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(Abstract): This research work represents a complex investigation of the extra and intraorganic neuro-vascular 
apparatus of the hepatoligamentary complex, which includes individual structures (the liver and its ligaments, 
the neuro-vascular and bile elements) linked into a single morphofunctional structure which carries-out common 
functions. Using classical, original and contemporary morphological methods of investigations, we established 
peculiarities of the arrangement of the extra- and intraorganic blood vessels and nerves of the liver and its 
ligaments which directly depend on the architectonics of the connective-tissue substratum of every component of 
the organo-complex. 
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INTRODUCERE 
Succesele considerabile ale chirurgiei abdominale, din ultimele decenii, evidenţiază 

importanţa anatomiei elementelor neuro-vasculare extra- şi intraorganice la nivel de 
problemă-cheie în soluţionarea multor aspecte neclare ale hepatologiei moderne [1-3]. 
Avansarea acestei ştiinţe necesită un studiu cuprinzător al morfologiei aparatului neuro-
vascular al complexului hepato-ligamentar (CHL) în aspect macroscopic, microscopic şi, în 
special, „macromicroscopic”. Asemenea cercetări sunt actuale şi prezintă interes pentru 
chirurgia abdominală, hepatologie, microchirurgie, laparoscopie, transplantologie şi alte 
discipline clinice. 

În literatura de specialitate există lucrări dedicate inervaţiei şi vascularizaţiei ficatului 
şi a ligamentelor lui obţinute prin metode macroscopice, histologice şi experimentale [4-13]. 
Prin prisma analizei acestor materiale conchidem că atenţia autorilor s-a concentrat asupra 
studierii aparatului neuro-vascular la nivel macro- şi microscopic, pe când datele despre 
structura vaselor şi a nervilor ficatului şi ligamentelor lui în aspect macromicroscopic, 
obţinute prin colorare electivă cu reactivul Schiff, lipsesc, cu excepţia studiului privind 
inervaţia venelor hepatice, întreprins de V.I. Covali (1971) [9]. 

Scopul lucrării constă în stabilirea particularităţilor morfofuncţionale şi legităţilor de 
distribuire a elementelor neuro-vasculare extra- şi intraorganice în cadrul organo-complexului 
hepatoligamentar. 

 
MATERIAL ŞI METODE 
Cercetării a fost supus complexul hepato-ligamentar, reprezentat prin structuri de tip 

particular (ficatul cu ligamentele lui şi elementele neuro-vasculare componente) care 
constituie o unitate morfofuncţională, fiind unite în vederea realizării unor funcţii comune; 
ganglionii vegetativi laterovertebrali (superiori ai lanţului simpatic lombar) şi prevertebrali 
(ganglionii semilunari), ca surse de inervaţie ale organo - complexului, pe material uman, 
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precum şi pe cel colectat de la şobolani albi de laborator (Rattus albus), linia Wistar, şi de la 
pisici. 

Repartizarea materialului investigat conform perioadelor ontogenezei are la bază 
periodizarea de vârstă adoptată la Simpozionul Institutului de Fiziologie de Vârstă al URSS, 
precum şi cea propusă de R. Robacki [cit. de 14]. 

Sursele de inervaţie au fost evidenţiate prin metode de disecţie anatomică fină după V. 
P. Vorobiov, R.D. Sinelnikov şi B.Z. Perlin (31 observaţii). 

Studiul macro-microscopic a fost realizat pe piese anatomice integrale, colorate electiv 
cu reactivul Schiff în prescripţia M.G. Şubici, A.B. Hodos, parţial – cu unele modificări 
propuse la catedră [cit. de 15] (89 observaţii). 

Aspectele particulare de distribuire spaţială intraparenchimatoasă a vaselor hepatice au 
fost evidenţiate prin metoda policromă de coroziune hepatică în colaborare cu O. Mocealov şi 
după modificările metodei clasice de coroziune propuse de [16] (10 observaţii). 

Decelarea microstructurii elementelor neuro-vasculare a fost realizată prin utilizarea 
tehnicilor de impregnare cu nitrat de argint după Е.N. Rasscazova (cu unele modificări), 
Bielschowsky – Gross, Bielschowsky – Buke etc. (45 observaţii), metodelor Nissl (8 
observaţii) şi Weigert – Pal (15 observaţii). 

