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Unitatea I.  FUNCȚIILE DE RELAȚIE  SENSIBILITATEA ȘI MIȘCAREA LA PLANTE

 Care sunt funcțiile fundamentale ale organismului?
 Cum reușesc organismele vii să se adapteze la mediul în continuă schimbare?

Sensibilitatea și mișcarea la plante

Funcțiile de relație asigură inte grarea orga nismelor vii în mediile lor de viață re prezentate 
de un ansamblu de factori care se găsesc într-o permanentă schimbare. Funcțiile de relație sunt 
sen sibilitatea și mișcarea.

Sensibilitatea și mișcarea repre zintă în sușiri esen țiale ale materiei vii. La plante, acestea sunt mai 
puțin evidente și uneori mai greu de sesizat decât la animale.

Mișcările plantelor se împart, în general, în mișcări pasive și mișcări active. 
1. Mișcările pasive se realizează fără ca plantele să cheltuiască energie proprie. Sunt 

caracteristice plantelor libere, care trăiesc în masa apelor, sau unor părți ale plantelor fixate de 
substrat (fructe, semințe). Acestea din urmă prezintă unele adaptări care le permit răspândirea, cu 
ajutorul curenților de aer, a curenților de apă sau a animalelor, la distanțe mari față de planta care 
le-a produs.

2. Mișcările active se realizează cu consum de energie din partea plantei sau din partea unor 
organe ale acesteia. Din această categorie fac parte: tactismele, tropismele și nastiile.

a) Tactismele sunt mișcări ale plantelor libere determinate de factorii de mediu. În funcție de 
natura acestora, tactismele pot fi clasificate astfel:
•  fototactisme – determinate de direcția din care vine lumina; 
•  termotactisme – produse de o distribuție inegală a tem-

peraturii în mediu;
•  chemotactisme – determinate de repartizarea inegală a 

unor compuși chimici în mediu.
b) Tropismele sunt mișcări orientate ale organelor 

plantelor fixate, determinate de ac ți unea unilaterală a fac-
torilor de mediu extern. După natura acestor factori, tro-
pismele pot fi:
•  fototropisme – determinate de direcția luminii (de exem-

plu, floarea-soarelui); 
•  geotropisme – determinate de sensul atracției gravitațio-

nale (fig. 1, 2); 
•  chemotropisme – determinate de prezența substanțelor  

minerale în sol (de exemplu, rădăcinile plantelor);
•  hidrotropisme – determinate de prezența apei în sol (de 

exem plu, rădăcinile plantelor);
•  tigmotropisme – determinate de atingerea sau contactul 

cu un obstacol (de exemplu, mișcările tulpinilor plantelor 
care se răsucesc în jurul unui suport – zorele, hamei, fasole). Fig. 2. Geotropism

Fig. 1. A – geotropism pozitiv al rădăcinii    
          B – geotropism negativ al tulpinii

Amintește-ţi!

Descoperă!
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Unitatea I.  FUNCȚIILE DE RELAȚIE  SENSIBILITATEA ȘI MIȘCAREA LA PLANTE

 La planta carnivoră Capcana lui Venus, mișcarea 
„capcanei“ este dată de excitarea perilor senzitivi din 
interiorul capcanei. Această mișcare este posibilă 
dato rită unei zone semicirculare care funcționează ca 
o balama. Zona are, de o parte și de alta, celule pline 
cu lichid care, la excitare, se deplasează dintr-o parte 
în alta, astfel încât unele celule se comprimă, pe când 
celelalte se dilată. Rezultă mișcarea de închidere.

c) Nastiile sunt mișcări ne  orientate ale organelor plantelor, provocate de variații ale intensității 
factorilor de mediu. Cele mai cu noscute sunt: 
•  fotonastiile – observate la diverse inflo rescențe (de 

exemplu, florile de păpădie se închid la întu neric și se 
deschid la lumină);

•  termonastiile – determinate de variațiile de tem-
peratură (de exemplu, floarea de lalea se deschide la 
temperaturi ridicate);

•  seismonastiile – produse de factori me canici (de 
exemplu, la Mimosa pudica – fig. 3, atingerea frun-
zelor de termină apropierea și alipirea fo liolelor; 
planta revine la aspectul normal după aproximativ 10 
minute de la încetarea stimulării).

