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Cuvânt introductiv
Creierul conţine miliarde de celule şi un număr infinit de posibile
conexiuni între neuronii individuali, permiţând schimbul de informaţii
complexe. Paleta uimitoare de conexiuni determină activitatea creierului.
Înţelegerea acestei reţele de neuroni reprezintă ţinta principală a
neuropsihologiei.
Revoluţia neuroştiinţelor a apărut atunci când oamenii de ştiinţă au
conştientizat că singura speranţă de a înţelege funcţionalitatea creierului
este abordarea interdisciplinară, o combinaţie a abordărilor tradiţionale
care să conducă la o nouă sinteză/ perspectivă.
Înţelegerea modului de funcţionare al creierului a trecut de la o
tratare reducţionistă, în care s-au analizat experimental diverse aspecte
particulare ale structurii şi funcţionalităţii creierului la abordări
interdisciplinare sau transdisciplinare. Unităţile de studiu sau nivele de
analiză în neuroştiinţe în ordinea complexităţii sunt: neuroştiinţa
moleculară, neuroştiinţa celulară, neuroştiinţa sistemelor, neuroştiinţa
comportamentului, neuroştiinţele cognitive.
Neuropsihologia reprezintă studiul felului în care proprietăţile
creierului permit desfăşurarea comportamentului. Ea studiază relaţiile
dintre funcţiile creierului şi comportament şi în special schimbările de
gândire şi comportament care relaţionează cu integritatea structurală sau
cognitivă a creierului. Astfel, neuropsihologia este o modalitate de a studia
creierul examinând comportamentul pe care îl produce.
Neuropsihologia s-a dezvoltat uimitor în anii 1970 şi 1990, fiind
subspecialitatea psihologiei cu cea mai rapidă creştere. Neuropsihologii
conduc studii ale relaţiilor creier-comportament şi sunt implicaţi în crearea
şi dezvoltarea unor tehnologii prin care să participe la tratamentul bolilor
creierului. Ei sunt implicaţi în ameliorarea vieţii pacienţilor, activând nu
numai în unităţi medicale, ci şi în universităţi, instituţii de cercetare,
corecţie, în forţele armate şi în practica privată.
Lucrarea de faţă are ca obiectiv principal să promoveze noi achiziţii
din domeniul neuroştiinţelor. Studiile din cadrul acestui volum acoperă
problematici de interes actual. Toate capitolele scot în evidenţă perspective
moderne, teoretice sau aplicative, combinând aspectele conceptuale cu cele
practice. Lucrarea reuşeşte să aducă împreună contribuţiile unor cadre

10

Neuropsihologie - Creier şi funcţionalitate

didactice universitare, cercetători ştiinţifici şi practicieni din instituţii
prestigioase ale practicii clinice din ţara noastră.
Cititorii, studenţi, practicieni, au ocazia de a-şi lărgi câmpul
cunoaşterii şi de a utiliza structurile informaţionale în realizarea unor
proiecte academice şi, mai ales, a unor proiecte destinate ameliorării vieţii
clienţilor.

CAPITOLUL 1

PRINCIPIILE GENERALE ALE ORGANIZĂRII
STRUCTURALE ŞI FUNCŢIONALE
A CREIERULUI UMAN
Mihai Golu
Modul de organizare structural-funcţională a creierului are la bază un
ansamblu de principii, fiecare din ele reflectând o anumită latură, o anumită
legitate. Dezvăluirea şi analiza conţinutului acestor principii, precum şi
relevarea semnificaţiilor metodologice ne oferă o platformă mai solidă
pentru explicarea multiplelor aspecte şi implicaţii ale problemei raportului
psihic-creier.
Asemenea principii trebuie, după opinia noastră, să constituie
paradigmacentrală a neuroştiinţelor contemporane, întrucât ele asigură, pe
de o parte, unitatea şi coerenţa logică a lor, iar pe de altă parte, ele permit
prevenirea sau cel puţin atenuarea tendinţelor reducţioniste şi unilateralabsolutizante care se fac încă puternic resimţite.
În cele ce urmează vom prezenta şi analiza câtorva din aceste principii
care, pe de o parte, sunt validate de datele cercetătorilor concrete, iar, pe de
altă parte au o valoare metodologică generală, ce nu poate fi ignorată nici în
analiza-interpretarea faptelor clinică experimentale particulare, nici în
demersul de elaborare a modelelor teoretice explicate ale creierului.