Structurile nervoase adrenergice şi colinergice au fost evidenţiate, respectiv, după 
V.N. Şvaliov, N.I. Jucikova şi M.J. Karnovsky, L. Roots (23 observaţii). 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Studiul macroscopic al ligamentelor hepatice include descrierea aspectului general, a 

topografiei şi a modului de continuare a peritoneului care le formează, evidenţiindu-se 
particularităţile de structură în contextul variabilităţii anatomice individuale, în diferite 
perioade ale ontogenezei postnatale, bazată pe date proprii şi informaţia bibliografică. S-a 
stabilit că aceste formaţiuni seroase la nou-născuţi şi copii sunt subţiri, aproape transparente şi 
uşor extensibile, păstrându-şi aceste particularităţi şi la adolescenţi. Cu vârsta însă aceste 
structuri peritoneale devin mai puţin extensibile, obţinând aspect de lame fibroase mai dese. 

Tot aici menţionăm o serie de funcţii importante ale ligamentelor anexe ficatului: 
- ligamentele hepatice constituie un element de susţinere (ancorare) a organului în 

poziţia sa normală; 
- prin intermediul ligamentelor se realizează căile de acces şi modalităţile de distribuire 

a nervilor şi vaselor spre ficat; 
- formaţiunile peritoneale în cauză îndeplinesc un rol de amortizor biologic; 
- prezintă substratul morfologic de localizare al zonelor neuro-vasculare de compensare 

(anastomoze, reţele nervoase şi vasculare, zone reflexogene etc.). 
Ficatul este un organ deosebit de intens vascularizat, unicul care, din punct de vedere 

circulator şi nu numai, prezintă doi pediculi (aferent şi eferent), şi care primeşte sânge din 
două surse (o dublă circulaţie sangvină): sânge funcţional (asigurat de vena portă) şi sânge 
nutritiv (care circulă prin artera hepatică şi venele hepatice). 

Pe piesele de coroziune, unde sistemele vasculoductale au fost fost injectate cu mase 
plastice de diferite culori, urmate de corodarea parenchimului hepatic, cu acid, pot fi urmărite 
lesne distribuirea spaţială intraparenchimatoasă, topografia şi interraporturile sistemelor 
vasculobiliare. Au fost studiate variabilitatea arhitectonicii, unii parametri morfolometrici ai 
sistemului vascular hepatic şi a fost stabilită o corelaţie armonioasă între tipul şi forma de 
ramificaţie a vaselor sistemelor arteriovenoase. De regulă, tipul magistral de răspândire a 
ramurilor sistemului portal corespunde modului de ramificare a sistemelor arterial şi al celui 
de formare a venelor hepatice (Fig. 1). Arterele hepatice însoţesc ramurile venei portă, iar 
venele hepatice se localizează în spaţiile delimitate de ramificaţiile primelor două sisteme 
vasculare. 
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În studiul întreprins, o atenţie deosebită am acordat surselor de inervaţie şi diversităţii 
interconexiunilor nervoase în cadrul CHL, care prezintă un mare interes anatomotopografic şi 
clinic. Astfel, a fost stabilit caracterul de distribuire locoregională a surselor de bază şi 
auxiliare de inervaţie a organo - complexului. 

 

 
Studiul morfologic denotă că inervaţia ficatului şi ligamentelor sale anexe, stabilită 

prin disecţie anatomică fină, este asigurată de plexurile hepatice anterior (satelit al arterelor 
hepatice) şi posterior (care însoţeşte vena portă), de fibre aferente şi eferente ale nervilor vagi 
(atât la direct, cât şi prin intermediul plexurilor celiac (centrul Th. Willis), esofagian şi 
coronar gastric), ramurile viscerale ale ganglionilor lanţului laterovertebral lombar şi toracic 
(nervii viscerali mare şi mic), ramurile frenicoabdominale ale nervilor diafragmatici 
(preponderent ale celui din dreapta, atât în direct, cât şi prin intermediul plexurilor subfrenice 
şi celiac), nervii intercostali inferiori şi, nu în ultimul rând, de fibre din componenţa plexului 
hepatocaval (termen propus de V.I. Covali [9]) (Fig. 2,3). 