...există mișcări și în interiorul celulei? De exemplu, mișcările intracelulare ale citoplasmei și 
cloroplastelor în celulele frunzelor de ciuma-apelor. 

Scopul: Evidențierea geotropismului
Materiale necesare: ghiveci cu rumeguș sau nisip, clopote de 

sticlă, do puri mari de plută, ace cu gămălie, cristalizor sau cutie Petri, 
material ve getal (semințe de fasole, cariopse de porumb).

Modul de lucru:
1. Însămânțează fasole sau porumb în ghiveci.
2.  Scoate plantulele din ghiveci atunci când rădăcinile au ajuns la  

2-3 cm lungime.
3.  Fixează plantulele cu ajutorul unor ace cu gămălie pe un dop de plută, la 1-2 cm distanță de aces-

ta, în trei poziții diferite: normală, inversată și orizontală.
4.  Introdu dopurile cu plantulele într-un cristalizor sau cutie Petri cu apă, pentru a crea o atmosferă 

umedă.
5. Acoperă totul cu un clopot de sticlă.

Sarcină de lucru: Descoperă ce se întâmplă după 12-24 de ore și notează în caiet observațiile 
și concluziile tale.

Fig. 4. Capcana lui Venus

Fig. 3. Mimosa pudica

Fig. 5. Evidențierea  
geotropismului

clopot  
de sticlă

apă

Află mai multe!

Știaţi că...

Activitate practică
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Unitatea II.  FUNCȚIILE DE RELAȚIE  SISTEMUL NERVOS

Structura neuronului
Neuronii sunt celule din sistemul nervos 

care trans mit informații altor celule nervoase, 
celulelor mus  culare sau glandulare. Ma joritatea 
neuronilor sunt alcătuiți dintr-un corp celular, 
un axon și mai multe dendrite. 

 Corpul celular conține nucleul și cito-
plas ma. În creier şi măduva spinării, corpii 
neu ro nilor formează substanţa cenuşie, iar pe 
traseul nervilor formează mici ganglioni.

Unitatea II.  FUNCȚIILE DE RELAȚIE  SISTEMUL NERVOS

 De ce avem emoţii?
 Cum reacţionezi atunci când te lovești?
 Care este cel mai complex organ din univers?

ORGANIZAREA SISTEMULUI NERVOS LA OM

 Neuroștiințele reprezintă domeniul de studiu al structurii  
și funcțiilor sistemului nervos, care este format din cre ier, măduva 
spinării și rețelele de celule nervoase din tot corpul. Creierul con-
ține aproximativ 86 mili arde de neuroni, care re pre zintă unitățile 
structurale și funcționale ale sistemului nervos. 

După localizare, sistemul nervos (fig. 1) este format din: 
  sistemul nervos central (SNC), alcătuit din creier și măduva 
spinării;
  sistemul nervos periferic (SNP), care include ganglionii ner-
voși și nervii care deservesc organele de simț, mușchii și organele interne.

Din punct de vedere funcțional, sistemul nervos se clasifică în:
  sistemul nervos somatic (SNS), care asigură legătura dintre organism și mediul său de viață.
  sistemul nervos vegetativ (SNV), care coordonează activitatea organelor interne.

Componentele structurale ale sistemului nervos sunt neuronii și celulele gliale. Acestea sunt 
organizate în rețele ce controlează funcții precum văzul, auzul, mişcarea, respirația, învățarea și, în 
cele din urmă, întregul comportament uman. 

 Neuronii sunt celule specializate în preluarea și transmiterea mesajelor sub formă de im-
pulsuri nervoase. Există neuroni de formă stelată, piramidală, ovală sau sferică.

