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Analizatorul auditiv permite omului să perceapă 
lumea sunetelor, să comunice cu semenii săi, să-şi 
dezvolte proprietățile cognitive şi să se integreze în 
societate. Analizatorul auditiv realizează următoa-
rele funcţii majore: 
ü depistarea şi recepţia sunetelor din mediu;
ü transformarea sunetelor în impulsuri nervoase; 
ü conducerea impulsurilor nervoase spre encefal;
ü stocarea şi analiza impulsurilor nervoase în 

vederea elaborării reacţiilor de răspuns.
Părțile componente ale analizatorului auditiv 

sînt: receptorul auditiv (urechea externă, internă şi 
medie), calea nervoasă (ramura auditivă a nervului 
cranian VIII, nucleii şi fibrele din bulbul rahidian, 
puntea Varolio şi talamus), cortexul auditiv.

Receptorul auditiv
Stimulul natural al receptorului auditiv este 

sune tul, care prezintă vibraţii ale moleculelor aeru-
lui. Sunetele recepţionate de receptorul auditiv pot 
fi muzicale şi zgomote, şi se caracterizează printr-o 
anumită intensitate (decibeli – dB) şi frecvenţă 
(hertzi – Hz). Urechea adolescentului poate percepe 
sunete, ale căror vibraţii au frecvenţa între 16 Hz şi 
20 kHz. Pe măsură ce omul înaintează în vîrstă, li-
mita superioară scade, la bătrîni fiind de 12–14 kHz. 
Totalitatea sunetelor cuprin se între aceste limite 
alcătuieşte scara sonoră (cîmpul auditiv).

Receptorul auditiv este format din urechea 
externă, urechea medie şi ure chea internă (fig. 2.2). 

 Urechea externă este un organ par care 
recepţionează şi amplifi că energia undelor sonore, 
astfel sporind sensi bilitatea auditivă. Ea este formată 
din: pavilion, conduct auditiv extern şi timpan.

Pavilionul urechii este aşezat pe părţile late-
roinferi oa re ale capului. El cap tea ză sunetele venite 
din direcții diferite şi le orientează prin conductul 
auditiv extern spre membrana tim pa nică. Formă 
neregulată a pavilionului asigură recepţionarea 
undelor sonore din orice direcţie. 

Conductul auditiv extern transmite undele 
sonore primite de la pavilion spre timpan. El func-
ţionează ca un tub rezonator închis, sporind intensi-
tatea sunetelor de la 2 pînă la 5 dB. 

Conductul auditiv extern este căptuşit cu firi-
şoare de păr, iar glandele sebacee şi ceruminoase, 
din dermul lui, secretă cerumen. Firişoarele de păr 
şi cerumenul protejează regiunile profunde ale ure-
chii externe de pătrunderea prafului, insectelor etc. 

Timpanul separă urechea exter nă de cea medie. 
Fiind o structură elastică cu grosi mea de 0,1 mm,  
timpanul vibrea ză sub influ enţa un delor sonore, 
propagîndu-le oscioarelor din urechea medie. 

 Urechea medie include cavitatea tim pa nică şi 
sistemul de os cioare (fig. 2.2). Ea transmite vibraţiile 
sonore de la timpan la ure chea internă şi adaptează 

ANALIZATORUL AUDITIV LA OM10
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Fig. 2.2. Segmentul periferic al analizatorului auditiv la om
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intensitatea sunetelor la capacităţile au di tive ale ure-
chii interne. Urechea medie comunică cu faringele 
printr-un conduct numit trompa lui Eustachio.

Cavitatea timpanică prezintă o adîncitură în osul 
temporal cu volumul de cca 1 cm3, umplută cu aer. 

În cazul sunetelor foarte puternice, a exploziilor, 
presiunea aerului în inte riorul cavităţii timpanice 
devine mai mică decît pre si unea mediu lui extern 
(care vine în contact direct cu membrana tim pa nică). 
În consecinţă, membrana tim   panică se bom bează în 
direcţia presiunii mai mici (adi că spre interior). Ca 
rezultat acuitatea auditivă scade, în urechi se produc 
vîjîituri, mai mult ca atît, se creea ză peri colul spargerii 
timpanului. Rolul de reglator al acestor dificultăţi 
de presiune îl are trom pa lui Eustachio care, prin 
închiderea şi deschi de rea orifi ciu lui faringian (cu care 
comunică), permite trecerea aerului din faringe în 
cavitatea timpanică. Deschiderea se produce în timpul 
deglutiţiei. 

Sistemul de oscioare – ciocănaşul, nicovala şi 
scări ţa, localizate în cavitatea timpanică, reprezintă 
structurile funcţionale ale urechii medii. Oscioarele 
sînt articulate între ele, formînd un lanţ. Ele se leagă 
de pereţii cavităţii timpanului prin ligamente care le 
menţin poziţia. În membrana timpanică se sprijină 
ciocănaşul, apoi ur mează nicovala şi scăriţa, ce se 
sprijină cu baza în fereastra ovală.

Sistemul de oscioare preia sunetul de la timpan, 
sporeşte intensitatea sunetelor slabe, asigurînd 
astfel recepţionarea lor sau micşorează intensitatea 
sunetelor puternice, protejînd urechea internă de 
acţiunea sunetelor puternice. 

 Urechea internă constă din labirintul osos şi 
labirin tul membranos, care prezintă aceleaşi structuri: 
canale semicirculare, ves tibulul şi melcul. Labirintul 
membranos se află în interiorul labirintului osos, 
fiind se pa rat de el prin perilimfă, care-l protejează  de 
ac ţi unea factorilor mecanici şi termici. El este umplut 
cu un lichid, numit endolimfă. 

În interiorul melcului osos se află membra na 
bazilară, formată din cca 50 000 de coarde acustice 
(fibre micro re  zonatoare), care corespund unui 
anumit număr de vib ra ţii, si milar coardelor unui 

pian. Pe membrana bazilară se află organul Corti 
(receptorul acustic) for mat din membrana tectoria, 
celule senzoriale auditive, celule de susținere. Celulele 
senzoriale auditive sînt prevăzute la polul apical cu 
cili care sînt în contact cu membrana tectoria, iar 
pe bază lor formează sinapse dendritele neuronilor 
senzitivi din ganglionul Corti (fig. 2.3). 

La nivelul urechii interne are loc procesul de 
transformare a energiei mecanice a undelor sonore 
în energie fiziologică – impuls nervos. Acest proces 
se desfăşoară în următoarele etape (fig. 2.4):
ü membrana ferestrei ovale, sub acţiunea bazei 

scăriţei, începe să vibreze şi apasă asupra peri lim-
fei, mărindu-i presiunea; 
ü  vibraţiile perilimfei provoacă vibraţia endo-

limfei, care la rîndul său determină vibraţia fibre-
lor micro re zonatoare din membrana bazilară; 
ü fibrele microrezo natoare prin miş ca rea lor 

vibratoare de jos în sus, ridică celulele senzoriale 
auditive aşezate pe membrana bazilară şi acestea 
ating cu cilii membrana tectorie; 
ü în momentul atingerii se produce defor-

marea po zi ţiei cililor, depolarizarea membranei 
citoplasmatice şi apariția potențialului de acțiune;
ü potențialul de acțiune este transmis dendri-

telor neuronilor bipolari. 
Undele sonore cu frecvență joasă provoacă 

vibrația membranei bazilare din apropierea fe-
restrei ovale şi rotunde, cele cu frecvență medie – 
segmentul mediu al membranei bazilare, iar undele 
cu frecvență înaltă activează segmentul terminal al 
membranei bazilare.

 

Fig. 2.3. Organul Corti
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Fig. 2.4. Propagarea undelor sonore prin 
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1. Definește funcția 
analizatorului auditiv.

2. Prezintă într-un tabel structura 
și funcțiile componentelor 
receptorului auditiv: 
ü urechea externă;
ü urechea medie;
ü urechea internă.

3. Realizează o schemă în care să 
arăți calea parcursă de impulsul 
nervos de la celulele senzoriale 
ale ambelor urechi  interne 
pînă la nucleii cohleari. 

4. Descrie funcţiile de protecţie 
ale:
ü canalului auditiv extern;
ü urechii medii.

5. Numește structurile 
receptorului auditiv ai căror 
funcții vor fi afectate din cauza 
acumulării cerumenului în 
canalul auditiv extern.  Explică 
de ce persoanele la care se 
formează dopul de cerumen 
suferă de o hipoacuzie 
(scădere de auz) de transmisie. 

6. Implantul cohlear este un 
dispozitiv electronic care 
realizează funcția urechii 
interne. El preia sunetele 
din mediu, le codifică și le 
transmite sub  formă de 
impulsuri electrice direct 
nervului auditiv.  
Descrie structura și funcțiile 
organului urechii interne 
care este înlocuit cu implant 
cohlear. 

Calea nervoasă a sensibilităţii auditive 
conduce informația de la receptorul auditiv spre 
structurile nervoase superioare. Ea este constituită 
din neuroni bipolari senzitivi, neuronii nucleilor 
cohleari şi al treilea neuron aflat în talamus.

