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           Sistemul limbic reprezintă un complex de structuri cerebrale telencefalice, diencefalice şi 
mezencefalice, legate funcțional între ele. Acest sistem a fost denumit iniţial “marele lobul limbic” de Paul 
Broca (1878) sau sistemul limbic, de către MacLean (1949).  
          Deşi actual există păreri contradictorii legate existența acestui sistem funcțional și de delimitarea 
exactă a zonelor ce alcătuiesc sistemul limbic, există şi păreri general admise referitoare la componentele 
sale majore.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La nivelul telencefalului, componentele majore ale sistemului limbic sunt reprezentate de girusul 
cingulat, parahipocampic, hipocampul și complexul amigdalian. Deşi scoarţa cortexului prefrontal nu este 
considerată de către toţi cercetătorii ca parte a sistemului limbic, ea poate fi considerată, atât sub aspectul 
funcţional cât şi anatomic, ca aparţinând sistemului limbic. Structurile prozencefalice bazale, precum 
septumul şi aria preoptică, sunt considerate ca părţi ale circuitului limbic, iar din cadrul diencefalului, 
hipotalamusul cu corpii mamilari, este considerat ca un element central al sistemului limbic.  

Din mezencefal, pot fi atribuite funcţional sistemului limbic unele zone ale formaţiunii reticulate şi 
substanţa cenuşie periapeductală. Sistemul limbic fiind o zonă integratoare complexă, primeşte continuu 
informaţii din mediul extern şi intern al organismului. La rândul său, sistemul limbic influenţează funcţiile 
organismului prin sistemul somatomotor şi sistemul neuroendocrin. Funcţia sistemului limbic constă în 
organizarea modelelor comportamentale în aşa manieră încât acestea să asigure în modul cel mai 
convenabil, supraveţuirea indivizilor şi a speciei. Acesta joacă un rol cheie în organizarea 
comportamentelor emoțional, motivațional și social, care sunt necesare supravieţuirii organismului, cum 
ar fi alimentaţia, ingestia hidrică, comportamentul de apărare sau atac, comportamentul de reproducere şi 
de acțiune în diverse situaţii.  
 
 

Sistemul limbic  



  

Anatomia funcțională a sistemului limbic 
 

Sistemul limbic a fost întotdeauna considerat ca un aranjament complex de structuri de tranziție, 
situate între un creier subcortical „primitiv” și unul cortical mai evoluat. Structurile limbice subcorticale 
includ amigdala, corpii mamilari, hipotalamusul, unii nuclei talamici (anteriori, intralaminari și grupul 
dorsomedial) și striatum-ul ventral sau nucleul accumbens. Neuronii și fibrele care compun structurile 
limbice subcorticale prezintă un aranjament simplu, asemănăor cu alți nuclei subcorticali ai trunchiului 
cerebral care reglează metabolismul, respirația și circulația de bază.  

Componentele corticale ale sistemului limbic includ zone de complexitate crescândă separate în 
zone limbice și paralimbice. La nivel inferior, zonele corticale ale complexului amigdalian, substantia 
innominata, împreună cu nucleii septali și structurile olfactive, prezintă o organizare anatomică ce nu are o 
stratificare evidentă și o orientare dendritică. Aceste structuri sunt în parte subcorticale și parțial situate 
pe suprafețele ventrale și mediale ale emisferelor cerebrale.  

Următorul nivel de organizare este al regiunilor olfactive și al hipocampului, unde neuronii sunt 
bine diferențiați în straturi și dendritele lor prezintă un model ordonat de orientare. Regiunile corticale și 
allocorticale sunt grupate în zona limbică a cortexului cerebral, diferit de zona paralimbică.  

Partea marginală este compusă în principal din „mezocortex”, al cărui nivel progresiv de 
complexitate structurală variază de la un aranjament simplificat similar cu allocortexul, la cel mai complex 
izocortex cu șase straturi. Zonele limbice și paralimbice pot fi, de asemenea, împărțite în regiuni 
olfactocentrice și hipocampocentrice.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fiecare regiune este organizată în jurul unor structuri limbice. Regiunea olfactocentrică este 

organizată în jurul cortexului piriform olfactiv primar și include regiunea orbitofrontală, insulară și 
temporopolară.  

Regiunea hipocampocentrică este organizată în jurul hipocampului și include cortexul 
parahippocampic și cingulat. Ambele diviziuni au conexiuni reciproce cu structurile limbice subcorticale și 
regiunile înconjurătoare. Cele două regiuni se suprapun în cortexul cingulat anterior. Funcțional, zonele 
paralimbice contribuie la activitatea a trei rețele distincte.   