Ca surse constante de inervaţie hepatică am stabilit, variabile numeric şi topografic, 
ramurile plexului coronar gastric. 

În acelaşi context, în multe cazuri am determinat contribuţia nemijlocită a plexului 
periesofagian (porţiunea abdominală) la inervaţia sectorului hilar şi a zonei adiacente 
şănţuleţului esofagian al ficatului, din ce rezultă că, din punct de vedere al specificului 
morfotopografic, porţiunea subdiafragmatică a plexului periesofagian poate fi considerată ca 
sursă de bază a inervaţiei CHL, date ce nu sunt relatate în sursele bibliografice accesibile  
(Fig. 3). 

În virtutea acestor date, a apărut problema surselor inconstante de inervaţie a 
structurilor organo-complexului, unele din care în literatura de specialitate sunt descrise destul 
de modest, iar altele sunt trecute cu vederea. Informaţia nou dobândită impune necesitatea 
analizei minuţioase a acestor căi colaterale de inervaţie, care are un rol ponderabil în 
asigurarea integrităţii funcţionale a structurilor din cadrul CHL. 

Astfel, au fost stabilite în premieră ca surse suplimentare de inervaţie ale organo – 
complexului în cauză, ramuri directe spre versantul posterior al ficatului cu originea în 
ganglionul celiac drept, nervii frenic drept şi vag de pe aceeaşi parte. 

Fig. 1 Piesă corosivă hepatică. Vedere inferioară (faţa viscerală).  
Sistemele vasculo-ductale hepatice: A. (roşu) arterele hepatice; B. (verde) ramificaţiile 

venei porte; C. (albastru) venele hepatice, afluente ale venei cave inferioară; D. (galben) căile 
biliare. (Obs. nr. 96. bărbat, 57 de ani) 

A.

B.

C.

D.
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Morfologia aparatului neuro-vascular al complexului hepatoligamentar, pentru a fi 
reactualizată atât în optica noilor, cât şi a celor clasice posibilităţi şi tehnologii de investigaţie, 
ne-a impus cercetări finisime la limitele de accesibilitate macromicroscopică, cercetări care în 
ultimul timp trezesc un interes deosebit. Pentru atingerea acestui scop, am aplicat metoda 
macromicroscopică de colorare electivă a vaselor şi nervilor cu reactivul Schiff, care ne-a 
oferit posibilitatea să stabilim particularităţile morfologice ale elementelor neuro-vasculare 
din complexul hepatoligamentar şi coraporturile lor cu substratul tisular. 

 

 
Analiza materialului faptic denotă că aparatul neuro-vascular al structurilor 

conjunctive ligamento-hepatice este bine dezvoltat, iar numeroasele trunchiuri nervoase 
componente, subdivizându-se multiplu, formează zone unisistemice şi intersistemice de 
suprapunere, sectoare cu încrucişare şi interferenţă atât nervoase, cât şi vasculare. 
Sistematizarea şi interpretarea materialului au scos în evidenţă că sursele de inervaţie, în calea 
lor spre ficat, urmează ligamentele ficatului prin două modalităţi de răspândire a ramificaţiilor 
sale terminale: magistrală (convergentă, concentrată) sau/şi divergentă) şi difuză (dispersată), 
precum şi prin multe alte forme intermediare (de tranziţie). 

Fig. 2 Plexul celiac, sursă principală de inervaţie hepatică şi plexurile sale satelite. 
Participarea nervului diafragmal stâng la inervaţia ligamentului triunghiular stâng. 

