
Partea I



Sistemul Nervos Vegetativ

Anatomie
Fiziologie
Patologie

Prof. Ion V. Moldovanu
• Institutul de Neurologie şi 
Neurochirurgie
• Catedra de Neurologie a USMF”
“Nicolae Testemiţanu”

+ cazuri clinice



l Galen (sec.II e.n.) a dat numele de simpatic
trunchiului paravertebral precizând originea
craniană și distribuirea vagusului-„nervul
rătăcitor”

l Vesalius ,Willis et al. descriu lanțul simpatic și
plexul solar ca principalele căi de legătură între
viscere și creier;

l Reil (1807 ) introduce noţiunea de „vegetativ”

Scurtă istorie a descoperirilor SNV



Sistemul nervos vegetativ (SNV)

l SNV (sau al vieţii interne ) este o parte
integrantă a sistemului nervos cerebrospinal, 
fiind strâns legat de acesta atât prin originea
sa embriologică, cât şi prin structura şi
funcţiile sale.

l SNV mai este denumit impropriu şi
autonom; autonomia sa este însă relativă,
deoarece funcţia lui este controlată de către
etajele superioare, centrii vegetativi
suprasegmentari ai SNC.



Funcțiile SNV
l Sistemul nervos vegetativ are, în principal, rolul de a menține 

funcțiile automate,, ale unor organe cum ar fi inima, plămânii, 
stomacul, intestinul, vezica urinară, organele sexuale și vasele 
sanguine.

l SNV funcționează fără un efort mental deliberat din partea 
noastră

l El este alcătuit în intregime din nervi motori (și senzitivi) care 
pornesc de la măduva spinării către diferiți mușchi.

l Sistemul nervos vegetativ este compus din două parți, denumite 
simpatic și parasimpatic. 



Centre vitale cerebale conectate cu SNV

etc.



Tulburările neuro-vegetative – problemă 
actuală a medicinii contemporane

l Prevalenţa în populaţie: 25 – 80 %

l SNV participă în patogenia maladiilor 
somatice



Sistemul Nervos Vegetativ

SNV crează conexiuni  multiple:

Psiho- (cerebro)- viscerale
Psiho- (cerebro)- endocrine
Psiho- (cerebro)-metabolice
Psiho- (cerebro)-umorale

baza neuro-
fiziologică a 
tulburărilor 
psiho- somatice 



Organizarea anatomică a sistemului nervos 
vegetativ

Nivelul Suprasegmentar

Nivelul segmentar-periferic

•Sistemul Limbic
•Hipotalamusul
•Formaţia Reticulată
•Scoarţa Cerebrala

SNV simpatic SNV parasimpatic





Nivelul Suprasegmentar

Sistemul Nervos Vegetativ



Sistemul limbic

LOBUL TEMPORAL
HIPOCAMPUL

LOBUL  OCCIPITAL

CIRCUMVOLUŢIA
PARAHIPOCAMPALĂ

CIRCUMVOLUŢIA
CINGULARĂ

FORNIX

AMIGDALA

LOBUL FRONAL



Sistemul limbic



Sistemul Limbic: reglare emoţională,
vegeto-viscerală, funcţiile mnezice



Sistemul Limbic: 
funcţiile majore

•reglare 
emoţională

• reglare
vegeto-
viscerală

•funcţiile 
mnezice



Hypothalamus

Hipotalamusul



Hypothalamus

Hipotalamusul
Aspecte anatomice



Hipotalamusul



Hypotalamusul



Hipotalamusul



Prin nucleii neurosecretori,

hipotalamusul controlează activitatea
secretorie a hipofizei şi a glandelor
subordonate acesteia realizând legătura
strânsă dintre modalitățile de reglare
nervoasă și humorală a funcțiilor.

Hipotalamusul conţine numeroase
nuclee, care funcţional se divid în:
� grupul anterior–centrul superior
parasimpatic;

� grupul posterior–centrul superior
simpatic şi centrul termoreglării;

� grupul intermediar–centre de
sete,foame,control neuroendocrin etc.



Neuroni
peptidergici

neuroni
monoamin-
ergici

Oxitocină, 
,vasopresină

Hipotalamusul



Nucleii hipotalammici sunt 
implicaţi în:

l Consumul alimentelor
l Consumul apei
l Comportamentul reproductiv
l Reglarea temperaturii
l Ritmurile circadiene
l Reglarea neuro-endocrină
l Reglarea sistemului imun
l Respiraşie
l Circulaţie
l Stres



Hipotalamusul: funcţiile majore
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l Centrul superior de integrare 
vegetativă

l Centul motivaţiilor biologice

l Reglare neuro-endocrino-metabolică

l Conrolul termoreglării, respiratiei, 
circulaţiei



Formaţia Reticulară



Funcţiile majore:

•Controlul stărilor somn- veghe

•Controlul muscular fazic şi tonic

•Descifrarea semnalelor şi 
conducerea semnaleror venite pe
diverse căi 

Formaţia Reticulară: releu
de integrare a funcţiilor cerebrale 



BULBUL
OLFACTIV

CĂILE  DE CONDUCERE
AMIGDALOFUGE

AMIGDALA

HIPOCAMPUL
CORPUL
MAMILAR

CINGULUM

COMISURA
ANTERIOARĂ

TRACTUL
MAMILOTALAMIC

FORNIX

STRIA
TERMINALIS

BANDELETA
FRONTALĂ
MEDIALĂ

FASCICULUL
LONGITUDINAL
POSTERIOR

NUCLEII  TALAMICI  ANTERIORI

NUCLEUL  TALAMIC
DORSOMEDIAL

Complexul
limbico 

(hipotalamico)-
reticular:

substratul neurofiziologoc al 
comportamentului



'Fight or flight'
reacţie fundamentală arhaică la ameninţare

l Expresia emoţiilor (Darwin)
l Concepţia lui Canon
l Concepţia stressul-ui Selye
l Mecanism important în 

patogenia HTA, sincopelor 
neurogene, etc.