Regiunile olfactocentrice și hipocampocentrice ale cortexului (Marco și colab.,2013) 

Regiuni olfactocentrice Regiuni hipocampoocentrice 



  

Prima rețea este compusă din circuitul limbic hipocampo-diencefalic, conectat prin fornix, tractul 
mamillo-talamic și circuitul parahipocampo-retrosplenial sau cingulat ventral, ce este dedicat memoriei și 
orientării spațiale.  

 
  
Unele structuri ale acestei rețele sunt deosebit de vulnerabile la leziuni cauzate de infecții virale, 

de exemplu în encefalită sau consumul de alcool, cum este în sindromul Korsakoff. Studiile de imagistică 
au demonstrat metabolismul modificat și activitatea funcțională redusă a acestei rețele în tulburările 
neurodegenerative legate de vârstă, caracterizată de o insuficiență cognitivă ușoară și boala Alzheimer.  

Rețeaua temporo-amigdalo-orbitofrontală, conectată prin fasciculul uncinat, este dedicată 
integrării stărilor viscerale și emoționale cu cogniția și comportamentul. În studiile pe animale, 
deconectarea fasciculului uncinat determină afectarea capacității de asociere obiect-recompensă și 
performanțe reduse în sarcini de memorare temporară a informațiilor vizuale complexe. La oameni, 
această rețea este implicată în memoria numelor, înțelegerea semnificației cuvintelor, inhibarea 
răspunsului, procesarea vizuală a feței și monitorizarea performanțelor. Deteriorarea acestei rețele se 
manifestă prin simptome cognitive și comportamentale caracteristice epilepsiei lobului temporal, 
tulburărilor afective și de dispoziție, leziunilor traumatice ale creierului, psihopatiei și demenței 
neurodegenerative, incluzând boala Alzheimer și demența semantică.  

Rețeaua dorso-medială intervine în starea de bază sau meditativă și cuprinde un grup de regiuni 
mediale, a căror activitate scade în timpul activității conștiente și orientate spre realizarea unui obiectiv.  

Această rețea medială cuprinde cortexul prefrontal medial, cortexul cingulat anterior și 
precuneusul, fiind interconectate prin fasciculul cingulat dorsal.  

În studiile de imagistică funcțională, s-a observat că rețeaua este activă în timpul stării de bază, o 
stare meditativă în care majoritatea persoanelor se angajează într-un flux de gândire introspectiv, 
autodirijat, similar cu visarea cu ochii deschiși. De asemenea, se observă o dezactivare sincronă a rețelei 
implicite în tranziția dintre starea de bază și executarea sarcinilor direcționate, indiferent de natura 
sarcinii.  

Circuitele funcționale ale sistemului limbic și afecțiunile corespondente (Marco și colab.,2015) 



  

Dezactivarea rețelei este legată de o serie de funcții, inclusiv memoria de lucru, focalizarea 
atenției asupra activităților senzoriale, înțelegerea intenției altor persoane (mentalizarea), gândirea 
potențială (vizând viitorul) și memoria pentru evenimente personale (memoria autobiografică). În studiile 
de imagistică funcțională ale pacienților cu tulburări neuropsihiatrice, s-au observat modificări în 
activitatea acestei rețele.  
 