1 nervul frenic stâng; 2 nervi intercostali; 3 ramuri ale nervului diafragmal stâng răspândite în 
diafragm şi ligamentul triunghiular stâng; 4 hilul ficatului; 5 plexul hepatic anterior; 6 ramuri 

ale plexului esofagian orientate spre sectorul stâng al scizurii hilare; 7 ganglion celiac 
suplimentar din stânga; 8 ganglion celiac stâng de formă inelară; 9 plexul esofagian; 10 plexul 
renal drept; 11 artera hepatică comună; 12 artera lienală; 13 aorta; 14 cordul; 15 diafragmul; 16 

ficatul; 17 esofagul; 18 glanda suprarenală din stânga;19 rinichiul stâng; 20 rinichiul drept. 
(Obs. nr. 88, bărbat, macropreparat) 
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Nu în ultimul rând, ar fi cazul de menţionat aici fibrele nervoase ascendente 
(recurente) spre ligamentele falciform, coronar şi triunghiulare, cu origine perihepatică, care 
îşi croiesc calea în contrasens, inervând ligamentele în cauză. Pe un număr considerabil de 
preparate anatomice, am stabilit prezenţa acestor fibre nervoase la nivelul frontierei 
ligamento-hepatice. Această informaţie ne permite să constatăm prezenţa atât a principiului 
cranio-caudal, cât şi a celui caudo-cranial în distribuirea, structura şi în dezvoltarea inervaţiei 
complexului hepatoligamentar (Fig. 4, 5). 

 

 
Metoda macromicroscopică ne-a permis nu numai să stabilim particularităţile 

anatomice ale inervaţiei ficatului, dar şi să precizăm şi să lărgim cunoştinţele curente în ceea 
ce priveşte caracterul ramificaţiilor, interacţiunea şi topografia fasciculelor nervoase cu 
origine diversă din cadrul plexului nervos comun al complexului hepatoligamentar. 

Totodată s-au pus în evidenţă coraporturile elementelor neuro-vasculare cu substratul 
tisular în placa hilară a capsulei glissoniene, în prelungirile ei fibroase intrahepatice: cistică 

Fig. 3 Corelaţiile nervului frenic din dreapta şi ale trunchiului vagal posterior cu plexul şi 
ganglionii celiaci. Participarea directă a ramului nervului frenic drept la formarea 

plexului celiac. Aspect posterior.  
1 trunchiul vagal posterior; 2 plexul esofagian; 3 ramuri gastrice ale trunchiului vagal 
posterior; 4 nervul frenic din dreapta; 5 ramura nervului frenic drept spre ligamentul 

triunghiular drept; 6 ramuri frenice spre versantul posterior al ficatului; 7 ganglionul frenic;  
8 ramură frenicoganglionară; 9 ganglionul celiac drept; 10 sector al plexului celiac; 11 aorta 
abdominală (deplasată posterior şi în stânga); 12 artera frenică inferioară dreaptă; 13 artera 
renală dreaptă; 14 esofagul; 15 pericardul; 16 ligamentul triunghiular drept; 17 versantul 

posterior al ficatului; 18 stomacul; 19 rinichiul drept (secţionat orizontal). 
(Obs. nr. 89. bărbat. macropreparat) 
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(veziculară), ombilicală şi aranţiană, precum şi la nivelul porţiunii hepatice a venei cavă 
inferioară (Fig. 6). 

 

 
Odată cu avansarea cerinţelor practicii medicale şi aplicarea pe larg a terapiei 

translimfatice, devine din ce în ce mai actuală necesitatea unui studiu detaliat referitor la 
macromicro- şi micromorfologia vaselor şi reţelelor limfatice, date care ar facilita promovarea 
noilor tehnologii raţionale de limfoterapie (administrarea endolimfatică a preparatelor 
medicamentoase etc.). 

Materialul factologic obţinut ne permite să conchidem că particularităţile morfologice, 
arhitectonica şi topografia reţelelor limfatice sunt determinate atât de interrelaţiile dintre 
structura şi funcţia ficatului, cât şi de sintopia vaselor componente cu formaţiunile adiacente. 
Analizând rezultatele obţinute, constatăm că vasele limfatice reprezintă structuri 
plurisegmentate, fiind constituite din limfangioni, consideraţi drept microsegmente şi, nu în 
ultimul rând, din macromicrosegmente (stabilite prin scopie intermediară), descrise în 

1 

2 

3 

Fig. 4 Ligamentul coronar. Contribuţia nervilor ascendenţi (recurenţi) cu originea în 
plexul hepatic intraorganic la inervaţia porţiunii centrale a ligamentului coronar. 