 Celulele gliale sunt de 10 ori mai numeroase decât neuronii, având funcții importante în 
hrănirea și protecția neuronilor, producerea mielinei, cu rol de izolare a axonilor și de apărare a cre-
ierului de infecții.

Neuronul

Fig. 2. Rețea de neuroni

Fig. 1. Sistemul nervos

creier 
(encefal)

măduva 
spinăriiganglion

nervi

Sistemul nervos
central

Sistemul nervos
periferic

Amintește-ţi!

Descoperă!
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Unitatea II.  FUNCȚIILE DE RELAȚIE  SISTEMUL NERVOS

 Axonul se extinde din corpul 
celular și dă naștere la ramuri mai mici 
în porțiunea terminală. Cei mai mulți 
axoni au un înveliş care mărește viteza de 
transmitere a semnalelor elec trice de-a 
lungul axonului. Acest înveliş întrerupt la 
nivelul nodurilor, numit teacă de mielină, 
este produs de unele celule gliale. În cre-
ier şi măduva spinării, axonii formează 
substanţa albă, iar în corp for mează nervii 
cranieni şi nervii spinali.  

 Dendritele sunt ramificaţii scurte care se extind din corpul neuronilor (fig. 3) și primesc 
mesaje de la alți neuroni și de la receptori. Dendritele sunt acoperite cu numeroase sinapse, formate 
din terminaţiile axonilor altor neuroni. 

Deşi se consideră că neuronii nu se mai divid, ultimele cercetări demonstrează că există 
regiuni ale creierului, cu rol în învăţare şi memorare, în care se produc permanent noi neuroni. Acest 
proces, numit neurogeneză, are loc în creierul uman la orice vârstă dacă se practică mișcările în aer 
liber, socializarea și exerciţiile care stimulează gândirea.

 Tipuri de neuroni
După funcţia pe care o au, neuronii pot fi de trei feluri:

• senzitivi, care culeg impulsurile primite de la organele de simţ şi le transmit centrilor nervoşi;
• motori, care transmit comenzi la efectori precum muşchii şi glandele;
• de asociaţie sau interneuroni, cei mai numeroşi, care fac legătura între neuroni și formează 
reţele neu ronale la nivelul creierului sau măduvei spinării.

Proprietăţile neuronului
•  excitabilitatea este proprietatea neuronului de a produce mici curenţi electrici, numiţi impulsuri 

nervoase, atunci când este stimulat.
•  conducerea nervoasă este proprietatea de transmitere a semnalelor electrice pe dis tanțe lungi, 

cu o viteză medie de 100 m/s. Această conducere este influenţată de prezenţa tecii de mielină 
pe axon. În unele afecţiuni, mie lina se poate distruge, producând boli de ge nerative manifestate 
prin paralizie. 

 Sinapsele 
Reprezintă mici regiuni de contact prin care un ne-

uron comunică cu altul şi la nivelul cărora se eliberează 
sub stanţe chimice numite neurotransmiţători sau me dia -
tori chimici. Neuro transmisia începe când o celulă a cre ie-
rului eliberează mediatorul chimic în spaţiul dintre neuroni. 
Ca o celulă vecină să primească mesajul chimic, această 
substanță trebuie să se lege cu unul dintre receptorii săi. 

Receptorii sinaptici sunt situați pe suprafața cor-
pului și a dendritelor neu ronilor și func ți o nează ca un 
mecanism de cheie-lacăt. Când un neurotransmițător se 
leagă de receptori, neuronul se activează sau se inhibă, 
continuând sau oprind transmiterea impulsului nervos.  

