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Dezvoltarea şi formarea surselor de inervaţie 
şi a reţelei nervoase a periostului oaselor autopodiilor la bovine
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Development and formation of sources of innervation and nervous network 
periosteum of bones autopodium in cattle

V. Enciu
This article presents the sources of innervated periosteum bones of thoracic and pelvic аutopodium ofcattle in prenatale 

and postnatale оntogeneses. Using macro-microscopicale methods, it is established that periostium nervous elements have 
the greatest density in the epiphysis area, round places of an attachment of tendons, ligaments, in zones of growth of bones 
and in sites adjoining the articular capsules. The periosteum receptor devices of investigated bones are presented by the free 
and non-free nervous terminations, and also incapsulated smaller bodies with various degrees of complexity.

Key words: autopodium bones periosteum, horned cattle, periosteum nerves, age features, Shiff coloration, density texture, 
receptors, blood network.

Становление и развитие источников иннервации и нервной сети надкостницы костей 
автоподиев у крупного рогатого скота

В работе представлены результаты исследования источников иннервации надкостницы костей грудного и тазово-
го автоподиев у крупного рогатого скота в пренатальном и постнатальном онтогенезе. Макро-микроскопическими 
методами установлено, что нервные элементы надкостницы имеют наибольшую плотность в области эпифизов, во-
круг мест прикрепления сухожилий, связок, в зонах роста костей и в участках прилегающие к суставным капсулам. 
Рецепторный аппарат надкостницы исследованных костей представлен свободными и несвободными нервными 
окончаниями, а также инкапсулированными тельцами различной степени сложности.

Ключевые слова: надкостница костей, крупный рогатый скот, нервы подкостницы, возрастные особенности, окраска 
реактивом Шиффа, плотность тканей, рецепторы, сосудистые сети.

Actualitatea temei. Extremităţile distale ale membrelor la bovine sunt expuse permanent unor procese 
traumatice şi inflamatorii, care pot fi complicate de infecţii. Din cauza bolilor acropodiilor animalele nu se pot 
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deplasa la păşune, scad în greutate, se reduce sau dispare cu totul producţia de lapte, scade apetitul sexual şi în 
mod semnificativ nivelul de reproducere. Reproducătorii masculi refuză din cauza rănilor acropodiilor pelvine 
actul montei, iar animalele de tracţiune îşi pierd capacitatea de muncă. Diminuarea productivităţii, a capacităţii 
de muncă şi tratamentul bolilor autopodiilor majorează sinecostul producţiei. Utilizarea acestor animale prin 
abataj nu este rentabilă, carnea fiind de cele mai multe ori de calitate inferioară din cauza slăbirii. Răspăndirea 
geografică vastă şi marele pagubu produse de podopatiile bovinelor au trezit interesul ştiinţific al cercetătorilor 
din multe ţări (Suedia - Anderson L., 1984; Irlanda - Arkins S., 1986; Marea Britanie - Baggot D., 1988; Aus-
tralia - McLennan M., 1988; Franţa - Rousseau I., Bochet N., 1989; Noua Zeelandă - Tranter W., 1991; Canada 
- Greenough P., Weaver A., 1997; SUA - Hernandez J., 2001, Pasul D., R. Smith, 2006; Ucraina - Borisevici B.V. 
et al, 2008; Federaţia Rusă - Lukyanovskii V.A., 1997, Spânu M.D., 2008; Kirillov A.A, 2009; România - Muste 
A., 2003; Gasca D., 2009; R. Moldova - Enciu V., 2007-2009). 

Experienţa clinică acumulată şi numeroasele studii experimentale indică o dependenţă strănsă a patogenezei 
bolilor ţesutului osos de starea periostului, ţesuturilor moi şi a sistemului nervos regional. În condiţiile de pato-
logie au de suferit elementele nervoase, afectarea cărora provoacă schimbări trofice ulterioare în oase, capsulele 
articulare şi muşchi (Pankov V., N. Dedukh, 1992; Simenach BA, 1992).

