precoce, cari succed acestor convulsiuni, să explic astăzi 
prin irupţiunea sau prin trecerea săngelui din focarul emo- 
tragic în cavitatea ventriculelor creerului. Spre a fi mai 
complect trebue să adaug că ori e căte ori vom asista 
la o emoragie cerebrală, unde să vor manifesta convulsiu- 
nile şi contracturile precoce, să ştim că, acestă formă în 
general, va fi mai fără îndoială „mortală şi încă din cele 
mai repezi. 

Să, considerăm în fine un alt caz, care ne va arăta căt 
este de gren a pune un diagnostic precis în ceea, ce pri: 
veşte leziunile capsulei înterne, a nucleului codat sau len- 
ticular. Să presupunem, lucru care să întămplă forte rar, 
un focar emoragic între capsula externă Şi nucleul len-: 
tricular. Acest focar, ori căt, de mic va fi, va produce ne- 
apărat o compresiune a părţilor de prin prejur. Prin ur- 
mare în direcţiune înternă, el va apăsa pe nucleul len- 
ticular, şi acesta la răndul său va apăsa capsula înlernă. 
Acâsta din urmă fiind comprimată va da naştere la sim- 
tomele care decurg inevitabil cănd ea ar fi lezată, fără să
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fie bine înţeles o adevărată leziune, ci numai o simplă 
compresiune. Or în cazul de față, atăt capsula înternă căt 
şi nucleul lenticular nu sunt de căt apăsate ; dar cine ne 
o pote: spune în primul moment ? 

Noi ne putem inșăla forte lesne crezănd că ne găsim 
în faţa unei distrucţii a capsulei înterne, cănd după căt-va, 
timp focarul emoragic resorbindu-se şi prin urmare com- 
presiunea dispărănd, simptomele, la cari ea dedese naştere, 
vor dispărea la răndul lor şi pacientul să va vindeca com- 
plectamente 

VENTRICULUL LATERAL 

(Ventriculus tricorn:s) 

Ventriculele laterale ale creerului sunt în număr de două, 
unul de fiă-care emisfer, în masa cărora ele sunt ca şi - 
săpate. Cavitatea, acestor ventricule este mai mult virtuală, 
din cauză că peretele Superior al lor este imediat aplicat 
peste cel inferior. 

Aceste ventricule sunt comparate cu două canale tur- 
tite, cari sar incovoia în jurul pedonculelor cerebrale, de 
unde Sappey le a şi dat numele de canale circumpedon- 
culare. | 

Canalul circumpedoncular, prin urmare ventriculul la- 
tera], porneşte din lobul frontal, in centrul căruia prezintă 
0 prelungire în formă de cărlig. 

De aci ventriculul lateral să dirijază îndărăt lărgindu-să 
forte mult; ajuns la exremitatea, posteriră a stratului 
optic să desparte în două prelungiri, pe care le am putea, 
compara cu două degete de mănuşă:; una mai lungă şi 
mai volumin6să, descinde în jos, înainte şi înăuntru, acâsta, 
e prelungire sfenoidală, din cauză că să găseşte situată în 
lobul sfenoidal ; cea-laltă prelungire este mai scurtă, mai 
îngustă şi să îndrepteză îndărăt în masa lobului occipital, 
unde să termină ascuţindu-se,
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Comparaţiunea ceă mai justă după noi, este acea pe 
care am face-o, închipuindu-ne o mdnuşă închisă de tote 
părțile, care însă n'ar avea de căt trei degete. 

In cazul acesta, degetul anterior, cel mai laig, va con- 
stitui prelungirea frontala ; acest deget trebueşte încovoiat 
în jos şi îndărăt. — Degetul mediu, cel mai lung, va re- 
prezinta prelungirea sfenoidală ; acesta va, fi încovoiat îna- 
inte, în jos şi înăuntru. In fine, degetul al treilea, cel mai 
ascuţit, ne va da prelungirea occipitală; acesta, trebueşte 
îndreptat îndărăt. Partea de mijloc a mănuşei, adică par- 
tea cea mai dilatată, va reprezinta, locul de întălnire al 
celor trei prelungiri. 

Spre a putea, prepara pe creer ventriculul Jateral, n'a- 
vem de căt să ridicăm prin inciziune orizontală t6tă par- 
tea emisferelor. cerebrale, aşezată, imediat d'asupra corpu- 
lui calos. Facem în urmă o inciziune longitudinală, în 
apropiere de linia mediană a corpului calos, şi pe extre- 
mitatea posteridră a acestei inciziuni facem să viă, o alta, 

în mod oblic, W'afară înăuntru. Acâstă din urmă, inciziune 
trăbueşte pornită din mijlocul lobului ocipita]. Ridicăm în 
sus şi în afară lamboul ce să formâză în urma acestor 
inciziuni şi ne găsim cu chipul acesta în faţa porţiunei 
mijlocie a ventriculului lateral. Odată; ajunşi aci n'avem 
de căi să ne conducem cu vederea, bazăndu-ne pe aceea 
ce ştim, spre a desveli cele trei prelungiri ale ventriculu- 
lui lateral. 

Să considerăm pe fiă-care prelungire în parte : 
A. Prelungirea anteridră, numită încă prelungirea fron- 

tală. — Acestă prelungire este aşezată, pe un plan superior 
prelungirei sfenoidale. Peretele său superior este concav 
şi constituit de fața inferidră a corpului calos care, la, 
partea sa anteridră, să încovoiă în jos şi îndărăt. De aci 
rezultă că extremitatea, anteridră a, acestei prelungiri este 
închisă de faţa posteridră, a genunchiului corpului calos. 
Peretele inferior al prelungirei frontale este constituit înă-
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untru de faţa supericră a stratului optic, iar în afară şi inainte de faţa, superidră, a nucleului intra ventricular. 
Pentru a f complecţi vom adăoga, că în constituţiu- nea peretului inferior mai întră şi trigonul cerebral în- preună cu plexul coroid al ventricului lateral. In plus, de desubtul plexului coroid, în şanţul care separă strâtul op- tic de corpul striat găsim lirei organe aşezate în ordinea următore, de sus în jos: 10 lama, corneă, 20 vena cor- pului striat, 30 taenia semi-cireularis. 

  

  

TPiparul ca, vilăților ventriculare. 
-1, 11. Ventriculele laterale. 
II. Ventr, mediu sau al 3-lea, 
IV. Ventriculul al 4-lea, 
C. A. Cârnele anteri6re ale ventriculului laterale. C. P. Cârnele posteridre. 
C. 1. Cârnele inferidre. 
T. M. urificiul lui Monro, 
A. Q. Acheductul luj Sylvius. 
R. L. Recisus lateralis al ventr. 4-lea, —H. Urma cornului lut Ammon.— E.M. Urma pintenului lui Morand. — F, fastigium al ventriculului al 4-lea 

”) din Ch. Pâre. Traite el&mentaire d'Anatomie medicale du Syst. Ner pag. 57. 

9
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Prin extremitatea sa posteridră, prelungirea frontală să 

confundă cu deschiderea celor alte două prelungiri. 

Marginea sa. externă corespunde unghiului de întălnire 

între corpul calos și nucleul codat. 
Marginea internă, este mai mult o faţă în jumătatea 

sa anteridră, fiind-că în acest nivel ea este constituită de 

fața, externă, a lui septum-lucidum. In jumătatea sa pos- 

teridră, marginea înternă este dată prin întălnirea corpu- 

lui calos cu trigonul. cerebral. 

Ce este lama corneă? Lama corneă este o panglicuţă 
semi-transparentă, cam cenuşiă, întinsă de la, o extremitate 
pănă la cea altă a şanţului care desparte stratul optic de 

nucleul codat. 

Acâstă lamă nu e de căt o cută a membranei epite- 

liale care căptuşeşte ventriculele creerului. Prin fața sa, 
inferidră lama corneă acoperă vena corpului striat; prin 

faţa superidră stă în raport cu plexul coroid al ventricu- 

lului lateral. 

Vena corpului striat.— Acest vas este o mică venă aşe- 
zată de desubtul lamei cornee şi în acelaş şanţ cu ea. Ea 
primeşte patru sau cinci venule atât din corpul striat cât 

şi din stratul optic, să dirigeză de dindărăt înainte, pă- 
trunde prin orificiul lui Monro, intră în ventriculul mediu, 

şi constitue origina de căpetenie a venei lui Galien.— Voi - 
adăoga că, arteriele ganglionilor centrali pătrund prin faţa 
lor inferidră, aşa, că, vedem de astă-dată escepţiunea acea 
că venele nu sunt însoţite de artere. 

Taenia semi-circularis. —Este un fel de septum vertical 
aşezat între corpul striat şi stratul optic, de desubtul ve- 
nei corpului striat şi d'asupra lui geminum centrum de- 
mi-circulare. Acâstă despărţitore este constituită de un 
fascicul de fibre nervâse dispuse în forma unui inel. Prin 
concavitatea sa, el înbrăţişază; întregul mănunchiu de fibre 
care radiază eşind atât din pedonculul cerebral, cât şi din 
stratul optic spre a să dirigea către circumvoluţiuni,
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Diferite opiniuni (Longet, Luys, Serres, Foville) s'au 
emis asupra întinderei şi terminaţiunei acestei panglicuţe, 

„fără insă de a rezulta ceva, pozitiv pănă acum. 
B. Prelungirea mediă numită încă şi sfenoidală. — Prelun- 

girea sfenoidală este turtită de Sus în jos şi prezintă: o 
margine internă, alta externă ; o extremitate anteridră 
sau inferidră; o. extremitate posteridră sau superidră ; în 
fine, un perete inferior şi altul superior. 

Direcţiunea, acestei prelungini este de dindărăt înainte 
Şi înăuntru, imbrăţişănd, ca să zicem aşa, pedonculul cere- 
bral corespondent. 

Peretele superior, întors înăuntru, îndărăt şi în jos, este 
format de prelungirea sfenoidală a corpului calos (tapetum) 

„Şi de extremitatea posteridră a stratelor optice, de corpi 
geniculaţi, de panglicuţa optică şi în fine de pedonculul 
cerebral. 

Peretele inferior, întors în afară, înainte şi în sus este 
constituit, din trei organe aşezate în modul următor, de 
din afară înăuntru: 10 cornul lui Ammon, 20 corpus fim- 
briatum, 3% fascia dentală. Aceste trei organe descriu: o 
curbă cu concavitatea antero-internă ca şi prelungirea. în 
care sunt aşezate. Este de remarcat de asemenea că. în 
acestă prelungire sfenoidală, peste cele trei organe pre- 
cedente găsim un sul roşiatic Şi gros care să dirigeză în- 
dărăt şi în sus. Acest sul nu este altceva, de câţ partea 
cea mai desvoltată a plexului coroid. | 

Cornul lui Ammon (numit încă corn de berbece, . verme 
de mătase, picior al îpocampului, mare îpocamp, ect.) este 
0 proeminență conoidă de substanță albă, având extre- 
mitatea sa cea mai grosă dirigâtă în jos. Pe acâstă ex- 
tremitate, cornul lui Ammon prezintă trei sau patru ridi- 
cături despărțite prin nişte şănţuleţe precum să observă 
la vermii de mătase. Prin extremitatea sa posteridră, care 
este mai subţire, marele ipocamp să continuă îndărăt cu 
baza pintenului luă Morand, înainte cu stâlpul posterior
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al trigonului cerebral, iar în sus cu spleniul corpului calos. 
Prin marginea sa internă, concavă, cornul lui Ammon 

„este în raport cu corpus fimbriatum, pe când în .nivelul 
mărginei sale externe, convexe, să vede câte o dată o 
proeminență mică numită de Vicg d'Azyr accesoriul cor- 
nului lvi Ammon. 

Partea, centrală a cornului lui Ammon este formată din 
substanţă cenuşiă, iar partea sa vizibilă din interiorul pre- 
lungirei sfennidale este constituită din substanţă albă. 

Cornul ui Ammon în vechime era considerat ca ser- 
vind la actele care privese memoria. — Autorii mai mo- 
derni (Foville, Rostan) au înzestrat cu facultatea de a 
prezid» la mişcările limbei. Nimic însă nu e demonstrat. 
Astă-zi sa putut observa o mare frecuență în lesiunile. 
cornului lui Ammon la epileptici. 

Corpus fimbriatum (corps bordant, corps borde, corps frange, 
bandelette de W'hippocampe ect.) este o lamelă albă aşezată 
pe prelungirea, stilpului posterior al trigonului cerebral, 
de-alungul marginei interne a cornului lui Ammon. Extre- 
mitatea sa inferidră să subțiază din ce în ce şi să ter- 
mină în nivelul cârligului pe care “1 descrie circumvolu- 
ţiunea, ipocampului la partea sa anteridră. Extremitatea 

sa superidră, mai desvoltată, să continuă cu stilpul poste- 
rior al trigonului cerebral. Marginea sa externă, convexă, 
este lipită de marginea internă a cornului lui Ammon. 
Marginea internă, concavă şi liberă acoperă pe fascia 
dentată. | 

Fascia dentată, (corps: godronnă, corps dents -ect.) este 
o panglicuță de substanță cenuşiă, complectamente aco- 
perită de corpus fimbriatum. Ast-fel, ca să o putem vedea 
trebueşte să ridicăm mai întăi pe corpus fimbriatum. Faţa 
centată prezintă aspectul unui chenar crestat sau feste- 
nat şi descrie o curbă concentrică cu aceea a corpului 
fimbriat. 

Marginele prelungirei sfenoidale. — Marginea externă este
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convexă şi descriă o curbă paralelă cu ramura oblică, 
ascedentă (sau externă) a scizurei lui Sylvius. Marginea, 
internă este concavă. Prin acâstă concavitate ea înbrăţi- 
şază stratul optic şi corpul striat corespondent. In toţ 
lungul marginei interne a prelungirei sfenoidale să află 
v despicătură, a, cărei buză, infero-externă este formată de cireumvoluţiunea ipocampului şi de corpus fimbriatum, 

„pe când buza supero-internă este constituită de faţa infe- 
riGră a stratului optic şi de pedonculul cerebral cores- 
pondent. Despicătura, de care vorbim, este o parte din 
marea fisură a lui Bichat şi adică porțiunea laterală a, 
acestei fisuri. | 

Prin ea pia-mater externă dă. numerose vase plexului 
coroid din ventriculul lateral; prin ea pia-mater externă 
pătrunde în interiorul creeruluj Pentru a da naştere piei- 
mater interne. Nu trebue să ne închipuim însă, că cele 
două buze care circumscriu fisura, -să pot deslipi cu mare 
înlesnire. Din contra, aderenţa lor este destul de mare, 
graţiă cantităţei celei mari de vase pe care le dă pia- mater atât buzei superidre cât şi celei inferidre, în mo- 
mentul trecerei ei prin acestă fisură, pentru a întra în 
interiorul creerului. 

Extremităţile prelungirei sfenoidale. — Extremitatea înfe- 
Tioră să termină prin un fel de înfundătură, care cores- 
punde cu extremitatea anteridră a cornului lui -Ammon, 
sau mai bine, cu: partea cea maj anteridră a fisurel lui 
Bichat. Extremitatea, Superidră, să continuă cu cele alte 
două prelungiri : frontală şi occipitală. 

C. Prelungirea posteridră sau occipitală. — Acestă prelun- 
gire, numită încă cavitate digitală, cavitate ancyroidă, este * un diverticul al ventriculului lateral, care să dirig€ză, în grosimea cornului occipital descriind o curbă uşoră cu con- 
cavitate înternă. El se îngustâză din ce în ce până ce 
să termină printrun vârf. — Cavitatea digitală, naşte din 
ventriculul lateral, just în momentul unde prelungirea sfe-
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noidală “şi ia origina sa pentru a să dirigea înainte Şi în 
jos. Lungimea, şi dimensiunile cavităţei ancyroide variază 
după indivizi. 

La prelungirea occipitală avem să deosebim un “perete 
supero-extern format de fibrele posteridre ale corpului 
calos, fibre care purtau altă dată. numale de forceps major. 
Peretele infero-intern este acoperit de o proeminenţă,  co- 
noidă albă numită pintenele lui Morand (calcar avis). A- 
câstă proeminenţă, să termină îndărăt ascuţindu-se, iar 
înainte să confundă cu partea posteridră a cornului lui 
Ammon prin o lamelă de substanţă albă, care serveşte 
a pune în continuitate cu stâlpul posterior al trigonului, 
atât cornul lui Ammon cât şi pintenele lui Morand. — 
Forma acestui pintene să apropiă fârte mult de aceea a, 
cornului lui Ammon, de unde-i a şi venit numele de îpo- 
campul cel mic, în opoziţiune cu cornul lui Ammon sau 
ipocampul cel mare. Asemănarea între pintenele lui Mo- 
rand şi cornul lui Ammon, nu să limitâză numai în 
ceea, ce priveşte forma, ci, chiar structura lor e aceiaşi. 
In adevăr, astă-zi e demonstrat că, atât ipocampul cel mie 
cât şi cel mare, nu sunt de cât două circumvoluţiuni 
resturnate sau împinse în interiorul ventriculului lateral. 
Mai mult încă, după cum am văzut că cornul lui Ammon 
pote să aibă accesoriul său, tot asemenea, şi pintenele lui 
Morand pâte să fiă dubiu. 

Membrana ventriculară. — Acesta este o membrană, fârte 
subţire, transparentă şi delicată, pe alocurea mai desvol- 
tată şi mai rezistentă (cum este spre exemplu lama, cor- 
neă) înbrăcând pe dinăuntru pereţii ventriculelor. 

Prin urmare, membrana ventriculară căptuşeşte pereţii 
ventriculului mediu, a septului lucid, (aci şi pe dinăuntru 
şi pe din afară) ai ventriculelor laterale, ai ventriculului 

al patrulea, unde să continuă în jos cu ependimul cana- 
lului central al măduvei. Acheductul lui Sylvius încă este 
căptuşit de membrana ventriculară.
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In ce constă acestă membrană ? 
Membrana ventriculară este constituită din o tramă fârte 

delicată, şi subţire de fesut conjonctiv, prezentănă pe ală- * 
turea corpusculi amilacei. Prin faţa profundă acestă tramă, 
este lipită de substanța cerebrală, iar pe faţa sa liberă, 
sau superficială prezintă un strat de țesut epitelial. Acest 
din urmă strat să compune din celule cilindrice, care pe 
baza lor ar prezenta, după unii autori (Purkinje), cili vi- 
bratili. Ac6stă dispoziţiune nu este învederată, de cât nu- 
mai pentru acheductul lui Sylvius şi pentru pardosla 
ventriculului al patrulea. De altmintrelea, suprafaţa liberă 
a acestei membrane este poleită şi lisă intocmai ca şi 
aceea a ori-cărei membrane serâse, Cruveilhier însă con- 
testă cu totul natura ser6să a membranei ventriculare. 

O cestiune importantă - de a se şti este şi acesta: ca- 
vităţile pe care le căptuşeşte acestă membrană, comunică 
ele sau nu cu spaţiul sub-arachnoidian ? Da, şi punctul 
de comunicaţiune este aşezat, în nivelul orificiului inferior 
al ventriculului al patrulea. De aci să, pote lesne esplica, 
pentru ce o revărsare de sănge în ventriculul lateral s. ex. 
pie să ajungă în țesutul sub arachnoidian, după ce mai 
întăi din ventriculul lateral. a trecut prin orificiele lui 
Monro în cel mediu, din acesta, prin acheductul lui Syl- 
vius în al patrulea şi în fine din acest din urmă, prin ori- 
ficiul său inferior soseşte în spaţiul sub arachnoidian în 
nivelul cerebelului. 

Lichidul ventriculelor. 

In interiorul ventriculelor să găseşte un lichid seros, 
care mai mult unge păreţii lor, fără a fi vr'o dată atât 
de abondent în cât să potă depărta pe aceştia unul de 

„altul, stare. care să întimplă numai în caz de maladiă -— 
(cum este de ex. idropizia ventriculară). Cantitatea sa chiar 
în stare fiziologică este neconstantă, de 6re-ce ea pote să
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 cr6scă sau să descrâscă, după cum creerul în raport cu 
craniul să va atrofia sau ipertrofia. Acest lichid există în 
stare de viaţă a omului şi comunică cu lichidul cefalo- 
rachidian prin orificiul inferior al ventriculului al patrulea. 
Cei vechi nu numai că erau convinşi de existenţa acestui 
lichid, dar ?] făceau chiar, sub numele de trochnă sau pi- 
tuită, să, se scurgă pe nas. Părerea însă cea mal curi6să 
este aceea a anatoiniştilor, dintr'un secol nu departe de 
noi (XVIIII), pentru cari acest lichid nu era de cat pro- 
dusul condensaţiunei, prin răcâla, morţi, a unor vapori, 
cari în timpul vieţei serveau a ţine la Gre-care distanță, 
pereţii ventriculelo.. 

MENINGELE CRANIENE 

  

Dura-mater, pia-mater, arachnoida. 

Prin meninge înţel gem totalitatea membranelor care în- 
vălesc şi proteg centrii nervoşi, sau mai bine întregul aparat 
cerebro-spinal. Membranele meningeene constau din trei 
tuni e sau cămăşi aşezate în modul următor, de din afară 
înăuntru: 109 dura-mater; 20 arachnoida ; 30 pia-mater. 

Dura-mater craniană. Acesta este o membrană, fibrosă, 
forte rezistentă, de şi subţire, şi care este aşezată în a- 
fara centrilor nervoși, căptuşind imediat cavitatea os6să 
a craniului îu totă întinderea, sa. Ea este considerată, ca 
fiind constituită din două foiţe : Una, externă şi alta in- 
ternă. Foiţa externă căptuşeşte cavitatea, craniului Şi este 
numită fotța periostică. Foiţa, internă, numită încă Şi foiţa 
encefalică, este în raport cu aracnoida, şi serveşte a da, 
naştere, prin deslipirea sa de cea externă, diferiților sinuri 
şi membrane despărțitore, după cum vom vedea. 

La, acâstă membrană avem de considerat O faţă externă, 
în raport cu osul de a cărui tablă internă ader6ză, se- 
mănată de mici perişori sau fire, care nu sunt alt-ceva
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de cât vasele care servesc a 0 lipi de craniu. Aceste 
vase delicate fac, din causa transformărei lor la bătrăni 
in cordne fibrâse, ca dura mater să se deslipâscă cu 
forte mare dificultate. Dura-mater mai are de important aderențele sale cu 6sele craniului, mai cu sâmă la baza lui, precum şi în nivelul suturilor şi a părţilor proemi- 
nente : ast-fel ea, aderâză strâns în nivelui apofizei crâsta, cocoşului, să inseră, puternic în nivelul lamei ciuruite a, etmoidului, dâna naştere la, conducte pe unde trec filetele, 
olfactivului. In nivelul găuielor optice, dura-mater să de- 
vide în două foiţe : una externă, care pătrunde prin gău- 
rele optice pentru a căptuşi fosele orbitare şi a înlocui 
periostul lor ; alta, internă, formâză o tâcă fibrâsă nervu- 
lui optic. Mai îndărăt acestă membrană aderâză la apo- 
fizele clinoide, la lama quadrilateră, la marginea superi- 
Gră a stâncei, împrejurul găurei occipitale unde ea se continuă cu dura-mater rachidiană. Faţa externă a durei- 
mater este atât de unită cu periostul intern al 6selor 
craniului, în cât astă-zi dura-mater reprezintă periostul ca.- 
vităței craniene. Cu tote acestea periostul adevărat, se des- 
parte de dura-mater în unele puncte şi adică în nivelul 
găurilor. Aci periostul să separă de membrana  fibrâsă, 
care constitue dura-mater pentru a căptuşi suprafeţele o- 
s0se peste care trec sinurile, pe când dura-mater să ri- 

„dică şi să încovâiă în forma de tub pentru a construi 
peretele sinurilor. La copii mici dura-mater să confundă 
cu epicranul in nivelul unde 6sele nu sunt încă lipite, s. e. 
în nivelul fontanelelor şi suturilor care nu sau inchis. 

Dura-mater îmbracă de asemenea toţi nervii cari es din 
creer până în nivelul găurelor de eşire din craniu unde 
să desdo-şte. Partea externă se continuă cu periostul ex- 
tern al craniului, pe când partea internă să continuă cu 
nevrilemul nervilor, pe care serveşte a-l întări. Pe de altă, 
parte, atât vasele cari intră în craniu, ca şi cele cari ies 
din el, primesc o îmbrăcăminte sau tecă fibrâsă de la,
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dura-mater, care însă nu merge de cât până în nivelul 
extern al găurilor, unde acâstă îmbrăcăminte să continuă 

cu periostul şi prin urmare părăseşte vasul. Nu trebue 
să uităm că faţa externă a durei-mater este acoperită de 
ramurile arterei meningee mediă. In fine gaura ruptă an- 

teridră este cu totul astupată de câtre dura-mater, care 

în nivelul acestă devine fibro-cartilagin6să. 

Faţa internă a durei-mater este forte netedă şi acope- 
riță de 'un strat de celule epiteliale pavimentâse. Acest 

strat nu este alt-ceva de cât foiţa, parietală a aracnoidei, 
pe care îl putem lesne deslipi prin sgărierea cu un in- 

strument tăios. 

Părţile dependinte de foiţa internă a durei-mater. Aces- 
tea sunt nişte prelungiri membrandse în număr de patru, 

destinate a, despărţi diferitele porţiuni ale encefalului şi tot 

de o dată a să împotrivi la compresiunea lor reciprocă. 

Iată aceste dependinţe : 

19 Cosa creerului.—20 cortul, tinda sau tenda cerebelu- 

lui ; 3 cosa cerebelului ; 40 diafragmul ipofizei sau cuta 

pituitară. 

Cosa cerebrului este o dependință, din dura-mater aşe- 
zată, verticalmente între cele două emisfere cerebrale. Ea 

începe din nivelul apofizei crista-galli, unde să inseră prin 

vărful său, să ridică în sus pe faţa posteridră a fronta- 

lului (trimite o expansiune în gaura Grbă în formă de - 

tâ+ă) apoi să urcă să înseră pe partea superidră (faţa in- 

ternă) a craniului şi dă naştere în punctul său de inser- 
ţiune sinusului longitudinal superior. Acestă cosă se termină 

prin extremitatea sa posteridră pe mijlocul feţei superidre 

a tindei cerebelului. Ea conţine afară de sinul longitu- 
dinal superior, care este aşezat în marginea sa superidră, 

încă un alt sinus numit sinul longitudinal inferior, aşezat 

în marginea inferidră a, acestei cose. | 

Tenta, cerebelului are forma, de cort şi este situată ori- 
zontalmente de desubtul celor doi lobi posteriori ai cree-
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rului şi asupra cerebelului. Aci avem de studiat: o curbă 
mare sai posteridră, convexă ; una mică anteridră, concavă. 

Curba, posteriră să înseră pe şanţul după faţa internă 
a occipitalului, unde constitue sinurile laterale; de aci să 
întinde înainte pe marginea superidră a stâncei şi ajunge 
în nivelul apofizelor elinoide postericre, unde să opreşte, 
după ce însă a trecut; pe de desubtul extremităților 
curbei celei mici. 

Curba anteridră are formă de poteovă, şi portă numele 
de foramen ovale al lui Pachioni, din cauză că formează, 
un fel de artificiu, complectat înainte prin șanțul bazilar 
al occipitalului. 

Acestă curbă să întinde de la punctul de terminaţiune 
al bazei câsei cerebrului până la apofizele clinoide ante- 
ridre. Prin foramen ovale trece protuberanţa anulară. 

In tenta, cerebelului găsim următârele sinuri; mai întâjiă 
situl lateral şi sinul petros superior, aşezaţi în grosimea, 
curbei posteridre; sinul drept, situat în punctul de întal- 
nire al bazei câsei cerebrale cu tenta cerebelului; sinul ca- 
vernos, rezultând din incrucişarea, celor două curbe ale ten- 
tei cerebelose, încrucișare ce să face la partea lor ante- 
rioră ; în fine tot de tenta cerebelului depinde şi presoriul 
lui Hevowhile, ce să află aşezat; la extremitatea postericră 
a sinului drept. ! 
In nivelul presoriului lui Herophile, care pe os cores- 

  

Notă. Tot de acestă membrană: depind 15 canale rigide numite sinuri. 
cinci pe linia mediană, impare ; cinci laterale, cu părechi. 

Cele cinci impare sunt: Sinul longitudinal superior, aşezat în marginea 
superidră a c6sei creerului ; sinul longitudinal inferior, aşezat în marginea 
inferidră a aceleiaşi câse : Sinul drept, aşezat în locul de întâlnire al câsei 
creerului cu tenta cerebelului; Sinul transversal aşezat pe apofiza, bazilară, 
a occipitalului; Sinul coronar, impregiurul fosei pituitare. 

Cele alte cinci sinuri pare sunt: 1 Sinul lateral sau occipital superior, 
el să întinde de la protuberanţa occipitală internă prin șanțurile laterale 
până la gaura ruptă posteridră; 20 Sinul occipital posterior (sau inferior), 
aşezat în marginea aderentă a essei cerebelului ; 30 Sinul petros superior, 
aşezat în marginea aderentă a câsei cerebelului, pe marginea superidră a 
stincei ; 40 Sinul petros inferior, aşezat, în şanțul cu acelaş nume; 40 Sinul
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punde cu protuberanța occipitală internă, să întâlnesc si- 
nurile următore : sinul drept, (care primeşte sinul longi- 
tudinal inferior şi vena lui Galien prin partea sa ante- 
ridră) sinul longitudinal superior, sinurile occipitale poste- 
ridre şi în fine sinurile laterale. 

C6sa cerebelului. — Ea sa numit ast-fel, pentru că, ca şi 
c6sa creerului, ssmănă cu o falciă. Varful său, dirigiat în 
jos şi bifurcat, să perde pe marginile posteridre ale găurei 
occipitale. Baza sa, dirigiată în Sus, să inseră pe linia me- 
diană a feţei inferidre a tentei cerebelului. Cosa creerului 
celui mic separă cef doi lobi ai cerebelului şi să întinde 
de la cresta internă a occipitalului, pe care să inseră prin 
marginea sa posteridră, până la partea cea mai anteridră 
a scizurei inter-cerebel6se,. Acâstă c6să prezintă, în grosi- 
mea marginei sale posteridre sinul occipital posterior. 

Diafragmul tpofizei este o dependinţă a durei-mater.. El 
să află așezat d'asupra şelei turceşti, în nivelul căreia 
dura-mater să, desdoeşte după cum am văzut deja. Prin 

„acestă desdoire o f6iă căptuşeşte şeaua turcescă, pe când 
cea superiGră, trece pe d'asupra ei constituind un fel de 
capac. Acest din urmă este prevăzut la centrul său cu un 
mic orificiu pe unde bastonaşul pituitar întră în ş6ua tur- 
cescă pentru a să însera pe glanda pituitară. Imprejurul 
diafragmului ipofizei să află aşezat sinul coronar. , 
Structura. — Dura-mater este o membrană fibrosă. In pri- 

  

Cavernos, asezat în sanțul cavernos. Aceste canale, lipsite de valvule, pri- 
meșc sângele din venele encefalului, din venele proprii ale durei-mater, din venele păreților cranieni. Ele comunică înainte cu vena facială, prin mijlocirea venei oftalmice, —în sus cu venele de la partea supero-posteridră a capului prin venele emisare als Ini Santorini, — în laturi cu venele din regiunile latero-inferidre prin vasele mastoidiene ce străbat prin orificiele 
condiliene posteridre. Cunoştinţa acestor comunicaţiuni sunt forte impor- tante de cunoscut din causa rolului patologie ce 1 j6că în uneie afecțiuni inflamatorii ale pelii capului şi feţii. 

Sinurile durei mater sunt neextensibile şi necontractile ; — ele mau 
valvule. 

Cu tâte acestea în sinul longitudinal superior să văd câteva punți fibrose forte subţiri, care ar avea Gre-care influență în naşterea coagulilor autottone-
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vina foiţelor din care ea ar îi constituită, s'a discutat şi 
să discută încă, Unii autori i-au descris cin foiţe sau 
straturi, majoritatea, însă ”i consideră numai două şi adică: 
0 foiţă externă sau periostică, Şi o foiţă internă sau encefalică. 

Pe faţa externă a durei-mater găsim o mulţime de 
vase şi nervi; — numai prin acestă faţă s'ar putea, repro- 
duce 6sele craniene în caz de distrucţiune. 

Vasele durei-mater sunt puţin numerdse; ne mărginim 
a enumera pe scurt pe cele mai importante ; arterele me- 
ningee anteridre (venite din etmoidale), meningea mediă 
şi cea mică (venite din maxilara internă), meningea pos-. 
teridră, (venită din faringiana inferidră) şi alte câte-va, ra- 
muri venite din artera vertebrală, şi din artera occipitală. 

Venele sunt de asemenea puţin numer6se Şi neregu- 
late ; unele solitare, altele sunt satelite arteriilor. 

Nervii durei-mater au toţi acelaş isvor: toți sunt pro- 
veniţi din a cincea pereche adică “din trigemenul. Cu idte 
acestea nu trebue să negligem a cunâste că marele sim- 
patic nu remăne strein de inervaţiunea acestei membrane. 
In adevăr, dim plexul simpatic care îmbracă maxilara, în- 
ternă să despart filete, care pătrund în cranii urmând ar- 
terele ce pornesc din ea; După, Hirschfeld ar da şi pate- 
ticul câte-va ramuri durei-mater. | 

Dura-mater serveşte nu numai ca membrană de_pro- 
tecţiune pentru centrii nervoși, dar, după uni, şi ca mij- 
loc de veproducţiune pentru 6se, când tabla internă este 
distrusă, 

Dura-mater este o membrană atât de resistentă, în cât 
dacă o porţiune din 6sele craniului ar lipsi prin 0 cauză 
Gre-care, ea singură p6te să menţină substanţa cerebrală 
şi să 0 impedice de a ernia. 

Cu t6te acestea ea pote să fie învinsă Şi găurită, de din 
afară în năuntru, de tumorile cartilagin6se (ecchondroza 
sfeno-occipitală) de abceele vegiunei mastoidiene, de can- 
cerul ochiului ete.
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Deseori dura-mater dă naştere la producţiuni  os6se 
(osteome în plăci), — ea pâte să, fie deslipită de faţă in- 
ternă a craniului prin tevărsări de sânge, fie în mod, spon- 
taneu, fie în urma traumatismelor, 

Cu tote că duramater este o membrană puţin vascu- 
lară, totu şi ea este capabilă de a se inflama, — şi acest 
proces pârtă numele de pachimeningită. 

In fine acâstă membrană pote să dea naştere la un nu- 
măr însemnat de tumori (kiste dermoide şi idatice, echi- 
nococi, cisticerci, fibrome, psamome), sarcome, carcinome, 

- tumori schir6se şi encefaloide. | 
Aceste din urmă tumori pot să distrugă progresiva. 

mente 6sele şi tegumentele şi să să arate afară din cra- 
niu (tumorile fungâse ale durei-mater). 

„ Pia-mater cranienă, — Acâsta este o membrană consti- 
tuită de ţesut conjunctiv în care şerpueşte un mumăr con- 
siderabil de vase; cu alte cuvinte este o membrană celulo- 
vasculară. Ea este aşezată imediat pe suprafaţa creerului, 
pătrunde în tâte adîncăturele şi depresiunile pe care le 
prezintă el. Prin fața sa internă pia-mater este lipită 
de substanța cerebrală grațiă unor rămurele vasculare, 
care să deslipesc dim ea pentru a pătrunde în substanţa, 
corticală, a creerului; prin faţa sa externă pia-mater este 
în raport cu lichidul cefalo-rachidian şi cu foiţa viscerală a, 
aracnoidei, 

Pia-mater, după ce a înbrăcat tâtă suprafaţa creerului 
pătrunde în părţile centrale ale lui; de aci a venit diviziu- 
nea de pia-mater internă Şi pia-mater externă. 

Intrarea, piei-mater în interiorul creerului să face parte 
pe de desubtul spleniului corpului calos, parte prin păr- 
țile laterale ale despicăturei lui Bichat. In cazul cel d'in- 
tăi el dă naştere pânzei coroidene, în cazul d'al doilea 
plexilor coroizi, 

Pia-mater din cauza vascularităţii sale prezintă forte 
dese ori fenomene de anemie şi de congestiune cari pot
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să, dea naştere la turburări funcţionale mai mult:sau mat 
puţin însemnate. — Inflamaţiunile ei pot fi acute (lepto- 
meningita acută) sau cronice (lepto-meningita cronică). 

In privinţa intrărei piei-mater prin orificiul” lui Magen- 
die nu putem înainta nimie de pozitiv. După Kâlliker 
pia-mater” s'ar mărgini numai a astupa acest orificiu, şi 
că, dacă el există când scotem creerul, orifiiciul lui Ma- 
gendie n'ar fi de cât artificial. | 

Alţi autori susţin că pia-mater nu pătrunde de loc prin 
orificiul lui Magendie, pe când: Hirsehfeld înainteză că pia- 
mater pătiunde prin acest orificiu pentru a constitui în 
ventriculul al patrulea plexi, cari portă, acelaș nume, adică, 
plexiă ventriculului al patrulea. 

Pia-mater conţine un mare număr de nervi din marele 
simpatic. 

Pia-mater nu păstreză, aceeaşi structură celulo-vasculară 
în totă întinderea, ei; ast-fel în nivelul bazei creerului ea, . 
devine mai mult fibr6să şi în acelaş timp dă căte un în- 
veliş numit nevrilem tuturor nervilor cranieni. 

Arachnoidea. — Acâsta, este o membrană ser6să situată 
între dura şi pia-mater. Ea este de o subţirime excesivă, 
cauza care a făcut să fie confundată mult timp cu pia- 
mater. 

Ca şi pleura sau mai bine ca orl-ce ser6să, arachnoidea, 
prezint6ză două foiţe, una externă sau parietală, alta in- 
ternă sau viscelară, — şi 0 cavitate între ele, numită ca- 
vitatea. arachnoidienă », 

Foiţa parietală a aracnoidei consistă numai dintr'un 
simplu strat de celule epiteliale poligonale, aplicat pe faţa, 

  

*) Trebue să facem distincţiune între cavitatea arachnoidienă şi sub- 
arachnoidienă. 

Cea d'întăii este situată între foiţa paritală şi între cea viscerală. Ea conţine o serozitate care portă numele de fichidul arachnoidien, 
Cea de a doua cavitate este aşezată între foița viscerală a araenoidei şi faţa externă a piei-mater, Ea conţine o serozitate abundentă, numită 3 lichidul sub-arachnoidien sau lichidul cefalo-rachidien.
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internă a durei-mater. Ea nu prezintă "nimic alt de im- 
portant, pe când foiţa internă merită din contra, forte 
multă atențiune. 

Foiţa internă sau viscerală a arachnoidet este consti- 
tuită de fascicule conjonctive încruţişate şi de fibre elas- 
tice fine. Nu posedă nici artere, nică vene, nici limfatice, 
nici nervi. (Sappey). Se lipeşte de pia-mater prin nişte 
filamente de ţesut; celular forte delicat. Ea însă nu urmeză 

„pe acâstă membrnă în tste depresiunele pe unde ea intră, 
ci din contra, trece numai ca o punte pe suprafaţa cir- 
cumvoluţiunilor, aşa că limitâză un spaţiu triangular şi 
prismatic, în care, araenoida constitue baza, iar feţele cir- 
cumvoluţiunilor pe cei-l-alţi doi pereţi ai triunghiului. In. 
acest spaţiu triangular să găseşte lichidul cefalo-rachidian. 

In nivelul scizurei inter emisferice, foiţa, viscerală a a- 
rachnoidei trece pe de desubtul cosei creerului; în colo 
ea conservă caracterul său de a trece ca o Dunie unitore 
între diferitele părţi proeminente ale suprafeţei crierului. 
Ast-fel ea acoperă prin o punte rezistentă tâtă întinderea, 
scizurei lui Sylvius, precum şi partea, scizurei inter-emi- 
sferice care este situată in apropierea apofizei crâsta cu-. 
coșului. Mai mult încă, între faţa, inferiră, a, cerebelului 
şi fața superidră a bulbului, acestă foiţă prin aderenţele 
sale inprejmuitâre, determină o mică căvitate care portă, 
numele de confluent posterior (spațiul sub arachnoidien pos- 
terior) al lichidului cefalo-rachidien. Acelaşi lucru să în-. 
tâmplă şi în nivelul poligonului lui Willis, unde din cauză 
că foiţa viscerală să înseră nnmai pe părţile proeminente, 
care inprejmuesc acest heptagon, rezultă din nou o mică 
cavitate între poligon şi arachnoidă. Acest al oilea, Spaţiu 
să numeşte confluentul inferior (spaţiul sub arachnoidien 
anterior) al lichidului cefalo-rachidien %), 

  

*) Nu trebue să confundăm aceste două confluente ale lichidului cefalo. rachidian cu alte două confluenţe ale sângelui vânos din interiorul era- iului,
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O particularitate forte importantă a foiţei viscerale este 
că ea înbracă într'o tâcă serosă tote organele care să, 
întind de la, dura la, pia-mater, precum şi toţi nervii sau 
Şi alte organe care purced din encefal sau din contra, cari 
vin din afara de el. Dar acestă, foiţă nu înconjsră în tâtă 
întindarea lor numerâsele organe care ies sau care întră 
în encefal, ci, la, o mică, distanţă. de la faţă internă a cra-! 
niului, ea, să recurbâză şi să continuă cu foiţa, parietală. 
Așa, să întâmplă d. ex. cu vena lui. Galien, Ac6stă venă, 
eşind din ventriculul mediu spre a să vărsa în sinul drept, 
este implicitamente înbrăcată de foiţa viscerală a arahnoi- 
dei, care “1 constitue prin urmare un fel de manşon sau 
tecă. Manşonul în partea sa profundă, este constituit de 
arahnoida, viscerală ; ajunsă însă în nivelul sinului drept, 
acesta să continuă cu arahnoida parietală. Ce rezultă de 
aci? Când sedtem creerul din cavitatea cranienă, manşo- 
nul de care vorbim să rupe, şi prin urmare partea, rămasă, 
pe creer ne va prezenta aspectul unui canal, care con- 
duce în ventriculul mediu. Bichat admitea, şi Hirschfeld 
susţine chiar şi astăzi, în contra majorităţei anatomiştilor, 
că acest canal serveşte a pune în comunicaţiune! cavita- 
tea serosă a arachnoidei cu acea a ventriculelor creerului. 
De aci a provenit Şi numele său de canal arahnoidien, 
dat de Bichat. Tecele arahnoidiene însă, cele mai insem- 
nate sunt acelea care îmbracă :. 1% Nervu facial şi auditiv, 
Şi care să continuă pe nervi pănă în fundul conduciului 

  

Aceste două din urmă contiuente sunt situate: în modul următor. —Pri- mul sau confluentul anterior, numit încă, şi petro-sfenoidal, este aşezat între vârful stâncei şi sfenoid. In acest confluent să varsă cinci sinuri : sinul cavernos, sinul eoronar, sinul petros superior, sinul petros inferior, şi în 
fine sinul transvers. 

Al doilea sau confluentul posterior, numit încă şi presoriul lui Herophii, 
corespunde pe osu protuberanței occipitale interne, precum şi puctului de întâlnire între câsa creerului şi a cerebelului cu tenda cerebelosă. In acest din urmă confluent vin e se întâlnesc şase sinuri şi adică: 1) sinul lon- 
gitudinal superior, 2) sinul occipital posterior drept, 3) sinul occipital pos- 
terior stâng, 4) sinul lateral drept, 5) sinul lateral stâng, 6) sinul drept. 

10
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auditiv intern; 20 acele care îmbracă ramificaţiunele ner- 
vului olfactiv şi descinde cu ele prin lama ciuruită a etmoi- 
dului. Acestă, „dispoziţiune ne explică un fapt patologic 
forte important, şi adică, scurgerea lichidului cefalo-rahi- 
dien, în Gre-care cazuri de fracturi ale bazei craniului. 

Ser6sa arahnoidienă nu prezintă o adevărată, cavitate, 
de cât numai în stare patologică adică, când va fi 
atinsă de un revărsat de lichid. In stare normală cavita- 
idea ei e virtuală şi nu conţine de cât un strat forte -sub- 
fire de o substanţă unsur6să, care serveşte să înlesnâscă, 
alunicarea, celor două foiţe una, peste alta în mişcările cree- 
rului. Ă 

După Hitzig ar exista un adevărat lichid în cavitatea 
arahnoidienă, şi care lichid nu sar asemăna cu acela pe 
care “| numim. cefalo-rahidien. | 

Nu trebue să uităm că acest din urmă lichid să gă- 
seşte în spaţiul sub arahnoidien, adică între faţa. internă 
a foiţei viscerale a, arahnoidei şi faţa externă a piei-ma- 
ter. Acâstă membrană nu prezintă, leziuni proprii ale 
ei, —stările sale patologice sunt dependinte de cele două, 
membrane între care este aşezată. 

Corpusculi lui Pachioni 

Aceştia sunt nişte mici escrescențe albe-gălbui, de mări- 
mea în general al unui bob de mei, mai adesea pedicu- 
laţă, şi cari să găsesc diseminaţi în grosimea meningelor 
craniene, mai cu s6mă în nivelul sinului longitudinal su- 
perior, în nivelul scizurei lui Sylvius 'şi la extremitatea 
anteridră şi superiGră a cerebelului. 

Aceste granulațiuni să desvoltă în raport cu etatea; — 
de aceea ele sunt forte numerdse la bătrâni, pe când la 
noi născuţi lipsesc cu totul. Cate odată ele sunt inprăş- 
tiate ici şi colo, altă dată însă, să reunesc mai multe 
la un loc prezentând aspectul unei ciorchine.
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Punctul lor de plecare este țesutul celulelor sub arahnoi- 
dien; să întâmplă însă ca ele să strebată prin arahnoidă, 
ŞI dura-mater şi să ajungă chiar a escava faţa internă a, 
Gselor craniului. Aceste escavațiuni altă dată erau consi- 
derate ca niște carii 0s0se, de care presupuneau că sunt 
atinse 6sele capului, mai cu s6mă la bătrâni, Mai mult 
încă, câte odată, corpusculii care ne ocupă, urmâză în des- 
voltarea, lor trajectul oblic de care *] au venele care să varsă 
în sinuri, aşa că se pote să îi găsim, deşi rare-ori, în in- 
teriorul acestor sinuri. | 

Pachioni, care le-a descris cel dintăi, le-a luat drept 
glande; Ruysch, luând în consideraţiune sediul Şi colora- 
ţiunea lor, le-a crezut drept ganglioni limfatici ; în fine, 
după cei din urmă autori, iel ar fi niște adevăraţi ciucuri 
seroși, precum să observă, d. e. în serosele articulare, de 
unde le a venit numele de ciucuri arahnoidieni. 

Examinaţă cu microscopul să pote vedea că la perife- 
rie granulaţiunile meningeene sunt constituite din țesut 
conjunctiv cu fibre încrucişate, pe când la centru ele pre- 
zintă niște mici insule de concrețiuni calcare şi amiloide. 
Majoritatea. istologistilor cred că, corpusculi lui Pachioni, 
provin din vegetațiunea exuberantă a celulelor plastice din 
tesutul conjuciiv, care le-a, servit de la început chiar, ca 
punt de plecare. Câte odată acestă vegetaţiune este im- 
pinsă atât de departe, în cât ar constitui nişte adevărate 
tumori, precum este d. ex. aceia care portă numele de fon- 
gus al durei-mater. | 

CIRCULAȚIUNEA SÂNGELUI IN CREER 

Istoricul. —De și parte din vasele sanguine ale creerului au fost cu 
noseute încă din timpii cel mai depărtaţi (201 Galien), totu'şi cunoştinţe 
mai sigure, neapărat forte incomplecte, nu le întâlnim în autori de 
cât mult mai târziu si adică pe la 1777, date de către Haller. 

De la Galien, care lăsă numele său. venelor ventriculare, și pănă
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la Haller, care dete ore-eari noțiuni precise asupra arterelor de la 
baza creerului, lipsa de descoperiri și de îmbogăţire e tot atât de 
mare, ca și intervalul care separă acești doi învățați, 

Vieq d'Azyr, Willis, Lusehka, Henle și alți anatomisti distinși, nu 
contribuiră mult la progresele circulațiunei creerului. 

Mai mult încă, chiar autorii noştri clasici, Hirshfeld, Sappey și 
Cruveilhier, în ultimele lor editiuni, sunt incomplecţi în raport cu 
cele din urmă descoperiri făcute de Duret, Heubner, Rendu și 
Cohnheim. 

Ls la o parte încercările făcute de Guyot, Kălliker Ecker, Ru- 
danowsky, Frey, etc., pentru a nu mă opri de cât la acela care a 
lucrat mai mult, în cea ce priveşte circulațiunea creerului, vol să 
înțeleg pe francesul Duret. 

In adevăr, Duret este acela care, pentru momentul de față, pare 
să fi zis cel din urmă cuvânt, Serviciele aduse științei de acest tâ- 
năr învățat sunt enorme, pentru că numai graţie descoperirilor lui, 
astăzi putem să cunâştem bine circulațiunea creerului şi prin ur- 
mare să ne putem explica forma, frecuența și sediul de predilee- 
țiune al emoragielor și al ramolismentelor cerebrale. 

POLIGONUL LUI WILLIS 

Idee generală de circulaţiunea corticală Şi centrală. 
. Vasele care nutresc creerul provenind tâte din poligonul lui Willis, 

găsesc necesar de a începe mai întăiu descripțiunea arterelor cu 
acestă parte a circulaţiunel cerebrale. 

Poligonul lui Willis este o figură arterială cu şapte laturi, 
constituită din comunicaţiunea -a două sisteme de vase arteriale. 
Primul sistem numit anterior, este dat de carotidele interne; al 

"doilea sistem numit posterior, provine din arterele vertebrale. 
Poligonul lui Willis este situat pe fata inferioră și mediană a 

creerului. El să întinde de dinainte înapoi, de la partea anteridră 
a chiasmei nervilor optici până la punctul de eşire al pedonculelor 
cerebrali din protuberanţă. Acest diametru este aprâpe de doua 
ori mal mare de cât cel transversal. 

Arterele cari prin reuniunea lor dau naștere poligonului sunt 
în număr de şâpte; trei de tiă-care lature, având acelaș nume pen- 
tru fie care pereche și una anterioră fâră soţ. 

Arterele cerebrale anleridre, formeză cele două mărgini an-
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tero-laterale ale poligonului; ele sunt reunite la partea lor ante- 
rioră prin O a treia ramură, numită comunicanta anterioră, 

Acâstă comunicantă de o lungime numai de câţe-va milimetre 
(3 —4), formâză latura anterioră a eptagonului. Ea este cea mai 
scurtă dintre laturi și singura aşezată transversalmente. 

