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În articol sunt descrise particularităţile manifestării, integrării şi realizării diverselor feluri de reacţii motorii ale orga-

nismului la diferite niveluri ale activităţii motorii şi în condiţii situaţionale la acţiunea stimulilor de diferit prag de acţiune 
(subpragali, pragali, suprapragali) în dependenţă de problema motorie prezentată, de parametrii stimulului (modalitatea, 
frecvenţa, durata acţiunii, gradul capacităţii de includere a proceselor perceptive, informaţia aferentă sau cea depozitată 
în memorie, starea funcţională a reţelelor neuronale ale centrelor nervoase subcorticale şi corticale). 

Particularitatea principală a acestui fenomen este caracterul integrativ al proceselor perceptive, care asigură nu doar 
funcţia psihică, dar şi psihosomatică. 

Cuvinte-cheie: integrare, stimul, mecanism, proces perceptiv, reacţie, nivel. 
 
SOME ASPECTS OF AFFERENT INFORMATION’ PERCEPTION PHENOMENON IN THE 
REALISATION OF VARIOUS LEVELS OF MOTORIC ACTIVITY 
The present article describes the peculiarities as related to manifestation, integration and implementation of various 

reactions of the organism on its different levels of locomotor activity and situational conditions under the influence of 
stimuli of diverse influence’ limens (under limen, limen and supralimen) depending on the assigned motor mission, 
stimuli parameters (modality, effect intensity and frequency, level of including of the perceptive capability, of the 
afferent information retained in memory, and functional status of the neuronal reticulum of the sub cortical nucleus). 

The phenomenon is characterized by its integrative character of the perceptive processes that assure the psychological 
as well as psycho-somatic functions.  

Keywords: integration, stimuli, influence, mechanism, perceptive process, reaction, level. 
 
 
Introducere 
Manifestarea şi realizarea diferitelor niveluri ale activităţii motorii în condiţiile concrete ale acţiunii facto-

rilor mediului ambiant depinde de problema abordată (în cazul materialului prezentat – motorie), de modali-
tatea, intensitatea, frecvenţa şi durata acţiunii stimulilor externi, de gradul capacităţii mecanismelor incluse 
ale proceselor perceptive, starea funcţională a structurilor nervoase, la nivelul cărora se realizează analiza, 
sinteza şi integrarea finală în zonele asociative şi proiecţionale, care asigură reglarea şi coordonarea activităţii 
locomotorii, de informaţia urgentă de la periferie şi la timp despre îndeplinirea ei. Caracterul şi gradul de 
realizare a nivelului concret al activităţii motorii sunt determinate de mecanismele percepţiei informaţiei afe-
rente, codificată în formă de semnale nervoase în formaţiunile receptoare cu decodificarea ulterioară în struc-
turile nervoase centrale corticale în rezultatul transformărilor interrelaţiilor funcţionale dintre ansamblurile 
nervoase de neuroni. Trigherul de punere în funcţiune a proceselor perceptive, iar după aceasta şi integrative, 
în baza cărora se realizează diferite niveluri ale activităţii motorii, este motivarea în îndeplinirea necesităţilor 
pentru organism. 

Un rol deosebit în acest aspect are amprenta funcţională dintre stimulul extern şi procesul perceptiv, în 
baza căreia stă mecanismul aferentaţiei, ca verigă principală a procesului perceptiv ce joacă un rol deosebit 
în organizarea aferentaţiilor la diferite niveluri ale activităţii locomotoare, iar aferentaţia – în procese fiziologice 
concrete (în cazul dat – motorii) la nivelul structurilor neuronale ale centrelor nervoase şi neuronilor lor.  