Neuronii bipolari preiau informația de la celulele 
senzoriale auditive din organul Corti şi o transmit 
nucleilor cohleari din bulb şi punte. Dendritele 
acestor neuroni formează sinapse la baza celulelor 
senzoriale, corpii lor celulari – ganglionul Corti, iar 
axonii, unindu-se într-un trunchi unic,  formează 
ramura  audi tivă a nervului vesti bulo- cohlear. Fibrele 
nervului cohlear cu origine în urechea internă din 
partea stîngă a capului se încrucişează cu cele venite 

Fig. 2.6. Cortexul auditiv

Cortexul auditiv 
primar

Cortexul auditiv 
de asociere

din partea dreaptă la nivelul trunchiului cerebral. 
Butonii acestor axoni formează sinapse cu neuronii 
din nucleii cohleari din puntea Varolio (fig. 2.5).

Neuronii care formează nucleii cohleari pro-
iectează axonii spre mezencefal şi talamus.

Neuroni din talamus, ai căror axoni ajung în 
cortexul auditiv.  

 Segmentul central al analiza-
torului auditiv include cortexul auditiv 
primar şi cortexul auditiv de asociere (fig. 2.6). 

Cortexul auditiv primar procesează informația 
parvenită de la receptorul auditiv, transformînd 
impulsurile nervoase în senzaţii auditive. El este 
localizat bilateral în emisfera dreaptă şi stîngă în 
profunzimea scizurii Silvius pe faţa superi oa ră 
a girului temporal. (scizura Silvius separă lobul 
temporal de cel frontal). Distrugerea unilaterală 
a cortexului auditiv primar duce la o pierdere 
uşoară a auzului, iar distrugerea bilaterală – sur-
ditate corticală. 

Cortexul auditiv de asociere primeşte informa-
ția de la cortexul auditiv primar şi asociază sunetele 
cu frecvență diferită, sunetele cu informațiile parve-
nite din alte regiuni corticale, transmite informații 
către aria corticală responsabilă de limbajul scris şi 
vorbit (aria Wernicke şi Boca).
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al analizatorului auditiv
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Analizatorul vestibular asigură menţinerea şi 
controlul echilibrului static şi dinamic al corpului.
El furnizează informaţii despre mişcările şi poziţia 
corpului în spaţiu şi elaborează reflexe care deter-
mină menţinerea echilibrului şi poziţiei corpului.

Stimulii fiziologici ai aparatului vestibular sînt 
mişca rea liniară şi de rotaţie a capului sau simultan, 
a capului şi a cor pului. 

receptorul vestibular este localizat 
în canalele semicirculare şi vestibulul melcului 
membranos al urechii interne (fig. 2.7). El asigură 
menţi nerea echilibrului în timpul mişcării şi în stare 
de repaus, informînd sistemul nervos despre sen-
sul mişcării corpu lui, precum şi despre poziţia aces-
tuia în spaţiu. 

Unitatea funcțională a receptorului vestibular 
sînt celulele senzoriale prevăzute cu un cil lung 
şi mobil şi 80–100 cili imobili cu lungime şi 
grosime variabile, dispuşi descrescător ca lungime 
(asemănător unui nai). Mişcarea cilului mobil 
este transmisă celor imobili care, îndoindu-se în 
direcția acestuia,  provoacă depolarizarea mem-
branei celulei senzoriale şi apariția potențialului 
de acțiune. 

 Canalele semicirculare membranoase pornesc 
şi se sfîrşesc în utriculă. În ampulele lor epiteliul 
formează proeminenţe cu aspectul unor cute 
transversale, numite creste ampulare. O creastă 
ampulară este formată din celule epiteliale de 
susținere şi celule senzoriale cu cili (cca 23 000), 
cufundate într-o cupulă cu conținutul similar 
endolimfei.

Celulele senzoriale din crestele ampulare sînt 
responsabile de detectarea mişcărilor de rotaţie ale 
capului şi corpului. Rotaţia capului în plan sagital, 
frontal sau orizontal cauzează mişcări opuse ale 
cupulei şi stimularea cililor celulelor senzoriale doar 
în canalul semicircular din planul respectiv. Astfel 
sînt detectate planul şi sensul mişcării.

 Vestibulul membranos este format din două 
vezicu le: utricula şi sacu la, ce comunică între ele, 
şi au cîte o proeminenţă, numite macu lă utriculară 
şi maculă saculară (pete senzitive). Fiecare maculă 
este constituită din celule de susținere şi celule 
senzoriale cu cili (cca 45 000–60 000) acoperite 
de o substanță gelatinoasă care conține granule 
calcaroase – otoliți. 

În poziție de repaus (capul în poziţie dreaptă), 
otoliţii din macule exercită o presiune şi o îndoire 
uniformă a cililor celulelor senzoriale. Înclinarea 
capului sau schimbarea unghiului de poziţie a cor-
pului determină mişcarea otoliţilor, care, din cauza 
inerției forței gravitaționale, are loc în direcție opusă 
sensului înclinării. Mişcarea corpului în direcţie 
orizontală produce exci taţia ce  lu  lelor senzoriale ale 
maculei utriculare, iar mişcarea în direcţie verticală 
provoacă excitaţia celulelor senzori ale din macula 
saculară.

ANALIZATORUL VESTIBULAR LA OM11
§

Fig. 2.7. Receptorul vestibular 
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 Calea nervoasă a sensibilităţii vestibulare 
conduce informația de la receptorul vestibular spre 
structurile nervoase superioare. Ea este constituită 
din neuroni bipolari (senzitivi), neuronii nucleilor 
bulbari şi al treilea neuron aflat în talamus.

Dendritele neuronilor bipolari formează co-
nexiuni cu baza celulelor senzoriale vestibulare, 
iar corpii lor celulari – ganglionul Scar pa. Axonii 
neuronilor bipolari (cca 20 000 fibre) formează ră-
dăcina nervului vestibular, care împreună cu cea a  
nervului cohlear constituie nervul vestibulo-cohle-
ar (VIII). Majoritatea terminațiilor acestor axoni 
formează sinapse cu neuronii nucleilor vestibulari 
localizați în partea superioară a bulbului rahidian 
şi punte. Însă o parte dintre ei formează sinapse 
direct în cerebel. La nivelul acestor sinapse are loc 
transmiterea informației de la celulele senzoriale 
din creste şi macule. 

Neuronii nucleilor vestibulari proiectează axo-
nii ascendent şi descendent spre:
ü cerebel, care integrează informația senzori-

ală  de la diferite sisteme şi coordonează mişcările 
capului şi trunchiului;
ü nucleii oculomotori ai nervilor cranieni III, 

IV şi VI, care controlează rotirea globilor oculari 
în sens invers rotirii capului; 
ü măduva spinării la neuronii motori ce iner-

vează muşchii extensori ai trunchiului şi gîtului; 
ü hipotalamus (fibrele implicate în apariţia 

răului de mişcare) etc.
Neuronii căii vestibulare aflați în talamus pro-

iectează axonii în cortex.

Segmentul central al analiza-
torului vestibular este localizat în mai 
multe arii senzoriale corticale. Stimularea electri-
că a zonei din aproperea cortexului motor şi din 

şanțul intraparietal produce senzația de vertij sau 
amețeală, de avertizare asupra poziției corpului în 
spațiu. În procesele de orientare în spațiu şi per-
cepere a mişcării sînt, de asemenea, implicate  arii 
corticale parietale şi temporale, activate de stimu-
lii vestibulari, vizuali şi proprioreceptivi.

Informaţiile provenite de la receptorul vestibu-
lar, de rînd cu cele venite de la receptorul vizual 
şi  proprioceptori de la nivelul osteo-ligamentar, 
sînt integrate, analizate şi comparate la nivelul 
structurilor nervoase superioare. Reacțiile de răs-
puns sînt transmise organelor efectoare: muşchii 
cefei, ochilor, trunchiului şi membrelor, care vor 
acționa în vederea menţinerii echilibrului.

Impulsurile vestibulare şi nucleii vestibulari 
stau la baza reflexelor vestibulo-medulare şi 
vestibulo-oculare. 

 Reflexele vestibulo-medulare se împart în 
reflexe statice şi stato-kinetice.

Reflexele statice asigură menținerea poziției 
normale şi a echilibrului corpului în mod invo-
luntar. Un rol important în cadrul acestor reflexe 
revine poziției capului, în care receptorii vizuali 
şi vestibulari transmit informațiile pentru a fi 
prelucrate.

Reflexele stato-kinetice sînt produse de stimu-
larea receptorului vestibular prin mişcări liniare 
sau circulare ale capului.

 Reflexul vestibulo-ocular este ref lexul de 
mişcare a ochilor în direcție opusă mişcării capului. 
La înclinarea capului se produce o modificare a 
poziţiei ochilor, care ar duce la pierderea imaginii.

Pentru menţinerea unei imagini stabile are loc 
o mişcare automată a globilor oculari în sens opus 
mişcării capului. Astfel este menținut echilibrul 
corpului, este stabilizată imaginea pe retină şi se 
asigură orientarea în spațiu. 

1. Definește funcția 
analizatorului vestibular.

2. Prezintă într-un tabel structura 
și funcțiile componentelor 
receptorului vestibular: 
ü macule vestibulare;
ü creste ampulare.