Laturele posteriGre ale poligonului sunt reprezintate prin arterele 
cerebrale pasteridre, venite din trunchiul bazilar; direcțiunea lor 
este oblică de dinăuntru în afară şi de dinapoi” înainte, — for-- 
mând un unghiu care priveşte spre comunicanta anteridră, 

B 

     

Figura 27 este ăstinată a da; o idee mai mult sau mai puţin complectă despre poligonul lui Willis şi arterele creeruluj. , 
Mai întăiă, la centrul acestei figuri, vedem un poligon cu şapte laturi; acesta este eptagonul lui Willis. Tată laturele acestui poligon: 
A. Latura antero-laterală stângă, formată din artera cerebrală anteridră. B. Latura antevidră, dată de comunicanta anteriră. Ea serveşte a pune în comunicatiune artera cerebrală stângă cu cea drâptă, 
F. Latura medie din drâpta, formată din comunicanta posteridră, 
Pe linia mediană, drept indărăt de comunicanta anteridră (Bi, să vede 

un unghii format din două arterii ce pornesc din trunchiul 1. Acest unghiă 
privește spre comunicanta anteridră. Latura drâptă şi stângă a acestui 
unghii nu sunt de cât laturile posteridre ale eptagonului. Ele sunt for-
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Alte două artere cunoscute sub numele de comunicante poste-. 
vidre, de un calibru mai mie de cât precedentele, constituese măr- 
ginele laterale sau medii ale eptagonului. | 

Aceste din urmă laturi. sunt cele mai lungi dintre tâte și servesc 
a pune în comunicaţiune sistemul. arterial anterior (arterele. 
cerebrale antericre şi medi) cu sistemul arterial posterior (ar- 
terele cerebrale posteriore). 

Din cele ce preced vedem că în poligonul lui Willis găsim şapte 
latură şi prin urmare şapte unghiuri ; cuvânt pentru care cred, 
că denumirea de eptagon este mai drâptă de cât acea de exagon, 
sub care mai adesea *] găsim descris în diferiți autori. 

Din unghiurile eptagonului pornese următorele arlere : 
Arterele cerebrale antericre, pornesc din cele două unghiuri 

anteridre. ale poligonului. Din unghiurile antero-laterale plecă 
în afară arterele cerebrale medii, iar îndărăt comunicantele poste-. 
riore, In fine, arterele cerebrale posteridre pornese din cele două 
unghiuri postero-laterale. — Cel d'al şaptelea unghii este co- 
prins între cele două artere cerebrale posteridre. 

Aceste artere o dată plecate din unghiurile poligonului, să divia. 
în ramuri din ce în ce mai mici și mai fine, cu cât să depărteză 
de punctul lor de plecare. 

Arterele cerebrale pătrund în adâncimea șanturilor, să divid în 
numerose râmuri, să subdivid în grosimea piel-mater în ramuri din. 
ce în ce mai subțiri, cari dau naștere la un sistem particular de 
arborizatiuni. Aceste arborizaţiuni nu comunică între ele, pe câtă 
vreme ramurile au Gre-vare anastomose cu acelea ale teritoriilor. 

  

mate de arterele cerebrale posteriore a căror origină vine in trunchiul bazilar |. 

C. Orificiul tăiat al arterei carotide interne. 
D. N. Ramurele pornină din artera, silvienă pentru a să duce în nucleii centrali. 
E. 0. P. Ramuri din arterele silviene destinate a contribui ia consti- tuirea circulaţiunei corticale. 
H. M. G. Ramurele pornind din arterele cerebrale posteridre pentru a să duce în nucleii centrali. 
E. Artera silvienă sau artera, cerebrală medie. 
L. Artera cerebrală, posteridră stângă, 
I. Trunchiul bazilar. 
Linia punctată care înconjură poligonul lui Willis şi care are forma unei circumferinţe, reprezintă cercul ganglionar sau cercul lui Willis. In în- trul acestuia nase ramurile destinate a nutri părțile centrale ale creeru-. lui, adică ganglionii centrali, Reuniunea acestor rămuri constitue circu-. iațiunea centrală, 

”
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vecine. Atât din ramificaţiuni cât și din arborizaţiuni pornese niște 
arteriole fine, penicilate, cari pătrund în substanța creerului. 

In urma acestor diviziuni, ramificaţiuni. şi arborizațiuni, să formâză 
pe suprafața creerului o tramă forte vasculară, care nu e alta de 
cât pia-mater, îmbrăcând creerul în totă întinderea sa și pătrun= 
zând până și în cele mai delicate cute sau scizuri, pe cari le pre- 
zintă cerebrul. 

Acest grup de artere, cari prin reuniunea lor formeză acestă că- 
maşă vasculară în care este înbrăcat creevul, constituă circula- 
tiunea corticală sau circulațiunea circumvolutiunilor. 

Pe de altă parte, există un alt grup de artere, care să ridică ver- 
" ticalmente din nivelul poligonului lui Willis și întră d'a dreptul și 
imediat în substanţa, nervosă de la basa creerului, Acest al doilea 
grup de artere constitui circulațiunea centrală sau cireulațiu- 
nea ganglionilor centrali. 

Duret mai adaogă pe lânga acestea încă trei grupuri de artere, 
și adică: 

Grupul arterelor ventriculare; grupul arterelor destinate 
pedonculelor cerebrală şi corpilor patru-gemeni şi în fine Qru- 
pul arterelor bulbului, protuberantei şi cerebelului. 

Pe noi nu ne va ocupa, mai cu s6mă, de cât cele d'întăi două 
grupuri, adică grupul circulațiunei corticale și grupul circula= 
țiunei centrale. 

  

CIRCULAȚIUNEA CORTICALA 

Artera carotidă internă, după ce a pătruns în interiorul cavită- 
ței craniene și după ce s'a ridicat cu patru milimetre d'asupra 
găurei optice, dă patru ramuri terminale: 

Una anteridră, artera corpului calos sau cerebralii anteridră; 
a doua externă, artera scizurei lui Sylvius sau cerebrala +ne- 
die; a treia, posterioră numită comunicanta posteridră şi în fine 
a patra, O ramură mult mai subțire de cât precedentele, îndreptându- 
se îndărăt, să duce în plexii coroizi ai ventriculelor laterale. Acestă 
e artera coroidienă. | 

Afară de aceste patru ramuri terminale, carotida internă, puţin 
înaintea terminaţiunei sale, da naștere la o arteră colaterală, nu- 
mită oftalmică. | 

Pe de altă parte știm ca trunchiul bazilar, provenit din reunirea
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arterelor vertebrale, ajuns în dreptul lamei cadrilatere a sfenoi- dului, să termină despărțindu-se - în două artere, numite arterele cerebrale posteridre. | 
Cunoscănd origina celor trej cerebrale, singurele cari ne vor ocupa 

“pe noi, cunoscând pe de alta parte modul cum ele constiiuese po- ligonul lui Willis, ne rămâne să vedem în căte-va cuvinte direcțiu- nea și trajectul fiă-căreia din ele, precum și întinderea pe care o ocupă pe suprafaţa, creerului. 
Fiă-care din aceste trei cerebrale, cuprind pe suprafața emisfe- rului o întindere determinată și fixă, pentru fiă-care din ele. Re- 

giunea pe care o ocupă una din cerebrale pâriă numele de depar- tament *). Or, fiind-eă avem trei cerebrale, vom deosebi tre; de- parlamente: departamentul arterei cerebrale anteridre, de- parlamentul arlerei cerebvale medii, departamentul artevei „cerebrale posteridre (vezi figurele 28, 29, 30), 
In fiă-care departament vom deosebi mai multe teritorii Drin- cipale, care vor fi acoperite de întăiul ordin de artere, care pornesc din cerebrala anteridră, mediă sau posterioră. 
In fiă-eare teritoriu principal vom găsi mai multe teritorii se- condare, care vor corespunde cu al doilea ordin de arterii sau mai bine, cu ramurele ce nase din arterele cari acoper teritoriele principale, ete., ete. 
In fine ultimele diviziuni ale arterelor cerebrale dau naștere la niște arborizațiuni vasculare, forte caracteristice. Din acestea să deslipesc sau mai bine pornese arteriolele acelea, destinate a pă- trunde în substanța cerebrala spre a o nutri. 
O cestiune fârte importantă de reținut, este că teritoriele fie-că- rul departament, cu cât vor fi mat mici, cu atâta vasele cari le nutresc vor fi mai independente de acelea ale teritorielor vecine. Din contra, cu cât ne vom apropia de diviziunele cele mari sau de :departamente, cu atâta anastomozele - între diferitele artere cari le acoperă devin mai numerâse. Cu alte cuvinte, cu cât ne depărtăm mai mult de punctul de origină al cerebralelor și cu cât ne apro- piem mat mult de terminațiunea lor, cu atât anastomozele arteriale devin din ce în ce mal rare, așa că, teritoriele de al treilea sau al patrulea ordin să gasesc cu totul independente unele de altele și prin urmare, condamnate a să necrobioza cu forte mare înlesnire, când micul curent sanguin care le nutrea sar afla întrerupt prin- PI 

*) Noi am putea, sl numim district, 
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tran embolus, de exemplu. Acestă necrobioză se va face cu atât mai lesne, cu cât nu va putea să-l viă în ajutor sângele de la te- ritoriele vecine, din cauza lipsei complecte de anastomose. 

  

ARTERELE CEREBRALE 

Artera cerebrală anteridră sau artera corpului calos, ia naștere din carotida internă, în nivelul părței celei mai interne a scizurei lui Sylvius. De aci se dirigeză înainte şi înăuntru, așezându-se între fața inferiră a creerului şi nervul optie corespondent, până ce ajunge în nivelul scizurei interemisferice. Aci, ambe!e cerebrale 
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Figura, 28 reprezintă, teritoriele Vasculare de pe faţa internă a creeruiui. (Figură împrumutată tot din Duret,...), 

„0. C. Corpul eallos tăia după planul median, 
G. f. Girus fornieatus. 
h. Şantul ipocampului, lângă girus ipocampi. 
U. Girus uncinatus. 

c. m. Sulcul caloso-marginal. 
F ). Prima circomvul. frontală, 
C. Finitul şanţulul central. 
A. Circumvoluţiunea centrală anteridră. 
B. Circumvoluţiunea centrală posteridră, 
P'"! 1. Ante-cuneul,
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anteridre se unesc printr'o arteră transversală, de un calibru egal cu al cerebralelor anteriore, dar. de o lungime numai de trei pănă la patru milimetre. Acestă punie arterială portă numele de comunicania anteridră. Din ea pornește o mulţime de mică arteriole ascedente, cari tote străbat peretele inferior al ventricu- lului al treilea, Din cere'ralele anteridre, tot în nivelul acesta, nasc vre-o trei sau patru ramuri colaterale, cari se duc la cele doue treimi interne ale lobului frontal, Aceste din urmă artere con- 
stituese, dupe Duret, un grup special pe care '] numeşte grupul ar- 
terelor frontale interne şi înferidre. 
“După ce arterele cerebrale anteridre s'au unit prin comunicantă, 

ele devin paralele și se dirigeză înainte și în sus urmând incurba-. 
tiunea genunchiului corpului calos. O dată ajunse la partea supe- 
ri6ră a acestui genunchii, ele se îndreptâză îndărăt și dau naștere la trei artere terminale : Artera frontală internă anteridră, ar- 
tera frontală internă mediă, artera frontală internă posteridră. 

Distribuţiunea acestor ramuri se face mai la tâtă fața internă a emis- 
ferului cerebral (patru din cinci părţi anteridre). Numai una singură 
din ele, artera frontală internă și posteriră, să continuă îndărăt și dă naștere arterei corpului calos. Acestă din urmă lungește necontenit 
direcțiunea pe care a luat'o, încongidră spleniul corpului calos și 
————— 

Oz. Cuneul. , 
Po. Scisura parieto-occipitală, 
0. Şanţul occipital transvers. 
Oc. Fisura, calcarina, 

Oc' Ramura sa superidră, 
Oc"! Ramura sa inferidră. 
D. Girul descendent. 
T 4. Girul occipito-temperal (lateral). 
T 5. Girul occipito-temporal (median). 

Arterele. 

Regiunile circumscrise prin linia (.....) represintă câmpul distribuțiunei 
arterei cerebrale anteridre. 

I. Arterele frontale internă şi anteridră. 
II. Artsrele frontale internă şi medie. 
III. Arterele frontale internă şi posteridră (III superior). 
Regiunile circumscrise prin linia (.—.— ——) represintă câmpul distri- 

buţiunei cerebralei posteridre, 

II. Aitera temporală posteridră,. 
III. Artera occipitală (III inferior),
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să termină, dupe Duret, în glanda pineală, ba ar ajunge chiar până la comisura albă posteridră. - 
lată tabloul pe scurt, al distribuțiunei arterei cerebrale anteriore- și al despărțirei în teritorii principale și în teritorii secundare. Departamentul arterei cerebrale anteridre, coprinde trei teritorii 

principale : 

  

  
Figura 29 reprezintă teritoriele vasculare dupe fața superidră a creerului, F. Lobul frontal. 

. 
P. Lobul parietal. 
0. Lobul ocipital, 
FI, F2, Fa. Circumvoluţiunile frontala super. med. şi înferiră, (1, 12. Şanţurile frontale, superior: şi inferior, 
P1. Lobul temporal superior, 
P2, P2. Lobul temporal inferior şi girul supra-marginal. ip. Şanțul interpanetal (aci trebue aşezat numeru TID, 
po. Fisura parieto-occipitală, 
O 1. Prima circumvoluţiune occipitală, 
0. Şanţul occipita! transvers,
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10 Teritoriul ramurei anteridre : ea plecă din nivelul genun- 

chiului corpului calos și dă următrele teritorii secundare : a/ te- 

ritoriul . pentru prima circumvoluțiune frontală (partea internă și 

anterioră) ; b; teritoriul pentru cele două circumvoluţiuni care li- 
miteză șanțul olfactiv. 

2; Teriloriul ramurei mediă, cea mai voluminâsă, dă urmă- 

torele teritorii secundare : a) teritoriul primei circumvoluţiuni fron: 

tale (partea posteridrâ) ; b/ teritoriul lobului paracentral; c/ câte o 

dată unele din aceste ramuri ajung până la cireumvoluțiunile care - 

să apropriă de marginea superioră a emisferului (întăia, a doua și 

a treia circumvoluţiune frontală după faţa externă, circumvoluţiunea 

parietală şi frontală ascendentă, circumvoluțiunea parietală supericră), 

3 Teriloriul ramurei posteridre dă următorul teritoriu se- 

cundar : teritoriul lobului cadrilater. 

Artera cerebrală mediă sau artera scisurei lui Sylvius, este cea mai 
volumin6să dintre cerebrale. Ea naște ca şi cerebrala anieridră, din 

carotida internă, în nivelul terminaţiunei ei. Chiar din momentul 

originei sale, arteria silvienă se dirigeză în afară spre a pătrun- 

de în profunzimea scizurel lui Sylvius, pe care o parcurge în t6tă 

lungimea sa. Acestă arteră, prin directiunea și volumul sâă, este 

o adevărată continuațiune a carotidei interne, mai mult de căt 

cerebrala anteridră. De aci se pâte lesne înțelege, de ce un em- 

bolus din carotida internă întră mai lesne în cerebrala medie, de 

căt în cea anteridră. 

Cerebrala mediă ajunsă în nivelul insulei lui Reil, se divide în 
patru ramuri, cari 16te parcurg de jos în sus șanțurile circumvolu- 

țiunelor ce compun acâstă insulă. Aceste patru rămuri, pe dată ce 

Arlere şi Teritorii. 

Linia (..... ) circumscrie distribuţiunea arterei cerebrale anteridre. 

Linia (.-—, —.—,) din partea stângă a figurei, limită distribuţiunea, arterii 

cerebrale medii : 

I. Artera frontală externă şi inferidră. 

II. Artera parietală anteridră. 

III. (Acest număr lipseşte, trebue aşezat, lângă literile i p). Artera pa- 

rietală posteridră, 

IV. Artera parieto-sfenoidală. 

Linia (—,-:.—.), din partea drâptă a figurei, limiteză distribuţiunea cere- 

bralei posteridre. 

(Acâstă figură am împrumutat:o din Ar chives de phisiologie. Duret. Re- 

cherches anatomiques sur la circulation de Pencephale).
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es din scizura lui Sylvius se îndrepteză către unele punete vecine, 

pe cari le acoperă cu diviziunile lor; ast-fel o ramură se urcă pe 

cirumvoluţiunea frontală ascendentă, alta pe circumvoluțiunea pa- 

rielală ascendentă ; a treia se îndrepteză îndărăt câtră cuta curbă, 

și în fine cea din urmă se dirigeză înainte spre -a îmbrăca a treia 

circumvoluțiune frontală, 

Prin urmare în departamentul arterei cerebrale medii găsim pa-: 

tvu teritorii principale, de 6re-ce din artera silvienă nasc patru 
ramuri de întâia ordine. Fie-care din aceste patru ramuri, la răn- 

dul lor, dau câte doua sau trei ramuri mai mici, cari și ele vor 

acoperi două sau trei ferilorii secundare, etc., ete. 

Cele patru ramuri ale arterei cerebrale mediă, înainte de a eşi 

din scizura lui Sylvius, dau câte-va arborizatiuni, destinate a nutri 

circumvoluțiuni'e insulei iui Reil. 

Artera cerebrală posteridră sau artera cerebrală profundă. — Cere 
bralele posteridre sunt dou& ramuri terminale ale trunchiului ba- 

zilar. la nivelul mărginei anteriore a protuberanței, acestea se des- 

part pentru a da naștere unul unghii obtus privind către comuni- 

canta, anteridră. După un traject scurt, cu direcțiunea oblică înainte 

și în afară, ambele se întore îndărăt, primesc comunicantele poste- 
ridre,. şi îmbrățișeză pedonculul cerebral conrespondent, pentru a 

se așeza în urmă pe marginea marei fisuri cerebrale, până la ex- 

tremitatea posterioră a corpului calos. 

De aci, cerebralele posteriore se îndreptâză pe faţa inferioră 1o- 

bului occipital al creerului. Cerebralele posteri6re acoper prin ra- 
mificaţiunile lor tâtă fata inferiâră a lobului temporal şi occipital, 

fața. internă a emisferului cerebral, care se găsește în jos și îndărât 

de lobul pătrat, fața externă a lobului occipital și o parte din faţa. 

externă a lobului temporal (porțiunea inferioră). Din cerebralele 

posteriore nasc câte trei ramuri : anteridră, mediă şi posteridră. 
Prin urmare, departameninl arterei .cerebrale posteridre co- 

prinde trei teritorii principale, i iar acestea vor eoprinde alte 

câle-va leritorii secondare. 
io Teritoriu principal, ramura anterioră sau artera tempo- 

rală anterioră ; nutrește partea anteridră a circumvoluţiunelor tem- 

poro-oecipitale, (Aceste din urmă sunt teritorii secundare). 

20 Teviloriul principal: ramura mediă sai arteria temporală 

posieridră nutrește partea, mediă a circumvoluţiunelor temporo-oc- 

cipitale şi puţin din fața externă a circumvoluţiunelor temporaie. 

(Aceste din urmă sunt teritorii secondare).
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30 Teritoriu principal, ramura posteri6ră sau artera ocei- 

pitală ; nutrește cele trei fețe ale cornului occipital (prin urmare 

-coprinde trel teritorițorii secondare). 

ame 

T3 

T+ 

  
Figura 80 reprezintă teritoriele vasculare de pe faţa inferidră a creerului 

“Imprumutată după Charcot). 

F 1. Girus rectus. 
P 2. Circumvoluţiunea frontală medie, 
F 8. Circumvoluţiunea frontală inferidră. 
F 4. Şanţul olfactorită, 
F 5. Şanţulorbital. 

T2. A doua cireumvoluţiune temporală sau circumxoluţiunea tempo- 
rală medie. 

T3. A treia circumvoluţiune temporală sau circumvoluțiunea tempo- 

rală inferidră. 

T 4. Girul occipito-temporal-median (lobulus lingualis). 

t 4. Şantul -occipito-temporal inferior. 
t 3. Şanţul temporal interior. 

2. Şantul temporal medii,
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lată după Duret enumeraţiunea unui număr însemnat de artere 

cari nasc tot din cerebralele posteridre ; ele “și-au numele după 

regiunele pe cari le nuirese. - 

19 Arterele inter-pedonculare; 20 artera internă şi posterioră a 

stratului optic; 30 arterele pedonculare externe ; 40 artera media 

a tubereulelor patru gemeni; 5 arterele externe și posteridre ale 

stratului optic ; 60 arterele corpilor geniculaţi; 70 artera coroidienă 
posteridră şi laterală ; 80 arteria coroidienă posterioră și media ; 
90 arteria anterioră a tuberculelor patru-gemenii; 100 arteria cor- 
nului lui Ammon, 

De 6re-ce grupul arlerielor ventriculare ia naştere din cere- 
bralele posteridre, găsese timpul oportun de a rezuma în câte-va 
cuvinte, ceea ce este mai important, relativ la acest grup. Arteriele 
ventriculare, după ce au luat origina lor din cerebralele posteridre 
ajung în interiorul ventriculilor, graţia pânzei coroidiene. Ele sunt 
destinate a nntri pereții ventriculilor, și sunt de două feluri, dupe 
mersul și distribuțiunea lor, ast-fel: unele merg la plexii COroizi, 
iar altele lu pânza coroidienă. Aceste arterii nu'și confundă nici o 
dată distribuţiunea lor și ceea, ce e mai mult ele se separă chiar 
din momentul intrărei lor în ventricule, , 

Arteriele plexilor coroizi n'au nici o importanță pentru noi, de 
Gre-ce ele se retractă și se ghemuesc chiar de la a cincea lună 
intra-uterină, pentru a se confunda mai târzii cu totul în masa 
plexilor coroizi 

Arteriele pânzei coroidiene dau naștere prin ramificaţiunile lor la 
o țesătură din cele mai vasculare. Atât din rămurile cele mari cât 
şi din cele mici, se deslipesc o mulţime de arteriole subțiri cari se 

p o. Fisura parieto-occipitală,. 

oc. Fisura calcariana. 

H. Girul ipocampului. 

C h. Chiasma. 

- 6 e. Corpora candicantia, 
k k. Pedonculi cerebral . 

C. Bureletul corpului calos. 

Ariere. 

Linia (...... ) circumscrie distribuţiunea cerebralei anteridre. (Arterele 
frontale interne şi inferidre). 

Linia (;—.—.—,) circumserie distribuțiunea cerebralei posteridre, 
1, Artera temporală anteridră. 

II. Artera temporală posteridră. 

III. Artera occipitală.
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dirigeză în jos perpendincularmente, pentru a pătrunde până la un 
centimetru și jumătate în masa stratului optice corespondent. Dispo- 
zitiunea lor este penicilată, ca şi a arterielor cari nutrese circum- 
voluțiunele. 

In fine sângele arterial după ce a nutrit pereţii ventriculeloe se 
întorce îndărât prin un sistem de mai multe vene, (în număr de 
șase *), cari tote concur a forma cele două vene ale lui Galien. 

CELE DIN URMA RAMURI ALE GEREBRALELOR 

Am văzut distribuţiunea celor trei cerebra' e, remâne a cunbște 
ce devin cele din urmă ramuri ale lor sau mai bine să vedem mo- 
dul cum se termină aceste arteril ale ereerului. 

Cerebralele în diviziunea lor nu se despart dicotomiceste, ci, din 
trunchiul principal al cerebralei pornesc trei sau patru ramuri ; din 
fie-care din acestea pornesc alte trei sai patru ramuri mai mici; 
la rându lor, fie-care din aceste din urmă dau naştere la mai 
multe alte ramascule, și în fine cele din urmă lerminaţiuni ale cere- 

„bralelor sunt niște adevărate arborizațiuni. 
Dar aceste arborizațiuni "și au origina lor, nu numai din termi- 

națiunea celor diu urmă ramifieaţiuni, dar şi din tot lungul arte- 
relor cerebrale, fiă mari, fiă mici. 

Tote aceste diviziuni, ramificaţiuni și arborizațiuni, se face în 
masa membranei pe care noi o numim pia mater. Acâstă mem- 
brană, înpreună cu ramurile 'pe cari le contine, constituă planul 
superior al vaselor care înconjâră creerui, pentru că de desubtul 
său există un alt plan, plan format din uă mulţime de arteriole 
delicate, care pornesc perpendicularmente din planul superior și 
care pătrund în substanță nervâsă pentru a constitui ar/eriele nu- 
iritore sai arleriele terminale, după cum le numeşte Cohnheim. 

Arteriele nutritore, deslipite din numeroseie arborisațiuni ce îm- 
bracă creevul, se dirijâză verticalmente în jos, intră în masa cir- 
cumvoluţiunelor, şi dau naștere la mai multe reţele vasculare. 

Putem să constatăm chiar cu ochii numerul infinit de aeterii nu- 
tritore, care pornesc din pia-mater spre a intra în substanța ner- 
vosă. Navem de cât să deslipim lacâstăa membrană înir'un punt 

  

") Iată numele acestor şase vene, după Sappey: 1e venele corpului calos 
şi septului lucid; 2 venele şanțului opto-striat ; 30 venele plexilor coroizi; 
do venele . trigonului cerebral și stratului optic ; 50 venele cornulti iui 
Ammon; 6« venele pintenului ui Morand.  



CREERUL 161 
  

ore-care şi vom vedea de desubtul său o multime de fivicele 
forte subțiri, care nu sunt alt-ceva de cât arteriele terminale — 
Acestea o dată smulse, lasă substanța circumvoluţiunelor ciuruită 
de o infinitate de mici orificii, cari nu sunt alt-ceva de cât punctele 
pe unde ele pătrundeau în substanța circumvoluţiunelor. 

Arteriele terminale sunt de două lungimi ; unele mai scurte, ar- 
teriele corticale, altele mai lungi, arteriele medulare, şi unele 
și altele se termină în pulpa cerebrală prin 0 disposiţiune particu- 
lară, care sâmână fârte mult cu aceea a penelor sau a. pensulelor ; 
de unde și numele lorde arterii penicilate, | 

Arteriele corticale sunt mai scurte şi mai numerâse ; ele se opresc 
în substanța cenuşiă a circumvoluţiunelor, la a cărei coloraţiune 
contribue chiar prin abondenţa lor. Arteriele eorticale în scurtul 
lor traject dau naștere lă trei rânduri de rețele paralele cu supra- 
faţa circumvoluţiunilor, 

Arteriele medulare, mai lungi şi mai puţin numerâse, străbat 
substanța cenușiă pentru a pătrunde în cea albă, unde ele se oprese 
la o mică distanță de ganglionii centrali ai creerului, cu ale câror 
vase speciale venite din jos nu comunică de loc. — Arteriele me- 
dulare rare ori dau rămurele în substanța, cenușiă în momentul 
irecerei lor prin ea. Pe lângă acestea, medularele dau naștere unei 
singure rețeli vasculare, ale cărei ochiuri sau inele sunt lungite în 
sensul tubilor nervoși. 

Aceste vase fine, atât corticale cât şi medulare, nu trebuesc con- 
siderate drept capilare, după cum 'şi închipuesc unii autori ; din 
contra, ele sunt. niște adevărate arteriole, av nd încă cele trel tunici 
pe care le posedă ori-ce arteră, devin însă capilare după ce au 
ajuns la o adâncime 6re-care în grosimea substanței nervâse. 

VENELE 

Ce devine sângele arterial după ce a nutrit substanța cenuşie și 
cea albă ? , 

Din capilarele arteriale ale acestor două substanțe. nasc capi- 
lare ven6se care să însărcinâză să ia sângele ce a servit la nutri- 
tiune spre a'l întorce câtre suprafața creerului, tot prin două ordine 
de vase: vene medulare și vene corticale. 

Venele medulare au de deosebit ca nu însoțesc arteriele şi că 
volumul lor e întreit de al acestor din urmă. 

11
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Venele corticale sunt mai putin numerose de cât arteriele. Ele 
să ramifică mai cu s6mă în puntul unde substanța albă să desparte 
de cea, cenușie. Și unele şi altele eresc în volum cu cât devin mai 
externe, să adună din ce în ce și să varsă în -sinurile durei-mater. 

Venele o dată eșite din substanța nervâsă, devenite cu alte cu- 
vinte extra-cerebrale, urmeză întru cât-va trunchiurile arteriale. 
Puțin însă înaintea, terminaţiunei lor, ele să sepiră și merg isolate 
până în punctul unde să varsă în sinurile durei mater. 

* Structura lor presintă Gre-care puncte care trebuese menționaie. 
Ast-fel pereţii lor sunt mai subțiri în raport cu cele-l-alte vene ale 
organismului, şi nici o dată nu posed fibre musculare în constitu- 
țiunea lor; valvule de asemenea nu presintă de loc pe suprafața 
lor internă și nici chiar la îmbucarea lor în sînuri, 

In general venele extra-cerebrale pot să fie divisate în mai multe 
grupe, după cum ele să varsă în un sinus sau în altul. 

Ast-fel sinul longitudinal superior primeşte venele cerebrale in- 
terne şi venele cerebrale externe şi superidre. Trunchiurile lor 
parcurg suprafața emisferelor de jos în sus și de din afară înă- 
untru pentru a să apropia de marginea convexă a câsei creerului. 
Ajunse aci să lipesc de dura-mater și “și schimbă direcţiunea. lor, 
îndreptând-se de din apoi înainte pentru a să deschide după un 
interval de mai bine de 20 milimetre în sinul longitudinal superior. 
De aci vedem că direcţiunea cu care intră sângele în sinuri este 
inversă de aceia a sângelui care circulă în aceste sinuri, Sinul 
drept primește venele ventriculare (ale lui Galien) și venele cere- 
brale mediane şi înferidre. Sinul coronar primeşte venela cor- 
pului pituitar. Sinul lateral primește venele cerebrale laterale 
și venele cerebrale inferidre. In fine marea venă anastomotică 
a lui Trolard, pune în comunicațiune tote venele cerebrale de la 
partea anteriră şi superioră a emisferului cu sinurile de la baza 
craniului. 

  

CATE-VA LAMURIRI 

Să ne întârcem putin la diviziunile arterielor cerebrale și să 
vedem dacă există sau nu anastomose între ele și dacă sunt nu- 
merse sau nu. 

De vom considera câte un emisfer în parte, să învederâză atăt 
din experiențele lui Duret cât si din acelea, întreprinse de. mine, „că 
există -comunicaţiuni intre cele trei cerebrale.
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Ast-fel daca injectăm spre exemplu cerebrala mediă, vedem că 
materia colorantă pătrunde atât înainte în arteriele cari acoper de- 
partementul cebralei anteridre, et şi îndărăt în arteriele care a- 
coper departamentul cerebralei posteridre. Atât însă. ' 

Cerebralele din emisferul opus, ori cât de fină ar fi înjecţiunea, 
remân cu totul străine ; ceea ce probeză că, între cerebralele din 
emisferul stâng și cerebralele emisferului drept, nu există nici un 
fel de anastomoză, nici un fel de comubicaţiune. 

Cu tote acestea D. Duret mărturiseşte că să pote întâmpla, ca 
injecțiunea făcută în cerebrala posteridră din o latură, să pâ- 
trundă câte o dată în cerebrala posteriră din cea altă latură, 
Acestă probeză că între cerebralele posteri6re pot să existe comu- 
nicațiuni pe linia mediană și superidră. Trebue să adăogăm chiar 
de acum, că între arborizațiuni, nu există niel un fel de comu- 
nicațiune sau de anastomoze, așa că fie-care arborizațiune va aco- 
peri un teritoriu separat, care va fi cu totul independent de cele 
vecine. 

De și intenţiunea nâstră nu era de câta ne mărgini la două 
fapte : adică a se învedera dacă există sau nu comunicațiuni, mai 
întăi între arborescențele cele mai fine şi între cerebralele dintr'un 
emisfer cu acelea din emisferul opus; totu-și, fiind-eă ocasiunea 
să prezintă, din causa, experimentelor pe cari, în calitate de direc- 
tor al muzeului, avem facilitatea a le întreprinde, am căutat a mă 
convinge încă până'la ce punct ar putea să supleeze circulațiunea 
din o latură a creârului pe cireulațiunea din laturea cea altă, con- 
siderând, să înțelege, în cazul acesta din urmă numai comunica- 
țiunile de la baza creerului, adică acelea care există în nivelul - 
poligonului lui Willis. : 

Pentru acest cuvânt, voi divide experimentele întreprinse de mine 
în două categorii : 

l-a Categoriă. Injecţiunile făcute în afară sau în jos de poligon. 
2-a Categoriă. Injecţiunile făcute înăuntrul sau în sus de poligon. 
1-2 Injecţiunile făcute în afară de poligon sau în jos de el. 
Voi da ca tip al acestor feluri de injecțiuni, observaţiunea ur- 

mătore, pe care o avem intenţiunea dea o publica înainte de a 
tipări acâstă lucrare. 

Injecțiuni de gelatină colorată prin carmin în carotida 
primitivă. In ziua de 27 Mai, 1882, facui acestă operațiune 
pentru prima ră, cel puţin în cea ce me priveşte pe mine. De 
sigur că în laboratoriul muzeului de anatomiă normală de la Colțea 
s'au făcut, de predecesori, repetate încercări pentru a înjecta vasele



164 CENTRII NERVOŞI 

  

creerului ; dar ele fâră îndoială nu s'au putut conserva, de dre-ce 
în timpii -de față, nu găsesc între piesele museului de anatomia 
nici una pe care să să pâtă studia circulațiunea corticală a cree- 
rului. 

Injecţiunile cu gelatină şi carmin sunt acelea care să supun în 
modul cel mai satisfăcător pentru a înjecta vasele fine, de aceea 
și eu n'am esitat a recurge la ele, cu atât mai mult că avem in- 
tențiunea de a vedea si studia cireulațiunea nu numai în pia-ma.- 
ter, dar- de a o urmări chiar în substanța cerebrala. 

Nu puțin a zontribuit la reuşita acestor injecțiuni, modul şi aten- 
țiunea deosebită ce a fost pusă pentru preparațiunea substanței de 
injectat. — D-lui Olchowski, student al Facultăţei de Medicină. tre- 
bue să-i mulțumesc deosebit pentru buna-voinţă cu care a luat 
acestă sarcină în adever grea, și pentru modul inteligent cum:a 
ştiut să o îndeplinescă, 

Pentru ce însă o înjecţiune în carotida primitivă, în loc de a 
face da dreptul în carotida internă ? 

De și scopul principal al acestei operaţiuni era în adevăr de a 
injecta numai vasele creerului, cu tote acestea am căutat a mă în- 
credința până la, ce grad carotidele primitive să pot înlocui una pe 
alta, în caz de o legătură necesitată de forțe majore. 

In adevăr, faptul din punctul acesta de vedere e remarcabil de 
notat, și acesta a, fost şi cauza principală care m'a hotărât să public 
resultatul acestei operaţiuni. 

Să relatăm faptele de la început. 
Capul tăiat în nivelul vertebrei a şasea cervicală, am aplicat ca- 

"nula în earotida primitivă dreptă, am făcut legătura arterielor ver- 
tebrale drâptă și stângă, precum și a carotidei primitive stângi. Ina- 
inte de a aplica aceste legături, dacă facem o insuflațiune forte prin 
canulă, aerul eşia prin cele trei orificii r&mase nelegate. Din con- 
tra, după ce am aplicat legăturile, cele trei arterii legate săltau 
sai proeminau la fie-care insuflațiuna pe care o făcem prin caro- 
tida primitivă drâptă, în care să află așezată canula. Dupe aplicarea 
ligaturelor şi a ceanulei, capul fu introdus în o bae de- apă caldă, 
spre a, evita închegarea gelatinei în interiorul vaselor, dacă eie ar 
fi fost reci, | 

Bine înteles că soluţiunea de gelatină și seringa de injectat an 
tost și ele puse în aceiași bae împreună cu capul. 

După o așteptare de o oră am făcut injecțiunea apăsând pistonul 
cu multă băgare de sâma. Primul fenomen pe care lam observat, 
și cel mai important prin aplicațiunea pe care o putem trage din
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el, a fost colorațiunea (de carmin) instantaneă a tegumentelor ca- 
pului, a fetei, a mucâsei bucale şi nasale, a conjonctivelor, a pleo- 
pelor, a globilor oculari. | | Acâsta ne demonstră faptul îusemnat, că există un întins rățel 
anastomotie între vasele arteriale ale jumătăţei drepte cu acelea ale 
jumătăței stângi, și prin urmare posibilitatea ca una din arteriele 
carotide primitive să nutrâscă partea opusă, când acesta ar fi fost 
lipsită de curentul său normal. 

A doua zi dup acâstă injecțiune am scos encafalul din cavitatea, 
cranienă ; bine înțeles că craniul fuse aşezat la răcâre, Gelatina 
avusese destul timp spre a se solidifica în interiorul arterielor ce- 
rebrale. Dacă privim aceste arterii cu Gre-care atenţiune, vedem 
că ele sunt complectamente injectate până în ramurile lor cele mai 
fine. Același fenomen important analog cu acela pe care Vam ob- 
servat mai sus '] întâlnim şi aci. 

În adevăr, de şi injecțiunea, fusese împinsă numai în carotida pri- 
mitivă drâptă, totuşi arteriele jumătăţei stângi a creerului erau tot 
atât de bine injectate ca şi jumătatea drâptă. Aci rolul conpensa- 
tiunei este și mai însemnat prin importanța colosală a organului în 
care acestă compensaţiune se face atât de lesne. Substanta injec- 
tată descinsese prin comunicațiunile din nivelul poligonului lui 
Willis până în punctele unde ele erau sugrumate prin ligaturi. 

Acestă operaţiune repetată prin carotida primitivă stângă ne a 
dat exact aceleşi resultate. 

20 Injecţiunile făcute înăuntru de pojigon sati în sus deel, 
Cele mai multe din acest a! doilea fel de injecțiuni (în numă 

de zece) le-am făcut în artera cerebrală mediă. Cinci dintre ele le-am practicat prin cerebrala mediă stângă, cele-l-alte cinci prin 
cerebrala mediă drâptă. La aceste injecțiuni am întrebuințat nu nu- 
mai gelatina colorată prin carmin, dar şi gelatina colorată prin al- 
bastru de Prusia. 

După ce am aplicat canula în artera cerebrală  mediă si am fixat'o solid prin o legătură cu sforă, am introdus creerul împreună cu sticla care continea injecțiunea, precum şi seringa, într'un vas 
plin cu apă căldicica. După 20 minute facem injecțiunea împin- 
gând'o cu multă blândeţe ca să nu producem vre-o ruptură arterială, 

Gelatină injectată, colorată fie prin carmin, fie cu albastru de 
Prusia, pătrunde cu forte mare înlesnire în tâte divisiunile și ar- 
borescențele cerebralei mediă.. O aţă ajunsă în părțile periferice ale departamentului Ocupat de acestă arteră, vedem că injecțiunea 
începe a pătrunde și a colora mai întăi părțile vecine ale departa-
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mentului anterior şt posterior, dupe care apoi, dacă continuăm a 
forta pistonul seringei, întregile teritorii anteridre şi posteridre să 
coloreză la rândul lor. Mai mult încă, chiar arteriele care pătrund 
în substanţa cireurivoluțiunelor, (adică arteriele corticale și medu- 
lare) să găsesc injectate. Spre a ne convinge de acâsta n'avem de 
cât. să examinăm cu o lupă fața aderentă a piei-mater, pe când o 
ridicăm sau o smulgem dupe circumvoluţiunea pe care o acoperea, 
și vom vedea, că delicatele arterii terminale, în cazul de faţa, vor 
fi mai grâse şi colorate alt-fel de eat în părţile neinjectate, de 
exemplu pe cel alt emisfer. 

Dacă pe de altă parte vom examina pia-mater care acoperă emi- 
sferul injectat, întrebuințând cea mai mare băgare de sâmă și ser- 
vindu-ne de o lupă, ne vom convinge, că nu există nici un fel 
de anastomose între cerebrala mediă din drepta şi cea stângă, 
pentru că nu găsim din substanţa injectată, nici o urmă în nici 
una, din arteriele sau arteriorele care acoperă cel alt emisfer. 

Ce rezultă de aci? 
Rezultă că dacă un embolus astupă o arteriolă în apropiere de 

linia mediană și superidră a creerului, teritoriul pe care '] nuirea 
acea arteriolă va, fi inevitabil condamnat a să necrobioza, de ore- 
ce știm pe de o parte că, cu cât ne apropiem de cele din urmă 
diviziuni, cu atât teritoriele sunt mai independente, iar pe de alta 
fiind că arteriele cerebrale din stânga nu comunică cu arteriele ce- 
rebrale din drepta. 

Din expunerile nostre precedente cunoștem că arteriele cerebrale, 
cu cât să depărteză de poligonul lui Willis cu atâta să ramifică 
din ce în ce mai mult și cu atâta să. subțiază şi devin din ce în 
ce mai fine. Cele din urmă diviziuni ale lor dau naștere unei fel 
de arborizațiuni din cele mai frumose. Ast-fel privind suprafața 
cireumvoluțiunilor, vedem cum aceste arborizaţiuni „le îmbracă cu 
țesătura lor vasculară, S'ar părea la prima vedere că arborizaţiu- 
nile ar fi formate mai mult din anastomozarea sau comunicarea a 
numeroselor arteriole care termină cerebralele înainte de a pătrunde 
în substanța cerebrală. Părerea acâstă însă e forte greșită, In ade- 
văr, privind cu multă atenţiune, fiă cu ochiul liber, cu lupa sau cu 
microscopul după cum a făcut Duret, ne putem încredința ca în- 
bucarea între diferitele rămurele pe care Heubner le-a luat drept 
realitate, nu provine din alt ceva, de cât din întâlnirea acestor ră- 
murele, din încrucișarea lor, fără însă ca ele să se îmbuce, cu alte 
cuvinte fără să comunice,
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Acei stă totă diferența între Heubner si Duret, între şcâla franceză 
și cea germană, neapărat în cea ce priveşte acest punct. Cată să 
mărturisesc că la început, după ce am luat cunoștință de ideile lui 
Duret și ale profesorului din Leiptzig, înclinam mai mnlt către au- 
torul german. In urmă constantând faptul prin mine însu-mi, asu- 
pra a zece piese, care astă-zi sunt depuse în muzeul de anatomiă 

„normală al Facultăţei de Medicină, a trebuit să recunosc tota drep- 
tatea pe care o avea savantul frances. E 

LIMFATICELE CREERULUI 

Studiul limfaticelor creerului a lăsat şi lasă încă, chiar în timpii 
de față, mult de dorit. 

Existența lor a fost combătută mai cu sâmă de Haller și astă-zi 
de Sappey. Se găsesc însă autori care le-au susținut ; ast-fel sunt 
Mascagni, Fohmann, Arnhold, His și Robin. Sa 

Să pare că Ruysch a fost cel d'intăiu care le a descris şi le a 
dat numele de vasa pseudo ly/mfatica. 

După ideile lui Fohmann, rețelul limfatic pe care el Va găsit între 
arahnoida și pia-mater, s'ar întroduce în numersele sulcuri ale 

"suprafeței creerului şi ceea ce e mai mult, s'ar continua chiar în 
substanța cerebrală, unde însă nu a putut să le mai urmărâscă. Din 
acest rețel ar naşte niste mici trunchiuri limfatice, cari ar urma 
direcțiunea vaselor sanguine până la baza creerului, unde ele sar 
termina în venele pe care le însoțesc. 

Tot acest autor ar mai fi găsit vase limfatice caracteristice prin 
marile dilatațiuni pe cari le presinta. Ele au fost descoperite în 
plexii coroizi ai ventriculelor laterale. - 

In timpii cei maide pe urmă, Sappey a susținut că Fohmann s'a 
înșelat și că reţelul limfatic pe care la vădut acest înveţat nu este 
de cât resultatul revărsărei mercuriului, care a servit spre a injecta 
pretinsele limfatice, în areolele țesutului celular sub-arahnoidian. 

Cu tote acestea nu trebue să trecem cu vederea, observaţiunile a 
doi distinși savanți, Robin și His, din care reese că există vase 
limfatice în creeri şi că ar juca un rol fârte însemnat prin pre- 
sența lor 1). 

*) Se sciă că Robin a descris nişte teci vasculare care îmbracă sai în- 
congidră capilarele encefalului, ale măduvei şi ale piei-mater. Aceste teci
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CIRGULAŢIUNEA GENTRALĂ 

Circulaţiunea centrală este data de un însemnat grup de arterii, 
cari tote pornese din nivelul poligonului lui Willis spre a să ridica 
drept în sus şi a pătrunde în părțile centrale" ale creerului. 

Unele din aceste arterii iau o direcțiune internă în raport cu 
poligonul, altele să ridică formând un unghii drept cu ramurele 
acestei figuri, și în fine altele nasc în afară de poligon pe trajectul 
cerebralelor până la o distanță de aprâpe două centimetre. 

Acestă distanță se măsoră pe lungimea cerebralelor, din momen- 
tul pornirei lor din unghiurile poligonului până la distanța de două 
centimetre. Reunirea “punctelor unde să termină acest. interval, pârtă 

- numele de cercul lui Willis. 
lată după Duret numele ramurilor cari pornesc în zona cercului 

lui Willis : 

„A.—Comunicanta anteridră, dă următorele rămuri : 
1. Mici rămurele retrograde, care să duc în lama csnușiă a 

chiasmel optice ; 

2, Arterele care să perd în ciocul corpului callos; 
3. Forte adesea una sau dou& ramuri voluminse străbat com- 

plectamente ciocul corpului calos și merg de să ramifică pe pedon- 
culele trigonului, pe comisura albă anteridră și pe septum lucidum; 
Duret le numește arteriele pedonculelor anteridre ale trigo- 
nuluă. 

B. Cerebrala antcridră (porțiunea care face parte din poligon) : 
1. Arteriole interne nervului optic din partea .corespondentă ; 
2. Arteriole externe circumvoluțiunel vecine și ciocului corpului ; 
3. Arterii nucleului intra-ventricular al corpului striat. 
Duret adaogă că aceste arterii nu sunt constante pentru că 

nucleul ventriculare pote să'și primâscă nutrimentul sâu și prin ar- 
teriele ventriculare şi prin arteriele silviene. 

C.-— Trunchiul carotidei interne (în nivelul poligonulul; : 
1. Mici arteriole pentru chiasma optică ; 
2. Arteria coroidienă .anteridră se duce în plexul coroid al 

  

sunt despărțite de vasele pe care le îmbracă printrun straţ de lichid, în 
care să găsesc corpuscule analdge cu celulele limfatice. His a descris a- 
cel6şi teci sub numele de canale perivasculare. După acest autor ele nu 
pot fi de cât o dependenţă a sistemului limfatic, de 6re-ce, o injecţiune 
făcută în unul din aceste canale să comunică sat se duce inevitabil în 
limfaticele piei-mater sau în acelea cari ies pe ia baza craniului.
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ventriculului lateral. Ramurile sale colaterale sunt următorele ; a) rămuri interne și anteridre pentru panglicuta optică : b) rămuri interne şi postâriore pentru faţa externă a pedonculu- lui cerebral ; 

€) rămuri externe pentru circumvoluțiunea unciformă, D. Comunicanta Poșteridră. Inăuntru dă : 
1. Rămuri care se duc ]a partea. posteriră a chiasmei nervilor optici ; : - : 2. Artere pentru tuber-cinereum și pentru tigiul pituitar ; 3. Arterele tuberculelor mamilare ; 
4. Două artere pentru stratul optic : 
â) artera optică internă şi anteridră, 

  

Fig. 3]. 

Figura 31 reprezintă o tăietură transversală a emisferelor cerebrale; fă. cută cu un centimetru înapoi de chiasma nerviloy optici. Arterele cor- pului striat, 
Ch. Chiasma, nervilor optici. 
B. Secţiunea, panglicuţei optice. 
L. Nucleul lenticular a] corpului striaţ, ” I. Capsula internă sasi piciorul corânsi radiante a lui Reil, C. Nucleul codat sau intra-ventricular al corpului striat, E. Capsula, externă, | 
T, Ante-murul (nucleul taeniform). 
R. Circumvoluţiunea insulei, 
V. V. Tăierea ventriculelor laterale. 
P. P. Stâlpii trigonului, , 
O. Substanţa cenușie a celui de al treilea ventricul care se continuă inapoi cu stratul optic, !
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b) artera optică internă şi posteridră. 
În afară dă: 
1. Rămuri pentru panglicuța optică ; , 
2. Rămuri pentru pedonculele cerebrale, arlere pedonculare externe. 

E. Cerebrala posteridră şi pintenele iruuchiului basilar: 1. Artere supra-protuberanţiere. născute în nivelul pintenelui : 2, Trei sau patru mici arteriole, artere pedonculare anteridre şi interne ; ” | 
3. Mici rămuri cari merg în stratul optic prin partea posterioră a spațiului ciuruit ; 
4. Adesea naște și acâşta : 
Arlera optică internă posteridră. 
5. In fine am putea pune și pe: 
Artera optică externă posteridră, fiind că origina sea, din cerebrala posteridră, se face cu mult în afară de cercul lui Willis, In adevăr, acâsta din urma naște tocmai în momentul când cerebrala posteridră încongidră pedonculul cerebral corespondent. Mai mult încă, — înainte de a ajunge în partea, posterioră a stratului optic trece prin substanța pedoneulului cerebral. 

Arterele siriate și optice. 

Remâne acum, să insistăm puțin asupra arterelor striate și optice, de re-ce ele constituesc partea cea mai importantă din circulaţiunea centrala, 
Arterele striate.— Arterele striate sunt destinate a nutri corpul striat. Ele nasc mai cu s6ma din cerebrala mediă. Cu tote acestea și cerebrala anterioră în nivelul originei sale din poligon dă câte- va ramuri inconstante, destinate a merge la extremitatea anteridră 

a corpului striat. * 

  

Teviloriele vasculare. 
I. Artera cerebrală anteridră. 
II. Aitera silvienă sau cerebrală mediă. 
III. Artera cerebrală posterioră,. 
1. Artera carotidă internă 

„ Artera silvienă. 
„ Artera cerebrală anţeridră. 
„4. Arterele externe ale corpului striat (lenticulo-striate). 
„5. Arterele interne ale corpului striat (arterele lenticuiare), Acestă figură am împrumutato din Chareot, Lecon su les lotalisations, care la rândul său a luato după Duret. - 

Or
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Acelea, care nasc însă din (cerebrala. mediă) artera silvienă, sunt 
nu numai constante, dar şi forte importante. Ele se urcă, o dată 
născute din cerebrala mediă, drept în sus ; străbate găurele pe care 
le presintă spaţiul ciuruit anterior și ajung de desubtul nucleului 
extra-ventricular. | 

De aci unele se dirigeză în afară, pe faţa externă a acestui nu- 
cleu și dau naștere arterelor striate externe ; altele, sib numele 
de artere striate interne se dirig6ză pe partea internă a nucleu- 
lui, pătrund prin segmentul! intern şi mediu (al nucleului extra-ven- 
tricular) precum şi prin capsula internă și vin de se termină în 
nucleui intra-venticular. 

Cunoştința exactă a arterelor striate externe este de o mare im- 
portanță. Ele se ridică, după cum am văzut deja, pe fata externă 
a nucleului lenticular (sau extra-venticular) și se găsesc cu chipul 
acesta situate între capsula externă şi acest nucleu. 