O mare contribuţie la studiul inervaţiei periostului a diferitor oase la om şi animale o au Kowalski P.A., 
1968; Pavlovski Iu.A., 1972; Hrustaliova I.V., 1970, Bibikova L.A., Ivanova T.S., 1975; Sidorova A.G., 1979, 
Enciu V.Z., 1990, 2009. Încă în anul 1925, Turner G.I, cercetînd rolul aparatului nervos al periostului în vinde-
carea fracturilor, a menţionat, că asupra procesului de inflamare a osului influenţează pragul de iritare a nervilor 
periferici şi a terminaţiunilor nervoase din regiunea fracturii. Autorul indică că pentru înţelegerea profundă a 
tabloului anatomic care apare în cazul leziunilor şi bolilor oaselor, nu este îndeajuns să ne limităm la cunoaşte-
rea trunchiurilor principale ce participă la inervarea unui sau altui os. În aceste cazuri este important de a studia 
aspectele topografice ale traiectului nervilor periferici şi a ramificaţiilor lor, deoarece acestea suferă modificări 
în primul rînd.

Deteriorarea reţelei nervoase a osului afectează negativ dezvoltarea elementelor osteogene şi încetineşte 
procesul de formare a calusului (Felix W., 1925; Koening E., 1935; Petrov V.S., 1957). Informaţii interesante 
cu privire la inervaţia periostului oaselor membrelor pelvine la câine au fost obţinute de Prisenko V.G. (1977) 
prin secţionarea măduvei spinării. Autorul a constatat că, chiar şi după 360 de zile de la operaţie, în periost sunt 
observate elementele neuronale la diferite etape ale procesului distructiv.

Studiul asupra inervaţiei periostului oaselor autopodiilor la bovine ar permite înţelegerea mecanismului tul-
burărilor trofice ale ţesutului osos şi, prin urmare, ar deschide posibilitatea elaborării unor măsuri direcţionate şi 
eficiente de prevenire şi tratament al bolilor extremităţilor distale la bovine. Cunoaşterea morfologiei aparatului 
nervos al periostului oaselor şi a ţesuturilor moi ale degetelor la bovine, vor permite identificarea anumitor 
schimbări în structura, creşterea şi dezvoltarea diverselor elemente nervoase în raport cu vârsta, condiţiile de 
întreţinere a animalelor şi de a înţelege mai profund patogeneza maladiilor din această regiune.

Obiectivele lucrării. Luînd în consideraţie actualitatea acestei probleme, atît pentru morfologi cît şi pentru 
clinicieni, am considerat că e necesar de a studia problema dată. În baza celor expuse mai sus, au fost trasate 
următoarele obiective:

1. Precizarea surselor de inervaţie a periostului oaselor autopodiilor la bovine în aspect de vârstă.
2. Studierea aparatului nervos periostal intraorganic pentru identificarea structurii sale microscopice, stabilirea 

configuraţiei arhitectonice a reţelei nervoase periostale a oaselor autopodiilor la bovine.

Material şi metode de cercetare

În calitate de material de cercetare au servit autopodiile membrelor toracice şi pelviene de bovine, prelevate 
la întreprinderea «CARMEZ» S.A. din Chişinău. Animalele proveneau de la fermele de animale şi din sectorul 
particular din Republica Moldova. Au fost folosite bovunele din rasa roşie de stepă şi rasa neagră-pestriţă, de 
diferite sexe şi vărstă, cu stări de îngrăşare bună şi satisfăcătoare, cu aspectul fizic corect şi dezvoltat, practic 
sănătoase. Condiţiile de întreţinere şi hrănire a animalelor au corespuns normelor zootehnice. Vîsta fetuşilor a 
fost determinată conform tabelului propus de Şipilov V.S. (1980), iar vîrsta animalelor – în baza documentelor de 
însoţire din fermele de la care au fost livrate. Caracteristica materialului investigat este prezentată în tabelul 1.
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Tabelul 1
Materialul şi metodele studilor morfologice ale reţelei nervoase a periostului 

oaselor autopodiilor la bovine

Vărsta animalelor
Numărul animalelor Metoda de cercetare

Total
din care Anatomică 

(disecţie fi nă) Macro-microscopică (Shiff)
Femele Masculi

Fetuşi 1 luna 2 3 4 5 6
Fetuşi 2-3 luni 5 2 3 - 6
Fetuşi 4-5 luni 5 3 2 5 5
Fetuşi 6 luni 5 3 2 3 3

Fetuşi 7-8 luni 6 3 3 4 4
Fetuşi 9 luni 5 2 3 5 3
Nou-născuţi 5 2 3 2 2

Ca obiect de cercetare a servit aparatul nervos şi vasele sanguine asociate lui ale periostului autopodiilor 
la bovine.