3. Realizează o schemă în care să 
arăți calea parcursă de impulsul 
nervos de la celulele senzoriale 
ale maculelor și crestelor pînă 
la nucleii vestibulari.

4. Reprezintă schematic celula 
senzorială a maculei și saculei. 
Alcătuiește legenda schemei.

5. Realizează o corespondenţă 
între imaginile de mai jos și 
argumentează-ţi opţiunile.

6. Explică de ce analizatorul 
auditiv și analizatorul 
vestibular au nume comun: „ 
Analizatorul vestibulo-auditiv” 
sau .„Analizatorul stato-
acustic”

7. În urma unui traumatism 
craniocerebral pacientul a 
suferit leziuni la nivelul căilor 
nervoase care sînt proiectate 
descendent de la unii nuclei 
vestibulari. Estimează 
dificultățile de comportament 
ale acestui pacient. 

1
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STUDIU DE CAZ  

LUCRARE DE LABORATOR 

I. OTITA MEDIE

II. „RĂU DE MIȘCARE”

Otita medie este o maladie care se manifestă prin scăderea auzului (senzație de ureche înfundată). Este 
cauzată de acumularea lichidului în spațiul de după membrana timpanică ca rezultat al blocării orificiului 
care face conexiunea între urechea medie şi faringe. 

Otita medie este de două tipuri:
ü acută – cauzată de dezvoltarea bacteriilor şi virusurilor în lichidul care se acumulează în cavitatea 

timpanică. Pacientul are dureri (deseori severe), poate apărea şi febra;
ü  supurată – acumularea lichidului fără infecție. Pacientul nu prezintă simptome de boală, dar secreția 

cauzează pierderea auzului sau senzația de „ureche înfundată”.

1. Numește segmentul analizatorului auditiv, afectat de otita medie.
2. Descrie componentele de structură ale segmentului și funcțiile lor, afectate în cazul otitei.
3. Explică de ce are loc scăderea auzului în cazul otitei medii.
4. Propune metode de preîntîmpinare a otitei medii.

„Răul de mişcare” (de mare, de maşină, de avion) este o tulburare cauzată de neconcordanţa între 
mişcarea percepută de analizatorul vestibular şi mişcarea percepută de analizatorul vizual. În timpul de-
plasării cu maşina analizatorul vestibular va transmite sistemului nervos central informația că te mişti. În 
acelaşi timp daca vei privi în podea, vei citi sau vei discuta cu o persoană, ochii vor transmite informația 
că nu te mişti. Această neconcordanță poate provoca leşin, paloare, dureri de cap,  greaţă etc. Pentru a o 
evita este necesar să priveşti pe geam. 

1. Numește segmentul analizatorului vestibular care recepționează mișcarea corpului în direcție 
orizontală și verticală.

2. Descrie modificările care apar la nivelul segmentului analizatorului vestibular care recepționează 
mișcarea corpului în timpul deplasării cu mașina.

3. Explică rolul ochilor în menținerea echilibrului corpului.
4. Descrie informația transmisă spre cortex de către analizatorul vestibular și cel vizual, dacă în 

timpul deplasării cu mașina vei privi pe geam.
5. Demonstrează că „răul de  mișcare” nu este o maladie a analizatorului vestibular.

DETERMINAREA ACUITĂŢII AUDITIVE

 Materiale şi ustensile:  Ceasornic, metru,  vată.
 Activităţi

1. Elevul supus testării își va bloca canalul auditiv extern al urechii stîngi cu vată.
2. În spatele elevului va fi plasat un ceasornic.
3. De fiecare dată, cînd muţi ceasornicul la o distanţă mai mare de elev, întreabă-l dacă percepe su-

netul și intensitatea lui (apreciază intensitatea sunetelor arbitrar, utilizînd o scară de notare din 10 
puncte).

4. Înregistrează într-un tabel distanţa și intensitatea sunetului.
5. Repetă experimentul, elevul avînd blocat canalul auditiv extern al urechii drepte.
6. Testează acuitatea auditivă și a altor colegi de clasă, a membrilor familiei de diferită vîrstă.

 Prezentarea rezultatelor
1. Reprezintă grafic dependenţa dintre distanţa la care sînt percepute sunetele ceasornicului (de 

urechea dreaptă și de cea stîngă) și intensitatea sunetelor.
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Receptorii cutanați
Pielea este învelişul extern al corpului ome-

nesc, cel mai mare organ cu greutatea de cca 5 kg 
şi suprafața – 1,75 m2. În piele se află un număr 
mare de receptori ai sensibilității tactile, vibratorii 
şi de presiune, sensibilității termice şi dureroase. 
Ei formează segmentul periferic al analizatorului 
cutanat. 

 Sensibilitatea tactilă, vibratorie și de presiu-
ne este asigurată de mecanoreceptori, a căror stimul 
specific este un factor mecanic care deformează 
suprafața pielii. Aceşti factori provoacă: 

• deformare uşoară – atingere (tact); 
• deformare mai intensă – apăsare (presiune); 
• mişcări oscilante, rapid repetate (frecv. > 

10–20 cicluri/sec.) – senzaţie vibratorie.
Receptorii cutanaţi pentru sensibilitatea tacti-

lă, vibratorie şi de presiune (fig. 2.8) sînt de două 
tipuri:  
ü receptori cutanați neîncapsulați: terminaţii 

nervoase libere şi receptori anexaţi firului de păr; 
ü receptori cutanați încapsulați: corpusculi 

Meissner, discuri Merkel, corpusculi Vater-Pacini, 
în care terminaţia nervoasă este înconjurată de 
structuri nonneurale.  

Terminațiile nervoase libere reprezintă fibre 
subțiri amielinice sau slab mielinizate, care sînt 
prezente pe întreaga suprafață a epidermei pielii. 
Ele pot detecta atingerea şi presiunea.

Receptorii anexaţi foliculului pilos (fibre ner-
voase) detectează contactul iniţial cu un obiect şi 
mişcările obiectelor pe suprafaţa corpului. Mişcarea 

firului de păr induce apariția potențialului de 
acțiune în fibra nervoasă.

Corpusculii Meissner sînt localizaţi la nive-
lul papilelor dermice, fiind foarte numeroşi pe 
palme, tălpi şi buze, dar mai rari pe trunchi. Ei  
recepționează mişcarea obiectelor pe suprafaţa 
pielii şi vibraţiile de frecvenţă joasă şi permit de-
osebirea trăsăturilor spaţiale şi precizarea calităţi 
obiectului pipăit.

Corpusculul Meissner prezintă o capsulă for-
mată din lamele şi celule conjunctive printre care 
pătrund terminațiile fibrei nervoase.

Discurile Merkel, fiind localizate la nivelul 
epidermei, recepţionează excitaţiile tactile de 
atingere puternică şi se adaptează la acţiunea 
excitantului lent şi parţial. Ele sînt constituite 
din celule în a căror citoplasmă se află vezicule 
umplute cu neuromediatori. În urma deformării  
mecanice, celulele Merkel secretă neuromediatorii 
care stimulează terminațiile nervoase din preaj-
mă, generînd un potențial de acțiune.

Corpusculii Vater-Pacini sînt numeroşi în hi-
podermul palmelor şi al tălpilor. Ei sînt stimulați 
de obiectele ce vibrează şi mişcarea pielii pe 
suprafețe rugoase. 

Corpusculul Vater-Pacini are aspectul unei 
capsule formată din 20–60 lamele conjunctive 
concentrice (asemănător foițelor de ceapă), în cen-
trul căreia se află terminația unei fibre nervoase. 
Stimulul mecanic, acționînd asupra capsulei, de-
formează lamele de la care deformarea este trans-
misă fibrei nervoase. Ca urmare în fibra nervoasă 

ANALIZATORUL CUTANAT LA OM12
§

Fig. 2.8. Receptorii cutanaţi pentru sensibilitatea tactilă, vibratorie și de presiune  
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apare un potențial de acțiune care este transmis 
spre sistemul nervos central. 

Terminaţiile nervoase libere, discurile Merkel, 
corpusculii Meissner şi Vater-Pacini  asigură sen-
sibilitatea tactilă a pielii (glabră) fără păr. 

Sensibilitatea tactilă a tegumentului acoperit 
cu păr este asigurată de receptorii anexați fo-
liculului pilos,  discurile Merkel şi corpusculii 
Vater-Pacini.

 Sensibilitatea termică este asigurată de 
termoreceptori, care determină diferența relativă 
de temperatură a obiectelor. Ei asigură formarea 
senzațiilor termice gradate:  îngheţ, frig, răcoros, 
indiferent, călduţ, cald, fierbinte. Termoreceptorii 
sînt de mai multe tipuri:  pentru cald, pentru rece 
(răspund la stimuli termici inofensivi) şi receptori 
pentru durere, care recepționează valorile extreme 
de temperatură.  

Numărul termoreceptorilor variază de la o 
regiune a pielii la alta:

• buze 15–20  puncte de rece pe cm2; 
• degete 3–5  puncte de rece pe cm2; 
• trunchi – 1 punct de rece pe cm2. 
Există de 3–10 ori mai mulţi receptori pentru 

rece decît pentru cald.
Receptorii pentru cald detectează variaţii ter-

mice superioare temperaturii cutanate. 
Corpusculii Ruffini sînt  situaţi în straturile 

profunde ale pielii. Ei generează impulsuri ner-
voase la acțiunea temperaturilor de peste 30 oC. 
Corpusculul Ruffini este format dintr-o capsulă 
cilindrică sau fusiformă alcătuită din 4–5  lamele 
concentrice şi numeroase ramificații ale unei fibre 
nervoase (fig. 2.9).