La nivelul mecanismelor percepţiei la realizarea actelor motorii au fost diferenţiate trei tipuri de procese 
principale: 1) convergenţa aferentaţiilor, ca rezultat al acţiunii stimulilor externi; 2) competenţa dintre afe-
rentaţii şi nivelul funcţional al centrului nervos, unde se începe decodificarea informaţiei (în cazul lipsei 
acesteia au loc diferite modificări, în particular, secţionarea informaţiei de prisos); 3) crearea ansamblurilor 
funcţionale ale aferentaţiilor ce rezultă din variaţii temporare spaţiale ale comunicărilor aferente, care ating 
un nivel determinat al centrelor nervoase ale sistemului central nervos [1-4]. 

Luând în calcul cele expuse, scopul cercetărilor ştiinţifice prezentate în articol a fost de a determina rolul 
mecanismelor fiziologic sanogene ale percepţiei informaţiei aferente în realizarea diferitelor niveluri ale acti-
vităţii motorii a organismului. 
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Rezultate şi discuţii 
Conform opiniei contemporane, în baza descrierii mecanismelor psihice „semnalul” prezintă deja o noţi-

une integrativă, semn de recunoaştere a grupurilor complexului de excitanţi. În semnal este concentrată toată 
experienţa precedentă ce se păstrează în memorie şi asociaţia cu acest stimul şi include în sine semnalizarea 
despre evenimentele ulterioare posibile. 

I.P. Pavlov determină semnalul ca excitant ce dispune de un sens anumit într-un sistem de diferiţi stimuli 
şi care reflectă ceva nou, un fenomen complet necunoscut, după care va urma reacţia de orientare, iar mai 
apoi şi cea finală, în cazul locomoţiei – întreprinderea actului motoriu [8]. 

Evaluarea semnalelor (atât la nivelul subcortical, cât şi cortical) se bazează pe două tipuri de informaţie 
despre stimul: a) parametrii fizici ai stimulului – frecvenţa, intensitatea, durata şi modalitatea lui; b) informa-
ţia de semnalizare, adică importanţa biologică. În acest caz, factorul perceptiv al acceptării este asigurat de 
mecanisme cerebrale complicate, în care rolul principal îl au două procese [4, 6]: 1) pătrunderea în cortex a 
impulsaţiei din sectoarele subcorticale ale creierului, în primul rând din centrele hipotalamo-limbice ale 
emoţiilor şi motivaţiilor ce indică necesităţile organismului în manifestarea reacţiilor concrete în situaţii de 
influenţă a stimulilor, de parametrii lor; 2) interacţiunea intracorticală în reţelele de neuroni, care se includ în 
dependenţă de volumul de informaţie recepţionată. Conform datelor din literatură, ambii aceşti factori sunt 
acceptaţi experimental prin geneza undelor târzii ale potenţialurilor evocate, înregistrate la nivelurile indicate 
a priori, asigură percepţia criteriului acceptării şi, în principiu, se dezvoltă în intervale de la 100 până la 300 ms 
după excitaţia periferică, iar la stimulii mai intensivi – de la 200 până la 300 ms [5]. Particularitatea esenţială 
a sintezei informaţiei totale despre stimul a celei prezente şi a celei ce se păstrează în memorie exprimă ca-
racterul integrativ al proceselor psihofiziologice şi asigură funcţia psihică în centrele nervoase cerebrale. 

Mecanismele fiziologice sanogene ce stau la baza percepţiei, de nivelul căreia depinde în mare măsură şi 
realizarea actului final locomotor (precum şi a altora în alte sisteme senzoriale) se divid în trei etape [4]. Vom 
analiza aceste etape prin prisma neurologiei.  

1. Etapa senzorială, adică compararea parametrilor stimulului ce acţionează în momentul dat, în particular 
ai modalităţii, intensităţii, duratei şi frecvenţei (sinteza primară). 