Puțin însă înainte de a fi eșit dintre aceste două organe, arte- 
rele striate externe strebat segmentul estern al nucleului lenticu- 
lar și se divid în două grupe : 

Primul grup, dispus în evantaliu poxtă numele de artere lenticulo- 
siriate sau grup anterior, fiind-că ele străbat partea anteridră 
a capsulei interne; 

Al doilea, grup portă numele de artere lenticulo- -optice sau 
grup posterior, pentru cuvântul că străbat partea posteridră a 
aceleași capsule. 

O parte din arterele. acestui din urmă grup se termină în par- 
tea externă și anteri6ră a stratului optic, de aceia se și numesce 
artere optice externe. 

În grupul arterelor lenticulo-striate se găsește ramura aceia denu- 
mită de profesorul Charcot cu numele de artera emoragiei cere- 
brale, din causă că s'a constatat că se rupe mai des de cât ori- 
care alta din arterele care compun cireulațiunea centrală. Acestă 
importantă arteră după un lung traject se termină către extremi- 
tatea anteridră a nucleului codat. Ea strebate mai întăi partea su- 
perioră a capsulei interne, ajunge în grosimea nucleului intra-ven- 
ticular, 58 diris6ză în urmă de dindărât înainte până în părţile 
cele mai anteriâre ale acestui nucleu şi se termină aci. 

Arterele optice. — Arterele optice sunt destinate a aduce sân- 
gele arterial stratului optic. Ele se deosibese în : 

1. artere optice inferidre; 2. artera! optică posteridră .şi 
internă ; 3. artera optică posterivră şi externă ; 4. arterele 
optice externe.
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Cele d'intăiu trei (1, 2., 3.) iau naştere din cerebrala poste- 
riOră și se distribuese în stratul optic, în părţile indicate prin nu= 
mele lor chiar. Singurele arterele optice externe (4.) vin “din gru- 
pul lenticulo-optie (din striatele externe). Un caracter important 
al arterelor destinate nucleilor centrali şi particular corpului striat, este că ele nu se anasiomozeză, nici între dânsele, nici cu arterele părților vecine și nici cu sistemul artelor corticale. Din contra, fie-care din ele ocupă un teritoriu independent în formă de con 
cu baza spre centru şi vârtul în jos (sau în afară), contrariu de 
ceea ce observăm în cirew'ațiune acorticală, unde conurile vasculare * 
din substanța - circumvoluțiunilor, au vârful spre centru și baza 
spre periferiă, din Causa disposițiunei particulare pe care o pre- 
sintă vasele nutritâre ale circumvoluțiunilor, după ce ele au pătruns 
în substanța acestor din urmă. 

Arterele striate "și conservă volumul lor primitiv (care e destul 
de mare: 1',—1 milimetru) până în- vecinătatea nucleului intra- venticular, unde ele se termină sub forma unui adevărat penel. In 
ceea ce privește rămurile lor colaterale, ele sunt fârte putin nume- 

„r6se și fără importanță, 

Diferenţa între circulaţiunea centrală și corticală, 

În circulațiunea corticală, arterele se întrodue în pulpa. nervosă, 
după ce mai întâi au fâcut un forte lung drum în pia-mater și 
după ce s'au transformat în niște vase atât de subțiri, în cât ar 
putea fi considerată în momentul intrărei lor în circumvoluţiuni, ca 
niște adevărate capilare. 

Din contra, starea acesta de lucruri este opusă peniru circulatia 
centrajă. In adevăr, dacă vom considera trajectul acestor vase de 
la inimă și până la ganglionii centrali, este mult mai scurt; în 
plus, arterele care pornesc din nivelul eptagonului peniru a nutri 
aceșii ganglioni, nasc direct din poligon fără nici un fel de arho- 
rescenţă, De aci resnltă că: emoragiele centrale vor fi mai dese de 
cât cele corticale. 

Comparând arterele corticale terminale cu cele centrale, cele 
dal doilea sunt lungi, volumin6se și verticale, adică formeză un 
unghii drept cu arterele din care iau naștere ; în fine între arterele 
corticale tot există Gre-care anastomoze, pe când între cele centrale, 
nu se găsesc de loc, : 

Putem conchide că în cazul când, cireulațiunea este întreruptă
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înt”uă arteră corticală, teritoriul la care ea se distribuia, nu pote 
suferi tot atât de mult ca teriroriele din circulațiunea centrală. 

Pentru ca să putem termina, am putea să ne rezumăm ast-fel: 
Arterele centrale pornesc t6te din nivelul poligonului lui Willis 

şi în afară de el până la o distanţă de două centrimetre, distanță 
„măsurată pe arterele cerebrale anterioră, mediă şi posterioră. 

Artera, cerebrală anteriâră ia o parte forte slabă, în raport cu 
cele-l-alte două cerebrale, la nutrirea ganglionilor centrali: în ade- 
Văr, ea nu dă de cât câte-va rămurele, și acestea neconstante, des- 
tinate a merge la capul nucleului codat. Artera cerebrală mediă, 
este cea mai importantă, atât prin numărul rămnrilor cât şi prin 
calibrul ârterelor ce pornesc din ea. Ramurele sale nutresc nue- 
leul lenticular întreg precum şi cea mai mare parte a nucleului 
codat; tot ele nutresc capsula internă şi o parte din stratul optic. 
Artera cerebrală posterioră nuțreşte prin rămurile sele : tuhereulele 
patru-gemeni, stratul superior al pedonculelor cerebrale şi partea 
externă și posteridră a stratului optic; tot ea mai trimite rămuri 
la plexii coroizi, la pereţii ventriculilor, la cornul lui Ammon, 
la corpii geniculaţi, la spatiul interpedoncular, etc. 

Procedeele de a conserva pânţi din creeze sau totalitatea lui, 

Creerele nu pote servi, ca să fiă studiat încet Şi cu 
atenţiune, din cauză pe de o parte a moliciunei substan- 
ţei sale, iar pe de alta din cauza, rapidităţei alteraţiunei lui. 

De aceea trebue să căutăm mai întăi de tâte, al sus- 
trage de la influenţele care i-ar facilita descompoziţiunea 
şi al întări sau ai da o consistență mai mare pentru ea 
cu chipul acesta să ne potă servi mai bine. 

Iată diferitele procedee, pe cari le putem întrebuința 
pentru acest scop : 

10 Prin alcool.— Creerele scos din cavitatea cranienă şi 
despuiat de meninge este uşor spălat şi stors, apoi aşe- 
zat pe un pian inclinat pentru a să scurge. . 

După acestă facem o injecţiune de alcool prin orificiul 
lui Magendie cu o seringă, pentru a împinge acest lichid 
şi al face să pătrunză în ventriculele creerului; aşezăm
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bucăţi de plută între emisferele cerebrale şi între acestea, 
Şi cerebel, pentru a, fi siguri că aceste părți nu stau li- pite. Introducem în urmă tot creerul în un vas cu alcool 

„pentru un interval de opt până la zece zile, după care 
timp îl vom scâte pentru a ne servi la diferitele prepa- 
iaţiuni sau studii ce voim a face. Procedeu scump. 

20 Prin accidul nitric (procedeul lui Broca). Să ia cree- 
rul şi să întroâuce în apă acidulată, 1|10 sau 1[5, şi să 
ţine două-zeci şi cinci sau douâ-spre-zece zile, apoi să 
sodte pentru a fi desbrăcat de arahnoida şi pia-mater. 
Acestă operaţiune însă este forte greu de făcut, de dre- 
ce membranele să rup cu mare înlesnire, sau că trag cu 
ele părticele din Substanța cerebrală ; aşa că, trebue să, 
punem 0 pacienţă şi perdere de timp forte mare. Expe- 
rienţa acesta am căpătat'o prin noi înşi-ne, la spitalul de 
Copii, asupra mai multor creeri succesiv. Sunt de părere 
dar ca meningele să fiă, scâse mai din vreme până 
când încă ele au mai conservat puţină tării; am putea 
chiar să le scâtem de la început, înainte de a pune cree- "rul în soluţiunea, de accid nitric. In fine creerele desvelit 
de meninge, după ce a stat în soluţiunea de 1]10 în timp 
de două-zeci și cinci de zile, să pune pe o perniţă, de păr 
de cal sau de lână, pentru a să scurge, avănd precauţiu- 
nea însă de al întârce din când în când pentru a fi uscat 
în tote părţile şi a nu să turti, Timpul necesar pentru 
a să usca este de 2—3 luni, după care devine forte tare, 
dar în acelaş timp 'Şi-a micşorat volumul mai mult de 
jumătate, din cauza, evaporaţiunei apei pe câre o conţinea. 

Acest mod de preparațiune costă puţin, dar el nu pote 
servi de cât la înlesnirea studiului suprafeței creerului, 
adică a circumvoluţiunilor Şi a scizurelor, care să lărgese 
forte mult prin acest moa de preparaţiune. 

In cazul când am voi să facem Ore-care tăeturi în sub- 
stana creerului, atunci ele trebuese practicate mai îndată, 
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după ce “l-am scos din acidul azotic, cu alte cuvinte să 
nu aşteptăm ca să se usuce prea mult. 

30 Printr” un oleii Gre-care. Punem creerul desbrăcat de 
meninge într'o bae de unt de lemn, spre exemplu. Ridi: 
-căm încetul cu încetul temperatura oleiului până ce vom 
simţi mirosul de untdelemn ars sau mai bine până ce 
creerul va căpăta consistenţa dorită. Cum să întăreşte 
creerui prin acest procedeu ? Tote părţile lichide din sub- 
stanţa cerebrală să evaporeză încetul cu încetul, şi acesta, 
să pote constata, prin bulele de aer care să ridică în masa, 
oleiului, ast-fel in cât, creerul să găseşte redus la elemen- 
tele sale solide, prin urmare să va întări forțamente. Spre 
a conserva, indefinit preparaţiuni din creerul întărit pe 
calea acesta, trebue să le aşezăm tot în oleii bine aco- 
perit, 

4% Prin acid nitric şi bicromat de potasă. — Acest pro- 
cedeu este al lui L. Frederic din Gand, perfecţionat de 
Mathias Duval. 

Să pune mai întăi creerul în apă acidulată cu acid 
nitric 1/10 sau 15, şi să ţine în cazul d'intăiu 25 zile, în 
cazul d'al doilea 12 zile. După acestă i să scot membra- 
nele şi să pune într'o soluțiune de bi-cromat de potasă 
(100 p. apă şi 2 părţi bi-eromat) pentru un timp de 15 — 
20 zile. De astă-dată acidul nitric este înlocuit prin aci- 
dul cromic. . 

Creerul scos din soluţiunea de bicromat să pune, pen- 
tru un timp de 5—10 zile în alcool pur, spre a'l deshi- 
drata. In fine după acâsta să acoperă cu un strat de pa- 
rafină (operaţiune pericul6să) pentru ca evaporaţiunea să 
fiă oprită, să, înțelege, cu scopul de a împedica sbărcirea 
Şi micşorarea volumului creerului. Prin acest procedeu 
creerul 'şi conservă volumul său primitiv. 

50 Prin clorului de zinc, alcool şi glicerină (procedeul lui 
Carlo Giacomini). Creerele desbrăcat de membranele sale, 
să pune pentru un timp de 48 ore în soluţiune concen-
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trată de clorur de zinc. Să scâte din acâsta, să scurge şi 
să pune pentru 48 ore în alcool, după care apoi să în- 
troduce în glicerină pentru o lună, şi în fine să usucă pe 
o perniţă de păr. Prin acest procedeu creerul “Şi conservă, 
volumul său normal. , 

6% Prin un amestec de 209 game de acid borie şi un 
litru de glicerină, putem de asemenea, după Beaunis, să 
căpătăm un creer întărit şi cu dimensiunile sale normale. 

O dată posedând, o bună preparaţiune prin unul din 
procedeele ce arătarăm, putem cu o pensulă să desenăm 
prin colori deosebite pe suprafaţa lui, diferitele regiuni, 
cari corespund cu localizarea cutărei sau cutărei funcțiuni; 
Sau, putem să însemnăm pe creerul solidificat, pentru a, 
le avea tot-d'a-una înaintea ochilor, lesiunile acelea pe cari 
le întălnim la autopsiă, la bolnavii mai cu s6mă pe cari 
Yam căutat în timpul vieţei, spre a putea avea cu chi- 
pul acesta o serie de fapte lămurite, care ar putea să ne 
servescă la întărirea şi completarea studielor nostre, mai 
cu semă asupra localizărilor în creer, 

7
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FACULTATEA DE MEDICINA 

B. MADUVA SPINARII 
——— 

Măduva spinărei nu eczistă de cât la animalele ver- 
tebrate. 

In măduvă, ca şi în cei alți centri nervoși, substanţa 
ce o compune e constituită din două feluri de elemente : 
celule nervose şi tubi nervosi. 

Celulele nervâse, ori unde vor fi îngrămădite, vor da 
substanței nervâse o culdre mai închisă, mai cenuşie, pe 
cât timp tubii nervoși, dati nascere prin alipirea 'lor sub- 
stanței albe. 

Substanţa cenuşie, este partea activă şi cea mai impor- 
tantă a sistemului nervos, pentru că ea formză, focarele 
de inervațiune. 

Substanţa albă constitue partea pasivă, fiind-că prinea 
se transmit ordinele de la creeri către exterior şi vice- 
versa, duce sensaţiunile de la periferie la creeri. 

La, măduva, substanţa cenușie să află situată la centru. 
pe când cea-Yaltă o încongiură de tote părțile, contrarii 
prin urmare de cea ce să vede la circumvoluţiunele cree- 
rului. 

Lungimea şi greutatea măduvei, — Măduva spinării este 
un ung cordon cilindric de substanță nervosă, aşezat, în 
cavitatea rachidiană şi întinzârdu-se de la apofisa, odon- 
toidă a, axisului, la nivelul careia se continuă cu bulbul, 

+5)
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Figura acâsta represintă cențrii nervoși 

. Sinul longitudinal superior. 

„ Nervul olfactiv. 

. Chiasma nervilor optici.. 

. Marginea superidră a protuberanţei. 

. Trunchiul basilar aşezat pe fața an- 

teridra a protuberanței. 
„ Nervul motor ocular extern. 

„ Artera carotidă internă. 

„ Faţa anteridră a bulbului. 

. Ganglionul cervical superior (ma- 

rele simpatic). 

„ Artera vertebrală, 

„Latura drâptă a măduvei (faţa 

anter). _ 
„ Nervul marele splanhnic. 

„ Nervul micul splanhnic. 

. Filum terminale. 

„C6da calului. 

„ Plexul sacral, 

. Plexul lombar. 

„Nervi intermediari între aceste 

plexzuri 

„ Ramura nervâsă, rachidienă ante- 

riGră, eşind din măduvă, 
„ Tot un nerv rachidian din regiu- 

nea dorsală. 

„ Plexul brachial. 

„ Lanţ din marele simpatic. 
„ Ganglion spinal. 

„ Ganglionul cervical superior din 

stânga. 

„ Nervul marele hipoglos. 

. Nervireuniţi: gloso-faringien, pneu- 

mogastricul şi spinalul. Ei formâză 
în figura de faţă un fel de cârlig si- 
tuat dW'asupra marelui hipoglos. 

„ Nervul facial şi nervul auditit. 

+ Trunchiul arterial basilar şi fața 
anteridră a bulbului. 

29. Nervul motor ocular comun. 

Tot in figura de faţă să afiă reprezin- 

tat şi marele simpatic. El se vede 
de ambele laturi ale măduvel prin 

două şiruri de mătănii (ganglinele 

marelui simpatic). Se pote urmări 

forte lesne dacă descindem de la 

ganglionul cervical superior până 

la partea infericră a codei de cal, 

unde şirul din drepta să uneşte cu 
cel din stânga,



MĂDUVYA SPINĂREI 179 
  

până la a doua vertebră lombară, unde ea să termină în 
Mod conic. 

La foetus, măduva are 'o lungime mai mare ; în adevăr 
ea descinde până la baza coccisului. La copilul noi năs- 
cut, să scurteză puţin şi ajunge până la baza sacrului. 

La adult ea să scurtâză și mai mult şi să întinde, după 
cum am spus, până la a doa vertebră lombară. 

Acâstă scurtare a măduvei, provine din cauza, desvol- 
tării inegale între schelet şi ea; măduva desvoltându-se 
prea incet, iar cavitatea rachidienă relativ iute, rezultă 
că măduva spinări trebue să se ridice treptat în sus, prin 
extremitatea sa inferioră, de 6re-ce nu pote să cedeze 
prin partea sa superidră. 

Din această întindere sati tracţiune în sus, nervii rachi- 
dieni, mai cu s6mă cei de la partea inferidră, fiind apu- 
cați în cavitatea rachidiană, ne prezintă aspectul unui 
mănuchiu filamentos, cauză care a făcut să se dea părţi in- 
feridre a măduvei numele de câdă de cal sati cauda eguina. 

După Sappey, profesorul de Anatomie de la Fecultatea 
de Medicină din Paris, măduva spinării ar avea o greu- 
tate de două-zeci şi şapte de grame ; şi greutatea ei com: 
parată cu greutatea encefalului, ar fi de 150. Dacă unii 
anatomişti au găsit că măduva e mai grea sati mai UşGră 
de cât ne spune Sappey, cauza e că denşii au căntărito 
în condițiuni deosebite. Ast-fel unii aii căntărito împreună 
cu rădăcinile nervilor rachidieni. tăind'o tot de o dată 
ceva mai jos ; iar alţii, ai căntărit'o storcând'o prea mult 
de sângele pe care 7] conţinea. 

In cea-ce priveşte lungimea măduvei, Sappey “i dă în 
termen mediu 45 centim. 1). 

0 secţiune orizontală. — Dacă în poziţiune normală, pre- 
') Limita, superiră a măduvei este dată de coletul sati gâtul bulbului, 

gât care corespunde cu partea cea mai sugrumată care esistă între bulb 
şi măduvă, Pe schelet acest punct să găseşte la nivelul arcului anterior 
şi al atlasului .
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supunend că măduva este nealterată, vom face o secţiune 
orizontală a cavităţii rachidiene şi a măduvei conţiuute în 
ea, vom întâlni, plecând din afară înăuntru, următorea 
disposiţiune anatomo-topografică. 

I. O îmbrăcăminte os6să, fârte tare, care nu e alt-ceva 
de cât substanţa vertebri secţionate. 

II. Un strat de grăsime ce încongiură măduva şi în 
grosimea, careia, găsim o mulţime de vene. 

Acest strat; formâză, perna saii patul protector al mă- 
duvei. - 

III. Dura-mater rachidiană. 
IV. Foiţa parietală a Aracnoidei. 
V. Foiţa viscerală a Aracnoidei. 
VI. Liquidul Cefalo-rachidian. - 

„VII. Pia-mater, care îmbracă măduva, după cum pielea 
îmbracă, corpul. 

Diametrele măduvsi, umilăturile ei 
și filum terminale. Ligamentele măduvei. Sanţurile 

Și comisurile sei. 

Măduva este mult mai subţire de cât ne am putea în- 
- chipui înainte de a o vedea, raportându-ne la desvoltarea 

celor alte organe ale omului. 

Diametrul săi, în termen de mijloc, este de 10 mili- 
metri sai cel mult de 13, în părţile sale cele mai grâse. 

Ea e mai dezvoltată sati mai umflată în doă puncte 
ale întinderii sale şi acestea sunt: 

I. Partea inferidră a, regiunei cervicale, corespunzând 
cu vertebra a V-a a VI-a şi a VII cervicală. 

II. Partea inferidră, a regiunei dorsale către nivelul ver- 
tebrei a IX dorsală, 

Ea e mai umflată în aceste doă puncte din cauză că 
la nivelul lor iati naştere nervii brachial sus, şi nervii 
crurali jos (sai nervii estremităţilor superidre şi nervii 
estremităţilor inferidre.
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Figura acâsta reprezintă un fragment din mă. duva, spinări. La partea, sa supericră, fragmentul 
este imbrăcat de dura mater ;— mai jos dura ma- ter este despicată, şi trasă în lături, 

(Aci să vede numai faţa laterală a măduvei). 
1. În acestă circumferință să vede rădăcina an- 

teridră şi posteridră tăiate şi separate prin o des- părți -6re fibrâsă verticală. 
2. Rădăcina posteridră, uninâu-se înainte cu cea 

anteridră (6). 
3. Ligamentul dentelat sau dinţat, 
4. Rădăcina posteridră, tăiată, 
5. Rădăcina anteridră tăiată, 
6. Rădăcina anteridră unindn-se cu cea poste- 

ridră. 
- 

7. Un nerv rachidian mizt cu ganglionul său 
(partea mai umflată) îmbrăcati de prelungirea du. 
rei mater. 

Este de observat că aceşti ganglioni nervoși 
Sunt situaţi pe rădăcinile posteriGre just în pun- 
tul unde ele caută să se impreune cu rădăcinile 
anterire. Pe figura de față, aceşti ganglioni nu 
să văd tocmai clar, cu tâte că pe rădăcina poste- 
riâră (2) să desemnează puţin mai bine ca pe 
cele-l-alte,   

Umflătura, SuperiGră, din care iai nastere nervii bra- 
chiali, să numeşte umflătura cervicală sas brachială ; iar umilătura infericră, din care iati naştere nervii estre- 
mităţilor inferidre, să numeşte umflătura lombară sară crurală. 

Filum terminale, considerat mult timp ca un simplu liga- ment, constitue, — după seridse cercetări, —0 porțiune ner- 06să, o prelungire din măduva, spinării. | 
Acest filum terminale să întinde sai plâcă de la estre- mitatea inferidră a măduvei până la coccis şi e închis 

într'un ligament numit ligamentul coccigian. 
In filum terminale există un canal sati o cavitate, care 

nu e alt-ceva de cât prelungire a aceleia ce să găseşte 
în centrul măduvei.
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In pereţii lui filum terminale să află atât tubi nervoși 
cât şi celule nervose. 

Ligamentele măduvei. — Măduva, spinărei nu e lăsată liberă 
în canalul rachidian, ea este susținută şi întinsă prin li- 
gamente. Aceste ligamente ale măduvei sunt numerdse şi 
importante. 

După importanţa lor avem: ligamentele dintelate, liga- 
mentul coccigian, prelungirile sat tecile nevrilematice şi în 
fine, ligamentele anteridre şi ligamentele posteridre. 

Tote aceste ligamente sunt dependinţe ale piei-mater. 
Ligamentele dintelate să află, între rădăcinile ante-idre 

şi posteridre ale nervilor rachidiani, cu alte cuvinte să 
găsesc situate pe laturile măduvei. Ele să întind. de la 
partea superidră a măduvei, până la extremitatea sa in- 
feridră. S'ai numit dintelate, fiind-că prezintă pe mărgi- 
nile lor esterne nişte ridicături, dințături saii festone Fie- 
care ligament dintelat are o margine internă, aderentă, 
sai dependentă de pia-mater şi o margine esternă crestată 
sau dințată. Prin dinţăturile sau unghiurile lor, aceste li- 
gamente ridică foiţa viscerală a Arachnoidei spre a se 
insera pe fața internă a durei-mater. 

Concavităţile sat scobiturile ligamentelor dintelate (vezi 
fig. 2) eonrespund cu intervalele coprinse între diferitele 
părechi de nervi rachidieni; cu alte cuvinte, scobiturile 
ligamentelor dintelate privesc spre găurile de conjugaţiune, 
prin care es trunchii nervoşi rachidieni, — iar dinţăturile 
sai unghiurile corespund lamelelor vertebrale. 

Ar trebui din cele expuse, să găsim atâtea scobituri 
câte găuri de conjugaţiune esistă ; —cu tâte acestea, să în- 
tâmplă, câte o dată, să lipsâscă pe alocurea unele dinţă- 
turi şi prin urmare să avem mai puţine scobituri de cât 
găuri de conjugaţiune. 

Ligamentele nevrilematice. — Nervii rachidieni, cum ies din 
măduva spinărei, să îmbracă de pia-mater şi ajungând în
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nivelul găușilor de conjugaţiune, întălnesc dura-mater care 
unindu-se cu pia-mater, ese pe suprafaţa nervului afară, 
din canalul rachidien spre a constitui nevrilemul lor. 

Cămașa nevrului (nevrilemul) formată, mai ântăii de 
prelungirea membranei pia-mater, întărită în urmă, prin 
dura-mater, ia numire de ligament sait teacă nevrilematică. 

Ligamentul coccigien este o porţiune saii o dependință 
tot a piei-mater. El porneşte de la extremitatea inferidră 
a măduvei şi să întinde până la baza coccisului. In inte- 
riorul acestui ligament să află acel fir subţire de substanță 
nervosă, pe care lam numit filum-terminale. 

Când omul este în poziţiune verticală, acest ligament 
ţine măduva, în stare de întindere normală, îndată ce ne 
aplicăm înainte, el trage de măduvă Şi devine la rândul 
săii torte întins şi tare. Dacă ne incovoem îndărât el de- 
vine mai slab, mai puţin întins Şi prin urmare mai re- 
lacsat. Graţie acestui ligament, extremitatea inferioră a 
măduvei ocupă neîncetat centrul canalului vertebral şi al 
nervilor lombari. 

Ligamentele anterigre şi posteridre. 2 Aceste ligamente, 
nehotărâte la număr, depind ca şi cele precedente tot 
de pia-mater, să întind, — cele anteridre, de la faţa ante- 
TiOră a măduvei înainte spre dura-mater unde să înseră ; — 
cele posteridre iau naștere Ja partea posteridră a măduvei 
Şi să intind îndărăt până dai peste dura-mater, pe care 
să înseră la rândul lor. Graţie tutor aceste ligamente, 
măduva spinărei stă tot-d'auna în aceiasşi poziţiune. Ca 
ligamentele anteridre Şi posteridre să se potă insera pe 
faţa, internă a durei-mater, trebuesc fatalmente să ridice 
in sus foiţa viscerală a Arahnoidei. 

Sanţurile şi comisurile măduvei.— La măduva distingem două şanţuri importante : unul anterior şi median pe faţa, anteridră, altul posterior şi median pe fața posteridră,
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Aceste doă sanţuri să, întind de la extremitatea superidră 
până la cea inferidră a. măduvei. 

Şanţul anterior e mai puţin adânc de cât cel posterior 
şi să desface cu mai multă înlesnire. El ocupă |; din gro- 

simea măduvei. 

  
Fig. 36. big. 37, Fig. 38. 

Aceste trei figuri reprezintă faţa posteridră a măduvii spinărei în totă 

întinderea sa, despicată de pia-mater, şi tăiată în trei bucaţi. 

Fig. 36 e partea superi6ră a măduvei împreună cu fața posteridră a 

bulbului Incepând de sus în jos, adică dela No. 6,5, 3, 4pânăla No.i, 

vom avea lungimea, bulbului. 

Dacă sărim No. 7 şi descindem în jos, adică 8, 7, 2,1, 7la No. 4, avem 

umflătura cervicală sau brachială. 

„Fig. 37 reprezintă porțiunea de mijloc a măduvei, porţiunea situată între 

cele două umflături, una pe care am văzut-o în fig. 86.— alta pe care o vom 

vedea în fig. 38. 

Fig. 38. e partea inferidră a măduvei cu umflătura lombară sati crurală 

cea ce să vede forte bine.
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Şanţul posterior este mai profund şi mai ingust, —el 
ocupă aprope jumătate din grosimea măduvei. La unele 
animale, ia paseri în particular, şanţul posterior al mă- 
duvei sedilată în felul unui ventricul, în nivelu umflături 
lombare (ventriculul lombar). 

In fundul şanţului anterior găsim comisura albă sai am- 
teridră ; în fundul celui posterior găsim comisura cenuşie 
sau posteridră, 

Din existenţa acestor două şanţuri, rezultă că măduva 
este divizată în două jumătăţi : una dr6pta şi alta stângă. 
Aceste două jumătăţi sunt perfect simetrice şi egale, mai 
simetrice chiar de cât cele două emisfere ale creerului. 

Afară de aceste două şanţuri mediane, anterior şi pos- 
terior, măduva mai posedă şi alte şanţuri cari fiind aşe- 
zate pe laturile sale, să numesc şanţuri colaterale. 

Aceste şanţuri colaterale sunt date de înserţiunea ră- 
dăcinilor nervilor rachidieni. Pe linia, pe care să inseră 
rădăcinile rachidiene anteridre să nasce șanțul colateral 
anterior, și acolo unde să înseră rădăcinele rachidiene pos- 
teridre vom găsi șanțul colateral posterior. „Intre aceste 
două şanţuri, de o parte sai de alta a măduvei să, află 
cordonul lateral. 

Dacă vom considera p> fie-care număr luat pe aceste 3 îguri de o-daţă 
avem : 

1. 11... Şanţul median posterior al măduvel. 
2, 2 Şanţul intermediar posterior. 
Intre aceste doă sanţuri sa găseşte cordonul lui Goll sai cordonul in- 

termediar posterior. 
3. Piramida posteridră a bulbului aşezată pe traectul cordonului lui Goll. 
4. 4.4... Cordonul posterior, 
5. Extremitatea superiră a acestui cordon continuinduse-se în sus cu 

corpul restiform corespondent. (5): 

6. Tăierea pedonculului cerebelos inferior care la rândul lui să continuă 
în jos cu corpul restiform corespondent. 

7. 7... . Şanţul colateral posterior. 
8.8.8. “ Cordonul antero-lateral din drepta. Nu să pote vedea de cât 

o parte îngustă din ei, partea posteridră. 
9. Extremitatea infericră, conică, a măduvei spinărei. Diu vârful 9 în 

jos porneşte filum terminale.
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Dintre aceste două şanţuri colaterale, cel 
mai important este cel posterior, care face 
o linie absolut drâptă şi forte vizibilă, de 
la partea superidră până la cea inferidră a 
măduvei. Cel anterior, din contră, urmeză 
0 linie neregulată, din cauză că şi rădăci- 
nele rachidiene să inseră pe măduvă în mod 
neregulat. 

Dacă smulgem rădăcinile rachidiane de pe 
măduvă, în locul lor rămân, la şanţul co- 
lateral posterior, mulţime de găurele forte 
fine în interiorul cărora să observă nişte 

Acâstă figură, reprezintă faţa anţericră a măduvei 
desbrăcată de pia-mater. Tot pe acâstă figură să mai 
găsesc şi alte organe situate la partea superidră a mă- 
duvei ast- fel : 

1. Pedonculele cerebrale (faţa lor inferidră), 
2. Protuberanța anulară (faţa sa anteridră), 
3. Pedonculul cerebelos meâiă. 
4. Piramida drâptă anteridră a buibului, continuându- 

du-se în jos, până la extremitatea inferidră a, măduvei, 
cu cordonul anterior drept. Intre piramida drâptă si 
cordonul anterior drept pe deoparte, şi între piramida 
stânga şi cordonul anterior stâng pe de alta, esistă un 
şanţ, reprezantat pe figură prin o lungă dungă n6gră şi 
mediană. Acest şanţ să numeşte şanțul median anterior. 

5. Oliva bulbului. In afară de olivă să află o subţire 
bandă care pârtă numele de fasciculul lateral al bul: 

bului. In jos, acest fascicul să continuă cu cordonul 

lateral al măduvei, din care, fasciculul lateral este o 
porţiune. 

6. Extramitatea, superioră a cordonului lateral al mă- 

duvei. : 

7. Tot cordonul lateral al măduvei în nivelul umflă- 
turi cervicale. 

8. Tot cordonul lateral în nivelul umflături lombare. 

Este de observat că numai o parte din acest cordon 

lateral să, vede, adică partea anteridră. 
9. Chiasma nervilor optici. 

10. Tuber cinereum. 

1. Tuberculele mamilare. 

12. Bulbul şi fasciculul săii lateral.
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puncte negre ce fac ca, şanțul colateral posterior să se vadă 
fârte lămurit după smulgerea, rădăcinilor. 

Punctele negre ce să observă după smulgerea rădăci- 
nilor posteridre, sunt produse de substanţa cenuşie din 
cornele posteridre ale măduvei, fiind-că aceste cârne ajung 
mai aprâpe până la, suprafaţa măduvei. Reuniunea tutulor 
acestor puncte negre dă naştere unei linii fârte drepte, 
de Gre-ce şi rădăcinele posteridre să, înseră fârte regulat 
una, de desubtul celei-lalte. 

Şanţul colateral anterior ne este dat de inserţiunea, ră- 
dăcinelor anteridre ale nervilor rachidiani. EI este forte 
puţin vizibil şi neregulat, mai cu s6mă după ce am smuls 
rădăcinele rachidiene anteridre, în locul cărora rămâne o 
linie neregulată şi neînsemnată. Din acestă cauză, şanţul 
colateral anterior este forte puţin cunoscut. Mai observăm 
pe măduvă şi alte şanţuri; ast-fel pe faţa sa posteridră, 
intre şanțul median posterior şi şanţul colateral posterior 
(Vezi fig. 3) să vede vn alt şanţ, dar numai de la, partea 
superidră a măduvei dorsale în sus, numit sanțul inter- 
mediar posterior. Acest din urmă, şanţ este important prin 
acea, că el delimiteză în afară cordonul lui Goll. 

In fine mai avem de menţionat un alt şanţ, acasta, însă 
trebue să ni'l Inchipuim, de Gre-ce nu să pât= vedea pe 
măduvă. El ar corespunde unei linii ce ar pleca de la 
partea anteridră a cornului anterior şi S'ar duce la par- 
tea, antero-internă a şanţului median anterior. Punctul 
unde linia întălnesce şanțul median, este locul pe unde 
trebue să ne închipuim că trece șanțul ce ne ocupă. 

Spaţiul coprins între acâstă linie fictivă şi şanţul me- 
dian anterior, este ocupat de un cordon pe care profeso- 
rul Charcot îl numesce cordonul lui Tiârk Acest cordon 
este forte important din punctul de vedere patologic, de 
aceea am găsit necesar să-i precizăm situaţiunea.
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Cordonele măduvei. Paralismul lcr. Comisura 

| albă sat anteridră. 

  

Generalităţi. — Din numersele şanţuri ce văzurăm pe 
suprafața măduvei, vor rezulta mai multe col6ne ner- 
vâse longitudinale, despărțite de şanţuri. 

Aceste col6ne de susbstanță albă sunt cunoscute sub 
numele de Cordone, 

Să începem cu fața antericră (Vezi figurile 3, 4, 5). 
Deosebim ântăiă, un cordon coprins între şanţul median 

anterior şi şanţul . olateral anterior, acesta este cordonul 
anterior al măduvei. Văzurăm tot de o dată că la partea 
internă a acestui cordon să află un altul impus de pato- 
logie numit cordonul ini Tirk. 

Intre şanţul colateral anterior şi șanțul colateral poste- 
rior găsim cordonul lateral. Vom vedea mai târzii, că în 
acest cordon trebue să distingem alte trei fascicule saii 
cordâne mai subţiri. 

Intre şanţul colateral posterior şi şanţul intermediar 
posterior, să găseşte cordonul zonei radiculare sati cordo- 
nui lui Burdach. 

In îlne între șanțul intermediar posteaior şi șanțul me- 
dian posterior, să află cordonul lui Goll sau cordonul cu- 
neiform. 

Cordonul anterior şi cel lateral fiind fârte imperiect 
despărțiți de şanţul colateral anterior, —afară de acesta, — 
faptul fisiologic că aceste două cordâne să asemănă în 
funcțiuni, a făcut ca ele să fie reunite întrun Singur cor- 
don, numit cordonul antero lateral. Acesta este denomi- 
naţiuneâ lor. cea, mai întrebuințată atât în patologie cât 
şi în fiziologie. 

Cord6nele măduvei sunt paralele unul cu altul ca Şi 
sanţurile care le separă. Acest paralelism nu înceteză, de 
la extremitatea superidră până la cea inferidră a măduvei.
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Cu tâte acestea, cordânele anteridre să încruciseză, între 
ele prin fibrele lor profunde şi mediane. 

Acestă încrucișare ca să potă fi văzută, trebue să des- 
facem şanţul median anterior şi să privim în fundul săă. 
În adevăr fundul acestui şanţ, de la extremitatea supe: 
Tidră până la cea inferidră a măduvei, este format de fi- 
brele încrucişate ale cordonelor anteridre, — cu alte cuvinte: 
acest fund este constituit din substanţă albă. E portă nu- 
mele de comisura, albă saii de comiswra anieridră spre deo- 
sebire de comisura, cenuşie sau posteridră pe care 0 găsim 
în fundul şanţului median posterior. 

Substanța cenușie a măduvei, forma el. 
C6rnele măduvei, Sghiaburile. Substanța gelati- 

nOsă. Canalul central al măduvei. 

Generalităţi. — Substanţa cenușie a măduvei este îmbră- 
cată de cea albă. Ea are forma unui X, — după alţii s'a 
comparat cu două cornuri sai semilune ; în fine alţii o 
compară cu un H. Mi se pare, că cea mai nemerită com- 
paraţiune, este cu două cornuri mai umflate la extremităţile 
lor anteridre, reunită, prin partea lor convexă, prin aju- 
torul unei punți de substanţă cenușie. (Vezi fig. 40). 
Tm centrul acestei punți, care pune în comunicaţiune 
jumătatea drâptă cu jumătatatea stângă a, măduvei, să, 
află un canal, canalul central al măduvei (7) saii canalul 
ependimal. | 

Cele două părți mai umflate de la partea, anteridră a 
substanței cenușii, să numesc cârnele anteridre. Cele-l'alte 
două porţiuni, mai subţiate, aflate înapoi de puntea ce- 
nuşie si numesc cârnele posteridre. 

Din cârnele anteridre pornesc sau iaii naştere rădăcinele 
rachidiene anteridre (11. 11. 11.). In e6rnele posteridre vin 
de se termină rădăcinele rachidiene posteridre. (13).
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Prin urmare, la Substanța cenuşie a măduvei, găsim 
patru extremităţi sai corne j— aceste patru corne parcurg 
măduva fără întrerupere de la extremitatea sa superidră 
până la cea inferidră. De aci rezultă că cele patru. cor- 
nuri vor produce în măduvă patru colone de substanță ce- 
nuşie, reunite saii legate tot prin substanţă cenuşie. Aceste 

  

Fig. 40 

Acâstă figwă, luată după Stilling, reprezintă o tăiere transversală a măduvei la nivelul părechii a cincea de nervi cervicali, Col6rea negră reprezintă cordânele măduvei, Col6rea alburie reprezintă substanța cenuşie, centrală, a măduvei, 
31. Şanţul median anterior. 
1]. 1. 11. Rădăcinile anteridre ale nervilor rachidieni, născând din cor- nul anterior: 
10. 9. 10. Grup de celule motrice multipolare diseminate în cornul anterior, 8. 12. Substanta de celule sensitive a cornului posterior. 18. Rădăcinile posteridre ale nervilor spinali, născând din partea umflată sau gelatin6să a cornului posterior. 
T6tă marginea rotundă numerotată cu numerele de mai sus (31, 11, 11, 11, 10, 9, 10, 8, 12,1) pâno la rădăcina postericră (13) reprezintă cordonul antero-lateral al măduvei. 
12. Şanţul median posterior, mai adânc de cât cel anterior, şi mai în- gust in acelaşi timp. 
Distanţa âintre 42 până la 2 sat mai bine până 18 râprezintă cordonul posterior (faţa lui posteridră). 

„6. Comisura cenuşie sai posterisră, 
5. Comisura albă saii anteridră situată în fundul șanțului median anterior, 7. Tăierea canalului central a] măduvei,
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„patru col6ne însă, sunt ast-fel legate, în cât dau naștere la patru sghiaburi, care tote privesc în afară: două sunt laterale. unul anterior şi altul posterior. Aceste ș&hiaburi sunt ocupate de substanță albă sati de cordonele măduvei. 
Şghiabul anterior priveşte înainte, el este aşezat între cOrnele anteridre. In acest Ş&hiab. să află cordonele ante- ridre. $ghiabul posterior priveşte îndărăt; este aşezat între cornele posteridre ; în el să află cordonele posteridre. Şghiaburile laterale privesc în lături unul în drâpta, altul în stânga. Ambele sunt aşezate între cornul anterior şi cornul posterior. Pe figura, 40 şghiaburile laterale sunt forte puţin pronunţate. In ele să află situate cordânele la- terale ale măduvei. 
La partea posteridră a măduvei, în nivelul inserțiunii rădăcinilor posteridre, adică în șanțul colateral posterior, să află o substanţă deosebită, cunoscută sub numele de substanța gelatindsa a lui Rolando. 
Ea să află dispusă în forma de U sai V şi acoperă, în tocmai ca o căciulă, extremitatea cornelor posteridre. Substanţei lui Rolando “i să contestă dreptul de a fi O substanță nervâsă, pentru că nu să ştie încă pozitiv dacă, rarele celule ce să găsesc în ea sunt celule nervâse 

sau nu. 

„Ea e constituită mai mult din un ţesut conjunctiv pro- priu, numit nevroglie de unii autori, în care însă ar exista în mare cantitate materie amorfă şi mielocite (sai celule d'ale nevroglii). 
Un alt caracter negativ al substanţei gelatin6se, care o face să se deosebescă, şi mai mult de Substanţa cenuşie a măduvei este, că ea nu posedă de loc fibre nervose. 

Canalul central al măduvei. — Acest canal să află aşezat, în partea mediană, adică în comisura cenușie. El este în- soţit în t6tă lungimea sa de două vene, una în drepta lui şi alta în stânga şi să întinde de la ciocul lui calamus
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scriptorius şi până la extremitatea inferidră a măduvei 
unde, câte odată, să întrerupe puţin şi să deschide în şan- 
ţul median posterior pentru a reapărea, din noi în filum 
terminale, pe care apoi, “1 parcură in tâtă întinderea, sa. 

Trei straturi concentrice intră. în constituţiunea păretelui 
acestui canal: cel mai intern este compus din celule epi- 
teliale cilindrice, având pe baza lor cili vibratili ce plutesc 
în interiorul canalului ; cel mijlociii este format din ma- 
terie amorfă granul6să derivată din nevroglie !); în fine 
al treilea saii cel exterior are în constituţiunea sa. fila. 
mente forte subţiri conjonctivale încrucişindu-se în tote 
direcţiunile. Acest strat este mult mai gros de cât prece- 
dentul şi să numeşte ependym. Stiling însă 1 numeşte 
stratul gelantinos central. | 

In canalul central al măduvei să găseşte un licuid trans- 
parent al cărui rol ar fi de. a ţine depărtaţi păreţi cana- 
lului. Acest canal să pote întâmpla însă să fie astupat în 
unele porţiuni a le întinderii sale. Ast-fel să întâmple de 
să observă, mai adesea ori, în regiunea cervicală. 

") In acest strat să înfig prin vârful lor ascutit celule cilindrice din stra- 
tul intern. ”
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COMPLECTAREA STUDIULUI SUBSTANȚEI ALBE 

Substanţa albă: Fibre scurte 
și fibre lungi. Nevroglia. Cordonu] anterior. Cordonul lateral. Corâonul posterior. Constituţiunea comisurei albe sau anteridre. Rădăcinile nervilor rachidieni 

Rădăcinile marelui simpatic. 

Substanţa albă a măduvei încunjură, pe cea cenuşie. Ea 
este constituită, ca în tote părţile unde există substanţă, 
albă, din fibre sat tubi nervosi şi din nevroglie. 'Tubii ner- voşi sunt reduşi în măduvă, ca, Şi în cel-l-alţi centri ner- Voși, numai la cilindrul azil şi la îielină, — teaca, luă Schwann 
lipsindu-le cu desăvirşire. 

Origina tubilor nervoşi. — 'Tubii nervoși, cari constituese 
substanță albă sai cordnele măduvei, pornesc în general 
de la partea, inferidră a măduvei şi anume din celulele 
substanţei cenușii, se ridică în sus şi se termină la di- 
ferite înălţimi, tot în Substanţa cenuşie ; acestea sunt 
fibrele întrinsece, comisurale sasi scurte, 

Figura schematică representănd tăierea, 
măduvei în nivelul primei părechi de nervi 
rachidieni (regiunea cervicală), 

1. 2. Cordânele anteridre. 
3. Comisura albă, fibrele decusate. 
4. Cornul anterior stâng. 
5. 6. Cordânele laterale. 
7. 12. Corgnele posteridre. 
3. Cornul posterior stăng. 
15. 13. Rădăcinele rachidiene posteridre. 
9. 11. Rădăcinele rachidiene anteridre. Fig. 41. 10. Şanţul median anterior. 14. Şantul median posterior. 

Ac6stă figură este luată dupe Mathias Duval (Nouveau Dictionnaire de medecine st de chirurgie T. XXIII article nerfs).   13
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Un alt ordin e tubi nervoşi trec mai sus de partea supericră a măduvei, spre a se duce să se termine tot în substanţa, cenuşie, însă in centrele situate d'asupra mă- duvei, —în bulb, cerebel şi creer. Acest al doilea ordin de tubi nervoși, cu .un traiect forte întins, pârtă numele de fibre extrinsece sasi lungi. 
Ele servesc a pune în legătură diferite. strate ale mă- duvei spinărei cu diversele grupe de celule, în care ele se termină. | | | | 
Dimensiunile fibrelor sai tubilor nervoşi variază între 

Sp până la.15 ți Şi— cestiune forte importantă, —ei pasi Mici 0 conexiune sasi continuitate, cu fibrele sai tubii ner- 
voşi, cari compun rădăcinele nervilor rachidieni. 

In fine, fibrele nervâse din măduvă sunt dispuse în formă, de fascicule, unele mai gr6se, altele mai subţiri, se- __parate prin trabeculele sai despărţiturile unei Substanțe de natură conjonctivală, de care vom vorbi. 

Nevroglia. -- Am dis că afară de tubii nervoși, în sub- stanţa albă a măduvei mai intră un alt element, pe care Virchow Pa numit Nevroglie. 
Acestă din urmă Substanţa nu e de cât un fesui. con- Junctiv veticular. 
Tesutul nevrogliei porneşce de pe fața internă a piei- 

mater şi se dirige către partea centrală a măduvei, adică către canalul ependimar, formând ast-fel nişte trabecule seu despărțituri, cari prin întâlnirea, lor reciprocă daii nascere unor piramide generalmente triangulare, dirigiate cu baza la periferie şi cu verful spre centru. 
In interiorul acestor despărţituri, mai mult sai mai puţin regulate, să găsesc grupaţi tubii nervoşi, cari con- stituesc substanţa, albă. 
Despărţiturele nevrogliei, cari se întind de la suprafaţa măduvei la centrul ei, pârtă numele de despărţituri de primul ordin. —ne câţ timp acele cari ai întinderea mai
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mică, se numesc despărțiluri de al doilea, de al treilea 
ordin ete... | " 

Aceste din urmă, despărţituri se deslipesc de pe cele de 

  
Fig. 42. 

Ac stă figură schematică reprezintă jumătatea. drâptă a măduvei şi e „destinată, a face să se înțel6gă mai bine despărțiturile, trabeculele sa prelungirile nevrogliei, 
3.1.1.1... Pia mater dănd de pe faţa, sa internă despărțiturile de primul ordin. Din acestea pornesc altele mai subţiri de al qoilea ordin ste, În interiorul acestor despărţituri, cari iai mai mult sai mai puţin forma, triangulară, se văd tubi nervoși cari compun cordoanele măduvei, 2) Cornul anterior. 

3) Cornul posterior. 
Acâstă figură, imprumutată anpă Fort, ar fi putut să fie și mai com- plectă, dacă ar f tepresentat prelungirile nevrolgiei şi în interiorul sub.- stanţei cenușii.
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primul ordin, cele de ordinul al treilea se deslipesc de pe 
cele de ordinul al doilea şi aşa mal la vale. 

Tote aceste despărţituri sunt constituite din fibrile de ţesut 
conjunctiv, din fibre elastice, din substamţii amorfă, şi din celule. 

Fibrilele de ţesut conjunctiv Şi fibrele elastice sunt mult 
mai delicate de cât acelea pe cari le găsim în cele alte 
părți ale organismului. 

Substanţa amorfă, jâcă aci rolul de ciment interpus 
între numeroșii tubi ai substanţei albe. Celulele pârtă, 
numele de celule păiagen, fiind-că ai fost comparate de 
Jarkowitz cu un păiagen. Acâstă asemănare însă este mai 
mult aparentă, căci Ranvier făcând o injecţiune inter- 
stiţială de acid osmic 1 la 300 şi observând aceste celule 
la o mărime forte pronunţată, a găsit că prelungirile din 
jurul celulei, ce seamănă cu picioarele unui păiagen, nu 
eraii proprii acestor celule, ci erai nişte fascicule de fi- 
brile conjunctivale, ce se încrucişaii de desubtul celulei. 

Să, ne întorcem din noi la trabeculele nevrogliei, în con- 
stituţiuuea căreia intră elementele mai sus descrise, şi să 
le urmărim în mersul lor cătră centrul măduvei. | 

Aceste prelungiri odată deslipite de pe faţa internă a 
piei-mater, se dirig6ză în mod concentric cătră canalul 
ependimar. Însă, cu cât se apropie de centru, cu atât; aceste 
despărţituri devin mai fin şi mai delicate, aşa că, ajunse 
în substanţa cenuşie, ele constituesc un adevărat, burete 
în găurile căruia, se află grămădite celulele nervâse. Des- 
părţiturile acestea se continuă nu numai cu pia-mater, 
dar şi cu țesutul conjunctiv perivascular din interiorul 
măduvei, precum şi cu țesutul conjunctiv care serveşce 
de bază epiteliului ependimar. In fine este de observat; că, 
trabeculele nevrogliei, în substanţa cenuşie, nu mai po- 
sedă, fibrile conjonctivale elastice, aşa în cât ele rămân 
constituite din o materie amorfă, mai mult sai mai pu- 
ţin granulosă, şi din câte-va celule, pe care Robin le nu- 
meşte mielocite.
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Cordonul anterior. 

Cord6nele anterire. unul în drâpta şi altul în stânga, 
șanțului median anterior, se compun din tubi nervoși, 
scurți în partea lor externă (fibre întrinsece) Şi lungi în 
partea lor internă (fibre ezirinsece, cordonu, lui 'Tirk). Aceste 
din urmă nasc din diferite strate ale substanţei cenuşii, 
pentru a se ridica, în sus către ganglionii cerebrali, după 
ce au trecut mai ântăi prin bulb şi protuberanţă. 

Un caracter fârte important al fibrelor, cari compun 
cord6nele anteridre, este că cele cari se apropie de şanțul 
median, se încruciş6ză neîncetat de jos în sus, şi daii 
nascere cu chipul acesta comisurei albe sati anteridre. De 
aci rezultă, că cea mai mare parte a fibrelor cari compun 
cordonul din stânga, iati origina lor din cornul anterior 
drept şi vice-versa, cea mai mare parte a fibrelor cari 
constituesc cordonul din drâpta, işi iaii nascerea lor din 
cornul anterior stâng. 

La partea internă a, fie-cărui cordon anterior găsim câte 
un fascicul, forte important din punct de vedere patologic, 
pe care Charcot îl numesce fasciculul lui Tiirck, fascicul 
cunoscut încă sub numele de fasciculul piramidal direct, — 
fiind-că, conţine fibrele piramidei care nu sai încrucişat, 
în nivelul gâtului bulbului. 