 Corpusculii Krause sînt receptorii pentru 
rece localizați în derm, în apropierea epidermei. 
Ei reprezintă fibre subţiri mielinizate care de-
tectează variaţii termice inferioare temperaturii 
cutanate – 15–35 oC (fig. 2.9).  

  Sensibilitatea dureroasă este generată de 
stimulii fizici, chimici sau biologici care acționează 
distructiv asupra țesuturilor. Ea reprezintă un 
semnal de alertă pentru organism, care se îmbină cu 
necesitatea de a înlătura stimulii care au provocat-o.  

Receptorii pentru durere sînt terminaţii nervoa-
se libere ale fibrelor mielinice sau amielinice distri-
buite în majoritatea ţesuturilor, avînd o densitate 
mare în piele. Ei sînt clasificați în funcție de stimulii 
nocivi a căror energie o recepționează în: nocicep-
tori mecanici, termici,  chimici şi polimodali (sen-
sibili atît la stimuli mecanici, termici, cît şi chimici).

Durerea este de două tipuri: rapidă şi lentă.
Durerea rapidă este resimţită după 0,1 sec. 

din momentul aplicării stimulului, avînd caracter 
de înţepătură. Această durere este determinată 
în special de factorii mecanici sau termici şi 
este transmisă prin fibrele nervoase cu viteza de 
6-30 m/sec. Durerea rapidă provoacă reflexe de re-
tragere, creşterea presiunii arteriale, mobilizarea 
rezervelor energetice ale organismului etc.

Durerea lentă începe după mai mult de o 
secundă din momentul acțiunii stimulului, se in-
tensifică lent, este surdă şi are caracter de arsură. 
Această durere este cauzată de stimuli mecanici, 

Fig. 2.9. Termoreceptori cutanați
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Stimularea termoreceptorilor în funcţie de temperatură
Examinează graficul şi determină valorile temperaturilor care stimulează termoreceptorii: durere-rece, rece, cald, 
durere-cald. Completează un tabel.

S
T
U
D
I
U

D
E

C
A
Z

Îngheț

Im
pu

lsu
ri 

pe
r m

in
ut

Temperatura oC105

2

4

6

8

10

15 20 25 30 35 40 45 50 55

Durere-rece

Rece Cald Durere-cald

Frig Răcoare Indif. Cald F. cald Fierbinte



R
E

C
E

P
Ţ

IA
 S

E
N

Z
O

R
IA

L
Ă

42

termici sau chimici, fiind transmisă prin fibre 
nervoase cu viteza de 0,5–2 m/sec. Durerea lentă 
se asociază cu greaţă, transpiraţii profuze, scăde-
rea presiunii arteriale şi reducerea generalizată a 
tonusului muscular.

Calea  de conducere a analizatorului cuta-
nat (segmentul intermediar) constă din (fig. 2.10): 

- neuronii rădăcinii posterioare a nervului 
spinal (fibrele sensibilității termice, dureroase sau 
tactile) a căror axoni pleacă în cornul posterior al 
măduvei spinării; 

- neuronii cornului posterior al măduvei spinării, 
ai căror axoni trec în cordoanele laterale ale măduvei, 
formînd fascicule care pleacă spre talamus; 

- neuroni localizați în talamus, a căror axoni 
transmit informația în cortex.

Segmentul central al analizato-

Receptorii cutanați

Calea de 
conducere

Studierea sensibilităţii termice

 Ustensile: 
ü Vase cu apă.  
ü Termometru. 
ü Reșou electric de încălzit apa. 
ü Vată.

 Activităţi
1. Pregătește două vase cu apă încălzită la 40 oC. Introdu un deget al mîinii stîngi într-un vas și 

toată mîna dreaptă în celălalt. Menţionează vasul în care apa vi se pare mai rece.
2. Pregătește trei vase cu apă de diferite temperaturi: 45 oC, 30 oC, 15 oC.  Timp de 5 min. introdu 

mîna stîngă în vasul cu apă de 15 oC și mîna dreaptă în vasul cu apă de 45 oC. Apoi introdu 
ambele mîini în vasul cu apă de 30 oC. Remarcă la care mînă veţi avea senzaţia de cald.

 Prezentarea rezultatelor
 Prezintă într-un tabel sau text rezumativ senzaţiile termice pe care le-ai avut vizavi de tempe-
ratura apei în care ai introdus mîna.
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rului cutanat este reprezentat de cortexul 
receptor (fig. 2.10). Fiecare zonă a corpului are o 
proiecție corticală, iar aria corticală senzitivă repre-
zintă un fel de om – homunculus senzitiv. Cele mai 
întinse reprezentări corticale o au zonele corporale 
cu sensibilitatea cea mai mare: buzele, limba, mîna.  Fig. 2.10. Analizatorul cutanat

Talamus

 Aria senzitivă 

1. Defineşte noţiunile: 
ü receptor tactil; 
ü receptor kinestezic; 
ü receptor termic.

2. Numeşte stimulii firelor de 
păr, ai terminaţiilor nervoase 
libere şi încapsulate din pielea 
omului.

3. Enumeră structurile care  
asigură recepţia tactilă la 
nevertebrate şi vertebrate.

4. Prezintă într-un tabel sau 
diagramă clasificarea recepto-
rilor cutanaţi în funcţie de:
ü localizare: epidermici/

dermici/hipodermici;
ü natura energiei recep-

ţionate: termoreceptori/
mecanoreceptori;

ü structură: terminaţii 
nervoase libere/terminaţii 
nervoase.

5. Alfabetul Braille este destinat 
persoanelor nevăzătoare şi 
reprezintă un sistem de litere 
redate prin puncte în relief. 
Numeşte receptorii pielii 
care asigură citirea acestui 
alfabet. Explică de ce cititorul 
alfabetului Braille va percepe 
mai bine literele cu degetele 
arătător şi mare.



R
E

C
E

P
Ţ

IA
 S

E
N

Z
O

R
IA

L
Ă

43

ANALIZATORUL GUSTATIV 
ȘI OLFACTIV LA OM

13
§

Formarea senzaţiilor gustative şi olfactive este 
asigurată de chimioreceptori. Ei contribuie la 
digestie, provocînd secre ţia salivară şi gastrică. 
Gustul şi mirosul sînt senzaţii care apar în urma 
contactului direct dintre moleculele substanţelor 
chimice şi receptorii celulelor senzoriale olfactive 
şi gustative. Simţul mirosului şi gustului permite 
o apreci ere deplină a calităţii produselor alimen-
tare şi serveşte drept sistem de protecţie contra 
toxinelor alimentare, ae rului impurificat cu 
substanţe chimice, substanţelor pet  ro liere, smo-
gului etc. Deficienţele analizatorilor chimici, ce 
apar prepon derent la oamenii vîrstnici, cauzează 
dificultăţi în alegerea hranei, duc la subnutriţie, 
pierdere în greutate etc.

Analizatorul gustativ  
  Anatomia ana lizatorului gustativ. 

Analizatorul gustativ al omului este constituit din 
receptorii gustativi, calea de conducere şi segmentul 
central.

Receptorii anali zatorului gustativ sînt 
prezentați de mugurii gustativi localizaţi în papi-
lele gustative din mucoasa linguală (fig. 2.11).

Mugurele gustativ este constituit din cca 50–
150 de celule senzitive şi ce lule de susţinere dispuse 
la peri ferie şi în centrul mugurelui.

Celula senzitivă gustativă are formă alun gită. 
Una dintre extremităţile ei poartă micro vi lo  zităţi 
cu receptori gustativi, cealaltă face sinapse cu neu-
ronii senzoriali.

Longevitatea fie că  rei celule senzitive este de 
10–14 zile, iar celulele gus ta  tive tinere se formează 
din cele de susţinere.

Calea nervoasă este formată din dendritele 
neuronilor senzoriali,  care fac sinapse cu celulele 
senzitive gustative, iar corpii lor sînt localizaţi în 
ganglionii nervoşi ai nervilor cranieni (fig. 2.12).

Segmentul central prezintă axonii neuronilor 
senzoriali şi neuronii inter calari bulbari cu care fac 
sinapse. Neuronii bulbari propagă impulsul spre 
neuronii talamusului şi cortexului somatosenzitiv.

  Fiziologia analizatorului gustativ. 
Substanţele chi mice solu bile în apă, prin difuzie, 
ajung la recep torii gustului din micro vilozităţile 
celulelor gustative. Fiecare celulă senzitivă gustativă 
poate „recu noaş te” doar anumite substanţe chimice 
şi, în funcţie de natura acestora, ga ma gus turilor 
perce pute de om se reduce la patru ti puri: acru, 
amar, dulce şi sărat. 