Înaintea acestei etape, în dependenţă de pragul acţiunii stimulului la nivelul membranelor celulare, au loc 
procese electrice de depolarizare a membranei receptorului → generarea potenţialului receptiv (transformarea 
energiei stimulului în energie electrică, adică codificarea informaţiei stimulului) → generarea potenţialului 
de acţiune → secţionarea informaţiei de prisos. Analizând rezultatele obţinute privind influenţa stimulilor de 
diferită intensitate, e de aşteptat şi un diapazon mai larg de reacţii contractorii ce se dezvoltă la informaţia 
eferentă finală de la sistemele corticale proiecţionale. De situaţia în ambianţă, de intensitatea stimulilor de-
pinde şi nivelul reacţiei locomotorii de răspuns (nivelul locomoţiei). De exemplu, stimulul slab va implica  
în stare de excitaţie un număr mai mic de fibre ale nervului motoriu în comparaţie cu un stimul mediu sau 
puternic, care vor provoca alte reacţii motorii (alte niveluri ale locomoţiei). Doar fiecare fibru nervos în 
muşchii mari implicaţi în reacţiile motorii se ramifică şi inervează până la 100 şi mai multe celule.  

Deoarece în funcţia muşchilor mari este implicat un număr mare de unităţi structural-funcţionale motorii, 
contracţia maximală la acţiunea excitaţiei unitare trebuie să fie de sute de ori mai puternică decât cea medie 
şi minimală. Aşadar, se admite că o excitaţie mai puternică va include sau va activa un număr mai mare de 
unităţi motorii şi, ca rezultat, nivelul locomoţiei se va majora esenţial (în aşa mod se va comporta şi efectul 
sumării activităţii multor unităţi motorii). Din contra, în muşchii scheletici medii şi mici, numărul de celule 
musculare, comparativ cu muşchii mari, este mai mic, iar contracţia lor maximală la acţiunea stimulului de o 
intensitate şi frecvenţă medie sau mică va necesita un volum de informaţie aferentă mai redusă conform 
pragului de acţiune a excitaţiilor, iar reacţiile motorii şi nivelul locomoţiei va fi de o capacitate mai mică în 
dependenţă de parametrii stimulului (de exemplu, nivelul mediu sau suficient în dependenţă de starea situa-
ţională). 

2. Etapa sintezei informaţiei totale despre stimul, atât a celei prezente, cât şi a celei ce se păstrează în 
memorie despre acţiunea acestui stimul într-o perioadă precedentă. Acest proces va avea un rol important la 
etapa următoare a percepţiei – soluţionării perceptive.  

Astfel, compararea informaţiei senzoriale şi nesenzoriale despre stimul este asigurată de mecanismul exci-
taţiei universale în reţelele neuronale din centrele subcorticale ale emoţiilor şi motivaţiilor, determinate de 
necesitatea organismului în realizarea necesităţilor lui – talamo-corticale, hipocampale şi limbico-reticulare, 
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inclusiv zonele asociative. Această excitaţie poartă informaţia despre importanţa stimulului dat din mediul 
ambiant, adică concordanţa lui faţă de activitatea determinată a organismului în momentul concret şi infor-
maţia despre însuşirile lui, obţinute în trecut şi cu ajutorul altor analizatori. Sinteza informaţiei totale şi stă la 
baza structurii imaginii subiective despre el. 

3. Etapa acceptării (soluţionării) perceptive. Se realizează la nivelul reţelelor neuronale ale zonelor aso-
ciative şi proiecţionale, în cazul nostru – la nivelul cortexului senzoriomotoriu în rezultatul proceselor de 
integrare finală a informaţiei totale despre stimul şi de acceptare perceptivă. Acceptarea perceptivă finală şi 
va determina volumul şi viteza informaţiei eferente spre centrele segmentare privind reglarea nivelului de 
locomoţie. 

Menţionăm că particularitatea esenţială a acestor mecanisme este caracterul integrativ al proceselor 
senzorial-perceptive ce asigură nu doar funcţia psihică, dar şi psihicosomatică. 

În mod complet şi diferenţiat această corelaţie funcţională dintre parametrii stimulilor, volumul şi capaci-
tatea fluxului de informaţie aferentă şi eferentă şi posibilitatea ei de a se reflecta în procesul perceptiv, iar la 
final şi în nivelurile de locomoţie ale organismului în ambianţa concretă de acţiune a stimulilor este demon-
strată desfăşurat în tabel. 

Tabel 

Corelaţia dintre parametrii stimulilor, capacitatea fluxului de informaţie aferentă şi eferentă,  
procesul perceptiv şi nivelurile de locomoţie ale organismului 

în ambianţa concretă 
 

Parametrii fluxului 
de la formaţiuni 

aferente 

Nivelul 
procesului 
perceptiv 

Parametrii fluxului 
de informaţie 

eferentă 

Parametrul 
cantitativ  
şi viteza 

locomoţiei 

Nivelul de 
locomoţie 

Felurile de reacţii 
motorii ale 

organismului la 
factorul concret 

1. Capacitatea fluxu-
lui de informaţie 
aferentă practic mi-
nimală, intervalul de 
dezvoltare a procesu-
lui perceptiv <100 ms, 
numărul de fibre 
nervoase aferente şi 
sinapse minimal 

Nivelul 
procesului 
perceptiv 
deficient 

Capacitatea fluxului 
de informaţie 
eferentă în formă de 
„comandă” ce se 
dezvoltă într-un 
număr mic de celule 
Beţ în reţelele 
nervoase, durata 
integrării minimală 

Maximal 
limitate sau 
lipsesc complet

Nivelul de 
locomoţie 
minimal 

Reacţiile motorii 
au un caracter 
local: întoarcerea 
trunchiului, reacţii 
limitate ale 
mâinilor, trecerea 
de la poziţia 
culcată la cea pe 
şezute etc. 

2. Capacitatea fluxu-
lui de informaţie 
aferentă minimală, 
intervalul de dezvol-
tare a procesului per-
ceptiv 100-150 ms, 
numărul de fibre 
nervoase aferente şi 
sinapse relativ mic 

Nivelul 
procesului 
perceptiv 
suficient 

Capacitatea fluxului 
de informaţie efe-
rentă de „comandă” 
ce se dezvoltă într-un
număr comparativ 
mic de celule Beţ în 
reţelele neuronale, 
durata integrării 
relativ minimală 

Mai puţin de 
4000 paşi în zi 
(şi mai mic), 
v=2 km/oră 

Nivelul de 
locomoţie 
scăzut (jos) 

Reacţiile motorii: 
târârea pe supra-
faţa placentei şi 
uterului, întorsă-
turi de corp, 
mişcări limitate 
ale membrelor, 
păşirea, fuga în 
temp lent etc. 

3. Capacitatea fluxu-
lui de informaţie afe-
rentă medie, inter-
valul de dezvoltare a 
procesului perceptiv 
150-200 ms, numă-
rul de fibre nervoase 
şi sinapse sanogen 
optimal (mediu) 

Nivelul pro-
cesului per-
ceptiv sano-
gen optimal, 
corespunde 
cerinţelor 
organismu-
lui 

Capacitatea fluxului 
de informaţie efe-
rentă de „comandă” 
ce se dezvoltă  
într-un număr opti-
mal de celule Beţ în 
reţelele neuronale, 
durata integrării 
sanogen  
optimală 

Pentru persoane 
normal antre-
nate – 90-110 paşi/
min, pentru 
antrenate slab – 
70-90 paşi/min=
4000-7000 paşi/ 
zi, v=4-5 km/oră
şi 2,5-4 km/oră 

Nivelul de 
locomoţie 
sanogen 
optimal 
(de mena-
jare) 

Reacţiile motorii: 
în limite sanogene 
ale mersului, aler-
gatului, întoarcerii 
de corp nepronun-
ţate, mişcările 
membrelor în 
limite sanogene 
etc. 
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4. Capacitatea 
fluxului de infor-
maţie aferentă înaltă, 
intervalul de dezvol-
tare a procesului per-
ceptiv 200-300 ms, 
numărul de fibre 
nervoase şi sinapse 
mare 