Fibrele cari compun acest fascicul se întina de la pi- 
ramidele anteridre ale bulbului până la diferite înălţimi 
ale cornelor anteridre ale măduvei. Ele încercă, când sunt 
alterate, degeneraţiunea, descedentă, fiind-că centrul lor trofie 
se găsesce lu partea superidră. Funcțiunea, lor este de a 
conduce ordinele de la creer spre periferie, cu alte cuvinte 
sunt centrifugale. 

Origina reală. a fibrelor cari compun aceste fascicule, 
după, cum vom vedea, este mult mai ridicată de cât ni- 
velul piramidelor anteridre a bulbului. Spre a delimita pe 
măduvă grosimea acestor fascicule ale lui Turek, n'avem
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de cât să tragem o linie închipuită, care ar pleca de la 

partea antero-internă a cornului antorior şi ar merge până 

la partea anteridră a şanţului median anterior. In fine, 

tubii nervoși saii fibrele nervâse din cordonele anteridre, 
au o grosime destul de însemnată, de 6re-ce diametrul 

lor, în fasciculul lui 'Tirek mai cu s6mă, este de 10 u, 

până la 15 p. 

Porțiunea. esternă, a cordonului anterior saii cordonul 
anterior propriu zis, se corapune din fibre comisurale scurte, 

ce servesc a pune în comunicaţiune celulele motrice sati 

kinesodice din diferitele strate ale substanței cenuşii a 
măduvei. Puncţiunea, lor este centrifugală şi degenerescenţa, 

  

Acestă figură reprezintă o tăiere a măduvei spinărei, după Charcot (Des- 
ocalisațtions spinales). 

1) Cordânele sati fasciculele lui 'Tiirk (la partea anteridră). 
2) Cornul anterior stâng. 

3) Zona radiculară anteridră şi. cordonul anterior. 
4) Cordonul lateral stâng. 

5) Cornul posterior stăng. 

6) Zona radiculară pos eridră şi cordonul lui Burdach. 

7) Cordânele lui Goll. | 
Intre cordânele lui Goll şi fasciculele lui Târk se află comisura albă şi 

'cea 'cenuşie.
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pe care o încercă când sunt alterate, este descendenta Şi 
forte limitată. | 

Cordonul lateral. 

Cordânele laterale, unul în drepta şi altul în stânga, 
sunt situate în intervalul cuprins între rădăcinele rachi- 
diene anteridre şi cele posteridre. 

Aceste cordâne iai naştere tot din celulele cârnelor 
anteridre, se ridică în sus fără a se încrucişa până ajung 
în nivelul bulbului. Aci fie-care cordon se desparte în două 
fascicule: unul se îndrepteză în lăuntru şi se încrucişeză, 
cu cel din lătura opusă, iar cel-l-alt fascicul se urcă drept 
în Sus spre protuberanță, continuând ast- fel direetiunea, ver- 
-ticală a cordonului lateral. 

In acest cordon lateral găsim tubi nervoși cu trei di- 
mensiuni : mari, medii şi mici. Cu cât ne apropiem de 
partea profundă, cu atât tubii sunt mai puţin voluminoşi, 
şi din contra spre periferie ei sunt mai desvoltaţi, dia- 
metrul lor este mai mare. 

Fie-care cordon lateral are de deosebit trei porțiuni: 
1) Cordonul lateral propriii dis sati pariea anteridră a 

cordonului lateral. 

2) Fasciculul piramidal încrucişat sai, parea posteridră 
a cordonului lateral. 

3) Fasciculul cerebelos direct a lui Pleschig sai, partea 
externă şi posteridră a cordonului lateral. 

Să, le considerăm pe fie-care în parte. 
1) Cordonul lateral propriii dis este format din fibre 

scurte, comisurale, ca şi partea, externă a cordonului an- 
terior. Aceste fibre servesc a pune în comunicaţiune celu- 
lele motrice din diteritele strate ale măduvei, cuvent pen- 
tru care sai numit fibre comisurale. 

2) Fusciculul piramidal încrucişat este compus din fibre 
lungi. Ele 'şi iai origina lor din jumătatea opusă a cree-
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rului şi adică din celulele piramidale ale substanţei ce- 
„nuşii ale circumvoluţiunilor, regiunea, Rolandică, — descind 
prin regiunea de mijloc a capsulei interne, apoi prin pira:- 
midele anteridre ale bulbului și se termină în celule mo- 
trice sai kinesodice din cârnele anteridre. 

Fibrele cari compun acest; fascicul, ai funcţiune centri- 
fugală şi încercară, când centrul lor trofic este alterat, 
degenerescența, descendentă. 

3) Fasciculul cerebelos direct al li Flechsig este compus 
din un mănunchiii subţire de fibre nervose, cari iaii naş- 

  

Fig. 44. 

Acestă figură luată tot după Charcot, pe care şi densul a împromutat'o 
"după Flechsig. 

1) Fasciculul drept a lui Tiirek sai fasciculul piramidal direct, 
2) Cordonul lateral proprii gis sau partea anteridră a cordonului lateral, 
3) Fasciculul cerebelos direct al lui Flechsig, sau partea externă Şi pos- 

teridră a cordonului lateral. 

4) Fasciculul piramidal încrucişat sati partea posteridră a cordonului 
lateral. 

5) Cordonul zonei radiculare posteridre sai cordonul lu: Burdach. 
6) Fasciculul sai cordonul lui Goll.
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cere din partea superidră a măduvei dorsale, — se urcă 
regulat în sus şi în afară, pentru a se termina în corpii 
restiformi. După unii autori însă, acest mănunchiii sar urca 
până în cerebel prin pedonculele sale inferidre. Funcţiu- 
nea lor e centripetală, iar degenerescența, e ascendenta, fiina- 
că centrul lor trofic este aşezat la partea inferidră. 

Cordonul posterior. 

Cord6nele posteridre, unul în drepta şi altul în stânga 
șanțului median posterior, sunt; 'cuprinse între acest şanţ 
şi între rădăcinele rachidiene posteridre. In aceste cor- 
done, tubii nervoşi se deosebesc de toți cei-l-alţi, prin acea 
că sunt mai delicaţi, mai fini, mai cu s6mă în nivelul 
cordonului lui Goll, şi în plus conţin o mai mare canti- 
tate de nevroglie. | 

În cordonul posterior distingem două porţiuni: una ex- 
ternă, numită cordonul lui Burdach, sati cordonul zonei ra- 
diculare a, rădăcinilor Posteridre— şi alta internă, numită 
cordonul lui Goll. 

Cordonul lui Burdach este format din fibre scurte, co- 
misurale şi servesc a uni diferitele strate de substanţă 
cenușie în nivelul cârnelor posteridre ; funcțiunea lor e cen- 
tripetală şi degenerescenţa, ascendentă, pe care o încercă 
când sunt alterate, e forte limitată. 

Fibrele cordonului lui Burdach ar mai servi ca să un6scă 
fibrele din rădăcinele rachidiene posteridre cu celulele din 
substanţa cenuşie. 

Cordonul lui Goll!) este constituit din fibre centripetale 
lungi, având centrul lor trofic în Substanţă cenuşie a mă- 
duvei spinărei, sau chiar în ganglionii ce se află aşezaţi 
pe rădăcinele rachidiene posteridre. Elle se continuă 
în sus cu piramidele posteridre ale bulbului şi în cazul 

  

1) Cordonul. lui Goll mai este descris sub numele următâre: Cordonu subțire, cordonul cuneiform, funiculus gracilis al lui Burdach.
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când sunt alterate, degenerâză de jos în sus (degenerescenţa 
ascedentă). Când aceste cordâne sunt atinse în mod isolat 
de sclerosa sistematică, atunci pacientu încercă un senti- 
ment de greutate şi turburare în statiune. Ast-fel este spre 
exemplu tendinţa la retropulsiune s6i la, propulsiune ,— 
turburările însă din partea sensibilităţi sunt forte slabe. 

În privinţa desvoltărei fibrelor nervose, cari compun 
cordonele măduvei, am putea să adăogăm că fibrele co- 

- misurale scurte sai intrinsece apar cele d'intăii. Fibrele 
lungi saii extrinsece se desvoltă după precedentele, şi este 
de observat că ele descresc la număr, cu cât, descind spre 
cârnele măduvei. In fine, dintre fibrele extrinsece, fasci- 
cule piramidale incrucişate şi directe se desvoltă cele mai 
de pe urmă. 

După cele ce am spus până acum, în privința fibrelor 
ce compun cord6nele măduvei, am putea să formăm ta- 
bloul următor: 

Fibre scurte 
(întrînsece) 

Fibre lungi | 
(extrinsece) 

Cordonul lui Burdach. 

Partea anteridră a cordonului lateral. 
Partea externă a cordonului anterior, 

Centripetale | Cordonul lui Gol! 
(fegonerescenta) Fascicolul cerebelos direct 

ascendentă al lui Flechsig 

Fasiculul piramidal direct 

Centrifugale sau cordonul lui Tiărek 
(Aegenerescența) 

descendentă, Fasciculil piramidal 

incrucisat 

Sunt autori, ast-fel este de exemplu Schifi, cari susţin, 
că, ar exista 2m fascicul de fibre în cordânele posteridre, 
deoscbit de fibrele pe care le am văzut. Acest fascicul ar 
fi constituit din fibre, ce ar veni da dreptul de la peri- 
feria corpului, ar străbate măduva spinărei prin cordonele 
posteridre, fără a se pune în relațiune cu celulele din c6r- 
nele posteridre, — şi în fine s'ar urca, în creeri, unde se
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termină. După Schiff acest fascicul ar fi destinat numai 
pentru, transmisiunea directă a impresiunilor tactile. 

Împresiunile durerdse sunt rezervate pentru a fi trans- 
mise centrului cerebral prin fibrele radiculare posteridre. 
Aceste din urmă fibre aduc impresiunile durerose de la 
periferie până la celulele din csrnele posteridre, unde ele 
se termină, de aci apoi sensaţiunile se urcă treptat, prin 
“mijlocirea prelungirilor ascendente ale celulelor din aceste 
corne. 

Constituţiunea comisurei albe saii anteriâre. — Comisura, 
albă se află situată în fundul şanţului median anterior. 

Ea e constituită din două feluri de fibre nerv6se, unele 
iransversale şi altele oblice. Fibrele transversale se mai nu- 
mesc şi comisurale şi se întind în mod orizontal de la 
cornul anterior drept la cel stâng. Ele servesc pentru a 
pune în comunicaţie directă şi imediată, mai cu s6mă ce- 
lulele de la baza cârnelor anteridre. | 

Fibrele oblice iaii naşcere de pe faţa internă a, cârnelor 
anteridre, însă cele din drâpta-trec în stânga şi se ridică 
în sus pe cordonul anterior din acestă latură, pe când 
cele din stânga trec în latura, opusă, pentru a se continua 
pe cordonul anterior din drepta. Cu alte cuvinte, acestă 
încrucișare se face cu fibrele nervose cele mai interne ale 
cordânelor anteridre. Comisura albă, prin faţa sa poste- 
TiGră, se lipesce de comisura cenuşie, iar prin părţile sale 
laterale, după cele ce vădurăm, se perde în cordânele şi 
în cornele anteridre. 

In fine, comisura albă este mai subţire de cât cea, ce- 
nuşie numai în regiunea dorsală şi lombară, pa când în 
cea, cervicală se observă, contrariul. 
„Cu acâstă ocaziune trebue să adaog, că Schroeder van 

der Kolk admite o încrucișare parţială şi în fibrele sen- 
sitive ale cordânelor posteridre. Plecând din acest punct 
de vedere, drept sai nu, ar trebui să admitem că impre-
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siunile sensitive pot să, urmeze, în ascensiunea lor către 
creer, atât un drum direct cât şi încrucişat, după cum se 
admite pentru incitaţiunile voluntare, cari pornesc din en- 
cefal şi cari de asemenea se pot face atât pe o cale di- 
rectă câi şi încrucişată. Pentru aceste din urmă faptul 
este invederat, de dre-ce încrucişarea corânelor anteridre 
din nivelul comisurei albe, este netăgăduită. 

Rădăcinele nervilor rachidieni. 

In substanţa albă, afară de fibrele nervâse longitudinale, 
ce constituesc cordânele proprii dise, afară de fibrele trans- 
versale şi oblice ale comisurei albe, —mai sunt un fel de 
fibre, datorite rădăcinilor rachidiene anterigre şi posteridre. 

Rădăcinile rachidiene anteriore, pătrund în şanţul coprins 
intre cordonul anterior şi cel lateral, străbat acest şanţ 
din afară în lăuntru, se dirig către cornul anterior, şi 
ajunse în apropiere de el, iai o direcţiune ascendentă, se 
incovoaie apoi din noii spre cornul anterior şi în fine pă- 
ivund în substanţa acestui corn, spre a se pune în rela- 
ţiune cu celulele motrice. Intrarea rădăcinelor anteridre 
în cornul anterior se face prin trei fascicule de fibre: 

Un mănunchiu intern şi anterior, unul extern şi anterior 
şi altul extern şi posterior. 

Volumul tubilor nervoși, cari compun rădăcinile ante- 
riGre este destul de mare, de Gre-ce ei ai un diametru 
care variază între 10» până la 15. 

Rădăcinile rachidiene posteridre, după, ce ati părăsit gan- 
glionul lor caracteristic (ganglionul rachidian), înainteză 
prin şanţul colateral posterior până la cornul corespondent. 
Inainte insă de a pătrunde în cornul posterior, întâlnesc 
Substanţa gelatinsă a lui Rolando, pe care caută să o 
străbată pentru a putea ajunge la acest corn. 

Cu tote acestea numai un mănunchiu de fibre, numit 
grupul radicular extern, trece prin substanţa gelatin6să,
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iar vestul, — grupul radicular intern —, ia o direcţiune mai 
spre linia mediană şi trece între substanța, gelatin6să care 

Acâsta este o figură 
schematică pentru a ex- 
plica drumul rădăcinilor 
rachidiene. Incepând de 
la partea anteridră avem: 

9) Cordonul anterior. 
5) Cordonul lui Tiirek. 
Linia punctată dintre 8 

ŞI 9 este acea linie în- 
chipuilă care serveşce 
a delimita, cordonul lui 
Tirek. Ea pornescesce de 
la partea antero-internă a 
cornului anterior şi merge 
la, partea anteridră a san- 
țului median anterior. 

5) Rădăcinilerachidiene. * 
anteridre străbătând cor- 
donul lateral, pentru a a- 
junge la celule motrice 
din cornul anterior. Aci 
se văd cele trei grupe de 
celule din cornul anterior. 

11) Cordonul lateral. 
4) Trunchiul unui nerv 

rachidian, născut din uni- 
rea rădăcinilor anteridre 
şi posteridre. 

3) Ganglionul rachigian 
caracteristic alrădăcinilor 
posteridre. 

2) Rădăcinile posteridre. 
6) Fibrele radiculare ex-. 

terne. 

7) Fibrele radiculare in. Fig. 45. terme mergănă pe fața internă a cornului posterior, spre grupul de celulele aşedai la gâtul acestui corn, grup numit colâna lui Clarke, 
Numerul 7 este aşezat pe locul ce'l ocupă cordonul lui Burdach. 10) Cordonul lui Goll. 
La partea anteridră, a cordânelor lui Goll se vede comisura cenuşie. In acestă comisură observăm trei orificii, cel median este al canalului, ependimar, cele laterale reprezintă orificiele celor două vene, cari însoțesc acest canal. 
Inaintea comisurei cenușii se văd nişte fibre arcuate încrucişându-se ; ele reprezintă coinisura albă, 
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remâne în afară, și cordonul posterior, remas în năuntru 
de acest grup. 

Grupul fibrelor radiculare externe, după ce a pătruns 
în Substanţa lui Rolando, se dirige înainte, merge cât-va 
intre cordonul posterior şi între substanţa, cenuşie, (unele 
din ele se ridică iar altele descind, și după un traiect de 
câte-va milimetre, se încovoe şi pătrund în cornul poste- 
rior. Sunt fibre însă cari pătrund d'a dreptul în celulele 
din cornul posterior, fără a, descinde sait a se urca, şi fără, 
a mai prezenta încurbaţiunea pe care o încârcă, majoritatea, 
fibrelor ce compun acest grup extern. Grupul fibrelor ra- 
diculare interne, mult mai numerâse de cât cele externe, 
pătrund intre substanţa gelatin6să a lui Rolando şi între 
cordonul posterior, iati o direcţiune oblică de dinapoi îna- 
inte, încrucişeză, cordonul posterior şi după un scurt traect, 
devin longitudinale, adică, paralele cu cordonul. Direcţiunea, 
lor însă se schimbă din nou, pentru că nu întârgiază a 
se încovoia, spre a veni să se termine în nivelul colonej 
lui Clarke, 

Rădăcinile rachidiene anterire şi posteridre ale nervi- 
lor spinali, nu se termină dară de a dreptul în cornele 
anteridre şi posteridre, după cum am fi putut crede ; afară, 
de acestă, vedem că, cord6nele anteridre şi posteridre nu 
sunt formate din fibre radicinale, cari vin de se termină 
în substanța cenuşie a măduvei. In adever, fibrele cord6- 
nelor măduvei n'aii nici o continuitate cu rădăcinele ante- 
liGre saii posteridre; acestea avend_ un traiect forte scurt 
Şi rare-ori paralele cu direcţiunea măduvei. 

Modul de terminaţiune al tubilor nervoși din rădăcinele 
de care vorbim, în celulele din cOrnele substanţei cenușii, 
este până asum nelămurit, — afară numai de prelungirea 
lui Deiters, care formeză, pentru unii autori, cilindr'axul 
fibrelor nervose din rădăcinele anteridre.
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Rădăcinele marelui simpatic. 

Există un nerv, care până la Bichat constituea un sis- tem. deosebit, independent, şi care avea drept centru, după, densul, lanţul de ganghone din cari e Compus, iar nu mă- duva; spinărei. Acest nerv este marele simpatic. 
De la Bichat înece s'a învederat însă, că marele sim- patic nu numai că e strins legat, cu măduva, dar chiar Şi originele sale şi le ia din ea Și din bulb. Dacă felul acţiunei marelui simpatic este mai încet, mai m6le, pro- pietate ce'1 face să diferâscă prin funcţiune de cei-l-alţi nervi, acâsta trebue căutată în raporturile ce există între fibrele sale şi între celulele nervOse cari intră în con: stituţiunea ganglionilor sei proprii. 
Marele simpatic este constituit dintr'un şir sati lanţ de ganglioni nervoși, legaţi intre ei prin fibre nervâse Şi aşe- Zaţi de fie-care parte a coloanei vertebrale, în afară de măduva spinărei. Nervii rachidieni mixtă, cum ies din gău- rile de conjugaţiune, primesc de la ganglionii. simpatici ve- cină, una, sai, doue ramuri. Aceste ramuri ajunse pe nervul spinal, iai dous direcţiuni : unele se îndrepteză pe nerv spre periferie şi împărtăşesc aceaşi. distribuţiune ca şi dânsul, iar altele iai o direcţiune opusă, merg cătră cen- tru adică în măduva, Spinări. Ramurile periferice portă, numele de nervi vaso-motori ai regiunilor unde se distri- Cuesc ; ramurile cu direcţiune centrală sunt cunoscute Sub numele de rădăcini medulare sai vaso-motrice ale marelui simpatie. 

Aceste din urmă, urmeză, cele maj multe, direcțiunea rădăcinelor rachidiene anteridre,  fiind-că, Vulpian a de- monstrat că un mie număr dintrensele ar ajunge la mă- duvă şi pe trajectul rădăcinilor Posteridre. 
O chestiune forte importantă, şi care merită a fi reţi- nută, este că, centruj trofic al acestor rădăcini medulare ale marelui simpatic, se află în măduva spinărei iar nu
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în ganglionii proprii ai acestui nerv. Acest din urmă fapt, 

a, fost den:onstrat prin experienţele lui Courvoisier Şi ale 
lui Gianuzzi. 

In fine, astă-di se admite, ca simplă ipoteză, că din 

ganglionii marelui simpatic ar pătrunde în măduvă, pe 

acelaşi drum pe care'l parcurg rădăcinile medulare, un alt 

sistem de fibre, cari ar constitui nervii vaso-motori aă va- 

selor proprii din măduva spinărei. 

Rădăcinile medulare ale marelui simpatic, din causă că, 

pun în comunicaţiune măduva spinării cu ganglionii a- 

cestui nerv, se mai numes: şi ramuri comunicante. 

COMPLECTAREA STUDIULUI SUBSTANŢEI CENUȘII 
——— 

Substanța cenușie: celulels nerv6se 

cari o compun. Prelungirea lui Deiters. Ce sunt 

fibrele nervâse? Structura comisurei cenuşii. Pre- 

lungirile celulelor. câte-va lărnuriri. 

Substanţa cenuşie a măduvei se află situată la centru. 
cea albă la periferie. 

Ea se compune din elementele următore : 

1) Din celule nervose; 2) din prelungirile acestor celule: 

şi din amastomozarea lor; 3) din fibrele mervose; 4) din: 

țesui conjunctiv sai, nevroglie: 

Este de observat că, cu cât celulele nervose vor domni. 

mai mult în un loc, cu atât substanța cenuşie va fi mai 

închisă. 

In substanța cenuşie, celulele nu sunt dispuse în un mod 

regulat, omogen, ci ele ocupă locuri unde sunt mai nume- 

rose, mai grămădite, şi alte locuri unde sunt mai rare. 
In locurile unde aceste celule sunt mai grămădite, vor 

rezulta, considerând lungimea măduvei, diferite colâne, cari 

se vor întinde de la un capăt la celă-l-al! al măduvei.



MĂDUVA SPINĂREI , 209 
  

Să vedem, cari sunt locurile unde celulele sunt mai 
îngrămădite, începând prin cornul anterior. 

In acest corn distingem re grupe de celule nervâse, 
adică trei colone longitudinale : 

Un grup intern, pe care ?] vom numi mai drept antero- 
intern, spre deosebire de un al doilea grup aședat în afară, 
tot în cornul anterior, numit anterior sai antero-extern. 

In fine, al treilea grup, numit posterior, se află aşedat 
cam în nivelul gâtului cornului anterior, spre partea sa 
externă. 

De alteraţiunea celulelor nervâse din cârnele anteri6re, 
depind turburările de nutriţiune cunoscute sub numele 
de atrofii musculare de origina spimală (atofia musculară, 
progresivă, paralisia infantilă şi paralisia spinală acuta a 
adultului), cât şi în cazul când atrofia este secundară şi 
consecutivă unei alteraţiuni, spre exemplu a fasciculelor 
piramidale, ca în atrofia musculară a emiplegicilor etc. 

In cornul posterior găsim două grupe de celule: un grup,. 
aşegat în nivelul gâtului cornului posterior, se numesce: 
nucicul dorsal al lui Stilling sau colâna vesiculâsă poste- 
ridră a lui Clarke;—un altul, situat mai în afară de gru- 
pul precedent, tot în cornul posterior, (compus tot din: 
celule mici, sensitive, cu puţini poli, toţi ramificaţi) numit; 
colâna celulară posteridră, | 

Cu alte cuvinte, în substanţa cenuşie a măduvei găsim 
cinci grupe (esceptând grupul de celule din substanţa ge- 
latin6să a lui Rolando), adică cinci colone de celule mer. 
v0se : ireă în cornul anterior, două în cel posterior. 

Celulele din substanţa lui Rolando sunt mici, unele ro- 
tunde, altele triunghiulare. 

Caracterele celulelor !) şi Prelungirile lor. — Celulele cari se 
găsesc în cornul anterior sunt celule mari, gigantice: ele 

  

3) Celulele din substanţa cenușie a măduvei spinărei, sunt lipsite de în- velişui lor propriii, stare care se vede numai în celule nervâse din centrii 
nervoşi, 

14
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se numesc celule motrice, fiind-că. serves: la, mişcare. Ele 
ai dimensiuni de la 80: până la 120x şi sunt cele mai 
mari celule din substanța cenuşie. In cea ce privesce 
polii sati prelungirile acestor celule, ele sunt în număr de 
5 până la 10 şi din această cauză li s'a dat numele de 
celule multipolare. Constituţiunea acestor celule este fibri- 
lară, adică apar dungate la microscop—şi în centrul lor 
posedă un mare nucleu î) impregiurat, de granulațiuni negre, 
piementare. Constituţiunea prelungirilor, pe cari le pre- 
senteză celulele este toi fibrilară, însă ele aii proprietatea, 
de a se divide în rămuri şi rămurele. Prelungirile şi divi- 
siunile unei celul se anastomâză nu numai între dinsele, 
dar și cu prelungirile Şi divisiunile celulelor vecine pre- 
cum şi cu fibrilele nervâse, de cari vom vorbi. 

Acestă figură represintă ce- 

lula, nervâsă cu mai mulți poli 
(mu tipolară). Constituţiunea 
ei e fibrilară ; la centru se vede 
un nucleu, care la rendul săi 
în mijloc posedă un nucleoi, 
Giur împregiur se observă gra- 
nulațiuni pigmentare. 

  

Fig. 46. 

Din acâstă deasă anastomozare resultă o țesătură ner- 
v6să fină, forte delicată, în care se găsesc prinse celulele 
nervose, 

Prelungirea lui Deiters. Afară, de aceste prelungiri, cari 
tote fără escepţiune se ramifică, celulele motrice mai pre- 
sentă, o singură prelungire, deosebită, ce nu se mai aivide 
și care se numesce fibra lui Deiters sau fibra. îndivisă.: 

1) Prevădut cu un nueleol, *
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Prelungirea .saui fibra lui Deiters se îndrepteză tot-d'a- 
una cătră rădăcinele spinale anteridre, şi după cei mai 
mulţi histologişti, ea ar forma cilindr'axul tubilor nervoși 
cari compun aceste rădăcini. După aceşti histologişti ci- 
lindr'axul şi mielina tubilor din rădăcinile anteridre, sar 
confunda cu cilindr'axul şi mielina fibrelor lui Deiters. Cu 
alte cuvinte, prelungirea lui Deiters constitue origina tu- 
bului nervos din rădăcina anteridră. 

In c6rnele posteridre găsim celule mai mici, — de 204 
in termen mediu și cu puţine divisiuni, ne presentând, 
bine înţeles, fibra lui Deiters. 

O celulă nervâsă multipolară, cu pre- 
lungirile sale presentână rămuri şi ră- 
murele. Numai una singură din aceste pre- 

„lungiri este îndivisă: acârta este fibra 
* lui Deitera, 1, 

  

Fig. 47. 

Celulele din col6na lui Clarke au în termen mijlocit 
60». Ele presentă două, trei şi patru divisiuni, şi sunt 
grupate In nivelul gâtului cornului posterior. 

Ce suni fibrilele mervose ? Fibrilele nervâse nu sunt alt- 

ceva de cât nişte cilindr'axe, câte o dată simple, altă dată 

acoperite cu un uşor strat de mielină, şi unele chiar sunt 
adevărați tubi nervoşi. Ele sunt răspândite în un mod 
forte abundent, mai cu semă în nivelul oomisurei cenușii, 
şi se continuă după unii histologişti cu cilindr'axii tubilor,
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nervoși din cord6nele măduvei. Fibrile nervâse ai de ca- racter important ramificațiunea lor la, extremităţi, ramifi- cațiuni ce se împreună cu acelea ale celulelor. 

Structura comisurei cenuşii. — Fibrilele servesc prin urmare 
să unescă, prelungirile celulelor, şi dacă câte o dată au o disposiţiune neregulată, se văd locuri însă unde sunt forte regulat aşegate. Ast-fel se observă pe linia mediană a mă- duvei in direcţiunea transversală a comisurei cenușii. 

În adevăr dacă facem o tăietură histologică a comisu- 
rei cenușii. ” 

In adevăr dacă facem o tăietură histologică a comisurei 
cenușii, găsim de dinainte înapoi : 

1) Un fascicul de fibrile nervose (la spatele lui se vede canalul ependinal) întingându-se de la jumătatea arepta, la 
cea stângă; 2) Un reţel de fibrile nerv6se; 3) Un nou fasci- 
cul de fibrile nervse. 

Atat fasciculele de fibrile cât şi reţelul au calitatea de a pune în comunicaţie celulele din jumătatea stângă cu 
cele din jumătatea dreptă a substauței cenuşii. Lărgimea 
fibrelor ar fi de 4r. Ele şi cu celulele nervâse constituese 
partea, principală a substanţei cenușii. 

La, ce servesc prelungirile celulelor? Am vădut că fie-care celulă presintă mai multe prelungiri, cari pornesc din 
colţurile sati polii ei; am mai vădut că prelungirile la, rîn- 
dul lor se divid in rămuri şi rămurele. 

Prelungirile, ramurele și rămurelele lor servesc: 1) A se 
pune în comunicațiune cu celulele din acelaş grup. 2) Ca ce- 
lula din un grup să se pStă pune în raport de conducţiune 
cu celulele din un alt grup. 3) A pune în comunicaţiune 
celulele din un strat inferior cu celulele din unul mai su- 
perior. 4) A pune în comunicaţiune.uă celulă Gre care din 
cursul anterior cu uă alta din ce] posterior. 5) A face în 
fine să comunice o celulă din O jumătate a m&duvei cu 
celulele din partea opusă. Resultă de aci că celulele considerate
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în partea cea mai inferidră a măduvei, comunică cu celulele din părţile cele mai ridicate, şi dacă o porţiune din gro- simea substanţei cenușii este ramolită, sclerosată sait com- 
primată, co municaţiunea nu se va întrerupe de loc între părţile situate d'asupra şi de desubtul punctului bolnav. 

Câte-va lămuriri. Sunt autori cari admit în substanţă ce- 
nuşie a măduvei, un grup de fibre nervâse destinate a uni 
direct saii indirect celulele motrice din cornul anterior cu 
celulele sensitive din cel posterior. Aceste fibre, din cauza 
rorului lor, sunt uenumite de Jaccoud cu numele de sistem 
înlermediar de fibre ale măduvei. In adevăr grație lor se 
produc actele refleze, graţie lor se pote executa proprieta- 
tea excito motrice a măduvei. Dar ce este aceata, proprie- 
tate ezcito motrice ? Este facultatea ce are măduva, de a 
produce mişcări involuntare (sau reflexe) când ea va fi 
excitată,... 

Acum ne putem explica de ceo impulsiune Oce-care, 
venită de la periferiă corpului, se pâte transforma d'a 
dreptul în mișcare, fără a mai trece prin centrul cefalic. 
In adevăr impresiunea ajunsă prin fibrele sensitive în ce- 
lulele cornului posterior, trece prin acest sistem de fibre 
intermediare în celulele motrice ale cornului anterior şi 
de aci, prin nervii motori, plâcă incitaţiunea. reflexă, pen- 
îru a produce 0 mişcare a unui grup de muşchi, unde se 
distribuesce nervul. Acesta este drumul pe care “] percurg 
impresiunile periferice pentru a produce o mişcare reflexă. 

Circulaţiunea sângelui în măduvă. 

Arterele. — Vasele arteriale principale ale măduvei sunt 
în număr de trei. Ele pârtă numele de arterij spinale. A- 
vem de considerat una anteridră Şi dou& posteridre. 

Ele se întind de la extremitatea superidră a măduvei 

Fibrele iradiate ale lui Stilling, şi fibrele mărginale a le lui Schroe- 
der van der Kolh sunt acelaş lucru. Ele sunt nişte fibre nervâse ce por- 
nesc în un mod iradiat de la substanța cenuşie spre periferie.
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până la extremitatea inferidră a ligamentului coccigian. 
Cea anieridră este aşegată în dreptul şanţului median 

anterior. Cele două posteridre sunt dispuse de ambele părţi 
ale șanțului median posterior. ” 

De unde şi cum iai ele naşcere ; 
Arterele vetebrale ajungând în nivelul extremităţei su- 

peridre a bulbului, se unese şi daii naşcere trunchiului ba- 
silar. Puţin înainte' ca vertebralele să se un6scă, ia naşcere 
spinala anteridră prin două rămuri : una pe vertebrala din 
drepta şi alta pe vertebrala din stânga. Prin urmare ex- 
tremitatea superidră a spinălei anteridre e formată, din 
două rămuri, cari se pot compara cu ramurile superidre 
ale lui Y; — de aci în gios spinala anteriGră parcură totă, 

“ lungimea măduvei în nivelul şanţului median anterior, în 
un mod flexuos. 

Cele două spinale posteridre iati naşcere, în general, tot 
din vertebrale, şi numai câte odată din arterele cerebelose. 
Să îndrepteză, apoi în gios, pe faţa posteridră a bulbului Şi 
a măduvei, una în drepta alta în stânga șanțului median 
posteridre, până la extremitatea inferidră a ligamentului 
coccigian. | | 

Aceste două arterij: spinale posieridre dai naştere, (in 
apropriere chiar de puntul originei lor), la alte două ar- 
terii lungi şi subțiri, cari descind intre rădăcinele poste- 
ridre şi partea posteridră a cordonului lateral. . 

De aci resultă că in lungimea, măduvei găsim : o Spi- 
nală anteridră, două posteridre — plus alte dou& nascănd 
din aceste in urmă. 

Afară de aceste arterii cu traject longitudinal, mai sunt 
altele, foarte numerose, cari vin din afară Canalului ra- 
chidian. Totalitatea lor constitueşce arteriele de întărire. 
Aceste vase sunt date, de sus în jos: 1) de arteriele ver- 
tebrale şi cervicale ascendente ; 2) mai jos, de arteriele 
intercostale ; 3) şi mai jos, de arteriele lombare. Tâte 
aceste ramuri şi rămurele pătrund în interiorul canalului
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rachidian prin găurile qe conjugaţiune, ajung pe feţele 
laterale ale măduvei, se divid în rămurele amteridre şi. pos- leridre — şi în sfărșit se anastomozează, cu spinalele. lon- 
gitudinale, cari, faţă cu arteriele de întărire, jcă rolul 
de adevăraţi afluenţi. | 

Din tote acestea înţelegem lesne, că se produce în giu- 
rul măduvăi o bogată cămaşă vasculară (rețel vascular), pe 
care noi o numim Dia mater. 

Din această, membrană ' vasculară, pornesc, pentru a. 
pătrunde în măduvă, trei ordine de vase, împărţite după, 
direcţiunea ce ia fie-care grupă din ele. Ast-fel Duret le 
împarte în : 

a) Arterii mediane, acelea, cari pătrund în substanţa măduvei prin şanţurile mediane (anterior şi posterior ; 
b) Arierii radiculare, acelea, carl urmează direcţiunea, 

rădăcinelor rachidiene ; 
C) Arterii periferice, acelea cari pătrund în măduvă în' 

mod neregulat, urmând în general despărţiturile nevrogliei. 

Ramurile mediane, ca tote cele lalte cari pătrund în 
măduvă, aii de caracter comum că, intrate o dată, în sub- 
stanţa nervosă, se incunjură, de o teacă perivasculară. 

Arterele acestea sunt aşedate, unele în nivelul şanțului median anterior, altele în acela a] sanţului median pos- 
terior, 

Mediamele amteridre dai capilare fețelor interne de la 
cordoanele anterioare, comisurei albe şi puţin comisurei cenușii, Aceste ramuri sunt aşezate regulat, una de desub- 
tul celei-Valte; sunt cele mai lungi şi ai o direcţiune de 
dinainte înapoi. Acele cari pătrund în pereţii cordoanelor 
anterioare sunt mai scurte, 

Medianele Posteridre, nasc tot de pe faţa internă a piei 
mater, însă în nivelul sanțului median posterior. Sunt mai lungi şi mai subţiri ca medianele auterire, sunt aşe-
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zate in acelaşi 1n0d, nutresc feţele interne ale cord6nelor posteridre şi comisura cenuşie s'a posteridră. 

  

Ramurile radiculare, se împart şi ele in radiculare an- ieridre şi radiculare posterire ca şi rădăcinile rachidiene ale măduvei, cu cari pătrund împreună printre cordâne. Cele anteridre pătrund între cordonul anterior şi late- ral, şi dai ramificaţiuni la cornul anterior al măduvei. Aceste ramificaţiuni, ajunse în Substanţa cenuşie a cor- nului, întâlnesc celulele motrice (muitipolare) şi formează, în prejurul fie-căreia un reţel vascular fârte fin. Acâstă disposiţiune contribue a pronunţa col6rea cenuşie a sub- stanţei centrale a măduvei. | 
Cele posteridre pătrund printre cord6nele laterale şi posteridre, dai rămurele Ja fața. posteridră a cordonului lateral şi la faţa externa a cordonului posterior; după acea se divia în trei părţi: o parte din ramuri pătrunde între cordonul lateral Şi cornul posterior, adică sunt externe, o altă parte pătrunde da dreptul prin rădăcini în cornul posterior, — aceste sunt medii, — în fine o altă parte pătrunde între cornul posterior Şi faţa externă a corqo- nului posterior ; aceste sunt interne, 

Toate aceste trei Srupe se dirigează înainte către coar- nele anteridre, unde se anastomozâză, cu ramurile lor venite în sens invers. 

Ramurile periferice ale măduvei nasc neregulat de pe fața interna a cămaşei vasculare, se dirigâză de la pe- riferie spre centrul maduvei ŞI urmează traiectul trabecu- lelor nevrogliei. Ele se distribuesc mai cu seamă in sub- stanța albă; cu tote acestea, unele din ele, — cele maj lungi, — ajung până în substanța cenuşie. 
Din cele mai sus espuse, vedem că, în măduvă, pătrund prin diverse căi, trei grupuri de mrtere : artere mediane,
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radiculare şi periferice, tâte mergănd de la periferie către centru. 
| 

In drumul lor, se întălnese Şi se anastomozâză până ce în fine se confundă apoi tâte pe limita dintre sub- Stanţa albă şi cea cenuşie. 
Nu trebue să ne inchipuim însă, că divisiunile arteriale se opresc numai în substanța albă; din contra, ele se prelungesc și pătrund în substanţa cenuşie, unde consti- tuesc un rețel vascular fârte sirâns şi fârte delicat. 

Venele. — Venele “maduvei se pot împărţi ca şi ale cree- rului, în: vene superficiale şi vene profunde. Cele profunde constau în două canale longitudinale așezate în substanţa cenusie şi anume în comisura cenușie, dispuse de fie-care parte a canalului central al măduvei. Aceste vene colectoare se întind de la extremitatea sea superidră până la cea inferiră, fără a se şti modul terminaţiunei lor. Ele ser- Vesc a priimi sângele qin capilarele măduvei, care de aci se dirige în afara. In adever, in trabeculele nevrogliei găsim vine ce poartă sângele venos spre periferie, pentru al vărsa în un rele] venos aşezat în prejurul măduvei. Totaliţtatea acestor vase, cari conduc sângele de la centrul măduvei spre periferie, pOrtă numele de vene periferice. Reţelul venos e maj strâns, mai abondent pe faţa pos- teridră a măduvei şi mai slab pe cea anteridră. Din acest reţel nasc două, feluri de ramuri: 1) Unele, forte nume- TOse şi delicate, se îndrepteză în afară pe direcţiunea, ră- dăcinelor rachidiene anteridre şi posteridre, străbat dura- mater şi se varsă în un plez venos, care fiind tot in ca- nalul rachidian (de şi înafară de dura-matur), se numeşte plez venos întra-rachidian. 2) Afără de aceste ramuscule, mai pornesc, tot din reţelul venos de mai Sus, două trun- chiuri.  venose, subțiri, unul anterior şi altul posterior, paralele cu arterele spinale.
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Funcţiunile măduvei spinărei. 

Măduva, ca funcfiune, trebue considerata din mai multe 
puncte de vedere : 

1) Ca cel mai maremnerv mizt excitabil al organismului, 
2) Ca organ de transmisiune al incitatiunilor sai al miș- 
cărilor voluntare. 3) Ca organ de conducțiune către centrul 
cerebral al tuturor impresiunilor produse la exterior, 4) 
Ca centru proprii, servind la mişcările reflexe. 

Măduva este un.mare nerv mixt excitabil. — Or ae câte 
ori vom excita măduvă prin un mod Gre-care, animalul 
se va mişca, va arăta, că sufere. Excitabilitatea, măduvei 
însă, e focalisală numai în substanța albă ; pentru, cea 
cenuşie toţi fisiologiştii sunt de acord a gice că este ne- 
excitabilă. | | 

La creeri însă există, excepţiuni pentru centrii motori, 
cari se află în substanţa cenuşie a circumvoluţiunilor; 
Ast-fel sunt centrii motori aşezaţi s. e. pe vecinătatea, 
scrisurei lui Rolando, pe cari daca-i vom înţepa sai irita, 
vom produce o agitaţiune saii o paralisie în anumite or- 
gane. Cu tote acestea trebue să adaog că, chestiunea de 
faţă e încă ne hotărită. In adevăr, nu se știe positiv, 
dacă excitabilitatea acestor centri nu se datoresge toi 
substanței albe, pe care se află aşezaţi aceşti centri. 

Spre a proba că substanţa cenusie a măduvei este neezci: 
tabilă, s'aii făcut nomeroase experienţe ; —ast-fel această 
Substanţă a fost ruptă, arsă, ciupită şi cu tote acestea, 
animalul n'a dat nici un țipăt, n'a arătat nici o Gurere, 
na făcut nică o mişcare. Cu alte cuvinte, excitaţiunile 
substanţei cenuşii, de ori-ce natură ar fi ele, nu provâcă 
în animal nici o reacțiune, fie din punct de vedere al 
mişcărei, fie din punct de vedere al simţirei. Substanţa ce- 
nuşie însă are un alt dar: acela dea, conduce spre creeri 
impresiunile sensitive, dupe cum vom vedea.
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Pentru substanţa albă, din contra, 0 repeţăm, totă este 
ezcitabilă. In plus, excitaţiunile ei ne învedereză, că unele 
din fibrele cari 9 compun, conduc sensibilitatea către 
centru, —acestea, sunt fibrele centripele ;— că, altele conduc 
încitaţiunea mișcărilor voluntare catre periferie, — acestea, 
Sunt fibrele centrifuge. 

Sunt autori cari susţin că substanța albă ar fi neexci- 
tabilă, şi că excitabilitatea, sa aparentă s'ar datori rădăci- 
nilor rachidiene, cari plecă din ea. Alţii cred, din contra, 
că ea posedă o excitabilitate a, sa proprie, independentă 
de aceste rădăcini. Această din urmă opiniune pare cea 
mai adevărată. 

Măduva ca conductor al împresiunilor sensitive. Conduc- 
țiunea împresiunilor sensitive, în maduvă, se face prin 
căi speciale. Calea cea maj largă sai cea mai mare, pe 
unde se urcă impresiunile la, creeri, este substanţa cenugşie. 
Ca să probăm acesta, n'avem de cât să tăiem complect 
Substanţa cenuşie în regiunea dorsala, s. e. şi în urmă să 
excităm, să ardem, sau să ciupim unul din membrele 
înfericre.  Animalul nu va simţi nimic, nu va manifesta, 
nici un fel de durere, de re ce drumul către creeri se 
află întrerupt în nivelul divisiunei dorsale. 

O ltă cale de conducțiune a impresiunilor sensitive, 
este prin cordonele posteridre şi prin tubii nervoși de la 
Pariea posteridră a cordonelor laterăle, (cu toate că nu 
toți autorii admit fibre sensitive în cord6nele laterale.) 

Prin substanţa cenuşie s'ar transmite mai cu s6mă sen- 
sibilitatea, durerei; —prin cordânele posteridre sensibilita- 
tea tactilă. Woroschiloft susține însă că sensibilitatea tac- 
tilă şi cea musculară S'ar transmite prin cord6nele la- 
terale!). 

  

') Fibrele cari compun rădăcinele posteridre, după intrarea lor în mă- duvă, se încrucișâză. Acâsta se p6te învedera în modul următor : tăiem o jumătate de măduvă în nivelul, de exemplu, al reginnei dorsale ; ob-
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lată cum se face transmisiunea impresiunilor sensitive. 
Mai întâiu fibrele sensitive, ale pelei de exemplu, excitate 
în un fel saii în altul, deşteptă activitatea celulelor ner- 
vâse din substanța cenuşie, :care intră în joc, prin nervii 
Simţirei din r&dăcinele posteridre. De aci, âin celulă în 
celulă, de jos în sus, excitaţiunea primitivă se urcă până 
la creer, care percepe felul şi intensitatea. acestei escita- 
țiuni. Atât timp cât substanţa, cenuşie nu va fi divizată 
complectamente (presupunend cordânele posteridre şi par- 
tea posteridră a cordânelor laterale întrerupte), acestă 
transmisiune se pte etectua, ori-cât de ingust ar fi dru- 
mul, pe unele locuri, unde am presupune substanță ce- 
nușie divizată; — îndată ce diviziunea va fi complectă, 
transmisiunea va fi imposibilă. 

Măduva servesce a conduce incitațiunile mişcărilor volun- 
tare, Un animal căruia i s'a taiat măduva transversal- 
mente, nu mai pote face nici o mişcare voluntară cu 
muşchii situaţi dedesubtul secţiune. 

De aci conchidem că măduva servesce a, transmite or- 
dinele pornite din creer. pentru a trece prin rădăcinele 
rachidiene anteridre, şapoi a se îndrepta pe nervii mo- 
tori, cari sunt destinaţi a pune în mişcare diferitele grupe 
de muşchi. 

În măduvă regiunile destinate a conduce mișcările vo- 
luntare, venite din encefal, sunt două: 

a) Cordonele anteridre, b) cele trei sferturi anteridre din 
cordonele laterale. 

Rolul fasciculelor piramidale) după Woroschiloff.—Scim că 

  

servăm după acâsta o paralizie a mişcărei în partea corespondentă a sec- țiunei, pe când sensibilitatea, rămâne” neatinsă, ; însă în partea opusă a corpului se perde cu totul. Importanţa acestei experiențe este în învăţă. mântul că, conductibililatea mişcărei în măduvă este directă, pe când acea a sensibilităței este încrucişată. 
”) Astădi când dicem fascicule piramidale, înțelegem în genere numai pe cele încrucişate, căci cele divecte sunt cunoscute mai mult sub nu- mele de Cordânele lui Tiircă,
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măduva spinărei este legată de centrele encefalice prin 
fasciculele piramidale atât directe cât şi încrucișate. 

In adevăr, fasciculele piramidale 'ŞI iai origina, lor din 
creeri, şi anume din celulele piramidale ale substanței 
cenuşii a, circumvoluţiunilor, unde se găsesce şi centrul 
lor trofic. De acolo, ele se îndrepteză în jos, străbat cree- 
rul, protuberanța şi bulbul şi ajung în nivelul măduvei, 
unde se termină în celulele kinesodice sau motrice. Cu 
cât descind, cu atât se împuţineză la număr, de aceea 
forma fasciculelor piramidale este aceea a unor conuri cu 
verful în jos şi baza în sus. Inainte însă de a se termi- 
na. în măduvă, ele, trecând prin bulb, străbat piramidele 
antericre. In nivelul lor, fasciculele piramidale din cord6- 
nele laterale se încrucişeză, pe când fasciculele piramidale 
din cord6nele anteridre trec direct prin piramidele bulbu- 
lui, fără a se încrucişa. 

Nu e mult timp de eând Vulpian Susţinea că, nu se 
pote face absolut separarea cord6nelor măduvei, Şi prin 
urmare, că nu se pote studia deosebit funcțiunea, fie-că- 
rui cordon sai fie-cărui fascicul. Woroschiloft însă, prin 
instrumente perfecționate, a putut. să determine YOlul fas- 
ciculelor încrucişate şi partea ce o iati în transmisiunea, 
mişcărilor voluntare. EI, prin instrumentele speciale ce 
le-a găsit în laboratorul lui Ludwig, a putut separa forte 
bine diferitele cordâne şi fascicule ale măduvei şi a făcut 
numerdse tăieturi transversale în Substanţa, ei. 

Ast-fel “Woroschiloft a, vEdut că putem tăia pe rena 
cord6nele posteridre, substanța cenușie, totă jumătatea 
anteridră a măduvei, ŞI cu tote acestea transmisiunea mişcărilor voluntare a rămas intactă, Divizând însă în a- 
mendou€ părţile, cordnele antero-laterale, sa observat că membrele posteridre se paralizâză, cu totul. Acelaşi lucru se întemplă secţionând jumătatea posteridră a ma- 
duvei. ! 

S'a învederat insă, — acesta, este partea cea mai impor-
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iantă, — că, dacă, secţiunea este totală, afară, numai de un 
singur cordon lateral, membrul inferior din partea secțiu- 
nei este cu totul paralizat, pe când cel din partea unde 
cordonul lateral a r&mas intact, continuă a se supune 
voinţei. Ne apărat că acesta nu se pote face, de cât prin 
ajutorul fasciculului piramidal din cordonul lateral nein- 
cizat. Pe de altă parte, noi am vădut că fasciculul pira. 
midal al cordonului lateral este compus din fibre lungi 
centripetale, fibre destinate a duce impresiunile sensitive 
de la periferie către centru. Din experienţele lui Woros- 
chiloff rezultă că, același fascicul piramidal ar constitui 
drumul cel mai sigur pentru transmisiunea incitaţiunilor 
voluntare, adică ar avea un rol centri-fugal (3 

Pentru noi va, rămânea pururea un adevăr „constatat, 
O consecință, justă, aceea că, atâta timp cât omul se află, 
in stare foetală și chiar în primele dile ale vieţei sale 
extra-uterine, el trăesce mai mult prin măduva spinărei 
Şi mişcările lui din cauza acesta, sunt t6te de ordine re- 
flexă. De ce? Pentru că se scie că, fasciculele piramidale 
(fibrele extrinsece ale măduvei) se desvoltă, cele din urmă, 
şiz prin urmare creerul şi măduva spinărei, fiind lipsite 
de acestă punte, pe unde trebuesc să trecă ordinele voin- 
ței, tote mişcările copilului rămân sub influența simplă a 
măduvei şi în afară de imperiul creerului, 

Măduva e un centru nervos special, servind a produce un fel 
de mişcări numite reflexe. —Măauva prin ea singură, fără 
ajutorul creerului, pote da nascere la un fel de mişcări, 
ce nu sunt comandate de voință (ae creer). Substanţa ce- 
nuşie a măduvei este prin excelență cenlrul mișcărilor re- 
flexe. 