Papilele gustative conţin muguri cu celule sen-
zo  riale gustative recep ti ve doar la unul din cele 
patru gusturi. Ele formează pe suprafaţa limbii  
4  zo ne gustative: zona gus tu lui amar (dispusă pe 
par tea posterioară a limbii), zona gustului acru 
(locali zată pe partea anterioară a limbii), zona 
gustului sărat (dispu să pe partea anterioară a feţei 
dorsale a limbii) şi zona gustului dulce (localizată 
la vîrful limbii). Partea centra lă a limbii şi faţa ei 
inferi oară nu percep nici un gust.

Interacţiunea dintre receptorii microvilozităţilor 
celu lelor senzoriale gustative şi substanţele chimice 
speci fice (protonii de Na+ şi H+, moleculele de glu-
coză şi substanţe cu gust amar) duce la depolari za-
rea membranei celulare şi crearea potenţialului de 
acţiune. În conse cinţă, mem b ra na devine permea-
bilă pentru ionii de Ca2+, care, la rîndul lor, provoa-
că exocitoza me dia torilor chimici. Prin inter mediul 
acestora se produce trans mi terea po  ten  ţialului 
electrochimic neuro nului senzitiv, astfel gene rează 
impulsul nervos. Acesta la nivelul  cortexului soma-
tosenzitiv este transformat în senzaţii gustative, iar 
la nivelul talamusului – în senzaţiile gustu lui „emo-
ţional” care determină memorizarea gustului şi 
comportamentul corespunzător (plăcerea, dezgus-
tul, sec reţia gastrică, nostalgia etc.).

Fig. 2.12. Structura segmentului  
 intermediar al analizatorului gustativ
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Fig. 2.11. Structura segmentului  
 periferic al analizatorului gustativ
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Analizatorul olfactiv este format 
din receptorul olfactiv, calea nervoasă şi segmentul 
central.

Receptorul olfactiv este reprezentat de mucoasa 
olfactivă a foselor nazale.

Fosele nazale sînt con siderate structuri auxi-
li are ale seg mentului peri feric al analizatorului 
olfac tiv. Ele sînt căptuşite cu epiteliu mucos cons-
ti tuit din epiteliu mucos nazal (mucoasa nazală) şi 
epiteliu mucos olfactiv (mucoasa olfactivă). 

Mucoasa olfactivă se deosebeşte de cea nazală 
printr-o suprafaţă mai mică, irigare mai slabă cu 
vase sang  vine şi lipsa glandelor secre torii. Ea nu 
este situată în ca lea directă a curentului de aer. 
Interacţiunea dintre ae rul inspirat şi mucoasa 
olfactivă are loc graţie orientării în jos a orificiilor 
nazale (trăsătură caracteristică omului).

Unitatea funcţio nală a mucoasei olfactive este 
celu la senzo rială olfac tivă, care reprezintă un 
neuron bipolar sen zi tiv. Corpul lor are o singură 
dendrită, ce depă şeşte celulele de susţinere şi 
este orientată spre interiorul foselor nazale. De la 
dendritele neuronilor bipolari senzi tivi pornesc 
8–20 cili olfactivi, care plutesc în stratul mucos 
produs de celulele de susţinere ale mucoasei ol-
factive. Cilii olfactivi conţin proteine recep tive la 
molecu lele odorante (fig. 2.13).

Calea nervoasă. De la polul bazal al neuronilor 
olfactivi pornesc axoni mici, grupaţi în fascicule a 

cîte 10–100, care constituie nervii olfactivi ce stră-
bat lama ciuruită a etmoidului. Ajunşi în bulbul 
olfactiv, ei formează sinap se cu dendritele celule-
lor mitrale (neuroni secundari) şi neuronii inter-
calari. Fiecare celulă mitrală formează sinapse cu 
cca 1 000 de axoni ai neuronilor olfactivi. Aceste 
sinapse, împreună cu dendritele celulelor mitrale 
şi neuronii intercalari, alcătuiesc aglomerări nu-
mite glomeruli.

Axonii celulelor mitrale proiectează spre regi-
unile senzitive ale cortexului prin tractul olfactiv, 
formînd calea olfactivă.

Segmentul central prezintă lobii olfac tivi an-
terior şi posterior, limbul cortical secundar şi 
hipocampul. La acest nivel are loc transformarea 
impul surilor nervoase în senzaţii olfactive.

Celulă olfactivă

Glomerul

Osul etmoid

Mucus Cili olfactivi

Substanţe 
odorante sau 
aer

Dendrită

Axoni

Celule mitrale

Fig. 2.13. Structura mucoasei olfactive

Bulb olfactiv

Studierea formării senzaţiilor gustative și olfactive
 Materiale şi ustensile
ü Diferite produse destinate degustării, inclusiv măr și cartof crud.
ü Bandă pentru legat ochii.
ü Vată.

 Activităţi
1. Organizaţi două echipe a cîte 2–4 elevi și numiţi-le (de ex. echipa A și B).
2. Pentru fiecare echipă va fi desemnat unul sau doi asistenţi.
3. Elevii uneia din echipe își vor înfunda fosele nazale cu vată.
4. Membrii ambelor echipe vor fi legaţi la ochi.
5. Fiecare elev care participă la experiment va gusta din produsele propuse și le va numi.
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1. Definește noţiunile: 
ü analizator gustativ;
ü analizator olfactiv.

2.  Explică rolul chimiorecepţiei 
(recepţiei olfactive și recepţiei 
gustative). 

3. Prezintă printr-o schemă 
etapele formării:
ü senzaţiilor olfactive;
ü senzaţiilor gustative.

4. Descrie activitatea celulelor 
senzoriale gustative 
reprezentate mai jos. 
Evidenţiază localizarea lor în 
mucoasa linguală și senzaţiile 
care se vor forma.

5. Explică mecanismul procesului 
reprezentat în schemă.

Na+ 
Na+ 

Ca2+ Ca2+ 

Ca2+ Ca2+ 

Gl
uc
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a

-70 mv +40 mv
0 mv
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ANALIZATORUL VIZUAL LA OM14
§

Fotoreceptorul uman – ochiul este un organ pe-
reche capabil să recepţioneze cantitatea şi calitatea 
undelor luminoase. 

Funcţional, el constă din aparatul receptor  – 
celulele fotoreceptoare ale retinei şi sistemul optic, 
care focali zea ză razele luminoase şi realizează pe 
retină o ima gine clară, micşorată şi inversată. 

Structural, ochiul omului este constituit din 
globul ocular şi organele anexe globului ocular.
Globul ocular are peretele format din 
trei tunici con centrice (externă, medie şi internă) 
şi o cavitate în care se află mediile refringente ale 
ochiului (fig. 2.14). 

 Tunica externă include corneea şi sclerotica. 
Corneea este transparentă, lipsită de vase sang-

vine, dar puternic inervată de fibre amielinice. 
Sclerotica la copii este albăstruie, la adulţi – 

albă-sidefie, iar la bătrîni, uşor găl buie. Ea prote-
jează celelalte părţi ale globului ocular de factorii 
mecanici şi păstrează forma globului ocular.

În partea posterioară a scleroticei se află un 
sec tor perforat, prin care trec fibrele nervului op-
tic şi vasele sangvine, numit lamă ciuruită. 

 Tunica mijlocie prezintă irisul, coroida şi 
corpul ciliar. 

Irisul este dispus pe partea anterioară a tunicii 
mijlo cii. El are forma unui disc în centrul căruia 
se află un orificiu numit pupilă. Irisul conţine 
celule pigmentare ce dau culoare ochiului şi este 
format din muşchi netezi circulari şi radiari, care 
prin contracţii modifică diamet rul pupilei.  

Coroida este o membrană abundent vasculari-
zată, cu rol în nutriţia globului ocular. Ea căp tuşeş-
te sclerotica, iar prin celulele pigmentare, pe care 
le posedă, contribuie la formarea camerei obscure. 

Corpul ciliar este o forma ţiune conjunctivo-
musculară, care se dispune între coroidă şi iris, ce 
conţine muşchiul ciliar  şi apofizele ciliare. 

Muşchiul ciliar reprezintă fibre musculare nete-
de, circulare şi radiare, care participă în acomoda-
rea vizuală la distanţă. 

Apofizele ciliare sînt formate din ţesut conjunc-
tiv elastic, fiind acoperite de un epiteliu în care se 
află numeroase vase sangvine.

 Tunica internă (nervoasă), numită retină, 
reprezintă sectorul funcţional receptor al ochiului, 
format din stratul pigmentat şi retina senzorială. 

Stratul pigmentat al retinei este cons tituit din 
celule pigmentare, care con ţin melanină, orienta-
te spre coroi dă. Ele trimit prelungiri amiboidale 
prin tre celulele stratului intern al retinei (prin tre 
conuri şi bastonaşe), formînd ca mere obscure, şi  
absorb sur plusul razelor luminoase. 