Studiul anatomic a fost efectuat pe calea disecţiei fine a nervilor (cu ajutorul lupei binoculare), pe preparate 
proaspete şi fixate în soluţie de formol cu concentraţia de 3-5%, care ulterior au fost spălate, timp de 24 de ore, 
în apă curgătoare. Disecţia pornea de la plexurile brahial şi lombosacrat. Pe traiectul nervilor în direcţia distală 
s-au descoperit trunchiuri şi ramuri care intrau în periost, în orificiile nutritive ale oaselor şi în capsulele articu-
lare. Secţionarea anatomică fină s-a realizat în complex cu metoda macro-microscopică elaborată de Vorobiov 
V.P. În acest caz, cu ajutorul microscopului MBS-9, s-au putut observa şi cerceta ramuri şi ramificaţii foarte fine 
emise de trunchiurile periostale.

Studiul traiectului şi ramificaţiilor nervilor şi vaselor periostale ale oaselor autopodiilor la nivel macro-mi-
croscopic a fost realizat pe preparate totale colorate cu reactivul Schiff în prescripţia Şubici M.G. şi Hodos A.B. 
(1964), prin intermediul microscopului stereoscopic binocular MBS-9.

Această metodă a permis studierea surselor de inervaţie a periostului vaselor regiunii, de a elucida zona de 
distribuţie a diferitor nervi şi relaţia lor cu vasele şi nervii ce provin din alte surse de inervaţie şi vascularizare 
şi de asemenea modul de pătrundere a nervilor în ţesutul osos.

Un studiu mai aprofundat al acestor structuri a continuat după deshidratarea şi decolorarea preparatelor în 
glicerină. Datele obţinute au fost prelucrate prin utilizarea metodelor statistice.

Rezultate şi discuţii
Prin metodele macroscopică şi macro-microscopică de secţionare, s-a constatat că modificările de vîrstă ale 

nervilor autopodiilor sînt supuse legităţilor generale de creştere absolută şi relativă a organismului. Aceste legităţi 
asigură diferenţierea şi specializarea sistemelor de integrare strictă cu necesităţile întregului organism, cu me-
canismele de compensare şi adaptare la condiţiile schimbătoare ale mediului de viaţă. Cea mai înaltă intensitate 
de creştere în lungime şi diametru a trunchiurilor nervoase s-a stabilit în prima perioadă a dezvoltării prenatale, 
cînd aceşti indicii creşteau pe parcursul unei luni de 1,5-2 ori. Cel mai înalt temp de creştere relativă şi absolută 
a magistralelor nervoase a fost stabilit de noi la fetuşii de 3-4 luni. Dinamica creşterii în lungime şi grosime ale 
trunchiurilor nervoase magistrale a fost urmărită de noi pe baza nervului median la membrul toracic (tab. 2) şi 
pe baza nervului plantar lateral al autopodiului pelvin (tab. 3).

O creştere intensă a trunchiurilor nervoase, cît şi a fetuşilor în general, s-a observat şi la fetuşii de 5 luni. În 
această perioadă nervul median în regiunea metacarpului are o lungime de 5,25 cm, iar nervul plantar lateral din 
regiunea metatarsului atinge o lungime de 5,73 cm. Cea de-a doua perioadă a dezvoltării prenatale se caracte-
rizează printr-o scădere a intensităţii de creştere a valorilor absolute şi relative.Creşterea trunchiurilor nervoase 
şi a vaselor sanguine magistrale reprezintă aproximativ 30 % lunar. Modificările de grosime ale trunchiurilor 
nervoase magistrale ale autopodiilor la bovine sînt într-o strînsă relaţie cu parametrii de lungime a lor. Creşterea 
în grosime a nervilor la fetuşii de 5 luni atinge 70% din grosimea nervilor la nou-născuţi. În perioada prenatală 
rămasă (pînă la 9 luni) creşte încă cu 30%. 
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Tabelul 2
Dinamica creşterii în lungime şi grosime a nervului median (la nivelul metacarpului) 

în perioada prenatală de dezvoltare la bovine

Vîrsta fetuşilor
(luni)

Numărul fetuşi-
lor cercetaţi

Lungimea nervului, în cm 
(М ± m)