1 nervi recurenţi; 2 ramuri ale nervilor intercostali inferiori; 3 frontiera ligamentohepatică. 
(Obs. nr. 83. Colorare: reactivul Schiff, x 4) 

1 
1 1 

2 

3 

3 

Fig. 5 Ligamentul coronar (zona ligamentohepatică). Macromicrosegment al sistemului 
limfatic. Plex vasculonervos.  

1 vase aferente; 2 vas eferent; 3 nervi ascendenţi (recurenţi). 
(Obs. nr. 60. Colorare: reactivul Schiff, x 12) 
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premieră de M. Ştefaneţ [14,15] şi detectate de noi, în cele mai diverse forme, în structurile 
investigate (Fig. 5). 

 

 
Datele macro-microscopice obţinute ne permit să conchidem, că nervii îşi croiesc 

calea spre parenchimul ficatului prin: ligamentele organului, prin capsula fibroasă, stroma 
conjunctivă, pe traiectul vaselor căilor biliare. 

Prezenţa surselor comune de inervaţie şi integritatea structurală a plexurilor nervoase 
din ligamentele hepatice, ale celor din seroasa viscerală şi intrahepatice ne permite să le 
comasăm într-un plex nervos unitar comun - hepatoligamentar. Acest principiu de studiere în 
ansamblu a aparatului nervos al organo - complexului permite aprecierea veridică a rolului 
surselor constante şi inconstante de inervaţie, care asigură temeinicia şi integritatea structurii 
şi funcţiei tuturor elementelor sale componente. 

Determinată prin tehnici macroscopice şi macromicroscopice, structura aparatului 
nervos periferic şi tabloul conexiunilor internervoase în cadrul surselor de inervaţie, după cum 
menţionează V.V. Kuprianov, oferă doar o imagine generală despre căile de propagare a 
impulsaţiei nervoase în dublu sens. Pentru a efectua o analiză morfofuncţională mai amplă a 
structurii elementelor neuro-vasculare din componenţa CHL, sunt necesare şi importante date  
în aspect microscopic. 

Opiniile contemporane privind inervaţia viscerelor nu se limitează numai la 
caracteristica aparatului lor nervos propriu-zis. Noţiunea include tot complexul de structuri 
componente: seroasa periviscerală (peritoneul visceral, ligamente, epiplon etc.), ţesutul 
celuloadipos adiacent, stroma organului, vasele sangvine şi limfatice, ansamblul de elemente 
nervoase etc. 

Examenul pieselor histologice consemnează, că seroasa şi stroma peri- şi intrahepatică 
s-au dovedit a fi prevăzute cu un aparat nervos constituit din trunchiuri nervoase cu diametru 
divers (mielinice şi amielinice), fibre nervoase separate, neurocite izolate şi neuroganglioni 
solitari şi agregaţi de diferite dimensiuni, plexuri peri-, paravasale şi polivalente, şi receptori 
polimorfi, care reprezintă un „monitor” biologic al căilor aferente senzitive. O parte de fibre 
nervoase formează terminaţii arboreforme, aciforme, în gămălie etc., altele – reţele peri- şi 
paravasale. 

1 

2 

4 

3 

Fig. 6. Macromicrosector din porţiunea hepatică a venei cavă inferioară. Raportul 
elementelor nervoase cu zonele circumiacente ostiumurilor venelor hepatice. 

1 ostiumul venei hepatice din dreapta; 2 ostiumul venei hepatice din stânga; 3 ramuri ale 
nervului diafragmal din dreapta; 4 dispoziţie arciformă a trunchiurilor nervoase împejurul 

ostiumului venei hepatice stângi. 
(Obs. nr. 83. Colorare: reactivul Schiff, x 4) 
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Referitor la plexurile nervoase din componenţa ligamentelor anexe ficatului, e 
important de menţionat că ele, de regulă, sunt plasate în două straturi. Plexul nervos 
superficial este situat la nivelul stratului extern de fibre colagene, iar cel profund – în stratul 
colageno-elastic profund. Majoritatea nervilor sunt localizaţi în substrat concomitent cu 
vasele sangvine, formând complexe  neuro-vasculare, însă destul de frecvent se depistează 
vase şi trunchiuri / fibre nervoase plasate izolat, cu divers grad de sinuozitate a traiectului său. 
S-ar putea de presupus că traiectul şerpuit al vaselor şi nervilor seroasei perihepatice 
constituie unul din mecanismele compensatorii, determinat de mişcările funcţionale ale 
ficatului şi derivatelor lui peritoneale. Traiectul sinuos al elementelor neuro-vasculare oferă 
substratului o rezervă de mobilitate fiziologică. 

 

 
Studiul histologic al elementelor neuro-vasculare şi neurofibrilare din cadrul CHL s-a 

realizat pe secţiuni seriate, pe care celulele nervoase para- şi intraorganice, depistate în 
structurile de interes, sunt de diferite dimensiuni, localizate solitar sau formează aglomerări cu 

Fig. 7 Celule nervoase izolate localizate de-a lungul unui trunchiuleţ nervos în porţiunea 
mijlocie (pars flaccida) a micului epiploon. 

microfotogramă; impregnare argentică, după E. Rasskazzova x 200 

Fig. 8 Dispersare etajată a arborelui dendritic (tip dendriform de ramificare) în 
cadrul unei arborizaţii simple, localizată în capsula ficatului.  

Faţa diafragmală a lobului hepatic drept. 
Microfotogramă. Impregnare argentică. după Е. Rasskazzova, x 300 
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mai puţini neuroni. Aceste microcomplexe (microganglioni) de formă neregulată, 
triunghiulară, de cerc, ovală, fusiformă, alungită etc. sunt unite prin cordoane nervoase de 
diferite grosimi şi sunt lipsite de capsulă conjunctivă bine determinată. Agregaţiile neurocitare 
se localizează para-, peri- sau intratroncular, în locurile de diviziune a trunchiurilor nervoase 
şi/sau vasculare, în cadrul anselor plexurilor nervoase, în spaţiile celulare interlamelare ale 
frontierelor ligamentohepatice etc., iar dimensiunile lor sunt dependente de zonele 
locoregionale în care sunt amplasate (Fig. 7). Aceşti microganglioni includ de la câteva unităţi 
până la zeci, uneori sute de celule nervoase de diferite dimensiuni. 

 

 
Aglomerările neurocitare peri- şi paravasale, extra- şi intratronculare, în opinia 

noastră, se manifestă ca zone reflexogene sensibile, constituind centri polifuncţionali micşti 
de inervaţie periferică, de reglare funcţională a organului subordonat (surse autonome de 
inervaţie polivalentă), a vaselor sangvine şi limfatice. Studierea terminaţiilor nervoase denotă 
prezenţa preponderent a receptorilor liberi şi neliberi, arborizaţiile cărora sunt de diversă 
complexitate: simpli şi compuşi (cu intercalări bizare ale ramificaţiilor terminale, care poartă 
un caracter difuz, liber, în cascadă etc.) (Fig. 8). 

Densitatea elementelor neurofibrilare şi neurocelulare prevalează în sectorul hilar şi 
prehilar, în zonele ligamentohepatice, aria nudă, zona din apropierea veziculei biliare etc. 

Fig. 9 Luminescenţă specifică a unui plex nervos adrenergic în adventicea unei 
artere din lobul hepatic drept. 

Microfotogramă. Colorare: metoda V.N. Şvaliov, N.I. Jucikova, x 400 

Fig. 10. Activitate sporită a AChE într-o celulă nervoasă şi prelungirile ei citoplasmatice. 
Microfotogramă. Colorare: modificarea metodei Karnovsky-Roots, x 400. 
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Aceste locuri-cheie de concentrare a elementelor neuro-vasculare, aşa-numitele zone 
reflexogene şi centri nervoşi locali (periferici), constituie, după toate, mecanisme de 
declanşare a reflexelor visceroviscerale în stare de normă şi diferite patologii, asigurând 
posibilitatea conectării la acest nivel a arcurilor reflexe locale în rezecţii hepatice totale şi 
subtotale, în transplant şi alte intervenţii chirurgicale. Ele permit de a bloca un număr 
maximal de structuri nervoase în anestezie, rezecţii hepatice, transplant etc. Investigaţiile 
histochimice ne-au permis să punem în evidenţă componenţa adrenergică şi colinergică a 
aparatului nervos din ficat şi alte structuri ale complexului hepato-ligamentar (Fig. 9, 10). 
Aceste metode ne-au oferit posibilitatea să evidenţiem în stroma şi parenchimul hepatic mai 
multe structuri nervoase, decât în cazul aplicării tehnicilor de impregnare argentică. 