Retina senzorială conţine celule fotoreceptoare 
cu conuri (cca 6–7 milioane) şi celule fotorecep-
toare cu bastonaşe (cca 125–130 milioane). Foveea 
centrală (pata galbenă) a retinei сu diametrul de 
cca 3 mm conţine numai celule cu conuri şi asigu-
ră formarea celei mai clare imagini. Pe măsură ce 
ne apropiem de periferia retinei, numărul celule-
lor cu conuri se reduce, pe cînd cel al celulelor cu 
bastonaşe creşte. Acest sector al retinei formează 
o imagine mai puţin clară (ceea ce este văzut cu 

CORNEEA
(tunica externă)

 CRISTALINUL

CORPUL CILIAR
(tunica mijlocie)

Apofize

Muşchi
ciliar

SCLEROTICA
(tunica externă)

COROIDA
(tunica mijlocie)

CORPUL VITROS

 IRISUL (tunica mijlocie)
Gene

Pupilă
Iris

Cornee
RETINA
(tunica mijlocie)

Fig. 2.14. Structura globului ocular
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coada ochiului). Pe fundul ochiului, la cca 15o în 
zona temporală se află pata oarbă – punctul lipsit 
de celule senzoriale, prin care nervul optic şi vase-
le sangvine ies din globul ocular. 

 Mediile refringente includ cor neea, cristali-
nul, umoarea apoasă şi corpul vitros. 

Corneea este parte componentă a tunicii exter-
ne cu proprietăţi optice invariabile. 

Cristalinul constituie lentila principală a 
ochiului. Avînd formă biconvexă, ce cauzează 
forma rea pe retină a imaginii inversate, cristali-
nul reprezintă o cap sulă elastică, transparentă, 
umplută cu lichid şi pro te ine solubile. Muşchiul 
ciliar şi procesele ciliare menţin cristalinul la 
ecuatorul globului ocular şi modifică curbura lui, 
contrac tîndu-se sau relaxîndu-se. Aceasta permite 
vizualizarea obiectelor îndepărtate şi apropiate. 
Cu vîrsta, proteinele cris talinului se denaturează 
şi în conse  cinţă el de vine tot mai rigid. 

Umoarea apoasă umple camera anterioară şi cea 
pos terioară a globului ocular. Ea are rol de nutriţie 
a com ponentelor vasculare şi determină presiunea 
în interiorul globului ocular. Creşterea presiunii se 
atestă la bolnavii de glaucom.

Corpul vitros se află în camera obscură, menţi-
ne forma globului ocular, are rol trofic.
Organele anexe ale globului 
ocular asigură miş   carea (muşchii globului ocu-
lar) şi protecţia lui (sprîncenele, pleoapele, aparatul 
lacrimal) (fig. 2.15).

 Muşchii globului (şase la număr – doi muşchi 
oblici şi patru drepţi), realizează mişcarea globului 
ocular în direcţii diferite.

 Sprîncenele sînt formaţiuni proeminente care 
împie dică scurgerea transpiraţiei pe globul ocular.

 Pleoapele reprezintă cute musculo-fibroase 
acope rite de piele, care protejează corneea. Ele conţin 
glande se bacee modificate, glande sudo ripare mo-
di ficate şi glande ciliare ce se deschid pe marginea 
liberă a pleoapelor. Aparatul lacrimal include 
glandele lacrimale şi con ductele lacrimale. 

Fiziologia receptorului vizual
 Formarea imaginii pe retină. Excitantul spe-

cific al ochiului este lumina, ale cărei raze traversează 
suprafeţele refrac toare (corneea, cristalinul şi corpul 
vitros), apoi ajung la  retină.

Sub acţiunea energiei razelor de lumină, la ni-
velul retinei au loc următoarele fenomene:

• celulele pigmentare formează pseudopodii 
care se întind printre celulele fotoreceptoare. Sub 
acţiunea razelor lu mi noase rodopsina din celulele 
cu bastonaşe şi iodop sina din celulele cu conuri se 
descompune. Anume acestor reacţii chimice li se 
atribuie rolul de bază în formarea pe retină a unei 
imagini reale, mai mică, inversată (fig. 2.16).  

• celu lele fotoreceptive formează un potenţial 
de acţiune, care este condus pe calea nervilor op-
tici la segmentul central al analizatorului vizual 
din lobii occipitali, unde se trans formă în senzaţii 
vizuale. 

Efectul produs de lumină asupra retinei nu 
dispare odată cu întreruperea acţiunii excitan-
tului, dar mai durează cca 1/30 dintr-o secundă. 
Persistenţa imaginii vizua lizate se explică prin 
faptul că reacţiile chimice care decurg sub acţiu-
nea luminii similar altor feno mene chimice nu se 
opresc brusc, ci mai continuă. De ase menea, este 
necesar un anumit interval de timp pentru ca pig-
menţii celulelor fotosensibile care se descompun 
la lumină să se restabilească. Datorită acestui fapt, 
dacă aprin dem şi stingem un bec electric, la inter-
vale scurte ce nu depăşesc 1/30 din secundă, avem 
impresia că lumi na nu se întrerupe.

Fenomenul persistenţei imaginilor se află la 
baza cinematografiei. Iluzia mişcării pe ecran se 
formează prin trecerea la intervale scurte, prin 
faţa ochilor, a mai multor imagini.

 Acomodarea vizuală la distanţă reprezintă 
modificarea curburii cristalinului în corespundere 
cu distanţa pînă la obiectul vizualizat pentru forma-
rea ima  ginii clare pe retină (fig. 2.17). 

În condiţii de repaus ocular, cristalinul este 
turtit, fiind ţinut în tensiune de ligamentele 
sale. Astfel, el este acomodat pentru vizualizarea 
obiectelor în de părtate (peste 6 m). Cînd privirea 
se îndreaptă spre un obiect apro piat, musculatura 
ciliară se contractă, relaxînd ligamen tele. În con-

Glandă 
lacrimală

Pleoapă 
superioară

Pleoapă 
inferioară

Gene
Canal 
lacrimal

Fig. 2.16. Formarea imaginii pe retină

Fig. 2.15. Organele anexe ale ochiului
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secinţă, cristalinul se relaxează şi creşte cur bura sa, 
asigurînd vi zua lizarea clară a obiectelor. Mărirea 
con vexităţii este cu atît mai mare, cu cît distanţa 
dintre obiect şi cristalin este mai mică şi are o 
anumită limită (25 cm). Dis tanţa maximă la care 
are loc aco mo da rea ochiu lui normal este de 65 m, 
iar distanţa minimă – de 12–15 cm.

Capacitatea pentru acomodare vizuală la dis-
tanţă scade cu vîrsta, ca rezultat a diminuării elas-
ticităţii cris ta linului, care la vîrsta de 65–70 ani 
devine rigid. S-a constatat că la vîrsta de 40–50 

ani punctul proximum este între 25–40 cm, iar 
la vîrsta de 65–70 ani capacitatea de acomodare a 
cristalinului aproape dispare.  

 Acomodarea în raport cu intensi  tatea lumi-
nii. În funcţie de intensitatea fluxului de lumină, 
datorită con t rac ţiilor mus culare (muşchii radiari, 
circulari), pupila se măreşte sau se micşorează.  
Lumina puternică provoa că micşo rarea pupilei, iar 
cea slabă – mărirea ei. 

Acomodarea atît la distanţă, cît şi la lumină 
prezintă mişcări reflexe, involuntare şi spontane.

 Perceperea culorilor se reali zează datorită 
celulelor fotoreceptoare cu conuri care au un prag 
foto sensibil ridicat şi o acuitate vizuală mare. Ele 
asigură vederea la lumină puternică şi perceperea 
culorii obiec telor. Celulele cu co nuri au o sensibi-
litate specifică la spect  rul roşu, albastru şi verde.

Celulele cu bas tonaşe sînt foarte sensibile la lu-
mină, fiind receptori noc turni. Ele nu pot furniza 
detalii despre struc tura şi culoarea obiectelor.

Determinarea cîmpului vizual al ochiului
 Activităţi

1. Desenează pe tablă roza vînturilor. 
2. Elevul, care  participă la experiment, stînd la o distanţă de 10–15 cm de la tablă, va privi cu 

ochiul stîng, cu privirea nemișcată numai centrul desenului.
3. Pe traseul fiecărei raze, un alt elev va trasa cu cretă albă o linie de la periferie spre centru pînă 

cînd elevul care participă la experiment va vedea culoarea albă și va marca acest punct. 
4. Determină limitele cîmpului vizual al ochiului drept pentru alb.

 Prezentarea rezultatelor
1. Unește printr-o linie punctele marcate de pe fiecare rază.
2. Identifică limitele cîmpului vizual al ambilor ochi (cîmp vizual monocular) pentru alb, roșu, 

verde, albastru spre partea externă, nazală, inferioară, frontală a ochiului.
3. Suprapune perimetrul cîmpului vizual al ochiului drept pentru alb cu cel al ochiului stîng și 

obţineţi cîmpul vizual binocular al elevului.
 Concluzii

1. Demonstrează dependenţa dintre repartizarea celulelor cu conuri și bastonașe pe retină și 
limitele cîmpului vizual pentu obiectele incolore (alb).

2. Stabilește diferenţele dintre limitele cîmpului vizual ale ochiului stîng și drept.
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1. Numește celulele fotorecep-
toare care asigură perceperea 
culorilor și celulele fotorecep-
toare responsabile de vederea 
în lumină slabă.