Fig. 3. Componentele neuronului

dendrite

nucleu

axon

terminații 
axonale  
cu buton

mielină

corpul celular
nod

Fig. 4. Sinapsa

ramificație axonică

veziculă cu 
neurotransmițător

spațiu sinaptic

receptori

membrana  
corpului celular

neurotransmițători 
(mediatori chimici)
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Unitatea II.  FUNCȚIILE DE RELAȚIE  SISTEMUL NERVOS

 Până în prezent, oamenii de știință au identificat în creierul uman mai mult de 60 de tipuri 
distincte de neu ro transmițători. Acetilcolina (ACH) a fost primul neurotransmițător descoperit. 
Are acțiune directă pe mușchi, ajutând la transferul intențiilor noastre de mișcare, așa cum sunt 
semnalele transmise de la neuronii motori la fibrele mus culare. Acetilcolina are și alte roluri 
în creier, aju tând la concentrarea atenției și transmiterea impulsurilor nervoase în tot creierul, 
menținând starea de activitate sau de veghe a creierului.

  Hipocamp – componentă a creierului cu rol important în formarea senzațiilor olfactive sau miros, 
a amintirilor și memoriei spațiale
  Hipotalamus – structură a creierului cu rol în controlul și reglarea temperaturii, alimentației, 
aportului de lichide și stărilor emoționale

1.  Identifică două deosebiri între o dendrită și un axon.
2.  Observă imaginea alăturată și explică sensul de 

transmitere a impulsului nervos prin neuron.
3.  Care sunt componentele neuronului care participă la 

formarea sinapsei?
4.  Ce consecințe poate avea lipsa neurotransmițătorului 

într-o sinapsă?

Observă la microscopul optic diferitele tipuri de neuroni, în secțiune prin măduva spinării, 
scoarța cerebelului, scoarța cerebrală sau ganglionii nervoși. Reprezintă prin desen tipurile de 
neuroni și descrie forma acestora.

...creierul uman crește până în jurul vârstei de 5 ani și se dezvoltă până la 20-25 de ani?

...principalul combustibil al creierului este glucoza? 

...creierul nu are receptori de durere, prin urmare, nu poate simți durerea?

...axonii pot depăși 1 m lungime la nervii care pornesc din măduva spinării și ajung la picior? 

...neurogeneza se produce în hipocamp, o structură a creierului de forma unui căluț-de-mare, cu rol 
important în formarea memoriei?
...maturizarea creierului se produce printr-un proces de „curățare sinaptică”, adică de eliminare a 
sinapselor nefuncționale?

transmiterea impulsului nervos

Astfel, există neurotransmițători cu rol stimulator, cum sunt acetilcolina și adrenalina, sau cu 
rol de blocare sau inhibitor. Atunci când se eliberează cantităţi prea mari sau prea mici de neu-
ro transmițători, apar tulburări în funcţionarea normală a sistemului nervos. Sinapsele au un rol 
important în procesul de învățare și memorare, deoarece acestea se pot forma sau desface, 
realizând rețele nervoase în care se păstrează amintirile.

Teme și aplicații

Află mai multe!

Știaţi că...

Activitate practică

Dicţionar



15

Unitatea II.  FUNCȚIILE DE RELAȚIE  SISTEMUL NERVOS

Structura măduvei spinării
 Măduva spinării (fig. 1) are formă cilindrică și este 

adăpostită în canalul coloanei vertebrale. Are diametrul de  
1 cm și lungimea de 45 cm la adult. Este protejată de sistemul 
meningeal, format din trei membrane: pia mater, arahnoida 
și dura mater. De la nivelul măduvei pornesc nervii spinali, 
care asigură inervația gâtului, trunchiului, membrelor și or-
ganelor interne.

În secțiune (fig. 2), la microscopul optic, se observă că 
mă duva prezintă substanță albă la exterior și substanță 
cenușie la interior, care are aspectul literei H sau de fluture. 
În substanța albă, organizată în trei perechi de cordoane, se 
găsesc nu meroși axoni cu mielină, ce formea ză fascicule sau 
tracturi nervoase asemănătoare unor cabluri electrice, prin 
care sunt transmise impulsurile nervoase de la măduvă spre creier și de la creier spre măduvă. În 
substanța cenușie se află corpii celulari ai neuronilor, organizați în trei perechi de coarne:
•  posterioare, conțin neuroni senzitivi și de asociație, care primesc informații de la receptori;
•  laterale, conțin neuroni vegetativi, pentru activitatea organelor interne;
•  anterioare, conțin neuroni motori, care trimit comenzi mușchilor striați.