Celulele din substanţa cenuşie primesc excitaţiunile ve- 
nite de la periferie prin mijlocirea fibrelor sensitive sai ei- 
sodice şi tot ele determină migcarea prin mijlocirea, fibre- 
lor motrice sai ezoăice. "Totalitatea, acestor elemente con-
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stitue aparatul reflex sau arcul diastaitic al lui Marschall Hall. In ori-ce mişcare voluntară, ce facem, avem trebu- inţă pe de o parte, de integritatea creerului, -iar pe de alta. de aceea a, drumului, pe unde voinţa să, potă, ajunge la mușchi, spre a mişca. Indată ce influența, creerului e dată la o parte, îndata ce drumul dintre creer şi mă- duvă e întrerupt, voința nu se mai pote exercita, şi prin urmare mişcările cari se vor produce, sunt proprii ale mă- duvei, sunt mişcări reflexe, 
Dacă la o brâscă, căreia “am tăiat capul, sai la un om decapitat, le vom gâdila sau impresiona talpa picio- ului prin un incitant Ore-care, piciorul se va retrage. Iată modul cum sa produs acâstă mișcare fără ajutorul creerului: Impresiunea sa excitațiunea. s'a transmis prin nervii sensitivi . de la, talpă la măduva prin rădăcinile posteridre. Aci a trecut din celulele nervose ale cornului posterior în celulele din. cornul anterior prin sistemul de fibre intermediare ; -în fine, din aceste din urmă, excitaţiu- nea trece în rădăcinele rachidiene anteridre şi în nervul motor corespondent, care se însărcinză a purta excita. ţiunea, transformată în ordin, (în timpul trecerei sale prin măduvă) până la grupul de muşchi, ce suni destinaţi a pune în mișcare piciorul, 

Mişcările reflexe tipice se pot studia nu numai la ani- malele decapitate, dar şi la acelea cari ai o maladie . ce a distrus măduva în o întindere Gre-care, ori-cât de mică ir fi ea, însă, să ocupe tâtă grosimea măduvei, Porțiunea de măduvă, situată dedesubtul zonei bolnave, este cea mai aptă de a produce acte reflexe, fiind-că ea se găsesce cu totul independentă de creeri şi prin urmare de voinţă, In general, mişcările reflexe, sunt proporţionate cu gra- dul excitaţiunei; ast-fel dacă excitaţiunea e puternică, miş- cările se produc în ambele membre în acelaşi timp; — dacă, este Şi mai energică, atunci cele patru membre de 0 dată pot intra în mişcare, 

|
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Dacă vom asvirli în aer o pasăre, căreia “i-am scos lo- 
bii cerebrali, ea va deschide aripele sale şi va I: pta contra 
căderei; dacă însă 1 vom distruge măduva, pasărea nu va 
mai putea pune în mişcare aripele sale. : 

Rezultă din experienţa acâsta şi din cele expuse mai sus, 
asupra broşcei şi omului decapitat, că măduva este centrul 
mişcărilor reflexe. In ele însă, trebue să recunGscem, că 
cea mai mare parte sunt mişcări înstinctive Și obicinuite. 
Am putea dice chiar cu drept cuvent, că tte aceste acte 
nu sunt de cât mişcări defensive şi că focarul lor este în 
măduvă. Vom vedea că bulbul şi protuberanța iai şi ele 
parte în producţiunea acestui fel de mişcări. 

La noi înşine observăm, pe fie-care di, mulţime de miş- 
cări reflexe. Ast-fel sunt diferitele mişcări pe cari le facem 
în timpul somnului, şi despre: cari noi n'avem nici o cu- 
noscinţă. 

Altă dată vedem impresiuni producând mişcări reflexe, 
cu tote că omul percepe aceste impresiuni: ast-fel este 
gâdilătura sau iritațiunea membranei pituitare producând 
strănutatul, ast-fel este contracţiunea pupilei când lumina 
e prea vie, ast-fel este tusea născută prin corpi străini 
cari irită mucâsa căilor respiratorii, ast-fel este v&rsătura, 
sbârlitul pielei, gădelirea în urechi etc, | 

Cu tote aceste excepţiuni, în cari omul percepe impre- 
iunea, dar nu 'ŞI pote stăpâni mișcările, putem gice că 
majoritatea actelor reflexe se produce fără ca cerebrul să 
aibă consciinţă, 

Definiţiunea modernă a actului reflex este forte întinsă, 
forte elastică ; ast-fel fisiologiştii din dilele nostre înțeleg 
prin act reflex: ori-ce activitate a unui centru de substanţă 
cenușie, traducându-se prin o miscare dre-care. 

Crescerea şi descrescerea, actelor refleze, — durata, lor. Pro- 
prietatea măduvei de a produce mişcări reflexe se exage- 
reză câte odată. Ast-fel dacă administrăm animalului unele 
otrăvuri, cum este stricnina, mişcările reflexe devin mai
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vii, mai intense, pe când dacă ”] supunem la anestesice, 
cum ar fi cloroformul, ele se slăbesc forte mult. Puterea 
reflexă a măduvei descresce de asemenea când rădăcinele 
rachidiene ai fost mult timp escitate, când măduva a fost, 
tare zguduită, în urma, căderilor pe cap, pe picidre saii pe 
colOna, vertrebrală etc. 

Am gis că măduva este cu atât mai aptă dea pro- 
duce mişcări reflexe, şi puterea el excito-motrice este cu 
atât mai mare, cu cât ea va fi mai bine sustrasă de sub 
influența creerului. Cu alte cuvinte în creeri se găsesc 
Gre-cari centre cari moder6ză mişcările reflexe. Asemenea 
centre moderaldre ai fost descrise şi localizate în vecină- 
tatea tuberculelor patru gemene. O consecință, imediată o- 
găsim la copii, unde organele psihice sunt puţin desvoltate 
în raport cu cele-lalte centre nervâse şi în particular cu 
măduva spinărei, — prin urmare şi centrele moderatâre din 
creeri, vor fi mai tardive în desvoltarea lor. Din acestă. 
intârdiere resultă la copii desele convulsiuni, fenomen legat 
de puterea cea mare excito motrice a măduvei la dînşii. 

La om mişcările reflexe, după ce el a fost decapitat, 
dureză o oră. La restul mamiferelor acâstă putere refiexă, 
nu dureză de cât câte-va minute, pentru cele ad te. La 
pui lor dureză mai mult şi adică un sfert de oră. 

Tonicitatea, musculară sati acţiunea refleză continuă. In 
timpul vieţei, sfincterele şi muşchii noştri sunt într”o stare: 
de semi-tensiune continuă, de şi altmintrelea ei par a sta 
în repaos. Acesta semi-tensiune este dată saii întreţinută, 
de măduva spinală în virtutea puterei reflexe, cu care ea; 
este înzestrată. Spre a ne încredința de acesta, n'avemi 
de cât să distrugem măduva s6ă nervii rachidieni în 0 în- 
tindere Gre-care, şi vom vedea pe dată că muşchii şi sfinc- 
terii corespondenţi devin flaşci, adică 'Şi perd tonicitatea lor. 

Nu trebue să confundăm acâstă tonicitate (tonus muscular) 
a muschilor cu o altă stare mai înaintată : contracțiunea 
musculară. 

15
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Câte-va centre mai importante localisate 
în măduvă. 

In. măduva spinărei, pe lângă puterea sa excito:motrice, 
Sai mai găsit câte-va centre deosebite de inervaţiune ; 
ast-fel sunt: 

Centrul genito-spinal, aşedat în partea inferidră a ma- 
duvei şi servind la acţiunea reflexă, care produce invo- 
luntar turgescenţa sai erecțiunea organului genital. E! a 
fost, descoperit de Budge. 4 

Centrul cilio-spinal, este aşedat intre confinele măduvei 
cervicale cu măduva dorsală. El e descoperit de Budge şi 
Waller şi servă a regula cantitatea de lumină ce primesce 
fundul ochiului în raport cu necesitatea vederei obicinuite. 

Centrul trofic al muschilor. El nu e situat în un Singur 
loc, ci în t6tă întinderea substanţei cenuşii, mai mult însă 
în cornele amteridre. In adevăr, s'a observat că ori de câte- 
ori se alterză celulele kinesodice (sai celulele mari mo- 
torii) din csrnele anteridre, de atâtea ori sistemul muscu- 
lar sufere şi tinde a se atrofia. Prin urmare substanţa ce- 
nuşie a cornelor anteridre, regul6ză nutriţiunea muschilor 
striaţi !). 

Afară de aceste centre se mai numără în măduvă: cen- 
trul accelerator al bătăilor cordului, centrul vesico-spinal, 
centrul ano-spinal, vaso-motor şi vaso dilatator, centre su- 
doripare, respiratorii etc. 

In fine se mai atribuie măduvei şi alte funcțiuni, cari 
insă, trebue să mă grăbesc a o spune, nu au putut fi 

  

*) Influenţa măduvei ca nutriţiune se întinde şi asupra altor părţi ale 
organismulni nostru. Ast-fel vom vedea ia patologia măduvei că mielitele acute şi cronice ale cârnelor anteri6re produc malaâii ale muşchilor (atro- fiile musculare); că inflamaţiunea substanţii cenuşii (mielita centrală) pro. 
duce cu mare iuţelă accidente ganprenâse (escare, decubitus acutus); că alteraţiunile cord6nelor posteridre (atazia locomotrice s. e.) se însoţeşte de maladii ale 6selor şi ale articulațiunilor  (rarefa cţiunea țesutului osos 
şi artritele.
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localisate în anumite locuri; — ast-fel este influenţa mă- 
duvei asupra temperaturei animale 1), asupra absorbțiunei, 
asupra nutriţiunei ei însă'şi etc. Sunt fisiologişti, cum e 
Pifluger, Auerbach şi alţi, cari cred că măduva ar fi dotată 
chiar de Gre-care activitate „Psthică şi prin urmare că ea ar 
fi capabilă de a da, naştere la manifestaţiuni consciente. 

Considerațiuni generale asupra Patologiei 

măduvei. 

În măduvă am vădut diverse segmente sai cordâne, 
cari prin disposiţiunea lor anatomică sunt mai mult sat 
mal puţin independente unele de altele. 

Din starea de independenţă a diferitelor porţiuni ale mă- 
duvei, resultă independenţa necesară a maladiilor acestor 
porţiuni. Ac6sta sistematisare a maladiilor, după expresiu- 
nea profesorului Charcot, este caracteristica de căpetenie 
a alteraţiunilor măduvei. 

Printre maladiile localisate şi bine cunoscute ale sub- 
stanţel cenuşii. avem : 

Paralisia  nfantilă, caracterisată prin dispariţiunea, ce- 
lulelor motrici saii kinesodice din cornele anteriGre. Acestă 
disposiţiune este produsă în urma inflamaţiunei acute a 
acestor corne. 

Paralisia infantilă la adult, - (paralisia spinala a adul- 
tului), presentând o asemănare complectă, în simptome cu 
paralisia infantilă la, copil. Ast-fel sunt de exemplu: con 
servarea sensibilităţei cutanate, lipsă de turburări din par-. 

') Astfel, tăerea unei jumătăţi a măduvei aduce cu sine perdere 4 toni cităței tunicei musculare a vaselor, şi prin urmare creşterea, căldurei în partea corespondentă. Din contra or ce excitaţiune care ar aduce o con- tracțiune a tunicei musculare, va provoca o scădere de temperatură, Acestă experienţă ne face să înțelegem cum se produc edemele parțiale şi diferi- tele turburări survenite în săcreţiunea salivei, a sudo”ei, a urinei ete.
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tea, micţiunei, lipsă de escare 1). Despre acest din urmă 
simptom se ştie din contra, că apare cu cea maj mare 
repeziciune (în 4—7 zile) în mielitele acute difuse sait ge- 
neralisate. 

Melita acută centrală, inflamaţiune acută, dispusă ge- 
neralmente sub formă, de focare diseminate şi neregulate, 
altă dată ocupând tranversalmente şi substanță albă, de 
unde numele de miehită acută transversă. 

Tot în substanţa, cenuşie găsim inflamaţiuni Chronice, 
desvoltate unele d'a dreptul, iar altele consecutiv intin. 
derei unei alteraţiuni pornite din cordonele albe. Cele d'în- 
tăii se: numesc Protopatice, ast-fel este atrofia musculară 
progresivă. Cele d'al doilea se numesc deuteropatice. Ele 
provin de exemplu în urma compresiunei măduvei în ma- 
ladia lui Pott, în urma, întinderii sclerosei cord6nelor la- 
terale, în urma sclerosei în plăci, în urma, pachimeningitei 
spinale hipertrofice etc. 

Printre maladiele localisate ale cord6nelor albe din mă- 
duvă avem: atazia locomotrice progresivă, caracterisată 
prin sclerosa cordânelor posteridre şi mai cu s6ma a cor- 
donelor lui Burdach. Simptomele dominante ale altera- 
țiunei corâ6nelor lui Burdach sunt: durerile fulgurante şi 
incoordinaţiunea, mişcărilor. Forte adese ori se observă şi 
lesiuni ale Gselor şi ale articulaţiunilor legate de maladia 
cord6nelor posteridre. 

Sclerosa laterală amiotrofică, o inflamaţiune chronică lo- 
calisată în cordânele laterale ale măduvei 5. Acestă ma- 

  

*) Dacă astă-zi este demonstrat că alterațiunele măduvei şi nevrilor, pot să aducă turburări în nutriţiunea organelor nâstre, nu trebue să ne închi- chipuim că anatomiceşte ar exista nervii trofci deosebiți, cari ar fi desti. naţi să presideze la aceste schimbări. In adevăr, acestă actiune, pare că se produce dupt Charcot şi Vulpian, prin mijlocirea fibrelor sensitive, a căror funcţiune însă a fosi pervertită prin maladie, 
*) Şi însoţita de descreşterea, celulelor kinesodice din cârnele anteriore..
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ladie are ca simptom mai important : Paresia, insoţită de 
0 contractură !) adesea intinsă a muşchilor. 

Degenerescenţa, descendentă ocupă de asemenea cord6- 
nelor laterale ale măduvei. Acestă, sclerosa vine în urma 
alteraţiunilor emisferelor cerebrale, ale pedonculelor, ale 
protuberanţei şi trece în scoborirea, sa prin fasciculele pi- 
ramidale în partea opusă a măduvei (în raport cu punctul 
de plecare). 

Tabes dorsal spasmodic, maladie fără sediu anatomopa- 
tologie lămurit, cunoscută însă forte bine de clinicieni, 
In ea durerile fulgurante lipsesc cu totul, membrele devin 
câte odată rigide ca nişte drugi de fer şi bolnavii adese 
ori presintă fenomenul trepidaţiunei. Membrele inferidre, 
în mers, se dislipesc cu mare dificultate de sol, se incurcă 
unul de altul şi se impedică &e cele mai mici objecte gă- 
site în drum. S'ar putea alătura de sclerosa laterală amio- 
troiică ca lesiune. 

Tote aceste afacţiuni elementare ale măduvei se pot 
combina şi da naştere la altele mai complicate, pe care 
însă le putem descompune, prin analisa clinică, iarăşi în 
elementele lor constitutive, —ast-fel sunt de esemplu afec- 
fiunile difuse ale mădurei. 

*) Contractura este un simptom aprâpe constant al selerossi cordâânalo laterale.
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Generalităţi, — Bulbul este o Perţiune conoidă fârte im- 
portantă a centrilor nervoşi- El se pune în contiuaţiune, 
prin basa sa, cu protuberanţa, prin vârful săi cu măduva 
spinărei. Bulbul prin situaţiunea, sa aparține ma! mult en- de câtcefalului măduvei, de Gre-ce în cea mai mare parte se află aşedat în cavitatea cranienă. 

Bulbul constitue a 226-lea parte din masa totală a en- cefalului. In partea sa inferioră are acelea'şi diametre şi acea şi asemănare ca şi măduva ; însă cu cât ne ridicăm, 
el devine mai voluminos — şi acâstă creştere provine din aceia că în bulb găsim Origina a mai multor nerti, după; cum vom vedea mai târgiii. 

Dimensiunile bulbului sunt acestea: diametrul antero- 
posterior este de 12—13 milimetre, — diametrul transvers 
de la 18—20 milimetre, lungimea de 28—30. milimetre. 

Pe schelet, bulbul corespunde în sus cu jumătatea şan- 
ţului basilar, iar în jos, cu jumătatea, apofisei odontoide. 

Forma bulbului este aceia a unui con trunchiat cu ver- 
ful în jos. Basa sa, turtită de dinainte înapoi, se continuă, 
în sus cu protuberanţa, care: pare a trece peste bulb ca: 
o punte. 

Limita superidră a bulbului, corespunde înainte cu mar- ginea inferidră a protuberanţei, iar îndărăt cu linia care 
ar trece prin unghiurile laterale ale ventriculului al 4-lea.
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Limita, inferidră este greu de determinat, de 6re-ce între 
bulb şi măduva spinări nu există nici o linie de sepera- 
țiune la esterior. In general linaita inferiGră se aşagă la o distanță de 3 centimetri în jos de la cea, superi ă, punct care corespunde părței imferidre a decusajiunei -piramide- 
lor. In acest nivel sar afla partea cea mai sugrumată 
dintre bulb şi măduvă, adică coletul sait gâtul. 

Siluaţiunea şi direcțiunea bulbului. Bulbul, organ sime- 
tric, se află aşedat in cea mai mare parte în cranii ŞI O 

  

Ac6stă figură represintă faţa laterală stângă a bulbului (după Sappey) 1) Pedonculul cerebral stâng. 
2) Panglicuţele nervilor optiel. 
3) Corpul geniculat extern. 
4) Corpul geniculat intern. 
5) Glanda pineală. | 
6) Trunchiu comun al celor două vene ale luj Galien, deschizându-se în sînul drept. 

| 7) Eminenţa nates. 
8) Cordon care uneşte eminența testes cu corpul geniculat intern. 9) Eminenţa testes. 

: 10) Fasciculul trlangular al istmului, 
il) Pedonculul cerebalos superior. 
12) Secţiunea antero-post. a cerebelului ; arborul vieţi al lobului median 13) Ventriculul al 4-lea (sau al cerebelului). IE 14) Nervul acustic.
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forte mică parte în cavitatea rachidiană, aşa că am putea 
se considerăm în bulb dou porţiuni: una craniană şi alta 
rachidiană. Aceste două porţiuni ale bulbului nu se con- 
tinuă în linie drâptă ci se înclina una în raport cu alta. 
Porțiunea craniană este culcată pe apofisa basilară a, occi- 
pitatului şi are direcţiunea înclinată a acestei apofise, — 
porțiunea rachidiană este verticală, de 6re-ce continuă ai- 
recţiunea măduvei spinărei. Din inclinaţiunea celor două 
porţiuni resultă un unghiii obtus ca de 1400, Acest unghiii 
priveşte înainte. 

La bulb avem de studiat patru feţe : una anteridră, alta 
posteridră şi d6u& laterale. 

Exteriorul bulbului, 

Să studiem aceste patru feţe mai întăiă în terțul îmfe- 
Tior, Şapoi le vom considera pe rând în cele doue terțuri 
-Superidre, 

In terțul inferior al bulbului, găsim absolut acelea'si cor- 
d6ne, acelea'și şanţuri ca Şi la măduvă; vom avea dar, 
pe faţa anteridră : 1) un sanț median anterior, 2) în afară 
de el, cordânele anteridre. — Pe fețele laterale, cordânele 

  

15) Corpii restiformi. 
16) Piramida posteridră şi cordonul lui Qoll. 
17) Faţa laterală a bulbului. 
18) Şanţul colateral posterior al măduvei, 
19) Extremitatea, inferiră a bulbului, 
20) Turbeculu! cenuşii al lui Rolando. 
21) Piramida anteridră. 
22) Oliva, 

28) Fasciculul lateral sau intermediar al bulbului. 
24) Extremitatea supericră a bulbului (şi piramida ânteridră), 
25) Secţiunea pedoncului cerebelos inferior. 
26) Nervul motor ocular extern. 
27) Secţiunea pedonculului cerebelos mediu. 
28) Secţiunea pedoneulului cerebelos svperior. 
29) Nervul trigemen. | 
30) Protuberenţa anulară, 
31) Nervul motor ocular comun.
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cOrdonele laterale. — Pe faţa posteridră : a) un şanţ me- 
dian posterior, 8) în afară, de el, cord6nele posteridre (cor. 
donul lui Goll şi al lui Burdach). 

In cele două terțuri superidre aspectul se schimbă, de 
Sre-ce, cu cât ne apropiem de protuberanţă, bulbul se 1ă- 
țeşte şi părţi nouă se adaugă. 

Faţa anteridră.—Pe faţa anteridră găsim la mijloc şan- 
țul median anterior şi în laturile sale piramidele anteridre 
cari par a fi continuaţiunea cordonelor anteridre ale maă- 
duvei. Mai afară, lângă marginea externă a piramidelor, 
găsim două scosături ovale numite olive. 

Şanţul median anterior al bulbului nu este de caţ pre- 
lungirea in sus a şanţului median anterior al măduvei. 
El însă are aci o adâncime mai mică şi este întrerupt 
la o distanță aprâpe de 22 milimetre dedesubtul protu- 
beranţei de 0 încrucişure născută din întretăierea a 4 sai 
5 fascicule de fibre nervâse. Acestea, pornesc de la extre- 
mitatea interidră a fie-cărei. piramide şi se încrucişază pe 
linia mediană, (decusaţiunea piramidelor). 

Incrucişarea, fasciculelor adese orl este superficială, — 
alte ori însă ea se pâte vedea numai în fundul şanţului 
median, 

Şanţul median anterior se termină la partea sa, supe- 
riGră, de desubtul marginei infericre a protuberanţei. In 
acest nivel se află o mică adâncătură, fără importanţă 
numită foseta sau gropiţa mediană saii gaura Srbă a lui 
Vicq d' Azyr. 

Piramidele anteridre sunt, aşedate de fie care parte a 
şanţului median anterior. Ele au aceea'și lungime ca şi 
bulbul şi presentâză o formă prismatică triangulară. De Şi 
par a, fi continuaţiunea cordânelor anteridre ale măduvei, 
vom vedea că n'aii absolut nici O legătură cu aceste cor- 
done. La partea lor superidră, unde se înfing sub protu- 
beranţă, vedem născând origina aparentă a, nervilor oculo
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motori externi (a 6-a, pereche). Extremitatea lor cea maj 
subţire este dirijată în jos, — din ea pornesc fasciculele cari 
daii nascere decusaţiunei. Sa 

Prin faţa lor externă, piramidele sunt în raport cu oli- 
vele, —prin faţa lor internă, els se lipesc reciproc. 

Figura 49 represintă fața anteridră a 
bulbului (luată după Sappey). 

. Tigiul pituitar. 

. Corpul cenuşiă (Tuber cinereum). 
„ Tubereulele mamilare. 
. Pedonculul cerâbral stâng. 

, Protuberanţă anulară, 
„ Origina pedoneulului cerebelos 

mediu. 
7. Piramida anteridră din stânga. 
8. Incrucişarea acestor piramide. 
9, Olivele. 

10. Tuberculul cenuşii al lui Rolando 
11. Fibrele arciforme. 
12. Extremitatea superidră a măduvei 

spinărei. 
13, 13. Ligamentul dentelat, 
14. Dura mater rachidienă. 
15. Panglicuţa, nervilor optici. 
16. Chiasma nervilor optici. 
17. Nervul motor ocular comun. 
18. Nervul pateţic. 

19. Nervul trigemen. 
y Ă 20. Nervul motor ocular extern. 

Fig. 49 21. Nervul facial 
22. Nervul acustic. 
23. Nervul lui W risberg. 
24. Nervul gloso farigian. 
25. Nervul pneumogastric. 
26. Nervul spinal. 
27. Nervul marele hipoglos: 
28. Prima pereche de nervi cervicali. 
29. A doua peroche. 
30. A treia pereche, 
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- Olivele. sunt situate în afară de piramide. —ele n'a nici 

o continuaţiune cu cordnelele măduvei. Axul lor cel mare 
este paralel cu lungimea piramidelor, 

Intre piramide şi olive se observă un șanț, care nu e



BULBUL 
235. 

alt de cât prelungirea în-sus a-şanțului. colateral (anterior) 
a) măduvei. Importanţa lui în nivelul piramidelor este că 
presintă origina aparentă a nervului marelui hipoglos (a 12-a 
pereche). - 

Lungimea olivelor este de 12—15 milimetre, lărgimea, 
de 3—4 milimetre. 

La extremitatea lor superidră presintă o depresiune nu- 
mită foseta supraolivară. Extremitatea. inferidră este aco- 
perită de câte-va fibre nervorse transversale, făcând parte 
din fibrele arciforme, pe care le vom studia. Olivele sunt 
mai ridicate, mai pronunţate la copilul noi născut de câţ 
la adult. In afară de olive vedem un alt şanţ fără nici o- 
importanţă ; el desparte oliva de fasciculul lateral al bul- 
bului. Cu acest fasiiculul începe faţa, laterală a bulbului. 

Faţa laterală, — (Vedi Fig. 48). De dinainte înapoi. gă- 
sim : 1) Fasciculul lateral sai intermediar al bulbului, fas- 
cicul vertical de 2 milimetre lăţime, aşedat intre olive 
şi corpul restiform. Acest fascicul lateral este continua. 
[iunea cordonului lateral al măduvei, — nu însă, a întregu- 
lui cordon, ci numai a unei mici părţi remasă neincrucişată. 

2) Indărăt de fasciculul lateral se vede șanțul care con- 
tinuă în sus pe cel colateral (poster) al măduvei. E] ser- 
veşte a'l despărţi de un alt cordon, cordonul restiform. 
Din acest şanţ ies originele aparente a nervilor gloso-fa- 
ringian, pneumogastricul şi spinal (a 9-a, a 10 şi a ll-a 
pereche). La partea superidră a acestui şanţ se află o de- 
presiune numită foseta, sai gropita laterală a bulbului, -- 
în ea găsim originile aparente a doi nervi : facialul şi au- 
ditivul (rădăcina anteriră a auditivului) sai a 7-a Şi a 8-a 
pereche. 

3) Mai îndărăt se află, cordonul Sail corpul restiform, cor- 
don alb, de formă, cilindroidă, formând partea cea mai posteriGră a feţi laterale a bulbului. Corpul restiform se-
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continuă in sus cu pedonculul cerebelos inferior corespon- 
dent, iar în jos cu cordonul posterior al măduvei. 

Corpii restiformi, numiți încă şi piramide laterale se 
află aşedaţi între fasciculele intermediare ale bulbului şi 
între piramidele posteridre. 

Cu aceste din urmă piramide începe fața posteridră a 
bulbului. 

“Tot pe faţa laterală a bulbului, mai găsim o mică pată 
ridicată, verticală şi oblungă, de o culdre cenuşie. Acâstă 
proeminență pârtă numele de tubereul cenușii, al lui Ro- 
lando. El este aşegat; de desubtul olivei, la 5 sau 6 m.m. 
pe prelungirea în sus a şanțului colateral posterior al mă- 
duvei, cam în faţa rădăcinilor spinalului (peerechea a 11-a). 
Tuberculul lui Rolando nu este de cât o uşor hernie a 
substanței cenușii. şi adică, a extremităței cornului poste- 
rior. Cele mai de multe ori, un strat forte subţire de 
substanţă albă, trece pe d'asupra tuberculelor lui Rolando. 

Ca să putem termina cu feţele laterale ale bulbului, tre- 
bue să facem eunoscinţă cu fibrele arciforme, <ari aparţin 
acestor feţe. | 

Fibrele arciforme constituesc o panglică subţire, care 
imbrăţișeză de dinapoi înainte, pe o lăţime de 6—8 m.m,, 
părţile constituente ale bulbului. 

Ele 'şi au origina din corpii restiformi, de unde apoi 
se îndreptâză înainte, pe părţile laterale ale bulbului, spre 
a se întoduce şi a se termina în şanțurile pe care le pre- 
sintă în lungul săi acest organ. 

Nu tâte însă sunt superficiale, de acea trebue să le 
deosebim în fibre arciforme profunde Şi fibre arciforme su. 
perficiale. | 

Pibrele arciforme superficiale. Acestea să găsesc la su- 
prafaţa bulbului şi se pot vedea. 

In drumul lor acoper: fascicul lateral a] bulbului, oliva 
şi piramida anteridră, trecând printre rădăcinele nervilor 
gloso-faringian şi pneumogastric. Ele pornesc de la partea
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superficială a corpilor restiformi, se indrepteză înainte 
către șanțul median anterior. Parte din ele, odată eşite din corpi restiformi, se termină în şanţul dintre olivă şi 
piramidă anteridră, —altele au traject mai lung Şi se ter- mină în şanţul median anterior. Tot aceste fibre ai forma, de arcuri cu concavitate în sus. 

Fibrele arciforme. superficiale nu sunt în tot-d'a-una dis- puse in mod regulat; ast-fel în: general, le găsim grupate 
în două fascicule mai pronunţate către partea superidră, şi inferidră a olivei. Altă dată putem vedea, că olivele şi piramidele sunt acoperite în mod regulat de un strat sub- ţire de fibre ariforme. In fine când acestea se grămă- dese mai mult la partea superidră, pârtă numele de aw- tepunte sau ponticula. 

Fibrele arciforme profunde pornesc din profungimea cor: pilor restiformi, trec înainte prin substanţa, bulbului, se întâlnesc şi se încrucișâză, la mijlocul lui, dâna naştere rafeului bulbului. Este de reţinut că în drumul lor se în- tâlnesc cu rădăcinele sensitive ale trisemenuluj. 
Să ne resumăm : 'TSte fibrele. arciforme iai origina lor: din corpii restiformi, — se dirig înainte, unele superficiale; altele profunde, constituina rafeul median al bulbului, Ajunse la rafei, fibrele arciforme din drâpta se continuă cu cele din stânga şi vice-versa; —cu alte cuvinte, ele ser- vesc a pune în comunicaţiune corpul restiform. din drepta cu cel din stânga, sai mai drept, pedonculul cerebalos in- ferior din o parte cu cel din lătura. opusă, — de re-ce se ştie că, corpii restiformi sun» continuaţiunaa acestor 

p edoncule. 
Ce resultă de aci ? 
Resultă că, prin ajutorul fibrelor arciforme, se stabileşte 0 comunicaţiune perfectă îm:re emisferul cerebelos drept cu cei Siâng, — comunicaţiune care de alimintrelea se mai face şi prin continuaţiunea ce există între fibrele protuberanţei cu ale pedonculelor cerebelose medii.
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Faţa posteridră a bulbului. — Faţa posteridră contribue 
la formațiunea păretului “inferior al-ventriculului a] 4-lea. 
In adevăr, jumătatea inferidră a acestui perete aparţine 
bulbului, iar jumătatea superidră aparţine protuberanţei. 
Peretele inferior al ventriculului, are forma unei figuri pa- 
trulaterale cu un unghiu superior, altul inferior şi două 
laterale. Linia care ar reuni unghiurile laterale desparte 
acest părete în două triunghiuri: unul superior, al pro- 
tuberanţei, —altul inferior, al bulbului. Basa. acestor dou& 
triunghiuri este represintată prin linia care uneşte unghiu- 
rile laterale. Faţa posteridră este ascunsă sub cerebel. 
care presenteză un fel de adâncătură pentru a primi acestă 
faţă a bulbului. Pentru a 0 putea descoperi, trebue să 
r&sturnăm forte mult bulbul înainte, iar cerebelul să] ri- 
dicăm. în sus, sau să dividem prin o incisiune verticală 
şi antero-posteridră lobul median al cerebelului Şi în urmă 
să tragem în lături fie-care emisfer. 

Dacă plecăm de la şanţul median posterior al măduvei, 
vedem că îndată ce ajunge în nivelul bulbului, sanţul se 
desface şi odată cu el, se dai în lături şi cord6nele pos- 
teridre, luând o direcţiune oblică în afară şi în sus. Din 
acestă deschidere a șanțului median posterior resultă că, 
GOmisura, cenuşie se va, întinde, va rămâne desvelită cu to- 
tul şi se va forma un unghii care priveşte în sus. La- 
turele acestui unghii sunt formate de cordânele lui Goll, 
corpii restiformi şi pedonculele cerebel6se inferidre. 

Șanțul median posterior prin despicarea sa, lasă la ex- 
tremitatea'i superidră, un orificii deschis, care nu este alt- 
ceva de cât extremitatea superidră a canalului central 
din măduvă. De la acest orificii în sus, —iot pe linia me. 
diană, — găsim o figură ce sâmănă cu un condei, de scris 
cu verful dirijat în jos, muiat în orificiul ependimal. A- 
cesta, e ciocul lui Calamus scriptorius ; el formeză unghiul 
inferior al ventriculului al patrulea. La extremitatea in-
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big, 50. 

Figura sshematică representâni fața posteridră a bulbului. 1. Locul de întâlnire al celor trei psdonculele cerebal6se (superidre 18 şi 19, inferidre 5, mediu 12), 
2. Orificiul superior deschis al canalului central al măduvei. In acest nivel se află şi ventriculul lui Arantius. 3. Piramida posteri6ra stângă. 
4. Cordonul restiform stâng. 
6. Orificiul inferior al aqueductului lui Sylvius aşedat sub punctul de întâlnire al pedonculelor esrebeldse superidre (18 şi 19), 8. Rădăcinele posteriore ale nervului auditiv. 9. Nervul gloso-faringian. 

10. Pneumogastricul. 
11. Spinalul. 
12. Din nivelul acestui număr plâcă o linie punctată care se dirigâză spre drepta. Ac6stă, linie divide fipura pătrată, care nu e alt-covă de cât pere. tele inferivr al ventricului a] 4-lea, în dou triunghiuri: unul superior, aparținând protuberanţei ; altul inferior aparţinând bulbului, 13. Calamus scriptorius, dividând podela ventriculului al 4-lea în alte două triunghiuri: unul în drâpta altui în stânga. 

! 14. 17. Cordânele posteridre, 
15. 16. Cordâneld lui Gol] 
20. In sus, în jos, în drâpta şi în stânga acestui numer, tâtă suprafața Punctată, coprinsă între pedonculele cerebel6se superidre şi inferidră, portă numele de podeală a ventriculului al 4-lea. Acsstă figură a luată după Fort,
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feridră a cio-ului, adică în nivelul orificiului deschis, se 
găseşte o mică fosetă numită ventricula lui Arantius. 

De la ciocul lui calamus scriptorius, porneşte în sus 
un şanţ numit tocul saă tigiul luă calamus scriptorius. El 
se dirij6ză spre aqueductul lui Sylvius (unghiu superior 
al ventriculului al patrulea). 

Ciocul şi Tigiul sunt cunoscute ambele sub numele de 
calamus scriptorius. -In drâpta şi în stânga lui calamus 
scriptorius, găsim podeala sai peretele inferior al ventri- 
cululului al 4-lea, formată din substanța cenuşie a măduveă 
remasă desvălită. In afară, pe laturile inferidre ale podelei, 
găsim două sfercuri sati mameldne numite piramidele pos- 
teridre. Acestea sunt extremităţile superidre ale cordne- 
lor lui Goll, cari inainte de a se termina, se umflă puţin, 
şi apoi se finesc subţiindu-se pe corpii restiformi sat pe 
laturile ventriculului. 

In afară de piramidel= posteriore, gâsim corpi sasi cor- 
donii restiformi, (corpii restiformi sunt cunoscuşi inca sub 
numele de piramide laterale) continuaţiune a cordânelor 
posteridre ale măduvei. Mai in afară de corpii restiformi 
gasim sanțul care ' separă de fasciculul intermediar sai 
lateral al bulbului. Din acest şanţ, (care după cum ştim, 
este prelungirea şanţului colateral posterior a] m&duvei( 
ies originile aparente a trei nervi, in ordinea următore, 
de sus in jos: gloso-faringian, pneumogastric şi Spinal sai 
perechia a 9-a, a 10-a, a l-a. Aceşti nervi iaii naştere 
printr'un şir de fibre nervose, ce represintă un triunghiu 
cu basa in şanţul despărțitor, iar cu virful in afară. 

Pe podeala ventriculului al 4-lea, in triunghiul inferior 
(căci cel superior aparţine protuberanței), gâsim nişte fulgi 
sai filamente albe, in număr de 6—8, indreptanduse trans 
versalniente de din 'năuntru in afară Şi reunieduse in un 
mănuchiii comun, pentru a trece pe sub pedonculul ce- 
rebelos inferior. Aceste firişore, ce se văd şerpuind prin 
Substanţa cenuşie, care e intinsă pe podâla ventriculuuil
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al 4-lea, constitu: se rădăcinile posteridre ale nervului a- custic, numite âncă fulgi sat barbete ale lui calamus Scrip- torius. Aceşti fulgi se văd lângă basa triunghiului, prin urmare către partea mijlocie a ventricului al 4-lea. „Să ne intârcem Puțin la şanţul median de pe faţa pos- teridră a bulbului (tigiul lui calamus scriptorius) şi să vedem ce găsim pe ambele sale laturi, 
1) Imediat, de fie-care parte a lui, vedem câte 0 coldnă Sail 0 aripă de substanță albă, începând printr'un virt as- cuţit în nivelul ventriculei lui Arantius şi lăţindu-se cu cât se ridică mai sus, 
Acestă aripă albă (motrice) presintă în jumătatea sa Superidră doue umflături. Cea inferidra portă numele de eminenţia, teres şi corespunde cotiturei nervului facial ; cea Ssuperidră este formată de nucleul de origină ai nervului motor ocular extern. "Tot pe teritoriul acestej aripi, mai gios însă, în jumătatea înfericră ia naştere şi marele hipoglos. 

In afară de colâna sau aripa albă, se află o alta cenusie, mai îngustă în sus Şi mai lată în gios. Din acestă aripă cenuşie 'şi iaii origina nervii mmâzty ai encefalului. In afară de aripa, cenuşie se vede din noi O altă colon sasi aripă albă, din care ŞI ia origina nervul auditiv. 
In total găsim 3 colone săi 3 aripi de fie-care parte a ciocului lui calamus Scriptorius ; uă dripă albă internă, uă aripă albă eternă Şi ud aripă cenușie între ele. 

Recapitularea originelor aparente ale nervilor 
bulbari. 

1). In nivelul] unde piramidele anteridre intălnese mar- ginea inferidră a, protuberanței, doi nervi iai naştere (unul de fie-care parte). Aceştia sunt nervi oculo motori exlerni. (perechia a, 6-a). 
2). Din fosetele seu grGpițele laterale ale bulbului ies 

16
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nervii auditivi şi facială (perechia a 7-a şi a 8-0). “Intre 
aceşti doui se găsesce nervul intermediar al lui Wrisberg. 

3). Intre olivă, Şi piramida anteridră se vede origina 
aparentă a marelui hipoglos (perechia a 12), Ă 

4). Din şanţul lateral al bulbului (continuaţiunea şanţu- 
lui colateral al măduvei) ies originele în ordinea urmă- 
tore, de sus în jos, a nervilor ; gloso-faringien, pnewmo- 
gasiricul şi spinalul (perechea a 9-a, a 10-a, şi a 11-a). 

Acâstă figură reprasintă faţa posteridră a 
bulbului: (După Sappey). | 

1. Substanta cenuşie încongiurănd cana. 
| ul central al măquvei. 

2. Imbucătura acestui canal central în ni- 
|! velul unghiului inferior al ventriculului al 
 qlea, 

3. Sanţul median pe peretele inferior al 
7 acestui ventricul (calamus scriptorius). 

4. Extremitatea superidră a acestui sanţ 
p: A respundend la întrarea aqueductului lui 

4 2 Sylvius. 
5. Col6na (aripă albă internă) de un alb 

cenușiu din care plâcă rădăcinele nervului 
marele hipoglos, 

6. Emânenţia teres corespundănd cu ge- 
nuchiul nervului facial. 

7. Altă eminenţă mai mică care cores- 
punde nucleului de origînă al nervului M9- 
tor ocular extern. (Mai e un număr 7 mai sus). 

7. (superior), Nucleu, servind ca origină a 
nervilor motori oculari comuni, care nu se 
pronunţă pe peretele ventriculului, dar care 
limită în sus șanțul s&ă median. 

8. Col6nă (aripa cenușie) cenuşie din care nasc nervii mixti. 
9, Nucleu (aripa albă externă) care dă, nastere râdăcinei profunde a nervului acustic. 

10. Ventriculul mediu şi comisura posteriâră a creerului. 

    

   
   

   

În ceia ce priveşte rădăcinile gloso-faringienului şi pneu- 
mogastricului, nu sunt exact înplantate în şanţul lateral 
ci mai .mult în marginea anterioră a, cordonului restiform. 
Rădăcinile spinalului sunt infipte pe un plan ceva mai 
anterior de cât precedentele. In total, pe exteriorul bul-
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bului găsim originile aparente a şepte prechi de nervi ;— 
în interiorul său însă vom vedea că se află originile reale 
a dece perechi nervâse, se adaugă "prin urmare trei 
pereshi. 

INTERIORUL BULBULUI. 

In bulb, ca şi ih măduva spinării, găsim acelea'şi sub- 
stanţe albă şi cenușie, cimentate de țesutul conjunctiv 
reticular numit nevrogiie. 

Substanţa albă a bulbului, în cea mai mare parte, nu 
e de cât continuuţiunea, cordonelor măduvei, însă dispusă, 
cu totul alt-fel de ceia ce am vădut în măduvă, 

Substanţa, cenușie a bulbului este de asemenea, conti- 
nuarea, substanței cenușii a măduvei, însă “Şi-a perdut cu 
totul, forma sa de H; se turțeşie şi se întinde pe fața, 
posteridră a bulbului şi a protuberanţei, 

Vom vedea apoi că părți noi de subst. cenușie se adaugă 
în bulb. 

Cele din urmă descoperiri în privinţa structurei bul- 
bului se datoresc în special profesorilor Sappey Şi Mathias 
Duval, cari prin preparaţiuni multiple Şi prin secţiuni 
forte numersse, ai putut să urmărescă cord6nele mădu- 
vei și substanţa, cenușie şi să vadă direcţiunea ce apucă, 
fie-care din ele dupe ce ati intrat pe teritorul bulbului. 

Graţie lucrăriior acestor doui savanţi, astă-di s'au lămu- 
rit multe puncte obscure relative la anatomia, phisiolo- 
gia și pathologia bulbului. 

In adevăr de la 1709, de când dateză, descoperirea, în- 
crucişărei piramidelor de Mistichelli, nu s'a maj făcut 
nimic serios în ceea ce priveşte structura bulbului, 

Noi, în descrierea, care vom face, vom lua forte puţin 
din cercetările mai vechi ale luj Stilling, Schroder wan 
der Kolck, Longet, Valentini, Cruveilhier, fiind cu mult 
anteridre lucrărilor date la lumină de Sappey şi Duval (1876),
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Substanţa albă. Incrutişarea cordânelor. Decusaţiu- 
nea piramidelor. Cordânele în bulbu. 

Să vedem, mai întâii, ce devin cordoneie măduvei 
după ce ai intrat în bulb. 

Cordonele anteridre. Qordsnele anteride ' s> încrusează 
de jos în sus (comisura albă) Până în nivelul gătului bul- 
bului, sau mai bine, până în puntul unde începe decu- 
sația, piramidelor. Aci cord6nele anteridre, se despart, 

Acestă, figură represintă mersul 
cordânelor în bulb. (Figură sche- 
matică după Fort). 

1). Cordânele anteridre a le mă- 
duvei, dirigându-se îndărăt şi în 
afară pentru a rescrie un inel 
eliptic, 

2). Cordânele laterale trecând . 
prin acest inel. 

3), Incrucişarea cordânelor la- 
terale tormând decusațiunea pira- 
midelor. ” 

4). 4.) Piramidele anteridre 
5). Oliva dreptă.- 

6). Pasciculul lateral sai inter- 

mediar al bulbului, porţiune di- 
rectă din cordonul lateral al mă- 
duvei. 

1). Fibrele aeritorme (se vădu şi 
la partea superidră a olivelor.) 

8). Porțiunea oblică acord6nelor 
anteridre, in momentul forma- 
ţiunei îneiului eliptic. 

  
Fig. 82. 

apucă fie-care din ele în afară in dărăt şi în sus, îmbră- 
țişănd cu chipul acesta cordonele laterale şi posteridre. 
Din acestă desbinare a corâ6nelor şi din modul direcţiuni 
ce apucă, resultă o deschidere sati un inel eliptic dirigiat 
în dărăt şi în sus,
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Cordonele anteridre, după ce au format inelul eliptie 
se reintăimese la partea, posteridră a bulbului, devin din nou paralele şi 'şi urmâgă drumul lor străbătându protube- 
ranţa prin partea sea, posteridră spre a merge să contribue la 
formațiunea planului superior din pedonculele cerebrale. 
In resumat, cordânele anteridre, care în tot lungul 

măduvei sati încrucişat (comisura, albă), —nu se mai în- crucişează, în bulb ;—însă descriii un inel eliptic şi devin 
posteridre. 

Cordonelor laterale. Aceste cordone, din contră, nu se 
îincruciseză de loc în lungimea măduvei, — însă ajunse în 
nivelul bulbului, fie-care cordon lateral se desparte în 
dou porțiuni ; una anteridră, mai gr6să, — alta Posteridră, 
fOrte îngustă. Cea anteridră, schimbă direcţiunea, trece în 
latura opusă a bulbului pentru a forma tratul anterior 
(motor) al piramidei anteridre (din dreâpta sai din stănga, 
după cum Şi cordonul va fi din stânga sai din drepta). 
Porţiunile antericre a le fie-cărui cordon lateral, trecând 
dintr'o parte într'alta caută ne apărăt a se încrucişea pe 
linia mediană, | 

Dacă vom urmări porțiunile anteridre ale cordnelor 
laterale, vom vedea, că ele, după ce ai format stratul 
anterior al piramidelor, devin paralele, trec prin protube- 
Tanţă şi se duc să formeze împreună cu alte fibre ple- 
cate din substanţa cenuşie a protuberanţei, stratul infe- 
rior al pedonculelor cerebrale. 

Să revenim la incruţişarea s6u decusaţiunea piramidelor), 
Ea are o inălțime de 8—10 milimetri şi se află aşedată, de desubtul margini înferidre a protuberanței la o dis- - tanţă de 2 centrimetri. 
DI 

*) Piramidele anteridre Sunt formate : 1) Prin partea anterisră, a cor- donelor laterale din partea opusă, (decusaţiunea, motrice). Ştim că partea posteridră a cordânelor laterale se continuă drept spre brotuberanţă. 2) Prin cord6nele lui Tiirek din aceaiși latură 3) Prin corâonele cuneiform. (Burdach) din latura opusă (decusațiunea, sensitivă). Uni autori cred că numai o parte din cordânele lui Burdach se încrucisează, iar restul ar trece direct în sus. ”
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laţă modul cum se formâză: de la partea inferdră a 
fi-cărei piramide plâcă în jos patru sai cinci fascicule 
turtite, —şi ai direcţiunea următore : fasciculele cari por- 
nesc de la piramida din stânga trec la cordonul lateral 
din drepta și vice-versa, ast-fel că se produce o serie de 
mai mulţi, X... suprapuşi ?). 

Porțiunea posteridră, care a mai r&mas din cordonul 
lateral, continuă în sus direcțiunea acestui cordon fără 
a şi mai schimba, direcţiunea şi fără a se mai încrucişa. 
Porțiunea postericră e cunoscută mai mult sub numele 
de fascicul lateral. sati intermediar al bulbului. E] se urcă 
verticalmente, printre olivă, şi şanţul de origină al ner- 
vilor gloso-faringien, pneumogastric şi spinal—şi dispare 
sub marginea, inferidră, . a protuberanţei. Din protuberan- 
ță, acest fascicul, trece în cerebel prin pedonculul cerebe- 
los medii. 

După uni autori, fasciculul intermediar al bulbului, ar 
fi format nu numai din partea, neincrucişată a cordonelor 
laterale, dar şi din partea externă a, cordânelor anteridre. 

În vesumat : cordGneie laterale se încruciş6ză incomp- 
lect (numai partea lor: anteridră) în nivelul bulbului ;— 
din laterale devin auteridre pentru a forma stratul su- 
pertficial motor al piramidelor anteridre. 

Partea posteridră a cordonelor laterale nu se . încruci- 
şedă, ea se urcă direct spre protuberanţă, continuânăd di- 
recţiunea cordonului lateral. 

Cordonele posterirdre. Cordânele posteridre se urcă 
paralel, în t6tă lungimea măduvei, de fie-care parte a 
şanțului median fără a se încrucisa. In nivelul bulbului 
însă, trec prin inelul eliptic al cordonelor anteridre, —şi 
se Încruciştazd complect 'asupra, decusaţiunei piramidelor. 
Cordonul posterior drept trece la partea de din dărăt 

  

') Trebue să adaogam că gradul de decusaţiune al piramidelor variadă 
forte mult. Cea ce este mai mult, ea pâie să lipsească cu totul.
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* a piramidei stângi pentru a forma. stratul s6i sensitiv, — cel stâng trece de asemenea, 4” Ia spatele piramidei drepte unde formeză, a Porțiunea sa sensitivă. Prin urmare, cor- 
d6nele posteriGre, în bulb, urmeză, direc- țiunea cordânelor laterale la spatele cărora vine de se aşeză. Ambele porţiuni ale pira- midelor, adică porțiunea motrice Şi cea sen- 
sitivă, 'şi urmâză drumul lor ascedent prin 
protuberanţă. 

Nu trebue să, uităm, că la partea internă, 
a cordânelor posterire, găsim cordonele luj 
Gol] ; — acestea, ca şi fasciculele laterale ale 
bulbului, sunt singurele cordâne cari nu se 
înruciseză de loc. 

Recapitulațiune. Considerana încrucișarea 
cord6nelor de jos în sus, avem : 1) Cor- donele anteridre se încrucişâză în tâte înăl- 

  
Acâsta figură, după Hirschfeld, ne arată decusaţiunea piramidelor anteridre, şi prelungirea fibrelor lor spre pedonculele cerebrale. 
1. Chiasma nervilor optici. | 2. Oliva drâptă, — dedesubt, şi în faţă de ia se vede un mănuchiu de fascicule cari formâză cu cel din latură, opusă mai mulţi X. (Decusaţia piramidelor). 
3. Jumătatea drâptă a măduvei. 
4. Jumătatea stăngă a măduvei, desfăcută în GOrd6- nele sale. 

5. 6. 7. Cordânele : lateral, posterior şi anterior, 
8. Piramida anterioră stângă, — aci se vede forta Clar cum d> la partea înferidră a, piramidei pornesc fag- ciculele cari se decusâză, 
9. Prelungirea fibrelor acestei piramide prin protube- ranță, spre predonculele cerebrale. 

10. Tuberculele mamilare, 
11, Tuberculul cenuşită. 
Figura de fată trebuie comparată cu fig. 39 spre a se putea vedea mai clar situațiunea, olivelor și a piramide- lor anteridre, ”
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ţimea măduvei, constituinq comisura albă. Acâstă îneru- cişare insă, încetâză în nivelul bulbului, — descrie un snel eliptic prin care trece partea anteridră din cordnele la. terale şi cord6nele posteridre întregi. 2) Corâsriele late- rale care nu sai încrucişat de loc în măduvă, se încru- cişeză în bulb producănd decusaţiunea motrice a, Diramii- delor. 3) Cordonele posteridre de asemenea nu se în- crucişeză de loc în măduvă, însă se incruciş6dă  (decu- sațiunea sensitivă a piramidelor.) totalimente în bulb. 

Sectiune schematică (după Fort.) repre- 
sintând formațiunea inelului eliptic al cor- 
A6nelor anteridre, 

1. Cordânele anteridre (partea dinainte). 
2. Secţiunea lor la partea posteridră. 
3. Cordânele laterale în inel. 
4. Cordânele posterisre trecând tot prin 

inel. 

5. Fasciculul intermediar afară din inel. 
6. Secţiunea, cordânelor restiforme (pirain. 

laterale). 

7. Secţiunea piram. poster (Cord. lui Goll). 

  

memân fasciculele intermediare şi cord6nelor lui Goll 
cari nu încearcă nici un fel de încrucişare.. 