2. Prezintă într-un tabel compo-
nentele de structură ale glo-
bului ocular și funcţiile lor.

3. Numește funcțiile organelor 
anexe ale globului ochiului.

4. Reprezintă schematic calea ra-
zelor luminoase spre celulele 
fotosensibile ale retinei.

5. Desenează și descrie forma: 
ü cristalinului în cazul 

vizualizării unui obiect la 
distanţa de cca 5 m și a 
unui obiect la distanţa de 
50 m;

ü pupilei în funcţie de 
intensitatea fluxului de 
lumină (puternic, slab) care 
trece prin ea.

6. Studiază spectrul vizibil la om 
și insecte și compară capaci-
tăţile vizuale ale omului și ale 
insectelor.

Fig. 2.17. Acomodarea ochiului la distanţă

300 400 500 600 700

insecte

300 400 500 600 700

om
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analizatorul auditiv și 
vestibular 

Factorii de risc care cauzează disfuncţii şi mala-
dii ale analizatorului auditiv şi vestibular la om sînt: 
ü loviturile puternice suportate de urechi;
ü microorganismele patogene;
ü zgomotele puternice;
ü strigătele şi fluieratul în ureche;
ü presiunea aerului propagată de o explozie;
ü dopurile de cerumen, substanţe chimice şi cor-

puri străine (seminţe, insecte) introduse în urechi;
ü leziuni şi/sau tumori la nivelul nervului vesti-

bulocohlear, encefalului.  
 Tulburări ale auzului
Surditatea reprezintă pierderea totală sau parţi-

ală, uni- sau bilaterală a acuităţii auditive. Poate fi 
cauzată de afecțiuni ale urechii externe, medii şi/
sau interne sau a nervului cranian VIII.

Tinnitusul este o senzaţie sonoră asemănătoare 
sunetului produs de o sonerie care se datorează 
unei stimulări iritative a urechii interne sau a ner-
vului vestibulocochlear.

Acufene sînt numite senzaţiile auditive perce-
pute de o persoană, fără a fi însă determinate de o 
excitaţie sonoră.

Presbiacuzia este  un proces de îmbătrînire fi-
ziologică a structurilor neurosenzoriale ale urechii 
interne şi a centrilor de integrare auditivă, cu dimi-
nuarea percepţiei auditive.

Traumatismul sonor cronic (surditatea profesio-
nală) poate fi determinat de expunerea prelungită 
la zgomot în timpul muncii.

Otite sînt inflamațiile epiteliului sau mucoa-
selor urechii cauzate de infecții bacteriene sau 
micotice.

 Prevenirea și profilaxia tulburărilor de auz
Menţinerea funcţiilor organului statoacustic 

necesită respectarea strictă a regulilor de igienă, 
care prevăd evitarea factorilor de risc şi întreţine-
rea curăţeniei urechilor.

Evitînd expunerea la zgomote puternice, pu-
tem preveni pierderea auzului. În cazul expunerii 
profesionale la zgomote se recomandă utilizarea  
echipamentului fono-protector. Riscul de boli in-
fecţioase ce pot duce la pierderea funcţiei auditive 
poate fi redus prin vaccinarea copiilor şi tratarea la 
timp a infecțiilor. E necesar de exclus administra-
rea unor medicamente (de ex. aminoglicozidele) 
care lezează nervului auditiv. Pierderea auzului 
legată de înaintarea în vîrstă nu poate fi prevenită. 

Medicul orelist este cel care pune diagnosticul, 
tratează şi urmăreşte evoluţia disfuncțiilor şi ma-
ladiilor analizatorului auditiv. 

 Tulburări vestibulare
Vertijul  este o senzaţie falsă de deplasare în 

unul din cele trei planuri ale spaţiului. Pacienții 
descriu vertijul ca o senzaţie în care simt că se în-
vîrt sau că mediul înconjurător se învîrte în jurul 
lor. Vertijul se manifestă prin: greţuri, vomă, pa-
loare, transpiraţii reci. El este cauzat de tulburări 
la nivelul sistemului nervos periferic, sistemului 
nervos central sau tulburări cauzate de medica-
mente, cauze psihologice etc.

Tulburări de echilibru (tendinţa de cădere sau/şi 
deviaţii de mers).

Nistagmusul este cauzat de disfuncții la nivelul 
urechii interne şi se manifestă prin mişcări oscila-
torii involuntare, ritmice, ale globilor oculari spre 
partea lezată (urechea stîngă sau dreaptă).

analizatorul cutanat
Disfuncțiile sensibilității cutanee sînt cauzate 

de traume, substanțe toxice (alcoolism), disfuncții 
metabolice (diabetul), procese inflamatorii etc.

Capacitățile de recuperare a unei senzații tactile 
depinde direct de această cauză deşi, chiar aceasta 
fiind tratată, poate adesea persista o anumită redu-
cere a calității percepției senzitive.

Manifestările disfuncției sensibilității cutanate 
sînt senzații anormale, nedureroase, dar neplăcute, 
simțite pe piele: înțepături; furnicături; amorțeli; 
senzații de constricție, dureri şi senzații comparate 
cu lovituri de cuțit, torsiune, întindere, strînge-
re; senzații de arsură, electrocutare, descărcare 
electrică.

Pentru descrierea disfuncțiilor sensibilității 
cutanate se utilizează termenii medicali:
ü parestezie (senzații anormale percepute în 

lipsa unui stimul aparent); 
ü disestezie (senzații pozitive provocate sau nu 

de un stimul).
Disfuncțiile sensibilității cutanate diagnostica-

te clinic sînt: 
ü hiperestezia (percepția exagerată a stimulilor, 

precum este atingerea uşoară sau mîngîierea); 
ü hipoestezie (diminuarea sensibilității cuta-

nate la stimuli specifici precum presiune, atingere 
usoara, stimuli cald-rece); 
ü hipoalgezie (pierderea percepției dureroase, 

precum este senzația de înțepătură cu un ac);

IGIENA ȘI DISFUNCȚIILE SISTEMULUI 
SENZORIAL LA OM
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ü anestezia (absența oricărei senzații cutanate).
În cazul intervențiilor chirurgicale pentru 

diminuarea sau suprimarea temporară, completă 
sau parțială, a sensibilității corpului la dureri se 
utilizează agenți chimici sau fizici pentru a induce 
efectul anestezic.  

Analizatorul gustativ  
și  olfactiv

Factorii de risc ce cauzează disfuncţii şi maladii 
ale organelor analizatorului gustativ şi olfactiv sînt: 
ü alimentele consumate prea reci sau fierbinţi;
ü substanţele chimice acide sau bazice care ac-

cidental vin în contact cu mucoasa linguală sau cu 
epiteliul olfactiv;
ü microorganismele patogene;
ü loviturile care duc la muşcarea limbii sau 

rănirea mucoasei nazale.
Pentru a asigura activitatea normală a orga-

nelor gustativ şi olfactiv, e necesară respectarea 
următoarelor reguli de igienă: 
ü nu se vor consuma alimente prea reci sau 

prea fierbinţi, care pot distruge mugurii gustativi;
ü se va preîntîmpina contactul mucoasei lin-

guale cu substanţe chimice acide sau bazice, care 
pot provoca arsuri grave, iar ca urmare are loc 
pierderea parţială sau totală a gustului;
ü nu se vor inhala substanţe chimice odorante 

sau pulverizante care pot provoca arsuri grave ce 
duc la pierderea parţială sau totală a mirosului;
ü se vor preveni infecţiile mucoasei nazale şi 

mucoasei linguale prin evitarea contactului cu 
persoanele infectate şi cu obiectele lor personale.

Analizatorul vizual
Disfuncţiile şi maladiile analizatorului vi  zu al 

sînt determinate de devierea razelor de lu  mi nă la 
trecerea lor prin mediile refringente oculare (dere-
glarea refracţiei), de reduce  rea acuităţii vizuale, de 
infecţii bacteriene etc.

Factorii de risc care cauzează disfuncţiile şi 
maladiile analizatorului vizual sînt: 
ü suprasolicitarea ochilor; 
ü lipsa pau ze lor de odihnă;
ü iluminarea insuficientă a locului de muncă; 
ü distanţa mică dintre obiectul de mun că (masa 

de scris, cartea, ecranul compute rului etc.) şi ochi;
ü poziţia incorectă a corpului în timpul cititului 

şi scrisului;
ü necorespunderea dintre înălţimea ele vului şi a 

băncii;
ü nerespectarea regulilor de igienă per so nală; 
ü traumatisme ale ochilor şi zonelor apropiate lor;
ü disfuncţiile şi maladiile altor sisteme vitale 

(endocrin, nervos); 
ü avitaminoza. 

 Refracţia oculară este proprietatea sistemului 
optic ocular de a modifica direcţia razelor de lumină 
care pătrund în ochi. Gradul de refracţie al si ste-
mu lui optic depinde de raza curburii cor  neei, raza 
curburii cristalinului şi de dis tan ţa dintre cornee şi 
cristalin. Ref rac ţia oculară, în funcţie de locul de 
inter sec ţie al razelor de lumi nă (formarea focarului) 
care pătrund în ochi, este de trei tipuri: emetropică 
(emetropie), miopică (miopie), hipermetropică (hi-
permetropie). Miopia şi hipermetropia sînt defecte 
de vedere, cauzate de de reg lări ale refracţiei razelor 
de lumină în pro cesul trecerii lor prin sistemul optic 
al ochiu lui. 