 Cine comandă mușchii atunci când mergi?
 De ce loviturile la coloană pot produce paralizie?
 Cum reacționezi atunci când atingi un obiect fierbinte?

Măduva spinării și nervii spinali

Fig. 2. Secțiune prin măduva spinării

Substanța cenușie: Substanța albă:

cordonul 
posterior

cordonul anterior

cordonul 
lateral

canal cu lichid 
cefalorahidian

cornul anterior

cornul 
posterior

cornul 
lateral

nerv spinal

Fig. 1. Măduva spinării și nervii spinali

dilatație 
cervicală

măduva 
spinării

nervi cervicali

nervi toracali

nervi lombari

nervi sacrali
nervi coccigieni

dilatație 
lombară

con 
medular

coada 
de cal

gaură occipitalăAmintește-ţi!

Descoperă!
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Unitatea II.  FUNCȚIILE DE RELAȚIE  SISTEMUL NERVOS

 Nervii spinali conectează măduva spinării cu recep torii din piele, cu mușchii și cu organele 
interne din torace și abdomen. Sunt 31 de perechi, distribuite astfel:
•  8 perechi de nervi cervicali, pentru gât și membrele superioare;
•  12 perechi de nervi toracali, pentru torace și organele sale;
•  5 perechi de nervi lombari, pentru abdomen și membrele inferioare; 
•  5 perechi de nervi sacrali, pentru organele din micul bazin;
• 1 pereche de nervi coccigieni.

Nervii spinali sunt alcătuiți din 
două rădăcini, un trunchi şi ramuri, 
care se distribuie la nivelul regiunilor 
corpului, împreună cu vasele de sânge, 
sub formă de rețele numite plexuri 
nervoase. Deoarece conțin prelungiri 
ale neuronilor senzitivi și motori, sunt 
considerați nervi micști.

Rădăcina dorsală sau pos te-
rioară este senzitivă, fiind alcătuită din 
dendrite și axoni ai neuronilor sen-
zitivi. Prezintă pe tra iectul său gan-
glionul spinal. Rădă cina ventrală 
sau anterioară este motorie, fiind alcătuită din axoni ai neuronilor motori care ajung la mușchi. 
Trunchiul și ramurile nervilor spinali sunt mixte, deoarece conțin fibre senzitive și motorii. 
Ramurile nervilor spinali se distribuie în corp prin următoarele plexuri nervoase: plexul cervical 
pentru zona gâtului, plexul brahial pentru membrele superioare, plexul lombar pentru membrele 
inferioare, plexul sacral și coccigian pentru organele din bazin.

1.  Identifică în imaginea din fig. 3 originea neuronilor senzitivi, de asociație și motori din structura 
măduvei spinării și a nervului spinal.

2.  Observă și explică sensul de transmitere a impulsului nervos prin neuronul senzitiv de pe traseul 
nervului spinal.

3.  Calculează durata de transmitere a unui impuls nervos de-a lungul axonului unui neuron  
din nervii lombari, cu lungimea de 1 m, cunoscând viteza de transmitere a impulsului nervos  
de 100 m/s.

4.  Explică ce efecte poate avea distrugerea măduvei spinării în urma unui accident la nivelul coloanei 
vertebrale cervicale.

...măduva spinării este mai scurtă decât coloana vertebrală, deoarece crește și se dezvoltă mult mai 
lent decât aceasta?
...axonii neuronilor motori din măduvă se acoperă cu mielină foarte lent, ceea ce explică de ce copiii 
pot merge abia la vârsta de aproximativ 1 an?
...mișcările mâinii drepte sunt comandate de partea stângă a creierului și invers, deoarece căile 
motorii ce pornesc din creier se încrucișează, adică trec în jumătatea opusă a măduvei?