1. Principiul neuronului dezvăluie esenţa modului de organizare
structurală internă a creierului. La baza lui se află îndelungate cercetări
anatomo-histologice, care au culminat cu descoperirile lui Ramon y Cajal
(1911) continuate şi îmbogăţite ulterior de alţi mari neurologi (Marinescu,
Scherrigton, Hess, Ecunomo ş.a.). Potrivit acestui principiu, creierul, din
punct de vedere structural, este un sistem cu organizare de tip discret
(discontinuu) constând din „elemente” în sine distincte, denumite neuroni.
În lumina cercetărilor contemporane de teoria organizării, structura discretă
nu este rezultatul unei simple întâmplări, ci al unei necesităţi obiective, de
optimizare a proceselor de adaptare a organismelor de mediu. În planul
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sistemului nervos, structura de tip discret era singura de natură să asigure
premisele necesare desfăşurării eficiente a proceselor informaţionale
implicate în reglarea comportamentului. Numai în cadrul ei devin posibile
diferenţierea şi specializarea funcţională, elaborarea unui sistem complex şi
suplu de conexiuni interne, constituirea raporturilor de coordonare şi
subordonare ierarhică, creşterea capacităţii combinatorice şi integrative a
creierului în ansamblu.
Totodată, organizarea discretă conferă creierului o rezistenţă sporită la
perturbaţii, îi amplifică proprietatea compensării funcţionale în cazul
eventualelor tulburări şi leziuni. Graţie ei, creierul dobândeşte nu doar
arbitrul stabilităţii, ci şi pe cel al ultrastabilităţii. Aceasta înseamnă că
funcţionarea sa de ansamblu se poate menţine în limitele unui echilibru
satisfăcător, în ciuda faptului că unele din elementele sale componente sunt
supuse dereglării sau degradării. Într-adevăr, deşi de la o anumită vârstă
încolo, ies zilnic din uz mii de neuroni, activitatea generală a creierului
continuă să se menţină la nivel normal. Acest lucru este posibil, datorită
complexităţii structurii interne discrete a creierului. Potrivit unei legi
enunţate de matematicianul von Neumann, într-un sistem informaţional
complex, cum este creierul uman, cu cât este mai mare numărul elementelor
structurale şi al operaţiilor secvenţiale implicate în realizarea unui proces
(activităţi), cu atât devin mai mici ponderea şi semnificaţia fiecăruia luate
separat în determinarea „spartei” procesului respectiv. Erorile şi deficitele
legate de funcţionarea unor neuroni individuali oarecare pot fi cu uşurinţă
corectate şi compensate de restul masei neuronale, fără a se periclita
răspunsul comportamental final.
2. Principiul centralizării exprimă o tendinţă legică fundamentală a
evoluţiei filogenetice a sistemului nervos, şi anume aceea de convergenţă
reciprocă şi de grupare a neuronilor în ansambluri relativ compacte,
denumite centri nervoşi. La om, această tendinţă a atins punctul său
culminant: organizarea creierului uman se subordonează integral principiul
centralizării, ea fiind, în ultimă instanţă, un „ansamblu de centri aflaţi în
interacţiune”. Din punct de vedere metodologic, principiul centralizării
impune cerinţa ca activitatea creierului să fie abordată nu numai prin
raportarea la stările şi funcţionarea ansamblurilor neuronale sau centrilor
nervoşi, c la interacţiunea lor. Un centru, după cum indică numele, cuprinde
un număr mare de neuroni, grupaţi după criterii anatomostructurale (formă,
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mărime) şi funcţionale. El dobândeşte astfel o anumită individualitate şi
autonomie. În cadrul unui centru nervos se realizează un set complet de
operaţii de prelucrare – integrare a informaţiei, care se includ apoi ca verigi
componente ale unei anumite funcţii sau act psihocomportamental. Aşa s-au
constituit, de pildă, în cursul evoluţiei filogenetice, centrii respiraţiei şi
circulaţiei situaţi în bulbul rahidian, centrii sintezei senzoriale, situaţi în
zonele de proiecţie ale scoarţei cerebrale, centrii sintezei eferente pentru
mişcările coluntare, situaţi în zonele posterioare ale lobului frontal etc.
