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Cu mai bine de două secole în urmă Franz Joseph Gall (1758-1828) arma că
cerebelul este sediul principal al emoţiilor erotice; abia în anii ‘40-50 ai secolului XX
au apărut primele lucrări dedicate rolului cerebelului în funcţiile psihoemoţionale [1,
28].
Tulburările psihoemoţionale la bolnavii cu afecţiuni cerebeloase erau apreciate multă
vreme ca ind dependente de leziunile extracerebeloase sau ca o expresie funcţională
a decitului motor. Ulterior au fost efectuate diferite investigaţii neuroziologice,
patomorfologice şi cu aplicarea metodelor de neurovizualizare, care au făcut posibilă
depistarea zonelor funcţionale active ale cerebelului implicate în realizarea diferitor
procese psihoemoţionale [18; 25]. Au fost evidenţiate conexiunile cerebelului cu
sistemul limbic şi diferite zone ale cortexului cerebral [6; 21]. Majoritatea autorilor au
demonstrat rolul vermisului în reglarea emoţiilor şi presupun că el în asociere cu nucleul
fastigial şi lobulul oculonodular reprezintă de fapt o continuare a circuitului Papez
[15]. Vermisul este numit limbic cerebellum [32]. Conexiunile strânse între cerebel
şi sistemul limbic au fost demonstrate pe cale experimentală: la iritarea structurilor
cerebeloase apărea o hipersincronizare a activităţii neuronale în hipocamp, amigdală
şi lobii temporali [34]; la iritarea hipocampului apăreau potenţiale evocate în scoarţa
şi nucleele cerebeloase [37]; în afectarea cerebelului apărea o modicare patologică a
activităţii amigdalei [24].
Cele mai pronunţate modicări ale sferei psihoemoţionale apăreau în lezarea
vermisului [7]. Stimularea vermisului prin intermediul electrozilor implantaţi la bolnavii
cu dereglări psihoemoţionale provoca efecte sedative pronunţate – agresivitatea,
depresia, fobiile considerabil diminuau, se ameliora dispoziţia şi această stare se
menţinea câteva zile sau chiar săptămâni după stimulare [3].
Iritarea cu curent electric a nodulusului cerebelar declanşa la animale reacţii de
furie. La o stimulare moderată animalele luau o poziţie agresivă, pupilele se lărgeau,
apărea tahicardia sau bradicardia, asociate cu mărirea aproape de două ori a amplitudinii
ritmului teta în hipocamp [35]. Analiza rezultatelor obţinute de diferiţi autori conrmă
rolul principal al substanţei cenuşii centrale mezencefalice, alături de hipotalamusul
ventromedial, în realizarea fenomenelor descrise mai sus la stimularea structurilor
cerebelare, deoarece după lezarea substanţei cenuşii centrale iritarea hipotalamusului
nu mai provoca reacţii de furie [36]. Structurile cerebelare (în special partea medială
a nucleilor fastigiali şi nodulusul) şi hipotalamice au interacţiuni funcţionale strânse
în realizarea reacţiilor emoţionale de furie şi agresivitate. În experienţe s-a demonstrat
că la iritarea uşoară cu curent electric a hipotalamusului ventromedial apar reacţii
emoţionale slab pronunţate. Dacă la aceste animale pe fundalul dat se adaugă o stimulare
uşoară a nodulusului, atunci reacţiile emoţional-comportamentale se amplică esenţial
cu apariţia furiei şi agresivităţii. Totodată distrugerea porţiunilor mediale ale substanţei
cenuşii centrale mezencefalice diminuează considerabil reacţiile de furie şi agresivitate
provocate de iritarea nodulusului sau porţiunilor mediale ale nucleilor fastigiali [34].

57

În experienţe pe animale au fost depistate şi structurile cerebelare, a căror iritare
provoacă reacţii de frică. La bolnavii cu atacuri de panică aplicarea metodelor moderne
de neurovizualizare a evidenţiat un nivel înalt de metabolism al glucozei în amigdală,
hipocamp, talamus, punte (regiunile caudale), medulă şi cerebel [23]. S-a stabilit o
participare importantă a vermisului şi nucleilor interpositus în realizarea reacţiilor
condiţionate cu componente de frică [10]. Dereglările emoţionale sunt explicate prin
afectarea conexiunilor neuronale, în care un rol deosebit îi revine vermisului − leziunile
vermisului şi structurilor paravermale produc disfuncţii de comportament, stări de panică
şi anxietate, agresivitate [25,26]. S-a demonstrat că în formarea reexelor condiţionate
cu component de emoţii negative, frică are loc modicarea stării funcţionale a neuronilor
vermisului cerebelos [22].
Cele mai evidente reacţii de frică s-au produs la iritarea uvulei şi părţilor laterale
ale nucleilor fastigiali [34]. O stimulare moderată a acestor structuri provoca la animale
(iepuri, pisici) o stare de nelinişte sau imobilizare parţială în asociere cu mărirea pupilelor,
piloerecţie, dereglarea ritmului respirator şi contracţiilor cardiace, intensicarea ritmului
teta în hipocamp şi desincronizare la nivelul neocortexului. Iritarea concomitentă a
hipotalamuslui posterior (implicat în realizarea reacţiilor de frică) şi structurilor
cerebelare (uvula, părţile laterale ale nucleilor fastigiali) provoacă apariţia stărilor de
frică cu semne vegetative caracteristice acesteia. Important este că reacţiile vegetativemoţionale au fost obţinute la iritarea electrică cu stimuli de intensitate minimală, a căror
aplicare în stimularea izolată a structurilor date nu provoacă apariţia reacţiilor de frică.
Lezarea la animale a porţiunilor laterale ale substanţei cenuşii centrale mezencefalice
conduce la dispariţia reacţiilor de frică provocate de iritarea hipotalamusului posterior
şi/sau de iritarea uvulei şi porţiunilor laterale ale nucleilor fastigiali. Se presupune
că interacţiunea cerebelului cu structurile hipotalamusului, hipocampului, amigdalei,
nucleului caudat şi altor structuri cerebrale în formarea reacţiilor de frică se realizează
în nal prin substanţa cenuşie centrală mezencefalică [10; 21].
S-a demonstrat că cerebelul, alături de lobul frontal şi ganglionii bazali, participă
la mecanismele de formare a depresiei [2; 29]. Studierea persoanelor cu modelarea
diferitor stări emoţionale a evidenţiat că dispoziţia proastă corelează cu activarea
sistemului limbic şi emisferelor cerebeloase [19]. Alţi autori, de asemenea, au observat
că anume dispoziţia proastă, dar nu cea ridicată (euforia) provoacă creşterea activităţii
în regiunea anterioară a vermisului [9]. La pacienţii cu depresie s-a evidenţiat o
diminuare considerabilă a hemocirculaţiei în cerebel şi talamus, o creştere a indicilor
hemocirculatori în vermis [8].
S-au depistat corelaţii între nivelul de depresie şi gradul de afectare degenerativă a
cerebelului. Studierea bolnavilor cu afecţiuni bipolare afective a evidenţiat semne de
atroe cerebeloasă, modicări ale volumului vermisului [15]. Alţi autori au depistat
semne de atroe cerebelară la pacienţii cu tulburări bipolare legate de vârstă – gradul de
atroe era semnicativ mai pronunţat după vârsta de 50 de ani [33]. Semnele de atroe
cerebeloasă la aceşti pacienţi sunt asociate cu tratamentul antidepresiv masiv de lungă
durată, însă inecient [13].
S-a observat o corelare între frecvenţa acceselor de manie şi gradul de atroe a
vermisului – cu cât mai frecvente sunt accesele, cu atât mai pronunţată este atroa
[13].
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Pe lângă existenţa în cerebel a zonelor emoţiogene, au fost depistate şi zone
antiemoţiogene, a căror stimulare diminua sau inhiba reacţiile emoţionale, apărute la
iritarea atât a structurilor cerebelare emoţiogene, cât şi la iritarea altor structuri cerebrale.
Experienţele pe animale (maimuţe, pisici) au evidenţiat diminuarea comportamentului
agresiv după lezarea selectivă a unor structuri cerebeloase [17]. Se presupune că
cerebelul participă în modularea expresiilor emoţionale, iar în cazurile de deconectare
a circuitelor neuronale cerebel-sistem limbic-cortex cerebral pot apărea fenomene de
pierdere a controlului asupra expresiilor emoţionale (de exemplu, în caz de afectare
a vermisului au fost prezente strigăte exagerate involuntare şi necontrolate) [16]. S-a
demonstrat că comportamentul impulsiv este asociat cu modicarea activităţii nucleelor
cerebelare şi conexiunilor cerebelo-talamo-corticale.
Cele mai importante zone antiemoţiogene cerebelare depistate la animale în condiţii
de experiment sunt culmenul, pyramisul, lobulusul paramedianus. Pe fundalul reacţiilor
emoţionale pronunţate apărute la iritarea structurilor hipotalamice şi cerebelare aplicarea
adăugătoare a stimulării zonelor antiemoţiogene conduce la dispariţia imediată a
manifestărilor de frică, furie sau agresivitate. Aceste date demonstrează convingător
că cerebelul, alături de alte structuri cerebrale, participă la mecanismele complexe de
iniţiere, manifestare şi inhibare a reacţiilor emoţionale comportamentale.
Participarea cerebelului în reglarea emoţiilor se poate înţelege mai profund pornind
de la existenţa sistemelor emoţionale evolutive mai „vechi” (emoţii primitive, plăcerea
sexuală, frica etc.) şi sistemelor mai „tinere” (emoţii cu funcţii adaptive – altruism,
fericire, aprecieri estetice) [30]. Respectiv, structurile subcorticale, limbice sunt în
conexiune cu emoţiile mai primitive, iar cortexul prefrontal – cu emoţiile apărute mai
târziu. În acest sens, s-a presupus că vermisul cerebelar este implicat preponderent
în realizarea emoţiilor „primitive”, iar emisferele cerebeloase – în emoţiile legate de
funcţiile psihice superioare [25;26].
S-a demonstrat că cerebelul joacă un rol important în realizarea reacţiilor
stresogene [5; 38]. Au fost depistate unele particularităţi importante referitoare
la sensibilitatea selectivă a neuronilor vermisului către glucocorticoizi [8].
Cerebelul participă la mecanismele de memorare realizate în condiţii de tensionare
psihoemoţională [20]. Pe cale experimentală s-a demonstrat participarea cerebelului la
realizarea fenomenelor de stresoreactivitate şi stresorezistenţă [38]. Aplicând metoda
de extirpare, s-a evidenţiat rolul vermisului, nucleelor fastigiale şi cerebelului în
întregime în modularea reacţiilor vegeto-viscerale în condiţii de stres experimental.
În timpul treningului biofeedback de relaxare are loc creşterea activităţii vermisului
cerebelos [4]. S-a evidenţiat şi o legătură funcţională strânsă între activarea emisferelor
cerebelare şi potenţialele cutanate simpatice evocate. În alte studii de asemenea,
s-a demonstrat legătura stării funcţionale a cerebelului (emisferei şi vermisului) cu
nivelul tensiunii arteriale sistemice şi ritmul cardiac, ceea ce conrmă ideea implicării
cerebelului în reglarea sistemului nervos vegetativ, în special activităţii simpatice şi
funcţiilor psihovegetative [4]. Investigaţiile recente au evidenţiat rolul cerebelului în
procesul de transformare a stărilor emoţionale în răspunsuri vegetative şi motorii [21].
Aplicarea metodelor de neurovizualizare a evidenţiat că activitatea neuronală a
cerebelului este asociată cu gradul de expresie a emoţiilor [11]. Cerebelul participă
la convergenţa uxurilor informaţionale şi posibil joacă rolul unui peismaker în
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procesul de menţinere a nivelului optimal al motivaţiei şi sferei psihoemoţionale [26].
Rolul cerebelului în realizarea emoţiilor pozitive şi negative nu este clar, posibil că
au importanţă procesele atroce cerebelare legate de vârstă, care conduc la reducerea
inuenţelor inhibitoare asupra regiunilor prefrontale [31].
Inuenţa cerebelului asupra funcţiilor psihoemoţionale are loc şi prin intermediul
neuromediatorilor şi neuromodulatorilor. Peptida cerebelina, depistată la sfârşitul
secolului XX, are proprietatea de a stimula axa hipotalamo-hipozaro-adrenală
cu creşterea cantităţii de cortizol [12], care la rândul său are o importanţă mare în
manifestarea anxietăţii şi depresiei. S-a stabilit că brele nervoase care emerg din
cerebel spre trunchiul cerebral sunt capabile să stimuleze eliberarea dopaminei şi
noradrenalinei în substanţa neagră şi locus coeruleus [27].
Vermisul are proiecţii către aria tegmentală ventrală, ceea ce creează premisa pentru
inuenţă modulatorie asupra ariilor mesolimbice prin brele dopaminergice [28]; la
electrostimularea vermisului cerebelar are loc sporirea metabolică dopaminergică
în nucleul acumbens şi creşterea metaboliţilor dopaminei (acidul homovanilinic) în
lichidul cefalorahidian; stimularea electrică a celulelor Purkinje din cortexul cerebelar
conduce la efecte modulatorii ale activităţii dopaminergice ale cortexului prefrontal
[14].
În baza rezultatelor obţinute în condiţii clinice şi experimentale se recunoaşte
participarea cerebelului la realizarea mecanismelor neuroziologice ale emoţiilor la
diferite nivele – diencefalic (hipotalamus etc.), limbic (hipocamp, amigdala, ariile
septale etc.), subcortical şi neocortical.
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