Fig. 3. Nervul spinal

rădăcină dorsală

rădăcină ventrală

ganglioni 
spinalineuron intercalar

neuron 
senzitiv

receptori

neuron 
motor

mușchi
trunchiul 
nervului

ramura dorsală

ramura ventrală

măduva 
spinării

Teme și aplicații

Știaţi că...



17

Unitatea II.  FUNCȚIILE DE RELAȚIE  SISTEMUL NERVOS

Funcţiile măduvei spinării
Măduva spinării asigură două funcții importante, cu rol în adaptarea organismului la mediu și 

reglarea activității organelor interne.
 Funcția reflexă – se realizează prin actul reflex. Reflexul este un răspuns adecvat al sistemului 

nervos la stimuli din mediul extern sau intern. În măduva spinării își au centrii următoarele tipuri de 
reflexe înnăscute: 
•  reflexe de apărare – cu rol în retragerea unui mem

bru afectat de un agent nociv;
•  reflexe osteotendinoase – cu rol de menținere a 

poziției normale a corpului;
•  reflexe vegetative – cu rol de reglare a activității 

organelor interne.
 Arcul reflex reprezintă suportul anatomic pe 

baza căruia se produce un reflex. Indiferent de tipul 
sau complexitatea reflexului, un arc reflex cuprinde 
următoarele componente:
•  receptorii, organe specializate în recep ționarea sem

nalelor din exteriorul sau interiorul or ga  nismului; 
•  calea aferentă, care conține neuroni senzitivi ce 

trans mit semnalele preluate de la receptori spre 
centrul nervos reflex;

•  centrul reflex, situat în măduvă, elabo rează o co
mandă adecvată;

•  calea eferentă, care conține neuroni motori ce 
trans mit comanda către efectori;

•  efectorii, mușchi sau glande care răs pund la co
menzi prin contracție și, respectiv, secreție.

 Funcția de conducere – se realizează prin fas
ciculele de axoni din substanța albă. Astfel, im pulsurile 
nervoase pot fi trans mise pe căi senzitive către creier, unde se for mează senzațiile, și de la creier 
către măduvă pe căi motorii, pentru a coordona activitatea involuntară și voluntară a mușchilor.

Activitate în echipă 
Plasează un coleg pe un scaun în poziția picior peste picior. Lovește ușor și brusc cu un ciocănel 

sau cu marginea externă a palmei tendonul mușchiului de sub rotulă, astfel încât să se producă o 
întindere rapidă. Observă reacția gambei și explică în ce categorie de reflexe se încadrează.

1. Identifică componentele arcului reflex declanșat de atingerea cu mâna a flăcării unei lumânări.
2. Menționează diferențele dintre arcul reflexului de apărare și cel al reflexului rotulian.
3. Specifică pe ce căi de conducere ajung impulsurile dureroase la nivelul creierului.

Fig. 1. Reflexul de apărare
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 De ce inspirăm și expirăm involuntar?
 Cine comandă mișcările limbii atunci când vorbim?
  De ce alimentele introduse în gură stimulează secreția 
salivei și a sucului gastric?

Trunchiul cerebral și nervii cranieni

Trunchiul cerebral (fig. 1) este situat la baza creierului 
(encefalului), fiind adăpostit în cutia craniană și conectat cu 
măduva spinării. Este alcătuit din trei segmente, separate 
prin șanțuri orizontale:
•  bulbul rahidian, în partea inferioară, situat în prelungirea 

măduvei spinării;
•  puntea Varolio, în partea mijlocie, conectată cu cerebelul;
•  mezencefalul, în partea superioară, acoperit de emis-

ferele cerebrale.
La fel ca măduva spinării, trunchiul cerebral este co-

nectat prin intermediul nervilor cranieni cu organele de 
simț, mușchii capului, mușchii gâtului, precum și cu or-
ganele interne din cutia toracică și din abdomen. În struc-
tura trunchiului cerebral, substanța albă este situată la 
exterior, iar substanța cenușie formează nuclei la interior.