Centrul nervos posedă atributele unui sistem. Deşi presupune existenţa
unui număr mare de neuroni, logica funcţionării lui este ireductibilă la
logica de funcţionare a neuronilor componenţi. De asemenea, activitatea pe
care o performează el nu este o simplă sau înlănţuire a transformărilor
individuale la nivelul fiecărui neuron.
În principiu, orice centru nervos îndeplineşte două tipuri de funcţii: a)
de transmisie – conducere şi b) de integrare – comandă. Primul tip de referă
la ansamblul operaţiilor de codificare – recodificare a informaţiei şi de
transfer al ei de la centrul nervos dat la un alt centru. În cadrul sistemului
nervos, orice centru particular ocupă concomitent o dublă poziţie: de
receptor, primind de la alţi centri a unor mesaje şi influenţe, care-i modifică
starea iniţială, şi de emiţător, expediind sistematic influenţele sale specifice
celorlalţi centri. Din punct de vedere adaptiv, importanţa principiului
centralizării rezidă în crearea la nivelul creierului, a unei diviziuni şi
diversificări funcţionale, de natură să permită acoperirea unei game cât mai
întinse de solicitări ale mediului extern şi elaborarea promptă a reacţiilor de
răspuns. În cursul analizei nu trebuie însă să uităm că, oricât de pregnant ar
fi delimitat şi individual un centru nervos, autonomia lui funcţională nu este
niciodată absolută, ci mai relativă, obligatoriu activitatea sa fiind supusă
unei integrări sistemice supraordonate. De altfel, principiul centralizării
acţionează şi în sensul adaptării şi sincronizării reciproce a stării şi
funcţionării centrilor nervoşi individuali, în concordanţă cu unitatea şi
echilibrul general al organismului.
3. Principiul cefalizării este legat de concordanţa dintre planul general
de organizare a sistemului organismului şi cel de organizare a sistemului
nervos. Astfel, delimitarea în planul de organizare a organismului a
segmentului anterior cefalic, şi posterior, caudal, şi a simetriei bilaterale

14

Neuropsihologie - Creier şi funcţionalitate

stânga-dreapta a impus şi sistemului nervos o matrice similară de
dezvoltare.
Întrucât segmentul anterior, cefalic, al organismului va evolua cu
precădere pe linia îndeplinirii funcţiilor de explorare – investigare şi
orientare în raport cu influenţele mediului ambiant, ganglionii şi centrii
nervoşi situaţi în segmentul cefalic vor suferi cele mai importante
transformări evolutive, subordonând din punct de vedere funcţional pe cei
situaţi în regiunea caudală. Procesul cefalizării, începând încă la
nevertebrate (viermii inelari, insecte) va lua o amploare deosebită la
vertebrate. Şi cu cât o clasă de animale vertebrate se situează mai sus pe
scara evoluţiei filogenetice, cu atât principiul cefalizării va fi exprimat mai
accentuat în organizarea şi funcţionarea sistemului. La om, acest principiu
se manifestă la cota lui cea mai înaltă atât în plan anatomostructural, cât şi
funcţional, În plan anatomostructural, porţiunea cea mai complexă, cea mia
diversificată este tocmai porţiunea din cavitatea craniană – encefalul; în plan
funcţional, integrările de tip superior, care stau la baza fenomenelor şi
proceselor psihice, sunt, de asemenea, realizate de către formaţiunile
neuronale din segmentul cefalic al SNC. Formaţiunea cea mai nouă din
punct de vedere filogenetic şi cu organizarea cea mai complexă – scoarţa
cerebrală – a apărut prin evoluţia segmentului cefalic. Astfel, cefalizarea
exprimă nu numai un plan de organizare spaţială a SNC, ci şi o tendinţă
legică de evoluţie filogenetică şi ontogenetică a lui.
4. Principiul corticalizării arată că formaţiunea cea mai nouă din
punct de vedere filogenetic – scoarţa cerebrală -, pe măsură ce se va
dezvolta şi-şi va perfecţiona organizarea structurală internă, va tinde să
devină mecanismul suprem de comandă şi control, subordonând
funcţionarea şi activitatea tuturor celorlalte formaţiuni. La om, corticalizarea
funcţiilor reflexe este cvasitotală. Nu există practic act reflex, fie el somatic
sau vegetativ, care să nu fie reprezentat şi la nivelul scoarţei cerebrale. Prin
căile sale descendente, cortifugale scoarţa exercită influenţe reglatorii
asupra tuturor centrilor nervoşi dispuşi de-a lungul nevraxului.