Nivelul 
procesului 
perceptiv 
distins 

Capacitatea fluxului 
de informaţie 
eferentă de 
„comandă” ce se 
dezvoltă într-un 
număr mare de 
celule Beţ în  
reţelele neuronale  

La persoanele 
antrenate 
tempul 
locomoţiei – 
110-140 paşi/ 
min=în medie 
10000 paşi/zi 

Nivelul de 
locomoţie 
înalt 

Aceleaşi feluri de 
reacţii motorii, 
mai frecvent 
urgente, parametrii 
locomoţiei în 
valori mai mari 

5. Capacitatea 
fluxului de infor-
maţie aferentă maxi-
mală, intervalul de 
dezvoltare a pro-
cesului perceptiv 
300 şi mai multe ms, 
numărul de fibre 
nervoase şi sinapse 
implicate maximal 

Nivelul 
procesului 
perceptiv 
extrem 

Capacitatea fluxului 
de informaţie 
eferentă de 
„comandă” ce se 
dezvoltă într-un 
număr maximal de 
celule Beţ în reţelele 
neuronale  

Mai mult de 
10000 paşi/zi, 
v=7-8 km/oră, 
câteodată şi  
mai mare 

Nivelul de 
locomoţie 
maximal 

Aceleaşi feluri de 
reacţii motorii, ce 
necesită eforturi 
maximale şi acti-
vitate suprainten-
sivă a aparatului 
locomotor, para-
metrii mişcărilor 
de valori maxi-
male în situaţiile 
excepţionale şi 
stresogene 

 

Notă: valorile numerice ale intervalului de dezvoltare a procesului perceptiv sunt preluate din [5]. 
 
Aşadar, analiza caracteristicilor fiziologice şi psihologice ale proceselor senzitiv-perceptive a permis de a 

le distribui în trei etape, înaintea cărora au loc etape de acţiune a stimulului asupra aparatului receptor, de 
procese electrice la nivelul membranelor aparatului receptor: 1) analiza caracteristicilor fizice ale stimulului; 
2) sinteza informaţiei senzoriale şi nesenzoriale despre stimul; 3) identificarea stimulului şi acceptarea per-
ceptivă. Durata fiecărei etape, conform datelor din literatura de specialitate, este de aproximativ 100 ms. 

Nivelurile de locomoţie şi diversele variaţii de reacţii şi acte locomotorii, ale căror caracteristici sunt de-
scrise în [7,9] şi reflectate în tabel, depind de nivelul procesului perceptiv şi de capacitatea fluviului de infor-
maţie aferentă ce se formează la codificarea parametrilor stimulului în celulele aparatului receptiv, de numă-
rul de fibre nervoase aferente şi sinapse implicate în procesul perceptiv. Conform volumului de informaţie 
implicat, au fost diferenţiate cinci niveluri ale proceselor perceptive: deficient, suficient, optimal (de mena-
jare), distins şi extrem, care în rezultatul proceselor de sinteză şi integrare în structurile subcorticale, corti-
cale asociative şi proiecţionale vor asigura reacţiile motorii ale celor cinci niveluri de locomoţie în depen-
denţă de volumul de informaţie eferentă ce s-a format în reţelele neuronale în celulele Beţ: minimal, scăzut, 
optimal (de menajare), înalt şi maximal. 

Comentând datele obţinute, menţionăm că, conform opiniei academicianului T.Furdui şi al. [10,11], la 
diferite etape ale ontogenezei nivelul de locomoţie de menajare se foloseşte pentru rezolvarea diferitelor 
probleme de menţinere şi ameliorare dirijată a sănătăţii organismului. La etapele timpurii ale ontogenezei el 
se utilizează ca factor principal de accelerare a motorizării morfofuncţionale a organelor şi sistemelor func-
ţionale, în perioada stabilizării activităţii structural-funcţionale – ca factor determinant al menţinerii echili-
brate a structurii şi funcţiilor lor şi, în sfârşit, în perioada apariţiei fenomenului diminuării şi degradării struc-
turii şi funcţiilor lor el se exprimă ca factor de preîntâmpinare a termenului apariţiei acestor procese. Conco-
mitent, aceste fenomene se vor observa şi în ontogeneza procesului de percepţie a informaţiei aferente despre 
acţiunea factorilor ambianţi. 

