Sistema nervoso

Embriologia

• SISTEMA NERVOSO
O sistema nervoso deriva, basicamente, do ectoderma, a camada mais externa
do embrião. Tal sistema pode ser dividido em: sistema nervoso central (SNC),
sistema nervoso periférico (SNP) e sistema nervoso autônomo (SNA). O SNC
advém do tubo neural, uma estrutura cilíndrica, e oca – por conta do canal neural –, a qual é aberta em suas extremidades inicialmente, mas essas se fecham
por volta do 27º dia. O SNP consiste dos nervos e gânglios. O SNA é dividido
em simpático e parassimpático e não faz parte do escopo deste resumo.
O SNC é formado pela medula e encéfalo. A medula se inicia abaixo do quarto
par de somitos do tubo neural e, num primeiro momento, ocupa toda extensão
da coluna, porém, com o crescimento do feto, passará a terminar na altura de
L2. Por conta disso, as raízes dos nervos inferiores possuem um trajeto oblíquo.
Quanto as suas células, tem sua formação na zona ventricular – mais próximo
da porção oca do tubo neural – e, conforme se diferenciam, migram para a zona
intermediária e marginal, correspondendo à área mais externa do tubo neural.
As células se diferenciam, a partir das células neuroepiteliais, nessa ordem: (a)
neuroblastos, que formam neurônios, (b) glioblastos, para oligodendrócitos e
astrócitos e (c) células ependimárias. Ressalta-se que a micróglia deriva de células mesenquimais.
Na medula, além dos eventos acima descritos, ocorre a separação anatômica
das áreas dos neurônios motores (anteriormente, a placa basal) e sensitivos
(posteriormente, a placa alar) e o estreitamento canal neural, passando a se
chamar canal central.
Em relação ao encéfalo, esse pode ser dividido em três regiões – derivadas das
vesículas encefálicas:
1) Rombencéfalo ou encéfalo posterior;

2) Mesencéfalo ou encéfalo médio;
3) Prosencéfalo ou encéfalo anterior.
O rombencéfalo subdividir-se-á em mielencéfalo – este, contínuo com a medula, dando origem ao bulbo – e metencéfalo, o qual formará a ponte e cerebelo.
Sua cavidade consiste no quarto ventrículo. Seguindo cranialmente a partir do
rombencéfalo temos o mesencéfalo, o qual não sofre novas divisões e tem, da
cavidade, o aqueduto cerebral. Ainda sobre essa vesícula, é nela que se encontram os colículos superior e inferior e a substância negra.
O prosencéfalo, região mais cranial, origina duas outras vesículas, o diencéfalo
e o telencéfalo. É no diencéfalo que encontramos o tálamo, epitálamo, hipotálamo e hipófise. Em relação a hipófise é fundamental ser lembrado sua origem
diencefálica e também do teto do estomodeu – a porção anterior da hipófise é
derivada de um divertículo do teto do estomodeu, que se desprende e migra
superiormente, previamente à ossificação do osso esfenoide encontrando a
porção posterior, oriunda do assoalho do diencéfalo. A cavidade do diencéfalo
corresponde ao terceiro ventrículo. Acerca do telencéfalo, que tem a cavidade
se tornando os ventrículos laterais, este cresce sobre as demais estruturas e as
recobre. Decorrente de seu crescimento no crânio, em com um volume limitado,
adquire giros e sulcos, para ampliar sua área sem aumentar proporcionalmente
o volume necessário.
Do SNP temos os nervos e gânglios, sendo esses últimos derivados de células
da crista neural. Em relação a bainha de mielina dos neurônios no SNC e SNP
evidencia-se sua formação a partir dos oligodendrócitos no SNC e das células
de Schwann no SNP.