Pe de altă parte, principiul corticalizării arată că progresul cel mai
puternic în sfera psihicului se leagă de evoluţia scoarţei cerebrale. În
filo-geneză se constată un paralelism semnificativ între creşterea
complexităţii structural-funcţionale a acestei formaţiuni şi a gradului de
complexitate a comportamentului. Aşadar, în studiul raportului dintre psihic

Principiile generale ale organizării structurale şi funcţionale
a creierului uman

15

şi creier, accentul se cere a fi pus pe rolul integrativ al scoarţei cerebrale.
Această exigenţă metodologică nu este câtuşi de puţin superfluă, deoarece
se manifestă încă destul de activ tendinţa de a localiza mecanismele
conştiinţei la nivelul structurilor subcorticale (vezi, de pildă, teoria
sistemului activator ascendent al formaţiunii reticulate, elaborata de
Magoun, Moruzzi şi Jasper ş.a. sau aşa-numitul “sistem centroencefalic” al
lui Penfield).
5. Principiul diferenţierii şi specializării postulează că creierul nu
trebuie interpretat ca o masă omogenă, sub raport structural, şi
echipotenţială, sub raport funcţional. Dimpotrivă, în cursul evoluţiei
filogenetice s-a impus şi s-a afirmat ca o legitate obiectivă diferenţierea
structurală şi specializarea funcţională a elementelor componente. Aceasta
reclamă ca de la simpla afirmaţie că psihicul este o funcţie a creierului să
trecem la dezvăluirea acelor mecanisme specifice care stau la baza realizării
unui proces psihic particular sau a altuia, a unui act comportamental sau a
altuia. Fireşte, gradul de specializare a diferitelor structuri neuronale este
diferit. Dacă unele au o specializare predeterminată, constituită în cursul
evoluţiei filogenetice, altele dobândesc aceasta în ontogeneză, în cadrul
interacţiunii individului cu lumea externă. În raport cu funcţiile şi procesele
psihice, chiar şi structurile cu specializare determinată filogenetic trebuie să
parcurgă un anumit stadiu de exersare. De aceea, în abordarea raportului
general dintre psihic şi creier, punctul de vedere evoluţionist-genetic se
impune cu necesitate. Ideea călăuzitoare trebuie să fie aceea că funcţia
psihică se constituie concomitent cu mecanismul său neuronal specifici: pe
măsură ce creşte complexitatea unei funcţii, ex. percepţie, gândire etc.,
creşte şi complexitatea mecanismelor sale neuronale.
6. Principiul ierarhizării şi integrării sistemice exprimă legitatea
complementară celei a diferenţierii şi specializării în organizarea funcţională
a creierului. Astfel, dacă diferenţierea şi specializarea au acţionat în direcţia
delimitării, individualizării şi autonomizării structurilor şi formaţiunilor
neuronale, ierarhizarea şi integrarea sistemică au acţionat în direcţia
stabilirii de legături şi interacţiuni între ele. Pe lângă funcţionalitatea
specific locală pe care o îndeplineşte, fiecare structură neuronală particulară
se inserează într-o funcţionalitate sistemică globală, supraordonată.
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Ierarhizarea exprimă modul de organizare pe verticală a SNC. Ea presupune stabilirea unor raporturi de subordonare a segmentelor inferioare
celor superioare şi creşterea succesivă a complexităţii operaţiilor de
prelucrare —integrare a informaţiei, a actelor reflexe, de la un etaj inferior
la altul superior. Ca principale niveluri (etaje) ale ierarhiei nervoase pot fi
menţionate:
1. măduva spinării;
2. trunchiul cerebral (bulbul rahidian, protuberanta, pedunculii
cerebrali, tuberculii cvadrigemeni);
3. cerebelul (creierul mic);
4. diencefalul (formaţiunile talamice şi hipotalamice);
5. nucleii bazalt (corpii striaţi);
6. paleocortexul şi arhicortexul;
7. neocortexul .