Mecanisme cerebrale ale 
comportamentului

Experimentele lui 
James Olds şi
Piter Milner

cu autostimularea
- comp. normal
l alimentarea
l băutul
l comp. sexulal
- comp. patologic
l toxicomania



Nivelul segmentar-periferic



Nivelul segmentar-periferic



Organizarea anatomică a căilor motorii de 
conducere somatică şi vegetativă

B. SISTEMUL MOTOR VEGETATIV

Sistem nervos central (snc) GANGLION
VEGETATIV

EFECTORI
VISCERALI

FIBRĂ PREGANGLIONARĂ FIBRĂ
POSTGANGLIONARĂ

CELULĂ
SECRETORIE

MUŞCHI
CARDIAC

MUŞCHI
NETED

Sistem Nervos
Central (SNC)

MUŞCHI
SCHELETIC

A. sistemul  motor  somatic

Motoneuron
somatic





Sistemul nervos vegetativ 
segmentar periferic



Sistemul Nervos Vegetativ

SNV simpatic

l Activează toate organele 
corpului (exceptând 
mişcările   intestinului) 

l Acţionează în primul rând 
în situaţii de alertă, când 
organismul    trebuie să  
reacţioneze eficient şi 
rapid 

SNV parasimpatic

• Acţionează cu mare 
intensitate în repaus, 
activarea sa fiind 
predominant inhibitorie

• Intervine în cea mai mare 
parte a proceselor digestive, 
relaxînd sfincterile  pentru  ca     
alimentele digerate să treacă 
dintr-un organ în altul.



Efectele SN simpatic

l Dilatarea pupilei, relaxarea m. globului ocular
l Vasoconstricţie şi secreţie scăzută în glande 
l Excepţie: fibrele simpatice postganglionare ce inervează gl. 

sudoripare –colinergice→transpiraţie abundentă
l 4 efecte pozitive cardiace
l Dilatarea (β2) şi constricţia (α) vaselor coronare
l Dilatarea bronhiilor
l ↓ peristaltismului şi tonusului intestinal
l Constricţia sfincterelor
l Scăderea debitului şi creşterea secreţii de renină
l Constricţia m. subcutanaţi
l ↑ Ejacularea
l ↑ Coagularea sângelui, glicemia şi lipidemia
l ↑ Metabolismul bazal şi activitatea mentală 



Efectele SN parasimpatic
l Constricţia pupilei, constricţia m. globului ocular
l Vasodilatare şi secreţie abundentă în glande 
l 4 efecte negative cardiace
l Constricţia bronhiilor
l ↑ peristaltismului şi tonusului intestinal
l Relaxarea sfincterelor
l Reduce glicoliza hepatică
l ↑ Erecţia 
l Contracţia detruzoruluiv. urinare şi relaxarea trigonului 



Activitate parasimpatică/simpatică



Convergenţa somato-viscerală
(zonele Zaharin-Head)

l Convergenţa somato-viscerală, stă la baza durerii
referite, adică durerea viscerală este resimţită într-un
teritoriu cutanat (dermatom).

l Acest tip de durere poartă denumirea de durere
referită .

l Exm: în caz de stenocardie apar dureri în umărul şi
braţul stâng, în caz de boală ulceroasă a stomacului –
în regiunea interscapulară, de apendicită–în cea
inghinală dreaptă.



Reflexe viscero-somatice
(zonele Zaharin-Head)

Zonele în care pot apărea
dureri și hiperestezie în
maladiile plămânilor și
bronhiilor (1),
ale cordului (2),
intestinului (3),
vezicii urinare (4),
ureterelor(5) ,
rinichilor(6) ,
ficatului (7 și 9),
stomacului și pancreasului (8),
sistemului urinar(10)



Dureri induse de suferința nervilor în 
patologia coloanei vertebrale



Proiecția diferitor organe 
viscerale în zona urechilor 



Metodele de investigaţie a SNV
Examenul clinic

l Anamnesticul – are importanţă majoră
l Examenul neurologic-vegetologic 
(aspectul exterior ,ochii, pielea, dermografismul, Ps,TA, etc)

Teste de explorare a SNV
(nivelul suprasegmentar)

l Înregistrarea poligrafică
l Poligrafia nocturnă
l Extitabilitatea neuro-musculară
l Proba cu HV
l Testare psihologică
l Funcţiile hormonale şi neuro-humorale



Metodele de investigaţie a SNV

l proba cu respiraţie lentă 
profundă 

l proba ortostatică activă 30/15
l proba Valsalva
l proba ortostatică 
l proba cu efort fizic izometric

Studiul parametrilor vegetativi cardiovasculari
(nivelul segmentar-periferic)

utilizarea testelor vegetative cardiovasculare:


