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Introducere
Odată cu apariţia metodei de înregistrare a biopotenţialelor cerebrale
(electroencefalograa - EEG) se miza pe posibilităţile mari ale ei pentru localizarea
structurilor afectate, în special în procese expansive cerebrale şi pentru elucidarea
mecanismelor neuroziologice ale funcţiilor psihoemoţionale şi cognitive. Studiile de
mai mulţi ani au evidenţiat că elementele grace ziologice şi patologice ale EEG au
o geneză complexă şi reectă atât activitatea cortexului cerebral, cât şi activitatea unor
structuri subcorticale şi trunchiulare. S-a stabilit că cortexul cerebral este preponderent
o zonă de proiecţie a fenomenelor electrice decât o zonă de generare a lor [11]. Situaţia
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a început să se schimbe esenţial odată cu apariţia EEG computerizate şi metodei care
permite localizarea tridimensională a surselor echivalente de generare a activităţii
bioelectrice a creierului (EEG-tridimensională). În neuroziologie s-a introdus noţiunea
de dipol, care reprezintă sursa semnalului electric, cu încărcătură pozitivă şi negativă. În
funcţie de orientarea dipolului în ecare moment pe suprafaţa scalpului se proiectează
potenţialele în formă de „hartă”. Prezenţa vectorului de orientare a dipolului oferă
posibilitatea de a stabili localizarea lui în sistemul tridimensional de coordinate [19].
Metodele EEG-tridimensionale se aplică cu succes în studierea mecanismelor
neuroziologice ale funcţiilor cognitive. În studii experimentale a fost demonstrat că
diferite structuri cerebelare au funcţii diferenţiate în mecanismele memoriei. Extirparea
la animale a lob. simplex, tuber vermis, pyramis, folia a produs dereglări grave ale
memoriei auditive şi vizuale de scurtă durată, fără a inuenţa memoria la acţiunea
stimulilor vestibulari şi vestibulo-kinestetici [17]. În alte experienţe s-a demonstrat că
extirparea zonelor vestibulare cerebelare (lingula, uvula, nodulus, occulus) conducea
la dereglarea memoriei vestibulare şi vestibulo-kinetice, fără modicări esenţiale ale
memoriei auditive şi vizuale [20].
La copii cu tumori cerebelare dereglări ale memoriei depistate clinic au fost
evidenţiate în 2,7% cazuri la bolnavii cu astrocitom (din numărul total de 259 de pacienţi)
şi în 3,9% cazuri la copii cu meduloblastom (din numărul total de 103 pacienţi) [16]. La
copii cu procese tumorale cerebelare dereglări ale memoriei verbale au fost depistate şi
în perioada postoperatorie în 8% cazuri [1]. Însă în baza diagnosticului neuropsihologic
la copii cu tumori cerebelare au fost depistate dereglări ale memoriei de lucru în 81%
cazuri [7]. Dereglarea memoriei de lucru în afectarea tumorală a emisferelor cerebelare
a fost depistată de către mai mulţi autori [2; 12; 14; 15].
Scopul studiului constă în evidenţierea particularităţilor neuropsihologice ale
memoriei în corelare cu indicii EEG-tridimensionale la copii cu tumori cerebelare.
Material şi metode de cercetare
Au fost investigaţi 36 copii cu tumori cerebelare cu vârsta de la 6 până la 14 ani
(afectarea emisferei cerebelare drepte – 10 copii; afectarea emisferei cerebelare stângi
– 15 copii; afectarea vermisului – 11 copii). Pacienţii au fost investigaţi aplicând testul
Luria (memoria audioverbală de lucru) şi Benton (memoria visual-spaţială).
EEG-tridimensională se înregistra cu ajutorul electroencefalografului „Neuronspectr 3” (19 canale) al rmei „Neurosoft”. A fost aplicat programul Brain localization
system, care include analiza dipolilor în următoarele secţiuni cerebrale: V, VI şi VII –
proiecţiile cerebelului; VI şi VII – proiecţiile structurilor trunchiului cerebral; IV, V, VI
şi VII – proiecţiile sistemului limbic; III, IV şi V – proiecţiile structurilor subcorticale;
III, IV şi V – proiecţiile corpului calos; I – VIII – proiecţiile cortexului cerebral.
Intensitatea dipolilor a fost evidenţiată în condiţii de selectare a celor mai informative
5% din numărul total al dipolilor. De menţionat că creşterea intensităţii dipolilor reectă
numai o modicare a activităţii bioelectrice în structurile studiate ale sistemului nervos,
dar nu permit diferenţierea proceselor neuronale de activare sau inhibare. Indicele de
intensitate a dipolilor oferă posibilitatea de a aprecia gradul de implicare a unor sau altor
structuri cerebelo-cerebrale. Am analizat în sistemul tridimensional densitatea surselor
echivalente ale generatorilor biopotenţialelor cerebrale în diapazonul 0,5 – 35 Hz .
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Au fost examinaţi 15 copii sănătoşi de aceeaşi vârstă (grupul de control).
Rezultate şi discuţii
Analiza memoriei la 36 copii cu procese tumorale cerebelare în baza testării
neuropsihologice a evedenţiat următoarele date:
Dereglări ale memoriei

n

%

memoria vizuospaţială de scurtă durată (test Benton)
memoria vizuospaţială recentă (test Benton)

16
19

44,4
52,8

memoria audioverbală de scurtă durată (testul Luria, reproducerea activă)
memoria audioverbală de scurtă durată (testul Luria, reproducerea pasivă)
memoria audioverbală recentă (testul Luria)

23
4
27

63,9
11,1
75,0

Studierea copiilor cu procese expansive cerebelare în dependenţă de structurile
cerebelare lezate a evidenţiat unele particularităţi ale memoriei de lucru audioverbale
şi vizuo-spaţiale (tab. 1, 2).
Memoria audioverbală de lucru (testul Luria) este dereglată mai semnicativ (p
< 0,001) în afectarea emisferei cerebelare drepte, pe când memoria vizuospaţială
(reproducerea gurilor geometrice, testul Benton) este dereglată mai profund (p <
0,01) la pacienţii cu afectarea emisferei cerebelare stângi. Menţionăm fenomenul de
disociere a funcţiilor de reactualizare (reproducere şi recunoaştere) depistat în procesul
testării memoriei audioverbale şi vizuospaţiale.
Reproducerea este afectată, iar recunoaşterea este în limitele normei ceea ce
demonstrează că funcţia de reactualizare este afectată parţial. Analiza vizuală a densităţii
surselor echivalente ale generatorilor biopotenţialelor în diapazonul 0,5-35 Hz în
sistemul tridimensional la copii cu tumori cerebelare a evidenţiat unele particularităţi
în funcţie de afectarea vermisului, emisferei cerebelare drepre sau stângi (g. 1).
La majoritatea bolnavilor cu afectarea vermisului are loc o repartizare spaţială a
surselor echivalente de generare a biopotenţialelor cu predominarea lor în regiunile
mediane ale creierului (structurile trunchiular-bazale, medio-bazale, temporale mediale)
fără semne importante de asimetrie. În unele cazuri are loc o distribuire difuză a acestor
surse în diferite structuri cerebrale, inclusiv a cortexului cerebral.
În afectarea emisferelor cerebelare repartizarea spaţială a surselor echivalente de
generare a biopotenţialelor cuprinde atât structurile cerebrale mediane (medio-bazale),
cât şi cele convexitale. Se evidenţiază asimetria dipolilor cu predominarea surselor
generatoare în structurile cerebrale din dreapta (afectarea emisferei cerebelare stângi)
sau din stânga (afectarea emisferei cerebelare drepte).
Un alt fenomen care se depistează la majoritatea bolnavilor este modicarea
densităţii dipolilor în regiunea lobilor frontali, cu o tendinţă de diminuare a densităţii
dipolilor, în afectarea emisferei cerebelare stângi şi creşterea densităţii dipolilor în
această regiune la bolnavii cu lezarea emisferei cerebelare drepte.
În afectarea vermisului frecvenţa de localizare a surselor echivalente de generare
a biopotenţialelor (a celor mai informative 5% de dipoli din numărul lor total) în
ordinea descreşterii este următoarea: cerebel (100%) > trunchi cerebral (72,7%) =
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sistem limbic (72,7%) > talamus (63,6%) > structuri cortico-bazale frontale (43,6%) >
structuri subcorticale (27,3%). În afectarea emisferelor cerebelare frecvenţa localizării
surselor echivalente de generare a biopotenţialelor în ordinea descreşterii se deosebeşte
de afectarea vermisului, şi anume: cerebel (100%) > structuri cortico-bazale frontale
(72%) > talamus (68,8%) > sistem limbic (48%) > structuri subcorticale (45,5%) >
trunchi cerebral (40%).
Tabelul 1. Indicii memoriei audioverbale de lucru (testul Luria) la copii sănătoşi şi cu
tumori cerebelare în dependenţă de structurile cerebelare lezate
Memoria audioverbala (reactualizarea)
№

Grupe investigate

n

Reproducerea
(baluri)

Recunoaşterea
(baluri)

1

Afectarea emisferei drepte

10

4,0 ± 0,25

4,7 ± 0,16

2

Afectarea emisferei stângi

15

4,7 ± 0,18

4,6 ± 0,19

3

Afectarea vermisului

11

4,5 ± 0,13

4,6 ± 0,14

4

Sănătoşi

15

4,9 ± 0,10

4,9 ± 0,12

1-4

p < 0,001

–

2-4

–

–

3-4

p < 0,05

–

1-2

p < 0,05

–

Tabelul 2. Indicii memoriei vizuospaţiale (testul Benton) la copii sănătoşi şi cu tumori
cerebelare în dependenţă de structurile cerebelare lezate
Memoria vizuospaţială (reactualizarea)
№

Grupe investigate

n

Reproducerea
(baluri)

Recunoaşterea
(baluri)

1

Afectarea emisferei drepte

10

4,7 ± 0,21

4,8 ± 0,13

2

Afectarea emisferei stângi

15

4,3 ± 0,12

4,7 ± 0,15

3

Afectarea vermisului

11

4,7 ± 0,21

4,8 ± 0,11

4

Sănătoşi

15

4,8 ± 0,13

4,9 ± 0,14

1-4

–

–

2-4

p < 0,01

–

3-4

–

–

1-2

–

–

Aceste rezultate demonstrează că frecvenţa de implicare a structurilor cerebrale în
afectarea vermisului şi emisferelor cerebelare are atât puncte comune (talamus), cât şi
diferenţe esenţiale: patologia vermisului implică mai frecvent structurile trunchiulare şi
limbice, iar afectarea emisferelor – structurile cortico-bazale frontale.
Diferenţa esenţială la bolnavii cu afectarea vermisului faţă de afectarea emisferelor
constă în predominarea intensităţii dipolilor în structurile trunchiului cerebral (vermis
– 84,2%; emisfere – 59,3%, p < 0,05) şi sistemului limbic (vermis – 76,4%; emisfere
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– 41,8%, p < 0,05). Una din explicaţii este existenţa conexiunilor mai strânse ale
vermisului cu structurile trunchiului cerebral şi sistemului limbic, toate ind structuri
logenetic mai „vechi”.
Analiza coecienţilor de corelare statistic semnicativi (p < 0,05) a intensităţii
dipolilor în diferite structuri cerebrale la copii cu tumori cerebelare a evidenţiat că
coecienţii de corelaţie cerebel-talamus sunt aproximativ egali în afectarea vermisului
(Rxy = 0,53) şi emisferelor cerebeloase (Rxy = 0,58), ceea ce conrmă existenţa
conexiunilor neuronale dintre structurile vermiene şi emisferele cerebeloase cu nucleele
talamice [21; 6; 13].

A
B
C
Figura 1. EEG-tridimensională a surselor echivalente de generare a biopotenţialelor în
diapazonul 0,5-35Hz la copii cu tumori cerebelare (A − afectarea vermisului; B – afectarea
emisferei stângi; C – afectarea emisferei drepte).

La bolnavii cu afectarea vermisului analiza coecienţilor de corelare conrmă
relaţiile funcţionale strânse între structurile cerebelare, trunchiul cerebral şi sistemul
limbic. După cum se ştie, inuenţa de bază a cerebelului asupra structurilor limbice
se realizează prin intermediul nucleilor fastigiali ai vermisului şi neuronilor cortexului
cerebelar − celulele Purkinje au o inuenţă inhibitoare asupra hipocampului [9; 10].
Pe de altă parte, neuronii nucleilor cerebelari au acţiuni excitatoare asupra structurilor
formaţiei reticulate [22], prin intermediul căreia posibil se realizează conexiunea
funcţională principală a cerebelului cu hipocampul.
În afară de aceasta, un rol foarte important ar putea avea conexiunile neuronale
monosinaptice, care au fost descoperite între cerebel şi hipocamp [17; 21]. Deci,
modicările sistemului limbic în afectarea vermisului pot  explicate atât prin existenţa
conexiunilor monosinaptice directe, cât şi a celor polisinaptice, cu includerea structurilor
reticulate etc.
În afectarea emisferelor cerebelare cele mai mari valori ale coecientului de
corelare au fost depistate în perechile cerebel-structuri subcorticale (Rxy = 0,41) şi
cerebel-structuri cortico-bazale frontale (Rxy = 0,54).
Coecientul de corelare mai mare în perechea cerebel-structurile cortico-bazale
frontale poate  explicat atât prin includerea structurilor formaţiei reticulate, nucleelor
asociative ale talamusului şi conexiunilor cerebelo-talamo-corticocerebrale specice
şi nespecice, cât şi prin existenţa conexiunilor monosinaptice directe între cerebel şi
cortexul cerebral [17; 21]. Aceşti autori au demonstrat pe cale experimentală existenţa
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conexiunilor morfo-funcţionale monosinaptice „punct cu punct” între structurile
cerebelare şi cortexul cerebral.
Toate aceste conexiuni oferă cerebelului posibilitatea de a inuenţa în mod real starea
funcţională a cortexului cerebral şi prin aceasta, în condiţii de afectare a emisferelor
cerebelare, de a duce la diferite dereglări ale funcţiilor psihoemoţionale şi cognitive.
Posibil că dereglarea memoriei de scurtă durată depistată la copii cu tumori cerebelare
poate  parţial explicată şi prin disfuncţia conexiunilor dintre cerebel şi sistemul limbic.
Această presupunere se bazează pe rezultatele investigaţiilor experimentale care au
demonstrat că memoria pe termen scurt depinde mai mult de hipocamp, iar memoria
de lungă durată depinde preponderent de izocortex, după trecerea prin hipocamp
informaţia ce trebuie memorată este stocată în cortexul asociativ [5].
La bolnavii cu afectarea vermisului sau emisferelor cerebelare apar diferite variante
de dereglări ale memoriei, cu predominarea disfuncţiei într-um sistem sau altul.
Analizând gradul de dereglare funcţională a structurilor cerebelo-cerebrale (conform
frecvenţei de localizare a dipolilor şi indicelui de intensitate) la bolnavii cu tumori
cerebelare se poate presupune aportul relativ al vermisului şi emisferelor cerebelare în
realizarea mecanismelor memoriei sub aspectul conceptului triadic (tab. 3).
Sistemul de codicare este repartizat la nivelul cortexului şi subcortexului, având
rolul de codare, structurare, stocare, păstrare. În procesul de codicare în funcţie de
rezolvarea anumitor sarcini, sunt implicate structurile corespunzătoare cerebrale (zonele
sensoriale şi motorii primare ale cortexului cerebral, zonele asociative corticale, stria
medularis, structurile cerebelare etc).
Tabelul 3. Gradul relativ de participare a vermisului şi emisferelor cerebelare în
realizarea mecanismelor memoriei conform sistemului triadic
Sistemul triadic
Gradul relativ de participare
Vermis

Emisfere

Codicare

+

+

Activare

++

+

Supervizare

+

++

Notă: grad relativ de participare mai mare (++) sau mai mic (+).

Sistemul de activare este reprezentat prin structurile formaţiei reticulate, nucleele
talamice, sistemul limbic şi alte formaţiuni, care au conexiuni strânse cu structurile
cerebelare – în special sunt bine studiate conexiunile cerebelului cu formaţia reticulată
a punţii, sistemul limbic şi nucleele talamice [3; 18; 13]. Aceste conexiuni permit
cerebelului să se includă în procesul de reglare a tonusului şi excitabilităţii cortexului
cerebral, al cărei nivel optimal este o condiţie necesară pentru realizarea proceselor de
memorare.
Sistemul de supervizare depinde în mare măsură de cortexul prefrontal şi este,
de asemenea, inuenţat de structurile cerebelare. Se presupune existenţa unui sistem
funcţional pentru procesele cognitive [4; 8; 15]: cerebel – structuri subcorticale –
cortexul prefrontal. În acest sistem rolul cerebelului constă în realizarea consecutivă şi
precisă în spaţiu şi timp a operaţiilor cognitive. Investigaţiile noastre neuropsihologice
şi cu aplicarea EEG-tridimensionale au permis să elaboram ipoteza de implicare
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diferenţiată a structurilor cerebelare în mecanismele memoriei conform sistemului
triadic (implicarea aproximativ egală a vermisului şi emisferelor cerebelare în procesul
de codicare; predominarea implicării vermisului în procesul de activare şi emisferelor
cerebelare în procesul de supervizare).
Concluzii
1. Memoria audioverbală de lucru este dereglată mai mult în afectarea emisferei
cerebelare drepte; memoria vizualspaţială este dereglată mai profund la copiii cu
afectarea emisferei cerebelare stângi.
2. La copii cu tumori cerebelare memoria audioverbală şi vizualspaţială se
caracterizează prin disocierea funcţiilor de reactualizare cu afectarea proceselor de
reproducere şi păstrarea relativ intactă a recunoaşterii.
3. Implicarea structurilor cerebrale (frecvenţa de localizare a dipolilor şi intensitatea
lor) în afectarea tumorală a vermisului şi emisferelor cerebelare are atât puncte comune
(talamus), cât şi diferenţe esenţiale: afectarea vermisului implică mai frecvent structurile
trunchiulare şi limbice, iar afectarea emisferelor cerebelare – structurile cortico-bazale
frontale.
4. În baza investigaţiilor neuropsihologice şi metodei EEG-tridimensionale a
copiilor sănătoşi şi cu tumori cerebelare se propune ipoteza de implicare diferenţiată a
structurilor cerebelare în mecanismele memoriei conform sistemului triadic: procesul
de codicare implică aproximativ în măsură egală structurile vermisului şi emisferelor
cerebelare; procesul de activare implică preponderent structurile vermisului, iar procesul
de supervizare – structurile emisferelor cerebelare.
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MANIFESTĂRILE CLINICE ALE DIABETULUI EXPERIMENTAL LA
ŞOBOLANII ALBI DE LABORATOR PE FONDUL ADMINISTRĂRII
SPIRULINEI CRESCUTE PE APE REZIDUALE
Iurie Bacalov, Sergiu Dobrojan
Universitatea de Stat din Moldova
Introducere
Actualmente, diabetul zaharat a devenit o problemă de Sănătate Publică atât în
ţările dezvoltate, cât şi în curs de dezvoltare, evidenţiindu-se ca o maladie „în ofensivă
planetară” [11].
Creşterea mortalităţii populaţiei cauzată de diabetul zaharat este însoţită de o
schimbare în evoluţia clinică a bolii. Dacă printr-un tratament corespunzător se evită
complicaţiile cronice ale diabetului, aspectul general al pacientului este normal, iar starea
funcţională a diferitor sisteme îi permite o activitate cotidiană perfectă. Evoluţia clinică
de mai departe depinde de secreţia restantă a insulinei. În cazul în care se înregistrează
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