Între aceste „niveluri" se realizează o legătură în dublu sens:
ascendent, de la nivelurile inferioare la cele superioare, şi descendent, de la
nivelurile superioare la cele inferioare. În plan funcţional, nivelurile
superioare coordonează şi controlează activitatea celor inferioare. Nivelul
ierarhic cel mai înalt — neocortexul — devine mecanism central
(supraordonat) de „comandă — control" în raport cu toate celelalte niveluri.
În interiorul acestei scheme ierarhice, circulaţia informaţiei se desfăşoară în
concordanţă cu două reguli fundamentale: a. regula convergenţei şi b.
regula divergenţei. Potrivit primei reguli, mergând de jos în sus, informaţia
suferă succesiv un proces de filtrare şi comprimare, reţinându-se la nivelul
dat elementele nesemnificative sau de importanţă locală şi expediindu-se
nivelului superior cele cu valoare adaptativă şi reglatorie mai generală.
Astfel, din imensul volum de informaţie captat de receptorii periferici,
la nivelul scoarţei cerebrale, la un moment dat, ajunge doar o foarte mică
parte; restul este reţinut la nivelurile subiacente. Şi nici semnalele care ajung
la scoarţă nu au toate acelaşi „statut": cele mai multe nu se integrează în
structuri informaţionale specifice (adică nu ajung să se transforme în
„produse" psihice propriu-zise), ci acţionează ca factor de activare
energetică nespecifică. Chiar de la nivelul trunchiului cerebral căile de
transmisie ascendentă se împart în două grupe principale:
a. specifice, care intră în componenţa sistemelor senzoriale şi se
termină în zonele de proiecţie corespunzătoare ale scoarţei cerebrale;
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b. nespecifice, alcătuite din eferenţe ale nucleilor formaţiunii reticulate
şi care nu au la nivelul scoarţei o adresă precisă, distribuind excitaţia în mod
difuz.
Efectul acesteia se va concretiza într-o stare de activare globală sau
locală a scoarţei, asigurând astfel condiţiile fiziologice de fond necesare
prelucrării informaţiei specifice, realizării proceselor psihice particulare:
percepţie, memorie, gândire etc. Regula divergenţei guvernează transmisia
informaţiei de sus în jos, de la nivelul ierarhic cel mai înalt al SNC —
neocortexul — către nivelurile îndepărtate, inferioare. Ea face ca fluxul
informaţional să se detalieze, să se îmbogăţească cu noi date la fiecare nivel
ierarhic inferior la care ajunge. Aceasta este reclamată de necesitatea
corelării comenzilor ,.centrale" de reglare cu cele „locale". Fiecare
„mecanism local" se integrează astfel în contextul mecanismului reglării
globale a sistemului organismului: rezolvarea unei sarcini „locale" de
reglare se înscrie ca moment specific în rezolvarea sarcinii de reglare
generală, supraordonată.
Fiecare nivel subordonat trebuie să caute şi să extragă din nişte
instrucţiuni generale pe care i le expediază nivelul superior (scoarţa
cerebrală) acele elemente care-i permit, printr-o particularizare şi adecvare
specifică, să-şi îndeplinească în mod optim funcţiile ce-i revin în cadrul
sistemului. În virtutea unei cerinţe logice, ierarhizarea este însoţită şi
completată de integrare. Prin aceasta se înţelege procesul de transformare şi
unificare în structuri psihocomportamentale specifice a diferitelor elemente
şi verigi individuale, elaborate în cadrul reţelelor neuronale particulare.
Acest proces se realizează atât pe verticală — integrarea pe verticala, cât şi
pe orizontală — integrarea pe orizontală.
Integrarea pe verticală rezidă în aceea că rezultatele activităţii
nivelurilor ierarhic inferioare devin elemente de prelucrare (analiză —
sinteză — evaluare) pentru nivelurile superioare. Astfel, mergând de jos în
sus, se va realiza un „produs" din ce în ce mai complex, mai adecvat şi mai
apropiat de un anumit: fenomen psihocomportamental. La nivelul ierarhic
cel mai de sus — scoarţa cerebrală — se vor obţine produsele finale care
dobândesc individualitate şi posibilitatea de manifestare ca atare. Foarte
elocvent, integrarea pe verticală se evidenţiază în constituirea sintezelor
aferente, care stau la baza imaginilor perceptive.