Prin urmare în nivelul bulbului găsim cinci cordone de 
fie-care latură, în total dece. Patru din ele provin din 
prelungirea în sus a, cordonelor măduvei; — unul singur 
descinde de la cerebel. Acesta e pedonculul cerebelos in- 
ferior ce se continuă cu cordonul restiform. Cordoni res- 
tiformii, după majoritatea autorilor ar fi formati : — 

1), Din fibre în conexiune cu cerebelu. 2). Din partea 
cordOnelor posteridre, care dupe unii, nu a luat parte la 
decusaţiunea sensitiva. 3). Din fasciculul cerebelos direct al 
lui Fleschig, care şi el, ca şi pedonculele cerebelse sunt 
părți albe supra adăogate, de 6re-ce nu existaii în măduvă. 

Pe de altă parte din cele ce am Vădut, putem deduce 
că partea cea mai însemnată din cord6nele măduvei (cor-
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d6nele anteridre, posteridre şi cea mai mare parte din 
cele laterale) se incrucişeagă mai întâi Ş'apol 'şi urmeadă 
drumul lor ascendent, pentru a, se termina în cerebru; — 
că partea cea mai mică (eordonele lui Goll şi fasciculele 
intermediare) nu se încrucişează de loc şi se prelungesc 
Până în cerebel unde se termină. 

Diferitele înălţimi la care se încrucişeză, 
gradat cordânele măduvei (Fig. schematică, 
după Fort ) 

1). Secţiunea cordânelor anteridre şi în- 
crucişarea lor în 4 constituind comisura 
albă 

2). Cordâneie laterale. 
3. 3). Cordânele posteridre. 
4). Incrucişarea, cord6nelor anteridre (eo. 

m's, aiba. : 
5) Incrucişarea cordânelor laterale (Decu- 

sațiunea piramidelor) 
6). Fasciculul intermediar, porţiunea, ne- 

încrucişată a cordânelor laterale, 
1). Secţiunea piramidei anteridre stângi, 
8). Incrucişarea cordânelor posteridre în. 

dărăt de piramide. 
9). Secţiunea cordânelor posteridre. 
Prin urmare înțâia încrucișare (de jos în 

sus) este in 4, a doua în 5, a treia in 8,   
SUBSTANȚA CENUȘIE. 

Situaţiunea și configurațiunea ei în bulb. — Deca- 
pitațiunea cârnelor anteridre și posteridre. 

Substanţa, cenuşie a bulbului, în terţul sait înferior, are 
aceaşi formă şi disposiţiune ca și acea a măduvei. Am 
vedut însă, că de la terţul inferior în Sus, în urma se- 
parațiunei ce se operă în cordânele posteridre, resultă, în-
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ud d 
a 

tăiu că substanţa, cenuşie se desbracă de cea aibă, care o incongiura până aci, — și al doilea că partea Posteridră a comisurei cenușii şi basa cârnelor posteridre, din causa, di- recţiunei ce iaii cornânele posteridre, vor fi trase în lă- 
turi şi întinse pe suprafaţa cu patru laturi care portă nu- mele de podeală a ventriculului ai patrulea. 

Aceasta însă nu e singura modificaţiune pe care o în- cearcă, substanţa cenuşie în bulb. In adevăr, capetele cor- nelor anteridre şi posteridre sunt despărțite de basa lor şi îngropate în S-bstanţa albă la distanţe mai mult sai maj puțin mari de locul pe care'l ocupaii mai înainte. 
Cum se face această decapitaţiune ? 

Acâstă figură schema- 
tică represintă o secţiune 
a bulbului just în mo- 
mentul  decapitulaţiunei 
cornelor anteridre şi pos- 
teridre prin încrucișarea 
cordânelor respective. 

3. 1. Capetele cârnelor 
anteridre separate de ba- 
sa lor prin încrucisarea 
cord6nelor laterale. 

a. 2. Capetele cârnelor 
posteri6re separate qe ba- 
sa lor prin încrucişarea 
şi projecțiunea înainte a 
cord6nelor posteridre,. 

3. Basa cornului ante- 
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Fig. 56. 

rior din stânga, 
4. Basa cornului posterior din stânga. 
5. Cordonul lateral stâng trecut în drâpta după ce a decapitat cornul. 6. Cordonul posterior drept dirigindu-se înainte şi decapitând cornul posterior drept. 
7. Cordonul lateral drept decapitând cornul anterior drept 

N'avem de cât să ne aducem aminte de incrucişarea, 
ce încercă, în nivelul bulbului, cordânele măduvei Şi vom 
înţelege forte lesne cum se face acestă operaţiune.  Ast- fel se ştie că, cordonele laterale trec, cel din drâpta in 
Stânga şi cel din Stânga în dreâpta Şapoi merg înainte
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pentru a constitui porțiunea anteridră, (motorie) a pirami- 
delor anteridre. Or, nu se pote face decusaţiune fără ca 
cord6nele laterale în drumul lor să nu taie substanţa ce- 
nuşie.  Ast-fel la început se observă un fel de crestătură, 
pe laturile esterne ale cârnelor anteridre, şi cu cât ne 
urcăm vedem că, cornele anteridre sunt gâtuite din ce în 
ce mai profund, pănă ce le găsim tăiate complectamente 
în două: o parte anteridră sai capul, remâne liber în gro- 
simea bulbului (şi chiar a protuberaţii), formând 0 colână 
centrală motorie, — iar partea aderentă, sai basa cornului 
anterior constitue de ambele laturi ale lui calamus scrip- 
torius câte un focar motor de substanţă cenuşie. 

1 Acâstă figură, luată după Matbias 
18 Duval, represintă o secţiune a bulbu- 

- lui în nivelul părții superidre a în- 
crucişărei piramidelor. 

I. Şanţul median anterior, 
"93 Piramidele anteridre (partea 
motrice). 

4. Capul cornului anterivr separat. 
5. Basa cornului anterior nucleul 

hipoglosului). 
6. Cornul posterior stâng. 
7) Nucleul corpului restiform stâng, 
8. 12. Cordonele posteridre. 

9. Nucleul piramidei posteridre stângi. (Acest 9 e întors). 
10. 11. Fibre nervâse venind dela cord6nele posteridre spre a se îneru- cişa mai înainte, 
13. 14. Cord6nele laterale (sau antero-laterale.) 
14. 16. Cordânele anterire (sau antero-interne). 
18. 18. Pibrele radiculare ale nervilor hipoglosi, 

m 

       

  

              

  

Aceiaşi operaţiune se întâmplă şi la cornele posteridre. 
Acestea se găsesc la rândul lor tăiate în urma încruci- 
şării - corâGnelor posteridre; va resulta de asemenea, o 
basă, care remâne întinsă pe podsla ventriculului al 4-lea, 
şi un cap saii extremitate liberă, care e trasă în afară şi 
constitue o coldnă sensitivă ascendentă. Ascâstă col6nă, 
este așezată mai în afară, şi Puțin mai îndărăt qe cât
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aceea pe care o formeză, capul liber al cornului anterior. Col6nele sensitive sunt forte superficiale către partea lor inferidră, unde se şi pot vedea herniind prin substanţa albă pentru a da, naştere tuberculului cenuşii! al lui Ro. lando. Cu cât se urcă in sus aceste colGne, se apropie prin extremităţile lor superidre din ce în ce mai mult şi ajung chiar în contact cu col6nele motorii. 
Diferitele colâne de substanţa cenuşie din bulb, nu sunţ atât de continue pe cât le-am Vedut în mădură. In adevăr, în bulb, ele sunt crestate şi pe alocurea tăiate fie de flbrele arciforme, pe care le-am studiat, fie de cor- dânele laterale şi posteridre după cum am v&dut. 

  

Grupe noi cenuşii în bulb, 
Dacă vom face numerdse secţiuni de jos în sus, (după cum ail procedat Sappey Şi Duval), în Substanţa bulbului şi a părţilor lui Superidre, şi le vom studia cu atenţiune, Yom recundsce în bulb, în protuberanță Şi chiar în pe- donculele cerebrale,, porţiuni cenuşii, representână cornele anteridre şi posteridre ale măduvei, prelungite în aceste regiuni. Vom găsi insă altele care nu sunt de cât gră- meg cenușii supra-adăogate, streine prin urmare de cele ce âm v&dut până acum. 

(Care sunt aceste părţi de substanţă cenusie, care se adaugă în bulb? 
Părţile de substanță cenuşie, cari nu par a avea vreo continuaţiune cu Substanţa cenușie a măduvei, se pot împărţi în qoue: 1) Portiuni formate exclusiv de substanţă cenușie şi 2) Porţiuni formate din o amestecare de substanţă albă cu cenuşie. 
1) Cele formate numai din substanță cenușie. Le găsim în următbrele locuri: | 
a) În piramidele posteridre. 
b) In spaţiul dintre piramidele anteridre şi olive. c) In spaţiul dintre olive şi c6rnele anteridre,
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Aceste trei porţiuni de substanţă cenuşie se presintă 
sub forma de coline, însă ai o întindere mică în raport 
cu lungimea bulbului. 

Col6ne cenuşie (a), din piramida posteridră este mai 
adesea cunoscută sub numele de nucleu al cordonelor subțiri (sau ale lui Goll). 

Col6na (b) din spațiul coprins între piramida anteridra, 
și oliva este o colână turtită; ea constă din două lame 
cenuşii, cari prin întâlnirea lor formeză un unghii drept 
privind în afară, unghii în care este primită şi aşedată 
olivă respectivă. Aceste "i colâne (b) Sappey îi dă nu- 
mele de nucleu juzta olivay antero-intern; iar Stilling o 
numesce mare nucleu piramidal, (şi in advăr mai mult se 
apropie de o figură piramidală de cât de o col6nă ro- 
tundă). 

Porțiunea (€) dintre oliva şi cornul anterior, are forma 
unei coldne curbe, alungită transversalmente şi concavă 
înainte.  Sappey, prin oposiţie cu cea precedentă, o nu- 
mesce nucleul juzta olivar-extern,. 
2) Cele formate din substanţă cenusie amestecată cu albă 

Sunt : 

a) Olivele. 

b) Corgii restiformi. 
c) Pibrele arciforme cu lamele lor cenușii. 
Substanţa, cenuşie din olive este representată prin un 

fel de pungă sau busunar ghemuit, format din o mem- 
brană. galbenă, care prin constituţiune, aspect şi colora- 
țiune s6mănă forte mult cu olivele pe cari le vom găsi 
mai targiii în emisferele cerebelose. Cavitatea pungei oli- 
vare este plină cu tubi nervoşi si ea este deschisă, în sus 
și în năuntru. Tubii.nervoşi din pungă vin mai cu s6mă 
de la fibrele arciforme care o străbat, sai că nasc din 
celulele chiar ale membranei olivare. Aceşti tubi ner- 
voşi ies din 'cavitatea olive prin gura care o posedă, Și
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se dirig6ză spre partea, mediană, unde se încruciş6dă cu 
congeneri lor veniţi de la oliva opusă. 

Substanţa cenuşie din corpii restiformi se presintă sub 
forma unei subţiri col6ne, r&ii delimitată, numiţă nucleul 
corpului restiform. | 

Acestă, colână se urcă în Sus, în grosimea pedonculu- 
lui cerbelos inferior, iar în jos se termină la extremita- 
tea inferidră a corpului _restiform, Subţiindu-se din ce 
în ce. 

Substanța cenuşie a corpului restiform este amestecată 
în parte cu substanţa albă, care o încongiură. Din ea 
plâcă un număr forte mare de flbre nervose care se 
iradiază şi se respândesc în bulb sub numele de fre 
arciforme după cum am v&dut, când le-am studiat. Pe 
lângă aceste din urmă fibre, şi mai cu s6mă printre cele 
mai externe se observă nişte muclei turtiți de substanța 
cenuşie, cari devin şi mai evidenţi către partea superidră, 
a bulbulu'. 

GENERALITAȚI. 
asupra, 

Originei nervilor cranieni sai-blubo protuberențiali, 
— divisiunea lor după funcțiuni. 

Intelegem prin nervi cranieni pe aceia care 'şi iai ori- 
ginele lor din masa nervâsă a encefalului, închisă în cra- 
niu.  Fie-care nerv cranianare dou origină: 1) Una pro- 
fundă, situată în părţile cele mai centrale ale encefalului 
şi portă numele de origina reală. Ea este constituită din 
grupuri sai, nuclei de celule nervâse. Dacă am putea, 
prin un procedeu re-care, să transformăm substanţa 
albă a encefalului în un corp transparent, atunci am pu- 
tea vedea, numerdsele insule de substanţă cenușie, numeroșii 
nuclei, din cari nervii 'ŞI trag originele lor reale. 2) Cea- 
laltă, origină este aparentă, — ea e superficială şi se vede
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forte clar în locul unde nervul cranian iese iese din sub- 
stanţa nervâsă. 

Soemmering, basându-se pe originele lor aparente, a di- 
visat nervii cranieni în două spre-dece perechi; — Willis 
însă, luând drept normă numerul orificielor ce se găsesc 
pe basa os6să a craniului, prin care ies nervi, “i a divis 
în nouă perechi. In adevăr el reunesce pe glosofaringian, 
pneumogastric şi spinal la un loc, de re ce ei trec a- 
fară din craniu prin un singur orificiu, de şi au pe ence.- - 
fal trei origini separate. Pentru acelaş cuvânt face o 
singură pereche din nervul facial Şi auditiv. Aceşti doi 
din urmă constituesc în clasificaţiunea, lui Willis a şaptea, 
pereche, — iar cei-l-alţi trei de mai sus a opta pereche. 
In fine în clasificaţiunea lui Willis mei vedem incă un 
nerv, care prin originele sale nu pote fi clasat printre 
vervii encefalului, — acesta este nervul sub occipital. 

Eată, faţă în faţă, cele două clasiflcaţiuni: 

Clasificaţiunea lui Wilis. | Olasificajiunea lui Soemering. 

1 Pereche craniană: nervi olfactivi oltactivi 1 pereche 
2 7 » optici optici 2 
3» » „mot. oc. comun. mot.occom.3  , 
4 > » patetici patetici 4. 
5 > _» trigemenii trigemeni 5, 
6 » „mot. oc. ext. mot.oc.ext.6 
7 RI > facial şi auditivă |. faciali 7 
3» „ „  Pheumg-gloso-farg. sp. auditiv 8, 
9 n » » mari hipoglusi glosn faring9 » 0, » p 8ub orbitari pneumog. 10. , 

spinali ll 

mari hipog.19 

Inaintea acestor doi anatomişti, un altul, de o valdre 
incontestabilă, Marinus, admitea. numai şeapte perechi. 

Achilleni şi Massa aii contribuit la rândul lor descriind cel d'ântâiu, nervul patetic şi cel d'al douilea, nervul 
olfactiv.
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Nervii cranieni 5 prin funcțiunile lor se deosebesc în: 
nervi de sensibilitate specială (olfactivi, optici şi auditivi),. 
in nervi mizti (trigemeni, g&loso-faringieni, pneumogastrici 
şi spinali), în nervi motori (motori oculari comuni, pate- 
tici, motori oculari externi, faciali și mari hipoglosi). 

Nuclei cari se găsesc pe pardossla 2) ventriculului 
al I1Y-lea. 

Incepând de la partea superidră a pardoselei ventricu- 
lului al 4-lea, (vedi figura 58) distingem: 

1). In unghiul “superior, (la estremitatea posteridră a 
„aqueductului lui Sylvius), se află vă mică, ridicatură ce- 
musie, prelungire din basa cornului anterior; din ea “si 
trag originile lor nervii patetici oculo-motori comuni (ILL şi 
IV trebuesc a fi situaţi mai sus), 

2). Tot aprâpe de unghiul superior, găsim de fie-care 
parte a lui Calamus seriptorius câte o mică ridicătură ce- 
nuşie şi rotundă, numită locus caeruleus 3 — din ea por- 
neşte mica rădăcină (motorie) a trigemenului. (V” trebue 
aşegat de desupt). 

3). Mai jos cam pe Ia, mijlocul podeli, observăm alte 
două ridicături rotunde, numite eminenția teres;—ele ser- 
vesc de origină, nervilor facial şi motor ocular comun (VL,VII). 

4). Şi mal jos, de fie-care parte a ciocului lui Calamus 
scriptorius găsim cele tre aripe dispuse în formă de evan- 
taliu, despre cari am mai vorbit deja de mai înainte. 

Aripa albă externă (0), continuă în parte basa cornului 
posterior; — din ea pornesc câte-va fibre ale auditivului 
şi fibrele sensitive ale perechilor a 9-a, a 10-a şi a l-a. 
DI 

Notă. Nervi cranieni afară de olfactivi şi optici aparținând mai mult bulbului şi protuberanți, de cât or cărei alte regiuni din encefal, ar putea să fie numiţi cu mai multă dreptate iervi bulbo-protuberențială, în loc de nervi cranieni. 
*) Peretele inferior al ventriculului al 4-lea s2 mai numeşte şi pardoseala sau podela ventriculuiuă al 4-lea.
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Aripa albă internă (a), prelungesce basa cornului ante- terior şi dă naştere la fibrele originale ale nervului ma. rele hipogros, perechia a 12-a. 
Aripa cenusie (b), aşezată între cele două precedente, este prelungirea capului cornului anterior şi serveşte de origină motrice la perechile a 9-a, a 10-a şi a ll-a. Diferiţii nuclei de Substanţă cenuşie, pe cari  văzurăm Şi alţii pe care “1 vom studia mai târzii, nu se găsese toti pe suprafaţa pordoselei ventriculului al 4-lea. 

Această figură represintă în un mod 
schematic situațiunea aproximativă 
a nucleilor de origină al nervilor bulbe 
protuberenţiali. 

Wuclei. motori, aşedaţi în coloană, de 
sus în jos: 

V” Locus caeruleus, —nucleu de ori- 
gină a micei rădăcini a trigemenului 
sai a rădăcinei motrice, 

JI]. IV. Nuclei de origină a moto- 
rului ocular comun şi a pateticului, 
Aceşti doi nuclei sunt râi aşezaţi, pe 
această figură, de desubtul lui locus 
caeruleus; posițiunea lor naturală fi- 
ind d'asupra. 

VI. VIL. (Super. Origina motorului 
ocular extern şi a facialului sai e- 
mănentia, teres, (nucleu comun la aceşti 
doi nervi). 

VII. (Infer.) Nucleul inferior al fa- 
cialului, 

V”. Se pare că în acest nivel ar fi Fig. 5, după unii, origina, rădăcinei motrice a trigementului ? 
XII Nucleul de origină al marelui hipoglos. ANuclei mizti, 99 sus în jos sunt: 
A. Nueleu de origină al pneumogastricului, IX. (super.) Nucleu de origină al gloso farigianalui, IX. (infer.) Nueleu de origină al spinalului. Acest 1X trebueşte- înlocuit prin XI, 

: Nuclei sensitivi, de sus în jos: 
VII, (super.) Nucleul de origină, superior, al acusticului. VIII. (infer.) Nucleul de origină, inferior, al acustieului. V. Nucleul rădăcinei sensitive (sau a, celei mari) a trigemenului,—situat în grosimea corpului restiform, 

.  
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In adevăr cea mai mare parte din ei se află, de desub- 
tul pardoseli, de aceia spre a'i putea descoperi ar trebui 
să ridicăm mai întâiu stratele superficiale care constituesc 
pardosâla. Trebue să adăogăm că, chiar în acest din urmă 
cas, tot nu putem vedea, de o dată, toţi nuclei din bulb 
şi protuberanţa, de oare-ce ei nu se găsesc situaţi cu toţii 
pe acelaş plan. 

Distribuţiunea substanţei cenușii: dependinţele ei. 

Capul cornului anterior. Basa cornului anterior. Capul 
cornului posterior. Basa cornului posterior. 

Spre a complecta şi cord6na cunoscinţele pe care le-am 
dobândit până acum, rămâne ca să vedem cele-lalte grupe 
de substanţe cenuşii care prelungesc unele, pe cornele 
anteridre (motorii), iar altele, pe cele posteridre (sen- 
sitive). 

S. Situaţiunea tubereulilor patru-gemeni. Mai jos de acestă literă se 
vede un unghii privind spre partea inferidră, Acesta este unghiul supe- 
rior al peretelui infer. dela ventriculul al 4-lea;—el corespunde estremită- 
ței posteri6re a aqueductului lui Sylvius. 

A. B. Pedonculele cerebeloase superidre. Pe aceste pedoncule, cam în 
terţul interior, vine de cade în mod perpendicular, câte un bastonaş (ba- 
gheia lui Bergmann), dintre cari cel din drâpta, pe figura nstră de fată 
trece între două circomferinţe (VI. VII) şi (VIII), 
Aceste bastonaşe sunt representate pe preparaţiunile naturale, prospete 

prin nişte tracţi sati dunguliţe albe, dintre cari cea mal visibilă portă nu- 
-mele de bagheta de armonie a lui Bergmann, 

M. N. Pedonculele cerebel6se medii secționate. 
R. P. Pedonculele cerebel6se inferidre secționate. 
Z. Nervul acustic (portiunea poster.) trecând pe sub pedonculul cerebelos 

inferior. El este resultatul reuniunei în mănunchii a] barbetelor lui cala- 
mus scriptorius, care pe figură se întinde sub formă ds arcuri pe linia 
care ar trece prin unghiurile laterale, representate prin literile N. şi M. 

D. Cordonul restiform continuânâu-se în sus cu pedonculul cerebelos 
inferior, iar în jos cu cordonul posterior. 

L. F. Piramidele posteridre și cordânele lui Goll. 
E. H. Cordsnele posteridre. 
a). Aripa albă internă (colâna internă sai colona nervilor motori.) 
b). Aripa cenuşie (colna medie sai a nervilor miaxti.) 
c). Aripa albă esternă (colona externă sati a nervilor sensitiui),
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a) Capul cornului anterior, Acestă porţiune decapitulată prin încrucișarea cordânelor laterale, remâne isolată în bulb, înainte ŞI puţin mai în afară qe posițiunea sa, pri- mitivă. . 

Capul cornului anterior dă, naştere prin partea sa mij- locie nucleului motor antero lateral din care ŞI trag ori- gina lor motrice cei trei nervi mixti: gloso faringienu, pneumo-gosticu şi spinalu. 

A câstă figură, este schemă 
a unei secțiuni a bulbului 
pe la partea medie (dupe M 
Duval). 

1. Intervalul dintre pira- 
- Midele anteridre. 

2. 3. Piramidele anteridre, 
4. 5. Nucleii juxzta olivari 

interni. 
6. 6.-Rafeul bulbului, 
7. Pardoseala ventriculului 

al 4-lea, 
8. Nucleul clasic al mare- Fig. 59 lui hipoglos. 9. 10. Nuclei juzta, olivari externi, 

1]. 12. Lama ccnuşie care constitue olivele. 13. Nucleul aecesor al hipoglosului. 
14. Nucleul accesor (motor) al nervilor mixtă. 15. Rădăcina ascedentă a trigemenului. 16. Substanţa gelatinoasă a lui Rolando. 17. Nucleul corpilor restiformi. (Capul cornului poster.) 18. Nucleul sensitiv al nervilor mixti (gloso-faringian, pneumogastric şi Spinal). 

19. Fibrele radiculare ale pneumogastriculuj. 2). 21 Fibrele radiculare ale marelui hipoglos, 

  

Pe latura, internă a acestui nuclei se află un altul numit nucleul accesor al marelui hipoglos, de oare-ce din el por- nesc câte-va fibre care concură la formațiunea, acestui nerv. Către partea Superioară a nucleului antero-lateral se află un altul numit; nucleul inferior al facialubhii, situat în dreptul planului de separațiune dintre bulb Şi protu- beranţă. “ |
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Mai remâne un alt nucleii, acesta este situat pe teri- 
toriul protuberanţei, ce-va mai sus de nucleul precedent; 
şi se numeşte nucleul masticator al trigemenului. EL ser: 
vesce de origina rădăcinei motrice (mica rădăcină a tri- 
gemenului). 

Acâstă figură represintă. 

schema unei secţiuni în 
dreptul liniei de juneţiune: 

a bulbului. cu protube- 

ranța (dupe M. Duval). 

1.2. Rădăcinile nervilor 

motori ocul: externi. 

3. 4. Piramidele ants- 
rioare. 

5. 6. Fibretransversale 

| aleprotuboranţeit între ai- 

A ) versele strate ale acestor 
„17 fibre sunt stratificate în 

-mod neregulat grămezi. 
| Fig. 60 de substanță cenuşie. 

7. 8: Rafeul bulbului. ă 
9. Nucleul comun al motorului ocular extern şi al,facialului (pe figura. 

9 e întors). 

10. Substanţa gelatinâsă a lui Rolando; (capul eornului posterio:.) 
11 Rădăcina ascendentă a trigemenului. 
12. 16, Corpl restiformi, 
13, 14 Substanţa cenuşie a pardoselei ventricului al 4-lea şi nucleul acus- 

ticului. . - 
15 Fasciculus teres (porțiunea, verticală a ansei facialului.) 
Extremitatea anteridră a acestui fasciul merge, după cum se vede 

pe figură, la un grup de celule care e nucleul inferior al facialului. Din 
acest nucleu iaii naştere fibrele radiculare care formâsă pe fasciculus teres 

17. Trunchiul nervului acustic. 

            
OS 

    

  

N îti i, 

î% 

ni? 
13 

Aceste patru grupe sa nuclei de substanță cenuşie 
sunt fregmentaţi pe alocurea de fibrele areiforme, care 
pornesc, după cum ştim din corpii restiformi. 

b) Basa cornului anterior. Basa cornului anterior să pre- 
lungeşte in sus, de fie-care parte a lui calamus seripto- 
rius şi dă naştere la următoarele grămezi celulare. Aces- 
tea, începând de jos in sus, sunt:
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Nucleul de origină al marelui; hipoglos aripa, albă internă) 
Nucleul comun al facialului (superior) şi al motorului o- 

cular extern feminenţa, teres). 
Nucleul de origină al motorului ocular comun și al pa- 

teticului, situat de desubtul extremității posterioare a a- 
queductului lui Sylvius. In acest nivel se termină prelun- 
girea basei cârnelor anteridre care se apropie atât de 
mult de extremitatea superidră a capului cornului ante- 
rior în cât acesţe două col6ne motorii se cofundă între 
dânsele în acest punct. 

c) Capul cornului posterior Scim că, capul cornului poste.- 
rior este decapitat din causa incrucişări cordonelor-poste- 
TiSre ; — pe de altă parte am văzut de asemenea că, în 
urma separaţiunei cordânelor posteridre în nivelul extre- 
mităţi inferiore a ciocului lui calamus scriptorius, se face 0 mișcare generală spre înainte şi înlături a părţilor poste- 
riGre din măduvă. Din causa acesta, capul cornului 
posterior (care capătă forma de colând) este împins fârte mult în afară, aşa în cât prin extremitatea sa, inferidră, 
face chiar hernie prin Substanța albă. Partea acâttă her- 
niată, o cunâscem, ea portă numele de zuberculu cenusii ai lui Rolando. Extremitatea, Ssuperidră a coldnei se urcă, 
treptat; în sus şi înainte până, la, mijlocul portuberanţei 
unde se şi termină în dreptul nucleului motor al trige- 
menului. 

Pe de altă parte; pe facia extremă a acestei col6ne se vede luând nascere 4% mâmunchiii de fibre nervose cari se urcă gradat până în nivelul unde se termină extremi- tatea, ei superidră. De aci apoi mănuchiul se încovâie înaite spre a eşi din protuberanţă. | | 
Mănuchiul de care vorbim constitue partea cea mai mare 4 irigemenului sensitiv adică a „Pădăcinei bulbare 

(inf eridre).
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d) Basa cornului posterior. Am văzut cum canalul cen- 
tral al măduvei deschizendu-se formează pardosâlă ven: 
triculului al 4-lea. Or bassele e6rnelor anteridre şi poste- 
ri6re sunt acelea cari încongiură canalul ependimal. De 
aci resultă că acâsta despicându-se la partea lui poste- 
riGră, se va forma o suprafaciă cenuşiă (pardosiala ven- 
triculului al 4-lea), tocmai din aceste base. 

Acestă figură schema. 

tică represintă secţiunea, 
părţei celei mai superi- 

6re a bulbului, (după M. 

Duval şi C. Morel) 

1. Rafeul bulbului. 

2.9. Piramidele anteri- 

Gre (motorii). 
3. 3. Piramidele sensitive 

4. 4. Fascicule albe eon- 

ținând  cord6nele 

anteridre ale măduvei. 
5. Rest din basa cornului anterior (nucleu comun facialului şi mot- 

oc. ext. Ă 
6. Basa cornului posterior (substanța cenuşiă a pardoselei ventriculului - 

al 4-lea). 

7. Capul cornului posterior acoperit de secțiunea rădăcinei bulbare a. 
trigemenului. ” 

8. Secţiunea corpului restiform. 
9. Rădăcina posteridră sui intericră a acusticului. 

10. Rădăcina anteridră sat superidră a nervului acustic. 
11. Nervul acustic. 

12, Nervul facial, 
13. Rest din capul cornului anterior (nucieul propriii al facialului). 

  

In plus, basele cârnelor posteridre, vor deveni mai 
externe de cât cele anteriore, de care.ce ele sunt acelea 
prin care începe desbinarea substanţei cenuşii. 

Cu modul acesta putem să înţelegem cuvântul pentru 
„care, basa cârnelor posteridre (sensitive) ocupă pe par- 
doseala, ventriculului al 4-lea o suprafaciă situată mai îna- 
afară, de cât colsna motrice (aripa albă internă) pe care 
o formâsă basa cârnelor anteridre.
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Nuclei proveniţi din basa cârnelor posteridre sunt, 
încependu-se de sus în jos: | 

La, extremitatea sa superidră, col6na formată de basa 
cOrnelor posteridre, se termină turtindu-se pe pardossla 
ventriculului al 4-lea şi formâsa una din originile sensi- 
tive ale trigemenului. 

Mai jos,—pe acâstă col6nă — turtită, şi întinsă, iau 
nascere barbetele sai fulgii lui calamus scriptotius cari 
prin reuniunea lor daii nascere rădăcinelor posteridre ale 
nervilor acustică, 

Mai jos,—în afară de aripa albă internă, la partea infe- 
riGră a podelei, tot acâstă colână formâză nuclei sensi- 
tiv aă nervilor mixt (glosoiaringien, pneumogastr. şi spinal). 

Puțin mai în afară de nuclei mixtă, ea (colna, basei 
post.) dă nascere unei suprafețe de un alb murdar (aripa 
albă externă), din care fibrele anteridre ale acusticului îşi 
trag origina, lor. 

Traiectul nervilor bulbo-protuberențiali de la origina 

lor reală până la acea aparentă 

Cele 12 perechi de nervi cranieni, afară de l-a şi a 
2-a (olfactivi şi optici *) îşi trag orieinele lor din Bulbu ŞI 
Protuberanţa. Fie-care din ei percure transvasalmente un 
drum mai mult sai mai puţin lung, după cum rădăcinile 
lor vor face mai multe flexuosităţi saii după cum nucleul 
original va fi situat mai mult sai mai puţin profund în 
bulb sai protuberanţă. 

  

*) Nervul olfactiv ia nascere din substanţa, creerului prin 3 rădăcini: 
a) unaalbă internă care se îndreptează către ciocul corpului calos şi merge 
de se unesce cu comisura albă anteridră a creerului ; b) una albă externă 
se dirigiasă în afară şi îndărăt până la extremitatea anteridră a lobului 
sfenoidal, unde se împlântează : €) una cenuşie, aşezată între cele două 
precedente, se continuă direct cu substanța cenuşiă a părţi corespondente 
din lobul frontal. 

Nervul optic îşi trage origina din stratele optice şi tuberculele patru- 
gemene.
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l-a pereche. Oifactivul. : Origina reală şi aparentă apar- 
ţin creerului. 

2-a pereche. Opticul idem 
3-a pereche. Motorul ocular comun pleacă din grupul de 

celule (nucleu comun pentru a 3-a Şi 4-a pere:he) care se 
află situat lângă orificiul posterior al aqueduetului lui Syl- 
vius (grup prin care se termină colâna formată din pre- 
lungirea basei cornului anterior), —se dirige înainte Şi în 
jos şi ese la exterior (origina aparentă) pe faţa internă a, 
pedonculelor cerebrale, lângă marginea anteridră a pro- 
tuberanței. , 

4-a pereche. Pateticul nascs din acelaş grup ca şi nervul 
precedent, — se dirigiasă în sus şi înainte, şi apare la vir- 
ful valvulei lui Vieussens (origina aparentă). 

d-a pereche. Trigemenul nasce prin două rădăcini : a) Una 
sensitivă, cea mai mare, pornind din celulele lungei colâne 
cenuşii pe care o formâsă cornul posterior. In adevăr 
acestă colână este atât de lungă în cât se întinde mai 
cât bulbul şi protuberanţa. Fibrele sensitive reunite în 
mănuchii la partea superidră a colnei se incovdie 
înainte pentru a eşi pe părţile laterale ale feţei inferidre 
a protuberanţei. b) Alta, motorie, mai mică, pornesce de 
la partea superidră a pardoselei ventricului, din virful 
col6nei prin care se termină capul cornului anterior. De 
acolo se dirigiasă înainte şi în lături şi ese la exteriorul 
protuberantei imediat dedesuptul rădăcinei sensitive. 

6-a pereche. Motorul ocular extern, ia, naştere din nu- 
cleul comun lui însăși şi nervului auditiv. Fibrele sale 
se dirigează apoi drept înainte, străbate bulbul şi ese prin 
Spaţiul dintre marginea, inferidră a piotuberantei Şi ca- 
pătul superior al piramidei anteridre. 

T-a pereche. Pacialul. Fibrele nervâse care compun a 
şaptea pereche, pornesc din partea antero laterală, de la 
nucleul propriii al facialului (nucleul înferior), nucleii care 
aparține, după cum am văzut, colonel formate de capul
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cornului anterior, (vezi figura 59). De aci se ridică in sus 
şi în năuntru, descriu uă ansă în nivelul nucleului comun 
perechi a 6-a şi a 7-a (nucleul superior), ansă, privind îna- 
inte şi în afară, acesta ansă se mal numeşte şi genum- 
Chiul sa cotul facialului și se arată în afară prin -0 ridi: 
cătură care portă numele de eminența teres, iar grupul 
de fibre care descriii ansa se numeşte fasciculus teres. In 
momentul descrierei ansei în nivelul nucleului comun, ea 
împrumută, câte-va fibre dela partea externă a acestui nu- 
clei. Uă dată fasiculul original întărit qe aceste noui 
fibre date de nucleul comun, pornesc înainte şi în afară, 
pentru a apare în foseta sati gropiţa laterală a bulbuiui. 

S-a pereche. Auditivul. Acest nerv are două porţiuni 
de origini : una posteridră şi alte anteridră, (Vezi fig. 59). 
Cea posteridră (sai exteriSră) nu este de cât resulta. 
tul reuniuni fulgilor lui calamus scriptorius care după ce 
Sau reunit la un loc, să îndrepteasă în afară şi înainte . 
pe dedesuptul pendoculului cerebelos inferior. 

Cea anterioară (sai internă) pleacă de la nucleul ss 
de origină reală (aripa albă externă) şi se îndreptează 
inainte şi înăuntru de corpul restiform respectiv. 

Aceste două porţiuni originale reunite 'ŞI fac apariţiu- 
nea lor toi în gropiţa laterală a, bulbului, însă mai în a- 
fară de cât facialul *). _ 

da, a 10-a şi a l-a pereche. Gloso-farigiani,  Pneu- 
magastricul şi spinalul, (veză fig. 80). Vie-care din aceste 
trei perechi de nervi ati câte două origine: una sensitivă 
şi alta moterie (de unde şi numele de nervi miză). A- 
ceiaşi origină sensitivă serveşte la căte trei; — ea e si- 

  

*) Intre auditiv şi facial se află un alt nerv, care din causa situațiunei 
lui, portă numele de nervul intermediar al lui Wrisberg. Acest nerv pare 
a fi format jumătate din facial şi jumătate din auditiv. Cu tâte acestea 
nervul intermediar 'şi are origina sa deosebită, Ea se face din extremita- 
tea superidră a, colonei cenușii care serveşte de origină gloso-farigienu- 
lui. De aci sa născut idea de a considera pe intermediaru lui Wrisberg 
ca o rădăcină rătăcită a gloso-faringienului care insoteşte pe facial.
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tuată pe pardoseala ventriculului al 4-lea Şi portă nu- 
mele de nucleii sensitivi ai nervilor mizti (aripa Cenuşie)= 
Fibrele sensitive pornite de aci se dirie înainte și în a- 
fară, trec. pe dinaintea corpului restiform Şi se unesc cu 
fibrele motorii. 

Aceiași origină motorie le serveşte, de asemenea, la 
câte trei perechile ; ea, se numeşte nucleul antero-lateral. 
Fibrele motorii pleacă de la, acel nuclei se dirigează in afară, 
spre a se combina cu cele sensitive, şapoi înpreună, a- 
par la exteriorul bulbului prin santul lateral, în ordinea 
următore: a) Gloso-farigienii, b) pneumogastricu, c) spi- 
nalu. Trebue să mai adăogăm că, rădăcina aparentă a spina.- 
lolui este situată pe un plan ce-va mai anterior de cât 
rădăcinile celor lalţi doi. Aceşti din urmă străbat din 
năuntru în afară margina anterioră a corpului restiform 
şi prin urmare nu'i vedem precis pe toţi, pe linia mijlo- 
cie a șanțului lateral. | 

12-a pereche. Marele hipoglos. Acest nerv ia naşterea 
sa reală de la doi nuclei: a) de la colona cenușie pe 
care o numim aripa albă internă (nucleul hipoglosului), — 
b) de la un nucleii numit accesoriul hipoglosului. Acest, din 
urmă nucleii este situat la partea intarnă a nucleului, 
antero-lateral, de care se crede că şi depinde ; fibrele ner- 
vOse pornite de la aceşti duoi nuclei sa dirigează, drept 
înainte pentru a eşi prin șanțul coprins între olivă şi 
piramidă anteridră.  Aci origina aparentă, dobindeşte as- 
pectul unor filamente aşedate înt'run mod fârte regulat. 
în lungul şanţulului dintre aceste duoă organe. 

Fibrele transversale sat orizontale ale 

bulbului.— Rolul lor. 

Gieneralitatea fibrelor albe cari constituesc bulbul ai o. 
direcțiune /ongitudinală, (de sus în jos), şi aprâpe verti- 
ală, cu tâte că, nu trebue să uităm, că cea mai mare
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parte din ele se înclină puțin din causa încrucişării lor, 
despre care am vorbit deja. | 
„Sunt însă un alt-fel de fibre, cari au o direţiune a. 
prope perpendiculară pe cele longitudinale. Aceste fibre 
se întind tronsversalimente în grosimea bulbului şi sunt 
representate, pe 'da o parte prin ensă'şi nervii bulbari, 
—iar pe de alta, prin un fel de fibre comisurale, cari sta: 
bilesc comunicaţiuni între nuc'ei frați saii între nuclei a.- 
celea'şi perechi de nervi. Aceste din urmă fibre servesc 
a, asigura sincronismul necesar în acţiunea a duoi nuclei 
omogeni ; — Astfel este s. e. clivirea, care se producă la 
amânduoi ochi simulatanimente, prin acţiunea sincronă a 
tacialilor. Ori-ce aiteraţiune situată pe trajestul acestor fibre 
„comisurale face să dispară sineronismul între nuclei pere- 
chilor cari “i unea. 

Dacă vom presupune o alteraţiune pe direcţiunea unui 
nerv bulbar (atât timp cât e întra bulbar) în apropiere: 
de basa bulbului, —spre exemplu pe trajectul facialului, — 
Vom avea 0 paralisie de aceia'şi latură cu alteraţiunea, în 
cea ce priveşte ramurile facialului şi o paralisie a Corpu- 
lui în latură opusă, în cea ce priveşte fibrele longitudi- 
nale ale bulbului. Pentru ce ? Pentru că fibrele transversale 
cari constituesc nervi bulbari nu se încrucişâdă, pe cănd 
acele longitudine, cari compune bulbul se încrucişeagă,. 
“Acest fel de paralisii încrucişate studiate cu multă a- 

tenţiune, mai cu s6mă în timpii din urmă, de către pro- 
fesorul Gubler, se numesc Paralisii alterne. 

Arterele bulbului?) 

Dacă se  cundşte astă-di cireulaţiunea arterială în: 
bulbu şi protuberanța, acâsta se datorește cercetărilor lui 

  

') Am preferit a vorbi în acest articol şi de arterele protuberanței, de. Gre-ce am tratat până aci, nu numai despre nuclei cari “i-am găsit în bulb dar şi de aceia cari “i-am aflat în protuberanţă.
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Dnret, care, prin lucrările - sale asupra circulaţiunei în 
centrii nervoşi, a contribuit într'un mod fârte puternic 
a lumina cele mai grele chestiuni ale pathologiei cere. 
brospinale?). - 

După acest invățat arteriele bulbului se divid în: 
1) Arterii mediane, 2) Arterii radiculare, 3) Ateriele celor- 
Talie porțiuni ale bulbului. ” 

1) Artieriele mediane. Acestea sunt de duoă feluri: 
mediane anteridre şi mediane posteridre. 

Cele anteridre, . provin parte din arterele vetebrale, 
parte din spinala anterioara. Cele posteridre provin de la 
spinalele corespundătoare. Arterele mediane, numite încă 
şi arterele nucleilor, suni cele mai importante şi se distri- 
buesc la nuclei hipoglosului, spinalului și facialului inferior. 
O altă parte (numita arterii sub pDrotuberentiale). se distri 
buesc la nuclei gloso-faringenului, pneumo-gastricului, au- 
ditivului, facialului superior, pateticului, oculo-motorului ex. 
tern. Artereile acestea care se distribuesc la nuclei de- 
origină sunt foarte delicate mai ales la nivelul nucleilor.. 
Ble nu presintă nici un fel de anastomose la extremitatea 
lor periferică, de aceea fac parte din clasa arterilor termi- 

male. Din causa acestei disposițiuni resultă că, în ceasul 
când una din aceste arterii s'ar oblitera, teritoriul Ja 
care se distribuia, se va ischemia mai intâiu şapoi va 
cădea fatalimente în ramolire, de 6re ce sângele din arte- 
riele vecine nu'i pote veni în ajutor.  Ast-fel ne putem 
explica. morile repegi causate de intreruperea sângelui 
în partea inferidră a arterii basilare. 2) Ast-fel se pot ex- 
plica in unele casuri, căderea pleopelor, strabismul Şi para- 

  

') Vegdi Dr. Boicescu.: Contribuţiune ia studiul circulaţiunei creru- 
lui 1883, 

*) Din partea inferidre a truuchiului basilar nas arteriele sub potuberen- 
țiale, cari hrănesc nuclei pneumogastricului (de unde mârtea subită prin 
paralisia acestui nerv) şi partea mijlocie al pardosslei ventriculului al 4-lea,
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lizia facialului superior, prin întreruperea sângelui in par- 
tea superidră a arterii b silare.?) “ 

Tot asemenea ne putem explica paralisia labio glosso- 
iaringee prin op'irea circulaţiunei în arterile vertebrale 
saii în arteria spinală anteridră.2) Acestă, paralisie, ca 
tote cele produse prin oprirea cireulaţiunei, se stabileşte 
intrun mod fârte repede, punct care o face să se deosi- 
bias ă de aceiaşi paralisie, causată însă, de o atrofie pro- 
gresivă a nucleilor respectivi. 

2) Arterele radiculare. Acestea sunt destinate radăcine- 
lor nervâse şi provin din arteriele vertebrale şi din ceri- 
bel6sele inferidre. 

Pie-care din arteriele radiculare ajunse în punciul de 
emergență al nervilor se bifurca în două ramurele dintre 
cari una se îndrepteză în afară, perădăcini nerv6se, spre 
periferie, iar cea altă pătrunde pe rădăcină în bulbu 
pentru a se duce la nucleul original al nervului respectiv. 
Acâstă din urmă divisiune se termină în nucleu prin o 
reţea de capilare din ceie mai fine. 

3. Arterele celor Valte părţi a le bulbului şi protuberanţei. 
Aceste arteriele forte subţiri şi neregulate, provin, unele 
din vertebrala şi spinala anteridră şi nutresc pirami- 
dele şi olivele, altele din cerebelsele infericre Şi se 
duc în corpii restiformi in fasciculul lateral sau inter- 
mediar, la, facia anteridră a bulbului, la lobul median al 
cerebelului, la faţa, posteridră a lobilor laterali ai cerebe- 

  

1) “Din partea superid-ă a arteriei sau trunchiului basilar nasc arteriele 
protuberențiale care sunt destinata a nutri nuclei ce se găsesc la partea, 
superidră a pardoselii ventriculului a] 4-lea, 

”) Din arteriele vertebrale şcim că nasce arteria spinală anteridră şi 
din acestă provin arteriele mediane anteridre (bulbare). Acestea, străbat bul. 
hul de dinainte inapoi, pentru a se duce să nutrâscă după cum am vădut 
deja nuclei aşedaţi la partea inferidră a pardoselei şi în special nuclei hipo- 
glosului, spinalului şi facialului inferior (adică celor trei factori bolnavi 
ai paralisiei labio-glosso-laringea).
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lului, ia pânda coroidienă, la valvula lui Vieussens etc. 
In cea ce privesce circulaţiunea, vendsă a săngelui în 

bulb să cundsce forte puţin. Afară de caracterul acesta, 
că: vinele în bulbu, în cea mai mare parte sunt îndepen.- 
denţi de arterii, nu scim nimic de positiv fie relativ la 
disposiţiunea lor fie relativ la numărul lor. 

FUNCȚIUNILE BULBULUI. 

La, fisiologia bulbului ca şi la măduva, spinărei avem 
de considerat, acelea “şi funcţiuni— şi acesta -să înțelege 
forte lesne. de re ce Vădurăm că bulbul nu este în cea 
mai mare parte, de cât contenuaţiunea măduvei. 

Vom considera mai ântăiii bulbul din punct de vedere 
al conducțiunei ordinelor pentru a produce mişcări: — al 
doilea, din acela al transmissiuinei sai Conducţinnei sensi.- 
dilităţei — şi al treilea, din punctul de vedere al mâŞcări- 
lor refleze, considerat prin urmare ca centru de acțiune 
reflexă. 

Mai înainte de tâte ensă — prin ce să manifestă exita- 
dilitatea, difeiitelor fascicule cari constituese bulbul. 

Longet susține că escitaţiunea piramidelor anteridre 
produce numai mişcări, — Vulpian adaugă că produce 
şi durere. Şi în adevăr noi am vădut din anatomia bul- 
bului că partea anteridră a piramidelor (anteridre) este 
formată, de cordânele laterale wzoforti), -- iar partea pos- 
teridră este formată din cordsnele posteridre (sensitive). 

Escitaţiunea piramidelor posterisre şi a corpilor resti- 
formi da naştere la fenomene evidente de sensibilitate şi 
de escitomotricitate. 

Nu să ştie nimic positiv, până în present, ceia ce pri- 
veşte excitaţiunea, olivelor şi a fasciculilor laterali. 
„In fine sensibilitatea pardoselei ventriculului a] 4-lea 

după Vulpian, ar fi forte slabă
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1. Bulbul considerat din puntul de vedere al con- 
ducerei ordinelor pentru mMișcaro. 

Conducerea ordinelor sau transmisiunea, motrice să face 
prin piramidele anteridre (după unii şi prin fasciculile 
laterale a le bulbului).  Prind-că am VEdut că cea mai 
mare partie din cordânele măduvei se încrucişeză, 
fie în măduvă cum sunt cord6nele anteridre, .fie în 
bulb precum sunt cord6nele laterale şi posteridre, — re- 
sultă că transmisiunea motrice, pentru aceste fascicule, 
va fi de asemenea încrucişată. Ca consecinţă naturală 
resullă, că paralisiele dependinte de bulb nu sunt de aceia'şi 
laiură, cu focarul bolnav. ci in latură opusă a corpului. 
(Vom vedea că sunt escepţiuni pentru uni nervii bulbari.) 

2. Bulbul considerat din punt de vedere al vrans- 
misiunei sau conducțiunsi sensibilităţei. 

Pănă acum nu sa putut localisa în un mod riguros 
adevărații conductori ai impresiunilor sensitive. Să face 
ea prin partea posteridră sau partea profundă a pirami- 
delor? sai că substanţa cenușie, or corpi rectiformi ar indiplini această funcţiune? | Or care ar fi drumul sensațiunilor în bulb remăne de 
ştiut dacă sensațiunile urmeză o cală directă sai dacă, 
se incrucişeza. . 

Sensibilitatea ca, şi motricitatea urmeză în bulbu, după 
cea mai mare parte a experimentatorilor, un drum în- 
Crucişal Şi prin urmare am avea în urma emisecţiuni lor bulbului un numai o paralisie a mişcarei dar şi a. sensi- 
bitaţei, ambele în laturea, opusă a corpului, în raport cu 
emisecţiunea sai cu un focar bolnav 6re care.!) 
  

  

*) Sunt autori cari Sustin că sau făcut, secţiuni mediane ş. longitudinal (antere-poster şi s'a constatat că după emisecţiuni, sensibilitatea remăsese nai acea, 'şi în ambele părți ale corpului. 
') Fibrele sensitvei în bulb să par e că ocupă mai cu s6mă părţile late rale şi ar coresponde corpilăr restiformi. —
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Pe lăngă, acestea, de aceaşi latură cu emisecţiunea, 

ar exista g-neraimente, o iperestesie destul de pronun. 

țată. — Am putea prin urmare să ne resumăm ast-fel. 
In bulb, ori ce alteraţiune, în jumatatea dreptă sau 

stingă, pe trajetul fibrelor longitudinale, dă naştere la emi 

Plegie şi la, emianestesie, mai mult sau mai puţin com- 

plecte, în latura, corpului opusă alteraţiunei, — pe cănd 

de acea-şi latură cu focarul bolnav să produce o îperes- 
tesie. Dacă vom compara cea ce vedem că să petrece 

la bulbu cu cea că.să rapârtă la fisiologia măduvei avem 

că, —emisecţiunile acastui organ daii naştere la emplegie 

şi iperestesie de acea-şi latură cu secţiunea şi la emianes. 
tesie î) incomplectă in latură opusă. 

Cu alte cuvinte în urma emisecţiunilor, atât în bulb 
cât şi în măduva spinărei să produc acelea-şi fenomerie, 

in ceia ce priveşte sensibilitatea (iperestesia, corpului în 

„partea lesiunei şi emianestesia incompletă in partea opusă). 
Insă în ceia ce privesce motilitatea observăm contrariul, 

— la bulb emiplegiele suni în latura opusă cu alteraţiu- 
nea, pe când in m&duvă sunt, de aceea'şi lature cu ea. 

3), Bulbul considerat din puntul de vedsreal miş- 

cărilor reflexe. 

Centrele reflexe din bulb sunt tot atât de numerâse 
ca şi nervi motori cari pornesc din el; — în plus bulbul 
mai posedă încă, câte-va centre fârte remarcabile prin 
fenomenele la cari dai naştere escitaţiunea ior . 