Grosimea nervului, în mm
(M ± m)

Lungimea fătului, 
în cm (M ± m)

1 2 3 4 5
2
3

5
5

0,93 ± 0,08
1,98 ± 0,11

0,22 ± 0,06
0,42 ± 0,12

6,54 ± 0,63
13,43 ± 0,92

4
5
6
7
8
9

5
5
4
6
5
4

3,51 ± 0,18
5,25 ± 0,25
6,25 ± 0,48
8,38 ± 0,67
11,25 ± 0,75
15,32 ± 0,77

0,67 ± 0,17
1,02 ± 0,25
1,31 ± 0,29
1,82 ± 0,30
2,40 ± 0,33
3,21 ± 0,36

24,35 ± 1,11
38,23 ± 1,27
50,52 ± 1,43
60,37 ± 1,67
75,25 ± 1,89
87,57 ± 1,97

Total 39

Tabelul 3
Dinamica de creştere în lungime şi grosime a nervului plantar lateral (la nivelul metatarsului),

în perioada prenatală de dezvoltare la bovine

Vîrsta fetu-
şilor (luni)

Numărul fetuşilor 
cercetaţi

Lungimea nervului, în cm
(М ± m)

Grosimea nervului, 
în mm (M ± m)

Lungimea fătului, 
în cm (M ± m)

1 2 3 4 5
2
3
4
5
6
7
8
9

4
4
4
4
5
6
5
5

0,95 ± 0,02
2,22 ± 0,05
4,48 ± 0,04
5,73 ± 0,02
6,49 ± 0,04
12,24 ± 0,13
14,55 ± 0,08
16,42 ± 0,08

0,20 ± 0,005
0,65 ± 0,02
0,68 ± 0,02
0,81 ± 0,02
0,96 ± 0,01
1,12 ± 0,03
1,18 ± 0,02
1,23 ± 0,01

6,58 ± 0,07
14,53 ± 0,36
14,67 ± 0,45
38,75 ± 0,41
51,26 ± 0,41
61,19 ± 0,45
75,76 ± 0,47
87,91 ± 0,54

Total 37

Fig. 1. Nervii autopodiilor
Notă: A – suprafaţa palmară; B – suprafaţa plantară; 1 – n. median; 2 – n. digital palmar lateral al degetului IV; 

3 – n. digital palmar medial al degetului III; 4 – nn. axiali ai degetelor III şi IV; 5 – n. plantar medial; 
6 –n. plantar medial al degetului III; 7 – nn.axiali plantari ai degetelor III şi IV.
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Astfel, la bovine către lunile 4-5 a dezvoltării prenatale are loc procesul de formare a principalelor trunchiuri 
ce diverg din plexurile branhial şi lombosacrat. În această perioadă de dezvoltare embrionară trunchiurile respec-
tive emană o cantitate redusă de ramuri periostale, numărul lor fiind în creştere la sfîrşitul perioadei prenatale. 
Cercetările macro-microscopice au pus în evidenţă faptul că în periostul oaselor autopodiilor elementele nervoase 
vin din trunchiurile nervoase învecinate provenite din tendoane, capsule, fascii, din plexurile nervoase paravazale.
Nervii pătrund în periost independent sau acompaniaţi de vasele sanguine.

Fig. 2. Ramurile periostale ale nervilor axiali plantari ai degetelor.
Notă: 1 – ramurile terminale ale nn. în periostul falangelor II şi III ale degetului IV; 2 – ramurile 

terminale ale nn. în periostul falangelor II şi III ale degetului III.