Rolul sistemului limbic în învățare și memorie 
 
           Importanţa sistemului limbic în procesul învăţării, reiese din datele clinice şi experimentale care au 
arătat că în leziuni ale unor structuri ce fac parte din acest sistem (amigdala, hipocampul, septumul, etc.) 
este afectat procesul de învăţare şi memorare. La animalele de laborator cu leziuni ale nucleilor 
amigdalieni de exemplu, se constată o reducere a vitezei de învăţare a răspunsului de evitare.   
           Rolul hipocampului în detecţia “noutăţii” stimulilor - fenomen important în învăţare - este de 
asemenea demonstrat. Hipocampul intervine în învăţare şi memorie, dovadă fiind experienţele de fixare a 
unor reflexe condiţionate, în momentul atenţiei selective, fapt concretizat electrofiziologic printr-o 
sincronizare a neuronilor săi, cunoscută sub numele de ritmul theta.              
           Într-adevăr, distrugerea fibrelor septo-hipocampice determină dispariţia ritmului theta şi tulbură 
mult elaborarea unor reflexe condiţionate. După leziuni ale sistemului limbic, animalele pot fixa - deşi mai 
greu - unele reflexe condiţionate, însă inhibiţia este deficitară, ceea ce demonstrează că hipocampul 
intervine în învăţare prin intermediul unor mecanisme inhibitorii.  
           În cazul lezării structurilor limbice, animalului îi dispar inhibiţia de diferenţiere (reacţionând la toţi 
stimulii - fie pozitiv, fie negativ), stingerea (habituarea), precum şi inhibiţia de întârziere. La animalele la 
care se reuşeşte să se elaboreze reflexe condiţionate, ce implică între aplicarea excitantului condiţionat şi 
a celui necondiţionat un interval de timp, animalul salivând numai după scurgerea intervalului stabilit de la 
declanşarea soneriei, inhibiţia de întârziere dispare, dacă se lezează hipocampul sau se secţionează 
conexiunile sale, salivaţia producându-se odată cu declanşarea soneriei.  
           Distrugerea experimentală a septumului determină intensificarea activităţii de explorare, animalul 
nu mai prezintă habituarea sau obişnuinţa pentru stimulii care nu sunt importanţi, nemaiputând face 
discriminare între stimulii interesanţi şi cei neinteresanţi.  
           Lipsa de habituare, constând în imposibilitatea acordării unui dezinteres pentru stimulii 
neinteresanţi, fenomen ce face imposibilă învăţarea, se observă şi la bolnavii cu leziuni ale cortexului 
frontal. În leziunile hipocampice, sau în extirpările hipocampice bilaterale pentru unele cazuri de epilepsie, 
apar mari tulburări de memorie şi învăţare, fiind demonstrat rolul hipocampului în transcrierea memoriei 
dintr-un cod bioelectric  într-unul chimic, ca şi “multiplicarea” acestor imagini prin codificări biochimice la 
nivelul diferitelor structuri nervoase.  Leziunile corpilor mamilari, în sindromul Korsakoff, determină o 
amnezie importantă, după cum leziunile bilaterale clinice şi experimentale ale fornixului, determină 
tulburări ale memoriei și învăţării, ceea ce a justificat ipoteza implicării acestora în depozitarea şi 
reamintirea informaţiilor. Leziunile talamice produc aproape constant o tulburare şi a capacităţii de 
învăţare, nu se consideră totuşi că nucleii talamici ar fi specific implicaţi în acest proces. Desigur că 
leziunile talamice influențează aferenţele senzitivo-senzoriale, în afara cărora nu se poate concepe 
învăţarea; nu se poate concepe învăţarea într-o deprivare senzorială completă.  
            
 
 
 
 
 
 
 



  

Circuitul hipocampului şi plasticitatea sinaptică 
  
           Procesele cognitive elementare ale memoriei declarative, pot media prin combinare, trei proprietăţi 
ale circuitului hipocampic. Aceste proprietăţi prezintă o anumită particularitate în regiunea CA3. Astfel, 
hipocampul recepţionează aferenţe convergente de la aproape toate ariile corticale de asociaţie, iar 
aceste intrări se distribuie larg în populaţiile neuronale din multiplele subdiviziuni ale hipocampului. 
Neuronii piramidali din subregiunea CA3 primesc aferenţe principale ale informaţiilor de un înalt nivel, 
despre indicatori spaţiali precum şi alte informaţii din diverse regiuni corticale. Neuronii piramidali trimit 
proiecţii considerabile către alţi neuroni principali din această regiune. Aceste conexiuni recurente  se 
răspândesc peste populaţia neuronală din CA3 şi implică în principal sinapse excitatorii glutamatergice.  

Hipocampul este renumit în ceea ce priveşte plasticitatea sinaptică rapidă, ce implică potenţare de 
lungă durată.  În particular,  această formă a potenţării de lungă durată este dependentă de receptorii N-
metil-D-aspartat (NMDA), fiind foarte strâns legată de memorie şi de proprietăţile de descărcare a 
neuronilor hipocampici, asociate memoriei.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama circuitului din aria hipocampică CA3 (Eichenbaum și colab.,2005) 
 
            Aceste proprietăţi pot susţine procesele cognitive elementare, care stau la baza memoriei 
declarative. În primul rând, reprezentarea asociativă poate fi realizată prin activarea simultană a 
multiplelor aferenţe ce ajung la celulele principale din CA3, conducând la apariţia potenţării de lungă 
durată, la fel ca şi activarea puternică a intrărilor. În al doilea rând, câteva modele computaţionale 
recente, accentuează organizarea secvenţială a reprezentării memoriei susţinută de hipocamp şi în 
particular de aria CA3. O trăsătură a ariei hipocampice CA3 este excitaţia specifică răspândită în mare 
măsură în conexiunile recurente, combinate cu plasticitatea sinaptică rapidă, care produce inerent 
conexiuni asimetrice, ce pot reprezenta secvenţe de informaţii, ce provin de la un singur circuit de intrare 
şi care poate reproduce spontan secvenţele învăţate. Intrările convergente, recurenţa şi potenţarea pe 
termen lung sunt atât proprietăţi ale subregiunilor hipocampului cât şi ale altor arii corticale. Acest 
mecanism poate contribui la procesarea memoriei în întreg hipocampul şi poate fi susţinut de 
consolidarea permanentă a memoriei în arii extinse ale cortexului cerebral.  
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