Centrele reflexe cele mai importante sunt : 
a). Centrul reflex al mişcărilor respiraţiuni (centru res- 

pirator, nodul vital al lui Flourens) corespunde nucleiior 
pneumo-gastricilor (nervi sensitivi ai bronchielor), lângă 
verful lui calamus scriptorius. Inţepătura sau secţiunea 

1) Emianestesiă de causă bulbară sai protuberenţială nu atinge nici o- 
dată vederea sai odoratul din contra emianestesia din causa cerebrală a 
at'nge aceste două simțuri. — Chestiune de diagnostic fârte importanță.
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nodului vital ucide pe animal instantanei prin încetarea, 
respiraţiunei. Centrul respirator nu ar fi simplu,. ci ar 
consta din alte două centre: unul inspirator şi altul ex- 
pirator. 

b) Centrul vaso motor. Acest centru se găsesce nu nu- 
mai în bulb ci şi în tâtă lungimea măduvei spinale unde 
se află suprapuse asemenea centre vaso-motore. Cu tâte 
acestea, în bulb pare să fie resumarea tuturor centrilor 
vaso-motorii ai organismului, de 6re ce, dacă secţionăm 
acest organ la partea sa inferiră, să produce imediat o 
dilataţiune forte mare a, tutulor arterielor corpului. Dacă, 
din contra, vom escita bulbul în acest nivel, vom produce 
0 strămtorare enormă a pereţilor vaselor. 

c) Centrul de oprire al bătăilor cordului sai centrul re- 
flex al mişcărilor cordului. Acest centru nu este încă bine 
determinat, — probabil că el lucreză prin intermediara, 
pneomo-gastricului moderatorul bătăilor cordului. 

Dacă vom escita gradat bulbul în: niveluî nucleilor 
pneumo gastricilor saii pe 6nsă'şi aceşti nervi, bătăile cor- 
dulu! se vor micşora din ce în ce până ce cordul se va 
opri în diăstolă. Dacă acest centru este vătămat, cordul 
înceteză de a mai bate. 

d) Centrul reflex pentru miscările de deglutiţiune. Re- 
flexul să produce în modul următor : Bolul alimentar im- 
presionând (prin filetele sensiţive ale gloso-faringienulut 
şi pneumo-gastricului) mucâsă faringelui, acesta, primeşte 
ordinul d'a se contracta şi a face să progreseze în jos. 
bolul alimentar. 

€) Centrele secretorii, al ficatului, rinichilor şi glandelor 
salivari sai centrul glicogenic, diabetie, albuminurie şi 
salivar. 

Dacă înţepăm pardoseala ventriculului al patrulea (Cl. 
Bernard) în apropiere de ciocul lui calamus seriptorius, 
între origina pneumo-gastricului şi a auditivului, vom găsi 
pentru cât-va timp zahar în urină (glicosurie). Dacă vom 

18



274 CENTRII NERVOŞI 
  

face o înţepătură, puţin mai jos, cantitatea de urină crește 

forte mult (poliurie). Dacă înţepăm puţin mai sus, urina 

începe să conţină albumină (albuminurie), Dacă în fine 

înţepăm pardoseala ventriculului în nivelul originei facia- 

lilor observăm 0 salivațiune forte abondentă. 

In fine mai sunt descrise în bulbu şi alte centre re- 
flexe pentru dilataţiunea pupilei, pentru fonaţiune, pentru 

vărsătură, pentru coordinaţiunea €nsă'şi a mişcărilor re- 
flexe, pentru secreţiunea glandelor sudoripare, pentru stră- 

nutat, sughițu, tusă, etc. 

O altă funcţiune importantă a mucleilor bulbari. Diferiţii 
nuclei bulbari nu servesc numai a presidala îndeplinirea, 

funcţiunei cu care este însărcinat fie-care nerv în parte, — 
ei mai jocă şi un alt rol forte important servind ca centru 

trofic faţă cu regiunile animate de nervii cari pornesc 

din diferiţi nuclei. 

Ast-fel în urma alteraţiunei unui nucleii re-care,: ob- 
servăm nu numai paralisia muschilor cari să găsesc sub de- 

pendinţa nervului cu nucleul alterat, dar şi atrofiă acelo- 
ra'și muşchi. Un esemplu remarcabil este paralisia lăbio- 
gloso-laringee, datorită atrofiei Gre-cărar nuclei motorii din 

bulbu sai unei întreruperi în circulaţiunea arterială a 
acelor nuclei. | 

În vesumat bulbul dă naștere nervilor cefalici după cum 
măduva dă naștere nervilor trunchiului şi extremităților, 

el serveşte ca şi măduva atăt ca organ de trnasmisiune 
cât şi ca centru de inervațiune şi în plus bulbul are sub 
dependinţa sa două mari funcțiuni : respirațiunea şi circu-. 
laţiunea. 

Generalităţi asupra maiadielor bulbului. 

Astă-gi, cunoscâendu-se destul de bine rolul diferiților 
nucă (şi fibre, de şi mai puţin) cari compun bulbul, este 
lesne de ințeles, turburările ce se vor nasce in urma al- 

teraţiunilor lor.
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Maladia bulbară cea mai comună, dependinte de atrofia 
Gre-căror nuclei, este paralisia labio-gloso laringeie. Acsstă, 
maladie începe prin 0 greutate în pronuntarea cuvintelor şi 
în înghiţire; în urmă ea se caracterisează prin paralisia 
succesivă a muschilor limbei), a valului palatului a or- 
bicularului buzelor 2) şi a muschilor pterigoidieni 3); prin! 
perderea sensibilităţii şi a excitabilităţii reflexe a muc6- 
selor faringelui, laringelui şi trachei şi în fine prin tur- 
burări respiratorii (accese de dispneie), turburări car- 
diace î) (palpitaţiuni, lipotimii, sincopă finală). 

Maladiele bulbare, dependinte de fibrele sai de sub- 
Stanţa lui cea albă, sunt mai puţin cunoscute. Ele sar 
putea clasa după felul fibrelor alterate. Ast-fel în bulb; 
găsim patru feluri de fibre: 

a) Fibre comisurale destinate a lega între denșii nucleii 
acelea şi perechi de nervi. Alteraţiunea, lor, aduce cu sine 
perderea sinergiei funcționale, atât de necesară în unele: 
mişcări, cum sunt de esemplu mişcările de conjugațiune 
ale globilor oculari, clipirea, pleopelor etc. 

5) Fibrele radicinale ale nervilor bulbari. Alteraţiunea, 
acestor fibre daii naştere la acelea'şi simptome ca Şi când 
ar fi bolnavi nucleilor originali respectivi. 

1) Fibrele, cordonele sat conductorii, cari leagă măduva 
Spinărei cu creerul numite încă fibre cerebro spinale şi 
psicho-motoriă (cum sunt mai cu s6mă fibrele care compun 
piramidele). Pe acestea le am studiat, destul de bine, aţât din 
puntul de vedere anatomic, cât şi fisiologic. Maioritatea 

“lor, după cum am vădut, se încrucişeză la partea infe- 
riGră a bulbului, prin urmare, în generalitatea casurilor, 
paralisiele fie ale sensibilităţii (emianestesiele), fle ale mo- 
tricităţii (emiplegiele), vor fi încrucişate cu puntul afec- 
tai; în plus, am mai vădut că de aceia, “ŞI parte cu le- 
siunea se produce un grad: însemnat de iperestesie. 

1) Nuelei nervilor hipoglosi. 
2) nuelei inferiori ai nervilor faciali. 
3) Nuelei motori ai perechii a 5-a, 
4) Nuclei nervilor spinali ȘI pneumogostrici,
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5) Pibrele care duc impresiunile de sus în jos, de la creer 

la nuclei bulbari, adică fibrele cerebro-bulbare. Alteraţiunile 
acestor fibre de şi lasă intacţi nuclei bulbari şi nervii lor 
respectivi, provâcă .însă paralisia mişcărilor voluntare în 

muşchii animați de nervii bulbari. Caracterul distinctiv şi 
important al acestor paralisii consistă în acea că, nucleii 

bulbari își conservă puterea lor reflexă, de dre-ce, atât 

iei cât şi nervii lor corespondenţi sunt ne atinşi.



D. CEREBELUL 
Generalităţi. 

  

Cerebelul, organ forte simetric, este o porţiune ellp- 
soidă din centrii nervoși. El ocupă partea posterioară şi 
inferioară a cutiei craniene, d'asupra măduvei, îndărăt de 
bulb şi protuberanţă şi de desubtul coarnelor occipitale 
ale creerului *). Cerebelul se lsgă cu creerul prin pedoncu- 
lele cerebel6se superioare, cu prutuberanta, prin pedoncu- 
lele cerebeloase medii, cu bulbul şi măduva spinărei prin 
pedonculele cerebeloase inferidre. 

Forma, cerebelului este acea a unui elipsoid turtit de sus 
în jos, sai a unei inime cu virful înainte, trunchiat, — şi 
cu basa înapoi, crestată, la, mijlocul săi. 

Faţa lui supericră este acoperită de tinda cerebelului, — 
inferidră este asedată în fosele (seu adâncăturile) occipi- 
tale inferidre. — circumferința sa, corespunde sinurilor la- 
terali şi sinurilor petrâse superidre. 

Greutatea mijlocie a cerebelului, la adult, este de 130 — 
150 gramme, iar raportată la acea a creerului este de 1/8. 
La copil ea de 1/20, 

Consistența cerebelului este mai mică de câi acea a cree- 
rului însă numa! în ceea ce privesce substanța, cenuşie, de 
Gre-ce ea, e mult mai vasculară, şi prin urmare, ca ori- 
ce Organ vascular, se putrefiasă, şi se ramoleşte mai lesne 
de cât organele puţin vascularisate. In ceea ce privesce 

  

”) La maimuțţele inferiore în tot-d'auna (Și la idioţi mai rar), cerebeluj 
este incomplect, acoperit de lobi posteriori ai creerului, pe când la om âin 
contra aceşti lobi '1 acopere cu totul.
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consistenţa substanţei centrale, —ea, dupe Cruveilhier, ar 
fi mai mare de cât corespondenta sa din creer. 

S'a gis că greutatea şi volumul cerebelului ar fi în ra- 
port invers cu greutatea Şi volumul creerului, adică, cu 
cât acest din urmă organ va fi mai mic, cu atât cel 
dintâi va fi mai mare şi prin urmare şi animalul va fi 
mai puţin inteligent şi vice-versa. 

S'a constatat însă că, —raporturile acestea dintre creer 
şi cerebel variază forte mult şi că n'a nică cea mai mică 
legătură cu facultăţile intelectuale ale animalului. 

Volumul şi greutatea, cerebelului erati considerate, pro- 
porţionalmente, de Gall şi Cuvier, mai mari la femeie de 
cât la bărbat. Profesorul Sappay, basându-se pe cifre po- 
sitive, demonstrâză că, in ceea-ce privesce greutatea lor 
relativă, (raportând cerebelul femei la creerul ei, — şi cere- 
belul bărbatului la creerul săi), opiniunea lui Gall“ şi Cu- 
vier este drâptă ; —însă, în ceea-ce privesce greutatea ab- 
solută a cerebelului, cântărit în parte la bărbat şi la fe- 
meie, ea e greşită. 

Exteriorul cerebelului 

Cerebelul, dupe conformaţiunea sa, exteridră, presintă 
de studiat 1) circomferința sa, 2) o faţă superidră, 3) o 
faţă înferidră, 4) diferitele şanţuri cari divid supra-faţa, sa, 
în lobulă, lame şi lamele. 

Circumferența cerebelului. Acesta are o formă, ovală, (se- 
menând cu un elipsoid sati cu o inimă) cu un diametru 
mic antero-posterior şi cu un altul mai mare transversal. 
Pe direcţiunea, antero-posteriGră, circumferința, cerebelului 
este crestată atat la partea sa anterioră cât şi la cea 
posteridră; în crestătura anteridră 'şi face loc protube- 
ranța anulară, în cea posteridră se introduce tuberosita. 
tea occipitală internă şi falcea sau cosa cerebelului ; în 
fine circumferința însă'şi este încadrată (precum sunt ra- 
mele portretelor) de sinurile laterale şi petrose superidre,
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Faţa superidră. Faţa superi6ră, a cerebelului presintă de 
studiat: pe linia mediană (antero-post) o scositură, sem&- 
nând cu un verme de mătase din care causă este denu- 
mită  Vermis superior. El constitue partea superidră, a 
lobului median al cerebelului şi se pune în raport prin 
extremitatea, sea, anteridră cu tuberculele patru gemene 
posteriore, valvula lui Vieussens şi pedonculele cerebe- 

  

Pig. 62. 

Acâstă figură represintă fața superidră a, cerebelului, (din Hirschfalq). 
1). Tuberculele patrugemeni, (sub care trec şi se încrucişâză pedonculele 

cerebelâse superidre). 

2). Vermis superior, cu extremitatea sa anteridră spre 1 şi cu cea pos- 
teridră spre 2. 

In drâpta şi în stinga vermelui superior se află două suprafețe înclinate 
înainte şi în afară. Acestea sunt feţele superidre ale emisfarelor cere 
belului. 

lose superidre. De fie-care parte a vermeluj superior se 
vede câte-o suprafăță plană, înclinată, puţin, privind în 
„Sus şi în afară, acestea sunt feţele superidre ale lobilor 
laterali ai cerebelului, Ele sunt acoperite de tinda sai 
cortul cerebelului. 

Faţa înferidră. Pe faţă inferiră găsim un adine sanţ 
antero-posterior numit scisura, inter-emisferică, corespun- 
Zând ridicăturei pe care am numit'o vermis Superior de 
pe faţa superioră. Prin acest şeanţ faţa infericră este
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împărţită în două jumătăţi perfect egale Şi simetrice, nu- 
mite emisferele cerebelâse sati lobi cerebeloşi laterali, de 
Gre-ce mai este un Job cerebelos medii între ele. Departând 
uşor buzele şeanţului, găsim în fundul sei, o ridicătură 
analogă cu aceia pe care am vădut'o pe taţa, Superidră a 
cerebelului.  Acâstă ridicătură portă numele de Permis 
inferior. şi are două extremităţi ; prin cea posteridră se 
continuă cu Vermis superior, iar prin cea anterioră se 

6 

Fig. 63. 

  

Figură representând facia înferidră a cerebelului şi facia anteridră a 
protuberanţei : (Hirschfeld). 

1.) Protuberanță facia sa anteridră. 
2). Nervul motor ocular extern. 

3). Nervul trigemenul (din râpta). 
4). Piramida anteridră sectionată. 
5). Oliva sectionată. 
6). Vermele inferior. Unii descriu un vermis posterior, constituit din 

căte o mică parte din vermele superior şi înferior, corespunzând extremi- 
tăţilor lor posteridre; cu alte cuvinte vermis posteri îor nu e de căt o por- 
ţiune din cei lalti doui vermi. 

7). Amigdalele, tonsilele sâi lobulii bulbului. 
8). Corpul restiform sting sectionat. 
9). Bulbul sectionat la partea lui superidră, în momentul continuări 

s6le cu protuberanța, 
10). Lobulul nervului vag (pneumogastricul). 
11). Nervii: facialul, acusticul şi întermediarul lui Wrisberg. 
In drâpta şi în stinga vermelui înferior se vâd feţele înferisre ale 

emisferilor cerebeldse. Ele presintă un aspect mai neregulat de cât feţele 
superidre.
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termină în cavitatea ventriculului al 4-lea dând nascere 
unei mici prelungiri, ce seamănă cu omusorul, din care /.. causă, i sa şi dat numele de luefță sau Omusor. 

Pe părţile laterale ale omuşorului vin de se lipesc dou& 
/cule membranose, (una în drâpta şi alta în stinga) de sub- 
stanța nervosă şi de o coloraţiune cenuşiă. Acestea sunt 
valvulele lui Tari. 

Ele ai forma unor cornuri sati semilune, cu o margine 
posteridră, convexă, lipită de peretele superior al ven- 
triculului al 4-lea; cu o margine anteridră, concavă Şi 
liberă; cu o extremitate externă, continuându-se cu lo- 
bulul nervului pneumogastric şi cu o extremitate internă 
lipită de omuşor. Valvulele lui Tarin însă nu se pot vedea 
de cât cu condiţiunea, ca să ridicăm alte două organe 
care le ascund ; acestea sunt amigdalele sati tonsilele. Intre 
valvulele lui 'Tarin şi peretele superior al ventriculului a] 
4-lea se află o mică cavitate ce seamănă f6rte mult, cu 
un cuib de rondunică (Rei]). 

Lobulul nervului Pheumogastric (flocculus) este situat tot 
pe faţa înferidră a, cerebelului, — la partea sa, anteridră, 
înaintea şi d'asupra, nervului pneumogastric, pe marginea, 
înferiră a pedonculului cerebelos mediu. El are forma şi 
mărime, unui bob de mazăre, şi e constituit tot din ace- 
lea'şi lamele sa şi cerebelul. Din causa vecinătăţei sale 
cu rădăcinile nervului vag, a căpătat numele de Jobul al 
pheumogastricului sai al nervului vag. 

Am dis mai sus că vermele superior se continuă îndă- 
Tăt cu cel inferior. Aceşti doui vermi reuniți constituesc 
lobul median al cerebelului. Cu tote acestea iei sunt des- 
Părțiți la extremitatea lor anteridră prin valvula lui 
Vieussens. 

Piramida, lui Malacarne. 'Tot pe faţa inferidră a cere- 
belului mai observăm o scosătură sati ridicătură crucială, 
numită piramida lui Maiacarne. Ea se află situată către 
extremitatea posteridră a, vermelui inferior şi resultă din
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încrucișarea, acestui verme cu două ramuri laterale, for- 
mate tot din substanţă cenuşiă ca şi vermele inferior, 

Amigdalele sasi tonsilele cerebelului sunt doui lobuli TO- 
tunzi aşezaţi pe părţile laterale şi puţin cam îndărăt de 
bulb, una în drepta şi alta în stinga omuşorului. Por- 

  

Fig, 64. 

Figura representând tot fața, inferidră a, cerebelului ; cu deosebirea, însă 
ca aci s'ati excisat amigdalele, — şi bulbul e tras în sus şi înainte spre a 
se putea vedea, fața sa posteridră, şi cavitatea ventriculului al patrulea. 

1) Plexul coroid al ventriculului al 4-lea ; în afară de el se vede lobulul 
nervului vag, 

2) Vermis inferior cu piramida lui Malacarne. 
3) Yalvula lui TParin (din stinga), 
4) Omuşorul sau luetta intrând în cavitatea ventriculului al 4-lea. 

țiunea, lor anteridră, proemină în cavitatea ventriculului al 
4-lea împreună cu omuşorul; — partea, lor postero-infe- 
TiGră pătrunde puţin în gaura occipitală împreună cu 
bulbul, cu cei doi nervi spinali şi cu arterile vertebrale. 
Amigdalele mai sunt cunoscute sub numele de lobuliă 
bulbuluă rachidian de şi sunt dependenţi şi aşedaţi tot pe 
faţa, inferidră a cerebelului. | 

Şanţurile cari divid suprafaţa cerebelului. Lobuli, lame şi 
lamele. Cerebelul nu posedă acelea'şi circumvoluţiuni ro- 
tunde şi largi precum le-am văzat pe suprafaţa creerului. 
La cerebel circumvoluţiunile capătă aspectul unor felii
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sai lame comprimate şi concentrice, separate una de alta 
printrun număr fârte mare de seanțuri de asemenea 
concentrice, și ajungând la diferite adâncimi în masa, ce- 
rebelului. 

Șanţurile, după, adâncimea, la care s'afund, sunt divise 
în două ordine. 

Şamţurile de primul ordin, sai cele mai profunde, sunt 
aprope în număr de15 şi divid cerebelul în tot atâţia, lo- buli. Intre şanţuri, există unul, cel mai important ma- vele şanţ circumferential al lui Vica G' Azyr (şanţul cârcum- 
lobar) care încongiură orizontalimente circumferința ce- rebelului şi "1 divide cu chipul acesta în două etage sai straturi, unul superior şi altul inferior. 

Seanţurile de al douilea, ordin, mai puţin profunde, sunt în număr de 600—800 Şi divid lobulii cerebelului în lame Şi lamele. Acestea, pe Suprafaţa, cerebelului, sunt, dispuse cu concavitatea, lor înainte Şi înăuntru ; ele au acea'şi 
disposiţiune la partea posterioară a feţei inferioare, pe când, la partea anterioară a acestei feţe, concavitatea lor pri- Vesce cu totul înăuntru. 

Dame şi lamele. Lamele sa circumvoluţiunile cere- belului, sunt nişte ielii subţiri, de substanţă, cenușie, strinse una lîngă alta, paralele şi concentrice, separate Prin șanțurile de cari am vorbit, şanţuri în cari se intro- duc nişte foiţe foarte delicate, dependinte de pia-mater. La cerebel această membrană mu irimete o dublă foită între lame şi lamele după cum se face între circumvoluţiunile creerului. In adevăr prelungirile pe care le trimete pia- mater între lamele şi lamelele cerebelului sunt nisee simple despărţituri neîndoite, destinate ca să ducă, vasele sanguine până în fundul şanţurilor cerebeloase. 
Există. oare-care diferențe între lame şi lamele, — ast-fel aceste din urmă sunt maj Scurte şi în general mai sub- țiri de cât cele d'ntâii. Spre a vedea lamelele trebue să depărtăm două lame vecine şi S8 observăm pereţi lor
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respectivi. Pe aceştia se. văd noi şanţuri, despărţind alte 
lame cari, din causă că sunt mai mici şi că se găsesc 
coprinse între altele s'au numit lamele. 

Contormațiunea interioară a cerebelului. 

In ceia ce privește interiorul cerebelului avem de con- 
siderat : | 

ID) radiaţiunile intrinsece sati cerebuloase, adică, arbori 
viejei (din locul median şi din cei laterali). 

2) Jradiaţiunile extrinsece sai cele trei perechi de pedon- 
cule care es din cerebel. 

3). Corpi romboidalj, festonaţi sai, dentelaţi, numiţi încă 
olivele cerebeloase. 

1) Ce sunt iradiaţiunile intrinsece ? Cerebelu este compus 
din 3 lobi: — mul median şi două laterali. Din masa cen- 
trală a, fie-căruia, adică din Substanţa albă, pornese pre- 
Jungiri, cari radiază în toate direcţiunile, pentru a se duce 
către exterior şi a pâtrunde în substanța cenuşiă ce aco- 
peră lobuli, lamele şi lamelele. Cu chipul acesta, se nasc 
acele remarcabile arborescenţe, pe cari le vedem divisen- 
duse în ramuri, rămurele Şi ramuscule pentru a forma 
axele lobulilor, lamelor şi lamelelor. 

Ca să putem vedea, cu de amănuntul, arborescenţele 
substanţei albe acoperite de: ondulaţiunile celei cenuşii, — 
n'avem de cât să facem secţiuni în substanţa cerebelului. 
Ast-fel secțiunile perpendiculare şi antero-post în lobul 
median, ne descoperă arborul vieţi din acest lob. Din 
causă că radiaţiunile substanţei albe sunt mai înguste 
şi mai numeroase—şi în plus substanţa cenuşie mai a. 
bundentă, resultă că arborul vieţi din acest lob este cel 
mai des şi cel mai frumos. Secţiu ni verticale şi mediane 
în masa lobilor Jaterali ne va da arbori vieţi din aceşti - 
lobi. Aci ei sunţ constituiți de aproape e nci-spre-zece ira- 
diaţiuni întrinsece, numărate pe circumferința secţiunei. 

2) Iradiațiunile extrinăece sa pedonculele cerebeloase. A ces-



CEREBELUL 285 
  

tea sunt în număr de şase saii mal bine de trei perechi: 
superioare, medii şi inferioare. 

Toate pornesc din substanţă albă centrală a cerebelului, 
din nivelul corpilor romboidali. Pedonculele superioare şi 
inferioare ies mai cu seamă din lobi laterali, — cele medii 
'ŞI iai originele lor nu numai din cet lateral dar şi din cen- 
trul lobului medii. Pedonculi superiori leagă cerebelul cu 
creerul, cei medii cu protuberanța, — cei inferiori cu bulbul 
rachidian. 

Două pedoncule  cerebeloase superioare. Acestea se în- 
dreptează, înainte şi în Sus, spre tuberculele patru ge: 
mene, trec pe de desubtul lor, unde se încrucişează în 
totalitate şi se duc de se termină în stratele optice, (în- 
nucleul roşu al: ui Stilling). Ca consecinţă al acestei legă- 
turi încruţişate cu creerul, resultă că atrofiei unui emisfer 
cerebral corespunde atrofia emisferului cerebelos din la 
tura opusă. Secţiunea unui pedoncul cerebelos superior, 
face ca animalul să cadă pe latura, secţiunii şi "şi reia, 
această posiţiune or de câte ori vom voi să] aşezăm alt-fel. 

Doue pedoncule cerebeloase medii. Acestea sunt cele maj 
voluminoase şi merg drept înainte şi înăuntru către pro- 
tuberanţă, al cărui strat superficial "1 formează. Unele din 
fibrele acestor pedoncule se incrucişează în nivelul pro- 
tuberanţei şi se termină în celulele substanţei cenuşii din 
ea, —altele trec da dreptul în pedonculul medii opus 
spre a se termina în emisferul cerebelos din latura, sea. 
Cu modul acesta se formează o adevărată, comisură între 
cele două jumătăţi ale cerebelului. Secţiunea unuia din 
aceste pedoncule face pe animal să execute o mişcare gi- 
ratorie, adică în giurul axului corpului său. 

Două pedoncule cerebeloase inferioare. Aceste se îndrep- 
tează oblicamente în jos şi înăuntru, pentru a se lipi de 
marginile infero-laterale ale ventriculului al IV-lea Şi a se 
termina în celulele nervoase după pardoseala acestui ven-
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tricul”). Secţiunea unuia din aceste pedoncule face pe ani- 
mal să se încovoe în formă de arc, avend concavitatea 
sa întârsă spre pedonculul secționat, ” 

3) Corpi romboidali sc nuclei dințaţi. Corpi romboidali sunt nişte nuclei ovoigi, Situați în centrul emisferilor. ce. 

  
Fig. t5 

Acsstă figură sugrumată la mijloc represintă : 
1) Inainte de sugrumătură, — fața superidră a stratelor optice, a nucleilor -codaţi şi a tuberculelor patru gemene. 
2) In nivelul sugrumăturei,— faţa superidră a pedoneulelor cerebel6se su- peridre (Q) şi pedonculele cerebeloase medii (PF), 
3) Indărăt de sugrumătură,— secţiunea orisontală a, cerebelului, şi corpii romboidali (H), plus arborii vieţii din emisferile secţionate. Pentru explicaţiunea. complectă a figurei de față, vedeți Pagina 9%, 

  

  

”) Pedonculele cerebeloase inferioare conțin următoarele trei ordine de fascicule: a) fasciculele provenind de la corpi restiformi, — b) fasciculele provenind de la cordonele poster;6re,—ci fasciculul cerebelos direct al lui Fleschig.
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rebeloase, încongiuraţi de o membrană galbenă (cenuşie) presentând numerâse cute sau ondulaţiuni intrinde şi eşinde. (Noi putem compara membrana corpilor romboi" dali cu pungile pe care le au țeranii şi care se închiq Sugrumându-se la gât prin nişte sfori de curea). 
Spre a putea descoperi corpi romboidali, n'avem de câ să facem 0 secţiune orisontală, de dinainte înapoi, răzend cu instrumentul fața superiGră a pedonculelor cerebeldse superidre şi a valvulei lui Vieussens, Ast-fel vom vedea că în interiorul membranei, care, repetăm, seamănă cu o pungă (sai busunar), se află substanţă albă, — iar gâtul ei se găsesce îndreptat către unghiurile laterale ale ven. triculului al IV-lea. Diametrul Său cel mai mic este ori- sontal şi e de trei ori mai mare de cât cel vertical. Mem- brana gălbuie care delimiteză corpii romboidali este for- mată din celule nervose, adică din ceea-ce noj numim substanţa cenuşie. Celulele acestea, prin prelungirile pe care le presintă, se pun în comunicaţiune, atât prin par: tea lor internă câţ şi prin cea, externă, cu fibrele sub. stanţei albe). 

Dintre acestea, unele, merg de se termină în substanţa cenușie din lame şi lamele, iar altele, se continuă cu fi- brele cari compun pedonculele cerebel6se, 

Structura cerebelului. 

Cerebelul, ca şi creerul, este constituit din două sub- stanţe : una albă, centrală, —cea baltă cenuşie, corticală. La, cerebel afară Qe Substanța cenușie periferică, afară de membrana corpilor romboidali, mal găsim următorele cen- DR II 
”) Mainert descrie încă două mici foiţe cenuşii, aşedate ce-va mai jos şi mai 'nainte de nuclei denteiaţi,—de acea li s'a dat numele de nuclei den- tilați accesorii, Stilling descrie la, rândul săi alți doi nuclei (nuclei coperi- şului) cenușii, situaţi aproape de linia mediană şi de păretele superior a] ventriculului al 4-lea,
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tre de substanţă, cenuşie ”: 1) un nucleu cunoscut sub 
numele de nucleul coperişului, sai cortul lui Stilling, situat 
în apropiere de linia, mediană, de desubt şi înăuntru de 
corpul ramboidal. — 2) Un alt nucleii, numit nucleul extern 
al acusticului, pus în legătură cu nucleul lui Stilling prin 
fibre comisurale. 

Substanţa, cenuşie corticală a lamelor şi lamelelor) de 
o consistenţă mai mică, de cât acea a creerului, din causa 
vascularităţii sale, şi de o coldre mai închisă tot pentru 
acela şi cuvent, —se pote divide în trei strate : 

.)= 

  

Fig. 66, 

Schema substanţei cenusii corticale, arătând disposiţiunea strateior şi a 
elementelor celulare care le compun, 

a) Stratul sxtern, b) Stratul mediu (ai celulelor lui Purkinje. c) Stratul 

ntern (ruginit). d. d. d) Prelungirea lui Deiters. e) Ramificaţiunile prelun- 

girilor periferice ale celulelor lul Purkinjie. 

1) Un sîrat profund, cunoscut sub numele de stratul 

ruginit (sau gălbui) constituit mai cu s6mă din nevroglie 

la care se adaogă un număr însemnat de nuclei (eranu- 

laţiuni şi mici celule neterminate). Acest, strat datoresce 

mai cu s6mă colorațiunea sea, galbenă ruginită, vascula- 
risaţiunei celei abondente din acest nivel. 

2) Un strat mediu, alburiii — stratul celulelor lui Purkinje, 
subţire, separând pe cel intern ruginit de cel extern ce- 

”) Vedi Physiologie Beaunis. Thom. II, pag. 1316.
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nuşii. Celulele lui Purkinje *) sunt mari şi globulse, 
ovoide saii piriforme. Ele presentâză, 2-—4 prelungiri cu 
rămuri, dintre care una, mai fină Şi neramificată ;—acâsta, 
ar fi cilindrul-ax al lui Deiters. Celulele lui Purkinje prin 
basa lor se află aşegate pe stratul ruginit iar prin prelun- 

„girile lor ramificate se îndreptâză spre exterior şi dai 
naştere la fibrile din ce în ce mai delicate şi mai nume- 
rose. **) 

Singura prelungire a lui Deiters se îndrepteză de la 
inceput, spre centrul cerebelului şi pare că se continuă cu 
fibrele substanței albe. In jurul celulelor lui Purkinje, care 
trebue să adăogăm, că sunt aşedate tote pe un plan unic, 
găsim atât nevroglie cât şi fibre nervâse forte fine (&- 
brile), sub forma de plezuri sati rețeluri. 

Pibrilele celulelor lui Purkinje, ajunge la periferia, cere- 
belului, se încov6e înăuntru, şi se continuă cu rețelul de 
fibrile de care pomenirăm mai Sus şi care se găsesc în 
t6tă întinderea substanţei cenuşii de la exteriorul cere- 
belului. Am insistat asupra tutulor acestor disposiţiuni 
anatomice, din causa rolului fisiologic pe care unii autori 
1 atribue celulei lui Purkinje şi prelungirilor ei iii 

3) Un strat extern, cenușiu, compus mai numai din țesut 
conjonctiv reticulat, (nevroglie), din celule mici nervoase 
(triangulare sai quadranghiulare) posedând şi ele prelun- 
giri foarte delicate, — şi în fine din prelungirile dicotomi- 
sate ale celulelor lui Purkinje. 

Ne am ocupat până acum mai mult de substanţa ce- 
nuşie a cerebelului, rămâne să adăogăm câte-va cuvinte 
şi asupra substanţei albe. 

  

”) Celulele lui Purkinje sâmănă forte mult cu celulele motrice din scorţa cerebrală. 
“*) Prelungirile celulelor lui Purkinje se ramifiasă dicotomisându-se forte regulat; precum se vede la cârnele de cerb. 
**) Curentul sati escitaţiunea centripetală sar urca prin fibrele albe me- dulare, — ar trece prin rețelul de fibrile, pe urmă prin fibrilele prelungirilor lui Purkinje şi sar întârce (curentul centrifugal) prin cilindraxzul de care am vorbit. (Vedi Physiologie de Beaunis, Tom. II pag. 1317). 

19
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Substanţa albă a cerebelului este constituită din acela-şi 
fel de fibre nervoase ca şi la creer. Diametrul lor este 

de 0"-003 — 02009, —în plus Gerlach pretinde că ele 

sar bifurea in vecinătatea substanţei cenuşii. Fibrele ner- 
voase ale cerebelului sunt lipite între dinsele prin foarte 

puţină nevroglie şi constituesc fascicule cari la rindul lor 

reunindu-se formează axul lamelor şi lamelelor. 

Vasele sanguine ale cerebelului. 

Arteriele cerebelului. Arteriele cerebelului sunt urmă- 

toarele : 1) Cerebeloasa înfer. şi posterioară, venită Gin 

arteria, vertebrală. —2) Cerebeloasa infer. şi anterioară, ve- 
nită din partea de mijloc a trurchiului basilar.—3) Ce- 
rebeloasa, superioară, venită din partea terminală a trun- 
chiului basilar. | 

Aceste trei cerebeloase, şerpuesc şi se ramifiasă pe su- 
prafața cerebelului*) în grosimea piei-mater, care în ni- 
velul cerebelului, este foarte fină şi foarte puţin resis- 
tentă. Din acest reţel, pe care arteriele '] formează îm- 
prejurul cerebelului, se desfac arteriole foarte delicate, cari 
pătrund în substanța cenuşie şi cea albă, precum am vă- 
zut şi la creer. In ceea ce prişte însă distribuirea lor pos- 
teridră, nu se ştie dacă se face, (ca la creer), pe teri- 
torii sau nu. 

Venele cerebelului. Acestea născute din diferite părţi ale 
cerebelului, ies la supra-faţa lui şi se varsă în sînurile 
petroase superioare, în sînurile drepte şi laterale. Venele 
deşi corespund arterielor, nu ali însă aceiaşi direcţiune 
cu ele. 

Fisiologia cersbelului. 

Substanţa cenușie corticaiă a cerebelului nu este esci- 
tabilă, — cea albă, centrală din contra este foarte mult. Es- 

*) La, creer şerpuesc în adâncimea sulcurilor (sau a şanțurilor),
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citarea ei poate să dea naştere la durere, la convulsiuni (ale ochilor, feţei, şi extremităților corpului) precum şi la votaţiună la dreapta sait la stânga. 
Funcţiunile fisologice ale acestei mase nervose, atât de 

voumin6să, sunt forte puţin cunoscute. Mai totul se re- 
duce la nişte simple ipotese, după cum vom vedea. Cu 
tâte acestea un singur fapt este bine cunoscut, deşi ne- 
gativ, Şi adică : cerebelul nu jâcă nici un rol în ceia ce 
priveşte facultăţile intelectuale ale omului. —Se pare din 
contra, după experiențele lui Flourens, că influența, sa, 
cea mai positivă ar fi acea pe care 0 osercită asupra, mişcărei şi în particular asupra coordinaţiunei. mişcărilor 
voite. Cu alte cuvinte, cerebelul ar f sediul coordinatoriii 
al mișcărilor. 

La un animal, căruia 1 s'a scos cerebelul mişcările 
parţiale. remân intacte, însă mişcările de totalitate se pierd; * 
el pote să misce piciorul, mâna, aripa, capul etc. Dacă 
voeşte însă să se ţie pe piciore, să sbore, sati să umble 
etc. nu pote: titubâsa ca omul beat. Cea. ce s'a perdut 
în casul de faţă este facultatea, equilibraţiunei sai a co- 
ordinațiunei, pe când cei-lalţi doi factori, adică facultatea, 
miș-ărei (residând în maduvă şi în nervi ej) şi voinţa (re- 
sidând în creer) sunt absolut întacte. Gal considera ce- 
rebelul ca organ al propulsiunei cătră amorul fisic (în. 
stinciul Propagaţiunei), — părerea sa însă a căzuţ cu totul 
în urma probelor ce s'a adus, atâta din domeniul fisio- 
logiei experimentale, cât şi din acela ai anatomiei pato-. 
logice şi comparate!.) Nu trebue să uităm cu tote acestea, 
că actualmente, sunt autori (Valantin, Budge etc.) de o 
mare valdre, care se apropie de părerea lui Gall, întru 

  

) Esemple: 

1) Cocoşul, care se bucură de facultățile lui genesice, în cel mai mare grad, cu tote că i se estirpase cerobelul, . i *) Femeia, publică care exercitase profesiunea sa cu cea mai mare ardore, în timpul vieți sale, cu tâte că la autopsie cerebelului “i lipsea etc.
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cât-va, admițând Gre-cari legături între funcțiunile geni- 
tale, dar cu lobul median numai. 

Printre alte ipotese mai sunt şi următoarele. 
Ast-fel Lussanea din Padua, priveşte cerebelul ca cen- 

trul sensibilităţi musculare ;— Luys ”] consideră ca focarul 

de unde forția motrice 'şi trage origina sea ; — Ferrier, ca 

un centru pentru mişcările ochilor!) (ridicarea, coborirea, 

—convergenţa şi divergenţa) ; alţii, ca centru general de 
sensibilitae, adică un fel de sensorium commune etc, 

Consideraţiuni generale asupra patologiei 
cerebelului. 

Cerebelitele, sclerosele şi ramolismentele sunt atât de rare, 
în cât am putea să nu le mai cităm. 

Maladiele însă cele mai comune sunt tumorile? şi e 

moragiele, şi simtomul cel mai constant al tutor afecţiu- 
nilor cerebelului este amefiala sai vertigiul atăt în timpul 

mișcării, cât şi al repausului. Trebue să adăgăm însă şi 

pe cele următâre, pe care le întâlnim forte dese ori: fi- 

tubaţiunea, durerea occipitală, versăturile continue, turbu- 
rările dinpartea vederi *), conservarea, inteligenţei.  Prin- 
tre fenomenele mai rare care însoțesc maladiele cerebelului 
putem pune emiplegia. Ea ânsă, ca şi turburările vederii 

trebuesc atribuite adevăratei lor cause, adică compresiune 

din vecinătăte, -- compresiune pe care o esercită, cere- 

belul bolnav asupra bulbului şi tuberculelor patru ge- 

mene (origina nervilor optici). In adevăr or ce compres- 

iune, or câi de mică ar fi ea asupra cerebelului, se va 

7 

Ă 

*5 După M. Duval şi Labord, s'ar observa în urma lesiunilor cerebelului, 
deviaţiuni disociate în globi oculari, pe când în ale bulbului, deviaţiunile 

sunt asociate. 

*) Exemple de tumori mai frecvente: tuberculi mari, cancerele, sifilo- 

mele, tumorile anevrismale, parasitare, misomele, gliomele. [Vedi Patho- 

Laveran-Teissier Tom. I, pag. 664. 

:) Acest din urmă simtom nu e propriu al maladielor cerebelului, ci 

provine din causa compresiunei pe care o esercită acest organ bolnav. a- 
supra tuberculelor patru gemene.
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transmite neapărat în direcţiunea, oreficiului anterior al ca- 
vităţii cerebelose, de 6re ce numai în acest sens el este 
liber — câci ştim că occipitalul şi tinda, cerebelului în- 
vâleşte acest organ cu un did puternic în tot restul lui. 
Or, în direcţiunea, orificiului anterior se găsesc, în prima 
linie, tuberculele patru gemene şi bulbul.



ISTMUL ENCEFALULUI 

Parţile care'l constituesc. 
  

Creelul, cerebelul şi măduva cu bulbul, pe cari le-am 
studiat deja, sunt legate şi unite intre dânsele prin nu- 
merose organe, constituite tot din substanţă  nervâsă, 
albă şi cenușie). Totalitatea tutor acestor diferite porţiuni 
nervOse compun istmul encefalului. In nivelul seu vin de 
se întâlnescu fibrele nervâse cari provin de Ja creer, de 
la cerebel şi de la măduvă. 

Istmul encefalului presintă doue Planuri, unul superior 
și altul inferior, separate prin un sanț antero posterior 
pe care istmul “1 posedă pe laturile sale. 

Planul superior este coprins, sati mai bine, limitat — 
înainte, de stratele optice şi de ventriculul medii, — în 
dărăt, de cerebel. Pe el găsim, procedând în direcţiunea, 
antero posteridră: 1) Tuberculele patru gemene, 2) Valuu- 
la lui Vieussens şi pedonculele cerebelise superidre, 3) Pan- 
glica lui Reil sau fasciculul lateral al lui Oruveilhier. 

Planul inferior se întinde pe faţa, mediană şi inferioră, 
a basai creerului, — începând, înainte, la panglicuţele 
optice şi terminându-se în jos: (şi îndărăt) la măduva spină- 
rei. Acest plan e format de măduva oblongată 1), — şi acesta, 
la rândul ei e constituită din următorele părţi (de dinainte 

  

1) S'a comparat măduva oblongată cu un animal fără cap, avâna însă 
o c6dă (bulbul) două membre anterisre (pedonculele cerebrale), dou&- 
membre posteridre (p-donculele cerebelâse medii) şi un corp sai pântece: 
(protuberanţa).
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înapoi: 1) Pedonculele cerebrale, 2) Protuberanţa şi pedon- 
culele cerebelose medii. 3) Bulbul. 

In fine, între aceste diferite părți, dar mai precis, sub 
cerebel şi d'asupra feţii posteridre a bulbului, adică între 
cerebel şi bulb se afiă o cavitate de o formă, romboidală, 
numită Ventriculul al patrulea, 

Să studiem separat diferitele părţi care compun atât 
planul superior cât şi cel inferior. 

Planul superior al istmului encefalului. 

Tubeculele patru gemene, care sunt aşezate cu totul la 
partea anteridră a acestui plan, ai fost altă-dată studiate!) 
prin urmare trecem la studiul Valvulei lui Vieussens şi 
la pedonculele cerebel6se superire, —pe urmă vom studia 
panglica lui Reil. 

- Valvula lui Vieussens şi pedonculele cerebel6se 

superidre, 

Pedonculele cerebelise superidre. Acestea sunt două cor- 
d6ne albe, rotunde şi puţin turtite de sus în jos, întinse 
de la corpii romboidali ai cerebelului la stratele optice (nu- 
cleii roşii al lui Stilling). 

Pe marginea internă a pedonculelor se însergză valvula 
lui Vieussens. Cu marginea, lor externă răspund șanțului 
lateral ai istmului şi se lipeşte de protuberanţă şi de pe 
donculele cerebrale. 

Prin faţa lor superidră sunt libere îndărăt, — ar aco- 
perite înainte de panglicuţa lui Reil şi de tuberculele pa- 
tru gemene. Sub acestea, — pedonculele cerebel6se supe- 
riGre nu numai că trec, dar se şi încruciş6ză, 

Prin fața lor înferidră, contribuesc a forma în parte, 
peretele superior al ventriculului al patrulea. Aceste două 

1) Vezi creerul partea 1.
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pedoncule cerebel6se superidre, constituesc o dublă comi- 
sură între creer şi cerebel. | 

Structura pedonculelor cerebelse superidre. Ele sunt for- 
mate din fibre nervose paralele, constituind couă mari 
fascicule ce 'şi iai origina lor din centrul corpilor rom- 
boidali. Acești doi fasciculi ati o direcţiune oblică înainte 
şi în năuntru, până ce ajung de se încruciș6ză pe linia 
mediană, dedesubtul tubereulelor patru gemene. In urma 
acestei încrucișări, resultă un unghiii de o formă, rotundă 
cu privirea înapoi. In spațiul pe care "1 lasă între dân- 
sele, adică între cele două laturi a le unghiului, se află 
valvula lui Vieussens. După ce pedonculele cerebel6se su- 
peridre s'a încrucişat, merg de se termină, în substanţa 
stratelor „optice şi adică în nucleii roşil ai lui Stilling, din 
aceste strate. 

Valvula îui Vicussexs. Acesta e 0 membrană nervdsă, 
de forma unei figuri cu patru laturi (cu i6te că latura, 
anteridră e forte scurtă, aşa că ar semăna mai mult cu 
un triunghiu), — ocupând intervalul dintre pedonculele ce- 
rebel6se superidre. Laturile sale ai o lungime de 0" 01 — 
0",015, — latura anteridră însă este mult; mai scurtă și 
rotundă. 

Pe faţa sa superidră, valvula lui Vieussens, presintă un 
număr Gre care de dungi transversale, cenuşii, despărțite 
prin linii albe. 

Prin fața sa înferidră, convexă contribue la formaţiu- 
nea, păretului superior al ventriculului al 4-lea. 

Hziremitatea anteridră a valvulei se continuă cu sub- 
stanţă albă care îmbracă tuberculele patru-gemene — şi este 
acoperită, de fibrele posteridre ale panglicei lui Reil. £a- 
tremitatea sa posteridră se perde în lobul median al ce- 
rebelului între cei doi vermis, pe care “i separă, 

Marginile laterale a le valvulei se lipesc de mărginile 
interne ale pedonculelor cerebel6se superidre. 

In fine, de la partea anteridră a valvulei lui Vieussens
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se vede pornind un fascicul alb, fârte subţire, bifid adese 
ori. El se numeşte frânul valvulei Iul Vieussens şi se în- 
dreptsză inainte printre tuberculele patru gemene pos- 
teridre. Prenul ar proveni din fibrele încrucişate si rătă- 
cite ale panglicei lui Reil. 

Valvula lui Vieussens are o grosime care nu trece peste 
0 jumătate de milimetru. Ea e constituită din fibre albe 
şi din celule nervâse grămădite în diferite puncte ale în- tinderii sale. 

Acestă valvulă este o dependință a cerebelului ; — sunt 
însă autori (Hirschfeld) cari cred, că valvula lui Vieussens 
este formată, din fibrele panglicei lui Reil, — fibre cari s'ar dirigea îndărăt şi sar încrucişea, pe linia mediană pentru 
a constitui valvula care ne ocupă. 

Fisiologia pedonculelor cerebeldse superidre. Se ştie forte Puțin relativ la funcțiunile acestor pedoncule. După Lon- get, animalul care ar avea o lesiune a unui pedoncul ar face o mişcare de manegiii în direcţiunea, laturei opuse cu pedonculul bolnav. 
Sa constatat însă, că această mişcare nu se poate pro- duce de cât cu condiţiunea ca şi pedonculul cerebral cores- pondent să fie atins. Se ştie însă positiv, că înțepătura unui 

pedoncul cerebelos Superior causeasă căderea animalului în partea înțepăturii Şi că rămâne până ce moare în acea 
posiţiune, cu tâte silinţele ce ne-am da pentru a/l face să o schimbe. 

Nu se cunoaşte nimic în privinţa rolului fisiologic ce ar putea să îndeplinâscă valvula, lui Vieussens. 

Panglica lui Reil sat fasciculul lateral 
oblic al istmuluj. 

Panglica lui Reil este un fascicul triunghiular, de o cu- l6re cenuşie, — compusă, din fibre oblice şi curbilinii. Ea e aşezată (vezi fig. 65) în dărătul tuberculelor patru gemene şi face relief pe extremitatea anterioră a pedonculelor
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cerebel6se superidre. Marginea sa înferidră, (sai basa 
triunghiului) vine în dreptul şanțului lateral al istmului ; 
— marginea sa anteridră trece pe la spatele tuberculelor 
patru gemene  posteridre ;—marginea, sa, posterioră  îm- 
brăţişeză pedonculul cerebelos corespondent.  Perful pan- 
glicei lui Reil trece spre linia mediană, peste pedonculul 
cerebelos superior şi pare a “si confunda fibrele sale cu 
acelea ale valvulei lui Vieussens.*) 

Structura. Maioritatea fibrelor care compun fasciculul 
triangular al istmului, merg înainte spre linia mediană, — 
se încrucişează cu- cele din latura opusă, ca, şi pedonculele 
cerebel6se superidre şi în fine impărtăşeşte direcțiunea, şi 
terminațiunea acestor din urmă pedoncule. 

După cei mai mulţi autori (Sappey, Cruveilhier etc.) a- 
ceastă panglică ar fi o dependinţă a, fasciculului interme- 
diar al bulbului. 
„Nu se cunoaşte nimic în privinţa funcţiunilor sale. 

Planul inferior al istmului encefalului. 

Partea antero-superidră a acestui plan, adică pedonculele 
cerebrale) — şi partea postero-inferidră adică bulbul) 
le am studiat;--r&mâne ca să facem descripţiunea protu- 
beranţei şi a pedonculelor cerebeldse medii. 

Protuberanţa anulara!) şi pedonculele cerebeloasc medii. 
Protuberanţa anulară este o eminenţă albă la periferie, 

de o forma cuboidă, situată, între pedonculele cerebrale: 
(în sus) şi bulb (în jos). La ea?) avem de studiat: 

  

") Panglica lui Reil se pote vedea po figura 65 (de şi cam imperfect) sub- 
litera C. 

*) Protuberanţa anulară se mai găseşte descrisă sub numele de puntea 
lui Varol de mesocefal al lui Chaussier şi de nodul encefalului al luj 
Soemmering 

*) Regiunea sa, pte fi considerată ca uă adevărată respântie, de oare ce 
în nivelul săi convergu şi se încrucişează fibrele albe venite de la cere- 
bel, cerebru şi măduvă,
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Faţa antero-inferidră, convexă, şi albă, presentă pe 
linia mediană un şanţ antero-posterior în care “şi face loc 
trunchiul basilar. (Acâstă faţă este aşezată pe șghiabul: 
apofisei basilare a occipitalului). In afară, pe laturele sale 
vedem câte o ridicătură antero-postidră, paralele cu şan- 
țul median, provenite din îngroşarea pe care o fac pira- 

  

Fig. 67. 

Acestă figură represintă măduva oblungată. (pedonculele cerebrale, pro-. tuberanţa şi bulbul) (din Hirschfeld) : 
1) Pedonculul cerebral stâng. 
2) Corpii geniculaţi stângi. 
3) Origina aparentă a trigemenului. 
4) Protuberanţa, anulară continuându-se în laturile sale cu (5) psâoncu:- lele cerebel6se medii.- 
6) Piramida anterioară. 
7) Oliva stâ ngă. 
8 Tuberculul cenuşiu şi fibrele arciforme din stânga, 
8) Corpul restiform din drepta, 
9) Bulbul, — extremitatea sa inferidră, 
Tot de uă dată, pe acâstă, figură, se mai vede şi secţiunea laterală şi antero-posteridră a emisferului cerebalos din drâpta, secțiune, care per: mite a observa modul cum pedonculul cerebelos medii se continuă pe de uă parte cu protuberanţa, iar pe de alta cu substanţa albă din centrul emisferului cerebelos. In plus pe circumferința, secţiunei, se vede forte clar arborescențele acelea, a căror totalitate constitue arborul vieți din. emisfere.
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midele anteridre străbătana protuberanţa. Mai în afară qe 
aceste două, ridicături, puţin mai aprâpe de marginea 
superidră a, protuberanţei de cât qe cea, inferidră, se 
găsesc originele aparente ale nervilor trigemeni. 