Studiul macro-microscopic al preparatelor totale de periost colorate cu reactivul Schiff au relevat faptul 
că, pătrunzînd în periost, trunchiurile nervoase formează o reţea nervoasă bine dezvoltată. Cea mai înaltă 
densitate a reţelei nervoase s-a depistat în locul de inserţie a tendoanelor, ligamentelor, în zona de creştere a 
oaselor şi în porţiunile adiacente ale capsulelor articulere. În periostul oaselor carpiene şi tarsiene elementele 
vasculonervoase intră pe marginile de inserţie a capsulelor formînd reţele intensitatea cărora este mai evidentă 
pe faţa dorsală a acestor oase. În periostul oaselor metapodiilor masa principală a nervilor pătrunde în organ 
la nivelul epifizelor. Incluzîndu-se în periost, nervii se îndreaptă în direcţii diferite (longitudional, oblic, trans-
vers) în raport cu axul longitudional al oaselor metacarpiene şi metatarsiene. Unele elemente nervoase însoţesc 
vasele periostale constituind complexe vasculonervoase, altele sunt independente. Pe traiectul lor trunchiurile 
nervoase realizează multiple schimburi de fascicole cu trunchiuleţele învecinate, realizînd plexuri nervoase 
de diferită complexitate. Densitatea acestor plexuri creşte în direcţia epifizelor. Periostul feţelor palmare şi 
plantare ale oaselor metapodiilor prezintă reţele nervoase, care cedează după intensitate celor dispuse pe faţa 
dorsală. O parte din trunchiurile nervoase ale feţelor palmară şi plantară, împreună cu vasele sanguine, pătrund 
prin orificiile interosoase pe faţa dorsală, distribuindu-se radial în periostul epifizei proximale şi, în evantai, în 
periostul epifizei distale.

Periostul falangelor I şi II este interţesut cu aparatul ligamentar regional. În locul de inserţie al elementelor 
tendinoase şi ligamentare au fost depistate reţele neurovasculare dense formate din ramificaţii flexuase. O parte 
din ele au un traiect curbat emiţînd ramuri ascendente şi descendente sub formă de arborizaţii. Unele trunchiuri 
nervoase după divizările multiple formează ramuri, care însoţesc şi înconjoară spiralat vasele sanguine (fig. 3, 4, 5).

Numeroasele ramuri nervoase ce ajung în stratul podofilos al falangei a III-a, prezintă ramificaţii, care se 
distribuie radial, au un traiect liniar în direcţia marginii solare şi nu prezintă ramuri de conexiune. Trunchiuleţele 
mai mici acompaniate de vasele sanguine pătrund prin orificiile nutritive în interiorul osului.

Concomitent cu studiul plexelor nervoase periostale am reuşit să depistăm şi terminaţiuni nervoase capsulate 
de tipul Vater-Pacini, care de obicei sunt dispuse pe traiectul fascicolelor vasconervoase în ţesutul conjuctiv lax, 
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înconjurate de ramificaţiile vasculonervoase ale stratului adventicial al periostului. Corpusculii pot fi dispuşi 
solitar sau în grupuri.

Fig. 3. Aspecte de ramifi care a nervilor în periostul 
oaselor metatarsiene.

Notă: Viţel nou-născut: 1 – nerv; 2 – arteră; 3 – venă. 
Coloraţie cu reactivul Schiff. x 32.

Fig. 4. Ramifi caţii ale trunchiului nervos în periostul 
feţei dorsolaterale a primei falange.

Notă: Viţică nou-născută: Coloraţie cu reactivul 
Schiff. x 32.

Fig. 5. Corpusculi Vater-Pacini în stratul adventiţial al periostului. Epifi za proximală a oaselor metacarpiene. 
Notă:Viţel nou-născut. Coloraţie cu reactivul Schiff. x 32.

Concluzii
1. Principalele surse de inervaţie a oaselor autopodiului toracic la bovine sunt ramurile provenite din n. radial 

superficial, n. ulnar şi n. median: n. digital comun al degetelor III şi IV, nn. digitali ai degetului IV, nn. dorsal 
lateral, palmar lateral şi palmar medial al degetului III, n. comun digital palmar al degetelor III şi IV. Periostul 
oaselor autopodiului pelvin este inervat de nervii tibial şi fibular cu ramificaţiile lor: nn. plantari lateral şi medial, 
nn. fibulari superficial şi profund, n. subcutanat al gambei şi autopodiului.

2. Cei mai mulţi dintre nervii periostali ai oaselor autopodiilor au o origine secundară. Aceştia au fost definiţi 
ca nervi capsuloperiostali, tendonoperiostali, ligamentoperiostali, musculoperiostali şi vasculoperiostali.

3. În grosimea periostului trunchiurile nervoase directe se ramifică după tipul magistral. Nervii ce însoţesc 
vasele sanguine pot avea un traiect difuz. Orientarea traiectelor nervoase în periost depinde în mare măsură de 
direcţiile fascicolelor fibroase, vaselor sanguine şi direcţia de acţiunie a forţei musculare.
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