Capacitatea de refracţie a ochiului este de  ter-
minată şi de modificările cristalinului în func ţie de 
vîrstă. De exemplu, la nou-năs cuţi hipermetropia 
trece în emetropie sau miopie pe mă sură ce bebe-
luşii cresc. Refracţia optică este influenţată şi de 
factorii mediului. La locuitorii regiunilor de stepă 
şi de litoral predomină emetropia, iar la orăşeni 
este frecventă miopia. 

 Miopia reprezintă devierea refracţiei ocu lare, 
caracterizată prin intersecţia razelor de lumină 
paralele venite de la infinit (în oftal mologie – de la 
5 metri) înaintea reti nei. Miopul se caracterizează 
prin vedere foar te bună de aproape, dar cu o vedere 
ne clară la distanţă. Pentru a vedea mai clar la distan-
ţă, el îşi mijeşte ochii, îşi încor dează privirea, ceea ce 
duce la dureri de cap, oboseală oculară, dereglarea 
vederii binoculare, strabism etc.

Gradul de mani festare a miopiei este determi-
nat cu ajutorul lenti lelor concave şi este măsurat în 
dioptrii. Miopia poate fi uşoară (pînă la 3 dioptrii), 
medie (3–6 dioptrii) şi avansată (depăşeşte 6 dioptrii). 

Tratamentul miopiei este indicat de medicul of-
talmolog şi poate fi corectată cu ochelari sau lentile 
de contact, iar în unele cazuri şi prin intervenţii chi-
rurgicale (fig. 2.18). 

Fig. 2.18. Miopia

Lentilă concavă

Retina

Punctul de formare 
a focarului Raze de lumină
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În era computerelor miopia ar putea consti tui o 
formă de adaptare a sistemului vizual la vederea de 
aproape. Studiile asupra studenţilor care utilizează 
frecvent computerul au demonstrat că miopia lor 
a crescut pe parcursul anului şcolar şi a scăzut în 
timpul verii. Miopia poate fi evitată prin respecta-
rea regulilor respective de igienă a vederii.

 Hipermetropia este devierea de refrac ţie, în 
care razele de lumină se întîlnesc într-un fo  car situat 
în spatele retinei. Hipermetropul nu vede bine nici 
la distanţă, nici aproape. 

Hipermetropia este cea mai răspîndită deregla-
re a vederii (cca 80%). Activităţile care solicită cel 
mai mult ochiul (cititul, scrisul) la hipermetrop 
induc lăcrimare, cefalee, roşeaţă oculară, dereglări 
de vedere (literele se amestecă, vederea devine ne-
clară pentru cîteva momente). Îndreptînd privirea 
în depărtare, aceste dereglări dispar, apoi reapar 
după un anumit interval de timp de la reluarea ac-
tivităţii. Corecţia hipermetropiei se face cu lentile 
convergente (lentile „+”) (fig. 2.19).

 Cataracta este o maladie carac te  ri zată prin 
opacitatea parţială sau totală a cristalinului. Aceasta 
împiedică pătrun derea ra  zelor de lumină prin pupi-
lă, reducînd astfel acuitatea vizuală pînă la pier  de rea 
completă a vederii. Maladia este raspîndită la 70% 
din persoanele de peste 60 de ani. 

Bolnavii de cataractă au următoarele simp -
tome: vedere „în ceaţă” sau „printr-o pînză” ori 
„printr-o lacrimă”; pacienţii cli pesc des în dorinţa 
de a vedea mai clar; ve  de rea este dublă, scade la 
citit, la vi zi o  narea emisiunilor TV etc.

Deşi există şi alte forme de tratament în fazele 
iniţiale ale bolii (ochelari pentru ameliorarea ve-
derii, picături pentru înceti nirea progresiei bolii), 
ulterior unica metodă de tratament eficient al cata-
ractei este cea chirurgi cală, de înlăturare a cristali-
nului afectat şi implan tare a unui cristalin artificial. 

 Conjunctivita este o boală oculară foar te 
frecventă, în special la copii, care se ca racterizează 
prin inflamarea mucoa sei con junctive. Cauzele 
conjunctivitei sînt bac teriile patogene. Fumul, pra-
ful, gazele toxice sînt consi  de raţi factori favorizanţi 
importanţi în produ cerea conjunctivitelor. 

Bolnavul de conjunctivită are senzaţii de arsură 
oculară, de „nisip în ochi”, mîncărimi, înţepături. 

 Stresul vizual cauzat de utilizarea compu-
terului. Rolul computerelor în societatea moder nă 
este de necontestat. Aceasta impune necesitatea 
de a găsi  modalităţi de evitare a efectelor nocive 
la folosirea îndelungată a computerelor asupra 
sănătăţii utilizatorilor. 

Problema cea mai frecventă o constituie dis-
confortul vizual. Mulţi dintre acei care utilizează 
timp îndelungat computerul (mai mult de 2 ore pe 
zi) au probleme de vede re. Un studiu efectuat asu-
pra funcţionarilor a demonstrat o corelaţie directă 
între numărul orelor petrecute în faţa monitorului 
şi numărul simptomelor de stres vizual apărute. 

Simptomele directe ale stresului vizual cau-
zat de utilizarea îndelungată a compu terului sînt: 
oboseala oculară, durerile de cap, miopia, dublarea 
imaginii, modificări în percepţia culorilor. 

Simptomele indirecte pot include: dureri la nive-
lul muşchilor şi oaselor (gît, umeri, spate, încheietu-
ra mîinii), oboseală fizică excesivă, eficienţă vizuală 
scăzută în desfăşu ra rea activităţii, încordarea muş-
chilor oculari şi probleme de vedere asociate.

1.  Completează un tabel cu 
factorii de risc care cauzează 
disfuncţii ale sistemului 
senzorial.

2. Numește analizatorul 
senzorial afectat la pacienții 
diagnosticați cu vertij sau otite.

3. Numește receptorul senzitiv 
ce asigură capacitatea de a 
recunoaște obiectele după  
formă, textură și dimensiune 
cu ochii închiși. 

4. Explică efectele  dopului de 
cerumen asupra analizatorului 
auditiv. Descrie metodele de 
prevenire a formării lui.

5. Cînd ar trebui de efectuat 
un consult la medicul 
oftalmolog?

6. Descrie diferența dintre 
refracția oculară la persoanele  
emetroape (vederea normală), 
mioape și persoanele cu 
hipermetropie. 

7. În ultimul timp peste 50% 
dintre femei solicită anestezia 
epidurală înainte să nască (la 
începutul travaliului). Explică 
efectele acestei proceduri.

8. Explică de ce la persoanele care 
suferă de guturai* sensibilitatea 
olfactivă se reduce la minim.

* Notă: Guturaiul se manifestă prin 
uscarea cavităţii nazale, secreţii 
seroase nazale abundente, 
respiraţie dificilă.

Fig. 2.19. Hipermetropia
Lentilă convergentă
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TEST SUMATIV  

1. Definește funcțiile sistemului senzorial al omului.

2. Prezintă într-un tabel segmentele analizatorilor senzoriali, structura lor generală și funcția.  

3. Explică deosebirea dintre senzație și percepție.

4. Omul este limitat în perceperea mediului extern de numărul, tipul și performanţele receptorilor. 
Numește 2–3 aparate, create de om, care-i sporesc perceperea mediului.

5. Examinează schema care prezintă segmentele analizatorului vizual al omului. 
Alcătuiește legenda schemei. Identifică și numește segmentul format din axonii 
neuronilor bipolari senzitivi.

6. Ordonează noțiunile din șirul propus în succesiunea apariţiei potenţialului de acţiune în celulele 
mecanoreceptoare cu flageli: stimul mecanic, depolarizarea membranei, celulă senzitivă, energie 
mecanică, energie electrochimică, neuron senzitiv, impuls nervos. Numește unul dintre receptorii, care 
posedă astfel de celule și senzațiile elaborate de el.

7. Desenează schematic traseul parcurs de undele sonore din mediul extern pînă la organul Corti și 
alcătuiește legenda schemei.

8. Clasifică noţiunile propuse după algoritmul: stimul, receptor, organul unde este localizat receptorul.
 Glucoza, poziţia spaţială, urechea, fotoreceptor, mecanoreceptor, pielea, pipăitul, chimioreceptor, 

temperatura, sunet, ochiul, limba, lumina, termoreceptori.

9. Explică, în baza structurii celulare a limbii, de ce partea ei posterioară mai este numită zona gustului 
amar, iar cea anterioară – zona gustului dulce.

10. Schema alăturată prezintă refracția oculară la persoane cu 
vedere normală și persoane cu  defect de vedere. Examinează 
schemele și răspunde la subiectele ce urmează.

• Identifică schema care reprezintă ochiul cu defect de vedere.

• Numește defectul de vedere reprezentat în schemă.

• Descrie cauzele acestui defect de vedere, simtomele, factorii 
de risc și metodele de profilaxie.

• Explică cum poate fi restabilită vederea normală sau aproape normală la persoanele diagnosticate 
cu defectul de vedere reprezentat în schemă.

11. Examinează schema alăturată și identifică factorul care împiedică 
propagarea undelor sonore spre urechea internă. Descrie 
localizarea, geneza lui și metodele de profilaxie.
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