Foţa Posiero-superidră , are forma unui triungiă al 
cărui verf superior se confundă, cu orificiul posterior al aquenductului lui Sylvius, iar baza sa se confundă cu basa 
triunghiului bulbar. Amândouă aceste triungiuri, reunite prin basele lor,. constituese peretele inferior al ventricu- lului al 4-lea. | 

Acestă față a, protuberanţei, este excavată şi de o co- 
loare cenuşie. Ea se află situată sub valvula lui Vieus- 
sens și sub pedonculele cerebeloase Superioare. Tot pe 
acestă față se vede (pe linia mediană) prelungirea şanţu- 
lui median posterior al bulbului, care se continuă in sus | 
cu aqueductul lui Sylvius, 

Felele laterale ale protuberanţei mai că nu există. Ele 
se confundă cu pedonculele cerebel6se medii, care încep 
a purta acest nume de la originile aparente ale nervilor 
trigemeni, în afară, 

Marginea superidră a, protuberanţei încongiură origina, 
pedonculelor cerebrale, care par a eşi din protuberanţă ca 
de sub o punte. 

Marginea, inferidră tot aşa de evidentă ca şi cea su- 
periră, este despărțită de bulb, cu care protuberanţa 
se continuă în jos, printr'un adânc şanţ, din care por- 
nesc mai mulţi nervi, după cum am văzut deja. 

Structera protuberanţei. Profuberanţa este formată, atât 
din substanță albă, cat şi cenușie. Ambele prelungesc în 
mare parte, acel6şi substanţe pe care le am atudiat la 
bulbu. 

Protuberanţa este constituită: a) din fibre transvasale 
provenind din pedonculele cerebelâse medii, — b) din fibre 
longitudinale care străbat protuberanța spre a lega bul-
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bul cu pedonculele cerebrale (prelungire a trei cordâne 
d'ale măduvei), — c) din marea rădăcină a trigemenului 
Şi din rădăcinile celor-l'alți nervi cari străbat teritoriul 
protuberanţei, — d) din strate de substanţă cenușie ser- 
vind a umplea. intervalele cuprinse între fibrele transver- 
sale şi cele longitudinale,!) — e) din nucleii de origină aj 
nervilor protuberenţiali. | 

Spre a ne face o idee mai clară de situaţiunea, tutulor 
acestor părţi cari compun protuberanţa, să considerăm o. 

  

Fig, 68. 

Acestă figură represintă o secţiune a protuberanței la mijlocul săi (din. 
Sappey). 
1. 1. Porțiunea motrice a piramidelor, 
2. Porțiunea lor sensitivă. 

3, Sutstanţă cenuşie şi fibre transversale separănd aceste dou porţiu ni, 
(Numărul 3 pe figură este întors.) 

. Bectiunea cord6nelor anteridre prelungite ale măduvei. 
. Marea rădăcină a trigemenului (perechia a 5-a), 
Sanţul de pe faţa inferiâră a protaberanţei ; între acest număr şi în- 
tre 7 se observa, rafeul care împarte protuberanţa în dou& jumătăţi 
simetrice. 

7. Sanţul de pe faţa superidre a protuberanţei. 
8. 8. Fibrele transversale care formâză prin reunirea lor pedonculele cere- 

bel6se medii, 
9. Stratul anterior superficial de fibre transversale. 

10. Strat de fbre transversale separând porţiunea sensitivă a piramidelor 
de corânele anteridre prelungite ale măduvei, 

11. Strat posterior superficial de fibre transversale, 
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) Notă. Aci trebue să menţionam şi olivă superioră, grămadă, mică de. 
celule gălbui. Olivă, superioră se gâsesce situată în substanţa reticulară a 
protuberanței, substanţă care nu este alt de cât prelungirea în sus, a 
substanței reticulare pe care am vă5ut'o în bulb.. Acstă prelu ngire de. 
subsatnță reticulară, se îiutinda până aprope de îațe postero-superidră a. 
Protuberanței. i
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secţiune orizontală a ei şi să urmăm pe rănd ceea-ce ne 
va da suprafaţa, secţionată. 

De dinainte inapoi, pe secţiunea de faţă (Fig. 68) care 
este făcută la mijlocul protuberanţei, avem: 

I) Un strat transversal subţire, de fibre 1) superficiale 
(9) care se continuă în dreptă şi în stânga cu pedoncu- 
lele cerebeldse medii (8.) şi cu cerebeiul. 

2). Indârât două fascicule de fibre verticale (1. 1.) mo- 
trice, ale piramidelor anteridre. Acestea ştim bine că 
provin din cordânele laterale ale măduvei. O dată tre- 
cute prin protuberanţă, se duc pe planul inferior al pe- 
donculelor. cerebrale. 

3) Mai îndărăt, un strat compus din substență cenușie 
„Şi din fibre albe transversale. (3. 3.) 

4) La spatele acestui strat, găsim alte două fascicule 
„de fibre verticale (2. 2.) Acestea însă sunt sensițive şi se 
întind de la partea posteridră a piramidei anteridre, la 
partea exteridră a planului superior a pedonculului cere. 
bral, —cu alte cuvinte, aceste fascicule continuă corânele 
posterire ale măduvei. 

Aşa, dar, partea motrice a piramidei anteridre am gă- 
sit'o în 1. 1. — partea sensitivă a acelea'şi piramide o 
găsim în 2. 2, 

5. Un al treilea strat de fibre transversale, mai subţiri 
însă de cât cele-l-alte două precedente. 

6) Alte dou -fascicule de fibre verticale (apropiate cu 
totul de pardosela ventriculului al 4-lea) continuând prin 
protuberanță cordânele anteridre (motore) al măduvei. 
Se ştie că aceste cordâne, în nivelul bulbului devine pos- 
teridre, descriind acel inel eliptic, de care am vorbit deja, 

7. Un alt strat de fibre transversale (11.), aşezate intre 
Substanţa cenușie a pardoseli ventriculului al 4-lea Şi între 

  

1) Unele din aceste fibre transversale trec în grosimea protuberanţei, între 
fascicule verticale. După D-nu Hillairet, maladia acestor fibre cerebelo- 
protuberanţiale ar produce un fel de titubaţiune saii ataxie a mişcărilor,
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fasciculele precedente. Direcţiunea acestor din urmă fibre 
este puţin oblică. 

In resumat în structura protuberanţei găsim trei co- 
6ne (sai trei fascicule) de fibre verticale, despărțite de 

patru planuri de fibre transversale dintre care unul le 

îmbracă la partea anteridră şi altul la partea posteridră. 

In protuberanţă însă se mai găsesc şi fibre comisurale. 

Ele servesc a pune în comunicaţiune substanţa cenuşie 
din partea drâptă a protuberanței cu acea din partea, 

stângă. 

In ceia, ce priveşte rădăcinele trigemenului, şi ai celor- 
lalţi nervi proprii ai protuberanţei, ele formeză nişte fas- 

cicule albe, carl străbat protuberanța, după cum am v&- 

zut deja, când am studiat trajectele intra bulbare şi intra, 
protuberanţiale ale nervilor. | 

Rămâne să adăogăm câte-va cuvinte asupra substanţei 
cenușii din protuberanță. Acesta in mare parte nu este 
de cât continuațiunea substanţei cenuşii din bulb. 

Am argtat mai sus că între diferitele strate pe care le 
formeză fibrele transversale ale protuberanţei se găsesc 
grămezi neregulate de substanță cenusie. Dintre acestea, 
unele se continuă cu marele nucleu numit locus miger al 
lui Soemmering. Rolul acestor grămezi cenușii nu se cu- 
noşte. Se mai află însă tot în protuberanţă şi alte por- 
ţiuni de substanţă cenuşie, —acestea aparţin nueleilor de 
origină ai trigemenilor. Ast-fel este substanţa cenuşie de 
formă lunguiaţă represintată pe figura 69 sub numerile 
3 şi 6. Ea ne arată nuclei sensitivi a! trigemenului (con- 
tinuaţiunea basei şi a capului cornului poster al măduvei.) 
Din ei pornesc fibrele rădăcinale ale trigemenului, cari 
adăogate la rădăcina bulbură pe care o cun6ştem, consti- 
tuesc împreună rădăcina, sensitivă sai marea rădăcină a 
trigemenului. Inăuntru şi înainte de nuclei cenuşii de care 
vorbim, se află o altă masă cenuşie (7) care constitue
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nucleu rădăcinei motrice sai a micei rădăcini a trigeme- 
nului (terminăâţiunea, capului cornului anterior). Spre a. 
complecta tot ceia ce priveşte substanța cenușie a pro- 
tuberanţei, trebue să mai adăogăm Şi pe aceia ce o gă- 
sim pe partea posteridră a protuberanţei, corespunzând 
cu jumătatea superidră a pardoseli ventriculului al 4-lea. 
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Fig. 69. 

Figura schematică represintând o secţiune a protuberantei (după Morel şi M. Duval). De dinainte înapoi avem: 
3. 8. Fasciculele piramidale (continuaţiune a piramidelor anteridre ale 

bulbului). 
9. 10. 4. Pedonculele cerebelâse medii. 
1. Mica rădăcină a trigemenului 
2. Marea, rădăcina a trigemenului. 
7. Rest din capul cornului anterior al măduvei (nucleul masticator). 
3. 6. Capul (3) şi basa (6) cornului posterior (nucilei sensiiivi ai trige- 

menului. 
5. Nervul patetic implantat pe pedonculele cerebel6se superidre. 

Ast-fel găsim nuclei facialului superior?) şi ai motorului 
ocular extern; mai sus, substanţa cenuşie, constitue un 
fel de teacă aqueductului lui Sylvius şi conţine nuclei 
nervilor patetici şi motori oculari comuni. 

Pedonculele cerebel6se medii. 

Aceste pedoncule „cele mai voluminâse ale cerebelului, 
sunt aşezate pe prelungirea fibrelor transversale ale pro- 

  

*) Inăuntru de rădăcinele facialului se află o grămadă de celule gălbui 
care constitue oliva superidră. (Ved. Cruveilhier. Tom. III, pag. 426.
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tuberanței. Ele se compun din fibre albe, paralele Şi înco- 
voiate puţin; — întinderea lor este de la protuberanţă până, 
în emisferele . cerebel6se corespondente; — direeţiunea lor 
este oblică în afară, Şi în dărăt. Ă 

La, aceste cordne, turtite de din dărăt înainte, — avem 
de considerat. două fețe: una antero-inferidră liberă, şi 
convexă. Ea corespunde stânci şi e acoperită întru cât-va, 
de lobuli pneumogastricului ;—o altă, faţă postero-superidră, 
se confundă cu substanța albă din centrul emisferelor 
cerebelului. 

Pedonculele cerebel6se medii, stabilesc între cele dou& 
emisfere cerebel6se, un fel de puncte de comunicaţiune, 
analoagă cu acea a corpului calos în raport cu cele două 
emisfere ale creerului. 

Fisiologia protuberanţei şi a pedonculelor 

cerebelose meâii. Patologia lor. 

Ce influenţă ai excitaţiunile asupra, protuberanţei? Exci- 
taţiunea, protuberanţei, nu produce nici un fenomen apre- 
ciabil, dacă ea este aplicată în partea sa anteridră şi 
superficială. Din contra dacă excitaţiunea adjunge (în .dă- 
rât) până la pedonculele cerebel6se medii, atunci animalul 
dă semne de durere. In fine, dacă galvanisăm părţile cen- 
trale ale protuberanței, animalul intră în convulsiuni ge- 
nerale epileptiforme. | 

Care este drumul transmisiunilor în protuberanţă ? 
Transmisiunea sensițivă este forte puţin cunoscută. Ea 
Sar face, după Brown Sâquard prin părţile centrale ale 
protuberanţei. In plus, anestesiele de causă protuberan- 
țială sunt cu mult mai rare de cât paralisiele mişcări de 
acea şi causă. Aceste paralisii”) fie a le sensibilităţii (anes- 

*) Incrucişarea se face în nivelul bulbului sai al măduvei: Se escepteză 
însă paralisia facialului în casarile de paralisie alternă, dupe cum vom ve- 
dea mai târziu,
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tesiele) fie ale motricităţii sunt în tot-da-una încrucişate 
cu punctul bolnav. 

Transmisiunea motorie este . încrucişată şi se face mai 
cu semă prin părţile anteridre ale protuberanţei. 
În fine, în protuberanţă găsim atâtea, centre de inerva- 
țiune câte focare sai câte origini de nervi conţine. 

Influența, însă cea mai însemnată a protuberanţei este 
acea pe care o esercită asupra locomatiunii şi mai cu sea- 
mă asupra staţiunei. In adevăr s'a observat la animale, 
precum : peşti, paseri, brâşte etc, că sunt incapabile de 
a înota, de a sbura sai de a se ţinepe picidre ete. după 
ce li s'a distrus protuberanţa. 

O altă funcţiune a protuberanţei, este că ea ar servi ca 
ceniru percepiiv al impresiunilor sensitive, — ar fi după 
Longet şi Vulpian un sensoriu commun. Astfel după 
destrucţiunea protuberanţei, animalele devin nesimţitore, 
la, ori-ce escitaţiune, 'din partea nâstră pentru a le face 
să sufere sait să manifeste durerea lor. 

Patologia protuberanţei încă ne pote lumina asupra 
rolului pe care ea ] jocă în economia nostră, Sa ob. 
servat că emiplegiele şi emianestesiele alterne precum şi bur- 
burările sensoriale ale auzului si ale gustului constituese 
simtomele cele mai importante şi în multe casuri simto- 
mele patognomice ale maladielor protuberanţei. Emiple- 
giele şi emianistesiele alterne se explică prin acea că punc- 
tul atins fiind situat pe drumul facialului şi al trigeme- 
nului. în momentul eşirei lor din protuberanţă, resultă, 
(în cea ce'i:priveşte pe ei) că vom avea emiplegie şi emia- 
nestesie (la faţă) de aceeaşi latură cu punctul bolnav, — 
pe când în cea ce priveşte restul corpului, paralisia va fi 
situată, în latura opusă focarului, de Gre-ce fibrele longi- 
tudinale ale protuberanţei, mai înainte de a ajunge în ea, 
sa încrucişase deja în nivelul bulbului. După Gubler, emi- 
plegia şi emianestesia  alternă pot fi considerate ca un 
semn sigur de maladie cu sedii în pi otuberavtă.
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Turburările sensoriale ale auzului şi ale gustului se ex- 
plică prin suferința rădăcinilor nervilor auditiv Şi glosso- faringien, cari după cum ştim străbat protuberanţa şi sunt din causa, aceasta, forte dese ori coprinşi în focarele pa- tologice. ce se ivesc în acest organ. Turburăiile acestor doi nervi, constituesc pentru meladiele protuberanţei un + element de diagnostic tot atât de important şi de carac- „teristic, pe cât sunt de speciale şi patognomonice turbu- rările vederei şi ale odoratului în maladiele dependinte de creeri, Un alt caracter de care trebue să ținem mare so- cotelă, este şi acesta că, în afecțiunile protuberanței nu “observăm adevărate turburări intelectuale. 

Să pote întempla, ca la, autopsil, să găsim că protu- beranţa este afectată, de o maladie 6re care (emoragie, iubercul, ramolire etc.) fără ca cu tote acestea, să se fi manifestat simptome apreciabile în timpul vieţii. In casul acesta nu pot fi afectate de cat fasciculele sai stratele transversale, (venite din pendoculele medii), cari n'a Dică o relaţiune cu mişcările voluntare şi prin urmare cu . :pa ralisiele, 
In fine putem observa, paralisii ale corpului de ace- “eaşi latură cu lesiunea protuberanței. In casul acesta sunţ alterate numai prelungirile fasciculelor laterale ale măduvei “(devenite în nivelul bulbului fascitule intermediare) cari după cum ştim nu se încruciș6zi nici în bulb nici mai „Sus de e]. 

Fisiclogia pedonculelor cerebeloase medii. 

In cea ce priveşte fisiologia, acestor pedoncule nu se ştie de cât că secţiunea unuia, din ele face pe animal să, execute o mişcare giratorie (imprejurul axului său longi- tudinal). Acâstă, giraţiune se face în latura secțiunei, dacă ea e practică numai pe partea posteridră a, pedoncu- ului ;—din contră girațiunea se face în sens Opus, dacă, „secţiunea e practicată exclusiv pe partea anteridră a pe-
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“donculului. Schiff explică rotaţiunea împrejurul axului, prin 

“paralisia riuschilor rotatori din partea dreptă sau stângă 

a col6nei vertebrale, după cum secţiunea este făcută pe 

“partea anteridră sau posteridră a pedonculului. 

Tot de o dată s'a mai observat că vesica se goleşte 
involuntar, în mod continu şi lent, (de urină pe care o 
conţine) în casurile de maladic a pedonculelor cerebel6se 

- medii. *) 

Ventriculul al patrulea 

Ventriculul al patrulea ne este mai-aprâpe cunoscut 

din expunerile n6stre precedente. Cu tote - acestea, soco- 

„„tese necesar a pune în ordine cunoscinţele dobândite şi 
a le presenta pe scurt sub un tot unic. -- 

Ventriculul al patrulea este o cavitate: romboidală, situ- 
ată între cerebel (în sus), bulb şi protuberânţă (în jos). 

„El naşte în urma dilataţiunei canalului ependimar la par” 

tea, lui superidră, prin desbinarea cord6nelor: posteridre 

ale măduvei. La partea sa din mijloc, ventriculul, este mai 

umflat, mai larg ; — către extremități însă şi mai cu 

s6mă către cea, inferidră şi superidră se subțiază şi se 
termină, ascuţindu-se. 

Ventriculul al 4-lea are de considerat: 

Unghiul antero-superior, aşezat, în punctul de întâlnire 

al pedonculelor cerebel6se superidre şi al extremităţi 
posteridre a aqueductului lui Sylvius. 

Unghiul postero-inferior, aşezat în punctul unde se des- 

part, cordonele posteridre ale măduvei şi unde să ter- 
mină canalul epedimar. Este de reţinut că în nivelul 

acestui unghiii se află o mică deschidere (sati orificii) pe 

_care o presintă pânza, coroidienă. Vom vedea care este im- 

portanţa acestui orificii. 

Dou€ unghiuri laterale, rotunde aşezate în punctul de 

întâlnire al celor trei pedoncule cerebeloase, de fie-care latură. 

"*) Birschfeid. ete. Deuxiăme edit. pag. 80.
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Un perete inferior numit încă pardoseala (Bodeala) ven- 

tricululul al 4-lea. Pe acesta lam studiat deja. Şiim că 

el e format din două triunghiuri reunite prin basa lor, 

de unde resultă că forma sa este losangică. Triunghiul 

superior aparţine feţi posteridre a protuberanţei, triun- 

ghiul inf. aparţine feţi posteridre a bulbului.  Acâstă su- 
prafaţă losangică are o coldre cenuşie şi presintă un şanţ 
median care se întinde de la unghiul superior până la 

cel inferior—el represintă tigiul lui calamus scriptorius. 

D'alungul .acestui şanţ, de fie care partea lui, se află o 
U$dră ridicătură, corespundend fasciculelor laterale sati 
întermediare ale bulbului. 

Un părete superior neregulat, numii încă bolta ventri- 

culului al 4-lea.  Acâstă boltă este constituită din dou 

planuri înclinate formând un unghiu cu privirea în gios. 

Cel superior corespunde protuberanţei, cel inferior cores- 

punde bulbului. 

Acest din urmă plan este format, la mijloc, de omuşor 

care am vEdut că atârnă în cavitatea ventriculului. Pe 
laturile omuşorului se întinde pânză coroidienă şi valvu- 
lele lui Tarin cari contribuesc şi ele a forma păretele 
superior al ventriculului. In cavitațea ventriculului al pa: 

trulea, de ambele părti ale omuşorului, se mai văd proe- 

minând, câte o eminenţă, represintând porțiunile interne 
ale tonsilelor cerebelului. Aceste eminenţe, nu vin în 
contact direct cu liquidul ventricular, precum se întămp- 

lă cu omuşorul, fiind-că ele sunt căptuşite în acel nivel 
de pănza coroidienă, care le separă cu totul de liquid. 

Planul superior, corespungând feţi posteridre a protu- 
beranţei, este format de pedonculele cerebel6se superire 
şi de valvula lui Vieussens care este aşedată înţre aceste 
pedoncule. 

Dou& margini laterale antero-superidre. Acestea se di- 

rig6ză de sus în jos şi dă din năuntru înafară. Ele nasc 
din întâlnirea pedonculelor cerebelose superidre cu par- 

doseala ventriculului, corespundătâre protuberanţei.
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Dou& margini laterale postero-inferiâre. Acestea se diri- 
g6dă de jos în sus şi de din năuntru în afară. Ele sunt 
constituite din dou foiţe celulo-fibrâse (pânză coroidienă) 
dependinte de pia matar a organelor vecine. Aceste foiţer 
se întind de la părţile laterale ale bulbului până pe par: 
tea lor infericră, în dreptul ciocului lui calamus scrip- 
torius, aceste dou& foițe nu se lipesc complectamente pe 
linia, mediană, ci lasă un orificiu forte mic, cunoscut sub- 
numele de orificiul lui Magendie, prin care, cavitatea, ven- 
triculului al patrulea comunică cu spaţiul sub aracnoidien. 
Tot de-odată acest ventricul mai comunică Şi în sus cw 
ventriculul al 3-lea, prin ajutorul aqueductului lui Sylvius. 

Ce este panza, coroidiena din nivelul ventricululuă al 4-lea ? 
Acestă membrană este o continuaţiune a piei mater care 
imbracă bulbul şi cerebulul. În nivelul însă al ventricu- 
lului al 4-lea, ea pârtă numele de Dânză coroidienă 1n- 
feridră şi contribue a complecta, după cum am vădut, 
păretele superior al acestui ventricui precum şi marginile 
sale inferidre, 

„ Pânză coroidienă inferidră are forma unui triunghi a 
cârui basă este dirigâtă înainte şi fixată pe linia de mij- 
loc a omuşorului. Vărful săi este diriget în jos şi îndă- 
răt şi se fixeză la ciocul lui calamus seriptorius.*) Latu- 
turile pânzei coroidiene se prind de valvulele lui Tarin 
şi de lobuli pneumogastricului. 

Cavitatea ventriculului al 4-lea este câptuşită de epen- 
dym, adică, de prelungirea stratulul epitelial care căptu- 
şesce şi pe cei lalţi ventriculi. Ea (cavitatea) conţine două 
prelungiri, în formă de suluri, vasculo-membranâse, nu- 
mite plexi coroidi ai ventriculului al 4-lea. 

Aceştia, în număr de doi, unul de fie-care latură a e 

”) In nivelul acestui cioc, pănză evroidienă inferidră presintă orificiu lui 

Magendie, prin care. cavitatea ventriculului al 4-lea comunică cu spaţiul 

sub-aracnoidien.
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rificiului lui Magendie, provin tot din pia-mater. Ei se 
îndrepteză înainte şi în afară, pornind din nivelul acestui 

orificiu, trec peste corpi restiformi şi se dirigeză apoi în 

sus spre lobuli pneumogastricului în dreptul cărora să, Şi 

termină, 

Meningele rachidiene. 

Acestea continuă pe cele craniene în aceiași ordine şi 
cu acelea'şi caractere generale de structură şi de dis- 
posiţiune. 

Dura mater. 

Dura mater rachidienă este cea mai externă dintre 
menirgele măduvei. Ea se întinde de la dura mater cra- 
tienă, pe care o continuă, până la coccix,—unde se ter- 
mină în tocmai ca un fund de sac, în interiorul canalu- 
lui sacral. Structura sa este din ţesut; fibros şi din tesut 
elastic în forte mare cantitate. 

Dura mater rachidiană are forma unu lung tub verti- 
cal căptuşind faţa internă a canalului rachidian. Acestă 
căptuşire însă nu este imediată precum am văzut la fața, 
externă a craniului, ci se face la o distanţă Gre-care, de 
ore-ce între dura mater rachidienă şi între faţa, internă 
a canalului rachidien !) esistă interpus un strat de gră- 
sime destul de insemnat posedând un mare număr de 
vene (venele intra rachidiene anleridre). Cu tâte acestea 
inainte şi pe linia mediană, dura mater posedă aderenţe 
puternice la ligamentul vertebral (comun anterior), mai 
cu seamă în dreptul atlasului şi al axisului,- -iar în cel 
l-alt rest al săi se văd prelungiri fibrâse, mai mult sau 
mai puţin delicate, care o l6gă de pereţi canalului rachi- 
dian. Dura mater rachidienă insoţeşte fie care nerv spinal 
pănă la gaura de conjugaţiune, unde se confundă, parte 

  

1) Canalul rachidien are periostul săi propriu, pe când la craniu el este 
înlocuit prin dura-mater.
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cu periostul -vertebral parte cu nevrilemul nervului. 

Pe faţa sa internă dura-mater presintă un aspect lucios 

şi neted din causa foiţei parietale a aracnoidei care o 
căptuşeşte. Pe acestă faţă, atât înainte cât şi îndărăt, vin 
de se inserâsă o mulţime de prelungiri fibrose neregulate, 

pornite din pia mater. Pe laturile sale însă, aceste pre- 

  

Fig. 10. 

Acestă fizură schematică represintă o secţiune a canalului medular 
(măduva şi canalul rachidian). 

1. 1. Paretele osos al rachisului, 

2, 2. Grosimea dintre paretele canalului şi dura mater. 
3. 3. Dura, mater, represintată prin o circumterinţă neagră, 
4. 4. Foiţa parietală a araenoidei, represintată prin puncte. 

5. 5. Cavitatea aracnoidienă. 

6. 6. Foiţa viscerală a aracnoidei, 
7. 7. Ligamentele anteridre şi posteridre, îmbrăcate de teaca lor arac” 

noidienă. 

8. 8. Liquidul cefalo-rachidian rep resintat prin liniuţe ca, şi grosimea 2.2 

Intre numerile 3 şi 6 la dreapta, şi 4 şi 8 la stânga se vede eşind din. 
canalul rachidian nervi rachidieni. Ei sunt compuși după cum se pâte ob. 

serva pe figura, din dou rădăcini : una anteridră şi alta posteridră. D. D. 

Secţiunea ligamentelor dentelate separând cele două rădăcini,
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lungiri devin regulate şi capătă numele de ligamente den- 
telate, pe care le cundştem. Tâte aceste prelungiri atât 
regulate cât şi neregulate, sunt înconjurate sai îmbră- 
cate de aracnoidă, de Gre-ce tâte, pornind din pia mater, 
—pentru a se putea însera pe faţa, internă a durei mater, 
trebue să, ridice sau să împingă pe aracnoida şi prin 
urmare să fie înbrăcate de ea. 

Extremitatea infericră a durei mater se prelungeşte 
mult mai jos de cât măduva spinări, fiind-că ea ajunge 
până la vârful sacrului. Către Sfirşitul regiunei lombare, 
dura-mater formâză o vastă ampulă împrejiurul c6dei de 
cal, care se pare că serveşte mai mult ca un reservoriu 
liquidului cefalo-rachidian. 

Dura mater rachidienă, afară de aderenţele de cari am 
vorbit, este strins lipită atât la partea sa superioră îm- 
prejurul găurei occipitale cât şi la partea sa inferidră de 
sacrum prin tecile care încongiură nervi sacrali. 

Rolul durei mater este mai cu s6mă de a protege mă- 
duva şi de a servi prin elasticitatea sa a da un refugii 
sigur liquidului cefalo-rachidiun.  Acâsta se intâmplă în 
tot-d'auna, cănd liquidul este forţat să părăsescă cavitatea 
cranienă in urma, unei presiuni întra craniene prea mari, 
presiune ce sar desvolta prin grămădiri de sănge sau 
prin alte cause. 

Vasele arteriale ale durei mater rachidiane sunt sub- 
țiri şi puţin numerâse. Ele nasc, de sus în jos, din ar- 
teriele vertebrale, întercostale, lombare şi sacrale (laterale). 
Venele urmsză, axteriele şi se varsă in venele extra ra- 
chidiene. Limfaticile nu se cunosc. 

Nervi n'ai tost studiaţi. 

Aracnoida rachidienă, 

Araenoida rachidienă este continuaţiunea celei craniene. 
Ca şi această din urmă serâsă, ea e formaţă din doug 
foiţe constituind un sac închis de tâte părţile. Foiţa în- 

)
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ternă sai, viscerală este în contact cu liquidul cefalo-ra- 
chidien, prin faţa sa internă. Foiţa externă sai parietală 
căptuşesce pe din năuntru dura mater. Intre aceste dou& 
foițe se află aşa numita cavitate aracnoidă (nu există in 
realitate) care la rândul ei prelungeşte în jos cavitatea, 
aracnoidă a creerului (care este tot virtuala). 

Foiţa parietală consistă, ca şi foiţa aracnoidienă parie- 
tală-cranienă, din un strat de epitelium pavimentos, — 
ceea ce face ca faţa, internă a durei mater pe care ea 0 
căptuşeşte să fie forte luci6să şi netedă. Acestă foiţă 
se continuă cu cea viscerală, prin mijlocirea tecilor pe 
cari le dă foiţa viscerală nervilor rachidieni. 

Foiţa viscerală este in raport, prin faţa sa internă, cu 
liquidul cefalo-rachidian. In adevăr acestă, foiţă nu este 
direct aplicată pe pia mater, ci, rămâne la 6re care dis- 
tanță de ea. Cu chipul acesta se formesă, un larg şi lung: 
canal împrejurul măduvei, care în nivelul c6dei de cal se 
umflă ca şi dura mater, dând naştere unui vast busunar. 

Acest spaţii dintre pia mater pe de o parte şi foiţa, 
viscerală pe de alta, constitue spaţiul sub-aracnoidan din 
nivelul măduvei. Acesta se continuă în nivelul găurei oc- 
cipitale cu spaţiul sub aracnoidien din prejurul encefalului. 

In acest spaţiu sub araenoidean atât rachidian cât şi 
cranian se află și circulă liguidul cefalo-rachidian, despre 

care vom vorbi. 

Aracnoida rachidiană ca şi cea craniană, adereasă la 
pia mater prin ajutorul unor filamente lungi şi fibrăse. 

In nivelul găurilor de conjungaţiune, foiţa viscerală, 
care însoţeşte tot d'a una nervi şi orce alte prâlungiri 
ce se indreptesă de la măduvă în afară, — se opresce şi 

se resbusâsă in dreptul lor pentru a se continua cu foiţa 
parietală a aracnoidei. De aci resultă că, cavitatea arac- 

noidienă este închisă ca tote cele lalte serâse, de tote 

părţile. 

În vesumat : axacnoida, rachidienă ca şi cea cranienă
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este o serdsd analogă cu tote cele Valte serâse (precum 
e pericardul, pleura etc.) Ea e constituită din două foiţe, 
una externă epitelială, şi aplicată pe dura mater, alta, 
internă, resistentă şi în raport cu liguidul cefalo-rachi- 
dian. Intre cele două foiţe (parietală Şi viscerală) există 
o cavitate virtuală, care nu devine manifestă de cât în 
casurile patologice (când vre-un liquid sar acumula, între 
ele). In fine cavitatea aracnoidienă este închisă de tâte 
părţile şi ea nu comunică cu cavitățile ependimare saă, cu 
ventriculele. | 

Pia mater rachidienă, 

Pia mater rachidienă numită cu drept cuvânt nevrile- 
mul măduvei se deosibeşte de pia mater cranienă 1) prin 
structura sa care e fibro-vasculară pe măduvă, şi celulo.. 
vasculară pe encefal şi al 2-lea prin grosimea şi resis- 
tenţa, sa, care e mai mare pe măduvă şi care cu cât se 
ridică, către creer cu atăta devine mai subţire, mai deli- 
cată şi mai vasculară, până ce se confundă cu pia mater 
cranienă. Acâstă trecere între nevrilemul măduvei şi pia 
mater cerebrală se face pe nesimţite. Structura, fibrâsă a 
piei mater rachidienă începe a descreşte mai cu s6ma 
în nivelul bulbului şi al protuberanţei, - de aci în sus ea 
devine celulo-vasculară. 

De pe fața internă a nevrilemului măduvei spinări, 
pornesc prelungiri fărte delicate, cari pătrund în interiorul 
măduvei unde se termină fie pe membrana conjonctivă 
a vaselor, fie pe țesutul conjonctiv ce serveşte de basă 
epiteliului ependimar. Pia mater, pătrunde de asemenea 
în şanţul median anterior al măduvei, unde căptuşeşte 
ambi păreţi ai şanţului precum şi fundului. De aci resultă 
că ea va fi dublă în acest şanţ. Din contra in șanțul 
median posterior nu trimite de căt o prelungire simplă, 
neindoită forte fină şi aderentă tare de ambi păreţi. 

Pe faţa, externă vedem un reţel vascular forte flexuos.
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cu trunchiurile lor mai importante pe linia mediană pos- 

teriră. Acestă față este aspră şi represintă urmele rupte 

ale. numerâselor. filamente fibrose . care uneşte acestă 
membrană cu dura mater; Aceste numerâse legături le-am 

studiat altă dată (ligamenteie dentilate, ligamentul “cocci- 

gian, prelungirile sati tecile mnevrilematice, ligamentele an- 

deridre si posteridre). 
Pia mater sai: nevrilemul măduvei, serveşte acestui 

centru nervos, nu numai prin resistenţa sa, protegind'o, 

— dară “i şi constitue, prin prelungirile sale interne, un 
fel de schelet fibros. In plusea mai serveşte de adevărat 

suport vaselor sanguine ale măduvei. 

Vasele piei mater. Arieriele sale vin, de.sus în jos, de 

la, arteriele vertebrale, de la ramurile descedente ale ti- 

roidienelor inferidre, de la intercostalele aortice şi în fine 

de la arteriele lombare. 'Tâte aceste ramuri se anasto- 

mos6să între ele şi constitue în urmă trei trunchiuri: 
unul median anterior şi dou posteridre (câte unul din 

fie-care parte a linii mediane). Venele formâsă pe supra- 

faţa piei mater numai două trunchiuri : unul anterior şi 
altul posterior. Vascle limfatice lipsesc. 

Nervi piei mater formesă pe faţa sa, externă plexuri 

bogate cari se prelungesc până la filum terminale. Ei în- 

soţesc în general vasele arteriale Şi pătrund împreună cu 

ele în masa nervâsă a măduvei. 

Consideraţiuni generale asupra patologiei 
meningelor rachidiene. 

Meningele rachidiene, ca şi cele craniene, din causa, a- 
şezării lor imediate, — una peste alta, — nu pot să fie 

atinse câte una, separat, de o'lesiune dre care, fără ca 
celelalte să nu sufere la rendul lor şi împreună cu ele să, 

nu sufere şi substanța nervâsă din causa vecinătăţii 
„sale imediate.
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Ast-tel de exemplu inflamaţiunea unei meningee 6re- 
care, se propagă neapărat la cele-lalte — şi în plus, în 
generaiitatea casurilor, măduva spinări nu scapă nein- 
fluenţată de presența unui focar bolnav, atât de apropiat 
de ea. 

Inflâmaţiunea meningelor sait meningita, constituină 
maladia, cea mai comună a lor, — pe lângă aceasta, me- 
ningitele presentând multă, asemănare, ca simptome, cu 
înflamaţiunea măduvei saii cu mielita, maladii cară de alt- 
mintrelea se complică dese ori unele pe altele, ne vom 
opri. puţin asupra lor din causa importanţei ce presintă. 
Cred pe lângă acâstea, că trebue de la început .să lă- 
murim diferenţa simptomatologică care există intre mielită, 
şi meningită. In adevăr. la meningite nu observăm acele 
turburări paralitice precoce, pe care le vedem atât de tim- 
puriu la mielită nici acele turburări trofice (atrofii) şi ane- 
stesice pe care le găsim iarăşi numai la mielită. 

Meningita pote să fie acută saii cronică, primitivă sait 
secondară. Simptomele de căpetenie ale meningitei acute 
sunt două: durerea *) (durere rachidienă, durere în _cin- 
tură, durere în membre, imperestesia pieli) şi contractură 
(cărcee durerâse, după regiunile nervilor coprinşi în in- 
flamaţiunea meningelor.—opistotonos, retenţia materielor: 
fecale şi a, urinei). 

După un interval de aprâpe patru-zeci sai cinci-zec- 
de ore, aceste două simptome datorite excitatiunei inflal 
matorii, se calmesă, bolnavul pare a merge mai bine, 
Dacă însă vom observa cu atențiune mersul maladii vom 
vedea din contra că starea sa se agravează de re-ce 
„durerea şi contractura, se înlocuese prin o stare de depre- 
siune generală însoţită, de fenomene paretice şi paralitice. 

In meningitele rachidiene cronice, observăm tot două pe- 

”) Durerea se esplică sai prin supra esecitajiunea rădăcinilor nervoase 
coprinse în zona inflamată a, meningelor sai prin excitaţiunea nervilor 
proprii ai pieimater inflamate.
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ridde: una de excitaţiune, cu durere şi contractură Şi 
alta posterioară de paresie şi paralisie. Mersul lor însă 
este cu mult mai încet, şi acuitatea simptomelor cu mult 
mai slabă. Aceste meningite se complică de mielite se- 
condare (scelerosa, miningo-medulară, meningo-mielită), în 
plus ei pot desvolta în urma lor chiar mielite transverse 
difuse. 

Liquidul cefalo-racidian. 

Acest liquid de o savoare sărată, transparent şi fluid, 
se află aşezat, după cum am văzut, în spaţiul sub arac- 
noiden, spaţii care se întinde din virful craniului până Ja, 
extremitatea înferioară a rahisului. Am văzut deja cari 
sunt membranele ce limiteasă acest spaţii; — am mai 
vezut de asemenea, că spaţiul sub aracnoidian şi cavita- 
tea, aracnoidienă sunt cu totu deosibite una de alta şi 
că nai nici un punct de comunicaţiune între ele. 

Spaţiul sub araenoidien insă, comunică prin ajutorul 
orificiului lui Magendie cu ventriculul al 4-lea, — acesta, 
comunică cu ventricul al 3-lea prin ajutorul aquedus- 
tului lui Sylvius, —şi în fine ventriculul a] 3-lea comunică 
cu cele laterale prin orificiele lui Monro. De aci resultă 
că prin ajutorul orificiului lui Magendie Zigudul cefalo- 
rachidian peri-cerebral şi peri-medular pote forte bine să 
comunice cu liquidul cefalo-rachidian ventricular sai intra 
cerebral. 

Cantitalea liquidului care ne ocupă, depinde de rapor- 
tul care există între volumul creerului şi al măduvei 
spinarei și intre capacitatea cavităţi cranio-rachidiene. 
Ast-fel la bătrâni şi la persânele emaciate, creeru şi mă- 
duva atrofiindu-se puţin, liquidul cefalo rachididien devine 
mai abundent; —din contră la cei. cu ipertrofia encefalu- 
lui, cantitatea, sa se împuţinează foarte mult. In plus acest 
liquid se bucură de facultatea de a se reproduce cu fârte 
mare înlasnire în casurile de scurgeri în urma unei frac-
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turi sai a unei operaţiuni, care ar atinge nu numa! 6sele 
dar şi dura mater. Densitatea acestui liquid este de 
1008 — 1090. 

Se admite în general că, cantitatea sa ar varia între 
50— 150 grame. Câte odată, chiar la cel cu atrofia cre- 
erului, s'a găsit 872 grame. Magendie însă, care după 
Cotugno, s'a ocupat mai mult, apropiindu-'si cu chipul 
acesta descoperirea acestui liquid, — cu tâte că înaintea, 
Chiar a lui Cotugno liquidul fusese menţionat de Haller, 
dă 62 de grame la Gmeni cu o statură de mijloc. 

Liquidul cefalo-rachidian are o reacțiune alcalină şi pre- 
sintă t6te caracterele generale ale seriosităților economii 
anemiale. Albumina însă, fapt demn de reţinut, este atât, 
de puţină, în cât nu se p6te precipita nici prin căldură 
nici prin acide. Pe lângă acestea, după Cl. Bernard, acest 
liquid ar conţine mai tot atât zahăr (glycosa) cât şi 
sângele). 

Dupe Cruveilhier şi Hirschfeld acest liquid s'ar secreta 
de aracnoidă — dupe alți adevărata origina a, liquidului 
cefalo-rachidian ar constă în exalaţiunea, vaselor piei ma- 
ter, exalațiune care caută să umple golul ce se află în 
juru centrului cerebro-spinal. Cu chipul acesta putem să 
înţelegem pentru ce în fracturile craniului (cu ruptura, 
se înțelege, a durei-mater şi a aracnoidei) se scurge can- 
tități forte mari şi continue de acest liquid, — cuventul 
că prin exalaţiunea vaselor piei mater el se reproduce 
neîncetat, cu cât se goleşte, 

In fine liquidul cefalo-rachidian este . supus la oscila.- 
țiuni continue, oscilaţiuni cari sunt în raport cu circula. 
țiunea, şi cu respirațiunea. Aceste oscilațiuni se pot ob- 
serva, mai cu seamă la copii mici, în nivelul fontanele- 
a 

") Dupe Lassaigne liquidul cefalo-rachidian ar avea compozițiunea urmă- toare : 
, Apă. . » +» 98564 | Albumină . - „0,088 | Osmasoma. , 0,474 “Clor. de soâiii şi U ş Materie animală şi Carbon. de sodă şi “de potassiu . * g801 fosfat de calce liber 0,036 | fosfat de calce, "0,017 

99.980
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ri6de: una de excitaţiune, cu. durere şi contractură şi 
alta posterioară de paresie şi paralizie. Mersul lor însă 

este cu mult mai încet, şi acuitatea simptomelor cu mult 

mai slabă. Aceste meningite se complică de mielite se- 

condare (scelerosa miningo-medulară, meningo-mielită), în 

plus ei pot desvolta în urma lor chiar mielite transverse 

difuse. 

Liguidul cefalo-racidian. 

Acest liquid de o savoare sărată, transparent şi fluid, 

se află aşezat, după cum am v&zut, în spaţiul sub arac- 

noiden, spaţii care se întinde din virful craniului până la 
extremitatea înferioară a rahisului. Am văzut deja cari 

sunt membranele ce limiteasă acest spaţii; — am mai 
văzut de asemenea că spaţiul sub aracnoidian şi cavita- 
tea aracnoidienă sunt cu totu deosibite una de alta şi 

că n'ai nici un punct de comunicaţiune între ele. 
Spaţiul sub aracnoidien insă, comunică prin ajutorul 

orificiului lui Magendie cu ventriculul al 4-lea, — acesta 

comunică cu ventricul al 3-lea prin ajutorul aquedus- 

tului lui Sylvius, —şi în fine ventriculul al 3-lea comunică 

cu cele laterale prin orificiele lui Monro. De aci. resultă 

că prin ajutorul orificiului lui Magendie ligusdul cefalo- 

rachidian peri-cerebral şi peri-medular pote forte bine să 

comunice cu liguidul cefalo-rachidian ventricular sai, intra 

cerebral. 

Cantitalea liquidului care ne ocupă, depinde de rapor- 

tul care există între volumul creerului şi al măduvei 

spinarei şi între capacitatea, cavităţi cranio-rachidiene. 
Ast-fel la bătrâni şi la pereânele emaciate, creeru şi mă- 

duva atrofiindu-se puţin, liquidul cefalo rachididien devine 

mai abundent; —din contră la cei. cu ipertrofia encefalu- 

lui, cantitatea, sa se împuţinează foarte mult. In plus acest 

liquid se bucură de facultatea de a se reproduce cu fârte 

mare înlesnire în casurile de scurgeri în urma unei frac-
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turi sai a unei operaţiuni, care ar atinge nu numai 6sele 
dar şi dura mater. Densitatea acestui liquid este de 
1008 — 1020. 

Se admite în general că, cantitatea sa ar varia între 
50— 150 grame. Câte odată, chiar la cei cu atrofia cre- 
erului, s'a găsit 372 grame.  Magendie însă, care după 
Cotugno, sa ocupat mai mult, apropiindu-'si cu chipul 
acesta descoperirea, acestui liquid, — cu tote că înaintea, 
chiar a lui Cotugno liquidul fusese menţionat de Haller, 
dă 62 de grame la 6meni cu o statură de mijloc. 

Liquidul cefalo-rachidian are o reacțiune alcalină Şi pre- 
sintă tote caracterele generale ale seriosităţilor economii 
anemiale. Albumina însă, fapt demn de reţinut, este atât 
de puţină, în cât nu se pote precipita nici prin căldură 
nici prin acide. Pe lângă acestea, după Cl. Bernard, acest 
liquid ar conţine mai tot atât zahăr (Qlycosa) cât şi 
sângele*). 

Dupe Cruveilhier şi Hirschfeld acest liquid s'ar secreta 
de aracnoidă — dupe alţi adevărata origina a liguidului 
cefalo-rachidian ar constă în exalațiunea vaselor piei ma- 
ter, exalaţiune care caută să umple golul ce se află în 
Jjuru centrului cerebro-spinal. Cu chipul acesta putem să 
înțelegem pentru ce în fracturile craniului (cu ruptura, 
se înțelege, a durei-mater şi a aracnoidei) se scurge can- 
tități forte mari şi continue de acest liquid, — cuventul 
că prin exalaţiunea vaselor piei mater el se reproduce 
neincetat, cu cât se goleşte, | 

In fine liquidul cefalo-rachidian este . supus la, oscila- 
jiuni continue, oscilaţiuni cari sunt în raport cu circula- 
ţiunea şi cu respiraţiunea, Aceste oscilaţiuni se pot ob- 
serva, mai cu seamă la copil mici, în nivelul fontanele- 

  

*) Du 
toare : 

Pa: e ep: 98564 | Albumină . . . 0,088 | Osmasoma. . 0474 Clor. de sodiu şi Materie animală şi Carbon. de sodă şi “de potassiu , * 0801 | fosfat de calce liber 0,036 | fosfat qe calce. "0,017 
95.980 

pe Lassaigne liquidul cefalo-rachidian ar avea compoziţiunea urmă- 
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lor 1);—ast-fel vom constata două mişcări de expansiune 
ale acestui liquid: una mai slabă, isocronă cu pulsaţiunile 
arteriale, alta mai pronunţată, corespunzând oprirei cireu- 
laţiunei ven6se, oprire care se face în timpul expiraţiunei. 

Utilitatea, liquidului cefalo-rachidian. Liquidul cefalo-ra- 
chidian, constitue pentru centri nervoşi un fel'de bae 
proiectore, pe care o mare parte din anatomişti o com- 
pară cu rolul ce jocă liquidul amniotic faţă cu foetul 
care e cufundat în el. | 

Cruveilhier relateză 2) că or de câte ori scotea liquidul 
cefalo-rachidian la un câine (între atlas şi occipital) asupra; 
căruia experimenta, de atâtea ori câinele tituba, se im- 
pleticea în mersul.lui. A doua zi insă, dupe operaţiune, 
timp în care liquidul putea să se reproducă, animalul. 
umbla destul de bine, ca şi cum n'ar fi suportat nici un: 
fel de operaţiune.  Longet crede că titubaţiunea câinelui 
“nar fi provocată de sustracţiunea liquidului de care ne 
ocupăm, ci de secţiunea prealabilă a muschilor cefei. 

Dupe Richet însă, adevăratul rol al liquidului cefalo- 
rachidian ar fi altul. Pentru a putea inţelege mai bine 
rolul pe care Richet *1 atribuie acestui liquid, trebue să. 
ne aducem aminte de următârele date anatomice : 1) Ca- 
vitatea cranienă este atăt de solidă, încât nu se pote 
dilata, în nici un chip, sub înfluenţa impulsiunilor fisio- 
logice, de din năuntru în afară (s. e. sub influenţa pul- 
saţiunilor sanguine). 2) Canalul rachidian din contra, este. 
constituit atăt din părți osose cât şi părți elastice, 5) 

  

') Masa encefalică, incârcă şi ea de asemenea o îndoită mişcare. Ea e 
alternativ ridicată la fie-care mişcare de respiraţiune şi la fie-care pulsa- 
țiune arterială, - 

*) Trait6 d'Anatomie... Tom. III Nevrol. pag 368. 
“) Ştim că între dura mater rachidienă şi între păretele interior al cana- 

lului rachidian se află un strat destul de gros (Fig. 10) de ţesut celulo-aăi- 
Dos, care comunică prin numerâsele găuri de conjugaţiune cu ţtesutui- 
celulo-adipos extra rachidian. In plus tot între dura mater şi pereți osoşi 
al cavităţei rachidiene mai găsim şi plexuri vasculare încărcate cu sânge 
Atât grăsimea cât şi sângele, pot să fie nu numai comprimate dar chiar 
până la un punct 6re care, împinse în afară de canalu rachidian prin gău 
rile de conjugaţiune. Aceste găuri pot fi comparate cu drept cuvânt cu. 
nişte supape de siguranţă.
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capabile de a se comprima, de a se dilata, şi a mări cu 
chipul acesta, capacitatea sa. înternă. | 

Eată acum aplicaţiunea acestor cunoştinţe. 
Creerul, la fie-care contracţiunea a ventriculului, pri- 

mește o cantitate de sânge, care, din causa puteri cu 
care ajunge în el, 1 ridică şi 'l împinge către bolta cra- 
nienă. | 

In acelaşi timp o cantitate proporţională de sânge ve- 
nos trebue să părăsescă imediat cavitatea cranienă spre 
a face loc sângeluj arterial. 

Sângele venos; însă nu are o scurgere continuă, ba, chiar 
se întorce indărăt căte odată. De aci resultă că, cavita- 
tea cranienă primind sânge necontenit prin arterii, iar 
pe de altă parte, venele neputându-se scurge regulat, va, 
fi, in un momenţ dat, plin cu. sânge peste măsură. Cree- 
rul prin urmare se va afla comprimat, dacă liquidul ce- 
falorachidian n'ar putea să găs6scă, un refugii în cavita.- 
tea rachidienă, care prin natura părţilor sale constitutive 
e capabilă de a se lărgi. | 

indată ce presiunea, intra-craniana, descrește, în virtu- 
tea tendinței către vid, ce se produce conseeutivamente 
în cavitatea cranienă, liquidul cefalo-rachidian îşi reia lo- 
cul săi de mai n'ainte, impins în acelaşi timp de jos în 
sus, prin elasticitatea proprie a aiferitelor părți cari fu- 
seseră comprimate, şi care tind s&'şi recapete poziţiunea 
lor auteridră. 

Dupe Duret liquidul cefalo-rachidian ar juca un rol 
forte important în mecanismnl traumatismelor cerebrale 1). 

Patologia acestui liquid este puţin cunoscută. 

Fine. 

  

) H. Duret. Etudes experimentales et cliniques. sur les traumatismes 
" cerebrauxz (1878), 

21
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