În cazurile creării şi aflării subiectului în situaţii complicate, în timpul cărora asupra aparatelor receptoare 
ale diferitelor sisteme senzoriale pot influenţa unul, doi sau un complex de factori stresogeni de diferit grad 
de intensitate, frecvenţă şi modalitate (posibil şi extremali), volumul şi viteza pătrunderii informaţiei aferente 
în centrele nervoase ale structurilor, la nivelul cărora are loc percepţia ei, după sectarea informaţiei suplimen-
tare de prisos şi eliberarea din memorie a informaţiei în urma trăirilor unor aşa situaţii apare necesitatea şi 
motivaţiile pentru formarea reacţiilor urgente de răspuns ale organismului. Posibil, în aşa cazuri, numărul 
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sistemelor neuronale incluse în prelucrarea informaţiei brusc se măreşte cu realizarea proceselor de sinteză şi 
integrare în zonele subcorticale şi corticale asociative. Informaţia integrală se transmite de la aceste structuri 
la zonele corticale proiecţionale (în cazul analizat – la zona corticală senzoriomotorie, la celulele gigantopi-
ramidale Beţ) şi prin fibrele nervoase ale tractului piramidal la centrele segmentare ce reglează activitatea 
sistemului muşchilor scheletici. Organismul, prin răspuns concret, va realiza reacţii motorii corespunzătoare 
(acte locomotorii) pentru a ieşi din situaţia complicată (astfel, nivelul de locomoţie devine înalt sau maximal 
conform situaţiei excepţionale create). Natural, informaţia şi realizarea reacţiilor de protecţie ale organismu-
lui în condiţiile stresogene create se transmit în sistemul nervos central ce va comunica despre îndeplinirea ei. 

Nivelul înalt al activităţii motorii în cazul situaţiei descrise a priori la folosirea reglementară periodică 
poate fi folosit la obţinerea rezultatelor sportive de performanţă, la realizarea lucrărilor deosebite care cer 
reacţii locomotorii urgente şi intensive (aici aferentaţia poate fi corectată până sau după ele prin diferite me-
tode de ameliorare), la lucrări în situaţii catastrofale naturale ce sunt însoţite de o informaţie voluminoasă 
aferentă şi cer reacţii urgente de protecţie pentru preîntâmpinarea pericolului asupra sănătăţii la acţiunea 
factorilor destructivi [9]. 

Aşadar, din datele prezentate reiese că la rezolvarea problemelor de menţinere şi ameliorare dirijată a 
sănătăţii organismului, locomoţiei în situaţii de răspundere deosebită, agravate de stres, un rol important are 
volumul şi viteza transmiterii informaţiei aferente în centrele nervoase subcorticale şi corticale, la nivelul 
cărora se realizează procese perceptive complicate ce influenţează reacţiile de răspuns ale organismului la 
acţiunea factorilor periferici stresogeni sau extremali. Particularitatea principală a acestui fenomen este ca-
racterul integrativ al proceselor senzorial-perceptive. Supraîncărcarea sistemului nervos cu informaţie volu-
minoasă (mai ales, de caracter negativ) poate provoca atât disfuncţii psihice (depresii, neuroze), cât şi com-
portamentale (supraoboseală), iar o acţiune prolongă a ei – disconforturi nocive (corespunzător fobii, galuci-
naţii, istovirea forţelor energetice), reflectându-se negativ asupra sănătăţii psihice şi somatice. 
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