
Curs VII 

Sistemele senzoriale II 



IV. Analizatorul vizual 



Stimulii vizuali – radiaţia electromagnetică 





Celulă cu bastonaş Celulă cu con 

Fotoreceptorii retinieni 



Structura fotoreceptorilor 



Diferenţe locale în structura retinei 



Traducerea 

stimulilor vizuali 

-la întuneric membrana 

fotoreceptorilor este 

depolarizată datorită 

curentului de întuneric (influx 

de Na+ şi Ca2+) 

-iluminarea duce la oprirea 

curentului de întuneric şi la 

hiperpolarizarea fotoreceptorilor 



-rodopsina este formată dintr-o parte proteică (opsina) și o parte prostetică (retinalul) 

 

- iluminarea induce fotoizomerizarea retinalului de la 11-cis la all trans – ceea ce duce la 

apariția unei transformări conformaționale a întregii molecule de rodopsină – activarea 

acesteia (starea metarodopsina II) 

Traducerea stimulilor vizuali 





 - iluminare  activarea rodopsinei (metarodopsina II)  activarea transducinei (proteina 

G)  activarea fosfodiesterazei (PDE)  hidroliza GMPc la GMP  scăderea 

concentrației de GMPc  închiderea canalelor cationice sensibile la nucleotide ciclice  

hiperpolarizare  scăderea cantității de neuromediator (glutamat) eliberat la sinapsele cu 

celulele bipolare 

Traducerea stimulilor vizuali 



Vederea colorată – trei tipuri de 

fotoreceptori cu con – trei fotopigmenţi 



Procesarea imaginii la nivelul retinei 



Câmpurile receptoare ale celulelor ganglionare 











Căile centrale ale analizatorului vizual 







LGN – lateral geniculate nucleus 

(talamus) 

SCN – suprachiasmatic nucleus 

(hipotalamus) 

SC - superior colliculus 

(mezencefal) 

Pretectum (mezencefal) 



Nucleii geniculaţi laterali - Talamus 





Coloane de dominanţă oculară 



Cortexul vizual primar 



Procesarea vizuala secundara – output-ul V1 



Sinestezia “numere – culori” 



V. Analizatorul somatic 



Analizatorul somatic 
-receptorii sunt distribuiţi pe toată suprafaţa corpului şi la nivelul organelor interne 

-receptionează informaţii legate de stimuli tactili, termici, dureroşi (nocicepţie) precum şi de 

poziţia corpului (propriocepţie) 





Mecanoreceptori tactili 



Tipuri de mecano-receptori cutanaţi 



Clasificarea neuronilor somato-senzitivi în 

funcţie de tipul de axon 



Mecanismul durerii reflectate 



Mecanismul durerii reflectate 





Sensibilizarea nociceptorilor primari în stări inflamatorii 

-imunocite (mastocite, macrofage) și alte celule rezidente (celule Schwann, plachete sangvine, 

etc…) eliberează o serie de mediatori inflamatori (PGE2, histamină, NGF, etc…) care 

interacționează cu receptorii lor din membrana nociceptorilor 













Sistemul serotonergic descendent de inhibare a semnalizarii durerii 