 
CONCLUZII 
A fost stabilit caracterul de distribuire topografică şi structura surselor de bază şi 

auxiliare de inervaţie ale complexului hepatoligamentar. 
1. Sursele principale care asigură inervaţia CHL sunt: plexurile hepatice anterior (satelit 

al arterelor hepatice) şi posterior (satelit al venei portă), derivate ale plexului celiac; 
ramurile nervilor vagi, prin intermediul plexului celiac, esofagian (porţiunea 
abdominală) şi coronar gastric; ramurile viscerale ale ganglionilor lanţului 
paravertebral toracic (nervii splanhnici mare şi mic) şi lombar (ganglionii superiori); 
ramurile frenicoabdominale ale nervilor diafragmali, preponderent cel din dreapta (în 
direct sau prin mijlocirea plexurilor subfrenice şi celiac); nervii intercostali inferiori; 
plexul caval inferior şi cel al venelor hepatice (plexul hepatocaval). O sursă importantă 
de inervaţie a ligamentelor hepatice o constituie fibrele nervoase recurente 
(ascendente) cu originea în plexul perihepatic. 

2. Sursele inconstante sunt reprezentate de: ramuri directe emergente de la ganglionul 
semilunar drept şi de la nervul frenic din dreapta spre versantul posterior al ficatului; 
ramuri directe ale nervului vag drept spre versantul posterior al ficatului şi de la 
ambele trunchiuri vagale spre scizura hilară hepatică. 
Sursele de inervaţie comune, integritatea structurală şi interconexiunile 

morfofuncţionale ale plexurilor nervoase din toate componentele organo - complexului ne 
permit să le comasăm într-un plex integral - hepatoligamentar, cu dispoziţie stratificată a 
elementelor nervoase, care formează un strat superficial, macroareolar şi altul profund, 
microareolar. Conexiunile dintre plexurile organice din componenţa CHL constituie substratul 
morfologic al relaţiilor visceroviscerale în normă şi patologie, graţie cărora este asigurată 
integritatea funcţională şi coordonarea activităţii ficatului şi ligamentelor sale. 

Aparatul nervos al CHL include trunchiuri şi fascicule nervoase cu diametru divers 
(mielinice şi amielinice), fibre nervoase separate; neurocite izolate şi neuroganglioni solitari şi 
agregaţi de diferite forme şi dimensiuni; plexuri perivasculare, extra- şi intraorganice şi un 
aparat receptor polimorf. 

A fost stabilită distribuirea locoregională a zonelor reflexogene în cadrul CHL, 
caracterizate printr-o densitate maximă a receptorilor, elementelor neurofibrilare şi 
neurocelulare. La acestea putem atribui regiunea hilară şi cea din preajma veziculei biliare, 
peritoneul ce acoperă acest sector al organului, aria nudă, tunica seroasă şi ţesutul lax al 
zonelor de tranziţie hepatoligamentară a ligamentelor care fixează ficatul de diafragmă, pereţii 
abdominali şi viscerele adiacente. 

Diversitatea surselor şi căilor de inervaţie, variabilitatea lor topografică, prezenţa 
teritoriilor intra- şi intersistemice de interferenţă a nervilor, conexiunilor bilaterale încrucişate, 
sistemului de inervaţie „în mai multe trepte” a ficatului şi aparatului său ligamentar, asigură 
temeinicia organizării morfofuncţionale a CHL, constituind substratul morfologic al 
mecanismelor compensatorii potenţiale de reglare şi dirijare a funcţiilor organului. 
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