Nici una din secvenţele care se realizează la nivelul unei instanţe sau
al alteia a analizatorului nu poate constitui în sine un act complet de
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percepţie, dar fiecare reprezintă o verigă necesară şi indispensabilă a
realizării lui. Rezultatul activităţii receptorului obligatoriu se cere a fi
prelucrat şi integrat la nivelul ierarhic superior — centrii din măduva
spinării, trunchiul cerebral, talamusul; la rândul său, produsul activităţii
nivelurilor integrative sub-corticale se cere a fi reanalizat şi integrat la
nivelul zonelor corticale specifice. În acest caz, evident, nu se mai poate
spune că percepţia este rezultatul unei integrări mononivelare — exclusiv al
uneia din verigile componente ale analizatorului; ea are la bază o integrare
multinivelară pe verticală, fiind, deci, expresia activităţii analizatorului în
ansamblul său, ca sistem funcţional unitar.
În esenţă, se poate afirma că întreaga activitate a creierului se subordonează principiului integrării ierarhice, pe verticală. Ceea ce nu trebuie
pierdut din vedere este faptul că între integrările proprii diferitelor niveluri
ierarhice, în interiorul unuia şi aceluiaşi sistem funcţional, există nu numai
deosebiri de ordin cantitativ, ci şi calitativ. De aceea, în planul cercetării şi
al analizei, nu putem aplica fără nici o îngrădire procedeul reducţiei,
încercând a reduce integrările de nivel superior la integrări de nivel inferior.
Întrucât creierul posedă capacitatea de a stoca şi utiliza informaţia prelucrată
anterior în activitatea sa reflexă următoare, produsele integrative finale, aşa
cum se desprind ele la “ieşirea” nivelului ierarhic terminal, vor exercita o
influenţă: semnificativă asupra desfăşurării proceselor de integrare
ulterioară nu numai de la nivelul superior (terminal), ci şi de la nivelurile
inferioare. Ca urmare, integrarea ierarhică pe verticală dobândeşte un
caracter dinamic, evolutiv, perfectibil. De aceea, atunci când abordăm
problema mecanismelor neuro-fiziologice ale unei funcţii psihice sau ale
alteia, este necesar să luăm în seamă şi aspectul integrării ierarhice
succesive a activităţii diferitelor structuri neuronale situate la diferite
niveluri pe verticală.
Integrarea pe orizontala constă în corelarea şi îmbinarea într-o
structură funcţională unitară a rezultatului activităţii diferitelor zone şi
reţele neuronale dispuse la acelaşi nivel ierarhic. Întrucât, în cadrul fiecărei
formaţiuni, al fiecărui centru particular există mai multe şi diferite tipuri de
“reţele logice”, fiecare dintre ele efectuând o anumită operaţie din
ansamblul procesului general de prelucrare a informaţiei, apare în mod legic
necesitatea ordonării, corelării şi combinării rezultatelor acestor operaţii
particulare într-un produs global, sintetic cu valenţe adaptative, reglatorii
superioare.
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Integrarea pe orizontală se realizează în cadrul tuturor segmentelor
principale ale SNC, începând cu măduva spinării şi terminând cu scoarţa
cerebrală. Fireşte, factura calitativă a produsului obţinut la finele unei
integrări pe orizontală depinde şi de nivelul ierarhic la care se află structura
neuronală dată. Din acest punct de vedere, gradul cel mai înalt de
complexitate îl înregistrează integrarea pe orizontală realizată la nivelul şi în
limitele scoarţei cerebrale. Graţie integrării pe orizontală de tip cortical,
devine posibilă aducerea într-un sistem unitar a tuturor structurilor psihice
particulare: cognitive, afective, motivaţionale, volitive etc. în afara unei
asemenea integrări nu s-ar putea realiza atributul fundamental al organizării
psihice, şi anume unitatea.
O ilustrare concretă a desfăşurării integrării pe orizontală la nivel
cortical ne oferă însuşi procesul recepţiei senzoriale. Diferitele structuri
informaţionale singulare unidimensionale realizate în cadrul zonelor de
proiecţie topică ale analizatorilor sunt unificate în structuri informaţionale
mai complexe, multidimensionale de către zonele asociative din jur; se obţin
astfel imaginile perceptive monomodale (vizuale, auditive, tactile etc).