 Funcția reflexă 
Deși are dimensiuni mici, trunchiul cerebral reprezintă o structură nervoasă importantă, aici 

aflându-se centrii nervoși pentru unele reflexe vitale ca: reflexul salivar, masticator și de înghițire, 
reflexele respiratorii, de tuse și de strănut, reflexele cardiovasculare, de clipire și lacrimal, reflexele 
de orientare vizuală și auditivă ale capului și ochilor.

Nervii cranieni (fig. 2) sunt în număr de 12 perechi și asigură inervația organelor capului, 
gâtului, toracelui și abdomenului. Spre deosebire de nervii spinali, care sunt micști, cu fibre senzitive 
și motorii, nervii cranieni sunt: senzoriali, motori și micști. Aceștia participă la realizarea reflexelor 
amintite mai sus, precum și a unor mișcări automate (expresia facială sau mimica) și a unor mișcări 
voluntare produse în vorbire sau cântatul vocal.

...tusea și strănutul sunt reflexe de apărare?

...atunci când înghițim, se opresc pentru scurt timp centrii respiratori?

...în timpul strănutului se produce simultan și reflexul de clipire?

...deglutiția este un lanț de reflexe coordonat de 6 perechi de nervi cranieni?

1. Explică rolul trunchiului cerebral în masticație.

Fig. 1. Trunchiul cerebral
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Fig. 2. Nervii cranieni
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Cerebelul sau creierul mic face parte din encefal (fig. 1), 
fiind situat în spatele trunchiului cerebral, cu care este conectat. 
Este împărțit în două emisfere, unite printr-o zonă mijlocie 
îngustă numită vermis (fig. 2). Fiecare emisferă conține lobi cu 
dezvoltare diferită și cu roluri complexe în controlul mișcărilor. 
La exterior se află un strat de substanţă cenuşie care formează 
scoarţa cerebelului. Scoarţa cerebe loasă înconjoară substanţa 
albă situată la interior, în care trimite prelungiri, conferindu-i 
aspect de coroană de arbore, de unde şi numele de arborele 
vieţii (fig. 3). 

Cerebelul are rol în învățarea și co or donarea mișcărilor 
necesare pentru menți nerea echilibrului și a poziției corpului 
în spațiu. De asemenea, cerebelul joacă un rol important în 
reglarea fină a mișcărilor pe care le realizăm în timpul cântatului instrumental, dansului sau al jo-
curilor sportive. Studii recente, realizate prin tehnici de imagistică, demonstrează că cerebelul este 
implicat în vorbire, atenție, crearea imaginilor mintale și în stările afective sau emoționale.

Diencefalul sau creierul mijlociu este situat la baza creierului mare, fiind alcătuit din câteva 
structuri nervoase, cum ar fi tala musul și hipotalamusul, formate din mai mulți nuclei de sub-
stanță cenușie.

Talamusul reprezintă struc- 
    tura cea mai voluminoasă a dien-
ce falului. Are rol de trans mitere 
a impulsurilor care vin de la piele, 
mușchi și organele interne, prin 
căile senzitive ale mă duvei spinării 
și trunchiului cerebral, către 
scoarța cerebrală. Astfel, talamusul 
influențează formarea senzațiilor 
la nivelul scoarței cerebrale. De 
asemenea, are rol în mecanismele 
care asigură menținerea atenției, 
a stării de activitate a scoarței 
cerebrale în timpul perioadei de 
veghe și rol în învățare.

Cerebelul și diencefalul

 De ce ne putem menține echilibrul și cu ochii închiși?
 Cum ajung sportivii campioni la tenis, fotbal sau gimnastică?
 Cum se manifestă senzația de foame sau de sete?
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Fig. 1. Encefalul
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Fig. 2. Cerebelul
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Fig. 3. Encefal (secțiune sagitală)
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