Acestea nu rămân însă izolate; ele sunt supuse, la rândul lor, operaţiei de
integrare în cadrul zonelor asociative de tip terţiar, ajungându-se la
elaborarea unor „constructe" perceptive şi mai complexe — plurimodale sau
plurisenzoriale. Acestea asigură o reflectare mai completă şi mai adecvată
(veridică) a realităţii şi, implicit, o reglare mai eficientă a comportamentului
şi a acţiunilor concrete cu obiectele percepute.
În lumina celor de mai sus, se poate conchide că principiul ierarhizării
şi integrării satisface, în planul evoluţiei SNC, atât cerinţa creşterii
complexităţii, cât şi pe cea a creşterii unităţii (în diversitate).
7. Principiul comutării a fost impus în organizarea funcţională a SNC
de doi factori:
a) diversificarea şi creşterea numărului verigilor de “intrare” şi de
“ieşire” ale sistemului organismului şi
b) legea fiziologică a exclusivităţii, potrivit căreia organismul nu poate
efectua în acelaşi timp două comportamente adaptative în raport cu stimulii
externi, ci doar unul singur.
Faptul că dispunem de mai mult de un singur organ receptor face ca,,
la un moment dat, asupra noastră să acţioneze mai mulţi stimuli, fiecare
putând reclama o reacţie de răspuns distinctă. Cum nu se poate ca în acelaşi
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moment să dăm mai multe răspunsuri, apare obligatoriu necesitatea unui
mecanism de selecţie, care să permită finalizarea comportamentului la un
singur stimul şi reţinerea (blocarea) sau amânarea răspunsurilor la ceilalţi
stimuli. Acelaşi lucru este valabil şi pentru veriga de execuţie (“ieşire”).
Este posibil ca acţiunea unui stimul să incite mai multe scheme de răspuns.
Dacă n-ar exista un mecanism de selecţie, aceste scheme ar intra în conflict
una cu alta şi s-ar obstrucţiona reciproc, paralizând practic capacitatea de
răspuns.
Principiul comutării a acţionat tocmai în direcţia creării unor
“operatori” logici de comparare — selecţie şi a unor mecanisme de
comutare. Constituirea acestora s-a realizat concomitent cu diversificarea
structurilor senzoriale şi motorii ale SNC. Ele se vor delimita în forma unor
noduri-releu care se vor interpune între verigile de “intrare” şi cele de
“ieşire”, mediind legătura dintre stimul şi răspuns: S → K → R, unde S
reprezintă stimulul, K — operatorul de comutare (mediere), R — răspunsul.
Pentru a se asigura o legătură adecvată între stimul şi schema
corespunzătoare de răspuns, este necesar, ca nodurile-releu să se situeze la
diferite niveluri între sistemele analizatorilor, precum şi la diferite niveluri
între structurile motorii. La ele trebuie să parvină informaţia de la fiecare
zonă receptoare stimulată (fiind deci polisenzoriale) şi de la fiecare centru
de comandă motorie (fiind deci poliefectorii). La rândul lor, ele trebuie să
poată expedia comenzi către toate structurile de integrare senzorială şi
motorie, pentru a realiza astfel facilitarea — activarea şi frânarea —
blocarea selectivă şi succesivă a verigilor de “intrare” (recepţie) şi de
“ieşire” (execuţie). În acelaşi timp, mecanismul de comutare face posibilă
punerea în legătură controlabilă (reglabilă) a oricărei verigi de “intrare”
(canal senzorial) cu oricare verigă de “ieşire” (organ efector, executiv) şi,
implicit, a oricărui stimul cu oricare schemă sau reacţie de răspuns.
“Blocul” de comutare se individualizează astfel ca o componentă fundamentală a organizării structural-funcţionale a creierului. Graţie lui,
devine posibilă coordonarea dinamică a secvenţelor într-o structură unitară,
trecerea de la un tip de răspuns la altul, în concordanţă cu semnificaţia
stimulilor, cu specificul situaţiei, cu stările de motivaţie şi cu scopurile
urmărite, stoparea unei reacţii neadecvate, eronate şi alegerea alteia corecte
sau mai eficiente etc. în planul organizării sistemului psihic, mecanismelor
comutative le corespund schemele legico-operaţionale ale procesului de
decizie, care stă la baza planificării activităţii prin:

